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اŸوسسيقار الذي أابدع
‘ روائع أام كلثوم

ا’ربعاء  ٠٧أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٦ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

«األرندي» يعرضش
مقÎحاته للحوار الوطني
لمÚ
ي -ع -ق -د ع -ز ال -دي -ن م -ي -ه-وب-ي ا أ
لرن- -دي» ب -ال -ن -ي -اب -ة ،ن -دوة
ال- -ع- -ام لـ«ا أ
لربعاء  07أاوت ا÷اري
صصحفية اليوم ا أ
لعرضش مقÎحات ا◊زب ومسصاهماته
‘ ا◊وار الوطني.
ت-ن-ظ-م ال-ن-دوة ال-ت-ي ت-عرضش خÓلها
اÙاور ال- -كÈى ل- -وث- -ي- -ق- -ة «ال- -ت- -ح -ول
ا÷مهوري»  ،باŸقر الوطني للتجمع ‘
ب - -ن ع- -ك- -ن- -ون ،اب- -ت- -داءا م- -ن السص- -اع- -ة
10.00صصباحا.

حمام ‘ زيارة عمل
إا ¤غرداية
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ملتقى وطني إلطارات
«األفÓن» هذا األربعاء

يقوم وزير اŸوارد اŸائية علي حمام
ي - - -وم اÿم- - -يسش 08اوت ا÷- - - - - -اري إا¤
ولية غرداية .ويعاين الوزير مشصاريع
وم -نشص -ات ال-ق-ط-اع م-رك-زا ع-ل-ى –سصÚ
اÿدمة العمومية ،والتكفل باŸواطنÚ
وتزويدهم بهذه اŸادة ا◊يوية بعيدا
عن النقطاع.

18018

الرئيسش غا‹ يشصرف على اختتام ا÷امعة الصصيفية للبوليسصاريو

يعقد حزب جبهة التحرير الوطني
لربعاء  07أاوت ا÷اري ،اŸلتقى
اليوم ا أ
Óط- -ارات.اŸل- -ت -ق -ى ال -ذي
ال- -وط- -ن- -ي ل - -إ
لم Úال- -ع- -ام ﬁم- -د
يشص - -رف ع - -ل - -ي- -ه ا أ
ج- -م- -ي- -ع- -ي ،ي- -ن- -ظ- -م ب- -اŸراك -ز ال -دو‹
للمؤو“رات عبد اللطيف رحال ابتداءا
من  08.00صصباحا.

لقاءات سصياسصية
وهيكلية للجبهة الوطنية
ا÷زائرية هذا الشصهر
ت-ن-ظ-م ا÷ب-ه-ة ال-وط-نية ا÷زائرية
«اف -ن-ا» ،سص-لسص-ل-ة م-ن ال-نشص-اط السص-ي-اسص-ي
والهيكلي وفق رزنامة ﬁددة بدءا من
 3أاوت ا÷- - - - - - - - -اري إا 24 ¤م- -ن ه -ذا
الشص - -ه - -ر.أاول ل- -ق- -اء خصصصش ل- -ولي- -ات
الشص- -رق ” ب- -ق- -اŸة أاول أامسش .وي- -ت- -ب- -ع
ب- -ل- -ق- -اء ولي- -ات ال -غ -رب ي -وم  09أاوت
بسصيدي بلعباسش ،لقاء وليات الوسصط
ي - -وم  17أاوت ب - -اŸدي - -ة وأاخÒا ل- -ق- -اء
ب- - - -ولي- - - -ات ا÷ن - - -وب ي - - -وم  24أاوت
و–تضصنه ورقلة.

«عيشش الصصيف» من 11
جويلية إا 31 ¤أاوت اŸقبل
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تختتم ا÷امعة الصصيفية لطارات جبهة البوليسصاريو والدولة الصصحراوية اليوم بجامعة بومرداسش –ت شصعار:
الشصعب ا÷زائري والشصعب الصصحراوي ..اخوة ،عهد ووفاء .يشصرف على حفل الختتام الرئيسش ابراهيم غا‹ على
السصاعة  10.00صصباحا.

 695طلعة جوية لتأامÚ
اŸواطن و حماية اŸمتلكات

لدارة والمالية
ا إ

متحف اÛاهد يواصصل تسصجيل الشصهادات عن الثورة التحريرية
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد اللّقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم  ، 386يوم  8أاوت ا÷اري Ãقر اŸتحف على السصاعة 10
صصباحا .ويخصصصش اللقاء Ÿوضصوع اÿوف من تقلد اŸسصؤوولية واللتزام بأادائها بإاخÓصش من العوامل ا أ
لسصاسصية إ
ل‚اح
الثورة».

Óم -ن
أاج- -رت ال- -وح- -دات ا÷وي- -ة ل  -أ
ال- -وط- -ن- -ي ع- -ل- -ى مسص -ت -وى ال -ع -اصص -م -ة
لول م -ن
ووه- -ران خÓ- -ل السص -داسص -ي ا أ
 695 ،2019ط- -ل- -ع- -ة Ã ،ع- -دل 1004
سصاعة طÒان ،مقابل  672طلعة خÓل
نفسش السصداسصي من Ã 2018عدل 796
سصاعة طÒان.
تهدف الطلعات ا ¤تام ÚاŸواطن
وح - -م - -اي - -ة اŸم - -ت - -ل- -ك- -ات ،م- -ن خÓ- -ل
اŸسص -اه -م-ة ‘ اŸراق-ب-ة ال-ع-ام-ة ◊رك-ة
اŸرور وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا بالتنسصيق مع مراكز
ال-ع-م-ل-ي-ات ،شص-م-لت ت-غ-ط-ي-ة ال-ط-رق-ات
واÙاور ال - -كÈى م - -ن خÓ- -ل ال- -ن- -ق- -ل
Óحداث ‡ا يسصمح من
ل Êل أ
اŸباشصر وا آ
رفع فعالية تدخل قوات الشصرطة ‘
لم- -اك- -ن ال- -ع- -ام- -ة
اŸي- -دان ،وت- -ف- -ق- -د ا أ
وم- - -راف - -ق - -ة ال - -ت - -ظ - -اه - -رات ال - -كÈى
الق-تصص-ادي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضص-ي-ة
كاسصتقبال الفريق الوطني لكرة القدم
بعد فوزه بكأاسش أا· إافريقيا.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لسصÓ-م-ي
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
لضصحى
ببومرداسشÃ ،ناسصبة عيد ا أ
اŸب-ارك ﬁاضص-رة دي-ن-ية «:مقاصصد
لضص- -ح- -ى» ال- -ي- -وم
وإاسص - -رار ع - -ي- -د ا أ
لرب-عاء  07اوت ا÷اري ،اب -ت-داءا
ا أ
م - - -ن السص - - -اع- - -ة 10.00صصباحا.كما
يشص - -ارك اŸرك - -ز ‘ حصص- -ة أاثÒي- -ة
لذاع - -ة اÙل - -ي- -ة اب- -ت- -داءا م- -ن
ب - -ا إ
السصاعة  11.00صصباحا.

كاريكات /ÒعنÎ

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسش مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ل- -ولي- -ة ا÷زائ -ر ،ي -وم اÿم -يسش 08
اوت ا÷اري ،يوما –سصيسصيا لتقدË
نصص-ائ-ح وإارشص-ادات م-ن اج-ل ال-ت-ق-ل-يل
م - -ن ح - -وادث اŸرور.ي- -ن- -ظ- -م ال- -ي- -وم
ال- -ت- -حسص- -يسص- -ي ،لسص -ائ -ق -ي ا◊اف Ó-ت
واŸسص -اف -ري -ن ب -اÙط -ة الÈي-ة ل-ن-ق-ل
اŸسص- -اف- -ري -ن ب -اÿروب -ة اب -ت -داءا م -ن
السصاعة  10.00صصباحا.

«مقاصصد واسصرار عيد
الضصحى» ‘ ندوة ببومرداسش

سصفيان جي ‹Óضصيف
منتدى «الوسصط»
يسص-تضص-ي-ف «م-ن-تدى يومية الوسصط»
،سص -ف -ي -ان ج -ي  ‹Ó-رئ -يسش ح-زب ج-ي-ل
ج-دي-د ل-ل-ح-ديث ع-ن ال-وضص-ع السص-ياسصي
ال-راه-ن .ي-ع-رضش سص-ف-ي-ان خÓ-ل ال-لقاء
لع Ó-م -ي اŸق -رر ال -ي-وم ع-ل-ى السص-اع-ة
ا إ
 11.00صصباحا Ãقر الوسصط باŸرادية،
م- -وق- -ف ا◊زب واقÎاح- -ات -ه ل -ل -ح -وار
لزمة السصياسصية.
الوطني ﬂرج ا أ

يوم –سصيسصي للوقاية
من حوادث اŸرور

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ا’ربعاء  07أاوت  2019م
الموافق لـ  06ذي الحجة  1440هـ

’فريقية:
ڤوجيل أامام اÛالسض الوطنية و›السض الششيوخ ا إ

ظاهرة الÓجئ ÚواŸرحل Úوالنازح ‘ Úالقارة ‘ اسشتفحال مقلق
مقاربة ششاملة تسشتند إا ¤احÎام حقوق اإلنسشان والسشيادة الوطنية أاولوية

’م -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة ،صش -ال -ح
أاك -د رئ -يسض ›لسض ا أ
ق -وج -ي -ل ،أامسض Ãي -دران-د (ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا) ،أان
ا÷زائ- -ر ت- -ع- -ت Èاسش -ت -ف -ح -ال ظ -واه -ر ال Ó-ج -ئÚ
واŸرحل Úوالنازح ‘ Úإافريقيا «أامرا مقلقا» وأان
م -ع -ا÷ة ه -ذه ال -ظ -واه -ر تسش -ت -وجب «اŸزي -د م-ن
’ولوية
التنسشيق وتكثيف ا÷هود» مع «إاعطاء ا أ
’من بششكل متكامل».
للتنمية وا أ
ق -ال ق-وج-ي-ل ‘ ك-ل-م-ة ل-ه Ãن-اسص-ب-ة ال-دورة السص-ن-وي-ة
لرؤوسصاء اÛالسص الوطنية و›السص الشصيوخ اإ’فريقية
بعنوان « 2019سصنة الÓجئ ÚواŸرحل Úوالنازح‘ Ú
أافريقيا» ،أان ا÷زائر تعت Èأان «اسصتفحال هذه الظواهر
بشصكل متزايد أاصصبح أامرا مقلقا ،ما يسصتوجب منا جميعا
اŸزيد من التنسصيق وتكثيف ا÷هود خصصوصصا ما يتصصل
بضصرورة ﬁاربة الشصبكات اإ’جرامية التي تسصعى إا¤
اسصتغÓل هذه اŸآاسصي اإ’نسصانية» ،مضصيفا أان ا÷زائر
«ترى بأان معا÷ة مسصببات وآاثار هذه الظواهر يسصتلزم
إاعطاء اأ’ولوية للتنمية واأ’من بشصكل متكامل».
وأاشصار قوجيل إا ¤أان ا÷زائر «تعتقد فع Óأان التنمية
اŸسصتدامة اŸتوازنة توفر الكث Òمن ا◊لول لعدد من
اŸعضصÓ- -ت Ãا ف- -ي- -ه- -ا مسص- -أال- -ة ال Ó-ج -ئ ÚواŸرح -لÚ
وال -ن -ازح ،Úوتسص-اه-م ب-ن-فسص ال-ق-در ‘ ب-ن-اء ا’سص-ت-ق-رار
وتقوية السصلم واسصتتباب اأ’من اقليميا ودوليا».
كما ترى أايضصا أان «هذا النهج التنموي ،الذي ما زال
دائما Áثل أاولوية وطنية ،يتماشصى جنبا إا ¤جنب مع
الدÁقراطية وا◊كم الرشصيد ،وهوما يفسصر اسصتمرارها
‘ دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة عصص -رن -ة ال -ب Ó-د ،إانسص -ج -ام-ا م-ع وتÒة
اإ’صصÓحات العميقة والشصاملة التي تعرفها البÓد».

معا÷ة اŸعضشÓت ذات طابع انسشاÊ
وذكر رئيسص ›لسص اأ’مة بالنيابة أان مسصأالة الÓجئÚ
واŸرح -ل Úوال -ن -ازح ‘ Úإاف -ري -ق -ي -ا «ق-د تصص-اع-دت ‘
السصنوات اأ’خÒة جراء اأ’زمات والنزاعات اŸسصلحة
ال -ن -اج -م -ة ع -ن أاسص-ب-اب داخ-ل-ي-ة وك-ذا ب-ف-ع-ل ال-ت-دخÓ-ت
اÿارج -ي -ة» ،م -ؤوك -دا أان ا÷زائ-ر «راف-عت دائ-م-ا لصص-ال-ح
مقاربة شصاملة تشصاورية متوازنة وتضصامنية تسصتند إا¤
احÎام ح -ق -وق اإ’نسص -ان والسص -ي -ادة وم -ت -ط -ل -ب -ات اأ’م-ن
الوطني لكل دولة ‘ سصبيل معا÷ة هذه اŸعضصÓت ذات
الطابع اإ’نسصا Êأاسصاسصا».
وفيما دعا إا« ¤إادراج ضصمن هذه اŸقاربة انشصغا’ت
ومصصالح بلدان اŸصصدر وبلدان العبور وبلدان الوجهة
بشصكل متوازن» ،قال قوجيل أان ا÷زائر «تعا Êأاصص Óمن
ذات اŸسص -ائ -ل وت -ت -خ -ذ اإ’ج -راءات وال -ت -داب Òال Ó-زم-ة
بالشصكل الذي يتطابق مع ا’تفاقات التي تربطها مع
ال-ب-ل-دان اأ’صص-ل-ي-ة ل-ل-م-ع-ن-ي Úووف-ق ال-نصص-وصص واŸواثيق
الدولية».
و‘ هذا اإ’طار ،ذكر أان ا÷زائر «لطاŸا وفرت
الرعاية الÓزمة لÓجئ ÚواŸرحل Úوالنازح Úاأ’فارقة
وغ Òاأ’فارقة ،وتسصعى جاهدة ’سصيما على اŸسصتوى
اإ’نسصا Êلتقد Ëيد العون لهم» ،مشصÒا إا ¤أانها «تسصخر
‘ سصبيل ذلك الكث Òمن الوسصائل وتتخذ العديد من
اإ’ج -راءات ضص -م -ن إاط -ار إانسص -ا Êم-نسص-ج-م م-ع م-ب-ادئ-ه-ا
وتقاليدها العريقة ومطابق للقيم العاŸية والدولية».
وأاوضصح أان موضصوع الدورة السصنوية لرؤوسصاء اÛالسص
الوطنية و›السص الشصيوخ اإ’فريقية قد “ت اŸصصادقة
عليه Ãناسصبة قمة رؤوسصاء دول وحكومات أاعضصاء ا’–اد

أادت له زيارة وداع

بوقادوم يسشتقبل سشفÒة كندا إاثر انتهاء مهامها
اسص- -ت- -ق- -ب- -ل وزي -ر الشص -وؤون اÿارج -ي -ة،
صصÈي ب - -وق - -ادوم ،اأمسص ،سص - -فÒة ك - -ن - -دا
السصيدة باتريسصيا ماك كو’غ ،التي اأدت له

زيارة وداع اإثر انتهاء مهامها با÷زائر،
حسصب م -ا اأف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -وزارة الشص-وؤون
اÿارجية.

تعرضض له ﬁيط معهد ا’ورام بالقاهرة

ا÷زائر تعرب عن إادانتها «القوية» لÓعتداء اإلرهابي على مصشر

ا’فريقي اŸنعقدة بنواكشصوط ‘ جويلية  ،2018مؤوكدا
أانه «يشصغل حيزا هاما ضصمن اهتمامات دولنا وشصعوبنا،
ذلك م -ا ي -ل-زم-ن-ا ب-ال-ت-ع-اون ب-ه-دف ال-وصص-ول إا ¤م-ق-ارب-ة
شصاملة من حيث اأ’بعاد ،متقاسصمة من حيث اأ’عباء
ومسصتدÁة من حيث اŸدى».
و‘ سصياق متصصل ،رافع رئيسص ›لسص اأ’مة بالنيابة
من أاجل «–قيق تناغم تفاعلي برŸا Êب Úالبعدين
الثنائي واŸتعدد اأ’طراف ،وفق ما يتطابق مع مصصا◊نا
الوطنية اŸتعارضصة أاحيانا وÃا نسصاعد به حكوماتنا
ويخدم تطلعات شصعوبنا».
وقال ‘ هذا الصصدد أان العمل الŸÈا ÊاŸشصÎك
«سص- -يسص- -اه- -م بشص- -ك- -ل ف- -ع- -ال ب- -اŸوازاة م- -ع م- -ا ت -ب -ذل -ه
ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ال-رسص-م-ي-ة ل-دول-ن-ا إ’ي-ج-اد ح-ل-ول جماعية
وتفاوضصية للتحديات الشصاملة واŸعقدة التي تواجهها
اÛموعة الدولية اليوم» ،مشصددا على أان «العÓقات
الدولية ا◊الية معقدة ومتداخلة ،لذلك من الضصروري أان
تتو ¤إافريقيا شصؤوونها وتختار اآ’ليات التي تناسصبها حتى
يتسصنى لها إايجاد حلولها الذاتية من أاجل حل مشصاكلها
بشصكل ملموسص وا’سصتجابة لتطلعات شصعوبها».
كما اعت Èأان «مصص Òإافريقيا وجب أان يتبع منطق
عدم ا’نحياز Ãعزل عن معناه اأ’صصلي الذي كان سصائدا
خÓ- -ل ا◊رب ال- -ب- -اردة ول- -ك- -ن Ãع- -ن- -ى ا◊ف- -اظ ع -ل -ى
اسصتقÓلها وحريتها وأان إافريقيا التي هزمت ا’سصتعمار
ونظام اŸيز العنصصري ’ تنحاز سصوى Ÿصصالح ا’أفارقة».

اتفاقية التجارة ا◊رة مكسشب قاري
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار ،رحب ق -وج -ي -ل ب -دخ -ول ات -ف -اق-ي-ة
التجارة ا◊رة حيز التنفيذ ‘ القارة اأ’فريقية ‘ شصهر
مايواŸاضصي وبإاطÓق اŸرحلة العملياتية للمنطقة ‘
ال -ق -م -ة ا’سص -ت -ث-ن-ائ-ي-ة ل-رؤوسص-اء ال-دول وا◊ك-وم-ات ال-ت-ي
انعقدت ‘ النيجر ‘ يوليواŸاضصي ،معتÈا أان هذا
اأ’مر «سصيعزز ’ ﬁال التباد’ت ا’قتصصادية والتجارية
ويعزز ديناميكيات التكامل اإ’قليمي ‘ قارتنا».
ك- -م- -ا ت- -ط- -رق رئ- -يسص ›لسص اأ’م- -ة ب- -ال- -ن- -ي -اب -ة إا¤
«الديناميكية الدÁقراطية الشصعبية ا÷ارية» حاليا ‘
ا÷زائ -ر ،وال -ت -ي “ي -زت م-ث-ل-م-ا ق-ال ب-ال-ط-اب-ع السص-ل-م-ي
واŸتحضصر للمظاهرات ،مشصددا على أانها تعد «شصاهدة
على الوعي السصياسصي العا‹ للشصعب ا÷زائري ‘ تفاعله
مع اŸصصالح العليا للبÓد وأانها سصتمهد بالتأاكيد الطريق
لدÁقراطية حقيقية وعميقة ،يسصاهم فيها ا÷ميع‡ ،ا
سصيزيد حتما من اسصتقÓل القرار السصياسصي الوطني».
و‘ هذا الصصدد ،اعت Èقوجيل أان «ا◊وار الشصامل،
كما أاكد عليه رئيسص الدولة ،عبد القادر بن صصالح ،خÓل
خطاباته إا ¤اأ’مة ،يظل الطريق اأ’نسصب ،لتحقيق كل

تطلعات الشصعب ا÷زائري».
Óشصارة ،فإان رئيسص ›لسص اأ’مة بالنيابة اسصتهل
ل إ
كلمته بالÎحم على الرئيسص التونسصي الراحل الباجي
قائد السصبسصي وقدم تعازيه اÿالصصة إا ¤تونسص شصعبا
ودولة.

يتحادث مع رئيسس الŸÈان الفريقي
خÓل مشصاركته ‘ اŸؤو“ر السصنوي العاشصر لرؤوسصاء
اÛالسص الوطنية و›السص الشصيوخ اإ’فريقية اŸنعقد
–ت عنوان « 2019سصنة الÓجئ ÚواŸرحل ÚوالنازحÚ
‘ إافريقيا» اŸنظم من طرف الŸÈان اإ’فريقي يومي
 06و 07أاوت Ã 2019ق -ر الŸÈان Ãدرن -د ب -ج -ن-وب
إافريقيا– ،ادث امسص  ،صصالح قوجيل رئيسص ›لسص
اأ’م -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة م -ع روج -ي ن-ك-ودودا„ رئ-يسص الŸÈان
اإ’ف -ري -ق -ي ب -حضص -ور سص-ف Òا÷زائ-ر بÈي-ت-وري-ا و‡ث-ل-ي
الŸÈان ا÷زائري ‘ الŸÈان اإ’فريقي.
إاذ وب -ع -د ل -ق -اء ع -ل -ى إان -ف -راد ت-وسص-ع ال-ل-ق-اء أ’عضص-اء
ال -وف -دي -ن ح -يث ق-دم ق-وج-ي-ل صص-ورة ع-ن ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
السص-ي-اسص-ي-ة وا◊ضص-اري-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي “ي-ز ب-ه-ا ا◊راك
الشصعبي مؤوكدا على أاهمية اسصتمرارية الدولة و“اسصكها،
منوها باŸنهجية اŸتبعة من طرف الدولة ‘ تيسصÒ
سصبل ا◊وار وتكريسصه كحل وحيد وفقا Ÿا دعى إاليه
رئيسص الدولة.
وجدد قوجيل ›ددا قناعة ا÷زائر بالعمل اŸتعدد
اأ’ط- -راف م- -ن خÓ- -ل أاج- -ه- -زة اإ’–اد اإ’ف- -ري -ق -ي و‘
مقدمتها الŸÈان اإ’فريقي ،لتقريب الشصعوب اإ’فريقية
ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا واقÎاح ال-ط-رق اŸن-اسص-ب-ة ل-ت-ق-وي-ة ال-ت-عاون
وتنسصيق اŸواقف ‘ ﬂتلف اÙافل الدولية.
من جهته ،ع Èرئيسص الŸÈان اإ’فريقي عن إاعجابه
بسصلمية ا◊راك الشصعبي الذي تعرفه ا÷زائر والذي لقي
اإ’شص-ادة ال-دول-ي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر ◊ضص-اري-ت-ه ،مسصتذكرا Œربة
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ال-ت-ي شص-ك-لت مصص-در إال-ه-ام ل-لشص-ع-وب
اإ’فريقية ،كما  ⁄يفوت سصانحة اŸقابلة للتأاكيد على
الدور اÙوري والفعال للجزائر ‘ القارة اإ’فريقية،
ودع -م -ه -ا Ÿؤوسصسص -ات اإ’–اد اإ’ف -ري -ق -ي وم -ن -ه -ا ع -ل-ى
اÿصصوصص الŸÈان اإ’فريقي.
جدير بالذكر أان صصالح قوجيل رئيسص ›لسص اأ’مة
بالنيابة قد شصارك امسص  ‘ 2019مراسصيم إافتتاح أاشصغال
اŸؤو“ر السصنوي العاشصر لرؤوسصاء الŸÈانات اإ’فريقية
بجنوب إافريقيا .وقد عرفت ا÷لسصة اإ’فتتاحية تدخل
ك -ل م -ن روج -ي -ه ن -ك -ودودا„ رئ-يسص الŸÈان اإ’ف-ري-ق-ي
والسص- -ي- -دة ج- -اب- -ري  Ó-ك -وي -ف -اسص ب -ارون رئ -يسص -ة اإ’–اد
الŸÈا Êالدو‹ ورئيسص ›لسص اأ’مة بالنيابة.

بتهمة التآامر واŸسشاسض بالنظام العمومي

أاوامر بالقبضس الدو‹ ‘ حق خالد نزار  ،ابنه وبلحمدين
أاصشدرت اÙكمة العسشكرية بالبليدة ،أامسض،
أاوام- -ر ب- -ال- -ق- -بضض ال- -دو‹ ‘ ح- -ق وزي- -ر ال -دف -اع
السش -اب -ق ،خ -ال -د ن -زار واب -ن -ه ل -ط-ف-ي ن-زار ،مسشÒ
شش-رك-ة «سش-م-ارت ل-ي-نك ك-وم» وب-ل-ح-م-دي-ن ف-ري-د،
مسش Òالشش -رك -ة ا÷زائ-ري-ة ل-لصش-ي-دل-ة ،حسشب م-ا
أاعلنته اŸؤوسشسشة العمومية للتلفزيون.
أاوضصح اŸصصدر نفسصه أان اŸعني Úمتهم« Úبالتآامر»
و»اŸسصاسص بالنظام العمومي» وهي اأ’فعال اŸنصصوصص
واŸع- -اقب ع -ل -ي -ه -ا Ãوجب اŸواد  77و 78م-ن ق-انون
العقوبات واŸادة  284من قانون القضصاء العسصكري.
ت - -نصص اŸادة  77م-ن ق-ان-ون ال-ع-ق-وب-ات أان-ه «ي-عاقب
باإ’عدام ا’عتداء الذي يكون الغرضص منه اما القضصاء
ع -ل -ى ن -ظ -ام ا◊ك -م أاوت-غ-يÒه ،وإام-ا –ريضص اŸواط-نÚ
أاوالسصكان على حمل السصÓح ضصد سصلطة الدولة أاوضصد
بعضصهم بعضصا وإاما اŸسصاسص بوحدة الÎاب الوطني».
كما تنصص اŸادة ذاتها انه «يعت ‘ Èحكم اإ’عدام
تنفيذ ا’عتداء أاوﬁاولة تنفيذه».
وتنصص اŸادة  78من القانون نفسصه أان «اŸؤوامرة التي
يكون الغرضص منها ارتكاب ا÷نايات اŸنصصوصص عليها
‘ اŸادة  ،77يعاقب عليها بالسصجن اŸؤوقت من عشصر
سصنوات إا ¤عشصرين سصنة أاذا تÓها فعل ارتكب اوبدئ ‘
Óعداد لتنفيذها».
ارتكابه ل إ
وتشص ÒاŸادة ذاتها أان «عقوبة السصجن تكون من
خمسص إا ¤عشصر سصنوات اذا  ⁄يكن قد ت ÓاŸؤوامرة فعل
Óعداد لتنفيذها».
ارتكب أاوبدئ ‘ ارتكابه ل إ
كما تÈز اŸادة  78من قانون العقوبات «كل من
ي -ع -رضص ت -دب Òم -ؤوام -رة ب -غ -رضص ال -ت -وصص -ل إا ¤ارت-ك-اب
ا÷نايات اŸنصصوصص عليها ‘ اŸادة  77دون أان يقبل
ع -رضص -ه ي -ع -اقب ب -ا◊بسص م -ن سص -ن -ة إا ¤عشص -ر سص -ن-وات
وبغرامة من  3.000إا 70.000 ¤دينار .ويجوز عÓوة على
ذلك إان Áنع الفاعل من ‡ارسصة جميع ا◊قوق اŸشصار
إاليها ‘ اŸادة  14من هذا القانون».
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أاما اŸادة  284من قانون القضصاء العسصكري ،فتنصص
ع -ل -ى أان ك -ل شص -خصص ارت -كب ج -رÁة ال -ت -آام -ر غ -اي -ت -ه -ا
اŸسصاسص بسصلطة قائد تشصكيلية عسصكرية أاوسصفينة بحرية
أاوطائرة عسصكرية ،أاواŸسصاسص بالنظام أاوبأامن التشصكيلة
ال -عسص -ك -ري -ة أاوالسص -ف -ي -ن-ة ال-ب-ح-ري-ة أاوال-ط-ائ-رة ،وي-ع-اقب
ب -السص -ج -ن م -ع اأ’شص -غ -ال م -ن خ -مسص سص -ن -وات إا ¤عشص -ر
سصنوات.
وتقوم اŸؤوامرة Ãجرد اتفاق شصخصص Úأاوأاك Ìعلى
التصصميم على ارتكابها.
ويطبق ا◊د اأ’قصصى من العقوبة على العسصكريÚ
اأ’ع- -ل- -ى رت- -ب- -ة وع- -ل -ى اÙرضص Úع -ل -ى ارت -ك -اب ت -لك
اŸؤوامرة.
وإاذا “ت اŸؤوامرة ‘ زمن ا◊رب وعلى أاراضصي
أاعلنت فيها اأ’حكام العرفية أاوحالة الطوارئ أاو‘ أاية
ظروف Áكن ان تعرضص للخطر أامن التشصكيلة العسصكرية
أاوالسصفينة البحرية أاوالطائرة أاوإان ترمي إا ¤الضصغط
على قرار القائد العسصكري اŸسصؤوول فيقضصى بعقوبة
اإ’عدام.

السشتماع إا ¤عبد الغا ÊزعÓن ‘ قضشية عبد الغا Êهامل
اسص -ت -م-ع اŸسص-تشص-ار اÙق-ق ل-دى اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا،
امسص ،إا ¤ال -وا‹ السص -اب -ق ل -و’ي -ة وه -ران ،ع -ب -د ال-غ-اÊ
Óمن الوطني،
زعÓن ‘ ،قضصية اŸدير العام السصابق ل أ
عبد الغا Êهامل ،حسصب ما أافاد به بيان للنائب العام
لدى هذه الهيئة القضصائية.
أاوضصح ذات اŸصصدر أانه «‘ إاطار التحقيق اŸفتوح
على مسصتوى اÙكمة العليا ” ،يوم  6أاغسصطسص 2019
ا’سصتماع من طرف السصيد اŸسصتشصار اÙقق إا ¤زعÓن
عبد الغا ،Êوا‹ و’ية وهران سصابقا ‘ ،قضصية هامل
عبد الغا ÊاŸتابع بجنحتي :التبديد العمدي من طرف
موظف عمومي بدون وجه حق وا’سصتعمال على نحوغÒ
شصرعي لصصا◊ه أاولصصالح شصخصص أاوكيان آاخر ‡تلكات

عمومية عهد بها إاليه بحكم وظيفته أاوبسصببها ،وإاسصاءة
اسص-ت-غÓ-ل ال-وظ-ي-ف-ة أاوم-نصصب ع-م-دا م-ن ط-رف م-وظ-ف
ع -م -وم -ي ‘ إاط -ار ‡ارسص -ة وظ -ائ -ف -ه ع-ل-ى ن-ح-وي-خ-رق
القوان Úوالتنظيمات بغرضص ا◊صصول على منافع غÒ
مسصتحقة لشصخصص أاوكيان آاخر».
وقد أاصصدر اŸسصتشصار اÙقق أامرا بإايداع اŸتهمÚ
رهن ا◊بسص اŸؤوقت حسصب ذات البيان.

أاع -ربت ا÷زائ-ر ع-ن «إادان-ت-ه-ا ال-ق-وي-ة»
’ره- -اب- -ي ال -ذي وق -ع مسش -اء
لÓ- -ع- -ت- -داء ا إ
’ورام بالقاهرة،
’حد ‘ ﬁيط معهد ا أ
ا أ
حسشب م- - -ا اف- - -اد ب- - -ه امسض ب- - -ي - -ان ل - -وزارة
الششؤوون اÿارجية .
«أاعربت ا÷زائر عن إادانتها القوية لÓعتداء
اإ’رهابي الذي وقع مسصاء اأ’حد  04أاوت ‘ 2019
ﬁيط معهد اأ’ورام بالقاهرة والذي خلف عددا

ك -بÒا م -ن الضص -ح-اي-ا ال-ذي-ن ن-ن-ح-ن-ي ب-خشص-وع أام-ام
أارواحهم الÈيئة ،متمنية الشصفاء العاجل للمصصابÚ
« ،يضصيف ذات اŸصصدر.
ك -م -ا اع -رب م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ‘ ه-ذا ال-ظ-رف
اأ’ل -ي -م -حسصب ن -فسص ال -ب-ي-ان»-ع-ن تضص-ام-ن-ه-ا م-ع
حكومة جمهورية مصصر العربية وشصعبها الشصقيق،
وتتقدم بأاخلصص عبارات التعازي واŸواسصاة أ’سصر
الضصحايا وذويهم».

هدد اŸتورط ‘ Úا÷رÁة بأاقصشى درجة العقوبة

دحمون– :قيقات أامنية فتحت لتحديد اŸتسشبب ‘ Úموجة ا◊رائق

التنسشيق ب Úا◊ماية الوطنية والوكالة الفضشائية ‘ تسشي Òالكوارث
أاع - -ل - -ن وزي - -ر ال - -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئة
ال - -ع - -م- -ران- -ي- -ة صشÓ- -ح ال- -دي- -ن
دح -م -ون امسض خ Ó-ل اج -ت -م-اع
ت- -ق- -ي- -ي- -م- -ي ح- -ول ال -ع -م -ل -ي -ات
اÿاصش- -ة Ãوسش- -م ا’صش -ط -ي -اف
وم-ك-اف-ح-ة ح-رائ-ق ال-غابات عن
’م - -ن ع - -دة
ف- - -ت- - -ح مصش- - -ال - -ح ا أ
–قيقات لتحديد اŸتسشبب‘ Ú
م- -وج- -ة ا◊رائ- -ق ،م -ؤوك -دا أان -ه
سشيتم تطبيق القانون بصشرامة
Ÿعاقبة اŸتسشبب ‘ Úهذا العمل
’ج- -رام- -ي ال- -ذي يسش- -ت- -ه- -دف
ا إ
الÌوة ال - -غ - -اب - -ي - -ة وال- -بسش- -اط
’خضشر.
ا أ
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دعا وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل-ي-ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-عمرانية ،صصÓح
ال- -دي- -ن دح- -م- -ون ،أامسص ب- -ا÷زائ -ر
العاصصمة ،ا ¤ضصرورة «رفع مسصتوى
التنسصيق» ب Úجهاز ا◊ماية اŸدنية
والوكالة الفضصائية ا÷زائرية فيما
ي-خصص تسص-ي Òال-ك-وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة،
’سص -ي -م-ا ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات م-ن اج-ل
«م- -ن -ع ح -دوث -ه -ا وال -ت -ح -ك -م ف -ي -ه -ا
بسصرعة».
وقال دحمون ‘ اجتماع تقييمي
ح -ول ال -ع -م -ل -ي -ات اÿاصص -ة Ãوسص-م
ا’صص- -ط- -ي -اف وم -ك -اف -ح -ة ح -رائ -ق
ال -غ -اب -ات Ãق -ر اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-حضص-ور اŸدي-ر
ال -ع -ام ل -ل -ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،ب-وعÓ-م
Óم -ن
ب- -وغÓ- -ف ،واŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
الوطني ،عبد القادر قارة بوهدبة،
و‡ثل عن قيادة الدراك الوطني،
أان «رف- -ع مسص- -ت- -وى ال- -ت- -نسص- -ي- -ق بÚ
ا◊ماية اŸدنية والوكالة الفضصائية
ا÷زائ- -ري- -ة ف- -ي- -م- -ا ي- -خصص تسص -يÒ
ال-ك-وارث’ ،سص-ي-م-ا ح-رائ-ق ال-غ-ابات
ضصروري ،وذلك بهدف رفع درجة
ال -وق -اي -ة وال -ت -ح-ك-م ف-ي-ه-ا بسص-رع-ة،
وبالتا‹ التقليل من حجم اÿسصائر
وتفاديها».
و‘ نفسص ا’طار ،كشصف الوزير
ان ا◊كومة «اسصتبقت حملة وقائية
ضص- -د ح -رائ -ق ال -غ -اب -ات م -ن خ Ó-ل
ال-ل-ج-ن-ة اŸت-ع-ددة ال-ق-ط-اع-ات ،كما

وافقت على تخصصيصص رتل متنقل
ل - -ك - -ل و’ي- -ة» ،مشصÒا ا ¤ان و’ي- -ة
ت - -ي - -زي وزو»“لك ح - -ال - -ي - -ا رت - -لÚ
متنقل.»Ú
وب- -ع- -د ان ن- -وه ب- -ا÷ه- -ود ال- -ت -ي
ق -دم -ه -ا ا÷يشص ال -وط -ن -ي الشص-ع-ب-ي
خÓل حملة اخماد حرائق الغابات
ال- -ت -ي مسصت ب -عضص و’ي -ات ال -وط -ن
مؤوخرا ،دعا اŸواطن Úا« ¤التحلي
با◊سص اŸد Êمن أاجل اÙافظة
ع -ل -ى ال -غ -اب -ات وال -ب -ي -ئ -ة والصص-ح-ة
العمومية».
وباŸقابل ،أابدى «أاسصفه لغياب
روح اŸسصؤوولية لدى بعضص اأ’ولياء»،
وهوما تسصبب كما قال ‘ «تسصجيل
العديد من الوفيات بالÈك اŸائية
والوديان والسصدود».
وع -ل -ى مسص -ت -وى م -ط -ار ه -واري
ب - -وم - -دي- -ن ال- -دو‹ ،ت- -ف- -ق- -د وزي- -ر
الداخلية اÛموعة ا÷وية للحماية
اŸدن- -ي- -ة واسص- -ت -م -ع ا ¤شص -روح -ات
ق- -دمت ل- -ه ح -ول اŸه -ام اŸسص -ن -دة
اليها.

القبضس على  6أاششخاصس
متسشبب ‘ Úا◊رائق
كشص- - -ف أامسص ،صصÓ- - -ح ال- - -دي - -ن
دحمون وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية خÓل الزيارة التي قام بها
إا‹ و’ية البويرة رفقة عبد القادر
Óم-ن
ب -وه-دب-ة ق-ارة اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
الوطني علي ﬁمودي اŸدير العام
ل-ل-غ-اب-ات وب-وعÓ-م ب-وغÓف اŸدير
العام للحماية اŸدنية ،أانه ” ‘
حصص-ي-ل-ة اول-ي-ة ت-وق-ي-ف  6أاشصخاصص
متورط ‘ Úإاشصعال ا◊رائق التي
ع-رف-ت-ه-ا ع-دة م-ن-اط-ق ن-ه-اي-ة شص-ه-ر
ج -وي -ل -ي-ة وب-داي-ة أاوت أاي-ن ” وضص-ع
شصخصص Úرهن ا◊بسص اŸؤوقت ‘
ان-ت-ظ-ار ا’ن-ت-ه-اء م-ن ال-ت-ح-ق-يق وما
يكشصف عنه من مÓبسصات وحقائق
جديدة.
و‘ نفسص السصياق أاكد الوزير أان
 %80من ا◊رائق التي اندلعت هي
بفعل فاعل كما شصدد علي التطبيق
الصصارم للقانون ضصد كل من يتÓعب
بحياة اŸواطن Úوكذا البيئة ،مشصÒا
ب-أان ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ’ ت-زال م-ف-ت-وح-ة

مرافقة خريجي اŸعاهد ‘ التششغيل بالفنادق وا◊رف

ششراكة ما ب Úوزارتي التكوين اŸهني والسشياحة ببومرداسس

” أامسض ب- -ب -وم -رداسض ال -ت -وق -ي -ع
على اتفاقية توأامة وششراكة Œمع
م -ا ب Úم -ؤوسشسش-ات ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-اب-ع-ة
ل-وزارة ال-ت-ك-وي-ن وال-تعليم اŸهنيÚ
ووزارة السش- - -ي - -اح - -ة والصش - -ن - -اع - -ة
ال - -ت - -ق - -ل - -ي - -دي - -ة ب - -حضش - -ور وزي - -را
القطاع Úدادة موسشى بلخ Òوعبد
القادر بن مسشعود على التوا‹.
وŒم- -ع ه- -ذه ا’ت- -ف- -اق- -ي -ة ال -ت -ي ”
توقيعها باŸعهد الوطني اŸتخصصصص ‘
ال-ت-ك-وي-ن ‘ ال-ف-ن-دق-ة والسص-ي-اح-ة وم-ه-ن
ا◊رف ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة Ãن-ط-ق-ة «ال-ك-رم-ة»
ال-ت-اب-ع ل-وزارة ال-ت-ك-وي-ن وال-تعليم اŸهيÚ
ب Úه - -ذه اŸؤوسصسص- -ة اأ’خÒة ال- -ت- -اب- -ع- -ة
لقطاع التكوين اŸهني وكل من اŸعهد
ال -وط-ن-ي ل-ت-ق-ن-ي-ات السص-ي-اح-ة وال-ف-ن-دق-ة
ب -ت-ي-زي وزووم-ع-ه-د ب-وسص-ع-اد ة ل-ل-ف-ن-دق-ة
والسصياحة التابع Úلوزارة السصياحة.
وم - -ن ب Úأاه - -م م - -ا تشص - -م - -ل- -ه ه- -ذه
ا’ت-ف-اق-ي-ة ،حسص-ب-م-ا ج-اء ‘ ك-ل-م-ة وزي-ر

ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ÚباŸناسصبة،
ت- -ب- -ادل اÈÿات ال- -ع -ل -م -ي -ة وال -ت -ق -ن -ي -ة
وا’سص-ت-ف-ادة م-ن ال-وسص-ائ-ل ال-ب-ي-داغوجية
وتطوير جودة التكوين من خÓل –سصÚ
و–ي ÚالÈام -ج واŸن -اه -ج ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة
اŸع- -م- -ول ب- -ه- -ا وم- -راف- -ق -ة ومسص -اع -دة
اŸتكون Úعلى ا’ندماج اŸهني أاوخلق
نشصاط خاصص بهم.
ك-م-ا تشص-م-ل ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة ،يضص-يف
دادة م- -وسص- -ى ب- -ل- -خ ،Òت- -ب- -ادل اÈÿات
واŸم- - -ارسص- - -ات م - -ا ب ÚاŸك - -ون Úم - -ع
التأاط Òالبيداغوجي والتقني سصيما ‘
›ال ال -ت -ق -ي -ي -م وﬁت -وي -ات ال -ت -ك -وي -ن
وال-وسص-ائ-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،وك-ذا ت-ن-ظ-يم
مشصÎك ل- -دورات ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ل- -ف- -ائ -دة
اŸك-ون ÚواŸت-ك-ون ‘ Úإاط-ار ال-ت-ك-وي-ن
اŸت -واصص -ل ب -ال-ت-ن-اوب ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-ل
معهد.
وتعد هذه ا’تفاقية ،اسصتنادا للوزير،
Ãث -اب -ة «دل -ي -ل» ع -ل -ى ع Ó-ق -ة الشص-راك-ة

الوطيدة التي تربط ب Úالقطاع Úمنذ
عدة سصنوات ‘ ›ال التكوين اأ’و‹
اŸوج- -ه ل- -ف- -ائ- -دة الشص -ب -اب وال -ت -ك -وي -ن
اŸت -واصص -ل و–سص Úمسص -ت -وى ال -ت -ك -وي-ن
اŸوج- -ه ل -ف -ئ -ة ال -ع -م -ال ‘ ال -ق -ط -اعÚ
العمومي واÿاصص.
من اŸهام اأ’سصاسصية لقطاع التكوين
والتعليم اŸهني ‘ Úهذا اإ’طار يوضصح
ال -وزي -ر «م -راف -ق -ة ك -ل ب -رام -ج ال-ت-ن-م-ي-ة
ا’ق - -تصص - -ادي - -ة ’ ،سص - -ي - -م - -ا اıط - -ط
ال-ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-ت-ه-يئة السصياحية من خÓل
ت -ك -وي-ن ي-د ع-ام-ل-ة م-ؤوه-ل-ة ع-ل-ى أاسص-اسص
تنفيذ بنود اتفاقية اإ’طار اŸوقعة ‘ 14
سص-ب-ت-م 2014 Èوات -ف-اق-ي-ة الشص-راك-ة بÚ
ال-ق-ط-اع Úل-وضص-ع ح-ي-ز ال-ت-ن-فيذ اتفاقية
ا’إط- -ار اŸوق- -ع- -ة ب- -ت -اري -خ  27فÈاير
.»2018
وب -ع -دم -ا أاك -د ب -أان ق -ط -اع ال -ت -ك-وي-ن
اŸه -ن -ي «ع -ل-ى أا” ا’سص-ت-ع-داد ل-ت-وسص-ي-ع
وتطوير ›ال التعاون» لتلبية ا◊اجيات

ل-ت-وق-ي-ف ك-ل اŸت-ورط ÚواŸسص-ببÚ
‘ تلك ا◊رائق.
اوضص- -ح دح- -م -ون أان ال -دول -ة ل -ن
ت- -دخ- -ر أاي ج- -ه- -د وسص- -تسص- -خ -ر ك -ل
اإ’م-ك-ان-ي-ات الÓ-زم-ة سص-واء اŸادي-ة
أاوالبشصرية للحد من حرائق الغابات
وإان ك - - -ان ال- - -ع- - -نصص- - -ر ال- - -بشص- - -ري
هو اŸسصبب اأ’سصاسصي ‘ ا◊رائق
اŸسصجلة هذه الصصائغة بنسصبة كبÒة
وأان ارت- -ف- -اع ا◊رارة ك -م -تسص -بب ‘
ان -د’ع ا◊رائ -ق  ⁄ي -ت -ج -اوز نسص-ب-ة
. %20
وخÓل تفقده للرتل اŸتحرك
Ÿكافحة ا◊رائق Ãنطق تيكجدة
ثمن الوزير اÛهودات التي بذلت
إاخ- -م -اد ا◊رائ -ق وح -م -اي -ة اأ’رواح
واŸم -ت -ل -ك -ات وال -ب -ي -ئ -ة م -ن خÓ-ل
اال- -ع -م -ل اŸت -واصص -ل ل -ي  Ó-ون -ه -ارا،
مشصÒا إا ¤أان ك- -ل- -م- -ات الشص -ك -ر ل -ن
ترقى إا‹ اÛهودات وتضصحيات
أاعوان ا◊ماية اŸدنية ‘ اŸيدان
‘ ح Úكل الناسص ‘ عطلة  ،مؤوكدا
ع- -ل- -ى م -راف -ق -ة ه -ذا السص -لك ب -ك -ل
اإ’مكانيات اŸادية .
و‘ نفسص السصياق ناشصد الوزير
كل اŸواطن Úللمحافظة علي هذه
الÌوة التي تزخر به ا÷زائر لنقصص
ه- -ذه ال -ظ -اه -رة ال -ت -ي ت -أات -ي ع -ل -ي
اأ’خضصر واليابسص ،كما كشصف على
تخصصيصص الدولة Ÿبلغ  50مليار دج
موجهة لفتح اŸسصالك ع ÈالÎاب
الوطني.
م- - -ن ج- - -ه - -ة أاخ - -رى و–سص - -ب - -ا
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د اأ’ضصحى اŸبارك
صصرح صصÓح الدين دحمون أانه ”
إاع -ط -اء ت -ع -ل -ي -م -ات صص-ارم-ة ل-ل-و’ة
لتوف Òكل اŸسصتلزمات سصواء منها
ت - - -وف Òم - - -ي - - -اه الشص - - -روب ال- - -غ- - -ز
والكهرباء وغÒها لتمك ÚاŸواطن
من ا’حتفال بكل ارتياح ،باإ’ضصافة
إا ¤ج -م -ع ج -ل -ود أاضص -ح -ي-ات ال-ع-ي-د
وت- -خصص- -يصص أام- -اك- -ن ل- -ت- -ك -ديسص -ه -ا
واسصتغÓلها .
أام - -ا ف - -ي - -م - -ا ي- -خصص ال- -دخ- -ول
ا’ج- -ت -م -اع -ي واŸدرسص -ي أاك -د أان -ه
ات- -خ- -ذت ك- -ل اإ’ج -راءات ال Ó-زم -ة
إ’‚اح- -ه وأان ي- -ك- -ون آام- -ن- -ا ع- -ل -ى
اŸواطن.Ú

م- -ن ال- -ي -د ال -ع -ام -ل -ة اŸؤوه -ل -ة ‘ إاط -ار
الشصراكة مع قطاع السصياحة والقطاعات
اأ’خرى ،اعت Èدادة موسصى بلخ Òهذه
الشص- -راك -ة أاوا’ت -ف -اق -ي -ة Ãث -اب -ة «ق -ف -زة
نوعية» ÷لب الشصباب نحوهذه الشصعبة
وتوف Òيد عاملة ذات مؤوهÓت مهنية
عالية تتماشصى مع اŸعاي Òالدولية.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ق -ال وزي -ر السص -ي -اح -ة
والصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ‘ م -داخ -ل -ت-ه
ب -اŸن -اسص -ب -ة ب -أان السص -ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
«–رصص على تطوير القطاع من خÓل
إاع-ط-اء اأ’ه-م-ي-ة ل-ت-وف Òج-اذب-ي-ة ورغ-بة
أاك Ìلدى الشصباب ‘ التكوين السصياحي
ب -ا’سص -ت -ج -اب -ة ل -ل-ت-ط-ورات ا◊اصص-ل-ة ‘
السصوق الوطنية والدولية ‘ اÛال».
ج -اءت ه -ذه ا’ت -ف -اق -ي -ة ،ي-وضص-ح ب-ن
مسص -ع -ود ،كـ»ح-ت-م-ي-ة» ل-ل-ت-نسص-ي-ق وال-ع-م-ل
اŸشصÎك ب Úال- -ق- -ط- -اع( Úال- -ت- -ك- -وي- -ن
اŸهني والسصياحة) من أاجل» ا’سصتجابة
لطموحات وتطلعات الشصباب من خÓل
توف Òتكوين نوعي Áكنهم من ا’ندماج
مسص- -ت- -ق- -ب ‘ Ó- -ع- -ا ⁄الشص- -غ -ل ل -ت -ث -مÚ
›ه- -ودات ال- -دول- -ة ‘ ›ال ال- -ع- -ن -اي -ة
بالعنصصر البشصري».
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أشصرفت على تكر ËأŸسصن ÚأŸتفوق ‘ Úشصهادة ألبكالوريا ،ألدألية:

التجميد عن التوظيف ‘ قطاع التضشامن يرفع تدريجيا بداية من السشنة
«ألشص- -عب» كشص- -فت وزي- -رة أل -تضص -ام -ن
لسصرة وقضصايا أŸرأة  ،غنية
ألوطني وأ أ
أل -دأل -ي -ة ع -ن رف -ع ح -ال -ة أل -ت -ج-م-ي-د ‘
ألتوظيف بالقطاع تدريجيا بدأية من
لول -وي -ة
ه- -ذه ألسص- -ن -ة ،مشصÒة إأ ¤أن أ أ
سص- -ت -ك -ون ÷انب أل -ت -دريسس وأل -ت -ك -ف -ل
ألÎب - -وي ب - -ف - -ئ- -ة ذوي ألح- -ت- -ي- -اج- -ات
أÿاصصة ،مؤوكدأ إأ ¤أن مشصاورأت قائمة
م- -ع أل- -وزأرأت أŸع -ن -ي -ة ل -ت -ط -ب -ي -ق ه -ذأ
لج -رأء ب -دأي -ة م -ن أل-دخ-ول أŸدرسص-ي
أ إ
ألقادم.
قالت الوزيرة على هامشش تكر ËمسسنÚ
–صس  Ó-ع -ل -ى شس -ه -ادة ال -ب -ك -ال-وري-ا ،أان ق-رار
Œميد التوظيف ‘ القطاع  ⁄يقتصسر على
ال -تضس -ام -ن ال -وط-ن-ي وح-ده  ،ل-ك-ن-ه مسش ك-اف-ة
القطاعات منذ ‡ ،2015ا شسكل صسعوبات ‘
عملية التكفل الÎبوي باŸؤوسسسسات ،مشسÒة
إا ¤أان ه- -ذه السس- -ن- -ة سس- -ت -ك -ون ب -داي -ة ال -رف -ع
التدريجي لهذا التجميد.
وكرمت الدالية مسسن– Úصس Óعلى شسهادة
ال -ب-ك-ال-وري-ا دورة ج-وان  ،2019وي-ت-ع-ل-ق األم-ر
بـرح-م-ي ف-اط-ي-م-ة م-ن مسس-ت-غ-ا Âوال-بالغة من
العمر  60سسنة ،وقاشسي ﬁمد العيد من ورقلة
والبالغ من العمر  67سسنة ،وهوومعاق بصسريا،
مؤوكدة ان هذه اŸبادرة تعت Èاألو ¤من حيث
طبيعة التكر ،Ëحيث دأاب الوزارة على تكرË
اŸتفوق Úالشسباب ،لكن هذه السسنة أابت إال أان
تكرم عينة من اŸسسن ÚاŸثابرين ،مشسÒة إا¤
أان هذا التكر Ëسسيصسبح تقليدا يحتفى به ‘

الوزارة سسنويا.
وأاضسافت الدالية أان التكر ËهواعÎاف من
ال -وزارة Ãج -ه -ودات إاط -ارات ال-ق-ط-اع ال-ذي-ن
يبذلون جهدا كبÒا للتكفل بهذه الفئة ،وهو‘
نفسش الوقت تقدير لتحدي ومثابرة اŸسسنÚ
‘ تلقي العلم ،مشسÒة إا ¤أان عمي ﬁمد
وخالتي فاطيمة اŸكرم ÚيعتÈان سسفÒين
مفوضس Úفوق العادة ÷يل تربى وترعرع على
حب العلم والتحدي ،وهما قدوة ألبناء ا÷يل
ا÷ديد لغرسش ثقافة العمل والعلم مهما كانت
الظروف.
وأاك- -دت ال- -دال -ي -ة ،أان ن -ت -ائ -ج ام -ت -ح -ان -ات
ال-تÓ-م-ي-ذ اŸع-وق Úل-ل-م-وسسم الدراسسي 2018ـ

 2019ال -ذي -ن ي-زاول-ون دراسس-ت-ه-م ‘ ال-وسس-ط
اŸؤوسسسساتي والوسسط اŸدرسسي العادي ،تثبت
›هودات الوزارة ‘ التكفل بهذه الفئة ،حيث
بلغت نسسبة النجاح ‘ شسهادة الطور البتدائي
 ‘ ،٪96،95اŸتوسسط  ،٪84.01و‘ الثانوي
.٪59.14
Óط -ف -ال اŸت -م -درسسÚ
أام- -ا ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل - -أ
اŸق -ي -م Úب -اŸراك-ز اŸت-خصسصس-ة ‘ ح-م-اي-ة
ورعاية الشسباب التابعة لوزارة التضسامن ،فقد
بلغت نسسبة النجاح ‘ الطور البتدائي ،٪100
و‘ اŸتوسسط قاربت  ،٪40حيث امتحن 14
طف– Óصسل  3منهم على الشسهادة.

خÓل زيارته Ÿكتب شصؤوون أ◊جاج باŸدينة أŸنورة

بلمهدي يدعو إا ¤التكفل اأ’حسشن بضشيوف الرحمان
ط- - -الب وزي- - -ر ألشص - -ؤوون أل - -دي - -ن - -ي - -ة
لوق - -اف ي - -وسص- -ف ب- -ل- -م- -ه- -دي ،أمسس،
وأ أ
ب -اŸدي -ن -ة أŸن -ورة (ألسص -ع -ودي -ة) أعضص-اء
أل -ب -ع -ث -ة أ÷زأئ -ري -ة ،عشص -ي -ة أن -طÓ-ق
أŸشصاعر ،بضصرورة أ◊ضصور ألقوي دأخل
أÿي- -م ب -ع -رف -ة وم -ن -ى م -ن أج -ل “كÚ
ضص - -ي - -وف أل - -رح - -م- -ان م- -ن أدأء أل- -رك- -ن
لسصÓم ‘ ظروف عادية.
أÿامسس من أ إ
‘ تصسريح لـ»وأاج» ،أالح الوزير خÓل زيارته
Ÿكتب خدمة شسؤوون ا◊جاج Ãركز اŸدينة
اŸن -ورة ع -ل -ى «أاه-م-ي-ة ال-ت-نسس-ي-ق ال-ك-ام-ل بÚ
ﬂتلف فروع البعثة من أاجل إا‚اح خدمة
ا◊ج -اج وت -وف Òج -م -ي -ع الشس -روط ال -ك -ف -ي -ل-ة
باألخذ بيدهم خاصسة وأان اŸناسسك سستكون

مع يوم الÎوية الذي يصسادف ا÷معة اŸقبل
الثامن من ذي ا◊جة».
كما دعا بلمهدي أاعضساء البعثة ل»مواصسلة
ا÷هود لتفادي أاي اختÓل ‘ ختام موسسم
ا◊ج Ãا ‘ ذلك ترحيل ا◊جاج ا ¤ا÷زائر

عماري من قاŸة:

‘ نهاية اŸطاف».
وأاكد وزير الشسؤوون الدينية على «ضسرورة
اŸراف -ق -ة اآلن -ي-ة وال-دق-ي-ق-ة ا ¤غ-اي-ة رك-وب
Óمتعة
الطائرة خاصسة بشسأان توف Òاألمان ل أ
التي يحرصش ا◊جاج على التمسسك بها».
وبخصسوصش ا◊الت الربعة Ÿرضسى الكلى
وأاخرى Ÿرضسى الزهاÁر أاكد الوزير« ،التكفل
ال -ت -ام ب-ه-م» م-ط-ال-ب-ا Ãراج-ع-ة األم-ر –سس-ب-ا
Ÿواسسم ا◊ج اŸقبلة «.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ق-ي-ي-م موسسم ا◊ج خاصسة
بشسأان النقائصش جدد بلمهدي «ا◊رصش على
مناقشسة كافة اŸلفات من أاجل –ضس Òموسسم
ا◊ج القادم دون تكرار بعضش األخطاء حتى
ولوكانت قليلة».

«أابواب ﬂازن ا◊بوب سشتبقى مفتوحة إا ¤غاية سشبتم»È

أك -د وزي -ر أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م -ي-ة أل-ري-ف-ي-ة
وألصصيد ألبحري ،شصريف عماري ،أمسس بقاŸة،
أن «أب - -وأب ك - -ل ﬂازن أ◊ب - -وب ع Èأل - -وط- -ن
سصتبقى مفتوحة إأ ¤غاية شصهر سصبتم Èوإأ¤
غ -اي -ة أسص -ت -ق-ب-ال ك-ل م-ن-ت-وج أل-فÓ-ح Úب-رسص-م
حملة أ◊صصاد وألدرسس .»2019-2018
وق -ال ال -وزي -ر ‘ تصس -ري -ح صس -ح -ف -ي Ãخ-زن
ا◊بوب ا÷ديد ببلدية بوشسقوف خÓل زيارة
عمل وتفقد للولية ،أانه «أاعطى تعليمات صسارمة
إا ¤مصسالح الديوان الوطني اŸهني كي تواصسل
اسستقبال اŸنتوج إا ¤غاية أاخر كمية يتقدم بها
الفÓحون» ،مÈزا بأانه «” التشسديد أايضسا على
تسسريع عملية ﬂالصسة الفÓح Úمباشسرة بعد
إايداع منتوجهم من ا◊بوب».

وذك -ر ع -م -اري ب -أان -ه ي -رت -قب أان ي -ت -م خ Ó-ل
اŸوسسم ا÷اري « تخزين تاريخي وسسعة تاريخية
ل-ل-ح-ب-وب م-ن-ذ السس-ت-قÓ-ل» ت-ف-وق ب-نسس-ب-ة ك-بÒة
ال -ك -م -ي -ة اÛم -ع-ة اŸوسس-م اŸاضس-ي واŸق-درة
ب 27مليون قنطار من ا◊بوب ،مشسÒا إا ¤أان
ه -ي-اك-ل ال-ت-خ-زي-ن اŸسس-ت-ل-م-ة ‘ ال-فÎة األخÒة

سستعطي «أاريحية كبÒة « لعملية اسستقبال اŸنتوج
ومن بينها ﬂزن بوشسقوف الذي يتسسع لـ300
أالف قنطار وهو من ضسمن ﬂ 9ازن كانت ﬁل
م -ت -اب -ع -ة دق-ي-ق-ة م-ن ال-وزارة ال-وصس-ي-ة إا ¤غ-اي-ة
وضسعها حيز النشساط.
ول- -دى زي- -ارت -ه Ÿشس -روع ﬂزن ل -ل -ح -ب -وب
ا÷اري إا‚ازه منذ عدة سسنوات ببلدية بلخÒ
بطاقة اسستيعاب تقدر ب 200أالف قنطار ،عÈ
ذات اŸسسؤوول عن «سسخطه الشسديد للتأاخر
الكب ÒاŸسسجل ‘ عملية ا‚از هذه اŸنشسأاة
ال -ت -ي م-ن اŸت-وق-ع اسس-تÓ-م-ه-ا ب-ع-د  6أاشسهر،
قائ Óبأان «ا◊كومة سستتخذ إاجراءات ردعية
وقانونية حتى يتم تسسريع  16مشسروع ‡اثل
ع Èالوطن».

ورششات ا◊وار «اŸفتوحة»

^ جمال أأوكيلي

تتحرك ÷نة الوسساطة وا◊وار على جبهت ÚإاسسÎاتيجيت ،Úاألو ¤ذات الطابع التنظيمي
البحث والثانية مباشسرة Ÿشساورات مع األطراف اŸعنية ،إاسستدراكا للوقت الذي ضسيعته ‘
بالونات اإلختبار والسسعي إلثبات الذات من خÓل ﬁاولت الضسغط على السسلطات العمومية
إلفتكاك أاوراق رابحة Ÿبادرة سسياسسية جنينية.
عملية هيكلة اللجنة هو ‘ حد ذاته وضسع التصسور النظري للعمل اŸسستقبلي وفق ما تتوفر
عليه من اŸورد البشسري القائم ،وهكذا يتم توزيع اŸهام إانطÓقا من اÈÿة ا◊ائز عليها
للشسروع فورا ‘ تشسغيل «الورشسات» اŸفتوحة على النقاشش العام.
وهذا التوازي ‘ ماهو نظري وتطبيقي ‘ مسسار الهيكلة ،جنب هذا اإلطار السسياسسي
اإلنصسهار ‘ وقت قياسسي بانقاذ ما Áكن إانقاذه ،وهكذا إاقتنع ا÷ميع بأان اللجنة ليسست
÷نة «ا◊راك» بقدر ما هي آالية تأاسسسست من أاجل اإلنتقال با÷زائر إا ¤آافاق أاخرى،
ا÷ميع يطالب بها واÿروج من سسلطة ا◊راك الراسسخة ‘ أاذهان األعضساء حرر هؤولء
بدءا من رئيسسها كر Ëيونسش إليجاد ذلك الهامشش للعمل ،إاذ ل يعقل أان تكون ع Úعلى الÈيد
اŸركزي وأاخرى على اللجنة ،هذا التكبيل النفسسي هو الذي أاديسش إا ¤التفكك من قبل ،ألن
الكث Òربط مهمته بالتزامات ثابتة Œاه ا◊راك ،ونسسي التزاماته الشسخصسية والذاتية Œاه
سسلطات البلد.
ونعتقد اليوم بأان على اللجنة أان تنسسق العمل مع السسلطات العمومية إل‚اح مسسعاها،
ومثل هذا التكامل التنظيمي والسسياسسي يخدم اŸرحلة القادمة ،وكل ما ” ا◊ديث عنه
فيما يخصش اŸسسالك العملية والتقنية للوصسول إا ¤اÙطات اÙددة سسلفا.
وهما تكن عبقرية وكفاءة أاهل اللجنة ،فإان هناك مسستويات معينة من التنسسيق الضسروري
ب Úالطرف Úيسسمح بالبحث والدراسسة ‘ ملفات تكون اللجنة ‘ حاجة ماسسة لها ،قد
نسستغرب اليوم لبعضش التصسريحات.
والتي تريد اإلنفراد باللجنة وإاسسناد للبعضش مهام معينة وهي أاسسماء  ⁄تدرج من قبل،
خاصسة اللجنة السسياسسية.
علينا أان نتفادى الغموضش واÿلط ،ل يكفي أان نصسدر البيانات بل اŸطلوب أان نطلع
عليها ،فكم عدد اللجان اŸشسكل حتى اآلن؟ وŸاذا ÷نة ا◊كماء؟ لسسنا ‘ خصسومة أاو
نزاعات حتى نذهب إا« ¤فريق العقÓء» بهذه الذهنية اإلدارية قد نغرق ‘ متاهات ل
نسستطيع العودة منها ،يجب أان نغلق قائمة اإللتحاق باللجنة ،ونكف على تأاليف اللجان
الفرعية وغÒها ،حتى ل ينطبق علينا القول اŸأاثور شسعبيا «دار خا‹ موح».
ل يوجد ‘ اŸمارسسة السسياسسية ما يسسمى بالشسيء اŸفتوح إا ¤ما ل نهاية ،ول Áكن أان
يبقى ا÷انب التنظيمي قائما إا ¤حد ل يطاق ،قد يؤوثر ذلك على ا◊وار ‘ حد ذاته خاصسة
على ما سسمي «بفواعل ا◊راك» منهم هؤولء؟.
مفهوم «ا◊راك» ل يعني أاشسخاصسا فقط ،بل هي منظومة أافكار يجب التفطن لها بذكاء
ك -ب Òك -ون -ه -ا ت -ري -د ‘ اأغ-لب األح-ي-ان إاسس-ق-اط م-اه-و ق-ائ-م ،وإا◊اق الضس-رر ب-ال-ن-اسش وم-ث-ل
الطروحات يجب أان تختفي من الÎسسانة التشسريعية اŸزمع إاعدادها.

كر Ëيونسس:

’ وجود أ’ي تدخل ‘ تششكيل هيئة ا◊وار والوسشاطة
أك- - -د أŸنسص- - -ق أل- - -ع- - -ام ل- - -ه- - -ي- - -ئ - -ة أ◊وأر
وألوسصاطة ،كر Ëيونسس ،أمسس ،عدم وجود
«أي تدخل ÷هة رسصمية» ‘ تشصكيل ألهيئة
وت- -ع- -ي Úأعضص- -ائ- -ه- -ا ،مÈزأ أن أŸه -م ح -ال -ي -ا
ه -وك -ي -ف -ي-ة إأخ-رأج أل-بÓ-د م-ن ألزم-ة أل-ت-ي
تعيشصها.
أاوضسح كر Ëيونسش ‘ حوار لـ»راديو.آام» ،ان
«الشس- -خصش ال- -وح- -ي -د ال -ذي اتصس -ل ب -ن -ا ه -ورئ -يسش
اŸنتدى اŸد Êللتغي ،Òعبد الرحمان عرعار ،ول
أاح -د ت -دخ -ل ل -تشس -ك-ي-ل ه-ي-ئ-ة ا◊وار وال-وسس-اط-ة»،
مشسÒا إا ¤أان «ما يتم التصسريح به ‘ هذا اإلطار
›رد أاقاويل» وان «اŸهم حاليا هوإاخراج البÓد
من األزمة التي تعيشسها ‘ أاقرب اآلجال».
وأاضس -اف ب -أان «اŸط -لب األسس -اسس -ي ل -ل -ه-ي-ئ-ة ‘
الوقت الراهن ،حتى ندخل ‘ مسسار الوسساطة،
هوإاطÓق سسراح اŸعتقل Úووقف العنف اŸمارسش
على اŸتظاهرين ورفع ا◊صسار على اŸواطنÚ
ال-ذي-ن ي-ري-دون الل-ت-ح-اق ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصسمة أايام
ا÷معة ،إاضسافة إا ¤فتح اÛال اإلعÓمي».
وقال كر Ëبن يونسش ‘ هذا الصسدد« :ننتظر
من رئيسش الدولة ،عبد القادر بن صسالح ،الوفاء
بالتزاماته لتجسسيد كل هذه اŸطالب Ãا ‘ ذلك
على وجه اÿصسوصش دراسسة رحيل ا◊كومة التي
يصسر عليها ا◊راك الشسعبي».
ولدى تطرقه ا ¤موضسوع ا◊وار الوطني ،جدد
اŸنسس-ق ال-ع-ام ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان م-ث-ل ه-ذا
ا◊وار «لن تتدخل فيه ل رئاسسة ا÷مهورية ول
مؤوسسسسة ا÷يشش ول أاي طرف آاخر مهما كان»،

جميعي مشصرفا على أجتماع أŸكتب ألسصياسصي لـ«ألفÓن»:

مبادرات ا◊وار ’ يجب أان تخرج عن نطاق التحضش Òللرئاسشيات
شص- -دد ألأم Úأل- -ع- -ام ◊زب ج- -ب- -ه -ة
أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ﬁم -د ج-م-ي-ع-ي،
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصص -م -ة ،ع -ل -ى أن
أل-ه-دف أل-رئ-يسص-ي م-ن م-بادرأت أ◊وأر
ألوطني يتع Úأن «ل يخرج عن أإطار
أل-ت-حضص Òلن-ت-خ-اب-ات رئ-اسص-ية ترضصي
أ÷ميع».
خ Ó-ل اإشس -راف -ه ع -ل -ى اج -ت -م -اع اŸك -تب
السس-ي-اسس-ي ل-ل-ح-زب ،عشس-ي-ة ال-ن-دوة ال-وط-ن-ية
ل -ل-ح-وار ال-ت-ي سس-ي-ن-ظ-م-ه-ا ه-ذا الأخ ،Òاأك-د
ج م ي ع ي ع ل ى ا أ ن « ح ل الأ ز م ة ا ل ت ي “ ر ب ه ا
ا÷زائ -ر ي -ك -م-ن ‘ ال-ذه-اب اإ ¤ان-ت-خ-اب-ات
ر ئ ا س س ية ت ر ض س ي ا ÷ م ي ع  ،ح ت ى ل ن خ ر ج م سس ا ر
ا ◊ و ا ر ع ن اأ ط ر ه » .
و ت اب ع ي ق و ل ‘ ذ ات ا ل ص س دد ا أ ن « ا ◊ و ا ر

ي - -جب اأن ي - -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ى ت- -وف Òالشس- -روط
الضس-روري-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات ي-خ-ت-ار فيها
ا ل ش س ع ب ر ئي س س ه »  ،م ث م نا ا ل ع م ل ا ل ذ ي تق و م ب ه
ا ل ل ج ن ة ا ل و ط ن ي ة ل ل ح و ار و ا ل و س س ا ط ة ‘ ه ذ ا
ا ل  Œاه  .غ  Òا أ ن ه ل ف ت با  Ÿق اب ل ا إ  ¤ض س ر و ر ة

ا أ ن ي ك و ن هذ ا ا ◊ وا ر «ب ع ي د ا عن ك ل ا أ ش س ك ا ل
ا لإ ق ص س اء » .
وح-رصش ج-م-ي-ع-ي ع-ل-ى ال-ت-اأك-ي-د ع-ل-ى اأن
تشس-ك-ي-ل-ت-ه السس-ي-اسس-ي-ة «موؤمنة “اما با◊وار
ك م ن ه ج ◊ل ك ل ا  Ÿش س ا كل »  ،ل ي ش س ي د با ÷ ه و د
ا  Ÿب ذ و ل ة م ن ط ر ف ر ئ ا س س ة ا ÷ مه ور ي ة م ن
ا أ ج ل « ت و ف  Òك ل ا ل ش س ر و ط ل لب ح ث ع ن  ﬂا ر ج
ل Ó-أزم -ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا ال-بÓ-د» ،واŸوؤسسسس-ة
ال -عسس -ك -ري -ة ال -ت-ي «انسس-ج-مت م-ع اŸط-الب
ا ل ش س ع بي ة » .
ك م ا ج د د – ذ ي ر ه من م غ ب ة ا  ÿر و ج ع ن
ا لإ ط ا ر ا ل د س س ت و ر ي ا ل ذي « س س ي و ؤ د ي  ،ل  ﬁا ل ة ،
اإ ¤دوام -ة سس -ي -دف -ع ث -م -ن -ه -ا الشس -عب» وم-ن
اıاطر التي ينطوي عليها خيار الذهاب
ن ح و م ر ح ل ة ا ن ت ق ا ل ي ة  ،م ذ ك ر ا با أ ن ه ذ ه ا لأ خ  Òة
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‘ ‘  ⁄ت و ؤ ت ا أ ك ل ه ا ‘ ا أ ي من ا ل ت ج ا ر ب ا لأ خ ر ى
ا ل ت ي ت ب ن ته ا ‘ ‘ .
و ا أ ع ر ب ا لأ م Úا ل ع ا م ◊ ز ب ج ب ه ة ال ت ح ر ي ر
ا ل و ط ن ي  ‘ ،ن ف س ش ا ل س س يا ق  ،ع ن ق نا ع ت ه با أ ن
ا ÷ ز ا ئ ر س س تت م ك ن م ن ا  ÿر و ج م ن ا أ ز م ت ه ا ،
« ع ل ى غ ر ا ر ك ل ا Ùن ا ل ت ي Œا و ز ت ه ا ع È
ت ا ر ي خ ه ا  ،خ ا ص س ة ا ل ف  Îة ا ل س س تع ما ر ي ة » و ا ل ت ي
« ي ت و ج ب ا أ ن ت س س ت ل ه م م ن ه ا ا ل ع Èلل ح ف ا ظ ع ل ى
ك ي ا ن ا ل دو ل ة ا ÷ ز ا ئ ر ي ة » .
ك م ا ر ب ط ب  Úا ل و ض سع ا لر اه ن و ب  Úت ل ك
ال -فÎة ال -ت -ي ط-ال اأم-ده-ا ،م-درج-ا ﬁاول-ة
ب ع ض ش ا لأ ط ر ا ف « ع ر ق ل ة ا  ÿط ة ا  Ÿر س س و م ة
م ن ق ب ل ا ل ت ي ا ر ا ل و ط ن ي ا  Ÿت م سس ك با ل و ح د ة
وال- -ه- -وي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ت »Úضس -م -ن ﬂل -ف -ات
ا ل س س ت ع م ا ر ال ف ر ن س س ي .

م -رح -ب -ا ب -اŸن -اسس -ب -ة ب -ك -ل م-ب-ادرات ا◊وار ع-ل-ى
اخ- -تÓ- -ف- -ه -ا وال -ت -ي سس -ت -ك -ون ك -م -ا ق -ال «ب Úك -ل
ا÷زائ -ري Úواألح -زاب والشس -خصس -ي -ات السس-ي-اسس-ي-ة
و‡ثلي اÛتمع اŸد Êوكل الفاعل ‘ Úالشسأان
الوطني».
وب- -خصس- -وصش اŸه- -ام السس- -تشس- -اري- -ة ال -ت -ي م -ن
اŸن -ت -ظ -ر أان ت-ق-وم ب-ه-ا ال-ه-ي-ئ-ة ،ذك-ر ك-ر Ëي-ونسش
ب-الج-ت-م-اع ال-ذي سس-ي-ع-ق-د ال-ي-وم األرب-عاء وسسيكون
«مفتوحا للجميع ويتم خÓله ،وبكل حرية ،مناقشسة
كل اŸسسائل واŸلفات التي تهم ا◊راك الشسعبي
ومطالب ا÷زائري ‘ Úالوقت الراهن».
وشس - -دد ‘ ه - -ذا السس- -ي- -اق ع- -ل- -ى ان- -ه «ل- -يسش
ل -ل -مشس -ارك ‘ Úه -ذا الج -ت -م -اع أادن -ى ت -وج-ي-ه-ات
أاوإامÓءات يسسÒون عليها» ،مؤوكدا أان الهيئة «ل
“لك وث -ي -ق -ة رسس -م -ي -ة ول أارضس -ي -ة ع -م-ل م-وح-دة
ب - -خصس - -وصش اج- -ت- -م- -اع ال- -ي- -وم ،وب- -أان اŸشس- -اركÚ
«سسÒكزون أاعمالهم على أارضسية اجتماعات  15و26
جوان و 6جويلية اŸنصسرم.»Ú
كما أاكد على أان كل الذين التحقوا باللجنة
«ملتزمون باŸسساهمة ‘ تلبية مطالب الشسعب ل
غ Òول يهمهم إال صسون مصسلحة ا÷زائر وذلك من
خÓل الشسروع الفوري ‘ تنظيم مشساورات ا◊وار
م -ع ال -ط -ب -ق -ة السس -ي -اسس-ي-ة والشس-خصس-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة
واÛتمع اŸد ،Êعلى ان تكون كل اŸقÎحات
واآلراء وثائق عمل ومقÎحات يتم تقدÁها خÓل
الندوة الوطنية التي سستنظم ‘ نهاية اŸشساورات».
واسس -ت -ط -رد ك -ر Ëي -ونسش م -وضس-ح-ا ‘ ح-واره :
«سسنحاول أان ‚د أارضسية مشسÎكة نع Èمن خÓلها
ع- -ن ج- -م -ي -ع م -واق -ف وآاراء ورغ -ب -ات ا÷زائ -ريÚ
وŒسسيدها على أارضش الواقع» ،مشسÒا إا ¤أان «كل
األرضسيات واŸقÎحات سستكون ورقة عمل أاسساسسية
سس -وف تسسÎشس -د ب -ه -ا ال -ه -ي-ئ-ة ‘ اع-داد وصس-ي-اغ-ة
اŸسسودة التي سستعكف على اعدادها بعد السستماع
لكل فعاليات اÛتمع وذلك بهدف تقدÁها للندوة
الوطنية اŸزمع عقدها بعد انتهاء جوالت ا◊وار
مع كل األحزاب والشسخصسيات السسياسسية و‡ثلي
اÛتمع اŸد Êوكل الفاعل ‘ Úا◊راك الشسعبي
دون اسستثناء».

ا’ربعاء  ٠7أاوت  ٢٠١٩م
المؤافق لـ  ٠٦ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

حوار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أسضتاذة ألعلوم ألسضياسضية ،ألدكتورة نبيلة بن يحي لـ « ألشضعب » :

العدد
١8٠١8
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نعيشس مرحلة مؤوقتة واسستثنائية ‘ التاريخ السسياسسي للبلد
^ اŸؤوسسسسـ ـ ـ ـة العسسكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تـ ـ ـ ـرافق ا◊راك حفاظا على األمن الوطني
^ اإلع ـ ـداد Ÿرحلـ ـ ـ ـ ـ ـة اسسÎداد حقـ ـ ـ ـ ـوق الشسعب اŸنهوب ـ ـ ـ ـة واŸسسلوبـ ـ ـ ـة

أوضضحت ألدكتورة نبيلة بن يحي أسضتاذة ألعلوم ألسضياسضية وألعÓقات ألدولية
بجامعة أ÷زأئر  3بأان أ◊رأك ألشضعبي  ⁄يكن ينتظره أحد  ،وهو سضبب نفسضي ‘ أنهيار عقد أجتماعي من
ج -ه -ة ب Úألسض -ل-ط-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة وع-دم أل-ث-ق-ة ‘ ٱأدأءه-ا لسض-ن-وأت ،وألسض-بب أل-ث-ا Êأسض-ت-غÓ-ل ›م-وع-ة ف-ئ-وي-ة وذأت ت-وج-ه-ات
إأيديولوجية هي بعيدة عن ألتوجه ألعام للجزأئر.
وتطرقت أسضتاذة ألعلوم ألسضياسضية ألدكتورة بن يحي أ ¤دور أŸؤوسضسضة ألعسضكرية ‘ مرأفقة أ◊رأك وحمايته ‡ن أي تسضلل
Áكنه تشضويه ألهبة ألشضعبية ألتي –لى بها أبناء ألشضعب أ÷زأئري  ،وهم يخرجون ‘ مسضÒأت سضلمية  ،دون تسضجيل
أي حادث أو Œاوز يسضيء لهذه ألهبة  ،كما أماطت أللثام عن عدة قضضايا ومفاهيم  ،نكتشضفها
من خÓل هذأ أ◊وأر .

أجرى أ◊وأر  :نور ألدين لعرأجي
ألشض - - -عب  :دعت م- - -وؤسضسض- - -ة أ÷يشش م- - -ن- - -ذ
أ’ن- - -طÓ- - -ق - -ة أ’و ¤أ◊رأك ألشض - -ع - -ب - -ي أ¤
ت -ن -ظ -ي -م -ه وخ -روج ق -ي -ادة Áك -ن -ه -ا م-وأصض-ل-ة
أ◊وأر مع ألسضلطة Ÿ،اذأ ‘ رأأيكم وصضلنا أ¤
هذأ ألشضهر ألثامن من عمر أ◊رأك
ألدكتورة نبيلة بن يحي  :نحن نعيشش مرحلة
م-ؤؤق-ت-ة واسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ ال-ت-اري-خ السس-ي-اسسي للجزائر
،ك- -ان ’ ب- -د م- -ن اŸؤؤسسسس -ة ال -عسس -ك -ري -ة ان ت -راف -ق
ا◊راك حفاظا على ا’أمن القؤمي ا÷زائري من
ج -ه -ة  ،وح -م -اي -ة سسÓ-م-ة اŸؤاط-ن Úم-ن اŸن-دسسÚ
واأصسحاب الفؤضسى’،أن ما حدث ‘ عمؤمياته كان
مفاجئة  ⁄يتؤقعها ا÷ميع،لكن اسستبشسر بها الشسعب
من اأجل ا’إعداد Ÿرحلة اسسÎداد حقؤق الشسعب
ا÷زائري اŸنهؤبة واŸسسلؤبة.
^ ح -رصضت أل -ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ع-ل-ى
م- - -رأف - -ق - -ة أ◊رأك وأ◊وأر  ،وأل - -ذه - -اب أ¤
أنتخابات رئاسضية ‘،رأأيكم Ÿاذأ تصضر بعضش
أ’طرأف على عرقلة هذه أÿطوة؟
“ت مباغتة العصسابة ‘ ◊ظة ُتحسسب على
^^ s
ا◊راك وعلى اŸؤؤسسسسة العسسكرية ح Úوضسع حدا
Ÿهزلة كادت تقضسي على ا÷زائر من خÓل «“رير
العهدة اÿامسسة» ،علما اأن الشسعب ا÷زائري كان
متذuمرا منذ عدة سسنؤات ◊كم هذه اÛمؤعة التي
اسستضسعفته وحsقرته ‘ اأدنى حقؤقه العادية .
وÁك- -ن ال- -ق- -ؤل ان اسس- -ت- -م- -رار ا◊راك اإ ¤ه- -ذه
اŸرحلة هؤ سسبب نفسسي ‘ انهيار عقد اجتماعي
م -ن ج -ه -ة ب Úالسس -ل-ط-ة السس-ي-اسس-ي-ة وع-دم ال-ث-ق-ة ‘
اٱداءها لسسنؤات ،والسسبب الثا ÊاسستغÓل ›مؤعة
ف-ئ-ؤي-ة وذات ت-ؤج-ه-ات اإي-دي-ؤل-ؤج-ي-ة ه-ي ب-ع-يدة عن
ال -ت -ؤج-ه ال-ع-ام ل-ل-ج-زائ-ر ،ه-ذه اÛم-ؤع-ة م-ه-ي-ك-ل-ة
ضسمن اأحزاب سسياسسية وجمعيات حقؤقية وا–ادات
طÓبية ومنظمات غ Òحكؤمية مسستاأنسسة باأجندات
اأج-ن-ب-ي-ة ف-رنسس-ي-ة خ-اصس-ة ،وي-ع-ت Èا◊راك ال-ف-رصسة
الؤحيدة لهم ‘ بقاء ا÷زائر مسسلؤبة ا’إرادة ومن
جهة اسستمرار تدفق ا’متيازات ‘ تؤجيه الÌوة

لفئة دون غÒها من عمؤم الشسعب ا÷زائري.

البسسطاء من الشسعب  ⁄ينتبهوا اإ¤
ما ُيحاك ضسدهم وعلى مسستقبلهم

واŸشسكل اأن بعضش البسسطاء من الشسعب  ⁄ينتبهؤا
اإ ¤ما ُيحاك ضسدهم وعلى مسستقبلهم وخاصسة ‘
رفع شسعار ا’لتزام باŸادة  7و 8من الدسستؤر و‘
نفسش الؤقت الدعؤة باإقالة رئيسش الدولة وا◊كؤمة
،وال -ذي ق-د ي-دخ-ل-ن-ا ‘ م-رح-ل-ة ال-ف-راغ ال-دسس-ت-ؤري
’إشس- -اع- -ة ال- -ف- -ؤضس- -ى ‘ ال- -ب -ل -د وه -ذا ه -ؤ ال -ه -دف
ا’أسس - -اسس - -ي ال- -ذي ت- -ري- -ده م- -ا ت- -بs- -ق - -ى م- -ن اأذن- -اب
ال -عصس -اب -ة.اŸشس -ك -ل اأن ه -ن -اك ت -ن -اقضش ‘ ال-ق-ب-ؤل
باŸادت Úمن حكم الشسعب التي يتاأsتى حكمه اإ’ من
خÓل ا’نتخابات .
رغم ان ا÷ميع يرفضش حكؤمة تصسريف ا’أعمال
اإ’ ان حًلها بكؤن باŸرور ‘ اقرب ا’ٱجال اإ¤
ا’ن -ت -خ -اب -ات ،ن-ح-ن ’ ن-ع-يشش ‘ دائ-رة م-غ-ل-ق-ة م-ن
ال- -ع -ا ⁄ا÷م -ي -ع ي -راقب وي -ن -ت -ظ -ر اأخ -ط -اءن -ا ق -ب -ل
ا‚ازاتنا  ..اذا علينا تقد Ëا’‚ازات ‘ الؤقت
القريب .
خطت ألعدألة أ÷زأئرية خطوة ^ جبارة
 ⁄ ،يكن ينتظرها أحد  ،خاصضة ‘ ﬁاكمة
رموز ألفسضاد ومتابعة كل أŸتورط ‘ Úقضضايا
مسضت ب -ا’ق -تصض -اد أل -وط-ن-ي ،م-اه-ي ق-رأءت-ك-م
ل -ل-م-ن-ظ-وم-ة أل-ع-ق-اب-ي-ة  ‘،ظ-ل أ◊رأك وب-ع-د
أ’ن -ت -خ -اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة،أن-طÓ-ق-ا ‡ا ي-ح-دث
أليوم ؟
^^اأعتقد اإذا كان هؤؤ’ء يؤؤمنؤن بالدÁقراطية
حقيقة  ،عليهم ا’متثال ا ¤قؤاعدها ،وا’أطراف
ال -ت -ي ’ ت -ري -د ال-ؤصس-ؤل ا ¤ا’ن-ت-خ-اب-ات م-ن ب-عضش
ح-ق-ؤق-ي Úوالسس-ي-اسس-ي Úوج-م-ع-ي-ات وم-ن-ظ-م-ات غÒ
حكؤمية وبعضش التنظيمات الطÓبية هي ‘ ماأزق
سسياسسي واجتماعي  ،من خÓل الدعم الذي كانت
تتلقاه من بعضش رمؤز الفسساد اŸؤجؤدين ‘ السسجن
ا’ٱن،ليسش من مصسلحتها اإجراء حؤار او انتخابات
بل اإطالة ا’أزمة هدفها وعدم اŸرور اإ ¤التؤزيع

العادل للÌوة .
فع Óالروؤية ا’سستشسرافية نحؤ ا’أفضسل و◊كم
منصسف ،يظهر ‘ جهاز العدالة وهناك نقلة نؤعية
‘ تثم ÚاسستقÓلية القضساء والذي يبدو ‘ انتظار
ﬁاكمة ومعاقبة َمن تؤرط ‘ نهب ثروات البÓد
وتفق Òواسستضسعاف الشسعب ،وهذا الطرح سسيعيد
ت -دري -ج -ي -ا ث -ق -ة الشس -عب بسس -ل -ط -ت -ه اŸن-ت-خ-ب-ة ب-ع-د
الرئاسسيات.
^ بدأأت ÷نة أ◊وأر وألوسضاطة ألعمل على
ت-ف-ع-ي-ل أآل-ي-ات أل-ع-م-ل و ت-ن-فيذ أرضضية بناءة
دون أقصضاء ’أية جهة كانت  ،ولقت Œاوبا
م-ن ط-رف أ’ح-زأب وألشض-خصض-ي-ات وأل-ن-خ-بة ،
ه-ل ب-الضض-رورة أن ي-ك-ون أ’ج-م-اع ح-ول-ه-ا من
طرف ما يوصضفون باأبوأق
ف - - - - -رنسض - - - - -ا أصض- - - - -ح- - - - -اب
أ’جندأت؟وأŸعارضضة
من أجل أŸعارضضة؟
^^ ت- -ع -ت÷ Èن -ة ا◊ؤار
وال - -ؤسس- -اط- -ة اٱل- -ي- -ة ت- -ؤؤسسسش
ل Ó- -إصس Ó- -ح ال - -دÁق - -راط- -ي
واÿروج م - - - -ن اŸرح - - - -ل- - - -ة
ا’سستثنائية اإ ¤رصش صسفؤف
ا÷زائ - - -ري Úب - - -اخ - - -ت Ó- - -ف
اٱراءه -م وت -ؤج -ه -ات-ه-م ال-ت-ي
تصسب ‘ مصسلحة البلد ،قد ’ يتحقق ا’إجماع لكن
ال -ت -ؤاف -ق ق -د ي-ك-ؤن ا’أ‚ح ،و ن-ح-ن ع-ل-ي-ن-ا م-ؤاك-ب-ة
ال - -ت - -ط - -ؤرات السس - -ي - -اسس- -ي- -ة ال- -ع- -اŸي- -ة م- -ن خÓ- -ل
الدÁقراطية التؤافقية التي تضسم ا÷ميع من اأجل
هدف اأسسمى ’،بد ان ننتقل من مرحلة التعاقد مع
السسلطة التي فشسلت لسسنؤات اإ ¤مرحلة التؤاصسل
ب Úالسسلطة واÛتمع للحفاظ على اسستقرار مت.Ú
^ دعت بعضش أ’طرأف من أÿارج وهم
دعاة ألفتنة أ ¤ألعصضيان أŸد ‘ Êرأأيكم ،هل
Áك- -ن- -ه أن ي- -ت- -ح -ق -ق ‘ ظ -ل أن -قسض -ام أŸشض -ه -د
ألسض- -ي -اسض -ي،أل -ذي أظ -ه -ر رغ -ب -ت -ه ‘ مسض -ان -دة
قرأرأت ألقيادة ألعليا للجيشش؟
^^ ن -ع -ت ÈاÛت -م-ع-ات ال-ؤح-ي-دة ال-ت-ي م-ازالت

–سسب ل - -ه - -ؤؤ’ء اŸرت - -زق- -ة ‘ اÿارج ،ك- -ل ال- -دول
اأسسسست لدÁقراطيتها ‘ “ت ÚعÓقتها مع اآبائها
‘ الداخل دون اسستثناء من هم ‘ اÿارج اŸؤؤمنÚ
بقضسايا الؤطن  ،لكن هؤؤ’ء اŸتطرفؤن ‘ الراأي هم
اأصسؤات تعزز للفؤضسى ‘ ا÷زائر،وهذه ا’أجندة ⁄
يعد لها جدوى كما كانت ‘ السسابق وهذا ا‹ جعلهم
‘ حالة اسستنفار وغضسب ’أنه قد يتم التخلي عنهم
قريبا نظرا لتطؤرات ‘ السساحة السسياسسية الدولية
ت- -دع- -ؤ اإ ¤مسس- -ار ال- -ت- -ع -اون وا’ع -ت -م -اد اŸت -ب -ادل
وا÷زائر ضسمن هذه الدائرة ا’سستÒاتيجية .
وق - -ي- -ادة ا’أرك- -ان “لك حسش احÎا‘ ‘ ت- -ث- -مÚ
العÓقات اŸدنية والعسسكرية داخل جهاز اŸؤؤسسسسة
ال- -عسس- -ك -ري -ة ك -م -ا ه -ؤ ا◊ال ال -ط -ب -ي -ع -ي ‘ ال -دول
ال -دÁق -راط -ي-ة ،تسس-ع-ى ق-ي-ادة ا’أرك-ان اإ ¤م-راف-ق-ة
الشسعب ‘ هذه اŸرحلة نحؤ ا’نتخابات من اأجل
الؤصسؤل ا ¤التؤزيع العادل للÌوة وهذا ما ’ تريده
فئة اŸرتزقة.
^تشضاركون من ألدوحة ‘ تبسضيط مفاهيم
أ◊وأر ف-ك-ي-ف ت-ك-ون أ’سضسش أل-ف-ع-ل-ي-ة لذلك
،رغم أن أ’مر ’ يبدو سضه ‘ Óظل توأجد
ذه-ن-ي-ات أ’مÓ-ءأت وأل-ت-وصض-ي-ات أŸشض-ب-وهة ،
ه -ل ب -ق -ي -ة أ’ط -رأف أل -ق -اب -ل -ة ل -ه-ذأ أŸب-ت-غ-ى
مطالبة بانتظار هاته أ’صضوأت ألنشضاز ؟
^^نعم كانت مشساركتي ‘ الدوحة لتثم Úهذه
الهبة السسلمية واإÁان الشسعب ا÷زائري بالتغي‘ Ò
اإسس Ó-ح اŸن -ظ -ؤم -ة السس -ي-اسس-ي-ة Ãراف-ق-ة اŸؤؤسسسس-ة
العسسكرية التي فاجاأت اأعداء ا÷زائر من الداخل
واÿارج ’،أن -ه -ا ت -ب -دو غ -ري -ب -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ت -اري-خ
السس -ي -اسس-ي Ûت-م-ع-ات-ن-ا ل-ك-ن-ه-ا ا◊ق-ي-ق-ة  ،وال-ؤاق-ع
،وهذا ما اأفرز بعضش ا’إمÓءات والشسروط من طرف
دع- -اة ال- -ف -ئ -ؤي -ة وت -قسس -ي -م
ال-دÁق-راط-ي-ة ع-ل-ى حسسب
م -زاج -ي -ت -ه -م وت-ط-رف-ه-م ن
وا’ل- -ي- -ات ال- -دÁق -راط -ي -ة
واضس -ح -ة ج -دا م -ن خ Ó-ل
ت -نصس -يب ه -ي -ئ -ة مسس -ت -ق -ل-ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات وك -ل ط -رف
مهتم باŸشساركة السسياسسية
ُي - -ق- -دم م- -رشس -ح -ه وال -ق -ؤل
الفصسل ‘ الصسندوق .
م -اه -ي ق -رأءة أل-ع-ق-ل
أل- -ع- -رب- -ي وأقصض- -د أل -ن -خ -ب -ة أ ¤م -ا ي -ح -دث ‘
أ÷زأئر من حرأك سضلمي دون أن تسضقط فيه
قطرة دم وأحدة ؟
^^العقل العربي هؤ ‘ حالة دهشسة واإعجاب
’أن -ه  ⁄يسس -ت -ط-ع اسس-ت-ي-ع-اب م-ق-ؤم-ات ه-ذا ا◊راك
السسلمي ’أشسهر عديدة Ã،ا فيها العقل ا’أجنبي ،بل
كث Òمن وسسائل ا’إعÓم الغربية وا’أمريكية اأشسادت
با◊راك ا÷زائري النمؤذجي ‘ سسلميته مرافقا
بسسلؤك عق ÊÓمن طرف قيادة ا’أركان،التي كانت
عنصسر اŸفاجئة عربيا افريقيا اأوروبيا وعاŸيا ،
واŸطلؤب ا◊فاظ على ‰ؤذجية حراكنا ‘ مسسÒة
ت- -ؤصس- -ل- -ن- -ا اإ ¤ن- -ق- -ط- -ة ال- -ؤصس- -ؤل م -ن خ Ó-ل ‚اح
ا’نتخابات التي تضسمن لنا احÎام الشسعؤب والدول
لنا مرة اأخرى.
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عرفت إاخÎاقا من طرف أاشسخاصس غرباء

أŸسسÒة ألطÓبية تفشسل ‘ أسستقطاب أ÷امعي Úبالعاصسمة
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لغياب اŸياه عن حنفيات البيوت

06

Œدد أ’حتجاجات ببلديات سسكيكدة

أŸتظاهرون ينعتون أأ’سسرة أإ’عÓمية بأالفاظ غ ÒأأخÓقية
عرفت مسسÒة الطلبة ا÷زائري Úبالعاصسمة ،اخÎاقا من طرف الغرباء  ،وهي لثالث مرة نسسجلها  ،رفع فيها اŸتظاهرون
ا’ك Èسسنا من أاعمار طلبة ا÷امعة ’فتات ’عÓقة لها باŸطالب اŸرفوعة ‘ بداية ا◊راك الشسعبي ‡ ،ا طرح عدة
’جابة حول
تسساؤو’ت حول سسبب اخÎاق هؤو’ء اŸواطن◊ Úراك الثÓثاء الذي ارتبط اسسمه با÷امعي ،Úوإان توفرت ا إ
تراجع مشساركة الطلبة بالنظر إا ¤تزامن هذه الفÎة والعطلة الصسيفية وغلق اÿدمات ا÷امعية ،غ Òأان تبنيها من طرف
جهات أاخرى يبقى يث ÒعÓمات اسستفهام لدى الكثÒين.
ا÷زائ- -ري Úل- -ل- -ت -ع -ب Òع -ن م -واق -ف -ه -م ب -ك -ل
دÁقراطية.
ودوت ح -ن -اج -ر اŸت -ظ -اه -ري-ن ع-ال-ي-ا
Ãطلبهم الرئيسصي اŸتضصمن –قيق التغيÒ
ا÷ذري ‘ ا◊كم رافضص Úكل أاشصكال ا◊وار
إا ¤غاية –قيق ذلك  ،مصصرين ‘ الوقت
ذاته على أاهمية Œسصيد عدالة مسصتقلة بذاتها
ل تتعرضس إا ¤أاي ضصغوطات أاو إامÓء آات
ك -انت  ،وع ÈاŸت -ظ -اه -رون ع -ن أام -ال -ه -م ‘
تصصريح لـ»الشصعب» – ‘ ،قيق مسصتقبل أافضصل
وأان ي- -ح- -ق- -ق ا◊راك ال -ذي خ -رج م -ن أاج -ل -ه
اÓŸي Úما يأامل فيه كل ا÷زائري Úبالظفر
بحياة اجتماعية أافضصل يسصودها الرقي والتي
لن تتحقق حسصبهم  ،ال من خÓل تسصليم
موريسس أاودان.
اŸشص- -ع- -ل إا ¤م -ن ه -و أافضص -ل ع Èصص -ن -ادي -ق
عÈوا من خÓلها عن آامالهم ‘ Œسصيد شصفافة.
وب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن ال-ف-ئ-ة ال-ع-م-ري-ة ال-ت-ي طموحاتهم التي يرونها األنسصب ‘ Œسصيد
اŸسصÒة الـ 24طبعتها أاجواء سصلمية تخللتها
ة
شص - -اركت ‘ مسصÒة ال - -ط - -ل - -ب - -ة وع- -ن سص- -بب وطن دÁقراطي حر يسصوده العدل والشصفافي
ب -عضس ال -ت -ج -اوزات ال-ل-ف-ظ-ي-ة م-ن ق-ب-ل ب-عضس
انضصمامهم لها بعد أان غاب عدد كب Òمن ‘ تسصي Òشصؤوون البÓد مع الوفاء بالعهد اŸتظاهرين الذين ابدوا عدائية Œاه رجال
الطلبة عنها ،منهم من خرج ‘ عطلة صصيفية لرسصالة شصهدائنا األبرار ‘ صصون أامن هذا اإلعÓم ‡ ،ن كلفوا بتغطيتها والتي ل طاŸا
وغ -ل -ق الق -ام -ات ا÷ام-ع-ي-ة ألب-واب-ه-ا  ،ج-اب الوطن وحمايته من أاي Œاوزات قد يطاله.
ع-رفت ت-غ-ط-ي-ة إاعÓ-م-ي-ة واسص-ع-ة ك-انت ت-ن-ق-ل
اŸت- -ظ- -اه -رون ،ع -ل -ى غ -رار ك -ل ي -وم ث Ó-ث -اء
ت
وأاك-د اŸت-ظ-اه-رون م-ن خÓ-ل الÓ-ف-ت-ا
صص-وت-ه-م ب-ك-ل شص-ف-اف-ي-ة ومصصداقية ،تصصرفات
ﬂتلف شصوارع العاصصمة فمن سصاحة الشصهداء اŸرف -وع -ة أان م -ط -الب ال-ط-ل-ب-ة ه-ي م-ط-الب غ Òمسص -ؤوول-ة أاسص-ت-ن-ك-ره-ا الصص-ح-ف-ي-ون ال-ذي-ن
إا ¤سصاحة األم Òعبد القادر باŒاه سصاحة الشصعب وأان حراك الثÓثاء هو مكمل ◊راك اعتÈوها صصادرة من قبل أاشصخاصس دخÓء
موريتانيا مرورا بالÈيد اŸركزي ثم سصاحة ا÷معة الذي ل يزال يخرج فيه اÓŸين من ليسس لهم أاي عÓقة بالطلبة ا÷زائري.Ú

آاسشيا مني

عقب حالة ا’نسسداد والصسراع ب Úأاعضسائه

Œميد نشساط أÛلسس ألشسعبي لبلدية وأد ألسسبع بسسيدي بلعباسس
أاصس -درت السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ل-و’ي-ة
سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ق-رارا ي-قضس-ي ب-ت-ج-ميد
نشس-اط اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-ب-لدي لبلدية
واد السس -ب -ع ج -ن -وب سس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس م-ع
إاسسناد تسسي Òالبلدية إا ¤رئيسس دائرة
رأاسس اŸاء ويأاتي هذا القرار بعد حالة
ا’نسس- -داد ال- -ت -ي شس -ه -ده -ا اÛلسس م -ن -ذ
شسهور ومطالبة بعضس اŸنتخب Úبتجميد
مهام رئيسس اÛلسس.
أاوك -لت السص -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-ولي-ة سص-ي-دي
بلعباسس مهام تسصي Òبلدية واد السصبع لرئيسس

دائرة رأاسس اŸاء لتفعيل اŸشصاريع التنموية
اŸتوقفة بسصبب حالة اإلنسصداد التي يشصهدها
اÛلسس الشصعبي البلدي منذ عدة شصهور  ،و
يقضصي القرار بتوقيف نشصاط اÛلسس ا¤
Óزمة التي حدثت نتيجة
غاية ايجاد حل ل أ
الصص - -راع ال - -ق- -ائ- -م ب ÚاŸن- -ت- -خ- -ب Úورئ- -يسس
اÛلسس م- -ا تسص- -بب ‘ شص- -ل ع- -م -ل اÛلسس
وت -وق -ف ﬂت -ل -ف اŸشص -اري-ع ‘ ظ-ل انشص-غ-ال
اŸنتخب ÚبÎاشصق التهم فيما بينهم وصصلت
إا ¤حد ايداع اŸنتخب Úشصكوى قضصائية ضصد
رئيسس البلدية يتهمونه فيها بتبديد اŸال العام

والتزوير ‘ ﬁررات رسصمية .
ورفع اŸنتخب Úعريضصة هددوا من خÓلها
بتصصعيد الحتجاج عن طريق غلق مقر البلدية
ب -ع -د ت -ع -نت رئ -يسص -ه -ا ال -ذي ات -ه-م-وه ب-ت-زوي-ر
اŸداولت واÙاضصر الرسصمية وكذا التÓعب
‘ الصص-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة  ،وق-ي-ام-ه Ãم-ارسصة
ضصغوطات عليهم لقبول قراراته ناهيك عن
توقيفه لتعويضصاتهم الشصهرية منذ  4اشصهر.

سشيدي بلعباسس:غ ششعدو

’طفال اليتامى باŸناسسبة
تنظيم زيارات لفائدة ا أ

أأمن بومردأسس يسسطر ﬂططا أأمنيـا –سسبا لعيد أأ’ضسحى أŸبارك
سص -ط -ر أام -ن ولي-ة ب-وم-رداسس،
إاج -راءات وت-داب Òأام-ن-ي-ة –سص-ب-ا
◊ل -ول ع -ي-د األضص-ح-ى اŸب-ارك،
ب -ه-دف ضص-م-ان األم-ن والسص-ك-ي-ن-ة
للمواطن ع Èكامل تراب الولية
ب -إاق -ل -ي -م الخ -تصص -اصس ،ح-يث ”
تسصخ Òكل اإلمكانيات اŸادية و
ال - -بشص - -ري - -ة إلفشص - -ال أاي ع - -م - -ل
إاجرامي من شصأانه اŸسصاسس بأامن
اŸواط -ن وسص Ó-م-ت-ه و ي-ع-ك-ر م-ن
أاجواء فرحته.
وه- -ذا ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -ك -ث -ي -ف
الدوريات الراكبة والراجلة للفرق
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ‘ اŸي -دان ،ع-ل-ى
مسص- -ت -وى األم -اك -ن ال -ت -ي ت -ع -رف
إاق- -ب- -ال ك- -بÒا ي- -وم- -ي- -ي ال- -ع- -ي- -د
ك - - - -اŸسص - - - -اج - - - -د ،اŸق- - - -اب- - - -ر،
اŸسصتشصفيات و ﬁطات النقل،
مع فرضس مراقبة أامنية صصارمة
خ- - -اصص- - -ة ‘ م- - -داخ- - -ل وﬂارج
اŸدي -ن -ةŸ ،ك -اف -ح-ة ك-ل أاشص-ك-ال

اإلجرام ا◊ضصري.
ك- -م- -ا ات -خ -ذت ف -رق األم -ن
العموميﬂ ،طط أامني لغرضس
تسص-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور ل-ل-ح-د م-ن
الكتظاظ اŸروري ،لسصيما ‘
ال- -ن- -ق -اط السص -وداء ال -ت -ي ت -ع -رف
ازدحاما ‘ مثل هذه اŸناسصبات،
ب -اإلضص -اف -ة إا ¤ت -ف-ع-ي-ل دور ف-رق
شصرطة العمران و حماية البيئة،
ل -لسص -ه -ر ع -ل -ى اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى
ن -ظ -اف -ة ال -ب -ي -ئ -ة و اÙي -ط م-ن
ان-تشص-ار ﬂل-ف-ات ذب-ح األضص-اح-ي
م - -ن خ Ó- -ل ت- -ك- -ريسس ال- -ق- -وانÚ
الناصصة على ذلك .
ب - - -اإلضص- - -اف- - -ة إا ¤ت- - -وع- - -ي- - -ة
اŸواطن Úبأاخذ ا◊يطة وا◊ذر،
ع-ن اسص-ت-ع-م-ال األسص-ل-ح-ة البيضصاء
ع- -ن- -د ذب- -ح األضص -اح -ي ل -ت -ف -ادي
ا◊وادث اŸن- -زل- -ي- -ة ،إا ¤ج- -انب
هذا ” تسصط Òبرنامج إاتصصا‹
أام -ن -ي ج -واري ،ي -تضص-م-ن زي-ارات

لفائـ ـدة أاطف ـ ـال اليت ـ ـامى بـ ـدار
الطف ـولـ ـة اŸسصعفـ ـة ببومرداسس،
ي -ت -م م -ن خ Ó-ل -ه-ا ت-ق-د Ëه-داي-ا
رم-زي-ة ،ب-ه-دف ت-ع-زي-ز ال-تضص-امن
اإلنسصا ÊباŸناسصبة.

 ...بهدف ا◊فاظ على سسÓمتهم
و احÎام قانون اŸرور

فرق أأ’من ألعمومي لبودوأو توعي
سسائقي حافÓت ألنقل أ÷ماعي

إاسصتمرار ‘ حمÓت التوعية و
التحسصيسس التي تقوم بها مصصالح
أام -ن ولي -ة ب -وم -رداسس ‘ سص-ب-ي-ل
ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -ل م- -ن ح -وادث اŸرور
وال -قضص -اء ع-ل-ى ج-م-ل-ة اŸظ-اه-ر
السصلبية اŸسصجلة من طرف بعضس
السص- -ائ- -ق Úال- -ذي -ن ل ي -ل -ت -زم -ون
بالقوان ÚاŸرورية و التي تؤودي

‘ ك- -ث Òم- -ن األح -ي -ان إا ¤وق -وع
ح- -وادث م- -روري- -ة أال- -ي- -م- -ة ،ق- -ام
صص- -ب -ي -ح -ة امسس إاط -ارات خ -ل -ي -ة
اإلتصص- -ال و ال -ع Ó-ق -ات ال -ع -ام -ة،
بالتعاون مع مصصالح أامن دائرة
ب-ودواو ،ب-ت-ن-ظ-ي-م ي-وم –سص-يسص-ي
توعوي أامني جواري ،إاسصتهدف
سصائقي حافÓت النقل ا÷ماعي،
حيث ” تعريفهم بجملة القوانÚ
اŸرورية التي تنظم السص ÒعÈ
الطرقات و التي يسصاهمون فيها
م- -ن خÓ- -ل Œن- -ب- -ه- -م ل -لسص -رع -ة
اŸفرطة و التجاوزات اÿطÒة
التي ينتج عنها حوادث مرورية
أاليمة ‘ الوسصط العمرا Êتودي
بأارواح الكثÒين ،كما ” تقدË
نصص -ائ -ح و ت -وج -ي -ه -ات ع-ام-ة م-ع
توزيع مطويات مرورية بهدف
حماية ا÷ميع من حوادث اŸرور
‘ الطرقات.

ق.و

اتخذ كمكان للتخزين بعيدا عن اŸدينة

حجز أأك Ìمن  2000زجاجة خمر Ãنزل ريفي بدوأر أو’د قاسسم بخنشسلة
“كنت ،عناصصر فرقة البحث والتحري
لمن الولية ،أامسس ،اثر
الشصرطية التابعة أ
اسص--ت-غÓ-ل-ه-ا Ÿع-ل-وم-ات أام-ن-ي-ة م-ن ح-ج-ز
 2083وح-دة م-ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة
لن---واع
ﬁل----ي----ة الصص----ن---ع م---ن ﬂت---ل---ف ا أ
لح--ج--ام ب--أاح--د اŸسص--اك--ن ب-دوار أاولد
وا أ

قاسصم ببلدية ا◊امة غرب خنشصلة.
عملية ا◊جز ” ،تنفيذها من طرف
ع--ن--اصص--ر ال--ف--رق--ة ب-ع-دم-ا ت-أاك-دوا م-ن أان
اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة اÙج-وزة ن-ق-لت
ب---دون رخصص---ة م---ن ط---رف اح---د الشص---اب
اŸعتاد على اŸتاجرة باÿمور ،بغرضس

الÎوي--------ج وسص--------ط شص-------ب-------اب أاح-------ي-------اء
م--دي--ن--ت--ي ا◊ام--ة وع--اصص-م-ة ال-ولي-ة‘ ،
ال--وقت ال--ذي  ⁄ي--ت--م ال--ع--ث--ور ف--ي--ه ع-ل-ى
صص--احب ال--بضص--اع-ة اŸع-روف ب-اŸت-اج-رة
باÿمور بدن رخصصة.

خنششلة:اسشكندر ◊جازي

Œددت أامسس ،م -وج-ة ا’ح-ت-ج-اج-ات
ببعضس بلديات و’ية سسكيكدة ،من قبل
’ح -ي-اء بسس-بب غ-ي-اب
سس -ك -ان ﬂت -ل -ف ا أ
اŸي-اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب ع-ن ح-نفياتهم،
وتعطل العديد من اŸشساريع التنموية،
اŸتعلقة بالربط بالغاز الطبيعي.

سشكيكدة :خالد العيفة
ب -الضص -اف -ة ا ¤ن-قصس وسص-ائ-ل ال-ن-ق-ل ع-ل-ى
غ- -رار سص -ك -ان  423مسص -ك-ن ت-رق-وي مسص-ع-ود
طنفور ببلدية ا◊دائق ،الذين اضصطروا ا¤
غ- -ل- -ق ال- -ط- -ري -ق ك -م -ا صص -رح -وا ،ل -ت -حسص -يسس
السصلطات الولئية بالعزلة التي يعا Êمنها
السصكان  ،وغياب التهيئة العمرانية واŸرافق
الضصرورية ،،تأازم الوضصعية فيما يخصس التزود
باŸياه الصصا◊ة للشصرب.
و ببلدية “الوسس غرب مدينة سصكيكدة،
نظم ›موعة من سصكان قرية بوياغيل وقفة
احتجاجيه امام مقر دائرة “الوسس مطالبÚ
اللتفاتة ا÷ادة من قبل السصلطات اÙلية
ل -واق -ع ال -ق -ري -ة أاŸت -ده -ور واإلسص -راع ب-إا‚از

مشصروع ربط القرية باŸياه الصصا◊ة للشصرب
اŸتوقف مند سصنة  ،1994ناهيك عن –قيق
حلم ربطهم بالغاز الطبيعي ،وإانهاء معاناتهم
اŸت -ج -ددة ع -ن -د ك-ل م-وسص-م شص-ت-اء ،ك-م-ا ذك-ر
اÙتج Úمن السصكان  ،ان وضصعية القرية
ت- -ده- -ور اك ،Ìم- -ن ح- -يث ال- -ط -رق ،وان -ع -دام
اŸرافق الضصرورية.
حمى الحتجاجات انتقلت أايضصا ا ¤بلدية
أام الطوب ،جنوب غرب مدينة سصكيكدة ،حيث
اق -دم ال -عشص -رات م -ن سص -ك -ان ال -ب -ل -دي-ة ب-غ-ل-ق
الطريق الوحيد على مسصتوى البلدية ،الذي
تسص- -بب ‘ شص- -ل ح- -رك- -ة اŸرور وع- -دم “ك -ن
مسص -ت -ع -م -ل-ي ا◊افÓ-ت واŸرك-ب-ات م-ن ب-ل-وغ
احياء البلدية.
و جاء الحتجاج كما أاوضصح السصكان  ،لنفاذ
صصÈهم وعدم –قيق اŸطالب الجتماعية
التي ” رفعها فيما سصبق“ ،ثلت اسصاسصا ‘
ال -رب -ط ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع -ي ،ال -ت-زود ب-اŸي-اه
الصصا◊ة للشصرب ،اÙروم Úمنها رغم ان
ال -ب -ل -دي -ة –تضص -ن سص-د ام ال-ط-وب اŸشص-ه-ور،
اضصافة ا ¤مطالب تنموية تفتقدها البلدية.

نظرا لÓنقطاعات اŸتكررة ببشسار

سسكان كرزأز يحتجون للمطالبة Ãحطة لتوليد ألكهرباء جديدة
اأقدم سسكان دائرة كرزاز على غلق
الطريق الوطني رقم  6بدائرة كرزاز
بسس- -بب ا’ن- -ق- -ط -اع اŸت -ك -رر ل -ل -ت -ي -ار
ال - -ك - -ه - -رب - -ائ- -ي ‘ ع- -ز الصس- -ي- -ف عÈ
ا◊جارة و و حرق عجÓت السسيارات
م -ن اج -ل اأن ي -ت -ح -رك ال-وا‹ اأح-م-د
مباركي والسسلطات اÙلية.

بششار :دحمان جمال
وجه اÙتجون ندائهم اإ ¤وزير
الطاقة و اŸناجم باإحداث ﬁطة ثانية
لتوليد الكهرباء بدائرة كرزاز ببشصار ،
وي - - -اأت- - -ي ه- - -ذا ال- - -ط- - -لب اŸل- - -ح بسص- - -بب
النقطاعات اŸتكررة للكهرباء بالدائرة
والتي قالوا عنها اأنها شصبه يومية خاصصة و
انها تزامنت مع فÎة جد حارة من الصصيف
فاقت فيه درجة ا◊رارة  50درجة مئوية .
وي -رج -ع سص -ك -ان اŸن -ط-ق-ة اأسص-ب-اب
ان -ق-ط-اع ال-ك-ه-رب-اء اŸت-ك-رر اإ ¤الضص-غ-ط
اŸت- -زاي- -د اإ ¤اÙولت ال- -ك- -ه -رب -ائ -ي -ة

وقدمها  ،حيث اأضصحت ل تتحمل الطلب
اŸتزايد على الكهرباء من طرف سصكان
دائرة كرزاز ،و طالب السصكان الوا‹ و
م -دي -ر ال -ط -اق -ة و اŸن -ت -خ-ب-ون اÙل-ي-ون
ل -ل -ولي -ة ب -ال -ت -دخ -ل ل -ك -ل مشص -ك -ل ب-ل-دي-ة
كرزاز ،رغم اأن موؤسصسصة توزيع الكهرباء و
الغاز لبشصار توؤكد ‘ كل مرة اأنها قضصت
ع -ل -ى الن -ق -ط -اع -ات ‘ اأغ -لب اŸن -اط-ق
بالولية والتي كنت تشصهدها من قبل ..
وي -ن -ت-ظ-ر السص-ك-ان م-ن خÓ-ل ال-وق-ف-ة
الح - -ت - -ج- -اج- -ي- -ة ت- -دخ Ó- -م- -ن ال- -وزي- -ر
والسصلطات اŸعنية ‘ البÓد وضصع حل
للمشصاكل التي تعا Êمنها الدائرة بسصبب
النقطاع اŸتكررة للكهرباء الذي يوؤرق
سصكان الدائرة ‘ فصصل الصصيف والذي
ق -د ت -ن -ج -ر ع -ن -ه وف-ي-ات بسص-بب الرت-ف-اع
ال - -ك- -ب ‘ Òدرج- -ة ا◊رارة وخ- -اصص- -ة ‘
صصفوف كبار السصن الذين ل يطيقون
درجة ا◊رارة اŸرتفعة و كذا اأصصحاب
الأمراضس اŸزمنة.

’من وا◊ماية اŸدنية
Ãشساركة الدرك الوطني وا أ

يوم –سسيسسي باÙطة ألÈية لنقل أŸسسافرين بسسعيدة
ن- -ظ -م صس -ب -اح أامسس ،اŸك -تب ال -و’ئ -ي
للجمعية الوطنية للوقاية من حوادث
اŸرور خ -رج -ة م -ي-دان-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
اÙطة الÈية لنقل اŸسسافرين ‘ إاطار
ا◊م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ع-طلة
صس - - - -ي- - - -ف دون ح- - - -وادث م- - - -رور وذلك
Ãشس- -ارك- -ة مصس- -ال- -ح ال- -درك ال- -وط- -ن -ي
’من وا◊ماية اŸدنية .
وا أ

سشعيدة:ج.علي
ال -ع -م -ل -ي -ة ” م-ن خÓ-ل-ه-ا ت-وج-ي-ه نصص-ائ-ح
Ÿسصتعملي الطريق وتوزيع مطويات وعن هذه
ا◊ملة –دث بلكحل ﬁمد لـ»الشصعب» تأاتي
هذه العملية التحسصيسصية ‘ إاطار الوقاية من
حوادث اŸرور ،حيث جاء الختيار Ãحطة
النقل Ÿا تشصهده من حركة واسصعة تزامنا و
موسصم الصصطياف واألعراسس وذلك لتقدË
ال-نصص-ائ-ح واإلرشص-ادات ب-غ-ي-ة ا◊ي-ط-ة وا◊ذر
خاصصة السصائق Úالذين يتنقلون إا ¤مسصافات
ط- -وي- -ل- -ة ل- -ل- -وصص- -ول إا ¤ذوي -ه -م وأاه -ل -ه -م ‘
اطمئنان.
من جهته اÓŸزم األول قدوري نور الدين
Óم-ن ال-وط-ن-ي
إاط-ار ب-اŸصص-ل-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل -أ

أاوضص -ح لـ»الشص -عب» أان ال -ه -دف م -ن ال -ع-م-ل-ي-ة
التحسصيسصية التي تقوم بها اŸصصلحة العمومية
وبالتنسصيق مع ا÷معية الولئية الوقائية من
ح- -وادث اŸرور ه- -و إاسص- -ت- -ه- -داف السص- -ائ -قÚ
اŸعني ÚباŸسصافات الطويلة خاصصة ما بÚ
ال-ولي-ات ال-ب-ع-ي-دة بضص-رورة ال-ت-وخي با◊يطة
وا◊ذر أاثناء السصياقة وأاخذ قسصط أاوفر من
الراحة و –سصيسصهم أايضصا بخطورة اإلسصتعمال
اŸف- -رط ل- -لسص- -رع- -ة م -ع ضص -رورة إاسص -ت -ع -م -ال
الضصروري للحزام األمامي .
من جهته –دث النقيب بن مرابط وليد
سصارية أامن الطرقات Ÿصصالح الدرك الوطني
ب- -ولي- -ة سص- -ع- -ي- -دة مشص- -ارك- -ت- -ه- -م ‘ ا◊م -ل -ة
ال- -ت -حسص -يسص -ي -ة ‘ إاط -ار م -واصص -ل -ة سص -لسص -ل -ة
ا◊م Ó-ت ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ا›ÈŸة م-ن ط-رف
قيادة الدرك الوطني ،حيث إارتأات بر›ة
حملة –سصيسصية بعنوان» صصيف بدون حوادث»
وه -ذا م -ن أاج -ل ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-وادث اŸرور
تزامنا مع موسصم الصصطياف واقÎاب عيد
األضص -ح -ى اŸب-ارك م-ن أاج-ل ت-وع-ي-ة سص-ائ-ق-ي
سصيارات األجرة وا◊افÓت كون هذا األخÒ
يتسصبب ‘ خسصائر بشصرية كثÒة أاثناء قيامه
بحادث مرور.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الطفل ريان ..من الوريد إا ¤الوريد:

التوصشيÓت العششوائية تزيد الوضشع تعقيدا

أازمة مياه الشسرب تتفاقم باŸسسيلة

سسك« Úالوحشش» يسسكت صسوت الÈاءة

ج -رÁة بشش-ع-ة ،أاقÎف-ه-ا أاول
أامسس رجل ضشد الطفل ريان بود
حما١٢ Êسشنة با◊ي الفوضشوي
ن-وسش-ي-ج-ور ب-ب-وزري-ع-ة ذب-ح-ا م-ن
الوريد إا ¤الوريد ،وبكل برودة
ع Ìعليه ‘ منزل ا÷ا Êيسشبح
‘ دمائة ،أامام أاع Úأاخيه الذي
ششهد ريان مسشتسشلما  ⁄يسشتطيع
جسش- -م- -ه اÿي- -ف م- -ن م- -ق -اوم -ة
ق- -بضش -ة «ال -وحشس» إا ¤أان أال -ق -اه
جثة هامدة.

إنها لحظات إلرعب إلمخيم على
إل-م-ن-ط-ق-ة ع-وي-ل إلعائÓت يسسمع
على مسسافات طويلة ،إألم غرقت
ف -ي ه -يسس -ت -ن-ري-ا ب-ك-اء ل-م تصس-دق
م -اح -دث لـ «ف -ل -ذة ك-ب-ده-ا» م-ن-ذ
ل -ح-ظ-ات ف-ق-ط ك-ان م-ع-ه-ا ،وف-ي
ثانية غاب عنها إلى إألبد كيف
لها أإن تصسر عليه ،وهي إلتي ربته
وهن على وهن حتى إشستدعوه،
تنظر إليه في ليلة إلظلماء يفتقد
إل-ب-در ،ل أإح-د يسس-ت-ط-ي-ع إل-ت-ع-بير

عن مشساعر إألم تجاه أإبنائها في
إألوقات إلعصسبة.
ومهما حاولنا نقل أإحاسسيسس هذإ
إلمصساب إلجلل وما أإصساب عائلة
بودحماني فإانه علينا إلعودة إلى
وإقعن Óبعد كفكفة إلدموع إلى
م-ت-ى وإط-ف-ال-ن-ا ي-تعرضسون للقتل،
إإلخ- -ت- -ط- -اف ،إل -غ -رق ،إل -دهسس،
إلضس - - - -رب ،وغ - - - -ي - - - -ر ذلك م- - - -ن
«إإلع -ت -دإءإت» إل-م-ت-وإصس-ل-ة ع-ل-ى
إل- -ب- -رإءة إل- -ى درج- -ة ل ت- -وصس -ف
أإحيانا جرإء ما يلقاه في هذإ
إلمجتمع من طرف إلكبار بالرغم
م-ن إآلل-ي-ات إل-م-خصسصس-ة ل-حماية
ه -ذه إل -ف -ئ -ة ك -اسس -ت-ع-م-ال إل-خ-ط
إألخضسر ،وهو عبارة عن توإصسل
م- -ع إل- -ج- -ه- -ات إل- -م- -ع -ن -ي -ة ل -درء
إألخطÓر إلمحدقة بالطفل.
وإن كان ما تعرضس له ريان من
ق -ت -ل وحشس-ي وشس-ن-ي-ع ه-ز أإع-م-اق
إلناسس ،فهذإ ل يعني أإبدإ بأانه

فعل معزول ،بل ل يختلف عن من
إخ -ت -ط-ف-وإ إألط-ف-ال ث-م ق-ت-ل-وه-م
ل -ي -ع -ث -روإ ع -ل -ي-ه-م ف-ي إألك-ي-اسس،

مسستويات إلجريمة على مسسافة
وإح - -دة ،غ - -ي- -ر أإن م- -ا وق- -ع ف- -ي
بوزريعة يدعو فع Óإلى إلتفكير
مليا في نوعية إلجريمة إلمرتكبة
وت -ن -ام -ي -ه -ا ف -ي إل-م-ج-ت-م-ع ب-ه-ذإ
إلشسكل إلمخيف فع.Ó
هل يجبر إألولياء أإطفالهم إلبقاء
ف- -ي إل -ب -يت ط -ول إل -ن -ه -ار؟ وه -ل
ي -رإف -ق -ون -ه -م ي -وم -ي-ا؟ ه-ذإ غ-ي-ر
م -م-ك-ن ،وح-ت-ى مسس-ت-ح-ي ،Ó-وم-ن
ل -دي -ه إألولد ي -درك ذلك ج -ي-دإ،
يريدهم أإن يخرجوإ من قوقعتهم
وأإن يفقهوإ في أإمور إلدنيا منذ
Óسس-ف م-ث-ل ه-ذإ
إلصس -غ -ر ،ل-ك-ن ل -أ
إل-تسس-ام-ح ق-د ي-ك-ل-ف-ه-م غ-اليا ،مع
تجرد إلبعضس من إنسسانيتهم ،ماذإ
سسيقولون هؤولء غدإ ،إننا قتلنا
إلطفل ريان.

ق.و

 ١90مليار سشنتيم لربط  ١3أالف مسشكن بالغاز الطبيعي

مديرية الطاقة بسسيدي بلعباسش تفند القيام بعمليات التنقيب عن الغاز الصسخري
’ششاعات التي روج لها
فندت مديرية الطاقة لو’ية سشيدي بلعباسس القيام بأاششغال تتعلق بالتنقيب عن الغاز الصشخري بالو’ية بعد ا إ
’رضس على مسشتوى ١4
مؤوخرا ،مؤوكدة قيام الششركة الوطنية للجيوفيزياء التي تعد أاحد فروع سشوناطراك بإاجراء مسشح زلزا‹ لباطن ا أ
بلدية بالو’ية.

بلعباسس :غ .شسعدو

حسسب ذإت إلمديرية فإان إلعملية إنطلقت
منذ بدإية إلسسنة وهي إآلن في مرحلة
إإلن - -ت - -ه- -اء وت- -خصس أإخ- -ذ إل- -م- -ق- -اسس- -ات
إلمغناطيسسية وإلجاذبية لمعرفة ما يوجد
ب -ب -اط -ن إألرضس ،ح -يث ت -ق -وم إل-م-ؤوسسسس-ة
بدرإسسات معمقة من خÓل أإخذ عينات
وتحليلها ،على أإن تقوم بعملية ثانية على
مسستوى جنوب إلولية.
هذإ وأإكدت إلمديرية أإن أإشسغال ربط 13
أإل-ف مسس-ك-ن ب-ال-غ-از إل-ط-ب-ي-ع-ي ق-د ف-اقت
نسسبة  ٪ 58على أإن تسستكمل قبل نهاية
إلسسنة إلجارية ،وهو إلمشسروع إلذي يندرج
ضس-م-ن إط-ار ب-رن-ام-ج إل-تضس-ام-ن وإلضسمان
ل -ل -ج -م-اع-ات إل-م-ح-ل-ي-ة ،ح-يث إسس-ت-ف-ادت
إلولية من إعتماد مالي قدره  190مليار
سس -ن -ت -ي -م ل-ت-م-وي-ل إل-مشس-روع إل-ذي ي-ت-ع-ل-ق
بإايصسال هذه إلمادة إلطاقوية للتجمعات

إلثانوية وإلسسكنات إلريفية إلمجمعة عبر
ت-رإب إل-ولي-ة خ-اصس-ة إل-م-ت-وإج-دة ج-ن-وب-ا
وه-ي إل-م-ن-اط-ق إل-ت-ي ي-ط-الب سس-ك-انها كل
م -وسس -م شس -ت -اء ب -إايصس -ال -ه -م ب -م -ادة إل -غ -از
Óن-خ-ف-اضس إلكبير في
إل-ط-ب-ي-ع-ي ،ن-ظ-رإ ل -إ
درج- -ات إل -ح -رإرة ون -درة ق -ارورإت غ -از
إلبوتان.
Óشس -ارة ،ف -ق -د ت -م خ Ó-ل  2019تسسليم
ل - -إ
ب -عضس إل -مشس -اري -ع ك-تشس-غ-ي-ل إل-غ-از ب-ق-ري-ة
إلزإوية ،وحي  70مسسكنا بسسيدي علي
ب -وسس-ي-دي ،ف-ي-م-ا ت-ت-وإصس-ل أإشس-غ-ال إن-ج-از
إلشس-ط-ر إل-ث-الث م-ن إل-ب-رن-ام-ج إل-خ-ماسسي
للغاز إلطبيعي وإلمتعلق بربط منطقتي
عين إلجوإهر وعين بنت إلسسلطان ببلدية
وإدي تاوريرة  ،حيث تفوق نسسبة أإشسغال
شسبكة نقل إلغاز  .٪ 80هذإ وتم خÓل
إلسسنة إلماضسية وفي إطار نفسس إلبرنامج
ربط  60مسسكنا ببلدية سسيدي علي بن
ي- -وب 126 ،مسس -ك -ن ب-ب-ل-دي-ة م-زإورو62 ،

مسسكنا بمنطقة عين إلنور ببلدية تÓغ.
ك -م -ا ت-م رب-ط  31م-درسس-ة إب-ت-دإئية بغاز
إل-ب-روب-ان ت-ت-وإج-د ج-ل-ه-ا ب-م-ن-اط-ق ثانوية
ل-ع-دي-د إل-ب-ل-دي-ات ،ل-تصس-ل نسس-ب-ة إل-ت-غ-طية
إإلجمالية للبلديات إلى  ،٪ 100فضس Óعن
 27مركزإ ثانويا .
في مجال توفير إلوقود ينتظر إسستيÓم
مشسروع زيادة سسعات تخزين إلوقود إلتابع
ل -م -رك -ز ن -ف -ط -ال ب-ال-م-ن-ط-ق-ة إلصس-ن-اع-ي-ة
لسس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ب -ع -د أإن ف-اقت نسس-ب-ة
إنجازه  ٪90حيث سسترتفع سسعة تخزينه
من  8800متر مكعب إلى  188أإلف متر
م -ك -عب ،وه-و إل-مشس-روع إل-ذي ي-دخ-ل ف-ي
إط -ار إسس -ت-رإت-ي-ج-ي-ة إل-دول-ة إل-رإم-ي-ة إل-ى
ت -ح -ق -ي -ق إسس -ت -ق Ó-ل-ي-ة ف-ي ك-م-ي-ة إل-وق-ود
إلمخزنة على إلمسستوى إلوطني لتصسل إلى
 30يوما ،وكذإ خلق أإقطاب جهوية لتموين
إل -ولي -ات إل -م -ج -اورة لسس -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس
بمختلف أإنوإع إلوقود.

–ت ششعار «نفرحوا ونفرحوهم معانا»

جمعية ““اإلصسÓح واإلرشساد““ بأام البواقي توزع األضساحي على اÙتاجÚ

أاثرت عملية التوصشيÓت العششوائية وغ ÒاŸششروعة للمياه الششروب باŸسشيلة بششكل سشلبي
على الكمية التي يحصشل عليها اŸواطن وكانت سشببا ‘ حدوث العديد من التذبذبات ‘ توزيع
مياه الششرب على عدة أاحياء خاصشة ‘ فصشل الصشيف ،هو ما دفع ششركة ا÷زائرية للمياه
وحدة اŸسشيلة إا ¤بر›ة معاينات دورية ميدانية لششبكة التوزيع أاسشفر عن تسشجيل 95
حالة سشرقة للمياه ع Èعدة مناطق.

أŸسسيلة :عامر ناجح

’رشش -اد
’صش Ó-ح وا إ
سش- -ط- -رت ،ج- -م- -ع -ي -ة ا إ
م -ك -تب و’ي -ة أام ال -ب -واق -يÃ ،ن -اسش -ب-ة ع-ي-د
’ضش- -ح- -ى اŸب- -ارك وك- -ك- -ل سش- -ن- -ة ،م- -ب -ادرة
ا أ
خÒي -ة ÷م -ع اÿرف -ان وذب-ح-ه-ا وت-وزي-ع-ه-ا
ع - -ل - -ى ال - -ع- -ائÓ- -ت اŸع- -وزة ع ١6 Èبلدية،
ب-ال-و’ي-ة– ،ت شش-ع-ار «ن-ف-رحوا ونفرحوهم
معانا».

كشس -ف ف -ي ه -ذإ إلإط -ار إلأم-ي-ن إل-ولئ-ي
للجمعية ،عبد إلعزيز نقاشس ،إأن إلجمعية
دإأبت على تنظيم هذه إلمبادرة إلخيرة
كل سسنة من إجل جعل هذه إلمناسسبة

للمسساهمة في هذه إلعملية.
إأشس -ار ذإت إل -مسس-وؤول ،إل-ى إأن إل-ج-م-ع-ي-ة
سستوإصسل عملية جمع إللحوم وتوزيعها
على إلفقرإء إلى ما بعد عيد إلأضسحى
لأولئك إلرإغبين في إلتصسدق باللحوم
موإزإة مع عمل إلجمعية إلمتوإصسل في
تحديد إلعائÓت إلمحتاجة وغير إلقادرة
على توفير إأضسحية للعيد.

خنشسلة :أسسكندر ◊جازي

ل -لشس -رب،مشس -ي -رة إل -ى أإن إل -م -ي -اه إل -ت-ي ي-ق-وم
إل-ب-عضس بسس-رق-ت-ه-ا م-ن شس-ب-ك-ة إل-ت-وزي-ع تشس-كل
خطرإ كبيرإ على صسحة إلموإطن بحكم أإنها
غير صسالحه لÓسستهÓك إلبشسري ،ألنها غير
م -ع -ال -ج -ة وي -ت -م م -ع -ال -ج -ت -ه -ا ع -ل -ى مسس-ت-وى
إلخزإنات.

ت -م -ك -نت مصس -ال -ح إل-وح-دة ،أإمسس ،ف-ي إح-دى
خ -رج-ات-ه-ا إل-م-ي-دإن-ي-ة إل-ت-ي ت-ن-درج ف-ي إط-ار
م -ح -ارب -ة إإليصس -الت غ -ي -ر إل -مشس-روع-ة إل-ى
منطقة معذر إلرقبة ببوسسعادة رفقة مصسالح
إل -درك إل -وط-ن-ي ،م-ن وضس-ع ح-د ل-ل-ع-دي-د م-ن
إلتوصسيÓت إلعشسوإئية كانت سسببا في حرمان اŸداومة يومي العيد من خÓل
إل -م-وإط-ن م-ن إل-حصس-ول ع-ل-ى ح-ق-ه م-ن م-ي-اه
توف ÒاŸياه الششروب للمواطن
إلشسرب ،وبحسسب إلمكلفة باإلعÓم بالوحدة
حنان عوينة فإان إلعملية أإسسفرت عن قطع 20
من جانب آإخر ،أإشسارت إلمتحدثة أإن وحدة
توصسيلة تخصس عدة فÓحين يقومون بسسقي إل-ج-زإئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه تضس-م-ن إل-م-دإوم-ة ،ي-وم-ي
إألرإضسي إلفÓحية و 30توصسيلة أإخرى غير إلعيد ،من خÓل توفير مياه إلشسرب للموإطن
شسرعية تخصس  30منزل بأانابيب ذإت قطر  26عم Óبالتوصسيات وإلتعليمات إلمسسدإت من
م -ل -م ،وك -م -ا ت -م حسسب إل -م -ت -ح-دث-ة ق-ط-ع  07طرف إلمديرية إلمركزية لÓعÓم وإلتصسال
توصسيÓت أإخرى غير شسرعية على مسستوى إل -م -ت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ج-ن-ي-د ك-ل م-رإك-ز إلسس-ت-ق-ب-ال
ط-ري-ق بسس-ك-رة يسس-ت-غ-ل-ه-ا إأصس-ح-ابها في إلبناء إل -ه -ات -ف-ي إل-ع-م-ل-ي-ات-ي أإي-ام إل-ع-ي-د لسس-ت-ق-ب-ال
إلفوضسوي ،أإين تم إتخاذ إإلجرإءإت إلقانونية إنشس-غ-الت إل-م-وإط-ن ف-ي م-ج-ال ت-وف-ي-ر إل-ماء
ضسد إألشسخاصس إلذين يقومون بسسرقة مياه إلشسروب على إعتباره من أإولويات إلمؤوسسسسة
إلشسرب وكانوإ سسببا في عدم حصسول إلموإطن إلتي تعكف دإئما عليها ،بالضسافة إلى تسسخير
ع- -ل- -ى ك- -ف- -اي- -ت- -ه م -ن م -ي -اه إلشس -رب ،وأإك -دت عدد كبير من إلعمال وإلوسسائل للتدخل في
حالة إنقطاع إلماء عن بعضس إلحياء وإلذي
إل-م-ت-ح-دث-ة أإن إل-ع-م-ل-ي-ة م-ت-وإصس-ل-ة م-ن خÓ-ل ي -ف -رضس ت -زوي -ده -ا ب -ال -م -اء ع-ب-ر إلشس-اح-ن-ات
ت-ج-ن-ي-د ج-م-ي-ع إل-وسس-ائ-ل وإإلم-ك-ان-ي-ات ألج-ل وإلصسهاريج بحكم إن إلموإطن سسيكون بحاجة
م -ح -ارب-ة إل-ظ-اه-رة وإج-ت-ث-اث-ه-ا م-ن ج-ذوره-ا كبيرة للماء يومي إلعيد.
وإخ- -ذ إل- -م -وإط -ن ح -ق -ه م -ن إل -م -اء إلصس -ال -ح
’يدز
تطالب بالتحقيق ‘ أاسشباب إاصشابته با أ

والدة الطفل بلقاسسم تسستغيث
وولÃ Úعسسكر
اŸسس ؤ

تناششد السشيدة «سس .ط « .السشلطات اÙلية Ÿعسشكر Ãا فيها وا‹ الو’ية و النائب العام،
فتح –قيق ‘ ظروف إاصشابة ابنها ج .بلقاسشم ذو  5سشنوات Ãرضس نقصس اŸناعة اŸكتسشبة‘ ،
’همال
وقت عادت فيه إا ¤الواجهة قضشية أاخرى لسشيدة حامل أاصشيبت باŸرضس بسشبب ا إ
’مومة والطفل Ãعسشكر نتيجة تلقيها لكيسس دم ملوث.
الطبي على مسشتوى مصشلحة ا أ

معسسكر :أم أ Òÿسس.

إل-دي-ن-ي-ة ف-رصس-ة لأه-ل إل-خ-ي-ر وإلإحسسان
ل- -ل- -تصس- -دق و إدخ- -ال إل- -ف -رح -ة ع -ل -ى ك -ل
إل-ع-ائÓ-ت إل-م-ح-ت-اج-ة وغ-ي-رإلقادرة على
شسرإء إأضسحية إلعيد.
إأضساف ذإت إلمصسدر في هذإ إلصسدد ،إأن
ب -رن -ام-ج إل-م-ب-ادرة مسس-ط-ر بصس-ف-ة إأول-ي-ة
ل-ذب-ح وت-وزي-ع  80إأضس-ح-ي-ة م-ن إلخرفان
وإل -ع -ج -ول ع-ل-ى إأك-ث-ر م-ن  80ع-ائ-لة تم
إحصسائها في هذإ إلشساأن عبر  16بلدية
من بلديات إلولية ،منها خاصسة عاصسمة
إل -ولي -ة ،م -وج -ه -ا ن-دإء إل-ى إأه-ل إل-خ-ي-ر

إلعدد
18018

07

أإكدت وإلدة إلطفل بلقاسسم.ج  ،أإنها لم
تعرف لحد إلسساعة أإسسباب إصسابة إبنها
بفيروسس إلسسيدإ  ،إلمكتشسف في جسسم
إلطفل إلصسغير في جوإن  2017بعد أإن
ت--ف--اق--م وضس--ع-ه إلصس-ح-ي ل-دى إصس-اب-ت-ه
ب--ال--ت--ه--اب إل--ل-وزت-ي-ن و ظ-ه-ور أإع-رإضس
إل-ح-م-ى إل-م-رت-ف-ع-ة ع-ل-ي-ه ،م-وضسحة أإن
إبنها تم ختانه في سسن  18شسهرإ عند
لم ك-ث-ي-رة
ط--ب--يب خ--اصس ،ك--م--ا ك-انت إ أ
لم
إل--ت--ردد م--ع إب--ن--ه--ا ع-ل-ى مصس-ل-ح-ة إ أ
وإلطفل لعÓجه من أإعرإضس مرضسية
كثيرإ ما تصسيب إلصسغار ،دون أإن تشسك
لطباء إلمعالجين في إصسابة
هي أإو إ أ
لمر
إلطفل بمرضس إلسسيدإ إلخبيث -،إ أ
إلذي يطرح في وإجهة إلقضسية مسسأالة
تدني إلخدمات إلعÓجية بمسستشسفيات
لط-ب-اء إل-خ-وإصس
م--عسس--ك--ر وع--ي-ادإت إ أ
لسس---ي---م---ا م---ن ح---يث إه---م--ال إل--ق--ي--ام
ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل إل-دموية للمرضسى إلمقبلين
ع--ل--ى إل--عÓ--ج ع--ل--ى إخ-تÓ-ف ف-ئ-ات-ه-م
إلعمرية .
حيث تطالب أإسسرة إلضسحية بلقاسسم ج.
من معسسكر بفتح تحقيق معمق حول
شسبهة إقترإن إصسابته باليدز مع عملية
إلختان أإو تردده على مسستشسفى معسسكر
بذكر سسÓمة أإسسرة إلضسحية وإلمقربين
م--ن--ه م--ن إل--م-رضس ،مشس-ي-رة أإن إل-وضس-ع
إل--ذي ي--ع--يشس--ه إل--ط--ف--ل إل--ب-ريء يشس-ب-ه
إلجحيم لسسيما في ظل إلتنقÓت إلتي
يسستدعيها عÓجه بولية وهرإن وفي
لدوي--ة وإن--ق--ط--اع-ه-ا ف-ي
ظ--ل غ--ي--اب إ أ
لحيان ،مضسيفة أإنها تعيشس
إلكثير من إ أ
م--أاسس--اة ح--ق--ي-ق-ي-ة وي-وم-ي-ة ن-ات-ج-ة ع-ن

مرضس فلذة كبدها وإمتناعه عن إللعب
لطفال في سسنه خوفا من إنتقال
مع إ أ
إلمرضس.

ضشحية مرضس نقصس اŸناعة اŸكتسشبة
‘ ظروف مششبوهة وغ Òمعروفة
أإما بخصسوصس إلطفل بلقاسسم ج .إلذي إنقضسى ربيع
عمره مبكرإ بسسبب إلمرضس إلخطير ،فيعتقد إنه
مصس -اب ب -السس -رط-ان ف-ق-ط-ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه ،وي-ل-ح
إل-ط-ف-ل ف-ي صس-رخ-ت-ه ل-ل-مسس-ؤوول-ي-ن ع-لى إلسسماح له
ب-الل-ت-ح-اق ب-م-ق-اع-د إل-درإسس-ة ه-ذإ إل-م-وسس-م ،دون
حرمانه من حلم مزإولة إلدرإسسة بسسبب إلمرضس.
ف -ي سس -ي -اق ذي صس -ل-ة ،وم-رت-ب-ط ب-انشس-غ-ال إل-ط-ف-ل
بلقاسسم ج .ضسحية مرضس نقصس إلمناعة إلمكتسسبة
في ظروف مشسبوهة وغير معروفة ،قالت إلطبيبة
وإلناشسطة إلجمعوية بهلول أإمينة أإنه لبد من إدماج
إلطفل بتوجيه أإوليائه إلى إلمدرسسة إلتي سسيلتحق
ب-ه-ا م-ع إل-تصس-ري-ح ب-م-رضس-ه دون ك-ت-م-ان إل-ح-ق-يقة،
ويكفي في ذلك إخطار إدإرة إلمدرسسة بإاصسابة
إلطفل من باب إلحيطة وإلحذر من إنتقال إلعدوى
ف -ي ح -الت إل -ج -روح لسس -ي-م-ا وزن-ن-ا ن-ت-ح-دث ع-ن
مصساب في سسن مبكرة و يصسعب مرإقبة تحركاته
أإثناء إللعب خاصسة ،وأإكدت إلطبيبة بهلول إمينة أإن
من أإسسباب إنتشسار إلمرضس تعود على عامل رفضس
إلمحيط إلجتماعي للمريضس بالسسيدإ  ،لسسيما
في إلحالت إلمرضسية إلتي يصسعب إلتكفل بها و
يمتنع عن عÓجها إألطباء لمجرد كشسف إلمريضس
عن إصسابته ،وهو إألمر إلذي يدفع بمرضسى إلسسيدإ
إلى تجنب إإلبÓغ عن مرضسهم فيلجؤوون إلى إخفاء
إلحقيقة خوفا من إلمرضس  -و إألمر ذإته يؤودي
إل -ى إل -ك -ارث -ة ب -ال -ن -ظ -ر إل-ى ع-ام-ل سس-ري-ة إل-ح-ال-ة
إلمرضسية إلتي يتمتع بها إلمريضس ،إإلهمال وغياب
إلتعقيم في بعضس إلعيادإت إلطبية إلجرإحية.

»æWh

إ’ربعاء  07أإوت  2019م
إلموإفق لـ  06ذي إلحجة  1440هـ

يعودون لقضصاء ألعيد ‘ جو عائلي

أŸسشافرون يششيدون بتسشهيÓت ألعبور ألششرطية Ãيناء وهرأن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أ’قتصشاد أ÷زأئري يسشجل ‰وأ سشنويا بـ  % 1,4سشنة 2018
رغم عجز ميزأن أŸدفوعات وترأجع أحتياطي ألصصرف

حقق إ’قتصشاد إلوطني ‰وإ سشنويا يقدر بـ%1،4
سشنة  2018مقابل  1 ،3سشنة  ،2017حسشب إأ’رقام
Óحصشاء.
إلتي قدمها إلديوإن إلوطني ل إ
Óحصش -اء ‘ م -نشش -ور
أإك -د إل -دي -وإن إل -وط -ن -ي ل  -إ
ب -خصش-وصش إ◊سش-اب-ات إ’ق-تصش-ادي-ة م-ن  2015إ¤
 2018أإن مؤوششر إلنمويبقى «إيجابيا» رغم إلسشياق
إ’قتصشادي إلذي “يز بعجز ‘ إ◊سشاب إ÷اري
Ÿيزإن إŸدفوعات وإنخفاضش إحتياطات إلصشرف
وترإجع ‘ مسشتوى إلنموخارج قطاع إÙروقات.
وأإضش- -اف إل- -دي- -وإن ‘ ه- -ذإ إلسش -ي -اق أإن نسش -ب -ة
إل -ن -م -ول -ل -ن -ا œإل -دإخ-ل-ي إÿام خ-ارج إÙروق-ات
–سشنت لتبلغ  %3،3سشنة  2018مقابل 1ر %2سشنة
 2017وهو»ما يششكل أإدإء جيدإ».
ع -رف إل -ن -م -وإ’ق -تصش -ادي إرت -ف-اع-ا ع-ل-ى وج-ه
إÿصش - -وصش ‘ ق- -ط- -اع إل- -زرإع- -ة ( )%5وإأ’شش -غ -ال
إل -ع -م -وم -ي -ة وإل -ب -ن -اء وإل -ري Ãا ‘ ذلك إأ’شش-غ-ال
إلعمومية إلبÎولية ( )%5 ،2وإلصشناعة (1ر.)%4
وإن - - -ت- - -ق- - -ل إل- - -ن- - -ا œإل- - -دإخ- - -ل- - -ي إÿام م- - -ن

8ر18.575م-ل-ي-ار دي-ن-ار سش-نة  2017إ0 ¤ر20.259
مليار دينار أإي بارتفاع بلغ . %9 ،1

وبلغ إلنا œإلدإخلي إÿام للنسشمة إلوإحدة
 4.080، 7دو’ر سشنة  2018مقابل 4.011 ،2
دو’ر ‘ .2017

وقدر إنكماشش إلنا œإلدإخلي إÿام سشنة 2018
بنسشبة  %7 ،6مقابل  %4 ،7سشنة .2017
أإن إŸسش -ار إإ’ي -ج -اب-ي ل-ه-ذإ إ’ن-ك-م-اشش ي-ت-ع-ل-ق
بانخفاضش إأ’سشعار إلعاŸية للمحروقات منذ سشنة
إل -ت -ي إن-خ-فضشت ق-ي-م-ت-ه-ا م-ن-ذ  2016وإرت -ف-اع ‘
إأ’سشعار سشنة  2017و.2018
وب -ل -غت صش-ادرإت إÙروق-ات  39م-ل-يار دو’ر
سشنة  2018مقابل 5ر 33مليار دو’ر سشنة  2017أإي
إرتفعت بنسشبة . %16 ،6
وإن -ت -ق -ل م -ت -وسش -ط سش -ع-ر إÿام إ÷زإئ-ري م-ن
2ر %54دو’ر للÈميل سشنة  2017إ 71 ،1 ¤دو’ر
سشنة  2018أإي نسشبة ‰وبلغت .%31 ،2

‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة

أشص-اد أŸسص-اف-رون أل-ق-ادم-ون م-ن خارج
أل -وط -ن ب -ال -ت -ك-ف-ل أ÷ي-د ب-ه-م م-ن ق-ب-ل
شص - -رط - -ة أ◊دود ع- -ن- -د وصص- -ول- -ه- -م إأ¤
أÙط -ة أل-ب-ح-ري-ة Ÿي-ن-اء وه-رأن ب-فضص-ل
أل -ت -دأب Òأل -ت -ي وف -رت -ه -ا ل -ه -م أŸصص -ال -ح
أÿاصصة.
Œل- - -ى ذلك م- - -ن خ Ó- -ل ت - -ك - -ف - -ل ج - -ي - -د
باŸسشافرين Ãحطة إلوصشول Ãيناء وهرإن
إل- -ذي- -ن ق -دم -وإ إمسش م -ن م -دي -ن -ة أإل -ي -ك -انت
(إسشبانيا) على م Ïباخرة «طاسشيلي  »2إلتي
كانت تقل  1.297رإكب من جملتهم أإعضشاء
إ÷الية إ÷زإئرية إŸقيمة ‘ إÿارج عÓوة
على  299سشيارة.
إسش-ت-حسش-ن إŸسش-اف-رون إل-ذي-ن ب-رزت ع-ل-ى
وج -وه -ه -م ع Ó-م-ات إلسش-ع-ادة ع-ن-دم-ا وط-ئت

أإقدإمهم أإرضش إلوطن إلتدإب Òإıففة من
قبل مصشالح ششرطة إ◊دود من جانب معا÷ة
إجرإءإت إلعبور ’ ،سشيما بعد مششقة إلسشفر
إلتي دإمت لسشاعات.
وق-ال أإح-د إŸسش-اف-ري-ن إ÷زإئ-ري Úم-ق-ي-م
باÿارج وإلذي  ⁄يأات للبÓد منذ أإربع سشنوإت
وجاء ليمضشي عطلة إلصشيف ومششاركة إأ’هل
عيد إأ’ضشحى « :صشدقو Êأإن إأ’مر –سشن
كثÒإ وهوجيد بالفعل».
وت -ث -م-ي-ن-ا ل-ل-م-ج-ه-ودإت إŸب-ذول-ة م-ن ق-ب-ل
أإع - -وإن شش- -رط- -ة إ◊دود وإ÷م- -ارك ،أإع- -رب
زوج ‘ Úتصشريح ل/وأإج أإن «–سشن معا÷ة
إلعبور باتت بارزة ’ سشيما من جانب تخفيف
إإ’جرإءإت وÃهنية عالية».
وب -دوره أإشش -ار مسش -ؤوول إÙط -ة إل -ب-ح-ري-ة

Ÿي- -ن -اء وه -رإن إ ¤أإن م -ع -ا÷ة وصش -ول ه -ذه
إلرحلة إلتي تضشم عدد هائل من إŸسشافرين
وإلسشيارإت “ت ‘ فÎة زمنية  ⁄تتجاوز
«سش -اع -ة ونصش -ف» م -ع -تÈإ ع -م -ل -ي -ة إل -ت -ك -ف -ل
ب- -اŸسش- -اف- -ري- -ن ‘ ظ- -رف وج- -ي- -ز «ب- -ال -رق -م
إلقياسشي».
ي -ذك -ر أإن مصش -ال -ح أإم -ن و’ي -ة وه -رإن ق -د
نظمت هذه إ÷ولة إŸيدإنية للصشحافة وإلتي
ع -رفت حضش -ور ع -م -ي -د أإول ل -لشش-رط-ة ÿضش-ر
ديابة رئيسش مصشلحة إلفرقة إأ’و ¤للششرطة
إلبحرية Ÿيناء وهرإن وإطارإت ﬁلية من
إلششرطة للوقوف عند تدإب Òتأام Úوتسشهيل
إج -رإءإت ع -ب -ور إŸسش -اف -ري -ن ع -ل -ى مسش-ت-وى
إÙط-ة إل-ب-ح-ري-ة وإل-ت-ي تشش-ه-د ح-رك-ة كبÒة
خÓل موسشم إ’صشطياف.

عيد أأ’ضشحى 64 :أألف تاجر لضشمان أŸدأومة
كشص - -ف وزي - -ر أل - -ت- -ج- -ارة،
سص- - - - -ع- - - - -ي - - - -د ج Ó- - - -ب ،أمسس
ب-ا÷زأئ-ر ،ع-ن ق-ي-ام أل-وزأرة
ب -تسص-خ Òم-ا ي-ق-ارب  64ألف
ت-اج-ر ع-ل-ى أŸسص-توى ألوطني
لضص-م-ان م-دأوم-ة ي-وم-ي ع-يد
’ضصحى أŸبارك ،مضصيفا أن
أ أ
مصصالح ألوزأرة بصصدد أطÓق
ت- -ط- -ب- -ي- -ق إأل -كÎو Êيسص -م -ح
Ãرأف-ق-ة أŸوأط-ن Úل-ت-حديد
أÓÙت وأıاب- -ز أŸف- -ت -وح -ة
ي -وم -ي أل -ع-ي-د ع-ل-ى أŸسص-ت-وى
ألوطني.
قال إلوزير خÓل لقاء تششاوري
وت- -ق- -ي- -ي- -م- -ي ج- -م- -ع- -ه Ãم -ث -ل -ي
إ÷م-ع-ي-ات إŸه-ن-ي-ة ل-لتجار وكذإ
‡ث - -ل - -ي ج - -م - -ع- -ي- -ات ح- -م- -اي- -ة
إŸسشتهلك أإنه ” تسشخ63.990 Ò
تاجر على إŸسشتوى إلوطني ،من
بينهم  40.491تاجر موإد غذإئية
ع- -ام- -ة وخضش- -ر وف -وإك -ه و5.695
ﬂب -زة وك -ذإ  20.059ت-اج-ر من

ﬂت- -ل- -ف إل- -نشش- -اط -ات إ’خ -رى،
مششÒإ إ ¤أإنه ” تسشجيل إرتفاع
بنسشبة  26باŸائة مقارنة بالسشنة
إل- -ف- -ارط- -ة ‘ ع- -دد إŸدإوم- -ات
إŸرتقبة.
وب- - -خصش- - -وصش إŸت- - -ع - -ام - -لÚ
إ’ق-تصش-ادي Úوووح-دإت إإ’ن-ت-اج،
ق -ال إل -وزي -ر إن -ه ” Œن -ي -د 150
وحدة إ’نتاج إ◊ليب و 284وحدة
من إŸطاحن و 40وحدة إ’نتاج
إŸي- -اه إŸع- -دن- -ي -ة و 474وحدة
إ’نتاج ﬂتلف إلسشلع إ’خرى.
وبالنسشبة ıتلف إŸسشاحات
إلتجارية ومرإكز إلتسشوق إلكÈى،
إكد إلوزير إنها سشتكون مفتوحة
إبتدإء من ظهÒة إليوم إ’ول من
إل -ع -ي -د ،مششÒإ إ ¤ت -زإم -ن ع -ي-د
إأ’ضش- -ح- -ى إŸب -ارك م -ع ع -ط -ل -ة
ن -ه -اي -ة إ’سش-ب-وع ه-ذه إلسش-ن-ة ،م-ا
يتطلب تعزيز إŸدإومات خÓل
كل هذه إأ’يام.
وŸرإقبة مدى ضشمان مدإومة

يومي عيد إأ’ضشحى ،قال إلوزير
إنه ” Œنيد  2.222عون مرإقبة
ت- -اب- -ع Ÿصش- -ال- -ح وزإرة إل- -ت -ج -ارة
سش- -يسش -ه -رون ع -ل -ى م -دى إل -ت -زإم
إل- - -ت- - -ج- - -ار ووح- - -دإت إإ’ن- - -ت- - -اج
باŸدإومة إلتي “ثل ضشمان إ◊د
إ’دنى من إÿدمات إلتي تسشمح
ل-ل-م-وإط-ن ب-اق-ت-ن-اء ضش-رورياته ‘
هذه إلفÎة.

«أسشوأق» ..تطبيق
إألكÎو Êلتحديد
أÓÙت وأıابز
أŸدأومة
من جهة أإخرى ،كششف إلسشيد
جÓب أإن مصشالح إلوزإرة بصشدد
إط Ó-ق ت -ط-ب-ي-ق إل-كÎو Êيسش-م-ى
«أإسش- -وإق» يسش- -م- -ح Ãرإف- -ق -ة ك -ل
إŸوإط- -ن Úل- -ت- -ح -دي -د إÓÙت

وإıابز إŸفتوحة يومي إلعيد
ع-ل-ى إŸسش-ت-وى إل-وط-ن-ي ،مضشيفا
إن إلتطبيق سشيكون متوفر عÈ
إل -ه -وإت -ف إإ’ل -كÎون -ي -ة ويسش -م -ح
ب -ت -ح -دي -د إسش -م إل -ت-اج-ر إŸع-ن-ي
ب -اŸدإوم -ة وع -ن -وإن ﬁل-ه وك-ذإ
إلتبليغ عنه من قبل إŸوإطن‘ Ú
حالة ما  ⁄يلتزم Ãدإومته.
وم -وإزإة م -ع إل -ت-ط-ب-ي-ق ،ي-وف-ر
إŸوق- - - - -ع إإ’ل- - - - -كÎو Êل - - - -وزإرة
إل -ت -ج -ارة ،حسشب إل -وزي -ر ،خ -ان -ة
خ- -اصش- -ة Ãدإوم- -ة ي- -وم- -ي ع -ي -د
إأ’ضش- -ح -ى ،تسش -م -ح ل -ل -م -وإط -نÚ
Ãع - - -رف - - -ة إÓÙت وإıاب- - -ز
إŸف -ت -وح -ة ي -وم -ي إل -ع -ي -د ع -ل -ى
إŸسشتوى إلوطني وكذإ إلتبليغ عن
إıال - -ف ،ÚمششÒإ إن- -ه سش- -ي- -ت- -م
إلقيام بحملة إعÓمية وإششهارية
عﬂ Èت - -ل- -ف وسش- -ائ- -ل إإ’عÓ- -م
إبتدإء من يوم إÿميسش للتعريف
ب- - -ه- - -ذه إÿدم - -ات وإب Ó- -غ - -ه - -ا
للموإطن.Ú

دعت إأ ¤إأزألة ﬂلفات بيع أŸوأشصي

وزأرة ألبيئة تطالب ألو’ة من أجل أ◊فاظ على أÙيط
دعت وزأرة أل - -ب - -ي - -ئ - -ة وأل - -ط - -اق - -ات
أŸتجددة ‘ بيان لها ،أمسس ،كافة ألو’ة
ع Èكل و’يات ألوطن أ ¤تسصخ Òكل
أ’م-ك-ان-ي-ات وأل-وسص-ائل أŸتاحة للتدخل
فور أ’نتهاء من شصعÒة نحر أ’ضصاحي
‘ صصبيحة يوم ألعيد.
«يتطلب عيد إأ’ضشحى إŸبارك ترتيبات
م-ن شش-أان-ه-ا إل-ت-ك-ف-ل ق-ب-ل وأإث-ن-اء وب-ع-د ع-م-لية
إل -ن -ح-ر وإزإل-ة ك-ل إل-ن-ق-اط إلسش-ودإء إÎŸت-ب-ة

عنها،للوقاية من أإي أإخطار وإ◊فاظ على
إÙيط»،يضشيف إلبيان.
وششددت إلوزإرة ‘ بيانها على «ضشرورة
إزإلة كل آإثار وﬂلفات نقاط بيع إŸاششية
وإعادة إ’عتبار لهذه إŸوإقع بتنظيفها ورششها
باŸبيدإت ومزيل إلروإئح».
كما توصشي إلوزإرة بإازإلة آإثار إلدماء ‘
إأ’ماكن إلتي يتم فيها ذبح إأ’ضشاحي وكذإ
مذإبح إلبلديات إلتي سشتعرف إقبا’ كبÒإ ‡ا

يتطلب عناية خاصشة مثل إلرشش باŸبيدإت
أإوÃادة إ÷Ã ،Òا ‘ ذلك ك - - -ل إŸصش- - -ب- - -ات
إلنهائية للمياه إ◊ضشرية إŸسشتعملة.
وخلصش إلبيان إ ¤أإن «هذه إلعملية تتطلب
تسشخ Òمكاتب حفظ إلصشحة وتسشخ Òكافة
إلوسشائل إŸتاحة وإلتجنيد إلتام لكافة طاقات
إÛت -م -ع إŸد Êضش -م -ن م -ن -ظ -ور تضش -ام -ن-ي
وتشش- -ارك- -ي إ’“ام ف -رح -ة إل -ع -ي -د ‘ ظ -روف
صشحية وبيئية سشليمة ».

أصصدرت ‘ حقهم جميعا أوأمر إأيدأع

توقيف  03أأششخاصص أأحدهم مسشبوق قضشايا بجيجل
“ك -ن ع -ن -اصش -ر ف -رق -ة إل -ب -حث وإل -ت-دخ-ل
إلتابعة للمصشلحة إلو’ئية للششرطة إلقضشائية
بأامن جيجل ،خÓل إأ’سشبوع إأ’ول من ششهر
ج -وي-ل-ي-ة إŸنصش-رم م-ن ت-وق-ي-ف  03أإششخاصش
تÎإوح أإعمارهم ب 28 Úو 36سشنة أإحدهم
مسش- -ب- -وق قضش -ائ -ي -ا وم -ط -ل -وب ل -دى إ÷ه -ات
إلقضشائية.
ت -ورط -وإ ‘ قضش -اي -ا ج -ن -ائ -ي -ة ت -ع -ل -قت ‘

›ملها بقضشايا إ◊صشول وإلششرإء قصشد بيع
إıدرإت ب- -ط -ري -ق -ة غ Òمشش -روع -ة ،ح -م -ل
سشÓح أإبيضش من إلصشنف إلسشادسش «سشك»Ú
بدون مÈر ششرعي ،إŸتاجرة ‘ إŸششروبات
إلكحولية بدون رخصشة ” ،على إثرها حجز
كمية من إıدرإت قدر وزنها إإ’جما‹ بـ
200غرإم  60 ،قرصش من إŸؤوثرإت إلعقلية
و 530وح -دة م-ن إŸشش-روب-ات إل-ك-ح-ول-ي-ة م-ن

ﬂت -ل -ف إأ’ن -وإع وإأ’ح -ج -ام  ،ب -اإ’ضش-اف-ة إ¤
مبالغ مالية قدر ›موعها بـ 27300,00دج
من عائدإت ترويج إıدرإت وإŸششروبات
إلكحولية ،بعد إسشتكمال إإ’جرإءإت إلقانونية
ضشدهم ” تقدÁهم أإمام إ÷هات إلقضشائية
إıتصش -ة وإل-ت-ي أإصش-درت ‘ ح-ق-ه-م ج-م-ي-ع-ا
أإوإمر إيدإع إ◊بسش Ãؤوسشسشة إعادة إلÎبية.

جيجل :خالد العيفة

حجز  30كلغ من ألكيف وتوقيف  40ششخصشا على م Ïقوأرب
‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت
مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  05أإوت
 2019بتمÔإسشت/ن.ع ،6.سشتة ( )06منقبÚ
عن إلذهب وحجزت ( )04مولدإت كهربائية
ومركبت )02( Úرباعيتي إلدفع وآإلت)02( Ú
لتكسش Òإ◊جارة.
من جهة أإخرى ،ضشبط حرإسش إلسشوإحل،

ب -ع“ Úوشش-نت/ن.ع )30 ( ،2.ك -ي-ل-وغ-رإم م-ن
إلكيف إŸعالج ‘ ،ح Úأإحبطوإ ﬁاو’ت
هجرة غ Òششرعية لـ( )40ششخصشا كانوإ على
م Ïق -وإرب ت -ق -ل -ي -دي -ة إلصش-ن-ع ب-ك-ل م-ن عÚ
“وششنت/ن.ع 2.وعنابة/ن.ع.5.

ق.و

حول أ◊ادث أŸروري بالعرأعÒ

أرتفاع عدد ألضشحايا إأ 13 ¤قتي Óبسشطيف
سش -ج -لت ،صش -ب -ا ح إمسش إل -ث Ó-ث -اء ،إل -وف -اة
إلثالثة عششر للحادث إأ’ليم إلذي وقع ،بدإية
إأ’سش -ب -وع إŸاضش -ي ،ب Úسش-ط-ي-ف وإل-ع-ل-م-ة ‘
إŸكان إŸسشمى إلعرإع ،Òب Úحافلة لنقل
إŸسشافرين متجهة إ ¤مدينة ششلغوم إلعيد
وشش- -اح -ن -ة م -ق -ط -ورة،وإل -ذي خ -ل -ف وف -اة 11
ششخصشا ‘ ع ÚإŸكان وجرح  15إخرين.
إلوفاة إأ’خÒة هي ’مرأإة تطلبت حالتها

نقلها إ ¤قسشم جرإحة إأ’عصشاب باŸسشتششفى
إ÷امعي سشعادنة عبد إلنور بسشطيف ،لكنها
ل -ف -ظت أإن -ف -اسش-ه-ا إأ’خÒة لصش-ع-وب-ة إ’صش-اب-ة
،وهذإ بعد  3إيام من وفاة أإخرى ،لÒتفع
إل- - -ع- - -دد إ 13 ¤ق - -ت - -ي  ‘ Ó- -ه- -ذإ إ◊ادث
إأ’ل -ي -م،ف -ي -م -ا ت-ب-ق-ى ح-ا’ت أإخ-رى وضش-ع-ي-ه-ا
مسشتقرة باŸسشتششفى لتلقي إلعÓج إلÓزم.

سسطيف:نورالدين بوطغان

تسصجيل  6حوأدث مرور ‘ يوم وأحد

مصشرع ششاب Úوجرح آأخرين ‘ حوأدث مرور بباتنة
سص- -ج- -لت مصص- -ال- -ح أ◊م- -اي- -ة أŸدن -ي -ة
ب - -و’ي- -ة ب- -ات- -ن- -ة ،خÓ- -ل ألـ 24سصاعة
أŸاضص-ي-ة  6ح -وأدث م-رور م-ن-ه-ا ح-ادث-ي
‡ي -ت Úب -ك -ل م-ن ب-ل-دي-ة ع Úأل-ت-وت-ة،
وج -م -ورة ب -بسص -ك -رة خ -ل -ف-ا  03جرحى
وقتيل ،Úوقد تدخلت أŸصصالح ألعملية،
إأثر حادث مرور ‡يت “ثل ‘ أنحرأف
وأنقÓب سصيارة ،بالطريق ألوطني رقم
 03ب-ال-ن-قطة ألكيلومÎية  223ببلدية
ع Úألتوتة.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
وقد خلف إ◊ادث إأ’ليم مصشرع ششاب يبلغ
من إلعمر  20سشنة وإصشابة مرإفقه إلبالغ من
إلعمر  24سشنة بإاصشابات متعددة ،مع –طم
كلي للسشيارة .وبعد إ“ام إ’إجرإءإت إلقانونية
إلÓزمة Ãعية أإفرإد إلدرك إلوطني ” نقل
ج -ث -ة إلضش -ح -ي -ة إأ’ول م -ن ط -رف إسش -ع -اف-ات

إ◊ماية إŸدنية إ ¤مصشلحة حفظ إ÷ثث
Ãسش -تشش -ف -ى ع Úإل -ت -وت-ة ‘ ح ” Úإسش-ع-اف
وإج Ó- -ء إلضش - -ح - -ي - -ة إل - -ث - -ا Êإ ¤مصش- -ل- -ح- -ة
إ’سشتعجا’ت بنفسش إŸسشتششفى.
كما تدخلت إلوحدة إلثانوية منعة بالطريق
إلوطني  87بالنقطة إلكيلومÎية  ،118باŸكان
إŸسش -م -ى ب -ن-ي سش-ويك ب-ل-دي-ة ودإئ-رة ج-م-ورة
و’ية بسشكرة ،على إثر حادث مرور ‡يت
“ثل ‘ إنحرإف وإنقÓب سشيارة  ،وسشقوطها
‘ وإد صشخري جاف ،حيث خلف إ◊ادث
إأ’ل- -ي- -م م- -ق- -ت -ل شش -اب ي -ب -ل -غ م -ن إل -ع -م -ر 27
سشنة،وإصشابة ششاب Úآإخرين مرإفقيه يبلغان
على إلتوإ‹  20و 28سشنة ‘ ع ÚإŸكان،
تعرضشا إ’صشابات خطÒة وقد ” نقل جثة
إلضش -ح -ي -ة إ ¤إŸؤوسشسش -ة إل -ع-م-وم-ي-ة ل-لصش-ح-ة
إ÷وإرية جمورة ‘ ح ” Úإسشعاف وإجÓء
إلضشحايا إآ’خرين إ ¤مصشلحة إ’سشتعجا’ت
ب -ن -فسش إŸؤوسشسش -ة .ه -ذإ وب -اشش -رت إŸصش-ال-ح
إıتصشة فتح –قيق ‘ هذه إ◊وإدث.

‘ آأخر حصصيلة سصجلتها أ◊ماية أŸدنية

 24مصشابا ‘  15حادث مرور بÈج بوعريريج
أحصصت مصصالـح أ◊ماية
أŸدن- - -ي- - -ة ‘ ح - -وأدث أŸرور
ع Èإأق- - -ل- - -ي- - -م و’ي - -ة ب - -رج
ب -وع -ري -ري -ج خ Ó-ل أل-فÎة
أŸمتدة من  01أ 04 ¤أوت
 15ح -ادث م -رور م -ت-ف-رق-ة
خ- -ل -فت  24مصص - - -اب  ،ك- - -ل
أŸصص - - - -اب Úق - - - -دمت ل- - - -ه- - - -م
’ول-ي-ة ‘ عÚ
’سص -ع-اف-ات أ أ
أ إ
أŸك - -ان و” إأج Ó- -ئ - -ه- -م م- -ن
ط- -رف إأسص- -ع -اف -ات أ◊م -اي -ة
أŸدنية أﬂ ¤تلف أŸصصالح
’سصتشصفائية ألقريبة .
أ إ
ه- - -ذإ وسش- - -ج - -لت إ◊م - -اي - -ة
إŸدنية أإول أإمسش تدخل للوحدة
إلثانوية لدإئرة بئر قاصشد علي
ع- -ل -ى إث -ر ح -ادث م -رور خ -طÒ
“ثل ‘ إصشطدإم ب ÚسشيارتÚ
بالطريق إلوطني رقم  05إمام

ﬁط - - -ة إÿدم- - -ات بسش- - -ي- - -دي
إم - -ب - -ارك  ،إ◊ادث خ - -ل - -ف 06
مصشاب Úأإعمارهم تÎإوح ب06 Ú
سش-ن-وإت و 46سش-ن-ة  ،إصش-اب-ات-هم
متفاوتة إÿطورة  ،قدمت لهم
إإ’سش - -ع - -اف - -ات إأ’ول- -ي- -ة ‘ عÚ
إŸكان ،و” إجÓئهم من طرف
إإ’سش -ع -اف -ات إ ¤ع -ي-ادة سش-ي-دي
إمبارك.

...حريق Úيلتهمان 50
هكتارأ من ألغابات
’ ت - -زإل إ◊رإئ - -ق ت- -ل- -ت- -ه- -م
إل - -ه - -ك - -ت - -ارإت م - -ن إل - -غ- -اب- -ات
وإ◊صشيدة بو’ية برج بوعريريج
منذ بدإية فصشل إ◊ر  ،حيث
تدخلت إلوحدة إلثانوية لدإئرة
م- -نصش- -ورة غ -رب إل -و’ي -ة أ’ج -ل

حريق أإششجار مثمرة وت Íبقرية
ل -ع -رإف ب -ل -دي -ة ب-ن دإود أإقصش-ى
غ -رب و’ي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري-ج ،
حيث “ت إلسشيطر على إ◊ريق
وإخماده ﬂ،لفا إحÎإق حوإ‹
 81ششجرة مثمرة و 620رزمة تÍ
ب- - -اإ’ضش- - -اف- - -ة إأ’ى  01هكتار
حششائشش يابسشة و” إنقاذ باقي
إأ’ششجار ومسشاكن ›اورة.
ك- -م -ا ت -دخ -لت ذإت إل -وح -دة
بنفسش إŸنطقة مدعومة بفرقة
إل -رت -ل إŸت -ح -رك أ’ج-ل ح-ري-ق
غ- -اب- -ة ب -غ -اب -ة ب -ن -ي وق -اق ح -وز
بلعباسش ببلدية حرإزة  ،وإلذي
أإخمد ﬂلفا إحÎإق حوإ‹ 50
ه-ك-ت-ار م-نها  05ه-ك-تار صشنوبر
ح- -ل- -ب- -ي  40 ،ه-ك-ت-ار أإح-رإشش
وحلفاء  05 ،هكتار إدغال وإكليل
إ÷بل.

من مراسسلينا

أأ’ربعاء  07أأوت  2019م
ألموأفق لـ  06ذي ألحجة  1440ه ـ

بفعل تأاخر أاشسغال إا‚از ا÷سسر

ازدحام مروري رهيب Ãحور الدوران ب Úتيبازة وشسنوة

ن
سس

يشسهد ﬁور الدوران الرابط ب Úمدينتي
ت - -ي - -ب - -ازة وشس - -ن - -وة م- -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق م- -وسس- -م
الصس -ط-ي-اف ازدح-ام-ا م-روري-ا ره-ي-ب-ا ب-ف-ع-ل
تأاّخر أاشسغال ا‚از ا÷سسر العلوي من جهة،
وت -واف -د أاع -داد ك-بÒة م-ن اŸصس-ط-اف Úع-ل-ى
اŸنطقة من جهة أاخرى.

تيبازة :علي ملزي

وي -ب -ق -ى أل -ع -ائ -ق أأ’ك -ب-ر أل-ذي سض-اه-م بشض-ك-ل
م-ب-اشض-ر ف-ي ك-ث-اف-ة أ’زدح-ام أل-م-روري ت-أاخر
أشض -غ -ال أن -ج-از أل-جسض-ر أل-ع-ل-وي أل-رأب-ط ب-ي-ن
ألطريق ألسضريع وألطريق ألو’ئي رقم 129
أل -ع-اب-ر ل-م-ن-ط-ق-ة شض-ن-وة وه-و أل-مشض-روع أل-ذي
ت -أاخ -ر ع -ن م -وع -د تسض -ل -ي-م-ه أ’ك-ث-ر م-ن سض-ن-ة
أ’سضباب متعّددة إأ’ أأّن مسضؤوولي شضركة صضابطا
ألمتخصضصضة في ألجسضور وألطرق كانوأ قد
قّدموأ وعودأ ’ رجعة فيها للجهات ألمعنية

م -ف -اده -ا أن -ه -اء أأ’شض-غ-ال ق-ب-ل ح-ل-ول م-وسض-م
أ’صض -ط -ي -اف أل -ح -ال -ي ،إأ’ أأّن أل -وع-ود ب-ق-يت
وعودأ ’ غير ولم تتمكن ألشضركة بعد من
إأتمام أأ’شضغال ألتي ’ تزأل جارية على قدم
وسضاق

وبوتÒة متباطئة.
ك -م-ا سض-اه-م ت-م-وق-ع م-ح-ط-ة خ-دم-ات أل-وق-ود
بجوأر ألمحور ألدورأني في جلب ألمزيد من
ألمركبات ألى عين ألمكان مما زأد ألطين بّلة
وأأسضهم بشضكل مباشضر في مضضاعفة أ’زدحام
ألمروري ،بحيث تعتبر ذأت ألمحطة مركزأ
ج-ه-وي-ا ل-ت-زوي-د ألسض-ي-ارأت أل-مسض-ت-ع-ملة لوقود
ألبنزين بتجهيزأت ألغاز ألمميع ومن ثمّ فقد
تحّولت ألمحطة إألى مقصضد أ’عدأد هائلة من
أل-م-رك-ب-ات أل-ت-ي ت-ج-ب-ر ع-ل-ى أسض-تعمال محور

أل-دورأن أل-م-ؤودي أل-ى شض-ن-وة ل-م-غ-ادرة أل-م-كان
وفقا لمقتضضيات مخطط ألمرور ألمحلي.
على صضعيد آأخر ،تعتبر منطقة شضنوة ألسضاحرة
مقصضدأ مفضض Óآ’’ف ألعائÓت وألجمعيات
ألرأغبة في أ’صضطياف وهي ألعائÓت ألتي
تلتحق بالمنطقة عن طريق محور ألدورأن
لشضنوة مجبرة أأ’مر ألذي أأسضهم بفعالية في
زي -ادة أل -ح -رك -ة أل -م -روري -ة وت-طّ-ور أ’زدح-ام
ألمروري ألى وضضع ’ يطاق’ ،سضيما خÓل
أأي -ام ن -ه -اي -ة أأ’سض -ب -وع ،ل-ي-ب-ق-ى أن-ه-اء مشض-روع
ألجسضر ألحل ألوحيد
وأأ’م -ث -ل ل -ت -ج -اوز ه -ذأ أل -وأق -ع أأ’ل -ي-م أل-ذي
أم -ت -عضس م -ن -ه م -ج -م -ل مسض -ت-ع-م-ل-ي أل-م-ح-ور
أل -دورأن -ي ،أأ’م -ر أل -ذي ي -ب -ق -ى أأم  Ó-ق -ائ-م-ا
لمسضتعملي ألطريق وألسضلطات ألمحلية على
حّد سضوأء.

مراكز ومعاهد التكوين ببلعباسس تتكّيف مع السسوق:

 11تخصسصسا تكوينيا جديدا –سسبا لدورة سسبتمÈ
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حملة –سسيسسية ◊ماية شسبكات
الصسرف الصسحي خÓل العيد

أاط -ل -قت وح-دة ب-ات-ن-ة ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي
ل-ل-ت-ط-ه Òح-م-ل-ة ولئ-ي-ة ذات م-نفعة عامة،
لضس-ح-ى– ،ت شس-ع-ار
وذلك Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-د ا أ
«ح -اف-ظ-وا ع-ل-ى شس-ب-ك-ات الصس-رف الصس-ح-ي»،
خ -اصس -ة وأان -ه يسس -ج-ل وم-ع ك-ل ع-ي-د أاضس-ح-ى
ح -الت انسس -داد ‘ ق -ن -وات الصس -رف الصس-ح-ي
لضس-اح-ي ‡ا
ج-راء رم-ي اŸواط-ن Úل-ب-ق-اي-ا ا أ
يؤودي إا ¤حدوث فيضسانات وانتشسار الروائح
الكريهة.

باتنة :حمزة Ÿوششي

’لية ألتي يضضعها
ترأفق هذه ألحملة ،أ آ
ألديوأن ألوطني للتطهير في كل أحتفال
بهدف وضضع حّد للمشضاكل ألكبيرة ألتي
ت--ؤوث--ر ع--ل--ى شض--ب--ك--ات ألصض--رف ألصض--ح--ي
ومحطات ألتطهير ،بسضبب ألنفايات ألتي
ي--ل--ق-ي-ه-ا ب-عضس أل-م-وأط-ن-ي-ن م-ب-اشض-رة ف-ي
شضبكات ألصضرف ألصضحي حسضبما أأفادت
’عÓم وأ’تصضال لذأت ألوحدة،
به خلية أ إ
في بيان إأعÓمي تلقت «ألشضعب» نسضخة
منه.
وفصضلت ألوحدة في طبيعة ونوعية بقايا
’ضضاحي ألتي يرميها ألموأطنون وتسضبب
أ أ
أنسض--دأدأ ك--ل--ي--ا ل--ل--ب--ال--وع-ات ف-ي أل-ق-رون
وألسض--اق--ي--ن أأو ألصض--وف ،وأل--ت--ي ’ ي-م-ك-ن
إأدخالها في شضبكات ألصضرف ألصضحي أأو
’ن هذه
إألقاؤوها في ألمحيط ألطبيعي ،أ
’ن-اب-يب وف-ي
أل--ن--ف--اي-ات تسض-بب أنسض-دأد أ أ
’ح---ي---ان ،تسض---بب ف---يضض--ان م--ي--اه
ب---عضس أ أ
ألصض--رف ألصض--ح--ي ف--ي ب--عضس أل-م-ن-اط-ق،
ومشضاكل في محطات ألتطهير.
وح-ثت أل-وح-دة أل-م-وأط-ن-ي-ن ع-لى ضضرورة
تجنب إألقاء هذه ألنفايات في ألمجاري
وكذأ أ’متناع عن رفع أأغطية ألبالوعات
وذلك ب--وضض--ع-ه-ا ف-ي أأك-ي-اسس ورم-ي-ه-ا ف-ي

أل----م---زأب---ل أل---ع---م---وم---ي---ة أأو أل---فضض---اءأت
أل-م-خصضصض-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة خÓل يومي ألعيد،
خاصضة وأأن ذأت مصضالح ألديوأن ألوطني
للتطهير قامت عبر عمالها بتوزيع أأكياسس
ألقمامة وألمطويات ،وذلك على مسضتوى
’سض-وأق
م--ح--ط--ات أل-وق-ود وأل-م-حÓ-ت وأ أ
’م-اك-ن أل-ت-ي
وأل--فضض--اءأت أل--ع--م--وم--ي-ة وأ أ
تعرف أإقبا’ للسضكان كبير.
وأأوضضحت وحدة باتنة أأن وحدأت ألديوأن
سض--تسض--ه--ر ع--ل--ى ضض--م--ان أل--ع--م--ل أل--دأئ--م
وأل--مسض--ت--م-ر ب-م-رأق-ب-ة م-ح-ط-ات تصض-ف-ي-ة
ألمياه ألمسضتعملة وألتدخل ألفوري على
مسض--ت-وى شض-ب-ك-ات ألصض-رف ألصض-ح-ي ،ك-م-ا
سض-ت-ت-خ-ذ ك-ل أ’ح-ت-ي-اط-ات ألÓ-زم-ة طيلة
أأيام ألعيد.
ه--ذأ وك--ان م--دي--ر أل--وح--دة ألسض--ي-د ع-م-ر
ب---ل---ف---رح---ي ق---د وج--ه ع--دة رسض--ائ--ل ف--ي
م-ن-اسض-ب-ات م-خ-ت-ل-ف-ة ي-وصض-ي أل-م-وأط-ن-ي-ن
بضض--رورة أل--ت--ح--ل--ي ب-السض-ل-وك أل-حضض-اري
’ضضاحي في قنوأت
وعدم رمي بقايا أ أ
ألصضرف ألصضحي وألتي تسضيء إألى أأنظمة
ألصضرف ألصضحي ،مما يؤوثر على ألصضحة
ألعمومية خاصضة وأأننا في فصضل ألصضيف.
ك-م-ا ي-ح-رصس أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-هير
بباتنة على ألتوأجد ألميدأني لعماله في
مختلف ألمنسضبات وفي كل فصضول ألسضنة
ع--ل--ى أل--ت--حسض-يسس ب-ال-مشض-اك-ل أل-م-ح-ت-م-ل
ح---دوث---ه---ا م---ن خÓ---ل رم---ي م---خ---ت---ل--ف
أل----فضضÓ----ت دأخ---ل ب---ال---وع---ات ألصض---رف
ألصض---ح---ي ،ح---يث تّ---م تسض---ج---ي---ل ت---رأج--ع
وأن--خ-ف-اضس ف-ي ع-دد أل-م-وأط-ن-ي-ن أل-ذي-ن
’وسضاخ وألقمامة وألفضضÓت في
يرمون أ أ
أل----ب---ال---وع---ات ذلك ب---فضض---ل أل---ح---مÓ---ت
’عÓمية.
ألتحسضيسضية سضوأء ألميدأنية أأو أ إ

يحدث بالعاصسمة

 23عائلة تنتظر اإلفراج عن الطعون منذ 5
سسنوات بالرايسس حميدو:

ت-ن-ت-ظ-ر أازي-د من  23ع-ائ-ل-ة الفراج عن
ن -ت -ي -ج -ة ال -ط-ع-ون ال-ت-ي ت-ق-دمت ب-ه-ا م-ن-ذ 5
سس -ن -وات ت -ق -ري -ب -ا ،ب -ع -دم -ا ” اقصس -ائ-ه-م م-ن
ع -م-ل-ي-ات اع-ادة اسس-ك-ان ال-ع-ائÓ-ت ال-ق-اط-ن-ة
بالبيوت الهشسة ،خاصسة سسكان القلعة بحي
 17سس -ع -ي -د ت -واف -ديت ب -ال -رايسس ح -م -ي -دو
اŸصسنفة ضسمن اÿانة ا◊مراء.

ا÷زائر :سشارة بوسشنة

حملت مدونة لدورة سسبتم Èالتكوينية
لنطÓق اŸوسسم
 11تخصسصسا جديدا –سسبا إ
ال-ت-ك-وي-ن-ي ا÷دي-د بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،وهي
” إادراجها وفق اŸتطلبات
التخصسصسات التي ّ
الراهنة ،ما سسيسساهم ‘ تدعيم التخصسصسات
اŸوج-ودة وت-وسس-ي-ع ال-ف-رصس للشسباب الراغب
‘ ا◊صسول على مهن مسستقبلية.

غ  .ششعدو

أأفاد لخضضر شضريقي رئيسس مصضلحة ألتكوين
بمديرية ألتكوين وألتعليم ألمهنيين بإادرأج 11
تخصضصضا جديدأ عبر عدد من مرأكز ومعاهد
أل- -ت- -ك -وي -ن أل -م -ه -ن -ي ،ح -يث ت -ت -م -اشض -ى ه -ذه
أل -ت -خصضصض -ات وف -ق م -ت-ط-ل-ب-ات سض-وق ألشض-غ-ل
بالو’ية ،وهي ألتخصضصضات ألتي تخدم ألتنمية
ألمحلية وتهدف أأسضاسضا إألى أإ’سضتثمار في
عنصضر ألشضباب وموأكبة ألرهانات أإ’قتصضادية
ألحالية ،حيث تم ألتركيز على ألتخصضصضات
ألفÓحية بالنظر إألى طابع ألو’ية ألفÓحي

وك-ذأ ت-خصضصض-ات أل-ب-ن-اء وأأ’شض-غ-ال أل-ع-مومية
وهي ألقطاعات ألتي تعاني من نقصس أليد
أل -ع -ام -ل -ة أل -م -ؤوه -ل -ة ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن ك-ون-ه-ا
ألمحرك أأ’سضاسضي للتنمية ألمحلية .ومن بين
ه -ذه أل-ت-خصضصض-ات ت-خصضصس ت-رب-ي-ة أل-خ-ي-ول،
ت -خصضصس أل-ن-ب-ات-ات أل-ط-ب-ي-ة وأل-ع-ط-ري-ة ع-ل-ى
مسضتوى مركز ألتكوين ألمهني ببلدية بلعربي،
ب-اع-ت-ب-اره م-رك-زأ م-ت-خصضصض-ا ف-ي أل-ت-ك-وي-ن-ات
أل -ف Ó-ح -ي -ة ،ت -خصضصس أل -ت -جصض -يصس وت-رك-يب
ألصض-ف-ائ-ح أل-جصض-ي-ة ب-م-ع-هد ألذكور ،تخصضصس
رسض- -م أل- -درأسض- -ات ف- -ي ت -خصضصس أل -ه -ن -دسض -ة
أل -م -ع -م -اري -ة وك -ذأ رسض -م أل -درأسض-ات أل-خ-ي-ار
خرسضانة مسضلحة باإ’ضضافة إألى نظافة ،أأمن
وألبيئة مسضتوى خامسس بمعهد لهجين ميلود.
هذأ وتسضتمر ألدورة ألتسضجيلية ألتي أفتتحت
منتصضف شضهر جويلية ألمنصضرم ألى غاية 21
سض-ب-ت-م-ب-ر ف-ي خ-ط-وة ’سض-ت-ق-ط-اب أأك-ب-ر ع-دد
ممكن من ألشضباب ألرأغب في أقتحام عالم

ألشضغل للظفر بمهنة تسضاعده على ولوج عالم
ألشضغل بأاريحية ،حيث تمّ توفير  7310منصضب
مبرمج لدورة سضبتمبر  2019من بينها 4840
منصضب للتكوين ألمتّوج بشضهادة 2470منصضب
تكويني بالنسضبة للتكوين ألتأاهيلي.
Óشض -ارة ،ف -ق-د ب-ل-غ ع-دد أل-م-ت-ك-ون-ي-ن خÓ-ل
ل -إ
ألدورتين ألسضابقتين  11408متكون من بينهم
أأزيد من  9آأ’ف مسضجل جديد ،موزعين على
مختلف أأ’نماط ألتكوينية ،فضض Óعن 312
متكون على مسضتوى مؤوسضسضة تكوينية خاصضة.
أأم -ا ع -ن أل -مشض -اري -ع أل -ت -ي ه-ي ق-ي-د أإ’ن-ج-از
تحسضبا للدخول ألتكويني فيتم حاليا إأنجاز
جناح إأيوأء بمعهد ألتكوين وألتعليم ألمهنيين
سضنحضضري عبد ألحفيظ كما سضيتم أإ’نطÓق
في تهيئة  6مرأكز تكوينية بكل من سضفيزف،
بلعربي ،رأأسس ألماء ،سضيدي لحسضن وسضيدي
بلعباسس وكذأ معهد ألتكوين وألتعليم ألمهنيين
بسضيدي بلعباسس.

أأب -دى ألسض -ك -ان ف -ي ح -دي-ث-ه-م لـ»ألشض-عب»
أسض-ت-ي-ائ-ه-م م-ن أل-وضض-ع-ي-ة أل-ك-ارث-ي-ة أل-ت-ي
ي -ع -يشض -ون ف-ي-ه-ا وت-أاخ-ر ع-م-ل-ي-ة أل-رد ع-ن
ط-ع-ون-ه-م وت-رح-ي-ل-ه-م ن-ح-و سض-كنات ’ئقة
وعدم إأدرأج أسضمائهم ضضمن ألمسضتفيدين
م -ن ق -ب-ل ،خ-اصض-ة وأأن أأسض-اسض-ات ب-ي-وت-ه-م
أأصضبحت غير صضالحة بعد أنهيارأت م ّسضت
أل -ع -دي -د م -ن أل -ب -ن -اي -ات ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ،م-ا
يدفعهم في كل مرة ألى ألمبيت في ألعرأء
خ -وف -ا م -ن ح -دوث أن -ه -ي -ارأت ق-د ت-ودي
بحياة عائÓتهم.
سضكان هذه ألبناية طالبوأ من ألسضلطات
ألمحلية بضضرورة أإ’سضرأع في أإ’فرأج عن
قائمة ألطعون ألتي بلغت  5سضنوأت من
ت -اري -خ إأي -دأع-ه-ا ،مشض-ري-ن أل-ى أأن-ه وم-ن-ذ
ع-م-ل-ي-ة أل-ت-رح-ي-ل أل-ت-ي ط-الت ح-ي سضعيد
ت -وأف -ديت ب -ال -رأيسس ح-م-ي-دو وأل-ع-ائÓ-ت
ألمقصضية تعيشس حياة مزرية مشضردين في
ألشض -ارع ف -ي ع -ز ألشض -ت-اء ،ن-ت-ي-ج-ة ألضض-رر
ألذي لحق ببنايته ألمصضنفة ضضمن ألخانة
ألحمرأء ،مضضيفين أأن عدم أإ’عÓن عن
أل-ق-ائ-م-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-مسض-ت-ف-ي-دي-ن ب-الحي

أأدخ- -لت ألشض ّك وأل- -ريب ف- -ي ن- -ف- -وسض -ه -م،
خاصضة وقد طال أ’عÓن عنها لسضنوأت.
وأشض-ت-ك-ى أل-م-ح-ت-ج-ون م-ن إأقصض-ائ-ه-م م-ن
أ’سض -ت -ف -ادة م -ن ألسض-ك-ن رغ-م إأحصض-ائ-ه-م
بصض - -ف- -ة رسض- -م- -ي- -ة ،وع- -ل- -ى أل- -رغ- -م م- -ن
ت-ق-دي-م-ه-م ل-ط-ل-ب-ات م-وث-ق-ة ولقاءأت مع
أللجنة ألدأئرية ألمكلفة بالسضكن ،وطالبوأ
م-ن وأل-ي أل-و’ي-ة أل-ن-ظ-ر ف-ي وضض-ع-ي-ت-هم،
ح -يث ي -ع -ان -ي غ-ال-ب-ي-ت-ه-م أل-تشضّ-رد وح-ي-اة
مزرية في عز فصضل تسضاقط أ’مطار،
كما أأن أأسضرهم قد تشضتت بعد عملية
ألترحيل وأأغلبهم يعيشضون عند أأقاربهم أأو
في منازل مسضتأاجرة نظرأ للضضرر ألذي
لحق ببالبناية.
ون -اشض-د أل-م-ح-ت-ج-ون أل-ول-ي ع-ب-د أل-خ-ال-ق
صض -ي-ودة أل-ت-دخ-ل م-ن أأج-ل أل-ت-ع-ج-ي-ل ف-ي
عملية أإعادة ألنظر في طعونهم وتسضوية
وضضعيتهم مهددين برفع دعوى قضضائية
ضض-د مصض-ل-ح-ة أي-دأع أل-ط-ع-ون ل-ل-م-ط-البة
بفتح تحقيقات معمقة وألتي ـ حسضبهم ـ
سضتخلصس بدون شضكّ إألى ألكشضف عن كثير
من ألفضضائح ألتي طالت عملية ألترحيل،
م-ن-ددي-ن بسض-ي-اسض-ة أل-ط-رق أل-م-ل-توية ألتي
شضابت عملية ألترحيل ألتي م ّسضت سضكان
حي سضعيد توأفديت سضنة  ،2014وألتي
أأقصضت ألعديد من ألعائÓت بغير وجه
ح -ق ع -ل -ى حّ-د ق-ول-ه-م ،ف-ي وقت م-ن-حت
ألسضكنات لغير مسضتحقيها.
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السستثمار اÙلي يدخل مرحلة اŸتابعة ا÷دية

كشضف  121مشضروع على الورق ول شضيء منها ‘ الواقع باŸدية
اعذار اŸتعامل Úللشّسروع ‘ ال‚از قبل اسسÎجاع العقار الصسناعي
«ب -ع -د ولي-ات ال-ب-يضض ،اŸسس-ي-ل-ة وت-ي-ب-ازة
التي اسسÎجعت السسلطات العمومية اÙلية
ع -ق -ارات شس -اسس -ع -ة ،ك -انت ‘ ق -بضس-ة أاط-راف
ال- -عصس- -اب -ة وأادوات -ه -ا ،ه -ا ه -ي ولي -ة اŸدي -ة
ت -ب -ادر ل-ت-م-ي-ط الّ-ل-ث-ام ع-ن واق-ع اسس-ت-ث-م-اري
م -زي -ف (م -اع -دا م -ب-ادرات ق-ل-ي-ل-ة –ق-قت ‘
اŸيدان) اسستشسرى ‘ سسنوات سسابقة دون أان
ي - -ت - -جسس- -د ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى فضس- -اءات ك- -انت
لن -ت -اج الÌوة وتشس -غ -ي -ل ال -ي -د
صس- -صس- -ة إ
ّﬂ
ال- -ع- -ام- -ل- -ة ،فّ- -وج- -هت اع- -ذارات Ÿت- -ع- -ام -لÚ
وم- -ؤوسسسس- -ات  ⁄ي- -ل- -ت- -زم- -وا ب -ا‚از مشس -اري -ع
اق-تصس-ادي-ة ف-ل-م ي-ع-د ‡ك-ن-ا السس-كوت عليهم
بعد ان دقت سساعة تقد Ëكشسف ا◊سساب».

سضعيد بن عياد

’ يمكن للجماعات المحلية أان تنطلق على مسضار
التنمية السضليمة والمنسضجمة مع التحو’ت القائمة
على الشضفافية في المرافقة من حيث توفير العقار
ا’سض -ت -ث-م-اري وال-ت-م-وي-ل ،إاذ ’ ت-ب-ادر ف-ي ال-م-ي-دان
بنفضض الغبار عن ملفات تدعى اسضتثمارية وفرز
أاوراقها مقارنة بمدى تجسضديها في الميدان.
و’ي -ة ال -م -دي -ة ي -ب-دو أان-ه-ا فضض-لت اع-ت-م-اد ق-واع-د
ال -وضض -وح ول -ذلك أاخ -رجت ل -ل-ع-ل-ن م-ع-ط-ي-ات ت-ث-ي-ر
الدهشضة بعد الكشضف عن قائمة تضضم  121مؤوسضسضة
صض-غ-ي-رة وم-ت-وسض-ط-ة ب-م-خ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ال-ق-ان-ونية
ت -حصض -لت ع-ل-ى أاوع-ي-ة ع-ق-اري-ة ول-م ت-ب-ادر ب-ان-ج-از
المشضاريع المصضرح بها وهددت الو’ية بلغة ’ تقبل
ال-ت-ردد وتسض-ت-دع-ي م-واصض-ل-ة ع-م-ل-ية المكاشضفة إالى
ن-ه-اي-ت-ه-ا ل-ت-أاسض-يسض ث-ق-اف-ة ح-دي-ثة وصضحيحة تتوفر
ف-ق-ط ل-دى م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ورج-ال أاع-م-ال ع-ل-ى ق-لتهم
تتوفر فيهم معايير المبادرة وا’حترافية.
م -راج -ع -ة ق -ائ -م -ة ت -لك ال-مشض-اري-ع ال-ت-ي سض-ج-ل-ت-ه-ا
مؤوسضسضات يبدو أانها باعت أاوهاما مسضتفيدة من
ان -ف -ت -اح ال -دول -ة ع -ل -ى فضض -اءات ال -هضض -اب ال -ع-ل-ي-ا
وال -ج -ن -وب وت -خصض -يصض إاج -راءات ت -ح-ف-ي-زي-ة غ-ي-ر
مسضبوقة تثير تسضاؤو’ت حول مدى جدية والتزام
أاصضحابها.
ع -ل -ى ال -ورق وال -م -ل -ف -ات ال -ت -ي ت -ت -راك-م ف-ي أادراج
ال-مصض-ال-ح ال-مشض-رف-ة ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ا’سض-ت-ث-م-ار ت-بدو
اأ’رقام مشضجعة لكن أاين هي من واقع الجغرافيا
التي ’ يزال طابعها على حاله.

جهات مختلفة من هذه الو’ية أاشضبعت بالمشضاريع
التي ’ تكاد تتعدى النوايا ،لكن ها هي تتحول إالى
موضضوع اعذارات علنية تلزم أاصضحابها المعنيين
بالشضروع في العمل في أاجل خمسضة عشضر يوما قبل
اتخاذ التدابير القانونية ضضد المسضتثمرين وأاشضباه
ال -مسض -ت -ث -م-ري-ن .ل-ك-ن أاي-ن ه-ؤو’ء ف-ي ه-ذا الصض-ي-ف
ال -ح -ار ،ف -ي ال -ج -زائ -ر أاو ع -ل -ى ضض -ف -اف سض -واح -ل
تسضتنزف موارد الجزائريين ،وهل يواصضلون اللعب
على فجوات اإ’دارة والتماطل ،لنرى ..مشضاريع من
عنوانيها مغرية و’ تترك في البداية مجا’ للتأاخر

في دعمها والوقوف إالى جانب أاصضحابها ،خاصضة
وأان-ه-ا تصض-ن-ف ف-ي ال-خ-ط-اب-ات ال-رسض-م-ي-ة ل-ل-مرحلة
السضابقة مواقع أاقطاب للتنمية المتوازنة والشضاملة،
لكنها جوفاء و’ تتعدى مجرد أاكوام من الورق ،لكن
بأاي مقابل.
عينات منها تسضتحق أان تكون محل دراسضة أاكثر من
م-ج-رد ح-ا’ت ت-أاخ-ر ورب-م-ا تشض-م-ل-ه-ا آال-ي-ات أاخرى
تعنى بحماية المال العام والدفاع عنه قبل أان يضضيع
ال -ج -م -ل ب-م-ا ح-م-ل ،وت-ت-ب-ع ك-ل م-ا ن-ج-م ع-ن-ه-ا م-ن
إاج- -راءات م- -راف -ق -ة أاخ -رى اكسض -ر م -ن ت -خصض -يصض

لضسحى
وفرة كبÒة للماشسية قبل عيد ا أ

حرف ونشساطات Œارية تعود إا ¤الواجهة

لضضحى والشضباب
رواج مسضتلزمات عيد ا أ
وجد فرصضة لكسضب بعضض اŸال
ت -ن-ت-عشض ب-عضض اŸه-ن اŸوسس-م-ي-ة
لضس - -ح- -ى
م - -ع ح - -ل - -ول ع - -ي - -د ا أ
اŸبارك ،فيجد كث Òمن الناسض
من ب Úالشسباب خاصسة فرصسة
ل-ت-ح-ق-ي-ق م-داخ-ي-ل تسس-مح لهم
Ãواج -ه -ة ظ -روف ا◊ي -اة ،م-ن
خÓ- -ل ع- -رضض خ -دم -ات ي -كÌ
ع -ل-ي-ه-ا ال-ط-لب ،ب-ح-يث ت-ف-رضض
ن-فسس-ه-ا ع-ل-ى ي-وم-ي-ات اŸواط-ن.
إان- -ه- -ا ح- -رف ال- -ع- -ي -د ب -ام -ت -ي -از
و–ك- -م- -ه- -ا ت- -ق- -ال- -ي- -د وع -ادات
لجيال.
تنتقل ع Èا أ

سضعيد بن عياد

من شضحذ السضكاكين والسضواطير
وأادوات ت -ج -ه -ي-ز اأ’ضض-ح-ي-ة إال-ى
وسضائل الطبخ خاصضة المخصضصضة
إ’عداد أاطباق الشضواء مرورا ببيع
أاعÓف الماشضية والفحم وغيرها
م- -ن م- -دخÓ- -ت م -وائ -د ال -ع -ي -د
ال -ك -ب-ي-ر ،ي-رت-ف-ع م-ع-دل اإ’ق-ب-ال
ع -ل -ي -ه -ا وأاح-ي-ان-ا ب-أاسض-ع-ار ت-ب-دو
مرتفعة ،لكون صضاحب الخدمة
يشضتغل لظرف زمني ’ يتعدى
اأ’سضبوع والزبون يضضطر كذلك
’ق- -ت- -ن- -اء وط- -لب م -ا ي -ت -ط -ل -ب -ه
الموعد.
بالموازاة مع انتشضار أاسضواق بيع
اأ’ضض -اح -ي ،ظ -ه -رت ف -ي اآ’ون-ة
اأ’خيرة ،كما هي العادة مختلف
وسض -ائ -ل وأادوات ال-ت-ك-ف-ل ب-ك-بشض
ال-ع-ي-د ب-م-ا ف-ي-ه-ا وسض-ائ-ل ت-ع-ل-يق
اأ’ضض- -ح- -ي -ة ب -ع -د ا’ن -ت -ه -اء م -ن
السض -ل -خ ،وك -ذا ج-ه-از ال-ن-ف-خ م-ن
م-خ-ت-ل-ف اأ’صض-ن-اف إال-ى غ-ي-رها
من مسضتلزمات المناسضبة.
ت -ن -تشض -ر ع -ب -ر اأ’ح -ي -اء وال-م-دن
م -رك -ب-ات صض-غ-ي-رة ت-ح-م-ل ع-ت-اد
ال- -ع- -م- -ل ف -ي -م -ا ي -ج -د الشض -ب -اب
الفرصضة لكسضب بعضض المال من
خ Ó-ل ب -ي -ع ك -ل م -ا ي-ح-ت-اج إال-ي-ه
الزبون في مشضهد يرسضم حركة
يسضاهم فيها الجميع في حيوية
ت -ع -ط -ي ن -ك-ه-ة ل-لشض-ارع ب-ي-ن م-ن

ي -روج لسض -ل -ع -ت -ه وم-ن يسض-أال ع-ن
السض- -ع- -ر وآاخ- -ر يضض- -م -ن ال -ن -ق -ل
ب-م-رك-ب-ات «ه-رب-ي-ل» ال-ت-ي ت-عتبر
الوسضيلة المثلى للنقل الجواري،
غير أانها تشضكل في نفسض الوقت
خ -ط-را ع-ل-ى ح-رك-ة ال-م-رور ف-ي
حالة مخالفة قواعد السضير.
انتعشضت سضوق مسضتلزمات عيد
اأ’ضضحى بشضكل مثير عبر كافة
اأ’سض -واق ال -رسض -م -ي -ة وال-م-وازي-ة
بالخصضوصض ،غير أان الباعة ’
ي-ب-دو أان-ه-م م-ك-ت-رث-ي-ن ب-م-راف-قة
ال -زب -ون بسض -لسض -ل-ة م-ن ال-نصض-ائ-ح
والتحسضيسض حول مخاطر سضوء
اسض -ت-ع-م-ال ت-لك اأ’دوات خ-اصض-ة
المخصضصضة لعملية ذبح اأ’ضضحية
وسض- -ل -خ -ه -ا ب -إات -ق -ان ،وع -ادة م -ا
تسضجل حوادث تسضتقبلها مراكز
الصض - - -ح - - -ة واسض - - -ت - - -ع- - -ج- - -ا’ت
المسضتشضفيات نتيجة أاخطاء في
ا’سض- -ت- -ع- -م -ال أاو إاه -م -ال ،م -م -ا
يسضتدعي الحيطة والحذر.
حتى مؤوسضسضات عمومية مثل بي
سض -ي ار ع -رضضت ع -ل -ى مسض -ت -وى
م -ح Ó-ت -ه-ا سض-ك-اك-ي-ن وسض-واط-ي-ر
ع -ال-ي-ة ال-ج-ودة ت-ج-د إاق-ب-ا’ م-ن
زب-ائ-ن ي-ع-رف-ون اخ-ت-ي-ار ال-ج-ودة
ب-ت-فضض-ي-ل اق-ت-ن-اء وسض-ائ-ل م-ت-ي-نة
تسض -ت -ع -م -ل لسض-ن-وات ب-دل أاخ-رى
رديئة الجودة أاو مقلدة سضرعان
م -ا ت -ن-ت-ه-ي صضÓ-ح-ي-ت-ه-ا وت-ف-ق-د
قيمتها مع انتهاء المناسضبة.
يسض -ت-غ-ل ك-ث-ي-ر م-ن ال-م-ت-ح-اي-ل-ي-ن
ال-م-وع-د ل-تسض-وي-ق أاغ-راضض غ-ي-ر
م -ط -اب -ق -ة ل -ل -م -ع -اي -ي-ر وت-ف-ت-ق-ر
ل- -لصضÓ- -ب- -ة خ- -اصض- -ة م- -ا ي -خصض
سض-ك-اك-ي-ن السض-ل-خ ووسض-ائ-ل تعليق
اأ’ضض - -ح- -ي- -ة إال- -ى ج- -انب أادوات
ت -حضض -ي -ر أاط -ب -اق الشض -واء ع -ل -ى
ال-ج-م-ر ال-ت-ي ت-ت-رب-ع ع-لى موائد
ه - -ذا ال - -م - -وع - -د ،وت - -ج - -ه - -ي - -ز
«ال- -ب -وزل -وف» ب -م -ا ف -ي -ه -ا م -واد
م- -ط- -ل- -وب- -ة خصض- -يصض -ا ل -م -وائ -د
ال -م-ن-اسض-ب-ة م-ث-ل ال-ث-وم وال-ت-واب-ل

Óذواق ن -ك -ه -ة
ال- -ت- -ي ت- -ع -ط -ي ل  -أ
ت-ت-ن-افسض ح-ول-ه-ا ح-رائ-ر اأ’سضرة
الجزائرية إ’ضضفاء البهجة بين
أافراد أاسضرتها وضضيوفها.
ه -ك -ذا ف -إان ال-ع-ي-د ي-ع-ت-ب-ر أايضض-ا
م-ح-رك-ا ل-ل-نشض-اط ال-ت-جاري على
أاكثر من مسضتوى من بيع الكباشض
إال-ى ال-مسض-ال-خ ال-ت-ي ت-ع-ت-ب-ر قليلة
ف- -ي ال -م -دن والضض -واح -ي ،م -م -ا
يضض- -ط- -ر اأ’شض- -خ- -اصض ل- -ل- -ق -ي -ام
بعمليات الذبح وسضلخ اأ’ضضاحي
في فضضاءات ومسضاحات عمومية
تسض- -ت- -وجب أان ت -خصض ب -أاع -م -ال
التنظيف والتطهير الفوري ،وهو
ما تقوم به مؤوسضسضات ومصضالح
ع -م -وم -ي-ة ،ل-ك-ن ح-ب-ذا ل-و ي-ب-ادر
اأ’ف -راد ال -خ-واصض ب-ال-مسض-اه-م-ة
ف- -ي ال -رف -ع م -ن وت -ي -رة ال -ع -م -ل
ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى البيئة
لتحافظ اأ’حياء على نقاوتها.

عقارات ثمينة تسضيل لعاب كثيرين من محترفي
ا’سضتثمار الوهمي( ،يعفى من هذا كل مسضتثمر
جدي ونزيه يقاوم العراقيل ويحرصض على تشضريف
التزامه لديه قناعة بأان مصضلحة المؤوسضسضة والفرد
م -ن مصض -ل -ح-ة ال-ب-ل-د وا’ق-تصض-اد) ،خ-اصض-ة ف-ي ظ-ل
اسضتكمال البنية التحتية ممثلة في الطريق السضيار
شض-م-ال ج-ن-وب ال-ذي دخ-ل م-رح-ل-ة م-ت-ق-دم-ة ب-ف-تح
اأ’نفاق على مسضتوى جبال الشضفة وبالتالي تحسضن
معدل الزمن مقارنة بالمسضافة.
أاكبر موقع بلغ حالة تشضبع في مشضاريع اسضتثمارية

تبدو انها وهمية وتصضنف في خانة مفقود يبحث
عنه ،هي قصضر البخاري الحظيرة الصضناعية (36
مشض -روع -ا) ،ب-وغ-زول ( ،)35شض -ه-ب-وي-ن-ة ( ،)17ذراع
السضمار ( ،)09شضÓلة العذاورة ( )04وعين بوسضيف
( )03إالى جانب مواقع أاخرى بمعدل مشضروعين أاو
مشضروع واحد.
ال -نشض -اط -ات ال -مصض-رح ب-ه-ا زع-م-ا ل-ه-ا أاه-م-ي-ت-ه-ا ل-و
ت -ت -جسض -د ع -ل -ى اأ’رضض وتشض-م-ل ب-اأ’خصض صض-ن-اع-ة
تحويلية ،البÓسضتيك واسضترجاعه ،الخدمات ،عيادة
جراحية ،مطبعة صضناعية ،إانتاج حليب اأ’طفال،
أاج -ه -زة ت -ل-ف-از ،ت-رك-يب دراج-ات ،صض-ن-اع-ة أاعÓ-ف
الدجاج ،تجفيف الفواكه ،مواد بناء ،تبريد وفنادق
وصضناعة الرخام والى غيرها من العناوين الجذابة
والتي تجعل القائم على التنمية المحلية يشضجع
م-ب-ادرات ب-ه-ذا ال-ن-وع ل-ك-ن ه-ي-ه-ات ..أاف Ó-ي-خ-ج-ل
هؤو’ء وغيرهم ممن باعوا الضضمير مقابل جمع
ثروات واحتكار نفوذ يخدم مصضالح خاصضة ضضيّقة
ويقتل اأ’مل.
في عين بوسضيف مث Óيشضير اإ’عÓن الى مشضاريع
تخصض تحويل اللحوم البيضضاء ،فندق ومركب متعدد
الوظائف وفندق من ثÓث نجوم ،وهي مشضاريع لو
تحققت في الميدان لسضاهمت فع Óفي امتصضاصض
ال -ب -ط -ال -ة وت -وف-ر ف-رصض ال-ع-يشض ال-ك-ري-م ل-عشض-رات
ومئات الشضباب في منطقة تفتقر ’سضتثمارات ذات
جدوى في عالم الشضغل وإانتاج الثروة المحلية.
سضؤوال يطرح كيف تحصضل أاصضحاب ا’عذارات على
ت -خصض -يصض -ات ع -ق -اري -ة وم -ن -ذ م -ت -ى ،وم-ا ط-ب-ي-ع-ة
المرافقة اأ’خرى مثل تمويÓت وقروضض ،ولماذا
تأاخرت السضلطات المحلية في فترات سضابقة عن
ات -خ -اذ اإ’ج -راءات ذات الصض -ل -ة ل -ح -م -اي -ة ال -ع-ق-ار
العمومي وقطع الطريق أامام محتالين ومتÓعبين
ف -ي وقت ت -واج -ه ف -ي -ه ال -ب Ó-د أازم -ة ت-ه-دد أاج-ي-ا’
بكاملها ،و’ تحتمل إاضضاعة مزيد من الوقت حتى
يتم اسضتكمال تجميع الطاقات المختلفة وتجنيد
الموارد المتناثرة ضضمن توجه دقيق وواضضح يؤوسضسض
لنمط اقتصضادي حقيقي ’ مجال فيه أ’وهام أاو
مغالطات ،أ’ن معادلة النمو ترتكز على مؤوشضرات
واضضحة.

األسضعار ب 40 Úو 65أالف دينار والزبون يÎقب انخفاضضها اكÈ

لسسعار تنخفضض بشسكل تدريجي ،على خلفية أان
لخ Òللماشسية على اŸدن ،جعل من ا أ
سسجل منذ حوا‹ عشسرة أايام ارتفاع ‘ أاسسعار اŸاشسية بعد أان بلغت ذروتها ،لكن التدفق ا أ
لسسعار ،يحرصض اŸوال والتاجر على حد سسواء تسسويق أاك Èعدد من
ا÷زائر غنية بالÌوة ا◊يوانية وذات نوعية جيدة ،و‘ وقت يÎقب اŸواطن اŸزيد من الÎاجع ‘ ا أ
لسسعار ما ب 40 Úإا65 ¤
لسسعار مازالت ‘ عملية العرضض والطلب تخضسع للتفاوضض ب Úالبائع واŸشسÎي ،لكن ‘ بعضض اŸواقع تراوحت ا أ
لضساحي بأاسسعار مرتفعة ،وإان كانت ا أ
ا أ
لسسعار والبحث عن أاحسسن أاضسحية.
لقبال متوسسطا ،كون اŸواطن مازال حذرا يحاول تقصسي ا أ
أالف ،وكان ا إ
ترتفع أاو تنخفضض ،كون عملية البيع تخضضع لمعادلة انتقاء أاضضحية جيدة بسضعر معقول ،لذا اقتربنا من
التفاوضض ما بين البائع والمشضتري وكشضف في سضياق الصضديقين عبد الحميد وعادل اللذين حضضرا بحثا
يمكن القول أانه قبل أايام قليلة تفصضلنا عن عيد متصضل أان أادنى سضعر للكبشض يتمثل في  40أالف دينار ،ع-ن أاضض-ح-ي-ة بسض-ع-ر م-ق-ب-ول ،وع-ب-را ع-ن إاع-ج-اب-ه-ما
ب-ال-وف-رة ،ل-ك-ن ل-م ي-خ-ف-ي-ا أان اأ’سض-ع-ار م-رت-ف-ع-ة ك-ون
اأ’ضض-ح-ى ال-م-ب-ارك ،ال-ت-ح-ق م-ع-ظ-م الموالين بنقاط وأاما أاعلى سضعر يصضل إالى  65أالف دينار.
البيع الرسضمية المخصضصضة في مسضاحات عبر مداخل من جهته الموال «عÓل» أاوضضح أان نوعية الكباشض الكبشض الجيد والذي يناسضبهما ’ ،يمكن اقتنائه أاقل
البلديات ،حيث تشضهد السضوق هذه السضنة وفرة كبيرة هذه السضنة جيدة ،وبالنسضبة إاليه فإانه يعرضض رؤووسض من  47أاو  50أالف دينار ،بينما فريد توقف رفقة
و م-ل-ف-ت-ة ل-ل-ن-ظ-ر ،ج-ع-لت ال-م-واط-ن ي-ت-ح-لى بالحذر
أاغنام من سضÓلة «أاو’د جÓل» الشضهيرة أام Óفي زوج-ت-ه ’خ-ت-ي-ار اأ’ضض-ح-ي-ة ك-ون-ه-م-ا ح-ريصض-ي-ن ع-لى
والتريث ،أام Óفي أان تتراجع اأ’سضعار إالى مسضتوى اسضتمالة زبائن ’ يقتنون إا’ من هذه اأ’غنام التي اق -ت -ن -ائ -ه -ا ب -ع-دة أاي-ام ق-ب-ل ال-ع-ي-د اسض-ت-ج-اب-ة ل-ط-لب
أاطفالهما ،وكانا يتفاوضضان على كبشض سضعره  46أالف
أاقل ،وهناك من يحرصض على انتقاء نوعية اأ’ضضحية تعرف بجودة لحومها اللذيذة والصضحية ،فضض Óعن
وك-ذا ال-ظ-ف-ر بسض-ع-ره-ا ال-م-ق-ب-ول ،أ’ن-ه خÓ-ل السض-نة
أانها كباشض أانيقة تسضر الناظر ،وبخصضوصض اأ’سضعار دينار ،وحاول فريد أان يقنع البائع على تخفيضض
ال -م -اضض -ي -ة سض -ج -لت ع -دة ح-ا’ت أ’ضض-اح-ي مصض-اب-ة ق -ال أان -ه -ا م -ع -ق-ول-ة ج-دا وم-ط-اب-ق-ة أ’سض-ع-ار السض-ن-ة السضعر إالى  43أالف لكن سضعر البيع اسضتقر عند حدود
بأامراضض أاقلقت المواطنين.
الماضضية حسضب تقديره ،رغم أان تكلفة العلف ترتفع  45أالف دينار.يذكر أانه في وقت جندت فيه المصضالح
وب -ال -م -ن -اسض -ب -ة اق -ت -ربت «الشض -عب» م -ن ب -عضض ب-اع-ة بسضبب عوامل طبيعية مثل قلة اأ’مطار وندرة بعضض الوصضية أازيد من  10آا’ف بيطري خÓل يومي عيد
ال -م-اشض-ي-ة وزب-ائ-ن-ه-م ،ورصض-دت ب-عضض ا’ن-ط-ب-اع-ات ،الشض -ع -ي -ر ،داع -ي -ا ب -ال -م -ن-اسض-ب-ة إال-ى تسض-ق-ي-ف ال-م-واد اأ’ضضحى المبارك ،تصضدرت الجزائر منطقة المغرب
حيث لم يخف «إابراهيم» الذي جاء برفقة والده من المسضتعملة في تغذية المواشضي وبالتالي كسضر لوبيات العربي من حيث امتÓكها للثروة الحيوانية ،بما ’
ع -ي -ن وسض -ارة ل -ب -ي -ع اأ’غ -ن -ام ال -ذي يسض -ه -رون ع -ل -ى المضضاربة في هذا القطاع ،وفيما يتعلق باأ’سضعار يقل عن  28مليون رأاسضا ،ومليوني رأاسض بقر ،وتنتشضر
عبر العاصضمة نحو  128نقطة بيع للماشضية مؤوقتة
تحضضيرها لمثل هذه المواسضم ،وتحدث عن إاقبال التي يعرضضها فقدرها بين  44أالف و 60أالف دينار.
متوسضط للمواطنين خÓل اأ’يام الماضضية ،ويعتقد وف -ي ال-ج-ه-ة ال-م-ق-اب-ل-ة ل-ن-ق-ط-ة ب-ي-ع أاضض-اح-ي ال-ع-ي-د خ -اصض -ة ب -ع -ي -د اأ’ضض -ح -ى ،وال Ó-فت أان -ه ف-ي إاح-دى
أان-ه ن-ه-اي-ة اأ’سض-ب-وع سض-وف ي-تضض-اع-ف ال-ط-لب ،ل-ك-ن-ه تصض -ط -ف السض -ي-ارات ل-ي-ت-قصض-ى أاصض-ح-اب-ه-ا م-ؤوشض-رات النقاط نجد أان الموالين يعرضضون اأ’غنام إالى جانب
اعتبر أانه من الصضعب توقع إان كانت اأ’سضعار سضوف السضوق ،أاي كل ما تعلق باأ’سضعار والنوعية ،بهدف اأ’بقار بأاعداد معتبرة.
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رغم العروضض

اŸضضاربة تلهب اسضواق اÿضضر والفواكه
بفعل المضضاربة التي بسضببها يرشضح أان تبلغ
أاسضعار الخضضر والفواكه أاكبر سضقف في موسضم
جنيها ،سضارعت بعضض العائÓت الجزائرية
مسض-ت-ب-ق-ة ن-فسض-ه-ا’ ،ق-ت-ن-اء ك-ميات من الخضضر
ا’سض -اسض -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ح -ف -ظ-ه-ا ف-ي أاج-ه-زة
التجميد ،ويأاتي ذلك في إاطار الزيادة اليومية
ال- -ت- -ي ب -اتت تشض -ه -ده -ا اأ’سض -ع -ار خ -اصض -ة م -ع
ا’قتراب من عيد اأ’ضضحى المبارك ،الذي ’
تفصضلنا عنه سضوى أايام قليلة ،حيث يرتقب أان
تبلغ اأ’سضعار مسضتويات اأعلى تؤوثر على القدرة
الشض-رائ-ي-ة ،وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ال-خضض-ر اأ’سضاسضية
المطلوبة كثيرا في العيد ،ويتعلق اأ’مر بكل
من الخسض الذي بلغ سضقف  150دينار ،وكذا
ال-ك-وسض-ة وال-ل-فت وال-ف-اصض-ول-ي-ا ال-خضض-راء ال-تي
ق -ف -زت إال -ى مسض -ت -وى صض -اروخ-ي .ن-اه-يك ع-ن
أاسض -ع -ار ال-ف-واك-ه ال-ت-ي ’ ي-ق-ل ث-م-ن-ه-ا ع-ن 200
دينار.

يعاني المواطن هذه اأ’يام من وجود مضضاربة
في بعضض أاسضعار الخضضر بسضبب اقتراب عيد
اأ’ضض -ح -ى ،إال -ى ج -انب ارت -ف -اع أاسض -ع -ار ب-عضض
ال-ف-واك-ه ال-م-ح-ل-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-خ-وخ والعنب
والليمون التي ’ يقل سضعرها عن مسضتوى 200
دينار ،أاي أاعلى من سضعر الموز المسضتورد الذي
اسضتقر عند حدود  180دينار ،والتفاح المحلي
اسض -ت -ق -ر ع -ن -د مسض -ت-وى  300دي-ن-ار وال-ب-طيخ
اأ’صضفر بلغ  70دينار أاما البطيخ اأ’حمر ناهز
 35دينار ،وبخصضوصض الخضضر تراوحت أاسضعار
البطاطا بين  55و  70دينار ،فيما تراوح سضعر
الفلفل بين 70
و  ،100وتراوح سضعر الخسض واللفت بين 150
و 180دينار ،في حين ثمن الكوسضة سضوق ما بين
 120و 150دينار ،ويبدأا سضعر الجزر من  70إالى
 100دي -ن -ار ،ووصض -ل سض -ع -ر ال -ط -م-اط-م ال-ذي
انخفضض مؤوخرا إالى  30دينار إالى  50دينار

رغ -م وف -رة اإ’ن -ت -اج ه -ذه السض -ن -ة ،وق -در ث-م-ن
البدنجان ب  70دينار ،أاما البصضل بقي مسضتقرا
عند حدود  30دينار كونه في فصضل جنيه.
ال-ج-دي-ر ب-اإ’شض-ارة ف-إان ال-ع-دي-د م-ن ال-متتبعين
لشض -أان السض -وق ،ي -رون أان أاسض -ع -ار ال -خضض -ر ف -ي
أاسض-واق ال-ج-م-ل-ة ت-ك-ون أاق-ل ب-ك-ث-ي-ر م-ن أاسض-واق
التجزئة اي هامشض الربح لتجار التجزئة  ،و’
ي-ع-ق-ل ف-ي وقت ي-ج-ن-ى ف-ي-ه ال-م-ن-ت-وج ب-ك-ميات
معتبرة أان يتحجج بكثرة الطلب وقلة العرضض،
ال -ت -ي ع -ادة م-ا ت-رف-ع ل-ت-فسض-ي-ر أاي ارت-ف-اع ف-ي
السضوق ،Ị..أ’ن العرضض وفير جدا والطلب قدر
يرتفع نسضبيا ،فلماذا ’ تحافظ اأ’سضعار على
نفسض السضقف؟
وي-ب-ق-ى ال-فÓ-ح وال-مسض-ت-ه-لك وج-ه-ا ل-وجه أامام
المضضاربين ،الذين يفترضض أان يكون الوسضطاء
ال- -ذي ي -خ -ط -ف -ون م -ن ال -ف Ó-ح أارب -اح -ه وم -ن
ال-مسض-ت-ه-لك خ-اصض-ة صض-احب ال-دخ-ل المتوسضط

والضضعيف ميزانيته البسضيطة .و’ يبقى من حل
سضوى فرضض رقابة صضارمة مع تسضقيف أاسضعار
الخضضر اأ’سضاسضية عشضية المناسضبة حتى تقلم
أاظ -اف -ر ال -مضض -ارب-ة وت-ك-رسض ث-ق-اف-ة اسض-ت-ق-رار
اأ’سضعار ،من دون لجوء العائÓت إالى اقتناء
كميات مسضبقة قبل فترة وا’حتفاظ بها في
أاجهزة التجميد ،من أاجل اسضتهÓكها خÓل
أايام العيد.
وحول كل ما تعلق بالفواكه فإانها في الحقيقة
صض-ارت ج-د م-رت-ف-ع-ة م-اع-دا ال-ب-ط-ي-خ اأ’ح-مر
الذي يتراوح بين  30و 35دينار ،أاما الخوخ
الذي كان في السضنوات الفارطة ينخفضض إالى
أاقل من  100دينار ،صضار اليوم فوق  200دينار،
مثله مثل العنب والتفاح.

فضضيلة بودريشش

12
اسش

األربعاء  ٠٧أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٦ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

Óع

تط

äÉ«Ø«°U

لمراضض اŸتعّددة والتلؤث بقسشنطينة
مصشدر الروائح الكريهة وا أ

تقوم بهذا متحّدية اÙاجر التي –اصسرها من
كل حذب وصسوب .وهي ﬁاجر سسّلطت عليها
«الشس -عب» الضس -وء ‘ –ق-ي-ق-ات م-ي-دان-ي-ة ن-اق-ل-ة
صس -رخ -ات السس-اك-ن-ة ب-وضس-ع حّ-د ل-ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا
جرÁة ضسد البيئة واإلنسسان.
بعد اÙاجر تعود «الشسعب» إا ¤إاثارة مشسكلة
أاخرى تؤورق سسكان بن باديسس النائية وتعّكر صسفو
حياتهم كفÓح Úيقتاتون من األرضس الطيبة ول
يريدون مغادرتها –ت أاي ظرف أاو صسعوبة.
نعود اليوم ونسسّلط الضسوء على مشسكلة أارقت
سسكان ابن باديسس أال وهي اŸفرغة العمومية
ال-ت-ي أاث-ق-لت ك-اه-ل سس-ك-ان ال-ب-ل-دي-ة ال-هادئة منذ
قرار إانشسائها سسنة  ،١٩٩٩مسستقبلة نفايات ١٢
ب -ل -دي -ة تضس -اف إال -ي -ه-ا م-ف-ارز م-ؤوسسسس-ات ت-رم-ي
ن -ف -اي -ات -ه -ا ب -اŸف -رغ -ة ال -ت-ي أاضس-حت م-ع م-رور
السسنوات ل تتسسع لهذه ا◊مولت وما أاكÌها
وأاكÈها.
ونتيجة ذلك بات من يقصسدها يرمي القاذورات
بطريقة عشسوائية فاسسحا اÛال لنبعاث روائح
ل –تمل تشسّم على بعد  ٦كلمÎات أاو أاك،Ì
غارقة الراضسي الطيبة ‘ سسموم وسسط تذّمر
السسكان وشسكاويهم التي ل تنقع اŸرفوعة ا¤
السسلطات اÙلية قصسد التدخل إلراحتهم من
ه- -ذا ال- -ك -اب -وسس اŸف -زع و–ري -ره -م م -ن ه -ذا
اŸعزل اÙاصسر لهم ليل نهار.

–ت تهديد اŸوت جراء الروائح
والسصموم اŸنبعثة

ه -ك-ذا –ّولت اŸف-رغ-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ف-ع-ل ع-دم
اŸسسؤوولية والتعدي غ Òالقانو Êعلى أاراضسي
ليسست تابعة لها إا ¤موطن للروائح والنفايات،
وم -ا ي -ت -ب -ع-ه-ا م-ن ظ-واه-ر سس-ل-ب-ي-ة خ-طÒة ع-ل-ى
الصسحة والبيئة على حّد سسواء ‘ ،ظل غياب
ا÷هات الوصسية وعلى رأاسسها مديرية البيئة التي
– ⁄رك سس -اك -ن -ا إلي -ج -اد ح -ل وسس -ي-ط ي-نصس-ف
السساكنة والبيئة.
«الشسعب» ‘ ،زيارة ميدانية للمنطقة وقفت
على حجم الكارثة البيئية التي –اصسر السسكان،
خصسوصسا قرية «خنابة» التي تعت Èأاك Ìتضسررا
م -ن ال -روائ -ح والسس -م-وم اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن اŸف-رغ-ة
العمومية التي –ّولت Ÿكب ولئي ضسخم Œاوز
كل اŸعاي Òالصسحية والبيئية.
سس -ك -ان ق -ري -ة «خ -ن -اب-ة» وك-ل سس-ك-ان ب-ل-دي-ة اب-ن
باديسس صسرخوا Ãلء الفم «كفى إاهمال وتسسيبا
مناشسدين السسلطات اŸعنية بضسرورة إايفاد ÷نة
–قيق تعاين Ãا وصسفوه بالتجاوزات اÿطÒة
ا◊اصسلة باŸفرغة العمومية ،مطالب Úوبشسّدة
إازال -ة م -وق -ع اŸف -رغ-ة ن-ه-ائ-ي-ا ،سس-ي-م-ا وأان-ه-ا ⁄
تدشّسن وفق معاي– Òمي السساكنة واÙيط.
وقال السسكان بنÈة غضسب «أان أاصسحاب القرار
اÿاصس بإانشساء اŸفرغة العمومية خاصسة أانهم
 ⁄يضسعوا ‘ ا◊سسبان مصس 3٠ Òأالف نسسمة
قاطن Úبالبلدية التي تصسنّف أاراضسيها من أاجود
Óسسف
األراضسي الفÓحية بالولية ،لكن تعرف ل أ
حالة انزلق أارضسي رغم أانها صسخرية بسسبب
ضس -غ -ط ع -م -ل شس -اح-ن-ات اŸف-رغ-ة وك-ذا نشس-اط
ﬁ 3٧جرة واإلنفجارات الدائمة بها التي
أاثرت على بنية اŸنازل و العمارات .يسسرد بعضس

سس -ك -ان اŸن-ط-ق-ة م-ع-ان-اة السس-ك-ان ب-حسس-رة وأا⁄
قائ Óلنا« :تسسبب اŸفرغة لنا أامراضسا خطÒة
ج -دا ع-ل-ى غ-رار ال-رب-و وا◊سس-اسس-ي-ة ،السس-رط-ان
واألم- -راضس ا÷ل- -دي -ة ب -ف -ع -ل ان -تشس -ار ال -ذب -اب
والبعوضس الذي يعيشس داخل الوسسط اŸتعفن
ل-ل-م-ف-رغ-ة ل-ي-ت-ن-ق-ل ب-ع-ده-ا ل-لسس-ك-ان ‘ ال-فÎات
الليلية ناق Óمعه كل أانواع البكتÒيا السسامة ما
ينذر بحدوث عدوى وباء خط.»Ò
وأاك -د آاخ-ر ل-ن-ا «أان-ه بسس-بب اŸف-رغ-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
باتت بن باديسس وما جاورها من البلديات ‘
صس-دارة اŸن-اط-ق ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي تسس-ج-ل ف-ي-ها
ح -الت م -رت -ف -ع -ة ل -داء ب -وح -م -رون والصس -ف -اي-ر
بتسسجيل  ٦٢حالة خÓل األشسهر القليلة اŸاضسية
‘ مدة قصسÒة».
وقد أاكدت للسسكان مصسالح طبية ،أان األمر راجع
لبعضس أانواع البيكتÒيا اÿامدة التي تخرج مع
كل تقليب للÎبة أاثناء رمي النفايات ،مشسÒة إا¤
عملية ا◊رق للنفايات التي تتسسبب ‘ تكوين
طبقات سسوداء من الدخان والذي ينتشسر ‘ كل
أارجاء البلدية ،والذي سساهم بكثافة ‘ انتشسار
هذا الداء ‘ انتظار ما تخبئه السسن Úالقادمة
إاذا  ⁄تتكّفل السسلطات اÙلية بشسكوى السسكان
وانشسغالتهم.

قرية فÓحية تدق ناقوسض اÿطر
وتناشصد السصلطات لرفع الغ Íعنهم
ال -ق-رى ال-فÓ-ح-ي-ة ت-أاث-رت م-ن مشس-ك-ل اŸف-رغ-ة
العمومية وعلى رأاسسها قرية «خنابة» التي تعتÈ
م -ن أاه -م اŸتضس ّ-رري -ن وال -ت -ي ي-ع-يشس ‘ ك-ن-ف-ه-ا
حوا‹  ١5٠عائلة Áارسسون مهنة الفÓحة وتربية
بعضس اŸواشسي ،يؤوكدون على أانهم يعانون من
األمراضس ا÷لدية والتنفسسية جراء تلوث اŸياه
ا÷وفية ،وتلوث ا÷و بسسبب الدخان النا œعن
حرق النفايات ،هذه الوضسعية التي تسسببت أايضسا
‘ ت -ل -وث ال -وادي اÙاذي ل -ل -ق -ري-ة وان-ق-راضس

سشكان ‘ صشرخة اسشتغاثة...
أاين السشلطـــــات اÙليـــة
لنقــــاذ حيــــاتنا اŸهّددة ؟
إ

بعدما يتّم تقليب الÎبة من طرف اŸؤوسسسسات
ال -ت -ي ت -رم -ي ن -ف -اي -ات -ه -ا ال -عضس -وي -ة ب -اŸف-رغ-ة
العمومية .يخشسى السسكان ان تنتقل السسموم إا¤
الوادي اŸؤودي إا ¤قرية خنابة ثم واد بن يعقوب
ث -م سس -د ب -وه -م -دان ال -ذي ي -روي سس -ه -ول ق-اŸة
ويسسقى أاراضسيها الفÓحية رافعا من منسسوب نهر
سسيبوسس وجريانه الدائم طيلة كل الفصسول.
إان -ه -ا وضس -ع -ي -ة ل ت-ط-اق .مشس-ه-د ي-هّ-دد سسÓ-م-ة
الصسحة العمومية بسسبب تلوث اŸياه الصسا◊ة
للشسرب .صسورة قا“ة تعّبر عنها ببؤوسس شساحنات
رمي القمامة وعددها  35٠شساحنة تع Èيوميا
ال -ط-ري-ق األسس-اسس-ي واŸدخ-ل ال-وح-ي-د ل-ل-ب-ل-دي-ة
لرمي القمامة ﬁدثة اختناقا مروريا ل يطاق.
وتزيد اŸشسهد كوارث ،مئات الشساحنات وهي
ت -ن-ق-ل حصس-ى ﬁ 35ج-زة ت-ل-ف-ظ سس-م-وم-ه-ا بÓ
توقف ﬁولة اŸنطقة كلها إا ¤بؤور تلوث قاتل.

مفرغة «بارغلي» بحامة بوزيان تثÒ
سصخط السصكان والسصلطات ‘ حالة
سصبات

الطيور اŸهاجرة ،حيث –دث لنا أاحد سسكان
القرية على أان القرية كانت عبارة عن «مرجة»
ﬂصسصس- -ة لسسÎاح -ة ب -عضس ال -ك -ول -ون وا÷يشس
ال -ف-رنسس-ي ل-ه-وائ-ه-ا ال-ن-ق-ي وي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا اسس-م
«لريا» نسسبة إا ¤الهواء باللغة الفرنسسية ،لتتحّول
ال -ي -وم وب -ف -ع -ل ال -ق -رارات ال -عشس -وائ-ي-ة إا ¤ب-ؤورة
أام-راضس ون-ف-اي-ات ،فضس Ó-ع-ن مشس-ك-ل ال-فÓ-ح-ة
ب-اŸن-ط-ق-ة ح-يث أان األشس-ج-ار اŸث-م-رة ب-ال-قرية
ال -ت -ي ت-ن-ت-ج ال-ن-ي-ك-ت-اري-ن واÿوخ وال-ك-رز ،وال-ت-ي
تقارب  3٢أالف شسجرة مثمرة مهّددة بسسبب تلوث
اŸي -اه ا÷وف -ي -ة ،فضس  Ó-ع -ن خسس-ارة ﬁاصس-ي-ل
ضس -خ -م -ة ‘ إان -ت-اج اÙاصس-ي-ل ال-كÈى ،زاد م-ن
خطرها مياه الصسرف الصسحي التي تصسبّ ‘
العراء والنفايات التي ترمى بالواد ،حيث أابدى
ذات اŸت -ح -دث Úأاسس -ف -ه -م م -ن ت -راج -ع اإلن -ت -اج
بالقرية إا ¤نحو  ٤٠باŸائة ،وهو األمر نفسسه
داخ -ل سس -وق ال -ع -ق-ار ب-ال-ب-ل-دي-ة ،ح-يث فّ-ر م-ن-ه-ا
العديد بسسبب أاضسرار اŸفرغة العمومية.
كما اشستكى ذات السسكان ،من انقطاع التزود
باŸياه الصسا◊ة للشسرب عن السسكان تصسل
أاحيانا إا ¤الشسرب مرة كل  ١٢يوما،

رغم أان اÿزان اŸائي يتواجد بالقرب منهم،
حيث اعتÈوا أان األمر راجعا إا ¤اÿوف من
اختÓط مياه األودية اŸسسمومة واŸياه ا÷وفية
Ãياه الشسرب كون تلك السسموم والتي –مل مادة
األسسيد Áكن أان –دث ثقوبا ‘ قنوات اŸياه،
حيث ذكر أاحد السسكان قائ ‘« :Óذات األيام
ف -ت-ح-ن-ا ح-ن-ف-ي-ات-ن-ا Ãي-اه سس-وداء ل تصس-ل-ح ح-ت-ى
للغسسل» ،ليضسيف آاخر« :اآلن يجب الختيار بيننا
وب ÚاŸفرغة».

تلوث اŸياه ا÷وفية تؤورق حياتهم
اليومية
ال -وضس -ع-ي-ة اّÎŸدي-ة ال-ت-ي آالت إال-ي-ه-ا ب-ل-دي-ة اب-ن
باديسس جراء توسّسع اŸفرغة العمومية واقÎابها
م -ن Œم -ع -ات سس -ك -ن -ي -ة ،ت -ف-رضس ع-ل-ى ا÷ه-ات
اŸسس -ؤوول -ة ال -ت -ح ّ-رك ال -ع -اج-ل وأاخ-ذ الشس-ك-اوي
اŸودعة لها البحث عن حلول نهائية .انه امل
السسكان الذين اثاروا مشسكل تلوث اŸياه ا÷وفية
بسسبب –ّلل النفايات وتسسّربها

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

غ Òبعيد عن هذا الديكور ،تتقاسسم بلدية حامة
بوزيان و–ديدا منطقة برغلي اŸسساة وتعرف
نفسس اإلشسكال الذي طرحه سسكان بلدية ابن
باديسس جراء تداعيات اŸفرغة العمومية على
البيئة والصسحة العمومية على حّد سسواء.
أاكد لنا سسكان اŸنطقة ،أان اŸفرغة توسّسعت
بفعل التفريغ العشسوائي باعتبار أان اŸسساحة
التي كانت ّ ﬂصسصسة صسغÒة جدا ،ومع التوسّسع
ا◊اصسل لها ،أاّثر سسلبا على منطقة «برغلي»
ال-ع-م-ران-ي-ة خ-اصس-ة م-ع ان-تشس-ار ال-روائ-ح الكريهة
وا◊شسرات الضسارة ،الفئرانŒ ،مع ا◊يوانات
الضسالة وغÒها من اŸظاهر السسلبية ،دون ذكر
الدخان القاتل عند قيام مصسالح البلدية بحرق
النفايات.
وال-ن-ت-ي-ج-ة ت-ع-رضس ال-ع-ائÓت القاطنة باŸنطقة
Óصسابة بأامراضس تنفسسية وجلدية خطÒة ،كما
ل إ
ذكر السسكان لـ»الشسعب» ،قائل Úإانهم يتخوفون
من التسسّمم من شسبكة اŸياه اŸوجة لÓسستهÓك
ب -اع -ت -ب -ار الÎسس -ب -ات ال -ن -اج -م -ة ع -ن اŸف -رغ-ة
العمومية التي أاضسحت هاجسس السسكان ،مطالبÚ
‘ ع -دي-د اŸن-اسس-ب-ات اŸصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة وع-ل-ى
رأاسسهم «ا »ÒŸبتغي Òمكانها القريب جدا من
التجمعات السسكانية ،وهي اŸعضسلة التي أارقت
ح-ي-ات-ه-م وتشس-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى صس-ح-ت-ه-م وصسحة
أاطفالهم .فهل من ›يب؟

اŸوسصيقار الذي أابدع
‘ روائع أام كلثوم

مÓمح جزائر اليوم:
أافراح النبضض الوطني...
ّŒدد التوافق
انهيار إامÈاطوريات
«اŸال الفاسصد»
يسستمر ا◊راك الشسعبي ‘ موسسم صسيف حار أاك Ìمن اللزوم،
وتتواصسل معه اŸطالب من اجل التغي Òواحداث القطيعة مع
نظام سسياسسي Œاوزه الزمن و ⁄يعد يلبي حاجيات جيل آاخر
يريد العيشس الكر ‘ Ëنظام سسياسسي ابن عصسره .إانها وقفتنا
‘ صسيفيات .٢٠١٩
جزائر اليوم للفرح والنتصسار ..هذا باختصسار مشسهدها
وهذا أاملها اآلتي القادم ،لتجاوز سسنوات اÙنة والتدمÒ
القتصسادي والتشسويه السسياسسي ...فعندما يبتعد السستبداد
واŸسستبدون الظاŸون عن األ· سسيحضسر الزدهار والتطور
والبناء ،ويÎاجع األ ⁄ليتقّدم األمل.

صصوت األمل يعلو

يبدو أان مقÎحات أاحزاب البديل الدÁقراطي منها جبهة
القوى الشسÎاكية ، ،حزب العمال ،وأاحزاب صسغÒة أاخرى
ب -ع -ي -دة ع -ن ن -بضس الشس-ارع ا÷زائ-ري ،ألن-ه-ا وضس-عت شس-روط-ا
مسس -ب -ق -ة ل -ل -ح-وار م-ث-ل اإلف-راج ع-ن مسس-اج Úال-رأاي م-ن دون
–ديد للفÎة اŸقصسودة وكذا الشسخصسيات اŸعنية بإاطÓق
سسراحها؟؟
واألمر الغريب ‘ مواقف أاحزاب البديل الدÁقراطي هو
دخ-ول-ه-ا ‘ ال-ع-داء م-ع ب-عضس ال-ت-ي-ارات السس-ي-اسس-ي-ة وات-ه-ام-ه-ا
ب -الن -ت -ه -ازي -ة ودع -م السس -ل-ط-ة ‘ م-رح-ل-ة –ت-اج ل-ل-م-ب-ادرات
والتوافق لتحقيق مكاسسب أاخرى للحراك الشسعبي ‘ ،ظّل عدم
الوصسول بعد للتغي Òا÷ذري للنظام ورموزه.
علما أان النقاشس مؤوخرا قد “حور حول األسسماء اŸقÎحة
ل -ل -ح -وار ◊ل األزم -ة ،وه -ي أاسس-م-اء ذات مصس-داق-ي-ة ون-ظ-اف-ة
سسياسسية ومهنية ،وكان رئيسس اŸنتدى اŸد Êلتغي( Òهو من
بادر باقÎاح قائمة أاسسماء معينة قد –قق التوافق حولها)
وأابدت أاغلب األسسماء موافقتها لتحول اŸسسؤوولية التاريخية.
وارتفعت أاصسوات شسخصسيات تؤوكد أان القطيعة التي حدث ‘
 ٢٢فيفري ل تقبل ا◊لول الÎقيعية ،و»أان مسسعى إاطÓق
ا◊وار يجب أان يكون نابعا عن إارادة سسياسسية حقيقية تتجاوز
العتبارات الظرفية اآلنية وتلبي مطالب القوى السسياسسية
والجتماعية الداعية إا ¤اتخاذ إاجراءات ملموسسة مسسبقة

فؤؤاد بن طالب

لتهدئة الوضسع
ارت-ف-عت أاصس-وات شس-خصسيات
أاخ -رى –ث السس -ل -ط -ة ع -ل-ى
اŸبادرة بإاجراءات التهدئة،
م -ث -ل ع -دم ال -تضس -ي -ي -ق ع-ل-ى
اŸسسÒات ،واسس - -ت - -قÓ- -ل- -ي- -ة
ال- -ع -دال -ة وﬁاصس -رة ب -ق -اي -ا
ال- -عصس- -اب- -ة ،وف- -ت- -ح اإلع Ó-م
ال - -ع - -م - -وم - -ي ل - -ل - -ف - -اع - -لÚ
السس - - -ي - - -اسس- - -ي ÚلÎك اآلراء
والقÎاح- -ات ﬁل ت -ن -افسس
واألصسلح تعتمد واألك Ìواقعية
بقلم:
¤
وتوافقا يؤوخذ بها للمرور إا
د-وليد بؤعدية
مرحلة “هد األرضسية ıرج
جامعة سشكيكدة
األزمة وŒاوز حالة النسسداد.
ورحبت الرئاسسة Ãبادرة منتدى التغي Òوأابدت اسستعدادها
لتكليف األسسماء اŸقÎحة بقيادة ا◊وار ،واعتÈتها خطوة
ايجابية ‘ سسبيل حل األزمة ،و“اشسيا مع مقÎحات قيادة
ا÷يشس ،ألن الشس -خصس -ي -ات اŸقÎح-ة ذات شس-رع-ي-ة ت-اري-خ-ي-ة
وسسياسسية ومهنية ومقبولة شسعبيا.
و‘ سسياق اŸواقف ا◊ريصسة على التوافق جاء موقف جمعية
ال -ع -ل -م -اء اŸسس -ل -م Úا÷زائ -ري ،Úوأاك -دت ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا ع-ل-ى
اسس-ت-ع-داده-ا ل-ل-وسس-اط-ة ل-ت-ق-ريب ال-رؤوى وال-ت-واف-ق ع-ل-ى حلول
موحدة ودعت لتحكيم الدسستور وا◊وار للخروج من األزمة،
ع Èالبحث عن حلول وفق منهجية Œمع ب Úالرؤوية السسياسسية
والشسرعية الدسستورية .واقÎحت ا÷معية:
Óشس-راف ع-ل-ى النتخابات
@ت-ك-وي-ن ه-ي-ئ-ة وط-ن-ي-ة مسس-ت-ق-ل-ة ل -إ
وتنظيمها ومراقبتها.
@ تكوين حكومة وحدة وطنية من الكفاءات ،واسستبعاد رموز

الفسساد بغرضس التحضس Òلنتخاب ريسس للجمهورية.

هذه ا÷زائر ..اليوم

وهكذا بدأات مÓمح الواقع ا÷زائري تتضسح ع Èمشساهد
كثÒة ن نذكر منها مايلي:
@ م -واق -ف ا÷يشس ال -داع -م -ة ل -ل -ح-راك واŸداف-ع-ة ع-ن-ه (‘
انتظار مواقف أاخرى شسعبية ‘ إاطار دسستوري دائما).
@ ‚احات كبÒة Ÿفارز ا÷يشس ‘ مراقبة –ركات مشسبوهة
خ- -طÒة م- -ن ا÷م- -اع- -ات اإلره- -اب -ي -ة وال -عصس -اب -ات ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ...وال -ق -بضس ع-ل-ى اإلره-اب-ي ÚواÛرم Úوكشس-ف
اıابئ والذخائر واألسسلحة وغÒها.
@ ت Ó-ح -ق م -ب -ادرات وأاف -ك -ار ال -ت -واف -ق وا◊وار واŸصس -ا◊ة
السسياسسية .لكن ‘ ظل خÓفات أاحزاب اŸعارضسة ،ومن ثّمة
–تاج ا÷زائر وا÷زائريون للتفاعل أاك ÌوŒنب التشسويه و
التخوين.
 مواصسلة جمع اŸتهم Úبالفسساد ع Èالوطن ‘ السسجونواŸت-اب-ع-ات ال-قضس-ائ-ي-ة اıت-ل-ف-ة ‘ ،قضس-اي-ا فسس-اد ع-دي-دة،
بخاصسة الوزراء والولة وعائÓتهم ورجال اŸال واألعمال،
وكلهم نتاج –الف تاريخي سسيء ودنئ ألعداء الشسعب والوطن
وا÷يشس وزمر اŸال الفاسسد
واŸافيا السسياسسية  -اŸالية؟؟
@ ع -ودة ال -ت -ف -ك ‘ Òآال -ي-ات تشس-ج-ي-ع ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وإاب-ع-اد
الفرسسية عن التعامل اإلداري وعن لفتات اÓÙت واŸراكز
التجارية و اŸطارات ..وتعويضسها بال‚ليزية.
 أافراح الشسعب ا÷زائر بكل شسرائحه مع انتصسارات الفريقالوطني لكرة القدم ونيل كاسس إافريقيا ،واجتماع كل األمة
العربية مع هذا النبضس الوطني اÿالد ،وبخاصسة ‘ األراضسي
ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة اŸن-ت-فضس-ة م-ن أاج-ل ا◊ري-ة ال-ك-ام-ل-ة وال-وط-ن
اŸسستقل.

مششاركة قياسشية للÈاءة بجيجل

تظاهرة «اŸبدع الصصغُ »Òتبهر العائÓت اŸصصطافة
أاسس - -دل السس - -ت- -ار ،سس- -ه- -رة الث- -ن Úا¤
الثÓثاء ،بسساحة القدسس ،وسسط مدينة
جيجل ،على فعاليات تظاهرة «اŸبدع
الصس -غ »Òال -ت -ي ب -ادرت ا ¤ت -ن -ظ-م-ي-ه-ا
م -دي -ري -ة ال -ث -ق-اف-ة ع-ل-ى م-دار  3أايام
Ãشس -ارك-ة  3٢٠م-ت-ن-افسس م-ن ﬂت-ل-ف
األع- -م- -ار وم- -ن ا÷نسس ،Úب- -حسسب م -ا
لوحظ.
ع- -رفت ه- -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي لقت
Óطفال ،تنافسسا حادا
مشساركة قياسسية ل أ
ب ÚاŸتسسابق Úالذين أابهر كث Òمنهم
÷ن -ة ال -ت -ح -ك-ي-م اŸك-ون-ة م-ن أاسس-ات-ذة
ﬂتصس ‘ Úالرسسم والفنون التشسكيلية،
حيث ع Èكل مشسارك عن مايختلج ‘
ن-فسس-ه م-ن أاف-ك-ار واب-داع-ات جسس-دت-ها
أان -ام -ل -ه ع -ل -ى صس-ف-ح-ات ب-يضس-اء ك-انت
الفيصسل ‘ اختيار اŸتّوج.Ú
وقع اختيار اللجنة بعد التداول على
كل من باديسس مرابط وŸيسس مزياÊ
ومقيدشس حور الع Úعن الفئة األو،¤
 ٨ - ٦سس -ن -وات ،وم -واج-ي صس-ه-يب
ومسسك Úلينا وكشسيدي كهينة عن الفئة
ال-ث-انية ١٢ - ٩ ،سس-ن-ة ،وم-ن-يع بسسملة
وﬂل -وف رم-يسس-ة وب-ل-ك-ع-ي-وة م-لك ع-ن
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ليام
دفاتر ا أ
رياضض السشنباطي

كلمات صشيفية

اÙاجر واŸفرغات العمومية كابوسض
يؤورق سصكان بن باديسض ،خبابة وبارغلي

لو،¤
تبقى بلدية بن باديسض بقسشنطينة منطقة فÓحية بالدرجة ا أ
رغ-م اŸشش-اك-ل ال-ت-ي –ي-ط ب-ه-ا وال-ت-ي ت-ؤؤث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى ال-ب-يئة والصشحة
ال-ع-م-ؤم-ي-ة .ب-ل-دي-ة ب-ن ب-اديسض تسش-ت-م-ر ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى ه-ذا التمايز
ومقاومة أاي تغي Òيحّؤلها دون تأادية وظيفتها :تزويد عاصشمة
الششرق ا÷زائري والؤليات اÛاورة Ãحاصشيل الفÓحة ،ل
لو .¤ه-ي ت-ت-ح-دى ال-زم-ن
سش -ي -م -ا ا◊ب -ؤب ب-درج-ة ا أ
الصش- -عب وت- -ق- -ف صش- -ام- -دة ضش -د ت -ع -ق -ي -دات
اÙيط وانهياره من زمان.
قسشنطينة :مفيدة طريفي

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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األربعاء  ٠٧أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٦ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

الفئة الثالثة ١٦ - ١3 ،سسنة.
غصست سساحة القدسس التي إاحتضسنت
ا◊دث سس- - -ه- - -رة ال- - -ب - -ارح - -ةÃ ،ئ - -ات
اŸشس- - -ارك Úوع- - -ائÓ- - -ت - -ه - -م وح - -ت - -ى
ال - -فضس - -ول- -ي Úال- -ذي- -ن وج- -دوا ا◊دث
ف -رصس-ة ل-لÎف-ي-ه واŸشس-ارك-ة ‘ ا◊ف-ل
اŸقام باŸناسسبة من خÓل الشساعرين
عصس-ام ك-ردي-د وي-زي-د دك-م-وشس ب-أاب-يات
شسعرية رافقتها موسسيقى العود بعزف
م -ن ال -ف -ن -ان ع -ب -د ال -وه-اب ب-وال-رغ-ود

واختتمها الفنان عبد الرحمان غزال
بأادائه ألغا Êطربية.
عÈت بعضس العائÓت ا◊اضسرة عن
سس -ع -ادت -ه -ا واع -ج -اب -ه-ا ب-ه-ذا ال-نشس-اط
الÎبوي التنافسسي ،مطالبة بتكرار مثل
هكذا ورشسات ،وهو األمر الذي وعدت
مديرة الثقافة سسليمة قاوة القيام به ‘
مناسسبات قادمة بإاقامة طبعات ‡اثلة
على أان تكون أاشسمل وأاوسسع وأافضسل من
هذه الطبعة.

“ّر األيام والشسهور والسسن Úوتبقى األ◊ان خالدة التي
أابدع فيها اŸرحوم اŸوسسيقار رياضس السسنباطي ،هذا
اŸلحن الفذ الذي قّدم للفن العربي الكث Òطوال حياته،
حيث تتلمذ عليه اŸوسسيقار فريد األطرشس الذي أاصسبح
هو اآلخر من بعده أاحد عمالقة التلح Úوالغناء والطرب
وي-عّ-د اŸوسس-ي-ق-ار السس-ن-ب-اط-ي واح-د م-ن اŸل-ح-ن Úال-ذي
أاعطوا بصسمة متميزة ‘ عهد زمن الفن ا÷ميل .وقد
أاعطى أايضسا لهذه األمة من اÛد والفتخار ما عجزت
عنه مؤوسسسسات فنية كبÒة هنا وهناك لقد كان ملحنا
ومطربا وأاسستاذا عظيما ،حيث اسستطاع أان يخÎق ذاته
اÿاصسة اŸنفردة واŸتميزة عن باقي اŸلحن ‘ Úمصسر
وخارجها ليعّبر عن رؤوى أاك Ìشسمولية تهمّ الوطن العربي
برمّته.
وا÷دير بالتنويه ،أان السسنباطي لن يتأاثر بأاي موسسيقار
أاجنبي ،لذلك اسستحق أان يكون الفنان العربي الوحيد
الذي نال جائزة أاحسسن موسسيقي عاŸي منحتها إاياه
م -ن -ظ-م-ة ال-ي-ون-يسس-ك-و  ،١٩٧٧ورغ- -م ف- -وضس- -ى ال -ت -ج -دي -د
الرŒاب -ي والن-ب-ه-ار ب-ال-غ-رب اسس-ت-ط-اع السس-ن-ب-اط-ي ه-ذا
السسم الكب Òأان يجّدد ويطّور بأاصسالته ووضسوح هويته
ليخلّصس اŸوسسيقي من إابتذالها وينفضس ما علق بها من
تشسويه.
لقد اسستطاع السسنباطي أان يطّور األسسÓف ‘ اسستبدال
الدولب اŸوسسيقي التقليدي بتقنيات تعبّر عن القصسيدة
ككل وتصسّور األحاسسيسس واŸعا Êبروح شسعرية شسفافه.
ل -ق -د اسس -ت -خ -دم ب -ن -ج -اح ب -اه -ر ال -ل -غ -ة اŸوسس-ي-ق-ي-ة ذات
اÿصسوصسية الشسرقية وقد كانت السسيدة أام كلثوم الصسوت
اÿال -د ،ال -ذي ح -م -ل أاع -م -ال ري-اضس السس-ن-ب-اط-ي ف-عشس-ق
ا÷مهور داخل مصسر واŸغربي العربي واÿليج العربي
وباريسس ولزال إا ¤اليوم يتلّذذ ويب بأا◊ان السسنباطي،
القلب يعشسق كل جميل ،األطÓل ،ا◊ب كله ،يا مسسهر،Ê
بعيد عنك ،فكرو .Êإانه اŸوسسيقار رياضس السسنباطي..

á«ë°Vo’CG AGô°T ÉjÉ°Uh
ي -نصس -ح اıتصس -ون ‘ ت -رب -ي -ة اŸواشس -ي
باتباع ثمان نصسائح أاسساسسية عند اختيار
األضسحية ،سسواء كانت خروفا أاو عج،Ó
قبل اصسطحابها إا ¤البيت أاو اŸذبح:
 -١أان تكون األضسحية ذكرا ،ألن ◊مه
أافضس -ل وأاك ،Ìأام -ا األن-ث-ى ف-ت-ح-ت-وي ع-ل-ى
دهون أاك.Ì
 -٢أان تكون مكتملة اÿلقة ل ينقصسها
شس- -يء ،ف  Ó-ت -ك -ون ع -رج -اء ،أاو م -كسس -ورة
ا◊اف -ر ،أاو م -ق -ط -وع -ة األذن أاو الشس -ف-اه،
بوصسفها هدية أاو عطية.
 -3التأاكد من أان «قرون» اÿروف سسليمة
“اما ،ول يوجد كسسر ‘ أاي جزء منها أاو
عيب ،حتى ولو كان صسغÒا.
 -٤أان تكون صسحة الضسحية جيدة ،ويعرف
ذلك م-ن ع-ي-ن-ي-ه-ا ال-ن-ظ-ي-ف-ة الÓ-م-عة ،وأان
يكون أانفها نظيفا وخاليا من اإلفرازات،
وصسوفها نظيف ولمع.
 -5ضس- -رورة ف- -حصس األذن ل- -ل- -ت- -أاك- -د م -ن
سسÓمتها ،وخلوها من «ا÷رب».
 -٦بالنسسبة للخروف يجب أان تكون ليته
سس -ل -ي -م-ة ون-ظ-ي-ف-ة ،ول ت-ك-ون ع-ل-ي-ه-ا آاث-ار
«إاسسهال».
 -٧التأاكد من أان فروة اÿروف قوية ل
تنقطع عند شسدها باليد.
 -٨أال تكون بطنه منتفخة.

على ميزان التاجر قبل وزن األضسحية،
لكتشساف أاي تÓعب ‘ اŸيزان».

كيف تختار أاضصحيتك؟

كيفية اكتشصاف حيل التجار

يقول اıتصسون ‘ تربية اŸواشسي إان
بعضس التجار Áارسسون حي Óلزيادة وزن
األضس -ح -ي -ة ،م-وضس-ح Úأان «ال-ت-اج-ر ي-ق-وم
ب -إاخصس -اء األضس-ح-ي-ة ح-ت-ى تسس-م-ن وي-زداد
وزنها» .مشسÒا إا ¤أان إاخصساء اÿروف
ي -زي-د وزن-ه ل-ك-ن-ه ي-ؤوث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى م-ذاق
◊مه» ،ويتابع «كما يضسيف بعضس التجار
اŸل -ح إا ¤ع -ل -ف األضس -ح -ي-ة ح-ت-ى تشس-ع-ر
بالعطشس الدائم وتشسرب الكث Òمن اŸاء
ف -ي -زداد وزن-ه-ا» ،وأاح-ي-ان-ا ي-تÓ-عب ب-عضس
التجار باŸيزان نفسسه ،حتى يضسيف بعضس
Óضسحية عند الشسراء.
الوزن ل أ
مؤوكدين على ضسرورة أان يكون اŸشسÎي
على درجة عالية من الÎكيز ،ناصسحÚ
إاياه بأان «يزن نفسسه على ميزان إالكÎوÊ
قبل الذهاب إا ¤التاجر ،ثم يزن نفسسه

ب- -ع- -د ال- -ت -أاك -د م -ن اŸواصس -ف -ات ا÷ي -دة
Óضس-ح-ي-ة وصس-ح-ت-ه-ا السس-ل-ي-م-ة ،ي-بقى أان
ل -أ
تختار أاضسحية مناسسبة تعطي مزيدا من
اللحم ،لذا ينصسح بالتا‹:
 -١يفضسل أان يزن اÿروف ب ٤5 Úو55
كيلوغراما ،ويكون ◊مه جيدا.
 -٢يفضسل أان تكون فروة اÿروف قصسÒة
حتى ل تزن كثÒا ،وكذلك «اللية».
 -3أان يكون وف Òاللحم ،ويعرف ذلك من
خ Ó-ل ف -حصس ظ -ه -ره ،و–دي -دا ال -ف-ق-رة
القطنية.
 -٤فحصس أاسسنان اÿروف ،حيث ل يكون
قد بّدل سسنا أاو زوجا من األسسنان فقط،
وي -ع -رف ذلك م -ن خ Ó-ل شس-ك-ل األسس-ن-ان،
حيث تكون السسن التي بدلت طويلة عن
باقي األسسنان.
 -5أاما العجل فيفضسل أان يزن ب3٠٠ Ú
و ٤5٠كيلوغرام.
 -٦وتكون أارجله قصسÒة و‡تلئة باللحم.
 -٧أان يكون وف Òاللحم ،ويعرف ذلك من
خÓل جذب ا÷لد اŸوجود فوق أارجله
اÿلفية ،إاذا سسحبت ببسساطة يكون غÒ
جيد.

ثقافة

اأ’ربعاء  07أاوت  2019م
الموافق لـ  06ذي الحجة  1440هـ

Ãشساركة ا÷زائر كضسيف شسرف الدورة السسادسسة

مؤو“ر قصسيدة النÃ Ìصسر يصسدر أانطولوجيا للشسعر النÌي ا÷زائري
ينتظر أان يخرج إا ¤النور كتاب «أانطولوجيا النصص الشسعري النÌي ‘ ا÷زائر» ،من إاعداد وتقد Ëالدكتور ميلود
حميدة .ويضسم الكتاب ،الذي سسيصسدر قريبا ضسمن إاصسدارات مؤو“ر قصسيدة الن ÌاŸصسرية ‘ دورته السسادسسة،
والذي تنزل عليه ا÷زائر كضسيف شسرف ،يضسم نصسوصسا لثÓثة وعشسرين شساعرا جزائريا ،ويقدم الدكتور ميلود
قراءة لنشسأاة وتطور قصسيدة الن ‘ Ìا÷زائر.
أاسسامة إافراح
ومؤو“ر قصسيدة الن Ìهو «مهرجان ثقا‘
أاهلي ،يقام بشسكل سسنوي ،يجمع اŸهتمÚ
ب -الشس -ع -ر خ -اصس -ة قصس -ي -دة ال -ن Ìم -ن ك -ل
اأ’قطار العربية» .ويشسرف على التظاهرة
الشس -اع -ر ع -ادل جÓ-ل ب-اع-ت-ب-اره اŸنسس-ق
العام للمؤو“ر ،الذي من اŸقّرر أان تقام
فعالياته هذا العام ‘ الفÎة من  21إا¤
 23سس-ب-ت-م ÈاŸق-ب-ل بـ»أات-ي-ل-ي-ه ال-ق-اهرة»
ÃصسرÃ ،شساركة ا÷زائر كضسيف شسرف
اŸؤو“ر ،ف -ي -م -ا ت -ق ّ-رر أان ي -ك -ون ع -ن -وان
ال -دورة ه -ذا ال -ع -ام «اأ’زم -ن -ة اŸت-خ-ي-ل-ة:
أان -ط -ول -وج -ي -ا ال -نصس الشس-ع-ري ال-نÌي ‘
ا÷زائر».
Óشسارة ،فإان هذه ليسست أاول أانطولوجيا
ل إ
تصسدر عن مؤو“ر قصسيدة الن ÌاŸصسرية،
ف- -ع- -ل- -ى سس- -ب -ي -ل اŸث -ال سس -ب -ق وأان راف -ق
اŸؤو“ر صس -دور اأ’ن -ط -ول -وج-ي-ا الشس-ع-ري-ة
«ي -ن -اب -ي -ع ت -رسس -م ن -ه -راً» ،وك -ان أان ت-كّ-ف-ل
الشسعراء أانفسسهم بنفقات إاصسدارها ،وذلك
«Ãب-ل-غ ب-ال-ك-اد غ-ط-ى ال-ك-ل-ف-ة اŸط-ل-وبة»
حينها.
وم -ي -ل -ود ح -م -ي -دة شس -اع -ر ن-اق-د ومÎج-م
ج -زائ -ري م-ن م-وال-ي-د  12م -ارسس ،1976

اشستهر ‘ أامريكا الÓتينية ،ينظم ويكتب
الشسعر باللغت Úالعربية واإ’سسبانية ولغات
أاخ -رى ،وه -و عضس -و ج -م -ع -ي-ة دي-ر الشس-ع-ر
اإ’سسبانية ،وعضسو نادي «نيون» البÒو‘
ل- -لشس- -ع -ر ا◊ديث ‘ ال -بÒو ،وي -ع -ت Èأاول
ج- -زائ- -ري تسس- -تضس- -ي- -ف- -ه اأ’ن- -ط -ول -وج -ي -ا
اإ’سسبانية اأ’مريكية .من إاصسداراتهSi« :
 »se pudieraت-رج-م-ة شس-ع-ري-ة ،وم-ن
أاع -م -ال -ه اŸط-ب-وع-ة أايضس-ا رواي-ة ب-ع-ن-وان
«حديث الليل» ،كما أانه حائز على جائزة
رئيسس ا÷مهورية ‘ الرواية سسنة .2010
وكان الشساعر ا÷زائري ميلود حميدة قد
شسارك ‘ عمل ضسم أاك Ìمن  40مÎجما
م- -ن أان- -ح- -اء ال- -ع- -ا ،⁄وذلك ‘ ت- -رج- -م -ة
للشساعرة الرومانية ليليانا بوبيسسكو ،حيث
صسدر هذا العمل ضسمن فعاليات وأانشسطة
اأ’دي- -ب- -ة ،ك- -م- -ا شس -ارك م -ي -ل -ود ح -م -ي -دة
بÎجماته ضسمن إاصسدارها ا◊ديث الذي
ع -ن -ون -ت -ه بـ»ث Ó-ث قصس -ائ -د م -ن أاوروب -ا»،
وأاه- -دت اأ’دي- -ب -ة ه -ذا ال -ع -م -ل ل -زوج -ه -ا
الراحل.
ودائما ‘ ›ال الÎجمة ،صسدر للشساعر
م-ي-ل-ود ح-م-ي-دة ›م-وع-ة شس-ع-ري-ة ب-ال-ل-غة
اإ’سسبانية « »viento de soledadأاو

«ريح العزلة» ،وذلك سسنة  2005عن دار
ليناخي إايديتوريا باŸكسسيك ،وقد أاعيد
ط-ب-ع-ه-ا سس-ن-ة  ،2009ك -م -ا أاصس -در ح-م-ي-دة
كتابه النقدي «أاوراق ’تينية :انطباعات
حول اأ’دب الÓتيني اŸعاصسر» ‘ 2008
عن دار ميم للنشسر ،وقد عّبر حميدة ‘
هذا الكتاب عن Œربته ‘ قراءة النصس
قراءة انطباعية تقÎب أاك Ìمن العوا⁄
ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-نصس ،وت-قÎن ف-ي-ه-ا الÎجمة
ب-ال-ن-ق-د ا’ن-ط-ب-اع-ي ال-فلسسفي ‘ ﬁاولة
Ÿق -ارب -ة ال -ط -ري-ق-ة ال-ن-ق-دي-ة ب-ال-ط-ري-ق-ة
الشسعرية.
وعن رؤويته للقصسيدة النÌية ،كان حميدة
ق - -د أاك - -د ‘ أاح - -د ح - -وارات - -ه أان ال - -نصس
الشس -ع -ري ال -نÌي «ق -ي -م -ة أادب -ي -ة ع -ال-ي-ة،
والكتابة ‘ حقولها ليسست باأ’مر اله،Ú
ويعتقد الكث Òأان الكتابة بذلك الشسكل ’
تشسكل نصساً شسعريًا يؤوثر ‘ نفسس اŸتلقي،
لكن الواقع أان له قارئه اŸتميز ،والنصس
النÌي فع ًÓقد فرضس أاجواءه أ’ن هناك
من يبحث عن هذا الشسكل ويتلقاه ..و’
أاقول أان النصس النÌي سسيقتل النصسوصس
التي سسبقته ولكن اأ’دب ا÷يد هو الذي
سسيبقى».

من  7إا 14 ¤أاوت ا÷اري بسساو بولو

فيلمان جزائريان ‘ مهرجان الفيلم العربي بالÈازيل

يعرضس الفيلم الروائي الطويل «السسعداء» للمخرجة ا÷زائرية
صسوفيا جاما والوثائقي الطويل «رجال وكباشس» Ÿواطنها كرË
صسياد ‘ الدورة الـŸ 14هرجان الفيلم العرب بالÈازيل التي
تعقد فعالياتها من  7إا 14 ¤أاغسسطسس ا÷اري بسساو باولو و الذي
الذي ينظمه «مركز الثقافة العربية» (.)ICArabe
وسس -ي -ع -رضس ع -م -ل ج -ام -ا  -ال-ت-ي –ل ضس-ي-ف شس-رف ع-ل-ى ه-ذا
اŸهرجان  -ووثائقي صسياد إا ¤جانب  11عم Óآاخرا من عدة
بلدان عربية باإ’ضسافة إا ¤الÈازيل .ويتطرق «السسعداء» -وهو
من إانتاج مشسÎك جزائري فرنسسي بلجيكي قطري ومدته سساعة

تلمسسان:

و 42دقيقة  -لقصسة شسباب ‘ جزائر ما بعد التسسعينيات يعانون
اليأاسس والرتابة ‘ ا◊ياة وهو من بطولة نادية قاسسي وأامÚ
لنصساري ولينا خودري .ويصسف من جهته وثائقي صسياد  -وهو من
إان -ت -اج مشسÎك ج -زائ-ري سس-ويسس-ري ف-رنسس-ي ق-ط-ري وم-دت-ه 78
دقيقة  -العا ⁄الذي يحيط Ãباريات اŸناطحة ب Úالكباشس
Ãدينة ا÷زائر قبيل أاعياد ا’ضسحى من خÓل قصستي حبيب
وم-ل-ف-اح.وي-ه-دف م-ه-رج-ان ال-ف-ي-ل-م ال-ع-رب-ي ب-الÈازيل إا ¤تثمÚ
السسينما العربية من خÓل عروضس أافÓم ولقاءات ونقاشسات تدار
من طرف سسينمائي Úومثقف Úمن البلدان العربية والÈازيل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تدعيم مكتبات اŸطالعة العمومية
بأازيد من  9.000عنوان جديد

” تدعيم  25مكتبة للمطالعة العمومية
ع Èو’ية ورقلة بـ 9.137عنوان جديد
وذلك ‘ إاطار عملية واسسعة لتوزيع كتب
ومراجع مهداة من طرف وزارة الثقافة،
حسس -ب -م -ا ع-ل-م أامسس م-ن م-دي-ري-ة ق-ط-اع
الثقافة بالو’ية.
وم ّسست هذه العملية التي خصست  12مكتبة
قطاعية موزعة ع 7 Èبلديات Ãجموع
 12.870نسس-خ-ة و 9م-ك-ت-ب-ات ب-لدية على
غرار كل من ورقلة وع Úالبيضساء وسسيدي
خويلد
وحاسسي بن عبد الله والÈمة وتبسسبسست
Ãا يقارب  2.250عنوان ،باإ’ضسافة اإ¤
ثÓ-ث م-ك-ت-ب-ات أاخ-رى ت-اب-ع-ة ل-لمؤوسسسسات
العقابية ومكتبة جامعة قاصسدي مرباح،
مثلما صسّرح لوأاج مسسؤوولو ذات اŸديرية.
وب- -ل -غ ‘ ه -ذا اإ’ط -ار ال -ع -دد اإ’ج -م -ا‹

ل -ل-نسس-خ ال-ت-ي ت-دع-مت ب-ه-ا ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل
ال-ث-ق-اف-ي-ة واŸؤوسسسس-ات اŸك-ت-بية 21.507
نسسخة ‘ جميع التخصسصسات من بينها
 554ع -ن -وان م -وج-ه ل-ت-دع-ي-م اŸك-ت-ب-ات
اŸتواجدة باŸؤوسسسسات العقابية بكل من
ورقلة وحاسسي بن عبد الله واŸقاطعة
اإ’دارية تقرت ( 160كلم شسمال ورقلة)،
و 250عنوان اآخر لتدعيم مكتبة جامعة
قاصسدي مرباح ،كما ذكر ذات اŸصسدر.
وتهدف هذه العملية ،التي تندرج ضسمن
ج -ه-ود ال-دول-ة اŸب-ذول-ة م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة
وتشسجيع اŸقروئية واŸطالعة العمومية
ع Èجميع مناطق الوطن Ãا فيها النائية،
إا ¤ت -وف Òع -ن -اوي -ن م -ت -ن -وع -ة ‘ ج-م-ي-ع
اŸيادين والتخصسصسات العلمية واأ’دبية
وال -ث -ق -اف -ي -ة وم -ن -ح ف -رصس -ة أاك Èل -ل-ق-راء
للوصسول اإ ¤الكتاب.

لندلسسية بالشسلف
لغنية ا أ
ليام ا أ
الطبعة الرابعة أ

ا÷مهور على موعد مع أاداء  6فرق مشساركة

سسيكون عشساق الفن اأ’ندلسسي بالشسلف
خÓل اأ’يام القليلة اŸقبلة على موعد
مع فعاليات الطبعة الرابعة أ’يام اأ’غنية
اأ’ندلسسية والتي سستنظم أايام  20و 21و22
من الشسهر ا÷اري –ت شسعار «الوتر فن
و إابداع» .وسستعرف الطبعة أ’ول مرة،
حسسب مدير دار الثقافة ،جي ‹ÓدحماÊ
مشساركة سست فرق (خمسس فرق ﬁلية +
ف -رق -ة م -ن سس -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس) ،ح-يث م-ن
اŸنتظر أان يسستمع عشساق هذا الفن بباقة
من اأ’غا ÊواŸقطوعات التي تنم عن
تنوع ثقا‘ باŸنطقة».
وأاشساد السسيّد دحما« Êبالطفرة النوعية»
التي حققتها اŸدارسس والفرق اÙلية
الناشسطة ‘ الفن اأ’ندلسسي ،حيث أاضسحى
ه-ذا ال-ن-وع اŸوسس-ي-ق-ي يسس-ت-ه-وي جمهورا

ع- -ريضس- -ا م- -ن ﬂت -ل -ف ال -ف -ئ -ات ،ف -ي -م -ا
سساهمت هذه اŸدارسس أايضسا ،كما قال،
‘ «صسقل عديد اŸواهب الشسابة ،خاصسة
‘ ظ -ل إاشس -راف ع -ل -ي -ه -ا ق -ام -ات ﬁل-ي-ة
م- -ع- -روف- -ة ‘ ه- -ذا اÛال ،ع -ل -ى غ -رار
ياسس Úبونعجة ،العاŸي وعÓل» .ويسسعى
القائمون على الشسأان الثقا‘ اÙلي من
خ Ó-ل ه -ذا ال -نشس-اط إا ¤ت-رق-ي-ة اأ’غ-ن-ي-ة
اأ’ن -دلسس -ي -ة وإاع -ط -اء ال -ف -رصس -ة ل-لشس-ب-اب
ال- -ه -اوي ل -ت -ف -ج Òط -اق -ات -ه اإ’ب -داع -ي -ة،
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤تشس -ج -ي -ع ﬂت-ل-ف ال-ف-رق
واŸدارسس ع -ل -ى اŸشس -ارك -ة ‘ م -واع-ي-د
وط -ن -ي -ة وم-غ-ارب-ي-ة ،والÎسس-ي-خ ‘ اأ’خÒ
لعادات ثقافية جديدة باŸنطقة كطابع
موسسيقي يضساف اإﬂ ¤تلف الطبوع التي
تشستهر بها.

قريبا :تنظيم الطبعة الثانية Ÿوسسيقى القناوي

القسسم الثقا‘ /واج :تلمسسان على موعد ‘ ‘
الفÎة اŸمتدة ما ب 20 Úو  25أاغسسطسس ا÷اري مع
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة Ÿوسس-ي-ق-ى ال-ق-ناوي التي
ينظمها مركز الفنون
واŸعارضس لتلمسسان وتشسارك فيها حسسب تصسريخات
اŸن- -ظ- -م Úع- -دة ف- -رق ﬂتصس- -ة ‘ ه- -ذا ال- -ط- -اب- -ع
اŸوسسيقي على غرار فرقة الغزوات وفرقة ندرومة
و»أاو’د ا◊اجة مغنية» ،هذه اأ’خÒة التي – ّصسلت
ال -ع -ام اŸاضس -ي ع -ل -ى ا÷ائ -زة اأ’و ‘ ¤اŸه -رج-ان
الوطني للقناوة.
وأافاد مدير اŸركز اŸذكور أام Úبودفلة ‘ هذا
الصسدد ،قائ Óإان «حفل افتتاح اŸهرجان سسيكون من

بلدية مرسسى بن مهيدي لتجوب بعده الفرق اŸشساركة
ب - -ل- -دي- -ة ه- -ن 22 ‘ Úأاغسس -طسس ا÷اري وت -خ -ت-ت-م
التظاهرة« ،بسساحة الÎبيعة»Ã ،دينة ندرومة ‘ 25
من نفسس الشسهر».
و تهدف هذه الطبعة ،حسسب ذات اŸتحدث «إا¤
إاح -ي -اء ه -ذا الÎاث اŸوسس -ي -ق -ي واÙاف -ظ -ة ع-ل-ي-ه
وحمايته خاصسة وأان Ÿوسسيقى القناوة «جذور قدÁة
بو’ية تلمسسان» ’ تزال قائمة Ãدينة ندرومة من
خÓل «درب القناوة» الذي توجد به الزاوية القناوية
التي تشستهر بتنظيم حضسرة الديوان ووجود  4فرق
Ÿوسسيقى الديوان ببلدية مغنية وفق ذات اŸصسدر.
ك -م -ا ي -رت -قب خ Ó-ل ح-ف-ل ا’خ-ت-ت-ام ت-نشس-ي-ط سس-ه-رة

م-وسس-ي-ق-ي-ة م-ن ط-رف ف-رق-ة «’ل-ة ال-ع-ال-ي-ة»Ÿ ،دي-ن-ة
ن -دروم -ة وه -ي ف -رق -ة ﬂتصس -ة ‘ ال -ط-اب-ع ال-ق-ن-اوي

وت -نشس-ط م-ن-ذ  1962م -ن خ Ó-ل إاح -ي-اء اŸن-اسس-ب-ات
واأ’عراسس بذات اŸدينة ،كما أاشس Òإاليه.

‹hO

لربعأء  07أاوت  2019م
اأ
الموافق لـ  06ذي الحجة  1440هـ

دعا فرقاء ليبيا للعودة إ ¤إلعملية إلسسياسسية

›لسش األمن الدو‹ يدعم إاقرار هدنة خÓل عيد األضشحى

لمن إلدو‹ إنه يدعم إقرإر
قال ›لسس إ أ
لضسحى إŸبارك ‘ ليبيا
هدنة خÓل عيد إ أ
إŸنكوبة بالصسرإع ،وذلك غدإة مقتل أإكÌ
م -ن  40شس -خصس -ا وإصس-اب-ة أإزي-د م-ن  50جرإء
لحد ‘ ،مدينة مرزق
قصسف جوي ،مسساء إ أ
جنوب غرب ليبيا.

ف -ي ب -ي -أن صص -ح -ف -ي ،رّح-ب ال-م-ج-لسس ب-دع-وة
Óمم المتحدة
Óمين العأم ل أ
الممثل الخأصس ل أ
في ليبيأ ،غسصأن سصÓمة ،وأاعرب عن تأييده
إلعÓ- -ن ه -دن -ة ب -ي -ن األط -راف ال -م -ت -ح -أرب -ة
ب -م -ن -أسص -ب -ة ع -ي -د األضص -ح -ى ال-م-ب-أرك ،ال-ذي
يصصأدف حلوله ،يوم األحد القأدم.
ط -رح سص Ó-م-ة ه-ذه ال-دع-وة ك-ج-زء م-ن خ-ط-ة
عمله إلنهأء النزاع الليبي خÓل إاحأطته التي
قدمهأ للمجلسس قبل أاسصبوع.
اق -ت -رح أايضص -أ ع -ق-د اج-ت-م-أع رف-ي-ع ال-مسص-ت-وى
للدول المعنية إلنهأء األعمأل العدائية وتنفيذ
حظر األسصلحة المفروضس من األمم المتحدة،
إاضص-أف-ة إال-ى ع-ق-د اج-ت-م-أع لشص-خصص-ي-أت بأرزة
ومؤوثرة من ليبيأ لÓتفأق على طريقة للمضصي
قدمأ.
ق- -أل ال- -م -ج -لسس ف -ي ب -ي -أن صص -در ب -ح -ر ه -ذا

األسص -ب -وع ،إان «ه -ذه ال -ه -دن -ة ي -جب أان ت -ك -ون
مقترنة بتدابير لبنأء الثقة بين الطرفين».
كمأ أاكد مجددا على نداءاته السصأبقة ،ل سصيمأ
دع -وة ج -م -ي -ع األط -راف إال -ى الل-ت-زام ب-وق-ف
إاط Ó-ق ال -ن -أر وال -ع -ودة سص -ري -ع -أ إال -ى ع -م -ل-ي-ة
سصيأسصية تجري بوسصأطة األمم المتحدة.
أافأد البيأن أان «السصÓم والسصتقرار الدائمين
Óزم-ة
ف -ي ل -ي -ب -ي -أ ،ب -م -أ ف-ي ذلك وضص-ع ح-د ل -أ
اإلنسصأنية المتفأقمة ،لن يتحققأ إال من خÓل
حل سصيأسصي».
قأل عضصو بلدية مرزق ،محمد عمر،إان «مبنى
في وسصط مدينة مرزق كأن يتجمع فيه المئأت
من سصكأنهأ في إاطأر جولت صصلح بين أاطراف
م -ت-خ-أصص-م-ة ف-ي ال-م-دي-ن-ة ت-ع-رضس ع-ل-ى ن-ح-و
مفأجئ ،مسصأء أامسس ،لقصصف جوي خلف أاكثر
من  40قتي Óوأاكثر من  50جريحأ».
أاك -د ع -م -ر «أان ج -م -ي -ع ال -ذي -ن سص -ق -ط -وا م -ن
المدنيين» ،نأفيأ اسصتهداف أاي قوات مسصلحة
في الموقع.
من جهته ،أادان المجلسس الرئأسصي لحكومة
الوفأق الوطني الليبية ،في بيأن على صصفحته
ف -ي (ف -يسص -ب -وك)« ،ب -أقسص -ى ع -ب -أرات اإلدان -ة

القصصف الجوي الذي تعرضصت له مدينة مرزق
م -ن ق -ب -ل م-ل-يشص-ي-أت ح-ف-ت-ر ،واسص-ت-ه-دف ح-ي
ال -ق -ل -ع -ة السص -ك -ن -ي ،وم -أ سص -ب -ب -ه م -ن سص-ق-وط
العشصرات من القتلى والجرحى من المدنيين».
حمل البيأن قوات حفتر «المسصؤوولية كأملة»
عن هذا القصصف الجوي.
طألبت حكومة الوفأق «بعثة األمم المتحدة
وال -م -ج -ت -م-ع ال-دول-ي ب-ت-ح-م-ل مسص-ؤوول-ي-أت-ه-م-أ
وإاجراء تحقيق في مأ ارتكبته وترتكبه هذه
المليشصيأت من جرائم في مرزق لتتم محأسصبة
مرتكبيهأ والواقفين وراءهأ».
تشص -ن ق -وات ح -ف -ت -ر غ-أرات ج-وي-ة تسص-ت-ه-دف
م -ط -أر م -ع -ي -ت -ي -ق -ة ال-دول-ي مسص-ت-ه-دف-أ الشص-ق
العسصكري من قأعدة معيتيقة الجوية .ويعد
مطأر معيتيقة الدولي المقأم داخل قأعدة
م-ع-ي-ت-ي-ق-ة ال-ج-وي-ة ال-م-نفذ الجوي الوحيد في
غرب ليبيأ.
تسص -ب -بت ال -م -ع-أرك ف-ي م-ق-ت-ل  1093شصخصس
وإاصصأبة نحو 6آالف منذ اندلعهأ ،إاضصأفة إالى
نزوح  105آالف شصخصس من مواقع الشصتبأكأت
بحسصب األمم المتحدة.

إعتÈت إنخفاضس وتÒة هجماته أإمرإ مؤوقتا

ل· اŸتحدة تكششف إاجما‹ ثروة « داعشش» الرهابي
ا أ
 ·ÓإŸت- - -ح- - -دة
لم Úإل - - -ع - - -ام ل  - - -أ
ق - - -ال إ أ
أإن -ط -ون -ي-وغ-وتÒيسس ‘ ت-ق-ري-ر إن ت-ن-ظ-ي-م»
لره -اب -ي Áت -لك م -ب -ال -غ تصس-ل إ¤
دإعشس «إ إ
 300م -ل -ي -ون دولر ،ب -ع-د ف-ق-دإن م-ا يسس-م-ى
«إÓÿفة» ‘ إلعرإق وسسوريا ،مع عدم وجود
لرإضس-ي
م -ط -الب م -ال -ي -ة ل -لسس -ي -ط -رة ع -ل-ى إ أ
وإلسسكان».

ذكر في التقرير ،الذي قدم إالى مجلسس األمن
حول التهديد الذي يمثله التنظيم الدموي ،أان
انخفأضس وتيرة الهجمأت التي يشصنهأ التنظيم
الرهأبي قد يكون مؤوقتًأ.
أاضصأف أانه يعتقد أان التنظيم قأدر على توجيه
هذه األموال لدعم «أاعمأل إارهأبية» داخل
ال -ع -راق وسص -وري -أ وف -ي ال -خ -أرج ب -أسص -ت -خ -دام

خ-دم-أت م-ث-ل شص-رك-أت غ-ي-ر رسص-م-ي-ة ل-ت-حويل
األموال.
كمأ يشصجع التنظيم على زيأدة الكتفأء الذاتي
المألي عبر شصبكة من المؤويدين والجمأعأت
التأبعة له في أامأكن أاخرى بألشصرق األوسصط
وأافريقيأ وآاسصيأ.

للقاء أإول قنبلة ذرية ‘ إلعا⁄
بالذكرى إلسسنوية  74إ

لسشلحة النووية
نداء من هÒوششيما ◊ظر ا أ
حضّس رئ- -يسس ب- -ل- -دي -ة هÒوشس -ي -م -ا ،أإمسس
إلثÓثاء ،إليابان على توقيع معاهدة دولية
لسس-ل-ح-ة إل-ن-ووي-ة ،ف-ي-م-ا
ت -اري -خ-ي-ة ◊ظ-ر إ أ
أإحيت هذه إŸدينة ،أإمسس ،إلذكرى إلسسنوية
للقاء أإول قنبلة ذرية ‘ إلعا ⁄عليها.
 74إ
قأد رئيسس الحكومة اليأبأنية ،شصينزوآابي ،المراسصم
في حديقة السصÓم التذكأرية في هيروشصيمأ فيمأ
صصّلى األهألي بصصمت وأاضصأؤووا الشصموع ووضصعوا
أاك -أل-ي-ل ال-زه-ور ت-ك-ري-م-أ ل-ل-ذي-ن قضص-وا ف-ي  6أاوت
.1945
اسصتغل رئيسس البلدية كأزومي مأتسصوي المنأسصبة
لدفع إادارة آابي للتوقيع على اتفأقية حظر األسصلحة
النووية ،التي وافقت عليهأ أاكثر من  120دولة لكن
رفضصتهأ الوليأت المتحدة ودول نووية أاخرى.
قأل مأتسصوي «أادعوحكومة الدولة الوحيدة التي
خبرت سصÓحأ نوويأ في حرب للموافقة على طلب
ضص -ح -أي -أ ال-ق-ن-ب-ل-ة ال-ذري-ة ،ب-أن ي-ت-م ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
معأهدة حظر األسصلحة النووية والمصصأدقة عليهأ».
أاضص -أف «أاحضس ق-أدة ال-ي-أب-أن ع-ل-ى إاظ-ه-أر سص-ل-م-ي-ة
الدسصتور اليأبأني بإأظهأر قيأدة في اتخأذ الخطوة
التألية نحوعألم حر من األسصلحة النووية».
حضس رئ-يسس ب-ل-دي-ة ه-ي-روشص-ي-م-أ ق-أدة ال-ع-أل-م ع-ل-ى
ال-ق-دوم إال-ى ال-م-دي-ن-ة ل-مشص-أه-دة ال-نصصب التذكأري
وسص-ط ت-وق-ع-أت ب-زي-أرة ل-ل-ب-أب-أ ف-رنسص-يسس ف-ي وقت
لحق هذا العأم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بريطانيا تن ّ
ضسم لقوة تأام Úمضسيق هرمز

روح ـا Êيتششرط رف ـع العقوبات قبـل ا◊ ـوار
لي- -رإ Êحسس -ن روح -ا،Ê
أإك- -د إل- -رئ- -يسس إ إ
أإمسس ،أإن ب Ó-ده ل -ن ت -ت -ه -اون ‘ إل -دف -اع ع-ن
مصس- -ا◊ه- -ا ،وذلك خÓ- -ل زي -ارة Ÿق -ر وزإرة
إÿارج -ي -ة ،ف -ي -م -ا أإع -ل -نت ب -ري -ط -ان -ي -ا ع-ن
إنضس -م -ام -ه -ا ل -ت -ح -ال -ف ت-أام Úمضس-ي-ق ه-رم-ز
بقيادة أإمريكا.
نقلت وسصأئل إاعÓم إايرانية عنه القول»السصÓم مع
إايران أام السصÓم والحرب معهأ أام المعأرك ول
ي -م -ك -ن ألح -د أان يسص -ت -ه-دف أام-ن-ن-أ وي-ري-د السصÓ-م
لنفسصه».
فيمأ يخصس حرية المÓحة في الخليج ومضصيق
ه -رم-ز ،خ-أصص-ة ب-ع-د اح-ت-ج-أز إاي-ران ل-ن-أق-ل-ة ن-ف-ط
بريطأنية ،قأل روحأني «النأقÓت البريطأنية في
السص -أب -ق ك -أنت ت -رفضس ت -ح -ذي -رات -ن -أ ف-ي ال-خ-ل-ي-ج
الفأرسصي ،لكن األمر اآلن يختلف كليأ ففي زمن
الرفأه والصصلح يمكن التغأضصي عن األخطأء ،لكن
اآلن أاقول لمن يحأول زعزعة أامن المنطقة بجلب
سص- -ف- -ن ح- -رب- -ي- -ة إال- -ي -ه -أ إان األم -ن م -ق -أب -ل األم -ن
..والمضصيق مقأبل المضصيق».
جدد التأكيد على أانه يتعين على الوليأت المتحدة
رفع كل العقوبأت إاذا مأ كأنت تريد حقأ التفأوضس
مع إايران.
ووصصف الرئيسس اإليراني عقوبأت واشصنطن ضصد
بÓده ،مرة أاخرى« ،بأإلرهأب اإلقتصصأدي».
انسص -ح -بت ال-ولي-أت ال-م-ت-ح-دة ال-ع-أم ال-م-أضص-ي م-ن
التفأق الذي كأن تم التوصصل إاليه بين إايران والقوى
العألمية في عأم  ،2015كمأ قأمت بإأعأدة فرضس
عقوبأت اقتصصأدية قأسصية على طهران.
أاعلنت لندن على لسصأن وزير خأرجيتهأ دومينيك

راب أانهأ سصتنضصم إالى الوليأت المتحدة «في قوة
األمن البحرية الدولية» لحمأية السصفن التجأرية
في مضصيق هرمز.
صصرح وزير الخأرجية البريطأني دومينيك راب في
بيأن له «سصتعزز هذه القوة األمن وتوفر الطمأنينة
للمÓحة».
قأل الوزير إان إاعÓنه ل يغير شصيئأ في سصيأسصة
المملكة تجأه إايران ،وشصدد «نبقى ملتزمين بألعمل
مع إايران وشصركأئنأ الدوليين لنزع فتيل التفجير
واإلبقأء على التفأق النووي».
ب-أتت ح-رك-ة م-رور ن-أقÓ-ت ال-ن-ف-ط ع-ب-ر ال-مضص-ي-ق
م-ح-ور م-واج-ه-ة ب-ي-ن واشص-ن-ط-ن وط-هران ،وانجرت
ب-ري-ط-أن-ي-أ إال-ى ت-لك ال-م-واج-ه-ة أايضص-أ ف-ي-مأ عززت
الوليأت المتحدة وجودهأ العسصكري في الخليج
منذ مأي.
تسصعى واشصنطن إالى إانشصأء تحألف دولي لمرافقة
السصفن التجأرية في الخليج لكن ل يبدوأانهأ تمكنت
من جذب الكثير من الدول ،وبدا حلفأء واشصنطن
متوجسصين من جرهم إالى نزاع مفتوح في المنطقة.
كشصفت إايران ،أامسس ،عن ثÓثة صصواريخ موجهة
ج -دي-دة ب-أل-غ-ة ال-دق-ة م-ث-ب-ت-ة ب-ذلك أان-ه-أ مسص-ت-ع-دة
للدفأع عن نفسصهأ في مواجهة مأ قألت أانه»خبث
ودسص -أئسس» ال -ولي -أت ال -م -ت -ح -دة ،وف -ق ق-ول وزي-ر
الدفأع اإليراني.
Óن-ب-أء ع-ن وزي-ر
ن-ق-لت وك-أل-ة «ف-أرسس» اإلي-ران-ي-ة ل -أ
الدفأع وإاسصنأد القوات المسصلحة اإليرانية العميد
أامير حأتمي قوله إان الكشصف عن هذه الصصواريخ
ه -و»إان -ج -أز م -ه -م ج -دي -د ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -ق -وة وك -رام -ة
الجمهورية اإلسصÓمية اإليرانية».

إلسسباق إ ¤قصسر قرطاج يشستد

 26مرششحا لرئاسشة تونسش
ت- -وإصس- -ل إل- -ه- -ي- -ئ- -ة إل- -ع- -ل- -ي- -ا إŸسس- -ت- -ق- -ل -ة
لÓنتخابات ‘ تونسس ،تلقي طلبات إلÎشسح
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات إل-رئ-اسس-ي-ة إŸق-ررة ‘ إÿامسس
عشسر من سسبتم ÈإŸقبل.

أاف - -أد م - -راسص - -ل - -ون ،أامسس ،ب - -أرت - -ف - -أع ع - -دد
ال-م-ت-ق-دم-ي-ن ب-أوراق ت-رشص-ح-ه-م ليصصل إالى 26
مرشصحأ.
ف -ي السص -ي -أق ،ق -دم رئ-يسس ال-ح-ك-وم-ة السص-أب-ق
ح- -م- -أدي ال- -ج- -ب -أل -ي ،امسس ال -ث Ó-ث -أء ،أاوراق
ترشصحه لÓنتخأبأت الرئأسصية المبكرة والتي
تجري منتصصف الشصهر القأدم ..
تقدم الجبألي القيأدي البأرز السصأبق بحركة
ال-ن-هضص-ة السصÓ-م-ي-ة ،أاوراق ت-رشص-ح-ه ب-أل-ه-يئة
العليأ المسصتقلة لÓنتخأبأت كمرشصح مسصتقل.
شص -غ -ل ال -ج-ب-أل-ي (  70ع -أم -أ) م-نصصب رئ-يسس
الحكومة إاثر فوز حزبه السصأبق حركة النهضصة
ب-أن-تخأبأت  ، 2011ل-ك-ن-ه ق-دم اسص-ت-ق-أل-ته في
م- - - -أرسس  2013ف -ي أاع -ق -أب اح -ت -ج -أج -أت
اج-ت-م-أع-ي-ة ،ك-م-أ اسص-ت-ق-أل م-ن منصصب األمين
العأم للحركة في نفسس الشصهر ليعلن مغأدرته
للحزب.
بلغ عدد مرشصحي النتخأبأت الرئأسصية في
تونسس حتى ،أامسس 26 ،مرشصحأ ،ويغلق بأب
الترشصح ،يوم الجمعة ،الموافق للتأسصع من أاوت
الحألي .
من جهة أاخرى ،أاعلنت نأئبة عن نداء تونسس،
أامسس ،أان الحزب اتفق على دعم ترشّصح وزير
الّدفأع الحألي عبد الكريم الزبيدي ،للسصبأق
الرئأسصي.

إŸرزوقي يودع ملف
ترشسحه إليوم

كمأ أاعلن الرئيسس التونسصي األسصبق المنصصف
ال -م -رزوق -ي ،أامسس ال -ث Ó-ث-أء ،ع-زم-ه ال-ت-رشص-ح
لÓنتخأبأت الرئأسصية . 2019
قأل في تصصريحأت إانه سصيودع ملف ترشصحه،
اليوم األربعأء ،بمقر الهيئة العليأ المسصتقلة
لÓ-ن-ت-خ-أب-أت .ت-ول-ى ال-م-رزوق-ي ال-رئ-أسص-ة في
الفترة من  2011وحتى . 2014
بدأات الهيئة الجمعة المأضصية قبول ملفأت
الترشصح لÓنتخأبأت الرئأسصية التي تم تقديم
موعدهأ إالى يوم  15سصبتمبر المقبل ،بدل من
ي- -وم  17ن -وف -م -ب-ر ،وذلك ب-ع-د وف-أة ال-رئ-يسس
الراحل البأجي قأيد السصبسصي.
من المقرر أان تعلن الهيئة قأئمة المرشصحين
المقبولين نهأئيأ ،يوم  31أاوت الجأري ،لتنطلق
الحملة النتخأبية في الثأني من سصبتمبر.
األسص -ب -وع ال -م -أضص -ي ،أاع -ل -نت ال -ه -ي -ئ-ة ال-ع-ل-ي-أ
ال -مسص -ت -ق -ل-ة لÓ-ن-ت-خ-أب-أت ،إاج-راء ان-ت-خ-أب-أت
الرئأسصة المبّكرة في  15سصبتمبر المقبل ،على
أان يتم تقديم طلبأت الترشصح من  2إالى  9أاوت
الجأري.
بحسصب القأنون النتخأبي في تونسس ،يتعين
على المرشصح الرئأسصي الحصصول على تزكيأت
 10نواب أاو 40من رؤوسصأء البلديأت أاو 10آالف
شصخصس من النأخبين موزعين على  10دوائر
انتخأبية.

Áثل إنتصسارإ لسسالفيني وإليم ÚإŸتطّرف

إايطالـــــيا تقر قانونـــــا يعاقـــب
سشفن إانقـــــاذ اŸهاجريــــن
لول ،بأاغلبية  160صسوتا مقابل  57صسوتا على
ليطا‹ ،أإمسس إ أ
صسّوت ›لسس إلشسيوخ إ إ
لنقاذ إŸهاجرين من إلبحر
مرسسوم يشسدد إلعقوبات على إŸؤوسسسسات إÒÿية إلتي تدير سسفنا إ
إŸتوسسط ونقلهم إ ¤إيطاليا .يعد هذإ إلتصسويت إنتصسارإ لوزير إلدإخلية ماتيوسسالفيني
وحزب إلرإبطة إليميني إŸتطرف إلذي ينتمي إليه.

من جهة أاخرى ،امتنعت الوليأت المتحدة وروسصيأ
األسص -ب -وع ال -م -أضص -ي ع-ن ت-ج-دي-د م-ع-أه-دة ل-ح-ظ-ر
السصÓح النووي تعود إالى فترة الحرب البأردة مأ
أاثأر مخأوف من سصبأق تسصلح.
اليأبأن هي الدولة الوحيدة التي تعرضصت لهجوم
ذري في هيروشصيمأ ونأغأزاكي ،قبل أايأم قليلة على
اسص -تسص Ó-م -ه -أ ف-ي 15أاوت  1945إلن-ه-أء ال-ح-رب

العألمية الثأنية .من جهته ،كرر آابي وعدا بألعمل
«جسص -را» ب-ي-ن دول ن-ووي-ة أاوغ-ي-ر ن-ووي-ة ،ل-ت-خ-ل-يصس
العألم من هذا السصÓح.
قأل آابي «بمسصأعدة من الجأنبين ،سصأشصجعهم بصصبر
ع -ل -ى ال -دخ-ول ف-ي ح-وار وإان-ن-ي ع-أزم ع-ل-ى ق-ي-أدة
الجهود الدولية لتحقيق ذلك».

ب-أغ-ل-بية  16صص--وت-أ م-ق-أب-ل  ،57ح--ظ-يت
لي-ط-أل-ي-ة الث-ن-ي-ن ب-تصص-ويت
ال--ح--ك--وم--ة ا إ
م---ج---لسس الشص---ي---وخ ب---خصص---وصس م---رسص--وم
يسصتهدف المؤوسصسصأت الخيرية التي تدير
لنقأذ المهأجرين.
سصفنأ إ
لقصص-ى ل-ل-غ-رام-ة
ي-رف-ع ال-م-رسص-وم ال-ح-د ا أ
ليطألية
على السصفن التي تدخل الميأه ا إ
دون إاذن م-------ن  500أال-ف اأورواإل-ى م-ل-يون
أاورو( 1،12م--ل--ي--ون دولر) .وي-نصس أايضص-أ
على اعتقأل أاي قبطأن سصفينة يتجأهل
لي--ط-أل-ي-ة
أاوام--ر الب--ت--ع--أد ع--ن ال--م--ي--أه ا إ
وي-دع-والسص-ل-ط-أت ال-ب-ح-ري-ة إال-ى مصص-أدرة
سصفينته بشصكل تلقأئي.

إنتصسار لسسالفيني
يعد هذا التصصويت انتصصأر لوزير الداخلية

م-أت-ي-وسص-أل-ف-ي-ن-ي وح-زب ال-رابطة اليميني
المتطرف الذي ينتمي إاليه ،حيث شصهدت
الحكومة المؤولفة من حزبه وحركة (-5
لسص--أب-ي-ع
ن--ج--وم) صص--راع--أ داخ--ل--ي--أ ف--ي ا أ
لخيرة وكأنت سصتضصطر لÓسصتقألة إاذا
اأ
خسصرت التصصويت.
يشصدد هذا المرسصوم الذي أاعده سصألفيني،
نأئب رئيسس الوزراء ،العقوبأت على سصفن
ال--م-ؤوسصسص-أت ال-خ-ي-ري-ة ال-ت-ي ت-ح-أول ن-ق-ل
المهأجرين الذين يتم إانقأذهم في البحر
ال--م--ت--وسص--ط إال--ى إاي--ط--أل--ي-أ .ك-أن م-ج-لسس
النواب قد وافق على المرسصوم ومن ثم
لن قأنونأ قبل يومين فقط من
سصيصصبح ا آ
ب--دء ال--ب--رل-م-أن ع-ط-ل-ت-ه الصص-ي-ف-ي-ة ،ال-ي-وم
لربعأء.
اأ

‹hO
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إاثر Œميد واشسنطن أارصسدتها

رئيسس فنزوي Óيندد بإلعمل غ ÒالقإنوÊ

ق -ال ال-رئ-يسض ال-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-ولسض
مادورو أان «ل أاحد يسستطيع أان يفرضض
ا◊ظر على فنزوي ،»Óوذلك ردا على
لمريكي دونالد ترامب
قرار الرئيسض ا أ
لصس- -ول
ب - -ف - -رضض Œم - -ي - -د ع- -ل- -ى ك- -ل ا أ
اŸملوكة ◊كومة كاراكاسض ‘ الوليات
اŸتحدة.

ذك - -رت مصص- -ادر إأعÓ- -م- -ي- -ة أن ت- -ع- -ق- -يب
مادوروعلى قرأر ترأمب جاء خÓل رسصالة
ل-ه ع-ب-ر أل-رأدي-ووأل-ت-ل-ف-زي-ون أل-ف-ن-زوي-ل-ي.
أشصارت ألمصصادر ذأتها إألى أن هذأ ألحظر
م -ن شص -أان -ه أن يضص -ع ف -ن -زوي  Ó-ف -ي ن-فسس
أل- -مسص- -ت- -وى م -ع دول أخ -رى م -ث -ل ك -وري -ا
ألشصمالية وإأيرأن وسصوريا وكوبا.
قال ألرئيسس نيكو’سس مادوروإأنه أكد في
وقت سص- -اب -ق رفضص -ه ب -ي -ان ت -رأمب بشص -أان
حصصار محتمل لبÓده» ،وأضصاف ،أنه طلب
من سصفير فنزوي Óلدى أأ’مم ألمتحدة،
صصامويل مونكادأ ،أن يندد بالتهديد «غير

ألقانوني» أمام مجلسس أأ’من ألدولي.
ووق -ع أل-رئ-يسس أأ’م-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب
أمرأ تنفيذيا بتجميد كل أصصول ألحكومة
أل- -ف -ن -زوي -ل -ي -ة أل -م -وج -ودة ف -ي أل -و’ي -ات
أل -م -ت -ح -دة .يشص -م-ل أأ’م-ر أل-ت-ن-ف-ي-ذي ك-ل
م-م-ت-ل-ك-ات وأصص-ول أل-ح-ك-وم-ة أل-ف-ن-زويلية
أل -م-وج-ودة ف-ي أل-و’ي-ات أل-م-ت-ح-دة وت-لك
ألتي بحوزة أشصخاصس أمريكيين.
ووف -ق -ا ل -ت-ق-ري-ر لصص-ح-ي-ف-ة «وول سص-ت-ريت
جورنال» ،فإان هذأ أأ’مر يمثل أول تدأبير
أل -ح -ظ -ر أ’ق-تصص-ادي ألشص-ام-ل م-ن ج-انب
وأشصنطن على كارأكاسس .وهذأ من شصأانه
أن يضصع فنزوي Óفي نفسس ألمسصتوى مثل
دول بينها كوريا ألشصمالية وإأيرأن وسصوريا
وكوبا.
لمح ترأمب في وقت سصابق إألى أنه قد
يفرضس حظرأ على فنزوي Óألتي تشصكك
ألو’يات ألمتحدة في شصرعية حكومتها
بقيادة مادورو.

ردأ ع -ل -ى سص -ؤوأل أح -د ألصص-ح-اف-ي-ي-ن «ه-ل
ت -ن -ظ -رون ب -ف -رضس ح -ظ -ر أوع -زل -ة ع -ل-ى
فنزوي ،Óبالنظر إألى مدى أنخرأط روسصيا
وألصص -ي -ن وإأي -رأن» ه -ن -اك ،أج-اب ت-رأمب
«ن- -ع- -م أدرسس ذلك» ،م- -ن دون أن ي -ع -ط -ي
مزيدأ من ألتفاصصيل.
وط-ب-ق-ا ل-ل-ق-رأر أأ’م-ري-ك-ي ،وف-ق-ا لوسصائل
إأعÓ- -م- -ي- -ة أم- -ري- -ك- -ي- -ة ،أمسس ’ ،ي -ج -وز
أل- -تصص- -رف ف- -ي ه- -ذه أأ’صص- -ول أون -ق -ل -ه -ا
أوسصحبها أوألتعامل معها.
كانت ألو’يات ألمتحدة ودول غربية قد
أعترفت مؤوخرأ برئيسس ألجمعية ألوطنية
أل-ف-ن-زوي-ل-ي-ة خ-وأن غ-وأي-دورئ-يسص-ا م-ؤوق-ت-ا
للبÓد.
كان ترأمب ذكر قبل نحوأسصبوع أنه يدرسس
فرضس حصصار على فنزوي Óمع تصصعيد
ألو’يات ألمتحدة ألضصغط على مادوروكي
يتخلى عن ألسصلطة في بÓده.

أامريكا تعتزم نشسر صسواريخ بشسرق آاسسيا واÙيط الهادي

الصضــــــ Úتهّدد بإتخــــــإذ تدابــــــ Òانتقإمــــــية
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برŸان باكسستان يرفضض خطوة الهند واحتجاجات بالشسوارع

قرار نيودلهي بإإنهإء وضضع ا◊كم الذاتي
لكشضم Òيشضعل فتيل التوتر مع اسضÓم أابإد
صص -ادق أل -ب -رل -م -ان أل -ب -اكسص -ت -ان-ي ،أمسس،
’ج -م-اع ع-ل-ى ق-رأر ي-رفضس أل-خ-ط-وة
وب -ا إ
ألهندية بإانهاء وضصع ألحكم ألذأتي ،ألذي
كانت تتمتع بها كشصمير منذ سصبعين عاما.
ك -ان وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ه-ن-دي أم-يت شص-اه
أع -ل -ن أ’ث -ن -ي -ن أم -ام ب -رل -م -ان ب Ó-ده أن
أل-ح-ك-وم-ة أ’ت-ح-ادي-ة ق-ررت إألغاء ألمادة
 370م -ن أل -دسص -ت-ور ،أل-ت-ي ت-م-ن-ح وضص-ع-ا
خاصصا لمنطقة كشصمير ألمتنازع عليها،
’ق-ل-ي-م ج-ام-ووكشص-م-ي-ر أل-خ-اضصعة
وت-ت-ي-ح إ
لسصيطرة ألهند وضصع قوأنينها ألخاصصة.
أضصاف ألوزير شصاه أن ألدسصتور ألهندي
سصيطبق بأاكمله على جامووكشصمير ذأت
’غ -ل -ب -ي-ة أل-مسص-ل-م-ة ،م-م-ا ي-ن-ه-ي ح-ق-وق
أأ
أل -و’ي -ة ف -ي وضص -ع ق -وأن-ي-ن خ-اصص-ة ب-ه-ا.
و’ح -ق -ا نشص -رت وزأرة أل -ع -دل أل -ه -ن -دي -ة
مرسصوما رئاسصيا بإالغاء ألمادة  370من
ألدسصتور.

احتجاجات رافضسة لقرار
الهند
أسص-ت-ن-ك-رت ألسص-ل-ط-ات أل-ب-اكسص-ت-ان-ية قرأر
أل-ه-ن-د إأل-غ-اء أل-وضص-ع أل-دسص-ت-وري ألخاصس
لكشصمير ،وأكدت رفضصها له ،وحذرت في
أل -وقت ن -فسص -ه م -ن أن-ه-ا سص-ت-ل-ج-أا إأل-ى ك-ل
ألخيارأت ألممكنة لموأجهة هذه ألخطوة
ألتي وصصفتها بغير ألقانونية.
’حزأب ألباكسصتانية أن قرأر
أعتبر قادة أ أ
أل-ه-ن-د سص-ي-ؤودي ع-ل-ى أل-م-دى أل-ب-ع-ي-د إأل-ى
Óقليم ،حيث
ت-غ-ي-ي-ر أل-ت-رك-ي-ب-ة ألسصكانية ل إ
يصص -ب -ح م -ن ح-ق أي ه-ن-دي أل-ت-م-لك ف-ي-ه
بغضس ألنظر عن معتقده وعرقه ،وهوما
ك-ان م-ح-ظ-ورأ م-ن-ذ ت-قسص-ي-م شص-ب-ه أل-ق-ارة
ألهندية عام .1947
صص -رح ق -ائ -د أل -ج -يشس أل-ب-اكسص-ت-ان-ي ق-م-ر
جاويد باجوأ  ،بأان ألمؤوسصسصة ألعسصكرية
مسصتعدة للمضصي إألى أي مدى لدعم شصعب
كشصمير ،ولم يوضصح ألجنرأل باجوأ أي
تفاصصيل بهذأ ألشصأان.
م - -ن ن - -اح - -ي - -ة أخ - -رى ،خ - -رجت ،أمسس،
مظاهرأت أحتجاجية في باكسصتان رفضصا
لقرأر ألهند ،وشصهدت مدينة مظفر آأباد
ك -ب -رى م -دن ألشص -ط -ر أل -ب-اكسص-ت-ان-ي ف-يكشصمير -مظاهرة ،كما نظمت مظاهرأت
أخ -رى ف -ي ’ه -ور وك-رأتشص-ي وأل-ع-اصص-م-ة
إأسصÓم آأباد.

قضسية كشسم ‘ Òسسطور
دعت الصس Úدول م- -ن- -ط- -ق- -ة شس- -رق آاسس- -ي -ا
واÙي-ط ال-ه-ادئ ،وخصس-وصس-ا ال-يابان وكوريا
ا÷نوبية وأاسسÎاليا ،إا ¤أان تكون «حذرة»
م- -ن ف -ك -رة نشس -ر صس -واري -خ أام -ري -ك -ي -ة ع -ل -ى
أاراضسيها ،وأاكد فوكونغ اŸدير العام Ÿراقبة
لسس -ل -ح -ة ‘ اÿارج-ي-ة الصس-ي-ن-ي-ة أان بÓ-ده
ا أ
سستضسطر لتخاذ «تداب Òانتقامية» إاذا قامت
واشسنطن بنشسر صسواريخ ‘ هذه اŸنطقة.

أطلقت ألصصين ،أمسس ،تحذيرأ للو’يات
ألمتحدة من تبعات قيامها بنشصر صصوأريخ
في منطقة آأسصيا وألمحيط ألهادئ ،ودعت
أيضصا دول ألمنطقة ،وبشصكل خاصس أليابان
وكوريا ألجنوبية وأسصترأليا ،إألى أن تكون
«حذرة».
ق -ال ف -وك -ون -غ أل -م -دي -ر أل -ع -ام ل -م -رأق -ب-ة
أأ’سص- -ل- -ح- -ة ف- -ي أل- -خ- -ارج -ي -ة ألصص -ي -ن -ي -ة
للصصحافيين إأن «ألصصين لن تبقى مكتوفة
أأ’ي -دي ،وسص -ت -ك -ون مضص -ط -رة إأل-ى أت-خ-اذ
تدأبير أنتقامية في حال نشصرت ألو’يات
أل-م-ت-ح-دة صص-وأري-خ م-ت-وسص-ط-ة ألمدى في
هذه ألمنطقة من ألعالم».
وردأ على سصؤوأل ،لم يرد فوأن يقول ما
سص -ي -ك -ون ع -ل -ي -ه رد ب -ك -ي -ن ،وح-ذر ق-ائÓ-
«ندعوألدول ألمجاورة إألى توخي ألحذر
وعدم ألسصماح بنشصر ألصصوأريخ أأ’مريكية

ع -ل -ى أرأضص -ي -ه -ا ،أ’ن ه -ذأ ل -ن ي-ك-ون ف-ي
مصصلحة أمنها ألقومي».
كان وزير ألدفاع أأ’مريكي ألجديد مارك
إأسصبر قد أعلن أن ألو’يات ألمتحدة تريد
أإ’سص -رأع ف -ي نشص -ر صص -وأري-خ ج-دي-دة ف-ي
آأسصيا ،خÓل أأ’شصهر ألمقبلة إأذأ كان ذلك
ممكنا’ ،حتوأء توسصع ألنفوذ ألصصيني في
ألمنطقة.
وردأ ع -ل -ى سص -ؤوأل ع -ن أح-ت-م-ال أن ت-نشص-ر
وأشصنطن أسصلحة تقليدية جديدة متوسصطة
ألمدى في آأسصيا ،قال إأسصبر في ألطائرة
ألتي أقلته إألى سصيدني في إأطار جولة في
آأسصيا تسصتمر أسصبوعا «نعم نريد أن نقوم
بذلك في أقرب وقت».
أضص -اف لصص -ح -اف-ي-ي-ن رأف-ق-وه ف-ي ج-ول-ت-ه
«أفضصل أن يتم ذلك خÓل أشصهر ،لكن هذه
أأ’م -ور تسص -ت -غ -رق ع -ادة وق -ت -ا أط -ول م-ن
ألمتوقع».
لم يحدد إأسصبر ألمكان ألذي تعتزم فيه
وأشصنطن نشصر تلك أأ’سصلحة ،متابعا «’
أريد ألتكهن إأنها أمور نناقشصها دأئما مع
ألحلفاء».
بعد أتهامها روسصيا بانتهاكها منذ أعوأم،
أنسصحبت ألو’يات ألمتحدة ألجمعة من

معاهدة نزع أأ’سصلحة ألنووية ألمتوسصطة
أل-م-دى وأل-ت-ي وق-ع-ت-ه-ا وأشص-نطن وموسصكو
خ Ó-ل أل -ح-رب أل-ب-اردة ل-ل-ح-د ت-م-ام-ا م-ن
ألصصوأريخ ألبرية ألتي يرأوح مدأها بين
 500و 5500كلم.
يتاح لوأشصنطن بذلك أن تقارع ألصصين أ’ن
أل -قسص -م أأ’ك -ب -ر م -ن ت-رسص-ان-ة ب-ك-ي-ن يضص-م
أسصلحة كانت محظورة بموجب ألمعاهدة
ألمذكورة ألتي لم توقعها ألصصين.

روسسيا تتعهد
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ق-الت روسص-ي-ا إأن-ه إأذأ ق-امت
ألو’يات ألمتحدة بنشصر صصوأريخ في آأسصيا
فإان موسصكوسصتتخذ إأجرأءأت للدفاع عن
ن-فسص-ه-ا ،وإأن-ه-ا ت-ت-وق-ع ق-ي-ام أل-يابان بنشصر
نظام أمريكي جديد إ’طÓق ألصصوأريخ.
سص- -ئ- -ل سص -ي -رج -ي ري -اب -ك -وف ن -ائب وزي -ر
أل -خ -ارج -ي -ة أل -روسص -ي ع-ن أح-ت-م-ال نشص-ر
أل -و’ي -ات أل -م -ت -ح -دة صص -وأري -خ ف-ق-ال إأن
روسصيا ’ تعتزم ألدخول في سصباق تسصلح
مع وأشصنطن ولكنها سصترد بشصكل دفاعي
على أي تهديدأت.
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منذ أن أصصدر ألبرلمان ألبريطاني يوم 17
جويلية  1947قانون أسصتقÓل ألهند ألذي
أنهى ألحكم ألبريطاني لها ،ثم بعد ذلك
بشصهر قرأر تقسصيم شصبه ألقارة ألهندية،
برزت قضصية كشصمير كعقدة بين دولتي
ألهند وباكسصتان أللتين تشصكلتا حديثا.
تضصمن قرأر ألتقسصيم أن تنضصم ألو’يات
ذأت ألغالبية ألمسصلمة إألى باكسصتان ،وأن
تنضصم ألو’يات ذأت ألغالبية ألهندوسصية
إألى ألهند ،على أن يكون أنضصمام ألو’يات
’خ-ذ ب-ع-ي-ن
وف -ق -ا ل -رغ-ب-ة ألسص-ك-ان ،م-ع أ أ
أ’عتبار ألتقسصيمات ألجغرأفية في كل
إأمارة.
مّر قرأر ألتقسصيم دون صصعوبات تذكر في
كل ألو’يات إأ’ ثÓثا فقط هي حيدر آأباد
وجوناغاد وكشصمير ،ففي إأمارة جوناغاد
ق -رر ح -اك -م -ه -ا أل -مسص -ل -م أن ي -نضص -م إأل -ى
باكسصتان رغم وجود أغلبية هندوسصية في
’غ-ل-ب-ي-ة
’م -ارة ،ل -ك -ن أم -ام م -ع -ارضص-ة أ أ
أإ
دخلت ألقوأت ألهندية وأجرت أسصتفتاء
’مارة للهند.
أنتهى بانضصمام أ إ
حدث ألشصيء نفسصه في و’ية حيدر آأباد
ألتي تدخلت فيها ألقوأت ألهندية يوم 13
سص -ب-ت-م-ب-ر  1948م -م -ا ج -ع -ل -ه-ا ت-رضص-خ
لÓنضصمام إألى ألهند.

أما كشصمير فقد كان وضصعها مختلفا عن
’مارتين ألسصابقتين ،فقد قرر حاكمها
أإ
أل -ه-ن-دوسص-ي ه-اري سص-ي-ن-غ أ’نضص-م-ام إأل-ى
’غلبية ألمسصلمة
ألهند ،متجاه Óرغبة أ أ
ب -ا’نضص -م -ام إأل -ى ب -اكسص -ت -ان وم -ت-ج-اهÓ-
أل- -ق -وأع -د أل -ب -ري -ط -ان -ي -ة ألسص -اب -ق -ة ف -ي
ألتقسصيم.
لكن خشصيته من ردة فعل ألشصارع ألمسصلم
دف -ع -ت-ه ل-ت-ق-دي-م م-ع-اه-دة ع-رضص-ه-ا ع-ل-ى
’وضصاع كما هي عليه،
’بقاء أ أ
ألبلدين إ
ف-ق-ب-لت ب-اكسص-ت-ان ب-ال-م-ع-اه-دة ،ف-ي ح-ين
رفضصتها ألهند.

أاو ¤ا◊روب
’ح- -دأث ب -ع -د ذلك سص -ري -ع -ا،
ت- -ط- -ورت أ أ
فاندلع أول قتال مسصلح بين ألكشصميريين
وأل-ق-وأت أل-ه-ن-دي-ة عام  1947أسص-ف-ر عن
أح-تÓ-ل أل-ه-ن-د ل-ث-ل-ث-ي أل-و’ي-ة ،وف-ي عام
 1965عاد ألتوتر بين ألجانبين ،ودأر قتال
مسصلح بين ألجيشصين ألنظاميين ألهندي
وألباكسصتاني على طول ألحدود بينهما،
’ي منهما،
ولم يتحقق فيه نصصر حاسصم أ
وأن-ت-هت أل-ج-ه-ود أل-دول-ي-ة ب-ع-ق-د معاهدة
وقف إأطÓق ألنار بين ألجانبين.
ع-اد أل-ق-ت-ال ب-ي-ن أل-ج-ارت-ي-ن ل-ي-ت-ج-دد مع
مطلع ألسصبعينيات من ألقرن إأثر أتهامات
باكسصتان للهند بدعم باكسصتان ألشصرقية
(بنغÓديشس) في محاولتها أ’نفصصالية.
دأرت حرب جديدة عام  1971مال فيها
ألميزأن ألعسصكري لصصالح ألهند وتمكنت
م -ن ت -ح -ق-ي-ق أن-تصص-ارأت عسص-ك-ري-ة ع-ل-ى
’رضس ،مما أسصفر عن أنفصصال باكسصتان
أأ
ألشصرقية عن باكسصتان لتشصكل جمهورية
بنغÓديشس.

السسÓح النووي
غيرت هذه ألجولة من ألحروب ألتفكير
’سص -ت -رأت-ي-ج-ي أل-عسص-ك-ري أل-ب-اكسص-ت-ان-ي،
أإ
وأدخ -لت أل -ب -ل-دي-ن ف-ي دوأم-ة م-ن سص-ب-اق
’عÓ-ن ع-ن أم-تÓ-ك ك-ل
أل -تسص -ل -ح ،ك -ان أ إ
منهما للسصÓح ألنووي أهم محطاته.
’مور ترأوح مكانها بين تصصعيد
بقيت أ أ
وت -وت -ر وح-اولت أل-دول-ت-ان م-رأت ع-دي-دة
’زمة بينهما ،أإ’
ألوصصول إألى أتفاق لحل أ أ
أن كل أتفاق حمل عوأمل تفجره ،ورغم
أل-زي-ارأت أل-م-ت-ب-ادل-ة ب-ي-ن ألمسصؤوولين في
أل-ب-ل-دي-ن ،ف-إان-ه ل-م ي-ت-م أل-ت-وصص-ل إأل-ى حل
ل -ل -قضص -ي -ة ،أل -ت -ي ب -ق -يت ع -ق -ب-ة أم-ام أي
مفاوضصات سصÓم بينهما ،وصصدرت بيانات
من ألبلدين تؤوكد أن «قضصية كشصمير تمثل
جوهر ألخÓفات بينهما».

أاهمية كشسمÒ
ت-م-ث-ل كشص-م-ي-ر أه-م-ي-ة إأسصترأتيجية للهند
ج -ع -ل -ت -ه -ا شص -دي -دة أل -ت -مسصك ب -ه-ا ،ف-ه-ي
تعتبرها عمقا أمنيا إأسصترأتيجيا لها أمام
ألصصين وباكسصتان.
ت-ن-ظ-ر إأل-ي-ه-ا ع-ل-ى أن-ه-ا أم-ت-دأد جغرأفي
وحاجز طبيعي مهم أمام فلسصفة ألحكم
أل-ب-اكسص-ت-ان-ي أل-ت-ي ت-ع-ت-ب-ره-ا ق-ائ-م-ة على
أسصسس دينية مما يهدد أ’أوضصاع ألدأخلية
في ألهند.
ت- -خشص -ى أل -ه -ن -د إأذأ سص -م -حت ل -كشص -م -ي -ر
با’سصتقÓل على أسصسس دينية أوعرقية،
أن تفتح بابا ’ تسصتطيع أن تغلقه أمام
ألكثير من ألو’يات ألهندية.
أم-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-ب-اكسص-ت-ان ،ف-ت-ع-تبر كشصمير
’م-ن-ه-ا ،وذلك ل-وج-ود
م -ن -ط -ق -ة ح -ي -وي-ة أ
طريقين رئيسصيين وشصبكة للسصكة ألحديد
ف -ي سص -رح -د وشص-م-ال-ي شص-رق-ي أل-ب-ن-ج-اب
ت- -ج- -ري ب -م -ح -اذأة كشص -م -ي -ر .ي -ن -ب -ع م -ن
’رأضصي ألكشصميرية ثÓثة أنهار رئيسصية
أأ
للزرأعة في باكسصتان ،مما يجعل أحتÓل
Óمن ألمائي
ألهند لها تهديدأ مباشصرأ ل أ
ألباكسصتاني.

á°VÉjQ

األريعاء  07أاوت  2019م
الموافق لـ  06ذي الحجة  1440هـ

’و ¤موبيليسس:
الرابطة اÎÙفة ا أ

إلقمة ب Úإ–اد إ÷زإئر و وفاق سصطيف يوم  15إغسصطسس بدون جمهور

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قبل انطÓق اŸوسسم الكروي ا÷ديد

إŸدرب بوعكاز يسصتقيل من إلعارضصة
إلفنية للسصاورة

ق -دم اŸدرب السس -ويسس-ري-ال-ت-ونسس-ي م-ع-ز
ب -وع -ك -از اسس -ت -ق -ال -ت-ه م-ن ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة
لشس -ب-ي-ب-ة الّسس-اورة ق-ب-ل أاق-ل م-ن عشس-رة أاي-ام
ع -ل -ى ان -ط Ó-ق اŸوسس -م ال-ك-روي 2020-2019
’و ¤لكرة القدم ،حسسب
لبطولة الرابطة ا أ
ما أاعلن عنه النادي.

واوضصح نادي الجنوب الغربي امسس في بيان
له على «فايسصبوك» قائ« : Óقدم المدرب
بوعكاز اسصتقالته من العارضصة الفنية للفريق
ليلة الثنين بعد تقربه من رئيسس الوفد و
اخطاره بعدم مواصصلة عمله».
و جاءت اسصتقالة المدرب السصابق لمولودية
وهران و اتحاد بلعباسس و أاندية أاخرى بعد 48
سص -اع -ة ع -ل -ى اإلن-ذار ال-ذي وج-ه-ه ل-ه ال-رج-ل
ال -ق -وي ف -ي ال -ن-ادي م-ح-م-د زرواط-ي ،بسص-بب
خ- -وضص- -ه ل -م -ب -اراة ودي -ة ضص -د ردي -ف ال -ن -ادي
اإلفريقي التونسصي في الوقت الذي كان يتوقع

مواجهة تشصكيلة النادي الفريقي األسصاسصية
اسص-ت-ع-دادا ل-ل-دور ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ل-ك-أاسس العربية
Óندية.
ل أ
وفي بيان له نشصره يوم األحد ،اعتبر نادي
بشصار مواجهة الفريق الثاني للنادي اإلفريقي
«إاه -ان -ة» ،م -وج -ه -ا أاصص -اب -ع الت-ه-ام ل-ل-م-درب
بوعكاز الذي كان المسصؤوول األول على تربصس
تونسس الذي اختتم يوم الثنين.
ويعتبر بوعكاز أاول مدرب يغادر منصصبه قبل
انطÓق المنافسصة ،وهو الذي عين مكان كريم
زاوي ال -ذي ال -ت-ح-ق ب-الصص-اع-د ال-ج-دي-د ن-ج-م
مقرة.
هذا و سصيقود الفريق مؤوقتا المدرب المسصاعد
مصصطفى جاليت و المحضصر البدني عادل بن
مسصعود.

اول عقد احÎا‘ له مع نادي هولندي

سس-ت-ل-عب م-ق-اب-ل-ة ق-م-ة ا÷ول-ة ا’و ¤م-ن
بطولة الرابطة ا’و ¤ب Úا–اد ا÷زائر و
وف -اق سس -ط -ي -ف ي-وم اÿم-يسس  15اغسسطسس
Ãل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ام-ام م-درج-ات ف-ارغة
اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة ال -ث -ام -ن -ة مسس-اء ،وف-ق
الÈن -ام -ج ال -ذي اع -ل -نت ع-ل-ي-ه راب-ط-ة ك-رة
ال-ق-دم اÎÙف-ة ع Èم-وق-ع-ه-ا ال-رسس-مي على
شسبكة ا’نÎنت.

وباإلضصافة الى هذه القمة الواعدة ،تجرى يوم
الخميسس خمسس مقابÓت أاخرى و يتعلق األمر
بـ نجم مقرة  -جمعية الشصلف و أاهلي برج

بوعريريج  -شصباب بلوزداد و شصبيبة السصاورة -
شصباب قسصنطينة و نصصر حسصين داي  -شصبيبة
القبائل و اتحاد بسصكرة  -نادي بارادو.
ول- -م ت- -ح- -دد ال- -راب -ط -ة ب -ع -د ال -م -ل -عب ال -ذي
سص -ي -ح -تضص -ن ال -م -ق -اب -ل -ة ال -ت -ي سص-ت-ج-م-ع ب-ي-ن
الصص-اع-دي-ن ال-ج-دي-دي-ن ن-ج-م م-ق-رة وج-م-ع-ية
الشصلف ،علما ان هذه المقابلة سصتقام دون
جمهور.
و تتواصصل مقابÓت هذه الجولة الولى يوم
ال-ج-م-ع-ة ب-إاج-راء م-ب-اراة م-ول-ودي-ة ال-جزائر -

ج -م -ع -ي-ة ع-ي-ن م-ل-ي-ل-ة وسص-ت-خ-ت-ت-م ي-وم السص-بت
ب -م-واج-ه-ة «ال-دارب-ي» ب-ي-ن م-ول-ودي-ة وه-ران و
اتحاد بلعباسس .
و اع -دت ال -راب-ط-ة ك-ذلك ب-رن-ام-ج ال-ج-ول-ت-ي-ن
الثانية و الثالثة ،حيث سصتنطلق الجولة الثانية
يوم  19اغسصطسس وتختتم يوم  24من نفسس
الشصهر ،باسصتثناء مقابلة جمعية عين مليلة مع
شصبيبة السصاورة التي سصتبرمج في وقت لحق،
فيما تقام الجولة الثالثة يومي الجمعة  30و
السصبت  31اغسصطسس.

– ⁄دد اÓŸعب التي –تضسن بعضس اŸباريات

إنطÓق إلرإبطة إلوطنية إلثانية يوم  23أإغسصطسس

’و¤
سستعطى إاشسارة انطÓق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم يوم ا÷معة  23أاغسسطسس بإاجراء مباريات ا÷ولة ا أ
ا›ÈŸة على يوم ،Úحسسب الرزنامة التي كشسفت عنها الرابطة اÎÙفة لكرة القدم على موقعها الرسسمي.

إŸوهبة إ÷زإئرية نعيم معتوف ينضصم
إ ¤إيندهوفن
وق -ع اŸوه -ب -ة ا÷زائ -ري-ة الشس-اب-ة ،ن-ع-ي-م
معتوق ،على أاول عقد احÎا‘ له مع نادي
بي أاسس ‘ آايندهوفن الهولنديŸ ،دة ثÓث
سسنوات ،حسسبما اعلن عنه النادي الناشسط ‘
البطولة الهولندية اŸمتازة لكرة القدم.

انضص -م م -ع -ت -وق إال -ى ال -ن -ادي ال -ه -ول-ن-دي ق-ب-ل
موسصمين حيث لعب لفئة اقل من  17سصنة ،قبل
أان يقرر المدرب مارك فان بوميل ترقيته إالى
الفريق األول ومنحه الفرصصة إلبراز قدراته
وتطوير مهاراته.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاوضص -ح ال -ج -زائ -ري الشص -اب ف -ي

‘ اطار صسفقة تبادلية مع مانشسيسس Îسسيتي

يوفنتوسس يعلن إنضصمام دإنيلو إ ¤صصفوفه

’ي -ط -ا‹ عÈ
أاع- -ل- -ن ن -ادي ي -وف -ن -ت -وسس ا إ
حسسابه Ãوقع التواصسل ا’جتماعي «توي»Î
’Áن
وصس -ول الÈازي -ل -ي دان -ي -ل -و ،ال-ظ-ه Òا أ
’‚ل-ي-زي ،مسس-اء
ل -ن -ادي م-انشسسس Îسس-ي-ت-ي ا إ
ي-وم ال-ثÓ-ث-اء ‘ ،صس-ف-ق-ة ت-ب-ادل-ي-ة ت-تضس-م-ن
انتقال الÈتغا‹ جواو كانسسيلو ا ¤حامل
لقب «الÁÈرليغ».

ولم تحدد الهيئة الكروية المÓعب
ال -ت -ي سص-ت-ح-تضص-ن م-ب-اري-ات أاول-م-ب-ي
أارزيو ،أامل بوسصعادة ،أامل الربعاء
واتحاد الحراشس.
وخÓ-ف-ا ل-م-ب-اري-ات ال-راب-ط-ة األول-ى
المبرمجة تحت األضصواء الكاشصفة،
سص -ت -ل -عب أارب -ع م -ق -اب Ó-ت ل-ل-راب-ط-ة
ال -ث -ان -ي -ة اب-ت-داء م-ن السص-اع-ة 00ر17
بسصبب انعدام اإلنارة و يتعلق األمر
بأاولمبي أارزيو-أامل بوسصعادة ،سصريع
غ -ل -ي -زان -م -ول -ودي -ة سص -ع -ي -دة ،أام-ل
الرب-ع-اء-شص-ب-ي-ب-ة سص-ك-يكدة و أاولمبي
المدية-اتحاد الحراشس.
ك -م -ا ضص -ب -طت ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة
م -ب -اري-ات ال-ج-ول-ة ال-ث-ان-ي-ة ال-م-ق-ررة
ي -وم -ي ال-ج-م-ع-ة  30و السص - - - -بت 31
أاغسصطسس.

تصصريح للموقع الرسصمي للنادي «سصعيد جدا
بتوقيع أاول عقد احترافي لي مع بي إاسس في
آاي -ن -ده -وف -ن ،أاع -ت-ق-د أان-ه ي-وم م-ه-م ج-دا ف-ي
مشص -واري ك Ó-عب ك -رة ق -دم ،خ -اصص -ة وأان -ن -ي
وقعت في الفريق الذي عشصقت أالوانه منذ
الصصغر».
يذكر أان معتوق ( 16سصنة) ،الذي ينشصط في
م -نصصب وسص -ط ه -ج -وم -ي ،ق -د أاك -د ف-ي وقت
سص -اب -ق رغ -ب -ت -ه ف -ي ت -م -ث-ي-ل أال-وان ال-م-ن-ت-خب
ال- -ج -زائ -ري مسص -ت -ق -ب  Ó-رغ -م خ -وضص -ه ل -ع -دة
مباريات رفقة منتخب «الطواحين» لفئة

وينضصم دانيلو ل»اليوفي» في صصفقة
ت-ب-ادل-ي-ة ،بالإضصافة لـ  3 0م-ل-يون اأورو،
مقابل انتقال البرتغالي جواو كانسصيلو
اإ ل ى م ا ن ش ص س ص ت ر س ص ي ت ي .
وكان كانسصيلو قد خضصع اليوم الثÓثاء،
للكشصف الطبي في مانشصسصتر سصيتي،
ع--ل--ى اأن ي--ت--م الإعÓ--ن ال--رسص--م-ي ع-ن
الصصفقة بين الناديين خÓل السصاعات
المقبلة.

ومن المنتظر توقيع دانيلو على عقد
انضص--م--ام-ه ل»السص-ي-دة ال-ع-ج-وز» خÓ-ل
ا ل س ص ا ع ا ت ا ل ق ا د م ة  ،ب ع د اإ ج ر ا ء ا ل ك ش ص ف
ا ل ط ب ي ا ل م ق ر ر ل ه غ د ا ا لأ ر ب ع ا ء  ،ح ي ث
ات---ف---قت اإدارت---ي «ال---ب---ي---ان---ك--ون--ي--ري»
والسصيتي على تفاصصيل الصصفقة.
ي---ذك---ر اأن دان---ي---ل---و ق---د ان---ت---ق---ل اإل---ى
م--انشصسص--ت--ر سص--ي--ت--ي ف--ي صص--ي--ف 2 0 1 7
ق---ادم--ا م--ن ري--ال م--دري--د الإسص--ب--ان--ي
م-ق-اب-ل  3 0م--ل--ي--ون اأورو ،وحصص--د م-ع
ال--ف--ري--ق--ي--ن ع--دد م--ن ال-ب-ط-ولت ك-ان
اآ خ ر ه ا ا ل ر ب ا ع ي ة ا ل م ح ل ي ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة م ع
«السصيتي زان» ،فضص Óعن فوزه بلقب
راب---ط---ة اأب---ط---ال اأوروب---ا م---ع ال---ن--ادي
الملكي.

 ⁄يناسسب خطة «زيزو» بالنادي اŸلكي

إلبطولة إلعربية للشصباب :سصبع ميدإليات للجزإئر ثÓث منها ذهبية
فضصية 13 ،برونزية).
و ت ش ص -ا ر ك ا ل -ب -ع -ث -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ة ف -ي ه ذ ه
البطولة العربية بمجموع  31سصباحا
م --ن ب -ي -ن -ه -م  1 5ف -ت -ا ة  ،ي ش ص -ر ف ع -ل -ي -ه م
ط --ا ق --م ف --ن --ي م --و س ص -ع ي ض ص -م  6م د ر ب ي ن
بقيادة الناخب الوطني ومدرب فريق
اتحاد الجزائر ،علي معنصصري.

فالدرإما ينصصح جيمسس رودريغيز
Ãغادرة ريال مدريد
اأعرب نجم كرة القدم الكولومبي السصابق،
كارلوسس فالدراما ،عن اعتقاده بضصرورة
رحيل مواطنه جيمسس رودريغيز عن نادي
ريال مدريد الإسصباني لعدم رغبة المدير
الفني زين الدين زيدان في بقائه.
و اأوضصح فالدراما في تصصريحات نقلتها
صص-ح-ي-ف-ة «م-ارك-ا» الإسص-ب-ان-ي-ة ي-وم ال-ثÓثاء

قائ« : Óدعوه يذهب اإلى ناد اآخر .المدرب
ل يريده .واإذا بقى في الريال فلن يلعب».
و اأشصار فالدراما اإلى اأنه في حالة بقاء
رودريغيز مع ريال مدريد فاإنه لن يشصارك
ف -ي ال -م -ب -اري -ات ل -ذلك ف -م -ن الأفضص -ل ل -ه
ال -رح -ي -ل لأن م -ن ي -خ -ت -ار ال -تشص -ك -ي -ل-ة ه-و
المدرب.

اعتبارا من جانفي القادم

رو Êيعود إ ¤دياره ’عبا ومدربا ‘ ديربي كاونتي
أاح - -رز السس - -ب- -اح- -ون ا÷زائ- -ري- -ون سس- -ب- -ع
م-ي-دال-ي-ات ج-دي-دة ( 3ذه-ب-ي-ة ،فضس-ي-ت-ان و
برونزيتان) عقب سسباقات ا◊صسة اÿامسسة
ل -ل -ب -ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-لشس-ب-اب (ذك-ور وإان-اث)
اليوم الثÓثاء بالدار البيضساء (اŸغرب).

كانت الميداليات الثÓث الذهبية من
نصصيب مريم خالدي في سصباق 800
م ت ر س ص ب ا ح ة ح ر ة ض ص م ن ص ص ن ف اأ ق ل م ن
 15سصنة وخنسصاء بلقاسصمي ( 100متر
ص ص --د ر  /اأ ق --ل م --ن  1 5س ص --ن --ة ) و اأ س ص -ا م -ة
ع  Ó--م (  1 0 0م --ت --ر ص ص --د ر  /اأ ق -ل م -ن 1 5
س ص --ن --ة ) ب --ي --ن --م --ا ع --ا د ت ا ل --م --ي --د ا ل --ي --ت --ا ن
ا ل --ف ض ص --ي --ت --ا ن ل -ر ا ن -ي -ة و ر ا س س (  1 0 0م ت ر

ص ص --د ر  /ا ق --ل م -ن  1 5س ص --ن -ة ) و م -ن ص ص -ف
ب -ل -م ا ن (  1 0 0م --ت --ر ص ص -د ر  /ا ق -ل م -ن 1 8
سصنة).
ك -م -ا ت -ح ص ص -ل ا ل س ص -ب -ا ح -ا ن د ا ن -ا ب -و ع -ر و ج
ومحمد شصهيلي ( 100متر صصدر/اقل
م --------ن  1 3س ص --ن --ة ) ع --ل --ى ا ل --م --ي --د ا ل --ي -ة
البرونزية.
و ت --و ا ص ص --ل ت م --ن --ا ف س ص --ا ت ا ل -ي -و م ا ل -ث -ا ل ث
م س ص ----ا ء ا ل ----ث  Ó----ث ---ا ء ب ---اإ ج ---ر ا ء ا ل ---ح ص ص ---ة
ا ل س ص --ا د س ص --ة  ،ع --ل -م -ا اأ ن ا ل -ج -ز ا ئ -ر ت -ح -ت -ل
ا ل م ر ك ز ا ل و ل م وؤ ق ت ا ف ي ا ل ت ر ت ي ب ا ل ع ا م
بمجموع  51ميدالية ( 19ذهبية19 ،

أاعلن فريق ديربي كاونتي اŸنافسس ‘ بطولة
ال-درج-ة ال-ث-ان-ي-ة ا’‚ل-ي-زي-ة ل-كرة القدم امسس
ال - -ثÓ- -ث- -اء ،انضس- -م- -ام وي- -ن رو Êم- -ن «دي.سس- -ي»
’مريكي اعتبارا من يناير اŸقبل حيث
يونايتد ا أ
سسيواصسل قائد إا‚لÎا السسابق مشسواره ‘ اÓŸعب
مع سسعيه لدخول عا ⁄التدريب.

و ف ي صص ف قة ه ا ئ ل ة ل د ي ر ب ي ق ا ل ا لن ا دي اإ ن
روني ( 33عاما) وقع عقدا مبدئيا لمدة 18
شصهرا مع وجود خيار يسصمح بالتمديد لعام
اآخ ر وس صي عمل اأ ي ض ص ا م د ر ب ا ف ي ا ل ف ر ي ق ا لأو ل
واأ ك ا د يمية ا لن ا دي.
و ق -ا ل ر ون -ي م -ه -ا ج -م م -ا نشصسص -ت -ر ي -و ن -ا ي -ت -د
واإ ي -ف -ر ت -و ن ا ل سص -ا ب -ق ف -ي ب -ي -ا ن ب -م -و ق -ع د ي -ر ب -ي
ع -ل -ى ا لإ ن -ت -ر ن ت « :ا ل سص -ع -ا د ة ل تسص -ع -ن -ي ب -ه -ذ ه
ا ل ف ر صصة ا ل تي منحني اإ ي ا ه ا د ي ر ب ي ك ا ون تي.

اأت ط ل ع ل ل عمل م ع ف ي ل يب كوكو مدرب د ي رب ي
و ج ه ا ز ه ا ل مع ا و ن وا ل ف ر ي ق الأول ا عتبارا من
ين ا ي ر  .اأثق ف ي ق د ر ت ي ع ل ى مس صا عدة النادي
واأت ط ل ع ل بد ء مشص و ا ر ي ا ل تدر ي بي».
واأصص - -ب - -ح ر ون - -ي اأح -دث ع ضص -و ف -ي «ال -ج -ي -ل
ا ل ذهب ي » ل منت خ ب اإ ن ج ل ت ر ا يتلم سس طر ي ق ه في
ع - -ا ل - -م ا ل - -ت - -د ر ي ب وا ل د ا ر ة ال -ر ي -اض ص -ي -ة ب -ع -د
« ف -ر ا ن ك ل م -ب -ا ر د » م -د ر ب «د ي-رب-ي» الس ص-اب-ق
و»تشصيلسصي» حاليا و»سصتيفن جيرارد» مدرب
رينجرز.
وقال ميل موريسس مالك ديربي «سصينضصم وين
ا ل ين ا ل ع ب ا ف ي ا ل مق ا م الأ ول لكنه س ص يحص صل
ع -ل -ى م -ه -ا م ت -د ر ي -ب -ي -ة اأ ي ض ص-ا .وت-اب-ع «ال-ف-وائد
التجارية لهذه الصصفقة سصتكون كبيرة ومهمة
ل -ل -ن -ا دي .ب -ع -د ا ل -ت -ق -ا ر ي -ر ع-ن ا نضص-م-ام و ي-ن

للنادي قدمت الينا الشصركة الراعية لقميصس
ال- -ف- -ر ي- -ق ع -رض س رع -اي -ة ق -ي -اسص -ي -ا « .وق -ال
مور ي سس في وقت سصابق اإ ن م ناقشصات رون ي
مع كوكو اأقنعته باتخاذ هذه الخطوة.
وكان رو ن ي اأحد الم عجبين باأ سصاليب «لو يسس
فان غال» التدريبية في مانشصسصتر يونايتد
و ي-ع-ت-ق-د اأن «ك-وك-و» ب-اإ م-ك-ان-ه ت-و ف -ي-ر ت-جربة
تعلم مشصابهة.
وقال كوكو « اأتطلع ل لعمل مع وين  . .سصت ك و ن
ف- -رص ص -ة رائ -ع -ة ل -ه ل Ó-نضص -م -ام اإل -ى دي -رب -ي
و اإض ص-اف-ة ال-ك-ث-ي-ر اإل-ى ال-ف-ري-ق د اخ-ل الملع ب
وخ -ارج -ه .م -وؤه  Ó-ت -ه ت-ت-ح-دث ع-ن ن-ف سص-ه-ا.
وج- -ود ل ع ب ي- -ت- -م- -ت- -ع ب -ق -در ا ت -ه ال -ق -ي -ادي -ة
وم-ه-ارات-ه وخ-ب-رت-ه و شص-خصص-ي-ت-ه واأخÓ-قياته
س ص يكون اإض صافة كبيرة لنا » .
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الموافق لـ  06ذي الحجة  1440هـ

بعد تأالقه أŸوسسم أŸاضسي مع نادي بارأدو

لوصسيف على أاعتاب النضسمام إا ¤ماتز الفرنسسي
أقÎب مدأفع نادي بارأدو هيثم لوصسيف
م - -ن –ق - -ي - -ق ح - -ل - -م- -ه ب- -الحÎأف ‘ أح- -د
لن -دي -ة ألوروب -ي-ة ،ح-يث ي-ت-وأج-د ف-ري-ق
أ أ
م- -ات- -ز أل- -ف- -رنسس- -ي ‘ أفضس- -ل روأق م- -ن أج -ل
ألتعاقد مع ألÓعب أŸوهوب.

الذي لعب لنادي لوهافر الفرنسضي قبل اأن ينضضم
ف -ي ال -م -وسض -م ال -م -اضض -ي إال -ى ال -ت -رج -ي ال-ري-اضض-ي
التونسضي وكذلك زكرياء نعيجي المنتقل حديثا إالى
نادي جيل فيسضنتي البرتغالي في انتظار بيع ’عب

متأالق آاخر لفريق أاوروبي هذا الصضيف هو ’عب
ال -وسض -ط هشض -ام ب-وداوي ب-ع-د ن-ه-اي-ة م-غ-ام-رت-ه م-ع
ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ف-ي ك-أاسس أام-م أاف-ري-ق-ي-ا بمصضر
بتتويجه باللقب وهو ’ يتعدى سضن  19سضنة.

عقب عودة ألفريق من تربصس تونسس

‚م مقرة يواجه وفاق سسطيف ومولودية العلمة وديا

لخبار ألتي وردت لنا من إأدأرة ألنجم بأان ألÎبصس كان
عاد أمسسية أول أمسس إأ ¤أرضس ألوطن ‚م مقرة بعد تربصس دأم  10أيام .وحسسب أ أ
ناجحا وقد “ّكن أŸدرب كر Ëزأوي ألسستثمار ‘ مرحلة ألÎبصس حيث وقف على كل صسغÒة وكبÒة ،قبل رفع ألسستار على بطولة أÎÙف
لول يوم  16من هذأ ألشسهر.
أ أ

ÖdÉW øH OGƒDa

هذا ،وقد أاشضارت اأ’خبار بأان
ت -ربصس ع -ي-ن ال-دراه-م ب-ت-ونسس
كان ناجحا بكل المقاييسس من
خ Ó-ل ال -ت -أاق -ل -م السض -ري -ع ل -ك-ل
التعداد سضواء القدامى منهم أاو
الجدد ،وهذا تماشضيا مع نمط
العمل الذي يقوم به المدرب
ك - -ري - -م زاوي ،ح- -يث ت- -ف- -اع- -ل
الÓعبون وخلق منافسضة كبيرة
بين الÓعبين من أاجل المراكز.
أام -ا ال-ن-ق-ط-ة اإ’ي-ج-اب-ي-ة حسضب
اأ’صضداء الواردة من هناك فإان
المدرب زاوي يكون قد حضضر

برنامجا للمرحلة القادمة قبل
ان-طÓ-ق ال-ب-ط-ول-ة ،وه-و إاج-راء
م -ب -ارت -ي -ن ودي-ت-ي-ن ق-ب-ل دخ-ول
الÓ-ع-ب-ي-ن ف-ي راح-ة ب-م-ن-اسض-بة
عيد اأ’ضضحى المبارك ،وهذا
أام-ام وف-اق سض-ط-ي-ف وم-ول-ودي-ة
العلمة.
وللعلم ،فإان نجم مقرة حسضب
ال- -رئ- -يسس ب- -ن ال- -ن- -اصض- -ر ،ف- -إان
ا’سض -ت-ق-ب-ال سض-ي-ك-ون ب-م-ل-عب 8
ماي  1945بمدينة سضطيف في
انتظار انتهاء اأ’شضغال الجارية
ح -ال -ي -ا ب -م -ل -عب م -ق-رة ،حسضب
اأ’خ-ب-ار ال-ت-ي اسض-ت-ق-ي-ن-اه-ا م-ن
قلب الحدث.

قديورة يطالب من إادارة فريقه منحه
رخصسة للرحيل

ف- -ري -ق ن -ون -ت -غ -ه -ام ف -ورسضت
ِبعقد ،بدأا في جانفي 2018
وتنقضضي مّدته صضيف .2021
وغ -اب ق -دي -ورة ع -ن م -ب -اراة
ال- -ج- -ول- -ة اأ’ول- -ى م- -ن ع -م -ر
بطولة إانجلترا للقسضم الثاني
في موسضمها الجديد ،مسضاء
السض -بت .ل ّ-م -ا واج -ه ف -ري -ق -ه
ن -وت -ن -غ-ه-ام ف-ورسضت الضض-ي-ف
وسضت ب - -روم - -ي - -تشس ،وخسض- -ر
زمÓؤوه بِنتيجة (.)2-1
ومازال قديورة لم ُيباشضر بعد
تحضضيراته للموسضم الجديد،
ب -ع -د إاح -رازه م -ع ال -م-ن-ت-خب
الوطني الجزائري كأاسس أامم
إافريقيا ِبمصضر ،في الـ  19من
جويلية الماضضي.
وي- -ب- -دو أان ع- -د’ن ق- -دي- -ورة
ُي -ف ّ-ك -ر ف -ي «ت -ق -اع-د» ُم-ري-ح
ِب-ال-خ-ل-ي-ج ،خ-اصض-ة وأانه حقق
مراده كرويا ،على غرار نيل
ك- -أاسس أام -م إاف -ري -ق -ي -ا ،2019
وخ - -وضس م - -ون - -دي- -ال ،2010

واللعب لِعّدة فرق إانجليزية.
ثمّ ِبالنظر ِلتقّدمه في السضن،
ح -يث سض -ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر 34
سضنة في نوفمبر المقبل.
وق -د يسض -ي -ر ع -د’ن ق -دي-ورة
ع - -ل - -ى خ - -ط- -ى م- -واط- -ن- -ي- -ه
وزم Ó-ئ -ه ،ال -م -داف -ع م-ه-دي
ت -اه -رت وم-ت-وسض-ط ال-م-ي-دان
ي -اسض -ي -ن ب -راه -ي -م -ي وصض-ان-ع
اأ’لعاب سضفيان هني ،الذين
انضض ّ-م -وا ف -ي اأ’ّي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
ال -م -اضض -ي -ة ،إال -ى ف -رق :أاب -ه-ا
السض- -ع- -ودي وال- -ري- -ان رف- -ق -ة
الغرافة القطرَيين.
Óشضارة ،فإان عد’ن قديورة
ل إ
عالج إاصضابة خطيرة تعّرضس
ل- -ه- -ا ال- -م- -وسض- -م ال- -م- -اضض- -ي،
ِب -ال -م -رك -ز ال -ط-ب-ي ال-ق-ط-ري
الشضهير «اسضبيتار» .ويكون قد
نسض - -ج ع Ó- -ق- -ات ق- -وي- -ة م- -ع
مسض - -ؤوول - -ي ال - -ك - -رة ورؤوسض- -اء
اأ’ن - -دي - -ة ف- -ي ه- -ذا ال- -ب- -ل- -د
الخليجي.

بن ناصسر « :أاعد جماه ÒاŸيÓن
Ãوسسم اسستثنائي»

اجتماع حاسسم اليوم لـ«الكاف» Ÿناقشسة أازمة نهائي رابطة األبطال

الترجي للتقدم بشضكوى رسضمية لدى المحكمة
الرياضضية الدولية.
وجاء ن ّصس الخطاب كما يلي« :بالرجوع إالى
القرار الجزئي الصضادر عن محكمة التحكيم
الرياضضي بتاريخ  31جويلية  2019بخصضوصس
م -ل -ف ال -ن -زاع ال -م -رف -وع أام -ام-ه-ا ب-ي-ن ال-وداد
ال -ب -يضض -اوي وال -ت -رج -ي ال -ري -اضض -ي ال -ت -ونسض-ي
وا’ت -ح-اد اإ’ف-ري-ق-ي ،وال-ق-اضض-ي ب-إال-غ-اء ق-رار
المكتب التنفيذي للكاف مع إاحالة الملف إالى
لجنة ا’نضضباط لÓتحاد القاري ..نعلمكم أانه
تم فتح ملف بموجب إامكانية عدم احترام

وذك-رت مصض-ادر صض-ح-ف-ي-ة أان
م-ح-ادث-ات سض-ري-ة ج-رت ب-ي-ن
ممثلي الهÓل ،ووكÓء ’عب
ال -وسض -ط ل -ل -خضض -ر ،ال -م -ت ّ-وج
بلقب كأاسس اأ’مم اإ’فريقية
 2019بمصضر.
وأاضض -اف ال -ت-ق-ري-ر ،أان ن-ج-وم
ال-ج-زائ-ر أاصض-ب-ح-وا م-طلوبين
م-ن ق-ب-ل اأ’ن-دي-ة السض-ع-ودي-ة،
ف -ي ظ ّ-ل اح -ت -راف ال -ث -ن-ائ-ي
رايسس م - -ب - -ول- -ح- -ي وج- -م- -ال
ب - -ل - -ع - -م - -ري ف - -ي ا’ت - -ف - -اق
والشضباب ،فضضا Óعن انتقال
مهدي تاهرات ،إالى صضفوف
أابها في ا’نتقا’ت الصضيفية
الجارية.
ي - - -رغب الÓ- - -عب ال- - -دول- - -ي
ال -ج -زائ -ري وب -ط-ل إاف-ري-ق-ي-ا
ع- -د’ن ق- -دي- -ورة ،ف -ي ت -رك
ف -ري -ق -ه ن -وت -ن -غ-ه-ام ف-ورسضت
اإ’نجليزي هذه الصضائفة.
وُي- - - -سض - - -دل سض - - -ت - - -ار سض - - -وق
اإ’نتقا’ت في إانجلترا مسضاء
الخميسس المقبل.
وط- -لب ع -د’ن ق -دي -ورة م -ن
إادارة نادي نوتنغهام فورسضت
وال -م -درب ال -ج -دي -د صض-ب-ري
ل- -م- -وشض -يِ ،ب -م -ن -ح -ه رخصض -ة
الّ-رح-ي-ل ه-ذه الصض-ائ-ف-ة ،ك-ما
ذك- -رت- -ه أاح- -دث ال- -ت- -ق- -اري- -ر
الصض-ح-ف-ي-ة اإ’ن-ج-ل-ي-زي-ة ِبهذا
الشضأان.
وي -رت -ب-ط م-ت-وسض-ط ال-م-ي-دان
عد’ن قديورة ( 33سضنة) مع

أكد أن مسستوى أŸنتخب تطور كثÒأ مع بلماضسي

بحضسور ‡ثلي ألÎجي وألودأد ألبيضساوي

وج- -هت ÷ن -ة ألنضس -ب -اط ب -ال–اد
لفريقي لكرة ألقدم خطاب ÚرسسميÚ
أ إ
إأ ¤أل–اد ألتونسسي لكرة ألقدم ونادي
ألÎج-ي ،بشس-أان م-ل-ف أزم-ة إأي-اب ن-ه-ائ-ي
دوري أبطال أفريقيا ب Úناديي ألÎجي
ألتونسسي وألودأد ألبيضساوي أŸغربي.
وطلبت لجنة ا’نضضباط في الخطابين ـ وفقا
ل -م -ا ذك -ره ا’ت -ح-اد ال-ت-ونسض-ي ضض-رورة إارسض-ال
ا’ت -ح -اد ون -ادي ال-ت-رج-ي ك-ام-ل ال-مسض-ت-ن-دات
وال -م -واق -ف ال-ك-ت-اب-ي-ة م-ن ال-م-ل-ف ف-ي م-وع-د
أاقصض- -اه أامسس ال- -ث Ó-ث -اء ،ودعت ال -ل -ج -ن -ة ك -ل
اأ’ط -راف ال -م -رت -ب-ط-ة ب-ه-ذا ال-م-ل-ف ل-حضض-ور
اج-ت-م-اع ل-ج-ن-ة ا’نضض-ب-اط لÓ-ت-حاد اإ’فريقي
المقرر عقده اليوم اأ’ربعاء.
وكان الوداد المغربي ،قد رفضس اسضتكمال لقاء
اإ’ياب أامام الترجي التونسضي في نهائي دوري
أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ي-وم  31م-اي ال-م-اضض-ي ع-لى
م -ل -عب رادسس ف -ي ت -ونسس ،ب -ع -د إال-غ-اء ه-دف-ه
وم-ط-ال-ب-ة الÓ-ع-ب-ي-ن ل-ل-ح-ك-م ال-جامبي بكاري
غاسضاما باللجوء لتقنية الفيديو ،لكن ثبت بعد
ذلك تعطل التقنية.
وأاوقف غاسضاما اللقاء ،وكان الترجي متقدما
بهدف الجزائري يوسضف بÓيلي ،ليعلن كاف
بعدها تتويج الفريق التونسضي باللقب القاري،
ق -ب -ل أان ي -ت ّ-م ع -ق -د ج -لسض -ة ط -ارئ-ة ل-ل-م-ك-تب
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ك-اف ف-ي ف-رنسض-ا ،واإ’عÓن عن
إاعادة اللقاء في ملعب محايد ،وهو ما دفع

تلقى عرضسا مغريا من ألهÓل ألسسعودي

كشس-فت ت-ق-ارير صسحفية
ع - - -ن رغ - - -ب - - -ة إأدأرة ن - - -ادي
أل - -ه Ó- -ل ‘ ،أل- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع
ع - - - -دلن ق- - - -دي- - - -ورة‚ ،م
م -ن -ت -خب أ÷زأئ-ر ،أÎÙف
‘ صسفوف نوتنغهام فورسست
ل‚ل- - -ي- - -زي ،خ Ó- -ل فÎة
أ إ
ألنتقالت ألصسيفية.

»°ù«ªM QÉªY
يتواصضل مسضلسضل احتراف ’عبي اكاديمية بارادو
ف-ي اوروب-ا وب-ع-د ان-ت-ق-ال زك-ري-ا ن-ع-ي-ج-ي ال-ى ج-يل
ف-يسض-ن-ت-ي ال-ب-رت-غ-ال-ي ي-ت-واج-د ه-ي-ث-م ل-وصض-يف على
اعتاب ا’نتقال الى ماتز الفرنسضي الذي أابدى في
وقت سضابق اهتمامه الشضديد بخدمات الÓعب.
يقترب الÓعب الدولي الجزائري هيثم لوصضيف من
ا’ح -ت -راف ف -ي ال -دوري ال -ف -رنسض -ي ل -ك -رة ال -ق -دم
وبالضضبط في نادي ماتز العائد حديثا إالى بطولة
الدرجة اأ’ولى والذي يضضّم في صضفوفه ك Óمن
ال-دول-ي-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن الحارسس أاليكسضندر أاوكيجا
وفريد بو’ية ليكون لوصضيف بذلك سضادسس ’عب
م- -ن ن- -ادي ب- -ارادو سض- -ي -غ -ادر ال -دوري ال -ج -زائ -ري
لÓحتراف في أاوروبا.
وكشض -فت ت -ق -اري -ر صض -ح -ف-ي-ة ،ب-أان إادارة ب-ارادو ف-ي
م -ف -اوضض-ات م-ت-ق-دم-ة م-ع ال-ن-ادي ال-ف-رنسض-ي قصض-د
إاتمام الصضفقة ،لكن لم يتضضح إاذا كان اأ’مر يتعلق
بإاعارة الظهير اأ’يمن مع أاحقية الشضراء أام صضفقة
بيع نهائية لعقد الÓعب.
وبحسضب نفسس المصضادر ،فإان الظهير اأ’يمن هيثم
لوصضيف البالغ من العمر  23سضنة يحظى باهتمام
العديد من اأ’ندية الفرنسضية التي ترغب في ضضمه
لصضفوفها خÓل «الميركاتو» الصضيفي الحالي.
وسضيحذو لوصضيف بذلك حذو زميله السضابق في
بارادو والمنتخب الوطني يوسضف عطال الذي بزغ
نجمه في نادي نيسس الفرنسضي وكذلك مع المنتخب
الوطني خÓل كأاسس أامم إافريقيا اأ’خيرة بمصضر.
فضض Óعن ’عبين آاخرين ،نشضأاوا معه في أاكاديمية
بارادو وهم رامي بن سضبعيني الذي لعب لناديي
لييرسس البلجيكي ومونبليي الفرنسضي قبل ا’نتقال
إالى رين الفرنسضي وكذلك فريد المÓلي الذي يلعب
لنادي أاونجي الفرنسضي ،إاضضافة إالى الطيب مزياني

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مقتضضيات الفصضول  82و 83و 151من المجلة
التأاديبية ،وحفاظا على كامل حقوقكم ،فإان
لجنة ا’نضضباط ترغب في أان يقدم ا’تحاد
التونسضي ،كامل مسضتنداته وموقفه الكتابي من
الملف».
ك -م -ا دعت ل -ج -ن-ة ا’نضض-ب-اط رئ-يسس ال-ت-رج-ي
ال -ري -اضض -ي ال -ت -ونسض -ي ح-م-دي ال-م-درب ،وك-ل
اأ’طراف المتداخلة في هذا الملف لحضضور
اج-ت-م-اع ل-ج-ن-ة ا’نضض-ب-اط لÓ-ت-حاد اإ’فريقي
المقرر عقده اليوم اأ’ربعاء.

شس ّ- - -دد أ÷زأئ - - -ري
إأسسماعيل بن ناصسر لعب
لي -ط -ا‹
وسس- -ط م -ي Ó-ن أ إ
أ÷دي -د ع-ل-ى أن-ه سس-ع-ي-د
ل- -ل- -غ- -اي- -ة ب- -ال- -ت -وأج -د ‘
صس- -ف- -وف ف- -ري- -ق ع- -ري -ق
ب -ح -ج -م «أل -روسس-ونÒي»،
ك - -اشس - -ف - -ا ع- -ن سس- -ع- -ادت- -ه
ب-ت-ح-ق-ي-ق ل-قب ك-أاسس أ·
أفريقيا  2019مع منتخب
بÓده.
وق- - - -ال ب- - - -ن ن - - -اصض - - -ر ف - - -ي
تصضريحات لقناة نادي ميÓن
ال -رسض -م -ي -ة« :سض -ع -ي-د ل-ل-غ-اي-ة
بالتواجد في ميÓن وأان أاكون
ج - -زءا م - -ن ه - -ذا ال - -ف - -ري- -ق
العريق ،ميÓن من أاكبر أاندية
ال -ع -ال -م وم -ن الصض -عب رفضس
ا’نتقال إاليه».
وك -ان م -يÓ-ن أاع-ل-ن ت-ع-اق-ده
رسض - -م - -ي - -ا م - -ع ال- -ج- -زائ- -ري
إاسضماعيل بن ناصضر قادما من
إامبولي بعقد لخمسس سضنوات
جه
لدعم صضفوف الفريق .وو ّ
الدولي الجزائري رسضالة إالى
ج - -م- -اه- -ي- -ر م- -يÓ- -ن« :أاع- -د
ال -ج -م -اه -ي -ر ب -ال -ق -ت-ال ع-ل-ى
أارضض- -ي- -ة ال- -م- -ل- -عب ب- -نسض- -ب -ة
.»%200
وع -ن ت -ج -رب -ت -ه م-ع م-ن-ت-خب
ال- -ج- -زائ- -ر ت- -ح- -دث« :أال- -عب
ل -م -ن -ت -خب ال -ج -زائ -ر م-ن-ذ 3
سض -ن -وات ب -ح-م-اسس ك-ب-ي-ر ،م-ا
حدث في كأاسس أامم أافريقيا
ك- - -ان م- - -دهشض - -ا و’ يصض - -دق
وسضعيد للغاية بما حدث في
البطولة».
وأاسض- -ه- -م ب- -ن ن -اصض -ر بصض -ورة

ك -ب -ي -رة ف -ي ت-ت-وي-ج ال-ج-زائ-ر
ب -ل -قب ك -أاسس أام -م أاف -ري -ق-ي-ا،
وحصضد جائزة أافضضل ’عب
في البطولة .وتأالق بن ناصضر
صض- -احب الـ 21ع-ام-ا بصض-ورة
كبيرة مع إامبولي في الموسضم
ال- -م -اضض -ي ،ح -يث خ -اضس 38
م - -ب - -اراة صض- -ن- -ع خÓ- -ل- -ه- -ا 3
أاهداف.
وي- -واصض- -ل م- -يÓ- -ن ت- -دع- -ي -م
صض- -ف- -وف- -ه ف- -ي ال -م -ي -رك -ات -و
الصض -ي -ف -ي ،ح-يث ن-ج-ح ح-ت-ى
اآ’ن في التعاقد مع المهاجم
ال- -ب- -رت- -غ -ال -ي راف -ائ -ي -ل ل -ي -و
وال- -ظ- -ه- -ي -ر اإ’سض -ب -ان -ي ث -ي -و
هرنانديز ،فضض Óعن ’عب
ال - -وسض - -ط ال - -ب - -وسض - -ن- -ي رادا
كرونيتشس.
ق- - - -ال الÓ- - - -عب ال- - - -دول- - - -ي
ال -ج -زائ -ري وب -ط-ل إاف-ري-ق-ي-ا
إاسض- -م- -اع- -ي- -ل ب -ن ن -اصض -ر ،إان
ال -م -ن -ت -خب ال -وط -ن -ي ت -غ ّ-ي -ر

ِب -ط -ري-ق-ة ج-ذري-ة وإاي-ج-اب-ي-ة
م -ق -ارن -ة ع ّ-م-ا ك-ان ع-ن-ه ف-ي
السضنوات القليلة الماضضية.
وأاوضضح إاسضماعيل بن ناصضر
أافضضل ’عب في «كان» مصضر
« :2019صضراحة وقبل ثÓث
سض- -ن- -وات م- -ن اآ’ن ،ل- -م أاك- -ن
أات -وّق -ع أان ي -ت -غّ-ي-ر ال-م-ن-ت-خب
ال -وط -ن -ي ال -ج -زائ -ري ِب -ه -ذه
ال - -ط - -ري - -ق - -ة اإ’ي - -ج - -اب - -ي - -ة
والُمذهلة ،وُيحرز كأاسس أامم
إاف -ري-ق-ي-ا  .2019ك- - -نت جّ- - -د
ُم -ت -ح ّ-م -سس ل -ل-عب ل-ل-ج-زائ-ر.
اجتهدت وقّدمت تضضحيات،
وال-ح-م-د ل-ل-ه أان ال-ت-عب أاث-مر
ِبتتويج قاري».
وخ -اضس م -ت -وسض -ط ال -م-ي-دان
إاسضماعيل بن ناصضر ( 21سضنة)
أاّول م - -ب- -اراة دول- -ي- -ة ل- -ه م- -ع
«الخضضر» ،في سضبتمبر ،2016
زم- - -ن ال - -ن - -اخب ال - -وط - -ن - -ي
ميلوفان راييفاتسس.
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Œربة دمج
عنكبوت وماعز

كن خفيف النفسض،
ل خفيف العقل وكن
ثقيل الخÓق ل ثقيل
الدم ،هكذا هي ا◊ياة.

الثور
Ãغفل
لسست ُ
بالَقدر الذي يتخيله
البعضض َولكنك تعمل ِبمبدأا
؛ َعفوًا َ ،فصسًÈا َ ،فحلما،
ق شسّرا◊ليمِإاذا
َفإات ِ
ب
غَضس ّ

ا÷وزاء
واجهت مر Ëإابنة عمران
كي تنجح ‘ ا◊ياة فأانت
–ت -اج أام -ري -ن :ال-ت-ج-اه-ل
والثقة.

السسرطان
إان اسستخÓصض ا◊رير
لمور
من العناكب من ا أ
الشسائعة جًدا واŸثÒة
لÓهتمام  ،ولكن لكي
يقوم اŸتخصسصض Ãلء
أانبوبة اختبار واحدة
من حرير العناكب عليه
أان يسستخلصسها من آالف
Ÿن  ⁄يتيسسـر له الـحج ومن  ⁄يسستطع
العناكب بسسبب صسغر
الوقوف بعرفة ،فليقف عند حدود الله الذي
حجمها بجانب أانهم
عرفه و ليقف مع إاخوانه و يكون لهم عونا
ل
كائنات نظامية “ي
و سسندا فيما تيسسر له  ،ومن  ⁄يسستطـع
ْ
اŸبيت Ãزدلفة ،فليبت على طاعة
للدفاع عن وطنها من
الله لُيَقّربه وُيْزلَف ُ
ه و الطاعة
لخرى
هجوم العناكب ا أ
ياحبذا لو تكون بينك ب Úالله
ولذا يتطلب فصسل
التي تÎجمها ا÷وارح والتي ل
ا
ه
العناكب عن بعضس
ُ
ترتدي ثوب الرياء و الشسهرة ،
ومن  ⁄يقدر على ذبح هْديه
البعضض حتى ل تهاجم
Ãنى  ،فليذبح هـواه ليبلغ به
ض
ض
ع
بعضسها البعضض  ،فكر ب
اُلمنى ول ينسسى جÒانا له فقراء
العلماء ‘ جامعة وايومنغ
لرامل و ذوي
ليتام و ا أ
خاصسة ا أ
عام 2010م ‘ حيلة غريبة
ا◊اجة ،ومن  ⁄يسستطع الوصسول
لنه بعيد ،فلَيقصسْد رب
للبيت أ
هي جمع جينات العناكب
البيت فإانه أاقرب إاليه مِ ْ
ن حبل
ع
م
ا
ه
التي تنتج ا◊رير ود›
الوريد ..فإان كانت مكة بعيدة عنا
ا◊مضض النووي Ÿاعز وكانت
فرب مكة قريب منا ‘ كل ح.Ú
النتيجة غريبة هي إانتاج
خيوط حرير ‘ حليب اŸاعز
لغرب إاصسرار ا÷امعة على
وا أ
أان اŸاعز طبيعية .

وطوفوا
حول ديارالفقراء فما
ب Úأازقتهم Œدون الله

لل

ع
Èة

حك ـ ـم و أامثـ ـال

.z

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

صسباح ا Òÿيا بÓدي
يا وردة نّـورت نيسسان
صسباح ا÷ Òÿروحك
يا دمّـك زيّـن ا◊يطان
صسباح ا Òÿللشسارع
وحارة ومدرسسة وجامع
صسباح ا Òÿللطالع يواجه قوة
الطغيان
صسباح اÒÿ
لعيونك أاه يا
عيني
صسباح النصسر
ياللي اسسمك
فلسسطيني
صسباح اÛد ياللي
انتا إالو عنوان

@ الصسÓة و ا◊ب
كÓهما دون طهارة
باطÓن.
◊ب الذي ل ُيراِفُق ُ
ه
@ا ُ
ِ
ُÒه الَفشَسل.
اهتِمام مَصس ُ

ابتسسم

@ أان سس - - - - - - - - - - - -بب
ال-ه-ج-رة النبوية
ج- -اء ب- -ع- -د رفضض
ال -ك -ث Òم -ن ال-ق-ب-ائ-ل
ال- -ع- -رب -ي -ة دع -وة ال -رسس -ول
الكر Ëو ⁄يوافق غÒ
قبيلة يÌب؟
@ أان -ه م -ن ال -ت-ي
سس-اع-دت ال-رسس-ول
أاث -ن -اء ال -ه-ج-رة
دون أان ت -ع -ل-م
من هو هي أام
معبد؟.

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

عندما تخسسر
شسيء جميل من
حياتك ،ف Óتطيل
التحسسر عليه وافتح
قلبك للحياة من جديد
َفبالتأاكيد سسيأاتيك ما هو
أاجمل.

ع -م-ي شس-ري-ي-ط ‘
سس-م-اء ي-خ-يط؟ فمن
يكون عمي شسريط
ياسسادة؟؟.

نحن جند ‘ سسبيل ا◊ق ثرنا
و إا ¤اسستقÓلنا با◊رب قمنا
 ⁄يكن يصسغى لنا Ÿا نطقنا
فاتخذنا رنة البارود وزنا
و عزفنا نغمة الرشساشض ◊نا
وعقدنا العزم أان –يا ا÷زائر
فاشسهدوا ...فاشسهدوا ...فاشسهدوا...

ارفع كلماتك ولترفع
صسوتك… فاŸطر هو الذي
ينبت الورود وليسض
الرعد.

العذراء

حل العدد السسابق

ل –زن إاذا آاŸتك ا◊ياة:
لم تضسرب ابنها
فهي كا أ
›Èة كي يتعلم ‘ اŸرات
اŸقبلة.

اÿشسب.

اŸيزان
م ما حاولت أان تصسل
للعاِ ⁄بطيب نيتك
سستجد من يسسيء الظن
بك دائمًا و أابدًا.

لحيانيجب أان تبني حولك جدار للعزلة
بعضض ا أ
ليسض لتبعد الناسض عنك
بل لÎى من سسيهدم ا÷دار لÒاك

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

األسسد

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

العقرب
هناك اختÓف بÚ
«العجاب» و «ا◊ب» ! إاذا
أاعجبتك «وردة» سستقطفها،
ولكن إاذا أاحببتها سستسسقيها كل يوم.

القوسس
لننا ل
نتجاهل الكث :Òليسض أ
لن القلب إارتـوى
نرى  ..بل أ
‡ا رأاى.
شسبعًا ّ

ا÷دي

لنيق ‘ تعامله وحديثـه ..
لنسسان ا أ
ا إ
يقتحـم أاعماق كل من يقابله  ..ويحظى
بإاحÎام ا÷ميع بطريقته  ..فكن بسسيطًا
تكن أاجمل.

الدلو

قالك وحدة تزوجت بواحد مشسحاح يجيب
غ Òاÿبز و البصسل ايا وحد النهار
جاب اÿبز برك قاتلو مرتو وين
ا◊وت
راه لبصسل قالها آاه ياوحد
لسسلوب خصسلة ل
الذوق زهرة ل تنبت ‘ كل ا◊دائق ،كذلك ا أ
السستوتة والفتي
Áتلكها أاغلب الناسض.
السسقايط
ل تنزعج فاŸنزلة ا◊قيقية منزلتك عند الله
وليسست منزلتك عند البشسر.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصشÓة

^  ٠7أإوت  :١٩٥7إح-ت-ج-زت شش-ح-ن-ة من
إ’أسشلحة باŸغرب كانت على م Ïإلسشفينة
( )Serbijaموجهة للثورة إ÷زإئرية.
^  ٠7أإوت  :١٩٦١إسش-تشش-ه-اد «ب-ونعامة
إ÷ي  »‹Ó-ق-ائ-د إل-و’ي-ة إل-رإب-ع-ة إل-ت-اري-خ-ي-ة
Ãدينة إلبليدة.
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‘ ذكرإها إلثالثة

آمال مرآبطي بسسمة عالقة بقاعة آلتحرير
’ يزإل ذلك إليوم رإسشخا ‘ ذإكرة أإسشرة جريدة إلششعب ،وهي تتلقى خ Èإ◊ادث إŸروري إلذي إودى بحياة إلزميلة إمال مرإبطي ،مرإسشلة إلششعب من و’ية
قاŸة ،على إلطريق إلسشريع ‘ ،إŸدخل إلغربي من و’ية إلبليدة كانت إŸأاسشاة ،وكأان إ’قدإر فضشلت إن تكون مدينة إلورود إلبليدة ،هذه إلبقعة إ÷غرإفية من
إ÷زإئر ،إخر موطن –مل Úمنه جثة هامة إ ¤مثوإك إ’خ. Ò

»LGô©d øjódG Qƒf
ق -ب -ل ال -ل -ي -ل -ة اŸشش -ؤؤوم -ة نشش-رت
ال-ف-ق-ي-دة ع-ل-ى صش-ف-ح-ت-ها «بالفايسس
بؤك» صشؤرا تب Úا’خؤة اŸغاربة
وهم على الششريط ا◊دودي –ت
رايتهم ومن ا÷هة ا’خرى يتجمع
ا÷زائ -ري -ؤن ،وي -ن -ظ-ر ا’شش-ق-اء ا¤
ب- -عضش -ه -م ال -ب -عضس ،ع Èسش -ي -اج م -ن
ا’سشÓك ا◊ديدية الفاصشل بينهم و
كأانها كانت تريد ن Ìتلك ا◊دود للم
الشش -م -ل ب Úا’شش -ق-اء ال-ذي-ن ف-رقت
بينهم السشياسشات .
و‘ الغد عادت ادراجها من و’ية
تلمسشان نحؤ مؤطنها قاŸة رفقة
اسش -رت-ه-ا ،وه-ي ‘ اŸق-ع-د اÿل-ف-ي
م -ن سش -ي -ارة وال -ده -ا– ،م -ل ج -ه-از

ال -ك-م-ب-ي-ؤت-ر ،ت-دون ت-لك اÿرج-ات،
وإارسش -ال -ه -ا ا ¤ال -ت -ح -ري -ر ‘ شش-ك-ل
اسشتطÓع ،لكن ا’قدار تؤقفت عند
نقطة النهاية .
أام- -ال م- -راب- -ط -ي وه -ي ‘ ع -م -ر
ال -زه -ؤر ⁄ ،ت -ك -ن ت -ع -ل -م ان ا◊ي -اة
سش-ت-ت-ؤق-ف ع-ن-د اخ-ر ري-ب-ؤرتاج نششر
لها ،و ⁄تطلع عليه ،فهي ’ تكتب ‘
ال -قسش -م ال -ؤط -ن -ي ف-ق-ط ،ب-ل ‘ ك-ل
ا’قسش- -ام ل -ه -ا قسش -ط م -ن ال -ك -ت -اب -ة
واŸق- -ا’ت ،ح- -ت- -ى ان -ه -ا اصش -ب -حت
فلسشطينية بالتبني وهي تكتب عن
ا’سشرى الفلسشطيني ،Úومعاناتهم ‘
سشجؤن ا’حتÓل ،رافقت معاناتهم
بالكتابة والتحليل وا◊ؤار ،فنقششت
ح- -روف اسش- -م- -ه- -ا ع -ل -ى ك -ل زن -ازن
ا’ح-تÓ-ل ،وصش-اراسش-م-ه-ا اشش-ه-ر م-ن

ن -ارع -ل -ى ع -ل -م ب Úال -ف -لسش -ط -ي-ن-يÚ
انفسشهم ،و◊ظة سشماع خ Èوفاتها،
’قصشى،
أاقيمت لها تأابينية كبÒة با أ
حضش -ره -ا ق -ادة وزع-م-اء ،ب-ل رث-اه-ا
ابناء القدسس بقصشائد وكلمات بقيت
ششاهدة على مكانتها عند ا’ششقاء
العرب .
صش -ؤرت -ه-ا ’ ت-زال ع-ال-ق-ة ب-ق-اع-ة
التحرير ،وعن طريق ﬁرك البحث
«غ -ؤغ -ل» ،ح -روف اسش -م-ه-ا شش-اه-دة
على مرورها من هنا ،قلما وإانسشانة
وزم -ي -ل -ة وشش -اب -ة ‘ ع -م -ر ال-زه-ؤر،
وداعا أامال ...وداعا ايتها الرفيقة
‘ علياء ا÷نان ..وسشÓم لك من
ا’مكنة التي تعرفينها هنا –...ية
ال -يك ب-ح-ج-م اÙب-ة ...ومسش-اف-ات
الغفران .
إششهار

