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عÈوا عن ارتياحهم للتزام ا÷يشش Ãرافقة مطالب الشضعب اŸشضروعة

رحبت بالشضخصضيات
التي لبت نداء الوطن

الحزاب ت ـرى ‘ ا◊ ـ ـوار الوطن ـ ـي
الشش ـامل ﬂرج ا÷زائ ـر إا ¤بـر المان

رفضش أاية أامÓءات وشضروط مسضبقة لÓنخراط ‘ مسضعى التوافق السضياسضي
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الهيئة الوطنية تقرر الششروع
الف ـوري ‘ ا◊ ـ ـوار الوطن ـي
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ا◊رارة اŸرتفعة  ⁄تؤوثر
على اŸشضاركة ‘ ا÷معة 24
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مسشÒات سشلمية ع Èالوطن
Œدد مطالبها برحيل رموز النظام
صضـــ3
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اŸنتخبون اÙليون أاهملوا
السضحاولة خدماتيا وجواريا

غيـ ـ ـاب خطوط النقـ ـل..
اهÎاء الطرق  ،مششاكل
ت ـ ـ ـؤورق السشكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

شضهدتها العديد من وليات
الوطن بشضكــل مفـــــاجئ
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لفريقية
لندية ا إ
Ÿواجهة ا أ
‘ اŸواعيد القادمة

ا◊رائق تتسشبب ‘ إالتهام
الغطاء النباتي وتعرضس
السشـ ـ ـاكن ـ ـ ـ ـة للخط ـ ـر

–ضضÒات مكثفة
لفريقـــي شضبـــــاب
بلوزداد وإا–ــــاد
العــــاصضمـــــــة
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أانغام من الطرب الشضاوي ورقصضات أالهبت مدّرجات تيمڤاد

لوحات فلكلورية تتغنى بÎاث ا÷زائر وعبق األوراسس
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فنان من سضكيكدة يبدع على ا÷دران

صشوت الششارع ا÷زائري ‘ فن الغرافيتي
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ندوة صضحفية حول
نتائج توجيه حاملي
البكالوريا 2019
ينشسط وزير التعليم العا‹
والبحث العلمي ،طيب بوزيد
ال -ي -وم ن -دوة صس -ح-ف-ي-ة ح-ول
ن-ت-ائ-ج ع-م-لية توجيه حاملي
ال- - -ب- - -ك - -ال - -وري - -ا ا÷دد دورة
 ، 2020-2019وذلك ع- - -ل - -ى
السس -اع-ة  16.00مسس -اء Ãق-ر
اŸدرسس- -ة ال- -وط -ن -ي -ة ال -ع -ل -ي -ا
’‹ ب -واد السس -م-ار
Óع Ó-م ا آ
ل -إ
ا÷زائر.

السسبت  ٠٣أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٢ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

افتتاح الدورة العادية
÷بهة العدالة والتنمية

02

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

يشسرف رئيسص جبهة العدالة
وال-ت-ن-م-ي-ة ع-ب-د ال-ل-ه ج-اب الله،
ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى اف- -ت -ت -اح ال -دورة
العادية Ûلسص الشسورى الوطني
وذلك ع - - -ل- - -ى السس- - -اع- - -ة 10.00
صس- -ب -اح -ا ب -اŸق -ر ال -وط -ن -ي ب -ب -اب -ا
حسسن.

18014

«عيشش الصضيف» من  11جويلية إا 31 ¤أاوت اŸقبل

نتائج مسضابقات
التوظيف وا’متحانات
اŸهنية اليوم

كشس - - -فت وزارة الÎب - - -ي - - -ة
الوطنية عن أان ا’ختبارات
الشس - -ف - -ه - -ي- -ة ل- -ل- -ن- -اج- -ح‘ Ú
مسس- - -اب- - -ق- - -ات ال- - -ت- - -وظ- - -ي - -ف
وا’متحانات اŸهنية يومي 4
و 5أاوت  2019حسسب التوقيت
’ج -راء اŸب -ي -ن-ة ‘
وم -راك -ز ا إ
ا’سستدعاء.

اأ’سضبوع الثقا‘
Ÿنطقة “نطيط
تسس-تضس-ي-ف ب-ل-دية ا÷زائر
الوسسطى ،من  03إا 08 ¤أاوت
’سس - -ب - -وع ال - -ث - -ق- -ا‘
ا÷اري ا أ
Ÿن- -ط- -ق- -ة “ن -ط -ي -ط ب -أادرار،
ب -ح -يث ي -ك-ون ا’ف-ت-ت-اح ه-ذا
السس -بت ع-ل-ى السس-اع-ة 16.00
مسساء بحديقة ا◊رية.

حملة نظافة بإاقليم
العاصضمة
ت - -ن - -ظ - -م و’ي- -ة ا÷زائ- -ر،
ال-ي-وم ،ح-م-ل-ة ن-ظ-افة واسسعة
“سص ﬁيط الطريق السسريع
شس- - -رق اب - -ت - -داء م - -ن ﬁط - -ة
تافورة إا ¤غاية حدود إاقليم
ال- -و’ي- -ة م -ن خ Ó-ل تسس -خÒ
إام- -ك- -ان- -ات بشس- -ري- -ة وم- -ادي -ة
م -ع -تÈة وذلك ان -ط Ó-ق -ا م -ن
السساعة  7.00صسباحا.

ت- - -نشس- - -ط الÈفسس- - -ور ك - -رÁة
ع- - -اشس- - -ور رئ - -يسس - -ة ا÷م - -ع - -ي - -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ل- - -داء اŸشس - -وك - -ات
اŸائية ،ندوة نقاشص حول كيسص
ال -ع -داري-ة ،وذلك ي-وم السس-بت 3
أاوت وع - - -ل - - -ى السس - - -اع- - -ة 10.00
صس-ب-اح-ا ب-ف-ن-دق ح-يدرة بسسيدي
ي- - -ح- - -ي- - -ي ،وت- - -ه- - -دف ال- - -ن- - -دوة
ل- -ل -ت -حسس -يسص ب -ات -خ -اذ إاج -راءات
’ضس-ح-ى
ال -وق -اي -ة عشس-ي-ة ع-ي-د ا أ
اŸبارك.
’عÓ-م بكل من
ي-ت-واصس-ل ب-رن-ام-ج «ع-يشص الصس-ي-ف» ال-ذي ن-ظ-م-ه ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
العاصسمة ( ميناء سسيدي فرج)  ،ووهران ( قاعة فندق اŸريديان) وقسسنطينة ( قاعة احمد باي) ،
وذلك إا ¤غاية  31أاوت اŸقبل وذلك بداية من السساعة  21:00مسساءا.

تواصضل معرضش للصضور اليابانية إا 5 ¤أاوت بقصضر الثقافة

’دارة والمالية
ا إ

جازي تضضاعف اسضتثماراتها ‘ الربع الثا Êمن عام 2019

هدية بقيمة  1000دج عن كل تعبئة
من فئة  3000دج!

’هÓك عند حدود  ‘ ٪45الفÎة اŸذكورة.
قبل حسساب الفوائد والضسرائب وا إ

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

متحف اÛاهد يواصضل
تسضجيل الشضهادات عن
الثورة التحريرية

ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن -ي
يتواصسل معرضص الرسسوم اليابانية بقصسر الثقافة مفدي زكريا إا ¤غاية  5أاوت  2019ويقدم اŸعرضص أاعمال أا‚زت ‘
ل- -ل- -م -ج -اه -د ‘ إاط -ار تسس -ج -ي -ل
ا
لسسبعينات قام بها  14فنانا يابانيا سساهموا ‘ تنمية حركة انطباع ‘ عا ⁄الفن اŸعاصسر ‘ اليابان ويقسسم العرضص على
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اعلنت جازي عن نتائج التشسغيل للربع الثا Êمن عام
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صس- -ب- -اح -ا .وي -خصسصص
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ت-ك-ث-ي-ف شس-ب-ك-ت-ي ا÷ي-ل Úال-ث-الث وال-راب-ع اÿاصس-ة ب-ه-ا م-ن أاج-ل ت-ل-بية توقعات الشس - -اق - -ة م - -ن ط- -رف
للزبائن اÿواصص
ا- - - ŸشسÎ- - -ك‘ Ú- - -
السسلطات
زبائنها من خÓل ا◊فاظ على جودة اتصسال عالية.
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على مسستوى الوكا’ت التجارية ’تصسا’ت ا÷زائر.
اÿدمة من  8.3مليون إا 9.3 ¤مليون أاي بزيادة سسنوية بنسسبة .٪13
و‘ الربع الثا ، Êسسجلت جازي إايرادات إاجمالية قدرها  22.3مليار دينار ،ال-ت-حريرية» ،والثاÊ
م -ن خ Ó-ل ال -ع -رضص الÎوي -ج -ي ا÷دي-د ،ت-ؤوك-د اتصس-ا’ت
ا÷زائر التزامها الدائم بتعزيز اإسسÎاتيجيتها القائمة على
بانخفاضص طفيف قدره  ٪3.4مقارنة بالفÎة نفسسها من عام  ،2018وتواصسل Ÿوضسوع »:اÿوف من
التقرب من زبائنها لتلبية طلباتهم وا’سستجابة لتطلعاتهم
الشسركة خطتها لتحقيق ا’نتعاشص التشسغيلي ‘ سسياق اقتصسادي صسعب للغاية ت - -ق - -ل - -د اŸسس- -ؤوول- -ي- -ة
على أاكمل وجه.
وانخفاضص ‘ نشساط سسوق ا’تصسا’ت.
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موقعها ا’لكÎ
الربع الثا Êمن السسنة ا÷ارية  ،بانخفاضص  ٪1على أاسساسص سسنوي،
’سساسسية ‘
”ي ترعاوŸايلضيةص ال-ع-وام-ل ا أ
مسستشساري الويب ع Èالصسفحة الرسسمية ’تصسا’ت ا÷زائر
’يرادات جزئيًا عن طريق تأاث Òمعيار إاعداد التقار
ا’نخفاضص ‘ ا إ
على الفايسسبوكwww.facebook.com/algerietelecomgroupe/ :
’رباح ‚اح الثورة».
الدولية رقم  16وسسياسسة خفضص التكاليف .من جانبه ،اسستقر هامشص ا أ

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

ندوة طبية بفندق حيدرة

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

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

»æWh

ألسضبت  03أوت  2019م
ألموأفق لـ  02ذي ألحجة  1440هـ

‡ث Óلرئيسس الدولة ‘ حفل تنصشيب الرئيسس اŸوريتا Êا÷ديد

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

ألعدد
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خÓل حفل أاششرف عليه عرقاب
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بدوي يسضلم رسضالة من بن صضالح إاﬁ ¤مد ولد الشضيخ الغزوا Êتنصضيب عبد ا◊ميد مÓح على رأاسش ﬁافظة الطاقة الذرية
لول نور الدين بدوي ،أاول أامسس ،بنواكششوط (موريتانيا) ،بصشفته ‡ث Óلرئيسس الدولة عبد القادر بن صشالح
ششارك الوزير ا أ
‘ حفل تنصشيب الرئيسس اŸوريتا Êا÷ديد ﬁمد ولد الششيخ الغزوا .Êوكان بدوي قد حل بنواكششوط مرفوقا بوزير الششؤوون
اÿارجية صشÈي بوقادوم .

حضض- -ر أ◊ف- -ل أل- -ذي ت- -رأسض -ه
رئ- - -يسس أÛلسس أل- - -دسض- - -ت- - -وري
Ÿوريتانيا جالومامادوباتيا  ،إأ¤
ج -انب أل-رئ-يسس أŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه
ﬁم-د ول-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز،ورؤوسضاء
ع -دة دول وح -ك -وم -ات ومسض-ؤوو‹
منظمات وهيئات دولية وإأقليمية
وأعضض- - -اء أ◊ك- - -وم - -ة و‡ث - -ل - -ي
ألهيئات وأŸؤوسضسضات أŸوريتانية
.و‘ خ -ت-ام ح-ف-ل أل-ت-نصض-يب ق-دم
ب -دوي ت -ه -ا Êأ÷زأئ -ر ل -ل -رئ -يسس
أŸوريتا Êأ÷ديد .
ي -ذك -ر أن ﬁم -د ول -د ألشض -ي -خ
ألغزوأ Êأنتخب رئيسضا Ÿوريتانيا
ي - -وم  22ي-ون-ي-وأل-فارط بحصضوله
على نسضبة  52باŸائة من أصضوأت
أل -ن -اخ -ب ÚأŸوري -ت -ان-ي ، Úخ-ل-ف-ا
ل-ل-رئ-يسس أŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه ألسض-يد
ﬁمد ولد عبد ألعزيز.

وي -ح -دد أل -دسض-ت-ور أŸوري-ت-اÊ
عدد ألوليات ألرئاسضية ‘ أثنتÚ
م- -دة ك- -ل وأح- -دة م- -ن- -ه -ا خ -مسس
سضنوأت.
وقد أسضتقبل ألوزير أألول نور
أل - - - - -دي- - - - -ن ب- - - - -دوي أول أمسس،،
ب -ن -وأكشض -وط م -ن ط-رف أل-رئ-يسس
أŸوري -ت -ا Êأ÷دي -د ﬁم -د ول -د
ألشض -ي -خ أل -غ -زوأ ،Êأل -ذي سض -ل -م -ه
رسضالة خطية من رئيسس ألدولة
عبد ألقادر بن صضالح.
وصضرح بدوي للصضحافة عقب
ه- -ذأ أل- -ل -ق -اء أل -ذي ج -رى Ãق -ر
رئ -اسض -ة أ÷م-ه-وري-ة أŸوري-ت-ان-ي-ة
ق -ائ « : Ó-أسض -ت -ق -ب -لت م -ن ط-رف
ألرئيسس أŸوريتا Êوبلغته –يات
ورسض-ال-ة خ-ط-ي-ة م-ن أخ-ي-ه رئ-يسس
أل -دول -ة ألسض -ي -د ع -ب -د أل-ق-ادر ب-ن
صض -ال -ح ت -تضض-م-ن ت-ه-ن-ئ-ة ل-ل-رئ-يسس

أŸوريتا Êوتأاكيد على ألعÓقات
أألخوية أŸتينة ب Úألبلدين».
ك-م-ا ت-تضض-م-ن ه-ذه أل-رسض-ال-ة -
يضض -ي -ف أل -وزي-ر أألول  »-ت-أاك-ي-دأ
ع- -ل- -ى رغ- -ب- -ة رئ- -يسس أل -دول -ة ‘
أŸضض-ي ب-ال-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ية بÚ
ألبلدين وترقيتها أ ¤ما يطمح
أليه ألشضعبان ألشضقيقان».

 ...ويتحادث بنواكشضوط
مع عدد من نظرائه
واŸسضؤوول Úاألفارقة
–ادث نور ألدين بدوي أول
أمسس ،ب -ن-وأكشض-وط ،ع-ل-ى ه-امشس
مشض - -ارك - -ت- -ه ‘ ح- -ف- -ل ت- -نصض- -يب
أل - -رئ - -يسس أŸوري - -ت - -ا Êأ÷دي- -د

ﬁم -د ول -د ألشض -ي-خ أل-غ-زوأ Êم-ع
ع- -دد م -ن ن -ظ -رأئ -ه وأŸسض -ؤوولÚ
ألفارقة.
‘ ه- - -ذأ ألصض- - -دد –دث م - -ع
رئيسس مفوضضية أل–اد ألفريقي
م -وسض -ى ف -ق -ي.ك-م-ا –ادث ع-ل-ى
ه- -امشس ه- -ذأ أ◊ف- -ل م -ع رئ -يسس
أ◊كومة أŸغربي  ،سضعد ألدين
ألعثما ،Êوكذأ نائب ألوزير أألول
وزير ألتعليم أ÷امعي وألرياضضة
ل-غ-ي-ن-ي-ا ألسض-ت-وأئية كلمان آأنغوغا
أنغيما أونغن.
لÓشضارة غادر بدوي موريتانيا
أول أمسس ،بعد أن شضارك ‘ وقت
سض -اب -ق م -ن ن -ه -ار أل -ي -وم بصض-ف-ت-ه
‡ث Óلرئيسس ألدولة عبد ألقادر
ب - -ن صض- -ال- -ح ‘ ح- -ف- -ل ت- -نصض- -يب
أل - -رئ - -يسس أŸوري - -ت - -ا Êأ÷دي- -د
ﬁمد ولد ألشضيخ ألغزوأ.Ê

لفريقية لدى البنك والصشندوق الدوليÚ
أامام ﬁافظي البنوك ا إ

لوكال يشضدد على ترقية العوامل اإلنتاجية ‘ القارة السضمراء
شش- -دد وزي -ر اŸال -ي -ةﬁ ،م -د ل -وك -ال
لف-ري-ق-ي-ة
ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ب-ذل ال-ق-ارة ا إ
Ÿزي-د م-ن ا÷ه-ود ال-رام-ي-ة إا ¤ت-رق-ية
لسشاسشية الفاعلة ‘ إانتاجية
العوامل ا أ
رأاسس اŸال البششري بالقارة.
‘ مدأخلة له خÓل مشضاركته ‘ أشضغال
أج- -ت- -م- -اع ﬁاف- -ظ- -ي أل- -ب- -ن- -وك أŸرك -زي -ة
لفريقية لدى ألبنك ألدو‹ وصضندوق ألنقد
أأ
أل- -دو‹ ،أŸن- -ع -ق -د ب 31 Úيوليوو 02أوت
أ÷اري بأاكرأ (غانا) ،شضدد ألسضيد لوكال على
لسضاسضية ألفاعلة ‘
ضضرورة ترقية ألعوأمل أ أ
أن -ت -اج -ي -ة رأسس أŸال أل-بشض-ري ،لسض-ي-م-ا ‘
›ال –سض Úن- -وع -ي -ة أل -ت -ع -ل -ي -م وألصض -ح -ة
وألضضمان ألجتماعي.
ذكر ألوزير ألذي شضارك أيضضا ‘ ﬂتلف
أŸنصضات ألتي نظمت خÓل هذأ ألجتماع
حول موضضوع «أفريقيا بعيدأ عن أŸسضاعدة:
ت -ع -زي -ز أل -ق -درأت أŸؤوسضسض -ات -ي-ة وأل-ت-م-وي-ل
ل‚ازأت
أŸبتكر من أجل ‰ومسضتدأم» ،با إ
أل -ت -ي ح -ق -ق -ت-ه-ا أ÷زأئ-ر لسض-ي-م-ا ‘ ›ال
تعزيز رأسس أŸال ألبشضري ،وبا÷هود ألتي
تبذلها ألسضلطات ألعمومية من أجل حشضد
أŸوأرد أل-دأخ-ل-ي-ة وأدوأت ت-ن-وي-ع ألق-تصض-اد
ألوطني.
من جهته ،ذكر رئيسس جمهورية غانا ،نانا

أك -وف -وأدوأل -ذي ت-رأسس أف-ت-ت-اح أشض-غ-ال ه-ذأ
ألجتماع ،بالتحديات ألتي توأجهها ألقارة
ألف -ري -ق -ي -ة ‘ ›ال أل -ت -ن -م -ي -ة وب -ا÷ه-ود
أŸشضÎك -ة أŸب -ذول -ة ‘ ه -ذأ أÛال ع -ل-ى
ألصضعيد ألقاري ،من خÓل أجندة أل–اد
ألفريقي للتنمية .2063
لطار ›موعة ألبنك
كما دعا ‘ هذأ أ إ
ألدو‹ وصضندوق ألنقد ألدو‹ إأ ¤مرأفقة
لطار
جهود ألتنمية هذه ،بالعتماد على أ إ
لجندة.
ألسضÎأتيجي ألذي تعرضضه هذه أ أ
وم -ق-ارن-ة ب-أاشض-غ-ال ه-ذأ ألج-ت-م-اع ،ف-ق-د
لشض -غ -ال م -ن ت -ب -ن -ي «م-ذك-رة
م -ك -نت ه -ذه أ أ
 ،»2019من خÓل تبليغ رسضائل وأنشضغالت
لفارقة لقادة
ﬁافظي ألبنوك أŸركزية أ أ
صض -ن -دوق أل -ن -ق -د أل -دو‹ و›م -وع-ة أل-ب-نك
أل-دو‹ خÓ-ل ج-م-ع-ي-ات-ه-م ألسض-ن-وي-ة أŸقبلة
أŸزمع أجرأؤوها شضهر أكتوبر .2019
لط- - -ار ،دع - -ا أÙاف - -ظ - -ون
و‘ ه- - -ذأ أ إ
أŸرك-زي-ون بشض-ك-ل أسض-اسض-ي صض-ن-دوق أل-ن-ق-د
ألدو‹ وألبنك ألدو‹ إأ ¤تكثيف جهودهما
أل-رأم-ي-ة إأ ¤م-رأف-ق-ة أل-دول ألف-ري-ق-ي-ة من
أج -ل ت -ن -م -ي -ة أل -ق -درأت وت-وف ÒأŸسض-اع-دة
ألتقنية ‘ ›ال ألتكنولوجيا أŸالية ألتي
يبقى ‰وها سضريعا ،وهذأ من أجل ألسضماح
لهم Ãوأجهة ألتحديات ألتي تولدها هذه

ألتكنولوجيا أ÷ديدة.
كما دعا ‘ هذأ ألطار› ،موعة ألبنك
ألدو‹ وصضندوق ألنقد ألدو‹ إأ ¤تكثيف
جهودهما ع› Èموعة من آأليتاهما بهدف
مرأفقة ألدول ألفريقية ‘ مسضعاها ألرأمي
لتنمية ألقطاع أÿاصس ‘ ﬂتلف أÛالت
لع- -م -ال وت -رق -ي -ة أسض -وأق
و–سض Úم- -ن- -اخ أ أ
لموأل وتعزيز ألقدرأت ‘ ›ال
رؤووسس أ أ
حشضد ألدخار أÙلي.
وعلى هامشس هذأ ألجتماع ألتقى لوكال
ب-ال-وزي-ر أل-غ-ا ÊلÓ-ق-تصض-اد وأŸال-ي-ة ،كامارأ
م -ام -ادي ح -يث –ادث م -ع -ه ح-ول وضض-ع-ي-ة
ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين وفرصس تطوير
أل -ت -ب -ادلت ب Úأل -دول ألف -ري -ق-ي-ة ‘ أط-ار
مقاربة تكامل أقليمي.
لطار ،دعا وزير أŸالية ،نظÒه
و‘ ذأت أ إ
ألغا Êإأ ¤زيارة أ÷زأئر ليطلع أك Ìعلى
أمكانيات أقامة شضرأكات ب Úألبلدين علما
أن غانا ترأسس أمانة منطقة ألتبادل أ◊ر
ألفريقية.
و–ادث لوكال بهذه أŸناسضبة مع ألعديد
من نظرأئه على غرأر ألكامÒو ،Êلويسس
بول موتاز ألذي أسضتعرضس معه وأقع وآأفاق
أل- -عÓ- -ق -ات ألق -تصض -ادي -ة وأŸال -ي -ة وسض -ب -ل
تطويرها.

حول موضشوع «القدسس عاصشمة فلسشط»Ú

ا÷زائر تفوز ‘ مسضابقة تصضميم الطابع الÈيدي العربي اŸوّحد 2019
ف - -ازت ا÷زائ - -ر ب - -اŸرت- -ب- -ة الأو‘ ¤
مسش- -اب- -ق- -ة تصش- -م- -ي -م ال -ط -اب -ع الÈي -دي
ال- -ع -رب -ي اŸوح -د  2019ح -ول م-وضش-وع
«ال- -ق- -دسس ع- -اصش- -م- -ة ف- -لسش- -ط »Úال- -ت -ي
ن-ظ-م-ت-ه-ا ج-ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة –ث
اإششراف اللجنة العربية الدائمة للÈيد،
حسشب ما اأفاد به اأول اأمسس،بيان لوزارة
الÈي- - - -د والتصش- - - -الت السش - - -ل - - -ك - - -ي - - -ة
وال Ó- -سش - -ل - -ك- -ي- -ة وال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ات
والرقمنة.

أ و ض ض ح أ Ÿص ض د ر ذ أ ت ه أ ن أ ÷ ز أ ئ ر « شض ا ر ك ت
ب ت ص ض م ي م ع ر ض س ع ل ى أ ل ل ج ن ة أ ل ف ن ي ة أ ıت ص ض ة
ل ت ق ي يم أ ل ت ص ض ا م ي م  Ãق ر ج ا م ع ة أ لد و ل أ ل ع ر ب ي ة
ب -ال -ق -اه -رة وأف -ت-كت أ÷زأئ-ر أŸرت-ب-ة ألأو¤
باإجماع من أعضضاء أللجنة ألفنية أıتصضة
أŸشض-رف-ة ع-ل-ى ت-ق-ي-ي-م أل-تصض-ام-ي-م أŸقÎحة،
ح ي ث صض ا د ق ت أ ل ل ج ن ة أ ل ع ر بي ة أ ل د أ ئ م ة ل ل Èي د
‘ أ ج تم ا ع ه ا أ  Ÿن ع ق د ب ت ا ر ي خ  2 5ج و ي ل ي ة 2 0 1 9
ب -ج -م -ه -وري -ة مصض-ر أل-ع-رب-ي-ة ع-ل-ى أل-تصض-م-ي-م
أ ÷ ز أ ئ ر ي أل فا ئ ز با  Ÿس ض اب ق ة ».

ك- -م- -ا أع- -ل- -نت ت- -اري -خ  09أك -ت -وب-ر 2019
أŸصضادف لليوم ألعاŸي للÈيد تاريخ أإصضدأر
ه ذ أ أ ل ط اب ع أل  Èي د ي أ ل ع ر ب ي أ  Ÿو ح د ‘ ج مي ع
أ ل د و ل أ ل ع ر بي ة .
و أكدت ألوزأرة أن هذأ ألختيار «يعد من
موؤشضرأت أنضضمام أ÷زأئر ألدأئم وأŸسضتمر
أإ ¤كل أ÷هود ألرأمية أ ¤تكريسس ألقناعة
أ ل ر أ س ض خ ة ب ع دأ ل ة و ش ض ر ع ي ة أ ل ق ض ض ي ة أ ل ف ل س ض طي ن ي ة
أ ل ت ي ل ت ق ب ل ح  Óس ض و ى أ ق ا م ة د و ل ة ف ل سض ط Ú
أ  Ÿس ض ت ق ل ة و ع ا ص ض م ت ه ا أ ل ق د س س أ ل ش ضر ي ف .

” أاول أامسس،على مسشتوى مركز البحث
النووي با÷زائر تنصشيب عبد ا◊ميد مÓح
ع -ل-ى رأاسس ﬁاف-ظ-ة ال-ط-اق-ة ال-ذري-ة خ-ل-ف-ا
Ÿرزاق رم- -ك- -ي ال- -ذي أان- -ه -يت م -ه -ام -ه ب -ه -ذه
لرب -ع -اء ال -ف -ارط م -ن ق-ب-ل رئ-يسس
الصش -ف -ة ا أ
الدولة عبد القادر بن صشالح.
أشضرف وزير ألطاقة ﬁمد عرقاب على مرأسضم
أل -ت-نصض-يب ب-حضض-ور أل-رئ-يسس أŸدي-ر أل-ع-ام Ûم-ع
وسضونلغاز شضاهر بوÿرأصس وأŸدير ألعام Ûمع
سض -ون -اط -رأك رشض -ي -د حشض -يشض-ي وك-ذأ إأط-ارأت م-ن
ألوزأرة وأÙافظة.
و‘ كلمة له باŸناسضبة دعا عرقاب أÙافظ
أ÷دي - -د ع - -ب - -د أ◊م- -ي- -د مÓ- -ح إأ« ¤رف- -ع –دي
ألعصضرنة بغرضس –ديث وتطوير ألهيئة وكذلك
أل -ت -ك -ف -ل ب -ت -ك -وي -ن أŸوأرد أل -بشض -ري -ة وت -وف Òك -ل
ألظروف ألكفيلة بتشضجيع ألبحث وتطوير حلول ‘
صضالح ألطاقة ألنووية ألسضلمية ‘ عدة ›الت
ع -ل -ى غ -رأر ألصض -ح -ة وأل -ف Ó-ح-ة وأŸوأرد أŸائ-ي-ة
وألصضناعة وألبيئة».
ك -م -ا ذك-ر أل-وزي-ر ب-اŸسض-ار أألك-ادÁي وأŸه-ن-ي
للمحافظ أ÷ديد عبد حميد مÓح أبتدأء من كونه
«خ-ري-ج أŸع-ه-د أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ح-روق-ات وأل-ك-ي-م-ياء
ب -ب -وم-ردأسس وم-ت-حصض-ل ع-ل-ى ع-دة شض-ه-ادأت م-ن-ه-ا
دب -ل -وم م -ه-ن-دسس دول-ة ‘ أل-ت-ك-ري-ر وأل-بÎوك-ي-م-ي-اء
وشضهادة ماجسضت ‘ Òألهندسضة ألنووية ودكتورأه ‘
هندسضة ألعمليات»مضضيفا أنه تقلد عدة مناصضب ‘
›ال ألبحث ليع ‘ Úسضنة  1998مديرأ بالنيابة
Ÿركز تطوير أŸوأد Ãحافظة ألطاقة ألذرية.
وك -ان م Ó-ح -يضض -ي -ف أل -وزي-ر -ق-د شض-غ-ل سض-ن-ة
 2003م-نصضب م-دي-ر ع-ام ب-ال-ن-ي-اب-ة Ÿرك-ز أل-ب-حث
ألنووي لدرأرية ثم ‘ سضنة  2006ع ‘ Úمنصضب
مدير عام بالنيابة Ÿركز ألبحث ألنووي با÷زأئر.
وبعد أن أكد عرقاب أن ﬁافظة ألطاقة ألذرية
«تقوم بتحضض Òإأدخال ألكهرونووي (إأنتاج ألكهرباء
ع-ن ط-ري-ق أل-ط-اق-ة أل-ن-ووي-ة) ك-مصض-در ل-ل-ط-اقة ‘
أŸزي- -ج أل- -ط- -اق- -وي أل- -وط -ن -ي وذلك “اشض -ي -ا م -ع
أسضÎأت -ي -ج -ي -ة أل-ق-ط-اع ل-ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ألن-ت-ق-ال
أل- -ط -اق -وي ،دع -ا أÙاف -ظ أ÷دي -د إأ »¤أل -ع -م -ل

لتحقيق هذأ ألهدف ألصضعب ولكن ليسس مسضتحي.»Ó
” أنشض -اء ﬁاف -ظ -ة أل -ط -اق -ة أل -ذري-ة ‘ 1996
حيث وضضعت –ت وصضاية وزأرة ألطاقة ‘ 2006
مضضيفا أن أÙافظة تعت Èآألية لوضضع وتطبيق
ألسضياسضة ألوطنية لÎقية وتطوير ألطاقة وألتقنيات
Óغ -رأضس ألسض -ل -م-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا أل-ت-ك-ف-ل
أل -ن -ووي -ة ل  -أ
ب-الÎأخ-يصس وÃرأق-ب-ة وت-ف-ق-د أل-نشض-اط-ات ألنووية
وبتنفيذ أآلليات ألدولية (أŸعاهدأت وألتفاقيات).
وقال أÙافظ أ÷ديد عبد أ◊ميد مÓح من
ج -ه -ت-ه أن-ه سض-ي-ب-ذل قصض-ارى ج-ه-ده ل-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذه
أألهدأف وخاصضة ما تعلق بإانشضاء ﬁطة نووية
لنتاج ألكهرباء مسضتقب Óوتطوير كفاءأت جزأئرية
ﬂتصضة وكذأ ألعمل على إأعادة تكوين ألطارأت
للتماشضي مع ألتطورأت أ◊ديثة ‘ هذأ أÛال.
وأضض -اف ب -ق -ول -ه « :أن -ا أدرك م -دى ث -ق -ل ه -ذه
أŸسضؤوولية ألتي وضضعت على عاتقي وأعلم مدى
ألتحديات ألتي تنتظر Êغ Òأ Êمصضمم على رفع
أل-ت-ح-دي وŒن-ي-د ك-ل أل-ك-ف-اءأت ل-ت-ح-ق-ي-ق رف-اهية
ألبÓد».

...وتنصضيب اŸديرين العاميÚ
بالنيابة لبنكي التنمية اÙلية
والوطني ا÷زائري
” أول أمسسÃ،ق - -ر وزأرة أŸال - -ي - -ة ،ت - -نصض- -يب
أŸدرأء أل -ع -ام -ون أ÷دد ب -ال -ن -ي -اب-ة ل-ك-ل م-ن ب-نك
ألتنمية أÙلية وألبنك ألوطني أ÷زأئري ،على
ألتوأ‹ ألسضيدين رشضيد بلعيد وألهوأري رحا‹ ،
وفق بيان للوزأرة.
وشضغل بلعيد ألذي خلف مكان ﬁمد كر Ëعلى
رأسس ب-نك أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة ،ق-ب-ل ت-ع-ي-ي-ن-ه وظ-يفة
أŸن- -دوب أل- -ع- -ام ل -ل -ج -م -ع -ي -ة أŸه -ن -ي -ة ل -ل -ب -ن -وك
وأŸؤوسضسضات أŸالية ،حسضب نفسس أŸصضدر.
أم-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-رح-ا‹ ،ف-ق-د شض-غ-ل ق-ب-ل ت-عيينه،
وظيفة نائب أŸدير ألعام ببنك ألتنمية أÙلية،
يضضيف ألبيان.

لفريقي بجنوب إافريقيا
اجتماع الŸÈان ا إ

وفد عن اÛلسش الشضعبي الوطني
يشضارك ‘ أاشضغال اللجان الدائمة

يششارك وفد عن اÛلسس الششعبي الوطني
‘ أاشش -غ -ال ال -ل -ج -ان ال -دائ -م -ة ع -ل -ى مسش -ت-وى
الŸÈان الف -ري -ق -ي ال -ت -ي ت -ن-ع-ق-د ‘ ال-فÎة
اŸمتدة من أامسس ا 10 ¤أاوت ا÷اري بجنوب
إاف -ري -ق -ي-ا ،حسشب م-ا اف-اد ب-ه أاول أامسس،ب-ي-ان
لذات الهيئة التششريعية.
وÁثل أÛلسس ‘ هذه ألشضغال رئيسس كتلة
Óح-رأر ÚŸ ،عصض-م-ا،Ê
أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي -ة ل -أ
وألنائب جمال بورأسس بصضفتهما عضضوين دأئمÚ

بالŸÈان أإلفريقي.
من جانبها ،تشضارك نائب رئيسس ÷نة ألتعاون
وأل-عÓ-ق-ات أل-دول-ي-ة وتسض-وي-ة أل-ن-زأع-ات ب-الŸÈان
ألف -ري -ق -ي ،أمÒة سض -ل-ي-م ‘ ،أشض-غ-ال ذأت أل-ل-ج-ن-ة
خÓل ألفÎة أŸمتدة من  2إأ 10 ¤من ألشضهر
أ÷اري بالقاهرة.
كما سضيشضارك نفسس ألوفد ‘ مؤو“ر رؤوسضاء
ألŸÈانات ألفريقية أŸزمع عقده يومي  6و 7من
ألشضهر أ÷اري بجنوب إأفريقيا.

 ⁄تسشجل أاية خسشائر بششرية ‘ انتظار التحقيق

حريق مهول يلتهم غابة جبل الوحشش بقسضنطينة
تتواصشل منذ ليلة اأمسس جهود رجال
الإط -ف -اء م -ن اأج -ل اإخ-م-اد ح-ري-ق م-ه-ول
ششب ب -غ -اب-ة ج-ب-ل ال-وحشس ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة،
والذي تسشبب ‘ حريق األف الهكتارات
ب-اأكﬁ Èم-ي-ة ب-ال-ولي-ة واŸصش-نفة عاŸيا
والتي تعت Èرئة اŸدينة.
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ألنÒأن ألتهمت كل ما ياأتي بطريقها لتصضل
ل -ل -ط-ري-ق ألسض-ي-ار شض-رق غ-رب و–رق شض-اح-ن-ة
مركونة على حافة ألطريق ما سضبيب حالة هلع
Ÿسض-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق أل-ذي-ن أصض-ي-ب-وأ ب-ح-الت
أخ -ت -ن -اق ج-رأء أل-دخ-ان أل-ك-ث-ي-فـ م-ا أسض-ت-دع-ى
ت- - -دخ- - -ل ق- - -وأت أل - -درك أل - -وط - -ن - -ي أل - -ذي - -ن
أغ-ل-ق-وأل-ط-ري-ق ألسض-ي-ار م-نذ ألسضاعة أÿامسضة
مسض -اءأ م -ن عشض -ي -ة أمسس ل -غ -اي -ة ك -ت -اب-ة ه-ات-ه
ألأسض -ط -ر ،أ◊ري-ق وصض-ل ل-غ-اي-ة م-ن-ط-ق-ة ك-اف
ل -ك -ح -ل ألآه -ل-ة ب-السض-ك-ان وأل-ذي-ن ح-اصض-رت-ه-م
أل- -نÒأن م- -ا أسض- -ت- -دع- -ى ت- -دخ- -ل ك -ل أل -ق -وأت
لإخرأجهم من وسضط ألسضنة ألنÒأن.

هذأ و” تنصضيب خلية أزمة بع ÚأŸكان
نظرأ ◊جم أ◊ريق –ت أإشضرأف ألأم Úألعام
ل -ل -ولي -ة ،رئ -يسس أل -دي -وأن ،أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة،
ﬁافظة ألغابات ،أŸصضالح ألأمنية ،أين ”
وضض -ع خ-ط-ة ت-دخ-ل ب-تسض-خ Òج-م-ي-ع أل-وسض-ائ-ل
أŸادية وألبشضرية فضض Óعن موؤسضسضات ألولية
أŸدعمة برتل متحرك من ولية أم ألبوأقي
م-ت-ك-ون م-ن أع-وأن ووسض-ائ-ل أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
وﬁاف -ظ -ة أل -غ -اب -ات ،ح -يث ” نشض-ر ك-ل ه-ذه
أل- -وسض- -ائ- -ل أŸق -درة ب -ح -وأ‹  150أآل -ي -ة م-ن
شضاحنات وجرأرأت أإضضافة أإ 200 ¤عون من
ﬂت -ل -ف أل -رتب م -ع مسض-اه-م-ة أŸوأط-ن Úم-ن
أÓÿي -ا أÛاورة وم -ق -اولت ألأشض -غ -ال وذلك
على مسضتوى كل بوؤر أ◊ريق.
و ⁄يسضجل أية خسضائر بشضرية ‘ أ◊ريق
باسضتثناء ألتهام أإسضطبل Ÿوأطن به  6أبقار‘ ،
أن -ت -ظ -ار ت -دع -ي -م ح -ظÒة أل-ت-دخ-ل ب-ط-ائ-رت-ي
هيلوكب Îأÿاصضة.
أ÷دير بالذكر ،أن أ◊ماية أŸدنية ⁄
ترسضل أي بيان فيما يخصس تدخلها.

عيد األضضحى يوم األحد  11اأوت
أاع- -ل- -نت وزارة الشش- -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة
لوقاف ‘ ،بيان لها أاول أامسس ،،أان
وا أ
لضش -ح-ى اŸب-ارك سش-ي-ك-ون ي-وم
ع -ي -د ا أ
لحد  11أاوت.
ا أ
أوضض - - -ح ذأت أŸصض- - -در أن ي- - -وم (غ- - -د)
أ÷معة هوغرة ذي أ◊جة  1440هجري أي
أمسس ،وأن وقوف أ◊جاج بعرفة سضيكون
يوم ألسضبت ألتاسضع من ذي أ◊جة أŸوأفق لـ

 10أغسض- - - -طسس ،مشضÒأ إأ ¤أن- - - -ه «يسض - - -ن
للمسضلم Úصضيام هذأ أليوم Ÿا صضح عن
رسضول ألله صضلى ألله عليه وسضلم».
وباŸناسضبة ،تتقدم وزأرة ألشضؤوون ألدينية
وأألوق- -اف ب- -ت- -ه- -ان -ي -ه -ا إأ ¤ك -اف -ة ألشض -عب
أ÷زأئري ،دأعية ألله عز وجل أن «يعيده
علينا وعلى أألمة ألإسضÓمية قاطبة Ãزيد
من أ Òÿوأليمن وألÈكات.
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ألسسبت  03أوت  2019م
ألموأفق لـ  02ذي ألحجة  1440هـ

دخول جامعي يحارب فيه كل أششكال ألفسشاد ،بوزيد:

التحاق  271623طالب جديد ،واعتماد ا’‚ليزية ’ يعني إاقصصاء الفرنسصية
رفع كفاءة أاعضصاء هيئة التدريسص والرقمنة كل الرهان

يشش -ه -د أل -دخ -ول أ÷ام -ع -ي أل -ق-ادم
– 2020 - 2019ولت عميقة“ ،سس
ك - - -ل أ÷وأنب أل - - -ب - - -ي - - -دأغ- - -وج- - -ي- - -ة
أوأÿدم -ات -ي -ة ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق بشش-ؤوون
لسشاتذة ،تزأمنا مع ألتحول
ألطلبة أوأ أ
أل -ذي تشش -ه -ده أل-بÓ-د م-ن-ذ ح-رأك 22
فيفري ألفارط ،وهوما يقتضشي حسشب
وزي-ر أل-ت-ع-ل-ي-م ألعا‹ وألبحث ألعلمي
م -ق -ارب-ة ج-دي-دة ‘ تسش-ي Òم-ؤوسشسش-ات
أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ت-ع-ت-م-د ع-لى ﬁاربة
ألفسشاد بكل أششكاله.

جÓل بوطي
تصسوير :فوأز بوطارن
ت- -ت- -م- -ث- -ل أŸق -ارب -ة أ÷دي -دة ‘ تسس -يÒ
أل -ق -ط -اع حسسب أل -وزي -ر أل -ط -يب ب-وزي-د ‘
ﬁارب -ة أل -فسس -اد أŸسس -تشس -ري ‘ أل -ق -ط -اع
’خÒة بسسبب غياب رؤوية
خÓل ألسسنوأت أ أ
’م-اك-ن أ◊سس-اسس-ة
ت -نصس -يب أŸسس-ؤوول ‘ Úأ أ
لتسسي Òأحد أهم ألقطاعات ‘ ألبÓد ،وأكد

’ول - -وي - -ات ه - -ي إأ‚اح أل - -دخ- -ول
أن أو ¤أ أ
أ÷امعي  ،2020 - 2019ألذي يشسهد ألتحاق
 271623طالب جديد.
شسهدت ألندوة ألوطنية للجامعات ألتي
ت - -رأسس - -ه - -ا أل - -وزي - -ر،أمسضÃ ،ق - -ر أل- -وزأرة
ب-ال-ع-اصس-م-ة م-ن-اقشس-ة ع-دة قضس-اي-ا حسس-اسس-ة
’ول
وغامضسة كان قد طرحها أŸسسؤوول أ أ
عن قطاع ألتعليم ألعا‹ منذ توليه أ◊قيبة
ألوزأرية ،حيث أكد ‘ ندوة صسحفية عقدها
ع -ل-ى أل-ه-امشض ب-خصس-وصض أسس-ت-ع-م-ال أل-ل-غ-ة
’جنبية ‘ أ÷امعات أنه لن يتم ألتخلي
أأ
ع- -ن أل- -ف- -رنسس- -ي- -ة ول- -ك- -ن دع -ا إأ ¤ت -ع -زي -ز
أ’‚ليزية فقط ،وهوما يؤوشسر على فهم
خاطئ لتصسريحات سسابقة له.
برر بوزيد هذأ ألتوجه إأ ¤نتائج سسÈ
’رأء أل - - -ذي ق - - -امت ب - - -ه أل - - -وزأرة ح- - -ول
أآ
أŸوضس -وع ،إأضس -اف -ة إأ ¤تسس-ج-ي-ل إأق-ب-ال م-ن
ألطلبة عليها ،وكذلك كون أ’‚ليزية لغة
’جانب
عاŸية يتم بها أسستقطاب ألطلبة أ أ
أل -ذي -ن ي -وف -ون مصس -درأ م -ال -ي -ا ل -ل-ج-ام-ع-ة،
موضسحا أن أÛالسض ألعلمية سستقيم نتائج

أل -درأسس -ة أŸت -وصس -ل إأل-ي-ه-ا وك-ي-ف-ي-ة ت-ع-زي-ز
أ’‚ليزية مسستقب.Ó
فيما يتعلق بالتحضس Òللدخول أ÷امعي
أ÷دي -د أك -د أن أل -ق -درأت أل -ب -ي-دأغ-وج-ي-ة
أŸتوقع توفÒها سستسسمح نظريا باسستقبال
ح -وأ‹  1.8م-ل-ي-ون ط-الب ب-اسس-ت-عمال ،كما
’ط-ع-ام أسس-تÓ-م
’ي-وأء وأ إ
سس-ت-ع-رف ق-درأت أ إ
خÓل نفسض ألفÎة  51 370سسرير لرفع
’ي- - - -وأء إأ 658 600 ¤سسرير.
ق - - - -درأت أ إ
وب -خصس -وصض أŸشس -اري -ع أŸق-رر أسس-تÓ-م-ه-ا
–سسبا للدخول أ÷امعي أŸقبل شسدد على
وج -وب ت -ف -ع -ي -ل خ Ó-ي-ا أل-ت-نسس-ي-ق أŸك-ل-ف-ة
Ãت -اب -ع -ة أ‚از أŸنشس -آات أ÷ام -ع -ي-ة ع-ل-ى
أŸسستوى أÙلي.
‘ م - -ق - -اب - -ل ذك- -ر ‘ ›ال أل- -ت- -أاطÒ
ألبيدأغوجي قدر ألوزير ألتعدأد أ◊قيقي
Óسس-ات-ذة وأل-ب-اح-ث ÚأŸت-وفرين بـ61 161
ل -أ
’سسÓك وألÎتيب،
موزع Úعلى ﬂتلف أ أ
’ج-م-ا‹
م-ت-وق-ع-ا أن ي-رت-ف-ع ه-ذأ أل-ت-ع-دأد أ إ
Óسساتذة ألباحث Úبدأية أŸوسسم أ÷امعي
ل أ
ألقادم إأ 62 958 ¤وذلك بعد أنتهاء عمليات
أل-ت-وظ-ي-ف أÿارج-ي أ÷اري-ة ع-ل-ى مسس-توى
مؤوسسسسات ألتعليم ألتعا‹.
ك -م -ا شس -دد وزي -ر أل -ت -ع -ل -ي-م أل-ع-ا‹ ع-ل-ى
ضسرورة موأصسلة أŸسسعى ألرأمي إأ ¤رفع
كفاءة أعضساء هيئة ألتدريسض ’سسيما عÈ
’سساتذة حديثي ألوظيفة
موأصسلة تكوين أ أ
إأ ¤جانب تعزيز عملية تكوين أŸكون Úمن
خÓل ألÈنامج ألوطني أ’سستثنائي ألذي ”
إأع-ادة ت-نشس-ي-ط ط-ب-ع-ت-ه أل-ث-ان-ية على قوأعد
وشسروط جديدة.
وع -ل -ى مسس -ت -وى أل -ت -ك-وي-ن ‘ أل-دك-ت-ورأه
أوضسح بأانه ” فتح ألدورة ألسسنوية ’سستقبال
ع-روضض أل-ت-ك-وي-ن لÓ-ل-ت-ح-اق بالطور ألثالث
خÓل أبريل  2019حيث “يزت هذه ألدورة
برقمنة ›مل ألعمليات ذأت ألصسلة بدأرسسة
عروضض ألتكوين وملفات أÎŸشسح Úحيث
” تسسجيل نحو 800عرضض تكوين أحليت
على أللجنة ألوطنية للتأاهيل للبت فيها.

” ألتكفل بهم من طرف رئاسشة أ÷مهورية

 120شصخصص من اŸسصن ÚواŸعوزين توجهوا إا ¤البقاع اŸقدسصة
فريق إاداري وطبي Ÿرافقة ا◊جاج طيلة  31يوما
وسشط أجوأء ألفرحة وألزغاريد أنطلق،
أم - - -سس 120 ،شش - -خصش- -ا م- -ن ف- -ئ- -ات أŸسش- -نÚ
وأŸع -وزي -ن أŸت -ك -ف -ل ب -ه -م م-ن ط-رف رئ-اسش-ة
لدأء مناسشك أ◊ج لهذأ ألعام،
أ÷مهورية أ
ح-يث أدخ-لت أل-ف-رح-ة وألسش-رور ع-ل-ى قلوب
ألكثÒين ألذين  ⁄تسشعفهم ألظروف على
لسشÓم.
إأتيان ألركن أÿامسس من أ إ

خالدة بن تركي
قالت ألدألية خÓل إأشسرأفها رفقة وزيرة ألبيئة
وألطاقات أŸتجددة فاطمة ألزهرأء زروأطي على
مأادبة غدأء على شسرف أ◊جاج أŸتوجه Úإأ¤
ألبقاع أŸقدسسة بفندق جاردي بباب ألزوأر ،أن
ألوزأرة –رصض على إأ‚اح ألعملية وضسمان إأقامة
طيبة للوفد ألبالغ عدده  120شسخصسا منهم  36إأمرأة

و 84رج ÓتÎأوح أعمارهم ما ب 60 Úو 70سسنة من
كل و’يات ألوطن ،وهي أŸبادرة ألتي أسستفاد منها
م -وأط -ن -ون م -ن أسس -ر ﬁروم-ة أوﬁدودة أل-دخ-ل،
وك -ذأ م-ق-ي-م-ون ب-دور أأ’شس-خ-اصض أŸسس-ن Úح-رصض
أل -وزأرة ع -ل -ى ضس -م -ان رأح -ة أ◊ج -اج ط -ي -ل -ة فÎة
إأقامتهم بالبقاع أŸقدسسة أي مدة  31يوما Ãا فيها
يومي ألذهاب وأإ’ياب وبتأاط Òفريق إأدأري وطبي
يتكون من  7أفرأد مزودين بالعتاد ألطبي ألÓزم
Óسسعافات أأ’ولية للعÓج،
وأأ’دوية ألتي تسستعمل ل إ
باإ’ضسافة إأ ¤أسستفاد تهم من معاشض كامل خÓل
تأادية أŸناسسك وحقائب شسخصسية –توي على كل
مسستلزمات أ◊ج.
وأضس - -افت أن مصس- -ال- -ح أل- -وزأرة ع- -م- -لت ع- -ل- -ى
أŸسس- -ت- -وى أŸرك- -زي وأÙل- -ي وب- -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ألسس -ل -ط -ات أÙل -ي-ة ÷م-ي-ع أل-و’ي-ات م-ن-ذ أشس-ه-ر
’تخاذ أإ’جرأءأت أإ’دأرية وألطبية Ÿرأفقة من

ÓسسÓم،دأعية إأياهم
فازوأ بأادأء ألركن أÿامسض ل إ
أن يكونوأ سسفرأء لبلدهم ‘ تلك أأ’ماكن ألطاهرة
ألتي تسستدعي أ’لتزأم باÿلق أإ’سسÓمي ألرفيع ‘
ألتعامل مع إأخوأنهم أ◊جاج وألتعاون وألتضسامن
ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م وأ’ل-ت-زأم ب-إارشس-ادأت ونصسائح ألفريق
أŸرأف- -ق ل- -ه -م إ’ع -ط -اء صس -ورة ط -ي -ب -ة ع -ن أ◊اج
أ÷زأئري و“ثيل أ÷زأئر أحسسن “ثيل.
وتوجهت أ◊اجة طيار جميلة ‘ كلمة ألقتها
باŸناسسبة ونيابة عنهم بالشسكر وألعرفان للسسلطات
أŸعنية ألتي مكنتها من ألقيام بهذأ ألركن ألعظيم
أل- -ذي ح -رم -ت -ه -م م -ن -ه أل -ظ -روف،إأ ¤ج -انب ف -وج
أ◊ج -اج أل -ذي -ن –دثت إأل -ي-ه-م «ألشس-عب» أŸب-ادرة
ألتي سسمحت لهم بأادأء مناسسك أ◊ج ،وهوما أكدته
إأحدى أ◊اجات من و’ية مسسيلة من عائلة معوزة
ألتي شسكرت ألسسلطات على أ’لتفاتة ألطيبة ،إأ¤
جانب أحد أ◊جاج من دأر أŸسسن Úببلعباسض.

فليون خÓل حفل تكر‚ Ëباء أŸؤوسشسشات ألعقابية بالقليعة:

نتائج امتحانات النز’ء ‰وذجية ‘ اأ’نظمة العقابية

ثّمن أŸدير ألعام لإدأرة ألسشجون وأإعادة
ألإدماجﬂ،تار فليون ،أول أمسس Ãوؤسشسشة
أإعادة ألÎبية وألتاأهيل بالقليعة،ألنتائج
أل- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ة أÙصش- -ل ع- -ل- -ي- -ه -ا ‘ شش -ه -ادت -ي
ألبكالوريا وألتعليم أŸتوسشط،معتÈأ أإياها
‰وذجية ‘ ألأنظمة ألعقابية ع Èألعا.⁄

ألقليعة :علي ملزي
ق -ال ﬂت -ار ف -ل-ي-ون ‘ م-ع-رضض ت-ع-ل-ي-ق-ه ع-ل-ى
أل - -ن - -ت - -ائ - -ج أÙصس - -ل - -ة م- -ن ن- -ز’ء أŸوؤسسسس- -ات
أل-ع-ق-اب-ي-ة ،أّن-ه-ا ب-لغت حدود  47ب-اŸائ-ة بالنسسبة
للبكالوريا و 42باŸائة بالنسسبة لشسهادة ألتعليم
أŸت -وسس -ط ،م-ع-تÈأ أي-اه-ا جّ-د م-ت-مّ-ي-زة ب-اع-ت-ب-ار
أل -ع -م -ل وأل -ت -ع ّ-ل-م دأخ-ل ه-ذه أŸوؤسسسس-ة ي-ق-تضس-ي
جهودأ أك Èوتركيزأ أوفر و أّن ألعديد من ألدول
أŸتطورة ’ “لك هذه أ’أعدأد من ألناجح.Ú
ع -ن قضس -ي -ة م -وأصس -ل -ة أل -ن -اج -ح ‘ Úشس -ه-ادة
ألبكالوريا لدرأسستهم أ÷امعية ،أشسار فليون أ¤
أّن عّدة فرصض تبقى مطروحة بحيث أّنه Áكن
أل-تسس-ج-ي-ل ب-ج-ام-ع-ة أل-ت-ك-وي-ن أŸت-وأصس-ل بالنسسبة
للذين ’ تزأل عقوبتهم طويلة أŸدى ،كما Áكن

ل -غÒه -م أ’سس -ت -ف -ادة م-ن أل-ع-ط-ل-ة أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة
وأل- -تسس- -ج- -ي- -ل ب- -ا÷ام- -ع- -ة ب- -ع -د سس -ن -ة أوسس -ن -تÚ
مسستظهرين وضسعيتهم ألسسابقة.
ما Œدر أ’شسارة أليه أّن ألذين ‚حوأ ‘
شسهادة ألبكالوريا من ألنز’ء من ذي قبل،تخلوأ
ع -ن ظ -وأه -ر أل -ع -ن-ف وأ’ج-رأم بصس-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة -
ب -حسسب ف -ل -ي -ون ،-مشسÒأ أ ¤أّن أل -ع -دي -د م -ن-ه-م
أصس- -ب- -ح- -وأ ﬁام Úوأإط- -ارأت ك- -ف -اة Ãوؤسسسس -ات
خاصسة أثبتوأ ‚احهم Ãسستقبل مضسمون ووكسسب
شس- -ري- -ف .وم- -ن ث ّ-م ف -اإّن أإدأرة ألسس -ج -ون تشس ّ-ج -ع
أŸب -ادرأت أل -رأم -ي -ة أ ¤دع -م أل -ت-ك-وي-ن وأل-ت-عّ-ل-م
وأ’دماج بحيث أحصست أŸوؤسسسسات ألعقابية عÈ
ألوطن خÓل أŸوسسم أ◊ا‹ أك Ìمن  40ألف
متمدرسض و أك Ìمن  41ألف مÎبصض ‘ ألتكوين
أŸهني وتسستلهم أإدأرة ألسسجون أ÷زأئرية منهج
ع -م -ل -ه-ا م-ن أŸرسس-وم أل-ذي أصس-دره أ’أم Òع-ب-د
أل -ق -ادر سس -ن-ة  1837وأŸت -ع -ل -ق بضس-رورة أحÎأم
حقوق ألسسجناء ‘ فÎة كان أ◊ديث فيها عن
ح -ق -وق أ’نسس -ان غ Òوأرد ع-ل-ى أ’طÓ-ق ل-ت-ب-ق-ى
أل- -ت- -ج- -رب- -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ه -ذأ أÛال رشس -ي -دة
ورأئدة.
‘ سسياق ذي صسلة كشسف مدير موؤسسسسة أإعادة

ألÎب -ي-ة وأل-ت-اأه-ي-ل ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ع-ن أحصس-اء 40417
مسسجل بالتعليم ألعام عﬂ Èتلف أŸوؤسسسسات
ألعقابية بالوطن مقابل  41463مسسج Óبالتكوين
أŸهني و أسسفرت هذه أ◊ركية عن ‚اح 1645
مÎشسحا للبكالوريا من ب 3650 ÚمسسجÃ Óعية
 1518ناجحا ‘ شسهادة ألتعليم أŸتوسسط من بÚ
 3735مسس- -ج ‘ ،Ó- -ح Úأّن ع- -دد أŸت -م -درسسÚ
أإجما’  ⁄يتجاوز عتبة  3165تلميذأ سسنة .2004
Œدر أ’شسارة أ ¤أنّ موؤسسسسة أإعادة ألÎبية
وأل -ت -اأه -ي -ل ب -ا’أغ-وأط أإح-ت-لت أŸرت-ب-ة أ’أو‘ ¤
شس-ه-ادة أل-ب-كاوريا بـ 146ن-اج-ح م-ت-ب-وع-ة ب-كل من
موؤسسسسات سسطيف وتاجنانت فيما جاءت موؤسسسسة
أع- -ادة ألÎب- -ي- -ة ل- -ع Úوسس -ارة ‘ أŸرت -ب -ة أ’أو¤
ب-ال-نسس-ب-ة لشس-ه-ادة أل-ت-ع-ليم أŸتوسسط بـ 138ناجح
متبوعة بكل من موؤسسسسات أوألبوأقي وألغزوأت.
وحصسل أحسسن نزيل ‘ شسهادة ألبكالوريا على
م-ع-دل ،15,25ف -ي -م-ا حصس-ل أحسس-ن-ه-م ‘ شس-ه-ادة
ألتعليم أŸتوسسط على  ،14,06أما أحسسن معدل
‘ ألتكوين أŸهني،فقد بلغ حدود  17 , 22من 20
ما يÈز أŸسستوى ألعا‹ ألذي بلغه ألنز’ء بالنظر
أ ¤ألظروف أŸوأتية ألتي سسهرت على توفÒها
أإدأرة ألسسجون.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تنفيذأ لسشÎأتيجية توسشيع أÙيطات أŸسشقية

حمام وعماري يؤوكدان على ا’قتصصاد ‘ مياه الري
اأ’من الغذائي يكسصب بعصصرنة الفÓحة وتنويع اإ’نتاج الوطني

أششرف وزير أŸوأرد أŸائية علي حمام Ãعية
وزير ألفÓحة ششريف عماريÃ ،عسشكر ،أمسس
لول ،ع - -ل - -ى ل - -ق - -اء وط - -ن- -ي ح- -ول ت- -ن- -ف- -ي- -ذ
أ أ
أسشÎأت- -ي- -ج- -ي -ة ت -وسش -ي -ع أÙي -ط -ات أŸسش -ق -ي -ة،
وششملت زيارة ألوزيرين أيضشا تفقد ألعديد من
مششاريع قطاع ألفÓحة وقطاع أŸوأرد أŸائية،
أسش- -ت -ه -لت Ãع -اي -ن -ة  9مسش-ت-ث-م-رأت فÓ-ح-ية
مسش-ت-ح-دث-ة م-ن ألرأضش-ي أل-ف-ائضش-ة عن طريق
ألمتياز ـ تسشتعمل ‘ نششاطها ألفÓحي تقنيات
ألسش -ق-ي أ◊دي-ث-ة ،وأخ-ت-ت-مت ب-ت-دشش Úووضش-ع
حيز أÿدمة سشهل غريسس أŸؤوهل وأÛهز على
مسشاحة  1200هكتار.

معسسكر /أم أ.Òÿسس
أكد حمام ‘ أللقاء ألوطني لدرأسسة مدى
تنفيذ أسسÎأتيجية توسسيع أŸسساحات أŸسسقية،
أن ألنهوضض بالقطاع ألفÓحي وعصسرنته يعد من
أ’ول -وي -ات أل -وط -ن -ي -ة،أ’ث -ره أل-ب-ال-غ ع-ل-ى أأ’م-ن
ألغذأئي ألذي يعد أحد أسسسض ألسسيادة ألوطنية،
م -وضس -ح -ا ،أن أŸرأف -ق -ة أل -ت -ق -ن -ي -ة ل -ل -ف Ó-حÚ
وأل -ت -نسس -ي -ق ب Úمصس -ال -ح أل -ق -ط -اع Úضس -روري -ة
ل -ت -ح-ق-ي-ق ره-ان ت-وسس-ي-ع أŸسس-اح-ات أل-فÓ-ح-ي-ة
أŸسسقية ،من خÓل عقلنة وترشسيد أسستغÓل
أŸوأرد أŸائ -ي -ة ’سس -ي -م -ا ت -لك أŸوج-ه-ة ل-ل-ري
ألفÓحي.
أضساف حمام أن بلوغ مليون Úمن أأ’رأضسي
ألفÓحية أŸسسقية –د ’بد من –قيقه من
أجل تنظيم وضسمان أسستقرأر أ’نتاج ألفÓحي،
أأ’مر ألذي يسستدعي أسستعمال تقنيات ألسسقي
أ◊ديث وأŸياه أŸسستعملة وأŸعا÷ة ‘ سسقي
أŸنتجات ألفÓحية باعتبارها موردأ مائيا ’
ينضسب.
ت-ن-ف-ي-ذأ ب-رن-ام-ج ت-وسس-ي-ع أ’رأضس-ي أل-فÓحية
أŸسسقية  ،أكد ألوزير أن ألدولة أ‚زت  80سسدأ
و 592منشسأاة حشسد وتعبئة أŸياه و 240ألف بئر
إأضس -اف -ة إأ ¤أل -ت -ح -وي Ó-ت أŸائ -ي-ة أل-كÈى و11
ﬁطة –لية ،يضساف إأليها ما هوقيد أ’‚از
من  5سسدود و 30بئر ‘ و’يات جنوبية لدعم
ألنشساط ألفÓحي ،من شسأانها حشسد أزيد عن 10
مليار م 3من أŸياه ٪70 ،منها تسستغل لتلبية
أحتياجات ألسسقي ألفÓحي.
كما أوضسح حمام أن ألنتائج أÙققة بقطاع
أŸوأرد أŸائ -ي -ة ل -ت -ل -ب -ي -ة أح -ت -ي-اج-ات أل-ق-ط-اع
ألفÓحي ،توأجه نقائصض عديدة تؤوثر سسلبا على
أŸوأرد أŸائ -ي -ة أŸت -اح -ة ’ ،سس -ي -م -ا م-ن ح-يث
ضس -ع -ف أسس-ت-ع-م-ال أ’ن-ظ-م-ة أŸق-تصس-دة ل-ل-م-ي-اه
بنسسبة  ٪50من ألفÓح Úألذين يعتمدون على
ألسسقي ألتقليدي وأسسلوب ألسسقي بالغمر ألهادر
Óبار
ل-ل-م-ي-اه ،إأضس-اف-ة إأ ¤أ’سس-ت-ع-م-ال أل-ف-ردي ل آ
وألÎدد ‘ أسستعمال أŸياه أŸسستعملة أŸعا÷ة
‘ ألزرأعة ألتي تسستغل منها  ٪15فقط من
ألقدرأت أإ’نتاجية ألوطنية.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أك -د وزي -ر أل -ف Ó-ح -ة شس -ري -ف
عماري،أن تعزيز أأ’من ألغذأئي ،رهان ’بد من
–قيقه من خÓل ألرفع من ألعرضض ألفÓحي
وعصسرنة و–ديث جهاز أإ’نتاج ألفÓحي مع
تثم Úكل ألشسعب ألفÓحية وأ’سستغÓل أأ’مثل
للموأرد أŸائية أŸتوفرة ،مشسÒأ إأ ¤أن ألÈأمج
ألتي نفذها ألقطاع تÈز أهتمام ألدولة وحرصسها
ع-ل-ى ت-ن-وي-ع أ’ق-تصس-اد أل-وط-ن-ي ،دأع-ي-ا إأطارأت
قطاع ألفÓحة وقطاع أŸوأرد أŸائية إأ ¤تعزيز
ألتنسسيق أÙلي ب Úألقطاع Úلبلوغ أأ’هدأف
أŸسسطرة منها تقليصض أ’سستغÓل أ◊ا‹ Ÿياه
ألسسقي ألفÓحي إأ.٪30 ¤
ك -م -ا ل -فت ع-م-اري إأ ¤أه-م-ي-ة أل-ت-نسس-ي-ق بÚ
ألوزأرت ،Úألذي أسسهم ‘ رفع مسساحة أأ’رأضسي
أŸسسقية ب Úسسنتي  2000و 2019من  350ألف
هكتار إأ ¤أزيد من  1,3مليون هكتار ،موضسحا
أن بلوغ  2مليون هكتار من أأ’رأضسي ألفÓحية
أŸسسقية من شسأانه أن يدعم إأسسÎأتيجية ألدولة
‘ –ق -ي -ق أأ’م -ن أل -غ -ذأئ -ي وت -ن-وي-ع أ’ق-تصس-اد
ألوطني ،غ Òأن شسروط –قيق ذلك لن تكون إأ’

بÎشس -ي -د وع -ق -ل -ن -ة أسس -ت -غ Ó-ل أŸوأرد أŸائ -ي -ة
وأل -ت-وج-ه ن-ح-وأسس-ت-غÓ-ل وت-ث-م Úم-ا ي-ع-ادل 400
مليون م 3من أŸياه أŸسستعملة.

...وأŸدير ألعام للغابات أكد
أنها مفÈكة

الصصور اŸتداولة حول نفوق حيوانات
جراء ا◊رائق ’ تخصص ا÷زائر

أكد أŸدير ألعام إ’دأرة ألغابات ‘ تصسريح
مقتضسب لـ»ألشسعب» ،أن ألصسور أŸتدأولة عÈ
وسس-ائ-ط أل-ت-وأصس-ل أ’ج-ت-م-اع-ي أŸت-علقة بنفوق
عدد من أ◊يوأنات جرأء أ◊رأئق ’ ،عÓقة لها
با÷زأئر ،مشسÒأ إأ ¤أن هذه ألصسور تظهر نوعا
من ألقردة ألذي يعيشض بالهند ومناطق أخرى ‘
ألعا ،⁄مضسيفا أن ألقرد أإ’فريقي ألذي تتميز به
بعضض غابات ألوطن ليسض له ذي.Ó
‘ ألسسياق ذأته ،أعرب نفسض أŸسسوؤول عن
أسسفه للحرأئق ألتي شسبت ع Èعديد و’يات
ألوطن –ت تأاث Òدرجات أ◊رأرة ،مشسÒأ إأ¤
أن هذه أ◊رأئق مسست نحو 7أ’ف هكتار من
ألغطاء ألغابي ع 38 Èو’ية.
صسرح أŸسسؤوول أن تفاصسيل إأضسافية سسيقدمها
خÓل لقاء صسحفي هذأ أ’ثن.Ú
وكان أŸدير ألعام إ’دأرة ألغابات ،قد أشسرف
يوم أÿميسض Ãعية وزير ألفÓحة ووزير أŸوأرد
أŸائ -ي -ة ب -غ -اب -ة أل-زق-ور Ãعسس-ك-ر ،ع-ل-ى إأطÓ-ق
إأشسارة أ’نطÓق ألرسسمية لعمل ألرتل أŸتنقل
Ÿك -اف-ح-ة ح-رأئ-ق أل-غ-اب-ات ،ح-يث ي-ع-ت Èأل-رت-ل
أŸتنقل إأضسافة قيمة وجديدة من نوعها لفائدة
قطاع ألغابات ،يتشسكل من  8مركبات رباعية
ألدفع ›هزة ،يشسمل عملها  4و’يات غربية من
بينها و’ية معسسكر.

وعود بالتدخل لسصلت سصد فرقوق
دعا ألفÓحون وعدد من منتجي أ◊مضسيات
بسسهل هÈة باÙمدية وزير أŸوأرد أŸائية
إأ ¤ألتدخل لتمك ÚأŸنطقة من مشسروع سسلت
سسد فرقوق أŸتوحل تنفيذأ لوعود وزير أŸوأرد
أŸائية ألسسابق.
أكد ألفÓحون أن دعوة ألوزأرة إأ ¤ترشسيد
أسستغÓل أŸياه أŸسستعملة ‘ ألسسقي وألذهاب
نحوأسستعمال تقنيات ألسسقي أ◊ديثةÁ ’،كن
أن تكون معقولة ‘ ظل شسح أŸياه وأ÷فاف
ألذي يهدد سسهل هÈة ألذي أسستهلك مبالغ مالية
ضس -خ -م -ة ل -ق -اء ت -اه-ي-ل-ه وŒه-ي-زه ،دون أن ت-و‹
ألسسلطات أŸركزية أهمية Ÿطلب سسلت ألسسد
ألذي Áون هذأ أÙيط أŸسسقي.
ورد حمام على أنشسغا’ت ألفÓح Úبالقول،
أن مصسا◊ه سستوأصسل تنفيذ كافة ألقرأرأت ألتي
أت - -خ - -ذت ‘ وقت سس- -اب- -ق ،م- -ؤوك- -دأ ‘ سس- -ي- -اق
تصسريحه أن سسلت سسد فرقوق من أأ’وحال يكلف
ألدولة مبالغ طائلة ‘ حال تكفلت شسركة أجنبية
بالعملية ،مشسÒأ إأ ¤أن شسركة وطنية سستتكفل
بالعملية فور جاهزية آأ’ت ألسسلت أ÷زأئرية
ألصس -ن -ع ،وه -وأأ’م -ر أل -ذي ي -ن -ت -ظ -ره أل -فÓ-حÚ
Ãحيط هÈة على أحّر من أ÷مر ،بعد طول
أنتظار لتنفيذ وعود ألوزير حسس Úنسسيب.
وعلى ما يبدو ،فإان تأاخر مشسروع سسلت سسد
فرقوق،بقي قيد إأجرأءأت إأدأرية منذ نحو سسنة
أوي -زي -د م -ن ق -رأر أل-وزي-ر ألسس-اب-ق ،ب-اع-ت-ب-ار أن
أŸشسروع تشسرف عليه ألوكالة ألوطنية للسسدود
وألتحويÓت أŸائية ألكÈى.
وبحسسب أŸعطيات أŸوثوقة أŸتوفرة ،فإان
أل-وك-ال-ة وب-ع-د ت-ع-ي ÚأŸؤوسسسس-ة أŸك-ل-ف-ة بعملية
ألسسلت وأسستفاءأ ’جرأءأت منح أŸشسروع⁄ ،
تصسادق بعد على قرأر إأطÓق أأ’شسغال Ãوقع
سس -د ف -رق -وق ،أأ’م -ر أل -ذي ي -ت -ذم -ر م -ن -ه ك-ثÒأ
ف Ó-ح -وﬁي -ط هÈة وي -دع-ون ‘ شس-أان-ه ت-دخ-ل
ألقائم Úعلى تسسي Òشسؤوون أ◊كومة أ◊الية.
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السسبت  0٣أاوت  2019م
الموافق لـ  02ذي الحجة  1440هـ

عÈوا عن ارتياحهم للتزام ا÷يشس Ãرافقة مطالب الشسعب اŸشسروعة

األحزاب ترى ‘ ا◊وار الوطني الشضامل ﬂرج ا÷زائر إا ¤بر األمان
رفضض أاية أامÓءات وشضروط مسضبقة لإÓنخراط ‘ مسضعى التوافق السضياسضي

لح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة
ت -ب -اي -نت م -واق-ف ا أ
لخ Òلنائب وزير الدفاع
حول اÿطاب ا أ
ال -وط -ن -ي رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن-ي
الشسعبي الفريق أاحمد قايد صسالح ،الذي
أاع -رب ف -ي -ه ع -ن “ن -ي -ات-ه ب-ن-ج-اح مسس-ع-ى
ا◊وار ال-وط-ن-ي «ب-ع-ي-دا ع-ن أاسس-ل-وب وضسع
الشسروط اŸسسبقة».
‘ هذا الصسدد ،أاشساد حزب جبهة التحرير
الوطني ‘ بيان له ،بكلمة الفريق قايد صسالح
خÓل إاشسرافه على حفل تكر Ëأاشسبال األمة
اŸتفوق ‘ Úشسهادة البكالوريا وشسهادة التعليم
اŸتوسسط دورة  ،2019داعيا الطبقة السسياسسية
والشس -خصس -ي -ات ال -وط -ن-ي-ة واÛت-م-ع اŸد Êإا¤
«ال -ت -ن -اغ -م م-ع ه-ذا اŸسس-ت-وى م-ن ال-وع-ي ال-ذي
أاظ -ه -ره ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي م-ن-ذ ب-داي-ة
األزمة».
اعت Èا◊زب أان «الدعوة إا ¤حوار وطني
شسامل إلنهاء األزمة وإاعÓن الدولة التزامها بكل
ﬂرجاته ،ل Áكن أابدا أان يكون ذريعة لتلقي
إامÓءات أاو شسروط مسسبقة للمشساركة ‘ هذا
ا◊وار ،ك - -م- -ا أان ﬁاولت ال- -ت- -أاث Òع- -ل- -ى سسÒ
العدالة يتنافى “اما وبناء دولة العدل والقانون
التي يطالب بها ا÷زائريون».
وف -ي -م -ا أاع-رب ع-ن «ارت-ي-اح-ه ل-ت-ح-ق-ق أاغ-لب

اŸطالب الشسعبية بفضسل التزام ا÷يشش الوطني
الشس -ع -ب -ي Ãراف -ق -ة ا÷زائ -ري ‘ Úم -ط -ال -ب -ه-م
اŸشسروعة وحماية العدالة وضسمان اسستمرارية
مؤوسسسسات الدولة» ،أاكد ا◊زب موقفه الداعي
«لع -ت -م -اد مسس -ار ا◊وار ل -ت -ج -اوز األزم-ة ال-ت-ي
تشس -ه -ده -ا ال -ب Ó-د» وأاشس -اد بـ»ال -ت -زام م-وؤسسسس-ات
الدولة بتوف Òكل الشسروط الضسامنة لنطÓق
حوار مسسؤوول يفضسي إا ¤توافق وطني للذهاب
إا ¤انتخاب رئيسش ا÷مهورية ‘ أاقرب اآلجال».
وجدد ا◊زب اسستعداده «للمسساهمة بكل قوة
وإايجابية ‘ جهود ÷نة ا◊وار الوطني» ،داعيا
إا ¤احÎام «رموز ا÷مهورية والثوابت اŸكرسسة
‘ الدسستور وإابعادها عن ا÷دل السسياسسوي أاو
اإليديولوجي».
وم -ن ج -ه -ت -ه ،ث -م -ن ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
الدÁقراطي ما ورد ‘ كلمة الفريق قايد صسالح
«من أافكار تتسسم بالوضسوح وتؤوكد الثبات على
اŸواقف التي سسبق أان ع Èعنها ‘ أاك Ìمن
م- -ن- -اسس- -ب- -ة م -ن الل -ت -زام ب -اإلط -ار ال -دسس -ت -وري
وا◊فاظ على مؤوسسسسات الدولة ورفضش اŸنطق
الذي يقود البÓد نحو اÛهول وتغليب روح
ا◊وار على النسسياق وراء األفكار التي ل تخدم
الوطن».
وقال ا◊زب ‘ بيان له ،أان «مباركة قيادة

ا÷يشش لهيئة ا◊وار الوطني ،هي تأاكيد على أان
Œاوز ال- - - - - -وضس - - - - -ع ا◊ا‹ Áر ع Èا◊وار بÚ
ﬂت - -ل - -ف ال - -ف - -اع- -ل ‘ Úال- -واق- -ع السس- -ي- -اسس- -ي
والجتماعي دون غÒه للوصسول إا ¤تشسكيل هيئة
Óشس -راف ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م وم -راق -ب -ة
وط- -ن- -ي- -ة ل - -إ
النتخابات».
وشس -دد ع -ل -ى أان «ه -ي-ئ-ة ا◊وار م-ط-ال-ب-ة ب-أان
Œع -ل م -ن اسس -ت -ق-رار م-ؤوسسسس-ات ال-دول-ة ج-وه-ر
عملها وعدم الÎكيز على مسسائل ل تشسكل عمقا
ÓصسÓحات اŸأامولة ،انطÓقا من أان مطالب
لإ
الشسعب تتحقق بصسورة تدريجية ،كما أان بلوغ
األه- -داف ال- -قصس- -وى Áر ع Èان -ت -خ -اب رئ -يسش
للجمهورية يكون من صسÓحياته ترجمة تطلعات
الشسعب».
كما قاسسم ا◊زب نظرة قيادة ا÷يشش إا¤
«العدالة وأان أاي تدخل ‘ عملها هو مسساسش
بسسلطتها واسستقÓلية أاحكامها» ،داعيا كل القوى
السس- -ي- -اسس -ي -ة واÛت -م -ع اŸد Êوالشس -خصس -ي -ات
الوطنية إا« ¤ضسرورة توظيف رصسيدها ‘ خدمة
الوطن وخÈتها ‘ مؤوسسسسات الدولة وŒاوز كل
العتبارات لتظل ا÷زائر فوق كل اعتبار».
وباŸقابل ،انتقد رئيسش حزب التجمع من
أاجل الثقافة والدÁقراطية ﬁسسن بلعباسش‘ ،
م -نشس -ور ع -ل-ى صس-ف-ح-ت-ه ‘ ف-ايسس-ب-وك« ،رفضش»
الفريق قايد صسالح «الوعود التي قدمت ألعضساء
ال- -ه -ي -ئ -ة» ب -خصس -وصش إاج -راءات ال -ت -ه -دئ -ة و ‘
مقدمتها اإلفراج عن سسجناء الرأاي.
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاك -د رئ-يسش ح-زب ج-ي-ل ج-دي-د
جي ‹Óسسفيان ع Èصسفحته على الفايسسبوك ،أان
ا◊زب «سسÒفضش أاي ح - - -وار ب - - -دون Œسس- - -ي- - -د
الشسروط اŸسسبقة للتهدئة والنفتاح السسياسسي
وذلك وفاء للتزاماته اŸعلنة».
وق- -ال أان- -ه «م- -ن ال- -واضس- -ح أان شس- -روط ح -وار
سسياسسي حقيقي وهادئ غ Òمتوفرة حتى اآلن
وتبدو األذهان غ Òمهيأاة للتنازلت اŸتبادلة
والنسسداد أاصسبح حقيقة» ،معربا عن أاسسفه من
أان «اŸواق - -ف اŸتصس- -ل- -ب- -ة ت- -ط- -غ- -ى ‘ ال- -وقت
الراهن».

لزمة
مسستعدة للمشساركة ‘ اقÎاحات حلول للخروج من ا أ

جمعية اŸقاول Úا÷زائري Úتثمن مسضعى ا◊وار الوطني
ث-م-ن أاعضس-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-عامة للمقاولÚ
ا÷زائ- -ري Úمسس- -ع- -ى رئ- -يسس ال -دول -ة ع -ب -د
ال - -ق - -ادر ب- -ن صس- -ال- -ح ‘ ال- -ل- -ج- -وء إا ¤ا◊وار
Óزمة
ال-وط-ن-ي ال-ذي ي-ع-ت Èا◊ل ال-وح-يد ل أ
السس- -ي -اسس -ي -ة ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ال -ب Ó-د م -ن -ذ 24
أاسس -ب -وع ،ت -اب -عت خÓ-ل-ه-ا ع-ن ك-ثب ›ري-ات
السساحة السسياسسية.

خالدة بن تركي
اسستحسسنت ا÷معية كشسركاء اجتماعي ‘ Úبيان
–صسلت « الشسعب» على نسسخة منه كل اŸبادرات

الوطنية وا÷هود إل‚اح ا◊وار Ãا فيه الصسÓح
ل -ل -ب Ó-د واŸؤوسسسس-ات ا÷زائ-ري-ة  ،م-ع-تÈي-ن ت-ب-ن-ي
أاسسلوب ا◊وار من األسساليب ا◊ضسارية للخروج من
األزمة إا ¤بر األمان ،مؤوكدة أان –قيق ا◊وار
ا◊قيقي ل يكون إال بتوف Òالضسمانات والشسروط
الكفيلة بإا‚احه.
بخصسوصش الطرق واألسساليب الناجعة لذلك أاكد
ذات البيان على ضسرورة ضسمان عمل هيئة ا◊وار
بعيدا عن كل الضسغوطات التي –ول دون ذلك
وتÎك ال -ب Ó-د ت -ت-خ-ب-ط ‘ األزم-ة ال-ت-ي اسس-ت-م-رت
ق -راب -ة  6أاشس -ه -ر خ -رج خ Ó-ل -ه -ا الشس -عب وط -الب

بشس-خصس-ي-ات “ث-ل-ه وت-ع Èع-ن م-ط-ال-ب-ه السس-ي-اسس-ي-ة
الجتماعية والقتصسادية التي ل Áكن أان تكون إال
ببناء دولة دÁقراطية .
أاب-رزت ا÷م-ع-ي-ة أاه-م-ي-ة الن-ت-خ-اب-ات الرئاسسية
التي تعت Èاıرج ا◊قيقي اŸع Èعنه من طرف
أاغلبية الشسعب ا÷زائري الذي يسسعى إا ¤بناء دولة
ج -دي -دة ،وه -ذا م -ن خ Ó-ل ت -وف Òك -ل الضس -م-ان-ات
إل‚اح-ه-ا اسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-م-ط-الب الشس-ع-ب-ي-ة  ،مبدية
اسس- -ت- -ع- -داده- -ا ال- -ك- -ام- -ل ل- -ل- -مشس -ارك -ة ‘ اع -ط -اء
القÎاحات وا◊لول للخروج من األزمة التي “ر
بها البÓد منذ تاريخ  22فÈاير اŸاضسي .

رحبت بالشسخصسيات التي ل Íنداء الوطن

الهيئة الوطنية تقرر الشضروع الفوري ‘ ا◊وار الوطني
قررت الهيئة الوطنية للحوار و الوسساطة
الشسروع الفوري ‘ مباشسرة ا◊وار الوطني
لعÓن عنها لحقا»،
وفقا لرزنامة «سسيتم ا إ
حسسب م- -ا أاع- -ل- -نت ع -ن -ه ذات ال -ه -ي -ئ -ة ،ي -وم
اÿميسس ‘ ،بيان لها.
‘ بيان توج الجتماع الذي عقدته صسباح
ال -ي -وم ب -رئ -اسس -ة م-نسس-ق-ه-ا ك-ر Ëي-ونسش ،شس-ددت
لعÓن عنها
لجراءات التي ” ا إ
الهيئة على أان ا إ
لول تبقى ضسمن ﬂرجات ا◊وار
‘ البيان ا أ

مؤوكدة على أان «مصسلحة الوطن فوق ا÷ميع».
كما رحبت أايضسا بالشسخصسيات الوطنية التي
«لبت نداء الوطن ‘ هذه الظروف الصسعبة بكل
لعÓن
قناعة وروح مسسؤوولية» ،و التي «سسيتم ا إ
عن أاسسمائها لحقا».
لشسارة إا ¤أان هذا الجتماع عرف
Œدر ا إ
إاعÓن كر Ëيونسش اسستقالته من رئاسسة الهيئة ،و
ه- -ي اÿط- -وة ال- -ت- -ي رفضس- -ه- -ا أاعضس -اء ال -ه -ي -ئ -ة
لجماع» ،و هذا «بناء على رغبة العديد من
«با إ

الشسخصسيات و اŸنظمات وا÷معيات و اÛتمع
اŸد Êونشس- -ط- -اء ا◊راك ‘ ﬂت- -ل- -ف ولي- -ات
ال -وط -ن ال -ذي -ن “سس -ك -وا Ãب-دأا ا◊وار ال-وط-ن-ي
لزم -ة ‘ أاق -رب
اŸع- -ل- -ن ع- -ن- -ه ل- -ل -خ -روج م -ن ا أ
لجال».
اآ
وإازاء ذلك و «شسعورا بروح اŸسسؤوولية Œاه
الله ثم الوطن ،والثقة التي وضسعها أاعضساء الهيئة
‘ شسخصسه» ،قبل السسيد يونسش السستمرار ‘
مهامه ،مثلما جاء ‘ ذات البيان.

صسامدون للشسهر السسادسس للتغي Òذاهبون

مسضÒة –ت شضعار ذهاب رموز النظام بالبويرة

ع -رفت أامسش ،ع -اصس -م -ة ولي -ة ال -ب -وي-رة مسسÒة
ح -اشس -دة ‘ ا÷م -ع -ة ال -راب-ع-ة و ال-عشس-ري-ن ،راف-ع-ة
شسعار «من التغي Òصسامدون» ،رغم ارتفاع درجات
ا◊رارة التى فاقت  40درجة مئوية.
اŸسسÒة ال- -ت- -ي ع- -رفت حضس- -ور ك- -ل أاط -ي -اف
اÛتمع و من ﬂتلف األعمار ،انطلقت من أامام
سساحة الوئام اŒاه سساحة الشسهداء ،باŒاه شسارع

العقيد عمÒوشش وجابت ﬂتلف الشسوارع الرئيسسية
ثم سساحة الوئام ›ددة اŸطالب السساسسية اŸعÈ
عنها منذ  22فيفري اŸاضسي.
عرفت اŸسسÒة رفع علم وطني عمÓق  ،كرمز
للوحدة الوطنية و كرد للمشسكك Úالذين يحاولون
خلق عنصسرية و جهوية ب Úابناء الوطن ،بالضسافة
إا ¤شسعارات اخرى تدعو إا ¤ترسسيخ دولة مدنية

وتكريسش الدÁقراطية و تنظيم انتخابات رئاسسية
نزيهة و شسفافة.
دعا اŸتظاهرون إا ¤فتح حوار يشسارك فيه
‡ثلو الشسعب ا◊قيقي Úللخروج من األزمة التى
تعيشسها ا÷زائر.

البويرة  :ع نايت رمضسان

فيما سسجل ترحيب با◊وار الوطني الشسامل

تضضاءل ‘ عدد اŸشضارك ÚباŸسضÒة السضلمية ‘ تلمسضان
واصسل التلمسسانيون للجمعة السسلمية 24على
ال -ت -وا‹ خ -روج -ه -م ‘ مسسÒات م -ن -ادي -ة ل -ل-ت-غ-يÒ
ا÷ذري والسسلمي ،مطالب Úمن العدالة الضسرب
بيد من حديد ضسد العصسابة و رموز الفسساد  ،تنفيذا

Ÿطالب ا◊راك الشسعبي.
ورحب اŸشساركون ‘ اŸسسÒة بدعوة رئيسش
الدولة عبد القادر بن صسالح ا ¤اجراء حوار وطني
شسامل من أاجل إاخراج ا÷زائر إا ¤بر األمان ،كما

ثمنوا قرار دراسسة اإلفراج عن اŸعتقل Úالذين
يقبعون ‘ السسجون عقب مشساركتهم ‘ اŸسسÒات
وا◊راك الشسعبي.

تلمسسان:بكاي عمر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا◊رارة اŸرتفعة  ⁄تؤوثر على اŸشساركة ‘ ا÷معة 24

مسضÒات سضلمية ع Èالوطن Œدد مطالبها برحيل رموز النظام
التغي Òا÷ذري وﬁاكمة اŸتورط ‘ Úقضضايا الفسضاد

ي -ت -واصس -ل ا◊راك ال -ذي Œاوز ع -م -ره
اÿمسسة أاشسهر حام Óآامال ا÷زائري‘ Ú
التغي Òو–قيق غد أافضسل ‘ ،ا÷معة 24
سس -ل -م-ي-ة  ⁄ .ت-خ-ت-ل-ف اŸسسÒة شس-ك Ó-ع-ن
سسابقاتها ،بتجمهر اŸواطن Úمنذ السساعة
 11صس -ب -اح -ا ب -الÈي -د اŸرك-زي ل-ت-م-ت-ل-ئ،
لحياء مباشسرة بعد أاداء الصسÓة
طرقات ا أ
ب-حشس-ود اŸت-ظ-اه-ري-ن عﬂ Èت-ل-ف أاح-ي-اء
ال-ع-اصس-م-ة و–دي-دا ب-الشس-وارع ال-رئ-يسسية
م- -ن سس- -اح- -ة أاول م -اي إا ¤أاودان ف -الÈي -د
اŸرك - -زي ،راف - -ع Úشس- -ع- -ارات ع- -دة ح- -ول
ال- -ت- -غ -ي Òواح -داث ال -ق -ط -ي -ع -ة م -ع رم -وز
ال- -ن- -ظ- -ام السس- -ي- -اسس- -ي السس- -اب -ق وﬁاك -م -ة
اŸت- -ورط ‘ Úقضس- -اي- -ا ال- -فسس- -اد».الشس- -عب»
تابعت ا◊راك السسلمي عن قرب وتعرضس
ادق التفاصسيل.

العاصسمة :آاسسيا مني
تصسوير ﬁ :مد ايت قاسسي
رغم شسدة ا◊ر إال أان عزÁة اŸواطن Úل
تزال قوية من أاجل اسستكمال مسسارهم الثوري
باÿروج خÓل سساعات الذروة لشسمسش أاوت من
أاجل الدفاع عن مطالبهم التي رفعوها منذ 22
ف -ي-ف-ري اŸاضس-ي ل-ي-دخ-ل ب-ذلك ا◊راك شس-ه-ره
السسادسش.
شسعارات عدة ” رفعها خÓل هذه اŸسسÒة
عÈت خÓلها حشسود اŸواطن Úعن مطالبهم
اŸتجسسدة ‘ تغي Òجذري ،طموحات كبÒة ‘
تنصسيب رجال يتولون اŸرحلة اŸقبلة من تسسÒ
شس -ؤوون ال -ب Ó-د شس -خصس -ي -ات ت -ت -ح -ل -ى ب-الخÓ-ق
وال- -ن- -زاه- -ة وال -ت -ف -ا ‘ Êخ -دم -ة ه -ذا ال -وط -ن

وال -ذه -اب ن -ح -و م -ا ه -و أافضس-ل ل-ع-ن-اي-ة ورع-اي-ة
الشسعب ا◊ر.
قلوب يائسسة تبحث ‘ كل جمعة سسلمية
لفضسل ‘ وطن يبنيه
،عن سسبيل –ويله إا ¤ا أ
ا÷م -ي -ع  ،ح -ن -اج -ر دوّت ع -ال -ي -ا م -ن ،م -ط -ال-ب-ة
ب -دÁق -راط -ي -ة ح -ق-ي-ق-ي-ة  ،مشس-ددة ع-ل-ى إات-اح-ة
الفرصش لنخب شسابة ذات كفاءات عالية لقيادة
البÓد إا ¤ال Èوضسمان النتقال السسلسسل Ÿرحلة
انتقالية ناجحة.
مسسÒة سسلمية جابت ﬂتلف شسوارع العاصسمة
من سساحة أاول ماي اإ ¤بريد اŸركزي مرورا
بشسارع حسسيبة بن بوعلي نحو ﬂتلف الطرقات
ال- -ث- -ان- -وي- -ة اŸؤودي- -ة إا ¤سس -اح -ة م -وريسش أاودان
وديدوشش موارد  ،وكذا شسارع عمÒوشش شسوارع و
أاخرى من العاصسمة.
تبقى ا◊شسود التي تواصسل خرجاتها كل يوم
جمعة سسلمية  ،ترافع عن مطالبها بكل حرية ،
ترافقها تعزيزات أامنية تعمل جاهدة من ÷ل
ضسمان أامن اŸتظاهرين وتسسÒهم Ãا يسسمح
ل- -ه- -م ب- -ال- -ت- -ع- -ب Òع- -ن م -واق -ف -ه -م ب -ك -ل ح -ري -ة
ودÁقراطية.
لجواء الهادئة والتضسامنية “يز هذه
وتبقى ا أ
اŸسسÒات التي تعرف مبادرات شسخصسية خاصسة
بتنظيف الشسوارع من قبل مواطن Úبعيدا عن أاي
سسلوكيات خارجة عن القانون أاو من شسأانها أان
“سش من طابعها السسلمي .
‘ ح Úت -ت -واصس -ل م -ط -الب ا◊راك ث -اب -ت-ة
Ãواقفهم ورؤويتهم اŸسستقبلية للجزائر أافضسل و
اسستكمال اŸسسار من أاجل اختيار من يقود البÓد
‘ ظل الشسفافية مع التأاكيد على ضسمان نزاهة
العدالة معرب Úمن خÓل كل هذه اŸعطيات
ع- -ل- -ى أان ه -ذا ال -فصس -ل ا◊ار ل -ن Áن -ع -ه -م م -ن
اسستكمال ما بدأاوه ‘  22فيفري اŸنقضسي.

لصسÓحات العميقة
جددوا بخنشسلة التمسسك Ãطلب ا إ

ا◊رارة اŸرتفعة  ⁄تثن الشضيوخ من اÿروج ا ¤الشضارع

Œمع ،العشسرات من مواطني خنشسلة أامام
م -ب -ن -ى ق -اع -ة السس -ن -م -ات -يك م -ق -اب -ل سس -اح-ة
الشس -ه -ي -د «ع -ب -اسس ل -غ -رور» ،أامسس ‘ ،وق -ف -ة
سس-ل-م-ي-ة ‘ إاط-ار اسس-ت-م-رار ا◊راك السسياسسي
ال- -داع- -ي إا ¤ال- -ت- -غ- -ي Òالسس- -ل- -م- -ي ،راف- -عÚ
شس-ع-ارات ت-ن-ب-ذ ا÷ه-وي-ة ودع-وات ال-ت-ف-ريق
.وج- -دد ا◊راك م- -ط- -ل- -ب- -ه ب -رح -ي -ل وج -وه
النظام وﬁاربة الفسساد.
اŸشس- -ارك- -ون ‘ ح- -راك ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ة ال -راب -ع -ة
وال -عشس -ري -ن ،اب -رزوا تشس -ب -ث -ه -م ب -السس-ل-م-ي-ة ووح-دة
ا÷زائ -ر و“اسسك ا÷زائ -ري Úب -ب -عضس -ه -م م -ن ك-ل

جهات الوطن مهما كانت الظروف ،والتصسدي بقوة
لكل الطامع ‘ Úتقسسيم البÓد  ،مؤوكدين على
مواصسلة ا◊راك والتشسبث مطالبهم السسياسسية إا¤
غاية –قيقها.
 ⁄ت -ث -ن م -وج -ة ا◊ر غ Òع -ادي -ة ال -ت -ي Œت -اح
الولية تزامنا ونشسوب عدة حرائق بالغابات ،من
حضسور عشسرات الشسباب والشسيوخ Ÿواصسلة حراكهم
السسلمي والتأاكيد على صسمودهم اŸسستمر من اجل
جزائر جديدة.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

«...التغي Òا÷ذري» ...شضعار رفع بالبليدة
جدد اŸشساركون ‘ اŸسسÒة السسلمية للجمعة
السسلمية  ،24بالسساحات و الشسوارع العامة بالبليدة
 ،على رفضش التحاور  ،مع من وصسفوهم ب»بقايا
العصسابة « ،منادين ‘ السسياق ا ¤ضسرورة التغيÒ
الكلي ‘ النظام السسياسسي واسسلوب ا◊كم.
كعادتهم  ⁄يتخلف متظاهرون سسلميون نهار
أامسش ،بقلب البليدة ‘ اÿروج إا ¤الشسوارع و
سساروا ‘ كوكبة بوسسط اŸدينة  ،مرددين هتافات
تطالب بالتغي Òا÷ذري.
جاءت الشسعارات ملونة ب Úالقد Ëوا÷ديد،

حيث رددوا عبارات « ‘ تناغم موسسيقي »:الشسعب
يريد تغيÒا جذريا للنظام و السسلطة « و «ما كاشش
“ديد» ، ،و «كليتو البÓد يا سسراق ،»Úو»دراهم
البÎول راهم وين».
وكانت تعلو رؤووسش اŸتظاهرين الراية الوطنية،
م -زي -ن -ة ب -ب -اق -ات ورد ،ف -ي -م -ا اخ -ت-ار ال-ب-عضش م-ن
اŸشس- - - - - - -ارك ‘ ÚاŸسسÒة  ، 24رف- -ع رسس- -وم -ات
كاريكاتورية  ،ترجمت الزمة التي تعرفها البÓد.

البليدة:لينة ياسسمÚ

...مسضÒه حاشضدة تتحدى حرارة الشضمسض با÷لفة

“ ⁄نع ا◊رارة اŸرتفعة با÷لفة ،من خروج
اآللف من اŸواطن ‘ Úا÷معة السسلمية ، 24
حيث انطلقوا مباشسرة نحو مقر الولية ،مطالبÚ
فيها بالتغي Òا÷ذري للنظام السسياسسي ا◊ا‹» ،و
تلبية جميع مطالبهم التي رفعوها منذ تاريخ 22
ف -ي -ف -ري ال -ف -ارط ،م -ؤوك -دي-ن ف-ي-ه-ا ع-ل-ى م-واصس-ل-ة
حراكهم الشسعبي و كفاحهم السسلمي إا ¤غاية تلبية
مطلبهم األسساسسية.
ع ÈاŸتظاهرون من خÓل اŸسسÒة السسلمية
عن مسساندتهم للمؤوسسسسة العسسكرية ،ودعمهم لقائد

أارك -ان -ه ال -ف -ري -ق أاح -م -د ق -اي -د صس -ال -ح مصس -ح-وب-ة
بالهتافات «جيشش شسعب خاوه  -خاوه».
وعرفت اŸسسÒة السسلمية تواجدا قويا للعنصسر
النسسوي  ،حام Óالرايات الوطنية ولفتات تطالب
ب -رح -ي -ل ال -عصس -اب -ة اŸت -ورط -ة ﬁل -ي -ا ،م-ن-ه-ا ولة
سس -اب -ق ،Úم -ن -ت -خ -ب ،Úم-دي-ري-ن ت-ن-ف-ي-ذي Úورج-ال
أاعمال.كما هتف اŸشساركون ‘ اŸسسÒة بإاسسراع
ال -ع -دال -ة ‘ ف -ت -ح م -ل-ف-ات ال-فسس-اد وﬁاسس-ب-ة ك-ل
متورط ‘ هذه القضسية.

ا÷لفة:موسسى بوغراب
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’طلسس ألبليدي
حينما يتآامر ألفقر مع أ◊ريق با أ

مÓك الطفلة التي اختطفها اŸوت بسضبب دخان النÒان

تسضخ Òا’مكانيات البشضرية واللوجيسضتية واإ’نسضان اŸتسضبب رقم واحد

‘ ظ-اه-رة غ-ري-ب-ة وغ Òم-ت-وق-عة شسهدت
أ◊ظÒة أل-غ-اب-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر ح-رأئ-ق م-ه-ول-ة
على مدأر أسسبوع ،Úمسست ألغطاء ألنباتي
’شس- -ج- -ار أŸث- -م -رة ،أم -ت -دت ألسس -ن -ت -ه -ا أ¤
وأ أ
أل -ق -رى أل -ن -ائ -ي -ة أل -ق -ري -ب-ة م-ن أل-ت-ج-م-ع-ات
ألسسكانية‡ ،ا أثر سسلبا على ظروف حياتهم
أŸعيشسية خاصسة وأنهم يعيشسون على حياة
بدأئية منها ألÎبية أ◊يوأنية وأسستصسÓح
أ’رأضسي ألفÓحية .

نورالدين لعراجي
أارغ -مت ال -نÒان ال -ع-دي-د م-ن ال-فÓ-ح Úع-ل-ى
الفرار نحوالماكن الك Ìآامنا ،هروبا من ارتفاع
درجات ا◊رارة التي فاقت اŸعدل الفصسلي ،والتي

ك- -انت سس -ب -ب -ا ‘ اتسس -اع رق -ع -ت -ه -ا ،وق -د ت -ع -رضست
الشسجار اŸثمرة هي الخرى ا ¤السسنة النÒان،
خ -اصس -ة وان فصس -ل الصس -ي -ف ي -ع -ت ÈاŸوسس-م الكÌ
عÓقة Ãردودية ا◊صساد واإلنتاج .
اتسسعت رقعتها من ولية ا ¤اخرى ،وانتشسار
أالسسنتها ‘ الهشسيم تذروه الرياح ،ادخل اÿوف
والقلق ‘ قلوب اŸواطن ،Úأامام تخوفات القضساء
ع-ل-ي-ه-ا اوال-ت-ح-ك-م ‘ م-ن-ع ام-ت-داده-ا ،نحوالماكن
الخرى ،ولعل الصسور التي تناقلتها وسسائل التواصسل
ال -ت -واصس -ل الج-ت-م-اع-ي السس-ب-وع اŸاضس-ي ،ج-ع-لت
التخوفات تزاد اك،Ìخاصسة وان اسسباب انتشسارها
تبقى ›هولة ،فيما ارجحت بعضص اŸصسادر ان
النسس- -ان ه- -واŸتسس- -بب رق- -م واح -د ‘ ،ت -زاي -ده -ا
ووصس- -ول- -ه- -ا ا ¤ه- -ذا اŸسس- -ت- -وى م- -ن الشس- -ت- -ع -ال
والنتشسار ،فيما ارجعت تقارير ا◊ماية اŸدنية،

ان النسسان ح Úيتوجه نحوهذه الماكن للÎفيه
والسستجمام ،طيلة يوم كامل ،وعند مغادرته يÎك
اŸك- -ان Ãا ح- -م- -ل ،م- -ن اغ- -راضس -ه اŸسس -ت -ع -م -ل -ة
ك-ق-ارورات ال-زج-اج ،وال-بÓ-سس-ت-يك ،وع-ندما تÎاكم
ه- -ذه ال- -فضسÓ- -ت ،و◊ظ- -ة ت- -ع- -رضس -ه -ا ا ¤أاشس -ع -ة
الشسمسص،تشستعل مسسببة كوارث كÈى ،ل يسستطيع
النسسان حتى مواجهتها.
اخ -ب -ار ال -ت -واصس -ل الج -ت-م-اع-ي سس-ري-ع-ة ال-ل-هب
وبطيئة الطفاء
ي -تسس -اءل الشس -ارع ا÷زائ -ري ع -ن اسس -ب -اب ه -ذه
ا◊رائق التي تزامنت ‘ وقت واحد ،وع Èوليات
عدة ،فبدأات بغابات ايكوران بولية تيزي وزو ،ثم
انتقلت ا ¤بجاية ،البويرة ،فالبليدة ،تيسسمسسيلت،
قسسنطينة ،سسكيكدة ،ميلة ،جيجل ،باتنة ،وغÒها
من اŸناطق الخرى التي رÃا ” التحكم فيها،
قبل ان “تد ا ¤اك Èمسساحة غابية ،لكن اŸؤوسسف
ان ه -ذه اŸواق -ع ت -ت -ن -اول اخ -ب -ار م -غ -ل -وط -ة وغÒ
صسحيحة ،تتسسبب ‘ خلق الفوضسى والبتعاد عن
ا◊ق -ي -ق -ة ،ول -ع -ل الصس -ور ال -ت -ي ت -ن-اق-ل-ت-ه-ا وسس-ائ-ل
ال -ت -واصس -ل الج -ت -م -اع -ي السس -ب -وع اŸاضس -ي ح -ول
ا◊ي-وان-ات اŸف-ح-م-ة،ك-ال-ق-ردة واألرانب وال-طيور،
هي ‘ ا◊قيقة صسور ◊رائق وقعت ‘ اسسÎاليا
سس-ن-ة  2007ول -يسست ب -ا÷زائ -ر ،م -ا ي-ع-ن-ي ان نشس-ر
الشساعات واألخبار اŸغلوطة ،القصسد منه تضسخيم
احداث ،ل تسستحق بحجمها ا◊قيقي ان تكون
كذلك ،ال إاذا كان الغرضص منها خلق البلبلة وترويع
السساكنة.
ت -ب -ق -ى مسس -ؤوول -ي -ة النسس -ان ‘ ك -ل م -ا ي -ح -دث
مسسؤوولية مباشسرة ،فالغابات هي الرئة التي يتنفسص
من خÓلها اÙيط“ ،نح السساكنة األمان والمان
من الكوارث الطبيعية ،كزحف الرمال،وشسل نشساط
الزلزل.

ألفÓحون بتيبازة يحصسون خسسائرهم

مسضاحات شضاسضعة من اأ’راضضي الفÓحية –ت أالسضنة النÒان
ت-كّ-ب-د أل-ع-دي-د م-ن أل-فÓ-ح Úبو’ية
’خÒة خسس-ائ-ر
ت -ي-ب-ازة خÓ-ل أل-فÎة أ أ
ف -ادح -ة ن -اج -م -ة ع -ن أل -ت -ه -ام أ◊رأئ -ق
Ÿزأرع- -ه- -م و ت- -عّ- -رضس وسس- -ائ- -ل أل- -ع -م -ل
وأŸن -ت -ج -ات أل -ف Ó-ح-ي-ة ل-ل-ت-ل-ف دون أن
يتمكن هؤو’ء من إأنقاذها.

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات اإلط -ار أاحصست اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح-ي-ة
ب-ال-ع-دي-د م-ن اŸن-اط-ق خسس-ائ-ر ب-ا÷م-ل-ة أاف-رزت-ه-ا
ا◊رائق اŸشستعلة هنا وهناك ‘ ظروف ﬂتلفة،
” تسسجيلها Ãنطقة وادي
و لعّل أاهمها تلك التي ّ
اÓŸح ببلدية األرهاط ،أاين فقد احد الفÓح Úما
يربو عن  30قنطارا من البطاطا كانت ﬂزنة
Ãط - -م - -ورة –ت األرضص Ãع - -ي- -ة ›م- -وع- -ة م- -ن
اŸضس -خ -ات واألن -اب -يب ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة و األشس-رط-ة
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ل-ب-ي-وت ك-انت –وي طماطم جاهزة
للجني ،اضسافة ا ¤عدد من خÓيا النحل و خمّ
دجاج كان يحوي ما ب 30 Úا 40 ¤دجاجة.
كما خسسر فÓحون آاخرون أاك Ìمن  150شسجرة

مثمرة Ãنطقة سسيدي عمر بفعل حريق ‚م عن
شس-رارة ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-ع-م-ود ك-ه-رب-ائ-ي ،ف-ي-م-ا تسسببت
شسرارة أاخرى صسادرة من آالة حصساد Ãنطقة سسيدي
راشسد ‘ اندلع حريق آاخر بشسكل مفاجئ أاسسفر
ع- -ن ات Ó-ف  5ه-ك-ت-ارات م-ن م-ن-ت-وج ال-ق-م-ح وه-و
اŸنتوج الذي اتلف منه ما يربو عن  20هكتارا
Ãنطقة القليعة ‘ ظروف مغايرة ،و تبقى هذه
اÿسسائر اŸعلن عنها ›ّرد عّينات بالنظر ا¤
تسس -ج -ي -ل ح -الت ت -ل -ف اخ-رى ب-ب-ل-دي-ات ب-ورك-ي-ك-ة
والداموسص .
‘ ظّل توسسع نطاق ا◊رائق التي أاضسحت تهّدد
اŸسساحات الفÓحية بشسكل ﬁدق عادت قضسية
ال -ت -أام -ي -ن-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ل-ت-ط-رح م-ن ج-دي-د ب-ح-يث
أاشس - -ارت مصس - -ادرن - -ا ا ¤أاّن ال - -فÓ- -ح ÚاŸؤوم- -نÚ
Áكنهم السستفادة مباشسرة من التعويضسات اŸالية،
عقب النتهاء من ﬂتلف مراحل إا‚از اÈÿة ‘
ح Úلن يكون األمر كذلك بالنسسبة ألولئك الذين
رفضسوا لسسبب أاو آلخر النخراط بÈنامج التأامÚ
الفÓح Úالذي تنظم بشسأانه حمÓت –سسيسسية كل
سس- -ن- -ة ،إال أاّن- -ه ‘ ك- -ل- -ت -ا ا◊ال -ت Úف -إاّن اŸصس -ال -ح
الفÓحية سستعرضص تقريرا مفصس Óعن اÿسسائر

ال-ن-اج-م-ة ع-ن ا◊رائ-ق ب-اع-ت-ب-اره-ا ك-وراث طبيعية
لعرضسه على الوزارة الوصسية التي Áكنها اقÎاح
برنامج تعويضسي لفائدة هؤولء قي حدود ما يقرره
اÈÿاء.
ك -انت مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ال-ولي-ة ق-د
سسجلت  103تدخ Óخاصسا باخماد ا◊رائق ،منذ
ب -داي -ة م -وسس -م ا◊ر و الصس -ط -ي-اف ‘ ال-ف-ا— م-ن
جوان و هي ا◊رائق التي أاتت على أاك Ìمن 413
هكتار من الغابات Ãعية خسسائر أاخرى ‘ ا◊بوب
و األشسجار اŸثمرة ،مع الشسارة ا ¤أانّ  69منها
تخصص شسهر جويلية اŸنصسرم الذي شسهد موجة حّر
عالية و غ Òعادية ناهيك عن تبخّر الرطوبة التي
ك -انت –ت -ق -ظ ب-ه-ا ال-ن-ب-ات-ات و ق-اب-ل-ي-ت-ه-ا ال-ك-بÒة
لÓ- -حÎاق‡ ،ا سس- -اه- -م ‘ ال- -واق- -ع ‘ الن- -تشس- -ار
السس-ري-ع أللسس-ن-ة ال-نÒان اŸشس-ت-ع-ل-ة و زح-ف-ه-ا ع-لى
مسساحات واسسعة .اشسار مصسدرنا ا ¤أانّ اŸديرية
العامة للغابات رّتبت ولية تيبازة ضسمن اŸرتبة
اÿامسس -ة ‘ ق -ائ -م -ة ال -ولي -ات اŸع -ن -ي-ة ب-ان-تشس-ار
ا◊رائق ،خÓل الفÎة األخÒة بعد كل من تيزي
وزو و تسسمسسيلت و ع Úالدفلى وبجاية.

بومسسعود ‡ثل أŸدير ألعام للغابات من أŸدية

وجوب عدم هدر ا÷هد الفردي وا÷ماعي ‘ الت ّصضدي للحرائق

نصس- -بت أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل -ل -غ -اب -ات
أل-رت-ل أŸت-ن-ق-ل أ÷ه-وي أŸضس-اد أ◊رأئ-ق
ل -و’ي -ات أل -وسس -ط صس -ب-ي-ح-ة ،أول أمسس،
’رشساد ألفÓحي،
Ãقر مركز ألتكوين وأ إ
بو’ية أŸدية ،بقوأم ثما Êسسيارأت من
ن- -وع م- -رسس- -ي -دسس رب -اع -ي -ة أل -دف -ع ،أ¤
ج - - -انب 16ع- -ون- -ا م- -ن ﬂت- -ل- -ف أل- -رتب
Ãع- - -دل  4أف -وأج ي-ع-م-ل-ون ب-ال-ت-ن-اوب،
ب -حضس -ور ﬁاف -ظ -ي أل-غ-اب-ات ب-ال-و’ي-ات
أŸعنية .

ي -ه -دف وضس -ع ه -ذا ا÷ه -از ح-ي-ز اÿدم-ة إا¤
إاخ -م -اد نÒان ال -غ -اب -ات ضس -م-ن ﬂط-ط م-ك-اف-ح-ة
ح -رائ -ق ال -غ -اب -ات وال -ت -دخ-ل األو‹ والسس-ري-ع‘ ،

الفÎة اŸمتدة من  01أاوت إا ¤غاية  31أاكتوبر
القادم على مسستوى أاقاليم وليات اŸدية ،عÚ
الدفلى ،البليدة ،وا÷لفة  ،على ان يتم رفع تعداده
البشسري إا 24 ¤عونا خÓل صسيف عام .2020
‘ هذا الطار ،كشسف عبد الغني بومسسعود،
نائب مدير حماية الÌوة الغابية ،باŸديرية العامة
ل -ل -غ -اب -ات أام -ام ›م -وع األع-وان اÛن-دي-ن ل-ه-ذه
العملية ،عقب تنصسيبه لهذا الرتل خبايا اختيار
اŸدي- -ة ل- -ت- -وط Úه- -ذا ا÷ه- -از بسس- -بب م- -وق -ع -ه -ا
السسÎاتيجي ،الذي يسساعد كل الوليات اŸعنية
ع -ل -ى ال -ت -دخ-ل السس-ري-ع ،داع-ي-ا ه-ؤولء إا ¤وج-وب
ال -ت -ح-ل-ي ب-النضس-ب-اط والصس-رام-ة والنسس-ج-ام بÚ
األعوان ‘ أاداء العمل اŸيدا ، Êو العمل على
اق -تصس -اد وع -دم ه -در ا÷ه -د ال -ف -ردي ا÷م -اع-ي،

واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ع-ت-اد وصس-ي-ان-ت-ه ،ب-عدما ناقشص
هؤولء ﬂتلف اŸشساكل اŸطروحة ذات الصسلة.
نبه ‡ثل اŸدير العام بأان النار ليسست باألمر
السسهل و يتطلب التصسدي لها التقيد بالتوجهات
العملية وأاخذ ا◊يطة ،مع وجوب توعية اŸواطنÚ
اÛاورين للغابات ألجل دعوتهم للمسساهمة ‘
اÙافظة على الشسريط الغابي .
Óشسارة ،فإان قطاع الغابات بولية اŸدية،
ل إ
قام خÓل هذه الصسائفة باخماد 97حريقا ،كما
عملت النÒان على إاتÓف  603هكتار من الغطاء
النباتي .

’خماده وسسائل مادية ولوجيسستية
جنّدت إ

اŸدية :علي ملياÊ

حريق مهول بغابات منطقة «بيسضي» ببني بشض Òبسضكيكدة
شس- -ه- -دت م -ن -ط -ق -ة ب -يسس -ي ع -ل -ى
مسستوى بلدية بني بشس ،Òحرائق اتت
على مسساحة كبÒة من اŸنطقة ،ادت
ا ¤خسس -ائ -ر م -ادي-ة ك-بÒة ت-ت-م-ث-ل ‘
أاشس- -ج -ار ال -زي -ت -ون وال -ت 4 ، Úبيوت
بÓسستيكية لÎبية الدواجن  5 ،آالف
دج - -اج - -ة ،إاسس- -ط- -ب- -ل ،وغÒه- -ا م- -ن
اÿسسائر .المر الذي اضسطر مصسالح
ا◊ماية اŸدنية ،ا ¤غلق الطريق
الولئي الرابط ب Úمدينتي سسكيكدة
وع- -زاب -ة ،اŸار ع -ل -ى مسس -ت -وى ه -ذه
الخÒة.

ت- -ط -لب اخ -م -اد ا◊ري -ق ال -ذي
انتشسر بفعل الرياح ،الدعم من الرتل
اŸتحرك للولية ،اضسافة ا ¤الرتل
اŸت- -ح -رك ل -ولي -ة ق -اŸة ،حسس -ب -م -ا
اف -ادت اŸصس -ال -ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة،
وبالتنسسيق مع مصسالح الغابات التي
اسس-ت-ن-ج-دت ب-ال-رت-ل اŸت-ح-رك لذات
اŸصسالح من ولية عنابة ،وهذا للحد
م- -ن ان- -تشس- -ار رق -ع -ة السس -ن -ة ال -ل -هب،
لسسيما وان مصسالح ا◊ماية اŸدنية
ب -ال -رغ-م م-ن الم-ك-ان-ي-ات اŸسس-خ-رة
وجدت صسعوبة ‘ التحكم ‘ أالسسنة

اللهب ،لنعدام الطرقات واŸسسالك
ال- -غ- -اب- -ي- -ة .ك- -م- -ا ك- -ان ل- -ل- -م- -واط -ن
السس-ك-ي-ك-دي ال-دور ال-ك-ب ‘ Òاخ-م-اد
ه -ذه ال-نÒانÃ ،سس-اع-دت-ه ل-ل-مصس-ال-ح
ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ومصس-ال-ح ال-غابات
بكل الوسسائل اŸتاحة.

 ..وإاخماد  05حرائق بزيامة
منصضورية‘ جيجل
تدخلت الوحدة الثانوية للحماية
اŸدن-ي-ة زي-ام-ة م-نصس-وري-ة م-دع-وم-ة

ب - -ك - -ل م - -ن وح - -دة ق - -ط - -اع زي - -ام- -ة
منصسورية ،الوحدة الثانوية العوانة و
فرقة من الرتل اŸتحرك من أاجل
إاخ -م -اد ع -دة ح -رائ -ق ع -ل-ى مسس-ت-وى
الدائرة ،و“ثلت ‘ حريق ببئر غزالة
«  4،5هكتار» ،بومراو «  3،5هكتار»،
تابÒت «  3،5هكتار» ،ايت سساعد «
 2،5ه -ك -ت -ار» ،و ع -ل-ى مسس-ت-وى ح-ي
م-وزاوي ع-ب-دالله» 700م Îم -رب-ع»،
وÃنطقة تادارنوت « 300م Îمربع».

سضكيكدة /جيجل :خالد العيفة

خ -ل -فت أل -نÒأن أل -ت -ي أن-دل-عت ،ن-ه-اي-ة
’سس -ب -وع ون -ه -ار أمسس أ÷م -ع-ة ،بسس-لسس-ل-ة
أ أ
’طلسس ألبليدي ،ومرتفعات «“زقيدة
أ أ
« ،مقتل رضسيعة ‘ عامها ألثا ،Êو إأصسابة
’ربعة بحروق ،تفاوتت ‘
أفرأد عائلتها أ أ
درجات خطورتها ،وإأتÓف ما ’ يقل عن
 20ه -ك-ت-ارأ  ،تضس-اف إأل-ي-ه-ا ح-رأئ-ق أخ-رى
ب- -ح- -ظÒة ألشس -ري -ع -ة ،وغ -اب -ة أل -زأوشس ‘
’ربعاء إأ ¤ألشسرق
أو’د يعيشس  ،و دأئرة أ أ
“اما ’ ،يزأل عناصسر أ◊ماية أŸدنية و
أع- -وأن أل- -غ- -اب- -ات ،ي- -وأصس- -ل- -ون إأخ- -م -اده -ا
وم- -رأق -ب -ة أل -ن -ق -اط ،أل -ت -ي ” ألسس -ي -ط -رة
عليها ،تفاديا ’ند’عها ›ددأ.

اسضتطÓع من البليدة :لينة ياسضمÚ
ا◊ريق اŸأاسساوي ،والذي عاينت « الشسعب «
جانبا منه Ãنطقة ع Úالرمانة إا ¤الغرب “اما
من البليدة ،تسسبب ‘ مقتل طفلة رضسيعة ،تعرف بـ
« مÓ- -ك «  ،ك- -انت ت -ن -ام ‘ ط -م -أان -ي -ن -ة إا ¤ج -نب
والديها ،و هي  ⁄تتجاوز بعد عامها الثا .Êدون
م -ق -دم -ات ،ان -تشس -رت ال -نÒان بسس -رع -ة ‘ ال -غ-اب-ة
اÛاورة Ÿسس -ك -ن -ه -ا ال-ع-ائ-ل-ي ،ب-دأات ت-قÎب م-ن
حيطان و نوافذ الدار  ،و تسسللت إا ¤الداخل أاتت
ع -ل -ى ك -ل شس -يء اعÎضص ط-ري-ق-ه-ا ،واشس-ت-د ل-ه-يب
السسنة النار ،و ارتفعت ا◊رارة إا ¤أان احمرت ،و
أافاق أاهل « مÓك «  ،و كادوا يختنقون  ‘ ،وقت
بعضص ا÷Òان باÿارج و اŸارة بالطريق القريب
جدا من مسسكن عائلة « مÓك «  ⁄ ،يناموا بعد و
لحظوا النÒان و هي تقÎب و تنتشسر ‘ ﬁيط
السسكن ،حيث ابلغوا مصسالح ا◊ماية باÿطر.
اسستغلوا الوقت و تدخلوا ﬁاول‚ Úدة
جميع أافراد العائلة ،حيث “كنوا بعد وصسول
أاعوان ا◊ماية من إانقاذ  4أافراد الوالد و زوجته
و طفل ،Úبينما «مÓك « ،علقت و اختنقت من
شس -دة ال -دخ -ان ،و سس-ق-طت م-غشس-ي-ا ع-ل-ي-ه-ا ،و ⁄
يسس -ت -ط -ع اŸن -ق-ذون أان ي-روه-ا وسس-ط ال-ظÓ-م و
الدخان الكثيف  ،لتفارق ا◊ياة  ،بينما ” –ويل
ب -ق -ي -ة ع -ائ -ل-ت-ه-ا ع-ل-ى اŸسس-تشس-ف-ى  ،و مصس-ل-ح-ة

ا◊روق ‘ الدويرة  ،لتلقي العÓج .

وفد وزاري يزور العائلة ويتفقد أاحوالها ..
‡ثل Úلوزير الداخلية و ا÷ماعات اÙلية ،
Óخطار الكÈى و تسسيÒ
قام اŸندوب الوطني ل أ
الكوارث الطاهر مليزي  ،مرفوقا بوا‹ البليدة
يوسسف شسرفة  ،واŸدير العام للحماية اŸدنية  ،و
و منتخبون  ،بزيارة أافراد العائلة
إاطارات
الضسحية  ،و الطمئنان على أاحوالها  ،و تبليغهم
تعازي اŸسسؤوول.Ú
اغتنم الوا‹ مناسسبة مراسسيم جنازة «الضسحية
مÓك «  ،ليصسرح بأان الوصساية تعد بالتكفل بالعائلة
اŸع- -وزة وال- -ف- -قÒة ،م- -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ت ÚاŸادي- -ة و
اŸعنوية ،مع منحها سسكنا بكامل التجهيزات ،بدل
ع- -ن اŸسس- -ك- -ن ال -ذي ك -انت ت -ؤوج -ره ،و ال -ذي أات -ى
ا◊ريق على كامل أاغراضسه ،والتكفل بكل ما يلزم
العائلة ،من الناحيت Úالنفسسية و اŸادية ،علما أان
الوالد مصساب Ãرضص مزمن ،وعمره زاد عن  ، 60و
ي -ع -ا Êم -ن م-ت-اعب صس-ح-ي-ة أاخ-رى ،وي-حسسب ع-ل-ى
شسريحة « الباتريوت « .

اسضتمرار ا◊رائق Ãحمية
الشضريعة وشضرق البليدة ..
‘ سس -ي -اق ا◊رائ -ق ي -واصس -ل أاع-وان اإلن-ق-اذ و
اإلط -ف -اء ﬁ ،ارب -ة ال -نÒان ال -ت -ي م-ا ت-زال ت-ن-دل-ع
بحظÒة الشسريعة  ،باŸكان اŸسسمى « جÓلطة» ،
أاي- -ن “ك- -ن اإلط- -ف- -ائ- -ي- -ون م -ن Œن -يب اÙم -ي -ة
العاŸية ،من كارثة حريق حقيقي ،خصسوصسا و أان
عوامل اŸناخ سساعدت ‘ ذلك  ،و الرياح كانت
ق -وي -ة ف -اقت سس-رع-ت-ه-ا  20ك-ي-ل-وم ‘ Îالسس-اع-ة،
باإلضسافة ا ¤إانقاذهم لعشسرات العائÓت ،و ا◊ال
أايضسا ا ¤شسرق البليدة ،وخاصسة ‘ األربعاء و أاولد
يعيشص ،و التي شسهدت هي األخرى اندلعا ◊رائق
مشسبوهة ،جعلت عناصسر الدرك،يباشسرون –قيقا
أامنيا للكشسف عن األسسباب ا◊قيقية من وراء تلك
النÒان .

’مكانيات أŸادية وألبشسرية
تسسخ Òكافة أ إ

التحكم ‘ جميع حرائق الغابات ببجاية

“كنت فرق التدخل للحماية ببجاية ،من إاطفاء
النÒان التي اجتاحت العديد من اŸناطق بالولية
على مسستوى 34بؤورة ‘ ،كل من غابات ،برج مÒة،
سسوق الثن ،Úأاميزور ،تادارت تامقرانت ،وأامطيق،
خÓل السساعات الخÒة.
وب- -حسسب ال- -رائ- -د صس- -و‘ ف- -ا— م- -ن ا◊م- -اي -ة
اŸدن -ي -ة ،ف -ق -د سس -م -ح ال -ت -دخ -ل السس -ري -ع ألع-وان
ا◊ماية اŸدنية ،بعدم امتداد أالسسنة النÒان إا¤
ب -اق -ي اŸن -اط-ق ،ح-يث أان مصس-ا◊ه وف-ور ت-ل-ق-ي-ه-ا

م -ع -ل -وم -ات م -ف -اده -ا نشس-وب ح-رائ-ق ‘ اŸن-اط-ق
اŸذك- -ورة ،جّ- -ن- -دت ك- -اف- -ة اإلم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة
Óخمادها وا◊يلولة دون توسسع رقعتها،
والبشسرية ،ل إ
من خÓل األعوان اŸدعم ÚباŸعدات الÓزمة
Óطفاء.
والشساحنات ذات صسهاريج ل إ
وهي التدخÓت التي تندرج ضسمن اÛهودات
الرامية إا ¤ا◊ّد من نشسوب ا◊رائق ،التي التهمت
منذ بداية موسسم الصسطياف أازيد من 800هكتارا.

بجاية :بن النوي توهامي

’ك Ìمن  18سساعة
دأمت أ

انقطاع التيار الكهربائي يلحق أاضضرارا معتÈة بالبويرة
سس - -ج - -ل ،أمسس ،أن - -ق - -ط - -اع ‘ أل - -ت- -ي- -ار
أل- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي مسس أل -ع -دي -د م -ن أح -ي -اء
عاصسمة ألو’ية دأمت ‘ بعضس أ’أحياء
أك Ìم - -ن  18سس-اع-ة‡ ،ا خ-ل-ف أإزع-اج-ا
ك - -بÒأ ل - -ل - -م - -وأط- -ن Úو ك- -ذأ أل- -ت- -ج- -ار و
ألعيادأت ألطبية و ﬂابر ألتحاليل ألتي
أ◊قت بها أضسرأرأ مادية معتÈة.
انقطاع التيار الكهربائي حدث ‘ حدود
السساعة الواحدة صسباحا بعد ان عرفت مدينة
البويرة سسقوط اأمطار رعدية و رياح قوية اأدت
اإ ¤سسقوط عدة كوابل كهربائية‡ ،ا اأدى اإ¤
انقطاع التيار الكهربائي .رغم Œنيد موؤسسسسة
توزيع الكهرباء لعمالها لإرجاع الأوضساع اإ ¤ما
كانت عليه ،اإل اأن العملية دامت من السساعة
الواحدة صسباحا اإ ¤غاية الثامنة مسساء ،اأي ما
يعادل 19سساعة.
خÓل هذه الفÎة  ⁄يتلق اŸواطنون اأية
م -ع -ل -وم-ات ع-ن سس-بب الن-ق-ط-اع رغ-م ﬁاول-ة
اتصسالهم باŸوؤسسسسة اأو اأي رد ما اأثار حفيظة

اŸواطن Úخاصسة اأنه سسجل ارتفاعا شسديدا ‘
ا◊رارة و اأحدث اإزعاجا خاصسة للمسسن Úو
ا◊وامل و الرضسع ،حيث  ⁄يسستطيعوا تفعيل
مكيفات الهواء.
كما اشستكى التجار من هذا النقطاع الذي
سسبب لهم اأضسرارا مادية معتÈة لسسيما تلك
التي تخصسصص
ل-ل-تÈي-د لسس-ي-م-ا مشس-ت-ق-ات ا◊ليب ،ناهيك
ع -ن م -ا سس -ج -ل -ت -ه ال-ع-ي-ادات ال-ط-ب-ي-ة و ﬂاب-ر
التحاليل التي تعطلت على مدار يوم كامل ⁄
يتم تسسليم التحاليل اإ ¤اŸرضسى و كذا تعطل
ع -دة ع -م -ل -ي -ا ج -راح-ي-ة ‘ ال-ع-ي-ادات ال-ط-ب-ي-ة
اÿاصس -ة ال -ت -ي ل -يسص ل -ه -ا م -ول -د ك -ه-رب-ائ-ي اأو
تعطل ‘ .نفسص السسياق ،تخوف احد الأطباء
من ظهور تسسمم غذائي من اŸواد التي انقطع
عليها التيار الكهربائي و  ⁄يتم تفحصسها اأو
اإتÓفها.

البويرة :ع .نايت رمضضان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السصبت  03أاوت  2019م
الموافق لـ  02ذي الحجة  1٤٤0هـ

قامت بها مصصالح الشصرطة بسصطيف

حجز  1303وحدة تبييضض اسسنان منتهية الصسÓحية

العدد
1801٤

07

بسصبب عدم تطابقها مع القانؤن

وا‹ تيارت يلغي مداولة توزيع ا’عانات
على ا÷معيات بتيارت
ال-غ-ى وا‹ و’ي-ة ت-ي-ارت ب-ن ت-ؤات-ي ع-بد
السص Ó-م م -داول -ة ت -خصض ا’ع -ان -ات اŸق-دم-ة
ıتلف ا÷معيات اŸعتمدة ببلدية تيارت و
اŸق- -درة ب -نسص -ب -ة  3ب- -اŸائ -ة م -ن ا’ي -رادات
ا÷بائية للبلدية  ،و جاء قرار ا’لغاء بعد
دراسصة الطعن الذي تقدم به عضصؤ اÛلسض
البلدي لبلدية تيارت .

قرار اللغاء جاء تحت رقم  1860و
ا ل م وؤ ر خ ف ي ا ل ف ا ت ح م ن ا و ت  2 0 1 9و
ا ل -ذ ي ي -ع -و د ا ل -ى ا ل -ت -اأ ك -د م -ن م -خ -ا ل -ف ة

ا ل - -م - -د ا و ل - -ة ا ل - -م - -ذ ك - -و ر ة ل - -ل - -ن ص ص - -و ص ص
ا ل -ق -ا ن -و ن -ي -ة ا ل -م -ع -م -و ل ب -ه -ا ل س ص -ي -م -ا
ا ل -م -ا د ة  6 0م -ن ا ل -ق -ا ن -و ن ا ل -ب -ل -د ي  ،و
الذي اعتبر خرقا قانونيا للمداولة
المنعقدة بالمجلسص الشصعبي البلدي
لبلدية تيارت تحت رقم  95المنعقدة
بتاريخ جويلية .2019

تيارت  :عمارة ع

اسصتياء كب Òلدى مسصتعملي الطرق ببجاية

غلق الطريق الوطني رقم  26بقرية
«الفجا» لليوم الثالث على التوا‹
ع-م-د سص-ك-ان ق-ري-ة «ال-ف-ج-ا» ب-ؤ’ي-ة ب-ج-اي-ة،
ول -ل -ي -ؤم ال -ث -الث ع -ل -ى ال -ت -ؤا‹ ع -ل -ى غ -ل -ق
ال- -ط -ري -ق ال -ؤط -ن -ي رق -م  ،26ال- - -راب- - -ط بÚ
و’ي-ت-ي ب-ج-اي-ة وت-ي-زي وزو ،وذلك Ÿط-البة
السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة بضص-رورة ال-ت-دخ-ل لؤضصع
حد Ÿافيا العقار.
“كنت مصصالح الشصرطة بأامن
و’ي- -ة سص- -ط- -ي- -ف ،م -ؤؤخ -را ،م -ن
حجز معتÈة من أادوات خاصصة
’سص- -ن- -ان م- -ن- -ت -ه -ي -ة
ب- -ت- -ب- -يضض ا أ
الصصÓ- - -ح- - -ي- - -ة ،ق- - -درت بـ 1303
وح -دة  ،ف -ي -م -ا ن -اه-زت ق-ي-م-ت-ه-ا
اŸال- - -ي - -ة  130000دج ك- - - - -انت
م -ؤج-ه-ة ل-ل-ب-ي-ع ب-ط-ري-ق-ي-ه غÒ
شصرعية بإاحدى نقاط البيع غÒ
اŸرخصصة بعاصصمة الؤ’ية.

ال -م -خ -تصص -ة ق -ان -ون -ا ،ف -ي-م-ا
اأن-ج-زت م-ل-ف-ا قضص-ائ-ي-ا ضص-د
ال- -م- -ع -ن -ي اأرسص -ل ل -ل -ج -ه -ات
القضصائية للبت فيه. .

سسطيف :نورالدين
بوطغان

ع -ق -د ال -م -ج -لسص الشص -ع -ب -ي
ال -ولئ -ي ل-ولي-ة سص-ط-ي-ف ،أاول
أامسص ال- - -خ- - -م - -يسص ،ب - -م - -ق - -ر
ال-م-ج-لسص ،اج-ت-م-اعا في دورة
ع- -ادي- -ة خصصصصت ل- -م- -ن -اقشص -ة
ال -م -ي -زان -ي -ة الضص -اف-ي-ة لسص-ن-ة
 2019والمصصادقة عليها.
وقد حضصر اشصغال الدورة والي
ال - -ولي - -ة م- -ح- -م- -د ب- -ل- -ك- -اتب
،وأاعضص-اء ال-م-ج-لسص ال-ت-نفيذي
ال -ولئ-ي ،وج-اءت ال-دورة ب-ع-د
حوالي  20شصهرا من النسصداد
السصياسصي داخل المجلسص ،مما
جعل المجلسص ل يلتئم لمدة
ط-وي-ل-ة ع-ل-ى حسص-اب ال-ت-ن-م-ي-ة
بالولية.
وق-د صص-ادق أاعضص-اء ال-م-ج-لسص
بعد المناقشصة على الميزانية
الضص- - -اف- - -ي- - -ة ،ح - -يث ك - -انت
م-ي-زان-ي-ة ال-تسص-يير  350مليار
سص -ن -ت -ي -م ل -تصص-ب-ح  695مليار
سصنتيم ،وميزانية التجهيز من
 139م -ل -ي -ار ال -ى  210مليار
سصنتيم .
وقد عبر العديد من اعضصاء
المجلسص عن أاملهم الكبير في
ان ت -ك -ون ه -ذه ال -دورة ب -داي-ة
ح- -ق- -ي -ق -ي -ة ل Ó-ن -ف -راج داخ -ل
ال- - -م- - -ج- - -لسص ،وال- - -ك - -ف ع - -ن
الخصصومة السصياسصية بين اكبر

ال -ع -م -ل -ي -ة اأط -رت م -ن ق -ب -ل
ع- -ن- -اصص -ر الأم -ن ال -حضص -ري
ال-ث-الث عشص-ر ب-اأم-ن ال-ولي-ة،
وجاءت عقب ورود معلومات
ل-ل-مصص-ل-ح-ة ت-ف-ي-د ب-نقل اأحد
الأشص - - -خ - - -اصص ل - - -بضص- - -اع- - -ة
مشص - -ب - -وه- -ة م- -ت- -ن م- -رك- -ب- -ة
ت-ج-اري-ة ،ل-ي-ت-م ف-ت-ح ت-ح-ق-يق
اأفضص - -ى ال- -ى ت- -ح- -دي- -د ن- -وع
ال-م-رك-ب-ة ،ال-ت-ي ت-م ت-وق-ي-فها
اإث- -ر نصصب ن -ق -ط -ة م -راق -ب -ة
ف - -ج- -ائ- -ي- -ة ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى
ال- -م- -ح- -ط- -ة ال- -ب- -ري -ة ل -ن -ق -ل
المسصافرين ،وبعد اإخضصاعها
للمراقبة الأمنية تبين اأنها
م-ح-م-ل-ة ب-ك-م-ي-ة م-ع-ت-برة من
اأدوات ت - -ب - -ي - -يضص الأسص- -ن- -ان
ال - -م - -ن- -ت- -ه- -ي- -ة الصصÓ- -ح- -ي- -ة
وال-م-ج-ه-ول-ة المصصدر ،والتي
قدرت بـ  1303وحدة.
تم تحويل المركبة وصصاحبها
اإل -ى م-ق-ر ال-مصص-ل-ح-ة ،وف-ت-ح
تحقيق معمق في مÓبسصات
ال - -قضص - -ي - -ة ،واسص - -ت - -ك - -م - -ال
ل - -ل- -ت- -ح- -ري- -ات الضص- -ب- -ط- -ي- -ة
ال -قضص -ائ -ي -ة ح -ولت ال -ك-م-ي-ة
ال -م -ح -ج -وزة اإل -ى ال -ج -ه -ات

أامل كبŒ ‘ Òاوز
ا’نسصداد داخل
اÛلسض الؤ’ئي

التشصكيÓت السصياسصية المشصكلة
للمجلسص ،وهذا خدمة للتنمية
ال- -م -ح -ل -ي -ة ف -ي ه -ذه ال -ولي -ة
الكبيرة ،وكان الوالي قد عبر
عن أامله في العمل مع الجميع
،ف-ات-ح-ا ي-دي-ه ل-ك-ل م-ن ي-خ-دم
التنمية في الولية ،خاصصة في
ال -م -ن -اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ،م-ع ق-ب-ول
النقد البناء،وهو ما اسصتحسصنه
األعضصاء.
ي- -ذك- -ر ان ع- -دي -د ال -م -ن -اط -ق
وال -ب-ل-دي-ات ال-ف-ق-ي-رة ب-ال-ولي-ة
م- -ازالت ف- -ي ح- -اج- -ة م- -اسص- -ة
ل -م -زي -د م -ن ج -ه-ود ال-ت-ن-م-ي-ة،
خاصصة في مجال توفير الغاز
ال -ط -ب -ي -ع-ي ،وك-ذا فك ال-ع-زل-ة
وم - -ي- -اه الشص- -رب وال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
الحضصرية.

’ تذبذب ‘
التؤزيع رغم ارتفاع
الطلب على
الكهرباء

صص---رح مسص---ؤوول---و شص---رك--ة
ام-ت-ي-از ل-ل-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
ب-ولي-ة سص-ط-يف ،والتابعة
ل--م--ج--م--ع سص--ون--ل--غ--از ،ان
ال----ولي----ة ل---م تشص---ه---د اي
ت-----ذب-----ذب ف-----ي ت-----وزي----ع
ال--ك--ه-رب-اء ه-ذا الصص-ي-ف،
رغ-----م ان الشص-----رك----ة ق----د
سصجلت عملية اسصتهÓك
ال--ك-ه-رب-اء ب-زي-ادة ق-درت
ب 30ب--ال--م--ائ-ة ،وه-ذا
م-----ق-----ارن-----ة ب----الصص----ي----ف
ال--م-اضص-ي ،بسص-بب ارت-ف-اع
درج---ات ال---ح--رارة ال--ذي
شص---ه--دت--ه ال--ولي--ة ،ع--ل--ى
غ------رار ب-----اق-----ي ولي-----ات
الوطن.

وارج--ع مسص-ؤوول-و الشص-رك-ة
ال----ت----ي ن----ظ----مت أاب---واب---ا
م--ف-ت-وح-ة ب-م-ق-ر ال-وك-ال-ة
ال----ت---ج---اري---ة ب---ح---ي 300
مسصكن بعاصصمة الولية ،
مؤوخرا ،بمناسصبة الذكرى
لنشص--اء م--ج--م--ع
إ
ال50
لريحية
سص-ون-ل-غ-از ،ه-ذه ا أ
في تقديم الخدمة دون
ت---ذب---ذب ال---ى م--خ--ت--ل--ف
ال--ب-رام-ج والسص-ت-ث-م-ارات
ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا الشص-رك-ة
،م-----ن اج-----ل ت-----حسص-----ي----ن
ال---خ---دم---ة وال---رف---ع م---ن
مسص----ت----واه----ا ،ومسص---ت---وى
ال--ت--غ-ط-ي-ة ب-ال-ولي-ة ال-ت-ي
ت--ع-ت-ب-ر رائ-دة وط-ن-ي-ا ف-ي
ال--رب--ط بشص--ب--ك--ت--ي ال-غ-از
والكهرباء على المسصتوى
ال---وط---ن---ي،وأاك--دوا أان--ه--م
يتعاملون مع كل الزبائن
ب-----ك-----ل ع-----دل ومسص----اواة
ت-ح-ق-ي-ق-ا ل-م-ب-دأا ال-خدمة
العمومية.
من جهة أاخرى ،يشصتكي
سص----ك----ان ب----عضص ال----ق---رى
ال--ن--ائ--ي--ة ب--ب--ل-دي-ة ق-ج-ال
،ج--------ن--------وب ال-------ولي-------ة،
والمقيمون ببيوت منفردة
م---ت--ب--اع--دة ،م--ن ان--ع--دام
ال-ك-هرباء الريفية،حسصبما
ع---ب---ر ع--ن ذلك السص--ك--ان
ل--وال--ي ال--ولي--ة ،م-ؤوخ-را،
ووع----ده----م ب----ال---ت---ك---ف---ل
ب-النشص-غ-ال ب-ع-د ان ت-قوم
سصونلغاز ومديرية الطاقة
ب----ال----ولي----ة ب----ال----دراسص---ة
الÓزمة للمشصروع.

بجاية :بن النوي توهامي
«الشصعب» تنقلت إالى عين المكان ،حيث
أاكد ممثلو السصكان أانهم جّد مسصتاءين من
الوضصعية الراهنة ،والتي لم تأات بجديد
بالرغم من المراسصÓت الموجهة للجهات
ال -م -ع -ن -ي -ة ،ال -ت -ي اك -ت -فت ب -ال -وع -ود دون
تجسصيد « ،جمال ممثل عن السصكان ،أاكد
بالقول« ،لجوؤونا إالى غلق الطريق هذه
األي -ام ل -ل -ت -ع-ب-ي-ر ع-ن اسص-ت-ي-ائ-ن-ا الشص-دي-د
ل -رفضص ال -ج -ه -ات ال -وصص -ي -ة السص -ت -ج-اب-ة
ل-م-ط-ال-ب-ن-ا ،وال-م-ت-م-ثلة في محاربة مافيا

العقار بعد السصتيÓء على قطع أارضصية،
حيث ل يمكن السصكوت على تواصصل هذا
ال- -ن- -هب دون وج- -ه ح- -ق ،ون -ح -ن م -ازل -ن -ا
متمسصكين بمطالبنا إالى غاية تحقيقها».
ومن جهتهم ،عبر السصياح ومواطنو بجاية
ع -ن ام -ت -ع-اضص-ه-م الشص-دي-د ،ل-م-ا آالت إال-ي-ه
بجاية بسصبب جملة المشصاكل التي تدفع
ب-السص-ك-ان ال-غ-اضص-ب-ي-ن ،إال-ى غلق الطرقات
والقيام بالعتصصام أامام مقرات البلديات
والولية ،سصعيا لتلبية مطالبهم واسصتماع
انشصغالتهم للسصلطات المحلية ،حيث تم
في األشصهر القليل الماضصية تسصجيل ما ل
يقل عن عشصر احتجاجات على مسصتوى
الطرق الوطنية والولئية ،وفي كل مرة
تكون الدعوة موجهة للمنتخبين المحليين
والولئيين ،قصصد التدخل من خÓل إايجاد
ح-ل-ول م-ع-ق-ول-ة ل-ك-ل ه-ذه ال-مشص-اك-ل ال-تي
تتفاقم يوما بعد يوم.

لتفادي الغرق ‘ اÛمعات اŸائية

حملة توعوية بالتنسسيق مع الشسركاء
بÈج بوعريريج
’يام ا’عÓمية التؤعؤية التحسصيسصية حؤل
انطلقت بÈج بؤعريريج نهاية ا’سصبؤع  ،ا أ
الؤقاية من أاخطار الغرق ‘ اÛمعات اŸائية كالسصدود والؤديان ،والتي نظمتها مديرية
ا◊ماية اŸدنية ع Èوحداتها الثانؤية بإاقليم الؤ’ية  ،بالتنسصيق مع الشصركاء الفاعل.Ú

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
و تأاتي العملية تنفيذا للتعليمات الصصادرة
عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة وت-ط-ب-يقا لتوصصيات
والي الولية بكوشص بن عمر ،والمتعلقة
ب-ت-ع-زي-ز ال-ع-م-ل ال-ت-حسصيسصي حول الوقاية
من حوادث الغرق التي تعرف إارتفاع
محسصوسص خÓل مرحلة اإلصصطياف.
وحسصب ال -م -ك -ل -ف ب -الع Ó-م ب-ال-م-دي-ري-ة
ال- -رائ- -د ع- -ل- -ي دح -م -ان ف -إان ال -ب -رن -ام -ج
ال-ت-حسص-يسص-ي ال-ت-وع-وي ي-ه-دف إالى تفادي
ه -ذه األخ -ط -ار أاو ال -ت -ق-ل-ي-ل م-ن وط-أات-ه-ا
واألث-ار ال-ن-اج-م-ة ع-ن-ه-ا م-ن خÓ-ل ت-وعية
المواطنين لسصيما فئة األطفال والشصباب
ب -ه -دف غ -رسص ث -ق -اف ـ ـة وق -ائ-يـ ـة وت-ب-ي-ان
القواعد والمقاييسص األمنية الواجب .
كما يشصمل البرنامج حمÓت تحسصيسصية
لفائدة األطفال والشصباب ،لحمايتهم من

األخطار المتعلقة بـحملة الصصطياف ،و
السص -ب -اح -ة ف -ي ال -م -ج -م -ع -ات ال -م -ائ -ي-ة ،
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-خ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اعات ذات
الصص- -ل- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار مصص- -ال- -ح الشص- -ب -اب
وال -ري -اضص -ة وم -دي -ري -ة ال -م -وارد ال-م-ائ-ي-ة
،والشصركاء الفاعلين وكذا عبر الصصحافة
ال -م-ك-ت-وب-ة وإاذاع-ة ال-ج-زائ-ر و الصص-ح-اف-ة
المرئية.
حيث سصتقدم من خÓل وسصائل اإلعÓم
اإرشصادات لفئة الطفال والشصباب يتم فيها
تقديم نصصائح السصÓمة وتوضصيح األخطار
الناجمة عن حوادث السصباحة في األماكن
الممنوعة على غرار التجمعات المائية
ك -السص -دود وال -ودي -ان و ت -وزي -ع م -ط -وي -ات
وملصصق ـات تتعلق بالسصÓمة من أاخطار
الموسصم الصصيفي وتعريفهم بالخطر وكيفة
اإسص -ع -اف الضص -ح -اي -ا م -ع إاب -راز ال -ج -وانب
الوقائية

 ..دور اÛالسض اŸنتخبة وا÷هات ا’منية

اختتام الطبعة الثانية ◊ماية اŸسستهلك بÈج بوعريريج
اأخ -ت -ت -م ال-ي-وم ال-دراسص-ي ال-ت-حسص-يسص-ي
ال -ت -وع-وي ال-م-ت-ع-ل-ق ب-دور ال-م-ج-السص
ال-م-ن-ت-خ-ب-ة ال-م-ح-لية والجهات المنية
في حماية المسصتهلك لقضصاء عطلة
صص -ي -ف -ي -ة م -ري -ح-ة واآم-ن-ة ف-ي ط-ب-ع-ت-ه
ال-ث-ان-ي-ة ب-ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-وصص-ي-ات م-نها
ضصرورة تحسصين ظروف عمل مكاتب
ح-ف-ظ الصص-ح-ة وت-زوي-ده-م ب-ال-وسص-ائ-ل
وال -م -ع -دات ال Ó-زم -ة  ،م-ع ت-خصص-يصص
سصيارات وتزوديهم بحقائب مراقبة ،
ن- -اه- -يك ع- -ن ال- -ت- -ك- -وي- -ن ال- -مسص -ت -م -ر
والمتخصصصص لهم ولعمال الموؤسصسصات
ال -ت -ج -اري -ة  ،واإي -ج -اد ب -ط-اق-ة م-ه-ن-ي-ة
م- -وح- -دة ع- -ب -ر م -خ -ت -ل -ف ال -ب -ل -دي -ات
والحرصص على حضصور كامل الأعضصاء

وفق برنامج مضصبوط.
واأوصص-ى ال-ي-وم ال-دراسص-ي ال-م-ن-ظ-م من
طرف مديرية التجارة تحت اشصراف
المجلسص الشصعبي الولئي على اهمية
العمل مع اللجان المختلطة للمصصالح
ال -مشص -ت -رك -ة ح-ت-ى ت-ك-ون اك-ث-ر ف-ع-ل-ي-ة
وج- -اذب- -ي- -ة وت -ك -ث -ي -ف ح -م Ó-ت اإب -ادة
ال -ح-ي-وان-ات ال-م-تشص-ردة م-ع ت-خصص-يصص
اأف - -راد م - -ح - -ت- -رف- -ي- -ن ف- -ي الصص- -ي- -د ،
ب- -الإضص- -اف- -ة اإل- -ى ت- -وصص- -ي- -ات ب- -رب- -ط
ال-ج-ام-ع-ة ب-م-ح-ي-ط ح-ماية المسصتهلك
واإدراج ت- -خصصصص -ات ف -ي ه -ذا الإط -ار
وكذا مراكز التكوين المهني وضصبط
ب-رن-ام-ج م-ك-اف-ح-ة الم-راضص المتنقلة
ع-ن ط-ري-ق ال-م-ي-اه وال-ح-ي-وانات ولئيا

وفي وقت محدد مع تكثيف عمليات
ال- - -رشص ،ال- - -ت - -حسص - -يسص وال - -ت - -وع - -ي - -ة
ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ح-ول النفايات والتخلصص
منها خاصصة مع حلول عيد الضصحى .
ك -م -ا اق -ت -رح ال -حضص -ور ت -غ-ي-ر تسص-م-ي-ة
مكاتب حفظ الصصحة البلدية بمفتشصية
اأو ف -رق -ة ب -ل -دي -ة ل -لصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
وتطبيق النصصوصص القانونية ميدانيا ،
بالتركيز على تكثيف مراقبة المطاعم
الجماعية لسصيما مطاعم الموؤسصسصات
التعليمية كما تم اقتراح وضصع دفتر
شصروط بين مصصالح النقل والناقلين
بخصصوصص الرحÓت خاصصة مع فصصل
الصص-ي-ف ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ال-مخطط الزرق
قصص-د ت-ح-م-ي-ل ال-م-ع-ن-يين مسصوؤولياتهم

القانونية والشصرعية  ،لى اأن تشصارك
في اعداده مختلف المصصالح المعنية
مع تضصمينه اإجبارية الترخيصص الأبوي
للقصصر مع تاطير الرحÓت من هيئات
ومصصالح مرخصصة معتمدة .
ك -م -ا اأوصص-ى ال-ي-وم ال-دراسص-ي ب-ت-ث-م-ي-ن
مجهودات التجار لتحسصين واجهات
ال-م-حÓ-ت واح-ت-رام شص-روط ال-ن-ظ-اف-ة
ك -م -ا اع -ت -ب -ر ال -م -ت -دخ -ل -ون ان رئ-يسص
البلدية هو المسصوؤل الول على صصحة
ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي ب-ل-دي-ت-ه ول-دي-ة صصفة
الضص-ب-ط-ي-ة ال-قضص-ائ-ي-ة وع-ل-يه ان يطلع
على هذه المهام والصصÓحيات .كما
اوصصى المتدخلون على الحرصص على
تشص -دي-د م-ن-ح ق-رارات النشص-اء ول-ف-ت-ح

والسص -ت -غ Ó-ل ل-ل-م-وؤسصسص-ات ال-مصص-ن-ف-ة
وك -ذا ال -رخصص ل-ل-نشص-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة
الخاضصعة للترخيصص باعتبار ان حماية
ال -مسص -ت -ه -لك مسص -وؤول-ي-ة ال-ج-م-ي-ع وك-ل
حسصب اختصصاصصه.
هذا وعرف اليوم الدراسصي العديد
من المداخÓت من مختلف الهيئات
ال-مشص-ارك-ة وال-م-ع-ن-ي-ة ب-ال-موضصوع على
غ- -رارال- -م- -ج- -لسص الشص- -ع- -ب- -ي ال -ولئ -ي
والشص-وؤون ال-دي-ن-ي-ة وال-درك والشص-رط-ة
والحماية المدنية والتجارة والمصصالح
ال-فÓ-ح-ي-ة والصص-ح-ة والسص-ك-ان ،ال-ب-يئة
وال -م -وارد ال -م -ائ -ي -ة وال-ن-ق-ل وم-ك-اتب
حفظ الصصحة.

السسبت  03أاوت  2019م
الموافق لـ  02ذي الحجة  1440ه ـ

من مراسسلينا

بعد اسستماعه ’نشسغا’ت سسكان بلدية ترعي باينان Ãيلة

وا‹ ميلة يتخذ اجراءات عاجلة ‘ قطاعات
الصصحة باŸياه والطاقة
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القطب ا◊ضسري ا÷ديد «إاغزر أاوزاريف» ببجاية

تسصليم  6آا’ف وحدة سصكنية مطلع سصبتم Èالداخل

خصّص عمﬁ Òمد وا‹ تبسسة بلديات دائرة ترعي باينان بزيارة تفقدية أاشسرف خÓلها على لقاء مع فعاليات
اÛتمع اŸد ،Êتلبية لرغبة السسكان من اجل تقد Ëانشسغا’تهم اŸتعلقة بالبلديات الشسمالية ،واŸتمثلة ‘
بعضص اÙتج Úالذين أاقدموا على غلق الطريق الوطني لتدارسص اŸطالب اŸطروحة من طرف السسكان ،خاصسة
’شس -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة ،اŸوارد اŸائ-ي-ة ،ال-ط-اق-ة ،ال-ن-ق-ل ا÷ام-ع-ي ،وغÒه م-ن
ف -ي -م -ا ي -خصص ق -ط -اع -ات الصس -ح -ة ،ا أ
القطاعات ،حيث اسستمع الوا‹ بصسدر رحب ’نشسغا’ت اŸواطن Úووعدهم بالتكفل بها ‘ اطار ما يسسمح به
القانون.

عّ- -ب- -ر م -ك -ت -ب -و «ع -دل  1و»2
ب-ب-ج-اي-ة ع-ن ارتياحهم الكب،Ò
ب- -ع -د إاط Ó-ق إاشس -ع -ار م -ن -اقصس -ة
وط - - -ن - - -ي - - -ة ’‚از ﬂت- - -ل- - -ف
الشس -ب -ك -ات ،ب-ال-ق-طب ا◊ضس-ري
ا÷دي - - -د «إاغ - - -زر أاوزاري- - -ف»،
ال- - -ذي يضس - -م  16أال -ف وح -دة
سسكنية من ﬂتلف الصسيغ.

بجاية :بن النوي توهامي

ميلة :خالد.ع
ف -ف -ي ق -ط -اع الصس -ح -ة ،وب-أام-ر م-ن
ال- -وا‹ ّ” تسس- -خ Òسس -ي -ارة اسس -ع -اف
للبلدية تكون متوفرة  24سساعة على
 24سساعة ،منح مليار و 900مليون
سسنتيم من اجل اعادة ترميم العيادة
اŸتعددة اÿدمات وإاعادة تهيئتها
وفتحها ‘ أاقرب اآلجال ،وذلك بعد
مباشسرة الجراءات القانونية.
أام- -ا ف -ي -م -ا ي -خ ّصس مسس -تشس -ف -ى 60
سسريرا ببلدية ترعي باينان اÛمد
” مراسسلة الوزارة الوصسية من أاجل
ّ
رفع التجميد على  04مسستشسفيات
اŸزع -م ا‚ازه -ا ب -ال -ولي-ة ،وسس-وف
ي- -تّ- -م ت- -دع- -ي- -م ال- -ع- -ي -ادة اŸت -ع ّ-ددة
اÿدم -ات بÎع -ي ب -اي -ن-ان ب-األط-ب-اء
والشس -ب -ه ال -ط -ب -ي Úم-ع ضس-م-ان ع-م-ل
مصس-ل-ح-ة األشس-ع-ة واŸن-اوب-ة ال-ل-ي-ل-ي-ة

تكون مدعمة بأاك Ìمن طبيب.
و‘ ق -ط -اع الشس -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة،
الذي كان من مطالب السسكان فتح
الطريق من زغاية إا ¤بلدية ترعي
باينان Ãنطقة «ب Úا◊يطان» ،حيث
كان اŸشسروع ›مدا ،و”ّ مراسسلة
ال - -وزارة ال - -وصس - -ي- -ة م- -ن أاج- -ل رف- -ع
التجميد .وبعدها يشسرع اŸقاول ‘
ال‚از ألن ال- - -دراسس- - -ة م- - -ن - -ج - -زة،
والصسفقة ‡نوحة.
وفيما يتعلق قطاع اŸوارد اŸائية،
وت -زوي -د السس -ك -ان ب -اŸي -اه الصس-ا◊ة
للشسرب ،فإان اŸشسروع على مشسارف
الن -ت -ه -اء ،ح-يث ت-ب-ل-غ نسس-ب-ة ال‚از
 ،%95واŸقاول يعمل اآلن ،حيث بعد
الن- - -ت- - -ه- - -اء م- - -ن وضس - -ع اŸول - -دات
الكهربائية يتمّ توصسيل اŸاء بصسفة
اسس -ت -ع -ج-ال-ي-ة ل-ك-ل السس-ك-ان ك-أاقصس-ى
تقدير مدة شسهر ونصسف ‘ ،انتظار

ربط كل البلديات الشسمالية من سسّد
ب - -ن - -ي ه - -ارون ،ح - -يث أان اŸشس- -روع
مسسجل والدراسسة منجزة والصسفقة
‡نوحة وسسوف يشسرع اŸقاول ‘
ال‚از.
وبخصسوصس الربط بالغاز الطبيعي
فيؤوكد وا‹ الولية على أان اŸؤوسسسسة
اŸعنية تعمل وسسوف يصسل الغاز ا¤
اŸن-اط-ق الشس-م-ال-ي-ة ك-أاقصس-ى ت-ق-دير
خ- - -لل م - -ارسس م - -ن سس - -ن - -ة ،2020
وب -ق -ط-اع ال-ن-ق-ل ا÷ام-ع-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة،
اكد ﬁمد عم Òانه خلل السسنة
اŸق -ب -ل -ة سس -ي -ت -م ات -خ-اذ الج-راءات
اللزمة من اجل توف Òالنقل للطلبة،
مع بر›ة فتح قاعة علج Ãحلت
ال -رئ -يسس وف -رع Ÿدي -ري -ة سس -ون-ل-غ-از
واŸراقب اŸا‹ ،ف - -ي- -م- -ا ي- -ت- -عّ- -ل- -ق
ت -دع -ي -م ال -ه -ي -اك -ل اإلداري -ة بÎع -ي
بينان.

’شسغال العمومية
رئيسص مكتب الصسيانة Ãديرية ا أ

انتهينا من دراسصة الطريق اŸميت ب Úو’يتي سصعيدة والبيضض
’شس- -غ- -ال
تسس- -ع- -ى م- -دي- -ري- -ة ا أ
العمومية لو’ية سسعيدة لدعم
الطرق الوطنية وصسيانتها ،و‘
ه - -ذا الشس - -أان ق - -دمت ط - -ل - -ب- -ات
’‚از
ع- - -اج- - -ل- - -ة م- - -رك - -زي - -ة إ
مشس -اري-ع أاخ-رى م›Èة لسس-ن-ة
،2020

سسعيدة :ج.علي

وحسسب تصسريح عوا‹ خلف الله
رئ- -يسس م- -ك -تب الصس -ي -ان -ة Ãدي -ري -ة
األشسغال ،فإان الطرق الوطنية للولية
على مسسافة  402كلم بنسسبة ،%80
وم -ا ت -ب -ق -ى م-ن-ه-ا م-ت-وسس-ط-ة وح-ال-ة
رديئة “ثل  % 08وهناك أاشسغال ‘
طور اإل‚از لتقوية الطريق الوطني
رق - -م  98ع- -ل -ى مسس -اف -ة  08كلم،
باإلضسافة إا ¤صسيانة  08كلم على
ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  94وأاضساف
اŸتحدث أانه سسبق وأان ” إا‚از 70
كلم من الصسيانة ،باإلضسافة إا ¤طلب
إا‚از ع -دة مشس -اري -ع ع -ل -ى مسس-ت-وى
الوزارة يدخل ‘ إاطار صسيانة الطرق
الوطنية بحو‹  12كلم للسسنة اŸقبلة

وبخصسوصس الطريق الوطني رقم 06
ا÷ن -وب -ي م -ا ب Úسس -ع -ي -دة وال -ب-يضس
الذي يعرف حوادث ‡يتة ،فقد ”
اإلنتهاء من دراسسة مشسروع إازدواجية
ال -ط -ري -ق ح -يث ق-دمت إا ¤ا÷ه-ات
اŸسس - -ؤوول - -ة ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى وزارة
اŸالية.
لشسارة أان هذا اŸوضسوع تطّرقت
ل إ
إاليه الشسعب مرارا إلتخاذ اإلجراءات
اŸن -اسس -ب-ة ل-ل-حّ-د م-ن ه-ذه ا◊وادث

اŸم -ي -ت -ة ع -ل -ى ه-ذا ال-ط-ري-ق ال-ذي
تسسلكه األلف من اŸركبات الثقيلة
والسسيارات اÿفيفة والسسياحية ،كما
“ت -د شس -ب -ك-ة ال-ط-رق ال-ولئ-ي-ة ع-ل-ى
مسسافة  615كلم منها  ‘ ،% 80حالة
جيدة أاما فيما يتعلق متابعة وإاعادة
تأاهيلها وفق برنامج إاسستدراكي فقد
وصسلت تكلفته اŸالية إا 700 ¤مليون
دينار.

من اŸقرر تعي Úما ل يقل عن تسسعة
عشسر شسركة ،للقيام بأاشسغال الشسبكات
اÿاصس- -ة ،ب- -ال- -ك -ه -رب -اء ،ال -غ -از ،اŸاء،
والصسرف الصسحي ،بداية من  18اأوت
ا÷اري ،بحسسب مصسدر مسسؤوول ،حيث
جاء هذا القرار بعد الزيارة األخÒة
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ،وزي -ر السس -ك-ن السس-اب-ق
السس-ي-د “ار ،وال-ذي ت-ع-ه-د ب-ت-خصس-يصس
غ -لف م -ا‹ ب-ق-ي-م-ة خ-مسس-ة م-ل-ي-ارات
دينارŸ ،واصسلة ا‚از التهيئة بالقطب
ا◊ضس- -ري ا÷دي- -د ال- -واق- -ع Ãن -ط -ق -ة
«إاغ- -زر أاوزاري -ف’ ،واŸق -در ع -دده -ا بـ
16أالف وحدة سسكينة ،منها2500 ،وحدة
سس- -ك- -ن -ي -ة بصس -ي -غ -ة ع -دل ،و3750وحدة
سسكنية من صسيغة السسكن التسساهمي.
وسس -ت-ت-ك-ف-ل الشس-رك-ات اŸن-ج-زة ل-ه-ذا
اŸشس- - - -روع ،ب- - - -حسسب ذات اŸصس - - -در،
ب- -إا‚از ﬂت -ل -ف الشس -ب -ك -ات ،اÿاصس -ة
Ãي- - -اه الشس- - -رب ،الصس - -رف الصس - -ح - -ي،
واألل-ي-اف ال-بصس-ري-ة ،وال-ك-ه-رباء والغاز،
ال- - -ط - -رق واألرصس - -ف - -ة ،واŸسس - -اح - -ات
اÿضسراء ،علما أان سستّ شسركات تعمل
بالفعل ‘ هذا اŸوقع ‘ ،انتظار تعيÚ
 19أاخرى تنطلق ‘ العمل بداية من 18
أاوت ،والهدف الذي حّددته السسلطات
الولئية هو تسسليم  6آالف وحدة سسكنية
إا ¤اŸسستفيدين اعتباًرا من الدخول
الجتماعي القادم.
وم -ن ج -ه -ت-ه ،ف-ق-د أاك-د وا‹ ب-ج-اي-ة،
أاح -م -د م -ع-ب-د ،ضس-رورة احÎام اآلج-ال
اÙددة ل- -ل- -مشس- -روع وبصس -ورة ج -ي -دة،
بهدف توزيع هذه السسكنات ‘ أاقرب
وقت ‡كن ،كما أاكد على ا÷ودة ‘
ا‚از اŸراف - -ق ال - -ع - -ام - -ة وﬂت - -ل - -ف
الشسبكات ،مع اإلشسارة اإ ¤أان السسكنات
اŸع -ن -ي-ة ت-ق-در بـ 6آالف وح-دة م-ن-ه-ا
 2500بصس -ي-غ-ة ’’ع-دل’’ ،وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -الشس -ط -ر ال -ث-الث م-ن ب-رن-ام-ج السس-ك-ن
بالولية ،والذي يتعلق بـ  9850وحدة
سس -ك -ن-ي-ة ،ف-ق-د ّ” ب-ال-ف-ع-ل رف-ع ج-م-ي-ع
القيود لتسسليم بعضس منها ،على األقل
قبل نهاية العام ا◊ا‹ ،ل سسيما بعدما
” حّل مشسكلة توصسيل شسبكة الكهرباء،
ان -ط -لق-ا م-ن ﬁط-ة ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء
اŸوج -ودة ‘ ب -ل -دي -ة ال -قصس -ر ،ك-م-ا ّ”
إاغ -لق اŸف -رغ -ة ال -عشس -وائ-ي-ة ال-واق-ع-ة
بالقرب من هذه اŸدينة ا÷ديدة ‘
شسهر جوان الفارط.
ه -ذا ،وي-ب-ق-ى أام-ل اŸك-ت-ت-ب Úتسس-ري-ع
وتÒة األشسغال ،للّتمكن من تسسليم هذه
السس -ك -ن-ات ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-رون-ه-ا ‘ أاق-رب
اآلج - -ال ،ح- -يث أاك- -دوا ع- -ل- -ى ضس- -رورة
اخ -ت-ي-ار م-ؤوسّس-سس-ات ذات خÈة وك-ف-اءة،
قصس - -د الن - -ت- -ه- -اء بسس- -رع- -ة م- -ن ه- -ذه
األشسغال ،داع Úا÷هات الوصسية إا¤
مسس -اع -دت -ه -م ل -ل -خ -روج م -ن ال-وضس-ع-ي-ة
ال- -راه- -ن- -ة ال- -ت- -ي لزم- -ت -ه -م لسس -ن -وات،

وضس - -رورة وف- -اء اŸسس- -ؤوول ÚاÙل- -يÚ
ل -وع -وده -م وت -دارك ال -ت-أاخ-ر اŸسس-ج-ل
بسس -بب ع -دم ان -ت -ه -اء أاشس -غ -ال ال -ت-ه-ي-ئ-ة
اÿارجية.

 ..وحملة –سصيسصية للوقاية
من ضصربات الشصمسض

ن -ظ-مت ،ج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك
ب -ب -ج -اي -ة ،ح -م -ل -ة –سس -يسس-ي-ة ت-وع-وي-ة
ب -ال -واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة ،ح-ول ك-ي-ف-ي-ة م-ن
ضسربات الشسمسس وا÷فاف ،خاصسة مع
م -وج -ة ا◊ر ال -ت-ي Œت-اح ال-ولي-ة ه-ذه
األيام على غرار الوليات األخرى من
ال- -وط- -ن ،ح- -يث ّ” تسس- -ج- -ي- -ل ارت- -ف -اع
ﬁسسوسس ‘ درجات ا◊رارة.
أاك -دت السس -ي -دة ي-ح-ي-اوي ،م-ن عضس-وة
بجمعية حماية اŸسستهلك ،لـ «الشسعب»،
«تهدف هذه ا◊ملة التحسسيسسية لتوعية
اŸواطن Úبخطورة ا÷فاف عند كبار
السسن واألطفال وخاصسة الرضسع ،وهو
أامر شسائع مع ارتفاع درجة ا◊رارة،
ألن احتياطي اŸياه ‘ ا÷سسم ﬁدود
ل سسيما لدى الفئة العمرية للمسسنÚ
وال-رضس-ع ،وت-ف-ق-د ت-دري-ج-ي-ا اإلحسس-اسس
بالعطشس وردود الفعل للشسرب ،وخطر
ا÷فاف لدى كبار السسن ل يقل أاهمية
ع- -ن ال- -رضس- -ي -ع ،خ -اصس -ة خ -لل فÎات
درجات ا◊رارة اŸرتفعة».
ول- -ت -ح -دي -د ا÷ف -اف ل -دى الشس -خصس
اŸسسن ،حسسب ذات اŸتحدث« ،يتضسح
م -ن ال-ت-عب الشس-دي-د والشس-ع-ور ب-ج-ف-اف
الفم ،ونقصس كمية البول وا÷لد البارد
وعلمات أاخرى ،ومن اŸهم للتأاكد من
تعويضس عن هذا النقصس ‘ اŸياه ،ألنه
‘ ا◊الت األك Ìخ - -ط - -ورة Áك- -ن أان
ي -ؤودي إا ¤الرت -ب -اك وال-غ-ي-ب-وب-ة وح-ت-ى
وفاة الشسخصس اŸصساب ،وينصسح باŸياه
ك أافضسل طريقة للتجاوز
وهي بل شس ّ
الظرف عندما يكون ا÷و حاًرا».
وع- -ل- -ي- -ه ،ف- -إان ال -ف -ئ -ات ال -ه ّشس -ة م -ن
اÛتمع هي األك Ìعرضسة لهذا الداء،
الذي تسسببه درجات ا◊رارة اŸرتفعة
لسس -ي -م -ا اŸسس -ن ،Úاألط-ف-ال ،وال-نسس-اء
ا◊وامل ،وÁكن توقع ضسربة الشسمسس
أاو ضس -رب -ة الصس -دم-ة ا◊راري-ة ،ع-ن-دم-ا
تفوق درجة ا◊رارة 30درجة ،وينصسح
‘ ه - - -ذه ا◊ال- - -ة ب- - -ارت- - -داء م- - -لبسس
فضس -ف -اضس -ة وخ -ف -ي -ف -ة ال -وزن ،وه-و م-ا
يسسمح بتÈيد ا÷سسم بالشسكل اŸلئم،
فضسل على ضسرورة حماية ا÷سسم من
ح- -روق الشس- -مسس ب -اإلضس -اف -ة إا ¤وضس -ع
قبعة ونظارة شسمسسية ،وكذا اللجوء إا¤
اسستخدام الكرÁات اÿاصسة بالوقاية
من الشسمسس».
مضس -ي-ف-ة ب-ال-ق-ول« ،دون اإلغ-ف-ال ع-ن
اإلكثار من تناول السسوائل التي تسساهم
بدورها ‘ ا◊فاظ على رطوبة ا÷سسم
وح-رارت-ه ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،أام-ا ف-ي-م-ا يخصس
بعضس النصسائح الأخرى لتفادي أاخطار
الشسمسس ،فتتمثل ‘ عدم ترك األطفال
داخل سسيارة متوقفة أاو مغلقة النوافذ
–ت أاشسعة الشسمسس ،ألن ذلك يزيد من
ارتفاع درجة ا◊رارة ،وقد تؤودي إا¤
الوفاة اختناقا ،وينصسح بتجنب النشساط
البد ‘ Êالطقسس ا◊ار نظرا لقابلية
اإلصس - -اب - -ة ب - -األم - -راضس اŸت - -ع - -ل - -ق - -ة
با◊رارة».
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ليسست بلدية لعقار البناء فقط:

اŸنتخبون اÙليون أاهملوا السسحاولة خدماتيا وجواريا
غياب خطوط النقل ..اهÎاء الطرق ول مراكز صسحية

سسكان بلدية ع Úاÿضسراء باŸسسيلة يطالبون باŸناوبة الليلية:

التنقل إا ¤برهوم ومقرة للعÓج وشسراء األدوية

شسهد بلدية السسحاولة توسسعا عمرانيا نتيجة عمليات الÎحيل ،إا’ أانها ’زالت تفتقد للكث Òمن اŸرافق الهامة
وإا ¤غاية اليوم و’زالت أاحياؤوها تتخبط ‘ العديد من اŸشساكل التي أارهقت السسكان ،نتيجة عدم بر›ة
اŸشساريع اÿدماتية وا÷وارية وتقاعسس اŸسسؤوول ÚاÙلي.Ú

سسارة بوسسنة
أبرزت أ÷ولة ألتي قامت بها {zÖ©°ûdG
Ãخ- -ت- -ل- -ف أح- -ي- -اء أل -ب -ل -دي -ة ،إأ ¤أف -ت -ق -ار
ألسضحاولة ألغلب ألهياكل ألضضرورية وتهيئة
أل- -ط- -رق- -ات وإأ‚از فضض- -اءأت ت- -رف- -ي -ه -ي -ة
وري-اضض-ي-ة وم-ؤوسضسض-ات ت-رب-وي-ة ،ن-اه-يك ع-ن
إأعادة ألنظر ‘ شضبكة ألكهرباء وألغاز.
وي- -ع- -د أل- -ن- -ق -ل أك Èمشض -ك -ل ت -ع -ا Êم -ن -ه
ألسض -ح-اول-ة ن-ت-ي-ج-ة أل-ن-قصس أل-ف-ادح ‘ ع-دد
أÿطوط ألتي تربطها باŸناطق أÛاورة
وأل -ن -ا œع-ن إأف-ت-ق-ار أل-ب-ل-دي-ة Ùط-ة ب-ري-ة
وﬁط -ات ل -ل -ح -اف Ó-ت ،وك -ذأ ع-دم ت-ه-ي-ئ-ة
أŸوأقف أŸوجودة ،حيث أكد أŸوأطنون
لـ{ ،zÖ©°ûdGب -أان -ه-م يضض-ط-رون إأ ¤ألن-ت-ظ-ار
سضاعات على قارعة ألطريق ،ما يسضبب ‘
ت- -أاخ -ره -م بصض -ف -ة مسض -ت -م -رة ع -ن م -ق -اع -د
ألدرأسضة وألعمل ،رغم خروجهم باكرأ من
ب- -ي -وت -ه -م ،مشضÒي -ن ‘ ه -ذأ ألصض -دد إأ ¤أن
أ◊افÓت أن وجدت ل تتوفر على أدنى
شضروط ألسضÓمة ،كونها دأئمة ألتعطل‡ ،ا
يضض-ط-ر أل-ك-ث Òم-ن-ه-م ألسض-ت-ع-ان-ة بسض-ي-ارأت
““أل-ك-ل-ون-دسض-ت-ان““ أل-ت-ي أسض-تغلت غياب ألنقل
لتفرضس عليهم سضيطرتها.
كما يعانى سضكان أ◊ي منذ فÎة طويلة

من ألنقصس ألفادح ‘ أŸشضاريع ،خاصضة ما
تعّلق منها بأاشضغال تعبيد ألطرق ،ألتي –تاج
إأ ¤عمليات ألتزفيت وصضيانة دورية ،بسضبب
ألهÎأء ألتي سضاهمت ‘ مضضاعفة معاناة
أŸوأطن ،Úحيث تعرف أزقته حالة كارثية،
بسضبب كÌة أ◊فر‡ ،ا جعل سضكان هذأ
أ◊ي يتذمرون ،وألتي تتحّول ـ حسضب ما
أكدوه لـ{ zÖ©°ûdGـ ،أإ› ¤موعة من ألÈك
أثناء ألشضتاء.
مشضكل آأخر يؤورق سضكان ألسضحاولة ،هو
أنعدأم أŸرأفق ألعمومية وألهياكل ألثقافية
وألرياضضية ‘ بعضس أألحياء أو عدم توفرها
بالشضكل ألكا‘ ‘ أحياء أخرى‡ ،ا أثر على
أ◊الة ألنفسضية لشضباب أŸنطقة ألذي يتطلع
إأ ¤أسضتثمار مهارأته ‘ ﬂتلف أÛالت
ألتي يجدها‡ ،ا يدفعهم إأ ¤ألتنقل نحو
ألبلديات أÛاورة كبلدية جسضر قسضنطينة
من أجل ‡ارسضة نشضاطاتهم ألرياضضية.
وتفتقر أŸنطقة إأ ¤مÓعب جوأرية ،لذأ
طالب شضبابها بضضرورة بإا‚ازها إأ ¤جانب
مكتبات فرعية ،تتمكن من أحتوأء قدرأتهم
ونشضاطاتهم.
ألنقل اŸدرسسي هاجسس يومي
مشضكل آأخر يعا Êمنه سضكان ألبلدية وهو
أل- -ن- -قصس ‘ إأع- -دأد أŸؤوسضسض -ات ألÎب -وي -ة،

خ- -اصض- -ة م- -ع ت- -زأي -د أل -ك -ث -اف -ة ألسض -ك -ان -ي -ة
باŸنطقة ،إأ ¤جانب غياب ألنقل أŸدرسضي
أل -ذي أصض-ب-ح ه-اجسض-ا أرق أل-تÓ-م-ي-ذ ،ح-يث
أصضبحت حياة مئات ألتÓميذ ـ ‘ ﬂتلف
أألطوأر ـ عرضضة للخطر ،كونهم يقطعون
مسضافات طويلة مشضيا على أألقدأم ،من أجل
أللتحاق Ãقاعد ألدرأسضة ‘ ،ظّل غياب
وسضائل ألنقل أŸدرسضي.
و‘ هذأ ألصضدد ،أكد ألعديد من أولياء
أل-تÓ-م-ي-ذ ،أن أب-ن-اءه-م ›Èي-ن ع-ل-ى ق-طع
مسض-اف-ة ت-زي-د ع-ن أل-ك-ي-ل-وم Îمشض-ي-ا ،بشضكل
يومي صضباحا ومسضاء لÓلتحاق Ãدأرسضهم،
إأذ يجتازون ألطريق ألرئيسضية ،فضض Óعن
أجتياز بعضس أŸسضالك أ÷د وعرة ،ل Áكن
للصضغار بالسضنوأت أألو ¤أجتيازها ،كما أن
عناء ألذهاب وأإلياب يوميا إأ ¤أŸدأرسس
وŸسض-اف-ة ط-وي-ل-ة ،ج-ع-لت أل-تÓ-م-ي-ذ عرضضة
للتعب ألشضديد ،أألمر ألذي أفقدهم ألقدرة
على ألسضتيعاب أ÷يد للدروسس.
ألسضحاولة من ألبلديات ألتي  ⁄تسضتطع
ألسضلطات أÙلية من حل مشضكل أألحوأشس
بها بشضكل نهائي ،إأذ –توي ألبلدية أزيد من
 14حوشضا تعيشس ألعائÓت بها ‘ ظروف
أقل ما يقال عنها إأنها كارثية ،نظرأ لدرجة
أل-هشض-اشض-ة أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا أغ-ل-ب-ي-ة ألسض-ك-ن-ات
ألقدÁة ،ألتي شضيّدت منذ أك Ìمن نصضف
ق -رن ،وم -ا زأد أل -ط -ي -ن -ة ب -ل-ه ـ حسضب ب-عضس
ألسض -ك -ان ـ أن -ه -م ل Áل -ك -ون ع -ق -ود م -ل-ك-ي-ة
لسض-ك-ن-ات-ه-م ،م-ا Áن-ع-ه-م م-ن أل-تصضّ-رف فيها
لعدم حصضولهم على رخصس ألبناء ،دأع Úإأ¤
ضضرورة إأيجاد حل فوري Ÿشضاكلهم ،ألتي
حالت دون ألسضتفادة من مشضاريع تنموية أو
–سض Úوضضعية سضكناتهم.
وتطّرق ألسضكان إأ ¤مشضكل غياب أŸرأكز
ألصضحية أ÷وأرية وألعيادأت ألطبية ،ألتي
ت- -عّ- -د أك Ìم- -ن ضض- -روري- -ة ،خ- -اصض- -ة ل- -ذوي
أألمرأضس أŸزمنة ألتي تتطلب تدخ Óطبيا
مسض-ت-ع-ج ،Ó-وع-ل-ي-ه ي-ط-الب سض-ك-ان أل-ب-ل-دي-ة
بضضرورة تدعيمها Ãرأكز صضحية جوأرية،
خ-اصض-ة أن أŸن-ط-ق-ة ت-ع-رف ك-ث-اف-ة سض-كانية
مرتفعة.

بالرغم من تزويد  13دشسرة بجليدة بالطاقة
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اسستفادت بلدية جليدة بع Úالدفلى
من مشساريع الربط بالكهرباء الريفية
التي م ّسست أاك Ìمن  13دشسرة ،غ Òأان
’حتياجات اŸسسجلة لتغطية اŸنطقة
ا إ
صس -ارت ب -ح -اج -ة إا ¤ب -رام-ج إاضس-اف-ي-ة،
ل -رف-ع ال-غ Íع-ن السس-ك-ان ،شس-أان-ه-ا شس-أان
ال- -ع- -م- -ل -ي -ات اÿاصس -ة بشس -ب -ك -ة ال -غ -از
اŸنز‹.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

ع ّ- -ج - -ل أل - -ن- -قصس أŸسض- -ج- -ل ‘ أل- -رب- -ط
ب-ال-ك-ه-رب-اء أل-ري-ف-ي-ة Ãدأشض-ر ب-ل-دي-ة ج-ليدة
–ّرك ألسضلطات ألولئية ألتي وأفقت على

عدة عمليات دخلت حيز ألتنفيذ لرفع ألغÍ
على ألسضكان بعد سضنوأت من أ◊رمان من
هذه أŸادة ألضضرورية ‘ يوميات أبناء هذه
أل -ق -رى أل-ت-ي خصضصضت ع-م-ل-ي-ات ق-ط-اع-ي-ة،
جـ ـاءت بعد أإلتف ـ ـاق ألذي أبرم ـه ألـ ـوأ‹
بن يوسضف عزيز مع ألرئيسس أŸدير ألعام
ألسض -اب -ق Ûم-ع سض-ون-ال-غ-از وأل-وزي-ر أ◊ا‹
تقضضي إأ ¤ألقضضاء على ألنقائصس أŸسضجلة
بذأت أŸنطقة ،حيث م ّسضت كل من مدأشضر
أولد جلول فرقة ألرحافحة وأولد بن زيان
وأولد سضدي قدور وألغوأ ⁄شضمال وجنوب
وأولد باندو وأ◊مايد وألنوأصضرية وأولد
بوسضدي وألفرأرحة وأ÷عالبية وألقوأدرية
وأل - -زرأرق - -ة وأولد ع - -ل- -ي أوق- -ن- -اي .وه- -ي
أل -ع -م -ل-ي-ات أل-ت-ي ل-ق-يت أرت-ي-اح سض-ك-ان ه-ذه
ألقرى ألريفية ألتي طلقت معاناة عشضرأت
ألسض -ن -وأت ح -رمت خ Ó-ل -ه -ا أل -ع -ائÓ-ت م-ن
أسض -ت-ع-م-ال أل-وسض-ائ-ل أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة حسضب
أقوألهم ،غ Òأن أإلنفجار ألسضكا Êوتّوسضع
ألعائÓت ضضمن أÙيط ألعمرأ Êألريفي
وأ‚از أإلعانات ألريفية ضضمن أıطط
ألسضكني ألذي أسضتفادت منه أŸنطقة ،فسضح
أÛال ل-لسض-ك-ان ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بتوسضيع ألشضبكة
نحو عائÓت أخرى لزألت تنتظر حظها من
ألعمليات ألتي وعد ألوأ‹ بتوسضيعها نحو
مبا Êجديدة قصضد –سض Úظروف ألعيشس،
كما أوضضح ألوأ‹ ‘ وقوفه أŸيدأ Êبعدة
مناطق خÓل مد شضبكة ألغاز باıالفية
وأولد جلول.
أل -ن -قصس أŸسض -ج -ل ‘ شض -ب -ك -ة أل -ك -ه-رب-اء
أل-ري-ف-ي-ة ج-ع-ل أŸن-ت-خ-ب ÚأÙل-ي Úـ ي-قول
رئ -يسس أÛلسس ب -زي -و أﬁم -د ـ ي -ن -اشض-دون

أل -وأ‹ ب -إادرأج أŸن -اط -ق أÙروم -ة ضض-م-ن
برنامج إأضضا‘ لتغطية ألنقصس أŸسضجل بـ
 12فرقة سضكانية تنتظر كلها –رك ألوأ‹
أŸت -اب -ع ل -لشض -أان أل-ت-ن-م-وي ب-اŸن-ط-ق-ة أل-ت-ي
خصضصس لها ﬂطط عمل للتنمية أÙلية،
شض -م -ل ك -ل أل -ق -ط -اع-ات ،حسضب أŸن-ت-خ-بÚ
أÙلي Úألذين عÈوأ عن أرتياحهم ÷هود
أل -وأ‹ ل -ت -حسض Úأإلط-ار أŸع-يشض-ي ل-لسض-ك-ان
بذأت ألناحية ألتي عرفت توسضعا عمرأنيا
كبÒأ بعد أسضتفادة ألسضكان من إأعانات ريفية
ل -ف -ائ -دة أل -ع -ائ Ó-ت أÙروم-ة م-ن ألسض-ك-ن
وألتي تعلق أمال كبÒأ على تلبية مطالبها.
ومن جانب آأخر ،كان لتحرك ألسضلطات
ألولئية بشضأان “ديد شضبكة ألغاز أŸنز‹
نحو مدأشضر كل من أıالفية وأولد جلول
وألعرأيبية ألفرصضة Ÿطالبة ألقرى أألخرى
Ãد عمليات ألربط بالغاز أŸنز‹ وهو ما
لقي موأفقة ألوأ‹ ،حيث أعطى تعليمات
إل‚از درأسضات تقنية أنتهت مؤوخرأ لفائدة
أل - -ع - -ائ Ó- -ت أÙروم - -ن م - -ن ه- -ذه أŸادة
ألضض -روري -ة ي -ق -ول رئ -يسس أÛلسس أل -ب-ل-دي
أل - -ذي ط- -م- -أان ألسض- -ك- -ان ب- -خصض- -وصس ه- -ذه
أŸشض -اري-ع أل-ت-ي ت-ل-ق-ى أل-دع-م وأل-ق-ب-ول م-ن
طرف أŸسضؤوول أألول عن أ÷هاز ألتنفيذي
ب -ال -ولي -ة وه -ذأ ضض -م -ن أıط -ط أل-ولئ-ي
للربط بشضبكة ألغاز ألتي عرفت تقدما كبÒأ
على مسضتوى ألتغطية بالولية بعد كانت ‘
ألسض -ن-وأت أŸنصض-رم-ة ب-نسض-ب-ة م-ئ-وي-ة ق-ل-ي-ل-ة
جدأ.

ط - - -الب سس - - -ك- - -ان ب- - -ل- - -دي- - -ة عÚ
اÿضس-راء ال-واق-ع-ة ح-وا‹  70كلم
‘ ا÷نوب الشسرقي لو’ية اŸسسيلة
السسلطات اÙلية ب›Èة اŸناوبة
ال - -ل - -ي- -ل- -ي- -ة ل- -ل- -ع- -ي- -ادة ال- -ط- -ب- -ي- -ة
وصس-ي-دل-ي-ات اÿواصس ل-لتقليل من
ال-ت-ن-قÓ-ت ب-ره-وم وا ¤مسس-تشسفى
’بسسط الفحوصسات أاو لشسراء
مقرة أ
’دوي -ة ،إا’ أان م -ط -ل -ب -ه -م ي -ب -ق-ى
ا أ
دائ - - -م - - -ا ›رد وع- - -ود ط- - -ال أام- - -د
Œسسيدها.

اŸسسيلة  :عامر ناجح
 ⁄يشض- - - -فـ ـع أل- - - -ت - - -ع - - -دأد ألسض - - -كـ ـاÊ
لبلديـ ـةع Úأÿضضرأء ألبالغ أك Ìمن 40
أل- -ف نسض -م -ة ول أŸن -اشض -دة أŸت -ك ّ-ررة
للمسضؤوول ‘ Úظل أرتفاع عدد ألقرى
ألنائية بالبلدية وأŸنتشضر ‘ مناطق
شضبه ألصضحرأوية تكون مرتعا للعقارب،
أي- -ن يضض- -ط- -ر أل- -ع- -دي -د م -ن أŸصض -ابÚ

بالتسضمم أإ ¤ألتنقل ألك Ìمن  10كلم
إأ ¤ع -ي -ادة ب -ره-وم أو مسض-تشض-ف-ى م-ڤ-رة
للحقن باŸصضل أŸضضاد أو إأجرأء أبسضط
أل- -ف- -ح- -وصض -ات أل -ط -ب -ي -ة.ون -فسس أ◊ال
ب-ال-نسض-ب-ة لضض-ح-اي-ا ح-وأدث أŸرور ،وم-ا
زأد أألمر تعقيدأ ـ حسضبهم ـ هو غياب
أيضضا أŸناوبة ألليلية للصضيدليات هو ما
ي -ح-ت-م ع-ل-ي-ه-م أيضض-ا أل-ت-ن-ق-ل إأ ¤أق-رب
صض -ي -دل -ي -ة خ -ارج ت-رأب أل-ب-ل-دي-ة لشض-رأء
أبسضط دوأء.
وبحسضب ألسضكان ألذين يهّددون بوقفة
أمام مقر ألبلدية لرفع أنشضغالهم ،فإان
أل- -ع -ي -ادة أل -ط -ب -ي -ة ت -ف -ت -ق -ر إأ ¤أط -ب -اء
أخصضائي Úوأإ ¤أŸصضل أŸضضاد للتسضم
أل-ع-ق-رب-ي وت-وف Òأألم-ن ورف-ع م-ن-اصضب
أل -ع -م -ل ،ك -م -ا ي -ط -الب ألسض-ك-ان ب-ت-وفÒ
سضيارة إأسضعاف لنقل أŸرضضى وأ◊الت
ألطارئة،ألن سضيارة أإلسضعاف أŸتوفره ـ
حاليا ـ تعت Èمتهرئة ول تفي بالغرضس
كل هذأ ألجل بر›ة أŸناوبة ألليلية
وألقضضاء على تنقÓت أŸرضضى لي.Ó

سستكون جاهزة قبل الدخول اŸقبل

مرافق تربوية جديدة بتيسسمسسيلت
ي -ت -وق-ع أان ي-ت-عّ-زز ق-ط-اع الÎب-ي-ة
ب -و’ي -ة ت-يسس-مسس-ي-لت خÓ-ل اŸوسس-م
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م- -ؤوسسسس -ة ت -رب -وي -ة ج -دي -دة ،ق -ب -ل
الدخول اŸدرسسي اŸقبل.
أاوضسح مدير التجهيزات العمومية
بو’ية تيسسمسسيلت ،خÓل تقدÁه
ل- -ت- -ق- -ري- -ر ح -ول ق -ط -اع -ه ‘ ،إاط -ار
أاشس -غ -ال ال -دورة ال -ع -ادي -ة ال -ث -ان -ي-ة
ل -ل -م -ج -لسس الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ،ب-أان
’م-ر ي-ت-ع-لق بـ› 11م-ع-ا مدرسسيا،
ا أ
ي -ت -وزع ع Èث -م -ا Êب -ل -دي -ات م -ن -ه-ا
ت -يسس -مسس -ي-لت ،ل-رج-ام ،خ-م-يسس-ت-ي،
العيون ،ثنية ا◊د وعماري ،فضسÓ
ع- -ل -ى خ -مسس م -ت -وسس -ط -ات وخ -مسس
ثانويات.

تيسسمسسيلت :ع.عمارة

أضض -اف أŸدي -ر ب -أان أألشض -غ -ال ب -ه-ذه
أŸرأف- - -ق ألÎب- - -وي- - -ة ،تشض - -ه - -د «وتÒة
متقدمة» ،حيث تعهدت أŸقاولت ألتي
حازت صضفقات أل‚از بتسضليمها قبل
ألدخول أŸدرسضي أŸقبل ،وذلك مع
نهاية شضهر أوت أ÷اري على أقصضى
تقدير.
ك-م-ا سض-ي-ت-عّ-زز ق-ط-اع ألÎب-ي-ة بالولية
أيضضا ،خÓل بدأية ألدخول أŸدرسضي
ب - -اسض - -ت Ó- -م أل - -ع - -دي - -د م - -ن أŸرأف - -ق
ألج -ت -م -اع -ي -ة وأل -ري -اضض-ي-ة وألصض-ح-ي-ة
أŸتمثلة ‘  18مطعما مدرسضيا ،عÈ
 12ب -ل -دي -ة إأضض-اف-ة إأ ¤سضّت دأخ-ل-ي-ات
وخمسضة أنصضاف دأخليات ‘ ألطورين
أŸتوسضط وألثانوي.
ك -م -ا ي -ن -ت -ظ -ر أن تسض -ت -ل -م م -دي -ري -ة،
أل -ت -ج -ه -ي -زأت أل -ع-م-وم-ي-ة خÓ-ل ن-فسس
ألفÎة  20ملعبا رياضضيا مغطى بالعشضب
ألصض -ط -ن-اع-ي ‘ ،أألط-وأر أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
أل -ث Ó-ث -ة ،زي -ادة ع -ل -ى خ -مسس وح-دأت
للكشضف وأŸتابعة ‘ ألطور أŸتوسضط

ل-ت-م-ك Úأل-تÓ-م-ي-ذ م-ن أل-كشض-ف أل-طبي
خارج أ◊رم أŸدرسضي ‡ا يؤودي أ¤
ألغياب وألمتناع عن ألدرأسضة بحجة
أŸرضس.
ومن جهة أخرى ،يجري حاليا أ‚از
أزيد من  120مرفق ‘ قطاع ألÎبية،
وأل- -ت- -ي ت- -ع- -رف وتÒة «م- -ت -ف -اوت -ة» ‘
أألشض - -غ - -ال تÎأوح م- -ا ب 20 Úإأ60 ¤
ب- -اŸائ- -ة ،حسضب م -دي -ر أل -ت -ج -ه -ي -زأت
ألعمومية .
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ،دعت ÷ن -ة أل -ت-ن-م-ي-ة
أÙل- -ي- -ة وألسض- -ت- -ث- -م- -ار وأل- -تشض- -غ -ي -ل
وأل-ت-ج-ه-ي-ز ب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي أل-ولئي
لتيسضمسضيلت ،أإ ¤ضضرورة إأدرأج عمليات
ت -رم-ي-م ıت-ل-ف أŸؤوسضسض-ات ألÎب-وي-ة
ألقدÁة وألتي شضهدت تدهورأ ملحوظا
‘ ألسض -ن -وأت أŸنصض -رم-ة ،وك-ذأ إأع-دأد
درأسض-ات ت-ق-ن-ي-ة دق-ي-ق-ة ،إلع-ادة ت-ه-ي-ئة
أŸرأفق ألÎبوية وأإلقامات أ÷امعية،
أŸنجزة ‘ ألفÎة ما ب 2000 Úإأ¤
.2004
ك -م -ا أقÎحت إأنشض -اء ÷ن -ة مشضÎك-ة،
ب Úم-دي-ري-ت-ي أل-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ع-م-وم-ي-ة
وألÎب -ي -ة وم -ن -ت -خ-بﬁ Úل-ي ،Úب-ه-دف
ألتكفل ألعاجل «بالأضضرأر ألكبÒة» على
مسض - - -ت - - -وى أŸؤوسضسض - - -ات ألÎب - - -وي - - -ة،
كالتشضققات وألتصضدعات وتسضرب مياه
أألمطار.
Óشضارة ،تضضمن جدول أعمال ألدورة
ل إ
أل -ع -ادي -ة أل -ث -ان -ي -ة ل -ل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي
ألولئي ،تقد Ëكذلك مدأخلت Úحول
ق -ط -اع ألسض -ي -اح -ة ووضض -ع-ي-ة أŸشض-اري-ع
أŸندرجة ‘ ،أطار صضندوق ألضضمان
وألتضضامن للجماعات أÙلية.
نشض Òأن ت -يسض -مسض-ي-لت ح-ق-قت ن-ت-ائ-ج
م -ع-تÈة ‘ ﬂت-ل-ف ألم-ت-ح-ان-ات‡ ،ا
ع-زز ت-ث-م-ي-ن-ه-ا ب-تسض-ج-ي-ل ق-ف-زة ت-ربوية
وأعدة.
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الموافق لـ  02ذي الحجة  1440هـ

حضشر حفل التنصشيب  5الف مدعو ،منهم  11رئيسش دولة

الغزوا Êيتعهد با◊فاظ على السصلم والمن ‘ موريتانيا
التداول السشلمي على السشلطة قاعدة سشتتبع مسشتقبÓ

ت-ع-ه-د ال-رئ-يسش اŸوري-ت-ا Êا÷ديد ﬁمد
ولد الششيخ الغزوا ،Êبخدمة وطنه و–قيق
ط- -م- -وح- -ات شش- -ع- -ب- -ه م- -ن خÓ- -ل مشش- -روع -ه
النتخابي الذي يؤوسشسش ل»مسشتقبل واعد»
Ÿوري- -ت- -ان- -ي- -ا وك- -ذا ب- -ا◊ف -اظ ع -ل -ى السش -ل -م
لمن.
وا أ
قال الغزواني ( 62سشنة) في خطاب أالقاه خÓل
ح-ف-ل ت-نصش-ي-ب-ه رئ-يسش-ا ل-م-وري-ت-ان-ي-ا خ-ل-ف-ا ل-ل-رئ-يسس
المنتهية وليته محمد ولد عبد العزيز ،أامسس األول
ب- -حضش- -ور ع- -دد ك- -ب- -ي- -ر م- -ن ق -ادة ال -دول ورؤوسش -اء
الحكومات ،أان «الششعب الموريتاني أاكد على قوة
م-ن-ظ-وم-ت-ه السش-ي-اسش-ي-ة ف-ي الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة
األخيرة من خÓل تداول سشلمي على السشلطة بين
رئيسشين منتخبين».
وأاكد انه «سشيكون رئيسشا لكل الموريتانيين» وهدفه
األسشمى «خدمة الوطن وتحقيق طموحات ششعبه»
م- -ن خÓ- -ل مشش -روع -ه الن -ت -خ -اب -ي ال -ذي ي -ؤوسشسس
«لمسشتقبل واعد» لموريتانيا.

وبعد أان نوه باإلنجازات التي حققتها بÓده في
ع -ه -د ال -رئ -يسس واد ع -ب -د ال -ع -زي -ز ،ع -ب -ر ال-رئ-يسس
الموريتاني الجديد التزامه ب»النفتاح على كافة
األطياف السشياسشية» بالبÓد و بإارسشاء دبلوماسشية
«تعمل على الحفاظ على السشلم واألمن والتعريف
بإامكانيات موريتانيا و ما تتيحه من فرصس».
ب -دوره اع -ت-ب-ر ال-رئ-يسس ال-م-ن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه ان بÓ-ده
تعيششه بهذا الحفل «مناسشبة تاريخية» ،موضشحا ان
رئ-اسش-ت-ه ل-ل-بÓ-د ل-ع-ه-دت-ي-ن رئ-اسش-ي-ت-ي-ن «م-ك-نت م-ن
تصش -ح -ي -ح األوضش -اع وإارسش -اء السش -ل -م واألم -ن ودول-ة
القانون وششبكة التنمية».
كما نوه بهذه المناسشبة ب»كفاءة» الرئيسس الجديد
وبرنامجه النتخابي «الطموح» وبالتالي -كما قال
»سش -ت -ب -ق -ى م -وري -ت-ان-ي-ا ب-ي-ن أاي-دي أام-ن-ة ل-ت-رسش-ي-خالديمقراطية ورفع التحديات».
Óشش -ارة ف -ق -د تسش-ل-م السش-ي-د ال-غ-زوان-ي ب-ع-د أاداءه
ل -إ
القسشم الوسشام الكبير في نظام السشتحقاق الوطني
الموريتاني.

يذكر أان السشيد محمد ولد الششيخ الغزواني انتخب
رئيسشا لموريتانيا يوم  22جوان الفارط بحصشوله
ع -ل -ى نسش -ب -ة  52ب -ال-م-ائ-ة م-ن أاصش-وات ال-ن-اخ-ب-ي-ن
الموريتانيين ،خلفا للرئيسس المنتهية وليته السشيد
محمد ولد عبد العزيز.
وي- -ح -دد ال -دسش -ت -ور ال -م -وري -ت -ان -ي ع -دد ال -ولي -ات
الرئاسشية في اثنتين مدة كل واحدة منها خمسس
سشنوات.
وأادى الغزواني اليمين الدسشتورية في حفل تنصشيب
حضشره نحو خمسشة آالف مدعو بينهم  11رئيسس
دولة أافريقية في مقدمتهم ممثل رئيسس الدولة عبد
القادر بن صشالح .ويتعلق المر بالوزير الول نور
الدين بدوي.
وششهدت موريتانيا بذلك أاول تسشليم وتسشلم للسشلطة
ب -ي -ن رئ -يسش -ي -ن م -ن -ت -خ -ب -ي -ن ،وت-م «ت-نصش-يب رئ-يسس
الجمهورية اإلسشÓمية الموريتانية» من قبل رئيسس
المجلسس الدسشتوري في احتفال رسشمي في قصشر
المؤوتمرات قرب نواكششوط.

 10آالف منهم معتقلون ‘ سشوريا

واشصنطن –ضض الوروبي› Úددا على اعادة الرهابيÚ
ك -ررت ال -ولي -ات اŸت-ح-دة دع-وة ال-دول
لوروب -ي -ة اÿم-يسش إا ¤إاع-ادة الره-اب-يÚ
ا أ
اŸعتقل ‘ Úسشوريا.
وق-ال ال-م-م-ث-ل األم-ي-رك-ي ال-خ-اصس لسش-وري-ا جيمسس
ج- -ي- -ف- -ري ب -م -ؤوت -م -ر صش -ح -اف -ي ان ق -وات سش -وري -ا
الديمقراطية تعتقل اكثر من عششرة الف ارهابي ،

بينهم ثمانية الف من العراق وسشوريا وأالفان من
أاكثر من  50دولة.
والى هؤولء الرهابيين ُيضشاف نحو  70أالف طفل
وامرأاة من عائÓت الرهابيين  ،على ما اوضشح
جيفري.
وق -ال م -ن ّسش -ق ج -ه -ود م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب ب -وزارة

الخارجية األميركي ناثان سشيلز ان هؤولء الدمويين
لم يتخلوا عن ايديولوجيتهم و«علينا جميعا واجب
منعهم من العودة لممارسشة ارهابهم «.
اوضشاف «الطريقة النجع لذلك هي ان يعيد البلد
الصشلي مواطنيه وان يحاكمهم على الجرائم التي
اقترفوها».

فصشل واحتجاز جنود من الدعم السشريع

اÛلسض العسصكري السصودا ÊواŸعارضصة يتفقان على اإلعÓن الدسصتوري

لفريقية ‘ السشودانﬁ ،مد حسشن ولد لبات ،أامسش ،أان اÛلسش العسشكري النتقا‹ وقوى إاعÓن ا◊رية
أاعلن رئيسش ÷نة الوسشاطة ا أ
لعÓن الدسشتوري.
والتغي Òتوصش Óإا ¤اتفاق حول غالبية بنود وثيقة ا إ
وعقد الطرفان اجتماعا في قاعة الصشداقة في واأصشدقاء السشودان في العالم».
ولي-ة شش-م-ال ك-ردف-ان واأعضش-اء ل-ج-ن-ت-ه-ا الأم-نية
ال -خ -رط -وم اسش-ت-م-ر اأك-ث-ر م-ن  12سش-اع-ة ،ح-يث م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال ال -ق -ي -ادي ف-ي ق-وى «ال-ح-ري-ة سشيتحملون مسشوؤولية حوادث القتل التي وقعت
اختتم ،صشباح اأمسس ،مثل المجلسس العسشكري فيه وال -ت-غ-ي-ي-ر» اإب-راه-ي-م الأم-ي-ن اإن «الج-ت-م-اع ك-ان بالأُبيضس عاصشمة الولية يوم الثنين.
نائب رئيسس المجلسس الفريق اأول محمد حمدان م -م -ي -زا ج-دا ،وع-رضش-ن-ا بصش-راح-ة شش-دي-دة ج-دا وخ- -رج م- -ئ- -ات الآلف اإل -ى الشش -وارع ال -خ -م -يسس
دقلو «حميدتي» ،وناقشس الصشيغة التي توصشلت راأينا فيما حدث خصشوصشا في مدينة الأبيضس تنديدا بما حدث من قتل وقال مسشعفون من
اإل -ي -ه-ا ال-ل-ج-ان ال-ف-ن-ي-ة ال-مشش-ك-ل-ة م-ن ال-ط-رف-ي-ن في ولية ششمال كردفان (غرب الخرطوم) ،حيث المعارضشة اإن اأربعة متظاهرين قتلوا واأصشيب
بخصشوصس الإعÓن الدسشتوري.
ُقتل متظاهرون يوم الثنين الماضشي».
كثيرون جراء اإطÓق نار في اأم درمان.
وقال ولد لبات ،خÓل موؤتمر صشحفي في ختام واأضش -اف «اسش -ت -ج -اب ال -م -ج -لسس ال-عسش-ك-ري ل-م-ا ووق -ع ال -ج -ان -ب -ان ات-ف-اق-ا سش-ي-اسش-ي-ا ف-ي ج-وي-ل-ي-ة
الج -ت -م-اع اإن ال-ط-رف-ي-ن ق-ط-ع-ا اأشش-واط-ا ك-ب-ي-رة ت -ح-دث-ن-ا ع-ن-ه ،وال-دل-ي-ل اأن-ه-م ات-خ-ذوا خ-ط-وات ي-تضش-م-ن م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة م-دت-ها ثÓث سشنوات
ب- -خصش- -وصس «الإعÓ- -ن ال- -دسش -ت -وري» ،وق -ررا اأن نعتبرها بداية صشحيحة لإيقاف هذه العمليات وتششكيل مجلسس سشيادي مششترك ،لكن الششكوك
ي-ج-ت-م-ع-ا م-ج-ددا لسش-ت-ك-م-ال العمل حتى تكتمل التي تتم وفقدنا بسشببها اأرواحا غالية».
اأح -اطت ه -ذا الأسش -ب -وع ب-ال-م-ح-ادث-ات ال-خ-اصش-ة
الوثائق الأسشاسشية لÓتفاق العام.
ف -ي ال -م -ق -اب -ل ،ق -ال م -ت -ح-دث ب-اسش-م ال-م-ج-لسس بالإعÓن الدسشتوري.
واأضش- -اف «ه- -ذا الج- -ت- -م- -اع ك -ان ن -اج -ح -ا ب -ك -ل ال- -عسش- -ك- -ري ب -السش -ودان اأمسس ،اإن -ه ج -رى فصش -ل وك -ان خ -مسش -ة ط Ó-ب ث -ان -وي -ي -ن ق -ت -ل-وا الث-ن-ي-ن
المقاييسس في روحه التي سشادته وفي النتائج واحتجاز تسشعة جنود من قوات الدعم السشريع ال -م -اضش -ي ب -ال -رصش -اصس خ Ó-ل مسش -ي -رة ل -طÓ-ب
الكبيرة التي توصشل اإليها ،ويمكن اأن نفرح بهذه فيما يخصس اأحداث العنف الأخيرة في مدينتي المدارسس احتجاجا على نقصس الوقود والخبز
ال-ن-ه-اي-ة السش-ع-ي-دة ،ب-ال-وصش-ول اإل-ى التفاق الذي اأم درمان والأُبيضس.
ف -ي م -دي -ن -ة ا ُلأ ب -يضس ك -ب -رى م -دن ولي-ة شش-م-ال
يصشبو اإليه الششعب السشوداني والقارة الأفريقية واأضشاف المتحدث ششمسس الدين كباششي اأن والي كردفان.

لو:¤
ليرا Êيكششف للمرة ا أ
وزير الدفاع ا إ

رصصدنا الطائرة األمريكية التي ” اسصقاطها باسصتخدام رادار ﬁلي الصصنع
لي -را ÊأامÒ
كشش- -ف وزي- -ر ال- -دف- -اع ا إ
لو ¤أان - -ه ” رصش- -د
ح - -ا“ي ل - -ل - -م - -رة ا أ
لم-ري-ك-ي-ة اŸسشÒة «غ-ل-وب-ال
ال -ط -ائ-رة ا أ
هوك» التي اسشقطتها إايران فوق مضشيق
ه-رم-ز ،ب-اسش-ت-خ-دام رادار «ث-ام-ن» ﬁلي
الصشنع.
وكانت طهران كششفت سشابقا عن أان الطائرة
اسش -ق -طت ب -اسش-ت-خ-دام م-ن-ظ-وم-ة «خ - -رداد »3
محلية الصشنع ،أايضشا ،من دون أان تذكر اسشم
الرادار الذي رصشد الطائرة.
ووفق ما ذكر موقع وزارة الدفاع اإليرانية،
فإان منظومة رادار «ثامن» قادرة على رصشد

خمسشة أاهداف بحرية وهدف جوي واحد في
الوقت عينه.
وكان الحرسس الثوري اإليراني أاعلن إاسشقاط
طائرة تجسشسس أامريكية مسشيرة في  20جوان
ال -م-اضش-ي ،ف-وق م-ح-اف-ظ-ة ه-رم-زك-ان ج-ن-وب
إاي -ران.وذك -رت ال -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة ل -ل-ح-رسس
ال - -ث - -وري اإلي - -ران- -ي ،أان ال- -ح- -ادث وق- -ع ف- -ي
السش -اع -ات األول -ى م -ن ال -ف -ج -ر ،م-وضش-ح-ة أان
«ال -دف -اع ال-ج-وي ال-ت-اب-ع ل-ل-ق-وة ال-ج-وفضش-ائ-ي-ة
ل -ل -ح -رسس ال -ث-وري ق-ام ب-اسش-ت-ه-داف وإاسش-ق-اط
ط -ائ -رة ت-جسشسس أام-ري-ك-ي-ة م-ن ط-راز «غلوبال
هوك» ب- -ع -د أان اخ -ت -رقت أاج -واء إاي -ران ف -ي

منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان».
م-ن ن-اح-ي-ة ث-ان-ي-ة  ،ع-ل-قت ط-وك-ي-و ال-خ-طط
ال-خ-اصش-ة ب-إارسش-ال سش-ف-ن ت-اب-ع-ة ل-قوات الدفاع
الذاتي اليابانية إالى مضشيق هرمز كجزء من
تحالف عسشكري تطالب الحكومة األمريكية
بتششكيله لحماية المÓحة التجارية في منطقة
الششرق األوسشط .و ذلك نظًرا للعÓقة الودية
التقليدية بين طوكيو وطهران .
ويمر أاكثر من  80من واردات اليابان من
النفط الخام عبر مضشيق هرمز.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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منظمة العفو الدولية تفضشح انتهاكات اıزن

القوات اŸغربية إاسصتعملت القوة اŸفرطة ضصد
اŸتظاهرين الصصحراويÚ
أاك-دت م-ن-ظ-م-ة ال-ع-ف-و الدولية ‘ ،تقرير
ل -ه-ا أان ق-وات الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي إاسش-ت-خ-دمت
ال- -ق- -وة اŸف- -رط -ة ل -ت -ف -ري -ق الح -ت -ج -اج -ات
السش- -ل- -م- -ي -ة Ÿواط -ن Úصش -ح -راويÃ Úدي -ن -ة
العيون اÙتلة غداة فوز اŸنتخب ا÷زائري
ب-ك-اسش ال· الف-ري-ق-ي-ة ،ح-يث ن-ادت ب-ح-ق
الشش- -عب الصش- -ح -راوي ‘ ت -ق -ري -ر مصشÒه ‡ا
تسشبب ‘ مقتل أاحد اŸتظاهرات.
ت -ح -ق -قت ال-م-ن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة م-ن ل-ق-ط-ات ف-ي-دي-و
وج -م -عت إاف -ادات شش -ه -ود ع -ي -ان ت -ث -بت ب-أان ق-وات
الح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي-ة «ال-ت-ي ك-انت م-ت-واجدة بششكل
كبير في الششوارع وفي المقاهي خÓل مباراة كرة
ال -ق -دم ق -د إاسش -ت -خ-دمت ال-ق-وة ال-م-ف-رط-ة وق-ذفت
الحجارة لتفريق حششود المتجمهرين مما أادى إالى
إاندلع إاششتباكات بين قوات المغربية والمواطنين
الصشحراويين» ،كما تسشببت في «قتل صشباح عثمان
أاحميدة البالغة من العمر  24عاما بعد.
وأاششارت المنظمة الدولية في تقريرها  -الصشادر
امسس الخميسس -الى أان «أادلة واضشحة تششير إالى أان
ال- -رد األول- -ي ل- -ق- -وات األم- -ن ال- -م- -غ- -رب- -ي- -ة ع- -ل- -ى
الحتجاجات الصشحراوية ،التي بدأات بسشلمية ،كان
مفرطا ،وتسشبب في إاندلع اششتباكات عنيفة كان
يمكن بل كان ينبغي تجنبها ل سشيما وانها اندلعت
في وقت وجيز من خروج الصشحراويين إالى ششوارع
العيون ملوحين باألعÓم الجزائرية والصشحراوية،
مرددين ششعارات تحتفل بانتصشار الجزائر في كرة
القدم ،وتنادي بحق الششعب الصشحراوي في تقرير
مصشيره».
وختمت منظمة العفو الدولية تقريرها بالقول أان
«السشلطات المغربية ،تفرضس قيودا تعسشفية على
ح-ق-وق الصش-ح-راوي-ي-ن ف-ي ح-ري-ة ال-ت-ع-ب-ير والتجمع
السشلمي وتكوين الجمعيات أاو النضشمام إاليها ،لقد
اسشتخدمت قوات األمن المغربية القوة المفرطة
ل-ت-ف-ري-ق ال-م-ظ-اه-رات السش-ل-م-ي-ة ،وواج-ه ال-نشش-ط-اء
الصشحراويون مضشايقة وترهيب ومحاكمة لمجرد

تعبيرهم السشلمي عن آارائهم وممارسشة حقوقهم
اإلنسشانية األخرى.
ونقلت عن إافادات الششهود ولقطات الفيديو «أان
ق-وات األم-ن ال-م-غ-رب-ي-ة ت-دخ-لت ب-إال-ق-اء ال-ح-جارة،
واسش -ت -خ -دام ال -رصش -اصس ال -م -ط -اط -ي ،ورشس ال -غ-از
المسشيل للدموع والماء لتفريق المتظاهرين».
كما نقلت عن نششطاء« ،أان العششرات من المحتجين
الصش -ح -راوي-ي-ن ومشش-ج-ع-ي ك-رة ال-ق-دم وال-م-ارة ق-د
أاصش- -ي- -ب- -وا ،وصش- -رح ال -ب -عضس ب -أان -ه ق -د يصش -ل ع -دد
المصشابين إالى  80ششخصشا ،ولكن العدد الدقيق ل
يزال غير واضشح ألن الكثير منهم لم يذهبوا إالى
ال -مسش -تشش -ف -ى ل -ت -ل -ق-ي ال-عÓ-ج خ-و ًف-ا م-ن ال-ت-ب-ع-ات
القضشائية».
ونقلت منظمة العفو الدولية في نفسس السشياق عن
«ششهود عيان أايضشا إان القوات المسشاعدة المغربية
بدأات في مطاردة المششجعين بسشيارات الششرطة،
وطرحت أارضشا ثÓثة أاششخاصس على األقل ،وفًقا
إلحدى اإلفادات».
وقال ما ل يقل عن ششخصشين ششاهدا وفاة صشباح
عثمان أاحميدة إانها قد صشدمت بواسشطة سشيارتين
تابعتين للقوات المسشاعدة ،واللتين سشارتا بسشرعة
نحوها ولم تتوقفا إلنقاذها أاو التحقق من حالها،
وأاظ -ه-رت صش-ور األق-م-ار الصش-ن-اع-ي-ة ال-ت-ي ح-ل-ل-ت-ه-ا
منظمة العفو الدولية ،وقارنتها بمقاطع فيديو تم
تصش -وي -ره-ا ف-ي ال-ل-ح-ظ-ة ال-ت-ي صش-دم-ت-ه-ا سش-ي-ارات
أامنية ،أانها كانت على أاو بالقرب من مكان لعبور
المششاة.
ووصش -ف ال -ن -اشش -ط ك -ي -ف صش -دمت السش-ي-ارة األول-ى
الضشحية صشباح  ،وأالقت بها في الهواء ثم دهسشتها
السشيارة الثانية مرة أاخرى ،وتوفيت صشباح متأاثرة
ب -ج -راح -ه-ا ب-ع-د وصش-ول-ه-ا إال-ى ال-مسش-تشش-ف-ى ب-ف-ت-رة
قصش -ي -رة ،وق -ال ال-ن-اشش-ط أايضش-ا إان م-ت-ظ-اه-را آاخ-ر
أاصشيب بسشيارة لم يزر المسشتششفى خششية تعرضشه
«لÓنتقام على يد السشلطات المغربية».

جددت عزمها على مواصشلة التعاون لدحر «داعشش»

ا÷ولة Ù 13ادثات «أاسصتانا» حول سصوريا –دد
لقاء آاخر ‘ أاكتوبر

إانتهت ‘ العاصشمة الكازاخية نور سشلطان
 ،ا÷ول - - - - -ة الـ Ù 13ادث -ات «أاسش-ت-ان-ا» ح-ول
ال-تسش-وي-ة ‘ سش-وري-ا ،وأاع-ل-نت روسش-ي-ا وتركيا
لسش- -ت- -ان- -ا» أان
وإاي - -ران «ال - -دول الضش - -ام - -ن- -ة أ
الج-ت-م-اع ال-ق-ادم ل-ه-ذه الصش-ي-غ-ة سش-يعقد ‘
كازاخسشتان ‘ أاكتوبر القادم.
قررت الدول الضشامنة لصشيغة «أاسشتانا» -في البيان
ال -خ -ت -ام-ي -ع-ق-د الج-ت-م-اع ال-دول-ي ال-ت-ال-ي ح-ول
سشوريا بصشيغة أاسشتانا في نور سشلطان في أاكتوبر
 ،»2019م -ع -رب -ة ع -ن ق -ل -ق -ه -ا ال -ب -ال-غ إازاء ال-وج-ود
المتزايد لتنظيم « هيئة تحرير الششام» اإلرهابية
في إادلب.
أاكدت الدول الضشامنة عزمها على مواصشلة التعاون
من أاجل دحر تنظيمي «داعشس» اإلرهابي ،و»جبهة
ال -نصش -رة اإلره -اب -ي -ة» بشش -ك -ل ك -ام -ل ،إاضش -اف -ة إال-ى

الجماعات والمؤوسشسشات والمنظمات التي صشنفها
مجلسس األمن الدولي على أانها إارهابية.
وأاضشاف البيان «أان الدول الضشامنة بحثت الوضشع
في ششمال ششرق سشوريا ،وأاكدت أانه ل يمكن تحقيق
األمن والسشتقرار على المدى الطويل في المنطقة
إال ع -ل -ى أاسش -اسس اح -ت -رام سش -ي -ادة ال-بÓ-د وسشÓ-م-ة
أاراضش -ي-ه-ا» ،ك-م-ا ب-ح-ثت ال-وضش-ع ف-ي م-ن-ط-ق-ة إادلب
وأاكدت على ضشرورة خفضس التصشعيد على األرضس
والتنفيذ الكامل لÓتفاقات حولها وضشرورة تأامين
ال-ع-ودة ال-م-ن-ة وال-ط-وع-ي-ة لÓ-ج-ئ-ي-ن إال-ى أاراضش-ي-هم
ومنازلهم.
يذكر أان الحكومة السشورية بمسشاعدة روسشيا وافقت
على هدنة في إادلب مششروطة بتنفيذ اتفاقيات
«سشوتششي» وإابتعاد المسشلحين ب ـ  20كيلومترا عن
الخط الفاصشل في تلك المنطقة.

بعد أاششهر من تبادل التهم بششأان نششر الصشواريخ

انتهاء اتفاقية األسصلحة النووية اŸتوسصطة اŸدى
ب Úواشصنطن وموسصكو
أاع-ل-نت واشش-ن-ط-ن أامسش ،انسش-ح-اب-ها رسشميا
لسش-ل-ح-ة ال-ن-ووي-ة اŸت-وسش-ط-ة
م -ن م -ع-اه-دة ا أ
اŸدى ال - -ت - -ي وق - -ع - -ه- -ا ع- -ام  1987الرئيسش
لم - -ري - -ك - -ي رون - -ال - -د ري - -غ - -ان وال- -زع- -ي- -م
ا أ
السش-وف-ي-ات-ي م-ي-خ-ائ-يل غورباتششوف ‘ فÎة
ا◊رب ال -ب -اردة وال -ت -ي –د م -ن الصش-واري-خ
التقليدية والنووية للقوت Úالعظمت.Ú
ويتبادل الطرفان التهامات ففيما تتهم واششنطن
موسشكو بخرق المعاهدة ،تقول روسشيا إان المعاهدة
انتهت «بمبادرة من الوليات المتحدة».
وأاعلنت الوليات المتحدة ،انسشحابها رسشميا من
المعاهدة ،إاذ قال بومبيو خÓل زيارة إالى بانكوك
للمششاركة في قمة إاقليمية إان «انسشحاب الوليات
المتحدة من المعاهدة يبدأا مفعوله اليوم» ،معقبا
«روسش- -ي- -ا ه- -ي ال- -مسش- -ؤوول ال- -وح- -ي- -د ع- -ن ان -ت -ه -اء
المعاهدة».
وأاع-ل-نت روسش-ي-ا ،أامسس ،ان-ت-ه-اء م-ع-اه-دة األسش-ل-ح-ة
النووية متوسشطة المدى ،التي أابرمت منذ فترة
الحرب الباردة ،بعد انسشحاب واششنطن انسشحاب
منها ،وفق وكالة األنباء الفرنسشية.
وق -الت وزارة ال-خ-ارج-ي-ة ال-روسش-ي-ة ،ف-ي ب-ي-ان «ف-ي
ال- -ث- -ان- -ي م -ن أاوت  ،2019وب -م -ب -ادرة م -ن ال -ج-انب
األميركي ،انتهت المعاهدة بين التحاد السشوفياتي
وال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة ح-ول ال-ح-د م-ن صش-واريخهما
المتوسشطة والقصشيرة المدى».
وك -انت م -وسش -ك -و أاع -ل -نت ف -ي وقت سش -اب -ق ان -ت-ه-اء
المعاهدة بعد أان بدأات واششنطن عملية انسشحاب
منها في وقت سشابق هذا العام.
والمعاهدة التي وقعها عام  1987الرئيسس األمريكي

رون -ال -د ري -غ -ان وال -زع -ي -م السش -وف -ي-ات-ي م-ي-خ-ائ-ي-ل
غ -ورب -اتشش -وف ،ت -نصس ع -ل -ى ال -ح -د م-ن الصش-واري-خ
التقليدية والنووية للقوتين.
ودعا وزير الخارجية سشيرغي ريابكوف الوليات
ال-م-ت-ح-دة إال-ى ت-ج-م-ي-د نشش-ر الصش-واري-خ المتوسشطة
المدى ،بعد أان انتهت المعاهدة.
ونقلت وكالة تاسس عن ريابكوف قوله «اقترحنا على
الوليات المتحدة وأاعضشاء آاخرين في حلف ششمال
األطلسشي أان يفكروا في تجميد نششر الصشواريخ
المتوسشطة المدى».
وتابع «اقترحنا على الوليات المتحدة وأاعضشاء
آاخرين في حلف ششمال األطلسشي أان يفكروا في
تجميد نششر الصشواريخ المتوسشطة المدى».
وأاضشاف «سشيكون هذا التجميد مششابه للذي أاعلنه
الرئيسس فÓديمير بوتين عندما قال إانه في حال
ع-دم نشش-ر ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة ه-ذه ال-م-ع-دات ف-ي
بعضس المناطق ،سشتمتنع روسشيا أايضشا عن القيام
بدلك».
وحs-م-ـل ح-ل-ف شش-م-ال األط-لسش-ي ،روسش-ي-ا مسش-ؤوول-ي-ة
انتهاء معاهدة األسشلحة النووية المتوسشطة ،ووعد
برٍد «مسشؤوول» على قيام موسشكو بنششر صشواريخ
عابرة للقارات.
وقال الحلف ،في بيان« ،روسشيا تتحّمل لوحدها
مسشؤوولية انتهاء المعاهدة» ،مضشيًفا« :سشيرد الحلف
بطريقة مسشؤوولة ومحسشوبة على المخاطر الكبرى
التي يششكلها نششر روسشيا صشواريخ (إام .»)729
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ردا على اسضتئناف ترامب حربه التجارية على الصضÚ

بك Úتهدد واششنطن بإاجراءات جمركية مضشادة

سض - - -ارعت الصض Úا ¤ال - - -رد ع- - -ل- - -ى ق- - -رار
لمÒك -ي دون -ال-د ت-رامب ت-وسض-ي-ع
ال -رئ -يسس ا أ
ن-ط-اق ف-رضس ال-رسض-وم ا÷م-رك-ي-ة ال-ع-ق-اب-ية
لتطال كل الواردات من الصض ،Úمهددةً أامسس
ا÷م - -ع - -ة ب - -ات- -خ- -اذ «ت- -داب Òمضض- -ادة» ضضّ- -د
واشض -ن -ط -ن ال -ت -ي وضض -عت ح -دًا ل -ل -ه -دن-ة بÚ
القوت.Ú

وكان ترامب أاعلن في سسلسسلة تغريدات أان
إادارت -ه سس -ت -ف -رضس اع -ت -ب -اراً م -ن ال -ف -ات-ح
سس-ب-ت-م-ب-ر رسس-وم-ا ج-م-رك-ي-ة ب-نسسبة عشسرة
بالمئة على  300مليار دو’ر من الواردات
الصسينية ،ما لم تكن مشسمولة مسسبقاً بهذا
ا’جراء.
وبرر قراره المفاجئ بكون بكين لم تف،
في رأايه ،بوعدها بشسراء كميات أاكبر من

المنتجات الزراعية اأ’ميركية.
وح -ذرت ال -ح-ك-وم-ة الصس-ي-ن-ي-ة م-ن أان-ه ل-ن
ي -ك -ون أام -ام -ه -ا خ -ي -ار آاخ -ر سس-وى ات-خ-اذ
تدابير مضسادة إاذا نفذ ترامب تهديداته.
ولم تحدد بكين طبيعة هذه اإ’جراءات
المضسادة.
وات -ه -م وزي -ر ال -ت-ج-ارة الصس-ي-ن-ي ف-ي ب-ي-ان
الو’يات المتحدة بانتهاك التوافق الذي
توصسل إاليه ترامب ونظيره الصسيني شسي
جين بينغ في جوان حول إاعادة إاطÓق
المفاوضسات.
وك- -ان ’عÓ- -ن ت- -رامب أاث- -ر ك- -ب -ي -ر ع -ل -ى
اأ’سسواق ،حيث تراجع سسعر برميل النفط
 8ب -ال -م -ئ -ة ف-ي ن-ي-وي-ورك ك-م-ا ت-راج-عت

ال -م -ؤوشس -رات ال -رئ -يسس-ي-ة ف-ي ب-ورصس-ة وول
سستريت.
وأاطلق ترامب حرب رسسوم جمركية ضسد
الصسين ليدفع السسلطات الصسينية إالى وضسع
Óعانات إالى الشسركات الحكومية،
حّد ل إ
ووقف النقل القسسري للتقنيات المفروضس
على الشسركات اأ’جنبية وكذلك التوقف
عن «سسرقة» الملكية الفكرية اأ’ميركية.
وأاكد أانه يريد «اتفاقاً جيداً» أاو ’ اتفاق
على اإ’طÓق .وذهب الخميسس إالى حد
القول إانه يسستطيع ا’سستغناء عن التجارة
مع الصسين.

 8متنافسض Úيودعون رسضميًا ملفاتهم

فتح أابواب الÎششح لÓنتخابات الرئاسشية بتونسس

ف -ت -حت ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع-ل-ي-ا اŸسض-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ب-ت-ونسس أاب-واب-ه-ا،
اÿم -يسس ،ل -ت -ل -ق -ي ط -ل -ب -ات الÎشض -ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة حسضب
اŸواع -ي -د اŸق -ررة ،ويسض -ت -م -ر ت-ل-ق-ي ال-ط-ل-ب-ات ح-ت-ى ال-ت-اسض-ع م-ن أاوت
ا÷اري.

وتسستحوذ ا’نتخابات الرئاسسية على اهتمام التونسسيين بشسكل كبير،
فالكل كان متأاهبا ’نتخابات تشسريعية ،إا’ أان وفاة الرئيسس الباجي قايد
السسبسسي عجلت ا’سستحقاق الرئاسسي.
ومن المقرر أان تجرى انتخابات الرئاسسة التونسسية في  15سسبتمبر
المقبل بد’ من  17نوفمبر ،وذلك بعد وفاة السسبسسي ،عن عمر ناهز 92
عاما.
فالتونسسيون الذين كانوا يتأاهبون لسسباق ا’نتخابات التشسريعية السساخنة
وجدوا أانفسسهم برحيل رئيسسهم الباجي قايد السسبسسي أامام اسستحقاق
رئاسسي التزاما بالمهل الدسستورية.
وعلى الرغم من عدم اكتمال قائمة المرشسحين لخوضس ا’نتخابات
الرئاسسية ،فإان هذا لم يمنع ماكينة الدعاية التي بدأات في الدوران
لخدمة عدد ممن أاعلنوا نيتهم الترشسح.

مرششحون ‘ الواجهة
قدم سسياسسيون تونسسيون ،امسس الجمعة ،ملفات ترشسحهم لÓنتخابات
الرئاسسية ،التي سستشسهدها تونسس منتصسف الشسهر المقبل.
وال-م-رشس-ح-ون ال-ذي-ن ق-دم-وا م-ل-ف-ات-ه-م ل-دى ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ال-مسس-ت-ق-لة
لÓنتخابات عددهم  ،8بينهم :نبيل القروي رئيسس حزب قلب تونسس،
عبير موسسى رئيسسة الحزب الدسستوري الحر ،محمد عبو أامين عام

ح-زب ال-ت-ي-ار ال-دي-م-ق-راط-ي ،ال-ن-ائب ف-ي ال-ب-رل-م-ان ال-م-ن-ج-ي الرحوي،
ولطفي المرايحي أامين عام حزب ا’تحاد الشسعبي الجمهوري.
ومن المنتظر أان يتم خÓل السساعات القادمة تسسجيل مرشسحين جدد
لÓنتخابات ،من بينهم الرئيسس اأ’سسبق المنصسف المرزوقي ،وأاسستاذ
القانون الدسستوري قيسس سسعيد ،ووجوه سسياسسية أاخرى.

غوتÒيسس يششيد بإارث السشبسشي
Óمم المتحدة ،أانطونيو غوتيرسس،
من ناحية ثانية  ،تقدم اأ’مين العام ل أ
بأاحر التعازي أ’سسرة وأاصسدقاء الرئيسس التونسسي الراحل الباجي قائد
السسبسسي ،وإالى شسعب وحكومة تونسس على فقدان أاول رئيسس منتخب
ديمقراطيا في البÓد.
Óمم المتحدة
قال غوتيريسس ،في رثائه خÓل إاحياء الجمعية العامة ل أ
لذكرى السسبسسي ،الخميسس «لقد كان رجل دولة عظيما .وفاته خسسارة
كبيرة للمنطقة بأاسسرها .وموجات الحزن في تونسس وخارجها شسهادة
على الدور الحاسسم الذي لعبه في تشسكيل تاريخ بلده منذ ا’سستقÓل،
خاصسة خÓل السسنوات اأ’خيرة».
وأاشساد اأ’مين العام بالرئيسس السسبسسي لما أاظهره من «حكمة عظيمة
وقيادة أاخÓقية تجلت في اختياره الحوار واإ’جماع في المراحل
الحرجة لÓنتقال الديمقراطي في تونسس» ،مؤوكدا أان «العالم سسيتذكر
أانه كان قائدا عربيا وأافريقيا قاد بÓده نحو الديمقراطية وطريق
ا’حترام الكامل للحقوق والحريات اأ’سساسسية لجميع مواطنيها».
وحيا اأ’مين العام ،التونسسيين على قوة الحوار الوطني الشسامل التي
أابدوها خÓل السسنوات اأ’خيرة ،داعيا إاياهم إالى ا’فتخار باإ’رث
الغني الذي خلفه السسبسسي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسضتشضهد فيها أاك Ìمن  300فلسضطيني

مسشÒات العودة الكÈى تتواصشل للجمعة 69

شضارك الفلسضطينيون ‘ قطاع غزة أامسس
ا÷معة ‘ ،فعاليات مسضÒات العودة الكÈى
وكسض - -ر ا◊صض - -ار ع- -ل- -ى ا◊دود الشض- -رق- -ي- -ة
للقطاع ‘ ،ا÷معة  69للمسضÒات.

ودعت ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا لمسسيرات
العودة وكسسر الحصسار أاهالي القطاع إالى
أاوسس- -ع مشس- -ارك- -ة وال -حشس -د ال -ك -ب -ي -ر ف -ي
فعاليات امسس التي رفعت شسعار «مجزرة
واد الحمصس».
حافظت مسسيرات العودة وكسسر الحصسار،
ال-ت-ي دخ-لت أاسس-ب-وع-ه-ا ال-ت-اسس-ع والسس-تين
ع -ل-ى ال-ت-وال-ي ،ب-ط-اب-ع-ه-ا ال-ج-م-اه-ي-ري و
سس-ل-م-ي-ت-ه-ا وسس-ت-واصس-ل خطواتها النضسالية
المتوالية حتى تحقق أاهدافها في التأاكيد
ع-ل-ى ح-ق ال-ع-ودة لÓ-ج-ئ-ي-ن الفلسسطينيين
إالى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها

في نكبة عام  ،1948ووقف كافة المشساريع
الهابطة والبديلة التي تسسعى إ’سسقاطه،
وكسسر الحصسار الظالم على القطاع الذي
يتواصسل للعام الثالث عشسر على التوالي».
وق - -الت إان« :شس-ع-ب-ن-ا الفلسسطيني يتعرضس
ل-ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ه-ي-ر ع-رق-ي ممنهج ،وعدوان
صسهيواأمريكي همجي متواصسل ،يسستهدف
شسطب معالم المدينة المقدسسة وطمسس
هويتها العربية وتهجير سسكانها في ظل
صسمت عربي وتوطؤو دولي وغطاء مطلق
من ادارة ترامب الفاشسية».
وت -ت -واصس-ل مسس-ي-رات ال-ع-ودة م-ن-ذ م-ارسس
 2018واسس -تشس -ه -د ف -ي -ه -ا أاك -ث -ر م-ن 300
ف-لسس-ط-ي-ن-ي ف-ي م-واج-ه-ات أاسس-ب-وع-ي-ة مع
الجيشس اإ’سسرائيلي.

‘ ضضربة ÷ونسضون و للÈيكسضت بدون اتفاق

موالون ل–Óاد األوروبي يفوزون Ãقعد
‘ الŸÈان الÈيطاÊ

لوروبيÃ ،قعد ‘
لحرار الÈيطانيون اŸوالون ل–Óاد ا أ
فاز الدÁقراطيون ا أ
الŸÈان على حسضاب حزب اÙافظ Úا◊اكم ‘ ،ضضربة لرئيسس الوزراء بوريسس
جونسضون ‘ ،أاول اختبار انتخابي له منذ شضغله اŸنصضب.

وم---ن شس---أان ه--ذه ال--خسس--ارة ت--ق--ل--يصس
’غ--ل--ب--ي--ة ال--ف--ع--ل--ي--ة ل--ج-ونسس-ون ف-ي
اأ
ال--ب--رل--م--ان إال--ى م--ق--ع--د واح--د ،ق--ب--ل
مواجهة متوقعة حول خطته لخروج
’وروبي المقرر
بريطانيا من ا’تحاد ا أ
ل---ه ي---وم  31أاك--ت--وب--ر ،دون ات-ف-اق م-ع
’وروبي إاذا فرضست الضسرورة
التكتل ا أ
ذلك.
وم--ن ق--ب--ل ك--انت ح--ك--وم--ة ج-ونسس-ون
ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-أاي-ي-د ح-زب صس-غ-ير من
’غلبية
أاي-رل-ن-دا الشس-م-ال-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ا أ
الضسئيلة التي تتمتع بها في البرلمان.
’حرار
وقالت زعيمة الديمقراطيين ا أ
«جو سسوينسسون» في بيان بعد ظهور
ال---ن---ت---ي---ج---ة ف---ي وقت م---ب--ك--ر ،امسس
ال-ج-م-ع-ة« :أاغ--ل-ب-ي-ة ب-وريسس ج-ونسس-ون
’خذة في التقلصس توضسح أانه ليسس
اآ
لديه تفويضس كي يخرجنا من ا’تحاد

’وروبي» .ويشس--غ--ل ال--دي--م-ق-راط-ي-ون
اأ
’حرار  13مقعًدا في البرلمان.
اأ
وأاضسافت سسوينسسون« :سسأافعل كل ما
يمكنني لوقف الخروج وطرح بديل..
’ن عضس--و
رؤوي---ة إاي---ج--اب--ي--ة… ل--دي--ن--ا ا آ
إاضسافي في البرلمان ،سسيصسوت ضسد
الخروج في البرلمان».
وكان الناخبون في إاقليم ويلز ،ومن
بينهم في منطقة بريكون ،قد صسوتوا
بالموافقة على الخروج من ا’تحاد
’وروبي في ا’سستفتاء الذي أاجري
اأ
’قليم الذي يزيد
في عام  ،2016لكن ا إ
’غنام على عدد السسكان،
فيه عدد ا أ
ثار فيه القلق على نطاق واسسع بين
ال--م--زارع--ي--ن؛ بسس-بب اح-ت-م-ال ف-رضس
’غنام
جمارك كبيرة على صسادرات ا أ
م--ن وي--ل--ز إاذا خ-رجت ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن
التكتل دون اتفاق.
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صسوت الشسارع ا÷زائري ‘ فن الغرافيتي

أاسسرار عن شسخشسوخة لفطÒ
وطبق زيراوي ‘ جلسسة صسيفية

@ ت- -ت- -ح -دث Úع -ن
طبق الشصخشصوخة إاذن؟
نعم هو طبق شسخشسوخة الفط Òهاته التي
فزت من خÓلها ‘ عدة مسسابقات وأاخذت
لقب أاحسسن شسخشسوخة ‘ األسسابيع الثقافية
التي تنظم بصسفة دورية بولية باتنة وحتى
ببسسكرة ،كما نقوم بطبخ عدد من األطباق
األخ- -رى ال -ت -ي ع -رفت ان -دث -ار «اÙك -وك،
ال-ب-اط-وط ،ال-ب-وم-ه-راسض ،الدشسيشسة «مرمز»،
ا◊سس - -وة ،اÙج - -وب - -ة ،اŸف - -ور ،ا◊سس- -وة،

حوار :مفيدة طريفي
رائحة األكÓت التقليدية تفوح بعبق التاريخ
الشس -اوي ل -ت -لك اŸن -ط -ق -ة .ج -لسس -ن -ا ب-ع-دم-ا
اسس-ت-ق-ب-ل-ن-ا اب-ن ا◊اج-ة ب-ل-خضس-ر حسسام هذا
البن الذي فتح لنا باب اÿيمة بكل ترحاب
مقدما لنا كل مواصسفات الراحة ،تفاصسيل
ق -ع -دة الشس -اوي -ة وأاط -ب -اق خ -ي -م -ة السس-ل-ط-ان
سستكون وفق ا◊وار الشسيق الذي جمعني بأام
عادل كما حبذت أان أاناديها وانطلقنا بشسوق
‘ هذا ا◊وار:
@ «الشص- - -عب» :ك- - -ي- - -ف ك- - -انت ب - -داي - -ة
ا◊اج - -ة ل - -ل - -ول - -وج ل - -ع - -ا ⁄ال - -ط - -ب- -خ
اÎÙف؟
ا◊اجة بركوب ÿضصر :البداية كنت من
ع-اشس-ق-ي ال-ط-ب-خ وم-ن-ذ ن-ع-وم-ة أاظافري وأانا
أاحب Œربة أاطباق جديدة خصسوصسا رفقة
والدتي التي كانت تهوى الطبخ وكانت تطبخ
آانذاك كل ما هو تقليدي وما هو معهود
ب -ولي -ة بسس -ك -رة وه -و مسس -ق -ط رأاسس-ي األك-ل
التقليدي اŸتنوع والتي ل تضساهيها مأاكولت
أاخرى ،واŸعروف لدى العام واÿاصض أان
أاطباق بسسكرة دخلت العاŸية ،باعتبار أان
م-ع-ظ-م-ه-ا ج-اءت ن-ت-ي-ج-ة ت-دبر ربات البيوت
البسسكريات القدماء لعدم توفرها على Ÿواد
ال- -ب- -اه- -ظ -ة ال -ث -م -ن .وك -م -ا ي -ق -ال ا÷ود ‘
اŸوج-ود ف-أاب-دع-ن ب-ال-ق-ل-ي-ل اŸوجود لنتمتع
نحن اليوم باŸذاق الطيب الصسحي النظيف.
@ Ÿاذا كل هذا الهتمام بالتقليدي؟
اÙافظة على هذا اŸكسسب والÎاث لبد
م -ن إاب -رازه وم -زاول-ت-ه بشس-ك-ل دائ-م وﬁاول-ة
إاحياء األطباق التي تعرف اندثارا مقارنة
ب -أاط -ب -اق ن -الت حضس -ه -ا م -ن اإلشس -ه -ار ،وم-ع
انتقا‹ للعيشض «بع Úتوتة» ،بباتنة حاولت
نقل األكÓت الشسعبية التقليدية التي تعلمتها
لÓبرازها ،خاصسة أانهم كانوا ل يعرفون ما
أاط-ب-خ ه-ذا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-ع-ائ-ل-ي ل-ت-تبادر
ل-ذه-ن-ي ف-ك-رة ط-ب-خ ك-ل األط-ب-اق ال-ت-ق-ل-يدية
الشسعبية غ ÒاŸعروفة للتعريف بها وعدم
السسماح لها بالزوال ليمّر الوقت وتك Èالفكرة
ب-ف-ت-ح م-ط-ع-م-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي خ-ي-مة السسلطان
ويكون من Èمفتوح لكل عشساق األكل الشسعبي
ال-ت-ق-ل-ي-دي ،وح-ت-ى نضس-م-ن اسس-ت-م-راري-ة ه-ذا
ال -ن -وع م -ن ال -ط-ب-خ ع Èاألج-ي-ال ال-ت-ي ت-أات-ي
بعدنا.
@ خ- -ي- -م- -ة السص -ل -ط -ان ت -ع -رف ت -واف -دا
لسصرار؟
ورواجا ،ما هي ا أ
سسنة  ،٢٠١6كانت تعت ÈالنطÓقة الرسسمية
بالنسسبة ‹ وكانت –ديا كبÒا كون الفكرة

أاحب العمل Ãفردي وŸسساتي ‡يزة حتى
ولو كنت مريضسة ل أاحبذ شسراء اŸكونات
األسس - -اسس - -ي - -ة ج - -اه - -زة ،أافضس - -ل صس - -ن- -اع- -ة
الشس-خشس-وخ-ة ب-ي-دي وط-ب-خ-ه-ا وتقدÁها هنا
أاحسض بالمتنان وا◊ب Ÿا أاقوم به ،فمثÓ
خيمة السسلطان لديها طبق الزفيطي هذا
الطبق ذو األصسول اŸسسيلية قمت بإاضسافات
جذرية على الطبق من خÓل بهارات خاصسة
ب -ي ،وط -ب -ق ال-زي-راوي اŸشس-ه-ورة ب-ه وال-ذي
يقدم وفق الطلب ،أاما ما تشستهر به اÿيمة.

عرضض :وليد بوعديلة

هنا البداع..

ع-ل-ى أاط-ب-اق-ه-م وت-ق-ال-ي-دهم ،اÿروج
ب -خ -ي -م -ة السس -ل -ط -ان ل -ولي -ات أاخ-رى
يتطّلب مسساعدة من عديد ا÷هات
Óمام ،إال
للدفع بالÎاث ا÷زائري ل أ
أان الواقع يعكسض ذلك فعدم اŸرافقة
وحتى العراقيل التي يجدها ا◊ر‘
وÃختلف ›الته ،لكننا نطمح دائما
‘ اŸسستقبل األهم أانني أازاول موهبتي
‘ إاع-داد األط-ب-اق الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-قليدية
وإاحياء التي اندثرت وأاعمل مسستقبÓ
على عمل أاطباق خاصسة بي شسخصسيا
وهو ما سسأاعمل على –قيقه.
@ هل Áكن أان نعرف Ÿن كانت له
ف- -ك- -رة تصص- -م- -ي- -م اÿي- -م- -ة ب- -ت -لك
الطريقة؟
حقيقة يقولون أان اآلباء سسند ألبنائهم،
ل- -ك -ن أان -ا شس -خصس -ي -ا اب -ن -ي األك Èي -ع -تÈ
سسندي ،كان دائم التشسجيع ألفكاري وقف
بجانبي وعمل على –قيق حلمي الصسغÒ
وفتح اÿيمة والقيام بتطبيق معاي Òاÿيمة
ا◊قيقية بدءا من أابسسط تفصسيل ،حيث أان
التصسميم كان من طرفه لكن –ت توصسياتي
طبعا.
@ إاضص-اف-ة أاو رسص-ال-ة ت-ق-دم-ه-ا سص-ل-طانة
اÿيمة؟
أاول ،نشسكر أام ا÷رائد على تلبية الدعوة

وكل من يع Èالطريق الوطني  ٤٤الرابط ب Úسسكيكدة
وعنابة Áكن أان يشساهد رسسوماته ‘ ا÷دران.
رسس -م مشس -اه-د ل-ل-ح-راك الشس-ع-ب-ي السس-ل-م-ي ا◊ضس-اري ‘
ا÷زائ -ر ‘ ،ل -وح -ات ﬂت -ل -ف -ة م-عÈة ع-ن أاه-م ‡ي-زات
وخصس -ائصض ا◊راك الشس -ع -ب -ي ..رسس -م ل -وح -ة «ن -ظ-رة إا¤
األفق» التي Œسسد ملمح وجه ÚيتأامÓن ،واألو ¤تتشسح
‘ الرأاسض بالعلم ا÷زائري ،والثانية تكتفي بالنظر نحو
األمام ،أاي اآلتي واŸسستقبل من دون نطق أاو تعب ،Òبل إان
اتنظرة الصسامتة أاصسدق تعب Òعن كل الرفضض ا÷زائري
للوضسع السسياسسي والجتماعي ..مع خلفية للون األزرق
الذي يحيل على الهدوء وا◊كمة والسسلمÃ ،عنى أان الثورة
السسلمية هي التي سستحقق آامال النظرة اŸسستقبلية.

البحث عن األمل

وإا ¤جانب هذه اللوحة ‚د لوحة «إا ¤بر األمان»،
وفيها ‚د مÓمح رجل جزائري موشسح بالراية الوطنية
(ال-ث-ورة اŸب-ارك-ة ،ال-ت-اري-خ اÛي-د ،ج-زائ-ر الشس-ه-داء)...
ومتمسسكا بشسجرة األرضض /الوطن ،ويتجه نحو األمام
باحثا عن ميزان العدل ،ومشساهد العدالة التي تعانق
اŸيزان ودللته الكبÒة ،التي “تلك أادوات Œسسيد دولة
القانون ومواجهة الفسساد وحصسار العصسابة التي أاسسهمت
‘ دمار الوطن وخرابه ،مع حضسور لطائر ا◊مام ومعه
رمزيات السسلمية والتحضسر والتغي Òالهادئ.
ودائما ‘ سسياق ا◊راك الشسعبي أابدع الفنان ضسيف عبد
ا◊ق لوحة الصسراخ ،وهي Œسسد مÓمح ›موعة من
الشسباب ا÷زائري يصسرخ ‘ وجه من خانه وسسرقه ونهبه،
‘ سسيطرة للون األسسود للدللة على اÿراب والنهيار
والضسياع واŸوت...

صصداع اŸثلجات

مشسكلة Áكن حلها

كرة القدم والسسياحة...

وأابدع قبل سسنوات مشسهد تقد Ëا◊كم الفريقي كا‘
كوجا للبطاقات ا◊مراء لفريقنا الوطني عندما انهزم
بأاربعة أاهداف ‘ كأاسض افريقيا ،ليدل على انتشسار الفسساد
اŸا‹ ‘ التحيكم الفريقي...
ث -م رسس -م ال -ي -وم ال -ف -ن -ان ع -ب-د ا◊ق ضس-ي-ف ان-تصس-ارات
اŸنتخب مع اŸدرب بلماضسي ،فبعد األفراح التي جاء
بها اŸنتخب الوطني لكرة القدم أا‚ز الرسسام لوحة Œد
ارتباط الفنك بكأاسض افريقيا ،مع مÓمح الفرح ،لكي يقول
ب -أان ا÷زائ -ر –تضس -ن ال -ك -أاسض وسس -ت -واصس -ل ان-تصس-ارات-ه-ا
وسس -ي -ط -رت -ه -ا الف -ري -ق -ي -ة مسس -ت -ق -ب  ،Ó-ب -ع-زائ-م ال-رج-ال
وتضسحياتهم وحبهم الوطني .كما أابدع ‘ رسسم سسفينة
بحرية وعليها الراية الوطنية ،كناية عن قرب اŸنطقة من
الشسواطئ ،علما أان منطقة عزابة وحي منزل األبطال
قريبة من شسواطئ قرباز واŸرسسى بسسكيكدة وشسواطئ
شسطايبي وسسرايدي وغÒها بعنابة ،واللوحة جميلة وهي
قمة التعب Òالسسياحي السسكيكدي ،فمن يدعم الفنان و
يسسانده؟؟
بقي أان نقول بأان روح اإلبداع وا◊رية تسسكن ‘ أانامل

الفنان العزابي عبد ا◊ق ضسيف وقد نقلها لكل شسوارع
وأازقة اŸدينة ‘ ،انتظار اهتمام من البلدية و الولية،
ولعّل أابسسط مÓمح الهتمام هو تهيئة شسوارع حي منزل
األبطال ،و تهيئة السساحات التي يحضسر فيها فن الرسسم

على ا÷دران ،للتسسويق الثقا‘
والسس -ي -اح -ي ل-ل-م-ك-ان وأاه-ل-ه ونشس-ر روج ا÷م-ال واإلب-داع
Ÿقاومة كل القبح و الدمار.

التهابات األذن بعد السسباحة الصسيفية..

الطعام أاو اŸعروف بالكسسكسسي.
@ ب- -ع- -د ه- -ذا  ،ه- -ل ت- -ف ّ-ك -ر ا◊اج -ة ‘
ت- -وسص -ي -ع خ -ي -م -ة السص -ل -ط -ان لسص -لسص -ل -ة
مطاعم؟
أاكيد هذا يعت Èحلما كبÒا بالنسسبة ‹ سسيما
وأانا أاعت Èالطبخ كهواية وليسض كتجارةŸ ،ا
ل فالتعريف بتقاليدنا ع Èكافة ربوع الوطن
وح-ت-ى خ-ارج-ه ي-ع-ود ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى السس-ياحة
الداخلية للبÓد على غرار الكث Òمن الدول
التي Œلب سسياح ﬁددين من أاجل التعرف
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يواكب الفنان الرسسام عبد ا◊ق ضسيف جميع التحولت
الجتماعية والسسياسسية ‘ الوطن عن طريق Œسسيدها ‘
جدران حي منزل األبطال ببلدية عزابة ،ولية سسكيكدة،
حيث يحّول اŸسساحات اŸهجورة وا÷دران البالية Ÿعا⁄
جميلة Œلب النتباه.

مأاكولت شسعبية
اندث ـ ـرت تعيدها
للواج ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بـ ـروح التح ـ ـ ـ ـدي
–ّولت ◊قيقة وواقع لبد من فرضض نفسسه
وال- -ن- -ج- -اح ‘ إاب- -راز أال -ذ وأاشس -ه -ى األط -ب -اق
الشس- -ع- -ب- -ي -ة اŸع -روف -ة وخ -اصس -ة م -ن -ه -ا غÒ
اŸع -روف -ة وال -ت -ي راه-نت ع-ل-ى اسس-ت-ع-ادت-ه-ا
وÃج - - - -ه - - - -ودي اÿاصض وب - - - -إاضس - - - -اف - - - -ات
جديدة قدمتها على مائدة خيمة السسلطان
كأاطباق قدÁة وببهارات عصسرية نالت ‘
›ملها إاعجاب الزوار الذين أاضسحوا يأاتون
من كل مكان بحثا عنها وهو ما يشسجعني
وفريق عملي الذين هم بناتي يقومون هم
أايضسا Ãسساعدتي لتقد Ëاألحسسن رغم أانني

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

فنان من سصكيكدة يبدع على ا÷دران

ا◊رفية «بركو بلخضصر» تفتح مطبخها وقلبها لـ«الشصعب»:

ه - -ي أاط - -ب - -اق ت - -ق - -ل - -ي- -دي- -ة
ووصص -ف -ات ق -دÁة ت -ق -وم بصص -ن -اع -ت -ه -ا
لنامل الذهبية
ا◊اجة «بركو بلخضصر» ذات ا أ
صص-اح-ب-ة ومسصÒة م-ط-ع-م خ-ي-م-ة السصلطان بدائرة
ع Úت -وت -ة ولي -ة ب -ات -ن -ة .اÿي -م -ة –م -ل م -ا ل-ذ
وطاب من أاطباق تقليدية تعمل ا◊اجة جاهدة
ع -ل -ى إاح -ي -ائ-ه-ا ب-ع-دم-ا ان-دث-رت ب-ف-ع-ل اله-ت-م-ام
لك- -ل السص- -ري- -ع واÿف -ي -ف .خ -ي -م -ة
ال- -زائ- -د ب- -ا أ
السصلطان تسصتقبل بحفاوة وكرم ناسض الشصاوية
لح-رار ب-تصص-م-ي-م ت-ق-ل-ي-دي م-زين بالزرابي
ا أ
اŸزخ-رف-ة اŸعÈة ع-لى
ع -ادات وت -ق -ال -ي -د
اŸنطقة.

äÉ«Ø«°U

السسبت  ٠٣أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٢ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

وزي -ارت -ن -ا والسس -ت -م -اع إال-ي-ن-ا ون-ق-ل خÈات-ن-ا
وانشس- -غ- -الت- -ن -ا وال -ت -ي أاود أان أاوج -ه رسس -ال -ة
للمسسؤوول Úبضسرورة مّد يد العون للحرفيÚ
ال- -ع- -م -ل -ي ،Úح -يث ق -مت شس -خصس -ي -ا ب -ط -لب
لÓسستفادة ÃحÓت الرئيسض و ⁄أاتلق أاي رد
رغم أانني نلت عدة جوائز وميداليات من
ط -رف رئ -يسض ال -دائ -رة وح -ت -ى وا‹ ال -ولي-ة
ت -ذوق أاط -ب -اق -ي ،رغ -م أان -ه -م م-غ-ل-ق Úب-دون
نشساط سسيما وأانني الوحيدة التي تعمل بهذا
النشساط.

تتعرضض األذن ıاطر اإلصسابة بالتهابات
م -ع ق -دوم فصس -ل الصس-ي-ف ،واإلق-ب-ال ع-ل-ى
‡ارسسة الرياضسات اŸائية ،مثل السسباحة
والغوصض .ويتعرضض األطفال خاصسة Ÿثل
هذه اإلصسابات ،إال أان البالغ Úأايضسا ليسسوا
Ãأامن منها.وكشسفت البحوث أان ارتفاع
درجات حرارة مياه حمامات السسباحة ‘
فصسل الصسيف يجعل اŸياه بيئة مÓئمة
لنمو البكتÒيا اŸسسببة لÓلتهابات.
تدخل البكتÒيا األذن مع اŸاء ،ويكون
األشسخاصض الذين يعانون من جفاف ا÷لد
Óصسابة بها ،إاذ قد
وتهيُجه أاك Ìعرضسة ل إ
ت- -تسس- -بب ال- -ب- -كÎي -ا ب -أاوج -اع وآالم ت -دف -ع
ك جدار األذن باسستمرار.
اŸصساب ◊ ّ
وقد يلجأا اŸصساب لغسسل األذن بالغسسول
أاو الصسابون ،إال أان ذلك يزيل طبقة الشسحم
Óذن‡ ،ا ي - -ج - -ع- -ل ا÷دار
ال - -واق - -ي - -ة ل  - -أ
Óصسابة.
اÿارجي أاك Ìهشساشسة و عرضسة ل إ

‘ بعضض األحيان تخرج تقيحات صسديدية
من األذن ،و‘ ا◊الت ا◊رجة قد يعاÊ
اŸريضض من مشساكل ‘ السسمع مع صسعوبة
‘ ال- - - -ب- - - -ل- - - -ع و–ريك صس- - - -ي - - -وان األذن
اÿارجي.وينصسح األطباء بسسرعة التوجه
للطبيب اıتصض إاذا ما اسستمرت اآللم
واألوجاع ألك Ìمن  ٢٤سساعة.
أايضس -ا ُت -ق ّ-ط -ر األذن Ãضس -اد ح -ي-وي .و‘
ا◊الت اÿفيفة يسستمر العÓج من يومÚ
إا ¤ثÓثة أايام ،و‘ ا◊الت ا◊اّدة يراعى
السستماع إا ¤إارشسادات الطبيب.
ا÷دير بالذكر ،أان عدم معا÷ة األذن
اÿارجية بشسكل صسحيح وسسريع ،قد يؤودي
لنتقال اآللم إا ¤األذن الوسسطى.وننصسح
باآلتي عند الشسعور بآالم ‘ األذن بعد
السسباحة:
@ ع- -دم مسس -ح األذن ب -ال -ق -ط -ن ال -ط -ب -ي،
ك جدار األذن اÿارجي
والمتناع عن ح ّ

به حتى ل يحدث تهيُج ‘ جدران األذن
اÿارجية.
@ ع دم اسستخدام سسدادات األذن أاثناء
السسباحة ألنها تتسسبب ‘ هياج ا÷لد.
@ ب- -ع -د اإلحسس -اسض ب -اآللم ع -دم غسس -ي -ل
األذن بالغاسسول والصسابون ،ألن ذلك يزيل

طبقة الشسحم الواقية داخل األذن ويجعل
جدارها هشسا.
@ اسس -ت -خ -دام اŸنشس -ف -ة ف-ق-ط ل-ت-ج-ف-ي-ف
األذن.
@ Áكن اسستخدام كر Ëترطيب الوجه
للجلد ا÷اف.

هل كنت تتناول اŸثلجات اŸفضصل لديك
بسصرعة أاو كنت تتجّول ‘ الشصارع ‘ يوم
شص - -دي- -د الÈودة وف- -ج- -أاة أاحسصسصت ب- -أان
دم - -اغك Œم - -د ل - -ي- -ح- -ل أا ⁄م- -زع- -ج ‘
ج-ب-ه-تك يشص-ب-ه ط-ع-ن-ات السص-ك ،Úوب-عد
لحسص-اسض
ث -وان م -ع -دودة تÓ-شص-ى ه-ذا ا إ
“امً-ا؟ ي-ط-ل-ق ع-ل-ى ه-ذا الصص-داع قصصÒ
ليسض
لمد «Œمد الدماغ» أاو «صصداع ا آ
ا أ
كر Ëأاو اŸثلجات».
يوضسح روبرت سسميث ـ مؤوسسسض مركز الصسداع
بجامعة سسينسسيناتي  -أان صسداع اآليسض كرË
ه -و ح -ال -ة شس -ائ -ع -ة إا ¤ح ّ-د م-ا والسس-بب وراء
ح -دوث -ه ل ي-زال مسس-أال-ة ن-ق-اشض ب Úال-ع-ل-م-اء.
وتÎاوح ال -ت -ق -اري-ر ح-ول م-دى ت-ك-رار ح-دوث
Óفراد
هذه الظاهرة ب ٣٠ Úو %٤٠بالنسسبة ل أ
الذين ل يعانون عادة من الصسداع.
ه -ن -اك ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-فسسÒات وال-ن-ظ-ري-ات
حول هذه الظاهرة ،و ⁄يتوصسل العلماء إا¤
اآلن للمسسببات الدقيقة لهذا األ .⁄التفسسÒ
األقرب للحقيقة هو أانه عندما يتناول شسخصض
ما اآليسض كر Ëأاو مشسروباً مثلجاً بسسرعة ،فإان
هذا يحدث برودة ‘ ا◊نك تنتقل إا ¤سسقف
الفم.
وهناك ،يوجد عصسب يقع مباشسرة فوق ا÷زء
اÿل-ف-ي لسس-ق-ف ال-ف-م ويشس-ت-م-ل ع-ل-ى تكتÓت
عصسبية .ترسسل هذه التكتÓت العصسبية التي
انخفضست درجة حرارتها إاشسارة للدماغ عن
فقد كمية كبÒة من ا◊رارة حدث ‘ وقت
قصس.Ò
يسستجيب الدماغ ويحدث انكماشض ‘ األوعية
ال- -دم- -وي- -ة ‘ ال- -رأاسض Ÿن- -ع ف -ق -دان ا÷سس -م
للحرارة ،وهذا هو ما يسسبب إاحسساسسك بأا⁄
م-ف-اج-ئ ي-ن-تشس-ر ع-ل-ى ال-رأاسض وع-ل-ى ا÷ب-ه-ة،
وأاحياناً ‘ بعضض أاجزاء الوجه ويسستمر لفÎة
زمنية صسغÒة عادة ما تÎاوح من  ١٠إا٣٠ ¤
ثانية .وعندما تعود درجة حرارة ا◊نك إا¤
ال-وضس-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي ت-رسس-ل ال-ت-ك-تÓ-ت ال-عصسبية

رسس -ال -ة أاخ -رى ل -ل -دم-اغ ب-أان ال-وضس-ع ق-د صس-ار
طبيعيًا .وتسستجيب الدماغ مرة ثانية لذلك
وي -ع -ود ح -ج -م األوع -ي -ة ال -دم -وي -ة ◊ج -م -ه -ا
الطبيعي.
اعÎفت ك -ل م -ن م -ن -ظ -م-ة الصس-ح-ة ال-ع-اŸي-ة
وا÷معية الدولية للصسداع ،بأان صسداع اآليسض
كر Ëل يشس Òإا ¤وجود مرضض كامن ول Áثل
أاي خطر على الفردÁ .كن Œنب هذه ا◊الة
بسسهولة عن طريق Œنب البلع السسريع لكميات
كبÒة من اآليسض كر Ëأاو اŸشسروبات الباردة.
لذلكÁ ،كننا القول صسداع اآليسض كر Ëأاو
اŸثلجات ليسض حالة مرضسية ول يشسكل خطراً
على اإلنسسان ول يسستدعي الذهاب للطبيب.
وبحسسب ما قاله الطبيب دوين جودين وهو
متخصسصض ‘ علم األعصساب ‘ مركز ويك
ف -ورسست ب -اب -ت -يسست ال -ط -ب -ي ،ف -إان ال-ط-ري-ق-ة
الوحيدة ا◊قيقية لوقف األ ⁄هي بالتوقف
عن أاكل أاو تناول األغذية اŸثلجة .إاذا كان
هذا خياراً صسعبًا بالنسسبة لك ،فعند حدوث
صسداع الآيسض كر Ëحاول أان تقوم بالضسغط
باللسسان على سسقف فمك للمسساعدة ‘ تدفئة
الدم الذي Áر من هذه اŸنطقةÁ .كنك
أايضساً أان تقوم بالشسهيق ع Èالفم والزف Òمن
خÓل األنف.
يقول روبرت سسميث« :هناك اتفاق عام على
أان الذين يعانون من الصسداع النصسفي أاكÌ
عرضسة للمعاناة من صسداع اآليسض كر Ëأايضسًا.
‘ إاحدى الدراسسات ،عانى  %٨5من اŸصسابÚ
بالصسداع النصسفي من صسداع اآليسض كر.»Ë
واآللم ال -ت -ي ت -ن -ت -ج ع -ن صس-داع اآليسض ك-رË
تشسبه إا ¤حّد كب Òآالم الصسداع النصسفي .ومن
ضسمن األسسباب التي تؤودي ◊دوث الصسداع
النصسفي هو حدوث تغ Òمفاجئ ‘ درجات
ا◊رارة أايضسً- -ا ،ل -ذلك ي -أام -ل ال -ع -ل -م -اء ‘ أان
التوصسل إا ¤السسبب ا◊قيقي لصسداع اآليسض
كر Ëسسيسساهم ‘ تطوير عÓجات جديدة
للصسداع النصسفي األك ÌإايÓماً.
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الموافق لـ  02ذي الحجة  1440هـ

ثقافة

«ألششعب» تنقل أجوأء مهرجان تيمقاد ‘ طبعته 41

طبوع غنائية متنوعة ‘ سصهرأت خالدة أأمتعت ألعائÓت
تسشاؤول عن نقصش ألتوأفد على تاموقادي ‘ ألسشهرة ألثالثة

شش- -ه- -دت ألسش- -ه -رة
أل- -ث- -ال- -ث -ة م -ن ع -م -ر
م -ه-رج-ان ت-ي-م-ق-اد ‘
ط-ب-ع-ته  ،41ت-رأج-ع-ا
ك- - - -بÒأ ‘ أ◊ضش - - -ور
سش- - - -وأء م- - - -ن ف - - -ئ - - -ة
ألشش- - -ب- - -اب أو ح - -ت - -ى
أل- - -ع- - -ائÓ- - -ت ،رغ- - -م
ألÈنامج أŸنوع ألذي
سش- - -ط - -رت - -ه أ÷ه - -ات
أŸن - - -ظ- - -م- - -ة ل- - -ه- - -ذه
أل -ت -ظ -اه -رة أل-ف-ن-ي-ة
أل - -وط - -ن - -ي - -ة ،ح- -يث
حضش - -رت أل - -ط - -ب - -وع
أل-غ-ن-ائية أ÷زأئرية
وغ -ابت أ÷م-اه‘ Ò
سش -ه-رة ف-ن-ي-ة كسش-رت
ف-ي-ه-ا أل-فنانة ألششابة
Áي -ن-ة ه-دوء ل-ي-ا‹
تاموقادي« .ألششعب»
حضش - - -رت ألسش - - -ه- - -رة
وت - - - - - -ن- - - - - -ق- - - - - -ل أدق
ألتفاصشيل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ثرية بدءأ من ألغد
–تضشنه أŸدينة أ أ

مهرجان جميلة ُينعشس صصيفيات سصك ّان ألهضصاب

أسش- -ت- -ع -رضش ﬁاف -ظ م -ه -رج -ان ج -م -ي -ل -ة
أل -ع -رب -ي خ -ال -د م -ه-ن-اوي ،آأخ-ر أل-ت-حضشÒأت
ل- -ل- -دورة أÿامسش- -ة عشش -رة ل -ه -ذأ أŸه -رج -ان
أل-ك-ب ،Òوأل-ذي سش-ت-ح-تضش-ن-ه م-دي-ن-ة ج-ميلة
أ’ثرية على مدأر  5أيام كاملة ،أبتدأء من
’حد  4أوت أ ¤أÿميسش  8أوت،
يوم غد أ أ
وهو أŸهرجان ألذي سشتششرف على أفتتاحه
وزيرة ألثقافة مر Ëمردأسشي.

سشطيف :نور الدين بوطغان
كما اسستعرضس المحافظ البرنامج المسسطر
لسسهرات المهرجان ،وهذا في لقاء صسحفي
بالمسسرح البلدي بسسطيف ،أاول أامسس ،وهو
’صس-وات
ال -ب -رن -ام -ج ال -ث -ري ب-ال-ع-دي-د م-ن ا أ
الجزائرية لمختلف الطبوع الغنائية الوطنية
م -ن ك -ل ال -ق -ط -ر ال -ج -زائ -ري ،إاضس -اف-ة ال-ى
مشساركة الفنان اللبناني ايوان.

ك-انت ف-رصس-ة ل-م-ح-اف-ظ ال-م-هرجان للتأاكيد
ب-ق-وة ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ب-ق-اء ال-م-هرجان بمدينة
ج-م-ي-ل-ة ،م-ع أاح-ق-ي-ة سس-ك-ان-ه-ا وشس-ب-اب-ها في
’نه ليسس
ا’سستفادة من ميزانية المهرجان ،أ
من المعقول تنظيم مهرجان في مدينة دون
ان يسستفيد سسكانها من الخدمات والميزانية
المخصسصسة له لتحريك التنمية به ،مذكرا
ب -وج -ود  100شس -اب م -م -ن اسس -ت -ف -ادوا م-ن
خدمات المهرجان ،حتى وان كانت بعضس
الشسروط ’ تتوفر فيهم ،إاذ يتعين التنازل
في بعضس ا’حيان عنها ،داعيا الى تقديم
اق-ت-راح-ات م-ل-م-وسس-ة ل-ت-ط-وي-ر هذا الجهد،
وأاكد انه لو توفرت المدينة على مرافق
’يواء المناسسبة ،فإان محافظة المهرجان
اإ
’ق -ام -ة ال -ف -ن -ان -ي -ن
ك- -انت سس- -ت- -خصسصس- -ه -ا إ
وال-م-ن-ظ-م-ي-ن وا’عÓ-ميين والتقنيين وليسس
في مكان آاخر.

’غنية ألنايلية يضشيؤوون ليا‹ صشيف أ÷لفة
‚وم أ أ

فنانون يحيون حفÓت موسصيقية دأخل
أ◊ديقة ألنباتية

باتنة :حمزة Ÿوششي
ل-م ي-حضس-ر الشس-ب-اب ب-ال-ع-دد ال-ك-اف-ي لسسهرات
مهرجان تاموقادي في طبعته  41رغم العوضس
المتنوعة ،مما جعل الكثير يتسساءل هل فضسل
ال-ج-م-ه-ور ا’سس-ت-م-ت-اع ب-ال-ع-طلة الصسيفية على
الشسواطئ بدل التوافد على مهرجان تيمقاد
الذي يعرضس طبوعا غنائية متنوعة تكشسف
تنوع الجزائر الثقافي الفني وثراء غنائها.
يحدث هذا رغم التنظيم المحكم من الجهات
ال -مشس -رف -ة ع-ل-ى ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-ري-د دوم-ا
اع -ط -اء ل -ت -ام-وق-ادي ،ق-ي-م-ت-ه وت-رسس-ي-خ-ه ف-ي
الذاكرة الوطنية باعتباره وجهة للمصسطافين
وعاشسقي الطبوع الجزائرية فضس Óعلى انه
يرّوج للسسياحة الثقافية الحلقة ا’ضسعف في
ا’قتصساد الوطني.
ف - -ي ه - -ذا ا’ط- -ار ،خصسصست ال- -م- -ح- -اف- -ظ- -ة
ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ال-م-ؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
الحضسري وشسبه الحضسري لباتنة عشسر رحÓت
مجانية تنطلق من أاماكن مختلفة بباتنة نحو
المسسرح اأ’ثري بتيمقاد ،وهذا طيلة فعاليات
المهرجان.

ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن ذلك ت- -ت- -واصس -ل سس -ه -رات
ت-ام-وق-ادي ،ب-مشس-ارك-ة ث-ل-ة م-ن ن-ج-وم اأ’غ-نية
الجزائرية الممثلين لمختلف الطبوع الفنية
ح -يث ح -ل -قت ن -ج -م -ة اأ’غ -ن -ي -ة ال -ج -زائ -ري -ة
ال-راقصس-ة وال-خ-ف-ي-ف-ة الشس-اب-ة ي-م-ينة عاليا في
سس-م-اء ت-ام-وق-ادي ب-رقصس-ات-ه-ا ب-زيها التقليدي
ال-م-م-ي-ز وصس-وت-ه-ا الشس-ج-ي ،م-ق-دم-ة للجمهور
أاخ-ر أاغ-ان-ي-ه-ا ال-ت-ي ت-ج-اوب م-ع-ه-ا ب-ال-هتافات
والتصسفيقات التي جعلت يمينة تزداد حماسسة
وتمتع بباقة من روائعها الفنية التي اشستهرت
بها على مدار سسنوات خلت كانت فيها نجمة
اأ’غنية العراسسية ب Óمنازع.
اعتلى بعدها الركح ،وسسط هتافات الجمهور،
نجم اأ’غنية الشساوية التراثية الفنان الشساب
ماسسينسسا الذي افتتح وصسلته الغنائية بباقة
متنوعة من اأ’غاني التي رددها معه الجمهور
ت -حت تصس-ف-ي-ق-ات وزغ-اري-د ب-عضس ال-ع-ائÓ-ت،
ال-م-ت-ع-طشس-ة أ’غ-ان-ي-ه ال-خ-ف-ي-ف-ة وال-روم-انسسية
اأ’صسيلة ذات اللمسسة العصسرية.
بعدها مباشسرة انتقل الجمهور لعالم فني آاخر
مميز من أاداء الفنانة القبائلية الشسابة طاوسس،
ال-ت-ي أاث-ارت ان-ت-ب-اه ال-ج-م-ه-ور ب-زيها التقليدي

الذي زاد وصسلتها الغنائية جما’ وهي التي
ك-انت ح-ريصس-ة ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار أاغ-ان-ي-ها للسسهرة
ال -ث -ال -ث -ة م -ن ت -ام -وق -ادي زواجت ف -ي -ه -ا ب-ي-ن
ال -م-وسس-ي-ق-ى ال-ه-ادئ-ة و اإ’ي-ق-اع-ات ال-خ-ف-ي-ف-ة
ح -م -لت ال -حضس -ور ل -ع -ال-م اأ’غ-ن-ي-ة ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة
السساحرة.
اخ-ت-ارت م-ح-اف-ظ-ة ال-م-ه-رجان الفنان الشساب
وح -ي -د ل -ي -ك-ون مسسك خ-ت-ام السس-ه-رة ال-ث-ال-ث-ة،
وال -ذي أان-ت-ظ-ره ال-حضس-ور م-ط-و’ ع-ل-ى ق-ل-ت-ه،
حيث نجح في جعله يتجاوب مع مجموعة من
اأ’غاني التي رددها معه ،خاصسة تلك التي
إاشستهر بها نجوم اأ’غنية الرايوية الرومانسسية
على غرار الفنان المرحوم الشساب عقيل.
ك- -م- -ا دوت ه- -ت- -اف- -ات «وان ت- -و ث- -ري ،ف- -ي -ف -ا
’لجيري» ،عقب أاداء الشساب وحيد أ’حدى
اأ’غ -ن -ي -ات ال -ري -اضس -ي-ة ال-خ-اصس-ة ب-ال-م-ن-ت-خب
ال -وط -ن -ي ،ل -ت-خ-ت-ت-م السس-ه-رة ب-ت-ك-ري-م ال-ك-اتب
المسسرحي خالد بوعلي ،اعترافا بمسساهمته
الفعالة في الحفاظ على النشساطات الثقافية
والتظاهرات الفنية وتدوينها.

أنغام من ألطرب ألششاوي ورقصشات ألهبت أŸدّرجات مسشك أÿتام

لورأسس
لوحات فلكلورية أأصصيلة تتغنى بÎأث أ÷زأئر وعبق أ أ

وّدع سس- -ك- -ان ع- -اصس- -م -ة ا’وراسس م -ه -رج -ان
تيمقاد الدولي في طبعته  ،41اأول اأمسس،
ب -ع -د اإن اأسس -ت -م -ت -ع خ Ó-ل خ -مسس -ة سس -ه-رات
م-ت-ت-ال-ي-ة ب-ل-وح-ات ف-ل-كلورية ممّيزة وحضسور
فنانين مميزين منهم من شسارك ’أول مرة
ف- -ي ال- -م- -ه- -رج- -ان ،ن- -ظ- -م داخ- -ل ال- -مسس -رح
ال-روم-ان-ي ال-م-ن-ج-ز ب-غ-رضس ح-م-اي-ة ال-م-ع-لم
ال-ع-ت-ي-ق ال-ذي ي-ج-اوره ب-م-دي-ن-ة ت-ي-م-ق-اد م-ع
الحفاظ على تقاليده في الشسكل وتغييرها
في المضسمون.
ت -م -ي -زت سس -ه-رة ا’خ-ت-ت-ام ب-حضس-ور ال-ط-اب-ع
ال -ت -راث -ي ا’أصس-ي-ل ورقصس-ات الشس-اوي ب-ق-وة،
التي تجاوب معها الجمهور الذي اأثنى على
اختيار محافظة المهرجان للفلكلور الشساوي
ا’أصس -ي-ل ف-ي ح-ف-ل اخ-ت-ت-ام ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
الثقافية ،موؤّكدا اأّن هذا الطابع الموسسيقي
ي-مّ-ث-ل ت-ق-ال-ي-د م-دي-ن-ت-ه-م ال-تاريخية ويعكسس
ثراها الفني.
صسنعت اآلة القصسبة والبندير اأجواء حماسسية
في مدّرجات مسسرح الهواء الطلق بتيمقاد،

قدمتها فرق مشسهورة في الو’ية على غرار
ف -ل -ك -ور «دي -وان ال -زم -ال -ة» وف-ل-ك-ل-ور شس-اوي
«ثازيري» وكذا فلكلور «ركروكي عيدودي»،
ح- -يث رسس- -مت ه -ذه ال -ف -رق ل -وح -ات ف -ن -ي -ة
ف-ل-ك-ل-وري-ة م-ن ال-ت-راث ا’أوراسس-ي ع-ل-ى وق-ع
اآ’تها الموسسيقية التراثية وسسط تفاعل كبير
من الجمهور ،الذي بقي اإلى غاية السساعات
ا’أولى للفجر.
في مشساركته المميزة و’أول مّرة على ركح
تيمقاد ،رسسم مسسرح «همسسات اأجيال» لوحة
فنّية ممّيزة في ديكورٍ ُيحاكي مسسيرة اأربعة
اأج -ي -ال ف -ي ت -اري -خ ال-ج-زائ-ر ،ب-داي-ة ب-ج-ي-ل
ال-ث-ورة م-روا ب-ا’سس-ت-قÓ-ل وصس-و’ اإل-ى ج-ي-ل
ال- -تسس- -ع -ي -ن -ات ال -ذي ذاق وي Ó-ت ال -عشس -ري -ة
السس -وداء واإن -ت -ه -اء ب -ج -ي -ل ال -ي -وم ،ال-م-ن-ادي
بالحرية ،حيث ’قى العرضٌس اهتماما كبيرا
من طرف الجمهور الذي صسفق طوي Óله.
زّينت الموسسيقى الكÓسسيكية سسماء خامسس
ليالي تيمقاد واآخرها ،في اأداء ممّيز للمعهد
ال-م-وسس-ي-ق-ي ب-ات-ن-ة ب-ق-ي-ادة ال-م-ايسسترو حليم

ب -وع ّ-ز ة ،ح-يث ت-ك-ونت ال-ف-رق-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن
ال-ط-ب-وع ال-ج-زائ-ري-ة ا’أصس-ي-لة وصسنعت متعة
وسسط جمهور باتنة الّذواق ،خاصسة العائÓت
التي حضسرت بقوة السسهرة الختامية.
كان لÓأغنية الشساوية المحلية نصسيبها في
سس -ه -رة ا’خ -ت -ت -ام ،اإذ اأم -ت -ع ال-ف-ن-ان ع-يسس-ى
براهيمي العائÓت الحاضسرة بعد غيابه عن
مسسرح تيمقاد لمّدة تجاوزت العشسرين عامًا،
واأّدى اأجمل واأشسهر اأغانيه التي تدافع عن
قضسيّة الهّوية و ا’أوراسس ا’أشسّم.
ب -ال ّ-دم -وع اع -ت -ل -ى ال -ف-ن-ان ال-مشس-ه-ور م-ل-يك
الشساوي ركح المهرجان ،وهو يوؤّدي اأحلى
اأغ -ان -ي سس -ف -ي-ر ا’أغ-ن-ي-ة الشس-اوي-ة ال-م-رح-وم
«كاتشسو» ،ليطرب الحاضسرين بعدها بـ «باقة
من اأفضسل و اأشسهر اأغانيه من رائعة «راكبة
ال-ع-اب-ر» اإل-ى «ع-ب-د ال-ل-ه ال-ج-يÓ-ل-ي» ومسسك
الختام «القوجيل».

باتنة :حمزة Ÿوششي

’صشطياف ،2019
‘ إأطار تنششيط موسشم أ إ
نظمت دأر ألثقافة با÷لفة ،سشهرأت ليا‹
ألصشيف با◊ديقة ألنباتية ‘ جو حميمي
’’ف من ألعائÓت.
حضشره أ آ

ا÷لفة :موسشى بوغراب
تميزت السسهرات بترديد فناني الغناء النايلي،
طبوعا اصسيلة .وهي طبوع أاحيتها باقة من
اأ’سس-م-اء ال-ف-ن-ي-ة الشس-اب-ة م-ن-ه-ا ال-ن-اي-ل-ي ال-ذي
يمثله في هذه السسهرة ا’حتفالية كل من
الشساب «ديديا» جوهرة و أاو’د نايل « و الشساب
« سسويعد « و»حميدة النايلي».
كما يمثل الغناء النايلي« ،شسريك» »،الشساب

ث- -ام- -ر »،الشس- -اب دي -دي -ن» والشس -اب الصس -اع -د
«زوهير» والشساب « كمال النايلي «.
حضس -ر ال -غ -ن -اء ال -راي-وي ب-ق-وة م-ث-ل-ه ف-ي ه-ذه
السس -ه-رة اإ’ح-ت-ف-ال-ي-ة ،الشس-اب «بÓ-ل صس-غ-ي-ر «
الجلفاوي ،و»سسمير سسطايفي»و الشساب «فريد
« والشس -اب « تشس -ت -اوي» ال -ذي أاع -ط-ى دي-ك-ورا
متنوعا وقضسى مع جمهوره أاوقاتا فنية جميلة
ومتميزة ،واإ’سستمتاع بهذه اللؤولؤوة النادرة كما
وصسفه الكثير.
كما شسهد الحفل تنوع الحفÓت الموسسيقية
بمختلف الفضساءات الفنية التي كانت حاضسرة
ب-ق-وة م-ن أاج-ل خ-ل-ق ج-و ث-ق-اف-ي م-م-ي-ز ي-ل-ي-ق
بالو’ية وسسكانه.

أنتعاشش أدبي وفني ُيحيي ليا‹ بونة

سصهرأت فنية ،مقاهي أدبية ومعارضس ﬂتلفة
تعيشش عنابة ،منذ أنطÓق موسشم أ’صشطياف أنتعاششا أدبيا وفنيا ،أدى إأ ¤إأحياء ليا‹
’ماكن ألتي تعرف إأقبا’ كبÒأ لزوأر بونة ،سشهرأت أدبية
بونة ،حيث تششهد ألعديد من أ أ
وف-ن-ي-ة ‡ت-ع-ة ع-ل-ى غ-رأر سش-اح-ة أل-ث-ورة «أل-ك-ور» ،إأ ¤ج-انب شش-وأط-ئ أŸدي-ن-ة ،أي-ن سشيكون
للجمهور ألعنابي فرصشة أ’سشتمتاع Ãا جادت به قريحة ألششعرأء من ﬂتلف جهات ألوطن،
’صشيل و‘ ﬂتلف ألطبوع.
وألتمتع أيضشا بالطرب أ أ

عنابة :هدى بوعطيح
إاقبال كبير لمحبي الفن واأ’دب على سساحة
ال- -ث- -ورة ،وذلك ف- -ي إاط -ار ت -ظ -اه -رة «صس -ي -ف
عنابة» ،والتي تتواصسل إالى غاية  20أاوت تحت
إاشسراف محافظة المهرجان الثقافي المحلي
ل -ل-ف-ن-ون وال-ث-ق-اف-ات الشس-ع-ب-ي-ة ل-و’ي-ة ع-ن-اب-ة،
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة ال-ث-ق-افة ودار الثقافة
للو’ية ،حيث يسستمتع رواد «الكور» بليالي
أادبية حافلة يصسنعها أادباء وشسعراء يحتفون
ب-ال-ك-ل-م-ة ال-م-وزون-ة وي-ق-دم-ون لعشساق القافية
أاروع ما جادت به أاقÓمهم من روائع الشسعر
واأ’دب.
تنظيم سسهرة أادبية في الهواء الطلق مبادرة
تعّود عليها سسكان بونة ،الذين أابدوا إاعجابهم
ب- -ه- -ا ،ح- -يث أان اأ’دب- -اء م -ن شس -ع -راء وك -ت -اب
ي-ن-ت-ق-ل-ون ب-أان-فسس-ه-م ل-ق-رائ-ه-م وي-ن-قلون أادبهم
إاليهم ،حتى يكون هناك تفاعل مباشسر مع
ج -م-ه-وره-م ،وم-ن خÓ-ل «ل-ي-ل-ة الشس-ع-ر» ال-ت-ي
احتضسنتها سساحة الثورة عرفت مشساركة نخبة
م -ن رواد ال -ق-اف-ي-ة ال-ذي-ن صس-دحت أاصس-وات-ه-م
بإابداعاتهم اأ’دبية التي تفاعل معها الجمهور
الحاضسر كثيرا في ليلة شسعرية مميزة.
سسكان بونة سسيكونون أايضسا من خÓل تظاهرة

«صسيف عنابة  »2019على موعد مع سسهرات
ف -ن -ي -ة م -ت -ن -وع -ة ،وم -ق-اه-ي أادب-ي-ة وم-ع-ارضس
Óط-ف-ال،
م-خ-ت-ل-ف-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى ع-روضس ل -أ
وهي اأ’نشسطة التي تشسهدها مختلف بلديات
ال -و’ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار سس -ي -راي -دي ،ال -ح -ج-ار،
البوني ،شسطايبي وبرحال ،إالى جانب شساطئ
عين عشسير.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ف- -إان ع -ن -اب -ة وف -ي إاط -ار
المهرجان المحلي للثقافات والفنون الشسعبية
ع -رفت أايضس -ا ت -ن-ظ-ي-م ف-ع-ال-ي-ات «أاي-ام ع-ن-اب-ة
للرقصس والموسسيقى الشسبابية» ،والتي جلبت
إاليها على وجه الخصسوصس الشسباب المحب
لهذا النوع من التظاهرات ،حيث قدمت له
الرقصس الكوريغرافي ،والراب والروك ،إالى
ج- -انب ال- -ه -يب ه -وب ،وم -وسس -ي -ق -ى ال -ق -ن -اوة
بمشساركة ما يقارب  40شسابا وشسابة أامتعوا
ال -حضس -ور ب -ف -ن -ه -م وإاب -داع -ه -م ب-دار الشس-ب-اب
«م-ح-م-د ب-وضس-ي-اف» ،راسس-م-ي-ن ب-ذلك ل-وح-ات
ف -ن -ي -ة رائ -ع-ة صس-ن-عت ال-ف-رج-ة وال-م-ت-ع-ة ل-دى
الشس -ب -اب ،وح -ت -ى ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي ل-م ت-فّ-وت
بدورها فرصسة حضسور هذه التظاهرة التي
نالت إاعجابهم بدليل التواجد القوي لهم على
مدار الفعالية.

موروث ثقا‘ وديني مّرسشخ ‘ ألذأكرة ألوطنية

سصعيدة ُتحيي وعدة «ألو‹ ألصصالح مولي ألطيب»
أح -يت م -دي -ن -ة سش -ع -ي -دة وع -ل -ى م-دأر  4أيام
أل-ذك-رى ألسش-ن-وي-ة ل-وع-دة أل-و‹ ألصش-ال-ح م-و’ي
ألطيب ‘ جو بهيج مفعم بحضشور كب Òلزوأر من
ﬂتلف ألÎأب ألوطني ،وÃششاركة عدة و’يات
من أ÷نوب أ÷زأئري كأادرأر وتيميمون وبششار
وألبيضش ومن ألششمال وهرأن ومعسشكر إأ ¤جانب
و’ية ع Úتيموششنت.

سشعيدة :ج .علي
المكلف باإ’عÓم على مسستوى الجمعية بن دومية
عبد الحميد أاكد لـ «الشسعب» ،أان التظاهرة أاصسبحت
تشسهد توافد العديد من المهتمين من بينهم أاطباء،
أاسساتذة ،وفنانين وأائمة مما يعكسس الطابع النخبوي

لها ،وهذا من أاجل الحفاظ على هذا الموروث.
التظاهرة عرفت نفحات دينية من خÓل تÓوة
ع -ط -رة ل -ك -ت -اب ال -ل -ه و خ -ت -م -ه فضس Ó-ع-ن دروسس
ومواعظ باإ’ضسافة إالى جانب فولكلوري ترفيهي
وأاصس- -وات ط- -ل- -ق -ات ال -ب -ارود وال -رقصس ال -ع Ó-ول -ي
والفنتازيا.
المناسسبة التظاهرية ،طبعها أايضسا حضسور أاطفال
وشس-ب-اب م-ن ح-ف-ظ-ة ال-ق-رآان ال-ك-ري-م ب-تÓ-وة الذكر
الحكيم وتتميز وعدة مو’ي الطيب بتنافسس أاهل
السسكان المعروفين بأاهل الكرم والشسرف بإاطعام
عدد كبير من الزوار ،وهو ما خلق جو من الراحة
والطمأانينة في نفوسس الحاضسرين خاصسة العائÓت
والتي جابت عدة أاحياء على مدار أاربع أايام.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

Òãe È`N

ك -ثÒأ وب -ح-ك-م أل-ع-م-ل
وأل-ت-ع-امÓ-ت أل-ي-وم-ي-ة ي-ا
ح- - -م- - -ل.أن ن- - -ق- - -اب - -ل أن - -اسس - -ا
’م -ل
م- -ث- -ب- -ط ،Úي- -ه -دم -ون أ أ
وي-ح-ب-ط-ون أل-ع-زأئ-م بعبارأت
«’ Áكن» ’ ،تسستطيع» فهم
وإأن كانت نوأياهم طيبة ،إأ’
أن- - -ه- - -م ي- - -ب- - -ق - -ونك صس - -غÒأ
ويسسلبون حريتك.
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يختفي 10
أاعوام ..ثم تظهر
«بقايا جثته»
‘ أاغرب مكان

’ ي -ن -ب -غ -ي ي -ا ث-ور.أن
ت- -ط- -لب ◊اسس -دك ع -ق -وب -ة
أك‡ Ìا ه -و ف -ي -ه ،ف -إان-ه ‘
غ-م ع-ظ-ي-م و’ ي-رضس-يه إأ’
زوأل نعمتك ،وكلما زأدت
نعمتك زأد عذأبه.

ا÷وزاء
ه ّ- - -دئ ن - - -فسسك ي- - -ا
ج- - -وزأء..ق - -ب - -ل إأع - -ط - -اء
Óخرين وهذأ
ت-ق-ي-ي-م-ات ل آ
ي -ن-ط-ب-ق ع-ل-ى أل-ت-ق-ي-ي-مÚ
ألسسلبي
وأ’يجابي.

السشرطان

لل

صشديق
‘ اليد

ع
Èة

ب- -ع- -د أخ- -ت- -ف- -ائ- -ه ل- -عشس- -رة
أع- -وأم ،عÌت ألسس- -ل- -ط -ات
على ما تبقى من جثة شساب
 Úت - - -خ- - -ت- - -لُ- - -ف مَ- - -ع م- - -ن ُت- - -حب
أمÒكي ‘ ،مكان «غريب» ،ح َ
ب - - -ع - - -د أن شس - - -غ - - -لت قصس- - -ة يسس- -ت -دُرجَك أل -ط -ري ُ-ق إأ ¤ألصس -دي -ق
أخ -ت -ف -ائ -ه وسس -ائ -ل أ إ
’عÓ-م تشس- -ع- -ر وك -أاّن أل -ل -ه خ -ل -ق ُ-ة م -ن أج -م -ل
وكل من يقربه.
ألضس -ي -ق ت -ف -ت ُ-ح ل -ه صس-ف-ح-ة ج-رحك
ي
ر
’
ب
ا
س
ش
وأخ - - -ت - - -ف - - -ى أل
ً
ت - -ق - -رأ لُ - -ه قصس- -ي- -دة ع- -ن ُح- -زنك
È
م
ف
و
ن
‘
،
أ
د
م-وري-ل-و م-و
Úن-كك- --اان ي - -ع- -م- -ل ‘ وتشس-ك-و ل-ه م-رأرة ق-ل-بك ُيَ-ل-م-لُ-م
 ،2009ح
Óغ- - - -ذي - - -ة ،شس- -ت- -اتَك ُي- -ج- -ف ُ-ف أل -دم َ-ع م -ن
ﬁل Œاري ل - - - -أ
Ãدي - -ن- -ة ك- -اونسس- -ل بÓ- -فسس رصس- -ي- -فِ ع- -ي- -نَ- -ك -ر وي -ك -نُسس
ح عن
أ◊زن من قلبك فيسسم ُ
بو’ية آأيوأ.
وأب-ل-غت ع-ائ-ل-ة أŸف-ق-ود وق-تها صس -درك ُي -شس -ع -رَك ب -ق -ي -مِ-ة
ب وأل -وف -اء دون م -ق -اب-ل
ألسس-ل-ط-ات ع-ن أخ-ت-ف-اء أبنهم ،أ◊ ّ
ألذي كان يبلغ وقتها  25عاما ،ي- -رم- -ي ب- -ذوَر أل- -ف- -رح –َت
ن أ◊ياة
وأل- -ذي خ- -رج ل- -ل -ع -م -ل ،وسس -ط أقدأمك ويخÈك أ ّ
ع-اصس-ف-ة ث-ل-ج-ي-ة ك-انت تضس-رب ’ت-زأل ج-م-ي-ل-ة وم-ه-ما أشستّد
أŸدينة.
’ ُ⁄سسيبقى دأئما هنالك أمل
أ أ
ط
ب
س
ض
ل
ا
ب
ت
أ
و
ن
س
س
1
0
وب - -ع - -د
’ح - - -ي - - -ان :ي - - -ك- - -وُن
‘ ب - - -عضس أ أ
وعمليات بحث مكثفة  ⁄تصسل
إأ ¤أي شسيء ع Ìعمال بناء على صس- -دي- -قَك أج- -م -ل م -ن ح -ب -ي -بك
ب -ق-اي-ا ج-ث-ة م-ون-ك-ادأ ‘ ،م-ك-ان  ⁄فصس - -دي ٌ- -ق ‘ أل - -ي - -د خٌ Òم - -ن
ي -ت -وق-ع-ه أح-د ،وذلك خ-ل-ف أح-د عشس - - -رة أح - - -ب- - -اب ع- - -ل- - -ى
ألثÓجات ‘ أŸتجر ‘ ،مسساحة تبلغ ألشسجِرة
 45سسنتيمÎأ ،يبدو أنه حشسر فيها
’فÓت أو
خÓل عمله و ⁄يسستطع أ إ
’خ-ري-ن ،لسسبب
ح-ت-ى أ’سس-ت-ن-ج-اد ب-ا آ
غريب من نوعه.
@ ’ ÈŒأحد علي حبك
وأحÎأمك فالشسجر ’ينحني
للماء ألذي يجري من –ته
عذبا فرأتا.
@ أن –افظ على إأنسسانيتك
‘ زمن بات فيه كل شسيء
متوحشسا أمر تسستحق عليه
أ’حÎأم وألتقدير.

@ ل- -و أمضس- -يت
ح -ي -اتك ك -ل-ه-ا ت-ت-ع-ل-م ‘
م- -ف- -ردأت أل -ل -غ -ة
أل- - -ع - -رب - -ي - -ة ف - -ل - -ن
تسستطيع تعلمها كاملًة
’ن أل -ع -رب-ي-ة ت-ع-تÈ
أب -دًأ أ
أول ل - -غ - -ة ‘ أل - -ع - -ا ⁄ب- -أاكÈ
ق- - -ام- - -وسس ل - -غ - -وي ع - -ل - -ى
’طÓ- - -ق ي - -ت - -ج - -اوز
أ إ
12م - -ل- -ي- -ون ك- -ل- -م- -ة
.أل- -ع -رب -ي -ة ك -ذلك
ت - - -ع - - -ت Èأل- - -ل- - -غ- - -ة
ألسسامية
أل -وح-ي-دة أل-ت-ي
’زألت صسامدة
م - - - -ن- - - -د آأ’ف
ألسسنÚ؟

ابتسشم
ي- - - -اح ‹Ó- - - -و ي- - - -ا م- - - -ا‹
ف - -لسس - -ط - -ي- -ن- -ي ي- -ا ن- -ي- -ا‹
ف-لسس-ط-ي-ن-ي مرفوع ألرأسس
بالعا‹ بالعا‹
م - - -ا وط - - -يت رأسس- - -ي و م- - -ا
نسس- - -يت أه- - -ل- - -ي و ن - -اسس - -ي
م - - -ا وط - - -يت رأسس- - -ي و م- - -ا
نسس- - -يت أه- - -ل- - -ي و ن - -اسس - -ي
و صسامد صسامد مهما تزيد
علينا أŸأاسسي
ي - - -اح  ‹Ó- - -و ي - - -ا م- - -اِل- - -ي
ِفَ- -لْ- -سسِ- -ط- -يِ- -نّ- -ي ي- -ا ن- -ي- -ا‹

ي َمْرُفوع ألَرأْسس
ِفَ-لْ -سسِ-ط-ي-نِ ّ
ِبالعاِلي بِالعاِلي
ألعتابا و أ÷فره و ألسسامر
و أل- - - - - - - - - -دح- - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - -ة
وألÒغ- - -ول و أل - -ع - -رأسس و
ألدبكات ألشسعبية
ميجانا يا ميجانا فلسسطÚ
بÓدنا
ميجانا يا ميجانا فلسسطÚ
بÓدنا
و ل-وح-ن-ا ب-ك-وف-يتنا كوفية
فلسسطنية

@ ألشس -ي -خ ك-بÒ
ك - -بÁ Òشس- -ي ب- -ال- -ت- -قÒ
ل - -ي - -ل - -ة ك - -ب Òويصس- -ب- -ح
صس-غ Ò؟ف-م-ن ي-ك-ون ه-ذأ
ألشسيخ ألكب Òيا سسادة؟؟؟.

خ -ذه -ا نصس-ي-ح-ة م-ن
أخت ›رب- - - - -ة ي- - - - -ا أسس - - - -د
..تتحول كث Òمن جلسسات
ح - -ل أŸشس - -اك- -ل إأ ¤سس- -اح- -ة
قتال ،تتخذ فيها ألقرأرأت
بناء على ألقوة ’ أ◊كمة،
أج- -ع- -ل م- -وق -فك ن -اب -ع -ا م -ن
بحثك عن ألصسوأب بد’ من
كÈيائك.

@ ألسساعة.

العذراء

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
يا ششهيد الوطن

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

^ ألشسيئ ألوحيد ألذي لو قام بعمله سستغضسب و إأن  ⁄يقم به
سستغضسب أيضسا هو أŸنبه..مسسك Úهو غ Òقادر على إأرضساءك وأصسÓ
يوقظك وهو يرتعب خوفا قائ : Óهل تريد غفوة أخرى؟.

ك-ن مسس-ت-ع-دأ ل-لصسفح عن
’خ -ري -ن ي -ا ع -ذرأء
أخ -ط -اء أ آ
..بنفسس ألسسهولة ألتي تنسسى
ب -ه -ا أخ -ط-ائك ،ف-إاذأ  ⁄ت-ت-ع-ل-م
’خ-ري-ن وتصس-ف-ح
ك -ي -ف –ب أ آ
ع -ن -ه -م فسس -ت -ع -ا ‘ Êك -ل م -ك-ان
تذهب له.

اŸيزان
حّول ندم أليوم إأ ¤أهدأف
أل -غ-د ي-ا م-ي-زأن ..ف-ب-م-ج-رد سس-م-اع
ن- -فسسك ت- -ق- -ول «ل- -يت أ Êف- -ع -لت»،
ت- -وّق- -ف وأع- -د صس- -ي- -اغ- -ة أل- -ع -ب -ارة
لتصسبح «غدأ إأن أتيحت ‹ ألفرصسة
لـ..فسسوف أعمل.

العقرب

ملوحة ألبحر ’ تتأاّثر مع كÌة أŸطر،
فكن كالبحر يا عقرب  ’.يتأاّثر بكÓم ألبشسر،
و’ تكره أحدأ أبدأ فكل من آأذأك أعطاك درسسا
على طبق من ذهب وهو ’ يعلم.

القوسس

أنــت بالــــــــــــروح أفــتـديــــت ألــوطـــنا
بـعـتــــه ألـــــــــروح فــهـــــــاك ألثـــمـــنا
خــــــذه تــمــجــيـــدأ وذكــــــــرأحـــسســــنا
 Óألـدنــيــــــــا سســـنـــــاء و سســنــــا
يـــمـــ أ
’بـــطـــال ‘ ألـذكــــر أ◊ـــسسـن
جـــــنــــة أ أ

^ سسأالوأ متسسول لو كان معك مليار دينار ماذأ
سستفعل؟ فأاجاب:سسأابني مسسجدأ و سسأاتسسول
أمامه وحدي .

األسشد

حل العدد السشابق

’ تعطي أحد بحياتك إأ’ باŸثل ’ ،ترفع و’ تنزلٌ ،كن
وسس-ط-ي ب-ك-ل شس-يء سس-وأء ب-ع-ط-ائك وشس-ع-ورك أو ت-ع-امÓ-تك
أليوميّة من أجل أ’ تضسر أو تتضسرر.

حك ـ ـم و أامثـ ـال

نبضشنا فلسشطين ـي لألب ـد

ششغـ ـ ـل
عقلـ ـك

إأن أردت أل- - -ت - -أاث Òع - -ل - -ى
’خرين يا سسرطان ..كن
أ آ
إأي-ج-اب-ي-ا م-ع-ه-م ،شس-ج-ع-ه-م،
أعÎف ب- - - -ج- - - -ه - - -وده - - -م،
’م- -ل ،ف- -أانت
أم - -ن - -ح- -ه- -م أ أ
’تسس - -ت - -ط - -ي - -ع أن ت - -ك- -ون
خصس- -م -ا وتصس -ب -ح م -ن ذوي
ألتأاث ‘ Òآأن وأحد.

’خر
أ’بتسسامة لغة صسامتة يفهم منها أ آ
أّن-ك –ب-ه ،ف-ي-ا ق-وسس ..أ’ب-تسس-ام-ة ج-م-ي-ل-ة حÚ
ت-رب-ح ل-ك-ن-ه-ا أج-م-ل ح Úت-خسسر أ’بتسسامة جميلة
ح Úتأاخذ لكنها أجمل ح Úتعطي.

ا÷دي
’سس -ل -وب أل -ذي ي-ع-ام-لك ب-ه
ي -ا ج ْ-دي..أ أ
’خ- -رون ه -و أن -ع -ك -اسس لشس -ع -وره -م Œاه
أ آ
أنفسسهم أك Ìمنه أنعكاسسا لشسعورهم Œاهك ،فÓ
تنزعج من صسرفات صسادرة عن كل من يتعامل معك.

الدلو
’ يوجد وقت مثا‹ للبدء يا دلو.فأاك Ìألناجح Úقدموأ
أفضسل ما Áكن ‘ ألظروف ألتي وجدوأ أنفسسهم فيها دون أن ينتظروأ
–سسن ألظروف ألعام ألتا‹.

ا◊وت
حاول أن تهدأ قبل أن تطلق غضسبك ‘ وجه من –بهم ،وأنظر إأ ¤أخطاء
’خرين كجرأح تؤوŸهم وتعاطف معهم بد’ من أن تثور عليهم ياحوت .
أ آ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التحضشÒات Ÿواجهة سشونيداب النيجÒي متواصشلة

عليÓت ،رجحيمي وبلقروي يلتحقون
بتدريبات ا–اد العاصشمة

تع Ìانتقال نعيجي إا ¤جيل فيسشنتي الÈتغا‹

وقع ثÓثة لعب Úجدد
‘ ف -ري-ق ا–اد ال-ع-اصش-م-ة ‘
لخÒة ،ويتعلق
 24سشاعة ا أ
لمر باŸدافع الدو‹ هششام
ا أ
ب- -ل- -ق- -روي واŸداف -ع اÙوري
آادم ع- -ل -ي Ó-ت وال Ó-عب آادم
رجحيمي.

م-ازال مسش-ت-ق-ب-ل الÓ-عب زك-ري-ا ن-عيجي
غامضشا خاصشة ان الÓعب يريد الحÎاف ‘
اوروبا و اسشتغÓل تأالقه خÓل اŸوسشم اŸاضشي
الذي انهاه ‘ ريادة ترتيب هدا‘ الرابطة
اÎÙفة الو ¤موبيليسس .

»°ù«ªM QÉªY
كان ألÓعب محل أطماع عدة أندية أوروبية
كانت تريد ألتعاقد معه خÓل فترة ألنتقالت
ألصضيفية من أجل تدعيم ألهجؤم و برز فريق
ج-ي-ل ف-يسض-ت-ن-ي أل-ب-رت-غ-ال-ي ك-اب-رز أل-م-ه-ت-م-ي-ن
بالÓعب و قام بتقديم عرضس رسضمي لÓعب.
دأرت م -ف -اوضض -ات ب -ي -ن أل -ف -ري-ق-ي-ن م-ن أج-ل
نعيجي إأل أن ألمؤر مازألت ترأوح مكانها و
لم يعرف لحد أآلن ألسضبب ورأء ذلك خاصضة أن
ألÓعب يريد خؤضس تجربة جديدة في أوروبا
في ألمؤسضم ألمقبل .
باتت صضفقة أنتقال ألمهاجم ألجزأئري زكريا

نعيجي لنادي جيل فيسضنتي ألبرتغالي مهّددة
ب-ال-فشض-ل وف-ق-ا ل-م-ا كشض-ف-ت-ه ت-ق-اري-ر صض-ح-ف-ي-ة
برتغالية وأكدت صضحيفة «ريكؤرد» أن نادي
فيسضنتي لم يتؤصّضل لّتفاق نهائي مع نادي
أت -ل -ت -يك ب -ارأدو ب -خصض -ؤصس أل -م-ب-ل-غ أل-ن-ه-ائ-ي
للصضفقة .كان نادي بارأدو أبدى في مرحلة
سض-اب-ق-ة م-ؤأف-ق-ت-ه ع-ل-ى حسض-م ألصض-فقة مقابل
م-ب-لغ  1.2م -ل -ي -ؤن أورو ق-ب-ل أن ي-ت-رأج-ع ع-ن
مؤقفه ويطرح طلبات مادية جديدة .
ه -ذأ أل -ت -ط -ؤر أل -ج -دي -د دف -ع أن -دي-ة أوروب-ي-ة
جديدة إلبدأء رغبتها في ألتعاقد مع ألÓعب
ع -ل -ى غ -رأر ف -ي -ت -ؤري-ا غ-ي-م-اريشس أل-ب-رت-غ-ال-ي
وسضيسضكا مؤسضكؤ ألروسضي.
يتمتع ألÓعبؤن ألجزأئريؤن بسضمعة طيبة في
أل -ب -رت -غ -ال ب-فضض-ل أل-ن-ج-اح-ات أل-ك-ب-ي-رة أل-ت-ي
حققها كل من رأبح ماجر وياسضين برأهيمي
م -ع ب -ؤرت -ؤ وإأسض Ó-م سض -ل-ي-م-ان-ي م-ع سض-ب-ؤرت-ن-غ
لشضبؤنة فضض Óعن ألعربي هÓل سضؤدأني مع

فيتؤريا غيماريشس ورفيق حليشس مع بنفيكا.
يذكر أن نعيجي خطف أألضضؤأء في ألمؤسضم
ألماضضي حيث تصضدر ترتيب أفضضل هدأفي
ألرأبطة ألولى مؤبيليسس برصضيد  21هدفا
خÓل  33مبارأة شضارك فيها ،هذأ ألتأالق جعله
يدخل حسضابات ألمدرب بلماضضي حيث شضارك
في ألمؤأجهة أمام غامبيا لحسضاب تصضفيات
كأاسس أمم أفريقيا مصضر  2019غير أنه لم يقع
ألخ -ت -ي -ار ع -ل -ي -ه ل -ل -مشض -ارك -ة ف -ي ن -ه -ائ-ي-ات
ألمسضابقة ألقارية .
يشض- -ك- -ل ن- -ع- -ي- -ج- -ي إأل -ى ج -انب ب -ؤدأوي أب -رز
مؤهبتين تخرجتا حديثا من ألنادي ألمعروف
بأاكاديميته ألشضهيرة في تكؤين ألÓعبين .نجح
بارأدو في تسضؤيق لعبين عدة في «ألقارة
ألعجؤز» ،خÓل ألسضنؤأت أألخيرة ،على غرأر
يؤسضف عطال نجم نيسس ألفرنسضي ورأمي بن
سضبعيني ،مدأفع رين ألفرنسضي وفريد ألمÓلي
مهاجم أنجي ألفرنسضي.

ة –سشبا Ÿواجهة القطن التششادي

ششباب بلوزداد يكثف من –ضشÒاته للموسشم ا÷ديد

كششفت مصشادر لـ «الششعب» بأان فريق بلوزداد يسشعى جاهدا من أاجل إاعادة بناء الفريق وبÓعب Úمتميزين ،وهذا من خÓل التحضشÒات
اŸكثفة بقيادة عبد القادر عمران ،للعلم فإان إادارة النادي البلوزدادي اسشتقدمت ›موعة من الÓعب ÚاŸتميزين على غرار كايا ،قاسشمي،
بلحول ،خا‹.

غادر ألفريق كل من بالغ ،زروأل ،عطية،
وم -زي -ان ،وت -ق -ؤل أألوسض -اط أل -م -ق -رب -ة م-ن
ألعارضضة ألفنية بأان رفاق قاسضمي ظهروأ
ب -ؤج -ه م -ري-ح ف-ي أل-ت-ربصس أألخ-ي-ر ب-ت-ؤنسس
أل- -ذي ت- -ؤج ب- -ل -ق -اء ودي ت -حضض -ي -ري وق -دم
م-ردودأ م-ق-ب-ؤل وأظ-ه-روأ أنسض-ج-ام-ا ك-بيرأ،
وهذأ ل يعتبر معيارأ للحكم على ألفريق،
ب -ل ه-ي ت-حضض-ي-ر وأخ-ت-ب-ار ت-ق-ن-ي لÓ-ع-ب-ي-ن
خاصضة ألمسضتقدمين منه.
ه -ذأ وأج -رى شض -ب -اب ب -ل-ؤزدأد م-ب-ارأة ودي-ة
أخرى بعد عؤدته من تؤنسس أمام أتحاد
أل -ح -رأشس وأن-ت-هت ب-ال-ت-ع-ادل ألسض-ل-ب-ي ،وق-د
ك -انت ه -ذه أل -م -ب -ارأة أل -ت-حضض-ي-ري-ة ف-رصض-ة
للطاقم قصضد ألؤقؤف على مدى جاهزية
ألمجمؤعة ،أسضتعدأدأ للبطؤلة ألؤطنية وكذأ
كأاسس ألكاف أمام فريق ألقطن ألتشضادي في
ألعاشضر من هذأ ألشضهر ،كما يسضعى عمرأني
ومسضاعديه لتحسضين أألدأء وألنسضجام ما
ب -ي -ن أل -خ -ط -ؤط أل -ث Ó-ث -ة أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ره-م
محطات وطنية وقارية ،وهذأ ما يتطلب
أسضتعدأدأ بدنيا وفنيا كبيرين.

ÖdÉW øH OGƒDa

م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،أق -ت -ربت
شض -رك -ة وط -ن -ي -ة م -ن ت -م -ؤي-ل
ألفريق و أخرأج ألنادي من
ألزم -ة أل-م-ال-ي-ة أل-ت-ي ي-ع-ان-ي
منها خÓل ألفترة ألماضضية
ح- -يث سض- -ي- -ت -م أل -كشض -ف ع -ن
أسضمها في ألفترة ألمقبلة من
طرف أدأرة ألنادي.
ووقع بلقروي على عقد يمتد
إأل -ى م -ؤسض -م-ي-ن م-ع ألت-ح-اد،
ب -ع -د فسض -خ ع -ق-ده م-ع ن-ادي-ه
ألسض- -اب -ق أل -رأئ -د ألسض -ع -ؤدي،
حيث قرر ألعؤدة مجددأ إألى
أل -ب -ط -ؤل -ة أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ب-عث
مشض-ؤأره ول-فت أن-ت-ب-اه م-درب
أل -م -ن -ت -خب أل -ؤط -ن -ي ج-م-ال
ب- -ل- -م- -اضض- -ي ،ل- -ط- -رق أب -ؤأب
«ألخضضر» مجددأ.
قامت إأدأرة ألتحاد بتقديم
ألÓعب لؤسضائل أإلعÓم ،في
حضضؤر ألمدرب بÓل دزيري،
وبعد هذه ألمرأسضيم مباشضرة
ت -م أل -ت -ؤق -ي -ع ل -م -ه -اج-م ك-ان
ي -نشض -ط ف-ي أل-درج-ة أل-ث-ال-ث-ة

أليطالية وهؤ آأدم رجحيمي
ألذي سضبق له وأن لعب في
أألصضناف ألصضغرى للمنتخب
أل -ؤط -ن -ي ،وي -م -لك إأم-ك-ان-ات
معتبرة قادر على تقديم ما
هؤ مطلؤب منه في ألخط
أألمامي لÓتحاد.
كانت إأدأرة ألتحاد قد لبت،
ل - - -ي- - -ل- - -ة أمسس أألول ،ط- - -لب
أل - - -م - - -درب دزي- - -ري بÓ- - -ل،
بالتؤقيع للمدأفع آأدم عليÓت
أل - -ذي وق- -ع ألرب- -ع م- -ؤأصض- -ل
وت- - -حصض- - -ل ع- - -ل - -ى أإلج - -ازة
أإلف -ري -ق -ي -ة ،ح -يث سض -ي -ك-ؤن
تحت تصضرف ألمدرب دزيري
بدأية من ألدور  ،16مع ألعلم

أن دزيري عاين هذأ ألÓعب
ف- -ي ت- -ربصس ت -ؤنسس وأع -جب
كثيرأ بقدرأته.
ي- -ؤأج- -ه أت- -ح- -اد أل -ع -اصض -م -ة
مشض-اك-ل ب-ال-ج-م-ل-ة ف-ي أآلونة
أألخ- -ي- -رة ،وه -ذأ ب -ع -د ق -رأر
ت- -ج- -م- -ي- -د حسض- -اب أل- -ن- -ادي
بالبنك ،حتى وصضل به أألمر
إألى ألتهديد بعدم ألتنقل إألى
أل- -ن- -ي- -ج- -ر ل -م -ؤأج -ه -ة ن -ادي
سض -ؤن -ي -دأب أل -م-ح-ل-ي ،ي-ؤم 9
أوت  ،ب - -دأي- -ة م- -ن ألسض- -اع- -ة
أل -ث -ال-ث-ة مسض-اء ،ضض-م-ن أل-دور
أل-ت-م-ه-ي-دي م-ن ك-أاسس رأب-ط-ة
أبطال إأفريقيا.

الفريق غرق ‘ مششاكل ل تعد و ل –صشى

مسشتقبل ›هول يواجه فريق مولودية سشعيدة
دخ - -ل ف - -ري- -ق م- -ؤل- -ؤدي- -ة
سضعيدة ،في منعرج خطير من
ألصض- -عب أج- -ت- -ي- -ازه ،ب -حسضب
ت -ع -ب -ي -ر ب -عضس أل -م -ق -رب -ي -ن،
مشضيرين إألى أن ألفريق غارق
ف- - -ي مشض- - -اك - -ل ل ت - -ع - -د ول
ت- -حصض- -ى ،وأم- -ؤره ل ت- -بشض- -ر
بالخير ،وألدليل على ذلك أن
م- -ج- -م -ؤع -ة م -ن أل Ó-ع -ب -ي -ن
ق- -دم -ؤأ م -ل -ف -ات -ه -م ل -ل -ج -ن -ة
أل-م-ن-ازع-ات أل-ت-اب-عة لÓتحاد
أل - -ج- -زأئ- -ري ل- -ك- -رة أل- -ق- -دم
(أل- -ف- -اف) ،ل- -ل -حصض -ؤل ع -ل -ى
مسض -ت-ح-ق-ات-ه-م أل-م-ال-ي-ة أل-ت-ي
ت -ج -اوزت ع -دة أشض -ه -ر .ق-ب-ل
ذلك ق- -امت م- -ج -م -ؤع -ة م -ن
أنصض-ار أل-م-ؤل-ؤدي-ة ف-ي أل-مدة
أألخيرة بالعديد من ألؤقفات
ألحتجاجية وألمنظمة أمام
م- -ب- -ن -ى أل -ؤلي -ة م -ط -ال -ب -ي -ن
ألسض-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ألتدخل
إلن -ق -اذ ف-ري-ق-ه-م م-ن أألزم-ة
ألتي يمر بها.
ه - - -ذأ وع - - -ب - - -ر ع - - -دد م - - -ن
أل -مشض -ج-ع-ي-ن ع-ن أسض-ت-ي-ائ-ه-م
ألعميق من وضضعية فريقهم،
حيث كشضفؤأ عن عجز إأدأرة
أل - -ف - -ري - -ق ع - -ن أل - -ت - -ك - -ف - -ل
بمسضتحقات ألÓعبين ألعالقة
منذ أشضهر.
فضض  Ó-ع -ن ذلك ف -إان -ه ح -ت-ى
م- -ل- -ف شض -رك -ة «مدأر» ألتي
أع-طت م-ؤأف-ق-ت-ه-ا أل-م-ب-دئية
منذ أكثر من شضهر بعد أن
ج -م -ع -ه -ا ل-ق-اء م-ع م-م-ث-ل-ي-ه-ا
Óشضرأف
بسض-ل-ط-ات سض-ع-ي-دة ل -إ
ع -ل-ى شض-ؤؤون تسض-ي-ي-ر أل-ن-ادي،

تسضؤده غمؤضس لحد ألسضاعة
ول ي- - -ع- - -رف سض- - -بب ت - -أاخ - -ر
مسض- - -ؤؤول- - -ؤ شض- - -رك- - -ة «مدأر»
أإلعÓ- -ن ع- -ن م- -ؤأف- -ق- -ت- -ه- -ا
أل -رسض -م -ي -ة ل -ل -ت -ك-ف-ل ب-ف-ري-ق
ألمؤلؤدية.
يرى محبي ألفريق أن قضضية
م -ؤل -ؤدي -ة سض -ع -ي-دة سض-ت-ح-م-ل
مسض-ت-ج-دأت سض-ل-ب-ي-ة وألخؤف
أن يسض - -ت - -م - -ر ه- -ذأ أل- -ؤضض- -ع
ألرأهن في غياب أي حلؤل
أسض- -ت- -ع -ج -ال -ي -ة وت -دخ -ل م -ن
يعنيهم أألمر ،قد تزيد من
تفاقم أألوضضاع ،وهنا يكمن
ألخؤف على مصضير ألمؤلؤدية
ألني دخلت في مأازق حقيقي
خ- - -اصض- - -ة وأن أل- - -ب- - -ط- - -ؤل - -ة
ألمحترفة ألثانية «مؤبيليسس»
في ثؤبها ألجديد لم يفصضل
ع-ن أن-طÓ-ق-ه-ا أسض-اب-يع قليلة

وأل- -خ- -روج م -ن ه -ذأ أل -ن -ف -ق
ألمظلم ليسس غدأ ،في ألؤقت
ذأت- - -ه خ- - -رج أح- - -د أعضض- - -اء
ألشض - - -رك - - -ة أل - - -ري - - -اضض - - -ي- - -ة
ل-ل-مسض-اه-م-ي-ن ل-لمؤلؤدية ،عن
ن- -ي- -ت -ه ت -ح -م -ل أل -مسض -ؤؤول -ي -ة
Óشضرأف على شضؤؤون تسضيير
ل إ
أل- -ف- -ري- -ق وتسض -ؤي -ة وضض -ع -ي -ة
ألÓعبين ألعالقة وألنطÓق
ف- -ي أل -ت -حضض -ي -رأت ت -حسض -ب -ا
ل -ل -م -ؤسض -م أل -ك -روي أل-ج-دي-د
ضض -م -ن أل-رأب-ط-ة أل-م-ح-ت-رف-ة
أل -ث -ان -ي -ة «مؤبيليسس» ،ه - - - -ذأ
وأسض- -ت -غ -رب أح -د مشض -ج -ع -ي
ألمؤلؤدية عن حالة ألفريق،
متسضائ Óكيف لفريق بحجم
مؤلؤدية سضعيدة ألتاريخي في
كل سضنة يعاني أألمرين وألكل
يتفرج على حالة ألمؤلؤدية.

لششغال
 16أاوت اŸقبل موعد نهاية ا أ

الششروع ‘ Œديد أارضشية ملعب برج بوعريريج
أاك-د م-دي-ر الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ب-ولي-ة
برج بوعريريج ،النواري حميدي ،أانه ”
الششروع ‘ أاششغال Œديد بسشاط ملعب 20
أاوت  1955ب-ال-عششب الصش-طناعي– ،سشبا
للموسشم الكروي اŸقبل .2020 -2019
أوضضح ذأت ألمسضؤؤول أن مؤؤسضسضة مختصضة
في مثل هذه ألأشضغال قد شضرعت في نزع
ألبسضاط ألقديم قبل وضضع ألبسضاط ألجديد
بالعشضب ألصضطناعي من «ألجيل ألأخير»
ذي مؤأصضفات عالمية ،كما تم ألتفاق على

أسض- -ت Ó-م أل -مشض -روع «ق -ب -ل م -ؤع-د أن-طÓ-ق
ألبطؤلة ألؤطنية للمحترف ألأول ألمرتقبة
في  16أوت ألمقبل».
أضضاف أن ألسضلطات ألمحلية قد أتخذت
ج-م-ي-ع أل-ت-دأب-ي-ر لإن-ج-اح أل-ع-م-ل-ي-ة للسضماح
لأه-ل-ي ب-رج ب-ؤع-ري-رج ب-اسض-ت-قبال منافسضيه
في « أحسضن ألظروف» ،بدأية من ألمؤسضم
ألمقبل وأإنهاء أإشضكال سضؤء ألأرضضية ألتي
كانت بحسضب ألتقنيين ألذين أشضرفؤأ على
ألعارضضة ألفنية للنادي من بين ألأسضباب

ألتي حالت دون تاألق ألفريق دأخل ألديار.
أشض -ار أل -م -ت -ح -دث أإل -ى أن م -ل -عب م -ل -ح -ق
ألمركب ألرياضضي  20أوت  1955سضيكؤن
ت - -حت تصض- -رف أه- -ل- -ي ب- -رج ب- -ؤع- -ري- -ري- -ج
للتدريبات قبل هذأ ألمؤعد على غرأر أي
م-ل-عب ع-ب-ر أل-ؤلي-ة ،م-ن-ه-ا م-ل-ع-ب-ي ب-لديتي
ألحمادية أو ر أسس ألؤأدي أو أي ملعب من
مÓعب مقرأت ألدوأئر ألعشضر للؤلية ألتي
ت-م ت-غ-ط-ي-ت-ه-ا ب-ال-عشضب ألصض-ط-ناعي وذلك
تنفيذأ لتعليمات ألسضلطات ألمحلية.

السشبت  03أاوت  2019م
الموافق لـ  03ذي الحجة  1440هـ
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إادارة سسبال ترفضس رحيل فارسس

كالياري يدخل سسباق التعاقد مع ادم اوناسس

’ي -ط-ا‹ ع-ل-ى
دخ -ل ف -ري -ق ك -ال -ي -اري ا إ
اÿط’ِ ،نتداب الÓعب الدو‹ ا÷زائري
’ن-ت-ق-ا’ت الصس-ي-ف-ي-ة
آادم ال-ون-اسس ‘ ،سس-وق ا إ
ا◊الية .بات نادي كالياري ثا Êفريق ُيريد
جلب آادم الوناسس هذه الصسائفة ،بعد نادي
ليل الفرنسسي.

لم ُتوضّشح قناة «سشكاي سشبورتسس» اإ’يطالية،
إان ك- -انت إادارة ن- -ادي ك- -ال- -ي- -اري ت- -رغب ف- -ي
اإ’سش -ت -ف -ادة م -ن خ-دم-ات ال-دول-ي ال-ج-زائ-ري
وبطل إافريقياِ ،بصشيغة اإ’عارة أاو ششراء عقده.
يرتبط صشانع اأ’لعاب آادم الوناسس ( 22سشنة)
مع نادي نابولي اإ’يطالي بِعقد ،تنقضشي مّدته
صشيف .2022
كان آادم الوناسس قد صشّرح بِأانه باٍق في نادي
نابولي ،ما لم يسشتفد من عرضس ُمحترم هذه
الصشائفة .في أاحدث ظهور إاعلمي له عبر
منابر الصشحافة الفرنسشية.
اششترطت إادارة نادي سشبال اإ’يطالي اسشتلم
مبلغ ’ يقّل عن  20مليون أاورو ،نظير تسشريح
’عبها الدولي الجزائري محمد فارسس بطل
إاف -ري -ق -ي -ا ،ف -ي سش -وق اإ’ن -ت -ق -ا’ت الصش -ي-ف-ي-ة
الحالية.
ُي -صش ّ-ر مسش-ؤوول-و ن-ادي ت-وري-ن-و اإ’ي-ط-ال-ي ع-ل-ى

انتداب محمد فارسس ،لكن بِتخفيضس قيمة
المبلغ الُمششار إاليه .تقول الصشحيفة المحلية
«توتو سشبورت» ،في تقرير لها.
’ ُتريد إادارة نادي سشبال التفريط في ’عبها
محمد فارسس بِمبلغ أاقل ،بِالنظر لِكفاءته في
خ- -ط ال- -دف- -اع ،وأايضش -ا إ’ِح -رازه م -ؤو ّخ -را م -ع
المنتخب الوطني الجزائري كأاسس أامم إافريقيا
ِ 2019بمصشر.
ُي-درج ال-ت-ق-ن-ي اإ’ي-ط-ال-ي ل-ي-وناردو سشمبليسشي،
م -درب ف -ري -ق سش -ب -ال إاسش -م ال -م-داف-ع م-ح-م-د
فارسس ،ضشمن قائمة العناصشر اأ’سشاسشية التي
سش ُ-ي-عّ-ول ع-ل-ي-ه-ا ،ف-ي ال-ب-ط-ول-ة نسش-خ-ة -2019
 .2020إاذا لم يرحل الدولي الجزائري هذه
الصشائفة.
يرتبط المدافع محمد فارسس ( 23سشنة) مع
ن-ادي سش-ب-ال اإ’ي-ط-ال-ي ِب-ع-ق-د ،ت-ن-قضش-ي مّ-دته
صشيف .2022
قّ- -ل -صس ال -لعب ال -دول -ي ال -ج -زائ -ري ج -م -ال
بلعمري بطل إافريقيا ،فترة عطلته الصشيفية.
وعاد إالى أاجواء التحضشيرات ُمبّكرا مع فريقه
الششباب السشعودي.
اكتفى جمال بلعمري ِبعطلة صشيفية مّدتها 12

يوما فقطِ ،علما أانه ششارك في  6مقابلت
م - -ن أاصش - -ل  7م-واج-ه-ات خ-اضش-ه-ا ال-م-نتخب
الوطني ،في نهائيات كأاسس أامم إافريقيا التي
أاُسشدل سشتارها ِبمصشر في  19من جويلية
الماضشي.
سش-اف-ر ج-م-ال ب-ل-ع-م-ري إال-ى م-دي-ن-ة ب-ادربورن
اأ’لمانية ،حيث ُيقيم فريقه الششباب معسشكرا
إاعداديا ،اأ’ربعاء.
حظي المدافع بلعمري ِبترحيب حار من قبل
ُ
إادارة نادي الششباب والجهاز الفني وزملئه
اللعبين ،كما قام الدولي الجزائري بِإاهداء
ق-م-يصش-ه ال-خ-اصس ِب-ال-م-ن-ت-خب الوطني و«كان»
مصشر  ،2019لِرئيسس الفريق خالد البلطان).
يسشتعّد جمال بلعمري وفريقه الششباب للبطولة
السش -ع -ودي -ة ل -ل -م -وسش -م ال-ج-دي-د ،وأايضش-ا ك-أاسس
لن -دي-ة ال-ب-ط-ل-ة ،ح-يث ُي-م-ك-ن-ه-م أان
ال -ع -رب ل  -أ
ُيواجهوا في الدور اأ’ّول بِتاريخ ُيحّدد ’حقا،
الُمنافسس ششبيبة السشاورة ،في حال تأاّهل ُممثّل
الكرة الجزائرية.
لششارة ،فإان جمال بلعمري ( 29سشنة) يرتبط
ل إ
م -ع ن-ادي الشش-ب-اب السش-ع-ودي ِب-ع-ق-د ،ت-ن-قضش-ي
مّدته صشيف .2021

بعد قرار «التاسس» بإاعÓن فوز الÎجي بنهائي رابطة أابطال إافريقيا

اجتماع مرتقب للجنة التنفيذية «للكاف» من أاجل اتخاذ ا’جراءات اŸناسسبة
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أانصسار النادي يعّولون عليه هذا اŸوسسم

ا ‹ÓŸيطمح للتأالق من بوابة ا‚ي الفرنسسي
ت -أاّل-ق الÓ-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري السس-اب-ق
ف- -ري -د ا ‘ ،‹ÓŸاŸب -اراة ال -وّدي -ة ِل -ف -ري -ق -ه
أا‚ي ال- -ف- -رنسس- -ي م- -ع ال- -ع- -مÓ- -ق والضس- -ي -ف
’‚ل- -ي- -زي– ،ضسÒا ل- -ل- -م- -وسس- -م
أارسس - -ن - -ال ا إ
الكروي ا÷ديد..

جل المهاجم فريد المللي الهدف الوحيد
سش ّ
لِفريقه أانجي ،وقّدم عروضشا جّد طّيبة في
هذه المباراة .ورّبما رفع هذا اللع ُ
ب الفتيt
والواعُد النسشَق ،خاصشة وأان المنافسس يحمل
إاسشم «المدفعجية».
أابدى اللعب الدولي الجزائري الُمعتزل عنتر
يحيى إاعجابه بِالهدف الذي وّقعه المللي،
وأايضشا اأ’داء الذي قّدمه إابن مدينة اأ’ربعاء
(و’ي -ة ال -ب-ل-ي-دة) .ف-ي ت-غ-ري-دة ل-ه ع-ب-ر م-وق-ع
التواصشل اإ’جتماعي «تويتر».
حضشر عنتر يحيى وقائع هذه المباراة في
المنصشة الششرفية ،بعد أان تلقى دعوة من إادارة
ن-ادي أان-ج-ي ،ال-ت-ي ن-ظّ-م-ت ال-م-ق-اب-لة احتفا’
ِبمئوية فريقها الكرويِ .علما أان عنتر يحيى
يششغل حاليا منصشب المدير الرياضشي ِلنادي
اتحاد أاورليون من القسشم الثاني الفرنسشي.
م -ن ج -ه -ت-ه ،أاب-دى رج-ل ا’أع-م-ال ال-ج-زائ-ري
سشعيد ششعبان رئيسس نادي أانجي ،تخّوفه من
إاصشابة ’عبه المللي ،بعد اعتداء خششن من
أاح -د ك -روي -ي ف -ري -ق أارسش -ن -ال .ك -م-ا ج-اء ف-ي
تصشريحات أادلى بها سشعيد ششعبان ،الخميسس،
لِصشحيفة «واسشت فرانسس».

لششارة ،فإان فريد المللي ( 22سشنة) خّريج
ل إ
مدرسشة نادي البارادو ،وسشبق له أان تقّمصس
أالوان المنتخب الوطني في ثلث مناسشبات
العام الماضشي .كما يرتبط مع نادي أانجي
ال-ف-رنسش-ي ِب-ع-ق-د ،ب-دأا صش-ي-ف  2018وتنقضشي
مّدته في  30من جوان .2023

البطولة العربية للتنسس

اŸنتخب ا÷زائري يتّوج بخمسس ميداليات منها ذهبية

ف -از اŸن -ت -خب ا÷زائ-ري ل-ل-ت-نسس ل-ل-ف-ئ-ات
الشسابة Ãجموع خمسس ميداليات (ذهبية و
 3فضسيات و برونزية) ‘ منافسسات الفردي
ل -ل -ب -ط -ول -ة ال -ع -رب-ي-ة اŸت-واصس-ل-ة ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا
بتونسس.
كانت الميدالية الذهبية الوحيدة من نصشيب الثنائي
سشليمان كيششو و محمد رضشا غطاسس ،عقب تفّوقه
في المقابلة النهائية على الثنائي التونسشي احمد
حسشايري و ياسشين كروات بنتيجة )1( 7-6 ،)4( 6-7
(.)8-10
من جهتهما ،احرزت مواطنتيهما سشيرين قايدي
(اقل من  12سشنة) و ماريا باداشس (اقل من  11سشنة)
الميدالية الفضشية بعد احتللهما للمركز الثاني في
مجموعتيهما.
عادت الميدالية الفضشية الثالثة للثنائي المكون من
روان مباركي و سشوفيا علي خوجة في الجدول
الزوجي الخاصس با’إناث (اقل من  13سشنة) ،وذلك
عقب انهزامه في المقابلة النهائية امام الزوجي

المصشري المكون من اللعبتين ملك احمد عادل
و حماسس متولي محمد بششوطين لصشفر ( 0-6و -6
.)1
ك -انت ال -م-ي-دال-ي-ة ال-ب-رون-زي-ة ال-وح-ي-دة م-ن نصش-يب
الثنائي ماريا باداشس  -وردة كيحل في الجدول
الزوجي اناث (اقل من  11سشنة) الذي احتل المركز
الثالث في مجموعته.
من جانبها ،اكتفت اللعبة ايمان غطاسس (اقل من
 11سشنة) و ششقيقهما محمد رضشا (اقل من  14سشنة)
ب -اح -ت -لل ال -م -رك -ز ال -راب-ع ع-قب ان-ه-زام-ه-م-ا ف-ي
المقابلت الترتيبية من اجل الصشف الثالث.
تمثل الجزائر في هذه المنافسشة العربية من قبل
’ 13عبا ،منهم خمسس فتيات .تمكن أاربعة ’عبين
من بلوغ المربع ا’خير في الجدول الفردي فيما
توقف مششوار بقية المششاركين في الدور ا’ول أاو
ربع النهائي.
يدرب العناصشر الوطنية المششاركة في هذه الدورة
كل من عبد الحفيظ غطاسس و فوزي غفايتي.

يريد اŸنافسسة على مكانة أاسساسسية

اليابا Êكوبو ُيبهر أانصسار الريال ‘ اŸواجهات الوّدية
’فريقي لكرة القدم «الكاف»
أاعلن ا’–اد ا إ
أان ÷ن -ت-ه ال-ت-أادي-ب-ي-ة سس-ت-ج-ت-م-ع ‘ أاق-رب ف-رصس-ة
وذلك ‘ بيان رسسميŸ ،ناقشسة أازمة لقاء الÎجي
ال -ت -ونسس-ي وال-وداد اŸغ-رب-ي ‘ ،إاي-اب ن-ه-ائ-ي دوري
أاب -ط -ال إاف -ري-ق-ي-ا ،ب-ع-د ق-رار اÙك-م-ة ال-ري-اضس-ي-ة
ال -دول -ي -ة «ت -اسس» ب -إال -غ -اء إاع -ادة اŸب -اراة ب -ك -اف-ة
تفاصسيلها.

نشش -رت صش -ف -ح -ة ف -ري -ق ال -ت -رج -ي ال -ت -ونسش -ي
ال-رسش-م-ي-ة ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصش-ل ا’ج-تماعي
رسشالة أاكدت فيها تتويجها بلقب دوري أابطال
إافريقيا بعد قرار محكمة التحكيم الرياضشي
الدولية التي فسشرته لمصشلحتها.
قضشت محكمة التحكيم الرياضشية ،بإالغاء قرار
ا’ت- -ح- -اد اإ’ف -ري -ق -ي ل -ك -رة ال -ق -دم «الكاف»،
ال -ق -اضش -ي ب -إاع-ادة م-ب-اراة إاي-اب ن-ه-ائ-ي دوري
أابطال إافريقيا بين الوداد المغربي والترجي
التونسشي.
أاششارت المحكمة إالى أانها سشتواصشل النظر في
ال -م -ط -الب ال -ت -ي ت -ق -دم ب -ه -ا ف -ري-ق ال-ت-رج-ي
الرياضشي ،رافضشة في الوقت نفسشه مطالب

ال - - - - - - - - - - -وداد ال- - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - -يضش- - - - - - - - - - -اوي.
كما حولت ـ «كاسس أاو التاسس» ملف النهائي
لجهزة المختصشة داخل ا’تحاد اإ’فريقي
ل أ
لكرة القدم «كاف» ،من أاجل النظر في مصشير
النهائي.
يذكر أان المحكمة الرياضشية سشتصشدر قرارها
ال-ن-ه-ائ-ي بشش-أان م-ط-الب ال-ف-ري-ق ال-تونسشي في
وقت ’ح- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق.
ه -ذا ،ونشش -رت الصش -ف -ح -ة ال -رسش -م -ي -ة ل -ن -ادي
ال -ت -رج -ي ع -ل-ى م-وق-ع ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
«تويتر» ،نبأا عاجل قالت فيه« :رسشمي محكمة
ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ري-اضش-ي-ة ت-ع-ل-ن ال-ت-رج-ي التونسشي
بطل لدوري أابطال إافريقيا».
أاث-ارت م-ب-اراة ال-وداد ومضش-ي-ف-ه ال-ت-رج-ي ال-تي
أاق -ي-مت ع-ل-ى ال-م-ل-عب اأ’ول-م-ب-ي ف-ي «رادسس»
بضش -واح -ي ت -ونسس ال -ع -اصش -م -ة ،م-ط-ل-ع الشش-ه-ر
ال- -م- -اضش- -ي ،اع -ت -راضش -ات م -ن ق -ب -ل ال -ف -ري -ق
ال-م-غ-رب-ي ’ ،سش-ي-م-ا بشش-أان ال-ع-ط-ل ف-ي ت-ق-ن-ية
ال - - -مسش - - -اع - - -دة ب - - -ال - - -ف - - -ي - - -دي - - -و «.»VAR
انسشحب ’عبو الوداد من أارضس الملعب إاثر

توقف اللعب بعد نحو سشاعة على انطلق
ال -م -ب -اراة ،ع -قب ق -رار ال -ح -ك -م إال -غ-اء ه-دف
التعادل ( )1-1الذي سشجلوه قبل ذلك بدقائق،
ومطالبتهم بالعودة إالى تقنية الفيديو لتبيان
م - - -ا إاذا ك- - -ان ق- - -رار ال- - -ح- - -ك- - -م صش- - -ائ- - -ب- - -ا.
على الرغم من أان الحكم الغامبي ،باكاري
غاسشاما ،أاعلن بعد نحو سشاعة ونصشف السشاعة
من التوقف ،إانهاء المباراة وتسشليم كأاسس دوري
أاب -ط -ال إاف -ري -ق -ي -ا ل -ل -ت -رج -ي ،إا’ أان ا’ت -ح-اد
اإ’فريقي لكرة القدم عاد بعد أايام ،وقرر إاثر
اجتماع طارئ للجنته التنفيذية ،إاعادة مباراة
اإ’ياب على أارضس محايدة بعد نهاية بطولة
كأاسس أامم إافريقيا  ،2019معلل ذلك بعدم
توافر «ششروط اللعب واأ’من» في «رادسس».
بعد قرار «الكاف» ،لجأا الفريقان إالى محكمة
ال-ت-ح-ك-ي-م ال-ري-اضش-ي-ة إ’نصش-اف-ه-ما ،وطالب كل
واحد منهما بمنحه اللقب اإ’فريقي ،قبل أان
ت-ق-رر ال-م-ح-ك-م-ة ،ال-ي-وم ،إال-غ-اء ق-رار «الكاف»
بإاعادة المباراة.

كشس- -ف ت- -ق- -ري- -ر صس- -ح -ف -ي إاسس -ب -ا ،Êأامسس
ا÷م- -ع- -ة ،ع- -ن ردود ال- -ف -ع -ل ‘ ن -ادي ري -ال
مدريد بشسأان أاداء اليابا Êتاكيفوسسا كوبو،
اŸنضسم حديثًا إا ¤صسفوف اÒŸنغي.
’سشبانية ،فإان
ووفقا لمجلة «ماركا» ا إ

ك-وب-و ف-اق ال-ت-وق-ي-ع-ات ،وأاث-ار إاعجاب
الجميع في ريال مدريد ،من خلل
’داء ال--ذي ق--دم--ه ف--ي ال--م--ب--اري--ات
ا أ
’عدادية للميرنغي الخاصشة بالموسشم
ا إ
الجديد.
كان ريال مدريد ،يخطط أان يقضشي
ك--وب--و ال--م--ع--روف بـ»م--يسش--ي ال-ي-اب-ان»
موسشًما مع فريق الكاسشتيا ،قبل أان يتم
تصش--ع--ي--ده ف--ي ال--م--وسش--م ال--ت--ال-ي إال-ى
’ول.
الفريق ا أ
ل--ك--ن مسش--ت--وى ال--لعب ال-ي-اب-ان-ي ف-ي
’ع--دادي--ة م--ه--دت ل--ه
ال---م---ب---اري---ات ا إ
’ول
ال--ط--ري-ق ل-ل-ت-واج-د م-ع ال-ف-ري-ق ا أ
مباششرة في الموسشم الجديد ’ ،سشيما

’صشابة
بعد تعرضس ماركو أاسشينسشيو إ
طويلة.
’مر الوحيد الذي قد يمنع كوبو
أاما ا أ
’ول في
من المششاركة مع الفريق ا أ
ريال مدريد خلل الموسشم المقبل،
أانه ’ يملك جواز سشفر أاوروبي ،ولدى
’ن ’ 3ع-ب-ي-ن م-ن خارج
ال-م-ي-رن-غي ا آ
’وروب-----ي وه----م ف----ي----دي
ا’ت-----ح-----اد ا أ
فالفيردي وإايدير ميليتاو وفينيسشيوسس
جونيور.
كانت خطة ريال مدريد ،قبل توهج
كوبو ،أان يتم قيد رودريغو جوسس ،بد’
من فالفيردي ،الذي بات قريبا من
ال--حصش--ول ع--ل-ى ج-واز سش-ف-ر أاوروب-ي.
أاششارت الصشحيفة إالى أان ريال مدريد
حصشل على أاكثر من عرضس لضشم كوبو
ف--ي ال--م--وسش--م ال--ج--دي--د ع--ل-ى سش-ب-ي-ل
’عارة.
ا إ

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

يومي ـات إسسـÓميـ ـة

فنحن ‘ عصسرٍ انتشسرت فيه
الِفَتن؛ فتنة الشtسبهات والشsسهوات،
‘ ال- -ب- -ي- -وت والشس- -وارع ،و‘ الÈu
والَ- - -ب- - -ح- - -ر ،و‘ السس - -م - -ع - -ي - -ات
Ÿرئ -ي -ات .وشس -ب -اب -ن -ا  -رج -اًل
وا َ
ونسس -اًء  -ال -ي -وم ق -د ابُ-ت-ل-وا ب-ت-لك
ال ِ-ف َ-ت-ن واُŸغ-ري-ات ،ال-ت-ي غs-ره-م
الشس -ي -ط -ان ب -ه -ا ،كسس-راٍب بِ-ق-يَ-عٍ-ة
َيحسسبه الظمآان ماءً حتى إاذا جاءه
َ ⁄يجده شسيًئا ،إال من رحمهم الله
تعا ¤واختارهم ،فجَعلهم –ت
¿ ∂n ˘dn ¢nù˘«r˘dn …OpÉ˘Ñn˘˘Yp
ق -ول -هs GEp﴿ :
n ∏r°oS ºr¡p«r∏nYn
¿﴾( ،ا◊جر اآلية
l É£
.)٤٢
ومرحلة الشسباب تبدأا من سسن
البلوغ إا ¤سسuن األربع ،Úواسستدsل
البعضس بقوله تعاGPnGEp ≈àsMn﴿ :¤
≠ n ˘˘∏n˘˘Hnhn √oós˘˘°oTGCn
n ˘˘n∏˘˘Hn
≠ Ún˘©p˘˘HnQrGCn
( ،﴾ákæn°nSاألحقاف اآلية .)١5
الشسباب هم رجال الغد وثمرات
اŸسستقبَل وأامل اÛتمع وثروة
الوطن
أام -ا الشس -اب -ات ،ف-هs-ن األم-ه-ات،
ف-ب-أاي-دي-هs-ن ي-ت-خs-رج ال-ع-ظ-ماء من
ال-رج-ال وال-نسس-اء ،ف-م-ت-ى صس-لْ-حن
صسار ُمسستقبً Óزاهًرا للعا ⁄كله.
فمرحلة الشسباب مرحلة القوة
والفرصسة؛ لذا قال الرسسول ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ ‘ حديث ابن
ع-ب-اسس رضس-ي ال-ل-ه ع-ن-ه-م-ا لرجل
وهو يعظه(( :اغتنم خم ًسسا قبل
خ- -مسس :شس- -ب- -ابك ق- -ب- -ل ه -رمك،
وصس s-ح -تك ق-ب-ل سس-قِ-م-ك ،وغ-ن-اك
قبل َفقرك ،وفراغك قبل شُسغِلك،
ك قبل َموِتك)).
وحياَت َ
واÓŸحظ اآلن هو أانّ الشسباب
ان- -ح- -رف -وا ع -ق -دvي -ا ،وان -ح -رف -وا
ف -ك -رvي -ا ،وان -حَ-رف-وا خ-لُ-قv-ي-ا؛ ل-ذا
ن -راه -م آاَم -ن -وا ب -أاف -ك -ار ال -ك-ف-ار،
وقs-ل-دوا أاع-م-ال-ه-م ،وتشسs-بهوا بهم،
وصسَدق األمﬁ Úمد ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ حيث يقول فيما رواه
أابو سسعيد اÿدري رضسي الله عنه
((ل -ت-ت-بُ-عs-ن سس ال-ذي-ن ِم-ن َق-بِ-ل-ك-م،

العفو والصسفح
يقول الله تعاﬁ ‘ ¤كم آاياته:
﴿øo˘°ùn ˘˘MrGCn »n˘˘gp »˘˘pà˘˘dsÉ˘˘Hp ™r˘˘anOrGE
¿﴾،
o ërfn ánÄn«u°ùs dG
َ ƒØo°püjn ÉªnHp ºon∏YrGCn ø
(اŸؤومنون اآلية .)٩6
﴿øo˘°ùn ˘˘MrGCn »n˘˘gp »˘˘àp˘˘dsÉ˘˘Hp ™r˘˘anOrG
 ،﴾áَ Än«u°ùs dGه - - -ذا م - - -ن م - - -ك - - -ارم
األخÓق ،التي أامر الله تعا ¤بها
رسسوله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ،
واŸؤوم- -ن Úم -ع -ه  ،ك -ي -ف ل وه -و ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ القائل كما
‘ مسسند أاحمد:
ت ألَُتuمَم صَساِلَح اَألْخ َ
ِÓق
«إاِsنَما ُبِعْث ُ
ِ
ِ
ت
» .و‘ رواية البيهقي« ،إاsنَما ُبعْث ُ
ألَُتuمَم َمَكاِرَم اَألْخ َ
ِÓق».
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فقوله تعاr r G﴿ :¤
n
 ﴾áَ Än «u°ùs dG øo˘°ùn ˘MrGCnف- -اŸع- -ن- -ى :إاذا
أاسس - -اء إال - -يك أاع - -داؤوك ،ب- -ال- -ق- -ول
والفعل ،ف Óتقابلهم باإلسساءة ،مع
أان -ه ي -ج-وز م-ع-اق-ب-ة اŸسس-يء Ãث-ل
إاسساءته ،ولكن ادفع إاسساءتهم إاليك
ب -اإلحسس -ان م-نك إال-ي-ه-م ،ف-إان ذلك
فضس -ل م -نك ع -ل -ى اŸسس -يء ،وم -ن
مصس -ال -ح ذلك ،أان -ه ت -خ-ف اإلسس-اءة
عنك ‘ ،ا◊ال ،و‘ اŸسستقبل،
وأان- - -ه أادع- - -ى ÷لب اŸسس- - -يء إا¤
ا◊ق ،وأاق -رب إا ¤ن -دم -ه وأاسس -ف-ه،
ورج- -وع- -ه ب- -ال- -ت -وب -ة ع -م -ا ف -ع -ل،

شسًÈا بشس ٍÈوذراًعا بذِراع ،حتى لو
دَخ - - - - -ل - - - - -وا ‘ ج- - - - -ح- - - - -ر ضسxب
لsت -ب -ع-ت-م-وه-م)) ،ق-ل-ن-ا :ي-ا رسس-ول
ال -ل -ه ،آال -ي -ه -ود وال -نصس -ارى؟ ق-ال:
((فمن؟))؛ رواه الشسيخان.
فما هي األسسباب التي أاsدت إا¤
هذه النحرافات؟
أاسسباب انحراف الشسباب:
’ع -راضس ع-ن ال-ك-ت-اب
- 1ا إ
ø
والسسنsة :ق- -ال ت- -ع- -اr enhn﴿ :¤
¬o˘˘dn ¿sÉEp˘˘an …ôp˘˘˘crPp ør˘˘˘Yn ¢nVôn˘˘˘YrGCn
Ωnƒrjn √oôo°ûo ërfnhn Éµk ˘ær˘°Vn ák˘°nû«˘©p˘en
( ﴾≈ªnYrGCn ápenÉ«n≤pdrGطه اآلية .)١٢٤
 - 2الشس-ي-طان :ا◊ -رب بÚ-
الشسيطان والبشسر بدأات منذ خلق
اإلنسسان؛ وذلك حسسًدا من عنده،
ول تزال تلك ا◊رب ب Úا◊ق
والباطل إا ¤قيام السساعة.
 - 3فسس -اد ال -والَ-دي-ن (ع-دم
اسس- -ت- -ق -ام -ة ال -وال -دي -ن ع -ل -ى
الفطرة) :فابن آادم يولد على
ف- -ط- -رت- -ه م- -ع ال- -دي- -ن ،ف- -فسس- -اد
الوالَدين أاو أاحدهما قد يؤوثر على
الولد؛ كما جاء ‘ ا◊ديث عن
أابي هريرة عن رسسول الله ـ صسلى
الله عليه وسسلم ـ أانه قال(( :ما ِمن
َم -ول -ود إال ي -ول -د ع -ل -ى ال -ف-ط-رة،
ف -أاب -واه ُي-هu-ودان-ه أاو ُي-ن uصس-ران-ه ،أاو
ُي -م u-ج-سس-ان-ه ،ك-م-ا ت-ن-ت-ج ال-ب-ه-ي-م-ة
بهيمًة جمعاء ،هل ُتح tسسون فيها
مِن جدعاء؟))؛ رواه البخاري.

 - 4فسساد البيئة :يقال :إان
اإلنسسان ابن بيئته ،فكsلما صسلَحت
ال -ب -ي -ئ -ة صس -ل َ-ح الشس -ب -اب ،وك -ل -م-ا
فسسدت البيئة فسسد الشسباب؛ قال
êoôoîr jn Ö
ت -ع -اo «u£sdG óo˘n∏˘Ñn˘drGhn﴿ :¤
¿ n ÑoNn …òpdsGhn ¬pHuQn
’n å
p PrÉEpHp ¬oJoÉÑnfn
( ،﴾Gók˘µp˘fn ’sGEp êoôo˘îr˘˘jnاألع- - -راف
اآلية .)5٨
 - 5ال-ق-ري-ن السسوء :القرين
السسوء قد يقوُد اŸرء إا ¤النار،
وقد مثsل لنا الرسسول ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ القرين السسوء بصسفة
م - -وَج - -زة؛ ف - -ع - -ن أاب - -ي م - -وسس- -ى
األشس- -ع -ري رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه ،أان
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
قال(( :إاsنما مثل ا÷ليسس الصسالح
وا÷ليسس السسوء؛ كحاِملِ اْ Ÿسسك
ونافخ الكÒ؛ فحامل اŸسسك :إاما
أان ُيحذَيك ،وإاما أان تبتاع منه،
وإام -ا أان َŒد م -ن -ه ري ً-ح -ا ط-ي-ب-ة،
ونافخ الك :Òإاما أان يحرق ثيابك،
حا خبيثة))؛
وإاما أان َŒد منه ري ً
أاخرجه البخاري ومسسلم.
 - 6ال-ف-راغ :إان الشس -ب -اب ل -و
ع-رف-وا ق-ي-م-ة ال-وقت Ÿا ضس-ي-ع-وا
ج-م-ي-ع أاوق-ات-ه-م سُس-دى ب Úال-ل-ه-و
وال -ف-وضس-ى؛ ق-ال ال-رسس-ول ـ صس-ل-ى
الله عليه وسسلم ـ(( :نعمتان مغبون
فيهما كث Òمن الناسس :الصسحsة،
والفراغ))؛ رواه البخاري.
 - 7الغنى :بعضس الشسباب أانعم

الله عليهم بالنعم التي َ ⁄يشسُعروا
ب - -ه- -ا ح- -ت- -ى يشس- -ك- -روه ،فÎاه- -م
يقومون بإاسسراف اŸال والتبذير
فيما ل ينفع ،وقد أاهلك الله قرية
كاملة بسسبب كفِرهم ِنَعَم الله؛ قال
تعاákjnôrbn Ókãnne ¬o∏sdG Ünôn°n Vhn﴿ :¤
É¡n«JpÉCrjn ákæsÄpªn£r˘eo ák˘æn˘epGB âr˘fnÉ˘cn
¿
m É˘µn ˘en π
u ˘co ør˘ep Gók˘˘Zn Qn É˘˘¡n˘˘boRrQp
É¡nbnGPnÉCnan ¬p∏sdGp º©o˘frÉCn˘pH ä
r ôn˘Øn˘µn ˘an
ÉªnHp ±pƒrîndrGhn ´pƒéodrG ¢
n SÉ˘Ñn˘pd ¬o˘∏s˘dG
¿﴾ (النحل اآلية
n ƒ©oæn°ür jn GƒfoÉcn
.)١١٢
 - 9ا- - -ıدرات :والشسباب
م- -قسس- -م- -ون ‘ اıدرات ع- -ل -ى
قسسم:Ú
أا  -الطامع ‘ اŸال :فهذا ل
يشسربها؛ وإا‰ا يطمع ‘ اŸال،
فصس- -ار ب- -ائ- -ع اıدرات ،ونسس -ي
م -روءت -ه وإانسس -ان -ي -ت -ه ،ف -ت -خ -لَ- sف
وأاف َسسَد أامًة بكامِلها.
ب  -الشسارب :أانعم الله عليه
بالعقل السسليم فلم يسستخدمه ‘
حفظ القرآان ،أاو سسنsة الرسسول ـ
صسلى الله عليه وسسلم ـ ،أاو الدفاع
عن الدين ،أاو إاصسÓح ذات الب،Ú
وإا‰ا اسستخدم هذه الuنعمة التي
ف- -ق- -ده- -ا خ- -ل -ق ك -ث ‘ ،Òشس -رب
اÿمر أاو ‘ التفك Òالزائف.
ا◊لول:
 - 1تعليم الشسباب وتربيتهم على
السسÓم وأاخÓقه.
 - 2توعيُتهم؛ وذلك عن طريق
ال -دورات ال -ع -ل -م-ي-ة ،لسسu-د ج-م-ي-ع
أاسسباب طرق الفسساد اŸذكورة.
Òهم بشسباب وشسابات
 - 3تذك ُ
ما زال التاريخ َيذكرهم وُيذuكرنا
ب- -ه -م :شس -ب -اب وشس -اب -ات وضس -ع -وا
بصس- -م -ات -ه -م ‘ ا◊ي -اة ،وم -ا زال
ال-ت-اري-خ َي-ذك-ره-م وُي-ذ uك-رن-ا ب-ه-م،
وُيثني عليهم.
ال- -ل- -هs- -م اهِ- -د شس- -ب- -اَب- -ن -ا ،وخ ْ-ذ
ب وَترضسى،
بنواصسيهم إا ¤ما ُتح t
Ÿسستقيم،
واهِدهم إا ¤الصسراط ا ُ
وَأاِرهم ا◊sق حتsى يؤومنوا به.

اŸؤؤمن الكامل يفّؤضض أامر اŸعتدين عليه إا ¤الله

وليتصسف العا‘ بصسفة اإلحسسان،
وي -ق -ه -ر ب -ذلك ع -دوه الشس -ي -ط -ان،
وليسستوجب الثواب من الرب ،قال
الله تعاálÄn«u°nS máÄn«u°nS oAGõnLnhn﴿ :¤
√oôoLrÉCnan ín∏n°rUGCnhn ÉØn˘Yn ør˘ªn˘an É˘¡n˘o∏˘ãr˘pe
ÚnªpdpÉ¶sdG Ötëp˘jo ’n ¬o˘fsGEp ¬p˘∏s˘dG ≈˘∏n˘Yn
o ón©rHn ôn°ün ànfrG ø
∂
n ÄpdnhÉCoan ¬pªp∏rX
p ªndnhn
É˘ªn˘fsGEp π
m ˘«˘Ñp ˘°nS ø
r ˘ep ºr˘¡p˘«r˘˘∏n˘˘Yn É˘˘en
¿nƒªo∏p˘¶r˘jn ø
n ˘jòp˘dsG ≈˘∏n˘Yn π
o ˘«˘Ñp ˘°ùs dG
ôp«r¨nHp ¢
¿ p VQr’Cn r G »ap
n ƒ¨oÑrjnhn ¢
n SÉæsdG
u ënrdG
≥ n ÄpdnhGCo
∂ røªndnhn ºl«dpGCn ÜlGònYn ºr¡odn
¿ Ωpõr˘Yn ør˘ªp˘dn ∂n ˘pdPn
s GEp ôn˘Øn˘Zn hn ôn˘Ñn˘˘°nU
( ،﴾Qpƒeo’Co r Gالشسورى اآلية .)٤٣-٤٠

وال- -ت- -خ -ل -ق ب -ه -ذه اآلي -ة :ه -و أان
اŸؤومن الكامل ينبغي له أان يفّوضس
أامر اŸعتدين عليه إا ¤الله ،فهو
ي- - -ت- - -و ¤الن- - -تصس- - -ار Ÿن ت ّ- -وك - -ل
عليه،وأانه إان قابل السسيئة با◊سسنة
ك - - -ان ان- - -تصس- - -ار ال- - -ل- - -ه أاشس- - -ف- - -ى
لصس- -دره،وأارسس -خ ‘ نصس -ره ،وم -اذا
ت- -ب -ل -غ ق -درة اıل -وق Œاه ق -درة
اÿالق ،وهو الذي هزم األحزاب
ب Óجيوشس ول فيالق.
ف - -م - -ن سس- -م- -اح- -ة ه- -ذا ال- -دي- -ن
ا◊نيف ،أانه يحث على األخوة بÚ
أافراد اÛتمع اŸسسلم ،ورغب إا¤
ك - - -ل م- - -ا ي- - -ؤودي إا ¤اÙب- - -ة بÚ
اŸسسلم Úودوامها ،ونفر من كل
م- - -ا ي- - -ؤودي إا ¤ضس - -ع - -ف اÙب - -ة
وزوالها ،وجعل من شسروط اإلÁان
ا◊ب ‘ الله.
فقد روى مسسلمَ( :عْن َأاِبى ُهَرْيَرَة
َقاَل َقاَل َرسُسولُ اللِsه  -صسلى الله
جsنَة
عليه وسسلم َ « :-ل َتْدُخُلوَن الْ َ
ح s-ت -ى ُت -ؤوِْم ُ-ن -وا َوَل ُت -ؤوِْم ُ-ن -وا َح s-ت-ى
َ
حاtبواَ .أاَولَ َ
َ
t
َ
يءٍ إاَِذا
س
ش
ى
ل
ع
م
ك
ل
د
أ
ا
َت
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َفَ-عْ-لُ-تُ-م-وهُ َتَ-ح-اَب-بُْ-تْ-م أا َْفشُسوا ال sسسََÓم
َبْيَنُكْم».
وقد قرن الله تعا ¤دفع السسيئة
ب - - -ا◊سس - - -ن- - -ة ب- - -الصس ÈوالصسÓ- - -ة

واإلن-ف-اق ،ووع-ده-م ب-ع-قبي الدار،
فقال الله سسبحانه:
﴿p¬Lrhn AnÉ¨n àpHrG Ghôo˘Ñn˘°nU øn˘jòp˘sdGhn
Gƒ≤oØnfGCnhn InnÓ˘°üs dG Gƒ˘eoÉ˘bnGCnhn ºr˘¡p˘HuQn
ák˘«n˘fpÓn˘Ynhn Gôv˘°pS ºr˘goÉ˘æn˘˘brRnQn É˘˘ªs˘˘ep
án˘Än ˘«u˘°ùs dG áp˘æn˘°ùn ˘ën˘drÉ˘Hp ¿nhAoQnór˘˘jnhn
∂ ( ،﴾QpGósdG ≈Ñn≤rYo ºr¡odnالرعد
n ÄpdhGCo
اآلية .)٢٢
ف -ال -ع -ف -و والصس -ف-ح م-ن أاصس-ول
ال - -فضس- -ائ- -ل اإلنسس- -انّ- -ي- -ة ،واآلداب
الفردّية والجتماعية ،والسسلوكيّات
ال-ت-ي حّث ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëع-ل-ي-ه-ا،
وذلك حرصساً منه على أان يكفل
للفرد واÛتمع التوازن اŸسستمر
ك
‘ سسÒة ا◊ياة ،وهذا ب Óشس ّ
ي -ت -ط ّ-ل -ب م -ل -ك -ات ن -فسسّ-ي-ة تسسّ-ه-ل
‡ارسسته ،كسسعة الصسدر ،وا◊لم،
وق -درة ال -ت-حّ-م-ل ،وحّ-ل اŸشس-اك-ل،
وŒاوز العقبات؛ وذلك ألّن العفو
رك -ن م -هّ-م م-ن األخÓ-ق ال-ف-اضس-ل-ة
التي ُيسسهم معها ‘ بناء اÛتمع
اإلسسÓمي.
ك -م -ا ي -ف -ه -م م -ن اآلي -ة ال -ك-رÁة
أايضس- - -ا :أاّن ال- - -رسس - -ول واŸؤوم - -نÚ
م -أام -ورون ب -ت-ج-اوز ح-ال-ت-ي ال-ع-ف-و
والصسفح والصسعود إا ¤مرتبة أارقى،
وهي رّد السسيئة با◊سسنة.

١٨٠١٤

info@ech-chaab..com
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

قرين السسؤء قد يقؤدك إا ¤النار
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خ Òإلهدي:
عن النعمان بن بشس Òأانه قال :إان أاباه أاتى به رسسول الله ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ فقال :إا Êنحلت ابني هذا غÓمًا كان ‹ ،فقال رسسول الله ـ
ل ولدك نحلته مثل هذا ،فقال ،’ :فقال
صسلى الله عليه وسسلم ـ :أاك s
رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ :فأارجعه .رواه مسسلم وغÒه.

أإقوإل مأاثورة:
ل ثوبي ما وسسعني ،و’ أامل زوجتي ما أاحسسنت
قال عمر ’« :أام ّ
’خÓق».
صسحبتي ،و’ أامل دابتي ما حملتني ،إان اÓŸل من سسيء ا أ

جوإبك

عّمـ ـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

سس :هل من اŸمكن أان يعيشس الرجل مع مطلقته ‘ بيت واحد من أاجل اÙافظة
على ا’أو’د؟
ج :إاذا طsلق الزوُج امرأاَته آاخر ثÓث تطليقات ،أاو طلقها طلقت Úأاو واحدة وانتهت
عدتها ،فإانها تصسبح أاجنبية عنه ،و’ يحل له اÿلوة بها ،و’ Ÿسسها ،و’ النظر إاليها.
و’شسك أان بقاءهما ‘ بيت واحد يصسعب معه ا’لتزام بهذه الضسوابط الشسرعية،
’جانب ،إا’ إاذا كان
من عدم اÿلوة ،ومن لزوم احتجابها عنه ،كما –تجب من سسائر ا أ
‘ البيت متسسع ،وأامكن تخصسيصس جزء لهÃ ،رافقه ومدخله اÿاصس به ،وأاما أان
يكونا جميعا ‘ بيت واحد ،يشسÎكان ‘ مدخله ،ومرافقه ،فإانه يتعذر جدا السسÓمة
من اÙظورات السسابقة.

حكمـ ـ ـ ـة إلع ـ ـ ـدد

قال سسفيان الثوري من دعا لظا ⁄بالبقاء فقد اأحبّ أان يعصسى الله.

سسلوك ‘ اŸيزان

حسسـ ـ ـ ـرات عـ ـ ـلى الغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة

عبد ا◊كيم مناصصرية

ع -ج -يب أام -ر ال-ف-ت-ي-ات م-ع ال-لّ-ب-اسس ‘
زماننا هذا وأاعجب منه سسلوك و تصسّرف
األولياء حيال ذلك ،فالفتاة حتّى لو بلغت
اŸسستوى الّثانوي وا÷امعي إاّل أاّنها ل
ت -ق -وى ع -ل -ى م -ق -اوم -ة ن -فسس -ه -ا األّم-ارة
بال ّسسوء ودعاوى اŸفسسدين من حولها،
لسسيما ‘ ما خُبث من وسسائل اإلعÓم
الهّدامة فتسستسسلم لشسهوة حبّ الظهور ‘
تÈج صسارخ وتعر فاضسح ،واألولياء ‘ كلّ
ه -ذا بُ Úم -سس -ت -حسس -ن ُم -ف -ت -خ-ر لسس-ي-م-ا

الوالدات ومغلوب على أامره خانع خانسس ل يقوى على النّطق ،كيف ل
وقد ّŒرد من غÒته على بناته وأاخواته ﬂافة أان يبق Úعازبات دون
زواج.
نقول هذا الكÓم ونحن نرى بناتنا ونسسائنا بكّل حسسرة ‘ الطرقات
و‘ كّل مكان وقد اسستهوتهن أالبسسة اŸنحرفات من الّنسساء الغربيات.
ي من
والعجيب أانهن يتعّرضسن جّراء ذلك إا ¤كّل أانواع األذى اللّفظ ّ
ب وشستم من أاشسباه الّرجال والّزقاقيÚ
اسستهزاء وبذاءة العبارات وسس ّ
من الشّسباب ،إالّ أاّنهن دائمات اإلصسرار على ال ّ
ظهور ‘ ابتذال وسسفور.
ومن قلّة الّتوفيق أان ُيبتلى اŸرء بنظر سسقيم وفهم خاطئ عقيم،
فÒى األمور على غ Òحقيقتها ،فكيف يقَبل عاقل أان تلبسس ابنته أاو
زوجته مثل هذه األلبسسة مكابرا و›ادل كلّ ناصسح بقوله
«هذه هي أالبسسة العصسر ..واشس انديرو!؟ « فيعّرضسها لل ّسسخرية تارة
Óذى اللّفظيّ وا÷سسدي تارة أاخرى ،وحتّى من يتقّدم لطلبها للّزواج
ول أ
يوما على أاسساسس شسكلها ومظهرها اÿارجي فلن يكون إاّل لكًعا ابن
لكع ،أاو شسبهُ رجل سسرعان ما يسسومها سسوء اŸعاملة ،لسسيما إان
تقّدمت ‘ العمر أاو أاصسابها ما ُيفقد مظهرها ،جمالها وشسكلها
.
حسسنه.
أاّما إاذا حّل فصسل ال ّصسيف ،فإاّن الكارثة أادهى وأامّر ،فكلّ ُعري أاو
سُسفور مٌّÈر بارتفاع حرارة ا÷ّو و الله اŸسستعان.

السسبت  ٠3أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٢ذي الحجة ١٤٤٠هـ
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إنسش -رسس ج -ار  Êف -اسش -ن إن -ك-م ك-ل إسس ن-السش-بث إغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êإت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا إسس ووإل-ن يÓ-ن نسش-ن-ي-ه-ن إق غ-ورن سش-ك-ل ،إشش-ن-ويث ،إم-زإب-يث ،إق-ب-اي-ل-يث ،إشش-اويث،
إترإقيث..إلششياي يÓن هيقيث"إلششعب" مانك إتيلي سشما إو إزإث إن كل نوقرإي..إلهدف إنغ نتا
إعذإل نالششي يÓن يÎإق إق جرنان "إلششعب"  ،وإإنتششني نÎحب سشاÿطوإث إنيغ لرياي Ê
قرإين نوجرنان مانك إثنحسشن.

ثوغث إحزن ثونط
آدوهيل نونفذو

غسس أإكن أإنفيك إمضشÈن نثمر ندنث إسشنذن أإمك أإدفن ثفرث إثوغون
إقحزن ثونط Ÿعن يل سشقسس أإنف أإكن سشم ثدزذ إثوغث ،ميل أإ‰قل
أإنف أإكن يتسشلد وقرو إقسشولن أإكر نثمر أإكن أإذسشحبÈنت سشعوذ نثمغل
ذصش -هضس ن -غ ذقسش -ل -ي -ح إل -زنث إنسش-ن إسشÌن أإك-ن إدسش-كشش-م-ن ث-ن-ع-رن
ثمينثن أإقسشنقسشن ذثفغ ندخن إقسشلغن ثغنو.

إشس إب -دى إن -وت -اف إن -وسش-ان ن-ون-ف-ذو دإل-رإح-ة إدورج-ال
ن- -غ- -رب- -ازإن ت- -ورن- -نسش- -ان إت- -ورزإم- -ان إغ- -رب- -ازن إضشضش -نÚ
إيالفايدة ‰زنان إور Êإنوبوي نالفايدة دوسشقضشع إنوسشان
إنوŸاد وسشان نالرإحة.
إشس ح -د م -ان إقضش -ع ي  Ó-وسس إقضش -ع غ -ال إغ -رب -ازن إوح-ف-اظ
نالقرإن ي Óوسس إقضشع غال ور Êإنوعزإم إدوŸاد إنتوتÓيÚ
إنغ إللغات ي Óوسس إقضشع غال إŸكتبات إوعزإم دوجد إÁال.
إغÓن تدجور دسس إقت إلعادة إيتزعم دين إشس إتاف نونفذوإ
إدباب نغربازإن إزعÓك إدوسس ي Óإسشدسشات إتسشدجان إدوهيل
إي -ن -ل-م-ادإن دت-ن-ل-م-ادي-ن إتسش-ج-دإن إل-دورإت ن-ال-ق-رإن إم-و Êم-ع
وبدى نيور ‚وإن دجويلية إŸدة نيور إدسشن إيارإن.
سشاŸعاهد إ’ن ندهان إحرششوإ دين إŸعهد نامي سشعيد إغرسس إقت
إل-ت-ج-رب-ة إي-ت-زع-م م-ان إي-ج-روإ ي-غ-لب ن-ن-ل-م-ادإن إم-اسس إنتدإرت

ثÈتسس  :ع نايت رمضشان
النت أاثمر إادبدن قر لريي يتسسودمن ذقرى ا÷نسس الن وذك يسسنذن
كن ادسسكشسمن ثذرمت،امكن انف أاكن إامذنن أارسسقدرن آار أاين
إاغديزن ◊ن اسسذكرن أاصسمن ذقÈذن نغ ذقسسفن  ,ثزغو
يك اذل -ب -ح -رÿ ،صسصس أاق -در ن -ث-ون-ط ذي-ن إاديسس-ق-رن
أاطسس ن- -ث- -وغ- -وِن ،أاذغ أاذن- -ب -ذر ي -وث ان -ت -ذي -نت
إادي- -رف- -رن ذقسس -قسس -ن ي -زرن أان -د أاطسس
أاق-ل-م-زي-ن إاقسس-ذك-رن ث-قرعثن
ن - -زج م - -ب- -ع- -ذ

ثسسسسث نشسرب أارف نثزغو،اذغ مديبضس أانبذ ازج يتسسل ذسسب إاشسعل نثمسسث
غديسسقرين ÿصسر مقرن أام ذثزغو نغ ذقمغن Áخلفن يصسوضس غر اŸث أاقمذنن
.
ميل نر الوله اين أادضسرن ذلبحر انف أاكن إاسسلمن اطسس إاقسسمتسسلث إام حصسلن
ذضسمن اسسذكرن Áذنن ،اسس Úأانف أاكن أالن ألند أاتسسلن أاطسس إاشسعل نثمسسث
ذقطسس الغوب نثمر ثÈن،Úايق ذين إاديسسقرن أابدل دثضسدرن نلحم،اذغ أاكن
إاسسقرن وثزك انيذ يغل ذشسثو اشسثو ثغل ذنبذ ،ايق يكد سسثوغون أادضسرن
اند أاتف أاكن إامغن خصسن اسسوطسس إام أاتشسن Ïإاشسعل نثمسسث ،ثصسدرن
نلحم النت اسسوطسس ال ذثمر يتوسس اسسثصسمضس .
انف أاكن ال اذلضس Òبدلن ثمرث إاعرقسسن ◊سسب إاسسقسسن
ارعلمن م اذرحن غر اثمر إاسسمضسن نغ أاذقمن ذثمر يحمن،
ام -ك -ن ان -ف أاك -ن إاسس -ف-ن اق-رن ام-ن خصس-ن اسس-وطسس
ثمذون يلن زك ّقغزرون أاقرنت ،لبح Òنقرنت.
ل -ب Òاردق -رنت ذقسس -ن ث -قث ث -ل-و ان-زك
ارسس- -ن- -دق -ر لÌث ،اي -ق يك إام
أامذنن

تدشش Óنومناي نياسشان -آآوآل دونزروب:
@ َخْذَماغْ إ ِ
ْ ÿ
Ò
ُ Òيوغَالِييْد َذإْخِم ْ
@ َذَزإْر َماشِشي َذْنَوإْر
@ أإَشَشsر ْ
ب ثَاَفاَوتْ
ق َيْغلَ ْ
@ أإَْرَق - -اْز َم - -ثْ ُ- -خ u- -صش - -يْث ِثÒُ- -وْقَ- -زه أإُو’َ
أإََرسَشَيخَْذْم لِيِمÚ

إنوعزإم إتقمان إقت إŸدة حفظان دسس إلقارن عزمان إلفقه
دإلششريعة إدŸور نالدين.
إم- -اشش- -ي إت- -وسش- -دج دخ إق- -ن إلÎبصس وضشضس إت- -ب- -وخسش -اتÚ
تدشس Óنومناي نياسسان نوغرم نات ازجن اتفغ غال تيفاوت غرسس سسن اسسقسسان اسسويسس
إوحفاظ إدوعرإضس نالقرإن إلÎبصس إيتقم يدجور إŸدة
اجراو انيغلب ‰كراسس ددباب اتربان اياسسان اغزر انلمزاب اوسسون انبعضسهم دومÓقة
إنيور إنيضشان ي Óوسس إعرضس إلقرإن ي Óوسس إتاوضس
جارسسان اوشسمرسس فتسستمشسراسس ارق“ Íدورتنسسان بعد ايتوغ اشس حد اتربى انده
غال إلربع دإلثمن إدوزجن.
وحدسس.
إماششي إ’نت دخ يغلب إنتدششلوين إتسشدجانت إدوهيل
تدشس Óاتسسدجا اشس اŸناسسبة مناوت انتسسشسان Úاوسسشسني امدان اخدام انتدشس Óادما Êالن
ي -ور ن -ون -ف -ذو إت -اوي -ن دسش -ن إم -زإن-ان غ-ال م-ن-اوت “و
اوضسان اربى نياسسان دالسسÓلت النت دزيراÿصسوصس يسس المازيغي الن الصسÓسس “ورت
إنوغÓن دإلظهرة جبان غفسشان مناو إمقرإنان إŸدة
نوجانا نفرقيا اتوغ اتوسستعمال امنغان انغ ا◊روب اضسرانت بكري.
 15إد  20إنوسشان ي Óوسس إقضشع غال ويدر نالل يÓ
اماشسي اتوسسدج دخ تفسسكوين نالبارود دقارابي ÓاŸناسسبات ادوسسان اضسضسن Úازوغار نغزر دقت
وسس إقضشع غال Œموين إنغ لغوإبي نالظهرة.
الفرصسة امدان ادفورهنتان رقبان حفظان الÎاث ‰زوار.
س
س
ي
إسش-دج ن-دوه-ي-ل إÁزن-ان إم-ار ن-ال-ع-ط-لة إسشو
اماشسي ادفغنتد مناوت تدشسلوين ندباب نياسسان جار تغردايت دŒننت ادبريان باÿصسوصس امكراسس
ب- -اشس إم- -زن -ان ب -اÿصش -وصس إم -ارو إول -ط -وطÚ
الن غرسسان اوول نورب نياسسان.
امزوار اغÓن اتوغان قاع غرسسان ييسس تدارت انغ الغابة دقت الوسسيلة نوسسوضس دوشسمر دوسسافر غال
◊رإم إول - - -ت - - -ق - - -ي - - -م Úت - - -نضش - - -ان إغ - - -و’د
لÈور امو Êقبل اتاف نتمجورين غال وغÓن ددزير.
إتخولوطان قاع ويدوسش. Ú
تغردإيت :إلششيخ باعلي وإعمر
تغردإيت :إلششيخ باعلي وإعمر

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^  03أاوت  :19٥٨افتتحت
ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -اŸي- -ة ل- -لشض -ب -اب
اأشض -غ -ال -ه-ا ‘ (ن-ي-ودل-ه-ي) ب-ال-ه-ن-د،
وأاصض-درت ’ئ-ح-ة ت-ط-الب ب-إاسض-ت-قÓل
ا÷زائر.
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إلعدد

18014

توقيف  6ارهابي Úوالقبضض على  32عنصشر دعم ‘ ششهر جويلية

حجز  83قطعة سشÓح حربية وإاحباط هجرة  468ششخصض

نورألدين لعرأجي

رإهن إ÷يشش إلوطني إلشضعبي على حماية إلوطن من كل
إشضكال إلرهاب  ،ومÓحقتهم إين ما كانوإ وحيث ما وجدوإ ،
ولعل وجود إلرهابي Úمرتبط بتوإجد عناصضر إلدعم وإÓÿيا
إل -ن -ائ -م -ة إل -ت -ي تسض -اع -ده -م ع -ل -ى إل -ت-ن-ق-ل ،وإل-ت-زود ب-اŸؤوون-ة
وإŸعلومة ،ففي شضهر جويلية ” توقيف سضتة  6إرهابي Úو32
عنصضر دعم إ÷ماعات إلرهابية ،ع Èعدة نقاط ،كما هو
Óرهابي «دﬁ .مد إŸدعو «كوميتي»،إلذي ”
إلشضأان بالنسضبة ل إ
إلقبضش عليه نهاية إلسضبوع بتمÔإسضت ،وجل إلرهابي Úجندوإ
‘ صضفوف إ÷ماعات إلدموية  ،منذ سضنة ويعت « Èكوميتي
«إلذي إلتحق بهم سضنة  ،2011وإحدإ من إلعناصضر إلنشضطة ‘
هذإ إلتنظيم إلرهابي.

ارهابيون التحقوا با÷ماعات اŸسشلحة
‘ قبضشة ا÷يشض
إل -ق-بضش ع-ل-ى إلره-اب-ي ÚخÓ-ل ع-م-ل-ي-ات إل-ت-مشض-ي-ط ت-ق-ود
إŸفارز إلمنية إ ¤إكتشضاف ﬂابئ إلسضلحة باإلضضافة إ¤
ورشض-ات تسض-ت-غ-ل ‘ صض-ن-اع-ة إŸت-ف-ج-رإت وإل-ق-ن-اب-ل وتسض-ت-ع-م-ل
كمخازن لÓفرشضة وإŸوإد إلغذإئية  ،حيث تدمر مباشضرة بعد
تفكيك إللغام إلتي –يط بها.
إسضÎج -عت م-ف-ارز إ÷يشش Ãخ-ت-ل-ف إل-ن-وإح-ي إل-عسض-ك-ري-ة،
إسضلحة معتÈة حربية منها وتقليدية  ،وحسضب حصضيلة شضهر
جويلية ،فإانه ما يقارب  83قطعة سضÓح ،ترإوحت ب16 Ú
بندقية 3 ،بندقيات رشضاشضة  1 ،FMبندقية رشضاشضة ديكتاريوف،
 1بندقية  7 ،3Gبندقية نصضف آإلية من نوع سضيمونوف1 ،بندقية
من نوع 3 ،FLGبندقية صضيد 11 ،رشضاشضا 5 ،بندقيات رشضاشضة

م-ن ن-وع كÓ-شض-ي-ن-كوف 3،رشض- -اشش ،RPK
1رشضاشش من نوع دوشضكا1،رشضاشش من نوع
1HERSTAمسضدسش رشضاشش 49,10MAT-
قاذف صضاروخي من نوع غرإد باإلضضافة
إ ¤جهاز تسضديد ،باإلضضافة إ ¤طائرة
دون طيار ،وﬂ 16زن تتعلق بالذخÒة.

اسشÎجاع  21937طلقة
من ﬂتلف العيارات
والقذائف ‘ اŸقدمة
وخ Ó-ل ه -ذه إŸدإه -م-ات إسضÎج-عت
م- - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -ارز إ÷يشش إل - - - - - - - - -ذخÒة
إŸسضÎجعة 21937ط-ل-ق-ات م-ن ﬂت-ل-ف
إلعيارإت 3 ،ثÓثة صضوإعق  142،قذيفة ،
 78قذيفة من هاون 14 ،قذيفة من نوع  50، 60PCN-قذيفة
من عيار  82ملم 50 ،قذيفة من عيار  82ملم  14 ،ماسضورة
لرإجمة صضوإريخ من عيار  120ملم 40 ،صضمامات 21 ،مشضعل
تسضتعمل ‘ إلليل إلضضاءة إلطرق 20،إلفتيل إلصضاعق»م»40،
كبسضولة كهربائية 8 ،قنابل تقليدية إلصضنع  ،باإلضضافة إ ¤كشضف
وت -دم 8 Òق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة إلصض-ن-ع ،و” إل-ع-ث-ور خÓ-ل ع-م-لية
إŸدإهمة على موإد متفجرة من بينها ما يقارب  0.76كلغ من
مادة إلديناميت  2.47،TNTمن إلرصضاصش ،وتوقيف  11مهربا.

توقيف  45تاجر ﬂدرات وتوقيف
 255منقب عن الذهب
إ ¤جانب ذلك “كنت مفارز إ÷يشش
من توقيف ما يقارب  45تاجر ﬂدرإت ،
وت- -وق -ي -ف  255م - -ن - -قب ع- -ن إل- -ذهب،
ب- -اإلضض- -اف- -ة إ ¤ت- -وق- -ي -ف  9أإشضخاصش،
وإلقبضش على ›رم ،كما ” حجز إجهزة
وع -ت -اد ﬂت -ل -ف ،ي -ت -ع -ل -ق ب -ال-كشض-ف ع-ن
إلذهب و‘ هذإ إلصضدد ” حجز 239

‘ عمليات قامت بها مفارز ا÷يشش والدرك

توقيف Œ 5ار ﬂدرات ومركبات بها مبلغ ما‹

‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلشضعبي بالتنسضيق مع
عناصضر إلدرك إلوطني ،يوم  01أإوت  2019بكل من
ت- -بسض -ة وسض -ط -ي -ف /ن.ع ،5.خ- - - - - -مسش (- - -Œ )05ار
ﬂدرإت وحجزت ( )21,6كيلوغرإم من إلكيف
إŸعالج وسضيارت )02( Úسضياحيت Úإضضافة إ ¤مبلغ
ما‹ يقدر بـ( 132.500.00دج).

..توقيف  4مهرب Úوحجز طائرة
بدون طيار مزودة بكامÒا
ف -ي -م -ا أإوق-فت م-ف-رزة أإخ-رى ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي
إلشض -ع -ب-ي ب-ت-ن-دوف /ن.ع ،3.أإرب - - - -ع ( )04م -ه -ربÚ
وحجزت مركبة رباعية إلدفع ومطرقة ( )01ضضغط
وثÓث ( )03هوإتف نقالة ‘ ،ح“ Úكن عناصضر

...وإانقاذ  9أاششخاصض عالقÚ
على م Ïقارب
و‘ ن -فسش إلسض -ي -اق ،أإح -ب -طت م -ف -ارز ل -ل-ج-يشش
إلوطني إلشضعبي ﬁاولت تهريب ( )9351لÎإ من
إل -وق -ود ب -ك-ل م-ن ت-بسض-ة وإل-ط-ارف وسض-وق أإه-رإسش
/ن.ع ،5.من جهة أإخرى“ ،كنت وحدة ◊رسش
إلسض-وإح-ل ب-عنابة/ن.ع ،5م- -ن إن- -ق- -اذ تسض- -ع- -ة ()09
أإشضخاصش من بينهم أإربعة ( )04أإطفال كانوإ عالقÚ
ع -ل -ى م Ïق-ارب ن-زه-ة ب-الشض-اط-ئ إلصض-خ-ري ك-اف
◊مر.

ق.و

“اثل  42ضضحية تسضمم للشضفاء بباتنة

غلق Óﬁت Œارية ورفع دعوى قضشائية ضشد اŸت ّسشببÚ

ق -رر وا‹ ب -ات -ن -ة ،ف -ري -د ﬁم -دي ،غ-ل-ق
م -ط -ع -م Úوﬁل ل -ب -ي -ع اŸث -ل-ج-ات ب-ح-دي-ق-ة
التسضلية والÎفيه اŸتواجدة ببلدية جرمة،
كما ” إايداع شضكوى لدى ا÷هات القضضائية
اŸعنية ،بسضبب تقد Ëوجبات غذائية غÒ
صض -ح -ي -ة ت -ه -دد الصض -ح -ة ال -ع -ام -ة م-ن ط-رف
أاصضحاب اŸطاعم اŸشضمعة با◊ديقة ،وذلك
ب -ع -د تسض -ج -ي -ل ح-ا’ت ل-تسض-م-م أازي-د م-ن 42
’عمار أاغلبهم أاطفال،
شضخصضا من ﬂتلف ا أ
زاروا ا◊ديقة للÎفيه والتسضلية.

باتنة :حمزة Ÿوششي

أإفاد مدير إلصضحة لولية باتنة ،عقب مغادرة 42
حالة من إŸوإطن ،ÚإŸسضتشضفى بعد تلقيهم للعÓج،
إثر تعرضضهم لتسضمم غذإئي ،أإنه ل يوجد أإي خطر
على صضحتهم ،مؤوكدإ تسضخ Òكل إإلمكانيات إŸادية
وإلبشضرية للتكفل بجميع إلضضحايا بكل من مسضتشضفى
ب -ات -ن-ة إ÷ام-ع-ي ،وإŸؤوسضسض-ة إلسض-تشض-ف-ائ-ي-ة إŸع-ذر،

م -ط -رق-ة ضض-غ-ط ‘ ،م-ا –ت-ل إÙج-وزإت إıت-ل-ف-ة،إل-نسض-ب-ة
إألك ،Èحيث ” ضضبط إك Ìمن  300مولد كهربائي 39 ،جهاز
كشضف إŸعادن 65 ،عربة 3 ،آإلت طحن إ◊جارة 7 ،مضضخات
لضضخ إŸياه إ÷وفية.
‘ إلسضياق ذإته حجزت مفارز إ÷يشش  43.77كلغ من
إل- -ك -ي -ف إŸع -ال -ج و 42491ق -رصش م -ن إ◊ب -وب إŸه -ل -وسض-ة،
باإلضضافة إ ¤موإد كل من إلتبغ وإلوقود وخليط من إلذهب
وإ◊جارة قدرتها إŸصضالح باŸهمةÃ ،ا فيها آإلت صضيد
إŸرجان وإألجهزة إلتي تتعلق بصضيده ‘ إعماق إلبحار ،كما
إوقفت مفارز إ÷يشش  468مهاجر غ Òشضرعي ‘ ،إل Èوإلبحر،
وإحباط ﬁ 179اولة هجرة غ Òشضرعية ،وأإنقذت  14شضخصضا
من موت ﬁقق ‘ إعا‹ إلبحار وب Úإلصضخور.

بفضضل ا’سضتغÓل ا÷يد للمعلومات

القاء القبضض على ا’رهابي «كوميتي» واكتششاف ﬂبأا أاسشلحة
‘ إطار مكافحة إإلرهاب وبفضضل إلسضتغÓل إ÷يد للمعلومات“ ،كنت مفرزة
للجيشش إلوطني إلشضعبي ،يوم أإمسش  31جويلية  2019بتمÔإسضت/ن.ع ،6.من إلقاء
إلقبضش على إإلرهابي «دﬁ .مد» ،إŸدعو «كوميتي» ،إلذي إلتحق با÷ماعات
إلرهابية سضنة  ،2011فيما كشضفت ودمرت مفرزة أإخرى للجيشش إلوطني إلشضعبي
قنبلة ( )01تقليدية إلصضنع بسضكيكدة/ن.ع.5.

...توقيف  27منقبا عن الذهب وحجز كلغ من الكيف اŸعالج

إل-درك إل-وط-ن-ي Ãي-لة/ن.ع ،5.م -ن ح -ج -ز ط-ائ-رة
بدون طيار مزودة بكامÒإ.

إلقريبة من مكان إلتسضمم.
بدوره وإ‹ باتنة ،فريد ﬁمدي ،كان قد نقل
رف -ق -ة أإعضض -اء إل -ل -ج -ن -ة إألم -ن -ي-ة إ ¤إŸسض-تشض-ف-ى
لÓطمئنان على صضحة إلضضحايا ،عقب تشضكيل خلية
أإزمة Ÿتابعة إلوضضع ،وإلتي كشضفت عقب إجرإء
–قيق ميدإ Êعلى أإن سضبب إلتسضمم نا œعن تناول
إŸصضاب Úلوجبة إلشضوإرما إلتي أإعدت ‘ ظروف
غ Òصضحية ،إضضافة إ ¤إسضتخدإم حليب فاسضد ‘
مكونات صضناعة إŸثلجات.
أإفاد ﬁمدي أإن إلتدخل إلسضريع لفرق إ◊ماية
إŸدنية وإŸصضالح إلصضحية ‘ ع ÚإŸكان للتكفل
ب- -ا◊الت ‘ أإحسض- -ن إل -ظ -روف م -ك -ن م -ن إن -ق -اذ
إŸوإطن Úوعدم فقدإن أإي حالة ،باسضتعمال تقنية،
إعادة إلتمييه ،حيث إسضتقبلت إŸؤوسضسضة إلعمومية
للصضحة إ÷وإرية إŸعذر جميع إ◊الت ‘ ،إلبدإية
ل-ي-ت-م –وي-ل  17ح-ال-ة إ ¤إŸسض-تشض-ف-ى إ÷ام-ع-ي،
ب - -ي - -ن - -م- -ا ” –وي- -ل  23ح - -ال - -ة إ ¤إŸؤوسضسض - -ة
إلسضتشضفائية بباتنة.

 3٥°ا÷زائر

 30°وهران

الثمن  10دج

‘ حصضيلة تفصضيلية قدمتها مفارز ا÷يشش

ق-دمت مصض-ال-ح ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي حصض-ي-ل-تها
لشضهرجويلية  ،2019حيث ادرجت كل العمليات التي
ق -امت ب -ه -ا م -ف -ارزه -ا ،ع Èال -ن -واح -ي ال -عسض -ك -ري -ة م -ن
م- -ك- -اف -ح -ة ا’ره -اب وال -تصض -دي ل -ل -ج -رÁة اŸن -ظ -م -ة،
Ãخ-ت-ل-ف اشض-ك-ال-ه-ا ،ول-ع-ل ت-وق-يف ا’رهابي ،Úيأاتي ‘
م- -ق -دم -ة اŸه -ام ال -ت -ي تسض -ع -ى م -ؤوسضسض -ة ا÷يشش رف -ق -ة
ا’سضÓ-ك ا’م-ن-ي-ة ا ¤اق-تÓ-ع-ه م-ن ج-ذوره ب-ت-جفيف
منابعه ،من عناصضر الدعم اللوجيسضتي.

 3٥°ا÷زائر

 30°وهران

و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني
إلشضعبي ،بجانت/ن.ع )27( ،4.منقبا عن إلذهب وضضبطت ( )11مولدإت كهربائية
و( )05مطارق ضضغط ،باإلضضافة إ ¤مركبت )02( Úرباعيتي إلدفع و( )08أإكياسش من
خليط إ◊جارة وخام إلذهب ‘ ،ح Úضضبط حرسش إلسضوإحل ( )28كيلوغرإم من
إلكيف إŸعالج بتلمسضان/ن.ع.2.

كاريكات /ÒعنÎ

31°

32°

france prix 1

مونولوج أام حوار؟!

^ أم Úبلعمري

كم كنت أإ“نى أإن تكون أإول خطوة تقوم بها ÷نة
إ◊وإر م -ب-اشض-رة ب-ع-د إسض-ت-ق-ب-ال-ه-ا م-ن ط-رف رئ-يسش
إلدولة عبد إلقادر بن صضالح ،هي فتح صضفحة رسضمية
على موإقع إلتوإصضل إلجتماعي للتعريف بنفسضها
وÃهامها للرأإي إلعام ومن ثمة إلتفاعل إŸباشضر مع
إ÷ميع ،كما كنت أإن تقوم عÈها ببث إجتماعاتها
على إŸباشضر لطÓع إلرأإي إلعام ووضضعه ‘ صضورة
ما تقوم به من جهة وإسضتقبال إآلرإء وإلجتهادإت
وإلرد عليها من جهة أإخرى وأإتصضور أإن هذإ إلتفاعل
Áكن أإن يضضع قاطرة إ◊وإر على إلسضكة وعلى ضضوء
ذلك Áكن –ديد إÙاور إلرئيسضية لهذإ إ◊وإر
وإألط -رإف إŸع -ن -ي -ة ب -ه وغÒه-ا م-ن إل-ن-ق-اط إل-ت-ي
Áكنها أإن –دد وتؤوطر هذإ إŸسضار حتى ل يبقى
›رد مصضطلح فضضفاضش أإوموضضوع عام؟.
ل يختلف إثنان أإن إلغاء إنتخابات  04جويلية كان
بسضبب غياب ضضمانات إلشضفافية وإلنزإهة ‘ هذإ
إŸوع-د إلن-ت-خ-اب-ي ل-ه-ذإ أإع-ل-ن إ÷م-ي-ع م-ق-اط-ع-ت-ه
وإلشضعارإت إلتي كان يرفعها إŸتظاهرون كل جمعة
كانت أإك Èمؤوشضر على أإنها كانت سضتكون إنتخابات
بدون ناخب Ú؟ لهذإ أإتصضور أإن إلرهان إألك Èلهذإ
إ◊وإر إلوطني إŸأامول هوإلوصضول إ ¤إقناع إلهيئة
إلناخبة بالذهاب إ ¤إلصضندوق وهذإ ل يتم عن
طريق وإÿطابات وإلشضعارإت ولكن ع Èإجرإءإت
عملية جدية Áكنها أإن تعيد للجزإئري Úإلثقة ‘
جدوى إلنتخابات وأإنها سضبيل إلتغي Òإلذي يطالبون
به منذ  5أإشضهر من إ◊رإك ،ماعدإ ذلك فسضيكون
هذإ إ◊وإر ›رد مسضار دون جدوى ومضضيعة للوقت
وإ÷هد ،لهذإ أإتصضور ومن باب إلسضتغÓل إألمثل
لهذإ إلوقت ،أإن دور ÷نة إ◊وإر ليسش توجيه دعوإت
ألعضضاء جدد من أإجل إلنضضمام إليها وما يرإفق
ذلك م - -ن ت - -خ - -وي - -ن ،ط- -ع- -ن أإو–ف- -ظ ع- -ل- -ى ت- -لك
إلشضخصضيات وغÒها وما يشضكل ذلك من تشضويشش
على إللجنة وعملها؟ بينما كان من إألجدر أإن تكون
إل -ب -دإي -ة ب -ت -وج -ي -ه دع -وإت إﬂ ¤ت -ل -ف إألط -رإف
ل -ل -ج -ل -وسش إ ¤إل -ط -اول -ة ،ع -ل -ى إع-ت-ب-ار أإن إŸه-م-ة
إلرئيسضية لهذه إللجنة هي لعب دور دور إŸسضّهل
لهذإ إ◊وإر؟.
أإعتقد أإن منطق «من حقي عضضوية إللجنة» إلذي
بدإ وإضضحا من خÓل إلعدد إلهائل Ÿن عÈوإ عن
رغبتهم ‘ إلنضضمام إليها تلميحا أإوتصضريحا وتÈير
ذلك بشضرعيات ﬂتلفة ،أإعتقد أإننا سضنجد أإنفسضنا
بصضدد «مونولوج» وليسش حوإر؟! .

