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رئيسس الدولة يجري حركة ‘ سسلك النواب العامÚ
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مداومات وفرق تدخل من أاجل سسلمة اŸواطن
رغم “سسك مدرب
الفريق بخدماته

عط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
بخطى ثابتة
نحو ب ـ ـ ـاريسس
سسان جÒمان
صســـ3
٩ـــ0ـ١ـ

صســـ6ــــ0ـــ-ــــ7ـــــ0ـــ-ــــ٨ـــ0

ليام
دفاتر ا أ

العندليب
األسسمر...
معشسـ ـ ـ ـوق
ا÷ماهÒ
١ـ
33ـــ0ـ
صســـ

سسهرة خالدة متنوعة الطبوع
مسسك ختام مهرجان جملية
صســـ3
5ـــ0ـ١ـ

Ø«°U
«äÉ

G

صســـ3ـ0

عادات لها تاريخ

أاغرب
الحتف ـ ـ ـال
بعيد األضسحى
‘ العا ⁄اإلسسÓمي
صســـ3
٢ـــ0ـ١ـ

السسبت  ١٠أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٠ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

ألدألية تتقاسسم
أأفرأح ألعيد مع
أأليتام وأŸسسنÚ

لقاءأت سسياسسية
وهيكلية للجبهة ألوطنية
أ÷زأئرية هذأ ألشسهر
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لضس -ح-ى
اح -ت -ف -ال ب -ع -ي -د ا أ
اŸبارك ،تقوم وزير التضسامن
لسسرة وقضسايا اŸرأاة غنية
وا أ
ال-دال-ي-ة ال-ي-وم ب-زيارة Ÿراكز
لي - - -ت - - -ام واŸسس- - -ن Úع- - -ل- - -ى
ا أ
مسس - - -ت- - -وى إاق- - -ل- - -ي- - -م ولي- - -ة
ا÷زائ- -ر.وي -راف -ق -ه -ا ‘ ه -ذه
الزيارة لتقاسسم أافراح العيد
لم Úالعام
مع هذه الفئة ،ا أ
لولية ا÷زائر يوم  11أاوت
ا÷اري.
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www.ech-chaab.com
العدد
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سسيدي بومدين بع“ Úوشسنت أنظف بلدية

«عيشش ألصسيف»
من  11جويلية
إأ 31 ¤أأوت أŸقبل
ي -ت -واصس -ل ب -رن -ام-ج «ع-يشس
الصس- - -ي- - -ف» ال- - -ذي ن- - -ظ- - -م - -ه
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-افة و
لعÓ-م ب-ك-ل م-ن ال-ع-اصس-مة (
ا إ
ميناء سسيدي فرج)  ،ووهران
( ق -اع -ة ف -ن -دق اŸري -دي -ان) و
قسسنطينة ( قاعة احمد باي)
 ،وذلك إا ¤غ - - -اي - - -ة  31أاوت
ا÷اري و ذلك ب - - -داي- - -ة م- - -ن
السساعة  21:00مسساءا .
ي- -ح- -تضس- -ن مسس- -رح ال- -ه- -واء
ال -ط -ل -ق بسس -ي -دي ف-رج سس-ه-رة
فنية اليوم اÿميسس القادم،
الشس- - - -اب ع- - - -ب- - - -اسس  ،ط- - - -ارق
القليعي والشساب زيو .وتتبع
السسهرة بحفلة فنية ينشسطها
يوم ا÷معة  09أاوت ا÷اري
الشس- - - - -اب رضس - - - -وان ،ي - - - -وب - - - -ا
وإابراهيم حدرياشس.

ت -ن -ظ -م ا÷ب -ه -ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية «افنا» ،سسلسسلة من
ال-نشس-اط السس-ي-اسس-ي وال-ه-يكلي
وفق رزنامة ﬁددة بدءا من
 3أاوت ا÷اري إا 24 ¤من هذا
الشس- - -ه - -ر.أاول ل - -ق - -اء خصسصس
ل- -ولي- -ات الشس- -رق ” ب- -ق -اŸة
م- -ؤوخ- -را ح- -يث ت- -ب- -ع ب- -ل- -ق- -اء
لوليات الغرب يوم  09أاوت
بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس.ك-م-ا تنظم
ال -تشس-ك-ي-ل-ة السس-ي-اسس-ي-ة ل-ق-اء
ولي -ات ال-وسس-ط ي-وم  17أاوت
ب-اŸدي-ة ،ق-ب-ل ل-ق-اء ل-ولي-ات
ا÷نوب يوم  24أاوت بورقلة.

 9آألف هكتار –ت
ألسسنة ألنÒأن

لوŸ ¤سسابقة أانظف بلدية بالولية لطبعة  ,2019حسسبما
توجت بلدية سسيدي بومدين بع“ Úوشسنت باŸرتبة ا أ
علم لدى مسسؤوو‹ الولية.جاء اختيار بلدية سسيدي بومدين كأانظف جماعة ﬁلية بالولية تتويجا للمجهودات
اŸب -ذول -ة م-ن ط-رف ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى تسس-ي Òذات ال-ب-ل-دي-ة و مسس-اه-م-ة اÛت-م-ع اŸد ‘ Êالسس-ه-ر ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة اÙي-ط و
العتناء باŸسساحات اÿضسراء.
أاسسندت عملية تقييم اŸسسابقة للجنة مشسكلة من ‡ثل Úعن عدة قطاعات ذات الصسلة على غرار مديريتي البيئة
لدارة اÙلية والتي سسطرت خرجات ميدانية Ûموع البلديات .28
وا إ
لو ¤ل 2018بقيمة مالية تقدر ب 5مÓي Úدج.
للتذك Òتوجت بلدية شسنتوف بنفسس ا÷ائزة خÓل الطبعة ا أ

 142وفاة على
مسستوى ألشسوأطئ
وأŸسسطحات أŸائية

أات - -ل - -فت ال - -نÒان أازي - -د م- -ن
 9.000ه -ك -ت -ار م -ن ال -غ -اب-ات
ومسساحات أاخرى جراء 1.312
حريقا سسجل منذ بداية فصسل
صسيف  ,2019حسسبما أافادت به
حصسيلة للحماية اŸدنية على
مسس- - -ت- - -وى اŸرك- - -ز ال- - -وط- - -ن - -ي
للتنسسيق با÷زائر العاصسمة.
وب - -حسسب ه - -ذه ا◊صس - -ي- -ل- -ة
اŸوق- -وف- -ة ‘  7أاوت واŸق -دم-ة
ب- - -حضس- - -ور وزي- - -ر ال- - -فÓ- - -ح - -ة
وال -ت -ن -م -ي-ة ال-ري-ف-ي-ة والصس-ي-د
ال- -ب- -ح- -ري شس- -ري -ف ع -وم -اري,
يتب Úأان هذه ا◊رائق تسسببت
‘ ات Ó- - - -ف  2363ه-ك-ت-ارا م-ن
اŸسساحات الغابية ,و 2.530من
مسس- - - -اح- - - -ات ا÷ب - - -ال و4.111
لحراشس.
هكتار آاخر من ا أ

كاريكات /ÒعنÎ

ل -ق -ي  142شس-خصس-ا ح-ت-فهم
منذ بداية موسسم الصسطياف
 2019ع Èك- - - -ام - - -ل الÎاب
الوطني منها بينهم  85شسخصسا
غرقا على مسستوى الشسواطئ
ال- -ت -ي ت -ع -ت Èأاغ -ل -ب -ت -ه -ا غÒ
مسسموحة للسسباحة.
وبحسسب حصسيلة أاعدت ا¤
غ-اية  7أاوت ح-ول ت-دخÓ-ت
أافراد ا◊ماية اŸدنية ،تبÚ
ان من ب 85 Úوفاة غرقا 60 ،
م- -ن -ه -ا وق -عت بشس -واط -ئ غÒ
مسس -م-وح-ة ل-لسس-ب-اح-ة ‘ حÚ
سس-ج-لت  12ح-ال-ة وف-اة غ-رقا
خ- - -ارج سس- - -اع- - -ات م - -راق - -ب - -ة
الشسواطئ.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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ا إ

أامانة المديرية العامة
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الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسش(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
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ألسضبت  10أوت  2019م
ألموأفق لـ  09ذي ألحجة  1440هـ

بعثت برسسالة شسكر وعرفان إا ¤رئيسس الدولة بن صسالح

مسست رؤوسساء اÛالسس القضسائية

رئيسس الدولة يجري حركة ‘ سسلك
النواب العامÚ

ا÷امعة الصسيفية للبوليسسارية تشسيد Ãوقف ا÷زائر اŸسساند للقضسية الصسحراوية

أاجرى رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح ،اول امسس اÿميسس ،حركة ‘ سسلك النواب العامÚ
لدى › 32لسسا قضسائيا على مسستوى الوطن ،حسسب ما أافاد به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
لحكام اŸادة  92من الدسستور ،أاجرى رئيسس الدولة
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أانه «طبقا أ
ال -ي -وم ،ح -رك -ة ‘ سس-لك ال-ن-واب ال-ع-ام Úل-دى › 32لسس-ا قضس-ائ-ي-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى الوطن،
لمر بتعي Úالسسادة:
ويتعلق ا أ
وقائمة رؤوسساء اÛالسس القضسائية
 -1بن Áينة منور ،رئيسضا Ûلسس قضضاء أدرأر
 -1بوغابة أحمد أم ،Úنائبا عاما لدى ›لسس قضضاء ألشضلف
 - 2مليا Êجي ،‹Óرئيسضا Ûلسس قضضاء ألشضلف
 - 2طاه Òحميد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء أألغوأط
 - 3بوشضريط ﬂتار ،رئيسضا Ûلسس قضضاء أم ألبوأقي
 - 3بلعطرة عبد ألقادر ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء أم ألبوأقي
 - 4شضبÒة ﬁمد صضالح ،رئيسضا Ûلسس قضضاء باتنة
 - 4زردأزي فيصضل ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء باتنة
 - 5بن سضديرة ﬁمد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء بسضكرة
 - 5عÓشس مولود ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء بجاية
ﬁ - 6مد أ÷ي ،‹Óرئيسضا Ûلسس قضضاء بشضار
 - 6بوريشس نور ألسضادأت ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء بسضكرة
 - 7بن سضا ⁄عبد ألرزأق ،رئيسضا Ûلسس قضضاء ألبليدة
 - 7شضروين عنابي ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء بشضار
 - 8ألعقون أبرأهيم ،رئيسضا Ûلسس قضضاء ألبويرة
 - 8جعاد ألشضريف ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء ألبليدة
 - 9بخوشس مالك ،رئيسضا Ûلسس قضضاء تبسضة
 - 9لعزيزي ﬁمد ألطيب ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء ألبويرة
 - 10بوخرصضة يوسضف ،رئيسضا Ûلسس قضضاء تلمسضان
 - 10بن صضالح علي ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء تلمسضان
 - 11عÓن رشضيد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء تيارت
 - 11بلحاج عبد أ◊ميد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء تيارت
 - 12قاري أسضماعيل ،رئيسضا Ûلسس قضضاء تيزي وزو
 - 12عمروشس عبد ألقادر ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء تيزي وزو
 - 13سضيد أحمد مرأد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء أ÷زأئر ألعاصضمة  - 13بن عبد ألرحمان يوسضف ،رئيسضا Ûلسس قضضاء أ÷لفة
 -14بن شضيخ عبد أÿالق ،رئيسضا Ûلسس قضضاء جيجل
 - 14بلمولود يحي ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء جيجل
 -15قروأبي ﬁمد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء سضطيف
 -15جباري عبد أÛيد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء سضطيف
 - 16بوقروح عبد أ◊ق ،رئيسضا Ûلسس قضضاء سضعيدة
 -16قصضار ﬁمد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء سضعيدة
 - 17حمدي باشضا عمر ،رئيسضا Ûلسس قضضاء سضكيكدة
 -17كب Òفتحي أحمد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء سضكيكدة
 - 18بن شضهيدة عز ألدين ،رئيسضا Ûلسس قضضاء سضيدي بلعباسس
 -18غزأ‹ كمال ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء عنابة
 - 19في ‹Óبن سضكرأن ،رئيسضا Ûلسس قضضاء عنابة
 - 19كوسضة كر ،Ëنائبا عاما لدى ›لسس قضضاء قاŸة
 - 20بسضباسضي عيسضى ،رئيسضا Ûلسس قضضاء قاŸة
 - 20بوجمعة لطفي ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء قسضنطينة
 - 21شضرقي عبد ألقادر ،رئيسضا Ûلسس قضضاء أŸدية
 - 21بلمهيدي لنور ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء مسضتغاÂ
 - 22معروف ألطيب ،رئيسضا Ûلسس قضضاء مسضتغاÂ
ﬁ - 22بوبي نور ألدين ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء معسضكر
 - 23منصضور أحمد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء أŸسضيلة
 -23رقاز ﬁمد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء وهرأن
 - 24منصضور عبد ألقادر ،رئيسضا Ûلسس قضضاء معسضكر
 - 24هد‹ علي ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء برج بوعريريج
 - 25رقاد ﬁمد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء ورقلة
 - 25لونيسضي رضضا ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء بومردأسس
 - 26عن Îمنور ،رئيسضا Ûلسس قضضاء وهرأن
 - 26جادي عبد ألكر ،Ëنائبا عاما لدى ›لسس قضضاء ألطارف
 - 27لعÓوي مفتاح ،رئيسضا Ûلسس قضضاء برج بوعريريج
 - 27قاسضي عبد ألنور ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء تيسضمسضيلت
 - 28شضلبي منصضف ،رئيسضا Ûلسس قضضاء بومردأسس
 -28كربوب ﬁمد ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء تيبازة
 - 29لطروشس ألشضريف ،رئيسضا Ûلسس قضضاء تيسضمسضيلت
 - 29زموري مهدي ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء ميلة
 - 30وزأن عبد أ◊ميد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء ألوأدي
 - 30بودأن نصضر ألدين ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء ع Úألدفلى
 - 31بودربالة ﬁمد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء تيبازة
 - 31سضكي عمار ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء غردأية
 - 32حسض Úرأبح ،رئيسضا Ûلسس قضضاء ميلة
 - 32قادري ميمون ،نائبا عاما لدى ›لسس قضضاء غيليزأن».
 - 33بوعمرأن فريدة زوجة عبد ألرحيم ،رئيسضا Ûلسس قضضاء ع Úألدفلى
 - 34عبد ألرزأق ﬁمد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء ع“ Úوشضنت
 - 35بعلي ﬁمد ،رئيسضا Ûلسس قضضاء غردأية( .وأج)

لحكام اŸادة  92من الدسستور
طبقا أ

بن صسالح يع Úفريدة بن يحي رئيسسة Ûلسس الدولة
ع Úرئيسس ألدولة ،عبد ألقادر بن صضالح ،أول أمسس أÿميسس ،ألسضيدة فريدة بن يحي رئيسضة Ûلسس ألدولة ،حسضب ما أفاد به بيان لرئاسضة أ÷مهورية.وجاء
‘ ألبيان أنه «طبقا ألحكام أŸادة  92من ألدسضتور ،قام أليوم رئيسس ألدولة بتعي Úفريدة بن يحي ،زوجة بوعروج ،رئيسضة Ûلسس ألدولة.

حول التعاون الثنائي ‘ ›ال السسكن

بلجود يتحادث مع السسفÒة األندونيسسية
اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران
واŸدي- -ن- -ة ،ك- -م -ال ب -ل -ج -ود ،اول امسس
اÿميسس با÷زائر سسفÒة اندونيسسيا
ب- -ا÷زائ- -ر ،سس -فÒا ﬁروسس -ة ،وال -ت -ي
–ادث م - -ع - -ه- -ا ح- -ول سس- -ب- -ل ت- -ع- -زي- -ز
ال- -ت- -ع- -اون ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ›ال السس -ك -ن
والبنى التحتية.
وخÓ- -ل ه- -ذأ أل -ل -ق -اء ” ،أل -ت -ط -رق أإ¤
أ◊وأر ألذي سضيجمع أندونيسضيا باإفريقيا
ح-ول أل-ب-ن-ى أل-ت-ح-ت-ي-ة وأل-ذي سض-ي-ت-م ع-ق-ده
باŸدينة ألندونيسضية با‹ يومي  20و21

أوت أ÷اري ،حسضب ألبيان.
وأسضتغل ألوزير لقاوؤه بالسضيدة ﬁروسضة
ليذكرها بحث ألشضركة ألندونيسضية «ويكا»
أŸكلفة باإ‚از برنامج سضكني بصضيغة ألبيع
بالإيجار ‘ كل من ع Úألدفلى وأ÷زأئر
ألعاصضمة ،على ألسضرأع ‘ وتÒة أل‚از
م - -ن أج - -ل تسض - -ل - -ي - -م ه- -ذه ألسض- -ك- -ن- -ات ‘
أآج-ال-ه-ا.وع Èأل-ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذأ أل-ل-قاء
عن «أرتياحهما للمسضتوى ألذي وصضلت أإليه
أل -ع Ó-ق -ات ب Úأل -ب -ل -دي -ن» ،يضض -ي -ف ن -فسس
أŸصضدر.

وج-ه اŸشس-ارك-ون ‘ ال-ط-ب-ع-ة العاشسرة
لط-ارات ج-ب-ه-ة
ل -ل -ج -ام -ع -ة الصس -ي-ف-ي-ة إ
البوليسساريووالدولة الصسحراوية ،التي
احتضسنتها ولية بومرداسس ‘ الفÎة ما
ب 26 Úيوليوإا 7 ¤أاوت ا÷اري ،رسسالة
شسكر وعرفان إا ¤رئيسس الدولة ،عبد
ال - -ق- -ادر ب- -ن صس- -ال- -ح ،ت- -ق- -دي- -را ÷ه- -ود
ا÷زائر ‘ إا‚اح هذا ا◊دث.
ج -اء ‘ رسض -ال -ة وج -ه -ه -ا أŸشض-ارك-ون ‘
فغاليات هده ألطبعة ألتي حملت أسضم ألشضهيد
ح -م -ادة ﬁم -د أل -وأ‹– ،ت شض -ع-ار :ألشض-عب
أ÷زأئري وألشضعب ألصضحرأوي...أخوة ،عهد
ووفاء« ،يشضرفنا ‘ أختتام فعاليات ألطبعة
ألعاشضرة للجامعة ألصضيفية إلطارأت أ÷بهة
ألشض -ع -ب -ي -ة ل-ت-ح-ري-ر ألسض-اق-ي-ة أ◊م-رأء ووأدي
أل -ذهب وأ÷م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي-ة ألصض-ح-رأوي-ة
أل -دÁق-رأط-ي-ة ،أن ن-رف-ع أإ ¤ف-خ-ام-ت-ك-م أب-ل-غ
تعاب Òألشضكر وآأيات ألعرفان ومن خÓلكم إأ¤
ألشضعب أ÷زأئري ألعظيم ،على ‚اعة هذأ
أل -ف -ع -ل أألخ -وي أل -ذي ن -ف -ت-خ-ر رع-اي-ت-ك-م ل-ه
وحرصضكم على توف Òكل أسضباب ألنجاح له.
وأضضافت ألرسضالة ألتي قرأها ‡ثل عن
جبهة ألبوليسضاريو‘ ختام ألفعاليات« :فخامة
أل-رئ-يسس..ك-ون أل-ط-ب-ع-ة شض-ك-لت فرصضة ثمينة،
زأدتنا معارفا نحن ‘ حاجة لها ورفعت من

كفاءأتنا وخÈأتنا ،قد “كننا ـ دون شضك ـ من
تقد Ëأفضضل أÿدمات على طريق –قيق
أهدأف شضعبنا ألكاملة ‘ أ◊رية وألسضتقÓل،
ل يفوتنا ‘ ختامها أن ننقل إأليكم باسضم كافة
أب -ن -اء وب -ن -ات ألشض -عب ألصض -ح -رأوي أŸك -اف-ح
أمتناننا لبلد أŸليون ونصضف أŸليون شضهيد،
على أŸوأقف أŸبدئية ألرأسضخة ألشضجاعة
ألتي ظلت تؤوأزر ألقضضية ألصضحرأوية ألعادلة
وتدعمها وقوفا إأ ¤جانب شضعبنا من أجل
موأصضلة مسضÒته ألتحريرية ‘ مسضعاه للحرية
وألعيشس ألكر»Ë
وجاء ‘ ألرسضالة أيضضا« :نتمنى ـ ﬂلصض Úـ
ل- -لشض- -عب أ÷زأئ- -ري ألشض- -ق- -ي- -ق دوأم ألسض -ؤودد
وألنجاح وألتوفيق وأŸزيد من ألرفعة وألتقدم
وألزده - -ار».وأخ- -ت- -ت- -مت أشض- -غ- -ال أ÷ام- -ع- -ة
Óط-ارأت ألصض-ح-رأوي-ة ‘ ط-بعتها
ألصض-ي-ف-ي-ة ل -إ
ألعاشضرة ،أألربعاء أŸاضضي  ،وألتي أسضتمرت
من  26يوليوإأ 7 ¤أغسضطسس أ÷اري ،تخللتها
أنشض -ط-ة ون-دوأت وﬁاضض-رأت ع-دي-دة.وج-دد
‡ث -ل-وأح-زأب وه-ي-ئ-ات وج-م-ع-ي-ات أÛت-م-ع
أŸد Êأ÷زأئري ،خÓل فعاليات ألختتام،
ألتأاكيد على موقفهم «ألدأعم وألثابت وبدون
شضروط « للشضعب ألصضحرأوي ‘ كفاحه ألعادل
وأŸشضروع لنيل ألسضيادة وأ◊رية وألسضتقÓل
ألتام.

لموال والفسساد
وجهت لهم تهم تتعلق بتبيضس ا أ

إايداع مسس« Òكوندور» بن حمادي رفقة  11متهما رهن ا◊بسس اŸؤوقت
–ريضس موظف Úعمومي Úعلى اسستغÓل نفوذهم وا◊صسول على مزية غ Òمسستحقة
أام -ر ق -اضس -ي ال-ت-ح-ق-ي-ق Ãح-ك-م-ة سس-ي-دي
أاﬁم -د (ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة) ب-إاي-داع مسسÒ
›م -ع ك -ون-دور ع-ب-د ال-رح-م-ن ب-ن ح-م-ادي
رهن ا◊بسس اŸؤوقت رفقة  11متهما آاخر،
حسسب م- -ا أاورده اول أامسس اÿم- -يسس ب- -ي- -ان
ل- -وك- -ي- -ل ا÷م- -ه -وري -ة ل -دى ›لسس قضس -اء
ا÷زائر.
أوضضح ذأت أŸصضدر أنه «بناء على ألتحقيق
ألب -ت -دأئ -ي أŸف -ت -وح م -ن ل -دن فصض-ي-ل-ة أألب-ح-اث
ل-ل-درك أل-وط-ن-ي ب-ا÷زأئ-ر ،وب-ت-ع-ل-ي-مات من وكيل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة سضيدي أﬁمد ” ،بتاريخ
 07أوت  ،2019تقد Ëأمامه خمسضة وثÓث)35( Ú
شضخصضا من أجل وقائع ذأت طابع جزأئي».بعد
أسضتجوأبهم حول ما هومنسضوب إأليهم ،أحال وكيل
أ÷م-ه-وري-ة م-ل-ف أل-قضض-ي-ة ع-ل-ى ق-اضضي ألتحقيق
بذأت أÙكمة ،.حيث ” توجيه ألتهام ألربعÚ
( )40شضخصضا طبيعيا وسضتة ( )06أشضخاصس معنوية
م- -ن أج- -ل ج- -رأئ- -م :ت- -ب- -ي- -يضس أألم- -وأل و–وي- -ل
أŸمتلكات ألناŒة عن عائدأت إأجرأمية ÷رأئم
أل -فسض -اد ب -غ -رضس إأخ -ف -اء و“وي -ه مصض -دره -ا غÒ
أŸشض -روع ‘ إأط -ار ج -م -اع -ة إأج -رأم -ي -ة ،ت -ب -دي -د
وأسض-ت-ع-م-ال أم-وأل أل-ب-نك بصض-ف-ة م-ن-اف-ية Ÿصضالح
ألبنك.
كما وجهت تهم بتحريضس موظف ÚعموميÚ
على أسضتغÓل نفوذهم ألفعلي وأŸفÎضس بهدف
أ◊صض -ول ع -ل -ى م-زي-ة غ Òمسض-ت-ح-ق-ة».وم-ن أج-ل

ج- -رأئ -م «أل -ت -م -وي -ل أÿف -ي ألح -زأب سض -ي -اسض -ي -ة،
ألسض- -ت- -ف- -ادة م -ن سض -ل -ط -ة وت -أاث Òأع -وأن أل -دول -ة
وأ÷م- -اع -ات أÙل -ي -ة وأŸؤوسضسض -ات وأل -ه -ي -ئ -ات
أل-ع-م-وم-ي-ة أÿاضض-ع-ة ل-ل-ق-ان-ون ألعام وأŸؤوسضسضات
أل-ع-م-وم-ي-ة وألق-تصض-ادي-ة وأŸؤوسضسض-ات أل-ع-م-وم-ية
ذأت أل -ط -اب -ع ألصض -ن -اع -ي وأل -ت-ج-اري أث-ن-اء إأب-رأم
ألعقود وألصضفقات وأÓŸحق من أجل ألزيادة ‘
أألسض -ع -ار وأل -ت -ع -دي-ل لصض-ا◊ه-م ‘ ن-وع-ي-ة أŸوأد
وأÿدم -ات وأل -ت -م -وي -ن» وك -ذأ «إأسض -اءة أسض -ت-غÓ-ل
ألوظيفة عمدأ بغرضس منح منافع غ Òمسضتحقة
للغ Òعلى نحويخرق ألقوأن Úوألتنظيمات ،إأبرأم
Óح-ك-ام أل-تشض-ري-ع-ي-ة وأل-ت-ن-ظ-يمية
ع-ق-ود خÓ-ف-ا ل -أ
أ÷اري ألعمل بها بغرضس أإعطاء أمتيازأت غÒ
مÈرة للغ Òوتبديد أموأل عمومية».
وأضض -اف أل -ب -ي -ان أن «أألشض -خ -اصس أل-ذي-ن “ت
متابعتهم جزأئيا هم :بن حمادي عبد ألرحمن،
رجل أعامل  -مسض Òومسضاهم Ãجمع condor
وأربعة ( )04أفرأد من عائلته ،ومدير عام لشضركة
 travocoviaألتابعة للمجمع ،وأربعة وثÓثون ()34
إأط - -ار وم - -وظ - -ف ت - -اب- -ع Úل- -ق- -ط- -اع- -ات ألÈي- -د
وأŸوأصض Ó-ت وت -ك-ن-ول-وج-ي-ات أإلعÓ-م وألتصض-ال
وألصضحة وإأصضÓح أŸسضتشضفيات وألنقل وأŸالية
وأل- -ب- -نك أ÷زأئ- -ري أÿارج- -ي .»BEAو‘ ن - -فسس
أإلطار ”« ،توجيه ألتهام لسضتة ( )06أشضخاصس
معنوية أŸتمثلة ‘ شضركات Œارية خاصضة بأافرأد
عائلة بن حمادي».

أاشسادوا بنوعية العÓقات ب Úالبلدين

بوقادوم يسستقبل وفدا أامريكيا وسسفراء عدة دول

خÓل حفل أاشسرف عليه رابحي

تنصسيب فخر الدين بلدي ‘ منصسب اŸدير العام لوكالة األنباء ا÷زائرية
” اول امسس اÿم- - -يسس ت - -نصس - -يب ف - -خ - -ر
الدين بلدي ‘ منصسبه ا÷ديد كمدير عام
لن-ب-اء ا÷زائ-ري-ة م-ن ط-رف وزير
ل-وك-ال-ة ا أ
التصس-ال ال-ن-اط-ق ال-رسس-م-ي ب-اسس-م ا◊ك-ومة،
حسسن رابحي  ،وخÓل إاشسرافه على حفل
لن -ب-اء
ال -ت -نصس -يب ،أاك -د ال -وزي -ر أان وك -ال -ة ا أ
ا÷زائ -ري -ة ت -ع -د م -ؤوسسسس -ة إاع Ó-م-ي-ة ه-ام-ة
لحداث
ومن Èإاشسعاع –رصس على توثيق ا أ
Ãا ي-ت-واف-ق وال-رأاي ال-ع-ام ال-وطني».وأاضساف
أان ا÷زائر «“ر Ãرحلة هامة تقتضسي من
ا÷م-ي-ع ب-ذل اŸزي-د م-ن ا÷ه-ود ل-ل-م-ح-افظة
ع-ل-ى ه-ذا ال-وط-ن وتسس-خ Òك-ل ال-وسس-ائ-ل من
أاج-ل اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا للوطن».وأاعرب وزير
التصسال عن يقينه بأان الوكالة قادرة على
له -داف اŸرج -وة ،خ -اصس -ة ‘ ظ -ل
–ق -ي -ق ا أ
التطور التكنولوجي الذي يشسهده العا.⁄
كما أكد على أن أ◊وأر هو»ألسضبيل أألمثل ◊ل
أŸشض- -اك- -ل أŸط- -روح- -ة م- -ن خÓ- -ل ت- -ب- -ادل أآلرأء
وأألفكار وألسضتماع أ ¤بعضضنا ألبعضس».وقال ‘
سضياق آأخر أن أ◊كومة «تبذل جهودأ معتÈة وتعمل
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أسض- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،صضÈي
بوقادوم أول أمسس أÿميسس با÷زأئر ألعاصضمة،
وفدأ أمريكيا يقوم بزيارة أ ¤أ÷زأئر ،وقد جرى
ألسضتقبال Ãقر وزأرة ألشضؤوون أÿارجية.

...يسستقبل سسف ÒزÁبابوي
أسض- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،صضÈي
بوقادوم ،أول أمسس أÿميسس Ãقر ألوزأرة ،سضفÒ
زÁبابوي ،أدوين جورج ماندأزأ ،ألذي أدى له زيارة
ودأع إأثر أنتهاء مهامه با÷زأئر ،حسضب ما أفاد به
بيان لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية

...يسستقبل سسف Òماليزيا
ب Ó- -ه -وأدة م -ن أج -ل ألسض -ت -ج -اب -ة أ ¤ت -ط -ل -ع -ات
أŸوأط -ن Úب -فضض -ل أŸشض -اري -ع أل -ه -ام -ة أل -ت -ي ي -ت-م
أ‚ازها ‘ ﬂتلف أÛالت بدوره ،أكد ألسضيد
بلدي أنه سضيبذل قصضارى جهوده لتحمل أŸسضؤوولية
أŸلقاة على عاتقه ،ل سضيما ‘ هذأ «ألظرف
أل-عصض-يب» ،ورف-ع أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر أل-وك-الة
بصضفة خاصضة وألعÓم بصضفة عامة بغية ألوصضول
أ« ¤خدمة عمومية رأقية».
من جانبه ،ركز عبد أ◊ميد كاشضة ،أŸدير ألعام

ألسض -اب -ق ل -ل -وك -ال -ة ،ع -ل -ى أل -دور أŸن-وط ب-ال-وك-ال-ة
وأهميتها ألعÓمية ،مركزأ على ألعصضرنة ومفهوم
أÿدمة ألعمومية.
ل -ل -ت -ذك ،Òك -ان رئ-يسس أل-دول-ة ،ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
صضالح ،قد ع ،Úيوم أألربعاء ،فخر ألدين بلدي
مديرأ عاما لوكالة أألنباء أ÷زأئرية ،خلفا عبد
أ◊م -ي-د ك-اشض-ة أل-ذي أن-ه-يت م-ه-ام-ه ب-ه-ذه ألصض-ف-ة
Óشض -ارة ،ف -ان ب -ل -دي ك -ان يشض -غ -ل م -نصضب م -دي-ر
ل -إ
ألعÓم بوكالة ألنباء أ÷زأئرية.

أسض- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،صضÈي
ب- - -وق- - -ادوم ،أول أمسس أÿم- - -يسسÃ,ق- - -ر أل - -وزأرة
ب -ا÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة ،سض-ف Òم-ال-ي-زي-ا ألسض-ي-د م-ه-د
طاريد بن سضفيان ،ألذي أدى له زيارة ودأع إأثر
أنتهاء مهامه با÷زأئر ،حسضب ما أفاد به بيان
لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية

..سسف Òدولة قطر
أسض- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،صضÈي
بوقادوم ،أول أمسس أÿميسس Ãقر ألوزأرة ،سضفÒ

دولة قطر با÷زأئر ،ألذي سضلمه رسضالة من نظÒه
ألقطري ﬁمد بن عبد ألرحمان آأل ثا, Êحسضب
ما أفاد به بيان لوزأرة ألشضؤوون أÿارجية

...وسسف Òايران ا÷ديد
أسض- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ألشض- -ؤوون أÿارج- -ي -ة ،صضÈي
بوقادوم ،أول أمسس أÿميسس Ãقر ألوزأرة ،حسضÚ
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’سسعار ’سستقطاب إلسسياح  ،بن مسسعود :
دعا إ ¤تخفيضص إ أ

تششويشش...؟!

للو’ة الصشÓحيات ‘ اتخاد قرارات لتششجيع ا’سشتثمار السشياحي
جيجل “تلك مؤوهÓت طبيعية هائلة ومن أاقطاب التنمية ا’قتصشادية

نوه عبد إلقادر بن مسسعود وزير إلسسياحة
’م -ك -ان -ي -ات
و إلصس- -ن -اع -ات إل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ب -ا إ
وإŸؤوه Ó-ت إل-ط-ب-ي-ع-ي-ة إل-ت-ي –وزه-ا و’ي-ة
ج- -ي- -ج- -ل ،إضس -اف -ة إ ¤إ’م -ن وإ’سس -ت -ق -رإر،
م -ؤوك -دإ ع-ل-ى «إن ه-ذه إ’خÒة ت-ؤوه-ل-ه-ا ’ن
تكون قطبا سسياحيا بامتياز خÓل إلسسنوإت
إلقليلة إŸقبلة».

جيجل :خالد ألعيفة
جدد  ،بن مسسعود ،خÓل إلزيارة إلتي قادته إ¤
تفقد قطاعه بجيجل ،إن «للو’ة إلصسÓحيات ‘
إت -خ -اد ق -رإرإت ل -تشس -ج -ي-ع إ’سس-ت-ث-م-ار إلسس-ي-اح-ي،
وإلقرإر إتخذ من قبل إ◊كومة مؤوخرإ ،كإاجرإء ‘
إŸشساريع إلسسياحية من شسأانها أإن تضسمن إقÓعا
حقيقيا ،ودفعا لهذإ إلقطاع إ◊يوي».
كما إوضسح إلوزير بأان قطاع إلسسياحة بالو’ية
سس-ي-ع-رف م-ن-ح-ى تصس-اع-دي-ا ،وسس-ي-ح-ول إلو’ية إ¤
ق -طب سس -ي -اح -ي ع -ل -ى إŸدى إل-ق-ريب ،وذلك ب-ع-د
إ’نطÓق ‘ إ‚از  20مشسروعا سسياحيا م›Èا
ع Èعديد بلديات هذه إلو’ية إلسساحلية ،بطاقة
إسستيعابية تتجاوز إلـ 4إ’ف سسرير  ،إين إكد بن
مسسعود «على إهمية مرإفقة إŸسستثمرين إÙليÚ
‘ إÛال إلسسياحي’ ،سسيما وأإن مناطق إلتوسسع
إلسسياحي متوفرة» ،ومن جهة إخرى طلب إلوزير
من إŸتعامل ‘ ÚإÛال إلسسياحي »،إلعمل على
تخفيضس إأ’سسعار ’سستقطاب أإك Èعدد من إلسسياح،
وإعطاء إلسسياحة إلدإخلية إهمية كبÒة ،أ’نها كما
قال تعت Èعامل من عوإمل خلق إلÌوة».
وب -اŸن -اسس -ب -ة دع -ا وزي -ر إلسس-ي-اح-ة و إلصس-ن-اع-ة
إلتقليدية كل إŸسستثمرين خارج إلو’ية لÓسستثمار
بهذه إ’خÒة باعتبارها منطقة سسياحية بامتياز
تتوفر على جميع أإنوإع إلسسياحة إلتي من شسأانها
إل-ن-ه-وضس ب-ال-ت-ن-م-ي-ة إلسس-ي-اح-ي-ة وخ-ل-ق دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
وح-ي-وي-ة  ،وك-ذإ تسس-ه-ي-ل إ’ج-رإءإت ل-ل-مسس-ت-ث-م-رين
إ’نشساء مشساريع إسستثمارية وإلتي تعت Èقطب من
أإقطاب إلتنمية إ’قتصسادية و خلق مناصسب شسغل
ل -ف -ائ-دة إلشس-ب-اب وه-ذإ ‘ إط-ار ’م-رك-زي-ة إل-ق-رإر
إلذي تنتهجه إلدولة لتشسجيع إ’سستثمار.

إسس-ت-ه-ل وزي-ر إلسس-ي-اح-ة وإلصس-ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دية،
زي -ارت -ه إل -ت-ف-ق-دي-ة إمسس ÷ي-ج-ل ،ب-زي-ارة م-ع-رضس
ل -لصس -ن -اع-ات إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ه-و م-ط-ار
فرحات عباسس ،إلتي شسارك فيه حرفيﬁ Úلي،Ú
وخÓل زيارته للمشساريع إلتابعة لقطاعه ،قام عبد
إل -ق -ادر ب -ن مسس -ع -ود ب -زي -ارة أإشس -غ -ال إ‚از ق -ري -ة
سسياحية Ãنطقة إلتوسسع إلسسياحي تاسسوسست إلتابعة
Ÿسستثمر خاصس – ،توي على فندق ‚ 4وم و 28
مقصسورة  Bungalowsلتصسل قدرة إ’سستعاب بها
 394سسرير ،يعت Èهذإ إŸرفق من أإهم إŸشساريع
إلسسياحية بالو’ية ومن شسأانه توف 250 Òمنصسب
شسغل.
هذإ وقد عاين إلوزير أإشسغال إ‚از  57مقصسورة
Ã Bungalowsنطقة إلتوسسع إلسسياحي تاسسوسست ،
سسيوفر  61منصسب عمل ،خصسصس له غÓف ما‹
قدره  68مليار سسنتيم  ،و ” تسسجيل عملية بقيمة
مالية تقدر بـ  30مليار سسنتيم لتهيئة منطقة إلتوسسع
إلسسياحي تاسسوسست.

مؤوهÓت سشياحية بإامكانها
التوسشع وخلق اŸنافسشة
وم-وإصس-ل-ة ل-ل-زي-ارة إل-ت-ف-ق-دية ıتلف إŸرإفق
إلسس -ي -اح-ي-ة م-ن ط-رف وزي-ر إلسس-ي-اح-ة و إلصس-ن-اع-ة

إلتقليدية  ،حيث قام بوضسع حجر
إأ’سس- - -اسس إ’‚از مشس - -روع إق - -ام - -ة
سسياحية ببلدية سسيدي عبد إلعزيز
Ÿسستثمر خاصس – ،توي على 60
غرفة بقدرة إسستيعاب  175سسريرإ
إضسافة إ 02 »¤بانقالو» تتوفر على
جميع إÿدمات  ” ،إ’نطÓق ‘
إأ’شسغال منذ شسهر مارسس من إلسسنة
إ÷ارية ،إضسافة إ ¤تدشس ÚإŸقر
إ÷دي- - -د Ÿدي - -ري - -ة إلسس - -ي - -اح - -ة و
إلصس- -ن- -اع- -ة إل- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة إل -ك -ائ -ن
بالكيلوم Îإلثالث ببلدية جيجل.
ﬁط - - -ة أإخ - - -رى زإره- - -ا وزي- - -ر
إلسس-ي-اح-ة و إلصس-ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة Ÿع-اي-ن-ة مشسروع
إ‚از غابة لÓسستجمام بكيسس Òعلى مسستوى بلدية
إلعوإنة  ،هذإ إŸنتزه إلغابي خصسصس له مبلغ ما‹
قدر ب ـ  267مليار سسنتيم على مسساحة تقدر ب ـ 40
هكتار  ،تتوفر على مرإفق خدماتية متنوعة «
شس -ال -ي-ه-ات ،م-ط-اع-م ،أإل-ع-اب ل-ل-تسس-ل-ي-ة إضس-اف-ة إ¤
م -ق -اع -د و ط -او’ت ب -ق -اع -دة خشس -ب-ي-ة ت-تÓ-ءم م-ع
إلطبيعة إلغابية»  ،وهذإ إŸكسسب إلسسياحي إلهام
يدخل ‘ إطار تشسجيع إلسسياحة إ÷بلية  ،حيث ”
إنشساء  07مناطق جديدة للسسياحة و إلنزهة على
مسستوى إلو’ية.
ك -م-ا ك-انت إŸع-ا ⁄إلسس-ي-اح-ي-ة إل-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
إل -و’ي -ة ﬁط -ة أإخ -رى ل -ل -وزي-ر ،إل-ذي ق-ام ب-زي-ارة
إŸن -ار إل -ك -ب Òب -اع -ت -ب -اره م -ن أإه -م إŸع -ا ⁄إل -ت-ي
يقصسدها إلسسياح كل موسسم إصسطياف ،من خÓلها
” عرضس ﬂتلف إŸنتوجات إ◊رفية و إلتقليدية
إلتي تع Èعن إŸوروث إلثقا‘ بالو’ية  ،و عرضس
نشساطات إسستعرإضسية ‘ إلغوصس و إلتصسوير –ت
إŸاء ،كما قام إلوزير بزيارة إıيم إلدو‹ للشسباب
أ’ط -ف -ال و’ي -ات إ÷ن -وب و إل -هضس-اب إل-ع-ل-ي-ا بÈج
بليدة.
وإ÷دير بالذكر ،و’ية جيجل تضسم  24فندق
مسستغل يوفر ما ›موعه  1878سسرير ،فضس Óعن
 53شساطئ منها  33شساطئ مفتوح للسسباحة ،و 3
بحÒإت طبيعية منها بحÒة بني بلعيد إŸصسنفة.

‘ إطار إ’قامات إلصسيفية إلتضسامنية  ،إلدإلية :

توحيد الÈامج الÎفيهية السشنة القادمة

إ÷زإئ- -ر كشس- -فت وزي- -رة إل- -تضس -ام -ن إل -وط -ن -ي
وإأ’سسرة وقضسايا إŸرأإة ,غنية إلدإلية ,إول إمسس
إÿم -يسس ب -ا÷زإئ-ر إل-ع-اصس-م-ة ,أإن-ه سس-ي-ت-م خÓ-ل
إلسس -ن-ة إŸق-ب-ل-ة ت-وح-ي-د إلÈإم-ج إلÎف-ي-ه-ي-ة ‘ ك-ل
إ’ق-ام-ات إلصس-ي-ف-ي-ة إل-تضس-ام-ن-ي-ة إل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع
Óط-ف-ال ‘ ›ال
وت -ع -زي -زه -ا ب-دورإت ت-دري-ب-ي-ة ل -أ
حقوق إلطفل.وأإوضسحت إلوزيرة لدى إشسرإفها على
حفل إختتام هذه إ’قامات إلتضسامنية أإن إلقطاع
سسيعمل خÓل إلسسنة إŸقبلة على توحيد إلÈإمج
إلÎفيهية ‘ هذه إ’قامات إلتضسامنية وتعزيزها
Óط-ف-ال ح-ول ح-ق-وق إل-ط-ف-ل
ب -دورإت ت -دري -ب -ي-ة ل -أ
ب -اسس -ت -ع -م-ال وسس-ائ-ل م-بسس-ط-ة وت-ل-ق-ي-ن-ه-م ت-ق-ن-ي-ات
إك-تسس-اب م-ه-ارإت إل-ت-وإصس-ل إ’ج-ت-م-اع-ي وإلتحاور
وإلعمل على ترسسيخ روح إأ’خوة وإلتآازر ،وأإبرزت

إلسسيدة إلدإلية أإن هذه إ’قامات تندرج ‘ سسياق
إلعمليات إلتضسامنية

إل -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا إل-وزإرة ل-ف-ائ-دة إل-ف-ئ-ات
إ’جتماعية إلهشسة من خÓل منحهم فرصسة
إ’سس-ت-م-ت-اع ب-ح-ق إل-ع-ط-ل-ة ,ح-يث إسستفاد من
هذه إ’قامات إلتضسامنية  14أإلف طفل من
بينهم  70باŸائة منحدرين من عائÓت معوزة
ق -دم -وإ م -ن ع -دة و’ي -ات إل-وط-ن م-ن ب-ي-ن-ه-م
أإطفال من و’يات إ÷نوب وإلهضساب إلعليا
وآإخرون من مرإكز تابعة للقطاع من بينهم
Óشس- -ارة,
ذوي إ’ح - -ت - -ي- -اج- -ات إÿاصس- -ة  ،ل - -إ
إنطلقت إ’قامات إلتضسامنية يوم  25يونيو
إل -ف -ارط ,ح -يث وزعت ع -ل-ى  3دورإت ع-ل-ى
مسس-ت-وى  14و’ي-ة سس-اح-ل-ي-ة وم-ي-زت-ها برإمج
ت -رف -ي-ه-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة وت-رب-وي-ة وري-اضس-ي-ة إ ¤ج-انب
خرجات لÓسستجمام.

تخصص عمال إلقطاع إلفÓحي و فروعه

وزارتا الفÓحة والصشحة توقعان اتفاقية ◊مايتهم من اأ’مراضش اŸهنية
وقعت وزإرة إلفÓحة و إلتنمية إلريفية و إلصسيد
إلبحري ,إمسس با÷زإئر إلعاصسمة ,على إتفاقية
إطار ‘ ›ال طب إلعمل مع وزإرة إلصسحة و
إلسسكان و إصسÓح إŸسستشسفيات ◊ماية عمال و
م-ه-ن-ي-ي إل-ق-ط-اع م-ن إأ’خ-ط-ار إلصس-ح-ي-ة إŸرتبطة
Ãخ -ت -ل -ف نشس -اط -ات إل -ق -ط -اع إل-فÓ-ح-ي وإلصس-ي-د
إلبحري.و ‘ تصسريح له عقب إبرإم إ’تفاقية من
طرف إأ’مناء إلعامون لك ÓإلقطاعÃ Úقر وزإرة
إلفÓحة  ,إعت Èوزير إلفÓحة و إلتنمية إلريفية و
إلصسيد إلبحري ,شسريف عماري« ,أإن إ’تفاقية
تعد مكسسبا Ÿوظفي و مهنيو إلقطاع ع Èكل إلقطر
إلوطني حيث سستسسمح بتدعيم إلتغطية إلصسحية
ل -ك -اف -ة إل -نشس -اط-ات إŸرت-ب-ط-ة ب-ال-فÓ-ح-ة وق-ط-اع
إلغابات وتربية إ◊يوإنات و تربية إŸائيات» ‘
نفسس إلسسياق ,أإكد وزير إلصسحة و إلسسكان و إصسÓح

إŸسس -تشس -ف -ي -اتﬁ ,م-د مÒإوي إن «ت-ط-ب-ي-ق نصس
إ’تفاقية سسيسسمح بحماية عمال و مهنيو إلقطاع
إلفÓحي و قطاعته إلفرعية من إأ’مرإضس إŸزمنة
و إأ’مرإضس إŸهنية» و تهدف هذه إ’تفاقية ,إلتي
تخصس  40أإلف عامل ‘ ›ال إلفÓحة و إلتنمية
إلريفية و إلغابات و إلصسيد إلبحري,إ ¤حماية
إل -ع -م -ال م -ن إأ’خ -ط -ار إل -ت-ي Áك-ن إن ت-ن-ج-ر ع-ن
إ◊وإدث و إأ’مرإضس إŸهنية و من كل ضسرر يلحق
بصسحتهم بسسبب إلنشساطات إŸهنية إŸمارسسة’ ,
سس -ي -م -ا إن إل -ق -ط -اع ي -ع -رف –و’ت ك -بÒة م -ن -ه -ا
إ’سستعمال إŸتزإيد للعناصسر إلبيولوجية إ÷ديدة و
إŸوإد إلكيمائية و إأ’سسمدة و موإدإلصسحة إلنباتية
إلتي تؤوثر سسلبا على إ◊الة إلصسحية للناشسط‘ Ú
هذإ إلقطاع.كما تنصس على وضسع عمال إلقطاع و
إ’ب -ق -اء ع -ل -ي -ه -م ‘ م -ن -اصسب ع -م -ل ت-ت-ن-اسسب م-ع

قدرإتهم إلبدنية و إلنفسسية ,كما تهدف إ’تفاقية
إ ¤إلتقليصس من حا’ت إلعجز بسسبب مرضس مهني
أإو حوإدث إلعمل.
و –دد إ’تفاقية أإيضسا نطاق إلتعاون و تبادل
إŸع -ل -وم -ات ‘ ›ال إأ’خ -ط -ار إŸه -ن-ي-ة و ت-أادي-ة
إÿدمات ب Úإلطرف› ‘ Úال طب إلعمل و
ت -ه -دف إ ¤إم-تÓ-ك م-ؤوشس-رإت م-وث-وق-ة ع-ن ح-ال-ة
إلصس- -ح- -ة و إأ’خ -ط -ار ‘ أإوسس -اط إل -ع -م -ل.وت -نصس
ÓعÓم حول
إ’تفاقية على وضسع و تسسي Òنظام ل إ
حوإدث إلعمل و إأ’مرإضس إŸهنية و إأ’مرإضس ذإت
إلطابع إŸهني إلتي –دث ‘ إلقطاع إلفÓحي و
قطاعاته إلفرعية إلغابات و إلصسيد إلبحري.و يتم
إعدإد إ’تفاقيات على إŸسستوى إÙلي حسسب
إ’تفاقية إلنموذجية إŸنصسوصس عليها ‘ إلبيان
إلوزإري إŸشسÎك إŸؤورخ سسنة . 1995

إدإنة إ◊قبة إ’سستعمارية

اŸنظمة الوطنية للمجاهدين تدعو إا ¤إاحياء اŸششروع
دعت إŸنظمة إلوطنية للمجاهدين ,إول إمسس
إÿم- - -يسس ,إ ¤إح- - -ي- - -اء مشس- - -روع إدإن- - -ة إ◊ق- - -ب- - -ة
إ’سستعمارية من خÓل «إلشسروع إلفوري ‘ مباشسرة
إÿطوإت إلضسرورية إلتي تسسمح باŸصسادقة على هذه
إلوثيقة»وقالت إŸنظمة ‘ بيان لها أإن «إأ’حدإث
إلتي تشسهدها إلسساحة إلوطنية إعتبارإ من تاريخ 22
فÈإي - -ر  ,2019ه -ي -أات إل -ظ -روف ل -ت -ج -دي -د إل-دع-وة
وإŸطالبة بإاحياء مشسروع إدإنة إ◊قبة إ’سستعمارية
م -ن خ Ó-ل إلشس -روع إل -ف -وري ‘ م -ب -اشس -رة إÿط -وإت
إلضسرورية إلتي تسسمح Ãناقشسة وإثرإء هذه إلوثيقة

إل -ت -اري -خ -ي-ة وإŸصس-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا».وج-ددت إŸن-ظ-م-ة
حرصسها على «دعوة إŸؤوسسسسات إلتشسريعية للمبادرة
بإاصسدإر نصس تشسريعي يجرم حقبة إ’حتÓل إلفرنسسي
ويضسع ‘ إلوقت نفسسه إÛموعة إلدولية أإمام حقيقة
إ÷رإئ-م إل-وحشس-ي-ة إŸرت-ب-ط-ة ب-ت-لك إ◊ق-ب-ة ويجعلها
ت -درك خ -ط -ورة ت -ن -ا‘ ذلك م-ع إأ’ع-رإف وإل-ت-ق-ال-ي-د
وإل -ق -وإن Úإل -دول -ي -ة» ,مشسÒة إ ¤أإن «›م -وع-ة م-ن
ن -وإب إÛلسس إلشس -ع -ب -ي إل -وط -ن -ي ك -انت ق-د ب-ادرت
بإاعدإد نصس تشسريعي ,غ Òأإنه  ⁄ير إلنور بسسبب
جهات عليا نافذة».

وذكرت إŸنظمة إلوطنية للمجاهدين Ãوقفها
إلسس -اب -ق Œاه إل -نصس إل -تشس -ري -ع -ي إŸم -ج -د ل-ل-ح-ق-ب-ة
إ’سس-ت-ع-م-اري-ة إل-ذي صس-ادقت ع-ل-ي-ه إ÷م-عية إلوطنية
إلفرنسسية بتاريخ  23فيفري 2005و»إدإنتها إŸبكرة
له» ,مع تنديدها بـ»تعمد فرنسسا إلرسسمية طي صسفحة
إ◊ق-ائ-ق إل-دإل-ة ع-ل-ى جسس-ام-ة ‡ارسس-ات-ه-ا إل-وحشسية
لتلقنها أ’جيالها إلصساعدة كعمل حضساري بدل –مل
مسس -ؤوول -ي -ت -ه -ا إل -ت -اري -خ -ي -ة إزإء م-ا ت-رتب ع-ن ح-ق-ب-ة
إ’حتÓل من مآاسسي سستبقى حية ‘ ذإكرة إلشسعب
إ÷زإئري

إلعدد
18020

04

^ أم Úبلعمري

ما إن بدأإت أإو ¤خطوإت إ◊وإر إلوطني ،بدأإت معها ﬁاو’ت وأإد إŸسسار ‘ مهده؟
Ÿاذإ يرتفع شسعار «إلعصسيان إŸد› « Êددإ بعدما تÓشسى عن إأ’نظار أ’شسهر؟ من روج له
ورفعه ‘ بدإيات إ◊رإك إلشسعبي ثم عاد وقام بسسحبه بعدما  ⁄يجد إلصسدى وسسط
إŸتظاهرين؟ بالون إ’ختبار إنفجر؟ إ◊رإك فّوت على إÎŸبصس Úبه ﬁاولة إدخاله ‘
دوإمة إلعنف وإلفوضسى ثم إلقضساء عليه ،كما فّوت عليهم ﬁاولة إلوقيعة ب ÚإŸتظاهرين
وقوإت إأ’من ،إ◊رإك ‘ شسهره إلسسادسس وإلسسلمية مازإلت شسعاره إأ’سسمى إلذي بفضسله
–ققت جملة من إŸطالب وأإخرى تنتظر أإوقل هي ‘ إلطريق ’ ،مفر من إ’سستجابة
Ÿطالب إلشسعب و–قيق إرإدته ‘ تغي Òيتّوج ببناء دولة إ◊ق وإلقانون.
إن دولة إلقانون وإ◊ق ’ Áكن أإن تتحقق Ãؤوسسسسات مؤوقتة و’ ظرفية؟ آإن إأ’وإن
لتنظيم إنتخابات رئاسسية متبوعة بأاخرى تشسريعية وﬁلية تسسمح بإاحدإث قطيعة تامة مع
إلنظام إلسسابق بأاقل إلتكاليف ولكن يبدوأإن عامل إلثقة يحول دون إلوصسول إ ¤ذلك
و’سسÎجاع ثقة إŸوإطن ‘ إ’نتخابات و‘ نتائجها ،يبدوإ◊وإر إلوطني ‡رإ حتميا
للوصسول إ ¤توإفق وطني يهّيأا إلشسروط إŸوضسوعية لهذه إ’نتخابات إلرئاسسية إلتي كانت
وسستظل إآ’لية إلوحيدة للتدإول إلسسلمي على إلسسلطة ،ما عدإ ذلك سسنفتح إلباب أإمام
إلوصسول إ ¤إ◊كم بطرق أإخرى قد ’ تكون سسلمية بالضسرورة؟
إن إلذين يدفعون باأ’مور إ ¤إŸوإجهة يريدون أإن تبقى إلبÓد كاŸعلّقة وهؤو’ء لن
يÎددوإ ‘ كسسر أإي طاولة قد يلتئم حولها إ÷زإئريون لتباحث إÿروج من إ’نسسدإد إلذي
تعيشسه إلبÓد و’ فرق هنا ب Úدعاة إلعصسيان إŸد Êأإوإلتمرد دإخل إ÷يشس أ’ن كÓ
إلفريق Úيدرك يقينا أإن ذلك سسيكون وبا’ على إلبÓد وإلعباد ولكن رغم ذلك يوهموننا بكل
وقاحة بأان ذلك نابع من حرصسهم على مصسلحة ومصس Òوطن إختصسروه ‘ مصسا◊هم ،نقطة
إ ¤إلسسطر؟.

تنفيذإ لتعليمات إلوزير إ’ول بدوي:

 150مليار سشنتيم ’سشتكمال مششاريع الصشرف الصشحي بغرداية
حمام :اŸششكل يكمن ‘ التسشي Òو›ال التطهÒ

ط -م -أان وزي -ر إŸوإرد إŸائ -ي -ة ع -ل -ي ح -م-ام
سس- -ك- -ان ب- -ل- -دي- -ات وإدي م- -ي- -زإب ،إلضس- -اي- -ة،
غردإية ،بنورة وإلعطف بأان مشسكل إÛمع
إلرئيسسي لصسرف إŸياه إŸسستعملة إلذي خلق
مشس -ك -ل-ة ب-ي-ئ-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة سس-ي-ت-م تسس-وي-ت-ه،
بحيث خصسصص غÓف ما‹ إضسا‘ قدره 150
’سس-ت-ك-م-ال وإع-ادة إل-ن-ظ-ر ‘
م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م إ
أإشس-غ-ال ه-ذإ إŸشس-روع وإل-ق-ن-وإت إŸرإف-ق-ة ل-ه
’ول نور إلدين
ت-ن-ف-ي-ذإ ل-ت-ع-ل-ي-مات إلوزير إ أ
بدوي ،إلذي أإو ¤أإهمية للو’ية .

سسهام بوعموشسة
قال وزير إŸوإرد إŸائية على هامشس زيارته
’ول لو’ية غردإية رفقة إطارإت إلقطاع
أإمسس إ أ
’م Úإل -ع -ام ل -ل -و’ي-ة أإي-ن وق-ف ع-ل-ى مشس-اك-ل
وإ أ
سسكان إلو’ية وعاين ﬂتلف منشسآات إلقطاع ،أإن
أإشس -غ -ال إŸشس -روع سس -ت -م-ن-ح Ÿؤوسسسس-ة ك-وسس-ي-دإر
’‚از م -ا ت -ب -ق -ى وإصس Ó-ح إل -ن -ق-ائصس ،وم-ه-م-ة
إ
إŸتابعة أإوكلت لهيئة إŸرإقبة إلتقنية Ÿنشسآات
إŸوإرد إŸائ -ي -ة Ãرإف -ق -ة إŸصس -ال -ح إل -ت -ق -ن -ي-ة
للبلديات إŸعنية .مؤوكدإ أإنه ’ يوجد نقصس ‘
’ن نسس-ب-ة
إل -ت -م -وي -ن ب -اŸي -اه إلصس -ا◊ة ل-لشس-رب أ
إل -رب-ط ب-ل-غت  95ب-اŸائ-ة وأإن إŸشس-ك-ل ي-ت-ع-ل-ق
Ãج -ال إل -ت -ط -ه ،Òدإع -ي -ا م -وإط -ن -ي إŸن -ط-ق-ة
Óربع ﬁطات بعد
’سستغÓل إŸياه إŸسستعملة ل أ
تصسفيتها ‘ إلسسقي إلفÓحي.
و‘ ه -ذه إل -ن -ق-ط-ة ت-أاسس-ف ح-م-ام ع-ل-ى ع-دم
إسستغÓل  60باŸائة من إلقدرإت إŸائية للو’ية
إŸوج-ه-ة ل-لسس-ق-ي إل-فÓ-ح-ي ،ب-ال-رغ-م م-ن وجود
أإربع ﬁطات تصسفية إŸياه إŸسستعملة بالو’ية ،
مشسÒإ إ ¤أإن نسسبة ربط إلو’ية بشسبكة إلصسرف
إلصسحي بلغت  85باŸائة وأإن إلنقائصس إŸسسجلة
على مسستوى بعضس قنوإت إلصسرف إلصسحي منها
بعضس إلتسسربات ’ تشسكل خطر على تلوث إŸياه
إلباطنية.
أإول ﬁطة وقف عندها وزير إŸوإرد إŸائية
ه-ي ﬁط-ة تصس-ف-ي-ة إŸي-اه إŸسس-ت-ع-م-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة
إلعطف أإين إسستمع لعرضس شسامل حول إلقطاع
ب -ال -و’ي -ة ،ب -ح-يث أإب-دى ت-ذم-ره م-ن ب-ط-ئ وتÒة
’شس- -غ- -ال وط- -الب إŸشس -رف Úع -ل -ى إŸشس -اري -ع
إأ
’سسرإع ‘
خاصسة إŸتعلقة Ãجال إلتطه Òبا إ
إسستكمالها قائ »:Óإلدولة خسسرت مبالغ ضسخمة
’‚از مشسروع بهذإ إ◊جم ،وإŸاء متوفر لكن
إ
سسكان إلو’ية ’ يسستفيدون منه».
ث -اﬁ Êط -ة ك -انت ب -ل-دي-ة ضس-اي-ة ب-ن ضس-ح-وة
ل- -زي- -ارة سس- -د إل- -غ -رإزي -ل ،أإي -ن إسس -ت -م -ع إل -وزي -ر
’ح -ي -اء إŸت -ع -ل -ق-ة
’نشس -غ -ا’ت ‡ث -ل -ي ب -عضس إ أ
إ
بالتذبذب ‘ إلتزود باŸياه إلشسروب ،بحيث أإن
’ح- -ي- -اء تسس -ت -ف -ي -د م -ن ه -ذه إŸي -اه 24
ب- -عضس إ أ
سسا24/سس- -ا وأإخ- -رى ﬁروم- -ة ،ومشس- -ك -ل ن -قصس
شس- -ب- -ك- -ات إلصس -رف إلصس -ح -ي إل -ت -ي  ÈŒب -عضس
إŸوإطن Úعلى حفر أإبار فردية للتخلصس من
مياههم ،وهذإ ما أإكده لـ «إلشسعب» رئيسس جمعية
كاركورإ حمزة بابوهن ،قائ »:Óنعا Êمن مشسكل
توزيع إŸاء منذ  ،2011رغم إŸرإسسÓت إلعديدة
للسسلطات إÙلية ،إ’ أإننا  ⁄نلق إلرد».

رئيسش جمعية كاركورا لـ «الششعب» :قمنا
بعدة مراسشÓت  ⁄تلق الرد اإ’يجابي
وأإضساف بابوهن أإن سسياسسة إلتوزيع إ◊الية
ب-اŸن-ط-ق-ة أإث-ب-تت فشس-ل-ه-ا ،ف-ه-ن-اك أإح-ياء تتزود
باŸاء طيلة إليوم وأإخرى ﬁرومة ،مشسÒإ إ¤
أإن ب -عضس إŸوإط -ن Úيسس -ت -ه -ل -ك-ون م-ن أإب-ار غÒ

م -رإق -ب -ة بسس-بب ع-دم ت-زوده-م ب-اŸاء ،ع-ل-م-ا أإن
ﬁطة إلسسقي منجزة منذ عشسر سسنوإت لكنها
متوقفة.
من جهته أإوضسح رئيسس ÷نة إلتعم Òوإلسسكن
ب- -اÛلسس إلشس- -ع- -ب- -ي إل- -و’ئ -ي وعضس -وإÛلسس
’–اد إل-ت-ج-ار وإ◊رف-ي Úإ÷زإئ-ريÚ
إل -وط-ن-ي إ
مصسطفى بن صسالح سسيوسسيو ،أإن جمعيات حماية
إل -ب -ي -ئ -ة ق -امت ب -ع -دة م -رإسس Ó-ت ن -ب -ه -وإ ف -ي-ه-ا
للخروقات إلكبÒة إلتي “سس إلبيئة وإلغابة منها
وجود فتحات دإخل إلنفق إ÷اهز من خÓل
’سسمنت ،غ Òأإن
إلتوصسيÓت غ ÒإŸسسدودة با إ
هذه إŸرإسسÓت Œ ⁄د أإذإنا صساغية من طرف
إلسس -ل -ط -ات إÙل-ي-ة ،م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-رف-ع-ون ه-ذإ
’نشسغال للوزإرة إŸعنية للتدخل إلعاجل.
إإ
وث - -الث ﬁط - -ة ك- -انت زي- -ارة مشس- -روع إ‚از
إÛم -ع إل -رئ -يسس -ي لصس -رف إŸي-اه إŸسس-ت-ع-م-ل-ة
إلضساية
ل -ب-ل-دي-ات سس-ه-ل م-ي-زإب (غ-ردإي-1ة ـ
 بنورة وإلعطف) ،وهومشسروع وطني له  12سسنةÓسسف إŸياه إلقذرة تصسل
’‚از ،لكن ل أ
من إ إ
للعطف وتضسر بوإحات إلنخيل وإŸاشسية .
’خ Òإل -ت -ق -ى ب -أاع-ي-ان إل-و’ي-ة و‡ث-ل-ي
و‘ إ أ
إÛتمع إŸد Êإلذين قدموإ له عرضس شسامل
على إلكارثة إلبيئية إلتي خلفها مشسروع صسرف
إŸي -اه  ،وب -عضس إŸشس -اري -ع إل -ت -ي ظ-لت ع-ال-ق-ة،
وإل -غ -ي -اب إل-ت-ام ل-ه-ي-ئ-ة إŸرإق-ب-ة إل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ري
مطالب Úبفتح –قيق معمق حول مشسروع وإدي
ميزإب إلفعلي ،إسستدرإك إلردإءة وإلتجاوزإت
إلتقنية إلتي حدثت ◊ماية سسكان إŸنطقة من
’خ-ط-ار إل-ب-ي-ئ-ي-ة وإلصس-ح-ي-ة ،وك-ذإ إعادة شسطر
إأ
إل-وإح-ات ب-ال-ن-ف-ق إل-بضس-وي ،وق-د ع-ده-م إل-وزير
ب -تسس -وي -ة إŸشس -ك-ل ،م-ا أإث-ل-ج صس-دوره-م ق-ائ»:Ó-
’ول ك -ل -ف -ن -ي ل -ل-م-ج-يء ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
إل -وزي -ر إ أ
’شسغال ⁄
’ن إ أ
إنشسغا’ت إلو’ية ،إŸشسكل تقني أ
تكتمل» .
وأإوضسح حمام أإن إŸشسروع و’ئي ﬁلي تابع
’خÒة
لوإ‹ غردإية وليسس للوزإرة إلوصسية هذه إ أ
قامت بدرإسسة معمقة وتشسريح إŸشسكل إŸوجود
وإŸتعلق أإسساسس بالتطه Òوغياب إلتنسسيق بÚ
إŸؤوسسسسات إŸشسرفة على إŸشساريع وكذإ مشسكل
’ول من سسنة
إلتسسي ،Òمضسيفا إنه ‘ إلثÓثي إ أ
 2020سسيتم إلتكفل Ãياه إلصسرف إلصسحي ويتم
تصس -ف -ي -ت -ه -ا ل -تسس -ت -غ -ل ل -ف -ائ-دة وإح-ات إل-ن-خ-ي-ل
وإلبسسات ÚإلصسغÒة ،كما خصسصس مبلغ  40مليون
دج Ÿنطقة بوهرإوة لتسسوية مشسكل إلقنوإت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السسبت  ١٠أاوت  2٠١٩م
الموافق لـ  ٠٩ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

’يجاد حل توافقي لÓزمة السسياسسية
إ

التيار الوطني ‘ ا◊وار

يونسض :ا◊وار هو السسبيل اأ’ك Ìمسسؤوولية

^ جمال أاوكيلي

تعي÷ Úنة –ضس Òوتنظيم ومراقبة ا’نتخابات خÓل ندوة وطنية

أاك -د م -نسس -ق ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ح-وار
وال - - -وسس - - -اط - - -ة ك - - -ر Ëي- - -ونسس,أاول أامسس،
با÷زائر العاصسمة أان ا◊وار هو « السسبيل
’ي -ج -اد ح -ل ت -واف-ق-ي
ا’ك Ìمسس -ؤوول -ي -ة « إ
Óزمة السسياسسية.
ل أ
’زم- -ة
ق- -ال ي- -ونسس ‘ ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي- -ة أان «ا أ
السسياسسية التي تعيشسها البÓد منذ نهاية العهدة
’سس-ب-ق ج-ع-لت م-ن
ال -راب-ع-ة ل-رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ا أ
’يجاد حل توافقي
ا◊وار السسبيل ا’ك Ìمسسؤوولية إ
ل -ل -خ -روج م -ن اŸأازق» ›ددا ال -ت -أاك -ي -د ع -ل-ى ان
أاعضساء الهيئة ليسس لهم أاي «صسفة “ثيلية للمواطن
او السسلطة « كما انها « ليسست ناطقا باسسم أاي
ح -زب أاو ه -ي -ئ -ة او ج -م -ع -ي-ة و’ ‡ث-ل-ة ل-ل-ح-راك
الشسعبي» لكنها كما قال « تتقاسسم مع ا◊راك
الشس-ع-ب-ي اŸط-الب اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ا◊قوق وا◊ريات
ال-ف-ردي-ة وا÷م-اع-ي-ة وضس-م-ان-ات اجراء انتخابات
رئاسسية نزيهة».
وأاوضسح ‘ نفسس ا’طار أان هذه الهيئة «تقتصسر
م-ه-م-ت-ه-ا ع-ل-ى ال-وسس-اط-ة ب Úال-ف-اعل ÚالسسياسسÚ
ب -ه -دف الشس -روع ‘ ح -وار» يسس -م-ح ب-إاع-داد ورق-ة
طريق « توافقية للخروج من ا’زمة «  ,لذلك كما
قال « –بذ الهيئة بر›ة ندوة وطنية « تتو« ¤
تعي÷ Úنة –ضس Òوتنظيم ومراقبة ا’نتخابات
الرئاسسية « وكذا « اعداد خريطة الطريق للفÎة
الرئاسسية القادمة « مشسÒا ‘ هذا السسياق أان
العهدة الرئاسسية القادمة « ’ Áكنها ا’ ان تكون
فÎة ان -ت -ق -ال-ي-ة Œرى خÓ-ل-ه-ا م-راج-ع-ة ع-م-ي-ق-ة
للدسستور».

سسنواصسل اŸطالبة بإاجراءات
التهدئة و’ Áكن اتخاذها ا’ من
طرف الدولة
كما أافاد نفسس اŸتحدث أان لقاء الهيئة برئيسس
ال -دول -ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ك-ان «ب-ط-لب م-ن-ه
«وسس -م -ح ال -ل-ق-اء حسس-ب-ه ب»شس-رح اŸسس-ع-ى وط-لب
اج-راءات ال-ت-ه-دئ-ة وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ضس-رورة ت-غ-يÒ
ا◊كومة ا◊الية « مؤوكدا ان الهيئة « سستواصسل
اŸطالبة بإاجراءات التهدئة و’ Áكن اتخاذها ا’

الطÓبية و‡ثلي ا◊راك الشسعبي «  ,كما أاشسار
ا ¤ان الهيئة « ’ “لك صسÓحيات –ديد تاريخ
ا’نتخابات الرئاسسية القادمة لكنها سستسسجل أاراء
واقÎاحات كافة الشسركاء السسياسسي Úوفعاليات
اÛتمع اŸد.»Ê
وقد ع Èأاعضساء هذه الهيئة باŸناسسبة على
غرار اÿبÒة ‘ القانون الدسستوري فتيحة بن
عبو عن رفضسهم كماقالت » للمسسار التأاسسيسسي
(اÛلسس التأاسسيسسي) Ÿا له من تداعيات سسلبية «
مؤوكدين ان الوضسع ‘ ا÷زائر « مغاير “اما»
للوضسع الذي عرفته بعضس الدول التي ÷أات ا¤
هذا اŸسسار .

إاطÓق سسراح اŸتظاهر اŸوقوف
بعنابة لرفعه الراية اأ’مازيغية
من طرف الدولة».
اك -د ان ال -ه -ي -ئ -ة «م -ت -ف -ائ -ل-ة ب-خصس-وصس ت-ل-ب-ي-ة
اج-راءات ال-ت-ه-دئ-ة» ل-ك-ن-ه-ا ك-م-ا ق-ال »ل-ن تسس-م-ح
لنفسسها ان –ل ﬁل الدولة والعدالة».وبعد ان
ع Èمنسسق الهيئة عن احÎامه» لرفضس بعضس
الشسخصسيات ا’لتحاق بها أاوضسح ان «عدد هام من
الشسخصسيات التحقت» كما تلقت الهيئة « العديد
م -ن ط -ل -ب-ات ا’نضس-م-ام م-ن شس-خصس-ي-ات اخ-رى»,
مÈزا ‘ نفسس ا’طار انه «سسيتم انشساء أافواج
عمل وتفك ‘ Òميادين دقيقة» منها ÷نة عقÓء
ت-ت-ك-ون م-ن شس-خصس-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة وك-ف-اءات سس-يتم
«ا’عÓن عنها قريبا».
واكد يونسس أان عمل الهيئة «بحاجة ماسسة ا¤
دعم صسريح ونزيه «من طرف الطبقة السسياسسية
وف -ع -ال -ي -ات اŸواط -ن -ة ب -ه -دف ضس-م-ان « سسÒورة
التغي Òالسسلمي لنظام ا◊كم» مضسيفا ان الهيئة
ت -ط -م -ح ا ⁄ « ¤الشس -م -ل و–ق -ي -ق اج -م -اع ح-ول
ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة ت-ت-وف-ر ف-ي-ه-ا ك-اف-ة ضس-م-ان-ات
الشسفافية والنزاهة».
و‘ رده على أاسسئلة الصسحافة بخصسوصس رفضس
بعضس ا’طراف لهذه الهيئة قال يونسس ان « الطلبة
والشسارع أاحرار ‘ التعب Òعن أاراءهم» مضسيفا أان
الهيئة تلقت اتصسا’ت من طرف بعضس اŸنظمات

كشس- -ف م -نسس -ق ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ح -وار و
ال- -وسس- -اط -ة ,ك -ر Ëي -ونسس ،أاول أامسس ،ب -ا÷زائ -ر
العاصسمة ,عن إاطÓق سسراح نذير فتيسسي الذي
ك -ان ق -د ” ت -وق -ي -ف -ه ب -ع -ن -اب -ة ,ل -رف -ع -ه ال -راي -ة
’مازيغية خÓل اŸسسÒات الشسعبية السسلمية.
ا أ
و‘ ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة نشس -ط -ه -ا Ãق-ر اŸن-ت-دى
اŸد Êل-ل-ت-غ-ي ,Òسس-ت-ت-ب-ع ب-ل-ق-اءات سس-ت-ج-م-ع بÚ
اللجنة السسياسسية للهيئة و نشسطاء ‘ ا◊راك و
الطلبة ,أافاد كر Ëيونسس بأان اŸتظاهر اŸوقوف
’مازيغية أاثناء اŸسسÒات
بعنابة لرفعه الراية ا أ
الشسعبية قد «” إاطÓق سسراحه» ,مضسيفا بأان
’ضسحى مع أاسسرته ‘
اŸعني «سسيمضسي عيد ا أ
ان -ت -ظ -ار إاط Ó-ق سس -راح ب -ق -ي-ة اÙب-وسس Úل-ذات
السسبب ،كما ذكر ‘ ذات الصسدد بأان الهيئة طلبت
من رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح مباشسرة
إاجراءات التهدئة مع تغي Òا◊كومة.
وكان منسسق الهيئة قد جدد تأاكيده مؤوخرا على
’سساسسي للهيئة ‘ الوقت الراهن,
أان «اŸطلب ا أ
حتى ندخل ‘ مسسار الوسساطة ,هو إاطÓق سسراح
اŸع - -ت - -ق- -ل Úووق- -ف ال- -ع- -ن- -ف اŸم- -ارسس ع- -ل- -ى
اŸتظاهرين ورفع ا◊صسار على اŸواطن Úالذين
ي- -ري- -دون ا’ل- -ت -ح -اق ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة أاي -ام
’عÓمي.
ا÷معة ,إاضسافة إا ¤فتح اÛال ا إ

رفضسوا ا’نسسياق وراء الدعاوي اŸغرضسة :

اŸتظاهرون :ا÷يشض سسند الوطن وحاميه
اŸسسÒات السسلمية كل جمعة ..العصسيان اŸد Êمرفوضض
ح- -م- -لت ا÷م- -ع -ة الـ  25ال-ع-دي-د من
ال - -تسس - -اوؤ’ت ‘ ظ- -ل تسس- -ارع ا’أح- -داث
السسياسسية وجملة الشسعارات اŸتناقضسة
اŸرف -وع -ة ‘ مسسÒة ق-اده-ا ال-ع-دي-د م-ن
اŸتظاهرين بالعاصسمة ،فما ب Úموؤيد
ومعارضس للذهاب اإ ¤ا◊وار من اأجل
ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات الرئاسسية واختيار
الرجل ا’أنسسب لقيادة اŸرحلة اŸقبلة
‘ البÓد وماب Úالداعي للعصسيان اŸدÊ
وال - -رافضس ل - -ه ،ول - -ك - -ل ه - -ن- -ا م- -ق- -ت- -ن- -ع
بتوجهاته واأفكاره ،وان اختلف ا’آراء
‘ ال- -ع- -دي- -د ب ÚاŸت -ظ -اه -ري -ن ،غ Òاأن
ا’أمر اŸتفق عليه هو اأن ا÷يشس سسند
ال- - -وط- - -ن وح- - -ام- - -ي- - -ه ،ب- - -ق- - -ول- - -ه - -م ،اأن
«ا÷يشس،ج- -يشس- -ن- -ا ،وم -ن اأراد تصس -ف -ي -ة
حسساباته فل يصسفيها بعيدا عن الشسعب
وا÷يشس والوطن».

العاصسمة :اآسسيا مني
يتواصسل حراك ا÷معة ‘ اأسسبوعه الـ25
‘ ظ -ل تسس -ارع ا’أح -داث السس-ي-اسس-ي-ة ،ودع-وة
السس -ل -ط -ات اإ ¤ا’إسس -راع ‘ ت-ن-ظ-ي-م ج-لسس-ات
حوار من اأجل الذهاب اإ ¤انتخابات رئاسسية
شسفافة من شسانها اأن تختار الرجل ا’أنسسب
لقيادة اŸرحلة ا÷ديدة وتسس Òشسوؤون البÓد
وفق طموحات الشسعب ا÷زائري ،الذي ياأمل
من خÓل خرجاته اŸتواصسلة ‘ مسسÒات
سسلمية كل يوم جمعة ‘ Œسسيد دولة ا◊ق
والقانون ،وتضسمن ‘ الوقت ذاته ا’نتقال
السسلسسل للحكم ‘ ظل بعضس الدعاوي اŸغرر
بها ،التي –اول زعزعة اأمن هذا الوطن.
وم -ن ه-ذا اŸن-ط-ل-ق سس-ج-لت ه-ذه ا÷م-ع-ة
دع -وة ق -وي -ة م -ن ط -رف اŸت -ظ -اه-ري-ن ب-ع-دم
الدخول ‘ الصسراعات الداخلية و التمسسك
بخط ا◊راك اŸتفق عليه منذ اأول مسسÒة
ل -ه اŸتضس-م-ن-ة اأسس-اسس-ا ،ال-دف-اع ع-ن مصس-ل-ح-ة
ال-وط-ن و–ق-ي-ق اŸصس-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ،م-وؤكدين
ل -ل -ع -ل -ن م-ن خÓ-ل الشس-ع-ارات اŸرف-وع-ة «اأن

تفاجأا اŸتتبعون لشسأان مسسار الوسساطة وا◊وار لقرار إابعاد اأ’فÓن
واأ’ندي من العملية السسياسسية السسارية اŸفعول ،بالرغم من وضسوح مهمة
«فريق كر Ëيونسس» والقاضسية بالسسعي لتنظيم ا’نتخابات الرئاسسية ’
أاك Ìوالقاضسية ،وليسس إاحالة ا÷بهة والتجمع على الهامشس أاو التقاعد
اŸسسبق.
لسسنا هنا للدفاع عن التشسكيلت ،ÚإانطÓقا من بديهية مفادها أان
مناضسليهم قادرين على شسقاهم ‘ ،التأاث Òعلى سسÒورة اأ’حداث ولكننا
نعت Èالقرار باÿط Òجدا ‘ أابعاده السسياسسيةÁ ’ ،كن السسكوت عنه أاو
القبول به هكذا ،وإا‰ا من حق اأ’من Úالعام Úجميعي وميهوبي مطالبة
اŸسسق العام بتقد Ëتوضسيحات مقعنة جراء ما ” إاتخاذخ.
’ يحق أ’ي كان أان يقصسي أاحزاب معتمدة من السسلطات العمومية،
مطابقة لكل قوان Úالبلد ماعدا ا÷هات اŸسسؤوولة واıتصسة التي يعود
إاليها تقدير حجم اÿطأا اŸرتكبل اŸنصسوصس عليه ‘ التشسريع اŸعمول
به ،مآاله ا◊ل أاو سسحب اإ’عتماد.
نقول هذا من باب تنبيه أاعضساء اللجنة ،بأان هناك خطأا ’ يغتقر
إارتكبه البعضس ،وعليهم اإ’سسراع ‘ مراجعة وتصسحيحه فوراو وهذا ليسس
عيبا بل سسلوكا حضساريزا ،ينم عن ذهنية إاحÎام اآ’خر ،والتعامل معه
مهما كانت الظروف ،وهذه هي القيم السسياسسية اŸبحوث عنها ،والتي
“نيا أان تكون حاضسرة بعد  22فيفري ،لكن ليسس كل ما يتمناه اŸرء
يدركهŒ ،ري الرياح Ãا ’ تشستهيه السسفن.
وما ” اإ’سستناد إاليه ‘ هذا ا’قصساء غ Òمقنع بتاتا ،هل هناك سسÈ
Óراء أاو إاسس- -ت- -طÓ- -ع أ’غ- -وار الشس- -عب ا÷زائ- -ري ب- -خصس- -وصس اأ’ف Ó-ن
ل - -آ
واأ’رندي وغÒهم من اأ’حزاب اأ’خرى؟ هذا غ Òموجود قطعا والعمل
بقاعدة «سسمعنا» حول هذا اأ’مر ’ يؤوخذ به بتاتا ،ليسس هناك من يرفضس
ا◊زب Úكل ما ‘ اأ’مر أان اŸمناهضسة  ⁄تكن ‘ اŸسستوى اŸطلوبي
عندما كان ما يسسمى بالتحالف الرئاسسي يصسول ويجول وإاغÓقه للعبة.
و’بد من اإ’شسارة هنا إا ¤أان البعضس وقع ضسحية دعوة أاحد اŸناضسلÚ
«الدÁقراطي »Úالذي دعا إا ¤حل ما يسسمى بأاحزاب اŸوا’ة ،وﬁو
أاثرها من اŸشسهد ا◊ا‹ ،هل هذا معقول؟
ما كلفت به اللجنة من قبل أاعضسائها هو العمل على وضسع آاليات
الذهاب إا ¤موعد الرئاسسيات وهذا مع ا÷ميع ،دون ترك البعضس على
قارعة الطريق ،أ’ن اللجنة هي التي سستلقي بقيادة ا◊زب ،Úوليسس من
يرفضسونهما هذا من جهة ،ومن جهة أاخرى فإان القول بأان اللجنة سسيدة
و’ “ثل ا◊راك ،و’ تنطق باسسمه ،هو ‘ حد ذاته قناعة ضسمنية ‘
عدم الوقوع ‘ تأاثÒات ﬁيطها.
ما يتطلب اأ’مر أاخذه بع Úاإ’عتبار اليوم هو أان ا÷بهة والتجمع
يحوزان على أامن Úعام Úجديدين جميعي وعزالدين ’ عÓقة لهما
يسسمى بـ «اŸوا’ة» إاسستنادا إا ¤إاعادة صسياغة اÿط السسياسسي ،والعمل
على صسناعة قرار حزبي داخلي مسستقبل بدون أاءي تدخل خارجي،
يصسنعه اŸناضسلون الشسرفاء واأ’حرار.
علينا أان ’ نسستنسسخ ما حدث لـ «اأ’فÓن» ‘ عهد اإ’صسÓحات خÓل
التسسعينات والتجمع ‘ سسنوات اأ’لف Úمن ﬁاو’ت إالقاء بهما ‘ البحر،
أ’ن هذا ’ يخدم التوازن ‘ اŸشسهد السسياسسي عندما يتم تشسريد التيار
الوطني لتعود اأ’حادية اأ’يديولوجية بعنفوانها.

‘ ا÷معة ‘ الـ 25من ا◊راك بخنشسلة

اŸطالبة بوضسع حد للمتابعات القضسائية ضسد
النشسطاء ا◊قوقيÚ
Œم - - -ع ،أامسس ،ل- - -ل- - -ج- - -م- - -ع- - -ة اÿامسس- - -ة
والعشسرين اŸئات من مواطني و’ية خنشسلة
أامام مبنى قاعة السسنيماتيك مقابل سساحة
الشس-ه-ي-د «ع-ب-اسس ل-غرور» ،بعاصسمة الو’ية،
رافع Úشسعارات تطالب برحيل النظام ثم
إاج -راء ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسس -ي -ة شس -ف -اف -ة ب-دون
ح-ك-وم-ة ب-دون ا◊ال-ي-ة ،منددين باŸتابعات
ال -قضس -ائ -ي -ة ا÷اري -ة ضس-د ع-دد م-ن نشس-ط-اء
ا◊راك بو’ية خنشسلة.

خنشسلة:اسسكندر ◊جازي

الشس- -عب ’ –رك- -ه صس- -راع -ات شس -خصس -ي -ة ب -ل
مصسلحة وطنية يراد –قيقها».

الشسعب ’ –ركه صسراعات
شسخصسية بل مصسلحة وطنية
يراد –قيقها
“ ⁄نع درجات ا◊رارة اŸرتفعة خروج
اŸواطن ‘ ÚمسسÒة اأخرى ،جابت عدد من
شسوارع العاصسمة عÈوا من خÓلها بكل حرية
ع -ن م -ط-ال-ب-ه-م ‘ Œسس-ي-د دول-ة دÁق-راط-ي-ة
حقيقية بوجوه جديدة من شساأنها اأن تعطي
لهذا الوطن النفسس ا÷ديد من اأجل بناء دولة
العزة والكرامة.
وحمل اŸتظاهرون الذين توشسحوا باألوان
ال -راي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،شس -ع -ارات ع -دة ت -دع -و ‘
›م -ل -ه-ا Ãواصس-ل-ة ﬁاسس-ب-ة ك-ل ا’أشس-خ-اصس
الذين كان لهم يد ‘ العبث Ãصسلحة الوطن
ونهب اŸال العام ،مرددين عاليا بضسرورة

اسس-ت-ع-ادة ا’أم-وال اŸن-ه-وب-ة وج-ز اŸسس-وؤولÚ
عن ذلك ‘ السسجن».
وعرفت مسسÒة ا÷معة ال  25من ا◊راك
ا÷زائ - -ري مشس - -ارك - -ة م - -ن ك - -اف - -ة شس - -رائ - -ح
وقطاعات وموؤسسسسات اÛتمع ،حيث رفعوا
ب- -عضس- -ه- -م شس -ع -ار «راه -و ج -اي راه -و ج -اي»،
واŸقصس -ود ه -ن -ا ب -ه -ذه ال -ع-ب-ارة ،ه-و ال-دع-وة
ل- -ل- -عصس- -ي- -ان اŸد ،Êغ Òاأن ال -ك -ثÒي -ن ب -عÚ
اŸك - -ان عÈوا ‘ تصس- -ري- -ح لـ»الشس- -عب « ع- -ن
رفضسهم الدخول ‘ هذا العصسيان على اعتبار
اأنه قد Áسس با’قتصساد الوطني وعليه قرروا
ا’كتفاء باÿروج ‘ مسسÒات سسلمية كل يوم
جمعة لتعب Òعن مواقفهم ا◊رة.
وت -ب -ق -ى ‘ ظ -ل ك -ل ه -ذا وذاك ت -خ -وف-ات
ال -ع -دي-د م-ن اŸواط-ن ÚواŸت-اب-عı Úت-ل-ف
التطورات ا’أخÒة ،تلوح عاليا من مسستقبل
›ه - -ول ح - -يث ي - -زداد خ - -ي- -ار ال- -ذه- -اب اإ¤
صسناديق ا’قÎاع ‘ ظل كل ا’أحداث ا’أخÒة
و“سسك الكثÒين بخيار «يتنحاو قاع» بتعقد
اأك ،Ìو‘ انتظار ما –مله ا’أيام اŸقبلة من
خيارات ،تتواصسل اŸسسÒات ‘ كل يوم جمعة
بكل سسلمية.
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اŸشس- -ارك -ون ط -ال -ب -وا –ت أاشس -ع -ة ح -رارة
الشس-مسس اŸرت-ف-ع-ة ،م-ن السس-ل-ط-ات ال-ع-ل-يا ‘
البÓد التدخل لوضسع حد للمتابعات القضسائية
ضسد عديد النشسطاء با◊راك بو’ية خنشسلة
وم- -ن- -ه- -م خ- -اصس- -ة ال- -ن -اشس -ط -ان ا◊ق -وق -ي -ان
اÙام -ي -ان رم -زي شس -خ -اب وم -ام -ن رضس-وان
ال -ل -ذان ت -ف -اج-أا Ãت-اب-ع-ة قضس-ائ-ي-ة ع-ن ت-ه-م-ة
التحريضس على التجمهر أ’ول جمعة حراك
يوم  22فيفري اŸاضسي.

أاكد ل»الشسعب» الناشسط ا◊قوق اÙامي
رضسوان مأامن عضسو اŸكتب الوطني للرابطة
ا÷زائرية ◊قوق ا’إنسسان ،انه تفاجأا حقيقة
ب-ه-ذه اŸت-اب-ع-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ال-غ Òق-ان-ون-ية عن
وق- -ائ -ع ح -دثت ‘ خضس -م أاح -داث سس -ي -اسس -ي -ة
شسهتها ا÷زائر ا‚ر عنها إاسسقاط نظام حكم
بوتفليقة و’ تزال متواصسلة ،متسسائ ‘ Óذات
السسياق كيف للنيابة العامة أان تتابع ﬁامي
دون إاخطار نقابة اÙامي Úوفقا للقانون
م -ع -تÈا ذلك تضس -ي -ي -ق ع -ل -ة نشس -ط-اء ا◊راك
بالو’ية.
اŸشساركون ‘ حراك لهذه ا÷معة ،ابرزوا
تشس-ب-ث-ه-م ب-السس-ل-م-ية ووحدة ا÷زائر و“اسسك
ا÷زائ -ري Úب-ب-عضس-ه-م م-ن ك-ل ج-ه-ات ال-وط-ن
م -ه -م -ا ك -انت ال -ظ -روف ،م -ط-ال-بÃ Úح-ارب-ة
ال- -فسس- -اد ع- -ل -ى اŸسس -ت -وى اÙل -ي ب -و’ي -ات
الهضساب العليا والتي شسهدت ضسخ مÓي’ Ò
ت -ع -د و’ –صس -ى ‘ ب -رام -ج ت -ن-م-وي-ة  ⁄ت-رى
النور.

رغم ا◊رارة بالبليدة

حشسود اŸواطن Úيتمسسكون Ãطلب التغيÒ

 ⁄يتخلف متظاهرون حراكيون ،عهدت
السس -اح -ات والشس -وارع ال -ع -ام -ة ب -ق -لب م-دي-ن-ة
البليدة ،حضسورهم و مشساركتهم ‘ اŸسسÒات
السس- -ل- -م- -ي- -ة ،ب- -اÿروج ج- -م- -ع- -ة ن -ه -ار أامسس،
واÙسسوبة برقم  ، 25بالرغم من ا◊رارة
غ Òال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،وال-ت-ظ-اه-ر سس-ل-ميا ،بÎديدي
شسعارات جديدة قدÁة ،حملت ‘ غالبيتها
الدعوى ا ¤التغي Òالسسلسسل و الهادئ.
ك -ال -ع -ادة وم -ا إان ف -رغ اŸصس -ل -ون م -ن أاداء
صس Ó-ة ا÷م -ع -ة  ،ح -ت -ى Œم -ع شس -ب -اب ك-ه-ول
وشسيوخ ونسساء وأاطفال ،بوسسط سساحة ا◊رية

ب -ب -اب السس -بت وسس -ط اŸدي-ن-ة ،وان-ت-ظ-م-وا ‘
مسسÒة سس- -ل- -م- -ي- -ة ،م- -ن- -ادي- -ن بشس- -ع -ارات عÈ
اŸشساركون فيها رغبتهم و مطلبهم ‘ التغيÒ
وا’ن-ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي ا◊ق-ي-ق-ي ،منتقدين
بعضس وسسائل اإ’عÓم ،والتي اعتÈوها بغÒ
اŸوضسوعية ‘ نقل اأ’حداث وتغطيتها حان
ال-وقت ل-ك-ي ت-خ-رج م-ن أازم-ت-ه-ا ،ب-دل ال-ت-غ-ني
باÛد اŸزيف ،ليجدد اŸشساركون الهتافات
والشسعارات ،التي اصسبحت “يز ا◊راك ،مثل
كليتو لبÓد يا سسراق.»Ú

البليدة :لينة ياسسمÚ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

»æWh

لضضحى
مداومات وفرق تدخل –رصص على سضÓمة اŸواطن عشضية ا أ

قامت بها مفارز مشضÎكة
للجيشص والدرك

حركة غ Òعادية بالو’يات وضضمان ا◊د اأ’دنى من اÿدمة متّوفر
لحياء
^ تسضخ Òقوات الشضرطة لتأام Úأاماكن اŸقابر ،اŸسضاجد وا أ

تسصتعد المة السصÓمية جمعاء في أايام
ال-ت-روي-ة ،لسص-ت-ق-ب-ال ع-ي-د الضص-ح-ى ال-م-ب-ارك،
وعشصية يوم عرفات تدخل المصصالح العمومية
المختلفة ذات العÓقة المباشصرة مع المواطن،
في سصباق مع السصاعة ،حتى تمر المناسصبة في
أاحسصن الظروف ،وهي العملية التي نسصجلها
عبر مختلف وليات الوطن.
حيث تسصخر المصصالح المنية مخططا أامنيا،
للتكفل بسصÓمة وأامن المواطن ،وتسصيير الحركة
المرورية ،خاصصة عبر الطرق السصريعة ،حيث

ت--ن-تشص-ر ال-دوري-ات ال-راج-ل-ة ،وداخ-ل ال-م-ح-ي-ط
العمراني ،ولعل المقابر والمسصاجد والشصوارع
الرئيسصية تكون القبلة الكثر توجها للمواطنين،
لما لهذه الماكن عÓقة وطيدة بالمناسصبة ،ل
يمكن تجاوزها ول إاهمالها.
لمر نفسصه مع الجزائرية للمياه التي تسصهر
اأ
ه--ي الخ--رى ع--ل--ى ت--وف--ي--ر ال--م--ي--اه الشص--روب،
والتأاكيد على التوزيع الدائم وبرمجة المناطق
التي قد يمتد اليها النقطاع غير المنتظر ،أاما
بالنسصبة للمصصالح البيطرية التابعة للبلديات،

ف--ه--ي الخ--رى ت--ت--اب--ع وت--راقب ع--ب-ر ال-م-ذاب-ح
البلدية ،صصحة المواشصي وخلوها من المراضض
ال--م--ت-ن-ق-ل-ة ،سص-واء ع-ن ط-ري-ق ال-نشص-ري-ات ال-ت-ي
سصبقت المناسصبة ،كما تحرصض اللجان البيطرية
ع-ل-ى اق-ام-ة ال-دوري-ات ال-م-ت-ن-ق-ل-ة ع-ب-ر الحياء
السصكنية ،ومراقبة الضصاحي عن كثب وقرب،
ثم التدخل بسصرعة في حالة ما تم تسصجيل أاي
ذبيحة هي عرضصة لمرضض ما.
المصصالح الطبية والسصتعجالت بالمسصتشصفيات
تضصمن هي الخرى المداومة الليلية واليومية،

وتبقى سصاهرة على صصحة المواطن في مثل
لمر نفسصه بالنسصبة للتجار لضصمان
هذه اليام ،ا أ
لدن---ى م---ن الضص--روري--ات م--ن ال--م--واد
ال---ح---د ا أ
الغذائية ،كالخبز ،الحليب ،والخضصر والفواكه
وغ--ي--ره--ا م-ن ال-مسص-ت-ل-زم-ات ال-ت-ي ق-د ت-ح-جب
بسصبب غلق المحÓت وتفضصيل الباعة التنقل
لصصلية.
لهل أاو إالى ولياتهم ا أ
إالى ا أ

نورالدين لعراجي

تتخلله زيارات لÓأطفال اŸرضضى ومتقاعدي السضلك

شضرطة خنشضلة تضضع ﬂططا اسضتثنائيا –سضبا لعيد اأ’ضضحى
لمن الولئي للشضرطة لولية
سضطرت ،مديرية ا أ
خنشضلةﬂ ،ططا امنيا اسضتثنائيا تكميليا ıطط
لضضحى اŸبارك ،من اجل
الصضيف– ،سضبا لعيد ا أ
ضضمان السضكينة العامة وأامن اŸواطن Úع Èكامل
تراب الولية ‘ إاقليم اختصضاصص الشضرطة ،حيث
لم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال -بشض-ري-ة
” تسض -خ Òك -ل ا إ
لجل ضضمان امن وسضÓمة اŸواطنÃ Úجابهة أاي
أ
ج- -رم أاو أاخ- -ط- -ار م- -ن اÙت- -م- -ل أان ت- -ق- -ع ‘ ه- -ذه
اŸناسضبة الدينية اŸباركة.

خنششلة  :اسشكندر ◊جازي
من الناحية الأمنية ،وضصعت مديرية الأمن،
خطة محكمة لإفشصال اأي عمل قد يمسض
ال-م-واط-ن وسصÓ-م-ت-ه وي-ع-ك-ر م-ن ف-رحته في
ه-ذه ال-م-ن-اسص-ب-ة ال-ك-ري-م-ة ،وه-ذا ع-ن طريق
تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة لعناصصر
الشصرطة في الأماكن التي تعرف اإقبال كبيرا
ي -وم -ي ال -ع -ي -د ،ك -ال -مسص -اج -د وال-م-ن-ت-زه-ات
ومحطات النقل البري مع تكثيف المراقبة
الأم -ن -ي -ة الصص -ارم -ة ف -ي م -داخ -ل وم -خ -ارج
المدينة.
ات- -خ- -ذت مصص- -ال- -ح اأم -ن ال -ولي -ة ج -م -ي -ع
الحتياطات للحد من الكتظاظ المروري
لسصيما في المحاور الكبرى التي تعرف
ازدح -ام -ا ف -ي م-ث-ل ه-ات-ه ال-م-ن-اسص-ب-ات ،اإل-ى
جانب

ت -دع-ي-م ال-ت-داب-ي-ر ال-وق-ائ-ي-ة وال-ردع-ي-ة ل-يÓ-
ونهارا
خÓل يومي العيد في اإطار الحرصض على
تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصصالح
جميع المواطنين.
في اإطارالسصياسصة الجوارية للمديرية العامة
لÓأمن الوطني ،والهادفة اإلى تعزيز قنوات
التصص -ال م -ع م -خ -ت -ل-ف شص-رائ-ح ال-م-ج-ت-م-ع،

برمجت المديرية تنظيم زيارات اطمئنان ،و
ذلك في صصبيحة اليوم الأول لعيد الأضصحى
ال - -م - -ب - -ارك ،ل- -ف- -ائ- -دة ال- -م- -رضص- -ى ون- -زلء
ال -مسص -تشص -ف -ي -ات ،وك-ذا الأط-ف-ال ال-م-رضص-ى
نزلء الموؤسصسصات السصتشصفائية ،اإلى جانب
ترتيب زيارات اإلى متقاعدي سصلك الشصرطة
بالمناسصبة.

أامن سضعيدة يضضع ترتيبات خاصضة بسضعيدة
سضخرت مصضالح أامن ولية سضعيدة خÓل
لضض- -ح- -ى اŸب- -ارك ت- -ع- -دادا بشض- -ري- -ا
ع - -ي - -د ا أ
يتناسضب مع هذه اŸناسضبة العظيمة التي من
اŸنتظر ان تتميز بحركة كثيفة للمواطنÚ
اثناء تنقÓتهم ع Èعاصضمة الولية وجميع
دوائرها السضت .

وال -م -م -ت -ل -ك -ات ب -ال -درج -ة األول -ى ومضص-اي-ق-ة
م -خ -ت -ل -ف الشص -ب-ك-ات اإلج-رام-ي-ة و ال-ح-د م-ن
السصرقات و اإلعتداءات التي يمكن أان تطال
ال -م -واط -ن -ي -ن  ،و ك -ذا ت -أام -ي-ن م-ح-ط-ات ن-ق-ل
المسصافرين و تسصهيل حركة المرور الى جانب
وضصع تعداد أامني بالقرب من المسصاجد أاثناء
تأادية صصÓة العيد  ،اضصافة الى تشصكيل فرق
ميدانية متنقلة بالزي المدني والرسصمي عبر
مختلف األحياء واألماكن العامة التي تعرف
إاقبال كبيرا على غرار الشصوارع المعروفة على

مسص -ت -وى ال -ولي -ة ال-ت-ي ت-ع-رف ح-رك-ي-ة ك-ب-ي-رة
للمواطنين ،وبالمناسصبة تم تعزيز التشصكيÓت
األم-ن-ي-ة ل-ف-رق ال-م-رور ب-ه-دف ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى
السصÓمة المرورية ،و نصصب حواجز ثابتة عبر
م -داخ -ل ال -م-دي-ن-ة وأاخ-رى م-ت-ن-ق-ل-ة ل-م-راق-ب-ة
األشصخاصض والمركبات المشصبوهة الوافدة إالى
إاقليم الولية  .الهدف من هذه الجراءات
كلها هو توفير اجواء من الطمأانينة والسصكينة
والمن وضصمان تنقل المواطنين في ظروف
جيدة بمناسصبة عيد الضصحى المبارك .

لضض-ح-ى اŸب-ارك
–سض -ب -ا ◊ل-ول ع-ي-د ا أ
وح - -رصض - -ا م - -ن- -ه- -ا ع- -ل- -ى سضÓ- -م- -ة اŸواط- -نÚ
و‡ت-ل-ك-ات-ه-م وضض-م-ان ت-غ-ط-ية أامنية شضاملة
يسضودها جو من الطمأانينة والسضكينة خÓل
إاحياء هذه اŸناسضبة الدينية الهامة ،سضطرت
مصض -ال -ح أام -ن ولي-ة سض-ط-ي-ف ب-رن-ا›ا أام-ن-ي-ا
ﬁك -م -ا ،ع -ك -فت خ Ó-ل -ه ع -ل-ى ات-خ-اذ ك-اف-ة
لمنية الÓزمة،
لجراءات والسضتعدادات ا أ
ا إ
لمكانيات اŸادية والطاقات
وتسضخ Òكافة ا إ
البشضرية الكافية التي من شضأانها ضضمان أامن
وطمأانينة اŸواطن ÚخÓل هذه اŸناسضبة.
المخطط األمني الخاصض بعيد األضصحى المبارك

لهذه السصنة يشصهد تكام Óميدانيا وتفاع Óلمختلف
المصصالح الشصرطية ،وتوزيع محكم لرجال األمن
عبر مختلف األماكن العمومية التي تشصهد إاقبال
كبيرا من قبل المواطنين  ،على غرار المسصاجد
والسص -اح -ات وح -دائ -ق ال -تسص -ل -ي -ة وم -ح -ط -ات ن -ق-ل
المسصافرين من األماكن التي من المتوقع أان تشصهد
كثافة عالية للزوار.
ف -ي ن -فسض السص -ي -اق ،مصص -ال-ح أام-ن ال-ولي-ة وت-ج-ن-ب-ا
ل -ح-وادث م-روري-ة م-ح-ت-م-ل-ة،وك-ذا ضص-م-ان-ا لسص-ي-ول-ة
مرورية ،عكفت على ضصمان انتشصار أامثل للعناصصر
Óمن
ومختلف الوحدات التابعة للمصصلحة الولئية ل أ
ال-ع-م-وم-ي ،ع-ب-ر أاه-م ال-ط-رق وال-م-ح-اور ال-رئ-يسصية

بأاهم كبريات مدن الولية،والسصتجابة لنشصغالت
المواطنين بهذه المناسصبة،تقديم يد المسصاعدة لهم
خصص -وصص -ا ف -ي ال -ح -الت ال -ط -ارئ-ة وال-ت-ي ت-ت-ط-لب
التدخل في وهلة قصصيرة ،تكثيف الدوريات الراجلة
والراكبة لفرق الشصرطة القضصائية وقمع اإلجرام
الحضصري ،خصصوصصا أامام هذه المرافق العمومية
ف -ي ت -لك األج -واء ال -ت -ي ت -ع -رف ت -ن -ق Ó-ت ك -ث -ي-ف-ة
للعائÓت لقضصاء حاجياتهم وتبادل التهاني وزيارة
المقابر.

ات-خ-ذت السض-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-ال-ب-ويرة كل
لمكانيات
التداب ÒالÓزمة و سضخرت كل ا إ
البشضرية و اŸادية من اجل “ك ÚاŸواطنÚ
لضضحى ‘ احسضن الظروف،
الحتفال بعيد ا أ
لط - -ار ” Œن - -ي- -د  1300شضرطي
و ‘ ه - -ذا ا إ
للسضهر على راحة اŸواطن و تسضهيل حركة
لمن على مسضتوى كل اŸدن
اŸرور وضضمان ا أ
ال -كÈى إا ¤ج -انب ت-واج-د ال-درك ال-وط-ن-ي
على مسضتوى اŸناطق النائية.

خ--اصص-ة م-ن ال-ك-يسض ال-م-ائ-ي ،ك-م-ا ت-م تسص-خ-ي-ر
ع--م--ال ال-ن-ظ-اف-ة ل-رف-ع ال-ق-م-ام-ات و ت-ن-ظ-ي-ف
لضصحية.
الحياء بعد ذبح ا أ
كما وجهت نداءات للمواطنين قصصد الحفاظ
على المحيط و وضصع الجلود بعد سصلخها في
أاك-ي-اسض بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ب-أام-اك-ن ج-م-ع ال-قمامات
لع-وان ال-ق-ي-ام ب-ج-م-ع-ه-ا في احسصن
ل-ت-م-ك-ي-ن ا أ
لوب-ئ-ة
ال--ظ--روف و بسص--رع--ة ل-ت-ف-ادي ان-تشص-ار ا أ
نظرا لرتفاع درجات الحرارة .مؤوسصسصة توزيع
ال-م-ي-اه م-ن ج-ه-ت-ه-ا سص-ط-رت ب-رن-ام-ج-ا لتزويد
السصكان بالمياه الصصالحة للشصرب ،كما جندت
ليصصال الماء عن طريق الصصهاريج
شصاحنات إ
عند حدوث طارئ .
أاما مديرية التجارة قامت بتسصخير أاكثر من
 1000ت--اج-ر لضص-م-ان ال-م-داوم-ة خÓ-ل ي-وم-ي
ال-ع-ي-د خ-اصص-ة ت-ج-ار ال-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ع-امة

ﬂ ...طط أامني متكامل لضضمان أامن اŸواطن

في هذا المجال ،كلفت مصصالح المن تعدادا
ه -ام -ا م -ن ع -ن -اصص -ره -ا ب-ت-أام-ي-ن األشص-خ-اصض

 ..ومصضالح الشضرطة بالبويرة ت ّسضخر  1300عون للمناسضبة

البويرة :ع  .نايت رمضشان
كما سصخرت الجماعات المحلية على مسصتوى
 45بلدية البياطرة خÓل أايام العيد الذين
لح--ي--اء و ال--ق-رى
سص--ي--ق--وم--ون ب--ج--ولت ف--ي ا أ
لمراقبة أاضصاحي العيد و التأاكد من سصÓمتها

حجز  52كلغ من الكيف
وتوقيف Œ 5ار ﬂدرات
في إاطار محاربة الجريمة المنظمة،
أاوق- -فت م- -ف- -ارز ل- -ل -ج -يشض ال -وط -ن -ي
الشصعبي ،يوم  08أاوت  2019بكل من
تمنراسصت ،برج باجي مختار/ن.ع6.
وجانت/ن.ع )18 ( ،4.م- -ن- -ق -ب -ا ع -ن
الذهب وضصبطت ( )03شصاحنات)03( ،
مركبات رباعية الدفع )02( ،دراجتين
ناريتين )03( ،مولدات كهربائية)02( ،
م- -ط- -رق- -ت- -ي ضص -غ -ط ،آال -ة ل -ت -كسص -ي -ر
الحجارة و( )56كيسصا من خليط خام
الذهب والحجارة.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاوق- -فت م- -ف- -ارز
مشص -ت -رك-ة ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي
والدرك الوطني في عمليات متفرقة
ب -ك -ل م -ن سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض/ن ع ،2
ب- -وسص- -ع -ادة/ن ع  1وتندوف/ن.ع،3.
( )05ت - -ج - -ار م - -خ - -درات وح - -ج- -زت
( )52,5كيلوغرام من الكيف المعالج
و( )112ق- -رصض م -ه -ل -وسض ،ف -ي ح -ي -ن
كشصف عناصصر الدرك الوطني ورشصة
لصصناعة الخراطيشض بالمسصيلة/ن ع 1
وح-ج-زوا ( )3،5ك -ي -ل-وغ-رام م-ن م-ادة
البارود )465( ،خرطوشصة عيار 12ملم
و 16م-ل-م ،آال-ت-ي-ن ل-تعمير الخراطيشض
وأاغراضض أاخرى.
في إاطار مكافحة التهريب حجزت
م -ف -ارز مشص -ت -رك -ة ل -ل -ج-يشض ال-وط-ن-ي
الشص- -ع- -ب- -ي ب -ك -ل م -ن سص -وق أاه -راسض،
الطارف وتبسصة /ن ع )8462( ،5لتر
من الوقود موجهة للتهريب.

ق  .و.

لمن وضضمان تنقل اŸواطنÚ
توف Òالسضكينة وا أ

سشعيدة :ج.علي

العدد
18020

06

سشطيف  :نورالدين بوطغان

والمخابز والمطاحن و وحدات انتاج المياه
المعدنية .فيما يخصض قطاع الصصحة تم وضصع
لمكانيات
مخطط صصحي ،أاين تم توفير كل ا إ
وال--مسص--ت--ل--زم--ات ال--م--ادي--ة خ-اصص-ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالجراحة حيث تكثر الحوادث عند الذبح أاو
قطع اللحم أاو الشصواء و لذا تم تسصخير أاطباء
جراحين كما ان العيادات المتعددة الخدمات
و المسصتوصصفات سصتبقى مفتوحة خÓل أايام
العيد.
في نفسض القطاع فإانه تم وضصع برنامج مداومة
الصصيادلة خÓل هذه الفترة و يمكن تفحصض
لل-ك-ت-رون-ي ل-وزارة الصص-ح-ة لÓ-طÓ-ع
ال-م-وق-ع ا إ
على أاسصماء الصصيدليات المعنية بالمداومة .
ق-ط-اع ال-ن-ق-ل م-ن ج-ان-ب-ه صص-خ-ر ال-ح-افÓ-ت و
لشصخاصض بكل
لجرة لضصمان تنقل ا أ
سصيارات ا أ
سصهولة.

سضطرتها ا÷زائرية للمياه بÈج بوعريريج

إاجراءات وتداب Òليومي عيد اأ’ضضحى اŸبارك

تزامنا و عيد الضضحى اŸبارك ،كشضف مدير
وح- - -دة ا÷زائ - -ري - -ة ل - -ل - -م - -ي - -اه ،ب - -ولي - -ة ب - -رج
ب- -وع- -ري -ري -ج ،ح -ده -م ي -وسض -ف ع -ن الج -راءات
والتداب Òالتي اتخذتها اŸؤوسضسضة من اجل ضضمان
ت- -زود اŸواط- -ن Úب -اŸي -اه الشض -روب ،خ Ó-ل ي -وم -ي
لضضحى اŸبارك ،والذي يعرف إارتفاعا ‘
عديد ا أ
لسض -ت-هÓ-ك ع-ل-ى ه-ذه اŸادة ا◊ي-وي-ة
ال -ط -لب و ا إ
التي تعد ضضرورية جدا يومي العيد .

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف
وت -أات -ي ه -ذه اإلج -راءات لضص -م-ان ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج
التوزيع الذي تم تسصطيره لفترة الصصيف ،و ضصمان
ال-م-دوام-ة ب-ك-ل م-راك-ز ال-ت-وزي-ع خ-اصص-ة ال-م-ك-ل-فين
ب -ال -ن -وع -ي -ة ،إاضص -اف-ة إال-ى تسص-خ-ي-ر شص-اح-ن-ات ذات
صص -ه -اري -ج خ -اصص -ة ب-ب-ل-دي-ة رأاسض ال-وادي ،ال-واق-ع-ة
ج- -ن- -وب شص- -رق ال -ولي -ة ال -ت -ي ع -رفت إان -خ -ف -اظ -ا
لمنسصوب الماء بمعظم التي تزود هذه البلدية جراء
ال -ج -ف -اف ،و ط-م-أان ال-م-دي-ر أان ع-م-ل-ي-ات ال-ت-وزي-ع
سصتكون مضصمونة وفق البرنامج المسصطر ،داعيا
المواطنين إالى تفادي التبذير .

...ومديرية األمن الولئي تضضع
برنا›ا صضارما لتأام ÚاŸناسضبة الدينية
Óيام التي تسصبق عيد األضصحى ،و كذا
إاسصتعدادا ل أ
ي- -وم- -ي ع -ي -د األضص -ح -ى ،كشص -فت خ -ل -ي -ة التصص -ال
والعÓقات العامة ألمن ولية برج بوعريريج عن
ال-ت-داب-ي-ر والج-راءات الم-ن-ي-ة ال-م-ت-خ-ذة ب-مناسصبة
ع -ي -د األضص -ح-ى ال-م-ب-ارك ل-لسص-ن-ة ال-ج-اري-ة ،ح-يث
سصطرت مخطط عمل ميداني مكثف اتخذت من

خÓله جملة من التدابير واإلجراءات بهدف تأامين
المواطنين وممتلكاتهم خÓل هذه المناسصبة الهامة
حيث تم وضصع نقاط مراقبة ثابتة وأاخرى متحركة
عبر مداخل و مخارج المدينة ،وتدعيم حراسصة
المنشصآات العمومية ،اضصافة الى تكثيف الدوريات
الراكبة والراجلة بالزي الرسصمي و المدني عبر
أاح -ي -اء و شص -وارع ال -م -دي -ن -ة خ -اصص -ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
األسص-واق واألم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف حركية
كبيرة خÓل األيام التي تسصبق العيد.
هذا باإلضصافة إالى تنظيم وتسصهيل حركة المرور
لسصيما على مسصتوى مفترقات الطرق الرئيسصية.
وكذا تكثيف الدوريات حول أاماكن إاقامة صصÓة
العيد .و التواجد المكثف أامام أاماكن التنزه و
الحدائق العمومية ،ووضصع تشصكيل أامني على طول
المسصلك المؤودي إالى المقبرة صصبيحة أايام العيد ،و
كذا محيط المسصاجد.
من جهة أاخرى دعت مديرية األمن بالمناسصبة
السصائقين الى احترام قانون المرور بشصكل عام
وخصصوصصا تجنب السصرعة و مراقبة حالة السصيارة
قبل قيادتها خصصوصصا الفرامل و اإلضصاءة .مع
الحرصض المضصاعف كون حوادث المرور التي تكون
ضص -ح -اي -اه-ا م-ن ع-ائ-ل-ة واح-دة ت-ك-ون أاث-اره-ا أاك-ث-ر
إايÓما  ،و أان للعيد فرحة ف Óيجب أان تعكر
بحوادث المرور المؤوسصفة.
وجهت مديرية األمن نصصائح للمواطنين أان تكون
سصلوكاتهم وقياداتهم للمركبة متماشصية مع سصماحة
هذا اليوم و أان تتجاوز أاخطاء اآلخرين سصواء أاثناء
السصياقة أاو في الشصارع ،داعية في نفسض الوقت كافة
المواطنين إالى التواصصل معها عبر األرقام الهاتفية
المجانية ،على غرار الخط األخضصر  1548و خط
شصرطة النجدة  17و الخط األخضصر  104الخاصض
باختفاء و اختطاف الطفال .

لضضمان اŸداومة يومي العيد

Œنيد أازيد من أالف تاجر ببجاية

اتخذت مديرية التجارة ببجاية ،عدة تدابÒ
ق-ان-ون-ي-ة وإاج-راءات إال-زام-ي-ة ت-خصص اŸن-اوب-ة ي-ومي
لضضحى اŸبارك ،وذلك من خÓل إالزام ما ل
عيد ا أ
ي- - -ق - -ل ع - -ن 1012ت -اج -ر ب -ف -ت -ح Óﬁت -ه -م ل -ف -ائ -دة
اŸواط -ن ،Úوت -ق -دﬂ Ëت-ل-ف اÿدم-ات الضض-روري-ة
التي يطلبونها وقضضاء احتياجاتهم العادية.

بجاية :بن النوي توهامي
ف -ي ه -ذا الصص -دد ،أاك -د السص -ي -د ع -ب -د ال-غ-ان-ي ،م-ن
مديرية التجارة ،أانه طبقا للتعليمات الواردة إالى
مصص -ال -ح-ه م-ن ال-وزارة ال-وصص-ي-ة ،ف-ق-د ت-م إاخ-ط-ار
التجار المعنيين بوجوب العمل بشصكل عادي يومي
ال-ع-ي-د ،وف-ت-ح م-حÓ-ت-ه-م ال-ت-ج-اري-ة ال-مختلفة أامام
المواطنين ،وهذا في إاطار اإلجراءات والتدابير
الخاصصة بضصمان اسصتمرار خدمة المواطنين ،حيث
سص -يسص -ه -ر ال -ت -ج -ار ع-ل-ى ضص-م-ان ت-زوي-د ال-م-حÓ-ت
واألسصواق بمختلف المواد الغذائية ،لسصيما المواد
ذات السصتهÓك الواسصع التي يكثر عليها الطلب،
وم -ن ج-انب آاخ-ر ،ي-ت-ع-ي-ن ع-ل-ى ال-ت-ج-ار ال-م-ع-ن-ي-ي-ن

ب-ع-م-ل-ي-ة ال-م-داوم-ة ضص-رورة اح-ت-رام-ه-ا ،وال-تجاوب
معها لمنح المسصتهلك حقه في توفير الخدمة
العمومية.هذه الخطة األمنية سصتباشصر ،من خÓل
تكثيف الدوريات الشصرطية الراكبة والراجلة في
جميع األماكن ،التي تشصهد إاقبال كبيرا للمواطنين
خÓل يومي العيد واأليام التي تسصبقه كالمسصاجد،
محطات نقل المسصافرين ،المسصتشصفيات ،السصاحات
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ،وأام -اك -ن ال -تسص -وق خ -اصص -ة األم -اك -ن
المخصصصصة لبيع األضصاحي ،باإلضصافة إالى فرضض
مراقبة أامنية خاصصة على مسصتوى مداخل ومخارج
المدينة ،باإلضصافة إالى تعزيز تواجد قوات الشصرطة
على مسصتوى الطرقات ،وزيادة عدد الدوريات من
أاج-ل ضص-م-ان انسص-ي-اب-ي-ة ال-ط-رق-ات وتسص-ه-ي-ل ح-رك-ة
المرور.هذا ،وقد دعت الحماية المدنية في بيان
لها ،المواطنين بضصرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة
ب -ت-ف-ادي تسص-ج-ي-ل ح-وادث ،أاث-ن-اء اسص-ت-ع-م-ال أادوات
النحر خÓل عملية الذبح والسصلخ ،وأاكدت على
ضصرورة التحلي بالحيطة والحذر بسصبب خطورة
السص- -ت -ع -م -ال غ -ي -ر ع -ق Ó-ن -ي ،ل -ه -ذه السص -ك -اك -ي -ن
السصواطير ،وأاجهزة الطهي المختلفة.
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«الشسعب «تسستطلع واقع النسسيج العمرا ‘ Êظل تفاقم النفايات

آلسسلطات آÙلية عاجزة ‘ عÓج مشسكل آلقمامات آŸنزلية
تيغنيف  :مواطنون يجمعون النفايات أامام مقر البلدية

أاضسحت أاكوام النفايات اŸنزلية اÎŸاكمة
لك ÌاحتÓل للمشسهد
لعدة أايام  ،الصسورة ا أ
العام Ãدن ولية معسسكر  ،لدرجة بلغ فيه
لح -ي -اء
لوسس -اخ ذروت -ه ‘ ب -عضش ا أ
ان- -تشس -ار ا أ
السس -ك -ن -ي -ة ال -ت -ي غ -زت -ه -ا ا÷رذان و أاسس-راب
ا◊شسرات السسامة ،

اسستطÓع  ،معسسكر  :أام ا.Òÿسس
إأق -دم ب-عضس سش-ك-ان م-دي-ن-ة ت-ي-غ-ي-ن-ف عشش-ي-ة
إأمسس و إلأمسس إلأول على تجميع إأكياسس
إلنفايات إلمنزلية إأمام مقر بلدية تيغنيف ،
إح -ت -ج -اج -ا م -ن -ه-م ع-ل-ى ت-خ-ل-ف إل-م-وؤسشسش-ة
إلعمومية لرفع إلنفايات عن جمعها لعدة
إأيام  ،ما إضشطر بمصشالح إلبلدية إلى تجميع
ك -م-ي-ات ه-ائ-ل-ة م-ن إل-ق-م-ام-ة إل-م-ن-زل-ي-ة ف-ي
إأرضش-ي-ة شش-اغ-رة م-ق-اب-ل-ة ل-ح-ي سش-ك-ني ترقبا
لنقلها إلى مركز إلردم إلتقني ،في وضشع
إأشش -ب -ه ب -م -ف -رغ-ة عشش-وإئ-ي-ة إأصش-ب-حت ت-ه-دد
صشحة و سشÓمة إلسشكان و مصشدر إزعاج لهم
بسشبب إلروإئح إلمنبعثة من إأكوإم إلنفايات
زي -ادة ع -ل-ى إن-تشش-ار إل-ن-ام-وسس و إل-حشش-رإت
إلسشامة و إلجرذإن .
إلمششهد ذإته  ،يتكرر في جميع مدن ولية
م-عسش-ك-ر و ب-ل-دي-ات-ه-ا ح-ت-ى ت-لك إل-ت-ي ت-عتبر
نموذجا في نظافة إأحيائها و ششوإرعها ،
على غرإر بلدية عين فارسس و بلدية عين
إفكان  ،إلى وإدي إلتاغية  ،إلتي يششتكي
سشكانها من غياب إلنظافة و ترإكم إلقمامة
إلمنزلية لعدة إأيام  ،بسشبب تخلف إلموؤسشسشة
إلعمومية لرفع و تسشيير إلنفايات إلمنزلية
عن إلمهام إلموكلة إليها بموجب إتفاقيات
م-ع إل-م-ج-السس إلشش-ع-ب-ي-ة إل-ب-ل-دي-ة  ،ت-م-ك-ن-ه-ا
سش-ن-وي-ا م-ن إع-ان-ات م-ال-ي-ة م-ع-ت-ب-رة ل-تسش-يير
ششوؤون إلموؤسشسشة و إلتكفل بالنظافة .

ثقل إاجراءات اقتناء
شساحنات جديدة لرفع
القمامة يؤوزم الوضسع
حيث تحول إلوضشع إلبيئي إلعام بإاقليم ولية
معسشكر إلى هاجسس يششكل نقطة تÓقي هموم
إإلدإرة و إلموإطن على حد سشوإء  ،في وقت لم
يكف فيه إلطرفان عن ترإششق إلمسشؤوولية ،
ح -يث ي -رم -ي إل -م -وإط -ن ث -ق -ل إل -مسش -ؤوول -ي-ة و
مخلفاتها على إلبلديات و كثيرإ ما يهاجم
عمال إلنظافة إلبسشطاء على غرإر ما سشجل

أإمسس بأاحد أإحياء مدينة معسشكر  ،في حين
تحاول إلسشلطات إلمحلية جاهدة إلتحكم في
إلوضشع من خÓل « إلتصشالت إلهاتفية « و
ت- - -رقب وصش - -ول  35شش-اح-ن-ة ل-رف-ع إل-ق-م-ام-ة
إلمنزلية .
و ي -ع -ت-ب-ر إه-ت-رإء ع-ت-اد إل-م-ؤوسشسش-ة إل-ع-م-وم-ي-ة
للنظافة أإهم عائق لعملها إلمنتظم  ،و سشببا
في ترإكم مششاكل تسشييرها و ترإكم إلنفايات
أإيضشا  ،بإاعتبار أإن عتاد إلمؤوسشسشة مششكل من
ششاحنات قديمة لرفع إلقمامة مسشتلمة من
مصش -ال -ح إل -ب -ل -دي -ات  ،و ل-م تسش-ع-ى إل-م-ؤوسشسش-ة
إلعمومية منذ تأاسشيسشها إلى تجديد عتادها
رغم ما حصشلته من إعانات مالية ضشخمة –
إسشتهلكت في وقت سشابق في تسشديد ديون
إل -م -م -ون -ي -ن إل -خ -وإصس ب -مسش-ت-ل-زم-ات تسش-ي-ي-ر

إلنفايات  ،و كذإ صشيانة إلششاحنات إلمتوإجد
أإغلبها في حالة عطب .
و ي -ع -ود إن -ف Ó-ت إل -وضش -ع إل -ب-ي-ئ-ي م-ن ق-بضش-ة
إلسشلطات إلمحلية لمعسشكر  ،إلى نحو أإربعة
سش- -ن- -وإت م- -ن ت- -اري- -خ إإلعÓ- -ن ع- -ن إفÓ- -سس
إلمؤوسشسشة إلعمومية لرفع و تسشيير إلنفايات
إلمنزلية بعد عام من تأاسشيسشها  ،حيث لم
تجدي كل محاولت إنقاذ إلمؤوسشسشة من إلغرق
في مششاكلها إلمالية و ديونها إلمترإكمة لدى
م -ؤوسشسش -ات و ه -ي -ئ -ات ع -م -وم -ي -ة ع -ل-ى غ-رإر
صش -ن -دوق إلضش -م -ان إلج-ت-م-اع-ي و إل-م-م-ول-ي-ن
إلخوإصس بمختلف إلموإد و إلمسشتلزمات من
ح -اوي -ات ج -م -ع إل -ن -ف -اي-ات  ،م-وإد ت-ن-ظ-ي-ف ،
محروقات  ،قطع غيار و غيرها .
إل -م -ؤوسشسش -ة إل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة ع-اج-زة ع-ن

لداري للمحÓت
حجز سسلع فاسسدة وإاقرار الغلق ا إ

أآك Ìمن  1000تدخل Ÿرآقبة آ÷ودة وقمع آلغشش

سس-ج-لت مصس-ال-ح م-دي-ري-ة ال-تجارة لولية
أام ال-ب-واق-ي ‘ ،حصس-ي-ل-ة نشس-ط-ه-ا خÓ-ل شس-ه-ر
ج- -وي- -ل- -ي -ة اŸنصس -رم أاك Ìم -ن  1000تدخل
لع - -وان - -ه - -ا خ - -اصس- -ة Ãراق- -ب- -ة اŸم- -ارسس- -ات
أ
ال -ت-ج-اري-ة وا÷ودة وق-م-ع ال-غشش ع Èك-اف-ة
بلديات الولية حسسب ما كشسف عنه الكلف
ب- -التصس -ال ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸدي -ري -ة خ -ال -د
لدبشش.

أام البواقي  :اسسكندر ◊جازي
أإوضش -ح ذإت إل -مصش -در ف -ي ه -ذإ إإلط -ار ،ع -ن
ح- -ج -ز ضش -م -ن إل -ت -دخ Ó-ت إل -م -ذك -ورة ل898
كيلوغرإم من إلموإد إلغذإئية إلفاسشدة إغلبها
من إللحوم إلحمرإء وإلبيضشاء إلغير صشالحة
لÓسشتهÓك كانت معروضشة للبيع عبر عديد
إل -م -ح Ó-ت إل -ت -ج-اري-ة ب-ال-ولي-ة وت-م إتÓ-ف-ه-ا
بمحضشر وحضشور إلجهات إلمعنية.

وأإششار ذإت إلمصشدر إلى تحرير  22محضشر
مخالفة ضشد إلتجار إلمخالفين لقوإنين تنظيم
إلممارسشات إلتجارية ومرإقبة إلجودة وقمع
إلغشس ،مع إقترإح غلق  11محل تجارى ضشد
إلتجار إلمرتكبين لمخلفات جسشيمة تم رفعها
إلى إلوإلي إلصشدإر قرإرإت إلغلق إإلدإري.

...و–ضسÒات الدخول
الجتماعي

جاهزية  08مؤوسسسسات تربوية
للدخول حيز آÿدمة
من إلمنتظر إسشتÓم  08موؤسشسشات تربوية
إبتدإئية جديدة خÓل إلدخول إلجتماعي
إلقادم بما يعزز قدرإت إسشتيعاب إلهياكل

إلتربوية بولية إأم إلبوإقي ويسشاهم في توفير
إلظروف إلمÓئمة لتمدرسس إلتÓميذ.
كششف مدير إلتربية لولية إأم إلبوإقي ،محمد
ع - -زو إول إمسس ف - -ي إط - -ار إل- -ت- -حضش- -ي- -رإت
إل -ج -اري -ة ل -ل -دخ -ول إل-م-درسش-ي إل-ق-ادم ،ع-ن
ج-اه-زية  07م-دإرسس إب-ت-دإئ-ي-ة بصش-ف-ة كلية
للدخول حيز إلخدمة ششهر سشبتمبر إلمقبل
ف -ي إن -ت-ظ-ار إك-م-ال إب-ت-دإئ-ي-ة إأخ-رى ج-اري-ة
إلأشش -غ -ال ب -ه -ا ف -ي إل -م -رح -ل -ة إلأخ -ي-رة م-ن
إلنجاز.
وإأكد ذإت إلمصشدر إآن إلتحضشيرإت جارية
ع -ل -ى ق -دم وسش -اق ب -ال -ت -نسش -ي-ق م-ع م-خ-ت-ل-ف
إلإدإرإت إل-م-ع-ن-ي-ة م-ن إج-ل إن-ج-اح إل-دخ-ول
إل -م -درسش -ي إل -ق -ادم ب -ت -وف -ي -ر ك -ل إل -ظ -روف
إلمÓئمة ومسشتلزمات إلتمدرسس في إلششق
إل-ب-ي-دإغ-وج-ي م-ن ج-ه-ة وم-ن ح-يث إل-ه-ي-اكل
إلتربوية وملحقاتها للمسشتويات إلثÓثة

مهامها بسشبب سشوء إلتسشيير
و م -ن ذإك إل -ت -اري -خ ب -ق -ي مشش -ك -ل إل -ن -ظ-اف-ة
إلمششهد إلوحيد إلذي يصشور يوميات معسشكر
–بدون مبالغة و ل تضشخيم للوإقع  ،بششهادة
إلولة إلذين تدإولوإ على تسشيير إلولية منذ
ن -ه -اي-ة سش-ن-ة  ، 2015و إل- -ذي- -ن ع- -م- -دوإ إل -ى
ت -خصش -يصس ج -زء م -ن إج -ت-م-اع-ات-ه-م إل-ي-وم-ي-ة
لقضشية إلنظافة إلموكلة إلى مؤوسشسشة عمومية
أإنششأات سشنة .2014
و من أإجل تدإرك إلوضشعية إلبيئية إلتي آإلت
إليها بلديات ولية معسشكر خصشوصشا خÓل
إألشش-ه-ر إل-م-اضش-ي-ة ،ع-م-لت إلسش-لطات إلولئية
إل -ح -ال-ي-ة ع-ل-ى وضش-ع خ-ارط-ة ع-م-ل ل-ت-حسش-ي-ن
إل -وضش -ع إل -ب -ي -ئ -ي و إع -ادة إن -ع-اشس إل-م-ؤوسشسش-ة
إلعمومية من خÓل إتخاذ جملة من إلقرإرإت
و إإلجرإءإت إلتي من إلمفروضس أإن تصشحح
إلصش- -ورة إلسش- -ودإء ل- -م- -دن إل- -ولي- -ة و تضش -م -ن
إسشتمرإرية رفع إلنفايات إلمنزلية من خÓل
ت -حسش -ي -ن إل -وضش -ع -ي -ة إل -م -ال -ي -ة ل -ل -م-ؤوسشسش-ة و
مسشاعدتها على تحصشيل مسشتحقاتها إلعالقة
على عاتق إلبلديات  ،عم Óعلى إنتظام صشب
أإجور عمال إلنظافة .
إج-رإءإت ل-تصش-ح-ي-ح إل-وضش-ع و إل-ت-ك-ف-ل إألمثل
بملف نظافة إلمحيط
كما توجهت إلسشلطات إلولئية مؤوخرإ قصشد
تصشحيح إلوضشع  ،نحو إبرإم عقود عمل لجمع
إلنفايات و إلتنظيف بين إلمؤوسشسشة إلعمومية و
إلبلديات للولية لسشنة  ، 2019و هي عقود
ع -م -ل ت -ل -زم إل -م -ج -السس إل -ب -ل -دي -ة ع -ل-ى دف-ع
مسشتحقات إلمؤوسشسشة إلعمومية للنظافة من
خ Ó-ل ت-خصش-يصس إل-ق-ي-م إل-م-ال-ي-ة إل-مسش-ت-ح-ق-ة
ضشمن ميزإنيات إلبلديات ،
في إلمقابل تم تسشجيل تأاخر في عملية إقتناء
 35شش -اح -ن -ة ل-رف-ع إل-ن-ف-اي-ات ب-إاع-ان-ة م-ال-ي-ة

خصشصش -ت -ه -ا وزإرة إل -دإخ -ل -ي -ة و إل -ج -م -اع-ات
إلمحلية و إلتهيئة إلعمرإنية لدعم إلمؤوسشسشة
إلعمومية للنظافة بمعسشكر  ،إألمر إلذي عاد
سشلبا على تسشيير إلنفايات بترإب ولية معسشكر
.

قلق من انتشسار األوسساخ و مبادرات
تطوعية ‘ اÙمدية و بعضش البلديات
و يبدي سشكان معسشكر و بلدياتها مخاوفهم
من إسشتمرإر إلوضشع إلبيئي على حاله ،في
ظ-ل إل-ت-اأخ-ر إل-مسش-ج-ل ف-ي إق-ت-ن-اء ششاحنات
إلنظافة و مع حلول عيد إلأضشحى إلمبارك
 ،لسشيما و قد بلغ ترإكم إلأوسشاخ و إلقمامة
ذروت -ه ف -ي ب -عضس إل -ب -ل -دي-ات و إل-م-دن ذإت
إل-ك-ث-اف-ة إلسش-ك-ان-ي-ة إل-م-رت-ف-عة  ،إلأمر إلذي
إنعكسس في موإقف إلموإطنين بين سشاخط
ع- -ل- -ى إل- -وضش- -ع و ب -ي -ن مسش -ارع إل -ى إط Ó-ق
مباردإت تطوعية لتنظيف إلأحياء و رفع
إلقمامة إلمنزلية باسشتغÓل إمكانيات خاصس
بالموإطنين إأنفسشهم و بمسشاعدة من بعضس
إل -م -ق -اولت و إل -ن -اق -ل -ي -ن إل-خ-وإصس  ،ح-يث
سشجلت إلعديد من إلمبادرإت إلتطوعية إلتي
سشتنطلق إليوم ببعضس إلبلديات على غرإر
بلدية إلمحمدية إلتي عمل بعضس إلناششطين
إلجمعويين على تجنيد إلششباب و تسشخير
شش -اح-ن-ات ل-ل-وزن إل-ث-ق-ي-ل م-ن إج-ل ت-ن-ظ-ي-ف
إح-ي-اء م-دي-ن-ت-ه-م و رف-ع إل-ق-م-ام-ة إل-م-ن-زل-ية
ت-حسش-ب-ا ل-ع-ي-د إلضش-ح-ى م-ع إع-دإد ب-رن-ام-ج
خ- -اصس ب- -ي- -وم إل- -ن- -ح- -ر يشش -م -ل رف -ع ج -ل -ود
إلضشاحي و مخلفات إلذبح  ،على إن تسشاهم
إلسشلطات إلمحلية بقدر من إلجهود لتذليل
إلعقبات إلتي تعثر هذه إلمبادرإت إلتطوعية

لسسواق اŸاشسية بسسطيف
مراقبة مسستمرة أ

جمعية آآفاق توزع  27خروفا على آلفقرآء
في إطار نششاطاتها إلتضشامنية ،تمكنت
جمعية آإفاق إلخيرية بسشطيف ،وبمناسشبة
لضش--ح--ى إل--م--ب--ارك ل--ه--ذه إلسش--ن-ة
ع--ي--د إ أ
،وب-مسش-اع-دة إل-م-حسش-ن-ي-ن م-ن إل-ولي-ة من
توزيع ،و إلى غاية أإول أإمسس  27،خروفا
على إلعائÓت إلمعوزة لتمكينها من إأدإء
لضشحية ،وإدخال إلفرحة عليها
إلسشنة با أ
،ويتطلع مسشؤوولو إلجمعية إلى توزيع عدد
إك--ب--ر ،ت--ب--ع--ا ل-م-ا ت-ت-ل-ق-اه م-ن مسش-اع-دإت
إلمحسشنين.
م---ن ج---ه---ة أإخ---رى ،إت---خ---ذت إل--مصش--ال--ح
إل--ب--ي--ط--ري--ة إل-ت-اب-ع-ة ل-م-دي-ري-ة إل-مصش-ال-ح

لجرإءإت
إلفÓحية لولية سشطيف كافة إ إ
لتوإجد إلبياطرة في نقاط إلبيع إلمعتمدة
ل-ل-م-وإشش-ي ،ب-م-ن-اسش-ب-ة إل-ع-ي-د ،وب-مسشاعدة
إمني ،من إجل مرإقبة إلسشوإق ومصشادر
إل--م--اشش--ي--ة إل--م--ع--روضش--ة ل--ت--ف--ادي ت--ن--ق-ل
لمرإضس وبيع ماششية في حالة مرضس،
إأ
خ--اصش--ة وإن إل--ولي--ة ق--د سش--ج-لت ،خÓ-ل
إل-رب-ي-ع إل-م-اضش-ي ،إن-تشش-ار م-رضس ط-اعون
إل--م--ج--ت--رإت إلصش--غ--ي--رة ،وخ-ل-ف خسش-ائ-ر
لبعضس إلمربين.

سسطيف :نورالدين بوطغان

»æWh

السصبت  10أاوت  201٩م
الموافق لـ  0٩ذي الحجة  1440هـ

مبادرة تضسامنية Ãشساركة ‚وم رياضسية

«الراديوز» تهدي أاضسحيت Úلدار اŸسسن Úبوهران
«الشس - - - -عب» ‘ م - - - -ب- - - -ادرة
تضس -ام -ن -ي -ة Ãن -اسس -ب -ة ع-ي-د
ا’ضس- - -ح- - -ى اŸب- - -ارك ،زارت
ج -م -ع-ي-ة «رادي-وز» ب-رئ-اسس-ة
قادة الشسا‘ دار اŸسسن Úبحي
السسÓ- -م ‘ وه -ران ،واه -دت
اأضس -ح -ي -ت ،Úم -وج-ه-ة ن-داءا
ل -ل -ع -ائÓ-ت ال-ت-ي ت-خ-لت ع-ن
اأم- -ه- -ات- -ه- -م ورم- -ت- -ه -م ‘ دار
العجزة.جاء هذا ‘ مراسسلة
حصسرية لـ«الشسعب».
جرت هذه اŸبادرة ‘ اأجواء
م - -وؤث - -رة ،شص - -ارك ف- -ي- -ه- -ا ‚وم
ري -اضص -ي -ة ع -ل -ى غ -رار ب -ل -وم -ي،
م -غ -اري-ة ،ح-نصص-ال ،ف-وسص-ي وب-ن
زرقة اإضصافة اإ› ¤موعة من
الشص -ب -اب ح -ت -ى ي -ع -رف-ون ق-ي-م-ة
الوالدين وما Áثلهما ‘ ا◊يات
ا’أسص-ري-ة م-ن اع-ت-ب-ار.ك-ما جرت
ا’ل- -ت- -ف- -ات- -ة ب- -حضص- -ور ال- -ف -ن -ان
الرياضصي هواري القلب.
نزيÓت دار اŸسصن Úتفاعلوا
مع ا’لتفاتة شصكروا زيارة وفد «
رادي- -وز» والÓ- -ع- -ب Úال- -دول- -يÚ
ال -ذي -ن ت-اأث-روا ◊ال ه-ذا ال-ف-ئ-ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسستعدادا للمناسسبة و–سسبا لعيد ‘ اجواء البهجة

 45عونا Ÿراقبة مدى التزام التجار باŸداومة ‘ اŸدية
سس-ط-رت م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة بو’ية اŸدية
’ضس -ح -ى
ب- -رن- -ام -ج م -داوم -ة خ -اصس ب -ع -ي -د ا أ
اŸب - -ارك م - -ن خÓ- -ل تسس- -خ 961 Òت -اج-ر و
’ج-ل
م -ت -دخ -ل ‘ ع -دة ق-ط-اع-ات حسس-اسس-ة أ
ا◊رصس ع- - -ل - -ى ت - -وف ÒاŸواد وضس - -روري - -ات
ا◊ياة ‘ هذه اŸناسسبة الدينية.
وشص -م -لت ه -ذه ال -تسص -خÒات ال-ق-ان-ون-ي-ة ك-ل م-ن
سص -لسص -ة اإ’ن -ت -اج وال -ت -وزي -ع وال -ت -ج -زئ -ة ،و م-ن بÚ
اŸسصخرين لهذه العملية الهامة ‚د زهاء 500
تاجر Œزئة للتغذية العامة 177 ،خباز ،إا ¤جانب

ا◊زاري- -نﬁ ،ط -ات ال -وق -ود 03 ،م -ل -ب-ن-ات ،و 03
م -ط -اح -ن ،ك -م -ا ج -ن-دت ه-ذه اŸدي-ري-ة  45عون
مراقبة بغية السصهر على متابعة مدى التزام هؤو’ء
التجار بتنفيذ اŸداومات،كما قامت هذه اŸديرية
‘ هذا الصصدد بإادخال معطيات ›موع التجار
اŸع- -ن- -ي Úب- -اŸن- -اوب- -ة ‘ حسص -اب ع Èت -ط -ب -ي -ق -ة
ال -كÎون -ي -ة مسص -ت-ح-دث-ة م-ؤوخ-را ” ع-ل-ى ضص-وئ-ه-ا
توط Úهؤو’ء عن طريق احداثيات Ÿعرفة مدى
قيام التاجر اŸسصخر باŸداومة من دونه.

اŸدية :علي ملياÊ

’منية الوقائية
’جراءات ا أ
بتفعيل ا إ

عاصسمة السساورة ‘ اŸوعد وتسسخ Òا’مكانيات صسمام ا’مان
اÙرومة  .من جهة اأخرى مدير
اŸرك -ز وال -ط -اق-م ال-ع-ام-ل ث-م-ن-وا
مبادرة ا÷معية التي كانت دائما
ح -اضص -رة ب -ق -وة ك -م-ا ف-ع-لت شص-ه-ر
رمضص -ان اŸاضص -ي ع -ن-دم-ا زاره-م
‚م اŸنتخب الوطني ومانشصسصÎ
سصيتي رياضض ﬁرز.

ب -دوره شص -ك -ر ÿضص -ر ب-ل-وم-ي
ال-ط-اق-م ال-ط-ب-ي وال-ع-امل Úعلى
اÛه- -ودات ال- -ت- -ي ت- -ب- -ذل م- -ن
ط -رف -ه -م وع -ل -ى راأسص -ه-م م-دي-ر
اŸرك -ز ع -م -ر درورو م -وؤك -دي-ن
على جدوى هذا العمل ا’إنسصاÊ
اÒÿي وق - - -ي- - -م- - -ت- - -ه ‘ نسص- - -ج

ع Ó-ق -ات ال -ت -اآخ -ي وال -ت-اآزر بÚ
ا÷زائري ،ÚمعÈين عن اأملهم
‘ تنامي مثل هذه اŸبادرات
وسص - -ط اÙسص - -ن Úل - -ت - -ق- -اسص- -م
ا’أف -راح م -ع ال -ع-ائÓ-ت اŸع-وزة
وزرع ال- -بسص- -م -ة ل -دي -ه -ا ‘ ه -ده
ا’أيام اŸباركة.

–ت شسعار« :أاسسعدهم يأاضسحيتك»

جمعية الرحمة بتيبازة توزع  55أاضسحية على عائÓت اليتامى

أادرك مشسروع أاضسحية العيد ÷معية
ال -رح -م -ة ط-ب-ع-ت-ه ال-ث-ام-ن-ة ب-ت-وزي-ع 55
أاضسحية على عائÓت اليتامى القاطنة
ب -ب -ل -دي -ت -ي ت -ي -ب-ازة وم-ن-اصس-ر .وب-حسسب
’م Úال-ع-ام ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ع-ب-د ال-رح-مان
ا أ
ع ، ÊÓ- -ف- -إاّن ال- -ع- -م -ل -ي -ة ال -تضس -ام -ن -ي -ة
’ضساحي من اÙسسنÚ
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ج-م-ع ا أ
’تزال مفتوحة ا ¤غاية مسساء اليوم
ل - -ي - -ت - -م اسس - -ن- -اده- -ا Ÿسس- -ت- -ح- -ق- -ي- -ه- -ا م- -ن
اÙت -اج.Úه -ذا م -ا رصس -دت -ه «الشس -عب»
بع ÚاŸكان.
ب -حسصب اŸع-ل-وم-ات اŸت-وف-رة ل-دي-ن-ا ب-عÚ
اŸكان  ،فقد بلغ عدد ا’ضصحية  55ا ¤غاية
منتصصف نهار اÿميسض ،وزع ثÓث منها على
عائÓت يتامى بقرى بوحرب ،عيفر و واد
ال -رم -ان ب -ب -ل -دي -ة م-ن-اصص-ر  ،ف-ي-م-ا شص-رع م-ن-ذ
صص- -ب- -ي- -ح- -ة أامسض ا÷م- -ع- -ة ‘ ت- -وزي- -ع ب -اق -ي
اأ’ضصاحي على العائÓت القاطنة بالدواوير
البعيدة نسصبيا عن مقر البلدية Ãشصاركة فرق
بهلوانية ومهرج ‘ Úبادرة تهدف ا ¤اسصعاد
اأ’طفال اليتامى ونشصر الفرحة بقلوبهم.
وتتواصصل العملية التضصامنية اليوم بتوزيع
باقي اأ’ضصاحي على العائÓت القاطنة بوسصط
اŸدينة و ا’حياء اÛاورة ،مع اإ’شصارة إا¤
أانّ ا÷معية تتكفل على مدار السصنة بـ 60عائلة

ع -ل -ى ه -ذا اأ’سص-اسض سص-ي-ت-م Œن-ي-د ك-اف-ة
اإ’م -ك -ان-ي-ات اŸادي-ة و ال-بشص-ري-ة إ’‚اح ه-ذا
اıطط الوقائي ا’مني  ،من جانب الوقاية
اŸروري-ة ب-ت-ك-ف-ل ف-رق اأ’م-ن ال-ع-م-وم-ي ع-لى
ضص- -م- -ان سص -ي -ول -ة ح -رك -ة اŸرور وأام -ن ك -اف -ة
مسصتعملي الطريق العام من خÓل مضصاعفة
ع -م -ل ف-رق اŸرور ال-ت-اب-ع-ة آ’م-ن ال-و’ي-ة م-ن
نشصاطاها ‘ ﬁاربة اإ’جرام اŸروري مع
وضصع حواجز أامنية ثابتة .
ب- -اإ’ضص- -اف- -ة إا ¤دوري- -ات راك- -ب- -ة و آاخ -رى
ل -ل -دراج -ات ال -ن -اري-ة و السص-ك-وت-ر ت-ع-م-ل ع-ل-ى
تسص- -ه- -ي- -ل ح- -رك -ة اŸرور ،وم -ن -ع ال -ت -وق -ف -ات
العشصوائية للسصيارات مع –سصيسض مسصتعملي
الطريق العام’ ،سصيما اŸركبات اÿاصصة بنقل
اŸسصافرين بغرضض تفادي السصرعة اŸفرطة و
الوقاية من حوادث اŸرور.
‘ جانب تأام Úاأ’ماكن العمومية تعمل

اÿطة اأ’منية اŸتخذة ‘ هذا الشصأان  ،تقرر
من خÓلها تسصطﬂ Òطط عمل أامني قبل ،
أاثناء وبعد هذه اŸناسصبة الدينية السصعيدة وذلك
بإاقحام ﬂتلف التشصكيÓت اأ’منية ‘ اŸيدان
اŸسص- -ن- -دة إال- -ي- -ه- -ا م- -ه -ام ح -م -اي -ة اأ’شص -خ -اصض
واŸم- -ت- -ل- -ك- -ات ،م- -ن خÓ- -ل ت- -أام Úالسص- -اح -ات

...إاجراءات أامنية مشسددة بباتنة
التي يرتادها اŸواطنون كثÒا مثل اأ’سصواق،
وﬁطات نقل اŸسصافرين ،اŸـسصاجد وكذا
السص -اح -ات ال -ع -م -وم -ي -ة خ-اصص-ة اŸق-اب-ر ذلك
لضص -م -ان أام-ن اŸواط-ن Úو‡ت-ل-ك-ات-ه-م خÓ-ل
هذه اŸناسصبة.
و” ت- -دع- -ي- -م ه- -ده اإ’ج- -راءات اŸت -خ -ذة
مسص- -ب- -ق- -ا ب- -وضص- -ع تشص -ك -ي Ó-ت أام -ن -ي -ة وف -رق
تدخل لتجسصيد التواجد الدائم واŸسصتمر ‘
اŸي -دان وضص -م -ان م -راق -ب -ة ف -ع -ال -ة ب -إاق -ل -ي -م
ا’ختصصاصض.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

بعد –ويلها إا ¤و’ية باتنة

ا’ أاّن  8عائÓت منها كانت قد اسصتفادت
م -ؤوخ-را م-ن أاضص-اح-ي ال-ع-ي-د ق-دمت ل-ه-ا ع-ل-ى
سصبيل اإ’هداء و العمل اÒÿي من ﬁسصن.Ú
كانت جمعية الرحمة بتيبازة ،قد أاقدمت
خ Ó-ل اأ’سص -ب -وع ال -ف -ارط ع -ل-ى ت-وزي-ع ال-ق-ف-ة
الشصهرية لعائÓت اليتامى التي تكفل بها ،وهي
”
القفة التي –وي مواد غذائية متنوعة و ّ

تأاخÒها نسصبيا عن موعدها الشصهري لتتزامن
م -ع ع -ي -د اأ’ضص -ح -ى اŸب -ارك ،م -ع ال-ع-ل-م ،أاّن
ا÷معية تقّدم قفة شصهرية Ûمل عائÓت
اليتامى بالبلدية على مدار السصنة وهي القفة
التي تتحول إا ¤أاسصبوعية خÓل رمضصان ،شصهر
الرحمة والغفران.

تيبازة :علي ملزي

أامن سسكيكدة يضسع ﬂططا أامنيا وقائيا

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة

بشسار :جمال دحمان

كشسفت مصسالح امن و’ية باتنة ،عن
تسس- -طÒه- -ا لÈن -ام -ج خ -اصس Ãن -اسس -ب -ة
’ضس -ح-ى اŸب-ارك و ال-ذي
ح -ل -ول ع -ي -د ا أ
ي - -ت - -زام - -ن م - -ع م - -وسس - -م ا’صس - -ط- -ي- -اف،
ح -يث ات -خ -ذت ذات اŸصس-ال-ح ج-م-ل-ة م-ن
’منية اÿاصسة
’جراءات و التداب Òا أ
ا إ
و ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-تي سستسسمح Ãواجهة
ك- -ل أاشس- -ك- -ال اŸسس- -اسس بسس- -ك- -ي -ن -ة و أام -ن
اŸواطن. Ú
شصرع ‘ تنفيذها قبيل أايام عيد اأ’ضصحى و
أاث-ن-اءه ،وال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق أاسص-اسص-ا ب-ت-أام Úاأ’ماكن

Ãا فيها اماكن العبادة وﬁطات النقل

سسطرت مصسالح امن سسكيكدة ﬂططا
ام -ن -ي -ا وق -ائ -ي -ا  ،ب -ه -دف ت-ق-د Ëخ-دم-ة
عمومية راقية تواكب تطلعات مناسسبة
’ضس-ح-ى اŸب-ارك ،م-ن اح-ت-ياجات
ع-ي-د ا أ
’م-ن-ي-ة ،وال-ذي سس-يتم تنفيذه
اŸواط-ن ا أ
’ضس-ح-ى اŸب-ارك ،
ق -ب -ي -ل وأاث -ن -اء أاي -ام ا أ
ح -ت -ى ي -قضس -ي اŸواط -ن-ون أاي-ام ال-ع-ي-د ‘
’من.
كنف الطمأانينة وا أ

ق- - -امت مصس- - -ال - -ح أام - -ن و’ي - -ة بشس - -ار
’ج -راءات
ب- -ت- -ف- -ع- -ي- -ل ›م- -وع -ة م -ن ا إ
’م -ن -ي -ة ال -وق -ائ -ي-ة م-ن خÓ-ل تسس-خÒ
ا أ
’م -ك -ان -ي -ات ال -بشس -ري-ة واŸادي-ة
ك -اف -ة ا إ
’م - -ن وال - -ط - -م- -أان- -ي- -ن- -ة
قصس - -د ت - -وف Òا أ
وا◊فاظ على النظام العام.

العمومية ،اŸسصاجد ،اأ’سصواق وﬁطة القطار و
ﬁطات نقل اŸسصافرين وﬂتلف الفضصاءات
ال -ت -ي ت-ع-د م-قصص-دا ل-ل-م-واط-ن Úوذلك ب-ت-ك-ث-ي-ف
الدوريات الراكبة والراجلة مع نصصب ا◊واجز
اأ’منية ع Èمداخل وﬂارج اŸدينة و السصهر
على تنظيم حركة اŸرور عﬂ Èتلف الطرقات
واÙاور الرئيسصية ببلدية الو’ية .
هذا وتبقى قوات الشصرطة ›ندة ‘ جميع
اأ’وق- -ات وع- -ل- -ى م -دار  24سص-اع-ة لÓ-سصتجابة
لنداءات اŸواطن Úوالتكفل بانشصغا’تهم والتي
تدعوهم إا ¤اإ’بÓغ عن أاي خطر قد يهدد
سص Ó-م -ت -ه -م و‡ت -ل -ك -ات -ه -م ع -ن ط -ري-ق اأ’رق-ام
اÛانية اÿضصراء  1548و  104و  17اŸسصخرة
Óمن الوطني.
من قبل اŸديرية العامة ل أ

مصصالح ا’من على تأام Úاأ’ماكن التي يكÌ
الÎدد عليها من طرف اŸواطن ÚخÓل هاته
الفÎة من اŸسصاجد ،اŸقابر ،أاماكن النحر،
ﬁطات نقل اŸسصافرين ،اÓÙت و اŸراكز
التجارية ،السصاحات العمومية ،أاماكن الÎفيه
والتسصلية ،حيث سصيتم ضصمان التواجد لقوات
الشصرطة ودورياتها حتى سصاعات متأاخرة من
الليل مع توف Òكل الظروف اأ’منية اÓŸئمة
ل -راح -ة اŸواط-ن Úوالسص-ه-ر ع-ل-ى ت-ق-د Ëل-ه-م
التسصهيÓت اÓŸئمة و الفعالة و خلق جو من
الطمأانينة ‘ أاوقات التنقل والÎفيه.
كما سصتقوم ذات اŸصصالح ،بعدة نشصاطات
اسصتباقية وقائية للحد من ا÷رائم اŸاسصة
باأ’شصخاصض واŸمتلكات من خÓل توزيع فرق
الشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ال-ع-ام-ل-ة ب-اŸيدان بشصكل
مدروسض حيث سصيتم تنفيذ عمليات مراقبة
متحركة وثابتة قبيل و طيلة أايام العيد وما
بعده ،على مسصتوى أاعا‹ ومداخل وﬂارج
اÙي- -ط ا◊ضص- -ري م -ع ال -ق -ي -ام ب -ع -م -ل -ي -ات
Óماكن اŸشصبوهة.
مداهمة فجائية ل أ

...وأامن جيجل ‘ اŸوعد
ومن جانبها ،وبنفسض اŸناسصبة التي تتزامن
مع موسصم ا’صصطياف ،اتخذت مصصالح أامن
ج -ي -ج -ل ،ج -م -ل -ة م -ن اإ’ج -راءات و ال -ت -دابÒ
اأ’م-ن-ي-ة ،وال-وق-ائ-ي-ة ،م-ن خÓ-ل تسص-خ Òك-افة

اإ’مكانيات البشصرية و اŸادية ،قصصد “كÚ
اŸواطن Úمن قضصاء هذه اŸناسصبة الدينية ‘
ظروف يطبعها اأ’من و السصكينة ،إاضصافة إا¤
ت -ك -ث -ي -ف ال -دوري -ات ال -راك-ب-ة ،وال-راج-ل-ة عÈ
ﬂت-ل-ف ال-فضص-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة التي يقصصدها
اŸواطن ‘ Úمثل هذه اŸناسصبات على غرار
ﬁطات نقل اŸسصافرين ،اŸسصاجد ،اŸقابر،
السص- -اح- -ات واأ’سص- -واق ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ،ب -ه -دف
تأامينهم ،والسصهر على راحتهم.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى يسص -ع -ى أام -ن ال-و’ي-ة إا¤
تعزيز التواجد اأ’مني على مسصتوى ﬂتلف
اÙاور وال -ط -رق ال -رئ-يسص-ي-ة ب-ه-دف تسص-ه-ي-ل
ح- -رك- -ة اŸرور وضص- -م -ان السص -ي -ول -ة اŸروري -ة
بالنظر إا ¤كÌة تنقل اŸواطن ÚخÓل أايام
العيد ،إا ¤جانب –سصيسض مسصتعملي الطريق
بضص- -رورة احÎام و ت- -ط- -ب- -ي- -ق ق- -ان -ون اŸرور
وŒنب اسص -ت -ع -م -ال السص -رع -ة اŸف -رط-ة أاث-ن-اء
ت-ن-قÓ-ت-ه-م ل-ت-ف-ادي وق-وع ح-وادث م-رور ،هذا
وق -د سص -ط -ر أام -ن ال -و’ي -ة ب -رن -ا›ا اتصص-ال-ي-ا
ي -تضص -م -ن ت -ن-ظ-ي-م زي-ارات م-ي-دان-ي-ة وم-ن-زل-ي-ة
تضص -ام -ن -ي -ة ل -ف-ائ-دة ق-وات الشص-رط-ة اŸرضص-ى
واŸت-ق-اع-دي-ن واŸت-واج-دي-ن ب-اŸسص-تشص-ف-يات
Ÿشصاركتهم فرحة العيد وتقد Ëتها Êالعيد
لهم.

الشسرطة تسسÎجع سسيارة مسسروقة وتوقيف  3أاشسخاصص بعزابة
اسسÎج-عت مصس-ال-ح اأم-ن سس-كيكدة،
سسيارة من نوع « هونداي اطوسس «،
“ت سسرقتها من اأمام منزل صساحبها
ب-ع-زاب-ة شس-رق م-دي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ،م-ع
توقيف  3اأشسخاصس تÎاوح اأعمارهم
ب 30 Úو 33سسنة تورطوا ‘ عملية
السس- -رق- -ة وال- -ت- -ح -وي -ل اأح -ده -م م -ن
و’ية باتنة.
العملية التي جاءت بعد بÓغ تقدم به
صصاحب السصيارة مفاده تعرضض سصيارته اإ¤
السصرقة بعد اأن “ت سصرقة مفاتيحها من
داخل منزله ،اين تنقلت ذات اŸصصالح اإ¤

ع ÚاŸكان وباشصرت –قيقا ‘ القضصية
ل -ي -ت -م ت -وق-ي-ف اأح-د اŸت-ه-م Úم-ن ب-ل-دي-ة
عزابة ،وشصريكه من و’ية باتنة ،ومباشصرة
التحقيق كشصف باأن اثن Úمن اŸتهمÚ
ي -ن -ح -دران م -ن م-دي-ن-ة ع-زاب-ة ،اأي-ن ق-ام-ا
بسصرقة مفاتيح السصيارة من داخل اŸنزل
الذي دخÓه من النافدة ،قبل اأن يقوما
بسصرقة السصيارة و–ويلها اإ ¤و’ية باتنة
’أجل بيعها للمتهم الثالث الذي ” توقيفه
بعد “ديد ا’ختصصاصض.

سسكيكدة :خالد العيفة

Œ...نبا للحرائق وﬂتلف ا◊وادث

–ذيرات من اسستعمال آا’ت النحر وإاقامة
الشسوايات ‘ الغابات
ح- -ذرت مصس- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدي -ن -ة
ل -و’ي -ة ب -ات -ن -ة اŸواط -ن Úم -ن ارت -ك -اب
’خ-ط-اء وال-ت-جاوزات اÿاصسة
ع-دي-د ا أ
’ضس -ح-ى اŸب-ارك،
ب -ا’ح -ت -ف -ال ب -ع -ي -د ا أ
حيث دعت اŸواطن Úلتوخي اŸزيد من
ا◊ي- -ط- -ة وا◊ذر ق- -ب- -ل ،أاث- -ن -اء وب -ع -د
إاحياء هذه الشسعÒة الدينية اŸقدسسة.
وذلك ليكون العيد فرصصة للفرح والسصعادة
وبدون حوادث ،خاصصة خÓل فÎة عملية نحر
اأ’ضصاحي وما يÎتب عنها من إاصصابات نتيجة
سصوء اسصتعمال آا’ت النحر ا◊ادة والتهاون
والÓ- -م- -ب- -ا’ة أاث- -ن- -اء ه- -ذه ال- -ع -م -ل -ي -ة ،وك -ذا
ا’سصتعمال اŸفرط واŸبالغ فيه ‘ اأ’لعاب
ال-ن-اري-ة واŸف-رق-ع-ات ال-ت-ي ت-ك-ون ‘ م-ت-ن-اول
اأ’ط -ف -ال ،دون م -راق -ب -ة وال-ت-ي ت-ك-ون سص-ب-اب
مباشصرا ‘ نشصوب ا◊رائق أاو تسصجيل إاصصابات
خطÒة وﬂتلفة.
ول- - -ت - -ف - -ادي ذلك ،أاوصصت ذات اŸصص - -ال - -ح

بوجوب إاتباع التوصصيات واإ’رشصادات اأ’منية
م -ع ال -ت -ب-ل-ي-غ ال-ف-وري ◊ظ-ة وق-وع ا◊ادث أاو
نشص -وب ا◊ري -ق ،م -ن خÓ-ل م-راق-ب-ة ح-رك-ات
اأ’طفال خاصصة ،وإابعاد آا’ت الذبح والقطع
ا◊ادة خاصصة السصكاك ،Úالسصواط ،Òووضصعها
ب- -ع- -ي -دا ع -ن اŸت -ن -اول ،ل -ت -ج -نب ت -ع -رضص -ه -م
وإاصصابتهم بجروح خطÒة.
ول - -ت- -ج- -نب نشص- -وب ا◊رائ- -ق أايضص- -ا ،دعت
مصصالح ا◊ماية اŸدنية ،إا ¤إاخفاء وإابعاد
الو’عات والكÈيت وكل مصصادر النار كآا’ت
ال -ط -ه -ي ،الشص -واي -ات ،وك -ذا اأ’ل -ع-اب ال-ن-اري-ة
واŸفرقعات عن اأ’طفال ،باإ’ضصافة إا ¤عدم
ت -رك آا’ت ال-ط-ه-ي والشص-واي-ات مشص-ت-ع-ل-ة دون
مراقبة وإاطفاءها وإاخمادها بعد كل اسصتعمال
لها ،وكذا منع وŒنب إاقامة الشصوايات على
ح -اف -ة ال -غ -اب -ات أاو ب -داخ-ل-ه-ا واحÎام أاوام-ر
وتوجيهات أاعوان ا÷هات اŸعنية اŸسصؤوولة
عن حماية الغابات والÌوة الغابية.

ألسشبت  10أأوت  201٩م
ألموأفق لـ  0٩ذي ألحجة  1440هـ
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األمثال الشسعبية ‘ صسوت ا◊راك السسلمي
@ رسسالة غ Òمشسفرة Ÿشسروع –ّول سسياسسي هادئ

بقلم :د -وليد بوعديلة
أسستاذ بجامعة سسكيكدة
أأعطى أ◊رأك ألششعبي أŸسشتمر منذ  22فيفري
أŸاضشي درسشا Ÿتتبعي ألششأان أ÷زأئري ‘ سشلمية
مسشÒته و–ضشر مطالبه ‘ تغي Òألنظام ألسشياسشي
وبناء جمهورية جديد تتماششى وألظرف وتتجاوب
مع أŸرحلة وأنششغا’ت أأجيال تتطلع للعيشش أأ’من
‘ ك- -ن- -ف أ◊ري- -ة وألسش- -ي- -ادة .ك- -م -ا “ي -ز أ◊رأك
برسشالته غ ÒأŸششفرة أ’صشحاب ألقرأر وأأ’مثال
ألششعبية ألتي يرّددها حاملة أأك Ìمن مدلول نتوقف
عندها.
مع ألتذك ،Òأأننا نششرنا جزءأ من أأ’مثال ألششعبية
‘ عدد «ألششعب» لـ 24أفريل أŸاضشي ونسشتمر ‘
إأعطاء أŸزيد تعميما للفائدة.
يقول أŸثل ألششعبي «ما يبقى ‘ الواد غÒ
حجارو» ،و‘ أ÷زأئر ،سشيبقى ألششعب ‘ أأرضشه
وي- -ذهب أل- -ف- -اسش- -دون ،أل- -ع- -اب- -ث- -ون .ت- -ب- -ق -ى أأ’·
وأ◊ضشارأت وألثقافات ،وينسشحب ألدكتاتوريون
وناهبون للمال ألعام.
‘ أ÷زأئ -ر –ّولت أل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري-ة لسش-ج-ل
Œاري ،و–ّولت أŸصشا◊ة وألسشلم لورقة سشياسشية
تخرج ‘ كل مناسشبة يردها ألششعب للتحرر وألتحّول
ألسش - - - - - - -ي - - - - - - -اسش - - - - - - -ي وأل- - - - - - -دÁق- - - - - - -رأط- - - - - - -ي.
’م -ث -ال الشص -ع -ب-ي-ة رسص-ال-ة ق-وي-ة
وت -ب -ق -ى ا أ
’فكار واŸمارسصات ‘ كل
تختصصر الكث Òمن ا أ
سشياقات ترتفع فيها ،وسشأاقدم للقارئ ألكر Ëبعضش
أأ’مثال ألششعبية ألتي تفاعلت مع بعضش ﬁطات
أ◊رأك ألششعبي أ÷زأئري ألسشلمي.
«ا◊اج موسصى وموسصى ا◊اج» :يطلق عندما
أك -ت -فت ألسش-ل-ط-ة ب-ت-غ-ي Òب-عضش أل-وج-ود ف-ق-ط ،و⁄
ي -ح -دث أل-ت-غ-ي Òأ÷ذري م-ث-ل-م-ا ت-ط-الب ب-ه حشش-ود
أ÷ماه Òكل جمعة وثÓثاء .ذهب بوتفليقة وبقي
رم -وز ن -ظ -ام -ه ‘ م -وأق -ع حسش -اسش -ة .ل-ه-ذأ ي-ط-الب
أŸوأطن Úبذهاب هؤو’ء للمرور أ ¤مرحلة أكÌ
مصشدأقية وثقة.
«ت-ه-ن-ى ال-ف-رط-اسس م-ن حّكان الرأاسس» :هذأ
أŸثل سشيتغنى به أ÷زأئريون عندما يحّقق أ◊رأك
ألششعبي كل أأهدأفه ،بذهاب ألفاسشدين وأŸسشتبدين
ويبقى ألصشالح أŸعدن من ذهب ’ ،يحول و’ يزول.
«أال- -بسس م- -ا سص Îوك- -ل م -ا حضص -ر» :يطلقه
أŸسش -ان -دون ل -لسش -ل-ط-ة وت-ت-غ-ن-ى ب-ه أأح-زأب أŸوأ’ة
لتطلب من ألششعب قبول حلولها ،مثل ألقبول با◊ل
ألدسشتوري لتجاوز أأي فرأغ أأو فوضشى مثلما يرّوج
أÿط -اب ألسش -ي-اسش-ي أل-رسش-م-ي ،وأأن ت-ت-ح-ف-ظ ع-ل-ي-ه
أأطرأف فاعلة وبعضش ألطبقة ألسشياسشية أŸنادية
بالتزأوج ب Úألدسشتوري وألسشياسشي وصشو’ إأ ¤توأفق
ي -خ -رج أل -ب Ó-د م -ن ح -ال -ة أ’نسش -دأد وي-ب-ع-ده-ا ع-ن
ألÎأششق ألكÓمكي ب Úأأبنائها وششخصشياتها.
«اتبع الكّذاب لباب الدار» :لقد سشمع ألششعب
ل- -ل- -ك- -ث Òم- -ن أل- -وع- -ود ألسش -ي -اسش -ي -ة وأ’ق -تصش -ادي -ة
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،وأل-ن-ت-ي-جة ضشياع
مليارأت

مسصــ
ا
ه
م
ا
ت
:
’ تلزم اإ’ مقا’ت
اأ
صصحـابها

ألدو’رأت ،وتسشاقط كل أŸششاريع بتسشاقط أأسشعار
ألبÎول و’زألت أıاوف قائمة بسشبب تأاث Òترأجع
أأسشعار ألنفط على ميزأن أŸدفوعات وأحتياطي
ألصش- -رف أل -ذي ه -وى إأ ¤أأ’سش -ف -ل ‘ فÎة زم -ن -ي -ة
قصشÒة جعلت أ◊كومة ‘ طوأرئ من أأجل ألبحث
عن بدأئل توقف هذأ أ’نهيار ألذي له أنعكاسشات
خطÒة مباششرة على أŸيزأنية ألعمومية و“ويل
أŸششاريع؟؟؟
«أان-ا ن-ق-ولك أاسص-ي-دي وأانت أاع-رف م-ق-امي»:
(‘ روأية أأخرى :أفهم روحك) ،تصشدق على ألعÓقة
ب Úألشش - -عب وأ÷يشش ‘ ،ظ - -ل أ’حÎأم أŸت- -ب- -ادل
وششعارأت خاوة خاوة ‘ ،أنتظار مرأفقة أ÷يشش
ل -ل -ت -ح ّ-ول ألسش -ي -اسش -ي و–ق -ي -ق -ه Ÿط -الب أ◊رأك
ألشش -ع -ب -ي ك-ل-ه-ا ،ب-ال-ت-ف-اع-ل م-ع ألشش-رع-ي-ة ألشش-ع-ب-ي-ة
ألدسشتورية (أŸادة  ،)8+7بدل ألسش Òمع صشفحات
أأورأق أل- -دسش -ت -ور (أŸادة  .)102وق -د أأك -دت ق -ي-ادة
أŸؤوسشسشة ألعسشكرية أأك Ìمن مرة على هذأ ألطرح،
مÈزة ألعÓقة ألكامنة ب Úألششعب وأ÷يشش ألتي ما
فتئت تزدأد متانة وصشÓبة بحكم إأدرأك أ÷يشش
Ãدى حرصش أŸؤوسشسشة ألعسشكرية على أأدأء أŸهام
أŸنوطة بها ،وإأيقانا منه أأن ششغلها ألششاغل وهمتها
يبقى ألدفاع عن ألسشيادة ألوطنية وحماية أ’سشتقرأر
ألذي –قق بالتضشحيات وألنضشال.
«اع -م -ل ك -م-ا ي-ع-م-ل ج-ارك و’ بّ-دل ب-اب
دارك» :يصش- - -دق ع- - -ل- - -ى ب- - -عضش أŸشش- - -ارك‘ Ú
أŸسشÒأت ،وقد أنضشموأ بعد ترددهم  /خوفهم بعد
أأن رأأوأ ألكث Òمن ألششباب وأ÷Òأن ‘ ميادين
ألتحّرر وألششرف ألوطني،

كما يصشدق على أأ’حزأب
وأ÷معيات وألنقابات ألتي كانت مّÎددة أأو مسشاندة
ومطبلة للعهدة أÿامسشة وŸقÎحات ألسشلطة قبل
أأن تتفطن وتدرك حقيقة ألتغي ÒأŸنششود ألذي
تطالب به ششباب Áثل أ◊لقة أأ’قوى ‘ أ◊رأك.
« -أانا باْŸغرف لفمــو وهو بالعود لعيني»:
يطلق على تدخÓت بعضش أأ’طرأف ألتي  ⁄تع
معنى ألششعار أŸرفوع «ألتغي »Òوتششكك ‘ أمكانية
أŸرور أ ¤مرحلة أك Ìنصشاعة من تاريخ أ÷زأئر
أ◊ديث.هؤو’ء أÎŸددين ألرأفضشŸ Úسشار ألتحّول
لهم تصشرفات مناوئة للمتظاهرين ألسشلمي ،Úرغم
أأن أ◊رأك يريد ألتغي Òوألتحّرر ،لتحقيق ألتطور
وألتنمية ألتي “ ّسش كل ألفئات أ’جتماعية.
«إاذا ف -ات-وك-م ب-ال-كÌة ،ف-ت-وه-م ب-ال-ب-ك-رة»:
يصشدق على مششهد من يحول أعطاء نظرة أخرى
ل -رسش -ال -ة أ◊رأك وي -روج Ÿغ -ال -ط-ات ع Èشش-ب-ك-ات
ألتوأصشل أ’جتماعي وﬁاو’ت أنششاء فيديوهات
على أŸقاسش.
كلمات الشصعب ..يا خويا يا خويا
«اضص -رب ع-ل-ى ذراعك ت-آاك-ل اŸسصّ-ق-ي» :بعد
سش -ن -وأت م -ن ألصش -مت ألشش -ع -ب Úوب -ع -د أأن ع -ج -زت
أŸعارضشة ‘ تغي Òألنظام ،جاء أ◊رأك ألششعبي
ألسش-ل-م-ي ل-ي-ق-ول ك-ل-م-ت-ه أل-ف-اصش-ل-ة ول-ي-دهشش أل-ع-ا⁄
ق -اطب بسش -ل -م -ي-ة أŸسشÒأت و–ضش-ره-ا وم-دن-ي-ت-ه-ا

وموأطنيتها.
«اسص- -أال اّÛرب و’ تسص- -أال ط -ب -يب» :أطÓع
أ÷زأئري Úعلى ما يعرف بـ»ألربيع ألعربي» ومآا’ته
وخرأئبه وسشلبياته ‘ جميع أأ’صشعدة« .ربيع» –ّول
أ ¤ششتاء عاصشف أدخل دول ‘ دوأمة ’ ﬂرج لها،
وترك أأخرى عرضشة لتدخÓت خارجية مكششوفة
وصشرأعات وحروب بالوكالة.
«اخ- -دم ي- -ا صص -غ -ري ل -كÈي واخ -دم ي -ا كÈي
ل- -قÈي» :مشش- -ارك- -ة أأ’ط -ف -ال ‘ أŸسش -رأت ل -ك -ي
يسشاهمون ‘ –ّول وتغي Òألنظام ،ومششاركة أآ’باء
وأأ’م -ه -ات م -ن خ Ó-ل ألصش -دق-ات وت-ق-د Ëأل-ط-ع-ام
وألشش-رأب ل-ل-م-ت-ظ-اه-ري-ن ،وك-ل أŸمارسشات ألششعبية
أ÷زأئرية أأ’صشيلة…
« ب -ال -رزان -ة ت -ن -ب -اْع الصص-وف» :صش Èألشش - -عب
أ÷زأئري وخروجه أŸتكّرر كل جمعة ‘ مسشرأت
مليونية سشلمية وألثبات على أŸوأقف وألقناعات،
لكي تذهب كل ألوجوه أŸرفوضشة..
«ت-ب-دال السص-روج راح-ة» :وه -ن -اك م -ث-ل آأخ-ر
يقول »:بّدل سصلعة بسصلعة» ،وأŸعنى وأضشح جدأ
ويصش - - - - -دق ع - - - - -ل - - - - -ى أل - - - - -رأه - - - - -ن أ÷زأئ- - - - -ري.
«عيشس تشصوف» :يصشدق على عدم ألتجاوب مع
مطالب أ◊رأك بأاحدأث ألقطيعة مع رموز ألنظام
ألسشابق.
«حتى يزيد ونسصميه بوزيد» :يجب –قيق
أأه -م م -ا ي -ري -ده أ◊رأك وه -و أل-ت-حّ-رر م-ن أل-ن-ظ-ام
أŸسشتبد ألفاسشد ،وألدخول ‘ مرحلة أنتقالية ،ثم
تأاتي أأفكار وآأليات –قيق ألنهوضش ألوطني ألششامل،
ب- -ال- -ب- -حث ع- -ن رئ- -يسش ‘

أن- - -ت - -خ - -اب - -ات ن - -زي - -ه - -ة
دÁق-رأط-ي-ة .وه-و أل-رئ-يسش أل-ذي ب-ي-ده صشÓ-ح-ي-ات
وأسشعة لفتح ورششات مفتوحة على ألدسشتور أ÷ديد
وق- -ان- -ون أ’ن- -ت- -خ- -اب -ات وم -ا إأ ¤ذلك م -ن مسش -ائ -ل
جوهرية تؤوسشسش للعهد ألسشياسشي أ÷ديد ومنظومة
أ◊كم ،ووظائف ألسشلطات.
«حاسصب نفسصك قبل ما –اسصب غÒك» :من
خÓل عودة أ÷زأئري Úلتغي Òأأنفسشهم ،وأ’نطÓق
من أ◊رأك ألفردي ألذأتي قبل ألوصشول للحرأك
ألششعب Úفكانت حمÓت ألتنظيف ،وحمÓت ألتÈع
ب- -ال- -دم ،أ◊رأك أÙل- -ي إ’ب- -ع- -اد أل- -ف -اسش -دي -ن ‘
أÛالسش ألبلدية…
«اŸرأاة خّÓت نسصجها ‡دود وراحت تعزي
فالقعود» :أطلق على أŸرأأة ألتي تÎك أحتياجات
أأب-ن-ائ-ه-ا وزوج-ه-ا وك-ل مشش-اك-ل-ه-ا ‘ أŸن-زل وت-ت-ج-ه
Ÿششاركة أ÷Òأن قضشاياهم ،أأحزأنهمŒ .لى معنى
أŸثل ألششعبي ‘ أ÷زأئر ،عندما أأرأدت ألنظام …
من خÓل وزأرة أÿارجية … أأن يتحقق أ’نتقال
ألسشلمي وألسشلسش للسشلطة ‘ ألسشودأن وبقيت مصشرة
على قرأرأتها أأمام أ◊رأك ألششعبي؟؟؟؟
«زوج ضصربات ‘ الراسس يدّوخو» :يطلق على
رأأسش ألشش -عب أل -ذي ل -ه رئ -يسش م -رف -وضش وح -ك-وم-ة
م -ك -روه -ة م -ط -رودة وت -وأصش -ل ح -ال -ة أ’نسش-دأد و’
تفاهم.

«زي -ت -ن -ا ‘ دق -ي-ق-ن-ا» :أل -دع -وة ل -ع-دم أل-ت-دخ-ل
أأ’ج -ن -ب-ي ،ف-اŸشش-ك-ل أ÷زأئ-ري ع-ائ-ل-ي ك-م-ا ق-الت
أŸسشÒأت ألششعبية ،ورددت بأاعلى ألصشوت.
«شص- -وي- -ة م- -ن ا◊ن- -ة وشص -وي -ة م -ن رط -وب -ة
اليدين»Ã :عنى حضشور أإ’رأدة ألششعبية ألوطنية
ألسشلمية ‘ أŸيادين من جهة ،مع وجود ألوسشائل
وأل-ب-دأئ-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق أ’ن-ت-ق-ال ألسش-لمي ألدÁقرأطي
حلم أ÷ميع.
«ال- -ط Òا◊ر Ÿا ي -ن -ذب -ح م -ا ي -ت -خ ّ-ب -طشس»:
يصش -دق ع -ل -ى مشش -اه -د ألشش -ب -اب أل -ث-ائ-ر ‘ ح-رأك-ه
ألسشلمي و–ّديه ÿرأطيم أŸاء وألقنابل أŸسشيلة
ل - -ل - -دم- -وع ‘ أŸسشÒأت .وه- -ي سش- -ل- -وك ع- -رف- -ت- -ه
أŸسشÒأت ‘ ب -دأي -ت -ه -ا ووظ -فت ضش -د م -ن أسش -ت-غ-ل
أ◊رأك ل -ل -ق -ي -ام ب-أاع-م-ال شش-غب وﬁاول-ة أل-دخ-ول
بالقوة وأ’حتكاك مع عناصشر أ’أمن .لكن مع مرور
أل- - -وقت ع- - -ادت أأ’م - -ور إأ ¤نصش - -اب - -ه - -ا .وصش - -ارت
أŸسشÒأت ت -ت -م Ãرأف-ق-ة أأم-ن-ي-ة ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون أأي
أخÎأق لها.
«علمته الصصÓة ،فاتني للحصصÒة» :ركوب
م -وج -ة أ◊رأك ألشش -ع -ب -ي م -ن ب -عضش أل -ذي -ن ك-ان-وأ
Óكل من
يسشخرون من ألششباب ،بل كانوأ يسشتّعدون ل أ
موأئد ألعهدة أÿامسشة؟؟؟
«ال -ف -م ق -اصص-د وال-ق-لب ف-اسص-د» :يصش-دق ع-ل-ى
وعود ألسشلطة للششعب ‘ كل مرة وبعد كل مسشÒة ‘
أن-ت-ظ-ار Œسش-ي-د أ’ل-ت-زأم وت-ه-ي-ئ-ة أ’رضش-ي-ة ل-ل-حوأر
ألوطني بحثا عن توأفق سشياسشي ﬂرج أأ’زمة.
«غابت السصبوعة وبقات الضصبوعة» :ينطبق
على حال أ÷زأئري Úألذين غاب عنهم ألششهدأء
وأÛاه- -دون أل- -وط- -ن- -ي Úألشش- -رف- -اء،وح- -اصش -ره -م
أل-ف-اسش-دون وأل-ذي-ن خ-ان-وأ ق-ي-م
ألششهدأء ودأسشوأ ›د نوفمÈ
و ⁄يأاخذوأ ‘ أ’عتبار وصشية
ألششهيد ورسشالته أÿالدة:
«اذا اسص -تشص -ه-دن-ا ح-اف-ظ-وا
على ذاكرتنا».
«قطرة على قطرة تصصÒ
غدير» ‘ :بدأيات أ◊رأك (22
فيفري) كانت أأ’عدأد قليلة ،ثم
أرت -ف -اع أأع-دأد أŸشش-ارك ،Úل-ت-ق-ع
ألهبّة ألوطنية أÛيدة أÿالدة.
وت -ت -ح ّ-ول ق -ط -رة وأح -دة ل -غ -دي -ر
جارف ’ يتوقف.
«كاŸنشصار طالع يأاكل هابط
يأاكل» :يصشدق على رجال أŸال
وأأ’ع- - -م- - -ال ورج- - -ال ألسش - -ي - -اسش - -ة
أل-ف-اسش-دي-ن أل-ذي-ن ن-ه-بوأ وسشرقوأ..
كل ششئ من أŸال إأ ¤أأ’رأضشي إأ¤
أŸؤوسشسش- -ات أل- -ع- -م -وم -ي -ة ،إأ…¤؟؟؟
وألعدألة لهم باŸرصشاد.
أامثال شصعبية أاخرى
أترك ألقارئ ألكر Ëفرصشة ألربط ب Úهذه أأ’مثال
ألششعبية ويوميات أ◊رأك ألششعبي:
«كل ط Òيلغي بلغاه» »،كل وأحد يعوم ببحره»،
«كّور وأعطي للعور»»،أللي ولد ما مات»»،ألّلي قرأه
ألذيب حافظة ألسشلوقي».
وه -ن -اك أم-ث-ل-ة أخ-رى ج-دي-رة ب-أان ت-ك-ون ب-ح-وث
بأاكملها لرسشا’ت دكتورأه منها« :هذأ لقماشش أأّدي
و’ خلّي»« ،تعلم ◊فافة ‘ رؤووسش أليتامى»« ،وطني
وطني و’ فرأشش ألقطني» »،قيسش قبل ما تغيسش»،
«إأذأ حب قمر بكمالو»« ،وأشش عندك ‘ ألنجوم إأذأ
م -ال-وأ»« ،أأنسش-ى أل-ه-م ي-نسش-اك»و»لصش-ب-ع وأح-د ◊سش
ألقصشعة».
ونختم بهذأ ألششعر ألششعبي للششاعر عبد ألرحمان
أÛذوب:
تخّلطت و’ بات تصصفى
وطلع خزها فوق ماها
رياسس على غ Òمرتبة
هم سصباب خـــــــــÓها
-اللي يحبنا نحــــــــــــــــبّوه
ونديروه على الراسس عمامة
واللي يغشصنا نغشصوه
ونرموه ‘ جهنامة

من مراسسلينا
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تقليصص فاتورة السسيÎاد والتبعية للأسسواق العاŸية
يصص - -ن - -ف ال - -دع - -م- -ال- -ذي ت- -وف- -ره ال- -دول- -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -فÓ-ح Úول-ل-راغ-ب ‘ Úزراع-ة
لق- -ب- -ال
اÙاصص- -ي- -ل ال- -كÈى م- -ن ا◊ب- -وب ،وا إ
الكب Òللمسصتثمرين على هذا النشصاط الذي
تÎج- -م- -ه ال- -زي- -ادة اÙسص- -وسص- -ة ‘ اŸسص -اح -ات
لم- -ن
اŸزروع - -ة ‘ إاسصÎات - -ي- -ج- -ي- -ة –ق- -ي- -ق ا أ
ال- -غ- -ذائ- -ي وت- -ق- -ل- -يصص ف- -ات- -ورة السص- -تÒاد ‘
الوليات الشصرقية اŸعروفة بإانتاجها الكب،Ò
ع -ل -ى غ -رار سص -ط-ي-ف ،م-ي-ل-ة ،ق-اŸة دخ-لت ه-ي
لخ -رى دائ -رة الن -ت -اج ال -ن -وع -ي ع -ل-ى غ-رار
ا أ
ولي-ة سص-ك-ي-ك-دة ال-ت-ي اخ-تصصت بإانتاج البذور
لعية العالية.
ذات النوا أ

األمن الغذائي رهان يجب كسسبه

áØ«©dG ódÉN /´Ó£à°SG
ويششتكي فÓحو الو’يات ا’ك Ìانتاجا للحبوب من
ضش -ع -ف إام -ك -ان -ي -ات ال -ت-خ-زي-ن ،ب-ع-د ح-م-ل-ة ا◊صش-اد
والدرسس لتتولّد عنها الطواب Òالطويلة التي أاقلقت
كثÒا الفÓح Úهذا اŸوسشم ،على غرار
ق -اŸة وم -ي -ل -ة ،ح -يث م -ع ان -طÓ-ق ح-م-ل-ة
ا◊صشاد والدرسس ‘ و’يات ششرق الوطن
ظهرت اششكالية تخزين ﬁاصشيل ا◊بوب
اŸتوّقع أان تفوق أارقامها هذا اŸوسشم ما
” –ق -ي -ق -ه خÓ-ل ن-ظÒات-ه-ا السش-اب-ق-ة،
ويبقى اŸششكل مطروحا ‘ العديد من
الو’يات ،اأ’مر الذي اضشطر اŸصشالح
الفÓحية لهذه ا’خÒة ‘ ،ظّل هذه
اأ’زم -ة إا ¤ن -ق -ل ا◊ب -وب إا ¤م -ن-اط-ق
أاخرى نحو الو’يات اÛاورة.
وŒري حملة ا◊صشاد والدرسس ‘
ميلة ‘ ظلّ توقعات بتحقيق ارقام
غ Òمسش -ب -وق -ة ب -أازي -د م-ن  3مÓيÚ
ق-ن-ط-ار ،ح-يث أاك-د مسش-ؤوول-و ال-غ-رف-ة
الفÓحية على أان مششكل التخزن قد
حل هذا اŸوسشم من خÓل كراء
مسشتودعات لدى اÿواصس وهو ما
سشمح باحتواء كل الكميات ،ا’ ان
التخوفات مسشتمرة ‘ هذا الششأان.
وكان ان اقدم ‘ وقت سشابق
ال- -عشش- -رات م -ن ال -ف Ó-ح Úم -ن ﬂت -ل -ف ال -ب -ل -دي -ات
اÛاورة ل -ب -ل -دي -ة الشش-ري-ع-ة ب-ت-بسش-ة ،ب-غ-ل-ق ال-ط-ري-ق
الوطني رقم  83الرابط ب Úو’يتي تبسشة وخنششلة،
أامام تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة ،باسشتخدام
شش -اح -ن -ات -ه -م اÙم -ل -ة Ãح-اصش-ي-ل ال-ق-م-ح والشش-عÒ
احتجاجا على عدم قدرة اŸؤوسشسشة اسشتقبال الكم
الهائل من البذور.
وقد عرفت هذه ا◊ركة تششّكل طابور طويل من
الششاحنات ،امتد إا ¤أانحاء بلدية بئر مقدم التي تبعد
عن بلدية الششريعة بنحو  9كيلومÎات ،وهو ما أاثار
غضشب ال -ف Ó-ح Úال -ذي -ن ي -أات -ون م -ن أام -اك -ن ب -ع-ي-دة
ويتكبدون بعد اŸسشافات وحرارة ا÷و واŸبيت ‘
العراء لبيع ﬁاصشيلهم.
وإاثر ذلك ،التقى عطاء الله مو’تي وا‹ الو’ية
ب -ف Ó-ح -ي وم -زارع -ي اŸن -ط -ق -ة ،ال -ذي-ن ن-ق-ل-وا إال-ي-ه
انششغا’تهم مركزين خاصّشة ،على طلب توف Òنقاط
الّ-ت-خ-زي-ن وت-ه-ي-ئ-ة اŸسش-الك ال-ري-فّ-ية وإامكانّية تعزيز
الّرفع من ال ّ
طاقة الكهربائيّة الريفّية با÷هة ،حيث
أافاد اŸسشؤوول ،أانّ برنا›ا يجري تنفيذه للغرضس
على مراحل ،بغية توف Òالظّروف اÓŸئمة للف ّ
ÓحÚ
ل-ت-ح-ق-ي-ق اأ’ه-داف اŸسشّ-ط-رة ،م-وصش-ي-ا ب-ال-عمل على
إاطÓق حملة –سشيسس واسشعة ‘ أاوسشاط الفÓحÚ
بالتّنسشيق مع أاعوان الغابات◊ ،ماية اŸسشاحات من
ا◊رائق.
وب -غ -رضس ت -وف Òوسش -ائ -ل ن -ق -ل ا◊ب -وب اŸن -ت -ج-ة
ب -ال -و’ي -ات الشش -رق -ي-ة ،خصشصشت وزارة ال-فÓ-ح-ة50 ،
شش- -اح -ن -ة ،م -ن أاج -ل ن -ق -ل اÙصش -ول ع 6 Èو’يات
شش -رق -ي -ة ،م -ن أاج-ل ام-تصش-اصس ال-ك-م-ي-ات ال-زائ-دة ‘
ال-و’ي-ات ال-ت-ي ت-ع-رف ضش-غ-ط-ا وت-خ-زي-ن-ها ‘ ظروف
حسش-ن-ة ب-ال-و’ي-ات ال-ت-ي ل-دي-ه-ا ط-اق-ة ت-خ-زي-ن ك-بÒة،
وبذلك إازالة تخّوف الفÓح.Ú
وقد انطلقت هذه الششاحنات ‘ العمل ،لتعزيز
النقل الÈي لتضشاف إا ¤السشكك ا◊ديدية ،الذي
ي -رب -ط ب Úال-ع-دي-د م-ن ت-ع-اون-ي-ات ا◊ب-وب وال-ب-ق-ول
ا÷افة ،مضشيفا أان الو’يات اŸعنية بهذه اÿطوة
وإاضشافة إا ¤قسشنطينة ،ميلة ،أام البواقي ،قاŸة،
تبسشة وسشوق أاهراسس.

ما ب Úميلة ،قاŸة وتبسسة
تتوقع مديرية اŸصشالح الفÓحية لو’ية ميلة ،أان
ي -ت -ج -اوز ح -ج -م ان-ت-اج اÙاصش-ي-ل ال-كÈى ‘ ح-م-ل-ة
ا◊صشاد والدرسس أاك Ìمن  3مÓيÚ
و 300أالف قنطار من ا◊بوب ،والتي سشتمسس قرابة
 115أالف هكتار يفوق إانتاج العام اŸنقضشي الذي
احتلت فيه الو’ية اŸرتبة الثالثة من حيث اإ’نتاج
وال-ت-ج-م-ي-ع ب-أاك Ìم-ن  140أال-ف ق-ن-ط-ار ،وق-د ت-وّج-ه
غالبية الفÓح Úبالو’ية اŸوسشم ا◊ا‹ إا ¤إانتاج
ال -ق -م -ح الصش -لب ،حسشب اŸصش -ال -ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،ح-يث
Œاوزت اŸسشاحة اŸزروعة منه  69أالف هكتار ،فيما
بلغت اŸسشاحة اÿاصشة بالقمح الل Úحوا‹  19أالف
ه -ك -ت-ار وت-خصش-يصس أاك Ìم-ن  22أال-ف ه-ك-ت-ار إ’نتاج
الششع ÒواŸسشاحة اŸتبقية لزراعة اÿرطال.
وينتظر أان تتّوج حملة ا◊صشاد والدرسس للموسشم
الفÓحي ا◊ا‹ بو’ية قاŸة– ،قيق إانتاج بـ 2مليون
و 786أالف و 425قنطار من ا◊بوب ،حسشبما أافادت
اŸصشالح الفÓحية بالو’ية ،على مسشاحة خصشصشت
لذات الغرضس قدرت ب 90505هكتار ،حيث Áثل
القمح الصشلب ما يقارب منها  2مليون و 121أالف
و 265ق -ن -ط -ارا م -ن ا’إن -ت -اج ال -ك-ل-ي اŸت-وق-ع خÓ-ل
اŸوسشم ا◊ا‹ .أاما ا’إنتاج اŸتوقع ‘ باقي أانواع
ا◊بوب اأ’خرى خÓل يتوزع على  381075قنطارا
ق- -م- -ح ل Úو 279180ق -ن -ط-ارا شش-ع Òو 4905قنطار
خرطال.
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حاصشدة دارسشة أاغلبها متطورة إاضشافة إا ¤تخصشيصس
م-راك-ز وه-ي-اك-ل ال-ت-ج-م-ي-ع الÓ-زم-ة م-ن ق-ب-ل ت-عاونية
ا◊ب -وب وال -ب -ق -ول ا÷اف -ة ال -ت-ي ق-امت ب-ت-ج-ه-ي-ز م-ا
›موعه  14نقطة وهيكل بقدرة تخزين نظرية بـ900
أالف قنطار.
كما تعرف و’ية تبسشة اسشتعدادات حثيثة تباششرها
ال ّسش -ل -ط -ات اÙل ّ-ي -ة’ ،سش-تÓ-م اÙصش-ول الّ-زراع-ي
ال -وف Òم -ن م -ادت ّ-ي ال -ق -م -ح والّشش-ع Òوت-وف Òم-راك-ز
ال ّ-ت-خ-زي-ن اÓŸئ-م-ة ل-ل-غ-رضس ،ك-م-ا ّ” اّت-خ-اذ ج-م-ي-ع

ا’ح-ت-ي-اط-ات الÓّ-زم-ة ب-إاضش-اف-ة فضش-اءات ت-خزين
ج-دي-دة تسش-ت-ج-يب ل-لّشش-روط اŸط-ل-وب-ة ،ب-ب-ل-دي-ات
«ال- -ك -وي -ف ،ال -ع -ق -ل -ة ،ال -ع -وي -ن -ات ،اŸاء اأ’ب -يضس،
ا◊ّم-ام-ات» ب-ه-دف ت-خ-ف-ي-ف الّضش-غ-ط ع-لى الفّÓح
وتيسش Òالعملّية  ،حيث حققت الو’ية برسشم اŸوسشم
ي ا◊ا‹ ،انتاج فاق  1.9مليون قنطار من
الفÓح ّ
القمح ال ّصشلب ذي النّوعية ا÷ّيدة ،وأازيد من 900أالف
قنطار من ماّدة الشّشع ،Òبنسشبة تفوق الثّÓث مّرات
قياسشا باŸوسشم الفارط.
اŸسش-اح-ة اŸزروع-ة ب-و’ي-ة ت-بسش-ة ،ت-ق-در ب-ح-وا‹
 110آا’ف هكتار ،منها  56أالف هكتار من القمح
الصشلب ،و 50أالف هكتار من الششع ،Òوحوا‹  4اآ’ف
هكتار من القمح الل ،Úكما وفرت مديرية اŸصشالح
الفÓحية للو’ية كافة ا’مكانيات اŸادية والبششرية
إ’‚اح اŸوسشم ا◊ا‹ للحصشاد والدرسس على غرار
آا’ت ومعدات ا◊صشاد واليد العاملة على مسشتوى
كافة اŸناطق التي انطلقت بها العملية خاصشة منها
اŸنطقة ا÷نوبية ،فضش Óعلى أاكياسس ونقاط Œميع
اÙاصشيل.

وليات ناشسئة ‘ اŸنتوج ..سسكيكدة
والطارف
توّقعت مصشالح مديرية الفÓحة بسشكيكدة– ،قيق
إان- -ت- -اج م -ن ا◊ب -وب يصش -ل إا 755292 ¤ق-ن-طار عند
اختتام حملة ا◊صشاد والدرسس ،وذلك بتوّقع انتاج
 590أالف قنطار من القمح الصشلب Ãردود  22قنطارا
‘ الهكتار ،وانتاج اك Ìمن  58الف قنطار من القمح
اللÃ ،Úردود وصشل ا 20 ¤قنطارا ‘ الهكتار ،اما
الششع Òفيصشل ا’نتاج ا 100 ¤الف قنطار Ãردود 19
قنطارا ‘ الهكتار ،واÿرطال بأاك Ìمن  7قناط،Ò
مع تسشجيل مردود ‘ الهكتار بـ 12قنطارا.
ويعّد اإ’نتاج للموسشم ا÷اري مرتفعا إا ¤حّد ما،
حسشب ذات اŸصش -ادر ،ن -ظ -را ل-ل-مسش-اح-ة اّıصش-صش-ة
لزراعة ا◊بوب Ãختلف أانواعها هذه السشنة ،والتي
تقّدر بـ 35600هكتار ،مع تخصشيصس مسشاحة 26822
هكتار للقمح الصشلب 2913 ،هكتار للقمح الل5224 ،Ú
ل -لشش-ع ،Òو 641ل -ل -خ -رط -ال ،وق -د ّ” ات -خ-اد ت-دابÒ
وإاج-راءات ع-م-ل-ي-ة واسش-ع-ة ،وإام-ك-ان-ات ت-ق-نية ومادية
كبÒة ،إا ¤جانب التأاط Òالتقني والبششري اŸتابع
للحملة ،وخ ّصشصشت Ãناسشبة مباششرة انطÓق حملة
ا◊صشاد والدرسس ،التي سشتدوم قرابة ششهر كامل09 ،
نقاط على اŸسشتوى الو’ئي ،وذلك من أاجل Œميع
وت- -خ- -زي- -ن م- -ن- -ت- -وج ا◊ب- -وب ‘ أاحسش- -ن ال -ظ -روف،
وبالتزامن مع ذلك قامت بتوف 133 Òآالة حاصشدة
ودارسشة ،من بينها  28تابعة لتعاونية ا◊بوب والبقول
ا÷افة ‘ ،الوقت الذي يتوّقع فيه تخزين  500أالف
ق- -ن- -ط- -ار م -ن ا◊ب -وب ،وّ” ‘ إاط -ار ه -ذه ا◊م -ل -ة،
تنصشيب ÷نة و’ئية تضشم ﬂتلف الفاعل ÚاŸعنيÚ
بششعبة ا◊بوب تسشهر على متابعة العملية.
تعرف ششعبة ا◊بوب بسشكيكدة رغم أانها تختصس ‘
انتاج بذور ا◊بوب –سشنا مسشتمرا ،وحسشب مصشادر

م -ن م -دي -ري -ة اŸصش -ال -ح ال -ف Ó-ح-ي-ة ،ف-إان-ه م-ن أاصش-ل
اŸسشاحة اإ’جمالية اıصشصشة إ’نتاج ا◊بوب بو’ية
” تخصشيصس أاك Ìمن  35الف هكتار إ’نتاج
سشكيكدة ّ
ال-ب-ذور ،ي-ع-م-ل ع-ل-ى اإن-ت-اجها  70فÓ-ح-ا وه-ي م-يزة
تختصس بها و’ية سشكيكدة على مسشتوى ششرق البÓد،
حيث تقوم بتموين اك Ìمن  15و’ية ع Èالوطن بهذه
ا◊بوب.
ك-م-ا ت-ت-وق-ع اŸصش-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ب-و’ي-ة ال-طارف،
إانتاج تشش Òإا ¤ما يقارب  610أالف قنطار ،على
مسش -اح -ة خصشصشت ل -ه -ذه الشش -ع -ب-ة ال-فÓ-ح-ي-ة 26500
هكتار ،منها  22األف هكتار قمح صشلب و 3500هكتار
ششع Òوالباقي للقمح الل ،Úوإ’‚اح عملية ا◊صشاد
وال- -درسس ” ،تسش -خ 50Òح -اصش-دة دارسش-ة ﬂصشصش-ة
ضشمن هذه ا◊ملة ” أايضشا توف 5 Òنقاط للجمع
والتخزين ع Èالو’ية بقدرة تصشل إا 205 ¤آا’ف
قنطار زيادة على ﬂزن جديد بسشعة  500أالف قنطار
” إا‚ازه ببلدية ششبيطة ﬂتار،
وك -ذا إا‚از مسش -ت -ودع ج -دي -د ﬂصشصس Ÿن -ت -ج -ي
بوحجار موجه لتعزيز قدرات التخزين وفقا لذلت
اŸصشادر.
وذكرت اŸصشالح الفÓحية ‘ ذات السشياق ،أانه
يتوقع تسشجيل مردود بـ 25قنطار ‘ الهكتار ،واإ’نتاج
م -رشش -ح ل -ل -زي -ادة م-ق-ارن-ة ب-اŸوسش-م اأ’خ Òال-ذي ”
خÓله –قيق ﬁصشول بأاك Ìمن  514الف قنطار،
ومن اأهم العوامل التي أاسشهمت ‘ –سشن اŸردود
ال -ف Ó-ح -ي ت -ع -دد ا◊م Ó-ت ال -ت -حسش-يسش-ي-ة واإ’رشش-اد
الفÓحي ،وكذا عمليات اŸعا÷ة النباتية وتسشميد
تربة اŸسشاحات اŸزروعة.

ﬁاولت مشسّجعة بجيجل
بالرغم من اأن و’ية جيجل ،ليسشت من الو’يات
اŸتخصشصشة ‘ زراعة ا◊بوب ،إا’ أانها عرفت هذا
اŸوسشم قفزة كبÒة ‘ هذه الششعبة Ãسشاحة تقدر
 1512هكتار وÃردود Áكن أان يتعدى  30قنطارا ‘
الهكتار ،وتوقع انتاج اك Ìمن  45الف قنطار ‘
الهكتار من ا◊بوب ‘ مقدمتها القمح الصشلب .وقد
” تخصشيصس من ب ÚاŸسشاحة الكلية للحبوب162 ،
ّ
هكتار إ’نتاج الششع ،Òالذي يصشل مردود الهكتار ا¤
 20قنطارا ،اأي بتوقع انتاج يصشل ا ¤اك Ìمن 03
ا’ف قنطار ،زيادة على تخصشيصس مسشاحة للبقوليات،
من العدسس ،ا◊مصس ،والفول ،بـ 450هكتار.
وقد سشاهمت ﬂتلف التسشهيÓت اŸقدمة خÓل
هذا اŸوسشم الفÓحي ،لفائدة فÓحي هذه الششعبة
بجيجل ،من رفع اŸسشاحات اŸزروعة بالبقوليات
وا◊بوب ،مقارنة باŸوسشم الفÓحي اŸاضشي ،وهذا
بفضشل مزايا قرضس الرفيق ع 05 Èبلديات أاغلبها
ب -ا÷ه -ة الشش -رق -ي -ة م -ن ال -و’ي -ة ،ع-ل-ى غ-رار سش-ي-دي
م -ع -روف ،ق-اوسس ،ج-ي-م-ل-ة ،اŸي-ل-ي-ة ،سش-ط-ارة ،حسشب
اإفادة مديرية اŸصشالح الفÓحية بالو’ية ،وجديد
اŸوسشم الفÓحي امكانية اسشتفادة فÓحي الو’ية من
 03حاصشدات جديدة Ÿباششرة عملية ا◊صشاد التي
سشتنطلق ‘ اأ’يام القليلة اŸقبلة
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مطالبون بتموين اŸواطن باŸواد الواسسعة ا’سستهÓك

 1079تاجـ ـ ـر معن ـ ـي باŸداومة
يومـ ـ ـي العيـ ـ ـد بتيب ـ ـ ـازة

كشس -ف مصس -درن -ا م -ن م -دي -ري -ة ال -ت -ج-ارة
ل -و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ع-ن Œن-ي-د  1079ت-اج-را ‘
ﬂتلف التخصسصسات لضسمان اŸداومة يومي
’ضسحى اŸبارك لهذه السسنة مع ضسمان
عيد ا أ
عمليات التموين بالوقود والدقيق وا◊ليب
وﬂتلف اŸواد ذات ا’سستهÓك الواسسع.

تيبازة :علي ملزي

وف -ي ذات السض -ي -اق ،ف -ق-د اشض-ار ال-م-ك-ل-ف
با’عÓم على مسضتوى المديرية الو’ئية
ل-ل-ت-ج-ارة ح-م-زة زع-م-يشس ال-ى ت-ج-ن-يد 62
ب -ال-م-ائ-ة م-ن م-ج-م-وع ال-ت-ج-ار ال-نشض-ط-ي-ن
بالو’ية و المقدر عددهم بـ  1730تاجرا
مقابل  3539تاجر مسضج Óلدى المركز
ال -وط -ن-ي ل-لسض-ج-ل ال-ت-ج-اري ب-ال-و’ي-ة ف-ي
مختلف النشضاطات ،مع ا’شضارة الى كون
 1015تاجرا من هؤو’ء متخصضصضون في
ال- -م- -واد ال -غ -ذائ -ي -ة وال -خضض -ر وال -ف -واك -ه

والعديد من هؤو’ء يسضوق مادة الخبز التي
تعتبر أاسضاسضية وذات إاسضتهÓك واسضع وتمّ
تسضخير  668منهم بنسضبة  66بالمائة ،كما
أاشض- -ار م- -ح- -دث- -ن- -ا أايضض- -ا ال- -ى ك -ون ع -دد
الخبازين المجندين هذه السضنة بلغ 103
خباز من بين  122خبازا مسضج Óبالو’ية
بما يعادل  81بالمائة منهم ،في حين يعنى
 305ت-اج-را مسض-خ-را ب-نشض-اط-ات م-ختلفة
أاخرى من بين  589تاجرا مسضج Óبهذه
الصضفة بما يعادل نسضبة  52بالمائة ،مع
ا’شضارة أايضضا الى تجنيد مطحنتين

وملبنت Úتنشسط بالو’ية.
أام -ا ع -ن ال -وسض -ائ -ل ال -بشض -ري -ة ال -مسض-خ-رة
لضضمان سضيرورة أاحسضن لهذه العملية فقد

كشض -ف م -ح -دث -ن -ا ع -ن ت -ج -ن-ي-د  82عونا
مشض-ك-لين لـ 38ف-رق-ة م-ي-دان-ي-ة يؤوطرها 6
أاعوان على مسضتوى المفتشضيات الجهوية
وع- -ون واح -د ع -ل -ى مسض -ت -وى ال -م -دي -ري -ة
الو’ئية ،فيما سضينتشضر  75عونا بالميدان
ع -ب -ر ك -اف-ة ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة وع-ل-ى م-دار
يومين ،وأاّكد مصضدرنا من مديرية التجارة
أايضض -ا ال-ى أاّن ال-ت-ج-ار أاصض-ب-ح-وا ي-م-ت-ث-ل-ون
ح-ال-ي-ا ’ج-راءات ال-م-داوم-ة ب-ال-ن-ظ-ر ال-ى
خ-وف-ه-م م-ن ت-عّ-رضض-ه-م ل-ع-ق-وب-ات صضارمة
واردة ب -ال-ق-ان-ون  13/06ال -م -ؤورخ ف-ي 23
جويلية  2013والمتعلق بشضروط ممارسضة
جل آاية
اأ’نشضطة التجارية بحيث لم تسض ّ
مخالفة تذكر خÓل فترات المداومة لعيد
الفطر أاو عيد اأ’ضضحى على مدار سضنوات
خلت.

غلق اÙاجر  12ببلدية تÈكانÚ

العمال بدون أاجور وورششات البناء وتهيئة الطرقات معطلة

’زالت م -ت -اعب ع -م -ال اÙاج -ر ب-ب-ل-دي-ة
تÈكان Úتث Òقلق ا÷ميع Ãا فيهم أاصسحاب
اŸؤوسسسس-ات اÙج-ري-ة ال-ذي-ن صس-اروا مهّددين
بالتوقف الكامل عن النشساط ،إان  ⁄تتخذ
إاج -راءات ع -م -ل-ي-ة ل-ت-ف-ادي ال-وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي
ي -ت -خ -ب -ط ف -ي-ه-ا ا÷م-ي-ع ب-ع-د إاق-دام السس-ك-ان
وب -عضض الشس -ب -اب ب -غ -ل -ق اŸداخ -ل وال -ط -ري-ق
الرئيسسي بذات الناحية.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

الوضضعية التي عايناها صضارت أاكثر تعقيدا
بهذه المؤوسضسضات المحجرية البالغ عددها
 12مؤوسضسضة مختصضة في انتاج الحصضى
بكل أانواعه ومادة الرمل التي تحتاجها
عدة و’يات إ’نجاز الطرقات وورشضات
ال- -ب- -ن- -اء ال- -ع- -م -وم -ي -ة وال -خ -اصض -ة ،حسضب
تصض -ري -ح -ات أاصض -ح -اب الشض-اح-ن-ات ب-ع-ي-ن
المكان .الشضلل الذي م ّسس هذه المحاجر
الواقعة بالسضلسضة الجبلية لجبال تمولقة
وأاو’د علي أاثار القلق بعد إاقدام السضكان
ومجموعات من الشضباب على غلق هذه
المحاجر وتوقيف نشضاطها بسضبب حالة
الطريق المتدهورة الرابطة بين مداشضر
أاو’د ع -ل -ي وم -ح -ط-ة ال-خ-دم-ات ال-ت-اب-ع-ة
ل-ن-اف-ط-ال ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ط-ري-ق السض-ي-ار

شضرق ـ غرب .ناهيك عن ما تخلف هذه
الشض -اح -ن -ات م -ن ال -غ -ب -ار ال -مضض-ر لصض-ح-ة
ال -م -واط -ن -ي-ن ،خ-اصض-ة اأ’ط-ف-ال والشض-ي-وخ
المصضابين بحا’ت ضضيق التنفسس والربو
وأاع -راضس أاخ -رى ط -ال -م -ا اشض -ت -ك-ى م-ن-ه-ا
السضكان الذين كانت لهم إاحتجاجات في
وقت سضابق ،غير أان هذه المرة ـ حسضب
قول السضكان ـ سضتكون طويلة اأ’مد بعد
تسض -ب -بت إاح -دى ال -م -رك -ب -ات ف-ي م-ق-ل أان
سض -ك -ان ال -ن -اح -ي-ة ،م-م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-غ-ل-ق-ون
المسضلك بالمتارسس واأ’حجار في إاشضارة
إال-ى ت-وق-ي-ف نشض-اط ه-ذه ال-م-ح-اج-ر ال-تي
أاصضبحت مشضلولة لحّد السضاعة رغم تدخل
رئيسضة الدائرة بالنيابة في جلسضة ضضمت
ممثلي السضكان وأاصضحاب المحاجر الذين
اتفقوا في محضضر اجتماع صضلح انتهى
بإاسضتجابة رؤوسضاء  8مؤوسضسضات ،فيما رفضس
 4آاخ -ر دف -ع مسض -ت -ح -ق -ات إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة
المسضلك الذي تسضبب في إاتÓفه هؤو’ء
جراء الحمولة الزائدة وما نتجم عنه من
غبار مضضر لصضحة السضكان المتضضررين،
حسضب م- -ا أاك- -دت- -ه ل- -ن- -ا رئ -يسض -ة ال -دائ -رة
ب -حضض -ور رئ -يسس ب-ل-دي-ة ب-ل-دي-ة ت-ب-رك-ان-ي-ن

وأاعضضاء مجلسضه.
هذه الوضضعية المأاسضوية أاضضررت بالعمال
ال -ذي -ن م -ازال -وا م -ن أاج-ور ،ب-ع-دم-ا ت-ع-ذر
ع -ل -ي -ه -م أاخ -ذ مسض -ت -ح -اق -ت -ه -م م -ع ع -ي -د
اأ’ضضحى المبارك .وأامام هذه الظروف
والغموضس الذي يخيم على وضضعية نشضاط
هذه المؤوسضسضات ،يناشضد العمال الجهات
ال-م-ع-ن-ي-ة والسض-ك-ان ب-ت-ف-ه-م أاوضض-اع-ه-م مع
ت- -ن- -ف -ي -ذ اإ’ج -راءات ال -ت -ي ت -رتب ع -ن -ه -ا
اإ’ج -ت -م -اع اأ’خ -ي -ر ،وط -ال -ب -ي -ن السض -ك -ان
ب-ال-ت-ع-ق-ل ووضض-ع مصض-ل-ح-ة ال-ع-م-ال ال-ذي-ن
ينحدرون من بقعة أاو’د علي والمداشضر
المجاورة لها وكذا مناطق بلدية تبركانين
التي تعّد هذه المحاجر بالنسضبة لها الرئة
ال- -وح- -ي- -د ف- -ي ال- -تشض- -غ- -ي- -ل وكسضب ق- -وت
ع- -ائÓ- -ت- -ه- -م .وم- -ن ن- -اح -ي -ة أاخ -رى ف -إان
اسضتمرار هذه الؤوسضسضات المغلوقة يهّدد
ت-وق-ف ال-ورشض-ات ال-خ-اصض-ة ب-ال-بناء وتهيئة
ال-ط-رق-ات ب-ع-دة و’ي-ات ال-ت-ي ت-ت-م-ون من
محاجر تبركانين ،ومن جانب آاخر قد
يفتح الباب أامام أاصضحاب هذه المؤوسضسضات
بمغادرة المنطقة وهو ما ينعكسس سضلبا
على معيشضة سضكان أاو’د علي.

إاعادة تقييم مشساريع التنمية اÙلية بالشسراقة:

لجال
التدقيق ‘ ا÷دوى التكلفة وا آ
’دارية
ال-ت-ق-ى ال-وا‹ اŸن-ت-دب Ÿق-اطعة ا إ
لشس -راق -ة السس -ي -د اسس -م -اع -ي -ل ﬁم -د رف -ق-ة
اللجان التقنية لبلديات اŸقاطعة من أاجل
دراسسة ﬂتلف اŸشساريع التنموية ا›ÈŸة
وكذا معرفة مدى تقدمها ‘ اŸيدان.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

وت -ن -اول ال -ل -ق -اء ا’ج -ت -م-اع ال-ذي حضض-ره
رؤوسض- -اء ال- -م -ج -السس الشض -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة
والمصضالح التقنية والمالية ورئيسس القسضم
الفرعي اأ’شضغال العمومية
وموارد المائية ،تقييم المشضاريع التنموية
ال -ت-ي اسض-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ب-ل-دي-ات م-ق-اط-ع-ة
شضراقة أاهمها المشضاريع المسضجلة ضضمن
م -خ -ط -ط ال -ب -ل-دي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،والصض-ن-دوق
المشضترك للجماعات المحلية ،حيث شضّدد
ال -وال -ي ال -م -ن -ت -دب ع -ل -ى اأن ال -م -ق-اط-ع-ة
اإ’داري -ة الشض-راق-ة ت-ع-م-ل وب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
مصضالح البلديات وتحت إاشضراف مصضالح
ال -و’ي -ة ع -ل-ى ت-ط-ه-ي-ر م-دون-ة ال-مشض-اري-ع
التنموية وذلك بإالغاء وغلق البرامج التي
لم تنطلق في ا’نجاز و المسضجلة مند
سضنوات قبل سضنة  2017واقفال البرامج
المنتهية ،بعد أان أاسضفرت عملية التطهير
على إالغاء وغلق  436برنامج من اإجمالي
 765ب-رن-ام-ج ب-قسض-م ال-ف-رع-ي ال-ت-ج-ه-ي-ز
العمومي ،بينما تّم تسضجيل  198برنامج
ج - -دي - -د واإ’ب - -ق- -اء ع- -ل- -ى  329برنامج
المنطلقة في التجسضيد ،ليصضبح اإجمالي
البرامج المسضجلة بالميزانيات اإ’ضضافية
لسض -ن-ة  2019ال-ب-ل-دي-ات ال-م-ق-اطعة بـ526
برنامج.
ب -ل -دي -ات م-ق-اط-ع-ة شض-راق-ة تسض-ت-ف-ي-د م-ن
ال-ب-رام-ج ال-مسض-ج-ل-ة ب-م-ي-زان-ي-ة اإ’ضض-اف-ية
وفيما يخ ّصس البرامج المسضجلة بميزانية
اإ’ضضافية للبلديات مقسضمة على بلديات
ال-م-ق-اط-ع-ة ف-ق-د سض-ج-لت ب-ل-دي-ة الشضراقة
إالغاء وغلق  260برنامج من إاجمالي 365
وتسضجيل  74برنامجا جديد

واإ’بقاء على  105برنامج المنطلقة في
التجديد ليصضبح عدد البرامج المسضجلة
ب-م-ي-زان-ي-ة اإ’ضض-اف-ي-ة ل-ل-ب-لدية لسضنة 2019
 179برنامج،
وب-ال-نسض-ب-ة ل-ب-ل-دي-ة دال-ي إاب-راه-ي-م فقد تّم
اإلغاء وغلق  75برنامجا من إاجمالي 120
وتسض-ج-ي-ل  30ب-رن-ام-ج-ا ج-دي-دا وا’بقاء
على  45برنامجا المنطلقة في التجسضيد
ليصضبح عدد البرامج المسضجلة بميزانية
اإ’ضضافية للبلدية لسضنة  75 2019برنامج،
وفي بلدية عين البنيان تم إالغاء وغلق 32
ب -رن-ام-ج م-ن إاج-م-ال-ي  113وتسض-ج-يل 31
برنامج جديد وا’بقاء على  81برنامجا
ال -م -ن -ط-ل-ق-ة ف-ي ال-ت-جسض-ي-د ل-يصض-ب-ح ع-دد
ال-ب-رام-ج ال-مسض-ج-ل-ة ب-م-ي-زان-ي-ة اإ’ضض-اف-ية
ل-ل-ب-ل-دي-ة لسض-نة  112 2019ب-رن-ام-ج ،اما
بالنسضبة لبلدية أاو’د فايت فقد تّم إالغاء
وغ -ل -ق  51ب -رن -ام -ج م -ن إاج -م -ال -ي 104
وتسضجيل  33برنامجا جديد وا’بقاء على
 53ب-رن-ام-ج-ا ال-م-ن-ط-ل-ق-ة ف-ي ال-ت-جسض-يد
ليصضبح عدد البرامج المسضجلة بميزانية
اإ’ضضافية للبلدية لسضنة  86 2019برنامج،
وبلدية حمامات اغلق  18برنامجا من
إاجمالي  63وتسضجيل  29برنامجا جديدا
وا’بقاء على  45برنامجا المنطلقة في
التجسضيد ليصضبح عدد البرامج المسضجلة
بميزانية اإ’ضضافية للبلدية لسضنة  2019هو
 74برنامجا.
هدا اإ’جراء يسضتنتج عنه دفع وتحكم في
تسض-ي-ي-ر إان-ج-از ال-مشض-اري-ع ال-مسض-ج-ل-ة ك-م-ا
سض -ي -ع -ط -ي دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ف-ي ب-عث ال-ت-وازن
التنموي وسضط جميع المجمعات السضكنية
ال- -ك -ب -رى ل -ل -ب -ل -دي -ات وت -حسض -ي -ن ا’ط -ار
ال -م-ع-يشض-ي ل-ل-م-واط-ن .ك-م-ا ي-دع-و رؤوسض-اء
ال-م-ج-السس الشض-ع-ب-ي-ة إال-ى م-ت-اب-ع-ة صضارمة
للمشضاريع المقّررة حتى ’ تراجع في كل
مرة.

النفايات اŸنزلية تغزو أاحياء بلديات العاصسمة

صشحة اŸواطن معرضشة للخطر يوميا
ا◊شسرات الضسارة تنشسر بداخل اŸنازل

إا’ متى يبقى مشسكل النفايات قائما؟ صسرخة
أاطلقها مواطنو العاصسمة ع Èعدد من البلديات،
ظاهرة ﬂيفة  ⁄تسستثن أاي واحدة منها حتى
أاكÈها وارقأاها وأاغناها ،بلدية القبة ،ا÷زائر
الوسسطى الدار البيضساء باب الزوار حسس Úداي،
شس -راق -ة ،أاو’د ف -ايت ،وغÒه -ا م -ن ال -ت -ي تشس-ك-ل
واجهة عاصسمة البÓد واŸرآاة العاكسسة ÷مالها.

ا÷زائر :آاسسيا مني

بلدية القبة هي من بين البلديات التي تعاني من
مشض-ك-ل ان-تشض-ار ال-ن-ف-اي-ات ع-ب-ر ع-دد م-ن ال-ن-ق-اط،
تسضببت في ظهور حشضرات ضضارة وخطيرة ،باتت
محل إازعاج كبير للسضكان الذين عبروا في تصضريح
لـ»الشضعب» ،عن أاسضفهم الشضديد للحالة المأاسضاوية
التي آالت إاليها أاحيائهم المنتسضبة إالى أاحد أارقي
بلديات العاصضمة.
وليسس بالبعيد عن بلدية القبة ،تعيشس بلدية بئر
خادم خÓل على وقع اإ’نتشضار الرهيب للنفايات،
حيث تعرف أاحياءها تدهورا كبيرا لحالة المحيط
يحدث هذا بالرغم من العناية الخاصضة التي توليها
السضلطات العمومية حيث تسضجل المنطقة تجمعا
ره -ي -ب -ا ل -ل -حشض -رات «ال -ب -ع-وضس» و»ال-ذب-اب» ج-ع-ل
السضكان يطالبون السضلطات المحلية بتوسضيع عملية
ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات ودع-م-ه-ا ب-ف-رق إاضض-اف-ي-ة م-ن أاجل
ال-ت-م-ك-ن م-ن إازال-ة ال-ك-م ال-ه-ائ-ل م-ن-ه-ا وال-ت-خّ-ل-صس
النهائي من تداعياتها.
سضكان بلدية أاو’د فايت عبروا بدورهم عن أاسضفهم
لهذه الظاهرة التي تعرفها معظم أاحياء العاصضمة
دون سضواها بما فيها بلديتهم التي تسضجل عدة
ن- -ق- -اط سض- -وداء ف- -ي ظ ّ-ل غ -ي -اب ح -اوي -ات ل -رم -ي
النفايات ،حيث يضضطر سضكان اأ’حياء الى وضضعها
ع -ل -ى اأ’رضس ل -تصض -ب -ح ب -ذلك فضض -اء م-ف-ت-وح-ا ل-ه-ا
ومختلف الحيوانات الضضالة التي تزيد من تبعثرها
بالمحيط.
وفي هذا الصضدد ،تسضاءل العديد منهم عن سضبب

انتشضارها بهذا الكم الملفت ،خاصضة وأانها تسضئ
بشضكل كبير الى المنظر الجمالي لهذه المناطق
م-ع-رب-ي-ن ع-ن أام-ل-ه-م ف-ي اح-ت-واء ال-وضض-ع وتسض-ط-ير
إاسضتراتجية محكمة من شضأانها القضضاء عليها نهائيا
.

كارثة بحي عمارة بالشسراقة
ب -ل -دي -ة الشض -راق -ة وبضض-ب-ط ب-ح-ي ع-م-ارة سض-ج-ل-ن-ا
تراكما كبيرا للنفايات بسضبب عدم رفع النفايات
المنزلية من طرف الموؤسضسضة المكلفة بذلك ،ما
تسض -بب ف -ي ان -تشض -اره-ا ال-ره-يب وم-ن ه-ذا ال-ب-اب
يطالبون بضضرورة اتخاذ ا’إجراءات الضضرورية من
اأجل التقليل منها مع تنصضيب حاويات خاصضة
باحتوائها.
وفي هذا ا’إطار ،اأعرب عدد من سضكان الشضراقة
ع -ن ام -ت-ع-اضض-ه-م ل-ه-ذه ال-وضض-ع-ي-ة ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه-م
يجدون صضعوبة في النوم بسضبب ا’إنتشضار الكبير
للحشضرات بسضبب النفايات ،ما يضضطرهم الى غلق
النوافذ مبكرا متسضببة في ذلك في اإرتفاع درجات
الحرارة خاصضة.
ب -ل-دي-ة ال-ج-زائ-ر ال-وسض-ط-ى ه-ي ا’أخ-رى ت-ع-رف
انتشضار النفايات عبر عدد من طرقاتها الثانوية
اإن غ -ابت ف -ي شض -وارع -ه -ا ال -رئ -يسض -ة ،اإ’ اأن ع-دد
’باأسس منها يشضهد انتشضارا كبيرا لها جعلها تسضيء
بشضكل كبير الى جمال العاصضمة البيضضاء.
ولعل من بين ا’أهداف التي يرجو المواطنون
ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا م-ن ق-ب-ل ال-م-جالسس البلدية والمصضالح
ال-خ-اصض-ة ب-ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات ه-ي ت-جسض-ي-د حمÓت
تحسضيسضية لفائدة السضكان ،من اأجل ترسضيخ لديهم
ثقافة رمي النفايات وما على السضكان يوؤكدون في
ظ ّ-ل ك -ل ا’إج -راءات ال -م -ت -اح -ة م-ن ط-رف ب-عضس
المجالسس ،للقضضاء على النفايات ،احترام توقيت
رمي الفضضÓت داخل هذه الحاويات وهذا حتى
نتمكن جميعا من المشضاركة في القضضاء على هذه
الظاهرة السضلبية.
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Óصشالة وعبق ألتاريخ
لذيذة ،غ Òمكلّفة ،ترمز ل أ

حلوى اÙقن أاو السستقÓل سسلطان اŸوائد األوراسسية ‘ األفراح
لضشحى
لصشالة وألنتماء ع Èألعصشور له مكانته ‘ عيد أ أ
موروث أ أ

لج-دأد،
لورأسش-ي-ة ع-ل-ى ب-عضض أل-ع-ادأت وأل-ت-ق-ال-ي-د أŸت-وأرث-ة ع-ن أ أ
–اف -ظ أل -ع-ائÓ-ت أ أ
لضشحى،
خاصشة ما يتعّلق منها باŸناسشبات ألدينية أŸقدسشة على غرأر عيدي ألفطر وأ أ
معتÈة أن هذأ أŸوروث ينمّ عن أصشالة وهوية وأنتماء ل Áكن ألتنازل عنه ‘ كل
ألظروف .فرغم ألنتششار ألكب Òلصشناعة ﬂتلف أنوأع أ◊لويات ألعصشرية ،ل تزأل
لورأسض تبدع بأاناملها ‘ صشناعة حلوى «أÙقن» أو أŸعروفة بقاطو ألسشتقÓل.
حرأئر أ أ
«ألششعب» توقفت عند هذأ أŸوروث وتنقل أدق تفاصشيله ع Èصشفحة «صشيفيات» Ãناسشبة
لضشحى أŸبارك.
عيد أ أ
باتنة :حمزة Ÿوششي
سسمي «قاطو اÙقن» بقاطو السستقلل نظرا
ل- -رم -زي -ت -ه ال -ك -بÒة ال -ت -ي ي -ح -م -ل -ه -ا ‘ ق -ل -وب
ا÷زائري ،Úحيث يقال إانه من أاو ¤ا◊لويات
التي صسنعتها النسساء ا÷زائريات مباشسرة بعد
السستقلل للحتفال با◊رية واإلنعتاق.
رغم الغزو الكبŸ Òئات األنواع من ا◊لويات
اıت -ل -ف -ة األشس -ك -ال واألح-ج-ام وال-ذوق ،إال أان
العائلت الشسرقية خاصسة بوليات باتنة ،خنشسلة،
أام ال- -ب- -واق- -ي ،سس- -وق أاه- -راسس وغÒه -ا ،ت -فضس -ل
ال -ت -مسسك ب -ه -ذه ال-ع-ادة األصس-ي-ل-ة اŸت-وارث-ة ع-ن
األج -داد ل -لح -ت -ف-ال ب-ع-ي-د األضس-ح-ى اŸب-ارك،
وصس-ن-اع-ة ا◊ل-وي-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ي-تصسدرها
«قاطو الكروكي» أاو «اÙقن» أاو السستقلل كما
يحلو لكل عائلة تسسميته.

صسمد ‘ مواجهة ا◊لويات اŸعاصسرة

من منا ل يحب هذه ا◊لوى التي تزيد اŸائدة
خلل مواسسم األفراح واألعياد ،فهي موجودة ‘
أاغلب البيوت ا÷زائرية ،خاصسة بباتنة ..ترمز
ل-ل-ح-ري-ة ،األن-ف-ة وال-ت-اري-خ .ه-ي ح-ل-وى خ-ف-ي-فة،
سسهلة التحضس Òوغ Òمكلفة تقدم مع القهوة،
ا◊ليب ،والشساي ،حسسبما أافادت به اÿالة نعيمة
‘ تصسريح لـ»الشسعب» ،مبدية حرصسا على هذا
الطبق ا◊اضسر ‘ كل مناسسبة أاو فرح خاصسة
عيد األضسحى.
رغم أان عيد األضسحى ّ ﬂصسصس لشسعÒة دينية
ع -ظ -ي -م -ة وه-ي ال-ن-ح-ر ،ون-ظ-را ل-غ-لء اŸع-يشس-ة
ومصس- -اري -ف ال -دخ -ول الج -ت -م -اع -ي وال -ع -ط -ل -ة
الصسيفية‚ ،د األسسر ا÷زائرية حريصسة على
التقليل من صسناعة ا◊لويات حتى أان هناك من
ل تصس-ن-ع-ه-ا ب-ت-ات-ا ،ك-ون ال-ع-ي-د ﬂصسصس ل-ت-ن-اول

اللحم والسستمتاع بطهي ﬂتلف األطباق التي
يكون فيها اللحم مادة رئيسسية.
لكن الكث Òمن العائلت ل تتخلى عن حلوى
اÙقن على غرار اŸقرود وحلويات تقليدية ل
تزال –تفظ Ãكانتها اŸرموقة وسسط اŸائدة
األوراسسية الÌية بأاطباق الكسسكسسي الشسخشسوخة
والبوزلوف والدوارة.
أاكدت أÿالة نعيمة التي وجدناها منهمكة
ب -أاح -د أاسس -واق ب -ات-ن-ة الشس-ع-ب-ي-ة ‘ اق-ت-ن-اء ل-وازم
صس-ن-اع-ة ح-ل-وى ال-ك-روك-ي واŸق-رود ،أان ال-ت-طّور
ال- -ك -ب Òا◊اصس -ل ‘ ع -ا ⁄ا◊ل -وي -ات وت -ن -افسس
ﬂتلف القنوات ا÷زائرية على تقد Ëأاحدث
الوصسفات
بتحضسÒها⁄ ،
ي - - -ؤوث - - -ر ه- - -ذا
الزخم
العصسري
والتصسا‹،
ع- -ل- -ى م -ك -ان -ة
اÙق -ن ال-ذي
راف- - -ق ح - -ي - -اة
أاجيال بكاملها
‘ ا÷زائ- - - - - -ر
منذ
السس -ت -ق-لل وصس-م-د ‘ م-واج-ه-ة ﬂت-ل-ف أان-واع
ا◊لوياتﬁ ،تفظا بسسحره ومذاقه الرائع.
و‘ هذا الصسدد قالت اÿالة نعيمة لنا« :أان
رائ -ح-ة ح-ل-وى اÙق-ن ت-ن-ب-عث أاي-ام-ا ق-ب-ل ع-ي-د
األضسحى من كل بيوت الوراسس ،كونها سسهلة
السستعمال ولذيذة ومطلوبة جدا من طرف كل
أاف -راد ال -ع -ائ -ل -ة ،وÁك -ن الح -ت -ف -اظ ب -ه -ا Ÿدة
أاسس -اب -ي -ع ،و يضس-ف-ي ت-واج-ده-ا ‘ اŸن-زل أاج-واء

سسنوات والتي كانت –رصس على تلقينها كيفية
صس -ن -اع -ة ال -ك-روك-ي ل-ي-ك-ون ح-اضس-را ‘ ﬂت-ل-ف
اŸناسسبات خاصسة عيد األضسحى ألنه يتّم فيه
السس- -ت -غ -ن -اء ألسس -ب -اب م -ادي -ة ع -ن ب -اق -ي أان -واع
ا◊لويات األخرى ،إاضسافة إا ¤أان اÙقن رمز
لعراقة اŸطبخ ا÷زائري.
وعن أاسسباب اختيار الكروكي Ÿرافقة العائلة
األوراسسية ‘ أاعيادها ،أاشسار ﬁمد وهو رب
عائلة إا ¤أان هذه ا◊لوى اقتصسادية وغ Òمكلفة
خاصسة بالنسسبة للعائلت ذات الدخل اÙدود،
كحالته فهو يعمل بأاحد مصسانع الدواجن بعÚ
التوتة ،ول يقوى على اقتناء مسستلزمات حلويات
اŸكسس -رات ك -ال -ل -وز ،ال -فسس -ت -ق ا◊ل -ب -ي وال-ف-ول
السسودا ÊوغÒها دون ا◊ديث عن مواد الزينة.

ألصشÚ
يحتفل اŸسسلمون ‘ الصس Úبعيد األضسحى
ب -الصس -لة وت -ب -ادل اŸب -ارك -ة ،وم -ن ال -ط -ق-وسس
الغريبة التي تقوم بها قومية الويغور ‘ منطقة
شسنغ ينغ شسمال غربي الصس ،Úهي أان أاحد ذكور
ال -ع -ائ -ل -ة اŸت -م -ك -ن Úم-ن رك-وب اÿي-ل ،ي-أات-ي
‡تطيا فرسسه من بعيد ويتجه مسسرعا نحو
األضسحية ،ليلتقطها ويحملها معه على الفرسس
دون أان يسسقط من فوقه .وبعد إالتقاط الفارسس
لضسحية ،يقوم ذكور العائلة بالجتماع حول
ل أ
األضسحية ليقرأاوا الكث Òمن األدعية واأليات
القرآانيةŸ ،دة ل تقل عن خمسس دقائق ،ثم
ي- -ق- -وم أاح- -د ال- -ك -ب -ار أاو شس -ي -خ ا÷ام -ع ب -ذب -ح
األضس-ح-ي-ة ،ل-ي-ت-م ت-ق-ط-ي-ع-ه-ا وتوزيعها بالصسورة
السس -لم -ي -ة الصس -ح -ي -ح -ة ث -لث ل-ل-ف-ق-راء ،ث-لث
لقارب ،والثلث الثالث ألصسحاب األضسحية.
ل أ
ليبيا
يحتفل الليبيون كسسائر الشسعوب السسلمية
بعيد األضسحى ،ويذبحون األضساحي تقربا لله
عز و جل ،وتنفيذا ألوامره ،وهم دائما يبحثون

عائلية ‡يزة تصسنع
ح- -لوة ال- -ع- -ي -د ول
Áك- -ن ال- -ت- -ف- -ري- -ط
فيها.

الكروكي رمز لعراقة اŸطبخ
ا÷زائري
أاما ألسشيدة صشليحة فأاوضشحت لـ»الشسعب»،
أانها ل تتصسور ،عيد أاضسحى بدون الكروكي ،فهي

أاغرب الحتفال بعيد األضسحى

ع -ن أافضس-ل األضس-اح-ي Ãق-اي-يسس دق-ي-ق-ة ع-ل-ى
اعتبار أانها تقدم لله لذلك يجب أان تكون على
أافضسل صسورة .كما ويعتقد الليبيون أان اŸسسلم
Áتطي ظهر أاضسحيته ليدخل على ظهرها إا¤
ا÷نة ،وهو تداخل واضسح مع اسسطورة أانوبيسس
الكلب األسسود الذي Áتطيه اŸوتى للنزول إا¤
ال -ع -ا ⁄السس -ف-ل-ي ب-ع-د اŸوت حسسب األسس-اطÒ
ال-ف-رع-ون-ي-ة ال-ق-دÁة .وي-ق-وم ال-ل-ي-ب-ي-ون ببعضس
ال-ت-ق-ال-ي-د ال-ت-ي ت-خ ّصس األضس-ح-ي-ة ،م-ثل إاعطاء
األضسحية القليل من اŸاء لتشسربه،
ويحرق نوع مع Úمن البخور يدعى ا÷اوي،
و–فر حفرة بعيدة عن طريق اŸارة توضسع
فيها دماء األضسحية وترشس بالكث Òمن اŸلح

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

احذروا الكيسس اŸائي ‘ األضسحية
تتفاجأا بعضس العائلت يوم عيد األضسحى بوجود
ع-لم-ات غ-ري-ب-ة ع-ل-ى األضس-ح-ي-ة وت-ك Ìال-تسس-اؤولت
ي -وم -ه -ا إاذا ك -انت ه -ذه ال -ع -لم -ات ع -ادي -ة أام أان -ه-ا
م -رت -ب -ط-ة ب-أام-راضس ‘ األضس-ح-ي-ة تسس-ت-وجب Œنب
اسستهلك ◊مه كوجود الدمامل أاو الكيسس اŸائي أاو
الدود ‘ الرأاسس وكلها أاعراضس تظهر ‘ الغالب بعد
عملية الذبح.
Áكن للمواطن ‘ كل األحوال التأاكد من سسلمة
كبشس العيد ‘ مرحلة أاو ¤أاي خلل الشسراء و‘
ه -ذه اŸرح -ل -ة ي-نصس-ح األخصس-ائ-ي Úب-ال-ت-ث-بت ب-عضس
لضسحية كأان
العلمات الدالة على الصسحة ا÷يدة ل أ
ي -ك -ون ك -ث Òا◊رك-ة م-ف-ت-وح ال-ع-ي-ن Úوي-أاك-ل بصس-ورة
ط - -ب - -ي- -ع- -ي- -ة ل أان ي- -ك- -ون ‘ م- -ؤوخ- -رة ال- -ق- -ط- -ي- -ع.
‘ حالة خمول و‘ هذه اŸرحلة –ديدا Áكن
للمواطن أان يتأاكد من عدم وجود الدمامل وهو
اŸرضس الذي انتشسر ‘ السسنوات األخÒة بصسورة
كبÒة مقارنة بالكيسس اŸائي ومن الضسروري التأاكد
من عدم وجود سسيلن ‘ األنف أاو انتفاخ ‘ البطن
أاو إاسسهال.

رغم مشساغلها كونها موظفة ،متمسسكة بصسناعتها
حتى ان اقتضسى األمر تخصسيصس السساعات األو¤
م -ن ف -ج -ر ي -وم ال -ع -ي -د ،ق-ائ-ل-ة ‘ ه-ذا اÛال:
«احتفظ منذ صسغري بذكريات خالدة وجميلة
عن رائحة ماء الورد والفرينة التي كانت “ أ
ل
البيت عندما كنت طفلة ،كنت دوما حريصسة على
نقل هذا التقليد واŸوروث لبناتي ،هذه ا◊لوى
ه -ي ال-وح-ي-دة ت-ق-ري-ب-ا ال-ت-ي ت-فضس-ل أاغ-لب نسس-اء
األوراسس صسناعتها بأاناملها ‘ اŸنزل».
ب -ال -نسس -ب -ة ل -لسس-ي-دة صس-ل-ي-ح-ة ف-ق-د ورثت أاسس-رار
–ضس Òهذه ا◊لوى من والدتها اŸتوفاة قبل ٨

ثم تطمر،
وي-ع-ت-ق-دون أان-ه-ا سس-ت-ك-ون م-ك-ان Œم-ع ل-ل-جّ-ن،
لذلك يتجنب الناسس اŸرور من أاماكن ذبح
األضسحية.
أŸغرب
أاما ‘ اŸغرب ،فتتدخل قوة غيبية ‘ تفسسÒ
عملية الذبح ،إاذ يقوم بعضس اŸغاربة بغمسس
ي -ده ‘ دم الضس -ح -ي -ة وت -ل -ط -ي-خ ا÷دران ب-ه-ا،
والقليل أايضسا قد يشسرب بعضس دمائها ،وذلك
إلعتقداهم أان دمائها –مي من ا÷ن ،كما
ي -ق -وم ال -ب -عضس أايضس -ا بسس-كب اŸل-ح ف-وق دم-اء
األضس -ح -ي -ة Ÿن -ع ا÷ن ،أاو م-ل-ئ ف-م األضس-ح-ي-ة
باŸلح ،ومنهم من يحني جبهتها .أاما النسساء

ون -ظ -را ل -ل -رواج ال -ك-ب Òال-ذي –ظ-ى ب-ه ح-ل-وى
السس -ت -ق -لل ،ل -دى ال -ع -ائ-لت األوراسس-ي-ة ،ف-ه-ي
ح-اضس-رة دائ-م-ا وب-اŸن-ازل واÙلت ال-ت-ج-اري-ة
اıتصسة ‘ صسناعة وبيع ا◊لوى خلفا لباقي
أانواع ا◊لويات األخرى اŸكلفة.
و‘ ه- -ذا الصس- -دد أاوضس -حت ألسش-يدة فروجة
وهي ﬂتصسة ‘ صسناعة وبيع ا◊لوى Ãنزلها
بحي باركافوراج Ãدينة باتنة ،أان اإلقبال على
ح -ل -وى ال-ك-روك-ي ي-تضس-اع-ف ‘ م-ن-اسس-ب-ت-ي ع-ي-د
الفطر واألضسحى ،حيث تكون أاغلب طلبيات
ال-زب-ائ-ن ع-ل-ى ح-ل-وي-ات ال-ع-ي-د األخ-رى م-رفوقة
غالبا بكمية من اÙقن الذي ل يزال سسعره ‘
متناول ا÷ميع ،حيث ل يتعدى الـ 65٠دج للكيلو
غرام الواحد.
ويبق قاطو السستقلل سسيدا للمائدة األوراسسية
بامتياز ،خاصسة ‘ عيد األضسحى ،حيث يرافق
له- -ل واألق -ارب
ال- -نسس- -اء ‘ ك- -ل زي- -ارات- -ه- -ن ل - -أ
وا÷Òان ،كهدية رمزية للعيد ترافق كمية اللحم
«السسبة» أاي حصسة تلك العائلة من أاضسحية العيد.

نصشائح وإأرششادأت

تعقيم مكان وآالت الذبح

اسستمتع باللحم بطريقة صسحية

يرتبط عيد األضسحى باللحم ،وِلَم ل وفيه يضسحي اŸسسلمون سسواء ‘ مكة أاو ‘
بقية أانحاء العا ،⁄ولكن ذلك يتطلب النتباه إا ¤طريقة –ضس Òاللحم وطهيه
ومن ثم تناوله ،وذلك ÷عله غذاًء يفيد ا÷سسم ل داًء يؤوذيه ويجعله يحتاج الدواء
فيما بعد .وتوجد عدة معطيات طبية تربط اسستهلك اللحوم ا◊مراء Ãجموعة
من األمراضس مثل سسرطان القولون وأامراضس القلب ،ومع أان آالية
هذه العلقة ليسست مفهومة “اما حتى اآلن ،إال أان
هذه اŸعطيات Áكن أان تدفعك للتفكÒ
مرت Úقبل وضسع قطعة ثانية من اللحم
‘ طبقك.
وألن ال -ل -ح -م األح -م-ر م-ه-م-ا ك-ان
شس-ه-ي-ا وم-تّ-ب-ل وم-ط-هوا بطريقة
متقنة ليسس أاغلى من «◊مك»
وصس- -ح- -تك ،وألن م- -ذاق- -ه ل- -يسس
أاشس- - -ه- - -ى م - -ن م - -ذاق الصس - -ح - -ة
والعافية ،فنحن ننصسحك بالتا‹:
إاحرصس على اسستعمال قطع اللحم
ال - -ه ،Èإاذ ي - -ن- -خ- -فضس ﬁت- -واه- -ا م- -ن
الدهون مقارنة مع األجزاء األخرى من
األضسحية ،ولذلك فهي أافضسل لصسحتك.
«أاطيب اللحم ما كان ب Úعظم وخالطه الشسحم» هذه
لسسف ضسارة بصسحتك .ولعّل اŸشسكلة
مقولة مشسهورة ،ولكنها ل أ
هنا أان اللحم اŸدهن قد يكون بالنسسبة لك أاطيب ألنك تعودت عليه ،ولكنك
تسستطيع أان تدرب براعم تذوقك على خيارات صسحية أاك.Ì

عند شسيّ اللحم ل تضسعه فوق النار مباشسرة ،إاذ أان الدخان اŸتصساعد من الشسواية
والذي يذكيه الدهن الذي يتصسبب من اللحم سسيئ لصسحتك .وإاياك وتناول
اŸشسويات اÙروقة .البعضس يحب قلي شسحم اÿروف ويأاكلها ،وبذلك فهو
جه دعوة مفتوحة للكوليسسÎول وأامراضس
يتناول شسحما مقليا بشسحم ،وكأانه يو ّ
القلب.
الدخان اŸتصساعد من الشسواية والذي يذكيه الدهن الذي
يتصسبب من اللحم سسيئ لصسحتك عند –ضس Òاللحم
اسستعمل أادوات نظيفة ول تسستعمل نفسس السسكÚ
أاو ل- -وح ال- -ت- -ق- -ط -ي -ع ل -ف -رم ال -ل -ح -م ال -ن -ي -ئ
واŸط -ب -وخ .إاذ ي -جب اسس -ت -ع-م-ال أادوات
منفصسلة لكل من اللحم النيئ ،وأاخرى
للمطهو.
العتدال هو سسر الصسحة ا÷يدة،
إاذ ب -إام -ك -انك أان ت -ت -ن -اول ال -ل-ح-وم
ب -اŸن -زل ول-دى أاصس-دق-ائك ،ول-ك-ن
اŸهم هو أاكل كميات صسغÒة.
وتذكر ‘ العيد كما ‘ باقي األيام
أانه ليسس مُهّما ما تأاكله ،بل اŸهم هو
م -ا ل ت -أاك -ل -ه ،ف -ب -ت -ن -اولك ك-م-ي-ة أاق-ل م-ن
أاضسحيتك فهذا يعني أانه سسيكون عندك كمية
أاك ÈلÎسسلها لعائلتك وأاصسدقائك ،كما أانك بذلك تعتني
بصسحتك لتقضسي معهم أاعيادا جميلة و أاوقات مديدة ،تعود فيها عليك تكبÒات
العيد وأانت Ãوفور الصسحة والعافية.

نششر على موقع «دأيلي ميل» أللكÎوÊ

األضسرار الصسحية للكلور ‘ حمامات السسباحة

ف - -ت - -ق- -وم ب- -الح- -ت- -ف- -اظ Ãرارة األضس- -ح- -ي- -ة،
لعتقادهن أانها تشسفي من األمراضس.
باكسشتان
ل- -لشس- -عب ال- -ب -اكسس -ت -ا Êع -ادة غ -ري -ب -ة ‘ ذب -ح
األضسحية ،حيث تقوم األسسرة اŸضسحية بشسراء
األضس-ح-ي-ة وت-زي-ي-ن-ه-ا ق-ب-ل ال-ع-ي-د ب-حوا‹ شسهر
كامل ،عن طريق وضسع األلوان والزينة فوق
رأاسسها ،وهم يلتزمون بسسنة صسوم العشسر أايام
من ذي ا◊جة Ãا فيها أاول أايام العيد ،ويكون
ال -ط -ب -ق ال -رئ-يسس-ي ‘ ك-ل أاي-ام ال-ع-ي-د ه-و ◊م
ال- -ذب- -ي- -ح اŸضس- -ح -ى ب -ه ،ول ي -ت -ن -اول الشس -عب
الباكسستا Êا◊لوى ‘ العيد إاطلقا.
أليمن
‘ اليمن عادة مشسهورة ،وهي قبل يوم عيد
األضسحى بيوم واحد فقط ،حيث يأاخذ رّب
األسس- -رة أاولده دون وال- -دت -ه -م ،وي -ذه -ب -ون إا¤
حمام بخار شسعبي ،وكذلك يقوم الشسعب اليمني
بتزي ÚاŸنازل قبل العيد ،وطلءها من اÿارج
وترميمها إاذا كانت قدÁة ،وذلك لكي تلؤوم
م-ظ-ه-ر ال-ب-ه-ج-ة ‘ ال-ع-ي-د .وب-ع-د صس-لة ال-عيد
وت-ه-ن-ئ-ة األق-ارب ي-ق-وم ال-ي-م-ن-يون باÿروج إا¤
الصس- -ي- -د ،وت- -ع -ل -ي -م أاولده -م الصس -غ -ار الصس -ي -د
بالنيشسان ،كما يرقصس الشسعب اليمني ‘ العيد
وهو يحمل اÿناجر ،أاما طبقهم الرئيسسي ‘
أايام العيد فهو الزربيان (وهو خليط من اللحم
واألرز) ،وك -ذلك السس -ب -اي -ا (وه -و دق -ي-ق وب-يضس
وسسمن يضساف إاليه العسسل اليمني ويطهى ‘
الفرن).

الكيسس اŸائي ،هو من األعراضس التي تظهر خاصسة
ل -دى اÿرف-ان ال-ك-بÒة وت-ك-ون ال-وق-اي-ة م-ن أاخ-ط-ار
الكيسس اŸائي بتغلية األحشساء اŸصسابة ثم دفنها أاو
حرقها ول يجب إاعطاؤوها للحيوانات والكلب ألنها
ت -ن -ت -ق -ل إا ¤اإلنسس-ان إاذا ت-ن-اول اÿضس-ر ع-ن ط-ري-ق
ال -ب -ويضس-ات ال-ط-ف-ي-ل-ي-ة اŸت-واج-دة ف-ي-ه-ا واŸت-أات-ي-ة
بدورها من براز ا◊يوانات.
بعضس األعراضس األخرى تظهر بعد الذبح تتمثل ‘
دخول كمية من الدم داخل الرئة بسسبب إاسستنشساق
اÿروف للدم وتظهر ‘ شسكل بقع حمراء على الرئة
و‘ هذه ا◊الة ينصسح األخصسائيون بنزع اŸنطقة
ا◊مراء واسستهلك الرئة ول خطورة ‘ هذه البقع
فقط يجب إازالتها.
نوع آاخر من األكياسس تسسمى «سسيسستسسركوز» وهو
نوع ﬂتلف عن الكيسس اŸائي Áكن أان يظهر يوم
العيد وهو كيسس موجود ‘ «الصسفاق» أاو فوق الكبد
وبه كمية من اŸاء ولكنه كيسس رخو وموجود أاكÌ
لدى اÿرفان الصسغÒة ولكن ل داعي للخوف من
ه - - - - -ذا ال - - - - -ك - - - - -يسس ف- - - - -ه- - - - -و ل- - - - -يسس خ- - - - -طÒا.

خلل السسنوات الفارطة لوحظ تكاثر إاصسابة كبشس
ال -ع-ي-د ب-ال-دم-ل وي-نصس-ح األخصس-ائ-ي-ون ب-ع-دم ال-ق-ي-ام
ب -إازال -ة ه -ذه ال -دم -ام -ل إال ب-ع-د ال-ذب-ح وب-اسس-تشس-ارة
ال -ط -ب -يب ال -ب-ي-ط-ري ع-ن-د م-لح-ظ-ة ع-دد ك-ب Òم-ن
الدمامل ويفسسر انتشسار هذا النوع من اŸرضس ‘
السس- -ن -وات األخÒة ب -ع -دة ع -وام -ل م -ث -ل ق -ل -ة ن -زول
األم- -ط -ار وت -ن -اول ه -ذه اÿرف -ان ل -لشس -وك وتسس -بب
ال -دم -ام-ل ج-رث-وم-ة ل-ه-ا درج-ة ك-بÒة م-ن اŸق-اوم-ة
تدخل ‘ ا÷روح لدى اÿرفان وتسستقر ‘ العقد
اللمفاوجية وتنشسأا دمالة عليها غشساء واقي ولكن
لبد من ا◊ذر حتى ل يطال القيح اŸوجود اللحم
وهي غ ÒخطÒة على الصسحة.
وب- -خصس- -وصس ال- -دود اŸوج -ود ع -ل -ى رأاسس اÿروف
والكثÒون يفاجأاون لوجود عدد كب Òمن الدود ‘
ا÷يوب النفية أاو اÿياشسيم وهو نا œعن يرقات
ذب-اب-ي-ة ت-ب-يضس ع-ل-ى األن-ف وت-دخ-ل ت-دري-ج-يا لتنمو
داخل هذه ا÷يوب وهي ل تؤوثر على اŸخ وغÒ
خطÒة ،ولكن ‘ بعضس ا◊الت و‘ حال كÌت
تكون خطÒة على اÿروف.

صشحتك ‘ غذأئك

يرافق العائÓت ‘ زيارتها لأÓهل
واألقارب

عادأت لها تاريخ

ت-خ-ت-ل-ف ألشش-ع-وب ‘ أحتفالها وتعبÒها
ع- -ن ف- -رح- -ت- -ه- -ا ‘ ك -ل أŸن -اسش -ب -ات سش -وأء
ألج -ت -م -اع -ي-ة أو أل-دي-ن-ي-ة ،وي-ع-د ع-ي-د
لضش- -ح- -ى أح- -د ه- -ذه أŸن- -اسش- -ب -ات أل -ت -ي
أ أ
تتباين طريقة ألحتفال بها من بلد إأ¤
آأخ-ر وم-ن ث-ق-اف-ة إأ ¤أخ-رى ،وف-ي-م-ا يلي
بعضض ألتقاليد ألغريبة ألتي تتميز بها
بعضض ألدول:

äÉ«Ø«°U

قبل عملية الذبح صسباح يوم عيد األضسحىُ ،ينصسح بعدم إاعطاء
لضسحية خلل الليلة التي تسسبق العيد ،والكتفاء ّÃدها
الَعلف ل أ
باŸاء فقط ،كما ُينصسح بالحتفاظ با◊يوان ‘ مكان ُمريح،
ّŒنبا لتغيّر لون ◊مه بعد عمليّة الذبح.
أاثناء عملية الذبح ،التي يجب أان تكون على يد جّزار Îﬁف
يجب ا◊رصُس على ذبح األضسحية ‘ مكان نظيف يتمّ تعقيمه
باŸاء وماّدة «جافيل» ،وتعقيم جميع األدوات اŸسستعملة أاثناء
عملية الذبح والسسلخ.
كما يجب ا◊ْرصس على أان يكون هندام ا÷زار نظيفا ،وأاظافره
ي مؤوشسرات تدّل على كونه
ُمÈدة ،وإال تظهر على بنيته الصسحية أا ّ
مريضسا؛ ويلّح األطباء على عدم نفخ األضسحية بواسسطة الفم،
واسستعمال آالة نفخ َبدل ذلك ،أاو سسْلخ األضسحية دون نفخ.
ب فْركه بثلثة كيلوكرامات من
وبخصسوصس ِجْلد األضسحية ،فيج ُ
اŸلح ،أامّا األحشساء وما بها من َفضسلت فيجب وضسعها ‘ كيسس
بلسستيكي وإاحكام إاغلقه قبل التخلّصس منها ورميها ‘ صسندوق
القمامة.

ل يوجد أاك Ìما هو منعشس ‘ يوم صسيفي من أاخذ
غطسس ‘ حمام السسباحة .ولكن فليكن ‘ علمك أان
ب -عضس خÈاء الصس -ح -ة أاصس -ب -ح -وا أاك Ìق -ل -ق -ا م -ن أان
السسباحة ‘ اŸسسابح اŸتواجد فيها كلور قد تكون
السسبب األسساسسي لبعضس اŸشساكل الصسحية اÿطÒة.
وذكر تقرير نشسر على اŸوقع اللكÎو Êلصسحيفة
‘‘دي-ل-ي م-ي-ل‘‘ الÈي-ط-ان-ي-ة ،أان ال-ك-ل-ور اسس-ت-خ-دم ع-لى
ن -ط -اق واسس -ع ل -ت -ط-ه Òإام-دادات اŸي-اه ‘ اŸم-ل-ك-ة
اŸتحّدة وأاغلب الدول النامية ألك Ìمن مئة عام.
يقول اÙلل الكيميائي واÿب ‘ Òعلم السسموم
ال -ط -ب -ي الشس-رع-ي ،دك-ت-ور ن-ي-ت Úسس-ي-ت-وه-ل ب-ج-ام-ع-ة
نوتنجهام ترنت ،إان ‘‘الكلور عندما يضساف للمياه
يكون له تأاث Òشسديد الفعالية ‘ القضساء على سسلسسلة
واسس -ع -ة م -ن ال -ب -كÎي -ا وال -فÒوسس -ات اÿطÒة ال-ت-ي
–ملها اŸياه لدرجة أانه يعزى له بشسكل كب Òالقضساء
ع -ل -ى أام -راضس م -ث -ل ال -ت -ي-ف-وي-د وال-ك-ولÒا ‘ ال-دول
النامية‘‘.
يعت Èوضسع الكلور آامن للغاية ‘ مياه الشسرب عند
اŸسستوى الذي توصسي به منظمة الصسحة العاŸية
وه- -و ج- -زء م- -ن اŸل- -ي -ون أاو أاق -ل  -ول -ك -ن ي -ب -دو أان
اŸشسكلة –دث عند إاضسافة الكلور Ãسستويات أاعلى
تبلغ نحو جزئ Úأاو خمسسة أاجزاء من اŸليون وهي
م-ط-ل-وب-ة إلب-ق-اء ح-م-ام-ات السس-ب-اح-ة ن-ظيفة .ويقول
دكتور اندرو رايت ،أاسستاذ ا÷لدية بجامعة بيدفورد،
بحسسب ديلي ميل ،إان اŸشسكلة ليسست ‘ الكلور ‘
حّد ذاته ولكن ‘ اŸنتجات الثانوية الكيميائية -

ال -ك -ل -ورم -ي-ن-ات  -ال-ت-ي –دث ع-ن-د ام-ت-زاج ال-ك-ل-ور
ب -ال -ن -يÎوج ‘ Úال -ق -ذارة وال -فضس -لت ال-بشس-ري-ة ‘
حمامات السسباحة مثل جزيئات ا÷لد والعرق والبول
والبكÎيا وزيوت ا÷سسم .مضسيفا أان ‘‘هذه اŸنتجات
الثانوية التي تعطي رائحة التبييضس اŸميزة التي
نربطها بحمامات السسباحة وتسسبب اŸشساكل‘‘ .وكلما
كانت الرائحة نفاذة ارتفع احتمال أان يكون حمام
السسباحة غ Òصسحي .قم بالسستحمام قبل السسباحة
ل -ت -زي-ل أاي م-ك-ي-اج أاو ج-ل-د ج-اف وم-ن-ت-ج-ات الشس-ع-ر
وكرÁات ا÷سسمÁ .كن أان تتفاعل هذه البقايا مع
الكلور لتخلق مهيجات الكلورم.Ú
وأاظ- -ه -رت دراسس -ة ح -دي -ث -ة شس -م -لت  5٠م-ن ن-خ-ب-ة
ال -ري -اضس -ي Úونشس -رت ‘ اÛل-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ل-ل-طب

الرياضسي ،أان كل السسباح Úتقريبا الذين شسملتهم
الدراسسة لديهم التهاب ‘ نسسيج الرئة وظهرت أاغلب
التغيÒات على هؤولء الذين يقضسون أاغلب الوقت ‘
حمامات السسباحة اŸوضسوع فيها كلو ،واألطفال هم
األك Ìعرضسة للخطر ألنهم Áيلون إا ¤قضساء فÎة
أاطول ‘ اŸسسبح من البالغ Úوأاك Ìاحتمال لبتلع
اŸياه.
ويقول رايت :إانه ‘‘رغم أان هناك حاجة Ÿزيد من
األبحاث ،فإانه يعتقد أان الكلور ومنتجاته الثانوية
Áكن أان تهاجم عندما يتم اسستنشساقها أاو ابتلعها
ا◊واج -ز اÿل -وي -ة ‘ ال -رئ -ت Úال -ت-ي –م-ي-ه-م-ا م-ن
مثÒات ا◊سساسسية‘‘.

اÿميسس  ١٠أاوت  ٢٠١٩م
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العندليب األسسمر .معشسوق ا÷ماهÒ

«ﬁبوب أ÷ماه Òع ÈأŸعمورة» هذأ
ما Áكن قوله باختصشار عن ألعندليب
لسش -م -ر ،ع-ب-د أ◊ل-ي-م ح-اف-ظ وأسش-م-ه
أ أ
لصشلي عبد أ◊ليم علي ششبانة.
أ أ
إأعدأد :فؤوأد بن طالب
م -ط -رب أاح -ب-ت-ه ا÷م-اه Òم-ن خ-لل أادائ-ه
ألح -ل -ى وأاع -ذب وال -قصس -ائ-د ◊ن-ه-ا ل-ه ك-ب-ار
اŸوسسيقي ‘ Úمقدمتهم موسسيقار األجيال
ﬁم-د ع-ب-د ال-وه-اب ،ب-ل-ي-غ ح-م-ديﬁ ،م-د
اŸوجي ،كمال الطويل الذين كانوا أاصسدقائه
‘ معهد اŸوسسيقى العربي قسسم التلح.Ú
ت- -رك رح- -ي -ل اŸط -رب اŸت -م -ي -ز وصس -احب
الصس- -وت الشس- -ج- -ي ال- -ذي أاح- -ب- -ه ا÷م- -اهÒ
وعشسقت صسوته األجيال اŸتعاقبة ‘ تشسكيل
الوجدان العربي واŸغاربي بالدرجة نفسسها
التي تركها رحيل اŸطرب الكب Òالذي قال
عنه اŸوسسيقار فريد األطرشس مطرب ل
يضس -اه -ي -ه م -ط -رب م -ن ب-ع-ده ن-ظ-را لصس-وت-ه
اŸتميز من هو عبد ا◊ليم حافظ.
وم -اذا ق -ال ق-ب-ل وف-ات-ه بشس-ه-ر سس-ت-ج-د ه-ذه
األسس- -رار وال- -ذك- -ري- -ات اÿال- -دة ‘ دف- -ايÎ
األيام.
من هو عبد أ◊ليم حافط؟
ماذأ قال عبد أ◊ليم قبل وفاته
بششهر؟
ولد عملق األغنية العربية يوم  ٢١جيولية
 ‘ ،١٩٢٩قرية ا◊لواتﬁ ،افظة الشسرقية،
وماتت أامه ◊ظة ميلده ،و‘ عام ١٩3٨
دخل عبد ا◊ليم ملجأا عبد اللطيف حسسانÚ
زكي لتعلم اŸوسسيقى ،وكان ذلك على يد

مدرسسه ﬁمد ندا.
حصسل على شسهادة البتدائية من اŸلجأا عام
 ،١٩٤5وانتقل إا ¤القاهرة لللتحاق باŸعهد
العا‹ للموسسيقى اŸسسرحية ليد آالة األيوا ‘
 7أاوت  ،١٩5٢غنى عبد ا◊ليم صسافييني مرة
م- -ن ا◊ان ﬁم- -د اŸوج- -ي ع -ل -ى اŸسس -رح
القومي بالسسكندرية وثار ا÷مهور.
اشسÎك ‘ أاول ح -ف -ل ب -األع -ي -اد ال -ت -ح -ري -ر
ب -ح -دي -ق -ة األن -دلسس ‘ ع -ام  ،١٩53وق -دم-ه
يوسسف وهبي وغني صسافيني مرة و‘ عام
 ١٩55وّق -ع أاول ع -ق -د ل-لسس-ي-ن-م-ا م-ع اŸن-ت-ج
ابراهيم عمارة وهو فيلم ◊ن الوفاء أامام
شسادية مقابل أاجر  ١٠٠٠جنيه.
انتج له عبد الوهاب أاول فيلم اأيام وليا‹ مع
إاÁان سسنة  ١٩56و ⁄يتقاضس فيه سسوى 5٠٠
جنيه وغنى أاول مرة توبة.
وع -ام  ،١٩65وب -الضس -ب-ط ‘ ج-وي-ل-ي-ة وأاث-ن-اء
احياء حفل عيد الثورة سسقط على اŸسسرح
اثر نزيف حاد وسسافر ا ¤أامريكا على نفقة
الدولة .تواصسلت األزمات على عبد ا◊ليم
‘ عام  ١٩6٩أاصسيب بنزيف حاد إاحيائه
◊فل عيد جلوسس اŸلك ا◊سسن الثا Êوأامر
بسسفره للعلج ‘ باريسس على نفقته .و‘
ع -ام  ١٩7٠أاصس -يب بصس-دم-ة ب-ع-د وف-اة ع-ب-د
الناصسر ونقل إا ¤مسستشسفى اŸواسساة ،عامان
بعد هذه ا◊ادثة أاصسيب بنزيف حاد ‘ عيد
اŸلك ا◊سسن (ثانية) ونقل ا ¤مسستشسفى
كوليدج بلندن و‘ تاريخ  3مارسس ،١٩77
رحل من عاŸنا ‘ مسستشسفى بلندن بعد
ن -زي -ف ح -اد اسس -ت -م -ر ع -دة أاي-ام ان-دهشس ل-ه
األطباء ال‚ليز.

أرقام فنية:
غنى عبد ا◊ليم لكبار اŸلحنﬁ Úمد عبد
الوهاب ◊ ١5ناﬁ ،مد اŸوجي ◊ ٤٨نا،
كمال الطويل ◊ ٤١نا ،بليغ حمدي ◊ ٢٩نا،
م - -ن Òم - -راد ◊ ١٢ن-ا ،ري-اضس السس-ن-ب-اطي
◊نﬁ ،Úمد الشسÒف (.)٠٢
ومثلت أمامه ألفنانات
ف -ات-ن ح-م-ام-ة ( ،)٠٢شس- -ادي- -ة ( )٠3م -اج-دة
فلما ،نادية لطفي ( ،)٠٢صسباح ( ،)٠١لبني
عبد العزيز ( ،)٠١اÁان ( ،)٠١سسعاد حسسني
( .)١
ماذأ قال عبد أ◊ليم قبل وفاته بششهر
وأحد؟
قال عبد ا◊ليم ألحمد فؤواد حسسن اسستعد
يا فؤواد
«ل -لشس -ف-اء» أان-اج-ي ب-ع-د أاسس-ب-وع عشس-ان ن-ب-دأا
الÈوفات لأن مافيشس وقت ..فاضسل شسهر
على حفلة الربيع.
وم - - -اذأ ق- - -ال ‘ أŸوسش- - -ي- - -ق- - -ار ف- - -ري- - -د
لطرشض؟
أ أ
أاسستاذ وموسسيقار ‡يز كفاءته اŸوسسيقية
تضس -اه -ي ك -ف-اءة ع-ب-د ال-وه-اب والسس-ن-ب-اط-ي
وكبار اŸلحن Úأاما أانا فانني مطرب ‡يز
أاؤودي األغنية حسسب مايراها اŸلحن.
من هم أصشدقاء عبد أ◊ليم؟
عمر الشسريف ـ أاحمد رمزي
ه - -ل غ - -ن - -ى ع- -ب- -د أ◊ل- -ي- -م ل- -ل- -ث- -ورة

أ÷زأئرية؟
شسارك ‘ عيدي السستقلل عام  ١٩6٤إا¤
ج -انب ك -رﬁ Ëم -ود ف -ائ -زة ك-ام-لﬁ ،م-د
ق- -ن- -دي- -لﬁ ،م- -د اŸط- -لب ،وغÒه- -م م -ن
الفنان.Ú
وأاق -ي -م ا◊ف -ل Ãل -عب ف -رح -ا Êق -رب ب-اب
الواد ،ثم عاد عبد ا◊ليم ا ¤ا÷زائر ١٩65
وغنى Ãلعب  ٢٠أاوت بالعاصسمة ومن هذين
ا◊فلت Úتعلق ﬁبو عبد ا◊ليم بأاغانيه
وخاصسة هنا ‘ ا÷زائر ا ¤اليوم.
أسشرأر ‘ حياته
هو الذي قال:
 ⁄أاتصسرف يوما على أاسساسس أانني انسسان
حر حو‹ دائما سسجون من نوع اخر.
‘ «ا◊لوات» كنت ضسيفا على كل البيوت
ألن بيتنا ليسس فيه أاب أاو أام.
الثدي الذي أاضسرعتني هو صسدر أاي امرأاة
‘ القرية كانت النسساء تتزاحم إلرضساعي
حتي تعيشس أاطفالها.
أانا الذي رضسعت من «الصسدفة ومن الشسفقة»
أانا الذي تدور بي أاختي على البيوت ألنني
أارفضس ل ÍاŸاعز.
أانا الذي حاصسر Êا÷وع مشسوار العمر حتى
عام  ١٩53وعندما انفتح باب الÌاء جاء
النزيف انها قصسة عبد ا◊ليم بايجاز.
إأعدأد :فوؤأد بن طالب

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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سسهرة خالدة متنوعة الطبوع مسسك ختام مهرجان جملية

أاسسدل ،ليلة اÿميسض إا ¤ا÷معة ،السستار على فعاليات مهرجان جميلة العربي ‘ دورته اÿامسسة عشسرة ،بعد سسهرات متنوعة
لحد اŸاضسي ،وسسط حضسور جماهÒي كب، Ò
الطبوع أامتعت ا÷مهور ‘ صسيف سسطيف  .2019وهي سسهرات دامت  5ليال كاملة ،منذ ا أ
خاصسة من العائÓت التي تعودت على حفÓت اŸهرجان الذي أاحياه ‘ هذه الطبعة 26 ،فنانا مثلوا ﬂتلف طبوع الغناء ا÷زائري
لندلسسي ،الصسحراوي والهÓل ،وÃشساركة لبنانية متميزة  ،من خÓل حضسور الفنان اللبنا Êإايوان ‘
اŸتنوعة ،من السسطايفي ،الراي ،ا أ
لو.¤
السسهرة ا أ

السسهرة الخامسسة كانت غنية وثرية بالطبوع،
وبحضسور متميز للجمهور الذي كان متجاوبا
إالى حد كبير مع اأ’غاني المقدمة  ،وهي
السسهرة التي شسارك فيها كل من بكاكشسي
الخير  ،ياسسين اليقر  ،الشساب نصسرو ،سسهام
كنوشض ،حسسنة البشسارية و’مية ايت عمارة،
حيث تنوعت الطبوع .
حضس-رت اأ’غ-ن-ي-ة السس-ط-اي-ف-ي-ة ،اأ’ندلسسية،
ال-راي وال-هÓ-ل-ي-ة الصس-ح-راوي-ة ب-ب-اق-ة أامتعت
الجمهور ،وأاعطت نكهة خاصسة لمسسك ختام
المهرجان ،الذي اسسعد الجمهور والفنانين
ال- -مشس- -ارك- -ي- -ن  ،م -ع -ب -ري -ن ع -ن اع -ت -زازه -م
بالمهرجان الغنائي الكبير.
الشس- -اب نصس- -رو م -م -ث -ل ال -راي ف -ي السس -ه -رة
اأ’خ -ي -رة  ،أاك -د ف -ي ن -دوة صس -ح-ف-ي-ة ب-ف-ن-دق
الهضساب ،انه يشسارك في المهرجان للمرة
الثانية وهو سسعيد بذلك وبجمهور سسطيف
وجميلة ،مشسيرا إالى أان أاجيال أاغنية الراي
ت -ت -غ -ي -ر ب -م-ع-دل ك-ل عشس-ر سس-ن-وات  ،م-ث-م-ن-ا
المنافسسة بين فناني هذا النوع من الغناء
وه -ذا ي -ؤودي ال -ى رف -ع ال -مسس -ت -وى ،وإاظ-ه-ار
الجديد في كل مرة .
رغم وفاة الشساب حسسني الذي كانت بينهما
شسبه منافسسة ،فان الشساب نصسرو اآ’ن ينافسض

نفسسه من اجل تقديم اأ’فضسل في كل مرة،
مشسيرا إالى أان الجيل الحالي فيه أاصسوات
ج -م-ي-ل-ة ت-ؤودي أاغ-ن-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة ،وان ل-ه أال-ب-وم
جديد به  6أاغاني هو على مسستوى الديوان
الوطني لحقوق المؤولف.
ممثل اأ’غنية السسطايفية بامتياز في هذا
المهرجان والسسهرة ،بكاكشسي الخير ،أاشسار
من جهته إالى أان اأ’غنية السسطايفية لم تتغير
وال -ف -رق ال -وح -ي -د م -وج-ود ف-ي اإ’م-ك-ان-ي-ات
المادية والتقنية التي لم تكن متوفرة سسابقا،
ع- -كسض ال -وقت ال -راه -ن ،واأ’سس -اسض ه -و ف -ي
ال-ح-ن-ج-رة ول-يسض ف-ي اآ’’ت ال-ج-دي-دة ف-ه-ي
معيار النجاح.
من جهته ،ذكر ياسسين التيقر الذي يؤودي
السسطايفي والراي ،انه بدأا الطرب في سسن
 ١٢ب -أاغ -ن -ي -ة ع -ن ال-وال-دة ،وف-ي سس-ن-ة ٢٠٠٩
اق -ت -ح -م أاغ -ن -ي -ة ال -رأاي م -ت -أاث -را ب-ال-ف-ن-ان-ي-ن
ال-ق-ادم-ي-ن إال-ى سس-ط-ي-ف ،ع-ل-ى غ-رار «ك-ادير
الجابوني و»جلول» قبل اعتزاله  ،وانه ’
يفرط أابدا في اأ’غنية السسطايفية .
قالت ممثلتا اأ’غنية اأ’ندلسسية ’مية وسسهام،
أانهما جد مسسرورتين بالمشساركة اأ’ولى لهما
في المهرجان ،واعتبرت اأ’ولى أان اأ’غنية
اأ’ن-دلسس-ي-ة م-ط-ل-وب-ة ،وت-ع-ت-بر السسهرة تحديا

ق - -ب - -ل اخ- -ت- -ت- -ام ع- -رفت سس- -ه- -رة
لثرية جميلة
لرب-ع-اء ب-اŸدي-نة ا أ
ا أ
سس - -ه - -رات ت - -اب - -ع - -ه- -ا حضس- -ور ق- -وي
للعائÓت .

على مواقع التواصسل أاصسبح له تأاثير على
مكانة الفنان ،وإان كان الواقع يعطي صسورة
أاوضسح عن حجم الفنان ،واعتبرت حفÓت
اأ’عراسض مدرسسة وثمرة للعالم ا’فتراضسي،
وعملت على انتاج كليبين للحديث عن هموم
المرأاة الجزائرية وتشسجيعها على مواجهة
مشساكل الحياة الزوجية والعاطفية.
أام -ا الشس -اب ف -ات-ح ،ف-ق-د اع-ت-ب-ر أان اأ’غ-ن-ي-ة
السسطايفية مازالت واقفة ومنتشسرة وطنيا،
ن-ظ-را ل-م-واضس-ي-ع-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ع-ائ-ل-ية
الهادفة ،في حين الفنان الكورد بّرر غيابه
ع -ن السس -اح -ة ف-ي السس-ن-وات اأ’خ-ي-رة بسس-بب
م-رضض وال-دت-ه ث-م وف-ات-ه-ا ،واع-دا ال-ج-م-هور
بالعودة وعدم التوقف،وذكر أان الفنان يحتاج
الى دعم إاعÓمي ،معتبرا أان اأ’غنية النظيفة
ي -ت -ج -اوب م -ع -ه -ا ال -ج -م -ه -ور أاك-ث-ر وال-ف-ن-ان
ال -ح -ق -ي -ق -ي م -ن ي-ع-م-ل ع-ل-ى ل-مسض مشس-اع-ر
جمهوره.
الشس -اب ب Ó-ل الصس -غ-ي-ر ال-ق-ادم م-ن ع-اصس-م-ة
ال -غ -رب وه -ران ،أاك -د أان ج -م -ه-ور م-ه-رج-ان
ت-ي-م-ق-اد ف-اج-أاه ب-اإ’ع-ج-اب ،وه-ذا م-ا أادخل
السسرور على قلبه،وشسكر جمهور جميله الذي

لها ،وتمنت العودة للمهرجان مسستقب Óالذي
اعتبرته رائعا من كل النواحي ،فيما عبرت
حسسنة البشسارية عن فرحتها بالمشساركة التي
أادت فيها أاغاني ميمومة والجزائر جوهرة
ووردة ،وأاضسفت طابعا خاصسا على السسهرة .

ﬁافظ اŸهرجان :جميلة
أانعشست صسيفيات الهضساب
اع -ت -ب -ر خ-ال-د م-ه-ن-اوي ،م-ح-اف-ظ م-ه-رج-ان
جميلة في طبعته اأ’خيرة ،أان المهرجان كان
ناجحا ،وهذا في تقييمه للطبعة ،التي قال
أانها شساركت فيها  ٢6صسوتا ،منها  6أاصسوات
نسس -وي -ة ،وب -حضس -ور ضس -ي -ف الشس -رف ال -ف-ن-ان
ال-ل-ب-ن-ان-ي إاي-وان  ،م-ق-دم-ا شس-ك-ره ل-ل-ج-م-ه-ور
القوي من العائÓت التي حضسرت السسهرات،
ولكل اأ’صسوات الحاضسرة التي أاعطت زخما
ل-ل-م-ه-رج-ان ،واع-ت-ب-ر أان اأ’غ-ن-ية السسطايفية
كانت حاضسرة بقوة وبإانتاج جديد ،كما وجه
شسكره لكل المسساهمين في إانجاح الطبعة،
بما فيهم اإ’عÓميين.

سسطيف :نور ألدين بوطغان

باقة من األغا Êالسسطايفية والرايوية ‘ السسهرة الثالثة

كانت السسهرة الثالثة متميزة بحضسور فنانين
محبوبين لدى الجمهور ،على غرار الكورد
وفاتح وبÓل الصسغير ومنال هدلي وفرقة
الداي ،حيث تجاوبت العائÓت بقوة مع ما
ت ّ-م ت -ق -دي-م-ه ع-ل-ى ال-رك-ح م-ن أاغ-ان ق-دي-م-ة
وجديدة ومحبوبة لدى الجمهور .
ب Ó-ل الصس -غ -ي-ر غ-ن-ى ل-ج-م-ه-وره حÓ-ل ع-ل-ي
وارواح -ي ن -ت -ح -اسس-ب-و وقصس-ة غ-رام وال-عشس-ق
المجنون ،فيما برمج فاتح  3أاغان سسطايفية
وأادى للجمهور أاغنية :اخيرا لقيت انا لي
تفهمني .اما فرقة الداي فكانت حاضسرة
للمرة الثانية ،وتمنى ممثلوها الحضسور في
الطبعات القادمة.
ف -ي تصس-ري-ح-ات-ه-م ل-لصس-ح-اف-ة ق-ب-ي-ل ال-ح-ف-ل
بفندق الهضساب ،عّبرت الفنانة منال هدلي
ع -ن سس -ع -ادت -ه -ا ب -ال -مشس -ارك -ة أ’ول م -رة ف-ي
المهرجان ،معتبرة أان الجمهور ا’فتراضسي

رحب به كثيرا في الطبعة السسابقة ،وتحّمسض
للعودة للمرة الثانية ليمتع جمهوره ،ويقدم له
ما يريد من أاغان،واعتبر أان الغناء العاطفي
الذي يؤوديه يحرك الشسباب ،وأان هذا النوع
من الغناء لن يموت ،وأان أاغنية الراي تطورت
كثيرا من حيث نظافة كلماتها ،فأاصسبحت
أاكثر قبو’ وانتشسارا في المجتمع.
وكانت السسهرة الثانية من عمر المهرجان
الذي يدوم  5أايام جزائرية خالصسة ،سسيطر
عليها الطابع السسطايفي المحلي ،من خÓل
حضس-ور سس-م-ي-ر ال-ع-ل-م-ي وراضس-ي-ة م-ن-ال ،ك-ما
حضسرت طبوع أاخرى من خÓل موك صسايب
ومازي وامزيان ،حيث أادى كل فنان باقة من
أاغانيه الجديدة والقديمة التي تجاوب معها
ال-ج-م-ه-ور،خ-اصس-ة وأان أاغ-ل-ب-ه-م سس-ب-ق له وأان
شسارك في الطبعات السسابقة ،وكون جمهورا
خ -اصس -ا ب -ه ف-ي ه-ذا ال-م-ه-رج-ان ،وت-ت-واصس-ل
الفعاليات في ظروف تنظيمية محكمة إالى
حّد اآ’ن ،منها الندوات الصسحفية التي تقام
بانتظام بفندق الهضساب بمدينة سسطيف.

ن .ب

يشسارك ‘ مهرجان لوكارنو بسسويسسرا

الفيلم ا÷زائري « 143شسارع الصسحراء» ◊سسان فرحاÊ
يعرضض الفيلم الروائي الطويل
« 143شس-ارع الصس-ح-راء» ل-ل-مخرج
الجزائري حسسان فرحاني خارج
ال-م-ن-افسس-ة ف-ي م-ه-رج-ان لوكارنو
ال - -دول - -ي الـ( 72ج- -ن- -وب شس -رق
سس-ويسس-را) ال-ذي ت-ع-ق-د ف-ع-ال-ي-اته
م -ن  7إال -ى  17أاغسس-طسض ال-جاري
وفقا للمنظمين.

وسسيعرضض « ١٤3شسارع الصسحراء»  -وهو أاول فيلم
روائ -ي ط -وي -ل ل -ف-رح-ان-ي  -ف-ي إاط-ار «سس-ي-ن-م-ائ-ي-و

الحاضسر»  -ثاني أاهم قسسم في المهرجان  -إالى
ج -انب  ١5ع -م  Ó-آاخ-ر ع-ل-ى غ-رار «ب-ام-وم ن-اف-ي»
(السس -ي-ن-غ-ال) و»ه-ام أاون راي» (ال-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة
اأ’مريكية) و»’ بالوما إا أال لوبو» (الميكسسيك).
وي -ح -ك -ي ه -ذا ال -ع -م -ل  -وه-و م-ن إان-ت-اج مشس-ت-رك
جزائري فرنسسي قطري ومدته  ١٠٠دقيقة  -قصسة
«مليكة» التي تدير مطعما متواضسعا على طريق
صسحراوي مقفر في الجنوب الجزائري ،تخدم من
خÓله المسسافرين من سسائقي الشساحنات والباحثين
عن المغامرات وعابري السسبيل.
وكان فرحاني قد تميز في  ،٢٠١6بفيلمه الوثائقي
الطويل «في راسسي رومبوان» الذي حاز العديد من
الجوائز الدولية بالجزائر أايضسا.

وسس -ت -ع -رف م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ال -مسس -اب -ق-ة ال-دول-ي-ة
للمهرجان تنافسض  ١7عم Óمن مختلف البلدان
ال-ع-ال-م ك-م-ا سس-تسس-ل-ط ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة الضس-وء على
سس-ي-ن-م-ا ج-ن-وب شس-رق آاسس-ي-ا ك-أان-دونيسسيا والفيليبين
و’وسض وهذا في إاطار برنامج للمهرجان سسيعمل
على التعريف بثراء وتنوع السسينما اآ’سسيوية يمتد
إالى غاية .٢٠٢١
ويهدف مهرجان لوكارنو السسينمائي  -الذي تأاسسسض
في  ١٩٤6من طرف جمعية غير ربحية ،ويعتبر من
أاق-دم م-ه-رج-ان-ات السس-ي-ن-م-ا ف-ي أاوروب-ا إال-ى ج-انب
مهرجاني البندقية وكان  -إالى اكتشساف المواهب
والتيارات الجديدة في السسينما العالمية.

مواقع يعاد لها العتبار

العدد

١٨٠٢٠

15

نحو حماية  273هكتار من اŸدينة
الأثرية طبنة بباتنة
اسستكملت
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة
اŸك -ل -ف -ة ب -دراسس-ة
ع -م -ل -ي -ة ح -م -اي -ة
لث - - - -ري
اŸوق - - - -ع ا أ
ال- - -ن - -ادر ط - -ب - -ن - -ة
ب- -دائ- -رة ب- -ري- -ك- -ة
ج - - -ن - - -وب ولي - - -ة
ب - - - -ات- - - -ن- - - -ة ،ك- - - -ل
إاجراءاتها
اÿاصس-ة ب-ت-حديد
اŸسساحة
ا÷غ -راف-ي-ة ل-ه-ذه
اŸدي -ن -ة واŸع -ن-ي-ة
ب-ع-م-ل-ي-ة ا◊م-اي-ة
التي تشسرف عليها
وزارة ال -ث-ق-اف-ة ‘
لثرية وحمايتها.
إاطار إاعادة العتبار لبعضض اŸواقع ا أ
يرتقب حسسبما أافادت به مصسادر عليمة من مديرية الثقافة لو’ية باتنة ،ا’نطÓق رسسميا في مشسروع
حماية مدينة طبنة اأ’ثرية من مختلف العوامل الطبيعية والبشسرية التي أاثرت عليها خÓل العقود اأ’خيرة،
حيث أاوضسحت ذات المصسالح أان الجهات المكلفة بدراسسة المشسروع قد حّددت مسساحة إاجمالية قدرها ٢73
هكتار ،سستكون معنية بالحماية بعدما انتهت الدراسسة التي أاشسرف عليها باحثون في علم اآ’ثار ومختصسون
قاموا بخرجات ميدانية كثيرة وزيارات معاينة تحت إاشسراف وزارة الثقافة ،وقفوا خÓلها على عملية تقييم
الموقع الذي يعتبر ذاكرة تاريخية جماعية للجزائريين يرجع لقرون مضست.
وكشسفت عمليات المعاينة التي قام بها المختصسون والتي امتدت على مراحل عدة جمعوا خÓلها كل
المعطيات الخاصسة باأ’ماكن المعنية بالحماية والترميم خاصسة وأان مدينة طبنة ،حسسبما وقفت عليه
جريدة «الشسعب» في إاحدى الزيارات الميدانية ،مغمورة حاليا وتقع في غالبيتها تحت اأ’رضض وهي تراث
إانسساني عالمي ،يعود تاريخ إانشسائها إالى أاواخر القرن الثاني للميÓد ،حسسبما تؤوكده مراجع تاريخية مختلفة
تضسيف مصسالح مديرية الثقافة.
يرتقب أان يسستفيد من توسسيع المسساحة المعنية بالحماية ليشسمل  ٢73هكتار وهي مسساحة كبيرة مقارنة،
بتلك المصسنفة سسابقا والتي لم تكن تتجاوز ،الـ7٠هكتار ،وهي المسساحة المصسنفة في فترات سسابقة ،خاصسة
في سسنة  ١٩5٠ليتم بعدها تسسجيله ضسمن قائمة التراث الوطني عقب ا’سستقÓل مباشسرة ،وذلك سسنة .١٩6٨
ومن شسأان هذه العملية ـ حسسب ذات المصسادر ـ أان تسسمح بحماية جدية وفّعالة للموقع طبنة الذي يقع حسسب
الخريطة اإ’دارية للو’ية على الحدود بين بلديتي بريكة وبيطام جنوب الو’ية باتنة ،وبالتحديد على شسرق
الطريق الوطني رقم  7٠الرابط بين مدينتي بريكة وإامدوكال.
ويكتسسي الموقع اأ’ثري العتيق أاهميته تاريخية وأاثرية بالغة لكونه يتوفر على آاثار تعود إالى حقبتين
تاريخيتين مهمتين هما الرومانية واإ’سسÓمية.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
اسستقطبت  200أالف مشسارك ‘ السسنوات السست اŸاضسية

ا÷زائر ثالثة ‘ مسسابقة «◊ظات»
للتصسوير الفوتوغرا‘

اكتفى اŸصسورون ا÷زائريون ،إا ¤غاية
ال -ل -ح -ظ -ة ،ب -اŸرت-ب-ة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
شسمال أافريقيا من حيث عدد اŸشساركات ‘
مسس-اب-ق-ة «◊ظ-ات» ل-ل-تصس-وي-ر ال-فوتوغرا‘،
ال -ت -ي ت -ت -م -ح-ور ه-ذه السس-ن-ة ح-ول م-وضس-وع
لسسواق» .وكانت القناة اŸنظuمة «ناشسونال
«ا أ
ج- -ي- -وغ- -راف -يك أاب -وظ -ب -ي» ق -د أاع -ل -نت ع -ن
لقبال على الشسÎاك ‘ اŸسسابقة
تضساعف ا إ
‘ شس -م -ال أاف -ري -ق-ي-ا .وحّ-ل-ت مصس-ر ‘ اŸرت-ب-ة
لو ¤كأاك Ìدول اŸنطقة ُمشساركة ،تليها
ا أ
اŸغ -رب ث -م ا÷زائ -ر ،وذلك ُق -ب ْ-ي -ل ان -قضس-اء
آاجال اŸسسابقة بأايام قليلة.

أسسامة إأفرأح

يتواصسل اسستقبال صسور الراغبين في المشساركة في
مسس -اب-ق-ة «ل-ح-ظ-ات  »Momentsال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
«ن -اشس -ون -ال ج -ي -وغ -راف -يك أاب-وظ-ب-ي» ،ح-يث ت-قّ-رر
تمديدها إالى غاية يوم السسبت المقبل ،الموافق
ل -ل -ع -اشس -ر م -ن شس -ه -ر أاوت ال -ج -اري ،ب-ع-د أان ك-انت
محّددة بـ ٢7جويلية المنقضسي.
وُت-عّ-د ه-ذه ال-مسس-اب-ق-ة واح-دة م-ن أاك-ب-ر مسس-اب-قات
التصسوير الفوتوغرافي وأاكثرها شسعبية في المنطقة
العربية ،حيث توفر للمواهب منصسة ُمميزة لعرضض
أاع -م -ال -ه -م وُت -ت -ي -ح ل -ه -م ف-رصس-ة اسس-ت-كشس-اف ع-ال-م
التصسوير في رحلة اسستثنائية مع خبراء «ناشسونال
جيوغرافيك» .وتعتمد القناة على رؤوية ُمشستركة مع
شس -ري -ك -ه-ا ا’سس-ت-رات-ي-ج-ي ال-م-م-ول ،م-ن أاج-ل دع-م
المصسورين العرب الناشسئين ،حيث أاتيحت الُفرصسة،
م -ن-ذ ع-ام  ٢٠١٤إال -ى ال -ي -وم ،أ’ك-ث-ر م-ن  ٢٠٠أالف
ُم-شس-ارك ل-ع-رضض إام-ك-ان-ات-ه-م ال-تصسويرية واكتشساف
مواهبهم من خÓل هذه المنصسة.
وت-تضس-م-ن ج-ائ-زة ف-ئ-ة ال-ك-ب-ار رح-ل-ة تصس-وي-ري-ة م-ع
«ن-اشس-ون-ال ج-ي-وغ-راف-يك» ب-قيمة  ١٠آا’ف دو’ر،
باإ’ضسافة إالى معّدات تصسوير تبلغ قيمتها  5آا’ف
دو’ر ،ونشسر الصسورة الفائزة في مجلة «ناشسونال
ج -ي -وغ-راف-يك ع-رب-ي-ة» ،وك-ذا حضس-ور ح-ف-ل ت-وزي-ع
الجوائز.
أاما جائزة فئة اأ’طفال فتتمثل في معّدات تصسوير
تبلغ قيمتها  5آا’ف دو’ر ،مع نشسر الصسورة في
م-ج-ل-ة «ن-اشس-ون-ال ج-ي-وغ-راف-يك ع-رب-ي-ة» ،وحضس-ور
حفل توزيع الجوائز.
وقد أاعادت نسسخة هذا العام الفئة الُمخ ّصسصسة
للمصسورين الناشسئين ،الذين تتراوح أاعمارهم بين
 ١3و ١7عاًما ،ويعكسض ذلك التزاما «بتنمية مواهب
ال -مصس -وري -ن الشس -ب -اب ف -ي ج -م -ي -ع أان -ح -اء ال -وط-ن
العربي».
وقد شسهدت ُمسسابقة هذا العام ،التي انطلقت تحت

شسعار «أاسسواق»ُ ،مشساركة كبيرة من شسمال أافريقيا
بشسكل عام ،وأاتاح اختيار هذا الموضسوع للمصسورين
ف- -رصس- -ة ت -ق -دي -م م -ج -م -وع -ة واسس -ع -ة م -ن الصس -ور
الفوتوغرافية التي تركز على اأ’سسواق باعتبارها
«جزًء ’ يتجزأا من النسسيج الثقافي في منطقة
الشسرق اأ’وسسط منذ فجر التاريخ ،لتعكسض حجم
ال-تÓ-ح-م ب-ي-ن م-ج-ت-م-ع-ن-ا ال-ع-رب-ي وث-ق-اف-ت-نا الغنية
وتراثنا النابضض بالحياة».
والتقطت عدسسات المصسورين الجزائريين صسوًرا
«اسستثنائية ُتبرز مدى تنوع الثقافات في الجزائر
نظًرا لمسساحتها الكبيرة ،حيث ُتعد عاشسر أاكبر
حا في سسوق
دولة في العالم» ،وبدا هذا التنوع واضس ً
وهران حيث «المنتجات المتنوعة والتوابل مختلفة
اأ’ل -وان وال -ح -رك -ة ال -ت -ي ’ ت -ت-وق-ف ،اأ’م-ر ن-فسس-ه
يحدث في مدينة ورقلة حيث يتدفق الزوار لشسراء
احتياجاتهم من سسوق المدينة المحلي».
وم -ن ج -م -ه -وري -ة مصس -ر ال -ع -رب -ي -ة ،صس -اح-ب-ة ع-دد
ال-مشس-ارك-ات اأ’ك-ب-ر ل-حّ-د اآ’ن ،ال-ت-ق-ط ال-مصسورون
صسورا من سسوق خان الخليلي ومنتجاته المحلية
والحرف اليدوية ،وسسوق أاطفيح ومتاجر الُدمى
الُ-م-ت-ح-رك-ة ،والسس-وق ال-م-ح-ل-ي السس-ن-وي المقام في
واحة سسيوة تحت شسعار «مهرجان السسÓم» احتفاً’
بنهاية حرب دامت لمدة  ١6٠سسنة .فقد التقط
المصسورون في المغرب صسوًرا متميزة من سسوق
شسفشساون حيث المباني الزرقاء تحتضسن المتاجر
ال-م-ح-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ي-ع ال-م-ن-تجات المصسنوعة يدوًيا،
وكذا صسورا من واد ’و حيث تشستهر أاسسواق تلك
ال-ب-ل-دة الصس-غ-ي-رة ب-ب-ي-ع ال-ت-واب-ل ال-تي تكون بأالوانها
المتداخلة لوحة فنية متفردة.
أاما في تونسض فقد عمل المصسورون على إاظهار
أاصسالة «الخضسراء» ،ويتجسسد هذا في صسورة رجل
عجوز يتجّول على طول سسوق الحنة القديم في
مدينة قابسض بجنوب تونسض ،ليعرضض مجموعة من
اأ’دوات والمنتجات المحلية والحنة.
ب -ال -م -ق -اب -ل ،ك -ان ال -مصس -ورون السس -ع-ودي-ون اأ’ك-ث-ر
مشساركة في منطقة الخليج ،وتنوعت صسورهم بين
ت -ج -ار ال-ف-اك-ه-ة وال-خضس-روات ف-ي سس-وق ب-اب م-ك-ة
ب -ج -دة ،وسس -وق ال -ق-يصس-ري-ة ف-ي اأ’حسس-اء ،وأاسس-واق
ج -زي -رة ت -اروت وأاسس-واق م-دي-ن-ت-ي ج-ازان ون-ج-ران
م -وط -ن اأ’سس -واق ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة لصس-ن-اع-ة السس-مسس-م
والجانبية.
وما تزال اأ’يام القليلة المتبقية سسانحة أ’ن يرفع
المصسورون الجزائريون المتميزون ،وما أاكثرهم،
م -ن نسس -ب -ة ت -م -ث -ي -ل ال -ع -دسس -ة ال-ج-زائ-ري-ة وف-رصض
ن -ج -اح -ه -ا ،م -ن خ Ó-ل مشس -ارك -ت -ه -م ف -ي مسس-اب-ق-ة
«ل -ح -ظ-ات» ،خصس-وصس-ا وأان ال-ت-ن-وع ال-ث-ق-اف-ي ال-ذي
تزخر به الجزائر قلّ نظيره في المنطقة ،ويسستحق
الترويج له في مثل هذه المناسسبات العالمية.
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بيلوسضي تندد بوضضع اŸهاجرين غ ÒاإلنسضاÊ

لم-ري-ك-ي
ن-ددت رئ-يسش-ة ›لسس ال-ن-واب ا أ
نانسشي بيلوسشي ،بوضشع آالف اŸهاجرين على
ا◊دود ب ÚاŸكسش- -يك وال -ولي -ات اŸت -ح -دة،
ووصشفته بأانه «معيب وغ Òإانسشا »ÊخÓل
زي- -ارة ق- -امت ب- -ه- -ا إا ¤غ- -وات- -ي- -م- -ال .ق- -الت
ب -ي-ل-وسش-ي خÓ-ل م-ؤو“ر صش-ح-ا‘ ‘ ال-ع-اصش-م-ة
لمور واضشحة ،ما يجري
غواتيمال «لتكن ا أ
ع-ل-ى ا◊دود (ا÷ن-وب-ي-ة ل-لوليات اŸتحدة)
معيب».
تابعت بيلوسشي ألديمقرأطية ألتي تعد من أششّد
معارضشي سشياسشة ألرئيسص دونالد ترأمب في مجال
أل-ه-ج-رة ،أن أل-م-ه-اج-ري-ن ي-ع-اَم-لون «ب-ط-ريقة غير
إأنسشانية ( )-تخالف» ألقيم أألمريكية.
تهدف جولة بيلوسشي ألتي تتوجه بعد غوأتيمال إألى

ألسشلفادور ثم هوندورأسص ،إألى ألتثبت مما إأذأ كانت
غوأتيمال قادرة على أسشتقبال مهاجرين في إأطار
أتفاق تم ألتوصشل إأليه في نهاية جويلية مع ألوليات
ألمتحدة .هذأ ألتفاق حول حق أللجوء يجعل من
غ-وأت-يمال «ب-ل-دأ ث-ال-ث-ا آأمنا» ي-ت-ح-ت-م ع-لى طالبي
أللجوء أن يقوموأ فيه بالخطوأت أألولى لطلب
أللجوء.
أثار توقيع ألتفاق أحتجاجات في غوأتيمال حيث
رأى معارضشون ومنظمات غير حكومية أن هذأ
ألبلد ألذي يعيشص  %60من سشكانه دون عتبة ألفقر
لن يكون قادرأ على أسشتقبال ألÓجئين ألسشاعين
للوصشول إألى ألوليات ألمتحدة بششكل لئق ،كما
ينصص عليه.

مع تأازم الوضشع با÷زيرة

الصض Úتطلب من الدبلوماسضي ÚاألمريكيÚ
وقف التدخل بشضؤوون هونغ كونغ
أعلنت ألسشلطات ألمصشرية مقتل  17إأرهابيا خÓل
عملية نّفذتها قوأت أألمن ،ألخميسص ،ضشّد أوكار
تابعة لحركة «حسشم» ألتي تعتبرها ألذرأع ألعسشكري
ل -ت -ن -ظ -ي -م أإلخ -وأن أل -مسش -ل -م -ي -ن ،وذلك ف -ي إأط-ار
مÓ-ح-ق-ت-ه-ا أل-م-ت-ورط-ي-ن ب-الن-ف-ج-ار ألذي وقع في
ألقاهرة ،ليل أألحد ألماضشي ،وخّلف  20قتي ً
.Ó
قالت وزأرة ألدأخلية في بيان مطّول إأّن أجهزتها
حّددت هوّية ألرهابي سشائق ألسشيارة وهو عضشو
في حركة حسشم ألتابعة لتنظيم أإلخوأن مطلوب
للعدألة على ذمة إأحدى ألقضشايا أإلرهابية لعام
.»2018
من جهتها ،كششفت مصشادر قضشائية مصشرية ،أن
ألقيادي أإلخوأني ،أحمد محمد عبد ألرحمن عبد
ألهادي ،أحد ألمتهمين ،وفقا لبيان وزأرة ألدأخلية،
بالضشلوع في تفجير معهد أألورأم ،هارب من حكم
إأعدأم.

أوضش -حت أل -مصش -ادر ،أن ه -ذأ أل -ق -ي -ادي أإلخ-وأن-ي
ي-وأج-ه ح-ك-م-ا غ-ي-اب-ي-ا ب-اإلع-دأم ،لت-ه-ام-ه باغتيال
أل -ن -ائب أل -ع -ام أل -رأح-ل هشش-ام ب-رك-ات ،فضش Ó-ع-ن
إأدرأجه بحكم نهائي على قائمة أإلرهابيين لمدة 5
سشنوأت ،لتهامه بقضشية «حسشم ولوأء ألثورة» ألتي
ت-ن-ظ-ر أل-م-ح-ك-م-ة أل-عسش-ك-ري-ة ف-ي وق-ائ-ع-ه-ا ح-اليا.
أضشاف بيان وزأرة ألدأخلية ،أّن قوأت أألمن تمّكنت
أيضشاً من تحديد عناصشر ألخلية ألعنقودية لحركة
حسشم أإلرهابية وضشبط ثÓثة من عناصشرها بينهم
ششقيق ألرهابي منفذ تفجير ألقاهرة ،كما دهمت
وكرين للحركة في ألقاهرة وألفيوم (جنوب) ما
أسشفر عن مقتل  17إأرهابيا .أوضشح ألبيان أن ششقيق
ألره -اب -ي أرشش-د ب-اسش-ت-ج-وأب-ه ع-ل-ى م-ك-ان أخ-ت-ب-اء
«إأره - -اب - -ي ه- -ارب ف- -ي إأح- -دى قضش- -اي- -ا تصش- -ن- -ي- -ع
ألمتفجرأت».
كانت وزأرة ألدأخلية قالت عقب ألنفجار إأنه نتج

ع -ن تصش -ادم سش -ي -ارأت أم -ام م -ع -ه-د أألورأم أل-ت-اب-ع
لجامعة ألقاهرة وألكائن في محيط منطقة ألقصشر
ألعيني وسشط ألقاهرة.
إأل أن أل - -وزأرة أشش - -ارت ف- -ي ب- -ي- -ان لح- -ق إأل- -ى أّن
«ألفحصص ألفني أششار إألى أنّ ألسشيارة كانت بدأخلها
ك -م-ي-ة م-ن أل-م-ت-ف-ج-رأت أدى ح-دوث أل-تصش-ادم إأل-ى
أنفجارها» .كما أضشاف ألبيان أن «ألسشيارة كان يتم
ن-ق-ل-ه-ا إأل-ى أح-د أألم-اك-ن لسش-ت-خ-دأم-ه-ا ف-ي تنفيذ
إأحدى ألعمليات أإلرهابية».
تصش ّ-ن -ف أل -ح -ك -وم -ة أل -مصش -ري -ة ج -م -اع-ة ألخ-وأن
ألمسشلمين «تنظيمًا إأرهابياً» ،منذ نهاية .2013
هذأ وينّفذ ألجيشص ألمصشري ،منذ فيفري ،2018
عملية وأسشعة لمكافحة أإلرهاب خاصشة في سشيناء
وي-ع-ل-ن ب-اسش-ت-م-رأر م-ق-ت-ل ع-ن-اصش-ر دم-وي-ة ووصش-لت
حصشيلة قتلى ألرهابيين إألى نحو .650

طالبت بها جهات عّدة عقب ›زرة تكسشاسس وأاوهايو

لوبي بالوليات اŸتحدة يعارضض الرقابة على مبيعات األسضلحة
ع ّ-ب -ر ل-وب-ي السش-ل-ح-ة ال-ق-وي ‘ ال-ولي-ات
لصشÓ-ح-ات ت-هدف
اŸت-ح-دة ع-ن م-ع-ارضش-ت-ه إ
إا ¤ت-ع-زي-ز الّ-رق-اب-ة ع-ل-ى م-ب-ي-ع-ات السشÓ-ح،
والتي طالبت بها جهات عّدة عقب عملّيَتي
لسشبوع
إاطÓق نار ششهدتهما البÓد ،نهاية ا أ
اŸنصشرم.
ذكرت صشحيفة وأششنطن بوسشت أن رئيسص «ألجمعية
ألوطنية للبنادق» وأين لبيير أجتمع ألثÓثاء مع
ألرئيسص دونالد ترأمب لتذكيره بأاّن قاعدة مؤويديه

ل ت-ؤوّي-د أإلصشÓ-ح-ات أل-ت-ي ت-ج-ري م-ن-اقشش-ت-ه-ا ف-ي
ألكونغرسص.
ب مناقششة محادثاتي ألششخصشية
قال لبيير «ل أح ّ
م -ع أل -رئ -يسص ت -رأمب أوأي شش -خصص أخ-ر» ،أضش -اف
«لكن يمكنني أن أؤوكد أنّ ألجمعية ألوطنية للبنادق
ي قانون ينتهك بششكل غير عادل حقوق
ُتعارضص أ ّ
أل-م-وأط-ن-ي-ن ألشش-رفاء» .أردف «ه-ن-اك ح-ق-ي-ق-ة
مزعجة :ألمقترحات ألتي تتم مناقششتها ما كانت
لتمنع ألمآاسشي ألمرّوعة في أل باسشوودأيتون».

قتل  20ششخصشا كانوأ يتسشوقون في متجر مكتظ
من متاجر وولمارت في إأل باسشوبولية تكسشاسص،
صشباح ألسشبت ألماضشي ،فيما قتل تسشعة آأخرون أمام
حانة في حي يّعج بالحانات وألمÓهي ألليلة في
دأيتون ،بولية أوهايو ،بعد  13سشاعة فقط على
عملية إأطÓق ألنار أألولى .وثقافة حمل ألسشÓح
متجذرة في ألوليات ألمتحدة .ول تزأل جهود
تعزيز قوأنين حمل ألسشÓح تثير أنقسشامات.

على خلفية نششر معلومات تتعلق بششأانها الداخلي

لمريكية لديها
روسضيا تسضتدعي مسضتشضار السضفارة ا أ
أاع -ل-نت اÿارج-ي-ة ال-روسش-ي-ة
أان- -ه- -ا اسش- -ت- -دعت امسس ا÷م- -ع -ة
مسش-تشش-ار سش-ف-ارة واشش-ن-ط-ن ل-دى
موسشكو تيم ريتششاردسشون ،على
لم-ري-كي
خ-ل-ف-ي-ة نشش-ر ا÷انب ا أ
م- -ع- -ل- -وم- -ات ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ح -م -ل -ة
احتجاجية غ Òمرخصس بها ‘
موسشكو.
وأب- - -دت أل- - -وزأرة ف- - -ي ب - -ي - -ان ل - -ه - -ا
أحتجاجها على نششر إأدأرة ألششؤوون
ألقنصشلية ألتابعة للخارجية أألمريكية
ع-ل-ى حسش-اب-ه-ا ف-ي «ت-وي-ت-ر» وأل-ب-ع-ث-ة
أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة أألم-ري-ك-ية في روسشيا
على موقعها ألرسشمي ،قبل ألمظاهرة
غير ألمرخصص بها ألتي نظمت في

ألعاصشمة موسشكو في ألثالث من أوت،
خ- -ري- -ط- -ة ت- -ظ- -ه -ر مسش -ار أل -ح -م -ل -ة
ألحتجاجية.
وششددت ألخارجية ألروسشية على أنها
ت-ع-ت-ب-ر نشش-ر أل-ج-انب أألم-ري-ك-ي هذه
أل-خ-ري-ط-ة ت-ح-ريضش-ا للموأطنين على
أل -مشش -ارك -ة ف -ي أل -ح-م-ل-ة ،م-ا ي-م-ث-ل،
حسشب بيان ألوزأرة ،محاولة للتدخل
في ألششؤوون ألدأخلية لروسشيا.
وفي سشياق متصشل أعربت ألخارجية
أل-روسش-ي-ة ،أث-ن-اء أج-ت-م-اع ع-ق-د أمسص
ألول م-ع أل-ق-ائ-م-ة أل-م-ؤوق-ت-ة ب-أاع-مال
ألسشفارة أأللمانية في موسشكو ،بياتا
غجيسشكي ،عن أحتجاجها على كيفية
تغطية ششبكة «دويتششه فيله» أأللمانية

ل- -ل -م -ظ -اه -رة غ -ي -ر أل -م -رخصش -ة ف -ي
موسشكو.
وح-م-لت أل-خ-ارج-ي-ة أل-روسشية ألششبكة
أإلخ-ب-اري-ة أألل-م-ان-ي-ة أل-مسش-ؤوولية عن
نشش- -ر دع -وأت م -ب -اشش -رة ف -ي م -وأق -ع
ألتوأصشل ألجتماعي لسشكان موسشكو
ل -ل -مشش -ارك -ة ف -ي أل -ت -ج -م -ع -ات غ -ي -ر
ألمرخصص بها ،مششددة على أن هذأ
ألسش-ل-وك ي-خ-ال-ف أألخÓ-ق ألصشحفية
وي-م-ث-ل م-ح-اول-ة ل-ل-ت-دخ-ل ف-ي شش-ؤوون
ألبÓد ألدأخلية.
وف- - -ي وقت سش- - -اب- - -ق ،دع- - -ا زع- - -ي - -م
أل- -م -ع -ارضش -ة أل -مسش -ج -ون ،أل -ي -كسش -ي
ن -اف -ال -ن -ي ،ل Ó-ح -ت-ج-اج ق-رب م-ك-تب
رئيسص بلدية ألعاصشمة للضشغط على

اŸعارك حول طرابلسس –صشد اŸزيد من الضشحايا

دعوات لألطراف الليبية بقبول هدنة عيد األضضحى
حث رئ- -يسس ب- -ع- -ث -ة ال–اد
لوروب -ي ‘ ل -ي -ب -ي -ا آال -ن ب -وج -ي-ا
ا أ
امسس ا÷معة  ,أاطراف الزمة ‘
ط- -راب- -لسس ع -ل -ى ق -ب -ول «ه -دن -ة
ل·
انسش - - -ان - - -ي- - -ة» دعت ل- - -ه- - -ا ا أ
اŸت -ح -دة وت -ب-دأا م-ع صش-ب-اح ع-ي-د
لحد.
لضشحى غدا ا أ
ا أ
وقال بوجيا في بيان للبعثة  ,إأنه «
في هذه أألوقات ألمقدسشة أناششد من
أعماق قلبي أطرأف ألزمة ألتي ل
م -ع-ن-ى ل-ه-ا ع-ل-ى ط-رأب-لسص أن ت-ت-ب-ن-ى
أل-ه-دن-ة أل-ت-ي ي-ع-م-ل أل-م-م-ثل ألخاصص
Óمم ألمتحدة غسشان)
Óمين ألعام ل أ
(ل أ
سشÓمة على تأامينها».
وأك- -د ب- -وج- -ي -ا  ,ب -حسشب أل -ب -ي -ان أن
ألهدنة « ليسشت فقط لتوفير ألرأحة
Óششخاصص أألكثر تضشررأ وألذين هم
ل أ

ب -ح -اج -ة م -اسش -ة إأل -ي -ه -ا ،ول-ك-ن أيضش-ا
كخطوة أولى نحوإأنهاء ألعنف وألعودة
إألى ألعملية ألسشياسشية».
ودعت بعثة أألمم ألمتحدة للدعم في
ل -ي -ب -ي -ا أألط -رأف أل-م-ت-ن-ازع-ة ج-ن-وب
ألعاصشمة طرأبلسص ،إألى قبول «هدنة
إأنسشانية» تبدأ مع صشباح أليوم أألول
من عيد أألضشحى .
Óمم ألمتحدة في
وفششلت دعوأت ل أ
مناسشبات عديدة لقبول هدنة إأنسشانية
م-ن-ذ أن-دلع أل-م-ع-ارك ق-ب-ل أك-ث-ر م-ن
أربعة أششهر.
وت-ت-وأصش-ل أل-م-ع-ارك ج-نوب ألعاصشمة
طرأبلسص بين قوأت موألية لحكومة
أل-وف-اق أل-ل-ي-ب-ي-ة أل-م-دعومة من أألمم
أل -م -ت -ح -دة وأخ -رى ت -اب -ع-ة ل-لضش-اب-ط
أل-م-ت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة حفتر ألذي أطلق

عملية عسشكرية في ألرأبع من أبريل
أل -م -اضش -ي ل -لسش-ي-ط-رة ع-ل-ى ط-رأب-لسص
قابلتها حكومة ألوفاق بعملية «بركان
ألغضشب» لصشد ألهجوم.
وتسشببت ألمعارك منذ إأندلعها في
م -ق-ت-ل  1093وإأصش-اب-ة ن-ح-و 6آألف
آأخ -ري -ن ،إأضش-اف-ة إأل-ى ن-زوح أك-ث-ر م-ن
م - -ائ - -ة أل - -ف شش - -خصص م - -ن م - -وأق - -ع
ألششتباكات ،بحسشب تقديرأت أألمم
ألمتحدة .
ون -ددت أألم -م أل -م -ت -ح -دة وألت -ح -اد
أألوروبي وألعديد من دول ألعالم بهذأ
ألتحرك ألعسشكري من جانب قوأت
حفتر ,وأعتبرته مقوضشا لكل ألجهود
ألمبذولة من أجل ألتوصشل إألى حل
سشياسشي في ليبيا ينهي أألزمة ألقائمة
في ألبÓد منذ عام .2011

ألسش -ل -ط -ات ل-لسش-م-اح ل-م-ج-م-وع-ة م-ن
أل- -م- -رشش- -ح -ي -ن ،أل -ذي -ن ل -ه -م أف -ك -ار
معارضشة بالمششاركة في ألنتخابات
أل -م -ح -ل -ي -ة أل -م -ق-رر إأج-رأؤوه-ا ف-ي 8
سشبتمبر بعد أسشتبعادهم منها.
وت -ق -ول ألسش -ل -ط -ات إأن أل -م -رشش-ح-ي-ن
أسشتبعدوأ من ألمنافسشة لعدم تمكنهم
من جمع عدد كاف من ألتوقيعات
ألصشحيحة ألتي تؤويدهم.

ط- -ل -بت ألصش -ي -ن ،م -ن
ألدبلوماسشيين
أألمريكيين في هونغ
ك- -ون- -غ أل -ت -وق -ف ع -ن
أل-ت-دخ-ل ف-ي ألشش-ؤوون
أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة ل - -ه- -ذه
ألمدينة ،وذلك بعدما
كششف تقرير صشحفي
ع- -ن ل- -ق- -اء ت- -م ب- -ي- -ن
دب-ل-وم-اسش-ي-ة أم-ريكية
ون-اشش-ط-ي-ن ي-ط-ال-ب-ون
بالسشتقÓل .أعربت وزأرة ألخارجية ألصشينية
ع- -ن «ألسش- -ت- -ي- -اء أل- -ع- -م- -ي- -ق م -ن ألسش -ل -ط -ات
أألمريكية» ،مششيرة إألى تقرير لوسشيلة إأعÓم
محلية حول لقاء بين مسشؤوولة في ألقنصشلية
أألمريكية في هونغ كونغ مع مجموعة كانت
تطالب بالسشتقÓل.
ف -ي ب -ي -ان نشش -رت -ه أل -خ -م -يسص ،ح -ثت أل -وزأرة
ألصشينية ألقنصشلية على أن «تقطع فورأ أي
صشلة مع مثيري ألششغب ألمناهضشين للصشين،
وتتوقف فورأ عن ألتدخل في ششؤوون هونغ

كونغ».
أششار تقرير نششرته جريدة «تاكونغباو» في
هونغ كونغ إألى لقاء تم بين أعضشاء من حزب
«ديموسشيسشتو» ومسشؤوولة ألقسشم ألسشياسشي في
ألقنصشلية أألمركية جولي أيده.
ويؤوكد حزب ديموسشيسشتوأنه يتطلع إألى توسشيع
ألحكم ألذأتي ،ل لÓسشتقÓل ،فيما قال ناطق
باسشم وزأرة ألخارجية أألميركية إأن «ممثلي
ألحكومة أألمريكية يلتقون بصشورة منتظمة
م -ع م -خ -ت -ل -ف أألشش -خ -اصص ف -ي ه -ون -غ ك -ون-غ
وماكاو».

لعصشار
لمن الغذائي العاŸي ‘ ع Úا إ
ا أ

تغيـر اŸناخ يهّدد حياة  500مليون شضخصض
ح- -ذرت م- -ن- -ظ- -م- -ة الأ· اŸت- -ح- -دة ،م- -ن
تهديدات سشيتعرضس لها  500مليون ششخصس
لرضس بسش -بب ت -أاث-ر م-ن-اط-ق-ه-م
ع -ل -ى وج -ه ا أ
ب -ظ -اه -رة ت-غ ÒاŸن-اخ ،مسش-ت-ن-دة إا ¤ت-ق-ري-ر
ال-ه-ي-ئ-ة ا◊ك-وم-ي-ة ال-دول-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ب-تغÒ
اŸناخ ‘ جنيف.

دعت ألمنظمة ،عبر موقعها ألإلكتروني،
ألدول أإلى أللتزأم بالسشتخدأم ألمسشتدأم
لÓ- -أرأضش- -ي ،ل- -ل- -مسش- -اع- -دة ف -ي أل -ح -د م -ن
أن -ب -ع -اث -ات غ -ازأت أل -دف-ي-ئ-ة« ،ق-ب-ل ف-وأت
ألأوأن.
أظ-ه-ر أل-ت-ق-ري-ر ،ألصش-ادر أل-خ-م-يسص ،ت-ن-بيه
ألخبرأء أإلى أن أرتفاع درجات ألحرأرة في
أل -ع -ال -م ،أل-م-رت-ب-ط ب-زي-ادة ألضش-غ-وط ع-ل-ى
ألتربة ألخصشبة ،يهدد ألأمن ألغذأئي في
ألكوكب.
ي-ق-ول مسش-وؤول أل-ه-ي-ئ-ة ب-ال-م-غ-رب ،ع-بدألله
مقسشط ،أإن ألتقرير هوألأول ألذي يلقي
نظرة ششاملة على نظام ألمناخ برمته ،من
اششهار

خÓل مسشاهمات ألخبرأء وألحكومات في
جميع أنحاء ألعالم ،مششيًرأ أإلى أنها ألمرة
ألأولى في تاريخ ألهيئة ألتي يقدم فيها
تقريًرأ ينتمي غالبية موؤلفيه  -نحو % 53
م -ن -ه -م  -أإل -ى أل -ب -ل -دأن أل -ن -ام -ي-ة .ت-ح-دث
م-قسش-ط ،ع-ن أل-ن-ق-اط أل-ت-ي ي-ت-ط-رق أإل-ي-ه-ا
ألتقرير ،بما فيها أهمية ألأرضص كمورد
مهم يلعب دوًرأ أسشاسشيًا في نظام ألمناخ،
وك- -ي- -ف أن أإدأرة م- -وأرد ألأرأضش -ي بشش -ك -ل
مسشتدأم يمكن أن تسشاعد في معالجة تغير
ألمناخ.
غ- -ي- -ر أن أل -خ -ب -ي -ر ألأم -م -ي أشش -ار أإل -ى أن
تحسشين أإدأرة ألأرأضشي يمكن أن يسشهم في
م -ع -ال -ج-ة ت-غ-ي-ر أل-م-ن-اخ ،ل-ك-ن-ه ل-يسص أل-ح-ل
ألوحيد ،قائً Óأإن خفضص أنبعاثات غازأت
أل-دف-ي-ئ-ة م-ن ج-م-ي-ع أل-ق-ط-اع-ات يعد أمًر أ
ضشرورًيا ،أإذأ ما أريد أن يظل ألحترأر
ألعالمي أقل من درجتين مئويتين -أإن لم
نقل  1 . 5درجة مئوية.

‹hO

إلسشبت  10أإوت  2019م
إلموإفق لـ  09ذي إلحجة  1440هـ

الشساهد يقّرر خوضس السسباق نحوقصسر قرطاج

تونسس تغلق أابواب الÎشسح ’نتخابات الرئاسسة
’شسخاصس
بلغ أامسس عدد ا أ
ال - -ذي - -ن ق - -دم - -وا م - -ل - -ف- -ات
ت- -رشس- -ح- -ه- -م ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
ال-رئ-اسس-ي-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ل-دى
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا اŸسس-ت-ق-ل-ة
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات  58مرشسحا،
وذلك ‘ آاخ- -ر ي -وم ل -ق -ب -ول
الÎشس -ح -ات ال -ت-ي ان-ط-ل-قت
يوم ا÷معة اŸاضسي.
ومن أإبرز إÎŸششح Úرئيسس
إ◊ك -وم -ة ي-وسش-ف إلشش-اه-د (43
ع-ام-ا) ،إل-ذي سش-ي-خ-وضس غ-م-ار
إ’ن -ت -خ -اب-ات إŸب-ك-رة إŸق-ررة
إإجرإؤوها ‘  15سشبتم،2019 È
عن حزب «–يا تونسس».
ك-ذلك ي-خ-وضس وزي-ر إل-دف-اع
إلتونسشي عبد إلكر Ëإلزبيدي
( 69ع -ام-ا) إلسش-ب-اق إل-رئ-اسش-ي
كششخصشية سشياسشية مسشتقلة رغم
أإن- -ه ي -ح -ظ -ى ب -دع -م ع -دد م -ن
إلشش - -خصش - -ي - -ات إلسش - -ي - -اسش - -ي - -ة
وإأ’ح -زإب إل -ل -يÈإل -ي -ة وب -ي-ن-ه-ا
«ندإء تونسس» و»آإفاق تونسس».
كما أإعلن إلرئيسس إلتونسشي
إلسش- -اب- -ق إŸنصش- -ف إŸرزوق- -ي
(74عاما) إلذي حكم إلبÓد منذ
 2011وحتى  ،2014إلÎششح عن
ح - - -زب - - -ه «إŸؤو“ر م - - -ن أإج- - -ل
إ÷مهورية» ،وهوأإول رئيسس ‘
إل -وط-ن إل-ع-رب-ي ي-أات-ي إإ ¤سش-دة
إ◊ك - -م دÁق - -رإط- -ي- -ا ويسش- -ل- -م
إلسش- - -ل - -ط - -ة دÁق - -رإط - -ي - -ا إإ¤
إŸعارضس إŸنافسس بعد إنتهاء
مدة و’يته.
وأ’ول م- -رة ،أإع- -ل -نت ح -رك -ة
إل-ن-هضش-ة إإ’سشÓ-م-ي-ة ت-رشش-ي-حها
ن- -ائب رئ- -يسش- -ه -ا ع -ب -د إل -ف -ت -اح
مورو( 71ع-ام-ا) لÓ-ن-ت-خ-ابات
إŸبكرة ،وهوﬁام يششغل حاليا
منصشب رئيسس إلŸÈان بالنيابة.
ك- -م -ا ق -رر رئ -يسس إ◊ك -وم -ة
إأ’سش -ب -ق ورئ-يسس ح-زب إل-ب-دي-ل
إل-ت-ونسش-ي م-ه-دي ج-م-عة خوضس
غمار إ’نتخابات إلرئاسشية إلتي
ك- -ان م -ن إŸق -رر إإج -رإؤوه -ا ‘
ن- -وف- -م ÈإŸق- -ب- -ل ،ل- -ك -ن وف -اة
إلرئيسس إلتونسشي إلباجي قائد
إلسشبسشي إلششهر إŸاضشي عجلت
ب - -ت - -ق- -دÁه- -ا إإ 15 ¤سشبتمÈ
إŸقبل.
وقدم ﬁسشن مرزوق إأ’مÚ
إل- -ع- -ام ◊رك- -ة مشش- -روع ت -ونسس
وإŸسش- -تشش- -ار إلسش- -اب -ق ل -رئ -يسس
إ÷م- -ه- -وري- -ة إل- -ب- -اج- -ي ق- -ائ -د

إلسش-بسش-ي م-ل-ف ت-رشش-ح-ه ل-ل-هيئة
إل-ع-ل-ي-ا إŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-نتخابات،
وقدمت وزيرة إلسشياحة سشلمى
إللومي أإيضشا ملف ترششحها عن
حزب إأ’مل.
ك- - -م - -ا أإودع م - -ؤوسشسس ت - -ي - -ار
إÙب - -ة ﬁم - -د إل - -ه - -اشش - -م- -ي
إ◊ام- - -دي م - -ل - -ف ت - -رشش - -ح - -ه
لÓنتخابات إلرئاسشية.

لرجال ا’عمال واŸرأاة
نصسيب
ول -رج -ال إأ’ع -م -ال نصش -يب ‘
هذإ إلسشباق ،حيث ترششح رجل
إأ’ع -م -ال وإل -ن -اشش -ط إلسش -ي -اسش -ي
إŸسشتقيل مؤوخرإ من حركة ندإء
تونسس سشفيان بن ناصشر ،وترششح
أإيضشا رجل إأ’عمال رضشا ششرف
إلدين إلنائب ‘ إلŸÈان حاليا
ورئ -يسس ن-ادي ك-رة إل-ق-دم إل-ن-ج-م
إلرياضشي إلسشاحلي.
ورغم إلصشعوبات إلتي وإجهها
م- -ن- -ذ إإعÓ- -ن- -ه ع- -زم- -ه إلÎشش- -ح
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات إل-رئ-اسش-ي-ة“ ،ك-ن
م-دي-ر ق-ن-اة نسش-م-ة ن-ب-ي-ل إل-ق-روي
رئ - -يسس ح- -زب ق- -لب ت- -ونسس م- -ن
تقد Ëملفه للجنة إ’نتخابات.
ول -ل-م-رأإة نصش-يب ،ح-يث ق-امت
رئ -يسش -ة إ◊زب إل-دسش-ت-وري إ◊ر
إÙام -ي -ة ع -ب Òم -وسش -ي ب-إاي-دإع
ملف ترششحها ،وقررت أإيضشا ليلى
إل- -ه- -م- -ام -ي ،أإسش -ت -اذة إ’ق -تصش -اد
وإل -ع -ل -وم إلسش -ي -اسش-ي-ة ‘ ج-ام-ع-ة
ل -ن -دن ،إإح -دى أإب -رز إل -ن-اشش-ط-ات
إلفاعÓت ‘ إلسشاحة إلسشياسشية
إل-ت-ونسش-ي-ة ،ت-رشش-ح-ه-ا إإ ¤منصشب

إلرئاسشة.
وي -ك-تسشب إل-ره-ان إ’ن-ت-خ-اب-ي
إل- -رئ- -اسش- -ي إŸرت- -قب ‘ ت- -ونسس
أإه-م-ي-ة قصش-وى ب-ال-ن-ظ-ر Ÿرك-زية
م- -نصشب رئ- -يسس إ÷م- -ه- -وري -ة ‘
إŸعادلة إلوطنية ،كما أإن طبيعة
إل -ن -ظ -ام إلسش -ي -اسش -ي ‘ صش -ي -غ-ت-ه
إل- -دسش- -ت- -وري- -ة إ◊ال- -ي- -ة ي -ع -ط -ي
صشÓحيات أإك Èلرئيسس إ◊كومة
على حسشاب رئيسس إلدولة.
وتعلن إلهيئة إلعليا لÓنتخابات
‘  31أإوت ع -ل-ى أإب-ع-د ت-ق-دي-ر،
أإسشماء إŸرششح Úإلنهائي Úلهذه
إ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات .وت- -ب- -دأإ إ◊م -ل -ة
إ’نتخابية من  2إإ 13 ¤سشبتم،È
وب -ع -د ي -وم إلصش -مت إ’ن -ت-خ-اب-ي،
يد‹ إلناخبون بأاصشوإتهم ‘ 15
سشبتم.È
وت - -ع - -ل- -ن إل- -ن- -ت- -ائ- -ج إأ’ول- -ي- -ة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات ‘  17سشبتمÈ
بحسشب برنامج إ’نتخابات إلذي
أإع-ل-ن-ه ل-لصش-ح-اف-ي Úرئيسس إلهيئة
إلعليا لÓنتخابات نبيل بفون.
و ⁄يتم –ديد موعد إ÷ولة
إلثانية إلتي يفÎضس أإن Œري،
إذإ تطلب إأ’مر ،قبل  3نوفمÈ
ب -حسشب رئ -يسس إل -ه -ي -ئ -ة إل -ع -ل -ي -ا
لÓنتخابات.

الشساهد ..طموح كبÒ
‘ بلوغ قصسر قرطاج
أإعلن رئيسس إ◊كومة إلتونسشية
ي- - -وسش- - -ف إلشش- - -اه - -د ،إÿم - -يسس
ترششحه ’نتخابات إلرئاسشة وذلك
قبل يوم من غلق باب إلÎششح.
وق- - -ال أإصش - -غ - -ر رئ - -يسس وزرإء

ت- -ونسش -ي ‘ م -ؤو“ر ◊زب -ه –ي -ا
ت- -ونسس« ،ف -ك -رت ج -ي -دإ وق -ررت
إلÎشش - - - - - - - -ح Ÿنصشب رئ - - - - - - - -يسس
إ÷مهورية».
ويجب أإن تثبت إلهيئة إلعليا
إŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ت-رشش-ي-ح
إلششاهد وهومهندسس زرإعي يبلغ
إلثالثة وإأ’ربع.Ú
وم- -ن خÓ- -ل ت- -ر ّشش- -ح -ه ل -ه -ذإ
إŸنصشب يقول إلششاهد إإنه «يريد
إ’ن -فصش -ال ع -ن إل -ن -ظ-ام إل-ق-دË
وإإعطاء إأ’مل ÷ميع إلتونسشيÚ
وب-خ-اصش-ة ل-لشش-ب-اب ب-أان بإامكانهم
أإن يكونوإ ‘ مناصشب مهمة ‘
إلدولة».
وح- - -زب –ي - -ا ت - -ونسس إل - -ذي
ت -أاسشسس ‘ ب -دإي -ة إلسش-ن-ة ،أإصش-ب-ح
Áلك ثا Êكتلة ‘ إلŸÈان بعد
حزب إلنهضشة إإ’سشÓمي.
ودخ - - -ل إلشش- - -اه- - -د إ◊ل- - -ب- - -ة
إلسش -ي -اسش-ي-ة ع-ام  2011بتأاسشيسس
حزب صشغ.Ò
وجرى إختياره ‘  2016من
إل -رئ-يسس إل-رإح-ل ق-اي-د إلسش-بسش-ي
Ÿنصشب رئيسس إ◊كومة ح Úكان
عضش - -وإ ‘ ح - -زب ن - -دإء ت- -ونسس،
حزب إلرئيسس إ◊اكم.
ل -ك -ن إإث -ر خ Ó-ف -ات دإخ -ل -ي-ة،
خصش - -وصش - -ا م - -ع ح- -اف- -ظ ق- -اي- -د
إلسش- -بسش- -ي ‚ل إل- -رئ- -يسس ،غ -ادر
إلشش -اه-د إ◊زب ل-ت-أاسش-يسس ح-زب
–يا تونسس إلذي يضشم خصشوصشا
أإعضش- -اء سش -اب -ق ‘ Úح -زب ن -دإء
تونسس.
وإلشش -اه-د ه-ورئ-يسس إ◊ك-وم-ة
إ’ط- -ول ب -ق -اء ‘ إŸنصشب م -ن -ذ
إلتغي Òإلذي ششهدته تونسس عام
.2011

من أاجل صسÓة جامعة

دعوات لشسد الرحال إا ¤اأ’قصسى ‘ أاول أايام عيد اأ’ضسحى
أاعلنت هيئات إاسسÓمية فلسسطينية
عن إاغÓق مسساجد مدينة القدسس ‘
’حد ،
’ضسحى غدا ا أ
أاول أايام عيد ا أ
لتكون صسÓة العيد جامعة ‘ اŸسسجد
’قصسى.
ا أ
وطالبت إلهيئة إإ’سشÓمية إلعليا و›لسس
إأ’وق -اف وإلشش -ؤوون إإ’سش Ó-م -ي -ة ودإر إإ’ف -ت-اء
بالقدسس ،جميع أإئمة إŸسشاجد بإاعÓن هذإ
إلقرإر ‘ خطبة إ÷معة.
وجاء ‘ إلبيان إŸششÎك للهيئات إلدينية:
«أإن ع- -ي- -دن- -ا رب- -اط ،وأإه- -ا‹ ب- -يت إŸق -دسس
وأإكنافه سشوف يقفون على قلب رجل وإحد
أإم-ام أإط-م-اع ق-ط-ع-ان إŸسش-ت-وط-ن ،Úوسش-ت-قف

إل -ه -ي-ئ-ة إإ’سشÓ-م-ي-ة إل-ع-ل-ي-ا و›لسس إأ’وق-اف
وإلششؤوون إإ’سشÓمية ودإر إإ’فتاء صشفا وإحدإ
ضشد فرضس أإي تقسشيم مكا Êأإوزما Êللمسشجد
إأ’قصشى».
ودعت إل -ه-ي-ئ-ات ج-م-ي-ع أإه-ل ف-لسش-ط Úإإ¤
ضش- -رورة إل- -زح- -ف أإول أإي- -ام ع- -ي -د إأ’ضش -ح -ى
نحوإلقدسس.
كما أإكدت إلهيئات إإ’سشÓمية على «جوإز
تأاجيل ذبح إأ’ضشاحي لليوم إلثا Êمن عيد
إأ’ضش -ح -ى ح -ت -ى ن -ع -م-ر إأ’قصش-ى ‘ أإول أإي-ام
إلعيد».
وختم إلبيان« :لنكن يدإ وإحدة ‘ وجه كل
قرإر ظا.»⁄

ويأاتي ذلك ردإ على قرإر منع إŸصشل Úمن
إإقامة صشÓة إلعيد ،وبعد قرإر إإعÓن إلششرطة
إإ’سشرإئيلية أإنها سشتجري «تقييما» للوضشع ‘
إأ’قصشى مع سشاعات إلصشباح إأ’و ¤يوم إلعيد
لتقرر بناء عليه فتح إŸسشجد أإم ’.
هذإ وكانت منظمات ما يسشمى «إلهيكل»
إŸزع-وم وإ÷م-ع-ي-ات إ’سش-ت-ي-ط-ان-ي-ة دعت أإن
يكون غدإ إأ’حد أإول أإيام عيد إأ’ضشحى إلذي
يتزإمن مع ذكرى ما يسشمى «خرإب إلهيكل»
ي- -وم- -ا Ÿشش- -ارك -ة ج -م -ه -ور إŸسش -ت -وط -ن‘ Ú
إ’ق -ت-ح-ام-ات إ÷م-اع-ي-ة ل-ل-مسش-ج-د إأ’قصش-ى،
وإŸششاركة باŸسشÒة إلتي سشتنطلق من باب
إÿليل باŒاه إأ’قصشى.

نواب ﬁافظون يسسعون لسسحب الثقة من جونسسون

وزير اŸالية الÈيطا :Êبريكسست بدون اتفاق ’ يخيفنا

ق -ال وزي -ر اŸال -ي -ة الÈي -ط -ا ،Êسس -اج -د
ج -اوي -د امسس ا÷م -ع -ة ،إان -ه ك-ان راغ-ب-ا ‘
’وروبي،
ا“ام اتفاق معقول مع ا’–اد ا أ
ولكن ‘ حالة تعذر ذلك ،فإان «بريكسست»
دون اتفاق أامر ’ يخيفه.
وقال جاويد «إإذإ ما إنتهى بنا إŸطاف إإ¤
خروج دون إتفاق ،فهذإ ’ يخيفني أإبدإ ،و’
أإقلق بششأانه ،أإعتقد أإننا سشنكون مسشتعدين له،

وسشنتجاوزه» ،مضشيفا أإنه ‘ حالة وقوع هذإ
إلسش- -ي- -ن- -اري- -و»فسش- -ن- -خ- -رج م -ن -ه أإق -وى ،وأإكÌ
صشمودإ».
وي- -رى م- -رإق- -ب -ون أإن إلسش -ي -ن -اري -وإŸرج -ح
هوخروج بريطانيا من إ’–اد إأ’وروبي دون
إت - -ف - -اق ،ف - -ال - -وقت ’ يسش - -م- -ح ب- -ف- -ت- -ح ب- -اب
إŸف -اوضش -ات ع -ل-ى إت-ف-اق ج-دي-د م-ع إ÷انب
إأ’وروبي ،فضش Óعلى أإنه من إŸسشتبعد أإن

ي- -ق- -دم إ’–اد إأ’وروب -ي ت -ن -از’ت إإضش -اف -ي -ة
لÈيطانيا ‘ بنود إ’تفاق.
من جهته ،يصشر رئيسس إلوزرإء إلÈيطا،Ê
بوريسس جونسشون ،على إÿروج من إ’–اد
إأ’وروبي ،ولومن دون إتفاق ،فيما توقع خÈإء
أإن ÷أا نوإب ﬁافظون ،بالتحالف مع نوإب
إŸعارضشة ،إإ ¤تنظ م تصشو ت بسشحب إلثقة
من حكومة جونسشون.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طهران تندد باŸشساركة ا’سسرائيلية ‘ التحالف البحري بهرمز

ترامب ينتقد مسساعي ماكرون لنزع فتيل التوتر
اأ’مريكي اإ’يراÊ

’ي-ران-ي-ة
ق -الت وزارة اÿارج -ي-ة ا إ
امسس ا÷معة ،إان مشساركة إاسسرائيل ‘
أاي –الف بحري ‘ اÿليج هوتهديد
’يران التي –تفظ بحق الرد ضسمن
إ
سسياسساتها الدفاعية.
وأإضش -افت إÿارج -ي -ة إ’إي -رإن -ي -ة أإن «م -ي-اه
إÿل -ي -ج إم -ت -دإد أ’رإضش -ي -ن -ا ون -ح-ن م-ل-زم-ون
بضشمان أإمنه وأإمن حركة إلسشفن فيه».
وقال وزير إلدفاع إإ’يرإ Êأإم Òحا“ي،،
إإن هذه إŸششاركة تعد إإجرإء إسشتفزإزيا كبÒإ،
ويحمل تدإعيات كارثية.
وششدد على أإن إلتحالف إلبحري إأ’مريكي
–ت ذري- -ع- -ة ح- -م- -اي- -ة إÓŸح- -ة إل- -ب- -ح -ري -ة
سشيضشاعف من زعزعة إأ’من ‘ إŸنطقة.
وكان وزير إÿارجية إإ’سشرإئيلي يسشرإئيل
ك- -اتسس ،أإك- -د ‘ وقت سش- -اب- -ق ،أإن إإسش- -رإئ- -ي -ل
تشش -ارك ‘ م -ه -م -ة ب -ح-ري-ة ب-ق-ي-ادة إل-و’ي-ات
إŸت- -ح- -دة ل -ت -وف Òأإم -ن إÓŸح -ة ‘ مضش -ي -ق
هرمز ،مششÒإ إإ ¤أإن بÓده تقدم إŸسشاعدة
‘ إŸه - -م - -ة ‘ ›ال إıاب- -رإت و›ا’ت
أإخرى  ⁄يحددها.
وإعت Èكاتسس أإن إŸهمة تصشب ‘ مصشلحة
إإسش-رإئ-ي-ل إ’سشÎإت-ي-ج-ي-ة م-ن ن-اح-ية إلتصشدي
إ’يرإن وتعزيز إلعÓقات مع دول إÿليج ،من
دون أإن ي -ذك -ر م -ا إإذإ ك -انت إإسش -رإئ -ي -ل ت-ن-وي
إإرسشال سشفن بحرية للمششاركة ‘ هذه إŸهمة.

ترامب ينتقد ماكرون
ج -ه إل -رئ -يسس إأ’مÒك -ي دون -ال -د ت-رإمب،
و ّ
إÿم- -يسس ،إن- -ت- -ق- -ادإ إإ ¤ن- -ظÒه إل- -ف- -رنسش- -ي
إإÁان- - -وي - -ل م - -اك - -رون ،إ’رسش - -ال - -ه «إإشش - -ارإت
متناقضشة» إإ ¤إإيرإن ،مؤوكدإ أإن «’ أإحد سشوى
إلو’يات إŸتحدة يتحدث باسشمها».
و‘ إلسش- - -ي - -اق  ،رفضس ت - -رإمب مسش - -اع - -ي
ماكرون لعب دور إلوسشيط ‘ حلحلة إأ’زمة
إ◊الية ب Úإلو’يات إŸتحدة وإإيرإن ،وقال
‘ توي Îإإن «’ أإحد مصشرح له بأاي ششكل

أإوطريقة أإوصشيغة لتمثيلناÃ ..ن فيهم إلرئيسس
إلفرنسشي ماكرون».
وأإضش -اف« :أإع -رف إإÁان -وي -ل ج -ي -دإ ،ك -م -ا
يعرفه إ÷ميع ،ولكن ’ أإحد يتحدث نيابة عن
إلو’يات إŸتحدة سشوى أإمÒكا نفسشها ’ .أإحد
ﬂول له بأاي ششكل من إأ’ششكال “ثيلنا».
وكانت وكالة «فارسس» إإ’يرإنية قد قالت
قبل أإيام ،إإن روحا Êأإبلغ إلرئيسس إلفرنسشي،
‘ م -ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة ه-ي إل-رإب-ع-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ‘
إأ’سش- -اب- -ي- -ع إأ’خÒة ،أإن- -ه «ب -إام -ك -ان ف -رنسش -ا،
بوصشفها أإحد أإقدم ششركاء إإيرإن ،أإن تلعب
دورإ ‘ تهدئة إأ’جوإء باŸنطقة وإلعا.»⁄

ماكرون يريد لعب دور الوسسيط
ويلتقي إلرئيسس إلفرنسشي ،إلذي يدإفع عن
إ’ت - -ف - -اق إل - -ن- -ووي إإ’ي- -رإ ÊإÈŸم ‘ 2015
وإل- -ذي إنسش -ح -بت م -ن -ه إل -و’ي -ات إŸت -ح -دة،
بانتظام نظÒه إإ’يرإ Êحسشن روحا .Êو’
يخفي ماكرون أإمله ‘ لعب دور إلوسشيط ‘
إأ’زمة إ◊الية.
لكن طهرإن تكرر تأاكيدها حتى إآ’ن أإنها ’
ت -ري -د إل -ت -ف -اوضس م-ع وإشش-ن-ط-ن –ت ضش-غ-ط
إلعقوبات إأ’مريكية.
و‘ ج -وي -ل-ي-ة  ،أإع-ل-ن إإ’ل-ي-زي-ه أإن م-اك-رون
أإجرى مباحثات هاتفية «مطولة» مع نظÒه
إإ’يرإ Êحسشن روحا Êكرر خÓلها إلدعوة
لتهيئة «إلظروف» من أإجل «نزع فتيل» إلتوتر
ب Úإ÷م - -ه - -وري - -ة إ’إسش Ó- -م- -ي- -ة وإل- -و’ي- -ات
إŸتحدة .وذكرت إلرئاسشة إلفرنسشية ‘ بيان
وقتذإك أإن «دور فرنسشا هوبذل كل إ÷هود
إŸم -ك -ن -ة لضش -م-ان م-وإف-ق-ة ج-م-ي-ع إأ’ط-رإف
إŸعنية على هدنة وإلدخول ‘ مفاوضشات».
و–اول باريسس با’ششÎإك مع لندن وبرلÚ
إÙافظة على إ’تفاق إلنووي إلذي أإبرمته
إلدول إلكÈى مع إإيرإن ‘  ،2015وذلك على
إل -رغ -م م -ن تصش -اع -د إل -ت -وت -رإت ب Úط -ه-رإن
ووإششنطن ‘ منطقة إÿليج.

دعا للحفاظ على وحدة السسودان وأامنه

اÛلسس العسسكري ُيسسقط عقوبة اإ’عدام
عن قيادات مسسلحة
أاكد نائب رئيسس اÛلسس العسسكري
ا’ن- -ت- -ق -ا‹ ‘ السس -ودان ال -ف -ري -ق أاول
ﬁم -د ح -م -دان دق -ل -و»ح -م-ي-دت-ي» أان
السس- - -ودان « Áر Ãرح- - -ل - -ة دق - -ي - -ق - -ة
ت- -ت- -ط- -لب ت- -ع- -اون ا÷م- -ي -ع وت -ف -ويت
ال - -ف - -رصس - -ة ع- -ل- -ى اÎŸبصس Úب- -أام- -ن- -ه
واسستقراره «  ,مشسددا على أانه «لو’
“اسسك ووح -دة ال -ق -وات ال -ن -ظ -ام -ي -ة
◊دث ما ’ يحمد عقباه».
وق -ال دق -ل -و ‘ -ك -ل -م-ة خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات
تخريج دورة إŸهام إÿاصشة لقوإت «إلدعم
إلسشريع» ،إلتي يقودها  »,إإن قوإت إلدعم
إلسشريع خرجت من رحم إلقوإت إŸسشلحة،
وه -ى ج -زء م -ن -ه -ا ودإع -م -ة ل -ه -ا م -ن أإج -ل
إسش- -ت- -ت- -ب- -اب إأ’م -ن وإ’سش -ت -ق -رإر وت -ع -زي -ز
إلسشÓم».
وأإك - -د «ضش - -رورة إ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى وح- -دة
إلسشودإن وتفويت إلفرصشة على إÎŸبصشÚ
بأامنه وإسشتقرإره» ،معربا عن أإمله ‘ أإن
تخرج إلبÓد من أإزماتها وهي أإششد منعة
وتكاتفا.

م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال رئ -يسس ÷ن -ة إل -دف -اع
وإأ’م- -ن ب- -اÛلسس إل- -عسش -ك -ري إ’ن -ت -ق -ا‹
إلفريق أإول جمال عمر إإن قوإت «إلدعم
إلسشريع» “ثل سشندإ قويا للقوإت إŸسشلحة،
وإلشش -رط-ة ،وج-ه-از إıاب-رإت إل-ع-ام-ة‘ ،
مكافحة إإ’رهاب وإلهجرة غ Òإلششرعية
وإ’Œار بالبششر وإ÷رÁة إŸنظمة إلعابرة
للحدو.
وأإششاد بدور إلقوإت «إŸتميز» ‘ حماية
إ’ق -تصش -اد إل -وط -ن -ي وم -ك -اف -ح -ة إل-ت-ه-ريب
وعمليات جمع إلسشÓح وإ◊د من إنتششار
إأ’سشلحة ‘ أإيدي إŸوإطن.Ú
من ناحية ثانية  ،أإصشدر رئيسس إÛلسس
إلعسشكري إ’نتقا‹ إ◊اكم ‘ إلسشودإن عبد
إلفتاح إلÈهان  ,قرإرإ بالعفوعن عدد من
إلقيادإت ‘ حركات مسشلحة.
«إإعÓن إ◊رية وإلتغي »Òإأ’حد إŸاضشي
ب - -اأ’ح - -رف إأ’و , ¤ونصس ع - -ل - -ى إإصش- -دإر
عفوعام ‘ إأ’حكام إلصشادرة ضشد إلقيادإت
إلسش -ي -اسش -ي -ة وأإعضش -اء إ◊رك -ات إŸسش -ل -ح-ة
بسشبب عضشويتهم فيها.

م خمسس وزيرات
تضس ّ

الرئيسس ولد الشسيخ الغزوا Êيع Úا◊كومة
اŸوريتانية ا÷ديدة

ع Úإلرئيسس إŸوريتاﬁ ،Êمد ولد إلششيخ
إلغزوإ ،Êأإمسس إ’مسس ،أإعضشاء أإول حكومة له
منذ توليه إ◊كم رسشميا إÿميسس إŸاضشي.
ضش - -مت إ◊ك - -وم - -ة إ÷دي - -دة  25وزيرإ،
وح -اف -ظ ‘ إل -تشش -ك-ي-ل إ÷دي-د  5وزرإء م -ن
ح -ك -وم -ة إل -رئ -يسس إلسش -اب -ق ﬁم-د ول-د ع-ب-د
إلعزيز ،على مناصشبهم.
وأإسش -ن -د غ -زوإ ‘ ،Êح -ك -وم -ت -ه إ÷دي -دة،
خ -مسس ح -ق -ائب وزإري -ة لسش -ي -دإت ،وذلك م-ن
أإصشل  28حقيبة وزإرية ،وبذلك تكون إŸرأإة
إŸوريتانية قد إسشتحوذت على نسشبة تقارب
 %18من ›موع إ◊قائب ،وهي نسشبة تقل عن

“ثيلها ‘ آإخر حكومة للرئيسس إلسشابق ﬁمد
ولد عبد إلعزيز.
وتسشلم حكم موريتانيا ،إلرئيسس إŸنتخب
حديثاﬁ ،مد ولد إلغزوإ ،Êخلفا للرئيسس
ﬁمد ولد عبد إلعزيز ،إلذي وصشل إإ ¤إ◊كم
عام  ،2008وأإمضشى و’يت Úمدة كل منهما
خمسس سشنوإت.
وششهدت موريتانيا 22 ‘ ،جوإن إŸاضشي
إنتخابات رئاسشية فاز فيها مرششح إلسشلطة،
وزي -ر إل -دف-اع إلسش-اب-قﬁ ،م-د ول-د إل-غ-زوإ،Ê
بنسشبة .%52
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حسسم ‘ اختياره لÓنضسمام إا« ¤اÿضسر»

لوكا زيدان يباشسر اإ’جراءات اإ’دارية للحصسول على جواز سسفر جزائري

باشسر لوكا زيدان‚ ،ل مدرب ريال
مدريد ،إاجراءات ا◊صسول على جواز
سس -ف -ر ج -زائ -ري “ه -ي-دا لنضس-م-ام-ه ا¤
اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي ‘ ال -فÎة اŸق -ب -ل -ة
خاصسة انه ابدى تعلقا با÷زائر وابدى
مسس -ان -دة ك -بÒة ل -ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ‘
كأاسس افريقيا اŸاضسية .

»°ù«ªM QÉªY
ي -ط -م -ح ا◊ارسص السس -اب-ق ل-ري-ال م-دري-د
ا’نضسمام للمنتخب الوطني و منح بعدا اخر
ŸسسÒته ا’حÎافية كÓعب خاصسة انه من
ال -ع-ن-اصس-ر اŸوه-وب-ة و ت-واج-ده م-ع اŸن-ت-خب
الفرنسسي ‘ الفÎة اŸقبلة .
أاب -دى م -درب اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ج -م -ال
بلماضسي اهتمامه بقضسية ا◊ارسص لوكا زيدان
‚ل اŸدرب ا◊ا‹ لريال مدريد ا’سسباÊ

والنجم العاŸي زين الدين زيدان ومن اŸقرر
أان ي -ت -م م -ب -اشس -رة اأ’م-ور اإ’داري-ة ‘ غضس-ون
اأ’يام القليلة اŸقبلة لضسمه إا« ¤اÿضسر» ‘
الÎبصص القادم .
ك -ان ح-ارسص راسس-ي-ن-غ سس-ان-ت-ان-دار ق-د نشس-ر
صسورة ع Èحسسابه الرسسمي على «انسستغرام»
مرفوقة بـ»هاشستاغ» ا÷زائر ما يؤوكد تعلقه
بـ»اÿضس -ر» ورغ -ب -ت -ه ‘ ا’نضس -م -ام ل -ك -ت -ي -ب-ة
اŸدرب جمال بلماضسي خاصسة بعد التتويج
القاري ‘ وقت كانت فيه تقارير إاعÓمية
سسابقة قد أاشسارت أايضسا إا ¤أان لوكا زيدان
يرغب ‘ ﬂالفة الطريق الذي نهجه والده
من خÓل اللعب للمنتخب الوطني بد’ من
فرنسسا.
يعد لوكا زيدان مؤوه Óللعب مع «اÿضسر»
كونه Áلك أاصسو’ جزائرية من والده حيث من
اŸمكن أان يلتحق حارسص اŸرمى ،البالغ من
العمر  21عاما والذي يلعب حاليا مع فريق

راسس-ي-ن-غ سس-ان-ت-ان-دي-ر ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اإ’عارة من
ريال مدريد ببطل أافريقيا  2019مع العلم أان
لوكا قد مثل منتخب فرنسسا –ت  16سسنة
وأاقل من  18و 19سسنة وفريق الشسباب ،كما تّوج
بلقب بطولة أاوروبا –ت  17سسنة مع فرنسسا
‘ عام . 2015
أاوضسح ذات اŸصسدر أان مدرب «اÿضسر»
ج -م -ال ب -ل-م-اضس-ي وضس-ع ا◊ارسص ل-وك-ا زي-دان
ضس-م-ن م-ف-ك-رت-ه وم-ت-ح-مسص ل-ف-كرة اسستدعائه
مسستقب Óإا ¤صسفوف اŸنتخب الوطني –سسبا
ل -ل -م -واع -ي -د ال -دول -ي -ة اŸق -ب-ل-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر
«اÿضسر» وعلى رأاسسها تصسفيات كأاسص العا⁄
 2022ب -ق -ط -ر وأايضس -ا ك -أاسص إاف -ري -ق-ي-ا 2021
اŸرتقبة بالكامرون .
حسسب ذات اŸصسدر ،فإان بلماضسي طالب
Ãباشسرة اإ’جراءات لتغي Òا÷نسسية الرياضسية
لÓعب لدفع ملفه على مسستوى «الفيفا» حتى
ي -ك -ون –ت تصس -رف -ه ‘ اŸواع -ي -د ال -ق-ادم-ة
لـ»اÿضسر».
رغ -م ام -ت Ó-ك ل -وك -ا زي -دان ل -ل -م -وه -ب -ة
واŸهارة ،إا’ أان تأالق حراسص مرمى آاخرين
مثل هوغو لوريسص وسستيف مانداندا وأالفونسص
أاري-و’ وب-ن-ويت ك-وسس-ت-ي-ل وب-ن-ج-ام Úل-ي-ك-موت
حال دون كسسبه Ÿكانة أاسساسسية مع اŸنتخب
الفرنسسي لذا من اŸقرر أان يرجح هذا السسبب
كفة “ثيله للجزائر على حسساب فرنسسا.
يعد رايسص مبو◊ي صساحب  33عاما وعز
الدين دوخة البالغ من العمر  32عاما أابرز
حراسص «اÿضسر» ‘ الوقت ا◊ا‹ ،لكن ⁄
يتبق أامامهم العديد من السسنوات وبالتا‹ فإان
ل -وك -ا زي -دان رÃا سس -ي -ك-ون ق-ري-ب-ا م-ن “ث-ي-ل
منتخب «اÿضسر» الذي أاثار إاعجاب العا⁄
م- -ؤوخ- -را ب- -ع- -د حصس- -د ب- -ط- -ول- -ة ك- -أاسص اأ’·
اإ’فريقية . 2019

ذهاب للدور التمهيدي لكأاسس «الكاف»

«أابناء العقيبة» أامام حتمية الفوز على القطن التشسادي
سسيكون ملعب  5جويلية سسهرة اليوم،
ع -ل -ى م -وع -د م -ع أاول ح -وار ق -اري ل-ه-ذا
اŸوسس - -م ي - -ل - -ت - -ق- -ي ف- -ي- -ه ‡ث- -ل ال- -ك- -رة
ا÷زائ -ري-ة شس-ب-اب ب-ل-وزداد أام-ام ن-ظÒه
لول م- - -ن
ال- - -تشس- - -ادي ‘ إاط- - -ار ال- - -دور ا أ
تصس-ف-ي-ات ك-أاسس ال-ك-اف ،ذه-اب ،وت-ع-تÈ
هذه اŸباراة Ãثابة الختبار ا◊قيقي
لشس -ب -ال ع -م -را ÊاŸط -ال-ب-ون ب-تسس-ج-ي-ل
أ
نتيجة مؤومنة Ÿباراة العودة.

ÖdÉW øH OGƒDa
بحسسب اأ’صسداء التي وردت لنا من بيت
الشسباب فإان إادارة الشسباب وا÷هاز الفني وفرا
ج-م-ي-ع اإ’م-ك-ان-ي-ات لÓ-ع-ب Úح-ت-ى ي-كونوا ‘
أاك Ìجاهزية واسستعداد أامام القطن التشسادي.
هذا وقد ركز مدرب الشسباب أاثناء التحضسÒ
على ا÷انب البد Êوالتكتيكي وا’نسسجام ،مع
ال -ع -م-ل ع-ل-ى ا÷انب ال-ه-ج-وم-ي ،خ-اصس-ة وأان
شسباب بلوزداد اسستقدم عدة أاسسماء ’معة ‘

سسماء الكرة ا÷زائرية على غرار قاسسمي،
ب -ل -ح -ول ،سس -ع-ي-ود ،دون أان ن-نسس-ى ع-ودة بشس-و،
وبوسسليو.
بحسسب اŸصسادر نفسسها فإان ا÷هاز الفني
سسيسستغل عودة هذين الÓعب ÚاŸتميزين وهو
ما سسيمنح فرصسة كبÒة للخط اأ’مامي لكي
يؤودي مهمته جيدا أامام التشسادي ،Úوعليه فإان

ه-ذا الشس-ب-اب ومسس-ؤوول-ي-ه ه-و تسس-ج-ي-ل ن-ت-ي-جة
عريضسة هنا ‘ ا÷زائر تفتح الشسهية لرفاق
ق -اسس-م-ي ب-أان ي-ل-ع-ب-ون ل-ق-اء ال-ع-ودة ب-أاري-ح-ي-ة،
وا’سس -ت -ع -داد أاك Ìل -ل -ب -ط -ول -ة ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
سس-ت-ن-ط-ل-ق ،ي-وم  16م -ن ه -ذا الشس -ه-ر ،وال-ت-ي
سس -ي -دخ -ل-ه-ا أاب-ن-اء ل-ع-ق-ي-ب-ة ‘ أاول ح-وار أام-ام
الÈج.

لقل من  20سسنة
اŸنتخب الوطني أ

اسستدعاء ’ 22عبا –سسبا للمواجهة الودية أامام منتخب اأ’ردن
قائمة العناصسر اŸدعوة
للÎبصص:

وجه الطاقم الفني للمنتخب الوطني لفئة
أاقل من  20سسنة ،الدعوة لـ ’ 22عبا –سسبا
ل -ل -م -ق -اب-ل-ة ال-ودي-ة اŸزدوج-ة ام-ام اŸن-ت-خب
ا’رد ،ÊاŸق - -ررة ل- -ي- -وم- -ي  17و  20أاوت
ب -ا÷زائ -ر ،ب -حسسب م -ا أاف -ادت ب -ه ا’–ادي -ة
ا÷زائ -ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم (ف-اف) ع Èم-وق-ع-ه-ا
الرسسمي على شسبكة اأ’نÎنت– .سسبا لهذه
اŸقابلة ،سسيدخل اŸنتخب الوطني ‘ تربصص

اع- -دادي ب- -اŸرك -ز ال -ف -ن -ي بسس -ي -دي م -وسس -ى
(ا÷زائر) ‘ الفÎة اŸمتدة من  14ا21 ¤
أاوت ،على حد توضسيح نفسص اŸصسدر.
سسيكون ا’ختبار الودي ا’ول ،يوم  17أاوت،
Ãل -عب ع -م-ر ح-م-ادي (ا÷زائ-ر) ،اب-ت-داء م-ن
السساعة  ،18 :30فيما تلعب اŸقابلة الثانية،
ي- -وم  20م -ن ن -فسص الشس -ه -ر ب-اŸرك-ز ال-ف-ن-ي،
بسسيدي موسسى ‘ نفسص التوقيت.

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

رضس -وان م -ع -اشس -و (ا–اد ب -ل -ع -ب-اسص) ،ع-ب-د
اللطيف رمضسان (ا–اد ا÷زائر)ﬁ ،مد رضسا
حميدي (نادي بارادو) ،شسمسص الدين بكوشص
(جمعية وهران) ،ايوب دربال (نادي بارادو)،
خليل بارة (نادي بارادو)ﬁ ،مد اسسÓم بلخÒ
(م -ول -ودي -ة وه -ران) ،ل -ط -ف -ي ع -وان (ج-م-ع-ي-ة
الشس - -ل - -ف) ،م - -روان زروق - -ي (ن- -ادي ب- -ارادو)،
منصسف بكرار (وفاق سسطيف)ﬁ ،مد عزي
(الرابطة ا÷هوية ورقلة) ،خالد كرمال (وداد
تلمسسان) ،زكريا بوقبال (نادي بارادو) ،فؤواد
رح -م -ا( Êال -راب -ط -ة ا÷ه -وي -ة ورق -ل -ة) ،ري-ان
طوبال (وفاق سسطيف) ،عبد الوهاب راجي
(ت-رج-ي مسس-ت-غ-ا ،)Âم-ي-ل-ود ع-ب-د السسÓ-م دادا
(نادي بارادو) ،طيب العتاري (جمعية وهران)،
رياضص وائل رحمو( Êنادي بارادو) ،يوسسف
ف Ó-ح -ي (وف -اق سس -ط -ي -ف) ،ال -ون-اسص ع-ج-وت
(أاهلي برج بوعريريج) ،حمزة بن صسغ( Òنصسر
حسس Úداي).

العدد
18020

رابع لقب له هذا اŸوسسم
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فيغو‹ يتّوج بالكأاسص اŸمتازة الÎكية مع غلطة سسراي

أابدى الÓعب الدو‹
ا÷زائري سسفيان فيغو‹
فخرهِ ،بإاحرازه  4كؤووسس
‘ عام  .2019مع اŸنتخب
ال -وط -ن -ي وف-ري-ق غ-ل-ط-ة
سس- - - -راي الÎك - - -ي .نشس - - -ر
سسفيان فيغو‹ صسورة له
ع Èم- - -وق - -ع ال - -ت - -واصس - -ل
لج- -ت- -م- -اع- -ي «ت -وي،»Î
ا إ
وهو يحمل آاخر الكؤووسس
اُŸح - -رزة .ودّون ع - -ب - -ارة
«ا◊مد لله».
نال ا÷ناح سسفيان فيغو‹
م - - -ع «اÿضس - - -ر» ك - - -أاسص أا·
إافريقياِ ،بمصسر ‘  19من

جويلية اŸاضسي .وأاحرز مع
ف -ري -ق -ه غ -ل -ط-ة سس-راي ل-قب
بطولة تركيا وكأاسص هذا البلد
ِل- - - - -م - - - -وسس - - - -م ،2019-2018
وال- -ك -أاسص الÎك -ي -ة اŸم -ت -ازة
Óندية .
ل أ
ف- -ري -ق غ -ل -ط -ة سس -راي
Ÿنافسص
ِبنتيجة ( )1-0على ا ُ
أاكهيسسار سسبورِ ،برسسم الكأاسص
Óن-دي-ة.
الÎك -ي -ة اŸم -ت -ازة ل -أ
دخ - -ل ف - -ي - -غ- -و‹ ب- -دي‘ Ó- -
ال-دق-يقة  81م -ن ع-م-ر ه-ذه
اŸباراة ،وحينها كان فريقه
غلطة سسراي ُمتقّدما ِبنتيجة
(.)0-1

ُي -ع -ت Èع -ام  2019أافضسل
سس- -ن- -ة لÓ- -عب ف -ي -غ -و‹ (29
سسنة) ،بعد أان اسستعاد مسستواه
ال-ف-ن-ي ،وم-نصس-ب-ه ال-دو‹ م-ع
«ﬁارب -ي الصس -ح -راء» ،وزّي-ن
رفوف خزانته ِبأالقاب غالية
وكؤووسص نفيسسة.
يسس -ت -ه -ل سس -ف-ي-ان ف-ي-غ-و‹
وفريقه غلطة سسراي الÎكي
رحلة الّدفاع عن لقب بطولة
تركيا 16 ‘ ،من أاوت ا◊ا‹،
Ÿا ُي - -واج - -ه - -ون اŸضس - -ي - -ف
ّ
دن-ي-ز‹ سس-ب-ور ِب-رسس-م ا÷ول-ة
اأ’و ¤من عمر اŸنافسسة.

بعقد Áتد لـ  3سسنوات

عادل عمروشص مدربا Ÿنتخب بوتسسوانا
أاعلن ا–اد بوتسسوانا لِكرة القدم،
ع- -ن ت- -وّصس- -ل- -ه إا ¤اّت- -ف -اق م -ع ال -ت -ق -ن -ي
ا÷زائ- -ري ع- -ادل ع- -م -روشسِ ،ل -ت -دريب
منتخب هذا البلد الذي يقع ‘ جنوب
القارة ال ّسسمراء.
أاضساف ا–اد الكرة البوتسسوا Êأان أاعضساء
اŸكتب التنفيذي لِهيئته وافقوا بِاإ’جماع على
ان- -ت- -داب اŸدرب ع -ادل ع -م -روشص ،ع -ل -ى أان
ُيرسّسم العقد ‘ اأ’ّيام القليلة اŸقبلة.
ُيفÎضص أان Áضسي عادل عمروشص عقدا
م ّ-دت -ه  3سس -ن -واتُ ،ي-درب ِب-م-وج-ب-ه م-ن-ت-خب
بوتسسوانا .كما ذكرته تقارير صسحفية ﬁلية.
التي أاضسافت أان التقني ا÷زائري تنافسص مع
نحو  40مدربا آاخر ،لِلظفر بِمنصسب ناخب
وطني ِلفريق بوتسسوانا.
وسسيخلف عادل عمروشص ( 51سسنة) التقني
ال -ب-وتسس-وا Êدي-ف-ي-د ب-رايت ( 63سس-ن-ة) ،الذي
جلة.
Ÿسس ّ
أاُنهيت مهامه بِح ّ
جة سسلبية النتائج ا ُ
ي -ع -رف ع -ادل ع-م-روشص ال-ك-رة اإ’ف-ري-ق-ي-ة
جّيدا ،حيث سسبق له منذ مطلع العقد اŸاضسي
ت- -دريب :م- -ن- -ت- -خ- -ب- -ات ال- -ب -ورن -دي وغ -ي -ن -ي -ا
اإ’سستيوائية وكينيا وليبيا ونادي موتيما بيمبي
من الكونغو الدÁوقراطية .فيما كان فريق
م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر اŸوسس -م اŸاضس -ي ،آاخ -ر
وظيفة فنية إ’بن القبة.
ِب-ال-نسس-ب-ة ِل-م-ن-ت-خب ب-وتسس-وان-ا ،ف-ه-و ي-ح-ت-ل
اŸركز العاŸي  ‘ 147آاخر تصسنيف للفيفا،
وكانت مشساركته ‘ كأاسص أا· إافريقيا 2012
بِالغابون وغينيا اإ’سستوائية ،أافضسل نتيجة له،
رغم أانه وّدع البطولة من الدور اأ’ّول.

سسيلعب منتخب بوتسسوانا تصسفيات كأاسص
أا· إافريقيا نسسخة الكامÒون  ‘ ،2021فوج
يضسم ا÷زائر بطلة القارة ال ّسسمراء وزامبيا
وزÁبابوي.
تسس -ت -ق -ب -ل ب-وتسس-وان-ا «اÿضس-ر» ‘  19من
نوفم ÈاŸقبل ،بِرسسم ا÷ولة الثانية من عمر
التصسفيات .ثم يلعب الطرفان ِبا÷زائر ‘ 9
م - -ن ن- -وف- -م ،2020 Èضس - -م - -ن إاط - -ار ا÷ول- -ة
السسادسسة واأ’خÒة من عمر التصسفيات.
ُيمكن للجمهور مشساهدة مقابلَتِ ÚبتقنَيÚ
ج -زائ -رَي  :Ú-ج -م -ال ب -ل -م-اضس-ي م-ع «ﬁارب-ي
الصسحراء» ،وعادل عمروشص مع بوتسسوانا‘ .
حدث غ Òمسسبوق على مسستوى اŸنتخبات
(ا÷زائر –ديدا)ِ .علما أان اأ’مر حدث مع
اأ’ندية ا÷زائرية عام  ‘ ،1989نهائي كأاسص
Óندية البطلة (رابطة أابطال إافريقيا
إافريقيا ل أ
حاليا) ،ب Úمولودية وهران ِباŸدرب عمار
رواي (رحمه الله) والرجاء البيضساوي اŸغربي
ِبالتقني والناخب الوطني اأ’سسبق رابح سسعدان

بعد نهاية عطلته الصسيفية

ماندي يعود إا ¤تدريبات ريال بيتيسص
ع- -اد الÓ- -عب ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري وب- -ط- -ل
إافريقيا عيسسى ماندي ،إا ¤أاجواء التحضسÒات
ل -ل -م -وسس -م ا÷دي -د م -ع ف -ري -ق-ه ري-ال ب-ي-ت-يسص
إاشسبيلية اإ’سسبا.Ê
أاجرى اŸدافع عيسسى ماندي حصسة مرانية
بِملعب «بينيتو فيÓماران» التابع ِلنادي بيتيسص
إاشسبيلية ،كما ذكرته تقارير صسحفية إاسسبانية،
أاول أامسص اÿميسص.
اك-ت-ف-ى م-ان-دي ِب-ع-ط-ل-ة صس-ي-ف-ي-ة مّدتها 18
ي -وم -ا ،ب -ع -د إاح -رازه م -ع اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي
ا÷زائري كأاسص أا· إافريقيا ِبمصسر 19 ‘ ،من
جويلية اŸاضسي.
ت -ن -ت -ظ -ر ع -يسس-ى م-ان-دي وف-ري-ق-ه ب-ي-ت-يسص
إاشس -ب -ي -ل -ي -ة م -ب-اراة رسس-م-ي-ة ضس-د ال-زائ-ر ري-ال
فا’دوليدُ ،تلعب ‘  19من أاوت ا◊ا‹ ،بِرسسم
ا÷ول - - -ة اأ’و ¤م - - -ن ع - - -م - - -ر ال- - -ب- - -ط- - -ول- - -ة
اإ’سس-ب-ان-ي-ة .ول-ك-ن مشس-ارك-ة ال-دو‹ ا÷زائري
ضسد فا’دوليد من عدمها ،تبقى قرارا بِيد
التقني روبي اŸدرب ا÷ديد ِلفريق بيتيسص
إاشسبيلية.

ُيعت Èعيسسى ماندي أاحد اŸفاتيح الرئيسسة
لِتكتيك فريق بيتيسص إاشسبيلية ،حيث شسارك
اŸوسسم اŸاضسي ‘  34مباراة أاسساسسيا ،من
أاصس- -ل  38م -واج -ه-ة خ-اضس-ه-ا ن-ادي اأ’خضس-ر
واأ’بيضص.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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البطولة العربية للشسباب ‘ السسباحة باŸغرب

ا÷زائر ‘ الصشدارة برصشيد  90ميدالية

عطال يسش Òبخطى ثابتة نحو باريسس سشان جÒمان
لÁن للمنتخب
لسسبق ومدرب نادي نيسس الفرنسسي ،سسهرة اÿميسس ،الشسك باليق ‘ Úقضسية الظه Òا أ
قطع النجم الفرنسسي ا أ
لي
الوطني ا÷زائري «يوسسف عطال» ح Úأاكد ‘ مؤو“ر صسحفي نشسطه اÿميسس بأان خريج أاكادÁية بارادو لن يتم –ويله أ
فريق أاوروبي خÓل اÒŸكاتو الصسيفي ا÷اري ،رغم العروضس اŸغرية التي تلقاها نادي ا÷نوب الفرنسسي لبن مدينة تيزي
ل‚ليزية نادي باريسس سسان جÒمان وتوتنهام على التوا‹ بعد نهائيات كأاسس أا· إافريقيا
وزو من عمÓقي الكرة الفرنسسية وا إ
ولو أان اÒŸكاتو أاغلق ‘ بريطانيا.

ﬁمد فوزي بقاصص
سص- -ي -واصص -ل ال -دو‹ ا÷زائ -ري ال -ظ -ه -ور
خ Ó-ل اŸوسص -م ال -ك -روي ()2020 - 2019
بأإلوان نإدي نيسس الفرنسصي للموسصم الثإÊ
ع- -ل- -ى ال- -ت- -وا‹ ،ب- -حسصب م -إ أاك -ده م -درب -ه
«بإتريك فيÒا» ‘ اŸؤو“ر الصصحفي الذي
نشص -ط -ه ،صص-ب-ي-ح-ة اÿم-يسسÃ ،ق-ر ال-ن-إدي،
رغ-م أان ال-ت-ح-ويÓ-ت الصص-ي-ف-ي-ة ت-غ-لق مطلع
الشص -ه -ر اŸق -ب -ل ب -ف -رنسص -إ وه-و م-إ سص-ي-ت-ي-ح
ل- -ل- -ع -م Ó-ق ال -ف -رنسص -ي ن -إدي ب -إريسس سص -إن
جÒمإن من تقد ËمقÎحإت جديدة لنإدي
ا÷نوب الفرنسصي.
ع Èبطل العإ ⁄وصصخرة دفإع الديكة
«فيÒا» عن امتعإضصه من عدم “كن إادارة
ال -ف -ري -ق م -ن ضص -م -إن ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن ”
اسصتهدافهم من قبل الطإقم الفني –سصبإ
ل- -ل -م -وسص -م ال -ك -روي ا÷دي -د ،وذلك بسص -بب
ت- -ع -ط -ل اإلج -راءات اإلداري -ة ل -ب -ي -ع أاسص -ه -م
ال -ف -ري -ق ل -ل -م -ل -ي -إردي -ر اإل‚ل -ي -زي «ج -ي -م
رات -ك -ل -ي -ف» م -إلك ›م-ع «إاي-ن-يسص-و» ،ال-ذي
ي- -ن- -وي ‘ م- -وسص- -م- -ه األول –سص Úت -رت -يب
اŸوسصم اŸإضصي الذي أانهى فيه أاصصحإب
اللون Úاألحمر واألسصود الليغ  ‘ 1اŸركز
السصإبع ،ليجإبه ‘ اŸوسصم الذي بعده على
اŸراكز األو ،¤وهو مإ يؤوكد مرة أاخرى بأإن
اŸإلك ا÷دي -د ل-ل-ف-ري-ق ل-ن يسص-ت-غ-ن-ي ع-ل-ى
مدلل أانصصإر نيسس «عطإل» من أاجل العمل
على Œسصيد مشصروعه الريإضصي.
من جهة أاخرى ،كشصف موقع «لوكوتيديإن
دو فوت» الفرنسصي أان نإدي بإريسس سصإن
جÒمإن الفرنسصي تقدم بأإول عرضس رسصمي
ل - -ن - -إدي ن - -يسس ال- -ف- -رنسص- -ي بشص- -أإن ال- -دو‹
ا÷زائري «يوسصف عطإل» لضصمه قبل غلق
اÒŸكإتو الصصيفي ‘ فرنسصإ ،حيث كشصف
ذات اŸصص -در ب -أإن ‡ث -ل -ي ال Ó-عب ال-ت-ق-وا
مسصؤوو‹ النإدي البإريسصي والذي يبدو أانه
سص- -إر ‘ ال- -ط- -ري- -ق الصص -ح -ي -ح ،خ -إصص -ة أان

الÓ- -عب  ⁄ي- -خ- -ف رغ- -ب -ت -ه ‘ النضص -م -إم
لصصفوف نإدي العإصصمة الفرنسصية واللعب
إا ¤جإنب ‚وم الكرة العإŸية للرفع من
مسصتواه أاك ،Ìوبحسصب ذات اŸصصدر ،فإإنه
مبإشصرة بعد الجتمإع الذي جمع الطرفÚ
ع- -رضس اŸدي- -ر ال- -ري- -إضص- -ي ل -ل -ب -ي -إسص -ج -ي
«ليونإردو» مإ قيمته  22مليون أاورو كأإول
عرضس وهو عرضس  7مرات أاك Èمن الذي
ق - -دم - -ه ن - -إدي ن - -يسس إا ¤ن - -إدي ك- -ورت- -ري
البلجيكي لشصراء عقد «عطإل» الذي ظفر
ب -خ-دم-إت-ه ب-ق-ي-م-ة  3مÓ- -ي Òأاورو ،ل -ك -ن -ه
وب- -حسصب ذات الصص- -ح- -ي- -ف- -ة ف- -إإن مسص -ؤوو‹

أابدى تشسوقه لبداية مسسÒته مع نانت

عبيد « التتويج بلقب «الكان» أاهم ا‚از ‘ مششواري»

ال- -ن- -إدي ال -ب -إريسص -ي ي -ت -وق -ع -ون أان ي -رفضس
ن- -ظ- -رائ- -ه- -م م -ن ن -يسس اŸقÎح األول ك -ون
النإدي م ّصصر على عدم قبول أاي عرضس
لتسصريح «الزئبق» بأإقل من  35مليون أاورو،
وه -و م -إ سص -ي -ج -ع -ل إادارة اÿل -ي -ف -ي ت -ق -دم
م -قÎح -إت أاخ -رى لضص -م ال-دو‹ ا÷زائ-ري
خصصوصصإ أان اŸدرب «تومإسس توخيل» ل
ي-ب-دو م-ت-ح-مسص-إ إلب-ق-إء ال-ب-ل-جيكي «تومإسس
م -ون -ي -ي» أاسص -إسص -ي-إ ه-و ال-ذي ل-يسس م-ع-ج-ب-إ
ب-إإم-ك-إن-ي-إت-ه م-ن-ذ اŸوسص-م اŸنقضصي ،لذلك
يصص -ر ع -ل -ى اسص -ت -ق -دام «ع -ط-إل» ب-أإي ث-م-ن
ل -ت -ع -ويضس رح -ي -ل ال -ن -ج -م الÈازي -ل-ي «داÊ
أالفيسس».
رفضس اŸدرب «بإتريك فيÒا» تسصريح
«عطإل» ورغبة اإلدارة ا◊إلية ‘ بيعه Ãإ
ل يقل عن  35مليون أاورو وهدف اإلدارة
ا÷ديدة التي  ⁄تشص Îأاسصهم الفريق بعد
ببنإء فريق قوي يجإبه على األلقإب ويجلب
النجوم ،وإاصصرار نإدي بإريسس سصإن جÒمإن
على ضصم الدو‹ ا÷زائري ،كلهإ أامور تؤوكد
بأإن مسصلسصل «عطإل» سصيتواصصل إا ¤غإية
ال- -ل -ح -ظ -إت األخÒة م -ن ع -م -ر اÒŸك -إت -و
الصصيفي ا◊إ‹.

تصص - -درت ا÷زائ - -ر الÎت - -يب ال- -ع- -إم
ل-ل-م-ي-دال-ي-إت ،ضص-م-ن ال-بطولة العربية للشصبإب
للسصبإحة ،بحصصدهإ ›موع  90ميدالية (35
ذهب 32 ،فضصة 23 ،برونز) ،كمإ افتكت لقبÚ
عند الÈاعم والصصغريإت من أاصصل سصتة أالقإب
(ب -حسصب ال-ف-ئ-ة ال-ع-م-ري-ة وا÷نسس) ‘ ،خ-ت-إم
اŸنإفسصة ،والتي جرت على مدار  4أايإم (7-4
أاوت)Ã ،دي- -ن- -ة ال- -دار ال- -ب- -يضص -إء (اŸغ -رب).
ك -إنت اŸن -ت -خ -ب -إت ا÷زائ-ري-ة ح-إضص-رة ف-وق
خمسس منصصإت تتويج من أاصصل سصتة ،بلقبÚ
واعتÓء اŸرتبة الثإنية على مرت ÚواŸرتبة
الثإلثة ،مرة واحدة.
ت - -وج ب - -راع - -م ( 13-12سص -ن -ة) اŸن-ت-حب
ا÷زائري بإللقب عند الذكور بإمتيإز برصصيد
 19م-ي-دالية ( 7ذه -ب 6 ،فضص -ة 6 ،برونز)،
م-ت-ف-وق Úع-ل-ى ل-ب-نإن ( 4ذه -ب 3 ،فضص -ة3 ،
برونز) واŸغرب ( 2ذهب 4 ،فضصة 5 ،برونز).
كمإ فإزت صصغريإت ( 15-14سصنة) اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ب -إل-ل-قب ع-ن-د ال-ف-ت-ي-إت ع-ن ج-دارة
واسصتحقإق برصصيد  25ميدالية ( 13ذهب9 ،
فضصة 3 ،برونز) ،على حسصإب ليبيإ ( 4ذهب4 ،
فضصة 3 ،برونز) واŸغرب ( 1ذهب 2 ،فضصة9 ،
برونز).
حّل فريق الÈاعم (إانإث) ‘ ،الصصف الثإÊ
ب-واق-ع ( 3ذه -ب 4 ،فضص -ة 3 ،ب-رون-ز) ،وراء
اŸغرب ( 3ذهب 7 ،فضصة 6 ،برونز) ،وقبل
اإلمإرات العربية اŸتحدة ( 3ذهب 1 ،فضصة،
 1ب -رون -ز) .ب -دوره اف -تك م -ن-ت-خب األواسص-ط
(ذكور) اŸرتبة الثإنية ( 4ذهب 7 ،فضصة4 ،
ب -رون -ز) ،خ-ل-ف مصص-ر ( 7ذه -ب 6 ،فضص -ة7 ،
ب -رون -ز) ،وق -ب -ل ت-ونسس ( 3ذه- -ب 3 ،فضصة).
–صصل منتخب األصصإغر (ذكور) ،على الصصف
ال -ث-إلث ( 2ذهب 5،فضص- -ة 6 ،ب -رون-ز) ،وراء
اŸنتخب اŸغربي البطل ( 11ذهب 6 ،فضصة،
 5برونز) وتونسس ( 5ذهب 7 ،فضصة 3 ،برونز).
وع -إد ل -قب ال -وسص -ط -ي -إت (إان -إث) ل -ل -م-ن-ت-حب
اŸصصري ( 9ذهب 3 ،فضصة 8 ،برونز) ،متفوقإ
على تونسس واŸغرب تواليإ.
خÓل ا◊صصة الثإمنة واألخÒة ،التي جرت
الربعإء ،أاضصإفت اŸنتخبإت ا÷زائرية (ذكور
وإانإث)  6ذهبيإت 6 ،فضصيإت و  2برونزيت.Ú
ففي تخصصصس  100م Îعلى الظهر لفئة
األواسص - -ط ( 18-16سص -ن -ة) ،ب -رز ع -ب -د ال -ل -ه
عرجون ،بفوزه بإلسصبإق وكذا –طيمه لرقم

قيإسصي جزائري جديد بواقع ( 55ثإ  61ج)،
وكإن الرقم القيإسصي السصإبق ( 55ثإ  89ج)
Óواسصط ‘ أاوت
بحوزته منذ بطولة العإ ⁄ل أ
 .2017فضص Ó-ع-ن –ط-ي-م-ه ال-رق-م ال-ق-ي-إسص-ي
ال- -ع- -رب- -ي لصص- -ن- -ف الأواسص -ط .وخ Ó-ل ن -فسس
السص -ب -إق ،دخ-ل زم-ي-ل-ه ري-إضس ب-وح-م-ي-دي‘ ،
الصصف الثإ Êليتحصصل على الفضصية ( 57ثإ 76
ج) .ول- -دى الÈاع- -م ح -ق -ق م -نصص -ف ب -ن ب -إرة
اŸيدالية الÈونزية ( 1د  06ثإ  36ج).
ع -ن -د اإلن -إث ف -إزت السص -ب -إح-ة الصص-إع-دة،
إاÁإن زي- -ت- -و( Êصص- -غ -ري -إت) ،ب -فضص -ي -ة ن -فسس
التخصصصس بزمن ( 1د  07ثإ  79ج) .كمإ فإز
ﬁم -د أانسس شص -ه -ي -ل -ي ب-ل-قب  200م Îع -ل-ى
الصصدر بإمتيإز ( 2د  39ثإ  65ج) عند الÈاعم
( 13-12سصنة) ،وحقق سصبإح ا–إد ا÷زائر،
أاسصإمة عّÓم فضصية األصصإغر ( 15-14سصنة)،
‘ ح Úضص ّ-ي -ع م -نصص -ف ب -ل -م -إن ال -ل -قب ع-ن-د
األواسصط ،بعدمإ كإن متقدمإ منذ انطÓق
السصبإق ليكتفي ‘ األخ Òبإلفضصية ( 2د  18ثإ
 80ج) .أام -إ ع -ن -د الإن -إث سص -ي -ط-رت خ-نسص-إء
ب-ل-ق-إسص-م-ي ع-ن-د الصص-غ-ري-إت ع-ل-ى منإفسصإتهإ
ل-ت-ف-وز ب-إلذهبية ( 2د  41ث -إ 40ج) ،م-ت-بوعة
Ãواطنتهإ رانيإ وراسس ( 2د  48ثإ  31ج).
‘ سص -ب -إق ال -ت-ت-إب-ع  4م- -رات  100م4 Î- -
سصبإحإت ،تّوج اŸنتخب ا÷زائري (براعم)
بإللقب عند الذكور بتوقيت ( 4د  22ثإ  95ج)،
وسصإر على حذوهم األواسصط بواقع ( 3د  48ثإ
 49ج) ‘ ،حيث اكتفى األصصإغر بإŸيدالية
الÈونزية ( 4د  13ثإ  09ج) .عند الفتيإت،
فإزت الصصغريإت بلقب نفسس التخصصصس ( 4د
 31ثإ  40ج) ،ونإلت الÈاعم اŸيدالية الفضصية
( 4د  49ثإ  33ج) .خÓل الفÎة الصصبإحية
ل -ل -ي -وم األخ ،Òك -إنت ال-ع-ن-إصص-ر ال-وط-ن-ي-ة ق-د
افتكت  11ميدالية ،تفإصصيلهإ  5 :ذهب5 ،
فضصة 1 ،برونز ،ليبلغ ›موع اليوم األخ Òمن
اŸيداليإت.25 :
ب -إل -ت -إ‹ ارت -ف-ع رصص-ي-د ا÷زائ-ر ‘ ن-ه-إي-ة
ال -ب -ط-ول-ة ال-ع-رب-ي-ة ل-لشص-ب-إب إا 90 ¤ميدالية،
تفإصصيلهإ  35 :ذهب 32 ،فضصة 23 ،برونز.
شصإرك الوفد ا÷زائري ‘ هذه البطولة
العربية للشصبإبÃ ،جموع  31سصبإحإ من بينهم
 15فتإة– ،ت إاشصراف طإقم فني موسصع يضصم
 6م-درب Úب-ق-ي-إدة ال-ن-إخب ال-وط-ن-ي وم-درب
فريق ا–إد ا÷زائر ،علي معنصصري.

بعد فسسخ عقده مع ماديرا الÈتغا‹

حمزاوي ينضشم لفريق ا–اد بلعباسس
ي -ع -تّ-ز الÓ-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري م-ه-دي
ع-ب-ي-د ك-ثÒاِ ،ب-إإح-رازه م-ع اŸن-ت-خب ال-وط-ني
كأإسس أا· إافريقيإ  2019بِمصصر .قإل مهدي
عبيد إان مشصوار «اÿضصر» ‘ «كإن» ،2019
وإاحرازهم الكأإسس القإرية ،هو أاجمل ◊ظإته
‘ تإريخ كرة القدم .وشصإرك متوسصط اŸيدان
مهدي عبيد ‘ الدقإئق األخÒة للمقإبÓت
ال-ثÓ-ث ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ني ا÷زائريِ ،برسصم
دور اÛم-وع-إت ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ك-روي-ة ال-ق-إري-ة
ِبمصصر.
ع- -ن انضص -م -إم -ه ُم -ؤو ّخ -را إا ¤ف -ري -ق ن -إنت
الفرنسصي ،قإل الدو‹ ا÷زائري ‘ مقإبلة
صصحفية أاد ¤بهإ ِلموقع نإديه ا÷ديد ُنشصرت،
ي فريق عريق،
أامسس ،إانه فخور بِإرتداء ز ّ
يحمل ‘ رصصيده عديد التتويجإت ( 8أالقإب
بطولة و 3كؤووسس ﬁلية) .وُمتشصّوق ِلخوضس
أاّول مبإراة رسصمية بِأإلوان األصصفر واألخضصر.
أامضصى مهدي عبيد عقدا مّدته ثÓثة موسصم،
ُيمّثل ِبموجبه أالوان فريق نإنت حتى صصيف
.2022
تنتظر مهدي عبيد وفريقه ا÷ديد نإنت
مبإراة رسصمية مع اŸضصيف ليلُ ،تلعب بعد
ظهر األحد اŸقبل ،ضصمن إاطإر ا÷ولة األو¤
من عمر بطولة فرنسصإ نسصخة .2020-2019
–ت إامرة مدربه ا÷ديد -القد Ëالنإخب

الوطني األسصبق كريسصتيإن غوركوف.
Óشصإرة ،فإإن مهدي عبيد احتفل ،الثÓثإء
ل إ
اŸإضصيِ ،بعيد ميÓده .27
أاع - -ل - -نت إادارة ن - -إدي ن - -إنت ال - -ف- -رنسص- -ي،
اÿميسس ،عن تعيينهإ للتقني اÙلي والنإخب
ال-وط-ن-ي األسص-ب-ق ك-ريسص-ت-ي-إن غ-وركوف مدربإ
ِلفريقهإ الكروي.
سص-ي-خ-ل-ف ك-ريسص-ت-ي-إن غ-وركوف ( 64سصنة)
زميله البوسصني وحيد خليلوزيتشس ( 67سصنة)،
الذي اسصتقإل ُمؤوّخرا من منصصبه .مثلمإ كإن
الشصأإن مع اŸنتخب الوطني ا÷زائري بعد
م- -ون -دي -إل الÈازي -ل صص -ي -ف  .2014سص ُ-ي -دّرب
كريسصتيإن غوركوف فريق نإنت لِمّدة موسصم
واحد ،مع إامكإنية Œديد العقد صصيف ،2020
إاذا حقق نتإئج إايجإبية .بقي غوركوف بÓ
عمل منذ أاواخر مإي اŸإضصي ،تإريخ انتهإء
مّدة عقده مع نإدي الغرافة القطري.
كإن نإدي نإنت قد انتدب ‘ األّيإم القليلة
اŸإضص -ي -ة ،ال Ó-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري وب-ط-ل
إافريقيإ ،متوسصط اŸيدان مهدي عبيدِ ،لمّدة
 3مواسصم .سصبق لÓعب مهدي عبيد ( 27سصنة)
أان تلقى أاّول دعوة للمشصإركة مع اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري– ،ت إام -رة ك -ريسص-ت-ي-إن
غوركوف خريف . 2014

وق- -ع اŸه- -اج- -م ا÷زائ- -ري ،ح -م -زاوي
ع -ك-اشس-ة ع-ل-ى وث-ي-ق-ة انضس-م-ام-ه ل–اد
ب- -ل -ع -ب -اسس رسس -م -ي -ا ،ب -ع -د إا“ام -ه ك -اف -ة
لجراءات مع إادارة النادي.
ا إ
أامضصى صصإحب  28عإمإ ،على عقد مع
ا–إد ب-ل-ع-ب-إسس لسص-ن-ت ،Úل-ي-غ-ل-ق ال-نإدي بذلك
ق -إئ-م-ة الن-ت-داب-إت .فسص-خ ح-م-زاوي ع-ك-إشص-ة
ع- -ق- -ده ب -إلÎاضص -ي م -ع إادارة ن -إدي -ه السص -إب -ق
ن -إسص -ي -ون -إل م -إدي -را الÈت-غ-إ‹ ،ح-يث ‚حت
إادارة ال -ع -ق -إرب ‘ اق-ن-إع-ه Ãشص-روع ال-ن-إدي،
رغم كÌة العروضس التي تلقإهإ.
Œدر اإلشصإرة إا ¤أان إادارة نإدي شصبإب
قسصنطينة كإنت تصصر على انتداب الÓعب ،إال
أان إاق- -إل -ة اŸدي -ر ال -ري -إضص -ي السص -إب -ق ط -إرق
عرامة أادت إا ¤تعطل اŸفإوضصإت.
تواصصل إادارة ا–إد بلعبإسس عقد اŸزيد
م- -ن الصص- -ف -ق -إت ل -ت -دع -ي -م ال -ف -ري -ق –سص -ب -إ
Ÿن- -إفسص -إت اŸوسص -م ال -ق -إدم ،و‘ إاط -إر ذلك
حصصل النإدي على توقيع  3لعب Úجدد.
ووق- -ع ال- -ظ- -ه ÒاألÁن السص- -إب- -ق ،لشص- -ب -إب
ب -ل -وزداد ن -ز Ëح-رشص-إوي « 24ع-إم-إ» ل–إد
بلعبإسس ،لينضصم إا ¤الفريق Ÿدة موسصم.Ú
كمإ “م النإدي تعإقده مع لعب ترجي
مسصتغإ Âالسصإبق حمزة ﬁمد صصإحب 23
ع -إم -إ Ÿوسص -م Úأايضص -إ ،ل -ت -ع-زي-ز م-رك-ز ق-لب
الدفإع .التحق ا◊إرسس السصإبق ‘ صصفوف

مولودية ا÷زائر عبدالقإدر مرسصلي بقإئمة
اŸسص- -ت -ق -دم Úل–إد ب -ل -ع -ب -إسس ،ح -يث وق -ع
Ÿوسصم Úأايضصإ.
هذا ويسصعى النإدي لتقد Ëمسصتوى طيب
‘ البطولة ا÷زائرية اŸوسصم اŸقبل ،لعدم
تكرار سصينإريو اŸوسصم اŸإضصي عندمإ هرب
م- -ن ال- -ه- -ب- -وط ل- -ل- -درج- -ة األو ‘ ¤ا÷ولت
األخÒة .اعلن نإدي ا–إد بلعبإسس ا÷زائري
تعإقده مع اŸدرب الوطني يونسس افتيسصإن
لتدريب الفريق اŸوسصم اŸقبل خلفإ لسصيد

أاحمد سصليمإ ،Êالذي “ت إاقإلته قبل  3أايإم.
جرى تقد Ëافتيسصإن ،لوسصإئل اإلعÓم ،كمإ
التقى بإلÓعب Úقبل أان يشصرع ‘ عمله .درب
اف- -ت -يسص -إن ال -ع -دي -د م -ن األن -دي -ة ‘ ال -دوري
ا÷زائ -ري م -ن -ه -إ ا–إد ا÷زائ -ر ،وم -ول-ودي-ة
ا÷زائ - - -ر ،وأاه - - -ل- - -ي ب- - -رج ب- - -وع- - -ري- - -ري- - -ج.
يحل ا–إد بلعبإسس ضصيفإ على جإره مولودية
وه - -ران ‘ ا÷ول- -ة الف- -ت- -ت- -إح- -ي- -ة ل- -ل- -دوري
ا÷زائري اŸقررة منتصصف الشصهر ا÷إري.

السسبت  ١٠أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٩ذي الحجة ١٤٤٠هـ

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

اسسوجذ نتولث لنعيد
العيد ازعلوك اغÓن

ل -ع -ي -ذ ث -م -ق -رنت اذي -ويث ن -ت -لث اقسس -ع-ن أاشس-ن م-ق-رن أام
ذلعويذ نثمت أام ذلعويذ ندين ثنسسلمت ،يل سسقسس انف اكن
ثوشسلن اسسوجذنت اكن اوث ا◊ال اوكن اذسسعدن العيذ نلهن
ذ Òÿاذلسس -ر،اذغ ان -ف اك -ن اسس -وج -ذ ي -تسس -ل -د غ -ف ث -غ-ز ب-طسس
اسسو‚م نالعيد ازعلوك اغÓن غرسش اقت “ل وحدسش
’شش اموشسان اضسضسن Úسسومن اناف قاع ات اغرسسان اسس-قسس-ن ن-غ ب-ق-رن،إام ن-ع-ل-م اك-ن ال-ع-ي-ذ ث-م-ق-رنت ث-بد نغ ث Íغف
اث -م -زل -وث إاك -ر ن -غ اف-رك ن-غ اع-لشس ن-ل-ع-ي-ذ إاوك-ن ادنسس-م-كث ي-وث
ا“نان ايالعيد باشش ادوطان غال وغÓن .
انتذينت اديضسرن إابراهيم اÿليل اسسم اغول ذثرقث Áرث ون
العيد ايبدى دفر تزاليت نغبشش امو Êاقضساع ا‰دان يد
اغدخلقن اكن اذيزل امسس.
ت -رونسس -ان غ -ال ال -زي-ارة ان-ل-م-ق-اب-ر ق-ب-ل م-ا ادح-م-ى ا◊ال
اوعزام نالقران فمنت دقاع امسسلمان مع ازون ننفاشش اماسش
ثÈتسس :ع نايت رمضضان
ن -اŸقÈة ام -و Êسس -وفسش ن -ع -زاب -ان اج -ب -ان ف -ل -ح -ب -وسش ادŸور
اذغ انف اطسش انتوشسلن اقسسربن اغف نلعيذ غف ثغز بقرن
نتمجيدا.
آالن ويضش اسسرجن اسسن انقر اكن ادغن العيذ انسسن اكن ثبغ
ثل اسسم انسش،اه أاك انف اكن اÿلث سسلجه انسسنت
اسس -ع -نت ث -م -غ-ل انسس-نت غ-ف اسس-وج-ذ ،ان-ف
اسسزذغنت ا◊ر امكن اسسرذنت
◊ول

بخم ،اسس Úاسسوجذنت اآك اتولث القن اأوسش نلعيذ  ،م ذرقزن نثن
اتÒحن غر لسسواق اوكن ادخÌن اكر نلعيذ يل اند اتسسرحن سسثم غر
ثيضش اوكن ادفن اأين القن امكن اسسنذن غف لسسوان يفسسسسن أام انول اكن
ذثلث ايذغ نل ثذرمت اثخصش اسسوطاسش.
امكن انف ثوشسلن اتسسرحن غر ثزق اوكن ادزذمن اسسغرن ايذغ اذسسكن
اكسسم ذرغن اذغ انف اتسسخÌن اسسغرن اكرشش اقسسعن ثرغن يتسسطفن
ثمسسث امكن انف اكسسم يتسسكن غف ثرغن اذون يسسعن ال Íاسسوطسش ،ام
ذلعيذ ثمقرنت ثتسسلد اثمزلوث اذغ ارقزن اسسوجذند اتولث نثمزلوث ام
اتيجنوتسش نثمزلوث نغ اذŸسش انغزم يك تسسمزبرث اقدر.
اتولث اتسسون غر احدذ اكن اثنديذرق.ثمدث نلعذ ثبوت خدمنت
ا◊ن اكر نلعذ غر ولن ،قرن ذلفل يلهن اوكن اذرخ يشسبح مثزلن
ذشسبح ن براهيم اÿليل اسسم اسسبل امسش م ثدÁر رب
اغدخلقن ،العيذ ثمربحث اينيلمن اكن مÓن.

اكبور انلومن ...بابكر ا◊اج يحي -آاوال دونزروب:

ا◊اج يحي بابكر
بعد اختام اŸقÈة مدان ادبدان اتال Úغال “جيدا سسوك Èدسسبح
دقن سسكبار انتدشسÓ
ن -ي -وشش ام -ق -ران ا Êا’ن دوح -دي اغ Ó-ن ام -ار ن -ال -ع -ي -د دي -ن اج -روا
ان- - -ل- - -وم- - -ن ن- - -وغ - -رم
نتواشسول Úفمار اوزوري ادونوضش دقت العادة توحديت باÿصسوصش
ن- - -ت- - -غ - -ردايت اتشس - -رد
امزانان باشش اطفان دلعوايد نات اغرسسان.
ام - -اسش ن - -ت - -ج - -م- -وي- -ن
اŸيزة توحديت ا’ن اغÓن دخ دين اوفوغ نرجازن الزيارة غبشش
ادوم- - -ان ي- - -د ب- - -اب - -اسش
امار ا’نت تسسدنات تدار اوسستقبل ننجوان مع دالقت نوخÓط يد
احرشش انوحفار انÎسسÚ
نرجازن اماسش نغو’د.
دوق -اب -ل ان -ل -ح -ب-وسش اقت
ي Óوسش اقدى انوضش غبشش ي Óوسش ا œالزيارة غال “ديت
التجربة داÈÿة توحديت
انغ غال وشش اما تسسدنان بدانت انوضش دالزيارة مع وقدى
ال - -ن- -ظ- -ام ن- -وزو Êان- -وم- -ان
ن -ت -م -ديت دج -ار تسس -مسس Úدت -نضس -اسش ام -ار ا’ن اغ -و’د ف-ران
دوعسس -ي ف -ن-ل-م-زان داÿط-ر
سسرجازن دالغاشسي .
انومان اقوان انغ اقن مسساح
اŸن -اسس -ب -ة ن-ال-ع-ي-د دقت اŸن-اسس-ب-ة ن-ومÓ-ق-ة ن-ت-واشس-ولÚ
اوخ Èا‰دان.
دمدتشسال اتاسسند سسايولو اغرمانندزير ادوزغار ا“Óقان
ا◊اج ي - -ح - -ي اع- -اشس- -ر ل- -وم- -ن
فمارا امار نوغجار دومنسسي ادورقاب نبعضسهم مع اسسون
ام- -زوار اغ- -رسس- -ان اقت ال- -ت -ج -رب -ة
‰زانان بعضسهم دقت اŸناسسبة دخ باشش اديلي دسش
ايتزعلك اسسجوري نالتاو’ت نوزوÊ
امسسماح دغافر جار اوتان د÷واري دمدتشسال .
ان- -وم- -ان نسس- -اف- -ان ادوب- -ن- -ى نÎج -وي -ن
الشسيخ باعلي واعمر :تغردايت
دحوباسش ادوحفار انÎسس.Ú
يحفظ ◊بوسش دبسسون ا’ن تابع Úغال

“جيدا اتوشساوار دكل بي Óشسرى فنجال نالتجربة
اغرسش دسسقسسان.
اسسبل “دورتسش اوخدام ناÛتمع اعاون دوبدي
ي -د م -دان ددب -اب ن -ت -ج -م دك -رزان سس -اÈÿة اغ -رسش
دسسقسسان اتعفار يد اودموان نالو’ية دضسلسش باشش
ال- -ن- -ظ- -ام ن- -وزو Êان- -وم- -ان اول -قضس -ع ام -و Êسس -ور·
دسسقماسش اشش اŸناسسبة.
اماشسي ايتوغ دالسسف Òنات اغرسسان احرشش نوزوÊ
انومان نوسسوف اسستقبل اتقابال ا‚يوان دماسسانان
دم-ق-ران-ان ن-ت-م-ورا ن-ال-دنت ان-ده-ان اح-رشش ن-ال-بنيان
ي- -ح- -ف- -ظ ام- -زروي ان -وغ Ó-ن ادون ا’ن دسش اح -رشش
نالÎاث.
مدان امزوار ابنان النظام نوزو Êانومان اوسسوضش
ان -وم -ان غ -ال وم -اسش ن -ت-ج-م-وي-ن دح-وب-اسش دوشس-اري
اننÎسس. Ú
ا◊اج يحي اماروا ازعÓك ’زم ادج تخلف Úباشش
ادرن Úاخ - -دام ادون- -داه اح- -رشش ن- -ال- -ع- -رشش ادوم- -ان
دسسافان ا’ن دقد ا◊ماية نتمجروت ناليونسسكو .

الشضيخ باعلي واعمر :تغردايت

@ واسس- -ي ’شش غ- -رسش ت- -ازي- -زاوت واسس ّ-ت -يشس -ن
تايزيوت
@ اّرا
ز
ن
غ
ر
ت
ش
ش
ا
ن
يردن د “زين مي سّسغمينت
تيدرين
ِ
@ت
ا
ِ
ي
ي
و
ت
أ
ا
ن
ي
ج
َ ْدي ن ونيْل ،أاّيني غاّدفغن
سّسيسش ءيدوول ديسش
@ إاتسستحا د إايsواسش ن إاÁكرضش
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مؤاقيت
الصضÓة

^  ١٠أاوت  :١٩5٩ف-ج-رت اŸنظمة
الرهابية (اليد ا◊مراء) قنبلة
شضديدة اŸفعؤل ‘ قلب القصضبة
ب----ا÷زائ----ر ال----ع---اصض---م---ة ،اأدت إا¤
اسض-تشضهاد  53م-ؤاط-ن-ا و–طيم مائتÚ
وثمان Úمنزل.
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لسضاسضي للحفاظ على كيان الدولة ومؤؤسضسضاتها
الضضمان ا أ

الفريق ڤايد صصالح  :التمسصك باإلطار الدسصتوري ل خيار عنه
^ التنصصيب العـ ـ ـ ـ ـاجل للهيئـ ـ ـ ـ ـة الوطني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸسصتقلـ ـ ـة أاولويـ ـ ـ ـ ـ ـة قصصوى
^ دعوة وسصائل اإلعÓم الوطنية إا ¤عدم الوقوع ‘ مغالطات أاعداء الوطن

قام الفريق اأحمد ڤايد صضالح نائب وزير الدفاع
الؤطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الؤطني الشضعبي‘ ،
إاط -ار سض -لسض -ل -ة ال -زي -ارات ال-ت-ف-ق-دي-ة إا ¤ال-ن-ؤاح-ي
ال- -عسض- -ك- -ري- -ة اول أامسس اÿم- -يسس ،ب- -زي -ارة ع -م -ل
لو ¤بالبليدة.
وتفتيشس إا ¤الناحية العسضكرية ا أ

h.¥

‘ ال -ب-داي-ة ،وب-ع-د م-راسس-م ا’سس-ت-ق-ب-ال ،وÃدخ-ل م-ق-ر
ق -ي -ادة ال -ن -اح -ي -ة ،وت -رسس -ي -خ -ا ل -ق -ي -م ال-وف-اء ع-ل-ى ال-ع-ه-د
ولتضسحيات شسهداء و›اهدي الثورة التحريرية اÿالدة،
وقف السسيد الفريق وقفة ترحم على روح الشسهيد «سسي
اﬁمد بوقرة» الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسسمه ،حيث
Ÿخلد له،
وضسع إاكلي Óمن الزهور أامام اŸعلم التذكاري ا ُ
وت  Ó-ف -ا–ة ال -ك -ت -اب ع -ل -ى روح -ه وع -ل-ى أارواح الشس-ه-داء
اأ’طهار.

ضصرورة تبني نهج ا◊وار ا÷اد الكفيل
بتقد Ëا◊لول
ب -ع -ده -ا وب -رف -ق -ة ال-ل-واء ع-ل-ي سس-ي-دان ،ق-ائ-د ال-ن-اح-ي-ة
ال-عسس-ك-ري-ة أاأ’و ¤ال-ت-ق-ى السس-ي-د ال-ف-ري-ق ب-إاطارات وأافراد
الناحية حيث أالقى كلمة توجيهية بثت إا ¤جميع وحدات
الناحية ،ع Èتقنية التحاضسر اŸرئي عن بعد ،جدد ‘
مسستهلها التذك ÒباŸواقف الثابتة للجيشش الوطني الشسعبي
بخصسوصش التمسسك باإ’طار الدسستوري ‘ حل إاشسكاليات
اŸرح -ل -ة ال -راه -ن -ة ،ب-اع-ت-ب-اره ي-ع-د الضس-م-ان-ة اأ’سس-اسس-ي-ة،
للحفاظ على كيان الدولة ومؤوسسسساتها ،وضسرورة تبني نهج
ا◊وار ا÷اد ال -ك -ف -ي -ل ب -ت -ق-د Ëا◊ل-ول اŸن-اسس-ب-ة وخ-ل-ق
ال -ظ-روف اÓŸئ-م-ة ل-ل-ذه-اب إا ¤ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة،
وتنظيمها ‘ أاقرب اآ’جال:
«بهذه اŸناسسبة ،أاود أان
أاذكر باŸواقف التي عÈنا
عنها بكل وضسوح و‘ ع ـدة
مناسسبات ،مؤوكدين ‘ كل
م - -رة أان - -ه ’ ط - -م - -وح- -ات
سسياسسية لنا ‘ ذلك سسوى
خ- -دم -ة ال -وط -ن ،وا◊رصش
ع - - -ل - - -ى ضس- - -م- - -ان أام- - -ن- - -ه
واسستقراره ،فبÓدنا اليوم،
وا◊مد لله ‘ أايدي آامنة
يسسهر على تأامينها إاطارات
ملتزم ،Úهمهم الوحيد السسهر على عـزة الوطن وشسموخه،
ول -ه -م ك -ل ا◊ق ‘ ذلك ،ف -ا÷زائ -ر ال -ق -وي -ة واŸسس -ت -ق-رة
واآ’منة ،تزعج بعضش اأ’طراف التي ’ تبغي ا ÒÿلبÓدنا،
وه -و م -ا ي -ج-ع-ل-ه-ا ع-رضس-ة ل-ل-ط-ام-ع ÚواŸغ-ام-ري-ن ال-ذي-ن
يحاولون عبثا عرقلة مسسارها التطويري ،ولدينا كقيادة
عليا اŸعلومات اŸؤوكدة حول هذه اıططات اŸعادية،
التي سسبق وأان حذرنا منها ومن ﬂاطرها وتهديداتها

أايدي اŸغامرين ،وإاننا ‘ ا÷يشش الوطني الشسعبي نعمل
باسستمرار وبيقظة كبÒة على صسونها وحمايتها وا◊فاظ
ع- -ل -ي -ه -ا ،ون -ق -ف ب -اŸرصس -اد ل -ك -ل م -ن ي -ح -اول اŸسس -اسش
باسستقرارها وأامنها وسسمعتها ومكانتها.

عدم الوقوع ‘ فخ الفراغ الدسصتوري
والنزلق إا ¤ما ل يحمد عقباه
و‘ نفسش السسياق أاكدنا منذ بداية اأ’زمة على ضسرورة
تبني نهج ا◊وار ،الذي يعد السسبيل اأ’مثل لتقريب وجهات
النظر ،والوصسول بالبÓد إا ¤بـر اأ’مان ،شسريطة أان يجرى
ه- -ذا ا◊وار ‘ ج- -و تسس- -وده ال- -ن- -واي- -ا ا◊سس- -ن -ة والصس -دق
واأ’مانة ،وتديره شسخصسيات وطنية
ﬂلصس -ة وذات مصس -داق -ي -ة وك -ف-اءة
ت -وؤم -ن ف-ع Ó-ب-ا◊وار وت-ع-م-ل ع-ل-ى
إا‚اح - -ه و’ ت - -ن - -ت - -ظ- -ر ج- -زاء و’
شس -ك -ورا ،ت -ق -دم اŸصس -ل -ح-ة ال-ع-ل-ي-ا
للوطن ،وتنـأاى بنفسسها عن الشسروط
اŸسسبقة التي تعرقل مسسار ا◊وار،
ذلك أان - -ن - -ا ن - -ؤوم - -ن ب- -ا◊وار ا÷اد
اŸضس - -ب- -وط اأ’ه- -داف و ن- -ب- -ارك- -ه
وندعمه ،حوار بناء كفيل بتقدË
ا◊ل-ول اŸن-اسس-ب-ة وخ-ل-ق ال-ظ-روف
اÓŸئمة للذهاب إا ¤ا’نتخابات الرئاسسية ،وتنظيمها ‘
أاقرب اآ’جال ،والتي “ر حتما ع Èالتنصسيب العاجل للهيئة
الوطنية اŸسستقلة لتحضس Òوتنظيم ومراقبة ا’نتخابات
الرئاسسية كأاولوية قصسوى ‘ مسسار ا◊وار الوطني.

لدينا معلومات مؤوكدة
حول ﬂططات معادية
حذرنا منها

ليسصت لنا طموحات سصياسصية سصوى خدمة الوطن
والتي تسستغل الوضسع الراهن ‘ بÓدناÙ ،اولة فرضش
أاج -ن -دات -ه -ا وال -ت -أاث ‘ Òمسس-ار اأ’ح-داث ،وم-ن ه-ن-ا ي-أات-ي
ت- -أاك- -ي- -دن- -ا ‘ ك -ل م -رة ع -ل -ى ضس -رورة ال -ت -مسسك ب -اإ’ط -ار
الدسستوري ‘ حل إاشسكاليات اŸرحلة الراهنة ،أ’نه يعد
الضسمانة اأ’سساسسية ،بل الوحيدة ،للحفاظ على كيان الدولة
وم -ؤوسسسس -ات -ه -ا وع -دم ال -وق -وع ‘ ف -خ ال -ف -راغ ال -دسس-ت-وري
وا’نز’ق إا ¤ما ’ يحمد عقباه ،هذا اإ’صسرار ينبع أاسساسسا
من قناعاتنا الراسسخة بهذا اŸبدأا الذي ’ بـديـل عنه ،ولن
نحيد عنه،
فا÷زائر أامانة الشسهداء عرفت ع Èتاريخها النضسا‹
الطويل العديد من اÙن والويÓت ،سسواء من خÓل ما
اقÎف-ه ا’سس-ت-ع-م-ار ال-ب-غ-يضش ‘ ح-ق شس-ع-ب-ه-ا م-ن ه-م-ج-ية
ودمار ،أاو من خÓل ما ارتكبه اإ’رهاب اŸقيت من مآاسسي
ونكبات ،أاو ما تسسببت فيه العصسابة من نهب واختÓسش
وتبديد Ÿقدرات اأ’مة.
ف -ا÷زائ -ر ،ه -ذا ال -وط -ن ال -غ -ا‹ ،ع -ظ -ي -م -ة ب -رج-ال-ه-ا
اأ’شس -اوسش وب -ت -اري -خ -ه -ا اÛي -د ،وب -إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا ال-واف-رة
وإا‚ازاتها اŸتعددة ومسستقبلها الواعد ،ليسست لعبة ‘

نؤومن با◊وار ا÷اد اŸضصبوط األهداف
و نباركه وندعمه
وبهذه اŸناسسبة فإاننا ‘ ا÷يشش الوطني الشسعبي ،نثمن
جهود الهيئة الوطنية للوسساطة وا◊وار ‘ مسسعاها النبيل،
ونشسجع مبادراتها الرامية إا ¤اإ’سسراع ‘ تنظيم جو’ت
ا◊وار واتخاذ كل اإ’جراءات التي تؤودي إا– ¤قيق الهدف
اŸنشسود.
و‘ هذا الصسدد ،نشس Òأان ا÷يشش الوطني الشسعبي الذي
رافق ومنذ البداية مطالب الشسعب ا÷زائري التي عÈ
عنها خÓل اŸسسÒات السسلمية ،يقدر اليوم رفقة اÒÿين
من أابناء الوطن أان اŸطالب اأ’سساسسية قد –ققت وبشسكل
كامل ،وبقيت مرحلة ا’نتخابات الرئاسسية وما يتعلق بها
م -ن ضس -ب -ط اإ’ج -راءات الضس -روري -ة إ’‚اح -ه -ا ،وم -ع ذلك
نسسجل أان بعضش اÛموعات الصسغÒة اŸرتبطة بالعصسابة،
تصس- -ر ع- -ل- -ى رفضش ك- -ل اŸب- -ادرات اŸق- -دم- -ة وال -ن -ت -ائ -ج
اÙق -ق -ة ،م -ن خ Ó-ل رف -ع شس -ع -ارات م -غ -رضس -ة ون-داءات
مشسبوهة ،تسستهدف التقليل من أاهمية ما –قق ،والتشسبث
Ãطالب غ Òمعقولة Œاوزتها اأ’حداث واإ’‚ازات.
وباŸناسسبة ندعو ﬂتلف وسسائل اإ’عÓم الوطنية إا¤
عدم الوقوع ‘ مغالطات أاعداء الوطن ،واإ’سسهام البناء
وال -ف -ع -ال واإ’ي -ج -اب -ي ‘ ه -ذا اŸسس -ع -ى ال-وط-ن-ي ال-ن-ب-ي-ل
واŸصسÒي ‘ ح - - -ي - - -اة اأ’م - - -ة ،وع - - -دم ا’نسس- - -ي- - -اق وراء

اıططات اŸشسبوهة».

فتح جميع اŸلفات الثقيلة Ãا فيها
حبيسصة األدراج و‘ طي النسصيان
وب -خصس -وصش م -ل -ف -ات ال -قضس -اي -ا ال -ت -ي ت -ت -و ¤ال -ع-دال-ة
معا÷تها ،أاكد السسيد الفريق أان ا÷يشش الوطني الشسعبي،
وان -ط Ó-ق-ا م-ن م-ه-ام-ه ال-دسس-ت-وري-ة ،م-ل-ت-زم ب-ت-ع-ه-دات-ه ‘
مرافقة وتدعيم وتشسجيع العدالة ،وتقد Ëكافة الضسمانات
لها ،ومسساعدتها على تأادية مهامها ‘ أاحسسن الظروف،
بعيدا عن أاي شسكل من أاشسكال الضسغوطات ،وفتح جميع
اŸلفات الثقيلةÃ ،ا فيها تلك التي كانت عن قصسد حبيسسة
اأ’دراج و‘ طي النسسيان:
«وف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ع-دال-ة ،ال-ت-ي ي-ت-و ¤شس-ؤوون-ه-ا رج-ال
ﬂلصسون ،تعهدنا ‘ ا÷يشش الوطني الشسعبي ،انطÓقا من
مهامنا الدسستورية وصسÓحياتنا ،على مرافقتها وتدعيمها
وتشسجيعها ،وتقد Ëكافة الضسمانات لها ،ومسساعدتها على
تأادية مهامها ‘ أاحسسن الظروف ،بعيدا عن أاي شسكل من
أاشسكال الضسغوطات،
وفتح جميع اŸلفات الثقيلةÃ ،ا فيها تلك التي كانت
عن قصسد حبيسسة اأ’دراج و‘ طي النسسيان ،وهي ملفات
تتعلق با÷رائم وا’نحرافات اÿطÒة اŸقÎفة من قبل
العصسابة ‘ حق الشسعب و‘ حق أامواله وثرواته ،وهي
ج-رائ-م ن-ك-راء ،يسس-ت-ح-ق م-رت-ك-ب-وه-ا ا÷زاء ال-ع-ادل ،طبقا
للقانون ،الذي يتع Úأان يطبق بحذافÒه ‘ مثل هذه
القضسايا ا◊سساسسة ،وا◊مد لله فقد بدأات النتائج الطيبة
اŸلموسسة ÷هود العدالة ‘ مكافحة الفسساد تظهر جلية،
وتعيد الثقة والطمأانينة تدريجيا للمواطن،Ú

لدينا معطيات موثوقـ ـة تورط اصصح ـ ـابها
‘ قضصايا الفسصاد
وليعلم ا÷ميع أاننا عندما نتكلم عن هذه القضسايا فإاننا
نتكلم انطÓقا من معلومات ومعطيات موثوقة ،فكل كلمة
نقولها هي نابعة من حقائق ميدانية ملموسسة ومؤوكدة ،وكل
من ثبت تورطه ‘ قضسايا الفسساد ونهب اŸال العام ،سسيتم
تقد Ëملفه إا ¤العدالة ،التي تتوﬁ ¤اسسبته عما اقÎفه
‘ حق الوطن والشسعب ،و من جهتنا ،لن يهدأا لنا بال حتى
يتم تطه ÒبÓدنا من اŸفسسدين ،واقتÓع جذورهم من
هذه اأ’رضش الزكية ،التي اسستشسهد من أاجل اسستقÓلها و
اسسÎج -اع سس -ي -ادت -ه -ا اÓŸي Úم -ن الشس -ه-داء اأ’ب-رار ،ول-ن
نسسمح أ’ي كان أان يعبث Ãصس ÒالبÓد ،بل سسنتصسدى له
بكل قوة وصسرامة.

ملفات اŸوقوف Úتؤوكد ان هؤولء ليسصوا سصجناء رأاي
وأاود التنويه ‘ هذا اŸقام بتنوير الرأاي العام الوطني
من طرف بعضش أاسساتذة القانون ،الذين  ⁄يتوانوا عن قول
كلمة ا◊ق ،حيث أانهم بعد ا’طÓع على ملفات اŸوقوفÚ
أاك -دوا أان ه -ؤو’ء ل -يسس -وا سس -ج -ن -اء رأاي ،ك -م-ا ت-دع-ي ب-عضش

اأ’طراف التي –اول اسستغÓل هذا اŸلف ،وأان العدالة
هي اıولة للفصسل ‘ هذا اŸوضسوع.
و‘ ما يتعلق بتمسسك القيادة العليا للجيشش الوطني
الشسعبي Ãؤوسسسسات الدولة ومرافقتها ،نؤوكد حرصسنا على
أان تسس -ت -م -ر ه -ذه اŸؤوسسسس -ات ‘ أاداء م -ه -ام -ه -ا إا ¤غ-اي-ة
انتخاب رئيسش جمهورية جديد ،أ’ن القائم Úعلى هذه
اŸؤوسسسسات هم مسسؤوولون يؤودون مهامهم على أاكمل وجه،
وه -ذا ل -يسش م -ن ب -اب اÛام -ل -ة أاو ت-زي-ي-ف ا◊ق-ائ-ق ،ب-ل
انطÓقا من متابعتنا اليومية أ’داء هذه اŸؤوسسسسات».
الفريق أاكد أان أافراد ا÷يشش الوطني الشسعبي سسيظلون
دوما على أاهبة ا’سستعداد ‘ سسبيل تعزيز اأ’من ‘ البÓد
وتأام Úشسعبها و“كينه من العيشش ‘ حضسن الطمأانينة
وا’سستقرار:
«وأاود بهذه اŸناسسبة التذك Òبأان أافراد ا÷يشش الوطني
الشسعبي سسيظلون على اسستعداد دائم للتضسحية بالنفسش
الغالية ‘ سسبيل تعزيز اأ’من ‘ البÓد وتأام Úشسعبها
و“كينه من العيشش ‘ حضسن الطمأانينة وا’سستقرار،
إاÁان -ا م -ن -ه -م ب -ق-دسس-ي-ة ال-واجب ال-وط-ن-ي ال-ذي ي-ؤودون-ه،
واقتداء بأاسسÓفهم اŸيام Úالذين وهبوا أارواحهم فداء
للجزائر ،وآامنوا بالتضسحية ‘ سسبيل الله والوطن ،فقدموا
أان -فسس -ه -م ع -رب -ون ف -داء ع -ل-ى ن-ه-ج ا◊ري-ة وا’سس-ت-قÓ-ل،
شسعارهم النصسر أاو ا’سستشسهاد.
وها هو ا÷يشش الوطني الشسعبي اليوم على خطى أابطال
ج-يشش ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ي-ع-ت Èن-فسس-ه ج-اه-زا ومسس-ت-عدا
’سستكمال رسسالة أاسسÓفه ،ووفيا للمصسلحة الوطنية العليا،
وحارسسا أامينا على هذه اأ’رضش الطيبة ،وسسيبقى يعمل
ويكد باسستمرار لفائدة وطنه وشسعبه ،يسسهم بكل ما أاوتي
من قوة ‘ تعزيز قدرة ا÷زائر على كسسب رهاناتها على
ك -اف -ة اأ’صس -ع -دة واÛا’ت ،وإاب -ع -اده -ا ن -ه -ائ -ي -ا ع-ن ك-ل
اıاطر والتهديدات وأاشسباح العدوان والتدخÓت ،وذلك
من خÓل ا◊رصش على تصسفية صسفوفها من جميع عمÓء
ا’سستعمار وأاعوانه ،بشسكل يجعل بÓدنا ‘ مأامن دائم من
كافة ﬂاطر التدخÓت والتآامر واÿداع ،وا’نتقال بها
نهائيا إا ¤بر اأ’مان».

مواصصلة تعزيز قدرات ا÷يشش والرفع من جاهزيته
بعد ذلك ترأاسش السسيد الفريق اجتماع عمل ضسم قيادة
وأاركان الناحية ،قادة القطاعات وقادة الوحدات ومسسؤوو‹
اŸصسالح اأ’منية واŸديرين ا÷هوي ،Úحيث أالقى كلمة
توجيهية أاّكد فيها السسعي الدائم للقيادة العليا إا ¤مواصسلة
تعزيز قدرات ا÷يشش الوطني الشسعبي ،وتأام Úمتطلبات
الرفع من جاهزيتهÃ ،ا يضسمن –سس Úوترقية اأ’داء لكافة
تشس-ك-يÓ-ت-ه وم-ك-ون-ات-ه ،خ-دم-ة Ÿصس-ل-ح-ة ا÷زائ-ر وح-فظا
لوحدتها وسسيادتها واسستقÓلها وأامنها واسستقرارها ،ليتابع
بعدها عرضسا شسام Óحول الوضسع العام للناحية ،قّدمه
ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة ،فضس  Ó-ع -ن ع -روضش ق -ادة ال -ق -ط -اع-ات
العملياتية ومسسؤوو‹ اŸصسالح اأ’منية.
Óشسارة،
إاثر ذلك قام الفريق بتدشس ÚاŸركز ا÷هوي ل إ
واسس -ت -م -ع إا ¤ع -رضش ح -ول ه -ذا اŸكسسب ا◊ي -وي ال -ه -ام
ل -ل -ن -اح -ي -ة ،وت -ف -ق-د ﬂت-ل-ف أاقسس-ام ه-ذا اŸرك-ز اÛه-ز
Ãختلف اŸنظومات الهاتفية ذات التكنولوجيات العالية
ج -دا ،وال -ذي يضس -م -ن ك -اف -ة أاشس-ك-ال ا’تصس-ا’ت السس-ل-ك-ي-ة
والÓسسلكية ÷ميع وحدات الناحية.

مقتطفات من كلمة الفريق
ع- -ل- -ى ا’عÓ- -م ان ’ ا’نسس- -ي- -اق وراء اıط- -ط -ات
اŸشسبوهة
ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش م-ت-مسسكة Ãؤوسسسسات الدولة
ومرافقتها
ب Ó-دن -ا ال -ي -وم ‘ أاي -دي آام -ن-ة يسس-ه-ر ع-ل-ى ت-أام-ي-ن-ه-ا
إاطارات ملتزمÚ
خ -ل-ق ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة ل-ل-ذه-اب إا ¤ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسسية
ا÷زائر ليسست لعبة ‘ أايدي اŸغامرين
ن - -ق - -ف ب - -اŸرصس - -اد ل - -ك - -ل م- -ن ي- -ح- -اول اŸسس- -اسش
باسستقرارها وأامنها
ال- -عصس- -اب- -ة ت -رفضش اŸب -ادرات اŸق -دم -ة وال -تشس -بث
Ãطالب غ Òمعقولة

