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الموافق لـ  ١٧ذي القعدة  ١٤٤٠هـ

مÒاوي يÎأاسس لقاًء
تقييميا
يÎأاسض وزي- - -ر الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان
وإاصس Ó-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ﬁم-د مÒاوي،
لح-د  21ج-وي-ل-ية ا÷اري ،لقاء
ي -وم ا أ
وط -ن -ي -ا ل -ت -ق -ي -ي -م حصس -ي -ل -ة ع -م -ل -ي-ات
ال -ت -وأام -ة ،وذلك ع -ل -ى السس -اع-ة 08:30
صس- -ب- -اح -ا ،ب -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل -لصس -ح -ة
لبيار بالعاصسمة.
العمومية ‘ ا أ

لقاءان حول الثورة
التحريرية
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
ي- -وم- -ي الث- -ن Úواÿم- -يسض  22و 25
ج - -وي - -ل- -ي- -ة ،ال- -ل- -ق- -اءي- -ن ا÷م- -اع- -يÚ
اŸوسس -ع»381« Úو«Ã ،»382ق -ر اŸت-ح-ف
الوطني للمجاهد ،على السساعة 10:00
لول
صس- -ب -اح -ا ،ح -يث خصسصض ال -ل -ق -اء ا أ
Ÿوضس - -وع «ك - -ي - -ف ي - -ت - -م إاخ - -ف - -اء آاث- -ار
اÛاه-دي-ن خÓ-ل ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية
Ÿن- -ع ال- -ع- -دو م -ن اك -تشس -اف م -واق -ع -ه -م»
والثاŸ Êوضسوع «دور اللجان الشسعبية
‘ الثورة التحريرية».

يحياوي ينشسط ندوة صسحفية
ينشسط اŸدير العام للمسسرح الوطني
لحد
ا÷زائري ﬁمد يحياوي ،يوم ا أ
 21ج -وي -ل-ي-ة ا÷اري ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
لعÓن عن برنامج
سسيتم من خÓلها ا إ
أاي- -ام اŸسس- -رح ل- -ل- -ج- -ن- -وب ‘ ط- -ب- -ع- -ت -ه -ا
لعÓ-ن ع-ن ب-رن-ام-ج
ال -ت -اسس-ع-ة ،وك-ذا ا إ
لف - -ت - -ت - -اح اŸوسس - -م
لن- - -ت - -اج –ضسÒا إ
ا إ
اŸسس-رح-ي  ،2020 / 2019وذلك ع- -ل -ى
السس-اعة  10:00صس-ب-اح-ا ،بنادي اﬁمد
ب -ن ق -ط-اف ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ب-ن-ى ﬁي-ي
الدين بشسطارزي.

لقاء أادبي ‘ مكتبة
«موغ »Úبالبليدة
تنظم مر Ëقماشض ،اليوم ،لقاء
أادب-ي-ا ح-ول ك-ت-اب-ه-ا «آانسسة اŸيÎو»،
« »La demoiselle du métroم - - -ن
م-نشس-ورات «دار ال-قصس-ب-ة»Ã ،ك-ت-بة
«م- -وغ »Úب -ال -ب -ل -ي -دة ،اب -ت -داء م -ن
السساعة  15:00مسساء.

دورة اÛلسس الشسوري
الوطني لـ«حمسس»
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

ت - -ن - -ظ - -م ح - -رك - -ة ›ت- -م- -ع السس- -ل- -م
«ح -مسض» ،ال -ي-وم ،أاشس-غ-ال دورة اÛلسض
الشس -وري ال -وط -ن-ي ال-ت-ي يÎأاسس-ه-ا ع-ب-د
ال- -رزاق م- -ق- -ري ،وذلك ع -ل -ى السس -اع -ة
 14:00ب -ع -د ال -زوال ،ب -ف-ن-دق ال-رايسض
ببلدية اŸرسسى.

18002

بلعيد يشسرف على
التجمع ا÷هوي الثاÊ

موبيليسس يهدي %50
رصسيد على كل تعبئة

ينشسط رئيسض حزب جبهة اŸسستقبل
عبد العزيز بلعيد ،اليوم ،على التجمع
ا÷هوي الثا Êلوليات الشسرق ،وذلك
ع -ل -ى السس-اع-ة  10:00صس-ب-اح-اÃ ،ركز
الÎف -ي -ه ال-ع-ل-م-ي «اŸركب ال-ث-ق-ا‘ ح-ي
النصسر» بباتنة.

ح-ت-ى ي-تسسّ-ن-ى ل-زب-ائ-ن-ن-ا ال-ك-رام ع-يشض
لف- -ري- -ق- -ي
ف - -رح - -ة ال - -ع- -رسض ال- -ك- -روي ا إ
وتشس-ج-ي-ع ال-ف-ري-ق ال-وط-ني ‘ نهائي كأاسض
أا· إاف- -ري- -ق -ي -ا  ،2019ي -ط -ل -ق م-وب-ي-ل-يسض
ع- -رضس- -ا ت- -روي -ج -ي -ا خ -اصس -ا وي -ه -دي %50
رصسيدا إاضسافيا على كل تعبئة.
إابتداًء من اليوم وطيلة  10أايام ،يهدي
م- -وب- -ي- -ل- -يسض زب -ائ -ن ال -دف -ع اŸسس -ب -ق %50
رصسيدا إاضسافيا على كل تعبئة ،صسا◊ة
Ÿدة  7أايام نحو جميع الشسبكات الوطنية.
«دزاير بÓدنا واÿضسرة ديالنا».

عرضس جماعي للفن التشسكيلي
برواق عائشسة حداد
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تواصسل فعاليا
ال-وك-ال-ة ا÷زا ت الطبعة الثانية لـ»سسين
ي مدينة» التي نظمتها
ئ-ري-ة ل -إ
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ب-ال-ت-
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÷ز
وم -وؤسسسس -ة ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،إا ¤ائ-ري ل-ت-ط-وي-ر السس-ي-ن-م-ا
غ-اي-
ة
 25ج-وي-لية ا÷اري.
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عرضس فني بعنوان «إايقاعات
وأالوان جزائرية»

سسهرة غنائية تكرÁا لقامة «الديوان» بن عيسسى
ر برنا›ها الصسيفي بدار عبد اللطيف Ãنحدر إاقامة
‘ إاطا
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ «ارك»،
اŸي -ث -اق ،ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل -إ
لسستاذ موسسيقى الديوان الكب ،Òمعلم
حف Óموسسيقيا تكرÁا أ
ى ،وهذا يوم السسبت  30جويلية  ،2019على السساعة
بن عيسس
 22:00لي.Ó
ك ‘ السسهرة ›موعة من الفرق الفنية ،منها»ديوان
يشسار
ة»شس -ك -يب ب -وزي -دي ،ف -يصس -ل وع-يسس-ى سس-ودا ،Êصس-ادق
ال -ب -ه -ج -
دÁقراطوز والقانا بروجاكت.
هب م-داخ-ي-ل السس-ه-رة ال-ف-ن-ي-ة اŸن-ظ-مة ‘ إاطار «صسيف
وت-ذ
ا÷زائر  »2019لعائلة الفقيد بن عيسسى.
علم أان بن عيسسى بهيج أاحد أاقطاب موسسيقى الديوان
مع ال
يث اشستهر بÎديد هذا الطابع الغنائي حتى رحيله عنا
ببشسار ح
عام  2008عن عمر ناهز  34سسنة.

تنظم مؤوسسسسة فنون وثقافة لولية
ا÷زائ - -ر ،ع - -رضس - -ا ج - -م- -اع- -ي- -ا ل- -ل- -ف- -ن
ال-تشس-ك-ي-ل-ي يشس-ارك ف-يه عقيلة صسا،Ë
ها Êبن سساسسي ،عبد السسÓم شسرفاوي،
نسسيمة ابنون.يسستمر اŸعرضض اŸفتوح
ل -ل -ج -م -ه -ور ب -رواق ع -ائشس -ة ح-داد ،إا¤
غاية نهاية شسهر جويلية ا÷اري.

...ومعرضس برياضس الفتح –ت
عنوان« :نظرة على البحر»
ي -ن -ظ -م دي-وان ري-اضض ال-ف-ت-ح ب-ن-ادي
ف -ران -ز ف-ان-ون ،م-ع-رضس-ا ج-م-اع-ي-ا ل-ل-ف-ن
ال -ب Ó-سس -ت -ي -ك -ي والصس -ور –ت ع -ن -وان»
نظرة على البحر» ،من  10:00صسباحا
إا ¤غاية  20:30لي .Óويسستمر اŸعرضض
إا 31 ¤جويلية ا÷اري.

كاريكات /ÒعنÎ

تنظم أاوبرا ا
ال -ي -وم ،ع -ر ÷زائر «بوعÓم سسايح»،
ضس -ا
وأال-وان ج-زا ف-ن-ي-ا ب-ع-ن-وان «إاي-ق-اع-ات
ئ-ري
ة
»
،
وذلك ع-ل-ى السس-اعة
 19:30مسساء ،بأا
و
ب
ر
ا
ا
÷
زائر.

قافلة –سسيسسية للوقاية من حوادث اŸرور
ي -ن -ظ -م اŸرك -ز
ال-وط-ن-ي ل-لوقاية
لم- - - - - - - - - -ن عÈ
وا أ
ال- -ط- -رق و›م- -ع
سس-ون-اط-راك ،إا¤
غ - -اي- -ة  30أاوت
اŸق- -ب- -ل ،ق- -اف- -ل- -ة
–سسيسسية
ل- - -ل - -وق - -اي - -ة م - -ن
ح - - - - - -وادث اŸرور
–ت شس- - -ع - -ار « ل
ت- -فسس- -د ع- -ط- -ل- -ة
أاطفالك...
ب-ت-ه-ورك» ،ح-يث
تنظم القاقلة ‘ إاطار حمÓت التوعية خÓل موسسم الصسطياف الذي يشسهد
«ارت -ف -اع -ا ره -ي -ب -ا ‘ الضس -ح -اي-ا» ،وه-ي Œوب ع-دة ولي-ات سس-اح-ل-ي-ة م-ن الÎاب
الوطني.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(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
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السصبت  20جويلية  2019م
الموافق لـ  17ذي القعدة  1440هـ

رئيسس الدولة خلل زيارته للمنتخب الوطني بالقاهرة:

أانقل إاليكم آامال  44مليون جزائري للتتويج باللقب اإلفريقي

زار رئيسس الدولة ،عبد القادر
ب---ن صص---ال---ح ،اأول اأمسس ،اŸن---ت--خب
ال---وط---ن--ي ل--ك--رة ال--ق--دم ‘ ،م--ق--ر
اإق-ام-ت-ه ب-ال-ق-اه-رة ،عشص-ي-ة ن-هائي
كاأسس اأفريقيا للأ·  ،2019الذي
ج-م-ع-ه ب-ن-ظÒه السص-نغا‹ ،اأمسس،
Ãل---عب ال---ق---اه---رة ال---دو‹ ع---ل--ى
السص--اع--ة ال-ث-ام-ن-ة مسص-اء ( )20 : 00
بالتوقيت اÙلي.
–دث ب -ن صص -ال -ح،ال -ذي ك -ان م-رف-وق-ا
ب -وزي -ر الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ،روؤوف سص-ل-ي-م
برناوي ووزير الشصوؤون اÿارجية ،صصÈي
ب -وق -دوم ،م -ط -و’ م -ع الÓ-ع-ب Úوال-ف-ري-ق
ال -ت -ق -ن -ي ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي –ت ق-ي-ادة

اŸدرب جمال بلماضصي ،مصصرحا اأنه ⁄
يتوان عن نقل ا’آمال التي يعلقها عليهم
الشص- -عب ا÷زائ- -ري ل- -ل- -ت- -ت- -وي- -ج ب- -ال -ل -قب
ا’إفريقي قائ« Óاأحمل اإليكم رسصالة من
 44م-ل-ي-ون ج-زائ-ري ف-خ-وري-ن Ãسص-ارك-م
وروح-ك-م ال-ق-ت-ال-ي-ة ال-ت-ي “يز ›موعتكم
وما حققتموه ◊د ا’آن».
و‘ ذات السصياق ،قال بن صصالح للناخب
ال -وط -ن -ي ج -م -ال ب -ل-م-اضص-ي اإن م-ن-اصص-ري
اÿضصر وضصعوا فيه كامل ثقتهم ،مضصيفا
اأن ا÷زائري Úاأرادوا «ا’إحتفال» بالفوز
النهائي.
واسصتمع بن صصالح ،خÓل هذه الزيارة،
اإ ¤شص -روح م -ن ط -رف رئ -يسس ال -ف -درال -ي-ة

ا÷زائرية لكرة القدم ،خ Òالدين زطشصي
ب- -خصص- -وصس ع- -م- -ل- -ي -ة ن -ق -ل اŸن -اصص -ري -ن
ا÷زائري Úالذين سصيشصرعون ‘ ا’لتحاق
ب -ال -ع -اصص -م -ة اŸصص -ري -ة اب -ت -داء م -ن ل-ي-ل-ة
اÿميسس اإ ¤ا÷معة.
واسصتحسصن الÓعبون كثÒا زيارة رئيسس
ال -دول -ة ،ح -يث ط -م -اأن -وه ب -اأن-ه-م ك-ان-وا ‘
مسصتوى ثقته بهم وسصيدخلون الفرحة على
الشصعب ا÷زائري.
وكان رئيسس الدولة قد حل صصباح يوم
اÿميسس بالقاهرة ‘ زيارة اإ ¤جمهورية
مصص -ر ال -ع -رب -ي -ة Ãن -اسص -ب -ة ن -ه -ائ-ي ك-اأسس
اإف- -ري -ق -ي -ا ل Ó-أ·  2019ال-ذي سص-ي-ج-م-ع
اŸنتخب الوطني بنظÒه السصنغا‹.

نوه بالتسصهيلت التي قدمتها مصصر للجماه Òا÷زائرية

بن صضالح ُيسضتَقبل من طرف الرئيسس عبد الفتاح السضيسضي

اسصُ-ت-ق-ب-ل رئ-يسس ال-دول-ة السص-ي-د ع-بد
ال - -ق - -ادر ب - -ن صص - -ال- -ح م- -ن ق- -ب- -ل رئ- -يسس
ج-م-ه-وري-ة مصص-ر ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-فتاح
السص -يسص-ي ،أاول أامسس ،ب-ال-قصص-ر ال-رئ-اسص-ي
ب-ال-ق-اه-رة (مصص-ر)Ã ،ن-اسصبة نهائي كأاسس
ل·  2019لكرة القدم الذي
إافريقيا ل أ
ج - -م - -ع اŸن - -ت - -خب ا÷زائ - -ري ب - -ن- -ظÒه
السصنغا‹ أامسس ا÷معة Ãلعب القاهرة
الدو‹ ( 20:00بتوقيت ا÷زائر).
خÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء ال- -ذي حضص -ره وزي -ر
اÿارجية اŸصصري سصامح شصكري رفقة نظÒه
ا÷زائري صصÈي بوقدوم إا ¤جانب سصفÒ
ا÷زائر Ãصصر نذير العرباوي ،هنأا الرئيسس
اŸصص - -ري ن - -ظÒه ا÷زائ - -ري ع - -ل - -ى ت- -أاه- -ل
اŸنتخب ا÷زائري «الباهر» إا ¤نهائي كأاسس
 ·Óالتي –تضصنها مصصر منذ 21
إافريقيا ل أ
يونيو الفارط.
وحسصب ب -ي -ان مصص -ال-ح رئ-اسص-ة ا÷م-ه-وري-ة
فقد أاعرب رئيسس الدولة عبد القادر بن صصالح
عن «شصكره العميق وامتنانه البالغ Ÿا بذلته
مصص -ر ب -ك -اف -ة م -ؤوسصسص -ات -ه -ا وع -ل-ى ت-ق-دÁه-ا

ال -تسص -ه -ي Ó-ت ال Ó-زم -ة وال -ت -ع -اون ال-ك-ب Òم-ع
ا÷م -اه Òا÷زائ -ري -ة ‘ ظ-ل ت-ن-ظ-ي-م ﬁك-م
لكأاسس أا· إافريقيا».
كما أابدى الطرفان ارتياحهما الكب Òحول
ال -ط -ب -ي-ع-ة اŸت-م-ي-زة ل-ل-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
ال -ب -ل -دي -ن الشص -ق -ي -ق ÚواŸت -ج -ذرة ‘ ت -اري -خ

ال - -نضص - -ال اŸشصÎك يضص- -ي- -ف ب- -ي- -ان رئ- -اسص- -ة
ا÷مهورية.
وق- -د ” اسص- -ت- -ع- -راضس أايضص -ا ال -ع -دي -د م -ن
ال-قضص-اي-ا اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات ا’ه-ت-مام
اŸشصÎك وسص -ب -ل ت -رق -ي -ة ال -تضص -ام-ن ال-ع-رب-ي
Ÿواجهة التحديات الراهنة.

مقابلة نهائي كأاسس أا· أافريقيا

ا÷زائر تكفلت Ãصضاريف تذاكر دخول اŸلعب
ت-ك-ف-لت ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة Ãصص-اري-ف
تذاكر دخول ا÷زائريŸ Úقابلة نهائي
ك -اأسس اأ· اأف -ري -ق -ي -ا ل -ك -رة ال -ق-دم ال-ت-ي
ج- -م- -عت مسص- -اء اأمسس ا÷م- -ع -ة ال -ف -ري -ق
ال -وط -ن -ي ب -ن -ظÒه السص -ي -ن-غ-ا‹ ‘ م-ل-عب
ال- -ق- -اه- -رة ال- -دو‹ ،حسصب م -ا ع -ل -م م -ن

مصصدر رسصمي.
اأوضصح اŸصصدر اأنه «‘ اإطار نهائي
الطبعة  32من كاأسس اأ· اأفريقيا لكرة
القدم والتي واجه فيها الفريق الوطني
ن- -ظÒه السص- -ي- -ن- -غ- -ا‹ اأمسس ف -اإن ال -دول -ة
ا÷زائرية تكفلت Ãصصاريف تذاكر دخول

ا÷زائريŸ Úلعب القاهرة الدو‹».
وق- -د ت -ن -ق -ل ا’آ’ف م -ن اŸن -اصص -ري -ن
ا÷زائ -ري Úل -ل-ق-اه-رة Ÿن-اصص-رة ال-ف-ري-ق
الوطني خÓل مقابلة النهائي التي لعبت
ع -ل -ى السص -اع -ة ال -ث -ام -ن -ة مسص-اء ب-ت-وق-يت
ا÷زائر.

عددهم  300حاج ‘ رحلة باŒاه اŸدينة اŸنورة

انطÓق أاول فوج للحجاج من مطار ﬁمد بوضضياف الدو‹ بقسضنطينة
ان- -ط- -ل -ق ،ب -ع -د ظ -ه -ر اÿم -يسس ،أاول ف -وج
للحجاج ‘ رحلة للخطوط ا÷وية ا÷زائرية
ب -اŒاه اŸدي -ن -ة اŸن -ورة (اŸم -ل -ك-ة ال-ع-رب-ي-ة
السصعودية) ،من مطار ﬁمد بوضصياف على
متنها  300حاج وحاجة ،حسصب ما لوحظ.
تندرج هذه الرحلة ضصمن الرحÓت التي
ينظمها الديوان الوطني للحج والعمرة.
ويصصل ›موع عدد الرحÓت إا ¤البقاع

اإ’سص Ó-م -ي -ة اŸق -دسص -ة ان -ط Ó-ق -ا م-ن م-ط-ار
قسص-ن-ط-ي-نة إا 21 ¤رح- -ل -ة وذلك إا ¤غ -اي -ة 2
أاغسص -طسس اŸق -ب -ل ث -م ال-ع-ودة ي-وم  3سصبتمÈ
اŸقبل حسصب ما أاكده نائب اŸدير اÙلي
ل -لشص -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة واأ’وق -اف ع -ب -د ا◊ك -ي -م
خلفاوي.
وقد بلغ عدد ا◊جاج لهذا اŸوسصم من
و’ي -ة قسص -ن -ط -ي -ن -ة م -ا ›م-وع-ه  6336حاج

وحاجة ،حسصب ما أاوضصحه نفسس اŸصصدر.
Óشص-ارة ،ف-ق-د ” تسص-خ Òك-اف-ة ال-وسص-ائ-ل
ل -إ
اŸادي - -ة وال - -بشص - -ري- -ة م- -ن ط- -رف ا÷م- -ارك
ا÷زائرية وشصرطة ا◊دود والهÓل اأ’حمر
ا÷زائري على مسصتوى مطار ﬁمد بوضصياف
ال -دو‹ ل-تسص-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ق-ل ا◊ج-اج ن-ح-و
ال -ب -ق-اع اإ’سصÓ-م-ي-ة اŸق-دسص-ة وذلك ب-حضص-ور
سصلطات الو’ية.
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رئيسس الدولة يرحب باقÎاح تعي Úالشضخصضيات الوطنية للحوار
رحب رئيسس الدولة ،عبد القادر
بن صصالح ،بالقÎاح الذي تقدم به
«م -ن -ت -دى اÛت -م -ع اŸد Êل -ل -ت-غ-ي»Ò
ب -خصص -وصس الشص -خصص -ي -ات ال -وط -ن -ي-ة
التي سصتقود مسصار ا◊وار ،معلنا عن
«م -ب-اشص-رة مشص-اورات» ل-تشص-ك-ي-ل ه-ذا
ال- -ف- -ري- -ق ،حسصب م- -ا اأف- -اد ب- -ه ب -ي -ان
لرئاسصة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان اأنه «تناهى اإ ¤علم رئيسس
ال -دول -ة ف -ح -وى اŸداخ-ل-ة ال-ت-ي ت-ق-دم ب-ه-ا
م -ن -ت -دى اÛت -م -ع اŸد Êل-ل-ت-غ-ي Òي-وم17،
جويلية ،2019واعتÈها خطوة اإيجابية ‘
سص -ب -ي -ل Œسص -ي -د اŸسص -ع -ى ال -ذي اقÎح -ت-ه
الدولة» ،مشصÒا اإ ¤اأن هذا ا’قÎاح من
شصاأنه اأن يكون ‘‘اأرضصية لتشصكيل فريق من
الشصخصصيات الوطنية التي سصتوكل لها مهمة
قيادة مسصار تسصهيل ا◊وار».
وبعد اأن ذكر باأنه «وقوفا عند رغبة
مواطنينا ،وكما اأكد عليه رئيسس الدولة،
ي -ت-ع Úاأن ت-ت-وف-ر ل-دى ه-ذه الشص-خصص-ي-ات
شصروط اŸصصداقية وا’سصتقÓلية واأن ’
يكون لها انتماء حزبي اأوطموح انتخابي،
شصخصصيات تÈز بفعل سصلطتها اŸعنوية
اأو شص -رع-ي-ت-ه-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة ،السص-ي-اسص-ي-ة اأو
ا’جتماعية اŸهنية» ،اأكد اŸصصدر ذاته
اأنه «من هذا اŸنظور ،وشصريطة اأن تبدي

اسصتعدادا لذلك ،تعد الشصخصصيات التي
اقÎحها اŸنتدى موؤهلة “اما ’أداء هذه
اŸهمة النبيلة خدمة لوطننا».
وعليه« ،سصيتم مباشصرة مشصاورات من
اأج -ل ا’إفضص -اء اإ ¤تشص -ك-ي-ل ه-ذا ال-ف-ري-ق
الذي سصيعلن عن تركيبته النهائية قريبا»،
مثلما اأفاد به بيان رئاسصة ا÷مهورية.
و‘ ذات الصصدد ،اعت Èرئيسس الدولة
اأن اÛت- - -م- - -ع اŸد ،Êو»ب - -اأخ - -ذه ه - -ذه
اŸبادرة اÙمودة ،فاإنه يقدم اإسصهاما
م -ل -م-وسص-ا ‘ اإطÓ-ق ح-وار صص-ادق وب-ن-اء،
حوار  ⁄يتوان رئيسس الدولة عن الدعوة
اإليه».
كما ذكر البيان اأيضصا باأن «هذا ا◊وار
هو نفسصه الذي دعا اإليه كذلك ا÷يشس
الوطني الشصعبي واأكد عليه مرارا نائب
وزي- -ر ال- -دف- -اع ال- -وط- -ن- -ي ،رئ -يسس اأرك -ان
ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشص- -ع- -ب- -ي ،م- -ل- -ت- -زم -ا
Ãراف- -ق -ت -ه» ،مشص -ددا ع -ل -ى اأن -ه «ي -ب -ق -ى
السصبيل ا’أوحد لبناء توافق مثمر على
اأوسص- -ع ن- -ط- -اق ‡ك -ن ،م -ن شص -اأن -ه ت -وفÒ
ال -ظ -روف اÓŸئ -م-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
رئاسصية ‘ اأقرب ا’آجال ،انتخابات تكون
وحدها الكفيلة بتمك ÚالبÓد من مباشصرة
ا’إصصÓحات التي هي ‘ اأمسس ا◊اجة
اإليها».

تعزيزا لعلقات الصصداقة ب Úجيشصي البلدين

سضفينة البحث والتكوين التونسضية ترسضو Ãيناء ا÷زائر
‘ إاط- -ار ت- -ن- -ف -ي -ذ ب -رن -ام -ج ال -ت -ع -اون
العسصكري الثنائي ا÷زائري  -التونسصي
رسصت ،أاول أامسسÃ ،يناء ا÷زائر سصفينة
ال-ب-حث وال-ت-ك-وي-ن «خ Òال-دين» A-700
التابعة للقوات البحرية التونسصية.
بهذه اŸناسصبة ،قام قائد السصفينة بزيارة
›املة لقائد الواجهة البحرية الوسصطى .كما
سصيحظى الوفد العسصكري التونسصي بÈنامج
ث -ري م -ن ال -نشص-اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضص-ي-ة،

باإ’ضصافة إا ¤تبادل الزيارات ب Úضصباط من
ال -ط-رف Úع-ل-ى م Ïالسص-ف-ي-ن-ة ال-ت-ونسص-ي-ة واإ¤
اŸدرسصة العليا للبحرية.
يهدف هذا التوقف ،الذي يدخل ‘ إاطار
تعزيز عÓقات الصصداقة ب Úجيشصي البلدين،
إا ¤توطيد التعاون العسصكري وتبادل اÈÿات
ب Úق- -وات- -ن -ا ال -ب -ح -ري -ة وال -ق -وات ال -ب -ح -ري -ة
التونسصية.
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متهم باسصتغلل الوظيفة ،تبديد أاموال عمومية والرشصوة

وضضع الوزير السضابق عمار غول رهن ا◊بسس اŸؤوقت

ي -ت -اب -ع وزي-ر الأشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
السصابق عمار غول ،الذي ” اإيداعه
اأول اأمسس رهن ا◊بسس اŸوؤقت ،بتهم
ت- -ت- -ع -ل -ق اأسص -اسص -ا ب -اإسص -اءة اسص -ت -غ -لل
ال -وظ -ي -ف-ة ،ت-ب-دي-د اأم-وال ع-م-وم-ي-ة
وال -رشص -وة ‘ ›ال اإب -رام الصص -ف -ق -ات
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ،حسصب م -ا اأورده ب -ي -ان
للنائب العام لدى اÙكمة العليا.
اأوضص- - -ح ذات اŸصص - -در اأن - -ه «‘ اإط - -ار
التحقيق اŸفتوح على مسصتوى اÙكمة
العليا ” ،ا’سصتماع ،اأول اأمسس اÿميسس،
من طرف اŸسصتشصار اÙقق اإ ¤عمار
غول ‘ قضصية علي حداد».
واأضصاف البيان اأن اŸتهم يتابع بجنح
«م -ن -ح ع -م-دا ل-ل-غ Òام-ت-ي-ازات غ ÒمÈرة
ع- -ن -د اإب -رام صص -ف -ق -ة ﬂال -ف -ة ل Ó-أح -ك -ام
ال-تشص-ري-ع-ي-ة وال-ت-ن-ظ-يمية ،اإسصاءة اسصتغÓل
الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي
ع-ل-ى ن-ح-و ي-خ-رق ال-ق-وان Úوال-ت-ن-ظيمات،
تبديد اأموال عمومية ،تعارضس اŸصصالح
وال - -رشص - -وة ‘ ›ال اإب - -رام الصص - -ف - -ق- -ات
العمومية».
وق -د اأصص -در اŸسص -تشص -ار اÙق-ق اأم-را
باإيداع اŸتهم رهن ا◊بسس اŸوؤقت.

...وضضع وا‹ العاصضمة السضابق عبد
القادر زوخ –ت الرقابة القضضائية
اسص - -ت - -م - -ع اŸسص - -تشص- -ار اÙق- -ق ل- -دى
اÙكمة العليا ،اأول اأمسس ،اإ ¤وا‹ و’ية
ا÷زائر سصابقا ،عبد القادر زوخ ‘ ،اإطار
التحقيق ‘ قضصية ﬁي الدين طحكوت
ق -ب -ل اإصص -دار اأم -ر ب-وضص-ع-ه –ت ال-رق-اب-ة
القضصائية ،حسصب ما اأفاد به بيان للنائب
العام لدى اÙكة العليا.
وجاء ‘ البيان اأنه «‘ اإطار التحقيق
اŸفتوح على مسصتوى اÙكمة العليا” ،
ي- -وم  2019 . 07 . 18ا’سص -ت -م-اع م-ن ط-رف
السصيد اŸسصتشصار اÙقق اإ ¤زوخ عبد
ال -ق -ادر (وا‹ و’ي -ة ا÷زائ -ر سص -اب -ق-ا) ‘
قضصية ﬁي الدين طحكوت ،اŸتابع بجنح
منح عمدا للغ Òامتيازات غ ÒمÈرة عند
اإبرام صصفقة ﬂالفة لÓأحكام التشصريعية

وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ،اإسص-اءة اسص-ت-غÓ-ل ال-وظ-ي-ف-ة
عمدا من طرف موظف عمومي على نحو
ي -خ -رق ال -ق-وان Úوال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ،ت-ع-ارضس
اŸصص - - -ال - - -ح ،ال- - -رشص- - -وة ‘ ›ال اإب- - -رام
الصص- -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة وت -ب -دي -د اأم -وال
عمومية».
وق -د اأصص -در اŸسص -تشص -ار اÙق-ق اأم-را
ب - -وضص- -ع اŸت- -ه- -م –ت ن- -ظ- -ام ال- -رق- -اب- -ة
القضصائية اŸتمثلة ‘ سصحب جواز السصفر
وا’إمضص- -اء م -رة ‘ الشص -ه -ر اأم -ام -ه .وق -د
اسصتاأنفت النيابة العامة هذا ا’أمر».

...ووا‹ سضكيكدة السضابق بن حسضÚ
فوزي –ت الرقابة القضضائية
اسص - -ت - -م - -ع اŸسص - -تشص- -ار اÙق- -ق ل- -دى
اÙكمة العليا با÷زائر العاصصمة ،اأول
اأمسس ،اإ ¤وا‹ و’ية سصكيكدة سصابقا ،بن
حسص Úفوزي ،وذلك ‘ اإطار التحقيق ‘
قضصية ﬁي الدين طحكوت ،واأصصدر اأمرا
بوضصعه –ت الرقابة القضصائية ،حسصب ما
اأفاد به بيان للنائب العام لذات اÙكمة.
وجاء ‘ البيان اأنه «‘ اإطار التحقيق
اŸفتوح على مسصتوى اÙكمة العليا” ،
ي- -وم  2019 . 07 . 18ا’سص -ت -م-اع م-ن ط-رف
السصيد اŸسصتشصار اÙقق اإ ¤السصيد بن
حسص Úفوزي (وا‹ و’ية سصكيكدة سصابقا)
‘ قضص -ي-ة ﬁي ال-دي-ن ط-ح-ك-وت،اŸت-اب-ع
ب -ج -ن -ح م -ن-ح ع-م-دا ل-ل-غ Òام-ت-ي-ازات غÒ
مÈرة عند اإبرام صصفقة ﬂالفة لÓأحكام
ال-تشص-ري-ع-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ية،اإسصاءة اسصتغÓل
الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي
ع-ل-ى ن-ح-وي-خ-رق ال-ق-وان Úوال-ت-ن-ظ-ي-مات،
تعارضس اŸصصالح ،الرشصوة ‘ ›ال اإبرام
الصص- -ف -ق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة وت -ب -دي -د اأم -وال
عمومية».
وقد اأصصدر اŸسصتشصار اÙقق يضصيف
نفسس اŸصصدر «اأمرا بوضصع اŸتهم –ت
نظام الرقابة القضصائية اŸتمثلة ‘ سصحب
ج -واز السص -ف -ر وا’إمضص -اء م -رة ‘ الشص -ه -ر
اأمامه.
وق -د اسص -ت -اأن -فت ال -ن -ي -اب-ة ال-ع-ام-ة ه-ذا
ا’أمر».
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على هامشس زيارة وزير الداخلية

سشكيكدة تسشتفيد من  10مÓي Òدينار لتجسشيد مششاريع تنموية هامة
أاوضشح دحمون صشÓح الدين وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية ،أان الزيارة التي قادته إا¤
و’ية سشكيكدة تندرج ضشمن مرافقة السشلطات
اÙل -ي -ة ‘ Œسش-ي-د مشش-اري-ع ال-ت-ن-م-ي-ة ،وع-ن أاه-م
ال-ق-رارات ال-ت-ي ات-خ-ذت ل-ف-ائ-دة و’ية سشكيكدة،
’سشبوع اŸاضشي إايفاد
قال الوزير ،إانه ” خÓل ا أ
÷ن -ة ل -ت -قصش -ي اح -ت -ي-اج-ات ال-و’ي-ة وحصش-ره-ا،
إاضش - -اف - -ة إا ¤م - -ط - -الب ب - -عضس اŸواط- -ن Úال- -ذي- -ن
التقيناهم خÓل هذه الزيارة.

سصكيكدة :خالد ألعيفة
قال وزير الداخلية ،إانه ” خÓل األسسبوع اŸاضسي
إايفاد ÷نة لتقصسي احتياجات الولية وحصسرها ،إاضسافة
إا ¤مطالب بعضس اŸواطن Úالذين التقيناهم خÓل هذه
الزيارة ،وهي تخصس مشساريع كبÒة على غرار إاطÓق
مشساريع التهيئة ا◊ضسرية ع Èكل بلديات الولية .38
وب -ع -د السس -ت -م -اع إا ¤انشس -غ-الت اŸواط-ن ،Úط-م-أان
الوزير بأان برنا›ا اسستثنائيا سسيتم وضسعه إل‚از مرافق
ﬁل -ي -ة ج-واري-ة ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب ،ب-ت-خصس-يصس  ٥0ملعبا
جواريا متعدد الختصساصسات ،إا ¤جانب الحتياجات
األخرى التي تقدم بها وا‹ الولية ‘ ›الت عدة ،على
غ-رار مشس-روع إاضس-ا‘ ل-تصس-ف-ي-ة اŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ع-ل-ى
مسستوى دائرة القل ،بنفسس تكلفة اŸشسروع الذي ” وضسع
حجره األسساسس ،خÓل الزيارة ،على مسستوى بلدية فلفلة
والذي يكلف  03مÓي Òدينار جزائري .وأاضساف الوزير
أان ال -ولي -ة اسس -ت -ف -ادت م-ن  10مÓ-ي Òدي-ن-ار ج-زائ-ري،
إلعطاء نقلة نوعية ألن هذه األخÒة تعرف تأاخرا ‘
بعضس اÛالت ،مشسÒا إا ¤أان القرارات سستمضسى بداية
من األسسبوع اŸقبل.
كما اسستفادت الولية من عيادة متعددة اÿدمات
بب Òفرينة بعزابة ،دخلت حيز اÿدمة بعد أان قام الوزير
بتدشسينها ،حيث قدرت قيمة اŸشسروع الذي اسستلم سسنة
 ٢018بـ  70مليون دينار جزائري ،إاذ –توي العيادة
طابقا أارضسيا خاصسا بالسستعجالت ،الطفولة واألمومة
والفحوصسات الطبية وطابقا سسفليا يحوي  Èﬂالتحاليل
الطبية ،األشسعة ومكاتب ،وبعد أان اسستمع الوزير إا¤
عرضس حول وضسعية قطاع الصسحة بالولية قدمه اŸدير
اÙلي للصسحة والسسكان جاء فيه أان ولية سسكيكدة
تتوفر حاليا من حيث اŸرافق على  ٢4عيادة متعددة
اÿدمات و  ٢3قاعة عÓج و  1٢مؤوسسسسة اسستشسفائية.

كما ” تدشس Úمتوسسطة بولكلوك عبد ا◊ميد بنفسس
الزيارة ،حيث أاوضسح الوزير أان السسلطات العمومية تبذل
›ه -ودات ج -ب -ارة م -ن أاج -ل ت -وف Òال -ظ-روف اÓŸئ-م-ة
ل -ل -ت -م-درسس ‘ ك-اف-ة األط-وار خÓ-ل ال-دخ-ول اŸدرسس-ي
القادم ،حيث قامت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية بدورها بعمليات تهيئة شسملت أاك Ìمن
 10آالف مدرسسة.
أاما فيما يتعلق بسسكيكدة فقد ” تخصسيصس  70مليار
سسنتيم من ميزانية الولية لتهيئة وترميم  140مؤوسسسسة
ت -رب -وي -ة ،ك -م -ا –صس -ي  160م -درسس-ة م-زودة ب-ال-ط-اق-ة
الشسمسسية من ›موع  486مدرسسة ‘ انتظار اسستكمال
ال -ب -اق-ي ،م-ؤوك-دا أان ت-وف Òظ-روف ال-ت-م-درسس م-ن شس-أان-ه
تنشسئة جيل يتمتع بكل اŸؤوهÓت ◊مل اŸشسعل وقيادة
مشس -اري -ع ال -ت -ن -م -ي -ة ،ل -ذا وجب ت -ك -ات-ف ج-ه-ود ﬂت-ل-ف
القطاعات ،ذات اŸسسؤوول وضسع حجر األسساسس Ÿشسروع
إا‚از ﬁط -ة ل -تصس -ف -ي -ة اŸي -اه اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ل-ل-م-ج-م-ع
ا◊ضسري فلفلة الذي قدر غÓفه اŸا‹ بـ  ٢70مليار
سسنتيم Ÿدة إا‚از قدرت بـ  ٢4شسهرا تعمل حاليا بقدرة
 %٢٥بعد زيادة  % 08التي أاضسيفت لـ ، %ّ17ومن اŸنتظر
ع- -ن -د اسس -ت Ó-م -ه -ا أان ت -رف -ع م -ن ق -درة م -ع -ا÷ة اŸي -اه
اŸسستعملة بالولية من  17باŸائة حاليا إا 30 ¤باŸائة.
ك- -م- -ا ” ت- -دشس Úمسس- -ب- -ح ع- -يسس- -ى دراوي ب- -اŸركب
الرياضسي  ٢0أاوت  ٥٥بسسكيكدة ،بعد إاعادة تهيئته ،حيث
ي -ع -د ه -ذا اŸرف -ق ا÷واري م-كسس-ب-ا لشس-ب-اب اŸن-ط-ق-ة،
واسستفاد اŸشسروع من إاعادة بÓط ا◊وضس وما جاوره

اسشتحداث مؤوسشسشات مصشغرة ضشمن ا’قتصشاد ا’جتماعي

أرضشية قطاعية مششÎكة Ÿرأفقة ألششباب وأ◊د من ألبطالة

ت -ت -ج -ه ا÷زائ -ر إا ¤ت -ب-ن-ي إاسشÎات-ي-ج-ي-ة
ج- -دي- -دة ‘ ›ال ا’ق- -تصش -اد ا’ج -ت -م -اع -ي
ال -تضش -ام -ن -ي ت -يسش-م-ح ب-ت-ف-ع-ي-ل دور الشش-ب-اب
’خÒة التي ⁄
للقضشاء على البطالة ،هذه ا أ
يعد يكفي ﬁاربتها بقرارات مركزية ،دون
وضشع أاسشسس حقيقة ناجعة تكون نابعة من
ال- - -واق- - -ع ،ح - -يث ” وضش - -ع ،أامسس ،أارضش - -ي - -ة
ق -ط -اع -ي -ة مششÎك -ة Ÿراف -ق -ة ه-ذا ال-ت-وج-ه
ا◊ديث.

جÓل بوطي
تصصوير:فوأز بوطارن

لتحقيق توجه الدولة الرامي إا ¤جعل الشسباب
حلقة فعلية فاعلة ‘ دائرة التنمية اÙلية ،أاكد
وزير العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي تيجاÊ
حسسان هدام ،أانه ” وضسع أارضسية قطاعية مشسÎكة
Ÿرافقة الفاعل ÚاÙلي› ‘ Úال دعم تشسغيل
الشس -ب -اب ب -ولي -ات ‰وذج-ي-ة ق-ب-ل ت-ع-م-ي-م-ه-ا ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني ‘ .ح Úأاكدت وزيرة التضسامن
الوطني واŸرأاة غنية الدالية على ضسرورة تفعيل
هذا التوجه لتحقيق ألهداف اŸرجوة.
وأاوضسح هدام خÓل لقاء ندوة حول «القتصساد
الج- -ت -م -اع -ي وال -تضس -ام -ن -ي» ،أاول أامسس ،ب -ف -ن -دق
ا÷زائ -ر ب -ال -ع-اصس-م-ة ،أان-ه ” وضس-ع ه-ذه األرضس-ي-ة
بÈن- -ام- -ج Œري- -ب- -ي ع- -ل- -ى مسس -ت -وى أارب -ع ولي -ات
‰وذجية ‡ثلة ‘ وهران ،خنشسلة ،بشسار ،عنابة،
ليتم تعميمها على اŸسستوى الوطني ‘ وقت لحق،
بهدف مرافقة الفاعل ÚاÙلي ‘ Úإاطار برنامج
دعم الشسباب والتشسغيل.
ولتحقيق ‚اح هذا اآللية أاوضسح وزير العمل أانه
” تأاسسيسس مشسروع لبناء منظومة متكاملة وشساملة
لÓ-ق-تصس-اد الج-ت-م-اع-ي وال-تضس-ام-ن-ي كآالية جديدة
لتطوير التشسغيل ‘ ›ال التعاونيات ،خاصسة تلك
ال- -ت- -ي ت- -نشس- -ط ‘ ق- -ط -اع -ات ال -ف Ó-ح -ة وا◊رف
والصسناعات التقليدية ،وكذا النشساطات اŸرتبطة
بالتشسغيل ذي الطابع الجتماعي اŸوجه للفئات
الهشسة والذي تسسيÒه وكالة التنمية اÙلية التابعة
لوزارة التضسامن الوطني.
‘ م- - -ق- - -اب- - -ل ذلك اع- - -ت Èه- - -دام الق - -تصس - -اد

الجتماعي والتضسامني Ãثابة فرصسة لسستحداث
نشساطات وتوف Òمناصسب شسغل ضسمن اإلسسÎاتيجية
ال -وط -ن -ي-ة ال-رام-ي-ة إا ¤ت-ن-وي-ع الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي،
مشسÒا إا ¤أان ت- -رق- -ي- -ة الق- -تصس- -اد الج- -ت- -م- -اع -ي
وال -تضس -ام -ن -ي ي -ن-درج ضس-م-ن ا÷ه-ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا
ال -وزارة م -ن أاج -ل ت -رق -ي -ة ال -تشس -غ -ي-ل واسس-ت-ح-داث
م-ؤوسسسس-ات مصس-غ-رة ومسس-اه-م-ة الشس-ب-اب ‘ ت-ن-م-ي-ة
القتصساد اÙلي.
وتشسارك ‘ األرضسية القطاعية اŸشسÎكة وزارة
ال -تضس -ام -ن ط -رف ف -اع -ل ،ووزارة اÿارج -ي-ة ال-ت-ي
تسسهم ‘ تبادل اŸعارف دوليا ،وتلقى دعما من
طرف ال–اد األوروبي .و‘ هذا الصسدد أاكدت
وزيرة التضسامن الوطني واألسسرة وقضسايا اŸرأاة
غنية الدالية على ضسرورة إايجاد سسبل أاك Ìفعالية
لتجسسيد وتطوير القتصساد الجتماعي والتضسامني
كقطاع جديد يركز على ا÷انب الجتماعي ‘
خلق النشساطات ،من خÓل التضسامن ب Úاألفراد.
ويجري العمل حاليا على مسستوى وكالة التنمية
اÙلية حسسب الدالية إلعداد مشسروع إاطار قانوÊ
وتنظيمي لÓقتصساد الجتماعي والتضسامني ،مع
السس -ع -ي إا ¤رسس -م خ -ارط -ة ط-ري-ق ووضس-ع ﬂط-ط
ع -م -ل ح -ول م -راف -ق -ة اŸشس -اري -ع ‘ ه -ذا اÛال
والبحث عن التحديات التي تواجه هذا النوع من
القتصساد على اŸسستوى اÙلي ،لتجاوز العراقيل
و–قيق األهداف.
كما تسسهم وزارة اÿارجية ‘ تعزيز العÓقة مع
بعثة ال–اد األوروبي با÷زائر وهو ما أاكده مدير
أاوروبا بوزارة اÿارجية ﬁمد حناشس ،مؤوكدا أان
ا÷زائ -ر بصس -دد إاط Ó-ق ب -رن -ام-ج شس-ام-ل ‘ ›ال
القتصساد الجتماعي والتضسامني ،قائ Óإان هذا
القتصساد سسيشسكل رافدا جديدا وفعال لمتصساصس
البطالة ،وإانشساء مناصسب شسغل جديدة ‘ إاطار
مقاربة شساملة تراعي التنمية اŸسستدامة والبيئة
وقواعد التضسامن.
من جهته ،قال سسف Òال–اد األوروبي با÷زائر
إان القتصساد الجتماعي التضسامني يشسكل حلقة
هامة لتعزيز مرافقة الشسباب ،داعيا إا ¤مزيد من
ال -ت -ع -اون ب Úب -ل -دان اŸت -وسس -ط ل -كسسب اÈÿات،
و–قيق األهداف اŸرجوة على اŸدى القريب من
خÓل الدعم الكامل لفئة الشسباب.

وفق اŸعاي Òالدولية وإاصسÓح اÙل التقني للمسسبح
وهذا من “ويل الصسندوق الولئي لدعم وترقية مبادرات
الشسباب واŸمارسسة الرياضسية ،بتكلفة تقارب  10مÓيÚ
دينار.
وكان الوزير قد أاشسرف على تدشس Úمقر أامني
جديدة واŸتمثل ‘ األمن ا◊ضسري اÿارجي ببلدية
بوشسطاطة والذي وضسع حيز اÿدمة ،اسستمع خÓلها
لشسروح بخصسوصس اŸشسروع ،أاين تفقد أاجنحة اŸقر
ا÷دي -د ال -ذي سس -يضس-م-ن ال-ت-غ-ط-ي-ة األم-ن-ي-ة لـ 1٢6٥0
نسسمة ،وأاشساد الوزير بدور مصسالح األمن وعلى رأاسسها
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي ،ودع-ى إا ¤الف-ت-خ-ار Ãا
يقومون به ‘ سسبيل حفظ أامن الوطن واŸواطن،
وأاكد على أاهمية السستقبال ‘ مقرات األمن وكل
اŸرافق العمومية الذي من شسأانه تقد Ëخدمة ذات
نوعية للمواطن.
وبهذا تدعمت مصسالح أامن سسكيكدة Ãصسلحة أامنية
جديدة ،ليصسل بذلك عدد الدوائر اŸغطاة أامنيا من
طرف مصسالح الشسرطة بالولية  13دائرة من ›موع 13
Óقسس-ام
أاي ب-نسس-ب-ة ت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ية  ،%100أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
ا◊ضس-ري-ة ف-ت-حصس-ي ال-ولي-ة  09أاقسس-ام حضس-ري-ة ب-بلدية
سس-ك-ي-كدة 0٢ ،قسس -م Úحضس -ري Úب -دائ -رة ع -زاب -ة ،أام-ن
حضسري خارجي بكل من بلدية حمادي كرومة ،فلفلة،
صسالح بوالشسعور ،بوشسطاطة ،الذي كان ﬁل التدشس،Ú
ع -ل -ى أان تسس -ت -م -ر ال -ع -م-ل-ي-ة ل-تشس-م-ل ج-م-ي-ع ال-ت-ج-م-ع-ات
السسكانية.
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أإلنخرأط ‘ مسشعى أ◊وأر

^ جمال أوكيلي

يوجد ا◊وار السسياسسي الذي دعا إاليه رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح ‘ اŸقاربة
التي وصسفها بالعقÓنية والسسليمة ‘ Ÿسساته األخÒة من حيث مسسار التنظيم ول تتوانى
ا÷ه -ات اŸسس -ؤوول -ة اإلع Ó-ن ع -ن ح -ي -ث -ي -ات -ه ‘ أاق -رب وقت ‡ك -ن ل -ل -رأاي ال-ع-ام خ-اصس-ة
الشسخصسيات اŸشسرفة عليه.
وبهذا نكون قد إانتقلنا إا ¤منطق سسياسسي جديد ‘ التعامل أاو معا÷ة تداعيات
األحداث اŸتولدة عن  ٢٢فيفري ،وهذا بإادراج اŸطالب اŸرفوعة ‘ إاطارها النظامي
والرسسمي بعد أان كان يسسمع صسداها ‘ نقاط ﬁدودة الÈيد اŸركزي ،سساحة أاودان ،أاول
ماي ،و‘ أاماكن ﬂتلفة با÷زائر العميقة.
كل هذه ا◊ركية الشسعبية مدعوة أان تع Ìأاو باألحرى تختار ‡ثليها للجلوسس إا ¤طاولة
ا◊وار الشسامل لطرح إانشسغالتها اŸع Èعنها ‘ كل مرة وتتحمل مسسؤووليتها التاريخية ‘
وضسع لبنة إلقامة نظام سسياسسي جديد مصسدره كل هذه الفعاليات الراغبة ‘ رؤوية ا÷زائر
تسس ‘ ÒإاŒاه بناء مؤوسسسسات أاخرى ،تÎجم ذهنيات راغبة فع ‘ Óالتغي ÒاŸرجو ،وفق
قواعد ﬂالفة Ÿا كان سسائدا قبل  ٢٢فيفري أاي العودة إا ¤اŸسسار اإلنتخابي Ãقاييسس
صسارمة مصسدرها الصسندوق وليسس إاعتبارات هي ﬁل إاسستهجان من لدن الشسعب عندما
تتأاثر التشسريعيات أاو اÙليات.
وعلى ا÷ميع اإلنخراط ‘ هذ اŸسسعى الوطني بعد حوا‹  ٥أاشسهر من «ا÷معات»
اŸتتالية ،كل تلك الرسسائل وصسلت إا ¤السسلطات العمومية لذلك كان لبد من البحث عن
فضساء لتجسسيد ما يجري ‘ الواقع ول تبقى عبارة عن صسيحات ‘ واد يسسمع صسداها فقط
‘ غياب آاذان صساغية.
واليوم ،فإان النقاشس السسياسسي بلغ مسستوى عاليا من النضسج والتفهم لدى ا÷ميع بالرغم
من التداخل ‘ سسقف اŸطالب ‘ ،كل مرة عند القفز من شسعار إا ¤آاخر ،وهذا بالذهاب
آاج Óأاو عاج Óإا ¤إاسستشسارة أاولية ما ب Úقادة الرأاي واألفراد اŸهيكل Úوغ ÒاŸهيكل Úأاي
كل من يرغب فعŒ ‘ Óاوز هذه الفÎة من مسسÒة ا÷زائر.
وهذا ا◊وار الوطني الشسامل ل يقصسي أاحدا بل أان الدعوة عامة لكل من يريد ذلك
ليقول كلمته ا◊اسسمة ويخرج من تلك الدائرة الضسيقة ا◊ديث ‘ البÓتوهات التلفزيونية،
اÛالسس اŸغلقة النقاشسات الذاتية– ،ولت إا« ¤مونولوج» كل واحد متمسسك برأايه حاليا
هناك مسسلك مفتوح لنقل تلك األفكار إا ¤إاطار منظم لفائدة البلد.
والهدف من كل هذا هو البحث عن الصسيغ التوافقية التي تؤودي ‘ نهاية اŸطاف إا¤
إانتخاب رئيسس للجمهورية سسريعا وعدم إاضساعة اŸزيد من الوقت بإاسسم ا◊راك أاو التمسسك
ب -اŸواق -ف اŸتصس -ل -ب-ة ب-الشس-روط اŸسس-ب-ق-ة أاو السس-ق-وط ‘ األم-زج-ة السس-ي-اسس-ي-ة السس-ه-ل-ة،
كاŸطالبة بذهاب فÓن وعÓن وﬁاولة فرضس منطق الفراغ اŸؤوسسسساتي.
وإاسستنادا إا ¤الÎكيبة البشسرية اŸكلفة بإادارة ا◊وار فإان هذا اÿيار سسيكون ناجحا ‘
أابعاده الوطنية ألن األمر ل يتعلق Ãطالب حزبية ﬁدودة  ‘ ÎŒكل مرة وإا‰ا اŸهمة
األسسمى هو اÿروج من هذه الدائرة اŸطلبية فقط والتوجه إا ¤صسناعة القرار لفائدة
ا÷زائر.

التوافق حول الششخصشيات التي سشتقود ا◊وار الوطني

منعرج جديد ‘ طريق أÿروج من أألزمة

بÎح -يب السش-ل-ط-ة ب-اقÎاح «م-ن-ت-دى اÛت-م-ع
اŸد Êللتغي »Òلششخصشيات وطنية سشتقود مسشار
ا◊وار –ضشÒا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ية وإاعÓنها
عن مششاورات لتششكيل هذا الفريق الذي «سشيعلن
ع-ن ت-رك-ي-ب-ت-ه ق-ري-ب-ا» ،ي-ك-ون مسشعى اÿروج من
’زم-ة ال-ت-ي ت-ع-يشش-ه-ا ال-بÓ-د م-ن-ذ أاشش-ه-ر ق-د أاخذ
ا أ
’رضش-ي-ة
م -ن -ع-رج-ا ج-دي-دا م-ن خÓ-ل ال-ت-أاسش-يسس أ
توافق Áكن أان تفضشي إا ¤ا’نفراج اŸرجو.
فغداة إاعÓن «منتدى اÛتمع اŸد Êللتغي »Òعن
مبادرته اŸتمثلة ‘ اقÎاح قائمة تضسم  13شسخصسية
وطنية سستوكل لها مهمة الوسساطة وا◊وار ،أاعرب رئيسس
الدولة عبد القادر بن صسالح عن ترحيبه بهذه اÿطوة
التي وصسفها بـ»اإليجابية ‘ سسبيل Œسسيد اŸسسعى الذي
اقÎحته الدولة».
واعت Èبن صسالح الشسخصسيات اŸقÎحة «مؤوهلة “اما
ألداء هذه اŸهمة النبيلة» ،مسستندا ‘ ذلك إا ¤توفرها على
شس-روط اŸصس-داق-ي-ة والسس-ت-قÓ-ل-ي-ة وع-دم الن-تماء ا◊زبي
وابتعادها عن الطموحات النتخابية ،فضس Óعن “يزها
ب-الشس-رع-ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة والجتماعية واŸهنية،
شسريطة أان تبدي اسستعدادا لذلك.
انطÓقا من كل ذلك ،أاشسار رئيسس الدولة إا ¤أانه
سسيتم فتح مشساورات لتشسكيل هذا الفريق الذي «سسيعلن
ع -ن ت -رك -ي-ب-ت-ه ال-ن-ه-ائ-ي-ة ق-ري-ب-ا» ،مشس-ي-دا ب-ه-ذه اÿط-وة
«اÙمودة» التي تبناها اŸنتدى والتي يقدم من خÓلها

«إاسسهاما ملموسسا ‘ إاطÓق حوار صسادق وبناء».
ويظل هذا ا◊وار ،حسسب رئيسس الدولة« ،السسبيل
األوحد لبناء توافق مثمر على أاوسسع نطاق ‡كن ،من
شسأانه توف Òالظروف اÓŸئمة لتنظيم انتخابات رئاسسية
‘ أاقرب اآلجال ،انتخابات تكون وحدها الكفيلة بتمكÚ
ال -ب Ó-د م -ن م -ب -اشس -رة اإلصس Ó-ح -ات ال -ت -ي ه -ي ‘ أامسس
ا◊اجة إاليها».
وكان اŸنتدى قد كشسف عن قائمة تضسم شسخصسيات
وط -ن -ي -ة وسس-ي-اسس-ي Úوأاك-ادÁي-ون و‡ث-ل Úع-ن اÛت-م-ع
اŸد ،Êمرشسح ÚلÓضسطÓع بدور الوسساطة و خلق جو
من «الثقة و التهدئة» ،بغية العمل على إايجاد حلول
للخروج من األزمة التي “ر بها ا÷زائر.
من ب Úهؤولء ،اÙامي مصسطفى بوشساشسي واÿبÒة
‘ القانون الدسستوري فتيحة بن عبو واألكادÁي Úناصسر
ج -اب -ي واسس -م -اع -ي -ل لŸاسس وإاسس Ó-م ب -ن ع-ط-ي-ة ،وك-ذا
ال -ن-ق-اب-ي ال-ي-اسس م-راب-ط وال-ن-اشس-ط-ة ا÷م-ع-وي-ة ن-ف-يسس-ة
◊رشس وا◊قوقية عائشسة زيناي.
كما ضسمت القائمة أاسسماء أاخرى لها وزنها التاريخي
ورصسيدها السسياسسي على غرار اÛاهدة جميلة بوحÒد
ووزي -ر اÿارج -ي -ة األسس-ب-ق وال-دب-ل-وم-اسس-ي أاح-م-د ط-الب
البراهيمي ورئيسسي ا◊كومة السسابق Úمولود حمروشس
ومقداد سسيفي ،باإلضسافة إا ¤رئيسس اÛلسس الشسعبي
الوطني األسسبق كر Ëيونسس.
وق - -د أاب- -دت أاغ- -لب ه- -ذه الشس- -خصس- -ي- -ات اŸقÎح- -ة

اسس -ت -ع-داده-ا إلدارة ا◊وار ال-وط-ن-ي ،م-ع-ل-ن-ة م-واف-ق-ت-ه-ا
اŸبدئية للقيام بهذه اŸهمة،شسريطة أان تبادر السسلطة
بـ»إاج- -راءات ت -ه -دئ -ة ل -زرع ال -ث -ق -ة» وت -وف Òج -م -ل -ة م -ن
الشس -روط ،أاه -م-ه-ا «رح-ي-ل رم-وز ال-ن-ظ-ام وإاطÓ-ق سس-راح
اŸسساج Úالسسياسسي Úومعتقلي الرأاي وفتح الفضساء العام
ووسسائل اإلعÓم اıتلفة أامام جميع اآلراء والتوجهات
بكل حرية» وغÒها.
وباŸقابل ،سسجل البعضس اآلخر –فظه بخصسوصس
اقÎاح اŸنتدى ،على غرار مولود حمروشس الذي أاكد أانه
 ⁄يتم التصسال به و بأانه ليسس معنيا بهذه القائمة .وهو
ا◊ال نفسسه بالنسسبة ÷ميلة بوحÒد التي فندت تلقيها
اتصسال بهذا الشسأان حيث قالت ‘‘ل Áكنني أان أاكون جزءا
من ›موعة من األشسخاصس خدم بعضسهم السسلطة».
و ‘ رده حول ذلك ،أاوضسح اŸنتدى أانه ” التواصسل
مع العديد من هذه الشسخصسيات وا◊صسول على موافقتها
وق -ب -ول -ه -ا الن -خ -راط ‘ اŸسس -ع -ى .أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق
باÛاهدة بوحÒد ،وأاحمد طالب البراهيمي ومولود
ح-م-روشس ف-إان ال-ه-ي-ئ-ة ه-ي ال-ت-ي اقÎح-ت-ه-م م-ب-اشس-رة ‘
القائمة «Ÿا Áثلونه من رمزية وقبول شسعبي» ،مشسددا
على أانه «ل نسستطيع خوضس مسسار ا◊وار بدون هذه
ال -ن -وع-ي-ة م-ن ال-رج-ال وال-نسس-اء ال-ذي-ن نشس-ي-د Ãواق-ف-ه-م
ونحÎم قراراتهم وآاراءهم ونبقى رهن إاشسارتهم» ،مع
التأاكيد على أان «اŸهم أان مسسار ا◊وار يأاخذ طريقه
للخروج من األزمة وتنتصسر ا÷زائر».

أابدت أاغلب الششخصشيات الوطنية التي رششحها
اŸن -ت -دى اŸد Êل-ل-ت-غ-ي Òل-ل-ق-ي-ام ب-دور ال-وسش-اط-ة
’زم- -ة
وإادارة ا◊وار ال - -وط- -ن- -ي ل- -ل- -خ- -روج م- -ن ا أ
السشياسشية التي “ر بها البÓد ،موافقتها اŸبدئية
للقيام بهذه اŸهمة ،واششÎطت أان تبادر السشلطة
بـ»إاجراءات تهدئة لزرع الثقة».
و‘ ه - -ذا الصس - -دد ،ع Èرئ - -يسس اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي
الوطني األسسبق كر Ëيونسس ‘ بيان نشسره عقب اإلعÓن
عن قائمة الشسخصسيات الوطنية  13التي هو من ضسمنها،
عن «ترحيبه واسستعداده» للقيام بدور الوسساطة وا◊وار
وق- -ال إان «ه -ذه اŸب -ادرة ج -زء م -ن ع -م -ل -ي -ة ال -وسس -اط -ة
السسيادية ب Úأابناء الوطن ،وعليه فهي تتناسسب مع روح
اŸطالبات اŸشسروعة ÓŸي Úا÷زائري Úالذين خرجوا
إا ¤الشسوارع للتعب Òعن غضسبهم والرغبة ‘ التغي.»Ò
واسستطرد كر Ëيونسس بالقول»،إادراكا مني أان اŸأازق
السسياسسي الذي نعيشس فيه يحمل ﬂاطر كبÒة ،ما زلت
م-ق-ت-ن-ع-ا أان-ه ف-ق-ط ن-ه-ج ال-وسس-اط-ة وال-ت-واصس-ل م-ع جميع
ا÷هات الفاعلة ‘ اÛتمع هو القادر على الوصسول إا¤
نتيجة سسلمية تلبي توقعات ا÷زائري ،Úوعليه آامل أان
أاكون جديرا بالثقة التي وضسعت ‘ شسخصسي».
ومن جانبه ،أاعرب اÙامي مصسطفى بوشساشسي
ع -ن شس-ك-ره لشس-ب-اب اŸن-ت-دى اŸد Êل-ل-ت-غ-ي Òع-ل-ى
اقÎاح اسسمه ضسمن الشسخصسيات الوطنية للحوار،

وقال ‘ منشسور له ع Èالفايسسبوك «إانني كمبدأا
ع- -ام أاع- -ت- -ق- -د ب -أان ا◊وار ه -و ال -وسس -ي -ل -ة اŸث -ل -ى
وا◊ضس -اري -ة ل -ل -خ -روج م -ن الأزم -ة ال -ت -ي ت-ع-يشس-ه-ا
ا÷زائر اليوم».
ويرى بوشساشسي أانه «من الضسروري» توفر شسروط
قبل الدخول ‘ أاي حوار وهي «ضسرورة رحيل رموز
ال- -ن- -ظ- -ام ،إاطÓ- -ق سس -راح اŸسس -اج Úالسس -ي -اسس -يÚ
ومعتقلي الرأاي ،فتح الفضساء العام ووسسائل اإلعÓم
اıتلفة أامام جميع اآلراء والتوجهات بكل حرية
ورفع كافة القيود اŸسسلطة على اŸتظاهرين».
وبدوره قال اÿب Òالقتصسادي اسسماعيل لŸاسس
‘ تصس -ري -ح لـ»وأاج» ،إان ورود اسس -م -ه ضس -م -ن ال -ق-ائ-م-ة
«شسرف كب ،Òعلى اعتبار أانني كنت من الداع Úإا¤
ا◊وار منذ انطÓق ا◊راك الشسعبي و” التصسال بي
منذ أاسسابيع للقيام بهذه اŸهمة» ،مؤوكدا أان اÿروج
من األزمة السسياسسية «ل بد أان يكون من خÓل حوار
ج- -اد ي- -ؤوسسسس ÿارط- -ة ط- -ري- -ق م- -وح- -دة Œم- -ع ك -ل
األطراف».
ومن جهتها ،أاكدت اıتصسة ‘ القانون الدسستوري
فتيحة بن عبو ،أانها أاعطت «موافقتها اŸبدئية» بعد أان
” التصس -ال ب -ه -ا م -ن ط -رف اŸن -ت -دى اŸد Êل-ل-ت-غ-ي،Ò
معتÈة أان «ا÷زائر ‘ منعرج خط Òيسستدعي تقدË
تنازلت من كل األطراف وا÷لوسس على طاولة ا◊وار».

وق- -ال ال- -ن- -ق -اب -ي ال -ي -اسس م -راب -ط ،إان م -ب -دأا ا◊وار
والوسساطة ينبغي أان يكون ‘ مقدمة انشسغالت كافة
الفاعل Úالسسياسسي Úو‡ثلي اÛتمع اŸد Êوالسسلطة،
مؤوكدا أانه يدافع عن هذا اŸبدأا ألنه «يعت Èالسسبيل
الوحيد للخروج من األزمة السسياسسية ا◊الية».
أاما اıتصس ‘ علم الجتماع ناصسر جابي ،فÒى أان
«ا◊وار ل Áك - -ن أان ي- -ت- -ح- -ق- -ق دون –ق- -ي- -ق م- -ط- -الب
ا÷زائري ،Úمثل رحيل الشسخصسيات غ ÒاŸرغوب فيها،
واإلف -راج ع -ن سس -ج-ن-اء ال-رأاي ،ووق-ف اŸضس-اي-ق-ات ضس-د
ا◊راك وغÒها».

أغلبية ألششخصشيات أŸقÎحة تعلن عن موأفقتها أŸبدئية

مولود حمروشش وجميلة بوحÒد ينفيان ألتصشال بهما
وب- -اŸق -اب -ل ،أاك -دت ب -عضس الشس -خصس -ي -ات ال -وط -ن -ي -ة
–فظها على اŸبادرة التي أاطلقها اŸنتدى ،على غرار
رئيسس ا◊كومة األسسبق مولود حمروشس الذي أاوضسح أانه
« ⁄يتم التصسال بي ولسست معنيا» بهذه القائمة التي
أاعلن عنها عبد الرحمان عرعار األربعاء اŸاضسي.
كما نفت اÛاهدة جميلة بوحÒد تلقيها اتصسال
لÓنضسمام إا 13 ¤شسخصسية اŸقÎحة وأاشسارت ‘ بيان
لها إا ¤أانها «تفاجأات» بورود اسسمها ضسمن هذه القائمة،
حيث قالت «علمت باسستغراب وجود اسسمي ضسمن قائمة
األشس -خ -اصس اŸسس -ؤوول Úع-ن ت-ن-ظ-ي-م ح-وار ب Úالسس-ل-ط-ة
وا◊راك الشسعبي».
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الكأاسس اإلفريقية والفريق الوطني حاضسران ‘ البليدة
جاءت أŸسضÒة ألسضلمية للحرأك
ألشض-ع-ب-ي أ◊ضض-اري ‘ ج-م-ع-ت-ه رق-م
 22ب -ال -ب -ل -ي -دة‡ ،زوج -ة ب -أال-وأن
ألفريق ألوطني وﬁاربي ألصضحرأء،
ردد أŸشضاركون أŸتظاهرون شضعارأت
ق- - - - -دÁة ج - - - -دي - - - -دة ،ت - - - -رك - - - -زت
ب -اÿصض -وصس ،ح -ول أل-تشض-دي-د ع-ل-ى
–قيق مطالب ألشضعب.

البليدة :لينة ياسسمÚ
‘ شسعارأت بدت أحيانا طريفة ‘ لون
إأب -دأع -ي سس -اخ -ر ،ج-اءت أ÷م-ع-ة ‘ 22
ألبليدة– ،مل رسسائل مباشسرة ،من رفضض

أ◊رأك ألشس- -ع -ب -ي ل -ل -ح -وأر دون –ق -ي -ق
وŒسس- -ي- -د م- -ط- -الب ألشس -عب ،ح -يث ق -ال
أŸشس- - - - - - - - -ارك - - - - - - - -ون ‘ أŸسسÒة ،أن «ل
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ب -دون ح-وأر ،و»ل ل-ل-ح-وأر
ب - -دون ح - -ري - -ة أل - -رأي» ألشس- -عب ي- -رفضض
أللتفاف على مطالبه» ،ويؤوكد على رحيل
بقية ألعصسابة ،لتأاتي ألشسعارأت أ÷ديدة
ملونة ‘ قميصض عناصسر ألفريق ألوطني،
حاملة بدورها رسسائل مباشسرة ،تلخصست
‘ أن ﬁرز ه- - -و “ث - -ي - -ل ل - -ل - -م - -ادة ،0٧
وألÓ-عب بÓ-ي-ل-ي ه-وإأسس-ق-اط ل-ل-م-ادة ،0٨
وه -م -ا أŸادت -ان أل -دسس -ت -وري -ت -ان ،أل-ل-ت-ان
تنصسان على أن ألسسيادة للشسعب ،وألشسعب
هومن يختار.

للوأن ألوطنية
بنكهة أ أ

اŸسسÒة  22بنفسس اŸطالب بسسطيف
 ⁄ي - -ت - -وق - -ف أ◊رأك ألشض- -ع- -ب- -ي
أ÷زأئري عن خلق عنصضر أŸفاجأاة
من مسضÒة إأ ¤أخرى ،وأ÷معة 22
ك -انت ب -ن -ك -ه -ة أن -تصض -ارأت أل -ف -ري -ق
أل- -وط- -ن -ي وأ◊ل -م ب -اف -ت -ك -اك ك -أاسس
 ،·Óوب -أال -وأن أل -رأي -ة
إأف- -ري- -ق -ي -ا ل  -أ
أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي زي-نت سضاحة ألÈيد
أŸركزي وألشضوأرع أÛاورة لها.

فريال بوشسوية
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي
ألشس- -عب أ÷زأئ- -ري وك- -ع- -ادت -ه ك -ان ‘
أŸوعد ،أمسض ،وشسارك ‘ أ÷معة ألثانية
وألعشسرين من أ◊رأك ألشسعبي أŸسستمر
منذ  22فيفري ،رغم ترقبه Ÿبارأة نهائي
 ·Óبشسغف كب ،Òلسسيما
كأاسض إأفريقيا ل أ
وأن -ه ث -الث ن -ه -ائ -ي وق -د ي -ك -ون أل -ت-ت-وي-ج
بالكأاسض ألثانية بعد كأاسض .1990

وألن أ◊رأك جاء متزأمنا مع مقابلة
رياضسية مصسÒية ،فإان ألشسعارأت جاءت
منسسجمة «نريد مسسك أÿتام أن تكون
ألكحلوشسة جزأئرية ...ورئيسسا عادل يأاتي
ع -ن ط -ري -ق ألصس -ن -دوق»« ،م -رح -ب-ا ب-أاه-ل
أ◊وأر إأذأ ك -انت ل -دي -ه -م ن -فسض أل -دم-وع»
م- -رف- -وق- -ة بصس- -ورة –م- -ل دم -وع لع -ب -ي
أŸنتخب ألوطني من أجل أ÷زأئر.
وقد شسرع أŸشساركون ‘ أ◊رأك ‘
ترديد ألشسعارأت منذ ألسساعة  11صسباحا
م - -ن ط - -رف شس - -ب - -اب ونسس - -اء وﬂت - -ل- -ف
ألشسرأئح ،بأاعدأد متوأضسعة قبل أن يزدأد
توأفدهم بعد صسÓة أ÷معة كما جرت
أل- -ع -ادة ،دو‰ا أح -تسس -اب أل -ذي -ن ق -دم -وأ
سسريعا لتسسجيل حضسورهم قبل ألتنقل إأ¤
م -ل-عب  5ج -وي -ل -ي-ة أل-ذي ” ف-ت-ح-ه أم-ام
ألشس-عب –سس-ب-ا Ÿت-اب-ع-ة م-ق-اب-ل-ة أل-نهائي
أإلفريقي.
ب - - -اŸوأزأة م- - -ع ذلك ،غصست كÈي- - -ات

شس -وأرع أل-ع-اصس-م-ة ب-السس-ي-ارأت أل-ت-ي ع-ل-ى
متنها مناصسرو ألفريق ألوطني ،يرددون
أغا ÊأŸنتخب وأÓŸعب ويتمنون ألفوز
لـ»أÿضسرأ» متفائل Úبفوز أ◊رأك ألذي
ح -ق -ق أب -رز أه -دأف -ه ‡ث -ل -ة ‘ أل -ت -غ-يÒ
ألشس- -ام -ل وك -انت أل -ب -دأي -ة ب -ع -دم ت -رشس -ح
ألرئيسض أŸسستقيل لعهدة خامسسة ،قبل أن
ي -رت -ف -ع سس -ق -ف أŸط -الب إأ ¤أŸط -ال -ب -ة
باÙاسسبة.
وعلى غ Òألعادة  ⁄يتم رفع شسعارأت
سس -ي -اسس -ي -ة ،أمسض ،ب -ع -دم -ا ط -غ-ى أ◊دث
ألرياضسي على ألسسياسسي ،لتكون أŸزأوجة
ب Úألرياضسة وألسسياسسة من خÓل مطالبة
ألسس -ي -اسس -ي Úب -أان ي -ك -ون -وأ ب -ن -فسض أل -روح
ألقتالية ألتي –لى بها أفناك أ÷زأئر ‘
 ،·Óم-ن أج-ل ج-زأئ-ر
ك -أاسض إأف -ري -ق -ي -ا ل -أ
Óجيال ألصساعدة
أفضسل Ãسستقبل وأعد ل أ
أجيال ألغد.

–تضضنها مسضتغا Âأليوم

ندوة وطنية حول ﬂارج األزمة السسياسسية ‘ ا÷زائر
ت -ن -ظ-م ،أل-ي-ومÃ ،سض-ت-غ-ا ،Âن-دوة
لزم- - -ة
وط- - -ن- - -ي- - -ة ح- - -ول «ﬂارج أ أ
ألسض -ي -اسض -ي -ة» أل-ت-ي ت-ع-يشض-ه-ا أل-بÓ-د،
وأوضض -ح أسض -ت -اذ ألق -تصض -اد ب-ج-ام-ع-ة
عبد أ◊ميد بن باديسس (مسضتغا)Â
ألدكتور زين ألدين قدأل ‘ تصضريح
ل- -وأج أن «ه- -ذه أل- -ن- -دوة أل -وط -ن -ي -ة
سض -ي -نشض -ط -ه -ا ع -دة ب -اح -ث ÚوخÈأء
ق -ان -ون -ي Úم -ت -خصضصض ‘ Úأل -ق -ان-ون
لن -ظ-م-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة
أل -دسض -ت -وري وأ أ
قادم Úمن عدة وليات ومؤوسضسضات
جامعية من بينها مسضتغا Âوغليزأن
وألشضلف وأ÷زأئر ألعاصضمة».

تتمحور هذه ألندوة ألسسياسسية  -وفقا
ل- -ل- -دك- -ت- -ور ق- -دأل -ح- -ول ألج- -ت- -ه -ادأت
أل-ق-ان-ون-ي-ة أŸم-ك-ن-ة ل-ت-ف-ادي حالة ألفرأغ
أل - -دسس- -ت- -وري وآأل- -ي- -ات ت- -ع- -دي- -ل ق- -ان- -ون
ألن -ت -خ -اب -ات أ◊ا‹ وتشس -ك -ي -ل أل -ل -ج -ن -ة
Óشس-رأف وأŸرأق-ب-ة وت-ن-ظيم
أŸسس-ت-ق-ل-ة ل -إ
ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ية أŸقبلة باعتبارها
مطلبا شسعبيا للحرأك ألوطني.
وسسيتم خÓل هذأ أللقاء ألذي ينظم
Ãبادرة من أكادÁي Úوأسساتذة جامعيÚ
شس- - -رح ﬂت- - -ل- - -ف أŸوأد أل - -دسس - -ت - -وري - -ة
وأل-ق-ان-ون-ي-ة ،أل-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-وضس-عية
ألسس -ي -اسس -ي -ة ل -ل -ب Ó-د م-ن-ذ ب-دأي-ة أ◊رأك

ألشسعبي ‘  22فÈأير أŸاضسي مع أقÎأح
ودرأسس -ة أıارج أل-ق-ان-ون-ي-ة وألسس-ي-اسس-ي-ة
أŸم -ك -ن -ة ‘ ه-ذأ أل-ظ-رف ألسس-ت-ث-ن-ائ-ي،
يضسيف ذأت أŸتحدث.
ومن أŸنتظر أن يشسارك ‘ هذه ألندوة
ألوطنية ألتي تقام بالقاعة أ◊مرأء بدأر
أل -ث -ق -اف -ة «ول -د ع -ب -د أل -رح -م -ن ك -اك -ي»،
وأشسÎطت أن يكون جميع أŸتدخل ÚغÒ
م -ت -ح -زب Úلسس -بب م -وضس -وع -ي زه-اء 250
شس -خصض Áث -ل -ون أل-ع-دي-د م-ن أل-ف-ع-ال-ي-ات
وأ◊سساسسيات فضس Óعن أ◊رأك ألشسعبي
وأل -ط Ó-ب -ي وأل -ن -ق -اب -ي ،ك -م -ا أشس -ار إأل-ي-ه
أŸنظمون.

ل-ل-ج-م-ع-ة أل-ث-انية وألعشضرين على
أل -ت -وأ‹ شض -ه -دت م -دي -ن -ة سض-ط-ي-ف،
أمسس ب- -ع -د صض Ó-ة أ÷م -ع -ة ،مسضÒة
سض-ل-م-ي-ة أسض-ت-ق-رت ك-ال-ع-ادة أمام مقر
أل -ولي-ة ن-ظ-م-ه-ا م-وأط-ن-ون ‘ ،إأط-ار
أ◊رأك ألشض-ع-ب-ي ألسض-ل-م-ي أŸتوأصضل
منذ  22فÈأير أŸاضضي.

سسطيف :نورالدين بوطغان
وقد ردد أŸتظاهرون وحملوأ لفتات
عليها شسعارأت بنفسض أŸطالب ألسسابقة

ع -م -وم -ا ،ت -دع -وأ ¤إأق -ام -ة دول -ة م-دن-ي-ة
دÁقرأطية ليسض فيها أسستبدأد ول فسساد،
مع متابعة كل أŸفسسدين وإأبعادهم عن
أ◊ك - -م ،ك- -م- -ا ط- -ال- -بت لف- -ت- -ات أخ- -رى
باإلسسرأع ‘ أ◊ل من أجل –قيق ألنمو
ألقتصسادي وألجتماعي.
وقد تزأمنت أŸسسÒة مع حركة Œارية
نشس -ي -ط -ة ‘ ألشس-وأرع أل-ق-ري-ب-ة م-ن م-ك-ان
أل -ت -ج -م -ع ،وه -ذأ ل-ب-ي-ع أألعÓ-م أل-وط-ن-ي-ة
وق-مصس-ان أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي أل-ذي ت-نتظره
،·Ó
م -ق -اب -ل -ة ن -ه -ائ -ي ك -أاسض إأف-ري-ق-ي-ا ل -أ
بالقاهرة ‘ نفسض أليوم.

خÓل إأشضرأفه على أختتام ألسضنة ألدرأسضية ألفÓحية بسضطيف

وزير الفÓحة يدعو إا ¤تطوير البقوليات
وخفضس السستÒاد

أشض - - - - -رف ،صض - - - - -ب- - - - -اح أول أمسس
أÿم- - - -يسس ،وزي- - - -ر أل- - - -ف Ó- - -ح - - -ة
وأل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أل -ري -ف -ي -ة وألصض -ي -د
أل -ب -ح -ري ،شض -ري-ف ع-م-ار ،ب-اŸع-ه-د
أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي أل-فÓ-ح-ي أŸت-وسض-ط
أŸت-خصضصس بسض-ط-ي-ف ،ع-لى أ◊فل
أÿتامي ألوطني للسضنة ألدرأسضية
ألفÓحية  ،2019/ 2018حيث قام
بتكر 42 Ëمتخرجا متفوقا من 21
معهدأ فÓحيا ع ÈألÎأب ألوطني
كما هنأاهم على ألنجاح وألتفوق.

سسطيف :نورالدين بوطغان
أشس -اد أل -وزي -ر ب -أاه -م -ي-ة أل-ت-ك-وي-ن ‘
أل - -ق- -ط- -اع أل- -فÓ- -ح- -ي م- -ن أج- -ل رف- -ع
لنتاجية ،ودعمه بالتكوين ألتطبيقي،
أإ
مشسÒأ إأ ¤أن م - -ا Ÿسس - -ه ب - -ع - -اصس - -م- -ة
أل- -هضس- -اب ي- -عّ- -زز ألشس- -ع- -ور ب- -السس- -ي -ادة
ألوطنية ،إأنطÓقا من ألقيمة أŸضسافة
أل -ت -ي سس -ي -دخ -ل -ه-ا أŸت-خ-رج-ون أ÷دد
للقطاع ،كما أشسار إأ ¤أتخاذ إأجرأءأت
هامة لدعم شسعبة ألصسيد ألبحري.

وأك -د أل -وزي -ر أن أل -دول -ة وضس-عت ك-ل
لم-ك-ان-ي-ات أŸت-اح-ة ل-ل-ق-طاع من أجل
أإ
أل -ع-م-ل ع-ل-ى ت-رشس-ي-د ألسس-تÒأد ،ودع-م
ألصس- - -ادرأت ‘ ب- - -عضض أŸن- - -ت- - -وج - -ات
ألفÓحية ،مركزأ على أهمية رفع إأنتاج
ألبقوليات بكل أنوأعها ÿفضض فاتورة
ألسستÒأد.
و‘ ›ال ألتكوين ،كشسف ألوزير أن
وزأرته أبرمت يوم  15جويلية أ÷اري
أت -ف -اق-ي-ة ت-ع-اون م-ن أج-ل أل-ت-ك-وي-ن م-ع
لمر مع
وزأرة ألتعليم ألعا‹ ،ونفسض أ أ
وزأرة ألتكوين أŸهني ،وهذأ من أجل
رفع ألقدرأت ألعلمية وأ◊رفية للشسباب
أ÷زأئ - -ري ‘ أŸع- -اه- -د أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة
وت -ك -وي -ن -ه -م أحسس -ن ت -ك -وي-ن ،ل-ت-ح-ق-ي-ق
له- -دأف أŸرج -وة ،ون -وه Ãا –ق -ق -ه
أأ
ألولية ‘ ›ال ألفÓحة وŒارة أŸوأد
ألفÓحية،على غرأر فتح سسوق للجملة
ل -ب -ي -ع ألسس -مك ،ب -ع -د أن ” ف -ت -ح سس -وق
للجملة للخضسر وألفوأكه منذ أك Ìمن
سس -ن -ة ،ب -الضس -اح-ي-ة أ÷ن-وب-ي-ة ل-ع-اصس-م-ة
ألولية.

تعت Èأك Èفضضاء Œاري ‘ ألعا ،⁄جÓب:

ندوة وطنية ‘ سسبتم Èحول منطقة التبادل ا◊ر اإلفريقية
أع- -ل- -ن وزي- -ر أل- -ت- -ج -ارة سض -ع -ي -د
جÓب ،أمسس ،بوهرأن ،عن تنظيم
ندوة وطنية أوأخر شضهر سضبتمÈ
أل-ق-ادم ،م-ن أج-ل ت-ع-م-ي-م أŸف-اهيم
أŸتعلقة بالتدأب Òأÿاصضة بوضضع
حيز ألتنفيذ منطقة ألتبادل أ◊ر
لفريقية.
أ إ
أب -رز ج Ó-ب ‘ ك -ل -م-ت-ه ‘ أŸل-ت-ق-ى
أ÷ه- -وي أل- -ت- -حسس- -يسس -ي ح -ول سس Ó-م -ة
أŸسس -ت -ه -ل -ك ‘ Úفصس -ل ألصس -ي -ف –ت
شس -ع-ار «سسÓ-م-ت-ن-ا وصس-ح-ت-ن-ا ‘ سسÓ-م-ة
غ -ذأئ-ن-ا» أن-ه «ت-ب-ع-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات أل-وزي-ر
لول تقرر تنظيم ندوة وطنية أوأخر
أأ
شس-ه-ر سس-ب-ت-م Èأل-ق-ادم م-ن أج-ل ت-ع-م-ي-م
أŸف-اه-ي-م أŸت-ع-ل-ق-ة ب-التدأب Òأÿاصسة

بوضسع حيز ألتنفيذ منطقة ألتبادل أ◊ر
لسسÎأت -ي -ج -ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
لف -ري -ق -ي -ة وأ إ
أإ
لتتماشسى مع هذه أŸنطقة».
سستسسمح هذه ألندوة ألتي سسيشسارك
ف -ي -ه -ا خÈأء دول-ي-ون و‡ث-ل-و أÛت-م-ع
أŸد ،Êوأ÷ام - -ع - -ي - -ون وج - -م - -ع - -ي- -ات
أŸتعامل ÚألقتصساديÃ Úناقشسة جميع
أŸسسائل أŸتعلقة بوضسع حيز ألتنفيذ
سس-ي-اسس-ة وط-ن-ي-ة خ-اصس-ة ب-ب-ن-ود م-ن-ط-قة
لفريقية.
ألتبادل أ◊ر أ إ
وأضس- -اف وزي- -ر أل -ت -ج -ارة أن دأئ -رت -ه
ألوزأرية وضسعت منظومة تشساورية مع
ك-ل أل-ق-ط-اع-ات أŸع-ن-ي-ة م-ن ج-ه-ة ومع
أŸت- -ع- -ام- -ل Úألق- -تصس -ادي Úم -ن ج -ه -ة
أخ -رى ،وأل -ت -ي ت -ه -دف إأ– ¤سس -يسس-ه-م

بالرهانات ألتي Áكن ألسستفادة منها
‘ ظ -ل ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ل -ل -ت-ب-ادل أ◊ر
ليجابية على
لفريقية وكذأ آأثارها أ إ
أإ
ألق-تصس-اد أل-وط-ن-ي ،وسس-ت-دخ-ل م-ن-ط-قة
لف-ري-ق-ي-ة أل-ت-ي صسادقت
أل-ت-ب-ادل أ◊ر أ إ
عليها أ÷زأئر مؤوخرأ ‘ سسياق ألقمة
لفريقية
 12لرؤوسساء وحكومات ألدول أ إ
حيز ألتنفيذ شسهر جويلية  2020وهي
فرصسة سسانحة للمتعامل ÚألقتصساديÚ
أ÷زأئ -ري Úم -ن أج -ل أق -ت -ح -ام ألسس-وق
لفريقي وتعزيز توأجدهم بها.
أإ
وأع -ت Èج Ó-ب ه -ذه أŸن -ط -ق -ة أكÈ
منطقة تبادل حر ‘ ألعا ،⁄وهي عبارة
ع -ن أدأة ف -ع -ال -ة ÷ذب ألسس -ت -ث -م-ارأت
لول- -ي- -ة
ل - -ت - -م - -ك Úأسس- -ت- -غÓ- -ل أŸوأد أ أ

لف- -ري- -ق- -ي- -ة م- -ن ط- -رف أŸت- -ع -ام -لÚ
أإ
لف -ري-ق-ي Úقصس-د تسس-ه-ي-ل أل-ت-ب-ادل بÚ
أإ
أŸؤوسسسس- - -ات وتشس- - -ج- - -ي- - -ع - -ه - -ا ‘ ك - -ل
أÛالت ،مÈزأ أن- - - - -ه «م- - - - -ن أج- - - - -ل
ألسستفادة أك Ìمن مزأيا منطقة ألتبادل
لف- -ري- -ق- -ي -ة ك -ان م -ن ألضس -روري
أ◊ ر أ إ
إأع-دأد إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة وت-وظ-ي-فها
كخريطة طريق ‘ دعم كل أŸكتسسبات
وإأزألة جميع ألعوأئق».
وأشس- -ار إأ ¤أن ه- -ذه أŸن- -ط- -ق -ة ه -ي
ع-ب-ارة ع-ن فضس-اء ق-اري ي-ت-م-ي-ز ب-ح-ري-ة
تنقل ألسسلع وأÿدمات دون أي قيود
وتهدف إأ ¤تشسجيع ألتجارة ب Úألدول
لفريقية بتوف Òأتفاق شسامل ومشسÎك
أإ
لعضساء يشسمل Œارة
مربح ب Úألدول أ أ

ألسس- -ل- -ع وأÿدم- -ات وألسس- -ت- -ث- -م- -ارأت،
وحقوق أŸلكية ألفكرية ومنهجية ألعمل
‘ ›ال أŸن- -افسس- -ة ،م- -ذك- -رأ ب -ال -دور
أŸهم ألذي لعبته أ÷زأئر ‘ Œسسيد
ه -ذأ أŸشس -روع م -ن خ Ó-ل مشس -ارك -ت -ه-ا
ألفعالة ‘ ألجتماعات ألعديدة ضسمن
لفريقية ،كما دعمت
منظمة ألوحدة أ إ
Óسسرأع
كل مبادرأت ألتعاون ألهادفة ل إ
‘ ألندماج أ÷هوي.
وأب - -رز وزي - -ر أل - -ت - -ج - -ارة أن ألسس- -وق
لفريقية –توي على  1مليار و200
أإ
م -ل -ي -ون مسس -ت -ه -لك ون -ا œخ-ام مشسÎك
يقدر بـ  2,5مليار دولر ،وآأفاق تدفق
تبادل ألسسلع وأÿدمات تقارب  3آألف
مليار دولر.
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لليمة بÈج بوعريريج
تفاديا للحوادث ا أ

إلوإ‹ Áنع إسستعمال إلسسيارإت وتنقلها ليلة إ÷معة

لف-ري-ق-ي-ة ل-كرة القدم التي
ل· ا أ
–سس-ب-ا ل-ل-م-ق-اب-ل-ة اŸصسÒي-ة « ن-ه-ائ-ي ك-أاسس ا أ
سستجري وقائعها Ãلعب القاهرة « والتي سستجمع فريقنا الوطني بنظÒه السسنغا‹،
وقصس-د ضس-م-ان أام-ن وسسÓ-م-ة اŸواط-ن Úأاث-ن-اء م-ت-اب-ع-ة اŸق-اب-ل-ة وم-ايتبعها من أاجواء
احتفالية التي سسنشسهدها قبل واثناء وبعد اŸقابلة.
ششوارع ومواقع في المدينة على غرار نهج
ه-واري ب-وم-دي-ن ،اب-ت-داء م-ن م-ف-ت-رق ال-ط-رق
بعد المجزرة المرورية األليمة التي وقعت متحف المجاهد الى غابة نفق المصشالح في
بولية جيجل ،أاثناء الحتفالت بتأاهل الفريق الت -ج -اه -ي -ن ،ال -م -ك -ان ال -م -وج -ود ف-وق ن-ف-ق
الوطني إالى النهائي ،والحملة الكبيرة على المصشالح بعد المحور الدوراني وتحت نفق
م- -واق- -ع ال- -ت- -واصش- -ل الج- -ت -م -اع -ي م -ن أاج -ل المصشالحة قبل الدخول إاليه.
احتفالت بدون سشيارات.
إاضشافة إالى منفذ حي عبد المومن أامام وحدة
أاصش -در وال-ي ولي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،ب-ك-وشض الجزائرية للمياه بعد مفترق الطرق ،المنفذ
عمر ،قرار يتضشمن توقف سشير المركبات على ال -م -ؤودي ال -ى ن-ه-ج ه-واري ب-وم-دي-ن م-ن ام-ام
مسشتوى اقليمي البلدية الفترة الممتدة من ،مسشجد بومزراق ،حيث يمنع منعا باتا دخول
أامسض الجمعة ،على السشاعة السشادسشة مسشاء ال -م -رك -ب -ات والشش -اح-ن-ات ذات ال-وزن ال-ث-ق-ي-ل
 18سشا الى غاية اليوم السشبت  20/07/2019والمتوسشط داخل النسشيج العمراني لبلدية برج
على السشاعة السشادسشة صشباحا عبر عدد من بوعريريج في الفترة المحددة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

هم أاوامر قضسائية

شسرطة إلوإدي توقف  06أإشسخاصش

قامت مصسالح أامن الوادي من توقيف 06
أاشسخاصس تÎاوح أاعمارهم ب Úالعشسرينيات
لربعينيات ﬁل أاوامر بالقبضس ومبحوث
وا أ
ع- -ن- -ه- -م ل- -ت- -ورط -ه -م ‘ ع -دة قضس -اي -ا م -اسس -ة
لشسخاصس واŸمتلكات.
با أ

ق .و.
ع -اشست ال -ع-اصس-م-ة مسس-اء أامسس أاج-واء
لعÓن
رائعة من الفرح والبهجة بعد ا إ
ع-ن ن-ت-ائ-ج شس-ه-ادة ال-ب-كالوريا ،جسسدتها
ال- -زغ- -اري- -د ال- -ت- -ي ت- -ع- -الت ‘ ﬂت- -ل -ف
لل -ع -اب ال-ن-اري-ة
لح -ي -اء ‡زوج -ة ب -ا أ
ا أ
لم -اك -ن وال -دم -وع
ال- -ت- -ي م- -ل -ئ ذوي -ه -ا ا أ
لول -ي -اء ال -ذي -ن ⁄
،خ -اصس -ة م -ن ق -ب -ل ا أ
يسس-ت-ط-ي-ع-وا إاخ-ف-اء ف-رحة ‚اح فلذات
أاكبادهم بعد سسنة من التعب وا÷د.

اسستطÓع :صسونيا طبة
وق-فت «الشش-عب»ع-ل-ى أاج-واء ال-ب-ه-ج-ة ل-ل-ط-ل-بة
ال -م -حصش -ل -ون ع-ل-ى شش-ه-ادة ال-ب-اك-ل-وري-ا وال-ت-ي
تفاعل وتجاوب معها المواطنون عبر كامل
األحياء ،حيث لم تقتصشر فرحة النجاح على
أاصش -ح -اب -ه -ا ف -ق -ط وإان-م-ا ع-مت ال-ج-م-ي-ع م-ن
األق -رب-اء واألصش-دق-اء وح-ت-ى ال-ج-ي-ران ال-ذي-ن
عبروا عن سشعادتهم باحتفالت بهيجة داخل
المنازل وفي الخارج ،إاذ لم يسشتطيع بعضض
ال-ن-اج-ح-ي-ن ت-م-الك أان-فسش-ه-م ب-ل اح-ت-فلوا منذ
اإلفراج عن النتائج إالى غاية وقت متأاخر من
الليل ،في حين دخل آاخرون في حالة هسشتيريا
بسشبب نجاحهم غير المتوقع.
وحبسشت النتائج أانفاسض الطلبة واألولياء على
حد قولهم ،حيث تسشببت هذه األخيرة في
ضشغط نفسشي ششديد لهم ،معتبرين سشاعات
الن -ت -ظ-ار ب-ال-ق-اسش-ي-ة والصش-ع-ب-ة ج-دا ،وه-وم-ا
ج-ع-ل-ه-م يصش-اب-ون ب-ت-وث-ر ك-ب-ي-ر وي-ع-يششون على
أاعصشابهم إالى غاية اإلفراج عن النتائج على
السش - -اع - -ة السش - -ادسش - -ة مسش - -اءا ،ف- -ان- -ط- -ل- -قت

الح -ت-ف-الت ال-ب-ه-ي-ج-ة ف-ي م-خ-ت-ل-ف األح-ي-اء
والششوارع على غرار عين البنيان التي عاششت
ليلة أامسض أاجواء كبيرة من الفرحة جسشدتها
تلك الزغاريد التي ذوت العمارات والمششاهد
المؤوثرة التي امتزجت بالفرح والعناق ودموع
ال -ف-رح وأاب-واق السش-ي-ارات وال-م-ف-رق-ع-ات ال-ت-ي
صش-ن-عت ب-م-خ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ال-ح-دث ف-ي ت-لك
ال -ل -ي-ل-ة ب-ع-د أان ت-ح-ولت إال-ى وسش-ي-ل-ة ضش-روري-ة
لÓحتفال في مختلف المناسشبات البهيجة.
وعبر بعضض المتحصشلين على ششهادة الباكلوريا
ع- -ن سش -ع -ادت -ه -م ب -ه -ذا ال -ن -ج -اح خ -اصش -ة وان
دراسش -ت -ه -م وج -ه -ده -م وت -ع-ب-ه-م ط-ي-ل-ة السش-ن-ة
الدراسشية لم يذهب سشدى بل أاثمر بالنتائج
المششرفة التي جعلتهم فخورين بما حققوه
في مششوارهم الدراسشي ،مؤوكدين أانهم عاششوا
ل -ح -ظ-ات م-ن ال-ه-ل-ع وال-ت-خ-وف سش-اع-ات ق-ب-ل
اإلعÓ-ن ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج بسش-بب ضش-غ-ط وت-داخ-ل
ال -خ -ط -وط ب -ح -ك -م أان ج -م -ي-ع ال-ط-ل-ب-ة ك-ان-وا
يحاولون الدخول إالى الموقع المخصشصض لنششر
نتائج البكالوريا في نفسض الوقت مما صشعب
عملية الولوج إاليه.
وكانت فرحة األهل بنجاح أابنائهم في ششهادة
البكالوريا ل توصشف ،خاصشة اآلباء واألمهات
الذين غلبتهم دموع البهجة والسشعادة بمجرد
سشماع خبر فوز فلذات أاكبادهم ،كونهم عاششوا
على أاعصشابهم طول السشنة وانتظروا لحظة
النجاح بفارغ الصشبر ،إاذ لطالما سشهروا على
م- -ت -اب -ع -ة مسش -ت -وى أاولده -م وراف -ق -وه -م ف -ي
م-راج-ع-ة ال-دروسض ط-ي-ل-ة ال-م-وسش-م ال-دراسش-ي،
وذلك م- -ن أاج- -ل ت- -حضش- -ي- -ره- -م لÓ- -م- -ت- -ح -ان
المصشيري الذي يضشمن مسشتقبلهم.

ال-ب-ك-ال-وري-ا ه-ي ح-ل-م ك-ل ت-ل-م-ي-ذ ب-ع-د مشش-وار
دراسش -ي ط -وي -ل وت -عب وج -د م-ت-واصش-ل ،ح-يث
اسشتطاعت تسشنيم سشرحان تدرسض ششعبة علوم
ت-ج-ري-ب-ي-ة م-ن ولي-ة ج-ي-ج-ل ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-ج-اح
وإاسشعاد عائلتها التي تفتخر بها وبما حققته
م -ن ن -ج -اح ب -ع -د سش-ن-ة م-ن ال-ج-د ،وق-د ع-اشض
أاقربائها ليلة أامسض أاجواء من الفرح والبهجة
ب- -ال -زغ -اري -د ال -م -دوي -ة وال -دم -وع وال -ت -ه -ان -ي
وال -ت -ب-ري-ك-ات ،م-ت-ن-ي-ن ل-ه-ا م-زي-د م-ن ال-ن-ج-اح
والتأالق ومسشتقبل زاهر في مششوارها الجامعي
والمهني.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ت -ح -ولت م -واق -ع ال -ت -واصش-ل
الج -ت -م -اع-ي خ-اصش-ة ال-ف-ايسش-ب-وك إال-ى فضش-اء
م-ف-ت-وح ل-ت-ق-دي-م ال-ت-ه-ان-ي ل-ل-م-ت-حصش-ل-ي-ن ع-لى
ششهادة الباكلوريا عبر صشفحاتهم ،حيث عرفت
مواقع التواصشل الجتماعي إاقبال كبيرا بعد
اإلفراج عن نتائج البكالوريا لتبادل التهاني
وتهنئة الناجحين بالفوز المحقق ،والتفوق في
مشش -واره -م ال -دراسش -ي ال -ذي أاث -م -ر ب -ال-ن-ت-ائ-ج
ال -مشش -رف -ة ،وق -ام ب -عضض ال -ن -اج -ح -ي -ن ب -نشش -ر
ف -ي -دي -وه -ات م -ب -اشش -رة خ -اصش -ة ب -الح -ت -ف -ال
بالنجاح.
ك-م-ا ع-ب-ر ال-ك-ث-ي-رون ع-ن ف-رح-ت-ه-م ألح-ب-اب-هم
وأاق-ارب-ه-م وأاصش-دق-ائ-ه-م م-ن ال-متحصشلين على
شش -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا ع -ب-ر ال-رسش-ائ-ل ال-نصش-ي-ة
القصشيرة والمنششورات على صشفحة الفائزين
والتعليقات التي تعبر عن الفرحة والبتهاج
بما حققه ،حيث أاكد العديد من الفائزين أانهم
تلقوا العديد من التهاني عبر الفايسشبوك من
ط-رف أاصش-دق-ائ-ه-م وع-ائ-ل-ت-هم الذين تقاسشموا
معهم فرحة النجاح.

لمن
‘ عمليت Úمتفرقت Úسسجلتهما مصسالح ا أ

إلطاحة بشساب متهم بتزوير إلعملة Ãرسسى بن مهيدي
لخÒة ع -ن-اصس-ر أام-ن
‚ح ‘ السس -اع -ات ا أ
دائ-رة م-رسس-ى ب-ن م-ه-ي-دي م-ن إاي-ق-اف شسخصس
Áتهن الول تزوير العملة كنشساط له.

تلمسسان :بكاي عمر
على إاثر معلومات وردت الى مصشالح
لم--ن م--ف--اده-ا وج-ود نشش-اط مشش-ب-وه
اأ
ي--ت--ع--ل--ق ب--ت--زوي--ر ال--ع-م-ل-ة ،وب-ت-ك-ث-ي-ف
لب-ح-اث وال-ت-ح-ري-ات ك-ل-لت ب-ت-ح-ديد
اأ
لمر
هوية الششخصض وتوقيفه يتعلق ا أ
بالمدعو «ع ع»  25سشنة ،حيث بعد
إاخضش-اع-ه ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-لمسض الجسشدي،
ع-ث-ر ب-ح-وزت-ه ع-ل-ى م-ب-ل-غ م-ال-ي ق-دره

 10000دج عبارة عن  10أاوراق من فئة
 1000دج مزورة كان يقوم بتوزيعها
وت--داول--ه--ا ع--ب-ر ال-م-حÓ-ت ال-ت-ج-اري-ة
بشش--اط--ئ م--رسش--ى ب--ن م--ه--ي--دي ،ل-ي-ت-م
تحويله إالى مقر المصشلحة لسشتكمال
لجراءات القانونية من خÓل إانجاز
اإ
إاج--راء قضش--ائ--ي بشش--أان قضش--ي--ة ح-ي-ازة
وت---وزي---ع أاوراق ن---ق--دي--ة م--زورة .ق--دم
ب--م--وج--ب--ه ال--مشش--ت--ب--ه ف-ي-ه أام-ام وك-ي-ل
الجمهورية لدى محكمة باب العسشة.
في سشياق آاخر ،تمكنت ششرطة دائرة
مرسشى بن مهيدي من إاسشترجاع سشيارة
مسش--روق--ة ف--ي ظ--رف ق--ي--اسش-ي ،ح-يث
تقدم أامام مصشالح أامن دائرة مرسشى

ب-ن م-ه-ي-دي أاح-د ال-م-واط-ن-ي-ن ل-غ-رضض
تقييد ششكوى بخصشوصض سشرقة سشيارته
من نوع سشيات ليون ،التي كانت مركونة
باحد ممرات الششاطئ ،وعليه باششرت
لب---ح---اث وال---ت---ح---ري---ات وت---ك---ث--ي--ف
اأ
ال--دوري--ات ال--راك--ب--ة وال-راج-ل-ة ،ح-يث
كللت بتحديد مكان المركبة التي تم
إاسشترجاعها على مسشتوى حي البناء
ال--ذات-ي ب-م-رسش-ى ب-ن م-ه-ي-دي ب-ج-م-ي-ع
لج-راءات
وث--ائ--ق-ه-ا ،ب-ع-د اسش-ت-ك-م-ال ا إ
الجزائية تم تسشليم المركبة لصشاحبها
فيما تتواصشل عملية البحث والتحقيق
من أاجل توقيف اللصشوصض.

انقÓب حافلة ب Úع Úالشسهداء والدويسس

إإ ص س ا ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة  2 3ش س خ ص س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا د ث م ـ ـ ـ ـ ـ ر و ر ب ا ÷ ل ف ـ ـ ـ ـ ـ ة
انقلبت حافلة لنقل اŸسسافرين ،نهار يوم
أامسس ،ب -ال -ط -ري-ق ال-ولئ-ي  122ال -راب-ط بÚ
بلديتي ع Úالشسهداء والدويسس وكان على
متنها  23شسخصسا.

الحافلة تعمل خط ( بششار  -سشطيف) من نوع

هيونداي تحمل ترقيم ولية سشطيف ،ولحسشن
الحظ لم تسشجل أاي حالت خطيرة ،وبحسشب
رجال الحماية المدنية ،تم تسشجيل إاصشابة 23
ششخصشا إاصشابات خفيفة تبلغ اعمارهم مابين
 22و 33سشنة وتم نقل المصشابين للمسشتششفى.

هـذا واسشتدعت الواقعة حضشور عناصشر األمن
المختصشين إالى عين المكان ،وباششرت فتح
تحقيقا حول مÓبسشات الحادث.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

عمليات التوقيف جاءت في سشياق المراقبة

Óشش-خ-اصض ح-يث ت-م ت-وق-ي-ف سش-ال-ف-ي
اآلل-ي-ة ل -أ
الذكر في أاوقات وأاماكن مختلفة ،تبين أانهم
متورطين في عدة قضشايا اختلفت بين التزوير
في محررات إادارية ،القيادة في حالة سشكر
وكذلك التحطيم العمدي لملك الغير وغيرها.
ب -ع -د اسش -ت -ك-م-ال ك-اف-ة اإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة
الÓزمة تم انجاز ملفات قانونية في حقهم
وتقديمهم للجهات القضشائية المعنية.

‘ حوادث متفرقة سسجلتها ا◊ماية اŸدنية

إإصسابـ ـ ـة شسخصس ـ ـ ـ ‘ Úعملية سسـ ـ ـÒ
وإإصساب ـ ـة آإخريـ ـ ـن فـ ـ ـي حريـ ـ ـق منـ ـ ـزل

ت--دخ--لت ،صش--ب--اح أامسض ،مصش-ال-ح
ال--ح--م--اي-ة ال-م-دن-ي-ة ال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي
لج-ل
ال--وح-دة ال-ث-ان-وي-ة ب-م-رسش-ط ،أ
ح--ادث م--روري وق--ع ع-ل-ى مسش-ت-وى
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ،16م-ف-ترق
الطرق بوخضشرة ،تمثل في انقÓب
سشيارة نفعية  DFMأاسشفر الحادث
عن إاصشابة ششخصشين اعمارهما 21
و 23سش--ن--ة ت--م ت--ح--وي--ل--ه--م--ا ال--ى
اسشتعجالت مرسشط.
كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة
الثانوية للحماية المدنية بالعقلة،

ل--ي--ل--ة ال-خ-م-يسض إال-ى ال-ج-م-ع-ة ،م-ن
إاخماد حريق ،الحريق ششب بمنزل
ب-ح-ي ال-م-ركب ال-ري-اضش-ي ب-ال-ع-قلة،
اسشفر الحريق عن إاصشابة ششخصشين
لهما ضشيق في التنفسض اعمارهما
سش----ن---ة ت---م ام---داده---م---ا
27و42
لوكسش--ج--ي--ن وت--ح--وي--ل--ه--م--ا ال--ى
ب--ا أ
اسشتعجالت العقلة.

تبسسة :خالد.ع

حجز خÓلها أاك Ìمن  15كلغ من الكيف

أإمن بجاية يطيح ببارون إıدرإت إÿطÒ
“كنت عناصسر فرقة مكافحة اıدرات،
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -مصس -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة ل -لشس-رط-ة
لول،
القضسائية ،بأامن ولية بجاية ،أامسس ا أ
‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة ن- -وع- -ي- -ة م- -ن ت- -وق -ي -ف ب -ارون
ﬂدراتÁ ،ت - - -ه - - -ن الÎوي- - -ج واŸت- - -اج- - -رة
ب - -اıدرات ع Èإاق - -ل- -ي- -م إاح- -دى ال- -ولي- -ات
ا÷نوبية ،متخذا منها مركزا خلفيا لنشساطه
لج- -رام- -ي ال- -ذي Áت- -د ط -ول -ه -ا إا ¤غ -اي -ة
ا إ
ولي-ة ب-ج-اي-ة ،م-ع ح-ج-ز ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن
الكيف اŸعالج يقدر وزنها بـ  15كلغ و113.4
غرام.

بجاية :بن النوي توهامي
العملية تمت ،بحسشب مصشدر مسشؤوول ،اإثر
تحريات معمقة قامت بها الفرقة حول
تواجد ششبكة إاجرامية مختصشة في ترويج
المخدرات ،تقصشد مدينة بجاية قادمة
م---ن إاح--دى ال--م--دن الصش--ح--راوي--ة ،قصش--د
ت--م--وي--ن م--روج--ي ال--م--خ--درات ب--ك-م-ي-ات
معتبرة بإاقليم مدينة بجاية ،وبعد تكثيف
لبحاث والتحريات وجمع القدر الكافي
اأ
من المعلومات حول المششتبه فيه ،وكذا

لسش-ل-وب ال-م-ن-ت-ه-ج ف-ي ع-مليات
ت-ح-دي-د ا أ
لم--اك--ن ال--ت--ي ي-ت-ردد ع-ل-ي-ه-ا
ال--ت--روي--ج وا أ
ووسشائل التصشال والنقل التي يسشتعملها،
تم تمديد الختصشاصض والتنقل إالى تلك
ال-ولي-ة م-ح-ل إاق-ام-ة ال-مشش-ت-ب-ه ف-يه قصشد
لط--اح--ة ب--ه ،ح--يث ت--م ت--رصش--ده وت--ت--ب-ع
اإ
تحركاته إالى غاية القبضض عليه في حالة
ت-ل-بسض ب-ال-ق-رب م-ن م-ق-ر إاق-ام-ت-ه ،حامÓ
م--ع--ه ب--رم--ي--ل بÓ-سش-ت-ي-ك-ي ك-ب-ي-ر ال-ح-ج-م
بداخله كمية معتبرة من الكيف المعالج،
على ششكل  15قالب يقدر وزنها بـ  15كلغ
و 113.4غ----رام ،ك----ان بصش---دد ن---ق---ل---ه---ا
وترويجها.
ل جل
ملف جزائي أانجز ضشد المششتبه فيه أ
قضشية حيازة المخدرات (كيف معالج)،
وع-رضش-ه-ا ل-ل-ب-ي-ع ب-ط-ري-قة غير مششروعة،
التخزين ،النقل ،ششراء المخدرات قصشد
اإع--ادة ب--ي--ع--ه--ا ،وت-م ت-ق-دي-م-ه أام-ام وك-ي-ل
ال-ج-م-ه-وري-ة ل-دى م-ح-ك-م-ة ب-ج-اي-ة ،الذي
أاح-ال-ه ع-ل-ى ج-لسش-ة ال-م-ث-ول ال-ف-وري ،أاي-ن
صش--در ف--ي ح--ق--ه ع--ق--وب--ة 15سش-ن-ة سش-جن
نافذة.

لرهاب واسستغÓل اŸعلومات
‘ إاطار مكافحة ا إ

توقيف  3عناصسر دعم إ÷ماعات إلرهابية
و 6منقب Úعن إلذهب
ف- -ي إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وب -فضش -ل
اسش -ت -غ Ó-ل ال -م -ع -ل -وم-ات ،أاوق-فت م-ف-رزة
للجيشض الوطني الششعبي ،يوم  17جويلية
 2019بسشيدي بلعباسض/ن.ع ،2.ثÓثة ()03
عناصشر دعم للجماعات اإلرهابية.
ف -ي إاط -ار م -ح-ارب-ة ال-ت-ه-ريب وال-ج-ري-م-ة
المن ّ
ظمة ،أاوقفت مفارز للجيشض الوطني

الشش-ع-ب-ي ،اإث-ر ع-م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة بكل من
ت -م -ن -راسشت وب-رج ب-اج-ي م-خ-ت-ار/ن.ع،6.
( )06منقبين عن الذهب وحجزت ثÓثة
( )03مركبات رباعية الدفع و( )11جهاز
كشش- -ف ع -ن ال -م -ع -ادن و( )2000ل- -ت -ر م -ن
الوقود.

»æWh

السسبت  20جويلية  2019م
الموافق لـ  17ذي القعدة  1440هـ

لششبال الأمة ‘ البكالوريا
على إاثر النتائج اّÙققة أ

الفريق ڤايد صسالح يؤوكد على نوعية التكوين بصسفوف ا÷يشش
^

الرفع من مسشتوى إاطاراتنا العسشكرية وتششريف مؤوسشسشات التكوين

على إاثر النتائج الباهرة اّÙققة ‘
شش -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا م -ن ق -ب -ل شش -ب Ó-ت
لم-ة Ÿدارسس ال-ط-ور ال-ث-ان-وي
وأاشش -ب -ال ا أ
ب -ال -ب -ل -ي -دة ،وه -ران وسش -ط-ي-ف ،ب-نسش-ب-ة
‚اح بلغت  ،٪99.46ومعدل عام يصشل
إا ،20/14.45 ¤ح- -يث “ّك -ن  548ششبل
وشش -ب-ل-ة م-ن أاصش-ل  551مÎشش-ح م-ن ن-ي-ل
هذه الششهادة اŸرموقة.

ق.و
جه
يقول الفريق قايد صسالح« ،يطيب لي أان أاتو ّ
إاليكم بتهاني الخالصسة على هذا اإ’نجاز الذي
يضساف إالى سسلسسلة النجاحات التي ما فتئت
هذه المدراسص تحققها على كافة اأ’صسعدة
والمجا’ت ،بفضسل جهودكم ومواظبتكم في
ال-ت-حصس-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ال-ع-ال-ي والسس-لوك المثالي
الذي تحليتم به طيلة هذه السسنة الدراسسية.
ه -ذه ال -ن-ت-ائ-ج ال-مسس-ت-حّ-ق-ة ،ال-ت-ي تضس-اف إال-ى
جملة النتائج الممتازة التي ما فتئت ُتحققها
مدارسص أاشسبال اأ’مة في ا’متحانات النهائية
لمختلف اأ’طوار التعليمية ،تأاتي لتؤوّكد نوعية
التكوين الذي تضسمنه مؤوسسسسات التكوين في
ال -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ب -فضس -ل ال-دع-م
وال-ح-رصص ال-دائ-م-ي-ن ل-ل-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-لجيشص
الوطني الشسعبي التي وّفرت جميع مسسببات
وعوامل النجاح لهذه المشساتل التعليمية ،التي
أاعيد بعثها في ثوبها الجديد والتي كانت و’

ت- - -زال ال - -خ - -زان ال - -ذي ’ ي - -نضسب إ’ط - -ارات
المسستقبل،
وإاذ أاغ -ت -ن -م ه -ذه السس -ان -ح-ة ال-ط-ي-ب-ة ل-ل-ت-ن-وي-ه
واإ’شس- -ادة ب -ه -ذا اإ’ن -ج -از ال -م -ح ّ-ق -ق ب -فضس -ل
اسس -ت-ي-ع-اب-ك-م ال-ت-ام ل-م-ا ت-ل-ق-ي-ت-م-وه م-ن دروسص
وم -ع -ارف وانضس -ب -اط -ك -م ال-م-ث-ال-ي وسس-ي-رت-ك-م
ال-ح-م-ي-دة ،ف-إان-ي أاح-ث-ك-م وم-ن خÓ-ل-ك-م ك-اف-ة
الطلبة واإ’طارات المتربصسين ،بكافة رتبهم
ومسستوياتهم ،بالمدارسص العسسكرية والمدنية،
ال -وط -ن -ي -ة واأ’ج-ن-ب-ي-ة ،ع-ل-ى دأاب ه-ذا ال-ن-ه-ج
القويم في سسبيل تحقيق المزيد من التأالق
والنجاحات واكتسساب الخبرات والتحكم في

التكنولوجيات والعلوم الحديثة وكذا التحلي
ب-السس-ل-وك ال-م-ث-ال-ي ،ب-غ-ي-ة ال-رف-ع م-ن مسس-توى
إاطاراتنا العسسكرية وتشسريف الجيشص الوطني
الشسعبي على كافة المسستويات.
ف-ل-ت-ك-ن ه-ذه ال-ت-ه-ان-ي ب-م-ثابة شسهادة اعتراف
باسستحقاقكم وتحفيزا لكم من أاجل المزيد
من العمل الدؤووب في سسبيل المضسي قدما في
المنحى التصساعدي للمسسار التطويري الذي
باشسرته القيادة العليا للجيشص الوطني الشسعبي
في السسنوات الماضسية ،في مجال ا’حترافية
واإ’رتقاء بجيشسنا المغوار إالى مصساف جيوشص
الدول المتقدمة.

لعÓن الرسشمي ،عن نتائج المتحان ‘
قضشت عائÓت وأاحياء ششعبية بربوع تراب ولية البليدة ،ليلة بيضشاء Ãا –مله العبارة من معا◊ ،Êظات عقب ا إ
Óلعاب النارية ،حتى حولت
لحياء ،وامتزجت ‘ ظلمة الليل مع إاطÓق ل أ
ششهادة نهاية التعليم الثانوي البكالوريا ،انتششرت فيها الزغاريد مدوية فضشاء تلك ا أ
سشواد الظÓم ،إا ¤أانوار ملونة ⁄ ،تختلف كثÒا عن الحتفالت ،التي تلت ورافقت النتصشار ،التي رسشمها فريقنا الوطني ‘ ،كأاسس افريقيا Ãصشر.
جوان من العام الجاري .2019
وصسّ-ن-فت م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ب-و’ي-ة ال-ب-ل-يدة 10
مؤوسسسسات ثانوية ،بين نظامية وخاصسة ،ضسمن
اأ’وائل في حصسد أاعلى النسسب والمعد’ت،
وجاءت مدرسسة أاشسبال اأ’مة تتصسّدرالجميع،
بحصسد نسسبة سساوت  ،٪99.60لتليها مؤوسسسسة
مدرسسة خاصسة ،مسسجلة نسسبة نجاح سساوت
 ،٪81ث -م ت -ل -ت -ه-ا  8ث-ان-وي-ات أاخ-رى ح-اصس-دة
م -ع -د’ت ،ان -حصس -رت ب-ي-ن  66.88و،٪78.65
والÓفت أان غالبية الثانوية المصسنفة اأ’ولى
في البليدة ،كلها جاءت تقع بشسرق الو’ية،
وتصس - -درت - -ه - -ا م - -ف- -ت- -اح وب- -وق- -رة واأ’رب- -ع- -اء
بالخصسوصص ،فيما اسستطاع تلميذان بثانويتين
في أاو’د يعيشص وبوفاريك ،من تحقيق أاعلى

معد’ت ،تحصس Óفيها على معدل فاق  18من
.٪20
وبالرغم من اأ’فراح التي أاقيمت بكل مكان،
ع -م اإ’ح-ب-اط وال-ح-زن ب-ي-ن ال-راسس-ب-ي-ن ،وب-ي-ن
ال-م-ت-رشس-ح-ي-ن اأ’ح-رار ،ال-ذي-ن ك-انت ال-ن-ت-ائ-ج
بينهم أاقل من المسستوى ،واسستغل المناسسبة
مصس-ط-ف-ى ب-ن ق-اسس-ي ع-ن ال-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ية
أ’ولياء التÓميذ الحدث ،ليمّرر رسسائل الى
ال-تÓ-م-ي-ذ واأ’ول-ي-اء ع-ل-ى السس-واء ،م-ه-ن-ئ-ا ف-ي
م-ع-رضص كÓ-م-ه ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ن-اجحين ،وداعيا
ال -ت Ó-م-ي-ذ ال-راسس-ب-ي-ن إال-ى اسس-ت-غÓ-ل ال-ف-رصص
مسس -ت -ق -ب  ،Ó-مشس ّ-ددا ع -ل -ى اأ’ول-ي-اء ع-دم ل-وم
صس -غ -اره -م والضس -غ -ط ع -ل -ي -ه -م ،خشس-ي-ة وق-وع
عواقب غير محمودة.

لول Ãعدل 17.68
بن خليفة رامي ا أ

 ٪42.20نسسبــــــة النجـــــــاح فـــــــي خنشسلـــــــة
”
بلغت نسشبة النجاح ‘ ششهادة البكالوريا هذه السشنة  ٪42.20بزيادة  ٪01مقارنة بالسشنة اŸاضشية ،فيما بلغت نسشبة ‚اح ا إ
لناث من هذه النسشبة  ٪48.44و ّ
تسشجيل حصشول  11ناجحا على معدل  17من  20فما فوق منهم  07إاناث ويتقدمهم الناجح بن خليفة رامي من ثانوية ÿضشر أالبح Ãعدل ‚اح  ٪17.68بحسشب
بيان مديرية الÎبية لولية خنششلة.
راج-ح-ي ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة أاع-ل-ى نسس-ب-ة ن-جاح شسرقي الزراري ببلدية بغاي المرتبة الثالثة
بـ ،٪63.71تلتها ثانوية لخضسر لبح بعاصسمة مسسجلة نسسبة نجاح قدرت بـ.٪61.63
وسسجلت حسسب نفسص المصسدر ،ثانوية عبيد الو’ية بنسسبة نجاح  ،٪62.27فيما نالت ثانوية

خنشسلة :إاسسكندر ◊جازي

اسشتقرار ‘ النتائج Ãعسشكر

 4طالبات حّققن معد’ت مشسّرفة بدرجة امتياز

لعÓن عن
ششهدت مدن معسشكر أامسس ،عقب ا إ
نتائج البكالوريا لدورة جوان  ،2019موجة من
لح - -ي - -اء ‘ م - -واكب
لف- - -راح ع - -مت الشش - -وارع وا أ
ا أ
احتفالية للفائزين.

معسسكر :أام ا .Òÿسس
وقدرت مصسالح التربية بو’ية معسسكر نسسبة
ال-ن-ج-اح ال-و’ئ-ي-ة ف-ي شس-ه-ادة ال-ب-ك-الوريا دورة
جوان بـ  ،٪57,38وهي نسسبة نجاح مسستقرة
مقارنة بالسسنوات الفارطة والسسنة الماضسية
على وجّه الخصسوصص أاين سسجلت نسسبة النجاح
بـ.٪59,02

بن براهيم خلود تنال
أاعلى معدل 16.93

سس-ج-لت و’ي-ة ت-م-ن-راسست ،نسس-ب-ة ن-ج-اح م-ق-ب-ول-ة
ق -درت بـ ٪50.41ف -ي شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ل-دورة
جوان  ،2019ما يعادل  1290ناجح من مجموع
 2559الحاضسرون ،حسسب ما كشسف عنه الموقع
اإ’لكتروني لمديرية التربية بالو’ية.
حققت ثانوية خمداني العافية بقرية «تيت» 40
كلم عن عاصسمة الو’ية ،أاعلى نسسبة نجاح ،ما

و’ية سسطيف –ّقق نسسبة ٪65.64

عاششت ،مسشاء أاول أامسس اÿميسس ،عديد العائÓت بولية سشطيف فرحة عارمة
لفراج عن نتائج الناجح ‘ Úششهادة البكالوريا.
بعد ا إ
مبارك منصسوري يسسرى من ثانوية مليكة قايد
بعاصسمة الو’ية بـ ،20 / 18.58فيما حّققت
وق -د ح -ق -قت و’ي -ة سس -ط -ي -ف نسس-ب-ة م-ق-ب-ول-ة  14ت -ل -م -ي -ذة ب-ال-و’ي-ة م-ع-دل ن-ج-اح ،20/18
بـ ،٪65.64وب-ال-ت-ال-ي اك-ث-ر ب-ك-ث-ي-ر م-ن ال-نسس-ب-ة وحققت  10ثانويات عبر عدة مناطق بالو’ية
الوطنية المقدرة بـ  ،٪54.56حيث من جملة م- -ع- -د’ت ب- -ي -ن  85.90ال- - -ى  ٪78.92م- - -ن
 15378مسسجل ،حضسر  15269لÓمتحانات ،الناجحين .نشسير الى أان أابوابا مفتوحة على
ونجح منهم  10022تلميذ سسيدخلون الجامعة م -ؤوسسسس -ات ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي ب-ال-و’ي-ة ن-ظ-مت
من بابها الواسسع.
مؤوخرا ،لفائدة المقبلين على الجامعة.
وكان أاعلى معدل بالو’ية من نصسيب التلميذة

سسطيف :نورالدين بوطغان

 ٪60نسسبة النجاح ‘ بجاية

’عÓن عن النتائج بالبليدة
ليلة بيضساء خÓل ا إ

لم تتوقف حناجر اأ’مهات بالخصسوصص ،من
إاط Ó-ق ال -ع -ن -ان ل -ل -زغ-اري-د واأ’ه-ازي-ج ،ال-ت-ي
انبعثت من كل ركن وزاوية ومكان ،دوت صسمت
الظÓم وسسكون الليل ،وبدت وكأان فيه أافراح
زف-اف ب-م-خ-ت-ل-ف اأ’ح-ي-اء الشس-ع-ب-ي-ة ف-ي م-دن
البليدة ،زادت في لونها وبهرجتها وبهجتها
مواكب السسيارات وهي تجوب الشسوارع العامة
Óلعاب النارية ،فيما لم
والبعضص يطلق العنان ل أ
ت -غب ال -راي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،وه -ي ت -رف -رف ف-وق
الشس -رف -ات وم -ن ع -ل -ى اأ’سس -ط-ح والسس-ي-ارات،
وأاصس -ح -اب -ه -ا ي -ف -رح -ون ويصس -دح -ون ،ل -ن-ج-اح
أابنائهم في شسهادة البكالوريا في دورتها لشسهر

لو ¤ولئيا
التلميذة مبارك منصشوري يسشرى ا أ

أاعلى معدل  18.49لسشعدي عيدة

لمة تتصشّدر الثانويات
مدرسشة أاششبال ا أ

البليدة :لينة ياسسمÚ

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

العدد
18002
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وب-حسسب م-دي-ر ال-ت-رب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة السس-ي-د ي-حي
بشس Ó-غ-م ،ف-إان  04ط-ال-ب-ات م-تفوقات حازوا
على تقدير ممتاز بمعدل  18و 24تلميذا نال
معدل  ،20/17في وقت عاد فيه أاعلى معدل
ل-ل-ط-ال-ب-ة ي-ح-ي-اوي م-ن-ال م-ن ث-ان-وي-ة الشس-ه-ي-د
مكيوي مامون بدرجة  ،20 / 18,64و174
تلميذ على تقدير جيد جدا ،باإ’ضسافة إالى
تحصسل  417تلميذ على تقدير جيد و1008
تلميذ على تقدير قريب من الجيد كما تحصسل
 3150تلميذ على تقدير مقبول.
وتصسّدرت ثانوية الشسهيد كريم محمد بالغمري
ع- -ل- -ى أاع -ل -ى نسس -ب -ة ن -ج -اح ب -ال -و’ي -ة ق -درت
بـ ،٪52,81تليها ثانوية هواري بومدين ببلدية

عين فكان التي حققت نسسبة نجاح ،٪47،76
ثم ثانوية محي الدين ابن مصسطفى الراشسدي
ل-ل-ب-ن-ات ب-م-دي-ن-ة م-عسس-ك-ر ف-ي ال-م-رتبة الثالثة
و’ئيا من حيث نسسبة النجاح المحققة ،حيث
تظل ثانوية البنات رغم تراجع نسسب النجاح
تحتفظ بالريادة.
وأارجع مدير التربية لمعسسكر يحيى بشسÓغم
النتائج المحققة في شسهادة إالى المجهودات
ال -ت -ي ب -ذل -ت -ه -ا اأ’ط -ق -م ال -ت -رب -وي-ة واإ’داري-ة
والتربوية ،فضس Óعن النقابات التي لم تذخر
جهدا في سسبيل المحافظة على موسسم تربوي
هادئ.

“Ôاسست –ّقق ‚ ‘ ٪50.41اح

ج-ع-ل-ه-ا ت-ح-ت-ل ال-م-رت-ب-ة اأ’ول-ى م-ا ب-ي-ن ثانويات
الو’ية بنسسبة بلغت  ،٪87.76كما شسهدت النتاج
ال-م-ع-ل-ن ع-ن-ه-ا ن-ه-اي-ة اأ’سس-ب-وع المنصسرم ،إاحراز
التلميذة بن براهيم خلود بثانوية عبد الرحمان
بن رسستم أ’على معدل بالو’ية بـ.16.93
ه -ذا وع -اشست ع-اصس-م-ة ا’ه-ق-ار دق-ائ-ق ع-قب
اإ’ف -راج ع -ن ال-ن-ت-ائ-ج ،أامسس-ي-ة م-ل-ي-ئ-ة ب-ال-ف-رح-ة

والسسرور عبر فيها أاولياء التÓميذ المتفوقين عن
ف-رح-ت-ه-م ب-ن-ج-اح أاب-ن-ائ-ه-م وت-أاك-ي-د ع-لى ضسرورة
ال -م -واصس-ل-ة وال-ح-ظ اأ’وف-ر ل-ل-ذي-ن ل-م يسس-ع-ف-ه-م
الحظ للهذه السسنة.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

ب-ل-غت نسش-ب-ة ال-ن-ج-اح ‘ ام-ت-ح-ان-ات ن-هاية
شش-ه-ادة ال-ب-ك-الوريا ببجاية ،٪60 ،وق -د ن-الت
اÎŸششحة سشعدي عيدة ،من ثانوية السشوسشن
أاعلى معدل ـ  ‘ ،18.49ح– Úصشل اÎŸششح
ط- -ب- -وري ول- -ي- -د ع -ل -ى م -ع -دل  ،18.42ك- -م -ا
صشلت اÎŸششحة تواتي إاÁان على معدل
–ّ
.18.23

بجاية :بن النوي توهامي
هذه النسسبة المسسجلة ،عرفت بحسسب مصسدر
مسس -ؤوول ،ت -حسس-ن-ا م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة ال-ف-ارط-ة،
حيث تمّ تسسجيل نسسبة  ،56.02وهو ما يؤوكد أان
اأ’سس-رة ال-ت-رب-وي-ة ب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ت-ع-مل بإارادة
قوية ،من أاجل الرفع من المردود الدراسسي
للتÓميذ وتحسسين مسستواهم.

ه -ذا ،وت -زام -ن-ا م-ع ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة،
نظمت جامعة بجاية أابوابا مفتوحة ،لفائدة
حاملي شسهادة البكالوريا لدورة  ،2019حيث
خرت لهذه العملية جميع الوسسائل المادية
سس ّ
وال -بشس -ري -ة ،م-ن أاج-ل ت-وج-ي-ه ال-ط-ل-ب-ة ال-ج-دد
’ختيار الشّسعب المتوفرة ،وقد تّم تحديد أاربع
م -راح -ل ل -ل -تسس -ج-يÓ-ت ال-ج-ام-ع-ي-ة ،ب-دءا م-ن
اإ’عÓ- -ن ع- -ن ن- -ت -ائ -ج ال -ب -ك -ال -وري -ا وحصس -ول
الناجحين الجدد على رقمهم الخاصص ،على
أان ت -دوم م -رح -ل -ة ال-تسس-ج-يÓ-ت اأ’ول-ي-ة ال-ت-ي
تنطلق اليوم  20جويلية ،إالى غاية  03أاوت
 Óفيها بطاقة
 ،2019وهي المرحلة التي تم أ
الرغبات وتودع عبر الخط ،من خÓل موقع
ال-واب ل-ل-تسس-ج-يÓ-ت ال-ج-ام-ع-ي-ة واإ’عÓن عن
نتائج التوجيه.

ريحان جدو تتفّوق ولئيا بـ20 / 18.67

اŸدية –ّقق نسسبة ‚اح بلغت ٪60.99

حّققت ولية اŸدية ‘ امتحان ششهادة
لهم ‘ ششهادة
البكالوريا دورة  ،2019ا أ
البكالويا بنسشبة ‚اح بلغت  ٪60.99أاي
ما يعادل  4621ناجح من ›موع 7577
حاضشر من اÎŸششح ÚاŸتمدرسش.Ú

اŸدية :علي ملياÊ
بلغ تعداد التÓميذ المتحصسلين على معدل
يفوق  17زهاء  12تلميذا من مختلف بلديات
ال -و’ي -ة ف-ي وقت ت-حصس-لت ال-ت-ل-م-ي-ذة ري-ح-ان
جدو شسعبة تقني رياضسي هندسسة مدنية من
ثانوية مصسطفى نابي بالرواقية على المرتبة

اأ’ول-ى و’ئ-ي-ا ب-م-ع-دل  ،٪18.67ف-ي-م-ا اح-تلت
ثانوية بن شسنب بالمدية المرتبة اأ’ولى و’ئيا
بنسسبة .٪92.13
أارجعت أاسسماء بولحبال مديرة التربية بهذه
ال- -و’ي- -ة ه- -ذه اأ’رق -ام ال -م -بشس -رة إال -ى ح -ال -ة
ا’سستقرار التي شسهدها القطاع ،إاضسافة إالى
اإ’ج-راءات ال-ت-ي ع-رف-ه-ا ال-دخ-ول ال-م-درسس-ي
والتي مّكنت من تغطية شساملة بالمناصسب،
ك- -م- -ا ث- -م -نت ذات ال -مسس -ؤوول -ة ال -م -ج -ه -ودات
المبذولة من قبل اأ’سسرة التربوية في الطور
ال- -ث- -ان- -وي ط- -ي- -ل -ة ال -م -وسس -م ال -دراسس -ي وروح
ال -مسس -ؤوول -ي -ة ال -ت -ي ت -ح-لت ب-ه-ا وال-ت-ي ت-وجت
بالنتائج المحققة ميداني

جمعية أاولياء التÓميذ تعت Èنتائج
بكالوريا  2019اŸرضسية

ا◊راك الششعبي وضشع اسشتثنائي  ⁄يؤوثر على النتائج

اعت Èرئيسس جمعية أاولياء التÓميذ ،أاحمد
خ -ال -د ،ن -ت -ائ-ج شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا  2019دورة
ج-وان ،ب-اŸت-وسش-ط-ة واŸت-وّق-ع-ة بسش-بب ال-ظ-روف
غ ÒاÓŸئ- -م- -ة ال- -ت- -ي ان- -ط- -ل- -قت ب- -ه- -ا ع- -م- -ل -ي -ة
التدريسس ،وما صشاحبها من صشعوبات مع بداية
ال-دخ-ول الج-ت-م-اع-ي ،إا ¤ج-انب ظ-ه-ور ب-عضس
اŸشش -اك -ل ال-ت-ي ع-ا Êم-ن-ه-ا ال-ق-ط-اع وح-الت دون
السش Òا÷يد للسشنة الدراسشية ،مثمنا ‘ سشياق
لج -راء ال -ذي ات -ب -ع-ت-ه وزارة الÎب-ي-ة ‘
آاخ -ر ا إ
ق التلميذ.
تغي Òسشلم التنقيط لصشالح ح ّ

خالدة بن تركي
وصسف خالد احمد في تصسريح لــ»الشسعب»
ال -ن -ت -ائ -ج ب -ال -م -ق-ب-ول-ة ع-م-وم-ا ب-ال-ن-ظ-ر اإل-ى
ا’رت-ف-اع ال-ذي سس-ج-ل-ت-ه م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-وات
الماضسية ،خاصسة اأمام المشساكل التي عرفها
القطاع مع بداية الدخول ا’جتماعي على
راأسس -ه-ا ت-اأخ-ر ا’أسس-ات-ذة ال-مسس-ت-خ-ل-ف-ي-ن ف-ي
ا’ل -ت -ح -اق ب-ال-م-وؤسسسس-ات ال-ت-رب-وي-ة وب-نسس-ب-ة
تجاوزت  ،٪60فهناك اأسساتذة نسساء حاولن
اختيار المواقع القريبة من مقر سسكناهم
مما اأثر سسلبا على بداية البرنامج الدراسسي
في موعده ،ناهيك عن الضسغط الذي اأحدث
شسرخا كبيرا.
واأضساف اأنه بناء على المشساكل توقع العديد
ت -دن -ي ال-نسس-ب-ة ه-ذه السس-ن-ة ،ل-ك-ن م-ع-ط-ي-ات
وزارة التربية بخصسوصص النتائج فندت صسحة
ت -لك ال -ت -وق-ع-ات ،ك-م-ا اأشس-اد رئ-يسص ج-م-ع-ي-ة
اأول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ب -ج -ه -ود وزارة ال -ت-رب-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ب -ال -ت-ك-ف-ل ف-ي ال-ت-حضس-ي-ر ال-ج-ي-د
’جتياز الشسهادة من خÓل توفير الظروف
المÓئمة من اإطعام ووسسائل النقل لضسمان
ع -دم ال -ت -اأث -ي -ر سس -ل -ب -ا ع -ل-ى السس-ي-ر ال-حسس-ن

لÓمتحانات.
وقال بذات الخصسوصص ،اأن التاأخر في توزيع
م -ن -ح -ة  3اآ’ف دي- - -ن- - -ار وت Ó- -عب ب - -عضص
ال -م -وؤسسسس -ات ب -ال -ع -م-ل-ي-ة ح-ال دون ان-طÓ-ق
ال -م -وسس -م ال -دراسس-ي ف-ي وق-ت-ه ،وك-ذا ع-ام-ل
ا’ك -ت-ظ-اظ ب-ال-م-دارسص ال-واق-ع-ة ف-ي ال-م-دن
الكبرى وغرب العاصسمة اأين اأرسسلت وقتها
الوزارة لجنة تحقيق لتقصسي الوضسع واإعطاء
اأم-ري-ة ت-نصس-يب الشس-ال-ي-ه-ات ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ية
ال -ت -م-درسص بشس-ك-ل ع-ادي ب-دل ال-ت-اأخ-ي-ر ف-ي
ع-م-ل-ي-ة ال-دروسص.وف-ي سس-ي-اق ال-عراقيل التي
عان منها تÓميذ البكالوريا خÓل الموسسم
ال -دراسس -ي ،ال -ح -راك الشس -ع -ب -ي وم -ا ع -اشس -ه
ا’أولياء والمختصسون في الشساأن التربوي من
مخاوف بالنظر اإلى تدعيمهم ومسساندتهم
للوضسع ا’سستثنائي الذي عاشسه القطاع منذ
 22ف -ب -راي -ر ال -م -اضس -ي وح-ال دون ال-ت-ح-اق
ال-ك-ث-ي-ري-ن ب-م-ق-اع-د ال-دراسس-ة ،مشسيرا اأيضسا
اإلى صسعوبة المواضسيع في الشسعب العلمية
ال-ط-ب-ي-ع-ة وال-ح-ي-اة ال-ت-ي ح-الت دون ت-ح-قيق
نتائج اأحسسن.
واأوضسح بشساأن عملية التصسحيح وما صساحبها
من اتهامات من طرف النقابات اأن وزارة
التربية من حقها التغيير في سسلم التنقيط»
لصس -ال -ح ح ّ-ق ال -ت -ل -م -ي -ذ «وه -و م -ا ق-امت ب-ه
الوزارة الحالية التي اسسترجعت حّق التلميذ
في سسلم التنقيط وعملية التصسحيح ،ووقع
اأيضسا في مادة الرياضسات التي عرفت عملية
تصس- -ح- -ي- -ح وف- -ق السس- -ل- -م ال -وزاري ولصس -ال -ح
ال- -م- -م- -ت- -ح- -ن ،اآم  Ó-اأن ت -راع -ي ال -ن -ق -اب -ات
التغييرات التي تعود بالفائدة على التلميذ
وعلى الشسهادة على وجه العموم.

»æWh

السسبت  20جويلية  2019م
الموافق لـ  17ذي القعدة  1440هـ

موسسم فÓحيّ اسستثنائيّ وواعد هذه ال ّسسنة

ﬁاصشيل زراعّية معتÈة ‘ مادتي ا◊بوب والبطاطا بتبسشة

من اŸتوّقع ان يبلغ انتاج ولية تب ّسسة من القمح ذوالنّوعية الّرفيعة هذه ال ّسسنة ،نحواŸليون و 900الف قنطار ،اسستلم الّديوان الوطني
للحبوب زهاء الثما‰ائة الف قنطار منه ا ¤حّد أالن والعملّية متواصسلة بالبلدّيات اŸعنّية ،فيما يتوّقع ان تزيد نسسبة انتاج ماّدة البطاطا
هذه السسنة ،لتصسل ا ¤اŸليون و 800الف قنطار ،حيث ” تخصسيصس نحو 12نقطة لتجميع وتخزين اÙصسول الّزراعي من ماّدة ا◊بوب عÈ
اقليم الولية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ انتظار التحاق ثÓثة أافواج أاخرى بجيجل

 160طفل من أابناء ا◊رسس البلدي
ومتقاعدي ا÷يشس ‘ رحلة صشيفية
لول م-ن
أاشس -رفت ،السس -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ل-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ف-ج-ر أامسس ،ع-ل-ى ان-طÓ-ق ال-ف-وج ا أ
لط -ف-ال ضس-م-ن ب-رن-ام-ج ال-رحÓ-ت الصس-ي-ف-ي-ة اŸع-د م-ن ط-رف وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
ا أ
اÙلية والتهيئة العمرانية لهذه الفئة اŒاه الوليات السساحلية.

خنشسلة :اسسكندر
◊جازي

الفوج اأ’ول متكون من 160
طفل من أابناء سسلك الحرسس
البلدي ،متقاعدي ومعطوبي
الجيشس الشسعبي الوطني ،اإلى
ج- - -انب أاب- - -ن- - -اء م- - -وظ - -ف - -ي
ق -ط -اع -ات الشس -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
اأ’وق - - - - - -اف ،ال- - - - - -نشس- - - - - -اط
ا’جتماعي التضسامن الوطني
ال- -رح -ل -ة الصس -ي -ف -ي -ة ل -ه -ؤو’ء
ات -ج -هت ن -ح-وشس-واط-ئ و’ي-ة
ج- - -ي - -ج - -ل ،ع - -ل - -ى أان ي - -ت - -م
ب -ال -م -ن -اسس -ب-ة وخÓ-ل م-وسس-م
ا’صس-ط-ي-اف ال-ج-اري إارسس-ال
ث Ó-ث-ة أاف-واج أاخ-رى م-ت-ك-ون-ة

م- -ن  512ط -ف-ل أاخ-ر ضس-م-ن
إاط -ار ه-ذا ال-ب-رن-ام-ج ال-م-ع-د
ل-ل-راح-ة وا’سس-ت-ج-مام لفائدة
أاط - -ف- -ال و’ي- -ات ال- -ج- -ن- -وب
والهضساب العليا.

..وأامسشية ترفيهية
ألطفال خنششلة بفضشاء
ماسشكول
وف-ي سس-ي-اق م-تصس-ل ت-ت-واصس-ل
ف- -ع -ل -ي -ات اأ’ي -ام الصس -ي -ف -ي -ة
ل -ل -ق -راءة وال -ك -ت -اب ال-ط-ب-ع-ة
ال-ث-ان-ي-ة ال-م-نضس-مة من طرف
ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئيسسية للمطالعة
ال -ع -م -وم -ي -ة ل-و’ي-ة خ-نشس-ل-ة،

ح -يث ك -ان ل -م -ئ-ات أاأ’ط-ف-ال
موعد ترفيهي تثقيفي مميز
ب - - -ال - - -فضس - - -اء ال - - -ع- - -ائ- - -ل- - -ي
م- -اسس- -ك- -وال- -ج -دي -د ال -ك -ائ -ن
ب-م-ح-اذاة م-ح-اف-ظ-ة ال-غابات
بعاصسمة الو’ية.
تمتع الحضسور رفقة أاوليائهم
مسساء امسس مجانا ،بفقرات
ت-ه-ري-ج-ي-ة وع-روضس ت-رفيهية
ت -خ -ل-ل-ن-ه-ا ورشس-ات ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة
تضس -م -نت ج -وائ-ز تشس-ج-ي-ع-ي-ة
ل - -ع - -دي- -د اأ’ط- -ف- -ال ،ال- -غ- -از
اح -ج -ي -ات أاب -ه -ج-ت-ه-م وسس-ط
أاج -واء ع-ائ-ل-ي-ة وم-رح ت-زام-ن
وان- -خ -ف -اضس م -حسس -وسس ف -ي
درجة الحرارة

على خلفية تسسجيل نقائصس با÷ملة

توقيف مدير اŸؤوسشسشة العمومية للصشحة ا÷وارية بتاورة
بعد الزيارات التي قادت وا‹ ولية سسوق أاهراسس لوناسس بوزقزة إا ¤عديد
اŸنشسآات الصسحية ببعضس دوائر وبلديات الولية وكذا مدير الصسحة والسسكان عمر
ب -ن ت -وات -ي ال -ذي لح -ظ ق -اع -ت-ي ال-عÓ-ج ل-ك-ل م-ن مشس-ت-ة ال-دردورة وح-م-ام ت-اسس-ة
مغلقت. Ú
وق-د ت-م ت-ك-ل-ي-ف ال-م-دي-ر ال-ف-رعي للمالية
وال--وسس--ائ--ل ب--تسس--ي--ي--ر شس--ؤوون ال--م--ؤوسسسس--ة
حيث تفاجأا بأان مدير المؤوسسسسة العمومية ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصس-ح-ة ال-جوارية بتاورة ،كما
ل--لصس-ح-ة ال-ج-واري-ة ب-ت-اروة (م،م) ي-غ-ال-ط-ه أاشسار مدير الصسحة والسسكان بو’ية سسوق
وينقل له معلومات غير صسحيحة ،على أاه--راسس ع--م--ر ب--ن ت--وات--ي ،أان--ه ب--ال--ن-ظ-ر
أاسساسس فتح هاتين القاعتين للمواطنين ل--ل--وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي اآل إال-ي-ه-ا ق-ط-اع الصس-ح-ة
ي--وم--ي--ا ،وال--ح--ق--ي-ق-ة أان-ه-ا ت-ف-ت-ح م-رة ك-ل بالو’ية ،بسسبب تصسرفات و’مبا’ة بعضس
أاسس-ب-وع ،فضس Ó-ع-ن الÓ-م-ب-ا’ة وا إ
’ه-م-ال ال---مسس---ي---ري---ن ’ ،سس---ي--م--ا ع--ل--ى مسس--ت--وى
وال--ت--قصس--ي--ر ف--ي تسس--ي--ي--ر شس--ؤوون ق-اع-ات مسس--تشس--ف--ى ه--واري ب--وم--دي--ن بسس--درات-ة،
العÓج ،وكذا المؤوسسسسة العمومية للصسحة ومسستشسفى ابن رشسد بسسوق أاهراسس ،قد
ال-ج-واري-ة ب-ب-ل-دي-ة ت-اورة ،وإاتÓ-ف ك-ميات تم توجيه اإعذارات للمسسؤوولين من أاجل
’وضساع في القريب العاجل .
م--ع--ت--ب--رة م-ن ال-ل-ق-اح-ات ،وع-دم ال-ت-ك-ف-ل إاصسÓح ا أ
بانشسغا’ت المواطنين ،مما ضساعف من وف---ي ذات السس---ي---اق ،أاك--د أايضس--ا ع--ل--ى أان
م--ع--ان-ات-ه-م ،ح-يث اسس-ت-دع-ى ا أ
’م-ر ،أاخ-ذ ال-زي-ارات ال-ف-ج-ائ-ي-ة سس-ت-ت-واصسل لمختلف
قرار التوقيف في حقه ،خاصسة وأان هذا منشسآات الصسحة بالو’ية ،وكل من تسسول له
ال----ق---رار وغ---ي---ره---ا م---ن ال---ت---ع---ل---ي---م---ات ن--فسس--ه ال-ت-قصس-ي-ر أاوال-ت-ه-اون ،ف-ي تسس-ي-ي-ر
والمÓحظات التي نبه إاليها مدير الصسحة منشسآات القطاع ،سسيكون له نفسس المصسير
والسس--ك-ان م-ؤوخ-را ،أاث-ن-اء ع-ق-ده ’ج-ت-م-اع .
تنسسيقي مع مدراء المؤوسسسسات الصسحية وق--د وج--ه ذات ال--مسس-ؤوول ،ط-ل-ب-ا ل-ل-وزارة
بالو’ية ،تزامنت مع الزيارات الميدانية الصسحة والسسكان وإاصسÓح المسستشسفيات،
الفجائية لوالي الو’ية لبعضس المؤوسسسسات م--ن اأج--ل اإن--ه--اء م--ه--ام م-دي-ر ال-م-ؤوسسسس-ة
الصس-ح-ي-ة ،ك-ان أاخ-ره-ا مسس-تشس-فى هواري ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصس-ح-ة ال-جوارية بتاورة ،بعد
ب--وم--دي--ن بسس--درات--ة ،ح--يث وج-د أاج-ه-زة توقيفه من طرفه ،تحفظيا في انتظار
م---ع---ط---ل---ة ،ون---قصس ف---ادح ف---ي ا أ
’ط---ب--اء توقيفه رسسميا من طرف الوزارة الوصسية.
’خصسائيين وتذمر واسستياء المرضسى.
اأ

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة

تب ّسسة :خالد.ع

وب -ه -دف ال -ح -رصس ع -ل -ى ت -ح -ق -ي -ق ال -ف -ائ -دة
ال -م -رج ّ-وة ،وضس -م-ان ت-خ-زي-ن جّ-ي-د يسس-ت-ج-يب
للمعايير المطلوبة ،تفّقد عطالله مو’تي والي
ال -و’ي -ة م -رف -وق -ا ب -م -خ -ل -وف ح -رم -ي م-دي-ر
المصسالح الفÓحيّة ،مخازن التّجميع والّتخزين
ب -م -ن -ط -ق -ة «راسس ال -ع-ي-ون» ب-ب-ل-دّي-ة ال-ك-وي-ف،
ي «القمح والشّسعير»،
المخ ّصسصسة لمنتوج مادت ّ

وع -اي -ن ع -ن ك -ثب سس-ي-ر ال-ع-م-ل-ي-ة ،اي-ن اوصس-ى
ال- -وال- -ي ب- -ال- -ت- -قّ- -ي- -د ب- -الّ- -ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات ح- -ول
العملّية،واأ’خذ بعين ا’عتبار العوامل المؤوّثرة
م- -ث- -ل درج- -ة ح- -رارة الّ- -ت- -خ -زي -ن وخصس -ائصس
ال -ح -ب -وب ،واأ’خ -ذ ف -ي ال -حسس-ب-ان الّ-ت-غ-ي-رات
ال -م -ن -اخ ّ-ي -ة وه -ط -ول اأ’م-ط-ار ،مّ-م-ا ي-عّ-رضس
المنتوج برّمته الى الّتلف ما لم تكن اماكن
الّتخزين امنة ومؤومنة من جميع الجوانب.
وب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دّي-ة ال-ح-وي-ج-بات ،عاين المسسؤوول

التنفيذي اول بالو’ية ،عملّية جني محصسول
م-اّدة ال-ب-ط-اط-ا ،ال-ذي حّ-ق-ق مسس-ت-وي-ات ان-تاج
ق-ي-اسسّ-ي-ة ج-ع-لت م-ن و’ي-ة ت-بّسس-ة ق-ط-ب-ا ه-اّما
للتّسسويق ،حيث نّبه هذا ا’خير بالمناسسبة ،الى
اهمّية التوسّسع في زراعة هذه الشّسعبة واجراء
تحسسينات لزيادة قدرة اإ’نتاج موصسيا الشّسباب
جه الى ا’سستثمار في المجال الفÓحي
بالتو ّ
وال -خ -دم -ات -ي ،وا’سس-ت-ف-ادة م-ن اوج-ه الّ-دع-م
المختلفة التي تقّدمها اجهزة الّدولة.

دعا إا ¤مرافقة اŸسستثمرين الفعلي ،Úوا‹ باتنة :

إاعذارات وإالغاء عقود اإلمتياز وسشحب أاوعية عقارية من مسشتثمرين
لسستثمارية
وجه وا‹ باتنة فريد ﬁمدي ع Èاللجنة الولئية لÓسستثمار عدة إاعذارات Ûموعة من اŸسستثمرين أاصسحاب اŸشساريع ا إ
اŸتأاخرة ،الذين اسستفادوا من عقارات صسناعية هامة بإاقليم الولية و ⁄يلتزموا بدف Îالشسروط ‘ إا“ام اŸشساريع التي أاطلقوها بدعم من
الدولة ‘ أاجالها اÙددة قانونا.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

كما هدد محمدي خÓل اجتماع رسسمي للجنة
ال -و’ئ -ي -ة ل Ó-سس -ت -ث -م -ار ع-ق-ده ب-م-ق-ر ال-و’ي-ة
ب-حضس-ور ج-م-ي-ع ال-م-ع-ن-ي-ين بمباشسرة إاجراءات
صسارمة في حق المسستمثرين المماطلين في
إاتمام مشساريعهم ا’سستثمارية تتمثل في إالغاء
ع-ق-ود ا’م-ت-ي-از ال-م-م-ن-وح-ة ل-ه-م وك-ذا سس-حب
مقررات ا’سستفادة من اأ’وعية العقارية من
أاصس -ح-اب ال-مشس-اري-ع ال-م-ت-وق-ف-ة وال-ت-ي تشس-ه-د
ت- -أاخ- -را ك- -ب- -ي- -را سس- -واء ع- -ن ط- -ري- -ق ال -فسس -خ
أاواسسترجاعها عن طريق العدالة.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى دع-ا ال-وال-ي أاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة

ال-و’ئ-ي-ة إال-ى م-راف-ق-ة ال-مسس-ت-ث-م-رين الفعليين
والجادين في تطوير نشساطاتهم ا’سستثمارية
لدعم ا’قتصساد المحلي والوطني في إاطار
خ -ل -ق ب -دائ -ل ث -روة ج-دي-دة وت-وف-ي-ر م-ن-اصسب
الشسغل ،خاصسة في ظل المؤوهÓت الكبيرة التي
تزخر بها الو’ية والتي قد تجعل منها قطبا
اسس-ت-ث-م-اري-ا ب-ام-ت-ي-از ،إاضس-اف-ة إال-ى التسسهيÓت
الكبيرة التي منحتها الدولة من مزايا جبائية
وغ -ي -ره -ا ل -دف -ع ع -ج -ل -ة ا’سس -ت -ث-م-ار ،وج-دد
المسسؤوول اأ’ول عن الهيئة التنفيذية التأاكيد
إال- -ى ضس -رورة ال -ت -زام ك -ل ال -مصس -ال -ح اإ’داري -ة
والتقنية المعنية بالقانون وعدم مخالفة مواده
وب- -ن- -وده ونصس- -وصس- -ه ف- -ي دراسس- -ة ال- -م- -ل -ف -ات

ا’سستثمارية ،وقيام اللجنة الو’ئية بخرجات
م-ي-دان-ي-ة م-رت-ي-ن ف-ي اأ’سس-ب-وع ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
ال-وضس-ع-ي-ة ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-مشس-اريع اإ’سستثمارية
على أارضس الميدان.
ويندرج اللقاء مواصسلة لسسلسسة ا’جتماعات
ال-دوري-ة ال-ت-ي ع-ك-ف م-ح-م-دي ع-ل-ى ع-ق-ده-ا
ل-ل-وق-وف ع-ل-ى وضس-ع-ي-ة م-خ-ت-ل-ف ال-ق-طاعات،
بهدف مرافقة المسستثمرين ومتابعتهم ،وفق
طريقة عمل موحدة بين الو’ية ومصسالحها
وكل المسستثمرين لتسسريع اإ’نجازات الجارية
ف -ي ال -م -ي -دان أاوال -مشس -اري -ع ال-ت-ي ه-ي بصس-دد
ا’نجاز.

نتائج البكالوريا تصسنع ا◊دث ببومرداسس

أافراح تعم البيوت وتبادل التها Êب ÚالعائÓت
ح-ال-ة سس-وسس-ب-انسس ك-بÒة ع-اشس-ت-ه-ا ال-ع-ائÓ-ت ال-ب-وم-رداسس-ي-ة وم-ع-ه-ا ال-تÓ-م-ي-ذ اÎŸشس-ح Úمسس-اء اÿميسس ◊ظات قبل إاعÓن نتائج شسهادة البكالوريا على
للعاب النارية مع تبادل
لفراح والزغاريد وإاطÓق ا أ
لرضسية الرقمية لوزارة الÎبية وموقع الديوان الوطني لÓمتحانات واŸسسابقات ،قبل أان تعم ا أ
ا أ
لفاق اŸسستقبلية واللتحاق با÷امعة..
الزيارات تعبÒا عن فرح النجاح ‘ هذا اŸوعد اŸصسÒي الذي سسيفتح لهم ا آ

بومرداسس..ز /كمال

أاي--ام--ا م-ن ال-ت-رقب ع-اشس-ه-ا ال-تÓ-م-ي-ذ
ال--ذي--ن اج--ت--ازوا شس--ه--ادة ال--ب--ك--ال-وري-ا
ان-ت-ظ-ارا ل-م-وع-د اعÓ-ن ال-ن-تائج الذي
ظل غير مضسبوطا بدقة ،فبعدما كان
محددا بداية من  16جويلية تمدد الى
غاية  20من ذات الشسهر قبل ضسبط
ال-ت-اري-خ ال-ح-ق-ي-ق-ي ل-ي-وم ال-خميسس 19
ج--وي--ل--ي--ة وب--ال--ت--ح-دي-د ع-ل-ى السس-اع-ة
السس--ادسس--ة مسس--اء ،وه--وال-م-وع-د ال-ذي
ان-ت-ظ-ره ال-ج-م-ي-ع بشس-غ-ف خ-اصس-ة ب-عد
’شساعات التي ترددت عبر
’نباء وا إ
اأ
ع-----دد م----ن صس----ف----ح----ات ال----ت----واصس----ل
ا’ج--ت--م--اع--ي ان نسس--ب-ة ال-ن-ج-اح ل-ه-ذه

السسنة لم تتجاوز  43بالمائة وجاءت
’م-ر
دون ال--مسس-ت-وى ل-ب-عضس الشس-عب ،ا أ
ال----ذي زاد م----ن درج----ة ال---ق---ل---ق ل---دى
’ولياء قبل أان ينزل مسساء
التÓميذ وا أ
أاول أامسس ال--خ--ب--ر ال--ي--ق--ي--ن وال--نسس--ب--ة
الحقيقية للنجاح التي تجاوزت وطنيا
 54بالمائة.
’عÓن عن نسسبة النجاح التي
وقبل ا إ
ح-ق-ق-ت-ه-ا و’ي-ة ب-وم-رداسس ف-ي شسهادة
البكالوريا ومدى احتفاظها بالمرتبة
المتقدمة على غرار السسنوات الفارطة
خ--اصس--ة ب--ع--د ال--ت-راج-ع ال-مسس-ج-ل ف-ي
ال--ن--ت--ائ--ج ام--ت--ح--ان شس--ه--ادة ال--ت--ع-ل-ي-م
’ن
ال---م--ت--وسس--ط وا’ب--ت--دائ--ي ،ت--ب--دأا ا آ
م-رح-ل-ة ث-ان-ي-ة أاك-ث-ر أاه-م-ي-ة ف-ي بداية

المسسار الجامعي للتÓميذ وهي فترة
’ول-ي-ة واي-داع ب-ط-اق-ة
ال--تسس--ج--يÓ--ت ا أ
الرغبات التي تنطلق بداية من هذا
ال--ي--وم وب--ال--ت--ال--ي اخ--ت--ي-ار ال-ت-خصسصس
المسستقبلي ،وكان قبلها تنظيم أابواب
م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-تسس-جيÓت الجامعية
واهم التخصسصسات العلمية والمناصسب
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ال-كليات
وال-م-ع-اه-د ال-م-ت-خصسصس-ة على مسستوى
ج--ام--ع--ة ام--ح--م--د ب--وق--رة إال-ى ج-انب
شس---روط وك---ي---ف---ي--ات ا’سس--ت--ف--ادة م--ن
ال-خ-دم-ات ال-ج-ام-ع-ي-ة الخاصسة بالنقل
’قامة اسستعداد
الجامعي ،المنحة وا إ
ل-ل-دخ-ول ال-ج-ام-ع-ي ال-ق-دم ف-ي أاحسسن
الظروف.

فتح –قيق ‘ مÓبسسات ا◊ادث اŸأاسساوي

انتششال غريق Úبسشد وادي حÓبة
ببلدية السشواقي باŸدية
انتشسل أافراد الغطسس با◊ماية اŸدنية بولية اŸدية ظهر امسس ،جثة الشساب»
ابراهيم لعبيدي « ‘ العشسرينيات ينحدر من ولية البويرة ،من عمق سسد واد
حÓبة بإاقليم بلدية ودائرة السسواقي با÷هة الشسرقية.

اŸدية :علي ملياÊ
ع ل ى اإ ث ر ق ي ا م ا ل ض س ح ي ة ب ا ل غ ط س س ب م ع ي ة
الضسحية الثاني من نفسس الو’ية بهذه
ا ل -م -ن -ط -ق -ة غ -ي -ر ا ل -م س س -م -و ح ب -ه ا  ،و ت م ت
ع م ل ي ة ا خ ر ا ج ا ل ض س ح ي ة ا ’أ و ل ب ح ض س و ر
فرقة الشسرطة العلمية التابعة الدرك
ا ل - -و ط - -ن - -ي و ج - -م - -ع م - -ن ا ل - -م - -و ا ط - -ن - -ي -ن
والسسلطات المحلية ،وهذا بعد بÓغ تم

ا ع  Ó-م ب -ه م -خ -ت -ل -ف ا ل -م ص س -ا ل -ح ا ل -م -ع -ن -ي ة
ح - -و ا ل - -ي ا ل س س - -ا ع - -ة م - -ن - -ت ص س - -ف ا ل - -ن -ه -ا ر
و ا ل -ن ص س -ف  ,ف -ي -م -ا ت -م ا ن -ت ش س -ا ل ا ل ض س -ح -ي ة
الثاني الشساب « نور الدين بلقاسسمي»
ب -ع -د ت -د خ -ل ا خ -د ا ل -غ -ط -ا س س -ي -ن  ،ب -ع -د
سساعات من البحث.
ق - - -ا م ت م ص س - - -ا ل - - -ح ا ل - - -د ر ك ا ل - -و ط - -ن - -ي
المختصسة بفتح تحقيق في مÓبسسات
ه ذ ا ا ل ح ا د ث ا ل م اأ س س ا و ي .

 ..حجز  328كلغ من الكيف اŸعالج وتوقيف تاجري ﬂدرات

في سسياق متصسل ،ومواصسلة للعمليات الهادفة للتصسدي لظاهرة ا’تجار بالمخدرات ببÓدنا،
ضسبط حرسس الحدود وعناصسر الدرك الوطني ،كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب ـ()328
كيلوغرام بكل من عين تموشسنت وتلمسسان/ن.ع ،2.فيما تم توقيف تاجري ( )02مخدرات
بحوزتهما ( )3520قرصس مهلوسس بسسوق أاهراسس/ن.ع ،5.وحجز ( )119قنطار من أاوراق التبغ
ببسسكرة/ن.ع.4.

..وتوقيف  17مهاجرا غ Òششرعيا
من جهة أاخرى وفي إاطار محاربة الهجرة غير الشسرعية ،أاوقف حراسس الحدود ( )17مهاجر غير
شسرعي من جنسسيات مختلفة بتلمسسان/ن.ع2.

»æWh

السسبت  20جويلية  2019م
الموافق لـ  17ذي القعدة  1440هـ

لنشسطة البيداغوجية
لولى وطنيا في مجالت رقمنة ا أ
ا أ

جامعة المسسيلة تعرف تطورا في التكوين والعصسرنة
 7500طالب مقاول و  205مؤوسسسسة اقتصسادية

(الشسعب) :ـ اختتمت مؤوخرا جامعة
م-ح-م-د ب-وضس-ي-اف ب-ال-مسس-ي-لة موسسمها
الجامعي  2019 / 2018وهي تحتل
’ول-ى وط-ن-ي-ا ف-ي م-خ-ت-ل-ف
ال--م-راتب ا أ
المجا’ت العلمية والبحثية ،حيث أاكد
ال---ب---روف---يسس---ور ك---م--ال ب--دراي م--دي--ر
ال--ج--ام--ع--ة ف--ي ك--ل--م--ت--ه خÓ--ل ح--ف-ل
ا’ختتام « أان جامعة المسسيلة عرفت
ت-ط-ورا ك-ب-ي-را ف-ي م-خ-ت-ل-ف المجا’ت
خ-اصس-ة ف-ي م-ج-ال ال-ت-ك-وي-ن وعصس-رنة
التعليم وذلك بعد النتائج التي حققها
’سساتذة في مجال عصسرنة ورقمنة
اأ
’نشسطة البيداغوجية « حيث احتلت
اأ
ج-ام-ع-ة ال-مسس-ي-ل-ة خÓ-ل ه-ذا الموسسم
’ولى وطنيا في مجال رقمنة
المرتبة ا أ
’نشس-ط-ة ال-ب-ي-داغ-وج-ية حيث سسجلت
اأ
80درسسا مصسورا على الخط وبقرابة
 500درسس في منصسة الدروسس على
ال---خ--ط ال--ع--ادي--ة .ه--ذا م--ا تسس--ل--م--ت--ه
«الشسعب» في مراسسلة خاصسة.
وأاشسار البروفيسسور كمال بدراي الى ان
الجامعة حققت نتائج ايجابية فيما
بترتيبها وطنيا حيث تحصسلت جامعة
م--ح--م--د ب--وضس--ي--اف ب--ال--مسس--ي-ل-ة ع-ل-ى
ال--م--رت--بِ--ة السس--ادسس--ة وط--ن--ي-ا م-ن ب-ي-ن
الجامعات والهيئات العلمية والمرتبة
 981دول--ي وه--ذا حسسب ال--تصس--ن--ي--ف
’خ----ي----ر ل----م---وق---ع webometrics
اأ
العالمي الخاصس بتصسنيف الجامعات
على المسستوى الدولي لشسهر جويلية
 ،2019كما تصسدرت جامعة المسسيلة

ت---رت---يب ال---ج---ام---ع---ات ال---ج---زائ--ري--ة،
وفق الترتيب العام لتأاثيرات الجامعة
حسسب آاخ--ر تصس--ن--ي--ف ل--م--وق--ع م-ج-ل-ة
«التايمز» ال-ب-ري-ط-ان-ي للتعليم العالي.
ح--يث اخ--ت--ي-رت ضس-م-ن ت-رت-يب أافضس-ل
الجامعات لسسنة 2019

لجنة الخدمات الجتماعية تكرم
 61بروفيسسورا
وم---ن ج---ه---ة اخ--رى ح--ق--قت ج--ام--ع--ة
ال--مسس--ي--ل-ة ن-ت-ائ-ج اي-ج-اي-ب-ة ب-خصس-وصس
ان-ف-ت-اح-ه-ا ع-ل-ى ال-م-حيط ا’قتصسادي
وا’جتماعي والتكوين المفيد للطلبة
حيث أامضست  26اتفاقية مع مختلف
ال--م--ؤوسسسس--ات ا’ق--تصس--ادي--ة ال--م-ح-ل-ي-ة
والوطنيوة وهو ما مكنها من خÓل
ت--ج--رب--ة دار ال--م-ق-او’ت-ي-ة م-ن ت-ك-وي-ن
 7500ط---الب م--ق--اول وت--أاسس--يسس 250
م--ؤوسسسس--ة اق--تصس--ادي--ة ع-ل-ى ال-مسس-ت-وى
المحلي.
واضساف مدير الجامعة انه تم اقتراح
 27ت-ك-وي-ن-ا ي-ت-م-اشسى ومتطلبات سسوق
العمل في اطار ما ي سسمى بمقروئية
الشس--ه--ادة ال--ج--ام--ع--ي--ة وف--ت-ح ع-روضس
ت--ك--وي--ن أاك--ادي-م-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة ت-ت-م-اشس-ى
ومتطلبات سسوق العمل المحلية .وفي
ذات السس--ي-اق ك-رمت ل-ج-ن-ة ال-خ-دم-ات
ا’جتماعية بجامعة المسسيلة  61أاسستاذ
ج---ام---ع---ي ت--م ت--رق--ي--ت--ه--م إال--ى رت--ب--ة»
’ول م-رة
ب--روف--يسس--ور» وه--ي ال-ت-ف-ات-ة أ

بجامعة المسسيلة منهم ثÓثة أاسساتذة
ب---اح---ث--ي--ن ت--ف--وق--وا ف--ي م--ج--ال نشس--ر
المقا’ت العلمية في مجÓت عالمية
محكمة على غرار البروفيسسور النذير
ب-وع-ريسس-ة م-ن ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-م وال-دك-تورة
زول--ي--خ--ة شس--ري--ف--ي وال--دك--ت--ور ج-م-ال
شسيكوشس.
كما كرمت الجامعة الطلبة الناجحين
ف--ي ال--مسس--اب--ق--ة ال--وط--ن--ي--ة ل-ت-حضس-ي-ر
ال---دك---ت--وراه ب--ال--خ--ارج ح--يث ظ--ف--رت
ال---ج---ام---ع---ة ب---ث---م---ان--ي م--ن--اصسب ف--ي
ت-خصسصس-ات ا’ن-ج-ل-ي-زي-ة وال-ري-اضسيات
وال--ب-ي-ول-وج-ي-ا ك-م-ا ت-م ت-ك-ري-م ال-ط-ل-ب-ة
ا’وائ----ل ع----ل----ة مسس----ت---وى ال---ك---ل---ي---ات
وال--م--ه--ه-دي-ن ف-ي مسس-ت-وى ال-ل-يسس-انسس
وال-م-اسس-ت-ر .ك-م-ا ت-م ب-ال-م-ناسسبة تكريم
ال---دك---ت---ور ن---ورال---دي---ن م--ق--در رئ--يسس
المجلسس الشسعبي الو’ئي الذي ناقشس
مؤوخرا رسسالة دكتوراه تخصسصس تاريخ
ب-ج-ام-ع-ة قسس-ط-ن-ي-ة ف-ي ال-ت-ف-اتة لقيت
’سسرة الجامعية.
اسستحسسان ا أ
Óشسارة فان جامعة المسسيلة تحصسي
ل إ
خÓل هذا الموسسم الجامعي  35أالف
طالب جامعي منهم أاكثر من  11أالف
في طور الماسستر يزاولون دراسستهم
عبر  35قسسم وسسبع كليات ومعهدين
وطنيين وفي حين عرف هذا الموسسم
ال-ج-ام-عي  103ت--خصسصس ف--ي شس-ه-ادة
ال-م-اسس-تر و 66ت--خصسصس ف--ي شس--ه-ادة
الليسسانسس و 1467أاسستاذ دائم باحث
و 27مخبر بحث و 30مجلة علمية.

بداية من الموسسم 2020-2019

جامعة وهران تسستلم كليات جديدة
سستتعزز جامعة وهران « 1أاحمد بن
’داب
ب--ل--ة» ب-اسس-تÓ-م ك-ل-ي-ت-ي ال-طب وا آ
وال--ف--ن--ون وم--ع--ه--د ال--ت--رج--م--ة ب--داي-ة
الموسسم الجامعي المقبل 2020-2019
حسسبما اعلن عنه اليوم الخميسس مدير
الجامعة البروفيسسور عبد الباقي بن
زيان.
و قال عبد الباقي بن زيان لدى تدخله
ف-ي ح-ف-ل اخ-ت-ت-ام ال-م-وسس-م ال-ج-ام-عي
بقاعة المحاضسرات «تÓحيت بخلوف»
بمجمع «مراد سسليم طالب» انه سسيتم
ا’ن--ت--ه--اء م--ن ت--ج--ه--ي--ز ك--ل-ي-ة ال-ط-لب
ال-ج-دي-دة خÓ-ل شس-ه-ر ي-ول-ي-و ال-ج-اري
ومباشسرة العمل بها الموسسم الجامعي
المقبل.

و تتسسع كلية الطب الجديدة الكائنة
’سس-تشس-فائية
ب-ال-ق-رب م-ن ال-م-ؤوسسسس-ة ا إ
الجامعية «أاول نوفمبر  »1954إالى 10
أا’ف م--ق--ع--د ب-ي-داغ-وج-ي وه-ي تضس-م
سسبعة مدرجات و 50مخبرا لمختلف
التخصسصسات الطبية ومدرج يتسسع ل
 500مقعد.
كما سسيتم تسسليم كلية ا’داب والفنون
’شسغال
ومعهد الترجمة اللذان بلغت ا أ
ب--ه--م--ا « وت--ي--رة م--ت--ق-دم-ة» م-ع ب-داي-ة
ال----م----وسس----م ال----ج----ام----ع---ي،و ف---ق ذات
المسسؤوول.
Óشسارة،فإان هذين المرفقين اللذين
ل إ
ي-ج-ري إان-ج-ازه-م-ا ب-ال-قطب الجامعي
بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير شسرق

وه--ران،ي-تسس-ع-ان م-ع-ا ل  4.000مقعد
بيداغوجي.
يذكر ان جامعة وهران  1كانت قد
اسستلمت في شسهر يناير الماضسي ايضسا
ب--ن--فسس ال--ق--طب ال--ج--ام--ع--ي،ال--ك--ل--ي--ة
’نسس-ان-ي-ة وال-ع-ل-وم
ال--ج--دي-دة ل-ل-ع-ل-وم ا إ
’سسÓمية التي تتسسع ل  3.000معقد
اإ
بيداغوجي.
وتضسم جامعة وهران  1خمسس كليات
’نسس---ان---ي---ة وال--ع--ل--وم
ه---ي «ال---ع---ل---وم ا إ
’دب والفنون» و»العلوم
’سسÓمية « وا أ
اإ
الدقيقة والتطبيقية» و» العلوم الطبية»
و»علوم الطبيعة والحياة» إاضسافة الى
م-ع-ه-دي ال-ت-رج-م-ة وال-ع-لوم والتقنيات
التطبيقية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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احتضسنته جامعة عبد الرحمان ميرة

ملتقى علمي حول اإلبداع
والنقل التكنولوجي

’ول ،ج--ام--ع--ة ع--ب--د
ن---ظ---مت ،أامسس ا أ
الرحمان ميرة ببجاية ،ملتقى علمي
’ب--داع وال--ن--ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي،
ح--ول ا إ
ب---حضس---ور أاخصس--ائ--ي--ي--ن ودك--ات--رة ف--ي
البحوث الجامعية التكنولوجية ،بهدف
ن--ق--ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا واسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ف-ي
م----خ----ت----ل----ف ال----م----ؤوسسسس---ات خ---اصس---ة
’شسارة إالى أان
ا’قتصسادية منها ،مع ا إ
كثيرا من هذه البحوث لم تجسسد على
أارضس الواقع.
وب---حسسب ع---م---ي--د ال--ج--ام--ع--ة السس--ي--د
سسعيداني بوعÓم« ،الملتقى يندرج في
برنامج ‘سساتيليت‘ ،والذي انطلق في
ت دول ،اسسبانيا،
عام 2016ويضسم سس ّ
ف--رنسس--ا ،اي--ط--ال--ي-ا ،ت-ونسس ،ال-م-غ-رب،
والجزائر ،وتنظم إاليه 22جامعة منها
ج-ام-ع-ة ب-ج-اي-ة ،وه-دف-ه ال-رئيسسي هو
’دوات ا’ب--ت--ك--ار وت--ع--زي--ز
ال---ت---روي--ج أ
ال---ب--حث ع--ل--ى مسس--ت--وى ال--ع--دي--د م--ن
ال-ج-ام-ع-ات ف-ي ج-م-ي-ع أان-ح-اء ال-ع-الم،
وأاكثر من ذلك ،يشسكل لحظة فريدة
م-ن ال-ل-ق-اءات ال-م-م-ي-زة ب-ي-ن ال-باحثين
الدكتوراه والخبراء والمؤوسسسسات بحًثا
عن ا’بتكار».
’سس--ت--اذة
وف---ي ه---ذا الصس--دد ت--ق--ول ،ا أ
خاتري« ،هذا البرنامج يتيح لطÓب
ÓعÓ--ن ع--ن
ال---دك---ت---وراه ال--ف--رصس--ة ل --إ
ب--ح--وث--ه--م وكسسب ال--ت-م-وي-ل ال-م-م-ك-ن،
وال----ه----دف م----ن ذلك ه---و ا’ه---ت---م---ام
بالمانحين ،وهكذا ،تم إانشساء برنامج
غني خÓل هذين اليومين العلميين،

م---ع ال---ت---أاك--ي--د ع--ل--ى ضس--رورة ال--وع--ي
ب--ا’ب-ت-ك-ار ون-ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،وه-ي
تجربة كندية من المحتمل أان تلهم
الجامعة الجزائرية تقدًما كبيرا ،ومن
المفترضس أان يجلب الفريق الكندي
خ--ب--رت--ه وم--ع--رف--ت-ه ب-ن-ظ-ام ا’ب-ت-ك-ار،
وي--ه--دف إال--ى ت--ح--دي--د ال--م--م--ارسس-ات
الجيدة التي يمكن نقلها في الجامعة
الجزائرية».
ذات ال-م-ت-ح-دث-ة أاضس-افت« ،ت-م ت-ن-ظ-يم
م-ائ-دة مسس-ت-دي-رة م-ن ق-ب-ل م-خ-ت-برات
ال--ب--حث وال--م-ؤوسسسس-ات ف-ي ال-ج-ام-ع-ة،
والغرضس منه هو مناقشسة التعبير عن
’ط-ر ال-ت-ع-اون-ي-ة ال-تي
ا’ح-ت-ي-اج-ات وا أ
ي-ت-ع-ي-ن ال-ن-ظ-ر ف-ي-ه-ا وح-م-اي-ة الملكية
الفكرية ،ويبقى أامل الباحثين أان ’
ت--ب--ق--ى ب--ح--وث--ه-م ح-ب-را ع-ل-ى ورق ب-ل
تسس---ت---غ--ل م--ن ط--رف ال--مسس--ت--ث--م--ري--ن
ا’قتصساديين ،للحفاظ على ا’قتصساد
ال-وط-ن-ي ب-دل شس-راء ال-ت-ك-ن-ول-وج-يا من
الخارج».
حب المشساركون
و
ن
د
ق
ف
،
ة
Óشسار
ول إ
ر
و
ه
ّ
ّ
’بداع ،الذي من شسأانه
بهذا الوعي ا إ
تمكينهم من وضسع آاليات دعم محّددة
’صسعدة ،حيث أان البحث
على كافة ا أ
’سساسس إانتاج وتحديث
العلمي هو في ا أ
ال-م-ع-رف-ة ،إال-ى ج-انب ت-ط-وي-ر ال-ب-حث
ال--ت--ط--ب--ي--ق--ي ل--ل--مسس--اه--م-ة ف-ي إان-ت-اج
المعرفة والمرافقة.
بجاية :بن النوي توهامي

 10مراكز مجندة لتنفيذ البرنامج الوطني

 1600عائلة لقضساء موسسم الصسطياف بالشسواطئ

م- -ع ح- -ل -ول م -وسس -م ا’صس -ط -ي -اف وارت -ف -اع
درج -ات ال-ح-رارة ،خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة لسس-ك-ان
ال -ج -ن -وب ،ت -ق -وم وزارة ال -ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
ال-م-ه-ن-ي-ي-ن ب-تسس-خ-ي-ر م-نشس-ئ-اتها القريبة من
ال -م -ن -اط -ق السس-اح-ل-ي-ة والشس-واط-ئ ل-ف-ائ-ج-ة
ال-م-واط-ن-ي-ن وال-ع-ائÓ-ت ،اغ-لب ال-مؤوسسسسات
التكوينية تحولت خÓل موسسم ا’صسطياف
إالى مراكز ’سستقبال العائÓت وتمكينها من
ا’سستجمام والتمتع على ضسفاف الشسواطئ
والسسباحة في البحر.
 10مراكز تتوزع على كل من و’يات جيجل،
عنابة ،سسكيكدة ،وهران ،مسستغانم ،تيبازة،
ع -ي -ن ت -م -وشس -نت ،وت -ل -مسس -ان ،تسس-ت-ق-ب-ل ك-ل
مرة 1600ع -ائ -ل -ة ،وه -ي م -راك -ز خصسصست
’سستقبال عائÓت عمال التكوين والتعليم
ال -م-ه-ن-ي-ي-ن ،ح-يث ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م بصس-ف-ة
كاملة ،من ا’كل والمرقد...الخ.
مراكز ومعاهد اخرى على مسستوى  14و’ية
سساحلية فتحت هي ايضسا ابوابها ’سستقبال
العائÓت والمواطنين ،وهو برنامج تعكف
وزارة الداخلية والجماعات المحلية بمعية
وزارة التكوين والتعليم المهنيين على توفير
ال-ظ-روف ال-مÓ-ئ-م-ة ،وت-م-ك-ي-ن ال-م-واط-ن-ي-ن
وعائÓتهم من التمتع بزرقة البحر ،خاصسة
وان ال -ح -رارة سس -ج -لت ه -ذه ا’ي -ام ارت -ف -اع
قياسسيا في و’يات الجنوب.
ل -ل -ت -ذك -ي -ر ف -ان ق -ط -اع ال -ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
ال-م-ه-ن-ي-ي-ن يسس-خ-ر م-ن-ذ سس-ن-وات العديد من
هياكله ’سستقبال المصسطافين طيلة موسسم
ا’صس -ط-ي-اف ل-يسس ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ل-ع-ائÓ-ت
ال-ج-زائ-ري-ة ا’سس-ت-م-اع ب-ع-ط-ل-ة قرب البحر،

وق -د اصس -ب -حت ع-ادة ح-م-ي-دة ت-ع-ك-ف وزارة
التكوين والتعليم المهنيين على مواصسلتها
كلما حل علينا فصسل الصسيف.

...واسستفادة  6آالف طفل من رحÓت
إالى شسواطئ الباهية

يسس-ت-فيد  6آا’ف ط- -ف  Ó-م -ن رح Ó-ت إال -ى
شس -واط -ئ ال -ب -ح -ر ب -وه -ران ضس -م-ن ب-رن-ام-ج
«المخطط اأ’زرق» المنظم في إاطار موسسم
ا’صس-ط-ي-اف  ،2019حسس -ب-م-ا أاسس-ت-ف-ي-د ل-دى
المديرية الو’ئية للشسباب والرياضسة.
و يخصس من هذا البرنامج الذي انطلق مع
ب -داي -ة اأ’سس -ب -وع ال -ج -اري أاط -ف -ال اأ’ح-ي-اء
الشس-ع-ب-ي-ة وال-م-ن-اط-ق ال-ب-ع-ي-دة ال-ت-اب-عة لعدة
بلديات منها طفراوي وبن فريحة وحاسسي
ب -ن ي -ب -ق -ى وغ -ي -ره-ا ،حسس-ب-م-ا ذك-ره رئ-يسس
مصسلحة الشسباب بذات المديرية.
وف- -ي إاط -ار ب -رن -ام -ج «ال -م -خ -ط -ط اأ’زرق»
المنظم من طرف المديرية الو’ئية للشسباب
والرياضسة تم برمجة  3خرجات إالى شسواطئ
البحر خÓل اأ’سسبوع الواحد وتشسرف عليها
 30مؤوسسسسة شسباب من بينها دور الشسباب،
كما أاضساف الحاج شسردودي.
كما سسخّرت ذات المديرية كافة اإ’مكانيات
الضسرورية للتكفل باأ’طفال المعنيين لنقلهم
إال -ى شس -واط -ئ ع-ي-ن ال-ت-رك وم-داغ وم-رسس-ى
الحجاج في أاحسسن الظروف لتمكينهم من
قضساء سساعات على شساطئ البحر في أاجواء
م -م -ت -ع -ة م -ف -ع -م -ة ب -اأ’نشس -ط -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة
والترفيهية.

السسبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٧ذي القعدة ١٤٤٠هـ

من مراسسلينا

’عÓم لدى مديرية ا◊ماية اŸدنية بسسعيدة لـ «الشسعب»
اŸكلف با إ

سصـ ـخ ـ ـرنـ ـا كـ ـافـ ـة الـ ـوسصـ ـائـ ـل لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـكـّـم ‘ ا◊ـ ـرائـ ـ ـ ـق
تا،لح
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ل ت3نف5ي2ذات لت
’لئوية
خمÓة ت
واقŸدعنأاية
فاأازي
تا ‘
لا .ا
حسمليةاو أ
ل ادلشّسسسندباس
ح وصّسفرتتمإاصمسكاالنيحا ات◊مامداييةةوباŸشسدرينةيةضسخ
ح ارلاشسأاصنوتز0ا3منا
’ذا
ا
ف.د و 46هكتارا من أانواع اÙاصسيل الزراعية ،فضس Óعن إاتÓف 38
هكوتماورساسمم انلاصس◊طيصاسائ
هلكعتمارراانيمةن‘ا هأ
هكتارا من النباتات وا أ
’عشساب و 4437ربطة ت Íإاضسافة إا ¤تضسّرر  753مثمرة من بداية شسهر يناير إا ¤غاية
نهاية شسهر جوان.

سسعيدة :ج .علي
هذه اŸعطيات التي قدمها اŸكلف
باإلعÓم على مسستوى مديرية ا◊ماية
اŸدنية بسسعيدة السسيد «با علي ﬁمد
األم÷ »Úري -دة «الشس -عب» مضس -ي -ف -ا ‘
ن - -فسص ال- -وقت أان ا◊رائ- -ق أاتت خÓ- -ل
ال - - -عشس - - -رة أاي - - -ام األو ¤م - - -ن شس - - -ه - - -ر
ج -وي-ل-ي-ة ل-ه-ذه السس-ن-ة ع-ل-ى  3٠6هكتار
غ -اب-ات و ٤٢ه -ك -ت-ارا حصس-ي-دة و١5٠٠
”
حزمة ت .Íكما أاضساف اŸتحدث أانه ّ
تسسخ Òكافة الوسسائل اŸادية والبشسرية
وŒنيد الرتل اŸتنقل الذي يتشسكل من
 ٤5ع -ون -ا م-ن ﬂت-ل-ف ال-رتب ي-ع-م-ل-ون

ب -ن-ظ-ام  ٢٤سس - -ا ل - -فÎة  ٨أاي-ام ك-ام-ل-ة
بالتناوب .كما أان هذا الرتل يتكون من
 ١3آالية Ãختلف اŸهام والذي يسستمر
إا ¤غاية نهاية شسهر أاكتوبر من السسنة
ا◊الية .وقد أاكد اŸكلف باإلعÓم أان
اŸناطق األك Ìتضسّررا هي دائرتا أاولد
جل أاكÈ
براهيم وع Úا◊جر ،حيث سس ّ
ح -ري -ق غ -اب -ة ‘ ج -ب -ل شس -ن -ق -ار وج-ب-ل
ال -ع -ل -وشص وم -ن -ط -ق -ة ال -رصس-ف-ة أادى ا¤
خسس- -ائ- -ر م -ع -تÈة ق -درت ب -ح -وا‹ 3٠٠
” إانقاذ باقي
هكتار غابات وأادغال و ّ
ال- -غ -اب -ات وب -عضص السس -ك -ن -ات اÛاورة
لها وكذلك منطقتي تÒسس Úوتورويت،
إاضسافة إا ¤منطقة لوسسيط حيث سسجلت

هذه األخÒة إاتÓف حوا‹  ٢5هكتارا
” إان -ق -اذ  3٠ه-ك-ت-ارا م-ن اÙاصسيل
و ّ
ال- -زراع- -ي- -ة وال- -غ -اب -ي -ة وب -عضص اŸزارع
اŸأاهولة بالسسكان.
أام- -ا ب- -دائ- -رة ع Úا◊ج- -ر فسس- -ج- -لت
ا◊رائ -ق ب -ك-ل م-ن م-ن-ط-ق-ة ب-ن ط-ري-ف
وب - -وراشس- -د وع ÚاŸان- -ع- -ة وم- -ك- -ن- -اسص
ودرن - -ات Úح - -يث أات- -ى ع- -ل- -ى  ٢هكتار
حصس -ي-دة و ٩.5ه -ك -ت-ار م-ن ا◊شس-ائشص
ال- -ي- -ابسس- -ة وأاشس- -ج- -ار ال -ب -ل -وط والضس -رو
والدوم ،كما أاتى ا◊ريق Ãنطقة القعدة
على حوا‹  ٧٠٠شسجرة مثمرة منها 3٠٠
”
شسجرة إاجاصص و ٤٠٠من الكروم ،كما ّ
إان-ق-اذ  5٤٠شس-ج-رة م-ث-م-رة .أام-ا بدائرة
ي -وب ف -ق -د ت -دخ -لت ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة
Ãنطقة شسكور من أاجل إاخماد حريق
“ثل ‘ ﬁصسول الشسع Òحيث أاتلف
منه  ١٩هكتارا ‘ ح ” Úإانقاذ أازيد
من  ٤٠هكتار حصسيدة وأاك Ìمن ١٠٠٠
شسجرة زيتون .وببلدية ◊سساسسنة وعÚ
السسخونة أاتى ا◊ريق على إاتÓف ٢٨٠٠
ح -زم -ة ت ،ÍاŸك -ل -ف ب-اإلعÓ-م أاضس-اف
” وقوع خÓل
÷ريدة «الشسعب» ،أانه ّ
السس -داسس -ي األول م -ن ه -ذه السس -ن -ة ٢3١
حادث مرور تسسبب ‘ مقتل  ٩أاشسخاصص
وجرح  ٢56أاخرين وأاشسار اŸتحدث أان
هذه ا◊وادث اŸميتة وقعت على طريق
اŸوت أاي ال- -ط- -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م ٠6
ال -راب -ط ب Úولي -ت -ي سس -ع -ي -دة وال-ب-يضص
خاصسة باŸكان اŸسسمى منطقة السسفيد
م- -ق -ارن -ة م -ع ن -فسص ال -فÎة م -ن السس -ن -ة
اŸاضسية بـ  ٤٧حادثا مروريا.

لف ّ
’سسعاف بداخل مسستشسفى سسيدي بلعباسص
’ختناق وتسسهيل تنقل سسيارات ا إ
كا إ

–ويل اŸصصالح اإلسصتعجالية خارج اŸركز مع حلول 2020

“ت مباشسرة األشسغال على
ﬁاذية له ّ
مسستواها إل‚از مرآاب لسسيارات أاها‹
اŸرضسى والعامل ÚباŸسستشسفى تسسهر
على حراسسته فرق مناوبة لي Óونهارا،
وه -ي اÿط -وة ال -ت -ي أاراد م -ن خ Ó-ل -ه -ا
اŸسسÒون إاعادة ضسبط ﬂطط التنقل
داخ - -ل اŸسس- -تشس- -ف- -ى وفّك اإلخ- -ت- -ن- -اق
والضسغط الذي تعرفه اÙاور اŸؤودية
إا ¤اŸصسالح وكذا تسسهيل حركة تنقل
سس-ي-ارات اإلسس-ع-اف م-ا سس-يسس-ه-ل ع-م-لية
اŸرور ن - - -ح - - -و ﬂت- - -ل- - -ف اŸصس- - -ال- - -ح
اإلسستشسفائية.

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

ثنية ا◊د بتسسمسسيلت
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ا Ÿـواط ـن ـ ـون يـ ـ ـشصـ ـت ـ ـك ـ ـ ـون نـ ـق ـ ـصص
اıتصص ‘ Úطب الـ ـنـ ـسصـ ـاء والـ ـتـ ـول ـيـ ـد

إاذا ك- -انت ال- -دول- -ة ق- -د ك ّ-ونت
اط-ارات واخ-تصس-اصس-ي Úوب-ذلت
أام -وا’ ط -ائ -ل-ة م-ن اج-ل خ-دم-ة
اŸواطن ،Úفإان بعضص اŸناطق ’
زالت ت- -ع- -ا Êاسس -ت -ق -دام أاط -ب -اء
ﬂتصس Úع ÈاŸسس- - -تشس - -ف - -ي - -ات
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ال -ت -ي أاضس -ي -ف ا¤
اسس -م -ه -ا وزارة الصس-ح-ة واصسÓ-ح
اŸسستشسفيات ،والعينة هذه اŸرة
م -ن مسس-تشس-ف-ى ث-ن-ي-ة ا◊د اكÈ
دائ - -رة ب- -و’ي- -ة ت- -يسس- -مسس- -ي- -لت
وال- -ت- -ي ت -ب -ع -د بـ 48ك -ل -م ع -ن
عاصسمة الو’ية وبـ 180كلم عن
ال-ع-اصس-م-ة ،يشس-ت-ك-ي سس-ك-انها من
نقصص ‘ اطباء النسساء والتوليد
‡ا ي- - -ؤودي ا ¤ال- - -ت- - -ن- - -ق - -ل ا¤
ع -اصس -م -ة ال -و’ي-ة أاو إا ¤دائ-رة
خ -م -يسص م -ل -ي -ان -ة ب -و’ي -ة عÚ
الدفلى.

تيسسمسسيلت :ع.عمارة
ح-يث ت-ن-اوب ط-ب-ي-ب-ة نسس-اء وت-ول-ي-د
وحيدة يومي األحد والثن Úمن كل
أاسس -ب -وع وه -ذا ل -ل -ف -حصص واŸت -اب-ع-ة
ف -ق -ط ،أام -ا ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ق-يصس-ري-ة او
اŸسستعصسية فيتم نقل اŸرضسى ا¤
اŸسستشسفيات اÛاورة ،خاصسة ا¤
ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة ع-ن ط-ري-ق ذوي-هم،

وقد طالب سسكان دائرة ثنية ا◊د
بضس-رورة ت-وف Òط-ب-ي-ب-ة م-ن-اوب-ة ل-يÓ-
ح -يث ت -ك Ìال -ولدات ويصس -عب ن-ق-ل
النسساء ا◊وامل ا ¤أابعد نقطة وهي
عاصسمة الولية ،ول سسيما األيام التي
ل ت -ن -اوب ب -ه -ا ال -ط -ب -ي -ب -ة ال-وح-ي-دة
باŸسستشسفى ‘ ظلّ تضساعف عدد
النسساء ا◊وامل .كما طالب السسكان
مديرية الصسحة والسسكان باللتفات
إا ¤الظاهرة اŸتمثلة ‘ نقل النسساء
ا◊وام - - -ل م - - -ن ث - - -ن - - -ي- - -ة ا◊د ا¤
تيسسمسسيلت ،فما بالك بنسساء القرى
اÛاورة واŸداشس Òال -ت -ي ت -ت -ن -اث -ر
ع Èبلديات الولية التي تبعد عن
بعضسهم بأاك Ìمن  ٩٠كلم‡ ،ا يسسبب
مضساعفات صسحية للنسساء ا◊وامل
ول سسيما اللواتي يقرب أاجل وضسعهن
ه -ذا ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-ذي-ن يسس-ت-ط-ي-ع-ون
ال -ت -ن -ق -ل ف-م-ا ب-ال Ãيسس-وري ا◊ال،
ناهيك عن مشسكل النقل من الدوار
ا ¤طريق عمومي يؤودي بالذهاب
ا ¤احد اŸسستشسفيات القليلة التي
–وز على طبيب ﬂتصص ‘ طب
ال-نسس-اء وال-ت-ول-ي-د ،ف-مسس-تشس-ف-ى ب-رج
بونعامة يعا Êهو اآلخر من انعدام
طبيب ﬂتصص ‘ التوليد رغم بعد
ه -ذه ال -دائ -رة ع -ن ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة
وي -ك -ون السس -ت -ن -ج -اد ب -دوائ -ر ولي-ة
الشسلف.

اخـــتــــتــــام السسـنــــة الــتكـــويـــنـــيـــــة بتبسسة

ق ّ-ررت م-دي-ري-ة الصس-ح-ة ل-و’ي-ة
سسيدي بلعباسص –ويل كل مصسالح
’سستعجا’ت باŸسستشسفى ا÷امعي
ا إ
ع -ب -د ال-ق-ادر حسس-ا Êخ-ارج اŸرك-ز
’طقم الطبية
ا÷امعي ،لتمك Úا أ
م- -ن ‡ارسس- -ة ع -م -ل -ه -ا ‘ أاري -ح -ي -ة
وال- -فصس- -ل م- -ا ب Úال- -ع- -م -ل ‘ إاط -ار
’داء ال- -ع- -ادي
’سس - -ت- -ع- -ج- -ا’ت وا أ
ا إ
داخ -ل اŸرك -ز ال -ذي ي -ج -م -ع م-ا بÚ
ث Ó-ث م -ه -ام أاسس -اسس -ي -ة ال -ت -ك -وي -ن،
البحث العلمي والعÓج.

سسيدي بلعباسس:غ .شسعدو
كشسفت مديرية الصسحة أانه يتمّ حاليا
دراسسة مشسروع –ويل كل السستعجالت
الطبية خارج اŸسستشسفى ا÷امعي عبد
ال- -ق- -ادر حسس- -ا Êب- -ه- -دف خ- -ل -ق األم -ن
والسسكينة داخل ا◊رم الطبي وضسبط
النظام داخل اŸسستشسفى ،وقد جاء هذا
القرار انطÓقا من شسكاوي اŸواطنÚ
وت-وج-ي-ه-ات ب-عضص اŸن-ت-خب ÚاÙليÚ
ال -ت -ي أاج -م -عت ع -ل -ى ت-واج-د إاشس-ك-الت
واختÓلت من حيث ظروف اإلسستقبال
وﬂطط التنقل داخل اŸركز الذي يعد
أاه -م وأاك Èم-ؤوسسسس-ة عÓ-ج-ي-ة ب-ال-ولي-ة،
وبعد تقييم الوضسع ودراسسته بالتنسسيق
مع كل الفاعل Úتقّرر إاخراج عدد من
اÿدم - - - -ات ال - - - -ت- - - -ي ه- - - -ي ‘ إاط- - - -ار

اإلسس - - -ت - - -ع - - -ج - - -الت إا ¤مصس - - -ل - - -ح - - -ة
اإلسستعجالت ،ويهدف اإلجراء حسسب
القائم Úعلى القطاع إا ¤فرضص الهدوء
والسس- -ك- -ي- -ن- -ة داخ- -ل اŸسس- -تشس- -ف- -ى م -ن
خÓ- -ل غ -ل -ق ب -اب اŸؤوسسسس -ة ‘ ح -دود
السساعة الرابعة مسساء وهو ما ل Áكن
–ق- -ي- -ق- -ه ح- -ال- -ي- -ا ب- -وج- -ود  ٧نقاط
لÓ- -سس -ت -ع -ج -الت ب -ع -دد م -ن اŸصس -ال -ح
ال -ط -ب -ي -ة ،داخ-ل اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي
األمر الذي يÎتب عليه ترك اŸوؤسسسسة
مفتوحة طيلة  ٢٤سساعة ما يتسسبب ‘
حدوث خلل ‘ األمن داخل اŸسستشسفى
ل سس -ي -م -ا م -ا ت-ع-ل-ق ب-الع-ت-داءات ال-ت-ي
وصس - - -لت إا ¤ح - - -د اŸسس - - -اسص ب - - -أام - - -ن
األشس- - -خ- - -اصص ك- - -السس- - -رق- - -ة والضس- - -رب
واسستعمال األسسلحة البيضساء خاصسة وأان
ه -ذا اŸرف -ق الصس -ح-ي يسس-ت-ق-ب-ل ي-وم-ي-ا
إاعداد هائلة من اŸرضسى من ﬂتلف
أارج-اء ال-ولي-ة وح-ت-ى ال-ولي-ات ال-غ-ربية
اÛاورة والوليات ا÷نوبية الغربية.
وحسسب ذات اŸصسالح ،فإان التدخÓت
الطبية السستعجالية سستكون مع حلول
سسنة  ٢٠٢٠خارج اŸسستشسفى ا÷امعي،
ح -يث سس -ي -م -ن -ع دخ -ول األشس -خ -اصص إا¤
اŸسس- -تشس- -ف -ى ا÷ام -ع -ي ب -ع -د السس -اع -ة
ال-راب-ع-ة ب-اسس-ت-ث-ن-اء اŸرضس-ى ال-ذي-ن ي-تم
ن -ق -ل-ه-م ب-اسس-ت-ع-م-ال سس-ي-ارات اإلسس-ع-اف
ف - - -ق- - -ط .ه- - -ذا واسس- - -ت- - -ف- - -اد اŸرك- - -ز
اإلسس -تشس -ف -ائ -ي ا÷ام -ع -ي ع -ب -د ال-ق-ادر
حسس- -ا Êم- -ؤوخ- -را م- -ن ق- -ط -ع -ة أارضس -ي -ة

دعوة اŸسصتثمرين وأاصصحاب اŸؤوسّصسصات إا ¤ترقية فرصص الشّصغل

دع- - -ا وا‹ ت - -بسس - -ة ع - -ط - -ا ال - -ل - -ه
م-و’ت-ي ،أاث-ن-اء إاشس-راف-ه على حفل
اختتام ال ّسسنة التّكوينية «/ 2018
صسصص
 ،« 2019باŸعهد الوطني اŸتخ ّ
‘ الّ- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه- -ن- -ي «ب- -ب -و◊اف
ال- -دي- -ر ،اŸسس -ت -ث -م -ري -ن وأاصس -ح -اب
اŸؤوسّسسسات إا ¤ترقية فرصص الشّسغل
وت-وظ-ي-ف ال-ك-ف-اءات واŸهارات من
خّ-ري-ج-ي م-ع-اه-د وم-راكز الّتكوين
اŸه- -ن- -ي ،ل- -رب- -ح ال ّ-ره -ان و–ق -ي -ق
اŸزيد من الّدفع لدعم ا’سستثمار
اÙليّ.

تبسسة :خالد.ع
وحث باŸناسسبة ذات اŸسسؤوول ،طلبة
ومّÎب -صس -ي م -ع -اه -د وم -راك -ز ال ّ-ت-ع-ل-ي-م
والّ-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،Úع-ل-ى الّ-تركيز على
ا÷انب الّتطبيقي والتمّكن من أادوات
ال - -ت- -حّ- -ك- -م ،وكسسب اŸه- -ارة اŸه- -نّ- -ي- -ة
اŸطلوبة لولوج عا ⁄الشّسغل واإلدماج
اŸه -ن -ي ،واإلق -دام ع -ل -ى الّشس -عب ال-ت-ي
ت -ت Ó-ءم وسس -وق ال -ع-م-ل ،وا◊رصص ع-ل-ى
الن -خ -راط ‘ إانشس -اء مشس -اري-ع خ-اّصس-ة،
واسستثمار الفرصص التي تتيحها الّدولة
عﬂ Èتلف صسناديق الّدعم.

ه -ذا ،وق -د اشس -رف ال -وا‹ ال -ذي ك -ان
برفقة رئيسص اÛلسص الشسعبي الولئي،
ع -ل -ى ت -ك -ر ËاŸت -فّ-وق Úم-ن خّ-ري-ج-ي
اŸؤوسّسسسات الّتكوينية ع Èإاقليم الولية،
ق- -ب -ل أان ي -ط -وف ب -أاج -ن -ح -ة اŸع -ارضص
اŸقامة باŸناسسبة ،ألعمال وتطبيقات
وا‚ازات اّÎŸبصس.Ú
وا÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،ق -ط-اع الّ-ت-ك-وي-ن
اŸه - -ن - -ي ب - -ت - -بّسس- -ةّ“ ،ك- -ن  -خÓ- -ل
ال ّ-دورت Úالّسس -اب -ق -ت ، - Úم -ن إادم -اج
ن- -ح -و»  »٤6٢٩شس - -اب م- -ن خّ- -ري- -ج- -ي
ﬂت- - - -ل - - -ف اŸراك - - -ز ‘ ﬂت - - -ل - - -ف
ال -ت -خّصس -صس -ات ،وسس-ط-ر ذات ال-ق-ط-اع
ك -ه -دف رئ -يسص ه -ذه الّسس -ن -ة ،ت -ع -زي -ز
الّتكوين ‘ ›ال الطّاقات اŸتجّددة،
والعمل على تهيئة اليد العاملة الفنيّة
ال -ك -ف -ؤوة ،ل -ف -ائ -دة اŸشس -روع اŸدم -ج
للفوسسفاطÃ ،نطقة «بÓد ا◊دبة»،
جنوب الولية.

ا Ÿـ ـصصـ ـادق ـ ـة عـ ـلـ ـى مـ ـشصـ ـ ـروع
اŸـ ـي ـ ـزانـ ـي ـ ـة اإلضص ـ ـافـ ـيـ ـ ـة
بحضسور عطالله مولتي وا ¤الولية
ن -اقشست أاشس -غ-ال الّ-دورة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
ل -ل -م -ج -لسص الّشس-ع-ب-ي ال-ولئ-ي ،ب-ق-اع-ة

الج -ت -م -اع -ات Ãق -ر ال -ولي -ة ،م -ل ّ-ف
لضس-افّ-ي-ة ل-لسس-ن-ة
مشس -روع اŸي -زان -ي-ة ا إ
ا÷اري- -ة ،وع- -رضص وم- -ن -اقشس -ة م -ل ّ-ف
الّتهيئة ا◊ضسرّية.
وا‹ ال -ولي -ة و‘ مسس-ت-هّ-ل م-داخ-ل-ت-ه،
ق ّ-دم م -راف-ع-ة شس-ام-ل-ة ıت-ل-ف ب-رام-ج
الّ-ت-ن-م-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،مشس-ف-وع-ة با◊صسيلة
ومدّعمة باألرقام والّنسسب ،وأاّكد على
أاّن ا÷ه- - -ود ت- - -ب - -ذل وع - -ل - -ى ج - -م - -ي - -ع
األصسعدة،بغية اسستكمال اŸشساريع قيد
ال‚از ،كاشسفا اأّن أاغلفة مالّية معتÈة
اسستفادت منها ولية تب ّسسة من «صسندوق
والّ-ت-ضس-ام-ن ل-ل-ج-م-اعات
ال ّضس - -م - -ان
اÙلّ-ي-ة» ،تسس-ت-ه-دف ت-ل-ب-ي-ة ا◊اج-ي-ات
إل“ام ﬂتلف الÈامج العالقة ،وتسساهم
ي تطّلعات
‘ بعث مشساريع جديدة تلب ّ
اŸواط- -ن ‘ –سس Úإاط -اره اŸع -يشس -ي،
مشسّ-ددا ع-ل-ى ه-ي-ئ-ت-ه الّ-ت-نفيذية ورؤوسساء
ال ّ-دوائ -ر وال -ب-ل-دّي-ات ،ب-وج-وب ا◊رصص
ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة اŸشس-اري-ع –ت ال-وصس-اي-ا
وم- -راق- -ب- -ت- -ه- -ا ل -ل -ح -ي -ل -ول -ة دون ال -غّشص
وال- -ت- -ج- -اوزات ،والإسس- -راع ‘ إا“ام- -ه -ا
ل- -تسس- -ج- -ي- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ات أاخ- -رى وج -لب
الع-ت-م-ادات اŸال-ي-ة اŸط-ل-وب-ة ،م-فيدا
بضسرورة إانشساء ÷ان مشسÎكة للغرضص،
ب Úالهيئة التّنفيذية بجميع قطاعاتها
واÛالسص الشّسعبية البلدّية.
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عودة قوّية Ùتكري الشّسواطئ ببومرداسس

غياب اŸراقبة شسّجع على ابتزاز اŸصسطاف ÚوالسستيÓء على اŸسساحات اÛاورة

عادت ظاهرة احتÓل الشسواطئ من قبل ما يعرف بأاصسحاب حق ا’متياز لتعكر أاجواء موسسم ا’صسطياف
بو’ية بومرداسس رغم وضسوح تعليمة وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية التي شسّددت على
’منية اŸشسÎكة عدË
›ان-ي-ة الشس-واط-ئ ب-اسس-ت-ث-ن-اء اÿدم-ات ،ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى دور م-تصسّ-رف الشس-واطئ واللجنة ا أ
الفعالية بالنظر إا ¤التجاوزات اليومية التي تعرفها عدد من الشسواطئ الرئيسسية على غرار شساطئ الكرمة،
الصسغÒات ،رأاسس جنات وليصسال Úشسرق وغرب التابعت Úلبلديتي دلسس واعف.Ò

بومرداسس :ز ــ كمال

بأاسسعار

كشسفت مصسادر من مديرية السسياحة
والصسناعة التقليدية اŸشسرفة على إادارة
م- -وسس- -م ا’صس- -ط -ي -اف ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ال -ب -ل -دي-ات السس-اح-ل-ي-ة ‘ إاط-ار ال-ل-ج-ن-ة
ال -و’ئ -ي -ة اŸشسÎك -ة ،أان ت -ع-ل-ي-م-ة وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية واضسحة
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãج -ان -ي -ة ال -دخ-ول ا¤
الشسواطئ وحق اŸواطن ‘ ا’صسطياف
وا’سستجمام بعيدا عن كل الضسغوطات،
ف- -ي- -م- -ا ت- -ب- -ق- -ى اÿدم- -ات اŸع -روضس -ة
ل -ل -مصس -ط-اف ك-الشس-مسس-ي-ات وال-ط-او’ت
ت -ق -دم Ãق-اب-ل وبصس-ف-ة اخ-ت-ي-اري-ة وغÒ
مفروضسة ،وهي تعليمة يتم العمل بها كل
م-وسس-م ب-ه-دف ت-ن-ظ-ي-م ال-نشساط وحماية
ال -ع -ائ Ó-ت واŸصس -ط -اف Úم -ن ع -م -ل -ي-ة

ا’بتزاز التي يلجأا إاليها بعضص الشسباب
ال- -ذي- -ن اسس- -ت -ف -ادوا م -ن ح -ق ا’م -ت -ي -از
Ÿسساحة خلفية ’ تتجاوز  5م Îمربع
لكراء لوازم ا’صسطياف ،وليسص لتنصسيبها
ع - -ل- -ى ط- -ول الشس- -اط- -ئ ح- -ت- -ى تصس- -ب- -ح
مفروضسة.
تعليمة وزارة الداخلية واضسحة ‘ هذا
اÿصس -وصص ،وج -اءت ل -ت -ن -ظ -ي -م م -وسس -م
ا’صسطياف وتسسهيل اŸهمة للسسلطات
الو’ئية واÙلية ‘ البلديات السساحلية
م- -ن اج- -ل ال -ع -م -ل ع -ل -ى إادارة اŸوسس -م
وح - -م - -اي - -ة اŸواط - -ن م - -ن م- -ث- -ل ه- -ذه
التجاوزات التي تتكرر كل سسنة من قبل
تلك اÛموعات التي أاوكلت لها مهمة
ت- - -ق- - -د Ëاÿدم- - -ات ول - -يسص اح - -ت Ó- -ل
’مر بالنسسبة ◊ظائر
الشسواطئ ،ونفسص ا أ
السسيارات العشسوائية اŸمتدة على طول
أارصس -ف-ة ال-ط-رق-ات وال-فضس-اءات ال-ع-ام-ة

ن -ت -ي -ج -ة غ-ي-اب ال-ردع وت-راخ-ي ال-ل-ج-ن-ة
’م-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-السس-ه-ر ع-ل-ى ح-م-اية
اأ
ال- - -ق- - -ان - -ون وردع اŸت - -ط - -اول Úع - -ل - -ى
اŸصسطاف.Ú
كما يتسساءل اŸواطن عن دور متصسرف
الشسواطئ الذي أاعلن عن إانشسائه قبل
سس -ن -وات ل -ل -ق -ي -ام ب -دور اŸراق-ب-ة ورف-ع
التقارير الدورية عن ﬂتلف التجاوزات
التي تتعرضص لها الشسواطئ اŸسسموحة
ل -لسس -ب -اح -ة وك -ذا اŸصس -ط -اف Úخ -اصس -ة
ال- -ق- -ادم Úم- -ن اŸن- -اط- -ق ال- -داخ- -ل- -ي -ة
وال -و’ي -ات اÛاورة اŸضس-ط-ري-ن –ت
الضسغط لكراء كل مسستلزمات السسباحة،
’ضسافة إا ¤ثمن ركن السسيارة الذي
با إ
يصس- - -ل إا 200 ¤دي-ن-ار ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
امتÓكهم Ÿثل هذه اŸسستلزمات.
وخ Òم -ث -ال ع -ل -ى ذلك م-ث-ل-م-ا وق-فت
ع- -ل- -ي -ه ““الشس -عب““ شس -اط -ئ رأاسص ج -ن -ات
اŸركزي ،الذي  ⁄يعد فيه مكان حر
للمصسطاف على طول الشساطئ بعد ÷وء
ت -لك اÛم -وع -ات إا ¤ت -نصس -يب أارب -ع -ة
صسفوف من اÿيم اŸثبتة طول الوقت
وليسص فقط شسمسسيات  ⁄تÎك أاي منفذ
للعائÓت لرؤوية مياه البحر ،عكسص ما
ينصص عليه دف Îالشسروط اÿاصص بحق
ا’م -ت -ي -از ل-ه-ذه اÛم-وع-ات اŸت-م-ردة
’منية والسسلطات اÙلية،
على اللجنة ا أ
ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى أاسس -ع -ار ال -ك -راء خ-اضس-ع-ة
’خر حسسب
للميزاج وتختلف من يوم آ
’ق-ب-ال اŸرت-ب-ط-ة ب-ح-ال-ة ال-بحر
درج-ة ا إ
ودرج -ة ا◊رارة ل -ك -ن -ه -ا أاك Ìح-دة أاي-ام
’سسبوع على الرغم من تسسقيفها
نهاية ا أ
‘ سس- -ع -ر  1000دي-ن-ار تشس-م-ل شس-مسسية،
ط - -اول- -ة وأارب- -ع- -ة ك- -راسس- -ي حسسب دفÎ
الشسروط.

توزيع مشساريع جوارية وخدماتية على بلديات تيبازة

الوا‹ يحّذر اŸنتخب Úمن أاي تهاون ‘ اإل‚از

كشسف وا‹ و’ية تيبازةﬁ ،مد
بوشسمة ،على هامشس انعقاد الدورة
ال-ث-ان-ي-ة ل-لمجلسس الشسعبي الو’ئي
ع-ن اسس-ت-ف-ادة ال-و’ي-ة ه-ذه السسنة
من مبلغ  4مليار دج من الصسندوق
ال- -وط- -ن- -ي ل- -لضس- -م- -ان وال- -تضس- -ام- -ن
للجماعات اÙلية ،وهو اŸبلغ الذي
” ت -وزي -ع -ه ع -ل -ى ع ّ-دة ق-ط-اع-ات
ّ
حيوية ضسمن مسسار دعم التنمية
اÙلية.

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات السس -ي -اق ،ف -ق -د ح -ظ-ي ق-ط-اع
ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ية بحصسة اأ’سسد من
خÓل تخصسيصص  700مليون دج إ’‚از
وŒهيز العديد من اŸطاعم اŸدرسسية
ع Èال -و’ي -ة ،ك -م-ا ح-ظ-ي ق-ط-اع الشس-ب-اب
والرياضسة بحصسة  500مليون دج لغرضص
ا‚از وإاعادة تهيئة العديد من اÓŸعب
ا÷واري-ة ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب ت-ل-ب-ية ’نشسغال

مشسÎك ما ب Úشسباب الو’ية من شسرقها
ا ¤غ- -رب- -ه- -ا ،ورصس- -د ل- -ق -ط -اع اأ’شس -غ -ال
ال-ع-م-وم-ي-ة م-بلغ  460م -ل-ي-ون دج ل-غ-رضص
إاعادة تهيئة العديد من الطرقات .كما
اسستفادت من مشساريع التهيئة ا◊ضسرية
عﬂ Èتلف اŸناطق ا◊ضسرية من مبلغ
 430مليون دج بخلفية مواصسلة عمليات
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ضس -م-ن مسس-ار –سس Úال-واج-ه-ة
وا’ط -ار اŸع -يشس -ي ال-ع-ام ل-ل-م-واط-ن ،وّ”
رصسد  300مليون دج إ’عادة تأاهيل ﬂتلف
ق- -اع -ات ال -ع Ó-ج اŸن -تشس -رة ع Èأاق -ال -ي -م
الو’ية ،والتي تشسهد منذ فÎة تدهورا
يندى لها ا÷ب ‘ Úالعديد من ا◊ا’ت،
” التعب Òعن هذه ا◊اجة من
بحيث ّ
ط -رف السس-ك-ان والسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة عÈ
›م -ل ال -زي -ارات اŸي -دان -ي -ة ل -لسس-ل-ط-ات
الو’ئية ،إاضسافة ا ¤رصسد مبلغ  180مليون
دج لغرضص نصسب قنوات الصسرف الصسحي
بالعديد من اŸناطق ضسمن مسسار –سسÚ
ا’طار اŸعيشسي العام للمواطن ،فيما ”ّ
رصس -د م -ب -ل-غ  15,3م-ل-ي-ون دج ل-ت-جسس-ي-د
ع-م-ل-ي-ات ت-ن-م-وي-ة ج-واري-ة لفائدة بلديات

الو’ية.
و‘ السس- -ي- -اق ذات- -ه ،أاّك- -د ك- -ل م- -ن وا‹
الو’ية ورئيسص اÛلسص الشسعبي الو’ئي
ع- -ل- -ى أاّن ت- -وزي- -ع اŸشس- -اري -ع ال -ت -ن -م -وي -ة
اŸقÎح- -ة ضس- -م -ن مسس -اه -م -ة الصس -ن -دوق
الوطني للتضسامن للجماعات اÙلية أاخذ
‘ ا◊سسبان ›مل بلديات الو’ية من
ج - -ه- -ة ،إاضس- -اف- -ة ا ¤جّ- -ل ال- -ق- -ط- -اع- -ات
ا◊سس -اسس -ة ذات الصس -ل -ة ب-ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة
ل -ل -م -واط -ن ،وه-و اأ’م-ر ال-ذي اسس-ت-حسس-ن-ه
›م -ل أاعضس -اء اÛلسص ال -ذي -ن Œاوب -وا
ايجابا مع هذا التوجه ،وأ’نّ اأ’مر يتعلق
بدعم التنمية اÙلية وخدمة اŸواطن،
ف- -ق- -د هّ- -دد وا‹ ال -و’ي -ة ›م -ل رؤوسس -اء
البلديات اŸتقاعسس Úبسسحب اŸشساريع
اŸسس -ن -دة ل -ب -ل -دي-ات-ه-م ،ن-اه-يك ع-ن ع-دم
اسس-ت-ف-ادت-ه-م م-ن مشس-اري-ع أاخ-رى ل-ل-ت-ن-مية
البلدية مسستقب ،Óمطالبا إاياهم بضسرورة
ال -ت -ع -ج -ي -ل ب -ت-جسس-ي-د ﬂل-ف ا’ج-راءات
ا’دارية والتقنية الضسرورية لتنفيذ ›مل
ال -ع -م -ل -ي -ات ،مشسÒا ا ¤أاّن ذات ال-ع-م-ل-ي-ة
تشسهد وتÒة متفاوتة من بلدية أ’خرى،
ب -ح-يث ت-ب-ق-ى ب-عضص ال-ب-ل-دي-ات ت-ع-ا Êم-ن
تأاخر فظيع وغ ÒمّÈر ‘ هذا اÛال،
اأ’مر الذي يفتح الباب على مصسراعيه
لسسحب العمليات التنموية منها ومنحها
ل-ل-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-ق-دم ع-ل-ى قطع أاشسواط
معتÈة ‘ Œسسيد مشساريعها على أارضص
الواقع.
Œدر ا’شس- -ارة إا ¤أاّن ال- -دورة ال -ث -ان -ي -ة
للمجلسص الشسعبي الو’ئي اŸنعقدة كانت
ق- -د شس- -ه -دت ع -رضص مشس -روع اŸي -زان -ي -ة
ا’ضس -اف -ي -ة ل-ل-و’ي-ة ل-ل-ع-ام ا÷اري ،و“ت
اŸصسادقة عليه با’جماع وبدون –فظ
ب - -اسس- -ت- -ث- -ن- -اء ط- -رح ب- -عضص ا’نشس- -غ- -ا’ت
اŸت -ف -رق -ة ،ال -ت -ي ي -رت -قب ب-أان ت-ؤوخ-ذ ‘
ا◊سس -ب -ان مسس -ت -ق -ب  Ó-ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤ع-دم
إادراج- -ه -ا ضس -م -ن اأ’ول -وي -ات اŸع -روضس -ة
لرؤوسساء اÛالسص الشسعبية البلدية.

’خوة بليلي بالعاصسمة
حي ا إ

مناوشسات يومية ب Úأاصسحاب السسيارات

تندلع يوميا مناوشسات ومÓسسنات
ب Úأاصس- - -ح- - -اب السس - -ي - -ارات ب - -ح - -ي
’خ -وة ب -ل -ي -ل -ي ،وب -الضس -ب -ط ع-ن-د
ا إ
اŸدخ- -ل ال ّ-رئ -يسس -ي ن -اح -ي -ة وزارة
ال-ب-ي-ئ-ة والّ-ط-اق-ات اŸت-جّددة نظرا
ل-وج-ود أاع-داد ك-بÒة م-ن اŸرّب-عات
’سس-م-ن-ت-ي-ة ذات الّ-ط-ابع الّتزييني
ا إ
اŸن- -تشس- -رة ع- -ل- -ى ط- -ول ال- -ط- -ري -ق
ت -ع-رق-ل ف-ع Ó-ح-رك-ة اŸرور ذه-اب-ا
وإاّيابا.
وب -ال ّ-رغ-م م-ن الّ-ن-داءات الّصس-ادرة ع-ن
السس - -ك - -ان واŸت - -ع ّ- -ل- -ق- -ة بسس- -حب ت- -لك
““اÙابسص““ إا ¤مسسافة معقولة تÓمسص
الّرصسيف حتى ’ تقف حجر عÌة أامام
ال ّسسائق ،Úإاّ’ أاّنه ’ حياة Ÿن تنادي ،و’
أاح- -د أاع- -ط- -ى أاه -م -ي -ة ل -ه -ذا اŸشس -ك -ل
العويصص القائم منذ أان –ّول هذا ا◊ي
إا ¤موقف للسسيارات ،للتجار ،اŸوظّفÚ
وغÒهم على أاسساسص أانه اآمن و’ توجد
به السسرقات.
ه - -ذه اŸي - -زة ج - -ع - -لت ال - -ك - -ث Òم - -ن
اŸركبات تلتحق باŸكان منذ الصسباح
الباكر بدءاً من ال ّسسابعة ◊جز حيّز لها،
و’ ي -ع -ود م -ال -ك -وه-ا إا’ ع-ن-د اÿامسس-ة

مسساًء فما فوق ،وهذا ما يسسبّب متاعب
ل- -لسس- -ك- -ان ال- -ذي- -ن يضس -ط ّ-رون إا ¤رك -ن
سس -ي -ارت -ه -م ‘ زواي-ا ضسّ-ي-ق-ة ‘ ان-ت-ظ-ار
مغادرة هؤو’ء لتلك اŸسساحة.
وم-ع وضس-ع ا◊واج-ز ا’سس-م-ن-ت-ي-ة ب-ع-د
اإع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة اأ’رصس -ف -ة ،زاد ذلك م-ن
ت -ع -ق -ي -د اŸرور اأك Ìف-أاك Ìك-ون ال-ذي-ن
قاموا بذلك ضسمنوا أاماكن Ÿركباتهم ‘
نقاط معّينة و ⁄يفّكروا ‘ اآ’خرين،
‡ا اأّدى إا ¤وقوع مشسادات
ل أ
Óسسفّ ،
يومية وصسلت إا ¤حد اسستعمال اأ’يدي
والّتفّوه بكÓم غ Òمناسسب ،خاصسة Œاه
سسائقي الشّساحنات ،إاّنه ديكور ’ يحتمل
وسسئم منه السسكان.
وي -ك -م -ن ا◊ل ‘ ت-ع-دي-ل أاو تصس-ح-ي-ح
م-وق-ع ت-لك اŸرّب-ع-ات اإ’سس-م-ن-ت-ي-ة ن-ح-و
اأ’سس-ف-ل ب-اŒاه الّ-رصس-ي-ف ح-ت-ى يسس-م-ح
ل- -لّسس- -ائ -ق Úب -اŸرور الّسس -ه -ل ب -دون أاي
ح- -ادث ي -ذك -ر ،واإزال -ة ال -ك -ت -ل اأ’خ -رى
اŸلقاة هنا وهناك بشسكل فوضسوي.

ا÷زائر :جمال أاوكيلي

حي حسسان عبد القادر بتيسسمسسيلت

السسكان يجّددون مطلبهم بالتّرحيل الفوري
ّŒم- -ع سس -ك -ان ح -ي حسس -ان ع -ب -د
ال-ق-ادر الّشس-ع-ب-ي بتيسسمسسيلت أامام
مقر الو’ية احتجاجا على عدم
التزام ال ّسسلطات بوعودها اŸتمّثلة
‘ ت-رح-ي-ل-ه-م م-ن السس-ك-نات الهشسة
التي يقطنونها منذ سسنوات ،والتي
’ ت- -ت- -وّف- -ر ع- -ل- -ى شس -روط ا◊ي -اة
ال -ك-رÁة ك-اهÎاء ال-ط-رق وع-دم
’رصس- -ف- -ة م- -ا سس- -بب ل- -ه -م
وج- -ود ا أ
متاعب صسحية.
‡ا زاد م - -ن اغ - -ت - -ي - -اظ السس - -ك - -ان
و ّ
اسس -ت -ف -ادة ا’ح -ي -اء اÛاورة ل -ه -م م-ن
ال -ت -ه -ي -ئ-ة ا◊ضس-ري-ة ،وق-د اأّك-دوا اأّن-ه-م
راسسلوا السسلطات اÙلية مرارا سسواء
كتابيا أاو شسفهيا ،حتى اصسبحت قضسية
اسسكانهم لدى العام واÿاصص ،وقضسية
ي-وم-ي-ات سس-ك-ان ت-يسس-مسس-ي-لت ،اإذ ي-عتÈ
حي حسسان عبد القادر من اك Èا’حياء
كثافة سسكانية ،حيث يضسم اك Ìمن 3
آا’ف نسس -م -ة ،ي-ع-يشص أاب-ن-اؤوه-م م-ت-اعب
يومية بسسبب انعدام اŸرافق و’سسيما
قنوات الصسرف الصسحي ،حيث ’ يزال
اŸواط -ن -ون ي -ع -ت -م -دون ع -ل -ى ال -ط-رق
البدائية ‘ تصسريف اŸياه اŸسستعملة
ع Èحفر كبÒة ومطام‡ ،Òا اصسبح
يشس -ك -ل خ -ط -را صس -ح -ي -ا وب-ي-ئ-ي-ا حسسب
مصس - -درن - -ا ،ك - -م- -ا أان ان- -ع- -دام ا’ن- -ارة
العمومية أادى ا ¤التأاخر ‘ التحاق
اب -ن -ائ -ه -م ب -اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة اث-ن-اء

فصس- -ل الشس- -ت- -اء خ- -وف- -ا م- -ن ال- -ع -واقب
ال -وخ -ي -م -ة ك -ا’ع -ت-داءات وغÒه-ا م-ن
اآ’فات اÿطÒة.
اŸاء الشسروب مشسكل آاخر يضساف إا¤
اŸتاعب اليومية Ÿواطني حي حسسان
عبد القادر ،والذين يشسربون عن طريق
الصسهاريج اŸتنقلة والتي تضسيف اعباء
مالية إاضسافية .وتسساءل اÙتجون امام
مقر الو’ية عن خلفية عدم اسسكانهم او
تهيئة حيّهم رغم انه ’ يبعد كثÒا عن
وسس -ط اŸدي -ن-ة اأو ح-ت-ى م-ق-ر ال-و’ي-ة،
وقد دّقوا ناقوسص اÿطر البيئي الذي
ي -ه ّ-دده -م ’ سس -ي-م-ا ‘ فصس-ل الصس-ي-ف،
ال -ذي يشس -ه -د ح -رارة غ Òع -ادي -ة ه-ذه
السس- -ن- -ة ،وك- -ون ا◊ي يشس- -ه -د ت -راك -م -ا
للنفايات وعدم تثبيت اŸفرغات.
وت- -ب -ق -ى وع -ود الّسس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
ق -ائ -م -ة ،واŸت -م ّ-ث -ل-ة ‘ إاع-ادة إاسس-ك-ان
قاطني ا◊ي ،الذين التزموا بالهدوء
وال- -ن- -ظ- -ام –ت أاع Úرج- -ال مصس- -ال -ح
اأ’م - -ن ال- -ت- -ي تسس- -ه- -ر ع- -ل- -ى سسÓ- -م- -ة
اŸواط- -ن ،Úوحسسب أاح- -د اÙتّ- -ج Ú-
فإان الكرة ‘ مرمى السسلطات اÙلية،
ح -يث ن -اشس -دوا وا‹ ال -و’ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل
وا’سسراع ‘ تسسوية مطالبهم.

تيسسمسسيلت :ع ــ عمارة
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32 ·Ó
نهائي كأاسض إأفريقيا ل أ
أ÷زأئر  - 1ألسسينغال 0

حمــل للخضسـر آأمال  ٤٤مليــــون جزأئـري

رئيسض الدولة حضضر نهائي
«كان  ،»٢٠١٩هنأا واحتفل مع أابطـ ـال إافريقيـ ـ ـ ـا

تتويج مسضتحق للمنتخب الوطني ‘ القاهرة بعد  ٢٩سضنة
مÈوك -أ÷زأئر بطلة لثا Êمرة ‘ تاريخ أŸنافسسة

حضسر رئيسض ألدولة عبد ألقادر بن صسالح أمسسية بالقاهرة (مصسر) نهائي ألطبعة  32لكأاسض
 ·Óأل-ت-ي ج-م-عت ب ÚأŸن-ت-خب أ÷زأئ-ري ون-ظÒه ألسس-ن-غ-ا‹ Ãل-عب أل-ق-اه-رة
أف -ري-ق-ي-ا ل -أ
ألدو‹.
ت -اب -ع ب-ن صس-ال-ح أط-وأر أŸب-ارأة إأ ¤ج-انب أل-رئ-يسض أŸصس-ري ع-ب-د أل-ف-ت-اح ألسس-يسس-ي ورئ-يسض
أل–ادي-ة أل-دول-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم (أل-ف-ي-ف-ا) ج-ي-ا Êأنفانتينو ورئيسض أل–ادية ألفريقية
لكرة ألقدم (ألكاف) أحمد أحمد.
وكان رئيسض ألدولة قد حضسر قبل ذلك أ◊فل أÿتامي لكأاسض أ· أفريقيا  2019ألذي دأم
حوأ‹  20دقيقة بحضسور أزيد من  15.000مناصسر جزأئري.

لفريقي
عزÁة ،إأرأدة وعمل« -أÿضسر» يتوجون باللقب أ إ

بعد تتويج أŸنتخب أ÷زأئري باللقب ألقاري

إأ‚از تاريخي كب -Òتوج أŸنتخب أ÷زأئري بكأاسض إأفريقيا ل أ
 ،·Óليلة أمسض ،بالقاهرة بعد فوزه أŸمّيز ‘ ألنهائي
على حسساب نظÒه ألسسينغا‹ بنتيجة  0 - 1من توقيع ألÓعب بو‚اح ‘ ألدقيقة  2من أŸبارأة ألتي كانت ‘ ألقمة من
جانب أشسبال أŸدرب بلماضسي من ألناحية ألتكتيكية.
حامد حمور
قاموأ باÛهودأت وسضاهم ألطاقم ألفني ضض -رب -ة ج -زأء ل -لسض -ي -ن -غ -ال -ي ،Úل -ك -ن ب -ع -د
‘ رسضم ألطريقة -وكل ألعناصضر أتبعت ألح -ت-ك-ام لـ»أل-ف-ار» ” إأل-غ-اء أل-ق-رأر ،ك-ون
أل -ن -ج-م-ة أل-ث-ان-ي-ة أأصض-ب-حت ع-ل-ى ق-مصض-ان ألنصضائح للوصضول أ ¤هذه ألنتيجة».
قديورة  ⁄يلمسس ألكرة عمدأ -وهو أألمر
لع -ب-ي أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ب-ع-د ت-لك أل-ت-ي Áك -ن أل -ق-ول إأن أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي دخ-ل أل -ذي زأد م -ن ع -زÁة أل -ف -ري-ق أ÷زأئ-ري
فازوأ بها ‘ عام  1990با÷زأئر -إأنها أŸبارأة بدون مقدمات حيث وبعد مرور أل- -ذي م- -ن ح Úآلخ -ر ي -ق -وم ب -ه -ج -وم -ات
نتيجة منطقية بالنسضبة لـ «أÿضضر» ألذين دق -ي-ق-ت Úف-ق-ط أسض-ت-غ-ل أŸه-اج-م ب-و‚اح معاكسضة عن طريق ﬁرز وبÓيلي بصضفة
أأبدعوأ ‘ دورة مصضر Ã 2019سضÒة ذهبية “ريرة من بن ناصضر ليخادع بقذفة من  20خاصضة.
ع -كسضت أل -ن -ت -ائ -ج أل -ب-اه-رة أل-ت-ي سض-ج-ل-ه-ا م أ◊ارسس ألسض- -ي- -ن- -غ -ا‹ وم -دأف -ع Úأأم -ام وسضّير أأشضبال بلماضضي بقية أŸبارأة بذكاء
ف -رح -ة ع -ارم -ة ل -ل-ج-م-اه Òأ÷زأئ-ري-ة ‘ كب Òوقام أ◊ارسس مبو◊ي بدور كب‘ Ò
ألفريق ألوطني.
كان بلماضضي عند وعده عندما قال قبل ملعب ألقاهرة ‘ صضورة جميلة للنهائي.
أفشضال ﬁاولت ألفريق ألسضينغا‹ ألذي
أصضطدم بفريق منظم ويلعب بعزÁة كبÒة
ألذهاب إأ ¤أŸنافسضة ،أأنه يسضعى للفوز
سض-م-حت ل-ه أل-وصض-ول أ ¤أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب
ي
ب -ال -ل-قب وأرتسض-مت أل-ع-زÁة أل-ك-بÒة أل-ت-
بو‚اح ‘ ...اŸوعد
لعب بها ألفريق ألوطني ‘ طريقة أأدأئه ،و أأكد بو‚اح أأنه من أŸهاجم Úألذين للمرة ألثانية ‘ تاريخ أŸنافسضة ‘ جو
خ -اصض -ة وأأن ه -ذأ أل-ن-ه-ائ-ي ع-رف حضض-ورأ ت -رك -وأ بصض -م -ت -ه -م ‘ ه-ذه أل-دورة ب-فضض-ل أحتفا‹ كب ..Òأنها ثمار ألعمل ألكب Òعلى
نشضاطه ألكب ‘ Òأÿط أألمام ل « أÿضضر جميع أŸسضتويات ضضمن صضفوف أŸنتخب
قياسضيا للجمهور أ÷زأئري.
« ومسضاهمته ألكبÒة ‘ ألدفاع منذ تضضييع ألوطني.
ألكرة.
فرحة عارمة لÓعب Úوا÷مهور
ف-رح-ة ع-ارم-ة أج-ت-احت لع-ب-ي أŸن-تخب كما أأن بن ناصضر كان أأهم نصضر ‘ أŸرحلة بلماضضي ...وصضفة ‚اح مدرب قدير
ألوطني مباشضرة بعد صضافرة ألنهاية من أألو ¤من أŸبارأة حيث أسضÎجع ألعديد
أ◊ك -م أل -ك -امÒو Êأأل -ي -وم ب -ع-د م-ا صض-م-د من ألكرأت وعمل بشضكل كب ‘ Òوسضط “ك -ن ب -ل -م -اضض -ي م -ن أأن ي -ثّ-ب-ت «بصض-م-ت-ه
زمÓء بن ألعمري ‘ أŸبارأة و“كنوأ من أŸي- -دأن ،وك- -ان أألول أل- -ذي ي- -ن -ط -ل -ق ‘ ل -ل -ف-ري-ق أل-وط-ن-ي م-ن-ذ ›ي-ئ-ه ع-ل-ى رأأسس
ألعارضضة ألفنية وبقي مركزأ على عمله
ألهجومات بدأية من وسضط أŸيدأن.
ألوصضول أ ¤ألهدف وهو ألتتويج باللقب.
 ⁄ت -ك -ن أألم -ور سض -ه-ل-ة ‘ أل-ن-ه-ائ-ي أل-ذي ‘ ح Úأأن ألفريق ألسضينغا‹ عاد تدريجيا بطريقة ‡ّيزة ،حيث ‚ح ‘ أختيارأته
ع -رف ن -دي -ة ك-بÒة ف-وق أأرضض-ي-ة أŸي-دأن ‘ ،أŸبارأة وضضغط على ألفريق ألوطني ‘ ل Ó-ع -ب Úوك -ذأ أل -رسض -م أل -ت -ك -ت-ي-ك-ي أل-ذي
وأعÎف كل ألختصضاصضي Úأأن أŸنتخب ألعديد من أŸرأت ،لكن زمÓء بن ألعمري أنتهجه ..و“كن ‘ وقت قياسضي أأن يجعل
أ÷زأئ- -ري ك- -ان أألحسض- -ن ع- -ل- -ى ج- -م- -ي -ع كانوأ ‘ أŸرصضاد ‘ كل مرة بفضضل ألرسضم أل- -تشض -ك -ي -ل -ة م -ت -وأزن -ة إأ ¤درج -ة ك -بÒة..
وأع -ت -م-د ع-ل-ى ع-ن-اصض-ر “ك-نت م-ن صض-ن-ع
ألتكتيكي للمدرب بلماضضي.
أŸسضتويات.
وقال بلماضضي مباشضرة بعد نهاية أŸبارأة ‘ ،أŸرحلة ألثانية زأد ألفريق ألسضينغا‹ ألفرق فوق أŸيدأن ..وألشضئ ألذي زأد من
إأن أإل‚از ت -اري -خ -ي وأل -ف -ري-ق أ÷زأئ-ري ‘ وتÒة أل -ل -عب أأم -ام أل -ت -ن -ظ -ي-م أÙك-م ‚اح هذأ أŸدرب هو ألعÓقة ألحÎأفية
«يسضتاهل» ألتتويج من خÓل أŸسضÒة ألتي ل -ل -ف -ري-ق أ÷زأئ-ري أل-ذي ح-اول غ-ل-ق ك-ل مع ألÓعب Úوألتي أأرأحت ألكل ‘ أŸيدأن
ح -ق-ق-ه-ا «أÿضض-ر» ك-أاحسض-ن دف-اع وأأحسض-ن أŸنافذ ومرأقبة ألÓعب سضاديو ما Êعن و‘ غرفة تغي ÒأÓŸبسس ..أنها وصضفة
ه -ج -وم ..وق -ال« :إأن أل Ó-ع-ب Úه-م أل-ذي-ن قرب ،ولكن ‘ ألدقيقة  60أحتسضب أ◊كم ‚اح مدرب قدير...

احتفا’ت عارمة ‘ كل و’يات الوطن

عاشست ﬂتلف وليات ألوطن ليلة بيضساء أحتفال بتتويج أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري لكرة ألقدم
لفناك» ‘ نهائيات كأاسض أ·
بالتاج ألقاري ألثا Êألذي دخل خزينة «أÿضسر» ‘ تاريخ مشساركات «أ أ
إأفريقيا ،حيث ومباشسرة بعد إأطÓق أ◊كم ألكامÒو« Êنيانت أليوم» ألصسافرة ألنهائية للمبارأة ،تدفق
لعمار وألشسرأئح مهلل Úبإا‚از رفقاء ألنجم «رياضض
عدد كب Òمن أŸوأطن Úللشسوأرع من ﬂتلف أ أ
ﬁرز» ألذي أنتظره ألشسعب أ÷زأئري طيلة  29عاما.
ﬁمد فوزي بقاصض
صضنع ألشضعب أ÷زأئري صضورأ أأك Ìمن رأئعة ‘ شضوأرع
ألعاصضمة أ÷زأئر على غرأر ﬂتلف أŸدن أ÷زأئرية
بعد تتويج أÿضضر بكأاسس أأ· إأفريقيا ،حيث وبعد 5
دق -ائ -ق م -ن أن-ت-ه-اء أل-ل-ق-اء أأصض-ب-حت ح-رك-ة أŸرور شض-ب-ه
مشضلولة ‘ ﬂتلف ألشضوأرع ألرئيسضية نظرأ للعدد ألهائل
من ألسضيارأت وألشضاحنات ألتي كانت متوجهة إأ ¤قلب
ألعاصضمة ،وهو ما جعل أÓŸي Úمن أ÷زأئري Úيحتفلون
بإا‚از رفقاء ألدبابة «عدلن قديورة» مشضيا على أألقدأم
أأو ‘ أأماكنهم ،وما ألشضوأرع “تليء بتلك ألسضرعة خروج
أأع -دأد ه -ائ -ل -ة م -ن أŸوأط-ن ÚأŸت-وأج-دي-ن ‘ ﬂت-ل-ف
مÓعب كرة ألقدم ومن ﬂتلف ألسضاحات ألعمومية ،على
غرأر ألعاصضمة ألتي عرفت عرضس أللقاء ‘ شضاشضات
عمÓقة بكل من مÓعب  5جويلية أألوŸبي وملعب 20
أأوت بالعناصضر ووأقنو Êباإلضضافة إأ ¤ألسضاحات ألكÈى،
ما جعل ألشضوأرع تعج باألنصضار.
وعرفت أحتفالت أ÷زأئري Úبانتصضار أÿضضر أأجوأء
رأئعة و‡يزة ،حيث كانت ألرأية ألوطنية حاضضرة بقوة
بعدما رفع أأشضبال «بلماضضي» ألعلم ألوطني عاليا ‘ سضماء
أأم ألدنيا ،وأكتسضت ألشضوأرع حلت بيضضاء وخضضرأء ،حيث
أأن ألغالبية أقتنوأ قميصس أŸنتخب ألوطني ومنهم من
أأخ -رج أل -ق -مصض -ان أل -ق -دÁة ل -رف -ق -اء زي-ا ،Êك-م-ا أأن ك-ل
أألدوأت كانت مباحة من أأجل صضنع أألفرأح وألفرجة
على غرأر ﬂتلف أألدوأت أŸوسضيقية وألكرأت ألهوأئية
وألرأيات ألصضغÒة.

فعلها اÙاربون بامتياز على أارضض الكنانة

الشضباب يحول الشضوارع إاÓﬁ ¤ت
مفتوحة على الهواء الطلق

أقسسموأ على إأهدأء ألنجمة ألثانية لبÓد أŸليون ونصسف أŸليون وفعلوها بجدأرة وأسستحقاق على أرضض ألكنانة من خÓل
مشسوأر أك Ìمن رأئع سسيبقى رأسسخا ‘ أذهان كل من تابع أŸوعد ألقاري من خÓل ألدخول ألقوي ‘ أطوأر أŸنافسسة وإأزأحة كل
أŸنافسس Úألذين تقابلوأ معهم على مدأر  7لقاءأت متتالية من دون هزÁة.
نبيلة بوقرين
أل- -فضض- -ل ‘ –ق -ي -ق أإل‚از ي -ع -ود ل -ل -ع -م -ل
أ÷ماعي ألذي فرضضه قائد ألطاقم ألفني
ل -ل -ف -ري-ق أل-وط-ن-ي أل-دأه-ي-ة وأŸدرب أل-ك-بÒ
ج -م-ال ب-ل-م-اضض-ي ،أل-ذي أأث-بت أأن-ه م-ن ط-ي-ن-ة
أل -ك -ب -ار ،م -ن خ Ó-ل رف -ع أل -ت -ح-دي رغ-م ك-ل
ألظروف ألصضعبة ألتي وجد عليها ألتشضكيلة،
ُم -ل -ت -زم-ا ب-وع-ود ق-ط-ع-ه-ا ل-لشض-عب أ÷زأئ-ري
خÓل أأول ندوة صضحفية نشضطها بعد تعيينه
على رأأسس ألعارضضة ألفنية للفريق.
أن-ت-ق-ى تشض-ك-ي-ل-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ت-ن-ق-ل ب-ه-ا Ÿصض-ر
ﬁتضضنة أ◊دث ألقاري ألكب Òألذي لُعب
ألول م -رة ‘ أل -فÎة ألصض -ي -ف -ي-ة وبـ 24فريقا
ت-ن-افسض-وأ ،ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م ع-ل-ى أŸرأك-ز أألو¤
سض-ع-ي-ا م-ن-ه-م ل-ب-ل-وغ أل-ن-ه-ائ-ي ،ف-ك-انت ألكلمة
أألخÒة للمحارب Úبكل جدأرة ،بالنظر للعمل
أل -ت -ك -ت -ي-ك-ي وأل-ل-عب أ÷م-اع-ي أل-ذي ف-رضض-ه
أŸهندسس جمال بلماضضي.
حدد ألناخب ألوطني خطة تكتيكية ُمخالفة
“ام -ا Ÿا أع -ت -دن-ا ع-ل-ي-ه خÓ-ل أŸوأج-ه-ات
ألسضابقة رغم أحتفاظه بالتشضكيلة أألسضاسضية
وذلك رأج -ع ÿصض -وصض -ي -ة أŸوع -د م -ن أأج -ل

ألظفر بالتاج ألقاري ،حيث أأقحم مبو◊ي ‘
ح -رأسض -ة أŸرم -ى وك -ان م-ب-دأأ أألم-ان م-ث-ل-م-ا
ع- -ودن- -ا دأئ- -م- -ا م- -ن خÓ- -ل أل- -تصض- -دي ل -ك -ل
أ◊مÓت أÿطÒة ألتي كانت باŒاه عرينه
ﬁاف -ظ -ا ب -ذلك ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة ألشض-ب-اك رغ-م
ألهجمات أŸتتالية ألتي شضنها هجوم ألسضنغال
ما جعله أألفضضل دون منازع Ãا أأنه تلقى
هدف Úفقط خÓل  7لقاءأت كاملة.
من جهته أÿط أÿلفي أŸكون من ماندي
أل -ذي ك -ان Ãث -اب -ة ألصض -م -ام وأل Ó-عب أل-ذي
ح -اف -ظ ع -ل -ى ت -وأزن أÛم -وع -ة م-ن خÓ-ل
أل-ت-نسض-ي-ق أل-ك-ب Òرف-ق-ة ج-م-ال ب-لعمري ألذي
أأث -بت أأن -ه ك -ان ُم-ه-مشض-ا ،وأل-دل-ي-ل وأضض-ح م-ن
خÓل أŸسضتوى ألكب Òألذي ظهر به طيلة
ألدور إأ ¤غاية ألنهائي.
على أألروقة ‚د ك Óمن رأمي بن سضبعيني
ألذي قام بعمل كب ‘ Òألدفاع وقاد أأغلب
أل - -ه - -ج - -م- -ات أل- -ق- -ادم- -ة م- -ن أÿل- -ف رغ- -م
أŸضضايقات من طرف عناصضر أŸنافسس⁄ ،
ي -خ-ت-ل-ف أألم-ر ب-ال-نسض-ب-ة Ÿه-دي زف-ان أل-ذي
إأندمج كما يجب بعدما عوضس عطال ألذي
أأصض- -يب ‘ أل- -دور رب- -ع أل -ن -ه -ائ -ي ضض -د ك -وت
ديفوأر.
وسضط أŸيدأن هو أآلخر كان ‘ أŸوعد من

خÓل ألعمل ألكب Òألذي قام به ﬁرز ألذي
قدم دورأ دفاعيا أأك Ìبعدما تعودنا عليه ‘
ألهجوم وذلك رأجع للهجمات ألسضريعة من
ط-رف ألسض-ن-غ-ال-ي ،Úسض-ع-ي-ا م-ن-ه ل-تفادي تلقي
أألهدأف ،خاصضة أأن ألنخبة ألوطنية سضجلت
هدف ألسضبق ‘ ألدقيقة ألثالثة.
فغو‹ ألذي كان يعا Êمن أإلصضابة –دى
ذلك م -ن خ Ó-ل م -ا ق -دم -ه ف-وق أŸسض-ت-ط-ي-ل
أألخضضر إأ ¤غاية ألدقيقة .85
ومن دون شضك فإان أألدأء ألذي قدمه قديورة
لن يسضتطيع أأحد أأن ُينكره رغم تقدمه ‘
ألسضن ،حيث كان أŸوزع وهمزة ألوصضل بÚ
أÿطوط ألثÓثة.
أل- -ه- -ج -وم ب -ق -ي -ادة ب -و‚اح أل -ذي غ -اب ع -ن
ألتهديف ليعود ‘ ألوقت أŸناسضب من خÓل
توقيع ألهدف ألوحيد ‘ أŸبارأة ألنهائية بعد
ه- -ج- -م- -ة م- -رت- -دة أأحسض -ن أسض -ت -غ Ó-ل أل -ك -رة
وت-رويضض-ه-ا ل-يسض-ك-ن-ه-ا ‘ ألشض-ب-اك ألسض-ن-غ-الية
بطريقة فنية رأئعة ،ووأصضل ألعمل ألهجومي
رف -ق -ة أل -ن -ج -م أل -ذي ع -اد ل -ل-وأج-ه-ة ي-وسض-ف
ب Ó-ي -ل -ي ،ف-ي-م-ا أق-تصض-ر أأدأء ك-ل م-ن ت-ه-ارأت
وسضليما ‘ Êتكسض Òألهجمات ،بالنظر للوقت
ألقاتل ألذي أأقحمهما فيه بلماضضي.
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تأالقا بشسكل لفت
‘ دورة مصسر

ألهدأفون
أ÷زأئريون
بن ناصضر أاحسضن ’عب ...خÓل «كان »32
ق -ائ -م -ة أل -ه-دأف Úأ÷زأئ-ريÚ
ومبو◊ي أافضضل حارسض
حصضل إأسضماعيل بن ناصضر لعب أŸنتخب
أ÷زأئ - -ري ع - -ل - -ى ج - -ائ - -زة أأفضض- -ل لعب
ب - -ال - -ب - -ط - -ول - -ة ‘ نسض - -خ - -ت - -ه - -ا رق - -م .32
وسضاهم بن ناصضر مع أŸنتخب ‘ –قيق
أل -ف -وز ب -ج -م -ي -ع أŸب-اري-ات أل-ت-ي خ-اضض-ه-ا
«أÿضض- -ر» ‘ ه- -ذه أل -نسض -خ -ة م -ن أل -ك -ان،
وألفوز ‘ أŸبارأة ألنهائية على منتخب
ألسض-ي-ن-غ-ال ب-ه-دف ن-ظ-ي-ف ،وألتتويج بكأاسس
ألبطولة.
م -ن ج -ه -ت -ه ت -وج أ◊ارسس رأيسس م -ب-و◊ي
بجائزة أأحسضن حارسس ‘ دورة مصضر بفضضل
مسض -اه -م -ت -ه أل -ك -بÒة ‘ ن -ت -ائ-ج أŸن-ت-خب
أ÷زأئري وتقدÁه ألكث Òطيلة ألدورة.

خ Ó- - -ل ك - - -أاسس إأف - - -ري - - -ق - - -ي- - -ا
 2019-·Óل -ك -رة أل -ق-دم ‘
ل أ
نسضختها ألثانية وألثÓث Úألتي
جرت من  21يونيو إأ 19 ¤يوليو
بالقاهرة:
  3أهدأف :رياضس ﬁرز -آأدم وناسس
 ه -دف-ان :ي-وسض-ف بÓ-ي-ل-ي -بغدأد بو‚اح
 ه- - -دف وأح- - -د - :إأسض Ó- -مسض -ل -ي -م -ا - Êسض-ف-ي-ان ف-غ-و‹ -
أل- -ن- -ي -جÒي ت -روسضت-إأي -ك -ون -غ
(ضضد مرماه)
أÛموع 13 :هدفا.

ليلة بيضضاء Ãلعب  5جويلية
ع -رسض ح -ق -ي-ق-ي وأج-وأء ح-م-اسس-ي-ة ك-بÒة عشس-ن-اه-ا Ãل-عب 5
لوŸبي ألذي إأكتظ عن آأخره بالعائÓت أ÷زأئرية
جويلية أ أ
رغبة منهم ‘ متابعة نهائي ألطبعة  32لكأاسض أ· أفريقيا
ألتي جرت وقائعها من  21جوأن إأ 19 ¤جويلية وأنتزع فيها
«ُم- -ح- -ارب- -و ألصس- -ح -رأء» أل -ل -قب أل -ق -اري وألÎب -ع ع -ل -ى أل -ت -اج
لفريقي من جديد بعد غياب دأم  29سسنة كاملة.
أ أ
من ملعب  5جويلية :نبيلة بوقرين
Óت مدرجات هذأ ألtركح ألتاريخي ألذي كان شضاهد على أأول
إأمت أ
ŸنظمÚ
تتويج سضنة  ‘ 1990حدود ألسضاعة ألـ  18:30ما إأضضطر أ ُ
وألقائم Úعلى أŸبادرة ألفريدة من نوعها ‘ ألعا ⁄من خÓل تنصضيب
شضاشضة عمÓقة بأارضضية أŸلعب من غلق أألبوأب بالرغم من توأجد
ع -دد ك-ب Òأ÷م-ه-ور بسض-بب ع-دم إأتسض-اع أŸدرج-ات ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ت-وأف-د
Ÿنقطع ألّنظ Òرغبة منهم ‘ متابعة ألنهائي رفقة أ÷زأئري.Ú
أ ُ
سض -ب -ق م -وع -د إأن -طÓ-ق أŸوأج-ه-ة أل-ت-ي ج-م-عت ب Úأأشض-ب-ال ب-ل-م-اضض-ي
وأŸنتخب ألسضنيغا‹ تنظيم حفل غنائي يحضضور أأŸع ألفنان Úألذين
تغنّوأ للخضضر خÓل هذأ ألُعرسس ألكروي ألكب ،Òوتفاعل أ÷ميع مع
أألجوأء ألعائلية ألرأئعة ألتي صضنعها أ◊اضضرين باŸدرجات لدرجة

أأننا شضعرنا بأان ألنهائي سضيجري با÷زأئر خاصضة هذأ دليل كب Òعلى
حب أ÷زأئري Úللسضاحرة أŸسضتديرة وهوسضهم بها لدرجة أأنهم يتبّنون
كل ما يتعلق بالكرة وأŸنتخب ألوطني.
ب -ع-د ت-ردي-د أل-نشض-ي-د أل-وط-ن-ي رف-ق-ة ألÓ-ع-ب Úب-دأأت أŸوأج-ه-ة ح-يث
إأهتزت أŸدرجات معلنة أألفرأح بالهدف ألرأئع ألذي وقعه بو‚اح ‘
ألدقيقة ألثالثة من أللقاء ،ليشضتعل أŸلعب Ãختلف أأللوأن مباشضرة بعد
صض -اف -رة أ◊ك -م ح -يث عشض-ن-ا ل-ي-ل-ة ب-يضض-اء صض-ن-ع-ه-ا ك-ل أ÷زأئ-ري‘ Ú
ألعاصضمة مثلما كان عليه أ◊ال ‘ كل ربوع ألوطن بعد ألتتويج ألثاÊ
أأللقاب ألقارية.
Óشضارة ،يجب أإلشضادة وألثناء باإلحÎأفية ألعالية وألعمل ألكب Òألذي
ل إ
قام به كل من أأعوأن أألمن وأأفرأد أ◊ماية أŸدنية منذ بدأية توأفد
ألعائÓت وأŸناصضرين للملعب إأ ¤غاية خروجهم بسضÓم لÔفع لهم
ألقبعة خاصضة بعد ألتسضهيÓت ألتي قدموها لكل أأسضرة أإلعÓم رفقة كل
عمال أŸركب أألوŸبي ﬁمد بوضضياف.
من جهة أأخرى فإان طاقم جريدة «ألشضعب» صضنعوأ أأجوأء إأحتفالية
رأئعة رغم سضبتقهم مع ألزمن من أأجل إأنهاء ألعمل ،حيث تفاعلوأ مع
كل أللقطات ‘ ظل ألتوتر ألكب Òعلى غرأر كل من تابع لقاء ألنهائي.

بطاقة فنية
م-ل-عب أل-ق-اهرة ،أأرضض -ي-ة ج-ي-دة،
جمهور غف ،Òتنظيم ﬁكم.
أل-ت-حكيم للثÓثي :سض-ي-دي أأل-يوم
نيان ،مينكوأندي إأيفاريسضت وإألفيسس
نوبوي (ألكامÒون).
لهدأف :بو‚اح (د )2للجزأئر
أ أ
أŸنتخب أ÷زأئري :مبو◊ي ،زفان،
م -ان -دي ،ب -ل -ع -م -ري ،ب -ن سض -ب -ع -ي -ن-ي،
ق -دي -ورة ،ف -غ-و‹ ،ب-ن ن-اصض-رﬁ ،رز،
بÓيلي وبو‚اح.
أŸدرب :بلماضضي
أŸن- -ت- -خب ألسض- -ي- -ن- -غ- -ا‹ :غ -وم -ي -ز،
غاسضاما ،كوياتي ،سضا ،Êسضابا‹ ،بادو
ن -دي -اي ،سض -اي -ف -ي ،غ-اي ،سض-ار ،م-اÊ
ونيانغ
أŸدرب :آأليو سضيسضي.

أسضتغل بعضس ألشضباب تتويج أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري
بكأاسس أأ· إأفريقيا من أأجل بيع أألقرأصس أŸضضغوطة
Óغا Êألتي “جد أŸنتخب ألوطني وكم هي كثÒة،
ل أ
حيث أأن عددأ كبÒأ من ألفنان Úأ÷زأئري Úخصضصس
أأغنية لرفقاء أŸتأالق «يوسضف بÓيلي» لتحفيزهم ،وكانت
أل -ف -رصض -ة أيضض -ا ل -ل -ب -اع-ة أŸت-ن-ق-ل Úم-ن أأج-ل أسض-ت-غÓ-ل
أل -ف -رصض -ة وب -ي -ع ﬂت -ل -ف أألق -مصض-ة وأل-رأي-ات أل-وط-ن-ي-ة
Ãختلف أأحجامها.

 3آا’ف شضاشضة عمÓقة ع ÈالÎاب الوطني
كشض- -فت مصض- -ادر «ألشض- -عب» أأن  3آألف شض-اشض-ة ع-مÓ-قة
خصضصضت Ÿشض -اه -دة م-ب-ارأة أل-ن-ه-ائ-ي أل-ت-اري-خ-ي ‘ ك-رة
ألقدم أ÷زأئرية ألذي جمع ب Úأÿضضر وأأسضود ألتÒنغا،
حيث قام متعامل ألهاتف ألتاريخي «موبيليسس» بوضضع
شضاشضات عمÓقة ‘ كل مÓعب أ÷مهورية على غرأر 5
جويلية أألوŸبي ومصضطفى تشضاكر بالبليدة و 08ماي
 1945بسضطيف وزبانة بوهرأن و 19ماي بعنابة و 20أأوت
ببشضار ،وذلك للسضماح لكل ألعائÓت وألشضباب من متابعة
أللقاء Ãلعب لصضنع أأجوأء رأئعة و‡يزة مثل تلك ألتي
صضنعها جمهور أŸلعب ألوŸبي ‘ نصضف ألنهائي ضضد
أŸن- - -ت- - -خب أل- - -ن- - -ي- - -جÒي ح Úت- - -دأول كÈى أŸوأق - -ع
وأل -ت -ل-ف-زي-ون-ات أل-ع-اŸي-ة ألصض-ور أŸم-ي-زة أل-ت-ي صض-ن-ع-ه-ا
أ÷مهور ألعاصضمي باŸلعب ألتحفة ‘ ،ح Úأن باقي
ألشضاشضات ” تنصضيبها من قبل ألسضلطات أÙلية لكل
وليات ألوطن.

’عبو اŸنتخب الوطني و»بلماضضي» يطالبون
بضضرورة التعقل

وجه لعبو أŸنتخب ألوطني وأŸسضؤوول أألول على رأأسس
ألعارضضة ألفنية للخضضر «جمال بلماضضي» رسضالة قوية عن
ط-ري-ق ف-ي-دي-و مصض-ور ،ي-ط-ال-ب-ون ف-ي-ه ألشض-عب أ÷زأئ-ري
وألشضباب خاصضة بالتعقل ‘ ألسضياقة دأخل وخارج ألوطن
حتى ل تتحول أألفرأح إأ ¤أأحزأن ،كما عرج ألناخب
ألوطني للتكلم عن أ◊ادثة أألليمة ألتي وقعت ‘ ولية
جيجل خÓل ألندوة ألصضحفية ألتي سضبقت أŸوأجهة،
ط -الب ف -ي -ه -ا أ÷م -ي -ع ب -ال -ت-ع-ق-ل ح-ت-ى ل ت-فسض-د أأف-رأح
أ÷زأئري Úألتي أنتظروها مطول ،وأأكد على ضضرورة
ألق -ت -دأء Ãا صض -ن -ع -ه أ÷زأئ -ري -ون ‘ أ◊رأك ألشض-ع-ب-ي
لتسضويق صضورة رأئعة عن أ÷زأئري Úع Èأأرجاء ألعا.⁄

رواد مواقع التواصضل ا’جتماعي يطالبون با◊ذر
بعد أ◊ادث أألليم ألذي أأودى بحياة  5شضباب من ولية
جيجل عقب نهاية مبارأة نصضف نهائي كأاسس أأ· إأفريقيا
 2019بتأاهل أÿضضر إأ ¤ألنهائي على حسضاب أŸنتخب
ألنيجÒي ،قام روأد موأقع ألتوأصضل ألجتماعي بإاقامة
ح -م -ل -ة –سض -يسض-ي-ة م-ط-ال-ب Úف-ي-ه-ا أ÷م-ه-ور أ÷زأئ-ري
بضض -رورة أ◊ذر ع -ن -د ألح -ت -ف -ال ب -ف -وز أÿضض -ر ب-ال-ت-اج
ألقاري ،وقاموأ بحملة –ت عنوأن أحتفل مشضيا على
ألقدأم وترك ألسضيارأت وألدرأجات ألنارية ‘ أŸنازل
لتفادي وقوع حوأدث تفسضد عرسس أ÷زأئر ألذي عاد به
أألبطال من أأرضس ألفرأعنة.

حملة –سضيسضة من قبل
اأ’من الوطني وأائمة اŸسضاجد

بعثت مديرية أألمن ألوطني برسضالة قصضÒة ع Èألهوأتف
ألنقالة للمتعامل ÚألثÓث ،مطالبة أ÷ميع بتوخي أ◊ذر
ع -ن -د ألح -ت -ف -ال ،وك -ت -بت ب -ا◊رف أل -وأح-د« ،ف-خ-ورون
Ãنتخبنا ،نناصضره بدون حوأدث» ،هذأ وخصضصس أأئمة
أŸسضاجد خطبة أ÷معة للحديث عن أŸنتخب ألوطني
وضض- -رورة ألح -ت -ف -ال ب -ه -دوء ل -ع -دم –وي -ل أألف -رأح إأ¤
مأاسضات مثلما حدث ‘ ألدور أŸاضضي بجليل وهو أألمر
ألذي جعل كل ألشضعب أ÷زأئري يتأا ⁄ويتحسضر لرحيل
شض -ب -اب ‘ ع -م -ر أل -زه -ور ،ح -يث حث رج -ال أل -دي -ن ك-ل
ألشضباب على ألتعقل كون كل شضرأئح أÛتمع سضتكون
بالشضوأرع على غرأر أألطفال وألنسضاء وأŸسضن Úفرحا Ãا
صضنعه أÿضضر ألذين رفعوأ ألرأية ألوطنية عاليا.

جزائريون من ﬂتلف اŸدن حاضضرون ‘ العاصضمة
طيلة يوم أ÷معة لحظنا توأجد سضيارأت وحافÓت نقل
أŸسضافرين تقل أأعدأدأ كبÒة من أألنصضار متوجه Úنحو
أأماكن نقل أŸباريات على ألشضاشضات ألعمÓقة ،ودفعنا
ألفضضول إأ ¤ألقÎأب منهم لÓسضتفسضار ،حيث أأكدوأ لنا
ب-أان-ه-م ج-اؤووأ ل-ل-ع-اصض-م-ة ح-ت-ى ي-ح-ت-ف-ل-وأ ب-ت-تويج أÿضضر
ولقضضاء ألليلة بالعاصضمة لنتظار عودة أبطال أ÷زأئر
إأ ¤أأرضس ألوطن من أأجل مشضاهدتهم عن قرب وشضكرهم
على ألتضضحيات ألتي قاموأ بها من أأجل أإسضعاد شضعب
بأاكمله.
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 #سسنحتفل ـ على ـ اأ’قدام ’# ،ـ Ÿوت ـ شسبابنا»
يرددها ناشسطون ع Èموأقع ألتوأصسل

 #م-ب-ادرة__ف-رح-ة__ب-دون__سس-ي-ارة «:ن-ح-ن ألشس-عب
أ÷زأئري نعلن أن أ’حتفا’ت باللقب ألقاري ( إأن شساء ألله)
’رج-ل  ...ب-دون سس-ي-ارة و ب-دون درأج-ة و’
سس -ت -ك -ون ع -ل-ى أ أ
شس- -اح- -ن -ة  ...ن -ح -ن ن -ح -ت -اج لشس -ب -اب -ن -ا  # .سس-ن-ح-ت-فل _على
’قدأمŸ _ ’# ،وت _ شسبابنا».
_أ أ
فتيحة كلوأز

هو شضعار حملة أأطلقها ناشضطون على موأقع ألتوأصضل ألجتماعي
لتفادي أÛزرة أŸرورية بجيجل إأثر خروج شضباب لÓحتفال بتأاهل
ألفريق ألوطني للدور ألنهائي من كأاسس أأ· أفريقيا . 2019وأŸدقق ‘
عمر ألضضحايا أألربع يجد ثÓثة منهم  ⁄يتعد ألوأحد منهم سضن
16سضنة ،أعلم أن ألفرحة كانت
كبÒة ولكن أألروأح أأغلى وأألكÈ
لذلك جاءت هذه أ◊ملة Ÿنع
ح- -دوث أو ل- -ن- -ق -ل ت -ك -رأر ه -ذأ
ألسضيناريو أ÷معة أŸقبل موعد
ل- -ق- -اء أل- -ن- -ه- -ائ- -ي ب Úأ÷زأئ- -ر
وألسضنغال.
دون سض- -اب -ق إأن -ذأر ت -و‘ م -ن
خرجوأ لÓحتفال وفقدت عائلة
أث- -ن Úم -ن أأب -ن -ائ -ه -ا◊ ‘ ،ظ -ة
عابرة كنا نظن فيها أننا خرجنا
عن إأطار ألزمان وأŸكان عدنا
أ ¤رشض- -دن- -ا ع- -ل -ى وق -ع ح -ادث
مرور ضضحاياه أأربع وجرحاه  ،14وعلى وقع خ Èوفاة شضاب  ⁄يتجاوز
سضنه ألـ 17سضنة أثر أزمة قلبية مباشضرة بعد هدف ﬁرز أألسضطوري،
رÃا هو جنون ألكرة ألتي أسضماها بعضس ألفÓسضفة بعفيون ألشضعوب
ألذي يذهب عقل ألمة ◊ظة ألفوز وألنصضر.
ل -ك -ن ه -ل نسض -ت-ط-ي-ع ألح-ت-ف-ال ب-ع-ي-دأ ع-ن ت-لك ألسض-ي-اق-ة أÛن-ون-ة
وأ◊رك-ات أل-ب-ه-ل-وأن-ي-ة أل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ب-عضض-ه-م بسض-ي-ارأت-ه-م وكأا Êبهم
يريدون من تلك أŸعدنية أأن ترقصس فرحا بالفوز ،لكن أ◊ادث يجعل
سضائقها يتأاكد متأاخرأ أنها معدن ب Óروح.

«حكة ألسسباح»Ú

أأح -د جÒأن -ن -ا م -ق-ع-د م-ن-ذ  2009ب-ع-د خ-روج-ه لÓ-ح-ت-ف-ال ب-فوز
أ÷زأئر على مصضر ‘ أم درمان بالسضودأن ،أنقلبت عليه سضيارة من نوع
«هارب »Úكانت –مل أأعدأدأ كبÒة من أŸرأهق Úما أأدى إأ ¤أنقÓبها
‘ أحدى أŸعرجات بÈج ألبحري ما أأدى أ ¤ب Îسضاقي هذأ ألشضاب
ألذي ل يتعدى  15سضنه.
قصضصس كثÒة نسضمعها هنا وهناك هم جنون ألحتفالت ألتي كثÒأ
ما توقع ضضحايا ذنبهم ألوحيد أأنهم أأحبوأ ألكرة وعشضقوها حتى ألثمالة،
وألغريب ‘ أآلمر أأن بعضس أألولياء يخرجون مع أأبنائهم لÓحتفال ‘
سضيارأتهم مع ألسضماح لهم با÷لوسس على أأبوأب ألسضيارة أأو ألوقوف ‘
ألصضندوق أÿلفي للسضيارة طبعا دون أأن ننسضى قيادة ›نونة قد تتسضبب
‘ سضقوط أأحد أأطفالهم.
وجه رياضس ﬁرز بعد مقابلة ألنصضف ألنهائي رسضالة على «ألتوي»Î
دأع- -ي- -ا ف- -ي- -ه- -ا ك -ل أŸن -اصض -ري -ن
ل Ó-ح -ت -ف -ال ب -احÎأم سض -وأء ع-ل-ى
أرضس ألوطن وخارجها خاصضة ‘
فرنسضا ألتي أأسضفرت أŸوأجهات
فيها ب Úأأنصضار أÿضضر وألشضرطة
إأ ¤توقيف  282شضخصس ،وأأرسضل
مع زمÓئه رسضالة مصضورة رفقة
زم Ó-ئ -ه ي -ع -زون ف -ي -ه -ا ع -ائ Ó-ت
ضض -ح -اي-ا أ◊ادث أألل-ي-م ب-ج-ي-ج-ل
›ددين دعوتهم أ ¤أحتفال بÓ
م -وت ،ألن -ه -م ي-ل-ع-ب-ون وي-ح-ارب-ون
ع- -ل- -ى أرضس أŸل- -عب ل- -يصض- -ن -ع -وأ
فرحتهم ل أأحزأنهم.
هاشضتاغ  #سضنحتفل__على__أألقدأم# ،ل__Ÿوت__شضبابنا»
سضيعطينا ألفرصضة للتفك Òمليا ‘ ألطريقة أألمثل لÓحتفال ،ألفرح
ب -ع -ي -دأ ع -ن ح -وأدث أŸرور وألق -رأصس أŸه -ل -وسض-ة أل-ت-ي أأصض-ب-حت ‘
ألسضنوأت أألخÒة ألوسضيلة ÷نون ب Óحدود ،ألفرح مع ألعائلة بعيدأ عن
Óولياء Ãسضئولياتهم أŒاه أأطفالهم ألذين
أÿطر مع ألتزأم مكلي ل أ
سضيكونون نسضخة طبق أألصضل عنهم ‘ أŸسضتقبلŸ ،ا ل ‚عل من
ف-رح-ن-ا و ف-ري-ق-ن-ا أل-وط-ن-ي دروسس وأق-ع-ي و ت-ط-ب-ي-ق-ي ع-ن أل-وط-ن-ي-ة و
ألتشضبث با◊لم و أÙاربة بإارأدة فولذية لتحقيقه هذأ هو أألهم لن
أ◊ياة دروسس أللبيب فقط من يعي معانيها.

ديدان –فر ثقوبا وتخÎق جسسمك ..احذرها؟

صضيف وشضمسس ومتعة ألسضباحة ‘ ألبحÒأت
وأألنهار ،أأمنية ل تضضاهيها أأمنية أأخرى بالنسضبة
ألغلب ألبشضر ألذين يحبون قضضاء ألوقت بÚ
أأحضض -ان أل -ط-ب-ي-ع-ة ،ل-ك-ن ه-ذه ألصض-ورة أŸث-ال-ي-ة
تنطوي كذلك على ﬂاطر من نوع آأخر؛ فهناك
ألكث Òمن ألكائنات ألتي تÎبصس بنا ‘ مياه
أألن -ه -ار وأل -ب -حÒأت‡ ،ا ي -ج -ع -ل ألسض -ب -اح -ة -
أأحيانا -وبال على صضحتنا.
فح Úترتفع درجة حرأرة أŸياه إأ ¤عشضرين
درج -ة م -ئ -وي -ة أأو أأكÌ؛ ت -زدأد ح -الت أإلصض -اب-ة
بأانوأع ألطفح أ÷لدي وألنتفاخ ألذي تتسضبب ‘
حكة شضديدة ،وتسضمى بلغة أأهل ألطب «أنتبار» أأو
«حكة ألسضباح ،»Úكما يقول أألŸان.
وبحسضب موقع «جيو» ألعلمي أألŸا ،Êفإان
سضببها يعود إأ ¤يرقات ›هرية تشضبه ألديدأن،
–ف- -ر ‘ ج- -ل- -دن -ا خ Ó-ل ت -وأج -دن -ا ‘ أŸي -اه،
وتسضمى هذه ألÒقات «ألسضركاريا أŸذنبة» ،ألتي
تهاجم ألسضباح ‘ Úمياه أألنهار وألبحÒأت،
خاصضة ‘ أأوروبا وأأمÒكا ألشضمالية.
و‘ أ◊ق -ي -ق -ة ،إأن ه-ذه أل-ط-ف-ي-ل-ي-ات ت-ه-اج-م
ألطيور أŸائية فقط ،إأذ تبدأأ أ◊فر ‘ جلدها
للدخول إأ ¤أ÷سضد لوضضع بيضضها ألتي تفرزها
ألطيور من جديد مع ألÈأز.
ألطفيليات ألوليدة تشضرع مباشضرة ‘ ألبحث
عن حلزونات أŸياه ألعذبة كوسضط مضضيف من
أأجل إأكمال ‰وها على مدأر شضهرين أأو ثÓثة
أأشضهر ،ومن ثم تتسضرب من جديد للثقب ‘ جلود

ألبط وغÒه من ألطيور أŸائية ،مكملة دورة
حياتها.
ح Úنصسبح عرضسة للهجوم
و‘ ح Úتصض- -ب- -ح ه- -ذه أل -دي -دأن أÛه -ري -ة
خطرأ قات Óعلى مضضيفها أ◊قيقي ،فإانها تبقى
غالبا غ Òضضارة على ألبشضر؛ فرغم “كنها من
أخÎأق جلدنا ،فإان جهاز أŸناعة يقضضي عليها
فورأ ،بيد أأنها تÎك على أ÷لد بقعا حمرأء
صضغÒة تتسضبب ‘ أ◊كة.
و‘ أل -ع -ادة ت-ب-ق-ى ه-ذه أل-ب-ق-ع وأضض-ح-ة Ÿدة
تÎأوح ب Úعشضرة وعشضرين يوما ،أأما إأذأ عمد
ألشضخصس إأ ¤حكها بشضدة ،فإانه يزيد إأمكانية
ألتهابها‡ ،ا يتطلب أللجوء إأ ¤ألطبيب فورأ.
وللوقاية من هذه ألديدأن ألطفيلية أŸزعجة
دون أأن أل- -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن أل- -رغ -ب -ة ‘ ألسض -ب -اح -ة
ب-ال-ب-حÒأت وأألن-ه-ار ،ف-ي-جب أأن ن-ت-ب-ع أل-ق-وأع-د
ألتالية:
@ ألنتباه إأ ¤أإلشضارأت ألتحذيرية ألرسضمية
قبل ألسضباحة.
@ Œنب أŸي -اه أل -رأك -دة ب -ال-ق-رب م-ن ضض-ف-ة
ألنهر أأو تلك أŸغطاة بالنباتات؛ فهي أأماكن
مثالية لتكاثر ألسضركاريا أŸذنبة.
@ من أألفضضل ألسضباحة ‘ ألأماكن أألكÌ
عمقا أأو تلك ألتي تتغ Òمياهها بفعل تيارأت
ألنهر.
@ ضضرورة خلع أÓŸبسس أŸبللة بعد ألسضباحة
مباشضرة وŒفيفها “اما.
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أغلبهم من عائÓت معوّزة وأيتام

 3191طفـ ـ ـ ـ ـ ـل بو’ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ببسسكـ ـ ـ ـ ـ ـرة
يسستفيدون من ﬂيّمات بشسواطئ تيبازة

أسستفاد 3191 ،طفل يقطنون بو’ية
بسسكرة ،من أıيمات ألصسيفية ‘ إأطار
أ◊صسة ألتي خصسصستها وزأرة ألدأخلية
وأ÷م- - -اع- - -ات أÙل - -ي - -ة وأل - -ت - -ه - -ي - -ئ - -ة
’ط -ف -ال أ÷ن -وب ،ح-يث
أل -ع -م -رأن -ي -ة ،أ
أشس - -رف ،أمسس ،وأ‹ أل - -و’ي - -ة ،أح - -م- -د
’و¤
ك -روم ،ع -ل -ى أن -ط Ó-ق أل -دف -ع -ة أ أ
ıي-م أل-زي-ب-ان ب-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ‘ ،إأطار
موسسم أ’صسطياف صسيف .2019
بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
أأوضضح كروم خÓل إأعطائه إأشضارة أنطÓق
أل -دف -ع -ة أألو ¤أŸت -ك -ون -ة م -ن  800ط -ف-ل ،
ألقادم Úمن ﬂتلف بلدّيات ألولية من أأمام
م -ق ّ-ر مصض -ل-ح-ة أل-نشض-اط ألج-ت-م-اع-ي ل-ع-م-ال
وم -وظ-ف-ي أ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،إأ¤
أأهمية مثل هذه أإلجرأءأت ‘ ضضمان صضيف
Óط-ف-ال خ-اصض-ة أŸن-ت-م Úل-ل-ع-ائÓ-ت
م -ري-ح ل -أ
أŸع- -وّزة وم -ن ذوي أل ّ-دخ -ل أÙدود وأأب -ن -اء
أŸن -اط -ق أل ّ-ن-ائ-ي-ة ،ح-يث ألشض-وأط-ئ أل-رم-ل-ي-ة
أŸت -اح -ة ل -لسض -ب -اح -ة ،وف -ي -ه-ا ك-ام-ل أŸرأف-ق
أÿدماتية ألضضرورية لسضتقبال أأبناء بسضكرة،
ب- -اإلضض- -اف- -ة إأ ¤شض- -وأط- -ئ أأخ -رى ّ ﬂصض -صض -ة
ل Ó-سض -ت -م -ت -اع بسض -ح -ره -ا وب -زرق -ة أŸت-وسض-ط

وألرمال ألذهبية.
Óطفال
كما دعا ألوأ‹ أ÷هات أŸرأفقة ل أ
‘ ﬂيماتهم إأ ¤تنظيم برنامج ثري يشضمل
نشض-اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة وع-ل-م-ية وثقافية ،لتمكÚ
أألطفال من قضضاء أأوقات إأسضتجمامية مريحة
ومسضلية على ﬂتلف ألشضوأطئ.
شض -دد ك -روم ع -ل -ى أأه-م-ي-ة ت-وف Òفضض-اءأت
تسض -م -ح ل -لشض-ب-اب وأألط-ف-ال ب-إاق-ام-ة عÓ-ق-ات
صضدأقة وأأخوة وتعزيز أأوأصضر أÙبة فيما
بينهم ،مؤوكدأ على ألدور ألكب Òللمخيمات
ألصضيفية ‘ إأعدأد وتربية ألطفل مسضتقب ،Óما
دأمت ألورشضات ألتي تنظم بها –توي على
ع- -دة أأنشض- -ط- -ة Œم -ع ب ÚألÎب -ي -ة ،ألÎف -ي -ه،
ألبيدأغوجية وألرياضضة.
يرتقب أن تلي هذه ألدفعة  3دفعات أأخرى
متتالية من كل بلديات ألولية ومن كل ألفئات،
تدوم إأ ¤غاية نهاية شضهر أأوت أŸقبل ،وذلك
Ãع - -دل  800ط- -ف- -ل ‘ ك- -ل دف -ع -ة ،وت -ع -تÈ
أıيّمات أل ّصضيفية فضضاء للفرحة وألفسضحة
وألفرجة و متنّفسضا حقيقّيا لهم ،وسضيسضتفيدون
خÓل فÎة إأقامتهم باıيّمات ألصضيفية ،من
ب -رأم -ج ث -ق -اف -ي -ة ﬂت -ل -ف -ة وأأنشض-ط-ة ت-رب-وّي-ة
وت-رف-ي-هّ-ي-ة م-ت-نّ-وع-ة ،ب-إاشض-رأف وم-رأف-ق-ة م-ن
منشّضط Úمؤوّهل.Ú

إأنفلونزأ ألصسيف

خطوات بسسيطة للتخلصص منها

’حمر
قام بها ألهÓل أ أ
أ÷زأئري بوهرأن

تكوين أاك Ìمـ ـن أالف
مسسعف منذ 2016
ق - -ام أل- -هÓ- -ل أألح- -م- -ر أ÷زأئ- -ري

بوهرأن بتكوين أأزيد من أألف Úشضخصضا
م - -ن ﬂت - -ل - -ف أألع- -م- -ار و ألشض- -رأئ- -ح
ألج -ت -م -اع -ي -ة ‘ أإلسض-ع-اف-ات أألول-ي-ة
حسضبما علم من رئيسس أللجنة ألولئية
لذأت ألهيئة بن موسضى ألعربي.
و قال أŸسضؤوول ‘ تصضريح ل»وأج»
،ع- -ل -ى ه -امشس م -رأسض -م ح -ف -ل ت -خ -رج
أŸسض-ع-ف ÚأŸن-ظ-م ب-اŸك-ت-ب-ة أ÷هوية
(ألكتدرألية سضابقا) أأن ألهÓل أألحمر
أ÷زأئري قام بتكوين أأك Ìمن 2.000
شضخصس بوهرأن ‘ أإلسضعافات أألولية
منذ  2016منهم طلبة وعمال و أأطباء و
نسضاء ماكثات ‘ ألبيت.
ك -م -ا أسض -ت -ف -اد ع -م-ال  20مؤوسضسضة
أقتصضادية و صضناعية بوهرأن من تكوين
‘ ›ال أإلسض -ع -اف -ات أألول -ي -ة م -ن -ه-م
›مع سضوناطرأك ألذي حظي بتكوين
أأك Ìم- - - -ن  100مسض- -ع -ف ,حسضب ب -ن
موسضى.
و تسض -ع -ى أل -ل -ج-ن-ة أل-ولئ-ي-ة ل-ل-هÓ-ل
أألحمر أ÷زأئري إأ ¤توسضيع ألعملية
من خÓل تكوين ‘ كل بيت مسضعف أأو
مسضعفة وفق ذأت أŸصضدر ألذي لفت
‘ ذأت ألسضياق أأن ألهÓل يعمل على
أسض- -ت- -ح- -دأث ف -روع ل -ه ع -ل -ى مسض -ت -وى
أل -ب -ل -دي -ات ل-نشض-ر ث-ق-اف-ة أإلسض-ع-اف ‘
أÛتمع.
و “ي -ز ح -ف -ل أل-ت-خ-رج أل-ذي ج-رت
مرأسضمه بحضضور ‡ثل Úعن مديريات
Óم -ن و أ◊م -اي -ة أŸدن -ي-ة
أل -ولئ -ي -ة ل  -أ
وأل- -نشض- -اط ألج -ت -م -اع -ي و ج -م -ع م -ن
أŸت-ط-وع Úب-ت-وزي-ع شض-ه-ادأت ع-لى 62
مسض- -ع- -ف -ا ت -ل -ق -وأ م -ؤوخ -رأ ت -ك -وي -ن -ا ‘
أإلسضعافات أألولية و ذلك –ت إأشضرأف
أأطباء تابع ÚللهÓل أألحمر أ÷زأئري
لوهرأن.

’نفلونزأ ونز’ت ألÈد وألرشسح صسيفا أك Ìإأزعاجا من مثيلتها
’صسابة با أ
تصسبح أ إ
’صسابة ،لكن
شستاء ،فحتى ‘ ألطقسس أ◊ار Áكن أن تتسسبب أ÷رأثيم Ãثل هذه أ إ
كيف نحمي أجسسادنا منها؟
غ- -ال- -ب- -ا م- -ا ت- -رت -ب -ط أإلصض -اب -ة ب -السض -ع -ال
وأألن-ف-ل-ون-زأ ب-فصض-ل-ي أÿري-ف وألشض-ت-اء ح-يث
ألÈد وأŸطر وألثلج وألضضباب ،لكن ‘ حقيقة
أألمر يصضاب كثÒون باألنفلونزأ ونزلت ألÈد
أأيضض- -ا ‘ أأك Ìفصض- -ول ألسض- -ن- -ة ح- -رأرة ،إأن -ه -ا
«أأنفلونزأ ألصضيف» ألتي قد تكون أأك Ìإأزعاجا
من مثيلتها ‘ ألشضتاء.
و–دث هذه ألنوبات ‘ ألعادة بسضبب كثÒ
م-ن مسض-ب-ب-ات أألم-رأضس ،ك-م-ا ي-ق-ول أل-دك-ت-ور
جورج باو‹ من معهد روبرت كوخ أألŸا‘ Ê
برل.Úويسضتدرك بأاو‹ «لكن ‘ حقيقة أألمر
فإان هذه ألفÒوسضات ليسضت لها عÓقة بنوبات
ألÈد أ◊قيقة أأو أألنفلونزأ .وعلى ألرغم من
أألع -رأضس أŸشضÎك -ة م -ث -ل أ◊م -ى وألسض -ع-ال
وبحة ألصضوت ،لكن مسضببات أأنفلونزأ ألصضيف
ﬂتلفة “اما» .ويوضضح ألطبيب أألŸا Êأأن
نوبات أألنفلونزأ أ◊قيقية تكون أأك Ìوطأاة
على أŸصضاب.
أأسض -ب -اب أإلصض -اب-ة ب-أان-ف-ل-ون-زأ ألصض-ي-ف ه-ي
أأسض -ب -اب أإلصض -اب-ة ن-فسض-ه-ا ب-أام-رأضس مشض-اب-ه-ة
Óنفلونزأ ‘ موسضم ألÈد ،فهي كذلك إأصضابة
ل أ
بالفÒوسضات –دث خاصضة ‘ فصضل ألصضيف.
ف -ع-ن-دم-ا ي-قصض-د ألشض-خصس م-ك-ان-ا م-ك-ت-ظ-ا
ب-األشض-خ-اصس ،م-ث-ل أŸه-رج-ان-ات ألصض-ي-فية أأو
أŸسض -اب -ح أÿارج -ي -ة أأو ألأسض -وأق أأو أ◊اف-ل-ة
وك -ذلك أل -رح Ó-ت ب -ال -ط -ائ -رة ،ي-ك-ون ط-ري-ق
أنتقال ألفÒوسضات قصضÒأ على غ Òألعادة،
ل- -يصض- -اب ب- -ه ألشض- -خصس ب- -ال- -ت -ع -رضس لسض -ع -ال
أŸصضاب Úأأو ألتحدث معهم أأو ألعطاسس.
وح Úيكون أ÷سضم متعرقا أأو ترتفع درجة
ح -رأرت -ه ب -ف -ع -ل أل -ط -قسس ألصض-ي-ف-ي ،وم-ن ث-م

يتعرضس للهوأء أŸنسضاب من نافذة ألسضيارة
م - -ث  Ó- -أأو ج- -ه- -از أل- -تÈي- -دŒ ،ف أألغشض- -ي- -ة
أıاط- -ي -ة بشض -دة ،وب -ال -ت -ا‹ ف -إان -ه -ا ت -ف -ق -د
وظيفتها مثل «درع حامي» من ألفÒوسضات.
ولهذأ ألسضبب تتمكن هذه ألفÒوسضات من
غزو أ÷سضم بسضهولة ،وتكون ألنتيجة أإلصضابة
بـ»أأن- -ف- -ل- -ون- -زأ ألصض- -ي- -ف» .وع- -ادة م- -ا ت- -ك -ون
أألعرأضس مشضابهة لنزلت ألÈد مثل أ◊مى
أرŒاف وألصض - -دأع وآألم أل - -ب- -ل- -ع- -وم وأألذنÚ
وأل -ت-ق-ي-ؤو وأإلسض-ه-ال وآألم أل-ب-ط-ن .ك-م-ا Áك-ن
ل- -ل- -فÒوسض- -ات أأن تصض- -يب ج- -م- -ي- -ع أألغشض- -ي -ة
أıاطية ‘ جسضم أإلنسضان ،كما يؤوكد خÈأء
أ÷م -ع -ي -ة أل -ط-ب-ي-ة ‘ ولي-ة ب-ادن ف-ور“بÒغ
أألŸانية.
ومن أأجل ألتخلصس من أأنفلونزأ ألصضيف
Áكنك إأتباع أإلرشضادأت وألتدأب ÒأŸضضادة
ألتالية:
@ ألبتعاد “اما عن أللجوء إأ ¤أŸضضادأت
أ◊يوية.
@ أتباع نظام غذأئي صضحي.
@ ألرأحة أ÷سضدية.
@ أإلكثار من شضرب ألسضوأئل وÁكنك هنا
شضرب بعضس أŸشضروبات ألباردة عند ألشضعور
با◊مى.
@ لف ألسضاق Úبقطع قماشس مÈدة عند
أإلصضابة با◊مى ألشضديدة.
وم -ع أأن أأن -ف -ل-ون-زأ ألصض-ي-ف ل-يسضت خ-طÒة
عادة وÁكن ألتغلب عليها بعد بضضعة أأيام،
لكن إأذأ أسضتمر أŸرضس ألك Ìمن ثÓثة أأيام
فيجب مرأجعة ألطبيب.
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أاخرج اŸواطن Úإا ¤أاجواء احتفالية

إŸنتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب إلوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـني يصسن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع أإف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإح إ÷زإئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
«وان .تو .ثري فيفا ل÷Òي» تهتف بها مÓي Úا◊نجرات

هو سسحر الكرة الذي سسكن قلوب
الكثÒين وجعلها تنبضس فرحا وسسعادة،
هو ا÷نون الذي ازاح عن ا÷زائريÚ
غمامة حولت يومياتهم لسسنوات طويلة
ا› ¤رد عمليات حسسابية تÎنح بÚ
زيادة أاو نقصسان ،هي اللعبة التي
أاخرجتهم نسساء ورجال ا ¤الشسوارع
للتعب Òعن فخرهم بانتمائهم ا ¤هذه
لرضس التي ما زالت تنبت طيبا
ا أ
وأاصسي ،Óانها كرة القدم التي أابانت منذ
شسهر عن فريق وطني جزائري تشسبّع
هويته حتى الثمالة.
فتيحة كلواز
قبل شسهؤر  ⁄يكن يرأهن أي وأحد منا على
أŸلحمة ألتي صسنعها أبطال أ÷زأئر ‘ أرضض
أل -ك-ن-ان-ة ،ب-ل ك-ان أك Èت-خ-ؤف-ن-ا خ-روج-ن-ا م-ن
أل -دور أأ’ول ب -ث Ó-ث -ة أن -ه -زأم -ات خ -اصس-ة وأن
أ÷زأئ- -ر ت -ع -يشض م -ن -ذ  22أسس-ب-ؤع-ا ﬂاضسا
عسسÒأ يحاول فيه ألشسعب قلب صسفحة ألتاريخ
لكتابة أخرى جديدة ،لكن ومنذ أول مقابلة
أدرك أ÷م -ي -ع أن -ن -ا أم -ام ي -ؤم ج-دي-د ك-ن-ا ‘
ألسس -اب -ق ن -ظ -ن -ه غ -د مسس -ت -ح -ي -ل –ق-ي-ق-ه ‘
ألظروف ألرأهنة.
كما خرج أ÷زأئريؤن دفعة وأحدة يبحثؤن
ع-ن «ب-ادسس-ي-ت-ه-م» و»ن-ؤف-مÈي-ت-ه-م» ‘ سس-ل-مية
أدهشست ألعا ،⁄خرجؤأ دفعة وأحدة للتعبÒ
ع-ن سس-ع-ادت-ه-م ب-ن-ت-ائ-ج م-ن-ت-خ-ب-ه-م ألؤطني ‘
أل-ب-ط-ؤل-ة أ’ف-ري-ق-ي-ة ‘ صس-ؤر ج-ابت ﬂت-ل-ف

أŸؤأق -ع وأل -فضس -ائ -ي -ات ك -اشس -ف -ة ‘ ﬂت -ل-ف
ت -ف -اصس -ي -ل -ه -ا ع -ن ه-ؤي-ة ضس-ارب-ة ج-ذوره-ا ‘
أل -ت -اري -خ  ⁄تسس -ت -ط-ع أÛت-م-ع-ات ﬁؤه-ا أو
أ’خÓل بها ،فمن باريسض أ ¤مؤنÎيال أ¤
تركيا وبريطانيا خرج أ÷زأئريؤن وأن كانؤأ
أكتسسبؤأ جنسسيات أخرى لÓحتفال Ÿا حققه
ﬁاربؤ ألصسحرأء.
‘ أŸق- -اه- -ي وألسس- -اح -ات أل -ع -ام -ة Œم -ع
أ÷زأئ -ري -ؤن Ÿت-اب-ع-ة م-ق-ابÓ-ت ف-ري-ق-ه-م م-ا
أع -ط -ى صس -ي -ف  2019ن-ك-ه-ة خ-اصس-ة ل-يصس-ب-ح
أهتمام أ÷ميع وأحدأ هؤ أŸسستحيل يتحقق
بخطى ثابته ’ ›ال للحظ فيها ،لتتحؤل
أل -ك -رة أŸسس -ت-دي-رة م-ن-ذ  23ج -ؤأن أŸاضس-ي
أŸصس -در أل -ؤح -ي -د إ’شس -ب -اع رغ -ب -ة أ÷م -اهÒ
أ÷زأئ -ري -ة ‘ أل -ف -رح وألسس -ع -ادة ،ب -ل أع-طت
يؤمياتنا دفعة من أ◊ب وأ’مل حتى أصسبح
شسعار «ياسض وي كان  »2019يتÓعب بعقؤل
ألكث Òمنا ’ن ألكث Òمنا  ⁄يسستؤعب ما فعله
ألناخب ألؤطني حتى أصسبح من ظنناهم أنتهؤأ
ري-اضس-ي-ا يصس-ن-ع-ؤن أف-رأح-ن-ا وسس-ع-ادت-ن-ا ،ك-يف
“كن من إأيجاد ألتؤليفة ألسسحرية ÷عل كل
وأحد من هؤؤ’ء يعطي كل مايسستطيعه بعيدأ
عن أ◊سسابات و ألتÓعبات؟ ،كيف فعل ذلك
وألفريق تعرضض أ ¤فضسيحة ألÓعب بلقبلة
ألذي ” تغيÒه ‘ أخر ◊ظة حتى أن أغلبنا
ظنها قاتلة للفريق ألؤطني بل و سسبب مقنع
ل -ي -ف -ق -د ت -رك -ي -زه؟ ،ك-ي-ف ف-ع-ل ذلك وه-ؤ أب-ن
أŸهجر ألذي يشسككؤن دأئما ‘ و’ئهم؟؟.
طبعا لن يفؤت أŸنتهزون ألفرصسة ‘ خلق
Œارة مؤأزية لكل ما يتعلق بالفريق ألؤطني

تنفيذا لÈنامج وزارة الداخلية

 597طفل يسستفيدون من رحÓت إ ¤شساطئ بني صساف بـع“ Úوشسنت
أعدت أŸؤؤسسسسة ألشسبانية ألتابعة لقطاع ألشسباب وألرياضسة برنا›ا خاصسا لفائدة أŸنخرطÚ
بالتنسسيق مع بعضض أ÷معيات وأÛالسض ألبلدية حيث أسستفاد عدد معت Èمن ألشسباب من رحÓت
إأ ¤شسؤأطئ ألبحر بتأاط Òمن إأطارأت ألقطاع وأ÷معيات ألناشسطة.
Óشسارة ،بعد تنصسيب أÿلية ألؤ’ئية أŸكلفة بعملية أıيمات ألصسيفية لؤ’يات ألهضساب ألعليا
لإ
وأ÷نؤب ‘ إأطار برنامج وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعة أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية أنطلق ،أمسض أول،
فؤج متؤجها نحؤ شسؤأطئ بني صساف بؤ’ية ع“ Úؤشسنت متكؤنا من  200طفل من  06إأ 14 ¤سسنة
من ﬂتلف بلديات ألؤ’ية ،ألعملية أسستفاد منها  597طفل تتؤزع على أربعة أفؤأج مدة كل دورة 08
أيام وهذأ إ’‚اح ألعملية إأضسافة إأ ¤تسسخ Òكل أإ’مكانيات ألبشسرية وأŸادية.

 ...نصسـ ـ ـف ي ـ ـ ـ ـ ـ ـوم –سسيسسـ ـ ـ ـ ـ ـي حـ ـ ـول إلبيئـ ـ ـ ـة

نظمت ،أمسض ،مديرية ألبيئة لؤ’ية سسعيدة ‘ إأطار نشساطها خÓل أŸؤسسم ألصسيفي نصسف يؤم
–سسيسسي Ãركز ألردم ألتقني Ãنطقة زرعؤن ببلدية سسيدي بؤبكر .عن هذأ أليؤم –دثت
أوشسيشض عؤمرية مكلفة بالتحسسيسض وألتؤعية Ãديرية ألبيئة لـ»ألشسعب»  ،يعت Èألنشساط مؤأصسلة
للنشساطات أŸقدمة للÈنامج أŸسسطر للمؤسسم ألصسيفي  2019وأليؤم كانت ألؤجهة ببلدية سسيدي
بؤبكر ‘ خرجة ميدأنية Ÿعاينة مركز ألردم ألتقني Ãشساركة كل من مؤؤسسسسة ألردم ألتقني
وأ÷معية ألؤ’ئية للبيئة لبلدية سسيدي أعمر وألفؤج ألكشسفي ﬁمد بؤ رأسض .أضسافت أŸتحدثة أن
ألهدف من هذأ ألنشساط ألتحسسيسسي هؤ ألتعرف على ألطرق للتخلصض من ألنفايات بأانؤأعها خاصسة
ألنفايات أŸنزلية أ’ن هذأ أŸركز ،كما قالتﬂ ،صسصض للنفايات أŸنزلية ودور أŸركز ألتقني ‘
حماية ألبيئة من ألنفايات ألعشسؤأئية ،وألكيفية أو عملية جمع ألنفايات أŸنزلية وكيف يتم أŸعا÷ة
منها وأضسافت أن ألهدف أأ’سساسسي هؤ غرسض ألثقافة وألؤعي ألبيئي لدى أأ’طفال.
سسعيدة :ج.علي

م -ن رأي -ات ،أق -مصس-ة ،سس-اع-ات ت-ت-ل-ؤن ب-ال-ع-ل-م
أل -ؤط -ن -ي ،ق-ب-ع-ات وسس-ل-ع أخ-رى ت-ب-اع ب-أاث-م-ان
باهضسه حتى وصسل سسعر ألقميصض أ4000 ¤دج
وألبؤق بـ 650دج ،ألتجارة أŸؤسسمية تلك تغÒ
سسلعها بحسسب نبضض ألشسارع فبعد أيام فقط
سس -ي-ع-رضس-ؤن ك-ل م-ا ت-ع-ل-ق ب-ع-ي-د أأ’ضس-ح-ى ث-م
أأ’دوأت أŸدرسسية وهكذأ دوأليك ،لكن طبعا
أŸشسÎي مؤجؤد وأن غلى ألثمن ’ن ألفرح
ي-ج-ؤد ع-ل-ى صس-اح-ب-ه ب-ا÷ؤد ،أŸق-اه-ي أيضس-ا
أسستطاعت أن Œد لنفسسها زبائن فاضست بها
قاعاتها حتى وقفؤأ ‘ ألشسؤأرع و أأ’رصسفة
أÙاذي -ة ف -ق -ط Ÿت -اب -ع-ة أŸق-ابÓ-ت وسس-ط
جماه ÒغفÒة هروبا من أŸنزل و قيؤده.
ألصس -ؤر ك -ثÒة م -ي -زت ه -ذه أل -ك -ان ول -ن
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نسس -ت -ط-ي-ع أل-ت-ح-دث ع-ن-ه-ا ج-م-ي-ع-ا ’ن م-ا
عشس -ن -اه وع -ايشس -ن -اه ك -ان خ -ارق -ا ’ Áك -ن
وصس- -ف- -ه أخ- -ت- -ل- -ط ف- -ي- -ه ك- -ل شس- -يء ك -انت
خÓ-صس-ت-ه-ا أن أ’إخÓ-صض وأل-ت-ف-ا Êوأل-ن-ي-ة
ألصس- -ادق- -ة تصس- -ن -ع أŸع -ج -زأت ،وأ’ت -ق -ان
ي -ع -ط -ي صس-اح-ب-ه أل-ل-مسس-ة ألسس-ح-ري-ة أل-ت-ي
ب -اإم -ك -ان -ه -ا ت -غ-ي Òأل-ؤأق-ع ب-ك-ل سسÓ-سس-ة و
أريحية...،ففي هدوء تام خرج ألشسعب أ¤
ألشسارع منذ شسهؤر دون كلل أو ملل ،دون
أي مسس -اسض ب -السس -ل -م -ي -ة ،وأل -ي -ؤم ف -ري-ق-ن-ا
ألؤطني يهدينا جزأئريتنا بطبعة جديدة
تؤحد فيها ألؤطن و ألشسعب ما أرجع أ¤
قلؤبنا أحÓما كثÒة كانت قد غابت عنا
منذ سسنؤأت.

انتظرها سسكان
التيطري بشسغف

 06حفÓت ضسمن
ليـ ـ ـ ـ ـا‹ إŸديـ ـ ـ ـ ـة
للط ـرب إلشسعب ـ ـ ـي
تنظم دار الثقافة حسسن ا◊سسني
اŸدي - -ة ب - -ال - -ت - -ع- -اون م- -ع ب- -ل- -دي- -ة
ع- -اصس- -م- -ة ال- -ولي- -ة ال -ط -ب -ع -ة 11
ل-ل-ي-ا‹ اŸدي-ة ل-ل-ط-رب الشس-عبي ‘
الفÎة اŸمتدة من  20اإ 25 ¤من
هذا الشسهر على السساعة العاشسرة
ل - -ي  ،Ó- -بسس - -اح - -ة ب- -ل- -دي- -ة اŸدي- -ة
Ãشس-ارك-ة اأŸع ال-ف-ن-ان Úواأصس-ح-اب
القصسيد.
سس -ي -ك -ون ج -م -ه -ور ه -ذه ال -ولي-ة
لهطال النوع من الطرب ‘ سسانحة
ف -ن -ي -ة م -ت-ج-ددة م-ع ك-ل م-ن سس-ي-د
ع- -ل -ي ل -ق -ام  ،ن -ور ال -دي -ن ع Ó-ن ،
سسيد علي عالية  ،مراد جعفري ،
كمال عزيز و نصسر الدين قاليز،
وي- -دخ- -ل ه -ذا الÈن -ام -ج ‘ اإط -ار
صسيف اŸدية لسسنة . 2019
ي- -راه- -ن ق- -ط -اع ال -ث -ق -اف -ة ب -ه -ذه
ال-ولي-ة ال-داخ-ل-ي-ة ÷لب اه-تمام
ال-ع-ائÓ-ت ال-ل-م-دان-ية نحو ضسيوف
عاصسمة التيطري باإعتبار اأن مثل
هذا الطرب الأصسيل بعد متنفسسا
ل- -ه- -ن ون -ح -ن ‘ م -وسس -م الصس -ي -ف ،
وت- -خ- -ل- -ي -دا Ÿن اأسسسس ل -ه -ذا ال -ف -ن
ب -ه -ذه ال -ولي -ة اأم-ث-ال ﬁب-وب-ات-ي
وغÒه .
اŸدية :علي ملياÊ

إكتشساف ق ÈروماÃ Êنطقة ع Úإ◊مرإء بـ«فرجيوة»

لسسبوع ا÷اري اكتشساف
” ‘ غضسون ا أ
ق Èيعود للفÎة القدÁة و–ديدا
للعهد الروماÃ Êنطقة «عÚ
ا◊مراء» ببلدية فرجيوة (غرب
ميلة) وذلك أاثناء القيام بأاشسغال
حفر قناة ÷ر اŸياه إا ¤ذات
اŸنطقة ،بحسسب السسيد شسيابة،
رئيسس مصسلحة الÎاث الثقا‘
Ãديرية الثقافة.
م- -ؤضس -ح -ا ‘ ذأت ألسس -ي -اق أن -ه ”
ألتؤصسل إأ ¤هذأ أ’كتشساف بعد تلقي
مصسالح قطاع ألثقافة لطلب معاينة
أكتشساف من قبل ألفرقة أإ’قليمية
للدرك ألؤطني بفرجيؤة حيث ” ألتنقل،
يؤم أ’ثن ÚأŸاضسي ،رفقة ‡ثل عن مصسالح
أŸديرية أÙلية للمجاهدين وعناصسر من
ف -رق -ة أل -درك أل-ؤط-ن-ي إأ ¤م-ؤق-ع أ’ك-تشس-اف
ليتب Úأنه ق Èروما Êأسستد’’ بتقنية بنائه
وأŸؤأد أŸسستعملة ‘ ذلك ،إأضسافة إأ ¤أŒاه

ألق( Èشسرق-غرب) ألتي تعد كلها مؤؤشسرأت
تؤؤدي إأ ¤أن ألفÎة ألتي يعؤد
إأليها

أ’كتشساف
هي ألفÎة ألرومانية.
أضس- -اف ن -فسض أŸسس -ؤؤول ب -أان ح -ال -ة أل -قÈ
«سسيئة» ،مرجعا ذلك إأ ¤ألتخريب ألذي طاله
نتيجة أأ’شسغال ألتي كشسفت عنه وألتي “ت

عن طريق جارفة تقؤم بحفر قناة جر أŸياه
م -ن م -ن -ط -ق -ة أو’د ع -اشس -ؤر إأ ¤مشس-ت-ة «عÚ
أ◊م -رأء» م-ك-ان أ’ك-تشس-اف ب-ب-ل-دي-ة ف-رج-ي-ؤة
وذلك ‘ إأطار مشسروع تشسرف عليه
وحدة أ÷زأئرية للمياه.
أكد شسيابة أنه ” على ألفؤر
أتخاذ كافة أإ’جرأءأت ألÓزمة
◊م- -اي- -ة ه- -ذأ أ’ك- -تشس- -اف ب -دءأ
ب -ت -غ -ي Òمسس -ار ح -ف -ر أل -ق -ن -اة م -ع
أ’ت- -ف- -اق ع- -ل- -ى إأشس- -رأك مصس- -ال -ح
أل- -ث -ق -اف -ة أث -ن -اء ع -م -ل -ي -ات أ◊ف -ر
أŸت- -ب- -ق- -ي -ة –سس -ب -ا ل -ل -ع -ث -ؤر ع -ل -ى
أك-تشس-اف-ات ج-دي-دة ن-ت-ي-جة أأ’شسغال.
وق- -د ” –ؤي- -ل أل -ق -ط -ع أل -ف -خ -اري -ة
أŸنكسسرة أŸسستعملة ‘ بناء ألق Èأإ¤
م -ق -ر م -دي -ري-ة أل-ث-ق-اف-ة ◊ف-ظ-ه-ا ،م-ع
ألقيام بحماية ألق ÈأŸكتشسف و إأعادة
ت -غ -ط -ي -ت -ه ب -إاشس -رأف م -ن ﬂتصض م -ن ق -ط-اع
ألثقافة ،كما “ت أإ’شسارة إأليه.

خشسية تكرار سسيناريو اŸوسسم اŸاضسي

أإزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عط ـ ـ ـ ـ ـشش تضس ـ ـ ـ ـ ـرب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـدة أإحيـ ـ ـ ـ ـ ـاء ببشسـ ـ ـ ـ ـ ـار

عادت أزمة أŸياه لتلقي بظÓلها على
أغلب أحياء ببلدية بشسار و ألتي يشستكي
ألعديد من سسكانها من شسح أ◊نفيات و
تذبذب ‘ تؤزيع أŸياه ،قرأبة أأ’سسبؤع،
خاصسة مسستشسفى  240سسرير و ليسسكادرو،
 ، 600أحياء كرطي  ( 8حي ألنؤر ألدبدأبة و
لروكات وهؤ ما جعلهم يتذمرون من هذه
ألؤضسعية أŸزرية ألتي باتت تؤؤرقهم كثÒأ.
يعت Èألسسكان ألذين يقيمؤن ‘ ألطؤأبق
ألعليا أك ÌأŸتضسررين حيث أشستكؤأ من عدم
وصسؤل أŸياه لهم ما جعل معاناتهم تزدأد أكÌ
فأاك ، Ìوما زأد ألط Úبله هؤ تؤزيع أŸياه ‘
سس -اع -ات م -ت -أاخ -رة م -ن أل -ل -ي -ل م-ا تسس-بب ‘
حرمان ألكثÒين من أŸياه.
ي- -أات- -ي ذلك ‘ أل -ؤقت أل -ذي أك -دت ف -ي -ه

ألسسلطات أÙلية بأانه هذه ألسسنة لن تكؤن
ه -ن -اك أزم -ة ل -ل -م-ي-اه ب-ع-د أن أت-خ-ذوأ ج-م-ي-ع
أإ’جرأءأت من أجل Œنب سسيناريؤ أŸؤسسم
أŸاضس- -ي ،أي- -ن ع- -اشض سس- -ك -ان أل -ؤ’ي -ة بشس -ار
أ÷ح- -ي- -م بسس -بب أ÷ف -اف أل -ذي ط -ال أغ -لب
أأ’حياء حيث ” قبل أيام أجتماع باŸسسؤؤولÚ
من أجل وضسع أıطط أ’سستعجا‹ لتزويد
سسكان ألؤ’ية باŸاء ألشسروب.
لكن هذأ بقي ›رد وعد رغم تضسمنه
أ’ج -ت-م-اع ع-دة ن-ق-اط أل-ت-ي ” إأع-ادة ت-أاه-ي-ل
قنؤأت ألتصسريف Ùطات ألضسخ و أÿزأنات
ل -ك -ل م -ن وأك -دة و ج -ن Úوأÿزأن أل -رئ -يسس -ى
ب -ط -ري -ق أل -ق -ن -ادسس -ة ك -ان– ،سس -ب -ا ل-ل-م-ؤسس-م
ألصسيفي .من جهتها ،أ÷زأئرية للمياه وحدة
بشس -ار وضس -عت ب -رن -ام-ج ت-ؤزي-ع أŸي-اه أÿاصض

باأ’حياء ع Èضسبط رزنامة مؤأقيت تزويد
أحياء بلدية بشسار و وسسط أŸدينة على غرأر «
لسسيليسض ليسسكدرو ،حي ألنؤر ألدبدأبة ،وأدي
تغل .»Úرغم تطمينات أŸسسؤؤول Úو أŸسسؤؤول
أأ’ول على ألؤ’ية إأ’ أن أŸؤأطن Úيتخؤفؤن
ك -ثÒأ م -ن Œدد سس -ي -ن -اري-ؤ أŸؤسس-م أŸاضس-ي
وع - -ؤدة أأ’زم - -ة خ - -اصس - -ة م- -ع أقÎأب فصس- -ل
ألصسيف ،أين تك Ìأ◊اجة للمياه حيث صسرح
بن عبد ألقادر أحد أعضساء أÛتمع أŸدÊ
أن ه -ذأ أل -ت -م -اط -ل ‘ أ‚از مشس -روع أل -ق -رن
أÿاصض ب- -ج -لب أŸي -اه م -ن م -ن -ط -ق -ة ب -ؤسسÒ
بدأئرة بني ونيف يهدد بخروج سسكان بلدية
بشس -ار و ح -ي أل -دب -دأب-ة أ ¤ألشس-ارع وت-ت-ح-م-ل
ألسسلطات و على رأسسها ألؤأ‹ .
بشسار :دحمان جمال

السسبت  20جويلية  2019م
الموافق لـ  17ذي القعدة  1440هـ

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

ثقافة

أانشضودة تصضنع ا◊دث من أاداء عاصضي وابنته ماريتا

اŸهرجان الوطني Ÿسضرح الهواة

«لّبيكِ يا جزائر» ..هدية عائلة ا◊ ÊÓأ’رضض الشسهداء
’ناشضيد الوطنية ،حينما أاهدى ا÷زائر ‘ عيد
’غنية العربية ،عاصضي ا◊ل ،Êإا ¤السضاحة الفنية من باب ا أ
عاد فارسس ا أ
اسضتقللها أانشضودة «لّبي ِ
ك يا جزائر» ،التي أاّداها رفقة ابنته ماريتا ،على خلفية موسضيقية ملحمية ببضضع Ÿسضات عصضرية .وقد
’و¤
لغنية على قناة يوتيوب اÿاصضة بـ»روتانا» أاك Ìمن مليون و 400أالف مشضاهدة ‘ الثلثة أايام ا أ
جمع الفيديو الرسضمي ل أ
’نشضودة  ⁄تسضجّل ‘ شضكل فيديو كليب.
’خرى ،رغم أان ا أ
’لكÎونية ا أ
فقط ،ناهيك عن اŸنصضات ا إ
أاسضامة إافراح
ا÷زائ -ر –ت -ف -ي ب -ع -ي -د اسس -ت-قÓ-ل-ه-ا السس-اب-ع
واÿمسس ،Úوسسط زخم سسياسسي غ Òمسسبوق،
وب -أاداء ت -اري -خ -ي وأاك Ìم -ن م-ب-ه-ر ل-ل-م-ن-ت-خب
ال -وط -ن -ي ‘ ك -أاسس أاف -ري -ق -ي-ا ،ج-اءت أانشس-ودة
«ل - - -ب- - -يِك ي- - -ا
جزائر» ،التي
أاهداها
الفنان
اللبناÊ
عاصسي
ا◊ÊÓ
للجزائر ،وأاداها بصسوته رفقة ابنته ماريتا .و’
داعي للتذك ÒبعÓقة عاصسي بأارضس اŸليون
ونصس -ف اŸل -ي -ون شس -ه -ي -د ،وه-و ال-ذي اع-ت-ل-ى
ركحها وغنى ‘ قاعاتها حينما كانت ا÷زائر
ت -ع -يشس أاي-ام-ا ح-ال-ك-ة ف-ي-م-ا ع-رف ب-ال-عشس-ري-ة
السسوداء ،و ⁄تنقطع هذه العÓقة رغم غياب
ال -ف -ن -ان ال -ل -ب-ن-ا Êم-ن-ذ سس-ن-وات ع-ن اŸشس-ه-د
ا÷زائري.
موسسيقيا ،فإان مدخل اأ’غنية مدخل ملحمي،
فيه إاشسارة واضسحة إا ¤بطو’ت ا÷زائري‘ Ú
حرب التحرير اÛيدة ،وهي الثورة التي تعّبر
عنها ’زمة اأ’نشسودة ،والتي تقول كلماتها:
’كوان ..يا ›د كل ثائر
«يا درة ا أ
’زمان ..يا روضس كل طائر
يا –فة ا أ
’ تعر‘ اÙال ..للمجد والكمال
’ج - -ل ا’سض - -ت - -ق- -لل ..صض- -دحت ف- -يك
أ
حناجر
لبي ِ
ك يا جزائر».
كما يظهر للعيان ،فإان الكلمات جاءت بلغة
عربية سسهلة ،مع بعضس اŸقاطع اŸسستلهمة
من عامية مهذبة ،وهي كلمات سسهلة ولكن
م -عÈة ،م -ا ي-ج-ع-ل وصس-ول-ه-ا إا ¤أاك Èج-م-ه-ور
‡كن أامرا سسهل ا◊دوث.
وبعد هذه الÓزمة ،تؤودي ماريتا بصسوتها:
«يا عروسس مهرها أالف أالف شضهيد
يا فرحة عمرها خمسضون عاما ويزيد
بشض- -ع- -ب- -ه- -ا Œلت ..بصض- -م -وده -ا –لت..
بشضهيدها اسضتقلت
ونالت ما تريد».
ليعقبها عاصسي ويغني:
«من بلد أاهلها ..للوفا عنوان
جئت حامل لها ..سضلما من لبنان
تغنيت فيها ..عشضقت ماضضيها
وزادتني تيها ..با◊ب وا◊نان».
وتعود ماريتا ا◊ ÊÓوتغني:

«كيف يضضام تربها ..وإالهي قد رعاه
من شضرقها وغربها ..كم وريدا قد سضقاه
وأازهرت رجال ..تخالهم جبال
حماة».
يعشضقوا النضضال ..وهم لها ُ
فيجيب عاصسي:
ب ’ يلم
«’ تلمني ‘ هواها ..فاّ Ù
وا÷زائ - -ر ِم - -ن سض- -واه- -ا ..ه- -مت ف- -ي- -ه- -ا
بالغرام
توحدت أاجيالها ..وحطمت أاغللها
م فيها السضلم».
ونالت اسضتقللها ..وع ّ
’نشسودة ،قد
’حرى ا أ
’غنية ،أاو با أ
مادامت ا أ
” إاطÓ-ق-ه-ا ع-ل-ى ي-وت-ي-وب ،ف-م-ن ال-ب-دي-هي
ّ
’شسارة إا ¤التعاليق على الفيديو ،والتي
اإ
’شس-ادة
ج -اءت ‘ ›م -ل -ه -ا ع -ل -ى سس -ب -ي -ل ا إ
بالكلمات ومؤوديها ،ونقرأا ‘ أاحد التعاليق:
’ب -دان ،ف-ي-ه-ا روح
«أانشس -ودة ت -قشس -ع -ر ل -ه -ا ا أ
الشسموخ ا÷زائري التي جسسدها الفارسس
عاصسي والناعمة ا÷ميلة ماريتا ا◊،ÊÓ
كجزائرية تعشسق بÓدها كل ا◊ب والتقدير
ل -ك -م -ا ،م -ن أاروع م -ا سس -م -عت» ،و‘ ت-ع-ل-ي-ق
مشسابه« :شسكرا عاصسي شسكرا ماريتا ،أاغنية
ج - -اءت ‘ ال - -وقت اŸن- -اسسب م- -ن ال- -رج- -ل
’جنبية
اŸناسسب» ،وجاء تعليق آاخر باللغة ا أ
ويقول« :شسكرا عاصسي وماريتا ،هي هدية
جميلة جدا للجزائري ،»Úكما ‚د تعاليق
عديدة من فلسسط Úوليبيا واŸغرب وسسوريا
’ردن ومصس -ر وال -ع -راق وال -ي -م-ن
ول -ب -ن -ان وا أ
’ق -ل
والصس- -ح- -راء ال- -غ- -رب -ي -ة ،وه -ي ع -ل -ى ا أ
التعاليق التي وقعت عيننا عليها ،والتي تثبت

مكانة ا÷زائر ‘ قلوب بنيها ،وبني أاّمتها
وّﬁبيها.

تكوين  440شساب ‘ ﬂتلف
الفنون اŸسسرحية بداية من السسنة
” منذ بداية السسنة ا÷ارية ( )2019تكوين زهاء
 440شس- - -اب ‘ ﬂت - -ل - -ف ›ا’ت ال - -ف - -ن - -ون
اŸسسرحية ،حسسبما أاسستفيد ،أامسس ا÷معة ،من
ﬁاف -ظ اŸه -رج -ان ال -ث -ق -ا‘ ال-وط-ن-ي Ÿسس-رح
الهواةﬁ ،مد نواري.
ق - -ال ن - -واري ‘ تصس- -ري- -ح ل- -واج ع- -ل- -ى ه- -امشس
ال -تصس -ف -ي -ات ا÷ه -وي -ة ال-ث-ان-ي-ة ل-و’ي-ات ال-غ-رب
اŸقامة Ãسستغا( Âب 17 Úو 21جويلية ا÷اري)
أان «ﬁافظة اŸهرجان الوطني Ÿسسرح الهواة
نظمت خÓل السسداسسي اأ’ول لهذه السسنة 15
ورشس-ة ت-ك-وي-ن-ي-ة اسس-ت-ف-اد م-ن-ه-ا زهاء  440شساب
وفنان مبتدأا ‘ ﬂتلف مهن وفنون اŸسسرح
وخ -اصس -ة السس -ي -ن -وغ -راف -ي -ا واإ’خ -راج واإ’ضس-اءة
وغÒها».
” خÓل نفسس الفÎة تنظيم أاربع ندوات فكرية
ب -ال -ت -ع -اون م -ع اŸك -ت -ب -ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة
العمومية مو’ي بلحميسسي Ãسستغا Âوالتوقيع
ع- -ل- -ى ع- -دة ات- -ف- -اق -ي -ات ت -ع -اون بﬁ Úاف -ظ -ة
اŸه -رج -ان وع -دة مسس -ارح ج-ه-وي-ة ودور ث-ق-اف-ة
وفرق مسسرحية وهيئات أاخرى على غرار الوكالة
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ وال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-رب-ي-ة
ا÷زائ-ري-ة ل -إ
للمسسرح.يسسمح ا’تفاق بﬁ Úافظة اŸهرجان
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ب-ت-ن-ظيم
وال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل -إ
جولة مسسرحية للفرقة الهاوية اŸتوجة بجائزة

«الشضعب» -اع- -ل- -نت ال- -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة
Óشسعاع الثقا‘ «ارك» عن انطÓق الطبعة
ل إ
اأ’و ¤ل-ل-مسس-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لشس-ع-ر ب-أان-واع-ه:
الفصسيح واŸلحون واأ’مازيغي ،ابتداء من يوم
اأ’حد  09جوان – 2019ت شسعار «واجبي
ن- -ح- -و وط -ن -ي» .ج -اء ه -ذا ‘ ب -ي -ان تسس -ل -مت
«الشسعب» نسسخة منه.
وحددت الوكالة يوم  30سسبتم Èالقادم أاخر
اجل إ’يداع اأ’عمال  ،مؤوكدة ان الهدف من
ت -ن -ظ -ي -م ه-ذه اŸسس-اب-ق-ة اأ’دب-ي-ة ه-وتشس-ج-ي-ع
اŸواهب الشس - -ع- -ري- -ة ‘ ال- -وسس- -ط الشس- -ب- -ا،Ê
وإاعطاء الفرصسة لهذه الفئة للتعب Òعن حب
ال -وط -ن اŸق -دسس ب -أاشس -ك -ال ت-ع-بÒي-ة ج-م-ي-ل-ة
وم -ت -ن -وع -ة ،م -ع ت -ث -م Úإاب -داع -ات -ه -ا ‘ ه -ذا
اÛال .حددت الوكالة جملة من الشسروط
توجب على اÎŸشسح التحلي بها ومنها يتم
تقد Ëالقصسائد بأاحد اأ’نواع اآ’تية :الفصسيح
 اŸل- -ح- -ون  -اأ’م- -ازي- -غ- -ي وان يÎاوح سس- -ناŸشساركة ب )40 -17( Úسسنة ،خÓل تاريخ

إاي -داع ال -نصس .ك -م -ا ذك -رت ال -وك -ال -ة بشس-روط
اخرى منها عدم مشساركة اي مÎشسح بأاكÌ
م -ن قصس -ي -دة واح -دة ال -ت -ي ح -ددت-ه-ا وتÎاوح
القصسيدة ب )50-40( Úبيتا أاوسسطرا.
م-ع ال-ع-ل-م اسس-ن-دت ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-ق-اء وال-ت-قييم
للمسسابقة التي Œري برعاية وزارة الثقافة،
م - -ن ط - -رف ÷ن - -ة ﬂتصس- -ة م- -ت- -ك- -ون- -ة م- -ن
شسخصسيات أادبية ذات خÈة معتÈة و قرارها
النهائي غ Òقابل للطعن.
يحرر تصسريح شسر‘ مصسادق عليه من طرف
اŸعني للتنازل عن أاي مقابل مادي ‘ حالة
ال -ط -ب -ع وال -ت -وزي -ع اÛا .Êي -ك-رم ال-ف-ائ-زون
ال -عشس-ر اأ’وائ-ل ب-ج-وائ-ز م-ت-م-ث-ل-ة ‘ م-اي-ل-ي:
 500.000دج ل- -ل -ف -ائ -ز اأ’ول ،بـ  300.000دج
للفائز الثا 200.000 ،Êدج للفائز الثالث ،أاما
أاصسحاب اŸراتب السسبع اŸوالية فسسيحظون
بهدايا تشسجيعية ﬂتلفة .ترسسل اأ’عمال ‘
نسسخة ورقية وأاخرى الكÎونية على ‘ CD
ظرف مغلق.

«ا÷ي ‹Óبن عبد ا◊ليم» (ا÷ائزة اأ’و‘ )¤
الطبعة القادمة وملتقى وطني بالعاصسمة حول
«تطور ا◊ركة اŸسسرحية ‘ ا÷زائر» ونشسر
أاربعة كتب ،يضسيف ذات اŸتحدث.
بخصسوصس ا’تفاقية مع الهيئة العربية للمسسرح
ذكر نواري أان هذه «الشسراكة تخصس توثيق 52
ط -ب -ع -ة م -ن اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي Ÿسس-رح ال-ه-واة
ب -ال -ط -رق ال-عصس-ري-ة وال-رق-م-ن-ة وت-ن-ظ-ي-م دورات
تكوينية ‘ الفنون واŸهن اŸسسرحية بتأاط Òمن
مكون ÚوخÈاء عرب».
‘ ›ال اŸنشس - -ورات أاك- -د ذات اŸت- -ح- -دث أان
«ﬁاف-ظ-ة اŸه-رج-ان سس-ت-ق-وم مسس-ت-ق-ب Ó-ب-نشس-ر
أاربعة كتب حول «حياة سسي ا÷ي ‹Óبن عبد
ا◊ل- -ي- -م» ل- -ب- -وه- -راوة م- -دا Êو»ت -ط -ور ا◊رك -ة
اŸسس-رح-ي-ة» لسس-ل-ي-م اسس-ك-ن-در وك-ت-اب Úل-لدكتورة
زقاي جميلة حول «مسسرح الطفل» و»اŸسسرح
واŸرأاة».
من اŸنتظر أان تقام الطبعة  52من اŸهرجان
ال -ث -ق-ا‘ ال-وط-ن-ي Ÿسس-رح ال-ه-واة ()2019-1967
Ãسستغا Âب 27 Úأاوت والفا— سسبتم ÈالقادمÚ
Ãشساركة زهاء  20فرقة مسسرحية هاوية سسواء
داخل أاو خارج اŸسسابقة أاو ‘ فعاليات تظاهرة
«مسسرح الطفل» أاو مسسرح الشسارع التي تقام أ’ول
مرة.

لثار على مدار  4أايام
يحتضضنها اŸركز العربي ل آ

ا’يام الفنية اأ’ندلسسية “تع العائÓت ‘ صسيف تيبازة 2019
‚وم الطرب ا’صضيل ‘ سضهرات ‡يزة للطبعة 19

’شضعاع الثقا‘ –ت شضعار «واجبي نحو وطني»
تنظمها وكالة ا إ

مسسابقة وطنية للشسعر الفصسيح واŸلحون واأ’مازيغي
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لث -ار،
ي- -ح- -تضض- -ن اŸرك -ز ال -ع -رب -ي ل  -آ
بداية من سضهرة اليوم و على مدار 4
ليام
أاي -ام ،ف -ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة  19ل أ
’ندلسضية التي
ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-موسضيقى ا أ
دأابت ع- -ل- -ى ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ه -ا م -دي -ري -ة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ،وه- -ي ال- -ط- -ب- -ع- -ة ال -ت -ي
تسضتضضيف ›مل ا÷معيات اÙلية
ال-نشض-ط-ة ‘ اÛال Ãع-ي-ة ج-معيتÚ
أاخ- - - -ري Úم - - -ن خ - - -ارج ال - - -و’ي - - -ة.
«الشض - - -عب» ال - - -ت - - -ي ع - - -اشضت اج- - -واء
ال- -ت- -حضضÒات ال- -ف- -ن- -ي -ة ت -ن -ق -ل أادق
التفاصضيل.
تيبازة :علي ملزي
ما يلفت ا’نتباه ‘ هذه التظاهرة ،انها
تنشسط من  ٨جمعيات ثقافية ﬁلية Ãعية
«اليوسسفية «من مليانة و جمعية عنادل
ا÷زائ -ر م -ن الشس-راق-ة خÓ-ف-ا ل-ل-ط-ب-ع-ات
ال -ث Ó-ث اŸنصس -رم -ة ال-ت-ي شس-ه-دت ت-ك-ف-ل
ا÷معيات اÙلية بها ‘ اطار التعليمات
اŸت-ع-ل-ق-ة Ãسس-أال-ة ت-رشس-ي-د ال-ن-فقات التي
أاضس -ح -ى ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة م-ن ال-ق-ط-اع-ات
اأ’ك Ìتأاثرا بها نتيجة ظرف ما‹ صسعب.
ع -ل -ي -ه ،أاح -يت ن-فسس ا÷م-ع-ي-ات سس-ه-رات
الطبعات  11اأ’و ¤من التظاهرة قبل أان
تتحول اأ’يام إا ¤تظاهرة جهوية بداية
من الطبعة  12و إا ¤غاية الطبعة  15ا’
أاّن اأ’م - -ور ع - -ادت ا› ¤اري - -ه- -ا خÓ- -ل
الطبعات الثÓث السسابقة  ،إا’ أاّن ثراء و
“ّيز اأ’داء للجمعيات اŸوسسيقية اÙلية
الثمانية سساهم عمليا ‘ إاعطاء الطابع
الوطني للتظاهرة بحسسب ما أاّكد عليه

العديد من ﬁبي هذا النمط الفني.
‘ هذا اإ’طار ،يرتقب أان تدشسن السسهرة
ا’فتتاحية جمعية الغرناطية من القليعة و
ج-م-ع-ي-ة ال-راشس-دي-ة م-ن شس-رشس-ال ع-ل-ى أان
تليها ‘ سسهرة الغد كل من جمعية عنادل
ا÷زائر من العاصسمة و البشسطرزية من
القليعة و القيصسرية من شسرشسال  ،فيما
سس-ت-نشس-ط السس-ه-رة ال-ث-ال-ث-ة ك-ل م-ن جمعية
السس -وف -ي-ة م-ن م-ل-ي-ان-ة و السس-ل-ي-م-ان-ي-ة م-ن
ح -ج-وط و ج-م-ع-ي-ة اŸن-ارة م-ن شس-رشس-ال،
ع -ل -ى أان ت -خ -ت -ت -م ال-ت-ظ-اه-رة ‘ السس-ه-رة
ال -راب -ع-ة ب-ت-نشس-ي-ط ك-ل م-ن ج-م-ع-ي-ة ال-ف-ن
اأ’صسيل من القليعة و نسسيم الصسباح من
شسرشسال ليكتمل بذلك النصساب و تكتمل
الفرجة والفرحة أايضسا خاصسة و انّ توقيت
ال- -ت- -ظ -اه -رة ج -اء م -ت -ت -اب -ع -ا م -ع ج -م -ل -ة
ا’نتصسارات التي حققها الفريق الوطني
لكرة القدم ضسمن تظاهرة كأاسس إافريقيا
.·Ó
لأ
بحسسب ما أاشسار اليه مصسدرنا من مديرية
ال -ث -ق -اف-ة ،ف-إاّن اŸصس-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ت-ع-ت-زم
إاحداث مفاجأاة سسارة لعشساق هذا النمط
الفني خÓل الطبعة  20اŸقبلة من خÓل
–ويل التظاهرة ا ¤متوسسطية و إاشسراك
›م -ل ال -ط -ب -وع اŸوسس -ي -ق -ي -ة الشس -ب -ي -ه-ة
باŸوسسيقى اأ’ندلسسية و التي تشسهد رواجا
مثÒا بكل من اسسبانيا و الÈتغال و تركيا و
ف -رنسس -ا و اي -ط -ال -ي-ا ،إاضس-اف-ة إا ¤جÒان-ن-ا
بتونسس و اŸغرب ضسمن تظاهرة سسيتوسسع
ب- - -رن- - -ا›ه- - -ا إا ¤ال - -ن - -دوات و اŸوائ - -د
اŸسس - -ت - -دي - -رة ح- -ول واق- -ع و آاف- -اق ه- -ذه
اŸوسس -ي -ق-ى وارت-ب-اط-ه-ا ب-ت-اري-خ الشس-ع-وب
اŸتوسسطية.

قصضة قصضÒة

الباقة ا÷ميلة
حسض Úعلي غالب
بريطانيا
ه -ا ه-م اأ’صس-دق-اء اأ’رب-ع-ة ي-ج-لسس-ون ق-ل-ي Ó-ب-ع-د ان-ت-ه-اء
الدوام ا÷امعي ‘ حديقة ا÷امعة ا÷ميلة والواسسعة.
 ⁄يسس -ت -م -ر ال -راب-ع ب-ا÷ل-وسس ،ب-ل ب-دأا ب-ق-ط-ف ال-ورود و
اأ’زهار من هنا وهناك .
نظر إاليه اأ’ول :
 أانه يقطف الورود و اأ’زهار لكي يضسحك على طالبةجديدة بكÓم ا◊ب و الغزل يا له من ماكر .
ضسحك ا’ثن Úبعدما سسمعا كÓم اأ’ول:
 ’ إانه يفعل هذا من أاجل حفلة ا÷امعة القريبةفسسوف يشسكل باقة كبÒة من الورود و اأ’زهار و يضسعه ‘
ا◊فلة ،وبهذا لن يكلف نفسسه أاي مبلغ هذا البخيل .
التفت الثالث عليهما و قال:
 كل ما ذكر“وه هو خطأا أانه يشسكل باقة لكي يرسسله اإ¤أاسستاذة ا÷امعة اŸريضسة منذ عدة أايام ،فهو يحاول
كسسب رضساها منذ وقت طويل .
ينتهي الرابع من قطف عدد قليل من الورود و اأ’زهار و
يعود إا ¤أاصسدقاءه ا÷السس Úو يقول لهم :
 اآ’ن أانا ذاهب إا ¤اŸقÈة فاليوم الذكرى السسنويةلوفاة أامي ،وسسوف أاقدم لها هذه الباقة و أادعو لها
ب -ال -رح -م -ة و اŸغ-ف-رة ف-ه-ل ه-ن-اك أاح-د م-ن-ك-م ي-حب أان
يرافقني ..؟؟
هز اأ’صسدقاء الثÓث رؤووسسهم كعÓمة منهم لعدم رغبتهم
بالذهاب  ،و كل واحدا منهم يشسعر باÿجل و ا’شسمئزاز
Ÿا قاله بحق هذا اŸسسك.Ú

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

‹hO

السشبت  20جويلية  2019م
الموافق لـ  17ذي القعدة  1440هـ

عـــــددهم  900ألـــــف ‘ ألــــدول ألعربيــــة

عريقات :نرفضض اŸقÎحات اأ’مريكية
لتوط ـ ـ ـ ـ ÚالÓجـ ـ ـئ Úالفلسشـ ـ ـ ـ ـ ـطينيÚ
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وزير ألعمل أللبنا:Ê

17

’ قرار يسشتهدف الفلسشطيني ‘ Úلبنان
أكد وزير ألعمل أللبنا،Ê
كميل أبو سسليمان ،أن « ’
ق - - - - -رأر يسس- - - - -ت- - - - -ه- - - - -دف
ألفلسسطيني ‘ Úلبنان بل
ه- -ن -اك ت -ط -ب -ي -ق ÿط -ة
وزأرة أل- -ع- -م -ل Ÿك -اف -ح -ة
’ي - -دي أل - -ع - -ام- -ل- -ة غÒ
أ أ
ألشس - - -رع- - -ي- - -ة أل- - -ت- - -ي ⁄
ت - -ذك- -ره- -م –دي- -دأ ب- -ل
ت -ط -لب م -ن أل -ع -م-ال غÒ
أللبناني Úأ◊صسول على
تصس-ري-ح-ات ع-م-ل وفق ما
ي- -نصس ع- -ل- -ي- -ه أل- -ق- -ان -ون
أللبنا.« Ê
الوزير اللبنا ‘ ،Êتصشريح
ل- -ه ،أاوردت- -ه وك- -ال- -ة اأ’ن- -ب- -اء
اللبنانية« :نحن نتفهم معاناة
ال- -ف- -لسش- -ط -ي -ن -ي ‘ Úال -ب Ó-د
وال-ق-ان-ون ال-ل-ب-ن-ا Êي-ع-ط-ي-ه-م
تسشهيÓت منها إاعفاؤوهم من
رسش -وم تصش -ري -ح -ات ال -ع -م-ل،
وع- -دم ح- -اج -ت -ه -م Ÿواف -ق -ة
م- -ب- -دئ- -ي- -ة « ،مششÒا إا ¤أان -ه
أاع -ط -ى ت -ع -ل-ي-م-ات-ه ل-تسش-ه-ي-ل
إاع -ط -اء تصش -ري -ح -ات ال -ع-م-ل
ل -ل -ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úب-أاسش-رع وقت
وتبسشيط اŸعامÓت .أاوضشح
أان ق -ان -ون ال -ع -م -ل ال -ل -ب -ن-اÊ

ي-ح-م-ي ال-ع-م-ال الفلسشطينيÚ
من الطرد التعسشفي ويضشمن
حصشولهم على ا◊د اأ’دنى
Óج- -ور ،مشش- -ددا ع- -ل- -ى أان
ل - -أ
ال - -ق - -ان - -ون ي - -ط - -ب - -ق ع - -ل- -ى
الفلسشطيني كما يطبق على
اللبنا ‘ ÊالبÓد.
تشش- - - - -ه- - - - -د اıي- - - - -م - - - -ات
ال- -ف- -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي -ة ‘ ل -ب -ن -ان
م-ظ-اه-رات وإاضش-راب-ات م-ن-ذ
عدة أايام ،بسشبب قرار جديد
لوزارة العمل اللبنانية يقضشي

بضش- - -رورة ا◊صش- - -ول ع- - -ل - -ى
تصش -ري-ح م-ن السش-ل-ط-ات ق-ب-ل
م -زاول -ة ب -عضس اŸه-ن ،ح-يث
يتظاهر العششرات من الششبان
ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي ،Úم-ن-ذ اأ’ح-د
اŸاضش- - - - -يﬂ ‘ ،ي - - - -م عÚ
ا◊ل-وة ،ج-ن-وب شش-رق م-دي-نة
صش- -ي -دا ،رفضش -ا ل -ق -رار وزي -ر
ال - -ع - -م - -ل ال - -ل - -ب - -ن- -اÃ Êن- -ع
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úم-ن ال-عمل ‘
اŸؤوسشسش - - - -ات واŸت - - - -اج- - - -ر
اللبنانية.

تونسس

أاكد أام Úسشر اللجنة التنفيذية
Ÿن-ظ-م-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسش-طينية،
صشائب عريقات ،أامسس ا÷معة،
على رفضس اŸقÎحات اأ’مريكية
◊ل قضش - - - - -ي - - - - -ة الÓ- - - - -ج- - - - -ئÚ
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úع Èت-وط-ي-ن-هم ‘
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة .ق -ال ع-ري-ق-ات
خÓل ندوة سشياسشية ‘ أاريحا ‘

الضشفة الغربية ،إان فريق (الرئيسس
اأ’مريكي دونالد ترامب) يحاول
ال - -ع - -م - -ل ب - -ق - -وة ع - -ل- -ى ت- -وطÚ
الفلسشطيني ‘ Úأاماكن تواجدهم
وأاماكن ÷وئهم.
أاضشاف أانه بحسشب خطط فريق
ت- -رامب ” ،ال- -ط- -لب م- -ن ال -دول
اŸسش- - - -تضش- - - -ي - - -ف - - -ة ل Ó- - -ج - - -ئÚ

ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úت-وط 900 Úأالف
فلسشطيني ‘ الدول العربية ،وهو
رقم يعادل بحسشب رؤويتهم عدد
ال - -ي - -ه - -ود ال - -ذي- -ن ه- -اج- -روا إا¤
إاسش -رائ -ي -ل ب -ع -ي -د ق -ي -ام-ه-ا ال-ع-ام
 .1948ششدد عريقات قائ« :Óلن
نسش- -م- -ح ب- -ال- -ت- -وط Úوسش- -ن- -م- -ن- -ع
ﬁاو’ت تششكيل ÷ان لÓجئÚ

ال-ف-لسش-ط-يني Úللتوط ،Úونتمسشك
ب- -ح- -ل قضش- -ي -ت -ه -م وف -ق ق -رارات
الششرعية الدولية».
رفضس «ما يتم ترويجه أامريكيا
بشش -أان أان ال -ق -ي-ادة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
م-ع-زول-ة دول-ي-ا وسش-ي-اسش-ي-ا ن-ت-ي-ج-ة
لعدم تقبلها للقرارات اأ’مريكية
ضشد القضشية الفلسشطينية.

حكومة مادورو وأŸعارضسة ألفنزويلية تؤوكدأن:

تق ـدم ملحوظ ‘ اŸفاوضش ـ ـات إ’نه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء اأ’زم ـ ـ ـ ـ ـة السشياسشي ـ ـ ـ ـ ـة
أعلن وفدأ حكومة ألرئيسس ،نيكو’سس مادورو ،وأŸعارضسة ألفنزويلية ،أليوم أ÷معة ،أنهما أحرزأ تقدما ‘ ﬁادثاتهما ‘
بربادوسس أ÷زيرة ألوأقعة ‘ منطقة ألكاريبي بهدف حل أ’أزمة ألسسياسسية ‘ ألبÓد.
أاشش- - -ار ا÷ان- - -ب- - -ان ‘ ،ب- - -ي - -انÚ
منفصشل ،Úأانه بعد أاربعة أايام من
النقاششات ‘ ا÷زيرة الواقعة ‘
الكاريبي ” ،إاحراز تقدم من دون
–دي- - -د م- - -ا إاذا ك - -انت ج - -لسش - -ة
ال -ت -ف -اوضس ا◊ال -ي -ة ق -د ان -ت-هت،
وت -ع -ه -دا ب -أان ي-ب-ق-ي-ا ع-ل-ى سش-ري-ة
مضش -م -ون ه-ذه اŸن-اقشش-ات ال-ت-ي
Œري بوسشاطة الÔويج.
وكتب ،خورخي رودريغيز ،وزير
ا’تصش -ا’ت ال -ف -ن -زوي -ل -ي ،رئ-يسس
الوفد الذي أارسشله مادورو ،على
حسش - -اب - -ه ‘ «ت- -وي« :»Îن- -واصش- -ل
ا◊وار ،ونؤوكد احÎامنا الكامل
للقواعد اŸقررة» ،داعيا ا÷ميع
ا« ¤ح - - -م - - -اي - - -ة ه - - -ذا ا÷ه - - -د
التفاوضشي ب Úالفنزويلي .»Úمن
ج- -ه- -ت- -ه ،ك -تب ال -ن -ائب ،سش -ت -الÚ
غونزاليسس‡ ،ثل اŸعارضشة ‘
اŸن -اقشش -ات ع -ل -ى ت -وي« :Îن-ح-ن
ن -ؤوي -د رسش -ال -ة ح-ك-وم-ة الÔوي-ج»،
مضشيفا« :نواصشل التقدم للبحث
ع - -ن خ- -ا“ة Ÿع- -ان- -اة شش- -ع- -ب- -ن- -ا

و’ختيار مسشتقبلنا بحرية».
كانت وزارة اÿارجية الÔويجية،
ق- -د أاع- -ل- -نت ‘ ،ب- -ي- -ان ل- -ه -ا ،أان
ا÷انب« ÚيواصشÓن اŸفاوضشات
ال -ت -ي ب -دأات ‘ أاوسش -ل-و» ‘ م-اي-و
اŸاضش -ي «ب -نشش -اط»،م-ؤوك-دة أان-ه-ا
«تشش -دد ع -ل-ى ضش-رورة أان ت-ت-وخ-ى
اأ’طراف أاقصشى درجات ا◊ذر
‘ ت-ع-ل-ي-ق-ات-ه-م-ا وبياناتهما بششأان

اŸف- -اوضش- -ات وف- -ق- -ا ل- -ل -ق -واع -د
اŸقررة».
تأاتي هذه التطورات ‘ اŸلف
الفنزويلي ،بعد أان توعد ا’–اد
اأ’وروب- - -ي ال- - -داع- - -م ل- - -زع- - -ي- - -م
اŸع -ارضش -ة ال -ف -ن -زوي -ل -ي-ة ،خ-وان
غ - -واي - -دو ،ال - -ثÓ- -ث- -اء اŸاضش- -ي،
ب -ف -رضس ع -ق -وب -ات ج-دي-دة ع-ل-ى
سش- - -ل - -ط - -ات م - -ادورو إاذا  ⁄ت - -ؤود

اŸفاوضشات ا◊الية إا« ¤نتيجة
م -ل -م -وسش-ة» .رحب غ-واي-دو ب-ه-ذا
ال- -ت- -دخ- -ل ال -ذي رفضش -ه م -ادورو
الذي رأاى فيه رغبة ‘ «عرقلة»
اÙادث - -ات ال - -ت - -ي ت - -ه- -دف إا¤
ال- -ت- -وصش- -ل إا ¤تسش- -وي- -ة سش -ل -م -ي -ة
Óزمة.
وتفاوضشية ل أ
بعد اتصشا’ت “هيدية ولقاء أاول
عقد ‘ منتصشف ماي ‘ أاوسشلو،
اسش - - -ت - - -ؤون - - -فت اÙادث - - -ات بÚ
ا◊ك- -وم- -ة ا◊ال- -ي- -ة واŸع -رضش -ة
ال- -ف- -ن -زوي -ل -ي -ة ‘ ب -ارب -ادوسس ‘
الثامن من جويلية ا÷اري.
ي-ذك-ر اأن ف-ن-زوي Ó-تشش-ه-د م-ن-ذ
جانفي اŸاضشي ،اأزمة سشياسشية
كÈى ب - -ع - -د اأن ات - -ه - -م زع - -ي- -م
اŸع - -ارضش- -ة ،خ- -وان غ- -واي- -دو،
سش- -ل- -ط- -ات ك- -راك- -اسس ب- -ت -زوي -ر
ا’نتخابات ‘ ،وقت يوؤكد فيه
ال - -رئ - -يسس ا◊ا‹ ،ن- -ي- -ك- -و’سس
مادورو ،اأنه الرئيسس الششرعي
للبÓد.

أرتفاع عدد ضسحايا أنفجار قرب جامعة كابول

 08قتل ـ ـ ـى و 33جريح ـ ـ ـا إاصشابـ ـ ـاتهم متفاوت ـ ـة اÿط ـ ـورة
ارتفع عدد ضشحايا انفجار قنبلة
قرب جامعة رئيسشية ‘ كابول،
أامسس ،ح Úكان الطلبة ينتظرون
لبدء فحوصشاتهم ا ¤ثمانية قتلى
ع -ل -ى اأ’ق-ل وعشش-رات اŸصش-ابÚ
بجروح .ويأاتي ذلك فيما تششهد
العاصشمة اأ’فغانية موجة أاعمال
ع- -ن- -ف أادت إا ¤م -ق -ت -ل م -دن -يÚ
بششكل ششبه يومي.
نفت حركة طالبان أاي ضشلوع لها
‘ ان - -ف- -ج- -ار ،أامسس ،وق- -ع ق- -رب
اŸدخل ا÷نوبي للجامعة ،كما

أاع- -ل- -ن ذلك مسش- -ؤوول ‘ اŸك -تب
اإ’عÓمي بوزارة الداخلية .وكتب
اŸت -ح -دث ب -اسش -م وزارة الصش -ح-ة
وح -ي -د ال -ل -ه م-ي-ار ‘ ت-غ-ري-دة أان
حصشيلة القتلى بلغت ثمانية فيما
أاصشيب  33آاخرون بجروح ،بينما
كانت ا◊صشيلة اأ’ولية تشش Òإا¤
م - - -ق- - -ت- - -ل شش- - -خصش ’ .Úت- - -زال
ال-ع-اصش-م-ة اأ’ف-غ-ان-ية التي تخضشع
إ’جراءات أامنية مششددة ،واحدا
م- -ن أاب- -رز اأ’ه- -داف ل- -ط- -ال- -ب -ان
وت -ن -ظ -ي -م م -ا ي -ع -رف بـ « ال-دول-ة

اإ’سشÓ- -م- -ي -ة» داعشس اإ’ره -اب -ي،
اللذين كثÒا ما يششنان هجمات
مدمرة توقع قتلى وجرحى من
اŸدني.Ú
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ق- -ال ب- -ه- -ار م- -ه -ر
اŸسشؤوول ‘ وزارة الداخلية ان
خ -مسش -ة أاشش -خ -اصس ق-ت-ل-وا ب-ي-ن-ه-م
ششرطي سش،Òوأاضشاف «اŸصشابون
م - -ن ط Ó- -ب اÙام - -اة ال - -ذي - -ن
Œمعوا لبدء فحصشهم ’ ،نعرف
عدد الطلبة الذين كانوا هناك».
أاوضشح أان ا’نفجار ‚م عن قنبلة

’صش -ق -ة ،وه -ي وسش -ي -ل-ة ك-ثÒا م-ا
يسش-ت-خ-دم-ها ›رمون ومتمردون
بوضشع هذا النوع من اŸتفجرات
–ت السشيارات.
أاشش-ارت ت-ق-اري-ر نشش-رت-ه-ا وسش-ائ-ل
إاعÓ- -م ﬁل- -ي- -ة إا ¤أان الشش -رط -ة
كانت تÓحق السشيارة ح Úحصشل
ال- -ت- -ف- -ج .Òي -ذك -ر ان -ه اأ’سش -ب -وع
اŸاضش -ي ت -ب -ن -ى ت -ن -ظ -ي -م ال-دول-ة
اإ’سش Ó-م -ي -ة ه -ج -وم -ا ان -ت-ح-اري-ا
خ Ó- -ل ح - -ف - -ل زف - -اف ‘ و’ي- -ة
ننغرهار.

هيئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا’نتخابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات تنششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
القوائ ـ ـ ـم اŸقبول ـ ـ ـة نهائيـ ـ ـا للبلدي ـ ـات
نششرت الهيئة العليا اŸسشتقلة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال -ق -ائ -م -ات
اÎŸشش-ح-ة اŸق-ب-ول-ة ن-ه-ائ-يا
لÓنتخابات البلدية ا÷زئية
ب- -ب -ل -دي -ات ت -ي -ب -ار والسش -رسس
وال -ع-ي-ون ،ب-حسشب م-ا أاوردت-ه
وكالة ا’نباء الرسشمية (وات).
وحسشب ا÷دول ،ال- - - - - - - - - -ذي
نششرته الهيئة على صشفحتها
Ãوقع التواصشل ا’جتماعي،
ف -ق -د ت -رشش -ح ل Ó-ن -ت -خ -اب-ات
ا÷زئية ببلدية العيون (و’ية
القصشرين)  13قائمة ،منها 9
ق-وائ-م مسش-ت-ق-ل-ة وه-ي ق-ائمة
«اÿمسش -ة ب -ال -ع -ي-ون» ق-ائ-م-ة
«صش- - - -وت ا◊ق» ق- - - -ائ - - -م - - -ة
«ال -ك -رام -ة» ق -ائ -م -ة «ا’م-ل»
ق -ائ -م -ة «ال -ط -م -وح» ق -ائ -م -ة
«الصش-م-ود» ق-ائ-م-ة «ال-ت-وافق»
ق -ائ -م -ة «السش -ن -ب -ل -ة» ق -ائ -م-ة
«ال - - -ف- - -و’رة» ،ا ¤ج- - -انب 4
ح -زب -ي-ة وه-ي ق-وائ-م «ح-رك-ة
الشش - -عب» و»ب - -ن - -ي وط - -ن - -ي»
و»حركة –يا تونسس» وقائمة
«التيار الدÁقراطي» .
ب -خصش -وصس ق -رار اÙك -م -ة
ا’دارية برفضس حل اÛلسس
ال- -ب- -ل- -دي ب -ال -ع -ي -ون ،أاوضش -ح
القاضشي ،سشليم الÈيكي ،عن
الدائرة ا’بتدائية بالقصشرين
للمحكمة ا’دارية لـ (وات)،
أان ا◊ك - -م ال - -ذي أاصش - -درت- -ه
الدائرة يهم القرار ا’ول ◊ل
اÛلسس وال- - -ذي شش- - -اب- - -ت- - -ه

اخ ’Ó-ت ،مضش -ي-ف-ا أان ق-رارا
Óجراءات ”
ثانيا مطابقا ل إ
اصش - -داره وب- -ال- -ت- -ا‹ ” ح- -ل
اÛلسس وب-ر›ة ان-ت-خ-ابات
جزئية به.
أام -ا ب -ل -دي -ة السش -رسس (و’ي -ة
الكاف) ،فقد ترششح فيها 4
ق -وائ -م م -ن ب -ي -ن-ه-ا ق-ائ-م-ت-ان
مسش- -ت- -ق- -ل -ت -ان وه -ي ق -ائ -م -ة
«ا’م- -ل» وق- -ائ -م -ة «ن -ن -تصش -ر
ل- -لسش- -رسس» ف- -ي- -م- -ا ت- -ق -دمت
ق -ائ -م -ت -ان اث -ن-ت-ان ح-زب-ي-ت-ان
واح -دة ع -ن ح -رك -ة ال-ن-هضش-ة
واخ - -رى ع - -ن ح - -رك- -ة –ي- -ا
تونسس.
ك -م -ا ت-رشش-حت لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
البلدية ا÷زئية بتيبار (و’ية
باجة)  6قوائم ،ثÓث منها
مسشتقلة وهي قائمة «الربيع»
وق -ائ -م -ة «ا◊ك -م-ة» وق-ائ-م-ة
«ل -ن -ب -ن-ي ت-ي-ب-ار» ،ف-ي-م-ا “ث-ل
ال -ق -ائ-م-ات ا◊زب-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة

ح-رك-ة ال-ن-هضش-ة ون-داء ت-ونسس
وحركة الششعب .
كانت الهيئة العليا اŸسشتقلة
لÓنتخابات ،أاعلنت سشابقا أان
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-بلدية ا÷زئية
‘ بلديات السشرسس والعيون
وت-ي-ب-ارسش-يتم إاجراؤوها ،يومي
 17و 18أاوت القادم ،كما ”
ف - -ت - -ح ب- -اب الÎشش- -ح- -ات ‘
الفÎة اÎŸاوحة ب 7 Úو13
ج- - - - - -وان Ã ،2019ق- - - - - -رات
اإ’دارات ال- - - - -ف- - - - -رع- - - - -ي - - - -ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-راج-ع-ة ل-ه-ذه
البلديات بالنظر.
ت -أات -ي ا’ن -ت -خ-اب-ات ال-ب-ل-دي-ة
ا÷زئ -ي-ة ‘ ب-ل-دي-ات ال-ع-ي-ون
وت -ي -ب -ار والسش -رسس ع -ل -ى اث-ر
ت - -ق - -د Ëاغ - -ل- -ب- -ي- -ة اعضش- -اء
›السش-ه-ا ’سش-ت-قا’تهم‡ ،ا
نتج عنه حل هذه اÛالسس
وب -ر›ة ان -ت -خ -اب -ات ب -ل-دي-ة
جزئية.

’وروبية فون دير لÚ
بعد مقÎحات رئيسس أŸفوضسية أ أ

النمسشـ ـ ـ ـا تؤويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد إاجـ ـ ـ ـراء تعديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓت
عل ـ ـ ـ ـى اتفاقي ـ ـة دبلـ ـ ـن حـ ـ ـ ـول الÓج ـ ـئÚ

أاعلنت ا◊كومة ،أامسس ،أانها
ت- - -ؤوي- - -د م- - -ن ح - -يث اŸب - -دأا
م-قÎح-ات رئ-يسس اŸف-وضشية
اأ’وروب -ي-ة ا÷دي-دة أاورسش-و’
فون دير ل ،Úبششأان إاصشÓح
ات -ف -اق-ي-ة دب-ل-ن وال-ت-ي ت-ن-ظ-م
ق -واع -د ق -ب -ول ال Ó-ج -ئ‘ Ú
أاوروبا.
ق - - -ال اŸت- - -ح- - -دث ب- - -اسش- - -م
ا◊ك- - -وم- - -ة ال - -ن - -مسش - -اوي - -ة،
أال -كسش -ن -در وي -نÎشش -ت-اي-ن‘ ،

م- -ؤو“ر صش- -ح -ف -ي ،أامسس ،إان
ال -ن -مسش-ا ت-ن-ت-ظ-ر اŸزي-د م-ن
ال -ت -ف -اصش-ي-ل ح-ول اقÎاح-ات
رئ -يسس اŸف-وضش-ي-ة اأ’وروب-ي-ة
ا÷دي - -دة ‘ شش - -أان قضش - -اي- -ا
الÓ- -ج -ئ ،Úوال -ت -ي ت -تضش -م -ن
إاصشÓح متطلبات التعامل مع
طالبي اللجوء.
أاضشاف :أان «فون دير ل⁄ Ú
ت -ق -دم إايضش -اح -ات ك-اف-ي-ة ‘
ه- -ذا اŸل -ف ،ل -ك -ن ال -ن -مسش -ا

بشش - -ك - -ل ع- -ام ت- -ؤوي- -د إاج- -راء
إاصش Ó-ح -ات ع -ل -ى ات -ف -اق -ي -ة
دب - -ل - -ن’ ،ف - -ت- -ا إا ¤ا◊اج- -ة
Ÿزيد من اŸناقششة والعمل
بشش - - - -أان ه - - - -ذا «اŸوضش - - - -وع
الصش -عب» .أاك -د أاه-م-ي-ة زي-ادة
ال- -ت- -ع -اون ال -دو‹ ‘ قضش -ي -ة
ال -ل -ج -وء ،خ -اصش -ة م-ع ب-ل-دان
اŸنشش-أا وال-ع-ب-ورÃ ،ا يضش-م-ن
ح- -م- -اي -ة ا◊دود اÿارج -ي -ة
ل–Óاد اأ’وروبي.

‹hO

السصبت  20جويلية  2019م
الموافق لـ  1٧ذي القعدة  1440هـ

“ديـــد احتجـــاز ناقلــة النفــط اليرانيــة  30يومــا

طهرأن تنفي فقدأن طائرة مسسÒة وترجح
أأن وأشسنط ـن أأسسقطـ ـت إأحـ ـ ـدى طائرأته ـ ـ ـا

مددت اÙكمة العليا ‘ جبل
ط- - -ارق ،أامسس ،ل - -ث Ó- -ث Úي - -وم - -ا
اح-ت-ج-از ن-اق-ل-ة ال-ن-ف-ط الي-رانية
«غرايسس  »1التي يشصتبه انها كانت
متوجهة ا ¤سصوريا لتسصليم نفط
رغ -م ال -ع -ق-وب-ات ،ك-م-ا ع-ل-م ل-دى
اŸدع -ي ال-ع-ام .وك-انت سص-ل-ط-ات
جبل طارق ،اŸنطقة الÈيطانية
‘ أاقصص - -ى ج - -ن - -وب اسص- -ب- -ان- -ي- -ا،
احتجزت السصفينة ‘  4جويلية.
ن- -فت ط -ه -ران ه -ذه الت -ه -ام -ات
ون- - -ددت Ãا وصص- - -ف- - -ت - -ه ع - -م - -ل
«ق -رصص -ن-ة» ح-ي-ال السص-ف-ي-ن-ة ال-ت-ي
كانت تنقل  2,1مليون برميل من
ال -ن -ف -ط ..م -ن -ذ اح -ت -ج-از ن-اق-ل-ة
ال -ن -ف-ط ” ،ت-وق-ي-ف واسص-ت-ج-واب
أارب-ع-ة ه-ن-ود م-ن ط-اق-م السص-ف-ي-نة
قبل الفراج عنهم بدون توجيه
التهم إاليهم.
مباحثات لوقف التصصعيد
وا÷م -ع -ة أاع -ل -ن رئ-يسس ح-ك-وم-ة
جبل طارق فابان بيكاردو امام
الŸÈان اÙل -ي ان -ه ال -ت -ق -ى ‘
لندن مسصؤوول Úايراني« Úللسصعي

ا ¤وقف التصصعيد ‘ كل جوانب
ال- -قضص- -ي- -ة» .وق- -ال «ن -أام -ل ‘ أان
نواصصل العمل بشصكل بنّاء وايجابي
م- - -ع سص- - -ل- - -ط - -ات ا÷م - -ه - -وري - -ة
السص Ó-م -ي -ة الي -ران -ي -ة ل-تسص-ه-ي-ل
مغادرة السصفينة غرايسس.»1-
وكان احتجاز هذه السصفينة أاجج
ال -ت -وت -ر ال -دب-ل-وم-اسص-ي ب Úاي-ران
والقوى الغربية.
نفي تأاكيدات ترامب
على صصعيد آاخر  ،صصرح نائب
وزي -ر اÿارج -ي-ة اإلي-را Êع-ب-اسس
عراقجي صصباح ،امسس ا÷معة،
أان إايران  ⁄تفقد أاي طائرة من
طائراتها اŸسصÒة مؤوخرا ،ورجح
أان ت -ك -ون ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ق-د
أاسص -ق -طت واح -دة م -ن ط-ائ-رات-ه-ا
اŸسصÒة «ع- -ن ط- -ري- -ق اÿط- -أا».
وت- -أات- -ي تصص- -ري -ح -ات اÿارج -ي -ة
اإليرانية عقب إافادات أامريكية
ب- -أان ق- -وات- -ه- -ا أاسص -ق -طت ط -ائ -رة
مسصÒة إاي - - -ران- - -ي- - -ة اقÎبت م- - -ن
السص -ف -ي -ن -ة «ي -و إاسس إاسس ب-وكسص-ر»
األمريكية أاقل من أالف ياردة ‘

مضصيق هرمز.
ك-تب ع-راق-ج-ي ‘ ت-غ-ري-دة ع-ل-ى
ت - -وي ⁄« Îن - -خسص - -ر أاي ط - -ائ - -رة
مسصÒة ‘ مضصيق هرمز أاو ‘ أاي
م- -ك- -ان آاخ- -ر .أاخشص- -ى أان ت- -ك- -ون
(السصفينة األمريكية) يو إاسس إاسس
بوكسصر قد أاسصقطت واحدة من
ط-ائ-رات-ه-م األم-ري-ك-ية عن طريق
اÿط - - -أا» ،وذلك غ - - -داة إاع Ó- - -ن
الوليات اŸتحدة أانها أاسصقطت
طائرة مسصÒة إايرانية.
ك -ان ت -رامب ق -د أاع-ل-ن اÿم-يسس
ع- - -ن إاسص- - -ق - -اط ط - -ائ - -رة مسصÒة
إايرانية .وقال إانّ الطائرة اقÎبت
من سصفينة اإلنزال األمريكية «يو
إاسس إاسس بوكسصر» Ÿسصافة أاقل من
أال - -ف م ،Îم - -ا دف- -ع السص- -ف- -ي- -ن- -ة
ا◊رب- -ي- -ة إا ¤ال- -ق- -ي- -ام «ب- -ع- -م- -ل
دف - -اع - -ي» أاسص - -ف- -ر ع- -ن «ت- -دمÒ
الطائرة اŸسصّيرة ‘ ا◊ال».
‘ أاواخ - - -ر الشص- - -ه- - -ر اŸاضص- - -ي،
أاسص- -ق- -طت إاي- -ران ط -ائ -رة مسصÒة
أامريكية قالت إانها دخلت ›الها
ا÷وي ،ب -ي -ن -م -ا ذك-رت واشص-ن-ط-ن
أان -ه -ا ك -انت ‘ األج-واء ال-دول-ي-ة.
وت- -راج- -ع ت- -رامب ‘ ال- -ل -ح -ظ -ة

األخÒة ع -ن ق -رار شص -ن ضص -رب-ات
جوية على إايران ردا على إاسصقاط
الطائرة.
عرضس ◊لحلة الزمة
كشص- -فت صص -ح -ي -ف -ة (ال -غ -اردي -ان)
الÈي - -ط - -ان - -ي- -ة ،أامسس ا÷م- -ع- -ة،
النقاب عن عرضس إايران اتفاقا
مع الوليات اŸتحدة األمريكية
ل-ت-ع-زي-ز ع-م-ل-يات التفتيشس بشصكل
رسصمي ودائم لÈنا›ها النووي
م-ق-اب-ل اإلل-غ-اء ال-دائ-م ل-ل-عقوبات
األمريكية.
ذك -رت الصص -ح -ي -ف -ة  ‘ -ت -ق-ري-ر
نشص-رت-ه ع Èم-وق-ع-ه-ا اإلل-كÎو،Ê
امسس -أان العرضس جاء من وزير
اÿارجية اإليراﬁ ،Êمد جواد
ظ- - -ري- - -ف ،خÓ- - -ل زي- - -ارت- - -ه إا¤
نيويورك ،مشصÒة إا ¤أانه من غÒ
اŸرج - -ح أان ي - -ق - -اب - -ل ال - -ع- -رضس
ب - -ح - -م - -اسس م- -ن إادارة ال- -رئ- -يسس
األم-ري-ك-ي ،دون-ال-د ت-رامب ،ال-تي
ت-ط-الب إاي-ران ب-ال-ق-ي-ام ب-ت-ن-ازلت
واسص -ع -ة م -ن ب -ي-ن-ه-ا ال-ت-وق-ف ع-ن
تخصصيب اليورانيوم والتوقف عن
دع- -م وكÓ- -ئ- -ه- -ا وح- -ل -ف -ائ -ه -ا ‘
اŸنطقة.

صصصصـــة Ÿناقشصـــة اŸسصائــل اÓÿفيــة
كــــانت ّ ﬂ

تأاجيل أŸفاوضسات ب« Úأ◊رية وألتغي »ÒوأÛلسض ألعسسكري ‘ ألسسودأن
أاّكد قياديان ‘ حركة
الحتجاج السصودانية تأاجيل
جولة اŸفاوضصات التي كانت
مقررة ،أامسس ،مع اÛلسس
لجراء
العسصكري ا◊اكم إ
مشصاورات داخلية للتوصصل
لرؤوية موحدة بخصصوصس
ن يحددا
التفاق ،دون أا ّ
لجرائها.
موعًدا جديًدا إ
ك- -ان م- -ن اŸق- -رر ع -ق -د ج -لسص -ة
م - -ف - -اوضص - -ات ،أامسسŸ ،ن- -اقشص- -ة
«اإلع Ó-ن ال -دسص -ت -وري» اŸك -م -ل
ل Ó-ت-ف-اق وال-ذي ي-ح-ت-وي مسص-ائ-ل
ح-اسص-م-ة وخÓ-ف-ي-ة ب Úال-ط-رفÚ
وم-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ن-ح حصص-انة مطلقة
ل- -ل- -جÔالت وتشص- -ك- -ي- -ل الŸÈان

ووضصع القوات شصبه العسصكرية.
ل -ك ّ-ن ع -م -ر ال -دق Òال -ق-ي-ادي ‘
–الف قوى ا◊رية والتغي Òأاّكد،
صص- -ب- -اح أامسس  ،أاّن- -ه ” ت- -أاج- -ي -ل
اŸف - - - - -اوضص- - - - -ات ،مشصًÒا إا ¤أاّن
ال-ت-ح-ال-ف ب-ح-اج-ة إا ¤مشص-اورات
داخلية للتوافق على رؤوية موحدة
حول التفاق.
ت -اب -ع «أان -ا م -ت -وج -ه إا ¤اŸط -ار
للذهاب إا ¤أاديسس أابابا Ÿقابلة
‡ث- - -ل- - -ي ا÷ب- - -ه- - -ة ال- - -ث- - -وري- - -ة
السصودانية» ‘ ،إاشصارة إا ¤ثÓث
›م -وع-ات م-ت-م-ردة مسص-ل-ح-ة ‘
ولي- -ات دارف- -ور وال- -ن- -ي -ل األزرق
وجنوب كردفان.
األرب -ع -اء ،أاع -ربت اÛم -وع -ات

اŸتمردة الثÓث عن قلقها فور
ال -ت -وق -ي -ع ب -األح-رف األو ¤ع-ل-ى
الت - - -ف - - -اق ،وق - - -الت ‘ م- - -ؤو“ر
صصحفي ‘ أاديسس أابابا إانّ بعضس
ال -قضص-اي-ا ال-رئ-يسص-ي-ة م-ث-ل إاحÓ-ل
السصÓم ‘ مناطق النزاع وتلبية
احتياجات «األشصخاصس الضصعفاء»
 ⁄يتم تناولها.
وق- - - -ع ق - - -ادة ا÷يشس وح - - -رك - - -ة
الح- -ت- -ج- -اج ،صص- -ب- -اح األرب- -ع- -اء،
باألحرف األو ¤اتفاًقا لتشصكيل
›لسس عسص- -ك -ري م -د ÊمشصÎك
ي- -ؤوسصسس إلدارة ان -ت -ق -ال -ي -ة ت -دي -ر
البÓد Ÿرحلة تسصتمر  39شصهرا،
ما Áثل أاحد اŸطالب الرئيسصية
للمحتج.Ú

أاف- -ادت مصص- -ادر م -ط -ل -ع -ة ع -ل -ى
اŸف - -اوضص - -ات أاّن اÛم - -وع- -ات
اŸتمردة تريد أان ينصس العÓن
الدسصتوري بوضصوح أانّ مباحثات
السصÓم ‘ هذه الوليات توضصع
ك- -أاول- -وي- -ة قصص -وى ف -ور تشص -ك -ي -ل
ا◊كومة النتقالية.
ك -م -ا ت -ري -د أان ي -ت -م إادراج -ه-ا ‘
ا◊ك-وم-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ب-ع-د ت-وق-يع
ات- - -ف - -اق - -ي - -ات السص Ó- -م ‘ ه - -ذه
ال- -ولي- -ات .وه- -ي ت -ط -الب أايًضص -ا
بتسصليم اŸتهم Úبارتكاب جرائم
ح -رب وج -رائ -م ضص -د النسص -ان -ي-ة
واإلب -ادة ا÷م -اع -ي -ة ‘ السص-ودان
ل-ل-م-ح-ك-م-ة ا÷ن-ائ-ية الدولية مثل
الرئيسس السصابق عمر البشص.Ò

عقـــــب مقتـــــل نائـــــب القنصصــــل الÎكــــي ‘ أاربيــــــل

أأنق ـرة تطل ـق أأوسسـع عملي ـة جوي ـة ضس ـد ح ـزب ألعم ـال ألكردسستـ ـاÊ
أاعلن وزير الدفاع الÎكي خلوصصي أاكار أاّن
تركيا أاطلقت ،اÿميسس« ،أاوسصع» عملية جّوية
ضصّد حزب العمال الكردسصتا ‘ Êالعراق .قال
أاكار« :عقب الهجوم ‘ أاربيل ،وجهنا ضصربة
قاصصمة ◊زب العمال الكردسصتا Êع Èأاوسصع
عملّية جوية بجبال قنديل» .خÓل العملية

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

التي انطلقت اÿميسس ،قال أاكار إان ا÷يشس
الÎكي دمر مÓجئ وكهوفا ◊زب العمال
الكردسصتا.Ê
قتل نائب القنصصل الÎكي ومرافقه ،األربعاء،
ب- -إاطÓ- -ق ن- -ار ‘ أارب- -ي -ل ،كÈى م -دن إاق -ل -ي -م
ك-ردسص-ت-ان ال-ع-راق ،ف-ي-م-ا ت-وع-دت أان-قرة التي

“تلك قواعد عسصكرية بشصمال العراق ،بـ»الرّد
اŸناسصب» على هذا الهجوم.
‘ نهاية ماي ،شصنت تركيا اÛاورة للعراق،
هجومًا جوياً وبريًا على اŸناطق ا÷بلية ‘
شصمال العراق ،مسصتهدفة ﬂابئ حزب العمال
الكردسصتا.Ê

ال ع د د

18002

19

لرهابية
لمدادات للجماعات ا إ
مهمتها منع تدفق ا إ

ألغم ـ ـ ـوضض يÓحـ ـ ـق تفكي ـ ـ ـ ـك ألقاع ـ ـ ـ ـدة
ألعسسكريـ ـ ـة ألفرنسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ ألنيج ـ ـ ـ ـ ـر

ل يزال الغموضس يخيم على
ح- -ق- -ي- -ق- -ة م -غ -ادرة ال -ق -وات
ال - -ف - -رنسص - -ي - -ة م - -ن ق- -اع- -دة
«م-ادام-ا» ال-عسص-ك-ري-ة (شص-مال
ال -ن -ي -ج -ر) ،وال -ت-ي ت-ق-ع ع-ل-ى
مقربة من ا◊دود الليبية .إاذ
ي -تصص -اع-د ا÷دل ح-ول ق-رار
إاغ Ó-ق ال -ق-اع-دة ال-ت-ي ك-انت
تعمل على «التحكم ‘ تدفق
إام- - - - -دادات ا÷م- - - - -اع- - - - -ات
اإلرهابية».
 ⁄ينجح التفسص Òالذي قدمه
وزي- -ر دف- -اع ال- -ن- -ي- -ج- -ر ك- -ال
م -وت -اري ‘ ت -وضص-ي-ح السص-بب
ا◊ق -ي -ق -ي Ÿغ -ادرة ال -ق-وات
الفرنسصية من القاعدة ،و‘
معرضس شصرحه ÿلفيات هذا
ال -ق -رار ق -ال إان -ه -م «ن-اشص-دوا
ب -اريسس ق -ب-ل خ-مسس سص-ن-وات
اŸسص-اع-دة ل-ت-أام ÚاŸن-ط-ق-ة
بسصبب الوضصع ‘ ليبيا».
ق - -ال ك- -ال م- -وت- -اري إان- -ه ‘
سص- - -ي- - -اق ال - -وضص - -ع األم - -ن - -ي
اŸضص -ط -رب ‘ ل -ي -ب -ي -ا ق -ب -ل
سصنوات ،و‘ إاطار التضصامن
ال -دو‹ «ن -اشص -دن-ا ف-رنسص-ا أان
ت- -أات -ي وتسص -اع -دن -ا ‘ ت -أامÚ
هذه اŸنطقة الواسصعة جvدا
Ÿدة تÎاوح ب Úأاربع وخمسس
سصنوات» ،وفًقا لوزير الدفاع.
اسصتدرك ⁄« :يكن للوضصع ‘
ليبيا تأاث Òكب Òعلى النيجر
بعدما “كنا من حماية هذا
ا÷زء الكب Òجvدا من البÓد
خÓل هذه اŸدة ،ولفÎة من
ال -وقت ،ك-ان ال-وضص-ع ج-يً-دا»،
مضص -ي ً-ف -ا أان -ه «ل -ذلك أاب -ل -غت
ال-ن-ي-ج-ر ال-ف-رنسص-ي Úبضصرورة
النتقال إا ¤اŸناطق األكÌ
ت - - -ده- - -وًرا ‘ م- - -ا‹» .ق- - -ام
الفرنسصيون بتفكيك القاعدة
ال- -عسص- -ك- -ري- -ة «ل- -ت- -ق -د Ëي -د
اŸسص-اع-دة Ÿا‹ ،وأاصص-ب-حت
م -ن -ط-ق-ة م-ادام-ا م-رة أاخ-رى
–ت سص - - - -ي - - - -ط - - - -رة ا÷يشس

ال- -ن- -ي- -جÒي» ،ب- -حسصب ق- -ول
الوزير النيجري.
يأاتي ذلك على النقيضس من
–ذي- -رات رئ- -يسس ال- -ن- -ي -ج -ر
ﬁم - - - - -دو إايسص- - - - -وف- - - - -و‘ ،
تصص -ري -ح -ات إاع Ó-م -ي -ة ه-ذا
الشص -ه -ر ،وال -ت-ي –دث ف-ي-ه-ا
ع -ن «ن -هب  23م-ل-يون قطعة
سصÓح من ليبيا وهي الÎسصانة
ال- -ت -ي ي -ت -م الŒار ب -ه -ا عÈ
بلدان السصاحل ،والتي تقع ‘
أايدي اإلرهابي ،Úوتقع أايضًصا
‘ أاي- - - - - - - -دي اŸواط - - - - - - -نÚ
العادي.»Ú
أاك -د أان «األسص -ل -ح -ة اŸه-رب-ة
ه- - -ي السص- - -بب ‘ ت- - -غ- - -ذي- - -ة
ال -ن -زاع -ات ال -ط -ائ-ف-ي-ة ال-ت-ي
كانت موجودة دائًما وحولتها
إا ¤م - -ذاب - -ح ‘ اŸن - -ط - -ق- -ة
وخاصصة ‘ ما‹».
قاعدة عسصكرية
فرنسصية بالنيجر
انسصحبت فرنسصا من قاعدة
«ماداما» العسصكرية التي ”
تشص-ي-ي-ده-ا ال-ع-ام  2014على
حدود النيجر وتشصاد وليبيا،
ال-ت-ي ك-انت ت-ه-دف ل-ل-تصصّ-دي
ألنشص - - - -ط- - - -ة ا÷م- - - -اع- - - -ات
اإلرهابية ‘ منطقة السصاحل
والصص-ح-راء األف-ري-ق-ي-ة ،وف-ق
تصص-ري-ح-ات ف-رنسص-ي-ة ،ب-ي-ن-ه-ا
«تنظيم القاعدة ‘ اŸغرب
اإلسصÓ- - -م- - -ي» الره- - -اب- - -ي ،

وج- -م- -اع- -ة «أانصص- -ار ال -دي -ن»
و«التوحيد وا÷هاد ‘ غرب
أاف- -ري- -ق- -ي- -ا» و«ب -وك -و ح -رام»
ال -دم -وي -ة ،وضص -م -ان سص Ó-م-ة
الشصركات الناشصطة ‘ قطاع
اŸن - - - - - -اج - - - - - -مÃ ،ا ‘ ذلك
›م-وع-ة «أاري-ف-ا» الفرنسصية،
وم-ق-ره-ا ‘ م-ن-ط-ق-ة أاغاديز
بأاقصصى شصمال النيجر .لكن
النيجر ل تزال –تضصن منذ
أاك Ìم- - - -ن ع - - -ام ،ق - - -اع - - -دة
عسصكرية فرنسصية ،لطائرات
السصتطÓع دون طيار.
نظمت شصهر جوان اŸاضصي
ال - -ع - -دي- -د م- -ن م- -ن- -ظ- -م- -ات
اÛت -م -ع اŸد Êب -ال -ن -ي -ج-ر
وقفة احتجاجية ،رفضًصا ألي
تواجد عسصكري أاجنبي على
أاراضصي البÓد التي يوجد بها
أاك Ìم - - -ن  4آالف عسص -ك-ري
فرنسصي.
ي- -ح- -ت- -م- -ل أان ت- -وج- -ه ق -وات
ق-اع-دة «م-ادام-ا» ال-عسص-ك-ري-ة
لدعم القوات األفريقية لدول
السصاحل اÿمسس وهي النيجر
وم- -ا‹ م- -وري- -ت- -ان- -ي -ا وتشص -اد
وب- -ورك- -ي- -ن- -اف- -اسص- -و وضص- -م -ن
ت- -غ- -يÒات اسصÎات- -ي- -ج -ي -ة ‘
ع-م-ل-ي-ة «ب-رخ-ان» ال-تي بداأت
نشص - - -اط - - -ه - - -ا ‘ أاوت ،2014
وتتأالف من  3000من القوة
ال-ف-رنسص-ي-ة ال-دائ-م-ة وم-قرها
إا‚مينا عاصصمة تشصاد.

نهـــــب ثـــــروات الصصحــــراء الغربيــــــة

مسسؤوول صسحرأوي ينّدد بسسياسسة أ’–اد أأ’وروبي

اع- -ت Èرئ -يسس ال -ه -ي -ئ -ة الصص -ح -راوي -ة ل -ل -بÎول
واŸع -ادن ،ال -دك -ت -ور غ -ا‹ ال-زب ‘ ،Òتصص-ري-ح
صص -ح -ف -ي  ،أان إازدواج -ي -ة اŸع -اي ‘ Òت -ع -ام -ل
اإل–اد األوروبي مع تنقيب تركيا عن الغاز ‘
السصواحل القÈصصية ،مقابل دعمه نهب اŸغرب
ثروات الصصحراء الغربية ،موقف يفضصح النفاق
األوروبي.
أاشص - -ار اŸسص - -ؤوول الصص - -ح- -راوي إا ¤أان ال–اد
األوروبي «قد سصارع إا ¤تعليق مفاوضصاته حول
ات- -ف- -اق ال- -ن- -ق- -ل ا÷وي م- -ع ت- -رك- -ي- -ا ،وأاوق- -ف
اجتماعات ›لسس الشصراكة مع تركيا ‘ الوقت
ا◊ا‹ ،ك -م -ا واف-ق ع-ل-ى ت-خ-ف-يضس مسص-اع-دات
تركيا لعام  ،2020ودعا بنك اإلسصتثمار األوروبي
إا ¤م- -راج- -ع- -ة أانشص- -ط -ة اإلق -راضس ‘ ت -رك -ي -ا،
كإاجراءات عقابية ضصد البلد».
ل -ك -ن -ه ،ب -اŸق-ارن-ة  -يضص-ي-ف ال-دك-ت-ور غ-ا‹ -
«سصارع منذ أاشصهر إا ¤دعم السصتغÓل والنهب
اŸغ - -رب - -ي غ Òالشص - -رع- -ي لÌوات الصص- -ح- -راء
الغربية ،رغم أان ﬁكمة العدل األوروبية كانت
قد أاصصدرت حكم Úهام Úسصنتي  2016و 2018
تؤوكدان فيهما ضصرورة تفادي اإل–اد القيام
بأاي نشصاط ‘ الصصحراء الغربية ،ول التعامل
مع اŸغرب ‘ أاي سصلع منتجة من هذا البلد
اÙتل».
من جهة أاخرى ،ذكر الدكتور غا‹ الزب Òأان
م -ف -وضص -ي -ة اإل–اد األوروب -ي ك -انت أايضص -ا ق -د
سص -ارعت إاŒ« ¤دي -د ال -ع -ق-وب-ات ع-ل-ى روسص-ي-ا
لضص -م -ه -ا ب -ال -ق-وة لشص-ب-ه ج-زي-رة ال-ق-رم ال-ت-اب-ع-ة
ألوكرانيا ‘ الوقت الذي يبارك فيه اإل–اد
األوروبي بسصلطاته التنفيذية والتشصريعية اتفاقا
يشصجع الحتÓل اŸغربي على السصتمرار ‘
ضصم واحتÓل أاراضصي الصصحراء الغربية ونهب
ثرواتها الطبيعية وانتهاك ا◊قوق السصياسصية،
والج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ،والق - -تصص - -ادي - -ة ل- -لشص- -عب
الصصحراوي».
ع ÈاŸسصؤوول الصصحراوي عن أاسصفه الشصديد

لتد Êمسصتوى اŸعاي ÒاألخÓقية ،والسصياسصية،
وح- - -ت- - -ى الق- - -تصص- - -ادي- - -ة Ÿؤوسصسص - -ات اإل–اد
األوروب -ي ،ال -ت -ي أاث -ب -تت ف -ق -دان -ه -ا ال -ت -ام لأي
مشص- -روع- -ي -ة بسص -بب ازدواج -ي -ة اŸع -اي Òال -ت -ي
تتعامل بها مع ﬂتلف القضصايا وفقا Ÿصصالح
ضصيقة».
‘ اŸق - -اب - -ل ،أارج - -أات ﬁك - -م- -ة الح- -تÓ- -ل،
Ãراكشس ل -ل -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ﬁاك -م-ة ال-ط-الب و
اŸع- -ت- -ق- -ل السص- -ي -اسص -ي الصص -ح -راوي « ا◊سصÚ
البشص Òإابراهيم أامعضصور « إا ¤غاية  23جويلية
ا÷اري – 2019ت مÈر غياب اŸطالب با◊ق
اŸد. Ê
“يزت هذه اÙاكمة السصياسصية  -بحسصب ما
أافاد به مصصدر حقوقي صصحراوي لواصس» -
Ãثول الطالب واŸعتقل السصياسصي الصصحراوي
« ا◊سص Úالبشص Òإابراهيم أامعضصور « ‘ حالة
اع- -ت -ق -ال ب -ع -د م -رور ح -وا‹  06أاشص-ه-ر ره-ن
العتقال الحتياطي باŸركب السصجني اللوداية
Ãراكشس و بحضصور اŸراقبة األجنبية السصبانية
« اكريسصتينا مارتينث  ،التي حضصرت Ÿراقبة
ه -ذه اÙاك -م -ة اŸف -ت -ق-دة لشص-روط و م-ع-ايÒ
اÙاكمة العادلة.
ت- -ب- -ق- -ى اإلشص- -ارة إا ¤أان ال- -ط -الب و اŸع -ت -ق -ل
السصياسصي الصصحراوي» ا◊سص Úالبشص Òإابراهيم
أامعضصور « قد وضصع رهن ا◊راسصة النظرية
بداية من تاريخ  19جانفي  2019مباشصرة بعد
أان تسصلمته السصلطات اŸغربية من السصلطات
اإلسصبانية ،التي كانت قد أاخضصعته لÓعتقال
بعد طلبه اللجوء السصياسصي هربا من الضصطهاد
السص- -ي- -اسص- -ي ،خصص -وصص -ا ب -ع -د إاق -دام األج -ه -زة
السصتخباراتية اŸغربية على إاقحام اسصمه ‘
ﬁاضصر الضصبطية القضصائية من أاجل اعتقاله
وال- -زج ب- -ه لسص- -ن- -وات ط -وي -ل -ة داخ -ل السص -ج -ون
اŸغربية على خلفية نشصاطه السصياسصي و دفاعه
عن حق الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير اŸصص Òو
السصتقÓل.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسش
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

يومي ـأت إأسسـÓميـ ـة
هام جدا

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

دفاعا عن صسفتها ا÷مالية النادرة

لسسÓمة اللغة العربية أاثٌر ‘ ِحفظ كِيان األُsمة اإلسسÓمية

اللغة العربية تختنق ،هذا شسعوري
ت الناسس يتداولون اللغات
كلما رأاي ُ
األج- -ن- -بs- -ي -ة ‘ ح -دي -ث -ه -م ب -دًل م -ن
العربية ،حتى نسسوا اللغة األُم ،وصسار
درسسُ ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي-ة ‘ م-دارسس-ن-ا
م-ن-هً-ج-ا دخ-ي Óً-ع-ل-ى ح-ياتنا اليومية
ا◊ضسارية اŸتقuدمة ،فهل اللغة جزٌء
من الُْهوsية؟! وهل يكون دفاُعنا عنها
تع tصسًبا؟!
صسحيح إانها جزٌء من إارٍث ومن
تراث وتاريخ ،وليسس سسه ً
 Óاسستبداُلها
أاب ً-دا ،ل -ك -ن -ي ل أادُ اف -ع ع -ن ال -ع-رب-ي-ة
بصسفتها إارثًا أاو جزًءا من تكوين أاو
ُه -وي -ة ،ك -م -ا أان-ن-ي ل أاع-ادي اْلُ-ه-وsي-ة
ال -ع -اŸي -ة ،ب -ل دف -اع -ي ع -ن -ه-ا ي-ع-ود
لصسفتها ا÷مالية النادرة ،هذه اللغة
السسهلة اŸعsقدة ،ل أادري بإامكانك
أان –ك َ-م ع -ل -ي -ه -ا م -ن ِع s-دة ِج -ه -ات
حكم ﬂتلفٍ ‘ كل
وزوايا ،سسÎاها ب ُ
ت ◊uل شسفرتها،
مsرة تعتقد أاsنك وصسل َ
وفك uال -ط Ó-سس -م ع -ن -ه -ا ،ق -ام-وسس-ه-ا
ال -ه -ائ -ل ح -اف -ل ب -ال -رم-وز وال-ت-ع-ابÒ
واÎŸادفات ،يشس Òإا ¤تداُخل قدË
ت ‘ َخْلق
لِعsدة ُقَوى غامضسة ،أاسسهم ْ
لغتنا وبعِثها للحياة.
ب
ح
أ
ا
¤
ا
ع
ت
فمن أاحب sالله
s
رسسوله ،ومن أاحب sالرسسول العربي
ب
ب العرب أاح s
ب العرَب ،وَمن أاح s
أاح s
العربية التي بها نَزل أافضسُل الكتبِ
ع -ل -ى أافضس -ل ال -ع -ج-م وال-ع-رب ،وَم-ن
ب العربية ُعني بها ،وثاَبر عليها،
أاح s
وصَسَرف هِsمته إاليها ،وَمن هداه الله
ÁÓان ،وآاتاه
ÓسسÓم وشسَرَح صسدَره ل إ
ل إ
حسسن سسريرة فيه ،اعتقد أان ﬁمًدا
ُ
 Òالtرسسل ،واإلسسÓم خ Òاْلِملل،
خ ُ
وال -ع -رب خ Òاُأل· ،وال -ع -رب-ي-ة خُÒ
ال -ل -غ -ات واأللسس -ن -ة ،واإلق -ب -ال ع -ل-ى
تفtهِمها من الuديانة؛ إاذ هي أاداة العلم
ومِ -ف -ت -اح ال -ت -فt-ق-ه ‘ الu-دي-ن ،وسس-بب
إاصسÓ- -ح اŸع- -اشس واŸع- -اد ،ث -م ه -ي
إلح -راز ال -فضس -ائ -ل ،والح-ت-واء ع-ل-ى
اْلُ- -م- -روءة ،وسس -ائ -ر أان -واع اŸن -اِق -ب،
كالينبوع للماء ،والزند للنار.

ول - - -و  ⁄ي- - -كْ- - -ن ‘ اإلح- - -اط- - -ة
بخصسائصسها والوقوف على ›اريها
ومصس -ارف -ه -ا ،وال -ت -ب t-ح-ر ‘ جÓ-ئ-ه-ا
ودقائقها ،إال قsوة اليق ‘ Úمعرفة
إاع -ج -از ال-ق-رآان ،وزي-ادة ال-بصسÒة ‘
إاث -ب -ات ال -ن -ب -وة ،ل -ك-ف-ى ب-ه-م-ا فضسÓً-
َي- -ح ُسس- -ن ف -ي -ه -م -ا أاث ُ-ره ،وي -ط -يب ‘
ال -داري -ن َث َ-م ُ-ره ،ف -ك -ي -ف وأايسس -ر م-ا
خ sصسها الله به من ضسروب اŸمادح
ُي -ك t-ل أاق Ó-م ال َ -ك َ -ت َ-ب-ة ،وي-ت-عُب أان-اِم-ل
◊ َسسبة؟!
ا َ
وَلsما شَسsرفها الله  -تعا ¤عsز اسسُمه
 وع sظمها ،ورَفَع خطرها وكsرمها،
وأاوحى بها إا ¤خَ Òخْلقه ،وجعلها
حيه ،وخلفائه ‘
لسساَن أامينه على و ْ
أاْرضسه ،وأاراد بقضسائها ودوامها؛ حتى
تكون ‘ هذه العاجلة ÿيار عباده،
و‘ تلك اآلجلة لسساكني جنانه ودار
حَفظة وَخَزنة من
ثوابه ،قsيضس لها َ
خ -وا uصس -ه م -ن خ-ي-ار ال-ن-اسس ،وأاع-ي-ان
ال -فضس -ل ،وأاْن ُ-ج -م األرضس ،ت -رك -وا ‘
خدمتها الشسهوات ،وجابوا الفلوات،
ونادموا لقتنائها الدفاتر ،وسسامروا
القماطر واÙابر ،وكtدوا ‘ حَ ْصسر
لغاتها طباعهم ،وأاشسهروا ‘ تقييد
شسواردها أاجفاَنهم ،وأاجالوا ‘ نظم

نسساء حول الرسسول:
هي أام اŸؤومن Úالسسيدة زينب
ب -نت ج -حشس ب -ن ري -اب ب -ن ي -ع-م-ر
األسس -دي ،وأاtم -ه -ا أا َُم s-ي -ة ب-نت ع-ب-د
اŸط -لب رضس -ي ال -ل -ه ع-ن-ه-ا ،ع-م-ة
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وآاله
وسس- -ل -م ـ ،وأاخ -وه -ا ع -ب -د ال -ل -ه ب -ن
جحشس رضسي الله عنه ،أاول أامÒ
‘ اإلسسÓم.
ُولدت ‘ ا÷اهلية سسنة  33قبل
ال- -ه- -ج- -رة ،وك- -ان اسس -م -ه -ا «ب s-رة»،
فسس-م-اه-ا ال-ن-ب-ي ـ صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ليه
وآاله وسسلم ـ «زينب» ،وكانت ُتَكsنى:
أاsم ا◊كم ،وهي إاحدى اŸهاجراِت
األول.
تزوجت من زيِد بن حارثة رضسي
الله عنه مو ¤النبي ـ صسلى الله
ع -ل -ي -ه وآال -ه وسس -ل-م ـ ،ث-م ب-ع-د ذلك
ط-ل-بت ال-طÓ-ق م-ن-ه ،ف-طs-لَ-قها ،ثم
ج -ه -ا ال -ل ُ-ه ت -ب -ارك وت -ع -ا ¤م-ن
زsو َ
السسماء لنبيه ـ صسلى الله عليه وآاله
وسس -ل -م ـ سس -ن -ة ثٍÓ-ث م-ن ال-ه-ج-رة،
وأانزل الله فيها قولهo∫ƒ≤oJn PrGEphn{ :
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(األحزاب اآلية  ،)3٧٧وكان رسسول
الله ـ صسلى الله عليه وآاله وسسلم ـ
قد تبsنى زيًدا ،فكان يُدعي «زيد

بن ﬁمد» ،فلما نزل قوله تعا:¤
{ónærYp o§°ùn brGCn ƒngo ºr¡ppFÉHn’Bp ºrgoƒYoOrG
 ،}¬ِ ∏dGاألحزاب اآلية  ،55تزوجها
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وآاله
وسسلم ـ بعد أان طلقها زيٌد ،وهدم
ما كان معروًفا ‘ ا÷اهلsية من
أامر التبuني.
ومنذ اختارها الله لرسسوله ،وهي
تفخُر بذلك على أامهات اŸؤومن،Ú
وتقول  -كما ثبت ‘ «البخاري»:-
جُ-كs-ن َأاَه-اِل-يُ-كs-نَ ،وَزsوَجِ-ن-ي الs-لُه
«َزsو َ
َت َ-ع -اَل -ى ِم ْ-ن َف ْ-وِق سَس ْ-بِ -ع سَسَ-مَ-واٍت»،
وسسماها النبي ـ صسلى الله عليه وآاله
وسسلم ـ بعد الزواج زينب ،وأاطعم
عليها يومئٍذ خبًزا و◊ًما.
و‘ شسأانها أانزل الله تعا ¤األمر
ب -إادن -اء ا◊ج -اب ،وب-ي-ان م-ا ي-جب
م -راع -ات-ه م-ن ح-ق-وق نسس-اء ال-ن-ب-ي
عليه الصسÓة والسسÓم.
وكانت رضسي الله عنها من سسادة
ال - -نسس - -اء ،دي ً - -ن - -ا وورًع - -ا ،وج- -وًدا
وم - -ع - -روًف- -اﬁ ،ضسَ- -ن ال- -ي- -ت- -ام- -ى
وم - -واسس- -يَ - -ة األرام- -ل ،ق- -د ف- -اقت
أاقرانها َخْلًقا وُخلًقا.
وكان رسسول الله ـ صسلى الله عليه
وآاله وسسلم ـ يزور السسيدة زينب،
وÁكث م- -ع- -ه- -ا ،ويشس- -رب ال -عسس -ل
ع- -ن -ده -ا ،ف -غ -ارت ب -عضس نسس -ائ -ه،
وأاردن أان يصسرْفَنُه عن ذلك؛ فعن
عائشسة رضسي الله عنها :أان النبي ـ
صسلى الله عليه وآاله وسسلم ـ َكاَن
ح-ش ٍس،
َي ْ-م ُ-ك-ثُ ِعْ-نَ-د َزْيَ -نَ-ب ِبْ-نِ-ت َجْ -
ت
ي
س
ص
َوَيشْسَرُب ِعْنَدَها َع َسسًَ ،Óفَتَوا َ ْ ُ
حْف َصسُةَ :أاsن َأاsيَتَنا َدَخَل َعَلْيَها
َأاَنا َو َ

ق Ó-ئ -ده -ا أاف-ك-اَره-م ،وأان-ف-ق-وا ع-ل-ى
ت-خ-ل-ي-د ُك-ت-ب-ه-ا أاع-م-اَره-م ،فَ-عُ-ظَ-مِ-ت
الفائدة ،وعsمت اŸصسلحة ،وتوsفرت
العائدة ،وكلما بدأاتْ معارفها تتنsكر
أاو كادت معاŸها تتسسsتر ،أاو َعَرضس
لها ما ُيشسبه الَفْتَرة ،رsد الله  -تعا- ¤
لها الكsرة ،فأاهب sريحها وَنَفق سسوقها
ب- -ف -رٍد م -ن أاف -راد ال s-دْه -ر ،أاديب ذي
صسدر رحيب ،وقريحة ثاقبة ،وِدراية
صس -ائ -ب -ة ،ون ْ -ف -سس سس-ام-ي-ة ،ذي هs-م-ة
عالية ،يحب tاألدب ويتع sصسب للعربية،
فيجمع شسمَلها وُيْكرم أاهَلها ،ويحuرك
اÿواط-ر السس-اك-ن-ة؛ إلع-ادة رون-ق-ه-ا،
ويسستث ÒاÙاسسن الكامنة ‘ صسدور
اŸتحuل Úبها.
إان sلسسÓمة اللغة العربية أاثًرا ‘
ِح -ف -ظ ِك -ي -ان اُألsم -ة اإلسسÓ-م-ي-ة ،ب-ل
وع-ل-ى ب-ق-ائ-ه-ا إاسسÓ-م-ي-ة فْعً ،Óوكان
أاسسُÓفنا يعرفون ما لها من أاثرٍ ‘
اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ذلك ،وق- -د بَ- -ل -غ
ا ِ
◊ْرصس م- -ن- -ه- -م ‘ ه -ذا اŸق -ام أان
أاصسدَر الوليد بن عبداŸلك أامًرا بأان
تكون الكتابة على الطراز؛ أاي :الورق
والنسسيج باللغة العربية ،وَمن يخالف
ذلك ،يقعْ –ت طائلة القانون.
ويروى أانsه دخل عاِلٌم على أامÒ

اŸؤومن Úهارون الرشسيد وهو مsتكئ،
ف- -ق- -ال ل- -ه أام ÒاŸؤوم- -ن :Úاج- -ل ْسس،
ف- -ق- -ال ال- -ع- -ا :⁄ب- -ل اق- -عْ- -د ي -ا أامÒ
اŸؤومن ،Úفقال هارون الرشسيد :وما
ال- -ف- -رق؟ ق- -ال :ال- -ق -ع -ود م -ن ق -ي -ام،
وا÷ل- -وسس م- -ن اuت- -ك -اء؛ ول -ذا ت -ق -ول
الروايات عن النبي  -صسلى الله عليه
وسسلم « :-فكان مsتِكًئا فجلسس».
وكان عمر بن اÿطاب  -رضسي
الله عنه  -يرى أان ال sضسعف ‘ اللغة
ال - -ع - -رب - -ي - -ة شس w- -ر م - -ن ال sضس- -ع- -ف ‘
التدريبات العسسكرية ،فكان إاذا سسار
‘ الطريق ،فكtله ع Úتْرُقب ،وآاذان
تسسمع وتعي ،فيصسلح وهو ‘ الطريق
م- -ا ي- -راه ف- -اسِسً- -دا ،وي- -قu- -وم م -ا ك -ان
جا ،وهكذا ل يني يعمل ولو ‘
ُمعو v
منصسرفه إاُ ¤مسستقuر راحِته ،مsر بقوم
ذات ي- -وم ي- -ر“ون فسس- -م- -ع أاح َ-ده -م
ي-ق-ول :أا َسَسْ-بُ-ت ،ي-ري-د َأاسَس-أا ُْت ،ف-ب-ادَره
عمر بشسجاعته األدبيsة ُمقuوًما« :سسوُء
حن أاسسوأا من سسوء الsرمي».
الل ْ
إان النبي  -صسلى الله عليه وسسلم -
ي ،والقرآان عربي ،wولسسان أاهل
عرب w
ب
ر
ع
ا÷نة
ي ،فأاي مسسلم ٍ هذا الذي
w
ي -ت-ن-ك-ر ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة؟! وب-اع-ت-ب-ارن-ا
مسسلم ،Úف Óشسكّ أان sاللغة العربية
ف لغة؛ إاذ
فوق فصساحتها ،فهي أاشسر ُ
نزل بها أاشسرف كتاب على أاشسرف
رسس- -ول ‘ ،أاشس- -رف ب- -ل- -دَ ،ب -دًءا م -ن
أاشسرف شسهر ،كل ذلك واضسح عند
ع-م-ر ،ف-يُْ -صس-در تصس-ريً-ح-ا ع-ل-ى َف-ه-م
ع-م-يٍ -ق ،ف-ي-ق-ول ل-ل-مسس-ل-م ‘ Úك-ل-مة
جامعة مانعة :تعلsموا اللغة العربية؛
فإاsنها من دينكم ،يربط  -رضسي الله
ع -ن -ه  -ب ÚاÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب -ي -ة وال -ع-ق-ي-دة ،وي-ج-ع-ل-ه-ا م-ن
العناصسر ذات اَألَثر البعيد ‘ هذا
الدين.
إان ا◊رصس على اللغة العربية ِمن
أامَْنع ا◊صسون التي ُيراد –طيُمها
وصَسْ- -رُف اŸسس- -ل -م Úع -ن -ه -ا ب -ك -ا sف -ة
الوسسائل؛ لذا ينبغي أان نتم sسسك بها
ونحاف َ
ظ عليها.

السسيدة زينب بنت جحشش
ي ـ صَسsلى اللهُ َعَلْيهِ َوآاله وسَسsلَم ـ
الsنِب t
ك رِيحَ مََغاِفَ،Ò
َفلَْتُقْل :إاِuني َأاِجُد مِْن َ
َأاَكْ- -لَ- -ت َمَ- -غ- -اِفَ ،Òَ- -فَ- -د َخَ- -ل َعَ- -ل -ى
كَ ،فَقالَ:
ت َلُه َذلِ َ
حَداُهَماَ ،فَقاَل ْ
إاِ ْ
ب
«َلَ ،بْل شَسِرْب ُ
ت َع َسسًِ Óعْنَد َزْيَن َ
حشٍسَ ،ولَْن َأاُعوَد َلُه» ،فنزل:
ِبْنتِ َ
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ِل َ-ق ْ-وِل ِ-ه« :بَ -لْ َشس -رِْبُ-ت َعَ -سسً -
 »Óرواه
البخاري ومسسلم.
وم-ن م-ن-اق-ب-ه-ا رضس-ي ال-ل-ه عنها،
أانها أاثنت على عائشسة أام اŸؤومنÚ
خًÒا ،ع -ن -دم -ا اسس -تشس-اره-ا رسس-ول
الله ـ صسلى الله عليه وآاله وسسلم ـ ‘
حادث اإلفك؛ ففي ا◊ديث قالت
عائشسةَ :وَكانَ َرسُسولُ اللهِ ـ صَسsلى
اللُه َعلَْيهِ َوآاله وسَسلَsم ـ سَسَأاَل َزْيَنبَ
ي ـ صَسsلى اللُه
ِبْن َ
ت َ
ج ْ
حشسٍ َزْوَج النِsب u
َعَلْيهِ َوآاله وسَسsلَم ـ َعْن َأاْمِريَ« :ما
تَ :يا
َعِلْمتِ؟ َأاْو مَا َرَأاْيتِ؟» َفَقاَل ْ
ِ
حِمي سَسْمِعي َوَب َصسِري،
َرسُسولَ اللهَ ،أا ْ
َوال -ل ِ-ه َم-ا َعِ-لْ-مُ-ت إاِsل َخْ-يً-راَ .ق-اَلْ-ت
ِ
ِ
ت ُت َسسامِينِي
ي اsلتِي َكاَن ْ
َ ِعائ َشَسُةَ :وه َ
يـ
مْن أاْزَواِج الsنِب u
صَس s-ل -ى ال -ل ُ-ه َع َ-ل ْ-يِ-ه َوآال-ه وسَسs-لَ-م ـ،
َفَع َصسَمَها اللهُ ِباْلَوَرِع .رواه البخاري
ومسسلم.
وم -ن م-ن-اق-ب-ه-ا أان-ه-ا ك-انت ورعً-ة
ق s- -واَم - -ةُ ،ت - -دُ Ëالصس - -ي- -ام ،ك- -ثÒة
التصسدق وفعل ا ،Òÿوكانت من
صُسs- -ن- -اع ال َ-ي -د ،ت -دب -غ وت -خ -رز ،ث -م
ت- -تصس s-دق ب -ث -م -ن ذلك ،وق -د أاث -ن -ى

رسس -ول ال-ل-ه صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وآال-ه
وسسلم على كÌة تصسدقها وكsنى عن
ذلك بطول يدها؛ فعن عائشسة أام
اŸؤوم -ن Úق -الت :ق -ال رسس -ول ال-ل-ه
صس- -ل- -ى ال- -ل- -ه ع -ل -ي -ه وآال -ه وسس -ل -م:
حاًقا ِبي َأا ْ
طَوُلُكsن َيًدا»،
«َأاسْسَرُعُكsن لَ َ
تَ :فُكsن َيَت َ
طاَوْلَن َأاsيُتُهsن َأا ْ
طَوُل
َقاَل ْ
تَ :ف َ -ك -اَنْ-ت أا َْطَ-وَلَ -ن-ا َيً-دا
َي ً-داَ ،ق -اَل ِْ -
ت َتْ-عَ-مُ-ل بَِ-يِ-دَه-ا
َزْي َ-نُ-ب؛ َألsنَ-ه-ا َك-ا َنْ -
َوَت sصسsدُق .رواه البخاري ومسسلم.
وقد أاحسسنت عائشسة رضسي الله
عنها ‘ الثناء عليها إاذ قالت« :و⁄
َأاَر امرأاًة ق ُ
ط خًÒا ‘ الدين من
زينب ،وَأاْتَقى لله ،وأاصسدَق حديًثا،
وأاوصس َ-ل ل -لs-رِحِ-م ،وأاع-ظَ-م صس-دقً-ة،
وأاشس s-د اب -ت-ذاًل ل-ن-فسس-ه-ا ‘ ال-ع-م-ل
الذي تصسدق به وتقرب به إا ¤الله
تعا.»¤
حuبها للعطاء أانها
ن
م
غ
ل
ب
ولقد
ُ
قالت ح Úحضسرتها الوفاة« :إاÊ
ق -د أاع -ددت ك -ف -ن -ي ،ف-إان ب-عث ‹
ع-م-ر ب-ك-فٍ -ن ف-تصس-دق-وا بأاحِدهما،
وإان اسس -ت -ط -ع -ت -م إاذ أادل-ي-ت-م-و Êأان
تصسدقوا بإازاري فافعلوا».
فكانت حvقا أاول زوجاته ـ صسلى
الله عليه وآاله وسسلم ـ ◊وًقا به؛
حيث توفيت سسنة  ٢٠للهجرة ،وقد
ج -اوزت اÿمسس Úع -اًم -ا ،وصس -ل -ى
عليها عمر بن اÿطاب رضسي الله
عنه ،وصُسنع لها نعشٌس ،وكانت أاول
ام -رأاة ُي -ف -ع -ل م -ع-ه-ا ذلك ،وُدف-نت
ب-ال-ب-ق-ي-ع .ف-رضس-ي ال-ل-ه ع-ن-ها وعن
أامهات اŸؤومن.Ú
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خ Òألهدى

عن أابي هريرة رضسي الله عنه أان رسسول الله ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ قال( :كل اŸسسلم على اŸسسلم حرام دمه وماله
وعرضسه) رواه مسسلم.

جوأبك

ع ّمــ ــأ
يشسغل ـك

سس :إاذا الشسخصس لقته ‚اسسة أاثناء صسÓته أاو لقت ثوبه أاو
ﬁم - - - - - - - - - - - - - - -ول - - - - - - - - - - - - - - -ه ،ف - - - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - - - -ا ا◊ك- - - - - - - - - - - - - - -م؟
ج :إاذا كانت النجاسسة رطبة ولقته أاو ثوبهأا وﬁموله بطلت
صسÓته ،وأاما إان كانت يابسسة وأالقاها حا ً
ل(يعني ازالها ” ” )
بغ Òنحو كمه لتبطل صسÓته ،فإان  ⁄يلقها حالً(أاي تأاخر ‘
نزعها) أاو أازالها بنحو كمه بطلت صسÓته.

أقوأل مأثورة:

قال مالك لتلميذه الشسافعي أاول ما لقيه « :إا Êأارى الله قد
أالقى على قلبك نورا ،ف Óتطفئه بظلمة اŸعصسية» ،وهذا اŸعنى
لم-ام م-الك م-أاخ-وذ م-ن ق-ول-ه ت-ع-اَ{ : ¤ي-ا أاَtيَ-ه-ا
ال -ذي ن ّ-ب-ه ع-ل-ي-ه ا إ
اsل ِ
لية ،) 29
لنفال ا آ
م ُفْرَقاًنا}( ،ا أ
ذي َ
ن َتsتُقوا اللَ s
ن آاَمُنوا ِإا ْ
جَع ْ
ه َي ْ
ل َلُك ْ
يقول ابن القيم« :ومن الفرقان :النور الذي يفرق به العبد بÚ
ا◊ق والباطل ،وكلما كان قلبه أاقرب إا ¤الله كان فرقانه أا”،
وبالله التوفيق» .إاعÓم اŸوقع.Ú

حكمـ ـ ـ ـة ألع ـ ـ ـدد

القوة أافضسل من الضسعف إاذا إاسستخدمت ‘ ا.Òÿ

لسسÓم
البيئة ‘ ا إ

كيف علمنا الشسرع التعامل الصسحيح
واÙافظة عليها

الشsسريعة اإلسسÓمsية شسمولية للبشسرsية جمعاء ،وهي اŸنهاج الوحيد الذي
يصسلح للحياة اŸسستقsرة وال sسسليمة ‘ كuل مكانٍ وزمان ،فمن أاشسكال اŸنهاج
ال sصسحيح ‘ اإلسسÓم ،هو عÓقته ا◊ميمة بالبيئة واهتمامه بها ،وهذا ما ‚ده
من األمور الواضسحة واŸلموسسة ‘ القرآان وال tسسsنة ،فقد بsينت لنا األحكام
الشsسرعية كيف Áكن التsعامل ال sصسحيح مع البيئة ،كاÙافظة على الsنـظافة،
وعدم اسستغÓل اŸوارد الطبيعية بإاسسراف ،وغÒها من النصسائح الsربانsية ‘
عÓقتنا ببيئتنا .لكن إان  ⁄نsتبع هذه الsنصسائح فإاsنه من اŸؤوsكد سسيكون الفسساد
‘ كuل مكان ،فقد قال الله تعا ‘ ¤سسورة الرومôuÑndG »ap OoÉ°ùn ØndG ôn¡nnX{ :
ºr¡o∏s©ndn Gƒ∏oªpYn …òpdsG ¢†n ©rHn ºr¡o≤njòp˘«o˘dp ¢pSÉ˘æs˘dG …óp˘jrGCn râ˘Ñn˘°ùn ˘cn É˘ªn˘Hp ôp˘ër˘Ñn˘dGhn
¿} .فمعصسية الله ‘ منهاج ا◊ياة تؤودي إا ¤انتشسار الفسساد وخراب
َ ƒ©oLpôrjn
ا◊ياة اÙيطة بنا ،حيث إان تلويث البيئة ُيعت Èفسسادا ً ‘ ال Èuوالبحر ،وقتل
ا◊يوانات بإاسسراف أايضسًا ُيعت Èفسسادا ً .كما أاّن تلويث الهواء عن طريق إاحراق
الوقود الذي يوuفر لنا الطاقة وعدم اسستبداله Ãصسادر طاقة نظيفة  -التي
ي
أاصسبحت متوuفرة أايضسًا  -شسكل من أاشسكال الفسساد ،فأاشسكال الفسساد كثÒة ،وأا t
شسيٍء يؤودي إا ¤الفسسادُ ،يعت Èمعصسيًة أايضسًا ،ولذلك سسنبيuن أانواع الفسساد البيئي
ث على اÙافظة على البيئة.
وكيف أان اإلسسÓم نهى عنه ،وح s
ث عليها اإلسسÓم واهتsم بها،
وتأاتي اÙافظة على البيئة من األمور التي ح s
ي شسكٍل من األشسكال ،وÁكننا أان نب ÚعÓقة
كما أانه نهى عن تخريبها بأا u
اإلسسÓم بالبيئة ،فيما يلي:
الsنهي عن اإلسسراف والتبذير يقول الله سسبحانه وتعا ‘ ¤سسورة الفرقان:
∂ ،}ÉenGƒnbn
n pdPn ø
¿ n «rHn
n Écnhn Ghôoào≤rjn ºrndhn Gƒaoôp°ùr jo ºrnd Gƒ≤oØnfrGCn GPnGEp ø
{n jpòsdGhq
ويقول جsل وع ‘ Óسسورة األعراف’n ¬ofsGEp Gƒaoôp°ùr Jo ’nhn GƒHoôn°rTGhn Gƒ∏ocoh{ :
 ،}Úواآليات بذلك كثÒة ،ولكن sما الذي يفعله البشسر اآلن؟
n apôp°ùr ªodrG Ö
t ëpjo
فلقد أاصسبح الصسيد ا÷ائر الزائد عن حاجة البشسر ‘ ال Èuوالبحر من األمور
اÿطÒة التي تهّدد البيئة ،والذي يؤوuدي إا ¤اإلخÓل ‘ اسستقرارها ،إاذن يجب
أان نكون معتدل ‘ Úجميع اسستخداماتنا Ÿصسادر الطبيعية.
الsنهي عن التلtوث قال عليه الصسÓة والسسÓم« :إاذا أابيتم إال ا÷لوسس ‘
الطريق فأاعطوا الطريق حsقه ،قالوا  :وما حtق الطريق يا رسسول الله؟ قال:
غَ tضس البصسر ،ورtد ال sسسÓم ،وإاماطة األذى عن الطريق» ،ويقول عليه الصسÓة
والسسÓم« :ل يبولsن أاحدكم ‘ اŸاء الدائم ثم يتوضسأا منه» ،وأايضسًا لعن الرسسول
عليه الصسÓة والسسÓم من يبول ‘ ظuل شسجرة أاو ‘ قارعة الطريق ،وغÒها
الكث Òمن األقوال ‘ الكتاب وال tسسsنة .لكن اآلن الذي يحصسل يفوق قضساء
ا◊اجة ‘ اŸاء أاو قارعة الطريق ،اآلن أاصسبحت الtدول ترمي بالuنفايات
الsنـووsية والكيميائية ‘ البحار أاو تدفنها –ت األرضس‡ ،ا أاsدى إا ¤هÓك
ا◊رث ،والزرع ،وا◊ياة ‘ كuل مكان ،فلو أاطعنا الله تعا ،¤وأاطعنا رسسوله عليه
الصسÓة والسسÓم Ÿا ظهر هذا الفسساد الذي نراه ‘ ال Èuوالبحر ،ناهيك عن
ث على تنمية البيئة يقول عليه ال sصسÓة وال sسسÓم:
تلوث الهواء الذي نتنsفسسه .ا◊ t
 Òأاو إانسساٌن أاو بهيمٌة،
«ما من مسسلم ٍيغرسس غرسساً  ،أاو يزرع زرعًا  ،فيأاكل منه ط ٌ
إال كان له به صسدقة» ،ويقول عليه ال sصسÓة وال sسسÓم« :إان قامت السساعة ،و‘ يد
أاحدكم فسسيلة ،فإان اسستطاع أال تقوم حتى يغرسسها ،فليغرسسها» ،وحتى ‘
ا◊روب فقد نهى عليه ال sصسÓة وال sسسÓم عن قطع الشسجر أاو قتل ا◊يوان إال
Óكل من غ Òزيادٍة عن ا◊اجة.
ل أ
كما نهى اإلسسÓم عن اسستخدام جلود ال uسسباع من أاجل اÓŸبسس ،وذلك لعدم
طهارتها ،وأايضساً حتى يبقى التوازن الطبيعي ‘ اسستقرار ،وهنا نرى جلّيًا كيف
ث على تنمية البيئة بالsزرع واÙافظة على ا◊يوانات ،ألنه من
أان اإلسسÓم يح t
اŸعروف اآلن أان اŸصسفاة الوحيدة التي ‰لكها على األرضس لتنقية الهواء من
التلtوث هي النباتات ،فبالsزرع تنمو ا◊ياة على األرضس ،ولكنه ‘ زماننا أاصسبح
قطع األشسجار وقتل ا◊يوانات ◊uد النقراضس من األمور التي تهّدد البيئة
والطبيعة اÙيطة بنا ،فأادى إا ¤إاخٍÓل فظيعٍ ‘ توازنات الطبيعة.
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السسبت  ٢٠جويلية  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٧ذي القعدة  ١٤٤٠هـ
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الكلمــــات السسهميـــة

متاهـــــة
األرقــــام

لعب
العا⁄
دو‹ سصابق
ا÷ديد
مصصري

جواهر

صصوت اŸاء

جمع
مدينة
شصحيح

قبيح

احفظ

يحكي

اللغز:
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مضصيء
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اخت Èمعلوماتك:

ما اسصم اŸعدن الذي يوجد ‘
ا◊الة السصائلة؟
أا  ‘ -الذهب؟
ب  ‘ -الزئبق؟
ج  ‘ -النحاسس؟

أافقيا:

 )١ب -ن ع -ب -د ال -ل-ه جÓ-ب ،ت-ل-مسص-ان،
د.د ،درسس ،‹ ،مداد ،قاصصر ،عن،
أامدح ،ضس.ضس ،ل ،Úشس.شس ،امل،
امسص -ح ،ب -ي ،داي ،م-ب-دل ،ار ،اح-م-د
بن عيسصى.
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الكلمـــــــأت:

السصيار ،السصائح ،السصيخ ،السصائر ،السص ،ÒالسصÒج،
السصيسصاء ،السصياع ،السصيال ،السصيÓن ،السصائلة،
السصيمونية ،السصيكاسس ،السصيكاه ،السصيلة ،السصوي،
السصوداء ،السصوفيات ،السصواط ،اŸسصورة ،سصار،
سصاود ،سصاسس ،سصاغ ،سصاق ،سصاف.
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الحل  /كلمات متقاطعة

 )١ب- -اديسس فضصÓ- -ء ،ن- -ب- -در ،م- -ل -ح،
عدد ،دسس ،ب ،Îلنا ،حمد ،دل ،كد،
ين ،ب.ب ،أام درمان ،بدن ،مرسصل،
ع- -ل- -ي- -ل ،سص- -ال ،ق- -د ،Ëه- -ن ،ح- -ار،
ادرسس ،ا.ا.ا ،بهية راشصدي.
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

حرف
مكرر

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

يصصرح

1

الكلمأت السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

متشصابهان

سصقي

مدير فني
سصابق
للفاف

بوعكأز
الزاروب
الدانوب
يوسسف عطأل

للنوم

قبيح

بلدية
بولية
الواد

سص -ر ب -اŒاه ا أ
لسص -ه-م
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
ح -ت -ى تصص -ل إا ¤ح -رف
ال Ó- - - -م (ل) ل- - - -ت- - - -ج- - - -د
الكلمة.

متشصابهان

للتخيÒ

عتيق

دردشسة
لسسهم
اأ

ا

اŸسصاحة

نام

لشص-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشص- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›م -وع -ة أارق-ام ،ت-رج-م-ه-ا
إا ¤ح -روف ث-م اج-م-ع ه-ذه
ا◊روف ،ف- -ت- -حصص- -ل ع- -ل -ى
اسص-م ل-ق-ائ-د م-نتخب اÿضصر
لعام .٢٠١٩
.

حرف
مكرر

واكب

يصصافح

لعبــــة الحـــروف

١١٦٠

رقــــــــــم

١

موفد

23

١٨٠٠٢

مدرب
اŸنتخب
اŸغربي

وجهة
نظر

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السص-وداء ‘ أاع-ل-ى الشص-ب-كة
ل- - - -نصص- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شص -رط
السص -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٤٨٠
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السصر:

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

ال ع د د

أافقيا
 )١مغنية برتغالية،
 )٢مطربة جزائرية،
 )٣والدة ،أاخفى،
 )٤أالعب ““م““ ،ضصروري للصصغار،
 )٥ثروة ،درب،
 )٦وجع ““م““ ،رقم ““م““،
 )٧من الهل ،براق،
 )٨عميدة الدراما السصورية،
‡ )٩ثلة مسصرحية،
 )١٠رمز جÈي ،حب،
 )١١كاتب جزائري راحل،

عموديا
 )١فنان جزائري راحل،
 )٢سصأام ““م““ ،ثروة،
لجنبية ،منام ،قناصس،
 )٣نعم با أ
 )٤ع-اصص-م-ة اف-ري-ق-ي-ة ،ع-كسس أاع-لى
““م““،
 )٥ث- -ل- -ث- -ا دي- -ة ،شص- -ع -وب ““م““ ،نصص -ف
قامة،
 )٦عاصصمة الهقار ،أاعطى،
 )٧للتمني ،نظ ،Òللتعريف،
 )٨يثني ،أارشصد ،يرشصد،
 )٩أابعث ،منصصف،
 )١٠ل - -ل - -ن - -ف - -ي ،ع - -م- -ل- -ة اسص- -ي- -وي- -ة،
متشصابهان،
 )١١ظرف مكان ““م““ ،حذاء ،اخفى.
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مواقيت
الصصلة

 ٢٠جويلية  :١٩٥٦وصسل «فرحات عباسض»
ب -رف -ق -ة « ÚŸدب -اغ »Úو «أاﬁم -د ي -زي -د» إا¤
يوغسسÓفيا ◊ضسور مؤو“ر عدم اإلنحياز.
 ٢٠جويلية  :١٩٦١اسستأانف الوفد ا÷زائري
اŸفاوضسات مع الوفد الفرنسسي ‘ لوقران ()Lurgrin
سسويسسرا.

٢٤

السصبت  ١٧ذو القعدة  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ٢٠جويلية  ٢٠١٩م

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

العدد

18002

تسسع طائرات عسسكرية تقلع من عدة مطارات بالوطن باŒاه القاهرة
على إاثر تأاهل الفريق الوطني ا÷زائري إا ¤نهائي
 ،·Óوتنفيذا لتعليمات الفريق نائب
كأاسض إافريقيا ل أ
وزير الدفاع الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض الوطني
الشس-ع-ب-ي ،اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ن-ق-ل م-ناصسري اŸنتخب الوطني
ع -ل -ى م Ïط -ائ -رات عسس -ك -ري -ة ت -اب -ع-ة ل-وزارة ال-دف-اع
الوطني ،أاقلعت صسبيحة أامسض  19جويلية  ،2019تسسع
( )09طائرات عسسكرية من عدة مطارات وطنية باŒاه
القاهرة Ãصسر Ÿناصسرة اŸنتخب الوطني ا÷زائري،
ع -ل -ى غ -رار م -ط -ارات ك -ل م -ن بشس -ار ،ت-ن-دوف وأادرار
ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-ث-ال-ث-ةÃ ،ج-م-وع  315مناصسر
ومطارات كل من ورقلة ،وبسسكرة ،والوادي وغرداية
وإال -ي -زي ب -ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة Ãج-م-وع 450
مناصسر ،وكذا من مطار “Ôاسست بالناحية العسسكرية
السسادسسة Ãجموع  105مناصسر ،ليبلغ العدد اإلجما‹
للمناصسرين الذين ” نقلهم  870مناصسر.

إاجراءات Ÿتابعة ا◊دث الكروي

تنصسيب شساشسات عمÓقة ع Èالسساحات العمومية بالعاصسمة

آاسصيا مني
السسلطات اÙلية كانت ‘ اŸوعد مع ا◊دث بتخصسيصسها
ل -لشس -اشس -ات ال -ع -مÓ-ق-ة ع Èع-دي-د ال-ن-ق-اط ع-ل-ى غ-رار خ-ل-ي-ج
الصس- -اب Ó-ت ،سس -اح -ة أاول م -اي وك -ل اÓŸعب ا÷واري -ة ال -ت -ي
اكتظت عن آاخرها قبل منتصسف النهار من أاجل الظفر Ãقاعد

الشصعب٢٠١٩/٠٧/٢٠

ومتابعة أاهم الريبورتاجات حول إا‚ازات اÿضسر ‘ الدورة
 32للكان.
الÈيد اŸركزي وسساحة أاول ماي وكذا ملعب  20أاوت وسساحة
مقام الشسهيد هي األخرى عرفت تنصسيب شساشسات عمÓقة
ل-ت-ق-ل-ي-ل الضس-غ-ط ع-ل-ى السس-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ب-وسسط العاصسمة
بالنظر إا ¤رغبة اŸواطن ‘ Úمتابعة أاجواء هذا ا◊دث
ال -ري -اضس -ي ال -ق-اري ب-اع-ت-ب-ار أان-ه أاكﬁ Èف-ل ك-روي ‘ ال-ق-ارة
السسمراء ،لتفتح أابواب ملعب  5جويلية أامام أانصسار اÿضسر
Ÿشساهدة اŸقابلة هذه الفضساء الرياضسي ا◊ر الذي امت أ
Ó
على آاخره باŸناصسرين الذين تعذر عليهم الذهاب إا ¤أارضض
الفراعنة.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،سس-ط-رت الشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-وزي-ع الكهرباء
وال -غ -از ﬂط-ط-ا خ-اصس-ا لضس-م-ان ج-ودة واسس-ت-م-راري-ة اÿدم-ة

 3٥°ا÷زائر
 3٤°ا÷زائر

 3٤°وهران

خÓل نهائيات كأاسض األ· الفريقية– ،سسبا Ÿباراة كرة القدم
.·Ó
ب ÚاŸنتخب الوطني والسسنغال ‘ نهائي كأاسض إافريقيا ل أ
‘ هذا اإلطار ” ،توجيه تعليمات إا ¤مديريات التوزيع ‘
جميع الوليات لتعزيز فرق اŸناوبة والرفع من جاهزيتها من
أاجل التدخل السسريع والفعال إلصسÓح األعطاب اÙتملة التي
قد –دث خاصسة ‘ هذه الفÎة التي تعرف فيها معظم
وليات الوطن ارتفاعا ﬁسسوسسا ‘ دراجة ا◊رارة.
كما ” تعزيز إامكانات مركز التصسال اŸتاحة  7/7يوم و24
سسا وذلك للسسماح لعمÓئنا بتلقي مكاŸات الزبائن أاينما كانوا
على الرقم  ،3303وكانت للشسركة باŸناسسبة دعوة بضسرورة
ت-رج-ي-ح اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ع-ن ط-ري-ق الÎشس-ي-د ‘ اسس-ت-هÓك
الطاقة خÓل الذروة من أاجل تخفيف الضسغط على النظام
الكهربائي وضسمان توزيعه.
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 3٢°وهران

الثمن  ١٠دج

تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيشس

لبيضس،
لخضصر وا أ
لحمر وا أ
تزينت العاصصمة ،أامسس ،با أ
–سص-ب-ا Ÿق-اب-ل-ة ﬁارب-ي الصص-ح-راء م-ع اسص-ود الÎي-ن-غ-ا،
لمل بالفوز واÿوف ‘
أاجواء احتفالية ‡زوجة با أ
الوقت ذاته ،غ Òأان ثقتهم ‘ أاشصبال بلماضصي كانت
ك -بÒة ب -ال-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب وال-ع-ودة إا ¤ال-دي-ار ب-ك-أاسس
ل· أاو كما يلقبها أانصصار ﬁرز بالكحلوشصة.
إافريقيا ل أ

الفجر٠3.٤٧................:
الشصروق٠٥.٤٤..............:
الظهر١٢.٥3.................:
العصصر١٦.٤٢................:
المغرب٢٠.٠٥...............:
العشصـاء٢١.٤٧..................:
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–ت شصعار« :دزاير بلدنا
واÿضصراء ديالنا»

«موبيليسس» تخصسصس شساشسات
عمÓقة Ÿناصسرة «اÿضسر»
خصسصض متعامل الهاتف النقال موبيليسض شساشسات عمÓقة على
مسستوى العديد من وليات الوطن ،وذلك للمشساركة ‘ العرسض
الكروي الذي –تضسنه القاهرة ‘ نهائي الكان اإلفريقي ،الذي
سسيديره ﬁاربو الصسحراء «الفريق الوطني ا÷زائري ،ونظÒه
السسينغا‹ .و–ت شسعار «دزاير بÓدنا واÿضسراء ديالنا» وإاÁانا
م -ن -ه -ا ب -ت -حسس Úاÿدم -ات ا÷واري -ة ،أاب -رقت م -وب-ي-ل-يسض إا ¤ك-ل
وكالتها التجارية اŸتواجدة ع Èالوطن ،ألجل مرافقة ا÷مهور
ا÷زائري ‘ هذا العرسض الكروي اإلفريقي اŸميز.
ح -يث خصسصست م -وب -ي -ل -يسض شس -اشس-ات ع-مÓ-ق-ة ب-الشسÎاك م-ع
الفيدرالية ا÷زائرية لكرة القدم ،و–وز العاصسمة على حصسة
السسد ،وذلك بتنصسيبها على مسستوى ملعب  5جويلية ،سساحة رياضض
ال-ف-ت-ح ،الصس-ابÓ-ت ،أام-ا ب-ال-ب-ل-ي-دة :ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ل-عب مصسطفى
تشساكر ،األمر نفسسه بولية سسطيف :على مسستوى ملعب  8ماي
 ،1945العلمة :ملعب مسسعود زقار ،اŸلعب ا÷واري عبد اللطيف
ﬂتار ،برج بوعريريج :اŸقر القد Ëللمجلسض الشسعبي الولئي،
أام-ا ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة :سس-ي-ك-ون ع-ل-ى مسس-ت-وى دار ال-ث-ق-اف-ة ال-ط-اوسض
عمروشض.
جيجل :سساحة لف عبد النور القدسض ،وهران :ملعب أاحمد
زبانة ،واد تليÓت :مقابل الدائرة ،قسسنطينة :ملعب عبد اŸالك،
ميلة :ملعب بلعيد بلقاسسم ،باتنة :سساحة حيسسوسض ،عنابة :ملعب
 19ماي ،شساطئ شسابي ،ريزي عامر ،الشسلف :سساحة التضسامن،
غيليزان :حي السسياميتال ،ع Úالدفلى :ملعب خÓل عبد القادر،
اŸدية :سساحة ع Úالذهب ،تيسسمسسيلت :حي بلقرع ،تيارت :ملعب
ال-ق-اي-د أاح-م-د ،ا÷ل-ف-ة :ال-ق-اع-ة ال-ري-اضس-ي-ة ع-زوز مسسعود ،بشسار:
ملعب  20أاوت ،تندوف :حي  150مسسكن ،النعامة :سساحة دار
الشسباب ،أادرار :سساحة الشسهداء ،ورقلة :سساحة  27فيفري ،بسسكرة:
اŸركب الرياضسي عبد اŸالك عÓق ،األغواط :سساحة اŸعمورة،
“Ôاسست :سساحة دار الثقافة ،الوادي :سسوق ليبيا.
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