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إلعدد

ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر إل - - -ع - - -م - - -ل
وإل - - -تشض - - -غ - - -ي - - -ل وإلضض - - -م - - -ان
إ’ج - - - - -ت - - - - -م- - - - -اع- - - - -ي م- - - - -رإد
زم -ا‹،إل -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وت- -ف -ق -د ل -ل -ه -ي -اك -ل إل -ت -اب -ع -ة
ل- -دإئ- -رت- -ه إل -وزإري -ة ب -و’ي -ة
سض-ي-دي ب-ل-ع-باسص،و ذلك بدإية
من إلسضاعة  ٠٩.٠٠صضباحا.

١٧٧٣٣

ميهوبي يفتتح اللقاءات السسنوية األفرو-
متوسسطية لألديبات الناشسئة
يشض- -رف وزي- -ر إل- -ث- -ق- -اف- -ة ع -زإل -دي -ن م -ي -ه -وب -ي  ،ي -وم
’ف-رو-
٠١سض -ب -ت -م Èع -ل -ى إف -ت -ت -اح إل -ل-ق-اءإت إلسض-ن-وي-ة إ أ
Óدب -ي -ات إل -ن-اشض-ئ-ة ،و ذلك Ãق-ر إŸك-ت-ب-ة
م -ت -وسض -ط -ي -ة ل  -أ
إلوطنية إ÷زإئرية با◊امة إبتدإء من إلسضاعة ٠٩:٠٠
صضباحا .

نسسيب ‘ وهران

اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع ال290
باŸتحف الوطني
للمجاهد

ي- -ق- -وم وزي- -ر إŸوإرد إŸائ -ي -ة
حسض Úنسض-يب ،إل-ي-وم ،ب-زي-ارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشض-اري-ع إلقطاع
بو’ية وهرإن.

ا÷امعة الصسيفية
لـجبهة القوى
الشسÎاكية
ت - -ن - -ظ - -م ج - -ب - -ه - -ة إل - -ق - -وى
إ’شضÎإكية ،أإيام  ٣٠أإوت إ¤
سض - -ب- -ت- -م ،Èإ÷ام- -ع- -ة
٠١
إلصضيفية و ذلك Ãركز إلعطل
أإن- -يسض- -ة ت- -ور ب- -ب- -ل- -دي -ة سض -وق
إ’ثن Úببجاية حول موضضوع
«إلشضباب ‘ طليعة إلصضرإعات
إل - -دÁق - -رإط - -ي- -ة و ح- -م- -اي- -ة
إلدولة إ’جتماعية ،حيث أإن
’عÓ-م م-دع-وة غدإ،
وسض-ائ-ل إ إ
م -ن إج -ل إ’ف -ت -ت -اح إل -رسض-م-ي
إب - -ت- -دإء م- -ن إلسض- -اع- -ة ١٠:٠٠
صضباحا .

’دإرة وإلمالية
إ إ

ك-م-ا سض-ت-ق-وم وزي-رة إل-بيئة
وإل-ط-اق-ات إŸت-ج-ددة ف-اط-مة
إل - - -زه - - -رإء زروإط - - -ي ،ي- - -وم
١سضبتم Èبزيارة عمل وتفقد
إ ¤و’ية ورقلة .

ا◊ماية اŸدنية تدعو إا ¤التحلي بالسسلوك ا◊ضساري
‘ إط- -ار ع- -م- -ل- -ي- -ة إل- -ت -حضضŸ Òوسض -م -ي
إÿري- -ف وإلشض- -ت- -اء ول- -ت -ف -ادي وق -وع أإي
ط -ارىء أإث -ن-اء ه-ذي-ن إŸوسض-م .Úشض-رعت
مديرية إ◊ماية إŸدنية لو’ية إ÷زإئر
ب -إاع -دإد إÿارط -ة إÿاصض-ة ب-ال-ت-دخÓ-ت
Ÿ Carte Opérationneleeوسضم ٢٠١٩ / ٢٠١٨
وك -ذإ إحصض-اء إل-ن-ق-اط إلسض-ودإء إŸت-ب-ق-ي-ة
على مسضتوى قطاع إلو’ية.
ك- -م- -ا ت- -دع- -و إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة ك -اف -ة
إŸوإطن Úإ ¤إلتحلي بالسضلوك إ◊ضضاري
وذلك بـ:
^ ع-دم رم-ي إل-ن-ف-اي-ات ب-ك-ل أإن-وإع-ه-ا ‘
’خصص إل- -ق- -اط- -نÚ
’ودي- -ة وب- -ا أ
›اري إ أ
’خÒة وإل-ت-ي ق-د ت-ؤودي إ ¤إنسض-دإده-ا وإرت-ف-اع م-نسض-وب-ه-ا ‡ا يشض-ك-ل خ-ط-رإ ع-ل-ى
ب -ال -ق -رب م -ن ه-ذه إ أ
إلسضكان.
^ –سضيسص إŸوإطن Úإلقاطن ‘ ÚإŸدن (إÛمعات إلسضكنية ،إلتجار وإلعاملﬂ ‘ Úتلف ورشضات
’و¤
’رصض-ف-ة وإل-ب-ال-وع-ات وه-ذإ ت-ف-ادي-ا ’نسض-دإده-ا مع إلقطرإت إ أ
إل-ب-ن-اء) ب-ع-دم رم-ي ﬂل-ف-ات-ه-م ‘ إ أ
’مطار فصضل إلشضتاء.
أ
’حياء إلقاطن Úبها.
^ تنظيم حمÓت تطوعية من طرف إŸوإطن Úلتنظيف إ أ
’رقام إلتالية:
‘ حالة وقوع أإي حادث يجب إ’تصضال Ãصضالح إ◊ماية إŸدنية على إ أ
 ١٤أإو  ٠٢٣ ٩٠ ٩٠ ١٤ ،٠٢١ ٧١ ١٤ ١٤مع –ديد طبيعة إÿطر وإلعنوإن بالضضبط.

إلÈيد إ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسص(021) 60.67.93 :

...و زيارة تفقدية
إا ¤ورقلة

ي - -ن - -ظ - -م إŸت - -ح- -ف إل- -وط- -ن- -ي
ل - -ل- -م- -ج- -اه- -د ،إل- -ي- -وم ،إل- -ل- -ق- -اء
إ÷م - - -اع - - -ي إŸوسض - - -ع رق- - -م ٢٩٠
إıصضصص Ÿوضض - - - - - - - - - - - - - - - -وع «دور
’ل -ي -ف -ة ‘ خ -دم -ة
إ◊ي -وإن -ات إ أ
إلثورة إلتحريرية» ،وذلك على
إلسض-اع-ة  ١٠:٠٠صض-ب-احا بقسضمة
إÛاهدين بالدإر إلبيضضاء.

يومية وطنية إخبارية تصضدر عن إŸؤوسضسضة إلعمومية
إ’قتصضادية(شضركة ذإت أإسضهم)
رأإسص مالها إ’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شضارع إلشضهدإء إلجزإئر

إلتحرير

تشض - -رف وزي - -رة إل - -ب- -ي- -ئ- -ة
وإل-ط-اق-ات إŸت-ج-ددة ف-اط-مة
إل- -زه- -رإء زروإط- -ي  ،إل- -ي- -وم
ع-ل-ى ت-ن-ظ-م ح-م-ل-ة ت-ن-ظ-ي-ف
وإسضعة  ،تشضمل جميع و’يات
إل- - -وط- - -ن  ،ح - -يث سض - -ت - -ك - -ون
إ’ن - - - -ط Ó- - - -ق- - - -ة م- - - -ن ح- - - -ي
إلكاليتوسص ببلدية باب إلوإد،
حي إلفوج  ٩بسضيدي إﬁمد و
ح- -ي إل -ن -خ -ي -ل ب -ب -اشص ج -رإح
،وإ’ن -طÓ-ق سض-ي-ك-ون إب-ت-دإء
من إلسضاعة  ٠٧:١5صضباحا من
مقر إلوزإرة .

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسص(٠٢١)٦٠.٧٠.٣5:

(021) 60.70.40

إلرئيسضة إŸديرة إلعامة
مسضؤوولة إلنشضر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

اختتام سسهرات
تظاهرة صسيف
2018
ي -خ -ت-ت-م إل-دي-وإن إل-وط-ن-ي
’عÓ-م  ،إل-ي-وم
ل -ل -ث -ق -اف-ة و إ إ
سضهرإت تظاهرة صضيف ٢٠١٨
Ãدي - -ن - -ة وه - -رإن ب - -ف - -ن - -دق
إÒŸي- -دي- -ان ب- -ح- -ف -ل –ي -ي -ه
’وركسضÎإ إلوطنية بارباسص
إ أ
 ،وبا÷زإئر إلعاصضمة Ãسضرح
إل -ه -وإء إل -ط-ل-ق بسض-ي-دي ف-رج
إلكازيف يوم  ٣١أإوت إ÷اري
ب - -ح - -ف - -ل ي - -ح - -ي- -ي- -ه ك- -ل م- -ن
’وركسضÎإ إل- - - -وط- - - -ن- - - -ي- - - -ة
إ أ
بارباسضو كر Ëإلغانغ ،عزو ،
’نونيم و دي جي أإف ميكسص
و ذلك إب- -ت- -دإء م- -ن إلسض -اع -ة
 ٢٢:٠٠لي.Ó

إلع ـلناتكـم 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:
إŸقـــا’ت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أإوتسض - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإ ¤أإصضحابها نشضرت أإو  ⁄تنشضر
و’ ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

’شضهار
إŸؤوسضسضة إلوطنية للنشضر وإ إ
 ١شضارع باسضتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسص(021)73.95.59... :

وسضسضات إلتالية:إلوسضط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شضركة إلطباعة  S.I.Oإلشضرق :شضركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أادى له زيارة وداع إاثر إانتهاء مهامه

بن صسالح يسستقبل سسف Òجمهورية التشسيك با÷زائر
لم-ة،
اسش -ت -ق -ب -ل رئ -يسش ›لسش ا أ
عبد القادر بن صشالح  ،أامسشÃ ،قر
اÛلسش ،سشفيـر جمهورية التششيك
با÷زائر ،مارت Úفافرا ،الذي أادى
ل- -ه زي- -ارة وداع ع -ل -ى إاث -ر ان -ت -ه -اء
مهامه با÷زائر ،حسشب ما افاد به
بيان للمجلسش.
وقد ” خÓل هذأ أللقاء ألتطرق أ¤
«أل- -عÓ- -ق- -ات أل- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة أل- -ت- -اري -خ -ي -ة
وأإلم-ك-ان-ي-ات أŸت-اح-ة ل-ل-دف-ع Ãجالت
ألتعاون».
كما أسشتعرضص أ÷انبان «جوأنب من
أل- -ت- -ط- -ورأت وأألح- -دأث ‘ أŸن- -ط -ق -ة،
لسش -ي -م -ا م -وضش -وع أل-ه-ج-رة وت-دأع-ي-ات-ه
وسش -ب -ل أل -ت -ع -اط -ي م -ع -ه ب -اع -ت -ب-ار ه-ذه
أل -ظ -اه -رة م -ن أل-قضش-اي-ا أل-رأه-ن-ة أل-ت-ي
تتطلب تقاسشم أŸسشؤووليات وأألعباء».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يقوم بزيارة رسشمية إا ¤ا÷زائر
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أاويحيى يسستقبل رئيسس ا÷معية الوطنية ÷مهورية مالوي
أسشتقبل ألوزير أألول أأحمد
أأوي- -ح- -ي- -ى ،أأمسص ،ب- -ا÷زأئ -ر
أل -ع -اصش -م -ة رئ -يسص أ÷م -ع -ي-ة
أل-وط-ن-ي-ة ÷م-ه-وري-ة مالوي،
ريششارد مسشوويا ،ألذي يقوم
ب -زي -ارة رسش -م -ي-ة أ ¤أ÷زأئ-ر
حسشبما أأفاد به بيان Ÿصشالح
ألوزير أألول.
و جرى ألسشتقبال بحضشور
وزي -ر أل -عÓ-ق-ات م-ع ألŸÈان
ﬁج -وب ب-دة أسش-ت-ن-ادأ ل-ذأت
أŸصشدر.
و قد أسشتقبل مسشوويا منذ بدأية زيارته إأ¤

أ÷زأئر أألحد ألفارط من قبل رئيسص ›لسص
أألمة عبد ألقادر بن صشالح و رئيسص أÛلسص
ألششعبي ألوطني سشعيد بوحجة.

على هامشش افتتاح اŸنتدى العربي الكششفي ال 19لعرفاء الطÓئع ،بوعÓق:

ا◊ركة الكشسفية تعمل على “ك Úالشسباب للمشساركة ‘ صسناعة القرار ببلدانهم

يششارك ‘ مؤو“ر حول تكريسش قيم ودولة القانون

الرئيسس الكازاخسستا Êيسستقبل مراد مدلسسي بأاسستانا
اسشتقبل رئيسش اÛلسش الدسشتوري،
م -راد م -دلسش-ي ،اأمسش ،م -ن قَِ-ب-ل رئ-يسش
ج -م -ه-وري-ة ك-ازاخسش-ت-ان ،ن-ور سش-ل-ط-ان
نزارباييف ،ب-اأسش-ت-ان-ا ح-يث يششارك ‘
م- - -وؤ“ر ح - -ول م - -وضش - -وع «ال - -دسش - -ت - -ور
تكريسش قيم ودولة القانون واÛتمع
اŸد Êوال -دول-ة ا◊دي-ث-ة» ،حسشب م -ا
ذكره بيان صشحفي للمجلسش الدسشتوري
.
و أوضشح ذأت ألبيان أن ألسشيد مدلسشيي
أل -ق -ى ك -ل -م -ة ب -اŸن-اسش-ب-ة ،ب -اسش -م أل -وف-ود
أŸشش- - -ارك - -ة ‘ أŸوؤ“ر ،ق-دم ف-ي-ه-ا أل-ت-هاÊ
ل -ك -ازأخسش -ت -ان-ي-ب-م-ن-اسش-ب-ة ألح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د
ألوطني للدسشتوري أŸصشادف ليوم  30أأوت
من كل عام« ،كما نقل –ّيات وتها Êرئيسص
أ÷مهورية أل ّسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة أإ¤
أل-رئ-يسص ن-ور سش-ل-ط-ان ن-زأرب-اي-ي-ف و“ن-ي-اته
ل-لشش-عب أل-ك-ازأخسش-ت-ا Êب-اŸزي-د م-ن أل-تطور
وألزدهار» ،مÈزأ ‘ ن - - - - - -فسص أل - - - - - -وقت
»،عÓ- -ق -ات أل -ت -ع -اون أ÷ّي -دة أل -ق -ائ -م -ة بÚ
أÛلسص أل - -دسش - -ت - -وري أ÷زأئ - -ري ون- -ظÒه
ألكازأخسشتانيي أللذين يضشطلعان بدور بارز
‘ ألصشرح أŸوؤسشسشاتي ‘ ك Óألبلدين».
و أضش- - -اف ذأت أŸصش- - -در أن «أل- - -رئ- - -يسص
ألكازأخسشتا Êأعرب باŸناسشبة عن أأمله ‘
ت -ع -زي -ز أل -ع Ó-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úأ÷زأئ-ر و

كزأخسشتان ‘ كل أÛالت».
و م -ن ج -ه -ة أخ -رى ن -وه ألسش -ي -د م -دلسش-ي
حسشب م -ا أوضش -ح ذأت أŸصش -در » ب -اأه -م -ي -ة
أتفاق ألتعاون ألذي وقعه ‘ أأسشتاناي باسشم
م -وؤ“ر أÙاك-م أل-دسش-ت-وري-ة ألأف-ري-ق-ي-ة م-ع
نظÒه ألكازأخسشتا Êو ألذي يجمع موؤ“ر
أÙاك -م أل -دسش -ت -وري -ة ألأف -ري -ق -ي -ة وم-وؤ“ر
ه- -ي- -ئ- -ات أل- -رق- -اب- -ة أل- -دسش- -ت- -وري- -ة ل -ب -ل -دأن
أل- -دÁق- -رأط- -ي -ات أ◊دي -ث -ة (ب -ل -دأن أأوروب -ا
ألشش-رق-ي-ة وأل-وسش-ط-ى)ي-وأل-ذي ي-رأأسش-ه ح-اليا
أÛلسص ألدسشتوري ألكازأخسشتانيي بنششاط
وأقتدأر».
علما أأن مدلسشي كان قد أألقى،أأمسص ،كلمة

كان ‘ توديعها راوية

أم- -ام أŸشش -ارك ‘ ÚأŸوؤ“ر «أأشش -اد ف -ي -ه -ا
باأبعاد ألتفاق أÈŸم ب Úموؤ“ر أÙاكم
ألدسشتورية ألأفريقية وموؤ“ر هيئات ألرقابة
أل-دسش-ت-وري-ة ل-ب-ل-دأن أل-دÁقرأطيات أ◊ديثة
ألهادف أإ ¤أإقامة وتطوير عÓقات تنسشيق
وت - -ع - -اون ب Úه- -ات ÚأŸن- -ظ- -م- -ت Úوم- -ا بÚ
ألهيئات ألأعضشاء فيهما ‘ ›ال ألرقابة
أل -دسش -ت -وري-ة وك-ذأ ت-ع-م-ي-ق أل-روؤى أŸششÎك-ة
حول أإسشهام ألقضشاء ألدسشتوري ‘ دعم دولة
أل -ق -ان -ون وت -ع -زي-ز أل-دÁق-رأط-ي-ة وأ◊ك-ام-ة
وحماية حقوق ألنسشان».
وأسش -ت -ع-رضص م-دلسش-ي ‘ ك-ل-م-ت-ه «م-رأح-ل
أإنششاء موؤ“ر أÙاكم ألدسشتورية ألفريقية
أل- -ذي ت- -اأسّش -سص ب -ا÷زأئ -ر ‘  8م- -اي 2011
Ãب -ادرة م -ن -ه -ا وه -ي –تضش-ن م-قّ-ره أل-دأئ-م
مثمنا ‘ ذأت ألوقت «نششاط هذه أŸنظمة
على أŸسشتوي Úألقاري وألدو‹ وألتي تضشم
ح -ال-ي-ا  45ه -ي -ئ -ة أإف-ري-ق-ي-ة وثÓ-ث-ة أأعضش-اء
مرأقب Úهم ألÈأزيلي روسشيا وتركيا».
وأغ - -ت - -ن- -م رئ- -يسص أÛلسص أل- -دسش- -ت- -وري
أŸن-اسش-ب-ة لإب-رأز أأه-م-ي-ة أسش-تضش-افة أ÷زأئر
ع - - - -ام 2020ي ل -ل -م -وؤ“ر أل -ع-اŸي ل-ل-قضش-اء
ألدسشتوري ‘ دورته أÿامسشة وألتي سشيكون
م- -وضش- -وع- -ه- -ا «عÓ- -ق- -ة ألسش- -ل- -م ب- -ال -قضش -اء
ألدسشتوري».

نائب رئيسس جمهورية فنزوي Óتنهي زيارتها إا ¤ا÷زائر
أأن -هت ن -ائب رئ -يسص ج -م -ه -وري -ة ف -ن-زوي،Ó-
ديلسشي أألوأنا رودريغيز قوماز ،أأمسص أألربعاء
زيارتها إأ ¤أ÷زأئر.
و كان ‘ توديعها Ãطار هوأري بومدين

ألدو‹ وزير أŸالية عبد ألرحمان رأوية.
و كانت نائب رئيسص جمهورية فنزوي Óقد
ح -لت ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش-م-ة مسش-اء أأول أأمسص،
ح -يث ك -انت ل -ه -ا ﬁادث -ات م -ع أل-وزي-ر أألول

أأحمد أأويحيى.
و ل -ل-ت-ذك ،Òف -ق -د ق -امت دي -لسش -ي أأل -وأن -ا
رودريغيز قوماز ،يوم ألثن ،Úبتوقف تقني
با÷زأئر ألعاصشمة وهي ‘ طريقها أ ¤قطر.

لولويات واıاطر اÙدقة بها
–ديد ا أ

شسر‘ تدعو إا ¤ضسرورة تنسسيق ا÷هود لتعزيز حماية الطفولة
دعت رئيسشة الهيئة الوطنية ◊ماية
وترقية الطفولة ،مر Ëششر‘ ، ،أامسش،
با÷زائر العاصشمة ،ا ¤ضشرورة تنسشيق
ا÷هود بﬂ Úتلف الششركاء والفاعلÚ
‘ اÛتمع لتسشط Òبرامج عمل وطنية
وﬁل - -ي - -ة ي- -ت- -م م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا –دي- -د
أاول- -وي- -ات ح- -م- -اي -ة ال -ط -ف -ول -ة م -ن ك -ل
الخطار اÙدقة بها.
وأأوضش- -حت شش -ر‘ خ Ó-ل أشش -رأف -ه -ا ع -ل -ى
أنطÓق ورششة تدريبية حول –ديد أأولويات
حماية وترقية ألطفل ‘ أ÷زأئر ألتي تنظمها
ÓصشÓ-ح
ب -ال -ت-نسش-ي-ق م-ع أŸن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة ل -إ
أ÷نائي ،أأنه سشيتم خÓل أأششغال هذأ أللقاء
«–ديد ألولويات ألسشاسشية ◊ماية ألطفولة
من خÓل تسشط Òبرأمج أسشÎأتيجية وطنية
وﬁل- -ي- -ة م- -ن شش- -أان- -ه -ا ت -ع -زي -ز أل -ع -م -ل -ي -ات
أل-ت-حسش-يسش-ي-ة وأل-ت-وع-وي-ة ل-ل-ت-م-ك-ن م-ن حماية
ألطفال من كل أıاطر ألتي قد يتعرضشون
لها».
وذكرت ‘ ذأت ألسشياق بان كل أإلخطارأت
ألتي سشجلتها أللجنة ألتنسشيقية للهيئة ألوطنية
◊ماية وترقية ألطفولة ألتي نصشبت ‘ 2017
وألتي ” سشتطرح ‘ هذه ألورششة من طرف
‡ثلي ألوسشط أŸفتوح ،سشتأاخذ بع Úألعتبار
من أأجل –ديد أأولويات أ◊ماية وأÿروج
بÈنامج وطني لرقية حقوق ألطفل ،مÈزة أنه
” ◊د أآلن تسشجيل أأزيد من  480تبليغ عن

طريق ألرقم ألهاتفي  1111ألذي دخل حيز
أÿدمة ‘ مارسص أŸاضشي.
ومن ضشمن هذه ألخطارأت ” ،تسشجيل
بعضص ألظوأهر ألتي “سص بحقوق ألطفل من
ب-ي-ن-ه-ا أŸع-ام-ل-ة وأن-تشش-ار ظ-اه-رت-ي أل-تششرد
وأل- -تسش- -ول وأله -م -ال وأıدرأت أ ¤ج -انب
أتصش - -ال ب - -عضص ألول- -ي- -اء ب- -ال- -رق- -م أŸذك- -ور
ل -ل -م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ن-ج-دة ومسش-اع-دت-ه-م ‘ ت-غ-يÒ
سشلوك أأطفالهم.
وب -خصش-وصص ظ-اه-رة أخ-ت-ط-اف وأغ-تصش-اب
ألطفال ،ذك- -رت ألسش- -ي- -دة شش- -ر‘ ب -أان ه -ذه
ألظاهرة «منتششرة عاŸيا ول تقتصشر على
أ÷زأئر فقط» ،دأعية أ« ¤تكثيف أ÷هود من
أج -ل ت -رسش-ي-خ ث-ق-اف-ة أل-ت-وع-ي-ة وأل-ت-حسش-يسص،
لسشيما عند ألطفال ،للقضشاء على مثل هذه

أ÷رأئم ألتي تششكل خطرأ على أÛتمع».
وق - -الت ب - -ه - -ذأ أÿصش - -وصص أن أل - -ق- -ان- -ون
أ÷زأئ -ري «ي -ح -م -ي ح -ق -وق أل -ط -ف-ل ويشش-دد
ألعقوبة ‘ أ÷رأئم أŸتعلقة باغتصشاب أأو
قتل أأو تعذيب ألطفال».
م-ن ج-انبه ،أأك-د ‡ث-ل أŸن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة
ÓصشÓ-ح أ÷ن-ائ-ي› ،دي ح -م -دأن ،على
ل -إ
ضشرورة أÿروج ‘ هذه ألورششة باسشÎأتيجية
وطنية يتم من خÓلها «–ديد برأمج كفيلة
ب-ح-م-اي-ة ح-قوق ألطفل» ،دأع-ي-ا أ« ¤ت-ظ-اف-ر
أ÷هود وتنسشيق ألعمل مع كل ألششركاء من
أجل –ديد أأولويات حماية ألطفولة».
وبدوره ،ركز رئيسص ششبكة «ندى» ◊ماية
ألطفولة ،عبد ألرحمان عرعار ،على «أأهمية
–سشيسص وتوعية ألطفال من أıطر ألتي
قد تعÎضشهم ‘ ألششارع حفاظا على توأزنهم
وأسشتقرأرأهم ألنفسشي» ،مششÒأ أ ¤أأن ألقانون
أ÷زأئري «يحمي حقوق ألطفل بالرغم من
وجود ألعديد من ألنقائصص وألثغرأت ‘ هذأ
أ÷انب».
وششدد رئيسص ششبكة «ندى» على «ضشرورة
تطبيق حكم أإلعدأم ،ولو مؤوقتا ،على كل من
يرتكب جرÁة قتل أأو تعذيب أأو أغتصشاب ‘
حق أألطفال مع ألعمل على مكافحة أ÷رÁة
وأل-تصش-دي ل-ه-ا ب-ت-ع-زي-ز أل-ع-مليات ألتحسشيسشية
وألتوعوية وتدعيم ألتكفل ألنفسشي وألقضشائي
لفئة أŸرأهق Úخاصشة».

^ سسنشسارك ‘ ندوة Ãقر األ· اŸتحدة األيام القادمة

لسشÓ-م-ي-ة
أاب -رز ال-ق-ائ-د ال-ع-ام ل-ل-كشش-اف-ة ا إ
ا÷زائرية ﬁمد بوعÓق ،أاهمية ا◊ركة
لنسشان الذي Áكنه أان
الكششفية ‘ تنمية ا إ
يصش -ن -ع ال -ت -ن -م -ي -ة الق -تصش -ادي-ة ،ب-اع-ت-ب-اره
ح -رك -ة إاج -ت -م -اع -ي -ة ل -ه -ا ع Ó-ق -ة ب-أاه-داف
التنمية اŸسشتدامة وتهتم Ãوضشوع حماية
ال -ب -ي -ئ-ة ،و“ك Úالشش-ب-اب م-ن صش-ن-ع ال-ق-رار
ب -ب-ل-دان-ه-م ،ك-اشش-ف-ا ع-ن مشش-ارك-ت-ه-م ‘ ن-دوة
ليام القادمة .
ل· اŸتحدة ا أ
Ãقر ا أ

سشهام بوعموششة
تصشوير :فواز بوطارن

أأوضش -ح ب -وع Ó-ق ل -دى إأشش -رأف -ه ع -ل -ى أŸن-ت-دى
ألكششفي ألعربي أل 19لعرفاء ألطÓئع أأمسص بولية
أ÷زأئر بحضشور ألوفود ألكششفية أŸمثلة للدول
ألعربية أŸششاركة ‘ ألطبعة أل 32للمخيم ألعربي
أل -كشش -ف -ي ب -بÓ-دن-ا ،أأن عÓ-ق-ة أل-كشش-اف-ة ب-أاه-دأف
ألتنمية أŸسشتدأمة هي عÓقة طبيعية وهي ششريك
أأسش -اسش -ي ،ب -ح -يث ت -و‹ أ◊رك -ة أل-كشش-ف-ي-ة أأه-م-ي-ة
Ÿوأضش -ي -ع أل -ت -غÒأت أŸن -اخ -ي -ة ،ح -م -اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة،
مكافحة أألمية ،مششاركة ألششباب ‘ صشنع ألقرأر،
كما تعنى Ãكانة أŸرأأة ‘ أÛتمع.
‘ ه -ذأ أإلط -ار أأك -د أل -ق -ائ -د أل -ع -ام ل -ل-كشش-اف-ة
أإلسشÓمية أ÷زأئرية أأنﬂ ،رجات هذه ألندوة
ألتي أأسشفرت عن إأنتخاب نوأب رئيسص أŸنتدى من
أ÷زأئر ،سشلطنة عمان وليبيا ،سشتجعل أŸنطقة
ألعربية ششريكا أأسشاسشيا ‘ إأيصشال صشوتها إأ ¤منÈ
أأل· أŸتحدة ،قائ »:Óنحن على ثقة أأن إأبدأعات
ط Ó-ئ -ع -ن -ا سش -ت-ج-ع-ل ﬂرج-ات ه-ام-ة ت-خ-دم ه-ذه
أألهدأف ،وتششرف أإلقليم ألكششفي ألعربي».
وحسش -ب -ه ف -إان -ه ي -ن-ب-غ-ي ع-ل-ى أ◊رك-ة أل-كشش-ف-ي-ة
ألعاŸية أأن ،تكون حاضشرة ‘ ظل ما يعرفه ألعا⁄
م- -ن ت- -غÒأت وأه- -ت- -م -ام -ات و أأن ت -ك -ون ‘ صش -لب
أألحدأث كششريك ،باعتبارها أأك Èحركة ششبابية ‘
ألعا ،⁄ألتي تضشم أليوم  50مليون منخرط ،كاششفا

عن أأنه ‘ أأليام ألقادمة سشيششاركون ‘ ندوة
Ãق- -ر أأل· أŸت- -ح- -دة ب- -حضش- -ور خ- -مسص شش -رك -اء
أأسشاسشي Úلهذه أŸنظمة أأل‡ية لتحقيق أأهدأف
ألتنمية أŸسشتدأمة من بينهم أŸنظمة ألكششفية
أل- -ع- -اŸي -ة ،ق -ائ  »:Ó-م -ن ه -ذأ أŸن -ط -ل -ق أ◊رك -ة
ألكششفية ألعاŸية مهتمة بالنخرأط ‘ أهتمامات
أÛت -م -ع أل-دو‹ ،م-ن-ه-ا –ق-ي-ق أأه-دأف أل-ت-ن-م-ي-ة
أŸسشتدأمة لسشنة  2030أŸصشادق عليها وكل دول
ألعا ⁄تششتغل عليها».
‘ ه - -ذأ ألصش- -دد أأب- -رز ب- -وعÓ- -ق أأن أأله- -دأف
تتقاطع مع أهتمامات وأأهدأف أ◊ركة ألكششفية
على سشبيل أŸثال ما يتعلق بحماية ألبيئة وأ◊فاظ
Óجيال
على ألكون وأŸوأرد وألÌوأت ألطبيعية ل أ
ألقادمة ،وÃكانة أŸرأأة ومششاركتها ‘ ﬂتلف
›الت أ◊ي - -اة وت - -رق - -ي - -ة وج- -ود أŸرأأة ‘ ،ك- -ل
›الت أ◊ياة ،مششÒأ إأ ¤أأنه من ب Úأألهدأف
أل 17فيه هدف متعلق Ãششاركة ألششباب ‘ ألقرأر
وأ◊ركة ألكششفية باعتبارها أأك Èمنظمة للششباب،
تعمل على “ك Úألششباب للمششاركة ‘ صشناعة
ألقرأر ‘ بلدأنهم ،ما جعل ألندوة ألعربية أل19
لعرفاء ألطÓئع تختار موضشوع أ◊ركة ألكششفية ‘
–قيق أأهدأف ألتنمية أŸسشتدأمة ،بحيث خÓل
أل -ل -ق -اء سش -ي-ت-م ألسش-ت-م-اع ألرأء ألشش-ب-اب ‘ ك-ي-ف-ي-ة
–ق -ي -ق ه-ذه أأله-دأف ل-ل-خ-روج ب-ت-وصش-ي-ات ت-رف-ع
ل -ل -م -ن -ظ -م -ة أل-كشش-ف-ي-ة أل-ع-اŸي-ة ،أل-ت-ي ت-درج ه-ذه
 ·ÓأŸتحدة ‘
ألتوصشيات ضشمن تلك ألتي تنقل ل أ
أأليام ألقادمة.
و‘ رده ع -ن سش -ؤوأل ح -ول م -وضش -وع أل-ت-حسش-يسص
Ãرضص أل -ك -ولÒأ ،أأوضش -ح أأن -ه-ا ح-الت ‘ م-ن-اط-ق
معزولة ﬁددة ،كما أأن هناك مؤوسشسشات للدولة
أ÷زأئرية ألقادرة على أحتوأء هذه ألقضشايا ،من
مسشتششفيات ومرأكز طبية ،قائ :ÓأŸسشأالة ل تقلقنا
فهي –دث ‘ أأي بقعة من ألعا ،⁄أألهم قدرتنا
ع- -ل- -ى أح- -ت- -وأء ه- -ذه أل -قضش -اي -ا ،أ÷زأئ -ر ل -دي -ه -ا
أإلمكانيات و ألقائمة Ãهمتها».

لم Úالعام للمنظمة الكششفية العربية:
ا أ

هدفنا األسساسس هو إاعداد أاجندة وطنية موحدة
أأكد ألدكتور عاطف عبد أÛيد أألمÚ
ألعام للمنظمة ألكششفية ألعربية ،أأن هدفهم
أألسشاسشي هو إأعدأد أأجندة وطنية موحدة،
قائ »:Óنعمل على ﬂرجات ألنها عبارة عن
إألتزأم ششخصشي ‘ أŸقام أألول ،بحيث يقوم
به ألششخصص ويكون ‰وذج ألقرأنه يحتكون
ب -ه» .م -وضش -ح -ا أأن-ه ح Úي-ت-ح-دث ع-ن ت-ن-م-ي-ة
مسش -ت-دأم-ة ن-ت-ح-دث ع-ن ف-ك-ر وأأسش-ل-وب ح-ي-اة
مÓئم للبيئة ،يجعل أŸوأطن فاعل يسشتطيع
أأن يحافظ على موأرده ،ألن أŸوأرد أŸتاحة
ح -ال -ي -ا ه -ي م-وأرد أسش-ت-ع-رن-اه-ا م-ن أألج-ي-ال
أل -ق -ادم -ة ول -ن ن -رث-ه-ا م-ن أألج-ي-ال ألسش-ال-ف-ة،

أأضشاف يقول.
‘ هذأ ألسشياق أأششار إأ ¤أأن ،كلمة ألتنمية
أŸسشتدأمة قدÁة وليسشت جديدة ،ظهرت ‘
مؤو“ر بعنوأن عوŸة ألفكر ألبيئي بسشتوكهو⁄
سشنة  ،1972وحسشبه يجب أأن نكون أأقوى ‘
ه -ذأ أŸسش -ع -ى ،ون -ت -ع -ل-م ألشش-م-ول أل-ب-ي-ئ-ي ‘
أأذهاننا ،ألنمو ألقتصشادي وأ◊ماية ألبيئية،
ألن -ه ب  Ó-ح -م -اي -ة ب-ي-ئ-ي-ة وشش-م-ول ب-ي-ي-ئ و‰و
أق -تصش -ادي ت -ك-ون أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسش-ت-دأم-ة تسشÒ
بجوأد أأعرج ،قال ألدكتور عاطف.

سس.بوعموششة

م لف

الخميسس  ٣0أاوت  ٢0١٨م
الموافق لـ  ١9ذي الحجة  ١٤٣9هـ
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’‚اح الدخؤل اŸدرسسي
’مناء العام Úالتجند إ
دعت ا أ

بن غÈيت :التطبيق الصصارم لتعليمات قواعد النظافة والصصحة واألمن
اŸؤؤسسسسة الÎبؤية تتحدى الظرف Ÿنح اŸعرفة ل 9مÓي Úتلميذ

دعت وزيرة الÎبية الؤطنية نؤرية
’مناء
بن غÈيت ا ¤ضسرورة Œنيد ا أ
ال - -ع - -امÃ Úدي - -ري- -ات الÎب- -ي- -ة ع- -ل- -ى
اŸسس - -ت - -ؤى ال - -ؤط - -ن - -ي م - -ن أاج - -ل إا‚اح
ال-دخ-ؤل اŸدرسس-ي  2018/2019والسسهر
على تطبيق كل التعليمات والتؤجيهات
’دارة اŸرك-زي-ة خ-اصس-ة
الصس -ادرة ع -ن ا إ
ت- -لك اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -ق- -ؤاع- -د ال- -ن- -ظ -اف -ة
’ م ن.
والصسحة وا أ
ششددت السشيدة بن غÈيت خÓل إاششرافها
Óمناء العام Úالتي تعد
على ورششات التكوين ل أ
األو ¤م -ن ن -وع -ه -ا ‘ ال-ق-ط-اع ع-ل-ى «اه-م-ي-ة
ت-وح-ي-د الصش-ف-وف والل-ت-ف-اف ح-ول األه-داف
اŸششÎكة للقطاع من خÓل تنششيط ﬂتلف
مصشالح مديرية الÎبية على مسشتوى الولية
وتنسشيقها ومتابعتها «ي مششÒة ا ¤ان دور
المناء العام« Úجوهري فيما يخصس تنفيذ
التوجيهات والتعليمات الصشادرة عن الدارة
اŸرك- -زي- -ة ل- -ل- -وزارة –ت سش -ل -ط -ة اŸسش -ؤوول
اŸباششر وهو مدير الÎبية».

اإلصصغاء لÓنشصغالت والرشصادة
‘ التسصي Òوالنفقات
واع -تÈت ال -وزي -رة ب -اŸن-اسش-ب-ة ب-ان األمÚ
Óدارة واإلدارة
العام « هو الركيزة األسشاسشية ل إ
ه-ي ال-دول-ة ال-ت-ي تسش-ت-ن-د اسش-ت-م-راري-ت-ه-ا ع-لى
اسش-ت-ق-رار ادارت-ه-ا وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا واŸب-ادئ ال-تي
تسش-ع-ى ا– ¤ق-ي-ق-ي-ه-ا م-ن شش-ف-اف-ي-ة وانصشاف
وت -وف Òخ -دم-ة ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن»ي لف-ت-ة

باŸقابل ا ¤ان التسشي Òالداري للقطاع على
اŸسشتوى اÙلي « كثÒا ما يكون موضشوعا
لÓنتقادات ول يعكسس دائما ا÷هود اŸبذولة
لتجسشيد تسشي Òاك‚ Ìاعة
وترششيدا وإانصشافا» خاصشة وان الظرف
اŸا‹ الذي “ر به البÓد « يفرضس علينا
اŸطالبة بأا‰اط تسشي Òتسشتجيب Ÿقتضشيات
الÎششيد والنجاعة».
ودعت السشيدة بن غÈيت األمناء العامÚ
ا« ¤التواصشل وفتح البواب لسشتقبال افراد
ا÷م -اع -ة الÎب -وي -ة واإلصش -غ -اء ل Ó-نشش -غ-الت
اŸع Èعنها وعدم وضشع ا◊واجز ‘ طريق
من يقصشدكم» .وبعد ان أاششارت إا ¤أان ثمة

أاصشوات «ترتفع هنا وهناك-مرة أاخرى» قبل
ح -ت-ى أان ي-ن-ط-ل-ق اŸوسش-م ال-دراسش-ي Ùاول-ة
زعزعة القطاع وزرع الششك قالت اŸسشؤوولة
األو ¤عن القطاع بان اŸؤوسشسشة الÎبوية «
سشتبقى واقفة Ÿنح العلم واŸعرفة ل 9مÓيÚ
تلميذ وازدهار ششخصشيتهم ‘ جو من الهدوء
والطمأانينة ومن خÓل تسشخ Òكل اإلمكانيات
اŸتاحة للحفاظ على حقهم Ÿواجهة عا ⁄ل
ي- -رح- -م» .وج -ددت ال -وزي -رة ال -ت -أاك -ي -د خ Ó-ل
الجتماع على ان هذا الدخول اŸدرسشي «
اك Ìمن سشابق هي يندرج ‘ سشياق خاصس
يجب ان يكون ‘ اŸوعد مراعاة Ÿصشلحة
األجيال الصشاعدة.

اŸرافقة الصسحية والدورية للتÓميذ مع بداية الدخؤل ا’جتماعي

أاوضش - -ح ﬁم - -د م - -ل - -ه- -اق ن- -ائب رئ- -يسس
اÛلسس الششعبي لولية ا÷زائر واŸكلف
ب- -الÎب- -ي- -ة وال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ ‘ تصش -ري -ح
لـ»الششعب» «أان الوزارة بالتنسشيق مع ولية
ا÷زائر –رصس على ضشمان دخول مدرسشي
آامن وخال من كل العراقيل خاصشة من

أاوسش- -اط- -ه -م م -ع -ي -دة الع -ت -ب -ار ا ¤الصش -ح -ة
اŸدرسشية.

الشصاليهات حل ظر‘ إا ¤غاية
إانهاء اŸشصاريع الÎبوية

الناحية الصشحية والظرف السشتثنائي الذي
تعانيه ا÷زائر اليوم مع تفششي وباء الكولÒا
،ح -يث ع -م -دت ع -ل -ى ت-وف »Òخ-ل-ي-ة أازم-ة «
Ÿكافحة الوباء ومنع انتششاره باŸدارسس ،
لضش- -اف- -ة إا ¤ت- -وف Òشش- -روط ال -ن -ظ -اف -ة
ب- -ا إ
الضش- -روري- -ة اŸت- -م- -ث- -ل- -ة ‘ اع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة
اŸراحيضس وضشمان النظافة اليومية لها».
وأاضش -اف اŸت -ح -دث ‘ سش -ي -اق اإلج-راءات
الحÎازية التي تتخذها الوزارة مباششرة بعد
ال - - -دخ - - -ول اŸدرسش- - -ي ‘ اط- - -ار اŸع- - -ا÷ة
اŸسش -ت -م -رة وال -دوري -ة ل -ل -م -ي -اه اŸسش -ت -ع -م-ل-ة
ب -اŸدارسس وت -ك-ث-ي-ف ال-زي-ارات ال-ط-ب-ي-ة Ÿن-ع
انتقال الوباء إا ¤اŸؤوسشسشات التعليمية التي
تفتقر بعضشها ÷انب النظافة بسشبب غياب
طاقم التنظيف على مسشتوى ،غ Òانه وخÓفا
Ÿا سش- -ب -ق ت -ع -م -ل ال -ي -وم ع -ل -ى ت -وف Òج -انب
النظافة والرقابة الطبية Ÿنع تفششي الوباء ‘

من جهة اخرى أاكد ملهاق لـ» الششعب» أان
اŸششكل اŸطروح خÓل الدخول اŸدرسشي
ا◊ا‹ ال -ذي ت -فصش -ل -ن -ا ع -ن -ه أاي -ام م-ع-دودات
،ال -ع -دد اŸت -زاي -د م -ن ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي ج-ع-ل
ال- -وزارة ‘ ›اب- -ه- -ة مشش- -ك- -ل الك- -ت- -ظ- -اظ ،
م -قÎح -ة ‘ ه -ذا الصش-دد ت-نصش-يب شش-ال-ي-ه-ات
ببعضس األحياء السشكنية كحل مؤوقت ‘ انتظار
رف -ع ال -ت -ج -م-ي-د ع-ن اŸشش-اري-ع الÎب-وي-ة ق-ي-د
ال‚از خاصشة بالضشاحية الغربية للعاصشمة .
واسشتطرد ملهاق «أان الوضشعية الطارئة التي
ف -رضش -ت -ه -ا ع -م -ل-ي-ات الÎح-ي-ل وراء ال-ل-ج-وء إا¤
األقسشام ا÷اهزة لمتصشاصس العدد الكب Òمن
التÓميذ الذي وصشل ببعضس األقسشام إا50 ¤
تلميذا ،ما صشعب عليهم عملية السشتيعاب « وهو
ما رفضشته الوزارة الوصشية وأاكدت بششأانه على
ضش -رورة –سش Úاألداء ال -ب -ي -داغ-وج-ي وت-ك-ي-ي-ف-ه
حسشب مسشتوى التÓميذ وعددهم داخل القسشم .
وأاك - -د ذات اŸت - -ح - -دث ضش- -رورة تسش- -ل- -ي- -م
اŸشش- - -اري - -ع الÎب - -وي - -ة ا›ÈŸة ‘ ال - -وقت
اÙدد للتعجيل بتحويلها إا ¤أاقسشامهم وهذا
رغ- -م ال- -ظ- -روف ا◊سش- -ن- -ة اŸت- -وف- -رة داخ- -ل
الششاليهات  ،إال أان ا◊اجة اŸاسشة للدراسشة
داخ - -ل ال - -قسش- -م ت- -ب- -ق- -ى األحسش- -ن واألفضش- -ل
لتحصشيلهم العلمي .

نظام رقمنة يضسبط بطاقية العائÓت اŸعنية بع Úالدفلى

توزيع الكتب ومنحة التمدرسس على اŸعوزين ترفع اŸتاعب عن األولياء
اسس--ت--حسس-ن ا’ول-ي-اء ومسس-ؤؤو‹
ال---ق---ط---اع الÎب---ؤي ب---ع Úال---دف--ل--ى
ت--ؤزي--ع م--ن--ح-ة ال-ت-م-درسس وال-ك-تب
اŸدرسس----ي----ة ع---ل---ى اŸع---ؤزي---ن ق---ب---ل
ال----دخ----ؤل اŸدرسس----ي م---ؤؤك---دي---ن ان
ا’إج----راء اأزال ع---ن ا’سس---ر اŸع---ؤزة
م--ت--اعب وم--ع--ان--ات شس--ك--لت ك-اب-ؤسس-ا
مفزعا خÓل السسنؤات اŸاضسية.
العملية التي ششرع فيها اأيام قبل نهاية
اŸوسشم الدراسشي على مسشتوى الكثÒ
من اŸوؤسشسشات تطبيقا لبطاقية مكنت
من توزيع الكتب اŸدرسشية على الفئات

 ⁄نسصجل آاية حالة وباء الكولÒا لكن اليقظة مطلوبة
إاحصصاء النقاط السصوداء للحد من األمراضس اŸتنقلة ع ÈاŸياه

قسصنطينة :مفيدة طريفي

خلية أازمة Ÿكافحة وباء الكولÒا باŸؤوسصسصات الÎبوية

العاصصمة :خالدة بن تركي

تداب ÒاحÎازية Ÿؤاجهة أاي طاري ،وا‹ قسسنطينة:

 ⁄تسسجل قسسنطينة اية حالة وباء
’ن وه - -ي ت - -ت - -خ - -ذ اج - -راءات
ح- - -ت - -ى ا آ
احÎازي - -ة Ÿؤاج- -ه- -ة اي ط- -ارئ ‘ وقت
’صس-اب-ات ‘ ع-دة
ان -تشس -رت ف-ي-ه ح-م-ى ا إ
و’ي-ات م-ن ال-ؤط-ن.وت-ت-ؤاصس-ل العملية
ب -ج -د عﬂ Èت -ل -ف ال -ب-ل-دي-ات –ضسÒا
للدخؤل ا’جتماعي الذي تفصسلنا عنه
ايام معدودات .هذا ما اتضسح من خÓل
ندوة صسحفية عقدها امسس الؤا‹ عبد
السسميع سسعيدون.

اŸكلف بالÎبية والتعليم العا‹ بؤ’ية ا÷زائر ﬁمد ملهاق لـ«الشسعب» :

أاكد ﬁمد ملهاق نائب رئيسس اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ل-ؤ’ي-ة ا÷زائ-ر ع-ل-ى ضس-رورة
التحضس Òا÷يد لدخؤل مدرسسي ناجح
ك-اشس-ف-ا ال-ن-ق-اب ع-ن تشس-ك-ي-ل خلية ازمة
Ÿك -اف-ح-ة وب-اء ال-ك-ؤلÒا ال-ذي ان-تشس-ر ‘
ع- -ده ج -ه -ات م -ن ال -ؤط -ن و ⁄يسس -ت -ث -ن
العاصسمة.
وقال ملهاق ‘ تصسريح لـ«الشسعب» ان
’مؤر اتخذت –ضسÒا للدخؤل
هذه ا أ
’داري الذي
اŸدرسسي وإاسستندا للقانؤن ا إ
’ول
ي -خ -ؤل ل -ؤا‹ ال -ؤ’ي -ة ،اŸسس -ؤؤول ا أ
على النظام العام والصسحة العمؤمية ‘
حال وجؤد وباء .عليه ” تشسكيل خلية
أازمة Ûابهة الؤباء اŸرضسي اŸتفشسي من
خÓ-ل إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة اŸراحيضس وتؤفÒ
اŸي- -اه اŸع -ا÷ة ب -اŸدارسس وك -ذا شس -روط
ال - -ن - -ظ - -اف - -ة Ÿن - -ع ان - -تشس - -اره ‘ أاوسس - -اط
’ضس - -اف - -ة إا ¤وضس - -ع
اŸت - -م - -درسس ، Úب - -ا إ
الشس-ال-ي-ه-ات بصس-ف-ة ظ-رف-ي-ة ’م-تصس-اصس
ال- -ع- -دد اŸت- -زاي -د ‘ ان -ت -ظ -ار ج -اه -زي -ة
اŸؤؤسسسسات الÎبؤية ا÷ديدة .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸع--وزع--ة Ãا ف--ي--ه--ا م-ن-ح-ة ال-ت-م-درسس
ب---حسشب م--دي--ر ق--ط--اع الÎب--ي--ة ﬁم--ود
فوزي تبون ل»الششعب».
وب--حسشب ت--ب--ون ف--ان ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي
خضش--عت ل--ن--ظ-ام رق-م-ن-ة دق-ي-ق وشش-ف-اف
يحدد قائمة العائÓت اŸعوزة وابنائها
سشمحت لهم بالإسشتعداد ا÷يد والإطÓع
ع-----ل-----ى الÈن----ام----ج ال----دراسش----ي وم----واده
ومضش--ام--ن--ه ،وه--ي Ãث-اب-ة ح-اف-ز ل-ه-وؤلء
ال---تÓ--م--ي--ذ ال--ذي--ن اب--دوا ارت--ي--اح--ا م--ن
اŸبادرة مثلما اكده التلميذ عÓء واإÁان
م--ن ب--ل-دي-ة ب-وراشش-د ال-ل-ذان وج-دن-اه-م-ا

ب---اإح---دى اÓÙت ال--ت--ج--اري--ة لإق--ت--ن--اء
اŸاآزر التي مازالت نوعيتها  ⁄تتغ.Ò
وب--خصش--وصس م--ن--ح--ة ال--ت-م-درسس ال-ت-ي
–دث ع--ن--ه--ا م--دي--ر ال--ق--ط--اع اأك--د ل--ن--ا
تÓميذ اخرون اأنهم قد اسشتلموها قبل
الدخول اŸدرسشي وهي مناسشبة سشهلت
ع---ل--ي--ه--م اإق--ت--ن--اء ب--عضس اŸسش--ت--ل--زم--ات
الدراسشية التي تعرف اأسشعارها ارتفاعا
فاحششا عادة ما تكون العائÓت اŸعوزة
ضشحية لها.

ع Úالدفلى /و.ي .اأعرايبي

كشش -ف وا‹ قسش -ن -ط -ي -ن -ة «ع -ب -د السش -م -ي-ع
سشعيدون» ،أامسس ،عدم تسشجل أاي حالة إاصشابة
ب -وب -اء ال -ك -ولÒا ال-ذي ان-تشش-ر م-ؤوخ-را ب-ب-عضس
ولي - -ات ال- -وط- -ن ،م- -ع- -ل- -ن- -ا ع- -ن اإلج- -راءات
الحÎازي -ة ال -ت -ي ات -خ -ذت ل-ل-وق-اي-ة م-ن وب-اء
الكولÒا داخل الوسشط الجتماعي  ،مذكرا
Ãا تقرر من تداب Òلحصشاء كافة النقاط
السشوداء فيما يتعلق باألمراضس اŸتنقلة عÈ
اŸياه وبؤور الوباء اÙتملة على غرار بعضس
األح-ي-اء ال-ف-وضش-وي-ة ال-ت-ي ت-ن-ع-دم ب-ه-ا ال-ت-هيئة
العمرانية وقنوات الصشرف الصشحي.
كما أاكد سشعيدون على وجود عدة مششاريع
قيد اإل‚از والتي تدخل ضشمن برامج البلدية
األم واŸتعلقة بتحسش Úوضشعية ششبكات اŸياه
الصشا◊ة للششرب والتي تعت Èمن القدم على
اŸسشتوى الوطني ،كما ” تنصشيب خلية متابعة
Ãقر الديوان Ÿتابعة اŸلف إا ¤جانب تفعيل
ع -م -ل ÷ان ال -دائ -رة وال -ب -ل-دي-ة اıتصش-ة ‘
النظافة والتطه Òبششكل دوري.
أام-ر «ع-ب-د السش-م-ي-ع سش-ع-ي-دون» ب-الن-طÓ-ق
بدءا من اليوم ‘ عملية تنظيف البالوعات
و›اري اŸي- -اه وح- -واف ال -ودي -ان Ãشش -ارك -ة
كافة الفاعل Úوالتي سشتمسس البلديات الكÈى
كمرحلة أاو ¤لتتوسشع لباقي القليم.
ح- -ول ال- -ت- -حضشÒات ل- -ل- -دخ -ول اŸدرسش -ي
 ،٢0١9/٢0١٨ذكر السشميع ان الولية اسشتفادة
من  0٨مؤوسشسشات جديدة  ،إا ¤جانب –ويل
مؤوسشسشت Úابتدائيت Úإا ¤متوسشطات بكل من
اŸدي -ن -ة ا÷دي-دة وال-ت-وسش-ع-ة ال-غ-رب-ي-ة ب-ع-ل-ي
منجلي بهدف التقليصس من الكتظاظ الذي
عانت منه خÓل السشنوات اŸاضشية  ،فضشÓ
ع -ن ج -اه -زي-ة  0٣ث -ان -وي -ات ب-ك-ل م-ن شش-عب
ال -رصش -اصس،ا÷ل -ول -ي -ة وب -كÒة ب -ب-ل-دي-ة ح-ام-ة
بوزيان.

وف -ي -م -ا ي -خصس اإلط -ع-ام اŸدرسش-ي أاف-اد
الوا‹ Œهيز  ١٤مطعما طبقا لتعليمات وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية اŸششددة على
ضشرورة توف Òوجبات سشاخنة للتÓميذ من
خÓل رصشد  6٢٧مليون دج مليون هذا ‘
إاطار الصشندوق الوطني للتضشامن وا÷ماعات
اÙلية إا ¤جانب اإلعتمادات اŸقدمة من
طرف ميزانية الولية والبلديات ،مضشيفا ‘
ذات الششأان عن توجيه  ٣٣٤مليون دج لÎميم
وإاعادة العتبار للمنششآات الÎبوية منها ٣00
مليون دج للتكفل بالحتياجات الصشحية على
أان ت- -ت- -واصش- -ل ه -ات -ه ال -وتÒة ط -ي -ل -ة اŸوسش -م
الدراسشي القادم.
و‘ ›ال التضشامن أاكد سشعيدون أانه ”
رصش -د اغ -ل-ف-ة م-ال-ي-ة لق-ت-ن-اء  ٢6أال -ف و900
ﬁفظة مدرسشية كما سشيتم توف 55 Òأالف
منحة كحصشة عامة موجهة لولية قسشنطينة
ششرع ‘ توزيعها منذ أاسشابيع ،حيث مسشت
العملية ◊د اآلن  ٢6أالف مسشتفيد بنسشبة 50
باŸائة من العدد اإلجما‹.
ح -ول مسش -أال-ة ال-ن-ظ-اف-ة وا◊راسش-ة وع-م-ال
اŸط -اع -م صش -رح ال -وا‹ أان وزارة ال -داخ -ل -ي -ة
م -ن -حت ل -ل-ولي-ة حصش-ة  900م-نصشب ل-تشش-غيل
العمال ‘ هذا اÛال فضش Óعن  9٧0منصشب
‘ إاطار عقود ما قبل التششغيل و ٣١5منصشب
ت-اب-ع Ÿدي-ري-ة ال-نشش-اط الج-ت-م-اعي Ãجموع
أال -ف و ٢٨5م -نصشب ع -م-ل  ،م-ؤوك-دا إام-ك-ان-ي-ة
اسشتÓم مؤوسشسشات جديدة أاخرى على مدار
اŸوسشم الدراسشي أاين تتواصشل األششغال عÈ
ح- -وا‹  ٨0م -ؤوسشسش -ة ت -رب -وي-ة وه-ي ورشش-ات
مفتوحة.

وا‹ اŸدية يحذر من أاي تأاخر ‘ ا’‚از:

اسصتÓم اŸشصاريع الÎبوية مع الدخول الجتماعي
حث ﬁم- -د ب -ؤشس -م -ة وا‹ اŸدي -ة
مسس-ؤؤو‹ ا÷ه-از ال-ت-ن-فيذي ورؤوسساء
ب- -ل- -دي- -ات ت- -نسس -ي -ق ا÷ه -ؤد ’‚اح
الدخؤل ا’جتماعي  ،مشسددا على
ضس -رورة اŸت -اب -ع -ة ال -ي -ؤم -ي-ة ’“ام
’شسغال اŸتبقية بالقطب ا÷امعي
ا أ
بؤزرة .
أاكد الوا‹ عقب إاسشتماعه ‘ اجتماع
إا ¤ع- -رضس م- -ق- -دم م- -ن ط- -رف ك- -ل م- -ن
م-دي-ري-ات ال-ت-ج-ه-يزات العمومية ،الدارة
اÙلية لتحريك وتÒة ا‚از اŸششاريع
لسشتÓمها ‘ وقتها رافضشا أاي تاخر ‘
هذا اÛال .
ح -رصس ال -وا‹ ع -ل -ى ه -ذا وه -و ي -ت-اب-ع
عرضشا ‘ هذا الششان واقفا عند األششغال
اŸت -واصش -ل -ة Ãشش-اري-ع إا‚از اŸؤوسشسش-ات
الÎب -وي -ة Ãخ -ت -ل -ف األط -وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
واŸقرر إاسشتÓمها مع الدخول اŸدرسشي
اŸقبل على غرار ثانويتي أاولد ابراهيم و
السشدراية ،و ›معات مدرسشية بكل من
بلديات عزيز  ،بواعيشس و قصشر البخاري
 ،و م -ط -ع -م Úب -ب-ل-دي-ت-ي ت-اف-راوت و ب-ن-ي
سشليمان بالضشافة Ÿلف النقل اŸدرسشي
« ك -راء ا◊اف Ó-ت و الصش -ي -ان-ة ،اإلط-ع-ام،
ال -ت -دف -ئ -ة اŸرك -زي -ة اŸدرسش-ي-ة ،صش-ي-ان-ة
اŸدارسس ،ت -وظ -ي -ف ع -م -ال اŸط -اع -م و
حراسس اŸدارسس ،منحة التمدرسس « .
وقال انه يحرصس على تنفيذ القرارات
اŸت -خ -ذة خ Ó-ل سش -لسش -ل -ة الج -ت-م-اع-ات
اŸنعقدة سشابقا بخصشوصس هذا اŸلف ،

م -ؤوك -دا ع -ل -ى ضش -رورة إال -ت-زام اŸق-اولت
ب -تسش -ل -ي -م اŸنشش -آات الÎب -وي -ة ‘ آاج-ال-ه-ا
اÙددة و اتخاذ الجراءات القانونية ‘
حالة عدم التزامها بالبنود اŸتفق عليها
بهدف ا◊رصس على ى إا‚اح اŸوسشم
الدراسشي  ،إا ¤جانب وجوب تكثيف
ا÷ه-ود ل-ت-دارك ك-ل ال-ن-ق-ائصس اŸسش-ج-لة
وال -ع -م-ل ع-ل-ى ضش-م-ان ال-ظ-روف اŸت-اح-ة
لدخول مدرسشي ناجح  ،تنفيذا لتعليمة
وزي- -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة بصشفتها تعد –دي
ج -دي ل -ه -ا دون اه -م -ال اشش -راك ج -م-ي-ع
ال -ف -اع -ل Úدون اسش -ت -ث -ن-اء  ،م-ن مسش-ؤوولÚ
ﬁل -ي Úوم -ن -ت -خ -ب Úوج -م -ع -ي -ات أاول -ي-اء
التÓميذ .

اŸدية:علي ملياÊ
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«الشضعب» ترصضد –ضضÒات الدخول اŸدرسضي ع Èالوليات

اسضتÓم  23مؤوسضسضة تربوية وتهيئة أاك Ìمن  25أاخرى بالوادي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعزيزا اŸعوزين بسضطيف

05

 500مليون دج للتÓميذ اŸعوزين

–ضضÒات واسضعة لضضمان دخول مدرسضي بدون مشضاكل ول هواجسس الكولÒا بتلمسضان
ب-اشض-رت السض-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ل-ت-ل-مسض-ان –ضضÒات واسض-ع-ة ل-ل-دخ-ول اŸدرسض-ي عن طريق اطÓق عمليات
تهيئة للمدارسس خاصضة ‘ ›ال اŸطاعم وخزانات الكياه لتفاذي انتشضار المراضس اŸتنقلة عن طريق
اŸياه ‘ ظل كÌة ا◊ديث والتخوفات الكÈى من مرضس الكولÒا الذي صضار حديث العام واÿاصس.

‘ ال- - -وقت ال- - -ذي تشض- - -ه- - -د ف- - -ي - -ه
اŸك- -ت- -ب- -ات ،ع Èم- -دي- -ن- -ة سض -ط -ي -ف
لخ- -رى اÛاورة ل -ه -ا ،ه -ذه
واŸدن ا أ
لدوات اŸدرسض - -ي - -ة
لي - -ام  ،ج - -لب ا أ
ا أ
ل -ل -م -وسض-م ال-دراسض-ي ي-وم  5سضبتمÈ
 ، 2018ب -داي -ة ع -رضض -ه-ا ل-ل-تسض-وي-ق
،وب-أاسض-ع-ار م-رت-فعة ،مقارنة باŸوسضم
السضابق ،حسضب اŸعاينة اŸيدانية ‘
بعضس اŸكتبات.
بحسضب معاينات بعضص اأولياء التÓميذ
ال- -ذي- -ن عÈوا ع -ن ق -ل -ق -ه -م م -ن ارت -ف -اع
اأ’سض- -ع- -ار ،شض- -رعت م- -دي- -ري- -ت- -ا الÎب- -ي -ة
والنشضاط ا’جتماعي والتضضامن لسضطيف
‘ ال - -ت - -حضضŸ Òسض - -اع - -دة ال - -ت Ó- -م- -ي- -ذ
اŸعوزين،ع Èكافة البلديات من خÓل

تلمسسانﬁ :مد بن ترار
وجهت السضلطات الو’ئية تعليمات
صضارمة ا ¤مصضالح البلديات ومدراء
اŸت---وسض---ط---ات وال---ث---ان---وي--ات ب--غ--ي--ة
إاعادة تهيئة وتنظيف مراقبة خزانات
اŸي--اه ال--ت--ي ي--ت--زود م--ن--ه-ا ال-تÓ-م-ي-ذ
’ضض-اف-ة
ب-اŸي-اه الصض-ا◊ة ل-لشض-رب ،ب-ا إ
ا ¤اÿزان--ات اŸوج--ه--ة ل-ل-م-ط-اع-م ،
ه---ذا وه---ذا وق--د كشض--فت السض--ل--ط--ات
ال--و’ئ--ي-ة ان ق-ط-اع الÎب-ي-ة يسض-ت-ق-ب-ل
خÓل الدخول اŸدرسضي › 13معا
مدرسضيا و 09متوسضطات وثانوية بحي
ال---ك--دي--ة م--ن شض--أان--ه--ا ال--قضض--اء ع--ل--ى

ا’كتظاظ ونظام الدوام.Ú
وق- -د وزعت ه- -ذه اŸؤوسضسض -ات ع -ل -ى
اŸواقع ا’كتظاظ على غرار ا◊ناية،
أاو’د ميمون  ،ع Úتالوت  ...با’إضضافة
ا ¤ا’ح- -ي- -اء ا÷دي- -دة ال -ت -ي اسض -ت -ف -اد
ق - -اط- -ن- -وه- -ا م- -ن سض- -ك- -ن- -ات ج- -دي- -دة ،
ح- -يث سض- -ي- -ت- -م تسض- -ي- -ل- -م م -ع ال -دخ -ول
اŸدرسضي ثانوية و 05متوسضطات و08
›معات مدرسضية على ان يتم اسضتÓم
 04م- -ت- -وسض- -ط -ات و› 05معات
مدرسضية خÓل نهاية ديسضم Èلتدخل
اÿدمة مع بداية الفصضل الثا. Ê
م -ن ج -انب آاخ -ر خصضصضت السض-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة اغ -ل -ف -ة م -ال-ي-ة ه-ام-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة

تعزز قطاع الÎبية بقاŸة برسضم
ال- -دخ- -ول اŸدرسض- -ي Ÿوسض- -م - 2018
 2019ب-اسضتÓم  6م-ؤوسضسضات تربوية
ج-دي-دة ب-ق-درة اسض-ت-ق-ب-ال إاج-م-الية
تصضل إا 2400 ¤مقعد بيداغوجي ‘
لط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ية الثÓثة وبعدة
ا أ
مناطق من الولية ,حسضب ما أافادت
لربعاء مديرية الÎبية.
به اليوم ا أ
أاوضضح رئيسص مصضلحة ال›Èة بذات
اŸدي -ري -ة ,إاب -راه -ي -م ق -اضض -ي ,ب -أان-ه ”
رسضميا وضضع حيز اÿدمة لثانويت Úسضعة
ك -ل واح -دة م -ن -ه -م -ا ت-ق-در ب 800مقعد
بيداغوجي و 200وجبة مدرسضية و ذلك
ب - -رسض - -م ال- -دخ- -ول اŸدرسض- -ي اŸق- -ب- -ل,
موضضحا بأان الثانوية اأ’و ¤منجزة ببلدية
ت-ام-ل-وكة ( 60ك -ل -م ج -ن-وب غ-رب ق-اŸة)

ج - -دي - -دة (صض - -ن- -ف ب )5
تتوفر على نصضف داخلية
ب 200وجبة يوميا و ذلك
بالتجمع السضكا Êالثانوي
ب- -ب- -ل -دي -ة وادي ال -زن -ات -ي
(غرب قاŸة) ما سضيسضمح
حسض-ب-ه -ب-ت-خ-ف-يف عناءال-ت-ن-ق-ل ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن
كانوا ›Èين على التنقل
ي- -وم- -ي -ا أ’ك Ìم -ن  8كلم
للتمدرسص.
وأاضض -اف اŸصض -در ب -أان
ال -ط -ور ا’ب -ت-دائ-ي خÓ-ل
اŸوسضم الدراسضي الداخل
سضيعرف فتح › 3معات
م -درسض-ي-ة ج-دي-دة ب-ق-درة
اسض-ت-ي-ع-اب ك-ل-ي-ة تصضل إا¤
واأ’خرى ببلدية ÿزارة على بعد  15كلم  1000مقعد بيداغوجي بكل من ﬂطط
جنوب عاصضمة الو’ية سضتعوضص الثانوية شض - -غ - -ل اأ’راضض - -ي ا÷ن - -وب - -ي اŸع - -روف
القدÁة التي  ⁄تكن
ب- - -اŸدي - -ن - -ة ا÷دي - -دة
ت -ت -وف-ر ع-ل-ى الشض-روط
وضض- -ع ح- -ي- -ز اÿدم- -ة ل -ب-ل-دي-ة ق-اŸة و ب-ل-دي-ة
اÓŸئمة للتمدرسص.
الركنية ( 50كلم شضمال
ة
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اŸدارسص القدÁة  ،يتقدمها تهيئة 12
مدرسضة بدائرة بني سضنوسص والتي رصضد
لها غÓف ما‹ قدر ب 100مليون دج ،
وهي اغلبها مدارسص قدÁة وعانت من
تأاثÒاته العشضرية السضوداء .
كما يرتقب تهيئة  13مدرسضة بدائرة
ال -رمشض-ي ب-غÓ-ف ج-اوز ال-عشض-رة مÓ-يÚ
دينار جزائري  ‘ ،الوقت الذي تبقى
ف -ي-ه  50م-درسض-ة م-غ-ل-ق-ة وأازم-ة ال-ن-ق-ل
اŸدرسضي هاجسص العديد من اŸناطق
ذات ال- -ق- -رى واŸداشض- -ر اŸت- -ن -اث -رة م -ا
يسض -ت -وجب ع-ل-ى ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ع-اق-د م-ع
اÿواصص لضض - -م - -ان ال - -ن- -ق- -ل اŸدرسض- -ي
للتÓميذ نحو اŸؤوسضسضات الÎبوية .

تخصضيصص مبلغ ما‹ معت Èيقدر ب500
م -ل -ي -ون دج ع -ل -ى ع -ات -ق مصض-ال-ح ال-و’ي-ة
،و 200مليون دج من مديرية النشضاط
ا’جتماعي والتضضامن.
وبحسضب مصضدر من اŸديرية اأ’خÒة،
فانه ” اقتناء ﬁ 24950فظة مدرسضية
ب-ك-اف-ة مسض-ت-ل-زم-ات-ه-ا م-ن أادوات مدرسضية
،وك -ذا اŸآازر ،ل -ت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ
اŸعوزين ،حسضب اإ’حصضائيات التي تقوم
ب -ه -ا ال-ب-ل-دي-ات ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع اŸدي-ري-ة
اŸعنية بالتضضامن ،وكان نصضيب مصضالح
ال- -و’ي- -ة م- -ن ه- -ذا ال- -ع -دد ال -ه -ام 14500
ﬁفظة ،أاما مديرية النشضاط ا’جتماعي
فقد سضاهمت بـﬁ 10450فظة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

لجتماعي بÈج بوعريريج:
مديرية النشضاط ا إ

 15مليون دج ’قتناء ﬁ 4200فظة مدرسضية

قاŸة  :قطاع الÎبية يتعزز بـ  6منشضآات مدرسضية

سض- - -خ- - -رت م- - -دي- - -ري- - -ة ال - -نشض - -اط
لجتماعي  15مليون دج لقتناء
ا إ
الدوات اŸدرسض- -ي- -ة ال -ت -ي سض -ت -م -ن -ح
لب- -ن- -اء ال- -ف- -ئ- -ات ال- -هشض- -ة واŸع -وزة
بالولية حيث قدر عددها بـ 4200
ﬁف-ظ-ة ب-ج-م-ي-ع الدوات اŸدرسض-ية
لضضافة على اŸئزر.
با إ
ت -خصص ال -ع-م-ل-ي-ة ال-تضض-ام-ن-ي-ة تÓ-م-ي-ذ
ا’طوار الثÓث ابتدائي ،متوسضط وثانوي
وق- -د ” ت -خصض -يصص م -ب -ل -غ -ا م -ع -تÈا م -ن
م -ي -زان -ي -ة ال -و’ي -ة ‘ ان -ت-ظ-ار مسض-اه-م-ة

اÛالسص ال- -ب- -ل- -دي -ة ‘ ال -ع -م -ل -ي -ة ح -يث
سضÒت- -ف- -ع ع- -دد اŸسض- -ت- -ف- -ي- -دي -ن ال -ذي -ن
سضيسضتلمونها قبل انطÓق الدروسص.
” ضضبط كل القوائم من قبل مصضالح
م -دي -ري-ة الÎب-ي-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة
ال- -نشض- -اط ا’ج- -ت -م -اع -ي  ،اي -ن سض -ت -قسض -م
ا◊صضصص ع-ل-ى ال-ب-ل-دي-ات وال-ت-ي ب-دوره-ا
سض -ت -وزع ع -ل-ى اŸؤوسضسض-ات الÎب-وي-ة ال-ت-ي
سضتسضلمها اإ ¤التÓميذ اŸعني ‘ Úأاوانها
و دون تأاخ.Ò

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

–ت اشضراف وا‹ اŸدية بالنيابة

÷نة مكلفة بالتحضض ÒاŸدرسضي بسضعيدة
أاشض - -رف وا‹ اŸدي- -ة ب- -ال- -ن- -ي- -اب- -ة
ب- -ق- -اع- -ة اÙاضض -رات رف -ق -ة رئ -يسس
ال -دي-وان وب-حضض-ور ك-ل م-ن اŸف-تشض-ة
ال -ع -ام -ة ل -ل -ولي -ة ورؤوسض-اء ال-دوائ-ر
واŸدراء ال- - -ت - -ن - -ف - -ي - -ذي Úورؤوسض - -اء
اÛالسس الشض -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة ع-ل-ى
اج- -ت- -م- -اع ل- -دراسض- -ة م- -دى ت -ن -ف -ي -ذ
وت-ط-ب-ي-ق ت-وصضيات اجتماع  19أاوت
 2018ت- -اري- -خ ت- -نصض -يب ال -ل -ج -ن -ة
ال-ولئ-ي-ة اŸك-ل-ف-ة بتحضض Òالدخول
الج- -ت- -م- -اع- -ي لسض- -ن- -ة 2019/2018
له -م -ي -ة ال -قصض -وى ال -ت -ي ت-ول-ي-ه-ا
وا أ
وزارة الداخلية بهذا اÿصضوصس.
وم -ن أاج -ل إا‚اح ه -ذا ال -دخ -ول شض -دد
ال -وا‹ ب -ال -ن-ي-اب-ة ع-ل-ى ات-خ-اذ اإ’ج-راءات
الÓ- -زم- -ة والضض- -روري- -ة ب- -تسض- -خ Òك- -اف- -ة

الوسضائل البشضرية واŸادية وهذا بتهيئة
وŒه -ي -ز اŸؤوسضسض-ات اŸسض-ت-ق-ب-ل-ة ،ت-وفÒ
النقل اŸدرسضي وخاصضة اŸناطق النائية،
التدفئة اŸدرسضية وتوف ÒاŸواد اأ’ولية
ل -ل -م -ط -اع -م اŸدرسض -ي -ة ل-ت-ق-د Ëوج-ب-ات
سض-اخ-ن-ة ودورات ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ع-م-ال
اŸط -اع -م ت -ؤوط-ره-ا م-ؤوسضسض-ات ال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي ،ت -ع -م -ي -م اسض -ت -ع -م -ال ال-ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة ال -ب -دي -ل -ة لÎشض -ي-د ال-ن-ف-ق-ات،
ال -ت-حسض-يسص وال-ت-وع-ي-ة داخ-ل اŸؤوسضسض-ات
الÎب -وي -ة م -ن ﬂاط -ر اأ’م -راضص وإاع-ادة
تفعيل اŸكاتب البلدية للنظافة وتكفلها
Ãتابعة شضروط النظافة والصضحة داخل
اŸؤوسضسضات اŸدرسضية.

سسعيدة :ج .علي
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تندرج ‘ إاطار التنافسس –سشبا للرئاسشيات
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ي-ت-زام-ن ال-دخ-ول ا’ج-ت-م-اع-ي وحركية
سشياسشية بدأات ‘ غضشون الصشائفة ،وسشتزداد
’سش-اب-ي-ع
’رج-ح ‘ غضش-ون ا أ
وتÒت -ه -ا ع-ل-ى ا أ
’شش -ه -ر اŸق -ب -ل -ة ،وال -ت -ي ت -ن -درج ‘ إاط -ار
وا أ
ح-رك-ي-ة ا’سش-ت-ع-داد لÓ-ن-ت-خ-ابات الرئاسشية
اŸق - -ررة ‘ غضش - -ون ال- -ع- -ام  ، 2019م-ي-زت-ها
’سش- -اسش- -ي- -ة اŸب -ادرات ال -ت -ي كشش -فت ع -ن -ه -ا
ا أ
ﬂت -ل -ف ال -تشش -ك -ي Ó-ت السش-ي-اسش-ي-ة ،آاخ-ره-ا
’مÚ
ت-أاسش-يسس ج-ب-ه-ة شش-ع-ب-ي-ة أاع-ل-ن ع-ن-ه-ا ا أ
العام ◊زب جبهة التحرير الوطني جمال
ول-د ع-ب-اسس ،وق-ب-ل-ه-ا م-ب-ادرة ح-ركة ›تمع
السش -ل -م ال -ت -ي ت -دخ -ل م -رح -ل -ت -ه -ا ال -ث -ان -ي -ة
Ãشش- -اورات Œم- -ع ق- -ي- -ادت- -ه- -ا بشش- -خصش- -ي- -ات
وطنية.
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قالت أان ا÷زائر مسشتهدفة ‘ أامنها ووحدتها
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ضشرورة بعث إاصشÓحات سشياسشية واقتصشادية ÿدمة اŸواطن

فريال بوشسوية
رغم أان مبادرتها لم تلق تجاوبا من قبل
ال-ط-ب-ق-ة السش-ي-اسش-ي-ة ع-م-وم-ا ،إال أان قيادة
حركة مجتمع السشلم لم تتخل عنها وتعتزم
الشش -روع ف -ي ج -ول -ة ث-ان-ي-ة م-ن ال-ل-ق-اءات،
تجمع رئيسشها الدكتور عبد الرزاق مقري
هذه المرة بالششخصشيات الوطنية ،بعدما
اق -تصش -رت ال -م -رح -ل -ة األول -ى ع -ل -ى ق-ادة
األحزاب ،الذين عبروا في مجملهم عن
تحفظاتهم ورفضشهم الصشريح ،لتعارضشها
وخ- -ي- -ارات- -ه- -م ب- -خصش- -وصص الن -ت -خ -اب -ات
الرئاسشية المقررة في العام . 2019
مبادرة الوفاق الوطني لمقري التي أاعلن
عنها في أاعقاب افتكاكه لعهدة ثانية على
رأاسص الحزب المعارضص المنتمي إالى التيار
اإلسشÓمي ممث Óفي حركة مجتمع السشلم
«حمسص» ،تم رفضشها لختÓف الرؤوى فيما
يخصص الششق السشياسشي منها فقط ،عكسص
الشش -ق الق -تصش-ادي ال-ذي ت-ق-اط-عت ف-ي-ه-ا
الطبقة السشياسشية ،إال أان ذلك لم يثبط
عزيمة القيادة التي سشتششرع في لقاء مع
الششخصشيات الوطنية وفق ما أاكده المكلف
ب -اإلع Ó-م ع -ل -ى مسش -ت -واه -ا ع -ل-ى م-واق-ع
التواصشل الجتماعي ،مقتدية في ذلك
ب- -ال- -ط- -ري- -ق -ة ال -ت -ي ت -م اع -ت -م -اده -ا ف -ي
المششاورات السشياسشية للعام  ، 2011التي
ق -ام ب -ه -ا م -ع األح -زاب السش -ي -اسش-ي-ة وك-ذا
الششخصشيات الوطنية ،والمجتمع المدني،

كما سشارت على نفسص نهج جبهة القوى
الشش -ت-راك-ي-ة ال-ت-ي ك-انت سش-ب-اق-ة ل-م-ب-ادرة
مماثلة.
ل-ك-ن ال-ج-ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن م-ب-ادرة الحركة
وال-ت-ي ت-ت-زام-ن وال-دخ-ول الج-ت-م-اعي لن
ت- -ك- -ون ال- -وح- -ي- -دة ،لسش -ي -م -ا وأان ع -دي -د
األحزاب السشياسشية قررت بدورها القيام
بمبادرات ،تندرج على األرجح ليسص فقط
ف -ي إاط -ار السش -ت -ع -داد ل Ó-سش -ت -ح -ق-اق-ات
الرئاسشية ،وإانما في محاولة منها للتميز
والبروز والتموقع بقوة في الفترة المقبلة،
ومن بين هذه المبادرات ما قام به رئيسص
ال -ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي ال-ج-م-ه-وري ب-ل-ق-اسش-م
سش -اح -ل-ي ،ال-ذي ع-م-ل ع-ل-ى م-يÓ-د ت-ك-ت-ل
Óحزاب الصشغيرة ،لسشيما وأانه انتقد في
ل أ
ع -دي -د ال -م -رات وت -ح -دي -دا ف -ي أاع -ق -اب
النتخابات التششريعية والمحلية كبريات
Óغلبية،
التششكيÓت السشياسشية المششكلة ل أ

وي -ت -ع -ل -ق األم-ر ب-ح-زب-ي ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني «األفÓن» و»األرندي».
ول -ع -ل أاب -رز إاع Ó-ن ت -م ف -ي غضش -ون ه -ذا
األسشبوع عنه في السشاحة السشياسشية ،جاء
ع-ل-ى لسش-ان األم-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-ح-زب ال-ع-تيد
ج- -م- -ال ول- -د ع -ب -اسص ،ال -ذي شش -دد ع -ل -ى
ضش-رورة ت-أاسش-يسص ج-ب-ه-ة شش-ع-ب-ي-ة اسشتجابة
ل -ن -داء رئ -يسص ال -ج -م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال-م-ك-اسشب
ال-م-ح-ق-ق-ة وك-ذا م-واج-ه-ة التحديات ،في
رسش -ال -ت-ه ب-م-ن-اسش-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ل -لشش -ه-ي-د ،ك-اشش-ف-ا ع-ن اتصش-ال ح-وال-ي 26
تششكيلة بـ «األفÓن» لتجسشيد النداء ،مع
ال -ح -رصص ع -ل-ى ال-ت-وضش-ي-ح ب-أان ال-ح-زب ل
ي -ع -ت -زم ت -رأاسش -ه -ا ،وع -ل -ى األرج -ح ف-إان-ه-ا
سش- -ت- -ن -افسص م -ب -ادرات األح -زاب األخ -رى
ب-ق-وة ،لسش-ي-م-ا م-ب-ادرة ال-وف-اق ال-وط-ني لـ
«حمسص».

’م- -ي- -ن- -ة ال -ع -ام -ة ◊زب ال -ع -م -ال
دعت ا أ
لويزة حنون ،أامسس ،الششعب ا÷زائري إا¤
رصس الصش- -ف- -وف وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اسش -ت -ق -رار
ال- -بÓ- -د ‘ ظ- -ل ال- -ت- -ه- -دي- -دات اÿارج- -ي- -ة،
وطالبت السشلطات ببعث إاصشÓحات سشياسشية،
واجتماعية ،واقتصشادية لصشالح اŸواطن.

جÓل بوطي

دافعت حنون بششدة عن مواقف السشياسشة
الخارجية للجزائر تجاه مختلف القضشايا
الدولية الكبرى األمر الذي جعلها تواجه
لوحدها ضشغوطا دولية للعدول عن مواقفها
ال- -مشش- -رف- -ة سش- -واء م- -ا ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ج- -انب
الق -تصش -ادي او السش -ي -اسش-ي خ-اصش-ة رفضش-ه-ا
محاولت إاقحام الجيشص في حروب ببعضص
الدول.
وق - -الت ح - -ن - -ون ف - -ي رده - -ا ع - -ل- -ى سش- -ؤوال
صشحفي خÓل ندوة صشحفية نششطتها أامسص
بمقر الحزب بالعاصشمة أان الجيشص الوطني

ولد عباسس يكششف عن انضشمام  40تنظيما للجبهة الششعبية للدفاع عن الوطن
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’م Úال- - -وط- - -ن - -ي ÷ب - -ه - -ة
كشش- - -ف ا أ
التحرير الوطني جمال ولد عباسس عن
انضش-مام  40ج-م-ع-ي-ة ومنظمة بينها 19
حزبا سشياسشيا للجبهة الششعبية للدفاع
ع- -ن ال- -وط- -ن ،خÓ- -ل اف- -ت- -ت -اح أاشش -غ -ال
ا÷ام -ع -ة الصش -ي -ف -ي -ة ل–Ó-اد ال-وط-ن-ي
ل -ل -نسش -اء ا÷زائ -ري -ات ب -قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة
وال -ف -ن -ون Ãدي -ن -ة سش -ك -ي -ك -دة ،وال -ت-ي
ح - -م - -لت ه - -ذه السش - -ن- -ة شش- -ع- -ار ع- -ه- -د-
اسشتمرارية -اسشتقرار وإاصشÓحات.

وفيما يخصص الجبهة الششعبية ،أاوضشح ولد
ع-ب-اسص ب-أاّن-ه-ا م-ف-ت-وح-ة ل-ك-ل القوات الحّية
واألح -زاب وم -م -ث -ل -ي ال -م -ج -ت -م-ع ال-م-دن-ي

وم- -ن- -ظ- -م -ات أارب -اب ال -ع -م -ل وال -ن -ق -اب -ات
وال -ج -م-ع-ي-ات ال-طÓ-ب-ي-ة وال-م-ه-ن-ي-ة داع-ي-ا
ال-ج-م-ي-ع لÓ-نضش-م-ام إال-ى ه-ذه ال-ج-بهة ،من
أاجل لم الششمل وتوحيد الصشفوف وتعزيز
الجبهة الداخلية ،ومن ثّم فهي اسشتجابة
لتلبية النداء الذي تضشمنته الرسشالة األخيرة
لرئيسص الجمهورية بمناسشبة اليوم الوطني
ل-ل-م-ج-اه-د ،ال-ه-ادف-ة ال-رد ع-ل-ى ال-ت-حديات
الداخلية والخارجية التي تواجه الجزائر
م- -ن إاره- -اب وفسش- -اد وم -خ -درات ،مشش -ي -را
«ب -أان -ه وم -ن ب -ي -ن خصش -وصش -ي -ات ال -ج -ب -ه-ة
الششعبية أانها سشتكون بدون زعامة أاو قيادة،

حيث يششترك الجميع في قيادتها ويلتزم
بميثاق الششرف الذي يربط أاعضشاءها».
واكد األمين العام لحزب جبهة التحرير
الوطني  ،بأانّ رئيسص الجمهورية عبد العزيز
بوتفليقة خط احمر ،مششبها نداء رئيسص
الجمهورية بنداء أاول نوفمبر ألنه يهدف
حسش -ب -ه إال -ى ل -م شش -م -ل الشش -عب ال-ج-زائ-ري
مؤوكدا «أان اليد ممدودة للجميع من اجل
النضشمام لجبهة تكون دون رئيسص و ل قائد
مثل ما كان خÓل الثورة التحريرية» ،وجدد
ث -ق -ت-ه ف-ي رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة و ان-ج-ازات-ه
ال -ت -ي وصش -ف -ه -ا ب -ال -م -ع -ج -زات ،ح-يث ق-ال
بالحرف « تعهدنا بالله العلي العظيم أان ل
نخون الحزب ،و نحن نقول باسشم الله العلي
العظيم أان ل اخون بوتفليقة ألنه رئيسص
الحزب  ،و هذا المتياز يجب أان نحافظ
ع -ل -ي -ه ف-ي إاشش-ارة واضش-ح-ة ل-دع-م ت-رشش-ح-ه
لعهدة خامسشة.
وأاششاد ولد عباسص بالجيشص الوطني الششعبي
سشليل جيشص التحرير الوطني ،في الوقت
ال -ذي ع -دد ف-ي-ه ال-م-ك-اسشب ال-ت-ي ت-حصش-لت
ع-ل-ي-ه-ا ال-ج-زائ-ر خÓ-ل ح-ك-م ال-رئيسص عبد
ال - -ع - -زي - -ز ب - -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة وع- -ل- -ى رأاسش- -ه- -ا
المصشالحة الوطنية التي جلبت السشتقرار
والمن  ،وذلك يقول األمين العام الوطني
جاء بفضشل السشياسشة الرششيدة و الششجاعة
ال- - -ت- - -ي ت- - -ح- - -ل- - -ى ب- - -ه - -ا ال - -ت - -ي ل - -وله - -ا
للتحقت الجزائر بدول جبهة الصشمود و
التحدي التي مسشها الخريف العربي .
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ن-وري-ة ح-فصش-ي األم-ي-نة العامة
الوطنية لÓتحاد العام للنسشاء الجزائريات
دعت الرئيسص عبد العزيز بوتفليقة للترششح
ل -ل -ع -ه -دة ال -خ -امسش -ة و ذلك ح -ف -اظ-ا ع-ل-ى
المكاسشب و اسشتمرارا لمششوار النجازات
مؤوكدة في هذا الطار «أان حماية الوطن
و خلق اقتصشاد قوي خارج المحروقات يمر

عبر طريق السشتقرار».
واج -ابت ح -فصش -ي ع -ل -ى ك -ل ال-تسش-اؤولت
المطروحة حول موقف التحاد في هذا
ال - - - - -خصش - - - - -وصص ،ح - - - - -يث ق- - - - -الت م- - - - -ن
التحصشيل الحاصشل أان ل نطلب من الرئيسص
السش -ت -م -راري -ة و حسشب ب-ل أان-ن-ا ن-دع-م ك-ل
قراراته و نحن ل ننتظر النتخابات حتى
ن - -ط - -لب م - -ن - -ه ال- -رئ- -يسص ذلك ألن- -ن- -ا ف- -ي
كل الجتماعات المنعقدة نقدم ششكرنا له
على كل المجهودات التي بدلها.
وف -ي م -ع -رضص ت -دخ -ل -ه -ا ،أاع -ل-نت ح-فصش-ي
انخراطها في الجبهة الششعبية للدفاع عن
الوطن التي دعا إاليها رئيسص الجمهورية من
أاجل لم الششمل وتوحيد الصشفوف وتعزيز
ال-ج-ب-ه-ة ال-داخ-ل-ي-ة ل-مواجهة كل المناورات
الداخلية والتهديدات الخارجية ،وحفاظا
على كل المكتسشبات التي تح ّصشلت عليها
الجزائر ،من أامن ،واسشتقرار وطمأانينة في
ظل السشياسشة الرششيدة لرئيسص الجمهورية،
داعية النسشاء المتواجدات القادمات من كل
وليات الوطن ومن الجميع الوقوف إالى
جانب الوطن بالخصشوصص في هذه المرحلة
الحاسشمة وبرصص الصشفوف.
وأاوضشحت األمينة العامة لÓتحاد الوطني
ل-ل-نسش-اء ال-ج-زائ-ري-ات ف-ي سش-ي-اق آاخ-ر ،ب-أاّن
تنظيمها ،لن يطالب بالمسشاواة في الميراث
من منطلق ـ كما قالت ـ أاّن المادة الثانية من
الدسشتور تنصص على أاّن اإلسشÓم هو دين
ال -دول -ة ،وم -ن ث ّ-م ك -م -ا أاضش -افت ف -ن-ح-ن ل
نناقشص كل ما جاء في الششريعة السشÓمية
م -ن أاح -ك -ام ب -م -ا ف -ي -ه -ا ت -لك ال -م -ت -ع ّ-ل -ق -ة
ب -ال -م -ي -راث ،ل-ت-ؤوك-د ب-ع-ده-ا وق-وف ال-م-رأاة
الجزائرية ،مع مثيلتها المرأاة الفلسشطينية
في مقاومتها الحتÓل الصشهيوني.

سسكيكدة :خالد العيفة

الششعبي يعرف تغييرات على رأاسص قيادته
تهدف إالى تششبيب المؤوسشسشة العسشكرية التي
ينبغي ان تبقى بعيدا عن الحياة السشياسشية،
ورفضشت ت- - -دخ- - -ل األح- - -زاب ف- - -ي الشش- - -أان
ال -عسش -ك -ري ال -ذي ي -ب-ق-ى م-ن اخ-تصش-اصش-ات
القيادة العليا.
وذكرت حنون أان الجزائر مسشتهدفة مت
طرف القوى العظمى وفي مقدمتها فرنسشا
وأام- -ري- -ك- -ا ،داع- -ي- -ة إال- -ى ضش- -رورة ح -م -اي -ة
المواقف الخارجية ،واعتبرت أان التقارير
التي صشدرت سشلبيا ضشد الجزائر تسشتهدف
اسش-ت-ق-رار ال-بÓ-د ووح-دت-ه-ا ق-ب-ل أاشش-ه-ر عن
الن -ت -خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ،واصش-ف-ة ال-ت-ق-اري-ر
بالباطلة ،وقالت « لن نسشمح بزوال الجزائر
مهما كانت الظروف «.
وق -الت ح -ن -ون أان ال -وقت ال -ح -ال-ي ي-ت-ط-لب
ت-ع-زي-ز ال-ج-ب-ه-ة ال-داخ-ل-ية ببعث إاصشÓحات
ششاملة في مختلف المجالت ،معتبرة أان
ال- -وضش- -ع الق- -تصش- -ادي ل -ل -ب Ó-د ج -د صش -عب
بتدهور القدرة الششرائية للمواطن ،وانتششار
وباء الكوليرا الذي جاء نتيجة فششل بعضص
السش -ي -اسش -ات ف -ي ق -ط -اع الصش-ح-ة ال-ذي ه-و
ب -ح -اج-ة إاع-ادة الع-ت-ب-ار سش-ي-م-ا وأان ق-ان-ون
الصش -ح -ة ال -ج -دي -د ت -راج -ع ع-ن م-ك-تسش-ب-ات
الخدمة العمومية.
وف -ي الشش -ق الج -ت -م -اع-ي ث-م-نت ح-ن-ون م-ا
حققه قطاع السشكن في السشنوات األخيرة
ب -ت-ح-ق-ي-ق ب-ن-اء م-ل-ي-ون وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ع-ل-ى
للمسشتوى الوطني ،مششيرة إالى أان الجزائر
من الدول األولى في العالم التي نجحت في
قطاع السشكن بتقليصص األزمة بششكل كبير،
ف -ي ح -ي -ن دعت إال -ى دع-م ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي
الششق الجتماعي.
بالمقابل أاكدت حنون ان «قطاع التجارة
يسش -ي -ط-ر ع-ل-ي-ه-ا ال-م-اف-ي-ا ،م-ط-ال-ب-ة ال-دول-ة
باحتكار التجار الخارجية على اقل بششكل
ج-زئ-ي م-ن اج-ل ال-ح-د م-ن ت-ه-ريب ال-ع-م-ل-ة
الصشعبة» ،مؤوكدة ان «كل التدبير المتخذة
في هذا القطاع فششلت «.
كما دافعت أامينة حزب العمال عن لجوء
وزي- -رة ال- -ت- -رب- -ي- -ة ن -وري -ة ب -ن غ -ب -ريت إال -ى
الششاليهات من اجل القضشاء على ظاهرة
الكتظاظ في المؤوسشسشات التربوية وقالت
انه الحل األنسشب  ،مؤوكدة أان الوزيرة ل
تتحمل مسشؤوولية هذا ،مطالبة «منح قطاع
التربية الوطنية  45أالف منصشب مالي جديد
من اجل الحد من نقصص الطاقات البششرية
في القطاع.
م- -ن ج- -انب أاخ- -ر ق- -الت ل- -وي- -زة ح- -ن -ون ان
«أاه- -داف السش- -ل- -ط- -ة م- -ن م -ن -ع أاي زي -ادات
ضشريبية في سشنة  2019ل يهم حزب العمال
بقدر ما تهمها النتيجة» ،مبرزة بأان «حزب
العمال يششيد بزيادة التحويÓت الجتماعية
حسشب تسشريبات قانون المالية» ،قائلة «رغم
أان- -ه ل ي- -ع- -رف ب- -ع- -د إان ك- -انت اسش -ت -ج -اب -ة
لنششغالت المواطنين وتخفيفا عنهم.
خÓ-ل اشش-غ-ال ال-ج-ام-ع-ة الصش-ي-ف-ي-ة لÓتحاد
الوطني للنسشاء الجزائريات بسشكيكدة

» æW h

الخميسض  30أاوت  2018م
الموافق لـ  1٩ذي الحجة  143٩هـ

–ذيرات من اŸنبع اŸائي «ع Úبن داود » بسصبب اıصصبات الزراعية

توقي ـ ـف  06فÓح ـ ـ Úيسستخ ـ ـدمون مي ـ ـاه
الصس ـ ـرف الصسح ـ ـي ببلدي ـ ـة ا◊نانشس ـ ـة
” ببلدية ا◊نانشصة مؤوخرا تسصجيل سصت ( )06حالت لفÓح Úمتورط ‘ Úسصقي ما يزيد عن  07هكتارات من اÙاصصيل
الزراعية باŸياه القذرة من بينها الطماطم و الفلفل و الذرة مع اسصÎجاع عتاد هام كان يسصتعمل لضصخ مياه الصصرف الصصحي.

سسوق أاهراسس :سسمÒ
العيفة

وبعد التاأكد من المعلومات التي
ت-ل-ق-اه-ا ع-ن-اصش-ر الدرك الوطني
م -ف -اده -ا ا’شش-ت-ب-اه ف-ي ارت-ك-اب
ت- - -ج- - -اوزات ت - -مسض ب - -الصش - -ح - -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة م -ن خ Ó-ل اع-ت-م-اد
فÓ- -ح- -ي -ن ع -ل -ى م -ي -اه الصش -رف
الصش -ح -ي خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ة سش -ق-ي
م-ن-ت-وج-ات-ه-م ،ت-م اإث-ره-ا تشش-ك-يل
دوري- -ة ع- -ل- -ى ال- -ف -ور اإل -ى ع -ي -ن
ال- -م- -ك- -ان ،اأي- -ن ت- -مت م- -ع -اي -ن -ة
مضشخات مائية موصشولة باأنابيب
م -ي -اه ت -م ت -م-ري-ره-ا وصش-و’ اإل-ى
الحقول الفÓحية من اأجل سشقي
مسش-اح-ة ت-ق-در بسش-ب-ع-ة هكتارات
م- -ن ال- -خضش -ر ،و ق -د ت -م ات -خ -اذ
ا’إج -راءات ال -ردع -ي -ة ب -ت -ق -دي -م
المتورطين اأمام العدالة.
ب -ع -د ال -ت -ح -ال -ي -ل ت -اأك-د اأن م-ي-اه
ال -م -ن -ب -ع ال-م-ائ-ي ع-ي-ن ب-ن داود،
ببلدية اأو’د اإدريسض ،الواقع على
الطريق الوطني رقم  82لم تعد
صش- -ال- -ح -ة ل -لشش -رب و ذلك ب -ع -د
المعالجة التي اأثبتت وجود كمية
ك -ب -ي-رة م-ن م-ادة ال-ن-ت-ريت ال-ذي
يشش - -ك - -ل خ - -ط - -ر ع- -ل- -ى صش- -ح- -ة

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

العدد
17 733
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لخطار الصصحية الناجمة عن اهمال اÙيط بعدة بلديات
‘ ظل ا أ

حم ـ ـ ـÓت للتنظي ـ ـ ـف والقضس ـ ـ ـاء عل ـ ـ ـى
النقـ ـ ـاط السس ـ ـوداء ببلدي ـ ـات الشسلف متواصسلة

كشص - -فت ال - -وضص - -ع - -ي - -ة اŸزري - -ة اÿاصص- -ة
بانتشصار اŸزابل العشصوائية أاخطارا حقيقية
ع -ل -ى صص -ح -ة السص -ك -ان و ح -ت -ى مسص -ت -ع -م -ل -ي
ال-ط-رق-ات ب-ال-رغ-م م-ن ال-ع-مليات التطوعية
ال -ت -ي تشص -رف ع -ل -ي -ه -ا السص -ل -ط -ات ال -ولئ-ي-ة
ومصص-ال-ح ال-دوائ-ر ب-ع-دة ب-ل-دي-ات ال-تي تبقى
لمراضض ◊د
لصصابات با أ
معزولة عن خطر ا إ
السصاعة.

الشسلف :ي.اعرايبي
اأ’خ -ط -ار الصش -ح -ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ب-عث م-ن ال-رم-ي
العششوائي على للنفايات والفضشÓت المنزلية
على مسشتوى الطريق الوطني رقم 4القديم
بإاقليم بلدية أاو’د عباسض بالقرب من محطة
تقوية إانتاج الكهرباء صشارت ’ تطاق في ظل
تزايد حجم هذه المزبلة التي تمتد على ذات
المحور الذي تمر به العربات والششاحنات و
حافÓت النقل بين الخطوط البلدية ،والتي
صشارت روائحها الكريهة تثير القلق .
ي-ح-دث ه-ذا رغ-م ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي أاصش-درها
ال -وال -ي ال -خ-اصش-ة ب-ت-ن-ظ-ي-ف ال-م-ح-ي-ط وال-ت-ي
باششرت فيها مصشالح الدائرة بواد الفضشة التي
تسشير  3بلديات أاو’د عباسض وبني راششد وواد
الفضشة والتي حسشب مسشوؤوليها قد خصشصشت
عدة عمليات إ’زالة أاطنان من النفايات كونها
نقطة سشوداء .
و حسشب رئيسض الدائرة برحمة بالزرق فإان

مصشالح البلديات الثÓثة سشتكون هذا السشبت
على موعد مع حملة ششاملة للقضشاء على مثل
ه -ذه ال -م -ظ -اه -ر ال-خ-اصش-ة ب-ال-ن-ظ-اف-ة ضش-م-ن
ت -ع -ل-ي-م-ات ال-وال-ي الصش-ارم-ة ل-رؤوسش-اء ال-دوائ-ر
والبلديات يششير محدثنا.
وق - -د سش- -ب- -ق لـ «الشش- -عب» و أان ط- -رحت ه- -ذه
القضشية في وقت سشابق على المسشؤوول اأ’ول
ب -إادارة م -ح -ط -ة ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ب -م -ك -ن -اسش -ة
ال-مسش-ؤوول-ة ع-ل-ى م-ث-ل ه-ذه ال-م-واق-ع ال-خ-اصشة
بالنفايات .
يحدث هذا في ظل العمليات التي تششرف
عليها السشلطات الو’ئية بمعية عدة إادارات
ق-ط-اع-ي-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ب-ل-دية الششلف للقيام
ب -ن -فسض ال -ع -م-ل-ي-ة ل-م-ح-ارب-ة ال-ن-ق-اط السش-وداء
للنفايات بعدة أاحياء والتي مازال السشكان هم
ال-م-تسش-بب ال-رئ-يسش-ي ف-ي م-ث-ل ه-ذه ال-م-ظاهر
المششينة مع جانب هام من المسشؤوولية لمصشالح
ال -ن -ظ-اف-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ال-ت-ي ل-م ت-خصشصض ال-ع-دد
الكافي من أاعوان النظافة للقيام بهذه المهمة
النبيلة في السشهر على نظافة المحيط الذي
يتطلب مششاركة الجميع يقول رئيسض دائرة واد
ال -فضش -ة ال -ذي ت -ح-دث ع-ن مشش-ارك-ة عشش-رات
السشكان والمجتمع المدني ومصشالح البلديات
لرفع هذه النفايات ضشمن العمليات المتكررة
لهذه المواقع حفاظا على صشحة المواطن و
إاب-ع-اد اأ’خ-ط-ار ال-وب-ائ-ي-ة ال-ت-ي م-ازال سشكاننا
بعيدين عنها يقول محدثنا.

برنامج حمÓت لتحسص Úوتنظيف عاصصمة البيبان

ا’إنسش -ان ،و ه -ذا ال -ت-ل-وث سش-ب-ب-ه
اح -د ال -ف Ó-ح -ي -ن ال -ذي ي -ق-ط-ن
ب -ال -م-ح-اذاة م-ن م-ج-رى ال-م-ن-ب-ع

المائي و الذي كان يقوم برمي
ال- - -م- - -خصش - -ب - -ات ال - -زراع - -ي - -ة و
الفضشÓت في المجرى و هو ما

بعد التأاكد من سصÓمة اŸياه واŸنتجات الفÓحية

اأدى اإلى تلوث المياه ،و سشيتم
اتخاذ ا’إجراءات الÓزمة ضشد
الفÓح.

صسب ا÷هود على تنظيف اÙيط بالبليدة
أاسش- -دى وال- -ي و’ي- -ة ال- -ب- -ل- -ي- -دة ,مصش- -ط- -ف -ى
ال -ع -ي-اضش-ي ،أامسض ،ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة ت-قضش-ي
ب -ت -ك-ث-ي-ف ال-ج-ه-ود ل-ت-ن-ظ-ي-ف أاح-ي-اء و شش-وارع
الو’ية التي تششهد انتششارا واسشعا للنفايات
بهدف تفادي انتششار اأ’مراضض و اأ’وبئة,
ب -ع -د أان ت -م ال -ت -أاك -د ل -ح -د اآ’ن سشÓ-م-ة م-ي-اه
الششرب و كذا المنتجات الفÓحية.
وأاوضش- -ح ال- -ع -ي -اضش -ي خ Ó-ل أاشش -غ -ال م -ج -لسض
Óجراءات المتخذة لمحاصشرة
تنفيذي تطرق ل إ
داء ال -ك -ول -ي -را ال -ذي مسض ل -ح -د اآ’ن خ -مسش-ة
و’يات عبر وسشط البÓد و هي كل من المدية
و تيبازة و البويرة و الجزائر العاصشمة بما
ف -ي -ه -ا ال -ب -ل -ي -دة ال-ت-ي سش-ج-لت أاك-ب-ر ع-دد م-ن
اإ’صشابات أان التحاليل المخبرية التي مسشت
ششبكة مياه الششرب و كذا عدد من الينابيع و
اآ’بار و التي بلغ عددها  380تحلي Óأاثبتت
خلوها من البكتيريا المسشببة لوباء الكوليرا.
كما أاثبتت التحاليل التي أاجريت أايضشا على

ع -دد م -ن ال -خضش -ر و ال -ف-واك-ه سشÓ-م-ت-ه-ا ه-ي
اأ’خرى من أاية بكتيريا قد تششكل خطرا على
صشحة اإ’نسشان ,باإ’ضشافة إالى عدم تسشجيل
ف- -رق- -ة ال- -م- -راق -ب -ة ال -ت -ي ع -اي -نت م -خ -ت -ل -ف
ال -مسش -ت -ث -م -رات ال -فÓ-ح-ي-ة ع-ب-ر ال-و’ي-ة أ’ي-ة
تجاوز يتعلق بسشقي اأ’راضشي الفÓحية بمياه
الصشرف الصشحي يضشيف ذات المسشؤوول.
وفي إاطار الجهود الرامية للقضشاء على بؤور
تفششي هذا الداء -يقول العياضشي -سشيتم
مسشتقب Óصشب الجهود على تنظيف المحيط و
ه -ذا م -ن خ Ó-ل ب -رم-ج-ة ج-م-ل-ة م-ن ح-مÓ-ت
النظافة التي سشتمسض جميع بلديات الو’ية,
خاصشة تلك التي تحصشي أاكبر عدد من النقاط
السش -وداء ع -ل-ى غ-رار ب-ل-دي-ت-ي ال-ب-ل-ي-دة و أاو’د
يعيشض.
و سشيتم غدا إاطÓق حملة نظافة على مسشتوى
بلديات الو’ية ال  25لرفع جميع النفايات
ال-م-ت-راك-م-ة ’سش-ت-ك-م-ال ال-ع-م-ل-ية ا’سشتدراكية

ال-ت-ي ب-اشش-رت-ه-ا ال-م-ؤوسشسش-ة ال-ع-مومية «متيجة
نظافة» السشبت المنصشرم و التي أاسشفرت عن
القضشاء على العديد من النقاط السشوداء التي
شش -وهت ال -م -ن -ظ-ر ال-ع-ام ل-ل-و’ي-ة ,فضش Ó-ع-ن
مخاطرها الكبيرة على الصشحة العمومية.
يذكر أان مدينة البليدة التي ’ طالما ارتبط
اسشمها بالورود ,غرقت خÓل الفترة اأ’خيرة
في النفايات المنتششرة عبر مختلف ششوارعها
ف -ي صش -ورة أاث -ارت سش -خ-ط و ت-ذم-ر سش-ك-ان-ه-ا
ال-ذي-ن ت-حصش-روا ع-ل-ى ال-ج-ه-ود ال-ك-ب-ي-رة ال-ت-ي
بذلت في وقت سشابق و التي عرفت دعما
ك -ب -ي-را م-ن ط-رف ال-م-واط-ن-ي-ن إ’ع-ادة ال-وج-ه
الجمالي لمدينة الورود.
ومع انتششار وباء الكوليرا و الذي مسض بنسشبة
ك -ب -ي -رة م -دي -ن -ة ال -ب-ل-ي-دة ,ت-زاي-دت و ت-ع-الت
اأ’صشوات المطالبة بإايجاد حل لهذه الوضشعية
الكارثية التي تعيششها الو’ية و هذا خوفا من
انتششار اأ’مراضض و اأ’وبئة.

الطبعة الـ  11لصصالون التشصغيل بجامعة بجاية

مناقشس ـ ـة إاشسكالي ـ ـة إاع ـ ـ ـادة تدوي ـ ـر النفاي ـ ـات

سشتحتضشن جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية،
ع - -ل - -ى مسش- -ت- -وى ال- -ق- -طب ال- -ج- -ام- -ع- -ي ‘أاب- -و
داو‘ ،الطبعة الحادية عششر لصشالون الّتششغيل،
من  18إالى  20سشبتمبر القادم ،وذلك تحت
عنوان « المؤوسشسشة ومهن التنمية المسشتدامة،
تسش- -ي- -ي- -ر وإاع- -ادة ت -دوي -ر ال -ن -ف -اي -ات» ،ح -يث
سش- -ي- -تضشّ- -م- -ن أاج -ن -ح -ة ل -ل -ع -رضض م -خّصش -صش -ة
للمؤوسّشسشات والششركات وهياكل دعم اإ’دماج و
باقي الهياكل الخاصشة بالجامعة ،فضش Óعن
هذا ،سشيميّز هذا الحدث محاضشرات هامة
وحلقات عمل لفائدة إاطارات المؤوسشسشات
والشش-رك-ات ،وسش-ي-ق-وم ب-ت-نشش-ي-ط-ه-ا خ-ب-راء ف-ي
ميادين مختلفة.
وب-حسشب اأ’سش-ت-اذ سش-ع-داوي أاح-د ال-م-ن-ظمين،
سشُ-ي-خ-ت-ت-م ه-ذا الصش-ال-ون ،ب-ح-ف-ل سشيتtم خÓله
ت-وزي-ع ج-وائ-ز ع-ل-ى ال-م-ت-فّ-وق-ي-ن في الّدفعات
المتخّرجة ،قصشد تششجيع مبدأا ا’متياز على
ط-ول مسش-ار ت-ك-وي-ن الّ-ط-ل-ب-ة ال-ج-ام-ع-ي-ي-ن ،مع
اإ’ششارة إالى أانه بالتّزامن مع احتفا’ت هذا
الصشالون ،سشيتم إانجاز أاششغال تتناول اأ’نظمة
البيئية إ’نششاء المششاريع ،بالتعاون مع جامعة
‘جون مو’ن ليون  ،‘3وفرقة العمل الجزائرية
الفرنسشية « جامعة  -مؤوسشسشة  -إاقليم « ،في
حين سشُتقام باقي اأ’نششطة المتعلقة بتسشيير
وإاعادة تدوير النفايات بالششراكة ،مع جامعة
‘’ف -رونشض م -وم -ب -ت -ي‘ ال -ف -رنسش -ي -ة ،وال -وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات ،وال-م-ت-ع-ل-ق-ة منها بترقية

قابلية التوظيف بالتعاون مع الوكالة الوطنية
للتششغيل.
ك - -م - -ا أاشش - -ار أاّن ه - -ذا ال- -م- -وع- -د م- -ن خÓ- -ل
تدّخÓتهم ،إالى أاّن تطّور الفكر العالمي من
أاج -ل ت -ح -ق -ي -ق اسش -ت -دام -ة م-خ-ت-ل-ف ال-ب-ي-ئ-ات
وال -م -وارد ،اسش -ت -ج -اب-ة ل-ل-ط-اب-ع ا’سش-ت-ع-ج-ال-ي
المتعلق بتدهور اأ’نظمة البيئية وا’حتباسض
ال -ح -راري ،ي -ف -رضض ح -ت -م-ي-ا ت-ط-ورا ن-ظ-امّ-ي-ا
منهجّيا على الّنششاط البششري ،وما من ششك
ف -ي أان ال ّ-ن -شش -اط ا’ق -تصش -ادي ال -ذي يضش -م -ن
ال -ت -ن -م -ي -ة ،ي -ح -ت -ل الصش -دارة ،م-ع اإ’شش-ارة أاّن
ال-م-ؤوسشسش-ات الُ-م-وّل-دة ل-ل-ث-روات م-ت-واج-دة في
صش-م-ي-م ه-ذه ال-ت-حّ-و’ت ،وه-ي مسش-ؤوول-ة أايضش-ا
على مسشتقبلها ،حيث تسشعى وراء رفع تحدي
التنمية المسشتدامة.
وك -ن -ت -ي -ج -ة ع -ل-ى ذلك ،ت-ت-ط-ور ا’ح-ت-ي-اج-ات
المؤوهÓتية للموارد البششرية ،ولهذا الغرضض
وف -ي سش -ي -اق ت -ك -ي -ي -ف ال -م -ع -رف -ة وال-م-ع-ارف
ب-م-ت-ط-ل-ب-ات سش-وق ال-ع-م-ل ،وقصش-د ا’سش-ت-جابة
’ح -ت -ي -اج -ات ال -م -ؤوسشسش -ات والشش -رك-ات ع-ل-ى
صش-ع-ي-دي ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ؤوّه-ل وال-ب-حث العلمي،
سشُتطلق جامعة بجاية الطبعة الحادية عششر
لصشالون التششغيل.
تجدر اإ’ششارة إالى أان موضشوع هذا الصشالون،
ي-م-ث-ل إاشش-ك-ال-ي-ة ت-ع-ت-ب-ر ذات أاول-وي-ة مركزية و
وطنية ،بإامكانها الجمع بين الحتميات البيئية
ورفاهية المواطنين ،عن طريق ترقية إادماج

ال -ح -اصش -ل-ي-ن ع-ل-ى شش-ه-ادات ج-ام-ع-ي-ة ،ب-ف-ع-ل
التطور المدمج في محيط تكميلي ومسشتدام،
ووفقا لما تّمت اإ’ششارة إاليه ،سشيسشمح هذا
الموعد السشنوي ،بتسشليط الضشوء هذه المّرة،
ع- -ل- -ى تسش- -ي- -ي- -ر وإاع- -ادة ت- -دوي- -ر ال- -ن- -ف -اي -ات
ومسشاهمتها في تحقيق التنمية المسشتدامة.
وب -ال-ف-ع-ل ،ت-ع-ت-ب-ر ال-ب-ي-ئ-ة أاول-وي-ة وط-ن-ي-ة وم-ن
المعلوم أان اسشتراتيجيات التنمية المسشتدامة،
تضشمن ا’سشتعمال العقÓني للموارد مع إاعادة
اإ’دم -اج ف -ي اإ’ن-ت-اج اإ’ج-م-ال-ي ل-ك-ل ال-م-وارد
المتأاتية ،وعليه ،فإان إادماج مفهوم ا’قتصشاد
الدائري في مناهج التنمية قد أاصشبح أامرا
’زما ،فضش Óعن هذا ،سشُتطلق جامعة بجاية
Óفكار المبتكرة حول موضشوع تسشيير
مسشابقة ل أ
وإاعادة تدوير النفايات ،وسشيتم اإ’عÓن عن
ن -ت-ائ-ج-ه-ا أاث-ن-اء ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ال-ح-ادي-ة عشش-ر
لصشالون التششغيل.
وعن أاهداف المسشابقة تقترح حلو’ مبتكرة
وواقعية ومسشتدامة ،تسشمح بمعالجة النفايات
ع -ن ط -ري -ق ت -ق-ل-يصش-ه-ا أاو رسش-ك-ل-ت-ه-ا ،وسش-ت-ت-م
مكافأاة الفائز أاو الفائزين خÓل حفل تسشليم
الجوائز للمتفوقين بجامعة بجاية ،كما أانه قد
يتم احتضشان المششروع الناششئ الذي يقع عليه
ا’ختيار قصشد إانششاء برنامج خاصض به.

بجاية :بن النوي توهامي

رفع  1132أاك Ìمن طن من النفايات اŸنزلية
خÓل أايام العيد بÈج بوعريريج

كشص- -فت مصص- -ال- -ح اŸؤوسصسص- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة
ل - -تسص - -ي Òم - -راك - -ز ال - -ردم ال - -ت - -ق - -ن - -ي بÈج
ب- -وع -ري -ري -ج ع -ن حصص -ي -ل -ة م -داوم -ة ع -ي -د
لضص- - -ح- - -ى اŸب- - -ارك ح - -ول ج - -م - -ع وك - -نسض
ا أ
ال- -ن- -ف- -اي- -ات خÓ- -ل أاي- -ام ال -ع -ي -د ال -ث Ó-ث -ة،
ح - - - -يث ” رف - - - -ع ك - - - -م - - - -ي - - - -ات م- - - -ع- - - -تÈة
قدرتها 1132,92طنا من النفايات اŸنزلية
اıتلفة بعد تسصخ77 Òعونا و  11شصاحنة
ضص -اغ -ط-ة و  6شص -اح -ن-ات ذات م-قÓ-ب ÷م-ع
ونقل النفايات اŸنزلية .

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

وقام العمال بمجموع  212دورة عبر أاحياء و
ششوارع بلدية عاصشمة الو’ية برج بوعريريج
بمششاركة 25سشائق و 154عون نظافة وكذا 15
عون كنسض اششرف عليهم  8مناوبة من المركز
 ،وتأاتي العملية تطبيقا لتعليمات السشيد والي
ال-و’ي-ة وك-ذا ب-ه-دف إال-زام-ي-ة ضش-م-ان م-حيط
نظيف وجميل خÓل أايام العيد.
و تجدر اإ’ششارة إالى أان عملية النظافة على
مسشتوى مدينة برج بوعريريج قد أاسشندت

بداية السشنة لهذه المؤوسشسشة أ’ول مرة  ،و التي
سش-خ-رت ك-ل إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا ال-بشش-ري-ة و ال-م-ادي-ة
لتحسشين وجه المدينة إالى اأ’حسشن خاصشة في
ظل عدم تفهم السشكان وعزوفه عن ا’نخراط
في برنامج نظافة المحيط الذي يعيشض فيه
م -ن خ Ó-ل ال -رم -ي ال-عشش-وائ-ي وع-دم اح-ت-رام
مواقيت و أاماكن الرمي ما اثر سشلبا على عمل
المركز الذي برمج دورات اسشتدراكية في عدة
أاماكن من اأ’حياء والششوارع الرئيسشية لرفع
ال -ق -م -ام-ة و إاع-ط-ائ-ه-ا ال-وج-ه الÓ-ئ-ق ب-ه-ا م-ا
يسشتدعي من المواطن المسشاهمة في العملية
للحفاظ على جمال المدينة.

وت -دخ -ل ال -ع -م-ل-ي-ة أايضش-ا ف-ي إاط-ار ال-ب-رن-ام-ج
ال -و’ئ-ي ل-ح-مÓ-ت ال-ت-ط-وع ال-ت-ي ت-ت-م ك-ل ي-وم
سش -بت أاي -ن ي -ت-م تسش-خ-ي-ر إام-ك-ان-ي-ات م-خ-ت-ل-ف
ال -ه -ي -ئ -ات و ال -م -دي -ري -ات م -ن اج-ل ت-ن-ظ-ي-ف
ال -م -دي -ن -ة و م-ح-ي-ط-ه-ا ح-يث ع-رفت اأ’شش-ه-ر
ا’خيرة عودة للوجه الجميل الذي تميزت به
عاصشمة البيبان برج بوعريريج بفضشل اإ’لحاح
ال -ك -ب -ي -ر ل -مصش -ال -ح ال -و’ي-ة وت-ع-اون م-خ-ت-ل-ف
الهيئات.

بالنظر لÓنقطاعات اŸتكررة للكهرباء

اÛتمع اŸد Êبسسعيدة يطالب بفتح
فرع سسونلغاز بدائرة سسيدي بوبكر

ط -الب ‡ث-ل-و ا÷م-ع-ي-ات واŸن-ظ-م-ات
ا÷م-اهÒي-ة واÛت-م-ع اŸد Êالسص-لطات
ال- -ولئ- -ي- -ة وع- -ل -ى رأاسص -ه -م وا‹ ولي -ة
لسصÓ-م ل-وح ب-ف-تح فرع
سص-ع-ي-دة سص-ي-ف ا إ
Ÿؤوسصسص -ة سص -ون -ل -غ -از Ãق -ر دائ-رة سص-ي-دي
لزال -ة ال -غ Íوال -ع -ن -اء ال -ذي
ب- -وب- -ك -ر  ،إ
ي- -ت -ك -ب -ده اŸواط -ن -ون ي -وم -ي -ا ل -ت -حسصÚ
اÿدم- -ات ال -ت -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا ال -زب -ائ -ن
ووضص -ع ح -د م -ن الن-ق-ط-اع-ات اŸت-ك-ررة
للتيار الكهربائي وخاصصة فÎة الصصيف
ا◊ارة .

سسعيدة:ج.علي
وششدد ممثلو المجتمع المدني في ششكوى
لهم اسشتلمت «الششعب» نسشخة منهاعلى
ضش--رورة ف-ت-ح ف-رع ب-دائ-رة سش-ي-دي ب-وب-ك-ر
التي يفوق عدد سشكانها  24األف نسشمة
وتعد أاكبر دائرة على مسشتوى الو’ية ،كما
’عطاب الناتجة
اششتكى المتوقعون أان ا أ
عن هذه ا’نقطاعات سشببت أاضشرارا في
تششغيل آا’تهم الكهرو وا’لكترو منزلية،
ن--اه--يك ع--ن م--ن ت--ل--ف وأاضش-رار ب-ال-م-واد
الغذائية والصشيد’نية والمواد التي تتطلب
التبريد.

’م-راضض ال-م-زم-ن-ة
أام--ا ع--ن أاصش--ح--اب ا أ
فمعاناتهم اأكبر عند توقف آا’ت التهوية
وال--ت-ب-ري-د خ-اصش-ة م-رضش-ى ال-رب-و وال-ق-لب
والسشكري وضشغط الدم المرتفع ،وهو ما
نجم عنها بروز مششاكل عديدة أاضشرت
’م---ن--ي
ب---ال---ج---انب ال---ت---ج---اري وح---ت---ى ا أ
والصشحي ،ناهيك عن تنقÓت المواطنين
عبر مسشافات بعيدة تقدر بـ  70كلم قصشد
تسش---دي--د ف--وات--ي--ر ا’سش--ت--هÓ--ك أاو إاي--داع
’بÓغ
ملفات الربط بالكهرباء والغاز أاو ا إ
بالعطب.
وحسشب مضش--م--ون ال--رسش-ال-ة ’ ي-ع-ق-ل أان
يدفع المواطن ما عليه مقابل خدمة غير
’ئقة و’ تتماششى بسشيرورة عمل تدخÓت
مصش--ال--ح سش--ون--ل--غ--از ب--ط--ي--ئ--ة وف-ي ب-عضض
’حيان متأاخرة جدا وهذا بحجة بعد
اأ
ال--مسش--اف--ة وانشش--غ--ا’ت ف--رق-ه-ا ب-م-ن-اط-ق
أاخرى.
وأامام هذا الوضشع ناششد ممثلو الجمعيات
وال--م-ن-ظ-م-ات ال-ج-م-اه-ي-ري-ة السش-ي-د وال-ي
الو’ية بالتدخل لدى هذه المؤوسشسشة من
أاجل وضشع حد لمعاناة للمواطنين وفتح
’خ-رى،
ف--رع ب--ال--دائ-رة ك-ب-اق-ي ال-دوائ-ر ا أ
خ-اصش-ة و أان ال-مشش-ك-ل ت-ن-ظ-ي-م-ي وه-يكلي
بحت يخصض سشونلغاز .

مراسسلينا

الخميسض  ٣٠أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١9ذي الحجة  ١٤٣9هـ

 ١٣إقامة جامعية بسشعة  ١9أإلف سشرير وإقامة قيد إلتهيئة

جامعة ا÷ي ‹Óاليابسس بسسيدي بلعباسس  ⁄تسسّجل أاي عجز ‘ اإليواء
 ٣٠أإلف طالب يؤوطرهم  ١4٠9أإسشتاذ ‘ إلدخول إ÷امعي

ن-فت ج-ام-ع-ة إ÷ي ‹Ó-إليابسش
بسشيدي بلعباسش تسشجيل أإي عجز
’ي-وإء ب-ح-ك-م وج-ود
’سش -رة وإ إ
‘إ أ
 ١٣إقامة جامعية تسشتقبل قرإبة
 ١9أإل- -ف ط- -الب وط -ال -ب -ة ،ك -م -ا
–صش- -ي ع- -ل- -ى صش- -ع- -ي- -د خ -دم -ات
’طعام  ١٢مطعما يوفر أإزيد من
إ إ
 ٢٨أإلف وجبة يوميا.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
أاف- -اد ن- -ائب رئ- -يسض ا÷ام- -ع- -ة اŸك -ل -ف
بالبيداغوجيا أان ا÷امعة وبالتنسصيق مع
م- -دي -ري -ت -ي اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة وسص -ط
وسصيدي بلعباسض ،ضصبطت كل التحضصÒات
’سصتقبال الطلبة ا÷امعي Úعلى الصصعيد
ال -ب -ي -داغ-وج-ي واÿدم-ات-ي ،ح-يث ي-ت-وف-ر
ال -ق-ط-اع ع-ل-ى  ١٣إاق-ام-ة ج-ام-ع-ي-ة بقدرة
إاسص -ت-ي-ع-اب ن-ظ-ري-ة ت-ق-در بـ  ١٨9٧٢سصرير
منها إاقامة جامعية واحدة مغلقة ويتعلق
اأ’مر بإاقامة بداد أاحمد التي هي قيد
التهيئة والÎميم.
أاما عن خدمات اإ’طعام فسصيسصتفيد
ال-ط-ل-ب-ة م-ن خ-دمات  ١١م-ط-عما جامعيا
Ãعدل  ٢٨5٤٣وجبة يوميا ،هذا فضص Óعن
خ -دم -ات ال -ن -ق-ل ا÷ام-ع-ي ال-ت-ي ت-وف-ره-ا
م -دي -ري -ت -ي اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة وال -ت -ي
خرت  6١حافلة تشصغل  ٤٧خطا يضصمن
سص ّ
ت -ن -ق -ل ال -ط -ل -ب -ة م -ن ﬂت -ل -ف اإ’ق -ام -ات
ا÷امعية إا ¤الكليات.
ويرتقب خÓل الدخول ا÷امعي اŸقبل
فتح حوا‹  6٠٠٠مقعد بيداغوجي جديد
لÒتفع بذلك عدد الطÓب إا ٣٠ ¤أالف
يتكفل بتأاطÒهم  ١٤٠9أاسصتاذ دائم و65٠
أاسصتاذ متعاقد ونحو  5٠مشصÎك مع فتح

ت- - -خصصصص Úج- - -دي- - -دي - -ن ،وه - -م - -ا Œارة
الكÎونية وتاريخ وحضصارة اسصÓمية ‘
شصهادة الليسصانسض ،مع اقÎاح فتح اÛال
لنيل الدكتورة ‘  ١6شصعبة و 5٧تخصصصصا.
هذا وسصÒتفع عدد اŸيادين اŸتاحة إا¤
 ١١م -ن ج -م-ل-ة  ١٤م -ي-دان ي-درسض ع-ل-ى
اŸسصتوى الوطني ،مع إاحصصاء  ٤٣شصعبة
و 6٣تخصصصض ‘ الليسصانسض و ١٠٢تخصصصض
‘ اŸاسصت Òو ٣تخصصصصات للعلوم الطبية.
وبخصصوصض التجهيز سصÒفع التجميد عن
عدة مشصاريع تخ ّصض ا‚از مطعم بسصعة
 ١٠٠٠مقعد على مسصتوى القطب ا÷امعي
ل -ت -م -ك Úال -ط -ل -ب -ة ال -ذك -ور م-ن ال-وج-ب-ات
ال-غ-ذائ-ي-ة وم-ط-ع-م آاخ-ر بسص-عة  6٠٠مقعد

بكلية علوم الطبيعة وا◊ياة ،فضص Óعن
مشص - - -روع ا‚از  ١٠٠٠م-ق-ع-د بيداغوجي
بكلية ا◊قوق والعلوم ا’نسصانية .على أان
تنطلق مسصتقب Óمشصاريع هي قيد الدراسصة
تخ ّصض إاقتناء أاجهزة علمية ،وتهيئة عديد
اŸرافق ا÷امعية والكليات ،ناهيك عن
مشصاريع أاخرى تتعّلق بإا‚از  ١٠٠٠مقعد
ب -ي -داغ -وج -ي ب -ال -ق -طب ا÷ام-ع-ي ،إا‚از
Óبتكار الرقمي ،مشصروع
اŸركز الوطني ل إ
ÓعÓ-م
ب -ن -اء اŸدرسص -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ل -إ
اآ’‹ ،ومشص- -روع ف- -ت- -ح قسص- -م ال- -ه- -ن- -دسص -ة
اŸعمارية وقسصم الكيمياء والفيزياء.

’ششغال
فيما كانت إ’نز’قات سشببا ‘ توقف إ أ

سسكان اŸمر الغابي بوسسط مدينة قسسنطينة يناشسدون الوا‹ بفتح الطريق اŸغلوق
 6سشنوإت معاناة مع إلعزلة وإلتهميشش وإ◊لول مؤوجلة

تسشبب غلق إلطريق إلغابي إلرإبط ب Úسشيدي
مÈوك وباب إلقنطرة بقسشنطينة ‘ عزل سشكان
إŸنطقة مدة تتعدى  6سشنوإت متتالية ،هذإ إلغلق
إل -ذي ج -اء ت -ب -ع-ا ل-ق-رإر إع-ادة إل-ت-ه-ي-ئ-ة إÿاصش-ة
Ãشش- -روع إ“ام وإ‚از ﬁاور إ÷سش- -ر إل- -ع- -مÓ- -ق
’سشطر
صشالح باي إلذي ’ يزإل ◊د كتابة هذه إ أ
’ششطر إŸتبقية منه ،لتعرف عدد من
يسشتكمل إ أ
’‚از وإلتسشليم ،إ’ أإن ﬁور
إÙاور تقدما ‘ إ إ
إل -ط -ري -ق إل -غ -اب -ي  ⁄ت -ع -رف أإشش -غ -ال -ه إل-ن-ور و⁄
تتقدم حتى يتم فتحه أإمام إلسشكان .إلتفاصشيل
ترصشدها «إلششعب» من ع ÚإŸكان.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
الطريق الغابي يعت Èمن أاهم اŸمرات التي تختصصر اŸسصافة
ب ÚاŸنطقت ÚاŸذكورت ÚأاعÓه ،سصيما ‘ أاوقات الذروة
ومشص -ك -ل ا’خ -ت-ن-اق اŸروري و–دي-دا مسص-ت-ع-م-ل-ي اŸرك-ب-ات
وا◊افÓت اÿاصصة بكل من حي الدقسصي وجبل الوحشض،
ا÷هة الشصرقية من الو’ية ،حيث يعت Èمهما بالنظر Ÿوقعه

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

ا’سصÎاتيجي الرابط ب Úعدة أاحياء بوسصط اŸدينة .لكن
ق -رار غ -ل -ق -ه ا’ضص -ط -راري ل -غ -رضض إا“ام اأ’شص -غ -ال اÿاصص -ة
با÷سصر العمÓق خلق حالة من التذمر لدى مسصتعمليه وكذا
سصكان اŸنطقة بسصبب العزلة التي فرضصت عليهم ،هذا إا¤
جانب غياب أادنى وسصائل النقل واŸواصصÓت بهذه اŸنطقة،
ما يثقل كاهل سصكان اŸمر الغابي منذ قرابة  6سصنوات ،فضصÓ
ع -ن اإ’هÎاء ال -ت -ام وال -ك -ب Òل -ل -ط-ري-ق ال-غ-اب-ي بسص-بب مشص-ك-ل
ا’نز’قات وا’نهيارات التي تسصببت ‘ تصصدعات وتشصققات
كبÒة بالطريق بسصبب كميات اŸياه اŸتسصربة من شصبكات
وقنوات اŸياه الصصا◊ة للشصرب واŸنابع اŸائية اŸتواجدة
بأاعا‹ الغابة.
انه اإ’شصكال الذي كان سصببا ‘ توقف اأ’شصغال اÿاصصة
باŸمر الغابي ،وذلك حسصب ما صصرحت به مديرية اأ’شصغال
العمومية ،التي  ⁄تلق اهتماما بالغا Ãطالب سصكان الطريق
الغابي وحتى مسصتعمليه بضصرورة إاعادة تأاهيله وفتحه مرة
أاخرى وعلى ضصرورة اسصتكمال اأ’شصغال اŸكملة للجسصر الذي
Œ ⁄د ط- -ري- -ق -ه -ا ل -ل -ن -ور .وي -ب -ق -ى ال -وضص -ع ع -ل -ى ح -ال -ه إا¤
غاية إايجاد ا◊ل لهذا اŸشصكل الذي يؤورق سصكان اŸنطقة
واŸن -اط -ق اÛاورة ال -ذي-ن ط-ال-ب-وا ب-إاع-ادة ف-ت-ح ه-ذا اŸعÈ
اŸروري الهام وتخليصصهم من مشصكل العزلة وغياب النقل
الذي أاثر سصلبا على حياتهم اليومية.

العدد
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توضسيح من اŸؤوسسسسة العمومية للصسحة ا÷وارية سسبدو

إثر نششر جريدة «إلششعب» بتاريخ  ٢٣جويلية  ٢٠١٨موضشوع عنوإنه
«ب -ع -د وف-اة شش-اب ‘ ح-ادث م-رور ب-ال-ع-ريشش-ة ج-ن-وب ت-ل-مسش-ان «غ-ي-اب
إŸدإومة بالعيادة متعّددة إÿدمات يششغل فتيل إ’حتجاج» ،جاءنا
من إŸؤوسشسشة إلعمومية للصشحة إ÷وإرية «سشبدو» إلتوضشيح إلتا‹:

ردا على مقالكم الصصادر بجريدة «الشصعب» بتاريخ – ،٢٠١٨ / ٠٧ / ٢٣ت عنوان «بعد
وفاة شصاب ‘ حادث مرور بالعريشصة جنوب تلمسصان غياب اŸداومة بالعيادة متعددة
اÿدمات يشصغل فتيل ا’حتجاج» ،نعلمكم بأان هذا اŸقال يشصتمل عدة مغالطات للرأاي
العام حيث إان أاحداث هذه اŸأاسصاة كانت كما يلي :تبعا ◊ادث مرور أادى إا ¤وفاة شصاب
اثر اصصطدامه بدراجته النارية مع سصيارة بعد منتصصف الليل ،قد أادى إا ¤غضصب أاهله
وأاصصدقائه فثاروا ضصد السصلطات اÙلية وكذا الدرك الوطني أ’نهم  ⁄يحضصوا بحسصن
مواسصاتهم ولذا قام البعضض بتحويل غضصبهم واأصصابع ا’تهام إا ¤اŸداومة الصصحية.
ـ كما نعلمكم أان العيادة متعّددة اÿدمات بالعريشصة حديثة النشصأاة وهي ‘ إاطار
التعم Òتدريجيا حسصب توفر اŸوارد البشصرية اŸؤوهلة (أاطباء ،قابÓت ،شصبه طبيÚ
وأاعوان مهني )…Úوهي تعمل حاليا بنظام  ١٢سصا نهارا مع وجود طبيب واحد يعمل
بنظام  ٠٨سصاعات ،وقد ” تزويد العيادة منذ شصهر جوان لسصنة  ٢٠١٧بطاقم شصبه طبي
وكذا موظف ‘ Úإاطار ا’دماج اŸهني –سصبا إ’دراج برنامج عمل  ٢٤سصاعة ٢٤ /
سصاعة .لكن الظروف  ⁄تسصمح بتوظيف اأ’طباء العام ،Úحيث  ⁄يلتحقوا باŸؤوسصسصة،
وسصتعاد الكرة ‘ شصهر سصبتم Èلهذه السصنة.
… كما نعلمكم أان اثر هذه ا’حتجاجات قد تنقل اŸدير الو’ئي للصصحة والسصكان
تلمسصان ومدير اŸؤوسصسصة العمومية للصصحة ا÷وارية سصبدو وكذا رئيسض دائرة سصبدو
ورئيسض اÛلسض الشصعبي البلدي و” امتصصاصض غضصب اأها‹ اŸدينة بشصرح حقيقة
” انعقاد جلسصات عمل على مسصتوى اŸديرية
اŸناصصب اŸالية .واثر هذه الزيارة قد ّ
الو’ئية للصصحة وكذا اŸؤوسصسصة العمومية للصصحة ا÷وارية سصبدو مع التنسصيق مع جميع
اŸدراء الفرع Úورئيسض اÛلسض الطبي ،حيث سصيتم –سص Úاÿدمات الصصحية من ١٢
سصاعة إا ٢٤ / ٢٤ ¤سصا وذلك ابتداء من شصهر سصبتم Èأاو أاكتوبر  ،٢٠١٨وذلك بفتح
Óطباء العام Úوكذا مصصلحة الو’دة الريفية بالرغم من النقصض الفادح ‘
اŸناوبة ل أ
اŸوارد البشصرية من اأ’طباء ،وشصبه الطبي ÚاŸتخصصصص Úوكذا اأ’عوان اŸهني.Ú

ع/إŸدير مهاششمي موسشى

إŸؤوسشسشة إلعمومية للردم إلتقني بسشعيدة

مطالبة السسكان بجمع النفايات ‘ أاكياسس بÓسستيكية
’فتات – ّسشسش بتطه ÒإÙيط من إلقاذورإت

وجهت إŸؤوسشسشة إلعمومية للردم
إل -ت -ق -ن -ي بسش -ع -ي-دة ن-دإء ل-لسش-ك-ان
بضشرورة جمع إلنفايات إŸنزلية ‘
أإكياسش بÓسشتيكية ووضشعها يوميا
م- -ن إلسش -اع -ة إل -ث -ام -ن -ة مسش -اء إ¤
إلرإبعة صشباحا ‘ ،حاوية إلقمامة
أإو أإم- -ام أإب- -وإب إŸن- -ازل ل- -تسش- -ه -ي -ل
أإع -وإن إŸؤوسشسش -ة ÷م -ع إل -ن -ف -اي-ات
إŸنزلية.

سسعيدة :ج .علي

ط -الب وردي ج -ل-ول م-دي-ر اŸؤوسصسص-ة
العمومية الو’ئية لتسصي Òمراكز الردم
التقني لرمي النفايات مواطني سصعيدة
وضص -ع اأ’ك -ي -اسض ال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ك-ل ي-وم
وضص-ب-ط-ه-ا ووضص-ع-ه-ا ‘ ح-اوية القمامة
وع-دم ت-رك-ه-ا م-رم-ي-ة ب-ج-انب اأ’رصصفة
وع-ل-ى ح-واف ال-ط-رق ال-رئ-يسص-ي-ة ك-ونها
تؤودي إا ¤تشصويه جمال مدينة سصعيدة،
الشص - -يء ال - -ذي يضص - -ط - -ر اإل- -ي- -ه أاع- -وان
اŸؤوسصسص- -ة إا ¤اسص- -ت- -ع- -م- -ال ا÷راف -ات
للقضصاء على النقاط السصوداء.
و‘ هذا اÛال ،قال اŸتحدث إان
اŸؤوسصسص -ة ق -امت بضص -ب-ط ال-ق-ط-اع-ات
اŸوك -ل -ة ل-ه-ا ف-ي-م-ا ي-خصض ج-م-ع ون-ق-ل
ال- -ن- -ف- -اي- -ات اŸن- -زل -ي -ة وك -ذا ال -ع -م -ال
اŸسص- -خ- -ري- -ن ل- -ذلك وك- -ذا ال- -وسص- -ائ- -ل
اŸادية ،مناشصدا اŸواطن ÚاŸسصاعدة
‘ عمليات التطه .Òهذا وأاكد على
الدور الهام للمواطن ‘ هذه العملية

ب -ه -دف ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال-ب-ي-ئ-ة وج-م-ال
اÙيط.
وأاوضصح مدير اŸؤوسصسصة ،أان اأ’مل
يبقى كبÒا ‘ مسصاعدة اŸواطن ‘
Œسصيد هذه اأ’هداف مشصÒا إا ¤أان
اŸشصاكل البيئية التي تعيشصها ا÷زائر
عامة ومواطني سصعيدة سصببها ظاهرة
ال-رم-ي ال-عشص-وائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ،قائ‘ Ó
ه- -ذا اÛال« :ن- -دع- -و اŸواط- -ن Úإا¤
احÎام ع- -ام- -ل ال- -ن- -ظ- -اف- -ة وا◊د م -ن
السصلوكات السصلبية التي تشصوه اŸنظر
ا÷ما‹ للمدينة» .وقال:
«سصوف تقوم اŸؤوسصسصة بوضصع ’فتات
–سص -يسص -ي -ة ع Èج -م -ي -ع ن -ق -اط ج -م -ع
ال- -ن- -ف- -اي- -ات اŸن- -زل- -ي- -ة وأاوق -ات رم -ي
ال- -ن- -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة وه -ذا ل -ت -وع -ي -ة
اŸواط -ن ع -ل -ى م -دى أاه -م -ي-ة إاشصÎاك
رمي النفايات ‘ تسصهيل عملية جمع
ونقل هذه النفايات اŸنزلية».
و‘ مبادرتها ا◊سصنة قامت ا÷معية
الو’ئية للتضصامن واإ’حسصان وبالتنسصيق
مع مركز الردم التقني وبلدية سصعيدة
ب -ج -م -ع ال -ن -ف-اي-ات ب-ه-دف ب-عث ا◊ّسض
اŸد Êل -دى اŸواط -ن ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى
سصÓمة اÙيط وتقد Ëيد العون لدى
ال -ن -ظ -اف -ة ‘ ه -ات -ه اŸه -م -ة الصص -ع -ب-ة
خصصوصصا ‘ هذه اأ’جواء ا◊ارة ،هذا
وأاكد ‡ثلو مركز الردم التقني أان هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة وف -ر ل-ه-ا ج-م-ي-ع اإ’م-ك-ان-ات
اŸادية والبشصرية الضصرورية Ãسصاهمة
ﬂتلف الشصركاء.

سشكان قرية سشيدي ÿضشر بسشيدي إ÷ي ‹Óيششتكون

نقصس اŸاء كابوسس يؤورقنا وتسسديد فاتورة  100أالف دج ﬁل تسساؤول
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
ناشصد سصكان سصيدي ÿضصر اŸعروفة باسصم «فورنو» والواقعة على
بعد  ٠٧كلم شصمال بلدية سصيدي ا÷ي ‹Óمن السصلطات التدخل
العاجل للتكفل بانشصغالهم من أاجل ا’سصتقرار وŒنب خيار هجرة
قريتهم التي عادوا
إاليها بعدما تركوها مكره ÚخÓل العشصرية السصوداء بفعل صصعوبة
اŸنطقة التي تقع على سصفح ا÷بل الفاصصل ما ب Úمناطق سصيدي
ا÷ي ،‹Óالعابد وبني سصنوسض.
هذه القرية التي كانت إا ¤وقت قريب قطبا فÓحيا هاما تزخر

باŸياه ا÷وفية التي اسصتغلها الفÓحون ‘ إاقامة حقول –ّولت إا¤
منطقة جرداء بعدما ” إاقامة  ٠٣آابار عجلت بجفاف العيون ‘ ،حÚ
” –وي -ل ه -ذه اŸي -اه إا ¤سص -ي -دي ا÷ي  ‹Ó-وم -ن -ح السص -ك -ان ب-عضض
ّ
اأ’نابيب ومن بعد ذلك فاجأاوهم بفاتورات اŸياه التي Œاوزت الـ١٠٠
أالف دج ،رغم أان أانابيب اŸياه التي ” ربط منازلهم بها ” دفع ثمنها
من جيوبهم ،ما جعل السصكان يتسصاءلون عن سصر هذه اŸبالغ الباهظة.
وكانت القرية قد اسصتفادت مؤوخرا من سصكنات ريفية لضصمان عودة
السصكان إاليها وهذ بعد اسصتتباب اأ’من وا’سصتقرار .لكن ‘ اŸقابل ”
حرمان السصكان من اŸاء والتهيئة باسصتثناء الطريق الرابط ما بÚ
مقر البلدية والقرية على مسصافة  ٠٧كلم والذي ” حذف كيلومÎ

واحد منه وحتى الغÓف الذي خصصصض للقرية واŸقدر بـ ٧مÓي Úدج
 ⁄يتم اسصتغÓله ‘ مشصاريع لفائدة القرية فمدرسصة القرية التي
خربها اإ’رهاب ‘ وقت سصابق  ⁄تعد صصا◊ة.
و ⁄يتم بناء مدرسصة أاخرى لتعليم اأ’طفال ،كما أان غياب النقل
اŸدرسص- -ي ج- -ع- -ل ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ي- -ت- -ن- -ق- -ل -ون ع -ل -ى اأ’ق -دام ا ¤ق -رى
العابد وسصيدي ا÷ي ‹Óللتمدرسض ‘ ظروف جد صصعبة خاصصة خÓل
فصصل الشصتاء ،حيث يتسصاقط الثلج عن اŸنطقة هذا ورغم مراسصلة
جمعية تنمية الريف ا ¤السصلطات العليا Ÿطالبتها بالتدخل وانقاذها
من ﬂالب اإ’رهاب اإ’داري بسصيدي ا÷ي ‹Óالذي قضصى على
القرية ونهب خÒاتها لكن دون جدوى.
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وضسعية اŸعتقل ÚاŸضسرب Úعن الطعام كارثية

تقليصس اŸسشاعدات اŸوجهة لÓجئ Úالصشحراوي Úقرار غÒإانسشاÊ

وج-هت راب-ط-ة ح-م-اي-ة السس-ج-ن-اء الصس-ح-راوي Úب-السس-ج-ون اŸغ-رب-ي-ة نداء دقت من
خÓله «ناقوسش اÿطر» ازاء الوضسعية الصسحية اÿطÒة التي Áر بها اŸعتقلون
السسياسسيون الصسحراويون اŸضسربون عن الطعام بالسسجون اŸغربية خاصسة سسجن ايت
ملول .1
ويتعلق أأ’مر بكل من أŸعتقل « عبد أŸؤ¤
أ◊افظي « و» ﬁمد دأدأ « للذأن يخؤضسان
إأضسرأبا عن ألطعام Œاوزأ  38يؤما ،أضسافة
أ ¤رفيقهم أŸعتقل ألسسياسسي «عا‹ ألشسرقي
« ألذي Œاوز  27يؤما ‘ أضسرأبه أŸفتؤح عن
ألطعام .
وناشسدت رأبطة حماية ألسسجناء ألصسحرأويÚ
بالسسجؤن أŸغربية ،كل ألهيئات وأŸنظمات
أل -دول -ي -ة أŸع -ن-ي-ة ب-ح-ق-ؤق أ’نسس-ان م-ن أج-ل
ألضس -غ -ط ع -ل -ى أ’ح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي ل -ت -م -ت -ع
أŸعتقل Úألسسياسسي Úألصسحرأوي ÚأŸضسربÚ
ع -ن أل -ط -ع -ام ب -ك -ام-ل ح-ق-ؤق-ه-م أŸشس-روع-ة،
ﬁم -ل -ة ‘ ذأت ألسس -ي -اق أ’ح -تÓ-ل أŸغ-رب-ي
أŸسس- -ؤؤول- -ي -ة أل -ك -ام -ل -ة ع -ن سس Ó-م -ة ج -م -ي -ع
أŸع- -ت- -ق- -ل Úألصس- -ح- -رأوي ÚأŸضس- -رب Úع- -ن
ألطعام.
Œدر أإ’شسارة ،إأ ¤أأن ألعديد من أŸعتقلÚ
ألسسياسسي Úألصسحرأوي Úقد دخلؤأ ‘ إأضسرأب
ع-ن أل-ط-ع-ام ،ت-ن-دي-دأ ب-ال-ظ-روف أ’ع-ت-ق-ال-ي-ة
أŸزرية ألتي يعيشسؤنها دأخل سسجؤن أ’حتÓل
أŸغربي  ،ويتعلق أأ’مر بكل من خليهنا ألفاك
ب -السس -ج -ن أأ’ك -ح-ل ب-ال-ع-ي-ؤن أÙت-ل-ة وع-زي-ز
ألؤأحيدي بسسجن بؤزكارن جنؤب أŸغرب

ملؤل  2إأ ¤أعتمادها طيلة أأ’سسابيع ألسسابقة
‘ حق أŸعتقل ألسسياسسي ألصسحرأوي وعائلته
ألتي تعا Êهي أأ’خرى من هذه أإ’جرأءأت
ألتعسسفية إأذ أأصسبحت تنتظر لعدة سساعات قبل
ألسسماح لها بإاجرأء ألزيارة ألعائلية ‘ ظل
قسساوة ألظروف أŸعيشسية وبعد أŸسسافة ألتي
’ تقل عن  600كلم من ألصسحرأء ألغربية
ب - -اŒاه م- -دن ج- -ن- -ؤب أŸغ- -رب إأضس- -اف- -ة Ÿا
ي -ت -ع -رضش ل -ه م -ن مضس -اي -ق -ات وإأسس -ت -ف -زأزأت
متعمدة من طرف مؤظفي ألسسجن ومصسادرة
كل أ◊اجيات أÿاصسة به وإأتÓفها بطريقة
متعمدة من وجبات غذأئية وأأشسياء أأخرى .
كما أأقدمت ذأت أإ’دأرة ألسسجنية حسسب إأفادة
أ’سسرة هذأ أأ’خ Òتؤصسلت بها رأبطة حماية
ألسس -ج-ن-اء ودون م-رأع-اة ل-ل-ظ-روف أإ’نسس-ان-ي-ة
ألتي “ر منها إأثر وفاة ألعم أأ’صسغر للمعتقل
ألسسياسسي ألصسحرأوي ﬁمد با Êتزأمنا وعبد
أأ’ضس -ح -ى أŸب -ارك ب -ع -د م -ن-ع-ه ي-ؤم أ÷م-ع-ة
أŸاضسي من أ’تصسال ألهاتفي لتقد Ëألتعازي
وأŸؤأسساة أ’فرأد ألعائلة إأحÎأما وتنفيذأ Ÿا
تنصش عليه ألشسعائر وأŸقدسسات أإ’سسÓمية.
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’ج - -ي ي - -ع - -يشس - -ؤن ‘ ﬂي- -م- -ات ألÓ- -ج- -ئÚ
ألصسحرأوي Úمنذ أإ’جتياح أŸغربي أ’رضسهم
وذلك منذ أك Ìمن أثن Úوأربع Úعاما.
وج - -اء ‘ أŸق - -ال أن ﬂي - -م - -ات أل Ó- -ج- -ئÚ
ألصسحرأوي Úتقع ‘ صسحرأء قاحلة وأسسعة
ك -ان -ؤأ ‘ أل -ب -دأي -ة ع -ب -ارة ع -ن خ -ي -م صس-غÒة
متفرقة ومع ألؤقت ومع أسستمرأر ألنزأع وعدم
أي -ج -اد ح -ل ل -قضس -ي -ت -ه -م ت -ك -ي -ف أل Ó-ج -ئ -ؤن
ألصس -ح -رأوي -ؤن م -ع أل-ؤضس-ع و“ك-ن-ؤأ م-ن ب-ن-اء
ب -ي -ؤت م -ن أل -ط Úول -ك -ن -ه -م ي-ق-ؤل-ؤن يضس-ي-ف
ألصس- -ح -ف -ي أن ه -ذه أل -ب -ن -اي -ات وأÿي -ام ه -ي
مسساكن مؤؤقتة ولن تكؤن أبدأ أبدية و’ Áكن
أن تكؤن أرضسا لنا ’ننا نتطلع ‘ كل يؤم أ¤
ألعؤدة أ ¤أرضسنا أ◊قيقة ألتي شسردنا منها.
ويقؤل بؤحبيني يحي بؤحبيني رئيسش ألهÓل
أ’حمر ألصسحرأوي ألذي إألتقاه ألصسحفي أن
ألصسحرأء بالنسسبة لÓجانب هي مكان جميل
ل -لسس -ي -اح -ة ول -ك -ن أن ي-خ-ت-ار أإ’نسس-ان أل-ع-يشش
وأللجؤء فيها أ ¤أأ’بد فذلك أمر صسعب جدأ
وسسيبقى أإ’نسسان أسسÒأ للمسساعدأت أإ’نسسانية
وهذأ ما نرفضسه كصسحرأوي’ Úن وضسعنا هذأ
مؤؤقت وليسش دأئما فرضسته ظروف أإ’حتÓل
أŸغ -رب -ي ’رضس -ن-ا ورفضس-ن-ا ل-ل-ب-طشش وأل-ظ-ل-م
وألقتل وأإ’عتقال و’بد أن يزول كل ذلك يؤما
ما.

جدار الذل والعار اŸغربي  ..مرّوع

ويعرج ألصسحفي أإ’يطا‹ ‘ مقاله ألهام على
وضسعية ألÓجئ Úألصسحرأوي Úويقؤل أنه وÃا
أن- -ه ’ ي- -ؤج- -د ع- -م- -ل و’ ف- -رصش شس -غ -ل ف -إان
أل Ó-ج -ئ Úي -قضس -ؤن أغ -لب وق -ت -ه -م ‘ إأع-دأد
وشسرب ألشساي وهي عادة يختصش بها ألشسعب
ألصس -ح -رأوي وي-ق-ؤل أل-ك-اتب أ’ي-ط-ا‹ أن ك-ل
صسحرأوي يحمل معه دأئما لؤأزم ألشساي وأن
بعضش ألÓجئ Úونتيجة لطؤل ألؤقت يخرجؤن
أ ¤أرضس- -ه- -م ب- -ال- -ق- -رب م- -ن أ÷دأر أل- -ع- -ازل
وي- -ت- -ن- -فسس- -ؤن ه- -ؤأءه- -ا وه- -ن- -اك يسس- -ت- -م- -ت -ع
ألصسحرأوي Úبإاعدأد ألشساي أأك.Ì
وق- -ال أÁادول -ي -ك -ؤتشس -ي أن -ه ورغ -م ك -ل ه -ذه
أل-ظ-روف ألصس-ع-ب-ة ف-إان-ه  ⁄ي-ل-ت-ق-ي صس-حرأويا
وأح- -دأ خÓ- -ل زي -ارت -ه ıي -م -ات أل Ó-ج -ئÚ
ألصس -ح-رأوي ÚوأŸن-اط-ق أÙررة ضس-اع ل-دي-ه
أ’م- - -ل ‘ أل- - -ع- - -ؤدة أ ¤أرضس - -ه ،وي - -ق - -ؤل أن
ألصس-ح-رأوي Úأل-ك-ب-ار ‘ ألسس-ن ي-ق-ؤل-ؤن دأئ-م-ا
أنهم قد ’ يتمكنؤأ من رؤوية أرضسهم ›ددأ
ولكن أأبناءنا وأحفادنا حتما وأأكيد سسيعيشسؤن
ع -ل -ي -ه -ا ي -ؤم-ا م-ا ي-ب-دوأ ق-ريب ’ن-ه ’ب-د م-ن
أإ’عÎأف ب- -ح- -ق -ؤق -ن -ا أŸشس -روع -ة و–ق -ي -ق
ألعدألة.
وتختم أÛلة مقالها ألطؤيل وألذي سسلط
ألضسؤء على جدأر ألذل وألعار أŸغربي وأصسفا
أياه ب»أŸروع» وكذلك با◊ديث عن ألؤضسع
أإ’نسس -ا ،Êب -ال -ق -ؤل أن -ه وخ Ó-ل شس -ه-ر أف-ري-ل
أŸاضسي ” Œديد و’ية بعثة أŸينؤرسسؤلسستة
أشسهر فقط من طرف ›لسش أ’من وأن هذه
أل -ب -ع -ث -ة م-ه-م-ت-ه-ا ه-ي ت-ن-ظ-ي-م أإ’سس-ت-ف-ت-اء ‘
ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة م -ن أج-ل “ك Úألشس-عب
ألصسحرأوي من حقه ‘ تقرير أŸصس Òبكل
ح- -ري- -ة ،وأن ه -ذأ أل -ت -م -دي -د رÃا ق -د ي -ك -ؤن
أأ’حسسن للضسغط من أجل وضسع نهاية Ÿعاناة
شسعب يتطلع أ ¤تصسفية أإ’سستعمار من أرضسه
كأاخر مسستعمرة ‘ أفريقيا.
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األ· اŸتحدة –ذر من سشعي بعضس
الطراف للعبث بأامن طرابلسس

حذرت بعثة أأ’· أŸتحدة للدعم ‘ ليبيا
أمسش أأ’ربعاء,من «سسعي بعضش أأ’طرأف
ل -ل -ع-بث ب-أام-ن ط-رأب-لسش»,وذلك ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
ألتحشسيد ألعسسكري أŸتؤأصسل.
وذكرت ألبعثة ‘ بيان أأنها –ذر «من سسعي
أل- - -ب- - -عضش ل- - -ل- - -ع- - -بث ب- - -أام- - -ن أل - -ع - -اصس - -م - -ة
وسس-ك-ان-ه-ا,و–م-ل-ه-م مسس-ئ-ؤل-ي-ة أي ضس-رر ق-د
يصسيب ألناسش ’سسيما ‘ صسفؤف أŸدني.»Ú
وأأضسافت «ليسش هناك ما يÈر إأهدأر نقطة دم
وأحدة –ت أي شسعار كان»,دأعية أ÷ميع
◊قن ألدماء وألغاء ألتحشسيد وأفسساح ألفرصسة
أمام ألؤسسطاء أÙايدين.
وت -ت -ؤأصس -ل أأع -م -ال أل-ت-حشس-ي-د أل-عسس-ك-ري بÚ
أل -ق-ؤأت أل-ل-ي-ب-ي-ة و›م-ؤع-ات مسس-ل-ح-ة خ-ارج
طرأبلسش,حيث شسهدت قبل يؤم Úأشستباكات
‘ جنؤب طرأبلسش,خلفت خمسسة قتلى و33
جريحا
ويخشسى سسكان طرأبلسش من أنفجار ألؤضسع
‘ ضس -ؤأح -ي أŸدي -ن -ة وأن -ت -ق -ال-ه-ا إأ ¤وسس-ط
ألعاصسمة ‘ أأي ◊ظة أأمام عمليات ألتحشسيد
ألعسسكري ألكبÒة.
وقال شسهؤد عيان صسباح أمسش إأنهم سسمعؤأ
أأصس -ؤأت ق-ذأئ-ف ‘ م-ن-ط-ق-ة خ-ل-ة أل-ف-رج-ان،

فيما أأكد ألناطق باسسم قؤأت أأ’من أŸركزي
أأب -ؤسس -ل -ي -م ،م-ه-ن-د م-ع-م-ر ‘ ،تصس-ري-ح خ-اصش
تعرضش أأحياء ‘ ألعاصسمة طرأبلسش «لقصسف
باأ’سسلحة ألثقيلة من قبل ميليشسيا  ،مشساÒأ أإ¤
«حالة نزوح غ Òمعهؤدة ‘ منطقة صسÓح
أل -دي -ن» إأح -دى م -ن -اط -ق أ’شس -ت-ب-اك-ات خÓ-ل
أليؤم ÚأŸاضسي.Ú
وشس -ه -دت ضس -ؤأح -ي ج -ن -ؤب شس -رق أل-ع-اصس-م-ة
طرأبلسش ،منذ أأ’حد ،تؤتارأ أأمنايا تصساعدت
حدته إأ ¤أشستباكات عنيفة منذ فجر أإ’ثنÚ
وكانت بعثة أأ’· أŸتحدة للدعم ‘ ليبيا
أعربت ألثÓثاء عن قلقها إأزأء أ’شستباكات
أŸسس-ل-ح-ة أل-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا أل-ع-اصس-مة طرأبلسش
منذ يؤم ,Úدأعية جميع أأ’طرأف للؤقف
أل -ف -ؤري ÷م -ي-ع أأ’ع-م-ال أل-عسس-ك-ري-ة ›ددة
دعمها ◊كؤمة ألؤفاق ألؤطني,
دأعياة جميع أأ’طرأف إأ ¤بذل جهؤد جدية
‘ سسبيل تؤحيد مؤؤسسسسات ألدولة.
من جهته,أسستنكر أÛلسش ألرئاسسي ◊كؤمة
أل -ؤف -اق أل -ؤط -ن -ي أل -ل -ي-ب-ي-ة أأ’ح-دأث ,وه-دد
أÛمؤعات أŸسسلحة أÿارجة على ألقانؤن
باÙاسسبة وبعقؤبات دولية جرأء ما تسسببت
به من ترويع للمؤأطن Úبضسؤأحي طرأبلسش.

تشسكيك أامريكي ‘ حق العودة
وأاعداد الÓجئ ÚالفلسسطينيÚ

(األونروا)تفتح مدارسشها ‘ غزة رغم تقليصس اŸسشاعدات

’ونروا) امسش
أاعادت وكالة ا’· اŸتحدة لغوث وتشسغيل الÓجئ Úالفلسسطيني( Úا أ
’رب-ع-اء ف-ت-ح اŸدارسش ال-ت-ي ت-دي-ره-ا ‘ ق-ط-اع غ-زة ب-ع-د ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ية ،رغم
ا أ
تقليصش الدعم اŸا‹ من الو’يات اŸتحدة.
وأنطلق ألعام ألدرأسسي أ÷ديد ‘ أ’رأضسي وألضسفة ألغربية ولبنان وسسؤريا وأأ’ردن ‘
ألفلسسطينية بعدما عÈت أ’· أŸتحدة عن أأ’ي -ام أŸق-ب-ل-ة.وأسس-ت-ق-ب-لت م-دأرسش أأ’ون-روأ
تقليصس اŸسشاعدات قرار غ ÒإانسشاÊ
ﬂاوف م -ن ع -دم أل -ت -م -ك -ن م -ن إأع -ادة ف -ت-ح أأ’طفال ألتÓميذ رغم أأن أÿؤف ’ يزأل
وصس - -ف أل - -ك - -اتب ألصس- -ح- -ف- -ي أ’ي- -ط- -ا‹
أŸدأرسش لكن أ’ونروأ حذرت من أنها قد قائما بأان تغلق أأ’ونروأ مدأرسسها حال عدم
أم-ادي-ؤل-ي-ك-ؤتشس-ي ‘ م-ق-ال-ه أل-ه-ام ألصس-ادر ‘
اŸعتقل ﬁمد با Êيضشرب عن الطعام
تضس- -ط- -ر ’غÓ- -ق- -ه- -ا ›ددأ ‘ ح- -ال ن -قصش تؤفر ألتمؤيل ألÓزم ÿدماتها.
شس -رع أŸع-ت-ق-ل ألسس-ي-اسس-ي ألصس-ح-رأوي ضس-م-ن ع- -دد أ’سس- -ب- -ؤع أ÷اري م- -ن ›ل -ة «ج -م -ع -ة
ويشسكل نحؤ % 66عدد ألÓجئ ‘ Úقطاع غزة
ألتمؤيل.
›م -ؤع -ة أأ د Ëإأزيك ﬁم -د ب -ا Êب -السس -ج -ن أ÷م- -ه- -ؤري- -ة» ق- -رأر ت- -ق -ل -يصش أŸسس -اع -دأت
و‘ ألصسباح ألباكر تؤجه نحؤ 281أألف تلميذ ألفق Òوألذي –اصسره أسسرأئيل منذ أأك Ìمن
أÙلي أأيت ملؤل  2أبتدأءأ من أ’ثن ‘ Úأإ’نسس -ان -ي -ة أŸق -دم -ة م -ن ط-رف أŸن-ظ-م-ات
م- -ن أأب- -ن- -اء ألÓ- -ج- -ئ Úوه- -م ي -رت -دون زي -ه -م عقد ،وعدد سسكانه نحؤمليؤ Êنسسمة ،بحسسب
ألدولية أıتصسة ‘ هذأ ألشسأان وحكؤمات
إأضسرأب إأنذأري عن ألطعام .
أŸدرسس- -ي أŸؤح- -د ،إأ ¤م- -دأرسس -ه -م أل -ب -ال -غ مركز أإ’حصساء ألفلسسطيني للعام .2017
ويخؤضش ﬁمد با Êهذأ أإ’ضسرأب أإ’نذأري ألدول بالقرأر غ Òأإ’نسسا Êوأنه يهدد حياة
وك -انت أل -ؤ’ي -ات أŸت -ح -دة أأع -ل -نت أ÷م -ع-ة
عددها نحؤ 274مدرسسة ‘ ألقطاع.
ع-ن أل-ط-ع-ام أح-ت-ج-اج-ا م-ن-ه ع-ل-ى أإ’جرأءأت مئات أأ’’ف من أ’طفال وألنسساء وألشسيؤخ.
وقالت أأ’ونروأ إأنه سسيتم أإعادة فتح أأك Ìمن أŸاضسي إألغاء أأك Ìمن مئتي مليؤن دو’ر من
ألتعسسفية ألتي عمدت أإ’دأرة ألسسجنية أأيت وقال ألكاتب أإ’يطا‹ أن أك Ìمن مائتي ألف
 700مدرسسة لÓجئ Úألفلسسطيني ‘ Úغزة أŸسساعدأت أıصسصسة للفلسسطيني ’ Úسسيما
لÈأمج مسساعدة ‘ ألضسفة ألغربية أÙتلة
وق -ط -اع غ -زة .ع -ل -ى صس -ع -ي -د آأخ -ر  ،شس -ك-كت
أاعدم بدم بارد فلسسطينيًا مصساًبا
أŸندوبة أأ’مÒكية لدى أأ’· أŸتحدة نيكي
هيلي ‘ حق ألعؤدة لÓجئ Úألفلسسطيني،Ú
وكذلك أأعدأدهم؛ ‘ أأحدث خطؤة من جانب
إأدأرة ألرئيسش دونالد ترأمب ‘ أ’عÎأضش
أأع - -ل - -ن ت - -ن - -ظ - -ي- -م «دأعشش» أ’ره- -اب- -ي ألسسني ‘ ألعرأق منصسب رئاسسة ألŸÈان قال ألعسسكري أإ’سسرأئيلي أأليئؤر أأزأريا ،ألذي عسسكرية ،وإأدأنته بتهمة ألقتل غ Òألعمد وسسجن
ع- -ل -ى ك -ي -ف -ي -ة تسس -ل -ي -م مسس -اع -دأت أإ’غ -اث -ة
مسس -ؤؤول -ي -ت-ه ع-ن ه-ج-ؤم أأمسش أأ’رب-ع-اء ،رغم عدم وجؤد نصش قانؤ Êبذلك إأ’ أأن أأعدم ألشساب ألفلسسطيني عبد ألفتاح ألشسريف ‘ ب -ع-د إأج-رأءأت دأمت ع-اام-ا ونصس-ف أل-ع-ام ت-ق-ري-اب-ا،
للفلسسطيني.Ú
بسسيارة ملغؤمة على نقطة تفتيشش أأمنية ع -ر اف-ا سس-ي-اسس-اي-ا ج-رى ب-ع-د ت-غ-ي Òن-ظ-ام مدينة أÿليل ‘ ،مارسش  ،2016إأنه ليسش نادماا على وحكم عليه بالسسجن  18شسهارأ فقط  ،بدأأ تنفيذها
غرب ألعرأق.
و‘ تصسريحات لها ‘ مؤؤسسسسة ألدفاع عن
صس- - - - - -دأم حسس Úع - - - - -ام  2003بتؤزيع فعلته.ونشسرت صسحيفة «يسسرأئيل هيؤم» ،مقتطفات ‘ شس -ه -ر أأوت أل -ع -ام أŸاضس -ي .ل -ك-ن رئ-يسش أأرك-ان
أل- -دÁق- -رأط- -ي- -ات ،وه -ي م -ع -ه -د ب -ح -ث -ي ‘
وق -ال أل -ت -ن -ظ -ي -م أل-دم-ؤي إأن «أل-ه-ج-ؤم أŸن -اصسب ب ÚأŸك -ؤن -ات أل -رئ -يسس-ي-ة ‘ من مقابلة سستنشسرها ‘ ملحقها أأ’سسبؤعي مع أ÷يشش أإ’سس -رأئ -ي -ل -ي خ -فضش م-دة ألسس-ج-ن إأ14 ¤
وأشسنطن يتعاطف مع إأسسرأئيل؛ أتفقت هيلي
أأسسقط  28قتيا Óوهؤما يختلف عن عدد ألبÓد ،إأذ يحصسل أŸكؤن ألشسيعي على أأزأريا قال فيها إأنه لؤيتكرر ألؤضسع ألذي كان فيه شسهارأ ،كما خفضست ÷نة خاصسة ثلث مدة أ◊كم،
مع سسائل أأشسار إأ ¤أأن وكالة أأ’· أŸتحدة
ألقتلى ألذي أأعلنه قائمقام قضساء ألقائم رئ -اسس -ة أل -ؤزرأء ،وأŸك -ؤن ألسس -ن-ي ع-ل-ى عند إأطÓقه ألنار على ألشسريف ،فسسيقؤم Ãا قام ل-ي-قضس-ي تسس-ع-ة شس-ه-ؤر ‘ ألسس-ج-ن وي-ط-ل-ق سس-رأحه
إ’غ -اث -ة وتشس -غ -ي -ل أل Ó-ج -ئ Úأل -ف -لسس-ط-ي-ن-يÚ
أأحمد أÓÙوي وهؤثمانية قتلى و 12رئاسسة ألŸÈان ،وأŸكؤن ألكردي على به مرة أأخرى دون تردد.
مطلع ماي أŸاضسي .وقال أأزأريا حسسب «يسسرأئيل
منصسب رئيسش أ÷مهؤرية.
مصساابا».
(أأون - - -روأ) ت - - -ب- - -ال- - -غ ‘ أأع- - -دأد ألÓ- - -ج- - -ئÚ
وقال أأزأريا إأنه قام «Ãا يجب ألقيام به» ،منتقادأ هيؤم» :أأنا لسست ناداما ،و’ يؤجد لدي أأي شسك فيما
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«ما ت Óذلك» ‘ ،إأشسارة إأﬁ ¤اكمته وسسجنه .فعلت ،وأأعيدو Êأآ’ن إأ ¤تلك أللحظات ‘ أÿليل،
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وقالت هيلي «سسنكؤن أأحد أŸانح Úإأذأ قامت
وأأطلق أأزأريا ألنار بدم بارد على رأأسش عبد ألفتاح وسسأاقؤم “ااما Ãا قمت به ،أ’ن ما جرى هؤما كان
بسسيارة ملغؤمة».
أأونروأ بإاصسÓح ما تفعله؛ إأذأ غّيرت بشسكل
سس- -ن -ي -ة ل -رئ -اسس -ة ›لسش أل -ن -ؤأب ،وه -م ألشس -ري-ف أل-ذي ك-ان مصس-ااب-ا ب-ع-دة رصس-اصس-ات ب-ع-د يجب أأن يحدث» .وأتهم ألقاتل قادة أ÷يشش بأانهم
فعلي عدد ألÓجئ Úإأ ¤عدد دقيق ،وسسنعيد
وت - -اب - -ع أأن ب - -عضش أŸصس- -اب ‘ Úح- -ال- -ة ﬁافظ أأ’نبار ﬁمد أ◊لبؤسسي ،ونائب ﬁاول -ت -ه ط -ع -ن ج -ن -ؤد إأسس -رأئ-ي-ل-ي Úق-رب م-دي-ن-ة كانؤأ ألسسبب ‘ سسجنه ،وأدعى أأن تصسريحات وزير
ألنظر ‘ شسرأكتنا لهم».
حرجة .ويقع قضساء ألقائم على بعد  300أل -رئ -يسش أل -ع -رأق -ي أأسس -ام -ة أل -ن -ج-ي-ف-ي ،أÿل -ي -ل ،م -ع شس -اب آأخ-ر ي-دع-ى رأم-ز أل-قصس-رأوي ،ألدفاع (‘ ذلك ألؤقت) مؤشسيه يعالؤن ،ورئيسش
وتقؤل أأونروأ إأنها تقدم خدمات لنحؤخمسسة
ك -ي -ل -ؤم Îغ -رب -ي أل -ع -اصس -م -ة ب -غ-دأد ‘ وأل -ن -ائب ﬁم -د “ي -م ،ف -ي -م-ا ت-رأج-عت وألذي لقي مصسرعه بالرصساصش على ألفؤر .ووثّق أأ’رك-ان ج-ادي أأي-زن-ك-ؤت ،ق-ب-ل أن-ت-ه-اء أل-تحقيقات
ﬁافظة أأ’نبار ذأت أأ’غلبية ألسسنية.
مÓ-ي’ Úج-ئ ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،م-ع-ظ-م-ه-م أأح-فاد
ح- -ظ- -ؤظ وزي -ر أل -دف -اع ألسس -اب -ق خ -ال -د ن -اشس -ط ف-لسس-ط-ي-ن-ي ي-ع-م-ل م-ع م-ن-ظ-م-ة «ب-تسس-ي-ل-م» معه ،كانت قرأارأ مسسباقا بضسرورة إأدأنته.
أأشسخاصش فروأ من فلسسط ÚخÓل نكبة 1948
وأأع - - -ل - - -ن أل - - -ع - - -رأق أل - - -نصس - - -ر ع- - -ل- - -ى أل -ع-ب-ي-دي أŸنضس-ؤي ‘ –ال-ف»أل-نصس-ر» أإ’سسرأئيلية أ◊قؤقية ألتي ترصسد أنتهاكات أ÷يشش وقال «:لؤأأبقى هؤؤ’ء أأفؤأههم مغلقة و ⁄ينطقؤأ
ألتنظيما’رهابي ‘ ديسسم ÈأŸاضسي بزعامة ألعبادي ‘ رئاسسة أÛلسش.
ألتي أأعقبها إأنشساء دولة أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي.
أإ’سسرأئيلي ◊قؤق أإ’نسسان ‘ أأ’رأضسي أÙتلة بأاي تفاهاتŸ ،ا حدث شسيء وŸا وقع عليه ظلم»،
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وطرده من جميع أŸناطق ألؤأقعة –ت ورشسح –الف أÙؤر ألؤطني (أأكÈ
و‘ قضس -ي -ة أأخ-رى م-ثÒة ل-ل-مشس-اع-ر ،شس-ك-كت
بكامÒأ فيديؤعملية إأعدأم ألشسريف.
حسسب أدعائه.
هيلي أأيضسا ‘ «حق ألعؤدة» ،ألذي يطالب به
سسيطرته بعد أنهيار «أÓÿفة» ألتي كان سسنية) ‘ ألŸÈان أ÷ديد ،ألشسخصسيات و” تؤقيف أأزأريا بعد عشسر سساعات من أ÷رÁة وأأضساف أأن أÙكمة حاولت إأقناعه بإاعÓن ندمه
أل -ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ؤن ‘ إأط-ار أأي تسس-ؤي-ة ن-ه-ائ-ي-ة
أأعلنها وتضسم -أأيضاسا -أأجزأء من سسؤريا ألثÓثة للمنافسسة على أŸنصسب ،مع قرب بسس -بب ألضس -ج -ة أإ’ع Ó-م -ي -ة أل -ت -ي أأث -اره-ا م-ق-ط-ع على ما قام به ،لكنه رفضش ذلك بحجة أأنه «قام Ãا
‘ عام .2017
للسسÓم.
عقد أ÷لسسة أأ’و ¤للŸÈان أŸقررة ‘ أل -ف -ي -دي -ؤ ،و“ت ﬁاك -م -ت -ه أأم -ام ه -ي-ئ-ة قضس-ائ-ي-ة يجب عليه ألقيام به» ،معتاÈأ أأن أÙكمة ظلمته.
على ألصسعيد ألسسياسسي  ُ ،منح أŸكؤن ألثالث من سسبتم ÈأŸقبل.

داعشش ا’رهابي يتبنى تفج Òالقائم

 3ششخصشيات سشنية تتنافسس على رئاسشة الŸÈان العراقي
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سسرد صسورا عن العنف الوحشسي الذي تعّرضص له الروهينغا

١١

بعد ‚اح ا’سستحقاق الرئاسسي

غوتÒيشش يتحدث عن قصشة لن ينسشاها!

ما‹ Œري ا’نتخابات التششريعية ‘  28أاكتوبر

’باء عندما أاخ ÊÈكيف ُقتل ابنه بالرصساصص أامامه ثم قتلت والدته
«سسمعت قصسصسا رهيبة عن ا’ضسطهاد ،انهار أاحد ا آ
بوحشسية وحرق منزله و÷أا إا ¤اŸسسجد فاكتشسفه ا÷نود وأاحرقوا نسسخة من اŸصسحف».

 ·ÓأŸت -ح -دة
ه -ك -ذأ –دث أأ’م Úأل -ع -ام ل  -أ
أنطونيوغوتÒيسس أمام ›لسس أأ’من ألدو‹
عن ﬁنة ألروهينغا ألذين فر مئات أآ’’ف
منهم إأ ¤بنغÓديشس بسشبب ألعنف وأ’ضشطهاد
‘ ميا‰ار.
ففي جلسشة أÛلسس حول ألوضشع ‘ ميا‰ار،
–دث غوتÒيسس عن زيارته لكوكسس بازأر ‘
بنغÓديشس ألششهر أŸاضشي ،ولقائه بالÓجئÚ
ألروهينغا.
ون -ق -ل رسش -ال -ة إأح-دى ألÓ-ج-ئ-ات أل-ت-ي ق-الت:
«نحن بحاجة إأ ¤أأ’من وأ÷نسشية ‘ ميا‰ار.
ون -ري -د أل -ع -دأل -ة Ÿا ◊ق ب -أاخ -وأت-ن-ا وب-ن-ات-ن-ا

وأمهاتنا».
ودعا أأ’م Úألعام أعضشاء ›لسس أ’أمن إأ¤
أ’نضشمام إأليه ‘ حث سشلطات ميا‰ار على
ألتعاون مع أأ’· أŸتحدة ،وضشمان وصشول
وكا’تها وششركائها بششكل فوري وبدون عوأئق
إأ ¤أÙتاج.Ú
وق- -ال« :ي- -جب ع -ل -ي -ن -ا أيضش -ا أ’سش -ت -م -رأر ‘
ألضش -غ -ط م -ن أج-ل إأطÓ-ق سش-رأح ألصش-ح-ف-يÚ
ألذين أعتقلوأ بسشبب ألتغطية أإ’عÓمية لهذه
أŸأاسشاة أإ’نسشانية».
وتطرق غوتÒيسس إأ ¤أوضشاع ألروهينغا ،وهم
أقلية معظم أفرأدها من أŸسشلم‡ ،Úن بقوأ

‘ و’ية رأخ ‘ Úميا‰ار .وأوضشح أنهم« :ما
زألوأ يوأجهون ألتهميشس وألتمييز ،وقد قطعت
ع -ن أل-ك-ثÒي-ن م-ن-ه-م أŸسش-اع-دأت أإ’نسش-ان-ي-ة
أŸنقذة للحياة».
وأشش- - - -ار إأ ¤أن ح - - -وأ‹  130أل-ف روه-ي-نغي
يوجدون ‘ ﬂيمات تفرضس قيودأ ششديدة
على حركتهم .ويصشاحب ذلك وصشول ﬁدود
ل- -ل -غ -اي -ة إأ ¤ألصش -ح -ة وأل -ت -ع -ل -ي -م وأÿدم -ات
أأ’سشاسشية أأ’خرى ،وسشبل كسشب ألعيشس.
ه -ذأ وق -د أع -ل -نت ح -ك -وم-ة م-ي-ا‰ار رفضش-ه-ا
أل-ك-ام-ل ل-ن-ت-ائ-ج ت-ق-ري-ر أأ’· أŸت-ح-دة أل-ذي
يؤوكد إأبادة جيشس ميا‰ار أ’قلية ألروهينغا
أŸسشلمة ‘ و’ية رأخ Úعام .2017
ونقل عن ألناطق باسشم رئاسشة ميا‰ار أن
ح -ك-وم-ة أل-بÓ-د ’ ت-وأف-ق ع-ل-ى أل-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي
توصشل إأليها موظفوبعثة أأ’· أŸتحدة ألذين
أت -ه -م -وأ ج -يشس م -ي -ا‰ار ب -إاب -ادة أل -روه-ي-ن-غ-ا
وأرتكاب جرأئم ضشد أإ’نسشانية وجرأئم حرب.
وقال ألناطق ⁄« :نسشمح بدخول ‡ثلي ألبعثة
إأ ¤م -ي -ا‰ار ،أ’ن -ن -ا لسش -ن-ا م-وأف-ق Úع-ل-ى ك-ل
أل- -ق- -رأرأت أل- -ت- -ي أت- -خ- -ذه- -ا ›لسس ح -ق -وق
أإ’نسشان».
وت-وصش-لت ب-ع-ث-ة أأ’· أŸت-ح-دة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘
أحدأث ميا‰ار ‘ تقريرها ألذي ” نششره
أ’ثن ÚأŸاضشي ،إأ ¤أسشتنتاج حول ضشرورة
ﬁاك- -م- -ة ك- -ب- -ار أŸسش -ؤوول Úأل -عسش -ك -ري‘ Ú
ميا‰ار بتهمة إأبادة أقلية ألروهينغا أŸسشلمة
‘ و’ية رأخ.Ú

وسسط تع ÌاÙادثات مع كوريا الشسمالية

واششنطن تتبنى موقفا متششددا

مع إأعÓنها إأنهاء تعليق أŸناورأت ألعسشكرية
أأ’مÒك-ي-ة-أل-ك-وري-ة أ÷ن-وب-ي-ة ،وإألغاء إأجتماع
مهم ‘ بيونغ يانغ ،تتبنى وأششنطن موقفا أكÌ
تشش -ددأ ‘ أŸف -اوضش -ات م-ع ك-وري-ا ألشش-م-ال-ي-ة
حول نزع ألسشÓح ألنووي.
وتششهد أÙادثات أنتكاسشة بعد قمة تاريخية
‘ جوأن ب Úألرئيسس دونالد ترأمب وألزعيم
ألكوري ألششما‹ كيم جونغ أون ،حيث تعهد
أل-رجÓ-ن ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى «ن-زع ألسشÓ-ح أل-ن-ووي
بالكامل من ششبه أ÷زيرة ألكورية».
لكن رغم أجوأء ألود ⁄ ،تتخذ بيونغ يانغ -
ك-م-ا ت-ق-ول أم-ري-ك-ا-خ-ط-وأت م-ل-م-وسش-ة ت-ذكر
ن -ح -و–ق -ي-ق ذلك أل-ه-دف وكÌت أŸؤوشش-رأت
ع -ل-ى شش-ع-ور ب-ا’سش-ت-ي-اء م-ن أŸوق-ف أل-ك-وري
ألششما‹.
فقد قرر ترأمب أ’سشبوع أŸاضشي إألغاء زيارة
مقررة لوزير خارجيته مايك بومبيوإأ ¤كوريا
ألششمالية ،أ’نه تلقى بحسشب تقارير ،رسشالة
أعتÈها مسشؤوولون أمÒكيون «عدأئية» من كيم
ي -ون -غ شش -ول ،ن -ائب رئ -يسس أل -ل-ج-ن-ة أŸرك-زي-ة
للحزب أ◊اكم ‘ كوريا ألششمالية.
وأل -ث Ó-ث -اء ق -ال وزي -ر أل-دف-اع أ’مÒك-ي ج-ي-م
م -ات -يسس إأن أل -ب -ن -ت-اغ-ون ’ ي-ع-ت-زم أŸضش-ي ‘
تعليق أŸناورأت ألعسشكرية مع كوريا أ÷نوبية
ب -ع -د أآ’ن.وصش-رح م-ات-يسس ل-لصش-ح-اف-ي« Úل-ق-د
أت- -خ- -ذن -ا خ -ط -وة ت -ع -ل -ي -ق أل -ع -دي -د م -ن أكÈ
أل -ت -دري -ب-ات أل-عسش-ك-ري-ة ك-ب-ادرة حسش-ن ن-ي-ة ..
ولكننا ’ نعتزم تعليقها بعد أآ’ن».
وم -ع ذلك ق -ال ب -وم -ب -ي -وإأن وأشش-ن-ط-ن ’ ت-زأل

عـــــÈ
العا⁄

 31سش- -ن -ة ع -ل -ى
رحيل ناجي العلي

لندن :صشادف أمسس ذكرى رحيل رسشام
أل-ك-اري-ك-ات Òأل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ألشش-ه Òناجي
سشليم حسش Úألعلي ،ألذي أغتيل ‘ لندن
بتاريخ ألـ 22من جويلية عام  1٩87بعيار
ن- -اري –ت ع- -ي -ن -ه أل -ي -م -ن -ى ،وم -كث ‘
غيبوبة حتى وفاته ‘ ألـ 2٩من أوت
.1٩87
وك -ان أل -ع -ل -ي “ي-ز ب-ال-ن-ق-د ألÓ-ذع أل-ذي
يعّمق ع Èأجتذأبه لÓنتباه ألوعي ألرأئد
من خÓل رسشومه ألكاريكاتÒية ،ويعتÈ
م -ن أه -م أل-ف-ن-ان Úأل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úأل-ذي-ن
ع -م -ل -وأ ع -ل -ى ري -ادة أل -ت -غّ-ي Ò-ألسش-ي-اسش-ي
باسشتخدأم ألفن كأاحد أسشاليب ألتكثيف،
وله أربعون ألف رسشم كاريكاتÒي.

مسشتعدة للحوأر مع كوريا ألششمالية.
وأوضش -ح ‘ ب -ي -ان ت-ل-ت-ه أŸت-ح-دث-ة ب-اسش-م-ه إأن
وأشش -ن -ط -ن سش -ت-ق-وم ب-ذلك «ع-ن-دم-ا ي-تضش-ح أن
ألزعيم كيم مسشتعد للوفاء با’لتزأمات ألتي
تعهد بها ‘ قمة سشنغافورة مع ألرئيسس ترأمب
ب -ن -زع ألسش Ó-ح أل -ن -ووي ب -ال -ك -ام -ل م -ن ك-وري-ا
ألششمالية» .ومعلوم أنه بعد قمته مع كيم،
أل- -غ- -ى ت- -رأمب م- -ن- -اورأت «أولشش- -ي ف- -ري -دوم
غارديان» أŸششÎكة مع كوريا أ÷نوبية.
وم -ات-يسس أل-ذي ح-رصس ع-ل-ى أخ-ت-ي-ار ك-ل-م-ات-ه
بعناية ⁄ ،يعلن موعدأ ’سشتئناف أŸناورأت،
تاركا على ما يبدولكوريا ألششمالية مسشاحة
للمناورة.

أسشتدعت أ◊كومة أŸالية ألهيئة ألناخبة
للمششاركة ‘ أ’نتخابات ألتششريعية أŸقرر
تنظيمها ‘  28أكتوبر أŸقبل ،وذلك بعد
ثÓ-ث-ة أشش-ه-ر ع-ل-ى أ’سش-ت-ح-ق-اق-ات أل-رئ-اسش-ية
ألتي تّوجت بفوز ألرئيسس أبرأهيم بوبكر كايتا
بو’ية جديدة.
وج -اء ‘ ب -ي -ان Ûلسس أل -وزرأء أن «أل -ه -ي -ئ -ة
أ’نتخابية مدعوة يوم أ’حد  28أكتوبر 2018
‘ ك- -اف- -ة ألÎأب أل- -وط- -ن -ي ’ن -ت -خ -اب ن -وأب
أÛلسس ألوطني».
وسش-ت-ن-ط-ل-ق أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-ابية يوم  6أكتوبر
وت -خ -ت-ت-م ‘  26م -ن ن -فسس ألشش -ه-ر ,يضش-ي-ف
أل- - -ب- - -ي- - -ان أل- - -ذي يشش Òإأ ¤أن دورأ ث- - -ان - -ي - -ا

لÓنتخابات مÈمج يوم أ’حد  18نوفم‘ È
أŸقاطعات ألتي  ⁄يتحصشل فيها أي مÎششح
أوقائمة أنتخابية على أ’غلبية ألسشاحقة من
أ’صشوأت أŸع Èعنها ‘ ألدور أأ’ول.
وي -أات -ي ه -ذأ أإ’عÓ-ن ب-ع-د ت-أاك-ي-د ف-وز ك-اي-ت-ا
ب -و’ي -ة رئ-اسش-ي-ة ث-ان-ي-ة خ-اضس سش-ب-اق-ه-ا أم-ام
أŸعارضس سشوماي Óسشيسشيه ،ألذي أعÎضس
على نتيجة أ’قÎأع.
لكن أÙكمة ألدسشتورية رفضشت ألطعن على
ن -ت -ائ -ج أ’ن -ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة أأ’خÒة أل-ت-ي
أظهرت فوز أبوبكر كايتا ( 73عاًما) بنسشبة
 %67.16من أأ’صشوأت ،مقابل  %32.84لوزير
أŸال ألسشابق ألبالغ من ألعمر  68عاًما.

تتعّلق بدسستور سسوريا ا÷ديد

أامريكا تقبل دعوة دي ميسشتورا
للمششاركة Ãحادثات جنيف

أع -ل -نت أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة ،أن-ه-ا سش-تشش-ارك
Ãحادثات تقودها أأ’· أŸتحدة ‘ جنيف
ألشش -ه -ر أŸق-ب-ل Ÿن-اقشش-ة أŸف-اوضش-ات بشش-أان
دسشتور جديد لسشوريا.
ونقلت أ’نباء عن مسشؤوول ‘ وزأرة أÿارجية،
 ⁄تسش -م -ه ،ق -ول -ه«:أل -و’ي -ات أŸت -ح-دة ق-ب-لت
 ·ÓأŸتحدة
ألدعوة من أŸبعوث أÿاصس ل أ
إأ ¤سش-وري-ا سش-ت-اف-ان دي م-يسش-ت-ورأ ل-ل-مشش-ارك-ة
Ãحادثات ‘ جنيف يوم  14سشبتم ÈأŸقبل».
وقال أŸسشؤوول إأن ألو’يات أŸتحدة سشيمثلها
ج- -ي -مسس ج -ي -ف -ري أŸم -ث -ل أÿاصس أ÷دي -د
أŸعني بسشوريا ،وجويل ريبورن مبعوث أإ’دأرة
أأ’مريكية أÿاصس بسشوريا.
وقالت أأ’· أŸتحدة إأن أ’جتماع سشيضشم:
أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة ،وب-ري-ط-ان-ي-ا ،وألسش-عودية،
وأŸانيا ،وأأ’ردن ،وفرنسشا ،ومصشر.

للحد من تدفق اŸهاجرين الفنزويليÚ

الÈازيل تنششر ا÷يشش ‘ و’ية حدودية
أمر ألرئيسس ألÈأزيلي ميششال تامر ألثÓثاء بنششر قوأت من أ÷يشس ‘
و’ية رورأÁا ششمال ألبÓد ،ألتي تششهد تدفقا لÓجئ ÚفنزويليÚ
نحوبلدهم  ،وقال تامر إأن مهمة هذه ألقوأت سشتكون «حفظ ألقانون
وألنظام» و»ضشمان أمن أŸوأطن ÚألÈأزيلي Úوكذلك أيضشا أŸهاجرين
ألفنزويلي .»Úأصشدر ألرئيسس ألÈأزيلي ميششال تامر مسشاء ألثÓثاء أمرأ
ب -إارسش -ال أ÷يشس إأ ¤و’ي -ة رورأÁا أ◊دودي -ة م -ع ف -ن -زوي « Ó-لضش-م-ان
أأ’م -ن» .وتشش -ه -د ه-ذه أل-و’ي-ة م-ن-ذ أشش-ه-ر ت-دف-ق-ا لÓ-ج-ئ Úم-ن أل-ب-ل-د
أÛاور ألذي يوأجه أزمة أقتصشادية وسشياسشية .

مفاوضشات إانقاذ اتفاق التجارة ا◊رة

خطوة باŒاه اŸصشا◊ة

أاوتاوا :أعربت وزيرة أÿارجية ألكندية
ع - -ن ت - -ف - -اؤول - -ه- -ا أمسس أأ’رب- -ع- -اء بشش- -أان
أŸفاوضشات ألرأمية إ’نقاذ أتفاق ألتجارة
أ◊رة ‘ أم -ري -ك -ا ألشش-م-ال-ي-ة أ÷اري-ة ‘
وأشش -ن -ط-ن ،م-ع وصش-ول ه-ذه أŸف-اوضش-ات
لتناول أŸلفات أÓÿفية ألرئيسشية .من
جانبه أكد وزير أÿزأنة أأ’مريكي سشتيفن
م -ن -وتشش Úع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-ت-وصش-ل ’ت-ف-اق
بالنسشبة لÓقتصشاد أأ’مريكي ،لكنه قال
إأن - -ه ‘ ح - -ال فشش - -ل أŸف - -اوضش- -ات ف- -إان
وأششنطن سشتÈم أتفاق Úمنفصشل Úمع كÓ
ألبلدين .ـ
تتناول أŸفاوضشات ألتجارية ‘ وأششنطن
ب Úألو’يات أŸتحدة وكندأ  ،ألتفاصشيل
أأ’سش -اسش -ي -ة ‘ ﬁاول -ة إأن -ق -اذ أت -ف -اق -ي-ة
ألتجارة أ◊رة أ’مريكا ألششمالية «نافتا»،
ب- -ع -د إأع Ó-ن ت -وق -ي -ع أت -ف -اق ث -ن -ائ -ي بÚ
ألو’يات أŸتحدة وأŸكسشيك أ’ثن.Ú

برل :Úسشلمت أŸانيا أمسس أأ’ربعاء
ن- -ام- -ي- -ب- -ي- -ا ع- -ظ- -ام أف- -رأد م- -ن ق- -ب -ائ -ل
هÒي - -روون - -ام - -ا ق - -ت - -ل - -وأ أث- -ن- -اء أل- -فÎة
أ’سشتعمارية ‘ مبادرة مصشا◊ة أعتÈت
غ Òكافية من قبل أحفاد ألضشحايا ألذين
ينتظرون أعتذأرأت.
وخÓل مرأسشم دينية ‘ برل ،Úسشيتسشلم
وفد ناميبي بقيادة وزيرة ألثقافة كاترينا
ه-انسش-ي ه-ي-م-اروأ  1٩ج-م-جمة وعظاما
وفروة رأسس نقلتها ألقوأت أ’سشتعمارية
أأ’Ÿانية معها قبل أك Ìمن قرن.

ترامب يطلق معركة ضشد «غوغل»
واشسنطن:أتهم ألرئيسس أأ’مريكي دونالد
ترأمب ﬁرك ألبحث «غوغل» ،بالÎويج
للتقارير أإ’خبارية ألسشلبية عنه وبحجب
تغطية «وسشائل أإ’عÓم أŸنصشفة» ،مهدًدأ
بالتعامل مع أŸوقف دون أن يقّدم أدلة

وقال تامر ‘ مرسشوم رئاسشي «آأمر بإارسشال ألقوأت أŸسشلحة ◊فظ
ألقانون وألنظام ‘ و’ية رورأÁا» Ÿدة أسشبوع« Úمن أجل ضشمان أمن
أŸوأطن ÚألÈأزيلي Úوكذلك أيضشا أŸهاجرين ألفنزويلي.« Ú
و ⁄يوضشح ألرئيسس عدد ألعسشاكر ألذين سشيتم إأرسشالهم إأ ¤ألو’ية
أ◊دودية .وكانت أ◊كومة ألÈأزيلية قد أمرت قبل عششرة أيام بإارسشال
قوة قوأمها  120عنصشرأ إأ ¤أ◊دود مع فنزوي Óبعدما دأرت صشدأمات
فيها ب Úسشكان ومهاجرين إأثر تعرضس تاجر ﬁلي للسشلب وألطعن
بسشك ‘ Úهجوم وجهت أصشابع أ’تهام فيه إأ’ ¤جئ Úفنزويلي.Ú

أوتفاصشيل عن أإ’جرأء ألذي قد يتخذه.
ويأاتي هجوم ترأمب على وحدة غوغل
ألتابعة لششركة ألفابت ‘ أعقاب سشلسشلة
من ألششكاوى ضشد ششركات ألتكنولوجيا،
Ãا ‘ ذلك م -وق -ع -ا «ت -وي Îوف -يسش -ب -وك»
ل-ل-ت-وأصش-ل أ’ج-ت-م-اع-ي ،أل-ل-ذأن أت-ه-مهما
ب- -إاسش- -ك- -ات أصش- -وأت ﬁاف -ظ -ة ،وشش -رك -ة
أم -ازون أل-ت-ي ق-ال إأن-ه-ا تضش-ر ب-الشش-رك-ات
ألصش- -غÒة وتÎب- -ح م- -ن أت -ف -اق ‡ي -ز م -ع
خدمات ألÈيد أأ’مريكية.

مقتل سشبعة من دمويي داعشش
ك-اب-ول :أع- -ل- -ن أ÷يشس أأ’ف- -غ -ا Êأمسس
أ’ربعاء عن مقتل سشبعة أرهابي‘ Ú
ضش-رب-ة ج-وي-ة ن-ف-ذت-ه-ا أل-ق-وأت أأ’مريكية
ضش -د ت -ن -ظ -ي-م دأعشس أل-دم-وي ‘ أإق-ل-ي-م
ننجارهار ششرق أفغانسشتان.
وذك- -رت وك- -ال- -ة أن- -ب -اء «خ -ام -ا ب -رسس»
أأ’ف-غ-ان-ي-ة ,ن-ق Ó-ع-ن ب-ي-ان ل-ل-جيشس ,أن
ألضش -رب -ة أسش -ت -ه-دفت ع-ن-اصش-ر أل-ت-ن-ظ-ي-م

أ’رهابي ‘ ﬁيط منطقة خوجيا,Ê
وأسش -ت -خ-دمت ف-ي-ه-ا ط-ائ-رة مسشÒة ب-دون
طيار ضشد بعضس ﬂابئ ألدموي ‘ Úحي
وزير طنجة ألسشكني‡,ا أوقع ما ’ يقل
ع -ن سش -ب -ع-ة ق-ت-ل-ى ‘ صش-ف-وف أره-اب-ي-ي
دأعشس.

روسشيا تتهيأا أ’ضشخم مناورات

موسسكو :تسش -ت -ع -د روسش -ي -ا إ’ج-رأء أكÈ
م- -ن- -اورأت عسش- -ك -ري -ة Ãشش -ارك -ة أ÷يشس
ألصش -ي -ن-ي وأŸن-غ-و‹ ‘ سش-ب-ت-م ÈأŸق-ب-ل
Ãنطقة سشيبÒيا وÃششاركة حوأ‹ 300
أل -ف عسش -ك -ري .وب -ي -ن -م -ا ي -ن-ظ-ر أ◊ل-ف
أأ’طلسشي إأ ¤هذه ألتدريبات ألعسشكرية
بنوع من «أ◊ذر» و»عدم أ’طمئنان» يرى
ألكرمل Úأنها « ضشرورية و’ غنى عنها».
ويتوقع تنفيذ هذه ألتدريبات ألعسشكرية،
ألتي أطلق عليها أسشم «فوسشتوك »2018
ع -ل -ى مسش -اح -ات شش -اسش -ع -ة م -ن سش-ي-بÒي-ا
وم- -ن- -اط -ق أخ -رى ت -ق -ع ‘ أقصش -ى شش -رق
ألبÓد.

12

الخميسس  ٣٠أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٩ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

äÉ«Ø«°U

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

الع د د
١٧٧٣٣

نهاد ووفاء ‘ فريق البحث تعّرفان باŸششروع لـ«الششعب»:

«الطابعة العمومية» ...حلم واعد للفوز Ãسصابقة «ا‚از ا÷زائر »2018
ت -ط -م -ح ال -ط -ال-ب-ت-ان وف-اء ون-ه-اد م-ن ج-ام-ع-ة ب-وم-رداسس ،إا ¤ال-ف-وز ‘ ال-ط-ب-ع-ة الـ9
للمسشابقة الوطنية «ا‚از ا÷زائر» ،والذي يتّوج بالتأاهل إا ¤اŸسشابقة العربية
لردن ..وتسشعا الطالبتان من خÓل مششروع «الطابعة العمومية» بها صشندوق
با أ
لعادة تدويرها وإاعادة اسشتخدامها إا ¤تسشهيل حياة الطلبة
لوراق التالفة إ
÷مع ا أ
داخل ا◊رم ا÷امعي ‘ ،عصشر التكنولوجيا والسشرعة.
جÓل بوطي
تصشوير :فواز بوطارن
“تلك الطالبتان بوحدة وفاء ،ونهاد شسليشسي
اللتان تدرسسان تخصسصس اإ’لكÎونيك بجامعة
ﬁم -د ب -وق -رة ب -ب -وم -رداسس أاف-ك-ارا وم-واهب
خاصسة ‘ تخصسصسهن الذي لطاŸا كان حكرا
على الرجال ،لكن قدراتهما جعلت ا’ختيار
يقع عليهما لتكونا ضسمن فريق البحث الذي
ي- -ت- -ك -ون م -ن  ١٢ط -ال -ب-ا ي-ؤوط-ره-م اأ’سس-ت-اذ
واŸدرب اوغ- - -ال- - -ي - -م ع - -ادل ،ال - -ذي ي - -ب - -ذل
›هودات جبارة رفقة فريقه لتتويج اŸشسروع
‘ البطولة الوطنية التي سستقام ‘ الفا— من
أاكتوبر الداخل.
«الشسعب» ترصسد مشسروع الطالبت Úنهاد ووفاء
اللت Úنزلتا ضسيفت Úعلى أام ا÷رائد لعرضس
أادق التفاصسيل عن هذا ا◊لم الذي يراودهما
طيلة مسسارهما الدراسسية بواحدة من أارقى
ا÷ام -ع -ات ‘ ال -وط -ن ،خ-اصس-ة وأان ت-خصسصس
«اإ’ل- -كÎون- -يك» ي- -ت- -طّ- -ل- -ب ›ه -ودات ك -بÒة
لتحقيق اŸنال .لكن الطالبت Úاللت Úاجتازتا
شس -ه-ادة ال-ل-يسس-انسس وتسس-ت-ع-دان ÿوضس درج-ة
اŸاسس Îبعد جهود كبÒة ‘ البحث العلمي
مسستعدتان لكسسب الرهان ورفع التحدي.

مسصار  8سصنوات واآلتي أاك Èوأاهم
ال-ط-ب-ع-ة الـ ٩م- -ن مسس- -اب- -ق- -ة مشس -روع ا‚از
ا÷زائر سستكون ﬁطة للتنافسس الشسديد بÚ
ال -ط -ل -ب-ة ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن يشس-ارك-ون م-ن-ذ ٨
سسنوات ‘ هذه التظاهرة العلمية الهامة على
اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ،وال-ط-ال-ب-ت-ان ن-ه-اد ووف-اء،
تطمحان من خÓل مشسروعهما الواعد ضسمن
فريق عمل يضسم  ١٢باحثا شسابا لديهما الثقة
التامة ‘ الفوز ،سسيما وأان فرضسيات البحث
ان -ط -ل -قت م -ن ال -واق -ع ،وم -ن داخ -ل ا÷ام-ع-ة
بالضسبط ،حيث أاكدتا اŸتحدثتان أان اŸشسروع
ج -اء ن -ت -ي -ج -ة دراسس-ة م-ع-م-ق-ة ل-واق-ع ال-ط-الب

ا÷امعي وحاجته الضسرورية ‘ التقرب من
العا ⁄الذكي.
‘ هذا السسياق ولدت فكرة مشسروع الطابعة
العمومية الذكية اŸتنقلة ،وهي طابعة تختلف
“ام -ا ع -ن ال -ط -اب -ع -ات ال -ع -ادي -ة ب-ام-تÓ-ك-ه-ا
مواصسفات ذكية على غرار ارتباطها بشسبكة
ا’تصسال ’سسلكي .وكما أانها سسهلة اŸتناول ‘
السساحات العمومية نظرا ◊جمها اŸتوسسط
وارتباطها الوثيق من حياة الطالب ا÷امعي
ال -ذي ي -واج -ه م -ع -ان -اة ي -وم-ي-ة ‘ ال-ت-ن-ق-ل إا¤
اÓÙت اÿاصس- - - -ة Ãداخ- - - -ل اŸؤوسسسس - - -ات
ا÷امعية.

سص Èآاراء وميÓد فكرة
 ⁄يكن اختيار فريق مشسروع بحث الطابعة أاو
باسسمه اıتصسر «كريا» حسسب الطالبت Úنهاد
ووفاء فكرة ›موعة طلبة ،ولكن ذلك كان
ب- -اسس- -م ف- -ري -ق مشس -روع ال -ب -حث أ’ن ال -ف -ك -رة
الرئيسسية نابعة من حاجة الطالب ا ¤تسسهيل
حياته العلمية ومواجهة العقبات ،سسيما وان
ا◊اجة ا ¤طباعة الدروسس والوثائق الدراسسة
بات أامرا ضسروريا رغم التقدم ‘ التكنولوجيا،
فقبل Œسسيد اأ’فكار على الواقع قام فريق
مشسروع البحث بسس Èآاراء شسامل على اŸسستوى
ال -وط -ن -ي ،وب -اÿصس -وصس ال -ط -ل-ب-ة ا÷ام-ع-يÚ
Ÿعرفة حاجتهم اŸاسسة Ÿثل هذه الطابعة
ال-ن-اب-ع-ة م-ن أاف-ك-ار ط-ل-ب-ة ع-ام-ة وب-ت-أاط Òم-ن
أاسستاذ وأاسستاذة ‘ ا÷امعة تعرف خبايا ا◊ياة
العلمية وعلى وجه اÿصسوصس حياة الطالب.

مو‹ تكنولوجيا الراعية اÿاصصة
أاشس -ادت ال -ط-ال-ب-ت-ان ب-دور اŸؤوسسسس-ة اÿاصس-ة
«مو‹ تكنولوجيا» لدعم مشسروعهم وقبولها
بالفكرة التي ولدت صسغÒة وتك Èيوميا بعد
يوم ‘ أاع Úالباحث Úالذين يدركون “اما
ح - -ج - -م اŸشس - -روع ال - -ذي ب - -دا بسس - -ي - -ط- -ا ‘

ا’نطÓقة ،لكنه يتطّور من يوم آ’خر ‘ أاعÚ
ال-ب-اح-ث .Úوث-م-نت ال-ط-ال-ب-ت-ان مؤوسسسسة «مو‹
ت-ك-ن-ول-وج-ي» اŸت-خصسصس-ة ‘ ع-ا ⁄الرقميات
جع
وا◊لول التقنية ومقرها سسطيف ،حيث تشس ّ
ف -ري-ق ال-ع-م-ل Ÿواصس-ل-ة ب-ح-ث-ه-م وت-ط-وي-ره ‘
اŸسستقبل ،إاضسافة إا ¤تعميمه على اŸسستوى
ال- -وط- -ن- -ي خ- -اصس- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى اإ’دارات
العمومية التي –تاج إا ¤مثل هذه اŸشساريع.

دراسصة معمقة لواقع الطالب وضصرورة ولوجه إا ¤العا ⁄الذكي

من هم ‡ثلو مشصروع crea

هم ›موعة من الطÓب الذين أاسسسسوا شسركة
صس- -غ- -رى ‘ إاط- -ار ب- -رن- -ام -ج «إا‚از ا÷زائ -ر
 ،»٢٠١٨يقدمون حلوً’ وتقنيات مبتكرة تلبي
اح -ت -ي-اج-ات السس-وق وتسس-ه-ل ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة.
ويعرضسون الطابعة» » Printfكأاول خدمة
لها.

كر Ëما بعد الششمسس

معرفة فوائده على الصصحة ا÷لدية Œعلك تتمسصك به
كرÁات ما بعد الششمسس صُشنعت
لثار الضشاّرة
خصشيصشًا Ÿكافحة ا آ
للششمسس على ا÷لد واÙافظة
‘ الوقت ذاته على السشمرة
التي اكتسشبتها البششرة ،ويجب
اسشتخدامه بششكل يومي بعد
التعرضس إا ¤الششمسس ‘ .ما يلي
كل ما يجب معرفته حول هذه
الكرÁات:
رغم اسستخدام كر Ëالوقاية ضسد الشسمسس إا’
أان sالبشسرة تكون غﬁ Òمية مائة باŸائة،
ول -ه -ذا السس -بب ب -ع -د ك -ل م-رة ت-ت-ع-رضس ف-ي-ه-ا
بشسرتك إا ¤الشسمسس يجب اسستخدام منتجات
العناية بالبشسرة لتغذيتها وترطيبها وإاصسÓحها
كذلك .منتجات ما بعد التعرضس إا ¤الشسمسس
تتكّون من كوكتيل نشسط من العناصسر التي يتsم
اخ -ت -ي -اره -ا إ’صس Ó-ح ج -م -ي -ع م -ن-اط-ق ا÷ل-د
ا◊سساسسة Œاه الشسمسس.
من حيث ا’سستخدام توضسع هذه اŸنتجات
ع-ل-ى ال-بشس-رة ب-ع-د ت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا م-ن ب-قايا اŸلح
وال-ك-ل-ور واŸن-ت-ج-ات ال-ك-ي-م-ي-ائ-ية أاواŸعدنية
اŸضسادة للشسمسس التي تلتصسق با÷لد .وهناك
خ -ي -اران ل -ت -ن -ظ -ي -ف ال-بشس-رة :إام-ا ال-ت-ن-ظ-ي-ف
ال -بسس -ي -ط ال -ع-ادي ب-اŸاء أاوÃن-ظ-ف ل-ل-بشس-رة
لطيف أاوباسستخدام ماء ميسسيلر أاوزيت إ’زالة
اŸكياج عن البشسرة أاوجل خال من الصسابون
أاوزيت منظف خاصس بالبشسرة .و’ حاجة إا¤
الشسد على البشسرة بقوة أاووضسع الكث Òمن
اŸنتج إاذ تكفي كمية صسغÒة ثم sتدليك البشسرة

بشس -ك -ل م-تسس-اون-ه-اراً ومسس-اًء إاذا أام-ك-ن ول-يسس
ف -ق -ط ‘ ن -ه -اي -ة ال -ي -وم ب -ع -د ال -ت -ع -رضس إا¤
الشسمسس.

كر Ëما بعد الشصمسس
وخصصائصس تقاوم الشصيخوخة

Ùارب- -ة شس- -ي- -خ- -وخ- -ة ا÷ل- -د ال -ن -اŒة ع -ن
التعرضس إا ¤الشسمسس– ،توي منتجات ما بعد
الشس- -مسس ع -ل -ى مضس -ادات اأ’كسس -دة وخ -اصس -ة
فيتام« Úهـ» الفّعال جداً ضسد اأ’شسعة فوق
ال-ب-ن-فسس-ج-ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤م-ن-تجات نشسطة
ل -ت -ج -دي-د ال-بشس-رة م-ث-ل ح-مضس ال-ه-ي-ال-ورن-يك
وال -ب -ب -ت -ي -دات .وه -ذه اأ’خÒة –ف-ز اÓÿي-ا
ال -ل -ي -ف -ي -ة وب -ال -ت-ا‹ إان-ت-اج أال-ي-اف ال-ك-و’جÚ
واإ’يÓسست.Ú

تأاث Òملطف ومهدىء على ا÷لد

يدمج منتج العناية بالبشسرة بعد التعرضس إا¤
الشسمسس مكونات نشسطة ملطفة تعمل على
ت -ه -دئ -ة وت -خ -ف -ي -ف الشس -ع -ور ب -ع -دم ال -راح -ة
وا’ن -زع -اج (م -ث -ل اآ’ن-ت-وي-ن وال-دي-ب-ن-ت-ي-ن-ول)،
باإ’ضسافة إا ¤مكونات نشسطة تعمل على ا◊د
من العمليات ا’لتهابية الناŒة عن ا÷ذور
ا◊رة (مسستخلصسات الصسنوبر ومسستخلصسات
عرق السسوسس).

–سص Úاللون الÈونزي والسصمرة

يسسمح ا’سستخدام اŸنتظم Ÿنتجات ما بعد
التعرضس إا ¤الشسمسس بتثبيت اللون الÈونزي
للبشسرة باÙافظة على التوزيع اŸتجانسس
للميÓن Úعلى سسطح ا÷لد .باإ’ضسافة إا ¤أانه

ي -غ -ذي ا÷ل -د ،ف -إاsن ع -م -ل-ي-ة
تقشس Òا÷لد تصسبح أاقل
ح- -دة .وه- -ن- -اك ب -عضس
أان-واع م-ن م-ن-ت-ج-ات م-ا
ب- - -ع - -د ال - -ت - -ع - -رضس إا¤
الشس- - -مسس ال- - -ت - -ي
–ت -وي ك -ذلك
على
سسÓئف
اŸيÓنÚ
لتنشسيط
ا◊صسول
ع- -ل- -ى ل- -ون
التسسمÒ
عند
التعرضس إا ¤الشسمسس للمرة اأ’و.¤

تخفيف ضصربة الشصمسس

رغم أاّن البشسرة ا◊سساسسة هي اأ’ك Ìتضسرراً،
إا’ أان ج -م -ي -ع أان-واع ال-بشس-رة يصس-ي-ب-ه-ا الضس-رر
كذلك إاذ أان ا÷لد يكون حسساسسًا بدرجة أاكÌ
أاوأاقل ‘ نهاية اليوم .بالتا‹ ،فإان منتجات
ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-بشس-رة ب-ع-د ال-ت-ع-رضس إا ¤الشسمسس
ليسست حكراً على السسيدات اللواتي تعرضسن
إا ¤ضس - -رب - -ة شس- -مسس .وإاضس- -اف- -ة إا ¤ذلك و‘
ا◊ا’ت الشس -دي -دة م -ن ال -ت -ع-رضس إا ¤ضس-رب-ة
الشس- - -مسس (ا’ح- - -م - -رار الشس - -دي - -د وارت - -ف - -اع
ا◊رارة )..ف -إان -ه ي -فضس -ل اسس-ت-خ-دام ك-رÁات
ل -ل -ج -ل -د ت-ب-اع ‘ الصس-ي-دل-ي-ات ،وÁك-ن ك-ذلك
اسستخدام الزيوت العطرية اŸهدئة.

تعت Èاÿدمات التي تقدمها  Creaفريدة
م- -ن ن- -وع- -ه -ا ب -فضس -ل ت -أاثÒه -ا ا’ج -ت -م -اع -ي
وفوائدها على العمÓء والعمال على حد سسواء
‘ توف Òالوقت ،واŸال  ،كونها واحدة من
الشسركات القليلة التي تسساعد الطÓب ‘
ا◊صسول على وظيفة لوقت فراغهم ،عÓوة
على ذلك اŸسساهمة ‘ بناء مدن ذكية دون

كر Ëما بعد الشصمسس
يعطي نضصارة للبشصرة

الكحول الذي –تويه
بعضس منتجات ا÷ل
وا◊ل - -يب ت - -ع - -ط - -ي
ال- - -بشس- - -رة نضس - -ارة
وت-أاثÒاً م-ل-طفًا
بسس-بب ت-أاثÒها
اŸضساد
ل-ل-ح-رارة ال-فوري
ول- -ك- -ن ع -ن -دم -ا
–ت - - - -وي ه- - - -ذه
اŸن -ت -ج-ات ‘
تركيبتها
ع -ل -ى أاكÌ
من ‘ 5
اŸائة
من

الكحول فإانها تسسبب ا÷فاف للبشسرة .كما أان
اŸن -ث -ول ال -ذي –ت -وي -ه ’ –ت -م -ل -ه ال -بشس-رة
ا◊سساسسة أاوالتي “يل إا ¤اللون اأ’حمر .أاما
ال -ت -ق -ن -ي -ات ا÷دي -دة ‘ م -ن -ت -ج -ات م -ا ب-ع-د
ال -ت -ع -رضس إا ¤الشس -مسس ف -إان -ه-ا تسس-اع-د ع-ل-ى
إاضسفاء النضسارة إا ¤البشسرة بفضسل ﬁتواها
ا÷ال -ي -ن -ي (نسس -ب -ة إا ¤ج -ال -ي -ن -وسس ال -ط -ب-يب
اليونا Êالذي اكتشسفها) ،وهوعبارة عن جل
مغلف ‘ الكر Ëيسساعد على إاضسفاء النضسارة
على البشسرة عندما يÓمسس ا÷لد .وÁكن
وضسعه على ا÷لد ا◊سساسس والضسعيف.

إاعادة ﬂزون الدهون إا ¤ا÷لد

ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤الشس -مسس ،ف -إاّن ال-ك-ل-ور وم-ل-ح

اإ’ضسرار بالبيئة.
وتعرف الطالبتان  Printfعلى أانها طابعة
ع-ام-ة ت-وف-ر خ-دم-ة ال-ط-ب-اع-ة إام-ا ب-اسس-تخدام
 USBأاو  WIFIأاو  Bluetooth.إا¤
جانب ذلك ،فإانها تسسمح Ÿسسح وإانشساء نسسخ
م- -ن اŸل- -ف -ات ،ح -يث –ت -وي  Printfعلى
صسندوق بداخله ÷مع اأ’وراق التالفة إ’عادة
تدويرها وإاعادة اسستخدامها.

ال-ب-ح-ر وال-ري-اح ج-م-ي-ع-ه-ا ت-غ Òا◊اج-ز الذي
ي-ح-م-ي ال-بشس-رة .واŸك-ون-ات ال-نشس-طة الفعالة
للغاية التي –تويها هذه اŸنتجات ومن بينها
ا÷لسس -ري-ن واأ’ح-م-اضس ال-ده-ن-ي-ة اأ’سس-اسس-ي-ة
اŸوج -ودة ‘ ال -زي -وت ال -ن-ب-ات-ي-ة م-ث-ل (زي-وت
الشس -ي -ا واأ’رج -ان وا÷وج -وب -ا) تسس-اع-د ع-ل-ى
ا◊د م- -ن ف- -ق- -دان ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن اŸاء
وŒنب ا◊صسول على «بشسرة التمسساح  -بشسرة
قاسسية متجعدة) بعد عدة أايام .وخذي بعÚ
ا’عتبار كذلك شسرب الكث Òمن اŸاء أ’ن
ترطيب ا÷سسم ‘ غاية اأ’همية.

Ÿناطق ا÷سصم الضصعيفة أايضصاً

كلما أامكن ذلك يفضسل اسستخدام منتج للعناية
ب -ال-وج-ه ﬂت-ل-ف ع-ن ب-اق-ي م-ن-اط-ق ا÷سس-م،
ح- -يث أان بشس- -رة ال- -وج -ه –ت -اج إا ¤ت -رط -يب
ودهون أاك Ìلتجديد اÓÿيا .وهذا ينطبق
–ديداً إاذا كانت بشسرة الوجه جافة بطبيعتها
أاوحسس - -اسس - -ة ج - -داً .وÁك - -نك ال - -ت- -ح- -ول إا¤
اسستخدام تركيبة الكر Ëوالبلسسم إاذا كانت
البشسرة جافة جًدا للوجه والرقبة ومنتج ذي
تركيبة حليبية أاوجل أاوزيت لباقي ا÷سسم.
واسستمري بوضسع كر Ëالليل قبل النوم ،إا’ إاذا
كان اŸنتج عÓجًيا وغنيًا بالعناصسر النشسطة
ا◊سساسسة للشسمسس مثل الريتينول وفيتامÚ
«سس».
وبشسكل عام ،فإان اŸناطق الهشسة والضسعيفة
التي تتعرضس كثÒاً إا ¤الشسمسس مثل الوجه
والرقبة وأاعلى الصسدر يجب العناية بها أاكÌ
باسستخدام منتجات إ’زالة اŸكياج لتخليصس
ا÷ل -د ‡ا ت -ب -ق-ى م-ن ك-رÁات ال-وق-اي-ة ق-ب-ل
وضس -ع م -ن -ت -ج ال -ع -ن -اي-ة م-ا ب-ع-د ال-ت-ع-رضس إا¤
الشسمسس.

العدد
١٧٧٣٣

äÉ«Ø«°U

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

إاششكالية تطرح كل موسشم دراسشي

كيف تختار ا◊قيبة اŸدرسصية اŸثلى لصصحة التلميذ؟
تشش-غ-ل ا◊ق-ي-ب-ة اŸدرسش-ي-ة ح-ي-زا ك-بÒا ع-ن-د ال-ع-ائÓ-ت ف-ي-م-ا ي-خصس Œهيزات
اسشتقبال العام الدراسشي ،خصشوصشا أان الطفل Áيل لختيار حقيبة تع Èعن
له-ل ب-اخ-ت-ي-ار ح-ق-ي-ب-ة
إاحسش -اسش -ه الشش -خصش-ي و‰ط-ه وسش-ط ق-ل-ق واه-ت-م-ام ا أ
صشحية وتلبي احتياجاته اليومية طيلة العام الدراسشي.
تتطلب ا◊قيبة اŸدرسسية اهتماما خاصسا Ÿا الطفل على قدميه ،وتزيد من
ل -ه م -ن أاث -ر ع -ل -ى صس -ح -ة ال -ط-ف-ل ا÷سس-دي-ة ،خطر وقوعه ،خصسوصسا ‘ أاماكن
فالعديد من الطلبة يصسابون بالتعب واإ’رهاق مثل الدرج ،فهي تخل من توازنه
لثقل وزنها وامتÓئها بالكتب ‘ حال  ⁄تكن وت-ع-رضس-ه ل-ل-خ-ط-ر ،نتيجة الوزن
مناسسبة.
وا◊ج -م ال -ك-ب ÒاÙم-ول ع-ل-ى
أاما أابرز اŸشساكل التي قد تسسببها ا◊قيبة ظهره بشسكل ’ يتناسسب مع طوله
غ ÒاŸن -اسس -ب -ة ل -ظ -ه-ر ال-ط-ف-ل ،ف-ه-ي تشس-م-ل أاو حجمه.
أاوجاعا ‘ الظهر نتيجة ثقل وزن ا◊قيبة
اŸدرسس- -ي- -ة ،ووضس- -ع ك- -تب ول -وازم م -درسس -ي -ة طرق لشصراء حقيبة آامنة
وم -ت -ع -ل-ق-ات شس-خصس-ي-ة ط-ي-ل-ة ال-ي-وم .وت-وصس-ي
’
اأ’كادÁية اأ’مريكية لطب اأ’طفال  ،بأان
ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن اŸشس -اك -ل
ن
ز
و
يزيد حمل اأ’طفال على  % ١5-١٠من ال
اÙت -م-ل-ة ◊ق-ائب اأ’ط-ف-ال،
الكلي للطفل.
ف - -ه- -ي ت- -ق- -دم أاداء
وينعكسس أاثر ا◊قيبة اŸدرسسية على
‡تازا
صس -ح -ة ال -ط-ف-ل سس-ل-ب-ا ،ح Úت-ك-ون غÒ
مناسسبة وثقيلة من خÓل تأاثÒها على
جسسمه ،فالظهر يتكون من  ٣٣فقرة،
ب -ي -ن -ه -ا ت -وج -د أاق-راصس ت-ع-م-ل ك-ع-ام-ل
امتصساصس للصسدمات الطبيعية ،وحÚ
ي -ح -م -ل ال -ط -ف -ل ح -ق -ي -ب-ة ب-وزن ث-ق-ي-ل
ويضس- -ع -ه -ا بشس -ك -ل غ Òصس -ح -ي -ح ع -ل -ى
الكتف ،Úفإان قوة الوزن وثقله تسسحب
ال-ط-ف-ل ل-ل-خ-ل-ف ل-ل-ت-ع-ويضس ع-ن ال-ث-ق-ل
اÙم -ول ،م -ا يسس -بب ان-ح-ن-اء ال-وركÚ
Óمام أاو تقوسس ‘ الظهر ،وبالتا‹
ل أ
أا ‘ ⁄ال -ظ -ه -ر ن -ت -ي -ج -ة الضس -غ -ط غÒ
الطبيعي.
أام-ا اأ’ط-ف-ال ال-ذي-ن ي-رت-دون ا◊ق-ي-ب-ة
وي -ح -م-ل-ون-ه-ا ع-ل-ى ك-ت-ف واح-د ،ف-ه-ي
تدفع بالوزن ÷هة واحدة من ا÷سسم،
وتسسبب آا’ما ‘ الظهر من اأ’سسفل،
ومن ا÷هة العليا و‘ سسلسسلة عظام
الرقبة والكتف.Ú
و تضسعف ا◊قيبة اŸدرسسية وحملها الثقيل عند اسستخدامها بطريقة صسحيحة وأاهم ما
وق -ف -ة ال -ف -ت-ي-ات ،خصس-وصس-ا الصس-غÒات ،ف-ه-ن ي -ن -ب -غ -ي ت -وف -ره ‘ ا◊ق -ي-ب-ة اŸدرسس-ي-ة وف-ق
معرضسات ل إ
Óصسابة ‘ الظهر أاك Ìمن غÒهن ،اأ’كادÁية اأ’مÒكية لطب اأ’طفال ما يلي:
أ’نهن أاصسغر حجما ،ويحملن أاحما’ أاثقل من @ اخ -ت -ي -ار ح -ق -ي -ب-ة ب-وزن خ-ف-ي-ف ،ب-ح-يث ’
الوزن ا÷سسم الكلي لهن.
تضسيف الكث Òلوزن الطفل ،وا’نتباه إا ¤أان
ة
ب
ي
ق
ح
ل
ل
ا
س
ض
ي
أ
ا
ة
ي
وم -ن اıاط -ر الصس -ح -
اأ’حزمة ا÷لدية أاك Ìثق Óمن اأ’حزمة التي
ة
ق
ي
س
ض
ل
ا
ة
م
ز
ح
أ
’
ا
ف
؛
ا
ه
اŸدرسسية؛ تأاث Òأاحزمت
يدخل فيها القماشس.
التي ’ تتناسسب مع مسساحة الكتف والظهر @ ،أان ي- - - -ك- - - -ون- - - -ا «أاي ا◊زام »Úع- - - -ريضسÚ
تسسبب حفرا ‘ الكتف ،ÚوتأاثÒا سسلبيا على وواسس-ع ،Úوأان ت-ك-ون ح-م-ال-ة ال-ك-ت-ف م-ب-طنة،
الدورة الدموية واأ’عصساب والتي تسسبب وخزا ف -اأ’ح -زم -ة الضس-ي-ق-ة تسس-بب أاث-را ع-ل-ى ا÷ل-د
‘ الذراع Úوخدرا ‘ تلك اŸنطقة وضسعف و–فره .فيما يكون ا÷زء اÿلفي للحقيبة
‘ الذراع Úواليدين.
مبطنا ،فهو يوفر اŸزيد من الراحة ويحميه
وا◊ق -ائب ال -ث -ق -ي-ل-ة والضس-خ-م-ة تسس-بب أايضس-ا م- - -ن أان تصس - -ي - -ب - -ه ا◊واف ا◊ادة ‘ داخ - -ل
مشساكل أاخرى ،فهي –توي مسساحة كبÒة ،ا◊ق- -ي- -ب -ة ‘ ظ -ه -ره م -ث -ل أاق Ó-م ال -رصس -اصس
تدفع الطفل لوضسع أاغراضس كثÒة ’ تلزمه واŸسساطر.
وتصسعب من حركته ،خصسوصسا ‘ اŸسساحات @ حزام اÿصسر ،يسساعد على توزيع الوزن
الضس- -ي -ق -ة م -ث -ل ‡رات اŸدرسس -ة أاو ح -اف -ل -ة بالتسساوي ع Èا÷سسم ،وأان –توي على عدة
اŸدرسس- -ة ،ك- -م -ا ت -ع -رضس ال -ط -ل -ب -ة ل -ل -ج -روح ج -ي -وب م -ن أاج -ل ت -وزي -ع اÙت -وي -ات بشس-ك-ل
واإ’صس- -اب- -ات ح Úي -ت -عÌون ب -ه -ا أاو ق -د ت -ق -ع متسساو.
عليهم ،فضس Óعن أانها تغ Òمن طريقة سسÒ
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األحمر ..من أاجل
صصحة أافضصل

معروف أان اأ’طعمة ذات اللون اأ’حمر هي من
أافضس -ل اأ’ط -ع -م -ة اŸك -دسس -ة ب -ال-ع-ن-اصس-ر ال-غ-ذائ-ي-ة اŸف-ي-دة.
فاÿضسراوات والفواكه ذات اللون اأ’حمر تسساعد ‘ –ويل
ال-ك-رب-وه-ي-درات والÈوت-ي-ن-ات وال-ده-ون إا ¤ط-اق-ة يسس-ت-ه-لكها
ا÷سسم .كما أانها مليئة Ãضسادات اأ’كسسدة الصسديقة للقلب
مثل «أانثوسسيان »Úو»ليكوب »Úو»فÓفونويد» و»ريسسفÒاترول».
وبحسسب تقرير نشسره موقع «بولدسسكاي» ،فإان هذه اأ’نواع من
مضسادات اأ’كسسدة لديها القدرة على مقاومة أامراضس القلب
وسس -رط -ان الÈوسس -ت -ات -ا ،ك -م -ا أان-ه-ا ت-ق-ل-ل م-ن خ-ط-ر اإ’صس-اب-ة
باأ’زمات القلبية والسسكتات الدماغية ،وكذلك –سسن البصسر
وتخفضس ضسغط الدم العا‹ وتقلل ا’لتهابات با÷سسم .وهناك
العديد من الفواكه ا◊مراء ومنها :التوت الÈي اأ’حمر،
الرمان ،توت العليق اأ’حمر،الكرز،الÈتقال اأ’حمر ،الفراولة
ال - -ب - -ط- -ي- -خ ،ال- -ت- -ف- -اح اأ’ح- -م- -ر،ال- -ع- -نب اأ’ح- -م- -ر ،ال- -غ- -ريب
الطماطم،الÈقوق ،الكمÌى ا◊مراء .أاما اÿضسراوات ذات
اللون اأ’حمر فتشسمل :الفلفل اأ’حمر ،الفاصسوليا ا◊مراء،
الفلفل اأ’حمر ا◊ريف،البصسل اأ’حمر ،البطاطا ا◊مراء،

@ أاما ا◊قائب التي
تضس -م ع-جÓ-ت ،ف-ه-ي
ق- -د ت- -ب- -دو ك -أاك -ي -اسس
صسغÒة ،ولكنها خيار
ج -ي -د ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن
ل-دي-ه-م أاح-م-ال ث-ق-يلة
‘ ح-ق-ائ-ب-ه-م ،ول-كنها
صس -ع -ب -ة ‘ ح -رك -ت -ه-ا
وح -م -ل -ه -ا ،خصس -وصس-ا
ع - - -ل - - -ى ال- - -درج- - -ات
وجرها ع Èالسس⁄Ó
أاو خÓل فصسل الشستاء
وتراكم الثلوج ،وبعضس
اŸدراسس ’ تسس- - -م - -ح
بها ،نظرا أ’نها تشسكل
خ -ط -را ‘ ج -ره-ا ‘
اŸمرات.
@ أان تكون ا◊قيبة
م-ت-م-رك-زة ‘ حجمها
بارتفاع اÿصسر ،وأان
تكون أاشسرطتها قابلة
ل-ل-ت-ع-دي-ل ‘ خ-فضس-ها
ل - -ل- -ط- -ف- -ل ورف- -ع- -ه- -ا
ب-ال-ت-ن-اسسب مع الوقفة
اŸناسسبة وحركته.
م -ا Áك -ن ل-ل-ط-ف-ل أان
ي-ف-ع-ل-ه ل-ل-ت-خ-فيف من
وزن ح- -ق -ي -ب -ة ظ -ه -ره
اŸدرسسية:
@ تشس -ج -ي -ع ال -ط -ف-ل
ع- - -ل- - -ى اسس - -ت - -خ - -دام
خزانته اŸدرسسية أاو
درجه لوضسع أاغراضسه
طوال اليوم ،بد’ من
حمل حقيبته.
@ ال- - - -ت- - - -أاك- - - -د م - - -ن
اÙت -وي -ات ح -ق -ي -ب-ة
ال -ط -ف -ل ،ب -ح -يث ’ ي -ح -م -ل أاي ع-ن-اصس-ر غÒ
ضسرورية مثل اأ’غراضس التي يقتنيها اأ’طفال
ويحملونها معهم أاينما كانوا.
@ تشسجيع الطفل على حمل ما يلزمه فقط
من اŸدرسسة وإا ¤البيت وبالعكسس من كتب
ودفاتر ،يتطلب عليه حل واجباته من خÓلها
والتي تلزمه للدراسسة والتحضس Òفقط.
@ ال -ت -ق -اط ا◊ق -ي-ب-ة ب-ال-ط-ري-ق-ة الصس-ح-ي-ح-ة
وحملها ،فهو يسسهم ‘ حماية الطفل من أاي
إاصسابة ‘ الظهر ،فحمل وزن ثقيل يتطلب من
الطفل ا’نحناء بركبتيه ◊مل ا◊قيبة بكلتا
يديه ورفعها على كتفه.
@ سس- -ؤوال ال- -ط- -ف- -ل ع- -ن خ- -ط -ت -ه ل -واج -ب -ات -ه
اŸدرسسية ،وعدم اŸماطلة ‘ تسسليمها ،فهي
ت -دف -ع -ه ◊م -ل اŸزي -د م -ن ال-وزن م-ن خÓ-ل
تطلب حمل مزيد من الكتب.
@ أان يسستخدم الطفل كل ا÷يوب التي تتوفر
‘ ح- -ق- -ي- -ب -ت -ه ل -ت -وزي -ع ﬁت -وي -ات -ه -ا ،ووضس -ع
اÙتويات الثقيلة مثل الكتب ‘ اŸنطقة
اأ’قرب لوسسط الظهر.

الشس-م-ن-در ،ال-ف-ج-ل اأ’ح-م-ر،ال-ك-رنب اأ’ح-م-ر .واأ’ط-ع-مة ذات
اللون اأ’حمر تكون قليلة الصسوديوم وقليلة السسعرات ا◊رارية،
كما أانها مصسدر جيد Ãادة الـ»ليكوب »Úالتي ُتكسسبها هذا اللون
اأ’حمر .الـ»ليكوب »Úيحمي من عدة أانواع من السسرطانات
ومنها سسرطان الرئة والثدي وا÷لد والقولون واŸريء.
ه -ذا ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤اح -ت-واء
هذه اأ’طعمة على العديد من
ال- -ف- -ي- -ت- -ام- -ي- -ن- -ات واأ’ل -ي -اف
واŸعادن .فح Úنتحدث عن
ال - - -ف - - -واك - - -ه واÿضس - - -راوات
ا◊م- -راء ،ف- -إان- -ن- -ا ب- -ال- -ف- -ع -ل
نتحدث عن صسيدلية متنقلة
“دنا بكل ما يحتاجه ا÷سسم
م- - -ن أاسس- - -ل- - -ح- - -ة Ÿق- - -اوم - -ة
اأ’مراضس.
لذا يجب ا◊رصس على إادراج
هذه اأ’نواع التي ذكرناها إا¤
وجباتنا بصسفة يومية ،إاما ‘
صسورتها اÿام أاو بإاضسافتها إا ¤أاغذية أاخرى ،أاو عن طريق
تناولها كحسساء أاو كعصسﬂ Òفوق أاو بإاضسافتها إا ¤أاطباق
السسÓطة .فمن أاجل صسحة أافضسل اعتمد ‘ وجباتك على
اأ’حمر.

ájõeQ
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الخميسس  ٣٠أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٩ذي الحجة  ١٤٣٩هـ
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هي»لؤولؤوة الصشحراء» ..تتميز بطابع معماري وعمرا Êفريد من نوعه ،يحيط بها
م-ن ك-ل ا÷ه-ات هضش-اب وتÓ-ل صش-غÒة م-ن-ح-ت-ه-ا شش-يء م-ن اÿصش-وصش-ي-ة ،ف-اعتÈت
ملجئ لكل باحث عن الهدوء والسشكينة ‘ قلب الصشحراء.
«تيميمون» ..تلك اŸدينة الفريدة من نوعها،
ب -ن -خ -ي -ل -ه-ا ،ب-قصس-وره-ا ال-ع-ت-ي-ق-ة وب-ت-اري-خ-ه-ا
ا◊ضساري ،تقع ‘ ا÷نوب ا÷زائري على
ارت-ف-اع  ٢٨٨مÎا Ãن -ط -ق -ة «ق-ورارة» ،غ-رب
هضس-ب-ة «ت-ادم-ايت» ،ب-ا÷ه-ة الشس-م-ال-ي-ة ل-و’ية
إادرار ،والتي تبعد عنها بحوا‹  ٢١٠كلم ،كما
ت -ب -ع -د ع -ن ع -اصس -م -ة ا÷زائ-ر ب-ح-وا‹ ١٤٠٠
كيلوم ،Îتبلغ مسساحتها  ١٠٠٠كيلوم Îمربع،
ويقطنها أاك Ìمن أاربعة آا’ف نسسمة.
ت-ت-م-ي-ز «ت-ي-م-ي-م-ون» Ãن-اخ ح-ار صس-ي-فا ودافئ
شستاء ،فيصسل متوسسط درجة ا◊رارة السسنوية
بها إا ٢5 ¤درجة مئوية تقريبا ،مع هطول
أامطار ضسئيل على مدار العام ،وينتمي سسكانها
إا ¤العرق اأ’مازيغي ويعرف ﬁليا باÛتمع
الزناتي نسسبة إا ¤لغة السسكان الزناتية.
واح- -ات ال- -ن- -خ- -ي- -ل ال- -ك- -ث- -ي -ف -ة ،وال -ن -ب -ات -ات
الصس-ح-راوي-ة ،وال-قصس-ور اŸب-ن-ي-ة ب Úال-ك-ث-ب-ان
الرملية ،رسسمت جميعها لوحة فنية تشسكيلية
مفتوحة على الطبيعة الصسحراوية الشساسسعة،
وتزداد تلك اللوحة جما’ مع غروب الشسمسس،
وانسسحاب آاخر خيوط للنهار متسسل Óمن بÚ
الكثبان الرملية ‘ ،مشسهد تلتقي فيه الشسمسس
مع اأ’رضس ،وهو منظر ’ Áكن رؤويته إا’ ‘
الصسحاري الشساسسعة.
م -ن -ازل -ه-ا ا◊م-راء أاول م-ا سس-ي-ل-فت ن-ظ-رك
Ãج -رد أان ت -ط -أا ق -دم -يك أارضس -ه-ا ،ف-ال-ط-وب
اأ’حمر اŸادة اÿام الرئيسسية للبناء والعمارة،
ح -ت -ي ال -قصس -ور شس -ي -دوه -ا ب -ال-ط-وب اأ’ح-م-ر
اÙلي ،الذي يجعل كل من يزورها يصسفها
بـ»ال -واح -ة ا◊م-راء» ،وي-وج-د ‘ «ت-ي-م-ي-م-ون»

حسصاسصية الشصمسس ..احذرها

قالت الدكتورة سسونيا ليميل إان حسساسسية الشسمسس تعد من
اŸتاعب الشسائعة خÓل فصسل الصسيف ،مشسÒة إا ¤أانها تهاجم
أاصس -ح -اب ال-بشس-رة ال-ف-ا–ة بصس-ف-ة خ-اصس-ة .أاوضس -حت عضس-و
ا÷م -ع -ي-ة اأ’Ÿان-ي-ة أ’م-راضس ا◊سس-اسس-ي-ة وال-رب-و أان أاع-راضس
حسساسسية الشسمسس تتمثل ‘ احمرار
ا÷لد وا◊كة وظهور بثور أاو ُعقد،
’فتة إا ¤أان هذه اأ’عراضس تظهر
ب- -ع- -د سس- -اع- -ات أاو بضس- -ع أاي- -ام م- -ن
ال- -ت- -ع- -رضس أ’شس- -ع- -ة الشس- -مسس Ÿدة
طويلة .وÁكن مواجهة حسساسسية
الشس- - -مسس ب - -واسس - -ط - -ة ال - -ك - -رÁات
اŸثبطة لÓلتهابات اÙتوية على
مضس -ادات ال -هسس -ت-ام ،Úم-ع ضس-رورة
تÈي - -د م- -واضس- -ع ا÷ل- -د اŸصس- -اب- -ة
بواسسطة كمادات الل Íا ،Ìıالتي
تعمل على تهدئة البشسرة.
وللوقاية من حسساسسية الشسمسس من
اأ’سساسس تنصسح ليميل بتجنب ا◊مامات الشسمسسية اŸكثفة،
م -ع ارت -داء م Ó-بسس ت -غ -ط -ي ا÷سس -م وت -ط-ب-ي-ق ك-ر Ëواق م-ن
الشسمسس ذي ُمعامل حماية عال ’ يقل عن  ٣٠على اأ’جزاء
اŸكشسوفة كالوجه واليدين.

ح -وا‹  ٤٠قصس-را ي-ع-يشس ف-ي-ه-ا أاه-ل ال-واح-ة،
والقصسر عبارة عن Œمعات سسكانية– ،يط به
حقول وبسسات Úوواحات نخيل ،ما يضسفي على
القصسر رونق الطبيعة اÓÿبة ،ومن أاهم تلك
ال -قصس -ور ،م -اسس ،Úوب -ن -ي م -ه Ó-ل ،وب-دري-ان،
وتÔكوك.
ق -دÁا ،وق -ب -ل أان ي -ب -ت -ك -ر أاه -ل ال -واح-ة ت-لك
ال -قصس -ور ا◊م -راء ،ك -ان-وا يشس-ي-دون Œم-ع-ات
سسكنيةُ ،عرفت باسسم «القصسبات» ،وهي عبارة
عن Œمعات سسكنية قدÁة يتم بناؤوها قمم
Óختباء –سسبًا أ’ي
ج-ب-ل-ي-ة ،أاسس-ف-ل-ه-ا م-غ-ارة ل -إ
غزوة أاو حرب ،فتصسبح بذلك مÓذا للهروب
من اأ’عداء ،يعلو تلك اŸغارة ،أاربعة أابراج
للمراقبة مرتفعة ،تكشسف لهم اأ’فق البعيد.
بعضس القصسبات القدÁة ،والتي بناها أاجداد
ا÷زائري ،Úتعود إا‹ القرن الثا Êعشسر ،أاهم
تلك القصسبات ،قصسبة «إايغزر» ،والتي تبعد عن
مدينة تيميمون حوا‹  ٤٠كيلوم ،Îأاسسفلها
“تد مغارة كبÒة جدا ،وهي مازالت حتى
اآ’ن أاح -د أاك Èال -وج-ه-ات السس-ي-اح-ي-ة ل-زائ-رى
اŸنطقة ،وهناك أايضسا قصسبة «أاغÓد» ،التي
ت -ق -ع ع -ل -ى ب -ع -د ح -وا‹  6٠ك-ي-ل-وم Îشسمال
اŸدينة.
وُيعد فندق الواحة ا◊مراء من اأبرز اŸعا⁄
السسياحية اŸوجودة ‘ وسسط «تيميمون»” ،
بناؤوه سسنة  ،١٩٢٠وكعادة هذه الواحة بُني من
ال -ط -وب اأ’ح -م -ر اŸن -ق -وشس ع -ل-ى ال-ط-ري-ق-ة
اإ’سس Ó-م -ي -ة ،زاره ال -ع -دي -د م -ن الشس-خصس-ي-ات
اŸهمة لعل أاهمهم علي اإ’طÓق ،أام Úعام
اأ’· اŸتحدة «خاف ÒبÒيز دي كويÓر»‘ ،
اأ’ربعينيات من القرن اŸاضسي ،كما أاقيمت
ف -ي -ه م -اري -ا ت -ري -زا ال -دوق -ة ال-ع-ظ-م-ي ل-دول-ة
لوكسسمبورغ لعدة أايام عندما زارت الواحة.
أام -ا ع -ن أاه-م اŸع-ا ⁄اأ’ث-ري-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ‘
اŸن -ط -ق -ة ،ف -ت -أات -ي «زاوي -ة دب -اغ» ع-ل-ي رأاسس
ال -ق -ائ -م -ة ،وه -ي ع -ب -ارة ع-ن ث-ك-ن-ة عسس-ك-ري-ة
اسسُ-ت-خ-دمت وقت ا’سس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي سس-نة
 ،١٩٠٠مبنية على طريقة القصسور القدÁة،
ولكنها –ولت ‘ السسنوات اأ’خÒة إا ¤زاوية
دينية ،كما يوجد بالواحة بعضس اŸعا ⁄التي
أانشسأاها الفرنسسيون ،مثل باب السسودان ،والذي
ُيعت Èمدخل اŸدينة القد ،Ëكما أانها كانت
ب-واب-ة ل-ع-ب-ور ال-ق-واف-ل ال-ت-ج-اري-ة اإ ¤إافريقيا،
وفندق قورارة اŸوجود على حافة اŸدينة،
وهو مبنى قام بتصسميمه اŸهندسس اŸعماري
الفرنسسي فرناند بوليون.
ك -ان ل -واح -ات ال -ن-خ-ي-ل ال-ت-ي ت-ت-وسس-ط ك-ث-ب-ان
ال -رم -ال والصس-ح-اري ال-ق-اح-ل-ة ،دوراً ‘ ج-ع-ل
تيميمون مقصسدا سسياحيا متفردا ،فعادة ما
يكون اإ’قبال اأ’ك Èعليها ،فزائريها خاصسة
م- -ن اأ’وروب -ي Úي -عشس -ق -ون ال -ت -خ -ي -ي -م وسس -ط
النخيل ،خاصسة مع وجود بعضس «الفڤارات» أاو
أابار اŸياة ،والتي تتصسل ببعضسها البعضس علي
هيئة شسبكة من اÛاري اŸائية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الكاتبة علجة صصدوقي تفنح قلبها لـ«الشصعب» :

مازلت كالصشبية –بو على سشجاد ا إ
لبداع  ،الطريـــــــق أامامــــي طويـــــــل
^ الشصمعة الواحدة والعشصرون» صصك عبوري لعا ⁄النضصج والوعي

لو« ¤الشصمعة الواحدة والعشصرون» التي تروي مأاسصاة Áكن أان –دث ‘ كل مكان وأاي زمان ومع أاي فرد دون اسصتثناءات– ،كي عن صصراع الÈاءة ضصد
عجلة صصدوقي هي شصابة من ورقلة دخلت عا ⁄الرواية حديثا بإاطÓقها روايتها ا أ
اŸغتصصب الذي يحول حياة ضصحيتيه إا ¤جحيم يكون هو الزبانية فيه ليغلغلهما بسصÓسصل اÿوف فيخلدان إا ¤الصصمت -كما ارتأات هي تقد Ëروايتها.-
أاحبت الكتابة والرسصم وجمعت ب Úالكلمة والصصورة ،فروت بالرسصم ما  ⁄يروى ورسصمت بالكتابة بدايات لقصصصص أاخرى ،الكاتبة الشصابة علجة صصدوقي مثال جدير بالتوقف عنده ،شصخصصية عنيدة ‘ طموحها ⁄ ،تكن شصجاعة فقط
لدبية.
لصصدار أاو ¤رواياتها فقط ،بل ذهبت إا ¤أابعد من ذلك باختيارها كسصر طابو من الطابوهات الجتماعية ‘ أاو ¤أاعمالها ا أ
بتحدي ﬁيطها إ
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ع -ل -ى أألورأق أل -ب -يضس -أء ،إأن سس-ي-دي ع-يسس-ى م-ل-ه-م-ة إأل-ه-أم
ألحسسنأء للشسأعر ولعل سسببأ إأضسأفيأ دعأني لختيأر هذه
ألمنطقة بألضسبط مسسرحأ ألحدأث روأيتي هي أن أمي
ألغألية عأشست طفولتهأ ومرأهقتهأ في هذه أألرضض ألطيبة
أل -ت-ي ت-زي-ن-ه-أ أشس-ج-أر أل-رم-أن وأل-ت-ي-ن وشس-ج-ي-رأت أل-ق-ط-ن
وكغيري من ألكتأب ألمبتدئين كأنت لكتأبأت بعضض أألدبأء
ي ويجدر بألذكر أني حبيسسة زنزأنة تسسمى جبرأن
أألثر ف ّ
خليل جبرأن.

الشصعب :تطرقت في أاول رواية صصدرت لك هذا العام
موضصوعا اجتماعيا أاخذ مسصاحة إاعÓمية كبيرة ما الذي
هدفت إاليه من ذلك؟
ال-ك-ات-ب-ة ع-ل-جة صصدوقي :ف-ي أل-ح-ق-ي-ق-ة ع-ن-دمأ تطرقت

للموضسوع كأن هدفي من ذلك إأرسسأل رسسألة وأضسحة لكل
شسرأئح ألمجتمع بدأية بنفسسي وكل من حولي أن نرأعي
أألطفأل ألذين هم رجأل وسسيدأت ألمسستقبل وأن نحأفظ
على حقوقهم وخأصسة مشسأعرهم ،يعتبر ألطفل عجينة لينة
تحتأج إألى خبأز مأهر لتنضسج على نأر هأدئة من ألحب
وألرعأية وألطمأنينة ...وإأن لم توفر له شسروط ألحيأة
ألكريمة سسنحصسل إأمأ على فرد هشض كزهرة غضسة عبث بهأ
ألريح ألسسموم أو على سسفأح يسسحب أألروأح بدم بأرد.

م-ازلت ت-ع-ت-ب-ري-ن الشص-م-ع-ة ال-واح-دة وال-عشص-رون ت-جربة
أاولى ماذا اسصتفدت منها؟ وهل سصاعدتك في التطلع إالى
أافق آاخر في الكتابة الروائية؟

لشسمعة ألوأحدة وألعشسرون ليسست محضض مولود أدبي أول
لي ول حزمة من أألورأق مكتوب على غÓفهأ روأية بل
صسك عبور لعألم ألنضسج وألوعي أعتبرهأ صسديقأ وفيأ
سسندني وقت وهني أسستفدت منهأ ألكثير وألكثير ،وألشسيء
ألجميل أنهأ أكسسبتني أصسدقأء وإأخوة لم أكن ألتعرف إأليهم
لولهأ ،إأن أي عمل أدبي ول شسك يسسأعدنأ في ألتطلع إألى
آأف -أق أخ -رى ف -ي أل -ك -ت -أب -ة ف -أإلب-دأع ن-أر ت-ت-غ-ذى ب-ح-طب
ألتجديد وأإلضسأفة.

ل يعرف الكثيرون أان علجة صصدوقي شصابة في مقتبل
العمر إال أانها كانت أاكثر شصجاعة بخوضصها لهذه التجربة،
كيف تمكنت من تخطي كل العراقيل التي صصادفتها في
طريقك؟

أعتبر ألكتأبة بحرأ هأئجأ ل يخوضض غمأره إأل شسجأع
ألقلب أمأ ألجبأن فيبقى في ألشسأطئ يتغزل بألعأصسفة بدل
ألرت -م -أء ب -ي -ن أحضس -أن-ه-أ وم-ج-أب-ه-ة أه-وأل-ه-أ ول-و أدت ب-ه
ل -ل -ه Ó-ك؛ إأن ل -م ي -تشس -ج -ع أل-ك-أتب ف-ي كسس-ر أل-ط-أب-وه-أت
وأجتيأز ألحوأجز ألمسسكوت عنهأ ف Óخير في قلمه ...إأن
أل-ق-ل-م سس-ي-ف أل-ح-ق-ي-ق-ة أل-ب-ت-أر ،ع-ل-ى صس-أح-ب-ه أن ل يخَشض
إأشسهأره وقت ألحأجة ...وأجهت ألكثير من ألعرأقيل ألتي
كأنت حجر عثر في حذأء عزمي وقررت مرأت كثيرة
ألعدول عن إأتمأم ألروأية لسسيمأ وأن ألموضسوع حسسأسض
وكأن خوفي من ألمجتمع وردة فعل عأئلتي شسديدأ ألنهم
ضسد خوضسي غمأر ألكتأبة وموضسوع كهذأ بألتأكيد كأن
سس -ي -تسس -بب ب -ك -أرث -ة ل -ي ،ل -ك-ن ت-فشس-ي ظ-أه-رة ألغ-تصس-أب
وأسستكÓب ألجنأة دعأني ألن أغمضض عيني وأقذف نفسسي
في ألعأصسفة دون مبألة بألعوأقب كمأ أن وقوف أخي
صس -أل-ح رح-م-ه أل-ل-ه إأل-ى ج-أن-ب-ي شس-ج-ع-ن-ي أك-ث-ر وه-و سس-بب
أسستمرأري.

هل من أاعمال أادبية جديدة تعملين عليها في الوقت
الراهن؟

انطلقت علجة الروائية من عمق الجزائر وتحديدا في
منطقة الشصط بورقلة كيف كان هذا الوسصط ملهما لك
إالى جانب كتابات روائيين عدة تأاثرت بهم؟

عندمأ نتحدث عن (سسيدي عيسسى) ألشسط ـ ورقلة فنحن
ن -ت -ح -دث ع -ن ج -ن-ة أل-ل-ه ع-ل-ى أألرضض ب-غ-أب-أت-ه-أ أل-ك-ث-ي-ف-ة
وينأبيعهأ ذأت ألبرودة ألعذبة ومبأنيهأ ألعتيقة ألمتنأسسقة
وأضسرحتهأ ،تعزف على ربأبة ألقلب فيتدفق أإللهأم زبدأ

يوسصف بعلوج صصاحب خدمة «أادبرايز» لـ«الشصعب» :

من ألشسأئع أن لدى أإلنسسأن دومأ مأ يقوله وكذأ ألكأتب
لديه دأئمأ مأ يضسيفه لكن ألحديث عن أعمأل أخرى مبكر
جدأ مأزلت أختمر بنشسوة ألفرحة أألولى كهدهدة ألولد
ألبكر ول أود وأد هذأ ألشسعور ...لكن حتمأ بعد فترة من
يدري ربمأ سسنوأت ...سسأعلن عن ميÓد مولودي ألثأني
سسأكون قد نضسجت أكثر وتعلمت أكثر ،أنأ ضسد ألتسسرع في
نشس -ر أألع -م -أل دف -ع -ة وأح -دة ف -أل -ق -رأء يسس -ت -ح -ق -ون م-ن-أ
أألفضسل ...نصسوصسأ جأدة ووأعية.

لن وما الذي تركزين
في أاي مرحلة تعتبرين نفسصك ا آ
عليه في الوقت الحالي من أاجل دعم مواهبك والمضصي
قدما؟

مأزلت أعتبر نفسسي وليدأ يحبو على سسجأد أإلبدأع ألطريق

من ششروط النجاح اإلÁان بالفكرة والعتماد على النفسس إل‚ازها

لل -ف م -ي -ل ت -ب -دأا ب -خ-ط-وة
«رح -ل -ة ا أ
واح-دة» ..م-ث-ل آام-ن ب-ه ي-وسص-ف ب-علوج،
ح -ي -ن -م -ا أاط -ل -ق خ-دم-ة «أادب-راي-ز» شص-ه-ر
نوفم ،2017 Èوالتي اسصتطاعت جمع ما
لن.
ي-ف-وق  15أال -ف م -ت -اب-ع إا ¤غ-اي-ة ا آ
ويسصعى يوسصف بعلوج إا ¤إاطÓق موقع
إال-كÎو Êوت-ط-ب-ي-ق ه-ات-ف لـ»أادبرايز»،
ل‚از ،إاذ ل
وه - -م - -ا م- -ا ي- -زالن ق- -ي- -د ا إ
يهدف بعلوج من ورائهما إا ¤التواجد
ع -ل -ى الشص -اب -ك -ة ف-حسصب ،ب-ل ي-ري-ده-م-ا
«ذك - -ي ،»Úي - -ت - -ج - -اوب - -ان م- -ع خ- -ي- -ارات
اŸتصصفح أاو اŸسصتعمل ،ويختصصران عليه
الطريق.
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يعّرف يوسسف بعلوج خدمة «أدبرأيز» بأنهأ
«خدمة إألكترونية تقدم جديد ألجوأئز أألدبية
أل-ت-ي ي-م-ك-ن ل-ل-ك-ت-أب أل-ع-رب أل-مشس-أركة فيهأ،
سسوأء محليأ أو إأقليميأ أو دوليأ» .أنطلقت
أل-خ-دم-ة شس-ه-ر ن-وف-مبر  ،2017ون -ج -حت إأل-ى
غأية أآلن في جذب أهتمأم مأ يفوق 15000
متأبع على صسفحة فيسسبوك ،وأكثر من 12000
عضسو في «ألمجموعة (ألقروب) ألرسسمية»،
ك -م -أ ق-دمت إأل-ى غ-أي-ة ألشس-ه-ر أل-ف-أرط ط-رق
ألمشسأركة في أكثر من  60جأئزة.

أمأمي طويل وطويل جدأ حد أن ركبتي ولبد سستخدشسأن
لجتيأزه لكني عأزمة على ألوصسول إألى نهأيته ...أركز
كثيرأ على ألكتأبة وأعتبر ألرسسم متنفسسأ لي عند ألحزن
وألغضسب مرأت أهجره ومرأت أصسل رحمه ..يجدر ألذكر
بأني كنت رسسأمة قبل أن ألج عألم ألكتأبة ل أعرف كيف
أحببت ألرسسم ألمهم أني حين وعيت على ألدنيأ وجدتني
أرسسم وبشسغف جنوني؛ كنت في ألثألثة عشسر عندمأ بدأت
ب -أب -ت -ك-أر قصسصض م-ن م-خ-ي-ل-ت-ي ورسس-م ت-ف-أصس-ي-ل أح-دأث-ه-أ
وق- -رأءت -ه -أ ق -ب -ل أل -ن -وم أو أل -مشس -أرك -ة ب -ه -أ ف -ي مشس -أري -ع
ألمدرسسة ...وكذأ ألكتأبة حألهأ حأل ألرسسم م wسض تسسلل إأليّ
على غفلة ثم وجدتني أرسسم لوحأت تحأكي ألوجع ألبشسري
وتجسسد ألفرح طبعأ هذأ بعد ألنضسج ،.في أألخير شسكرأ
ك -نت سس -ع -ي -دة ج -دأ ب -أإلج -أب -ة ع -ل -ى أسس-ئ-ل-تك أت-م-ن-ى لك
وللجريدة دوأم ألرقي وألنجأح مع تحيأتي وتقديري.

وي-ؤوك-د ل-ن-أ ب-ع-ل-وج أن-ه ق-د كّ-ي-ف أسس-ت-رأت-يجية
إأنجأز «أدبرأيز» ،حيث «كأن من ألمفترضض أن
ينطلق ألمشسروع على شسكل منصسة ألكترونية
وتطبيق على ألهوأتف ألذكية ،وكنأ قد أنتهينأ
م -ن أل -م -نصس -ة وع -رضس-ن-أه-أ ف-ي ن-دوة إأطÓ-ق
ألمشسروع في معرضض ألكتأب ،لكن وجدنأ أن
هنأك نسسخة أفضسل يمكن تطويرهأ فتريثنأ
في إأطÓقهأ ،وقررنأ أن نسستعيضض عن أألمر
بألنشسأط على شسبكأت ألتوأصسل مؤوقتأ» ،يقول
ب-ع-ل-وج ،وي-ع-ود ه-ذأ أل-خ-ي-أر حسس-ب-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق
ه -دف -ي -ن :أألول ه-و ت-ع-وي-د أل-م-ت-أب-ع-ي-ن ع-ل-ى
ألفكرة ألرئيسسية للخدمة وهي توفير أخبأر
وط -رق أل -مشس -أرك-ة ف-ي أل-مسس-أب-ق-أت أألدب-ي-ة،
وألثأني هو توسسيع قأعدة ألمهتمين بألفكرة.
ليسست هذه ألتجربة أألولى لبعلوج في ألجمع
ب-ي-ن أل-م-ج-أل أل-ث-ق-أف-ي وألفضسأء ألسسيبرأني..
م- -ن أج- -ل ذلك ف- -ه- -و يسس- -ع- -ى إأل -ى ت -حسس -ي -ن
مشسأريعه وتقييمهأ وتقويمهأ .وعن رضسأه عن
«أدب- -رأي- -ز» إأل- -ى ح -د أآلن ،ي -ق -ول« :ع -م -وم -أ
معروف عني أني دقيق جدأ ومن ألصسعب
جدأ أن أرضسى عن عمل أقدمه بشسكل كأمل.
بألنسسبة لي مأزأل هنأك عمل كبير مرتبط
بتجهيز ألمنصسة وألتطبيق وهذأ ألعمل يتطلب
إأم -ك -أن-ي-أت ضس-خ-م-ة ،وب-م-أ أن-ي أع-ت-م-د ع-ل-ى
م -وأردي أل -خ -أصس -ة ف -ي ظ -ل غ-ي-أب دع-م م-ن

أل-م-ؤوسسسس-أت أل-م-خ-تصس-ة ف-ي ألشس-أن أل-ث-قأفي،
فهذأ يضسع عبئأ كبيرأ علي خأصسة في ألشسق
ألمأدي للتصسميم وألتطوير».
ويشس-ي-ر ي-وسس-ف ب-ع-ل-وج إأل-ى وزي-ر أل-ث-ق-أف-ة قد
وعده قبل فترة قليلة بعرضض ألفكرة على جهة
م -ه -ت -م -ة ل -رع-أي-ت-ه« ،وإأل-ى ذلك أل-ح-ي-ن ن-ح-ن
مسستمرون في تسسيير ألمشسروع بمأ هو متأح».
حينمأ يتحدث بعلوج عن «مأ هو متأح» ،فهو
ه-ن-أ ي-قصس-د أل-ع-ق-ب-أت أل-م-أدي-ة أل-تي يوأجههأ
مشسروعه ..وفي هذأ ألصسدد يعتبر محّدثنأ أن
ألصسعوبأت ألتي توأجهه هي غألبأ مرتبطة
بألشسق ألمأدي« :من ألصسعب أن تنفذ أفكأرأ
ثورية بإأمكأنيأت مأدية شسخصسية ..ألفكرة في
حد ذأتهأ مختلفة وأحدثت هزة في ألمشسهد
أألدب -ي ب -كسس -ره-أ لÓ-ح-ت-ك-أر» ،ي-ق-ول ب-ع-ل-وج،
مضسيفأ« :هنأك أفكأر كثيرة إأن تم تنفيذهأ
سستجعل من هذه ألخدمة جزءً من يوميأت
ألكتأب في ألعألم ألعربي».
يدّعم بعلوج كÓمه هذأ بألتذكير بأن هذه
ألتجربة «ليسست ألوحيدة جزأئريأ فقط ،بل
ألوحيدة وأألولى عربيأ» ،مشسيرأ إألى وجود
أف-ك-أر مشس-أب-ه-ة ل-ك-ن-ه-أ بسس-ي-ط-ة وف-ي مسستوى
بسس -ي -ط م -ن أل-خ-دم-ة ،وألن-ه-أ ت-ع-ت-م-د بشس-ك-ل
خأصض على مجهودأت شسخصسية فهي عأدة
تحتكم للتفرغ وألمزأج.
ب -أل-م-ق-أب-ل ،ف-إأن «أدب-رأي-ز» م-خ-ت-ل-ف-ة حسس-ب-ه،
«ألن- -ه- -أ مشس- -روع ج- -أد ه- -دف- -ه ألسس- -ت- -م- -رأر
وأل-ت-ط-وي-ر أل-دأئ-م ،وم-أ ي-ج-ع-ل-ن-أ ن-خ-ت-لف عن
أآلخرين أننأ ننتقي بشسكل جيد ألجوأئز ذأت
ألسسمعة ألجيدة ،ونحأول أختصسأر أإلعÓنأت
ألمبهمة في نقأط محددة يحتأجهأ ألكأتب،
مع توفير كل ملحقأت ألترشسيح للجوأئز من
أسستمأرأت وتعهدأت .وإأضسأفة إألى هذأ إأذأ
كأنت هنأك أي نقأط غأمضسة نتوأصسل مع
ألمنظمين للحصسول على توضسيحأت».
وتمنى يوسسف بعلوج أن ألحضسور بشسكل كبير
مسستقب Óفي حفÓت إأطÓق وتوزيع ألجوأئز
أل -م -خ -ت -ل -ف -ة .وع -ن أل -رسس -أل-ة أل-ت-ي ي-وج-ه-ه-أ
لمتأبعيه ،يقول يوسسف بعلوج« :ل أظن أني في
م -ك-أن يسس-م-ح ل-ي ب-ت-ق-دي-م رسس-أئ-ل .إأذأ ك-أنت
ه -ن -أك نصس -ي -ح-ة أؤوم-ن ب-ه-أ وأق-ول-ه-أ ل-ن-فسس-ي
ولزمÓئي دومأ .ألفكرة ل تكفي ،بل ألمبأدرة
وإأخرأجهأ إألى ألنور بكل ألتضسحيأت ألممكنة
ه -و أأله -م .أع -م -ل -وأ ب -م -أ ه-و م-ت-أح ل-ك-م م-ن
إأمكأنيأت وآأمنوأ بمشسروعكم أول بتقديم كل
ألضسمأنأت ،وأول ضسمأن هو أن تسستثمر كل
إأمكأنأتك قبل أن تطلب دعمأ من أآلخرين».

ا◊اج بوفرمة حفيد اÿضصر بن خلوف لـ«الشصعب» :

نسشعى ا ¤تأاسشيسس جمعية للحفاظ على ارثنا الوطني

يكتشصف الزائر لدائرة سصيدي ÿضصر بولية مسصتغا Âسصرها ا÷ذاب
ف Óيكاد يÈحها ال وقد زار ضصريح اŸتصصوف و العÓمة سصيدي ÿضصر
ب -ن خ -ل -وف واŸع-روف ب-ال-ن-خ-ل-ة ال-ط-وي-ل-ة وه-ي اح-دى ك-رام-ات ال-رج-ل ،
صصاحب اشصعار مدائح النبي اıتار -صص -وصصاحب الكرامات اŸتعددة  ،و
صصاحب النخلة اŸعجزة التي ل تزال تشصهد على تاريخ الرجل الصصالح.
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خÓل زيأرتنأ ألى ولية مسستغأنم قمنأ بجولة و زيأرة ألى
ضسريح ألولي ألصسألح لخضسر بن خلوف أين يتوأجد أحفأده
لتقديم حق ألضسيأفة للزأئرين ثم أنتقلنأ ألى ألمركز ألثقأفي
بسسيد ي لخضسر و هو ألمرفق ألثقأفي ألوحيد بألدأئرة أين
يتوأجد يوميأ ألحأج بوفرمة وهو أحد أحفأد ألولي سسيدي
لخضسر بن خلوف أم لكحل ألحأج بوفرمة يعرف جده فيقول
هو لخضسر ( لكحل) بن عبد ألله بن خلوف و أّمه «كّله» بنت
سسيدي «يعقوب ألشسريف» دفين جبأل سسيدي موسسى نوأحي
عشسعأشسة وقد أسستدل ألحأج  ،بوفرمة بقصسيدة «قصسة
مزغرأن» قوله
الله يرحــــم قـايــل البيــات
لكحل و اسصــم بـابـاه عبــــد الله
المشصهور اسصُمه في النعــات
مغــراوي جــtده رسصــــول الله
و اtمه جات من القـرشصيـــات
اليعقــــوبيــــــــــــة ل ّ
ل كلsــــة .

نّ
ظم سسيدي لخضسر بن خلوف قصسيدة كأملة عن أuمه
كّلة ألتي أخترنأ منهأ هذه أألبيأت:

يا رب ل تخّيـب ظنــــــي
بجاه صصـاحـب الشصفـاعـــــــــــــــــة
أامّي مكفلــة بامحـانــــــي
من صصدرها رضصعت رضصـاعـــــــة
نبكي فراق بنتـي و ابنــي
و انـا خدمتهــا بالطــاعـــــــــــــــة
لها ما جهلـت بجهلــــــــة
رضصعت ثديها و شصفيت ب Óالنظـار
و خدمتهـا بكل مسصـالـــــة
بحسصن دعوتها كـافـانـي القهـــــار
ارحم عظـام أاّمـي كلـــــة
يا رب نرغبك بحـوادث الجفـــــــار .
وعن مولده  ،قأل حفيد بن خلوف أنه ليسست لدينأ
معلومأت دقيقة عن تأريخ ميÓده رغم أألبحأث ألمتوأصسلة،
لكن مأ جأء في قصسيدة «ألوصسية» ألمعروفة عند ألعأّمة بـ «
لوفأة» ،يقربنأ من ألحقيقة شسيئأ مأ:
من القرن الثامن عّديت سصنين وزايع
اليام ماضصية و الحاسصب محسصوب
تّميت بهّمة القرشصـي القـرن التـاسصـع
و الفلك ينثنى و الجالـب مجلوب
لله علـى ديـن الشصـافـع
نحمد ا إ

سصيد المهاجرين مفـّرج الكـروب .
مأ ويسستخلصض من خÓل هذه ألأبيأت أن سسيدي لخضسر بن
خلوف ُولد في أوأخر ألقرن ألثأمن ألهجري و وّفى  ،و يكون
بذلك قد عّمر طوي Óو أنقضسى أجُله عن عمر ينأهز ألمئة و
خمسض و عشسرين سسنة ألسسنة .

 ⁄نتمكن من تأاسصيسص جمعية باسصم جدنا.

وعن ألنشسأطأت ألتي تخلد ألشسأعر ألصسوفي لخضسر بن خلوف قأل
حفيده سسي ألحأج بوفرمة أنه منذ سسنوأت وهو وأخوته يسسعون
لتأسسيسض جمعية لجمع ترأث ألجد و ألمحأفظة على أرثه  ،بسسبب
ألعرأقيل محليأ وحتى وطنيأ تم خÓل عدة طبعأت أقأمة مهرجأن
وط -ن -ي ث-ق-أف-ي ب-مسس-ت-غ-أن-م نشس-أرك ف-ي-ه أو ت-خ-ل-ي-دأ ل-ل-ج-د و ل-يسض
مهرجأنأ خأصسأ به أمأ عن ألنشسأطأت ألتي يقوم به أحفأد لخضسر
بن خلوف محليأ بمدينة سسيدي لخضسر ألتي سسميت بأسسمه فأنهأ
تقتصسر على أسستقبأل زوأر ألمدينة وأسستضسأفتهم و تعريفهم بألجد
ومنأقبه و تأريخه ،كمأ نسستقبل ألزوأر و ألمريدين بمكأن توأجد
ضسريحه .وعن تدوين أثأر و تأريخ جده قأل ألحأج أنه منذ
سسنوأت قأم بجمع ترأث و أثأر لخضسر بن خلوف في كتأب يرأه قيمأ
غير أن بعضض ضسعأف ألقلوب قأم بسسرقة أعمأله و نسسب لنفسسه بعد
أن أوهمه بأنه سسيقوم بطبع ألكتأب  ،لكون قيمة ألطبع مكلفة و ل
يسستطيع صسأحب ألكتأب توفيهأ ،و رغم ألمسسأعي إأل أن ألمؤوتمن
على ألكتأب لم يعترف بفعلته  ،وعن عدم ألتبيلغ ألقضسأئي عن
ألقضسية قأل ألحأج بوفرمة أن ألنية ألحسسنة ألتي جمعت بين
ألرجلين جعلته لم يدون أي دليل مأدي بينهمأ .و أكتفى بحسسبي
ألله و نعم ألوكيل وهو ألن بصسدد أعأدة ألتحضسير لمجهود أخر لعله
يجد أذأن صسأغية .بوفرمة ينتظر ألمجهودأت ألتي يقوم بهأ ألقأمة
ألثقأفية عبد ألقأدر بن دعمأشض لعأدة طبعة أخرى من مهرجأن
لخضسر بن خلوف ألذي يعتبر كمأ قأل أرث للذأكرة ألجزأئرية يجب
عدم تنأسسيهأ  ،لÓشسأرة محدثنأ ينشسط كرسسأم زيتي حر و مبدع
ث-ق-أف-ي ب-أل-ل-غ-ت-ي-ن ب-أل-م-رك-ز أل-ث-قأفي وهو ألمرفق ألثقأفي ألوحيد
بسس -ي -دي ل -خضس -ر و ي -ت-م-ن-ى أن ت-رى أع-م-أل-ه أل-ن-ور ب-أح-د أل-م-ن-أب-ر
ألثقأفية.

إأعدأد:

الخميسس  ٣0أاوت  ٢0١٨م

العدد ١٧٧٣٣
info@ech-chaab.com -- www.ech-chaab.com
aldjazairialsaghi@gmail.com

الموافق لـ  ١٩ذي الحجة  ١4٣٩هـ

وداعا
سصلسصبيل
..أاما بعد

بقلم أمينة جابالله

ب -ك -ل وج-ع وأام-ل ن-ق-ول
ع-ل-ى لسص-ان ال-ط-ف-ول-ة ا÷زائ-ري-ة..ه-اقد ُزهقت
روح سصلسصبيل تاركة وراءها بحار من الدموع
وج- -ب- -ال م -ن األ ⁄وف -راغ ل -ن Áل -ؤوه إال ال -رضص -ا
ب- -قضص -اء ال -ل -ه وق -دره..ف -م -ت -ى سص -ت -ت -وق -ف أاف -ة
الختطاف اŸتبوعة بجرÁة قتل ..متى يتسصنى
لنا اللعب ‘ ا◊ي بÓخوف أاوذعر..متى نتمكن
من الركضس بكل فرح ‘ األعياد رفقة أاترابنا
ومتى يرحل شصبح الختطاف من األحاديث التي
نسصمعها من األسصرة ومتى تسصتطيع األمهات أان
تهنأا بعودة فلذة كبدها بعد قضصاء يوم ‡تع مع
األصصدقاء ..متى يطمئن اآلباء من رؤوية أابنائه
ب -ع-د م-ن-ادات-ه-م ب-أاسص-م-ائ-ه-م ل-ي-ع-ط-ي ل-ه-م ب-عضس
ا◊ل -وى اŸسص -ب -وق -ة ب -ق-بÓ-ت ح-ان-ي-ة ل ت-ع-وضس
ب-ح-ن-ان ال-ك-ون ك-ل-ه..م-ت-ى نسص-ت-ع ÒمÓ-بسص-نا من
أاشصقائنا بعد مفاوضصات بريئة ل تخلومن الÎدد
واŸوافقة .ونحن ظامن Úوجودهم بيننا ..ل
غياب يهددنا ول موت ب Óرحمة يعيق درب
حياتنا..ومتى ومتى ومتى ينتهي مسصلسصل الرعب
الذي نخر ‘ طفولتنا ونقشس فيه صصور مؤوŸة ‘
واقع مازلنا نرى فيه األمل..بكل وجع .

نصصائح قبل اŸدرسصة
ق-د ي-ن-حصص-ر ت-رك-ي-ز اآلب-اء اسص-ت-ع-داداً ل-ل-عام
الدراسصي ا÷ديد على شصراء اŸسصتلزمات من
ك -تب ودف -ات -ر وم Ó-بسس ون -ح -وه -ا ،وي-غ-ف-ل-ون
أاه -م -ي -ة ا÷ل -وسس م -ع األب -ن-اء لÓ-سص-ت-م-اع إا¤
ﬂاوفهم للتخلصس منها ،فبعضس األبناء رÃا
ي -دخ -ل -ه -م ال -ع -ام ال-دراسص-ي ا÷دي-د ‘ ح-ال-ة
نفسصية سصيئة؛ بسصبب عدم –قيق تفوق ‘
ال -ع -ام السص -اب -ق ،وه -ن-ا ت-أات-ي أاه-م-ي-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال -ن -فسص -ي -ة ب -ال -ك-ل-م-ات اÙف-زة لÓ-ب-ن ح-ت-ى
يتخطى تلك اŸشصاعر غ Òاإليجابية.

ﬁمد بلوزداد
ول-د ﬁم-د
ب -ل -وزداد ي-وم
 ٣نوفمÈ
 ١٩٢4من
عائلة
بسصيطة
ت-ق-ط-ن بأاحد
أاح-ي-اء ب-ل-كور
Ãدينة
ا÷زائر
ح - - -يث ك- - -ان
وال - -ده Áلك كشص- -ك- -ا– ]١[.صص- - -ل ﬁم- - -د
بلوزداد على شصهادة الباكالوريا سصنة  ١٩44بعد
أان درسس Ãدرسصة كوسصمي با◊امة وثانوية
ميدان اŸناورات .ومن ثم عمل لدى مصصالح
مديرية الشصؤوون اإلسصÓمية للحكومة العامة
وواصصل تعليمه وهويناضصل ‘ نفسس الوقت ‘
صصفوف حزب الشصعب ا÷زائري بخلية بلكور.

أمينة جابالله
نبيلة بو ڤرين
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منابر إافÎاضصية لدعم التÓميذ اŸعوزين
أامينة جاباالله
‘ مبادرة طيبة من بعضس
اŸع- -ل- -م -ات واŸع -ل -م ÚعÈ
ك - - -اف- - -ة الÎاب ال- - -وط- - -ن- - -ي
وب- - - -واسص- - - -ط- - - -ة ال- - - -فضص- - - -اء
الجتماعي الفيسصبوك قاموا
ب -ط -رح أاف -ك -ار بسص -ي-ط-ة ذات
أاه-داف ن-ب-ي-ل-ة لصص-ال-ح ال-ف-ئ-ة
اŸع- - -دوم - -ة واŸت - -وسص - -ط - -ة
ال - - -دخ - - -ل م - - -ن األط - - -ف- - -ال
اŸتمدرسص. Ú
حيث “ثلت تلك اŸبادرة
‘ تشص- -ج- -ي- -ع ك- -ل ال- -ع -ام -لÚ
ب -اŸؤوسصسص -ات الÎب -وي-ة ع-ل-ى
إاحصص - - - -اء ال - - - -ت Ó- - - -م- - - -ي- - - -ذ
اŸت- - -م - -درسص Úال - -ق - -دام - -ى
وا÷دد م - - -ن ذوي ال- - -دخ- - -ل
الضص-ع-ي-ف واŸيسص-وري ا◊ال
ال-ق-اط-ن ‘ Úولي-ات-ه-م وع-ل-ى مسص-ت-وى أاح-ي-ائهم
بهدف اŸسصاهمة والتضصامن ‘ تقد Ëإاعانات
م - - -ادي- - -ة..م- - -ن أادوات م- - -درسص- - -ي- - -ة وﬁاف- - -ظ

ومآازر..وبكل سصرية تسصلم هذه اإلعانات كهدايا
‘ أاول يوم من الدخول اŸدرسصي اŸقبل.وكذلك
ت -أام Úوسص -ائ -ل ن -ق -ل Ÿن ي-ق-ط-ن-ون ‘ اŸداشص-ر
واŸسص -الك ا÷ب-ل-ي-ة ال-وع-رة ال-ذي-ن ت-ع-ودوا ع-ل-ى

á` ` `ª°üH
ø` ` ` ` Wh

الذهاب إا ¤مدارسصهم يا إاما سصÒا على
األقدام أاوبامتطاء شصاحنات ﬂصصصصة
◊مل السصلع .
فعلى غرار وزارة التضصامن وا÷معيات
اÒÿي- - -ة واÛت- - -م- - -ع اŸد Êال- - -ذي - -ن
يسصهرون ‘ كل دخول اجتماعي جديد
ع -ل -ى ت -وزي -ع اŸسص -ت -ل -زم-ات اŸدرسص-ي-ة
Óط- -ف- -ال اŸع- -وزي -ن.ف -إان م -ث -ل ه -ذه
ل - -أ
اŸب- -ادرات ال- -ت -ي تسص -ت -ح -ق ال -تشص -ج -ي -ع
والتقدير تكون قد قدمت خدمة ألبناء
ال-وط-ن ب-ط-ري-ق-ت-ه-ا اÿاصصة ..وبأاسصلوب
حضص-اري ي-ظ-ه-ر ال-ل-ح-م-ة ال-وط-ن-ي-ة التي
تتميز بها ا÷زائر ..والتي سصتظل وتدوم
بدوام اıلصص Úوالعامل Úعلى حماية
ال -نشسء وم -راف -ق -ت -ه -م ‘ ك -ل أاط-واره-م
ودعمهم Ÿواصصلة تعليمهم Ãا جادت به
األنفسس وÃا مدت به األيادي البيضصاء
ال -ت -ي ل -بت ن -داء اŸسص -اه -م -ة ب -واسص -ط-ة
ضصغطة زر ...فكل الشصكر لكل من سصاهم
‘ نشصر النداء ..ولكل من أاعجبته الفكرة ولكل
من علق بكلمات راقية ولكل من قام Ãشصاركة
الفكرة وجعلها ‘ متناول كل من يهمه ا أ
لمر.

الصصحراء الغربية

يحد الصصحراء الغربية من جهة الشصمال دولة اŸغرب بينما –دها ا÷زائر من ا÷هة
الشصرقية ثم موريتانيا من ا÷هة ا÷نوبية فاÙيط األطلسصي من الغرب وهي واحدة من الدول
األك Ìكثافة سصكانية ‘ العا ⁄حيث تتكون أاسصاسصا من صصحراء مسصتوية إال أان عدد سصكانها
يتجاوز الـ  500.000نسصمة و %40منهم يعيشصون ‘ مدينة العيون كÈى مدن الصصحراء الغربية
حسصب احصصائيات .٢0١٧
وهذا مقتطف من النشصيد الوطني الصصحراوي الذي يعتَ Èأاجَمُل َقصِصيَدُة شِصِعٍر ِفي ِديَوانِ الَكَوِن:

أايها السصائل عنا إاننا من –دى ‘ ا÷هاد اŸسصتحيل
نحن من حطم ذالك الوثنا نحن من لقنه الدرسس ا÷ليل
إاننا شصعب نبيل إاننا شصعب نبيل
إانها الثورة من اجل الشصعوب وسصتمضصي ‘ البÓد العربية
تصصنع الوحدة دوما ‘ القلوب وتقيم العدل والدÁقراطية
كل قرن كل جيل كل قرن كل جيل

ájógh õ¨d
ششاركنا با◊ل اŸناسشب وإاتصشل على الرقم
0674040596

h º°SGE
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اسصم ومعنى
أامينة:اسصم علم مؤونث اصصله عربى ومعناه اŸؤو“نة  ،اŸأامونة ،
اŸوثوق بها  ،الوفيّة للعهد والوعد .
رشصيد:اسصم علم مذكر عرب Úهومن الtرشصد .و
Óمور .وقد يصصغرونه فيقولون:
معناه :العاقل ،اŸدرك ،الواعي ل أ
ُرشَصيد ،ورويشصد

 info@ech-chaab..comالعدد
17733 www.ech-chaab.com
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مدير أŸنتخب ألوطني لكرة أليد سسفيان حيوأ Êلـ«ألشسعب»:

أثنى على مردود لعبيه

الطاوسسي «طموحنا لن يتوّقف عن ربع النهائي»

–سس Úأاداء اÿضسر هد‘ اأ’سسمى و’ أابا‹ با’نتقادات
^ تقليصص أندية ألبطولة ألوطنية إأ ١٢ ¤فريقا ضسروري لرفع أŸسستوى

ث ّ-م -ن م -درب أŸن -ت -خب أل -وط -ن-ي
ل-ك-رة أل-ي-د سس-ف-ي-ان ح-ي-وأ ‘ Êحوأر
خ- -اصص ÷ري- -دة «ألشس- -عب» ألسس- -ن -ة
أل -ري -اضس -ي -ة أŸاضس -ي -ة ب -ع-د أل-ن-ت-ائ-ج
ليجابية أّÙققة لدى كل ألفئات
أ إ
أل -ع -م -ري -ة ل -ل -ف -رق أل -وط -ن-ي-ة ع-ل-ى
ألصس -ع -ي -دي -ن أل -ق -اري وأŸت -وسس-ط-ي،
وكشس -ف أن -ه -ا ك -انت م -ت -ع -ب-ة بسس-بب
كثافة ألÈنامج بعد تأاخر إأنطÓق
ألبطولة ألوطنية و‘ نفسص ألوقت
تزأمنت مع تعدد أŸنافسسات ألدولية
ولهذأ تعب ألÓعب ÚكثÒأ وكانت
ه -ن -اك إأصس -اب -ات ع -دي -دة ،ول -ك-ن ‘
لنها سسمحت
ألنفسص تعت Èإأيجابية أ
لهم بالتعود على أللعب ‘ أŸسستوى
ألعا‹.

حاورته :نبيلة بوقرين

^ «ألشسعب» :كيف تقيم ألسسنة
ألرياضسية ألماضسية؟
^^ «سسفيان حيوأني» :الموسصم
الرياضصي المنصصرم كان متعب جدا
بسصبب كثافة البرنامج الذي تخللته
ع -دة م -ن -افسص-ات دول-ي-ة ،إاضص-اف-ة إال-ى
تأاخر إانطÓق البطولة الوطنية ولكن
بالرغم من كل ذلك إال أانني أاعتبرها
إاي-ج-اب-ي-ة ألن-ن-ا ح-ق-ق-نا نتائج مشصرفة
على الصصعيد الداخلي مع نادي البرج
ورفقة المنتخب رغم أانني إالتحقت
ب- -ه ف- -ي وقت قصص- -ي -ر ج -دا أاي ق -ب -ل
خ -مسص -ة أاسص -اب-ي-ع ف-ق-ط ع-ن إان-طÓ-ق
ال -ب -ط -ول -ة األف -ري -ق -ي -ة ،ول -ك-ن ق-مت
بتوظيف الخبرة التي إامتكلتها خÓل
 28سصنة من العمل الميداني لتدارك
التأاخر الذي كان مسصجل والحمد لله
أاع -ت -ق -د أان -ن -ا وصص -ل -ن-ا إال-ى األه-داف
المسصطرة رغم نقصص التحضصير.
^ م- -اذأ ع- -ن أل- -مشس- -ارك- -ة ف- -ي
لل-ع-اب
أل-م-وع-د أل-م-ت-وسس-ط-ي وأ أ
لفريقية للشسباب؟
أ أ
^^ ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي حّ -ق-ق ن-ت-ائ-ج
مقبولة في طراغون اإلسصبانية رغم
اإلن -ت -ق -ادات ال -م -وج-ه-ة ل-ن-ا ،إاّل أان-ن-ا
قّدمنا كل ما علينا من أاجل تشصريف
األل -وان ال -وط -ن -ي -ة ف -ي ه-ذا ال-ح-دث
ال-م-ت-وسص-ط-ي ال-ك-ب-ي-ر ول-و ت-م-ك-ن-ا م-ن
ال- -ف- -وز أام- -ام ت- -ونسص ل -ك -انت األم -ور
أافضصل ،لكن نقصص التحضصيرات مثلما

سص -ب -ق ل -ي ال -ق -ول ،إاضص-اف-ة إال-ى ك-ث-رة
اإلصصابات التي طالت بعضص األسصماء
المهمة أاثر علينا ول يخفى للجميع
أاننا تنقلنا بعناصصر شصابة أاغلبهم من
ال -ف -ري -ق ألق-ل مت  21سص-ن-ة ودعمنا
ال-م-ج-م-وع-ة ب-ب-عضص الÓ-ع-ب-ين الذين
يملكون الخبرة على غرار كل من بن
م -ن -ي ،ب -ري -اح ،ب-رك-وسص م-ا ي-ع-ن-ي أان
الفريق حقق نتائج إايجابية ،أاما في
األلعاب األفريقية للشصباب التي جرت
وق -ائ -ع -ه-ا ب-ال-ج-زائ-ر ك-انت إاي-ج-اب-ي-ة
والحمد لله.
لنتقادأت ألموجهة إأليكم؟
^أ إ
^^ أانا ابن الميدان بدليل أانه لما تمّ
إاسصتدعائي لقيادة المنتخب الوطني
كنت على رأاسص نادي كبير كما أانني
أاملك خبرة طويلة تقارب الـ  28سصنة
إاك -تسص -ب -ت -ه-ا ف-ي ال-ج-زائ-ر م-ع ال-ف-رق
الوطنية أاو في الخليج العربي ولهذا
Óنتقادات وأاركز على
أانا ل أابالي ل إ
عملي في الميدان فقط والحمد لله
رغ -م أان -ن -ا ت -ول -ي -ن-ا ال-م-ه-ام ف-ي وقت

قياسصي ،إاّل أان النتيجة إايجابية ألننا
ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ك-وي-ن ف-ري-ق ق-ادر على
ال-ت-أال-ق مسص-ت-ق-ب ،Ó-خ-اصص-ة أان-نا نملك
ال -م -ادة ال -خ -ام وي-ب-ق-ى ع-ل-ي-ن-ا ف-ق-ط
صصقلها من خÓل وضصع إاسصتراتيجية
ع -م -ل ع -ل -ى م -دار ال ّسص -ن -ة وت -ح -دي-د
ت-ربصص-ات ل-ك-ي ي-ت-ع-ود الÓ-عبين على
ال-ل-عب ف-ي ال-مسص-ت-وى ال-ع-ال-ي ب-ع-دم-ا
إاكسص - -ت - -ب- -وا ال- -خ- -ب- -رة م- -ن األل- -ع- -اب
المتوسصطية والألعاب األفريقية وذلك
لن يتحقق إاّل بتكثاف الجهود بين كل
الفاعلين واإلتحادية مع دعم وزارة
الشص- -ب- -اب وال- -ري- -اضص- -ة ف -ي ال -ج -انب
المادي حتى نتمكن من بناء فريق
ق -وي م -ث -ل -م -ا ك -ان ع-ل-ي-ه ال-ح-ال ف-ي
السص- -اب- -ق ك- -م- -ا أان -ن -ي نشص -طت ث Ó-ث
نهائيات في الموم الماضصي مع نادي
البرج وهذا دليل قاطع على العمل
الذي نقوم به.
^ ما هي ألنقاط ألتي خرجتم
بها من ألسسنة ألماضسية؟
^^ ال -ن -ق -اط ال -ت-ي خ-رج-ن-ا ب-ه-ا م-ن
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الموسصم الرياضصي المنصصرم هو كسصب
م-ج-م-وع-ة شص-اب-ة ق-ادرة ع-ل-ى تحقيق
نتائج إايجابية مسصتقب Óإاذا إاعتنينا
بها ووفرنا لها الظروف المناسصبة من
خÓل تسصطير برنامج عمل تتخلله
تربصصات على مدار السصنة ،رغم أان
ال -م -أام -وري -ة ل-م ت-ك-ن سص-ه-ل-ة ف-ي ظّ-ل
تقارب المواعيد بدليل أانه مباشصرة
ب-ع-د إان-ت-ه-اء ال-ب-ط-ول-ة ت-ن-ق-ل-نا أللعاب
ال -ب -ح -ر ال -م-ت-وسص-ط وب-ع-ده-ا إان-ط-ل-ق
األلعاب األفريقية للشصباب بالجزائر
وسصنواصصل العمل في الموسصم القادم
واألمر الذي أانا واثق منه أان الضصغط
لن يكون كبير مثل العام الماضصي ألن
البطولة سصتنطلق في وقتها المحّدد
أاي شصهر سصبتمبر ومن جهة أاخرى ل
توجد مواعيد دولية كثيرة هذا ما
سصيسصهل من مهمتنا حتى نركز على
ال -ع -م-ل ف-ي ال-ف-رق ال-وط-ن-ي-ة وضص-م-ن
األندية.
^ ه-ل ح-ددت-م إأسس-ت-رأت-ي-جية
ألعمل للموسسم ألدأخل؟
^^ ح-ال-ي-ا ل-م ن-حّ-دد اإلسص-ت-رات-ي-جية
التي سصنعمل وفقها للموسصم القادم
وضصعنا فقط المحاور الكبرى ولما
ي -ع-ود رئ-يسص اإلت-ح-ادي-ة م-ن ع-ط-ل-ت-ه
سص -ن-ت-ح-دث ع-ن ك-ل األم-ور وال-ن-ق-اط
التي تتعلق بالفرق الوطنية في كل
الفئات العمرية ،خاصصة أاننا إاكسصتبنا
مجموعة شصابة لدى كل من الذكور
واإلن -اث ف -ي ال -ب -ط -ول -ة األف -ري -ق -ي -ة
للشصباب وسصنواصصل العمل في نفسص
النسصق وأاتمنى أان يتمّكن منتخب أاقل
من  19سصنة من تحقيق نتائج إايجابية
في البطولة األفريقية بمراكشص حتى
ي-م-ت-ك-ن م-ن إاح-تÓ-ل ال-م-رك-ز ال-ث-الث
المؤوهل لبطولة العالم القادمة وأانا
جد متفائل لذلك نفسص األمر بالنسصبة
ل- -ف- -ري- -ق أاق- -ل م- -ن  21سص -ن -ة ال-ذي
سص -يشص -ارك ه -و اآلخ -ر ف -ي ال -م -وع -د
القاري بالمغرب رغم أان المهمة لن
تكون سصهلة بسصبب نقصص التحضصيرات
Óشصارة
إالّ أانني متفائل بنجاحهم ،ول إ
فإانني أارغب في تقليصص عدد األندية
المشصاركة في البطولة الوطنية إالى
 12فريق حتى يرتفع المسصتوى وتعود
ال-ه-ي-ب-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-وط-نية من جديد
عكسص ما هو عليه الحال اآلن.

أك- - - -د م- - - -درب وف- - - -اق
سس-ط-ي-ف رشس-يد ألطاوسسي
أن ط- -م- -وح- -ات أل- -ف- -ري -ق
أصس - -ب - -حت ك - -بÒة ب - -ع - -د
Œاوز ع - - - - -ق - - - - -ب- - - - -ة دور
أÛم- -وع- -ات م -ن رأب -ط -ة
أب- -ط- -ال إأف- -ري -ق -ي -ا ل -ك -رة
ألقدم.

وقال الطاوسصي ،بعد نهاية لقاء
وفاق سصطيف ومولودية الجزائر
أاول أامسص الثÓثاء «حضصرنا لهذا
السص- -ي- -ن- -اري- -و ف- -ي ال- -ت -دري -ب -ات
ال-م-ت-م-ث-ل ف-ي م-ح-اول-ة التهديف
مبكرا وقتل اللقاء في الشصوط
األول ،حيث تمكنا من تسصجيل
ه-دف-ي-ن .ف-ي ال-م-رح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة
ط- -ل- -بت م- -ن الÓ- -ع- -ب- -ي- -ن ع -دم
ال -ت -راج -ع إال -ى ال -خ-ل-ف ل-ت-ف-ادي
ت-ل-ق-ي عبء ال-م-ب-اراة .م-ق-ابÓت
رابطة األبطال ذات مسصتوى فني
عالي وبالتالي وتيرة اللقاء كانت
مرتفعة جدا ،فضص Óعن توقيت
إاج -راء ال -م -ق -اب-ل-ة ع-ل-ى ال-ث-ان-ي-ة
ظهرا».
وأاضص-اف ال-ط-اوسص-ي «ل-ق-د ع-دن-ا
م -ن ب -ع -ي -د ف -ي ه-ذه ال-م-ن-افسص-ة
اإلف- -ري- -ق- -ي -ة .ل -م -ا ق -دمت إال -ى
الوفاق كان الفريق بصصفر نقطة،
ل -ك-ن-ه م-ع-روف ع-ن-ي أان-ن-ي رج-ل
ت-ح-دي-ات ،سص-ي-م-ا ب-دعم الرئيسص
حمار الذي يسصاند الطاقم الفني
والÓ-ع-ب-ي-ن ،عÓ-وة ع-ل-ى توفيره
ج -م -ي -ع ظ-روف ال-ع-م-ل وضص-م-ان
ال -ج -انب ال -م -ادي .ط -م -وح-ات-ن-ا
كبيرة وسصنلعب مقابلة بمقابلة،
خاصصة وأاننا ننافسص على عدة

ج-ب-ه-ات ونسص-ع-ى ل-ل-ت-أال-ق ف-ي كل
منافسصة».
وامتدح الطاوسصي لعبيه ،وقال
إان ال- -فضص -ل ف -ي ال -ت -أاه -ل ي -ع -ود
إال -ي -ه -م ،مشص -ي -را إال -ى أان ف-ري-ق-ه
تحمل عبء المباراة خاصصة في
الشص-وط ال-ث-ان-ي ،ل-ك-ن التبديÓت
الي أاجراها سصمحت بامتصصاصص
ضصغط المنافسص.
وأاوضصح الطاوسصي ،أان جزئيات
بسص- -ي- -ط- -ة صص -ن -عت ال -ف -ارق ف -ي
ال-م-ب-اراة ،وأان ال-ف-ع-ال-ي-ة وال-حظ
وقفا إالى جانب وفاق سصطيف،
بخÓف مولودية الجزائر الذي
لم يسصتثمر الفرصص التي سصنحت
له.
وت -اب -ع« :ن -ج -ح -ن -ا ف -ي ت -رج -م-ة

الفرصصتين اللتين لحتا لنا في
الشص - -وط األول .ل - -م أاط - -لب م- -ن
الÓعبين العودة للوراء ،فالفريق
ال-م-ن-افسص ف-رضص ع-ل-ي-ن-ا ضص-غطا
كبيرا ،لكن نجحنا في الحفاظ
ع- -ل- -ى ت- -ق- -دم- -ن- -ا ب -فضص -ل إارادة
الÓعبين واإلضصافة التي قدمها
البدلء»
.وأاكد الطاوسصي أان طموح وفاق
سص -ط -ي -ف ل-ن ي-ت-وق-ف ع-ن-د ه-ذا
الحد ،بل سصيسصعى إالى الذهاب
إالى أابعد حد في مسصابقة دوري
أاب- -ط- -ال أاف -ري -ق -ي -ا ،فضص  Ó-ع -ن
اسص -ت -ه -داف ل -قب ك -أاسص ال -ع -رب
Óن -دي -ة ،ومسص -اب -ق-ت-ي ال-دوري
ل -أ
والكأاسص المحليتين.

لبطال
لقصساء «ألعميد» من رأبطة أ أ
أبدى أسسفه إ

كازو‰ ’«: Êلك التعداد الÓزم و ⁄يتمّ اسستشسارتي
‘ عملية ا’سستقدامات»

لو ¤بعد  ٣جولت
تتصسّدر ألرأبطة أ أ

أام ـ ـل ع ـ ـ Úمليل ـ ـة يح ـ ـدث اŸفاجـ ـ ـأاة
السص--اورة ع--ن--د ال--ن--ق-ط-ة ال-راب-ع-ة ف-ي ال-م-رك-ز
السصابع.
وفي لقاء آاخر ،فرضص مولودية بجاية ،التعادل
على مولودية وهران ،بملعب الشصهيد أاحمد
زبانة.
وب--ه--ذه ال--ن-ت-ي-ج-ة أاصص-ب-ح ف-ي رصص-ي-د م-ول-ودي-ة
وهران نقطتين في المركز الـ  ،12أاما مولودية
بجاية ،يحتل المرتبة الثالثة برصصيد  5نقاط.
قلب شصبيبة القبائل ،الطاولة على ضصيفه اتحاد
سصيدي بلعباسص ،بعد أان تغلب عليه بنتيجة –3
 ،1اليوم الثÓثاء ،على ملعب أاول نوفمبر ،في
إاط--ار ال--ج--ول--ة ال--ث--ال--ث--ة م--ن ال--راب-ط-ة الول-ى
موبيليسص.
وكان اتحاد سصيدي بلعباسص ،السصباق إالى افتتاح
باب التسصجيل ،عن طريق نبيل آايت فرقان في
لول
ال---دق--ي--ق--ة  ،43ل-----ي-----ن-----ت-----ه-----ي الشص----وط ا أ
ب------------------ت------------------ق------------------دم الضص------------------ي------------------وف.
وف--ي الشص--وط ال--ث--ان--ي ،ع-دل ال-م-درب ف-رانك
دوماسص ،من أاوراقه ،ليدرك إالياسص بن يوسصف،
لرضص ،في الدقيقة ،51
لصصحاب ا أ
التعادل أ
عبر ركلة جزاء.
وسص--ج--ل أاب--و ب--ك-ر ف-يسص-ت-ون ،ال-ه-دف-ي-ن ال-ث-ان-ي
والثالث لشصبيبة القبائل ،في الدقيقتين  67و93
على الترتيب.
وصص-ع-د شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل إال-ى ال-م-رت-ب-ة ال-ث-ال-ثة
برصصيد  5نقاط ،بينما تجمد رصصيد اتحاد
سص--ي--دي ب-ل-ع-ب-اسص ،ع-ن-د ال-م-رك-ز الـ  ،15ب--دون
نقاط.

أن-ف-ردت ج-م-ع-ي-ة ع Úم-ل-ي-ل-ة ألصس-اع-د
لو ¤بصسدأرة
أ÷ديد للرأبطة أÎÙفة أ أ
ج- -دول ألÎت -يب ب -رصس -ي -د  7ن-ق-اط ،ع-قب
ع-ودت-ه-ا ب-ت-عادل ثم )0/0( Úم-ن ت-ن-ق-ل-ها أ¤
لوŸبي أÙلي ،وذلك ‘ أ÷ولة
أŸدية أمام أ أ
أل -ث -ال -ث -ة م -ن أŸسس -اب -ق -ة أل-ت-ي ل-ع-بت م-ن-ه-ا 5
م -ب -اري-ات وأج-لت  ٣م-ب-اري-ات أ ¤أل-ثÓ-ث-اء
أŸقبل ،بسسبب أرتباط أحد طرفيها باŸنافسسة
لم-ر ب-وف-اق سس-ط-يف
لف-ري-ق-ي-ة ،وي-ت-ع-ل-ق أ أ
أ إ
ومولودية أ÷زأئر وأ–اد ألعاصسمة.
لخرى التي اسصفرت عنها المباريات
الميزة ا أ
الخمسص التي لعبت مسصاء الثÓثاء ،هي تسصجيل
الثنائي اتحاد بلعباسص ودفاع تاجنانت لثالث

لول بميدان أاول نوفمبر
هزيمة على التوالي ا أ
بتيزي وزو أامام شصبيبة القبائل ( )1/3والثاني
على ميدانه أامام الضصيف نصصر حسصين داي
(.)2/1
ت-غ-لب شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة ع-ل-ى ن-ظ-ي-ره شص-ب-ي-بة
السصاورة ،بهدف دون رد ،اول امسص الثÓثاء،
على ملعب الشصهيد محمد حمÓوي ،في إاطار
لولى موبيليسص.
الجولة الثالثة من الرابطة ا أ
سصجل عبد الفتاح إاسصماعيل بلقاسصمي ،الهدف
ال--وح--ي--د ف-ي ال-ل-ق-اء ،ف-ي ال-دق-ي-ق-ة ال-ت-اسص-ع-ة،
لرضص.
ل--ي--ن--ت--ه--ي ال--ل--ق--اء ب--ت--ف--وق أاصص--ح--اب ا أ
وي-ح-ت-ل شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ال-م-رتبة الخامسصة
برصصيد  5نقاط ،بينما تجمد رصصيد شصبيبة

ع Èمدرب مولودية أ÷زأئر بÒنار
كازو Êعن خيبة أمله بعد فشسل ألعميد
‘ Œاوز ع-ق-ب-ة أل-دور أل-رب-ع ن-ه-ائ-ي م-ن
دوري أب - -ط - -ال إأف - -ري - -ق - -ي- -ا ،م- -ؤوك- -دأ أن
ألفعالية خانت فريقه.

وقال كازوني في الندوة الصصحفية التي أاعقبت لقاء
مولدية الجزائر ووفاق سصطيف« :بداية اللقاء كانت
صصعبة إاثر تلقينا لهدف مباغت من كرة ثابتة ثم
هدف ثان قبل نصصف سصاعة من اللعب وهو أامر
معقد وصصعب التعامل معه .عملنا على تصصحيح
ال -وضص-ع-ي-ة ف-ي الشص-وط ال-ث-ان-ي ،ح-يث دخ-ل-ن-ا ب-ق-وة
وضص-ي-ع-ن-ا ع-دي-د ال-ف-رصص السص-ان-ح-ة ل-ل-ت-ه-دي-ف .أانا
م -ت-أاسص-ف ومسص-ت-اء بسص-بب ه-ذا اإلقصص-اء .ال-ف-ع-ال-ي-ة
خانتنا مرة أاخرى مثلما جرى مند مواجهة تي بي
مازيمبي ألن الÓعبين قدموا كل ما لديهم وحاربوا
طيلة اللقاء وصصنعوا الفرصص التهديفية ،لكن الحظ
ل -م ي -ح-ال-ف-ن-ا وه-ذه ه-ي ك-رة ال-ق-دم ال-ت-ي اخ-ت-ارت

الوفاق الذي يسصتحق التأاهل .سصنواصصل القتال في
المنافسصات .لكن صصراحة ل نمتلك التعداد الÓزم
م -ن أاج -ل ال -ل -عب ع -ل -ى أارب -ع ج -ب -ه -ات وه -ذه ه -ي
ال -ح -ق-ي-ق-ة .إاذا صص-رح ال-رئ-يسص أان-ه وف-ر ل-ي ج-م-ي-ع
اإلم-ك-ان-ي-ات ل-ل-ن-ج-اح ف-ه-ذا ي-ع-ن-ي أان-ني فشصلت في
مهمتي  ..هذا ما عسصاي أان أاقول».
وأاكد «في مواجهتي مازيمبي ،كنا نسصتحق األفضصل
ولكن هذه هي كرة القدم.
ودافع كازوني عن نفسصه ،رغم البداية السصيئة التي
سص -ج -ل -ه -ا م -ع ب -داي -ة ال -م -وسص -م ال -ك -روي ال-ح-ال-ي.
وقال «ل أاعتقد أان مشصواري سصلبي ،لقد حصصدنا 4
نقاط من مباراتين ،وسصجلنا انتصصارا في البطولة
العربية».
وب-ط-ري-ق-ة غ-ي-ر م-ب-اشص-رة ،ح-م-ل الفرنسصي كازوني،
ال-م-دي-ر ال-ري-اضص-ي ك-م-ال ق-اسص-ي سص-ع-ي-د ،مسص-ؤوولية
اإلخ- - - -ف - - -اق ف - - -ي ع - - -م - - -ل - - -ي - - -ة الصص - - -ف - - -ق - - -ات.
وختم «ل أاحد اسصتشصارني في عملية السصتقدامات،
بل منحت رأايي في لعب أاو اثنين فقط».

أنتقدوأ قرأرأته بطريقة علنية

’عب ـ ـو ري ـ ـال مدري ـ ـد يتم ـ ـردون عل ـ ـى لوبيتيغـ ـ ـي
لسسباÊ
يبدو أن قرأرأت أŸدرب أ÷ديد أ إ
يولن لوبيتيغي ل تعجب ألبعضص من أفرأد
لمر
أ◊رسص ألقد ‘ Ëريال مدريد ،وهو أ أ
أل -ذي ُي -ن -ذر ب -إام -ك-ان-ي-ة ح-دوث “رد دأخ-ل
غرف أÓŸبسص كما حدث ‘ ألسسابق مع بعضص
أŸدرب Úمثل جوزي مورينيو.
وظ-ه-ر الن-زع-اج ع-ل-ى ال-ظ-ه-ي-ر األيسص-ر ال-ب-رازي-ل-ي
مارسصيلو بعد اسصتبداله في الدقيقة  60خÓل الفوز

( )1 – 4على جيرونا بعدما قرر لوبيتيغي الدفع
بقلب الدفاع رفاييل فاران .ويعتاد مارسصيلو على
اللعب أاسصاسصياً بصصفة منتظمة في السصنوات األخيرة
ومن النادر اسصتبداله خÓل المباريات في ظل عدم
وجود بديل له في نفسص المركز.
واع -ت -رف م -ارسص -ي -ل -و أام -ام وسص -ائ -ل اإلع Ó-م ب -أان-ه
مندهشص من اسصتبداله ول يفهم القرار خاصصة أانه
كان «في أافضصل حالة بدنية بنسصبة  ،»%100على حد

قوله لكنه قال بتحفظ إانه يحترم قرارات المدرب.
ولم يكن مارسصيلو وحده الذي أاظهر تعجباً من
قرارات لو بيتيغي بل انضصم إاليه النجم الويلزي
غاريث بيل عندما أاشصار إالى رغبته في تسصديد
ركÓت الجزاء.
وحصصل ريال مدريد على ركلتي جزاء أامام جيرونا
نفذهما بنجاح اإلسصباني سصرخيو راموسص ثم كريم
بن زيمة بعد أان كان كريسصتيانو رونالدو يحتكر
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كأأسس الكأف

ا–ـ ـ ـاد العاصسـ ـ ـمة  1 - 2غـ ـ ـور ماهيـ ـ ـا الكينـ ـ ـي
^

تأأهل مسصتحق «’بنأء سصوسصطأرة» ا ¤ربع النهأئي

تأهل ا–أد العأصصمة ا ¤ربع نهأئي
ك-أسس ال-ك-أف ب-ع-د ف-وزه امسس ع-ل-ى ف-ري-ق
غورمأهيأ الكيني بنتيجة هدف Úلهدف
ب -فضص -ل ث -ن -أئ -ي -ة اي -ب-أرا و ام Òسص-ع-ي-ود ‘
اŸواجهة التي جمعتهمأ Ãلعب  5جويلية
ا’وŸبي .

عمار حميسسي
لم ينتظر ا’تحاد طوي Óلتهديد مرمى الضضيوف
واظهار نيتهم في الفوز و ’ شضيء غيره وفي الد1
عن طريق مخالفة من شضريفي رأاسضية شضافعي تمر
فوق العارضضة اأ’فقية وتعلن عن بداية سضلسضلة من
الهجمات لصضالح أابناء سضوسضطارة.
وبعد ذلك و اثر تمريرة من كودري في العمق إالى
إايبارا في وسضط مدافعين الكرة تلمسس يد أاحدهم
و الحكم لم يتوان في اإ’عÓن عن ضضربة جزاء
تقدم لتنفيذها مفتاح لكنه فشضل في تحويلها إالى
هدف السضبق بعد أان تصضدى لها الحارسس الكيني

ببراعة مبقيا على فريقه في أاجواء المباراة.
وت -واصض-ل ال-م-د ال-ه-ج-وم-ي لÓ-ت-ح-اد ب-غ-ي-ة اف-ت-ت-اح
ال-ن-ت-ي-ج-ة ق-ب-ل ن-ه-اي-ة ال-م-رح-ل-ة اأ’ولى وفي الد32
تمريرة ممتازة من مزيان إالى يايا في العمق وجد
نفسضه وجها لوجه إا’ أانه تسضرع وفضضل التسضديد من
أامام منطقة العمليات وكرته مرت بجانب القائم
اأ’يمن بقليل.
وحين كان الشضوط اأ’ول على بعد دقائق فقط من
ن-ه-اي-ت-ه وب-ال-ت-ح-ديد في الد 36رك-ن-ي-ة م-ن-فذة من
شضريفي ناحية القائم الثاني أاين كان يتواجد إايبارا
الذي يرتقي و يوجه كرة رأاسضية رائعة في الزاوية
ال-ب-ع-ي-دة تسض-ك-ن الشض-ب-اك م-ان-ح-ا اأ’سض-بقية ’تحاد
العاصضمة ومحررا حناجر كل اأ’نصضار .وكاد في
الد 38ا’تحاد أان يسضجل الثاني عندما اسضتعاد
إايبارا كرة في الجهة اليمنى راوغ ثم وزع ناحية
يايا الذي ارتقى وسضدد رأاسضية تصضدى لها الحارسس
ببراعة ليفترق الفريق في أاول شضوط على وقع
هدف دون رد .
بداية الشضوط الثاني لم تكن مغايرة لÓول حيث

ح -اول ’ع -ب -و ا’ت -ح -اد م -واصض -ل -ة الضض -غ -ط ع -ل -ى
المنافسس من اجل تسضجيل الهدف الثاني الذي
يضضمن الفوز و يجعله يتفادى أاي مفاجات غير
منتظرة .
و كاد الÓعب يايا من مباغتة الحارسس الكيني بعد
عمل مميز من وسضط الميدان في د 57لكن براعة
حاسضر المنافسس حالت دون تسضجيل الهدف الثاني
ا’ ان هذه الفرصضة اكدت نية ’عبي ا’تحاد على
تسضجيل الهدف الثاني.
وقام المدرب فروجي باجراء بعضس التغييرات من
خÓل اقحام بعضس العناصضر التي اتت بالفائدة
على الفريق ’نها منحت ا’ضضافة للتشضكيلة بعد
دخ-ول-ه-ا ح-يث اسض-ت-ط-اع ال-ف-ري-ق تسض-ج-ي-ل ال-ه-دف
الثاني عن طريق سضعيود في د.81
وقلصس فريق غور ماهيا الكيني النتيجة في د82
ا’ ان ه -ذا ا’م -ر ل -م ي -ح -رم ا’ت -ح -اد م -ن ن-ق-اط
ال -م-ب-اراة ال-ت-ي ان-ت-هت لصض-ال-ح «أاب-ن-اء سض-وسض-ط-ارة»
الذين ضضمنوا انهاء دور المجموعات في الصضدارة
برصضيد  11نقطة .

«الفأف» شصكرته على دوره ‘ تطوير الكرة النسصوية

شسيح يغادر العارضسة الفنية للمنتخب النسسوي بعد  19سسنة
وشصكر رئيسس «الفأف» ،خ Òالدين زطشصي ،التقني اُŸخضصرم «:لقد أاراد
’جواء ،و ⁄نرد تعطيله ،ونشصكره على كل شصيئ».
اُŸغأدرة ،وتغي Òا أ

وعلى نفسس النهج سضار الُمدير الفني ،رابح سضعدان قائ«: Óعز الدين ترك
خلفه ،قاعدة صضلبة للكرة النسضوية ،وهوماُيحسضب له».
وعبر ،شضيح ،عن إاممتانه لـ«الفاف» بعدما كرمته ،مؤوكدا بأانه قدم كل مايملك
للكرة النسضوية ،وبأان الوقت حان لخوضس تجربة جديدة.
ويسضتعّد المنتخب الوطني النسضوي للمشضاركة في نهائيات كأاسس أامم إافريقيا
إاناث ،الُمنافسضة الُمبرمجة ِبغانا ما بين الـ  17من نوفمبر والفاتح من ديسضمبر
الُمقبلين .وهوما سضيزيد من متاعب هذه الفئةِ ،بالنظر ِلقصضر المّدة التي
تفصضلها عن اإ’سضتحقاق الكروي القاري.
واكتفت الفاف في أاحدث بيان لها بِاإ’شضادة ِبكفاءة التقني عز الدين شضيح،
ونشضرت شضريط فيديولِمقابلة إاعÓمية أاجرتها معه.
وما ُيÓحظ في شضريط الفيديوأان الفاف اسضتعمال المق ّصس في اإ’قتصضار على
تمرير ما يهّم هيئة الرئيسس خير الدين زطشضي فقط ،ناهيك عن رداءة الصضوت.
ِبدليل أان الُمشضاهد ُيÓحظ فجوة في كÓم الناخب الوطني ،لّما يصضل التقني عز
الدين شضيح إالى نقطة تفسضير سضبب رميه المنشضفة  .حيث يطرأا نوع من اإ’هتزاز
في الصضورة ويتغّير مجرى الحديث .ما يدلّ ِبوضضوح على تعّمد الفاف عدم

تمرير التصضريح كام ،Óوأان وراء اإ’سضتقالة سضّرا ُتريد إاطارات مبنى دالي
إابراهيم الكروي اإ’حتفاظ به لِنفسضها.

بحسصب ›لة «ليكيب»

حليلوزتيـ ـ ـشش ابرز اŸرشسحـ ـ ـ Úلتدريـ ـ ـب بوردو

Ãجرد اسصتبعأد تÒي هÔي من احتمأل تدريبه تشصكيلة
بوردوالفرنسصي ،توجه رادار الفريق صصوب التعأقد مع أاسصمأء
’يطأ‹ كÓوديورانيÒي ،والفرنسصي رو’ن
أاخرى ،منهم وا إ
بÓن والبوسصني وحيد حليلوزيتشس ،إاضصأفة للÓعب الÈازيلي
السصأبق ريكأردو ،بحسصب «ليكيب».

وكان نادي بوردوقرر عدم ا’سضتعانة بالÓعب الفرنسضي السضابق ،تييري هنري،
لقيادة فريق الكرة خلفا للمدرب اأ’وروغواياني غوسضتافوبويت ،الموقوف حاليا
عن العمل منذ  17أاوت لخÓفاته مع إادارة النادي حول سضياسضة الصضفقات.
وأاكد نيكو’ دوتافيرنو ،رئيسس مجموعة «إام  »6المالكة الحالية للنادي ،في
تصضريحات إ’ذاعة «فرانسس إانفو» المحلية ،أان هنري لن يتولى المسضؤوولية.
Óدارة
وكان النادي قد أاوقف مدربه بويت عن العمل بعد انتقاداته الÓذعة ل إ
على خلفية موافقتها على انتقال ’عب الفريق ،غايتان ’بورد ،لصضفوف
مونبلي ،دون العودة إاليه.
وبحسضب اإ’ذاعة ،فإان وكيل أاعمال هنري ،المدرب المسضاعد لمنتخب بلجيكا،
وال -م Ó-ك ال -ج -دد ل -ل -ن -ادي الصض-ن-دوق اأ’م-ري-ك-ي لÓ-سض-ت-ث-م-ار ،غ-ادروا ط-اول-ة
المفاوضضات التي كانت جارية بينهما منذ أايام بسضبب خÓفات في وجهات
النظر
وبحسضب الصضندوق اأ’مريكي ،فقد بالغ هنري في مطالبه المادية ،حيث كان
يرغب في الحصضول على راتب شضهري صضافي يصضل إالى  200أالف يورو ،وسضلسضلة
من الشضروط بخصضوصس إاقامة أاسضرته ،إاضضافة لعمولة لوكيل أاعماله ،وكذلك
التعاقد مع ’ 3عبين قبل نهاية سضوق ا’نتقا’ت الصضيفية الحالي ،بحسضب ما
نشضرته صضحيفة «ليكيب».
وكان هنري ( 41عاما) قد اعتزل كرة القدم في عام  2015بعد فترة احتراف
في أاندية موناكو ،جوفنتوسس ،أارسضنال وبرشضلونة ،انتهت في نيويورك ريد بولز
اأ’مريكي .ويعمل هنري اآ’ن كمدرب مسضاعد لمنتخب «الشضياطين الحمر» منذ
أاوت  ،2016تحت إامرة المدرب اإ’سضباني روبرتومارتينيز.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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غزال يفتتح عداده التهديفي مع ليسس Îسسيتي
اف -ت-ت-ح الÓ-عب ال-دو‹
ا÷زائ- - -ري رشص- - -ي- - -د غ - -زال
عّ-داد ال-ت-ه-دي-ف م-ع ف-ري-قه
ا÷دي- -د ل- -يسص Îسص -ي -ت -ي‘ ،
مبأراة رسصمية تندرج ضصمن
إاطأر الدور الثأِ Êلُمنأفسصة
’‚ل-ي-زية
ك-أأسس ال-راب-ط-ة ا إ
اُŸحÎفة.
وأاكرم فريق ليسضتر سضيتي وفادة
الضض- -ي -ف ف -ل -ي -ت -وود ت -اون ،ودّك
شض-ب-اك ِبُ-رب-اع-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة ،مسضاء
ال-ثÓ-ث-اءِ .ع-ل-م-ا أان ه-ذا ال-ن-ادي
اأ’خ- -ي -ر ي -ن -ت -م -ي إال -ى ال -درج -ة
اإ’نجليزية الثالثة.
وسض ّ-ج -ل ال-م-ه-اج-م رشض-ي-د غ-زال
ال-ه-دف اأ’خ-ي-ر ِل-ف-ري-ق-ه ل-يسض-ت-ر
سضيتي ،عند الدقيقة الـ  71من
عمر هذه المباراة.
وهّ-ز ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري شض-ب-اك
الُمنافسس فليتوود تاون ِبتسضديدة
صضاروخية ،من بعد حوالي 25
مترا .كما ُتظهره صضور شضريط
الفيديوالُمرفق أادناه.
وشض -ارك رشض -ي -د غ -زال أاسض-اسض-ي-ا
قبل أان يترك مكانه في الدقيقة
الـ ِ ،77لزميله متوسضط الميدان
فوسضيني دياباتي.
أابدى الجزائري «رشضيد غزال»
عن سضعادته الكبيرة بعد تسضجيله
أاول أاهدافه مع «ليسضتر سضيتي»
ف -ي أاول مشض -ارك -ة ل -ه ك-أاسض-اسض-ي
م -ؤوك -دا أان -ه سض -ي -واصض -ل ال -ع -م -ل
ل - - -ي - - -كسضب ث - - -ق - - -ة ال - - -م - - -درب
والجماهير.
وقال غزال في تصضريحات لقناة
الفريق« :أانا سضعيد جدا وأاشضعر
أان -ن-ي ب-ح-ال-ة ج-ي-دة ،وأان-ا أاع-م-ل

بكل جدية».
وأاضض -اف« :ه-دف-ي ك-ان م-ذهÓ؟
هذه هي طريقة لعبي المفضضلة
أان أاك -ون خ-ارج م-ن-ق-ط-ة ال-ج-زاء
وأان أاسض- -دد ب- -ت- -لك ال- -ط- -ري- -ق -ة،
أاتدرب كثيرا على هذا».
وت -اب-ع« :م -ن ال -م -ه -م أان تسض-ج-ل
وخ -اصض -ة ف -وق أارضض -ي-ة م-ي-دانك
وأام -ام ج -م -اه -ي -رك ،وه-ذا أام-ر
جيد للمسضتقبل».
اشض -اد ال -ف -رنسض -ي «ك-ل-ود ب-وي-ال»
م- - -درب «ل-يسض-ت-ر سض-ي-تي» بأاداء
النجم الجزائري «رشضيد غزال»
الذي تأالق بشضكل كبير في مباراة
كأاسس الرابطة سضهرة اول أامسس
الثÓثاء.

وق- -ال «بويال» ف-ي تصض-ري-حات
ل -م -وق -ع ال-ن-ادي« :ك -انت م-ب-اراة
رائ -ع -ة ل -ل-ف-ري-ق ع-ل-ى ال-مسض-ت-وى
ال-ه-ج-وم-ي ،ال-ج-ماهير اسضتمعت
باأ’داء وباأ’هداف».
وأاضض- - -اف« :ال- -ب- -عضس ’ ي- -ع -رف
غزال ،لكني أاؤوكد لكم أانه ’عب
رائع بإامكانيات كبيرة ،وسضيقول
كلمته مع مرور الوقت».
وت -اب-ع« :غ -زال سض-ي-ك-ون إاضض-اف-ة
كبيرة للنادي».
ي -ذك -ر أان ال -ج -زائ -ري ك-ان أاح-د
أافضض- -ل الÓ- -ع- -ب- -ي- -ن ون -ال ث -ق -ة
ال -ج -م -اه -ي-ر ال-ت-ي أاع-ج-بت ه-ي
اأ’خرى بأادائه وبهدفه الرائع.

مدرب غأمبيأ يتحدى «اÿضصر»

«سسنقدم مباراة كبÒة امام ا÷زائر والفوز هدفنا»
اعÎف م- - -درب م- - -ن - -ت - -خب غ - -أم - -ب - -ي - -أ،
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ،ت-وم سص-أن-ت-ف-يلت ،بقوة اŸنتخب
الوطني ا÷زائري وصصعوبة اŸأأمورية أامأمه
‘ اŸب- -أراة اŸرت -ق -ب -ة ب ÚاŸن -ت -خ -ب Úي -وم 8
سص-ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل ب-أل-عأصصمة بأ‚ول ◊سصأب
ا÷ولة الثأنية من التصصفيأت اŸؤوهلة إا¤
ن -ه -أئ -ي -أت ك -أأسس أا· إاف -ري -ق -ي -أ ال -ك -أمÒون
.2019
وقال سضانتفيلت إان تشضكيلته سضتدخل مواجهة
الجزائر دون أاي عقدة وسضتحاول تحقيق نتيجة
إاي-ج-اب-ي-ة تسض-م-ح ل-م-ن-ت-خب غ-ام-بيا بالتنافسس على
بطاقة التأاهل إالى الكان ،وهواأ’مر الذي يعتبره
متاحا لفريقه إاذا حقق نتيجتين إايجابيتين في
اللقاءين المقبلين في شضهر سضبتمبر أامام الخضضر
وتوغو.
وصض-رح ال-ت-ق-ن-ي ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي متحدثا عن حظوظ
منتخب غامبيا في تصضفيات كأاسس إافريقيا .وقال:
«لم يتمكن منتخب غامبيا من الفوز بأاي مباراة
في تصضفيات كأاسس إافريقيا خÓل الخمسس سضنوات
الماضضية ،لن أاقول إان التأاهل إالى الكان ضضروري
ل -ن -ا ،ل -ك -ن ي -جب ع -ل-ي-ن-ا ل-عب م-ب-اراة ك-ب-ي-رة أام-ام
ال-م-ن-ت-خب ال-ج-زائ-ري ،أ’ن-ن-ا ’ ن-خشض-ى م-ن-ت-خ-ب-ي
توغووالبينين» .مضضيفا «نحن نحترم كل البلدان
وأاعتقد أاننا نملك اإ’مكانيات وإاذا حققنا نتيجتين
إايجابيتين في اللقاءين المقبلين سضنرى إان كان
ذلك يكفي للوصضول إالى النهائيات».
وتحدث سضانتفيلت عن مواجهة المنتخب الوطني
قائ« :Óأاظن أان غامبيا لديها اإ’مكانيات لتقديم

مباراة كبيرة أامام المنتخب الجزائري الذي يملك
م-ن-ت-خ-ب-ا ق-وي-ا ،ل-يسس ب-الÓ-ع-ب-ي-ن ال-م-ح-ترفين في
أاوروب-ا ف-ق-ط ول-ك-ن ب-الÓ-ع-ب-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ي-ن الذين
ينشضطون في البطولة الجزائرية ،لديهم ’عبين
أاقوياء» .كما كشضف مدرب غامبيا عن المعلومات
التي جمعها عن الخضضر .وقال «عاينت  5مباريات
للمنتخب الجزائري ،أاعلم أان لديه مدربا جديدا
وه-وج-م-ال ب-ل-م-اضض-ي ال-ذي ك-ان ’ع-ب-ا ق-دي-م-ا لي
حينما كنت أادرب نادي الغرافة القطري ،نعرف
اإ’مكانيات الفردية وبعضس نقاط ضضعف المنتخب
الجزائري».

ا’–أدية ا÷زائرية للمبأرزة

توقيع اتفاقية تعاون ب Úا÷زائر وايطاليا
وقعت ا’–أدية ا÷زائرية للمبأرزة مع
نظÒتهأ ا’يطألية يوم اÿميسس بأ÷زائر
ال -ع -أصص-م-ة ع-ل-ى ات-ف-أق-ي-ة ت-ع-أون ذات ط-أب-ع
Œأري م - -ن شص - -أأن - -ه - -أ أان تسص- -م- -ح ل- -لشص- -رك- -أء
ا’ق-تصص-أدي Úل-ه-أت Úال-ه-يئت ÚالريأضصيتÚ
بألعمل بحرية ‘ ك Óالبلدين.

«ه -ذه ا’ت -ف -اق-ي-ة سض-تسض-م-ح لشض-رك-ائ-ن-ا ب-ع-رضس
عÓماتهم اأثناء المنافسضات باإيطاليا اإلى جانب
ال-م-ن-افسض-ات ال-ع-ال-م-ي-ة اأوم-راح-ل ك-اأسس العالم،
ون -فسس الشض -يء ب -ال -نسض -ب -ة لشض -رك -اء ا’ت -ح-ادي-ة
ا’إي-ط-ال-ي-ة اأث-ن-اء ت-ن-ظ-يم منافسضات بالجزائر».
(رئيسس ا’تحادية الجزائرية للمبارزة)
وصضرح رئيسس ا’تحادية الجزائرية للمبارزة،
عبد الروؤوف برناوي اأثناء مراسضم التوقيع التي
جرت بحضضور سضفير اإيطاليا بالجزائر ،باسضكال
ف-ي-رارا ورئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ا’ول-م-ب-ي-ة وال-ري-اضضية
ال-ج-زائ-ري-ة مصض-ط-ف-ى ب-راف ،اأن «ا’تحاديتين
ال-ج-زائ-ري-ة وا’إي-ط-ال-ي-ة ل-ل-م-بارزة قررتا توقيع
هذه ا’تفاقية المتمثل موضضوعها في تطوير
وتشض- -ج- -ي -ع اإشض -راك ال -م -وؤسضسض -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
وال -خ -اصض -ة ل -ل-ري-اضض-ة وت-ع-زي-ز ال-ت-ب-اد’ت ب-ي-ن

ال -م -وؤسضسض -ات ال-ج-زائ-ري-ة وا’إي-ط-ال-ي-ة وت-رق-ي-ة
الثقافة والسضياحة بين البلدين».
م-ن ج-ه-ت-ه ،اأك-د رئ-يسس ا’ت-ح-ادي-ة ا’إي-ط-ال-ي-ة،
ج-ي-ورج-ي-وسض-ك-ارسض-واأن ه-ذه ا’ت-ف-اقية مشضروع
رائد يعود بالفائدة لك Óالبلدين».
وقال «اليوم هويوم تاريخي للجزائريين الذين
يحتفلون بالذكرى ال 56لعيد ا’سضتقÓل ،بل
اأيضضا لهيئتينا الرياضضيتين اللتان سضتتقاسضمان
من ا’آن فصضاعدا خبرة جديدة في المجالين
التجاري وا’قتصضادي».
واأث -ن -اء ت -دخ -ل-ه ،دع-ا السض-ي-د سض-ك-ارسض-ون-ظ-ي-ره
الجزائري للمشضاركة في ورشضة مبارزة باإيطاليا
التي سضتنظم بباليرموشضهر اأكتوبر المقبل.
وب- -خصض- -وصس ال- -ج- -انب ال- -ت -ق -ن -ي ،ذك -ر رئ -يسس
ا’تحادية الجزائرية للمبارزة بوجود شضراكة
ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال ،ق-ائ« Ó-ل-دينا
ب -روت -وك -ول ات -ف -اق ’سض -ي -م -ا ل -ت-ك-وي-ن ال-ح-ك-ام
وال -م-درب-ي-ن وسض-ن-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ت-ب-اد’ت-ن-ا
ل -تشض -ج-ي-ع ري-اضض-ي-ي-ن-ا ل-ل-وصض-ول اإل-ى مسض-ت-وي-ات
عالية»
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إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء
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الخميسس  ٣٠أاوت  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ١٩ذي الحجة  ١٤٣٩هـ

هام جدإ
هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

العدد
١77٣٣

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

دمّرت ›تمعات وأاسصر وفّرقت أاحّبة

إإلشساعة وخطرها وكيف عا÷ها إلسسÓم
ب Úا◊ Úواآ’خر نسصمع عن إاشصاعات تبث وتنشصر وأاكاذيب
تبعث وترسصل .هذه اإ’شصاعات التي لها خطر عظيم وشصر كب.Ò
فكم دمرت من ›تمعات وهدمت من أاسصر ،وفرقت ب Úأاحبة.
كم أاهدرت من أاموال ،وضصيعت من أاوقات .كم أاحزنت من
قلوب ،وأاولعت من أافئدة ،وأاورثت من حسصرة .وإاذا أاردت أان
تعلم عظيم شصرها ،فانظر ‘ حادثة اإ’فك :كيف أان النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ مكث شصهرا كام Óوهو مهموم ﬁزون’ ،
وحي ينزل يب Úله حقيقة اأ’مر ،و’ يعرف عن أاهل بيته إا’
ال -ط -ه -ر وال-ع-ف-اف .ول-ق-د ف Ïك-ث Òم-ن اŸسص-ل-م Úب-نشص-ر ه-ذه
اإ’شص -اع -ات وت -ردي -ده -ا دون ن -ظ -ر ‘ ال-ن-ت-ائ-ج ،ودون ن-ظ-ر ‘
الشص- - - - - - - - - - -رور ال- - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - -اŒة ع- - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - -ا.
لقد عالج اإ’سصÓم قضصية اإ’شصاعة عن طريق ثÓث نقاط:
أا  -ال - - - - - - - -ن - - - - - - - -ق - - - - - - - -ط - - - - - - - -ة اأ’و :¤ال - - - - - - - -ت - - - - - - - -ث- - - - - - - -بت.
Óشص -اع -ة م -ن ال -ف -اسص-ق.Ú
ب  -ال -ن -ق -ط -ة ال -ث -ان -ي -ة :ال -ن -اق -ل ل  -إ
ت  -ال- -ن- -ق- -ط- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة :ال- -ت- -ف- -ك- -ر ‘ ع- -واقب اإ’شص- -اع- -ة.
وقبل البدء ‘ تفصصيل هذه النقاط ’بد من التنبيه على أ’مر
مهم جدا ،أا’ وهو :أان الله سصبحانه وتعا ¤جعل العÓج لقضصية
اإ’شصاعة من خÓل الناقل Úلها من اŸؤومن Úأانفسصهم دون
الÎكيز على مصصدر اإ’شصاعة ،وذلك أ’ن مصصدر اإ’شصاعة قد
يكون من أاهل النفاق أاومن الكفار أاومن اأ’عداء ،وهؤو’ء ’
حيلة معهم ،فإان من دأابهم نشصر اإ’شصاعة إ’ضصعاف اŸسصلم.Ú
نعم قد ورد –ذير للمسصلم Úأان يكذبوا الكذبة ثم يبثوها (كما
‘ ح - - -ديث ج - - -اب - - -ر ب - - -ن سص - - -م - - -رة ع - - -ن - - -د ال - - -ب - - -خ- - -اري).
لكن هذه اإ’شصاعات ما كان لها أان تنتشصر لو قابلها اŸؤومنون
باŸنهج الربا Êلتلقي اأ’خبار وتلقي اإ’شصاعات.

أا -إارج- - - - - - - - - - - - -اع اأ’م- - - - - - - - - - - - -ر أ’ه- - - - - - - - - - - - -ل ا’خ- - - - - - - - - - - - -تصص- - - - - - - - - - - - -اصس:
يقول الله تعا( :¤وإاذا جاءهم أامر من اأ’من أاواÿوف أاذاعوا به ولوردوه إا¤
الرسصول وإا ¤أاو‹ اأ’مر منهم لعلمه الذين يسصتنبطونه منهم) ،اأ’نعام قال
الشصيخ السصعدي( :هذا تأاديب من الله لعباده عن فعلهم غ ÒالÓئق ،وأانه
ينبغي لهم إاذا جاءهم أامر من اأ’مور اŸهمة واŸصصالح العامة؛ ما يتعلق
بسصرور اŸؤومن Úأاو اÿوف الذي فيه مصصيبة عليهم أان يتثبتوا و’ يسصتعجلوا
بإاشصاعة ذلك ا ،Èÿبل يردونه إا ¤الرسصول وإا ¤أاو‹ اأ’مر منهم؛ أاهل الرأاي
وال - - -ع - - -ل - - -م وال - - -ع - - -ق - - -ل ال - - -ذي - - -ن ي - - -ع - - -رف - - -ون اŸصص - - -ال- - -ح وضص- - -ده- - -ا.

فإان رأاوا ‘ إاذاعته مصصلحة ونشصاطا للمؤومن Úوسصرورا لهم و–رزا من
أاع - - - - - - - - - - - - - -دائ - - - - - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - - - - - -م :ف - - - - - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - -وا ذلك.
فإان رأاوا ليسس من اŸصصلحة أاو فيه مصصلحة ولكن مضصرته تزيد على مصصلحته
 ⁄ي -ذي -ع -وه) ـ ف -ك -م م -ن إاشص -اع -ة ك -ان ب -اŸك -ان ت  ‘Ó-شص -ره -ا بسص -ؤوال أاه -ل
ا’ختصصاصس.
’خÒة التي انتشصرت عن إادخال شصمام به فÒوسس ا’يدز؛ ترى
’شصاعة ا أ
هذه ا إ
’شصاعات و’ يكلف نفسصه
الواحد منا يرسصل عشصرات بل مئات الرسصائل لهذه ا إ
أان يتصصل على طبيب فيسصأاله :هل Áكن أان ينتقل هذا الفÒوسس به الطريقة؟
’مر ع Èا÷هات اıتصصة لوجدنا عندها
’شصاعة لو’ة ا أ
لوأارجعنا هذه ا إ
’شص- - - - - - - - - -اع- - - - - - - - - -ة.
ال - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -م ب- - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - -ال ت- - - - - - - - - -لك ا إ
’شص- - - - - - - - - -اع- - - - - - - - - -ة:
ب -ال- - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - -ف- - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - -ر ‘ ﬁت- - - - - - - - - -وى ا إ
’شصاعة الذي قد يحمل ‘ طياته
إان كث Òمن اŸسصلم ’ Úيفكر ‘ مضصمون ا إ
’شصاعة ،بل تراه يسصتسصلم لها وينقاد لها وكأانها من اŸسصلمات.
كذب تلك ا إ
’شصاعات Ÿا انتشصرت
ولوأاعطينا أانفسصنا ولو للحظات ‘ التفكر ‘ تلك ا إ
إاشص- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة أاب - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -دا.
’فك فقال سصبحانه( :إاذ
لقد ب Úالله حال اŸؤومن Úالذين تكلموا ‘ حادثة ا إ
ت -ل -ق -ون -ه ب -أالسص -ن -ت -ك -م وت -ق -ول -ون ب -أاف -واه -ك -م م -ا ل -يسس ب-ه ع-ل-م)[ ،ل-ن-ور].
ان- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ظ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ر ي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ا أاخ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ي:
’خبار بسصمعه ’
’نسصان يتلقى ا أ
(إاذ تلقونه بأالسصنتكم) أانه من البديهي أان ا إ

’ ريب أان نعم الله تعا ¤على عباده كثÒة ’ –صصى؛ إاذ إان إاحصصاءها خارج
عن مقدور البشصر؛ مصصداًقا لقول الله عز وجل ‘ ﬁكم تنزيلهَ{ :وإاِن َتُعtدوا ْ
ح ُصصوَها إاِsن الّلَه َلَغُفوٌر sرِحيٌم}[،النحل .]١٨ :وكÌة النعم من
ِنْعَمَة الّلهِ َ’ ُت ْ
اŸنعم ،واإ’نسصان ’ Áكنه أان ُيؤودي حقها إا’ بالشtصكر عليها ومن هذه النعم أانه
تبارك وتعا ¤أاحسصن إالينا بإا“ام فريضصة الصصيام ،ثم إاقامة شصعÒة صصÓة العيد
‘ يوٍم أاعظَم اللُه قدَره ،والذي نسصأاله جل ‘ عÓه القبول والتوفيق للتمسصك
بالدين وشصرائع اإ’سصÓم .الشtصكر اعÎاف باŸنعم والنعمة ،بل هوسصبب من
أاسصباب حفظ النعمة وزيادتها ،قال الله تعاﬁ ‘ ¤كم تنزيلهَ{ :وإاِْذ َتَأاsذَن َرtبُكْم
لَِئن شَصَكْرُتْم َأ’ِزيَدsنُكْم َولَِئن َكَفْرُتْم إاِsن َعَذاِبي لَشَصدِيٌد}[إابراهيم ،]7 :فهذا
وهيب بن الورد ُيسصأال عن ثواب شصيء من اأ’عمال ،كالطواف ونحوه ،فيقول’ :
تسصأالوا عن ثوابه ،ولكن سَصُلوا ما الذي على َمن ُوuفَق لهذا العمل من الشtصكر،
للتوفيق واإ’عانة عليه .وقد قيل :إاذا أانت َ ⁄تْزَدْد على ُكuل ِنعمةٍ *** Ÿوليَكها
ت بشصاِكر فكل نعمة على العبد من الله ‘ دين أاودنيا –تاج إا ¤شصكٍر
شُصْكًرا فل ْسص َ
عليها ،ثم التوفيق للشtصكر عليها نعمة أاخرى –تاج إا ¤شصكر ثان ،ثم التوفيق
للشtصكر الثا Êنعمة أاخرى –تاج إا ¤شصكر آاخر ،وهكذا أابًدا ف Óيقدر العباد على
القيام بشصكر النعم ،لكن هناك كث Òمن الوسصائل التي تع Úعلى شصكر النعم
وزيادتها نذكر منها:
 - ١ترك اŸعاصصي :قال ﬂلد بن ا◊سص( :Úالشصكر ترك اŸعاصصي) ،و‘
‹ صصاعد ،أا–بب
بعضس اآ’ثار اإ’لهية{ :ابن آادم! خÒي إاليك نازل ،وشصّرك إا ّ
‹ باŸعاصصي}.
إاليك بالنعم ،وتتبغضس إا ّ
 - ٢اإ’عÎاف له بالنعمة :والثناء بها عليه ،وعدم اسصتخدامها ‘ شصيء من
معاصصيه ،وقد سصبق ا◊ديث عن ذلك
 - ٣النظر إا ¤أاهل الفاقة والبÓء :فإان ذلك يوجب احÎام النعمة وعدم
احتقارها ،ولذلك قال النبي{ :إاذا نظر أاحدكم إا ¤من ُف ّضصل عليه ‘ اŸال
واÿلق فلينظر إا ¤من هو أاسصفل منه ‡ن َف ُضصل عليه متفق عليه .و‘ رواية:
انظروا إا ¤من هو أاسصفل منكم ،و’ تنظروا إا ¤من هو فوقكم فهو أاجدر أا’

تزدروا نعمة الله عليكم}.
قال النووي :قال ابن جرير وغÒه :هذا حديث جامع أ’نواع ا ،Òÿأ’ن
اإ’نسصان إاذا رأاى من ُف ّضصل عليه ‘ الدنيا طلبت نفسصه مثل ذلك ،واسصتصصغر ما
عنده من نعمة الله تعا ،¤وحرصس على ا’زدياد ليلحق بذلك أاويقاربه ،هذا هو
اŸوجود ‘ غالب الناسس ،وأاما إاذا نظر ‘ أامور الدنيا إا ¤من هودونه فيها،
ظهرت له نعمة الله عليه وشصكرها ،وتواضصع وفعل فيه اÒÿ
 ٤ـ معرفة أان اإ’نسصان Ãنزلة العبد اŸملوك لسصيده :وأانه ’ Áلك شصيئًا على
اإ’طÓق ،وأان كّل ما لديه إا‰ا هو ﬁضس عطاء من سصيده .قال ا◊سصن( :قال
موسصى :يا رب! كيف يسصتطيع آادم أان يؤودي شصكر ما صصنعت إاليه؟ خلقته بيديك،
ونفخت فيه من روحك ،وأاسصكنته جنتك ،وأامرت اÓŸئكة فسصجدوا له .فقال :يا
موسصى! علم أان ذلك مني فحمد Êعليه ،فكان ذلك شصكر ما صصنعت إاليه!).
ولذلك ثبت ‘ الصصحيح Úأان النبي قام حتى تقطرت قدماه .فقيل له :أاتفعل
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأاخر؟ فقال عليه الصصÓة والسصÓم:
«أاف Óأاكون عبدا ً شصكورا ً» .أاي أان كل ما فعله الله تعا ¤بي من ا’صصطفاء
والهداية واŸغفرة هوﬁضس عطاء منه سصبحانه يسصتحق عليه ا◊مد والشصكر،
فما أانا إا’ عبد له سصبحانه.
 - 5اإ’نتفاع بالنعم وعدم كنزها :فعن عمروبن شصعيب عن أابيه عن جده أان
النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ قال« :كلوا واشصربوا وتصصّدقوا من غ Òمبخلة و’
سص -رف ،ف -إان ال -ل -ه ي -حب أان ي -رى أاث-ر ن-ع-م-ت-ه ع-ل-ى ع-ب-ده»[ ،أاح-م-د وال-نسص-ائ-ي
والÎمذي وصصححه ا◊اكم
 - 6الصصدقة والبذل والعطاء :فإان ذلك من عÓمات شصكر النعم ،ولذلك روي
أان داود عليه السصÓم كان يقول ‘ دعائه( :سصبحان مسصتخرج الشصكر بالعطاء).
ودعي عثمان بن عفان إا ¤قوم على ريبة ،فانطلق ليأاخذهم ،فتفرقوا قبل أان
يبلغهم ،فأاعتق شصكرا ً لله ،أا’ يكون جرى على يديه خزي مسصلم!!
 - 7ذكر الله عّز وجل :فالشصكر ‘ حقيقته هوذكر لله عز وجل ،وورد عن
›اهد ‘ قوله تعا{ :¤إاِsنُه َكاَن َعْبدا ً شَصُكورا ً}[ ،اإ’سصراء . ٣:قال ⁄( :يأاكل

وإاليك تفصصيل تلك النقاط:
أإ  -إل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ط- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة إألو :¤التثبت:
يقول الله تعا( :¤يا أايها الذين آامنوا إان جاءكم فاسصق بنبأا فتبينوا ،)...
و‘ ق- - - - - - -راءة أاخ- - - - - - -رى (ف - - - - - -ت - - - - - -ث - - - - - -ب - - - - - -ت - - - - - -وا).
ا◊جرات6:
فأامر الله بالتب Úوالتثبت ،أ’نه ’ يحل للمسصلم أان يبث خÈا دون أان يكون
متأاكدا من صصحته.

والتثبت له طرق كثÒة؛ فمنها:

ب -لسص -ان -ه ،ول -ك -ن أاول -ئك ال-ن-ف-ر م-ن الصص-ح-اب-ة ⁄
يسص -ت -ع -م -ل-وا ال-ت-ف-كÁ ⁄ ،Òروا ذلك ا Èÿع-ل-ى
ع-ق-ول-ه-م ل-ي-ت-دب-را ف-ي-ه ،ب-ل ق-ال ال-ل-ه ع-نهم أانهم
’فك بأالسصنتهم ثم يتكلمون بها
يتلقون حادثة ا إ
بأافواههم من شصدة سصرعتهم ‘ نقل ا Èÿوعدم
ال- - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - -ف- - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - -ر ف - - - - - - - - -ي - - - - - - - - -ه.
ولوتفكر الصصحابة قلي Óلوجدوا أانه من أاﬁل
اÙال أان يكون ‘ فراشس أاطهر اÿلق شصيء
يعيبه ،كيف Áكن أان تتهم زوجة أافضصل البشصرية
الذي اصصطفاه الله بتهمة الفاحشصة؟ إان هذا ’
ي- - - - - - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - - - -ل أاب - - - - - - - - - - - - - -دأا.
Óشصاعة من الفاسصقÚ
ب  -إلنقطة إلثانية :الناقل ل إ
’ية السصابقة يقول الله تعا( :¤يا أايها الذين
‘ا آ
آامنوا إان جاءكم فاسصق بنبأا فتبينوا  ،)...فجعل
الله من نقل ا Èÿدون تثبت من الفاسصق.Ú
’خ-ب-ار دون ال-ت-أاك-د م-ن صص-ح-ت-ه-ا
ف-م-ج-رد ن-ق-ل ا أ
’ن هذه اأ’خبار ليسس كلها
موجب للفسصق؛ وذلك أ
صصحيح ،بل فيها الصصحيح والكاذب ،فكان من
نقل كل خ Èوأاشصاعه؛ داخل ‘ نقل الكذب ،لذا
ج- - - - -ع - - - -ل - - - -ه ال - - - -ل - - - -ه م - - - -ن ال - - - -ف - - - -اسص - - - -ق.Ú
وقد صصرح النبي ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ بذلك
ففي صصحيح مسصلم( :كفى باŸرء كذبا أان ٍ ُيحّدث
ب- - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - -ل م- - - - - - - - - - -ا سص - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - -ع).
فاŸؤومن ’بد له من ا◊ذر ‘ أان يكون عند الله
م - - - - - -ن ال - - - - - -ف - - - - - -اسص - - - - - -ق( Úال - - - - - -ك- - - - - -اذب.)Ú
وكفى  -والله  -بذلك كبÒة عظيمة من كبائر
الذنوب.
ف - - - -ال- - - -ع- - - -اق- - - -ل ي- - - -ع- - - -ل- - - -م أان- - - -ه ل- - - -يسس ك- - - -ل م- - - -ا يسص- - - -م- - - -ع ي- - - -ق- - - -ال.
Óشص- - - - -اع- - - - -ة وال- - - - -نشص- - - - -ر.
و’ ك - - - - -ل م - - - - -ا ي - - - - -ع - - - - -ل- - - - -م يصص- - - - -ل- - - - -ح ل - - - - -إ
بل قد يكون ا Èÿصصحيحا ولكن ’ مصصلحة ‘ نشصره أابدا ،كما مر معنا ‘
كÓم الشصيخ السصعدي.
ال- - - - -ت- - - - -ف- - - - -ك- - - - -ر ‘ ع- - - - -واقب اإ’شص- - - - -اع - - - -ة
ث  -إل- -ن- -ق- -ط- -ة إل- -ث -ال -ث -ة:
Óية السصابقة ‘ سصورة ا◊جرات يقول الله تعا( :¤أان
وعودة مرة ثالثة ل آ
تصص - -ي - -ب- -وا ق- -وم- -ا ب- -ج- -ه- -ال- -ة ف- -تصص- -ب- -ح- -وا ع- -ل- -ى م- -ا ف- -ع- -ل- -ت- -م ن- -ادم،)Ú
ه  Ó- - - - - - - -ت- - - - - - - -ف- - - - - - - -ك- - - - - - - -رت ‘ ن- - - - - - - -ت- - - - - - - -ائ- - - - - - - -ج اإ’شص- - - - - - - -اع- - - - - - - -ة.
ه Ó- - - - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - - - -دب - - - - - - - - - - -رت ‘ ع - - - - - - - - - - -واق - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - - -ا.
اع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م أاخ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ي:
إان كل خسصارة ،كل هم وغم أاصصاب أاخاك اŸسصلم ،كل أاموال أاهدرت بسصبب
إاشصاعتك التي نشصرتها أاو سصاعدت ‘ نشصرها فلك نصصيب من اإ’ثم فيها.
(ف- - - - - -تصص- - - - - -ب- - - - - -ح- - - - - -وا ع- - - - - -ل- - - - - -ى م- - - - - -ا ف - - - - -ع - - - - -ل - - - - -ت - - - - -م ن - - - - -ادم،)Ú
’شصاعة ،ويظهر ‘ اآ’خرة
ويظهر الندم ‘ الدنيا Ÿن تفكر ‘ عاقبة نشصر ا إ
للغافل Úعندما يجدون ا÷بال من السصيئات كتبت عليهم ( و–سصبونه هينا
وهوعند الله عظيم ).

إلشسكر وعوإمله إŸسساعدة على زيادة إلنعم وإسستمرإرها
شصيئًا إا’ حمد الله عليه ،و ⁄يشصرب شصرابًا إا’ حمد الله عليه ،و ⁄يبطشس بشصيء
قط إا’ حمد الله عليه ،فأاثنى الله عليه أانه كان عبدا ً شصكورا ً ) .وقال النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ « :إان الله لÒضصى عن العبد أان يأاكل اأ’كلة فيحمده عليها،
أاو يشصرب الشصرية فيحمده عليها» ،مسصلم
 - ٨التواضصع وترك الِك :Èفالك Èيضصاد الشصكر ،أ’ن حقيقة الك Èهو ظن العبد
أانه اŸالك اŸتصصرف ،والشصكر هو ا’عÎاف لله عز وجل بذلك.
 - ٩شصهود مشصهد التقصص ‘ Òالشصكر :وذلك بأان يعرف العبد أانه مهما بالغ ‘
الشصكر ،فاإنه لن يوفى حق نعمة واحدة من نعم الله تعا ¤عليه ،بل إان الشصكر
ي له
نفسصه نعمة –تاج إا ¤شصكر ،ولذلك قيل :إان كان شصكري نعمُة الله نعمًة عل ّ
‘ مثلها يجب الشصكر فكيف وقوع الشصكر إا’ بفضصله وإان طالت اأ’يام واتصصل
العمر.
› - ١٠اهدة الشصيطان وا’سصتعاذة بالله منه :قال ابن القّيم( :وŸا عرف
عدوالله إابليسس قدر مقام الشصكر وأانه من أاجل اŸقامات وأاعÓها ،جعل غايته
أان يسصعى ‘ قطع الناسس عنه فقالُ{ :ثsم آ’ِتَيsنُهم uمن بَْيِن َأاْيدِيِهْم َومِْن َخْلِفِهْم
َوَعْن َأاْيَماِنِهْم َوَعن شَصَمآاِئِلِهْم َوَ’ َتِجُد َأاْكَثَرُهْم شَصاِكِريَن}[ ،اأ’عراف.]١7:
 - ١١ترك ﬂالطة أاهل الغفلة :فإان ﬂالطتهم تنسصي الشصكر وتقطع العبد عن
التفكر ‘ النعم .قيل للحسصن :هاهنا رجل ’ يجالسس الناسس ،فجاء إاليه فسصأاله
عن ذلك ،فقال :إا Êأامسصي وأاصصبح ب Úذنب ونعمة ،فرأايت أان أاشصغل نفسصي عن
الناسس با’سصتغفار من الذنب ،والشصكر لله على النعمة ،فقال له ا◊سصن :أانت
عندي يا عبد الله أافقه من ا◊سصن.
 - ١٢الدعاء :بأان يجعلك الله تعا ¤من الشصاكرين ،وأان يوفقك لطريق الشصكر
ومنزلته العالية .ولذلك ثبت أان النبي قال Ÿعاذ رضصي الله عنه{ :والله اإÊ
أ’حبك ،ف Óتنسصى أان تقول دبر كل صصÓة« :الّلهم أاعني على ذكرك وشصكرك
وحسصن عبادتك»[ ،أاحمد وأابوداود والنسصائي وهوصصحيح] .وصصلى الله وسصلم
وبارك على نبينا ﬁمد وعلى آاله وصصحبه وسصلم.
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كاريكات /ÒعنÎ

الفريق ڤايد صشالح  :السشهر على تأام Úوحماية
اŸنششآات واُŸركبات القتصشادية والطاقوية

@ تنصشيب اللواء حسشان عÁÓية كقائد للناحية العسشكرية الرابعة بورقلة اليوم

ششرع الفريق أاحمد ڤايد صشالح نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الششعبي امسس الربعاء ‘ زيارة
عمل إا ¤الناحية العسشكرية الرابعة بورقلة
 ،حيث قام ‘ اليوم األول من الزيارة،
وبعد مراسشم السشتقبال ،عقد لقاء مع
قيادة وإاطارات الناحية العسشكرية الرابعة،
جدد الفريق التذكÃ Òا أاوكل من مهام
رئيسشية لهذه الناحية“ ،اششيا مع األهمية
السشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا إاق-ل-ي-مها
بكافة خصشوصشياته ا÷غرافية وا◊دودية،
باعتبارها “ثل ا÷هة ا÷نوبية الششرقية
للوطن ،والتي تعود لها ،ليسس فقط ،مهمة
الدفاع عن أامن وسشيادة ا÷زائر ‘ هذه
اŸنطقة ا◊يوية وحماية ترابها الوطني
م- -ن أاي- -ة ﬁاول- -ة م -ع -ادي -ة م -ه -م -ا ك -انت
ط -ب-ي-ع-ت-ه-ا ،ب-ل أايضش-ا ،السش-ه-ر ع-ل-ى ت-أامÚ
Ÿركبات القتصشادية
وحماية اŸنششآات وا ُ
وال-ط-اق-وي-ة م-ن-ه-ا ب-اÿصش-وصس ،اŸنتششرة
ع Èإاقليم الناحية.
م -ن ه -ن -ا ط-لب ال-ف-ري-ق م-ن ا◊ضش-ور،
وم-ن خÓ-ل-ه-م ك-اف-ة أاف-راد ال-ن-اح-ي-ة ،ب-أانه
يتحتم عليهم ‘ هذه اŸنطقة العملياتية،
مضش- -اع- -ف- -ة ال- -ي- -ق- -ظ- -ة وإادراك األب -ع -اد

ا◊ق -ي-ق-ي-ة ل-ن-ج-اح اŸه-ام اŸن-وط-ة ب-ه-م،
والÎك -ي -ز ع -ل -ى كسشب ع -وام -ل ال -ت -م -رسس
ال-ق-ت-ا‹ وال-ع-م-ل-ي-ات-ي م-ن خÓ-ل ال-ت-طبيق
الصشارم لÈامج التحضش Òالقتا‹ ولكافة
التوصشيات والتعليمات اŸتكيفة مع طبيعة
اŸهام اŸتعددة اŸوكلة.

ا◊فاظ على ا÷اهزية العملياتية
والقتالية الرفيعة اŸسشتوى
ف- -م- -ه- -م- -ة ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ا÷اه -زي -ة
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة وال-ق-ت-ال-ية الرفيعة اŸسشتوى،
ي-ؤوك-د ال-ف-ري-ق ،ه-ي ره-ن ال-ت-ق-ي-د ال-دق-يق
بالتنفيذ الوا‘ والسشليم لÈامج التحضشÒ
ال -ق -ت -ا‹ ب -ك -اف -ة مسش -ت -وي -ات -ه ،ث-م إاج-راء
التمارين التكتيكية والبيانية التي يتع Úأان
تكون ششاهدا على مدى اسشتيعاب األفراد
بكافة فئاتهم Ÿا ” تلقينهم من معلومات
ومعارف وفنون عسشكرية ،ومدى –كمهم
‘ م- -ن- -ظ- -وم- -ات األسش- -ل- -ح- -ة ال- -عصش- -ري -ة
واŸتطورة اŸتوفرة لديهم.
الفريق أاكد أانه على يق Úتام بأان أافراد
الناحية العسشكرية الرابعة ،اŸكلف Úبأاداء
واج- -ب- -ه -م ال -وط -ن -ي ع -ل -ى مسش -ت -وى ه -ذه

اŸنطقة ا◊دودية ،سشيكونون دوما ،مثلما
عهدناهم ‘ ،مسشتوى اŸسشؤوولية اŸلقاة
على عاتقهم ،طالبا منهم بأان يتصشفوا ‘
كل وقت وح ،ÚبإاخÓصس النية والصشدق
‘ ال -ع -م -ل وال -وف -اء ب -ال -ع -ه -د ،وأان ت -ظ -ل
يقظتهم مضشاعفة ،وإاصشرارهم قوي على
بلوغ األهداف اŸسشطرة ،تششريفا منهم
Ÿوروث ا÷يشس الوطني الششعبي ،سشليل
جيشس التحرير الوطني.

التطبيق الصشارم لÈامج التحضشÒ
القتا‹ ولكافة اŸهام اŸتعددة اŸوكلة
هذا وسشيششرف الفريق اليوم اÿميسس
ب-اسش-م ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،القائد
األع-ل-ى ل-ل-ق-وات اŸسش-ل-ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع
ال -وط -ن -ي ،ع -ل -ى م -راسش -م ت -نصش-يب ال-ل-واء
حسشان عÁÓية كقائد للناحية العسشكرية
الرابعة بورقلة ،خلفا للواء عبد الرزاق
الششريف الذي أاُحيل إا ¤التقاعد.

ق.و

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة مناطق

تدمﬂ 3 Òابئ للجماعات الرهابية،ضشبط مسشدسص رششاشص ،وحجز مواد ﬂتلفة
‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وإاثر عملية
ب- -حث و“شش- -ي- -ط Ãن- -ط- -ق -ة أاولد ه Ó-ل
باŸدية/ن.ع ،1.كشش- -فت ودم -رت م -ف -رزة
ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،ي-وم  28أاوت
 ،2018ثÓ- -ث -ة (ﬂ )03اب -ئ ل -ل-ج-م-اع-ات
اإلره - -اب - -ي - -ة  ،و‘ إاط - -ار ت- -أام Úا◊دود
وﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م -ة ،ضش -ب -طت
مفرزة مششÎكة للجيشس الوطني الششعبي

بÈج ب- - -اج - -ي ﬂت - -ار/ن.ع ،6.مسش- -دسش- -ا
رششاششا من نوع كÓششنيكوف وﬂز)02( Ê
ذخÒة ‘ ،ح Úأاح- -ب- -طت م -ف -رزة أاخ -رى
بنفسس القطاع العملياتيﬁ ،اولة تهريب
( )4000ل Îمن الوقود على م Ïششاحنة.
من جهة أاخرى ،ضشبط حراسس ا◊دود
( )179ك- -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي -ف اŸع -ال -ج
بتلمسشان/ن.ع ‘ ،2.ح Úأاوقف عناصشر

ال-درك ال-وط-ن-ي ب-خ-نششلة/ن.ع ،5.م-ه-رب-ا
ب -ح -وزت-ه ( )1497وح- - -دة م - -ن ﬂت - -ل - -ف
اŸششروبات  ،وبع Úقزام/ن.ع ،6.ضشبط
حراسس ا◊دود ( )08قناط Òمن اŸواد
الغذائية ،فيما ” توقيف ( )48مهاجرا
غ Òششرعي من جنسشيات ﬂتلفة بكل من
غرداية واألغواط وتلمسشان.

أامن جيجل يحسسسس سسائقي الدرجات النارية

ق.و

وسشائقي نقل اŸسشافرين Ãخاطر عدم احÎام قانون اŸرور

أاطلقت صشبيحة امسس ،مصشالح أامن
ال-ولي-ة ح-م-ل-ة ت-وع-وي-ة –سش-يسش-ية لفائدة
سشائقي الدراجات النارية و سشائقي نقل
اŸسش -اف -ري -ن ع -ل -ى اŸسش -اف -ات ال-ط-وي-ل-ة
ا◊م -ل -ة ال -ت -ي أاشش -رف ع -ل -ي-ه-ا إاط-ارات و
Óم -ن
أاع -وان م -ن اŸصش -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة ل  -أ
ال -ع -م -وم-ي و خ-ل-ي-ة التصش-ال و ال-عÓ-ق-ات
ال -ع -ام -ة ،ك -انت ان -ط Ó-ق -ت -ه-ا م-ن م-فÎق
ال- -ط- -رق ك -ت -ام -ة وسش -ط اŸدي -ن -ة أاي -ن ”
–سش- -يسس وت- -وع -ي -ة سش -ائ -ق -ي ال -دراج -ات
ال -ن -اري -ة Ãخ -ت-ل-ف األضش-رار ،و اıاط-ر
ال -ت -ي ي -تسش -ب -ب-ون ف-ي-ه-ا ب-ارت-ك-اب-ه-م ب-عضس
اıالفات ،مع توزيع مطويات عليهم ‘
نفسس السشياق ،حيث سشجلت مصشالح أامن
الولية خÓل السشداسشي األول من السشنة
ا÷ارية ﬂ 1972الفة مرورية ،منها 1110
ﬂالفة متعلقة بعدم تقد Ëالوثائق858 ،

ﬂالفة خاصشة بعدم ارتداء خوذة األمن
من طرف سشائقي الدراجات النارية03 ،
ﬂالفات بسشبب Œاوز السشرعة اÙددة
بإاششارة رادارﬂ ،الفة واحدة ألجل السشÒ
‘ الŒاه اŸمنوع ،مع وضشع  18دراجة
نارية باÙششر لنعدام الوثائق ،فضشÓ
عن تسشجيل  87حادث مرور جسشما Êكان
سشائقي الدراجات النارية سشببا فيها خلف
 86جريح و  04وفيات ،النقطة الثانية من
ا◊م -ل-ة ك-انت ع-ل-ى مسش-ت-وى ﬁط-ة ن-ق-ل
اŸسشافرين الششرقية ،اسشتهدفت سشائقي
ن -ق -ل اŸسش-اف-ري-ن خ-اصش-ة ال-ع-ام-ل Úع-ل-ى
اŸسشافات الطويلة ،أاين عكف إاطارات و
أاع- -وان أام -ن ال -ولي -ة ع -ل -ى ت -وع -ي -ت -ه -م و
تذكريهم Ãخاطر اإلفراط ‘ السشرعة و
ضشرورة أاخذ قسشط من الراحة لسشÎجاع
ط -اق -ت -ه -م و م -واصش -ل -ة السش ،Òفضش Ó-ع-ن

ت -ذكÒه -م ب -ب -عضس ال -ت -ج -ه-ي-زات ال-واجب
ت -واج -ده -ا ب -اŸرك -ب-ة ع-ل-ى غ-رار ق-ارورة
إاط -ف -اء ال -ن -ار ،ال -ع-ج-ل-ة اإلضش-اف-ي-ة م-ث-لث
اÿطر ،علبة اإلسشعافات األولية ،إاضشافة
إا ¤ح-ث-ه-م ع-ل-ى ال-ت-ق-ي-د ب-ق-واع-د ال-قيادة
السشليمة حفاظا على أارواح اŸسشافرين،
هذا و تسشتمر هذه ا◊ملة إا ¤غاية 02
سشبتم Èمن السشنة ا÷ارية ،على مسشتوى
ﬂتلف األحياء و اÙاور وﬁطات نقل
اŸسشافرين اŸتواجدة ع Èتراب الولية
ضشمن قطاع اختصشاصس الششرطة و ذلك
باŸوازاة مع نهاية موسشم الصشطياف و
الدخول الجتماعي ا÷ديد و ما تعرفه
هذه اŸناسشبة من حركة و تنقل كثيف
للمواطن.Ú

جيجل :خالد العيفة

توخي ا◊يطة وا◊ذر أاثناء السسياقة

األمن الوطني يطلق حملة –سشيسشية لفائدة سشواق ا◊افÓت
‘ إاطار تفعيل اıطط التصشا‹
Óم- -ن ال- -وط- -ن- -ي،عشش- -ي- -ة
ا÷واري ل  - -أ
الدخول الجتماعي الذي يششهد تنقل
ع- -دد ك- -ب Òم- -ن اŸواط- -ن،Úأاط -ل -قت
Óمن الوطني ،حملة
اŸديرية العامة ل أ
ت -وع-وي-ة –سش-يسش-ي-ة ع Èك-ام-ل ت-راب
ال- -وط- -ن ،ل -ف -ائ -دة سش -واق ا◊اف Ó-ت،
لسشيما اصشحاب اŸسشافات الطويلة ،
‘ سشياق ا◊ملة التوعوية ” ،توزيع
ملصشقة بعنوان““السشياقة بتأا..ÊسشÓمة
ل- -ل- -ج- -م- -ي- -ع““ تÈز ضش -رورة السش -ي -اق -ة
اŸتأانية ،كما قدم اطارات ﬂتصشة
من المن الوطني جملة من النصشائح
واإلرششادات تدعوهم فيها ا ¤توخي

ا◊ي -ط -ة وا◊ذر أاث -ن -اء السش -ي-اق-ة م-ع
احÎام ق - -ان- -ون اŸرور وع- -دم Œاوز
السشرعة اÙددة ،دون التغاضشي عن
اŸراق-ب-ة ال-دوري-ة ل-ل-م-رك-ب-ة ،ح-ف-اظا
ع-ل-ى سشÓ-م-ة اŸسش-اف-رين ومسشتعملي
الطريق العام  ،كما نششطت اŸديرية
Óمن الوطني مضشمون ا◊ملة
العامة ل أ
ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ال-ت-وع-وي-ة عﬂ Èت-ل-ف
دع- -ائ- -م -ه -ا التصش -ال -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار
م -وق -ع -ه -ا الل-كÎو Êوك-ذا صش-ف-ح-ت-ي
ال-ف-ايسش-ب-وك وت-وي ،Îب-ه-دف ت-عميمها
ووصش -ول -ه -ا إا ¤اك Èع -دد ‡ك -ن م -ن
السشواق مع ا◊رصس على نششر ثقافة
مرورية سشليمة لدى مسشتعملي الطريق

العام بصشفة عامة ،للتقليل من حوادث
اŸرور ال - -ت - -ي أاصش- -ب- -حت تشش- -ه- -ده- -ا
ط- -رق- -ات- -ن -ا ،وق -امت مصش -ال -ح الم -ن
ال -وط -ن -ي ‘ ال -نصش-ف الول م-ن سش-ن-ة
 ،2018ب - -ت- -ن- -ظ- -ي- -م  371389نششاط
–سش -يسش -ي ت-وع-وي اŒاه مسش-ت-ع-م-ل-ي
ال -ط -ري -ق ال -ع -ام ، .وسش -ج-لت مصش-ال-ح
األمن الوطني خÓل السشداسشي األول
من السشنة ا÷ارية 7818 ،حادث مرور
من بينهم  251حادث تسشبب فيه سشواق
حافÓت نقل اŸسشافرين ،كما خلف
اج- -م -ا‹ ا◊وادث اŸسش -ج -ل -ة خ Ó-ل
نفسس الفÎة  9399مصشاب من بينهم
 315قتيل.

‘ عمليات أامنية متفرقة للشسرطة والدرك بتيارت

حجز  08بنادق صشيد غ Òمرخصشة

اف -ادت خ -ل -ي -ة الع Ó-م ل -ل -م -ج -م -وع-ة
الق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ت-يارت انه و
على اثر الدوريات التي تقوم بها فرق
ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ولي -ة ت -ي -ارت “ك -نت
ال-ف-رق-ة الق-ل-ي-م-ي-ة ل-لدرك الوطني لبلدية
ق- -رط -وف -ة م -ن ضش -ب -ط  08ب-ن-ادق صش-ي-د
تقليدية الصشنع كانت بحوزة ششخصش Úكانا
على م Ïسشيارة من نوع رونو Ãدخل
ب -ل -دي -ة ق-رط-وف-ة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رقم 23و على اثر ذلك ” حجز السشÓح
اŸذكور و توقيف اŸتورط ‘ ÚامتÓك
و اسشتعمال البنادق دون ترخيصس قانوÊ
وتقدÁهم امام ا÷هات القضشائية للنظر
‘ قضشيتهم.

...و حجز اك 4 Ìالف وحدة من
اŸششروبات الكحولية

“ك-ن ع-ن-اصش-ر ال-ف-رق-ة اŸتنقلة
للششرطة القضشائية بأامن ولية تيارات ،
م -ن ح-ج-ز  4183وح-دة م-ن اŸشش-روب-ات
الكحولية اŸنوعة وذلك يوم 22من ششهر
اوت ا÷اري  ،عملية ا◊جز جاءت بعد
تلقي معلومات تفيد بان ششخصس يدعى
شس.م  47يسشتغل منزله لبيع اŸششروبات
الكحولية بدون رخصشة Ãدينة تيارت ليتم
تشش -ك -ي -ل ف -وج م -ن مصش -ال -ح الم-ن ب-ال-زي
اŸد ÊلÎصشد اŸششتبه به  ،و بعد التاكد
” ابÓغ وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
تيارت الذي رخصس تفتيشس منزل اŸششبته
به بواسشطة اذن بالتفتيشس  ،و” العملية ‘
ظ- -رف ق -ي -اسش -ي ح -يث ” ضش -ب -ط ك -م -ي -ة

اŸششروبات الكحولية اŸذكورة من انواع
و احجام ﬂتلفة  ،ليتم تقد ËاŸتهم
امام وكيل ا÷مهورية الذي احال ملف
القضشية على اÙاكمة الفورية اين صشدر
امر اليداع للششخصس اŸذكور بتهمة البيع
و اŸتاجرة ‘ اŸششروبات الكحولية بدون
ترخيصس.

...وحادث مرور يؤودي ا ¤جرح 10
اششخاصص

ادى ان -ح -راف ح-اف-ل-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى
اÿط -وط ال -ط -وي -ل -ة ب Úولي -ت -ي بشش -ار و
سشيدي بلعباسس ‘ حدود السشاعة التاسشعة
لي Óا ¤جرح عششرة اششخاصس Ãا فيهم
سش- -ائ- -ق ا◊اف- -ل- -ة  ،ا◊ادث وق- -ع ÃفÎق
ل -ل-ط-ري-ق Úال-وط-ن-ي Úرق-م90و 23بولية
تيارت ،حيث كانت ا◊افلة متجهة نحو
ولي- -ة ت- -ي- -ارت ‘ ط- -ري -ق -ه -ا ا ¤سش -ي -دي
بلعباسس عندما  ⁄يحÎم السشائق اششارة
التوقف ÃفÎق الطرق اŸذكور وانطلق
ا ¤المام اين انحرفت ا◊افلة و انقلبت
 ،و قد سشارعت مصشالح ا◊ماية اŸدنية
للوحدت Úالثانويت Úلكل من دائرتي عÚ
الذهب و السشوقر ا ¤مكان ا◊ادث بعد
ابÓغها و” تقد Ëالسشعافات الولية
بع ÚاŸكان بينما ” نقل ا÷رحى ا¤
اŸؤوسشسش-ة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ق-رميط الناصشر
ب -السش -وق -ر ل -ت -ل-ق-ي ال-عÓ-ج و حسشب خ-ل-ي-ة
العÓم للحماية اŸدنية فان ا◊ادث ⁄
يخلف ضشحايا ‘ الرواح لكون اŸنحدر
الذي انقلبت به ا◊افلة  ⁄يكن وعرا بل

هو سشهل مفتوح و طويل ‡ا ادى دخول
ا◊افلة ‘ نفق و ‚اة ركاب ا◊افلة.

تيارت :ع.عمارة

وجه له طعنت Úعلى
مسستوى الرقبة

مقتل ششاب على يد
صشديقه بواسشطة خنجر

اه -ت -زت شش -وارع م-دي-ن-ة خ-نشش-ل-ة ل-ي-ل-ة
الثÓثاء إا ¤األربعاء اŸاضشي ،Úعلى وقع
جرÁة ششنعاء راح ضشحيتها ششاب ““ج.م““
يبلغ من العمر  24سشنة اثر تلقيه طعنات
خنجر على يد ششاب أاخر ““غ.ا““  19سشنة،
أاردت -ه ق -ت-ي Ó-ب-ح-ي ط-ري-ق ع Úال-ب-يضش-اء
باıرج الششما‹ للمدينة.
ا÷رÁة وق- - - -عت ب- - - -ا◊ي اŸذك- - - -ور
ب -ال -ق -رب م -ن مسش -ج -د ال -ن -ور ،أاي-ن دخ-ل
اŸت -ه -م والضش -ح -ي -ة وه -م -ا صش -دي-ق-ان ‘
م -ن -اوشش-ات كÓ-م-ي-ة Œه-ل أاسش-ب-اب-ه-ا ◊د
السشاعة سشرعان ما تطورت ليخرج ا÷اÊ
سشك Úمن جيبه ويوجه طعنت Úللضشحية
على مسشتوى الرقبة ما تسشبب ‘ وفاته ‘
ع ÚاŸكان .وقد ” توقيف ا÷ا Êمن
ط -رف الشش -رط -ة ف -ي -م -ا ” –وي -ل ج -ث -ة
الضشحية إا ¤مسشتششفى على بوسشحابة‘ ،
الوقت الذي باششر فيه قاضشي التحقيق
لدى ﬁكمة خنششلة –قيقا حول أاسشباب
هذا ا÷رم.

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي

