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ترحم على أروأح ششهدأء ألثورة ألتحريرية Ãقام ألششهيد

ب ـ ـن صصال ـ ـ ـح :ا’سصتق ـ ـ ـ ـÓل
يبقـ ـ ـى ع ـلى م ـ ـ ـ ـّر الزمـ ـ ـ ـ ـن
إافتخـ ـ ـ ـ ـ ـار ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريÚ
@ عيد يسصتمد منه الشصباب قوة نحو الغاية التي يريدونها
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لحتفــــالت عـــ Èألوطـــــــــن
«ألششعـــــب» ترصشـــــد أ إ

مشصاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع وإا‚ـ ـ ـ ـ ـازات ‘ ذكـ ـ ـ ـ ـرى
اسصتعـ ـ ـ ـ ـادة السصيـ ـ ـ ـ ـادة الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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لول
لضشوأء ‘ مقابÓت ألدور أ أ
بعدما خطف أŸنتخب ألوطني أ أ

‘ أ÷معة  20من أ◊رأك ألششعبي

Œديد العهد مع جزائر
حـ ـ ـرة واحـ ـدة موّح ـ ـدة
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يوأجهون تهما تتعلق بقضشايا نهب
ألعقار وألكسشب غ ÒأŸششروع

إايـ ـ ـ ـداع عب ـ ـد الغن ـ ـي هام ـ ـل واث ـ ـنÚ
من أابنائه ا◊بسس اŸؤوقت بسصجن ا◊راشس
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أانديـ ـ ـ ـ ـ ـة كـ ـ ـ ـ ـبÒة
تسصع ـ ـ ـ ـ ـى للفـ ـ ـ ـ ـ ـوز
بخدمـات الÓع ـبÚ
ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريÚ
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جلطـ ـي ب ـ ـ Úالشّصع ـ ـ ـر والّرقميـ ـ ـ ـة..
وخّدوسصي وبنّور يشصّرح ـ ـان واقع التّعلي ـ ـم

مثّقفون جزأئرّيون ‘ «موسشم
لربعÚ
أصشيلة ألّثقا‘» أ◊ادي وأ أ
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بلمهدي يشسرف على إشسغال
إلندوة إلوطنية إلطارإت
إلقطاع
يشش -رف وزي -ر الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوقاف يوسشف بلمهدي ،غدا،
ع- -ل- -ى ان- -ط- -لق أاشش- -غ -ال ال -ن -دوة
الوطنية إلطارات الششؤوون الدينية
واألوق- -اف ،وذلك ع- -ل -ى السش -اع -ة
 9:00صش - -ب - -اح - -ا ب- -دار اإلم- -ام
اÙمدية با◊راشض .

السشبت  06جويلية  2019م
الموافق لـ  03ذي القعد  1440هـ
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منتدى تكويني ألسساتذة
إللغة إألمازيغية
–تضش -ن ث -ان -وي -ة ال -ري -اضش-ي-ات
بالقبة غدا إا ¤غاية  10جويلية،
اŸنتدى التكويني اŸوجه لـ 70
أاسشتاذا ‘ اللغة األمازيغية على
مسش- -ت- -وى ولي- -ة ا÷زائ- -ر .ن- -ظ -م
ال -ل -ق -اء م-ن اÙاف-ظ-ة السش-ام-ي-ة
لم-ازي-غ-ي-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وزارة
ل -أ
الÎبية الوطنية ‘ سشياق سشلسشلة
اŸواع -ي -د ال -ت -ك -وي -ن -ي-ة Ÿراف-ق-ة
ال -ت -أاط Òال -ب -ي -داغ -وج-ي ل-ع-م-ل-ي-ة
ت-دريسض ال-ل-غ-ة الم-ازي-غ-ي-ة ،ح-يث
سش -ت -ك -ون م -راسش -م الف-ت-ت-اح ع-ل-ى
السش- -اع -ة  9:00صش-ب-اح-ا ب-ث-انوية
الرياضشيات بالقبة بحضشور وزير
الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة واألم Úال-ع-ام
لمازيغية.
للمحافظة السشامية ل أ

يقوم وزير اŸوارد اŸائية علي
ح -م-ام ،ال-ي-وم وغ-دا ب-زي-ارة ع-م-ل
وت-ف-ق-د Ÿشش-اري-ع ال-ق-ط-اع ب-ولي-ة
الغواط.

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

–دي إلرقمنة باللغة
إلعربية موضسوع ندوة وطنية
ينظم اÛلسض
األع - -ل - -ى ل - -ل - -غ- -ة
ال - -ع- -رب- -ي- -ة ن- -دوة
وط -ن -ي -ة ب -ع-ن-وان:
–دي ال- -رق -م -ن -ة
ب -ال -ل -غ -ة ال -ع-رب-ي-ة
ال -ي -وم وغ -دا ع -ل -ى السش-اع-ة 9:00
صشباحا باŸكتبة الوطنية ا◊امة.

حمام ‘ زيارة عمل
إإ ¤إألغوإط

دورة إسستثنائية للمجلسض
إلوطني لأÓرندي

١٧٩٩٠

موسسى بلخ Òيشسرف على تكر ËإÎŸبصس Úبوهرإن ومسستغاÂ
ي -ق -وم وزي -ر ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸهني Úدادة موسشى بلخ Òبعد غد
الث -ن Úب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا¤
ولي -ت -ي وه -ران ومسش -ت -غ-ا ،Âح-يث
يشش -رف ع-ل-ى م-راسش-م ح-ف-ل ت-ك-رË
اŸت- - -ف- - -وق ÚاÎŸبصش Úل - -لسش - -ن - -ة
ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة  2019- 2018حيث
خصشصض يوم الثن Úبولية وهران
ويوم الثلثاء بولية مسشتغا.Â

بلعيد يشسرف على إلتجمع
إ÷هوي لوليات إ÷نوب
بالغوإط

«إألمان» تطلق حملة ضسد إلتسسمم إلغذإئي
ا÷معية الوطنية ◊ماية اŸسشتهلك «األمان» ،حملة –سشيسشية للوقاية
أاطلقت
لتسشمم الغذائي تششمل ششهري جويلية وأاوت  .2019ا◊ملة تسشتهدف
من خطر ا
ب والعائلت وتنظم بالششواطئ ،فضشاءات الÎفيه ،السشاحات العمومية
توجه الششبا
تجارية.انطلق ا◊ملة كان أامسض من ميناء ا÷ميلة بع Úبنيان وتدوم
واŸراكز ال
قبل توسشعها للفضشاءات اŸذكورة التي يتوافد عليها بكÌة اŸواطنون.
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معرضض
ج
م
ا
ع
ي
ل
ل
ف
ن
و
ن
إ
ل
ي
تشسكيلية ب
ال تواصشل باŸس
اŸسسرح إلوطني
شرح الوطني ا
-تشش

÷ز
كبششط -ي -ل -ي -ة ال-ذي –تضش-ن-ه ق -ائري اŸعرض
ض
ا
÷
م
ا
ع
ي
ارزي .و
متعدد الت
اع-ة اŸع-ا
جويلية ا÷ار Áتد اŸعرضض الذي افتت رضض «ح-اج ع-م-ر» ،ب-ب-ن-اي قنيات للفنون
ح
ي
ة–ت عنوان« اإلبداع ،ال بداية من السشاعة ﬁ 8.00ي ال-دي-ن
1
ف
ن
م
ا
س
لتششكيلي وأاسشئلة اÿلق شاء إا30 ¤
الفني».

توقيف إŸشستبه
ب
ه
‘
ن
ش
س
ر
ب
ي
ا
ن
ا
ت
م
غ
ل
و
ط
ة
م
ن
س
س
وبة لأÓمن إلوطني
“كنت
فرقة مكافحة ا÷رائم

اŸعلوماتية التابعة لل
القض
شائية ألمن ولية الطارف من –ديد مكان وتوق مصشلحة الولئية للششرطة
ي
ف
نشش ر
ش
ب
ش
ي
ا
خ
ن
ا
ص
ت
ض
ي
م
ش
غلوط
شتبه تورطه ‘
ال -وح -دة ال -وط  -ة منسشوبة للمديرية العا
م
ة
ل
أ
ل
م
ن
ا
ل
و
ط
ن
ي
،
ا
Ÿ
سشاسض بسشلمة
ن -ي -ة ع -رضض ألن -
باŸصشلحة الوطنية إاهانة ه ظ-ار ا÷م-ه-ور م-نشش-ورات
دع-ائ-ي-ة ل-غ-رضض اإلضش-رار
ن
يئة ظامية.
اŸششتبه فيه ‘ ا
لعقد الثالث من العمر ي
ن
ح
د
ر
م
ن
و
ل
ي
ة
ا
ل
ط
ا
ر
ب Úعدة وليات ”
ف ،رغم تنقلته
ضشبطه وإايقافه بحاسش
ي
م
س
ش
ع
و
د
،
و
ض
ش
ب
ط
ب
اإلكÎونية متطورة
حوزته معدات
–توي على تطبيقات
ت
س
ش
ت
ع
م
ل
‘
ن
ش
ش
ر
ا
أ
ل
اŸششتبه صشاحب أايض
خبار اŸغلوطة،
يسشتعملها لنششر ا شا عدة صشفحات ع Èششب
ك
ا
ت
ا
ل
ت
و
ا
ص
ش
ل
ا
ل
ج
ت
م
ا
عي الفايسشبوك
Ÿعلومات اŸغلوطة.
تعود وقائع القضش
‘ مكافحة ا÷ ية إا ¤رصشد بتاريخ /20
6
0
/
9
1
0
2
ا
Ÿ
ص
ش
ل
ح
ة
ا
Ÿ
ركزية اıتصشة
رائم اŸتصشلة بتكنول
ن ش ش رت
وجيا اإلعلم والتصشال ل
وب  -على نطاق واسشع على ششبكة التواصشل الجتماعي عدة منششورات –ريضشية
ف
ا
ي -ان -
ي
ا
س
ش
ت
ب
و
م
ك
غ
،
ل
ت
و
تضشمن معلومات
ط-ة م-نسش-وب-ة ل -أ
لم-ن ال-وط-ن-ي،
و
ت
ت
ض
ش
م
ن
أ
ا
ي
ف-ي-دي-و
ض
ه
ش
ا
ا
ت
م
ن
و
ت
ا
ش
ع
ش
ل-ي-ق-
 Òأاخ-رى ،صش-ور
ات مسش-ي-ئ-ة م-ن شش-ان-ه-ا ا
Ÿ
س
ش
ا
س
ض
ب
ا
ل
و
معنويا
ح
ت
د
ا
ة
أ
ل
ا
ل
ف
و
ر
ا
ط
د
ن
.
ية ،والتأاث Òعلى
للتذ
ك
Ò
ا
Ÿ
ش
ش
ت
به ف
يه كان قد اسشتعمل ششع
ا
ر
و
أ
ا
ل
و
ا
ن
ا
الوطن
ي
،
Ù
ل
ر
ي
ر
ا
خ
ل
ت
ق
ا
ا
لششتب
للكÎونية ل أ
لمن
عن الصشفحة الرس اه ويوهم رواد ششبكات الت
و
ا
ص
ش
ل
ا
ل
ج
ت
م
ا
ع
ي
أ
ا
ن
ا
Ÿنششورات صشادرة
بعد تقد Ëشمية للمديرية العامة ل أ
لمن الوطني.
اŸششتبه
فيه أامام ا÷هات القضشا
ئ
ي
ة
ل
د
ى
ﬁ
ك
م
ة
ا
ل
ذ
ر
ع
ا
ن
بتاريخ  ،2019/07/01صش
در ‘ ششأانه أامر باإليداع.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

يعقد اŸكتب الوطني للتجمع
الوطني الدÁقراطي « األرندي»
اليوم ،على السشاعة  09.00صشباحا
دورة اسشتثنائية للمجلسض الوطني
للحزب ،الدورة اŸقررة باŸركز
الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف
رحال نادي الصشنوبر بالعاصشمة،
لنتخاب أام Úعام بالنيابة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

وقفة تأابينية وفاء لنضسال
إلقيادي إلفلسسطيني ﬁمد
صسÓح
ت-ن-ظ-م ا÷ب-ه-ة الشش-ع-بية لتحرير
فلسشط Úاليوم على السشاعة 14.30
بعد الزوال وقفة تأابينية للراحل
«صش- -لح ﬁم- -د صش- -لح» اŸدع -و
«ابو صشلح» ،القيادي التاريخي ‘
ا÷ب- -ه- -ة الشش- -ع -ب -ي -ة و‡ث -ل -ه -ا ‘
ا÷زائر.
ت -ق -ام ف-ع-ال-ي-ة ال-ت-أابÃ Úك-تب
ا÷بهة الكائن بـ  38ديدوشض مراد
ال -ط -اب -ق ال -ث-ا ،Êوف-اء ل-ل-نضش-الت
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة ل-ل-راح-ل،
ولسشتخلصض القيم والِع Èدعما
ل-قضش-ي-ت-ن-ا ال-ت-ح-رري-ة وت-قوية لدور
أاب -ن -اء شش -ع -ب -ن -ا ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي ‘
الششتات.

يشش -رف ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب-ل-ع-ي-د،
رئ -يسض ج -ب -ه -ة اŸسش-ت-ق-ب-ل،ال-ي-وم،
ع -ل -ى ال -ت -ج-م-ع ا÷ه-وي ل-ولي-ات
ا÷ن- -وب ،ب -اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسش -ي -ة
للمطالعة البشش Òبولية الغواط
ع- -ل- -ى السش- -اع -ة  10.00صشباحا.
تتخلل اللقاء ندوة صشحفية حول
ال - -وضش - -ع السش - -ي - -اسش - -ي ال - -راه - -ن
واقÎاح -ات ا◊ل -ول ل-ل-خ-روج م-ن
األزمة.

أإنشسطة باÛلسض إلثقا‘
إإلسسÓمي حول إلذكرى
ت- -ت- -واصش- -ل ب- -اŸرك- -ز ال -ث -ق -ا‘
اإلسش -لم -ي ب -ب -وم -رداسض أانشش -ط-ة
متنوعة حول عيد السشتقلل إا¤
غاية يوم غد راصشدة أاهم مراحل
ال- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري- -ة وت- -اري -خ -ه -ا
اÛي- - -د.وت- - -ن- - -ظ- - -م األنشش - -ط - -ة
ابتداءمن السشاعة  09.00صشباحا.

«سسيني مدين
ة» من  08إ 25 ¤جويلية 2019

تنظم الوكالة ا÷زائرية
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ا
ل-بصش-ري،اŸرك-ز ا÷زائري
ل
ت-ط-وي-ر السش-ي-ن-م-ا ومؤوسشسشة
التلفزيون ا÷زائري.
«سش -ي -ن-ي م-دي-ن-ة» ع-روضض
–ت النجوم ‘ مدينة تيزي
وزو م
ن  08اإ 11 ¤جويلية ،قسش
ن
ط
ي
ن
ة
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ن
5
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فلى من  22إا 25 ¤جويلية.
الدخول
›ا Êلهذا اŸوعد العائد ب
بعروضض ألفلم جديدة وأاخرى كل طبعة ثانية لعششاق السشينما
سشيك
Ÿ
ية من السشينما ا÷زائرية
دة  4أايام لكل ولية ،تتنوع ب
 Úأافلم قصشÒة أاو طويلة.

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألسضبت  06جويلية  2019م
ألموأفق لـ  03ذي ألقعدة  1440هـ

إاحياء للذكرى  57لعيدي ا’سضتقÓل والشضباب

رئيسس إلدولة يÎحم على أإروإح شسهدإء إلثؤرة إلتحريرية Ãقام إلشسهيد

ألعمومي
ال ألدورة

شضأان ,عن
لتطور ‘

Œار غÒ

ى هامشس

وألطوغو,

ت- -رح- -م رئ -يسس ال -دول -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن
صضالح ،أامسس ا÷معةÃ ،قام الشضهيد با÷زائر
ال - -ع - -اصض - -م - -ة ،ع- -ل- -ى أارواح شض- -ه- -داء ال- -ث- -ورة
ال -ت -ح -ري-ري-ة اÛي-دة وذلك Ãن-اسض-ب-ة إاح-ي-اء
عيدي ا’سضتقÓل والشضباب.
بعد أن أسضتعرضس تشضكيلة من أ◊رسس أ÷مهوري
ألتي أدت له ألتحية ألشضرفية ،وضضع بن صضالح إأكليل
م -ن أل -زه -ور أم -ام أل -نصضب أل -ت -ذك -اري وق -رأ ف -ا–ة
ألكتاب ترحما على أروأح شضهدأء ألثورة.
جرت مرأسضم ألÎحم بحضضور رئيسس ›لسس أألمة
بالنيابة ،صضالح قوجيل وألوزير أألول نورألدين بدوي
ونائب وزير ألدفاع ألوطني ورئيسس أركان أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي ألفريق أحمد ڤايد صضالح ،إأضضافة
إأ ¤أعضض -اء م -ن أ◊ك -وم -ة وأألم Úأل -ع -ام ب -ال -ن -ي-اب-ة
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دينﬁ ،ند وأعمر بن
أ◊اج.
للتذك ،Òكان رئيسس ألدولة ،عبد ألقادر بن صضالح،
قد وجه يوم أألربعاء رسضالة إأ ¤أألمة أكد من خللها
على أن هذه ألذكرى تعد «موعدأ غاليا علينا Áجد
ذكرى –رير ألوطن من أسضتعمار أسضتيطا Êبفضضل
ثورة رأئدة خلدت تاريخ شضعبنا وأعطت لكل جزأئري
وجزأئرية ذلك ألعتزأز ألشضريف ألذي تغلغل ‘
وجدأنهم وحملهم رسضالة مبادئ وقيم ومثل عليا».
وأب -رز أن «ه -ذه أل -ث -ورة وم -ا صض -ن-عت م-ن م-لح-م
وب -ط -ولت وأ›اد ت -ب -ق -ى ع -ل -ى م -ر أل -زم-ن مصض-در
أف-ت-خ-ار ل-ك-ل أ÷زأئ-ري Úوم-ن-ب-ع إأب-دأع ل-ه-م» ،دأع-يا
ألشض -ب -اب أ ¤أن ي -ت -خ -ذ م -ن ه -ذأ أل -ي-وم «ع-ي-دأ ل-ه-م

يسضتمدون منه ألقوة وألعزÁة ليحولوأ عجلة ألتاريخ
ويوجهوها نحو ألغاية ألتي يريدونها».

 ...وإحتفالية باŸناسسبة بؤزإرة إلشسؤؤون إÿارجية
ن - -ظ - -مت وزأرة ألشض - -ؤوون أÿارج - -ي- -ة ،أول أمسس،
أح -ت -ف-ال-ي-ة Ãن-اسض-ب-ة إأح-ي-اء ذك-رى ع-ي-د ألسض-ت-ق-لل
وألشض- -ب- -اب ب- -حضض- -ور إأط -ارأت أل -وزأرة وأعضض -اء م -ن
أألسضرة ألثورية.

بعد رفع ألعلم ألوطني وعزف ألنشضيد ألوطني
وق -رأءة ف -ا–ة أل -ك -ت -اب ،ق-ام أألم Úأل-ع-ام ل-ل-وزأرة،
رشضيد بلدهان ،رفقة جمع من أÛاهدين ،بوضضع
ب -اق -ة م -ن أل -زه -ور ع-ل-ى أل-نصضب أل-ت-ذك-اري أıل-د
ألروأح شضهدأء ثورة أول نوفم.1954 È
وت-ع-د ه-ذه ألح-ت-ف-ال-ي-ة ت-ق-ل-ي-دأ دأبت ع-ليه وزأرة
ألشضؤوون أÿارجية ،وهذأ تخليدأ للتضضحيات أ÷سضام
ألتي قدمها شضهدأء و›اهدو ألثورة ألتحريرية ‘
سضبيل –رير ألوطن وأسضتعادة ألسضيادة ألوطنية.

‘ لقاء جمع الطيب الهواري وﬁند واعمر بن ا◊اج

منظمتا أإبناء إلشسهدإء وإÛاهدين تطالبان بحلؤل لصسالح إ÷زإئر
إلتحؤل إلعميق Ãا يتماشسى وإلتطلعات إŸشسروعة للشسعب

شض-ددت أŸن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة ألب-ن-اء ألشض-ه-دأء وأŸن-ظمة
ألوطنية للمجاهدين ،على ضضرورة مسضاهمة أ÷ميع ‘
إأيجاد حلول تتماشضى وألتطلعات أŸشضروعة ألتي يع Èعنها
ألشضعب بكل أطيافه.
‘ ل-ق-اء ج-م-ع أألم Úأل-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة ألب-ناء
ألشضهدأء ألطيب ألهوأري وأألم Úألعام بالنيابة للمنظمة
ألوطنية للمجاهدين ﬁند وأعمر بن أ◊اج ‘ خضضم

ألحتفال بالذكرى  57لعيدي ألسضتقلل وألشضباب ،تباحث
أل -ط-رف-ان ح-ول م-ا ت-ق-تضض-ي-ه أŸرح-ل-ة أل-رأه-ن-ة م-ن «ب-ذل
ألكث Òمن أ÷هود على شضتى أŸسضتويات وألبحث عن ()...
أ◊لول ألتي من شضأانها أن تضضمن –ول عميقا ŸسضÒة
ألبلد Ãا يتماشضى وألتطلعات أŸشضروعة ألتي ع Èعنها
ألشض- -عب أ÷زأئ- -ري» ،حسضب م- -ا ج- -اء ‘ ب- -ي -ان Ÿن -ظ -م -ة
أÛاهدين.

مشضيدة بتضضحيات أافراد القوات اŸسضلحة للبÓد

إ÷زإئر تندد بقؤة بالهجؤم إلذي إسستهدف قاعدة عسسكرية ‘ إلنيجر

أادانت ا÷زائ - - - - - -ر ،أاول أامسس،
«بشض- -دة» ،ع- -ل- -ى لسض -ان ال -ن -اط -ق
ب-اسض-م وزارة الشض-ؤوون اÿارج-ية
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-لي الشضريف،
ال-ه-ج-وم ال-ذي اسض-تهدف ا’ثنÚ
اŸاضض- - -ي ،ق- - -اع - -دة عسض - -ك - -ري - -ة
ب -ال -ن -ي -ج-ر ،مشض-ي-دة «ب-تضض-ح-ي-ة»
أاف- - - -راد ال- - - -ق- - - -وات اŸسض - - -ل - - -ح - - -ة
النيجرية.
أكد بن علي ألشضريف ‘ تصضريح
ل/وأج «ندين بشضدة ألعتدأء ألذي
أسضتهدف يوم  1يوليو  ،2019قاعدة
عسضكرية للجيشس ألنيجري ‘ ،غرب
ألبلد (ألنيجر) بالقرب من أ◊دود مع
ما‹ ،وألذي خلف ألعديد من ألقتلى
من ب Úأ÷نود ألنيجري.»Ú
وأضض - -اف أل- -ن- -اط- -ق ب- -اسض- -م وزأرة
ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ق- -ائ- -ل «نشض -ي -د
ب -تضض -ح -ي -ة أف -رأد أل-ق-وأت أŸسض-ل-ح-ة
أل-ن-ي-ج-ري-ة أل-ذي-ن سض-ق-ط-وأ ‘ خ-دمة

ب- -ل- -ده- -م .ون -ق -دم أخ -لصس ت -ع -ازي -ن -ا
ل-ع-ائ-لت-ه-م ،و◊ك-ومة وشضعب ألنيجر
ألشضقيق ،كما نعرب عن تعاطفنا مع
أ÷رح- -ى ون- -ت- -م- -ن- -ى ل- -ه- -م ألشض- -ف- -اء
ألعاجل».
وأسضÎسضل يقول «إأن أ÷زأئر ،ألتي
عانت من ويلت أإلرهاب ،تع Èعن
تضض -ام -ن-ه-ا أل-ت-ام م-ع ح-ك-وم-ة وشض-عب
أل-ن-ي-ج-ر ألصض-دي-ق وت-ب-ق-ى مقتنعة بأان
هذه أألعمال ألتي أرتكبها أإلرهاب
ألشض -ن -ي -ع ل -ن تسض -ت -ط-ي-ع ت-وق-ي-ف ع-زم
أل-ب-ل-دأن أإلف-ري-ق-ي-ة أŸشضÎك وب-اقي
أÛم -وع -ة أل -دول -ي -ة ع-ل-ى م-وأصض-ل-ة
ألكفاح معا ،قصضد ألقضضاء نهائيا على
لوطان».
هذه أآلفة ألعابرة ل أ
ويجدر ألتذك Òأن ألعتدأء ألذي
وقع يوم ألثن ÚأŸاضضي ،خلف مقتل
 18ج -ن-دي-ا وأخ-ت-ف-اء  4آأخ -ري-ن ‘
ألع -ت -دأء أإلره-اب-ي أل-ذي أسض-ت-ه-دف
معسضكرأ للجيشس ألنيجري ‘ منطقة

يواجهون تهما تتعلق بقضضايا نهب العقار
والكسضب غ ÒاŸشضروع

إيدإع عبد إلغني هامل وإثن Úمن أإبنائه إ◊بسس
إŸؤؤقت بسسجن إ◊رإشس
أودع قاضضي ألتحقيق لدى ﬁكمة
سضيدي أﬁمد ،صضبيحة أمسس أألول،
لمن ألوطني،
أŸدير ألعام أألسضبق ل أ
عبد ألغني هامل وأثن Úمن أولده،
أ◊بسس أŸؤوقت بسض- - - -ج- - - -ن أ◊رأشس
(أ÷زأئر) ،فيما وضضع زوجته –ت
ألرقابة ألقضضائية.
و ي -وأج -ه أŸدي -ر أل -ع -ام أألسض -ب -ق
لم-ن أل-وط-ن-ي وأب-ن-اؤوه ت-ه-م-ا ت-تعلق
ل -أ
ب -قضض -اي -ا ن-هب أل-ع-ق-ار وأل-كسضب غÒ
أŸشضروع.
كما يتابع ‘ هذه ألقضضايا أربعة
ولة سض -اب -ق -ون م -ت -ه -م -ون ع-ل-ى وج-ه
أÿصض -وصس Ãن -ح ع -ق -ار وأم -ت-ي-ازأت
بطرق غ Òمشضروعة للهامل وعائلته.
ويتعلق أألمر بكل من عبد ألقادر زوخ
وع -ب -د أل -غ -ن -ي زع-لن وع-ب-د أŸالك
بوضضياف وعبد ألقادر قاضضي ألذين

” –وي -ل م -ل -ف -ات -ه -م إأ ¤أÙك-م-ة
ألعليا للنظر فيها.
كما يتابع ‘ نفسس ألقضضايا أيضضا
ألعديد من أŸرق Úألعقاري Úحيث
ما زأل ألتحقيق جاريا معهم.
يذكر أن عبد ألغني هامل كان قد
م- -ث -ل ن -ه -اي -ة أف -ري -ل أŸاضض -ي أم -ام
قاضضي ألتحقيق لدى ﬁكمة تيبازة
‘ ج- -لسض -ة سض -م -اع ‘ إأط -ار –ق -ي -ق
قضضائي مفتوح حول شضبهات فسضاد
ت -ت -ع -ل-ق بـ»أسض-ت-غ-لل أل-ن-ف-وذ» و»سض-وء
أسضتخدأم ألوظيفة».
ك -م -ا م -ث -ل أŸدي-ر أل-ع-ام أألسض-ب-ق
لم -ن أل -وط-ن-ي ‘ أل-ث-ا Êم-ن م-اي-و
ل -أ
أŸنصضرم أمام قاضضي ألتحقيق لدى
ﬁك -م -ة سض -ي -دي أﬁم -د ‘ قضض -ي-ة
ﬁاولة إأدخال  701كلغ من ألكوكايÚ
ع Èميناء وهرأن.

أيناتسس (غرب ألنيجر).

 ⁄...تسسجل أإية ضسحية
جزإئرية ‘ إلقصسف على مرإكز
للمهاجرين ‘ ليبيا

كما تطرق أ÷انبان ،باŸناسضبة ،ألهم ألنشضغالت ألتي
تخصس فئتي أÛاهدين و أبناء ألشضهدأء ،مع ألتأاكيد على
«أهمية تعميق أوأصضر ألتوأصضل وألتشضاور بينهما ،خاصضة ‘
ه -ذأ أل-ظ-رف أل-دق-ي-ق أل-ذي ي-ج-ري ف-ي-ه أإلع-دأد ل-دخ-ول
م -رح -ل -ة ج-دي-دة ت-ن-ف-ت-ح ف-ي-ه-ا آأف-اق وأع-دة أم-ام أŸسضÒة
ألوطنية لتحقيق تطلعاتها أŸشضروعة كما تضضمنها بيان أول
نوفم ،»1954 Èيضضيف أŸصضدر ذأته.

ألعدد
17990
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جمال أأوكيلي
أŸقاربة ألسضياسضية أ÷ديدة للحوأر ألتي أعلنها رئيسس ألدولة عبد ألقادر
بن صضالح تتلخصس ‘ رسضالت Úقويتي أŸضضمون وهما نقل هذه ألصضيغة
لشضرأف عليها ،تكون ‘ شضكل شضخصضيات
ألتشضاورية إأ ¤فعاليات أخرى ل إ
متمكنة من إأدأرة هذه أألحدأث أ◊اسضمة ،وكذلك إأشضرأك أ÷ميع ‘ هذه
ألعمل دون أي إأقصضاء.
هذأ ألتوجه أ÷ديد ‘ إأعدأد أألرضضية أللزمة قصضد أÿروج من وضضع
مابعد  22فيفري ،يعزز فعل أŸطالب ألشضعبية ،ألتي تأامل جازمة Œاوز
هذه أŸرحلة ألرأهنة ،ونعني بذلك أن ألسضلطات ألعمومية فتحت أŸبادرة
ألسضياسضية على مصضرأعيها للشضروع فعل ‘ إأحدأث أسضتشضارة وأسضعة تسضمح
بأان يكون أ÷ميع ‘ أŸوعد أÙدد إلنتخاب رئيسس أ÷مهورية وهذأ ما
يضضع دعوة ألفÎة ألنتقالية جانبا ،بحكم ضضغط ألوقت وكذلك عدم تناسضب
هذأ أÿيار مع متطلبات ألسضباق ألرأهن ،دأخليا وخارجيا.
ما جاء ‘ خطاب رئيسس ألدولة من آأليات عملية هو ‘ حد ذأته خارطة
طريق شضاملة Ÿا يرأد من صضناع أ◊وأر مسضتقبل تدعمه تلك ألضضمانات
ألسضياسضية ألبارزة أÎŸجمة للنشضغالت ألصضادقة ألتي مافتئت كل أألطرأف
تع Èعنها وتدعو أ÷ميع إأ ¤ألتحرك من أجل أيجاد أ◊لول أŸطلوبة
وأللئقة أŸتماشضية مع ما ترتب عن  22فيفري ،أي أŸضضي قدما Œاه
أسضتئناف أŸسضار ألنتخابي ،سضيكون مع كل أ÷زأئري Úدون إأبعاد فلن أو
لسضف.
علن ،وإأل سضنسضقط ‘ ألذهنية ألسضابقة أŸبنية على ألنتقائية ل أ
لذلك فإان إأسضناد مبادرة أ◊وأر إأ ¤شضخصضيات Îﬁمة ،يؤوكد حقا وجود
ذلك ألتناغم أو باألحرى ذلك ألتفاهم ب Úكل ألقناعات سضوأء برئاسضة ألدولة
أو على مسضتوى أ◊ركة ألشضعبية ،وسضيصضدر عن ذلك قوأسضم مشضÎكة ،تكون
Ãثابة ألطريق إأ ¤أ◊ل.
ول ي -ع -ن -ي ه -ذأ أل -ك -لم أب -دأ ب -أان أ◊وأر سض -ي -ك-ون سض-ه-ل أي ب Úعشض-ي-ة
وضضحاها‚ ،د أ◊لول بعصضا سضحرية ،ألتجارب علمتنا أن مسضهلي أ◊وأر
عليهم ألتحلي بالصض Èوطول ألنفسس أنطلقا من إأدرأكهم لطبيعة أŸوضضوع
ﬁل أŸعا÷ة ،قد يصضطدمون Ãوأقف رأديكالية ومتصضلبة ،وقد يجدون
‰اذج أخرى من أŸتحاورين أŸتفهم Úلوضضع ألبلد ،ومقابل ذلك لبد من
أإلسض- -رأع ‘ أإلن- -ت- -ق- -ال إأ ¤آأف -اق رح -ب -ة ،ه -ك -ذأ ه -و أ◊وأر ع -ن -دن -ا ،وك -ل
ألقÎأحات مرحب بها ،كونها تندرج ‘ إأطار أŸسضاهمة ‘ ألبحث عن
أ◊لول ألوأقعية.
على أ÷ميع أن يفهم أليوم ،بأان أ÷زأئر Œاوزت حالة ألصضدمة أıيفة،
ألتي أفرزتها أحدأث  22فيفري ،ونحن أآلن نسض Òعلى ألطريق ألصضحيح،
ونقصضد من هذأ هو أننا ‘ نطاق دأئرة أ◊ل ،بعد قطع كل تلك أŸسضافة
أŸرهقة ،وعلينا إأن آأجل أو عاجل ألتوصضل إأ ¤بر أألمان مهما كان أألمر،
كوننا ل نعيشس ‘ جزيرة معزول Úعن هذأ ألعا ،⁄كل أألنظار مشضدودة
نحونا ـ وألفاهم يفهم ـ ل نÎك هذه ألفرصضة ألتاريخية تذهب هباء منثورأ.
وليتحمل أ÷ميع مسضؤوولياتهم بتجاوز ألتعاليق أÛانية غ ÒأŸفيدة
وألتي سضئمنا من سضماعها منذ  4أشضهر ،علينا بالذهاب إأ ¤إأنتخاب رئيسس
أ÷مهورية ،هذأ هو ألباب أألول ألذي يتطلب دخوله للوصضول إأ ¤أألبوأب
أألخرى.

–تضضنها العاصضمة النيجرية نيامي

بؤقدوم يشسارك ‘ إلقمة إ’سستثنائية  12ل–Óاد إ’فريقي
ت-ت-واصض-ل أاشض-غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة 35
’فريقي،
ل-ل-م-ج-لسس ال-تنفيذي ل–Óاد ا إ
منذ أاول أامسس ،بنيامي (النيجر) ،بحضضور
وزي- - - -ر الشض- - - -ؤوون اÿارج - - -ي - - -ة ،صضÈي
بوقدوم.
ويقود بوقدوم ألوفد أ÷زأئري ‘ أشضغال
هذه ألدورة (تدوم يوم )ÚألتحضضÒية للقمة
ألسضتثنائية ألثانية عشضرة لل–اد ألفريقي
أŸزم- -ع ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ‘  7ي-ول-ي-و ب-ال-عاصضمة
ألنيجرية.
وي -ب -حث ه -ذأ ألج -ت-م-اع أل-ت-ق-ري-ر أÿاصس
بنتائج بعثة تقييم ألدول أألعضضاء أŸرشضحة
لحتضضان أمانة منطقة ألتبادل أ◊ر للقارة
ألفريقية.
ك- -م- -ا يسض- -م -ح ب -درأسض -ة م -ي -زأن -ي -ة أل–اد
أإلفريقي لسضنة  2020وأŸصضادقة عليها وكذأ
م-ي-زأن-ي-ة أل-ه-ي-ئ-ة أ÷دي-دة Ÿف-وضضية أŸنظمة
ألقارية.
خ- -لل ألج -ت -م -اع ،ب -حث وزرأء خ -ارج -ي -ة
ألدول أألعضضاء تقرير ألدورة ألعادية  38للجنة
أŸمثل Úألدأئم Úلل–اد أإلفريقي وتقارير
أل-ل-ج-ان أل-ف-رع-ي-ة ل-ل-مجلسس ألتنفيذي وأللجان
أÿاصضة.

ألسضائد ‘ لبيبا ولوضضعية أŸهاجرين أألفارقة
أŸتوأجدين بهذأ ألبلد .وحضضر ألجتماع وزير
ألشضؤوون أÿارجية صضÈي بوقدوم.
وأوضضح رئيسس مفوضضية أل–اد أإلفريقي،
م -وسض -ى ﬁم-د ف-ق-ي ‘ ،أف-ت-ت-اح أشض-غ-ال ه-ذأ
أل -ل -ق -اء أن «أل -وضض -ع-ي-ة أŸق-ل-ق-ة ل-ل-م-ه-اج-ري-ن
تسضتوقفنا جميعا لتحمل أŸسضؤوولية ألتي تقع
على عاتقنا وأŸتمثلة ‘ حمايتهم ضضد أي
أعتدأء أو أسضتغلل وحماية كرأمتهم وأمنهم».

بوقدوم ,أمسس بنيامي مع وزير ألدولة ,وزير
أل -دأخ -ل -ي-ة وأألم-ن أل-ع-م-وم-ي وأل-لم-رك-زي-ة و
ألشضؤوون ألعرفية وألدينية ÷مهورية ألنيجر,
ﬁمد بازوم ,على هامشس مشضاركته ‘ أشضغال
أل- -دورة أل- -ع -ادي -ة أل 35ل-ل-م-ج-لسس أل-تنفيذي
لل–اد ألفريقي.
و“ح -ور أل -ل -ق -اء أسض-اسض-ا ح-ول «أل-ع-لق-ات
أل -ث -ن -ائ -ي -ة و سض -ب -ل ت -ع -زي -زه-ا» ,ح-يث أع-رب
أل -وزي -رأن ‘ ,ه -ذأ ألشض -أان ,ع-ن أرت-ي-اح-ه-م-ا
لنوعية ألعلقات ألقائمة ب Úألبلدين و جددأ
ألتزأمهما Ãوأصضلة أ÷هود لتحقيق مزيد من
ألتطور ‘ مسضار تعزيز ألعلقات أ÷زأئرية
ألنيجÒية.
ك -م -ا ” أل -ت -ط -رق خ -لل ه -ذأ أل -ل -ق -اء إأ¤
ألقضضايا أŸرتبطة بالتعاون أألمني و مكافحة
ألرهاب و ألŒار غ Òألشضرعي وألهجرة ‘
أŸنطقة.

أكد ألناطق ألرسضمي باسضم وزأرة
ألشض -ؤوون أÿارج-ي-ة ،ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ن
علي شضريف ،أول أمسس ،أنه  ⁄تسضجل
أية ضضحية من جنسضية جزأئرية ‘
 ...يتحادث مع نظرإئه إ’أفارقة
أل- -قصض- -ف أل- -ذي أسض- -ت -ه -دف م -رك -زأ
لح -ت -ج -از أŸه -اج -ري -ن ‘ ت -اج-ورأء
–ادث وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،صضÈي
،
بضضوأحي ألعاصضمة ألليبية طرأبلسس
بوقدوم ،بنيامي (ألنيجر) ،مع عدد من نظرأئه
مضض- -ي- -ف- -ا أن ج- -زأئ- -ري -ا وأح -دأ ك -ان
أألف -ارق -ة ع -ل -ى ه -امشس مشض-ارك-ت-ه ‘ أشض-غ-ال
باŸركز و ⁄يصضبه أذى.
ألدورة ألعادية  35للمجلسس ألتنفيذي لل–اد
وقال بن علي شضريف ‘ تصضريح
أإلفريقي.
ل -وأج ،إأن -ه «حسضب أŸع -ل -وم -ات أل -ت-ي
ويتعلق أألمر على وجه أÿصضوصس بوزرأء
...و مع نظÒه إلطؤغؤ‹
وردت إألينا من مصضادر ليبية مسضؤوولة،
ألشضؤوون أÿارجية لكل من جهورية مصضر ألتي
فإانه بحمد ألله ⁄ ،تسضجل أية ضضحية
تÎأسس أشض- -غ- -ال أÛلسس وج- -ن -وب إأف -ري -ق -ي -ا
–ادث وزي- -ر ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة ,صضÈي
م-ن ج-نسض-ي-ة ج-زأئ-ري-ة» ،مضض-ي-ف-ا‘ ،
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بوقدوم ,أمسس مع نظÒه ألطوغو‹ ,روبÒت
نفسس ألسضياق ،أن «موأطنا جزأئريا
وأل- -ط- -وغ- -و وأل- -ن- -ي- -ج- -ر وم- -ا‹ وسض- -اوت- -وم -ي دوسض- -اي ع -ل -ى ه -امشس مشض -ارك -ت -ه ‘ أشض -غ -ال
ك -ان م -ن ب ÚأÙت -ج -زي -ن ‘ م-رك-ز
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أل- -دورة أل- -ع -ادي -ة أل 35ل-ل-م-ج-لسس أل-تنفيذي
ت - -اج - -ورأء وك - -ان ﬁل أسض - -ت- -ك- -م- -ال
ألعلقات ألثنائية وآأفاق ألتنمية.
لل–اد ألفريقي.
أإلجرأءأت أألخÒة لÎحيله إأ ¤أرضس
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وخلل هذأ أللقاء ,أجرى ألوزيرأن تقييما
ألوطن  ⁄يصضب بأاي أذى من جرأء
 ...مع وزير إلدولة ,وزير إلدإخلية إلنيجري لوضضع ألعلقات ألثنائية وأفاق تطوير ألتعاون
قصضف أŸركز».
من جهة أخرى ،أنطلقت ،أمسس ،بنيامي
ب Úأ÷زأئر وألطوغو ,ل سضيما ‘ ›الت
وأوضض- -ح أن مصض -ال -ح أل -ق -نصض -ل -ي -ة (أل -ن -ي -ج -ر) ،أشض -غ -ال أج -ت -م -اع Ûلسس أألم -ن
–ادث وزي- -ر ألشض -ؤوون أÿارج -ي -ة ,صضÈي ألتعليم ألعا‹ وألتكوين وكذأ ألتعاون ‘ ›ال
أ÷زأئ -ري -ة ب -ت-ونسس ت-ع-م-ل ‘ أل-وقت وألسض -ل-م ل-ل–اد أإلف-ري-ق-ي ﬂصضصس ل-ل-وضض-ع
ألمن ومكافحة ألرهاب.
أ◊ا‹ لÎحيله إأ ¤أ÷زأئر ‘ أقرب
أآلجال وذلك بالتنسضيق مع ألسضلطات
انتخب لعهدة ثانية مدتها عامان
أل -ل -ي -ب-ي-ة ،م-ذك-رأ أن مصض-ال-ح أل-وزأرة
«دأبت ب -اسض -ت -م -رأر وب -ال -ت -نسض -ي -ق م-ع
ألسض -ل-ط-ات أل-ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ى ت-رح-ي-ل ك-ل
أŸوأطن ÚأÙتجزين ‘ ليبيا إأ¤
أن- -ت- -خب أل -ق -اضض -ي أ÷زأئ -ري حسض Úآأيت أليوم ألثا Êمن ألدورة ألعادية  35للمجلسس أŸصضري سضبل تعزيز ألعلقات ألثنائية بÚ
أ÷زأئ -ر» ،ح -يث ك -انت آأخ -ر ع -م-ل-ي-ة شضعلل ،مرة أخرى ،أمسس ‘ ،نيامي ،عضضوأ ألتنفيذي لل–اد ألإفريقي ألتحضضÒية للقمة أ÷زأئر ومصضر ‘ أÛالت ذأت ألهتمام
مسضجلة ” خللها ترحيل  46موأطنا ‘ أÛلسس ألسض -تشض -اري ل -ل–اد أإلف-ري-ق-ي ألسض-ت-ث-نائية  12ل -ل–اد ألف -ري-ق-ي أŸزم-ع أŸشضÎك ،ألذي يسضمح بتعميق وتعزيز أصضر
أنعقادها غدأ أألحد.
ج- -زأئ- -ري- -ا خ- -لل شض- -ه- -ري ن -وف -مŸ Èكافحة ألفسضاد لعهدة مدتها سضنت.Ú
ألتعاون ،بحكم ألعلقات ألتاريخية ألتي Œمع
وديسضم Èمن سضنة  ،2017كما أضضاف
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ألبلدين وألشضعب ،Úيضضيف ذأت أŸصضدر.
نفسس أŸسضؤوول.
و صضرح بن علي شضريف ‘ نفسس
ألسضياق أنه «على إأثر ألقصضف ألذي
طال مرأكز أحتجاز أŸهاجرين غÒ
ووسضائل تعزيز برأمج ألتعاون ألثنائية،
أسض -ت -ق -ب -ل وزي -ر أل -ع -م -ل وأل -تشض -غ -ي-ل حسضب ما أفاد به بيان ألوزأرة.
أسض- - -ت - -ع - -رضس أل - -وزي - -ر م - -ع سض - -فÒة لسض- -ي- -م- -ا م- -ن خ- -لل ت- -ب- -ادل أÈÿأت
ألشضرعي ‘ Úتاجورأء ربطت مصضالح وألضض-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ،ت-ي-ج-ا Êحسضان
وزأرة ألشضؤوون أÿارجية ألتصضال مع ه - - -دأم ،أول أمسس ،ك - - -ل م- - -ن سض- - -فÒة ألد‰ارك برأمج ألتعاون ب Úألبلدين ‘ وألتجارب› ‘ ،الت ألعمل وألتشضغيل
ألسضلطات ألليبية بهدف ألتحري حول
إأمكانية سضقوط ضضحايا جزأئري .»Úأل- -د‰ارك ،ج- -و‹ إأل- -ي- -زأب- -يت ب- -ورزأن ›ال أل- -ع- -م- -ل وأل- -تشض- -غ -ي -ل وألضض -م -ان وأ◊ماية ألجتماعية ،يشض Òألبيان.

إ÷زإئري آإيت شسعÓل ‘ إÛلسس إ’سستشساري إإ’فريقي Ÿكافحة إلفسساد
هدإم يسستقبل سسفÒي إلد‰ارك ومصسر

جورجنسس وسضف Òمصضر ،أÁن مشضرفة،

ألجتماعي ،إأضضافة إأ ¤مناقشضة سضبل

» æW h

السسبت  06جويلية  2019م
الموافق لـ  03ذي القعدة  1440هـ

أاك Ìمن  5آالف مسستفيد من صسندوق النفقة

الدالية :أازيد من  65أالف حالة طÓق با÷زائر
خÓيا جوارية –سسسس النسساء اŸطلقات بحقوقهن

أاك - -دت وزارة ال - -تضس - -ام - -ن ال- -ؤط- -ن- -ي
لسس-رة وقضس-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ية،
وا أ
أان نسس - -ب - -ة اŸرأاة اŸسس - -ن - -ة اŸط - -ل - -ق - -ة ‘
ا÷زائ -ر ،ضس -ئ -ي -ل -ة م -ق -ارن-ة م-ع ح-الت
الطÓق اŸقدرة بـ 65.637أاي ما يعادل
 ٪19م- -ق- -ارن- -ة م -ع ال -زواج ال -ذي ت -أاخ -ر
خÓ- -ل سس -ن -ت -ي  2017و ،2018م -شس Ò-ة
بشسأان اŸسستفيدين من إاجراءات صسندوق
النفقة إا ¤أانها فاقت  5آالف مسستفيد
م- - -ن نسس- - -اء ح - -اضس - -ن - -ات وأاط - -ف - -ال ،م - -ا
يسس-ت-دع-ي وضس-ع ب-رام-ج وآال-ي-ات Ùاربة
الظاهرة.
جاء هذا ‘ نقاشش يؤم دراسسي نظم
أاول أامسش ب -اŸرك -ز ال -ؤط -ن -ي ل -ل-دراسس-ات
لعÓم والتؤثيق.
وا إ

خالدة بن تركي
رغم العدد الضسئيل ◊الت طÓق اŸرأاة
اŸسس- -ن- -ة ‘ ا÷زائ -ر ،إال أان مسس -ع -ى ال -وزارة
ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل-وضس-ع-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ن-فسس-ي-ة
والقتصسادية التي تعيشسها ،تسستدعي تكثيف
ا◊مÓت التحسسيسسية لتوعية اŸرأاة بحقوقها
خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق بصس -ن-دوق ال-ن-ف-ق-ات ال-ذي
اسس-ت-ف-اد م-نه  3.500ط -ف -ل وأازي-د م-ن 2.000
امرأاة حاضسنة ،وذلك منذ سسنة  2016إا ¤غاية
السسداسسي األول من السسنة ا÷ارية.
‘ هذا اإلطار ،أابرزت الدالية ،دوراÓÿيا
ا÷واري-ة ل-ل-تضس-ام-ن ‘ ت-ق-ري-ب-ه-ن وإاعÓ-م-هن
ب- -اŸصس- -ال- -ح اıتصس -ة ل -ل -مسس -اع -دة خ -اصس -ة
بالنسسبة لصسندوق اŸطلقات ،مؤوكدة ‘ ردها
على سسؤوال «الشسعب» على ضسرورة التقرب من
اŸصس - -ال- -ح اŸع- -ن- -ي- -ة وال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ه- -ن عÈ
اŸؤوسسسسات التابعة للقطاع أاوع Èدور الرحمة

أاو اŸؤوسسسس -ات اÿاصس -ة ب -اسس -ت -ق -ب -ال ال -نسس-اء
اŸعنفات أاواللواتي هن ‘ وضسع صسعب أاوعلى
مسس - -ت - -وى دور اŸسس- -ن ÚاŸت- -واج- -دة ع26 È
ولية.
وق- -الت إان ال- -وزارة بصس -دد إاع -داد أارضس -ي -ة
رقمية لتسسهيل العمل اإلحصسائي يعتمد عليها
‘ وضس -ع ب -رام -ج وسس -ي -اسس -ات ال -ت -ك -ف-ل ب-ه-ذه
الظاهرة ،إا ¤جانب حمÓت إاعÓمية دورية
ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وضس-ي-ح إاج-راءات السس-ت-فادة من
هذا الصسندوق خÓل الفÎة اŸمتدة ما بÚ
 2018 - 2017واسستقبال النسساء اŸطلقات
على مسستوى مصسالح الوزارة لتوضسيح كيفيات
السستفادة من هذا اإلجراء.
وب -خصس-وصس إاج-راءات اŸراف-ق-ة اŸوج-ه-ة
ل -ف -ئ -ة األشس -خ -اصس اŸسس-ن ،Úسس-ج-لت ال-وزارة
 33.924شسخصس مسسن ،اسستفادوا من القروضس
اŸصسغرة لتسسي Òمشساريعهم سسنة  ،2018من
بينهم  28.735امرأاة ،أاي ما يعادل نسسبة .٪84

وفيما يتعلق باŸنحة ا÷زافية للتضسامن
اŸسسÒة من قبل وكالة التنمية الجتماعية
التابعة للقطاع ،أابرزت الوزيرة ،أان 315.145
شسخصس مسسن اسستفاد من هذا اإلجراء سسنة
 ،2018من بينهم  171.958امرأاة مسسنة ،وأان
 107.000امرأاة مطلقة ،اسستفادت من هذه
اŸنحة ‘ ،ح ” Úالتكفل بـ 169.769طفل.
ك -م -ا سس -ج -لت ال -وزارة› ‘ ،ال ال -ت -ك -ف -ل
واŸراف -ق -ة ال -دائ -م -ة ل -ل-مسس-ن-ات دون رواب-ط
عائلية  736امرأاة بدور األشسخاصس اŸسسنÚ
من ›موع  1645حسسب إاحصسائيات مارسس
 ،2019أاي بنسسبة – ،٪44.77ضسى بالرعاية
الصس -ح -ي -ة واŸراف-ق-ة ال-ن-فسس-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
و“ارسس ﬂت -ل -ف األنشس -ط -ة ال-ت-ي –ق-ق م-ن
خÓلها ذاتها كامرأاة ،مؤوكدة دعم ومسساندة
اŸرأاة لعتبارات مهنية وقيمية وضسرورة بذل
اŸزي- -د م- -ن ا÷ه- -د ل- -ل- -وصس- -ول إا› ¤ت- -م -ع
متضسامن يسسوده ا◊وار والتÓحم.

أاكد من “Ôاسست على مراعاة خصسؤصسية اŸناطق وسسؤق العمل

بلخ :Òضسرورة اسستحداث تخصسصس صسيانة وسسائل الطاقات اŸتجددة
أاكد وزير التكؤين والتعليم اŸهنيÚ
داده مؤسسى بلخ ،ÒخÓل زيارة العمل
له -ڤ -ار ،أان
وال- -ت- -ف- -ق- -د إا ¤ع- -اصس- -م -ة ا أ
ال-ق-ط-اع يسس-ع-ى إا ¤خ-ل-ق وب-ل-ؤرة تصسؤر
ج -دي -د ي -ك -ؤن ف -ي -ه ال -ت-ك-ؤي-ن م-ن أاج-ل
ال-تشس-غ-ي-ل ،وه-ذا ان-طÓ-ق-ا م-ن العتماد
على خصسؤصسيات كل منطقة ،وما تتؤفر
عليه من مؤارد طبيعية ،وكذا دراسسة
م - -ت - -ط - -ل - -ب- -ات سس- -ؤق ال- -ع- -م- -ل ب- -ن- -ظ- -رة
إاسستشسرافية.

Œسسيدا الشسعار الذي رفعه القطاع «تكوين
من أاجل تشسغيل».

...ويشسارك سسكان عاصسمة األهقار إاحياء
ذكرى عيدي اإلسستقÓل والشسباب

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
دعا بلخ Òالقائم Úعلى قطاع التكوين
وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي ،Úع -ن-د ت-ف-ق-ده ل-ل-م-ع-ه-د
اŸت-خصسصس ب-ع-اصس-م-ة األه-ڤ-ار ،ع-ل-ى ضسرورة
ال -ت -وج -ه ن -ح -و اسس -ت -ح -داث ت-خصسصس صس-ي-ان-ة
ال -وسس -ائ -ل اŸرت -ب-ط-ة ب-ال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة،
خ -اصس -ة وأان -ه -ا أاصس -ب -حت م-ع-ت-م-دة ‘ اإلن-ارة
ال -ع -م -وم-ي-ة بشس-ك-ل ك-ب ‘ Òال-ولي-ة ،م-ن أاج-ل
توف Òيد عاملة مؤوهلة ‘ هذا اÛال الذي
ي -ت -ط -لب الصس -ي -ان-ة مسس-ت-ق-ب ،Ó-ب-اإلضس-اف-ة إا¤
تواجد ﬁطة إلنتاج الطاقة الكهربائية عن
طريق الطاقة الشسمسسية.
‘ ن -فسس السس -ي -اق ،كشس -ف وزي -ر ال -ت -ك -وي-ن
والتعليم اŸهني ،Úعن خطة عمل مشسÎكة

رفقة وزارة الثقافة ووزارة السسياحة ،من أاجل
إاعادة بعث تخصسصس «دليل سسياحي» ،نظرا
Óهمية التي يكتسسيها هذا اÛال ‘ ولية
ل أ
تعد سسياحية بامتياز ،ولكون هذه اŸهنة ‘
ط -ري -ق -ه -ا ل -ل -زوال ب -ع -د ف-ق-ده-ا Ÿث-ل ه-ؤولء
العارف Úبها سسنة بعد األخرى.
من جهة أاخرى ،أاكد داده موسسى بلخÒ
عند اسستماعه لنشسغالت إاحدى اÎŸبصسات
ب -اŸع -ه -د اŸت -خصسصس ،ع -ل -ى سس -ع -ي ال -وزارة
الوصسية من أاجل حلحلة كل ما يعÎضس القطاع
واÎŸبصس Úم -ن ك -ل ال-ن-واح-ي وال-ع-م-ل رف-ق-ة
السسلطات اÙلية من أاجل مسساعداتهم على
الندماج ‘ عا ⁄الشسغل مسستقب ،Óمن أاجل

ع- -ل- -ى ه- -امشس زي- -ارة ال- -ع -م -ل وال -ت -ف -ق -د،
وبالتزامن مع اإلحتفالت الرسسمية للذكرى 57
ل -ع -ي -دي الشس -ب -اب واإلسس -ت -ق Ó-ل ال -ت -ي حضس-ر
مراسسم اإلحتفال بها.
أاشس -رف وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
رفقة السسلطات اÙلية للولية بقاعة ،على
تسس-ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح السس-ك-ن ال-ع-م-وم-ي اإلي-ج-اري
لفائدة  1142مسستفيد ،اŸندرجة ضسمن حصسة
 2006سسكن.
ح- -يث شس- -ه- -د ا◊ف- -ل ال- -رم -زي نشس -اط -ات
ثقافية ،وكذا توزيع  55إاعانة مالية بناء سسكن
ري-ف-ي ،وم-ن-ح Œه-ي-زات ط-ب-ي-ة ل-ف-ائدة العائلة
ال -ث -وري -ة وذوي ا◊ق -وق ،وذوي اإلح-ت-ي-اج-ات
خاصسة من قدماء الكشسافة اإلسسÓمية ،وكذا
تسسليم رخصس إاسستغÓل مقاهي وسسيارات أاجرة
Óسس-رة ال-ث-وري-ة ،وت-ك-ر Ëال-ف-رق ال-ف-ائ-زة ‘
ل -أ
ﬂت- -ل- -ف ال- -دورات ال- -ري- -اضس- -ي- -ة اŸن- -ظ- -م -ة
ب -اŸن -اسس -ب -ة ،ك -م -ا ” ت-ك-ر‚ 04 Ëب -اء م-ن
اŸت -ف -وق ‘ Úشس -ه -ادة ال -ت -ع -ل -ي -م الب -ت -دائ-ي
للمعاق Úسسمعيا.

لسسعار ،بن مسسعؤد من مسستغا:Â
اŸؤؤسسسسات الفندقية مطالبة Ãراجعة ا أ

اعتماد سسياسسة مدروسسة ومقبولة لدى شسرائح اŸواطنÚ

أاك-د وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-قليدية،
ع- - -ب - -د ال - -ق - -ادر ب - -ن مسس - -ع - -ود ،أامسس األول،
Ãسس -ت -غ -ا ،Âع -ل -ى ضس -رورة م -راج -ع-ة أاسس-ع-ار
اإلق-ام-ة ب-ال-ف-ن-ادق واإلق-ام-ات السس-ي-اح-ية Ãا
يتناسسب مع الوضسع الجتماعي للجزائري.Ú
قال بن مسسعود خÓل لقاء صسحفي على
ه -امشس زي-ارت-ه ل-ل-ق-ط-اع ب-ولي-ة مسس-ت-غ-ا Âإان
«على اŸؤوسسسسات الفندقية أان تقوم Ãراجعة
األسس-ع-ار واع-ت-م-اد سس-ي-اسس-ة م-دروسسة ومقبولة
لدى ﬂتلف شسرائح اŸواطن.»Ú
وك- -ل -ف ال -وزي -ر اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لسس -ي -اح -ة
ب- -دائ- -رت -ه ال -وزاري -ة ب -ع -ق -د ل -ق -اءات م -ع ك -ل
اŸت- -دخ- -ل ‘ Úه- -ذا اÛال م- -ن أاج- -ل حث
اŸؤوسسسسات الفندقية والسسياحية على مراجعة
األسس - -ع - -ار وت- -ف- -ه- -م ال- -وضس- -ع الج- -ت- -م- -اع- -ي
للجزائري.Ú

وب- -خصس- -وصس ›ان -ي -ة الشس -واط -ئ أاك -د ب -ن
مسس- -ع- -ود أان «ه- -ذا ال- -ق- -رار ال- -ذي ات- -خ- -ذت -ه
ا◊ك -وم -ة ل رج -ع -ة ف -ي -ه وسس -ت -ن -ف -ذه ال-دول-ة
Ãؤوسسسساتها وولتها بكل قوة وصسرامة».
كما حث اŸسسؤوول ÚاÙلي Úعلى ضسرورة
تنشسيط الشسواطئ من خÓل إاقامة معارضس
الصسناعات التقليدية التي “كن اŸصسطافÚ
م -ن ال -ت -ع -رف ع -ل -ى اإلن-ت-اج ا◊ر‘ ال-وط-ن-ي
واÙل -ي واق -ت -ن -اء ال -ت-ح-ف ال-ف-ن-ي-ة وت-ن-ظ-ي-م
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ري-اضس-ية وخصسوصسا الرياضسات
الصسيفية والتقليدية لفائدة الشسباب.
وق -ام ب -ن مسس -ع-ود Ãع-اي-ن-ة مشس-روع إاق-ام-ة
سسياحية Ãنطقة التوسسع السسياحي بصسابÓت
(بلدية مزغران) بطاقة اسستقبال تقدر بـ 300
سس-ري-ر وب-ت-ك-ل-ف-ة م-ال-ي-ة إاج-م-ال-ية تتجاوز 250
مليون دج.
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تسساهم ‘ مضساعفة مداخيل الصسناعة البÎوكيماوية

تأاهيل مصسا‘ البÎول با÷زائر سسمح بالسستغناء عن اسستÒاد الوقود

عرقاب 37 :مركز –ويل كهرباء قيد اإل‚از ع Èالوطن للحد من اإلنقطاع

أاك -د وزي -ر ال -ط -اق-ةﬁ ،م-د ع-رق-اب،
أاول أامسش ،با÷زائر العاصسمة ،أان إاعادة
ت - -أاه - -ي - -ل مصس - -ان - -ع ت - -ك - -ري - -ر ال- -بÎول
ب -ا÷زائ -ر ،وف -ق -ا ل -ل -م -ع -اي Òال -دول-ي-ة،
لن- -ت- -اج- -ي -ة
تسس- -م- -ح ب- -رف- -ع ق- -درت- -ه- -ا ا إ
والسستغناء ،ابتداء من هذه السسنة ،عن
اسستÒاد الؤقؤد.
أاوضسح عرقاب ‘ تصسريح للصسحافة على
هامشس زيارة عمل وتفقد Ÿشساريع قطاعه
ب-ال-ع-اصس-م-ة ،أان إاع-ادة ت-أاه-ي-ل مصس-ان-ع ت-ك-رير
ال -بÎول ع -ل -ى غ -رار مصس -ف-اة «سس-ي-دي رزي-ن»
(ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة) سس-م-ح ب-رف-ع ال-ق-درات
اإلنتاجية لهذه اŸصسا‘ ،مشسددا على ضسرورة
الÎك -ي -ز ع -ل -ى الصس -ن -اع -ات ال -بÎوك -ي-م-ي-اوي-ة
Ÿضس -اع -ف -ة اŸداخ-ي-ل وخ-ل-ق م-ن-اصسب شس-غ-ل
للشسباب اŸتخرج من ا÷امعات.
اع- -ت Èال -وزي -ر أان -ه أاصس -ب -ح م -ن الضس -روري
ت -ط -وي -ر الصس -ن -اع -ة ال -بÎوك-م-ي-اوي-ة وف-ت-ح-ه-ا
للقطاع Úالعام واÿاصس ،مؤوكدا أان «عملية
إاعادة التأاهيل سستؤودي حتما إا ¤وجود فائضس
‘ الن -ت -اج وال -ذي سس -ي -ك-ون مسس-ت-ق-بÓﬁ Ó-
للتصسدير نحواÿارج».
وبعد زيارة تفقدية Ÿصسفاة «سسيدي رزين»،
ذك -ر ع -رق -اب أان ع -م -ل -ي -ات إاع -ادة ال -ت -أاه -ي-ل
Ÿصس- -ان- -ع ت- -ك -ري -ر ال -بÎول ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا
سس -ون -اط -راك مسست أايضس -ا وح-دات سس-ك-ي-ك-دة
وأارزيو ،مشسÒا إا ¤انتقال اإنتاج مصسفاة سسيدي

رزين من  2,4مليون طن قبل عملية التأاهيل
إا 3,6 ¤مليون طن بعدها.
وب-ع-د ت-دشس-ي-ن-ه Ÿرك-زي-ن ل-تحويل الكهرباء
 30/60كيلوفلت بزرالدة والسسويدانية ،أاشسار
ال -وزي -ر إا ¤وج -ود ح -ال-ي-ا  37م-رك-زا لتحويل
ال -ك -ه -رب -اء ‘ ط -ور اإل‚از ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
الوطني تسسعة ( )9منها ” إا‚ازها والبقية
سسيتم إا‚ازها ‘ آافاق .2025
وبدوره أاوضسح الرئيسس اŸدير العام Ûمع
سسونلغاز ،شساهر بوÿراصس أانه يوجد حاليا
أازيد من  300مركز لتحويل الكهرباء ‘ طور
اإل‚از على اŸسستوى الوطني.

لمنية على ﬁؤر الشسفة  -ا◊ؤشش اŸسسعؤدي
بعد رفع التحفظات ا أ

كواربة :على الشسركات اŸكلفة باإل‚از إاكمال مشسروع القرن

ط- - -الب مصس- - -ط - -ف - -ى ك - -ؤراب - -ة وزي - -ر
لشس-غ-ال ال-ع-م-ؤم-ي-ة وال-ن-ق-ل ،صس-ب-ي-ح-ة
ا أ
لول ،م -ن ال -رئ -يسش اŸدي -ر ال -ع-ام
أامسش ا أ
ل‚از ال -ع -م -ؤم -ي -ة «سس -اب-ت-ا»،
لشس -رك -ة ا إ
Ãضساعفة الفرق اŸتدخلة بغية تسسريع
وتÒة تسس- -ل- -ي- -م م -ا ت -ب -ق -ى م -ن مشس -روع
ال -ط -ري -ق السس -ي -ار الشس -ف-ة  -الÈواق-ي-ة،
على مسستؤى منطقة بني عطلي ،على
اع - -ت - -ب - -ار أان- -ه ل Áك- -ن ب- -أاي ح- -ال م- -ن
لحؤال تقد Ëوعؤد ثم التخلي عنها.
ا أ

اŸدية :علي ملياÊ
اعت Èكورابة بعد اسستماعه لعرضس تقني
ح -ول مشس -روع ال -ط -ري -ق السس-ي-ار اŸار ب-ولي-ة
اŸدية ،بأان ﬁور الشسفة ـ الÈواڤية– ،فة
معمارية ومسسار هام جدا ،لكون اŸواطنÚ
ك-ان-وا ي-ع-ان-ون ي-وم-ي-ا اك-ت-ظ-اظ-ا م-روري-ا ع-لى
مسستوى الشسفة نحو ا◊مدانية ،داعيا مسسؤوو‹
شس- -رك- -ة «سس- -اب- -ت- -ا» أايضس- -ا واŸشس- -رف Úع- -ل -ى
اŸشسروع الضسخم ،مضساعفة اÛهودات.
وطالب كورابة أايضسا من الشسركة الصسينية،
معا÷ة األخطاء ‘ حال وجودها ،داعيا إا¤
ع -دم اع -ت -م -اد م -ع-ي-ار السس-رع-ة ع-ل-ى حسس-اب
ا÷ودة.
أاعطى كورابة وزير القطاع بحضسور واليي
اŸدي- -ة وال- -ب -ل -ي -دة وإاط -ارات ال -وزارة ون -واب
الشس- - -عب ومسس- - -ؤوو‹ شس- - -رك- - -ات اإل‚از م - -ن
مسسÒين ومهندسس Úوعمال إاشسارة ،انطÓق
الطريق السسيار على ﬁور الشسفة  -اŸدية
مرورا Ãنطقة ا◊وشس اŸسسعودي بعد رفع
التحفظات األمنية والتقنية.
كما تابع هؤولء مناورة افÎاضسية ◊ادث
مروري وقع قدوما من منطقة الشسفة قام بها
أاف -راد ا◊م -اي -ة م -ن ال -ولي -ت– Úت إاشس-راف
اŸديرية العامة“ ،ثل ‘ اصسطدام عنيف بÚ
حافلة للنقل ا÷ماعي للمسسافرين –مل رقم
ولية اŸدية وسسيارة سسياحية –مل رقم ولية
العاصسمة ،ا‚رت عنه خسسائر بشسرية ومادية
كبÒة.
أاظ- -ه- -رت ه- -ذه اŸن- -اورة ال -ت -ي ت -اب -ع -ت -ه -ا
«الشس- -عب» ب -ع ÚاŸك -ان ،ان -ت -ق -ال اŸع -ل -وم -ة
ون- -داءات اÿط- -ر ع- -ن ط- -ري- -ق ق- -اع -ة وب -رج
اŸراقبة عن بعد ،مدى جاهزية األفراد ‘

عملية التنسسيق اŸيدا Êب Úالوحدات وكيفية
إاجÓء عشسرات اŸصساب Úنحو منافذ النجدة
واسس -ت -ع-م-ال أادوات اإلط-ف-اء اŸت-ط-ورة داخ-ل
األنفاق بهدف إاخماد النار اŸشستعلة وتسسهيل
حركة اŸرور بداخلها.
باŸناسسبة جدد كورابة ‘ ندوة صسحفية ‘
غمرة اإلحتفال بعيدي اإلسستقÓل والشسباب،
تأاكيده بأان هذا اŸشسروع كان Ãثابة مدرسسة
كبÒة اإلطارات ا÷زائرية من حيث التسسيÒ
واŸراق -ب -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة ،ح -يث سس -يسس-ه-ل ت-ن-ق-ل
ل -ل -بضس -ائ -ع وال -ت -ن-وع اإلق-تصس-ادي ب Úالشس-م-ال
وا÷ن- -وب ال- -ك -ب ،Òوال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ا◊وادث
اŸروري -ة ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ،01ن-اع-تا
اŸق-ط-ع اŸب-ت-ق-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ن-طقة بني
عطلي بأانه جزء ل يتجزأا من أاهمية هذا
اŸشسروع الكب ،Òكاشسفا ‘ هذا الصسدد بأان
قد أاعطى تعليمات صسارمة لفائدة الشسركات
اŸك-ل-ف-ة ب-اإل‚از ل-ل-ت-ق-ي-د ب-األج-ال اÙددة
وبا÷ودة والنوعية ،فضس Óعلى أان مصسا◊ه
سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ت-ه ‘ اŸي-دان م-ن أاج-ل
تسسليمه ‘ أاقرب وقت ‡كن.
شس -ارك وزي -ر األشس -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل
السسلطات اÙلية ‘ عملية توزيع عينة من
م -ق -ررات اإلسس -ت -ف-ادة م-ن حصس-ة  1200سسكن
ﬂتلفة الصسيغ من بينها  10مقررات ألعوان
ا◊رسس البلديﬁ ‘ ،اولة عرفان وتنويه Ãا
قدمه الرجال األشساوسس لهذا الوطن ،والتذكÒ
بحرصس الوزير ا◊ا‹ ووا‹ اŸدية بداوي
ع -ل -ى اسس -ت Ó-م مشس -روع ال -ق-رن ع-ل-ى أان ت-ب-ل-غ
السسلطات اÙلية بهذه الولية رهان توزيع
أاك Ìمن  10أالف وحدة مع نهاية سسنة .2019

الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو ا◊جاج
إا ¤حجز غرفهم ع Èموقعه اإللكÎوÊ

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة ،يوم اÿميسس ،ا◊جاج اŸسسافرين مع الديوان إا ¤حجز
غرفهم بالفنادق اıتارة ع Èبوابة ا◊ج ضسمن اŸوقع www.onpo.dz :وذلك ابتداء من 07
يوليو ا÷اري.
جدير بالذكر ،أان أاول دفعة للحجاج ا÷زائري Úسستنطلق من مطار هواري بومدين الدو‹
نحو البقاع اŸقدسسة يوم  15يوليو ا÷اري.
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ألسضبت  0٦جويلية  2019م
ألموأفق لـ  0٣ذي ألقعدة  1440هـ

‘ ا÷معة  20من ا◊راك الششعبي

Œديد العهد مع جزائر
حرة واحدة موحدة
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دعا إا ¤خصشال ا Òÿوالتعاون ،بلمهدي من اŸدية:

اÿطاب اŸسسجدي متوازن ووسسطي يجمع ا’أمة ’ يفرقها
أاك-د ي-وسش-ف ب-ل-م-ه-دي وزي-ر الشش-ؤوون ال-دي-نية
لوق-اف ،أامسس،ل-دى مشش-ارك-ت-ه ‘ الح-ت-فالت
وا أ
الرسشمية  57لعيدي السشتقÓل والششباب بولية
لسشÓمي الذي حمل
اŸدية ،بأان اŸركز الثقا‘ ا إ
اسش -م اÛاه -د ع -ب -د ال -رح -م -ان ع-ب-دي ،ه-و ع-ا⁄
وواعظ Ãسشاجدنا ،منتسشب اإ ¤أاهل القرآان.

اŸدية :علي ملياÊ
أعطى وزير ألقطاع أشضارة أنطÓق قافلة تحمل
مصض -ط-اف-ي-ن ب-عضس ب-ل-دي-ات أل-ولي-ة ن-ح-و شض-وأط-ئ
تيبازة ،معبرأ عن سضعادته لÓهتمام ألذي خصضت به
وزأرته من طرف ألوزأرة أألولى ووزأرة ألدأخلية
بشضأان ألتكفل بمشضاكل موظفي ألقطاع وبخاصضة ما
تعلق بالسضكن ،حيث وصضل عدد ألطلبات ألمتكفل

بها إألى نحو  2400طلب ،على أن يتم ألسضتجابة
إألى إأضضعاف ذلك ،على أعتبار أن صضون حرمة
ألم -ام وشض -رف م -ه -ن -ت-ه وأل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى أم-ان-ة
ألشضهدأء..
ل -م ي -ن-ف أل-وزي-ر مشض-ك-ل-ة ألع-ت-دأء ع-ل-ى أألئ-م-ة،
مشضيرأ إألى أن ألتكفل بهذأ ألموضضوع هو على عاتق
مصض -ال -ح -ه وأإلدأرة سض -ت-ت-أاسضسس ف-ي ح-ق أل-م-ع-ت-دى
عليهم بفضضل تعاون قطاع ألعدألة معنا ،فضض Óعلى
أن ح -م -اي -ة أألئ -م-ة ت-ق-ع أيضض-ا ع-ل-ى ع-ات-ق ألشض-عب
وألمصضلين ،وبخصضوصس ألخطاب ألمسضجدي أشضار
ألوزير إألى أنه متوأزن ومعتدل ووسضطي ويجمع
ألمة على ألمبادئ ألنوفمبرية ،ومبادئ أإلسضÓم
وأل -خ -ي -ر وأل -ت -ع-اون وه-و م-ا شض-اه-دن-اه ف-ي ألشض-ه-ر
ألفضضيل أألخير ،مشضيدأ باهتمام ألوألي ومنتخبي
ألولية في تكريم حفظة كتاب ألله.

دعا إاليها أاسشاتذة وششخصشيات وطنية Ãناسشبة  5جويلية

ضسرورة توحيد القوى من أاجل الدفاع
على السسيادة الوطنية

لسشاسشية لÓنطÓق ‘ بناء ا◊اضشر واŸسشتقبل» هذا ما أاوصشى به أاسشاتذة
الذاكرة «هي القاعدة ا أ
جامعيون وششخصشيات وطنية ‘ الندوة التاريخية اıلدة للذكرى الـ 57لÓسشتقÓل التي احتضشنها أاول
أامسس متحف اÛاهد عششية الحتفال بعيدي النصشر والششباب اŸصشادف لـ 5جويلية.
ألحفاظ على ألتاريخ وألذأكرة هذأ ألثمن ألباهظ توصضل إألى أن
ألوطنية وبناء جسضور توأصضل بين ك -ف -اح ألشض -عب أل -ج -زأئ-ري إأب-ان
أك- - -د أسض- - -ات- - -ذة ج- - -ام- - -ع - -ي - -ون أألج -ي-ال ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى رسض-ال-ة أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة ألمسضلحة أي
وشض -خصض -ي -ات وط -ن -ي-ة ف-ي ن-دوة ألشض- -ه -دأء ،دأع -ي -ة إأل -ى ضض -رورة ط -ي-ل-ة  7سض -ن -وأت ونصض-ف-ه-و م-ا
ت-اري-خ-ي-ة م-خ-ل-دة ل-لذكرى أل 57أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-ذأك-رة ألوطنية ي - -ع - -ادل  2800ي- -وم ن- -ج -د أن
ل Ó- -سض- -ت- -قÓ- -ل ،ع- -ل- -ى ضض- -رورة وترسضيخ مبادئ ألثورة ألتحريرية ألجزأئر كانت تقدم يوميا أزيد
أل -ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-وط-ن ،وأل-وف-اء ألعظيمة لدى أألجيال ألناشضئة.
من  500شضهيد.
وب- -دوره أع -ت -ب -ر أألسض -ت -اذ ع -ب -د
ل -ل -ذأك -رة أل -ت -ي صض -ن -ع -ه -ا ج -ي -ل
ألسض - -ت- -ار أل- -حسض- -ي- -ن (ج- -ام- -ع- -ة
ن -وف-م-ب-ر ل سض-ي-م-ا وأن أل-ج-زأئ-ر
ألجزأئر) أن ألثورة ألجزأئرية «
ت-ح-ت-ف-ظ ب-ت-اري-خ م-جيد ،صضنعته
أعظم ثورأت ألقرن ألعشضرين»،
«ثورة ل تضضاهيها أي ثورة في
وم -ن ج -ه -ت -ه م -دي-ر أل-م-رك-ز مسضتندأ إألى مقولة أحد ألزعماء
ألعالم « ،وذلك من خÓل بناء
«نموذج جديد» يسضمح بتكريسس ألوطني للدرأسضات وألبحث في أألفارقة ألذي يقر من خÓلها
أل- -ح- -رك -ة أل -وط -ن -ي -ة وث -ورة أول أن «أل- -ج- -زأئ- -ر ت- -ع- -د ع- -اصض -م -ة
هذه ألقيم وألقتدأء بها.
دع -ا م -دي -ر أل -م -ت-ح-ف أل-وط-ن-ي ن -وف-م-ب-ر  ،1954ج- -م- -ال أل -دي -ن أألحرأر في ألعالم» ،مشضيرأ إألى
ل-ل-م-ج-اه-د مصض-ط-فى بيطام إألى ميعادي قال أن ألثورة ألتحريرية مقولة شضهيرة للزعيم أإلفريقي
ضضرورة توحيد ألقوى من أجل أندلعت من أجل ألسضÓم وحرية ن-ي-لسض-ون م-ن-دي« Ó-أل-ج-زأئ-ر هي
أل -دف -اع ع-ل-ى ألسض-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة أإلنسضان« ،بدليل ما جاء في بيان ألتي علمتني أن أكون رج.»Ó
وذك -ر أل -م -ت -ح -دث أن أل -ج -زأئ-ر
مثلما كافح أسضÓفنا في ألسضابق  1نوفمبر».
من أجل ألسضتقÓل من خÓل وأضض -اف أل -م -ت -ح -دث أن أل -ث-ورة وأج-هت أبشض-ع أن-وأع ألسض-ت-ع-م-ار
ك-ف-اح م-ري-ر وتضض-ح-ي-ات جسض-ام ،ألجزأئرية وما حملته من مبادئ في ألعالم ،وهو أسضتعمار همجي
م -ن ج -ه -ت -ه-ا أك-دت أل-م-ج-اه-دة إأنسض-ان-ي-ة أن-ع-كسس ع-ل-ى أل-ث-ورأت ي -ف -وق ف-ي ه-م-ج-ي-ت-ه م-ا ق-ام ب-ه
زه- -ور ون- -يسض- -ي ف -ي ه -ذه ن -دوة أإلفريقية ،حيث أن أكثر من  14أل -ت -ت -ار وأل -م -غ -ول ،ك -م -ا ت-ت-م-ي-ز
ت -اري -خ -ي -ة أل-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا وزأرة دول-ة أف-ري-ق-ي-ة ت-ح-ررت ل-تأاثرها ب-ان-ت-ق-ال-ه-ا م-ن أل-ع-م-ل ألسضياسضي
تحت عنوأن « عيد ألسضتقÓل ب-ث-ورت-ن-ا ،أل-ت-ي أتت ب-ح-ري-ة ك-ان إألى ألكفاح ألمسضلح ،كما أن تميز
ك -ذلك ب -ن -ق -ل أل -ث -ورة إأل-ى أرضس
قيم ومبادئ أمة» على ضضرورة ثمنها باهظا.
ألمسضتعمر.

حياة .ك

قسش- -م- -ا ب- -ال ّ-ن -ازلت اŸاحـق -اْت-وال u -دم -اء ال ّ-زاك -ي -ات ال -ط -اه -راْت-وال ُ-ب -ن -وِد ال Óّ-م -ع -ات اÿافـق -اْت ‘ اِ÷ب -ال الّشش -اﬂاِت الشش -اه -ق -اْت-ن -ح -ن ُث -رن -ا َف -ح -ي -اٌة أاو ‡اْت وع -ق -دن -ا ال -ع -زَم أان –ي -ا ا÷زائـْر
فاششهدوا...فاششهدوا...فـاششهدوا ،..بالنششيد الوطني ،جدد ا÷زائريون أامسس وهم يحتفلون بعيد اإلسشتقÓل اŸصشادف لـ 5جويلية ،العهد مع جزائر حرة دÁقراطية مسشتقلة واحدة موحدة ،ششاﬂة
برايتها الوطنية بأالوانها الثÓثة  -األبيضس -األحمر واألخضشر ،لفتح صشفحة جديدة وقعها الششعب ا÷زائري بأاحرف من ذهب راسشما من خÓلها أارقى صشور التحضشر.
منذ أكثر من  4أشضهر بتغيير كل ألوجوه وموأصضلة
ألفسضاد.
ألح -ت -ف -ال ب-ه-ذأ أل-ي-وم أألغ-ر ،ت-م-ي-ز ب-رف-ع أل-رأي-ة محاربة ألفسضاد وألمفسضدين.
أل- -خضض- -رأء ع- -ال- -ي- -ا ت -ع -الت م -ع -ه -ا أصض -وأت ج -ي -ل جزأئريون رجال كانوأ أم نسضاء من مختلف أألعمار
ألسضتقÓل ألذين مجدوأ مآاثر من صضنعوأ بطولت ح-م-ل-وأ شض-ع-ارأت دي-م-ق-رأط-ي-ة ف-ي مسضيرة تاريخية
حناجر جزأئرية دوت عاليا عبر شضوأرع ألعاصضمة مجد أألمة وعزتها ،مسضيرة أحتفالية مزجت بين ط -ب -ع-ت-ه-ا ألج-وأء ألح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ال-ذك-رى  57لعيد
وهي تسضتذكر بطولت وأمجاد من ضضحوأ بالنفسس جزأئر ألثورة وألجزأئر ألمسضتقلة من خÓل لوحات ألسضتقÓل ،حرصس فيها ألجزأئريون على موأصضلة
وأل- -ن- -ف- -يسس م- -ن أج- -ل أن ت- -ح- -ي- -ا أل- -ج -زأئ -ر ح -رة فنية تاريخية أبرزت أمجاد وبطولت من ضضحوأ ألنتقال ألسضلسس في إأطار ما ينصس عليه ألدسضتور
دي-م-ق-رأط-ي-ة ف-ي ك-ن-ف أل-ع-دأل-ة وأل-مسض-اوأة ،لتكون ب -ال -ن-فسس وأل-ن-ف-يسس لج-ل أن ت-ح-ي-ا أل-ج-زأئ-ر ح-رة ألجزأئري وأسضتكمال ألمسضار من أجل أختيار من
ي -ق -ود أل -بÓ-د ف-ي ظ-ل ألشض-ف-اف-ي-ة ،م-وع-د أخ-ر م-ع
ب -ذلك مسض -ي-رة  5ج-وي-ل-ي-ة أل-مصضادفة لÓحتفالت مسضتقلة.
أل -م-خ-ل-دة ل-ذك-رى أسض-ت-ع-ادة ألسض-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة ي-وم يوم تاريخي رددت من خÓله ،ألجماهير ألغفيرة ألتغيير آأملين في غد أفضضل تحت ظل ألوحدة
ت -اري -خ-ي ،أخ-ر ي-ك-تب ف-ي سض-ج-ل ب-ط-ولت ألشض-عب ألتي أكتسضحت شضوأرع ألعاصضمة ،مختلف ألناشضيد وألسضتقرأر.
ألوطنية ألمخلدة لثورة نوفمبر ألمجيدة ،على غرأر رفعوأ شضعارأت عديدة تنادي بموأصضلة ألمسضار نحو
ألجزأئري ألحر.
يوم تاريخي أقسضم فيه ألجزأئريون حين خرجوأ أغنية «أخوني ل تنسضوأ ألشضهدأء ..من ضضحوأ من جزأئر أفضضل ،وطن ثابت بموأقفه ومطالبه ومن
للدفاع عن مطالبهم ألثابتة ألرأمية ألى تجسضيد أج- -ل أل- -بÓ- -د» .....و» م- -ن ج- -ب -ال -ن -ا ط -ل -ع صض -وت جهة أخرى ،موأصضلة رسضالة شضهدأئنا أألبرأر ممن
دولة ديمقرأطية حرة ،على أن يوأصضلوأ وقفاتهم أألحرأر»« ،جزأئنا يا بÓد ألجدد « ،مسضيرة أصضر ضضحوأ بالنفسس وألنفيسس حتى تحيا ألجزأئر حرة
أل -نضض -ال -ي -ة ،ن -ح-و مسض-ي-رة أل-ت-ح-رر م-ن ك-ل أشض-ك-ال فيها كل غيور ومحب لوطنه على ضضرورة إأسضتكمال مسضتقلة ،مجسضدين شضعار «ألعهد وألعزة وألكرأمة
ما تبقى من مسضار ألتغيير ألذي بدأت ألدعوة إأليه في جزأئر ألسضتقÓل.

آاسشيا مني
تصشويرﬁ :مد ايت قاسشي

‘ انتظار الكششف عن
الششخصشيات لقيادة ا◊وار

تحرك ندوة أحزأب ألمعارضضة ألتي تعقد أليوم
على أألرجح عجلة ألحوأر ،ويعول على مقترحات
أل-ط-ب-ق-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة ع-م-وم-ا وألشض-خصضيات ألوطنية
وألمجتمع ألمدني ،في ألتمهيد لنتخابات رئاسضية
ت-ج-ري ف-ي غضض-ون أل-ف-ت-رة أل-رئ-اسض-ي-ة أل-ث-ان-ية ألتي
تنقضضي شضهر أكتوبر ألمقبل ،تكلل بتسضليم رئيسس
أل -دول -ة ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صض -ال -ح أل -م -ه-ام ل-رئ-يسس
أل -ج -م -ه -وري -ة أل -م -ق -ب-ل ،ف-ي أن-ت-ظ-ار أل-كشض-ف ع-ن
مجموعة ألشضخصضيات ألتي تقود ألحوأر.

جمال الدين معادي ٥٠٠ :
شسهيد قدمتهم ا÷زائر يوميا

أاول مبادرة للطبقة السسياسسية ’قÎاح ﬂارج اأ’زمة مع اŸعارضسة

تكون ندوة قوى ألتغيير من أجل نصضرة ألشضعب ألتي
ت-ن-ظ-م-ه-ا م-ج-م-وع-ة م-ن أح-زأب أل-م-ع-ارضضة أليوم،
وتشض -ارك ف -ي -ه -ا شض -خصض-ي-ات وط-ن-ي-ة وك-ذأ م-م-ث-ل-ي
أل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي ،ب-م-ث-اب-ة إأشضارة أنطÓق ألحوأر
ألفعلي بمبادرة من ألطبقة ألسضياسضية ،على أعتبار
أنها سضتكلل بجملة من ألحلول وألمقترحات للخروج
من أألزمة.
ندوة تأاتي غدأة إأعÓن رئيسس ألدولة عبد ألقادر
ب- -ن صض- -ال- -ح ،ع- -ن ع- -ه- -د أل- -ح -وأر إأل -ى ف -ري -ق م -ن

ألشضخصضيات ،مع ألحرصس على تأاكيد عدم مشضاركة
أي مكون من ألدولة ،ول ألمؤوسضسضة ألعسضكرية.
وألكرة أآلن في مرمى مختلف فعاليات ألمجتمع
ألمدني ،بعدما أكدت ألدولة على لسضان رئيسضها بن
صضالح عدم ألمشضاركة بأاي شضكل من أألشضكال في
أل -ح -وأر ،ون -فسس أألم -ر ي -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى أل-م-ؤوسضسض-ة
ألعسضكرية على أن تكتفي بتوفير ألوسضائل ،مرسضمة
عهد «قيادته وتسضييره بحرية وشضفافية كاملة» ،إألى
«شضخصضيات وطنية مسضتقلة ذأت مصضدأقية ،وبÓ

أنتماء حزبي أو طموح أنتخابي شضخصضي» ،وتتمتع ـ
وف -ق م -ا أك -د ـ «بسض-ل-ط-ة م-ع-ن-وي-ة م-ؤوك-دة وت-ح-ظ-ى
بشض-رع-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة أو سض-ي-اسض-ي-ة أو م-ه-ن-ي-ة ت-ؤوه-ل-ها
لتحمل ألمسضؤوولية ألنبيلة ،وتسضاعدها على حسضن
قيادة هذأ ألحوأر.
وتكون مهمة ألشضخصضيات ألتي سضتتم معرفتها في
ق- -ادم أألي- -ام ،م -ن -اقشض -ة «ك -اف -ة ألشض -روط أل -وأجب
توفيرها لضضمان مصضدأقية ألسضتحقاق ألرئاسضي»،
وي-ن-درج أل-ح-رصس ع-ل-ى ح-ري-ة وأسض-ت-قÓ-ل-ية ألفريق

لزمة السشياسشية
ثمنت كل مسشعى للخروج من ا أ

وكذأ أللجنة ألتي تشضرف على ألعملية ألنتخابية
ب -م -ا ف -ي ذلك م -ا ي -رت-ب-ط ب-رزن-ام-ت-ه-ا وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
ومرأقبتها إألى غاية إأعÓن ألنتائج ،في إأطار كسضب
أل-ث-ق-ة وت-أاك-ي-د ألل-ت-زأم ب-ت-جسض-ي-د تطلعات ألشضعب،
وتقديم ألضضمانات لكل ألفاعلين ،لوضضع ألجزأئر
على سضكة ألقترأع ألكفيل بإافرأز رئيسس للجمهورية
يتولى ألقيام باإلصضÓحات.

فريال بوششوية

’طـــــÓق حوار شسامـــــل
ترحيـــــب واسســـــع بدعـــــوة رئيـــــسس الدولـــــة إ
لقيت ،دعوة رئيسس الدولة عبد القادر بن صشالح إا¤
مباششرة حوار تقوده ششخصشيات وطنية بعيدا عن تدخل
لحزاب السشياسشية ‘
ا÷يشس ترحيبا واسشعا من طرف ا أ
م- -ق -دم -ت -ه -ا اŸع -ارضش -ة ،داع -ي -ة لن ي -ك -ون ا◊وار ج -ادا
وصش -ادق -ا ،واع -تÈت-ه ق-ن-اع-ة ي-ت-ق-اسش-م-ه-ا ا÷م-ي-ع بشش-ك-ل
لزمة السشياسشية التي تششهدها البÓد.
اسشتعجا‹ ◊ل ا أ

جÓل بوطي

«حمسس» :ا◊وار ا÷اد غ ÒاŸميع خطوة للحل

ب -دت ألضض -م -ان-ات أل-ت-ي ق-دم-ه-ا رئ-يسس أل-دول-ة ف-ي خ-ط-اب-ه
ب -م -ن -اسض -ب-ة ع-ي-دي ألسض-ت-قÓ-ل وألشض-ب-اب ق-وي-ة ه-ذه أل-م-رة
وتختلف تماما عن خطابه ألأول ،مقارنة بحجم ألتاأييد
أل- -ذي ل -ق -ي -ت -ه أل -دع -وة أإل -ى أل -مشض -ارك -ة ف -ي ح -وأر ت -ق -وده
شضخصضيات وطنية بعيدأ عن دور ألموؤسضسضة ألعسضكرية ،هذه

باركت أحزأب سضياسضية ألمقاربة ألسضياسضية ألتي
ب -ادر ب -ه -ا رئ-يسس أل-دول-ة ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن صض-ال-ح
ب- -إاطÓ- -ق ح- -وأر ت- -ق- -وده شض- -خصض- -ي- -ات ت -ح -ظ -ى
ب-الشض-رع-ي-ة ،دأع-ي-ة أل-ى ت-غ-ل-يب أل-مصض-ل-ح-ة ألعليا
للوطن وألى ألمشضاركة في ألحوأر وأيجاد ألحلول
ألتوأفقية للخروج بالجزأئر ألى بر أألمان.
وفي هذأ ألشضأان أثنى حزب جبهة التحرير
الوطني وبارك ألمقاربة ألشضاملة ألتي بادر بها
رئيسس ألدولة من أجل ألخروج إألى بر أألمان
وكذأ تعهده بأانه يبذل قصضارى جهده في أي عمل

ألأخ -ي -رة أل -ت -ي ت -ط -الب ألأح -زأب ب -اإب -ع -اده -ا ع -ن أل -ح-ي-اة
ألسضياسضية بشضكل يضضمن ألنتقال ألديمقرأطي ألحقيقي.
خيوط حل ألأزمة قد تنسضج مع ألحوأر ألجاد وألصضادق غير
ألمميع حسضب ما وصضفته حركة مجتمع ألسضلم في بيان لها،
أول أمسس ،نشض -ر ع -ل -ى أل-م-وق-ع أل-رسض-م-ي بشض-ب-ك-ة أل-ت-وأصض-ل
ألجتماعي «فيسضبوك» ثمنت فيه ألحركة كل دعوة للحوأر
للخروج من ألأزمة وألوصضول أإلى ألتوأفق ألوطني على أن
يكون ألحوأر جادأ ومسضوؤول وصضادقا وملزما وغير مميع.
و أوضض -حت «ح -مسس» أن أل -ه -دف م -ن أل -ح -وأر ه -و ت -ح -ق-ي-ق
ألن-ت-ق-ال أل-دي-م-ق-رأط-ي أل-ذي ي-ب-د أ ب-الن-تخابات ألرئاسضية
ألشض-ف-اف-ة وأل-ن-زي-ه-ة ف-ي أج-ل م-ع-ق-ول غ-ي-ر ب-ع-ي-د ،و أع-ل-نت
ألحركة باأنها سضتتخذ موقفها من كل حدث عند حدوثه
وف-ق م-دى ت-وف-ر ف-رصس ألن-ت-ق-ال أل-دي-م-ق-رأط-ي أل-ح-ق-يقي
ووف -ق م -ا ي -ت -ط -اب -ق م -ع ألإرأدة ألشض -ع -ب-ي-ة أل-ع-ام-ة ،م-وؤك-دة
ألتزأمها بالإرأدة ألشضعبية ألمعبر عنها في ألحرأك ألشضعبي،

وألدأعية أإلى ذهاب كل ألرموز ألسضياسضية للنظام ألبائد قبل
تنظيم ألنتخابات ألرئاسضية.
و ما يضضمن تجسضيد ألإرأدة ألشضعبية من خÓل ألمسضار
ألن -ت -خ -اب -ي أل -ن-زي-ه يضض-ي-ف أل-ب-ي-ان ه-و ألإرأدة ألسض-ي-اسض-ي-ة
للمسضوؤولين أكثر من ألآليات وألهيئات وألقوأنين ،و أن ألذي
يسضمح لهذه ألإنجازأت ألموؤسضسضية وألقانونية بتحقيق أثرها
هو ألمسضوؤولية ألوطنية لدى ألحكام بقدرتهم على تقدير
م-خ-اط-ر أل-رج-وع أإل-ى دي-م-ق-رأط-ي-ة أل-وأج-ه-ة على أسضتقرأر
ألبلد ومصضيره ،أو بوجود ميزأن قوة قادر على منع ألتزوير
يفرضضه أسضتمرأر ألوعي وألتعبئة ألشضعبية.

بن فليسس :ا◊وار قناعة يتقاسشمها ا÷ميع

وأنطÓقا من دور ألحوأر ألجامع في حل ألأزمة ألسضياسضية قال
رئيسس حزب طÓئع ألحريات علي بن فليسس أن حتمية ألحوأر
قناعة يتقاسضمها ألجميع ،ول أحد يشضك في ضضرورتها ألقصضوى

وطابعها ألسضتعجالي في وجه ألأزمة ألتي تعيشضها ألبÓد،
معبرأ في منشضور له على صضفحة ألحزب ألرسضمية بموقع
«فيسضبوك» ،أول أمسس ،عن ألحوأر ضضروري وأسضتعجالي في ظل
تعقد ألأزمة ألسضياسضية.

منتدى الوسشطية :خطاب بن صشالح
اسشتجابة Ÿطالب الرأاي العام

من جهته عبر ألمنتدى ألعالمي للوسضطية ألذي يتر أسضه أبو
جرة سضلطاني عن أرتياحه لمبادرة رئيسس ألدولة في خطابه
ألأخير ،وقال بان ألخطاب وأضضح وصضريح وعملي؛ يقترح فيه
مشضروعا لخريطة طريق متجاوبة مع أغلب مطالب ألر أي
أل-ع-ام ،ب-ت-اأك-ي-د ضض-رورة أل-ت-ع-اون ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ة ألأج-وأء ل-ت-ن-ظيم
أل -رئ -اسض -ي -ات ع -ب -ر ه -ي -ئ-ة مسض-ت-ق-ل-ة ع-ن أل-رئ-اسض-ة وأل-ح-ك-وم-ة
وألموؤسضسضة ألعسضكرية ،بشضرط ألمحافظة على سضلمية ألحرأك
وألسضتقرأر وألوحدة ألوطنية.

الطبقة السسياسسية ترحـب Ãقاربة بن صسالـح حول ا◊وار
ضضمن أألطر ألدسضتورية ألمحافظة على ديمومة
ألدولة ومؤوسضسضاتها.
وثمن حزب تجمع امل الجزائر «تاج» من
ج -ان -ب -ه م -ا ورد ف -ي خ -ط -اب رئ-يسس أل-دول-ة م-ن
ضضمانات وأليات ومقاربة لقيادة وتسضيير ألحوأر
أل -وط -ن -ي ،م -ج -ددأ دع -وت -ه أل-ى «تضض-اف-ر ج-ه-ود
أل-ج-م-ي-ع م-ن أج-ل أن-ج-اح ألسض-ت-ح-ق-اق أل-رئاسضي
ألمقبل في أقرب أآلجال ضضمن ألطر ألدسضتورية
ف -ي ج -و تسض -وده أل -ث -ق -ة وألشض -ف -اف -ي-ة وألسض-ك-ي-ن-ة

وألتفاهم».
أكدت حركة البناء الوطني هي ألخرى أن
خطاب رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صضالح «جاء
في مجمله كمقدمة تحمل بوأدر أنفرأج سضياسضي
أذأ ما أسضتمر في ألسضتماع ألى أآلرأء ألخرى
ومشضاركتها في رسضم ألمسضعى وألجرأءأت معا».
أما حزب ألتجمع ألوطني ألديمقرأطي فقد أكد
«دعمه للمقاربة ألسضياسضية وألرؤوية ألعملية» ألتي
عرضضها رئيسس ألدولة على ألرأي ألعام ألوطني

ل-ل-خ-روج م-ن أألزم-ة ،م-ث-م-ن-ا «أل-م-رأف-ق-ة أل-ق-وية
وأللتزأم ألثابت» لمؤوسضسضة ألجيشس للذهاب ألى
أنتخابات رئاسضية «حرة ونزيهة في أسضرع وقت
عن طريق حوأر وطني صضادق وجاد».
أما ألكتلة ألبرلمانية للحركة ألشضعبية ألجزأئرية
ف -ث -م -نت «ع -ال -ي -ا» خ -ط -اب رئ-يسس أل-دول-ة أل-ذي
وصض -ف -ت -ه ب -ال -ع -رضس ألسض -ي -اسض -ي» ،م -ع -ت -ب-رة أي-اه
«أل -مسض -لك أل -وح -ي -د أل-وأجب أن-ت-ه-اج-ه م-ن أج-ل
تنظيم أنتخابات رئاسضية في أقرب أآلجال

ألممكنة وألتي تفرز رئيسضا جديدأ للجمهورية
ي -ت -م -ت -ع ب -الشض -رع -ي -ة لسض -ت -ك -م -ال ألصض Ó-ح-ات
ألمنشضودة من طرف ألشضعب ألجزأئري في أطار
ألشضرعية ألدسضتورية».
وف- - -ي ن- - -فسس ألت - -ج - -اه سض - -ج - -لت الجمعية
الجزائرية للقانونيين بكل «أرتياح» خطاب
رئيسس ألدولة ألذي حدد توجه ألدولة «ألوأضضح»
ب -ال -ت -مسضك ب -ال -دسض -ت -ور ونصض -وصض -ه ف -ي ت -رسض-ي-م
أل-م-رح-ل-ة أل-م-ق-ب-ل-ة أل-ت-ي ي-ترقبها ألشضعب لتقرير
مسضتقبله».

»æWh

السسبت  06جويلية  2019م
الموافق لـ  03ذي القعدة  1440هـ

احتفاءً بالّذكرى  57لÓسضتقÓل

عديـ ـ ـ ـ ـد النّششاطـ ـ ـات
والتّدششينات بولية سشطيف
شضهدت و’ية سضطيف تظاهرات عديدة لÓحتفال
بالذكرى السضابعة واÿمسض ÚلÓسضتقÓل الوطني ‘ 5
ج-ويلية  ،1962ح-يث سضّ-ط-رت السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ع-ديد
ا’نشض -ط -ة أاشض -رف ع -ل -ي -ه -ا ال -وا‹ ﬁم -د ب -ل-ك-اتب ،وق-د
اسض -ت -ه -ل -ه -ا ،ي -وم اÿم -يسس ،ب-ا’شض-راف ب-اŸدرسض-ة ال-ع-ل-ي-ا
لÓسضاتذة Ãدينة العلمة على تخرج الدفعة الثانية من
’سضاتذة ،وتكر Ëا’وائل منهم ،وهي الدفعة
الطلبة ا أ
ال -ت -ي ح -م -لت اسض -م ال -ع Óّ-م -ة ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن ب-اديسس،
وتضض - -م  244م -ت -خ ّ-رج-ا ل-ت-دع-ي-م اŸؤوسضسض-ات الÎب-وي-ة
ب-و’ي-ات سض-ط-ي-ف وب-ج-اي-ة واŸسض-ي-ل-ة وب-رج ب-وع-ريريج،
وضض -مت ال -دف -ع -ة  41أاسض-ت-اذا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائ-ي ل-غ-ة
ف -رنسض -ي-ة ،و 52اسض -ت -اذا ل -ل -ت -ع -ل -ي -م اŸت -وسض -ط ‘ ال-ل-غ-ة
الفرنسضية ،و 46أاسضتاذا للتعليم اŸتوسضط لغة ا‚ليزية،
و 50اسضتاذا للغة العربية وŸ 50واد ا’جتماعيات.

سسطيف :نور ألدين بوطغان

كما حضسر الوالي بنفسس المدينة اأوبيرات «صسرخة
ا’أب -ط -ال» ب -مسس-رح-ه-ا ال-ج-ه-وي ،وال-ذي اح-تضس-ن
كذلك معرضسا للصسور واللوحات الفنية التاريخية
بالمناسسبة ،واأشسرف الوالي بعاصسمة الو’ية على
تدشسين المصسلحة البيومترية في فرعين اإداريين
وهما حي  1014مسسكن في الضساحية الشسرقية
وحي عين الطريق ،جنوب عاصسمة الو’ية ،وهذا
لتقريب ا’دارة من المواطن وتخفيف الضسغط
على مصسالح البلدية.
فيما نظمت مسسيرة حمل المشساعل ،مسساء اأول
امسس ،شس -اركت ف -ي-ه-ا ع-دة م-وؤسسسس-ات ك-ال-كشس-اف-ة
ا’سسÓ-م-ي-ة وال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ومصس-ال-ح ا’أم-ن،

وعديد الجمعيات ،وتم بالمناسسبة كذلك توزيع
قرارات ا’سستفادة من مسساكن اجتماعية وصسيغة
«ع-دل» ،ح-يث تضس-م-ن ال-ب-رن-ام-ج ال-مسس-ط-ر ت-وزيع
 493وحدة سسكنية من مختلف ا’أنماط في 7
بلديات بالو’ية ،حيث يتم توزيع  200سسكن ببلدية
عاصسمة الو’ية ،و 50مسسكنا ببلدية صسالح باي
ج -ن -وب -ا م -ن ال-ن-وع ال-ت-رق-وي األ-م-دع-م وم-ن ن-فسس
ال-ن-م-ط  30مسس -ك -ن-ا ب-ب-ل-دي-ة ق-ج-ال ،و 43سسكنا
عموميا ايجاريا ببلدية اوريسسيا ،و 40سسكنا من
نفسس النوع ببلدية البÓعة شسرقا ،و 20مسسكنا في
كل بلدية الرصسفة وسسيدي احمد جنوبا.
كما تضسّمن البرنامج ،اأمسس ،الترحم على ارواح
الشسهداء بمقام الشسهيد،وكذا وضسع حيز الخدمة
لمÓعب جوارية بعاصسمة الو’ية ،وكذلك محطة
لمعالجة المياه بسسد الموان بسسعة  135000متر

مكعب يوميا.
واإح -ي -اًء ل -ل -ذك -رى ،سس -ط -رت مصس -ال -ح اأم -ن و’ي-ة
سس -ط -ي-ف وك-ع-ادت-ه-ا ب-رن-ام-ج-ا ث-ري-ا ،وه-ذا قصس-د
اإطÓع قوات الشسرطة على ماآثر ثورة اول نوفمبر
ال -م -ج -ي -دة وتضس -ح -ي -ات م -ج -اه -دي-ن-ا وشس-ه-دائ-ن-ا
البواسسل ،مع حثهم على التحلي بروح الوطنية
وال -ع -م -ل وال -م -ث -اب -رة وال -تضس -ح -ي-ة دوم-ا ل-ت-ق-دي-م
ا’أفضسل.
مصسالح اأمن و’ية سسطيف ،واإحياء لهذه المحطة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ه-ام-ة ،وفضس Ó-ع-ن ب-رن-امجها الذي
شسمل محاضسرات وندوات ،اإلى جانب زيارات لكل
من معقل «قصسر الطير» وكذا متحف المجاهد،
تنظيم ندوة تاريخية عكف على تنشسيطها اأسساتذة
جامعيون ،بمعية مجاهدين عايشسوا تلك الحقبة،
وبالمناسسبة اإجراء زيارة لمتحف المجاهد.

وضضع حّيز اÿدمة Ÿقّري الدائرة واÿزينة

توزيع  350سشكن عمومي إايجاري Ãناسشبة  05جويلية

أاشسرفت السسلطات المحلية رفقة اأ’سسرة الثورية
لو’ية خنشسلة ،بمناسسبة إاحياء الذكرى  57لعيدي
ا’سستقÓل والشسباب ،على عملية تسسليم المفاتيح لـ
 350مسستفيد من السسكن العمومي اإ’يجاري عبر
أاربع بلديات ،وكذا وضسع حيز الخدمة للمقرين
ال-ج-دي-دي-ن ل-ل-دائ-رة وال-خ-زي-ن-ة ال-ع-مومية بعاصسمة
الو’ية.
حفل تسسليم المفاتيح وعقود اإ’يجار للمواطنين
المسستفيدين من السسكنات ،تم على مسستوى قاعة
المجلسس الشسعبي الو’ئي ،حيث اسستلم  150مواطن

من بلدية قايسس بمفاتيح سسكناتهم ا’جتماعية التي
اسستفادوا بها من قبل ،إالى جانب تسسليم مفاتيح
 100سسكن أاخرى لمسستفيدين من بلدية بوحمامة
بالمنطقة الجبلية للو’ية ،و 75سسكن أاخر من نفسس
الصسيغة لمسستفيدين من بلدية أاو’د أارشساشس شسرق
خنشسلة ،وكذا تسسليم  25سسكن في هذا اإ’طار إالى
 25مسستفيد من ضسحايا اإ’رهاب من بلدية شسشسار
جنوبا.
وبالمناسسبة ،تّم وضسع حيز الخدمة للمقر الجديد
للدائرة الواقع قبالة متوسسطة الشسهي «حصسروري

ال -ع-ايشس» وسس-ط م-دي-ن-ة خ-نشس-ل-ة ،وك-ذا وضس-ع ح-ي-ز
الخدمة للمقر الجديد للخزينة العمومية الواقع
بالمدينة الجديدة ،والذي يتوسسط عدة مديريات
منها الشسبيبة والرياضسة والسسياحة والموارد المائية
وكالة التشسغيل ،بما سسيعطي دفعا للعمل اإ’داري
المشسترك لهذه اإ’دارات.

خنشسلة :أسسكندر ◊جازي

’وراسس تعيشس ا◊دث
عاصضمة ا أ

مششاريع وإا‚ازات أاخرى انتظرها سشكان البلديات النّائية لعقود
اسض- -ت- -ف- -ادت ع- -دي- -د ب- -ل- -دي- -ات ع- -اصض- -م -ة
’وراسس ب -ات -ن-ة ،ب-إاطÓ-ق مشض-اري-ع ت-ن-م-وي-ة
ا أ
’خ -رى Ãن -اسض -ب -ة
ودخ- -ول حّ- -ي- -ز اÿدم -ة أ
’ح -ت -ف -ا’ت اّıل -دة ل -ل-ذك-رى  57لعيدي
ا إ
ا’سض -ت -ق Ó-ل والشض -ب-اب ،ح-يث أاشض-رف ال-وا‹
فريد ﬁمدي رفقة رئيسس اÛلسس الشضعبي
ال - -و’ئ - -ي ،وك- -ذا السض- -ل- -ط- -ات ال- -عسض- -ك- -ري- -ة
واŸدنية ،على وضضع حيز اÿدمة وتدشضÚ
عدد كب Òمن اŸشضاريع التنموية على غرار
قطاع الطاقة Ãختلف بلديات الو’ية.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
تّم ربط  6354منزل بالغاز الطبيعي لفائدة ما
ي-ن-اه-ز  31770نسس- -م- -ة ،وك- -ذا رب -ط  3319منزل
بالكهرباء لفائدة  16415نسسمة ،اأ’مر الذي من
شسأانه تحسسين المسستوى المعيشسي للمواطن والتكفل
ب-انشس-غ-ا’ت-ه ال-ي-وم-ي-ة ،ك-م-ا ك-انت ال-م-ناسسبة فرصسة
لربط  196بئر ارتوازي بالكهرباء الفÓحية ،لفائدة
 200فÓح مsما سسيمuكن من سسقي  1960هكتار،
وال-ع-م-ل-ي-ة مسس-ت-م-رة ل-رب-ط م-ا ت-ب-ق-ى م-ن المداشسر
والقرى ،بهدف توفير المياه الشسروب ومياه السسقي

ال-فÓ-ح-ي ل-م-ئ-ات ال-ه-ك-ت-ارات ال-فÓحية ،وذلك من
خÓل تخصسيصس  150مليار سسنتيم للربط بشسبكة
ال-غ-از و 60م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ل-ل-ربط بشسبكة الكهرباء،
موجهة لـ  25عملية على مسستوى مختلف بلديات
الو’ية.
وع ّ-ب-ر ال-مسس-ت-ف-ي-دون ع-ن ف-رح-ت-ه-م ال-ك-ب-ي-رة ب-ه-ذه
المشساريع التي انتظروها لعقود من الزمن ليوّدعوا
حسس -ب -م -ا أاف-ادوا ب-ه م-ع-ان-ات-ه-م م-ع ق-ارورات ال-غ-از
وال -م -ع -ان -اة ال -ي -وم -ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ف-ي ال-ظ-روف
المناخية الصسعبة خÓل فصسل الشستاء ،كما أانّ الربط
بشسبكة الكهرباء قد حقق وثبة نوعية بعد بلوغ نسسبة
التغطية  96.5بالمائة ،حيث أاشسار الوالي إالى أان
الجهود حاليا منكبة على تحسسين جودة الخدمة
وابتكار المزيد من الطرق لتأامين الشسبكة ،كما أان
ال-ع-م-ل-ي-ة مسس-ت-م-رة ب-ت-خصس-يصس  150م-ل-ي-ار سسنتيم
للربط بشسبكة الغاز و 60مليار سسنتيم للربط بشسبكة
جهة لـ  25عملية على مسستوى مختلف
الكهرباء؛ مو ّ
بلديات الو’ية.وفي في إاطار ا’حتفا’ت المخلدة
للذكرى دائما تمت عملية التسسليم الرمزي لـ 1196
وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف الصس-ي-غ ل-لُ-م-سستفيديَن من
بلديات فسسديسس ،بريكة ،مروانة ،ثنية العابد ،وادي
الشسعبة ،باتنة ،سسقانة وأاو’د فاضسل.

وأافاد محمدي في هذا الصسدد ،بأاّن احتفا’ت هذه
السسنة شسهدت وضسع حيز الخدمة وتدشسين عدد
ك-ب-ي-ر م-ن ال-مشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة اسس-ت-ج-اب-ة لمطالب
المواطنين خاصسة بالبلديات النائية بالو’ية.
واسستغّل محمدي فرصسة توزيع السسكنات ليطمئن
فيها مواطني بلدية باتنة على وقوفه شسخصسيا على
عملية دراسسة الطعون التي تقدموا بها بخصسوصس
ع-دم اسس-ت-ف-ادت-ه-م م-ن ال-حصس-ة السس-ك-ن-ي-ة ال-م-وزع-ة
مؤوخرا ،والخاصسة بـ  1421سسكن عمومي إايجاري،
مؤوكدا أان ملف دراسسة الطعون سسيحظى بدراسسة
معمقة وفي إاطار من الشسفافية والنزاهة بهدف
تطهير القائمة بشسكل نهائي من كل اإ’سستفادات
المشسبوهة ،وأان السسكنات لن تعود إا’ لمسستحقيها،
ك -م -ا دع-اه-م إال-ى ت-زوي-د اإ’دارة ب-ك-ل ال-م-ع-ل-وم-ات
الدقيقة التي من شسأانها المسساعدة على إانجاح هذا
الغرضس.
وشس-ه-د اإ’ح-ت-ف-ا’ت ب-ك-ل دوائ-ر ال-و’ي-ة ت-ك-ري-م-ات
Óسس -رة ال -ث -وري -ة م -ن خ Ó-ل ال -ت -ك -ف -ل ب -ع-دد م-ن
ل -أ
المجاهدين وأارامل الشسهداء أ’داء مناسسك العمرة،
إالى جانب رحÓت راحة واسستجمام وأاوسسمة شسرفية
ع -رف -ان -ا وت -ق-دي-را ل-مسس-اره-م ال-نضس-ال-ي إاب-ان ث-ورة
التحرير المباركة.

ا’زدهار الوطني معادلة تتحّقق بتضضافر كل ا÷هود

لجيال Ãعسشكر
نششاطات تليق باŸناسشبة –ييها ا أ

أاح -يت و’ي -ة م -عسض-ك-ر ع Èك-ام-ل ت-راب-ه-ا
وعلى غرار باقي القطر الوطني الذكرى 57
ل -ع-ي-د ا’سض-ت-قÓ-ل والشض-ب-اب ،ح-يث ب-ر›ت
ل -ل -م -ن -اسض -ب-ة ال-وط-ن-ي-ة نشض-اط-ات اح-ت-ف-ال-ي-ة
ون-دوات ت-اري-خ-ي-ة سضّ-ل-ط م-ن خÓ-لها الضضوء
ع -ل -ى أاه -م ﬁط -ات وم -راح -ل ال -ك-ف-اح ال-ت-ي
ع-اشض-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ سض-ب-ي-ل اف-ت-ك-اك ح-رّيتها
واسضتقÓلها.
ك-م-ا رسس-مت ا’سس-ت-ع-راضس-ات ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة التي
جابت شسوارع عاصسمة الو’ية عشسية ا’حتفال
بعيد ا’سستقÓل لوحة فنية متكاملة المشساهد،
ومشساركة واسسعة لحشسود غفيرة من المواطنين،
زي -ادة ع-ل-ى  4اآ’ف ط -ف -ل شس -ارك ف -ي ع-روضس
رياضسية وفنية بالمناسسبة.
وخ ّصس -ت ا’ح -ت -ف-ا’ت ب-ال-ذك-رى  57لÓسستقÓل
الوطني بمعسسكر ببرنامج ثري نظّم في اأجواء

اح-ت-ف-ال-ي-ة م-م-ي-زة اح-تضس-ن-ه-ا ال-م-ركب الرياضسي
الشسهيد بوسسدرة عثمان عشسية الخامسس جويلية
اأي- -ن تّ- -م ت -ك -ري -م ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -م -ت -ف -وق -ي -ن ف -ي
ا’م-ت-ح-ان-ات ال-دراسس-ي-ة والمنافسسات الرياضسية،
وت -وزي -ع م -ق -ررات ا’سس -ت -ف -ادة م -ن السس -ك -ن ف-ي
مختلف الصسيغ ،ضسمن مبادرة اأعطت للذكرى
صس-ب-غ-ة اح-ت-ف-ال-ي-ة خ-اصس-ة ت-رب-ط ب-ين خصسوصسية
الذكرى الوطنية المجيدة ومكاسسب ا’سستقÓل
الوطني واسستقراره ،في ظل حرصس الدولة على
توفير عوامل الرفاه ا’جتماعي والتوفيق بين
واق -ع اق -تصس -ادي وسس-ي-اسس-ي م-تشس-ن-ج ،وت-ط-ل-ع-ات
التنمية الوطنية على كافة ا’أصسعدة والمجا’ت.
وع -رفت ا’ح -ت -ف-ا’ت ب-ال-ذك-رى  57لÓسستقÓل
ال -وط -ن -ي ال -م-ج-ي-د ب-و’ي-ة م-عسس-ك-ر ،ت-وزي-ع 877
وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-ي-ن ال-ن-م-ط ال-ع-م-ومي ا’يجاري
والسسكن الريفي عبر  45بلدية ،على اأن يتم في

ا’أيام المقبلة توزيع  550وحدة سسكنية اأخرى في
نمط العمومي ا’يجاري الموجه للقضساء على
السسكن الهشس في  15و 25جويلية الجاري ،في
ذلك قال والي معسسكر حميد بعيشس اأنه رغم
الصسعوبات المالية الظرفية ،يظل حرصس الدولة
ق -ائ-م-ا ل-ت-جسس-ي-د ب-رام-ج اج-ت-م-اع-ي-ة ط-م-وح م-ن
شسانها توفير عناصسر السسعادة للمواطن في كافة
المجا’ت ،موضّسحا في كلمة بمناسسبة ا’حتفال
بعيد ا’سستقÓل والشسباب اأّن ا’زدهار الوطني
معادلة تتحقق بتضسافر كل الجهود ،وترتكز في
ق -اع -دت -ه -ا ا’أسس -اسس -ي -ة ع -ل-ى ع-ام-ل ا’سس-ت-ق-رار
وا’أم -ن ال -وط -ن -ي ،م -ن ّ-و ه -ا ف -ي ذلك ب -ال -ج -ه -ود
ال -م -ب -ذول -ة ل-ت-ع-زي-ز ال-ل-ح-م-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-وح-دة
الترابية.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قسضنطينة –تفي بعيدي ا’سضتقÓل والشضباب

نششاطات ثقافية متنّوعة وتكرÁات للفرق الّرياضشية
’فراج قريبا
توزيع  2300مسضكن Ãختلف ال ّصضيغ وقوائم تنتظر ا إ

قسسنطينة :أحمد دبيلي
عاشست اأمسس ،و’ية قسسنطينة ،على غرار باقي
و’يات الوطن ،ا’حتفالية المخلدة للذكرى 57
لعيدي ا’سستقÓل والشسباب من خÓل نشساطات
ثقافية ومحلية تسستمر حتى عشسية اليوم السسبت.
اإضس-اف-ة اإل-ى الّ-ن -شس-اط-ات ال-ت-ي سسّ-ط -رتها مصسالح
الو’ية ،اأمسس (الجمعة) بهذه المناسسبة ،بتنظيم
معرضس ببهو دار الثقافة «مالك حداد» وتقديم
ع -رضس مسس -رح -ي ،وك-م-ا ج-رت ع-ل-ي-ه ال-ع-ادة تّ-م
تقديم تكريمات لبعضس اأعضساء ا’أسسرة الثورية،
حيث واسستمرارا لهذه ا’حتفا’ت ،يقوم والي
الو’ية اليوم بدار الثقافة «مالك حداد» ،بتكريم
للفرق الّرياضسية بالو’ية وبراعم حفظة القراآن
الكريم.
في ا’أجواء ا’حتفالية ،اأشسرف والي قسسنطينة
«ع -ب -د السس -م -ي-ع سس-ع-ي-دون» ،صس-ب-ي-ح-ة اأول اأمسس
(الخميسس) ،بمقر الو’ية بحي «الدقسسي عبد
السسÓم» على حفل رمزي تم من خÓله تسسليم
حصسة متكونة من  2300مسسكن بمختلف الصسيغ،
قائ Óاأن هذه الحصسة سستتبعها حصسصس سسكنية
اأخرى في ا’أيام وا’أشسهر القليلة القادمة ،منها
ع- -ل- -ى وج- -ه ال -ت -ح -دي -د حصس -ة بـ ( )943مسس -ك-ن
المتبقية من مشسروع ( )1144مسسكن ،والتي تاأّخر

تسس-ل-ي-م-ه-ا بسس-بب ت-ع-ط-ل ال-مسس-ت-ح-ق-ات ال-م-ال-ي-ة
وا’أشسغال الجارية بها.
وفي نفسس ا’إطار ،اأّكد الوالي على اأنّ حصسة
 1600مسسكن ضسمن البرنامج التسساهمي ،سسيتم
ا’إفراج عنها خÓل شسهرين من ا’آن ،ولهذا ـــ
ك-م-ا ق-ال ــ «اأط-م-ئ-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ،اأن مسس-اك-ن-ه-م
سس -ي -ت -م تسس -ل -ي -م -ه -ا ف -ي ا’آج -ال رغ-م ال-مشس-اك-ل
الميدانية التي تعترضس هذه المشساريع» ،مضسيفا
باأن الو’ية اأوفت بوعودها خÓل السسنة الجارية
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإن-ه-اء ال-مشس-اري-ع وتسس-ل-ي-م-ه-ا ال-ى
مسستحقيها.
وث ّ-م -ن ال -وال -ي ال -م -ج -ه -ودات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا
جمعيات ا’أحياء في تقريب المعلومة الصسحيحة
من ا’إدارة وا’إسسهام بشسكل مباشسر في اإعداد
قوائم مسستحقي السسكنات ا’جتماعية ،واعدا
اأصسحاب سسكنات «عدل» والذي يعتبر من ضسمن
اأولى المشساريع السسكنية على مسستوى الو’ية ،اأن
وتيرة ا’نجاز تسسير بشسكل جيد ،واأنّ ا’إفراج
ع -ن ق -ائ -م -ة ’أك-ث-ر م-ن  2150مسس -ك-ن م-ن ه-ذه
الصسيغة سستكون في ا’أشسهر القليلة القادمة.
مع ا’إشسارة اإلى اأّن والي قسسنطينة ،قام صسبيحة
(ال -خ -م -يسس) اأيضس -ا ،ب-ت-دشس-ي-ن ق-اع-ة ري-اضس-ي-ة بـ
«رشس- -اشس» ،ووضس- -ع حّ- -ي -ز ال -خ -دم -ة ل -م -ل -ع -ب -ي -ن
معشسوشسبين بحي بوذراع صسالح.

صضيغ ال ّسضكنية
من ﬂتلف ال ّ

توزيع مقّررات السشتفادة على 2339
مسشتفيدا بسشعيدة

احتفلت و’ية سضعيدة كباقي و’يات
ال -وط -ن ب -ع -ي -دي الشض -ب-اب وا’سض-ت-قÓ-ل
بÈن -ام -ج ث -ري وم -ت -ن -وع ،شض-ه-د ت-دشضÚ
ال-ع-دي-د م-ن اŸراف-ق وال-هياكل الشضبانية
وال- - -ري- - -اضض- - -ي- - -ة ،وت- - -وزي - -ع م - -ق - -ررات
ا’سض -ت -ف -ادة ع -ل-ى  2339مسض-ت-ف-ي-دا من
ﬂت- -ل- -ف الصض- -ي- -غ السض- -ك- -ن- -ي- -ة ب -ق -اع -ة
اÙاضضرات مقر الو’ية.

سسعيدة :ج ــ علي
كما تمّيزت اإ’حتفالية أايضسا بإاشسراف والي الو’ية
بتوزيع خÓيا النحل لـ  30مسستفيدا التي تمنح من
طرف مصسالح محافظة الغابات ككل سسنة لتوسسيع
هذا النشساط وخلق مناصسب عمل في هذا المجال،
حيث اسستفاد كل واحد من  10خÓيا .وعلى هامشس
اإ’ح-ت-فÓ-ت ال-م-ق-ام-ة ب-ع-اصس-م-ة الو’ية تم تنصسيب

المحافظ الجديد للغابات من طرف والي الو’ية
سسيف اإ’سسÓم لوح ،ووضسع الملعب الملحق اإ’خوة
ب -راسس -ي ال -م -عشس -وشسب إاصس -ط -ن -اع -ي-ا ف-ي ال-خ-دم-ة
ال -م -ح -اذي ل -م -ق -ر ال -و’ي -ة ،وت -دشس-ي-ن م-ؤوسسسس-ت-ي-ن
ت-رب-وي-ت-ي-ن ل-ل-ط-وري-ن اأ’ول وال-ث-ان-ي ب-إاسس-م الشسهيد
سسهيبي عبد القادر والمجاهد المتوفى بن عودة بن
قدور .وفي جو التكريمات قامت جمعية التجار
لسس -وق ال -خضس -ر وال -ف-واك-ه ال-ج-دي-د ب-ح-ي ال-زي-ت-ون
المحاذي لوادي سسعيدة ،باإ’ضسافة إالى سسوق حي
السس Ó-م وال -ب -ال -غ ع -دده -م  317مسس-ت-ف-ي-د بتكريم
المسسؤوول التنفيذي للو’ية على مجهوداته الكبيرة
التي تخدم المصسلحة العامة ،ومن بينها أاسسواق
مدينة سسعيدة .وعلى هامشس هذا اإ’حتفال الذي
ت-م-ي-ز ب-ع-دة نشس-اط-ات ،ق-امت السس-ل-ط-ات ال-م-ح-لية
ب -زي -ارة إال -ى مسس -ك-ن ال-م-ج-اه-د «م-ج-اه-د الشس-ي-خ»
لتكريمه ،هذا اأ’خير الذي أاّكد أان الجزائر تبقى
آامنة في يد جيل اإ’سستقÓل.

..و 1500وحدة سضكنية توّزع بتيبازة

تكر› 15 Ëاهدا وترسشيخ رسشالة التّواصشل ب Úاألجيال
حظي › 15اهدا بتكرّ‡ Ëيز من وا‹
و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ،أاّول أامسس ،ب-ال-ق-اع-ة م-ت-ع-دد
الرياضضات Ãناسضبة عيد ا’سضتقÓل Ãعية
ك -وك -ب -ة م -ن ال -ف-رق ال-ري-اضض-ي-ة اŸت-أال-ق-ة‘ ،
بادرة تهدف إا ¤إاحياء روح اŸواطنة وربط
ا÷يل ا÷ديد بجيل الثورة.

تيبازة :علي ملزي
وفي سسياق ذي صسلة ،اسستفاد  1500مواطن تيبازة
أاول أامسس م- -ن م- -ق -ررات ا’سس -ت -ف -ادة م -ن السس -ك -ن
بمختلف الصسيغ ضسمن عملية جامعة شسملت 120
سسكنا ريفيا و 50سسكنا من النمط الترقوي العمومي
عبر  6بلديات مختلفة ،على أان تتواصسل عملية
التوزيع تباعا لتشسمل قرابة  4500وحدة سسكنية
بمختلف الصسيع مع بداية السسنة المقبلة عقب إانهاء
لجان السسكن لعمليات التدقيق في الملفات من
جهة وإانهاء مشساريع التهيئة الخاجرية للمجمعات
السسكنية الجاهزة.
ك-م-ا شس-ه-دت ب-ل-دي-ة ت-ي-ب-ازة ع-م-ل-ي-ة ت-دشس-ي-ن مخيم
نموذجي لعمال الو’ية بمنطقة البلج ،وهو المخيم

الذي يشسمل  37شساليه مرفقة بمختلف المرافق
ال-ري-اضس-ي-ة وال-ت-رف-ي-ه-ي-ة وال-خ-دم-ات-ي-ة ،واسستهلك 9
مÓيير سسنتيم من ميزانية الو’ية حسسب ما أاشسار
اليه مدير ا’دارة المحلية عبد القادر بختي ،كما
تعّززت عاصسمة الو’ية التي تشسهد توسسعا عمرانيا
’ف -ت -ا خÓ-ل ال-ف-ت-رة اأ’خ-ي-رة ب-م-ل-ع-ب-ي-ن ج-واري-ي-ن
بالمخل الشسرقي لها ،يرتقب بأان يسساهما بفعالية
ف -ي دع -م ال -نشس -اط ال -ري -اضس -ي ل -ل -ف -ئ-ات الصس-غ-رى
بالمنطقة.
ول - -عّ- -ل أاهّ- -م م- -وع- -د صس- -ادف ال- -ذك- -رى  57لعيد
ا’سستقÓل بتيبازة هذه السسنة يكمن في حفل زفاف
ج -م -اع -ي ل -ع -م -ال م -ؤوسسسس -ة ا’ن -ارة وال -مسس -اح-ات
الخضسراء والذي أاقيم أامسسية أامسس الجمعة ،وهو
ال -م -وع -د ال -ذي ي -ع -كسس ف -ي ال -واق -ع أاوج -ه ال-ت-آازر
والتÓحم والتضسامن بين فئات المجتمع تماشسيا
وم -ق -تضس -ي -ات م -ق -وم -ات الشس -خصس -ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة،
وك-ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة م-ب-اشسرة ’سستقÓل الجزائر عن
ا’سستعمار الغاشسم ،كما شسهد برنامج أامسس أايضسا
تسس-م-ي-ة م-ع-ه-د اأ’دب ال-ع-رب-ي ب-ال-م-رك-ز ال-ج-ام-عي
مرسسلي عبد الله باسسم الشسهيد معمر سسعيداني
تقديرا لرسسالة الشسهيد الخالدة.

إاعطاء إاشضارة انطÓق  500مسضكن ترقوي

...وتوزيع  3185وحدة سشكنية بورقلة

ح-ظ-ي ق-ط-اع السض-ك-ن ب-حصض-ة م-ع-تÈة من
اح-ت-ف-ا’ت ال-ذك-رى  57ب-ع-يدي ا’سضتقÓل
والشضباب بورقلة ،حيث كانت هذه اŸناسضبة
ف -رصض -ة ل -ت-وزي-ع  3185وح -دة سض -ك-ن-ي-ة م-ن
ﬂت -ل -ف الصض-ي-غ أاشض-رف ع-ل-ى ت-وزي-ع-ه-ا وا‹
’داري-ة
ال -و’ي -ة ب -حضض -ور وا‹ اŸق -اط -ع -ة ا إ
ت-ق-رت و‡ث-ل-ي السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ‘ ،ح-ف-ل
ن ّ
ظم مسضاء اÿميسس Ãقر الو’ية.

ورقلة :إأÁان كا‘
تتوّزع هذه الحصسة التي تمّ توزيعها حسسب مصسادر
ال -و’ي -ة ع -ل-ى  274وح -دة م -ن السس -ك-ن ال-ع-م-وم-ي
اإ’ي-ج-اري  150وح-دة م-ن-ه-ا ب-ب-ل-دي-ة ت-م-اسسين92 ،
ببلدية سسيدي خويلد و 32وحدة ببلدية أانقوسسة.
وقّدرت حصسة السسكن الترقوي العمومي الموزعة

بـ 47وح- -دة و 12وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة للسسكن
الترقوي المدعم وفيما يخصس السسكن الريفي فقد
ت- -م ت -وزي -ع  1605إاع -ان-ة و 388إاع -ان -ة ف -ي إاط-ار
الترميمات ،أاما عن التجزئات ا’جتماعية فقد تّم
توزيع  859عقد اسستفادة.
وف- -ي ن- -فسس سس- -ي- -اق ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ه -ذه ال -ذك -رى
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-م-ج-ي-دة ،تّ-م إاع-ط-اء إاشسارة ا’نطÓق
لمشسروع إانجاز  500سسكن ترقوي عمومي بحي
النصسر بورقلة ،حيث سستتوزع هذه الحصسة على 300
سسكن ببلدية ورقلة و 200سسكن بتقرت.
يذكر أاّنه ووفقا لنفسس المصسادر ،فإانّ الو’ية قد
سسجلت حصسة إاضسافية في صسيغة الترقوي العمومي
تقدر بـ  500سسكن ترقوي ،هذا وسسيتم تبليغ رؤوسساء
بلديات الو’ية فيما يتعلق بالسسكن الريفي بحصسة
إاج -م -ال -ي -ة ت-ق-در بـ  1000إاع-ان-ة ضس-م-ن ال-ب-رن-امج
التكميلي لسسنة .2019
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ألسشبت  06جويلية  2019م
ألموأفق لـ  03ذي ألقعدة  1440هـ

إاعادة دفن رفات  18شسهيدا

أŸتحف أ÷هوي للمجاهد
بسضكيكدة يحيي ألّذكرى
 57لعيد أ’سضتقÓل
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’جواء تعرفها عاصسمة الزيبان بسسكرة
نفسس ا أ

تدشض Úمشضاريع تنموية ومرأفق
شضبانية ورياضضية وثقافية
توزيع  2818وحدة سسكنية

رسش- -م م -ع ّ-ب -ر ع -ن م -ن -اسش -ب -ة ع -ي -د
Óط -ف -ال
ألسش- -ت -ق Ó-ل وألشش -ب -اب ل  -أ
ب- -ورشش- -ة أل- -رسش- -م ل- -دأر أل -ث -ق -اف -ة،
ومسش -اب -ق -ة أخ -رى ت -اري -خ-ي-ة ح-ول
ألذكرى لتÓميذ ألطور ألمتوسشط
ب -ق -اع -ة أل -م-ط-ال-ع-ة ل-م-ك-ت-ب-ة ن-فسس
أل- -م- -رف- -ق ،وب- -رم- -ج- -ة م -ح -اضش -رة
تاريخية خاصشة بالمناسشبة بعنوأن
«ع -ي -د ألسش -ت-قÓ-ل...وك-ان أل-نصش-ر
مبينا» قّدمها أألسشتاذ رأبح زغدأن.

..وأأمن ألو’ية ‘
أŸوعد مع ألّذكرى
ألتّاريخية

كانت بإاعادة دفن  18شّشهيدأ على
مسشتوى مقبرة ألششهدأء ببلدية بني
وأل- -ب- -ان ،ب- -حضش- -ور وأل- -ي أل -ولي -ة،
وألسش-ل-ط-ات أل-م-دن-ي-ة وأل-عسش-ك-ري-ة،
وت ّ-م -ت أل -ع -م -ل -ي -ة ف -ي ج-و م-ه-يب،
وأسش - -ت- -حضش- -ار أل- -ب- -ط- -ولت أل- -ت- -ي
قّدموها من أجل ألجزأئر» ،وقد تّم
أسش -ت -رج -اع رف -ات ه -ؤولء ألشش-ه-دأء
حسشب ذأت ألمسشؤوول «ألذين كانوأ
م-دف-ون-ي-ن ب-م-ق-اب-ر ع-مومية بنفسس
ألبلدية ،ومن ألششهدأء من أسشتششهد
ف -ي سش -اح -ات أل -ف -دأء وم -ن -ه-م م-ن
أغ- -ت- -ي- -ل م- -ن ط -رف أل -مسش -ت -ع -م -ر
أل-ف-رنسش-ي دأخ-ل أل-م-دي-ن-ة» ،وأششار
حموشس في ذأت ألسشياق أّنه «تّم
ت -دشش -ي -ن ه -ذه أل -م -ق-ب-رة أل-خ-اصش-ة
ب- -الشش- -ه -دأء خ Ó-ل ه -ذه أل -ذك -رى،
وبإامكانها أسشتيعاب رفات ما يزيد
عن  22ششهيدأ ،وهي قابلة للتوسشعة
وتم تهيئتها بتمويل من ألولية.
أسش -ت-م-ر أل-نشش-اط ألح-ت-ف-ال-ي ع-ل-ى
مسشتوى قصشر ألثقافة وألفنون ،في
أط -ار نشش -اط مشش -ت -رك ب-مسش-اه-م-ة
أل -ع -دي -د م -ن أل -ه -ي -ئ -ات ،ب -ت-ن-ظ-ي-م
معرضس ألذأكرة ألتاريخية ،وألذي
خصشصس ل-م-رح-ل-ة ه-ام-ة ب-ع-د وقف
أطÓق ألنار خÓل ششهر مارسس من
سش -ن -ة  ،1962أل- -ى غ- -اي- -ة ت -أاسش -يسس
ألحكومة ألولى للدولة ألجزأئرية،
وي -ق -ول ح -م -وشس ف-ات-ح «ب-مشش-ارك-ة
تÓميذ ألمدأرسس ،وجمعية جسشور
ألخير بمدينة عزأبة ،حاولنا بعث
رسش- - -ال- - -ة أل- - -وح- - -دة وأل - -مصش - -ي - -ر
أل- -مشش- -ت- -رك ،وأل- -ث- -وأبت أل -وأح -دة
للششعب من خÓل هذه ألبرأعم».

عرفت القاعة الكÈى لقصسر
ال-ث-ق-اف-ةÃ ،ن-اسس-ب-ة ال-ذكرى 57
لعيد ا’سستقÓل ،تنظيم ندوة
ت - -اري - -خ - -ي - -ة ب - -ع - -ن - -وان «ع- -ي- -د
ا’سس-ت-قÓ-ل ق-ي-م وم-ب-ادئ أاّم-ة»،
’سس -ت -اذ ج -ف -ال
أاشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ا أ
ع -ادل ،إاط-ار ب-اŸت-ح-ف ا÷ه-وي،
ال-ذي ت-طّ-رق ا ¤وث-ي-ق-ة رئيسس
ا◊ك- -وم- -ة اŸؤوق -ت -ة ي -وسس -ف ب -ن
خ - -دة ،خ Ó- -ل م - -رح- -ل- -ة وق- -ف
إاطÓ- -ق ال- -ن- -ار ،ال- -ت -ي اع -تÈه -ا
خ - -ارط - -ة ال - -ط - -ري- -ق ل- -ل- -دول- -ة
ا÷زائ - -ري - -ة ،وال- -وق- -وف ع- -ل- -ى
’خ -ذ ال-عÈ
ذاك -رة اÛاه -دي -ن أ
من أاجل جزائر الغد.

سسكيكدة  /جيجل :خالد العيفة
بنفسس ألمناسشبة ،نظّم أمن ألولية
ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة ب-حضش-ور بعضس
م- -ج -اه -دي أل -ولي -ة ودك -ات -رة م -ن
جامعة  20أوت  55سشكيكدة ،كما
ك -انت ألسش -ان -ح -ة ل -ت -ك-ري-م م-م-ث-ل-ي
أألسش- -رة أل -ث -وري -ة ب -ه -دأي -ا رم -زي -ة
وشش- -ه- -ادأت شش- -رف- -ي- -ة ،وم -وأصش -ل -ة
ل- -نشش- -اط- -ات- -ه- -ا أح- -ت- -ف- -ال ب- -ع- -ي- -د
ألسشتقÓل ،أسشتقبل مدير ألمتحف
أل-ج-ه-وي ل-ل-م-ج-اه-د أل-ع-ق-ي-د ع-ل-ي
ك -اف -ي م -ج-وع-ة م-ن أف-رأد شش-رط-ة
سش -ك -ي-ك-دة،وأشش-رف شش-خصش-ي-ا ع-ل-ى
زيارتهم لمختلف أجنحة ألمتحف
وق -ام ب -إاع-ط-اء شش-روح-ات ح-ول م-ا
ي -ح -ت -وي -ه م -ن ذك -ري-ات م-ج-اه-دي
ألمنطقة.
أكد فاتح حموشس ألمدير ألجهوي
للمتحف ألجهوي ألعقيد علي كافي
بسش- -ك- -ي- -ك -دة ،ع -ل -ى ع -ظ -م -ة ه -ذه
أل -م -ح -ط -ة أل -ت -اري -خ -ي -ة ف-ي ح-ي-اة
ألشش-عب أل-ج-زأئ-ري ،أل-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي
عيد ألسشتقÓل ،ألتي أردنا إأحيائها
يقول حموشس« :بنكهة خاصشة ،في
ظ -ل ألح -دأث وأل -مسش-ت-ج-دأت م-ن
خ Ó-ل -ه -ا ت -ب -ل -ي -غ رسش -ال -ة أل-وط-ن-ي-ة
ورسشالة ألقيم وألمبادئ ،ألتي تخدم
ألجزأئر كدولة وششعبا في وحدتها
وششموليتها».
وأضش-اف م-دي-ر أل-م-ت-ح-ف أل-ج-هوي
ل-ل-م-ج-اه-د ،أّن «ب-دأي-ة ألح-تفالت

تدشض Úمرأفق وتسضليم
سضكنات بجيجل
ششهدت مختلف ربوع ولية جيجل،
ألعديد من أألنششطة ألتي برمجت
ب- -م- -ن -اسش -ب -ة أل -ذك -رى  57لعيدي
ألسش -ت -قÓ-ل وألشش-ب-اب ،ع-ل-ى غ-رأر
قيام بششير فار وألي ألولية رفقة
ألسش -ل -ط -ات أل-م-دن-ي-ة وأل-عسش-ك-ري-ة،
تسش-ل-ي-م م-ف-اتيح  70سش-ك-ن عمومي

إأي-ج-اري ب-م-ن-ط-ق-ة ب-ل-غ-يموز ببلدية
أل- -ع -نصش -ر ب -إاشش -رأف وأل -ي أل -ولي -ة
وب -حضش -ور ألسش -ل -ط -ات أل -م -دن -ي-ة و
ألعسشكرية و ألعائÓت ألمسشتفيدة،
وب -م -ن-ط-ق-ة ألشش-ادي-ة ب-ل-دي-ة ق-اوسس
سشّلمت مفاتيح  100سشكن ترقوي
مدعم ،وتدششين سشاحة لعب بحي
عربيد علي ومكتب بريد بالعوأنة
مركز بعد عملية ألتأاهيل.
وب-ن-فسس أل-م-ن-اسش-ب-ة أل-ت-اريخية ،قام
أل- -ي أل- -ولي -ة ،ب -ت -دشش -ي -ن أل -وح -دة
ألثانوية للحماية ألمدنية ببوتياسس
ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ة أل-م-يلية ششرق
أل-ولي-ة ،وه-ذأ أل-م-رف-ق ت-م إأن-ج-ازه
ب -م -ب -ل-غ م-ال-ي ي-زي-د ع-ن  07مليار
سشنتيم في إأطار ألبرنامج ألتكميلي
لدعم ألتنمية ،وتدششين قاعة عÓج
أل -ح-اط-م م-خ-ل-وف ب-م-ن-ط-ق-ة أولد
ألشش-ل-ي ب-ب-ل-دي-ة أل-عنصشر ،سشيسشتفيد
م -ن ه -ذأ أل -م -رف -ق ألصش -ح-ي 1000
نسش -م -ة ،وب -ن -فسس أل -م -ن-ط-ق-ة ،ع-ب-ر
ألسشكان عن فرحتهم بهذأ ألمكسشب
أل-ه-ام ووّج-ه-وأ شش-ك-ره-م ل-لسش-لطات
أل-م-ح-ل-ي-ة ،ك-م-ا أسش-ت-م-ع أل-وأل-ي إألى
أنشش -غ-الت أل-م-وأط-ن-ي-ن ب-خصش-وصس
ألتنمية ،ألمتعلقة أسشاسس في ششبكة
أل -م-ي-اه ،أإلن-ارة أل-ع-م-وم-ي-ة و أل-غ-از
ألطبيعي.
كما قام بششير فار ،بإاعطاء إأششارة
أنطÓق أششغال ألتحسشين ألحضشري
للمدخل ألغربي لبلدية ألميلية من
ح - -يث أل - -ط - -رق ،تصش- -ري- -ف م- -ي- -اه
أألم-ط-ار ،أل-ن-ف-ورة ،أل-ت-ط-هير ،على
مسشافة  820متر طولي ،أين ششّدد
ألوألي على «ضشرورة تسشريع وتيرة
ألنجاز قصشد تسشليم ألمششروع قبل
أآلجال».
وف -ي إأط -ار أل -ب -رن -ام-ج ألح-ت-ف-ال-ي
ب -ال -ذك -رى  57ل-ع-ي-د ألسش-ت-قÓ-ل
وألشش- -ب- -اب ،ق- -امت دأر أل- -ث- -ق- -اف- -ة
ب-ع-رضس ف-ي-ل-م-ي-ن سشينمائيين «أولد
ن-وف-م-ب-ر» و»م-ع-رك-ة أل-جزأئر» ،أين
عرفت قاعة ألعرضس إأقبال كبيرأ
من محبي هذه ألفÓم ألتاريخية،
كما بادرت أدأرة دأر ألثقافة بإاقامة
معرضس ألصشور وألكتب ألتاريخية،
باإلضشافة إألى مسشابقة فنية ألحسشن

من جانبها مصشالح أمن ألولية،
وت-جسش-ي-دأ ل-ل-ب-رن-امج ألمسشطر من
ق -ب -ل أل -م -دي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل Ó-أم-ن
ألوطني لإحياء ألذكرى ألمزدوجة
لعيد ألسشتقÓل وألششباب ،نظمت
هذه ألخيرة ،حف Óعلى مسشتوى
ق- -اع- -ة أل- -م- -ح -اضش -رأت أل -ك -ائ -ن -ة
بمدرسشة ألششرطة سشابقا ،بحضشور
ألأسش -رة أل -ث -وري -ة ،م-ن م-ت-ق-اع-دي
ألشش-رط-ة أل-م-ج-اه-دي-ن ،مجاهدي
وع-ائÓ-ت ألشش-ه-دأء ب-ولي-ة ج-يجل
أإل - -ى ج - -انب روؤسش- -اء أل- -مصش- -ال- -ح،
أإط- -ارأت و أع- -وأن ورت- -ب- -اء ،ح- -يث
أسشتهل ألحفل ألذي أششرف عليه
لعيدي أإبرأهيم نائب رئيسس أمن
ألولية ،بوضشع أإكليل من ألزهور
وق - -رأءة أل - -ف- -ات- -ح- -ة ع- -ل- -ى أروأح
ألششهدأء ألطاهرة ،ليتنّقل بعدها
أل-حضش-ور أإل-ى ق-اع-ة أل-م-حاضشرأت
أين تّم ألسشتماع للنششيد ألوطني،
حيث نّوه نائب رئيسس أمن ألولية
في كلمته بعظمة ألثورة ألجزأئرية
وألتضشحيات ألجسشام ألتي قدمها
أب- -ن- -اء أل- -ج- -زأئ- -ر م- -ن أج -ل ن -ي -ل
ألسشتقÓل ،دأعيا في ذأت ألوقت
قوأت ألششرطة لسشتلهام ألدروسس
وأل -ع -ب -ر م -ن أل -مسش -ي-رة أل-مشش-رف-ة
لأسشÓفنا ،ليتم بعد ذلك تنششيط
ن -دوة ت -اري-خ-ي-ة م-ن ط-رف أسش-ت-اذ
م- -ادة أل- -ت- -اري- -خ ع- -م- -ي- -ور ف -اروق
ب -م-ت-وسش-ط-ة ب-غ-ول ع-ب-د أل-رح-م-ان
تمحورت حول أطماع فرنسشا في
ألجزأئر وكفاح ألششعب ألجزأئري
لنيل أسشتقÓله ،كما تخّلل ألحفل
ت- -ك- -ري- -م م- -ت- -ق- -اع- -دي ألشش- -رط- -ة
أل -م -ج -اه -دي -ن ،ألأسش -رة أل -ث-وري-ة،
أل-ف-ائ-زي-ن ف-ي أل-مسش-اب-ق-ة ألفكرية
أل-م-ن-ظ-م-ة وسش-ط ق-وأت ألشش-رط-ة،
أإل-ى ج-انب ت-ك-ري-م ف-ري-ق-ي شش-ب-يبة
ج-ي-ج-ل أل-م-ت-حصش-ل ع-ل-ى أل-م-رت-بة
ألأول - -ى و ف - -ري - -ق أم - -ن أل - -ولي - -ة
لحصشوله على ألمرتبة ألثانية في
أل -دورة أل -ري -اضش -ي -ة ل -ك -رة أل -ق -دم
صشنف مدأرسس أقل من  13سشنة،
أل -ت-ي ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى
ملعب ألعقيد عميروشس بجيجل،
وألتي عرفت مششاركة  5فرق وهي
فريق أمن ولية قسشنطينة ،فريق
أم -ن ولي -ة ج-ي-ج-ل ،ف-ري-ق أون-ام-ا
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ف-ري-ق شش-ب-يبة جيجل،
فريق ششباب حي موسشى.

إا‚ازات ومشساريع ‘ ذكرى اسستعادة ال ّسسيادة الوطنية بتندوف

’حتفا’ت اّıلدة للذكرى السسابعة واÿمسسÚ
أاحيت عروسس الزيبان بسسكرة ،ا إ
ل- -ع- -ي- -دى ا’سس- -ت- -قÓ- -ل والشس- -ب -اب ،ع -ل -ى غ -رار ب -اق -ي و’ي -ات ال -وط -ن ،ب -ت -ن -ظ -ي -م
تظاهرات ثقافية و تاريخية ،وكذا تدشس Úمرافق تنموية وإاطÓق برامج أاخرى
’سس-رة ال-ث-وري-ة
ل -ف -ائ -دة السس -اك -ن -ة ،أاشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ال -وا‹ اح -م-د ك-روم ب-حضس-ور ا أ
و›اهدي اŸنطقة.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
وسش-ط أج-وأء أح-ت-ف-ال-ي-ة ك-ب-ي-رة مّ-ي-زت-ها
ف- -رح -ة أل -مسش -ت -ف -ي -دي -ن م -ن م -خ -ت -ل -ف
ألحصشصس ألسشكنية بولية بسشكرة ،أحيت
أل -ولي -ة ع -ي -دي ألسش -ت -قÓ-ل وألشش-ب-اب،
بتوزيع رمزي لحصشصس سشكنية مختلفة
عبر كامل ترأب ألولية بحصشة أإجمالية
تقّدر بـ  ،2818حيث أسشتفادت عاصشمة
ألولية بسشكرة من  1355سشكن عمومي
أإيجاري و 80وحدة سشكنية سشكن ترقوي
مدعم و 50وحدة سشكنية ترقوي مدعم
و 50وحدة سشكنية ترقوى حر ،وببلدية
فوغالة أسشتفادت  167عائلة من حصشة
ألسش- -ك -ن أل -ع -م -وم -ي ألي -ج -اري ،ف -ي -م -ا
أسشتلمت  88عائلة من ليوة مقررأتها
بمجموع  1610وحدة سشكنية.
وأسشتفادت أولد جÓل من  20وحدة
سش-ك-ن-ي-ة ل-لسش-ك-ن ألج-ت-ماعي ألتسشاهمي
وسش -ي-دي ع-ق-ب-ة  08وح-دة سش-ك-ن-ي-ة م-ن
ألسشكن ألجتماعي ألتسشاهمي بمجموع
فرعي  28وحدة سشكنية ،أما بالنسشبة
للسشكن ألريفي عبر بلديات ألولية ألـ
 ،33فتم توزيع  1000وحدة سشكنية أطلق
ع -ل -ى ه -ذأ أل -ت -ج-م-ع ألسش-ك-ن-ي أل-ج-دي-د
تسش- -م- -ي- -ة ألشش- -ه- -ي- -د ب- -ول- -ي -ف -ة م -ح -م -د

...وأŸـ ـ ـديـ ـة ‘ موعد م ـ ـع
أ’عÎأف بالشّضهدأء وأÛاهدين
أاطلقت السسلطات اÙلية اسسم الشسهيد
علي أاوغاغي عضسو اŸنظمة اŸدنية ÷بهة
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ال-وح-دة الصس-ح-ي-ة
بع ÚاŸرج بعاصسمة الو’ية ،بحضسور أابنائه
الثÓثة ،نظ Òما قّدمه هذا الشّسهيد الرمز
اŸغتال برصساصس العدوÃ ،ا ‘ ذلك الشسهيد
اŸدعو اŸسستغا‰ي سسنة .1958

اŸدية :علي ملياÊ
قال بدأوي وألي ألمدية في حديثه
م ع ه وؤ ل ء أ ن ه ب ف ض ش ل ه وؤ ل ء أ لأ ش ش ا و س س
نحن ننعم بالحرية أليوم ،كما ناششدت
ألجهات ألمعنية في تصشريح حصشري
ل - -ي - -و م - -ي - -ة « أ ل ش ش - -ع ب » ب ض ش - -ر و ر ة أإ ع -ا د ة
أ ل -ن -ظ -ر ف -ي ه -ذ ه أ ل -و ح -د ة أ ل -ت -ي ي -ع -و د

وضضع حجر أأسضاسس Ÿرأفق ومنشضآات حيوية طال أنتظارها

احتفا’ بعيدي ا’سستقÓل والشسبابُ ،ن ّ
ظمت أامسس بو’ية تندوف عديد النشساطات ا÷وارية والرياضسية حضسرتها ال ّسسلطات اÙلية اŸدنية والعسسكرية ،ووجوه من
’جواء وتنقل أادق التفاصسيل من ع ÚاŸكان.
’سسرة الثورية وعوائل الشسهداء« .الشسعب» عاشست هذه ا أ
ا أ

تندوف :علي عويشش
أشش--رف وأل--ي ت--ن--دوف رف--ق--ة ألسش--ل--ط-ات
لسشاسس
ألمحلية ،أمسس ،على وضشع حجر أ أ
لن-ج-از م-ق-ر أل-م-رأق-ب-ة أل-م-ال-ي-ة ومششروع
إ
إأن---ج---از م--ل--عب م--عشش--وششب لشش--ب--اب ح--ي
«سش--ل--ي-م-ان ع-م-ي-رأت» ضش-م-ن سش-لسش-ل-ة م-ن
أل--مÓ--عب أل-ت-ي سش-تسش-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا ع-دي-د

لحياء مسشتقب ً
.Ó
أأ
كما أششرف وألي تندوف على وضشع في
أل----خ---دم---ة وح---دة أل---رسش---ك---ل---ة ل---ل---م---وأد
أل-بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة ،وإأع-ادة ت-دوي-ر ألبÓسشتيك
لولية في إأطار ألمششاريع ألممولة
للمادة أ أ
من طرف ألوكالة ألوطنية لدعم تششغيل
ألشش--ب--اب ب--غÓ--ف م--ال-ي ف-اق  09مÓيين
دينار.

أسش--ت--ك--م--اًل ل--مسش--ار أل--ت--ن--م--ي--ة أل-م-ح-ل-ي-ة
وموأصشلًة لعملية تدعيم ألحظيرة ألسشكنية
ب--ت--ن--دوف بصش--ي-غ ج-دي-دة ،شش-ه-دت ق-اع-ة
ألمحاضشرأت بمقر ألولية ،عملية توزيع
م--ق--ررأت أسش--ت-ف-ادة م-ن سش-ك-ن-ات ج-اه-زة
بصش-ي-غ-ت-ي ألسش-ك-ن ألج-ت-م-اعي ألتسشاهمي
وألترقوي ألمدعم لـ  222مسشتفيد ،وهي
ألعملية ألتي لقت أسشتحسشان ألمسشتفيدين

ألجموعي.
وبالمنطقة ألغربية تّم تدششين ألمركب
أل -ري -اضش -ي ب-اسش-م ألشش-ه-ي-د ع-ب-د أل-ق-ادر
وألوقوف على بعضس ألأنششطة ألرياضشية
أل-م-خ-ت-ل-ف-ة ،م-ع أإع-ط-اء أإشش-ارة أن-طÓ-ق
م- -ق- -اب- -ل- -ة ري- -اضش- -ي- -ة ف- -ي ك- -رة أل- -ق -دم
وأسشتعرأضس لبعضس ألفنون ألقتالية.
ك -م -ا ت ّ-م ب -ال -م -ن -اسش-ب-ة ت-نصش-يب أل-م-دي-ر
ألجديد للحماية ألمدنية وتقليد ألرتب،
وك -ذأ أف -ت -ت -اح أل -م-ل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي ح-ول
ألألغام وتاأثيرها على ألبيئة ألمنظم من
ط -رف أل -ج-م-ع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-دف-اع ع-ن
ضش -ح -اي -ا ألأل-غ-ام ب-ق-اع-ة أل-م-ح-اضش-رأت
ب-ال-م-ت-ح-ف أل-ج-ه-وي ل-ل-م-ج-اه-د أل-عقيد
محمد ششعباني.
وق -د ت -خ-ل-ل ب-رن-ام-ج ألح-ت-ف-ال ل-ع-ي-دي
ألسش -ت -ق Ó-ل وألشش -ب-اب ب-عضس أل-زي-ارأت
ل -ل -م -ج -اه -دي -ن ب -ال -م -ن-ط-ق-ة أل-م-ج-اه-د
صش -ح-رأوي م-ح-م-د ب-م-ق-ر سش-ك-ن-اه ب-ح-ي
أل-م-ج-اه-دي-ن وأل-م-ج-اه-د» ب-خليلي عبد
أل -ق -ادر ب-م-ق-ر سش-ك-ن-اه ب-ح-ي ب-ن ط-الب،
ووضشع حّيز ألخدمة ألمسشبح ألترفيهي
ب -ح -م -ام أل -ب -رك-ة ل-ل-مسش-ت-ث-م-ر ب-ن ط-الب
ب -ال -ح -اجب ووضش -ع ح-ي-ز أل-خ-دم-ة م-ق-ر
ألوكالة ألتجارية لتصشالت ألجزأئر بعد
أإعادة توسشعتها وتهيئتها ألوأقعة بمجمع
أل -ب -ري -د وأل -م -وأصش Ó-ت ب-وسش-ط م-دي-ن-ة
بسشكرة.

ألذين أعربوأ لـ «ألششعب» عن سشعادتهم
بالحصشول على سشكناتهم في ذكرى عزيزة
وغالية «أسشتعادة ألسشيادة ألوطنية».
وقد أثنى ألمسشتفيدون من ألسشكنات في
تصش--ري--ح ل--ن--ا ،ع--ل--ى مسش--ت--وى أل--ت--ن--ظ--ي--م
وألشش-ف-اف-ي-ة أل-ت-ي رأف-قت ع-م-ل-ي-ة معالجة
ألملفات ،وتوزيع مقررأت ألسشتفادة على
أصشحابها.

ت ا ر ي خ أ ن ج ا ز ه ا أإ ل ى س ش ن ة  ، 1 9 0 6م ن
خ  Ó-ل ه -د م -ه -ا و أإ ع -ا د ة ب -ن -ا ء م -ج -م -ع
ص ش - -ح - -ي ك - -ب - -ي - -ر ي - -ك - -و ن ف - -ي م س ش -ت -و ى
ت ض ش -ح -ي -ا ت س ش -ك -ا ن ه -ذ ه أ ل -م -د ي -ن -ة  ،ك -م ا
وضشع ألوألي رفقة رئيسس ألمجلسس
أ ل ش ش - -ع - -ب - -ي أ ل - -و ل ئ - -ي ح - -ي - -ز أ ل - -خ - -د م -ة
ل - -م ص ش -ل -ح -ة أ ل س ش -ت -ع -ج -ا ل ت أ ل -ط -ب -ي -ة
أ ل - -ج - -ر أ ح - -ي - -ة ب - -م س ش - -ت ش ش - -ف - -ى م - -ح - -م -د
ب و ض ش ي ا ف  ،ب ع د أ ن ت ع ّز ز ت ب م س ش ا ر ط ب ي
جديد في ششكل حلقة عمل محكمة،
أإ ل ى ج ا ن ب أ ث ا ث و ع ت ا د ط ب ي ح د ي ث
وأسشتهلكت من عملية مالية في حدود
 01مليار سشنتيم من ميزأنية ألولية
بهدف ألتقليل من ألضشغط ،على أن
ت ت ك ّف ل ب ـ  2 5 0م ر ي ض س ي و م ي ا خ  Óل 2 4
سشاعة.
أ ّك -د ب -د أ و ي ب -ه -ذ ه أ ل -م -ن -ا س ش -ب -ة ع -ق ب
أ س ش - -ت - -م - -ا ع - -ه ل ش ش - -ر و ح - -ا ت ح - -و ل ه - -ذ أ
أ ل -م -ر ف -ق أ ل ص ش -ح -ي ب -اأّن -ه ي -ج ب ت -ق -د ي -م
خ -د م -ة ط -ب -ي -ة ذ أ ت ن -و ع -ي -ة ل -ل -م -ر ي ض س ،
ح -اّث -ا م س ش -وؤ و ل -ي ه -ذ أ أ ل -ق -ط -ا ع أ ل -ح ي و ي
ع - -ل - -ى أ ل ش ش - -ر و ع ف - -ي أإ ن - -ج - -ا ز أ ل - -ج - -ز ء
أ ل -م -ت -ب -ق -ى م -ن -ه  ،ك -ا ش ش -ف -ا ب -اأّن أ ل -و ل ي -ة
س ش -ت -ت -د ع -م ب -م ص ش -ل -ح -ة أ لأ م -م و أ ل -ط -ف -ل
م س ش - -ت - -ق - -ب  Ó- -د أ خ - -ل م - -ح - -ي - -ط ه - -ذ ه
أ ل -م س ش -ت ش ش -ف -ى م -ن أ ج -ل أ س ش -ت -ك -م ا ل ه ذ أ
ألهيكل ألصشحي ،وتجديد ألمسشتششفى
ع ن أآ خ ر ه ل ي ك و ن ع ل ى أ ح س ش ن م ا ي ر أ م .

السسبت  ٠٦جويلية  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٣ذي القعدة ١٤٤٠هـ

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

من مراسسلينا

طواب ’ Òنهاية لها ومناوششات يومية Ãكاتب الÈيد بتمÔاسشت

األعوان ‘ عطلة ،اŸوزعات اآللية ل تششتغل واللوحات الرقمية متوقفة
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فرحة عارمة بالششريعة ،ا◊ويجبات والدكان

Óنتباه وفوضشى كبÒة ،جراء
’هقار ،وعلى غ Òالعادة إاكتظاظا ملفتا ل إ
تعرف مكاتب بريد ا÷زائر بعاصشمة ا أ
الطواب ÒالÓمتناهية التي أاصشبحت ديكوارا بعاصشمة الو’ية ،خاصشة القباضشة الرئيسشية التي تعت ÈاŸقصشد
الرئيسشي للزبائن ،حيث –ّولت إا ¤مسشرح للمناوششات الكÓمية ب Úالزبائن وصشلت مؤوخرا إا ¤حّد التششابك
’مور إا¤
’من من أاجل إاعادة ا أ
’يدي‡ ،ا أادى إا ¤تكسش Òزجاج أاحد الششبابيك ،تطلب تدخل عناصشر ا أ
با إ
نصشابها.

“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود
عّ- -ب- -ر اŸواط -ن -ون ال -ذي -ن ال -ت -ق -ت -ه -م
«الشس -عب» ،ع -ن ت ّ-ذم -ره -م الشس-دي-د م-ن
ال -وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا م-ك-اتب ب-ري-د
ا÷زائر بعاصسمة اأ’هڤار جراء إانعدام
النظام مبدين اسستغرابهم ‡ا آال إاليه
ال - -وضس- -ع م- -ؤوخ- -را ،وه- -ذا دون ت- -دّخ- -ل
القائم Úعلى قطاع من اŸفÎضص أان
ي- -قّ- -دم خ- -دم -ة ع -م -وم -ي -ة ‘ مسس -ت -وى
تطلعات الزبائن.
حيث أاكد أاحد اŸواطن ،Úأان القباضسة
ال -رئ -يسس-ي-ة ت-ع-رف ت-واج-د  ٠٤شسبابيك
خ- -ارج اÿدم- -ة م -ن أاصس -ل  ٠٦شسبابيك
متواجدة بالقباضسة ،مبديا تسساؤوله عن
سس -بب ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة ،وال-ت-ي خّ-ل-فت ـ
حسس -ب -ه ـ ط -واب Òشس -ب -ه ي-وم-ي-ة ،زاد م-ن
اسستمرارها توقف اŸوزعات اآ’لية عن
اÿدمة Ÿعظم الوقت ،وحتى ‘ حالة
ت- -ق -دÁه -ا ÿدم -ة يصس -ط -دم اŸواط -ن

بانعدام السسيولة اŸالية بها.
‘ سسياق آاخر ،إاسستنكر أاحد الزبائن
السسياسسة اŸنتهجة من طرف القائمÚ
على القطاع ،والذين ـ حسسبه ـ قاموا
Ãن -ح ال -ع -ط-ل السس-ن-وي-ة ل-ع-دد ك-ب Òم-ن
العمال ‘ نفسص الوقت ،الشسيء الذي
ترتبت عليه هذه الفوضسى التي يبقى
ضسحيتها اŸواطن القاصسد أ’حد مكاتب
الÈيد من أاجل سسحب أامواله.
يضس - -ي - -ف اŸت- -ح- -دث ،أان ال- -ف- -وضس- -ى
أاصس -ب-حت غ-ال-ب-ا م-ا ت-ت-كّ-رر بسس-بب ع-دم
تشسغيل اللوحة الرقمية للمناداة والتي
أاصس- -ب- -حت ع- -ب- -ارة ع- -ن دي- -ك- -ور ي- -زي -ن
ال- -ق- -ب -اضس -ة ‘ ،وقت م -ن اŸفÎضص أان
تسساهم ‘ إاضسفاء بعضص التنظيم على
سس Òالعمل ،وكذا مسساعدة العامل ‘
تأادية عمله بصسفة عادية ودون ضسغط
ي -ن -ج -م ع -ن إاصس -ط -ف -اف ال -زب-ائ-ن أام-ام
الشسباك.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أاخ- - -رى ،ط - -الب ب - -عضص
اŸواط-ن Úم-ن ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ق-ط-اع

ب- -ع- -اصس -م -ة اأ’ه -ق -ار ،بضس -رورة –سسÚ
اÿدمة العمومية اŸقدمة ‘ مسستوى
تطلعاتهم ،خاصستا وأان الكثافة السسكانية
Óنتباه اأ’مر
باŸدينة ‘ تزايد ملفت ل إ
الذي يتطلّب مواكب ومسسايرة من أاجل
–سس Úاÿدمة العمومية التي تسسعى
الدولة لتجسسيدها ‘ ﬂتلف اŸيادين،
وه -ذا ان -طÓ-ق-ا م-ن إاصسÓ-ح اŸوزع-ات
اأ’لية اŸعطلة ،وإاضسافة موزعات أاخرى
جديدة.
وكذا زيادة مكاتب الÈيد  ،٢٦وعدد
الشس-ب-اب-يك  ٦٠ال -ت-ي ت-ب-ق-ى غ Òك-اف-ي-ة
خاصسة إاذا ما قارنا عددها خÓل ،٢٠١٦
حسسب إاحصسائيات القطاع خÓل تلك
السس- -ن- -ة ،وع- -دد اŸواط- -ن Úوال- -زب -ائ -ن
اŸتزايد خÓل  ٠٣السسنوات اأ’خÒة،
وŸا ’ الزيادة ‘ عدد العمال بتعويضص
ال -ع -م -ال ال-ذي-ن أاح-ي-ل-وا ع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د
اŸسسبق ،أاو حتى خلق مناصسب ‘ إاطار
اإ’دماج اŸدّعم.

كشش- -ف ع- -ط -اال -ل -ه م -و’ت -ي وا‹
تب ّسشة ،عن توزيع مفاتيح أازيد من
 1150سش -ك -ن اج -ت -م-اع-ي بصش-ي-غ-ة
العمومي ا’يجاري «، »LPLخÓل
ششهر جويلية ا÷اري  ،ع Èبلدّيات
ت- - - - - - -بّسش - - - - - -ة ،الّشش - - - - - -ري - - - - - -ع - - - - - -ة،
م- -ن- -ط- -ق- -ة«ب- -وشش- -ب- -ك- -ة» ب- -ب -ل -دّي -ة
«ا◊ويجبات» ،لفائدة مسشتحّقيها،
م- -ن -ه -ا أال -ف  1000وح-دة سش-ك-نّ-ية
ب- - -ال - -ق - -طب ا◊ضش - -ري» ال ّ- -دك - -ان»
Ãدي- -ن- -ة ت- -بّسش- -ة ،ل -ف -ائ -دة ف -ئ -ات
ﬂتلفة من ششرائح اÛتمع وذوي
ا◊قوق.

تبسسة :خالد.ع

وأافاد وا‹ الو’ية ،أان عمليّة القرعة

’ختيار الشّسقق اÿاصّسة بـ ح ّصسة 8٤٧
مسس -ت -ف -ي -د م-ن الّسس-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اعّ-ي-ة
العمومّية ا’يجارّية بـ» الّدكان» ،والذين
اسستوفوا الشّسروط القانونّية و ⁄يكونوا
ّﬁل طعون ،سستكون بقاعة اŸؤو“رات
Ãدي -ن -ة ت -بّسس -ة ‘ ،إاط -ار ا’ح -ت -ف -ا’ت
ب- -ال ّ-ذك -رى « »5٧ل- -ع- -ي- -دّي ا’سس -ت -ق Ó-ل
والشّسباب ،مضسيفا «أاّن العملّية متواصسلة
لتوزيع بقيّة ال ّسسكنات».
وب -ذات اŸن -اسس -ب -ة - ،أاضس -اف ال-وا‹،
سس -ي -ت ّ-م ت -وزي -ع ع -ق -ود م -ل -ك ّ-ي -ة لسس -ب-ع-ة
–اصسيصص اأرضسّيةÃ ،جموع Œ ٢88زئة
اجتماعّية «قطعة» على طالبيهاّ “ ،سص
سستّ ب-ل-دّي-ات «ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر ،ب-ئ-ر م-قّ-دم،
ال-ك-وي-ف ،م-رسس-ط ،ن-ق-ري-ن ،وصس-فصساف
الوسسرى ،مؤوّكدا اأنّ العمل جار ،إ’شسهار
قوائم اŸسستفيدين قريبا ،من  ٧٠٠سسكن
بصسيغة الّترقوي اŸدّعم «.»LPA

’حياء اÛاورة
قصشر ورقلة وا أ

مرافق خدماتية وجوارية ‘ حاجة إا ¤تكّفل جدي

مصشطفى زقومي رئيسس الغرفة الفÓحية لو’ية اŸدية:

نـ ـت ـ ـوّق ـ ـع إان ـ ـت ـ ـاج  2,5م ـ ـل ـ ـي ـ ـون ق ـ ـن ـ ـط ـ ـار م ـ ـن ا◊ـ ـب ـ ـوب

ت -وّق -ع مصش -ط -ف -ى زق -وم -ي رئ-يسس
ال-غ-رف-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ل-و’ي-ة اŸدية
إان- -ت- -اج  2.5م -ل -ي -ون ق -ن -ط -ار م-ن
ا◊ب -وب اıت -ل -ف -ة ،ك-م-ا أان ط-اق-ة
ا’سش-ت-ي-ع-اب ال-ت-ي Áك-ن ت-خ-زي-ن-ه-ا
ل -دى ت -ع -اون -ي-ة ا◊ب-وب وال-ب-ق-ول
ا÷اف- -ة ب- -الÈواق- -ي- -ة ب- -ن- -ح- -و 1.5
م- -ل- -ي- -ون ق- -ن- -ط -ار ،فضش  Ó-ع -ل -ى أان
اŸن- -ت- -وج اŸت- -وّق- -ع ج- -م- -ع- -ه خÓ- -ل
ع-م-ل-ي-ة ا◊صش-اد وال-درسس للموسشم
الفÓحي  ،2019 / 2018يقارب 1
مليون قنطار.

إŸدية :علي ملياÊ

أاكد زقومي ‘ هذا الصسدد ،بأان هذه
الشس -ع -ب -ة ا◊ي -وي-ة ع-رفت م-ن-ذ سس-ن-وات
–وي- -ل ك- -م -ي -ة ك -بÒة م -ن اŸن -ت -وج إا¤
و’يتي البويرة وتسسمسسيلت لوجود نقاط
ا÷مع ،أاما بالنسسبة لهذا اŸوسسم فقد
اتخذت مديرية اŸصسالح الفÓحية ومن
خ Ó-ل -ه -ا السس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة إاج-راءات
جديدة أ’جل تفادي نقل هذه اŸادة
ا◊ي -وي -ة خ -ارج ال -و’ي-ة ،وه-ذا ب-اقÎاح
م -رك -زي -ن ل-ل-ت-ج-م-ي-ع ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ت-ي
العزيزية والشسهبونية ،مشسÒا أان السسبب
إا ¤الثا Êلعدم ضسبط العملية اإ’نتاجية
يرجع ـ حسسبه ـ إا ¤تعّمد بعضص الفÓحÚ
باإ’حتفاظ بنسسبة من الكمية اŸنتجة

م -ن ا◊ب -وب Ãخ-ازن ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ه-دف
إاعادة اسستغÓلها من جديد بسسبب عدم
وج -ود ال -ب -ذور ‘ السس -ن -وات ال -ف -ارط-ة،
الشسيء الذي عمل وفقه على احتكار
هذه اŸادة ،منبّها بأان هيئته بالتعاون
م - -ع ﬂت - -ل - -ف اŸصس- -ال- -ح ه- -ي بصس- -دد
–سس - -يسص ج- -م- -ي- -ع اŸزارع Úب- -وج- -ود
البذور ،وأانه يتّم ا◊صسول عليها بكال
سسهولة «بذور معا÷ة ومنتقاة» وبنوعية
ج-ي-دة ،م-ط-ال-ب-ا ه-ؤو’ء ب-ت-ف-ادي ت-خ-زين
البذور بالطرق التقليدية.
وت -ط ّ-رق زق-وم-ي إا ¤اŸشس-ك-ل ال-ث-الث
ال -ذي ح -ال دون ال -ت -دق -ي -ق ‘ ال -ك -م-ي-ة
اŸن-ت-ج-ة ب-الضس-ب-ط واŸت-م-ث-ل ‘ وج-ود
مطاجن صسغÒة ببلديات الو’ية بنحو
 ٠٤إا ٠8 ¤مطاحن بكل بلدية ،اأ’مر
الذي يجعل كمية من ا◊بوب اŸنتجة ’
جه إا ¤عملية الطحن من
يصسّرح بها وتو ّ
أاج -ل ا’سس -ت -هÓ-ك الشس-خصس-ي ل-ل-فÓ-ح،Ú
داعيا هؤو’ء اŸزارع ‘ Úهذا اŸقام إا¤
التقرب من غرفته و›لسص إادارتها لرفع
أاي انشس- -غ- -ال ي -ع -ي -ق السس Òا◊سس -ن ل -ه -ذه
ا◊ملة ،مطمئنا اŸزارع Úبوجود عدد
ك- -ب Òم- -ن ا◊صس- -ادات اŸسس- -خ- -رة ل- -ه -ذه
ا◊ملة.
‘ سسياق أاتلفت ا◊رائق التي عرفتها
ه- - -ذه ال- - -و’ي- - -ة خ Ó- -ل شس - -ه - -ر ج - -وان
 ،١٤٣.٢٧ه -ك -ت-ار ق-م-ح ١8.٢٢5 ،هكتار
شس- -ع ٠5 ،Òق -ن -اط Òق-م-ح ٤٠ ،قنطار
شس- -ع ،Òوه- -ي ك- -م- -ي- -ات ا◊ب- -وب ال -ت -ي
سستقلصص حتما من النتائج اŸسسطرة.

ي -ط -الب سش -ك -ان ال -قصش -ر ال -ع-ت-ي-ق
ب- -ورق- -ل- -ة وم- -ا ج- -اوره م -ن أاح -ي -اء
السشلطات اÙلية بالتنمية اÙلية
بسشبب ما اعتÈوه غيابا للمششاريع،
خ- -اصش- -ة اŸوّج- -ه- -ة م -ن -ه -ا لسش -اح -ة
الششهداء والسشوق الداخلي للخضشر
’ضش-اف-ة إا ¤م-طالبة
وال-ف-واك-ه ،ب-ا إ
اŸسشؤوول ÚاÙلي Úبضشرورة وضشع
رؤوي -ة إاسشÎات -ي -ج-ي-ة ّıط-ط ن-ق-ل
ج -دي -د م -ن أاج -ل فّك اÿن -اق ع-ن
’م-ر ال-ذي سش-اهم
ﬁي-ط اŸدي-ن-ة ا أ
‘ ب- - -روز ن- - -ق - -ط - -ة سش - -وداء وسش - -ط
عاصشمة اŸدينة.

ورقلة :إÁان كا‘

من ب ÚاŸطالب اŸقدمة ،ضسرورة
إاي-ج-اد حّ-ل ل-لسس-اح-ة ال-ت-اري-خية «سساحة
الشس-ه-داء» ،ال-ت-ي ت-ع-ت Èأاح-د ال-واج-هات
الهامة للو’ية و–ظى بأاولوية قصسوى،
كما تث Òوضسعيتها اسستياء السسكان بسسبب
ان-تشس-ار اأ’وسس-اخ ال-ت-ي ي-خّ-ل-ف-ه-ا ال-ب-اع-ة
ال - - -ف - - -وضس- - -وي- - -ون رغ- - -م اÛه- - -ودات
وا◊مÓ- -ت ال- -ت -ي أاط -ل -ق -ه -ا اÛت -م -ع
اŸد Êللدعوة للحفاظ عليها.
وشسّكلت تهيئة السسوق الداخلي للخضسر
والفواكه وإاعادة ترميمه ،باإ’ضسافة اإ¤
تهيئة طريق سسوق ا◊جر وحي حركات
وصسو’ إا ¤حي غربوز بوسسط اŸدينة
أاحد اŸطالب اŸهّمة بالنسسبة للسسكان
ك -م -ا ط-ال-ب-وا أايضس-ا بضس-رورة ت-خصس-يصص
حصس -ة م -ن اأ’كشس -اك ال -ت -ي سس -ت -وزع-ه-ا

مصس -ال -ح ال -ب -ل-دي-ة ورق-ل-ة واŸوج-ه-ة ‘
فائدة الشسباب ،وباإ’ضسافة إا ¤اŸطالب
اŸذك - -ورة ن - -اشس - -د السس - -ك - -ان ا÷ه- -ات
اŸسس-ؤوول-ة ﬁل-ي-ا ا’ل-ت-ف-ات إا ¤مشس-ك-ل
ان -تشس -ار ال -ن -ف-اي-ات داخ-ل أازق-ة ال-قصس-ر
ال -ع -ت -ي -ق وﬁي-ط-ه وك-ذا غ-ي-اب اإ’ن-ارة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ك-م-ا تشس-ه-ده ك-ل م-ن أاح-ي-اء
«غ-رب-وز ،ال-ق-ارة الشس-م-ال-ي-ة ،ت-ازقرارات
وأاخ - -رى» ،ه - -ذا وأاك - -دت ج - -م - -ع- -ي- -ات
اÛت -م -ع اŸد ‘ Êع -ريضس -ة م -ط-الب
رف -ع-ت-ه-ا اإ ¤اÛلسص الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي
لبلدية ورقلة على ضسرورة إا‚از مشسروع
م- -ت- -ن- -زه أاوحشس -ان ب -ح -ي ب -ن -ي سس -يسسÚ
ب-ال-قصس-ر ال-ع-ت-ي-ق ورق-ل-ة ل-ي-كون متنفسسا
÷ميع سسكان بلدية ورقلة.
وتأاسسف السسكان على الوضسعية التي
يسسجلها حي القصسر وأاحياء ›اورة له
مطالب ÚاŸسسؤوول ÚاÙلي Úبضسرورة
ا’سس - -ت - -م - -اع ’نشس - -غ - -ا’ت- -ه- -م واأ’خ- -ذ
ب - -اŸقÎح - -ات اŸق - -دم- -ة م- -ن ط- -رف
ا÷م -ع -ي -ات ه -ذا وي -ذك -ر أان ع-ددا م-ن
سس -ك -ان ه -ذا ا◊ي ق-د أاق-دم-وا م-ؤوخ-را
ع -ل -ى غ -ل-ق ال-ب-ل-دي-ة م-ط-ال-ب Úا÷ه-ات
اŸعنية بضسرورة ا’لتفات إا ¤مطالبهم
ال -ت-ي رف-ع-وه-ا ‘ ع-دة م-ن-اسس-ب-ات .م-ن
” اسستقبال
جهة أاخرى يذكر أانه قد ّ
‡ثل Úعن السسكان لطرح انشسغا’تهم
وتقد ËاقÎاحاتهم من طرف رئيسص
ال- -ب -ل -دي -ة ،ك -م -ا ّ” إاع Ó-م ا÷م -ع -ي -ات
و‡ثلي اأ’حياء بأان هناك زيارة سستكون
م›Èة ل -ل -ح -ي خ Ó-ل اأ’ي-ام ال-ق-ادم-ة
Ÿناقشسة كل ا’نشسغا’ت اŸطروحة.
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صسيد بقرية «الزاوية» باعفÒ
تعطّل مشسروع ملجأا ال ّ

الصسيادون يشستكون اŸضسايقات وخوف على مسستقبل نشساطهم

اشستكى عدد من الصسيادين الّناشسط ‘ Úميدان الصسيد البحري على مسستوى اŸلجأا الطبيعي لقرية الزاوية
’راضسي على طول الشسريط السساحلي
ببلدية اعف Òمن اŸضسايقات التي يتعرضسون لها من قبل اÿواصص ومÓك ا أ
واŸداخ-ل اŸؤودي-ة إا ¤اŸك-ان ،وال-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ي-ه-م Ÿن-ع-ه-م م-ن ال-نشس-اط خ-اصس-ة ب-ع-د ت-وق-ف مشس-روع ت-هيئة اŸيناء
الطبيعي الذي كان مسسج Óل‚Óاز بوزارة الفÓحة والصسيد البحري ،إا ¤جانب ملجأا القوسص بدلسص وملجأا
بودواو البحري الذي تبخر وتبخرت معه أاحÓم اŸهني.Ú

^ اإلسسمنت يزحف على العقار ،كÌة اّıيمات وا◊ظائر

بومردأسس :ز ــ كمال
تفاقمت ظاهرة إلتعدي على إلعقار
إل-فÓ-ح-ي وإلسض-ي-اح-ي وإل-ق-ط-اع إل-ب-ي-ئي
وإ’ي- -ك- -ول -وج -ي ب -ب -ل -دي -ات ب -وم -ردإسس
إلسض-اح-ل-ي-ة خ-اصض-ة ب-ل-دي-ت-ي رأإسس جنات
وإعف ،Òحيث بدأإت إلفيÓت إلفخمة
وعدد من إıيمات تنمو كالفطريات
بعضضها شضيد دإخل إŸسضاحة إÙرمة
قانونا إÿاصضة بالشضريط إلسضاحلي أإي
دإخل مربع إلـ  100م ÎإÙمية ،إ¤
جانب إأ’نشضطة إلتجارية وأإخرى أإخذت
ط -اب -ع -ا سض -ي -اح -ي -ا ع -ن ط -ري -ق تسض -ي-ي-ج
فضضاءإت ’سضتغÓلها كموإقف للسضيارإت
وإم -ت -دت ل-ت-أام-ي-م إلشض-وإط-ئ إل-ع-م-وم-ي-ة
كمسضابح شضبه خاصضة ‘ غياب إلسضلطات
إل - -ع- -م- -وم- -ي- -ة ب- -ح- -ج- -ة إ‚اح م- -وسض- -م
إ’صض- -ط- -ي- -اف ،إل- -ذي ب -دأإ ي -ت -ح -ول إ¤
ف- -وضض- -ى ن- -ظ- -رإ ل- -ع- -ودة إÛم- -وع -ات
إŸنظمة إلتي Î– ⁄م حق إŸوإطن ‘
إ’صضطياف إ◊ر بعد إسضتحوإذها على
إل -فضض -اءإت ع -ن ط -ري -ق ت -ث -ب -يت إÿي -م
وإلشضمسضيات ليل نهار عكسس إلتعليمات

إلقانونية إÙددة لشضروط إ’صضطياف.
ه -ذه إŸظ -اه -ر  ⁄ت -ك -ن ول-ي-دة إل-ي-وم
ب -ب -ل -دي -ات ب-وم-ردإسس ،ل-ك-ن-ه-ا ب-دإأت ‘
إلتفاقم وإحدإث نتائج عكسضية وسضلبية
ع -ل -ى م -ي -دإن إل -ب -ي -ئ -ة وإÙي-ط إل-ع-ام
وبعضس إأ’نشضطة إ’قتصضادية منها مهن
إلصضيد إلبحري إŸعروفة بالو’ية ،حيث
يشضكل إلنشضاط مصضدر رزق لـ  80باŸائة
م - -ن إل - -ع - -ائ Ó- -ت ‘ ب- -عضس إŸن- -اط- -ق
إلسض -اح -ل -ي -ة ل -ك -ن -ه -ا م -ع إأ’سض -ف ب-دأإت
ت-ت-ق-لصس ن-ت-ي-ج-ة ه-ذه إل-ظ-روف ب-حسضب
ع -دد م -ن إلصض -ي -ادي -ن إل -ذي -ن –دث-وإ لـ
«إلشضعب» ،إما بسضبب إلتكاليف وترإجع
إلÌوة إلسض - -م - -ك - -ي - -ة أإو بسض - -بب ت- -وق- -ف
إŸشضاريع إŸسضجلة لفائدة قطاع إلصضيد
إلبحري وتربية إŸائيات منها مشضروع
ت-وسض-ي-ع م-ي-ن-اء دلسس إل-ت-اري-خ-ي ،وإ‚از
ثÓ-ث-ة مÓ-ج-ئ ط-ب-ي-ع-ي-ة ل-ت-ن-ظيم نشضاط
إ◊رف -ي Úوأإصض -ح -اب إŸه -ن إلصض -غÒة،
إل -ذي -ن إسض -ت -ف -ادوإ م -ن ق -روضس أإج-ه-زة
إلدعم إÙلية ’قتناء عتاد إلصضيد أإو
إ’ع -ت -م -اد ع -ل -ى إل -ن -فسس لشض -رإء سض -ف-ن
ت -ع -ي -ن-ه-م ع-ل-ى إع-ال-ة ع-ائ-ل-ت-ه-م ‘ ظ-ل

إل- -ظ- -روف إ’ق- -تصض- -ادي- -ة وإŸع- -يشض- -ي -ة
إلصضعبة.
وم-ن إأ’م-ث-ل-ة إ◊ي-ة ل-ه-ذه إل-ت-جاوزإت
وإŸضضايقات إلتي يعيشضها مهنيو إلصضيد
إل -ب -ح -ري ب -ب -وم -ردإسس ،ه -م إلصض-ي-ادون
إلشضباب وعددهم حوإ‹ ثÓث Úصضيادإ
ي -نشض -ط -ون ع-ل-ى مسض-ت-وى م-ل-ج-أا إلصض-ي-د
إلبحري Ÿنطقة إلزإوية ببلدية إعفÒ
شضرق بومردإسس ،هؤو’ء إلذين يكافحون
من إجل لقمة عيشس ،و‘ ظروف مهنية
قاسضية نتيجة غياب أإدنى شضروط إلعمل
وحماية سضفنهم من إأ’موإج إلعاتية ‘
فصضل إلشضتاء ،لكن وحسضب تصضريحاتهم
«فإاّن إŸعاناة  ⁄تتوقف عند ظروف
إل - -ع - -م- -ل إل- -ق- -اسض- -ي- -ة ب- -ل إم- -ت- -دت إ¤
إŸضضايقات إلتي يعانون منها من قبل
م Ó- -ك إأ’رإضض - -ي إÿوإصسÃ ،ن - -ع- -ه- -م
أإح -ي -ان -ا م -ن إل -نشض -اط وإل -ق -ي-ام ب-ب-عضس
أإشضغال إلصضيانة باŸكان بحجة إŸلكية
إÿاصضة ،وبالتا‹ إلتخوف من منعهم
’حقا من إلدخول ،كما وصضلت أإحيانا
إ ¤منع حتى إŸصضطاف Úمن دخول
ه - -ذه إلشض - -وإط - -ئ إلصض - -غÒة م- -ن أإج- -ل
إلسضباحة ‘ تعدي صضريح على إلقانون
إŸنظم Ÿثل هذه إلفضضاءإت» ،على حد
قولهم.
إلقضضية ‘ إ◊قيقة وحسضب مصضادر
ﬁلية من إلبلدية –ّدثت لـ «إلشضعب»
أإب -ع -د م -ن ذلك «أ’ن إŸسض-أال-ة م-رت-ب-ط-ة
ب -ال -وإق -ع إÎŸدي ل -ب -ل-دي-ة إع-ف Òإل-ت-ي
ت-ع-ا Êم-ن إل-ت-ه-م-يشس وف-وضض-ى إل-ع-مرإن
بسض -بب ت -ن -ام -ي ظ -اه -رة إل-ت-ط-اول ع-ل-ى
إ÷ي -وب إل -ع-ق-اري-ة ح-ت-ى دإخ-ل إŸرك-ز
وإŸسض-اح-ات إل-غ-اب-ي-ة إل-تابعة Ùافظة
إل-غ-اب-ات وأإمÓ-ك إل-دول-ة ،م-ن-ه-ا ع-م-لية
إل- -ت- -ع- -دي وإ’سض -ت -غ Ó-ل غ Òإل -ق -ان -وÊ
Ÿسض -اح -ة ع -ق -اري-ة ت-ت-ج-اوز  30هكتار
وإقعة بقرية «تاضضنت» كانت ﬂصضصضة
سضابقا إ’‚از سضكنات ومشضاريع عمومية
وحتى أإنشضطة إقتصضادية لفائدة إلسضكان
إŸنطقة».

متاعب أاحياء البليدة ،بوينان والشسفة

متاعب التزويد باŸياه وضسعف التّيار الكهربائي يقلقان السساكنة

’حياء الشسعبية ‘
أابدى سسكان ا أ
ب-ل-دي-ات ال-ب-ل-ي-دة ،ب-وي-نان والشسفة
ق - -ل - -ق - -ه - -م اŸت- -زاي- -د م- -ن م- -ت- -اعب
ت - - - -زوي - - - -ده - - - -م Ãي - - - -اه الشس- - - -رب
وا’ن-خ-ف-اضص ‘ ال-ت-ي-ار ال-كهربائي،
داع ÚاŸسسؤوول Úعلى قطاع اŸياه
وم-ؤوسسسس-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء والغاز
’زمتهم.
إا ¤التدخل وإايجاد حل أ

ألبليدة :لينة ياسسمÚ
ج - -اءت صض - -رخ - -ة إŸتضض ّ- -رري - -ن م - -ن
إلتذبذب وإ’نقطاع إŸسضجل ‘ مياه
إلشض -رب م -ن سض -ك-ان أإح-ي-اء  750مسضكن

إج -ت -م -اع -ي إي -ج -اري ‘ إلشض -ف-ة ،ح-يث
كشضف ‡ثلون عن سضكان إ◊ي بأانهم
منذ نهاية إلشضهر إŸاضضي ‘ أإسضبوعه
إأ’خ Òتقريبا ،وهم ب Úرحمة أإصضحاب
إلصضهاريج وكابوسس إلتزويد Ãياه مرة
‘ إأ’سضبوع ’ ،تتدفق بالكم وإلضضغط،
وهو ما جعلهم يعانون ‘ هذه إأ’وقات
إ◊ارة م - -ن إلسض - -ن - -ة ،إذ ي- -خشض- -ون م- -ن
إسضتمرإر إلوضضع وتعّقده ،خاصضة ونحن
‘ بدإية فصضل إلصضيف.
ونفسس إ◊ال ‘ حي إلرإمول بقلب
مدينة إلبليدة ،حيث أإوضضح إŸشضتكون
بأان مياه إلشضرب باتت تصضلهم بكميات
قليلة ،و‘ مدة قصضÒة من إلزمن ،وهو
م -ا ج -ع-ل-ه-م يسض-ت-ع-ي-ن-ون ب-الصض-ه-اري-ج أإو

إ’صض -ط -ف -اف ‘ ط -وإب Òأإم -ام مسض-ج-د
إ◊ي ÷لب قطرإت من إŸاء ،وإ◊ال
يكاد يكون مشضابها بحي أإحمد شضاعو
إÛاور Ùطة إلتليفÒيك ،حيث قال
‡ث -ل -ون ع -ن إ◊ي إن -ه -م إضض-ط-روإ إ¤
إخ-ط-ار مصض-ال-ح إل-وق-اي-ة وإل-ت-ط-ه Òمن
أإجل –ليل مياه إلشضرب إلتي يتزودون
منها ،وأإن هذه إأ’خÒة أإفصضحت لهم
عن ضضرورة أإخذ إ◊يطة وتغلية إŸياه،
تفاديا أ’ي خطر تسضمم قد يحدث ،كون
مصضدر ومنبع تزويدهم باŸاء يقع ‘
م- -ك- -ان م -كشض -وف غ Òم -ؤوم -ن ت -قصض -ده
إ◊يوإنات إŸتشضردة ،وأإحيانا يتعرضس
إ ¤تلوث إإ’نسضان ،وهو ما يجعلهم ‘
خ- -ط -ر إإ’صض -اب -ة م -ن أإم -رإضس وب -ائ -ي -ة
صضيفية.
وإ ¤مركز عمروسضة ‘ دإئرة بوينان،
أإعرب ‡ثلون عن إ◊ي بأان تسضربات
إŸياه إلعشضوإئية ،وإلناجمة عن أإعطاب
ج- - -ع- - -لت ع - -ائ Ó- -ت –رم م - -ن إŸي - -اه
إلصضا◊ة للشضرب ،كما أإن ضضعف إلتيار
إلكهربائي جعل إ’جهزة إلكهرومنزلية،
’ تعمل وتعجز عن إ’شضتغال ،وتوفÒ
لهم هوإء مكيفا ،بل إن إلثÓجات
أإصضبحت مثل إÿزإئن ’ توفر تÈيدإ
للموإد إÙفوظة دإخلها ،وهم يطالبون
‘ إ’سض-ت-ع-ج-ال أ’ج-ل إل-ت-دخ-ل ب-ح-يهم،
وب ÚجÒإن - -ه - -م م - -ن ن - -ز’ء إŸدي - -ن - -ة
إ÷ديدة وإنقاذهم من كوإبيسس إ◊رإرة
وإلعطشس وضضعف إلتيار إلكهربائي.

حي  502سسكن با◊مامات

أاكوام النّفايات تشسّوه اŸنظر العام

ت -زداد أاك -وام ال ّ-ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي-ة
بكميات هائلة وغ Òمسسبوقة بزوايا
ح-ي  502سس-ك-ن ب-ا◊مامات اŸعروف
ب -اسس -م «ال -ف -ي -دار»ﬁ ،دث -ة دي-ك-ورا
مشس ّ-وه -ا Œاه اŸن-ظ-ر ال-ع-ام ،وم-قّ-ززا
ن - -فسس - -ي- -ا ج- -راء ان- -ب- -ع- -اث ال- -روائ- -ح
ال- -ك -ري -ه -ة ال ّ-ن -اج -م -ة ع -ن «عصس»Ò
ال ّ-ت -ف -اع Ó-ت ل -ل -م -واد اŸل-ق-اة ‘ عÚ
اŸكان منذ أايام عديدة تتسسّرب إا¤
غاية قارعة ال ّ
طريق.

جمال أوكيلي
ي -ب -دي إلّسض -ك -ان ق-ل-ق-ه-م إŸت-زإي-د أإم-ام
إلوضضعية إŸأاسضوية إلتي آإل إليه إ◊ي‘ ،
ظ -ل غ -ي -اب شض-اح-ن-ات إ÷م-ع خ-اصض-ة م-ع
إرتفاع درجة إ◊رإرة ،وما ينجر عن ذلك
م - -ن ت - -دإع - -ي - -ات خ - -طÒة ك - -اأ’م - -رإضس
وإإ’صضابات مصضدرها إلبعوضس وإ◊شضرإت
إأ’خرى.
وم -ا ي Ó-ح -ظ ه-ن-ا ه-و إلّ-ت-وإج-د إل-ك-بÒ
Óطفال ،إلذين يلعبون ‘ مسضاحات هذإ
ل أ
إ◊ي يوميا يقفون وجها لوجه أإمام تلك
إلّنفايات“ ،نعهم من إللّعب أإو إلقيام بأاي

نشضاط آإخر.
حة وإŸتكّررة
ل
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إ
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م
وبالّرغم
ّ
ّ
ل-لّسض-ك-ان إŸت-وّج-ه-ة إ ¤مصض-ال-ح إلّ-ن-ظافة
بالبلدية وغÒها من إŸعني ،Úإّ’ أإّنه ’
حياة Ÿن تنادي فدإر لقمان ما تزإل على
ح -ال -ه -ا ،ف -إا ¤م -ت -ى روح إل Óّ-م -ب -ا’ة‘ ،
إل-وقت إل-ذي ت-زح-ف ف-ي-ه إلّ-ن-ف-اي-ات ع-لى
إل -ع -م -ارإت و–اصض -ر ح -رك -ة إلسض -ك-ان ‘
تنّقÓتهم إليومية رفقة أإو’دهم؟
إّنه وضضع مأاسضاوي حّقا بالنسضبة للسضكان،
إل- -ذي- -ن ف- -ع Ó- -إشض- -ت -اق -وإ رؤوي -ة شض -اح -ن -ة
إلقمامات تصضول ‘ ‡رإت حيّهم ،كما
إعتادت على ذلك من قبل غ Òأإن إŸشضهد
تغّير إليوم تغيّرإ كام Óو ⁄يعد على عهد
سض -اب-ق-ي-ه ،حّ-ي-ر إ÷م-ي-ع إ ¤درج-ة إل-ق-ل-ق
خوفا على أإبنائهم من ﬂلّفات إلنّفايات
على إل ّصضعيد إلصضحي خاصضة.
لذلك فاŸطلوب من بلدية إ◊مامات
أإن تتحّرك فورإ من أإجل إعادة هذإ إ◊ي
إ ¤ح- -ال -ت -ه إلسض -اب -ق -ة ،وه -ذإ م -ن خ Ó-ل
إرسضال عدد إضضا‘ من إلشضاحنات لرفع
ك -ل ت-لك إل-فضضÓ-ت إŸن-زل-ي-ة م-ع ت-ن-ظ-ي-م
عملية إلرمي ،وهنا إŸسضؤوولية تقع على
ع - - - -ات- - - -ق إŸوإط- - - -ن ك- - - -ذلك ‘ إحÎإم
إلّ- -ت- -ع- -ل -ي -م -ات إل -ت -ي م -ا ف -ت -ئت إ÷ه -ات
إŸسضؤوولة تسضديها يوميا.

بعد غلق مقر ا÷زائرية للمياه بتيسسمسسيلت

اŸدير الولئي :اŸسستفيدون يرفضسون تسسديد
فوات ÒالسستهÓك
ق - -ام سس- -ك- -ان دوار ع Úال- -ك- -ح- -ل- -ة
ب - -ب - -ل - -دي - -ة خ - -م - -يسس - -ت - -ي ب- -و’ي- -ة
ت-يسس-مسس-ي-لت ب-غ-ل-ق م-ق-ر ا÷زائرية
للمياه على خلفية عدم اسستفادتهم
من اŸاء الشسروب Ÿدة فاقت الشسهر،
’ن-اب-يب
رغ -م ايصس -ال سس -ك -ن-ات-ه-م ب-ا أ
وت- -رك- -يب ال- -ع- -دادات ،ع- -ل -ى غ -رار
الدواوير اÛاورة بالرغم من أانهم
يسسْ- - -ددون ف- - -وات Òا’سس- - -ت- - -ه Ó- -ك
ب -ان -ت -ظ -ام ،وق-د اغ-ت-ن-م-وا ال-ف-رصس-ة
لطرح انشسغا’تهم كالتنمية وعدم
زيارة اŸسسؤوول Úوعدم ا’سستجابة
Ÿطالبهم.

تيسسمسسيلت :ع ــ عمارة
وإثر ذلك ولتوضضيح مشضكل دوإر إلعÚ
إل- -ك- -ح- -ل- -ة ،إتصض- -ل- -ن -ا ب -اŸدي -ر إل -و’ئ -ي
ل -ل -ج-زإئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-و’ي-ة ت-يسض-مسض-ي-لت
إلسضيد هجري عبد إلرحمان ،إلذي أإكد
أإن إŸشضكل ليسس ‘ إيصضال إŸاء فحسضب
بل ‘ رفضس إŸسضتفيدين تسضديد فوإتÒ
إ’سضتهÓك منذ تركيب إلعدإدإت100 ،
سضكن ،وقد سضدد  13موإطنا فقط حق
إ’سض -ت -ف -ادة ،وق -د ك -ل -ف مشض-روع إيصض-ال
إŸياه إ ¤إلدوإر أإموإ’ باهظة ،ويرفضس
هؤو’ء إŸسضاهمة ‘ تسضديد ما إسضتهلكوه
من ماء ،و’ سضيما إن بعضس إلسضكنات ”
إيصضال إŸاء إليها على مسضافة  40مÎإ
إ 100 ¤م ،Îوق- -د ط- -ال -بت م -ؤوسضسض -ة
إ÷زإئ -ري -ة ل -ل -م -ي -اه ب -ح-ق-ه-ا ‘ تسض-دي-د
إلنفقات إÎŸتبة عليها كالكهرباء وأإجور
إل-ع-م-ال وتصض-ل-ي-ح إ’ع-ط-اب وغÒه-ا م-ن
إلنفقات ،وبعد حوإر مع إÙتج Úإلذين

إن-ت-ه-ك-وإ ح-رم-ة م-ك-تب مؤوسضسضة عمومية
وبقوإ فيه ،توصّضلت مؤوسضسضة إ÷زإئرية
للمياه إ ¤حل مؤوقت يرضضي إلطرف،Ú
وه- -و ت -زوي -د سض -ك -ان إل -دوإر ب -اŸاء ع -ن
ط- -ري- -ق صض- -ه- -اري- -ج م- -ن- -ه -ا إث -ن -ان م -لك
للجزإئرية للمياه وصضهريج ملك لبلدية
خميسضتي.
وأإضضاف إلسضيد هجري عبد إلرحمان
أإن تزويد إلسضكان باŸاء إلشضروب صضيفا
ليسس كفصضل إلشضتاء ،ورغم ذلك تسضعى
إŸؤوسضسضة لعدم ترك إŸوإطن بدون ماء،
حيث قررت إعادة إطÓق إŸاء خÓل
هذه إ’يام،
وسضتتخذ إجرإءإت ’ تضضر باŸؤوسضسضة
لكونها مؤوسضسضة عمومية تقدم خدمات
ل -ل -م -وإط -ن شض -ري -ط -ة مسض -اه -م -ت -ه ودف-ع
مسض-ت-ح-ق-ات-هﬁ ،دث-ن-ا أإضض-اف أإن إل-عديد
من إلدوإوير سضيطّبق عليها إلقانون أ’ن
إŸوإطن Úسضوإسضية و’ “ييز ،كون إلذين
يسضّ- -ددون إŸسض- -ت- -حّ- -ق -ات ل -ه -م إ◊ق ‘
إŸطالبة ‘ إŸسضاوإة.

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

‹hO

ألسصبت  06جويلية  2019م
ألموأفق لـ  03ذي ألقعدة  1440هـ

’زمة
مظاهرات ‘ السصودان ترحيبا بإانفراج ا أ

إإتفاق ب ÚإÛلسس إلعسسكري وإÙتج Úعلى هيئة حكم جديدة

أعلن وسصيط أإل–اد أإلفريقي ،أمسس ،أنه ”
أل- -ت- -وصص- -ل أ ¤إأت- -ف -اق ب ÚأÛلسس أل -عسص -ك -ري
أ◊اكم وقادة ألحتجاجات ‘ ألسصودأن حول
ألهيئة ألتي يفÎضس أن تقود أŸرحلة ألنتقالّية
أŸقبلة.
وقال وسصيط أل–اد أإلفريقيﬁ ،مد أ◊سصن
ل - -ب - -ات ،خ Ó- -ل م - -ؤو“ر صص- -ح- -ا‘ ،إأن أÛلسس
أل -عسص -ك -ري أ◊اك-م و»–ال-ف أ◊ري-ة وأل-ت-غ-ي»Ò
ألذي يقود حركة ألحتجاج ،أتفقا على «إأقامة
›لسس ل- -لسص- -ي -ادة ب -ال -ت -ن -اوب ب Úأل -عسص -ك -رّي Ú-
وأŸدنّي ÚوّŸدة  3سصنوأت قد تزيد قلي ً
.»Ó
وأضص -اف أن أل -ط -رف Úأت-ف-ق-ا أيضص-ا ع-ل-ى إأج-رأء
«–ق -ي -ق دق -ي -ق شص -ف -اف وط -ن -ي مسص -ت-ق-ل ح-ول
ﬂتلف أألحدأث وألوقائع ألعنيفة أŸؤوسصفة ألتي
ع- -اشص- -ت- -ه- -ا أل- -بÓ- -د ‘ أألسص- -اب- -ي- -ع أألخÒة وأن
أألط- -رأف وأف- -قت أيضص- -ا ع- -ل- -ى إأرج- -اء إأق- -ام -ة
أÛلسس ألتشصريعي وألبتّ ألنهائي ‘ تفصصيÓت
تشص -ك -ي -ل -ه ،ح -اŸا ي -ت-م ق-ي-ام أÛلسس ألسص-ي-ادي
وأ◊ك-وم-ة أŸدن-ي-ة» .ووف-ق-ا ل-ل-خّ-ط-ة ألن-تقالية
ألتي أعدها ألوسصيطان أإلفريقي وأإلثيوبي فإان
«أÛلسس ألسصيادي» سصÒأسصه ‘ ألبدأية أحد
ألعسصكريŸ Úدة  18شصهرأ على أن يحل مكانه
لح -ق -ا أح -د أŸدن ّ-ي  Ú-ح ّ-ت -ى ن -ه -اي -ة أŸرح-ل-ة
ألن-ت-ق-الّ-ي-ة .وي-خ-وضس أÛلسس أل-عسص-كري ألذي
يتو ¤أ◊كم ‘ ألسصودأن بعد عزل ألرئيسس عمر
ألبشص 11 ‘ Òأبريل أŸاضصيŒ ،اذبات سصياسصّية
مع قادة أإلحتجاجات منذ أشصهر.
وكان لقاء ‡ثلي ألطرف ،Úأألربعاء ،بحضصور
وسص-ي-ط-ي إأث-ي-وب-ي-ا وأل–اد أإلف-ري-ق-ي ،ه-وأألّول
م -ن -ذ أل -ت -ف -ري -ق أل -دأم -ي ‘ أل -ث -الث م -ن ج-وأن

أŸاضصي لعتصصام أŸتظاهرين أمام مقر ألقيادة
ألعامة للقوأت أŸسصلحة ‘ أÿرطوم ،وألذي
أسصفر عن عشصرأت ألقتلى وأثار موجة تنديد
دولية .وأدت حملة ألقمع ،منذ ألثالث من جوأن
أŸاضصي ،إأ ¤مقتل  136شصخصصا بينهم أك Ìمن
مئة خÓل عملية تفريق أإلعتصصام أمام مقر
أل -ق -ي-ادة أل-ع-ام-ة ل-ل-ج-يشس ‘ أÿرط-وم ،ب-حسصب
÷ن -ة أألط -ب -اء أŸرك -زي -ة أŸق -رب -ة م -ن ح -رك -ة
ألحتجاج ،بينما ‘ أŸقابل تتحدث ألسصلطات
عن حصصيلة بلغت  71قتي ً
 Óمنذ ذلك ألتاريخ.
من جانله أعت Èرئيسس وزرأء إأثيوبيا ،آأبي أحمد،
أمسس ،أن إأنشصاء ›لسس سصيادي بقيادة أÛلسس
ألعسصكري وقوى إأعÓن أ◊رية وألتغي Òسصتكون
رئاسصته بالتناوب ب Úألطرف ،Úيظهر «أŸهارأت

أل -دب -ل -وم -اسص -ي-ة» ل-ل-م-ب-ع-وث Úأÿاصص ،Úألسص-فÒ
أإلث -ي -وب -ي ‘ أل -ق-اه-رةﬁ،م-ود دري-ر ،وم-ب-ع-وث
أل–اد أألفريقيﬁ ،مد حسصن أللبات.
وأصص -در رئ -يسس وزرأء إأث-ي-وب-ي-ا ،أول ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى
ألت - -ف - -اق ألسص - -ودأ Êب ÚأÛلسس أل - -عسص- -ك- -ري
وأŸع- -ارضص- -ة م- -ن أج- -ل أل -ت -أاسص -يسس ل -ل -م -رح -ل -ة
ألنتقالية ‘ ألبÓد.
وقال آأبي أحمد ‘ ،بيان نشصر ع Èحسصابه على
م -وق -ع «ت -وي ،»Îإأن -ه ي -وج -ه ت -ه -ن -ئ -ت-ه إأ ¤شص-عب
ألسص -ودأن وأÛلسس أل-عسص-ك-ري ألن-ت-ق-ا‹ وق-وى
إأعÓن أ◊رية وألتغي Òبشصأان ألتوصصل إأ ¤أتفاق.
وأشصار إأ ¤أن ذلك ألتفاق أŸقÎح من إأثيوبيا
وأل–اد أألف- - -ري- - -ق - -ي« ،سص - -ي - -ح - -ق - -ق ألسص Ó- -م
وألسصتقرأر ب Úكل أألطرأف ‘ ألسصودأن».

الفلسصطينيون يواصصلون –دي ا’حتÓل

إأ’سسبوع Ÿ 65سسÒإت إلعودة بشسعار إسسقاط إŸؤوإمرة
وث -ق ت -ق -ري -ر رسص-م-ي ف-لسص-ط-ي-ن-ي أسص-تشص-ه-اد ثÓ-ث-ة
ف-لسص-ط-ي-ن-ي Úوإأصص-ابة  500آأخ -ر ب -رصص-اصس ج-يشس
ألحتÓل أإلسصرأئيلي بالضصفة ألغربية وقطاع غزة،
خÓل مشصاركتهم ‘ مسصÒأت «ألعودة» ألسصلمية‘ ،
شصهر جوأن أŸاضصي.
وأوضص- -ح م- -رك- -ز «ع -ب -دأل -ل -ه أ◊ورأ Êل -ل -درأسص -ات
وألتوثيق» ألتابع Ÿنظمة ألتحرير ألفلسصطينية‘ ،
تقريره ألشصهري صصدر أمسس ،أن ثÓثة فلسصطيÚ
إأسص -ت -هشص-دوأ ‘ م-دي-ن-ة أل-ق-دسس وق-ط-اع غ-زة ع-ل-ى
أي- -دي سص- -ل- -ط- -ات ألح- -تÓ- -ل خÓ- -ل شص -ه -ر ج -وأن
أŸنصصرم ،بينهم شصهيدين بالقدسس أÙتلة وشصهيد
آأخر ‘ قطاع غزة.
وأضص -اف أŸصص -در أن سص -ل -ط -ات ألح-تÓ-ل –ت-ج-ز
جثام 43 Úقتي Óمنذ ﬂ ‘ 2015الفة صصارخه
للقانون ألنسصا Êألدو‹.
ووث -ق أل-ت-ق-ري-ر أع-ت-ق-ال ج-يشس ألح-تÓ-ل ن-ح-و420
موأطن ‘ ألضصفة ألغربية وألقدسس وقطاع غزة،
مشصÒأ إأ ¤أن نحو 5700أسص Òبينهم  220طفل و43
سصيدة ،يعيشصون ظروفا معيشصية صصعبة دأخل سصجون

ألحتÓل .
كما أشصار إأ ¤إأصصابة  500فلسصطيني ،بينهم 395
فلسصطيني برصصاصس ألحتÓل ‘ قطاع غزة خÓل
مشص -ارك -ت -ه -م ‘ مسصÒأت أل -ع -ودة ألسص -ل-م-ي-ة ،و105
آأخرين ‘ ألضصفة ألغربية وألقدسس خÓل مسصÒأت
ضص- -د ‡ارسص- -ات ألح -ت Ó-ل أل -ع -نصص -ري -ة م -ن -ه -م 9
مسص -ع -ف Úوصص -ح -ف -ي وأح -د ك -م -ا أصص -يب عشص-رأت
أŸوأط -ن Úب -ال -غ -از ألسص -ام أŸسص -ي-ل ل-ل-دم-وع أل-ذي
تطلقه قوأت ألحتÓل ‘ كل من كفر قدوم ونعلÚ
وبلع Úورأسس كركر غربي رأم ألله.
و‘ أŸق- -اب- -ل ،وزعت سص -ل -ط -ات ألح -ت Ó-ل خ Ó-ل
ألشصهر ذأته 101 ،إأخطار بالهدم ووقف ألبناء ‘
م-ن-اط-ق ﬂت-ل-ف-ة م-ن ﬁاف-ظ-ات أل-ق-دسس وأÿليل
وبيت ◊م وجن Úوسصلفيت وجن.Ú
ورصص-د أل-ت-ق-ري-ر عشص-رأت ألع-ت-دأءأت أإلسص-رأئيلية
على قطاع غزة ،وألتي شصملت  75أعتدأء بحق
فلسصطيني Úو‡تلكاتهم.
ووفق إأحصصائيات رسصمية صصادرة عن هيئة شصؤوون
أألسصرى ألتابعة Ÿنظمة ألتحرير ألفلسصطينية ،فقد

وصص -ل ع -دد ألسص -رى أل -ف-لسص-ط-ي-ن-ي ÚخÓ-ل ألسص-ن-ة
أ÷ارية إأ ¤نحو 6لف معتقل.
ون- -ظ- -م أل- -ف- -لسص- -ط- -ي- -ن -ي -ون ‘ ق -ط -اع غ -زة أمسس،
أح- -ت- -ج- -اج- -ات ج- -دي- -دة ضص- -م -ن مسصÒأت أل -ع -ودة
Óسصبوع  65على ألتوأ‹ ‘ ،وقت أعلنت
أŸسصتمرة ل أ
فيه إأسصرأئيل عن «تسصهيÓت» جديدة.
ودعت ألهيئة ألوطنية ألعليا ŸسصÒأت ألعودة وكسصر
أ◊صصار ‘ غزة أها‹ ألقطاع إأ ¤أوسصع مشصاركة
‘ ف -ع -ال -ي -ات أمسس ،أل-ت-ي ت-رف-ع شص-ع-ار «ب-وح-دت-ن-ا
تسصقط أŸؤوأمرة».
وأكدت ألهيئة ‘ بيان صصحفي لها على موأصصلة
أŸسصÒأت ح -ت -ى –ق -ي -ق ج -م -ي-ع أه-دأف-ه-ا وع-ل-ى
رأسصها إأنهاء حصصار غزة وإأسصقاط «صصفقة ألقرن»
أألمريكية ◊ل ألصصرأع ألفلسصطيني أإلسصرأئيلي.
وأن -ط -ل -قت مسصÒأت أل -ع-ودة ‘  30م -ارسس ،2018
باحتجاجات أسصبوعية كل يوم جمعة للمطالبة برفع
أ◊صص-ار أإلسص-رأئ-ي-ل-ي أŸف-روضس ع-ل-ى ق-ط-اع غ-زة
منتصصف عام  ،2007وأسصتشصهز فيها أك Ìمن 300
فلسصطيني.

بريطانيا Œدد دعمها ◊ق تقرير اŸصصÒ

دعوإت ’نخرإط إسسبانيا وإ’–اد إأ’وروبي ‘ حل إلقضسية إلصسحرإوية
أنضصمت قاعدة ألتضصامن ألعريضصة Ãقاطعة بالينثيا
مع ألشصعب ألصصحرأوي أ ¤أ◊ملة ألدولية أŸنادية
Ãم-ارسص-ة ألضص-غ-ط أل-ك-ا‘ ع-ل-ى أل-ن-ظ-ام أŸغ-ربي،
بشص -أان أل -ك-ف ع-ن أرت-ك-اب ج-رأئ-م ح-ق-وق أإلنسص-ان
ب -اŸن-اط-ق أÙت-ل-ة ب-ح-ق أŸدن-ي Úألصص-ح-رأوي،Ú
وتشص -جب أل -ق -اع -دة بشص -دة ت -ع -ام -ل وح-دأت أألم-ن
أŸغربية بحق فئة ألشصباب بالصصحرأء ألغربية خÓل
إأسصتقبال ألشصاب ألصصحرأوي صصÓح لبصص ،Òألذي
أمضصى أربع سصنوأت دأخل ألسصجن.
وط -ال -بت أل -ه -ي -ئ -ات أŸنضص -وي -ة –ت ل -وأء ق-اع-دة
أل -تضص -ام -ن أل -ع -ريضص -ة  ،إأسص -ب-ان-ي-ا أŸث-ق-ل-ة ب-ال-دي-ن
ألتاريخي ،وألتي ما زألت تعتÈها أأل· أŸتحدة
أل-ق-وة ألدأري-ة ،ب-ال-ت-خ-ل-ي ع-ن سص-ي-اسص-ة ألÓ-مبالة،
وعليها أ ¤جانب أإل–اد أألوروبي ،أن تتدخل لدى
أŸم -ل -ك -ة أŸغ -رب -ي -ة ل-وق-ف أل-ق-م-ع ضص-د أŸدن-يÚ
ألصصحرأوي ÚباŸناطق أÙتلة ،وألسصماح بتنظيم
أإلسص -ت -ف -ت -اء أسص -ت -ج -اب -ة ل -رغ -ب -ة أل -ه -ي -ئ -ة أأل‡ي-ة
وبالضصمانات ألÓزمة.

تشسديد على حق تقرير إŸصسÒ

من ناحية ثانية  ،أكد وزير أÿارجية ألÈيطاÊ
أندريوموريسصون  ‘ ،معرضس إأجابته عن ›موعة
من أألسصئلة وجهها له وزير ألبيئة ،ألغذأء وشصؤوون
أل-ري-ف ب-ح-ك-وم-ة أل-ظ-ل ب-اŸم-ل-ك-ة أŸتحدة ألسصيد
دأفيد درو،أن أŸملكة أŸتحدة تدعم أ÷هود ألتي
تقودها أأل· أŸتحدة من أجل إأيجاد حل سصياسصي
عادل دأئم ومتوأفق عليه يضصمن حق تقرير مصصÒ
ألشصعب ألصصحرأوي.
وذكر ألوزير «أن أŸملكة أŸتحدة كعضصو‘ ›لسس
أألم -ن أل -دو‹ ت-ت-اب-ع م-ل-ف ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة م-ع
أŸغرب ودول أخرى وكان أخرها خÓل Œديد
م -أام -وري -ة ب -عث ألسص-ت-ف-ت-اء ‘ ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
«منيورسصو» حيث أكدنا للمغرب أهمية ألتوصصل إأ¤
حل نهائي سصياسصي وتوأفقي».

ضسّد إ’نتهاكات إŸغربية

أم -ا ‘ إأج -اب -ت -ه ع -ن ألسص -ؤوأل أل -ث -ا Êلسص-ي-د دأف-ي-د
دروحول حقوق أإلنسصان وأنتهاكات دولة ألحتÓل
باŸناطق أÙتلة ،أشصار وزير أÿارجية ألÈيطاÊ
«إأن أŸملكة أŸتحدة لطاŸا دعمت أي إأشصارة أ¤
موضصوع حقوق أإلنسصان ‘ كل قرأرأت “ديد بعثة
أŸي -ن -ورسص -ووب -ال -ت -ح -دي -د ف -ق -د شص-ج-ع-ن-ا صص-ي-اغ-ة
ت- - -دع- - -وأألط- - -رأف إأ ¤إأحÎأم ح- - -ق - -وق أإلنسص - -ان
وت -ع -زي -زه -ا ‘ ألصص -ح -رأء أل -غ -رب-ي-ة و‘ ﬂي-م-ات
ألÓجئ.»Ú
جدير بالذكرّ،فقد نبه زعيم أ◊زب ألعما‹ ألسصيد
جÁÒي كورب ،Úأألسصبوع أŸاضصي  ،رئيسس ألوزرأء
ألÈي -ط -ا ÊتÒيسص -ا م -اي ب -أان ألصص -ح -رأء أل -غ -رب-ي-ة
لزألت أرضس متنازع عليها ولذلك يجب مرأعاة
حقوق ألصصحرأوي Úعند إأبرأم ألتفاقيات ألتجارية
ب ÚأŸملكة أŸتحدة وأŸملكة أŸغربية ،وهوما
أك -د ع -ل -ي -ه ألسص -ي -د ك-ورب ،Úأث-ن-اء حضص-وره أل-ن-دوة
ألرمزية ألتضصامنية ألتي نظمت ألثÓثاء أŸاضصي
ب -الŸÈان ألÈي -ط -ا ‘ ،Êإأط -ار ح -م -ل -ة «م-ن أج-ل
إأط Ó-ق سص-رأح أŸع-ت-ق-ل Úألصص-ح-رأوي« Úوب-حضص-ور
رئيسصة Œمع أŸدأفع. Ú

تورط إŸغرب مع شسبكات إلهجرة

أثار أÿميسس› ،موعة من ألباحث ÚوألصصحافيÚ
أŸهتم Úبالهجرة غ Òألشصرعية وتهريب ألبشصر،
خ Ó-ل ورشص -ة ح -ول أŸه -اج -ري-ن وألÓ-ج-ئÃ Úق-ر
 ·ÓأŸت-ح-دة،
›لسس ح -ق -وق أإلنسص -ان أل -ت -اب -ع ل  -أ
تورط ألنظام أŸغربي ‘ أرتفاع نسصبة ألهجرة غÒ
ألشصرعية ألتي شصهدتها أوروبا ‘ ألسصنوأت أألخÒة،
عكسس ما تروج له ع Èخطابها ألرسصمي وآألتها
أإلعÓمية أŸضصللة حول ألدور أŸزعوم للمغرب
وأ÷هود ألتي يبذلها ‘ أ◊د من ألتدفقات غÒ
ألقانونية ‘ أŒاه إأسصبانيا ،فرنسصا ،إأيطاليا وغÒها
من بلدأن ألقارة أألوروبية.

وتفاع Óمع ألنقاشس ،أكد منسصق أللجنة ألوطنية
ألصص- -ح- -رأوي- -ة ◊ق- -وق أإلنسص -ان ‘ أوروب -ا ،حسص -ن
أم -ي -ل -ي -د ،أن آأف -ة أل -ه -ج -رة غ Òألشص-رع-ي-ة وت-دف-ق
أŸهاجرين صصوب أوروبا ،لتعد إأل ورقة ضصغط
يسصتعملها ألنظام أŸغرب ضصد ألبلدأن أألوروبية
من أجل كسصب دعم لسصياسصته أÿبيثة  ،وألتسصÎ
ع -ل -ى أن -ت -ه -اك -ات -ه أ÷سص -ي -م -ة ◊ق -وق أإلنسص-ان ‘
أŸغ -رب وألصص -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة أÙت-ل-ة ،و‘ كسصب
أصصوأت دأعمة لتوأجده غ Òألشصرعي على أرأضصي
أ÷م-ه-وري-ة ألصص-ح-رأوي-ة ،ون-هب م-وأرد أل-ط-ب-ي-عية،
وأللتفاف على حق ألشصعب ألصصحرأوي غ Òألقابل
للتصصرف ‘ تقرير أŸصص ÒوألسصتقÓل.

ألعدد
17990
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انتهاء عملية تسصجيل اŸصصوت ÚلÓنتخابات الرئاسصية

إلسسبسسي يوقع قرإر إسستدعاء إلهيئة إلناخبة

وق-ع رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة أل-ت-ونسص-ي أل-ب-اج-ي قائد
ألسصبسصي ،أمسس ،على أألمر ألرئاسصي ،أŸتعلق
بالدعوة لÓنتخابات ألتشصريعية وألرئاسصية.
ج- -اء ذلك وف- -ق ت- -دوي -ن -ة نشص -رت -ه -ا أŸت -ح -دث -ة
ألرسصمية باسصم ألرئاسصة ،سصعيدة قرأشس ،وبيان
مقتضصب نشصرته ألرئاسصة على صصفحتها ألرسصمية
Ãوقع فيسصبوك ،مرفوقا بصصورة أألمر ألرئاسصي.
وق -الت ق-رأشس ‘ ت-دوي-ن-ت-ه-ا رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
Áضص -ي ألم -ر أŸت -ع -ل -ق ب-ال-دع-وة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ألتشصريعية وألرئاسصية لسصنة  2019وÁضصي على
ألمر أŸتعلق بالتمديد ‘ حالة ألطوأرئ.
ووفق ألفصصل  101ـ من ألقانون ألنتخابي فانه
تتم دعوة ألناخب Úبأامر رئاسصي ‘ أجل أدناه
ث Ó-ث -ة أشص -ه -ر ق -ب -ل ي -وم ألقÎأع ب -ال -نسص -ب-ة إأ¤
ألنتخابات ألتشصريعية وألرئاسصية ،و‘ أجل أدناه
شصهرأن بالنسصبة إأ ¤ألسصتفتاء.
من جانبها أعلنت ألهيئة أŸسصتقلة لÓنتخابات
‘ ت- -ونسس أن -ه -ا سص -ت -نشص -ر ق -وأئ -م أل -ن -اخ -ب‘ Ú
ألقÎأع أل- -رئ- -اسص- -ي ب -دأي -ة م -ن ي -وم  12جوأن
أ÷اري وذلك بعد أنتهاء موعد ألتسصجيل مسصاء
أمسس أألول.
وك- -انت أل- -ه -ي -ئ -ة ،ق -د ف -ت -حت ب -اب أل -تسص -ج -ي -ل
لÓنتخابات ألرئاسصية أŸقررة ‘ دورتها أألو¤
يوم  10نوفم ÈأŸقبل خÓل ألفÎة ب 15 Úجوأن
أŸاضصي و 4جويلية أ÷اري.
وأفاد ألسصيد عادل ألÈينصصي نائب رئيسس هيئة
ألنتخابات ألتونسصية ‘ ،تصصريح صصحفي بأان
ألهيئة سصتنشصر قوأئم ألناخب Úللرئاسصية ،أيام 12
و 13و 14ج -وي -ل-ي-ة أ÷اري ‘ ،ج-م-ي-ع م-ق-رأت
ألهيئة وألبلديات ،إأ ¤جانب ألبعثات ألقنصصلية
وألدبلوماسصية باÿارج.
وأوضص-ح ألÈي-نصص-ي أن أل-ه-ي-ئ-ة سص-ت-ق-وم ب-ت-ح-ديد
ألقائمة ألنهائية للناخب ÚأŸعني Úبالنتخابات
ألرئاسصية ‘ ،تاريخ ل يتجاوز أÿامسس عشصر من
أوت أŸقبل ،بعد أنتهاء فÎة ألطعون ألقضصائية،

أل -ت -ي ي -ك -ف -ل -ه -ا أل -ق-ان-ون ألن-ت-خ-اب-ي ل-ل-ن-اخ-بÚ
ألتونسصي.Ú
وعقد ألهيئة أŸسصتقلة لÓنتخابات أجتماعا مع
زعماء أألحزأب ألسصياسصية ،للكشصف عن خارطة
أسصتعدأدأتها وتوأريخ قبول ألÎشصحات أ◊زبية
وأŸسصتقلة لÓنتخابات.
ي -ذك -ر أن ألن -ت -خ -اب -ات أل -تشص -ري -ع -ي-ة ‘ ت-ونسس
سص -ت-ج-رى ي-وم  6أك-ت-وب-ر أŸق-ب-ل ،ف-ي-ما سصيكون
ألقÎأع ألرئاسصي يوم  10نوفم Èعام .2019

منع إلنقاب

قرر رئيسس أ◊كومة ألتونسصية يوسصف ألشصاهد
أمسس ،منع ألنقاب ‘ أŸوؤسصسصات ألعامة ‘لدوأع
أمنية» ،على ما أفادت رئاسصة أ◊كومة.
ووقع ألشصاهد على منشصور حكومي «Áنع كل
شصخصس غ Òمكشصوف ألوجه من دخول مقرأت
ألدأرأت وأŸؤوسصسص -ات وأŸنشص -آات أل -ع -م -وم -ي -ة،
وذلك لدوأع أمنية» ،وفقا لذأت أŸصصدر.
ويأاتي ألقرأر ‘ أجوأء من ألتوتر أألمني بعدما
هز ألبÓد تفجÒأن أنتحاريان ‘ ألعاصصمة منذ
أسص -ب-وع وأوق-ع-ا ق-ت-ي-ل Úوسص-ب-ع-ة ج-رح-ى ،وت-ب-ن-ى
ألتفجÒأن تتظيم دأعشس أإلرهابي.

«الوفاق» تلتزم بحماية اŸدنيÚ

حصسيلة معارك طرإبلسس تناهز إأ’لف قتيل
أعلن مكتب منظمة ألصصحة ألعاŸية ‘ ليبيا
أمسس ،أرتفاع حصصيلة قتلى ألشصتباكات جنوب
طرأبلسس منذ أندلعها مطلع أفريل أŸاضصي
ب Úألقوأت أŸوألية للمشص Òخليفة حف Îوقوأت
حكومة ألوفاق إأ ¤قرأبة ألف قتيل.
وقالت منظمة ألصصحة ألعاŸية ‘ تغريدة على
حسصابها ‘ توي ،Îبأان حصصيلة ألضصحايا منذ
أندلع ألشصتباكات جنوب طرأبلسس وصصل إأ¤
«قرأبة ألف قتيل وأك Ìمن  5آألف جريح».
ك -م -ا أك-دت أŸن-ظ-م-ة أرت-ف-اع حصص-ي-ل-ة أل-قصص-ف
أ÷وي ألذي أسصتهدف مركز إأيوأء أŸهاجرين
بتاجورأء ( 15كلم شصرق طرأبلسس) إأ 53 ¤قتيÓ
و 140ج -ري -ح -ا .ب -دوره ،أك -د ج -وي -ل م -ي -ل-م-ان
أŸتحدث باسصم أŸنظمة ألدولية للهجرة من
جنيف ،أرتفاع حصصيلة ألقتلى أŸهاجرين إأ53 ¤
قتي .Óوقال ميلمان ‘ بيان صصحا‘ ،إأن» بÚ
ألقتلى  6أطفال» مشصÒأ إأ ¤أن أŸركز كان يضصم
أك Ìمن  600مهاجر Áثلون جنسصيات  17دولة
معظمهم أفارقة  .وتعرضس أحد عنابر مركز
إأيوأء أŸهاجرين بتاجورأء وألذي كان فيه أكÌ
م -ن  120م-ه-اج-رأ م-ن ج-نسص-ي-ات أف-ري-ق-ية ليلة
أل- -ثÓ- -ث- -اء أŸاضص- -ي ،إأ ¤قصص -ف ج -وي أت -ه -مت
حكومة ألوفاق ألوطني قوأت حف Îبتنفيذه.
لكن أللوأء أحمد أŸسصماري ،أŸتحدث باسصم
قوأت حف Îنفى مسصؤووليتهم عن ألقصصف ،متّهماً
خصص- -وم- -ه ‘ ط -رأب -لسس ب»ت -دب Òم -ؤوأم -رة» ‘
ﬁاولة ل»إألصصاق ألتهمة بالقوأت أŸسصلحة».
ول ي - -زأل ن- -ح- -و 300م -ه -اج -ر غ Òشص -رع -ي
متوأجدين ‘ مركز إأيوأء تاجورأء ،بحسصب
صصفاء أŸسصيهلي مسصؤوولة ألتصصال باŸنظمة

ألدولية للهجرة ‘ ليبيا.

إغÓق مرإكز إيوإء

وأع-ل-نت ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي أل-ل-ي-بية أمسس
أألول أن -ه -ا بصص -دد درأسص -ة إأغ Ó-ق م -رأك-ز إأي-وأء
أŸهاجرين ‘ ألبÓد وإأخÓء سصبيلهم «حفاظا
على أروأحهم وسصÓمتهم».
وجاء ألعÓن عن ذلك خÓل لقاء عقده وزير
ألدأخلية ‘ حكومة ألوفاق أŸعÎف بها دوليا
ف-ت-ح-ي ب-اشص-اغ-ا م-ع م-نسص-ق-ة ألشص-ؤوون ألنسص-ان-ية
 ·ÓأŸتحدة ‘ ليبيا ماريا ريبÒو ،بحسصب
لأ
بيان نشصرته ألوزأرة ع Èصصفحتها ألرسصمية على
(فيسصبوك).
وي -وم أألرب -ع -اء أع-ل-نت ب-ع-ث-ة أأل· أŸت-ح-دة ‘
ليبيا ،مقتل أك Ìمن  44شصخصصا وإأصصابة 130
دأخل مركز إليوأء أŸهاجرين بتاجورأء شصرق
طرأبلسس ،بعد تعرضصه لقصصف جوي ‘ وقت
متأاخر ليلة ألثÓثاء.
وأك -د ب -اشص -اغ -ا خ Ó-ل ل-ق-ائ-ه م-ع ري-بÒو»أل-ت-زأم
حكومة ألوفاق ألوطني بحماية كافة أŸدني،Ú
ولكن أسصتهدأف مرأكز أإليوأء بطائرأت إأف 16
وعدم توف Òغطاء جوي على حماية أŸهاجرين
‘ مرأكز أإليوأء خارج إأمكانيات قدرة حكومة
ألوفاق».
وتشصهد ليبيا معارك قرب طرأبلسس ب Úقوأت
«أ÷يشس ألوطني» وقوأت موألية ◊كومة ألوفاق
أŸدع- -وم- -ة م- -ن أأل· أŸت -ح -دة ،م -ن -ذ إأع Ó-ن
أŸشص Òحف ‘ ،Îألرأبع من أبريل أŸاضصي عن
ع -م-ل-ي-ة عسص-ك-ري-ة لـ»–ري-ر ط-رأب-لسس» ق-اب-ل-ت-ه-ا
ح-ك-وم-ة أل-وف-اق ب-ع-م-ل-ي-ة «ب-رك-ان ألغضصب» لصصد
ألهجوم.

احتجاز بريطانيا لناقلة نفط إايرانية بجبل طارق

إسسبانيا –تج وطهرإن تلوح بالرّد باŸثل

بدأت تفاعÓت أحتجاز حكومة جبل طارق ألتابعة
لÈيطانيا ناقلة نفط إأيرأنية ‘ ألتصصاعد ،وسصط
لم-ن-ي
ﬂاوف م-ن ت-أاثÒه-ا سص-ل-ب-ي-ا ع-ل-ى أل-وضص-ع أ أ
أŸتأازم ‘ منطقة أÿليج منذ عدة أسصابيع.
لسص -ال -يب
لن ب -ا أ
ورغ- -م أن إأي- -رأن أك- -ت- -فت ح -ت -ى أ آ
ألدبلوماسصية لÓحتجاج على أحتجاز سصفينتها؛ فإان
أحد قادتها ألعسصكري Úلوح أمسس باللجوء إأ ¤خيار
Óفرأج عن سصفينتها.
آأخر للضصغط على بريطانيا ل إ
ودع- -ا أم› Úلسس تشص -خ -يصس مصص -ل -ح -ة أل -ن -ظ -ام
ﬁسصن رضصائي إأ ¤ألرد على بريطانيا باŸثل،
وقال إأنه سصيكون من «وأجب» طهرأن أحتجاز ناقلة
ليرأنية
نفط بريطانية إأذأ ُ ⁄يفرج عن ألناقلة أ إ
أÙتجزة ‘ جبل طارق فورأ.
وأح- -ت- -ج- -زت ألسص -ل -ط -ات ‘ ج -ب -ل ط -ارق أل -ت -اب -ع
لÈي -ط -ان -ي -ا ب -أاقصص -ى ج -ن-وب إأسص-ب-ان-ي-ا ،أÿم-يسس،
ألسصفينة ألعمÓقة «غريسس  ،»1ألتي كانت تشصحن

ك -م -ي -ات م -ن أل -ن -ف -ط إأ ¤سص-وري-ا رغ-م أل-ع-ق-وب-ات
أŸفروضصة على دمشصق.

غضسب إسسباÊ

ول توأجه بريطانيا تهديدأ إأيرأنيا فحسصب؛ بل
لوروبية
توأجه كذلك غضصبا رسصميا من جارتها أ أ
إأسص -ب-ان-ي-ا ،أل-ت-ي شص-ع-رت ب-اسص-ت-ي-اء ك-ب‡ Òا تصص-ف-ه
ب-الع-ت-دأء ع-ل-ى سص-ي-ادت-ه-ا .وأف-ادت وسص-ائل إأعÓم
إأسصبانية بأان مدريد سصتتقدم باحتجاج رسصمي على
ليرأنية ألتي كانت
ليقافها ناقلة ألنفط أ إ
بريطانيا إ
متوجهة إأ ¤سصوريا ‘ مياه جبل طارق ،وألتي
تعتÈها مدريد مياها خاضصعة لسصيادتها ،علما أن
جبل طارق هومنطقة متنازع على سصيادتها بÚ
بريطانيا وإأسصبانيا.
وأفاد مرأسصلون بأان هناك بوأدر أزمة دبلوماسصية
ب Úإأسصبانيا وبريطانيا على خلفية أحتجاز ألناقلة،
لن مدريد تعت Èأن ألسصفينة ” أحتجازها ‘
أ

لسصبانية.
لقليمية أ إ
أŸياه أ إ

إإرتياح بريطاÊ

لن كيف سصتتصصرف بريطانيا ‘
ول يعرف حتى أ آ
ظل ألتدأعيات أÙتملة لحتجاز ألناقلة؛ بيد أنها
رحبت بقرأر حكومة جبل طارق «أ◊ازم» بإايقاف
ألسص -ف -ي-ن-ة .وق-ال أŸت-ح-دث ب-اسص-م رئ-يسص-ة أل-وزرأء
لجرأء أ◊ازم لتطبيق
تÒيزأ ماي «نرحب بهذأ أ إ
لوروبي على ألنظام ألسصوري،
عقوبات أل–اد أ أ
ونشصيد بسصلطات جبل طارق ألتي شصاركت ‘ تنفيذ
لمر يبعث رسصالة وأضصحة
ألعملية بنجاح ،هذأ أ أ
مفادها أن أنتهاك ألعقوبات أمر غ Òمقبول».
لسص-ب-ا Êج-وسص-يب
ه -ذأ وأع -ل -ن وزي -ر أÿارج -ي -ة أ إ
بوريل أن ألوليات أŸتحدة طلبت أعÎأضس ناقلة
ألنفط..
وق -د أسص -ت -دعت ط -ه -رأن مسص -اء أÿم -يسس ألسص -فÒ
ألÈيطا Êلديها روب ماك ÒلÓحتجاج.
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’ول
’ضسواء ‘ مقابلت الدور ا أ
بعدما خطف اŸنتخب الوطني ا أ

أاندي ـ ـ ـة كـ ـ ـبÒة تسسع ـ ـى للف ـ ـوز بخدم ـ ـات الÓع ـ ـب Úا÷زائري ـÚ

’ول من
تأاّلق اŸنتخب الوطني ‘ الدور ا أ
ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا Ã 2019صسر،
أاي - -ن ب - -رز «اÿضس - -ر» ب- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ث- -لث- -ة
انتصسارات متتالية نالوا بها صسدارة ترتيب
اÛموعة الثالثة برصسيد  9نقاط ،وهو ما
’لقاب الرمزية،
جعلهم يخطفون جميع ا أ
حيث فاز اŸنتخب بلقب أافضسل فريق ‘ دور
اÛم - -وع - -ات ول - -قب ال - -ل- -عب ال- -ن- -ظ- -ي- -ف،
’ضس-اف-ة إا ¤ل-قب أافضس-ل م-درب وأافضس-ل
ب -ا إ
’ول ال -ذي ن -ال -ه «ج -م-ال
’عب ‘ ال -دور ا أ
ب -ل -م -اضس -ي» و»إاسس -م -اع -ي -ل ب -ن ن-اصس-ر» ع-ل-ى
التوا‹ ،وهو ما جلب اهتمام أاك Èالفرق
’وروب- -ي- -ة واÿل- -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي دخ -لت ‘
ا أ
اتصس -ا’ت م -ت -ق ّ-دم -ة م -ع أان -دي -ة دول -ي -ي -ن-ا
للسستفادة من خدماتهم بداية من اŸوسسم
الكروي ( 2018ـ .)2019

ﬁمد فؤزي بقاصص

ب- -رز أاشس- -ب- -ال ال- -ن- -اخب ال- -وط- -ن -ي « ج -م -ال
ب -ل -م -اضس -ي» بشس -ك -ل ’فت ل -لن -ت-ب-اه خ-لل
’ول م- -ن «ك- -ان» مصس -ر
م- -ب- -اري- -ات ال- -دور ا أ
ا÷ارية وقائعها إا ¤غاية الـ  19من الشسهر
ا÷اري ،ح- -يث أاب- -ه- -روا عشس- -اق السس- -اح -رة
اŸسس -ت -دي-رة ب-أادائ-ه-م ال-ك-ب Òال-ذي اع-تÈه
غ-ال-ب-ي-ة ك-ب-ار ال-ت-ق-ني ‘ Úالقارة السسمراء
’فضسل منذ انطلق الدورة،
وع Èالعا ⁄ا أ
’م- -ر ال- -ذي ج- -لب اه- -ت -م -ام أان -دي -ة
وه- -و ا أ
عديدة بخدمات دوليينا ،يتقّدمهم أافضسل
’ول خلل الطبعة الـ 32
’عب ‘ الدور ا أ
م -ن أا· إاف -ري -ق -ي -ا Ãصس -ر «إاسس -م -اع -ي -ل ب -ن
ناصسر» الذي كان قاب قوسس Úأاو أادنى من
’ي-ط-ا‹
ت-قّ-م-صس أال-وان ن-ادي ف-ي-ورن-ت-ي-ن-ا ا إ
ب -داي -ة م -ن اŸوسس -م اŸق -ب -ل ،ب -ع-دم-ا ع-رضس
’خ  12 Ò-م -ل-ي-ون ي-ورو ع-ل-ى إادارة ن-ادي
ا أ
إام -ب -و‹ م -ب -اشس -رة ب -ع -د ن-ي-ل صس-احب الـ 21
رب- -ي- -ع- -ا ÷ائ- -زة رج -ل اŸب -اراة ب -ع -د ل -ق -اء
’و ¤ضس -د م -ن-ت-خب ك-ي-ن-ي-ا ،ل-ك-ن
ا÷ول -ة ا أ

بروزه ‘ اللقاءين الثا Êوالثالث وتأاكيده
ن -فسس اŸسس -ت -وى ،ج -ع -ل إادارة ن-ادي م-ي-لن
–سس- -م ا÷م- -ع- -ة اŸاضس -ي رسس -م -ي -ا صس -ف -ق -ة
انتقال متوسسط ميدان اÿضسر بعقد مدته
خ -مسس سس -ن -وات ك -ام -ل -ة م -ع ال-روسس-ونÒي،
ب-ع-دم-ا ج-لسس اŸن-اج Òال-ع-ام ل-ن-ادي ميلن
’سس- -ط- -ورة «ب- -اول- -و م- -ال- -دي- -ن- -ي» واŸدي -ر
ا أ
ال -ري -اضس-ي ل-ل-ف-ري-ق «م-اسس-ارا» ع-ل-ى ط-اول-ة
اŸف-اوضس-ات Ãق-ر ال-ن-ادي ال-ل-وم-ب-اردي ،أاين
قدما عرضسا بقيمة  16مليون يورو لشسراء
’ضس -اف -ة إا¤
ورق- -ة تسس -ري -ح ا÷زائ -ري ب -ا إ
مليون يورو على شسكل –فيزات وبقيمة

بعد تأالق وناسس ،ديلور ،تاهرات وسسليماÊ

بلماضسي قد يحدث بعضض التغيÒات
‘ التشسكيلة األسساسسية
ب -ع -دم -ا اخ -ت -ار تشس -ك -ي -ل-ة م-غ-اي-رة “ام-ا خ-لل
’ول
’خÒة م -ن ال -دور ا أ
اŸب -اراة ال -ث -ال -ث -ة وا أ
أامام تنزانيا فوز (◊ )0 - 3سساب نهائيات كأاسس
ل· Ã 2019صسر ،تفاجأا الناخب
افريقيا ل أ
ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ج-م-ال ب-ل-ماضسي باŸردود
ا÷ي -د ل -ل -ف -ري -ق ال -وط-ن-ي «ب» سس-ي-م-ا ب-ت-أال-ق
الثنائي آادم وناسس وأاندي ديلور.
وق -د ‚حت ال-ع-ن-اصس-ر ال-تسس-ع-ة ال-ت-ي أاق-ح-م-ه-ا
’ول م - -رة ‘ ال - -تشس - -ك - -ي- -ل- -ة
اŸدرب ال - -وط - -ن - -ي أ
’سساسسية ضسد تنزانيا ‘ كسسب ثقة اŸدرب جمال
ا أ
ب-ل-م-اضس-ي وف-رضست ن-فسس-ه-ا ع-ل-ى غ-رار ال-ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي
’ول Úأام-ام ك-ي-ن-ي-ا ف-وز ( )0-2والسس-ينغال
خ-اضست ال-ل-ق-اءي-ن ا أ
فوز (.)1- 0
’سساسسي أامام
وي-رت-قب أان ي-ح-دث ب-ل-م-اضس-ي ب-عضس ال-ت-غ-يÒات ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-تعداد ا أ
’حد Ãلعب  30يونيو بالقاهرة (00ر 20بتوقيت ا÷زائر) ‘ الدور
غينيا يوم غد ا أ
ثمن النهائي ،سسيما وأانه يعت Èجميع اللعب« Úأاسساسسي.»Ú
وب-ع-دم-ا أاج-لسس-ه اŸدرب ع-ل-ى دك-ة ال-ب-د’ء ‘ م-واج-ه-ت-ي ك-ي-ن-ي-ا والسسينغال ،قدم آادم
وناسس مردودا رائعا ‘ مباراة تنزانيا بتسسجيله لثنائية وتقدÁه “ريرة حاسسمة،
وه-و م-ا Áن-ح-ه ح-ظ-وظ-ا أاوف-ر ل-ك-ي ي-ك-ون ضس-من الـ 11ال-ذي-ن سس-ي-دخ-لون أاسساسسي‘ Ú
مباراة غينيا.
”
نفسس الشسيء بالنسسبة للمسستقدم ا÷ديد إا ¤صسفوف «اÿضسر» ،أاندي ديلور ،الذي ّ
’سس-ب-اب
اسس -ت -دع -اؤوه ‘ ت -ربصس ال -دوح -ة (ق -ط -ر) ل -ت -ع -ويضس ه -اريسس ب-ل-ق-ب-ل-ة اŸب-ع-د أ
انضسباطية ،حيث “ّكن من تقد Ëأاداء لقي إاشسادة الكث Òمن التقني ،Úبعدما لعب
كجناح أايسسر.
وبالنظر إا ¤قوته البدنية و“تعه بالسسرعة ،فإان مهاجم نادي مونبيلييه الفرنسسي
سسوف لن يكتفي بدور اللعب البديل ،خصسوصسا وأانه جاء بطموحات كبÒة على
الصسعيدين الشسخصسي وا÷ماعي.
و‘ خط الدفاع ،فبإامكان مهدي تاهرات أان يأاخذ مكان جمال بن العمري أاو عيسسى
ماندي ‘ اÿط اÿلفي ،كيف ’ وهو الذي كان يقحم أاسساسسيا ‘ أاغلب اللقاءات التي
’صسابة التي تعرضس إاليها ‘ جانفي الفارط على
أاشسرف عليها جمال بلماضسي ،لو’ ا إ
’ربطة الداخلية) والتي أابعدته Ÿدة أاربعة أاشسهر.
مسستوى الركبة (“زق ا أ
من جهته ،أاثبت أاحسسن هداف للفريق الوطني ،إاسسلم سسليما ،Êأانه « ⁄ينته بعد» من
خلل توقيعه للهدف الـ 27مع اŸنتخب وتقدÁه لكرتي الهدف لزميله آادم وناسس.
وع-اد ال-ه-داف ا◊ا‹ لـ»اÿضس-ر» ،ال-ذي وضس-ع-ه ن-ادي-ه ا’‚ل-ي-زي ل-يسس Îل-ل-ب-ي-ع بعد
انتهاء فÎة إاعارته ا ¤فينÒباشسي الÎكي ،إا ¤هّز الشسباك من جديد بعد «صسيام»
دام  17شسهرا ،حيث يعود آاخر هدف وّقعه إا ¤تاريخ  14نوفم ‘ 2017 Èاللقاء الودي
أامام افريقيا الوسسطى (Ã )0-3لعب  5جويلية بالعاصسمة.
’مر
وÁنح هذا التنوع ‘ ا◊لول للمدرب الوطني خيارات كثÒة ،لكن يتطلّب منه ا أ
حسسن اسستغلل هذا الوضسع الذي «يحسسد عليه» ‘ سسبيل الذهاب بعيدا ‘ «الكان».
وبات بلماضسي واعيا بضسرورة منح أاك Ìوقت لعب ÷ميع العناصسر الوطنية ،وهو
الذي “ّكن من قيادة الفريق ا÷زائري إا ¤تأاهل بالعلمة الكاملة بتسسجيل ثلثة
انتصسارات ‘ ثلث مقابلت ،ضسمن هذه الكأاسس ا’فريقية التي تشسهد مشساركة 24
’ول مرة
منتخبا أ

’فضس -ل ل -ب -ل -وغ أاه -داف-ه-م الشس-خصس-ي-ة م-ع
ا أ
نهاية الدورة ،فمنهم من يبحث عن إاعادة
ب -عث مشس -واره ال -ك -روي ع -ل-ى غ-رار ه-داف
اŸنتخب الوطني ‘ أا· إافريقيا Ãصسر «آادم
ون - -اسس» وأاحسس- -ن ث- -الث ه- -داف ‘ ت- -اري- -خ
’ضس-اف-ة إا¤
اÿضس -ر «إاسس-لم سس-ل-ي-م-ا ،»Êب-ا إ
’ول ط -الب م -ن -ه
«ي -اسس Úب -راه -ي -م -ي» ،ف -ا أ
فريقه نابو‹ خلل بداية الدورة بإايجاد
ف -ري -ق وك-ان ن-ادي ن-يسس أاول اŸه-ت-م Úب-ه،
وال-ث-ا Êي-ب-حث ع-ن ال-ع-ودة إا ¤سس-ب-ورتينغ
لشسبونة الفريق الذي تأالق فيه ،والثالث
ي -ت -واج-د ‘ ن-ه-اي-ة ع-ق-ده وأاك-دت ت-ق-اري-ر
ا‚ل- -ي- -زي- -ة ب- -أان وك- -ي -ل أاع -م -ال -ه دخ -ل ‘
م-ف-اوضس-ات م-ت-ق-دم-ة م-ع أارسس-ن-ال ل-ل-ت-ع-اقد
معه رغم أانه مصساب و ⁄يتمّكن من فرضس
نفسسه خلل هذه الدورة.
’جواء
فئة أاخرى من دوليينا تريد تغّير ا أ
وت- -ب- -حث ع- -ن –دي ج- -دي- -د ع- -ل -ى غ -رار
’ول تهافتت
(ع-ط-ال ،م-ان-دي ،ع-ب-ي-د) ،ف-ا أ
’وروبية قبل «الكان»
عليه كÈى الفرق ا أ
ي-ت-ق-دم-ه-ا ب-اي-رن م-يونخ وأاتليتيكو مدريد
وغÒه-ا م-ن ال-ف-رق ال-ك-بÒة ،وال-ث-ا Êك-ان
على وشسك ا’لتحاق بأارسسنال ‘ اÒŸكاتو
الشس-ت-وي ل-و’ ب-عضس ال-ت-ف-اصسيل البسسيطة،
’ج-واء وال-ع-ودة إا¤
وال -ث -الث قّ-رر ت-غّ-ي-ر ا أ
البطولة ا’‚ليزية ‘ نهاية اŸوسسم ،حÚ
أاكد بأانه لن يجّدد عقده وقّرر العودة إا¤
’‚ل-ي-زي-ة ،حيث ربطته عدة
ال-ب-ط-ول-ة ا إ
ت-ق-اري-ر ب-أان-دي-ة إا‚ل-ي-زي-ة تريد خدماته
ليضساف ا÷معة نادي نانت الفرنسسي إا¤
ق-ائ-م-ة اŸه-ت-م Úب-ه ،ك-م-ا أان ال-ف-ئة الثالثة
م -ت -م -ث -ل -ة ‘ خ -ري -ج أاك-ادÁي-ة ب-ارادو اب-ن
مدينة بشسار «هشسام بوداوي» الذي يبحث
عن الÈوز ÿطف أاول عقد احÎا‘ له ‘
مسسÒته الكروية لبداية كتابة تاريخه ‘
’ك Ìشسعبية ‘ العا.⁄
اللعبة ا أ
’وروب -ي-ة واÿل-ي-ج-ي-ة
اتصس -ا’ت ال -ف -رق ا أ
ب-ال-لع-ب Úا÷زائ-ري ،Úوم-ت-اب-عة دوليينا
من قبل فرق ومناجÒة آاخرين ،يؤوكد بأان
ع -ددا ك -بÒا م -ن دول -ي -ي-ن-ا سس-يسس-ت-ف-ي-د م-ن
ن-ه-ائ-ي-ات أا· إاف-ري-ق-ي-ا ل-تحسس Úوضسعيته،
عكسس الطبعات اŸاضسية من «الكان» وبعد
’خÒت ‘ Úك- -أاسس ال- -ع- -ا⁄
اŸشس - -ارك - -ت Úا أ
لسسنتي  ،2010و 2014التي  ⁄يتمّكن فيها
ال- -لع- -ب -ون ا÷زائ -ري -ون م -ن ا’سس -ت -ف -ادة
ك -روي -ا ل -ت -حسس Úوضس -ع -ي -ت -ه-م وال-رف-ع م-ن
مسستوياتهم.

نحن ‘ كامل جاهزيتنا Ÿواجهة
اŸنتخب النيجÒي

ا÷ـ ـزائر “تـ ـلك أاحسسـن فريق
‘ الـ ـدورة ◊ـ ـ ـّد اآلن

أاث -ن -ى م -درب اŸن -ت -خب اŸغ -رب -ي ل -ك -رة ال -ق -دم ،ه ‘Òرون -ار ،ع -ل-ى
أاكد الهولندى كلرنسس سسيدروف اŸدير الفنى للمنتخب اŸنتخب ا÷زائري ،معتÈا إاياها أاحسسن فريق منذ انطلق كأاسس أا·
’سس -ود ا÷م -وح -ة ‘ ك -ام -ل إافريقية Ã 2019 -صسر.
ال- -ك- -امÒون- -ى ،ب- -أان م- -ن -ت -خب ا أ
’ط-لسس» خ-لل ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة «أاظ-ن أان ع-دي-د
’سسكندرية ‘ ،وق -ال م -درب «أاسس-ود ا أ
جاهزيته Ÿواجهة منتخب نيجÒيا اليوم با إ
اŸب-اراة ال-ت-ي ت-ق-ام ب-ي-ن-ه-م-ا ضس-م-ن م-ب-اري-ات دور ال-ث-م-ن من اŸتتبع Úيشساطرونني الرأاي بأان ا÷زائر “تلك أاحسسن فريق ‘ الدورة
’ن ،سسيما بعد مباراتها ضسد السسنغال ( ،)0-1حيث قدمت مردودا
◊ّد ا آ
’فريقية التي تقام ‘ مصسر.
’· ا إ
بطولة كأاسس ا أ
وق-ال سس-ي-دروف :اŸن-ت-خب ب-ال-ك-ام-ل ل-دي-ه ال-رغ-بة دائمًا ‘ ق -وي -ا وب -وتÒة ع -ال -ي -ة“ .ي -زوا ب -السس -رع -ة وال -ع -ف -وي-ة ،ب-لع-ب Úذو
–قيق الفوز ،و هذا ما إاعتاد عليه اللعبون طوال الفÎة إامكانيات كبÒة وعنصسر من الطراز الدو‹ وهو رياضس ﬁرز».
’ول
وتسس ّ-ي -د «اُÿضس -ر» اÛم -وع -ة ال -ث -ال-ث-ة ،ب-اح-ت-لل-ه-م الصس-ف ا أ
اŸاضسية.
وأاضس -اف :اŸب-اراة ي-ت-اب-ع-ه-ا ال-ع-ا ⁄وذلك بسس-بب ق-وة اŸن-ت-خ-ب Úب-فضس-ل مشس-وار دون خ-ط-أا ضس-د ك-ي-ن-ي-ا ،السس-ي-ن-غ-ال وتنزانيا .فأاحرز
وسس -م -ع -ة ال -لع -ب ÚاŸت -واج-دي-ن ب-ه-م-ا ،وه-م م-ؤوث-رون ‘ ال-ك-رة ال -ف -ري -ق ال-وط-ن-ي ال-ع-لم-ة ال-ك-ام-ل-ة ب-ث-لث-ة ان-تصس-ارات وه-و ⁄
’ف-ن-اك» وتوجوا بها
ي-ح-دث م-ن-ذ نسس-خ-ة  1990ال-ت-ي ل-ع-ب-ه-ا «ا أ
العاŸية ،لذلك نحن ‘ كامل جاهزيتنا لها.
داخل الديار».
وعن اŸنتخب النيجÒي قال اŸدرب الهولندي :إانه منتخب رائع
وأاضساف التقني الفرنسسي «تزخر ا÷زائر على ’عبÚ
وخط ‘ Òنفسس الوقت ،ولكننا نتدرب على كيفية خلق فرصس من أاجل
شس- -ب- -اب ‡ت- -ازي- -ن م -ث -ل ب -ن ن -اصس -ر وع -ط -ال .و‚ح
’هداف ،وذلك ما أا“نى أان يطبقه اللعبون داخل اŸلعب.
تسسجيل ا أ
بلماضسي ‘ تكوين تشسكيلة متكاملة وهو ليسس
يذكر أان اŸنتخب الكامÒو Êقد احتل اŸركز الثا ‘ ÊاÛموعة السسادسسة
’مر السسهل وعلينا تهنئته.
با أ
برصسيد  5نقاط.

السسبت  ٠٦جويلية  ٢٠١٩م الموافق لـ ٠٣ذي القعدة ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٩٠
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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نوه بأادائهم اŸميز ‘ رسسالة
إا ¤الناخب الوطني  ،الطاقم
اŸسس ÒواللعبÚ

قوجيل :ثقتنا كبÒة
فيك ـ ـ ـ ـم ‘ تسسجيـ ـ ـ ـ ـل
مشسارك ـ ـة ا÷زائـ ـ ـ ـ ـر
ضسم ـ ـ ـن الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق
اإلفريقية الرائدة
طموحنا جميعا إاعلء راية
الوطن وإاسسعاد الشسعب

’داء اŸم - -ي - -ز
الشس- - -عب-ع- - -قب ا أ
ل- -ل- -م- -ن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي ‘ ك -اسس
ل· «ك- -ان »2019
أاف - -ري - -ق- -ي- -ا ل - -أ
وا’ن- - -تصس- - -ارات اŸت- - -ت - -ال - -ي - -ة ‘
’ول ،ب- -عث
م - -ن- -افسس- -ات ال- -دور ا أ
’م -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة
رئ -يسس ›لسس ا أ
صس- -ال- -ح ق- -وج- -ي- -ل ب- -رسس- -ال- -ة إا¤
الناخب الوطني وأاعضساء الطاقم
اŸسس Òوال- -لع- -ب Úيشس- -ج- -ع- -ه- -م
ويؤوازرهم على مواصسلة اŸغامرة
ال- -ق -اري -ة ب -ت -ح -د رف -ع -ا ل -ل -راي -ة
 1.3م-ل-ي-ون ي-ورو ك-أاج-رة سس-ن-وي-ة Ÿتوسسط السسد واÿضسر «بو‚اح» ،هما اللذان لعبا
الوطنية.وجاء ‘ الرسسالة التي
’صسناف الدنيا ‘ نادي رائد شسباب
م -ي -دان اÿضس -ر وه -و ال -ع-رضس ال-ذي ق-ب-ل-ه معا ‘ ا أ
تسسلمت «الشسعب» نسسخة منها ما
النادي.
غ - - -رب وه- - -ران ،ل- - -ي- - -ح- - -م- - -ل ’عب إا–اد
يلي»:
’سس -ب -ق ب -نسس -ب-ة ك-بÒة أال-وان
وحسسب تقارير صسحفية إايطالية ،سسيمضسي ال -ع -اصس -م -ة ا أ
أاح -رز اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ل-ك-رة
«بن ناصسر» على عقده مع نادي ميلن بعد النادي القطري اŸوسسم اŸقبل ويكون بذلك
ال- - -ق - -دم ان - -تصس - -ارات ب - -اه - -رة ‘
نهاية مغامرة ا÷زائر ‘ نهائيات كأاسس أا· ثالث ’عب يتقمصس أالوان الزعيم بعد كل
اŸن - -افسس - -ة ال - -ق - -اري - -ة ا÷اري - -ة
إافريقيا  ،2019ليكون بذلك ’عب اÿضسر من (بلحاج وبو‚اح) ،ويكون بذلك أاحد
ب-ج-م-ه-وري-ة مصسر العربية (كأاسس
ثا’ Êعب جزائري يتقّمصس أالوان ميلن أافضس - - -ل ال - - -لع - - -ب ‘ Úاÿمسس سس - - -ن - - -وات
أا· إاف -ري -ق -ي -ا) ب -ف-وزه اŸسس-ت-ح-ق
بعد الظه Òا أ
’خÒة ع -اد ب -ق-وة ب-ع-دم-ا ّ“ت م-ع-اق-ب-ت-ه
’يسسر «جمال الدين مصسباح» ا أ
خ -لل اŸب -اري -ات ال -ث-لث-ة ال-ت-ي
’سسود وا أ
الذي حّمل اللون Úا أ
’حمر موسسم Ÿوسسم Úكامل Úوثأار Ÿاضسيه ليكون عنوانا
تنافسس فيها مع كينيا ،السسنغال
( 2012ـ .)2013
بارزا لتدارك أاخطاء اŸاضسي.
وتنزانيا ،مؤوكدا بذلك العزÁة
’عب آاخ- -ر ب- -رز بشس- -ك- -ل ’فت ل- -لن- -ت -ب -اه
’رادة ال -ق-وي-ة ‘
ال -ن -اب -ع -ة م -ن ا إ
«بلماضسي» سسيلعب ورقة –فيز البقية
’م -ر ب -ال -ع -ق-ل اŸدب-ر ل-ل-م-ن-ت-خب
ي -ت -ع ّ-ل -ق ا أ
إاسسعاد ا÷ماه ÒاŸتابعة بشسغف
للسس Òعلى خطى زملئهما
’فناك ’عب الÎجي
الوطني وّﬁرك ا أ
وحب ل-ل-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸمثلة
للراية ا÷زائرية ‘ هذا اÙفل
الرياضسي التونسسي «يوسسف بليلي» الذي تأالق اÿضسر وبداية التعاقد مع اللعبÚ
صس -ال وج -ال ‘ اŸلعب ا إ
الرياضسي القاري.
’ف-ري-ق-ي-ة ط-ي-ل-ة ا÷زائ -ري Úسس -ي -زي -د دول -ي -ي -ن -ا إاصس -رارا ‘
ف -إان -ن -ا ،ون-ح-ن ن-ت-اب-ع مشس-وارك-م
’فضسل وﬁاولة
م -وسس -م Úو“ّك -ن م -ن ال -ت -ت-وي-ج ب-ل-ق-ب ‘ ÚاŸباريات اŸقبلة لتقد Ëا أ
’ب-طال ا إ
م-ن-افسس-ة ك-أاسس راب-ط-ة ا أ
اŸشس -رف ،وإاذ ن -ه -ن -ئ -ك -م ع -ل -ى م -ا
’وروب -ي -ة
’فريقية ج- -لب اه- -ت- -م- -ام كÈى ال -ف -رق ا أ
قدمتموه من أاداء رياضسي عا‹
م -ع ف -ري-ق-ه ،ل-ي-ت-ن-ق-ل إا ¤أارضس ال-ف-راع-ن-ة واŸن - -اجÒة ،وه- -و م- -ا سس- -ي- -ك- -ون ‘ صس- -ال- -ح
اŸسس- -ت- -وى وج- -دي- -ر ب- -ال -ت -ق -دي -ر
رفقة اŸنتخب Ãعنويات ‘ السسحاب وقام اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي وط -اق-م-ه ال-ف-ن-ي ال-ذي
وال- -ت -ن -وي -ه ل -ع -ل -ى ث -ق -ة ب -أان -ك -م
ب -ب -داي -ة دورة ‡ي -زة وك -ان ل-ه ال-فضس-ل ‘ سس- -ي- -ل- -عب ورق- -ة –ف -ي -ز
ق- - -ادرون ع - -ل - -ى اŸضس - -ي ‘ ه - -ذه
ت- -أال- -ق «ب- -ن ن- -اصس- -ر» ال- -ذي ل- -عب ب -ج -ان -ب -ه ’ع - -ب- -ي- -ه ع- -ل- -ى
اŸن-افسس-ة ال-ري-اضس-ية إا ¤تسسجيل
وح ّ-رره ،وك -ان اŸم -ول ال -رسس -م -ي ب-ال-ك-رات تقدË
رايسس مبو◊ي :
لرأاسس ا◊ربة «بغداد بو‚اح» كما “ّكن
مشس -ارك -ة ا÷زائ -ر ضس-م-ن ال-ف-رق
م -ن ه-ز شس-ب-اك اŸن-ت-خب السس-ن-غ-ا‹ وسس-ج-ل
’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ال -رائ -دة ،و“كÚ
ا إ
هدف الفوز ،وبعد تأالقه ضسد كينيا وأاسسود
ال -ري-اضس-ة ‘ ب-لدن-ا م-ن ال-ت-أال-ق -
الÎنغا أاعلن الÎجي الرياضسي التونسسي
م - -رة أاخ- -رى -ل- -يضس- -اف ذلك إا¤
ع Èم -وق -ع -ه ال -رسس -م -ي ب -أان «ب -لي-ل-ي»
أاكد رايسس مبو◊ي حارسس مرمى اŸنتخب الوطني ،أان التشسكيلة الوطنية الرصسيد الوطني الرياضسي الذي
ق -دمت مسس -ت -وي -ات ط -ي -ب-ة خ-لل ال-دور ا أ
م-ط-روح ل-ل-ب-ي-ع ل-ل-ذي يقّدم أافضسل
’ول ‘ ب-ط-ول-ة أا· أاف-ري-ق-ي-ا صس-ن-ع-ه ال-ري-اضس-يون ا÷زائريون
.2019
ع- -رضس ،وه -و ال -ب -ي -ان ال -ذي ⁄
‘ ﬂت - - -ل - - -ف اÙاف - - -ل وشس- - -ت- - -ى
Áر م -رور ال -ك -رام ع-ل-ى ن-ادي
وأاضساف مبو◊ي ‘ تصسريحات صسحفية ،أان اŸنتخب الوطني انتهى الرياضسات..
من مرحلة مهمة ،مشسّدًدا على أان القادم أاصسعب ‘ البطولة.
السسد القطري الذي يلعب له
«ب- - - -و‚اح» ،ح - - -يث اتصس - - -ل
وت-اب-ع «ج-اه-زون ل-ل-ظ-ه-ور بشس-ك-ل ج-ي-د أام-ام غ-ي-ن-يا ‘ إاطار دور و‘ ه -ذه ال -ل -ح -ظ -ات ال-ت-ي ت-ع-م
الثمن لبطولة كأاسس أا· أافريقيا لكرة القدم».
مسس -ؤوول -و ال -ن -ادي ال -ق -ط -ري
ف -ي -ه -ا السس -ع -ادة ،وي-ت-ق-اسس-م ف-ي-ه
م - -ب - -اشس - -رة ب- -إادارة الÎج- -ي
وتأاّهل اŸنتخب ا÷زائري إا ¤دور الثمن للبطولة ،بعدما تصسّدر ا÷زائريون أاجواء الفرح ،نشسّد
اÛموعة الثالثة برصسيد  9نقاط ﬁقًقا العلمة الكاملة..
وطرحوا عليها مبلغا قيمته
على أايديكم ونقف إا ¤جانبكم
 5ملي Úيورو لشسراء ورقة
فيما تأاهل اŸنتخب الغيني إا ¤الدور ذاته ،بعدما احتل اŸركز ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ا ن-ط-مح إاليه جميعًا،
ال- - - -ث - - -الث ‘ اÛم - - -وع - - -ة
تسسريح ابن مدينة الباهية،
إاع -لًء ل -راي -ة ا÷زائ-ر ،وإاسس-ع-ادًا
ال -ث -ان -ي-ة ب-رصس-ي-د 4
ك -ون -ه -م ت-أاك-دوا ب-أان-ه يشس-ك-ل
لشسعبها الكر.Ë
نقاط.
ث -ن -ائ -ي -ا م -ن ذهب م -ع ه-داف
ه ‘Òرونار:
وت-فضس-ل-وا ب-ق-بول أاسسمى
كلرنسس سسيدروف:
ع- -ب- -ارات ال- -ت -ق -دي -ر
وا’حÎام.

جاهزون للظهور بشسكل جيد أامام غينيا
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ي -ل -ت -ق -ي سس -ه -رة ال -ي-وم
اŸن- -ت- -خب اŸصس- -ري م- -ع ن -ظÒه
ا÷ن- -وب أاف- -ري- -ق -ي م -ن أاج -ل رسس -م
وقائع اŸواجهة الواعدة ب ÚالطرفÚ
ب- -داي- -ة م- -ن السس -اع -ة الـ Ã 20:00لعب
ال -ق -اه-رة ،ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إاط-ار ال-دور أاصسبحت تعتمد على  24فريقا.
’و’د» سسيطمح
ثمن النهائي من منافسسة كأاسس أا· بالتا‹ ،فإان فريق «ا أ
أاف-ري-ق-ي-ا التي تتواصسل فعالياتها
’سستغلل عدة نقاط تتمثل أاسساسسا ‘
من  21جوان إا ¤غاية 19
اŸع -ن -وي -ات اŸوج -ودة ‘ اÛم -وع -ة ب -ع-د
جويلية Ãصسر.
’ول رغم صسعوبة اŸهمة،
Œاوز الدور ا أ
وك - -ذا الضس - -غ- -ط ال- -ذي سس- -ي- -ك- -ون ع- -ل- -ى
’رضس
’ن - - -ه - - -م أاصس - - -ح- - -اب ا أ
اŸصس - - -ري Úأ
وا÷م -ه -ور م -ا ي -ع -ن -ي أان ’ع-ب-ي ج-ن-وب
أاف -ري -ق -ي-ا سس-ي-ك-ون-ون أاك Ìإاري-ح-ي-ة ف-وق
ع -ن -اصس -ر اŸن -ت-خب اŸصس-ري ال-ت-ي حّ-ق-قت اŸيدان ما سسيسسهل عليهم اŸهمة لتقدË
’ول ك -ل م -ا ل -دي -ه -م م -ن إام -ك -ان -ي-ات م-ن أاج-ل
ثلث انتصسارات متتالية ‘ الدور ا أ
م- -ن اŸن- -افسس -ة ضس -د ك -ل م -ن زÁب -اب -وي ،إاح - -داث اŸف - -اج - -أاة ب- -إاخ- -راج ُم- -ح- -تضس- -ن
أاوغ- - -ن- - -دا ،ج- - -م- - -ه- - -وري - -ة ال - -ك - -ون - -غ - -و الدورة.
ال-دÁق-راط-ي-ة ب-أاداء غُ Òم-ق-ن-ع ،ت-طمح بالتا‹ ،فإان عشساق السساحرة اŸسستديرة
’فضس-ل ‘ وع - - -ل - - -ى وج- - -ه اÿصس- - -وصس اŸصس- - -ريÚ
ل -ل -ت -أاك -ي -د م-ن خ-لل ت-ق-د Ëا أ
ه-ذه اŸواج-ه-ة اŸه-م-ة وال-ت-ي ي-ب-ق-ى ف-يها سس-ي-ك-ون-وا ع-ل-ى م-وع-د م-ع ل-قاء كب ÒبÚ
اÿط -أا ‡ن-وع م-ن أاج-ل ضس-م-ان م-واصس-ل-ة اŸن- -ت -خب اŸصس -ري السس -اع -ي ل -ل -ع -ودة إا¤
اŸشسوار ضسمن العرسس القاري من خلل مسس-ت-واه ا◊ق-ي-ق-ي م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ية
’نتقادات التي
’رضس وا÷مهور .فوق اŸيدان بعد جملة ا إ
’سستفادة من عاملي ا أ
ا إ
’ول من اŸنافسسة،
من جهة أاخرى ،فإان منتخب الفراعنة طالته خلل الدور ا أ
أام - - -ام ف- - -رصس- - -ة م- - -ن أاج- - -ل وضس- - -ع حّ- - -د وم -ن -افسس ع -ن -ي -د ’ ي -وج -د م -ا ي -خسس -ره
لن-ت-ق-ادات ال-ك-بÒة ال-تي طالته بسسبب وسسيلعب كل أاوراقه من أاجل اŸرور للدور
ل -إ
’ول سس- -واء م -ن رب -ع ال -ن -ه -ائ -ي Ãا أان ك -رة ال -ق -دم ل-يسست
’داء اŸق- -دم ‘ ال- -دور ا أ
ا أ
ط - -رف اıتصس Úأاو ا÷م - -ه - -ور اŸصس- -ري علوم دقيقة والذي ُيحسسن التعامل مع
’فضسل من اللعب ،Úال - -ف - -رصس اُŸت - -اح- -ة أام- -ام- -ه م- -ع ت- -ف- -ادي
الذي كان ينتظر ا أ
’خ -ط -اء ال -دف -اع -ي -ة أاك -ي -د سس -ي -ف-وز ‘
م -ا ي -ع -ن -ي أان ال -تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي سس-ت-واج-ه ا أ
جنوب أافريقيا اليوم مطالبة بتقد Ëكل النهاية والفصسل سسيكون للميدان.
’خضسر للمرور
ما لديها فوق اŸسستطيل ا أ
’داء وال-ن-ت-ي-ج-ة
بل --له--ددورفرم-ب -واع اصسل--ل-ن-ه-ةاائ-ل-يط-ب-راي -أق ن-ح-و ال-ن-ه-ائ-ي مواجهة ب ÚعمÓقي الكرة ‘ القارة
وال -ع -م -ل ع -ل -ى إاضس -اف-ة ال-ل-قب ال-ت-اسس-ع ‘
ل تقبل القسسمة على اثنÚ
تاريخه.
أاما منتخب البافانا بافانا أاكيد أانه سسيلعب ب-ي-ن-م-ا Œم-ع م-واج-ه-ة كبÒة وقوية بÚ
كل أاوراقه عندما يواجه نظÒه اŸصسري عملق ‘ Úالكرة على اŸسستوى القاري
’مر يتعّلق بكل من اŸنتخب
Ãا أانه كل شسيء ‡كن ‘ عا ⁄السساحرة والعاŸي وا أ
اŸسس -ت -دي-رة أ
’ن-ه-ا ’ –ت-ك-م إا’ Ÿا ي-ك-ون ال -ن -ي -جÒي ون-ظÒه ال-ك-امÒون ‘ ق-م-ة
ف-وق اŸسس-ت-ط-ي-ل ا أ
’خضس-ر ،خ-اصسة بعدما الدور ثمن النهائي بداية من السساعة الـ
“ّك -ن م -ن ال -وصس -ول ل -ل -دور ال-ث-ا Êب-ك-ل  17:00بتوقيت ا÷زائر.
ج -دارة رغ -م ا أ
’داء اŸت -ب -اي-ن م-ن خ-لل ت -ع ّ-د اŸب -اراة ال-ت-ي سس-ت-ج-م-ع ب Úال-نسس-ور
–قيق فوز واحد ضسد ناميبيا وا إ
’سسود غ ÒاŸروضسة Ãثابة
’نهزام ا÷موحة وا أ
’وان ب-ال-ع-ودة ل-ت-اري-خ ك-ل
‘ لقاءين ضسد كل اŸغرب وكوت ديفوار ن -ه-ائ-ي ق-ب-ل ا أ
لتأاهل للدور الثا ‘ ÊاŸركز الثالث عن ط- -رف ‘ ه- -ذه اŸن- -افسس- -ة ،م- -ا ي -ع -ن -ي أان
›م -وع -ت -ه ،وذلك ب -ال -ن -ظ -ر ل -لصس -ي -غ-ة ك -له -م -ا سس -ي -ع -م -ل ع -ل -ى –ق-ي-ق ال-ف-وز
ا÷دي -دة ل -ل -م-ن-افسس-ة
Ÿواصسلة اŸشسوار ‘ هذه الطبعة من أاجل
التي
ال- -وصس- -ول ل- -ل- -ن- -ه- -ائ -ي Ãا أان
ن - -ي - -جÒي - -ا ت - -ط- -م- -ح

الدور ثمن النهائي

مبـ ـاراة واعدة باإلثارة ب ÚاŸنتخب ÚاŸصسري وا÷نوب إافريقي

نحن ‘ كامل السستعداد
Ÿباراة الكامÒون
’Ÿا ÊغÒنوت روهر ،اŸدير الفني للمنتخب
أاكد ا أ
النيجÒي ،أان منتخب النسسور مازال ُيعا Êمن الهزÁة
التي ◊قت بالفريق أامام منتخب مدغشسقر .وخسسر
نسس-ور ن-ي-جÒي-ا ،م-ن م-دغشس-ق-ر ب-ن-ت-يجة ( ‘ )0-2ا÷ول - -ة
’·
ال-ث-ال-ث-ة م-ن م-ب-اري-ات اÛم-وع-ة ال-ث-انية ،ببطولة كأاسس ا أ
’فريقية التي تسستضسيفها مصسر..
ا إ
’سسكندرية ،ضسمن
’سسود غ ÒاŸروضسة ،مسساء اليوم ،على ملعب ا إ
ويلتقي النسسور مع ا أ
م- - - - - - - -ن- - - - - - - -افسس - - - - - - -ات دور ث - - - - - - -م - - - - - - -ن ال - - - - - - -ن - - - - - - -ه - - - - - - -ائ - - - - - - -ي م - - - - - - -ن ك - - - - - - -ان .2019
وقال روهر ،خلل الندوة الصسحفية التقدÁية للقاء «الهزÁة أامام مدغشسقر كانت
’ن،
Ãث -اب -ة درسًس -ا ق -اسس ً-ي-ا ع-ل-ى ال-ف-ري-ق ،ل-ك-ن-ه سس-بب م-ع-ان-اة ن-فسس-ي-ة ل-لع-ب Úح-ت-ى ا آ
’يجابيات وأاهم ذلك هو أان نكون دائًما ‘ كامل
’ضسافة إا ¤اكتسساب العديد من ا إ
با إ
’ي شسيء» .وعن مباراة فريقه أامام اŸنتخب الكامÒو ،Êقال «بالتأاكيد
اسستعدادنا أ
ه-ي م-ب-اراة ل-يسست سس-ه-ل-ة ع-ل-ى ال-ط-رف ،Úك-م-ا أان اŸن-ت-خب ال-ك-امÒو Êل-دي-ه خط
هجوم قوي جًدا».
وعن غياب ميكيل عن اللقاء ،قال «ميكيل قائد للعب Úو’عب كب،Ò
وغيابه سسيكون مؤوثًرا على الفريق وأاي ًضسا كانت لدينا بعضس اŸشساكل،
لكن Œاوزناها بسسرعة ونحن ‘ كامل ا’سستعداد للمباراة».

تصسفيات كأاسس إافريقيا 2021

إاجراء عملية القرعة يوم  18جويلية بالقاهرة
ل·
Œرى ع-م-ل-ي-ة سس-حب ق-رع-ة تصس-ف-ي-ات ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا ل أ
(ال-ك-امÒون  ،)2021ي - -وم اÿم - -يسس الـ 18ج-وي-ل-ي-ة ب-القاهرة ،على
’فريقية
هامشس الطبعة الـ 32للجمعية العامة العادية للكونفدرالية ا إ
لكرة القدم ،حسسبما أاعلنت عنه الهيئة القارية.
’مر بـ :ا÷زائر
’ول تواجد كبار الكرة ‘ القارة السسمراء ،ويتعلق ا أ
وسسيشسهد اŸسستوى ا أ
السسنغال ،تونسس ،نيجÒيا ،اŸغرب ،جمهورية الكونغو الدÁقراطية ،غانا ،الكامÒون،
مصسر ،بوركينا فاسسو ،ما‹ ،كوت ديفوار.
’خضسر ،أاوغندا ،زامبيا،
وجمع الوعاء الثا Êكل من :غينيا ،جنوب افريقيا ،الرأاسس ا أ
الغابون ،البن ،Úالكونغو ،موريتانيا ،كينيا ،ليبيا والنيجر.
وفيما يتعلق بالوعاء الثالث ،فجاء فيه كل من :ناميبيا ،مدغشسقر ،زÁبابوي ،افريقيا
الوسسطى ،طوغو ،سسÒا ليون ،اŸوزمبيق ،غينيا بيسسو ،أانغو’ ،ما’وي ،السسودان ،تنزانيا.
وفيما يتعّلق بالوعاء الرابع فضسم كل :بورندي ،رواندا ،غينيا ا’سستوائية ،ليزوطو،
بوتسسوانا ،جزر القمر ،اثيوبيا.
أاما التصسفيات التمهيدية فتعني منتخبات الوعاء اÿامسس الذي يتشسكل من ليبÒيا،
جزر موريسس ،غامبيا ،التشساد ،سساو تومي وبرينسس ،السسيشسل ،جيبوتي .وسستتأاهل أاربعة
منتخبات والتي سسيتم د›ها ‘ الوعاء الرابع.
وسستجرى نهائيات كـأاسس أا· افريقيا  2021بالكامÒون Ãشساركة  24دولة.

تطّور «ا÷وهرة»
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـن ناصسـ ـ ـ ـ ـر
حامد حمؤر

نبيلة بؤقرين

غÒنوت روهر:

..á` ` ` ` ` jhGR
من «الكان»

للعودة إا ¤منصسة التتويجات من جديد
والكامÒون ‘ مهمة الدفاع عن اللقب
الذي تّوج به ‘ النسسخة اŸاضسية.
م- - -ن ه- - -ذا اُŸن - -ط - -ل - -ق‚ ،د أان ’ع - -بÚ
اŸن-ت-خب ال-ن-ي-جÒي ي-طمحون ’سستعادة
بريقهم قاريا بعد البداية اُŸحتشسمة ‘
’ول م - -ن ه- -ذا اŸوع- -د ال- -ك- -بÒ
ال - -دور ا أ
ب - -ال- -رغ- -م م- -ن أاج- -ل اŸت- -ت- -ب- -ع Úك- -ان- -وا
ينتظرون مسستوى أاك ،Èلتفاجئ ا÷ميع
بأاداء ’ يعكسس مكانة الفريق واÈÿة
وال -ت -ج -رب -ة اŸوج -ودة ل -دى ال -تشس -ك-ي-ل-ة

ا◊ال- -ي- -ة وال- -دل- -ي- -ل واضس- -ح م -ن خ -لل
الصسعوبات التي وجدوها من أاجل اŸرور
ل -ل -دور ث -م -ن ال -ن -ه -ائ-ي م-ن خ-لل ت-ل-ق-ي
هزÁت Úضسد كل من غينيا ومدغشسقر
وال -ف -وز ع -ل -ى حسس -اب ب-وران-دي ا◊ل-ق-ة
’ضسعف .أام -ا صس -احب آاخ -ر ل -قب ق-اري
ا أ
’خ-ر  ⁄ي-ك-ن ‘ اŸسس-ت-وى
ال -ك -امÒون ه-و ا آ
اŸطلوب ضسمن اÛموعة اÿامسسة عندما
حّقق ثلثة تعاد’ت متتالية أامام كل من
البن ،Úغانا ،غينيا بيسساو ،ما يجعل الفريق
’م- -ور م- -ن ج- -دي- -د
م - -ط - -الب Ãراج- -ع- -ة ا أ

’خ -ط -اء اŸاضس -ي -ة خ -اصس -ة ‘
وتصس- -ح -ي -ح ا أ
ا÷انب ال -دف -اع -ي إاذا أاراد م-واصس-ل-ة ح-م-ل-ة
الدفاع تاجه للمرة الثانية على التوا‹،
وإاضس-اف-ة ال-ك-أاسس السس-ادسس-ة ÿزائ-ن-ه Ãا أانه
ثا Êأافضسل فريق من ناحية التتويج بعد
اŸنتخب اŸصسري.
الÈنامج:
ن -ي -جÒي -ا ـ ال -ك -امÒون ع -ل-ى السس-اع-ة الـ
17:00
مصس -ر ـ ج -ن-وب أاف-ري-ق-ي-ا ع-ل-ى السس-اع-ة الـ
20:00

عبد الرحمان مهداوي

«اÿضسر « سسيدخلون مباراة غينيا Ãعطيات جديدة
أاكد الناخب الوطني السسابق عبد الرحمن مهداوي لـ»الشسعب»
أان اŸنتخب ا◊ا‹ ’ يختلف كثÒا عن منتخب التسسعينات
’فراد،
الفائز بأاول لقب قاري ،وإا‰ا ا’ختلف ‘ ذهنية ا أ
وأاضساف ﬁدثنا بأان ا÷زائر اكتسسبت ‘ الوقت ا◊ا‹ منتخبا
’ول من «الكان» بثلث
شسّرف الكرة ا÷زائرية ‘ الدور ا أ
انتصسارات متتالية وأان النخبة الوطنية مدعمة بإادارة قوية
’مكانيات اŸادية
عملت اŸسستحيل من أاجل توف Òكل ا إ
واŸعنوية للعب‡ Úا يسسمح لهم بتقد ËاŸزيد من أاجل
“ثيل ا÷زائر أاحسسن “ثيل.

حاوره فؤؤاد بن طالب

@ بداية هل Áكننا مقارنة الفريق الوطني  1982و اŸنتخب
الوطني 2019؟
@@ ليسس هناك فرق ما دام أانه Áثل الفريق الوطني ،فجيل
الثمانينات كان Áلك فرديات كبÒة و‡يزة ومنهم ’عبون
ذو قيمة عالية ،وجيل اليوم هو أايضسا يزخر بشسبان ‡تازين
ج-دا ع-ل-ى غ-رار ﬁرز ،ب-راه-ي-م-ي وال-ق-ائ-م-ة ط-ويلة ،ونحن ‘
طور بناء فريق قوي و‡تاز.
@ كلمة عن التعداد الذي لعب ضسد تنزانيا.
@@ حقيقة بلماضسي أابان على فريق وطني ’ Áكن أان نفرق
ب’ Úعبيه سسواء أاسساسسي أام بديل ،وقام بتوظيف ’ 21عبا
كلهم ‡يزين وهذا شسيء إايجابي يحسسب لطاقم الفني للخضسر.
@ سسمعنا أان التشسكيلة التي لعبت ضسد تنزانيا وجدت بعضس
الصسعوبات؟
’خÒ
@@ بلماضسي مدرب ّﬁنك وقد أاقحم ’عب ‘ Úاللقاء ا أ
حتى يقف على جاهزيتهم ولقد بينوا أانهم هو أايضسا ذو قيمة
تقنية عالية.
@ كيف تلوح لك مباراة غينيا ‘ الدور الثاÊ؟
@@ هو منعرج آاخر يجب على اÿضسر تخطيه بكل جدارة
’ن
واسستحقاق وأان يبقوا على نفسس وتÒة ا’نتصسارات ،أ
اŸن -ه -زم ‘ اŸب -اراة سس-ي-ح-م-ل أام-ت-ع-ت-ه وي-دخ-ل ال-دي-ار،
و’بد علينا أان ’ نسستصسغر أاي فريق مهما كان.
’ول
حافظ فريقنا على شسباك نظيفة ‘ الدور ا أ
الشسيء الذي  ⁄يحدث منذ .1990
حقيقة هذا شسيء مشسجع يعني أان النخبة الوطنية
“لك م -ن -ظ -وم -ة دف-اع-ي-ة ه-ام-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤ح-ارسس
ع-م-لق ب-ق-ي-م-ة م-ب-و◊ي ،وه-ذا إاي-جابي للخضسر الذين
يحتاجون إا ¤مثل هذه اŸباريات النظيفة.
@ ما هي الرسسالة التقنية التي Áكن توجيهها للخضسر قبل هذا
ا◊وار الهام؟
’و ،¤فرفاق
@@ اŸطلوب أامام غينيا الÎكيز مثل اŸباريات ا أ
ﬁرز ›Èون على إاظهار اŸزيد من ا÷هد كما يجب اللعب
بصس-رام-ة وخ-ل-ق الصس-ع-وب-ات والضس-غ-ط ع-ل-ى اŸنافسس ،وإان أامكن
’ول مثل تنزانيا ،حتى نتفادى أاي
مباغثته منه ‘ الشسوط ا أ
مفاجأاة غ Òسسارة ،وعليه فكل فريق سسيدخل اŸباراة بعقلية
’ن سسنة  ،2015تركنا اŸنافسسة أامام كوت ديفوار ‘ الربع
الفوز أ
النهائي ،وعليه يجب أان ’ نغ Îوأان نعلب مباراة كاملة ،كما
ن -ذك -ر أان ب -عضس ال -لع -ب Úك -ان -وا م-ت-واج-دي-ن سس-ن-ة  2015مع
اŸنتخب الوطني ،على غرار مبو◊ي ،ماندي ،فغو‹ وحليشس.
@ كيف يبدو لك الفريق الغيني؟
@@ هو منافسس Îﬁم“ ،كن من افتكاك اŸرتبة الثالثة أامام
البورندي وهذا ’ يعني أانه صسغ ،Òبالعكسس مادام أانه متواجد

‘ الدور الثا Êفهذه منافسسة أاخرى بالنسسبة إاليه ،وأا“نى أان
يفوز منتخبنا بالزاد الكامل.
اŸدرب بول بوت يعرف الكرة ا÷زائرية جيدا وهو معّول
على ذلك.
بول بوت يحاول أان يكون نخبة غينية جديدة يحاول بها قلب
الطاولة على اÿضسر ،وهو أادى دور أاول مقبول جدا.
’خرى؟
@ كيف ترى مباريات اŸنتخبات العربية ا أ
’وراق والنتائج ‚د أانه بإامكان منتخبي ا÷زائر
@@ حسسب ا أ
واŸغ-رب ت-خ-ط-ي ال-دور ال-ث-ا Êب-أاق-ل ج-ه-د ‡ك-ن ،ل-ك-ن م-باراة
’وان ون-تيجتها
ت-ونسس ضس-د غ-ان-ا ،م-ب-اراة ق-وي-ة ون-ه-ائ-ي ق-ب-ل ا أ
تبقى مفتوحة لكل ا’حتما’ت.
@ كلمة أاخÒة عن مباراة الفريق الوطني.
@@ هي مباراة مهمة بإامكانه أان يصسل إا ¤الدور الربع النهائي إان
شس-اء ال-ل-ه بشس-رط أان ي-ك-ون رف-اق ﬁرز ع-ل-ى ج-اه-زي-ة ب-دن-ي-ة
’ن-ه-م ي-ت-ح-لون
وذه-ن-ي-ة ك-ام-ل-ة وأان-ا م-ت-ف-ائ-ل ب-أاداء «اÿضس-ر» ،أ
’ك Ìم -ن أارب -ع Úم-ل-ي-ون
’رادة وال -ث -ق -ة وم -ن -ح ال -ب -ه -ج -ة أ
ب -ا إ
جزائري.

ج- -ع -ل ال -لعب ب -ن ن -اصس -ر ك -ل
اŸت- - -ت- - -ب- - -ع Úوعشس- - -اق ال - -ك - -رة
ي -ت -ف -ق -ون ع -ل -ى أان إام -ك -ان-ي-ات-ه
ك - -بÒة م - -ن خ - -لل ت - -أال - -ق- -ه ‘
م-ق-اب-ل-ت Úضس-م-ن ك-أاسس إاف-ري-ق-يا
 ،2019ح - -يث اخ- -ت ‘ Òم- -رتÚ
كأاحسسن ’عب بامتياز.
ففي فÎة وجيزة سسلطت عليه
’ضس- -واء بصس- -ف- -ة م- -رك- -زة م- -ن
ا أ
’ع - - - -لم،
ط - - - -رف وسس - - - -ائ - - - -ل ا إ
’ن -دي -ة
وت- -ه- -اط- -لت ط- -ل- -ب -ات ا أ
’وروب-ي-ة ال-كÈى ل-لسس-ت-ف-ادة
ا أ
من خدماته ،ليتفق ‘ النهاية
م- -ع «ال- -ع- -م- -لق» أاسس- -ي م -ي -لن -و
ا’يطا‹ الذي سسيلتحق به بعد
نهاية اŸوعد القاري.
ان-ه اعÎاف ب-إام-ك-ان-ي-ات «هذه
ا÷وه -رة» ال -ك -روي -ة ،ح-يث أان
بن ناصسر سسار ضسمن رواق موفق
سس- -م- -ح ل- -ه ا’ن -ت -ق -ال إا ¤ن -ادي
اأرسسنال ا’‚ليزي  ..وبالرغم
من أانه  ⁄يكن ضسمن اÿيارات
’و ¤للمدرب أارسسن فينغر ⁄
ا أ
«يفشسل» وواصسل العمل عندما
«أاع »Òإا ¤نادي أامبو‹.
وبالضسبط ‘ الدوري ا’يطا‹
قدم عروضسا «مهمة» سساهمت ‘
ت - - -ط- - -وره م- - -ن ال- - -ن- - -اح- - -ي- - -تÚ
التكتيكية والبدنية.
وق- -د وضس -ع ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي
جمال بلماضسي الثقة مباشسرة ‘
ال -لعب ب -ن ن -اصس -ر وأاع -ط-ى ل-ه
مهمة ﬁددة ‘ وسسط اŸيدان،
ح- -يث وج- -د ال- -لعب ضس- -ال- -ت- -ه
وق ّ- -دم مسس - -ت - -وى ك- -ب Òضس- -م- -ن
م- -ن- -ظ -وم -ة ج ّ-د م -وف -ق -ة ال -ت -ي
اع -ت -م-ده-ا اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘
كأاسس إافريقيا ا÷ارية ‘ مصسر.
ول- -ع ّ-ل ان -ت -ق -ال ب -ن ن -اصس -ر إا¤
م-ي-لن-و سس-ي-ع-ط-ي-ه دف-ع-ا م-عنويا
اإضس-اف-ي-ا ب-ع-د ا’نطلقة القوية
م- -ع «اÿضس- -ر» ..وه- -ذا ل- -ب- -ل -وغ
مسستويات أافضسل خلل العرسس
ال-ق-اري ب-داي-ة م-ن م-ب-اراة ث-من
النهائي أامام اŸنتخب الغيني.
وينتظر أان يلعب صساحب رقم
 22ل -ل-م-ن-ت-خب ا÷زائ-ري دورا
بارزا لتحقيق التأاهل إا ¤الدور
رب- - -ع ال- - -ن- - -ه - -ائ - -ي ،خ - -اصس - -ة أان
م-ع-ن-وي-ات ك-ل ’ع-بي «اÿضسر»
مرتفعة بعد اŸسسار اŸمّيز ◊ّد
’ن ’ ..سس - - - -ي - - - -م - - - -ا وأان ك- - - -ل
ا آ
اŸؤوشس - -رات أاصس - -ب - -حت ب - -ال - -ل - -ون
’خضسر» بفضسل اللعب اŸقدم
«ا أ
م-ن ط-رف ال-تشس-ك-ي-لة الوطنية،
وال- -دور ال- -ك- -ب Òال- -ذي ق -ام ب -ه
الناخب الوطني جمال بلماضسي
ال -ذي اخ -ت Òب -اŸن-اسس-ب-ة أاحسس-ن
’ول.
مدرب للدور ا أ

ﬁمد دراغر

سسنظهر الوجه ا◊قيقي
للمنتخب التونسسي ‘ مباراة غانا
أاكد ’عب اŸنتخب التونسسيﬁ ،مد دراغر ،أان مباراة غانا،
’ول ال-ت-ي خ-اضس-ه-ا نسس-ور
سس -ت -ك -ون ﬂت -ل-ف-ة ع-ن ل-ق-اءات ال-دور ا أ
قرطاج ،باعتبار أانها ’ –تمل التعادل.
’ثن ÚاŸقبل‘ ،
ويسستعد اŸنتخب التونسسيŸ ،واجهة نظÒه الغا ،Êيوم ا إ
’فريقية اŸقامة حاليا ‘ مصسر.
’· ا أ
دور الثمن لبطولة كأاسس ا أ
لعلمي Úالتونسسي Úقبل انطلق اŸران« :سسنسسعى إا ¤تقدË
وقال دراغر ‘ ،تصسريحات ل إ
أاداء أافضسل من اŸواجهات السسابقة التي  ⁄ننتصسر فيها ،ولكننا  ⁄ننهزم كذلك».
’جواء ‘ اŸنتخب عادية ،وليسست هناك أاي مشساكل فأاغلب اللعب Úمن العناصسر
وتابع« :ا أ
الشس -اب -ة وال -ع-لق-ة م-ع ’ع-ب-ي اÈÿة م-ث-ل ف-اروق ب-ن مصس-ط-ف-ى وي-وسس-ف اŸسس-اك-ن-ي ج-ي-دة
ويسسودها ا’نسسجام».
’ثنÚ
’فريقية ،وسسنظهر ا إ
وختم« :بحول الله لن ندخر أاي جهد Ÿواصسلة اŸغامرة ا أ
القادم أامام غانا الوجه ا◊قيقي Ÿنتخب تونسس وسسنسسعد ا÷ماه Òالتونسسية».
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بهذه اÿطوات البسصيطة

شصواطئ قرباز “نحها جاذبية وسصحرا

عزابة..أازمة ماء تراوح مكانها وتهيئة مؤوجّلة
وجهة سصياحية خانها أاهلها

من اŸناطق واŸدن ا÷زائرية اŸقصصودة ‘ الصصيف نذكر عزابة بسصكيكدة وشصواطئ قرباز القريبة منها ،وهي من الشصواطئ
السصاحرة التي “نح الزائر جماليات البحر وا÷بل ،لكن يÓحظ الزائر غياب مÓمح اŸدينة العصصرية ،والكث Òمن اŸناطق
الطبيعية “ ⁄سصسصها يد ا’سصتثمار السصياحي بعد ،تابعوا هذا السصفر الصصيفي.
بقلم :وليد بوعديلة
أإسسهمت إŸدينة بقوة ‘ إ◊رإك إلشسعبي
إلسس- -ل -م -ي إ÷زإئ -ري ،وه -ي ت -ع -ا Êم -ن ك -ثÒ
إŸشساكل وإألزمات .وقد شسهدت مؤوخرإ أإزمة
إŸاء ،ك -م -ا شس-ه-دت ح-رك-ة إح-ت-ج-اج-ي-ة ح-ول
م -ل -ف -ات فسس -اد ك -ثÒة وم-ن-ه-ا م-ل-ف-ات خ-اصس-ة
بتهيئة مقر إلبلدية إلقد ،Ëوملف إŸؤوسسسسة
إلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة إل-ع-م-وم-ي-ة إل-ت-ي تشسهد ترإجعا
ره -ي -ب-ا ‘ إÿدم-ات ون-قصس-ا ‘ إل-ت-ج-ه-ي-زإت
وإل - -وسس - -ائ - -ل ول ي - -رضس - -ى إل- -ك- -ث Òم- -ن زوإر
إŸسس -تشس -ف -ى ﬁم -د دن -دإن ع -ل -ى إÿدم -ات
إŸقدمة....
وتشس - -ه - -د إŸدب - -ي - -ن - -ة إن - -تشس - -ار إألوسس- -اخ
وإلنفايات ‘ ،ظل ﬁدودية إإمكانات إلبلدية
و إإهÎإء إلشساحنات وغياب وسسائل إلعمل ،ول
ننسسى إلدور إلسسلبي للموإطن...
يقّدم وسسط إŸدينة صسورة سسلبية للتسسي،Ò
بعد أإن –ول مقر إلبلدية ÿرإب وقبح على
إŸب -اشس -ر ،وإلسس -اح -ة إل -ع -م -وم -ي-ة  ⁄ت-ن-ه ب-ه-ا
إألشس - -غ- -ال ،ول م- -ك- -ان ل- -ل- -رإح- -ة وإ÷ل- -وسض،
ولح -ظ -ن -ا ع -دم Œدي -د ل -وح -ات إل -ت -وج -ي -ه
لضسيوف إŸدينة وغياب إإشسارإت إŸرور ول
أإث - - -ر إلشس - - -ارة ق - - -ف ب Úإلشس- - -وإرع ،ول أإث- - -ر
Óشسارإت ‘ مفÎق إلطرق ،مثل إŸفÎق
ل إ
إŸقابل Ÿدخل مصسنع إلنسسيج سسابق(سسيبا) ‘
ط -ري -ق ع -ن -اب -ة ،أإو م-ق-اب-ل م-درسس-ت-ي إلÎق-ي
وإلبنات ،أإو إŸفÎق إŸقابل لقاعة إ◊فÓت
زن-ي-وإ…وإلسس-اح-ات وإ◊دإئ-ق إل-عمومية غائبة
عن إŸدينة ،أإو حاضسرة بالسسم فقط مثل
إ◊ديقة إلعمومية إŸقابلة Ÿدرسسة إلÎقي.
تتوفر إŸدينة على دإر للشسباب ومركب
ج -وإري ري -اضس -ي(إإلخ -وة ﬂن -اشض) وم -ك -ت-ب-ة
ع -م -وم -ي -ة ‘ ط -ور إل‚از ،وم -درسس -ة ع -ل -ي-ا
Óسس -ات -ذة ‘ إل -ت -ع -ل -ي -م إل -ت-ك-ن-ول-وج-ي…وق-د
ل -أ
إشستهرت مدينة عزإبة وطنيا مؤوخرإ بفضسل
إل-نشس-اط إل-ف-ن-ي إŸسس-رح-ي ÷م-ع-ي-ة إل-ف-نانÚ
إألحرإر إلتي أإحيت ذكرى و›د إŸسسرحي
ع - - -ز إل - - -دي- - -ن ›وب- - -ي إب- - -ن إŸن- - -ط- - -ق- - -ة.
وم -ق -اه -ي وسس -ط إŸدي -ن -ة –ت-اج Ÿرإق-ب-ة
وم -ت -اب -ع -ة ،ل -ك -ي ت -ع Èع-ن إل-ه-وي-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة
للمدينة ،حيث قلي Óما ‚د صسورإ Ÿشساهد
تاريخية عن إŸدينة ،و‚ ⁄ ⁄د إلصسور إلتي
ت-ن-ق-ل مÓ-م-ح م-ن إلشس-خصس-ي-ات إل-ت-اري-خ-ي-ة و
إلفنية للمدينة إإل ‘ مقهى إلتجارة لعائلة

Ÿعلوماتك

وشستاتي ،وكذلك عند حÓق عائلة مدبو ،حيث
أإ‚ز أإصسحابه ديكورإ ينقل إلزإئرين لتاريخ
ع - -زإب - -ة وإ÷زإئ - -ر ع Èإلصس - -ور إŸع - -ل - -ق- -ة.
وÁك -ن ل -لسس -ائ -ح إل -ت -وج-ه ن-ح-و إ◊م-ام-ات
إŸع-دن-ي-ة ب-وإد ح-م-ي-م ،Úف-اŸن-ط-ق-ة ج-ب-ل-ي-ة
سساحرة بخاصسة ‘ إلشستاء وإلربيع ،و‘ إلشستاء
يتجه إلسسوإح نحو جبال بلدية إلسسبت حيث
إلثلج ،أإو إلتوجه نحو إŸركز إلتجاري إلكبÒ
إلذي شسيد على أإنقاضض مصسنع إلنسسيج سسيبا،
ف -ه -و م -قصس-د Œاري سس-ي-اح-ي وف-ي-ه مسس-اح-ة
أللعاب إألطفال ،كما ننصسح بزيارة مقاهي
وسسط إŸدينة إلقدÁة مثل مقهى وشساتتي
وم- -ق- -ه- -ى ◊ن- -اشض (ف- -ي -ه ›سس -م -ات ق -دÁة
◊يوإنات) ومقهى لندن (‘ ﬂرج إŸدينة
ن -ح -و ج -ن -دل) ،وت -ب -ق -ى شس -وإط -ئ ق-رب-از ه-ي
إŸقصسد إلسسياحي إألول ‘ إلصسيف.

الطّريق إا ¤الشّساطئ..
يسستطيع إلسسائح أإن يصسل لشسوإطئ قرباز عÈ
طرق متعددة ،فله أإن يأاتي من وسسط مدينة
عزإبة نحو إلشساطئ ‘ ظرف نصسف سساعة
ف -ق -ط ،ول -ه أإن ي -أات -ي م -ن إل -ط -ري -ق إل-وط-ن-ي
رقم ‘ ،44منطقة ع Úشسرشسار حيث بعد
إÿروج من مدينة ع Úشسرشسار نحو عنابة
توجد إإشسارة توجه نحو بلدية جندل ،ومنها
Áكن إلوصسل للشساطئ ،أإو ع Èطريق جبلي
صس-عب إن-طÓ-ق-ا م-ن ب-ل-دي-ة ف-ل-ف-ل-ة إلسساحلية.
وكان من إŸفروضض أإن تسستفيد من وجودها
‘ منطقة جبلية وبحرية جميلة جدإ ،لكن ل
أإثر للفنادق وإŸركبات إلسسياحية و إلسسكان

يعانون مشساكل إجتماعية كثÒة ،فمتى إلتنمية
إلسسياحية؟
سسيجد إلسسائح كشسكا للمأاكولت إÿفيفة
وإلقهوة وإلشساي يقابل مباشسرة إلشساطئ وقد
إسس -ت -ح -وذ ب -عضض إلشس-ب-اب ع-ل-ى أإم-اك-ن ل-ك-رإء
إلشسمسسيات إلطاولت وإلكرإسسي 1000( ،دج
ل-لشس-مسس-ي-ة وإل-ك-رإسس-ي وإل-ط-اولت) يبدو أإنهم
ق- -د –صس- -ل- -وإ ع- -ل- -ى ت- -رخ- -يصض م- -ن ب -ل -دي -ة
جندل،لكن هناك أإماكن Áكن للعائÓت وضسع
شسمسسياتهم فيها دون إإزعاج  ،وأإهل إŸنطقة
يسس -م -ون أإم-اك-ن إلشس-اط-ئ ب-األرق-ام (إلشس-اط-ئ
،1إلشساطئ  ،)…2وصسول للشساطئ رقم  9وهو
إلذي يسسمى رسسميا «شساطئ كاف فاطمة» (ل
نعلم سسبب هذه إلتسسمية) وكلها شسوإطئ عÈ
طريق يؤودي نحو بلدية إŸرسسى.
‘ شساطئ قرباز توجد أإكشساك خاصسة ببيع
لوإزم إŸتعة إلرملية وإلبحرية ،وتأاسسفنا لغياب
إŸرإح -يضض وإŸرشس -ات ومشس-اه-د إل-ت-ن-ظ-ي-ف
وإŸتابعة ‘ إلشساطئ ،ويبدو أإن بلدية جندل
ل “لك إإلمكانات إلبشسرية وإŸادية لتحويل
ق- -رب- -از Ÿن- -ط- -ق- -ة سس- -ي- -اح- -ي -ة رغ -م إلÌوإت
إلطبيعية…
و–ضسر أإحيانا ÷نة مرإقبة من إلبلدية،
Ÿت -اب -ع -ة وم-رإق-ب-ة فضس-اءإت ق-رب-از ومسس-ائ-ل
إل-ن-ظ-اف-ة وإل-ت-ن-ظ-ي-م ‘ إلشس-اط-ئ و‘ م-وق-ف
إلسسيارإت ،نقÎح على إلبلدية إإنشساء مدإرج
لنزول إلزوإر ‘ إقرب وقت وإلتفك ‘ Òإإنشساء
ك -ورن -يشض صس -غŸ Òن -ح إŸشس -ه-د إل-روم-انسس-ي
وإلسس -ي -اح -ي ل -ل-م-ك-ان ،وك-ثÒإ م-ا تسس-اءل أإه-ل
إŸنطقة ‘ سسكيكدة عموما.

طريقة تنظيف اŸكيّف

ت - -ن - -ظ - -ي - -ف إŸك - -ي - -ف ي - -ت t- -م
ب - -اسس- -ت- -خ- -دإم إŸسس- -ت- -حضس- -رإت
إلصس- -ط- -ن- -اع- -ي- -ة إŸت- -وإف- -رة ‘
إŸتاجر إلكÈى ،أإو إŸاء وإÿل.
إل- -ق- -اع- -دة إأله- -م ‘ ت- -ن- -ظ- -ي -ف
إŸكيف هي ضسرورة إلقيام بهذه
إŸه s-م -ة بصس -ورة دورsي -ة ،ح s-ت-ى ل
تÎإكم إألوسساخ وإلغبار وإألتربة
ع- -ل- -ي- -ه ،ف- -يصس- -ب- -ح م- -ن إلصس- -عب
إلتخtلصض منها ،خطوإت تنظيف
إŸكيف تشسمل إلطرق إŸناسسبة
لتنظيف مكيّف إلهوإء ‘ إŸنزل،
‘:
ط-ري-ق-ة ت-ن-ظ-ي-ف اŸك-ي-ف
باŸاء واÿل
فك إل - - - -وج - - - -ه إألم- - - -ام- - - -ي
(إÿارج -ي) ل -لـم-ك-ي-ف ،ب-وسس-اط-ة
مفك خاصض بهذإ إلغرضض؛ ُينزع
جزء إلتكييف إلعلوي ،مع مرإعاة
عدم إإتÓف إألسسÓك .وإإذإ لزم
إألمرُ ،ترفع إŸروحة أإيضًسا ،إإذإ
ك - - -انت ه- - -ذه إألخÒة سس- - -ه- - -ل- - -ة
إلÎكيب.
ت- -ن -ظ -ي -ف إŸروح -ة وأإج -زإء

إل-ت-ك-ي-ي-ف ،ب-ف-وط-ة ُم-بs-ل-ل-ة ب-اŸاء
Ÿضس - - -اف إُŸنu- - -ظ- - -ف (أإوإÿل)
إ ُ
إإل- - -ي- - -ه .،وÁك - -ن ر ّشض إألم - -اك - -ن
إŸذك- -ورة ب- -بs - -خ- -اخ إل- -تشس- -ح- -ي -م
بالزيت ،إإذ لزم إألمر.
إسس-ت-خ-دإم م-ك-نسس-ة ك-ه-ربائية
(أإو مكنسسة عادsية خشسنة) ،إلزإلة
إألوسساخ عن إلـمحرك وإ÷هاز.
ط-ري-ق-ة ت-ن-ظ-ي-ف اŸك-ي-ف
من الداخل واÿارج
ت -ن -ظ-ي-ف إألم-اك-ن إّŸت-سس-خ-ة
ببخاخ إŸاء ،بعد إإضسافة إلصسابون
(أإو صس- - -ودإ إÿب- - -ز) ل- - -ه ،وت - -رك
إÿل- -ي- -ط ÿمسض دق- -ائ- -ق حs- -ت -ى
ي - -ت - -ج - -انسض إŸكu- -ون- -ان .وي- -جب
إ◊رصض ،ق- -ب- -ل ر ّشض إŸاء ،ع -ل -ى
تغطية إألسسÓك إلكهربائsية جuيًدإ
بغطاء بÓسستيك.
شسطف إألوسساخ من إلدإخل
إإ ¤إÿارج ل- -ل -ت -خ -لصض م -ن إŸاء
إŸتسس- -خ ،ب- -ع- -يً- -دإ ع- -ن ل- -ف- -ائ -ف
إŸك -ي -ف ،ث s-م إل -ت -ج -ف -ي-ف جu-يً-دإ
بوسساطة هوإء إŸكنسسة أإو شسsفاط
إŸاء.

“شس - -ي- -ط زع- -ان- -ف ل- -ف- -ائ- -ف
إل-ت-ك-ي-ي-ف م-ن إألت-رب-ة إŸل-تصسقة
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ،ب- -وسس- -اط- -ة إŸك- -نسس -ة
إل -ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،وذلك ع-ل-ى سس-رع-ة
بطيئة ،أإو بفرشساة خاصsسة.
إإعادة تركيب إلوجه إألمامي
للـمحرك.
اُŸكuيف الداخلي
طريقة تنظيف اŸكيف
بخطوات بسصيطة
فصسل إلكهرباء عن إلتكييف
أإsوًل ،ف -خ-ل-ع إل-وج-ه إألم-ام-ي م-ن
إŸكيuف (إلدإخلي) إلذي يحتوي
على إلرفارف بحرصض ،فتنظيف

إلعدد
1 79 90

إل- -زع- -ان- -ف –ت- -ه ب- -اسس- -ت- -خ -دإم
إŸكنسسة إلكهربائsية.
إلتحtقق من خرطوم تصسريف
إŸاء وأإّية مشسكله ‘ إŸوإسس،Ò
ي شسيء يسسدها.
وتنظيف أإ ّ
تنظيف إلفل Îمن خÓل إإزإلة
إلشس- - -بك إألم- - -ام - -ي م - -ن وح - -دة
إل -ت -ك -ي-ي-ف ،إإsم-ا ع-ن ط-ري-ق إإزإل-ة
إألتربة ومسسحه ،أإو شسطفه باŸاء
وإلصسابون وŒفيفه.
تركيب إلشسبكة وشسفط إلغبار
ومسسح وجه إلتكييف من إÿارج.
ولكن ،ل يتم sتشسغيل إلتكييف ،قبل
مضسي  24سساعة على تنظيفه.

Œنّب اإ’صسابة با÷لطات ‘ ال ّصسيف

ت- -ك Ìح- -الت إإلصس- -اب- -ة ب- -ج -ل -ط -ات إŸخ
وإلقلب أإو إلنزيف ‘ فصسل إلصسيف ،رغم أإن
إرتفاع درجات إ◊رإرة يسساعد على خفضض
ضسغط إلدم إŸرتفع ،فما سسبب ذلك وكيف تتم
إلوقاية منه؟
عندما يرتفع ضسغط إلدم تنقبضض إألوعية
إل-دم-وي-ة وإلشس-رإي ،Úمسس-ب-ب-ة سس-رع-ة ضسربات
إلقلب ،كما أإن مريضض إلضسغط إŸرتفع يعاÊ
م -ن إح -ت -ب -اسض إلسس -وإئ-ل وإألمÓ-ح ‘ إ÷سس-م
ولزوجة إلدم ،لذإ فهو بحاجة دإئمة إإ ¤شسرب
ك -م-ي-ات ك-اف-ي-ة م-ن إلسس-وإئ-ل ،ل-تسس-اع-ده ع-ل-ى
إإخرإج إألمÓح إıزنة ‘ إ÷سسم وإŸسسببة
لرتفاع إلضسغط.
إرت - -ف - -اع درج - -ات إ◊رإرة م - -ع إلضس - -غ- -ط
إŸرتفع تتسسبب ‘ فقدإن إ÷سسم للسسوإئل
عن طريق إلعرق وإلتبول ،لكن مع عدم شسرب
جا
كميات كافية من إŸاء فهنا يظل إلدم لز ً
‘ إألوعية وإلشسرإي ،Úومع إلسستمرإر ‘ ذلك
تزدإد إللزوجة قد يؤودي إإ ¤إنفجارها وهذإ

حا عند حدوث نزيف إألنف لدى
ما نرإه وإضس ً
مرضسى إلضسغط إŸرتفع ‘ إلصسيف.
إألمر ل يتوقف على ذلك فقط ،بل قد
تؤودي لزوجة إلدم إلناŒة عن إرتفاع ضسغط
إل -دم وع -دم شس -رب ك -م -ي -ات ك-اف-ي-ة م-ن إŸاء
وإف-ت-ق-ار إ÷سس-م ل-لسس-وإئ-ل إل-ت-ي ي-ف-ق-ده-ا م-ع
إل -ع -رق ،إإ ¤تصس -لب ‘ إلشس -رإي.Úوم -ع شس -رب
كميات كافية من إŸاء يفقد إ÷سسم إألمÓح
إÙبوسسة فيه عن طريق إلعرق ،و‘ نفسض
إلوقت تقل لزوجة إلدم ما يسساعد إŸريضض
على إنخفاضض إلضسغط وإنضسباطه.
إŸوإظبة على أإدوية إلضسغط إŸوصسي بها
م -ن إل -ط -ب -يب إŸع -ال -ج ضس -روري -ة ،م-ع ت-ن-اول
وج -ب -ات غ -ذإئ -ي -ة غ -ن -ي -ة ب-األل-ي-اف ،ك-اÿسض
وإÿي- -ار وإ÷زر وإل- -ب -ق -دونسض ،وغÒه -ا م -ن
إÿضس -روإت إل -ط-ازج-ة إل-غ-ن-ي-ة ب-اŸاء ،وإل-ت-ي
تسس- -اع -د ع -ل -ى ت -رط -يب إ÷سس -م ،فضس  Óً-ع -ن
إح-ت-وإئ-ه-ا ع-ل-ى إل-ب-وت-اسس-ي-وم إلذي يسساعد ‘
خفضض إلضسغط.

قصصيدة «عÓم بÓدي» تطرب ا◊ضصور

ا’قامة ا÷امعية  500سسرير تعيشش ا◊دث
ء بالذكرى السصابعة واÿمسصÚ
احتفا ً
ل-ع-ي-دي ا’سص-تقÓل والشصباب وÃناسصبة
اخ - -ت- -ت- -ام السص- -ن- -ة ا÷ام- -ع- -ي- -ة ،أاح- -يت
مصص-ل-ح-ة ال-نشص-اط-ات ال-ث-ق-اف-ية Ÿديرية
اÿدم -ات ا÷ام -ع -ي -ة ل-و’ي-ة خ-نشص-ل-ة،
حف Óخاصصا لفائدة طالبات إاقامة 500
سص - -ري - -ر اŸت - -واج - -دة ب - -ط - -ري- -ق ح- -م- -ام
الصصا◊ Úبعاصصمة الو’ية.
خنشصلة :اسصكندر ◊جازي
وقد ” باŸناسسبة ،إإقامة وجبة عشساء على
شس -رف إل -ط -ال -ب -ات إŸق-ي-م-ات وإ◊ضس-ور ،ث-م
ت -ن -ظ -ي -م ح -ف -ل م -وسس-ي-ق-ي م-ت-ن-وع ب Úإل-غ-ن-اء
إل -عصس -ري وإل -ت -ق-ل-ي-دي إل-ف-ل-ك-ل-وري ،ب-حضس-ور
وإإشسرإف مدير إإلقامة إحمد دك Òورئيسسة
مصسلحة إلنشساطات روبة إإبرإهيمي ،تخللته

أإنشس -ط -ة ت -رف -ي -ه-ي-ة وأإدب-ي-ة م-ت-ن-وع-ة م-ن أإدإء
ط- -ال -ب -ات إإلق -ام -ة ،ب -وق -الت ،أإل -غ -از ،شس -ع -ر
وغÒها.
“يز إ◊فل بأادإء إلكاتبة وإلشساعرة جميلة
ف Ó-ح ل -قصس -ي -دة ج-دي-دة ‘ إلشس-ع-ر إŸل-ح-ون
ن ّ-ظ -م -ت -ه -ا ب -اŸن -اسس -ب -ة– ،ت ع-ن-وإن «عÓ-م
بÓدي» وصسفت و›دت من خÓلها إلرإية
إلوطنية بعبارإت شسعبية بليغة تفاع Óمعها
إ◊ضسور وصسفق لها إ÷ميع ،وحملت معاÊ
و“سسك إلشس- -عب إ÷زإئ -ري م -اضض وح -اضس -رإ
بوحدته إلوطنية.
إŸن-اسس-ب-ة ك-انت ف-رصس-ة ل-ت-ودي-ع إل-ط-البات
لبعضسهن إلبعضض وسسط فرحة ‡يزة إمتزجت
بنفحات إلحتفال بعيد إلسستقÓل ،ووّدعن
من خÓلها إلطالبات إلÓئي أإكملن مسسارهن
إلدرإسسي عن جدإرة وإسستحقاق.

أاجمع عليه أادباء ‘ أام البواقي

«اإ’بداع اأ’دبي يولد من رحم اŸعاناة»
” إلتأاكيد نهاية إألسسبوع بولية أإم إلبوإقي
ّ
خÓل فعاليات إŸلتقى إألدبي إلعربي «شسعرإء
‘ رحاب وطننا» ،على أإن إإلبدإع إألدبي يولد
من رحم إŸعاناة .وذهب إŸشساركون ‘ هذإ
إŸلتقى إلذي أإقيم بدإر إلثقافة «نوإر بوبكر»،
وإلذي عرف هذإ إلعام طبعته إلثالثة –ت
شسعار «أإم إلبوإقي ،مدرسسة إلوطنية و منارة
إŸبدع »Úإإ ¤أإن «إإلبدإع ‘ إلكتابة إألدبية
وإلشسعرية موجود ‘ وقت إلسسلم كما ‘ وقت
إ◊رب».و‘ ت- - -ع - -ق - -يب ع - -دي - -د إألسس - -ات - -ذة
وإŸشس- -ارك Úع -ل -ى ﬁاضس -رة إألسس -ت -اذ ع -ل -ي
إل- -ب -ك -ار م -ن سس -وري -ا إŸوسس -وم -ة بـ «ت -أاثÒإت
إلوضسع إلرإهن على إألدب إلسسوري بشسكل عام
وإلشسعرإء بشسكل خاصض» ،وإلتي عرج فيها على
ت- -أاثÒإت إألح- -دإث إل- -وإق- -ع -ة بسس -وري -ا ع -ل -ى
إألعمال إألدبية و تقلصسها ،عارضسوإ فكرة أإن
إلعمل إألدبي يتناقصض ‘ ظل معاناة إلشسعوب،
وأإكدوإ «أإن إŸآاسسي وإ◊روب تزيد إŸبدعÚ
إإل -ه -ام -ا ورغ-ب-ة ‘ إل-ك-ت-اب-ة وت-رج-م-ة م-ع-ان-اة

إلشسعوب إإ ¤كتابات أإدبية وشسعرية».
وقال إألسستاذ عبد إلرحمان جعفر إلكناÊ
م- -ن إل- -ع- -رإق «إإن إألدب إل- -ع -رب -ي ق -ب -ل ث -ورة
إ÷زإئر كان يبحث عن موضسوع إإ ¤أإن وجده
‘ ثورة إلتحرير إ÷زإئرية إŸطبوعة بأابعاد
إإنسسانية وبنضسال وبطولة شسعب ،وقد إسستلهم
إألدب منها ما ” توظيفه ‘ تغي Òإ◊ركة
إل- -ف- -ك- -ري- -ة وإألدب- -ي- -ة وإلشس- -ع -ري -ة ع Èإإث -ارة
إإشسكاليات ‘ هذإ إلصسدد».
يذكر أإن هذإ إŸلتقى إلذي بادرت إإليه دإر
إلثقافة «نوإر بوبكر» بالتنسسيق مع بيت إلشسعر
إ÷زإئري (مكتب أإم إلبوإقي) ،وإلذي يتوإصسل
إإ ¤ي -وم إلث -ن Úيشس -ارك ف -ي -ه أإدب -اء وشس-ع-رإء
قدموإ من  25ولية ع Èإلوطن ،باإلضسافة إإ¤
مشسارك Úعرب من تونسض وفلسسط Úوإلعرإق
وسسوريا.
وي-قّ-دم إŸشس-ارك-ون ب-اŸن-اسس-ب-ة م-دإخÓت
وقرإءإت شسعرية ،كما أإشسار إإليه هÓل نوإري
مدير دإر إلثقافة «نوإر بوبكر».

شصرعت ‘ تطبيقه مؤوسّصسصة النّقل بال ّسصكة ا◊ديدية

تعديل على برنامج رحÓت قطارات ضساحية العاصسمة
أإع-ل-نت إلشس-رك-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السس-كك
إ◊ديدية عن تعديل زمني ‘ برنامج رحÓت
ق -ط -ارإت ضس -اح -ي -ة إ÷زإئ -ر إب -ت-دإء ًم-ن ي-وم
إÿميسض  4يوليو إ÷اري ،حسسبما أإفاد به بيان
للشسركة.
ي - -أاخ - -ذ ه - -ذإ إلÈن - -ام- -ج إŸع- -دل سس- -اري
إŸفعول خÓل هذه إلصسائفة بع Úإلعتبار
إل -ط -لب إل -ك -ب Òل-ل-زب-ائ-ن ووف-رة إل-ع-ت-اد وك-ذإ
إلعوإن إلتابع Úللشسركة‡ ،ا يسسمح بتقليل
إلتدفق إلكب Òللركاب على إلقطارإت ذهابا
وإإيابا خÓل سساعات إلذروة ،خصسوصسا إÿط

إل- -رإب- -ط بﬁ Úط- -ت- -ي إل- -رغ- -اي -ة وإ÷زإئ -ر
إلعاصسمة ،وكذإ بﬁ Úطتي إلبليدة وإ÷زإئر
إلعاصسمة.
و‘ هذإ إلطار ،حّددت إلشسركة إلوطنية
توقيت Úيومي ÚلنطÓق إلقطار من إلثنية إ¤
إلرغاية على إلسساعة  7:00سسا وإلوصسول على
 7:34سسا وعلى إلسساعة على  16سسا وإلوصسول
على  16:35سسا.
ف -ي -م -ا ي -خصض إÿط إل -رإب-ط ب Úإ÷زإئ-ر
وإلعفرون ،بر›ت إلشسركة رحلة على 19:10
سسا و إلوصسول على  20:25سسا.
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لربعÚ
مثّقفون جزائرّيون ‘ «موسسم أاصسيلة الثّقا‘» ا◊ادي وا أ

جلطي ب Úالشّشعر والّرقمية..وخّدوسشي وبنّور يششّرحان واقع التّعليم

لربعÚ
 ⁄ي-غب اŸب-دع-ون واŸثّ-ق-ف-ون وال-ب-اح-ث-ون ا÷زائ-ري-ون ع-ن «م-وسس-م أاصس-ي-ل-ة ال-ث-ق-ا‘ ال-دو‹» ‘ ط-ب-ع-ت-ه ا◊ادي-ة وا أ
لفريقي والعربي ،ل سسيما ‘ ›الت
لبداع ا إ
باŸغرب ،هذه التظاهرة السسنوية التي تهدف إا ¤تشسجيع والÎويج بكل أاشسكال ا إ
جلت أاربعة أاسسماء جزائرية حضسورها ‘ هذا اŸوعد
الشسعر والفكر واŸوسسيقى والفنون التشسكيلية .و‘ ا أ
ليام القليلة اŸاضسية ،سس ّ
لمر بربيعة جلطي ،عائشسة بّنور ،إانعام بيوضض،
لبداع الفني ،ويتعلق ا أ
لكادÁي وا إ
الثقا‘ الهام ،أاسسماء جمعت ب Úالعمل ا أ
والباحث والشساعر والناشسر واŸربّي رابح خدوسسي.
أاسسامة إافراح

من الندوات التي اقÎحها منتدى أاو موسسم
أاصس-ي-ل-ة ،ال-ذي ان-ط-ل-قت ف-ع-ال-ي-ات-ه ‘  21جوان
اŸنقضسي وتسستمر إا ¤غاية  17جويلية ا÷اري،
‚د الندوة اŸوسسومة بـ»التماسسك الجتماعي
والتنوع ‘ نظم التعليم العربية» ،التي طرحت
إاشسكال« :هل يضسرب العا ⁄العربي موعدا مع
إاصسÓح منظومة التعليم؟»“ .حورت الندوة حول
واق -ع ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-رب-ي ‘ عÓ-ق-ت-ه ب-ال-ت-ح-ولت
الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ورة اŸع-ل-وم-اتية ،كما طرحت
أاشسغالها رهانات اŸسستقبل العربي ‘ ظل انهيار
اŸؤوسسسسات واŸشساريع التعليمية العربية .وأاكد
اŸشساركون فيها على أان الرقي بأانظمة التعليمية
هو السسبيل األوحد للحفاظ على الهوية.
‡ا طرحه اŸشساركون ‘ الندوة ،ضسرورة
و ّ
إاشسراك اÛتمعات ‘ عملية إاصسÓح التعليم،
و“ك ÚاŸواط- - -ن Úم- - -ن ف- - -رصص ال- - -ت- - -ك- - -اف - -ؤو
الجتماعي ،ومدهم Ãفاتيح التنمية والنهضسة،
والعمل على تدارك تداعيات انهيار اŸشسروع
ال -ع -رب -ي اŸشسÎك ،وان -ه-ي-ار اŸؤوسسسس-ات داخ-ل
العديد من الدول العربية ،وانحسسار اŸنظومة
القيمية وتآاكل الهوية وتصساعد الهويات الفرعية.

خّدوسشي :العرب يعيششون حالة
انبهار أامام الثّورة الّرقمية
بداية ،نشس Òإا ¤أان البث اŸباشسر لكث Òمن

الندوات واللقاءات ،على الصسفحة الرسسمية
ل-ل-م-ن-ت-دى ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصسل الجتماعي،
سس ّ-ه -ل ع -ل-ي-ن-ا م-ت-اب-ع-ة م-داخÓ-ت اŸشس-اركÚ
ا÷زائري Úوالعرب.
اغ -ت -ن -م ال -ب -احث وال -ك -اتب وال -ن-اشس-ر راب-ح
خ-دوسس-ي مشس-ارك-ت-ه ‘ ال-ن-دوة ،ل-ي-ت-ح-دث عن
اقÎاح تصسور Ÿدرسسة رقمية ،وأاّكد خدوسسي
أانه سسيشسرح ﬁتوى هذا اŸشسروع ‘ ندوة
خاصسة بعد عودته إا ¤أارضص الوطن.
و‘ م- -داخ -ل -ت -ه ،ال -ت -ي أال -ق -اه -ا ‘ ال -فÎة
اŸسسائية األو ¤من اليوم الثا Êمن الندوة،
اعت Èرابح خدوسسي أان الÎبية ›ال حيوي
وق -ط -اع اسسÎات -ي -ج-ي حسس-اسص« :ه-و م-وضس-وع
ي Ó-مسص ح -ي -ات-ي وŒرب-ت-ي اŸه-ن-ي-ة ب-اع-ت-ب-ار
مسساري ‘ التعليم ،كمعلم وكمؤوطر» ،يقول
خ- -دوسس- -ي ،م- -ذ ّك- -را Ãج -ل -ة «اŸع ّ-ل -م» ال -ت -ي
أاصسدرها بإامكانياته اÿاصسة و»غطّت فراغا
إاعÓميا» حسسبه ،خاصسة وأان اإلعÓم الÎبوي
ه -و Ãث -اب -ة «ال -دورة ال -دم -وي-ة ‘ اŸن-ظ-وم-ة
الÎب -وي -ة» ،ك-م-ا ذ ّك-ر ب-أان-ه ك-ان عضس-و ال-ل-ج-ن-ة
العليا إلصسÓح اŸنظومة الÎبوية ‘ ا÷زائر.
وأاضس -اف خ -دوسس -ي أان ال-ت-ع-ل-ي-م اإلل-كÎوÊ
أاصس -ب-ح أاسس-ل-وب-ا ج-دي-دا ‘ إايصس-ال اŸع-ل-وم-ة،
ويشس ّ -ك -ل ذلك ق -ف -زة ن -وع -ي-ة و–ول ك-بÒا ‘
›ال ا◊ياة اليومية..وتسساءل خدوسسي« :هل
م -دارسس -ن -ا تسس -اي -ر ال -ت -ح -ولت الج -ت -م-اع-ي-ة
والقتصسادية والثورة التكنولوجية اŸعاصسرة؟
أام هي منهكة Ãشساكلها البيداغوجية كضسبط
الÈامج ونقصص التأاط ÒالÎبوي والكتظاظ
وقّلة البحث العلمي؟
واسس -ت -ع -رضص راب -ح خ -دوسس -ي ‘ ،ع -ج-ال-ة،
عددا من اŸبادرات التعليمية اإللكÎونية ‘
بعضص الدول العربية ،معتÈا أان «›تمعاتنا
ال -ع -رب -ي -ة ت -ع -يشص ح -ال -ة ان -ب -ه -ار أام-ام ال-ث-ورة
الرقمية ،وأاول ضسحايا العوŸة اإللكÎونية هم

األطفال والشسباب».
وأاّك -د ع -ل -ى ضس -رورة إاح -داث وع-ي م-ع-ر‘
وم- -ن -اع -ة رق -م -ي -ة ل -ل -ن -اشس -ئ -ة ،ع ÈاŸن -اه -ج
ال -دراسس -ي -ة واŸط -ال-ع-ة ا◊رة ،ك-م-ا اع-ت Èأان
اŸن -اه -ج الÎب -وي -ة ل -يسست وح -ده -ا الضس -ام-ن
ل-ل-ت-م-اسسك الج-ت-م-اع-ي وال-وحدة الوطنية ،بل
الشسعور العام باŸواطنة الكاملة واإلحسساسص
بالعدل واŸسساواة ‘ .األخ ،ÒاقÎح خدوسسي
معا ⁄كÈى للمدرسسة الرقمية ،وتشسمل القسسم
اإلل -كÎو ،Êال -ن -وادي اإلل -كÎون -ي -ة ،اŸك -ت -ب-ة
الرقمية ،والتعليم عن ُبعد.

بنّور :الدول العربية تعتمد
أاسشاليب التدريسس التقليدية

‘ مسس -ت -ه -ل م -داخ -ل -ت -ه-ا ،ذ ّك-رت ال-ق-ا ّصس-ة
والّروائية ا÷زائرية ،األسستاذة عائشسة بنور،
Ãا يشس -ه -ده ال -ع -ا ⁄م -ن ت -ط-ورات ،سس-ي-م-ا ‘
اÛال ال -ع -ل -م -ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،وÃا ي-ل-ق-اه
التعليم من اهتمام كب ،Òمن قبل ا◊كومات
واŸن -ظ -م-ات اŸدن-ي-ة ‘ ،وقت ت-ب-ق-ى ع-دي-د
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة ت -ع -ت -م -د أاسس-ال-يب ال-ت-دريسص
ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ال-ت-ي  ⁄ت-واكب ه-ذه ال-ت-ح-ولت،
دائما حسسب بنور.
واع -تÈت ب ّ-ن -ور أان فشس -ل ال-ت-ع-ل-ي-م ل ي-ع-ود
ب- -الضس- -رورة إا ¤اŸوارد ال- -بشس- -ري -ة ،وإا‰ا إا¤
غياب اŸناخ الدÁقراطي ‘ البلدان العربية،
وق- -م- -ع ا◊ري- -ات ،وب- -روز ظ -واه -ر ال -ت -عصسب
والتطرف الديني الناŒة عن سسيادة ا÷هل
وت- -فشس- -ي األم- -ي -ة .ك -م -ا اع -تÈت أان ال -ره -ان
األسس-اسص إلصسÓ-ح ال-ت-ع-ل-ي-م ي-ك-م-ن ‘ الÎك-ي-ز
على صسناعة أاجيال اŸسستقبل ،من خÓل بناء
شس -خصس -ي -ة ال -ط -ف-ل ،وﬁارب-ة ال-غ-زو ال-ث-ق-ا‘
األجنبي الذي يضسرب الهوية والقيم.
وك -انت ال -ن -دوة ف -رصس -ة ل -ي -ت -ب -احث ع-دي-د
اŸداخ -ل Úال -ع -رب أاف -ك -اره -م وم -قÎح-ات-ه-م
ورؤواهم ،حيث أارجع كايد هاشسم ،عضسو منتدى
الفكر العربي ‘ األردن ،إاشسكاليات وأازمات
العا ⁄العربي إا– ¤ولت اŸنظومة التعليمية
وال-ع-وŸة وال-ث-ورات ال-ت-ك-ن-ولوجية اŸتÓحقة،
وكذا األوضساع الداخلية ،التي تفجرت بأاشسكال
ﬂتلفة والتحولت العامة الناŒة عن ذلك.
من جهته ،انتقد الباحث اŸغربي اıتار
بنعبدلوي ‘ ،حديثه عن معضسلة التعليم من
التجربة اŸغربية ،سسطوة التعليم اÿاصص على
العمومي ،واقÎح «أاّل تبقى اŸدرسسة جزيرة
معزولة داخل ا◊ي ،ترتفع أاسسوارها كحاجز
كب Òبينها وب Úالعا ⁄اÙيط بها ،بل أان
تنفتح على هذا اÙيط وأان تتفاعل معه،
وهذا ما Áكن أان يوّفر لها تواصس Óحيا مع
اÛتمع ،وأان تسستقطب عددا من اŸوارد،
و‘ الوقت نفسسه ،أان توفر لتÓميذها ا◊ماية
م- -ن ﬂاط- -ر ال- -ع- -ن- -ف ،وت -روي -ج اıدرات،
وأاشسكال السستغÓل التي Áكن أان يتعرضص لها
األطفال ،وهو أامر ل Áكن أان يتحقق إال إاذا
ح -اف -ظت اŸدرسس -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ع-ل-ى م-وق-ع
م -رك -زي ‘ اŸن -ظ -وم -ة ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة ،وإاذا ”
تأاهيلها وإاعادة العتبار لها».

ربيعة جلطي..
الشuشْعر بحثا وإابداعا

ب- -دوره- -ا ،تشس- -ارك الشس- -اع- -رة وال- -روائ -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة رب -ي-ع-ة ج-ل-ط-ي ‘ م-وسس-م أاصس-ي-ل-ة

الثقا‘ باŸغرب ‘ دورته ا◊ادية واألربع،Ú
إا ¤جانب ثلة من الشسعراء واألدباء من الدول
العربية واألفريقية .وأاحيت ربيعة جلطي ،إا¤
جانب عديد الشسعراء العرب ،أامسسية شسعرية
أاول أامسص اÿميسص.
وق-ب-ي-ل إال-ق-ائ-ه-ا الشس-ع-ريّ– ،دثت ج-ل-ط-ي
م- -ط ّ-ول ع -ن ج ّ-دت -ه -ا «لل -ة ف -اط -م -ة» ،وع -ن
مدينتها مدينة ندرومة ا÷زائرية ،وتاريخها
العريق وهي التي انطلق منها عبد اŸؤومن بن
علي إا ¤مراكشص وغÒها من اŸدن..وعن
جّدتها «للة فاطمة» كانت قصسيدتها األو¤
التي أالقتها خÓل الفÎة اŸسسائية األو ،¤التي
نقلتها الصسفحة الرسسمية للمنتدى على شسبكة
ال -ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ‘ ،بث م-ب-اشس-ر ،ع-ل-ى
غرار ﬂتلف ا÷لسسات والندوات.
ك -م -ا حضس -رت ج -ل -ط -ي Ãداخ -ل -ة ب-ع-ن-وان
«الشس-ع-ري-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ال-فضس-اء ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي
ا÷ديد» ‘ ندوة نقدية نظمت حول موضسوع
«الشسعر العربي ‘ مشسهد ثقا‘ متحول» وذلك
يوم أامسص ا÷معة.
كما حضسر كل من رابح خدوسسي ،عائشسة
ب -ن -ور وإان -ع -ام ب -ي -وضص م-دي-رة اŸع-ه-د ال-ع-ا‹
ال -ع -رب -ي ل-لÎج-م-ة ،ن-دوة «الشس-ع-ر ال-ع-رب-ي ‘
مشسهد ثقا‘ متحول» ،التي انعقدت أاشسغالها
ي -وم -ي اÿم -يسص وا÷م -ع -ة ،وال-ت-ي سس-عت إا¤
«مناقشسة واقع ا◊ضسور الشسعري ‘ اŸشسهد
الثقا‘ العربي الراهن ،ومسساءلة ﬂاضساته
و–ولت- -ه» ،وتسس- -اءلت ع- -ن سس- -ب- -ل اسس -ت -ع -ادة
ال-ذائ-ق-ة الشس-ع-ري-ة ،وط-رائ-ق ت-عويضص الديوان
الذي بات دون ناشسر متحمسص ول متلق مهتم،
وعن القنوات اŸمكنة لتداول الشسعر اليوم،
وع ّ-م -ا إاذا ك -انت األزم -ة ت -ط -ال ال -وسس -ي -ط أام
ج -وه -ر ال -ت -ع -ب .Òك -م -ا تسس -اءلت ال -ن -دوة ع -ن
إامكانية أافول الشسعر ،كما سسبقه إا ¤ذلك كل
من اŸلحمة واŸقامة والرسسالة النÌية.
وم -ن اŸشس -ارك ‘ Úه -ذه ال -ن-دوة سس-ل-ط-ان
ال-ع-م-ي-م-ي رئ-يسص أاك-ادÁي-ة الشس-ع-ر ب-أاب-وظ-بي،
وصسÓح جرار وزير الثقافة السسابق وأاسستاذ
األدب ال -ع -رب -ي واألن -دلسس-ي ب-ج-ام-ع-ة األردن،
والشس- -اع- -ر ووزي- -ر ال -ث -ق -اف -ة األرد Êالسس -اب -ق
ج -ريسص سس-م-اوي ،وث-ري-ا م-اج-دول Úاألسس-ت-اذة
ا÷ام -ع-ي-ة واألم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة السس-اب-ق-ة ل-ل-ج-ن-ة
الوطنية لليونسسكو باŸغرب.
وطرحت إانعام بيوضص على منشّسطي الندوة
الصس-ب-اح-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة سس-ؤوال ،عّ-م-ا إاذا ك-ان ن-قد
الشسعر وصساية عليهŸ« ،اذا ل نطلق سسراح
الشسعر ونÎكه يحلق هاربا آانيا وأازليا» ،تسسأال
بيوضص.
ورب-ي-ع-ة ج-ل-ط-ي شس-اع-رة وروائ-ي-ة وأاسس-ت-اذة
جامعية نشسرت عدة ›موعات شسعرية كان
أاولها «تضساريسص لوجه غ Òباريسسي» ‘ عام
 ،1982كما أان لها دواوين شسعرية عدة منها
«ال-ت-ه-مة» ( )1984و»شس- -ج -رة ال -ك Ó-م» ()1991
و»ح - -ديث ‘ السس- -ر» ( )2002و»م- -ن ال -ت -ي ‘
اŸرآاة» ( )2003الذي ترجمه الكاتب رشسيد
بوجدرة إا ¤اللغة الفرنسسية .وُينتظر أان يصسدر
للشساعرة والروائية ا÷زائرية روايتها «حنÚ
ب-ال-ن-ع-ن-اع» مÎج-م-ة إا ¤ال-ل-غ-ة ال-ف-رنسس-ي-ة عن
م-نشس-ورات ب-رزخ وسس-ت-ق-دم-ه-ا ل-لقراء Ãناسسبة
صسالون الكتاب الدو‹ با÷زائر نهاية أاكتوبر
القادم.
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تزامنا واحتفائية عيدي السستقÓل والشسباب

توزيع أاك Ìمن  9آا’ف عنوان على  25مؤوسّشسشة بورقلة

جل قطاع الّثقافة خÓل احتفالية الذكرى  57لعيدي السستقÓل والشسباب بورقلة
سس ّ
لضسافة إا ¤تسسجيل عملية لتوزيع حصسصض
حضسوره من خÓل عدة نشساطات ،حيث با إ
من الكتب قدرت Ãا يفوق الـ 9آالف عنوان ” تنظيم عدة فعاليات متميزة.
ورقلة :إاÁان كا‘
وورشس -ة ال -ك -ت -اب -ة وورشس -ة ال -رسس -م» م -ن ق -ب -ل
اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية ،وذلك
ج - -هت ا◊صس- -ة اŸقّ- -درة بـ  9137عنوان –ت إاشس- - -راف األسس- - -ت- - -اذ ال- - -بشس ÒاŸزاري،
و ّ
و› 23069لد بعدد  21507نسسخة لفائدة  25وب -حضس -ور ومشس -ارك -ة اŸت -وج ‘ Úمسس -اب-ق-ة
مؤوسسسسة ،منها  12مكتبة تابعة لقطاع الثقافة –دي القراءة العربي ،كما شسارك فيها أاطفال
مسستفيدة من العملية Ãا يقدر بـ  6083عنوان م- -ن تÓ- -م -ي -ذ ﬂت -ل -ف الب -ت -دائ -ي -ات ،وك -ذا
حسسب م -ع -ل -وم -ات م -ن اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسس -ي -ة األط -ف-ال اŸن-خ-رط ‘ ÚاŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة
للمطالعة العمومية و 9من مكتبات بلديات للمطالعة العمومية بورقلة ،وÃشساركة ‡يزة
ألطفال مؤوسسسسة الطفولة اŸسسعفة.
”
الولية اسستفادت من  2250عنوان ،هذا و ّ
ه- - -ذا وŒدر اإلشس- - -ارة إا ¤أان ﬁاف - -ظ - -ة
تخصسيصص حصسة من الكتب اŸوزعة لفائدة
جامعة قاصسدي مرباح بورقلة قّدرت بـ  250اŸهرجان الثقا‘ اÙلي للفنون والثقافات
ع- -ن- -وان ،ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤حصس- -ة وج- -هت لـ  3الشسعبية بورقلة ،أاطلقت بهذه اŸناسسبة األيام
Óغنية الوطنية والفيلم الثوري بدار
مكتبات تابعة للمؤوسسسسات العقابية “ثلت ‘ الولئية ل أ
ال -ث -ق -اف -ة م -ف -دي زك -ري -اء ،و‘ ن -فسص سس -ي-اق
 554عنوان.
فعاليات الحتفالت بدار الثقافة مفدي ا◊دث ” تنظيم معرضص للكتب التاريخية
زكرياء سسجّلت أايضسا تنظيم ورشسات ثقافية اسستقطب العديد من الزوار اŸهتم Úبالكتاب
‡ن زاره.
ل -أ
Óط -ف-ال ،م-ن-ه-ا «ورشس-ة ال-ق-راءة واŸط-ال-ع-ة التاريخي ،ولقى اسستحسسان الكثّ Ò

لجواء الوطنية تشسهدها تيبازة
..ونفسض ا أ

نهاية أاسشبوع حافلة بالنّششاطات الّثقافّية

لقطاب الثقافية
شسهدت العديد من ا أ
ب - -ت - -ي - -ب- -ازة أامسض وأاول أامسض نشس- -اط- -ات
ث- -ق- -اف- -ي -ة م -ك -ث -ف -ة ل -ف -ائ -دة ا÷م -ه -ور
العريضض احياء للذكرى اŸزدوجة عيد
السس -ت -ق Ó-ل والشس -ب -اب ،ب -ح -يث شس -م -لت
الÈامج اŸعروضسة ﬂتلف الطبوع Ãا
‘ ذلك ت - - -ق - - -د Ëق - - -راءات شس- - -ع- - -ري- - -ة
وﬁاضسرات ذات صسلة باŸوعد.
تيبازة :علي ملزي

وألّن اŸوع- -د ي- -ت- -زام- -ن وب- -داي- -ة م- -وسس- -م
الصس-ط-ي-اف ،ف-ق-د ب-ر›ت م-دي-ري-ة ال-ث-قافة
ب -ال -ولي -ة ح -ف -ل Úسس -اه-ري-ن Ãي-ن-اء ع-اصس-م-ة
ال -ولي -ة خÓ-ل ي-وم-ي ن-ه-اي-ة األسس-ب-وع اخ-تصص
اولهما ‘ الطبع Úالعاصسمي والشسنوي ،فيما
أاح -بت ف -رق -ت -ا راب م -ن ت -ي -ب -ازة وف -رق -ة ن-ور
السساحل من فوكة السسهرة الثانية.
وبدار الثقافة الدكتور أاحمد عروة بالقليعة
” ت- -ن- -ظ- -ي -م ن -دورة ت -اري -خ -ي -ة ح -ول ال -ث -ورة
ّ
التحريرية متبوعة بقراءات شسعرية لشسعراء
ﬁلي Úو انشسودة ثورية بعنوان (أاحمد زبانة)،

إاضس -اف -ة ا ¤ت-رسس-ان-ة م-ن األن-اشس-ي-د ال-وط-ن-ي-ة
اŸرف -ق -ة ب -األغ -ن -ي-ة الشس-هÒة ل-ل-ف-ن-ان ﬁم-د
ا◊اج العنقاء «ا◊مد لله مابقاشص اسستعمار
‘ بÓدنا» ،بحيث كان تÓميذ ورشسات دار
الثقافة الفنية ‘ اŸوعد لتقد Ëالكوكتال
الفني الرائع واŸتكامل ،فيما شسهدت الفÎة
الليلية سسهرة فنية عائلية خاصسة باŸوسسيقى
األندلسسية أاحيتها كل من جمعية الغرناطية
وجمعية البشسطرزية.
كما شسهدت اأروقة اŸركب الثقا‘ عبد
الوهاب سسليم بشسنوة منذ أامسص ا÷معة
م--ع--رضس--ا لصس--ور ›اه--دي--ن و›اه-دات
Ãع-ي-ة ك-تب ت-ت-حّ-دث ج-م-ي-ع-ه-ا عن مسسار
الثورة وخلفياتها ،إاضسافة إا ¤معرضص آاخر
يعنى بالنشسريات وا÷رائد الصسادرة خÓل
الثورة التحريرية ،على أان يتواصسل برنامج
الحتفالت اليوم بعرضص أاناشسيد وطنية
ل-ل-ف-رق-ة ال-ن-ح-اسس-ي-ة ل-ل-كشس-اف-ة السسÓمية
‡ثلة ‘ فوج عبد ا◊ميد بن باديسص
بشسرشسال ،إاضسافة اإ ¤تقد Ëعروضص فنية
ÎŸبّ--صس--ي ورشس--ة الّ--رقصص ال--كÓ--سس-ي-ك-ي
التابعة للمركب.

عاصسمة التيطري تختزل اŸسسافات وتعيشض ا◊دث

برنامج احتفائي يليق بأالوان ا◊رية وا’نعتاق

يواصسل قطاع الثقافة بولية اŸدية
لسستقÓل والشسباب،
احتفائيته بعيدي ا إ
تنفيذا للÈنامج الثقا‘ والفني اŸسسطر
Ÿوسس -م الصس -ط -ي -اف – 2019ت شس -ع -ار
«صسيفنا ‘ بÓدنا» ،وهذا أايام  04إا06 ¤
من الشسهر ا÷اري.
اŸدية :علي ملياÊ

ح -يث سس -ت -ح -تضس -ن دار ال -ث -ق -اف -ة حسس-ن
ا◊سس-ن-ي م-ع-رضس-ا ل-لصس-ور ال-تاريخية ،وتقدË
العرضص الشسر‘ لفيلم بعنوان أاخÓق ثورة
«ا◊ياة داخل السسجون واŸعتقÓت الفرنسسية
إابان الثورة» من انتاج التلفزيون ا÷زائري
وإاع-داد العÓ-م-ي ع-ب-د ال-ن-ور ه-ن-ي ،م-ت-بوعا
بسس-ه-رة ف-ن-ي-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت والشس-ب-اب ‘ ال-ط-ابع
العصسري من تنشسيط الفنان« Úزه Òزيان»،
«الهادي عشساب» « ،لطفي شسهري» ،إا ¤جانب
فرقة «حمزة ميناريسستا» ‘ طابع الراب.
ع-رفت ب-ل-دي-ة ب-ن-ي سس-ل-ي-م-ان أايضس-ا ت-ن-ظ-يم
اŸهرجان الثقا‘ ا÷هوي Ãشساركة وليات
اŸدية ،بومرداسص ،البويرة من قبل جمعية
Óنشسطة الشسبانية ،مع تنظيم حفل
األفراح ل أ
Óطفال يشسمل عروضسا
فني ترفيهي متنوع ل أ
مسس-رح-ي-ة وأال-ع-اب ب-ه-ل-وان-ي-ة وأان-اشسيد وطنية،
ك-م-ا سس-ي-ك-ون ج-م-ه-ور اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ لبلدية

الÈواقية مع سسهرة فنية للشسباب ‘ الطابع
ال -عصس -ري م -ن ت -نشس -ي -ط ال -ف -ن -انﬁ« Úف -وظ
ب - -ادي»« ،ع - -ادل الÈواق - -ي»« ،ال - -ع - -م - -راوي»
وجمعية النهضسة الفنية لبلدية الÈواقية.
كما احتضسن ›مع الشسباب لبلدية تابÓط
ب -ه -ذه اŸن -اسس-ب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ح-ف Ó-ت-رف-ي-ه-ي-ا
Óطفال ÷معية شسباب وفنون تابÓط ،كما
ل أ
سسيعرف اŸركز الثقا‘ لبلدية قصسر البخاري
تنظيم سسهرة فنية متنوعة للشسباب مع فرقة
الشس -ه -اب وج -م -ع -ي -ة أاضس -واء ◊م -اي -ة ال-ط-ف-ل
واŸراهق بهذه لبلدية ا÷نوبية.
على صسعيد ذي صسلة ،تعرضص دار الثقافة
«حسس -ن ا◊سس-ن-ي» ب-ه-ذه ال-ولي-ة أايضس-ا ف-ي-ل-م-ا
Óطفال ،عÓوة على تنظيم سسهرة
سسينمائيا ل أ
فنية للعائÓت والشسباب ‘ الطابع العصسري
من تنشسيط الفنان»Úنبيل بن قرطبي»« ،جمال
مغسسل» ،بومدين بوعبد الله» ،و»فتحي بن
سس -ون -ة « ،فضس  Ó-ع -ل -ى أان -ه سس -ي-ع-رف اŸرك-ز
الثقا‘ لبلدية سسي اÙجوب حف Óترفيهيا
Óط- -ف- -ال م- -ن ق -ب -ل ج -م -ع -ي -ة اŸسس -ت -ق -ب -ل
ل - -أ
اÙج- -وب ،إا ¤ج- -انب ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -دار
لسس-ه-رة ف-ن-ي-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت والشس-ب-اب ‘ ال-ط-ابع
العصسري من تنشسيط الفنان« Úفاروق ايتشص»،
«ﬁم -د ع -راب -ة»« ،سس -ف -ي -ان مÈوك» وف -رق-ة
اŸدية كرو ‘ طابع الراب.
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مÈوك فرح
بعد ا÷هد الذي
قّدميته ‘ سشنة
التحضشري يا «كليخة
فرح» ها أانت
سشتذهب Úبكل
ثقة إا ¤السشنة
لو ¤إابتدائي
ا أ
وسشتنجحÚ
وتسشÒين على درب
إاخوتك بإاذن الله
لّنك تسشتحّقÚ
أ
ذلك ،فأالف مÈوك
فرووحة يا حّبوبة.

مÈوك نرمÚ
تتقّدم عائلة «منّي» من البويرة وعلى
رأاسشها السشيدة «فاطمة» إا ¤الغالية «نرمÚ
منّي» التي حققت حلم اŸرحوم «مّني ﬁمد»
 رحمه الله  -بحصشولها على ششهادة التعليماŸتوسشط Ãعدل  ،١٧,65وعليه فإانّ
ششقيقتها «آاسشيا» ارتأات أان تقول لها ا◊مد
لله على ‚احك رفعتي راسس بابانا
وفّرحتيه ‘ حياته و‘ ‡اته..ربّي يوفقك
لعلى الدرجات
يا أاختي ولعقوبة أ
واŸسشتويات يا رب.

تفّوقت الغالية «إاÁان
خsرة» ‘ نيل ششهادة
التعليم اŸتوسشط
Ãعدل ،١٧ 54
وأاسشعدت جميع
أافراد عائلتي «خsرة»
و»بن عودية» وما
كان من ا÷ميع إال أان
بارك لها هذا
النجاح ،متمنيا لها دوام التقدم ‘
حياتها الدراسشية
والششخصشية يا رب.

مÈوك نبيل
ا◊مد لله على
‚احك أاّيها البطل
اŸغوار «نبيل
وابري» ،لقد أاثلجت
صشدورنا بنجاحك
اŸسشتحق ‘ ششهادة
التعليم اŸتوسشط
وأاسشعدتنا جميعا..كّمل
هكذا وواصشل على درب النجاح.

العدد ١٧٩٨٩

مÈوك على و’دك يا جزائر
ط- - -ع- - -م الّ- - -ن - -ج - -اح ل يضش - -اه - -ي - -ه
ط -ع -م..وال-ف-رح-ة ال-ت-ي ت-راف-ق-ه م-ا
أاحÓ- -ه- -ا م- -ن وصش- -ف..ن -ع -م ه -ك -ذا
ي-حّ-ي-يك أاب-ن-اؤوك ي-ا ج-زائ-ر ،وه-ك-ذا
رسش -م -وا أال -وان ال -ت -م -ي -ز ع-ل-ى م-ن-اب-ر
ال -دراسش -ة ل -ي -ث -ب -ت -وا وج -وده -م م -ن
خ Ó-ل ال ّ-ن -ت -ائ-ج اŸب-ه-رة ط-ي-ل-ة ع-ام
دراسشي ،وهكذا نحن هم أابناؤوك يا
أاّم-ن-ا ا÷زائ-ر ،ف-ك-م-ا ف-ع-ل-ه-ا م-ن ق-بل

مÈوك إاÁان

إأعدأد:

أمينة جابالله
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مÈوك زكرياء
«ششوف ششوف ششوف
الڤوووول روعة ومرفوعة
عاليا والهدف نعم
الهدف يا سشادة إاّنه
هدف «زكرياء كليخة»
الذي نال ششهادة
التعليم اŸتوسشط
بامتياز ،وبإاعÓن
الهدف ها هي أاصشوات
أاهازيج الفرح منبعثة من
عائلة «كليخة» قائلة له
يعطيك الصشحة زكي،يعطيك الصشحة زكي..يعطيك
الصشحة زكي.

مÈوك سشامي
يتقّدم «سشامي
قرششي» بتهانيه
ا◊اّرة إا ¤ششقيقيه
«رز »Ëو»لينة»
اŸتفّوقان ‘ ششهادة
لبتدائي،
التعليم ا إ
ويتمنّى لهما حياة
دراسشية مليئة
بالنجاحات وﬁفوفة
بال‚ازات اŸبهرة..مÈوك
عليكما خاوتي كملوا هكذا.

مÈوك رششا أانفال
بضشربة سشاحقة
سشّددت النّجيبة «رششا
أانفال كبياشس» هدف
النجاح ‘ نيل ششهاة
التعليم البتدائي
عن جدارة
واسشتحقاق لتبهر
مناصشريها اŸتمثل‘ Ú
عائلة «كبياشس» كبÒا
وصشغÒا ،ضشاربة لهم العام اŸقبل ‘
تسشديدة هدف آاخر وهادي
البداية ومازال مازال.

مÈوك عماد
Ãناسشبة ‚اح الÈعم
لنيق «عماد براح» ونيله
ا أ
ششهادة التعليم اŸتوسشط
Ãعدل  ،١5.١٨يتقّدم
لم
إاليه والده «زياد» وا أ
لهل
الكرÁة وكافة ا أ
بأاجمل باقات التهاÊ
مرصّشعة بطيب
القرنفل والياسشم ،Úمع
أاطيب التمنيات Ãواصشلة
التأالق ‘ اŸششوار
الدراسشي لتسشتمر
الفرحة ويكّلل ا÷د والجتهاد
بالبقاء ‘ الّريادة .مÈوك
لسشرتك.
لك و أ

أاسش Ó- -ف - -ن - -ا الشش - -ه- -داء واÛاه- -دون
الذين حملوا راية ا◊رية ،وما أابوا
إال أان ت -ب -ق -ى ع -ال -ي -ة ط-ول ال-زم-ن،
فنحن نعاهدك أان نرفع راية العلم
وأاك- -ال- -ي- -ل ال- -ن- -ج- -اح ‘ ك -ل ذرة م -ن
ترابك ،ووعدنا دين علينا..فدمتِ
ل- - -ن- - -ا ا◊ضش- - -ن ال- - -داف - -ئ وا◊صش - -ن
ا◊صش ،ÚواŸرفأا اŸنيع لنا ولكل من
سشيأاتي بعدنا..

مÈوك كاميلية
كل ششي مÈوك
«كاميلية»
الغالية
ولعقوبة
للبكالوريا،
ولكل اŸسشتويات
القادمة بإاذن
الله ،وكل أاسشرة
«تتبÒت» تتقّدم لكِ
بباقات من الورود
والقبÓت..واصشلي يا حلوة.

مÈوك رزË
إاثر ‚اح البطل
«رز Ëقرششي» ‘
ششهادة التعليم
البتدائي ،تتقدم له
عائلته بأاحر الّتهاÊ
وأاجملها ،وتقول له
بصشوت واحد« :كيما
فرحتنا ڤاااع يا «رز»Ë
احنا نحبوك ڤاااع إاÁال رانا نسشتناو
‚احك ‘ ڤاااع سشنوات
الدراسشة بإاذن الله».

مÈوك مهدي
بعد الّنجاح الذي
حّققه الفتى
صشعب «واضشح
ال ّ
مهدي» ‘ نيل
ششهادة التعليم
اŸتوسشط ،فإانّ
عائلة «واضشح»
و»بوطارن» تتقدمان
له بأاحر التهاÊ
وأاطيبها ،متمنية له دوام
التقدم والنجاح..واصشل يا
مهدي رّبي يوّفقك.

مÈوك سشارة
ششكرا «سشارة فراح» على الفرحة
التي أادخلتها ‘ قلوبنا يا ابنتي
بتفّوقك ‘ ششهادة التعليم اŸتوسشط،
وعليه فإانّ عائلة «فراح» وعلى
رأاسشها والدتك وإاخوتك يتقّدمون
ل ِ
ك بأاجمل التها Êوأاطيبها ،متمنÚ
لكِ السشتمرار على هذا اŸنوال يا
رب.
أالف –ّية من والدك «علي»،
ودامت أافراح عائلة «فراح» إان
ششاء الله.

مÈوك نور رغد
بافتكاك اÛتهدة
«نور رغد قاوة»
ششهادة التعليم
اŸتوسشط بتقدير
جيد جدا تتقدم
لها كل من عائلة
«قاوة»و»كبياشس»
باأحر التهاÊ
وأاجملها ،متمنية
لها –قيق أاعلى اŸراتب ‘ اŸسشتقبل
يا رب.

مÈوك لينة
ششكرا «لينة» على
الّنجاح الذي
حّققتيه ‘ افتكاك
ششهادة التعليم
لبتدائي عن
ا إ
جدارة واسشتحقاق،
فك Óمن عائلتي
«قرششي» و»كبياشس»
تتمنيان لكِ
السشتمرار ‘ درب
النّجاح بإاذن الله.

مÈوك كوثر
وفعلتها «عميار
كوثر» و‚حت ‘
ششهادة التعليم
لبتدائي Ãعدل
ا إ
 ،٩.60وعليه
تتقدم لها والدتها
وجّدتها وخالتها
«سشعيدة» وكذا
أاخوها بأاحر التهاÊ
وأاجملها ،متمّن Úلها دوام
التقدم والنجاح.

مÈوك بششرى
بعد سشنة من اŸثابرة
صشلت «بششرى
–ّ
عليق» على ششهادة
التعليم اŸتوسشط،
فكانت سشببا ‘
سشعادة عارمة عّمت
قلب والدتها التي
درسشت معها كل حرف
منذ دخولها اŸدرسشة،
وكانت لسشنوات طويلة
سشندها القوي .تهانينا لـ «بششرى» التي كانت
بالفعل بششرى خ Òلكل عائلتها وعقبال
البكالوريا إان ششاء الله.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس
Ãسشجد البششÒ
اإ’براهيمي
ششـارع الششهـداء

يومي ـأت إأسسـÓميـ ـة
هام جدا

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشضكرا

لسضÓم
الوطنية ‘ نظر ا إ

ّﬁبة الوطن والدفاع عنه وابتغاء رفعته أاموٌر طيّبة ومطلوبة

ال-وط-ن-ي-ة :مصض-در صض-ناعwي من
ال -وط -ن ،وال -وط -ن  -ك-م-ا ج-اء ‘
لق- -ام- -ة
ال- -ق- -ام- -وسس  :-م- -ن- -زُل ا إ
وم-ربُ-ط ال-ب-ق-ر والغنم ،وجمعه:
أاوط -ان ،ووط -ن ب -ه ي ِ-ط-ن :أاق-ام،
وأاوط -ن -ه ووsط -ن -ه واسض -ت -وط -ن-ه:
اsتخذه وطنًا ،هذا ‘ اللغة.
والوطنية ‘ السستعمال اŸعاصسر
فكرةٌ جديدة على قَِيمنا واŒاهاتنا
ال- -ف- -ك- -ري- -ة ال- -ت- -ي ك- -انت ‘ أاsم- -ت- -ن -ا
اإلسسÓمية.
وهي تقوم على “جيد النسسبةِ إا¤
وطٍ - -ن م- -ن األوط -ان ،وال -ع -م -ل ع -ل -ى
ال- -دف- -اع ع -ن -ه وح -م -اي ِ-ت -ه ورع -اي -ت -ه
وِرف -ع -ت -ه ،وه-ي ف-ك-رة ي-راد م-ن-ه-ا أان
ي-ل-ت-ق-ي ع-ل-ي-ه-ا أاب-ن-اُء ب-ل-د واحد ،وقد
تسس s-ربْت إال -ي -ن -ا م -ن ال -غ -رب ،وق-امت
عليها حياُتنا السسياسسية ‘ عدٍد من
بÓد اŸسسلم.Ú
ب اإلنسسان لبلده أامٌر ُفِطرت
إاّن ح s
ع -ل -ي -ه ال ّ-ن -ف ُسص ال -بشس-ري-ة ،ول ُي-ن-ك-ره
اإلسس ُÓ-م؛ ألن -ه ل ي -ع -ارضص ال-ف-ط-رَة،
وه -ذا ن -ه ُ-ج -ه ‘ ك -ل م -ا “ي -ل إال -ي -ه
الفطرةُ؛ كالتملtك والغريزة ا÷نسسية،
وحب uالن- -ت -ق -ام ،وق -د َق -رن ال -ق -رآاُن
ال -ك -ر Ëق ْ-تَ-ل األن-فسص ب-اإلخ-راج م-ن
الuديارِ؛ فقال – تعاÉfsGCn ƒrdnhn﴿ :– ¤
¿ ºrµo°ùn ØofrGCn Gƒ∏oàobrG
p GCn ºr¡p«r∏nYn ÉænÑràncn
’sGEp √oƒ∏o©nan Éne ºrcopQÉjnOp ø
r ep GƒLoôoNrG hpGCn
 ﴾ºr¡oærep πl«∏p˘bnال - -نسس- -اء ،٦٦ :ولكن
اإلسسÓم يعضسد هذه الفطرة ،ويربط
حب sالوطن بالعقيدة ،وبذلك سسما بهذه
ال - -ف - -ط - -رة؛ ل - -ت- -ت- -فَ- -ق وت- -ك- -رَ Ëال- -لِ- -ه
Óنسسان .كما إاsن دفاع اŸرء عن بلده
ل إ
أام ٌ-ر ي -دع -و إال -ي-ه اإلسسُÓ-م؛ ف-ق-د ج-ع-ل
ا÷هاَد فرضَص ع ٍ
 Úعلى أاهل البلد إاذا
ُهوجموا ،على الرجال والنسساء ،وعلى
الشسباب والشسيوخ من القادرين.
ول- -ق- -د أاق- -ر السس Ó-م فضس -ل ب -عضص
البÓد عاى أاخرى ،فهناك بÓدٌ ثبت
فضسُلها؛ كا◊رم Úالشسريف ،ÚوكبÓد
الشسامِ التي ثبت فضسُلها ‘ الكتاب
والسسsنة الصسحيحة من نحو قوله –

ت- - -ع- - -اiôn°rSGCn …òp˘dsG ¿nÉ˘ën˘Ñr˘°oS﴿ :– ¤
≈dnGEp ΩpGônëndrG ópép°ùr ªndrG ø
n ep Ók«rnd √pópÑr©nHp
É˘næ˘cr QnÉ˘Hn …pò˘dsG ≈˘°ün ˘br’CrnG pó˘ép ˘°ùr ˘˘ªn˘˘drG
 ﴾¬odnƒrMnاإلسسراء ١ :ومن نحو قوله –
صسلى الله عليه وسسلم – لعبد الله بن
حَوالة – رضسي الله عنه – «عليك
َ
ب -الشس -ام؛ ف -إاّن -ه -ا خُÒة ب ِÓ-د ال -ل-ه ‘
أارضس- -ه ،ي -ج -ت -ب -ي إال -ي -ه -ا خَÒت -ه م -ن
َخلقه» ،وثبت فضسلُ هذه البÓد لسسببٍ
ديني؛ كما هو ا◊ال ‘ مكة التي
ت ا◊رام وقِبلُة اŸسسلم،Ú
فيها البي ُ
فقد وsدع رسسوُل الله – صسلى الله عليه
وسسلم – يوم الهجرة مكَة عندما وقف
ع -ل -ى ا◊َْزَورِة وق -ال ي -خ-اطب م-ك-ة:
«وال- -ل- -ه إاsن ِ-ك أاحtب ال -ب Ó-د إا ¤ال -ل -ه،
ب ال- -بÓ- -د إا ،‹sول- -ول أان أاهَ- -ل ِ-ك
وأاح t
ت» ،فكانت
أاخرجو Êمنك ما خرج ُ
ب البÓد إا ¤الله ،ولكنها عندما
أاح s
اسس-ت-ع-ل-ن الشس-رُك ف-ي-ه-ا ،وأاصسs-ر أاهُلها
على الضسÓل ،وعاندوا رسسول الله –
صسلى الله عليه وسسلم – وآاَذْوه وآاذوا
اŸؤوم- -ن ،Úع s-ده -ا الشس -رُع داَر ك -ف -ر،
وأاوجب على اŸؤومن Úالهجرَة منها،
ودع- - -ا اŸاك- - -ث Úف- - -ي- - -ه- - -ا ظ - -اÚŸ
ألن - -فسس- -ه- -م ،ق- -ال – ت- -ع- -اs¿GEp﴿ :– ¤
»ªpdpÉXn áoµn˘FpÓn˘ªn˘drG ºo˘goÉ˘asƒn˘Jn øn˘jòp˘dsG
GƒdoÉbn ºràoærco ºn«ap GƒdoÉbn ºr˘¡p˘°pù˘Øo˘frGCn
GƒdoÉbn ¢
p VQr’Cn r G »ap Ú
n Øp©n°r†àn°ùr eo Éæsco

لسضÓم
فضضائل ا◊ياء ‘ ا إ
ا◊ي -اء ه -و رأاسص ال -فضس-ائ-ل اÿل-ق-ي-ة،
وعماد الشسعب اإلÁانية ،وبه يتم الدين،
وهو دليل اإلÁان ،ورائد اإلنسسان إا¤
ا Òÿوالهدى ،قال النبي الكر – Ëصسلى
حَياءُ َل َيأاِْتي إاِلs
الله عليه وسسلم – «الْ َ
خ ْ-ي ٍ -ر» (رواه ال -ب -خ -اري ومسس -ل -م) ،و‘
ِب َ -
ح -ديث آا َخ -ر« :اْل َ-حَ-ي-اُء َخْ-يٌ-ر ُكt-لُ-ه» (رواه
مسسلم).
خُلق ا◊ياء؛ دsل
وإاذا تخsلق اإلنسسان ِب ُ
ح ْسسن أادبه ،ونقاء سسريرته،
ذلك على ُ
وكمال إاÁانه ،قال صسلى الله عليه وسسلم:
«الْ َ- -ح َ- -ي - -اُء ُشسْ- -عَ- -بٌ- -ة ِمَ- -ن اإلَِÁاِن» (رواه
البخاري ومسسلم) .وقد َمsر النبي صسلى
جٍل مَِن اَألْن َصساِر –
الله عليه وسسلم َعَلى َر ُ
حَياءِ – َفَقاَل له:
َوُهَو َيِعظُ َأاَخاُه ِفي الْ َ
«َدْع ُ-ه؛ َف -إاِsن اْل َ-ح َ-ي -اءَ ِمَ-ن اإلَِÁاِن» (رواه
البخاري ومسسلم).
وبsين ابن القيم – رحمه الله – أافضسليَة
ُخُلِق ا◊ياء بقوله( :وُخلُق ا◊ياءِ من
أافضسل األخÓق وأاجuلها ،وأاعظِمها قدرا ا،
وأاك ِ
Ìها نفعاا ،بل هو خاصسة اإلنسسانية،
فَمْن ل حياءَ فيه ليسص معه من اإلنسسانية
إاsل اللحم والدم وصسورتهم الظاهرة ،كما
أانه ليسص معه من ا Òÿشسيء ،ولول هذا
ÿلق ُ ⁄يْقَر الضسيف ،وُ ⁄يوف بالوعد،
ا ُ
وُ ⁄ت- - -ؤوsد األم- - -ان- - -ة ،وُ ⁄ي - -قضص ألح - -د
حاجة).
ومن فضضائل ا◊ياء :أانه من صسفات
الرuب سسبحانه ،قال النبي صسلى الله عليه
حِيي
وسسلم« :إاِsن َرsبُكْم َ
َ ،Ëي ْسسَت ْ
ي َكِر ٌ
حِي w
ِمْن َعْبِدِه َأاْن َيْرَفَع إاَِلْيِه َيَدْيِهَ ،فَيُرsدُهَما
ِ
ِ
َ
ي» ( صسحيح – رواه ابن
صسْفارا ،أاْو َخائَبَت ْ
ماجه).
ق -ال اب -ن ال -ق-ي-م – رح-م-ه ال-ل-ه( :وأاsم-ا

ák˘˘©n˘˘°pSGhn ¬p˘˘∏s˘˘dG ¢Vo QrGCn ør˘˘µo˘˘˘Jn ºr˘˘˘dnGCn
∂ ºrgoGhnÉCren
n ÄpdnhÉCoan É¡n˘«˘ap Ghôo˘Lp É˘¡n˘ào˘an
s’GEp GÒk˘˘˘°pü˘˘˘en ärAnÉ˘˘˘˘°nShn ºo˘˘˘˘æs˘˘˘˘¡n˘˘˘˘Ln
ApÉ°ùn uædGhn p∫ÉLnôudG ø
n ep Ú
n Øp©n°r†àn°ùr ªodrG
¿ ’nhn ák∏n«Mp ¿nƒ©o«£pàn˘°ùr ˘jn ’n
p Gón˘drƒp˘rdGhn
∂ ¬os∏dG ≈°ùn Yn
n ÄpndhÉCoan π
¿ k «Ñp°nS
n hóoàn¡rjn
¿ GƒvØoYn ¬o∏sdG n¿Écn hn ºr¡o˘ær˘Yn ƒn˘Øo˘©r˘jn
r GCn
 ﴾GQkƒØoZnالنسساء.٩٩ – ٩٧ :
وحب البلد ينبغي أان يكون مقيsادا
بأاحكام الشسرع؛ ف Óيجوز أان يكوَن
ال- -ب- -ل- -د أاحsب إا ¤اŸسس- -ل -م م -ن ال -ل -ه
ورسسولِه وجهاٍد ‘ سسبيله ،وإال كان
اŸرُء مهدادا من الله ،قال – سسبحانه
–ºr˘˘˘co hDoÉ˘˘˘HnGB ¿nÉ˘˘˘cn ¿rGEp rπ˘˘˘˘bo ﴿ :
ºrµo LoGhnRrGCnhn ºrµo foGƒnNr GEphn rº˘cohDoÉ˘æn˘HrGCnhn
ÉgnƒªoàoarônànbrG ∫lGƒnerGCnhn ºrµo ˘JoÒ
n ˘°pû˘Ynhn
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التوبة.٢٤ :
إاّن ّﬁب َ -ة ال -وط -ن وال -دف -اع ع -ن -ه
وابتغاء رفعته؛ هذه كtلها أاموٌر طيبة
وم -ط -ل -وب -ة ،واإلسس Ó-م ي-دع-و إال-ي-ه-ا،
ولكن هذا شسيٌء ،وإاحÓل الوطن sﬁل
العقيدة شسيٌء آاخر؛ فاإلسسÓم ربط
أاتباَعه بعقيدة التوحيد ،قال – تعا:¤

َوَما َكانَ الَْحَياُء ِفي شَشْيٍء ِإا’َ sزاَنُه

حياء الرuب تعا ¤من عبده فنوٌع آاَخر ،ل
ُتدركه األفهام ،ول ُتكuيفه العقول؛ فإانه
حياُء كرٍم وِبxر وجوٍد ،فإانه تبارك وتعا¤
حيي كر Ëيسستحيي من عبده إاذا رفع
إاليه يديه أان يرsدهما صِسفرا ا ،ويسستحيي
أان ُيعuذب ذا شسيبةٍ شسابت ‘ اإلسسÓم).
وا◊ياء من ُخُلِق اÓŸئكة واألنبياء:
قال النبي صسلى الله عليه وسسلم – ‘
عثمان – رضسي الله عنهَ« :أاَل َأاسْسَتِحي
جٍل َت ْسسَتِحي مِْنُه اْلَم َ
Óئَِكُة؟» (رواه
مِْن َر ُ
مسس -ل -م) .وق -ال ال -ن-ب-ي صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسس- -ل- -م« :إاِsن ُم -وسَس -ى َك -اَن َرُج -اَ Óح ِ -ي v-ي -ا
ِ
ِ
ِِ
حَيااء
يٌء؛ اسْستِ ْ
س ِسuتاÒا ،لَ ُيَرى مْن ِجلْده شَس ْ
مْنُه» (رواه البخاري).
وق-د اsت-صس-ف ن-ب-ي-ن-ا ال-ك-ر Ëصس-ل-ى ال-له
عليه وسسلم بهذه الصسفة ا÷ليلة ،فقد
وصسفه أابو سسعيدٍ اÿدري – رضسي الله
ي صسلى الله عليه
عنه – َ بقولهَ :كاَن الsنِب t
حَياءا مَِن اْلَعْذَراءِ ِفي ِخْدِرَها،
وسسلم أاشَسsد َ
جِهِه
َفإاَِذا َرَأاى شَسْيائا َيْكَرُهُه َعَرْفَناُه ِفي َو ْ
(رواه البخاري ومسسلم).
لسضÓم :وبه يتمsيز
وا◊ياء ُخُلق ا إ
اŸسسلمون عن غÒهم؛ لقول النبي صسلى
ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م« :إاsن ِلُ-كu-ل ِديٍ -ن ُخُ-ل-اق-ا،
َوُخُلُق اإلِسْس َ
حَياُء» (حسسن – رواه
ِÓم اْل َ
ابن ماجه).
وا◊ياء ُيفضضي للجّنة :فمن أاعظم
فضس -ائ -ل-ه أان-ه ُي-فضس-ي إا ¤ج-نٍ-ة َعْ-ر ُضس-ه-ا
السسماوات واألرضص ،قال النبي صسلى الله
ح َ-ي -اُء ِم َ-ن اإلَِÁاِن؛
ع- -ل- -ي- -ه وسس- -ل- -م« :اْل َ -
جَفاِء؛
جsنِةَ ،واْلَبَذاُء ِمَن اْل َ
Áاُن ِفي اْل َ
َواإلِ َ
َواْلَ- -ج َ -ف -اُء ِف -ي ال s-ن -ا ِر» (صس -ح -ي -ح – رواه
الÎمذي وابن ماجه).
لخ Ó-ق :لقول
وا◊ي -اء زي -ن -ة ا أ

النبي صسلى الله عليه وسسلمَ« :ما َكانَ
اْل ُ-ف ْ-ح ُ -شص ِف -ي شَسْ-يٍء إاِsل شَس-ا َنُ-هَ ،وَم-ا َك-اَن
اْل َ ِ
يٍء إاِsل َزاَنُه» (صسحيح – رواه
حَياُء في شَس ْ
الÎمذي وابن ماجه).
وا◊ي - -اء ع - -اصض- -م م- -ن اŸع- -اصض- -ي
واŸنكرات :وي-ح-م-ل ع-ل-ى السس-ت-قامة
وال-ط-اع-ة ،وب-دون ا◊ي-اء ي-ه-ب-ط ال-ن-اسص
إا ¤أاوحال اŸعاصسي واŸنكرات ،يقول
النبي صسلى الله عليه وسسلم« :إاِsن ِمsما
ك الsناسُص مِْن َك َ
ِÓم الtنُبsوِة األُوَلى :إاَِذا
َأاْدَر َ
َلْ- -م َتْ - -سس َ -ت ِ-ح؛ َف -اصْس َ-ن ْ-ع َم -ا شِس ْ-ئ -تَ» (رواه
البخاري).
وا◊ياء له ›الت متنّوعة:
أاو ً
ل :ا◊ياء من الله تعا :¤فمن
حياء العبد من ربه عز وجل أان يحفظ
العقَل من أان يكفر بالله ،أاو تدخل ِفكرةٌ
ُمنحرفٌة إا ¤عقله ،وأاْن يحفظ جوفه
عن ا◊رام؛ لقول النبي صسلى الله عليه
حَياءِ»،
حsق اْل َ
حُيوا مَِن الsلهِ َ
وسسلم« :اسْسَت ْ
حْمُد لِsلِهَ ،قاَل:
حِيي َوالْ َ
َقالوا :إاِsنا َلَن ْسسَت ْ
حقs
حَياَء مَِن الsلهِ َ
«لَْي َسص َذاكََ ،وَلِكsن اِلسْستِ ْ
ح َ-ي -اِء :أا َْن َت ْ-حَ -فَ-ظ الs-رأا ْسصَ َوَم-ا َوَع-ى،
اْل َ -
َ
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حَوىَ ،وَتَتَذsكَر اْلَمْو َ
َ
َ َ َ
َ
َوَت ْ
ك زِي َ -ن َ -ة
َوالْ -بِ َ-ل -ىَ ،وَم ْ-ن أا ََراَد اآلِخ َ-رَة َت َ-ر َ
الtدْنَياَ ،فَمْن َفَعَل َذِل َ
حَيا ِمنَ
ك َفَقِد اسْسَت ْ
الs- - -ل - -هِ َح s- -ق اْل َ- -ح َ- -ي - -اءِ» (حسس - -ن – رواه
الÎمذي).
ثانياً :حياء العبد ‘ نفسضه :فيسستحي
من أان ُتشسsوه سُسمعُته ،وها هو النبي صسلى
الله عليه وسسلمَ ،لsما خرج لي ا
Ó؛ لِيوصِسَل
إاحدى زوجاته إا ¤دارها فمّر به رجÓن
فأاسسرعا ،فناداهما قائ ا
َ« :Óعَلى رِسْسِلُكَما
ِ
ِ
ي»َ ،فَ -ق-اَل:
إاِsن َ-م -ا ه -يَ ِصَس -ف s-ي ُ-ة ِب ْ-نُ-ت ُِحَ-يx -
حاَن الsله! َيا َرسُسولَ اللsه! َوَكُبَر َعَلْيِهَما،
سُسْب َ
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عمران،85 :
وأاقام أاخsوَة اŸسسلم Úعلى اإلÁان،
ف - - - -ق - - - -ال – ع- - - -ز وج- - - -ل –ÉªnfsGEp﴿ :
¿  ﴾IlƒnNrGEpا◊جرات١0 :
n ƒæoepƒDrªordG
وŸا رب- - -ط اإلسسÓ- - -م حsب ال- - -وط- - -ن
ب -ال-ع-ق-ي-دة ،رأاي-ن-ا ع-ل-ى م-ر ال-ت-اريِ -خ أان
ال -ذي -ن يصس-ون-ون أاوط-ا َ-ن ه-م ،وي-داف-ع-ون
عنها ،ويرفعون سسمعَتها هم اŸؤومنون
الصس- - -ا◊ون؛ إان ه- - -ذه األوط - -اَن دي - -اُر
اإلسس Ó-م ،واŸسس -ل -م -ون ه -م ُح -م -ات-ه-ا،
وأاح -داث ال-ت-اري-خ ال-ق-ريب ‘ ا÷زائ-ر
تنطق بهذه ا◊قيقة.
وعليه ،فإان الواجب علينا أان نحuبب
الناسص بأاوطانهم؛ حتى يشسعر اإلنسساُن
بالدافع الذي يدفعه إا ¤الولِء لهذا
ال- - - -وط- - - -ن وال - - -دف - - -اع ع - - -ن - - -ه؛ وذلك
ي - -ق - -تضس - -ي،الحÎام وت - -وف Òا◊ري - -ة
ل -ل -ن -اسص ،وت -وف Òا◊ق -وق اŸشس -روع -ة
Óنسس-ان وك-ذل-ك-ت-وف Òاألم-ن والرعاية
ل -إ
Óنسسان وأاسسرته.
الصسحية ل إ
وإات - -اح - -ة اÛال إلب- -داع اŸب- -دع،
وتيسس Òال tسسُبل والوسسائل التي يحتاج
إاليها؛ ليكون عطاؤوه كباÒا ينفع أاsمَته،
وينفع الناسَص جمياعا ،ويجب أان ُيكاَفأا
ع - - - -ل - - - -ى إاب - - - -داع - - - -ه اŸك - - - -اف - - - -أاَة
اÛزئة .و–قيق العدالة لكل فرد
‘ ال- -وط- -ن ،وإانصس- -اف ك -ل ط -ب -ق -ات
الشس- -عب،وÃح -ارب -ة ال -ف -ق -ر وا÷ه -ل
واŸرضص والفسساد.
إان اŸرَء عندئٍذ ل يفuكر ‘ الُبعد
ع -ن وط -ن -ه ،وي -ب-ق-ى ف-ي-ه ،ول ي-ج-ع-ل
Óخرين ،إاsن
ي واŸادي ل آ
عطاءه الفكر s
ال- -ع- -ق- -ول اŸه- -اج- -رَة ،وال- -ك- -ف- -اءاِت
ال - -ع - -ظ - -ي- -مَ - -ة اŸر–ل- -ة إا ¤أاوروب- -ا
وأامريكا سستعود عندما تشسعر بأانها
م-وف-ورُة ال-ك-رام-ة واألم-ن ‘ ب-ل-ده-ا،
ب على أامره ،وا◊مد لله
والله غال ٌ
رب العا.ÚŸ

ي صسلى الله عليه وسسلم« :إاِsن
َفَقاَل الsنِب t
الشsسْي َ
طاَن َيْبُلُغ مَِن اإلِْن َسساِن َمْبَلَغ الsدِم،
ف ِف-ي ُقُ-ل-وِبُ-كَ-م-ا
َوإاِuن -ي َخ -شِس -يتُ أا َْن َي ْ -ق-ذِ َ
شَسْيائا» (رواه البخاري).
ثالثًا :حياء العبد ‘ ›لسضه :ومن
ذلك :أاsل يتكsلم عن خصسوصسياته وأاهله؛
لقول النبي صسلى الله عليه وسسلمَ« :هْل
جل إاَِذا َأاَتى َأاْهَلُه َفَأاْغَلَق َعَليهِ
ِ
ْ
مْنُكُم الsر ُ ُ
َباَبُهَ ،وَأاْلَقى َعَلْيِه سِسْتَرُهَ ،واسْسَتَتَر ِبسِسْتِر
جِل ُسص بَْعَد َذلِ َ
ك َفَيُقوُلَ :فَعْلتُ
الsلهُِ ،ثsم َي ْ
ت َكَذا؟»َ ،ف َسسَكُتواَ .فَأاْقَبَل َعَلى
َكَذاَ ،فَعْل ُ
ِ
حuدُث؟»،
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َف َسسَكْتَن .فقالت امرأاٌةَ :يا َرسُسوَل اللsهِ!
حsدْثَنْهَ ،فَقاَل:
حsدُثوَنَ ،وإاِsنُهsن َلَيَت َ
إاِsنُهْم َلَيَت َ
ك؟»َ ،فَقالَ« :إاِsنَما
«َهْل َتْدُرونَ مَا مَثَُل َذلِ َ
ت شَسْي َ
ك؛ َمَثُل شَسْي َ
طاانا ِفي
َذِل َ
طاَنٍة َلِقَي ْ
ال uسسs -كِ-ةَ ،فَ-قَ -ضس-ى ِم-نَْ-ه-ا َح-اَجَ-تُهَ ،والsناسُص
َيْن ُ
ظُرونَ إاَِلْيِه» (صسحيح – رواه أابو داود).
رابعاا :ا◊ياء من ذوي ا◊قوق :ومنه:
Ÿا رأاى أابو هريرة
ا◊ياء مع الوالدين :و s
– رضسي الله عنه – غÓماا Áشسي مع
رجل ،قال للغÓمَ :مْن هذا منك؟ قال:
أابي ،قال :اسسمع! ل “شِص أامامه ،ول
ب له أاي :ل تكن سسبباا ‘ أاْن يسسبه
تسست s
أاحد ،ول Œلسص قبله ،ول ُتناده باسسمه.
إاذا كان ا◊ياُء ‘ الرجال جميÓا؛ فهو
‘ النسساء أاجمل؛ ألنه لها أاسس Îوأاكمل،
﴿ÉªngoGónMrGEp ¬oJrnAÉ˘én˘an
ق- -ال ال- -ل- -ه ت- -ع -اٍ :¤
 ﴾AÉ«nëràp°rSG ≈∏nYn »°pûªrJnالقصسصص.٢5 :
حِيَية ‘ مشسيها ،غُ ÒمتبخÎة،
أايُ :مسست ْ
ول مظهرة زينة ،فهذا يدل على كرË
عنصسرها ،وُخُلِقها ا◊سسن؛ فإان ا◊ياء
م- -ن األخÓ- -ق ا◊سس -ن -ة ،وخصس -وصس -اا ‘
النسساء.
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خ Òألهدى

عن جابر بن عبدالله رضضي الله عنهما قال:
قال النبي صضلى الله عليه وسضلم« :من مات ل
يشض -رك ب -ال -ل -ه شض -ي -ئ -ا دخ -ل ا÷ّن -ة ،وم -ن م -ات
يشضرك بالله شضيئا دخل النّار» (رواه مسضلم).

جوأبك

عّمـ ـ ـأ
يشسغل ـك

لسضتنجاء؟ و Õيكون؟
‡ا يجب ا إ
^ سسّ :
لسضتنجاء من كل رطب خارج من
^^ ج :يجب ا إ
السض- -ب -ي -ل Úغ ÒاŸن -ي ،وي -ك -ون ب -اŸاء إا ¤أان ي -ط -ه -ر
اÙل ،أاو بثÓثة أاحجار ُينقي بها اÙل ،أاو بهما أاي
لفضضل أان يسضتنجي با◊جر أاو ً
ل
لحجار واŸاء ،وا أ
ا أ
ثم ُيتبعه باŸاء.

أأقوأل مأأثورة

ا◊ب ل يأاتي بعد الّزواج ،ولكنه يتحول لعشضرة
وتعّود ،وهماً أاقوى من ا◊ب.

حكمـ ـ ـ ـة ألع ـ ـ ـدد

ال ّسضقوط إا ¤الهاوية أاّوله زّلة قدم ‘ القّمة.

سضلوك ‘ اŸيزان:

اإ’تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
اإلت-ق-ان سس-مٌ-ة إاسسÓ-م-ي-ة ،ف-ن-حن
ُم -ط -ال -ب-ون ب-اإلت-ق-ان ‘ كّ-ل ع-م-ل
نقوم به ،فإان كان من حّقنا أان نراه
‘ اأع -م -ال غÒن -ا ،ف -م -ن ال -واجب
علينا اأن ُنريه غÒنا ‘ أاعمالنا.
أاخي العامل أاينما كنت ‘ ميدان
عملك أاو ‘ بيتك ،تأاّمل معي هذا
ا◊ديث ال- - -ع- - -ظ- - -ي - -م ال - -ذي رواه
ال -ب -ي -ه -ق -ي« :أام-ا إاّن ه-ذا ل ي-ن-ف-ع
اŸيّت ول ي ُضسّره ،ولكن الله ُيحبّ من العامل إاذا عمل أان
ُيحسسن» ،و‘ لفظ« :إانّ الله ُيحبّ اإذا عمل أاحدكم عما Óأان
ُيتقنه» (رواه البيهقي ‘ ال tسسنـن).
ف-ان-ظ-ر ج-زاك ال-ل-ه خÒا ل-ه-ذا الّ-ت-وج-ي-ه الّ-ن-ب-وي الكرË
بإاتقان العمل حّتى ‘ تسسوية الق Èالذي ل ينفع اŸيّت
بشسيء ،ولكنّه الّتوجيه التّربوي الذي ل ُبّد أان ‚عله ُنصسب
أاعيننا ‘ كّل عمٍل نقوم اأو ُنكلّف به.
فشسريعتنا –ّثنا على التّميّز واإلتقان ‘ العمل ،وتأامرنا
دوما بالبعد عن التّقصس Òواإلهمال ،وأانّ أاعمالنا معروضسة
¬os∏dG iôn«n°ùn an Gƒo∏ªnYrG π
على اÿالِق سُسبحانه وتعاp bohn﴿ :¤
¿ p «r¨nrdG p ºdpÉYn ≈dnGEp n¿hOtônào°nShn
Ö
n ƒæoepƒDrªodrGhn ¬oodƒ°oSQnhn ºrµo∏nªnYn
.﴾َ¿ƒ˘∏o˘ªn˘©r˘Jn rº˘ào˘ær˘co É˘ªn˘Hp ºr˘µo ˘Äo ˘Ñu˘˘æn˘˘«o˘˘an IpOnÉ˘˘¡n˘˘°sûdGhn
فعلينا اأن ُنراقب الله ‘ اأعمالنا و‘ كلّ شسؤووننا ،و‘ حال
التزامنا بعمل يجب علينا القيام به على أاكمل وجه ُيحّبه
الله وُيحبّه خلقه ،وأان ل ُندخل على عملنا – عم ا
 – Óآاخر
قبل إا“ام عملنا ا◊ا‹ اإّل بعد اإ“امه أاو ل يكون ُمعارضساا
ل-ه ،لسس-ي-م-ا إان كّ-ن-ا ن-ت-ق-اضس-ى ع-ل-ي-ه اأج-را ،ف-ن-دع-ه م-همÓ
ونتفّرغ اإ ¤غÒه من أاعمالنا اÿاصّسة ،كما يفعل الكث Òمن
مسس-ؤوول-ي-ن-ا ضس-ع-اف ال-ع-ق-ول ،ف-كّ-ل-م-ا ذه-بت ت-ق-ابل أاحدهم
وجدت مكتبه شساغرا ل ُيبا‹ Ãهامه ،فضس Óعلى إاتقان
أاعماله اأو ا◊رصص على إا“امها ،حّتى “يّعت األمور وبلغنا
مبلغا ل ُنحسسد عليه ‘ الفشسل والّردى.
ويكفي اأن تسستحضسر ما يح ُصسل ‘ حال تسسّيبت ‘ عملك
وتهاونت فيه ،اسستحضسر ما سسيعانيه غÒك حينما تضسّيع
مصسا◊هم بعدم اإتقان عملك ،فكم تأاّزمت حالت اŸرضسى
ب ،وكم ضساع من
بتسسّيب طبيب ل يصسلح أاصس ‘ Óالطّ ّ
تÓميذ وطلبة بتقاعسص أاسستاذ ‘ اأداء مهامه ،بل وكم من
شس-ع-وب ت-عّ-ط-لت ح-ي-ات-ه-م واضس-ط-ربت وضس-ن-كت م-عيشستهم،
وت -أاّزمت ب -تضس -ي -ي -ع ح ّ -ك -ام -ه -م ◊ق -وق -ه-م وع-دم –ّم-ل-ه-م
مسس-ؤوول-ي-ات-ه-م ‘ سس-وسس-ه-م ال ّسس-ي-اسس-ة الّ-رشس-يدة ال ّصسحيحة؟
إاّنه ل يخفى على عاقل أاّن العمل ب Óاإتقان ل ينفع صساحبه
ول ُينتفع به وهو مردود عليه ،بل ُيشسينه ويحُ ّ
ط من قدره،
وينّفر النّاسص من صسنيعه الّناقصص ال ّسسقيم.

األسستاذ مناصسرية عبد ا◊كيم

السسبت  ٠٦جويلية  ٢٠١٩م الموافق الموافق لـ٠٣
ذي القعدة ١٤٤٠هـ

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

ندتادرفايت
يذ
الع ــــــــــــــــورث
ثم
ذي سس امقـــــران
انلـورا

اسشنجـ ـ ـ ـاق
انتمزغ ذقغنون
غسس اك -ن يك وسس -ف ادي -غ-ل سس-م-ك-نسس ،اك-ن ي-ل

إاششاوين ورعاذ تفاقن غنثورث وصشÈن بششام اتو’ الدزاير تانوراث
ثزها اسسناط لو’يث انباثنت ام الو’ياث نالدزاير كامل سسواسس اعز
فو’ون ‚زايرين اوكل ،اسس اق Óثرقد ذيسس لقايلة نتيللي و ن
تدرفايت فتمورثنغ اغلى نـ 132نوسسقاسس نزّكلو اق Óيتغا ويحرق ويفيا
ثمورث نالدزاير ،بصسح الشسياي كامل اذدومشس خاطر ا’ن ارقازن
و◊راير بدن ام ييشسط نلعبذ ذقوذم نفرنسسا وانناسس ديقاج برا روح
اتروحذ.

باتنة :حمزة Ÿوششي

ازغل غف ومذن أاديسس وسس اند اذذكر ثعكمت فلسس ،اكن
اسس نـ 5يوليز  ١٩٦٢ارق Úايدزايرن كامل وذي لوراسس امقران ازهان
يبغ اضسل يضس اذيل وسس،اغذذ انتمزغ اذيون بغذذ اقسسعدن
وفرحن ورفذن لعÓم نالدزاير ذي مونكل امكان نهن Úذالدريث انسس
أاطسس نلحف سسدو ازغل امنكشسمŸ ،عن اقرنسس أانرز ارنكن ،سسزك
وحتى امغارن امقران بشسام اذسسرقن شسي اق Óي Óذقو’ون انسس
ى
ن -زم-ن اطسس ام-ن-كشس-م ادقسس-ذن ث-م-زغ ،اسس-ن-ذن اتسس-رن سس-دو ل-ع-ن
سسي الفرحث نتدرفايت ،اق Óاوشس ÚفÓسس ÓŸين انرواح انسس
ن
و
ي
انسسن ،ذيل ثكلت ذشس اديتسسف ذسسب اكن اديكشسم غسس اكن اسسو
وهاننت فوذم نتمورث انغ  ،وذي باثنت ورعاذ اسساياي غرسس
اسس- -ن- -ذن اذب- -ن أاي- -ن ثسس- -ع ث- -م- -زغ أام ث- -م- -رث أان- -غ اتسس- -ن يسس -ع -ن أاطسس
امكان ذمقران ذقو’ون نشساوين خاطر اتفاكرنت وننهنÚ
نلخ،Òذيل ثكلت اغذذ يسسنكرد ذقذم امنكشسم.
اخفاوننسس ذاقجنا ،وحكان ÷دود انغ سسي اÛاهÚ

ا÷يال Ò‰ا مات عنان وسسوفران سسي ظلم نفرنسسا ومامك ام سسربي وحب Úالدزاير
وفلجال انسس ارق Úاذرار وحاربنت أالد ادوين ثيللي سسذامن.
ورعاذ ثامورث انريسس ،كيمل او’د سسلطان بيطام بريكة ثمروانث ولباسس ‰كان ذي
باثنت اتفاقن غنثورث سسÒتو امكان اق Óجملن اÛاهدين ذالشسهداء –اربان
فرنسسا وحتى Ÿاليث نتمورياي ورعاذ اتافن ثمقÈوين نالشسهداء اق Óثتغيهن
فرنسسا وثجمليهن واثطيشسيهن ذي لبيار وزدو ثمورا اغ Óما Êاهنتغا وثعذبيهن.
وأاسسقاسس العيذ نالدزاير يوسسد ذي الوقث اق Óورعاذ ثمورث انغ ام Úاث ÓدÁا
هوغا ثروا انسس سسÒتو ما Êارق Úذقاسس نـ ٢٢فيفري بشسام ادعوان ا◊ق
انسس- -ن ذال- -ك- -رامث انسس ذي ث- -م -ورث -نسس اق  Ó-تشس -ي -نت ق -ل -ي نÎونسس اق Ó-
اتتحبانشس وفسسدن ذيسس كل ثغاوسسا ثح.Ó
وفلجال نشسياي ارق Úاسسناط بشسام اذن Úالعام كامل بلي ورعاذ الدزاير
ذيسس ارقازن تقيارين اق– Óملنت وهذصسÈن بغ Òاتعان تانوراث
نهن Úذا÷يشس انسس اق Óابد ايذسسن تاومات ذي الثورث هذا ابدد
الدورا ايذشسن بشسام اتر Êالدزاير اتسستقلي ذي ايا اق Óفيانت.

تيلل ـ ـ ـ ـ ـي ندزايـ ـ ـ ـ ـ ـر
“نوننت ندزير اولتوسسي
امني ضسحان غفسس Ÿليان
‚زائريان سسايولوا “و
الظهرة تÔي ” تقبليت ”
تشسرقيت امو Êسسيوتاف
نفرنسسا “ورت ندزير اسسقسس
 1830اتقيم اŸدة تقضسع 100
نسسقسسان.
ا- -Ÿدة  ١٣٢نسس-قسس-ان اسس-تشسهدان
ادنبذر امنكشسم ارم اقسسعدن  130اسسقسسن Ÿعن ذيل ثكلت
دسس للوف انتوات افغان سسوغÓن ايجوران للوف نالكلومÎات ال سسيدي فرج
اغذذ يسسكرد اطرذ ،ون امشسعن تسسغرول اديلن غف ثغز ن
باشس ادران ا’سستعمار يد اجزائريان اقمان اتارن فتمنغغت اتوحصسران ” نسسيدي بنور
 7اسسقسسن يك امزذغ نثمزغ بدند ذقذم امنكشسم ،اصسوضسن
اقمان اشساتن وحدنسسان سسا’عÎاف نقن سسا÷Ôا’ت نفرنسسا.
اكن ادحلن ثمرث و ادبن ثللŸ ،عن اين اوعرن أاثنف ذلÍ
اعافر انتوات يقم يدجور اوليباد ا ¤اسسقسس  ١٩٦٢اتوغان خدمان ايوودام نيوشس امقران
خدمان سسسس Îب Óما ادسسان حد بات ا’ن تدجان كل شسيء يتوغ اربي ددزير .
انتمرث،سس قسسقسس  62ل Íانتمرث يتسسلد غسس انف غر
ادموان دمقرانان انتقراولة اتوغان جروان ا“Óقة –ونا دتدار انتوات اسسكرامان دسسنت
اشسوط اذوطسس يل
وزال دويتلي دتكرداوين اتوغان اتاونان وزال دسسلع غال اوريران يد امقوايان انتوات اتقنان
وين يتسسخذمن يل وين اخصسن 57،اسسقسسن ثمرث
جار الظهرة دتÔي غال ” تقلبليت دتشسرقيت اتوغان ددباب نالثقة دا’مانات اقضسعنت
نثمزغ ثخذم اطسس اسسرفن ذيل ثمسسلت ،ثسسوضس اند
سسوفوسس انتوات غال امقرانان انتقراولة .
ثغل اتسسمرث يسسعن اشسن اسسوطسس غر اثمر ثÈنÚ
فرنسسا باشس اتقيم ادزيرتويد النية انوفصسال انÎي سسالظهرة اتوغ اتشس Óفتواتباشس ادجوران ادسس
امذي أاين يع ثسسرثث اند ثمزغ ثغل ذلقبل بطسس
امبصسح الشسيخ بيوضس اولقبيل سسومرشسيد نزوزي ندزيرانغ ابوي نشس Èاسسيسس .فرنسسا تسسخدم ايولو
ب -ق -ذذن يسس -ن -ذن غ -ف ث -ل -ل ،اتسس -ن اق-ف-ك-ن افسس
ابريدان انوشسعال نتفاوت جار ات اغرسسان دعرابان اسسوفغاد الدعايات امصسبح يوشس امقران
اوطسس انتمر اوكن ادبنت ثلل ،ايق ازكذ اشسن
اولتنسسيوضس.
انتمزغ و سسنجق انسس يفررد ذقغنون نتمر
اوال دزدجرار اولقدي افونعار انتوات تقراولة دتللي ندزير امو Êاو÷ي غ ÒاغÓن ايولوا اغرمان ا’ن
ندنث.
خدمان عمران دسس توات غرسسان فوسس يد “نوننت ندزير وسس ايسسبال امانسس ي Óوسس اسسبال ايتليسس ادون
ايكسسب غ Òباشس ادزير اتوي تلليسس.

ثÈتسس :ع نايت رمضشان

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

آاوال دونزروب:^ َمsد ْ
ن سْسَمsد ْ
ن
ن أاَ’ َرِبي ِإاsقْمَذ ْ
^ ثَ ُسس ْسسِمي َذْدَوا َنتُْموسْسنِي
^ لَ ْ -
ج ُ-روْح sق -اَزْن َح-ل-tوْن أاَواَلْ-ن
sقاَز ْ
ن
ن َرtنو ْ
حْ
ضسَرغْ مِيَقtقول أاُْمنَاغْ
^ َ

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  06جويلية  :1960وجه ا’–اد
العام للعمال ا÷زائري Úنداء من
ت-ونسس ل-ل-ط-ب-ق-ة ال-عاملة الفرنسصية
م-ن أاج-ل ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل ح-ق-ي-ق-ي لصص-الح
إاقرار السصلم ‘ ا÷زائر.
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ألتطلعات أŸششروعة بحاجة إأ ¤جيشس Ãثل أŸوأصشفات أŸهنية

فعلى هذا الدرب سصرنا ،وعلى هداه سصلكنا
اŸسص -لك ال -ذي ح -ق -ق -ن -ا م-ن خÓ-ل-ه ك-ل ه-ذه
األشصواط اÙمودة اŸقطوعة على أاك Ìمن
صصعيد ،هذا اŸسصلك الوطني اÿالصس الذي
نريده أان يكون منارة كل إاطار ‘ ا÷يشس
ال- -وط- -ن- -ي الشص -ع -ب -ي ،ارت -ق -ى ‘ ال -رت -ب -ة و‘
اŸسصؤوولية ،بحيث يتع Úعليه بأان يكون ‘
مسصتوى الثقة التي وضصعت فيه وأان يكون مثال
طيبا يقتدى به عم Óوسصلوكا وأاخÓقا وأان
ي -ك -ون صص -ورة م -ث -ال -ي-ة ل-ه-ذا ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشصعبي.
ف -ج -يشص -ن-ا ب-ح-اج-ة إا ¤م-ن Áث-ل ج-ه-ده-م
إاضصافة فعلية وحقيقية للجهد العام اŸبذول،
ال- -ذي ب -فضص -ل -ه أاصص -ب -ح ال -ي -وم صص -رح ق -وات -ن -ا
اŸسصلحة ‘ ،أاعلى مسصتوياته ،وأاصصبح جيشصنا
يحظى بالحÎام والتوق ‘ Òداخل الوطن
وخارجه ،وإاننا نحمد الله تعا ¤ونشصكر فضصله
على توفيقه لنا وتسصهيل سصبل النجاح.

إأطارأت سشامية  ⁄يكونوأ ‘ مسشتوى
ألثقة ،فاسشتحقوأ أ÷زأء ألعادل
فكل مسصعى وطني نبيل ل يتحقق إال إاذا
ارتقى أاصصحابه إا ¤مصصاف السصلوك اŸهني
ال-ن-ظ-ي-ف ،ف-ت-ل-ك-م ه-ي خ-ري-ط-ة ال-ط-ريق التي
نسصعى بل ونحرصس على أان نسص Òعلى هداها
‘ ا÷يشس الوطني الشصعبي ،ونحرصس على أان
تكون كل هذه اŸفاسصد التي تعا÷ها العدالة
اليوم دروسصا وعÈا نافعة ومفيدة بل ورادعة
لكل ذي عقل وروية.
و‘ هذا الشصأان فإانه من اŸؤوسصف حقا،
ومن غ ÒاŸقبول دينيا واجتماعيا وأاخÓقيا

بفضصل ا’سصتغÓل ا÷يد للمعلومات

توقيف  3عناصشر دعم أ÷ماعات أإلرهابية

‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال - -ت - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸن ّ-ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشص -ع -ب -ي ،إاث -ر ع -م -ل -ي -ات م -ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن

“Ôاسصت وب -رج ب -اج -ي ﬂت-ار/ن.ع)23 ( ،6.
م- -ن -ق -ب -ا ع -ن ال -ذهب وح -ج -زت ( )19م -ول -دا
كهربائيا و( )17مطرقة ضصغط وجهاز كشصف
عن اŸعادن ،باإلضصافة إا )10( ¤أاكياسس من
خليط ا◊جارة وخام الذهب و( )406قرصس
مهلوسس ومركبت )02( Úرباعيتي الدفع.
من جهة أاخرى ،أاحبط حرسس السصواحل
ﬁاولة هجرة غ Òشصرعية لـ ( )05أاشصخاصس
ك- -ان- -وا ع- -ل- -ى م Ïق- -ارب ت- -ق- -ل -ي -دي الصص -ن -ع
بوهران/ن.ع ،2.فيما ” توقيف ثÓثة ()03
مهاجرين غ Òشصرعي Úمن جنسصيات ﬂتلفة
ببشصار/ن.ع.3.

ق.و

أان يصصـل بعضس اإلطارات السصامية إا ¤هذا
اŸسصتوى اŸتـد Êمن الفسصاد على الرغم من
م-ع-رف-ت-ه-م ال-ت-ام-ة ب-ال-قوان Úسصارية اŸفعول،
هؤولء الذين شصغلوا مناصصب عليا ‘ الدولة
ووضصعت ‘ أاعناقهم مسصؤوولية اÙافظة على
اŸصصالح العليا للشصعب ا÷زائري  ⁄يكونوا ‘
مسصتوى الثقة التي وضصعت فيهم ،وهم بذلك
يسص -ت -ح -ق -ون ه -ذا ا÷زاء ال -ع-ادل ال-ذي ن-ال-وه
بالقانون وا◊ق واإلنصصاف.
ف -ال -ع -دل ا◊ازم ،واإلنصص-اف ال-ع-ازم ،ه-م-ا
السصبيل األمثل واأل‚ع نحو تطه ÒالبÓد من
الفسصاد واŸفسصدين على الرغم من اŸعارضصة
الشص-دي-دة م-ت-ع-ددة األشص-ك-ال ،ال-ت-ي م-ا ان-فكت
تبديها بعضس األطراف اŸتضصررة من عمل
ال- -ع- -دال -ة ،ف -م -ن ي -رى ‘ اÙي -ط ال -ف -اسص -د
واŸت-ع-ف-ن سص-ب-ي-ل-ه ‘ –ق-ي-ق ال-ع-يشس ال-رغ-د،
حتى ولو كان على حسصاب الوطن والشصعب،
فإانه سصيعمل على ﬁاربة كل جهد صصادق
ي - -ري - -د ت - -خ - -ل- -يصس ال- -وط- -ن م- -ن ه- -ذا ال ـداء
اŸسصـتـفـحـل.
لقد نسصي كل مفسصد وكل عميل وكل من
يتسصبب ‘ إا◊اق الضصرر بأارضس الشصهداء ،بأانه
طال الزمن أاو قصصر سصينكشصف أامره وسصيخيب
سص- -ع -ي -ه ،واألك -ي -د أان ك -ل م -ن ي -ؤوم -ن Ãي -ث -اق
الشص -ه -داء األب-رار وب-ع-ه-ده-م األز‹ ،سص-يسص-ه-م
بصصدق ‘ مكافحة الفسصاد ،ويشصارك بوفاء
وإاخÓصس ‘ تطه Òا÷زائر من كل عبدة
السصتعمار وأاصصنامه.

ق.و

38°

france prix 1

تفكيك ششبكة من  44ششخصشا وحجز أك Ìمن  320ألف أورو

أاحبطت الفرقة ا’قتصصادية واŸالية
ب -أام-ن و’ي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
ق-وات الشص-رط-ة ب-اŸط-ار ال-دو‹ «ﬁم-د
ب - -وضص - -ي- -اف» ﬁاول- -ة شص- -ب- -ك- -ة دول- -ي- -ة
م-ت-خصصصص-ة ‘ ت-ه-ريب ال-ع-م-ل-ة الصص-ع-ب-ة
ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ﬁور ت- -ونسس – ت -رك -ي -ا،
ان -ط Ó-ق -ا م -ن م -ط -ار قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ح-يث
مكنت العملية من حجز مبلغ ما‹ من
ال-ع-م-ل-ة الصص-ع-ب-ة قدر بـ  321.860أاورو
وت-وق-ي-ف  44شص -خصص -ا م -ن ضص -م-ن أاف-راد
الشصبكة.

‘ ب -ي-ان Ÿصص-ال-ح األم-ن ،ف-إان ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
النوعية ،جاءت بعد معلومات مفادها اسصتغÓل
مسصافر كث Òالتنقل خارج الÎاب الوطني ،لعدة
أاشص-خ-اصس م-ن شص-ب-ك-ت-ه ،ع-ن ط-ري-ق اصص-طحابهم
معه Œاه دولة أاجنبية Ÿبالغ مالية معتÈة من
العملة الصصعبة.
وتب Úمن خÓل التحريات أان عناصصر الشصبكة

جيششنا يحظى بالحÎأم وألتوق Òدأخل
ألوطن وخارجه

 33°وهران

38°

’من قسصنطينة Ãطار ﬁمد بوضصياف
‘ عملية نوعية أ

قسسنطينة /أاحمد دبيلي

هذا الوفاء للعهد والتاريخ ،فتلكم هي ا÷زائر
ب -خصص -ال -ه -ا اŸع -ه -ودة ،وذل -ك -م ه -و ج -يشص -ه -ا
اŸعروف بشصمائله اŸرغوبة.

 30°وهران

الثمن  10دج

ألعدل أ◊ازم وأإلنصشاف ألعازم ،هما ألسشبيل أألمثل وأأل‚ع لذلك

..و 23منقبا عن ألذهب وحجز مركبات وعتاد

 39°ا÷زائر

عنابة

لتطه ÒالبÓد من الفسصاد واŸفسصدين ،الفريق ڤايد صصالح:

‘ إاط - -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره- -اب وب- -فضص- -ل
السصتغÓل ا÷يد للمعلومات ،أاوقفت مفارز
للجيشس الوطني الشصعبي ،بالتنسصيق مع عناصصر
الدرك الوطني ،يوم  03جويلية  2019بكل من
خ-نشص-ل-ة وباتنة/ن.ع ،5.ثÓ- -ث- -ة ( )03ع-ن-اصص-ر
دعم للجماعات اإلرهابية.

 37°ا÷زائر

عنابة

السصبت  03ذو القعدة  1440هـ الموافق لـ  06جويلية  2019م

احتضصن مقر وزارة الدفاع الوطني،
’ول ،حفل مراسصم تقليد الرتب
أامسس ا أ
’وسصمة ،أاشصرف عليه الفريق
وإاسصداء ا أ
ڤايد صصالح نائب وزير الدفاع الوطني
ق -ائ-د أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي،
ب -حضص -ور ق -ادة السص Ó-ح وضص -ب-اط سص-امÚ
ب -وزارة ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ،ح-يث اسص-ت-ه-ل
ح -دي -ث -ه م -ق-دم-ا ال-ت-ه-ا Êوال-تÈي-ك-ات،
راجيا للجميع بأان تكون هذه الÎقيات
وال- -ت- -ك- -رÁاتﬁ ،ف- -زات أاخ- -رى ع- -ل -ى
مواصصلة درب العمل اŸثمر بغية –قيق
‚اح -ات أاخ-رى م-ن شص-أان-ه-ا اŸسص-اه-م-ة ‘
’رت - -ق - -اء Ãك - -ان- -ة ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي
ا إ
الشصعبي إا ¤مصصاف ا÷يوشس اŸتقدمة.
ذك -ر ال -ف -ري -ق ڤ-اي-د صص-ال-ح ان ه-ذا ا◊ف-ل
ال -ب -ه -ي -ج ي-أات-ي ‘ غ-م-رة الح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى
السص -اب -ع -ة واÿمسص Úل -ع-ي-د السص-ت-قÓ-ل وه-ي
الذكرى التي تزرع ‘ أانفسصنا وأاذهاننا معاÊ
ال -نصص -ر اŸب Úوت -ب -عث ف-ي-ن-ا مشص-اع-ر ال-ف-خ-ر
والعتزاز بأا›ادنا وبطولت الرعيل األول
من جيل نوفم ـ ،Èوهي مناسصبة عزيزة نؤودي
من خÓلها واجب العرفان والوفاء والتقدير
ألب- -ط- -ال ا÷زائ- -ر ال -ذي -ن صص -ان -وا ال -ودي -ع -ة،
وح -اف -ظ -وا ع -ل -ى ال -ع-ه-د وم-ا ب-دل-وا ت-ب-دي،Ó-
ونسص -ت-ل-ه-م م-ن-ه-ا ال-ع Èوال-ق-ي-م السص-ام-ي-ة ال-ت-ي
ط-ب-عت شص-خصص-ي-ت-ن-ا ومسصÒت-ن-ا اŸظ-ف-رة ال-تي
ي-ن-ب-غ-ي ال-ت-مسصك ب ـه-ا ،وم-واصص-ل-ة ال-ع-م-ل على
Œسصيدها ،و‚دد فيها العهد الذي قطعناه
أام -ام شص -ه -داء األمسس وال -ي -وم ونÎح -م ف -ي -ه -ا
بخشصوع وإاكبار على الذين وفوا بالعهد مع الله
والوطن.
حيث أاضصاف ‘ السصياق ذاته ،لقد تبنت
القيادة العليا للجيشس الوطني الشصعبي ‘ هذه
السصنوات األخÒة نهج التقييم اŸوضصوعي لكل
ما سصبق من أاعمال ومناهج ومسصارات مهنية
متبناة من قبل ،والقيام Ãا اسصتوجبته نتائج
ه-ذا ال-ت-ق-ي-ي-م السص-ل-ي-م م-ن م-راج-ع-ة ع-قÓ-نية
مسص-ت-ن-دة إا ¤ن-ظ-رة م-ت-بصص-رة وم-ت-واف-قة “ام
التوافق مع اإلسصÎاتيجية التطويرية الشصاملة
ال-ت-ي ج-ع-ل-ن-ا م-ن أاب-ج-دي-ات-ه-ا ﬁط-ات ج-دية
ن -رصص -د م -ن خÓ-ل-ه-ا ك-اف-ة األه-داف ال-واجب
بلوغها ونضصع لذلك كل اإلمكانيات اŸتاحة
ال-ت-ي ت-ك-ف-ل اŸضص-ي ب-ه-ذه اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة إا¤
م -ن -ت -ه -اه -ا ،ف -ب -ه -ذا ال -ن-ه-ج ال-ع-م-ل-ي الصص-ادق
واıلصس وال- -و‘ ل- -ع -ه -د الشص -ه -داء األب -رار،
ارتقى جيشصنا الوطني الشصعبي إا ¤مسصتويات
راقية من الحÎافية ا÷ادة واŸتكيفة مع
خصص- -وصص- -ي- -ات- -ن- -ا ال -ذات -ي -ة واŸنسص -ج -م -ة ك -ل
النسصجام مع متطلبات اŸواجهة الفاعلة لكل
التحديات اÙتملة.
ف-ا÷زائ-ر ب-ع-م-ق-ه-ا ال-ت-اري-خ-ي وا◊ضصاري
العريق ،وبطموح شصعبها األصصيل إا ¤العيشس
اŸتآاخي واÎŸاصس الصصفوف ‘ وطن تشصع
فيه بشصائر اŸسصتقبل اآلمن واŸسصتقر ،قلت،
ا÷زائ- - -ر Ãث- - -ل ه- - -ذه اآلم- - -ال ال - -ع - -ريضص - -ة
وال -ت-ط-ل-ع-ات اŸشص-روع-ة ،ه-ي ب-ح-اج-ة م-اسص-ة
وأاك- -ي- -دة إا ¤ج- -يشس Ãث -ل ه -ذه اŸواصص -ف -ات
اŸهنية ،وÃثل هذا الصصدق مع الذات ،وÃثل
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ينحدرون من ولية ›اورة يقومون بإايداع مبالغ
م-ال-ي-ة ب-حسص-اب-ات-ه-م ال-ب-ن-ك-ي-ة ب-ال-ع-م-ل-ة األج-نبية
وسصحبها مقابل كشصف يسصتظهرونه عند مغادرة
الÎاب الوطني ،ليتم على ضصوئها إاخطار وكيل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة قسصنطينة وبالتنسصيق مع
شصرطة ا◊دود باŸطار ” ،إاعداد خطة تكللت
باإلطاحة ب ـ  43عنصصرا وهم بصصدد التوجه اإ¤
تونسس وتركيا ‘  30من جوان الفارط.
التحقيق اŸعمق مع اŸعني ،Úأاظهر ،أان هذه
اŸبالغ اŸالية ليسصت ملكا لهم وإا‰ا هي ملك
لـ 3أاشص -خ-اصس م-ن ع-ن-اصص-ر ال-عصص-اب-ة ،ي-ق-وم-ون
بتحويلها مقابل عمولة تقدر بـ  5آالف دينار
للرحلة الواحدة مع تغطية ألعباء السصفر ،حيث
” الوقوف على عدة قرائن تؤوكد ذلك ،التحقيق
مكن من توقيف شصخصس آاخر ،كما قاد التحقيق
إا ¤اعتماد عناصصر الشصبكة على تهريب هذه
اŸبالغ الهامة Ãعدل  05إا 6 ¤رحÓت شصهريا.
ب-ع-د اسص-ت-ي-ف-اء إاج-راءات ال-ت-ح-ق-يق ” تقدË
اŸعني Úأامام وكيل ا÷مهورية بتهمة ﬂالفة
ال-تشص-ري-ع وال-ت-ن-ظ-ي-م اÿاصص Úب-الصصرف وحركة
رؤووسس األموال من وإا ¤اÿارج.

تنحدر العصصابة من إاحدى الو’يات الداخلية

ششرطة أوقاسس –ّرر ألفتاة ألقاصشر بعد أختطافها

“كن عناصصر فرقة الشصرطة القضصائية ،ألمن
دائرة أاوقاسس التابعة ألمن ولية بجاية ،نهاية
األسصبوع ،من توقيف ›رم خط Òيبلغ من العمر
 26سص- -ن- -ة ،ت- -ورط رف -ق -ة ث Ó-ث -ة أاشص -خ -اصس ‘
اخ -ت -ط -اف ف -ت -اة ق-اصص-ر ،و–وي-ل-ه-ا إا ¤م-دي-ن-ة
أاوقاسس ولية بجاية.
بحسصب مصصدر مسصؤوول ،تنحدر العصصابة من
إاحدى الوليات الداخلية ،قاموا باختطاف فتاة
بعدما أاشصهر أاحدهم ‘ وجهها سصÓحا أابيضس
«سص -ك ،»Úوه -دده -ا ب -الصص -ع -ود ث -م ” –وي -ل -ه-ا
وإادخالها داخل مسصتودع ،ليتم –ويلها فيما بعد
إا ¤مدينة أاوقاسس بولية بجاية لي ،Óواسصتقروا

‘ غابة قريبة من اŸدينة Ÿدة خمسصة أايام
كاملة ،إا ¤غاية أان “كن عناصصر الشصرطة بعد
–ريات معمقة ،من إالقاء القبضس على اŸتهم
الرئيسصي وسصط مدينة أاوقاسس و–رير الضصحية.
ملف جزائي أا‚ز ضصد اŸشصتبه فيه ،ألجل
قضص -ي -ة اخ -ت -ط -اف واح-ت-ج-از ق-اصص-ر وال-ت-ه-دي-د
بسص Ó-ح أاب -يضس ،م -ت -ب -وع ب -ال -ت -ع -ذيب ال-ب-د Êم-ع
–ريضصها على فسصاد األخÓق ،و” تقدÁه أامام
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة بجاية اıتصس
إاقليميا ،أاين صصدر ‘ حقه أامر إايداع ‘ ،حÚ
مازال بقية أافراد هذه العصصابة ‘ حالة فرار.

بجاية :بن النوي توهامي

2019 ·Ó
كأاسس افريقيا ل أ

أŸنتخب ألبينيني يقصشي «أسشود أألطلسس»

حقق اŸنتخب البينيني مسصاء أامسس بالقاهرة مفاجأاة كبÒة
 2019 ·Óعقب
بتأاهله ا ¤الدور ربع النهائي لكأاسس إافريقيا ل أ
إاقصصائه للمنتخب اŸغربي بضصربات الÎجيح ،كون اŸباراة
انتهت ‘ وقتيها األصصلي واإلضصا‘ بالتعادل . 1 – 1
ويواصصل زمÓء سصيسصينيون اŸغامرة القارية بفضصل هذه
النتيجة الكبÒة ‘ ..ح Úأان اŸنتخب اŸغربي الذي كان من
ضصمن اŸرشصح Úللعب األدوار األو ¤يغادر اŸنافسصة ‘
الدور ثمن النهائي.

كاريكات /ÒعنÎ

