’داء ا◊كومة
‘ إاطار اŸتابعة اŸسصتمرة أ

بن صسالح يسستعرضض مع بدوي التحضسÒات ا÷ارية للدخول ا’جتماعي
0ـ
33ـــ0ـ
صصـــ

ISSN 1111-0449

G

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
الثÓثاء  0٥ذو ا◊جة  1440هـ اŸوافق لـ  0٦اوت 201٩م العدد 1٨01٧:الثمن  10دج اŸوقع ا إ

france prix 1

التعجيل بإاصصدار مرسصوم ’سصتدعاء الهيئة الناخبة ،أارخيلة لـ«الشصعب»:

çó
◊

خطاب الفريق ڤايد صسالح واضسح ‘ مراميه

@ «العصصيــــان اŸــــد »Êمطلب تطر‘
دعت إاليه أاطراف اسصتفادت من العصصــــابة
@ اŸرحلة ا’نتقالية فيها تيه وغ Òواضصحة اıــارج

‘ اطار التحقيق
اŸفتوح ‘ قضصايا فسصاد

إايداع ﬁمد الغازي
وعبد الغا ÊزعÓن
رهن ا◊بسض اŸؤوقت
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ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر ’ :ع ـ ـدوى
من السسودان
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اŸصصالح الصصحية تكّيف خدماتها مع ارتفاع درجات ا◊رارة

تدابـ Òاسستثنائيـة ’سستقبال ا◊ا’ت الطارئة
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وعكة صصحية حالت دون مشصاركته
‘ نهائي كأاسس الدرع اÒÿية

صسفقة ﬁرز ضسمن أاغل ـ ـى
الع ـ ـروضض  ‘ 10تـ ـ ـ ـاريخ
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برناوي :العودة باŸيداليات
من اŸشسـ ـ ـ ـاركة ‘ أالع ـ ـ ـ ـاب
ا’فـ ـريقي ـ ـ ـة الت ـ ـ ـزام
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يقصصدها الذين يعانون من آا’م الظهر والعظام

ا◊مامات الرملية بتاغيت ...طّب بديل لعÓج اأ’مراضض

«جميلة» على موعد مع الفن ا÷ميل
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سسهرة أاو ¤امتزج فيهـ ـ ـ ـا
الغناء ا÷زائري باللبناÊ
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الثÓثاء  ٠٦أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٥ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

حمام ‘ زيارة عمل
إأ ¤غردأية
ي- -ق- -وم وزي- -ر أŸوأرد أŸائ -ي -ة ع -ل -ي
ح -م-ام ي-وم أÿم-يسش 08أوت أ÷-اري
ب- -زي -ارة ع -م -ل إأ ¤و’ي -ة غ -ردأي -ة.
حيث يعاين مشصاريع ومنشصات ألقطاع
‘ أط -ار –سص Úأÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة،
وألتكفل باŸوأطن Úوتزويدهم بهذه
أŸادة أ◊يوية بعيدأ عن أ’نقطاع.

يوم –سشيسشي للوقاية
من حوأدث أŸرور
ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
ل- -و’ي- -ة أ÷زأئ -ر ،ي -وم أÿم -يسش 08
أوت أ÷اري ،يوما –سصيسصيا لتقدË
نصص-ائ-ح وإأرشص-ادأت م-ن أج-ل أل-ت-ق-ل-يل
م - -ن ح - -وأدث أŸرور.ي- -ن- -ظ- -م أل- -ي- -وم
أل- -ت- -حسص- -يسص- -ي ،لسص -ائ -ق -ي أ◊اف Ó-ت
وأŸسص -اف -ري -ن ب -اÙط -ة ألÈي-ة ل-ن-ق-ل
أŸسص- -اف- -ري -ن ب -اÿروب -ة أب -ت -دأءأ م -ن
ألسصاعة  10.00صصباحا.

بلخ Òوبن مسشعود
‘ زيارة عمل
إأ ¤بومردأسس
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إأجرأءأت ششرطية تسشهيلية Ÿرور أŸسشافرين ع ÈأŸوأنئ وأŸطارأت

«أألرندي» يعرضس
مقÎحاته للحوأر ألوطني
’مÚ
ي -ع -ق -د ع -ز أل -دي -ن م -ي -ه-وب-ي أ أ
’رن- -دي» ب -ال -ن -ي -اب -ة ،ن -دوة
أل- -ع- -ام لـ«أ أ
’ربعاء  07أوت أ÷اري
صصحفية يوم أ أ
لعرضش مقÎحات أ◊زب ومسصاهماته
‘ أ◊وأر ألوطني.
ت-ن-ظ-م أل-ن-دوة أل-ت-ي ت-عرضش خÓلها
أÙاور أل- -كÈى ل- -وث- -ي- -ق- -ة «أل- -ت- -ح -ول
أ÷م-ه-وري» ،ب-اŸق-ر أل-وط-ن-ي للتجمع ‘
ب - -ن ع- -ك- -ن- -ون ،أب- -ت- -دأءأ م- -ن ألسص- -اع- -ة
10.00صصباحا.

«مقاصشد وأسشرأر عيد
ألضشحى» ‘ ندوة ببومردأسس
’سصÓ-م-ي
ي -ن -ظ -م أŸرك -ز أل -ث -ق-ا‘ أ إ
ب-ب-وم-ردأسشÃ ،ن-اسص-ب-ة عيد أ’ضصحى
أŸب-اركﬁ ،اضص-رة دي-ن-ي-ة »:م-ق-اصص-د
’ضصحى» يوم أ’ربعاء
وإأسصرأر عيد أ أ
 07أوت أ÷اري ،أبتدأءأ من ألسصاعة
10.00صص-ب-اح-ا.ك-م-ا يشصارك أŸركز ‘
حصص - -ة أثÒي - -ة ب- -ا’ذأع- -ة أÙل- -ي- -ة
أبتدأءأ من ألسصاعة  11.00صصباحا.

«عيشس ألصشيف» من 11
جويلية إأ 31 ¤أوت أŸقبل
ي-ت-وأصص-ل ب-رن-امج «عيشش ألصصيف»
أل- -ذي ي- -ن- -ظ -م -ه أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي
’عÓم بكل من ألعاصصمة
للثقافة و أ إ
( ميناء سصيدي فرج)  ،ووهرأن ( قاعة
فندق أŸريديان) و قسصنطينة ( قاعة
أحمد باي)  ،وذلك إأ ¤غاية  31أوت
أ÷اري و ذلك ب- -دأي- -ة م- -ن ألسص- -اع -ة
 21:00مسصاءأ .
ي- -ح -تضص -ن مسص -رح أل -ه -وأء أل -ط -ل -ق
بسص - -ي - -دي ف- -رج سص- -ه- -رة ف- -ن- -ي- -ة ي- -وم
أÿم -يسش أل -ق -ادمÃ ،شص -ارك-ة ألشص-اب
عباسش  ،طارق ألقليعي وألشصاب زيو

لقاءأت سشياسشية
وهيكلية للجبهة ألوطنية
أ÷زأئرية هذأ ألششهر
ت - -ن - -ظ - -م أ÷ب - -ه - -ة أل - -وط - -ن- -ي- -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة «أف- -ن- -ا» ،سص- -لسص- -ل -ة م -ن
أل-نشص-اط ألسص-ي-اسص-ي وأل-ه-ي-ك-ل-ي وفق
رزن- -ام- -ة ﬁددة ب- -دءأ م- -ن  3أوت
أ÷اري .
أول ل - - -ق - - -اء خصصصش ل - - -و’ي- - -ات
ألشصرق ” بقاŸة أول أمسش .ويتبع
ب-ل-ق-اء و’ي-ات أل-غ-رب ي-وم  09أوت
بسص- -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسش ،ل -ق -اء و’ي -ات
ألوسصط يوم  17أوت باŸدية وأخÒأ
لقاء بو’يات أ÷نوب يوم  24أوت
و–تضصنه ورقلة.

’جرأءأت ألشصرطية ألتسصهيلية ’سصتقبال أŸسصافرين
Óمن ألوطني جملة من أ إ
إأتخذت أŸديرية ألعامة ل أ
من أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة باÿارج ألوأفدين إأ ¤أرضش ألوطن ع Èميناء أ÷زأئر  ،حيث يتزأمن
’جرأءأت ألتي أتخذتها
’جرأءأت تأاتي موأصصلة لتعزيز أ إ
وصصولهم مع حلول عيد أ’أضصحى أŸبارك ،هذه أ إ
أŸديرية ألعامة أŒاه أŸسصافرين ألوأفدين إأ ¤أرضش ألوطن خÓل موسصم أ’صصطياف .2019
شصهد ميناء أ÷زأئر ألعاصصمة صصبيحة أمسش ،مبادرة جوأرية “ثلت ‘ أسصتقبال ألباخرة ألقادمة من
مرسصيليا على متنها 1686مسصافر من أ÷الية أ÷زأئرية أŸقيمة باÿارج ،حيث ” ألوقوف على جملة
’جرأءأت تخصصيصش فرقة مبحرة ،
ألتسصهيÓت ألشصرطية ألتي تقدم لهم لدخولهم أرضش ألوطن ،من هذه أ إ
’جرأءأت ألÓزمة على م Ïألباخرة وكذأ ‡ر أخضصر خاصش بذوي أ’حتياجات أÿاصصة
تتكفل بالقيام با إ
وأل -ع -ج -زة وأل -نسص -اء أ◊وأم -ل ،م -ع أسص -ت -ع -م -ال أح -دث أل -ت -ق -ن -ي -ات وأل -وسص-ائ-ل ÿدم-ة أل-وأف-دي-ن إأ ¤أرضش
أل-وط-ن،رب-ح-ا ل-ل-وقت وت-وف Òأ÷ه-د ل-ل-وأف-دي-ن وع-ائÓ-ت-ه-م‡ ،ا خ-ل-ق شص-ع-ورأ ب-ال-رضص-ا وأ’سص-ت-حسصان ÷ل
’من ألوطني
ألوأفدين إأ ¤أرضش ألوطن ،وكذأ ذويهم ألذين كانوأ ‘ أسصتقبالهم،حيث ثّمنوأ جهود مصصالح أ أ
وأعتÈوأ هذه أÿطوة دلي Óعلى تطور أÿدمة ألعمومية ألتي تقدمها ألشصرطة أ÷زأئرية.
’جرأءأت Œسصد أيضصا ‘ أŸوأنئ وأŸطارأت ألوطنية ،بهدف تعزيز أÿدمة ألعمومية ومد جسصور
هذه أ إ
ألتعاون وألتوأصصل ب Úألشصرطة وأŸوأطن.Ú

أأوريدو تعلن عن تع Úمدير عام جديد ألوريدو أ÷زأئر
أوريدو تعلن عن تع Úمدير عام جديد لـ أوريدو أ÷زأئر ألدوحة،
أ÷زأئ- -ر ‘  04أوت  2019أع -ل -نت أوري -دو( شش.م .ق.ع) ورم -ز ت-دأول
 QA.ORDS:أليوم عن تع / Úنيكو’ي بيكرز مد يرأ عاما لـ أوريدو
أ÷زأئر.
وصصرح ألشصيخ سصعود بن ناصصر آأل ثا ( Êألرئيسش ألتنفيذي Ûموعة
/لسص-ي-دن-رح-ب-ي-ب-ا « :ب-ق-ول) أوري-دو ن-ي-ك-و’ي بيكرز ‹ نتمنيو وألنجاح
ألتوفيق ‘ هذه أŸرحلة ألهامة وألتي تشصيد تطورأت و–ديات جمة ‘
ق -ط -اع أ’تصص -ا’ت» .ول -دى ألسص -ي -د /ن-ي-ك-و’ي ب-ي-ك-رز خÈة ت-زي-د ع-ن
عشصرين عامًا ‘ قطاعات أ’تصصا’ت ومكاتب أ’تصصا’ت وتكنولوجيا
أŸعلومات .ICTO
و “ت -ع ن -ي -ك -و’ي Ãه -ارأت ق -ي -اد ة ك -بÒة ،وبسص -ج-ل ح-اف-ل ب-ت-ح-ق-ي-ق
ألنجاح ،وذلك من خÓل قيادت لعديد من ألشصركات متعددة أ÷نسصيات
‘ أوروبا وآأسصيا من بينها شصركة «دو تشش تيليكوم» ‘ أندونيسصيا و ألفيليب Úوفرنسصا وكذأ «تي ـ أون Óن»
’عمال من جامعة كولونيا بأاŸانيا.
ألفرنسصية .و حمل نيكو’ي شصهادة ‘ إأدأرة أ أ

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسش مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسش(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

ي -ق -وم وزي -ر أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي دأدة
م -وسص -ى ب -ل -خ ،Òغ -دأ أل-ثÓ-ث-اء ب-زي-ارة
ع -م -ل وت -ف -ق -د أ ¤ب -وم -ردأسش.يشص -رف
ب- - -ل- - -خÃ Òع- - -ي- - -ة وزي- - -ر ألسص- - -ي - -اح - -ة
وألصص-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-يدية عبـــــد ألقادر
ب-ن مسص-ع-ود ،ع-ل-ى م-رأسص-م أل-توقيع على
أت-ف-اق-ي-ة شص-رأك-ة وت-ع-اون م-ع مؤوسصسصات
م- -ت -خصصصص -ة ‘ أل -ف -ن -دق -ة وألسص -ي -اح -ة
ع -م -وم -ي -ة وخ -اصص -ة.ي -ج -ري أل -نشص -اط
باŸعهد ألوطني أŸتخصصصش ‘ ألفندقة
وألسص- -ي- -اح- -ة ب- -ال- -ك- -رم- -ة أب- -ت- -دأءأ م -ن
13.30سصا.

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسش(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

ملتقى وطني
إلطارأت «أألفÓن»
هذأ أألربعاء
يعقد حزب جبهة ألتحرير ألوطني
’ربعاء  07أوت أ÷اري ،أŸلتقى
يوم أ أ
Óط- -ارأت.أŸل- -ت -ق -ى أل -ذي
أل- -وط- -ن- -ي ل - -إ
’م Úأل- -ع- -ام ﬁم- -د
يشص - -رف ع - -ل - -ي- -ه أ أ
ج- -م- -ي- -ع- -ي ،ي- -ن- -ظ- -م ب- -اŸرأك -ز أل -دو‹
للمؤو“رأت عبد أللطيف رحال أبتدأءأ
من  08.00صصباحا.

«همسشات أندلسشية» ‘ «أوبرأ
أ÷زأئر » هذأ ألثÓثاء
ت -ن -ظ -م «أوب -رأ أ÷زأئ -ر ب -وعÓ-م
بسص -اي -ح» ،سص-ه-رة أل-ثÓ-ث-اء  06أوت
 ،2019حف Óفنيا بعنوأن »:همسصات
أندلسصية» .أ◊فل تنشصطه ،ألفنانة
نسص- -ري- -ن غ -ن -ي -م وم -ر Ëب -ن ع Ó-ل
أب- - - -ت- - - -دءأ م- - - -ن ألسص - - -اع - - -ة 19.30
مسص- - - -اء.ي- - - -درج أ◊ف- - - -ل ‘ أط - - -ار
ألنشصاطات ألثقافية لـ .2019

متحف أÛاهد يوأصشل تسشجيل
ألششهادأت عن ألثورة ألتحريرية
ينظم أŸتحف ألوطني للمجاهد
ألّلقاء أ÷ماعي أŸوسصع رقم ، 386
ي-وم  8أوت أ÷اري Ãق -ر أŸت -ح -ف
على ألسصاعة  10صصباحا .ويخصصصش
أل -ل -ق -اء Ÿوضص -وع أÿوف م -ن ت -ق-ل-د
أŸسص - -ؤوول - -ي - -ة وأ’ل - -ت- -زأم ب- -أادأئ- -ه- -ا
’سص-اسص-ي-ة
ب -إاخ Ó-صش م -ن أل-ع-وأم-ل أ أ
’‚اح ألثورة».
إ

إلع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسش(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألثÓثاء  06أأوت  2019م
ألموأفق لـ  05ذي ألحجة  1440هـ

لداء ا◊كومة
‘ إاطار اŸتابعة اŸسضتمرة أ

بن صسالح يسستعرضض مع بدوي ألتحضسÒأت أ÷ارية للدخؤل أ’جتماعي
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‘ اطار التحقيق اŸفتوح ‘ قضضايا فسضاد

03

إأيدأع ﬁمد ألغازي وعبد ألغا ÊزعÓن
رهن أ◊بسض أŸؤؤقت
اسضتمع اŸسضتشضار اÙقق لدى اÙكمة
العليا ،أامسس ،إا ¤الوا‹ السضابق لولية
الشض -ل-ف ﬁم-د ال-غ-ازي وال-وا‹ السض-اب-ق
ل -ولي -ة وه -ران ع -ب -د ال-غ-ا ÊزعÓ-ن ‘
إاطار التحقيق اŸفتوح ضضدهما ‘ قضضايا
فسض- -اد وأام -ر ب -إاي -داع -ه -م -ا ره -ن ا◊بسس
اŸؤوقت ،حسضب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي-ان ل-ل-ن-ائب
العام لدى هذه الهيئة القضضائية.
أأوضسح ذأت أŸصسدر أأنه «‘ إأطار ألتحقيق
أŸف -ت -وح ع-ل-ى مسس-ت-وى أÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا” ،
يوم 5أأغسسطسش  ،2019أ’سستماع من طرف
أŸسستشسار أÙقق إأ ¤ألغازي ﬁمد وأ‹
و’ية ألشسلف سسابقا أŸتابع بجنح طلب أأو
قبول موظف عمومي بشسكل مباشسر أأو غÒ
مباشسر مزية غ Òمسستحقة سسوأء لنفسسه أأو
لشس- -خصش آأخ- -ر أأو ك- -ي- -ان أآخ- -ر أ’دأء ع -م -ل أأو
أ’متناع عن أأدأء عمل ‡ن وأجباته ،تبديد

عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف
عمومي وأ’سستعمال على نحو غ Òشسرعي
لصس- -ا◊ه أأو لصس- -ال- -ح شس- -خصش أأو ك- -ي- -ان آأخ- -ر
‡تلكات عمومية عهد بها إأليه بحكم وظيفته
أأو بسسببها ،أسستغÓل ألنفوذ وإأسساءة أسستغÓل
ألوظيفة».
كما أسستمع أŸسستشسار أÙقق إأ ¤وأ‹
و’ي -ة وه -رأن سس -اب -ق -ا زع Ó-ن ع -ب -د أل -غ -ا،Ê
أŸتابع بجنح تبديد عمدي وبدون وجه حق
من طرف موظف عمومي وأ’سستعمال غÒ
ألشسرعي لصسا◊ه أأو لصسالح شسخصش أأو كيان
آأخر ‡تلكات عمومية عهد بها إأليه بحكم
وظيفته أأو بسسببها ،أسستغÓل ألنفوذ وإأسساءة
أسستغÓل ألوظيفة».
وقد أأصسدر أŸسستشسار أÙقق أأمرأ بإايدأع
أŸتهم Úرهن أ◊بسش أŸؤوقت حسسب ذأت
ألبيان.

خÓل شضهر جويلية اŸاضضي

تسسجيل قرأبة  200بناء بدون رخصسة بالعاصسمة
اسض -ت -ع -رضس رئ -يسس ال-دول-ة ،ع-ب-د
ال-ق-ادر ب-ن صض-ال-ح ،خÓ-ل اسض-ت-ق-ب-ال-ه
لول ،ن- -ور ال- -دي -ن
أامسس ،ل- -ل- -وزي- -ر ا أ
ب -دوي ،ال-ت-داب ÒالÓ-زم ات-خ-اذه-ا ‘
إاطار التحضضÒات ا÷ارية للدخول
الجتماعي اŸقبل ،حسضب ما أاورده
بيان لرئاسضة ا÷مهورية.
جاء ‘ بيان ألرئاسسة« :أسستقبل رئيسش
ألدولة ،عبد ألقادر بن صسالح،أأمسشÃ ،قر
رئ -اسس -ة أ÷م -ه -وري -ة ،أل -وزي -ر أأ’ول ،ن-ور
أل -دي -ن ب -دوي ،وذلك ‘ إأط -ار م -ت -اب -ع -ت-ه
أŸسستمرة أ’دأء أ◊كومة».
وأأضساف ذأت أŸصسدر أأن ألوزير أأ’ول
قدم ،خÓل هذأ أللقاء« ،عرضسا مفصسÓ
ح-ول أأ’وضس-اع أ’ق-تصس-ادي-ة وأ’ج-تماعية
ب -ال -ب Ó-د ،م -ع ت-ق-ي-ي-م ك-ل أل-ت-دأب ÒألÓ-زم
أت -خ -اذه -ا ‘ إأط-ار أل-ت-حضسÒأت أ÷اري-ة
ل-ل-دخ-ول أ’ج-ت-م-اع-ي أŸق-ب-ل م-ن ط-رف
أ◊كومة».
و‘ أÿتام« ،قدم ألوزير أأ’ول لرئيسش
أل- -دول- -ة ع -رضس -ا ح -ول “ث -ي -ل -ه ‘ ح -ف -ل

ت- -نصس- -يب أل- -رئ -يسش أŸوري -ت -ا Êأ÷دي -د،
ﬁمد ولد ألشسيخ ألغزوأ ،Êألذي أأقيم يوم
أÿميسش ألفارط ،بالعاصسمة نوأقشسوط.

تعي Úوإأنهاء مهام مسسؤؤولÚ
بؤزأرة ألعمل و وألضسمان
أ’جتماعي
ع Úرئ -يسش أل -دول -ة ،ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن
صس -ال -ح، ،أأمسش ،،م -رزأق غ -رن -اوط أأم -ي-ن-ا
ع-ام-ا ل-وزأرة أل-ع-م-ل وأل-تشس-غ-ي-ل وألضسمان
أ’ج-ت-م-اع-ي ،خ-ل-ف-ا Ùم-د خ-ي-اط ألذي
أأن -ه-يت م-ه-ام-ه ب-ن-فسش ألصس-ف-ة ،حسسب م-ا
أأورده بيان لرئاسسة أ÷مهورية.
و” أأيضسا بنفسش ألوزأرة تعي Úكل من :
 ﬁمد شسرف ألدين بوضسياف بصسفةمدير عام ألتشسغيل وأ’دماج.
 ﬁي ألدين وقنو Êبصسفة مدير عامألصسندوق ألوطني للتأام Úعن ألبطالة.

 عبد ألقادر جابر بصسفة مدير عامألوكالة ألوطنية للتشسغيل.
 ﬁم -د م -وي -دي بصس -ف -ة م -دي -ر ع -امÓعضس-اء ألصس-ن-اع-ي-ة
أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي ل  -أ
وملحقاتها.
 رشسيد لطاوي بصسفة مدير عام هيئةألوقاية من أأ’خطار أŸهنية ‘ نشساطات
ألبناء وأأ’شسغال ألعمومية وألري.
كما ” إانهاء مهام السضادة :
 ﬁم- -د زي -دي بصس -ف -ة م-دي-ر ع-امللتشسغيل وأ’دماج إ’حالته على ألتقاعد
بناء على طلبه.
 ﬁمد حمودي بصسفته مديرأ عاماللصسندوق ألوطني للتأام Úعن ألبطالة.
 أاحمد رضضا زقادي بصسفته مديرأعاما للوكالة ألوطنية للتشسغيل بالنيابة.
 فيصضل وقنو Êبصسفته مديرأ عاماÓعضس-اء ألصس-ن-اع-ي-ة
ل -ل -دي -وأن أل -وط -ن-ي ل -أ
وملحقاتها.

–تضضنها جوهانسضبورغ ما ب Úة 02و 10اوت ا÷اري

›لسض أأ’مة يشسارك ‘ أجتماعات أللجان ألدأئمة للŸÈان أإ’فريقي
يشض- - - - - - - - - -ارك ›لسس الأم- - - - - - - - - -ة ‘
اج-ت-م-اع-ات ال-ل-جان الدائمة للŸÈان
الإف -ري-ق-ي خÓ-ل ال-فÎة اŸم-ت-دة م-ا
ب  2 Ú- - - - - -و 10اأوت ا÷ - - - - - -اري
ب -ج -وه -انسض -ب -ورغ ب -ج-ن-وب اف-ري-ق-ي-ا،
حسضب م -ا اأف -اد ب -ه اأمسس ،ب -ي-ان ل-ذات
اÛلسس .

وحسسب أل- - -ب- - -ي - -ان ف - -ان ›لسش أ’م - -ة
سسيكون ‡ث ‘ Óهذه أ’جتماعات بعضسو
›لسش أ’أمة وعضسو ألŸÈان أ’إفريقي
عبد ألقادر موÿلوة.
و تناقشش ÷نة ألشسوؤون ألنقدية وأŸالية
ل -لŸÈان أ’إف -ري-ق-ي أل-ت-ي ي-ح-وز ب-وÿل-وة
على عضسوية فيها عدة موأضسيع من بينها

دور ألŸÈاني Úأ’أفارقة ‘ تنفيذ أأجندة
أ’–اد أ’إف -ري -ق -ي ل -ع-ام  2063وأأهدأف
أل-ت-ن-م-ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة وت-دق-يق أ’أدأء على
أل -رق -اب -ة وأŸسس -األ -ة أإ ¤ج -انب م -رأج -ع-ة
ميزأنية ألŸÈان أ’فريقي لعام
 2020وأإدأرة أŸال -ي -ة أل -ع-ام-ة وأإع-دأد
ألتقارير.

سضجلت مصضالح أامن ولية ا÷زائر من
خ Ó-ل ف -رق شض-رط-ة ال-ع-م-ران وح-م-اي-ة
البيئة خÓل شضهر يوليو اŸنصضرم قرابة
 200تدخل خاصس بإا‚از بناءات بدون
رخصضة ،مع إازالة  21مفرغة عشضوائية
ل -رم -ي ال -ن-ف-اي-ات ،حسض-ب-م-ا ج-اء امسس ‘
لمني.
بيان عن ذات ا÷هاز ا أ
أوضس -ح أل -ب -ي -ان أن -ه و ‘ أط-ار أل-ت-دخÓ-ت
أÿاصس-ة ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أل-ع-م-رأن وح-ماية
حة بو’ية أ÷زأئر أ ¤جانب
ألبيئة وكذأ ألصس ّ
ﬁارب- - -ة أ÷رÁة ‘ أأ’وسس - -اط أ◊ضس - -ري - -ة
ل -ت -وف Òأأ’م -ن و أÙاف -ظ -ة ع-ل-ى ‡ت-ل-ك-ات
أŸوأطن  ،فقد ” ألشسهر أŸنصسرم تسسجيل
ت-دخÓ-ت ت-خصش أŸسس-اسش ب-ق-وأع-د أل-ع-م-رأن
وتطه Òألطريق ألعام من قبل فرقة شسرطة
ألعمرأن ألتي سسجلت ( ) 195تدخ Óيتعلق
ب -إا‚ازأت ب -ن -اءأت ب-دون رخصش م-ع تسس-ج-ي-ل
( )04ت -دخ Ó-ت ح -ول ع -دم م -ط -اب -ق -ة أل-ب-ن-اء
لرخصسة ألبناء أŸسسلمة  ،و( )126تدّخل متعّلق
بالتجارة غ Òألشسرعية.
أأم-ا ف-ي-م-ا ي-خصش ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة ‘ شسّ -ق-ها
أŸتعلق بتسسي Òألنفايات ومرأقبتها وإأزألتها ،
” إأحصساء ( )497تدّخل “حور حول
فقد ّ
رم -ي وإأه -م -ال أل-ن-ف-اي-ات أأو رفضش أسس-ت-ع-م-ال
نظام ألنفايات أŸوضسوع من طرف ألهيئات

أŸعنية ،أ ¤جانب ( )254تدّخل حول إأيدأع أأو
رمي أأو إأهمال ألنفايات ألهامدة ألناŒة عن
أسستغÓل أÙاجر وأŸناجم وأأشسغال ألهدم
وألبناء وألÎميم.
كما سسجلت نفسش ألفرقة خÓل ذأت ألفÎة
( )49تدخل متعلّق بإاعاقة ألطريق ألعام بوضسع
أأو ترك موأد من شسأانها أأن “نع حرية أŸرور
أأو Œعله غ Òآأمن ،أ ¤جانب ( )36تدخل
متعلق بإالقاء أأو وضسع ‘ ألطريق ألعمومي
أأقذأر أأو مياه قذرة أأو أأي موأد أأخرى يؤودي
سسقوطها إأ ¤إأحدأث ضسرر آأو تتصساعد منها
روأئح كريهة ضسارة بالصسحّة .باإ’ضسافة إأ¤
إأزأل - -ة ( )18م- -وق- -ع وم- -ف -رغ -ة غ Òشس -رع -ي -ة
بالتنسسيق مع ألسسلطات أÙلية.
و أضس- -اف أل- -ب- -ي- -ان أن -ه و ب -خصس -وصش شس ّ-ق
ألنظافة وألصسحّة ألعمومية فقد سسجلت ذأت
أŸصسالح ( )09حا’ت رمي ◊يوأنات ميتة
وفضسÓت ذأت مصسدر حيوأ Êوعدم إأتÓفها
عن طريق ألدفن آأو ألÎميد.
أأم- - -ا ‘ ج- - -انب أŸسس- - -اح- - -ات أÿضس- - -رأء
وحمايتها وتنميتها فقد أأحصست فرق حماية
أل-ب-ي-ئة ( )07ت -دخ Ó-ت ت -خصش وضس -ع ن -ف-اي-ات
وفضسÓت ‘ مسساحات خضسرأء خارج أأ’ماكن
أأو ألÎأت - -يب أıصسصس- -ة وأŸع- -ي- -ن- -ة ل- -ه- -ذأ
ألغرضش،يضسيف ألبيان.

–ت تاث Òا◊رب التجارية ب Úامريكا والصضÚ

أسسعار ألنفط تنخفضض أ 61.39 ¤دو’ر

ان -خ -فضضت أاسض-ع-ار ال-ن-ف-ط أامسس وسض-ط
ﬂاوف م -ن ت -راج -ع ال-ط-لب ع-ل-ى اÿام
لم-ريكي ،دونالد
ب-ع-دم-ا ق-ال ال-رئ-يسس ا أ
ترامب ،إانه سضيفرضس رسضوما على مزيد
م-ن ال-واردات الصض-ي-ن-ي-ة‡ ،ا ق-د يصض-عد
ح- -رب- -ا Œاري- -ة ب Úأاك Èاق -تصض -ادي -ن ‘
العا.⁄
وه -ب-ط م-زي-ج ب-رنت  50سس -ن-ت-ا أأو ‘ 0،8

أŸائ - - - -ة إأ 61،39 ¤دو’ر ل -لÈم -ي-ل ب-ح-ل-ول
ألسساعة  00،29بتوقيت غرينتشش .وترأجع خام
ألقياسش أأ’مريكي غرب تكسساسش ألوسسيط 24
سس -ن -ت -ا أأو  ‘ 0،4أŸئ- - - - -ة إأ 55،42 ¤دو’رأ
للÈميل.
وت- -ؤوث- -ر أ◊رب أل- -ت- -ج- -اري- -ة ع -ل -ى أل -ن -م -و
أ’ق- -تصس -ادي ،أأ’م -ر أل -ذي ي -ؤودي إأ ¤خ -فضش
ألطلب على ألسسلع أ’أولية مثل ألنفط.

دار اŸقاولتية لتلمسضان:

إأنشساء  32مؤؤسسسسة مصسغرة من طرف ألطلبة
أاحصضت دار اŸق-اولت-ي-ة ÷ام-ع-ة «أاب-ي ب-ك-ر
بلقايد» بتلمسضان إانشضاء  32مؤوسضسضة مصضغرة
من طرف الطلبة ما ب Úأاواخر  2017و نهاية
اŸوسض-م ا÷ام-ع-ي اŸن-قضض-ي حسض-ب-م-ا علم اليوم
الثن Úلدى مسضؤوو‹ هذه اŸؤوسضسضة للتعليم
العا‹.
وأأوضسح نائب مدير أ÷امعة أŸكلف بالعÓقات
أÿارج- -ي- -ة ع- -ب- -د أل- -ل -ط -ي -ف م -ق -ن -ون -ي -ف ل -وأأج أأن
ت- -خصسصس- -ات ه- -ذه أŸؤوسسسس- -ات أŸصس- -غ -رة شس -م -لت
أل -ف Ó-ح -ة و ألصس -ي -د أل -ب -ح -ري و صس -ن -اع-ة أأ’غ-ذي-ة
ألزرأعية وأÿدمات و ألطاقة وأأ’شسغال ألعمومية و
ألبناء موزعة ع Èبلديات تلمسسان و أŸنصسورة و
مغنية و ألغزوأت و بوحلو و أأو’د ميمون و وأحدة
بو’ية ألبليدة و أأخرى بو’ية ألبويرة.
وأأضساف أأن  29مؤوسسسسة من ب Úألعدد أإ’جما‹
” إأنشساؤوها بقرضش من ألوكالة ألوطنية لدعم تشسغيل
ألشسباب و  2ضسمن قرضش من ألوكالة ألوطنية لتسسيÒ

ألقرضش أŸصسغر و وأحدة بتمويل ذأتي.
وذكر مقنونيف أأن دأر أŸقاو’تية ÷امعة أأبي
بكر بلقايد لتلمسسان ترتكز مهامها على مرأفقة
أل -ط -ل -ب -ة أ÷ام -ع -ي Úم -ن-ذ ألسس-ن-ة أأ’و’ ¤ك-تشس-اف
م -ي -ول -ه -م وأه -ت-م-ام-ات-ه-م ن-ح-و ب-عضش أل-ت-خصسصس-ات
أŸه -ن -ي -ة و ت -ط -وي -ر ل -دي -ه -م أل -ف -ك -ر أŸق -او’ت-ي و
–فيزهم على خلق مؤوسسسسات مصسغرة بعد حصسولهم
على ألشسهادة و كيفية تسسيÒها وألÎويج للمنتوج و
تسس -وي -ق -ه و ك -ذأ ت -دري -ب -ه-م ع-ل-ى ط-رق أل-ب-حث ع-ن
ألوظيفة.
ك -م -ا تسس-م-ح ل-ل-ط-ل-ب-ة ب-اŸشس-ارك-ة ‘ ع-دة دورأت
ت-ك-وي-ن-ي-ة وأŸسس-اب-ق-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ق-او’تية «إأ‚از
أ÷زأئر» ألتي “كن ألناجح Úفيها من أŸشساركة
‘ مسس -اب -ق -ت -ي «أ‚از أŸغ-رب أل-ع-رب-ي» ث-م «إأ‚از
ألعرب» وفق ذأت أŸسسؤوول ألذي أأبرز أأنه ” تنظيم
خÓ- -ل شس- -ه -ري ي -ون -ي -و و ي -ول -ي -و أŸاضس -ي ÚدورتÚ
ت -ك -وي -ن -ي -ت Úح -ول ط -رق خ -ل -ق م-ؤوسسسس-ات مصس-غ-رة

بالتنسسيق مع جمعية «إأ‚از أ÷زأئر» أıتصسة ‘
أŸقاو’تية وقد سسمحت
بتأاهيل أأربعة مشساريع ‘ ألفÓحة و ألصسناعات
أل -غ-ذأئ-ي-ة Áث-ل-ه-ا  10ط -ل -ب-ة م-ن ج-ام-ع-ة ت-ل-مسس-ان
للمشساركة ‘ أŸسسابقة ألوطنية «إأ‚از أ÷زأئر»
أأوأخر ألعام أ÷اري.
ك-م-ا سس-ت-ق-وم دأر أŸق-او’ت-ي-ة ÷ام-ع-ة «أأب-ي ب-ك-ر
ب -ل -ق -اي -د» ب -إارسس -ال ع -دد م -ن أل -ط -ل -ب -ة ‘ ﬂت-ل-ف
ألتخصسصسات للمشساركة مع بدأية ألعام أŸقبل ‘
«أأكادÁية أ’خÎأعات ألعربية» بدولة قطر ،وفق
ذأت أŸصس - -در أل - -ذي أأشس- -ار أ ¤أأن- -ه خÓ- -ل أل- -ع- -ام
أŸاضسي –صسل  3طلبة من جامعة تلمسسان على
أحدى أŸرأتب ألعشسرة أأ’و ‘ ¤هذه أŸسسابقة.
وذكر نفسش أŸصسدر من جهة أأخرى ،أأنه ” تكوين
خÓل ألثÓث سسنوأت أŸاضسية ،عدة أأسساتذة حول
ألفهم أŸؤوسسسساتي ‘ إأطار برنامج «ألتوظيف» ما
ب Úج- -ام- -ع -ة ت -ل -مسس -ان و أŸك -تب أل -دو‹ ل -لشس -غ -ل

وأŸم -ول م -ن ط-رف سس-ف-ارة ب-ري-ط-ان-ي-ا ‘ أ÷زأئ-ر
وألذي سسمح ‘ ما بعد بتلق Úألطلبة طرق ألبحث
عن ألشسغل و –ديد أŸهن أŸناسسبة لكل طالب.
للتذك ،Òفإان دأر أŸقاو’تية ÷امعة أأبي بكر
بلقايد بتلمسسان تأاسسسست سسنة  2013و شسرعت ‘
عملية أŸرأفقة و ألتحسسيسش و ألتكوين منذ بدأية
 2017و تشسرف طيلة ألسسنة أ÷امعية على تكوين
أل- -ط -ل -ب -ة ‘ ›ال أŸق -او’ت -ي -ة Ãع -دل ي -وم‘ Ú
أأ’سسبوع بتقد Ëدروسش نظرية حول تطوير ألثقة
بالنفسش و درأسسة ألسسوق و قانون أأ’عمال و إأدأرة
أŸشساريع و غÒها إأ ¤جانب تنظيم أأبوأب مفتوحة
لفائدة ألطلبة أ÷دد
أ◊اصسل Úعلى ألباكالوريا و لقاءأت –سسيسسية
مباشسرة مع ألطلبة ع 8 Èكليات و منتديات.
وي -رت -قب أأن يسس -ت -ه -دف ب -رن-ا›ه-ا أل-ت-حسس-يسس-ي
مسس -ت-ق-ب Ó-تÓ-م-ي-ذ أل-ط-وري-ن أŸت-وسس-ط و أل-ث-ان-وي
لتنمية روح أŸقاو’تية لديهم.
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البعثة ا÷زائرية تؤودي دورها للتكقل با◊جاج ا÷زائريÚ

ﬂطط وطني لتام Úاحتياجات  30يوما مسستقبÓ

اأكد وزير الطاقة واŸناجم «ﬁمد
ع- - - -رق- - - -اب»  ،اأمسس ،خ- - - -لل زي - - -ارة
ت-ف-ق-دي-ة ق-ادت-ه ا ¤ع-اصشمة الششرق
ا÷زائ - - -ري ،اأن م - - -رك- - -ز ت- - -خ- - -زي- - -ن
اÙروق-ات ال-ك-ائ-ن ب-ب-ن-وارة ل-ن-فطال
يعت Èمن اأهم اŸراكز على اŸسشتوى
ال-وط-ن-ي ،ل-ت-خ-زي-نه Ÿا يفوق  3األف
م ، 3مذكرا انه اأك ÈاŸراكز افريقيا
ل -ل -م -واد ال -بÎول -ي -ة اŸك -ررة وال -ذي
سشيدعم كثÒا عمليات التمويل لكل
م-ن-اط-ق ال-ب-لد ،ه-ذا اŸرك-ز ال-ذي له
قدرة التخزين توؤمن احتياجات 30
يوما ‘ اŸنطقة الششرقية.
ب- -فضش- -ل ه -ذا اŸرك -ز سش -ي -ت -م Œسش -ي -د
الهدف الوطني الذي تصشبوا اإليه ا◊كومة
وال -رام -ي ل-ت-خ-زي-ن  30ي - -وم م - -ن اŸواد
البÎولية التي يحتأجهأ اŸواطن ‘ حيأته
اليومية ،ووفقأ للعمليأت التي يقأم بهأ
ع -ل -ى اŸسش-ت-وى ال-وط-ن-ي سش-ي-ت-م ا◊صش-ول
على  30يومأ كتخزين مقأرنة ل 12يوم
كقدرة تخزين وهو اŸعمول به حأليأ.
وششدد عرقأب على اأن العمليأت التي
تقوم بهأ نفطأل وطنيأ سشيتم الوصشول ا¤
 18ي-وم-أ ك-ق-درة ت-خ-زي-ن ،ووف-ق ﬂط-ط
العمل الذي وضشعته الششركة سشتصشل اإ¤
 30يومأ كمخزون وطني مع نهأية سشنة
 ،2023م -وؤك -دا ع -ل-ى اأن اأه-م-ي-ة ال-ت-خ-زي-ن
تكمن ‘ اإعطأء اأمأن اأك Ìللتخزين حتى
ل نقع مسشتقب ‘ Óضشغط و نقصس التموين
بأŸواد البÎولية.
و‘ ندوة صشحفية اأكد الوزير ،اأن عملية
السشتÒاد للمواد البÎولية التي قدرت
ب 4مÓي Òدولر توقفت نهأئيأ سشنة 2018
 ،حيث اصشبحت كل اŸواد تنتج من طرف

سشونأطراك ،مأ يعني –قيق السشتقÓلية
‘ ه - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذا اÛأل ،مششÒا اإ ¤اأن
التحدي اŸرفوع ‘ السشنوات القأدمة هو
ال -وصش-ول ل 30ي -وم م-ن ال-ت-خ-زي-ن ل-ت -أمÚ
عمليأت التمويل لكل وليأت الوطن وحتى
جنوبنأ الكب.Ò
اأمأ فيمأ يخصس فأتورة السشتهÓك ،
ف- -ق- -د اأك- -د ع- -رق- -أب  ،اأن اأوق -أت ال -ذروة
و–دي -دا ي -وم  07ج-وي-ل-ي-ة الفأرط سشجل
اسشتهÓك كب Òللطأقة مأ نسشبته 15الف
و 133ميغأواط مقأرنة مع السشنة الفأرطة
ب  13األف و 400ميغأواط .،وهذا بسشبب
درجة ا◊رارة اŸرتفعة واŸسشجلة على
اŸسشتوى الوطني ،سشيمأ منأطق الششمأل
وا÷نوب ،اإل اأن السشتثمأر التي قأمت به
سش -ون -ل -غ -أز ع Èال-ق-ط-ر ا÷زائ-ري ج-ع-لت
التغطية مكتملة وبدون خلل.
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى –دث ال- -وزي -ر ع -ن
الÈنأمج الوطني للتخزين ،حيث وصشلت

ا÷زائ -ر ل -ل -ك -ف -أءة اŸط -ل -وب -ة م-ن خÓ-ل
ﬁطة منجزة ع Èكأفة الÎاث الوطني
وب -نسش -ب-ة  400م -ي -غ -أواط م -ن ال-ط-أق-أت
اŸت- - -ج- - -ددة اأصش- - -ب- - -حت الشش - -رك - -ة “لك
م -وؤه Ó-ت ك -بÒة م -ن م-ه-ن-دسش Úوت-ق-ن-يÚ
Ÿبأششرة جل العمليأت وعلى مسشتوى كأفة
القطر ا÷زائري ،موؤكدا اأن ا÷زائر
اليوم “لك برنأمج وطني ب 5األف و600
ميغأواط مدروسس ومعمول به ع Èكأفة
الششركأت الفأعلة وعلى راأسشهأ سشونلغأز
التي سشتوقع عقود تقدر ب 50ميغأواط ‘
هذه الأيأم لإ‚أز  50ميغأواط Ÿنأطق
ا÷ن -وب ،سش -ي -م -أ واأن ﬁط -أت ال-ك-ه-رب-أء
›ملهأ تششتغل بأŸأزوت والآخر بألغأز
ال -ط-ب-ي-ع-ي ،وب-ت-وف 50 Òم-ي-غ-أواط سش-يتم
ت-ع-م-ي-م اسش-ت-ع-م-أل ال-طأقة الششمسشية ،هذا
ومسشتقب5 Óاألف و 600ميغأواط كÈنأمج
لغأية  2028سشينجز بكفأءات ومعدات
جزائرية.

أاششادت بنوعية انتاج مصشنع ع ÚالكبÒة بسشطيف

“ازيرت« :عهد اسستÒاد اإلسسمنت انتهى والتصسدير –د رفع
ق - - -امت ،أامسس ،وزي - - -رة الصش- - -ن- - -اع- - -ة
واŸن -اج -م ،ج -م -ي -ل -ة “ازي -رت ،ب -زي-ارة
ع- -م- -ل- -ي- -ة وت- -ف- -ق- -دي -ة قصشÒة ع -اي -نت
مششاريع القطاع بسشطيف،حيث اسشتهلت
زي -ارت -ه -ا ب -ال-ت-وج-ه إا ¤وح-دة صش-ن-اع-ة
السشمنت بع ÚالكبÒة ،ششرق عاصشمة
ال - -ولي- -ة ،وال- -ت- -اب- -ع- -ة Ûم- -ع اسش- -م- -نت
ا÷زائ -ر ،ح-يث ع-اي-نت وح-دات اŸصش-ن-ع
لنتاج .
وخطي ا إ

سسطيف :نورالدين بوطغان
أاك -دت ال -وزي -رة ،ب -أŸن-أسش-ب-ة ،إان مصش-ن-ع
السش -م -نت ‘ م -رح -ل -ة ن -وع -ي -ة ،خ-أصش-ة ب-ع-د
حصش-ول-ه ،م-ؤوخ-را ع-ل-ى شش-ه-أدت ،Úم-ن م-راك-ز
م- -ت- -خصشصش- -ة م- -ن- -ه -أ م -رك -ز ب -حث أام -ري -ك -ي
متخصشصس ‘ مطأبقة اŸواد البÎولية عن
م -ن -ت -وج شش -رع ف -ي -ه اŸصش -ن -ع ،وه-و السش-م-نت

البÎو‹ ،كمأ –صشلت الششركة على ششهأدة
لنوعية التسشي. Ò
وذك - -رت “أزي - -رت  ،أان إان - -ت - -أج اŸصش- -ن- -ع
سشيؤودي إا ¤تقليصس كب ‘ ÒاسشتÒاد السشمنت

من اÿأرج ،حيث تسشتورد بÓدنأ  200أالف طن
سشنويأ ،وبألتأ‹ تخفيضس السشتÒاد Ãأ ل يقل
عن  30مليون دولر ،بأعتبأر ان الطن الواحد
م -ن ه -ذه اŸأدة ي -ق -در م -ب-ل-غ-ه ب  150دولر
أامريكي،وان طأقة إانتأج اŸصشنع ،خأصشة بعد
حصشوله على الششهأدة ،سشتسشمح بألتصشدير ا¤
اÿأرج ،وخأصشة ا ¤ليبيأ اÛأورة.
كمأ واصشلت الوزيرة زيأرتهأ بتفقد مصشنع
إان -ت -أج ال-ع-جÓ-ت ل-ل-م-رك-ب-أت ال-ت-أب-ع لشش-رك-ة/
ايريسس ‘ /إاطأر اسشتثمأر خأصس كلف مبلغ
 18مليأر دج ،وهو الثألث إافريقيأ بعد مصشر
وجنوب افريقيأ ،وهو مصشنع سشيصشدر كميأت
من إانتأجه إا ¤اÿأرج ،إاضشأفة ا ¤مسشأهمته
الفعألة ‘ تنششيط صشنأعة اŸركبأت ببÓدنأ ،
وكأنت الوزيرة قد تلقت عرضشأ عن النششأط
السشتثمأري والصشنأعي بألولية خÓل بداية
زيأرتهأ.

النششاط البششري السشبب الرئيسشي للحرائق ب٪95

إاتÓف اك Ìمن  9آالف هكتار من الغابات منذ جوان الفارط
شش - -ك - -ل ال - -نشش - -اط ال - -بشش - -ري السش - -بب
ال -رئ-يسش-ي ◊رائ-ق ال-غ-اب-ات خ-لل ه-ذه
الصش-ائ-ف-ة ع Èال-وط-ن م-تسش-ب-با ‘ اتلف
أاك Ìم- -ن  9آالف ه -ك-ت-ار بسش-بب 1.246
بؤورة حريق ما ب Úالفا— جوان و  4أاوت
 ،2019حسش-ب-م-ا أاوضش-ح-ه أامسس،ب-ا÷زائ-ر
ال -ع -اصش -م-ة اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-غ-اب-ات ،ع-ل-ي
ﬁمودي.
خÓل ندوة صشحفية حول حصشيلة حرائق
ال -غ -أب -أت خ Ó-ل فصش -ل الصش -ي -ف ،أاوضش-ح ذات
اŸسشؤوول ان « 95بأŸأئة من هذه ا◊رائق لهأ
عÓقة مبأششرة بألنششأط البششري».
وترد من ب Úهذه النششأطأت حرائق التÍ
ي-تسش-بب ف-ي-ه-أ ب-عضس ال-فÓ-ح Úل-ت-زوي-د الÎبة
ب -أألسش -م -دة Ùأصش -ي -ل -ه -م اŸق -ب -ل -ة وت -رب -ي-ة
اŸواششي واŸفرغأت العششوائية التي Áكن أان
تؤودي إا ¤حرائق و كذا األششخأصس الذين ل
يطفئون النÒان بعد حفلة ششواء ‘ الغأبة.
و ‘ رده خÓل لقأء صشحفي على سشؤوال
يتعلق بأقبأل اŸواطن Úعلى فحم اÿششب
لتÈير عدد ا◊رائق ،أاوضشح ﬁمودي أانه من
اŸسشتحيل حرق الغأبة للحصشول على فحم
اÿششب.

و ب- -خصش- -وصس ال -ع -ق -أر ال -ف Ó-ح -ي ،أاوضش -ح
اŸسشؤوول أان ا◊رائق يسشببهأ مواطنون على
أاراضشي من ملكيتهم تششكلت فيهأ غأبة بعد أان
” ه- -ج -ره -أ،وأاضش -أف «◊د اآلن ⁄ ،نسش -ج -ل
حألت تلبسس بأ◊رق العمدي للغأبة».
و ‘ هذا الششأن ،ذكر ذات اŸسشؤوول أان
اŸديرية العأمة للغأبأت “لك نظأم انذار
يتمثل ‘ مركز حراسشة على مسشتوى كل ولية.
وأاشش - - -أر ذات اŸسش - - -ؤوول إا ¤ان- - -ه «Áك- - -ن
للمواطن ÚإاطÓق انذار ع Èالرقم األخضشر
اŸتوفر على مسشتوى مركزية اŸديرية العأمة
للغأبأت».

تيزي وزو األك Ìتضسررا
بـ  1.480هكتار
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى تشش Òأارق -أم اŸدي -ري -ة
العأمة للغأبأت إا ¤انه من ب 9.004 Úهكتأر
ع Èكأمل الÎاب الوطني مسشت النÒان 2.363
هكتأر من الغأبأت ( )%26و  2.530هكتأر من
األدغأل ( )%28و  4.111هكتأر من األحراشس
(.)%46

للعلم فإأن  38ولية من ب 40 ÚاŸعنية
Ãخطط الوقأية و اŸكأفحة قد مسشتهأ نÒان
الغأبأت حيث فقدت أاربع وليأت أاك Ìمن 500
هكتأر من الغأبأت .ان الولية األك Ìتضشررا
هي تيزي وزو ب  1.480هكتأر و مأ ›موعه
 196بؤورة حريق.
و احتلت ولية ع Úالدفلى اŸركز الثأÊ
ب 1.191هكتأر و  56بؤورة حريق تليهأ ولية
تيسشمسشيلت ب  1.161هكتأر و  34بؤورة حريق
ثم بجأية ب  1.037هكتأر و  87بؤورة.
و تشش -ك -ل ال -ولي -أت األرب-ع نسش-ب-ة  %53م -ن
حرائق الغأبأت التي اندلعت مأ ب 1 Úيونيو و
 4اغسشطسس Ã 2019سشأحة اجمألية قجرت
ب  4.769هكتأر من الغأبأت اŸتلفة.
و سشجلت  23ولية ‘ ذات السشيأق حصشيلة
أاقل من  100هكتأر و سشبع وليأت مأ ب101 Ú
هكتأر و  300هكتأر و سشت وليأت مأ ب301 Ú
و  500ه- -ك -ت -أر و  4ولي- -أت أاخ -رى ف -أقت
حصشيلتهأ عتبة  500هكتأر.
و حسشب اŸنأطق اتلفت ا◊رائق 5.599
هكتأر من الغأبأت ‘ منطقة وسشط البÓد
( )%62و  2.577هكتأر ‘ ششرق البÓد ( )%29و
 828هكتأر بألغرب (.)%9

لوقاف
أاكد وزير الششؤوون الدينية وا أ
يوسشف بلمهدي امسس بجدة (السشعودية)
ج-اه-زي-ة ال-بعثة ا÷زائرية لسشتكمال
م -وسش -م ا◊ج ب -ال -ن-ظ-ر ا ¤ا÷ه-ود ال-ت-ي
ب - -ذلت ◊د السش- -اع- -ة ‘ ك- -ل م- -ن ج- -دة
واŸدينة اŸنورة ومكة اŸكرمة.
ششدد الوزير ‘ تصشريح لوأاج لدى زيأرته
Ÿك- -تب شش- -ؤوون ا◊ج- -أج Ãرك- -ز ج- -دة ع -ل -ى
«أاه- -م- -ي- -ة ا÷ه- -ود م- -ن أاج -ل رف -ع ال -ت -ح -دي
بأŸششأعر بكل منى وعرفة ومزدلفة وهو مأ
ي- -ح- -ت- -أج إا ¤م -زي -د م -ن ا◊رصس م -ن ط -رف
ا÷ميع».وحث ذات اŸسشوؤول على «التفأ‘ Ê
خدمة ا◊جأج خÓل رحÓت العودة وفق مأ
يعطي النطبأع الدائم على النجأح الذي Áيز
موسشم ا◊ج ا◊أ‹ «.
و‘ سش -ؤوال بشش -أن ح -ج -أج اÛأم-ل-ة أاع-ل-ن
ال -وزي -ر «ال -ت-ك-ف-ل ال-ت-أم ب-ت-أششÒات اÛأم-ل-ة
لفأئدة ا◊جأج الذين “ت معأ÷ة ملفأتهم
من قبل الديوان الوطني للحج و العمرة «.
ورفضس ال- -وزي- -ر ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -ق ع- -ل- -ى ب -عضس
اإلششأعأت التي تنأقلتهأ بعضس وسشأئل اإلعÓم
و وسش-أئ-ل ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-أع-ي ال-ت-ي أافأدت
بطرد ا◊جأج من اŸطأرات.
وب -خصش -وصس إام-ك-أن-ي-ة رف-ع حصش-ة ا◊ج-أج
ا÷زائري ‘ ÚاŸوسشم اŸقبل ذكر بلمهدي
ان» ا÷زائ - -ر ج- -ددت ال- -ط- -لب والسش- -ل- -ط- -أت
السشعودية تعكف على دراسشة هذا اŸلف كون
ان م -ك -ة ك -أنت تشش -ه -د ‘ السش-ن-وات السش-أب-ق-ة
ورشش -أت ت -وسش -ع-ة ول-ه-ذا  ⁄ي-ت-م Œسش-ي-د ه-ذا

اŸششروع  »،مششÒا إا ¤أان ا÷زائر طألبت
بزيأدة  2000تأششÒة إاضشأفية ليصشل العدد ا¤
أاك Ìمن  38.000تأششÒة.

نشسوب حريق بأاحد فنادق ا◊جاج
ا÷زائري Úدون تسسجيل خسسائر
نششب سش -ه -رة أامسس األح -د ح -ري -ق ب -ف-ن-دق
«النوال الذهبي» بششأرع غزة Ãكة اŸكرمة
(السشعودية) التأبع للديوان الوطني للسشيأحة
والسشفأر دون تسشجيل أاية خسشأئر بششرية.
و‘ تصش - -ري - -ح ل - -وأاج أاوضش - -ح م- -دي- -ر ا◊ج
ب -أل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ج و ال-ع-م-رة إاب-راه-ي-م
مقدور ان «ا◊أدث ‚م عن ششرارة كهربأئية
Ÿكيف هوائي بأحد الفنأدق التي يقيم فيهأ
ا◊جأج ا÷زائري.« Ú
وأاكد ذات اŸتحدث أانه «” إاخمأد ا◊ريق
و ⁄تنجم عنه أاية خسشأئر بششرية على اعتبأر
ان ا◊ج -أج ال -ذي -ن ي -ق -ي -م -ون ب -غ -رف -ة ك -أن -وا
متواجدين بأ◊رم ألداء الصشÓة «.
وم -ن ج -ه -ت -ه ق -أل ‡ث-ل ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
للسشيأحة و األسشفأر بلجودي عبد الوهأب أانه
” إاعأدة إاسشكأن ا◊جأج واجÓء اغراضشهم.
و لفت ا ¤ان ا◊ريق اششتعل ‘ سشتأئر
ال- -غ- -رف -ة ال أان -ه ” Œنب ان -تشش -أره ل -ل -غ -رف
اÛأورة مششÒا إا ¤أان هذا الفندق يعد من
ب Úأاك Èالفنأدق Ãكة حيث يقيم فيه 1200
حأج جزائري.

لرهاق
–ت تأاث Òالتعب وا إ

وفاة ثÓثة حجاج جزائري Úبالبقاع اŸقدسسة

ت- - - -و‘ أاول أامسس ث- - - -لث - - -ة ح - - -ج - - -اج
جزائري Úبالبقاع اŸقدسشة (السشعودية)
لÒتفع بذلك عدد الوفيات ا ¤أاربعة،
حسش -ب -م -ا أاك -ده مصش -در دب-ل-وم-اسش-ي ل-وأاج
اليوم الثن.Ú
قأل رئيسس البعثة القنصشلية ا÷زائرية Ãكة
اŸكرمة السشف Òعبد القأدر حجأزي ان المر
يتعلق ب» عبد القأدر بن تومي اŸولود ‘ 30
ينأير  ‘ 1959السشأنية بوهران الذي تو‘
Ãسش -تشش -ف-ى ال-ن-ور Ãك-ة اŸك-رم-ة اث-ر سش-ك-ت-ة
قلبية».
وأاضشأف حجأزي ان اŸتوفية الثأنية هي
«فتيحة بهلول من مواليد  18فÈاير 1977
ب-ب-وق-أدي-ر ب-ولي-ة الشش-ل-ف ب-ن-فسس اŸسش-تشش-فى
التي توفيت هي األخرى بسشكتة قلبية» ،مششÒا
ا ¤ان سش- -بب ال- -وف- -أت Úي- -ع- -ود ا ¤ال- -ت- -عب و
اإلرهأق.

و ذك- -ر ان ا◊أل- -ة ال- -ث -أل -ث -ة ه -ي «ا◊أج -ة
عششأشس ذهبية من مواليد سشنة  1938ببلدية
قجأل دائرة العلمة ولية سشطيف التي توفيت
Ãسشتششفى األنصشأر بأŸدينة اŸنورة» لفتأ
ا ¤دخولهأ اŸسشتششفى منذ عدة أايأم كونهأ
«كأنت تعأ Êمن مششأكل حأدة ‘ التنفسس».
أاوضش -ح ال -دب -ل -وم-أسش-ي ا÷زائ-ري «م-ن-ح-ن-أ
الÎخيصس للسشلطأت السشعودية بدفن جثأمÚ
هؤولء ا◊جأج بحضشور مرافقيهم».
وأاشش -أر إا« ¤ان -خ -ف -أضس ع -دد ال -وف-ي-أت ‘
صش-ف-وف ا◊ج-أج ا÷زائ-ري Úم-ق-أرن-ة ب-ن-فسس
الفÎة ‘ اŸوسشم اŸأضشي التي سشجلت حوا‹
 16حألة وفأة».
Œدر اإلششأرة إا ¤انه بهذه الوفيأت الثÓثة
يرتفع عدد ا◊جأج ا÷زائري ÚاŸتوف Úا¤
أاربعة أاششخأصس حيث كأن قد تو‘ األسشبوع
اŸأضشي حأجأ من ولية غليزان .

لمثل للنفايات
موضشوعها ا◊فاظ على البيئة والتسشي Òا أ

الوكالة الوطنية للنفايات تطلق حملة « لوحات فنية بأانامل بيئية»

الشش- - - -عب  ‘ /اإط- - - -ار ت- - - -ن- - - -ف- - - -ي - - -ذ
اإسشÎاتيجية وزارة البيئة والطاقات
اŸت-ج-ددة ،اŸت-ع-ل-ق-ة بنظافة اÙيط،
اأط-ل-قت ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نفايات
ح-م-ل-ة وط-ن-ي-ة –م-ل شش-ع-ار «لوحات
ف -ن -ي-ة ب-اأن-ام-ل ب-ي-ئ-ي-ة» ،واŸت-م-ث-ل-ة ‘
ت -ن -ظ-ي-م ورشش-ات رسش-م ل-وح-ات ف-ن-ي-ة
للأطفال الذين تÎاوح اأعمارهم ما
ب 06 Úو 12سشنة.
و” ت  - - -أط Òالأط - - -ف - - -أل اŸشش - - -أرك‘ Ú
الورششأت من قبل فنأنÎﬁ Úف Úمن اأجل
اعداد لوحأت فنية حول موضشوع ا◊فأظ
على البيئة والتسشي Òالأمثل لنفأيأتهم.
‘ اأوﬁ ¤ط- -أت- -ه- -أ ،ن- -ظ -مت ال -ورشش -أت
الثÓث على مسشتوى ا◊ديقة النبأتية للحأمة
«حديقة التجأرب «بأ÷زائر العأصشمة ،وذلك

ع- -ل- -ى م -دار ي -وم Úم -ن -ذ اأول اأمسس، ،ح -يث
ع- -أ÷ت ع- -دة م- -واضش- -ي- -ع م -ن -ه -أ م -أ ت -ع -ل -ق
ب -أل -ت -وع -وي -ة ح-ول اإدارة ال-ن-ف-أي-أت وح-م-أي-ة
ال-ب-ي-ئ-ة،و ت-ع-ل-م ال-ت-ق-ن-ي-أت الأو ¤لسش-ت-خدام
ال -ده -أن الأك-ري-ل-ي-ك-ي ،ب-ألإضش-أف-ة اإ ¤ورشش-ة
عمل تنفيذ اللوحأت الفنية ،و تبعت هذه
ال -ورشس ب -ح -ف-ل ت-وزي-ع ا÷وائ-ز ع-ل-ى اأفضش-ل
ثÓثة لوحأت.
و ب- -ر›ت ع- -دة ﬁط- -أت اأخ- -رى خ Ó-ل
موسشم الصشطيأف على مسشتوى وليأت ششرق
وغ- -رب ال- -بÓ- -د ،ك- -م- -أ سش- -تصش -ل اإ ¤ولي -أت
ا÷نوب ابتداء من ششهر اأكتوبر القأدم.
و تهدف الوكألة من تنظيم هذه الورششأت
ه - -و –سش - -يسس الأط - -ف - -أل لضش- -رورة ت- -ب- -ن- -ي
اŸم -أرسش -أت الصش -دي -ق -ة ل -ل -ب -ي-ئ-ة م-ن خÓ-ل
التسشي Òالأمثل لنفأيأتهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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التعجيل بإاصسدار مرسسوم لسستدعاء الهيئة الناخبة ،أارخيلة لـ»الشسعب»:

خطاب الفريق قايد صشالح واضشح ‘ مراميه منذ البداية

العدد
1801٧

05

أاكدت مشساركة أابناء ا÷الية باÿارج ‘ اŸشساورات

هيئة ا◊وار تعقد أاول لقاء غدا اأ’ربعاء مع ‡ثل Úعن ا◊راك

^ ““العصشيان اŸد ““Êمطلب تطر‘ دعت إاليه أاطراف اسشتفادت من العصشابة
^ اŸرحلة ا’نتقالية فيها تيه وغ Òواضشحة اıارج
يرى اÿب ‘ Òالقانون الدسستوري
ع -ام -ر أارخ -ي -ل-ة ،ضس-رورة ال-ت-ع-ج-ي-ل
ب -إاصس -دار م -رسس -وم ث -ا Êلسس -ت -دع -اء
لجراء
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخبة ،للتحضس Òإ
النتخابات التي سستسسفر عن اختيار
رئيسس جديد تكون له الشسرعية ‘
ف-ت-ح ك-ل اŸل-ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-فسساد،
مشسÒا إا ¤أان ال- - - - -عصس - - - -ي - - - -ان اŸدÊ
ه -وم -ط-لب ت-ط-ر‘ ت-دع-ول-ه أاط-راف
اسستفادت من العصسابة.

سسهام بوعموشسة
أاك- -د أارخ- -ي- -ل- -ة ‘ تصس -ري -ح ه -ات -ف -ي لـ
«الشس- -عب» أان ف- -ه- -م خ- -ط -اب ن -ائب وزي -ر
ال- -دف- -اع أال- -وط -ن -ي رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس
الوطني الشسعبي الفريق أاحمد قايد صسالح
نلتمسسه من خÓل ردة فعل الشسارع قائ« Ó
ان خطاب هذا ا’خ Òكان دائما واضسحا
‘ مراميه ،والتزامه با◊وار والتمسسك
با◊ل الدسستوري».
وأاضساف أان دعوة القيادة العليا للجيشس
ي -ق-اب-ل-ه-ا رف-ع م-ط-الب اŸت-ح-دث Úب-اسس-م
ا◊راك ،إا ¤مطلب تطر‘ وهوالعصسيان
اŸد Êوهذا معناه  ،اÿروج عن سسلطة
السسلطات القائمة ودعوة الشسعب Ÿواجهة
اŸصسالح اأ’منية والعسسكرية  ،وقال أايضسا
أان طرح العصسيان اŸد Êجاء كتصسعيد
Óسسف ’ يوجد إادراك
لبعضس القوى ،ول أ
من ﬂتلف شسرائح اÛتمع أا÷زائري
لهذا ‚د البعضس ينادي بالعصسيان اŸدÊ
ويدعوله  ،وح Úتسسأاله عن معنى هذا
ال- -ط- -رح ’ Œد ل- -دي- -ه أاإ’ج- -اب- -ة أاضس -اف
أارخيلة.
‘ هذه النقطة أاشسار اÿب ÒالقانوÊ
إا ¤أانه منذ  10جويلية Á 2019كن القول

أاننا كنا ‘ مرحلة خارج الدسستور  ،وكان
م -ن اŸف -روضس اسس -ت -خ -راج م-رسس-وم آاخ-ر
’سستدعاء الهيئة الناخبة ‘  9جويلية ،
وحسسبه فإاننا ‘ هذه ا◊الة من الصسعب
أان ندرج ذلك ‘ إاطار الدسستور.
دعوة القوى السسياسسية ا◊ريصسة على
اسستقرار اÛتمع وتدعيم الهيئة الناخبة
وأاوضسح أانه على مسستوى اÿطاب ⁄
نخرج عن الدسستور وفيه “سسك با◊ل
ال- -دسس -ت -وري ه -ذا اأ’خ Òأاول خ -ط -وة ل -ه
ه-وق-ي-ام رئ-يسس ال-دول-ة ب-اسس-ت-دع-اء الهيئة
الناخبة من جديد ،وحسسبه أان أاحسسن حل
ه- -وتسس- -ري- -ع ع- -م- -ل- -ي- -ة ات- -خ- -اذ ال -ت -دابÒ
اŸدروسس-ة إ’ج-راء ان-ت-خ-اب-ات واسس-ت-دعاء
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -اخ-ب-ة  ،و’ب-د ع-ل-ى م-ؤوسسسس-ة
ا÷يشس أان ت - -دع - -وال - -ق- -وى السس- -ي- -اسس- -ي- -ة
ا◊ريصس- -ة ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ق- -رار اÛت- -م -ع،
وت-دع-ي-م ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة وك-ذا ال-ت-ع-جيل

ب-إاصس-دار م-رسس-وم ’سس-ت-دع-اء ه-ذه ال-ه-ي-ئة
و–ضس Òل -ل -وث -ائ -ق اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ن -ظ-ي-م
ا’نتخابات.
ويرى ﬁدثنا ضسرورة انتخاب رئيسس
ج-م-ه-وري-ة ج-دي-د ،ت-ك-ون ل-ه الشس-رع-ية ‘
فتح كل اŸلفات  ،مشسÒا إا ¤أاننا حاليا
ن -ع -رف ال -ب -داي -ة ل-ك-ن ال-ن-ه-اي-ة ف-ي-ه-ا ت-ي-ه
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ذي -ن ي -ط -ال -ب -ون ب -اŸرح-ل-ة
ا’نتقالية.
و‘ رده عن سسؤوال حول الذين يطالبون
ب- -إاط Ó-ق سس -راح اŸسس -ؤوول ÚاŸع -ت -ق -ل،Ú
أاوضسح أارخيلة أانه يجب التمييز ب Úمعتقل
الرأاي الذي Áكن طرحها وب ÚاŸعتقلÚ
الذين Áثلون رؤووسس الفسساد ،قائ Óأان
هناك عملية غايتها اسسÎجاع ثقة الشسعب
ا÷زائ - -ري ،واسسÎج - -اع ث - -روات ال- -بÓ- -د
ووقف عملية النزيف ا’قتصسادي.
م -ن ي -خ -رج -ون ل -لشس-ارع ويشس-ارك-ون ‘
ا◊راك هم أاذناب العصسابة
وأاضساف اÿب Òأان الذين يدعون غياب
عدالة مسستقلة ويطالبون بإاطÓق سسراح
رم- -وز أال- -فسس -اد وط -رح ك -ل اŸل -ف -ات م -ن
جديد معناه أانه سستكون له نتيجة عكسسية
وهي العفوالتام على كل من أاباح لنفسسه
العبث باŸال العام ،مشسÒا إا ¤أان أاغلبية
م- -ن ي- -خ- -رج- -ون ل- -لشس -ارع ويشس -ارك -ون ‘
ا◊راك ه - - -م م- - -ن أاذن- - -اب ال- - -عصس- - -اب- - -ة
واŸسس -ت -ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا وك-ذا م-ن أاق-ارب-ه-م
الذين يصسنعون ا◊دث ،ومن اŸفروضس
ت- -ع- -ري- -ت- -ه -م م -ن ط -رف أاج -ه -زة اأ’م -ن ،
وباŸقابل تأاسسف اıتصس القانو Êعن
غ- - - -ي- - - -اب دور اÛت - - -م - - -ع اŸد Êم - - -ن
ال -ت -ن-ظ-ي-م-ات واأ’ح-زاب وا÷م-ع-ي-ات‘ ،
ا◊ديث والتنديد بالفسساد ودعم ما تقوم
به العدالة .

بر›ت ÷نة ا◊وار والوسساطة عقد
أاول اجتماع لها مع ‡ثل Úعن ا◊راك
لرب-ع-اء Ãق-ره-ا اŸؤوقت،
الشس -ع-ب-ي غ-دا ا أ
وأاع - - -ل - - -نت إاشس - - -راك أاب- - -ن- - -اء ا÷ال- - -ي- - -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ‘ اÿارج ضس- - -م- - -ن مسس- - -ار
لزم - - -ة
اŸشس - - -اورات ال - - -واسس - - -ع - - -ة ◊ل ا أ
السسياسسية التي تشسهدها البÓد ‘ ،حÚ
شسرعت الهيئة ‘ دراسسة تشسكيلة ÷نة
ا◊كماء واÈÿاء.

جÓل بوطي
قررت الهيئة حسسب بيان لها،أامسس ،تلقت
«الشس -عب» نسس -خ -ة م-ن-ه وضس-ع ب-رن-ام-ج رزن-ام-ة
ج -و’ت ا◊وار ال -ت -ي ت-ن-ط-ل-ق م-ع ‡ث-ل Úع-ن
ا◊راك الشس -ع -ب -ي ،وه-وأاول اج-ت-م-اع ت-ق-وم ب-ه
الهيئة منذ اسستحداثها ‘ ،ظل تأاكيدها على
إاشسراك كل الفاعل ‘ ÚاŸشسهد الوطني ضسمن
جلسسات ا◊وار للخروج من اأ’زمة السسياسسية.
كما قررت اللجنة السسياسسية التابعة لهيئة
ا◊وار بعد اجتماعها بحضسور منسسق الهيئة
ك- -ر Ëي -ونسس –ت رئ -اسس -ة ع -م -ار ب -ل -ح -ي -م -ر
وأاعضساء اللجنة ‡ثلﬂ ‘ Úتار بن سسعيد
وب -ق -اط ب-رك-اﬁ Êم-د دراسس-ة تشس-ك-ي-ل-ة ÷ن-ة
ا◊ك -م -اء واÈÿاء ،إاضس -اف -ة إا ¤ا’تصس -ال م-ع
عناصسر ا÷الية الوطنية باÿارج ‘ كل مناطق
العا .⁄وهوما نادى به عديد ا÷زائري‘ Ú
وقت سسابق.
وتتزامن بداية اŸشساورات مع الفاعل‘ Ú
السس -اح -ة ال -وط -ن -ي -ة م -ع ت -أاك -ي -د ه-ي-ئ-ة ا◊وار
والوسساطة إاشسراك كل الذين قدموا مقÎحات

سس -اب -ق -ة ◊ل اأ’زم -ة السس -ي-اسس-ي-ةÃ ،ا ‘ ذلك
فعاليات اÛتمع اŸد ،Êالتي أاصسدرت وثيقة
شس -ام -ل -ة ◊ل اأ’زم -ة  ،وال -ت -وج -ه إا ¤م -رح-ل-ة
انتقالية ،معتمدة لقاء ع Úالبنيان أارضسية ’
غبار عليها ‘ ا’سستجابة Ÿطالب ا◊راك
الشسعبي.
وللخروج من ا’نسسداد ا◊اصسل ‘ السساحة
الوطنية بر›ت هيئة ا◊وار والوسساطة أاول
لقاء لها مع ‡ثل Úعن ا◊راك الشسعبي الذي
يعت Èالشسريان اأ’ول ◊ل اأ’زمة مع اسستمرار
رف -ع اŸت-ظ-اه-ري-ن لشس-ع-ارات ت-ط-الب ب-رح-ي-ل
رم -وز ال -ن -ظ -ام السس -اب -ق ،وب -دء مسس -ار ج-زائ-ر
جديدة ‘ ،ظل تثمﬁ Úاربة الفسساد التي
تقوم بها العدالة منذ  22فيفري اŸنصسرم
اسستجابة لدعوات ا◊راك الذي يسستمر ‘ مد
يده للسسلطة الفعلية والوقوف معها ◊ل اأ’زمة
السس - -ي - -اسس - -ي- -ة ‘ اق- -رب وقت وال- -ت- -وج- -ه اإ¤
انتخابات رئاسسية شسفافة يختار فيها الشسعب
قائده بكل حرية.
ل -ك -ن ‘ م -ق -اب-ل ذلك ت-واج-ه ه-ي-ئ-ة ا◊وار
–ديات مشساركة واسسعة من الفاعل ،Úحيث
ذك- -رت ‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م -اء
اŸسسلم Úا÷زائري Úإانها  ⁄تؤوكد مشساركتها
النهائية بعد ‘ جلسسات ا◊وار ،وقال رئيسس
ا÷معية عبد الرزاق قسسوم ‘ بيان أاول أامسس،
أان ا÷م -ع-ي-ة م-ا ت-زال ت-ن-ت-ظ-ر ت-ه-ي-ئ-ة اأ’ج-واء
اÓŸئ -م -ة واŸط -ل -وب -ة ،اŸت -م-ث-ل-ة ‘ ح-م-اي-ة
مطالب ا◊راك الشسعبي ورفع التضسييق على
اŸتظاهرين ،وجددت “ ،سسكها Ãبدأا ا◊وار
ك-أاسس-ل-وب حضس-اري وسس-ل-م-ي ،وال-وسس-يلة اŸثلى
للخروج من اأ’زمة.

Óزمة السسياسسية
للخروج بأارضسية وحلول ل أ

اإ’عÓن عن تنظيم الندوة الششعبية اŸسشتقلة 24أاوت ا÷اري
أاع - - -ل - - -ن اÿب Òال - - -دو‹ ‘ ال - - -ت - - -ن - - -ظ- - -ي- - -م
وال- -تشس- -ري -ف -ات ب -ن سس -دي -رة ج -اب -ر ،أامسس ،ع -ن
ت -ن-ظ-ي-م ال-ن-دوة الشس-ع-ب-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ‘ 24اوت
اŸق- -ب -ل Ãشس -ارك -ة 450شس- -خصس -ي -ة م -ن وخÈاء
لوضساع
وشسباب من 12دولة أاجنبية ◊لحلة ا أ
السس-ي-اسس-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا ال-بÓ-د ،وال-ت-ي تقتضسي
اŸرور إا ¤م -رح-ل-ة اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ب-ال-ت-واف-ق ع-ل-ى
خريطة طريق لتجسسيد مبدأا السسلطة الشسعبية
‘ دولة القانون اŸنشسودة .

خالد بن تركي
أاوضسح اÿب ÒخÓل نزوله ضسيفا على فوروم اÙور
اليومي بسساحة أاول ماي أان البحث الذي أاجري عÈ
48و’ية والذي ” التحضس Òله منذ 4اشسهر هواجتهاد
مبني على اسستشسارة أاهل ا’ختصساصس وبحث أ’ك Ìمن
50ق -ان -ون ان-ت-خ-اب-ات ال-ت-ي تصس-ن-ف-ه-م اŸن-ظ-م-ات غÒ
ا◊كومية اŸعهودة على مراقبة العملية والتي خلصس
فيها ان الشسعب يرفضس اسستحقاق تشسرف عليه بقايا
رموز النظام السسابق وإالزامية البحث عن وجوه ترقى
بالقبول والÎحيب الشسعبي -خاصسة يضسيف أاŸتحدث
ان قاعدة صسياغة نصس قانو ÊلÓنتخابات تسستدعي
مبدأا ا◊ياد.
وأاكد بن سسديرة ان ا◊ياد الضسامن الوحيد لعدم
انحياز ا’نتخابات إا ¤طرف آاخر وإاشسراك ا÷هاز
القضسائي اŸسستقل والÎكيز عليها وحمايتها بإاشسراف
‡ث-ل-ي الشس-عب ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وم-راق-ب-ت-ه-ا إا ¤غ-اية
اعÓن النتائج لتمك Úالشسعب من اختيار رئيسسه وبإاتباع
العديد من اÿطوات .
وأاو ¤اÿطوات التي يؤوكد عليها مشسروع الندوة
الشسعبية اŸسستقلة انطÓقه من القاعدة الذي يعني
Óشس-راف ع-ل-ى ا’ن-ت-خابات واختيار
ت-زك-ي-ة م-ن-دوب Úل -إ
مندوب Úعلى مسستوى التجمعات السسكانية وضسرورة

Óشسراف على اŸركز ا’نتخابي وكل
تفرغهم التام ل إ
اŸراحل التنظيمية وان يتعهد
ب- -ع -دم الÎشس -ح ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسسية واÙلية والتشسريعية
- -Ÿدة 5سس -ن -وات ،وك-ذا –دي-د
م-ه-ام-ه-م ن-ي-اب-ة ع-ن التجمعات
السسكانية من خÓل اإ’شسراف
ع-ل-ى م-راك-ز ا’ن-ت-خابات رفقة
م-ن ت-ع-ي-ن-ه-م ال-ل-ج-ن-ة اŸسستقلة
وت -زك -ي -ت -ه -م ع -ل-ى مسس-ت-وى ك-ل
ب-ل-دي-ة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى عضس-وية
الندوة الشسعبية اŸسستقلة .
ويتضسمن اŸشسروع أايضسا –ديد مهام أاعضساء الندوة
الشسعبية اŸسستقلة ودور اأ’حزاب واÛتمع اŸدÊ

والشس-خصس-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة وأاعضس-اء ال-ل-ج-نة
اŸنضس- -م- -ة ل -ل -ن -دوة ،م -ع –دي -د
ت-اري-خ وم-ك-ان ان-ع-ق-اده-ا ◊م-اية
اŸشس- - -روع م- - -ن ال- - -ت - -ه - -دي - -دات
واŸؤوام- - -رات ووضس - -ع اأ’ه - -داف
التي تعت Èملك للشسعب و’ يحق
أ’ي جهة أان تتبناه .
ب -دوره -ا خ -بÒة ‘ ال -ت -ح-ك-ي-م
الدو‹ عمروسس فاطمة الزهراء
راف-عت أ’ج-ل ال-ت-جسس-ي-د ال-ف-ع-ل-ي
ل-ل-م-ب-ادرة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ج-م-ع
الشسمل وإاعطاء نفسس للجزائر لكن بإاشسراك الشسباب
والسسماح له بوضسع بصسمة للمسساهمة ‘ بناء ا÷زائر
Óزمة السسياسسة وا◊راك الشسعبي الذي
وإايجاد حل ل أ

عرضض 12مقÎحا
◊ماية ا’نتخابات
و“ك Úالششعب
من اختيار رئيسشه

اسستمر على مدار 24اسسبوعا
وشسدد عبد الكر Ëعزيزي خب Òدو‹ ‘ هيكلة
م -ؤوسسسس -ات اŸه -ام اإ’نسس -ان -ي -ة ع -ل -ى ج -م-ي-ع الشس-ب-اب
واÈÿاء إا ¤اŸشس- -ارك- -ة ‘ اŸشس- -روع ال- -ذي ي -ع -ط -ي
أارضسية للخروج من اأ’زمة وهذا بكفاءاته التي برهن
عليها خÓل ا◊راك الشسعبي ووفقا Ÿعادلة الشسعب»
خ -اوة خ -اوة» م -ؤوك -دا ع -ل-ى ا÷م-ي-ع ضس-رورة مسس-اع-دة
الشسباب ومسساندتهم إا ¤آاخر نفسس حتى تكون اŸبادرة
ناجحة ويتم الوصسول إا ¤الهدف اŸسسطر وهوا◊لول
Óزمة
ل أ
ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة ت-خ-ت-ار ا’ع-ت-م-اد ع-لى
القاعدة رباعية اأ’طراف
ودعا بدوره ناشسط با◊راك وصساحب أاطول علم
وطني با÷زائر الذي يبلغ 1كلم ،ويطمح ان يوصسله إا¤
 5كلم ،لكن بدعم الشسعب لكي يدخل موسسوعة غينيسس
شس- -أان -ه شس -أان ع -ا ⁄ال -ك -ويت ل -ك -ن وف -ق إاط -ار ق -ان -وÊ
وÃسساندة شسباب ا◊راك إا ¤ضسرورة فتح باب ا◊وار
◊ل اأ’زمة التي “ر بها البÓد.
وŒدر اإ’شسارة ان مشسروع الندوة الوطنية اŸسستقلة
اختار ا’عتماد على القاعدة رباعية اأ’طراف من
خ Ó-ل اقÎاح شس -خصس -ي -ات ل -ق -ي -ادة اŸرح -ل-ة وت-ه-ي-ئ-ة
ال - -ظ - -روف واإ’م - -ك- -ان- -ات اŸادي- -ة م- -ن ط- -رف إادارة
التصسريف لنجاح ا’سستحقاقات و“ك Úالشسعب من
اختيار ‡ثله لقيادة اŸرحلة ا’سستثنائية التصسريف
واŸراج -ع -ة وال -تصس -ح -ي -ح وف-ق آال-ي-ة سس-ل-م-ي-ة ’ –م-ل
ا’خÎاق والتÓعب.
باإ’ضسافة إا ¤تقد ËمقÎح وفقا للمادة »9الشسعب
ي -خ -ت -ار ل -ن -فسس -ه م-ؤوسسسس-ات» وه-ذا “اشس-ي-ا م-ع مسس-ار
Óمن الذي نرى أانه  ⁄يحد عن
اÛلسس اأ’على ل أ
م-ه-ام-ه ال-دسس-ت-وري-ة ف-ي-م-ا ي-خصس ح-م-اي-ة أام-ن ال-دول-ة
واقتصسادها ،داعيا ا÷ميع إا ¤التجند للمرور بهذه
اŸرحلة التاريخية إا ¤ا÷زائر التي يحلم بها ا÷ميع.

»æWh
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حي مرمان ‘ البليدة يحتجون
و يطالبون بالÎحيل

قبيل أيام قلئل من عيد ألضضحى أŸبارك يتسضابق أŸوأطنون لقتناء أضضحية ألعيد تنفيذأ لسضنة أŸصضطفى عليه ألسضلم  ،و قد تفاوتت أرأء
لك Èسضوق للجهة ألعربية بسضوق ألسضوقر أŸعروف
أŸوأطن Úب Úرأضس عن ألسضعار و ناقم عنها حسضب أمكانيات كل شضخصس أŸادية  ،و‘ زيارة أ
لك Èعدد من رؤووسس ألغنام على مدأر ألسضنة حيث يدخله ألف ألرؤووسس زيادة على ألبقار و ألحصضنة .
وطنيا لتسضاعه و دخوله أ

تيارت :ع.عمارة
وقد تضضاربت أآ’رأء و أ’سضعار لكون ألسضوق
يدخلها تجار ألماشضية و ألموألون من كل جهة
حتى من و’يات ألشضرق ألجزأئري و ’ سضيما
م -ن أل -ح -رأشس أل -ذي -ن ي -ع -رف ت -ج-اره-ا سض-وق
ألسضوقر جيدأ و لكون هذه ألسضوق تسضعر بها
أثمان ألماشضية لجميع أ’سضوأق ألتي تليها في
أ’يام  ،فالخروف أبن أكثر من سضنة وألذي يلح
ع -ل -ي -ه أل -م -ت -خصضصض -ون ف-ي أل-دي-ن ل-ن ي-ج-وز
Óضضحية أو ما يسضمى ب»ألثني» بيع ب 40
ل أ
ألف دج فيما بيع ألربعي وهو أكبر من أ’ول
سضنا بسضوق ألسضوقر بـ  45ألف ألى  50ألف دج
 ،أما ألكبشس ألوأفي أي ألذي بلغ ألحولين أو

أقل فلم ينزل سضعره ألى أقل من  65ألف دج ،
ب-ي-ن-م-ا يسض-ت-ط-ي-ع م-ت-وسض-ط أل-دخ-ل أن يضض-حى
ب -خ -روف-ة أو م-ا يسض-م-ى ب-ال-رخ-ل-ة ف-ث-م-ن-ه-ا ’
يتعدى  22ألف دج أو أقل منها وزنا و سضنا
يصضل سضعرها ألى  20ألف ألى  19ألف دج،
فيما أرتفع سضعر ألماعز ألى ما كان عليه قبل
شض -ه -ر ذي أل-ح-ج-ة ،وم-ق-ارن-ة ب-ع-ي-د أ’ضض-ح-ى
ألمنصضرم يقول ألموألون و تجار ألماشضية أن
ه -ذأ أل -م -وسض -م أن -خ -فضس سض -ع -ر أل -م -اشض-ي-ة أو
أ’ضضحية ألى أكثر من  5أ’ف دج أي بنسضبة
 40ب -ال -م -ائ-ة .وق-د أرج-ع أل-ت-ج-ار وأصض-ح-اب
أ’غنام أنخفاضس أ’سضعار ألى عدة عوأمل
منها ألتشضديد على ألحدود ألشضرقية للجزأئر
ح -يث ك -انت أ’غ -ن -ام ف-ي م-ث-ل ه-ذأ أل-م-وسض-م

تهرب و تباع ألى جيرأننا بالجهة ألشضرقية مما
زأد في طلبها لكونها ذأت جودة و أنخفاضس
قيمة ألدينار بالنسضبة لعملة هذأ ألبلد  ،و ألبيع
ألفوري دون أدأنة أو أسضتدأنة كما هو معمول
ب -ع ع-ن-دن-ا ح-يث ت-ب-اع أ’ضض-اح-ي ب-ال-ت-قسض-ي-ط
ألسضبب ألثاني يعون أن ألموأطن أصضبح يشضتري
أضضحيته مباشضرة من عند ألموألين بالحقول
وألمزأرع و حتى باأ’سضوأق ألشضعبية  ،مما أدى
ألى أنخفاضس ألسضعر لكون ألسضماسضرة و ألذين
يشضترون و يعيدون بيع أ’ضضحية قد أختفوأ ،
وي -ب -ق -ى أل-م-وأط-ن و’ سض-ي-م-ا صض-احب أل-دخ-ل
أل -م -ت -وسض -ط ه -و أل -مسض-ت-ف-ي-د أ’ك-ب-ر م-ن ه-ذه
ألعملية خÓل هذأ ألموسضم.

–سضبا للدخول ألجتماعي بÈج بوعريريج

اسستبيان لرسسم خارطة اŸشساريع التنموية مسستقبÓ
أسضتعدأدأ للدخول ألجتماعي  ،و إأعدأد
ﬂط- -ط- -ات أل- -ت- -ن- -م- -ي -ة و ق -ائ -م -ة أŸشض -اري -ع
أŸسض -ت -ق -ب -ل -ي -ة ب -ال -ولي -ة ،أط -ل -ق وأ‹ ب-رج
ب-وع-ري-ري-ج ب-ن ع-م-ر ب-ك-وشس أسض-ت-ب-ي-ان-ا ع-لى
ألصض -ف -ح-ة أل-رسض-م-ي-ة ل-ل-ولي-ة  ،أل-ه-دف م-ن-ه
إأشض- -رأك أŸوأط- -ن Úو م- -قÎح- -ات- -ه -م ‘ رسض -م
أÿارط -ة أŸسض -ت -ق -ب -ل -ي -ة ‘ ›ال أل -ت -ن -م -ي-ة
أÙلية .

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسضف
وج- -اء ف- -ي نصس أ’سض -ت -ب -ي -ان ،أأن أل -م -ب -ادرة
ت -أات -ي ت-حسض-ب-ا ل-ل-دخ-ول أ’ج-ت-م-اع-ي أل-م-ق-بل
بهدف فتح ألمجال لمشضاركة موأطني ألو’ية
إ’ب- -دأء أأرأئ- -ه- -م وأ’سض- -ت- -م- -اع ’نشض -غ -ا’ت -ه -م
أأ’سضاسضية من أأجل تصضويب وتحسضين أإ’طار
أل -م -ع-يشض-ي  ،و تضض-م-نت أسض-ت-م-ارة أ’سض-ت-ب-ي-ان
أأسض- -ئ- -ل- -ة ح- -ول أل -ت -ق -ي -ي -م أل -ع-ام ف-ي أل-ت-ك-ف-ل
ب -انشض -غ -ا’ت أل -م -وأط -ن-ي-ن ومصض-ال-ح-ه-م ع-ل-ى
مسضتوى مصضالح ألو’ية خÓل ،2019-2018

و ما هي ألمجا’ت وألقطاعات ألتي يجب
ألتكفل بها وأأ’عمال ألوأجب ألقيام بها بصضفة
مسض-ت-ع-ج-ل-ة ل-ت-حسض-ي-ن أل-خ-دمات ألمقدمة في
قطاعات ألري ،ألطرقات ،ألصضحة ،ألتعليم،
أأ’ع -م -ال أل -تضض -ام -ن-ي-ة ،أل-ري-اضض-ة ،أل-فÓ-ح-ة،
أ’سضتثمار و غيرها.
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إأل -ى أأسض -ئ -ل -ة ح -ول ت -ق -ي -ي -م أأدأء
ألمنتخبين ألمحليين على مسضتوى كل بلدية مع
فتح ألمجال لتقديم أقترأحات لتحسضين هذأ
أأ’دأء  ،وم- -ا ه- -ي أل -ق -ط -اع -ات أل -ت -ي ي -جب
أ’ه -ت -م -ام ب -ه -ا حسضب أأ’ول -وي-ات ع-ل-ى غ-رأر
خ -دم -ات ألصض -ح -ة ،أل -ن -ق -ل ،أل-ت-ع-ل-ي-م ،أل-م-ي-اه
ألصضالحة للشضرب  ،ألرياضضة .
وم- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ط- -الب أ’سض- -ت- -ب -ي -ان م -ن
أل - -م- -وأط- -ن- -ي- -ن ذك- -ر  05مشض- -اري -ع ي -رأه -ا
أل -م -وأط-ن مسض-ت-ع-ج-ل-ة ي-وجب أن-ج-ازه-ا ب-ك-ل
بلدية ،مع سضؤوأل حول رؤوية ألمشضاركين في
أ’سض -ت -ب -ي -ان ل-مسض-اه-م-ة أل-م-وأط-ن ودوره ف-ي

ألتنمية وألمحافظة على ما أأنجز سضابقا حتى
ولو كان قلي ، Óو مـا هـي سضبل جذب ألموأطن
للمسضاهم ـة في ألتنمية ليكون مت ـدخل أيجابي
في ألتنمي ـة
وع- -ل- -ى ألصض- -ف- -ح- -ة أل -رسض -م -ي -ة ،دع -ا أل -وأل -ي
ألموأطنين ألقاطنين ببرج بوعريريج أأو حتى
ألزأئرين لها بتقديم مشضاركتهم بتقييمهم و
نقدهم ،و كذأ تقديم أ’قترأحات في أسضتبيان
مفتوح لمدة شضهر ،حتى تتمكن لجنة خاصضة
م-ن أل-مسض-ؤوول-ي-ن أل-م-ح-ل-ي-ي-ن م-دع-م-ة بدكاترة
وب- -اح- -ث- -ي- -ن ل- -ج- -م- -ع ،ق- -رأءة وت- -ق -ي -ي -م ه -ذه
أ’قترأحات وأ’نتقادأت بغية وضضع خارطة
طريق للسضنوأت ألمقبلة يعتمد على ضضوئها
ضض-ب-ط أل-ب-رأم-ج أل-مسض-ت-ق-ب-ل-ية تبعا للمعلومات
ألتي سضيجمعها أ’سضتبيان  ،ألذي تكون فيه
أإ’جابة إألكترونيا في قاعدة بيانات وضضعت
على رأبط مباشضر على أإ’نترنيت.

نددوأ باÙسضوبية و تبديد أŸال ألعام

لهل القصسر يبلغون الوا‹
أاعضساء اÛلسس الشسعبي البلدي أ
ن -اشض -د أعضض -اء م -ن أÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -ب -ل -دي
لبلدية أهل ألقصضر ‘ رسضالة –وز «ألشضعب» على
نسضخة منها ،وأ‹ ألبويرة يطالبونه بفتح –قيق
ح-ول أل-وضض-ع-ي-ة أل-ت-ي آألت إأل-ي-ه-ا أل-ب-ل-دية نتيجة
له -م-ال م-ن
أل -لم -ب -الة و ت -ب -دي -د أŸال أل -ع -ام وأ إ
طرف رئيسس أÛلسس حسضب تعبÒهم.

البويرة :ع نايت رمضضان
تطرق أأعضضاء ألمجلسس ألشضعبي ألبلدي في
ألرسضالة أإلى ما أعتبروه خروقات في ألقانون
من بينها مناصضب ألشضغل ألوهمية
و أ’متيازأت ألتي منحت للمقربين منه،
و حسضب نفسس ألتقرير هناك عدة تجاوزأت
فيما يخصس مناصضب عمل وهمية من بينها
حالة «ط .ب» تقني سضامي في أ’إعÓم أ’آلي
ألذي منحت له أ’إحالة على أ’سضتيدأع لمدة
سض -ن-ت-ي-ن م-ن  2014/5/14أأل- -ي 2108/6/18
ليسضتقر في هذه ألفترة بكندأ لكنه تقاضضى
أأج-رت-ه ألشض-ه-ري-ة (أأك-ت-وب-ر,نوفمبر ,ديسضمبر

 2016و جانفي ،) 2017علما أأنه لم تتخذ
ضضده أأي أإجرأءأت تاأديبية كما ينصس عليها
ألقانون.
في نفسس ألسضياق تطرق أ’أعضضاء أإلى قضضية
ألملحقات أ’إدأرية ألثÓثة (تيزة  ,تيغميط
و أإغزر بلغوم) ألتي لم تفتح أأبوأبها خÓل
ألسضنوأت ألخمسس لنقصس أ’إمكانيات ألمادية
’،سضيما ربطها بشضبكة أ’إعÓم أ’آلي أإ’ أأنه
أسضتفاد عضضوين (ق.ب و ج.ب) من أ’نتدأب
و تقاضضى أ’أجرة و كذأ تعيين شس.ف (عاملة
ن -ظ -اف -ة) و م.م (ن -ج -ار) ل -مسض -اع -دة م-ن-دوب-ا
ألبلدية في وظائفهم و أسضتفاد كل هوؤ’ء من
أ’أج -ور دون ت -ق -دي -م أأي -ة خ -دم -ة ع -م -وم -ي -ة
للموأطن.
وف -ي ن -فسس أل -م -وضض -وع كشض -ف أ’أعضض -اء ع-ن
أسضتفادة زوجة أأحد أأعضضاء ألمجلسس ألشضعبي
أل-ب-ل-دي أل-م-حسض-وب ع-ل-ى رئ-يسس أل-ب-ل-دية من
ع -ق -د م -ا ق -ب -ل أل -تشض -غ -ي-ل و ل-م ت-ل-ت-ح-ق أأب-دأ
ب -م -نصضب ع -م -ل -ه -ا ط -ي -ل -ة م -دة أل -ع -ق-د رغ-م

تقاضضيها ألمنحة ،و في نفسس ألسضياق تطرق
أ’أعضضاء أإلى روؤسضاء أللجان أ’جتماعية ،
ألتعمير وألمالية ،و رغم عدم عقدهم ’أي
أجتماع أو تحرير أأي تقرير ’جتماع أللجان
أإ’ أأنهم يتقاضضون أأجورهم .
كما ندد أ’أعضضاء في نفسس ألرسضالة أإلى
ألوألي بتبديد ألمال ألعام و ألمتمثل في أبرأم
عقود أإيجار دون مناقصضة أأو مرأعاة أحترأم
للمادة  191من ألقانون ألبلدي ألتي تنصس
علي أأن أإيجار أأمÓك ألدولة من أختصضاصس
ل -ج -ن -ة أل -م -ن -اقصض -ات أأضض -ف أإل -ى ذلك ع-دم
أحترأم بنود ألعقد ألذي كان مجرد حبر علي
ورق.
ك- - - -م- - - -ا ق- - - -امت أل- - - -ب- - - -ل- - - -دي - - -ة ف - - -ي
سضبتمبر2014بمناقصضة تتعلق بعشضرين محÓ
تجاريا و ألمسضتفيدين لم يدفعوأ مسضتحقاتهم
من أ’إيجار للبلدية و لم تحرك هذه أ’أخيرة
سضاكنا ،حيث بلغت ألمسضتحقات لدى ألبعضس
أإلي  720 . 000دج.

لمطار ألفيضضانية بحي مرمان بضضوأحي ألبليدة  ،ألتي تسضاقطت
أقدم نهار أمسس ضضحايا أ أ
‘ ن -ه-اي-ة شض-ه-ر م-اي و م-ط-ل-ع ج-وأن أŸاضض-ي ، Úع-ل-ى ألح-ت-ج-اج أم-ام م-ق-ر أل-ولي-ة  ،م-ن-ددي-ن
لضضرأر ألتي خلفها فيضضان ألوأدي با÷وأر ،و
بالتهميشس و عدم ألتكفل بأاحوألهم  ،تبعا ل أ
تسضرب مياهه إأ ¤دأخل سضكناتهم ألهشضة  ،أج Èبعضس ألعائلت على هجرأن مسضاكنهم و
لقارب و أ÷Òأن.
أللجوء لدى أ أ

البليدة  :لينة ياسضمÚ
أأوضضح بشضاأنها ممثلون ألعائÓت
لـ « ألشضعب» ،أأنها لغاية ألسضاعة ما زألت
محرومة  ،من مسضكن يحميهم و يقيهم
حرأرة هذه أ’أيام ألصضيفية غير ألعادية
 ،و أأضض--اف--وأ ب--اأن ه--ذه أل--ع--ائÓ--ت م-ن-ذ
ت-ع-رضض-ه-ا ل-ل-ف-يضض-ان و تضض-رر مسض-اك-ن-ه-ا
ألهشضة  ،و ألتي وصضل أرتفاع منسضوب
ألمياه أإلى نحو ألمتر ،
و تسض----رب أأيضض----ا م---ي---اه أ’أم---ط---ار أإل---ى
ألمقبرة ألتي تجاورها ،و ألتي نجم عنها
تعرية بعضس ألقبور ،فضض Óعن تحول
غالبية أ’أزقة و ألسضاحات أإلى مجاري
للمياه ،و شضبه مسضبح عائم،
وهي في زيارأت مكوكية أإلى مكاتب
ألمسضوؤولين ،لكن من دون نتيجة لغاية
ألسض--اع--ة ،ب--ال--رغ--م م--ن وع--ود أل--ت--ك-ف-ل
بوضضعية ألمحتجين حيث أأوضضحوأ باأن
مسضوؤولين تعهدوأ لهم بتهيئة ألحي،

وربطهم ببعضس ألشضبكات ألحيوية
و ألضضرورية  ،أإ’ أأن ألوضضع لم يتغير  ،و
أأن م--خ--اوف--ه--م أل--ي--وم ،أأن ت--ت--ك--رر ت--لك
ألفيضضانات ،خاصضة وأأن مجرى ألوأدي
وألذي غيره أحد ألفÓحين ألمسضتثمرين
بالجوأر ’ ،يزأل على حاله ،و هو ما
ي---ع---ن---ي أأن م---ي---اه أ’أم--ط--ار  ،ف--ي ح--ال
تسضاقطها  ،لن تجد طريقا سضوى ألمرور
عبر سضكناتهم  ،و هو ما يعني تكرأر
ألنكبة وألماأسضاة من جديد .
و أأمام هذه ألظروف و ألوضضع ألمقلق ،
ألمخيف  ،وعدم أ’سضتجابة لمطالب
أأك--ث-ر م-ن  2 0 0ع-ائ-ل-ة،و ع-دم أ’لتزأم
أل---ت---ك---ف---ل ب---ه---ا ،ه---ددت أل---ع---ائÓ---ت
بموأصضلة أ’حتجاج أإلى غاية أ’هتمام
بها وتسضوية أأزمتها  ،و ألتي أأصضبحت
ظ-اه-رة ف-ي ت-ك-رأر مسض-ت-م-ر ،م-ن-اشض-دة
باإيفاد لجنة تحقيق ،تقف على وأقع
ألحي ألعتيق ،و قضضية ألعقود
و مقررأت أ’سضتفادة ألمعقدة

بسضبب ألتقاعسس وعدم أللتزأم بدف Îألشضروط

 74مسستثمرا مهددون بإالغاء إاسستفاداتهم
واŸتابعة القضسائية بسسكيكدة
كشضف حجري درفوف وأ‹ سضكيكدة  ،أنه باشضر عملية وأسضعة لتطه Òألعقار ألصضناعي
لرضضية ألتي –صضل عليها
وألسضياحي ،وأتخاذ إأجرأءأت بإالغاء قرأرأت ألسضتفادة من ألقطع أ أ
ع-دد م-ن أŸسض-ت-ث-م-ري-ن ‘ وقت سض-اب-ق ،دون Œسض-ي-د مشض-اري-ع-ه-م ألسض-ت-ث-مارية ألتي أسضتفادوأ
لوع-ي-ة أل-ع-ق-اري-ة ،ع Èت-رأب أل-ولي-ة م-ن-ذ سض-ن-وأت ،ح-يث ب-ق-يت ه-ذه
Ãوج -ب -ه-ا م-ن ت-لك أ أ
أŸشضاريع حÈأ على ألورق ،رغم أن أŸسضتفيدين ›Èين على ألنطلق ‘ Œسضيدها قبل 06
أشضهر من تسضليمهم مقررأت ألسضتفادة.

سضكيكدة :خالد العيفة
ك --ا ن أ ل --و أ ل --ي  ،ق --د أ أ م --ر ب -ح ص ض -ر ك -ل
ألقطع أ’أرضضية ألتي تحصضل عليها
أ ل -م س ض -ت -ث -م -ر و ن و أ ل -ت -ي ل -م ت -ن -ط -ل -ق ب -ه -ا
أ ’ أ ش ض --غ --ا ل ب --ع -د  ،ق -ب -ل أ أ ن ي -ق -ر ر أ إ ل -غ -ا ء
تلك أ’سضتفادأت وفق ما ينصس عليه
أ ل --ق --ا ن --و ن  ،ح --ي ث أ أ ق --د م خ  Ó--ل أ ’ أ ي --ا م
أ ل ---ق ---ل ---ي ---ل ---ة أ ل ---م ---ا ض ض --ي --ة ب --ا إ ع --ذ أ ر 7 4
م س ض -ت -ث -م -ر أ م -ت -ق -ا ع س ض -ا  ،و أ ن -ه س ض -ي -ر س ض ل
أ ’ ع ---ذ أ ر أ ل ---ث ---ا ن ---ي  ،ف ---ي ح --ا ل --ة م --ا ’
يسضتجيب أصضحاب ألمشضاريع ،سضيتم
أ ل --غ --ا ء ق --ر أ ر ت أ ’ س ض --ت --ف --ا د ة م -ن ق -ط -ع
أأرضضية لمسضتثمرين لم يلتزموأ ببنود
د ف ----ا ت ----ر أ ل ش ض ---ر و ط أ ل ---ت ---ي ت ---ح ص ض ---ل ---و أ
بموجبها على تلك ألقطع أ’أرضضية،
وألتي تلزمهم بضضرورة بدأية أأشضغال
ت ج س ض ي د م ش ض ا ر ي ع ه م ف ي م ّد ة م ح د د ة ،
وفي حالة حصضول هوؤ’ء على ألعقود
س ض -ي -ت -م م -ت -ا ب -ع -ت -ه -م ق ض ض ا ئ ي ا ’ س ض ت ر ج ا ع
هذه ألفضضاءأت ألعقارية.
و ذ ك --ر ص ض --ا ل -ح ز و ي -ت -ن ع ض ض -و أ ل -م -ج -ل س س
ألشضعبي ألوطني عن و’ية سضكيكدة،

باأن ألمصضالح ألبلدية أسضترجعت
م ---و ؤ خ ---ر أ م س ض ---ت --و د ع --ي --ن ب --ا ل --م --ن --ط --ق --ة
أ ل ص ض --ن --ا ع --ي -ة أ ل ص ض -غ -ر ى  ،ح -ي ث أ أ ن ه -ذ أ
ألعقار هو عبارة عن بناية مسضتودع ،
وسضاحة مسضاحتها  4 4هكتار  ،سضبق و
أأن تم منحهما لمسضتثمرين بطريقة
م ش ض -----ب -----و ه ----ة  ،ف ----ي أ إ ط ----ا ر ت ش ض ----ج ----ي ----ع
أ ’ س ض --ت --ث -م -ا ر  ،ح -ي ث أ أ ن أ ل -م س ض -ت -ث -م -ر ي -ن
تحصض Óعلى ألمسضتودعين لتمتعهما
ب ---ا ل ---ن ---ف ---و ذ  ،ف ---ت ---م ت ت س ض ---و ي ---ة م ---ل ---ف
أسضتفادتهما في ظرف قياسضي.
ولم تتمكن ألبلدية حينها من فعل أأي
شضيء لتوقيف أ’سضتفادة ،و جاء قرأر
أ إ ل --غ -ا ء أ ’ س ض -ت -ف -ا د ة م -ن ط -ر ف م ص ض -ا ل -ح
أ ل ---و ’ ي ---ة  ،ب ---ع --د أ ل --ت --ح --ق --ي --ق --ا ت أ ل --ت --ي
باشضرتها ألجهات ألمختصضة و ألتي
ك ش ض --ف ت ع --ن ك --و ن أ ل --م س ض --ت --و د ع --ي --ن ت -م
منحهما بطريقة مخالفة للقانون و
أ أ ي ض ض ---ا ل ---ت ---ا أ خ ---ر أ ل ---م س ض --ت --ث --م --ر ي --ن ف --ي
أ ’ ن --ط  Ó--ق ف -ي ت -ج س ض -ي -د م ش ض -ر و ع -ه -م -ا
أ’سضتثماري.

الثÓثاء  06أاوت  2019م
الموافق لـ  05ذي الحجة  1440هـ
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نتابع ‘ ا÷زائر ما يعيششه السشودان من
أاحداث دموية يكاد يتأاكد اليوم أان أاسشبابها
ا◊ق - -ي- -ق- -ي- -ة ك- -انت ا’ن- -طÓ- -ق- -ة اُŸع- -وّج- -ة
واŸششبوهة لعملية إانهاء حكم الرئيسس عمر
البشش ،Òوالتي قامت بها ›موعة عسشكرية
تسش -ت -نسش -خ ت -دري -ج -ي -ا اأ’سش -ل -وب ال-ذي ات-ب-ع-ه
الضشباط اأ’حرار ‘ مصشر عام  ،1952فتقوم
بضشغط التطورات التي عاششتها أارضس الكنانة
‘ أارب -ع سش -ن -وات ت -ق -ري -ب -ا ل -ي -ت -م إا‚ازه-ا ‘
نحونصشف عام.
أامسشك Ãقاليد اأ’مور من كان ﬂتفيا ‘
اأ’يام اأ’و ¤وراء القيادات السشودانية اأ’و¤
التي قامت با’نقÓب ،وبحيث يبدوقائد اليوم
صشورة هزيلة مششوهة للرئيسس ﬁمد ‚يب،
وبرزت صشورة أاك Ìتششوها للرئيسس جمال عبد
الناصشرÃ ،ا يذكر Ãثال السشيف والعصشا.
و ⁄تدرك ا÷ماه Òالسشودانية الثائرة ‘
ال -ب -داي -ة السش -ي -ن -اري -وا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ،ث-م
اكتششفت أانه ُيراد لها أان تقوم بدور اŸمثلÚ
’ضش -اف-ي ،Úأاوال-ك-وم-ب-ارسس ()FIGURANTS
اإ
‘ “ثيلية بدائية ’ عÓقة لها بالدÁقراطية.
ث -م راحت شش -ري -ح -ة إاي -دي -ول -وج -ي-ة م-ع-ي-ن-ة
تسشتو‹ على الصشفوف اأ’و ¤منتزعة ،بتواطؤو
واضشح ،صشفة ‡ثل الششعب السشودا، Êبعد أان
” إاقصشاء ششرائح أاسشاسشية من النسشيج البششري
السش -ودا ،Êواإ’سش Ó-م-ي ع-ل-ى وج-ه ال-ت-ح-دي-د،
وهوما قبلته قيادات ا÷يشس وتعاملت على
أاسشاسشه أ’نه ينسشجم مع إارادتها ‘ وراثة نظام
ال - -بشش ،Òب - -ع - -د أان اط- -م- -أانت إا ¤دع- -م ق- -وًى
إاقليمية ،عربية وإافريقية ⁄ ،تكن بعيدة عّما
حدث ،وسشتتمكن يوما بعد يوم من اسشتيعابه
وتطويعه ليظل ا÷يشس السشودا Êكما يريد له
البعضس أان يكون› ،رد ›ندين مرتزقة ‘
خدمة مصشالح ’ تهم الششعب السشودا Êمن
قريب أاومن بعيد ،ويكون اŸسشتفيد الوحيد
هوقياداته ا’نقÓبية سشياسشيا وماليا.
ودخ -ل ا’–اد اإ’ف -ري -ق-ي ،ورÃا أ’سش-ب-اب
مالية وÃناورات أاوربية ‘ ،عملية التواطؤو مع
ان-قÓ-ب عسش-ك-ري واضش-ح اŸع-ط-ي-ات ،ل-ي-ت-أاكد
للمرة بعد اأ’لف أان الدÁقراطية هي آاخر ما
يفكر فيه أابناء اŸسشتعمر السشابق وعناصشرهم
اŸندسشة ‘ كل مكان.
وكان ’بد أان يحدث الصشدام ب Úا÷ماهÒ
وعناصشر اأ’من من «ا÷نجويد» ،وهومصشطلح
سشودا Êمكون من مقطع Úهما« :جن» Ãعنى
جني ،و»جويد» ومعناها ا÷واد ومعنى الكلمة
بالتا‹ هو :الرجل الذي يركب جوادا) وهي
ترمز للرجال الذين يقاتلون من فوق اÿيل
ويحملون الـ جـ ، 3البندقية اآ’لية اŸعروفة)
وأاصشبحت كلمة (جنجد) تعني النهب ،حيث
أان -ه -م م -ن-ذ سش-ن-وات ع-دي-دة ي-حÎف-ون ال-ن-هب
اŸسش -ل -ح Ãن -ط-ق-ة دارف-ور ،وي-ق-ول-ون (‰شش-ي
‚ن -ج -د) أاي ن -ن -هب ،وم -ن -ه -ا أاتت تسش -م-ي-ت-ه-م
با÷نجويد.
وأا’حظ أانني كنت أاحذر من اسشتعمال كلمة
ي السشائد ،والذي
«العسشكر» Ãضشمونها القدح ّ
يسش -تسش -ه -ل ال -ب-عضس اسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ،كسش Ó-ف-ك-را
أاوهدفا سشياسشيا.
ك- -انت أاورب- -ا ق- -د ق- -ررت دع- -م اÿرط -وم،
وغÒه -ا ‘ ،إاط -ار ال -ع -م -ل اأ’ورب-ي اÙم-وم
لوقف النزوح اإ’فريقي ع ÈاŸتوسشط ،ونسشي
ا÷ميع وتناسشى كثÒون التحذير الذي كان
الرئيسس ا÷زائري هواري بومدين قد وجهه
‘ السشبعينيات من خطر حدوث نزوح إافريقي
رهيب نحوالششمال إاذا تواصشل اسشتنزاف أاوربا
اÛن -ون ل-لÌوات اإ’ف-ري-ق-ي-ة ،وإاذا اسش-ت-م-رت
الششركات ا’حتكارية ‘ تدم Òكل عمليات
ال -ت -ن -م -ي -ة ال-وط-ن-ي ب-ال-ت-وج-ي-ه-ات اŸشش-ب-وه-ة
وبإانعاشس الفسشاد ب ÚاŸسشؤوول Úاأ’فارقة.
ل -ك -ن ال -دع -م اأ’وروب -ي ال -ذي ” ت-وج-ي-ه-ه
◊كومة السشودان وصشل إا ¤قوات ا÷نجويد،

ال -ت -ي غ Òال -بشش Òاسش -م -ه -ا إا ¤ق -وات ح -رسس
ا◊دود ل -ت -م -ت -د ج -رائ -م-ه-ا ضش-د اŸدن-ي‘ Ú
دارف -ور إا ¤ج -رائ -م ‡اث -ل -ة ب -ح -ق الÓ-ج-ئÚ
واŸه- -اج -ري -ن ال -ذي -ن ك -ان -وا ي -ري -دون ع -ب -ور
السشودان إا ¤ليبيا ومنها إا ¤أاوروبا.
و ⁄يتعامل الغرب مباششرة مع ا÷نجويد
أاوقوات الدعم السشريع وإا‰ا تعاون رسشمياً مع
ا◊كومة السشودانية ،والتي بدورها أامدت تلك
اŸيليششيات باŸال والسشÓح وقننت وضشعها،
وهوأايضشاً ما أاكد عليه سشف Òا’uتحاد اأ’وروبي
‘ اÿرطوم وقتها والذي قال إان «اأ’موال
وج -هت ل -ل -ح -ك-وم-ة السش-ودان-ي-ة ل-دع-م ح-م-اي-ة
ا◊دود قد تكون وصشلت إا ¤ا÷نجويد بششكل
غ Òم -ب -اشش -ر ،خ -اصش -ة أان -ه -ا ك -انت ت -ع -م-ل ‘
اŸنطقة ا◊دودية مع كل من ليبيا وتششاد.
ل -ك -ن ال-ث-م-ن ك-ان ف-ادحً-ا ل-ل-غ-اي-ة ،وه-وم-ا
يبدوأان ا’–اد اأ’وروبي  ⁄يكÎث له كثÒاً
أ’ن ك- -ل م- -ا ي- -ه- -م- -ه ك- -ان ه- -اجسس ال -ه -ج -رة،
وتصشرفت قياداته تصشرف من يعالج ارتفاع
درجة ا◊رارة بدون معا÷ة السشبب ا◊قيقي
وراءه ،وهو‘ ا◊الة اإ’فريقية نزيف اŸواد
اأ’ولية وتع Ìالتنمية وتغّول الفسشاد.
غ Òأان م- -ا أاصش- -ب- -ح ال- -ي- -وم ي -ث Òسش -خ -ري -ة
ا÷زائري Úوهويتابعون ما يحدث ،وخصشوصشا
ب -ع -د أاح -داث اأ’ب -يضس وأام درم -ان ،ه-وا÷ه-ل
اŸركب ال - -ذي ي- -ت- -ع- -ام- -ل ب- -ه ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اإ’عÓمي Úالعرب مع ما تعرفه ا÷زائر منذ
عدة ششهور ،والذي كنت اعÎفت بأان السشبب
اأ’ول وراءه ه -وال -ع -ج -ز اإ’عÓ-م-ي ا÷زائ-ري
الذي ’ ينحصشر ‘ تقصش ÒاŸسشؤوول Úعن
الصش- - -ح- - -اف- - -ة ب- - -ل Áت- - -د إا ¤شش - -ل - -ل رج - -ال
الديبلوماسشية ا÷زائرية الذين يعيششون حيث
ت- -رت -ف -ع أاه -م اŸن -اب -ر اإ’ع Ó-م -ي -ة ال -ع -رب -ي -ة
والدولية ،وكأانهم ‘ عطلة Ãرتب كامل.
وإاذا كان من الطبيعي أان “ارسس قنوات
فرنسشية بالنسشبة Ÿا يتعلق با÷زائر الكث Òمن
ع -م -ل -ي -ات ّ‹ ذراع ا◊ق -ي -ق-ة أاوتشش-وي-ه ب-عضس
معطياتها ،فإان ‡ا يجب أان يسشجل لها ،بكل
احÎام ،هي أانها تقوم بذلك طبقا ıطط له
أاه -داف -ه وت -وج -ه -ات -ه وأاسش-ال-يب ع-م-ل-ه ،وه-ذا
ع -كسس م -ا نشش -اه-ده م-ن ال-وسش-ائ-ل اإ’عÓ-م-ي-ة
العربية التي تسش Òعلى اŸبدأا اÿالد «هات
من اآ’خر» ،وتعتمد ‘ –ليÓتها على عناصشر
بشش-ري-ة – ⁄اول ال-ت-ع-رف ع-ل-ى م-ن-ط-ل-ق-ات-ه-ا
«ا÷غرافية» (وأانا أاعني ما أاقوله) أاوفوائدها
«الدو’رية».
وبكل أاسشف ،يتحمل الوزر اأ’ك ‘ Èإاششاعة
الفاحششة اإ’عÓمية ع Èقنوات عربية كان لها

ق -ي -م-ت-ه-ا وق-دره-ا ل-ك-ن-ه-ا أاصش-ب-حت أاق-رب إا¤
ق -ن -وات الصش -رف الصش -ح-ي ال-ع-رب-ي-ة ،ع-ن-اصش-ر
إاعÓمية كان لها بريقها ،كانت ضشحية الثورات
اŸضشادة ‘ وطننا العربي وتعرضشت لنتائجها
اŸأاسشاوية ،وكنتُ أاحجمتُ دائما عن انتقاد ما
’Óف من الضشحايا الذي
تقوم به احÎاما ل آ
سشقطوا منذ يناير  ،2011وآ’’ف مؤولفة تعاÊ
‘ السش -ج-ون واŸع-ت-قÓ-ت ب-كÈي-اء وشش-ج-اع-ة
وبإاÁان أاحفاد من كان يقول ...أاحٌد أاحد.
وواضشح أانني أاقصشد هنا على وجه التحديد
ال-ق-ن-وات اإ’عÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ت-رف-ع ل-واء ال-تنديد
ب - -ال - -ث - -ورة اŸضش- -ادة ،وال- -ت- -ي “ارسس ال- -ي- -وم
ب -ت-ه-ري-ج-ه-ا اإ’عÓ-م-ي ن-فسس م-ا ج-ع-ل ج-م-وع
شش -ع -ب -ن -ا ’ ت -رى ف -رق -ا ك-بÒا ب Úم-ا ت-رت-ك-ب-ه
السشلطة وما “ارسشه اŸعارضشة ،حيث ’ أاحد
Áلك ششجاعة ا’عÎاف بأانه أاخطأا يوما ‘
حسشاباته أاو‘ ‡ارسشاته.
ول -ق -د ق -لت ي -وم -ا ل -ب -عضس ه -ؤو’ء ب-أان-ه-م
خسش -روا رصش -ي -دا ه -ام -ا ‘ ال -وط-ن ال-ع-رب-ي
Ãواق- -ف- -ه- -م ا◊اق -دة ضش -د ال -رئ -يسس ع -ب -د
الناصشر على وجه التحديد ،وكان ‡ا قلته
أانه ’ أاحد Áكن أان يدعي بأان ناصشر كان
Óداء الدÁقراطي ،لكن قليلون فقط
رمزا ل أ
هم من ينكرون دوره الوطني وأاداءه النزيه
Ÿسشؤوولية ا◊كم.
وكنت أاقول لهم ببسشاطة  :من حقكم أان
تدينوا مواقفه ضشدكم ولكن مع اسشتعراضس
مواقفكم ضشده ،لتخلصشوا إا ¤القول :كان
واحدا منا ،اجتهد وأاصشاب واجتهد وأاخطأا.
وكان Áكنكم بهذا أان تكسشبوا إا ¤جانبكم
آا’ف - -ا م - -ؤول- -ف- -ة ‡ن ي- -حÎم- -ون ال- -رئ- -يسس
اŸصشري الراحل ع Èالوطن العربي ،بل و‘
العا ⁄أاجمع ،لكنكم –املتم عليه فاسشتفاد
م -ن -ه خصش -وم-ك-م ،و ⁄ي-ك-ن م-ث-ال «ح-م-دي-ن
’ك Ìمن مثال تعرفونه
صشباحي» إا’ مقدمة أ
جيدا.
وما ينطبق على ناصشر ينطبق أايضشا على
مثال القوات اŸسشلحة بششكل عامÃ ،ا ‘
ذلك بلدان «الثورة اŸضشادة» ،وبحّ صشْوتي
’دانة اŸطلقة للع ْسشكر،
وأانا أادعولتفادي ا إ
خصشوصشا ‘ ا◊ا’ت التي كانت ا÷يوشس
ف- -ي- -ه- -ا ط- -ائ -رة ﬂت -ط -ف -ة ب -ف -ع -ل أاج -ه -زة
اıابرات ،وهي الوضشعية السشائدة ،فليسس
من اŸنطق أان ندفع العسشكري Úمن أابنائنا
وإاخ- -وان- -ن- -ا إا ¤وضش- -ع- -ي- -ة ال -ع -داء الشش -رسس
للمواطن ،Úلنعيشس صشورة ’ تختلف عّما
قدمه يوما فيلم «الÈيء».
وكنت تناولت وضشعية القوات اŸسشلحة ‘

ا÷زائ- - -ر ،وأاوضش - -حت أاك Ìم - -ن م - -رة ب - -أان
ا÷يشس هنا يضشم أابناء كل جهات الوطن،
وب -أان -ه ج-زء ’ ي-ت-ج-زأا م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ،وب-أان ع-م-ل-ي-ة اخ-ت-ط-افه ‘ بداية
التسشعينيات من ›موعة ﬂابراتية قد ”
القضشاء عليها بخروج آاخر الضشباط الذي
كانوا فروا من ا÷يشس الفرنسشي ،وأاصشبحت
قيادته اليوم بششكل حصشري مقصشورة على
اÛاه- -دي- -ن وأاب- -ن -اءه -م وم -ن ك -ل ج -ه -ات
الوطن ،مع التذك Òبأان البلد ’ يعرف ششروخ
السشنة والششيعة واŸسشلم ÚواŸسشيحي.Ú
وهذه القيادة رفضشت “اما كل ﬁاو’ت
جّ-ره-ا ل-ت-ن-ف-ي-ذ سشيناريوالتسشعينيات ،عندما
تولت ﬂابرات معينة أانذاك قيادة ا÷يشس،
مسشتعملة إاياه كع ًصشا قمعية ،وﬂتبئة وراء
واج-ه-ة م-ن ال-ف-ران-ك-وشس الÓ-ئ-كي Úوأانصشار
ال -ن -زع -ة الÈب -ري -ة (وف-رق ه-ائ-ل ب Úه-ؤو’ء
’حرار الذين يعتزون با’نتماء
’مازيغ ا أ
وا أ
’سشÓمي).
ا◊ضشاري العربي ا إ
وسشنجد أان العناصشر التي اسشتفادت من
الوضشعية ا’نقÓبية ‘  1992هي اليوم التي
تششن حمÓت هيسشتÒية ضشد قيادة القوات
اŸسش-ل-ح-ة ال-ت-ي “سش-كت ب-ال-ت-ن-ف-ي-ذ ا◊ر‘
Ÿواد الدسشتور ،ورفضشت أان تقلد ما عرفته
بلدان عربية كث Òمن بينها السشودان مؤوخرا.
وه- - -ن- - -ا ‚د أان م - -ا ي - -ق - -وم ب - -ه أاول - -ئك
اŸن -اضش -ل -ون ال -ط-ي-ب-ون ‘ ق-ن-وات اŸشش-رق
ال - -ع- -رب- -ي ،سش- -واء أاك- -انت ت- -بث م- -ن ل- -ن- -دن
أاوالدوحة أاواسشطنبول أاوغÒهاÁ ’ ،كن إا’
أان يعت Èجه Óمركبا ،كما قال ا◊كيم توما،
و’ أارى ما Áكن أان يقال غ Òذلك وأانا
أاسش -م -ع م -ث -ق -ف-ا ع-رب-ي-ا ي-تصش-ور أان-ه Áارسس
النضشال الفعلي وهويتضشامن بحماسس مع من
يريدون التخلصس من رجال ا’نتماء العربي
’سشÓمي ‘ ا÷زائر ويريدون من ا÷يشس
اإ
إاقامة نظام قمعي قد ’ يقل سشوءا عن
النظام القمعي اÛرم الذي يقوده من ⁄
يخوضشوا ‘ حياتهم حربا واحدة ،بعد أان
راح الرجال الذي تأالقوا برجولتهم يوما
‘ مواجهة العدو.
ول - -ق - -د ق - -لت ل - -ب - -عضس ال - -رف- -اق أان
اŸؤوسشسشة العسشكرية ا÷زائرية ليسشت
نتاج «كامب دافيد» وليسشت من بقايا
«سشايكسس بيكو» ،وأان عقيدتها القتالية
 ⁄تتغ Òمنذ  ،1954وهوما أاثبتته ‘  1967و‘
 ،1973وجنودنا  ⁄يواجهوا يوما عربيا على
أارضش -ه ،و ⁄ي -ت -ج-اوزوا ح-دود ح-م-اي-ة ك-ل م-ن
اسشتنجد بهم من ظلم ذوي القربى.

ولقد قلت وأاكرر بأان مأاسشاة التسشعينيات
ال -ت-ي ك-ل-ف-ت-ن-ا ن-ح-ورب-ع م-ل-ي-ون ضش-ح-ي-ة وآا’ف
اŸليارات ما زالت أامام أاعيننا صشباح مسشاء،
ولن نسشمح بتكرارها مهما كان الثمن.
وال - - - -واضش - - - -ح اآ’ن أان مسشÒات ا÷زائ - - - -ر
أاصش- -ب- -حت ت -ق -تصش -ر ع -ل ب -عضس ال -ت -ج -م -ع -ات
الصشاخبة ‘ وسشط العاصشمة ا÷زائرية ،حيث
ك -امÒا ال -ت-ل-ف-زة ت-ن-ق-ل ل-ق-ط-ات-ه-ا م-ن ال-زاوي-ة
السشفلية ( )en contre plongéحتى ’ تظهر إا’
الصش-ف-وف اŸواج-ه-ة ل-ل-ك-امÒا وي-خ-ت-في عمق
اŸسشÒة الذي يعطي حقيقة حجمها ،وتتضشح
خ-ل-ف-ي-ات اŸط-ال-ب-ة اÙم-وم-ة ب-ع-دم ع-رق-لة
اŸسشتوَردين يوم ا÷معة على وجه التحديد
إا ¤العاصشمة من و’يات ›اورة.
وتÎكز الهتافات بالطبع على ششيطنة «قايد
صشالح» ،بحيث يكاد السشامع يظن أان أاغلبية
اŸت- - -ظ- - -اه- - -ري - -ن ه - -م أاق - -ارب وجÒان م - -ن
«تسش -تضش -ي -ف -ه -م» ال -دول -ة ‘ سش -ج-ون ا◊راشس
وب- -وف- -اريك م- -ن ق- -دم- -اء اŸسش- -ؤوول Úوك- -ب- -ار
اÎŸف.Ú
ويتابع رجال اأ’من اŸبعÌين هنا وهناك
اŸارة ب -دون اه -ت -م -ام ظ -اه -ر ،وي-نصش-رف ك-ل
مواطن لششؤوونه اليومية وهوعلى يق Úمن أان
ا◊راك ق -ام ب -واج -ب -ه ،وب -أان م -ا ب-ق-ي إا‚ازه
هوا’نتخابات الرئاسشية.
وم- -ن ه- -ن- -ا ،وع- -ل- -ى ضش- -وء ال- -تصش -ري -ح -ات
والتصشريحات اŸضشادة وا’سشتقا’ت والعودة
عن ا’سشتقالة ،ينادي كثÒين رئيسس الدولة
بتكليف اÛلسس اأ’على للقضشاء بعملية تنظيم
ا’نتخابات الرئاسشية بدون تدخل من إادارات
ال- -دول -ة ال -ت -ي يشش -كك ك -ثÒون ‘ ن -زاه -ت -ه -ا،
وللمجلسس أان يسشتعÃ Úن يريد ،عسشكريا كان
أام مدنيا..
وي -ب -ق-ى ع-ل-ى اŸواط-ن Úم-راق-ب-ة ك-ل م-ا
’ح-ي-اء ،ال-ت-ي
ي -ح -دث ع -ل-ى مسش-ت-وى ÷ان ا أ
ي - -جب أان ت - -راقب ك - -ل شش - -ي- -ئ ي- -وم إاج- -راء
ا’نتخابات بششكل Áكن تنظيمه بالتنسشيق
مع البلديات الـ .1541
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مديرية الصسحة والسسكان تسستنفر قواعدها بسسكيكدة

’مراضس اŸرتبطة باŸوسسم الصسيفي
–سسيسس اŸصسطاف Úبا أ
‘ مبادرة اسستحسسنها اŸصسطافون على مسستوى شسواطئ سسطورة Ãدينة سسكيكدة ،نظمت اŸؤوسسسسة
’مراضض
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصس-ح-ة ا÷واري-ة بسس-ك-ي-ك-دة خ-رج-ة م-ي-دان-ي-ة ث-انية ع Èهذه الشسواطئ حول ا أ
اŸرتبطة Ãوسسم الصسيف والتي تناولت العديد من اŸواضسيع ،منها التسسمم الغذائي وكيفية الوقاية
’طفال و الرضسع
’سسهال عند ا أ
منه ،ضسربات الشسمسض أاسسبابها وكيفية Œنبها واÙافظة على الصسحة ،ا إ
والكبار ،أاطر هذا اليوم التحسسيسسي أاطباء و‡رضسون مؤوهلون وكذلك بحضسور إاطارات إادارية ترأاسستها
مديرة اŸؤوسسسسة السسيدة أاحÓم ميدي ،و” توزيع عدد كب Òمن اŸطويات.

كانت من قبل وجهة نفسض المؤوسشسشة ششواطئ
العربي بن مهدي لبلديتي سشكيكدة وفلفلة من
الجهة الششرقية ،لتحسشيسض المصشطافين حول
ا’م -راضض ال -م -رت -ب -ط -ة ب-م-وسش-م ا’صش-ط-ي-اف
وال -ذي م ّسض ال -ع -دي -د م -ن ال-م-واضش-ي-ع ال-ه-ام-ة
والحسشاسشة ،ودائما كانت من أاطباء وممرضشين
مؤوهلين وأاعضشاء من جمعية التغذية والصشحة
ل -و’ي -ة سش -ك -ي -ك-دة ،م-ع ت-وزي-ع ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن
ال-م-ط-وي-ات وق-د ع-رفت ال-ح-م-ل-ة اسش-ت-حسش-ان-ا
كبيرا من الوافدين على الششواطئ العربي بن
مهيدي ،الذي يعرف اسشتقطابا للمصشطافين
من مختلف الو’يات الششرقية.
م -ب -ادرة م -م -اث -ل -ة ن -ظ -مت م -ن ق-ب-ل م-ؤوسشسش-ة
مسشتششفى دندن محمد بعزابة ،بالششراكة مع
مديرية الصشحة والسشكان بالو’ية ،ومؤوسشسشة
الصشحة الجوارية للصشحة العمومية ببن عزوز،
ل-ل-ت-وع-ي-ة ب-ال-م-خ-اط-ر وال-ت-حسشيسض باأ’مراضض

ال -م -رت -ب -ط -ة ب -م -وسش -م ا’صش-ط-ي-اف ،وال-ط-رق
العملية لتفاديها ،وجابت القافلة العديد من
الششواطئ المسشموح السشباحة بها ،على غرار
قرباز ،كاف فاطيمة ،الرميلة ،المرسشى ،وكل
هذه الششواطئ تتواجد على مسشتوى البلديات
الششرقية من الو’ية والمتمثلة في جندل ،بن
ع -زوز ،ال -م -رسش-ى ،ب-ت-ج-ن-ي-د  12ط-ب-ي-ب-ا ،و18
م- -م- -رضش -ا ،اضش -اف -ة ال -ى  05م-ن ال-م-وظ-فين
ا’داريين للسشهر على انجاح هذه المبادرة،
ال -ت -ي ال -ت -ف ح -ول -ه -ا ج -م -وع ال -مصش -ط -اف-ي-ن،
واسشتحسشنوا مثل هذه المبادرات التحسشيسشية
وال-ت-وع-وي-ة ،وسش-ط ال-واف-دي-ن ع-ل-ى الشش-واط-ئ
لÓ-سش-ت-ج-م-ام ،ون-فسض ا’سش-ت-حسش-ان ع-ب-ر ع-ليه
ال -مصش -ط -اف -ون بشش -واط-ئ م-دي-ن-ة ال-ق-ل ،ال-ت-ي
عرفت هذه التظاهرة أ’ول مرة ،نظمت من
ق-ب-ل ال-م-ؤوسشسش-ة ال-ج-واري-ة ل-لصش-ح-ة ال-ع-م-ومية
ب -أاو’د اع -ط -ي -ة ،وب -ال -ت -نسش -ي-ق م-ع ال-م-ؤوسشسش-ة
ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة ب -ال -ق-ل خصشصشت ل-ل-ت-حسش-يسض

بمخاطر موسشم ا’صشطياف ،ومن أاجل صشيف
آامن.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ال -م-ؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة
الجوارية بسشيدي مزغيشض والعيادة المتعددة
الخدمات عين بوزيان ،وبلدية عين بوزيان

إاقبال كب Òعلى مصسالح ا’سستعجا’ت بباتنة

الّلسسعات والتسسمّمات وضسربات الشسمسس

م -ن -ذ دخ -ول الصس -ي -ف ح -رصست مصس -ال-ح
مديرية الصسحة والسسكان بو’ية باتنة على
ت -ن -ظ -ي -م ال -عشس -رات م -ن ح -م Ó-ت ال -ت-وع-ي-ة
وال-ت-حسس-يسض ل-ف-ائ-دة اŸواطن Úضسد ﬂتلف
’وبئة اŸوسسمية التي “يز هذا
’مراضض وا أ
ا أ
الفصسل خاصسة ما تعلق بالتسسممات الغذائية
’ع -راسض وك -ذا ضس -رب -ات الشس -مسض بسس -بب
‘ا أ
ارت -ف -اع درج -ات ا◊رارة وال -ت-حسس-يسض ضس-د
شس- -رب م- -ي- -اه اŸن- -اب- -ع غ ÒاŸراق -ب -ة وغÒه -ا
وذلك ب -ه -دف ا◊ف -اظ ع -ل-ى صس-ح-ة اŸواط-ن
والصس -ح -ة ال -ع -م -وم -ي-ة وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-ج-م
توافد اŸواطن Úعلى مصسالح ا’سستعجا’ت
الطبية.

باتنة :حمزة Ÿوششي
أ’نه فصشل اسشتثنائي ويتزامن مع العطل الصشيفية
حيث تكثر الخرجات للعائÓت رفقة أابنائها للجبال
والفضشاءات العمومية والحدائق ومركبات التسشلية
والترفيه ،وهنا يعرضشها ’ محالة لخطورة التسشمم
وكذا التعرضض أ’ششعة الششمسض ،حيث يوصشي اأ’طباء
الذين جندتهم مديرية الصشحة لباتنة بضشرورة أاخذ
الحيطة والحذر والحماية من ضشربات الششمسض،
ك -م -ا ي -جب اح -ت -رام شش -روط ال -ن -ظ -اف-ة م-ن ط-رف
ال-ج-م-ي-ع ،داع-ي-ة إاي-اه-م إال-ى ال-ت-ب-ل-يغ لدى المصشالح
المختصشة عن أاي ششراب أاو طعام مششكوك فيه.
تبق حادثة تسشمم أازيد من  42ششخصشا من مختلف
اأ’ع-م-ار أاغ-ل-ب-ه-م أاط-ف-ال ،زاروا ال-ح-دي-ق-ة ل-لترفيه
والتسشلية ،نهاية اأ’سشبوع الماضشي ،تصشنع الحدث
ب -ال -و’ي -ة ،رغ -م ت -ط -م-ي-ن-ات م-دي-ر الصش-ح-ة ،ع-قب

م-غ-ادرت-ه-م ال-مسش-تشش-ف-ى ب-ع-د ت-ل-ق-ي-ه-م ل-ل-عÓ-ج ،إاثر
ت -ع -رضش-ه-م ل-تسش-م-م غ-ذائ-ي ،مشش-ي-را إال-ى ان-ه أان-ه ’
يوجد أاي خطر على صشحتهم ،مؤوكدا تسشخير كل
اإ’م -ك-ان-ي-ات ال-م-ادي-ة وال-بشش-ري-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ج-م-ي-ع
الضش -ح -اي -ا ب -ك -ل م -ن مسش-تشش-ف-ى ب-ات-ن-ة ال-ج-ام-ع-ي،
والمؤوسشسشة ا’سشتششفائية المعذر ،القريبة من مكان
التسشمم.
بدوره والي باتنة ،فريد محمدي ،كان قد نقل رفقة
أاعضشاء اللجنة اأ’منية إالى المسشتششفى لÓطمئنان
ع -ل-ى صش-ح-ة الضش-ح-اي-ا ،ع-قب تشش-ك-ي-ل خ-ل-ي-ة أازم-ة
لمتابعة الوضشع ،والتي كششفت عقب إاجراء تحقيق
م -ي -دان -ي ع -ل-ى أان سش-بب ال-تسش-م-م ن-ات-ج ع-ن ت-ن-اول
المصشابين لوجبة الششوارما التي أاعدت في ظروف
غير صشحية ،إاضشافة إالى اسشتخدام حليب فاسشد في
مكونات صشناعة المثلجات.
أافاد محمدي أان التدخل السشريع لفرق الحماية
المدنية والمصشالح الصشحية في عين المكان للتكفل
ب -ال -ح -ا’ت ف -ي أاحسش -ن ال -ظ-روف م-ك-ن م-ن إان-ق-اذ
المواطنين وعدم فقدان أاي حالة ،باسشتعمال تقنية،
إاعادة التمييه ،حيث اسشتقبلت المؤوسشسشة العمومية
ل -لصش -ح -ة ال -ج-واري-ة ال-م-ع-ذر ج-م-ي-ع ال-ح-ا’ت ،ف-ي
ال -ب -داي-ة ل-ي-ت-م ت-ح-وي-ل  17ح-ال-ة إال-ى ال-مسش-تشش-ف-ى
الجامعي ،بينما تم تحويل  23حالة إالى المؤوسشسشة
ا’سشتششفائية بباتنة.
ك -م -ا ق-رر م-ح-م-دي ،غ-ل-ق م-ط-ع-م-ي-ن وم-ح-ل ل-ب-ي-ع
ال-م-ث-ل-ج-ات ب-ح-دي-ق-ة ال-تسش-ل-ية والترفيه المتواجدة
ببلدية جرمة ،كما تم إايداع ششكوى لدى الجهات
القضشائية المعنية ،بسشبب تقديم وجبات غذائية
غير صشحية تهدد الصشحة العامة من طرف أاصشحاب
المطاعم المششمعة بالحديقة.

...مصشرع طفلتين بلسشع العقارب
’ تزال أاثار الصشدمة لدى سشاكنة و’ية باتنة ،جراء
ح-ال-ت-ي ال-وف-اة اأ’خ-ي-رة ل-ط-ف-ل-ت-ين جراء تعرضشهما
للسشعة عقرب قاتلة ،ويتعلق اأ’مر بالطفلة «سض
حياة» التي تبلغ من العمر  6سشنوات تعرضشت للسشعة
عقرب في قرية تاسشرغينت التابعة لبلدية معافة.
أاما الضشحية الثانية فهي «إايمان ب» البالغة من
ال-ع-مر  9سش-ن-وات ت-ن-ح-در م-ن ب-ل-دي-ة ع-ي-ن ال-ت-وت-ة
تعرضشت للسشعة عقرب في بيت جدها ببلدية بني
فضشالة ،تم نقلهما إالى مسشتششفى عين التوتة ثم إالى
المسشتششفى الجامعي بن فليسض التهامي ،أاين فارقتا
الحياة ،حيث تعتبر أاول حالتي وفاة من نوعهما
منذ بداية السشنة و في فصشل الصشيف.
تسشببت الحادثة اأ’ليمة في حالة غضشب وصشدمة
لدى السشكان ،حيث أافادت مصشالح مديرية الصشحة
ب -ال -و’ي-ة ،أان مسش-تشش-ف-ى ع-ي-ن ال-ت-وت-ة ق-ام ب-ج-م-ي-ع
اإ’جراءات الطبية ا’سشتعجالية المعمول بها قبل
تحويلهما إالى المسشتششفى الجامعي مششيرة إالى ان
مصشالحها كانت قد سشجلت  144حالة لسشع عقربي
خÓل السشداسشي اأ’ول من السشنة الجارية ،2019
و 4679حالة منذ  ،2015داعية في نفسض الوقت إالى
التخلي عن الطرق التقليدية لمعالجة حا’ت اللسشع
العقربي.
هذا وأارجعت مصشادر طبية أان السشبب قد يرجع إالى
إات -ب -اع ال -ط -رق ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ف -ي م -ح -اول -ة ع Ó-ج
الضش -ح-ي-ت-ي-ن داع-ي-ة إال-ى ضش-رورة اإ’سش-راع ف-ي ن-ق-ل
الضشحايا مباششرة بعد تعرضشهم للسشعات العقارب
إالى اقرب مؤوسشسشة طبية.

وب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع سش-ري-ة أام-ن ال-ط-رق-ات وفرقة
الدرك الوطني ،والحماية المدنية ،ومديرية
التجارة للو’ية ،والجمعيات المحلية ،ومكتب
النظافة والوقاية لبلدية عين بوزيان باششرت
ف- -ي ح- -م- -ل- -ة ت- -حسش- -يسش- -ي -ة خ -اصش -ة ب -م -وسش -م
ا’صشطياف لفائدة المواطنين والمصشطافين،

والتجار ،ومسشتعملي الطريق ،رسشميا وان هذا
ال -ط -ري -ق ب-واب-ة ال-مصش-ط-اف-ي-ن ال-ق-ادم-ي-ن م-ن
مختلف الو’يات الششرقية الداخلية.

سشكيكدة :خالد العيفة

مدير الصسحة والسسكان لو’ية اŸدية

يقظة يومية لدى طواقمنا الطبية

ي-ع-ت Èق-ط-اع الصس-ح-ة والسس-ك-ان ب-و’ي-ة اŸدي-ة مسس-أال-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸرضس-ى ع-ل-ى مسس-ت-وى
ا’سستعجا’ت الطبية ا÷راحية إاحدى أاولويات الطواقم الطبية العاملة ‘ اŸيدان وبخاصسة
على مسستوى كÈيات اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية بدوائر الو’ية ،حيث يتضساعف اÛهود كل
سسنة بالنظر إا ¤التدفق البشسري الذي تعرفه هذه اŸصسالح بشسكل يومي و’سسيما ‘ فصسل
’غماء بسسبب
الصسيف جراء احتمال التعرضض للتسسممات الغذائية ،ا◊وادث اŸرورية ،ا إ
’حسسن
ارتفاع درجات ا◊رارة ،أاو ا’ختناقات نظ Òا◊رائق اليومية ،على أان التكفل ا أ
’مراضض
باŸرضسى بهذه اŸصسالح مضسمون و مرتبط جدا Ãدى –كم ﬂتلف اŸديريات ‘ ا أ
الوبائية وتطويقها ‘ الصسيف.

اŸدية :علي ملياÊ

كششف محمد ششاقوري ،مدير
الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان ب -أان ه -ذا
ا’ه -ت -م -ام ت -رج -م ف -ي ان -ج -از
’ول من عملية «اعادة
الششطر ا أ
بناء وتهيئة وتجديد لمصشلحة
ا’سش - -ت - -ع - -ج - -ا’ت ال - -ط - -ب- -ي- -ة
ال-ج-راح-ي-ة « ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ية
بغÓف مالي قدر بـ  2.1مليار
سش -ن -ت-ي-م م-ن م-ي-زان-ي-ة ال-و’ي-ة،
والذي تم وضشعه حيز الخدمة
م -ن ق -ب -ل وال -ي ال -و’ي-ة خÓ-ل
ع -ي -دي ا’سش-ت-قÓ-ل والشش-ب-اب،
ع- -ل- -ى أان ي- -ت- -م الشش- -روع ف- -ي
ان-ج-از الشش-ط-ر ال-ث-ان-ي ب-م-ب-ل-غ
 1.1م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م م-ع ب-داية
شش -ه-ر سش-ب-ت-م-ب-ر ال-ق-ادم ،قصش-د
ال -وصش -ول إال -ى ع -م -ل-ي-ة ت-ك-م-ل-ة
تهيئة هذا المرفق بنسشبة 100
 ، ٪فضش Óعلى برمجة بحسشبه
ل -ع -م -ل -ي -ة وضش-ع ح-ي-ز ال-خ-دم-ة

Ãسستشسفى ابن سسينا بفرندة

التكفـ ـ ـ ـ ـل بكـ ـ ـ ـل ا◊ـ ـ ـ ـا’ت اŸسستعصسيـ ـ ـ ـة
تعد اŸؤوسسسسة العمومية ا’سستشسفائية ابن سسينا بفرندة ،بو’ية تيارت من أاقدم اŸسستشسفيات ’ سسيما ‘ ا÷هة ا÷نوبية للو’ية والتي توفر خدمات لسسكان  11بلدية
اŸشسكلة للدائرة الكÈى قدÁة والتي قسسمت بعدها ا 3 ¤دوائر ،وهي فرندة و ع Úكرمسض ومدريسسة ،زيادة على التكفل بجميع عابري الطريق الوطني رقم  14ا ¤و’يات
وهران ومعسسكر و سسعيدة و سسالكي الطريق الو’ئي رقم  2اŸؤودي ا ¤ع Úالذهب ومنها ا ¤ا÷نوب ،ولكونها اŸؤوسسسسة الوحيدة با÷هة فإان ضسغطا كبÒا يسسجل عليها منذ
سسنوات ،و كÌت ا’حتجاجات مؤوخرا على اÿدمات اŸقدمة كنقصض ا’طباء ا’خصسائي Úو اŸناوب.Ú
Óششعة و اسشتفادوا من الخدمات ت--وج--د ب--ه-ا ج-م-ي-ع ال-م-راف-ق وق-د أادت ال-ى اسشرة مهيئة ،مما يسشمح بإانعاشض اكثر من
للتكفل باŸواطن Úالذين يتوافدون تقدموا ل أ
ت-خ-ف-ي-ف الضش-غ-ط ع-ل-ى ال-مصش-ل-حة القديمة م---ريضض ف---ي وقت واح---د ووج--ي--ز و غ--رف--ة
ع -ل -ى اŸسس -تشس -ف -ى خ Ó-ل فصس -ل الصس-ي-ف من قاصشدي المسشتششفى  2006مريضض.
الذي تك Ìفيه ا’مراضض منها ا÷لدية ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-و’دات ف-ي شش-ه-ري-ن اث-ناء فصشل التي كانت ’ تسشتوعب حتى  3مرضشى دفعة اخ---رى م---خصشصش---ة ل---م---ا ب--ع--د ال--ع--م--ل--ي--ات
وال- -زك- -ام وال- -تسس- -م- -م- -ات ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة و الصشيف بحسشب قادة بلخادم فقد تقدمت واحدة  ،وعن ا’حتجاجات التي ششهدها الجراحية و متكونة من  4اسشرة مهيئة و
ال -و’دات ،ت -وج -ه -ن -ا ب -السس -ؤوال ا ¤ن-ائب  967امراة حامل الى المؤوسشسشة في مختلف المسشتششفى مؤوخرا من طرف جمعيات كانت غ-رف-ة لÓ-سش-ت-ف-اق-ة ب-ع-د ال-ع-م-لية الجراحية
م-دي-ره-ا السس-ي-د ق-ادة ب-ل-خ-ادم ال-ذي أاق-ر ف--ت--رات ال--ح--م--ل م--ن--ه--ا ل--ل--ف--حصض و م--ن-ه-ا سشببها ان امراة حامل تم التكفل بها رغم تتسشع لـ  4اسشرة ايضشا ،وتضشاف الى هذه
Ãشس-روع-ي-ة شس-ك-اوى اŸواط-ن ÚاŸت-كررة لÓسشتششارة ومنها التكفل الفوري للحوامل ان--ه--ا ك--انت ف--ي ح--ال--ة م-زري-ة وق-دمت ل-ه-ا ا’ن--ج--ازات ق--اع--ة ل--ل--ع--م--ل-ي-ات ال-ج-راح-ي-ة
’ول مرة  ،بينما تمت عملية الو’دة لـ  406ج--م-ي-ع ان-واع ا’سش-ت-ط-ب-اب غ-ي-ر ان ال-م-ن-ي-ة البسشيطة و التي تتطلب تدخÓت فورية .
أ
غ Òان -ه أاضس -اف ان -ه ’ ي -جب ان ي -ج -ح-د
اŸواطنون اÿدمة التي تقدمها اŸؤوسسسسة امرأاة حامل داخل المؤوسشسشة ا’سشتششفائية كانت اسشرع بسشبب نزيف داخلي قوي أادى ط--م--أان السش--ي--د ب--ل--خ--ادم ق--ادة ن--ائب م-دي-ر
مسش--تشش--ف--ى اب-ن سش-ي-ن-ا ال-م-واط-ن-ي-ن ان-ه ي-ت-م
ابن سشينا وتمت الو’دة بصشورة طبيعية دون الى مفارقتها للحياة.
’مكانيات اŸتوفرة.
با إ
المسشتششفى يقدم خدمات للمرضشى بوجود التكفل بجميع القادمين اليه دون اسشتثناء
ففي ششهري ماي و جوان تقدم الى مصشلحة مضشاعفات أاو خلل رغم ان المؤوسشسشة تملك
ا’سشتعجا’ت  3116مريضض تم معالجتهم ط-ب-ي-ب-ة نسش-اء و ت-ول-ي-د وح-ي-دة م-ت-ع-اقدة مع  4اخصش-ائ-ي-ي-ن ف-ي ال-ج-راح-ة ال-ع-ام-ة م-نهم غير انه في الوقت الحالي هناك من يطالب
طبيبان متعاقدان مع المؤوسشسشة و اخصشائيين ان يلبى طلبه فورا و دون احترام الدور أاو
سش--واء ع--ن ط--ري--ق ال--ف--ح--وصش--ات م--ن ق--ب--ل مسشتششفى ابن سشينا.
ا’طباء العامين أاو المتخصشصشين ،تم التكفل ف--ي--م--ا ي--خصض ا’شش--خ--اصض ال-ذي-ن ت-ع-رضش-وا في كل من الطب الداخلي وآاخر في الغدد و المواقيت رغم ان حالته ليسشت بالمسشتعجلة،
ب-ال-ح-ا’ت ا’سش-ت-ع-ج-ال-ية القادمة من خارج لحرائق مختلفة ،تم احصشاء 13حالة وتم طبيبان متخصشصشان في ا’نعاشض و طبيبة و تبقى المؤوسشسشة العمومية ا’سشتششفائية
’م-ك-ان-ي-ات
ت--حت تصش--رف ال-م-واط-ن-ي-ن و ب-ا إ
الدائرة ،أاما الفحوصشات الطبية المختلفة ال--ت--ك--ف--ل ب--ه-م و ت-م اسش-ع-اف-ه-م ف-ي ال-ح-ي-ن ،واحدة في طب النسشاء والتوليد .
فإان عدد المتقدمين لها تجاوز  ،5435منها ل-ك-ون-ه-م ت-ق-دم-وا ال-ى ال-مصش-ل-ح-ة ف-ور وقوع اطلعنا قادة بلهزيل على المششروع الجديد المتاحة في انتظار تنفيذ المششروع المذكور
الجراحية التي يتطلب أاصشحابها العمليات الحريق ،وتم احصشاء جميع هذه الحا’ت والذي هو في طور ا’نجاز و الذي سشيخفف ال--ذي سش--ي--خ--ف--ف ا’ع--ب--اء ال--ت--ي تشش--ه-ده-ا
الجراحية فقد بلغت  2060خÓل ششهري في ظل وجود طبيبين مناوبين كل ليلة رغم العبء على المصشالح التي تششهد اكتظاظا المؤوسشسشة
م--اي وج--وان م--ن ه--ذه السش--ن--ة ،ال--م--ؤوسشسش-ة الضشغط الذي تششهده مصشلحة ا’سشتعجا’ت كبيرا كتهيئة مصشلحة جديدة لÓسشتعجا’ت
ا’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة اب-ن سش-ي-ن-ا اسش-ت-ق-ب-لت طلبات ب-ف-رن-دة ،وه-ي ال-مصش-ل-ح-ة ال-ت-ي اسش-ت-حدثت ال-ط-ب-ي-ة ال-ج-راح-ي-ة ال-ق-دي-م-ة وتحويلها الى
للتحاليل الطبية وصشلت الى  6964تم التكفل م--ؤوخ--را ح--يث ت--م ب--ن-اء مصش-ل-ح-ة ج-دي-دة و ق-اع-ة ع-م-ل-ي-ات ج-راح-ي-ة خ-اصش-ة بالحا’ت
بها كاملة ،بينما وصشل عدد المرضشى الذين ب-م-ع-اي-ي-ر ت-تÓ-ءم و ط-ل-ب-ات ال-م-رضش-ى ح-يث ا’سشتعجالية ،و قاعة انعاشض متكونة من 8

تيارت  :ع .عمارة

’سشتعجا’ت الطبية
لمصشلحة ا إ
ال- -ج- -راح- -ي- -ة ب- -دائ- -رة قصش- -ر
البخاري مع نهاية السشنة بعدما
تم اخضشاع البناية إالى عملية
المطابقة من طرف المصشالح
المختصشة ،على أان يتعزز قطاع
الصشحة والسشكان بهذه الدائرة
مسش- - -ت- - -ق - -ب  Ó- -بـ  04قاعات
للعمليات الجراحية مع نهاية
السش-ن-ة ال-ج-اري-ة ،ل-ي-رت-ف-ع ع-دد
ه -ذه ال -ق -اع-ات إال-ى  06غرف
م- -خ- -تصش- -ة ف- -ي ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات
الجراحية.
تششير مصشادرنا الى أان مصشالح
ه - -ذا ال - -ق - -ط- -اع اسش- -ت- -ق- -ب- -لت
 1344837م -ريضض وم -ريضش -ة
خÓل سشنة  2018لدى مصشالح
’سش - -ت - -ع - -ج - -ا’ت ال - -ط - -ب- -ي- -ة
ا إ
ال -ج -راح -ي -ة ف -ي مسش-تشش-ف-ي-ات
الو’ية ،بما في ذلك لدى نقاط
ال - -م - -ن - -اوب- -ة ب- -ال- -م- -ؤوسشسش- -ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة الجوارية ،
ووصش - - -ل ع - - -دد ال - - -م - - -رضش- - -ى
ال-م-ع-ال-ج-ي-ن وال-مسش-رح-ي-ن ف-ي
هذه الفترة  904258حالة  ،أاي
بمعدل  2500مريضض ومريضشة
ي- -وم -ي -ا ،وسش -م -ح ت -دخ -ل ه -ذه
المصشالح أايضشا في اسشتششفاء
 114395م- -ريضض وم- -ريضش -ة
ووضشع تحت المراقبة الطبية
بسشبب خطورة الوضشع الصشحي
 ،ف- -ي ح- -ي- -ن ع- -م -لت مصش -ال -ح
’قسش - -ام ال- -ج- -راح- -ي- -ة ع- -ل- -ى
ا أ
اخضش - - - - - -اع  16499مريضض
وم-ريضش-ة ل-ل-ع-م-ليات الجراحية
خÓل السشنة المنقضشية ،ومن
بين هذا المجموع ذكر بأان
ع -ل -ى رأاسض ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ات
ه -ن-اك  7985ع-م-ل-ية جراحية
في مجال الجراحة العامة ،
م -ت -ب -وع -ا ف -ي ب-ج-راح-ة طب
النسشاء بـ  3034عملية جراحية
في المرتبة الثانية  ،ثم جراحة
العظام بنحو  1918عملية في
المرتبة الثالثة .
اسش -ت -ن -ادا ل -م -دي -ر الصش -ح-ة
والسش - -ك- -ان ب- -ه- -ذه ال- -و’ي- -ة أان
ال -ت-ك-ف-ل ب-ال-م-رضش-ى ال-واف-دي-ن
على هذه المصشحات العمومية
’سشتعجال الطبي
في حالة ا إ
وال- -ج- -راح- -ي ي- -ت- -ط- -لب أايضش -ا
اخضشاع المرضشى إالى التحاليل
المخبرية حيث تم انجاز في
نفسض الفترة  3224708تحليل
مخبري بمعدل  8900تحليل

م -خ -ب -ري ي -وم -ي -ا ،م -ن ب-ي-ن-ه-م
 1035536تحليل على مسشتوى
 06م- -ؤوسشسش- -ات ع- -م- -وم -ي -ة
إاسش - -تشش - -ف- -ائ- -ي- -ة ب- -ال- -و’ي- -ة ،و
 2189145ع- -ل -ى مسش -ت -وى 07
م -ؤوسشسش -ات الصش -ح-ة ال-ج-واري-ة
بالو’ية ،كما يÓحظ أان أاكبر
عدد لتلك التحاليل المخبرية
ال- -ت -ي ت -ع -د م -ن ب -ي -ن أاسش -ب -اب
ال- -ف- -ح- -وصش- -ات ال- -ت- -ي تسش- -ه -ل
ع -م -ل -ي -ات ال -كشش -ف وت -ح -دي-د
’مراضض بالمؤوسشسشة العمومية
ا أ
’سش-تشش-ف-ائ-ي-ة ب-ال-م-دي-ة ب-ن-حو
ا إ
 244506ت -ح -ل -ي-ل  ،و 265078
تحليل على مسشتوى مؤوسشسشة
الصش -ح -ة ال -ج -واري -ة ب -ع-اصش-م-ة
ال- -و’ي -ة ب -ال -ن -ظ -ر إال -ى ح -ج -م
الكثافة السشكانية بالو’ية أاو
ال - -ت - -ي ت - -وج - -ه إال - -ى ه- -ات- -ي- -ن
المؤوسشسشتين الصشحيتين .
اسش -ت -ط -رد م -ح -دث-ن-ا رؤوي-ت-ه
ال -ت -ق-ن-ي-ة ل-نشش-اط ق-ط-اع-ه ف-ي
’ششعة الذي
مجال الكششف با أ
’ ي -ق -ل أاه-م-ي-ة ع-ن ال-ت-ح-ال-ي-ل
المخبرية  ،حيث وصشل عدد
’ششعة
الكششوفات عن طريق ا أ
ع- -ل- -ى مسش -ت -وى ال -م -ؤوسشسش -ات
’سش- -تشش- -ف -ائ -ي -ة و م -ؤوسشسش -ات
ا إ
الصش- -ح- -ة ال- -ج -واري -ة إال -ى ح -د
 360395كشش -ف  ،م -ن ب -ي -ن-ه-م
’جهزة المتخصشصشة
 24945با أ
و  13694بالسشكانير  ،في وقت
تبقى حاجة سشكان دائرة عين
بوسشيف بالجهة الجنوبية ماسشة
’ششعة
إالى الفحصض عن طريق ا أ
وب-خ-اصش-ة إال-ى ج-ه-از السشكانير
وفق أاصشداء من هذه المنطقة
.
ك -م -ا أاوضش-حت ذات ال-ت-ق-ري-ر
صشراحة بأان عدد الفحوصشات
الطبية قد تضشاعف مقارنة مع
السشنة الماضشية  ،2017أاين تم
ف- - - - - -حصض  105190مريضض
وم -ريضش -ة ،ب -ي -ن -م-ا وصش-ل ع-دد
ذلك ،سشنة  ،2018زهاء 191073
مريضض ومريضشة ومن المرحج
أان ي-رت-ف-ع ه-ذا ال-ع-دد ب-ال-ن-ظر
’سش-ت-ق-ب-ال
إال -ى ت-وسش-ي-ع دائ-رة ا إ
’سش-تشش-ف-اء ب-ال-و’ي-ة ،وترجم
وا إ
ذلك في وضشع حيز الخدمة لـ
 29وح -دة م -ن -اوب-ة ب-ال-و’ي-ة،
ودخ -ول وح-دة ب-ب-وغ-زول ح-ي-ز
العمل والنششاط مع الدخول
’جتماعي القادم.
ا إ
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www.ech-chaab.com
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اŸصسالح الصسحية تكّيف خدماتها مع ارتفاع درجات ا◊رارة

تدابـ ـ ـ ـ Òاسستثنائيـ ـ ـة ’سستقب ـ ـ ـ ـ ـال ا◊ ـ ـ ـ ـ ـا’ت الطارئ ـ ـ ـ ـ ـة
الÎكيز على معادلة التحسسيسس والتكفل

كيف تعمل اŸصسالح الصسحية ‘ الظروف
اŸن -اخ -ي -ة ا◊ال-ي-ة اŸت-م-ي-زة بشس-دة ا◊رارة
لشسخاصس؟ هذا
وتداعياتها اÿطÒة على ا أ
م-اسس-ن-ت-ن-اول-ه ال-ي-وم ‘ م-ل-ف-ن-ا رفقة مراسسلينا
ع Èع-ي-ن-ات م-ن-ق-ول-ة م-ن ا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-قة
ت -ظ -ه -ر ال-ت-واف-د ال-ك-ب Òع-ل-ى اŸسس-تشس-ف-ي-ات،
ال-ع-ي-ادات ،وق-اع-ات ال-ع-لج وغÒه-ا و م-نهم
من يعانون من أامراضس مزمنة ومنهم ضسحايا
وع - -ك - -ات ط - -ارئ - -ة واصس - -اب - -ات اŸصس - -ط- -افÚ
وغÒهم.

جمال أاوكيلي
ان -ط Ó-ق -ا م -ن ه -ذا ال -تشش -خ-يصس ن-ط-ل-ع ع-ل-ى
التدابير العاجلة المتخذة في هذا الششأان من
ق -ب -ل ال -ف -رق ال-ط-ب-ي-ة السش-اه-رة ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل
بالحا’ت على مسشتوى ا’سشتعجا’ت ،البوابة
اأ’ول- -ى ’سش- -ت- -ق -ب -ال ال -مصش -اب -ي -ن وال -واج -ه -ة
المفتوحة على مقدمة ا’نطباع الصشادر عن
المرضشى.
اجابة عن السشؤوال العام الذي اسشتهلنا به هذه
المقدمة نقول بأان هذه الهياكل تحركت على
جبهتين في خضشم هذا الوضشع ،اأ’ولى التركيز
ع -ل -ى ال -ج -انب ال -ت -حسش -يسش -ي ال -م -ت -وج -ه ال-ى
ال -م -واط -ن -ي -ن وغ -ي -ره-م م-ن ال-ف-ئ-ات اأ’خ-رى
لتفادي الوقوع في التداعيات المتولدة عن
الحرارة سشواء من ناحية الحذر من التسشممات

ال -غ -ذائ-ي-ة ،او ال-م-ك-وث ت-حت أاشش-ع-ة الشش-مسس،
ن -اه -يك ع -م -ا ت -خ -ل-ف-ه ال-م-ك-ي-ف-ات ال-ه-وائ-ي-ة،
وال -زاوي -ة ال -ث -ان -ي -ة ه -ي اسش -ت -ق-ب-ال ال-م-رضش-ى
والتكفل بهم تكف Óتاما.
في هذا السشياق ،فإان البعضس من المصشالح
الصشحية سشارعت نحو اتخاذ اجراءات فورية
م-ن ال-ن-اح-ي-ت-ي-ن ال-م-ادي-ة والبششرية بتخصشيصس
أاج -ن -ح -ة م-ري-ح-ة ل-ت-ج-نب ا’ك-ت-ظ-اظ وك-ذلك
ت-ج-ن-ي-د ال-ط-واق-م ال-ط-ب-ي-ة ل-ت-ك-ون في الموعد
المطلوب وهذا بتنظيم رزنامة العطل السشنوية
بعدم ترك الفراغ المؤوثر على العمل العادي.
كان ’بد من اعتماد الصشيغتين المذكورتين من
باب الوقاية خير من العÓج وحضشور وضشمان
ديمومة المرفق العمومي مهما كانت نوعية
الخدمات المقدمة المهم هو السشعي الحثيث
م -ن أاج -ل م -راف -ق -ة ال -م -واط -ن ف -ي ال-ظ-روف
الخاصشة بتوفير له كل ما تسشتدعيه حا’ته
الصشحية.
هذا بالرغم من الضشغط اليومي الذي تششهده
هياكلنا الصشحية نتيجة
ا’ق-ب-ال ال-م-ت-زاي-د ع-ل-ي-ه-ا خ-اصش-ة ف-ي فصشل
الصش -ي -ف وارت-ف-اع ع-دد ال-ح-وادث وا’صش-اب-ات
ب -مسش -ت -وى ق -ي -اسش -ي أاح -ي -ان -ا ’ ت -ت -وق-ع-ه ت-لك
ال -مصش -ال -ح ،م -م-ا ي-ن-ع-كسس سش-ل-ب-ا ع-ل-ى ن-وع-ي-ة
الخدمات.

بعد موجة ا◊ر الشسديد ببلديات الشسلف

’طباء واŸمرضس Úسساهرة على اŸصسابÚ
عيون ا أ
كثفت اŸصسالح الصسحية على ﬂتلف مراكزها
لسستشسفائية وا÷وارية بالشسلف من
ومؤوسسسساتها ا إ
نشساطها Ÿواجهة موجة ا◊ر الشسديد وانعكاسساتها
الصس -ح -ي -ة ع-ل-ى السس-ك-ان وخ-اصس-ة ذوي الم-راضس
اŸزمنة وكبار السسن والطفال ،وما ينجر عنها من
حوادث تسستدعي تدخل اسستعجاليا خاصسة فيما
يتعلق بالتسسممات الغذائية التي تسسجل من حÚ
إا ¤آاخر خاصسة ‘ فصسل الصسيف بحسسب اŸصسالح
الطبية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
اإ’ج- -راءات ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه -ا ذات
المصشالح بالمديرية الو’ئية للقطاع بالششلف
مع بداية موسشم الحر الششديد الذي تضشاعفت
درج -ات-ه-ا م-ع م-رور اأ’ي-ام م-ن شش-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
ال- -ذي ع -رف درج -ة ح -ر اسش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ب -ذات
المنطقة ،مكنت من تجنيد التأاطير الطبي
وشش -ب -ه ال -ط -ب -ي ب -ك -ل ت -خصشصش -ات-ه ل-م-واج-ه-ة
ال -ح -ا’ت ال -ت -ي ت -م تسش -ج-ي-ل-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى
البلديات وحتى السشاحلية والجبلية المعزولة
بحسشب ما سشجلناها ببوقادير وأاو’د بن عبد
ال- -ق- -ادر وح- -رشش -ون ووادي ال -فضش -ة وا’ب -يضس
م -ج -اج-ة وال-م-ج-م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة ال-م-ح-ي-ط-ة
ب -ع -اصش -م -ة ال -و’ي-ة ال-ت-ي ع-رفت ح-را شش-دي-دا
ورطوبة عالية ،يقول أابناء هذه المناطق التي
وجدناهم لدى المصشالح الطبية وبعضس منهم
لدى الهياكل اإ’سشتعجالية للخضشوع إالى العÓج
ال Ó-زم ال -ذي تسش -ه -ر ع-ل-ى ت-ق-دي-م-ه ال-ج-ه-ات
الطبية المعززة باأ’دوات الخاصشة بمثل هذه
ال-ح-ا’ت ال-ت-ي ت-خضش-ع ل-ل-رع-اي-ة ال-مسش-ت-ع-ج-لة
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إال- -ى ال -ح -ا’ت ال -ت -ي ع -ايشش -ن -اه -ا
بمسشتششفى أاو’د محمد والششرفة والششطية.
بخصشوصس هذه الحا’ت التي تأاتي اسشتثنائيا
بالرغم من موسشم الحرذ يميز تراب الو’ية،

ي -ق -ول سش-ي-د أاح-م-د دك-وك-ة ،م-دي-ر ال-م-ؤوسشسش-ة
اإ’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة ب -الصش -ح -ة ال -ذي أاك -د ل -ن-ا أان
مصشالحه التي تعرف نششاطها ودورها مجندة
منذ بداية موسشم الحر بالنظر إالى الحا’ت
التي قد سشجلناها من حين إالى آاخر لدى
سشكان المنطقه بالبلديات التي تخضشع لتغطية
مؤوسشسشتنا أاو البلديات اأ’خرى كون المؤوسشسشة
تقدم خدمة عمومية أ’بناء الو’ية أاو خارجها
في الحا’ت اإ’سشتعجالية ،يقول ذات المدير .
وب -ن -ظ -ر ذات ال -مسش -ؤوول وأاح -د ال -م -م -رضش-ي-ن
السشاهرين على عÓج أاحد المصشابين بلسشعة
الحرارة ،فإان موجة الحر الششديد قد خلقت
متاعب صشحية وأاعراضس مرضشية لدى عدة
فئات عمرية من السشكان من جنسشين ،حيث
نسشجل في مثل هذه اإ’صشابات حا’ت التقيؤو
والغثيان وآا’م الرأاسس والصشداع واإ’حسشاسس
ب -اإ’ن -ه -ي -ار وح-ا’ت م-ن ال-ج-ف-اف م-ن ال-ع-رق
بسشبب عدم اسشتهÓك كميات الماء الششروب
الÓزمة ،يقول محدثونا ،فيما اكد لنا أاخر أان
إاحمرار الجسشم وإانقباضس ا’وعية الدموية إالى
درج -ة اإ’غ -م-اء وضش-ي-ق ال-ت-ن-فسس وإارت-ف-اع ف-ي
ضشغط الدم قد ِتؤودي إالى أاخطار صشحية تهدد
حياة المصشاب إان لم يلتحق بالمراكز الصشحية
أاو المسشتششفيات التي بها إاطارات وممرضشين
يسش - -ه - -رون ع- -ل- -ى ان- -ق- -اذ ال- -مصش- -اب بصش- -ف- -ة
إاسشتعجالية ،أ’ن مثل هذه الحا’ت يؤودي فيها
عامل الوقت دوره في تحديد حياة المصشاب،
ي-ق-ول أاح-د ال-م-م-رضش-ي-ن ال-ن-اشش-طين بمؤوسشسشة
الششرفة.
أامام هذه الظروف الحارة نعمل دائما على
ت -حسش -يسس ال -ف-ري-ق ال-ط-ب-ي ب-أاه-م-ي-ة دوره ف-ي
تقديم الخدمات الصشحية الضشرورية والÓئقة
للمصشابين من موجة الحر الششديد التي لها أاثر
سش- -ل -ب -ي سش -ري -ع ع -ل -ى صش -ح -ة ال -ف -رد خ -اصش -ة
ال -مصش -اب -ي -ن ب-اأ’م-راضس ال-م-زم-ن-ة وال-ع-ج-ائ-ز

واأ’طفال النسشاء الحوامل اللواتي ننصشحهن
بالمكوث تحت الظل وعدم تعريضس أاجسشامهم
أ’شش- -ع- -ة الشش- -مسس’ ،ن ال- -خ -ط -ورة ع -ل -ى اأ’م
والجنين معا ،ونحن نفضشل أان تسشعد هذه اأ’م
بصشحتها وصشحة الجنين أاو المولود ،يقول ذات
ال -ط -ب -يب ،ب -ذات ال -م -ؤوسشسش -ة اإ’سش -ت -ث -ف -ائ -ي -ة
المعروفة بخدماتها الصشحية التي تثير ارتياح
زوارها وحتى الخارجين عن إاقليمها.
ك -م -ا ل -مسش -ن -ا اإ’ح -ت -رام ف -ي ف -ت -رات ال-ع-م-ل
والمناوبة التي تبرمجها الفرق اإ’دارية اثناء
العمل اليومي وحتى الليلي أ’ن بعضس الحا’ت
تصش -ل إال -ى ال -مصش -ال -ح الصش -ح -ي -ة ل -ي  Ó-ب -ف -ع-ل
ال - -مضش- -اع- -ف- -ات ال- -م- -رضش- -ي- -ة ال- -ت- -ي تصش- -يب
المسشتهدفين من خطورة الحر الششديد.
على الرغم من حا’ت اإ’سشتنفار التي ششهدتها
ال-مصش-ال-ح الصش-ح-ي-ة ب-م-راك-زه-ا ومسشتششفياتها
وم-ؤوسشسش-ات-ه-ا ال-ج-واري-ة وال-ع-ي-ادات ال-م-تعددة
ال-خ-دم-ات وال-ت-ي م-ازالت ق-ائ-م-ة ت-ف-ادي-ا أ’ي
ط -ارئ خ -اصش -ة م -ع ال -ت -خ -وف-ات م-ن تسش-ج-ي-ل
حا’ت تسشمم غذائية أاو مضشاعفات في درجة
الحرارة كون أان ششهر أاوت يعد من الفترات
الحارة بالو’ية ،فإان حا’ت التجنيد مضشبوطة
من طرف اإ’دارات الصشحية بالو’ية .مع ذلك
سش -ج -ل -ن -ا ب -عضس الشش -ك -اوي م -ن ط -رف ب -عضس
مرافقي المصشابين حول مسشأالة نقصس بعضس
اأ’دوي- -ة ال- -ت- -ي م- -ازالت م- -ط- -روح- -ة خ -اصش -ة
ب-ال-م-ن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وال-ب-ل-دي-ات ال-ن-ائ-ي-ة التي
ت -ف-ت-ق-د إال-ى سش-ي-ارات إاسش-ع-اف ط-ب-ي-ة م-ج-ه-زة
بالمعدات أاو من نوع صشامي ،يقول محدثونا،
الذين طالبوا الوزارة المعنية بدعم الهياكل
الصش-ح-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ب-ال-ع-ت-اد ال-ك-اف-ي وال-تأاطير
ششبه طبي واأ’طباء المختصشين في التمريضس
ال -م -ن -زل -ي ل -ل-ف-ئ-ات ال-ع-اج-زة وال-ف-ق-ي-رة ال-ت-ي
’تمتلك اإ’مكانيات المالية للتنقل في أاريحية
يششير محدثونا.

لمراضس اŸزمنة بسسيدي بلعباسس
 ٪ 75من فئة اŸسسن Úوذوي ا أ

إاسستقبال  25حالة يوميا لضسربات الشسمسس

لسستعجالت التابعة للمسستشسفى ا÷امعي عبد القادر حسسا Êبسسيدي
تسستقبل مصسلحة ا إ
لضسطرابات اŸرضسية التي تظهر نتيجة التعرضس
بلعباسس عددا كبÒا من اŸرضسى اŸصساب Úبا إ
لمراضس اŸزمنة.
لشسخاصس اŸسسن Úوذوي ا أ
لدرجات ا◊رارة اŸرتفعة ،وهي جلّها إاصسابات ل أ

اŸدية:غ .ششعدو

أاكدت مصشادر من مصشلحة اإ’سشتعجا’ت أان حوالي
 75بالمائة ٪من الحا’ت التي تسشتقبلها المصشلحة
ت -ع -ود أ’شش -خ -اصس مصش -اب -ي-ن ب-اأ’م-راضس ال-م-زم-ن-ة
كالسشكري ،إارتفاع ضشغط الدم وأامراضس الحسشاسشية
وال -رب -و ،وتشش -م -ل أام -راضس م-ت-ف-اوت-ة م-ث-ل ال-تشش-ن-ج
الحراري واإ’غماء الحراري ،واإ’جهاد الحراري
باإ’ضشافة إالى الحا’ت اأ’ششد ضشررا والمعروفة
ب -اسش -م ضش -رب -ة ال -ح -ر ،ح -يث ت -ت -ك -ف -ل ال -مصش -ل -ح-ة
اإ’سشتعجالية وعلى مدار  24سشاعة بعدد كبير من
ال -ح-ا’ت ت-ت-راوح م-ا ب-ي-ن  20و25ح-ال-ة ي-وم-يا من
اأ’ششخاصس المصشابين بالجفاف واإ’سشهال الحاد،
وك -ذا ن -قصس ك -م -ي -ة ال -م -ي -اه واأ’مÓ-ح ف-ي ال-جسش-م
وحا’ت الغثيان وما يصشاحب هذه الحا’ت من
مضشاعفات خطيرة لدى كبار السشن وذوي اأ’مراضس
ال -م -زدوج -ة ب -دل-ي-ل أان اأ’شش-خ-اصس ذوي اأ’م-راضس
ال -م -زم -ن -ة أاك -ث -ر ع -رضش -ة ل -ت -ب-ع-ات م-وج-ات ال-ح-ر
لتعمدهم الخروج خÓل سشاعات ذروة الحر بدون
أاخ-ذ اح-ت-ي-اط-ات وع-دم اإ’ل-ت-زام ب-نصش-ائ-ح اأ’ط-باء
الذين يجمعون على ضشرورة وقاية اأ’جسشام من
اأ’ششعة من خÓل ارتداء أالبسشة قطنية فاتحة اللون
وقبعات ونظارات ششمسشية مطابقة ،وعدم التعرضس
Óششعة فوق البنفسشجية بالششواطئ،
لفترة طويلة ل أ
واإ’ك- -ث- -ار م- -ن شش- -رب ال- -م- -ي- -اه ل- -ت- -ف- -ادي ح- -دوث
المضشاعفات.
هذا وتسشتقبل مصشلحة ا’سشتعجا’ت أايضشا ضشحايا
ال -تسش -م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،ف-غ-ال-ب-ا م-ا ت-ؤودي ال-ح-رارة
ال-م-رت-ف-ع-ة ال-ى فسش-اد ا’ط-ع-م-ة ’سش-ي-م-ا اللحوم أاو
اأ’كÓت المصشنوعة من الحليب والبيضس ،خاصشة
خÓل الو’ئم والمناسشبات الجماعية0
ف -ي ه -ذا الصش -دد ،أاف -اد ذات ال -مصش-در ب-اسش-ت-ق-ب-ال

ح -ا’ت تسش -م -م م -ن -ف -ردة أ’شش-خ-اصس ت-ن-اول-وا م-واد
ف -اسش -دة داخ -ل م -ن -ازل -ه -م ،ف -ي ح -ي-ن ل-م تسش-ت-ق-ب-ل
ال -مصش -ل -ح -ة أاي -ة ح -ال-ة ل-تسش-م-م-ات ج-م-اع-ي-ة .ك-م-ا
Óصشابة بداء
إاسشتقبلت المصشلحة حوالي  21حالة ل إ
ال-ح-م-ى ال-م-ال-ط-ي-ة ،وه-و ال-داء ال-ن-اج-م ع-ن ت-ن-اول
ح -ل -يب م -ل -وث غ -ي -ر م -راقب وغ -ي -ر م-ع-ال-ج ،وع-ن
اأ’مراضس المتنقلة من الحيوان إالى اإ’نسشان فقد
إاسش -ت -ق-ب-لت ال-مصش-ال-ح ال-عÓ-ج-ي-ة ع-ب-ر ك-ام-ل ت-راب
الو’ية  14حالة للتسشمم العقربي حيث تزداد نسشبة
اإ’صش -اب -ة ب -ه -ذا ال -تسش -م -م خÓ-ل الصش-ائ-ف-ة خ-اصش-ة
بالمناطق الجنوبية من الو’ية كالمرحوم ورأاسس
ال -م -اء ،ن -اه -يك ع -ن تسش-ج-ي-ل أازي-د م-ن  50إاصشابة
لعضشات كÓب منذ بداية الصشائفة بسشبب اإ’نتششار
الكبير للحيوانات الضشالة التي تهدد أامن وسشÓمة
السشكان .كما تكفلت المصشالح الطبية أايضشا بـ 18
إاصشابة بداء إالتهاب الكبد الفيروسشي نوع أا  ،خÓل
نفسس الفترة ،وهو الداء المرتبط أاسشاسشا بششرب
مياه تعرضشت لملوثات بششتى أانواعها ،ما يسشتدعي
ت -خ -زي-ن ال-م-ي-اه ب-ط-رق صش-ح-ي-ة وع-دم شش-رب م-ي-اه
الصش -ه -اري -ج غ -ي -ر م -راق -ب-ة وال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن-د ح-دوث
تسشربات.
لضش -م-ان ت-ك-ف-ل ج-ي-د ب-ال-م-رضش-ى ف-ت-حت ال-مصش-ال-ح
الطبية مداومات تعمل على مدار  24سشاعة عبر
م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل بأانواع الحا’ت
ال-م-رضش-ي-ة ب-م-ا ف-ي-ه-ا ضش-رب-ات الشش-مسس إال-ى ج-انب
تعزيزها باأ’دوية اإ’سشتعجالية ،مع تسشخير سشيارات
إاسشعاف لضشمان التغطية الصشحية في كل اأ’وقات
’سشيما بالنسشبة للمناطق النائية الجنوبية فضشÓ
عن هيكلة وتنظيم عطل مسشتخدمي القطاع تفاديا
أ’ي تذبذب يضشر بالسشير الحسشن للمصشالح و يحدث
خل Óفي الخدمات الصشحية المقدمة للمواطنين.

لطباء اŸمارسس Úللصسحة العمومية بتيبازة:
رئيسس نقابة ا أ

طبيــــــــب ا’سستعجـــــــا’ت يجمـــــــع بــــــــــــــ ÚالعــــــــــــــÓج والتوعيــــــــــــــة
مددنا أاوقات العمل إا ¤غاية الثامنة مسساءً بقاعات العلج والعيادات

لمراضس اŸزمنة على مسستوى السستعجالت الطبية بالولية هو –صسيل حاصسل وفقا للجراءات اÿاصسة والسستثنائية
لطباء اŸمارسس Úللصسحة العمومية بتيبازة على أانّ التكفل بذوي ا أ
أاّكد رئيسس اŸكتب الولئي للنقابة الوطنية ل أ
لمر بهذه الشسريحة من اŸرضسى.
اŸتخذة تزامنا و موسسم الصسطياف و هي الجراءات ذاتها التي أاردفت وظيفة التحسسيسس و التوعية للطبيب اŸعالج حينما يتعلق ا أ

تيبازة :علي ملزي
كششف الدكتور محمد سشواسس بهذا الخصشوصس عن
عقد سشلسشلة من اللقاءات التحضشيرية مع مختلف
الفاعلين عششية انطÓق موسشم ا’صشطياف بخلفية
تجسشيد التعليمات الواردة من الوصشاية بخصشوصس
الرعاية الطبية المقرونة بهذه الفترة الحسشاسشة،
وهي اللقاءات التي تمخضشت عن تفعيل جملة من
اآ’ليات و ا’جراءات الميدانية التي تتيح تكفÓ
أامثل بالوافدين الى مختلف ا’سشتعجا’ت الطبية

ل -غ -رضس ال -ع Ó-ج ،ب -ح -يث ت ّ-م ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-ت-زام
مختلف الموارد البششرية بالمواقيت و ا’نضشباط
ب -ال -ت -وازي م -ع دع -م و م -راق -ب -ة خ -زائ -ن اأ’دوي-ة و
ال-م-ع-دات ال-خ-اصش-ة ال-ت-ي ي-تّ-م ت-وف-ي-رها بكل وحدة
اسش-ت-ع-ج-ال-ي-ة خصش-يصش-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-الحا’ت الكارثية
ك-ح-وادث ال-م-رور ال-م-ؤول-م-ة وال-تسش-م-مات الجماعية
وحا’ت التعرضس للحرائق وغيرها ،بحيث تندرج
هذه الخطوات ضشمن مخطط و’ئي يحمل في
طياته مجموعة من ا’حتياطات الواجب اتخاذها
لضشمان تغطية صشحية ششاملة و متششعبة.

كما أاششار رئيسس نقابة اأ’طباء بتيبازة الى جملة من
ا’ح -ت -ي -اط -ات ا’ح -ت -رازي -ة ال -م -ت -خ-ذة م-ن ط-رف
ال -مصش -ال -ح ال -م -ع -ن -ي -ة عشش -ي -ة ح -ل-ول م-وسش-م ال-ح-ر
وا’صش -ط -ي -اف م-ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف ح-م-ل-ة ال-ت-وع-ي-ة
والتحسشيسس لفائدة المرضشى المزمنين عبر أاثير
ا’ذاعة المحلية ،اضشافة الى تنظيم مصشالح الصشحة
أ’يام دراسشية لفائدة اأ’طباء العامين تعنى بمناهج
ال -ت -ع -اط -ي م -ع ال -ح-ا’ت الصش-ح-ي-ة ال-مسش-ت-عصش-ي-ة و
ال -م -زم -ن-ة ع-ل-ى غ-رار م-ج-م-ل اأ’م-راضس ال-م-زم-ن-ة
المسشجلة و حا’ت الغرق في البحر و التسشممات

ال -غ -ذائ -ي -ة وغ -ي -ره -ا ،ف-ي ح-ي-ن اق-تضشت الضش-رورة
الصشحية المرافقة لموسشم الحر تمديد عمل بعضس
ق -اع -ات ال -ع Ó-ج وك-ذا ال-ع-ي-ادات ال-ت-ي ت-ح-وز ع-ل-ى
وحدات لÓسشتعجا’ت الى غاية الثامنة مسشاًء في
بادرة تهدف الى ضشمان حد أاقصشى من الخدمات
الصشحية ’سشيما الحا’ت المفاجئة منها كتلك التي
تعنى باأ’مراضس المزمنة.
غير أاّن مجمل هذه المبادرات تبقى غير كافية على
حسشب ممثل نقابة ا’طباء بالنظر الى أانّ اأ’مر
يقتضشي تظافر جهود جميع القطاعات ذات الصشلة

ب -ال -وق -اي -ة و ال -ت -وع -ي -ة و ال -ت -حسش -يسس ع -ل -ى غ -رار
المؤوسشسشات المسشجدية مث Óاضشافة الى مختلف
ال -م-ؤوسشسش-ات ال-ت-ي ي-قصش-ده-ا ال-م-رضش-ى ال-م-زم-ن-ون
بكثافة و التي يفترضس بأان تنخرط بششكل مباششر أاو
غير مباششر في برنامج التوعية والتحسشيسس .كما
أاشش -ار إال -ى ن -ق -اط م -ه-م-ة و رئ-يسش-ي-ة ت-ه-م أاصش-ح-اب
اأ’مراضس المزمنة ’سشيما كبار السشن منهم ،تعنى
با’كثار من ششرب الماء و تجنب التعّرضس أ’ششعة
الششمسس و التعّود على اصشطحاب اأ’دوية المناسشبة
أاثناء التنقÓت مهما كانت فترتها ونوعيتها.
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يقصصدها الذين يعانون من آا’م الظهر والعظام والقدمÚ

 31طالبا يحصصلون على أأول ليسصانسس
‘ ألفنون ألدرأمية بجامعة باتنة 01

قطاع الثقافة والفن با÷زائر بتخرج أاول دفعة فنان ÚأاكادÁي ‘ Úتخصصصص الفنون الدرامية بجامعة باتنة 1ا◊اج
ÿضصر ،يرتقب أان يشصكلوا إاضصافة كبÒة ◊قل الثقافة والفن ببÓدنا خاصصة وأانهم ينحدرون من  7و’يات بالشصرق
’ضص-اف-ة إا ¤آاخ-ري-ن م-ن ق-دم-وا م-ن و’ي-ة “Ôاسصت ل-ل-دراسص-ة ‘ ب-ات-ن-ة ،أاي-ن ت-خ-رج-وا بشص-ه-ادة ل-يسص-انسص ‘ ال-ف-ن-ون
ب-ا إ
الدرامية.

أاضصحت الصصحراء ا÷زائرية من الوجهات التي يقصصدها السصياح بالداخل واÿارج كجبال أاسصكرام بتمÔاسصت ،ليسص فقط من أاجل التمتع Ãناظرها اÓÿبة من صصخور
الطاسصيلي التي تعود ل أ
Óزمنة الغابرة وواحات النخيل وكثبانها الرملية السصاحرة ،ولكن أايضصا من حيث ما يعرف با◊مامات الرملية أاو ما اصصطلح عليها بـ»الطب البديل».
ا◊مامات الرملية من أاك Ìا أ
’نواع السصياحية اسصتقطابا للسصياح للتداوي ،كونها تعالج ﬂتلف ا أ
’مراضص كالروماتزم ،الربو ،وآا’م الظهر والرجل ،حيث تبدأا من  15جويلية
وتسص-ت-م-ر إا ¤غ-اي-ة شص-ه-ر أاوت .ال-ت-ف-اصص-ي-ل يسص-رده-ا ل-ن-ا ﬁم-د ب-اري رئ-يسص ج-م-عية ﬁلية
للسصياحة والÎفيه والتبادل والتطّور ببشصار.

سصهام بوعموشصة
تصصوير  :عباسص تيليوة
ق -ال رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة ﬁل-ي-ة ل-لسس-ي-اح-ة والÎف-ي-ه
والتبادل والتطور ببشسار ﬁمد باري لدى نزوله
ضسيفا على جريدة «الشسعب» ،أان هذه ا◊مامات
الرملية توجد ‘ منطقة تاغيت التي تبعد عن
بشسار بـ ٩٠كلم ،وهي منطقة خاصسة با◊مامات
ال-رم-ل-ي-ة ‘ م-وسس-م الصس-ي-ف ،ي-أات-ي-ه-ا ال-ن-اسض م-ن
الشس -م -ال واÿارج ل -ل -ت -داوي Ãا يسس -م-ى ب-ال-طب
البديل  ،عم Óبنصسائح الطبيب اŸعالج ،فرمال
تاغيت من أاحسسن الرمال طبيا مقارنة برمال
وادي سسوف وبسسكرة.
ذكر باري ‘ الكشسف عن تفاصسيل العÓج أان
ا◊صسة اأ’و ¤تكون على السساعة السسابعة
صس -ب -اح -ا ي -ت ّ-م ح-ف-ر ح-ف-رة ‘ ال-ع-رق
الكب ،Òكي تسسقط أاشسعة الشسمسض
‘ تلك ا◊فرة وتتمركز هناك
ت-ب-ق-ى ا◊ف-رة سس-اخ-ن-ة ،ي-وضسع
فيها الفرد وُيغطى إا ¤غاية
رأاسس -ه ،ه -ذا اأ’خ Òي -غ -ط -ى
Ãظلة بسسبب أاشسعة الشسمسض
ا◊ارق -ة م -دة وال -ردم ي-ب-دأا
من السساعة  ١٢.٠٠منتصسف
ال -ن -ه -ار إا ¤غ -اي -ة ال -عصس -ر،
وي- -راف -ق -ه دل -ي -ل ﬂتصض ‘
الردم ويبقى ‘ ا◊فرة مدة
 ٢٠دق-ي-ق-ة وه-ن-اك م-ن ي-ب-ق-ى
مدة  3٠دقيقة أاو  ١٥دقيقة على
حسسب درجة عّلة اŸريضض.
وب -ع -د ذلك ي -خ -رج الشس -خصض اŸع-ن-ي
ب -ال-ت-داوي م-ن ا◊ف-رة وي-غ-ط-ى ب-ب-ط-ان-ي-ة
ويوضسع ‘ اÿيمة ،حيث يتصسّبب عرقا مزيÓ
ك -ل أاع -راضض اأ’م -راضض ،وب -ع -د سس -اع-ة ي-ق-دم ل-ه
حسساء فيه كل أاعشساب اŸنطقة لكي تعوضض ما
فقده جسسمه ،ثم يشسرب الشساي واŸاء ويبقى مدة
سساعة.
و‘ اليوم الثا Êوالثالث يخضسع اŸعالج لنفسض
العملية ،خÓل ثÓثة أايام تزول اأ’مراضض على
حّد تأاكيد باري لنا قائ :Óأان هناك ‘ اŸقابل
من يف ّضسل البقاء Ÿدة أاسسبوع أاو أاك ،Ìوهذا ما
يسسمى بالطب البديل الذي ينفع جسسم اإ’نسسان
لكل من يعا Êمن مرضض اأ’عصساب ،آا’م الظهر
بسسبب الÈودة ‘ فصسل الشستاء والرطوبة ،هناك
من يبقى مدة شسهر ،أاغلبية السسياح من  ٦٠سسنة
فما فوق أاي اŸتقاعدين من الهضساب العليا من
ا÷لفة ،اأ’غواط وتيارت خاصسة الفÓح Úالذين
يعانون من الÈد شستاء وكذا شسباب.

Œربة أعتمدتها أŸلكة
كليوباترأ بشصرم ألشصيخ

وأاشسار باري إا ¤أان كليوباترا ،آاخر ملوك اأ’سسرة

اŸق- -دون- -ي- -ة ،ال- -ت- -ي ح -ك -مت مصس -ر م -ن -ذ وف -اة
اإ’سسكندر اأ’ك ‘ Èعام  3٢3قبل اŸيÓد ،وحتى
احتÓل مصسر من ِقَبل روما عام  3٠قبل اŸيÓد،
ك -انت ت -ق -وم ب -حصس-ت ‘ Úالسس-ن-ة Ãن-ط-ق-ة شس-رم
الشسيخ Ãصسر ،وهذا دليل على عراقة هذا النوع
م - -ن ال - -ع Ó- -ج وق - -ي - -م - -ت - -ه ود’ل- -ت- -ه وّŒذره ‘
اÛتمعات.
وأاضس- - -اف اŸت- - -ح - -دث أان اأ’ط - -ب - -اء ‘ اÿارج
ينصسحون اŸرضسى الذين يعانون من آا’م الظهر
وال -ع -ظ -ام وال -ق -دم Úوأام -راضض داخ-ل-ي-ة خ-اصس-ة
جه نحو
الذين تتجاوز أاعمارهم  ٧٠سسنة ،بالتو ّ
تاغيت

ﬁمد باري رئيسص جمعية ﬁلية للسصياحة
والÎفيه والتبادل والتطور ببشصار
للعÓج با◊مامات الرملية’ ،عتقادهم أان هذه
اŸنطقة رمالها أافضسل طبيا من رمال بسسكرة
والوادي ،عدد سسكان منطقة تاغيت ’ يتعدى ٨
آا’ف سساكن  .و‘ هذا اŸوسسم يفوق  ٢٠أالف
سسائح يختصض بهذه ا◊مامات الرملية ومنها
ت -ن -درج السس -ي -اح -ة الصس -ح-ي-ة ،ي-أات-ي السس-ي-اح
تقريبا من كل و’يات الوطن ومن أاوروبا
وكندا وأامريكا وروسسيا والصس.Ú
وي -روي ل -ن -ا ب -اري أان-ه م-ن-ذ ع-ام،Ú
إال - -ت - -ق - -ى ب - -ب - -ط - -ل ج- -زائ- -ري ‘
اÓŸك -م -ة ك-ان ي-ع-يشض ‘ ف-رنسس-ا
عمره  ٩٠سسنة ،أاحضسره أاو’ده إا¤
ت -اغ -يت ل -ل -ع Ó-ج ك -ون-ه ت-عب م-ن
التداوي باأ’دوية ،بحيث نصسحه
اأ’ط- -ب- -اء ب- -ال- -ردم ‘ م- -ن- -ط -ق -ة
تاغيت.
وبالفعل عندما جاء ‘ العام اأ’ول
ك -ان ع -ل -ى ك-رسس-ي م-ت-ح-رك ،وب-ع-د
ا◊صس - -ة اأ’و ¤م - -ن ال- -ردم م- -دة ٢٠
دق -ي -ق-ة ،ت-ف-اج-أا أاب-ن-اءه ب-ال-وق-وف ع-ل-ى
ق -دم -ي -ه ،وم -ن -ذ ذلك ال -وقت أاصس-ب-ح ي-زور
اŸنطقة سسنويا.
وبحسسب باري ،فإان هناك فنادق ومراكز اإ’يواء
واŸركبات السسياحية وكذا اŸنازل ،بحيث أان

بسصات Úألنخيل ،أŸتاحف وفيلم «شصاي
ألصصحرأء» شصوأهد حّية

وأاضساف ضسيف «الشسعب» ،أان السسائح له فرصسة
زيارة بسسات Úالنخيل واŸتاحف ،بحيث تكون
اŸنطقة منتعشسة من  ١٥جويلية إا ¤نهاية شسهر
أاوت ،ب -ح -يث ت -ف -ت -ح اıاب-ز واŸط-اع-م وت-ق-ام
السس-ه-رات ع-ل-ى أان-غ-ام ال-ت-ن-دي وف-رق-ة ال-قنادسسة
وتقد Ëالشساي.
كما تشسهد تاغيت زيارة أاكÈ
ال- - -ف- - -ن- - -ان ÚواŸغ - -ن - -يÚ
Óسس-ت-م-ت-اع ب-ه-ن-دسس-ة
ل -إ
الصس- - -ح - -راء ال - -ت - -ي
تسس -ت -ه -وي ال-زائ-ر
لصس -م -وده -ا عÈ
السس- -ن Úم- -ن -ه -ا
م -ن -ط -ق -ة ب-ن-ي
عباسض
والقصسور

شصهرا جويلية وأاوت للتخلصص من الروماتيزم والربو

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

Áثلون  7و’يات شصرقية وبينهم طلبة من “Ôاسصت

أ◊مامات ألرملية بتاغيت ...طّب بديل لعÓج أأ’مرأضس

ب -عضض ال -ع -ائ Ó-ت ت -ق -وم ب -ك-راء م-ن-ازل-ه-ا ل-ه-ؤو’ء
السس -ي -اح ،ب -ح -ك -م أان قضس-ي-ة اإ’ي-واء ‘ اŸن-اط-ق
الصسحراوية قليلة ،مضسيفا أان ‘ اŸسساء هناك
جو’ت لرؤوية غروب الشسمسض ،وعند طلوع الفجر
لرؤوية طلوع الشسمسض والنجوم ‘ منطقة العرق
ال -ك -ب ،Òب -ح -يث ي-ق-دم ل-ه-م اأ’ط-ب-اق ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
اÿاصسة باŸنطقة كاÿبز الذي يتّم طهيه –ت
ال-رم-ال واŸل-ف-وف واŸشس-اوي ،وزي-ارة اŸن-اط-ق
اÓÿبة مثل القصسر القد ،Ëالوادي ،الرسسومات
ع-ل-ى الصس-خ-ور ل-ل-ح-ي-وان-ات وال-ب-دو ال-ذي-ن ك-ان-وا
ي -ع -يشس -ون ‘ اŸن -ط -ق-ة ،وا◊افÓ-ت وسس-ي-ارات
اأ’جرة متوفرة لنقلهم سسواء للحمامات الرملية
أاو التجول مسساء ‘ اŸنطقة.
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الثÓثاء  ٠٦أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٥ذي الحجة  ١٤٤٠هـ
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سصافرت با’طفال ‘ التقاليد والتنوع الثقا‘ للجزائر

«كنز بÓدي»
على ركح قصصر ألثقافة عبد ألكر Ëدأ‹ بإامامة

باتنة :حمزة Ÿوشصي

القدÁة وواحات النخيل  .من هؤو’ء الوافدين
اŸمثل اإ’يطا‹ العاŸي ‘ السسينما «أالبÒتو»،
ال -ذي ق -ام ب -إاخ -راج ف -ي -ل-م «ت-اي الصس-ح-راء» وّ”
تصس- -وي- -ره ب- -اŸن- -ط -ق -ة ،ك -م -ا أان أام -راء اÿل -ي -ج
يقصسدون اŸنطقة من أاكتوبر إا ¤أافريل.
إاضسافة إا ¤ا◊مامات الرملية تشستهر «تاغيت»
Ãوسس -م Œاري وسس -ي -اح -ي ،اأ’ول ه-و ا’ح-ت-ف-ال
Ãولد سسيد اÿلق اŸصسطفى ـ صسلى الله عليه
وسس -ل -م ـ ،وث -ان -ي -ا ا’ح -ت -ف -ال ب -السس-ن-ة اŸيÓ-دي-ة
ا÷دي -دة ،ال-ت-ي تشس-ه-د إاق-ب-ال السس-ي-اح ال-وط-ن-يÚ
واأ’جانب بشسكل منقطع النظ Òوكذا سسفراء دول
الصس ،Úاليابان ،النمسسا ،والÈتغال الذين أاعجبوا
بجمال اŸنطقة وأاكÓتها الشسعبية خاصسة أاكÓت
البدو الرحل ،فجلهم يفضسلون قضساء رأاسض السسنة
اŸيÓدية ‘ هذه اŸنطقة باŸبيت ‘ العراء
لÓسستمتاع بطبيعة خÓبة وسسحر الرمال و‚وم
ال-ل-ي-ل ي-ن-ت-ظ-رون-ا ف-ي-ه-ا ب-زوغ ف-ج-ر نادر وغروب
شس -مسض ’ ي -ع -رف ج -م -ال -ه -ا إا’ م -ن ع-ايشض ت-لك
ال -ل-ح-ظ-ة ،ه-ي ظ-اه-رة ط-ب-ي-ع-ي-ة أادخ-لت ت-اغ-يت
العاŸية.
بالرغم ما تزخر به اŸنطقة من مناظر خÓبة،
إا’ أان -ه -ا ت -ع -ا Êم-ن ب-عضض اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ت-ع-ي-ق
اسستقطاب العدد الوف Òمن السسياح
كنقصض اŸرافق الفندقية،
وسس- - -ع- - -ر ال- - -ت- - -ذاك - -ر
ال-ب-اه-ظ-ة ومشسكل
التأاشسÒة
Óجانب.
ل أ

درسض الطلبة ‘ أاجواء ‡يزة بباتنة رغم
أانهم أاول دفعة حرصست إادارة ا÷امعة ‘
مقدمتها رئاسسة قسسم الفنون التابع لكلية
اللغة واأ’دب العربي والفنون ،الذي يشسرف
عليه الدكتور الشساعر والروائي طارق ثابت
ع -ل-ى ت-وف Òأافضس-ل اأ’ج-واء ل-ه-م ل-ل-دراسس-ة
النظرية واŸيدانية.
ت-ت-ك-ون ال-دف-ع-ة اŸت-خ-رج-ة م-ن  3١طالبا
تلقوا تكوينات بعدة مرافق ثقافية بالو’ية
على غرار اŸسسرح ا÷هوي ،حيث يعتÈ
هذا القسسم بجامعة باتنة جديدا ،حيث
ثبت ‘ تصسريحات صسحفية سسابقا ،بأانه
أافتتح رسسميا ‘ السسنة ا÷امعية -٢٠١٦
 ، ٢٠١٧بعد نضسال كب Òوجهود جبارة من
طرف بعضض اأ’سساتذة اıتصسŒ ،Úسسيدا
◊ل -م ف -ق -ي -د اŸسس-رح ا÷زائ-ري ال-دك-ت-ور
صسالح Ÿباركية الذي تو‘ سسنة  ٢٠١٥تاركا
وراءه إارث- -ا ث- -ق- -اف- -ي- -ا ‘ اŸسس -رح ’ ي -زال
شس -اه -دا ع -ل -ى احÎاف -ي-ت-ه و›ه-ودات-ه ‘
ت-ط-وي-ر أاب ال-ف-ن-ون وت-رق-ي-ت-ه ،ك-ون-ه ع-مل
ك - -ات - -ب- -ا ون- -اق- -دا
مسسرحيا ،إاضسافة

إا ¤أانه أاول من سس Òمسسرح باتنة ا÷هوي ا÷دير بالذكر ‘ اأ’خ Òأان قسسم الفنون
سس - - - - -اف - - - - -رن- - - - -ا ب- - - - -ا◊ضس- - - - -ور
الدرامية بجامعة باتنة  ١حديث النشسأاة اسستمع مسساء أامسض اأ’طفال والعائÓت
كمدير.
عﬂ Èتلف اŸناطق والو’يات
قارب عدد طلبة القسسم  ١٠٠طالب للموسسم والتأاسسيسض ،كونه ’ يزال يتوفر على  ٨ال -ت -ل -مسس -ان-ي-ة ب-ع-رضض مسس-رح-ي م-وج-ه
ال- -ت- -ي ت- -زخ- -ر ب- -أاغ- -ا Êوأال- -بسس -ة
Óطفال بقصسر الثقافة عبد الكرË
ا÷ام- -ع -ي اŸن -قضس -ي ‘ ا÷ذع اŸشسÎك أاسس- -ات -ذة دائ -م ‘ Úت -خصسصس -ات اŸسس -رح ل أ
ت- -ق- -ل- -ي- -دي -ة ع -ل -ى غ -رار و’ي -ات
سسنة أاو ،¤و‘ شسعبة فنون العرضض السسنة والسسينما فقط ،وكذا  ٦أاسساتذة مشسارك Úب -إام-ام-ة ‘ إاط-ار ال-ع-روضض اŸسس-رح-ي-ة
تلمسسان وهران ا÷زائر العاصسمة
Óطفال خÓل صسيف . ٢٠١٩
ال -ث -ان-ي-ة وك-ذا ت-خصسصض ال-ف-ن-ون ال-درام-ي-ة ‘ ت -خصسصس-ات ﬂت-ل-ف-ة ي-درسس-ون ال-ط-ل-ب-ة اŸقدمة ل أ
تيزي وزو سسطيف باتنة الصسحراء
السسنة الثالثة ،وهي التخصسصسات اŸبدئية عدة مقاييسض لها عÓقة بالفنون والدراما وهي عروضض نظمتها مديرية الثقافة.
ا÷زائرية بلعباسض.
التي تدرسض بهذا القسسم ،الذي سسيتدعم واŸسسرح على غرار مقياسض علم ا÷مال حمل أاول عرضض عنوان «كنز بÓدي»
وأاضس- -اف« :أان ال -ت -ع -اون -ي -ة تضس ّ-م
خÓ- -ل اŸوسس- -م ال- -دراسس- -ي ال- -ق -ادم  ٢٠١٩والرسسم واŸوسسيقى ومقاييسض أاخرى لها وأاشس- -رفت ع- -ل- -ى ت- -ق- -دÁه ع- -ل- -ى رك -ح
مصسلحة اإ’نتاج ومصسلحة التكوين
 ،٢٠٢٠/بفتح أاول شسهادة ماسس Îللطلبة ‘ ع Ó-ق -ة ب -ت -خصسصس -ات اإ’ع Ó-م و ا’تصس-ال ع-اصس-م-ة ال-زي-ان Úال-ت-ع-اون-ي-ة ال-ث-ق-اف-ية
بها ‡ ٤٥١ثل مÎبصض وهذا ما
تخصسصض اإ’خراج اŸسسرحي .وقوان Úالتسسي Òالثقا‘ والÎجمة ،والتي وال -ف -ن-ي-ة «ج-وه-رة» ال-ق-ادم-ة م-ن و’ي-ة
يحسسب لها ‘ بعث الروح ‘ الفن
يحتاجها كل فنان أاكادÁي ليشسق طريقه سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض وال-ت-ي ي-رأاسس-ه-ا مداÊ
عبد ا◊ق .أاكد مد ‘ Êتصسريح لـ»الشسعب» ،أانه جد فرح الرابع لدى الناشسئة وا÷يل ا◊ا‹ وما يحمله اŸسسرح ‘
نحو الفن.
Óطفال وكذا عرضض ج -ع -ب -ت-ه م-ن رسس-ائ-ل ت-رب-وي-ة وت-اري-خ-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة Áرره-ا
لدى تقدÁه عرضض مسسرحي موجه ل أ
للعرائسض وسساعده كل من اŸمثل Úاآ’نسسة مليكة والشساب وتوارثها جيل عن جيل آاخر» .جدير بالذكر ،أان العرضض
ﬁم -د مسس-ار .وأاضس- -اف م -د ‘ Êتصس -ري -ح ل -ن -ا ق -ائ  :Ó-اŸسسرحي ،لقي Œاوبا كبÒا من طرف اأ’طفال وبالرغم
«حاولنا من خÓل العرضض التعريف بالعادات والتقاليد من قلة ا◊ضسور لكن اŸوسسيقى الÎاثية ıتلف و’يات
الوطن والكنز الكب Òالتي تزخر به ا÷زائر من عادات
التي تزخر بها ا÷زائر
وت -ق -ال -ي -د واأ’زي -اء ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة Œع-ل ا÷م-ه-ور
حيث
واŸشساهد يشسعر با’فتخار بهذا التنوع
واŸزروعة
الثقا‘ الذي يعطي لبÓدنا تنغما
بالطرق الطبيعية والغنية
ويزيدها قوة وتÓحما.
باأ’لوان.
ولنتذكر أان الفواكه ا◊مراء والزرقاء
تلمسصان :بكاي
وال -ب-ن-فسس-ج-ي-ة ﬂازن ‡ت-ازة ل-ل-ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات
عمر
ومضس- -ادات اأ’كسس- -دة ،وأان ث- -م- -ار ال- -ت- -وت غ -ن -ي -ة
ب -اأ’ل -ي -اف الضس -روري -ة ل -ع -م-ل ا÷ه-از ال-هضس-م-ي ،وأان
البطيخ اأ’حمر مؤولف من  % ٩٠من اŸاء ،كما يحتوي
مادة الÓيكوب ÚاŸضسادة للسسرطان.
* اÿضسروات الطبيعية ،سسواء كانت نية دون طبخ ،كاÿيار ،أاو
ك -ثÒا م -ا تسس -ت -غ -ل أاشس -ه -ر الصس -ي -ف ‘ ت-ن-اول م-ا ل-ذ وط-اب م-ن مشسوية أاو مغلية باŸاء.
اŸأاكو’ت ،لكن احتياجات ا÷سسم خÓل موسسم الصسيف وتأاثره وع- -ل- -ى سس- -ب -ي -ل اŸث -ال :ف -إان ال -ك -وسس -ا خ -اٍل ك -ل -ي -ا م -ن ال -ده -ون
بارتفاع درجات ا◊رارة وإامكانية التعرضض للجفاف بصسورة أاك ،Èوال -ك -ولسسÎول ،غ -ن-ي ج-دا ب-ال-ف-ي-ت-ام Úسض ،ف-ق Òج-دا ب-ا◊ري-رات
تسس -ت -دع -ى ا◊رصض ع -ل-ى ت-ن-اول ب-عضض اأ’ط-ع-م-ة واŸشس-روب-ات ال-ت-ي الغذائية.
رغم منافع أاجهزة التكييف التي ’ يسستطيع أاحد أان ينكرها ‘ ي- - -حصس- - -ل ه - -ذا خ - -اصس - -ة ‘
تسساعد ا÷سسم على القيام بوظائفه وا◊فاظ على سسÓمة أاعضسائه والذرة الصسفراء (اŸغلية باŸاء أاو اŸشسوية) غنية باأ’لياف ومضسادات
تعديل آاثار ا◊رارة العالية السسلبية على الصسحة ،و–سس Úأاجواء اأ’جواء اÈŸدة بشسدة ،رÃا
اأ’كسسدة التي –مي البصسر والفيتامA. Ú
وزيادة كفاءته ‘ مقاومة اأ’مراضض.
ال -ع -م -ل وت -وف ÒاŸن -اخ اŸن -اسسب لسس -ائ -ر ال -ف -ع -ال -ي-ات ا÷سس-دي-ة بسسبب القشسعريرة التي قد ’
وإاذا أاردنا “ييز اŸأاكو’ت الصسحية لفصسل الصسيف ،فسسنختار تلك التي * الدجاج اŸشسوي غني بالÈوت Úوفق Òبالدهون وا◊ريرات.
وال -ذه -ن -ي -ة ،وت -ق -ل -يصض أاخ -ط -ار ال -ت -ج -ف-اف وا◊شس-رات وع-وام-ل ي -ق -دره-ا ال-ق-اب-ع-ون ‘ ه-ذه
* أاما اŸشسروبات ،فأافضسلها اŸاء وإاذا أاحببنا التنويع فلنلجأا للعصسائر
تتصسف Ãا يلي:
التحسسسض ،إا’ أانها ’ تخلو من أاضسرار صسحية ،خاصسة إان  ⁄يتّم اأ’ج- - - -واء‡ ،ا ي- - - -ج- - - -ع - - -ل
الطبيعية دون إاضسافة السسكر أاو للشساي
 الطازجة (لتتجنب تلوثها ‘ اأ’جواء ا◊ارة).تشسغيلها وصسيانتها على الوجه الصسحيح.
Ì
اŸع -رضس Úل-ل-م-ك-ي-ف-ات أاك
اÈŸد.
 –توي نسسبة عالية من اŸاء.’ضصرار:
ومن هذه ا أ
Óصس-اب-ة ب-الصس-داع
ع -رضس -ة ل -إ
 قليلة الدهون.@ جفاف ا÷لد
والزكام واإ’نفلونزا.
 غ- -ن- -ي- -ة ب -ال -ف -ي -ت -ام -ي -ن -اتيسسبب التعرضض الطويل للمكثفات فقدان ا÷لد لرطوبته الطبيعية @ ،تفاقم اأ’مراضض اŸزمنة
واأ’مÓح الضسرورية لوظائف
‡ا يوجب على اŸرء اسستخدام اŸرطبات ا÷لدية إان أاراد أان إاذا ك- - - - -ان اŸرء مصس- - - - -ابً- - - - -ا
اأ’جهزة واأ’عضساء.
يتجنب جفاف وخشسونة بشسرته.
باأ’سساسض Ãرضض مزمن ،مثل
وع - -ل - -ي - -ه ،ن - -رشس - -ح ه - -ذه
@ صسعوبة التكّيف مع ا◊رارة
ال - -رب - -و أاو غÒه م- -ن اأ’م- -راضض
اأ’طعمة:
’حظ اıتصسون ‘ كندا أان الوفيات الناجمة عن حرارة ا÷و التحسسسسية ،أاو ارتفاع الضسغط ،أاو
* سس -ل-ط-ات ال-ف-اك-ه-ة،
اŸرتفعة ب ÚاŸسسن ،Úكانت أاعلى نسسبيا لدى الذين أامضسوا معظم التهاب اŸفاصسل أاو اأ’عصساب أاو
ب - -خ - -اصس - -ة م- -ن- -ه- -ا
أاوقاتهم ‘ أاجواء مÈدة باŸكيفات ،وذلك أ’ن أاجسسامهم أاصسبحت ال -ع ،Úف -ل -ي -ت -وق -ع ت -ردي -ا ‘ ح -ال-ت-ه
اÙضس - - -رة م- - -ن
غ Òقادرة على التكيف مع تبدل درجة ا◊رارة عند خروجهم من الصسحية من جراء التÈيد ،وزيادة ‘
الثمار
ا÷و البارد إا ¤أاجواء ا◊رارة اŸسستعرة خارج البيت أاو اŸكتب.
مصساعب السسيطرة على مرضسه باأ’دوية.
الطازجة
Óنتانات (ا’لتهابات)
@ التعرضض ل أ
وأانصسح ،لتقليصض اآ’ثار الصسحية الضسارة
التنفسسية
للمكيفاتÃ ،ا يلي:
اكتشسف باحثون ‘ جامعة لويزيانا ثمانية أانواع من الفطور ‘ @ عّرضض الغرف اŸكيفة للتهوية الطبيعية بÚ
مكيفات السسيارات ،ومن اŸعروف أان اŸكيفات كثÒا ما –توي ح Úوآاخر بانتظام.
جراثيم ‡رضسة Áكن أان تسسبب التهابات رئوية ،خاصسة للمسسن @ Úيجب أان يتم تركيب اŸكيف وأان Œرى صسيانته من قبل
والذين لديهم اسستعداد لهذه ا’لتهابات نتيجة إاصسابتهم بأامراضض أاخصسائي Úبشسكل منتظم.
تنفسسية مزمنة.
@ أابق حرارة الغرفة ب ٢١ Úو  ٢٥درجة مئوية.
@ اإ’حسساسض باإ’رهاق العام
@ أابق درجة الرطوبة ب.%٧٠ - ٦٠ Ú

ما  ⁄تعلمه

أ
ض
ص
ر
أ
ر
أ
Ÿ
ك
ي
ف
ع
ل
ّ
ى
أ
لصص
حة ..ونصصائح للوقاية

غذاءك
الصصحي

أأفضصل أŸأاكو’ت
‘ ألصصيف

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

‹hO

ألثÓثاء  06أوت  2019م
ألموأفق لـ  05ذي ألحجة  1440هـ

توجيه تهمة القتل Ÿطلق النار بتكسصاسض

’فريقي يؤوكد نهاية مهمته
الوسصيط ا إ

ألرئيسس أألمريكي يقÎح تشضديد ألقيود على أألسضلحة

تفاؤول وترقب بشضأان أتفاق أإلعÓن ألدسضتوري

’مÒكي دونالد ترامب
اقÎح الرئيسض ا أ
على ا÷مهوري ÚوالدÁقراطي ،Úالتوافق
’سصلحة ،وربطه
حول تشصديد القيود على ا أ
’صصÓ- -ح- -ات اŸت- -ع -ل -ق -ة
Ãشص- -روع- -ه ح- -ول ا إ
بالهجرة.

وكتب ترأمب ،عبر حسشابه على موقع ألتوأصشل
أ’ج-ت-م-اع-ي ت-وي-ت-ر أمسش‘ ،ع-ل-ى أل-جمهوريين
وألديمقرأطيين أن يتحدوأ .ويقوموأ بربط
ق -ان -ون ألسشÓ-ح ب-إاصشÓ-ح أل-ه-ج-رة أل-ذي ن-ح-ن
بحاجة ماسشة إأليه‘».
وأضشاف «يجب أن نخرج بششيء جيد ،وربما
عظيم ،من هذين ألحدثين ألمأاسشاويين» ،في
إأششارة إألى عمليتي إأطÓق نار أللتين وقعتا
خ Ó-ل ع -ط -ل -ة ن -ه -اي -ة أأ’سش-ب-وع ف-ي ت-كسش-اسش
وأوهايو ،وأوديتا بحياة  29ششخصشا.
وأّك -د ت -رأمب أن «’ م -ك -ان ل -ل -ك -رأه -ي -ة» ف-ي
ألو’يات ألمّتحدة ألتي ششهدت في أقل من 24
سشاعة عمليتي إأطÓق نار أوقعتا  29قتي ً
 ،Óما
أدى إألى أرتفاع أ’صشوأت ألتي تعتبر خطابه
جزءأ من ألمششكلة.
وح-وّل-ت ع-م-ل-ي-ت-ا أطÓ-ق أل-ن-ار أل-حياة أليومية
للناسش إألى كابوسش ،فقد قتل  20ششخصشا كانوأ
ي -تسش -وق -ون ف -ي م -ت -ج -ر م -ك -ت -ظ م -ن م-ت-اج-ر
وولمارت في إأل باسشو بو’ية تكسشاسش ألسشبت،
فيما قتل تسشعة آأخرون أمام حانة في حي يعج
بالحانات وألمÓهي ألليلة في دأيتون بو’ية
أوهايو بعد  13سشاعة فقط على عملية إأطÓق
ألنار أأ’ولى.
وقال ترأمب «’ مكان للكرأهية في بلدنا»
ل -ك -ن -ه ع-زأ أيضش-ا أع-م-ال أل-ع-ن-ف أل-ى مشش-اك-ل
أم -رأضش ع -ق -ل-ي-ة.وق-ال «ي-جب ل-ه-ذأ أأ’م-ر أن
يتوقف .إأّنه مسشتمّر منذ سشنوأت ..وسشنوأت
في بلدنا».
إأضش -اف -ة إأل -ى أل -ق-ت-ل-ى ،ج-رح  26شش-خصش-ا ف-ي
تكسشاسش و 27في أوهايو حيث قتل مطلق ألنار

في غضشون  30ثانية برصشاصش ألششرطة ألتي
كانت تقوم بدورية في منطقة مجاورة.

التغاضصي عن الكراهية
وألبيان ألذي نششر قبل وقت قصشير على عملية
إأط Ó-ق أل -ن -ار ،يشش -ي -د ب -ق-ت-ل  51مسش-ل-م-ا في
مسشجدين في مدينة كرأيسشتششيرشش بنيوزيلندأ
في مارسش.
وق-الت ألشش-رط-ة إأن م-ط-ل-ق أل-ن-ار أل-م-ف-ت-رضش،
وجهت له أتهامات بالقتل وعقوبتها أإ’عدأم،
وقال مسشؤوول فدرألي إأن ألمحققين يتعاملون
مع إأطÓق ألنار على أنه إأرهاب دأخلي.
وه-م-ا أل-ع-م-ل-يتان أل 250و 251م-ن ع-م-ليات
إأطÓق ألنار هذأ ألعام في ألو’يات ألمتحدة،
بحسشب منظمة غان فايولنسش أركايف غير

ألحكومية ألتي ترصشد عمليات إأطÓق ألنار
وتحدد ألقتل ألجماعي بالحا’ت ألتي يكون
فيها أربعة أششخاصش على أأ’قل جرحوأ أو
قتلوأ.
وثقافة حمل ألسشÓح متجذرة في ألو’يات
ألمتحدة ،و’ تزأل جهود تعزيز قوأنين حمل
ألسشÓح تثير أنقسشامات.
غ -ي -ر أن أل-م-ن-ت-ق-دي-ن ي-ق-ول-ون إأن تصش-ري-ح-ات
ت -رأمب أل -مسش -ي -ئ -ة ب -ح -ق أل -م-ه-اج-ري-ن ت-دف-ع
ب -ال -ك -رأه -ي -ة ت -ج -اه أأ’ج -انب ف -ي ألسش -ي -اسش -ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وتشش-ج-ع ن-ظ-ري-ة أل-ت-ف-وق أل-عرقي
للبيضش.
وق -ال ب -ي -رن -ي سش -ان -درز ع-ل-ى ت-وي-ت-ر «سش-ي-دي
ألرئيسش كف عن خطابك ألعنصشري وألكاره
وأل-م-ع-ادي ل-ل-م-ه-اج-ري-ن ،لهجتك تخلق مناخا
يقوي ألمتطرفين ألذين يلجأاون ألى ألعنف».

دول ترفضض ا’نضصمام لعملية «سصانتينيل» Ãضصيق هرمز

جوأد ظريف :أأمريكا تتصضرف Ãفردها ضضد طهرأن
’ي -راﬁ Êم -د ج -واد
اع- -ت Èوزي- -ر اÿارج- -ي- -ة ا إ
ظ- -ري- -ف أامسض ،أان ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة ت -تصص -رف
Ãف- -رده- -ا ضص -د ط -ه -ران ،وه -ي غ Òق -ادرة ع -ل -ى
تشصكيل –الف من أاجل حماية السصفن التجارية
’ن ح-ل-ف-اءه-ا يشص-ع-رون «ب-ا◊رج» م-ن
‘ اÿل-ي-ج أ
ا’نضصمام إاليه.
وأك- -د ظ -ري -ف ك -ذلك أن -ه رفضش دع -وة ل -ل -ق -اء أل -رئ -يسش
أأ’م -ي -رك -ي دون -ال -د ت -رأمب ف -ي أل -ب -يت أأ’ب-يضش ألشش-ه-ر
ألماضشي ،رغم تهديده بفرضش عقوبات عليه ما لم يفعل.
وقال ظريف في مؤوتمر صشحافي في طهرأن «ألو’يات
ألمتحدة أليوم تعاني من ألعزلة في ألعالم و’ يمكنها
تششكيل تحالف حتى في ألمناطق ألتي تلعب دور ألقوة
أل -ع -ظ -م-ى ف-ي-ه-ا ،أل-دول ب-اتت تشش-ع-ر ب-ال-ح-رج م-ن إأدرأج

أسش-م-ه-ا ف-ي ق-ائ-م-ة م-ع أم-ي-رك-ا رغ-م عÓ-ق-ات-ه-ا أل-ج-يدة
معها».
وتابع «إأنهم من جلب ذلك على أنفسشهم بخرقهم للقوأنين
عبر خلق ألتوتر وأأ’زمات».
وت-ف-اق-م أل-تصش-ع-ي-د ب-ي-ن إأي-رأن وأل-و’ي-ات أل-م-ت-ح-دة م-نذ
أنسشحاب ألرئيسش أأ’ميركي دونالد ترأمب في ماي 2018
من أ’تفاق ألنووي ألموقع عام  2015وألذي يقيّد برنامج
إأيرأن ألنووي ،ثم إأعادة فرضش عقوبات مششددة على
طهرأن بعد ذلك.
وأرتفع مسشتوى ألتوتر مع إأطÓق أإ’دأرة أأ’ميركية حملة
«ضشغوط قصشوى» ضشد طهرأن ،ترأفقت مع إأسشقاط إأيرأن
لطائرة مسشيرة أميركية وتعرضش ناقÓت نفط في ألخليج
لهجمات نسشبتها وأششنطن إ’يرأن ألتي تنفي ذلك.

‘ قصصف جوي لقوات حفÎ

مقتل  43مدنيا وجرح أأك Ìمن 60
Ãدينة مرزق جنوب ليبيا
قتل ما ’ يقل عن  43ششخصشا
وأصش -يب أل -عشش -رأت ب -ج-روح ف-ي
قصش -ف ج -وي أسش-ت-ه-دف م-دي-ن-ة
مرزق جنوب ليبيا مسشاء أأ’حد،
حسش-ب-م-ا أع-ل-نت ح-ك-وم-ة ألوفاق
ألوطني ألليبية ومسشؤوول محلي.
من جانبه ،أكد ألجيشش ألوطني
أل-ل-ي-ب-ي ب-ق-ي-ادة أل-مشش-ي-ر خ-ل-ي-فة
حفتر تنفيذ ضشربة على ألمدينة
ل- -ك- -ن- -ه- -ا ن- -فت أسش- -ت- -ه -دأف أي
مدنيين.
أع-ل-نت ح-ك-وم-ة أل-وف-اق ألوطني
ألليبية أمسش أ’ثنين مقتل 42
شش- -خصش- -ا ع -ل -ى أأ’ق -ل وإأصش -اب -ة
أل - -عشش - -رأت ف - -ي قصش - -ف ج- -وي
أسشتهدف بلدة جنوب ألبÓد.
وأدأن أل - -م - -ج - -لسش أل - -رئ - -اسش - -ي
لحكومة ألوفاق ألوطني في بيان
أل -ه -ج -وم أل -ذي أسش -ت -ه-دف ح-ي
أل-ق-ل-ع-ة ألسش-ك-ن-ي ب-م-دي-ن-ة مرزق
مسشاء أأ’حد.
وق - -ال إأب- -رأه- -ي- -م ع- -م- -ر عضش- -و
ألمجلسش ألبلدي في مرزق أمسش
«تعرضش ألحي ألسشكني (ألقلعة)
ل -قصش -ف ج -وي خ-ل-ف  42قتيÓ
وأكثر من  60جريحا».
من جهتها ،أكدت قوأت ششرق
ل-ي-ب-ي-ا «أل-ج-يشش أل-وط-ن-ي ألليبي»
ب -ق -ي-ادة أل-مشش-ي-ر خ-ل-ي-ف-ة ح-ف-ت-ر
ت- -ن -ف -ي -ذه -ا ضش -رب -ة ف -ي سش -اع -ة
متأاخرة ألليلة ما قبل ألماضشية
على ألمدينة ألتي تقع في عمق
ج- -ن- -وب ل- -ي- -ب- -ي -ا ،ل -ك -ن -ه -ا ن -فت
أسشتهدأف أي مدنيين.
وقال ألجيشش ألوطني ألليبي في
ب- -ي- -ان إأن ألضش- -رب -ة أسش -ت -ه -دفت

«م-ق-ات-ل-ي أل-م-عارضشة ألتششادية»،
وه- -ي ع- -ب- -ارة تشش -ي -ر ع -ادة إأل -ى
ق-ب-ائ-ل أل-ت-ب-و أل-م-ع-ارضش-ة ل-ه ف-ي
ألمنطقة.
وسشيطر ألجيشش ألوطني ألليبي
على مرزق أوأئل ألعام ألحالي
في إأطار هجوم هدفه ألسشيطرة
ع-ل-ى أل-ج-ن-وب أل-م-ن-ت-ج ل-ل-ن-ف-ط.
لكنه أنسشحب منها ’حقا لتركيز
قوأته في ألششمال حيث يحاول
ألسش- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى أل- -ع- -اصش- -م -ة
طرأبلسش في حملة مسشتمرة منذ
أربعة أششهر.

مطار معيتيقة ‘
ع Úا’عصصار

أرت-ف-عت وت-ي-رة أل-ه-ج-م-ات أل-ت-ي
تسشتهدف مطار معيتيقة ألدولي
أل -م -ط-ار أل-وح-ي-د أل-م-ت-ب-ق-ي ف-ي
ألعاصشمة طرأبلسش خÓل أ’يام
أل -م -اضش -ي -ة ،وه -و م-ا ت-وأكب م-ع
ج - -دل سش - -ي - -اسش - -ي ح- -ول دع- -وة
ألمبعوث أأ’ممي غسشان سشÓمة
لوقف أسشتخدأم مطار معيتيقة
عسش -ك -ري -ا ،خ Ó-ل إأح -اط-ت-ه ف-ي
مجلسش أأ’من أإ’ثنين ألماضشي،
وأل-ت-ي أت-ب-ع-ه-ا ب-ب-ي-ان آأخ-ر ي-دين
«ألضش- -رب- -ات أل- -م- -ت- -ك- -ررة أل -ت -ي
أسش - -ت - -ه- -دفت أل- -م- -ط- -ار» ب- -ع- -د
ه- -ج- -وم- -ي- -ن ب- -ال- -ق -ذأئ -ف ه -ذأ
أأ’سشبوع.
منذ منتصشف أأ’سشبوع ألماضشي
كان ألمطار في قلب ألتفاعÓت
ألسشياسشية وألعسشكرية ،إأذ قوبلت
إأح- -اط- -ة سشÓ- -م- -ة ب -ن -ف -ي وزأرة

ألموأصشÓت بحكومة ألوفاق ما
ورد ف -ي ع -ل -ى لسش -ان أل -م -ب-ع-وث
أأ’م- -م -ي ،م -ؤوك -دة أن «أل -م -ط -ار
يسشتخدم لحركة ألمÓحة ألجوية
أل -م-دن-ي-ة ،وه-و أل-م-ن-ف-ذ أل-دول-ي
أأ’ك-ث-ر أسش-ت-خ-دأم-ا م-ن أل-ل-يبيين
ومن كافة ألمناطق» ،دأعية في
ألوقت نفسشه سشÓمة إألى زيارة
أل-م-ط-ار ل-ل-ت-أاك-د م-ن أسش-تخدأمه
Óغرأضش ألمدنية.
ل أ
ل -ك -ن أصش -وأت أل -ق -ذأئ-ف ع-ادت
لتتسشاقط مرة أخرى في أرجاء
ألمطار هذأ أأ’سشبوع ،أإذ جرى
أسش -ت -ه -دأف -ه ب -ه -ج -وم-ي-ن خÓ-ل
أل-ي-وم-ي-ن أل-م-اضش-ي-ي-ن ك-ان أول-ه-ا
ألسشبت ألماضشي ،حين أسشتهدفت
ق-ذي-ف-ت-ان م-ه-ب-ط ألمطار وثالثة
سش - -ق - -طت أم- -ام ب- -وأب- -ة أل- -ردع،
لتتوقف حركة ألمÓحة لسشاعات
قبل أن تعود في أليوم نفسشه.
وفي حادث هو ألثاني خÓل 48
سش- -اع- -ة ،ن- -جت ط- -ائ- -رة شش -رك -ة
أل- -ب- -رأق م -ن قصش -ف أسش -ت -ه -دف
ألمطار.
وم-ع أسش-ت-م-رأر ح-رب أل-ع-اصش-م-ة
ط-رأب-لسش ’ ،يسش-ت-ب-ع-د م-ح-ل-ل-ون
أسشتهدأف ألمطار مرأت ومرأت
أخرى ،في ظل أسشتمرأر لهجة
ألتصشعيد ألسشياسشي ألمتبادل ،أو
أ’ك-ت-ف-اء ب-م-ا يصش-ف-ها ألمتابعون
ل-لشش-أان أل-ل-ي-ب-ي بـ«إأدأن-ات م-علبة»
ت- -ف- -ت- -ق- -د أ’دوأت أل -ردع أل Ó-زم
للحيلولة دون أسشتهدأف مرفق
ح -ي -وي ل -ل -دول-ة ،وأل-ن-أاي ب-ه ع-ن
ألصشرأع ألعسشكري ألقائم.
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وف -ي ذروة أأ’زم -ة ،أل -غ -ى ت-رأمب ف-ي أل-ل-ح-ظ-ة أأ’خ-ي-رة
ضشربة جوية على إأيرأن في جوأن ألماضشي بعد إأسشقاط
طهرأن للطائرة ألمسشيرة أأ’ميركية.
وردأً على تلك ألهجمات ،تسشعى ألو’يات ألمتحدة إألى
تششكيل تحالف تحت أسشم «عملية سشانتينيل» تقول إأن
ألهدف منه ضشمان حرية ألمÓحة في منطقة ألخليج
أ’سشترأتيجية.
لكنها وأجهت صشعوبات في تششكيل ألتحالف ،مع تردد
دول أوروب -ي -ة ت -خشش -ى ع -ل-ى م-ا ي-ب-دو أل-دخ-ول ف-ي ن-زأع
محتمل.
وع -ن -د سش -ؤوأل -ه خ Ó-ل أل-م-ؤوت-م-ر ألصش-ح-اف-ي ع-ن ت-ق-اري-ر
تتحدث عن تلقيه دعوة للقاء دونالد ترأمب في ألبيت
أأ’ب -يضش ،ق -ال ظ -ري -ف إأن-ه رفضش أل-دع-وة رغ-م ت-ه-دي-ده
بفرضش عقوبات عليه.
أك -د وزي -ر أل -خ-ارج-ي-ة أأ’ل-م-ان-ي ه-اي-ك-و م-اسش أمسش ،أن
ألمانيا لن تنضشم لمهمة بحرية بقيادة ألو’يات ألمتحدة
في مضشيق هرم.،وأضشاف أن برلين تفضشل مهمة أوروبية
لكنه حذر في ألوقت نفسشه من صشعوبة إأحرأز تقدم في
هذأ ألصشدد.
وق -ال م -اسش ل -لصش -ح -ف -ي -ي -ن «ف-ي أل-وقت أل-ح-ال-ي ي-فضش-ل
ألبريطانيون أ’نضشمام إألى مهمة أمريكية نحن لن نفعل
ذلك» ،وأضشاف «نريد مهمة أوروبية» مششيرأ إألى أن هذأ
أأ’م -ر م -ط -روح ل -ك -ن-ه سش-يسش-ت-غ-رق وق-ت-ا إ’ق-ن-اع أ’ت-ح-اد
أأ’وروبي بالقيام بمثل هذه ألمهمة.

’ف-ري-ق-ي ﬁم-د ا◊سصن
أاع-ل-ن ال-وسص-ي-ط ا أ
ول- -د ل- -ب- -ات أان م -ه -م -ت -ه ان -ت -هت ،وسص -ي -غ -ادر
’ن تكليفه الذي حدده له ا’–اد
السصودان أ
’ف -ري -ق -ي ان -ت -ه -ى ،م -ع -ل -ن-ا ت-ف-اؤول-ه ب-ن-ج-اح
ا أ
التجربة ،وفق ما نشصرته جريدة سصودانية.
ق -ال ول -د ل -ب-ات ع-ن صش-ع-وب-ة م-ه-م-ت-ه «ك-انت أي-ام-ا
قاسشية ومضشنية ،خفنا من أن تتجه أأ’مور نحو
مصشائر دول أخرى ضشاعت في ألمنطقة ،ولكننا لم
نيأاسش مطلقا ،وحذرنا طرفي ألتفاوضش من خطورة
ألوضشع ،ومحاذر أ’نز’ق.
وق -ال ف -ي خ -ت -ام تصش -ري -ح -ات-ه «ألشش-عب ألسش-ودأن-ي
عظيم وصشلب ،دأفع بصشÓبة عن حريته وإأقامة
دول -ة م -دن -ي -ة .سش -أاك -تب م -ج -ل -دأ ك -ام  Ó-ع-ن ه-ذه
أل -م -ح -ط -ة أل -ت -ي أع -ت -ب -ره -ا أأ’ه -م ف -ي مسش-ي-رت-ي
ألدبلوماسشية ،وفي عملي مع أ’تحاد أأ’فريقي،
ونتفاءل بنجاح ألتجربة لو رأعت ألقوى ألسشياسشية
وأل -م -دن -ي -ة ألسش -ودأن -ي -ة ه-ذه أل-م-ت-ط-ل-ب-ات ،وت-ل-ك-م
ألمحاذير».
وق -ع أل -م -ج-لسش أل-عسش-ك-ري ألسش-ودأن-ي وق-ادة «ق-وى
ألحرية وألتغيير» أأ’حد في ألخرطوم باأ’حرف
أأ’ولى إأعÓنا دسشتوريا بعد أسشابيع من ألمفاوضشات
ألششاقة ،على أن يوقع رسشميا في  17أوت ألجاري.
ويشش -ك -ل أإ’ع Ó-ن أل -دسش-ت-وري إأل-ى ج-انب أإ’عÓ-ن
ألسشياسشي ألمبرم في  17جويلية ألماضشي أتفاقا
ششام Óحول ماهية ألحكم في ألبÓد خÓل ألفترة
أ’نتقالية.

أاهم البنود
وي -نصش أ’ع Ó-ن أل-دسش-ت-وريـ ع-ل-ى تشش-ك-ي-ل م-ج-لسش
سش -ي -ادي م -ن سش -ت -ة م-دن-ي-ي-ن وخ-مسش-ة عسش-ك-ري-ي-ن،
وسشيقود مع برلمان وحكومة فترة أنتقالية تسشتمر
ثÓ- -ث سش- -ن- -وأت ونصش وت -ؤودي ف -ي ن -ه -اي -ت -ه -ا إأل -ى
أنتخابات عامة.
ويرأسش مجلسش ألسشيادة في  21ششهرأ أأ’ولى من

يختاره أأ’عضشاء ألعسشكريون ،ويرأسشه في  18ششهرأ
ألمتبقية من ألفترة أ’نتقالية عضشو مدني يختاره
أأ’عضشاء ألخمسشة ألمدنيون ألذين أختارتهم قوى
ألحرية وألتغيير.
وأجهزة ألحكم أ’نتقالي بثÓثة مسشتويات :مجلسش
ألسشيادة وهو رأسش ألدولة ومجلسش ألوزرأء وهو
ألسشلطة ألتنفيذية ألعليا وألمجلسش ألتششريعي وهو
سش -ل -ط -ة أل -تشش -ري -ع وأل -رق -اب -ة ع -ل -ى أدأء أل -ج -ه -از
ألتنفيذي.
وي-نصش أإ’عÓ-ن أل-دسش-ت-وري أيضش-ا ،ع-ل-ى م-ح-اسش-بة
م -نسش -وب -ي أل -ن -ظ -ام أل-ب-ائ-د ع-ن ك-ل أل-ج-رأئ-م أل-ت-ي
أرت -ك -بت ب -ح -ق ألشش -عب ألسش-ودأن-ي م-ن-ذ  30جوأن
.1989
وي -خ-تصش م-ج-لسش ألسش-ي-ادة ب-ت-ع-ي-ي-ن رئ-يسش أل-وزرأء
وألذي تختاره قوى ألحرية وألتغيير ،وأعتماد تعيين
حكام أأ’قاليم أو و’ة ألو’يات.
ويكون ألمجلسش ألتششريعي يتكون من  300عضشوأ،
تششكل قوى ألحرية وألتغيير  67بالمائة منه ،و’
تقل نسشبة مششاركة ألنسشاء عن  40بالمائة ،ويباششر
مهامه في فترة ’ تتجاوز  90يوما من تاريخ توقيع
ألوثيقة.
ومنحت أأ’ولوية خÓل ألفترة أ’نتقالية هي ألعمل
على إأتمام أتفاق ألسشÓم ألششامل وإأنهاء ألحرب
وإأصش -دأر أل -ع -ف-و أل-ع-ام ف-ي أأ’ح-ك-ام ألصش-ادرة ضش-د
ألقيادأت ألسشياسشية وأعضشاء ألحركات ألمسشلحة.
وسشيتم ألبدء في تنفيذ إأجرأءأت ألعدألة أ’نتقالية
وألمحاسشبة على ألجرأئم ضشد أإ’نسشانية وجرأئم
أل-ح-رب وت-ق-دي-م أل-م-ت-ه-م-ي-ن إأل-ى ألمحاكم ألوطنية
وألدولية إأعما’ لمبدأ عدم أإ’فÓت من ألعقاب.
وع -ل -ى أل -رغ -م م -ن ح -ال -ة أل -ت -ف -اؤول أب-دى أل-ب-عضش
حذرهم من أن ألوقت مازأل مبكرأ للغاية لمعرفة
م -ا سش -ت-ؤوول إأل-ي-ه أأ’ح-دأث ف-ي أل-ف-ت-رة أ’ن-ت-ق-ال-ي-ة
ألمطولة ألمطلوبة من أجل أإ’عدأد لÓنتخابات
بعد ثÓثة عقود من ألحكم أ’سشتبدأدي للبششير.

الداخلية اŸصصرية أاكدت وجود متفجرات ‘ إاحدى السصيارات

لورأم عمل إأرهابي جبان
ألسضيسضي :حادث معهد أ أ

أاك - -د ال - -رئ - -يسض اŸصص - -ري ع- -ب- -د ال- -ف- -ت- -اح
السصيسصي ،أامسض ،أان حادثة اصصطدام سصيارة
’ورام ب -ال-ق-اه-رة ،ال-ذي ‚م ع-ن-ه
Ãع -ه -د ا أ
ان -ف-ج-ار «ع-م-ل إاره-اب-ي ج-ب-ان» ،ف-ي-م-ا أاب-انت
–قيقات وزارة الداخلية عن وجود كمية
متفجرات بإاحدى السصيارات.
وقال ألسشيسشي في رسشالة تعزية للششعب ألمصشرية
ألششهدأء ألذين سشقطوأ نتيجة للحادث أإ’رهابى
أل -ج -ب -ان» وأك -د ع -ل -ى «أن أل -دول -ة أل-مصش-ري-ة ب-ك-ل
مؤوسشسشاتها عازمة على موأجهة أإ’رهاب ألغاششم
وأقتÓعه من جذوره متسشلحة بقوة وإأرأدة ششعبها
ألعظيم».
وأع -ل -نت وزأرة أل -دأخ-ل-ي-ة أل-مصش-ري-ة أن-ه ف-ي إأط-ار
ف-حصش ح-ادث أن-ف-ج-ار إأح-دى ألسش-ي-ارأت ب-م-ن-طقة
ألقصشر ألعيني أمام «معهد أأ’ورأم» ،تبين وجود
متفجرأت في إأحدأها.
وأششارت ألدأخلية ألمصشرية إألى أن أأ’جهزة ألمعنية
أنتقلت وقامت بإاجرأءأت ألفحصش وألتحري وجمع
ألمعلومات حيث توصشلت لتحديد ألسشيارة ألمتسشببة
في ألحادث وتحديد خط سشيرها.
وحسشب ذأت ألمصشدر ،تبين أنها إأحدى ألسشيارأت
ألمبلغ بسشرقتها من محافظة ألمنوفية منذ بضشعة
أششهر ،كما أششار ألفحصش ألفني إألى أن ألسشيارة كان
بدأخلها كمية من ألمتفجرأت أدى حدوث ألتصشادم
إألى أنفجارها.
وأتهمت ألدأخلية ألمصشرية ،جماعة إأرهابية تطلق
على نفسشها «حسشم» ،بالوقوف ورأء ألهجوم.
ولقي  20ششخصشا مصشرعهم وأصشيب  30بجروح في
أنفجار نجم عن حادث تصشادم أمام ألمعهد ألقومي

Óورأم وسشط ألقاهرة ،بحسشب ما ذكرت وزأرة
ل أ
ألصشحة ألمصشرية في سشاعة مبكرة أمسش.
وق -ال خ -ال -د م -ج-اه-د أل-م-ت-ح-دث أل-رسش-م-ي ب-اسش-م
ألوزأرة على صشفحته على فيسشبوك «هناك ثÓث
إألى أربع حا’ت حرجة موجودين بالرعاية ألمركزة
بمسشتششفى معهد ناصشر ،وتنوعت باقي أإ’صشابات
ما بين كسشور بسشيطة إألى متوسشطة ،باإ’ضشافة إألى
وج -ود ح -ا’ت ح-روق ب-درج-ات م-خ-ت-ل-ف-ة ،وج-روح
قطعية في أماكن متفرقة بالجسشم».
وأششار مجاهد إألى أن وزيرة ألصشحة هالة زأيد
وجهت بإاخÓء  45حالة مرضشية كانت محجوزة
Óورأم ،وتحويل  30منهم
دأخل ألمعهد ألقومي ل أ
إأل -ى مسش -تشش -ف -ى م -ع-ه-د ن-اصش-ر ،ون-ق-ل أل-ب-اق-ي إأل-ى
مسشتششفى دأر ألسشÓم هرمل ،مع ألتوجيه بتوفير
ك-اف-ة سش-ب-ل أل-رع-اي-ة ل-ه-م ،وت-ل-ق-ي أل-رع-اي-ة ألطبية
ألÓزمة.
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تدأولها على ششبكات
ألتوأصشل أ’جتماعي سشيارأت أإ’طفاء وهي تحاول
ألسشيطرة على حريق هائل وعددأ من ألسشيارأت
ألخاصشة ألمتلفة نتيجة أ’نفجار.
وأم -ر أل -ن -ائب أل-ع-ام أل-مصش-ري ف-ري-ق-ا م-ن أل-ن-ي-اب-ة
بالتوجه لموقع ألحادث لجÓء أسشبابه.
وذكرت وكالة أنباء ألششرق أأ’وسشط ألرسشمية أن
ألنائب ألعام ألمسشتششار نبيل أحمد صشادق «أمر
ب-ان-ت-ق-ال ف-ري-ق م-ن أعضش-اء ن-ي-اب-ة ج-ن-وب أل-قاهرة
ألكلية لموقع حادث أ’نفجار ألذي وقع أمام معهد
أأ’ورأم بمنطقة ألقصشر ألعيني وإأجرأء ألمعاينات
أل Ó-زم -ة ل -ل -وق -وف ع -ل -ى أسش -ب -اب وك -ي -ف -ي -ه وق-وع
ألحادث».

تلقى الدعم الكب Òمن أاجل تقرير اŸصصÒ

حضضور قوي للقضضية ألصضحرأوية بفعاليات ثقافية ‘ مابوتو و موسضكو

شص-ك-ل مسص-ار قضص-ي-ة الصص-ح-راء ال-غربية و
ك -ف -اح شص -ع -ب -ه -ا م-ن أاج-ل ا’سص-ت-قÓ-لﬁ ,ور
الفعاليات الثقافية ,التي احتضصنتها كما من
’سص - -ب - -وع ال - -ث - -ق- -ا‘
م - -وزم - -ب - -ي - -ق ‘ إاط - -ار ا أ
ل - -ل - -ج- -م- -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة الصص- -ح- -راوي- -ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ‘ م -اب -وت -و و روسص -ي -ا ضص -م-ن
اŸه-رج-ان ال-دو‹ ال-ث-الث عشص-ر ل-ل-م-وسص-ي-ق-ى
Ãوسصكو.
و أ ف -ا د ت و ك -ا ل -ة أ ’أ ن -ب -ا ء أ ل ص ش -ح -ر أ و ي -ة أ م س ش
أ ’ ث - -ن - -ي - -ن  ,أ ن أ ل س ش - -ف - -ي - -ر أ ل ص ش - -ح -ر أ و ي ل -د ى
م -و ز م -ب -ي -ق أ ل س ش -ي -د و د أ د ي أ ل ش ش -ي -خ أ ل -ه -ي -ب -ة ,
أ ش ش -ر ف ف -ي أ ل -ث -ا ن -ي م -ن أ و ت أ ل -ج -ا ر ي ع -ل -ى
أ ف -ت -ت -ا ح أ ’أ س ش -ب -و ع أ ل -ث -ق -ا ف -ي أ ل ص ش -ح -ر أ و ي و
م -ع -ر ض ش ف -ن -ي ف -ي م -ا ب -و ت -و  ,ب -ه -د ف ت -ع -ر ي -ف
ألموأطنين
ألموزمبيقيين على مختلف جوأنب ألقضشية
ألصشحرأوية.
و ج ر ى ح ف ل أإ ط  Óق أ ل م ع ر ض ش ب ا ل ت ن س ش ي ق م ع
م ه ر ج ا ن أآ ر ت ي ف ا ر ي ت ي أ ل ف ن ي و ب ح ض ش و ر ك ل م ن
رئيسش ألمهرجان فيرناندو بيريتا ,وثÓثة
ف -ن -ا ن -ي -ن  :أإ س ش -ب -ا ن -ي -ا ن و ي -ا ب -ا ن -ي -ة ق ا م و أ ب ع ر ض ش
أعمالهم ألفنية « ,تضشامنا مع كفاح ألششعب
ألصشحرأوي من أجل ألحرية وأ’سشتقÓل» .
وذكرت ألوكالة أن هذه ألمبادرة ألثقافية ,
ت - -اأ ت - -ي « م - -ن أ ج - -ل ت - -ع - -ر ي - -ف أ ل - -م - -و أ ط - -ن -ي -ن

ألموزمبيقيين على مختلف جوأنب ألقضشية
ألصشحرأوية خاصشة منها ألقضشايا ألمتعلقة
ب ح ق و ق أ ’إ ن س ش ا ن و أ ’ ن ت ه ا ك ا ت أ ل م ر ت ك ب ة م ن
قبل أ’حتÓل ألمغربي في ألصشحرأء ألغربية
 ,أإ ض ش ا ف ة أإ ل ى م ا ي م ث ل ه ج د أ ر أ ل ع ا ر أ ل م غ ر ب ي
ألذي يقسشم أرضشها وششعبها منذ عقود».
و ش ش - -ك - -ل ت أ ل - -م - -ن - -ا س ش - -ب - -ة ف - -ر ص ش - -ة ل - -ل س ش - -ف - -ي - -ر
أ ل ص ش -ح -ر أ و ي ب -ا ل -م -و ز م -ب -ي -ق ل -ت -ق -د ي -م م -ل -خ ص ش
مفصشل عن قضشية ألصشحرأء ألغربية  ,خÓل
كلمته أ’فتتاحية للنششاط  ,بحضشور ممثلين
ع -ن أ ل س ش -ل ك أ ل -د ب -ل -و م -ا س ش -ي أ ل -م -ع ت م د و ف ن ا ن ي ن
و م -و أ ط -ن -ي -ن م -ن م -و ز م -ب -ي -ق  ,ح -ي ث ع -ر ض ش
أ ل -م س ش -ا ر أ ل -ت -ا ر ي -خ -ي ل -ل -ن -ز أ ع ب -ي -ن أ ل -م -غ -ر ب و
ج -ب -ه -ة أ ل -ب -و ل -ي س ش -ا ر ي -و  ,و أآ خ -ر أ ل -ت -ط -و ر أ ت
أ ل م ت ع ل ق ة ب ا ’أ ح د أ ث أ ’أ خ ي ر ة أ ل ت ي و ق ع ت ف ي
م - -د ي - -ن -ة أ ل -ع -ي -و ن أ ل -م -ح -ت -ل -ة  ،و أ ل -ت -ي ر أ ح ت
ضشحيتها ألششابة ألصشحرأوية صشباح عثمان
أ ح -م -ي -د ة  ,ح -ي -ن -م -ا أ ق -د م ت ق -و أ ت أ ’ ح -ت  Ó-ل
ألمغربية على قمع أحتفا’ت ألصشحرأويين
ب -ف -و ز أ ل -ج -ز أ ئ -ر ب -ك -اأ س ش أ م -م أ ف -ر ي -ق -ي -ا ل -ك -ر ة
ألقدم لعام .2019
و م - -ن أ ل - -م - -ن - -ت - -ظ - -ر أ ن ت - -ن - -ظ - -م أ ل س ش - -ف - -ا ر ة
أ ل ص ش -ح -ر أ و ي -ة ف -ي م -ا ب -و ت -و أ ل -ي -و م أ ل -ث  Ó-ث -ا ء ,
أ ل -ح -ف -ل أ ل -خ -ت -ا م -ي ل Ó-أ س ش -ب -و ع أ ل -ث -ق -ا ف -ي ب -م -ق ر
ألسشفارة.

و ع - -ل - -ى أ ل ص ش - -ع - -ي - -د ذ أ ت - -ه  ,أ ث - -ا ر أ ل - -ج - -ن - -ا ح
أ ل ص ش -ح -ر أ و ي أ ل -م ش ش -ا ر ك ب -ا ل -م -ه -ر ج -ا ن أ ل -د و ل ي
أ ل -ث -ا ل ث ع ش ش -ر ل -ل -م -و س ش -ي -ق -ى أ ل -م -ن -ظ -م ح -ا ل -ي -ا
بروسشيا  ,أهتمام زوأر ألمهرجان  ,حسشب
وكالة أ’نباء ألصشحرأوية  ,ألتي أوضشحت
أ ن ه - -ذ أ أ ل - -ج - -ن - -ا ح « ش ش - -ه - -د ت -و أ ف -د أ ك -ب -ي -ر أ
للزأئرين من مختلف ألجنسشيات و أهتماما
متزأيدأ من قبل ألصشحافة ألروسشية».
و أ و ض ش -ح ت أ ل -و ك -ا ل -ة أ ن أ ل -و ف -د أ ل ص ش -ح -ر أ و ي
أ ل -م ش ش -ا ر ك ف -ي أ ل -م -ه -ر ج -ا ن ق -د م ف -ي أ ل -ي -و م
ألثاني من هذه ألفعاليات  ,ششروحا وأفية
ع -ن م -ر أ ح -ل ت -ط -و ر أ ل -م -ج -ت -م -ع أ ل ص ش -ح -ر أ و ي
و أ ل -ح -ر ب أ ل -ت -ي خ -ا ض ش -ه -ا أ ل ص ش -ح -ر أ و ي -و ن ض ش -د
أ ’ س ش ت ع م ا ر أ ’إ س ش ب ا ن ي و أ ’ ح ت  Óل أ ل م غ ر ب ي .
و قال ألمصشدر ذأته في هذأ ألسشياق  ,أن
ممثل جبهة ألبوليسشاريو بروسشيا أ’تحادية
ألدكتور أعلي سشالم محمد فاظل قدم خÓل
مقابلة مع ألقناة ألروسشية للثقافة ششرحا
عن محتويات ألجناح ألصشحرأوي  ,متوقفا
ع -ن -د ت -ط -و ر أ ت أ ل -ق ض ش -ي -ة أ ل -و ط -ن -ي -ة و خ -ا ص ش -ة
ألنضشال ألمسشتميت للششعب ألصشحرأوي في
ألجزء ألمحتل من ألصشحرأء ألغربية.
و تتوأصشل فعاليات ألمهرجان ألدولي ألثالث
ع ش ش ر ل ل م و س ش ي ق ى ب م و س ش ك و أإ ل ى غ ا ي ة  2 9م ن
ششهر أوت ألجاري

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

á°VÉjQ

الثÓثاء  06أاوت  2019م
الموافق لـ  06ذي الحجة  1440هـ

العدد
18017

19

قال بأان عهد ألتدخل ‘ ششؤوون أل–اديات قد و¤

برناوي :العودة باŸيداليات من اŸشساركة ‘ أالعاب ا’فريقية التزام
للرياضشي وأجب رفع ألرأية ألوطنية وليسض ألقيام بالسشياحة

«ألرياضشي جندي مهمته رفع ألرأية ألوطنية ‘ أÙافل ألدولية وليسض ألتنقل من أجل
ألقيام بالسشياحة» ،تصشريح قوي أد ¤به وزير ألششباب وألرياضشة »،سشليم رؤووف برناوي»
خÓل ألندوة ألصشحفية ألتي نششطها Ãقر ألوزأرة بأاول ماي بالعاصشمة رفقة رئيسض ألوفد
لف-ري-ق-ي-ة «ن-ب-ي-ل سش-ع-دي» أل-ت-ي خصشصشت ل-ل-ح-ديث ع-ن أل-تحضشÒأت
لل-ع-اب أ إ
أ÷زأئ-ري ‘ أ أ
لف-ري-ق-ي-ة أل-ت-ي سش-تحتضشنها
لل-ع-اب أ إ
ل-ت-ن-ق-ل أل-وف-د أ÷زأئ-ري أل-ذي سش-يشش-ارك ‘ م-ن-افسش-ة أ أ
مدينة ألرباط أŸغربية ما ب 19 Úو  31من ششهر أوت أ÷اري.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصصوير :فواز بوطارن
حث ب- -رن- -اوي الت- -ح- -ادي -ات ال -ري -اضس -ي -ة
المشساركة في اللعاب الفريقية بالرباط
ع-ل-ى ت-ح-ق-ي-ق األه-داف ال-ف-نية المسسطرة
قصسد تشسريف التزاماتها ،مشسددا للمرة
األلف على أان عهد التدخل في الشسؤوون
ال -داخ -ل -ي -ة ل -ه -ا ق -د ول -ى ،م -وضس -ح -ا ب-أان
السسلطات العمومية لها الحق في التعرف
ع- -ل- -ى م- -ا ي- -ح- -دث ف- -ي ه- -ذه ال -ه -ي -ئ -ات
ومراقبتها كونها الممول الرئيسسي.
وزي- -ر ال- -ق- -ط- -اع ع- -كسس ال -م -اضس -ي وضس -ع
التحاديات أامام األمر الواقع من خÓل
ت -أاك -ي-ده ب-أان مشس-ارك-ة ك-ل ري-اضس-ي راف-ق-ه
التزام كتابي تجاه الوزارة يتعلق بضسرورة
جلب ميدالية للتنقل إالى الرباط وعليه تم
ترشسيد النفقات واختيار األفضسل من قبل
ك- -ل ات- -ح- -ادي- -ة دون ت- -دخ- -ل ال -وزارة ف -ي
قراراتهم.
وبخصسوصس البلبلة التي حدثت في مواقع
ال - -ت - -واصس - -ل الج - -ت - -م- -اع- -ي ح- -ول ع- -دد
ال -مشس -ارك -ي -ن وإاقصس-اء ب-عضس ال-ري-اضس-ي-ي-ن
تحدث اجاب برناوي »:قيل أان الوزارة
قلصست عدد الرياضسيين وهذا غير صسحيح
تماما ،ألن عددهم ارتفع بـ  24رياضسيا
مقارنة مع أالعاب برازافيل  ،2015يجب
التركيز على األهداف لتحقيق مشساركة
جيدة وليسس المشساركة من أاجل المشساركة
مثل األلعاب الشساطئية اإلفريقية األخيرة

وأالعاب البحر األبيضس المتوسسط بطرغونا
اإلسس -ب -ان -ي -ة» ،وت -اب-ع ح-دي-ث-ه «ط-ل-ب-ن-ا م-ن
التحاديات توقيع التزام على غرار كرة
اليد مث Óالتي تعهدت بجلب على األقل
م-ي-دال-ي-ت-ي-ن ب-رون-زي-ت-ي-ن ،وال-ذي ل ي-وف-ي
ب-وع-وده ل-ن ي-ت-م ت-م-وي-ل-ه ف-ي ال-م-ن-افسسات
القارية مجددا وسسيقتصسر التمويل على
المنافسسات المحلية.« ،
وذهب إالى أابعد من ذلك حين قال «في
الماضسي كان الجميع يقول بأان الرياضسيين
يتنقلون من أاجل السسياحة واآلن عندما
ضس-ب-ط-ن-ا األم-ور ورف-ع-ن-ا سس-ق-ف ال-مطالب
دون التدخل في صسÓحيات أاحد قيل بأاننا
قلصسنا عدد المشساركين ،ما قمنا به جاء
لنحث التحاديات على العمل والبتعاد
على العالم الفتراضسي».
وع -ن األه -داف ال -مسس -ط-رة خÓ-ل أال-ع-اب
الرباط المغربية ،كشسف الوزير بأانه تم
تسس- -ط- -ي- -ر ه- -دف بضس- -رورة ال- -ع -ودة بـ 23
م-ي-دال-ي-ة إاضس-اف-ي-ة م-ق-ارن-ة ب-أال-عاب كونغو
ب-رازاف-ي-ل ال-ت-ي ن-الت ف-ي-ه-ا ال-ج-زائر 114
ميدالية من المعادن الثÓثة.

سشعدي :أ÷زأئر تششارك بـ
 255رياضشي
من جهته ،كشسف مسسؤوول البعثة الجزائرية
ل--ل--رب--اط «ن--ب--ي--ل سس-ع-دي» أان-ه ب-خصس-وصس
ال-ت-حضس-ي-رات ل-ل-م-وع-د ال-ري-اضس-ي تم غلق
قوائم الرياضسيين الذين سسيشساركون في

لف--ري--ق-ي-ة  ،12م---وضس---ح--ا ب--أان
لل--ع--اب ا إ
اأ
الجزائر سستشسارك بوفد مشسكل من 369
شسخصس  ،بينهم  255رياضسي منهم 243
رياضسي و 112رياضسية في  23اختصساصسا .
للبسسة الرياضسية ،منحت
وبخصسوصس ا أ
الصسفقة لمؤوسسسسة «أاومبرو» التي سستقدم
كل المعدات الÓزمة في غضسون  48سساعة
المقبلة ،أاما عن نقل الوفد الجزائري إالى
ال-رب-اط ال-م-غ-رب-ي-ة سس-ت-ت-ك-فل به الخطوط

الجوية الجزائرية في  4مخططات نقل ،
لول-ى ب-ت-اري-خ 15
ح-يث سس-ت-ك-ون ال-رح-ل-ة ا أ
أاوت فيما سستكون الرحلة الثانية ثÓث اأيام
بعد ذلك ،والثالثة يوم  22والرابعة يوم 24
م---ن ذات الشس---ه---ر ،وذلك حسسب ب--رن--ام--ج
انطÓق منافسسات كل تخصسصس رياضسي.
Óشسارة تحتضسن المغرب الطبعة الـ 12
ل إ
لف--ري-ق-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د اأك-ب-ر
لل--ع--اب ا إ
م--ن ا أ
تظاهرة رياضسية في القارة السسمراء بعد

لربعة ألكÈى
‘ عرضض دقيق لتطور أششغال أÓŸعب أ أ

انسس--ح-اب غ-ي-ن-ي-ا السس-ت-وائ-ي-ة ،وسس-ت-ع-رف
أال--ع--اب ال-رب-اط مشس-ارك-ة ح-وال-ي  6آالف
رياضسي يمثلون  54بلدا إافريقيا.

ايÓسس مديرا عاما
لأÓلعاب اŸتوسسط
٢٠٢١

دوم ـ ـي :مكت ـ ـب دراسسات ’ق ـ ـÎاح حل ـ ـول التسسي ـ ـ Òوا’سستغ ـ ـÓل
ملعب برأقي سشيسشلم نهاية ألسشنة أ÷ارية

على هامشض أŸؤو“ر ألصشحفي ألذي نششطه
وزي- -ر ألشش- -ب- -اب وأل- -ري -اضش -ة «سش -ل -ي -م رؤووف
ب -رن -اوي» ل -ل-ح-ديث ع-ن ت-ف-اصش-ي-ل أŸشش-ارك-ة
لف -ري-ق-ي-ة أŸق-ب-ل-ة
لل -ع -اب أ إ
أ÷زأئ -ري -ة ‘ أ أ
ألتي سشتقام بالرباط  ،قدم «ﬁمد دومي»
أŸسشتششار أŸكلف باŸششاريع ألرياضشية ألكÈى
شش -رح -ا م -فصش  Ó-ح -ول أŸرك -ب -ات أل -ري-اضش-ي-ة
لربعة ألتي يتم بنائها
ومÓعب كرة ألقدم أ أ
ب-ك-ل م-ن أل-ع-اصش-م-ة ‡ث-ل-ة ‘ م-ل-عبي (برأقي
ودويرة) ،وملعب تيزي وزو وكذلك ملعب
وهرأن.

ﬁمد فوزي بقاصص
ق-دم ال-مسس-تشس-ار ال-م-ك-ل-ف ب-ال-مشس-اريع الكبرى على
مسستوى وزارة الشسباب والرياضسة عرضسا مفصسÓ
لرجال اإلعÓم عن مدى تقدم األشسغال بالمÓعب
األربعة التي يتم بنائها في الجزائر ،حيث أاكد بأانه
سسيتم تسسلم أاول ملعب في آاخر يوم من سسنة 2019
أاي بتاريخ الـ  31ديسسمبر المقبل.
وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-م-ل-عب «ب-راق-ي» ب-ال-عاصسمة الذي
ق -درت ت -ك -ل -ف -ت-ه اإلج-م-ال-ي-ة بـ  234م-ل-ي-ون يورو،
وبخصسوصس مركب وهران الذي وصسلت به األشسغال
إالى حوالي  95بالمائة تقدر تكلفته اإلجمالية بـ 107
مليون يورو وسسيتم تسسليمه بتاريخ  26مارسس .2020
أاما ملعب الدويرة الذي خصسصس له غÓف مالي
قدر بـ  112مليون يورو والذي توقفت به األشسغال
لمدة أاربع سسنوات كاملة سسيتم تقديمه يوم  29جوان
 ،2020ب- -ع -دم -ا ت -م ت -دارك ال -ت -أاخ -ر ال -ره -يب ف -ي
األشس -غ-ال خÓ-ل األشس-ه-ر ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-م-اضس-ي-ة وال-ت-ي
تقدمت بشسكل كبير ،أاما ملعب تيزي وزو الذي
بقيت فيه تفاصسيل صسغيرة لتقديمه لم يتم تحديد
م -وع -د تسس -ل -ي -م -ه ب -ع -د ،ه-و ال-ذي ت-ج-اوز ال-ت-اري-خ
ال- -م- -ح- -دد وال- -ذي ك- -ان م- -ق- -ررا ف- -ي وقت سس -اب -ق
بالخامسس من شسهر ماي المنصسرم ،بعدما توقفت
به األشسغال بسسبب أامور إادارية.
خÓل العرضس كشسف «دومي» ،أان وزارة الشسباب
وال-ري-اضس-ة ك-ل-فت م-ك-تب دراسس-ات ع-م-وم-ي للخبرة
المالية تحت وصساية وزارة المالية لمحاولة اقتراح
حلول ضسرورية لتسسيير واسستغÓل المÓعب الكبرى،
قائ Óفي هذا المجال»:نتجه نحو إانشساء مؤوسسسسات
مسستقلة لتسسيير المÓعب األربعة التي تم بنائها»،
وأاضساف «عندما نقول مؤوسسسسات ذلك يعني تغيّر
في ردة الفعل التي نملكها في مÓعبنا القديمة،
تغّير على مسستوى التكفل المالي لهذه المÓعب
وعلى مسستوى النشساطات التي تجعل منها مركبات
حية طوال السسنة».
ال-مسس-تشس-ار ال-م-ك-ل-ف ب-ال-مشس-اري-ع الكبرى أاوضسح أان

خ-ط-ة ال-ع-م-ل ال-ت-ي سس-ت-ن-ت-ه-ج-ه-ا ال-مÓ-عب األرب-عة
سستسسمح لتقييم نسسبة المردودية ،كما تحدث عن
قسسم الموارد البشسرية الهام ،حيث أاكد بأان الوزارة
ال-ي-وم ت-ت-واج-د ف-ي ع-م-ل-ي-ة ان-ت-ق-ائ-ي-ة ع-ل-ى مسستوى
ال -ق -ط -اع م -ع ج -ام -ع -ات ف -رنسس-ي-ة م-ت-خصسصس-ة ف-ي
المجال على غرار جامعة (إايموشس ومارسسيليا).

على كل العوامل لتنظيم بطولة وطنية أاو جهوية
بقيمة إانجاز تقدر بـ  1.5مليار دينار أاي بقيمة 10
م Ó-ي -ي -ن ي -ورو ،وال-م-ل-عب م-ت-واج-د ب-داخ-ل م-ركب
ري -اضس -ي ي -ح -ت-وي ع-ل-ى م-ل-عب أال-ع-اب ق-وى وق-اع-ة
متعددة الرياضسات ومسسبح أاولمبي ما يجعل منه
قرية رياضسية صسغيرة».

«كان»  ، 2019أقيمت على
مÓعب مصشرية قدÁة
ر‡ت خÓل  4أششهر

 1.5مليار دولر لتششييد
منششآات رياضشية

«دومي» قام بمقارنة بسسيطة عن الميادين التي
أاجريت فيها نهائيات كأاسس أامم إافريقيا األخيرة
ب -مصس -ر وال-ت-ي ت-وج ب-ه-ا ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ب-ل-ق-ب-ه
ال -ث -ان -ي ،ح-يث أاوضس-ح ب-أان ال-مÓ-عب ال-ت-ي أاق-ي-مت
عليها أاطول نسسخة لـ «الكان»  2019والتي كانت
ناجحة من الناحية التنظيمية كانت على  6مÓعب
قديمة تم ترميمها في مدة أاربعة أاشسهر ،أاقدمها
أانجز سسنة  1929وآاخرها سسنة .2009
وقال دومي»:صسحيح أان المÓعب التي أاجريت
عليها نهائيات أامم إافريقيا  2019قديمة ،لكن في
كل مرة تحتضسن فيها مصسر منافسسات قارية ودولية
كبيرة يتم ترميمها وتكييفها حسسب آاخر المتطلبات
ف- -ي ظ- -رف ل ي -ت -ع -دى  4أاشس -ه -ر ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل
ال -م Ó-عب ال -مصس -ري-ة م-ك-ي-ف-ة دائ-م-ا حسسب دف-ات-ر
الشس -روط ال -دول -ي -ة األخ -ي -رة ل -ل -ه-ي-ئ-ات ال-ري-اضس-ي-ة
العالمية».
في تبرير مباشسر لتصسريح وزير الشسباب والرياضسة
الذي أاثار ردود أافعال قوية على مواقع التواصسل
الج -ت -م -اع -ي ،ح -ي -ن أاك-د ب-أان ال-ج-زائ-ر ب-اإم-ك-ان-ه-ا
احتضسان نهائيات كأاسس أامم إافريقيا  2021في حالة
ما إاذا تم سسحبها من الكاميرون.

ملعب سشيق ‰وذج
‚Óازأت أŸسشتقبلية
ل إ
ذات ال- -م- -ت- -ح- -دث ،ع- -رج ل- -ل -ك Ó-م ع -ن ال -م Ó-عب
ال -م -وج -ودة ع -ل -ى ال -مسس -ت -وى ال -وط -ن-ي وال-ت-ي ي-ت-م
اسستخدامها في مختلف البطولت الوطنية على
غ - -رار ( 5ج-وي-ل-ي-ة و 19م -اي ب-ع-ن-اب-ة ،ح-مÓ-وي
ب -قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،أاح-م-د زب-ان-ة ب-وه-ران 24 ،فبراير
ب-ب-ل-ع-ب-اسس ،وم-ل-عب سس-ي-ق ال-ذي سس-ي-ف-ت-ح أاب-وابه في
األشس-ه-ر ال-م-ق-ب-ل-ة) ،وبشس-أان ال-م-ل-عب األخ-ير تحدث
ق- -ائ« Ó- -م- -ل- -عب سس -ي -ق أاردن -ا أان نضس -ع -ه ك -ن -م -وذج
لÓنجازات المسستقبلية لكرة القدم والتي تحتوي

من جانبه ،وزير القطاع اأوضسح باأنه تم اسستغÓل
فرصسة تواجد عدد معتبر من الإعÓميين لعرضس
ت-فصس-ي-ل-ي م-ع-م-ق ح-ول ت-ق-دم الأشس-غ-ال ب-المÓعب
الأربعة لكرة القدم ،موضسحا باأن الدولة الجزائرية
وضسعت ما قيمته  1.5مليار دولر لإنشساء المÓعب
الأرب -ع -ة ب -الإضس -اف -ة اإل -ى ال -ع -دي -د م -ن ال-م-نشس-اآت
الرياضسية التي اسستفادت مدينة وهران خÓلها من
حصسة الأسسد نظرا لكونها سستكون عروسس البحر
الأب-يضس ال-م-ت-وسس-ط خÓ-ل الأل-ع-اب ال-م-ق-ب-ل-ة سس-نة
 ،2021متمنيا اأن يتم منح هذه المنشساآت الرياضسية
تحت تصسرف الرياضسيين والتحاديات في اأقرب
الآج -ال لأن -ه -ا سس -تسس -اه -م ف -ي ت -ط -وي -ر ال -ري-اضس-ة
الجزائرية.
لÓإشسارة ،عرج «برناوي» للحديث عن ملعب سسيق
الذي اعتبره تحفة حقيقية من اإنشساء موؤسسسسات
جزائرية بتكلفة تقدر بـ  10مليون يورو وبمدرجات
تحتضسن  20األف مناصسر ،وقال بهذا الخصسوصس
«هذا ما ينقصسنا في الوقت الراهن في الجزائر
حتى تجري بطولتنا الوطنية في ظروف حسسنة،
ل -دي-ن-ا مÓ-عب ق-دي-م-ة واأخ-رى ب-ط-اق-ة اسس-ت-ي-ع-اب
كبيرة ،وتنقصسنا مÓعب مثل الذي تم بنائه في
سسيق من اأجل المسساهمة في تطوير بطولتنا».

 ...تصشريحات سشحنون غ ÒمÈرة
اعتبر برناوي ،امسس بالجزائر ،اأن التصسريحات
الأخيرة لل ّسسباح الدولي اأسسامة سسحنون ،عقب
مشساركته الُمخيبة في بطولة العالم-12( 2019-
 28يوليو) بكوريا الجنوبية ،اأنها «غير مبررة»،
م -وؤك -دا اأن -ه «ي -ت -وف -ر ع -ل -ى ج -م-ي-ع الإم-ك-ان-ي-ات
الÓزمة» من اأجل النجاح.
وقال في هذا المجال»»:بالنسسبة لي ،تصسريحات
سس -ح -ن -ون ل -يسست م -ب -ررة .ع-ل-ي-ه اأن ي-ج-د ح-ل-ول
ل-مشس-اك-ل-ه م-ع الت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-لسس-ب-احة.
سسحنون يتوفر على جميع الإمكانيات الÓزمة
واإذا هناك تاأخر فيما يخصس المنحة الأولمبية

عليه التحلي بالصسبر لأن تحويل الأموال يمر
عبر بنك لآخر» ،حسسب ما صسرح به برناوي على
هامشس الندوة الصسحفية التي خصسصست لتقديم
ال-مشس-ارك-ة ال-ج-زائ-ري-ة ف-ي الأل-ع-اب الإف-ريقية-
 31-19( 2019اأغسسطسس).
وكان سسبّاح نادي مارسسيليا قد صسّرح باأن النتائج
السس-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا ف-ي ب-طولة العالم
الأخ -ي -رة ،ك -انت بسس -بب «غ -ي -اب ال-دع-م ال-م-ال-ي
والمعنوي وهو ما اأدى اإلى تذبذب» تحضسيراته
للموعد الكوري الجنوبي.
واأضس -اف ال -وزي -ر ق -ائ « :Ó-ي -جب الإع-ت-راف ب-اأن
نتائجه غير مرضسية بالرغم من الدعم المادي
ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي يسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه .ك-انت ل-دي-ه م-ن-حة
اأولمبية بقيمة  3مÓيين دينار واليوم يتحصسل
على منحة قدرها  6مÓيين دينار .على سسحنون
اأن يكون مثاليا ومحترفا مع اتحادية السسباحة.
بعد تعثره في المونديال ،كان الأجدر عليه عدم
الإدلء بمثل تلك التصسريحات بل التركيز على
م- -واصس -ل -ة ال -ع -م -ل وال -ت -حضس -ي -ر لأن -ن -ا ن -دع -م -ه
وسسنواصسل على هذا المنوال».
وع- -ج- -ز الّسس -ب -اح سس -ح -ن -ون ،الخ -تصس -اصس -ي ف -ي
السس -ب -اق -ات السس -ري -ع -ة ،ع -ن ت -ج -اوز ع -ق -ب-ة دور
التصسفيات لسسباقي  50و  100متر سسباحة حرة.
ف-ف-ي تصس-ف-ي-ات سس-ب-اق  100م-ت-ر ،اك-ت-ف-ى البطل
ال-م-ت-وسس-ط-ي ل-ه-ذا ال-ت-خصسصس بالمرتبة العاشسرة
في المجموعة الـ 11بتوقيت قدره ( 49ثا  08ج)،
وه -و ال -ت-وق-يت رق-م  23ضس-م-ن ك-ل ال-مجموعات
التصسفوية ( 13مجموعة).
نفسس المصسير عاشسه سسباح نادي مرسسيليا في الـ
 50م -ت -ر ،ع -ن -دم -ا اأقصس -ي م -ن دور ال-تصس-ف-ي-ات
باحتÓله الصسف السسابع للمجموعة الـ 13بزمن
( 22ثا  37ج) وهو التوقيت رقم  24ضسمن 14
مجموعة تصسفوية ( 130مشسارك).
وصس- -رح سس- -ح- -ن -ون لـ «واج» وه -و م -ح -ب -ط « :اأن -ا
م -ت -اأسس -ف ج -دا ل-ل-ن-ت-ائ-ج ال-م-ت-حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا ف-ي
ال-م-ون-دي-ال ،ه-ي خ-ي-ب-ة اأم-ل ك-ب-ي-رة ب-ال-نسس-ب-ة لي
لأنني اأملك المكانيات الÓزمة لتحقيق نتائج
احسسن من ذلك .و لكن كيف لك ان تبرز في
بطولة عالم مع عمالقة السسباحة العالميين اذا
كنت تح ّضسر باإمكانياتك الخاصسة ،دون ان تقدم
لك الت -ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة لÓ-خ-تصس-اصس ووزارة
الشس -ب -اب وال -ري -اضس -ة ال-دع-م ال-م-ال-ي وال-م-ع-ن-وي
الÓزم».
ليختم ابن مدينة قسسنطينة حديثه « :نحن في
نهاية الموسسم ولم اأتلق منحتي .ضسيعت العديد
من التربصسات والمنافسسات الهامة قبل مونديال
كوريا».

تم تعيين سسليم ايÓسس مديرا عاما
ألل -ع -اب ال -ب -ح-ر ال-م-ت-وسس-ط ب-وه-ران
 2021خلفا لمحمد المورو ،المقال
من منصسبه ،حسسب ما أافاد به وزير
الشس- -ب -اب وال -ري -اضس -ة ،رؤووف سس -ل -ي -م
برناوي ،اأمسس الثنين بالجزائر.
وصسرح برناوي خÓل ندوة صسحفية
حول مشساركة الجزائر في األلعاب
الفريقية « : 2019تلقينا خبر تعيين
ال-ب-ط-ل السس-اب-ق ف-ي السس-ب-اح-ة ،سس-ليم
اإي Ó-سس ،ف -ي م -نصسب ال -م -دي-ر ال-ع-ام
ألل- -ع- -اب ال- -ب -ح -ر ال -م -ت -وسس -ط 2021
بوهران ،بارتياح كبير .وهذا القرار
اتخذ من قبل الوزير األول نور الدين
بدوي ،بعد اقتراح من وزارة الشسباب
والرياضسة».
ويخلف سسليم ايÓسس ،محمد المورو،
ال -رئ -يسس السس -اب -ق ل -ج-م-ع-ي-ة وه-ران،
الذي نصسبه وزير الشسباب والرياضسة
األسس-ب-ق م-ح-م-د ح-ط-اب ف-ي ن-وفمبر
 2018ك-م-دي-ر ع-ام ل-م-وع-د وه-ران-
.2021
ف-ي ح-ي-ن ت-م ت-ع-ي-ي-ن زه-ور ق-ي-دوشس،
عضس-و سس-اب-ق-ة ف-ي ال-ل-ج-ن-ة الول-م-بية
وال-ري-اضس-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ،ف-ي منصسب
مديرة مكلفة بالإدارة.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصسÓة

^  ٠6أوت  :1٩56صسدر مرسسوم من ألوزير ألفرنسسي
أŸقيم با÷زأئر منع Ãوجبه تدأول وتوزيع
أليومية أŸغربية (ألعا )⁄با÷زأئر.
^  ٠6أوت ﬁ ‘ :1٩57اولة لفصسل ألصسحرأء
عن ألشسمال ،أصسدرت ألسسلطات ألفرنسسية مرسسوم
«م -اكسس ل -وج -ون» ل -ت -قسس-ي-م ألصس-ح-رأء أ÷زأئ-ري-ة أ¤
قسسم :Úألوأحات وألسساورة.

٢٤

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

ألثÓثاء  ٠5ذو ألحجة  1٤٤٠هـ ألموأفق لـ  ٠6أوت  2٠1٩م

العدد

سسهرة أاو ¤امتزج فيها الغناء ا÷زائري باللبناÊ
’م Úألعام للو’ية ،وﬁافظ مهرجان جميلة ألعربي ،على أ’فتتاح
أشسرفت ،ليلة أول أمسس ،وزيرة ألثقافة ،مر Ëمردأسسي ،بحضسور أ أ
ألرسسمي للطبعة أÿامسسة Ÿهرجان جميلة ألعربي ألذي تقام فعالياته Ÿدة  5ليال Ãدينة جميلة ،شسرق عاصسمة و’ية سسطيف.

سسطيف :نؤرالدين بؤطغان

سس-ط-ي-ف ج-م-ي-ل-ة ب-ط-ي-ب-ة سس-كانها ،وجمال طبيعتها
وجوها  ،متمنيا عيدا سسعيد للجزائريÃ Úناسسبة
عيد األضسحى ،كما أاكد انه ينشسط فنيا منذ  15سسنة
‘ ال -غ -ن -اء وال -ت -ل -ح Úوك -ت -اب -ة ال -ك -ل -م -ات ل -ل -غ-ن-اء
ال -روم -انسس -ي ،وال -غ -ن -اء الشس -ع -ب -ي ال -ل -ب-ن-ا Êوح-ت-ى
اŸصسري ،مÈزا أان احتكاكه بالفنان Úا÷زائريÚ
سسيضسيف حتما ŸسسÒته ،و ⁄يسستبعد ان يغني ‘
اŸسس- -ت- -ق- -ب- -ل أاغ- -ا Êذات ط- -اب- -ع ج -زائ -ري ،وع -ن
مشساريعه أاكد انه يشستغل على أاغنية سسينغل سستظهر

بعد العبد ،كما اشسار ا ¤انه يرحب بأاي عروضس
للتمثيل ‘ الدراما العربية ككل .فيما ع Èكادير
ا÷اب -و Êع -ن سس -ع -ادت -ه ل -ل-مشس-ارك-ة ‘ اŸه-رج-ان
لسسابع مرة ليقدم ا÷ديد والقد÷ Ëمهوره الكبÒ
‘ سسطيف .أاما الشساب فارسس ،فأاشسار إا ¤أان
األغنية السسطايفية قد عرفت بعضس الÎاجع ،وانه
يعمل على تطويرها والسستفادة من تراثها الكب،Ò
وسسيعمل على نشسرها بقوة. .

صسفقة ﬁرز ضسمن أاغلى  10عروضس ‘ تاريخ الدوري ال‚ليزي

37°

france prix 1

ألÓعب يريد أŸشساركة ‘ رأبطة أ’بطال

باريسس سسان جÒمان وتوتنهام يتنافسسان على خدمات عطال

أن -حصس -ر ألصس -رأع ع -ل -ى خ -دم -ات أل -دو‹
أ÷زأئري يوسسف عطال ب Úفريقي توتنهام
و باريسس سسان جÒمان أللذأن يصسرأن على
أل -ظ -ف -ر ب-خ-دم-ات-ه خÓ-ل فÎة أ’ن-ت-ق-ا’ت
ألصس -ي -ف -ي -ة أ◊ال-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر أ ¤أع-ج-اب-ه-م-ا
أل- -ك- -ب Òب- -ام- -ك- -ان- -ي- -ات أل Ó-عب أل -ذي أب -ه -ر
أ÷م- - - -ي- - - -ع ،أŸوسس- - - -م أŸاضس- - - -ي ‘ ،أل- - - -دوري
أل -ف -رنسس -ي ،و خ Ó-ل مشس-ارك-ت-ه م-ع أŸن-ت-خب
ألوطني ‘ كاسس أ’· أ’فريقية .

ت -ت -واصس -ل اإلث -ارة ب -خصس-وصس مسس-ت-ق-ب-ل ال-ن-ج-م
ا÷زائ -ري ي -وسس -ف ع -ط -ال ال -ذي ي -ب-ق-ى م-رشس-حً-ا
Ÿغ - -ادرة ف- -ري- -ق- -ه ن- -يسس ال- -ف- -رنسس- -ي خÓ- -ل فÎة
النتقالت الصسيفية ا◊الية مع رغبة العديد من
األندية بضسمه بعد اإلمكانات الكبÒة التي أاظهرها
اŸوسسم اŸاضسي ل سسيما مع اŸنتخب الوطني
الذي تّوج بكأاسس بطولة األ· األفريقية األخÒة .
ي- -ع- -ت Èب- -اريسس سس- -ان جÒم- -ان ب- -ط -ل ال -دوري
ال- -ف -رنسس -ي ب -اŸوسس -م اŸاضس -ي وك -ذلك ت -وت -ن -ه -ام
هوتسسبÒز اإل‚ليزي أاك Ìاألندية اŸصسّرة على
ضسم الظه ÒاألÁن الشساب حتى إانها دخلت ‘
مفاوضسات رسسمية مع وكيل أاعمال الÓعب لضسمه
‘ سسوق النتقالت الصسيفية ا◊الية .
ووفقًا آلخر التطورات فإاّن توتنهام اإل‚ليزي
قرر إارسسال عرضس جديد إلدارة نيسس لعله يكون
م -ق -ن -ع ً-ا ل-ل-ف-ري-ق ال-ف-رنسس-ي م-ن أاج-ل ال-ت-ن-ازل ع-ن
خدمات ع ّ
طال الذي يهدف اإ ¤لعب دوري أابطال
أاوروبا اŸوسسم اŸقبل .

ف- -ري- -ق- -ه ‘ اŸوسس- -م اŸاضس -ي وه -ي ك -أاسس ال -درع
اÒÿي -ة ،ك-أاسس ال-راب-ط-ة ال‚ل-ي-زي-ة ل-ل-م-حÎف،Ú
كأاسس ال–اد ال‚ليزي ،لقب الدوري ،قبل أان
يتبعها بلقب كأاسس أا· إافريقيا  2019مع «اÿضسر»
‘ مصسر يوم  19جويلية اŸاضسي.

◊ياة هذا الشسخصس قرب مفÎق الطرق قدوما
من الشسمال إا ¤ا÷نوب بالطريق السسيار  ،كما
تسسبب حادث مروري ‘ إاصسابة ثÓثة أاشسخاصس ما
ب13 Úو  54سسنة Ã ،نطقة الباردة بالطريق الوطني
رقم  38ببلدية ع Úبوسسيف ،نتيجة انحراف خطÒ
ك -اد أان يضس -ع ح -دا ل -ه -ؤولء مسس -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري-ق
العمومي .

اŸدية  :علي ملياÊ

’دوأت أŸكتبية
’لكÎونية وأ أ
أسستولوأ على أŸعدأت أ إ

توقيف شسبكة ﬂتصسة ‘ السسرقة بسسوق اإلثن Úببجاية

تعرضسه للسسرقة التي طالت مقر وكالته العقارية،
حيث “كن الفاعل Úمن السستيÓء على معدات
وأادوات م -ك-ت-ب-ي-ة وأاج-ه-زة إاعÓ-م آا‹ ،وم-ب-ل-غ م-ا‹
ي- -ق -در بـ  10آالف دي -ن-ار ،وب-ع-د –ري-ات م-ع-م-ق-ة
ومعاينة مسسرح ا÷رÁة ومراقبة جميع اŸشستبه
فيهم اŸعروف ‘ Úقضسايا ‡اثلة ،وكذا اسستغÓل
الوسسائل التقنية والعلمية ا◊ديثة– ” ،ديد هوية
أاح-د اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ،وإاي-ق-اف-ه-م واسسÎج-اع بعضس
اŸسسروقات التي ” السستيÓء عليها.

بجاية :بن النؤي تؤهامي

بحسسب موقع «لوديسس سسبورت» الفرنسسي فإاّنه
ورغم إاصسرار النادي اللند Êعلى ضسم صساحب (23
عاماً) إال أاّن باريسس سسان جÒمان بطل فرنسسا
يبقى األقرب لضسم عطال هذا الصسيف حتى أانه
برمج اجتماعًا مع وكيل أاعماله األسسبوع اŸقبل من
أاجل مناقشسة الصسفقة.
رغم هذا التنافسس القائم على خدماته إال أاّن
إادارة نيسس تبقى مُتشسبثة Ãوقفها الذي أابدته قبل
فÎة؛ وهو الحتفاظ بالÓعب حتى أانها بدأات ‘
التفك Òبفتح باب التفاوضس معه من أاجل Œديد
عقده ورفع قيمة الشسرط ا÷زائي ‘ عقده .
عطال حاليًا ‘ طور الشسفاء من اإلصسابة التي
تعرضس لها على مسستوى الكتف مع منتخب ا÷زائر
‘ أا· أافريقيا األخÒة ‘ مصسر خÓل اŸباراة
أامام منتخب كوت ديفوار على أان يكون بعد أايام
قليلة على موعد مع الندماج ‘ تدريبات نادي
نيسس إان  ⁄يحدث أاي تطور جديد حول مسستقبله .

–ضسÒأ للموسسم ألكروي أ÷ديد

وفاق سسطيف يواجه أاهلي الÈج و‚م مقرة ودًيا
أكد ألناطق ألرسسمي لوفاق سسطيف أوسساسسي
ب - -أان أŸدرب خ Òأل - -دي - -ن مضس - -وي ي - -ك - -ث- -ف م- -ن
–ضسÒأت -ه أسس -ت-ع-دأدأ ل-ل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي
سس-ت-ن-ط-ل-ق ،يوم  16أوت أ÷اري ‘ ،أول ح- - - - - -وأر
ل- -ل- -وف- -اق أم- -ام أ–اد أل- -ع -اصس -م -ة ‘ م -ل -عب ع -م -ر
حمادي.

فؤؤاد بن طالب

شساحنة ›نونة تضسع حدا ◊ياة كهل باŸدية

’ول ،ع - -ن - -اصس - -ر ف- -رق- -ة
“ك - -نت ،أمسس أ أ
’م- -ن دأئ -رة سس -وق
ألشس- -رط- -ة أل- -قضس- -ائ- -ي- -ة ،أ
’ث -ن ،Úم -ن أل -ق -بضس ع -ل -ى مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا
أ إ
’حد
تورطا ‘ سسرقة وكالة عقارية ملك أ
أÿوأصس ،وأسس- -ت- -ول- -وأ ع- -ل- -ى ›م- -وع -ة م -ن
’دوأت أŸك -ت -ب -ي-ة
’ل -كÎون -ي -ة وأ أ
أŸع -دأت أ إ
ومبلغ ما‹.
تفاصسيل العملية جاءت ،حسسب مصسدر مسسؤوول،
بعد تلقي مصسالح الشسرطة لشسكوى ضسحية صساحب
وكالة عقارية بوسسط مدينة سسوق أالثن Úمفادها

 33°وهرأن

ألثمن  1٠دج

هذا بحسسب األخبار التي تلقيناها فإان مضسوي يكون
قد حدد موعد اللقاءين الودي Úالقادم Úأامام أاهلي
الÈج ،و‚م مقرة ‘ إاطار الوقوف على التعداد ومدى
جاهزيته بدنيا وتكتيكيا هذا ،وأان مباراة مقرة سستجره،
يوم اÿميسس القادمÃ ،لعب  8ماي  45بسسطيف ،بينما
سستجرى مقابلة الÈج يوم التاسسع أاو العاشسر من هذا
الشسهر خارج القواعد.
‘ ح Úتقول األخبار بأان خ Òالدين مضسوي يرغب
بأان اŸباراة الودية سستجرى خارج الديار وهذا ما يعني
أان م -درب ال -ك-حÓ-ء وال-ب-يضس-اء ي-فضس-ل ال-ل-ق-اءات ال-ودي-ة
خارج ملعبه قصسد الوقوف على جاهزية لعبيه ومدى

نتيجة أنحرأف خط Òلها بقصسر ألبخاري

أه -ت -زت ب -ل-دي-ت-ي قصس-ر أل-ب-خ-اري وسس-ائ-ق
ج- - -ن- - -وب و’ي - -ة أŸدي - -ة خ Ó- -ل  12سساعة
’خÒة  ÈÿهÓك أŸدعو ÿضسر دوفانة
أ أ
 76سسنة بعد أصسابته على مسستوى ألرأسس
وألظهر .
عقب ارتطام جنو Êلشساحنة وزن ثقيل من نوع
شساكمان على سسطح سسيارة الضسحية النفعية من
نوع بيجو  504عند مدخل الدائرة  ،واضسعة حدا

 ٤2°أ÷زأئر

 32°وهرأن

3٤°

عمار حميسسي

وعكة صسحية حالت دون مشساركته ‘ نهائي كأاسس ألدرع أÒÿية

دخل الÓعب الدو‹ ا÷زائري ،رياضس ﬁرز،
م-ه-اج-م ن-ادي م-انشسسس Îسس-ي-ت-ي ال‚ل-ي-زي ت-اري-خ
الدوري ال‚ليزي اŸمتاز من الباب الواسسع ،بعد
ما دّون اسسمه بحروف من ذهب ،إاذ يعد أاحد أاغلى
 10صسفقات ” إابرامها ‘ «الÒÁÈليغ» على مّر
التاريخ ،رغم أان القائمة تضسم عدة لعب‡ Úيزين
تركوا بصسماتهم ‘ النوادي التي لعبوا لها ،بينما
انضسم ﬁرز إا ¤القائمة ‘ ظرف وجيز جدا ،بعد
أان كان اسسمه «مغمورا» قبل بضسع سسنوات فقط.
ب -حسسب ال -ق -ائ-م-ة ال-ت-ي وضس-ع-ه-ا م-وق-ع «ت-رانسس-ف-ر
ماركت» اıتصس ‘ احصسائيات الÓعب Úوقيمتهم
اŸالية ،فقد حل ﬁرز ‘ اŸركز التاسسع ألغلى
صسفقات الدوري ال‚ليزي على مّر تاريخه ،وذلك
بعد انتقال الدو‹ ا÷زائري ‘ الصسيف اŸاضسي
من ليسس Îسسيتي ال‚ليزي إا ¤مانشسسس Îسسيتي
ال‚ليزي بعقد Ÿدة  5سسنوات مقابل  6٧.8مليون
أاورو ،وكان ﬁرز قد انضسم إا ¤ليسس ‘ Îشستاء عام
 2014من نادي لوهافر الفرنسسي مقابل  500أالف
أاورو ف- - -ق- - -ط ،وق- - -اده إا ¤الصس- - -ع- - -ود ‘ ال - -دوري
ال‚ل -ي -زي اŸم -ت-از ،ق-ب-ل أان يسس-اه-م ‘ –ق-ي-ق-ه
اللقب عام .2016
بعد انتقاله إا« ¤السسيتي» شسهدت مسسÒة ﬁرز
–ول ك - -بÒا سس - -واء م- -ع ف- -ري- -ق- -ه ا÷دي- -د أاو م- -ع
اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ،ح-يث ت-وج ب-أارب-ع-ة أال-ق-اب م-ع

 ٤1°أ÷زأئر

1801٧

جمهور جميلة على موعد مع ألفن أ÷ميل

كانت النطÓقة كانت انطÓقة اŸهرجان
بسسهرة فنية منوعة الطبوع ا÷زائرية ،وÃشساركة
لبنانية متميزة ،من خÓل الفنان ايوان الذي أامتع
ا÷م -ه -ور ا◊اضس -ر ب -ق -وة ،وخ-اصس-ة م-ن ال-ع-ائÓ-ت
ب-أاغ-ان-ي-ه ا÷م-ي-ل-ة وأاغ-ن-ي-ة ل-ل-م-نتخب الوطني لكرة
القدم  ،الذي قال عنه الفنان انه رفع رأاسس العرب
عاليا بإاحرازه كاسس أا· إافريقيا ،مؤوخرا بالقاهرة.
السسهرة األو ¤تنوعت فيها الطبوع ،وشسملت كÓ
من كادير ا÷ابو Êوكنزة وماسسي والشساب فارسس
وال -ل -ب -ن-ا Êاي-وان ،ح-يث Œاوب ا÷م-ه-ور م-ع ه-ذه
األسس -م -اء ال -ت-ي ت-ع-ود ع-ل-ى م-ع-ظ-م-ه-ا ،خ-اصس-ة وان
الطبوع تنوعت Ãا خلق اجواء رائعة  ‘ ،اجواء
ا◊رارة الطبيعية التي تسسود ،هذه األيام  ‘،اغلب
مدن عاصسمة الهضساب.
‘ تصسريحات اد ¤بها الفنانون على هامشس
ا◊فل ،و ‘ الندوة الصسحفية التي اقيمت ،مسساء
أاول أامسس ،بفندق الهضساب Ãدينة سسطيف ،عÈ
الفنان ايوان عن سسعادته الكبÒة باŸشساركة ألول
مرة ‘ هذا اŸهرجان الذي وصسفه بأانه مهرجان
كب ،Òوهو ذو طابع عربي ودو‹ ،وان ا÷زائر
عزيزة على قلبه  ،وانه حضسر كوكتال من األغاÊ
منها :ان شساء الله ،و اغنية ول ‘ األحÓم ،وكذا
أاغنية للمنتخب ا÷زائري لكرة القدم ،معتÈا ان
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كاريكات /ÒعنÎ

إامكانياتهم البدنية والنفسسية.
Óشسارة فإان مدرب الوفاق متخوف من عدم تأاهيل
ل إ
الÓعب Úا÷دد ،قبل موعد أاو ¤اŸباريات األو ¤أامام
ا–اد ا÷زائ- -ر ،رغ -م ه -ذا ف -إان ت -ع -داد ال -وف -اق ا◊ا‹
اع -تÈه ا÷ه -از ال -ف -ن -ي ب -ا÷ي -د وه -و ق-ادر ع-ل-ى دخ-ول
ال-ب-ط-ول-ة ب-ق-وة وب-انضس-ب-اط ت-ك-ت-ي-ك-ي م-تميز ،ولذلك فإان
مضسوي رسسم إاسسÎاتيجية من أاجل دخول ا÷وار األول
من بابه العريضس ول خوف ‘ ذلك ،خاصسة وأان اإلدارة
تسسعى جاهزة بتسسوية جميع الديون العالقة لدى ÷نة
اŸنازعات وهذا ما جعلها تتحرك بسسرعة قصسد تسسوية
هذه الديون ومن ثم دخول اŸوسسم الكروي 2020/2019
بأاريحية.
كما أاكدت األخبار الواردة من هناك بأان اŸدرب
مضس- -وي رك- -ز ك- -ثÒا ع- -ل- -ى ا÷انب ال- -ب -د ،Êوال -ن -فسس -ي
وال- -ت -ك -ت -ي -ك -ي ‘ ا◊صسصس ال -ت -حضسÒي -ة ال -ت -ي اتسس -مت
بالنضسباط والتناغم ما ب Úاÿطوط الثÓث اŸدعمة
بعناصسر ذات مسستوى عال على غرار جحنيط وآاخرين،
وتأامل إادارة الوفاق بأان يلعب فريقها دورا بارزا ‘
بطولة األول اÎÙف.

