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ا÷زائر –تضصن اŸهرجان
وتؤوكـ ـد على بناء جيل قادر
على حمـ ـ ـ ـل مشصع ـ ـل األمـ ـة
ا◊لم العربي يتجدد وطنيا لثالث
مرة بعد سصنتي  1968و 1984
صصـــ3ــــ0ـــ-ــــ4ــــ2

تصصوير :فواز بوطارن

اشصرف على “رين رمي بالصصواريخ سصطح-سصطح بالواجهة البحرية لوهران

الفريق ڤايد صصالح :نهضصة حقيقية بلغتها القـوات البحرية
إابقـــــــاء ا÷زائــــــــــــر ﬁفوظـــــــــة
‘ القلــــــــوب ومــــــرفوعة الهامــــ7ا0ت
صصـــ3ـــ0ــ

 147اصصابة منها  49حالة لداء الكولÒا

إاجراءات احÎازية Ÿواجهة الوباء ع Èالوطن
لشصاعات بشصأان مراقبة اŸسصافرين القادم Úمن ا÷زائر
سصفارة فرنسصا تفّند ا إ
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«الكاف» ‹« ،زوندين»
و»القادوسس» تنعشس
صصيــــــف العاصصمــــة

وجهـ ـ ـ ـات تصص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنع
اŸتع ـ ـ ـ ـة والف ـ ـ ـرجة
‘ آاخـ ـ ـ ـ ـر أاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
العطل ـ ـ ـة الصصيفيـ ـة
صصـــ2ــــ1ـــ-ــــ3ــــ1

الصصحافة الÈتغالية تنبأات
بغيابه Ÿدة أاسصبوعÚ

براهيمـ ـي يصص ـ ـ ـاب
م ـ ـ ـع بورت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو
و مشص ـ ـاركته أامـ ـ ـ ـ ـ ـام
غـامبيـ ـا ﬁـ ـل شصـ ـك
صصـــ3
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ا’ثنين  ٢٧أاوت  ٢٠١٨م
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نسسيب ‘ وهران

لقاء جزائري-
متوسسطي -اإفريقي
للكتاب الشسباب
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سسهرات فنية بالكازيف

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسس Úنسس- - -يب ،ي - -وم  30أاوت
ا÷اري ب-زي-ارة ع-م-ل و ت-ف-ق-د
إا ¤ولي - - - -ة وه - - - -ران ح- - - -يث
سسيتفقد مشساريع قطاعية.

بن قونية ضسيف
منتدى لكوريي
دا÷Òي

ندوة وطنية Ÿديري
الÎبية للوليات

ت - - -ن- - -ظ- - -م وزارة الÎب- - -ي- - -ة
الوطنية ،اليوم  ،ندوة وطنية
 ،سستخصسصس للدخول اŸدرسسي
–ت إاشس -راف ال -وزي-رة ن-وري-ة
ب- - - - -ن غÈيت و Ãشس- - - - -ارك- - - - -ة
مديرية الÎبية ل  48ولية،
حيث سستعقد ا÷لسسة العامة ،
Ãق- - -ر ال- - -وزارة اب- - -ت - -داء م - -ن
السساعة الـ  10:00صسباحا.

يسس -تضس -ي -ف م -ن -ت -دى «ل -و
ك -وري -ي دا÷Òي» ،ال -ي -وم،
الÈوف -يسس -ور ع -ب-د ال-وه-اب
ب -ن ق -ون-ي-ة رئ-يسس مصس-ل-ح-ة
الأوب- - - -ئ- - - -ة Ãسس- - - -تشس - - -ف - - -ى
مصس - -ط- -ف- -ى ب- -اشس- -ا Ÿن- -اقشس- -ة
م- - -وضس- - -وع «Ÿاذا ال- - -ك- - -ولÒا
ب- -ا÷زائ -ر ‘  ،»2018وذل -ك
اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة 10 : 30
صسباحا.
لعÓم ‘ إاطار صسيف  2018سسهرات فنية متنوعة
ينظم الديوان الوطني للثقافة و ا إ
لغنية ا÷زائرية ،حيث سسيحيي حفل اليوم  ،كل من قادة نايلي حبيب
Ãشساركة ‚وم ا أ
يونسس  ،عدولة و كرÁة الصسغÒة،و ذلك Ãسسرح الهواء الطلق الكازيف و ذلك بسسيدي
فرج ابتداء من السساعة  22:00لي.Ó

اللقاء ا÷ماعي رقم 289
لتسسجيل الشسهادات

ينظم اŸتحف الوطن
ي للمجاهد  ،اليوم ،بالتنسسيق مع
م -دي-ري-ات اÛاه-دي-ن
واŸت-اح-ف ا÷ه-وي-ة وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا
اللقاء ا÷ماعي رقم 9
 ،28حول موضسوع مفهوم النظام
وقدسسيته ‘ الثورة ا
لتحريرية ،وذلك Ãقر اŸتحف.

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

ت- -ع- -ل- -ن ÷ن -ة ال -ت -ن -ظ -ي -م
«راماج» عن تنظيم لقاءات
ج- -زائ- -ري- -ة م- -ت- -وسس- -ط- -ي- -ة-
اإف -ري -ق-ي-ة ل-ل-ك-ت-اب الشس-ب-اب
وب -حضس -ور ﬂت -ل -ف وسس -ائ -ل
الإع Ó- -م ،ح - -يث سس - -ت- -ك- -ون
اللقاءات ب 1 Úو 2سسبتمÈ
اŸق -ب -ل ب -اŸك -ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا◊ام-ة ،وسس-ت-ك-ون مفتوحة
اأم- - -ام ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -ل- - -غ - -ات
ووسسائل التعب.Ò

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

ا÷امعة الصسيفية
الأوراسسية الرابعة

ندوة صسحفية للمديرية العامة للغابات

 ،ندوة صسحفية حول موضسوع
اŸديرية العامة للغابات ،غدا
نظم
ابتداء من السساعة الـ 14:30
ت ق» Ãقرها ب Íعكنون وذلك
«ا◊رائ
بعد الزوال.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت-ن-ظ-م ا÷م-عية الثقافية
«ث- - -ام - -زغ - -ا اأوراسس ف - -وروم
باتنة»ابتداء من اليوم اإ¤
غ -اي -ة  30اأوت ا÷- - - - -اري ،
ا÷ام - - -ع - - -ة الصس - - -ي - - -ف - - -ي- - -ة
الأوراسسية الرابعة للحركة
الثقافية و اÛتمع اŸد، Ê
و ذلك ب - - -اŸسس- - -رح ا÷ه- - -وي
ب- -ب- -ات- -ن- -ة  ،ب -حضس -ور الأمÚ
ال - - -ع - - -ام ل- - -ل- - -م- - -ح- - -اف- - -ظ- - -ة
المازيغية الهاشسمي عصساد
اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة 15 : 00
مسساء.

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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مهنئا إاياه بإانتخابه لقيادة البÓد

مسضاهل يسضلم رئيسس زمبابوي رسضالة من الرئيسس بوتفليقة

سش- -ل- -م وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج -ي -ة
لحد ‘ هراري
عبد القادر مسشاهل ا أ
رسش- -ال- -ة م- -ن رئ -يسص ا÷م -ه -وريــــــة
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إا ¤نظÒه
الزمبابوي ،إامرسشون منانغاغوا هنأاه
فيها على انتخابه رئيسشا ÷مهورية
زم- -ب- -اب- -وي وج- -دد ل -ه ف -ي -ه -ا “سشك
ا÷زائ- - -ر ب- - -ت- - -ع- - -زي- - -ز ال - -ع Ó- -ق - -ات
التاريخية مع هذا البلد الششقيق.
وك- - -ان مسش- - -اه- - -ل ق- - -د م - -ث - -ل رئ - -يسس
ا÷م -ه-وري-ة ‘ م-راسش-م ت-نصش-يب ال-رئ-يسس

الزمبابوي اŸنتخب إامرسشون منانغاغوا.
وقد أاعرب الرئيسس منانغاغوا عن ششكره
ع-ل-ى رسش-ال-ه ال-ت-ه-ن-ئ-ة ال-ت-ي وج-ه-ه له رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة و كذا على
مششاركة ا÷زائر ‘ حفل تنصشيبه.
كما اششاد بجودة العÓقات الثنائية و
بالطابع اŸنتظم للتششاور ما ب Úالبلدين
ح -ول اŸسش-ائ-ل اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات
ا’هتمام اŸششÎك ‘ ﬂتلف اÙافل
الدولية ’ سشيما ضشمن ا’–اد ا’فريقي.
من جهته ،جدد مسشاهل رغبة ا÷زائر

‘ ت-نشش-ي-ط ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ‘ ﬂت-ل-ف
اÛا’ت وه - -ذا م - -ن أاج - -ل اسش - -ت- -غÓ- -ل
الفرصس التي تتيحها أاسشواق البلدين.
كما ششدد وزير الششؤوون اÿارجية على
أاهمية مواصشلة تقاليد التششاور وا◊وار
القائمة ما ب Úالبلدين سشواء على الصشعيد
الثنائي أاو ا’قليمي و الدو‹ ،مؤوكدا ‘
ه- -ذا الصش- -دد ب- -أان ا÷زائ- -ر وزم- -ب- -اب -وي
سشيواصشÓن العمل معا Ÿواجهة التحديات
اŸششÎكة ’ سشيما ‘ القارة ا’فريقية.
وق -د ك -ل -ف رئ -يسس زم -ب -اب -وي مسش-اه-ل
بتبليغ رئيسس ا÷مهورية مششاعر امتنانه
و–ي -ات -ه ا’خ-وي-ة وك-ذا “ن-ي-ات-ه ل-لشش-عب
ا÷زائري بالسشعادة والرقي.
و‘ تصشريح للصشحافة اÙلية عقب
ا’سش- -ت- -ق- -ب- -ال ال- -ذي خصش- -ه ب -ه ال -رئ -يسس
منانغاغوا ،ذك -رمسش -اه -ل ب «ال -ن -وع -ي-ة
اŸمتازة» للعÓقات التاريخية التي تربط
ب Úا÷زائ - -ر وزم - -ب - -اب - -وي ‘ ﬂت - -ل- -ف
اÛا’ت و كذا الرغبة اŸششÎكة للبلدين
‘ تعزيزها اك.Ì
‘ هذا الصشدد ،اعلن السشيد مسشاهل
عن انعقاد ،مطلع السشنة اŸقبلة ،الدورة
ال -راب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة -
الزمبابوية.

اعضشاء الوفد اللبنا ‘ Êتصشريح لـ«الششعب»:

ا◊ركة الكشضفية صضانعة السضÓم وحوار الثقافات
^ األمل ‘ عودة األمن إا ¤ربوع الوطن العربي
اŸنظمة الكششفية تقوي ششخصشية
ال -ف -رد وت-ع-ل-م-ه ك-ي-ف ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
لخرين مهما كانت
نفسشه ويسشاعد ا آ
جنسشيتهم ولون بششرتهم ودياناتهم،
ك- -م- -ا أان- -ه -ا ت -ع -رف -ن -ا ع -ل -ى ث -ق -اف -ات
لخرى،
وتقاليد وعادات الششعوب ا أ
واكتسشاب ثقافات أاخرى ،كما تنششر
السش Ó-م ‘ ك -ام -ل اŸع -م -ورة ،ه -ذا م -ا
ل–اد ال- -كشش- -ف -ي
ق- -ال- -ه أاف- -راد م- -ن ا إ
ال-ل-ب-ن-ا ÊاŸشش-ارك ‘ Úال-طبعة ال32
للمخيم الكششفي العربي با÷زائر ‘
تصشريح خاصص ل»الششعب» ،أامل‘ Ú
إاحÓ- -ل السشÓ- -م ب- -ال- -وط- -ن ال -ع -رب -ي
وي- -ك- -ون ي- -د واح- -دة ي -ن -بضص ب -ق -لب
لن م- -ا ي- -ج- -م- -ع- -ن- -ا أاك‡ Ìا
واح - -د أ
يفرقنا.

á°TƒªYƒH .¢S
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ج -ودي ،أاسش -ام -ة ،ال-ق-ائ-د إاي-ه-اب’ ،را،
ب -ت -ول ف -ت -ي -ان ‘ ع -م -ر ال -زه-ور اخ-ت-اروا
ا’نخراط ‘ اŸنظمة الكششفيةŸ ،ا لها
م- -ن م- -ي- -زة ‘ إاع -داد رج -ل اŸسش -ت -ق -ب -ل
وت-دري-ب-ه ع-ل-ى –م-ل اŸسش-ؤوول-ي-ة وات-خاذ
القرارات السشليمة.
^ ج-ودي ع-ب-د ال-ب-اق-ي ذي ال- - -ـ 12
سشنة ،قال أانه بفضشل انخراطه ‘ الكششافة
منذ ثمان سشنوات تعلم أاششياء كثÒة أاو’
ا’عتماد على النفسس ،ومسشاعدة الناسس
Ãختلف اأ’عمار ‘ أاي ششيئ ،مششÒا إا¤
أان- -ه شش- -ارك ‘ ال- -ط- -ب- -ع- -ة الı 72يم
الكويت ،كان اıيم رائع‡ ،ا مكنه من
التعرف على أاناسس جدد من بلدان عديدة
ولغات جديدة ،قائ »:Óأا“نى أان أاتعلم
أام -ور ج -دي -دة ‘ ال -ط-ب-ع-ة ال 32للمخيم
ال-كشش-ف-ي ال-ع-رب-ي اŸن-ظ-م ب-ا÷زائ-ر لكي
انقله إا ¤بÓدي وكي يعم السشÓم ‘ جميع
أان-ح-اء ال-ع-ا ،⁄ل-دي-ن-ا ال-ك-ث Òم-ن اأ’شش-ي-اء
التي نريد أان نعلمها للجزائري.« Ú
^ أاسش- -ام- -ة شش- -ت -ي -ل -ة ع- - -م- - -ره 14
سش -ن -ة ،ان -خ -رطت ‘ ا◊رك -ة ال -كشش -ف -ي-ة
اللبنانية سشنة ‡ ،2015ا أاكسشبه الكث Òمن
اأ’شش -ي -اء ك -ت -ن -م -ي -ة روح اŸسش-ؤوول-ي-ة ع-ن-د
الششخصس وروح التعاون ب Úاأ’فراد ،كما

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن صضالح يوقع على سضجل التعازي بإاقامة السضف ÒالغاÊ

لمــــــــة
وق- - -ع رئ- - -يــسص ›لسص ا أ
عبد القادر بن صشالح ،امسص بإاقامة
السش- -ف Òال- -غ- -ا Êب- -ا÷زائ- -ر ب- -اسش -م
رئ-يسص ا÷م-ه-ورية ،ع-ب-د ال-عزيز
بوتفليقة ،على سشجل التعازي إاثر
لسشبق Ÿنظمة
لم Úالعام ا أ
وفاة ا أ
ل· اŸتحدة كو‘ عنان.
ا أ
ك -تب ب -ن صش -ال -ح ‘ سش -ج-ل ال-ت-ع-ازي
’سشى تلقينا نبأا
قائ«:Óببالغ ا◊زن وا أ
وف -اة السش -ي -د ك -و‘ ع -ن -ان ا’م Úال-ع-ام
’· اŸتحدة يوم 1٨
’سشبق Ÿنظمة ا أ
اأ
أاوت  ، 201٨وعلى اثر هذا اŸصشاب
ا÷ل-ل أات-ق-دم ن-ي-اب-ة ع-ن ف-خ-ام-ة رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ال-دÁق-راط-ي-ة
الشش-ع-ب-ي-ة السش-ي-د ع-ب-د ال-ع-زيز بوتفليقة،
ب -اسش -م الشش -عب ا÷زائ -ري وأاصش -ال-ة ع-ن
نفسشي بتعازينا اÿالصشة ◊كومة وششعب
ج-م-ه-ورية غانا ،وع -ن أاصش -دق مشش-اع-ر
ال-ت-ع-اط-ف واŸواسش-اة م-ع أاسش-رة ال-ف-قيد
راج Úم- -ن اŸو ¤ع- -ز وج- -ل ان ي -ل -ه -م
ح-ك-وم-ة غ-ان-ا وشش-ع-ب-ه-ا وع-ائ-ل-ة ال-ف-قيد
اŸزيد من الصش Èوالسشلوان» .

وأاضش- -اف رئ -يسس ›لسس ا’م -ة «ان -ن -ا
ع -ل -ى ي-ق Úب-ان رح-ي-ل ه-ذه الشش-خصش-ي-ة
ا’فريقية البارزة  ،ابن غانا  ’ ،يعد
خسشارة لبلده فحسشب بل هي خسشارة لكل
ال -دول ا’ف -ري -ق -ي -ة وشش-ع-وب-ه-ا Ÿا ب-ذل-ه
اŸرحوم من جهود حثيثة ‘ الدفاع عن
قضش -اي -ا ال -ق -ارة ا’ف -ري -ق -ي -ة وشش -ع-وب-ه-ا
’سش - -ي - -م- -ا ‘ ›ا’ت السش- -ل- -م وا’م- -ن
والتنمية»  ،واسشتطرد قائ «:Óلقد أاثبت
ال-ف-ق-ي-د صشÓ-ب-ة م-وق-ف-ه وسش-داده رؤوي-ته
ا◊ك -ي -م -ة ع-ن-د ق-ي-ادت-ه Ÿن-ظ-م-ة ا’·
اŸتحدة بكل جدارة وقد ششهد له العا⁄
بهذه الصشفات والقيم واŸبادئ عندما
أاسش -ديت ل -ه ب -اسش -ت -ح -ق -اق ج-ائ-زة ن-وب-ل
للسشÓم».
وختم بن صشالح بالتأاكيد على ان «
ا÷زائ-ر ت-ع-زي ن-فسش-ه-ا ب-رح-ي-ل ال-ف-قيد
والصشديق الذي ’ طاŸا قاسشمنا الروؤى
وسش -اه -م ‘ ج -ه -ودن -ا م -ن اج -ل ت -ع-زي-ز
وتقوية روابط التعاون مع منظمة ا’·
اŸت -ح -دة ال -ت-ي أاث-م-رت ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸناسشبات بتزاوج اŸواقف».

مدلسضي يشضارك بكازاخسضتان ‘ مؤو“ر دو‹ حول الدسضتور

ششارك ‘ ﬂيمات وطنية و أ’ول مرة
يششارك ‘ ا÷زائر ،والتي اعتÈها Œربة
جديدة له إ’كتسشاب ثقافة بلدان أاخرى
وت-ع-ل-ي-م-ه-م ال-ت-ق-ال-ي-د واأ’كÓ-ت ال-ل-ب-ن-انية
والكث Òمن اأ’ششياء التي ’ يعرفونها عن
لبنان .
^ القائدة لرا يوسشف عبيد ذات
ال - -ـ  20سش -ن-ة ،ب-دأات ك-م-رشش-دة ب-ج-م-ع-ي-ة
ال -كشش -اف ال -ت -ق -دم -ي ب -ل-ب-ن-ان سش-ن-ة 2013
ل -تصش -ب -ح ع -ري -ف -ة ث-م ق-ائ-دة  ،شش-اركت ‘
ال -ع -دي -د م-ن اıي-م-ات ال-كشش-ف-ي-ة م-ن-ه-ا
اıي- -م- -ات ال- -ت- -ي ن- -ظ- -مت ب -ا÷م -ع -ي -ة
واıيمات اللبنانية مثل اıيم الوطني
العام اŸاضشي ،و أ’ول مرة تششارك ‘
اıيم العربي با÷زائر ،بهدف التعرف
ع-ل-ى ال-كشش-اف ‘ ال-ع-ا ⁄وع-ل-ى ال-ت-ق-اليد
ال -كشش -ف -ي -ة ال -ت-ي ي-ق-وم-ون ب-ه-ا واك-تسش-اب
خÈات-ه-م و م-ع-ل-وم-ة وط-ق-وسش-ه-م ومفهوم
الكششفية بنظرهم و أاششياء أاخرى تطبق
على اأ’رضس مثل اأ’غا ،Êاأ’فكار ،قالت
’را يوسشف.
وأاضش -افت أان -ه -ا ت -ن-ت-ظ-ر –ق-ي-ق ا◊ل-م
العربي ،موجهة رسشالة للششعب العربي بأان
ي -ك-ون ق-وي ،م-ت-ع-اون وم-ت-ح-د ل-ه-زم ق-وى
الشش- -ر ،ق -ائ -ل -ة »:ن -ح -ن كشش -اف ج -زء م -ن
صشانعي السشÓم أارسشلوا أاو’دكم لÓنخراط
‘ الكششافة وادعموا هذه ا◊ركة التي
Œع- - -ل ال- - -ع- - -ا ⁄يصش Òأافضش - -ل ،ا◊رك - -ة
ال -كشش -ف -ي -ة Áك-ن-ه-ا ال-دف-اع ع-ن ال-قضش-اي-ا
العربية بطريقتها اÿاصشة».

القائد إايهاب :نطمح Ûتمع
أافضضل يعمه السضÓم
^ إايهاب الششباب من جهته قال قائد
فرقة الكششافة  ،أان أاجمل ما ‘ الكششفية
هو التعرف على أاششخاصس جدد ،معارف
ج- -دي- -دة خصش- -وصش- -ا م -ا ب Úال -نشش -اط -ات
الدولية وثقافة بلدان أاخرى أاي اÿروج
من قوقعة البلد اأ’م و اإ’ندماج مع ششعوب
أاخرى من جنسشيات ﬂتلفة ،مضشيفا أان
ما يجمع اıيمات العربية والعاŸية هي
الوحدة ،أام ‘ Óأان تطبق هذه اأ’خÒة
خ-ارج اıي-م وي-ت-ح-ق-ق مسش-ت-ق-ب Ó-ا◊لم
ال- - - - -ع - - - -رب - - - -ي وه - - - -و وح - - - -دة ال - - - -دول
العربية ،رسشالته ‘ ذلك « نحو ›تمع
أافضشل» بغضس النظر عن اللون وا÷نسشية،
والدين وبعيدا عن السشياسشة كليا.
^ بتول سشم Òأاحمد ذات الـ  14سشنة،
عضش- -و ه- -ي اأ’خ- -رى ب -ا’–اد ال -كشش -ف -ي
ال- -ل- -ب- -ن- -ا ، Êب- -ح- -يث ان -خ -رطت ‘ ه -ذه
اŸنظمة عندما كانت بالصشف الثالث  ،ما
أاكسش-ب-ه-ا م-ع-ل-وم-ات ك-ثÒة وأاصش-ب-ح ل-دي-ها
أاصشدقاء جدد وتقوت ششخصشيتها ،حسشب
ما أافادت به ،مششÒة إا ¤أانها أ’ول مرة
تششارك ‘ ﬂيمات خارج لبنان ،بهدف
ال -ت -ع -رف ع -ل -ى أاشش -خ -اصس ج -دد وت -ط-ور
شش-خصش-ي-ت-ه-ا وم-ع-ارف-ه-ا ،ق-ائلة »:رسشالتي
ال -ك -ل ي -ن -دم -ج ‘ ال -كشش -اف -ة ه -ي ح -رك-ة
اج-ت-م-اع-ي-ة ت-رب-وي-ة تقوي ششخصشية الفرد
وتصشنع رجل الغد».

يشش- - - - - - - -ارك رئ- - - - - - - -يسس اÛلسس
ال -دسش -ت -وري ،م-راد م-دلسش-ي ،ال-ي-وم،
ب -ع -اصش-م-ة ك-ازاخسش-ت-ان ،اأسش-ت-ان-ا‘ ،
مؤو“ر دو‹ حول «الدسشتور :تكريسس
قيم ودولة القانون واÛتمع اŸدÊ
والدولة ا◊ديثة».
وأاف -اد ب -ي -ان ل -ل -م -ج-لسس سش-ي-ن-ظ-م
اŸؤو“ر خÓل الفÎة ما ب 27 Úو29
أاغسش- - -طسس ا÷اري وسش- - -ي- - -حضش- - -ره
ال - -ع- -دي- -د م- -ن ه- -ي- -ئ- -ات ال- -رق- -اب- -ة
ال -دسش-ت-وري-ة ا’ج-ن-ب-ي-ة واŸن-ظ-م-ات
ا÷ه - -وي - -ة اıتصش - -ة ‘ ال - -قضش - -اء
الدسشتوري.

تعزيزا للتعاون ‘ اÛال التششريعي

رئيسس اÛلسس الوطني ÷مهورية مالوي با÷زائر
الششعب -ح - - -ل رئ - - -يسس اÛلسس
الوطني ÷مهورية ما’وي ،ريتششارد
ماكووا مسشوويا ،يوم ا’أحد با÷زائر
‘ زيارة رسشمية بدعوة من السشعيد
ب- -وح- -ج- -ة رئ- -يسس اÛلسس الشش- -ع- -ب -ي
الوطني.
وك- - -ان ‘ اسش- - -ت- - -ق - -ب - -ال اŸسش - -وؤول

اŸا’وي Ãط - -ار ه - -واري ب - -وم - -دي- -ن
الدو‹ نائب رئيسس اÛلسس الششعبي
الوطني ،عبد الرزاق تربشس.
ت- -ن- -درج ال- -زي- -ارة ‘ اط -ار ت -ع -زي -ز
العÓقات الثنائية وتبادل التجارب ‘
›ال ال - -ع- -م- -ل ال- -تشش- -ري- -ع- -ي.وب- -حث
القضشايا ذات ا’هتمام اŸششÎك

مواصشلة للتششاور ب Úالبلدين

عيادي يسضتقبل اŸنسضق اŸكلف Ãكافحة اإلرهاب
بكتابة الدولة األمريكية
اسش- -ت- -ق- -ب -ل الأم Úال -ع -ام ل -وزارة
الشش -وؤون اÿارج-ي-ة ،ع -ي-ادي ن-ور
الدين ،امسص ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة،
اŸنسش -ق اŸك-ل-ف Ãك-اف-ح-ة الإره-اب
ب-ك-ت-اب-ة الدولة الأمريكية ،سشايلز
نايثن ،حسشب بيان للوزارة.
اأوضش -ح ال -ب -ي -ان اأن «ال -ط-رف Úاأب-رزا
التششاور الدائم القائم ب Úالبلدين ‘
›ال م -ك -اف-ح-ة ا’إره-اب و ال-ت-ط-رف
العنيف بحيث اأششارا ‘ هذا الصشدد

اإ ¤ال - -ت - -ع- -اون اŸم- -ت- -از ب Úا÷زائ- -ر
والو’يات اŸتحدة ا’أمريكية ’سشيما
ضش -م -ن اŸن -ت -دى ال -ع -اŸي Ÿك -اف -ح -ة
ا’إرهاب».
كما تبادل الطرفان «وجهات النظر
ح- -ول ال- -وضش- -ع ا’م- -ن -ي ‘ اŸن -ط -ق -ة
’سشيما ‘ ليبيا و‘ منطقة السشاحل
وكذا حول التحديات التي تواجهها ‘
›ال م- -ك- -اف- -ح -ة ا’ره -اب وا÷رÁة
اŸنظمة» ،يضشيف ذات اŸصشدر.

»æWh

أ’ثنين  27أوت  2٠18م
ألموأفق لـ  1٦ذي ألحجة  1439هـ

’مراضس اŸعدية ‘ بوفاريك ،حسشبÓوي:
زار رفقة الدالية مصشلحة ا أ

رئيسس ا÷مهؤرية يتابع الؤضصع وهؤ حريصس على سصÓمة اŸرضصى
^  14٧اصصابة منها  49حالة لداء الكؤلÒا ع Èالؤطن
كشش -ف وزي-ر الصش-ح-ة والسش-ك-ان و
إاصش Ó- - -ح اŸسش- - -تشش- - -ف- - -ي- - -ات ﬂت- - -ار
حسش- - -بÓ- - -وي امسس ع- - -ل - -ى ه - -امشس
ال - -زي - -ارة ال - -ت- -ف- -ق- -دي- -ة Ÿصش- -ل- -ح- -ة
’م- - -راضس اŸع - -دي - -ة ‘ ب - -وف - -اريك
ا أ
ب- - -و’ي - -ة ال - -ب - -ل - -ي - -دة ب - -أان رئ - -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ي-ت-اب-ع ب-اه-ت-م-ام وضش-ع
اŸرضش- - - - - - - - -ى اŸصش - - - - - - - -اب Úب - - - - - - - -داء
الكولÒا.وقال الوزير انه ‘ اتصشال
يومي مع الرئيسس  ،و أانه يتلقى منه
النصشائح والتوجيهات حول الوضشع
العام .

البليدة :لينة ياسسمÚ
حسص- -بÓ- -وي وأل- -ذي رأف- -ق- -ت -ه و زي -رة
’سصرة غنية
ألتضصامن ألوطني و شصؤوون أ أ
أل -دأل -ي -ة  ،أضص -اف ب -أان أل -وضص-ع أل-ع-ام ”
ألسص -ي -ط -رة ع -ل -ي -ه  ،خ-اصص-ة ب-ع-د –دي-د
مصصدر ألوباء  ،مؤوكدأ أن عدد أ◊ا’ت
أŸسص -ج -ل-ة ل-غ-اي-ة أمسش ب-ل-غت  147حالة
منها  49إأصصابة ” تأاكيدها ،بينما ألبقية
هي ﬁل شصبهة ‘ أنتظار نتائج ألتحاليل
أÈıية  ،موضصحا بأان مصصا◊ه قامت
بإاجرأء –اليل Èﬂية لـ  38منبعا مائيا ،
بتيبازة ،ألبليدة  ،ألبويرة وألعاصصمة .وهي
أل -زو’ي -ات أل -ت -ي أل -ت -ي ظ-ه-ر ب-ه-ا وب-اء
أل- -ك- -ولÒأ  ،ت- -ب Úب- -ان  71ب-اŸائ-ة م-نها

أظ -ه -رت أل -ت -ح -ال -ي -ل ب -ت -وأج -د ب -ك-تÒي-ا
ب -ه -ا.ول-ك-ن ل-يسصت ب-اÿطÒة  ،م-ث-ل ت-لك
’صص -اب -ة ب -ال -ك -ولÒأ ،
أل -ت -ي ت -تسص -بب ‘ أ إ
ماعدأ منبع سصيدي ألكب Òبأاحمر ألعÚ
‘ و’ية تيبازة.
ووأصصل حسصبÓوي بأان عامل أ’رتفاع
أŸسصجل ‘ درجات أ◊رأرة  ،سصاعد ‘
أن- -تشص- -ار أŸرضش بشص- -ك- -ل ك -ب Òوح -ي -وي
معÎفا ‘ ألسصياق بصصعوبة ألكشصف عن

مصصدر أŸرضش  ،مضصيفا بأان أŸصصالح
ألصصحية ›ندة للقضصاء على أŸرضش
’يام ألقليلة ألقادمة .
خÓل أ أ
أث -ن -ى أل -وزي -ر ع -ل -ى أل -ف-ري-ق أل-ط-ب-ي
Ãسص - -تشص - -ف - -ى ب- -وف- -اريك ‘ ت- -ع- -ام- -ل- -ه
وت -دخ Ó-ت -ه خ Ó-ل أل -ت -ك -ف -ل ب -اŸرضص -ى
،مضصيفا بأان مصصالح ألوزأرة و ‘ عمل
منسصق مع مصصالح إأدأرية قطاعية أخرى ،
وضص -عت إأسصÎأت -ي -ج -ي -ة ه -ادف-ة  ،ب-غ-رضش
ألتكفل و ألسصيطرة على أŸرضش ألوبائي ،
م -ط -م-ئ-ن-ا ‘ سص-ي-اق أل-زي-ارة أ’ه-ت-م-ام و
أل -ع -ن -اي -ة أل Ó-زم -ة ووضص -ع ك -ل أل-ط-وأق-م
أللوجسصتيكية –ت ألتصصرف وأÿدمة.
أسص -ت -غ -ل أل -وزي -ر أل -زي-ارة ل-ي-دع-و
أŸوأطن Úإأ ¤ضصرورة أ◊يطة وألوقاية
وأ’هتمام باÙيط ونظافته
ع- -م- -وم- -ا  ،ل- -ت- -ف -ادي أي إأصص -اب -ات أو
تسصممات مرضصية ﬁتلمة  ،خاصصة ‘
ه- -ذه أل- -ظ- -روف أŸن -اخ -ي -ة أŸوسص -م -ي -ة
أŸسصاعدة على ذلك.
من جانبها كشصفت وزيرة ألتضصامن و
شص- -ؤوون أ’سص- -رة أي- -دأل- -ي- -ا غ- -ن- -ي- -ة  ،ب -أان
مصصا◊ها تعمل على تقد ËأŸسصاعدأت
ل -ع -ائ Ó-ت أŸرضص -ى م -ن خÓ-ل أÓÿي-ا
أ÷وأرية ألتي تتحرك ‘ أŸيدأن ‘ مثل
ه- -ذأ أل -ظ -رف أ◊سص -اسش أل -ذي ي -ف -رضش
ألتكاتف وألتضصامن أ ¤أبعد أ◊دود.

بعد تلقيهم العÓج Ãسشتششفى بوفاريك

“اثل  31حالة للشصفاء من أاصصل  45اصصابة بالكؤلÒا
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’سشرة الÎبوية من وباء الكولÒا
◊ماية التÓميذ وا أ

بن غÈيت تدعؤ إا ¤اتخاذ ا’حتياطات الÓزمة
دعت وزي -رة الÎب -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة،
نورية بن غÈيت ،أامسس ،با÷زائر
ال - - -ع- - -اصش- - -م- - -ة ،م- - -دراء اŸؤوسشسش- - -ات
الÎبوية على اŸسشتوى الوطني إا¤
ضش - -رورة ات - -خ - -اذ «ا’ح - -ت - -ي - -اط- -ات
الÓزمة» ◊ماية التÓميذ والوسشط
الÎب -وي م -ن وب -اء ال -ك -ولÒا ،وذلك
م-ن خÓ-ل ت-دع-ي-م ق-واع-د ال-ن-ظافة
بصش - - -ي - - -ان - - -ة وت - - -ط- - -ه Òاÿزان- - -ات
والصش- -ه -اري -ج ودورات اŸي -اه –سش -ب -ا
للدخول اŸدرسشي اŸقبل.
وأوضص- -حت أل- -وزي- -رة خÓ- -ل ل- -ق- -ائ- -ه -ا
Ãديري ألÎبية على أŸسصتوى ألوطني أن
«ألسصلطات أŸعنية باأ’مر ،وخاصصة وزأرة
ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح أŸسصتشصفيات،
أتخذت كل أإ’جرأءأت ألÓزمة Ÿوأجهة
وب- -اء أل- -ك- -ولÒأ» ،م- -ؤوك- -دة أن ق- -ط -اع -ه -ا
«سص -ي-ل-ت-زم م-ن ج-ان-ب-ه ب-ات-خ-اذ ج-م-ل-ة م-ن
أ’حتياطات أبتدأء من أأ’سصبوع أ÷اري
–سص- -ب -ا ل -ل -دخ -ول أŸدرسص -ي م -ن خ Ó-ل
تدعيم قوأعد ألنظافة بعمليات ألصصيانة
وألتطه Òللخزأنات وألصصهاريج ودورأت
أŸياه حفاظا على صصحة ألتÓميذ وكل
ألطاقم ألÎبوي دأخل أŸؤوسصسصة».
وللوقاية من هذأ ألوباء ،دعت ألسصيدة
بن غÈيت غلى «وضصع مناشص Òوملصصقات
‘ أŸؤوسصسصات ألÎبوية تدعو أإ ¤أتخاذ
أحتياطات وتدأب Òوقائية حتى لو أسصتلزم
أأ’م -ر م -ن -ع أل -ت Ó-م -ي -ذ م -ن أل -ت -وج-ه إأ¤
أŸدرسصة».

من جانب أآخر ،شصددت وزيرة ألÎبية
على ضصرورة –قيق أسصÎأتيجية ألقطاع
ببلوغ مدرسصة أ÷ودة ويتم ذلك من خÓل
«مضصاعفة أ÷هود خÓل هذه ألسصنة ألتي
سصتكون سصنة للتكوين بامتياز».
كما طالبت مسصؤوو‹ ألقطاع بتطبيق
أŸنشص -ور أإ’ط -ار أل -ذي وزع ع -ل -ى م-درأء
ألÎبية ‘ شصهر يونيو أŸاضصي ويحوي
 18٦عملية.
Óشصارة ” توزيع مديري ألÎبية على
ل إ
مسصتوى ألو’يات على أربع ورشصات تخصش
م -وأضص -ي-ع «ع-ق-ل-ن-ة أŸصص-اري-ف وأŸال-ي-ة،
أŸسص -ت -ج -دأت أل -ب -ي-دأغ-وج-ي-ة م-ن-ذ سص-ن-ة
 ،2٠14أل -ت -ك -وي-ن وك-ذأ أخÓ-ق-ي-ات ق-ط-اع
ألÎب - -ي - -ة» يشص- -رف ع- -ل- -ي- -ه- -ا أŸسص- -ؤوولÚ
أŸركزيون ‘ ألقطاع.

سشجلت عند طفل من تابÓط وحالته مسشتقرة

تأاكيد حالة اصصابة بؤباء الكؤلÒا باŸدية
كشش - -ف ﬁم - -د شش - -ق- -وري م- -دي- -ر
الصشحة والسشكان لو’ية اŸدية ليلة
’صشابة بوباء
أامسس ،تسشجيل حالة ا إ
ال -ك -ولÒا ل -دى ال -ط -ف -ل صش -احب 04
سش -ن -وات اŸن -ح-در م-ن دائ-رة ت-ابÓ-ط
واÙول ب -ع -د ن -ق -ل -ه إا ¤مسش -تشش-ف-ى
اŸدي- - -ة إا ¤مسش - -تشش - -ف - -ى ال - -ق - -ط - -ار
بالعاصشمة.
وقال أŸدير أن هذأ ألطفل ألذي تبÚ
ب -أان -ه ك -ان ‘ زي -ارة ع -ائ -ل -ي -ة إأ ¤م-دي-ن-ة
أأ’رب -ع -اء سص -اع -ات ق -ب-ي-ل ع-ي-د أأ’ضص-ح-ى
،أصص -يب ب -ال -دأء ووضص -ع -ي-ت-ه ألصص-ح-ي-ة ”
أل-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا وب-ات ه-ذأ أل-ط-ف-ل يتماثل
ل -ل -ع Ó-ج بصص -ف -ة ت -دري -ج -ي-ة  ،م-ع-ل-ن-ا ع-ن

م -ب -اشص -رة مصص -ا◊ه أل-وق-ائ-ي-ة ÷م-ل-ة م-ن
ألتدأب Òلتطويق هذأ ألوباء أÿط Òمع
شصروعها ‘ ألعمل بالتعليمة ألوزأرية
وألتي تسصتند أإ ¤عامل ألنظافة كشصرط
أسصاسصي ‘ عملية ألوقاية من مسصبباته .
ب- -اŸق- -اب -ل ت -ع -رف Óﬁت ب -ي -ع أŸاء
أŸع -د Êب-ه-ذه أل-و’ي-ة إأق-ب-ا’ ك-بÒأ ع-ل-ى
ه- -ذه أŸادة أ◊ي- -وي- -ة رغ -م ت -ط -م -ي -ن -ات
أŸصص- -ال- -ح أŸائ- -ي -ة وأÈıي -ة ب -ان م -اء
أ◊نفيات صصÓلح للشصرب و’ يحمل أي
أع- -رأضش ت- -ل- -وث م- -ن شص- -ان- -ه أن ي- -ح -دث
مشصاكل صصحية ووبائية .

اŸدية :علي ملياÊ

فيما ” غلق بئر بقرية اŸرابحية

“اثل 31م- -ريضش- -ا مصش- -اب ب- -داء
الكولÒا للششفاء بعد تلقيهم العÓج
الÓزم Ãسشتششفى بوفاريك بالبليدة
و ه- - - -ذا م - - -ن ب 45 Úح-ال-ة ت-أاكدت
إاصش- -اب -ت -ه -ا ب -ه -ذا اŸرضس و ه -ذا م -ن -ذ
ظ- -ه- -وره م- -ن- -تصش- -ف الشش -ه -ر ا÷اري
’ح-د
،حسش -ب -م -ا كشش -ف ع-ن-ه ال-ي-وم ا أ
’م- - -راضس
ال - - -دك - - -ت - - -ور اıتصس ‘ ا أ
اŸع - - - - -دي - - - - -ة ب - - - - -ه - - - - -ذه اŸؤوسشسش - - - - -ة
ا’سشتششفائية ،ام Úعبد الله.
أوضص -ح أل -دك -ت -ور ع -ب-د أل-ل-ه ل-وأج ع-ل-ى
ه- -امشش زي- -ارة وأ‹ أل- -و’ي- -ة ،مصصطفى
ألعياضصي ،لهذه أŸؤوسصسصة أ’سصتشصفائية،
أن «ه -ذه أأ’خÒة أسص -ت -ق -ب -لت م -ن-ذ شص-ه-ر
أغسصطسش أ÷اري و إأ ¤غاية أليوم 129
م -ريضص -ا يشص -ت-ب-ه إأصص-اب-ت-ه-م ب-ه-ذأ أŸرضش

ينحدرون من أربع و’يات و هي كل من
ألبليدة ( 98حالة) و تيبازة ( 18حالة) و
أ÷زأئ- -ر أل- -ع -اصص -م -ة ( 11ح -ال-ة) ف-ي-م-ا
أسص -ت -ق -ب -لت ذأت أŸؤوسصسص -ة أمسش ألسص -بت
ح -ال -ت Úج-دي-دت Úت-ن-ح-درأن م-ن م-دي-ن-ة
مليانة و’ية ع Úألدفلى .
ب-ع-د إأج-رأء أل-ت-ح-ال-ي-ل أل-ط-ب-ي-ة Ãع-ه-د
ب -اسص -ت-ور ” أل-ت-اك-د م-ن أصص-اب-ة  45منهم
ليغادر  31منهم أŸسصتشصفى بعد “اثلهم
ل -لشص -ف -اء مشصÒأ أ ¤أن أل -ط -اق -م أل -ط -ب-ي
تعامل مع أ◊ا’ت ألوأفدة عليه وألتي
أصصيبت باسصهال حاد و غثيان على أنها دأء
ألكولÒأ وهذأ قبل تاكيد ألتحاليل ألطبية
ذلك ‡ا سصاهم ‘ حصصر أŸرضش بشصكل
كب.Ò
وأضص- -اف ذأت أŸت- -ح -دث أن أŸصص -اب

ب -ه -ذأ أل -دأء ي-ت-م-اث-ل ل-لشص-ف-اء ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ه
ل- -ل- -عÓ- -ج ألÓ- -زم ‘ غضص- -ون ث Ó-ث -ة أي -ام
كأاقصصى تقدير أ’ أن أدأرة أŸسصتشصفى
–رصش على عدم منحه رخصصة أÿروج
أ ¤غاية ألتأاكد من خلو جسصمه من هذه
ألبكتÒيا بشصكل نهائي وهو أ’مر ألذي
تفصصله ألتحاليل ألطبية ألوأردة من معهد
باسصتور.
وب -ه -دف ت -ط -وي -ق ه-ذأ أŸرضش كشص-ف
ع -ب -د أل -ل -ه ع -ن أخضص -اع ج -م-ي-ع ع-ائÓ-ت
أŸصصاب Úبهذأ أŸرضش للتحاليل ألطبية
للتاكد من عدم أنتقال ألعدوى أليهم دأعيا
أياهم ‘ هذأ ألصصدد أ ¤ألتحلي بالوعي
و ألتفهم و عدم زيارة أقاربهم أ ¤غاية
“اث-ل-ه-م ل-لشص-ف-اء ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى سصÓمتهم
بالدرجة أ’و.¤

تداولت بحدة ع Èششبكات التواصشل ا’جتماعي

–كم ‘ الؤضصع بعد ا◊ا’ت الثÓث اŸسصجلة بالبؤيرة
أاك -د ال -دك -ت-ور م-ال-ك-ي ارزق-ى رئ-يسس
مصش- -ل- -ح -ة ال -وق -اي -ة Ãدي -ري -ة الصش -ح -ة
بالبويرة عدم تسشجيل أاية حالة إاصشابة
ج -دي -دة ب -وب -اء ال -ك-ولÒا ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال -و’ي -ة م -وضش -ح -ا اسش -ت -ق-رار ال-ع-دد ‘ 3
ح-ا’ت ف-ق-ط اع-ل-ن ع-ن-ه-ا مضش-ي-فا أان كل
ا◊ا’ت اŸشش -ت -ب -ه ف -ي-ه-م الـ  26والذين
نقلوا إا ¤القطار با÷زائر العاصشمة قد
غ- -ادروا اŸسش- -تشش -ف -ى وع -ادوا سش -ا ÚŸإا¤
م -ن -ازل -ه -م ،و  ⁄ت -ؤوك-د ح-ا’ت-ه-م ب-أان-ه-م
أاصش- -ي- -ب- -وا ب- -ال- -ك- -ولÒا و ذلك ف- -ى السشت
حا’ت اŸششتبه فيهم.
‘ إأط- -ار أ’ح -ت -ي -اط -ات أ’حÎأزي -ة أل -ت -ي
أتخذت ” غلق بئر بقرية أŸرأبحية ببلدية
ألرورأوة دأئرة ع Úبسصام و ألتي تقع على بعد

 35كلم غرب مدينة ألبويرة ،و هي أŸنطقة
ألتي سصجل فيها ظهور حالتي وفاة أمرأتÚ
أأ’و ‘ ¤عمر ناهز  78سصنة و ألثانية  84سصنة.
و رغم تطمينات مديرية ألصصحة عن عدم
تسصجيل حا’ت جديدة وتكذيب شصائعات وجود
مرضصى أصصيبوأ بوباء ألكولÒأ ‘ سصور ألغز’ن
و مشصد ألله ،سصجلت أمسش  3حا’ت من بينهم
شصيخ فى  72سصنة نقلوأ إأ ¤مسصتشصفى عÚ
بسص - -ام ي - -ح - -م- -ل- -ون ن- -فسش أأ’ع- -رأضش و إأن ⁄
يشصخصش أŸرضش بأانها حا’ت كولÒأ .
‘ ن - -فسش ألسص - -ي- -اق أك- -د ح- -وأشص Úم- -دي- -ر
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه أن أŸؤوسصسص -ة أخ -ذت ك-ل
ألتدأب Òو قامت بالتحاليل ألÓزمة و’ يوجد
ما يدعو إأ ¤ألقلق و إأن أŸياه صصا◊ة للشصرب.

البويرة :ع نايت رمضسان

بعد اششتباه إاصشابة عائلة ببلدية البÒين

سصفارة فرنسصا تفنّد اإ’شصاعات بشصأان مراقبة اŸسصافرين القادم Úمن ا÷زائر مديرية الصصحة با÷لفة تؤؤكد عدم تسصجل أاي حالة وباء

ف ّ-ن -دت سش -ف -ارة ف -رنسش -ا ب -ا÷زائ-ر
،أامسس ‘ ،ب - -ي - -ان ا’شش - -اع - -ات بشش - -أان
اج -راءات م-زع-وم-ة وضش-ع-ت-ه-ا وزارة
التضشامن و الصشحة الفرنسشية بغية
م -راق -ب -ة اŸسش -اف -ري -ن ال -ق -ادم Úم -ن
ا÷زائر اثر ظهور وباء الكولÒا ‘
بلدنا.
أشصار ألبيان أ ¤أن «بعضش أ’شصاعات

أل-ت-ي ” ت-دأول-ه-ا ع-ل-ى شص-ب-ك-ات أل-توأصصل
أ’جتماعي و قامت بنقلها بعضش وسصائل
أ’عÓم تشص Òأ ¤أجرأءأت وضصعتها وزأرة
ألتضصامن و ألصصحة ألفرنسصية فيما يخصش
أŸسص - -اف- -ري- -ن أل- -ق- -ادم Úم- -ن أ÷زأئ- -ر»
موضصحا أن هذه أ’شصاعات «تتطرق أ¤
ضصرورة تقد ËأŸسصافرين أ÷زأئري Úأ¤
فرنسصا لشصهادة طبية بعدم أصصابتهم بدأء

ألكولÒأ و ‘ حالة عدم توفرها يجÈون
على ألقيام بكشصف طبي مع دفع ثمنه عند
نزولهم باŸطارأت ألفرنسصية».
و ب- - -ه- - -ذأ ألصص - -دد ،ق - -امت ألسص - -ف - -ارة
ألفرنسصية «بتفنيد هذه أ’شصاعات ألتي ’
أسصاسش لها من ألصصحة و توضصح أنه  ⁄تقم
وزأرة ألتضصامن و ألصصحة ألفرنسصية بوضصع
أي أجرأء من هذأ ألنوع».

أكد بخوشش أ◊اج نائب مدير ألصصحة
لو’ية أ÷لفة ،عدم تسصجيل أي حالة
يشصتبه بها أنها إأصصابة بدأء ألكولÒأ نافيا
ب -اŸن -اسص -ب-ة وج-ود أي-ة ب-ؤورة م-رضش ل-ه-ذأ
أل -دأء ،مشصÒأ إأ ¤أت -خ -اذ ك -اف -ة أل-ت-دأبÒ
ع-ل-ى مسص-ت-وى أŸؤوسصسص-ات أ’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة
للتعامل مع حا’ت ألعدوى أÙتملة.
وأكد أŸسصؤوول نفسصه أن عائلة من 3

أشصخاصش من بلدية «ألبÒين» ” نقلهم
Ÿسص- - -تشص - -ف - -ى ع Úوسص - -ارة يشص - -ت - -ب - -ه ‘
أإصصابتهما بتسصمم فقط و’ توجد أي
حالة عدوى ألكولÒأ ،و ذلك بعد تناولهم
لفاكهة «ألبطيخ أ’صصفر « وأأ’ن هم ‘
حالة جيدة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

»æWh

ا’ثنين  ٢٧أاوت  ٢01٨م
الموافق لـ  1٦ذي الحجة  1٤٣٩هـ

حألة اسصتنفأر Ÿصصألح و’ية سصكيكدة

اجتماعات دورية لتطهÒاÙيط من النفايات

^ مفرغات عشسوائية –اصسر ا’حياء والسسكان يسستغيثون

ل- -ل- -وق- -وف ع- -ل- -ى م- -دى ت- -ن- -ف- -ي- -ذ
’مراضص
الÈنأمج السصنوي Ÿكأفحة ا أ
اŸت -ن -ق -ل-ة ع-ن ط-ري-ق اŸي-أه ’ سص-ي-م-أ
’ج -راءات اŸت -خ -ذة ‘ ه-ذا الصص-دد
ا إ
’مÚ
خÓل موسصم الصصيف  ،ترأاسص ا أ
العأم للو’ية اجتمأعأ دوريأ للجنة
’مراضص
اŸوسص-ع-ة اŸك-ل-ف-ة Ãحأربة ا أ
اŸتنقلة عن طريق اŸيأه.

سسكيكدة :خالد العيفة
وق -فت ال -ل -ج -ن -ة ع-ل-ى م-دى اŸع-ا÷ة
والقضساء على النقاط السسوداء اŸسسجلة
من طرف اÿلية الفرعية ‘ خرجاتها
اŸي -دان -ي -ة ،اخ -ره -ا ال -ت -ي “ت ب-أاح-ي-اء
بلديتي سسكيكدة و فلفلة ،وأاخذ إاجراءات
وقائية إاضسافية احÎازية ،تفاديا لظهور
أاي م- -رضض م- -ت- -ن -ق -ل ع -ن ط -ري -ق اŸي -اه،
ا◊ي- - -وان ،و اŸواد ا’سس- - -ت- - -هÓ- - -ك - -ي - -ة ،
م -ع الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -قضس -اء ع-ل-ى ج-م-ي-ع
ال -ن -ق -اط السس -وداء اŸع-روف-ة ع Èم-دي-ن-ة
سسكيكدة.
ك- -م- -ا درسست ال- -ل- -ج- -ن- -ة م -دى ت -ق -دم
العمليات التي قد تقرر الشسروع فيها ،

والتي انطلقت فع Óمنذ حوا‹  10أايام و
التي تخصض ﬁاربة انتشسار ا◊شسرات و
ا◊ي- - -وان - -ات اŸتسس - -ب - -ب - -ة ‘ اأ’م - -راضض
Óنسس- -ان «مصس -ال -ح ب -ل -دي -ة
اŸت- -ن- -ق- -ل- -ة ل - -إ
سس-ك-ي-ك-دة» ،و ك-ذلك ال-ف-راغ-ات الصس-ح-ي-ة
التابعة Ÿصسالح ديوان الÎقية و التسسيÒ
العقاري  OPGIوالتي سستسستمر لتمسض كل
اأ’حياء.
ورغم مسساعي السسلطات الو’ئية ،تبقى
مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات ﬁدودة اإ’م-ك-ان-ي-ات،
باسستثناء بلديتي عاصسمة الو’ية ،وحمادي
ك- -روم -ة.وت -ب Úم -ن خ Ó-ل ا’ج -ت -م -اع ان
ه -ن -اك ب -ل -دي -ات ’ ت -ق -در ع-ل-ى –سسÚ
اÙي -ط وإاضس -ف-اء Ÿسس-ة ج-م-ال-ي-ة ع-ل-ي-ه،
لÎاكم القاذورات والنفايات ،وتدهور كلي
ل -ل-ب-ي-ئ-ة ج-راء تسس-رب-ات ل-ل-م-ي-اه الصس-ا◊ة
للشسرب ومياه الصسرف الصسحي على حد
السسواء.
ف -ف -ي ك -ث Òم -ن اŸن-اسس-ب-ات اشس-ت-ك-ى
اŸواطنون Ãختلف أاحياء مدينة سسكيكدة
م- -ن ال- -وضس- -ع- -ي- -ة ال- -ت -ي آالت ال -ي -ه -ا ه -ذه
ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ي-ة من تلوث اÙيط،
وتضس -رر ال -ط -رق ال -ت -ي –ولت ا ¤ح -ف-ر
ومطبات ،و‰و رهيب للحشسائشض ،وشسكلت

بحÒات من اŸياه القذرة‡ ،ا زاد ‘ ‰و
ﬂت- -ل- -ف ا◊شس- -رات السس- -ام- -ة ،وت- -ك -اث -ر
ال- -زواح- -ف ،ن- -اه- -يك ع -ن –ول اŸف -ارغ
مرتعا للحيوانات الضسالة  ،وا÷ردان التي
أاصسبحت تتجول نهارا.
لهذا ناشسد سسكان احياء ا’خوة خالدي،
بني مالك  ،ا’خوة سساكر «كامي» ،ا’مل،
وال- -ع- -دي- -د م- -ن اح- -ي -اء وسس -ط اŸدي -ن -ة،
السس- -ل- -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ،ال -ت -دخ -ل ب -إال -زام
ال -ق -ائ-م Úع-ل-ى شس-ؤوون ال-ب-ل-دي-ة م-ن أاج-ل
م -ب -اشس -رة ع -م -ل -ي -ات ال -ت-ن-ظ-ي-ف ال-دوري-ة
Óحياء ،تفاديا Ÿا قد ’ يحمد عقباه.
ل أ
ك -م-ا ط-الب السس-ك-ان ت-ن-ظ-ي-ف ال-وادي
اŸت- -واج- -د ب- -ح -ي م -رج ال -ذيب Ãح -اذاة
اŸلحقة البلدية الذي يشسهد تكدسسا كبÒا
للمياه القذرة  ،وأايضسا على مسستوى نهج
ه- -واري ب- -وم- -دي -ن ب -ال -ق -رب م -ن ﬁط -ة
الوقود ،فيما تبقى العديد من العمارات
تعا Êمن ظاهرة تكّدسض اŸياه القذرة
داخل أاقبيتها‡ ،ا يتحتم على كل من
ال -دي -وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه ،Òوك-ذا دي-وان
الÎقية والتسسي Òالعقاري ،التدخل قصسد
إافراغها من اŸياه الراكدة بها.

رغم تطمينأت مديرية الصصحة بسصطيف

اŸواطنون ‘ هيسسÎيا خشسية ظهور الكولÒا
رغ-م ت-أأك-يدات مديرية
الصصحة والسصكأن لسصطيف
ب -ع -دم تسص -ج -ي -ل أاي ح-أل-ة
اصصأبة بداء الكولÒا إا’
أان ﬂأوف اŸواط - - - - - - - - - -نÚ
أاصصبحت بأدية للعيأن من
خ Ó- -ل ال - -ت - -ه - -أفت ع - -ل- -ى
اق - -ت - -ن - -أء ق- -أرورات اŸي- -أه
اŸعدنية.
سسادت الشسائعات ‘ الشسارع
السس -ط -اي-ف-ي  ،م-ع ب-داي-ة اخ-ذ
ا’ح - -ت- -ي- -اط- -ات واإ’ج- -راءات
ال -وق -ائ -ي -ة ل -ت -ف-ادي اإ’صس-اب-ة،
خاصسة وان نسسبة كبÒة من
السسكان ،ومنهم قاطني مدينة
سسطيف  ،العلمة ،ع Úأارنات
وب -اق -ي ال -ب -ل -دي -ات ال -ت-ي ي-ت-م
“وي -ن -ه -ا ب-اŸاء الشس-روب م-ن
سسد ع Úزادة ،غرب عاصسمة
الو’ية ،يتجنبون اسستهÓكه ‘
الشسرب ’عتقادهم أان مياهه
غ Òصسا◊ة لذلك ،و يلجأاون
إا ¤مياه الينابيع أاو قارورات
اŸياه اŸعدنية.
أاك- -د أاغ- -ل- -ب- -ي- -ة اŸواط- -نÚ
ل»الشس -عب» ،أان -ه -م م-ت-خ-وف-ون
بجد من ظهور الوباء ببعضض
م-ن-اط-ق ال-و’ي-ة ،خ-اصس-ة ال-ت-ي
ت -ع -رف ن -درة ‘ اŸي -اه،ع -ل -ى
غ - - - - - -رار اŸن - - - - - -ط - - - - - -ق - - - - - -ة

ا÷ن - -وب - -ي- -ة،وارج- -ع- -وا سس- -بب
ان- -تشس- -ار ال- -داء ‘ ال- -و’ي -ات
اŸع- -ن- -ي- -ة إا ¤سس -ق -ي اÿضس -ر
وال -ف-واك-ه ب-اŸي-اه ال-ق-ذرة م-ن
ط- - -رف أاشس- - -ب - -اه ال - -ف Ó- -ح،Ú
وخ- -اصس- -ة ال -ب -ط -ي -خ اأ’ح -م -ر،
ول - -ه - -ذا ب- -دأا السس- -وق ي- -ع- -رف
تراجعا ‘ الطلب على هذه
الفاكهة.
إاضسافة ا ¤انتشسار اأ’وسساخ
والقاذورات ‘ بعضض اأ’حياء،
وخ -اصس -ة ت -لك ال -ت -ي شس -م-ل-ه-ا
مشس- -روع الÎام- -واي ،وب- -ق- -يت

ب- -عضض اأ’شس- -غ- -ال ع- -ال- -ق- -ة ‘
اأ’رصس- -ف- -ة ،ع- -ل- -ى غ -رار ح -ي
اŸع- -ب- -ود،ة وصس- -ع -وب -ة ت -ن -ق -ل
شساحنات البلدية لرفع القمامة
بسس- - -بب الصس - -ع - -وب - -ة ،ن - -ظ - -را
ل -ل -خ -ري -ط -ة ا÷دي-دة ل-ل-ط-رق
والشس - - -وارع ب - - -ع - - -د أاشس- - -غ- - -ال
الÎامواي.
Óشس- -ارة ،ف- -ان م- -دي- -ن- -ة
ل - -إ
سس -ط-ي-ف ال-ت-ي صس-ن-فت ،ذات
مرة أانظف مدينة ‘ الوطن،
فقدت الكث Òمن هذه اŸيزة
‘ ع- -دي- -د الشس- -وارع ،وسس -ط

’ح-ي-اء ال-لصس-ي-ق-ة
اŸدي -ن-ة وا أ
’خر
به ،مع انفجار من ح Úأ
لبالوعات اŸياه القذرة كما
يحدث بشسكل شسبه دائم بحي
اŸع- -ب- -ودة ،ح- -يث ت- -ت- -ط- -لب
ال -وضس -ع -ي -ة ا◊ال -ي -ة ط-م-أان-ة
اŸواط- - - -ن Úودع- - - -وت- - - -ه - - -م
ب- -ح- -مÓ- -ت –سس- -يسس- -ي -ة إا¤
ال -ت -زام ال -ن -ظ -اف -ة ال -ك -ام -ل-ة
ل- -ل- -وق- -اي- -ة م -ن ه -ذا ال -وب -اء
الفتاك.

سسطيف :نور الدين بوطغان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مديرية الفÓحة –ذر من أاخطار السسقي
Ãياه الصسرف الصسحي

حّذرت مديرية الفÓحة ببجأية
م -ن سص -ق -ي اÙأصص-ي-ل ال-زراي-ة Ãي-أه
الصصرف الصصحي التي –مل ﬂأطر
اك- -ي- -دة ع -ل -ى الصص -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
’مراضص
كبÒة ،وتؤودي إا ¤تفشصي ا أ
على غرار التيفوئيد والكولÒا.
وب -حسسب زول-ي-خ-ة ﬁم-ودي لـ’الشس-عب»
فان مديرية الفÓحة أاخطرت خÓل يوم
–سسيسسي بوادي غ ÒالفÓح Úبتفادي
سسقي اÙاصسيل الزراعية Ãياه الصسرف
الصسحي باعتبارها مصسدر خطورة على
صس -ح -ة اŸسس -ت -ه -لك وت-ل-وث بشس-ك-ل واسس-ع
النطاق لÎبة اآ’بار ا’رتوازية.
و‘ نفسض السسياق أاوضسح ناسسي فÓح
بأاميزور،أان التنمية اŸسستدامة هي اإحدى
الضسمانات الرئيسسية ◊اجات اŸواطنÚ
واأ’ج -ي -ال ال -ق-ادم-ة ،ح-يث تضس-م-ن ب-ذلك
ال -ب -ي -ئ -ة الصس -ح -ي -ة السس -ل -ي-م-ة ال-ت-ي ت-وف-ر
م- -ق- -وم -ات اأ’م -ن والسس Ó-م -ة ‘ ا◊ي -اة،
وعليه فإانه من غ ÒاŸعقول اسستعمال
مياه الصسرف الصسحي لسسقي اÙاصسيل

ال- -زراع- -ي- -ة ،ح- -يث ي- -ؤودي ذلك ’ن- -تشس -ار
اأ’مراضض والعيشض ‘ بيئة ملوثة.
و اأشسار ناسسي ا ¤أان اأ’خطار تتعدى
ذلك و“ ّسض حياة كل الكائنات Ãا فيها
اإ’نسسان ،و من الواجب –مل اŸسسؤوولية
وت -ط-ب-ي-ق ال-ق-ان-ون ،ال-ذي ي-ع-اقب ك-ل م-ن
يقوم باسستخدام ﬂلفات ومياه الصسرف
الصس-ح-ي ‘ ال-زراع-ة وب-ي-ع م-ن-ت-وج-ات-ه-ا،.
وبالتا‹ حماية اŸسستهلك من اأ’خطار
الصسحية.
ان -ه -ا ج -رÁة ت-ن-هشض أاجسس-اد اأ’ب-ري-اء
‡ن اأصسابهم اŸرضض نتيجة تناولهم لهذه
اŸن- -ت- -ج -ات ال -زراع -ي -ة اŸل -وث -ة ،وم -ي -اه
الصس- -رف الصس- -ح- -ي غ ÒاŸع- -ا÷ة ال- -ت -ي
تسس -ب -بت ‘ ت -فشس -ي اأ’م -راضض اŸم -ي -ت -ة
ن -ت -ي -ج -ة اح-ت-وائ-ه-ا ع-ل-ى أان-واع ك-ثÒة م-ن
الكائنات ا◊ية الدقيقة ،ومنها البكتÒيا،
ال -ط -ف -ي -ل -ي -ات ،وال -فÒوسس -ات ،إا ¤ج-انب
معادن ثقيلة و مواد سسامة التي اسستعملت
‘ الغسسيل.

بجاية :بن النوي توهامي

فيمأ أاكدت مديرية الصصحة عدم تسصجيل أاية حألة إاصصأبة

إاجراءات احÎازية Ÿواجهة وباء الكولÒا بسسوق اأهراسس

شص- -دد وا‹ سص -وق أاه -راسص ع -ب -أسص
ب- -داوي أامسص ع- -ل- -ى ضص- -رورة ات -خ -أذ
’ج -راءات ا’حÎازي -ة م -ن
ك -أف -ة ا إ
اجل ا◊يلولة دون انتقأل العدوى
اÙت- -م -ل -ة ل -داء ال -ك -ولÒا ،خ -أصص -ة
وأانهأ تنتقل عن طريق اŸيأه اŸلوثة
بÈاز الشص- - - -خصص اŸصص- - - -أب وك - - -ذلك
’ط -ع -م -ة اŸل -وث -ة وي-ك-ون ل-ل-ذب-أب
ا أ
كذلك دور ‘ نقل العدوى خصصوصصأ
’وبئة.
خÓل ا أ
أاكد الوا‹ أان مياه ا◊نفيات خالية
“اما من الشسوائب ومعقمة و هي آامنة
“اما للشسرب حيث تخضسع قبل توزعيها
ع -ل -ى اŸواط -ن Úل -ث Ó-ث -ة –ال -ي -ل اول -ه-ا
Ãحطة اŸعا÷ة على مسستوى السسدود

اŸائية ،ثم على مسستوى خزانات التجميع
قبل تزويد اŸواطن Úبها ع Èا◊نفيات
ﬁ،ذرا من الينابيع الطبيعية اÛهولة
اŸصسدر  ،داعيا اŸواطن Úا ¤ا’لتزام
بقواعد النظافة اŸتمثلة ‘ الغسسل ا÷يد
لليدين ،كونها الناقل اأ’سساسسي للعدوى،
وكذا اÿضسر والفواكه قبل تناولها .
من جهة أاخرى أاكدت مديرية الصسحة
عدم تسسجيل اأي حا’ت إاصسابة بهذا الوباء
.مع ذلك وضسعت اŸصسالح ا’سستشسفائية
‘ ح -ال -ة اسس -ت -ن -ف -ار –سس-ب-ا أ’ي ط-ارئ ،
موجهة نداءا اإ ¤سسكان الو’ية بضسرورة
التبليغ عن اأي حا’ت مشستبه بها بغرضض
تطويق الوباء ‘ حالة ظهوره .

سسوق أاهراسس  :سسم Òالعيفة

عقب تسصجيل حأ’ت لوبأء الكولÒا

تفعيل خÓيا اليقظة باŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية
بسسيدي بلعباسس
خ- -لصص ا’ج -ت -م -أع ال -ذي ان -ع -ق -د
’مسص Ãق- -ر م -دي -ري -ة
صص- -ب- -ي- -ح- -ة ا أ
الصص -ح -ة بسص -ي-دي ب-ل-ع-ب-أسص ب-حضص-ور
إاط-أرات ال-ق-ط-أع ومسص-ئ-و‹ ﬂت-لف
اŸؤوسصسص- -أت الصص- -ح- -ي- -ة إا ¤تشص- -ك -ي -ل
خلية يقظة على مسصتوى اŸؤوسصسصأت
ا’سصتشصفأئية العمومية واŸسصتشصفى
ا÷أمعي عبد القأدر حسصأ ، Êعقب
تسص- -ج- -ي- -ل ح- -أ’ت ل- -وب -أء ال -ك -ولÒا
ببعضص و’يأت وسصط البÓد .
كشس -فت ال -دك -ت -ورة ح -م -ي-دة ب-وسسÓ-م-ة
رئيسسة مصسلحة السسكان أان اللقاء خرج
بتوصسيات بخصسوصض اإ’جراءات الوقائية
واإ’حÎازية عقب ظهور حا’ت اإ’صسابة
بداء الكولÒا ببعضض و’يات وسسط البÓد،
حيث جندت اŸديرية جميع اإ’مكانيات
اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة ل -ل -وق -اي -ة م -ن ال-وب-اء
ومواجهة أاي طارئ على مسستوى الو’ية
ومتابعة تطورات هذه الوضسعية.
ومن ذلك تفعيل خÓيا اليقظة على
مسس - -ت- -وى اŸؤوسسسس- -ات ا’سس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة
واŸسستشسفى ا÷امعي.وهي تضسم مديري
اŸؤوسسسس- -ات ،رؤوسس -اء اŸصس -ال -ح ال -وق -اي -ة
واأ’م- -راضض اŸع- -دي- -ة ،ال -طب ال -داخ -ل -ي
وطب اأ’ط- -ف- -ال  ،الصس- -ي- -دل- -ي -ة وا،Èı
فضس Óعن تعزيز اŸناوبة الليلية Ãا ‘
ذلك أايام العطل ،توف Òالكاشسف وﬂتلف
اŸواد الصس -ي -د’ن -ي -ة وك-ذا اŸسس-ت-ل-زم-ات
الوقائية لعمال الصسحة ومواد التنظيف
م -ع ت -خصس -يصض ق-اع-ات ﬂصسصس-ة ل-ل-ع-زل
تتوفر على جميع اإ’مكانيات.

واأضسافت الدكتورة أان جميع التقارير
التي وصسلت اإ ¤مصسالح مديرية الصسحة
ت- -ؤوك- -د ع- -دم تسس -ج -ي -ل أاي إاصس -اب -ة ب -داء
الكولÒا أاو اأي حالة مشسكوك فيها  ،لكن
تفعيل هذه اللجان الوقائية سسيضسبط أاكÌ
اÿدم- - -ات الصس- - -ح- - -ي- - -ة ب- - -اŸؤوسسسس- - -ات
ا’سستشسفائية و’سسيما فيما يتعلق بضسمان
اŸناوبة الليلية وتوف Òخدمات الفحصض
ال - -ط - -ب- -ي اŸت- -خصسصض وال- -ت- -ي تضس- -م- -ن
Óم-راضض’ ،سس-ي-م-ا اأن
تشس -خ -يصض ج -ي-د ل -أ
ال -داء ل -ه أاع-راضض م-تشس-اب-ه-ة م-ع أام-راضض
أاخرى و منها اإ’سسهال والتعرق وا◊مى
وغÒها ومن ثم قد تكون حا’ت مشسبوهة
هي ‘ ا◊قيقة ›رد حا’ت تسسممات
غ-ذائ-ي-ة تسس-ت-ق-ب-لها مصسالح اإ’سستعجا’ت
ي -وم -ي -ا غ Òاأن ال -تشس -خ -يصض اŸت -خصسصض
و–ليل العينات واجب ما دام اŸرضض
م -وج-ود ب-دل-ي-ل تسس-ج-ي-ل ح-ا’ت ب-و’ي-ات
الوسسط.
واأشس- - - -ارت أايضس - - -ا إا ¤دور اأ’ط - - -ب - - -اء
اÿواصض ‘ توخي ا◊يطة و ا◊ذر من
خÓل توجيه اŸرضسى الذين يعانون من
ح- -ا’ت مشس- -اب- -ه- -ة ل- -ل- -داء ل -ل -م -ؤوسسسس -ات
اإ’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ت-وف-ر ﬂتلف
اÿدم -ات الصس -ح -ي -ة ب -ه-ا و م-ن-ه-ا ﬂاب-ر
ال- -ت- -ح- -ال -ي -ل واأ’دوي -ة ال Ó-زم -ة ،ن -اه -يك
عن دور مكاتب النظافة على مسستوى
ال-ب-ل-دي-ات ‘ ت-وع-ي-ة اŸواط-ن Úل-ت-ف-ادى
هذا الوباء بدليل أان عملها ينصسب ‘
مراقبة اŸياه .

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإ’ثنين  27أوت  2018م
ألموأفق لـ  16ذي ألحجة  1439هـ

القضسية أاثارت الرعب لدى اŸواطنÚ

حجز  04مضصخات مائية لسصقي إÙاصصيل إلزرإعية باŸياه إلقذرة باŸسصيلة

“كنت مصسالح الدرك باŸسسيلة ‘ عملية نوعية من حجز أاربعة مضسخات مائية (  )04تسستعمل ‘ سسقي اÙاصسيل الزراعية
لراضسي .
باŸياه القذرة وسسماع ثÓث أاشسخاصص من مÓك ا أ

ألعدد
17730
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مّروا ع Èمركزي اŸراقبة الÈية ا◊دادة وأاولد مؤومن

تسصجيل حركة عبور أإك Ìمن  18أإلف سصائح أإجنبي

سسجلت اŸصسلحة ا÷هوية لشسرطة ا◊دود
ب- -ولي- -ة سس- -وق أاه- -راسص  18307ح-رك-ة ع-ب-ور
لج- -انب ‘ ال- -فÎة اŸم -ت -دة م -ن  01أاوت إا¤
ا أ
غاية  15أاوت  2018منها  9159حركة دخول و
 9148ح -رك-ة خ-روج  ،وه-ذا Ãرك-زي ال-ع-ب-ور
ا◊دادة و أاولد مؤومن .

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
أما بالنسسبة للموأطنين ألجزأئريين تم تسسجيل
 48850حركة عبور منها  24349حركة دخول
و  24001حركة خروج عبر مركزي ألعبور
ألحدأدة وأو’د مؤومن.
كما أحصست ذأت ألمصسلحة  10365حركة عبور
للمركبات أأ’جنبية منها  5196حركة دخول و

 5169حركة خروج  ،بينما تم تسسجيل 5088
حركة عبور للمركبات ألوطنية منها 2559
حركة دخول و  2529حركة خروج عبر نفسس
مركزي ألعبور ألسسالفي ألذكر.
أما بالنسسبة لحركة ألبضسائع عبر مركز ألعبور
ألحدأدة تم أسستيرأد ما يعادل  2692طن و
 234كلغ  ،و للبضسائع ألمصسدرة تم تصسدير
 256طن و  503كلغ من ألوقود كما تم
تصسدير بضسائع مختلفة بقيمة  1122طن و
 216كلغ.
Óجانب ألمطرودين
سسجلت أيضسا  32حا’ت ل أ
من ألترأب ألوطني ،بينما تم تسسجيل ثÓث
ح-ا’ت ل-م-وأط-ن-ي-ن م-رج-ع-ي-ن م-ن قبل شسرطة
ألحدود ألتونسسية.

ليقاع بهم
–قيقات الضسبطية القضسائية مّكنت من ا إ

توقيف عصصابة أإشصرإر تورطوإ ‘ عملية نصصب وإحتيال ببجاية

“كنت عناصسر فرقة الشسرطة القضسائية ،باألمن ا◊ضسري
الرابع ألمن ولية بجاية ،أامسص األول ،من وضسع حّد ÷معية
أاشس -رار ت -ت -ك -ون م -ن أارب -ع-ة أاشس-خ-اصص ،ت-ورط-وا ‘ ع-م-ل-ي-ة نصسب
واحتيال عن طريق إانشساء شسركة وهمية ،راح ضسحيتها صساحب
مؤوسسسسة خاصسة باسستÒاد عتاد الّري.

أŸسسيلة :عامر ناجح
وتعود حيثيات ألقضسية إألى ورود معلومات تفيد
باعتماد بعضس أأ’شسخاصس ألسسقي بالمياه ألقذرة
ب-وأد أل-ل-ح-م ب-م-ن-ط-ق-ة أل-ط-اب-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي
ه -ج-رسس ،ح-يث ق-امت مصس-ال-ح أل-درك ب-ع-م-ل-ي-ة
تمشسيط وأسسعة بالمنطقة أسسفرت عن حجز 04
مضس -خ -ات م -ائ -ي -ة م -وصس -ول -ة ب -أان -اب -يب ألسس-ق-ي
أل -م -وج -ه -ة ل -ع -دة أرأضس -ي ف Ó-ح -ي -ة  ،ح -يث ت-م
ح -ج-زه-ا ووضس-ع-ه-ا ب-ال-م-حشس-ر أل-ب-ل-دي وسس-م-اع
أصسحاب أأ’رأضسي ويتعلق أأ’مر بكل من (:شس

م)(،ب ع ب)و (ب ج ع)ألسساكنين بلدية سسيدي
هجرسس .
كما قامت ذأت ألمصسالح بأاخذ عيينة من ألمياه
ألمسستعملة في ألسسقي وإأرسسالها إألى ألمعهد
Óدلة ألجنائية وعلم أإ’جرأم للدرك
ألوطني ل أ
ألوطني ببوشساوي وإأرسسال ملف ألقضسية إألى
وك-ي-ل أل-ج-م-ه-وري-ة ل-دى م-ح-م-ك-ة سس-يدي عيسسي
للنظر في ألقضسية .
في ألمقابل أثرت على نفوسس ألسسكان حيث بثت
ألرعب في نفوسس ألسسكان خاصسة وأن ألقضسية
ت- -زأم -نت وأن -تشس -ار وب -اء أل -ك -ول -ي -رأ ف -ي ب -عضس

ألو’يات وهم ما دفعهم للشسك في أن تكون بؤورة
من بؤور وباء ألكوليرأ  ،كما عزز لديهم ثقافة
ألحيطة و ألحذر و ألتبليغ عن أي وضسع مشسكوك
فيه لوضسع حد للمافيا ألمتاجرة بأاروأح ألبشسر
دون أدن- -ى إأحسس- -اسس ب- -ال- -مسس- -ئ -ول -ي -ة أو ت -أان -يب
للضسمير.
وف-ي أن-ت-ظ-ار م-ا سس-تسس-ف-ر ع-ن-ه ن-ت-ائ-ج أل-ت-ح-ل-ي-ل
Óدلة ألجنائية وعلم
ألمخبرية للمعهد ألوطني ل أ
أإ’جرأم للدرك ألوطني ببوشساوي يبقى ألسسكان
يعيشسون على أمل أن تكون ألنتائج خالية من أي
فيروسس وبائي .

....و ◊ماية سسÓمة السسائق ÚواŸارة

حملة –سصيسس سصائقي إلدرإجات إلنارية إلإسصتعمال إÿوذة
Óمن ألوطني،
تجسسيدأ لمبادرة ألمديرية ألعامة ل أ
ألمتعلقة بتحسسيسس مسستعملي ألدرأجات ألنارية من
مخاطر عدم وضسع ألخوذة ،وما يمكن أن ينجر
عنها من إأصسابات تهدد حياتهم ،وحرصسا منها على
ضس-م-ان سسÓ-م-ة أصس-ح-اب ه-ذه أل-درأج-ات ،خ-اصس-ة
ممن يفضسلون أسستعرأضس قدرأتهم في ألسسياقة ،و’
ي-ت-رددون ف-ي أل-ق-ي-ام ب-م-ن-اورأت ج-د خ-ط-ي-رة ،ف-ي
أم -اك -ن ت -ع -ج ب -ال -م-ارة ،ق-امت مصس-ال-ح أم-ن و’ي-ة
سس -ط -ي -ف ،م -ؤوخ -رأ ،ب -ت -أاط -ي -ر خ -رج -ات م -ي-دأن-ي-ة
تحسسيسسية عبر مختلف ألشسوأرع وأحياء ألمدينة.
في هذأ ألشسأان ،تم إأنجاز مطويات تحسسيسسية
تتضسمن جملة من ألنصسائح وأإ’رشسادأت ألهامة ألتي
ت-دع-و ف-ي-ه-ا مصس-ال-ح أم-ن و’ي-ة سس-ط-ي-ف أصس-ح-اب
أل-درأج-ات أل-ن-اري-ة ،إأل-ى أل-ت-ق-ي-د ب-ب-عضس ألسسلوكات
،ع -ل -ى غ -رأر إأل -زأم -ي -ة وضس -ع أل -خ-وذة أل-وأق-ي-ة م-ن
ألصسدمات أثناء كل ألتنقÓت،تجنب أإ’فرأط في
ألسسرعة دأخل ألمناطق ألحضسرية بما فيها أأ’حياء
ألسسكنية ،وألمسساحات ألمخصسصسة للعائÓت.
باإ’ضسافة إألى مفترقات ألطرق،و تجنب ألتنقÓت
قدر ألمسستطاع بالشسوأرع ألرئيسسية للمدينة خاصسة
في ألفترة ألمسسائية ،كونها تعرف تنقÓت كثيرة
ل-ل-ع-ائÓ-ت،ت-ج-نب ق-در أل-مسس-تطاع ألمرور بمحاذأة
أل -مسس -تشس -ف -ي -ات وأل -م -رأك -ز أل -ط -ب -ي -ة ت -ف-ادي-ا أ’ي
إأزع- -اج،ت- -ج- -نب أل- -ت- -ن- -ق- -ل أث -ن -اء سس -اع -ات أل -ذروة
ألمعروفة،وضسع كاتمات ألصسوت لتفادي أإ’زعاج،
خاصسة أثناء فترأت ألليل ،وأخيرأ إأجبارية حيازة
رخصس-ة سس-ي-اق-ة خ-اصس-ة ب-ق-ي-ادة أل-درأج-ات أل-ن-اري-ة
وكذأ جميع ألوثائق أإ’دأرية.

بجاية :بن ألنوي توهامي

تفاصسيل ألقضسية تعود إألى تسسجيل شسكوى ألضسحية،
صس -احب م-ؤوسسسس-ة ذأت مسس-ؤوول-ي-ة م-ح-دودة خ-اصس-ة
باسستيرأد عتاد ألّري ،عن قضسية ألنصسب وأ’حتيال،
وع -ل -ى إأث -ر ه -ذه ألشس -ك -وى ت ّ-م ف -ت -ح ت -ح -ق -ي-ق ف-ي
مÓ-بسس-ات أل-قضس-ي-ة .وب-ع-د أل-ت-ح-ري-ات ألمعمقة تّم
أل-ت-وصس-ل ب-أان أل-مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه أل-م-ن-ح-در م-ن م-دي-ن-ة
بجاية ،رفقة ثÓثة أشسخاصس آأخرين ينحدرون من
إأحدى ألو’يات ألغربية ،قاموأ بتدبير عملية نصسب
وأحتيال محترفة موهمين ألضسحية بأانهم يملكون
شسركة خاصسة باأ’شسغال ألعمومية وألري ،وألكائن
مقرها بو’ية وهرأن وأنهم مهتمين بالعرضس ألذي
أدرجه بموقع أ’نترنت ألمسسمى « وأد كنيسس «،

أل-خ-اصس ب-ب-ي-ع آأ’ت ت-ل-ح-ي-م أأ’ن-اب-يب أل-بÓ-سستيكية
وط -ل -ب-وأ م-ن-ه ت-زوي-ده-م ب-ثÓ-ث-ة آأ’ت .وتّ-م إأرسس-ال
أل- -وث- -ائ- -ق ألÓ- -زم- -ة إأل- -ى ألضس- -ح- -ي -ة ع -ب -ر ب -ري -ده
أإ’ل-ك-ت-رون-ي ،وأت-ف-ق-وأ ع-ب-ر أل-ه-ات-ف ع-لى أن يكون
ألتسسليم بو’ية غربية مقابل حصسوله على صسكين
ب -ن -ك -ي -ي -ن ،ب -ق-ي-م-ة أل-م-ب-ي-ع-ات وأل-م-ق-درة بـح-وأل-ي
500مليون سسنتيم ،وهو ما تم بالفعل.وبعد تقدم
ألضسحية إألى ألبنك لتحصسيل قيمة ألصسكين ألبنكيين
ت-بّ-ي-ن ب-أان-ه-م-ا م-زوري-ن ،أل-ت-ح-ق-يقات ألتي باشسرتها
ألضسبطية ألقضسائية مكنتها من توقيف ألمتورطين
ف -ي أل -قضس -ي -ة م-ع أسس-ت-رج-اع أآ’’ت م-ح-ل أل-نصسب
وأ’ح-ت-ي-ال ،وأن-ج-ز م-ل-ف ج-زأئ-ي ضس-د أل-م-ت-ه-م-ين
أ’جل قضسية تكوين جمعية أشسرأر ،بغرضس ألنصسب
عن طريق إأنشساء شسركة وهمية ،ألتزوير وأسستعمال
أل -م-زور ف-ي م-ح-ررأت إأدأري-ة ومصس-رف-ي-ة ،أن-ت-ح-ال
ه -وي -ة أل -غ-ي-ر ،إأخ-ف-اء أشس-ي-اء م-ت-حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا م-ن
جريمة ،وتّم تقديمهم أمام وكيل ألجمهورية لدى
محكمة بجاية ألمختصس إأقليميا وصسدر في حقهم
أمر إأيدأع.

مسست كل تراب الولية

أإمـ ـن سصكيكدة يطلق حملـة –سصيسصية حول ﬂاطـر عدم إرتـدإء إÿوذة

أاط -ل -قت مصس -ال -ح ام -ن سس -ك -ي -ك -دة ح -م -ل -ة
ت-وع-وي-ة –سس-يسس-ي-ة ع Èق-ط-اع اخ-تصس-اصص
لم-ن ال-وط-ن-ي ،ل-ف-ائ-دة مسس-ت-ع-ملي وسسائقي
ا أ
ال -دراج -ات ال -ن -اري -ة ح -ول ضس -رورة ارت-داء
له- -م- -ي- -ت- -ه- -ا ‘ سس Ó-م -ة
اÿوذة ،ب- -ال- -ن- -ظ- -ر أ
مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-دراج-ات ال-ن-ارية وكذا اŸشساة،
–ت شس -ع -ار‘‘ :ع-دم ارت-داء اÿوذة ..خ-ط-ر
قاتل‘‘.

سسكيكدة :خالد ألعيفة
أسستهدفت هذه ألحملة سسائقي ألدرأجات ألنارية
وألرأكبين ،من خÓل تقديم مطويات وشسروحات
وإأحصس -ائ-ي-ات مسس-ج-ل-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى مصس-ال-ح أم-ن
و’ية سسكيكدة حول عدد حوأدث ألمرور وألجرحى
وألقتلى ألمتسسبب فيها مسستعملي ألدرجات ألنارية
وم- -خ -اط -ر ع -دم أسس -ت -ع -م -ال أل -خ -وذة وك -ذأ ح -ول

أإ’جرأءأت ألمتخذة من قبل مصسالح ألشسرطة أتجاه
أصسحاب ألدرأجات ألنارية بسسبب أرتكاب سسائقيها
م-خ-ال-ف-ات م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ع-دم ت-ق-دي-م أل-وث-ائق أو جنح
ألقيادة بدون رخصسة أو أنعدأم شسهادة ألتأامين.
ف -ي ه -ذأ ألسس-ي-اق سس-ج-لت مصس-ال-ح أأ’م-ن أل-وط-ن-ي
خÓل ألسسدأسسي أأ’ول من ألسسنة ألجارية1402 ،
حادث مرور متسسبب فيه سسائقي ألدرأجات ألنارية
من مختلف أأ’حجام ،كما تم تحرير خÓل نفسس
ألفترة  3886مخالفة متعلقة بعدم أرتدأء ألخوذة
من قبل سسائقي ألدرأجات ألنارية أو ألركاب.
وج-ددت مصس-ال-ح أم-ن أل-و’ي-ة م-ن-اشس-دت-ه-ا ل-ك-افة
مسستعملي ألطريق سسوأق مركبات ودرأجات نارية
أو رأجلين لÓحترأم ألصسارم لقانون ألمرور ،وكذأ
قوأعد ألسسÓمة ألمرورية وألتحلي بروح ألمسسؤوولية
وألموأطنة لوضسع حد لهاته ألظاهرة ألخطيرة ألتي
باتت تهدد حياتنا وحياة أطفالنا.

لمن جيجل
‘ حصسيلة أ

كم ـا ناشسدت مصسالح أمن و’ية سسطيف ،أأ’ولياء
بضسرورة تحسسيسس أبنائهم من مخاطر أإ’فرأط في
ألسس- -رع- -ة ب- -ال- -درأج- -ات أل- -ن- -اري- -ة دأخ- -ل أل- -م -دن
وألتجمعات ألسسكنية وتفادي ألمناورأت ألخطيرة
ألتي تؤودي دوما لحوأدث مؤولمـة ،وتطالب أصسحاب
ألدرأجات ألنارية حيازة جميع ألوثائق مع ألحرصس

على صسÓحية شسهادة ألتأامين ،وأ’متثال لتعليمات
عناصسر ألشسرطة ألمتوأجدين في ألميدأن خاصسة
أثناء عمليات مرأقبة ألوثائق.

سسطيف :نورألدين بوطغان

بسسبب تذبذب التوزيع

أإحياء بدون ماء للشصرب بÈج بوعريريج منذ أإك Ìمن أإسصبوع

’ تزأل ألعديد من أحياء مدينة برج بوعريريج تعاني ألعطشس منذ ألليلة ألتي
سسبقت يوم ألعيد بسسبب ألتذبذب ألكبير ألذي أصساب عملية ألتوزيع بسسبب
مناسسبة عيد أأ’ضسحى ألمبارك ،حيث أرجعت ألجزأئرية للمياه ألسسبب إألى
ألزيادة في أإ’سستهÓك تزأمنا و عيد أأ’ضسحى.
و بالرغم من مرور أسسبوع عن عيد أأ’ضسحى إأ’ أن ألعديد من أأ’حياء ما تزأل
تعاني من جفاف ألحنفيات أ’كثر من  07أيام و من بين أأ’حياء حي ألقرية
ألشسمالية ،حي  17أكتوبر ألمحاذي للمسستشسفى ،حوزة خيرة ألطيب ،حي 1044
مسسكن ،طريق بئر ألصسنب ،حي  183مسسكن ،حي  18فيفري و عدد من ألشسوأرع
و ألعمارأت ألوأقعة في أأ’ماكن ألمرتفعة.
و ما زأد من معاناة ألسسكان هو ألندرة ألكبيرة للصسهاريج ،حيث و بالرغم من
أرتفاع أسسعارها إألى حدود  1500دينار إأ’ أن ألعثور على صسهريج يتطلب يوما
كام Óبسسبب ألطلب ألكبير عليها و نقصس أآ’بار ألتي يعتمد عليها أصسحاب
ألصسهاريج .

...و أإها‹ إلضصحية رفيق إŸتو‘ قبل إلعيد
يعتصصمون أإمام إÙكمة

نظم صسبيحة أمسس أهالي و أصسدقاء ألضسحية رفيق بن زيان ألذي تعرضس للقتل
و أ’ختطاف من طرف مجرمين وقفة سسلمية أمام محكمة برج بوعريريج
رفعوأ فيها شسعارأت تنادي بتطبيق ألقصساصس على ألمجرمين للحد من
أأ’حدأث ألمأاسساوية ألتي يتسسبب فيها ألمسسبوقين قضسائيا.
و كان رفيق بن زيان  27سسنة قد تعرضس للقتل تزأمنا مع عرسس أبن عمه و
عودته من فترة عÓج بالمسستشسفى يومين قبل عيد أأ’ضسحى ،حيث تم أختطافه
من طرف مسسبوقين قضسائيا من أمام مقر سسكنه ببلدية حسسناوة شسمال برج

بوعريريج و قاموأ بقتله و ألتنكيل بجثته بوحشسية قبل أن يتم توقيفهم من
طرف مصسالح أأ’من وإأيدأعهم ألحبسس.
أهالي ألضسحية طالبوأ بتنفيذ أإ’عدأم على ألمجرمين وألمختطفين للحد من
ظاهرة أختطاف أأ’طفال وألقتل بوحشسية ورفع ألمعتصسمون ’فتات تنادي
بالقصساصس وتسسليط أقصسى ألعقوبات على ألمجرمين ألذين يتتسسببون في زهق
أروأح أأ’برياء.

...و  55مصصابا ‘  23حادث مرو منذ نهاية
إألسصبوع

سسجلت مصسالح ألحماية ألمدنية ببرج بوعريريج  23حادث مرور منذ نهاية
أأ’سسبوع ألماضسي ،و ذلك خÓل ألفترة ألممتدة من  23إألى  26أوت ، 2018
ح -يث خ -ل -فت  55مصس-اب ،ك-ل ألضس-ح-اي-ا أل-مصس-اب-ي-ن ق-دمت ل-ه-م أإ’سس-عافات
أأ’ولية في عين ألمكان وتم إأجÓئهم من طرف إأسسعافات ألحماية ألمدنية إألى
مختلف ألمصسالح أ’سستشسفائية ألقريبة.
وكان آأخر حادث’ قد وقع أول أمسس ببلدية رأسس ألوأدي على ألطريق ألوطني
 103جنوب شسرق برج بوعريريج و خلف  07مصسابين أعمارهم تترأوح بين 27
سسنة و  70سسنة إأصساباتهم متفاوتة ألخطورة  ،أين تدخلت مصسالح إأسسعافات
ألحماية ألمدنية ألتي قدمت لهم أإ’سسعافات أأ’ولية في عين ألمكان و تم
إأجÓءهم من إألى مسستشسفى رأسس ألوأدي،
كما سسجلت مصسالح ألحماية ألمدنية

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

توقيف  16شصخصصا تورطوإ ‘ قضصايا ترويج
إıدرإت وإŸؤوثرإت إلعقلية
“ك- - -نت ف- - -رق- - -ة م- - -ك- - -اف- - -ح - -ة
اıدرات بأامن جيجل خÓل شسهر
ج -وي -ل -ي -ة م -ن السس -ن-ة ا÷اري-ة م-ن
حجز  55غرام من اıدرات504 ،
قرصص و  04قارورات من اŸؤوثرات
العقلية ،هذه ا◊صسيلة جاءت إاثر
م -ع -ا÷ت -ه -ا لـ 11قضس -ي -ة خ -اصس -ة
ب- -ح- -ي- -ازة و اسس -ت -ه Ó-ك اıدرات و
اŸؤوث- -رات ال- -ع -ق -ل -ي -ة و ذلك ضس -م -ن
›ه -ودات -ه -ا ومسس -اع -ي -ه -ا م -ن أاج -ل
لفة.
حماية اÛتمع من هذه ا آ
وت -م -ك -نت ع -ن-اصس-ر أل-ف-رق-ة م-ن
ت-وق-ي-ف  16شس-خصس-ا ي-مارسسون
ت-روي-ج أل-م-خ-درأت و أل-م-ؤوث-رأت
أل -ع -ق -ل -ي-ة وسس-ط ألشس-ب-اب و ك-ذأ
أسس -ت-هÓ-ك-ه-ا ،ت-ت-رأوح أع-م-اره-م
بين ، 19و  55سسنة ،تم تقديم 13
م-ن-ه-م أم-ام أل-ج-ه-ات أل-قضس-ائ-ية
أل- -م- -خ- -تصس- -ة ،و أل -ت -ي أصس -درت

أحكاما تتمثل في إأيدأع  03منهم
أل -ح -بسس ،أإ’ف -رأج لـ 06آأخرين،
غرأمة مالية ضسد  04متورطين
في حين أرسسلت ملفات ألبقية
للجهات ألقضسائية ألمختصسة.

...وتوقيف شسخصس Úتورطا
‘ عدة قضسايا إاجرامية
باŸيلية

ك -م -ا أوق -فت ع -ن -اصس-ر ألشس-رط-ة
Óم -ن
أل- -قضس- -ائ- -ي- -ة أل- -ت- -اب -ع -ة ل  -أ
أل- -حضس- -ري أأ’ول ب- -أام- -ن دأئ- -رة
أل -م -ي-ل-ي-ة م-ن إأي-ق-اف شس-خصس-ان،
يبلغان من ألعمر  27سسنة ،حيث
تم ضسبط بحوزة أحدهما كمية
م-ن أل-م-ؤوث-رأت أل-ع-ق-ل-ي-ة م-وجهة
لÓسستهÓك ألشسخصسي و سسÓح

أب -يضس م -ح -ظ -ور ،أم-ا ألشس-خصس
أل -ث -ان -ي مسس -ب -وق قضس -ائ -ي -ا ك-ان
تورطه في قضسيتين منفصسلتين
أأ’ولى تتعلق بحيازة و أسستعمال
سس Ó-ح أب -يضس م-ح-ظ-ور (ق-ارورة
غاز مسسيل للدموع).
وألثانية تتمثل في قضسية ألضسرب
و أل- -ج- -رح أل- -ع- -م- -دي ب- -السس Ó-ح
أأ’ب- -يضس سس- -ي- -ف و ق -ارورة غ -از
مسسيل للدموع ،ألمعنيان باأ’مر
ب - -ع- -د أسس- -ت- -ك- -م- -ال أإ’ج- -رأءأت
أل-ق-ان-ون-ي-ة ضس-ده-م-ا ق-دم-ا أمام
ألجهات ألقضسائية ألمختصسة ،و
ت-ب-ع-ا إ’ج-رأءأت أل-م-ث-ول ألفوري
صس -در ف -ي ح -ق -ه -م -ا أم -ر إأي-دأع
بمؤوسسسسة ألوقاية بالميلية.

جيجل :خالد ألعيفة

لسسباب
لمن فتح –قيقا لتحديد ا أ
ا أ

مقتل طفل وإصصابة قريبته ‘ حادثة دهسس بع Úفكرون بأام إلبوإقي

تسسبب حادث مرور أليم ،وقع صسباح أمسس على
مسستوى ألطريق ألوطني رقم  10بإاقليم بلدية عين
ف -ك -رون غ -رب و’ي -ة أم أل -ب -وأق -ي ف -ي وف -اة ط-ف-ل
«شس.ز»  14سس-ن-ة وإأصس-اب-ة ق-ري-ب-ت-ه «ع.ع»  40سسنة
بجروح وكسسور متفرقة في أنحاء جسسمها.
أل- -ح- -ادث ت- -م- -ث- -ل ف -ي دهسس سس -ي -ارة م -ن ع Ó-م -ة
«بيجو »505ل -لضس -ح -ي -ت -ي -ن ف -ي أل -ط -ري -ق أل-م-ذك-ور
وبالضسبط في للمكان ألمسسمى سسيدي أونيسس ،ما

تسسبب في مقتل ألطفل يعين ألمكان وجرح قريبته
حينما كانا مترجلين بالطريق ألمذكور.
وتم تحويل ألضسحيتين إألى مسستشسفى عين فكرون
ف -ي أل -وقت أل -ذي ب -اشس -رت ف -ي-ه ألسس-ل-ط-ة أأ’م-ن-ي-ة
ألمختصسة تحقيقا حول مÓبسسات ألحادث.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاشسرف على “رين رمي بالصسواريخ سسطح-سسطح بالواجهة البحرية لوهران

الفري ـ ـ ـق ڤاي ـ ـ ـد صصال ـ ـ ـح :نهضص ـ ـ ـة حقيقي ـ ـ ـة بلغت ـ ـ ـها الق ـ ـ ـوات البح ـ ـ ـرية
^ مقاربة إاسسÎاتيجية يعتمدها ا÷يشس ‘ مسسعى التحديث والعصسرنة
لبقاء ا÷زائر ﬁفوظة ‘ القلوب ومرفوعة الهامات
^ التجنّد إ
أاشس -رف ن -ائب وزي -ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي،
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي،
ال - -ف - -ري - -ق أاح - -م - -د ڤ- -اي- -د صس- -ال- -ح امسس
بالناحية العسسكرية .
ال -ث -ان -ي -ة ع -ل -ى ت -ن -ف -ي-ذ “ري-ن رم-ي
ب- -الصس- -واري -خ سس -ط -ح-سس -ط -ح Ãضس -ط -ل -ع
ال -رم -ي ب -ال -ق -وات ال -ب -ح -ري-ة ب-ال-واج-ه-ة
ال -ب -ح -ري-ة ال-غ-رب-ي-ة ب-وه-ران ,حسسب م-ا
أافاد به بيان وزارة الدفاع الوطني.
ففي اليوم الثاني من زيارته الى الناحية
ال-عسص-ك-ر ي-ة ال-ث-ا ن-ي-ة  ,ت-ا ب-ع ال-ف-ر ي-ق ,رف ق ة
ال- -ل- -وا ء م- -ف- -ت- -اح ص ص -وا ب ق -ائ -د ال -ن -ا ح -ي -ة
العسصكرية الثانية ,واللواء محمد العربي
ح -ول -ي ق -ائ -د ال-ق-وا ت ال-ب-ح-ر ي-ة م-ج-ر ي-ا ت
التمرين الذي نفذ من قبل طاقم السصفينة
الفرقاطة متعددة المهام « المدمر» وهي
السصفينة التي تعززت بها القوات البحرية
في اطار برنامج تحديث وتطوير وعصصرنة
اأسصطولها البحري.
تنفيذ تمرين الرمي تم على هدف بحري
 ,و ه- -و ع- -ب- -ارة ع- -ن ب- -ا خ- -رة ق- -د ي -م -ة ت -م
تخصصيصصها كدارئة للرمي ,حيث تم تمثيل
م -ع -رك -ة ب-ح-ر ي-ة ق-ر ي-ب-ة م-ن ال-م-وا ق-ع ض ص-د
هدف معادي ,ويهدف هذا التمرين الى
ات -ق -ا ن ال -ت -ح -ك-م ف-ي اسص-ت-ع-م-ا ل ا ’سص-ل-ح-ة
ال- -ك- -ب- -رى ال -م -وج -و د ة ف -ي ح -وزة ال -ق -وا ت
ال -ب -ح -ر ي -ة  ,خ -ا ص ص -ة ال ص ص -واري -خ ال-مض ص-ا د ة
للسصفن الحربية ,ومراقبة فعالية ا’سصلحة
المكتسصبة.

بالرمايات الحقيقية ومن اأجل ذلك يتم
الحرصس على ان يمثل التجسصيد الفعلي
وال -م -ي -د ا ن -ي ل -ك -ا ف -ة ا ل-روؤى وا ل-م-خ-ط-ط-ا ت
الموضصوعة لهذا الشصاأن».
كما اأكد بان المداومة على اجراء هذه
التمارين هو «السصبيل ا’نجع الموؤدي الى
اس ص -ت -ي -ع -ا ب م -ج -م -ل م -ت-ط-ل-ب-ات ا ’ سص-ت-خ-د ام
الص ص -ائ ب ب -ل ا’م -ث -ل ل-ل-ع-ت-اد وا ل-ت-ج-ه-ي-زات
العصصرية الموجودة في الحوزة وهي سصبل
ت -م -ن -ح -ن -ا س ص -ا ن -ح -ة ا ل -م -ع -اي -ن -ة ع -ن ق-ر ب
ل -م -ج -ري -ا ت م -ث -ل ه -ذه ا ل -ت -م -ار ي-ن واب-د ا ء
ال -ت -ق -ي -ي -م ا’ول -ي ل -ل -ن-ت-ائ-ج ا ل-م-ح-ق-قة وا ل ت ي
اعتبرها متوافقة تماما مع ما نصصبو اليه»
مش ص - -ي -را ال -ى اأن ا ك -تسص -اب اأ سص -ب -اب ا ل -ق -وة
وت -ث -ب -ي ت م -رت -ك -زات ا ل-ج-اه-زي-ة ا ل-ق-ت-ال -ي-ة
لقواتنا البحرية تسصتوجب حتما امتÓك
مثل هذه السصفن الحربية ذات التكنولوجيا
العالية وذات المواصصفات القتالية ا’كيدة
و ي س ص - -ت - -وجب ب - -ال -ت -ال -ي وب -ال ضص -رور ة ا يضص -ا
اكتسصاب كافة اسصباب وقدرات اسصتعمالها
اسصتعما’ صصائبا تكفل حسصن ا’سصتفادة
م - -ن خ - -د م - -ات - -ه - -ا و م - -ز ا ي- -اه- -ا ا ل- -ق- -ت- -ال -ي -ة
والعملياتية وهي مزايا سصتمنح دون شصك
اضصافة كبرى بل ونوعية لقدرات قواتنا
البحرية وقوام المعركة لديها على القيام
بالمهام الموكلة لها بكل سصهولة واريحية
بل واصصرار».

زرع بذور ا’نتصصار حتى تبقى
قÓع ا÷زائر حصصينة

ا ل ف ر ق ـــ ا ط ة « ا  Ÿد م ــ ر » ‘
ا  Ÿي ــــ د ا ن
كما يندرج هذا التمرين في اطار ا’سصتÓم
النهائي للسصفينة الفرقاطة « المدمر» بعد
التاأكد من مدى فعاليتها العملياتية ,وقد
تم تنفيذه بنجاح وتدمير الهدف البحري
ب -د ق -ة ع -ال -ي -ة و ه -و م-ا ي-ع-د ن-ج-ا ح-ا ا خ-را
وثمرة من ثمار التحضصير القتالي الجيد
لÓأطقم والتحكم في ا’سصلحة والمعدات
م-ا ي-وؤك-د ال-ت-ط-ور و ال-ج-ا ه-ز ي-ة ال-ع-م-ل-ي ات ي ة
ال -ت -ي ب -ل -غ -ت -ه -ا و ح-د ا ت ال-ق-وا ت ال-ب-ح-ر ي-ة
الجزائرية خÓل السصنوات ا’خيرة.
و ب -ال -ق-اع-د ة ال-ب-ح-ر ي-ة ال-رئ-ي سص-ي-ة ل-م-رسص-ى
ال -ك -ب -ي-ر ,ت-ف-ق-د ال-ف-ر ي-ق ب-عضس ال-وح-د ا ت
ال -ب -ح -ر ي -ة ال-ع-ائ-م-ة ع-ل-ى غ-رار السص-ف-ي-ن-ة
المدرسصة « المÓح» ليلتقي اثرها باإطارات
و ا أف -را د ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ر ي-ة ال-غ-ر ب-ي-ة  ,ا أ ي-ن
ا أل -ق -ى ك -ل -م -ة ت -وج-ي-ه-ي-ة ه-ن-ا أ ف-ي-ه-ا ط-ا ق-م
الفرقاطة «المدمر» على تحكمهم الجيد
ف-ي ا ’سص-ل-ح-ة و ال-م-ع-د ا ت م شص-ي د ا ب الجهو د
ال- -ك -ب -رى ال -ت -ي ب -ذلت م -ن ا أج -ل ا ’رت -ق -ا ء
بقدرات القوات البحرية كمكون اأسصاسصي
م -ن م -ك -و ن -ا ت ال -ج -ي شس ال -وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي
با’عتماد اأسصاسصا على عنصصر بشصري كفء

ق- -ا در ع- -ل -ى م -واج -ه -ة ك -ا ف -ة ال -ت -ح -دي -ا ت
المعترضصة.
واأكد الفريق في كلمته اأن» الحقيقة التي
’ تحتاج الى توضصيح وتغني عن اأي بيان
ه -ي ا أ ن ال -ق -وا ت ال -ب -ح -ر ي -ة ق -د ب-ل-غ ت ف -ي
السصنوات القليلة الماضصية نهضصة حقيقية
ف -ي ك -ا ف -ة م -ك -و ن -ات -ه -ا و ف -روع -ه -ا  ,ه -ذه
ال-ن-هض ص-ة ال-ت-ي ن-ق-ط-ف ال-ي-وم ث-م-اره ا ع ل ى
ا أك -ث-ر م-ن م سص-ت-وى ,ب-فض ص-ل ال-رع-ا ي -ة ا ل -ت -ي
منحتها اياها القيادة العليا في ظل دعم
و م سص-ا ن-د ة وت-وج-ي-ه-ا ت رئ-ي سس ال-ج-م -ه -و ري -ة
ال -ق -ائ -د ا ’ع -ل-ى ل-ل-ق-وا ت ال-مسص-ل-ح-ة و ز ي -ر
الدفاع الوطني»
و ا أ ض ص -ا ف ي -ق -ول » ه -ذ ه ال -ن -هض ص -ة ي س ص -ن -د ه -ا
ال -م -ي -د ا ن سص -وا ء م -ن ال -ج -ا ن ب ال-ت-ج-ه -ي -زي
وتوفير كل اأنواع واأشصكال العتاد المتطور
ا أ و م -ن ن -ا ح -ي -ة ت -وف -ي -ر ال -ع -ن ص ص-ر ال-ب ش ص -ري
الكفء والماهر ,بل والمدرك لحسصاسصية
المهام الموكلة اليه هذا الى جانب هذه
الطفرة بل الطفرات النوعية التي انتقل
اثنائها الجانب المنشصاتي للقوات البحرية
م -ن ح -ال -ة ال -ى ح-ال-ة ا أ خ-رى ا أك-ث-ر ت -و ا ف -ق -ا

و م -و ا ك -ب -ة ل -ه -ذه ا ل -ن -هضص -ة ا ل س ص -ا ل -ف -ة ا ل -ذ ك -ر
و ذ ل -ك -م ه -و ا ل س ص -ع -ي ا ل -م -ث -م -ر ا ل -ذي ا ث -ب ت
جدواه ونجاعته في الميدان».

ادراك ا’هداف Ãقارب ـة
و ر وؤية بع ي ـ ـ دة ا  Ÿـ ـ د ى
« ان الرغبة ’ تكفي لوحدها ’ن تكون
مسصلكا من مسصالك النجاح وا’رتقاء الى
مراتب القوة بل يتعين اأن تكون مقرونة
ب -ج -ه -د ص ص -ا دق و ب -ر و ؤي -ة م -ت -ب صص -ر ة و ب -ع -ي -د ة
ا ل - -ن - -ظ - -ر ,ت صص - -ب - -ح م - -ع - -ه - -ا ب - -ا ل ضص - -ر و ر ة
ا ’ س ص -ت -ر ا ت -ي -ج -ي -ة ا ل -م -ت -ب ن ا ة ذ ا ت ف ا ئ د ة و ذ ا ت
ج -د و ى  ,و ت -ع -رف ط -ري -ق -ه -ا ن -ح -و ا ل -ت -ن -ف -ي -ذ
ا ل -م -ي -د ا ن -ي ب صص -ف -ة ع -ق  Ó-ن -ية و بطريقة ت ع ب ر
ع - -ن ف - -ه -م و ا در ا ك ا أ ه -د ا ف -ه -ا ا ل -م -ن -ظ -و ر ة
والبعيدة المدى وفقا لهذه الروؤية يسصتمر
ا ل -ج -ي ش س ا ل -و ط -ن -ي ا ل ش ص -ع -ب -ي ب -ح م ا س س ش صديد
ف -ي ت -ن -ف -ي -ذ م -ق -ا ر ب -ت -ه ذ ا ت ا ل صص -ل -ة ب -ت -ط -وير
قوام المعركة لديه سصواء ما تعلق منها

بالقوات البحرية اأو بغيرها من القوات
ا’خرى».
اعتبر الفريق قايد صصالح في هذا السصياق
اأن «قوام المعركة للجيشس الوطني الشصعبي
هو قوام متعدد ا’شصكال ومتكامل ا’ذراع
وذراع القوات البحرية هو جزء ’ يتجزاأ
من هذا القوام القتالي الواجب ا’سصتمرار
ف -ي ت -م -ت -ي -ن د ع -ا ئ -م -ه وت -ق -وي -ة م -ق -د رات -ه
و م -ق -و م -ا ت -ه ا أ ك -ث -ر ف -ا أ ك -ث -ر ,وم -ن اأج -ل ذ لك
ت - -ج - -ري م -ث -ل ه -ذه ا ل -ت -م -ار ي -ن ال -ب -ح -ري -ة

« في هذا الصصدد بالذات ,لقد اأكدت اأكثر
من مرة اأن تطوير قوام المعركة للقوات
ال -مس ص -ل -ح -ة ه -و ه -اجسص-ن-ا ا ل-دائم وانشصغال ن ا
المتواصصل الذي يتطلب منا دوما وفي كل
و ق ت وح -ي -ن ال -م -واظ -ب -ة ع-ل-ى غ-ر س س ن-ه-ج
ا’ ص ص -رار وت -م -ه -ي -د مسص-لك ا ’ن-تصص-ار وزر ع
ب -ذ ور ه ف -ي ا’ ذه -ان وا ل-ع-ق-و ل ح-ت-ى ت-ب-ق-ى
الجزائر دائما واأبدا محفوظة في القلوب
ومرفوعة الهامات وتبقى قÓعها حصصينة
ب -ح ص ص -ا ن -ة ال -ل -ه و ق -وي-ة ب-ق-و ة ا أب-ن-اء ا ل-ج-يشس
ال -وط -ن -ي الش ص -ع -ب -ي سص-بسصب ج-يشس ا ل-ت-ح-رير
الوطني» ,اأضصاف يقول.

ويزور الناحية العسسكرية السسادسسة اليوم

لتنصصيب اللواء عجرود قائدا لها خلفا للواء صصواب

«الشسعب » يقوم الفريق اأحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس
اأركان الجيشس الوطني الشصعبي ،ابتداء من اليوم ا’ثنين ،بزيارة عمل اإلى الناحية
العسصكرية السصادسصة بتمنراسصت ،كما سصيشصرف الفريق يوم الثÓثاء باسصم رئيسس
الجمهورية ،القائد ا’أعلى للقوات المسصلحة ،وزير الدفاع الوطني ،على مراسصم
تنصصيب اللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسصكرية السصادسصة خلفا للواء مفتاح
صصواب الذي ُعّين على راأسس قيادة الناحية العسصكرية الثانية.

›اهدون ومؤورخون بشسان هجومات  25اوت :1958

هكذا نظمت او ¤العمليات الفدائية ÷بهة التحرير الوطني بفرنسصا
شسكل موضسوع تنظيم أاو ¤العمليات الفدائية من قبل
جبهة التحرير الوطني بأارضس اŸسستعمر الفرنسسي ابان
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ﬁور ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة نظمت امسس
با÷زائر العاصسمة.

وخÓل هذا اللقاء الذي جاء بمبادرة من جمعية مشصعل
الشصهيد بالتنسصيق مع بلدية الجزائر الوسصطى ,أابرز رئيسس
فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسصا ,علي هارون ,أان
هذه العمليات التي باشصرتها الجبهة في  25أاوت 1958
«أاكدت قوة الثورة الجزائرية التي تمكنت من نقل سصاحة

المعارك إالى عقر دار العدو».
وأاوضصح ذات المتحدث أان تنظيم هذه العمليات الفدائية
كان يرمي إالى «فتح جناح آاخر للثورة من أاجل إاضصعاف
القدرة الفرنسصية ا’سصتعمارية ودفعها إالى ا’قتناع بأان
الجزائر ليسصت أارضصا فرنسصية».
وبعد أان وصصف هذه العمليات ب»الملحمة الوطنية التي
تعكسس نضصال الجالية الجزائرية بفرنسصا» ,تطرق إالى أاهم
مراحل تأاسصيسس فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسصا
والشصخصصيات التي سصاهمت في تأاسصيسصها.

وبالمناسصبة ,ذكر بالمهام المنوطة بهذه الفيدرالية ,مركزا
على دورها في نشصر إايديولوجية جبهة التحرير الوطني,
إالى جانب التعريف بها لدى اأ’وسصاط الجزائرية المغتربة.
من جهته ,أادلى المجاهد لخضصر بورقعة بشصهادته حول
دور ف -ي -درال -ي -ة ف -رنسص -ا ف -ي تسص -ري -ع اسص -ت -رج -اع السص-ي-ادة
الوطنية ,مبرزا أان الهدف من وراء إانشصاء هذه الفدرالية
ي -ت -م -ث -ل ف -ي رف -ع ال -خ -ن -اق ال -ذي ضص -رب -ت -ه ف -رنسص -ا ع -ل-ى
المجاهدين في الداخل وتنظيم الجالية بالمهجر.
م-ن ج-ان-ب-ه ,اع-ت-ب-ر ال-م-ج-اه-د م-ح-م-د ب-وسص-م-اح-ة ت-نظيم

بحسسب الديوان الوطني لÓحصسائيات

العمليات الفدائية بفرنسصا بمثابة «محطة مفصصلية في
ت -اري -خ ال -ث -ورة ال -ت-ح-ري-ري-ة» وذلك ب-ال-ن-ظ-ر ك-م-ا ق-ال إال-ى
«الصص -دى اإ’ع Ó-م -ي ال -ذي ح -ق -ق -ت -ه ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ف-ي
التعريف بالقضصية الوطنية».
يذكر أان فيدرالية جبهة التحرير الوطني باشصرت عملياتها
الفدائية بفرنسصا في  25أاوت  ,1958حيث بلغ عددها في
ت -لك ال-ل-ي-ل-ة  80ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ج-ي-ري-ة مسصت م-راك-ز الشص-رطة
ووح -دات ت -خ -زي-ن وت-وزي-ع ال-وق-ود وغ-ي-ره-ا م-ن ال-م-راف-ق
الحسصاسصة».

 ‘ 4.8اŸائ ـ ـة نسصبـ ـ ـة التضصخ ـ ـم ‘ ا÷زائ ـ ـر
لسس-ع-ار ع-ن-د السس-ت-هÓ-ك
ب -ل -غت وتÒة ت -ط-ور ا أ
على اسساسس سسنوي 8ر ‘ 4اŸائة ا ¤غاية شسهر يوليو
 ,2018حسسبما علمته وأاج لدى الديوان الوطني
Óحصسائيات.
ل إ
ويعتبر تطور اأ’سصعار لدى ا’سصتهÓك على اسصاسس سصنوي
الى غاية يوليو  2018بمثابة معدل التضصخم السصنوي الذي
يتم احتسصابه خÓل  12شصهرا الماضصية ابتداء من اغسصطسس
 2017الى غاية شصهر يوليو  2018مقارنة بالفترة الممتدة
ما بين اغسصطسس  2016الى غاية يوليو .2017

أام -ا ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ت -ط -ور الشص -ه-ري ل-م-ؤوشص-ر ا’سص-ع-ار ع-ن-د
ا’سصتهÓك  ,الذي يعد المؤوشصر الخام في شصهر يوليو
 2018مقارنة بشصهر يونيو  2018فقد تراجع بـ 9 -ر 1في
المائة.
وب -خصص-وصس ال-م-ت-غ-ي-ر الشص-ه-ري ب-حسصب ف-ئ-ة ال-م-ن-ت-ج-ات,
عرفت أاسصعار السصلع الغذائية انخفاضصا بنسصبة 5ر 4بالمائة
في شصهر يوليو الفارط مقارنة يشصهر يونيو .2018
وع -ل -ى سص -ب -ي -ل ال -م -ث-ال سص-ج-لت أاسص-ع-ار ال-م-واد ال-فÓ-ح-ي-ة
الطازجة انخفاضصا بنسصبة 7ر 8بالمائة ,حيث شصهدت

بعضس المنتجات الفÓحية انخفاضصا خاصصة الفواكه (-
8ر 38ب -ال-م-ائ-ة) وال-خضص-ر (5-ر 12ب-ال-م-ئة).بالمقابل تم
تسص -ج -ي -ل ارت -ف-اع ك-ب-ي-ر ف-ي أاسص-ع-ار ال-دواج-ن ب-نسص-ب-ة 9ر3
بالمئة.
اما اسصعار المنتجات الغذائية الصصناعية ,فقد ارتفعت
بشص-ك-ل ط-ف-يف( 1+ر 0ب-ال-م-ائ-ة) ,حسصب ال-دي-وان الوطني
Óحصصائيات.
ل إ
وفيما يخصس فئات السصلع ا’خرى ,عرفت أاسصعار المواد
المصصنعة ارتفاعا بنسصبة 5ر 0بالمائة في حين سصجلت

اسصعار الخدمات نسصبة 1ر 0بالمئة.
وفيما يتعلق بمجموعات السصلع والخدمات,عرفت أاسصعار
اأ’لبسصة واأ’حذية ارتفاعا شصهريا قدره 2ر0بالمائة.
اما اسصعار اأ’ثاث و لوازم التأاثيث والنقل وا’تصصال فقد
سصجلت ارتفاعا طفيفا بنسصبة 1ر 0بالمئة في حين سصجلت
اسصعار منتجات متنوعة أاخرى ارتفاعا بنسصبة 4ر 1بالمئة.
اما أاسصعار باقي المواد اأ’خرى فقد شصهدت اسصتقرارا
حسصب ذات المصصدر .يذكر أان قانون المالية لسصنة 2018
توقع نسصبة تضصخم بـ 5ر 5بالمائة.
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الموافق لـ  16ذي الحجة  1439هـ

الرئيسس اŸدير العام Ûمع «جيتكسس»

دعم شسعبة النسسيج بـ  4مÓي Úمن جلود الأضسأحي ابتداء من 2019
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منها مسصتشصفيات العاصصمة ومدن أاخرى

 26عملية توأامة خÓل السسداسسي األول بألوادي

أاج- -رت ال- -م- -ؤوسشسش- -ة ال- -ع -م -وم -ي -ة السش -تشش -ف -ائ -ي -ة
ل -لشش -ه -ي -د ب -ن ع -م -ر ال -ج -ي Ó-ن -ي ب -ال -وادي خ Ó-ل
السشداسشي األول من هذه السشنة  26 ،عملية توأامة ،
أاجريت من خÓلها  271عملية جراحية متنوعة ،
خففت عناء السشفر للكثير من مرضشى الولية و
آاخرين من الوليات المجاورة  ،كانوا يعانون من
التنقل للمسشتششفيات المتخصشصشة بالعاصشمة و نحو
مختلف المدن الكبرى  ،باإلضشافة إالى قرابة 600
ع-م-ل-ي-ة ف-حصس ل-ل-م-رضش-ى ال-مسش-ج-ل-ي-ن بحضشور 14
أاسشتاذا بدرجة بروفيسشور.
وت -ن -درج ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ي تسش-ت-ه-دف ال-ولي-ة و
المناطق المجاورة لها ضشمن برنامج التوأامة لوزارة
الصش -ح -ة و السش -ك -ان و إاصش Ó-ح ال-مسش-تشش-ف-ي-ات ب-ي-ن
ال-م-ؤوسشسش-ات السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ال-ج-ام-ع-ي-ة ب-الشش-مال و
مسشتششفيات الجنوب.

تهدف عمليات التوأامة التي تجريها المؤوسشسشة ،إالى
ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ال-ت-ن-ق-ل ال-مسش-ت-م-ر ل-م-رضشى الولية و
غيرهم من داخل و خارج الوطن ،باإلضشافة إالى
الخبرة التي اكتسشبها الطاقم الطبي و ششبه الطبي
لمؤوسشسشة من أاقدم مسشتششفيات الولية  ،دخلت حيز
الخدمة في مطلع الثمانينات ،ناهيك عن تحوله
إالى قبلة لمرضشى حتى من وليات الوسشط  ،نظرا
لقرب مواعيد الفحوصشات و العمليات الجراحية
به.
ويششار بأان السشكان قد اسشتحسشنوا هذه المبادرة و
دع -وا ل -ت -ك -راره -ا خ -اصش -ة و أان ال-رع-اي-ة الصش-ح-ي-ة
تفتقرها القرى و المداششر النائية بعديد المناطق.
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الشسروع ‘ تسسليم مفأتيح  576شسقة جديدة بأŸدينة
ا÷ديدة ذراع الريشس بعنأبة

’ضصحى 2019
ينتظر أان يتم خÓل عيد ا أ
جمع ما ’ يقل عن  4مÓي Úجلد ع Èجميع
أانحاء الÎاب الوطني ‘ اطار تعميم عملية
ج -م -ع ا÷ل-ود ال-ت-ي شص-رع ف-ي-ه-ا ه-ذه السص-ن-ة،
حسصب ما ذكره الرئيسس اŸدير العام للمجمع
العمومي للنسصيج و ا÷لود (جيتكسس) السصيد
مقران زروقي ‘ تصصريح لواج.
وصشرح السشيد زروقي بأان «العملية النموذجية لجمع
جلود األضشاحي سشتعمم خÓل عيد األضشحى القادم
و هو ما سشيمكن من جمع أاغلبية الجلود» مششيرا
ال- - -ى أان 5ر 4ال -ى  5م -ل -ي-ون رأاسس غ-ن-م ت-خصشصس
كأاضشاحي كل سشنة على الصشعيد الوطني.
وكششف المسشؤوول عن حصشيلة جد ايجابية لهذه
العملية النموذجية التي ششملت  6وليات و هي
العاصشمة و وهران و قسشنطينة و جيجل و سشطيف و
باتنة.
وق-ال ب-ه-ذا ال-خصش-وصس« :ل-ق-د ك-ل-لت ه-ذه ال-ع-م-ل-ية
األولى من نوعها بنجاح تام حيث سشمحت بجمع
 900.000جلد و هو ما يتجاوز الهدف الذي حددته
الوزارة والمتمثل في جمع  800.000جلد من بين 4
مÓيين أاضشحية».
وسشتسشتعمل الجلود المجمعة كمواد أاولية للمدابغ و
ه -و م-ا سش-يسش-م-ح ب-ان-ع-اشس ه-ذا ال-ف-رع ال-ذي ت-ل-ق-ى
م -ن-ت-ج-ات-ه رواج-ا ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ال-ع-ال-م-ي» ،حسشب
ال -مسش -ؤوول األول ل»ج -ي -ت -كسس» ال-ذي ذك-ر ب-ال-رك-ود
الطويل الذي ششهده الفرع بفعل تداعيات العششرية
السشوداء.
لكن هذه الصشناعة «اسشتطاعت أان تسشترجع قوتها
بفضشل الرادة السشياسشية للسشلطات العمومية بغية
اعادة انعاشس القطاع» ،يضشيف السشيد زروقي مذكرا
ب -ت -خصش -يصس غ Ó-ف م -ال -ي ي -ق-در بـ 21م-ل-ي-ار دج
لمؤوسشسشات مجمع «جيتكسس» منها  3مليارات دولر
لفرع الجلود و ذلك في اطار مخطط النعاشس
.2015-2011
و أاعلن عن برنامج تكميلي يجري اعداده من أاجل
تعزيز فرع النسشيج و الجلود الذي توقع له مسشتقبÓ
واعدا بفضشل التطور المسشتمر الذي يعرفه.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،وصش-فت ال-م-دي-رة ال-ع-ام-ة ل-لمؤوسشسشات
الصش-غ-ي-رة و ال-م-ت-وسش-ط-ة ب-وزارة الصش-ن-اع-ة حسش-ي-ب-ة
م -ق -راوي ال -ع -م-ل-ي-ة ب»ال-ن-اج-ح-ة» ب-م-ا أان ال-ن-ت-ائ-ج

المحققة تجاوزت األهداف المسشطرة كما حيت
تجاوب المواطنين مع و المجتمع المدني و الهيئات
القتصشادية العمومية و الخاصشة مع هذه المبادرة.
مع هذا فان العملية لم تخل من بعضس النقائصس
التي سشيتم تداركها السشنة القادمة لسشيما من خÓل
تعزيز و تحسشين عمليات التحسشيسس ،حسشب نفسس
المسشؤوولة.
وقد رافق اطÓق مبادرة وزارة الصشناعة ،حملة
اعÓمية و تحسشيسشية واسشعة على الصشعيد المحلي
و الوطني.
وتم السشتعانة ايضشا بالمسشاجد من اجل المسشاهمة
في توعية و تحسشيسس المواطنين بضشرورة احترام
معايير تقطيع جلود الضشاحي و اسشتخدام  2كيلو
من الملح لكل جلد اضشحية تم جمعه من اجل
الحفاظ على نوعيته.
وفيما يخصس مخطط التصشال الذي تم اطÓقه من
ط-رف السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن اج-ل ان-ج-اح هذه
العملية  ,فسشجل مدير الصشناعة و المناجم لولية
جيجل نذير بوحيلة بعضس النقائصس التي عرقلت
هذه المبادرة.
واششار ذات المسشؤوول انه لو تم ارسشال و توضشيح
الفكرة بششكل جيد للمواطنين ل كانت عملية جمع
ج -ل -ود الضش -اح-ي ع-ل-ى مسش-ت-وى ولي-ة ج-ي-ج-ل ف-ي
المسشتوى المطلوب.

فريق عمل لتقييم عملية جمع ا÷لود و
التحضس Òللموسسم اŸقبل
و بهدف إانجاح عملية جمع جلود الضشاحي في
السشنة القادمة و توسشيعها لكل وليات الوطن ,فان
وزارة الصش -ن -اع -ة و ال -م -ن -اج-م ت-حضش-ر ف-ري-ق ع-م-ل
مششكل من كل الطراف الفاعلة من اجل تقييم
العملية النموذجية و اسشتخÓصس كل المعلومات و
المعطيات التي سشيعتمد عليها لحقا.
و اوضشحت مقراوي بان هذه العملية تدخل في
اط-ار ت-ث-م-ي-ن شش-ع-ب-ة ال-ج-ل-ود مشش-ي-رة ال-ى ال-ن-وع-ي-ة
الجيدة للجلود الجزائرية.
و اششارت مقراوي ان عملية جمع جلود الضشاحي

من ششانها السشماح ليسس فقط بإاعادة تنششيط ششعبة
الجلود و لكن ايضشا بإانششاء المؤوسشسشات الصشغيرة و
المتوسشطة الناششطة في مجال تحويل الصشوف و ما
يسشمح بخلق فرصس عمل جديدة.
وذكرت مقراوي ان هذه الششعبة عرفت فترة ركود
طويلة مبرزة الرادة القوية السشلطات العمومية
الرامية الى اعادة تثمين هذه الششعبة ذات قيمة
مضشافة كبيرة.
وف -ي ه -ذا الصش -دد ت -ط -رقت ذات ال -مسش -ؤوول -ة ال-ى
ال- -ب -رن -ام -ج ال -وط -ن -ي ال -مسش -ط -ر م -ن ط -رف وزارة
الصش-ن-اع-ة ب-غ-ي-ة اع-ادة تشش-ك-ي-ل ال-ع-دي-د من الششعب
منها ششعبة الجلود.
وتابعت «تحن بصشدد تحديد المششاكل التي تعاني
منها ششعبة الجلود من اجل حلها ,هذا المر يدخل
في اطار برنامج وطني الذي من ششانه اعادة تثمين
ال-ق-ط-اع م-ن اج-ل ارضش-اء ح-اج-ي-ات-ن-ا ال-م-ح-ل-ي-ة من
Óسشواق الخارجية».
الجلود و التوجه فيما بعد ل أ
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -تصش -دي -ر اشش -ار ال-م-دي-ر ال-ع-ام
«ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-ج-ل-ود و مشش-ت-ق-ات-ه-ا» ,ف-رع م-ج-مع
(جيتكسس) توفيق بركاني بان  12بالمئة من النتاج
السشنوي للقطاع العام موجه حاليا للتصشدير في
حين ان القطاع الخاصس يصشدر  50الى  60بالمئة
من انتاجه.
واوضشح بركاني الذي يعد ايضشا عضشو في جمعية
الدباغين الجزائريين ان جلود الضشاحي التي تم
ج -م -ع -ه-ا خÓ-ل ي-وم-ي ال-ع-ي-د ل ي-م-ك-ن تصش-دي-ره-ا
وكميات منها غير قابلة لÓسشتغÓل لن عمليات
السشلخ لم تتم من طرف المختصشين و المهنيين.
وأاضش -اف ذات ال -مسش -ؤوول ي -ق -ول «ك -ان م-ن الفضش-ل
التوجه للمذابح لنحر الضشاحي و هذا من اجل
ضش-م-ان ع-م-ل-ي-ة سش-ل-خ حسشب ال-م-ع-اي-ي-ر وال-ت-ق-ن-ي-ات
الÓزمة بهدف المحافظة الجلود و بالتالي قيمتها
ونوعيتها.
لكن  -يضشيف السشيد بركاني  -فان جلود التي تم
جمعها هذا العام سشتسشتغل و بنسشبة كبيرة في
اسشترجاع مواد اخرى كالصشوف.
وتوقع بركاني أان تسشجل عملية السشنة القادمة
تحسشن كبير في المردود ألنه سشيتم تحسشين عملية
ج-م-ع ال-ج-ل-ود ووضش-ع م-ذاب-ح م-ت-ن-ق-ل-ة و السش-ت-عانة
بالمختصشين في هذا المجال.

جائزة أاحسصن بلدية سصاحلية «توب سصامر» ببومرداسس :

 10بلديأت تتنأفسس على ا÷أئزة 2018

ت -ت -ن-افسس عشص-ر ب-ل-دي-ات سص-اح-ل-ي-ة ع Èو’ي-ة
ب-وم-رداسس ع-ل-ى ج-ائ-زة أاحسص-ن ب-ل-دي-ة سص-اح-ل-ية «
ت -وب سص -وم-ر»  2018ال-ت-ي اسص-ت-ح-دثت م-ؤوخ-را من
ط -رف السص -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-ة و خصصصس ل-ه-ا غÓ-ف-ا
م -ال-ي-ا ي-ق-در ب  10م Ó-ي Úدج ,حسص-ب-م-ا أاع-ل-ن-ه ،
أامسس ،وا‹ الو’ية .
وت-ت-م-ث-ل ال-ب-ل-دي-ات ال-م-ت-ن-افسش-ة ع-ل-ى هذه الجائزة
ال-ت-ح-ف-ي-زي-ة ال-ت-ي أاط-ل-قت ي-وم  21ي-ون-يو الماضشي
ب -م -ن -اسش -ب -ة اف-ت-ت-اح م-وسش-م الصش-ط-ي-اف ,حسش-ب-م-ا
أاوضشحه عبد الرحمن مدني فواتيح في المجلسس
الولئي الذي خصشصس لدراسشة ملف قطاع السشياحة
بالولية في كل من بلديات بومرداسس و قورصشو و
بودواو البحري و الثنية و زموري و رأاسس جنات و
لقاطة و سشيدي داود و أاعفير و دلسس.
ويندرج اسشتحداث هذه الجائزة األولى من نوعها
بالولية و التي سشيعلن عن نتائجها يوم  9سشبتمبر
القادم -اسشتنادا إالى المسشؤوول األول بالولية -في

إاط-ار ت-حسش-ي-ن ال-وج-ه-ة السش-ي-اح-ي-ة ل-ل-ولي-ة وترقية
ظروف اسشتقبال و اسشتقطاب أاكبر عدد من السشياح
و المصشطافين.
وتم تحديد لهذه الجائزة قانون داخلي ومعايير
متعددة تقوم حاليا لجنة ولئية مكونة من ممثلي
عدة مديريات و هيئات ولئية بزيارات ميدانية
للبلديات المششاركة في المسشابقة لمعاينة وتحديد
مدى احترام تنفيذها (المعايير) ميدانيا و تنقيطها
بعين المكان.
وتتمثل أابرز هذه المعايير -حسشب نفسس المصشدر-
في مدى توفر النظافة العامة بالمدينة و نظافة و
صشيانة الششواطئ و طريقة جمع النفايات وتوفر
اللوحات اإلعÓمية على مسشتوى الششواطئ وصشيانة
ال -ط -رق ال -م-ؤودي-ة إال-ى الشش-واط-ئ وت-وف-ر مسش-اح-ات
اللعب وأاماكن الراحة والرياضشة واألنششطة الثقافية
والترفيهية وهياكل اإليواء وطاقاتها.
ك-م-ا ت-ت-م-ث-ل ه-ذه ال-م-ع-اي-ي-ر ف-ي م-دى ت-وفر المدن

خصصصس له غÓف ما‹ معتÈ

والقرى والششواطئ بالبلديات المعنية على اإلنارة
ال -ع -م-وم-ي-ة وال-م-ي-اه الصش-ال-ح-ة ل-لشش-رب و ال-م-راف-ق
ال-خ-اصش-ة ب-دورات ال-م-ي-اه و ال-م-رشش-ات ووضش-ع-ي-ت-ه-ا
وتوفر وسشائل النقل والخدمات التجارية والمطاعم
ون-ظ-اف-ت-ه-ا وت-وف-ر م-حÓ-ت ب-ي-ع منتجات الصشناعة
التقليدية ومدى تهيئة وتنظيم مواقف السشيارات
الخاصشة بالششواطئ.
ويتوخى من تنظيم هذه المسشابقة -اسشتنادا إالى
نفسس المصشدر -ترسشيخ قيم المبادرة والمنافسشة
اإلي -ج -اب -ي -ة وال -مشش -ارك -ة ف -ي األنشش -ط-ة ال-م-ح-ل-ي-ة
والوطنية وتحفيز المششرفين علي تحضشير وتنظيم
Óع-داد ال-ج-ي-د لسش-ت-ق-ب-ال
م -وسش -م الصش -ط -ي -اف ل  -إ
ال-مصش-ط-اف-ي-ن وإاب-راز اإلم-ك-ان-ي-ات السش-ي-اح-ي-ة التي
تزخر بها الولية وتششجيع المسشتثمرين في القطاع
والعمل على توفي الخدمات الجيدة للمصشطافين
من حسشن اسشتقبال وإاقامة ونقل وتنظيف وتزيين
المحيط.

اسستÓم مشسروع خط السسكة ا◊ديدية تقرت-حأسسي مسسعود نهأية 2019
تشش -ه -د ورشش -ات مشش -روع خ -ط السش -ك -ة ال -ح-دي-دي-ة
تقرت-حاسشي مسشعود وتيرة متسشارعة في األششغال
التي تجاوزت  52في المائة مما سشيسشمح باسشتÓمه
في آاجاله المحددة بنهاية  ,2019كما اسشتفيد ،
أامسس ،من مديرية النقل.
وإالى جانب أاششغال تسشوية األرضشية التي تمت بجزء
هام من هذا المششروع البالغ طوله اإلجمالي 150
كلم منها  96كلم عبارة عن خط أاحادي و  54كلم
خ- -ط م- -زدوج ف- -ق -د ج -رى وضش -ع قضش -ب -ان السش -ك -ة

الحديدية على مسشافة تفوق سشبعة ( )7كلم ,طبقا
لذات المصشدر.
كما سشمحت األششغال الجارية منذ  2013بإانجاز
تسشع ( )9منششآات فنية ما بين جسشور و جدران
للدعم و ممرات سشفلية مخصشصشة لعبور المواششي
وف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا اإلب-ل,ع-ل-م-ا أان ال-م-نشش-أاة العاششرة
ت -وج-د ع-ل-ى وششك ان-ت-ه-اء أاشش-غ-ال إان-ج-ازه-ا ,وف-ق
المصشدر ذاته.
ويكتسشي هذا المششروع الذي خصشصس له غÓف

ماليا في إاطار البرنامج التكميلي لدعم النمو بقيمة
تقارب  70مليار دج و أاسشندت أاششغال إانجازه إالى
عدة مؤوسشسشات وطنية أاهمية اقتصشادية و اجتماعية
ك -ب -ي-رة ل-ك-ون-ه وإاضش-اف-ة إال-ى أان-ه سش-يضش-م-ن شش-روط-ا
أافضشل للنقل لفائدة مسشتعملي السشكة الحديدية,
فإانه سشيسشاهم أايضشا في تطوير النششاط القتصشادي
بالمنطقة وتوفير مناصشب الششغل وترقية التنمية
بشش-ك-ل ع-ام ب-ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن ال-ج-نوب الششرقي
للوطن.

تم الششروع  ،أامسس ،بعنابة في تسشليم مفاتيح ششقق
جديدة على مسشتفيدين ضشمن حصشة أاولى تتضشمن
 576سشكنا بالمدينة الجديدة ذراع الريشس ,حسشب
م -ا أاف -ادت ب -ه مصش -ال -ح دي -وان ال-ت-رق-ي-ة وال-تسش-ي-ي-ر
العقاري بالولية.
وبهذه العملية تسشجل المدينة الجديدة ذراع الريشس
أاول عملية إاسشكان بهذا القطب العمراني المندمج
الذي سشجل أايضشا إاتمام أاششغال الربط بششبكات
ال-ت-زوي-د ب-ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وال-ت-م-وي-ن ب-ال-مياه
الصشالحة للششرب والصشرف الصشحي ,باإلضشافة إالى
اسشتÓم أاربع مؤوسشسشات تربوية و وحدة للخدمات
الصش -ح -ي -ة لسش -ت -ق -ب -ال أاول أاف-واج سش-ك-ان ال-م-دي-ن-ة
الجديدة ,حسشب ما أاششار إاليه مسشؤوولون بمؤوسشسشة
تسشيير المدينة الجديدة.
وت -م ف -ي ه -ذا اإلط -ار إاع -داد رزن -ام -ة لسش -ت -دع-اء
وتسشليم المفاتيح على المسشتفيدين وذلك بحسشب
األحياء المسشتفيدة ضشمن هذه الحصشة التي تندرج
ضشمن الحصشة اإلجمالية التي تششمل توزيع  7آالف
وحدة سشكنية لفائدة طالبي السشكن من أاحياء مدينة
عنابة.
وتخصس العملية في مرحلتها األولى تسشعة أاحياء
بمدينة عنابة لتتواصشل حتى تغطي كل المسشتفيدين
ضش -م -ن ه -ذا ال-ب-رن-ام-ج ال-ذي ي-ه-دف إال-ى ت-حسش-ي-ن
ظ -روف سش-ك-ن ال-ع-ائÓ-ت ال-م-ق-ي-م-ة ب-ب-ن-اءات هشش-ة

وقديمة باألحياء العتيقة و وسشط المدينة وكذا
ال -ف -ئ -ات ال-م-درج-ة ضش-م-ن ب-رام-ج إاع-ادة اإلسش-ك-ان
والقضشاء على السشكن القصشديري و غير القانوني
عبر ولية عنابة.
وتجري عملية تسشليم مفاتيح الششقق الجديدة عبر
موقع المدينة الجديدة ذراع الريشس بالنسشبة لفئة
ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ك-انت ت-ق-ي-م ب-أاح-ي-اء م-دي-ن-ة ع-نابة
وموقع بوحديد بمدينة عنابة بالنسشبة للمسشتفيدين
المعنيين بإاجراءات هدم بناءاتهم غير القانونية
قبل تسشلم مفاتيح الششقق الجديدة بذراع الريشس
وذلك في ظروف تنظيمية «محكمة» ,حسشب ما
أاوضش -ح -ه مسش -ؤوول -ون ب -دي -وان ال -ت -رق -ي-ة وال-تسش-ي-ي-ر
العقاري بالولية.
Óششارة فإان حصشة إاجمالية ب 7آالف وحدة سشكنية
ل إ
تم تخصشيصشها لتحسشين ظروف سشكن العائÓت التي
ت -ع-ان-ي م-ن ت-دن-ي ظ-روف اإلق-ام-ة ب-أاح-ي-اء م-دي-ن-ة
عنابة من بينها لكولون و المدينة العتيقة و وسشط
المدينة و طاباكوب و المحافر و سشيدي إابراهيم.
وتم في هذا اإلطار اسشتدعاء ما مجموعه 3340
ع -ائ -ل -ة إلج-راء ال-ق-رع-ة ال-خ-اصش-ة ب-ت-ح-دي-د م-وق-ع
الششقق الجديدة ,باإلضشافة إالى اسشتكمال عملية
التحقيق بششأان عديد الحالت التي أادرجت ضشمن
المسشتفيدين بهذا البرنامج ,حسشب ما ذكرت به
مصشالح ديوان الترقية والتسشيير العقاري.

ﬁافظة الغابات لقسصنطينة:

النÒان أاتلفت أازيد من  50هكتأر من الغطأء النبأتي منذ جوان اŸأضسي

أات- -ل- -فت ال- -نÒان مسص- -اح -ة ق -درت بـ53,5
ه -ك -ت -ارات م-ن ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي م-ن-ذ ج-وان
اŸاضصي و ذلك بفعل عشصرات ا◊رائق التي
ان- -دل- -عت ع Èغ -اب -ات و’ي -ة قسص -ن -ط -ي -ن -ة,
حسصب ما علم  ،أامسس ،من ﬁافظة الغابات.
وأاوضش-ح ال-م-ك-ل-ف ب-اإلعÓ-م و التصش-ال ل-م-ح-اف-ظ-ة
الغابات ,علي زقرور لـ/وأاج ,بأان ما ل يقل عن
 30,5هكتارات من مجموع هذه المسشاحة تمثل
أاحراشس و أادغال التهمتها النيران مششيرا إالى أان
ال -ن -ي -ران ان -دل -عت ب -غ-اب-ات ج-ب-ل ال-وحشس ب-أاع-ال-ي
عاصشمة الولية و ببلدية ابن باديسس (جنوب ششرق
قسشنطينة).
وأاششار نفسس المصشدر كذلك إالى أان مسشاحات أاخرى
تم تششجيرها مؤوخرا لم تسشلم من الحرائق مضشيفا

بأان  6هكتارات من الششجيرات بغابة جبل الوحشس
بقسشنطينة و ببلدية مسشعود بوجريو التهمتها هي
أايضشا أالسشنة اللهب.
واسش -ت -ن -ادا ل-زق-رور ف-إان م-وج-ة ال-ح-ر ال-ت-ي سش-ادت
بمنطقة قسشنطينة خاصشة خÓل ششهر يوليو تعد من
بين عوامل اندلع عديد الحرائق.
وي -تضش -م -ن ج -ه -از ال -وق-اي-ة م-ن ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات و
مكافحتها عبر ولية قسشنطينة  7أابراج للمراقبة و
 5ف-رق م-ت-ن-ق-ل-ة م-ج-ه-زة بشش-اح-نات ذات صشهاريج
باسشتطاعتها القتراب بـ 100متر عن الحريق و 7
م -رك -ب -ات ل-ل-رب-ط و  5أاخ-رى ل-ل-ت-دخ-ل السش-ري-ع و
Óمداد ذات  6آالف لتر حسشب ما ذكره
ششاحنة ل إ
ذات المصشدر.

لتحصصيل ا’يجابية على ا’قتصصاد الوطني والصصحة العمومية

التأكيد على دور التكوين والÎبية البيئية وانعكأسسأتهمأ

” التأاكيد خÓل دورة تكوينية جهوية
لصص-ال-ح ال-ف-اع-ل ‘ ÚاÛت-م-ع اŸد ÊاŸن-ظ-م-ة
ابتداء من أامسس ،بتيارت على دور التكوين
والÎب-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة وانعكاسصاتهما ا’يجابية
على ا’قتصصاد الوطني والصصحة العمومية .

واأب-رزت ال-م-ك-ون-ة ب-ال-م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وينات
البيئية نجاة بن سشويح لواأج «اأن التربية والتكوين
البيئيين لهما انعكاسشاتهما اليجابية على الجانب
الق-تصش-ادي وت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة المسشتدامة وعلى
ت-رق-ي-ة الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وت-حسشين الطار العام
للحياة».
وذك-رت ب-اأن-ه ي-م-ك-ن ل-ل-ت-رب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن ال-ب-ي-ئيين
المسشاهمة في خلق مششاريع في مجالت بيئية
مختلفة خاصشة مجال المسشاحات الخضشراء الذي
يمثل محور اليومين الأولين لهذه الدورة التكوينية
ال -م -وج -ه -ة ل -ولي -ات ت -ي -ارت وغ -ل -ي-زان وسش-ع-ي-دة
ومعسشكر والأغواط والتي تدوم  10ايام.
واأششارت بن سشويح الى اأن للمسشاحات الخضشراء
دور في جاذبية القليم وتاأسشيسس سشياحة قوية
ترتكز على تطوير المسشاحات الخضشراء حسشب
ال -م-ع-اي-ي-ر ال-ع-ال-م-ي-ة وم-ن-ح-ه-ا ن-وع م-ن ال-ت-ج-دي-د
والإبداع كما لها دور اقتصشادي اأخر يتمثل في
رسشكلة المخلفات لإنتاج السشمدة العضشوية.
ودعت ذات المتحدثة اإلى «اسشتغÓل فرصشة انجار
ال -م -دن والأح -ي -اء ال -ج -دي -دة ع-ب-ر ال-وط-ن ل-وضش-ع
مسشاحات خضشراء متميزة ذات البعد القتصشادي
ل-ت-ح-ق-ي-ق الأه-داف ال-م-رج-وة خ-اصش-ة اأن ف-خ-ام-ة
رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة السش-ي-د ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة
ع -ب -ر ع -ن تشش -ج -ي -ع -ه ل -ت -رق -ي-ة ال-ب-ي-ئ-ة م-ن خÓ-ل
اسش -ت-ح-داث ج-ائ-زة رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ل-ل-م-دي-ن-ة

الخضشراء».
واأفادت ذات المسشوؤولة باأنه «على مدار سشنة من
الدورات التكوينية في المجال البيئي المبرمجة
ضشمن مخطط وزارة البيئة والطاقات المتجددة
وال -ت -ي مسشت ك -ل م -ن ولي -ات ال-م-دي-ة وال-ج-زائ-ر
ومسشتغانم وتيارت وسشتمسس قريبا البليدة وتيزي
وزو تم اكتششاف نماذج ناجحة لمششاريع بيئية في
م -ج -ال ال -مسش -اح-ات ال-خضش-راء ال-ت-ي تسش-اه-م ف-ي
التنمية المسشتدامة يمكن تعميمها على مسشتوى
القطر الوطني.
واع -ت -ب -رت ن -ج-اة ب-ن سش-وي-ح ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
فرصشة لتبادل الفكار والحتكاك بين الفاعلين
في المجتمع المدني لتطوير الجانب البيئي وهي
ف-رصش-ة السش-ت-ف-ادة م-ن ال-مشش-اري-ع ال-م-ق-ترحة من
ط- -رف ال- -م- -ك- -ون- -ي -ن م -ن -ه -ا مشش -روع «ال -ح -دائ -ق
المششتركة» بحي عدل ببلدية الحراشس بالجزائر
ال-ع-اصش-م-ة وال-ذي ت-حصش-ل ع-ل-ى ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة
عربيا في مسشابقة المششاريع التي تحقق التنمية
المسشتدامة.
م-ن ج-ان-ب-ه اأك-د م-دي-ر دار ال-ب-ي-ئ-ة ل-ت-ي-ارت اأح-م-د
كصش -ار اأن ه -ذا ال -ب -رن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن-ي ي-ه-دف ال-ى
الرتقاء بالبيئة من خÓل تكوين الفاعلين في
ال -م -ج -ت -م -ع ال -م -دن -ي وخ -ل-ق شش-ب-ك-ة ال-م-نشش-ط-ي-ن
والفاعلين في حماية البيئة.
واأب - -رز اأن  50عضش-وا م-ن ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دني من
الوليات المعنية حضشروا خÓل اليوم الأول ,
لف -ت -ا ال -ى اأن ه -ذه ال-دورة ت-ت-م-ح-ور ح-ول اأرب-ع-ة
م- -ح- -اور ت- -خصس ت -ق -ن -ي -ات تسش -ي -ي -ر ال -مسش -اح -ات
ال-خضش-راء وف-رز وج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات وب-ن-اء مشش-اريع
ب -ي -ئ -ي -ة وك -ذا ال -ت -رب -ي-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة م-ن اأج-ل ت-ن-م-ي-ة
مسشتدامة.

اإلثنين  ٢7أاوت  ٢٠1٨م
الموافق لـ  1٦ذي الحجة  1٤٣٩هـ
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تغذى من ترإث إ’مة وﬂزونها
إ’بدإعي

بقلم :عبد الله ’‹

إّن - - - -ه م - - - -ن م- - - -وإل- - - -ي- - - -د
إلسستينيات وبالضسبط ‘ 18
أإك- -ت -وب -ر ع -ام ‘ ، 1964
ح-ارة ع-ري-ق-ة م-ن ح-وإري
عروسس إلزيبان ( بسسكرة )
إّن- - - -ه- - - -ا ( ح- - - -ارة إل - - -وإد ) ،
وعندما نقول ( حارة إلوإد
) ‘ بسس - - - - -ك- - - - -رة تصس- - - - -رف
’نظار مباشسرة إ ¤وإدي
إ أ
سسيدي زرزور إلذي يحف
ب - -اŸدي - -ن - -ة م - -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا
إلشس-رقّ-ي-ة ،وسسيدي زرزور
ه -ذإ إل -و‹ إلصس -ال -ح إل -ذي
’ف- -اق
ط- -ب- -قت شس- -ه- -رت- -ه إ آ
وسسارت بحديثه إلركبان.
‘ ح Úك- - - - - - - - -ان سس- - - - - - - - -وق
’كÌ
إ◊شسيشس ( إلسسوق إ أ
شس -ع -بّ-ي-ة ‘ ت-اري-خ بسس-ك-رة
إلسس-ت-ي-نيات وإلسسبعينيات)
ي- -حّ- -ف ب- -ه- -ا م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا
إلغربّية.
ح- - - -ارة إل- - - -وإدي ح- - - -ارة
شس -ع -ب ّ-ي -ة ع -ري-ق-ة ت-ف-رضس
ع -ل -ى إل -ذي ي -ع -يشس ف-ي-ه-ا،
م-ه-م-ا ك-ان مسس-ت-وى أإسس-رت-ه
إŸعيشسي ،تفرضس عليه أإن
ي-ح-تك ب-الطبقة إلبسسيطة
م -ن إل -ن -اسس ،وأإن ت -ط -ب-ع ‘
ذإت - - - -ه صس - - - -ور إل - - - -ب - - - -ؤوسس
وإ◊رم -ان إıت -ل-ف-ة إل-ت-ي
تعيشسها هذه إلطبقة  ،كما
ي- - -أاخ- - -ذ م- - -ن أإخÓ- - -ق - -ه - -م
وسس -ل -وك -ي -ات -ه -م إل-ف-ط-رّي-ة
إل -ت -ي ت -ت -م -يّ -ز ب -ال -ع-ف-وّي-ة
وإل ّسس - -ذإج - -ة ‘ ك- -ث Òم- -ن
’حيان.
إ أ

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

عاشش بدر الّدين بريبشش حياة بسسيطة
ه- -ادئ- -ة ي- -رضس- -ع م- -ن ل- -ب- -ان اÛت- -م -ع
البسسكري؛ ثقافته الشسعبّية اŸتجذرة ‘
عمق أامتنا ا◊ضساري ،ودرسش Ãدارسش
بسس-ك-رة ال-ن-اشس-ئ-ة؛ م-ت-وسس-طة العمودي ،
وث- - -ان- - -وّي - -ة اب - -ن خ - -ل - -دون واŸع - -ه - -د
التكنولوجي للÎبّية.
اأّم -ا ث -ق -اف -ت -ه خ-ارج اإلط-ار ال-رسس-م-ي
اŸؤوسسسسي فقد نشسأا على تشسّرب تراث
األّمة  ،وﬂزونها اإلبداعي ‘ عصسور
الزدهار ،وكان يتابع ككل اŸثقف‘ Ú
تلك الفÎة اإلصسدارات القليلة والقيمة
‘ الوقت نفسسه ،التي تصسدر ‘ ا÷زائر
وع -ل -ى رأاسس -ه -ا ›ّل -ة ال -ث -ق -اف-ة و›ّل-ة
مقيدشش أاو أالوان ،كما كان يتلقف بكثÒ
من اللهفة ما يأاتينا من خارج ا÷زائر
ع -ل -ى فÎات م -ت -ق ّ-ط -ع -ة  ،م -ث -ل ›ّل -ة
اŸسس -ت -ق -ب -ل وال -وط -ن ال -ع-رب-ي ،و›ّل-ة
ال- -ع -رب -ي ال -ك -وي -ت ّ-ي -ة الشس -هÒة ،و›ّل -ة
ال - -دوح - -ة وال - -ف - -يصس - -ل ،وغÒه - -ا م - -ن
اÓÛت وال -دوري -ات ال -ت -ي تصس -ن-ع ل-ن-ا
تنّوعا ثقافّيا ‘ تلك الفÎة.
Ÿا أاح ّسش م - -ن ن - -فسس - -ه ق - -درة ع- -ل- -ى
ّ
م-داع-ب-ة ال-ق-ل-م و–ب Òال-ك-ل-م-ات؛ أاخذ
يصس -وغ ك Ó-م -ا ج-م-ي ‘ Ó-ه-ي-ئ-ة ق-والب
شسعرّية متمّيزة  ،فشسّد انتباه زمÓئه إاليه
وشس-اعت أاشس-ع-اره ب-ي-ن-ه-م فسس-م-ي شس-اعر
القسسم.
و‘ يوم ما تفتقت قريحته اإلبداعية
فولج عا ⁄الق ّصسة بجدارة واقتدار ،
ي وروحه الفنّية
مصسحوبا بنفسسه الشسعر ّ
العذبة ،وتفرغ للق ّصسة ونسسي الشسعر أاو
كاد.
 ⁄أانشسأا معه ‘ حارة واحدة ول ‘
مدينة واحدة ،فقد كان هو مدنيا وكنت
أانا بدوّيا  ،على قرب اŸسسافة بيننا،
ول - - - -ذلك  ⁄أاع- - - -رف- - - -ه إال ‘ أاواخ- - - -ر
الثمانينيات  ،عندما جمعتنا اŸلتقيات
ال-ث-ق-افّ-ي-ة وال-ف-ك-رّي-ة  ،وج-معتنا جمعّية
أاضسواء ودار الثقافة أاحمد رضسا حوحو (
‘ عهد اŸرحوم الشساعر عمر الÈناوي
ف أاّنه فتح لنا أابواب دار
والذي أاعُ Î
ال -ث -ق -اف -ة  ،رغ -م اخ -ت Ó-ف ت -وج -ه-ات-ن-ا
الفكرّية وكان رحب الصسدر معنا ،ولعّلنا
أاخذنا منه القدرة على الختÓف مع
اآلخرين دون معداتهم أاو إاقصسائهم من
حياتنا) ،وكانت السسهرات الرمضسانّية ‘
ال -تسس -ع-ي-نّ-ي-ات Œم-ع-ن-ا ‘ دار ال-ث-ق-اف-ة
فنقرأا الق ّصسة ونسستمع لغÒنا يقرأاونها ،
ون- -ت- -ح- -اور ‘ شس- -ت -ى م -ن -اح -ي ال -ف -ك -ر
والثقافة.

حوإر هادئ حول قضسايا سساخنة
وبدأا بدر الّدين بريبشش  -الذي كان
معروفا ‘ الوسسط القريب منه باسسم (
ب -ادي ) -ب -نشس -ر قصسصس -ه وم -ق -الت-ه ‘
ﬂت -ل -ف الصس -ح-ف وا÷رائ-د ال-وط-نّ-ي-ة
وم -ن أاه ّ-م -ه -ا ا ،Èÿالسس Ó-م  ،ال-نصس-ر،
أاضسواء  ،العقيدة ،النور.
وأاذك- -ر أاّن- -ه ك- -ان م- -راسس Ó- -ل -فÎة م -ا
÷ري -دة ال -ن -ور وي -ك -تب ف -ي -ه -ا الأخ-ب-ار
اّÙلية  ،وكنت التقي معه باسستمرار
لجواء
فنتناقشش ‘ الوضسع السسياسسي وا أ
األدبّ-ي-ة وال-ث-ق-افّ-ي-ة اıت-ل-ف-ة  ،ف-ن-ت-فق
كثÒا ونختلف أاحيانا ،ولكّنه ذا أادب جّم
وحوار هادئ ل يعلو صسوته ول يحتّد أاو
يشس -تّ-د ،وي-ب-ق-ي ال-ب-اب دوم-ا م-ف-ت-وح-ا لـ
(رÃا وق- -د) ،ف- -ت- -ح- -ا آلف- -اق ال -ت Ó-ق -ي
وتÓقح اآلراء غالبا  ،و›املة أاحيانا
حرصسا على اŸوّدة ودفعا إلحن النفوسش
وسسخائمها.
قطعنا سسوّيا شسوطا معتÈا ‘ ا÷معّية
اÿلدونّية نتجاذب الفكر من أاطرافه
واألدب ب -كّ-ل ف-ن-ون-هŒ ،م-ع-ن-ا ال-ن-دوات
واللقاءات ا◊ميمّية ‘ مقهى ا◊رّية
ب -وسس -ط م-دي-ن-ة بسس-ك-رة ،ح-يث ي-ج-ت-م-ع
م -ع -ظ-م األدب-اء واŸث-ق-ف ، Úح-ت-ى ق-ال

لصس -دق -اء ،ل-و أان-ن-ا ه-ج-رن-ا ه-ذا
أاح -د ا أ
اŸق- -ه- -ى ÿسس -ر خسس -ارة كÈى وأاغ -ل -ق
أابوابه.
وكّنا نكتب وننشسر قصسصسنا أاو مقالتنا
وآاراءنا النقدّية ول نحلم بطبع نتاجاتنا
لدبيّة  ،إا ¤أان قامت جمعّية أاضسواء
اأ
Ãح -اول -ة ج -ري -ئ -ة وط -ب -عت ل -ن-ا ع-مÓ-
مشسÎكا ‘ ،شسكل بغاية البسساطة ولكّنه
كان ظهورا أاولّيا ‘ كتاب مطبوع  ،أاو
هو كتيّب بشسكل أادق ،وكان عنوانه الذي
لسستاذ زين الّدين بومرزوق
اختاره لنا ا أ
إان  ⁄تخني الذاكرة؛ ( ذاكرة عرائسش
الّرمل ) ويبدو أاّن العنوان راق جميع من
لديب زي -ن
لسس -ت -اذ ا أ
ق- -رأاه  ،وق ّ-دم ل -ه ا أ
الدين بومرزوق Ãقّدمة جميلة.
كان الكتاب عم ÓمشسÎكا قّدمت فيه
لربعة من كتاب الق ّصسة
‰اذج قصسصسّية أ
لسس - -ت - -اذ اŸب - -دع
‘ بسس - -ك - -رة ،وه - -م ا أ
لديب اŸتمّيز الزاهد ‘ النشسر على
وا أ
ج -ودة بضس -اع -ت -ه  ،وع-ل-و ك-ع-ب-ه ‘ فّ-ن-ي
الق ّصسة والشسعر على حّد سسواء ؛الصسديق
لسس-ت-اذ سس-ل-ي-م
سس -ع -د سس-ع-ود شس-خ-اب ،وا أ
لسستاذ اŸرحوم بدر الّدين
بوعجاجة وا أ
ب -ري -بشش  ،وصس -احب ه -ذا اŸق -ال ع-ل-ى
ضسعف بضساعته وقّلة حيلته.
كّ- -ل ك- -اتب اخ- -تÒت ل- -ه أارب- -ع قصسصش
وضس -عت ب -اÛم-وع-ة ،ول-ق-د ك-ت-بت ع-ن
الصسحف وا÷رائد ‘ حينها ،وأاعطوها
ما تسستحق من العرضش والتعريف ولكن
( ل نقد ول –ليل ) ،وأانا أاقول دائما،
ولعّلي سسمعت هذا الكÓم من غÒي ول
أاذكر قائله:
لع -دام ع-ل-ى
( الصس -مت ه -و ح -ك -م ب -ا إ
لب -داع -ي )  ،وأاضس-ي-ف ف-أاق-ول
ال -ع -م -ل ا إ
والنقد  -حتى ولو كان قاسسيا  -هو
إاح -ي -اء ل -ه -ذا ال -ع -م-ل وب-عث آاخ-ر ل-ه ‘
سساحة السسجال الفكري والثقا‘.
وعندما فتحت إاذاعة بسسكرة ا÷هوّية
أابوابها  ،أاشسرعت لنا أاذرعها بكّل حب
وترحاب وكان بدر الّدين بريبشش من
السسبّاق - Úمتعاونا  -للعمل بها  ،و⁄
ي مردود ما‹ أاو يسسعى
يكن يهتم بأا ّ
إاليه ،بل لقد أاخ ÊÈفيما أاذكر أاّنه ⁄
لو ¤ل-ع-م-ل-ه
لشس-ه-ر ا أ
ي-ك-ن ي-ع-ل-م ط-ول ا أ
لذاع -ة؛ اŸق-اب-ل اŸادي ل-كّ-ل حّصس-ة
ب -ا إ
يقدمها  ،وأاك Ìمن ذلك فلقد أاخÊÈ
لذاعّ-ي-ة (
ع -ن -دم -ا ك -ان ي-قّ-دم حّصس-ت-ه ا إ
ج- -ول -ة ‘ سس -ي -دي روم ) أاّن -ه ي -ن -ف -ق ‘
إاعداد ا◊ ّصسة من حّر ماله أاك Ìمن
اŸقابل الذي يتلقاه على هذه ا◊ ّصسة.

«فوإ—”” ..باكورة إبدإع
’ حدود له
وعندما صسدرت ›موعتي القصسصسّية
لو ( ¤فوا— ) أاقامت لها اÿلدونّية
اأ
أامسسّ-ي-ة اح-ت-ف-الّ-ي-ة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة أاحمد
رضس -ا ح -وح -و  ،وأاعّ-دت ح-ول-ه-ا ك-ل-م-ات
لسستاذ الدكتور
نقدّية عجلى من طرف ا أ
لسس -ت-اذ ب-در الّ-دي-ن
صس -ال -ح م -ف -ق -ودة وا أ
ب -ري -بشش  ،وت -دخ -ل ك -ث Òم -ن اŸث-ق-فÚ
واŸتتبع Úبالتعليق عليها .لكن أاغلب
الكلمات كانت هي إا ¤اÛاملة أاقرب
لمسسّية
منها إا ¤اŸدح ،نظرا إا ¤أاّن ا أ
لّن أاغ-لب
اح -ت -ف-الّ-ي-ة ول-يسست ن-ق-دّي-ة ،و أ

ا◊ضسور أاصسدقاء وإاخوان ومعظمهم ⁄
يكن مهيأا للنقد اŸوضسوعي ،إال أاّن بدر
الّ- -دي- -ن شس- -ذ ع -ن ا◊ضس -ور وت -ن -اول ‘
مداخلته اÛموعة ،بشسيء من النقد
اŸوضسوعي.
وبعد انصسراف الّناسش واختÓئه بي ؛
خشسي أان أاكون قد تذّمرت من نقده أاو
غضسبت  ،فتقّدم مّني وقال:
لقد رأايت أاّن جميع من سسيتدّخلون ؛سس -ي -ث -ن -ون ع -ل -ى اÛم-وع-ة وي-قّ-دم-ون
اÛامÓت الÈوتوكولّية اŸناسسبة ‘
مثل هذه اŸناسسبات  ،فأاردت أان أابدي
رأايي صسراحة  ،حتى ل يقال أاّننا ‚امل
ب -عضس -ن -ا ب -عضس -ا  ،ع -ل -ى حسس -اب ال-ف-ك-ر
لب- -داع وال- -ن- -ق- -د اŸوضس -وع ّ-ي  ،ف Ó-
وا إ
تغضسب مّني.
وبطبيعة ا◊ال  ⁄أاكن غاضسبا ،و⁄
أاغضسب منه يوما قط  ،فقد كان لسسان
الصسدق الذي ينطق به لسسانه ،وطيب
القول الذي ينÌه من حوله Áنع أاي
إانسسان أان يغضسب منه .فقلت له:
 ل عليك .فوالله لأنا سسعيد بنقدكلخ -ري -ن
أاك Ìم- -ن سس- -ع- -ادت- -ي ب- -ث- -ن- -اء ا آ
وم- -دح- -ه -م  ،وم -ع -ظ -م م -ا أاوردت -ه م -ن
مÓحظات على ›موعتي ( فوا— ) ،
هي ‘ الصسميم وأانا موافق على جّل ما
قلته فيها .وهذا حافز يدفعني للتطوير
لجادة.
وا إ
ورغم أاّننا أاصسبحنا نعمل ‘ اŸكان
نفسسه ( متعاون ‘ Úإاذاعة بسسكرة ) ،إال
أاّن ل -ق -اءات -ن -ا ق ّ-ل-ت و ⁄ن-ع-د ‚لسش م-ع
ب -عضش م ّ-دة ط -وي-ل-ة  ،ف-ق-د تشس-ع-بت ب-ن-ا
دروب ا◊ياة وانشسغالتها واسستغرقتنا
كلّية ،ولكننا منينا أانفسسنا بتغيّر الوضسع
لحوال.
وتبدل ا أ
و‘ ال-ل-ح-ظ-ات ال-ت-ي ن-ت-ق-اط-ع ف-يها -
أاح -ي -ان -ا  -ب -ع -د أاو ق -ب -ل ال -تسس -ج-ي-ل ‘
لذاعة أاو ‘ وسسط اŸدينة؛ نتبادل
اإ
حديثا خاطفا ،ل يبّل الصسدى ول يشسفي
الغليل  ،وأاذكر أاّن آاخر مّرة التقيته فيها
منذ شسهرين تقريبا قبل وفاته  ،حّدثني
لو( ¤
عن طبع ›موعته القصسصسّية ا أ
بقايا الذاكرة اّÙنطة ) ،وكان يتأاسّسف
ويتح ّسسر على أاّن النسسخ التي سستعطى له
ل ت -ت -ج -اوز ال -عشس -ر ،وه -و ﬁت-ار ك-ي-ف
لخوان.
لصسدقاء وا إ
يوزعها على ا أ
و ⁄أالقه بعدها إال بعدما جاء Êنبأا
وفاته وكان صسدمة هائلة  ،أاحقا مات
بدر الّدين ؟

«بقايا إلذإكرة إÙنطة”” إلوجه
إ’خر لثقافة بريبشس
وصس- - -درت ›م- - -وع - -ة ب - -در ال ّ- -دي - -ن
القصسصسّية ( بقايا الذاكرة اّÙنطة )،
صس-درت ق-ب-ل وف-ات-ه ب-بضس-ع-ة أاسس-اب-ي-ع أاو
لحرى تسسّلم نسسخه العشسر منها ،قبل
با أ
وفاته بيسس Òوكّنا ننوي الحتفاء بها ‘
ا÷م -ع ّ-ي-ة اÿل-دونّ-ي-ة ،ل-ك-ن ال-ق-در ك-ان
أاسسرع وحكمة الله أاك Èوأاعظم.
و ⁄يسسعفنا ا◊ظ ‘ أان نحصسل على
لسس -ت -اذ ع -ب -د
نسس- -خ -ة م -ن -ه -ا ،غ Òأاّن ا أ
ا◊ليم صسيد اسستطاع أان يسستع Òنسسخة
من عند أاخيه عبد اللطيف ،فاطلعنا
عليها وأاخذ على عجل بعضش الصسور

اŸسستنسسخة من بعضش الصسفحات .تبدو
ال -ط -ب -اع -ة م -ت -وسس -ط -ة  ،ال-غÓ-ف جّ-ي-د
وال -ل -وح -ة ال -ف -نّ-ي-ة اıت-ارة ي-ب-دو أاّن-ه-ا
اختÒت بعناية  ،تع Èبدقة عن حجم
التشساؤوم السساخر واŸعاناة اّŸرة التي
طبعت جّل قصسصش اÛموعة الواحدة
والثÓث.Ú
ح-ظ-يت اÛم-وع-ة ب-ت-ق-د Ëاألسس-ت-اذ
لديب الشس-هÒ؛ الّ-دك-ت-ور ع-ب-د
ال -ك-ب Òوا أ
الله ركيبي وهي شسهادة ذات وزن يعتّد
بها ‘ اŸيدان النقدي وكان من ما قاله
عنه ،مسسج Óاسسمه ‘ سسماء اÿلود
لدبي:
اأ
‘  ..وي- -زداد اŸرء إاع- -ج -اب -ا بصس -احب
ه -ذه اÛم -وع -ة ال -قصسصس ّ-ي -ة ( ب -ق -اي -ا
ال- -ذاك- -رة اّÙن- -ط- -ة )Ÿ ،ا ي- -ع- -رف أاّن
صساحبها يهتّم بالعلم فهو متخصسصش ‘
الفيزياء والتكنولوجيا.‘‘..
وق -د أاث -ار ط -لب ال -ق -اصش ب -در ال ّ-دي-ن
بريبشش من الدكتور عبد الله ركيبي أان
يقّدم Ûموعته ؛ أاثار ‘ نفسسه خواطر
جّمة منها تنويهه بولية بسسكرة التي
لطاŸا أا‚بت كما يقول  ( :كثÒا من
لدباء والكتاب واإلعÓمي Úونبغ فيها
اأ
شسعراء ومفكرون وباحثون ).
ويقول أايضسا أاّنه فكر ‘ اŸواهب التي
ل يوجد من يأاخذ بيدها ،ويكشسف عن
إابداعها ،لسسيما تلك اŸواهب القابعة
‘ الزوايا اŸنسسّية من القرى النائّية
وال- -دشس- -ور اŸع -زول -ة.ك -م -ا ق ّ-دم أايضس -ا
لسس-ت-اذ الشس-اع-ر صسمودي
ل-ل-م-ج-م-وع-ة ا أ
نصس-ر الّ-دي-ن ،وه-و صس-دي-ق ح-م-ي-م ل-ب-در
ال ّ-دي -ن ب-ري-بشش رح-م-ه ال-ل-ه.ث-م ت-ت-ل-وه-ا
م-ق-دم-ة ال-ق-اصش ن-فسس-ه وال-ت-ي ي-ت-حّ-دث
ف -ي -ه -ا ع -ن ›م -وع -ت-ه ب-ت-واضس-ع ك-ب، Ò
ويكشسف عن بعضش خبايا وأاسسرار كتابة
قصسصسها.
تتأالف اÛموعة القصسصسّية ( بقايا
الذاكرة اŸنحطة ) ،لبدر الّدين بريبشش
من واحد وثÓث Úق ّصسة قصسÒة اختلفت
‘ حجمها كما يقول األديب عبد الله
رك -ي -ب -ي م -ن صس -ف-ح-ة واح-دة إا ¤ثÓ-ث
وأاربع صسفحات ‘ أاحيان قليلة  ،وهو
يسسّمي أاغلبها أاقصسوصسة  ،وإان  ⁄تعد
هذه التسسمية شسائعة اآلن  ،فاŸصسطلح
اŸنتشسر بكÌة هو الق ّصسة القصسÒة أاو
ال -قّصس -ة ال -قصسÒة جّ-دا وه-ذه ال-قصسصش
هي ( :بقايا الذاكرة اÙنطة والتي
أاخ -ذت اÛم -وع -ة تسس -م-ي-ت-ه-ا م-ن-ه-ا /
مذكرات رجل مّيت  /الطابور  /الهدّية
اÒÿة  /لن يسسقط القناع).
وهي عّينات يصسلح أان نسستخلصش منها
أاسسلوب بدر الّدين بريبشش ‘ الكتابة
ال - -قصسصس ّ- -ي- -ة  ،وخصس- -ائصس- -ه ال- -ف- -نّ- -ي- -ة
والتقنيات اŸسستخدمة ‘ ذلك  ،وألّن
ب -در ال ّ-دي -ن  ⁄ي -ك -ن م -كÌا م -ن ك-ت-اب-ة
ال -قّصس -ة لسس -ي -م -ا ‘ السس -ن-وات األخÒة
فإاّنه من الصسعب للغاية تتبع التغÒات
التي حدثت ‘ أاسسلوبه أاو التطّور الذي
وقع ‘ أادبه ،خÓل ما يزيد عن عشسرين
سس -ن -ة م -ارسش ف -ي -ه -ا ال-ك-ت-اب-ة Ãخ-ت-ل-ف
أاج -ن -اسس -ه -ا ،ب -دءا ب -الشس -ع -ر ث -م ال-قّصس-ة
واŸسسرح والتمثيليات اإلذاعّية واŸقال
أايضسا
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عائÓت ‘ حÒة لتلبية مطالب ا أ
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النقل  ،التدفئة والطعام ورششات مفتوحة بخنششلة

خلية ولئية تسسهر على جاهزية
اŸؤوسسسسات للدخول الجتماعي

سش-ط-رت اÿل-ي-ة ال-ولئ-ي-ة
اŸك- -ل- -ف- -ة Ãت- -اب- -ع- -ة –ضشÒ
ال -دخ -ول اŸدرسش-ي ب-خ-نشش-ل-ة
برنامج عمل يتضشمن مراقبة
ك- - -ل اŸؤوسشسش- - -ات الÎب- - -وي- - -ة
اÿاضشعة لعمليات ترميم أاو
ت- - -لك ا›ÈŸة ل Ó- -سش - -ت Ó- -م
خÓ-ل ال-دخ-ول الج-ت-ماعي
ل -ل-م-ت-م-درسش Úعﬂ Èت-ل-ف
ال- -ب- -ل- -دي- -ات والسش- -ه- -ر ع- -ل -ى
ج-اه-زي-ت-ه-ا وت-زوي-ده-ا ب-ك-ل
الوسشائل لسشتقبال التÓميذ
‘ أاحسشن الظروف.

خشسنلة :اسسكندر ◊جازي
ت -ق -وم اÿل -ي -ة اŸسس -ت -ح -دث -ة
خÓ- -ل ه- -ذا اŸوسس -م ت -ن -ف -ي -ذا
ل- -ت -ع -ل -ي -م -أت وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷م-أع-أت اÙل-ي-ة وال-ت-ه-يئة
العمرانية ،والتي بأشسرت عملهأ
م - -ن- -ذ م- -ن- -تصس- -ف اوت ا÷أري
ب -ألسس -ه -ر ع -ل-ى Œسس-ي-د ب-رام-ج
لول -ي-اء الصش-ع-داء م-ن
ب -ع -د ان ت -ن -فسص ا أ
ان -ت -ه -اء اŸن -اسش -ب -ات ال-ت-ي ك-ادت تسش-ت-ن-زف
لضشحى اŸبارك
جيوبهم ،على غرار عيد ا أ
وموسشم الصشطياف ،يحل عليهم الدخول
اŸدرسش -ي ال -ذي ي -ت -ط-لب مصش-اري-ف أاخ-رى
إاضش-اف-ي-ة ،أام-ام م-ت-ط-ل-ب-ات أاب-ن-ائ-ه-م ال-تي ل
تنتهي ،وهو ما يجعل أاغلبهم ل سشيما ذوي
ال -دخ -ل اÙدود ي -ق -ف -ون ع -اج -زي -ن ع-ل-ى
ت- -ل- -ب- -ي- -ت -ه -ا ‘ ،ال -وقت ال -ذي ت -ع -رف ف -ي -ه
مسش -ت -ل -زم -ات ال-دراسش-ة ارت-ف-اع-ا م-ذه‘ Ó-
لسش -ع -ار””.الشش -عب”” ت -ع -يشص ه -ذا الج-واء
ا أ
ب - -ل - -ؤول - -ؤوة الشش - -رق ع - -ن - -اب- -ة وت- -ن- -ق- -ل ادق
التفاصشيل.

عنابة :هدى بوعطيح
إان ارتفعت اأ’سسعأر أاو انخفضست ،فإأنه ’ خيأر
أام -أم أاول -ي -أء اأ’م -ور ،سس -وى اق -ت -ن-أء م-أ ي-ت-ط-ل-ب-ه
الدخول اŸدرسسي من كتب وأادوات وﬁأفظ
ومآأزر ومÓبسص بلغ سسعرهأ حدا غ Òمعقول هذه
اأ’ي -أم ،ال -ك -ث Òم-ن ال-ع-أئÓ-ت ا÷زائ-ري-ة ت-ع-يشص
اليوم كأبوسسأ لن ينتهي إا’ بأنتهأء
مقتنيأت الدراسسة ومتطلبأت ابنأئهأ لتتعأظم
انشس -غ -أ’ت -ه -أ وي -ظ-ل ال-ت-ف-ك ‘ Òت-وف Òم-أ يسس-د
احتيأجأتهأ.

لسشواق
إاقبال على اÓÙت وا أ
إاق-ب-أل ك-ب Òل-ل-ع-أئÓ-ت ال-ع-ن-أب-ي-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
اÓÙت واأ’سسواق التي تعرف اكتظأظأ هذه
اأ’ي -أم أ’رب -أب اأ’سس -ر م-رف-ق Úب-أأو’ده-م ال-ذي-ن

يسس -أرع -ون ’ق -ت-ن-أء م-أ ي-ل-زم-ه-م  ،خصس-وصس-أ وأان
ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ’ ي -فصس-ل-ن-أ ع-ن-ه سس-وى أاي-أم
معدودة.
أاسسعأر ملتهبة تشسهدهأ اÓÙت اÿأصسة ببيع
مÓبسص اأ’طفأل واأ’دوات اŸدرسسية ،حيث يجد
ب -عضص ال-ت-ج-أر ضس-أل-ت-ه-م م-ع ال-دخ-ول اŸدرسس-ي،
لتكون الفرصسة أامأمهم مواتية ’سستنزاف جيوب
اأ’وليأء الذين يجدون أانفسسهم مضسطرين ’قتنأء
ﬂتلف اأ’دوات ومسستلزمأت الدراسسة.
فقد ع Èالعديد منهم ل«الشسعب”” عن اسستيأئهم
ل -ه -ذا ا’رت -ف -أع ا÷ن -و ،Êم -ؤوك -دي -ن ع-ل-ى جشس-ع
التجأر الذين ’ هم لهم سسوى الربح السسريع،
ضس- -أرب Úع- -رضص ا◊أئ- -ط ال- -ق- -درة الشس- -رائ- -ي- -ة
للمواطن.
التجوال ‘ بعضص Óﬁت وأاسسواق بونة ،كشسف
Óسس-ع-أر ،ح-يث
ل -ن -أ ف -ع Ó-ع-ن ا’رت-ف-أع ال-ك-ب Òل -أ
يتجأوز سسعر ا◊قأئب اŸدرسسية اŸسستوردة 3
أا’ف دج ‘ ،ح Úأان ا◊قأئب اÙلية يÎاوح
سسعرهأ مأ ب 900 Úإا 1200 ¤دج.
مع العلم أان الكث Òمن أاوليأء اأ’مور يفضسلون
ا◊ق -أئب اŸسس -ت -وردة ال -ت -ي ب -إأم -ك -أن ال -ت -ل -م-ي-ذ
اسستعمألهأ Ÿوسسم دراسسي كأمل ÷ودتهأ ،عكسص
اÙلية اŸعرضسة للتلف التي ’ تفي الغرضص
لسسنة كأملة.
وأ’ن التلميذ ’ Áكنه دخول اŸدرسسة دون
اŸئزر ،فإأن أاصسحأب اÓÙت رأاوا فيه مكسسبأ
ه -أم -أ ،ول -ذلك ي -ق -وم -ون ب -ع -رضس -ه ب-أأسس-ع-أر غÒ
معقولة.وعليه فأن اŸئزر اÙلي الصسنع يÎاوح
مأ ب 800 Úدج إا 1300 ¤دج ،أامأ اŸسستورد فأن
سسعره مأ ب 1500 Úدج إا 2200 ¤دج.
وتفضسل بعضص العأئÓت مأ هو مسستورد ليسص
للتبأهي ،كمأ أاكده لـ«الشسعب”” بعضص منهم ،بل

أ’ن -ه -أ صس -ن -أع -ة ذات ج-ودة ،ف-م-ن غ ÒاŸع-ق-ول
بألنسسبة لهم اقتنأء مآأزر وﬁأفظ بأ÷ملة على
مدار اŸوسسم الدراسسي ’ ،سسيمأ وأان اأ’طفأل
يضسطرون حسسب برنأ›هم الدراسسي ◊مل عدد
م -ع -ت Èم -ن ال -ك -راريسص وال -ك -تب  ،م -أ ي -دف -ع-ه-م
’ختيأر اأ’نسسب أ’و’دهم ،وبدل تبذير النقود ‘
كل مرة يفضسلون تقدÁهأ دفعة واحدة.
السسوق اŸوازية ملجأ ذوي الدخل الضسعيف
أامأ اÓŸبسص سسواء للبنأت أاو الذكور فحدث و’
حرج.مÓبسص لطفل ‘ السسأدسسة من عمره ،أاو
لشسأب ‘  ،17فكÓهمأ أاسسعأرهمأ ملتهبة ،حيث
أانه من غ ÒاŸعقول أان يصسل طقم لطفل ’
يتجأوز  06سسنوات إا 8 ¤آا’ف دج.
أامأ ا◊ذاء فأأدنأهم ب 1800 Úدج و 2200دج،
أامأ طقم تلميذ ‘ الثأنوية واŸتكون من سسروال
وقميصص وحذاء فقد يتجأوز أاك Ìمن  10آا’ف
دج ‘ ،ح Úأان البنت والتي متطلبأتهأ ’ تنتهي
وتفضسل إاتبأع اŸوضسة من لبسص وإاكسسسسوارات،
ف -إأن -ه ي -ل -زم -ه-أ ع-ل-ى اأ’ق-ل  15أال -ف دج ل-ت-ل-ب-ي-ة
حأجيأتهأ.
وإان كأنت هنأك عأئÓت تلبي حأجيأت أابنأئهأ،
فإأن عأئÓت اخرى من ذوي الدخل اÙدود
والضسعيف ’ ،سسبيل لهم سسوى السسوق اŸوازية،
وال-ت-ي ي-ج-دون ف-ي-ه-أ ضس-أل-ت-ه-م ل-ت-ل-ب-ي-ة ح-أج-ي-أت
أابنأئهم الÓمتنأهية ‘ ،الوقت الذي Œد فيه
بعضص العأئÓت نفسسهأ ›Èة على توف ÒاŸأل
ب -أأي ط -ري -ق -ة ك -أنت سس -واء ب -أ’سس-ت-دان-ة أاو ره-ن
مصس - -وغ - -أت- -ه- -أ وه- -و ح- -أل ال- -ك- -ث Òم- -ن اأ’سس- -ر
ا÷زائرية ’ ،لشسيء سسوى إ’رضسأء فلذة كبدهأ،
أامأم دخول مدرسسي ملتهب.

رئيسص بلدية ع Úالدفلى ﬁمد ليفركي لـ ””الششعب””:

أاقسسام إاضسافية باŸداسس البتدائية للقضساء على الكتظاظ
تسشابق بلدية ع Úالدفلة الزمن لتوفÒ
م -ت -ط -ل -ب -ات ال -دخ-ول اŸدرسش-ي م-ن خÓ-ل
ت -ن -ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات ومشش-اري-ع ت-رب-وي-ة ع-ل-ى
غرار عدة بلديات بإاقليم الولية لضشمان
دخول مدرسشي ‘ أاحسشن ا◊الت.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
ب- -حسسب رئ- -يسص ال -ب -ل -دي -ة ﬁم -د ل -ي -ف -رك -ي
ل«الشسعب”” ،فإأن الشسروع ‘ ا‚أز هذه الهيأكل
جأء بنأء على عمليأت التشسخيصص واŸعأينة
اŸي -دان -ي -ة ال -ت -ي ق -أم ب-ه-أ وا‹ ع Úال-دف-ل-ى
Ÿراف-ق ال-ق-ط-أع اŸت-واج-دة ب-ع-أصس-م-ة ال-و’ية
ح -يث ” ضس -ب -ط ال -ن-ق-أئصص وا◊أج-ي-أت ال-ت-ي
رفعهأ اŸدرسسون واŸفتشسون للطور التعليمي
اإ’بتدائي Ãؤوسسسسأت اŸقأطعأت .
ا’مر الذي عجل بإأ‚أز 4أاقسسأم Ãدرسسة

وقسس- - - -مÃ Úؤوسسسس - - -ة ا◊أج
8م - - -أي 45
م - -ل- -ي- -أ Êو12قسس- -م- -أ Ãدرسس- -ة ح -ي خ -ي -أط
اÙأذي Ÿركز التكوين اŸهني وهذا لتمكÚ
التÓميذ ‘ متأبعة دروسسهم ‘ ظروف حسسنة
يقول ﬁدثنأ.
أامأ بخصسوصص التوسسع السسكأ Êالذي عرفته
ال- -ب- -ل- -دي- -ة ن- -ت- -ي- -ج- -ة إا‚أز م -دي -ن -ة ج -دي -دة
Ãواصس - -ف - -أت عصس - -ري - -ة تضس - -م ك- -ل اŸراف- -ق
اإ’ج-ت-م-أع-ي-ة واإ’داري-ة والصس-ح-ية واÿدمأتية
ب -أŸن -ط -ق -ة اŸسس -م -أة ح -ي الشسÓ-ل ب-أıرج
الشسرقي لعأصسمة الو’ية فقد اسستفأدت من
ا‚أز مدرسسة جديدة من  12قسسمأ “هيدا
إ’سستقبأل هذه اŸدينة لسسكأن جدد هيئت لهم
السس -ل -ط -أت ال -و’ئ -ي -ة ك-ل ال-ظ-روف اŸن-أسس-ب-ة
لدخول إاجتمأعي منأسسب.
و‘ هذا الشسأن قأل رئيسص الدائرة معمر
مغ Úالذي أاكد لنأ ا◊رصص على وضسع كل
الÎت -ي-ب-أت الÓ-زم-ة ال-ك-ف-ي-ل-ة ل-راح-ة السس-ك-أن

الذين سستشسملهم عملية توزيع السسكن .
من جهته كشسف لنأ رئيسص اÛلسص البلدي
عن عمليأت هأمة مسست ترميم وصسيأنة بعضص
ال-ه-ي-أك-ل الÎب-وي-ة خ-أصس-ة اŸسس-كأت وعمليأت
الطÓء وتهيئة السسأحأت واŸرافق اŸتعددة
م -ن ه -ذه اŸدارسص ق -ب -ل ال -دخ -ول اŸدرسس-ي
الذي اعتÈه ﬁدثنأ عرسسأ حقيقيأ تسسعد له
كل اŸصسألح الو’ئية وا÷هأت اإ’دارية Ãأ
ف -ي -ه -م اأ’ول -ي -أء ل -ف -أئ -دة أاب -ن -أئ -ن -أ ي-ق-ول ذات
اŸنتخب.
وم- -ن ج- -أنب آاخ -ر ق -أمت م -دي -ري -ة السس -ك -ن
والتجهيزات العمومية Ãعية مديرية الÎبية
على تهيئة اŸؤوسسسسأت الÎبوية التأبعة لهأ من
حيث التسسي ÒكأŸتوسسطأت والثأنويأت على
مسس -ت -وى إاق -ل -ي -م ال -ب -ل -دي-ة ووضس-ع-ه-أ ‘ ك-أم-ل
جأهيزتهأ ’سستقبأل التÓميذ والفرق اإ’دارية
والÎبوية مع الوسسأئل البيداغوجية الÓزمة.

العدد
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ع- -م- -ل- -ي- -أت الÎم- -ي- -م ب- -ع- -دي -د
اŸؤوسسسسأت الÎبوية ’سسيمأ مأ
تعلق بضسمأن التدفئة والتهيئة
اÿأرجية للمدارسص.
كمأ تعمل اÿلية اŸتكونة من
‡ث- -ل- -ي ع- -دي- -د ال- -ق- -ط -أع -أت
اإ’دارية العمومية برئأسسة وا‹
خ - -نشس - -ل - -ة  ،حسسب الÈن - -أم - -ج
اŸسس -ط -ر ع -ل -ى م -راق-ب-ة م-دى
صس-رف إاع-أن-أت ال-دول-ة لصس-يأنة
ع-ت-أد ال-ن-ق-ل اŸدرسس-ي وال-ع-مل
ع -ل -ى ال -ت -ك -ف-ل ب-ك-ل ال-ن-ق-أئصص
اŸسس -ج-ل-ة السس-ن-ة اŸأضس-ي-ة م-ع
الÎكيز على التكفل بأŸنأطق
النأئية.
وتتأبع اÿلية بصسرامة ملف
اإ’طعأم الذي تو‹ له السسلطأت
اÙلية أاهمية بألغة وذلك من
خÓل مراقبة اإ’عأنأت اŸألية
اŸمنوحة ‘ هذا اإ’طأر من
ط -رف ال -دول -ة ل -ت-وف Òوج-ب-أت
سس - -أخ - -ن - -ة ب - -ك- -ل اŸدارسص ‘
أاحسس -ن ال -ظ -روف ط-وال السس-ن-ة
الدراسسية

اك Ìمن  127الف تلميذ يلتحقون باŸدراسص ‘ معسشكر

مليار و 70مليون دج لتجهيز
اŸؤوسسسسات الÎبوية

شش-رعت السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة
Ÿعسشكر Ãعية مصشالح قطاع
الÎبية ‘ التحضش Òللدخول
اŸدرسش -ي ب -ال -ق -ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات
صش- -ي- -ان- -ة شش -ام -ل -ة ل -ل -م -راف -ق
الÎب-وي-ة خصشصص ل-ه-ا أاغ-لفة
مالية معتÈة  ،قصشد التكفل
لمثل بالتلميذ من ﬂتلف
ا أ
ا÷وانب اŸادي -ة،اŸع -ن -وي -ة و
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة .ك- -م- -ا ”
تنصشيب ÷نة ولئية مكلفة
Ãت -اب -ع -ة و ت-ق-ي-ي-م ال-دخ-ول
اŸدرسش- -ي م- -ع إاحصش- -اء و رف- -ع
ك - - -اف- - -ة الح- - -ت- - -ي- - -اج- - -ات و
ال - - -ن- - -ق- - -ائصص ÷ن- - -ة أاخ- - -رى
ي- -تضش- -م- -ن ع- -م -ل -ه -ا م -ت -اب -ع -ة
ال-ت-ك-ف-ل الصش-ح-ي ل-ل-تÓميذ و
لŸام ب- -ك- -اف- -ة اŸع- -ط- -ي- -ات و
ا إ
اŸع-ل-وم-ات الصش-ح-ي-ة اŸت-علقة
بهم

معسسكر :ام ا.Òÿسس
ت -أأت -ي خ-ط-ة ا’دارة ’سس-ت-ق-ب-أل
اŸوسس - - -م ال - - -دراسس - - -ي ا÷دي - - -د
لتحقيق شسعأر مدرسسة ذات جودة
وتعليم ‘ أاحسسن الظروف الذي
ي -ك-ون ع-م-أده ان-خ-راط ا÷م-أع-ة
الÎب-وي-ة والشس-رك-أء ا’ج-ت-مأعيÚ
من أاجل الرفع من أاداء اŸدرسسة
وﬁأربة الرداءة ‘ التسسي Òمع
ال -قضس -أء ع -ل -ى ك -أف -ة ال -ن -ق -أئصص
وا’خت’Óت التي Áكن أان تطرح
ع - -ل - -ى غ- -رار خ- -دم- -أت ال- -ن- -ق- -ل
اŸدرسسي وا’طعأم.
‘ ه - -ذا ا’ط - -أر أاك - -د م - -دي - -ر
الÎبية يحي بشسÓغم أان 127149
تلميذ سسيلتحق بألطور ا’بتدائي
خÓل الدخول اŸدرسسي -2018
، 2019زيأدة إا 73875 ¤تلميذ ‘
الطور اŸتوسسط و  29560تلميذ
بألطور الثأنوي ‘ ،ح Úسسيلتحق
 260اسستأذ بأŸؤوسسسسأت الÎبوية
Ãن -أصسب ج -دي-دة ب-ع-دم-أ ان-ت-هت
فÎة التكوين
وقأل بشسÓغم ل«الشسعب”” أان
نسس-ب-ة ال-ت-م-درسص Ãعسس-ك-ر ت-ق-در
بـ 99بأŸئة  ،تسستثنى منهأ بعضص
ا◊أ’ت السس- -أك- -ن- -ة ‘ اŸن -أط -ق
النأئية التي يحرمهأ أاوليأؤوهأ من
التعليم  ،مذكرا أان إادارة مصسأ◊ه

بإأمكأنهأ مقأضسأة اأ’وليأء الذين
Áن- -ع- -ون أاب- -ن -أئ -ه -م م -ن م -زاول -ة
الدراسسة .
كمأ علق مسسؤوول القطأع على
مشس -ك-ل اك-ت-ظ-أظ ب-عضص اŸراف-ق
الÎب- -وي- -ة اŸط- -روح م- -ن ط- -رف
رؤوسسأء البلديأت و أاوليأء التÓميذ
Ãن- -أط- -ق م- -ت- -ف- -رق- -ة م- -ن و’ي -ة
م -عسس -ك -ربسس -بب ارت -ف-أع ال-ك-ث-أف-ة
السس- -ك- -أن- -ي -ة وع -ودة السس -ك -أن إا¤
اŸنأطق النأئية  ،مشسÒا ا ¤أان
ق -ط -أع الÎب -ي -ة ب -ع -ي -د ج -دا ع -ن
مشس - -ك - -ل ا’ك- -ت- -ظ- -أظ م- -أ دامت
اأ’فواج الدراسسية –صسي من 31
إا 40 ¤ت -ل -م -ي-ذ ‘ ال-ف-وج وه-ي
اŸع -أي Òال -ت -ي ’ ي -ق -أسص ع-ل-ي-ه-أ
الضسغط ‘ اŸدارسص.
وذك- -ر م -دي -ر الÎب -ي -ة ب -ج -ه -ود
السسلطأت العمومية ‘ دعم شسبكة
اŸراف- -ق الÎب- -وي- -ة وت -وسس -ي -ع -ه -أ
ب- -أŸن- -أط- -ق ال- -ن- -أئ -ي -ة واأ’ح -ي -أء
ا◊ضسرية ا÷ديدة و بذلك يكون
ق -ط -أع الÎب -ي -ة ل -ل -و’ي -ة يسس-ت-ع-د
’سس-ت-ق-بأل › 3م-ع-أت م-درسسية
جديدة بأأ’حيأء السسكنية ا◊ديثة
و اأ’ح -ي -أء ال -ت -ي شس-ه-دت ت-وسس-ع-أ
عمرانيأ إا ¤جأنب ترميم و تهيئة
 129متوسسطة بسسعة  1857حجرة
“درسص و  56ثأنوية  ،كل ذلك
زيأدة على توزيع منحة التمدرسص
على التÓميذ اŸعوزين و اليتأمى
و ضسحأيأ اإ’رهأب التي سسيسستفيد
منهأ نحو  75أالف تلميذ معوز .
‘ إاطأر الÎتيب Ÿوسسم دراسسي
نأجح  ،سسعت السسلطأت اÙلية
Ÿعسس- - -ك- - -ر إا ¤ت- - -وف Òال- - -دع - -م
اللوجيسستي الÓزم لقطأع الÎبية
م -ن ح -يث ت -خصس -يصص م-ل-ي-أر و70
مليون دج كإأعأنة من صسندوق
الضس - -م - -أن وال - -تضس - -أم - -ن ل - -وزارة
ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-أع-أت اÙل-ي-ة
وال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ع -م -ران -ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
ب -إأح -ت -ي -أج -أت ال -ن -ق -ل اŸدرسس-ي
ون- - -ف- - -ق- - -أت تسس - -ي ÒاŸط - -أع - -م
اŸركزية،التدفئة ،إاعأدة التأأثيث
وت-ه-ي-ئ-ة اŸراف-ق الÎبوية،إاضسأفة
إا ¤دع- - -م اق- - -ت- - -ن- - -أء اÙأف- - -ظ
اŸدرسس-ي-ة وال-ن-ظ-أرات ال-ط-ب-ية لـ
 3326ت -ل -م-ي-ذ ي-ع-أ Êم-ن ضس-ع-ف
البصسر

إألثنين  27أإوت  2018م
إلموإفق لـ  16ذي إلحجة  1439هـ

‹hO

خسسر معركته القاسسية مع سسرطان الدماغ

وفاة السسناتور اأ’مÒكي جون ماك Úعن  81عامًا

’مÒكي جون ماك Úالسسبت عن  81عاماً ،بعدما خسسر معركته القاسسية مع سسرطان الدماغ الذي اكتشسف
تو‘ السسناتور ا أ
’طباء إاصسابته به العام اŸاضسي .
ا أ
إألرجوإ Êمرت Úووسشام إلسشتحقاق مرتÚ
ووسش -ام إل -ن -ج -م -ة إل -فضش -ي-ة وصش-ل-يب إل-طÒإن
إŸتميز.

و قد فارق عضشو ›لسس إلششيوخ عن ولية
أإري- -زون- -ا ،إل- -ذي خ- -دم إل- -ولي- -ات إŸت- -ح- -دة
إألمÒكية بإاخÓصس Ÿدة  60عاماً»إ◊ياة ،
غدإة إعÓن عائلته أإنه قّرر إلتوّقف عن تلّقي
إلعÓج من إلغليوبÓسشتوما ،لينتصشر بذلك هذإ
إلنوع إلششديد إلعدوإنية من سشرطان إلدماغ ‘
م -ع -رك -ة إل-عÓ-ج إل-ت-ي ب-دأإه-ا ضش-ده إلسش-ن-ات-ور
إıضشرم ‘ جويلية .2017
وفور ششيوع نبأا رحيل ماك Úتوإلت ردود فعل
إلطبقة إلسشياسشية إلمÒكية ،مسشتذكرة خصشال
ه- -ذإ إ÷م- -ه -وري إل -ذي غضشب م -ن ك -ثÒي -ن
وأإغضش -ب -ه -مÃ ،ن ف -ي -ه -م إف -رإد م -ن ع -ائ -ل -ت-ه
إلسش -ي -اسش -ي -ة ،ول -ك -ن -ه  ⁄ي -خسش-ر ي-ومً-ا ت-ق-دي-ر
إلمÒكي Úأإجمع ÚإلخÓصشه إلوطني.
وق -ال إل -رئ -يسس إل -دÁق-رإط-ي إلسش-اب-ق ب-ارإك
أإوب- -ام- -ا إل- -ذي ه- -زم م -اك ‘ Úإلن -ت -خ -اب -ات
إلرئاسشية ‘ « 2008جون وأإنا كنا ننتمي إ¤
جيلﬂ Úتلف ،Úكانت لدينا أإصشول ﬂتلفة
“ام ً-ا ،وت -وإَج -ه -ن -ا ع -ل -ى أإع -ل -ى مسش -ت -وى ‘
إلسش -ي-اسش-ة ،ل-ك-ن-ن-ا َت-شش-ارك-ن-ا ،ع-ل-ى إل-رغ-م م-ن
إختÓفاتنا ،ولَء Ÿا هو أإسشمى ،للُمثل إلتي
حت من أإجلها أإجيال كاملة من
ناضشلت وضش ّ
إألمÒكي ÚوإŸهاجرين».
من جهته دعا زعيم إألقلية إلدÁقرإطية ‘
›لسس إلششيوخ تششاك ششومر إ ¤أإطÓق إسشم
جون ماك Úعلى مبنى تابع للكونغرسس كان
فيه مكتب إلسشناتور إلرإحل.

عمÓق السسياسسة اŸتمرد

إ ¤بÓده ليخوضس إŸعÎك إلسشياسشي ويصشل
إ ¤أإع- -ت -اب إل -ب -يت إألب -يضس ،قضش -ى أإك Ìم -ن
ث Ó- -ث Úع - -ام - -ا عضش - -وإ ‘ ›لسس إلشش - -ي - -وخ
سشيناتوًرإ عن ولية أإريزونا  ،وششارك بقوة ‘
ن -ق -اشش-ات ح-ول إ◊رب وإلسشÓ-م وإل-ت-وج-ه-ات
Óم-ة ،وإشش-ت-ه-ر ب-ك-ون-ه م-تمرد ل
إألخÓ-ق-ي-ة ل -أ
ي -ل -ت -زم دوًم-ا ب-خ-ط إ◊زب إ÷م-ه-وري إل-ذي
ي- -ن- -ت- -م- -ي ل- -ه ،ح -يث إن -ت -ق -د بشش ّ-دة أإسش -ال -يب
إلسش -ت -ج -وإب إل-ق-اسش-ي-ة م-ث-ل أإسش-ل-وب ﬁاك-اة
إلغرق للمششتبه بهم ‘ أإعمال إرهابية.
أإمضشى هذإ إلطيار ‘ إلبحرية إألمÒكية 5،
سشنوإت و نصشف أإسش Òحرب ‘ فيتنام بعد إن
أإسشقطت طائرته ‘ أإجوإء هانوي خÓل مهمة
قصشف عام  ،1967تعرضس خÓل إألسشر مرإرإ
ل - -لضش- -رب و إل- -ت- -ع- -ذيب م- -ا أإ◊ق ب- -ه ع- -اه- -ة
مسشتدÁة.
خسشر ماك Úإلنتخابات إلرئاسشية ‘ 2008
إلتي خاضشها ‘ موإجهة بارإك أإوباما وقد
تعّرضس لنتقادإت كثÒة بسشبب إختياره سشارة
بايلن إŸثÒة للجدل مرششحة Ÿنصشب نائب
إلرئيسس.
وك -ان م -ن أإشش -د م -ع -ارضش -ي إل -رئ -يسس دون -ال -د
ت -رإمب وك -ان غ -ائ-بً-ا م-ن-ذ شش-ه-ور ع-ن ›لسس
إلششيوخ إذ كان يÓزم منزله ‘ أإريزونا للعÓج
من إلسشرطان.
وأإصشيب إلسشناتور إıضشرم بالغليوبÓسشتوما،
وهو نوع ششديد إلعدوإنية من سشرطان إلدماغ
أإصشيب به أإيضشا إلسشناتور تيد كينيدي إلذي
تو‘ ‘ إلعام .2009
من ب Úإألوسشمة إلتي تقلدها مك ÚثÓث من
ميدإليات إلنجمة إلÈونزية ،ونال وسشام إلقلب

ترامب يعّزي فحسسب

أإم -ا إل -رئ -يسس دون-ال-د ت-رإمب إل-ذي ك-ان ع-ل-ى
خصش -ام ع -ل -ن -ي م-ع م-اك ، Úف-اك-ت-ف-ى ب-ت-ق-دË
تعازيه إ ¤أإسشرة إلرإحل ‘ تغريدة  ⁄يأات
فيها بتاتًا على ذكر أإي جانب من جوإنب حياة
ماك ÚإŸهنية إو إلششخصشية.
باŸقابل فإان غالبية أإفرإد إلطبقة إلسشياسشية،
إ◊الي Úوإلسشابق ،Úأإصشدروإ بعيد دقائق من
إعÓن وفاة ماك Úبيانات عّددوإ فيها بعضشاً
من مآاثر إلرإحل .وعلى سشبيل إŸثال فقد
أإششاد إلرئيسس إلسشابق إ÷مهوري جورج بوشس
إلبن بـ«رجل ذي قناعة عميقة ووطني ألعلى
درجة».
بدوره قال إلرئيسس إلدÁقرإطي إلسشابق بيل
كلينتون إن إلرإحل «غالبًا ما وضشع إلنتماء
إ◊زبي جانبًا» من أإجل خدمة إلبÓد.

ﬁطات حاسسمة

م -اك Úإل-ذي ت-خّ-رج م-ن إألك-ادÁي-ة إل-ب-ح-ري-ة
وخ -اضس ح -رب ف -ي -ت -ن -ام ح-يث وق-ع ‘ إألسش-ر
وتعّرضس للتعذيب قبل أإن يطلق سشرإحه ويعود

كان ماك Úيعمل ◊سشاب موزع للمششروبات
إلكحولية ‘ أإريزونا هو وإلد زوجته إلثانية
سشيندي عندما إنخرط ‘ إلعمل إلسشياسشي،
‘ عام  1982فاز ‘ إنتخابات ›لسس إلنوإب
إألمريكي و‘  1986فاز Ãقعد ‘ ›لسس
إلششيوخ ظل ﬁتفظا به  6دورإت.
‘ حملته للفوز بÎششيح إ◊زب إ÷مهوري
ÿوضس إنتخابات إلرئاسشة إألمريكية ‘ عام
 2000تصشدر إلسشباق على منافسشه جورج دبليو
بوشس ‘ إ÷ولة إألو .¤لكنه  ⁄يحقق نتائج
ط -ي -ب -ة ‘ إل -تصش -ف -ي -ات إل Ó-ح -ق -ة و‘ ن-ه-اي-ة
إŸطاف سشلم بالهزÁة أإمام بوشس بعد حملة
مريرة.
بعد إلفوز بÎششيح إ◊زب إ÷مهوري ÿوضس
إنتخابات إلرئاسشة ‘  2008خسشر مك Úأإمام
إŸرشش -ح إل -دÁق -رإط -ي ب -ارإك أإوب -ام-ا إل-ذي
حصشل على  %53من إألصشوإت مقابل %46
Ÿنافسشه.

معركة خاسسرة مع السسرطان

‘  2017وأإثناء جرإحة ‘ أإريزونا إلزإلة تكتل
دموي خلف إلع Úإليسشرى Ÿك ، Úإكتششف
إألطباء إصشابته بنوع ششرسس من سشرطان إŸخ.
بعد أإقل من أإسشبوع Úعاد ماك Úإ ¤وإششنطن
وخ -ال -ف رغ -ب -ة ح -زب -ه ب -ال-تصش-ويت ‘ إقÎإع
قضشى على جهود إ◊زب إ÷مهوري لرفضس
خطة إلرعاية إلصشحية إلتي طرحها أإوباما.
وأإمضشى مك Úمعظم وقته لحًقا ‘ أإريزونا
حيث خضشع للعÓج وإلرعاية.

لن يحضسر جنازتي ترامب

ك -ان م -ك Úم -ن -ت -ق ً-دإ ب -ارًزإ ل -ل -رئ -يسس دون-ال-د
ترإمب ،وبعد أإن إنتقد خطابه Œاه إلهجرة
غ Òإلشش- -رع -ي -ة ،أإب -دى ت -رإمب إسش -ت -خ -ف -اف -ه
ب-ال-ت-اري-خ إل-عسش-ك-ري Ÿك Úق-ائ Óً-إن-ه ي-فضش-ل
«إألششخاصس إلذين  ⁄يقعوإ ‘ إألسشر» .ومن
منطلق إلولء للحزب أإيد ماك Úترإمب لحًقا
عندما فاز بÎششيح إ◊زب إ÷مهوري ÿوضس
إنتخابات إلرئاسشة .لكن مك Úسشحب تأاييده ‘
أإكتوبر  ،2016بعد إلكششف عن تسشجيل يتباهى
فيه ترإمب بالتحرشس بالنسشاء ،وظل مك Úمنذ
ذلك إ◊ Úمن منتقدي رئاسشة ترإمب ،و طلب
بعدم حضشوره جنازته.
ولدى ماك Úسشبعة أإطفال ،أإربعة منهم من
زوجته إ◊الية سشيندي وثÓثة من زوإج سشابق.

بعد القدسس وقانون القومّية

ا’دارة ا’مريكية تسستعّد إ’لغاء حق عودة الÓجئ ÚالفلسسطينيÚ
تتجه إدإرة إلرئيسس إألمريكي دونالد ترإمب،
م -ع ب -دإي -ة إلشش -ه-ر إŸق-ب-ل ،إلعÓ-ن خ-ط-وإت
ت- - -ه- - -دف إلل- - -غ- - -اء ح- - -ق ع- - -ودة إلÓ- - -ج- - -ئÚ
إلفلسشطيني ،Úوفًقا Ÿصشدر إعÓمي لÓحتÓل
إلسش- - -رإئ- - -ي- - -ل - -ي .وذك - -رإŸصش - -در أإن إإلدإرة
إألمريكية «سشتعت Èأإن إلÓجئ ÚإلفلسشطينيÚ
يبلغ عددهم نصشف مليون لجئ فقط ،وليسس
 5مÓي Úكما تقول منظمة إأل· إŸتحدة
ل -تشش -غ -ي -ل وإغ -اث -ة إل Ó-ج -ئ Úإل -ف-لسش-ط-ي-ن-يÚ

(أإون- - -روإ)» ‘ ،إشش - -ارة إ ¤إلعÎإف ف - -ق - -ط
ب -األشش -خ -اصس إل -ذي -ن ه -ج -رت -ه -م إل -عصش-اب-ات
إلصش-ه-ي-ون-ي-ة م-ن ق-رإه-م وم-دن-ه-م ع-ام .1948
وسشتتخذ إدإرة ترإمب سشلسشلة إجرإءإت ‘
هذإ إإلطار تتمثل باإلعÓن عن وقف “ويل
ك- -ام- -ل لـ«إألون- -روإ» ‘ ع- -دد م- -ن إŸن- -اط -ق،
وإيجاد صشيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل
صشفة إلÓجئ بالورإثة من إألجدإد وإآلباء إ¤
إألبناء .وأإششارإŸصشدر أإيضشا إ ¤أإن هذه

إÿط -وإت ق -د ي -ت -م إل -ب -دء ب-ت-ن-ف-ي-ذه-ا ف-ع-لً-ي-ا
إألسشبوع إŸقبل ،لفتا إ ¤أإنّ بعضس إŸسشؤوولÚ
إإلسشرإئيلي Úعلى إطÓع بها ،وقد وصشفوها
بأانها «تاريخية».
وأإوضشح أإن هذه إÿطوإت تسشتهدف باŸقام
إألول «إألون -روإ» ،ون -ق -ل مسش -ؤوول-ي-ة إلÓ-ج-ئÚ
إلفلسشطيني Úإ ¤إلسشلطة إلفلسشطينية ،وقال
إن «ترإمب يسشعى إ ¤تغي ÒإŸسشمى إ◊ا‹
Óونروإ».
ل أ

هجوم ارهابي غرب
ليبيا

رئ -اسش -ت -ه ،وذلك ب -ع -دم -ا ق -دم ن -وإب إلشش -ه -ر
إŸاضشي طلًبا Ÿسشاءلته حول خمسشة ﬁاور
تتعلق بالوضشع إلقتصشادي ‘ إلبÓد  ،خاصشة
بعد إلعقوبات إلمريكية.

إلن -ت -خ -اب -ات إل -رئ -اسش -ي -ة ÷ان ب -ي -ار ب -ي-م-ب-ا
إŸع- -ارضس إألوف- -ر ح- -ظ- -ا Óÿف- -ة إل -رئ -يسس
جوزف كابي ،Óإلذي ل يسشتطيع أإن يÎششح
›ددإ.
و ق-د إع-تÈت إل-ل-ج-ن-ة إلن-ت-خ-اب-ي-ة إل-وط-ن-ية
إŸسشتقلة ترششح بيمبا لÓنتخابات إلرئاسشية
إŸق - - - - - -ررة ‘  23ديسش - - -م« 2018 ÈغÒ
م-ق-ب-ول»بسش-بب إدإن-ت-ه ‘ إÙك-م-ة إ÷ن-ائ-ية
إلدولية بتهمة رششوة ششهود.

عـــــÈ
العا⁄

ط-راب-لسس  :أإع-ل-ن ت-نظيم
إل - -دول - -ة إلسش Ó- -م- -ي- -ة «دإعشس» إلره- -اب- -ي
مسشؤووليته عن هجوم إسشتهدف نقطة تفتيشس
أإمنية غربي ليبيا؛ ما أإسشفر عن مقتل ما ل
يقل عن أإربعة أإششخاصس.
ووق -ع إل -ه -ج -وم ق -رب ب -ل -دة زل-ي Ïإÿم-يسس،
وأإدإنته إلبعثة إأل‡ية ليبيا وحكومة «إلوفاق
إلوطني».

روحا Êأامام الŸÈان الثÓثاء
طهران :صش ّ- -وت إلŸÈان إإلي - -رإ ،Êإمسس
إألح -د ،ع-ل-ى إق-ال-ة وزي-ر إلق-تصش-اد وإŸال-ي-ة
مسشعود كرباسشيان ،بعدما أإطاح ‘ إلثامن
من أإوت بوزير إلعمل وإلششؤوون إإلجتماعية
«علي ربيعي» بعد إسشتجوإبه.
وأإبلغ إلرئيسس إإليرإ Êحسشن روحا› Êلسس
إل -ن -وإب أإمسس ،ب -أان -ه سش -ي -م ُ-ث-ل إل-ثÓ-ث-اء أإم-ام
إلŸÈان إلقامة أإول جلسشة إسشتجوإب ‘ زمن

قتلى و جرحى بزلزال إايران
ط- -ه- -ران  :أإف -ادت وك -ال -ة ف -ارسس إإلي -رإن -ي-ة
Óنباء Ãقتل  3أإششخاصس وإصشابة  243آإخرين
ل أ
بجروح ‘ زلزإل قوي بقوة  6درجات على
مقياسس ريخ Îوقع مسشاء إلسشبت ‘ ،ولية
كرمنششاه غرب إيرإن.
وأإفادت وسشائل إعÓم عرإقية بأان إلزلزإل
إإليرإ Êششعر به أإيضشا سشكان مدينة بغدإد،
وﬁاف-ظ-ات ك-رك-وك ،وإلسش-ل-ي-م-ان-ية ،وديا،¤
ودإهوك ،وأإربيل ،وإŸناطق إلعرإقية إألخرى
إÛاورة إليرإن ،دون وقوع إصشابات أإو أإي
أإضشرإر مادية.

غليان ‘ الكونغو الدÁقراطية
كينشساسسا :تشش -ه -د ج -م -ه-وري-ة إل-ك-ون-غ-و
إل -دÁق -رإط -ي -ة غ -ل -ي-ان-ا ب-ع-د إسش-ت-ب-ع-اد ÷ن-ة

 info@ech-chaab..comإلعدد
17730 www.ech-chaab.com

يغادرون بعد أاسسبوع من ا’نتظار
روما  :غادر  140مهاجرإ سشفينة «ديتششوتي»
إلتابعة ÿفر إلسشوإحل إإليطا‹ بعد أإسشبوع
من وصشولهم إ ¤ميناء كاتانيا بجزيرة صشقلية،
ح -يث م -ن -ع -ت -ه -م إلسش -ل -ط -ات إإلي -ط -ال-ي-ة م-ن
م-غ-ادرت-ه-ا ل-ع-دم ت-وف-ر ضش-م-ان-ات من إل–اد
إألوروبي باسشتقبال عدد منهم .قبل أإن ينتهي
إŸط -اف ب -وزي -ر إل -دإخ-ل-ي-ة إإلي-ط-ا‹ م-ات-ي-و
سشالفيني بالسشماح لهم Ãغادرة إلسشفينة إثر
إلتوصشل إ ¤إتفاق مع إلكنيسشة إلكاثوليكية ‘
إي -ط -ال-ي-ا وأإل-ب-ان-ي-ا وإي-رل-ن-دإ لسش-ت-ق-ب-ال ع-دد
منهم.
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خÓل حفل تنصسيبه

الرئيسس منانغاغوا يعد بزÁبابوي جديدة

أإدى أإمسس إÁرسش- -ون م- -ن- -ان- -غ- -اغ- -وإ إل -ي -مÚ
إلدسشتورية رسشميا رئيسشا لزÁبابوي بعد فوزه
‘ إلنتخابات إألخÒة إلتي تعت Èإألو‘ ¤
إل -ب Ó-د م-ن-ذ رح-ي-ل إل-رئ-يسس إلسش-اب-ق روب-رت
موغابي عن إلسشلطة .
ووعد منانغاغوإ إلذي طعنت إŸعارضشة ‘
فوزه ،ب»حماية حقوق ششعب زÁبابوي» وذلك
أإثناء حفل تنصشيبه ‘ هرإري وإلذي حضشره
آإلف من أإنصشاره.
وقال وسشط تصشفيق إ◊اضشرين إلذين كان من
بينهم إلعديد من رؤوسشاء إلدول وإ◊كومات
إألفريقية «يجب أإن نركز إآلن على معا÷ة
إلتحديات إلقتصشادية إلتي توإجه أإمتنا ..
ون -ح-ن ج-م-ي-عً-ا زÁب-اب-وي-ون وم-ا ي-وح-دن-ا ه-و
أإعظم ‡ا يفرقنا».
ومنذ إسشتقÓلها عن بريطانيا ‘ ⁄ ،1980
يحكم زÁبابوي سشوى رئيسش Úهما موغابي
إلذي حكم Ÿدة  37عاما ،ومنانغاغوإ إلذي
كان يده إليمنى.
ويأاتي تنصشيب منانغاغوإ إŸلقب ب»إلتمسشاح»
بعد أإن إسشتقال موغابي ‘ نوفم ÈإŸاضشي.
وأإشش -اد رئ -يسس زÁب -اب -وي إ÷دي-د ب-ان-تصش-اره
ب -وصش -ف -ه «ف-ج-رإ» ج-دي-دإً ل-زÁب-اب-وي ووع-د
بالصشÓحات وتعهد بإاعادة إŸسشتثمرين.
وق -ال م -ن-ان-غ-اغ-وإ ‘ خ-ط-اب ‘ خ-ت-ام ح-ف-ل
ت- - -نصش - -ي - -ب - -ه «سش - -ن - -ت - -خ - -ذ إج - -رإءإت ÷ذب
إŸسشتثمرين إلوطني Úوإلأجانب  ...سشيكون
خلق إلوظائف ‘ صشلب جهودنا» .وأإضشاف
«هذه هي زÁبابوي إ÷ديدة».

وأإعرب عدد من أإنصشار منانغاغوإ عن رغبتهم
‘ إلصش Ó-ح وق -ال ب -ل -يسش-ي-ن-غ م-وفÁÒي (41
ع -ام -ا) «ب-ل-دن-ا سش-ت-ن-م-و وت-ت-ط-ور م-ع إل-رئ-يسس
م -ن -ان -غ -اغ -وإ لن -ه إل -رج -ل إŸن -اسشب ل -ق-ي-ادة
زÃبابوي إ ¤إلزدهار  ..نريد أإن يعمل ششعب
زÁبابوي معا».
و ⁄ي -حضش -ر م -وغ -اب-ي ح-ف-ل إل-ت-نصش-يب إل أإن
إبنته بونو مثلته.
ه- -ذإ و ف -از م -ن -ان -غ -اغ -وإ ع -ل -ى رأإسس إ◊زب
إ◊اكم ‘ إلنتخابات إلرئاسشية إلتي نظمت
‘  30ج-وي-ل-ي-ة ب-أاغ-ل-بية  50,8ب-اŸئ-ة م-ن
إألصشوإت مقابل Ÿ %44,3رششح إŸعارضشة
نلسشون تششاميسشا.
وق -ال م -رإق -ب -ون دول -ي -ون إن إلن -ت -خ-اب-ات ⁄
يششبها إلعنف .
وإ÷م -ع -ة رفضشت إÙك -م -ة إل -ع -ل -ي -ا م-ط-لب
تشش -ام -يسش-ا ب-إال-غ-اء إل-ن-ت-ائ-ج ع-ل-ى أإسش-اسس أإن-ه-ا
مزورة.

دعاهم ا ¤الوحدة ‘ وجه العقوبات ا’مريكية

أاردوغان يحثّ مواطنيه على اŸسساهمة
‘ الدفاع عن ا’قتصساد الÎكي

ج -دد إل -رئ -يسس إلÎك -ي رجب ط -يب أإردوغ -ان
إلسشبت دعوة موإطنيه إ ¤إلتصشدي للهجمات
إلتي تسشتهدف إقتصشاد تركيا ‘ إششارة إ¤
إل -ت -دإب Òإل -ق -اسش-ي-ة إل-ت-ي إت-خ-ذت-ه-ا إل-ولي-ات
إŸتحدة ضشد أإنقرة على خلفية أإزمة إلقسس
إألمريكي أإندرو برإنسشون .وتأاتي تصشريحات
أإردوغ- -ان Ãن- -اسش- -ب- -ة إح- -ي -اء ذك -رى م -ع -رك -ة
«مÓذكرد» ‘ .1071
قال إلرئيسس إلÎكي رجب طيب أإردوغان إنه
ي -ت -ع Úع -ل -ى إألت -رإك أإن ي -ت -ح -دوإ Ÿوإج-ه-ة
إلهجمات على إقتصشاد إلبÓد  ،وذلك ‘ أإول
تعليق له على أإزمة إللÒة إŸسشتمرة منذ أإيام.
وأإضشاف أإردوغان« :بينما نقاوم إلهجمات ضشد
إلقتصشاد إلÎكي إليوم  ،فإان أإك Èضشماناتنا
هي إلتزإم وتصشميم كل فرد ‘ أإمتنا بحماية
إسشتقÓله وأإمته وإŸسشتقبل».
وأإصشدر إلرئيسس إلÎكي بيان Úمنفصشل Úعلى
موقعه إإللكÎو ÊلÓحتفال بالذكرى إلسشنوية
Ÿعركة مÓذكرد عام 1071ب ÚإإلمÈإطورية
إلبيزنطية وإلسشÓجقة إألترإك ويوم إلنصشر.
وشش -دد أإردوغ -ان ع -ل -ى إ◊اج -ة إ« ¤إل -وح-دة
وإل-تضش-ام-ن ضش-د إل-ه-ج-م-ات ع-ل-ى إسش-ت-قÓ-ل-ن-ا
إلق -تصش -ادي وإلسش -ي -اسش -ي»  ،مششًÒإ أإيًضش-ا إ¤
«ب- -ط- -ول- -ة» إلشش- -عب إلÎك -ي ‘ وج -ه ﬁاول -ة
إلنقÓب إلفاششلة ‘ جويلية 2016
وقال أإردوغان إألسشبوع إŸاضشي إن تركيا لن
تسشتسشلم للتهديدإت  ‘ ،إششارة إ ¤إÓÿف
إلدبلوماسشي مع إلوليات إŸتحدة وتخفيضس
إل-تصش-ن-ي-ف إلئ-ت-م-ا ÊلÎك-ي-ا م-ن ق-ب-ل وكالتÚ

البابا يعتذر
دبلن :إختتم إلبابا فرنسشيسس أإمسس إألحد
زيارة قصشÒة إ ¤إيرلندإ هيمن عليها ملف
إلعتدإءإت إ÷نسشية إلتي إرتكبها كهنة ‘
إلكنيسشة إلكاثوليكية ،بعد أإن توجه إ ¤كنيسشة
نوك ثم ترأإسس قدإسشا ‘ دبلن.
وط- -لب إل- -ب- -اب- -ا «إŸغ- -ف- -رة م- -ن إل- -رب» ع- -ن
إلع -ت -دإءإت إ÷نسش -ي -ة إل -ت -ي إرت-ك-ب-ه-ا ك-ه-ن-ة
كاثوليك ‘ إيرلندإ ،و ذلك بعد أإن إلتقى
ثمانية من ضشحايا إعتدإءإت إرتكبها كهنة
ورجال دين وأإششخاصس آإخرين ‘ مؤوسشسشات
كاثوليكية.

ا’سستقالة مرفوضسة
كابول :رفضس إلرئيسس إألفغا Êإششرف غني
إمسس إلح- - -د إسش- - -ت- - -ق- - -ال - -ة رئ - -يسس ج - -ه - -از
إلسش -ت -خ -ب-ارإت ووزي-ري إل-دإخ-ل-ي-ة وإل-دف-اع،
ف-ي-م-ا ت-ت-ع-رضس ح-ك-وم-ت-ه لÓ-ن-ت-ق-ادإت بسشبب
عودة أإعمال إلعنف.
وطلب إلرئيسس من وزير إلدفاع طارق ششاه

رئيسشيت Úللتصشنيف.
وفقدت إللÒة إلÎكية ما يصشل إ %40 ¤من
ق -ي -م -ت -ه -ا م -ن -ذ ب -دإي-ة إل-ع-ام ح-يث ت-ده-ورت
عÓقات أإنقرة مع وإششنطن وسشط ›موعة
من إلقضشايا  ،مثل إحتجاز تركيا ŸوإطنÚ
أإم - - -ري - - -ك - - -يÃ ، Úا ‘ ذلك إل - - -قسس أإن - - -درو
برونسشون.
كما تبادلت إلدولتان فرضس رسشوم جمركية
على كل منهما إألخرى  .وفرضشت إلوليات
إŸتحدة عقوبات على وزيرين تركي‘ ، Ú
ح Úقالت أإنقرة إنها سشتمنع وصشول إثن Úمن
ك- -ب- -ار إŸسش- -ؤوول Úإألم- -ري -ك -ي Úإ ¤إألصش -ول
إÿاصشة بهما فى تركيا ردإ على ذلك.
و زإر أإردوغ -ان مسش -رح م -ع -رك -ة م Ó-ذك-رد ‘
منطقة موشس جنوب ششرقي إلبÓد  ،ووقعت
هذه إŸعركة قبل  947سشنة ،أإي عام  1071م
وإن- -تصش- -ر ف- -ي -ه -ا إلسش Ó-ج -ق -ة إألت -رإك ع -ل -ى
إإلمÈإطورية إلبيزنطية .
بهرإمي ،ومن وزير إلدإخلية ويسس برمك ومن
م - -دي - -ر إلسش - -ت - -خ- -ب- -ارإت ﬁم- -د م- -عصش- -وم
سش-ت-ان-ي-ك-زإي ،م-ت-اب-ع-ة م-ه-ام-هم وتعزيز قدرة
إلبÓد على إلدفاع عن نفسشها .وكان إلثÓثة
قدموإ إسشتقالتهم إلسشبت.

مزارعون غاضسبون
بي Óبي« : ÓليÎكنا وششأاننا!» .هكذإ عّبر
إŸزإرعون إلسشود وإلبيضس على حد سشوإء ‘
جنوب إفريقيا عن إسشتيائهم من إنتقادإت
دون -ال -د ت -رإمب Ÿشش -روع ح -ك -وم -ي إلصش Ó-ح
إألرإضش -ي ،وإت -ه -م -وإ إل-رئ-يسس إألمÒك-ي ب-أان-ه
–دث ‘ هذه إلقضشية من دون أإن يعرف
تفاصشيلها.
وكان ترإمب تأاثر بÈنامج تلفزيو Êبثته قناة
«ف - -وكسس ن - -ي- -وز» إÙاف- -ظ- -ة ج- -دإ ،وط- -لب
إألربعاء إŸاضشي من وزير إÿارجية مايك
بومبيو أإن يدرسس عن كثب مششروع إإلصشÓح
إل -زرإع -ي ‘ ج -ن -وب إف -ري -ق -ي -ا ،وق -د ن-ددت
سشلطات بريتوريا بتصشريحات ترإمب ،وطلبت
«توضشيحات».
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«الكاف» ‹« ،زوندين» و»القادوسس» تنعشس صشيف العاصشمة

وجهات تصسنع اŸتعة والفرجة ‘ آاخر أايام العطلة الصسيفية

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

إاطÓلة ششاﬂة وخÓبة على البحر ،قمة القردة حصشن ياما قورايا

«رأاسس كربون» ببجاية الرافد اŸهم للمقصسد ا÷زائري
’نفاسس
موقع سشياحي أاك Ìسشحرا وجاذبية تخطف ا أ

ب Úغابة وبحر تتواصشل يوميات سشكان
برج البحري الصشيفية أايام معدودات قبل الدخول
ا’جتماعي ،تتسشارع العائÓت من اجل اغتنام ما تبقى من
عطلة انتظروها سشنة كاملة« .الششعب» اقÎبت منهم لتسشأالهم عن
اوقاتهم الصشيفية ‘ جولة عﬂ Èتلف ششواطئ ا÷هة
الششرقية للعاصشمة فكانت هذه الششهادات ا◊ية.

اسشتطÓع :فتيحة /ك
ﬁم- -د شش -و‹  ٤5سش -ن -ة ،م -وظ-ف ‘ اح-دى
اŸؤوسشسشات العمومية التقته «الششعب» بششاطئ
اأ’م -واج الصش -غÒة (‹ زون -دي -ن) م -ع اط -ف -ال-ه
الثÓثة با÷زائر الششاطئ وسشأالته عن يومياته
الصشيفية فقال:
«قضشيت عطلتي السشنوية بع“ Úوششنت مع
عائلتي وعدت أايام قبل عيد اأ’ضشحى حتى
اقضشي العيد مع عائلتي الكبÒة ،وما تبقى من
أايام للدخول اŸدرسشي احضشر رفقة ابنائي
ا ¤هذا الششاطئ الصشغÒة لÓسشتمتاع Ãياه
البحر الهادئ».
أاضش - -اف ﬁم- -د ق- -ائ« :Ó- -اإ’ج- -راءات ال- -ت- -ي
ات-خ-ذت-ه-ا السش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة لضشمان ›انية
الشش -واط -ئ ‘ إاع-ط-اء اŸصش-ط-اف ج-و مÓ-ئ-م
لÓ- -سش- -ت- -م -ت -اع ب -ع -ي -دا ع -ن اب -ت -زاز أاصش -ح -اب
اŸظ Ó-ت الشش-مسش-ي-ة ،ال-ك-راسش-ي وال-ط-او’ت،
ل- -ذلك آات- -ي ك- -ل مسش -اء ا ¤ه -ن -ا م -ع اط -ف -ا‹
ل- -لسش- -ب- -اح -ة ،خ -اصش -ة وان ع -دد اŸصش -ط -افÚ
ان -خ -فضس بشش -ك -ل م-ل-ح-وظ اأ’م-ر ال-ذي ج-ع-ل
الششاطئ أاك Ìمتعة وهدوءا».

صشيفياته فأاجاب قائ« :Óتأاتي
الكث Òمن العائÓت ا ¤هذا
الشش- - -اط- - -ئ الصش- - -غ Òبسش- - -بب
هدوئه وأ’نها Œد ما تبحث
عنه من جو مÓئم للعائÓت
اÙاف -ظ -ة ،ل -ذلك ن -ن -ت -ق-ل
نحن الششباب ا ¤الششواطئ
اÛاورة التي نطلق عليها
اسش- -م «لسش- -ان- -ك- -ي -ام» ح -ت -ى
نتحرك بحرية طبعا مع ا◊رصس على تنظيف
قواربنا التي نقوم بها بجو’ت بحرية للراغبÚ
‘ ذلك خ -اصش -ة اأ’ط -ف -ال ال -ذي ي -فضش -ل -ون-ه-ا
كثÒا».
عن اأ’يام اأ’خÒة من العطلة الصشيفية قال
رشش -ي -د« :ان -خ -فضس ع-دد اŸصش-ط-اف Úبشش-ك-ل
م -ل -ح -وظ ه -ذه اأ’ي -ام بسش -بب ان -غ -م-اسش-ه-م ‘
–ضش Òالدخول اŸدرسشي الذي ’ تفصشلنا
ع-ن-ه سش-وى أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة ،ف-ب-ع-د ع-ي-د اأ’ضش-ح-ى
أاصشبحت اأ’دوات واللوازم اŸدرسشية اŸطلب
اأ’ول للعائÓت لذلك نرى ان اŸقبل Úعلى
الششواطئ قليلون جدا وينحصشرون ‘ السشكان
اÛاورين للششاطئ».

«لسش-ان-ي-اك-م» شش-اط-ئ صش-غ Òيسش-ت-ه-وي الششباب
الذين يرغبون ‘ البقاء بعيدا عن العائÓت
إ’عطائها أاك Ìحرية ،وجدنا الوافدين اليه
منهمك ‘ Úتنظيف قواربهم الصشغÒة التي
يؤوجرونها لكل من يرغب ‘ جولة ‘ عرضس
البحر.
* رششيد واحد من هؤو’ء سشأالته «الششعب» عن

«ال-ك-اف» ،شش-اط-ئ صش-خ-ري ب-ب-ل-دية اŸرسشى
يلقى اقبا’ كثÒا من العائÓت والششباب معا.
* زينب واحدة من اختار هذه الوجهة ليحظى
اطفالها بوقت ‡تع ومريح ،قالت لنا ‘ هذا
الصشدد« :كل مسشاء آاتي رفقة ابنائي ا ¤هنا
ل -قضش -اء وقت ‡ت -ع ي -ل-عب ف-ي-ه اأ’ط-ف-ال ك-م-ا
يشش- -اؤوون خ- -اصش- -ة وان- -ه- -م ي -حضش -رون م -ع -ه -م

شساطئ كله هدوء ومتعة

«الكاف» ...صسخر وبحر

دراجاتهم
ال-ه-وائ-ي-ة وأال-ع-اب-ه-م .و»ال-ك-اف» ك-م-ا ترى
مهيأا ليكون فضشاء للتسشلية حيث ملعب صشغÒ
‘ ا÷وار ك- -ذا مسش -اح -ة ل -ل -عب اأ’ط -ف -ال ا¤
جانب الششاطئ الصشخري ‘ اأ’سشفل ما يجعل
منه مكانا مناسشبا لكل ا’عمار ششباب أاطفال
وحتى ششيوخ فكث Òما يجلسس اŸسشنون قبالة
ال- -ب -ح -ر وي -ت -ب -ادل -ون اط -راف ا◊ديث وسش -ط
صشرخات الصشغار وضشحكاتهم».
زينب اسشتطردت قائلة ‘« :اغلب اأ’حيان
يكون «الكاف» وجهة اأ’حياء اÛاورة له من
سشكان ا÷زائر الششاطئ ،اŸرسشى ع Úطاية،
خاصشة وانه مكان عائلي بامتياز ا ¤جاÊ
ت-واج-ده ب-ج-وار اŸدرسش-ة م-ت-ع-ددة ال-ت-ق-ن-ي-ات
العسشكرية ما يضشفي على اŸكان هالة من

اأ’م- -ان ،ا’م- -ر ال -ذي ج -ع -ل
ا÷ميع مرتاح فيه ،ولكن ‘
كث Òمن اŸرات ترى أاطفا’
صش -غ -ارا ي-ن-زل-ون ا ¤الشش-اط-ئ
الصش -خ -ري ل -يسش-ب-ح-وا ‘ م-ي-اه
ع -م-ي-ق-ة ‘ م-غ-ام-رة ق-د ت-ك-ون
‡يتة ،لذلك أا“نى ان Áنعهم
أاحد من فعل ذلك أ’ن البحر ’
يرحم».
* جمال وصشف «الكاف» قائ:Ó
«ه -و م -ك -ان ج -م-ي-ل ج-دا ي-ع-ط-ي
الناظر اليه ششعورا با÷مال واÿوف ‘ ان
واح- -د ،ف- -ت- -زاوج ال -ب -ح -ر م -ع الصش -خ -ر وت -لك
ا’حراشس منظر جميل جدا ،لكن الذي ينظر
ا ¤البحر ‘ اأ’سشفل مع الصشخور اÎŸامية
‘ سشطحية يجعل الضشعيف او الذي ’ يحتمل
اأ’م -اك -ن ال -ع -ال -ي -ة يشش-ع-ر ب-ال-دوار ،وك-ثÒا م-ا
–دث بعضس ا◊وادث ’أطفال يسشقطون ا¤
اسشفل بسشبب اهمال اوليائهم الذين يغفلون عن
حراسشتهم وا’نتباه لتحركاتهم».

«القادوسس» خضسرة ،زرقة وطبيعة عذراء

ششاطئ «القادوسس» ،واحد من الششواطئ التي
ت - -ل - -ق- -ى رواج- -ا ك- -بÒا وسش- -ط

ششاطئ سشيدي مروان الصشخري بتنسس

لوحة طبيعية عذراء رسسمتها الطبيعة

يعد الششاطئ الصشخري سشيدي مروان بتنسس
( 55كم ششمال الششلف) من اŸناطق الطبيعية
اّ ÿ
Óب -ة ال -ت -ي ت -ل -ت -ق -ي ف -ي -ه -ا زرق -ة ال -ب -ح-ر
ب-اخضش-رار ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي ون-ق-وشس صشخرية
ششاﬂة مششكلة لوحة طبيعية عذراء –اكي
عظمة اÿالق وتدعوك لزيارتها واكتششافها
رغم صشعوبة اŸسشالك اŸؤودية لها.
أاضش-ح-ى شش-اط-ئ سش-ي-دي م-روان ق-ب-ل-ة ووج-هة
سش - -ي - -اح- -ي- -ة ل- -ك- -ث Òم- -ن عشش- -اق اıاط- -رة
واÛازفة وكذا الفضشولي’ Úكتششاف جمالية
اŸوقع خاصشة ‘ ظل الفيديوهات اŸرّوجة
ل -ه ع Èم -واق-ع ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي وال-ت-ي
سشاهمت ‘ إاماطة اللثام عن جنّة طبيعية

بحاجة لÓهتمام والتثم Úمسشتقب.Ó
ويبقى الولوج للششاطئ صشعبا ‘ ظل الطبيعة
الصش - -خ - -ري - -ة ال - -ت - -ي “ي - -ز اŸك - -ان ،فضشÓ- -
عن انعدام مراكز مراقبة ا◊ماية اŸدنية
ك - -ون- -ه شش- -اط- -ئ- -ا غ Òمسش- -م- -وح ل- -لسش- -ب- -اح- -ة
وكذا انعدام تغطيات ششبكات ا’تصشال به وهو
ما يرفع درجات اÿطر بالنسشبة للسشباحة.
وب - -ع ÚاŸك - -ان ج - -م - -ع- -ن- -ا وج- -ه- -ات ن- -ظ- -ر
اŸصش- -ط- -اف Úال- -ق- -ادم Úب- -ق -وة م -ن و’ي -ات
الوسشط (العاصشمة ،البليدة وبومرداسس) حول
وع -ي -ه -م ب -اıاط -ر ال -ت -ي ت -ه -دد سشÓ-م-ت-ه-م
وصشعوبة التدخل إ’نقاذهم ‘ حا’ت الغرق،
خ -اصش -ة أان م -ن-ط-ق-ة سش-ي-دي م-روان م-ع-روف-ة

بتياراتها
ال-ب-ح-ري-ة ال-ق-وي-ة ف-ك-انت ال-ردود ب-أان ج-مالية
اŸك- -ان وفضش- -ول اك -تشش -اف اŸن -ط -ق -ة ال -ت -ي
–توي على مغارات ولوحات طبيعية نادرة
تدفعك للمغامرة وزيارتها.
وبنÈة “زج ب Úالفضشول واÛازفة يعÎف
ح- - -م- - -زة (مصش- - -ط- - -اف م- - -ن ال- - -ع - -اصش - -م - -ة)
بخطورة السشباحة Ãنطقة سشيدي مروان التي
اك -تشش -ف -ه -ا ع -ن ط -ري-ق ال-ف-يسش-ب-وك ف-أاب-ى إا’

أان يزورها
Ãعية أاصشدقائه ﬁذرا ‘ ذات الوقت من ’
ي-ج-ي-د السش-ب-اح-ة ب-ع-دم اŸغ-ام-رة ن-ظرا لعمق
اŸنطقة البحرية.
ويعت Èإابراهيم (البليدة) اŸرفوق بعائلته أان
تخييمه بششاطئ سشيدي مروان رغم نقصس
اÿدمات واجراءات ا◊ماية مرّده إا ¤عذرية
ال -ط -ب -ي -ع -ة وج -م -ال -ه -ا ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤ن-قصس
اŸصش- -ط- -اف‡ Úا ي- -وف- -ر ج- -وا م- -ن ال -ه -دوء
والسشكينة ما يسشاهم ‘ ارتياح النفسس والتأامل

اŸصشطاف Úالذين يفضشلون ا÷هة الششرقية
للعاصشمة ،حيث يسشتمتع اŸصشطافون هناك
بششاطئ نظيف ويتمتع بكل ‡يزات الششاطئ
الصشالح للسشباحة.
* امال بن دو قالت عنه ‘« :كل سشنة آاتي ا¤
هذا الششاطئ رفقة عائلتي ،فششقيقتي عند
عودتها من الغربة غالبا تفضشل للمجيء ا¤
هذا الششاطئ الذي اراه جمي Óجدا ونظيفا
ومياه بحره صشافية يزيده منظر تلك الصشخرة
ال -ت -ي ت -رق -د وسش -ط م -ي -اه -ه ج -م -ا’ ،ك-م-ا ان
اŸراق -ب -ة اŸسش -ت -م -رة ل -ل-درك ال-وط-ن-ي مّ -ك-ن
اŸصش -ط -اف Úم -ن ا’سش-ت-م-ت-اع ب-أاج-واء ال-ب-ح-ر
والصشيف ‘ امان كامل ،اأ’مر الذي جعلني
احضش -ر رف -ق-ة شش-ق-ي-ق-ت-ي واب-ن-اءن-ا ‘ ك-ل م-رة
للراحة وا’سشتجمام».
امال اضشافت قائلة ’« :يجب ان ننسشى الغابة
اÛاورة للششاطئ التي يفضشلها كثÒا اأ’طفال
لوجود العاب ﬂتلفة داخلها ،كما ان غطاءها
النباتي واطÓلها على بحÒة الرغاية حولها
ا ¤قبلة للعائÓت ا÷زائرية ،خاصشة ‘ ا÷هة
الشش -رق -ي -ة ل -ل -ع-اصش-م-ة ،ول-ك-ن ت-ب-ق-ى ال-رائ-ح-ة
ال-ك-ري-ه-ة ال-ن-ق-ط-ة السش-وداء ال-ت-ي ت-ع-ك-ر صش-ف-و
ا÷مال الذي يسشخر به اŸكان».
ك- -م- -ا ي- -ع- -ت Èشش -اط -ئ «دي -ك -اب Ó-ج» اÛاور
لششاطئ «القادوسس» وجهة أاخرى للمصشطافÚ
الذين يحاولون ا’سشتمتاع بآاخر أايام العطلة
الصشيفية التي “يزت هذه السشنة بكث Òمن
اأ’حداث التي صشنعت الفارق كان آاخرها داء
ال-ك-ولÒا ال-ت-ي ج-ع-لت اأ’ي-ام اأ’خÒة ل-ل-ع-ط-ل-ة
–ت هاجسس اÿوف وا’نتظار.
‘ عظمة اÿالق داعيا باŸناسشبة السشلطات
اÙلية إا ¤تثم Úهذا اŸوقع وا’سشتثمار به
ليكون وجهة سشياحية بامتياز.
وع Èأافواج و›موعات من ﬂتلف الو’يات
يرتاد هواة اŸغامرة واÛازفة على ششاطئ
سش -ي -دي م -روان ال -ذي ان -تصش -بت صش -خ -وره ‘
أاشش- - -ك- - -ال ه - -ن - -دسش - -ي - -ة Œذب ن - -ظ - -رك و’
تزال مغاراته تروي أاسشاط Òالقراصشنة الذين
مروا من هنا فيما يبقى مششهد صشفاء مياهه
وﬂت-ل-ف أان-واع السش-مك ال-ت-ي تسش-ب-ح ب-ال-ق-رب
منك ﬁطة للتأامل ‘ عظمة اÿالق.
وب Úخطورة السشباحة ‘ الششواطئ الصشخرية
اŸمنوعة وجمالية موقع سشيدي مروان بتنسس
يبقى على اŸصشطاف التحلي بالوعي وعدم
اÛازف -ة ب -ح -ي -ات -ه ،ح -يث سش ّ-ج -لت مصش-ال-ح
ا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة اŸوسش -م ال -ف -ارط خ -مسس
ح- -ا’ت غ- -رق م -ن -ه -ا اث -ن Úب -الشش -واط -ئ غÒ
اŸسشموحة للسشباحة.

ما من شش ّ
ك أان كل من تسشمح له
فرصشة زيارة موقع «رأاسس
كربون» بو’ية بجاية ،سشيكون
مفتونا وكلّه ثقة أان الله قد
’وطان،
أانعم علينا بأاجمل ا أ
حيث يعد هذا اŸوقع من بÚ
أاجمل اŸواقع السشياحية
السشاحرة التي تعدها اŸنطقة،
وله إاطÓلة ششاملة وخÓبة على
البحر ،قمة القردة ،خليج
تامÓحت الصشغ ،Òحصشن
قورايا ،ورأاسس بواق.
بجاية :بن النوي توهامي
يقصشد موقع «رأاسس كربون» آا’ف السشياح كلّ
سشنة ويزداد عددهم خاصشة ‘ فصشل الصشيف،
و‘ هذا الصشدد نقلت «الششعب» انطباعات
بعضس الوافدين الذين يعتÈونه الرافد اŸهم
للمقصشد ا÷زائري.
@ عÓ-وة م-ن م-دي-ن-ة ب-وق-اع-ة بسش-طيف
قال لنا« :يحمل اŸكان ديكور خÓبا يسشتمتع
به سشكان الو’ية والوافدون اليه الذين يحظون
بفرصشة ا’نتقال إا ¤هناك ،وخ Òدليل على
ذلك ،اأ’عداد الهائلة من
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اÿضسراوات
والفواكه
‘ تنظيف
اŸنزل

‘ التدب ÒاŸنز‹ُ ،يف sضشل ا’سشتعانة ببعضس
أان- -واع اÿضش- -راوات وال- -ف- -واك -ه ،ب -ع -ي ً-دا ع -ن
م -ن -ت-ج-ات ال-ت-ن-ظ-ي-ف ال-ك-ي-م-ي-ائs-ي-ة .و‘ ه-ذا
اإ’طار ،نفيدك بهذه النصشائح اآ’تية:
الليمون ا◊امضس
إ’ب- -ع- -اد ال -روائ -ح ال -ك -ري -ه -ة ع -ن اŸط -ب -خ،
وخصش- -و ًصش- -ا رائ- -ح- -ة السش- -مك ،ي- -وضش -ع قشش -ر
الليمون ا◊امضس ‘ قدر من اŸاء ،وُيغلى
على النار ،وُيÎك دون غطاء حsتى تنتششر
الرائحة.
ُينظsف الـ»مايكروويف» ،من خÓل وضشع حsبة
من الليمون ا◊امضس ‘ وعاء مليء باŸاء
داخله ÿمسس دقائق على درجة حرارة عالية،
وذلك حsتى تذوب الدهون العالقة .ثsمُ ،تمسشح
جوانب الـ»مايكروويف» من الداخل.
ت -ن s-ظ -ف أادوات اŸط-ب-خ ،م-ث-ل :ل-وح ت-ق-ط-ي-ع
الطعام واÓŸعق اÿششب بالليمون ا◊امضس،
بغية إازالة البكÎيا وا÷راثيم عنها.
اŸلح
للتخtلصس من الدهون اŸنسشكبة داخل فرن
الغاز ،والتي تؤودي إا ¤انبعاث الدخانُ ،تغلق

الزوار من كل اأ’عمار ،الذين يقصشدون قمة
ا÷بل الصشخري العريق بششكل متواصشل».
ع Ó-وة ،واصش -ل ‘ سش -رده ان-ط-ب-اع-ات-ه ق-ائ:Ó-
«الزوار يقصشدون بجاية الناصشرية من أاجل
اكتششاف أاحد أابرز اŸواقع وأاكÌها رمزية.
رأاسس كربون ،موقع يكافئ زواره عن طريق
إامتاعهم بنظرة بانورامية ÿليج بجاية ،ما
يعني أان آا’ف الزوار الذين يأاتون من ا÷هات
اأ’رب -ع -ة ل -ل -ج -زائ -ر ي-غ-ادرون-ه وه-م راضش-ون و
مفتونون ،وكيف ’ أامام هذا ا÷مال الذي
ي -ن -بسش -ط أام -ام -ه -م ،م -ت -جسش -دا ‘ مسش -اح-ات
خضش -راء م -ذه -ل -ة ،وشش -واط -ئ ب -ري -ة وصش-خ-ور
مسش-ن-ن-ة وأاشش-ج-ار الصش-ن-وب-ر ب-اسش-ط-ة أاغصشانها
–ت زرقة السشماء».
@ غنية من مدينة العلمة ،بدورها ذكرت
لنا ما تششعر به عند كل زيارة للموقع السشاحر
قائلة« :عند بلوغ الزوار مقصشدهم على ارتفاع
 ٢٣5م ،Îي -ك -ت -ظ اŸوق -ع ي -وم -ي -ا ب-السش-ي-اح،
وأامامهم ينتصشب جبل صشخري بارز Áكن منه
ا’سش -ت -م -ت-اع بشش-واط-ئ ت-امÓ-حت ،ت-ازب-وجت،
بوليماط ،وجزيرة نيز’ ،وغÒها من اŸناظر
التي تأاسشر القلوب ،والتي Áكن القول أان بركة
الله راسشية عليها».
ب - -اإ’ضش- -اف- -ة إا ¤ك- -ل ه- -ذاÁ ،ك- -ن ل- -لسش- -ائ- -ح
ا’سش -ت-م-ت-اع ب-اŸن-ارة ال-ت-ي ت-ب-ع-د بضش-ع م-ئ-ات

الششعلة وُتسشكب كميsة من اŸلح على الدهون،
مع مراعاة أان يكون الفرن ﬁتفظًا بدرجة
حرارته .وبعد دقيقةُ ،يمسشح اŸلح بإاسشفنجة
نظيفة.
إاذا سشقطت بيضشة على اأ’رضسُ ،يرشtس اŸلح
ع-ل-ي-ه-ا ،ويÎك ل-عشش-ري-ن دق-ي-ق-ة‡s ،ا ُي-سشu-ه-ل
تنظيفها.
ُخلط  ٢٠٠جرام من اŸلح ،مع ثÓث حsبات
من الليمون ا◊امضس ،والقليل من اŸاء ‘
إاب-ري-ق اÓsÿط ال-ك-ه-رب-ائ-ي ،ثs-م ُي-سشs -خ-ن ه-ذا
اÿليط لعششر دقائق ،مع صشب uنصشف لي Îمن
اŸاء ،وذلك ل- -ل- -حصش -ول ع -ل -ى صش -اب -ون ق -وي
لتنظيف فرن الغاز والبقع اŸسشتعصشية.
اŸوز
ُتسشتخدم قششرة اŸوز الداخلsية ‘ تلميع
أاوراق ن -ب-ات-ات ال-زي-ن-ة ال-ط-ب-ي-عs-ي-ة ‘ اŸن-زل،

اأ’متار إاذا ما ” اعتبارها على خط مسشتقيم،
و‘ ه- -ذه اأ’ج- -واء‚ ،د أاف -واج -ا م -ن ال -زوار
Áشش -ون ب -اŒاه شش -اط -ئ زي -ق -واط ع-ل-ى ط-ول
مسش -ار صش -خ -ري م -رت -ف-ع وأاج-راف م-ت-ع-رج-ة،
مسش-ت-م-ت-ع Úأاث-ن-اء ذلك Ãشش-اه-دة ج-ب-ال ي-ب-ل-غ
ارتفاعها مئات اأ’متار ،و‘ منتصشف الدرب
الذي يتم السش Òفيه باأ’قدام ،توجد لوحة
ت-وّج-ه اŸت-ج-ول Úب-ال-وج-ه-ة ال-ت-ي م-ن شش-أان-هم
اŸضشي قدما إاليها ،حيث عليهم ا’نعراج إا¤
اليم ،Úأاي ا’Œاه نحو ششاطئ زيقواط ،أاو
حتى بلوغ اŸيناء النفطي ،أاما اŸسشار اآ’خر
فهو يؤودي إا ¤اŸنارة ،التي بنيت من قبل
الفرنسشي ‘ Úالقرن التاسشع عششر ،ويضشاف
إا ¤هذا أان و’ية بجاية تزخر بÌوة طبيعية
كبÒة.
وÃن -اظ -ر خÓ-ب-ة م-ا أاضش-ف-ى ع-ل-ي-ه-ا ج-م-ا’
ج -ذاب -ا ي -أاسش -ر ع -ي -ون زواره-ا ،م-ن مسش-اح-ات
خضشراء وجبال ،جعلت منها مقصشدا للسشياح
سش-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،ح-يث ت-ت-وف-ر ع-لى ششريط
سشاحلي يطل على البحر اأ’بيضس اŸتوسشط
ي -ق ّ-در ب -أازي-د م-ن  ١٢٠ك-ي-ل-ومÎا ،وÁت-د م-ن
ششاطئ «ملبو» ششرقا ،إا ¤ششاطئ «تيغرÁت»
غ-رب-ا ،وتضش-م ك-ذلك شش-ري-ط-ا سش-اح-ل-ي-ا يشش-مل
على  ٣٣ششاطئا ،ويششهد توافد اÓŸي Úمن
السشياح واŸصشطاف.Ú
وذلك
’حتوائها على
اŸاغنسشيوم
والبوتاسشيوم.
ُت - -سش - -ت - -خ- -دم
قششرة اŸوز ‘
دعك
اŸفروششات
اŸصشنوعة من
ا÷ل- -د ،ب- -غ -ي -ة
إازال - -ة ال- -ب- -ق- -ع
الداكنة عنها.
ُت -ق s-ط-ع قشش-رة
اŸوز ،ثsم توضشع ‘ ماء سشاخن ،ليسشتخدم
اÿليط بعد ذلك ‘ تلميع الف uضشيات ،وُتمسشح
هذه اأ’خÒة بقماشس نظيف.
الياغورت
توضشع معلقة (أاوملعقتان) من الياغورت فوق
ا◊ Èأاوالبقع على اÓŸبسس ،قبل غسشل هذه
اأ’خÒة Ãسشحوق الغسشيل.
اÿيار
ُتدعك مفاصشل اأ’بواب بششريحة من اÿيار،
بغية التخلtصس من صشريرها اŸزعج.
ُت- -دعك خ- -ربشش -ات ال -ط -ف -ل ع -ل -ى ا÷دران
ب -قشش -رة اÿي -ار اÿارج -ي -ة ،م -ع ت -ك-رار ه-ذه
العملsية ،حتsى ُتمحى “امًا.
‡ا
ُتدعك حنفيات اŸياه بقطع اÿيارs ،
يزيل الصشدأا عنها ويلuمعها.
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غذاء مكتمل الفوائد

أاي- -دت ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال -دراسش -ات آاراء خÈاء
التغذية الذين وضشعوا قائمة من ثمار ،مثل
اŸوز وال -ك -ي -وي ،وح-ت-ى اأ’ن-ان-اسس ‘ ق-ائ-م-ة
الفواكه التي ينبغي أان نتناولها بقششورها ÷ني
ج -م-ي-ع ف-وائ-ده-ا ،وا◊صش-ول ع-ل-ى اŸغ-ذي-ات
الكاملة.
وفقًا لدراسشة أاجريت مؤوخرا ً Áكن Ÿضشادات
اأ’كسش-دة ال-ق-وية
ال - -ت - -ي ي - -ط- -ل- -ق
عليها
فÓفونويدات
اŸوجودة بكÌة
‘ قشش - - - - - - - - - - -ور
الÈتقال
وال- -ي- -وسش -ف -ي أان
تخفضس
مسشتويات
الكوليسشÎول
الكلي
والكوليسشÎول
دون خ- - - - - - - -فضس
مسشتويات
الكوليسشÎول
ا÷يد.
ووج - -دت أان مضش- -ادات اأ’كسش- -دة ومضش- -ادات
ا÷ذور ا◊رة الضشارة التي تنتجها أاجسشامنا
عندما نتنفسس ونأاكل كانت أاقوى  ٢٠مرة ‘
ال -قشش -ور واŸذاق اŸر اŸم -ي -ز ل -ه -ا م-ن ت-لك
اŸوجودة ‘ عصشائر ا◊مضشيات.
كما يحتوي قششر التفاح على الكاروتينات مثل
بيتا كاروت Úالتي تسشاعد على ا◊فاظ على
صش-ح-ة ال-ع-ي-ن ،Úوت-ك-اف-ح السش-رطانات و–مي
ضشد أامراضس القلب.
ووفقًا لتقرير علمي فإان قششر الثوم معروف
Óكسش-دةÃ ،ا
ب -خصش -ائصش -ه ال -ق-وي-ة اŸضش-ادة ل -أ
يسش -اع -د ع -ل -ى ﬁارب -ة

∂àë°U
فوائد
‘  ∂FGòZالشسمندر ‘

خفضس ضسغط
الدم والوقاية من أامراضس
القلب

ُي- -ع- -ت Èالشش- -م- -ن- -در أاو ال- -ب -ن -ج -ر ،م -ن أان -واع
اÿضشروات التي “تلك فوائد رائعة على
الصشحة ،و’ سشّيما على صشحة القلب واأ’وعية
الدموية وقوة الدماغ.
يحتوي الششمندر على  ٩٠باŸئة من اŸاء،
نحو  5باŸئة أالياف ،و›موعة من اŸعادن،
م -ث -ل :ال -ك -السش -ي -وم ،وال-ف-وسش-ف-ور ،وا◊دي-د،
والبوتاسشيوم وغÒها .كما
وي -ح -ت -وي الشش-م-ن-در ع-ل-ى
م -ادة ال -ف -و’ت
التي تتحول

عملية الششيخوخة وحماية القلب.
واكتششف فريق بحث تايوا Êمن جامعة تششا„
ششان الطبية ،أان مسشتخلصس قششر اŸوز يعالج
م -ن ا’ك -ت -ئ -اب ،أ’ن -ه غ -ن -ي ب -ه-رم-ون م-وازن-ة
اŸزاج ،كما يحمي ششبكية الع Úأ’نه يحتوي
Óكسشدة من عائلة
على اللوت ،Úوهو مضشاد ل أ
ال-ك-اروت-ي-ن-ات ،ال-ذي ي-ح-م-ي خÓ-ي-ا الع Úمن
التعرضس
Óشش- -ع- -ة ف- -وق
ل - -أ
البنفسشجية ،وهو
سش- - -بب إاع- - -ت- - -ام
عدسشة الع.Ú
من ب Úالفواكه
واÿضشراوات
اأ’خ - -رى ال - -ت- -ي
أابرزت
الدراسشات
أاه- -م -ي -ة إادخ -ال
قشش- - - -وره- - - -ا ‘
ال - -ط - -ع - -ام ب- -أاي
شش-ك-ل مسش-تسشاغ،
ج - -اء ال - -ك- -ي- -وي
ال - - -ذي –ت- - -وي
قشش - -رت- -ه ع- -ل- -ى
اŸركبات الفينولية ،مثل مركبات الفÓفونويد
التي لها خصشائصس ﬁتملة مضشادة للسشرطان
ومضش -ادة ل Ó-ل -ت -ه -اب -ات ومضش-اد ل-ل-حسش-اسش-ي-ة،
والبطاطا التي –توي قششورها على فيتامÚ
«ج» أاك Ìم- -ن الÈت- -ق -ال ،واأ’ل -ي -اف ال -ق -اب -ل -ة
ل-ل-ذوب-ان وال-ب-وت-اسش-ي-وم وال-ف-وسش-ف-ور وا◊دي-د
والزنك ،لذلك فهي مثالية أ’ي ششخصس يتطلع
إا ¤ال -وق -اي -ة م -ن ن-ز’ت الÈد وت-ع-زي-ز ج-ه-از
م-ن-اع-ت-ه ،ث-م ت-أات-ي قشش-ور اأ’ن-ان-اسس السش-م-يكة
اŸمتازة Ÿن يعانون من عسشر الهضشم حيث
تسش-اع-د ‘ هضش-م ال-ط-ع-ام واسش-ت-ي-ع-اب-ه بشش-كل
أاسشرع ،ما يقلل من ا’نتفاخ.
‘ ا÷سش - -م ،إا ¤ح - -مضس ال - -ف- -ول- -يك اŸهّ- -م
ل -ل-مصش-اب Úب-ف-ق-ر ال-دم وال-نسش-اء ‘ ،م-راح-ل
ا◊م -ل اأ’و ¤وم -ن ي -ت -ع -اط Úأاق -راصس م-ن-ع
ا◊مل.وعلى عكسس ما يششاع ،فإاsن الششمندر
ف- -ق Òب- -ال -وح -دات ا◊راري -ة ،ح -يث إاّن ١٠٠
غرام من الششمندر– ،توي على  ٢٧وحدة
ح -راري-ة ف-ق-ط .إال-يِك أاب-رز ف-وائ-د الشش-م-ن-در
الصشحية:
ـ خفضس ضشغط الدم اŸرتفع.
ـ خفضس مسشتوى الكولسشÎول الضشاّر ‘ الدم.
ـ اŸسش -اه -م -ة ‘ ت -ع-دي-ل مسش-ت-وى السش-ك-ر ‘
الدم.ـ تنظيف ا÷سشم من السشموم.
ـ عÓج التهاب ا◊لق وا÷يوب اأ’نفية.
ـ الوقاية من ا’نفلونزا.
ـ حماية ا÷ن Úمن التششوهات.
ـ الوقاية من فقر الدم أاثناء ا◊مل.
ـ توف Òالطاقة للجسشم.ـ مفيد لصشحة الدماغ
و–سش Úالذاكرة.ـ ‡تاز للرجيم.
أاثبتت دراسشة علمية حديثة ،أاّن اŸششاركÚ
الذين ششربوا عصش Òالششمندر قبل الششروع
‘ التمارين الرياضشية ،كان أاداؤوهم أاعلى ‘
ن - -ت - -ائ - -ج ا’خ- -ت- -ب- -ارات ،و– ّسش- -نت
قدراتهم اإ’دراكّية.
ق- -ال ب- -اح- -ث- -ون« :ي- -ح- -ت- -وي عصشÒ
الششمندر على النيÎات التي
تتحّول إا ¤أاكسشيد النÎيك ‘
ا÷سش- -م .وه -ذا ا÷زء م -ف -ي -د
حة الدماغ ،حيث إاّنه يعزز
لصش ّ
عمل اأ’وكسشج Úعلى التوسشع
ال-وع-ائ-ي .ك-م-ا أان-ه ي-حارب
ضش -غ -ط ال-دم اŸرت-ف-ع ،م-ن
خÓل –فيز الدورة الدموية
‘ ا÷سشم».
وأاشش-ارت دراسش-ة ع-ل-م-ي-ة سش-اب-ق-ة ،إا¤
«أاّن ت- - -ن- - -اول ك- - -وب ك- - -ب Òم - -ن عصشÒ
الششمندر ‘ اليوم ،يكفي لتحسش Úقدرة
ت -وسّش -ع الشش -راي Úب -ح -وا ‘ ٢٠ ¤اŸئ- -ة،
ويقّلل من تصشلّبها بحوا ‘ ١٠ ¤اŸئة».
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الفنان إاسشماعيل عبد ا÷واد لـ«الششعب» :

روح اÿطاط ا÷زائري تتسشم بالتحدي والصش Èواإلرادة
يعÎف اÿطاط اسشماعيل ان ششغفه بفن اÿط اسشتمر معه حتى مراحل
متقدمة ،حيث  ⁄يكن اختياره لتخصشصس جامعي بعيدا عن الفنون حائÓ
’نه «لطاŸا آامنت باŸوهبة التي
بينه وب Úا’حÎافية ‘ فن اÿط العربي ،أ
أام -ل -ك -ه -ا وك -نت سش -ع -ي -دا ب -ت-وج-ي-ه-ات أاسش-ات-ذت-ي ونصش-ائ-ح-ه-م ومÓ-ح-ظ-ات-ه-م
’سش -ت-اذ ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ ك-ي-ن-ة وشش-ي-خ اÿط-اطÚ
وتصش -ح -ي -ح -ات -ه -م خ -اصش -ة ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -دك -ت-ور ﬁم-د شش-ري-ف-ي» -يضش-ي-ف ﬁدث-ن-ا -سش-ن-ة  2014كانت
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-خ-ط-اط ن-ق-ط-ة ب-داي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘ مسشÒت-ه الفنية عندما أاقام
’ول لفن اÿط العربي الذي رأاى النور ‘ ششهر مارسس
معرضشه الششخصشي ا أ
Ã 2015دينة تبسشبسشت.
تغذي حبك وعشسقك لفن اÿط العربي
ورقلة حوار  :اÁان كا‘
بعمق وبصسدق ،مع الوسسائل اŸتاحة من
« الششعب « :بداية كيف تصشف واقع ك -تب وم -ؤول -ف -ات م -ط -ب-وع-ة أاوإال-كÎون-ي-ة،
فن اÿط العربي ‘ الوقت ا◊ا‹؟ ج- -م- -ع- -ي- -ات ف- -اع- -ل- -ة ج -ه -وي -ا ووط -ن -ي -ا،
@@اÿطاط إاسشماعيل عبد ا÷واد  :م-ه-رج-ان-ات وت-ظ-اه-رات وط-ن-ي-ة ودول-ي-ة،
‘ الواقع هناك غياب اهتمام بفن اÿط صسالونات ومعارضس وورشسات على جميع
العربي على وجه العموم ،وهوأامر مؤوسسف األصس -ع-دة ،ج-لسس-ات ب Úخ-ط-اط Úوه-واة
ل -ل -غ -اي -ة ،خ-اصس-ة ّŸا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-أاح-د ل -ل -ت -دريب وال -ك -ت-اب-ة ،ت-وف-ر أادوات اÿط
م- -ق- -وم -ات األم -ة ا÷زائ -ري -ة وال -ع -رب -ي -ة ال -ع-رب-ي وغÒه-ا م-ن ا÷وانب اإلي-ج-اب-ي-ة
واإلسسÓمية ،قد تأاتي فÎات تتحسسن فيها الطيبة.
ق- -ي- -م -ت -ه اŸادي -ة واŸع -ن -وي -ة ك -ت -ن -ظ -ي -م أاما عن أابرز العراقيل التي يعا Êمنها
مهرجانات دولية ومسسابقات وصسالونات اÿط- -اط أاواÿط ه- -وت- -ق- -ز Ëم- -ك -ان -ت -ه
وملتقيات وغÒها ولكن ‘ اآلونة األخÒة والتقليل من شسأانه ،وهناك أاياٍد مسسؤوولة
ّÁر ف -ن اÿط ال -ع -رب -ي ب-فÎات عصس-ي-ب-ة عن ذلك ،ألن اÿط العربي قرين باللغة
ومعاناة مقارنة بالفنون األخرى ،بسسبب ال-ع-رب-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ع-د م-ن م-ق-وم-ات ال-دولة
–ج -ي -م اŸه -رج -ان -ات أاوال -ت-ق-ل-ي-ل م-ن-ه-ا ا÷زائرية.
أاوإالغاؤوها “اما وعدم إايÓئه أاهمية بالغة وعودة القيمة ا◊قيقية للخط وللخطاط
‘ اÛتمع من ا÷انب التعليمي الÎبوي من شسأانها ‘ اعتقادي أان تسساعد على
والثقا‘ و ،...توجد بعضس الدول العربية تنمية الدولة وحضسارتها ،عندما سستنشسأا
واإلسسÓمية تو‹ أاهمية بالغة لفن اÿط معاهد ﬂتصسة ‘ هذا الفن ،ويÈمج فن
وي-ن-زل-ون-ه م-ن-زل-ة ع-ظ-ي-مة لعظمة حروف اÿط ال -ع -رب -ي وال -ف -ن -ون اإلسس Ó-م-ي-ة ‘
خط القرآان ،و‘ ا÷زائر كان اŸهرجان م-ن-اه-ج-ن-ا ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة منذ الصسغر إا ¤كل
ال- -دو‹ ل- -ل -خ -ط ال -ع -رب -ي واŸن -م -ن -م -ات اŸراح- -ل ،ويصس- -ب- -ح اÿط ال- -ع -رب -ي ت -اج
كمحطة سسنوية هامة لكل خطاط ،إال أانه اŸهرجانات الدولية وليسس ضسيف شسرف
ب -دأات ت -ق -ل مسس -اح -ت -ه بشس -ك -ل ره -يب ‘ فقط ،مع تسسهيل مشساركة اÿطاط‘ Ú
السس- -ن- -وات األخÒة ،ن- -ت- -م- -ن- -ى أان ي- -ه- -ت -م اÙافل الدولية وغÒها ،والتفتح على
مسسؤوولينا بهذا الفن الراقي وأان Áضسوا ﬂتلف ا◊ضسارات لنشسر ثقافتنا الفنية
قدما ‘ إانشساء معهد عا‹ لفن اÿط العريقة.
ال- -ع -رب -ي ‘ ا÷زائ -ر ال -ذي ي -ع -ت Èح -ل -م ه -ن -اك ت -ط -ور م-ل-ح-وظ ‘ ف-ن اÿط
اننتظره منذ سسنوات ،ورغم كل العراقيل العربي هل لكم من توضشيح ؟ وهل
واŸشساكل إال أان روح اÿطاط ا÷زائري هناك مواكبة من قبل اÿطاط‘ Ú
تتسسم بالتحدي والصس Èواإلرادة ،فتوجد ا÷زائر Ÿا يعرفه هذا التطور؟
ب-عضس ا÷م-ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة اŸه-تمة بهذا @@ م - -ن- -ذ زم- -ن ا◊ضس- -ارات السس- -اب- -ق- -ة،
الفن تعمل جاهدة على إابقاء شسمعة اÿط ع -م -ال -ق -ة اÿط ال -ع-رب-ي وصس-ل-وا ب-اÿط
ال- -ع- -رب- -ي م- -ت -وه -ج -ة دوم -ا ،ب -ال -ت -ك -وي -ن
وال -ت-دريسس وإاق-ام-ة مسس-اب-ق-ات وم-ع-ارضس
اŸدرسشة القرأانية
وورشسات وغÒها.
’يجابية التي
ما هي أاك Ìا÷وانب ا إ
تدعم اÿطاط للمضشي قدما ‘ فنه،
وما هي أابرز العراقيل التي يواجهها
ال- -ي- -وم ‘ ا÷زائ- -ر ع- -م- -وم- -ا وع- -ل- -ى Ÿرح -ل -ة ع -ظ -ي -م -ة م -ن ا÷م-ال-ي-ة وال-ف-ن
والتنظيم والقاعدية ،وقد تركوا لنا إارثا
اŸسشتوى اÙلي خصشوصشا؟
@@ ت- -وف -ي -ق ال -ع -ل -ي ال -ق -دي -ر ه -وال -دع -م ثقي ،Óفتطوره ‘ نظري حاليا مرتبط
ال -روح -ا Êوال -ف -ع-ل-ي ل-ك-ل شس-يءÁ ،ن-حك ب -اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ه-ذا اإلرث ،وﬁاول-ة
ال- -ق -وة والصس ،Èال -ع -زÁة واإلرادة ،ك -ل -ه -ا نشسره ‘ العا ⁄أاجمع ،وكل خطاط يقوم
بدوره ‘ ذلك Ãا Áلك من إامكانات.

إاسش-ماعيل عبد
ا÷واد ه -وخ-ط-اط
ششاب من مدينة تقرت
عشش- - - -ق ال - - -رسش - - -م واÿط
وال-ف-ن-ون ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ع-موما
م - -ن - -ذ صش - -غ - -ره وع- -م- -ل ج- -اه- -دا
لÓ- -ن- -ت- -ق- -ال ب- -ه م- -ن ال -ه -واي -ة إا¤
م- - -رح- - -ل- - -ة ا’حÎاف ،اج- - -ت - -ه - -د
ل- -ت- -ك- -وي- -ن ن- -فسش -ه ف -ي -ه ب -ال -ب -حث
وب - -ت - -حسش Úوت - -ط - -وي - -ر ق- -درات- -ه
وﬁاول- - -ة نشش- - -ر ث- - -ق- - -اف - -ة اÿط
العربي ‘ اÙيط الذي يعيشس فيه
م- - -ن خÓ- - -ل ورشش- - -ات وم- - -ع - -ارضس
ودورات Ãؤوسشسش- - - -ات ت - - -رب - - -وي - - -ة
وخاصشة ودور الششباب وجمعيات.
يقول الفنان إاسشماعيل عبد ا÷واد
أان ب - -داي - -ت - -ه ك- -انت م- -ن اŸدرسش- -ة
القرآانية التي سشاعدته كثÒا على
ت - -ع - -ل - -ي- -م وت- -عّ- -ل- -م اÿط ب- -ا◊È
التقليدي (السشمق) واللوحة.

منطلق البدايات ا ¤عا ⁄اÿط والتششكيل

إانششاء معهد عا‹ لفن اÿط العربي ‘ ا÷زائر حلمنا جميعا
وتطور فن اÿط العربي يكمن ‘ تواجد
اÙطات الفنية عاŸيا ،من مهرجانات
وملتقيات ذات قيمة عاŸية كبÒة ،عربيا
أاوأاج -ن -ب-ي-ا ،خ-اصس-ة وأان اله-ت-م-ام ب-اÿط
العربي
ليسس حكرا على العرب واŸسسلم Úفقط،

Ãششاركة  50ضشيفا من  12دولة عربية

ا÷زائر تششارك ‘ اŸلتقى العربي للÎاث الششعبي ‘ تونسس
يشش-ارك ن-ح-و  50ضش-ي-ف-ا من 12
دولة عربية ‘ اŸلتقى العربي
للÎاث الششعبي الذي –تضشنه
مدينة قفصشة التونسشية خÓل
الفÎة اŸمتدة من  30أاوت إا¤
 01سش-ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل م-ن ت-نظيم
ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ونسش-ي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة
الششعبية بالتعاون مع اŸندوبية
ا÷ه -وي -ة ل -لشش -ؤوون ال -ث -ق-اف-ي-ة
ب -ق -فصش -ة –ت شش -ع-ار « ال-ل-ب-اسس
ال -ت -ق -ل -ي -دي ودوره ‘ ت -رسش -ي-خ
الهوية ».
الوادي  :قديري مصشباح
يسس -تضس -ي -ف اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ع-ل-ي ج-ي-دة
فعاليات هذا اŸلتقى الذي ينطلق صسباح
ه- -ذا اÿم- -يسس ب- -ج- -ول- -ة اسس -ت -ط Ó-ع -ي -ة
ب- -اŸدي- -ن- -ة ال- -ع- -ت- -ي- -ق- -ة وزي- -ارة ال -واح -ة

واŸسس-الك السس-ي-اح-ي-ة ب-ق-فصس-ة  ،وي-ف-ت-ت-ح
مسساءا من نفسس اليوم  ،وتشسهد الطبعة

الثانية مشساركة شسعراء وأادباء وﬁاضسرين
وب - - -اح - - -ث Úوإاع Ó- - -م - - -ي Úع - - -رب م - - -ن

بل تعدى حدود ذلك ،مع تزاوج ب Úاÿط
ال -ع -رب -ي وال -ف -ن ال -تشس -ك -ي-ل-ي وظ-ه-ور ف-ن
(ا◊روفية) التي جعلت ا◊رف العربي
يشس -ق ط -ري -ق -ه ‘ ال -ف -ن -ون ال -تشس -ك -ي -ل -ي -ة
العاŸية.
أاما بالنسسبة للخطاط Úا÷زائري Úفلهم
ا÷زائر ،فلسسط، Úموريطانيا  ،ليبيا ،
السسعودية  ،األردن  ،اŸغرب  ،السسودان ،
العراق  ،البحرين ولبنان إاضسافة إا ¤عدد
هام من الشسعراء واÙاضسرين من تونسس
وتكر Ëضسيوف عرب وشسعراء تونسسيون.
وأاوضس-ح الشس-اع-ر أاح-م-د ال-ع-ب-اسس-ي رئ-يسس
ا÷معية التونسسية للثقافة الشسعبية  ،أان
هذا اŸلتقى يهتم بالÎاث الثقا‘ وتوثيق
اŸوروث الشسعبي  ،فضس Óعن الهتمام
ب -ج -م -ال -ي -ة الشس -ع -ر الشس -ع -ب-ي إا ¤ج-انب
اللباسس التقليدي و دوره ‘ ترسسيخ الهوية
وي- -ت- -م ع Èم- -داخÓ- -ت  ،يشس -ارك ف -ي -ه -ا
ﬁاضس- -رون م- -ن ت- -ونسس  ،م- -وري- -ط -ان -ي -ا
وفلسسط.Ú
ونظرا للتقارب الجتماعي ب Úا÷زائر
وا÷ارة تونسس  ،خاصسة على مسستوى
ا◊دود ا÷ن - -وب - -ي - -ة والشس- -رق- -ي- -ة  ،ف- -ان
الكثÒمن العادات والتقاليد مشسÎكة بÚ
ال- -ب- -ل- -دي -ن سس -واء ‘ اŸوروث الشس -ع -ب -ي
والÎاث اŸادي والÓ- - - -م- - - -ادي  ،ل - - -ذلك
سستكون مشساركة ا÷زائر اضسافة نوعية
للمهرجان.
ويتضسمن برنامج هذا اŸلتقى عددا من
اŸع- -ارضس اÿاصس- -ة ب -ال -ك -ت -اب ال -ع -رب -ي

م -ك -ان -ة ع -اŸي -ة ج -ع -ل -ت -ه -م ﬁل احÎام
وتقدير من ا÷ميع ،أاصسبحوا يشساركون ‘
ع- -دي- -د اÙاف- -ل ال- -دول- -ي- -ة ك- -أاسس- -ات -ذة،
مشسرف ،Úمدرسس Úأاوأاعضساء ÷ان –كيم
أاوخ- -ط- -اط Úمشس- -ارك Úي- -ن -ال -ون ج -وائ -ز
وم -راتب ع -ل -ي -ا ،وم-ا ه-ذا إال ث-م-رة ج-ه-د
وصس Èو–دي كب Òيتحلون به عن بقية
خ-ط-اط-ي ال-ع-ا ،⁄ف-ل-م ي-ع-د أام-ر اŸواك-بة
شسيء يقلقهم ألنهم متميزين Ãثابرتهم
و–ديهم ‘ شستى اÿطوط العربية.
اıتصس ‘ ال-ث-ق-اف-ة الشس-ع-ب-ي-ة وال-ل-باسس
ال-ت-ق-ل-ي-دي وم-ع-رضس-ا ل-ل-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-لية
واÿط ال -ع -رب -ي إاضس -اف -ة إا ¤ورشس-ات ‘
تصس- -ام- -ي -م ال -ل -ب -اسس ال -ت -ق -ل -ي -دي ،ورشس -ة
الصس ّ- -داري - -ن ،ورشس - -ة الشسّ- -واشس ،Úورشس- -ة
وسس -ائ -ل ال -زي -ن -ة واإلكسسسس-وارات  ،ورشس-ة
الفنون التشسكيلية ،ورشسة اÿط العربي
وورشسة الشسعراء الشسعبي Úالشسبان.
ويقدم اŸلتقى على مدى الثÓثة أايام
اıصسصس-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة الشس-ع-بية ،قراءات
وأامسس- -ي- -ات شس- -ع- -ري- -ة م- -ع م- -ع -زوف -ات
للتي الناي
موسسيقية تكون مصساحبة آ
لهازيج البدوية
والعود و›موعة من ا أ
مع آالة القصسبة ويؤوثثها عازف القصسبة
ال -ت -ونسس -ي الشس -ه Òمصس -ط-ف-ى ال-ت-ل-ي-ل-ي
وي -ك -ون مصس -ح -وب -ا ب -اŸغ -ن -ي -ة م-ب-ارك-ة
ال-قصس-ري-ن-ي-ة اضس-اف-ة ا ¤اه-ازي-ج بدوية
تقدمها فرقة الزهور للفنون الشسعبية
بالقصسرين.
وخصسصس القائمون على اŸلتقى رحÓت
سسياحية اسستطÓعية وترفيهية للضسيوف
لÓطÓع على اأهم الماكن التي تزخر بها
اŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى غ -رار م-ن-ط-ق-ة اŸغ-اور
الÈبرية بالسسند.
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شسّدد على دفع مسستحقاتهما مدوار

ا–أد ا◊راشش ورائد القبة سسيلعبأن بألفريق الرديف
ع- -اد رئ -يسس ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة ل -ك -رة
ال -ق -دم ،ع-ب-د ال-ك-ر Ëم-دوار ،ل-ل-ح-ديث ع-ن
لندية التي  ⁄تسسدد ديونها على مسستوى
ا أ
÷نة اŸنازعات.
و ⁄ي-ت-م-ك-ن ا–اد ا◊راشس ورائ-د ال-ق-ب-ة
م-ن ق-ي-د لع-ب-ي-ه-م-ا ،ل-ع-دم تسس-دي-د ال-دي-ون
لمال
ال-ع-ال-ق-ة ،ح-يث ل زال ي-ل-ع-ب-ان ب-فئة ا آ
لو¤
ح -ت -ى ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن ال-راب-ط-ة ا أ
موبيليسس.

واأكد عبد الكريم مدوار ،في تصسريحات
ل -ل -ت -ل -ف -زي -ون ال -رسس-م-ي ،سس-ه-رة السس-بت ،اأن
ف- -ري- -ق -ي ات -ح -اد ال -ح -راشس ورائ -د ال -ق -ب -ة،
سس-ي-واصسÓ-ن ال-ل-عب ب-ال-ف-ري-ق ال-ردي-ف حتى
ن -ه -اي -ة ال -م -وسس -م ،ف -ي ح -ال ع -دم تسس -دي -د
الديون.
واأضساف «رئيسس رائد القبة اأتى بملف غير
سسليم وبوثائق غير قانونية ،حيث ’ يوجد
فيها اإمضساء للرئيسس وخالية من اأي صسك،
وم -ن ه-ذا ال-م-ن-ب-ر اأدع-و م-ح-ب-ي ال-ق-ب-ة اإل-ى
ال -حضس-ور ل-ت-ف-حصس ال-م-ل-ف ،واأق-ول ل-ه-م اإن
ه- -ذا ال- -رئ -يسس ي -ري -د ب -ي -ع ا’أوه -ام ل -ك -م».
وتابع «رئيسس رائد القبة يريد اإحداث فتنة
بين فريقين كبيرين ،واأنا بدوري اأوؤكد له،
ف-ي ح-ال ع-دم تسس-وي-ة ال-وضس-ع-ي-ة ،فسس-ي-بقى
يلعب بالفريق الرديف».

وبخصسوصس قضسية اتحاد الحراشس ،اأوضسح
«اأكد لي العايب باأنه سسدد ملياري سسنتيم
جزائري ،لكن ’ شسيء صسحيح ،لقد منحته
حقوق البث التلفزيوني وحصسل على اأموال

م -ن مصس -ادر اأخ -رى ،اأي ب -ق -ي -م -ة اإج-م-ال-ي-ة
قدرها  4 . 5مليار سسنتيم ،ومع ذلك لم يسسدد
ال -دي -ون ول -م ي -اأت ب-اأي م-ل-ف ،وه-ن-ا ي-ط-رح
التسساوؤل».

لعبو شسباب بلوزداد يهّددون Ãقاطعة التدريبات

شسريف الوزا Êيطألب بوحفصش بإأيجأد ا◊ل السسريع قبل فوات اآ’وان
ط -لب سس-ي ال-ط-اه-ر شس-ري-ف ال-وزا ،Êم-درب شس-ب-اب ب-ل-وزداد ،م-ن
لزم -ة اÿاصس -ة ب -ت -أاخ -ر
ال- -رئ- -يسس ﬁم- -د ب- -وح -فصس ،سس -رع -ة ح -ل ا أ
مسستحقات الÓعب.Ú

وكان بوحفصس ،قد وعد خÓل موؤتمر صسحفي ،باأنه سسينهي كل
ا’أزمات التي يعاني منها الÓعبون عن طريق التعاقد مع شسركة
لتسسيير شسوؤون النادي.
وطلب المدرب من بوحفصس اأن يسسّدد مسستحقات الÓعبين في
اأقرب وقت ،قبل اأن تزداد ا’أزمة.
وفي سسياق متصسل ،لم يحضسر الÓعب المالي سسوماي Óسسيديبي،
تدريبات شسباب بلوزداد منذ  3اأيام ،دون الحصسول على اإذن من
الجهاز الفني.
و من المنتظر اأن يجري الديربي العاصسمي بين شسباب بلوزداد
ومولودية الجزائر ،يوم الرابع من سسبتمبرالقادم على ملعب  20اأوت.
من جهة اأخرى دعا حارسس شسباب بلوزداد سسيدي محمد سسيدريك،
اإدارة ال -ن -ادي اإل -ى اإدراك خ -ط -ورة ال-وضس-ع ال-ح-ال-ي ،واإي-ج-اد ح-ل-ول
سسريعة ’إخراج الفريق من الدوامة التي يعيشسها.
واأكد سسيدريك اأن فريقه السسابق شسباب قسسنطينة يملك ’عبين
م-م-ي-زي-ن ،وي-م-ك-ن-ه-م ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج اإي-ج-اب-ي-ة ف-ي ال-موسسم الحالي.
واأوضسح حارسس بلوزداد اأنه كان مسستاء من عدة اأمور عقب الخسسارة
بنتيجة ( )0-3اأمام عين مليلة ،خاصسة بعد عودة الفريق اإلى المركز
ا’أخير في جدول الترتيب.
واأشسار سسيدريك اإلى اأنه يجب تحقيق الفوز في مباراة دفاع تاجنانت
المقبلة ،خاصسة اأنها تقام على ملعب شسباب بلوزداد ،مشسدًدا على اأن
’ع-ب-ي ف-ري-ق-ه ي-م-ل-ك-ون ح-م-اسًس -ا ك-ب-يً-ر ا ،والمواجهة المقبلة سستكون
بداية العودة للطريق الصسحيح.
ونّوه الحارسس اإلى اأن نتائج شسباب بلوزداد سستتحسسن في المسستقبل
ال -ق -ريب ،م -ع اإك -م -ال ب -عضس ال -ن -ق -ائصس ف-ي ال-ف-ري-ق وزي-ادة ت-رك-ي-ز
الÓعبين.
واأشساد سسيدريك بوفاء جمهور بلوزداد ومسساندته الكبيرة للفريق

خ  Óل ل ق ا ء ب ا ر ا د و ض س م ن م ن ا ف س س ا ت ا ل ج و ل ة ا ل ث ا ن ي ة ب ا ل د و ر ي  ،م ت م ن يً ا
اسستمرار الدعم خÓل المباراة المقبلة اأمام دفاع تاجنانت.

سسجل  499هدفا

ابراهيموفيتشش يقÎب من معأدلة رقمي ميسسي ورونألدو
اقÎب ال-ن-ج-م السس-وي-دي زلت-ان إاب-راه-ي-م-وف-ي-تشس ،مهاجم لوسس
لمريكي ،من الوصسول إا ¤الهدف رقم ‘ 500
أا‚لوسس غالكسسي ا أ
لرج -ن -ت -ي -ن-ي ل-ي-ون-ي-ل م-يسس-ي،
مسسÒت -ه ال -ك -روي -ة ،وت -ك -رار إا‚از ا أ
أاسس-ط-ورة ب-رشس-ل-ون-ة والÈت-غ-ا‹ ك-ريسس-تيانو رونالدو ،اŸنضسم حديثا
إا ¤صس -ف-وف ج-وف-ن-ت-وسس ق-ادم-ا م-ن ري-ال م-دري-د م-ق-اب-ل  100مليون
يورو.
ووصسل إابراهيموفيتشس إالى الهدف رقم  499في مسسيرته كÓعب مع مختلف
اأ’ندية التي لعب لها ،وذلك بعدما سسجل هدفا في تعادل فريقه ،أامام لوسس
أانجلوسس ،بنتيجة (.)1-1
وذكر راديو «مونت كارلو» الفرنسسي أان إابراهيموفيتشس على بعد هدف واحد،
من الوصسول إالى إانجاز ميسسي ورونالدو ،بتسسجيل  500هدف في مسسيرته،
مشسيرا إالى أانه لم يصسل إالى هذا الرقم من بين الÓعبين الحاليين سسوى
البرغوث اأ’رجنتيني والنجم البرتغالي.
وأاوضسح أان رونالدو تمكن من تسسجيل  656هدفا ،مع أاندية ريال مدريد
ومانشسسستر يونايتد وسسبورتنغ لشسبونة ومنتخب البرتغال ،بينما سسجل ميسسي
 619هدفا مع برشسلونة ومنتخب اأ’رجنتين.
وسسجل إابراهيموفيتشس  18هدفاً مع مالمو السسويدي و 48مع أاجاكسس أامسستردام
الهولندي و 26مع جوفنتوسس و 66مع إانتر ميÓن و 22مع برشسلونة و 56مع
ميÓن و 156مع باريسس سسان جيرمان و 29مع مانشسسستر يونايتد و 16مع لوسس

أانجلوسس غا’كسسي و 62مع منتخب السسويد.
وشسارك إابراهيموفيتشس مع لوسس أانجلوسس غا’كسسي في  19مباراة ،سسجل
خÓلها  16هدفا وصسنع  5أاهداف ،وذلك منذ انضسمامه إالى الفريق اأ’مريكي
من مانشسسستر يونايتد خÓل شسهر مارسس الماضسي.

بطولة العا ⁄للمÓكمة (أاواسسط)

ا÷زائري ﬁمد أام Úحسسيد يتأأّهل للربع النهأئي

لحد،
تأاهل اÓŸكم ا÷زائري ﬁمد أام Úحسسيد ( 91كلغ) أامسس ا أ
للدور ربع النهائي لبطولة العا ⁄أاواسسط (ذكور وإاناث) التي تقام
فعالياتها من  21إا 31 ¤أاوت بالعاصسمة اÛرية بودابسست.
وتغلب حسسيد في الدور ثمن النهائي على ’شسخو ياهور من روسسيا
البيضساء (.)1-4
في الدور ربع النهائي سسيواجه المÓكم الجزائري نظيره الشسيلي أاندريو
سسلقادو الفائز على البورتوريكي أالفان إاسسكاليرا كانالسس (.)0-5
وتأاهل مÓكمان جزائريان للدور ربع النهائي المقّرر اليوم ا’ثنين و هما
فريد دويبي ( 75كلغ) و هشسام معوضس ( 52كلغ) اللذين سسيواجهان على
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التوالي ا’نجليزيين تيدسسبيري كونير وبرايسس إايفان.
ويشسارك المنتخب الجزائري للمÓكمة بـ  12مÓكما ( 7ذكور و 5إاناث)
Óواسسط ببودابسست تحت إاشسراف الطاقم الفني
في بطولة العالم ل أ
المتكون من المدربين فراطسسة مراد وبورنان براهيم و أاعراب حمزة و
عبد الباقي بلميلي.
’دوار التصسفوية من  21الى  26أاوت ليفتح بعدها المجال للدور
وتقام ا أ
ربع النهائي ( 26و 27اوت) و نصسف النهائي ( 28اوت) بينما تجرى
المناز’ت النهائية يومي  30و  31اوت حسسب البرنامج الذي سسطرته
ا’تحادية الدولية للمÓكمة.

مرة أاخرى  ⁄يحظ بثقة اŸدرب غوارديول
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ﬁرز يÓزم مقأعد بد’ء مأنشسسس Îسسيتي
ي -ب-دو أان الÓ-عب ال-دو‹
ا÷زائ- - - - - -ري ري - - - - -اضس ﬁرز
ِب - - -صس- - -دد ف- - -ق- - -دان م- - -رك- - -زه
لسس - -اسس ّ- -ي ،ال - -ذي “ّت - -ع ب - -ه
ا أ
ِل - -فÎة ط - -وي- -ل- -ة ‘ ف- -ري- -ق- -ه
السس - - -اب- - -ق ل- - -يسس Îسس- - -ي- - -ت- - -ي
ل‚ليزي.
ا إ
وتابع الجناح رياضس محرز بعد
ظ -ه -ر السس -بت ِل -ث -ان-ي مّ-رة ع-ل-ى
التوالي من دّكة البد’ء ،مباراة
فريقه الجديد مانشسسستر سسيتي،
ف -ي ب -ط -ول -ة إان -ج-ل-ت-را ل-ل-م-وسس-م
الجديد.
وتعادل مانشسسستر سسيتي ِبنتيجة
( )1-1م - - - - -ع ال - - - - -مضس - - - - -ي- - - - -ف
ولفرهمبتون ،ضسمن إاطار الجولة
ال - - - -ـ  3م- -ن ع- -م- -ر م- -ن -افسس -ة
«البريمرليغ».
ودخل محرز أارضسية الميدان في
ال -دق -ي-ق-ة الـ  ،85ب-ديِ Ó-ل-زم-ي-ل-ه
م - -ت - -وسس - -ط ال - -م- -ي- -دان رح- -ي- -م
سسترلينغ .وحينها كان فريقهما
«السسيتيزن» مُتعاد’ في النتيجة
(.)1-1
وب -ع -د خ -وضس -ه ال -م-ب-اراة اأ’ول-ى
أاسس- -اسس- -ي- -ا ،ف- -ق- -د م- -ح -رز ث -ق -ة
ال -م -درب ج -وسس -يب غ -واردي-و’،

ون - - - - -زل إال- - - - -ى درك الÓ- - - - -عب
اإ’ح-ت-ي-اط-ي ف-ي ال-جولة الثانية،
وت-كّ-رر السس-ي-ن-اري-و ف-ي ال-مشس-ه-د
ال -ث -الث .رغ -م غ -ي -اب م -ت-وسس-ط
ال- -م- -ي- -دان ك -ي -ف -ي -ن دي ب -روي -ن
الُمصساب.

وت- - -ن- - -ت- - -ظ- - -ر ري- - -اضس م - -ح - -رز
ومانشسسستر سسيتي مباراة رسسمية
أاخ -رى ،أام -ام ال -زائ -ر ن -ي-وك-اسس-ل
السسبت المقبلِ .لحسساب الجولة
الرابعة من عمر بطولة إانجلترا.

–سسبا Ÿواجهة ا–اد العاصسمة ‘ كأاسس الكاف

بعثة غور مأهيأ الكيني –ل اليوم بأ÷زائر
تدخل رئيسس جمهورية
ك -ي -ن -ي -ا ،أاوه -ورو ك -ي -ن-ي-ات-ا،
لن-ق-اذ ن-ادي غ-ور
شس -خصس -ي -ا إ
لقصس- -اء م- -ن
م - -اه - -ي - -ا م - -ن ا إ
اŸن -افسس -ة ال -ق -اري -ة ،ب-ع-دم-ا
اق- - -ت - -ن - -ى ت - -ذاك - -ر السس - -ف - -ر
اÿاصس- - -ة Ãم- - -ث - -ل ال - -ك - -رة
ال- -ك -ي -ن -ي -ة إا ¤ا÷زائ -ر م -ن
م- - - -ال- - - -ه اÿاصس أامسس- - - -ي- - - -ة
ا÷م- - - -ع - - -ة ،وذلك ح - - -ت - - -ى
لشسبال ديÓن ك،Ò
يتسسنى أ
التنقل إا ¤ا÷زائر Ÿواجهة
ا–اد ال- -ع- -اصس- -م -ة◊ ،سس -اب
لخÒة
ا÷ولة السسادسسة وا أ
م -ن مسس -اب -ق -ة ك -أاسس ال–اد
لرب-ع-اء اŸق-بل،
لف-ري-ق-ي ا أ
ا إ
اŸق - - -ررة ع - - -ل - - -ى م- - -ل- - -عب 5
لوŸبي.
جويلية ا أ
وكانت مشساكل مالية هّددت في
اأ’يام اأ’خيرة النادي الكيني في
التنقل إالى الجزائر ،قبل خرجة
الرئيسس الكيني الذي وضسع حدا
لكل الشسكوك التي حامت حول
إام -ك-ان-ي-ة م-ق-اط-ع-ة غ-ور م-اه-ي-ا
لسسفرية الجزائر ،علما أان بعثة
ن - -ادي غ - -ور م- -اه- -ي- -ا سس- -ت- -ح- -ل
ب - -ال- -ج- -زائ- -ر ال- -ي- -وم اإ’ث- -ن- -ي- -ن،
وسستجري حصسة تدريبية واحدة

على ملعب  5جويلية اأ’ولمبي،
ف -ي ن -فسس ت-وق-يت ال-م-ب-اراة ،أاي
في السساعة الثانية زوا’.
وق- -الت الصس- -ح- -اف- -ة ال -ك -ي -ن -ي -ة،
الصسادرة أامسس اأ’حد بالعاصسمة
«ن -ي -روب-ي» ،إان ال-رئ-يسس أاوه-ورو
كينياتا ،ضسخ ما قيمته  6مÓيين
شسيلينغ ،أاي ما يعادل  500مليون
سسنتيم بالعملة الجزائرية ،وذلك

لتغطية مصساريف تنقل الفريق
إال -ى ال -ج -زائ -ر ،حسسب م -ا أاك -ده
أامين مال النادي الكيني صسالي
ب - -ول - -و ،لـ «داي - -ل - -ي ن - -اسس - -ي- -ون»
المحلية.
ج -دي -ر ب-ذك-ره ،أان إادارة ال-ن-ادي
م -ت -م -ث -ل -ة ف -ي ال -رئ-يسس أام-ب-روز
أاوتينو راشسير ،كانت قد شسكرت،
على موقعها الرسسمي ،الرئيسس

–سسبا Ÿواجهة جنوب إافريقيا ‘ تصسفيات «الكان»

عمروشش يÈمج تربصسأ –ضسÒيأ Ÿنتخب ليبيأ

ت-ت-وّج-ه بعثة اŸنتخب
ال-ل-ي-ب-ي ،ل-ل-ع-اصسمة اŸصسرية
ال- - -ق- - -اه- - -رة ،ل - -ل - -دخ - -ول ‘
معسسكر –ضسÒي ،اسستعداًدا
Ÿواج-ه-ة ج-ن-وب أاف-ري-ق-يا8 ،
سس - -ب - -ت - -م ÈاŸق- -ب- -ل ،ضس- -م- -ن
ا÷ول - - -ة ال - - -ث - - -ان- - -ي- - -ة م- - -ن
ل·
ال- -تصس- -ف- -ي -ات اŸؤوه -ل -ة أ
أافريقيا .2019
وقال عادل عمروشس ،مدرب
م- -ن- -ت- -خب ل -ي -ب -ي -ا ،إان م -عسس -ك -ر
القاهرة يأاتي في إاطار مواصسلة
ال -ت -حضس -ي -ر ل -م -واج -ه -ة ج -ن -وب
أافريقيا.
وأاضس - - - -اف ع - - - -م - - - -روشس ،ف- - - -ي
تصس-ري-ح-ات ل-لصس-ف-ح-ة ال-رسس-مية
لÓتحاد الليبي ،أان الفريق بدأا

ا’سستعداد ،من خÓل معسسكره
ال- - - -ذي أاق- - - -ي - - -م ف - - -ي ت - - -ونسس.
ووج- - -ه ع- - -م- - -روشس ،خ - -ط - -اب ً- -ا
ل Ó-ع -ب -ي -ن ،بضس -رورة ال -حضس-ور،
والسسفر مع بعثة المنتخب إالى
م-عسس-ك-ر ال-ق-اه-رة ،مشس-دًدا على
أان أاي ’عب سس- -ي- -ت- -خ- -ل- -ف ع- -ن
ال -حضس -ور ،سس -ي -ت -م ح-رم-ان-ه م-ن
ال -ل -عب م -ع ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي،
طوال فترة تواجده على رأاسس
الجهاز الفني.
ضس -م ال -ج-ه-از ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ن-ت-خب
الليبي ،بقيادة الجزائري عادل
عمروشس’ ،عب فريق ا’تحاد
المنتقل حديثاً من خليج سسرت،
رب -ي -ع الشس -ادي ،ل -ق-ائ-م-ة م-ب-اراة
ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا ف-ي ال-تصس-فيات

اإ’فريقية.
وسس - -ي - -ت - -واج- -د الشس- -ادي خÓ- -ل
م -عسس -ك-ر ال-م-ن-ت-خب ال-ق-ادم ف-ي
مصس -ر ،وال -ذي ي -أات -ي اسس-ت-ع-دادا
ل -م -ب-اراة م-ن-ت-خ-ب-ن-ا أام-ام ج-ن-وب
إافريقيا يوم  8سسبتمبر القادم،
في مدينة دربن ضسمن الجولة
الثانية من التصسفيات اإ’فريقية
. 2019
وسس -ب -ق وأان ت -م اسس -ت -دع-اء رب-ي-ع
الشس - -ادي ل - -ل - -ت- -ج- -م- -ع السس- -اب- -ق
ل- - -ل- - -م- - -ن- - -ت- - -خب ف- - -ي ت- - -ونسس.
وقدم الÓعب ( 24عاما) ،رفقة
خليج سسرت ،أاداء كبيرا بالموسسم
ال- -م- -اضس- -ي ،خÓ- -ل مسس -اب -ق -ت -ي
ال -دوري وال -ك-أاسس ،وُت-وج ه-داف-ا
للفريق بنهاية الموسسم.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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مغأدرته ريأل بيتيسس امر وارد
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براهيمـ ـي يصسـ ـاب مع بورتو و مشساركته بودبوز ﬁل اهتمام ‘ نادي ريال السسباÊ
أامـ ـام غـامبيـ ـا ﬁـ ـل شسـ ـك

لسس-ب-أÊ
دخ -ل ال Ó-عب ال -دو‹ ا÷زائ -ري ري -أضس ب -ودب -وز لعب ن -أدي ري -أل ب -ي -ت -يسس ا إ
اهتمأمأت نأدي فيأريأل الإسسبأ Êالذي يريد ضسمه قبل نهأية «اÒŸكأتو» الصسيفي ا◊أ‹.

اضسحت مشسأركة الدو‹ ا÷زائري يأسس Úبراهيمي ‘ مبأراة غأمبيأ
ﬁل شسك بعد الصسأبة التي تعرضس لهأ خÓل مبأراة فريقه بورتو
وغيمأريشس ‘ الدوري الÈتغأ‹ ،والتي عرفت مغأدرة براهيمي
لرضسية اŸيدان بسسبب الصسأبة.

»°ù«ªM QÉªY

لم يتمكن ألدولي ألجزأئري يأسشين برأهيمي
سشهرة أول أمسس من موأصشلة ألمبأرأة ألتي
جمعت بين فريقه بورتو وفيتوريأ غيمأريشس
أين خرج مصشأبأ ويعأني ألجزأئري من آألم في
ألفخذ وقد يبتعد عن ألميأدين لمدة أسشبوعين
وهو مأ يعني أحتمأل غيأبه عن مبأرأة غأمبيأ.
وتدأولت مختلف ألصشحف ألبرتغألية خبر إأصشأبة
أل-دول-ي أل-ج-زأئ-ري أل-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر أل-ث-أن-ي-ة له هذأ
ألموسشم بعد أن أصشيب أيضشأ في ألفخذ قبل
أسش -ب -وع -ي-ن ول-م ي-كشش-ف ن-أدي ب-ورت-و ع-ن ح-ج-م
إأصشأبة برأهيمي ألذي يوأصشل ألتألق في «ألسشوبر
ليغأ» بعد تسشجيله لثأني أهدأفه في ألبطولة يوم
أول أمسس.
جح غيأب برأهيمي لمدة أسشبوعين
وير ّ
و ه -ي أل -ف -ت -رة أل -ت -ي ل -ن تسش -م -ح ل -ه
بألتوأجد في قأئمة مبأرأة غأمبيأ،
خأصشة أن ألمبأرأة سشتجري في 8
سش-ب-ت-م-ب-ر أل-م-ق-بل وأصشأبته في ألوقت
أل -ح -أل -ي سش -ت -ج -ع-ل-ه ي-خ-رج م-ن حسش-أب-أت

رغم خسسأرة فريقه شسألكه

بلمأضشي.
وسش-ي-ك-ون غ-ي-أب ب-رأه-ي-م-ي ع-ن م-ب-أرأة غ-أم-ب-ي-أ
ضشربة قوية للمنتخب وألمدرب بلمأضشي ألذي
كأن يرأهن عليه في ظل توأجده في ليأقة بدنية
جيدة وحتى من ألنأحية ألفنية ألÓعب ظهر
بوجه جيد في ألمبأريأت ألمأضشية.
وإأنقأذ ألنجم ألدولي ألجزأئري يأسشين برأهيمي
سشهرة أول أمسس ألسشبت للهزيمة رفقة فريقه
بورتو ضشد فيتوريأ غيمأريشس في ألجولة ألـ 3من
ألدوري ألبرتغألي ألممتأز وإأنتهى أللقأء بفوز
ألضشيوف بثÓثية لهدفين على ملعب «ألدرأغأو»
بعد أن كأن زمÓء برأهيمي مُتفوقين بهدفين
دون رد.
وسشجل نجم ألخضشر ألهدف أألول للتنين في
ألدقيقة ألـ 37قبل أن يترك مكأنه لزميله كورونأ
في ألدقيقة ألـ 51بسشبب أإلصشأبة ألتي تبعده عن
ألميأدين لفترة غير قصشيرة وهو أألمر ألذي ل
يصشبّ ف -ي مصش -ل -ح-ة ألÓ-عب ،خ-أصش-ة أن-ه ي-ري-د
أيضشأ ألرحيل وأصشأبته في هذأ ألوقت معنأه
صش -رف أألن -دي -ة أل -ت -ي ت-ري-ده أل-ن-ظ-ر ع-ن ف-ك-رة
ضشمه.

ب ـ ـن طال ـ ـب يفتتـ ـ ـح ع ـ ـداده التهديف ـ ـي ف ـ ـ ـ ـي «البوندسسليغ ـ ـا»
جل الÓعب الدو‹ ا÷زائري نبيل بن
سس ّ
طألب مسسأء اول امسس السسبت ،أاّول هدف له
ِب -أأل -وان ف -ري -ق شس -أل -ك -ه ‘ ،ضس-رب-ة ان-طÓ-ق-ة
بطولة أاŸأنيأ للموسسم الكرويّ ا÷ديد.

وخسش -ر ف -ري -ق شش -أل -ك-ه ِب-ن-ت-ي-ج-ة ( )2-1أم - -أم
أل -مضش -ي -ف ن -أدي ف -ول -فسش -ب -ورغ ،ضش-م-ن إأط-أر
ألجولة أألولى من عمر بطولة ألمأنيأ نسشخة
.2019 - 2018
ودخل متوسشط ألميدأن نبيل بن طألب أرضشية
ألميدأن في ألدقيقة ألـ  ،83بدي Óلِزميله في
أل-خ-ط ن-فسش-ه سش-ي-وأت سش-ي-ردأر .وح-ي-ن-ه-أ ك-أن
فريقهمأ ششألكه ُمتخّلفأ في ألنتيجة ِبهدف
دون رّد.
جل نبيل بن طألب هدف فريقه ششألكه قبل
وسش ّ
دق -ي-ق-ة ف-ق-ط م-ن ن-ه-أي-ة أل-م-ب-أرأة ،وذلك م-ن
ضشربة جزأء ،مُعأدل كّفة ألنتيجة (ِ .)1-1علمأ
أن أل -م -ح -ل -ي-ي-ن أف-ت-ت-ح-وأ ب-أب أل-تسش-ج-ي-ل ف-ي
ألدقيقة ألـ  ،33ثم أضشأفوأ هدف ألفوز في
ألوقت بدل ألضشأئع ( ،)4+90مُسشتغّلين ألنقصس
ألعددي ِلفريق ششألكه.
وأكمل فريق ششألكه ألمبأرأة بِعششرة لعبين،
ب -ع -د أن ط-رد أل-ح-ك-م سش-أح-ة أل-م-دأف-ع م-أت-ي-أ
نأسشتأتيتشس في ألدقيقة ألـ .65
وبأت نبيل بن طألب يحوز في رصشيده هدَفين
ِبزيّ فريق ششألكه :توقيع في بطولة ألمأنيأ
وآأخر في كأسس هذأ ألبلد ،للموسشم ألكرويّ

ألجديد.
وتنتظر نبيل بن طألب وفريقه ششألكه مبأرأة
رسشمية أخرىُ ،تجرى أمأم ألزأئر هيرتأ برلين
ف - -ي ألـ  2م-ن سش-ب-ت-م-ب-ر أل-م-ق-بل ،ضشمن إأطأر

أل - -ج - -ول - -ة أل - -ث- -أن- -ي- -ة م- -ن ع- -م- -ر م- -ن- -أفسش- -ة
«أل -ب -ون -دسش-ل-ي-غ-أ» .م-ع أإلشش-أرة إأل-ى أن ه-ي-رت-أ
ب -رل -ي -ن ف -أز ِب -ن -ت-ي-ج-ة ( )0-1ع- -ل- -ى ألضش -ي -ف
نورنبورغ ،مسشأء ألسشبت.

عودته ا ¤اÓŸعب منتظرة بداية سسبتمÈ

لمكانية مغادرته نابو‹ ‘ «اÒŸكاتو»
غولم ُيلّمح إ

ي- -ع- -م- -ل الÓ- -عب ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري
ف -وزي غ Ó-م ج -أه-داُ ،مّ-ت-ب-ع-أ ت-ع-ل-ي-م-أت
لي-ط-أ‹ ،ع-ل-ى
ط -ب-يب ف-ري-ق-ه ن-أب-و‹ ا إ
أامل شسفأئه ‘ التأريخ اŸنأسسب.

ونششر فوزي غÓم في أحدث ظهور له عبر موقع
ألتوأصشل أإلجتمأعي «تويتر» صشورة لهُ ،تظهره
ي -خضش -ع ِل -م -رأن ط -بّ-ي ب-دنّ-ي ،وق-د عّ-ل-ق ق-أئ:Ó-
«أذهب إألى أبعد نقطة ُممكنة لمأ تششعر ِبأّنك
ِبخير .وأقهر مأ ُيعيقك حينمأ تششعر بِأّنك في
حألة نفسشية سشّيئة».
كمأ عّبر ألمدأفع ألدولي ألجزأئري عن تششّكرأته
للذين تعأطفوأ معه ،بعد تمّدد فترة غيأبه عن
ألمنأفسشة.
وفي تغريدة أخرى مسشأء أول ألسشبت ،لكن مُثيرة
للجدل ،كتب فوزي غÓم« :من ألممكن أن أغأدر
مدينة نأبولي ذأت يوم ،لكن دعوني أتمتّع ـ أآلن
ـ ِب -ه -ذأ أل -مشش -ه -د أل -ب -دي -ع» ،ح-يث نشش-ر أل-دول-ي
ألجزأئري صشورة لِمدينة نأبولي.
وعّلق زميله ألسشأبق في فريق نأبولي حأرسس
أل-م-رم-ى أإلسش-ب-أن-ي ب-يّ-ب-ي ري-ن-أ ،ق-أئ« :Ó-م-ن-ظ-ر
جميل يأ غÓم ..أليسس كذلك؟!».
وكأن بيّبي رينأ قد أنتقل مطلع جويلية ألمأضشي
إأل -ى ف -ري -ق م -يÓ-ن آأسش-ي أإلي-ط-أل-ي ،ب-ع-د ثÓ-ث-ة
موأسشم مّثل فيهأ ألوأن نأدي نأبولي.
ب -ي -ن -م -أ ت -ه -أط -لت ردود أنصش -أر ف -ري -ق ن -أب -ول -ي
ُمتسشأئلين عن مضشمون مأ ُيريد غÓم توصشيله،
بعد أن أششتّموأ رأئحة ألودأعِ .علمأ أن ألدولي
أل-ج-زأئ-ري م-رت-ب-ط م-ع ن-أدي ع-أصش-م-ة أل-جنوب

كشش -فت وسش -أئ -ل إأع Ó-م م -ق-رب-ة م-ن
نأدي ريأل بيتيسس نق Óعن قنأة
«لسش -ي -كسش -ت -أ» أإلسش-ب-أن-ي-ة أن
ن -أدي ف -ي -أري-أل ي-رغب ف-ي
ضش- -م ب- -ودب- -وز ل -ت -ع -ويضس
رحيل لعبيه ألسشأبقين
سش- -أم- -ي ك -أسش -ت -ي -ي -خ -و
وأل- - -روسش - -ي دي - -ن - -يسس
تشش-ي-ري-تشش-ي-ف أل-ل-ذي-ن
غأدرأ ألفريق مؤوخرأ.
وكأن بودبوز قد تألق
ف- -ي ن- -ه -أي -ة أل -م -وسش -م
أل - -م - -أضش - -ي م - -ع ري- -أل
بيتيسس ،حيث سشأهم في
ق -ي -أدت -ه ل -ل -مشش -أرك -ة ف -ي
م-ن-أفسش-ة أل-دوري أألوروبي،
ك -م-أ ب-رز أيضش-أ خÓ-ل م-رح-ل-ة
أل -ت -حضش -ي -رأت ألصش -ي-ف-ي-ة ب-ع-د أن
سشجل  5أهدأف في  5مبأريأت ودية
ششأرك فيهأ .وهو مأ جعله محل أهتمأم ألعديد
م-ن أألن-دي-ة أألوروب-ي-ة ،وم-ن-ه-أ ب-يشش-ي-كتأشس ألتركي
ألذي عرضس أألسشبوع ألمأضشي مبلغ  15مليون يورو
ع -ل-ى ري-أل ب-ي-ت-يسس قصش-د ألسش-ت-ف-أدة م-ن خ-دم-أت
أل Ó-عب ،ل -ك -ن أل -ن -أدي أإلسش-ب-أن-ي رفضس أل-ع-رضس،
مؤوكدأ رغبته في ألحتفأظ بنجمه .وبحسشب ألقنأة
أإلسشبأنية ،فإأن إأدأرة ريأل بيتيسس ترى في بودبوز
ألحل أألمثل لدعم خط هجوم ألفريق .ووأصشلت
ت -ق -ول إأن إأدأرة ري -أل ب -ي -ت-يسس ق-د ت-غ-ي-ر رأي-ه-أ ف-ي
ألموضشوع ،حيث سشتسشمح لÓعبهأ بألرحيل في حألة
وصشول عرضس مغر من ألنأحية ألمألية ،خأصشة أنهأ
تعأقدت مؤوخرأ مع ألÓعب رأفينيأ ألكأنتأرأ ألذي

ي -نشش -ط ف -ي ن -فسس م -نصشب أل -دول-ي
ألجزأئري.
ق- -أمت إأدأرة ري- -أل ب- -ي- -ت- -يسس
ألسش - -ب - -أن - -ي ب - -ت- -حصش- -ي- -ن
م - -ه - -أج - -م - -ه- -أ أل- -دول- -ي
أل- - -ج- - -زأئ- - -ري ري- - -أضس
بودبوز بششرط جزأئي
جديد ،تم تدوينه في
عقده مع ألفريق ألذي
أنضشم إأليه صشيف ألعأم
ألمأضشي.
وكشش - - -فت ت - - -ق- - -أري- - -ر
صش-ح-ف-ي-ة أسش-ب-أن-ي-ة ب-أن
إأدأرة أل -ن-أدي أألن-دلسش-ي
قأمت برفع قيمة ألششرط
ألجزأئي لفسشخ عقد بودبوز
إألى  32مليون يورو ،مضشيفة
إألى أن ذلك يدخل في أطأر قطع
ألطريق على أألندية ألتي أعربت عن
رغ -ب -ت -ه -أ ف -ي ضش -م-ه م-ؤوخ-رأ ،ف-ي صش-ورة ن-أدي
بيششيكتأشس ألتركي ألذي كأن قد عرضس مبلغ 15
مليون يورو على ريأل بيتيسس من أجل ألتخلي عن
لعبه ألجزأئري ،لكن ألنأدي ألسشبأني رفضس ذلك،
وق -رر ألح -ت -ف -أظ ب Ó-ع -ب -ه ،خ -أصش -ة وأن أل -ف-ري-ق
سشيششأرك في ألموسشم ألجديد في منأفسشة ألدوري
أألوروبي.
تجدر أإلششأرة إألى أن إأدأرة ريأل بيتيسس قأمت
أيضش -أ ب -رف -ع ق -ي -م -ة ألشش-رط أل-ج-زأئ-ي ل-م-دأف-ع-ه-أ
ألجزأئري عيسشى مأندي إألى مبلغ  50مليون يورو،
في بدأية ألصشيف ألجأري ،بعد أن أعربت عدة
أندية أوروبية عن رغبتهأ في ألتعأقد معه.

مطألب ببذل ›هودات إاضسأفية

بلفوضسي ـ ـل يفشسـ ـ ـل ف ـ ـي الظف ـ ـر Ãكان ـ ـة
أاسساسسي ـ ـة ب ـ ـ ه ـ ـوفنه ـ ـاË

ل-م ي-ح-ق-ق إأسش-ح-أق ب-ل-ف-وضش-يل
أل -م -ه -أج -م أل -دول-ي أل-ج-زأئ-ري،
سش- -ه- -رة أول أمسس أم- -ن -ي -ت -ه ف -ي
ألمششأركة ولو كأحتيأطي في أول
ي -وم م-ن أل-ب-ون-دسش-ل-ي-غ-أ ،ع-ن-دم-أ
سشأفر فريقه ألجديد هوفنهأيم
إأل-ى م-ي-ون-ي-خ ،ل-موأجهة ألعمÓق
أل-ك-ب-ي-ر ب-أي-رن م-ي-ون-يخ ،وسشأرت
أل -م -ب -أرأة ف -ي أت -ج -أه ل-م ي-خ-دم
ب- -ل- -ف- -وضش- -ي- -ل ،ح- -يث إأن ف -ري -ق
أوف -ن -ه -أي -م ع -أدل أل-ن-ت-ي-ج-ة ف-ي
ألدقيقة  57بعد أن كأن منهزمأ
ب- -ه- -دف ن- -ظ- -ي -ف ،ب -ي -ن -م -أ ك -أن
أل-م-درب أألل-م-أن-ي ن-أج-ي-لسش-مأن
لنأدي أوفنهأيم يفكر في إأقحأم
ب-ل-ف-وضش-ي-ل ل-دع-م خ-ط أل-هجوم،
ولكن هدف ألتعأدل لهوفنهأيم
لم يكن فأل على بلفوضشيل ،حيث
بأششر مدرب ألفريق دعمه لخط
أل- -وسش- -ط وأل- -ه- -ج- -وم م- -ن أج -ل
أل -ح -ف -أظ ع -ل-ى ت-ع-أدل سش-ي-ك-ون
ب -ط -ع -م أل -ف-وز ،ف-أدخ-ل لع-ب-ي-ن
ل -ل -دف -أع ع-ن أل-ت-ع-أدل ،وع-ن-دم-أ
سشجل ألبيأرن من ضشربة جزأء
من ليفوندوفسشكي في ألدقيقة
 82وأضش -أف ه -دف -أ ث -أل -ث -أ ف-ي
ألوقت بدل ألضشأئع من ألهولندي
روبن ،كأن مدرب هوفنهأيم قد
أششرك ثÓثة أحتيأطيين ،فخأب
رج-أء ب-ل-ف-وضش-ي-ل أل-ذي ت-أب-ع من

مقأعد ألحتيأط أألجوأء ألعأمة
ل- -ل- -دوري أألل- -م- -أن- -ي أل- -م- -م -ت -ع
وأل- -ح- -م- -أسش- -ي ،رغ- -م أن ب -ي -أرن
م -ي -ون-ي-خ يسش-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه ف-ي ك-ل
موسشم.
وع -ل -ى ب -ل -ف -وضش -ي -ل أل-ك-ف-أح ألن
هجوم ووسشط هجوم هوفنهأيم
يضش- -م أل- -ب -رأزي -ل -ي ج -ول -ي -ن -ت -ون
وأل- -م- -ج- -ري زألي وأألل- -م- -أن- -ي
ششولتز وألتششيكي كيديرأبأك ،مأ

يجعل مهمته صشعبة وفي حألة
ت - - - - -ج- - - - -أوزه- - - - -أ ،ول- - - - -عب دور
ألمجموعأت من رأبطة أبطأل
أوربأ مع فريق ألمأني سشيكون
ب -ل -ف -وضش -ي -ل ق -د ن -ج -ح ف -ي ع ّ-ز
عطأئه ،بألتوأجد في مكأن لئق
في أوربأ ،وسشيكون إأضشأفة قوية
ف -ي ه -ج -وم أل -م -درب أل -ج -دي -د
ل-ل-خضش-ر ج-م-أل ب-ل-م-أضش-ي أل-ذي
وضشعه في قأئمته ألموسشعة.

بعد الفوز على نظÒه التونسسي

لقل من  17سسنة ينعشش
اŸنتخب الوطني أ
آاماله ‘ التأاهل لكأاسش إافريقيا

أإليطألي بِعقد ،تنقضشي مّدته صشيف .2022
ويششكو فوزي غÓم إأصشأبة على مسشتوى ألركبة
تعّرضس لهأ مطلع نوفمبر ألمأضشي ،أجبرته على
إأج -رأء ع -م -ل -ي -تَ -ي -ن ج -رأح -ي َ-ت-ي-ن ف-ي ت-أريَ-خ-ي-ن
ُمتبأينَين .ومأزأل لِحّد أآلن لم يلعب أيّ لقأء.

وكأن طبيب نأدي نأبولي أإليطألي قد طمأن
ف -وزي غÓ-م ف-ي أألّي-أم أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-م-أضش-ي-ةِ ،ب-أن
ششفأءه أقترب .وتوّقع عودة ألدولي ألجزأئري
إألى ألمنأفسشة في أكتوبر ألمقبل.

لقل من  17سسنة
بعث اŸنتخب الوطني أ
حظوظه ›ددا ‘ التأهل إا ¤كأسس إافريقيأ
ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة اŸق-ررة ال-ع-أم اŸق-ب-ل ب-ت-ن-زانيأ،
بفوزه على منتخب تونسس منظم دورة ا–أد
شسمأل إافريقيأ بهدف Úدون مقأبل.
وثأر أششبأل ألمدرب بوجلة ألنفسشهم بفوزهم
على تونسس بـ  2ـ  ،0سشهرة أول أمسس بمدينة
سشوسشة ،لحسشأب ألجولة ألثأنية من دورة أتحأد
ششمأل إأفريقيأ ألمؤوهلة إألى كأسس إأفريقيأ ألقل
من  17سشنة .وسشيسشمح هذأ ألنتصشأر للفريق
ألوطني بألعودة للمنأفسشة على بطأقة ألتأهل
إألى «ألكأن» بعد أن تقلصشت حظوظه بسشقوطه
ف- -ي أل- -ل- -ق -أء أألول أم -أم م -ن -ت -خب أل -م -غ -رب
بخمأسشية لهدفين.
ووقع على هدفي ألخضشر ألÓعب ألمـتألق في
صش- -ف- -وف ن- -أدي ب -أرأدو ري -أضس رح -م -ون ف -ي
ألدقيقتين ألـ 58وألـ 78من ألمبأرأة .كمأ تمكن

ح -أم -ي ع -ري-ن أل-م-ن-ت-خب أل-وط-ن-ي م-ن إأن-ق-أذ
م -رم-أه ب-أل-تصش-دي ل-رك-ل-ة ج-زأء ف-ي أل-دق-ي-ق-ة
ألـ ،66كأنت منعرج أللقأء ،حيث حرم نسشور
قرطأج من تعديل ألنتيجة.
وت-ب-ق-ى ح-ظ-وظ م-ن-ت-خ-ب-ن-أ ألوطني قأئمة في
ألتأهل إألى كأسس أمم إأفريقيأ  2019رغم فوز
ألمغرب على ليبيأ  0-1لكن مصشيره ليسس بيده،
إأذ ينبغي عليه ألفوز على ليبيأ وأنتظأر تعثر
منتخب أسشود أألطلسس أمأم تونسس في ألجولة
أل -ث -أل -ث -ة ،وف -ي ه -ذه أل -ح -أل -ة سش-ي-ح-دد ف-أرق
أألهدأف بين ألمنتخبين ألمتأهل إألى كأسس
إأفريقيأ.
ول -حسش -أب أل -ج-ول-ة أل-ث-أل-ث-ة وأألخ-ي-رة ،ي-ق-أب-ل
أل-خضش-ر ف-ري-ق ل-ي-ب-ي-أ ،ب-ي-ن-م-أ يوأجه ألمنتخب
ألمغربي نظيره ألتونسشي .وإأذأ أنهزم ألمنتخب
أل- -م -غ -رب -ي وف -أزت أل -ج -زأئ -ر ،ف -إأن أل -ت -أه -ل
سشيتحدد بفأرق أألهدأف.
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إعدإد :عب ـد إلق ـادر
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إلقناعة وعدم إلتطلع إ ¤ما ‘ أإيدي إآلخرين خلق إلصسا◊Ú
ت إا ¤السسيدة عائشسة  -رضسي الله عنها  -سسÓل
أاُْهدَِي ْ
م- -ن ع- -نب ،ف- -أاخ- -ذت ت- -تصس- -دق ب- -ه- -ا ع -ل -ى ال -ف -ق -راء
واŸسساك ،Úوكانت جاريتها قد أاخذت سسلة من هذه
السسÓل وأاخفتها عنها ،و‘ اŸسساء أاحضسرتها ،فقالت
لها السسيدة عائشسة  -رضسي الله عنها  :-ما هذا؟
ف -أاج -ابت ا÷اري -ة :ادخ -رُت -ه ل -ن -أاك-ل-ه .ف-ق-الت السس-ي-دة
ع -ائشس -ة  -رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه -ا  :-أام -ا ي -ك -ف -ي ع -ن-ق-ود
أاوعنقودان؟
ذهب الصسحابي ا÷ليل حكيم بن حزام إا ¤النبي ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ وسسأاله أان يعطيه من األموال ،فأاعطاه.
ث -م سس -أال -ه م-رة ث-ان-ي-ة ،ف-أاع-ط-اه .ث-م سس-أال-ه م-رة ث-ال-ث-ة،
فأاعطاه النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ ثم قال له مُعuلًما:
(يا حكيم ،إان هذا اŸال َخضِسٌر حلو (أاي أان اإلنسسان
Áيل إا ¤اŸال كما Áيل إا ¤الفاكهة ا◊لوة اللذيذة)،
فمن أاخذه بسسخاوة نفسس (بغ Òسسؤوال ول طمع) بورك
ك له فيه،
له فيه ،ومن أاخذه بإاشسراف نفسس  ⁄يَباَر ْ
وكان كالذي يأاكل ول يشسبع ،واليد العليا (التي تعطي)
خ Òم -ن ال -ي -د السس -ف -ل -ي (ال -ت -ي ت -أاخ-ذ) .م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه
فعاهد حكيم النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أال يأاخذ
شسيًئا من أاحد أابًدا حتى يفارق الدنيا .فكان أابوبكر
الصسديق  -رضسي الله عنه  -يطلبه ليعطيه نصسيبه من
اŸال ،فÒفضس أان يقبل منه شسيًئا ،وعندما تو ¤عمر -
رضسي الله عنه  -اÓÿفة دعاه ليعطيه فرفضس حكيم،
فقال عمر :يا معشسر اŸسسلم ،Úأاشسهدكم على حكيم
أا Êأاعرضس عليه حقه الذي قسسمه الله له ‘ هذا الفيء
(ال - - - -غ- - - -ن- - - -ي- - - -م- - - -ة) ،ف- - - -ي- - - -أاب- - - -ى أان ي- - - -ق- - - -ب- - - -ل- - - -ه.
وه -ك -ذا ظ s-ل ح -ك -ي -م ق-انً-ع-ا ،ل ي-ت-ط-ل-ع إا ¤اŸال ب-ع-د
نصسيحة رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم ،التي تعsلم
منها أال يسسأال أاحًدا شسيًئا؛ حتى إانه كان يتنازل عن
ح- - - -ق- - - -ه ،وي- - - -ع- - - -يشس م- - - -ن ع- - - -م- - - -ل- - - -ه وج- - - -ه - - -ده.
كان سسلمان الفارسسي  -رضسي الله عنه  -واليا على
إاحدى اŸدن ،وكان راتبه خمسسة آالف درهم يتصسدق
بها جميًعا ،وكان يشسÎي خوصًسا بدرهم ،فيصسنع به آانية
ف -ي -ب-ي-ع-ه-ا ب-ثÓ-ث-ة دراه-م؛ ف-ي-تصس-دق ب-دره-م ،ويشسÎي
طعامًا ألهله بدرهم ،ودرهم يبقيه ليشسÎي به خوصًسا
جديًدا.

ما هي القناعة؟
القناعة هي الرضسا Ãا قسسم الله ،ولوكان قلي ،Óوهي
عدم التطلع إا ¤ما ‘ أايدي اآلخرين ،وهي عÓمة على
صسدق اإلÁان .يقول الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ:
«قد أافلح من أاسسلم ،وُرزق كفاًفا ،وَقsنعه الله Ãا آاتاه»،

ك له فيما أاعطيُته» ،مسسلم والنسسائي
وأانا له كاره ،فيباَر ُ
واأحمد.
وقال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :اليد العليا
خ Òمن اليد السسفلى ،وابدأا Ãن تعول ،وخ Òالصسدقة
ف يِعsفُه الله ،ومن يسستغِن
عن ظهر غنى ،ومن يسستعف ْ
يْ - - - - -غِ- - - - -نِ- - - - -ه ال- - - - -ل- - - - -ه» ،م- - - - -ت- - - - -ف- - - - -ق ع- - - - -ل- - - - -ي - - - -ه
القناعة طريق ا÷نة :ب Úالرسسول ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ أان اŸسسلم القانع الذي ل يسسأال الناسس ثواُبه
ا÷نة ،فقال« :من يكفل ‹ أان ل يسسأال الناسس شسيًئا
واأتكفل له با÷نة؟» ،فقال ثوبان :أانا .فكان ل يسسأال
أاحًدا شسيًئا .اأبوداود والÎمذي وأاحمد

القناعة عزة للنفسس:

مسسلم.
قناعة الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ :كان ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ يرضسى Ãا عنده ،ول يسسأال أاحًدا شسيًئا ،ول
يتطلع إا ¤ما عند غÒه ،فكان صسلى الله عليه وسسلم
يعمل بالتجارة ‘ مال السسيدة خديجة  -رضسي الله
عنها  -فÒبح كثًÒا من غ Òأان يطمع ‘ هذا اŸال،
وكانت ُتْعَرضُس عليه األموال التي يغنمها اŸسسلمون ‘
اŸعارك ،ف Óيأاخذ منها شسيًئا ،بل كان يوزعها على
أاصس -ح -اب -ه .وك -ان ـ صس -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ي-ن-ام ع-ل-ى
ا◊صس ،Òفرآاه الصسحابة وقد أاثر ا◊صس ‘ Òجنبه،
فأارادوا أان يعدوا له فراشًسا ليًنا يجلسس عليه؛ فقال لهم:
(ما ‹ وما للدنيا ،ما أانا ‘ الدنيا إال كراكب اسستظل
–ت شس -ج -رة ،ث -م راح وت -رك-ه-ا)،الÎم-ذي واب-ن م-اج-ه
واŸسسلم يقنع Ãا قسسم الله له فيما يتعلق بالدنيا ،أاما
‘ عمل ا Òÿواألعمال الصسا◊ة فإانه يحرصس دائًما
ع -ل -ى اŸزي -د م -ن اÒÿات ،مصس -داًق -ا ل -ق -ول-ه ت-ع-ا:¤
{وت -زودوا ف -إان خ Òال -زاد ال -ت -ق-وى}[ ،ال-ب-ق-رة اآلي-ة
 .]١٩٧وقوله تعا{ :¤وسسارعوا إا ¤مغفرة من ربكم
وجنة عرضسها السسموات واألرضس أاعدت للمتق }Úآال
عمران اآلية ١٣٣
اإلنسسان القانع يحبه الله ويحبه الناسس ،والقناعة

من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة:
نسسبه ومولده وأاصسله  :هو ﬁمد بن الشسيخ احمد بن ﬁمد بن ا◊اج
السسعيد كتو من قرية تيفريت نايت ا◊اج من قرى أازفون ‘ منطقة
القبائل الكÈى ،هاجر والده ا ¤تونسس سسنة  ١٨٩٠م فراز بدينه ولغته من
مضسايقات وظلم السستعمار الفرنسسي الغاشسم ،حيث اسستقر بقرية (
بجاوة ) التابعة Ÿدينة ماطر التي تبعد عن العاصسمة تونسس بحوا‹ ٦٠
كلم ،أاين ولد مÎجمنا يوم  ١5ديسسم١٩١5 Èم ففتح عينيه على اŸصسحف
الشسريف وأاذنه على صسوت أابيه وهو يرتل القرآان الكر Ëأاناء الليل
وأاطراف النهار ألن والده الشسيخ كان من مقرئ القرآان الكر Ëومن
اŸداوم Úعلى قراءته وترتيله ،فحفظ القرآان الكر Ëوهو طف ،ÓوŸا
اتسسعت مداركه قلي Óاخذ والده يعلمه مبادئ اللغة العربية وتعاليم الدين
اإلسسÓمي ا◊نيف ،وبعد ان تعلم اŸبادئ األسساسسية للفقه اŸالكي،
وح -ف-ظ ب-عضس اŸت-ون ،أا◊ق-ه وال-ده ب-ج-ام-ع ال-زي-ت-ون-ة اŸع-م-ور ل-ي-ت-اب-ع
ﬂتلف العلوم والفنون وتخصسصس ‘ القراءات والتجويد الذي ولع بهما
ولعا شسديدا وتعلق بهما حتى كان ل يرى إال وهو يطالع الكتب اŸتعلقة
بهما ويهتم اهتماما كبÒا بكل ما يتعلق بهذين الفرع Úالشسريف،Ú
ونظرا لسسÒته ا◊سسنة و÷ده واجتهاده فقد كان ﬁبوبا من طرف
أاسساتذته ‘ الزيتونةÎﬁ ،ما من طرف زمÓئه .
شسيوخه :تلقى العلم على يد شسيوخ اأجÓء بجامع الزيتونة العظم،
لكننا نÓحظ انه من اŸشسائخ الذين بقي يذكر فضسلهم ويشسيد بجهودهم
العلمية وÃسساعدتهم له ‘ دروسسه و–صسيله العلمي ويذكرهم بكل

Óنسسان خًÒا عظيًما ‘ الدنيا واآلخرة ،ومن
–قق ل إ

فضصائل القناعة:
القناعة سسبب الÈكة :فهي كنز ل ينفد ،وقد أاخÈنا
الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ أانها أافضسل الغنى،
فقال« :ليسس الِغَنى عن كÌة الَعَرضس ،ولكن الغنى غنى
ال - - - - - -ن - - - - - -فسس»[،م - - - - - -ت - - - - - -ف- - - - - -ق ع- - - - - -ل- - - - - -ي- - - - - -ه].
وقال الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :من أاصسبح منكم آامنًا
‘ سسربه ،معاًفى ‘ جسسده ،عنده قوت يومه ،فكأا‰ا
حيزت له الدنيا»[.الÎمذي وابن ماجه] .فاŸسسلم
عندما يشسعر بالقناعة والرضسا Ãا قسسمه الله له يكون
غنيا عن الناسس ،عزيًزا بينهم ،ل يذل ألحد منهم.اأما
طمع اŸرء ،ورغبته ‘ الزيادة يجعله ذلي ًÓإا ¤الناسس،
فاقًدا لعزته ،قال الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :واْرضَس
Ãا قسسم الله لك تكن أاغنى الناسس» ،الÎمذي واأحمد
واإلنسسان الطماع ل يشسبع أابًدا ،ويلح ‘ سسؤوال الناسس،
ول يشسعر بÈكة ‘ الرزق ،قال رسسول الله ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ« :ل ُتلِْحُفوا (تلحوا) ‘ اŸسسأالة ،فوالله ل
خِرُج له مسسأالتُه ِمuني شسيًئا،
يسسأالني أاحد منكم شسيًئا فتُ ْ

ال-ق-ن-اع-ة Œع-ل صس-اح-ب-ه-ا حv-را؛ ف Ó-ي-تسس-ل-ط ع-ليه
Óخرين.
اآلخرون ،أاما الطمع فيجعل صساحبه عبًدا ل آ
وقد قال اإلمام علي  -رضسي الله عنه  :-الطمع رق
م - - - - - - -ؤوب - - - - - - -د (ع - - - - - - -ب - - - - - - -ودي - - - - - - -ة دائ - - - - - - -م- - - - - - -ة).
وقال أاحد ا◊كماء :من أاراد أان يعيشس حvرا أايام حياته؛
ف Óيسسكن قلبَه الطمعُ .وقيل :عز من قنع ،وذل من
طمع .وقيل :العبيد ثÓثة :عبد رِّق ،وعبد شسهوة ،وعبد
طمع.

القناعة سصبيل للراحة النفسصية:
اŸسسلم القانع يعيشس ‘ راحة وأامن واطمئنان دائم،
اأما الطماع فإانه يعيشس مهمومًا ،ول يسستقر على حال.
و‘ ا◊ديث القدسسي( :يابن آادم تفرْغ لعبادتي أام أ
Ó
ُÓت
صس -درك ِغ ً -ن -ى ،واأ َسُس s-د ف -ق -رك .وإان  ⁄ت -ف -ع-ل ،م -أ
صس - -درك ُشس ْ - -غ  ،Ó- -و ⁄أاسُس s- -د ف- -ق- -رك) ،اب- -ن م- -اج- -ه.
ت،
وقال أاحد ا◊كماء :سسرور الدنيا أان تقنع Ãا ُرزِْق َ
وغ- -م- -ه- -ا اأن ت- -غ- -ت- -م Ÿا  ⁄ت- -رزق ،وصس- -دق ال- -ق- -ائ -ل:
هـي ال - - - - - - -ق - - - - - - -نـاع- - - - - - -ة ل تـرضس- - - - - - -ى ب- - - - - - -ه ـا بـدل
ف- - - - -ي- - - - -ه ـا ال- - - - -ن- - - - -ع- - - - -يـم وف - - - -ي - - - -ه ـا راحـة ال - - - -بـدِن
انظـر Ÿـن مل ـك الدنيـا بأاجمـعـها
ه ـ ـ ـ ـل راح منه ـ ـ ـا بغيـ ـ ـ ـر القط ـ ـ ـ ـن والكفـ ـ ـ ـ ـِن.
فحقا إان القناعة كنز ل يفنى وهي الراحة النفسسية
Óمن واألمان،
والطمأانينة القلبية وهي اÙققة ل أ
والسسلم والسسÓم  .فحري بنا اأن نقع Ãا رزقنا الله وÃا
قق لنا من اأشسياء هي سسبب وجودنا ‘ هذه الدنيا ول
ينبغي الكفر بذلك،ألن ذلك حري بفقدانها.

إلشسيخ ﬁمد كتو رحمه إلله
إاعجاب وتقدير :
 الشس- -ي- -خ ع- -ب- -د ال -واح -داŸرغني  -الشسيخ البيجاÊ
زف- - -زون  -الشس- - -ي - -خ ع - -ل - -ي
الÎي- -ك- -ي -الشس- -ي- -خ صس -ال -ح
الكسسراوي .
عودته إا ¤أارضس الوطن :
بالرغم من اسستقرار األسسرة
‘ تونسس وتكيفها مع ا◊ياة
وت -ط -ل -ع -ه-ا ا ¤غ-د مشس-رق،
لكنه آاثر ان يعود ا ¤بÓده
وب - -الضس - -ب - -ط إا ¤مسس - -ق- -ط
رأاسس -ه ،وق -د أاصس -ب -ح ح-ديث
أاه -ل ق -ري -ت -ه ب -ع-د أان أال-ق-ى
درسس- - -ا ب - -زاوي - -ة ال - -ق - -ري - -ة
(تيفريت نايت ا◊اج) باللغة
العربية الفصسحى ،حيث أان الناسس ‘ تلك األيام رغم أانهم امازيغ ل
يتكلمون إال اللهجة المازيغية إال أانهم كانوا يقدسسون ويعشسقون اللغة
العربية ألنها لغة القرآان الكر Ëويبالغون ‘ تقدير واحÎام كل من
يحسسنها ويجيدها وينظرون إاليه نظرة اكبار واحÎام ولو كانوا ل يفهمون

منها إال القليل.
نشساطاته :تعددت ›الت نشساطاته وتنوعت ،فكان شسعلة من النشساط
يسس Òعلى منهج واضسح ل يحيد عنه ،من ثبات ‘ العقيدة ونزاهة ‘
النفسس وعلو همة وخشسية لله ‘ كل صسغÒة وكبÒة وتوزعت نشساطاته
على:
 دروسس الوعظ واإلرشساد ‘ اŸسساجد واŸصسليات ‘ كل مسساجدال- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ط- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ر ا÷زائ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ري.
 الدروسس التي كان يلقيها –ت عنوان «ا◊ديث الديني» ‘ التلفزةواإلذاع- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة ا÷زائ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ري- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ت..Ú
 تدريسس علم القراءات والتجويد Ãعهد تكوين األئمة التابع لوزارةالشس- - - - - - - - - -ؤوون ال- - - - - - - - - -دي- - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - -ة ا÷زائ- - - - - - - - - -ري- - - - - - - - - -ة..
ونظرا لتمكنه من علم القراءات والتجويد فقد اختارته الرابطة العاŸية
اإلسس Ó- -م - -ي - -ة ل - -ل - -ق- -راء واÛودي- -ن ل- -ي- -ك- -ون عضس- -وا ف- -ع- -ال ف- -ي- -ه- -ا.
وفاته :مرضس الشسيخ ‘ أاواخر حياته ،فلزم بيته Ãسسكنه باŸرادية
(ا÷زائر العاصسمة) فÎة يزوره اأصسدقاؤوه وتÓمذته إا ¤أان توفاه الله يوم
 ٣٠أاكتوبر ١٩٩٩م ،وشسيعت جنازته اإ ¤مقÈة سسيدي يحيى بالعاصسمة
ا÷زائر ،وقد حضسر جنازته خلق كث Òمن العلماء والطلبة وطبقات
ﬂتلفة من الناسس ،وأابنه الشسيخ عبد الرحمن شسيبان رئيسس جمعية
العلماء اŸسسلم - Úحفظه الله  -بكلمة مؤوثرة ،فرحمه الله واسسكنه
فسسيح جنانه.
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حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلÓدي

فالك فال أÒÿ

أ◊مل

إأذأ أنشص -غ -ل أل-ن-اسص ب-رم-يك
ب-ح-ج-ارة ألشص-ي-اط Úف-انشص-غل
أنت ب - -اح - -تضص- -ان- -ه- -م ب- -أان- -ف- -اسص
أÓŸئكة

ألثور
ك- -ل- -م- -ا أصص- -ر غÒك ع- -ل -ى ق -ل -ة
لدب ك- -ن أك Ìإأصص -رأرأ م -ن -ه ع -ل -ى كÌة
أ أ
لدب أل- -ن- -اسص ت- -ت- -ن -افسص ‘ أل -زي -ادة ل ‘
أ أ
ألنقصصان

شصريـعتنا كـجÓل ألشصـريعة
كـمالتها رأسصـخات ضصـليعه
كـأان ألـذي شصرع ألصصالـحات
أقام ألدليل فأاعلى ألشصريعه
و عـّمر فيـها ““بني صصـالح““
فزكّى ألصصـÓح جمال ألطبيعه
ل جوأسصـقها
تطـ ّ
ألضصـارعـات شصـوأخـصص –ـم- - -د رّب
ألصصنيعه

أأخبار

مثÒة

رجل بابلي كتب أقدم شضكوى
‘ ألتاريخ بسضبب سضوء أÿدمة

أ÷وزأء

ومضضة
من جميل ألعادأت أن تفكر قبل أن
تتكلم ،وأل تنظر للموضصوع من زأوية
وأح - -دة ،ول ت- -ن- -دف- -ع ‘ رأيك ح- -ت- -ى
تسص- - -م - -ع م - -ن ه - -و أوسص - -ع خÈة أو أكÌ
معرفة.

ح- -اج- -ي- -ت -ك -م ع -ل -ى شص -ج -رة
أل- -ط- -يب وأل- -ط -يب ي -ا م -اح Ó-ه -ا ه -ي
كÈت وشص - - - - - - - -ق- - - - - - - -ات وأن- - - - - - - -ا لزم
نرعاها...من تكون شصجرة ألطيب؟

حل العدد السسابق

حكم وأمثال

أ ب ت س ضم

أألسضد

ششغل
عقلـك

ألذكاء يشصع.

ذك-ر م-وق-ع ““ ““qzأن أول شص - -ك- -وى ‘
ألعا ⁄قدمها زبون ضصد سصوء وزيف
أÿدمة أŸقدمة إأ ¤ألزبائن قد تعود
إأ 3800 ¤سص-ن-ة ،ح-يث ُي-وث-ق ق-رصص
ق -د Ëرسص-ال-ة شص-ك-وى ك-ت-ب-ه-ا رج-ل ‘
جنوب بÓد ما ب Úألنهرين ‘ مدينة
أور ‘ ألعرأق..وأوضصح موقع ““ ““qzأن
رسصالة ألشصكوى عبارة عن لوح قدË
لن ‘
م -ن أل -عصص -ر أل -ب -اب-ل-ي وُي-وج-د أ آ
أŸت- - -ح- - -ف ألÈي- - -ط - -ا ،Êوأضص - -اف أن
رسص-ال-ة ألشص-ك-وى م-وج-ه-ة م-ن شصخصص
ُي -دع -ى ن-ا Êإأ ¤رج-ل آأخ-ر أسص-م-ه إأي-ا
ناصصر ،حيث يشصتكي نا Êمن ““صصنف
أل -ن -ح -اسص أÿاط -ئ أل-ذي وصص-ل إأل-ي-ه
وألتضصليل وألتأاخ ‘ Òتسصليم شصحنة
أخ- -رى““ ،حسصب م- -ا أشص -ار إأل -ي -ه ن -فسص
أŸوقع..
وت - -اب - -ع ن - -فسص أŸصص - -در أن ح- -روف
رسص -ال -ة ألشص -ك -وى م -ك -ت -وب -ة ب -ال -ل -غ-ة
لكدية ‘ ألكتابة أŸسصمارية (كتابة
أ أ
ك -انت م -ت -دأول -ة ل -دى شص -ع-وب م-ابÚ
ألنهرين وجنوب غرب آأسصيا) ،وأضصاف
أن أرتفاع أللوح يبلغ  11.6سصنتيمÎ
وسصمكه حوأ‹  2.6سصنتيم..Î
و‘ ن - -فسص ألسص - -ي - -اق ،نشص - -ر م - -وق - -ع
““ ““redditرسص - -ال - -ة ألشص - -ك - -وى أل - -ت- -ي
ترجمها ليو أوبنها ‘ Ëكتابه ““رسصائل
من بÓد ما ب Úألنهرين““ ،حيث عÈ
ن -ا Êع-ن ح-ن-ق-ه وغضص-ب-ه أل-ك-ب Òم-ن
سص -وء أŸع -ام -ل -ة ،أل -ت -ي ل-ق-ي-ه-ا رسص-ول-ه
ورغبته ‘ أسصتعادة أموأله..
وي-ب-دأ ن-ا Êرسص-ال-ت-ه ق-ائً«: Óعندما
ق -دمت ع -ن -دي ق -لت أل -ك Ó-م أل-ت-ا‹:
سص -أاع -ط -ي ج -م -ي-ل سص( Úرسص-ول ن-ا)Ê
سصبائك نحاسص ذأت جودة عالية..

للعÈة

ألسضرطان

لرضص أل -ت -ي
ب- -عضص أل -ن -اسص ل ي -رى إأل أ أ
لشص-ي-اء
لن -ه أع -ت -اد رؤوي-ة أ أ
–ت ق -دم -ي -ه أ
لشص- -ي- -اء
ألصص - -غÒة أل- -ق- -ري- -ب- -ة ول ي- -رى أ أ
أل - -ب - -ع - -ي- -دة أل- -ك- -بÒة ل- -ذأ ل ت- -ق- -ل- -ق م- -ن
تصصرفاتهم وأشصÎي عقلك ورأحة بالك.

*ألفخ.

@أصص - -عب م - -وق- -ف
أنك ت- -ري- -د أن ت -ع -طسص
لرز
وأنت تأاكل صصحن أ أ
تشصعر حينها أنك –ولت
*أل-غ-اي-ة أل-ن-بيلة
إأ ¤رشصاشص كÓشصينكوف .
ل–ق-ق-ه-ا وسص-ي-لة
@ قال غبي لصصديقهŸ:اذأ أنت أصصلع؟
رذيلة.
ف-ق-ال ل-ه صص-دي-ق-ه :إأي-ي-ي-ه هذأ من فعل
ألزمن يا صصديق
*أل- -بÓ- -غ- -ة ه -ي
ف -ق -ال أل -غ -ب-ي :و م-ن أجÈك ع-ل-ى أن
ألضصوء ألذي يجعل
–لق عنده..

أذأ أخ - -ت - -ل - -فت م- -ع غÒك فÓ- -
تنتصصر عليه ‘ كل شصيء  ،بل عليك أن
“نحه بعضص ألنصصر ‘ ألفرعيات ألظاهره
ألتي تريح عقله ألصصغ Òونفسصه
أŸنفعلة

ل –زن ع- -ل- -ى أورأق ألشص -ج -ر
أŸتسص-اق-ط-ة ف-ب-دل م-ن ذلك أنشص-غ-ل بسصقيا
لشصجار فا◊زن ل يعيد ما مضصى
تلك أ أ

أن ع - - -ل - - -م - - -اء ف - - -لك
ب -ج -ام -ع -ة ك -ي -بك ب -ك -ن-دأ
أقّ- - - - - - - -روأ ب - - - - - - -وج - - - - - - -ود
234حضص - -ارة ل- -ك- -ائ- -ن- -ات
فضصائية تعيشص حاليًا ‘
أل-ك-ون ب-ع-دم-ا حللوأ
ن- -بضص- -ات ضص- -وئ -ي -ة
لـ 2.5مليون ‚م

أأنت حزين؟إأذًأ أحصضي ألنعم

ه -ن -اك م -ق-ول-ة ق-دÁه ت-ق-ول
أحصص -ي ألÈك-ات أل-ت-ي أع-ط-اه-ا
ألله لك وأكتبها وأحدة وأحدة
وسصتجد نفسصك أك Ìسصعادة ‡ا
قبل
إأننا ننسصى أن نشصكر ألله تعا¤
لن -ن -ا ل ن-ت-أام-ل ‘ ألÈك-ات ول
أ
نحسصب ما لدينا
لن-ن-ا ن-رى أŸت-اعب ف-ن-ت-ذمر
و أ
ول نرى ألÈكات.

نبضضن ـ ـ ـ ـ ـا فلسضطين ـ ـ ـ ـ ـي لألب ـ ـ ـ ـ ـد
أنا ألشصبل ألفلسصطيني بأارضصي ُزرع ُ
ت كالزيتون وألتÚ
جذوري إأ ¤كنعان ثابتٌة دم ألشصهدأء يجري ‘ شصرأييني
لروأح
لُسصدِ ‘ ألسصاحات إأنْ دقت طبول أ◊رب أحصصد أ أ
أنا كا أ
باŸيادين
لقصصى وصصخرته ل تغفل عيو Êول أحني جبيني
أنا حارسص أ أ
وسصيفي مسصلولٌ ب Óغمدٍ سصل ألتاريخ  ..وسصل يوم حطÚ
لُخرى وأسصأال بني صصهيون عني بجينÚ
سصل ألكرأمه ‘ ألضصفة أ أ

ألعذرأء

‘ أÙن يجب أن ل يجتهد
أل- - -ف- - -رد ‘ أل- - -ع- - -ب - -ادة و ألصصÈ
ف - -حسصب ب - -ل ي - -جب أن ي - -ج- -ت- -ه- -د أيضص- -ا ‘
ألسصتمتاع Ãا يتوقعه من موله.

أŸيزأن

يسص-ت-ح-ي-ل إأرضص-اء ألناسص ‘
لمور  ....ولذأ فإان همنا
كل أ أ
أل -وح -ي -د ي -ن -ب -غ -ي أن ي -ن-حصص-ر ‘
إأرضصاء ضصمائرنا

ألعقرب

رؤوي -تك ألسص -ل -ب-ي-ه ل-ن-فسصك
هي سصبب فشصلك ‘ أ◊ياة.
ن -ظ -رتك ل -ن -فسصك تشص-ك-ل ن-ظ-رة أل-ن-اسص
لك.
ل -يسص ألسص -ؤوأل ك -ي-ف ي-رأك أل-ن-اسص ل-ك-ن
ألسصؤوأل كيف ترى نفسصك؟

ألقوسس
قل دوما لنفسصك :إأ› Êرد
صصفر ‘ عظمة أ◊ياة وعلي أن أختار أن
أكون ذأت أليم Úأو ذأت ألشصمال.

أ÷دي

أصص-ح-اب أل-ه-م-م أل-ع-ال-ي-ة إأذأ
ه - -ب - -ط - -وأ أ÷ب - -ل م - -ن ج - -انب
ح- - -اول- - -وأ ألصص - -ع - -ود م - -ن أ÷انب
لن- -ه- -م ل ي- -ط- -ي- -ق- -ون أل- -ب- -ق- -اء ‘
لخ - -ر أ
أ أ
أ◊ضصيضص بل يبتغون أŸعا‹ دأئمًا.

ألدلو

إأذأ رأيت ألضص -م Òق -د غ -اب
ع -ن -د غÒك ف -ت -أاك -د أول أن -ه
م-وج-ود ع-ن-دك ق-ب-ل ن-ق-د غÒك
ف -ق -د ي -ك -ون ن -ق -دك ل-غÒك ت-خ-ف-ي-ف-ا م-ن
أزدرأئك لذأتك.

أ◊وت

لحد و
إأذأ قرأت أو سصمعت أ
 ⁄ي -ع -ج-بك ف-ك-ره ف-ف-ك-ر ك-ي-ف
تصص- -ط -اد ل -ه ف -ك -رة ج -ي -دة و ل -يسص ك -ي -ف
تصصطاد عليه فكرة سصيئة.
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مواقيت
الصضÓة

^  2٧أاوت  : 1٩٥٩ق-ام ال-رئ-يسس
ال-ف-رنسض-ي ““شض-ارل دي-غول““ بزيارة
ت - -ف - -ق - -دي - -ة ل - -ق- -وات الح- -تÓ- -ل
با÷زائر .
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كاريكات /ÒعنÎ

ا÷زائر –تضسن اŸهرجان وتؤوكد على بناء جيل
قادر على حمل مشسعل األمة
@ ا◊لم العربي يتجدد وطنيا لثالث مرة بعد سسنتي  1968و 1984
@ تقوية العÓقات وروابط الصسداقة ب Úالدول العربية وشسعوبها

ك---رم رئ---يسس ا÷م---ه---وري--ة
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة على
لن-----طÓ----ق
ه-----امشس ح-----ف-----ل ا إ
الرسضمي للطبعة الـ  32للمخيم
الكشضفي العربي من خÓل منحه
الوسضام الكشضفي العربي بحضضور
كل من وزير الشضباب والرياضضة
لتصض-ال،
ﬁم -د ح -ط-اب ،وزي-ر ا إ
لم Úال- -ع- -ام
ج - -م - -ال ك - -ع- -وان ،ا أ
ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ال -كشض-ف-ي-ة ال-ع-اŸي-ة
لم Úال - -ع - -ام ل - -ل - -م - -ن - -ظ - -م - -ة
وا أ
الكشضفية العربية.

نبيلة بوقرين
تصسوير  :فواز بوطارن

ج -اء ال -ت -ك -ر Ëع -رف-ان-ا وت-ق-دي-را
ل -ل -م -ج -ه -ودات ال -ك-بÒة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا
الرئيسض بوتفليقة للحركة الكشصفية
ال-ع-رب-ي-ة ول-ك-ل الشص-ب-اب ال-ع-رب-ي م-ن-ذ
إاع- -تÓ- -ئ- -ه م -نصص -ة ا◊ك -م  ،و دع -م -ه
الدائم له ورعايته والسصهر على هذه
الفئة التي تعد مهمة ألنها مسصتقبل
األمة العربية ,وقد إانطلقت عشصية
أامسض فعاليات الطبعة الـ  32للمخيم
ال- -كشص- -ف- -ي ال- -ع- -رب- -ي –ت ال -رع -اي -ة
السص -ام-ي-ة ل-رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة السص-ي-د
عبد العزيز بوتفليقة وهو الثالث من
نوعه الذي –تضصنه بÓدنا بعد كل
من الطبعة الـ الثامنة والسصادسصة عشصر
سصنتي  1968و 1984على التوا‹ وجاء
هذه اŸرة –ت شصعار ““ا◊لم العربي““
م -ن أاج-ل Œسص-ي-د وت-ق-وي-ة ال-عÓ-ق-ات
وروابط الصصداقة ب Úالدول العربية

وشصعوبها حيث سصيدوم من الـ  25أاوت
إا ¤غاية الـ  5سصبتم.È
أاعطى عشصية أامسض وزير الشصباب
وال- -ري- -اضص- -ة ﬁم- -د ح- -ط -اب إاشص -ارة
إانطÓق فعاليات الطبعة الـ  32للمخيم
Ãت -ن -زه الصص -اب Ó-ت ب-حضص-ور ك-ع-وان،
زرواط- - -ي ،ب- - -ن مسص - -ع - -ود ،رئ - -يسص - -ة
اŸف-وضص-ة و ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊ماية
ال -ط-ف-ول-ة وت-رق-ي-ت-ه-ا م-ر Ëشص-ر‘  ،و
Óمن الوطني العقيد
اŸدير العام ل أ
مصص- -ط -ف -ى ل -ه -بÒي ،ال -ق -ائ -د ال -ع -ام
للكشصافة ا÷زائرية ﬁمد بوعÓق،
األم Úال -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ -م -ة ال -كشص-ف-ي-ة
ال -ع -اŸي -ة ،األم Úال -ع -ام ل -ل -م -ن -ظ-م-ة
ال -كشص -ف -ي -ة ال -ع -رب -ي-ة ،ن-واب اÛلسض
الشصعبي الوطني.،
أاك -د ح -ط -اب ‘ ك-ل-م-ت-ه أان-ه-م ج-د
سصعداء إلحتضصان ا÷زائر الطبعة الـ
 32ل-ل-م-خ-ي-م ال-كشص-ف-ي ال-ع-رب-ي وهي
اŸرة الثالثة بعد سصنتي  1968و 1984
وأاشص- - -اد ب- - -ال- - -دور ال - -ب - -ارز ل - -رئ - -يسض
ا÷مهورية ‘ دعمه للحركة الكشصفية
والشص -ب -اب -ي -ة وال -رع -اي -ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي
منحها لهذه الدورة من أاجل تقوية
ال -ع Ó-ق -ات ال -دول-ي-ة وب Úك-ل شص-ع-وب
العربية مسصتدل بالشصعار اıصصصض
ل- -ه- -ذه السص- -ن -ة واŸت -م -ث -ل ‘ ““ا◊ل -م
ال- -ع- -رب- -ي““ وه- -و م- -ا Áث- -ل إام- -ت- -دادا
Óمة العربية
Óهتمام الذي يوليه ل أ
ل إ
وشصبابها منذ توليه ا◊كم.
شصهد اıيم مشصاركة  19دولة ،
 1200كشص- - -اف م - -ن ا÷نسص ÚتÎاوح
أاعمارهم ما ب Úالـ  12والـ  17سصنة،
ح - -يث ظ - -م ال - -وف - -د ا÷زائ - -ري 350

‘ حصضيلة أاولية Ÿصضالح المن

انخفاضض ﬁسسوسض ‘ عدد الوفيات وا÷رحى على اŸسستوى الوطني
““الشضعب““ سص -ج -لت مصص -ال-ح
األم - -ن ال - -وط- -ن- -ي خÓ- -ل ال- -فÎة
اŸمتدة من 14إا 20 ¤أاوت من
السصنة ا÷ارية 255 ،حادث مرور
جسص-م-ا Êع-ل-ى مسص-ت-وى اŸن-اط-ق
ا◊ضصرية ،أاسصفرت عن وفاة 10
أاشص- - - - - - -خ- - - - - - -اصض وج- - - - - - -رح 297
آاخ -ري -ن.م -ق -ارن -ة ب-اإلحصص-ائ-ي-ات
اŸسص -ج -ل -ة ‘ األسص-ب-وع اŸاضص-ي،
يتب Úأان حصصيلة حوادث اŸرور
عرفت إانخفاضصا ﬁسصوسًصا قدر بـ
( )06ح- -وادث ،وان -خ -ف -اضض ع -دد
ا÷رح- - - - -ى بـ ( )21ج- -ري -ح ،ك -م -ا
ان -خ -فضض ع -دد ال -وف -ي -ات بـ ()02
حالت .Úوقامت اŸديرية العامة
Óم - -ن ال - -وط - -ن - -ي ب - -ح- -مÓ- -ت
ل --أ
–سص-يسص-ي-ة ت-وع-وي-ة ع-ل-ى مسصتوى
ك -ام -ل الÎاب ال -وط -ن -ي ،ك-ان ل-ه-ا

األث- -ر ال- -ك- -ب ‘ Òت -ق -ل -يصض ع -دد
ح - -وادث اŸرور ،وال - -ت - -ي ي - -ع - -ود
السص- -بب ال -رئ -يسص -ي ‘ ارت -ك -اب -ه -ا
للعنصصر البشصري بنسصبة ،%95.69
نتيجة عدم احÎام قانون اŸرور
ومعاي ÒالسصÓمة اŸرورية ،إا¤
جانب ا◊مÓت التوعوية للتقليل
م - -ن ح- -وادث اŸرور ،ت- -ت- -واصص- -ل
عمليات اŸراقبة من قبل ﬂتلف
الوحدات اŸيدانيةÃ ،ا يسصهم ‘
ردع السصواق اıالف ‘ ،Úإاطار
ال-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ظ-ي-م حركة
اŸرور ع Èال- -ط -رق وسص Ó-م -ت -ه -ا
وأامنها.كما تضصع اŸديرية العامة
Óم- -ن ال -وط -ن -ي– ،ت تصص -رف
ل - -أ
اŸواطن Úالرقم األخضصر 1548
وخط النجدة  ،17لتلقي البÓغات
 24سصا 24 /سصا.

كشصاف من بينهم  150فتاة  ،سصيعيشصون
ع - -ل- -ى م- -دار  12ي -وم -ا ‘ ال -ق -ري -ة
األف -ري-ق-ي-ة بسص-ي-دي ف-رج ب-ال-ع-اصص-م-ة
يتبادلون خÓلها الثقافات والعادات
والتقاليد من اجل –قيق التقارب بÚ
شص-ع-وب اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة وبناء جيل
ق -ادر ع -ل -ى ح -م-ل مشص-ع-ل ه-ذه األم-ة
مسصتقب Óوالرقي بها إا ¤المام .
Óشص- -ارة أان- -ه وب- -ال- -رغ- -م م- -ن ان
ل - -إ
ا◊دث عربيا فان بعضض اإلعÓميÚ
وج -دوا صص -ع -وب -ات ك-بÒة ‘ ت-غ-ط-ي-ة
ال -ف -ع -ال -ي-ات وم-راسص-م ح-ف-ل إان-طÓ-ق
ال -ط -ب -ع -ة الـ 32بسص- - - - -بب ب - - - -عضض
اŸضصايقات للمنظم، Úحيث  ⁄يتم
تخصصيصض مكان لهم من اجل القيام
بعملهم إاضصافة إا ¤طريقة اŸعاŸة
غ Òال Ó-ئ -ق -ة ال -ت -ي ب -ادر ب -ه -ا ب-عضض
اŸنظم Úخاصصة ‘ عرسض ا÷زائر
العربي.

سضتلتقي خÓل الطبعة  16من ““لقاءات بجاية السضينمائية““

نحو تنسسيق أاك Èب Úنوادي السسينما ا÷زائرية

اح -تضض -نت سض -ي -ن-م-ات-يك ا÷زائ-ر أامسس
لح- -د ال- -ن- -دوة الصض- -ح- -ف -ي -ة اŸت -ع -ل -ق -ة
ا أ
ب-ال-ط-ب-ع-ة السض-ادسض-ة عشض-رة م-ن ““ل-قاءات
ب -ج -اي -ة السض -ي -ن -م -ائ -ي -ة““ ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
ج-م-ع-ي-ة ““ب-روج-ي-ك-ت-ور““ م-ن  01إا06 ¤
سضبتم ÈاŸقبل .سضتشضهد هذه التظاهرة
لن-واع
ع- -رضس  24ف -ي -ل-م-ا م-ن ﬂت-ل-ف ا أ
لضض-اف-ة إا ¤ال-ت-ك-وي-ن
وا÷نسض -ي -ات ،وب -ا إ
وال -ن -ق -اشض -ات واسض -تضض -اف -ة ‡ث-ل-ي ب-عضس
ليام فرصضة
اŸهرجانات ،سضتكون هذه ا أ
لل-ت-ق-اء ن-وادي السض-ي-نما ببعضضها البعضس
من أاجل خلق تنسضيق بينها قد يتجسضد ‘
تأاسضيسس فدرالية وطنية.

سسينماتيك ا÷زائر :أاسسامة إافراح
تصسوير :فواز بوطارن
خÓل افتتاحها للندوة الصصحفية ،اعتÈت
ليلى أاُعوج ،اŸديرة الفنية للتظاهرة ،بأانه رغم
أان اخ - -ت - -ي - -ار األفÓ- -م وتسص- -ط ÒالÈن- -ام- -ج ل
ي -خضص -ع -ان ب -الضص -رورة Ÿوضص -وع م -ع ،Úإال أان
هنالك موضصوعا “يز هذه السصنة وفرضض نفسصه
بشصكل أاو بآاخر ،وهو ““اللقاء““ ،ألن هذه األيام،
ال -ت -ي –تضص -ن -ه -ا ك -ل م -ن سص-ي-ن-م-ات-يك ب-ج-اي-ة
ومسصرح بجاية ا÷هوي ،سصتكون فرصصة للقاء
ا÷م- - -ه- - -ور ب- - -اıرج Úوصص - -ن - -اع األف Ó- -م،
واŸن -ت -ج Úب -اŸب-دع ،Úوال-ل-ق-اء ب Úال-ن-وادي
السصينمائية وا÷معيات و‡ثلي اŸهرجانات.
وع -ن ال -ل -ق -اء اıصصصض ل-ن-وادي السص-ي-ن-م-ا،
قالت ليلى أاُعوج إان السصبب وراء التفك‘ Ò
ت -ن -ظ -ي -م -ه ه-و ت-واج-د ال-ع-دي-د م-ن اŸب-ادرات
ال -ف-ردي-ة واŸدن-ي-ة ال-ت-ي ت-زاول نشص-اط-ه-ا م-ن-ذ
مدة““ ،وكان طبيعيا أان نسصتضصيفها ونوفر لها
فضصاًء للقاء والتعارف ..نتمنى أان تفرز أايام
العمل هذه ثمارا ملموسصة““ ،تقول ليلى ،مشصÒة
أايضص- -ا إا ¤ل -ق -اء ث -اٍن ه -و ل -ق -اء اŸه -رج -ان -ات
ال -دول -ي-ة :وه-و م-ب-ن-ي ع-ل-ى اسص-تضص-اف-ة ‡ث-ل-ي
مهرجانات ﬂتلفة أاغلبها من خارج الوطن،
ب -ه-دف خ-ل-ق ت-ب-ادلت وات-ف-اق-ات بﬂ Úت-ل-ف
الفاعل.Ú
وأاكدت اŸديرة الفنية للتظاهرة اسصتقبال ما

يفوق  500فيلم من ﬂتلف األصصناف ،ما يعني
تزايد الهتمام باŸشصاركة ‘ لقاءات بجاية
السصينمائية ،وقد ” اختيار  24فيلما من بينها
 21ع-رضص-ا أاول ب-ا÷زائ-ر .وسص-ي-ك-ون الف-ت-تاح
سصهرة السصبت اŸقبل بعرضض ““وناسض““ ألحمد
نادر ،يليه ““الت ‘ Úأافريل““ لنذير دندون.
وباإلضصافة إا ¤ماسص ÎكÓسض يشصرف عليه
اıرجان نيكول كلوتز وإاليزابيث بÒسصيفال
(ﬂرج- -ي وث- -ائ- -ق- -ي ““إاي- -روي- -يك لن- -د““ ال -ذي
سصيعرضض يوم األحد) ،يتضصمن الÈنامج عرضض
أافÓم ‘ إاطار ﬂصصصض لصصندوق ““اآفاق““ ،وهو
صصندوق عربي للفن والثقافة.
وسصيتبع ذلك تنظيم ““أاسصبوع آافاق للفيلم““،
الذي يحط الرحال بقاعة األطلسض بالعاصصمة،
أاي- -ام  8و 9و 10سص -ب -ت -م ÈاŸق -ب-ل ،ب-ع-د أان
احتضصنته ›موعة من العواصصم العربية ،وهو
ما أاكده كل من خليل رضصوان مد Êونبيل آايت
ي نادي ““سصينيفار““ اŸشصرف على
سصعيد‡ ،ثل ْ
ه-ذا األسص-ب-وع ،اŸن-ظ-م ب-ال-ت-ع-اون م-ع ال-دي-وان
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ث- -ق- -اف- -ة واإلعÓ- -م وج- -م- -ع- -ي- -ة
““بروجيكتور““.
م - -ن ج- -ان- -ب- -ه ،اع- -ت Èأام Úح- -ت- -و ،م- -نسص- -ق
التظاهرة ،أان غياب التوزيع السصينمائي وندرة
ق -اع -ات ال-ع-رضض دف-ع إا ¤ال-ت-ف-ك ‘ Òت-ط-وي-ر
شصبكة لنوادي السصينما وجمعها ،وكان نتاج ذلك
ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا ال -ل-ق-اء اŸغ-ارب-ي األول ل-ن-وادي
السص -ي -ن-م-اÃ ،شص-ارك-ة  12ن -ادي -ا م -ن ا÷زائ -ر
(معسصكر ،تلمسصان ،ا÷زائر العاصصمة ،سصطيف،
ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،ع-ن-اب-ة ،ب-ج-اي-ة) وك-ذا ت-ونسض
وموريتانيا ،سصتعمل معا على مدى يوم ،Úعلى

أان ي- -خصصصض ال- -ي -وم األول ل -ل -ق -اء وال -ت -ع -ارف،
والطÓع على التجربة التونسصية التي شصهدت
اصص- -ط- -ف -اف أازي -د م -ن  60ن- -ادي- -ا –ت ل -واء
الفدرالية التونسصية لنوادي السصينما ،اŸشصاركة
‘ أايام بجاية .أاما اليوم الثا Êفسصيخصصصض
Ÿن-اقشص-ة ﬁاور ال-ت-ك-وي-ن والشص-ب-ك-ة وإام-ك-ان-ية
خ-ل-ق م-ه-رج-ان ،وإام-ك-ان-ي-ة ال-تأاسصيسض لفدرالية
جزائرية لنوادي السصينما.
و–دث اأم Úحتو عن غياب ا Èıالذي
ُن -ظ -م ال-ط-ب-ع-ات ال-ثÓ-ث-ة اŸاضص-ي-ة ،ق-ائ Ó-إان-ه
سصينظم كل سصنت Úألسصباب مادية ،مشصÒا إا¤
ال-ث-م-ار اŸل-م-وسص-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ا Èıم-نها
تواجد  3أافÓم ‘ طور ما بعد اإلنتاج بفضصل
ج -وائ -ز ا Èıال -ت -ي أاح -رزه-ا أاصص-ح-اب ه-ذه
األع -م -ال .أام-ا ل-ي-ل-ى أاُع-وج ف-اع-ت Èأان ت-ن-ظ-ي-م
 ÈﬂثÓث سصنوات متتالية صصعب جدا بالنسصبة
Ûم- -وع- -ة م- -ن اŸت- -ط- -وع ،Úب- -ل إان ““›رد
النجاح ‘ تنظيم  16دورة دون انقطاع هو ‘
حد ذاته اإ‚از““.
سصأالنا ليلى عن نظرة اŸنظم ÚاŸسصتقبلية
لهذه التظاهرة التي ما فتئت تتوسصع وتزداد
أاهمية كل سصنة ،وعّما إاذا كانت العوائق اŸالية
–ّد من اآفاقها ،فأاجابت““ :ما جدوى أان يكون
ل -دي -ن-ا اإم-ك-ان-ي-ات ضص-خ-م-ة ول ن-ق-دم شص-ي-ئ-ا ذا
ف -ائ -دة؟““ ..وأاك -دت اأن ال -ت-ظ-اه-رة “ك-نت م-ن
السصتمرار Ãيزانية يÎاوح معدلها ب 7 Úو9
م -ل -ي -ون دج ،وه -ذا ع -ائ-د ب-ال-درج-ة األو ¤إا¤
اŸنظم ÚاŸتطوع Úوالذين يجمعهم حافز
واحد وهو حب الفن السصابع.

