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عرقاب يعاين
مشصاريع الطاقة
بالنعامة

خÓل  24سصاعة ا’خÒة

وفاة شصخصص Úوإاصصابة  3آاخرين
بجروح ‘ حوادث مرور

02

ي-ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة ﬁمد
ع -رق -اب ال -ي -وم ال -ث Ó-ث-اء 13
اوت ا÷اري  ،ب- -زي- -ارة ع -م -ل
وت -ف -ق-د ا ¤و’ي-ة ال-ن-ع-ام-ة،
حيث يعاين مشصاريع قطاعية
ويقف عند Œسصيد الÈنامج
ال- -وط- -ن- -ي اÿاصس ب- -ال- -ت -زود
با’نارة ‘ موسصم الصصيف.
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«عيشش الصصيف» من  11جويلية إا 31 ¤أاوت اŸقبل

لقاءات سصياسصية
وهيكلية للجبهة الوطنية
ا÷زائرية هذا الشصهر
ت -ن -ظ -م ا÷ب -ه -ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية «افنا» ،سصلسصلة من
ال-نشص-اط السص-ي-اسص-ي وال-ه-يكلي
وفق رزنامة ﬁددة بدءا من
 3أاوت ا÷اري إا 24 ¤من هذا
الشص- - -ه - -ر.أاول ل - -ق - -اء خصصصس
ل- -و’ي- -ات الشص- -رق ” ب- -ق -اŸة
م- -ؤوخ- -را ح- -يث ت- -ب- -ع ب- -ل- -ق- -اء
لو’يات الغرب يوم  09أاوت
بسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس.ك-م-ا تنظم
ال -تشص-ك-ي-ل-ة السص-ي-اسص-ي-ة ل-ق-اء
و’ي -ات ال-وسص-ط ي-وم  17أاوت
ب-اŸدي-ة ،ق-ب-ل ل-ق-اء ل-و’ي-ات
ا÷نوب يوم  24أاوت بورقلة.

سصيدي بومدين
بع“ Úوشصنت أانظف بلدية
ت- - -وجت ب- - -ل- - -دي- - -ة سص - -ي - -دي
ب - - -وم - - -دي - - -ن ب - - -ع“ Úوشص- - -نت
’وŸ ¤سصابقة أانظف
باŸرتبة ا أ
بلدية بالو’ية لطبعة ،2019
حسص- -ب- -م -ا ع -ل -م ل -دى مسص -ؤوو‹
ال -و’ي -ة.ج -اء اخ-ت-ي-ار ب-ل-دي-ة
سص - -ي- -دي ب- -وم- -دي- -ن ك- -أان- -ظ- -ف
ج- -م- -اع- -ة ﬁل- -ي- -ة ب- -ال- -و’ي -ة
ت-ت-وي-ج-ا ل-ل-م-ج-ه-ودات اŸبذولة
من طرف القائم Úعلى تسصيÒ
ذات ال - -ب - -ل - -دي - -ة و مسص- -اه- -م- -ة
اÛت -م -ع اŸد ‘ Êالسص -ه -ر ع -ل-ى
ن- -ظ- -اف- -ة اÙي- -ط و ا’ع -ت -ن -اء
باŸسصاحات اÿضصراء.
أاسص- -ن- -دت ع- -م- -ل- -ي -ة ت -ق -ي -ي -م
اŸسص -اب -ق -ة ل -ل-ج-ن-ة مشص-ك-ل-ة م-ن
‡ثل Úعن عدة قطاعات ذات
الصص -ل -ة ع -ل-ى غ-رار م-دي-ري-ت-ي
’دارة اÙلية والتي
البيئة وا إ
سص- -ط- -رت خ- -رج -ات م -ي -دان -ي -ة
Ûموع البلديات .28
ل- -ل- -ت- -ذك Òت- -وجت ب- -ل- -دي- -ة
شصنتوف بنفسس ا÷ائزة خÓل
’و ¤ل 2018بقيمة
الطبعة ا أ
مالية تقدر ب 5مÓي Úدج

’عÓم بكل من
ي-ت-واصص-ل ب-رن-ام-ج «ع-يشس الصص-ي-ف» ال-ذي ن-ظ-م-ه ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-قافة و ا إ
العاصصمة ( ميناء سصيدي فرج)  ،ووهران ( قاعة فندق اŸريديان) و قسصنطينة ( قاعة احمد باي) ،
وذلك إا ¤غاية  31أاوت ا÷اري و ذلك بداية من السصاعة  21:00مسصاءا .
يحتضصن مسصرح الهواء الطلق بسصيدي فرج سصهرة فنية اليوم اÿميسس القادم ،الشصاب عباسس ،
ط -ارق ال -ق-ل-ي-ع-ي والشص-اب زي-و .وت-ت-ب-ع السص-ه-رة ب-ح-ف-ل-ة ف-ن-ي-ة ي-نشص-ط-ه-ا ي-وم
اÿميسس 15أاوت ا÷اري الفنان ﬁمد الصصغ ،Òزحا‘ ﬁمدﬁ ،مد وحدي
وحكيم حÓقة.

ﬂطط امني Ãناسصبة عيد اأ’ضصحى

اتصصا’ت ا÷زائر توفر احسصن اÿدمات يومي العيد
التزمت اتصصا’ت ا÷زائر بتوفÒ
أافضص- -ل خ- -دم- -ات -ه -ا خ Ó-ل ث -ا Êأاي -ام
العيد وهذا من خÓل Œنيد فرقها
التجارية والتقنية التي سصهرت على
ضصمان اسصتمرارية اÿدمة وتصصليح
ال -ت -ع -ط Ó-ت وصص-ي-ان-ة الشص-ب-ك-ة ع-ل-ى
امتداد اليوم الثا Êمن هذه اŸناسصبة
ا÷ليلة.
‘ ه -ذا الصص -دد ” ،ف -ت -ح ال -وك -ا’ت ال-ت-ج-اري-ة ال-رئ-يسص-ي-ة ’تصص-ا’ت
ا÷زائر ابتداء من  10سصا صصباحا إا ¤غاية 15.00سصا مسصاء خÓل اليوم
’ضصحى ،وذلك ع Èكامل الÎاب الوطني.
الثا Êمن عيد ا أ
الوكا’ت التجارية اŸعنية بهذه اŸواقيت هي :على مسصتوى ا÷زائر
العاصصمة  :حسص Úداي ،برج الكيفان ،القبة ،عيسصات إايدير ،بن مهيدي،
’بيار.
بئر مراد رايسس ،الشصراقة ،باب الوادي ،زرالدة و ا أ
’خرى :الوكا’ت التجارية الرئيسصية.
بالنسصبة للو’يات ا أ

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
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ا إ

شص-خصص-ان ح-ت-ف-ه-م-ا وأاصصيب 3
آاخ- - -رون ب - -ج - -روح م - -ت - -ف - -اوت - -ة
اÿط -ورة ،ج -راء ح -وادث م-رور
’خÒة
وقعت خÓل  24سصاعة ا أ
‘ ع - -دة م- -ن- -اط- -ق م- -ن ال- -وط- -ن،
حسصب ما أافادت به امسس حصصيلة
Ÿصصالح ا◊ماية اŸدنية.
أاوضصح ذات اŸصصدر ،أان وحدات
ا◊ماية اŸدنية قامت خÓل نفسس
ال-فÎة ،ب-إاخ-م-اد « 45ح -ري -ق ( 27
حريق غابة 0٦ ،حريق أادغال02 ،
ح- - - -ري- - - -ق أاح - - -راشس 10 ،حريق
ﬁاصص - - -ي - - -ل)» ،وتسص - - -ب- - -بت ه- - -ذه
ا◊رائق ‘ خسصائر مقدرة بـ «191
ه-ك-ت-ار مسص-اح-ة غابية 90 ،هكتار
مسصاحة أادغال 84 ،هكتار مسصاحة
أاح- -راشس وحشص -ائشس 5840 ،حزمة
ت Íو 3540شصجرة مثمرة».
كما تدخلت وحدات ا◊ماية
اŸدنية لو’ية ا÷زائر ،من أاجل
إاخ -م -اد ح -ري-ق شصب Ãن-زل ع-ل-ى
مسص -ت -وى ح -ي ال -ب-اه-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
ال- -ق- -ب- -ة ي- -ت- -ك- -ون م- -ن غ -رف -تÚ
’رضص- -ي
وال - -ك- -ائ- -ن ب- -ال- -ط- -اب- -ق ا أ
ل-ع-م-ارة م-ت-كونة من  0٦طوابق،
خ - -ل - -ف «إاصص - -اب- -ة  03أاشصخاصس
بحروق من الدرجة الثانية” ،
إاسصعافهم بع ÚاŸكان ثم –ويلهم
Ÿسص -تشص -ف -ى مصص-ط-ف-ى ب-اشص-ا ،وق-د
م-ن-ع ت-دخ-ل ا’أع-وان م-ن إانتشصار
ا◊ريق للسصكنات اÛاورة».

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشش
مدير التحرير

فنيدسش بن بلة

ات- -خ- -ذت مصص- -ال- -ح ا أ
’م- -ن ال- -وط- -ن- -ي ع Èك -اف -ة إاق -ل -ي -م
ا’ختصصاصس ،جملة من ا إ
’جراءات الوقائية التي تدخل ‘
إاطار اıطط ال
تكميلي للمخطط اÿاصس Ãوسصم ا’صصطياف
ل- -ه- -ذه السص- -ن -ة ،ذلك خ Ó-ل ي -وم -ي ع -ي -د ا أ
’ضص -ح -ى اŸب -ارك
لـ.2019
شص-م-ل اıط-
ط ،ت-ك-ث-ي-ف ن-ق-اط اŸراق-ب-ة ‘ اÙاور الكÈى
ل-ل-م-دن ،ت-ع-زي
ز
ال-دوري-ات ال-راك-ب-ة وال-راج-لة على مسصتوى
ا أ
’م-اك-ن ال-ع-م-و
م-ي-ة ،ك-م-ح-ط-ات ا◊افÓتﬁ ،طات سصيارات
ا أ
’ج -رةﬁ ،ط-ا
ت ال-ق-ط-ارات ،السص-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ةﬁ ،ي-ط
اŸسصاجد ال
تي سصتعرف تأادية صصÓة العيد بها ،وكافة ا أ
’ماكن
التي تعر
ف
إ
ا
ق
ب
ا
’ كثيفا للمواطن ÚخÓل هذه اŸناسصبة.

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

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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بن صسالح يؤودى صسÓة عيد اأ’ضسحى با÷امع الكب ‘ Òالعاصسمة
’ضضحى اŸبارك با÷امع الكبÒ
ادى رئيسس الدولة عبد القادر بن صضالح صضباح أاول أامسس ،صضÓة عيد ا أ
’Áان واÿشضوع وسضط جمع من اŸصضل. Ú
با÷زائر العاصضمة ‘ جومن السضكينة وا إ
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ارتفاع عدد ا◊جاج ا÷زائري ÚاŸتوف Úإا7 ¤
ارت -ف -ع ع-دد ا◊ج-اج ا÷زائ-ريÚ
اŸت - - -وف Úب - - -ال - - -ب - - -ق - - -اع اŸق- - -دسض- - -ة
(السض -ع -ودي -ة) م -ن -ذ ان -ط Ó-ق م -وسض-م
ا◊ج ا ¤سض -ب -ع -ة ح-ج-اج وذلك ب-ع-د
وفاة حاج آاخر امسس ا’ثنÃ Úنى،
حسضبما علمت وأاج من رئيسس البعثة
القنصضلية ا÷زائرية.
ق -ال السش -ف Òع -ب-د ال-ق-ادر ح-ج-ازي ان
المر يتعلق ب» جÈيط عيسشى من ولية
الوادي اŸولود ‘  11ابريل  1953الذي
تو‘ اليوم اثر سشكتة قلبية».
ك- -م- -ا صش -رح رئ -يسس ال -ب -ع -ث -ة ال -ط -ب -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة ال-دك-ت-ور ﬁم-ود دح-م-ان ان-ه
«حسشب اŸلف الصشحي للمتو‘ الذي لفظ
أانفاسشه األخÒة Ãسشتششفى «حراء» العام،
فانه كان يعا Êمن مرضس القلب».
وأاششار الدكتور دحمان انه «عادة اإثناء
تأادية اŸششاعر فان ا◊جاج الذين يعانون
من مرضس القلب وضشغط الدم يصشابون
Ãضش -اع -ف -ات م -رضش -ي -ة « لف -ت -ا اإ ¤ان «
م-ع-ظ-م اŸرضش-ى ل يسش-ت-ج-ي-ب-ون للنصشائح

ال -ط -ب -ي -ة اŸق -دم -ة ل-ه-م ك-ع-دم ال-ت-ع-رضس
ألششعة الششمسس».
وقال اŸتحدث «اعتدنا على حالت
ال -وف -اة اأث-ن-اء م-وسش-م ا◊ج ح-يث سش-ج-ل-ن-ا
السشنوات اŸاضشية حالت ‡اثلة وبأاعداد
أاك.»Ì
ي - -ذك - -ر ان  4ح -ج -اج ت-وف-وا األسش-ب-وع
اŸاضشي واثن Úآاخرين مسشاء األحد اول
ي -وم ع -ي -د وب -ه -ذا ي -رت -ف -ع ع -دد ا◊ج -اج
ا÷زائري Úالذين توفوا بالبقاع اŸقدسشة
إا ¤سشبعة.
من جهة أاخرى حذرت األرصشاد ا÷وية
السشعودية ‘ نششرية خاصشة من تسشاقط
أامطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية
على اŸششاعر اŸقدسشة بعد عصشر اليوم
حيث سشتبداأ انطÓقا من السشاعة الرابعة
وتسشتمر ا ¤غاية ا◊ادية عششر لي.Ó
و‘ هذا الصشدد دعا الدفاع اŸدÊ
السش- - -ع - -ودي ا◊ج - -اج إا ¤ضش - -رورة أاخ - -ذ
ا◊ي- -ط- -ة وا◊ذر ل- -ت- -ف -ادي أاي -ة ﬂاط -ر
ﬁتملة.

’ول من 2019
خÓل السضداسضي ا أ

 3.18مليار دو’ر عجز ‘ اŸيزان التجاري
اك Ìمن  4مÓي Òدو’ر فاتورة اŸواد الغذائية اŸسستوردة

حضشر صشÓة العيد كل من رئيسس
›لسس الأمة بالنيابة صشالح قوجيل
ورئ -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن-ي
سش -ل -ي -م -ان شش -ن Úوال -وزي -ر الأول ن -ور
ال - -دي - -ن ب - -دوي وع - -دد م - -ن اأعضش- -اء
ا◊ك - -وم - -ة ب - -الإضش- -اف- -ة اإ ¤اأعضش- -اء
السشلك العربي والإسشÓمي اŸعتمد
با÷زائر.
‘ خ- -ط -ب -ت -ي الصش Ó-ة ذك -ر الإم -ام
بقيم ومعا Êعيد الأضشحى باعتباره
صشلة
ي -وم ف -رح واب -ت -ه -اج تسش -وده
الÎاحم والتاآزر ب Úاأفراد اÛتمع
ال- -واح- -د داع- -ي- -ا ا ¤ت- -رج- -م- -ة ه -ذه
اŸعا ‘ Êنفوسشنا وقلوبنا وواقعنا.
كما ذكر الإمام بضشيوف الرحمن
وحجاج بيت الله ا◊رام الذين وقفوا
اأمسس على صشعيد عرفة ‘ اأجواء
اÁان-ي-ة م-ه-ي-ب-ة م-ت-وج-ه Úاإ ¤الله
ب -ق-ل-وب خ-اشش-ع-ة م-تضش-رع-ة اأن ي-غ-ف-ر
ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصشالح
اأعمالهم منوها Ãوقف عرفة الذي

يعد اأعظم يوم ‘ السشنة وفيه اأعظم
ركن ‘ ا◊ج والذي قال عنه رسشول
الله (صشلى الله عليه وسشلم) «ا◊ج
عرفة» ،قائ Óان «يوم عرفة هواأكÈ
Œمع تعرفه البششرية كل سشنة توحد
ا◊جاج فيه عبارة واحدة هي «ل اإله
اإل الله ﬁمد رسشول الله» .
‘ م- -وضش- -وع م- -تصش- -ل دع- -ا الإم -ام
الق- -ت- -داء ب- -ه- -ذا اŸشش- -ه- -د اŸوح- -د
ل -ل -مسش -ل -م Úع -ل -ى اخ-تÓ-ف األ-وان-ه-م
ولغاتهم واجناسشهم والمتثال به ‘
حياتنا لنصشرة قضشايانا منها قضشية
ف -لسش-ط Úوال-ق-دسس اÙت-ل-ة ،م-وؤك-دا
ب- -ان «ا÷زائ -ر ‘ ه -ذه ال -ظ -روف ‘
اأمسس ا◊اج - -ة ل - -ك- -ي ‰ت- -ث- -ل ب- -ه- -ذا
الج -ت -م -اع اŸوح -د ل -ل -مسش -ل -م Úوان
نكون على كلمة واحدة وصشفا واحدا
وان نضش -ع اأي -دي -ن -ا ب -ب -عضش -ن-ا ال-ب-عضس
م-ت-ح-اب Úم-ت-ع-اون Úم-تضش-امن Úلبناء
وطننا ا÷زائر».
كما حث الإمام اŸسشلم Úالتقرب

لله بهذه الأضشحية ‘ صشورة حضشارية
واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة ون-ظ-اف-ة
الشش- - -وارع ﬁذرا م- - -ن ال- - -تسش - -بب ‘
اششتعال النÒان ‘ الغابات كما حدث
‘ الأيام القليلة اŸاضشية من تدمÒ
للÌوة الغابية وا◊يوانية.
ك - -م - -ا دع - -ا ج - -م- -وع اŸصش- -ل Úاإ¤
ا◊فاظ على صشلة الÎاحم والتسشامح
وال - -ت- -غ- -اف- -ر وال- -تضش- -ام- -ن وال- -ت- -زاور
والتصشدق للفقراء بهذه الأضشحية
وب -اŸن -اسش -ب-ة ق-ام الإم-ام ب-ت-ق-د‘ Ë
خطبة العيد اخلصس التما Êواطيب
الأما Êللششعب ا÷زائري واŸسشلمÚ
كافة راجيا من اŸو ¤عز وجل ان
ي-ع-ي-ده ع-ل-ي-ن-ا وع-ل-ى ك-اف-ة اŸسش-لمÚ
ب- -ال- -ي- -م -ن وا ÒÿوالÈك -ات والأم -ان
والسشÓم.
وع -قب ذلك ت -ل -ق -ى رئ -يسس ال -دول-ة
تها Êالعيد اŸبارك من قبل اأعضشاء
ا◊ك- -وم- -ة والسش- -لك ال- -دب- -ل- -وم -اسش -ي
بالإضشافة ا ¤جمعمن اŸصشل. Ú

اŸسضتشضفى ا÷امعي بسضطيف:

إاجراء  843عملية جراحية ترميمية Œميلية
” خÓل السضداسضي ا’أول من
السض - - -ن- - -ة ا÷اري- - -ة اإج- - -راء 843
ع -م -ل -ي -ة ت -رم -ي -م -ي-ة وج-راح-ي-ة
وذلك Ãصض-ل-ح-ة ج-راح-ة ال-وج-ه
وال- -فك ب- -اŸرك- -ز ا’سض- -تشض- -ف -ائ -ي
ا÷ام -ع -ي «ﬁم-د سض-ع-ادن-ة ع-ب-د
النور» بسضطيف،حسضبما اأفاد به
اأمسس ا’ث - - - - - - -ن Úرئ - - - - - - -يسس ذات
اŸصض- -ل- -ح- -ة ا’أخصض -ائ -ي ا’أسض -ت -اذ
اŸسضاعد اأحمد مهدي ميمون.
اأوضشح ذات اŸمارسس لـ«واأج» باأن
›م- -وع ه- -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات تضش- -م -ن
تصشحيح التششوه اÿلقي وباÿصشوصس
الأن - -ف وا◊روق وك - -ذا ع - -م - -ل - -ي - -ات
لسشتئصشال السشرطان ،مششÒا اإ ¤اأن
مصش- -ل- -ح- -ة ج- -راح- -ة ال- -وج- -ه وال- -فك
الÎم-ي-م-ي-ة وال-ت-ج-م-يلية تششهد اإقبال
لفتا للمواطن Úالوافدين اإليها من
ﬂتلف جهات الوطن.
و‘ هذا السشياق اأن هذا النوع من
الختصشاصس الطبي متوفر فقط بكل

م- -ن مسش- -تشش- -ف- -ي -ي مصش -ط -ف -ى ب -اشش -ا
وال - -دوي - -رة (ا÷زائ - -ر ال - -ع - -اصش- -م- -ة)
وقسشنطينة ووهران وبجاية.
وب- - -ع- - -دم - -ا اأضش - -اف ب - -اأن اŸرك - -ز
السش -تشش -ف -ائ -ي ﬁم-د سش-ع-ادن-ة ع-ب-د
النور يقدم خدمات نوعية ‘ هذا
اÛال ذك -ر الأخصش -ائ-ي م-ي-م-ون اأن-ه
ذات اŸصشلحة اسشتقبلت خÓل السشنة
اŸاضشية  2018اأزيد من  7اآلف حالة
م -ن-ه-ا  1439ع-م-ل-ي-ة Œم-ي-ل لÓ-أن-ف
و 512ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة لسش-ت-ئصش-ال
السشرطان.
واأوضشح ذات اŸصشدر اأنه و‘ اإطار
دعم الطاقم الطبي Ÿصشلحة جراحة
ال-وج-ه وال-فك الÎم-ي-م-ية والتجميلية
سش-ي-ت-م «ق-ري-ب-ا» دع-م ه-ذه اŸصش-ل-ح-ة
باأخصشائية مسشاعدة.
كما اأششار ذات اŸصشدر اإ ¤اأششغال
ال -ت -وسش-ع-ة ل-ن-فسس اŸصش-ل-ح-ة ا÷اري-ة
ح -ال-ي-ا وال-ت-ي سش-ي-ت-م اسش-تÓ-م-ه-ا ق-ب-ل
نهاية السشنة ا÷اري» اإ ¤جانب وضشع

ح -ي -ز السش -ت -غ Ó-ل ل-ع-ت-اد وŒه-ي-زات
طبية حديثة ما سشيسشمح بـ»الرفع من
ط- -اق- -ة السش- -ت- -ي- -ع- -اب اŸق- -درة بـ 12
سش -ري -را وك -ذا ت -ق -ل-يصس م-دة ان-ت-ظ-ار
اŸواع- - -ي- - -د اŸق- - -دم - -ة م - -ن ط - -رف
اŸصشلحة» .
واأوضشح الأخصشائي الدكتور ميمون
اأنه بالرغم من معاناة اŸصشلحة من
نقصس ‘ اليد العاملة اإل اأن ا÷هود
اŸب -ذول -ة م -ن ط-رف ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى
ال-ق-ط-اع وم-ن-ه-ج-ي-ة ال-وزارة ال-وصش-ية،
ع- -ل -ى غ -رار الن -ت -ق -ال اإ ¤اŸرضش -ى
Ãقر سشكناهم وتقليصس مدة اŸكوث
‘ اŸصش-ل-ح-ة وت-وسش-ع-ت-ه-ا وŒه-ي-زها
Ãعدات عصشرية والششروع ‘ العديد
م- -ن ال- -ت- -داب Òوالج- -راءات اŸادي- -ة
ا÷اري-ة «ت-ب-عث ع-ل-ى ال-ت-ف-اوؤل ب-اآفاق
واعدة ‘ اختصشاصس مطلوب بكÌة
م- -ن ط- -رف اŸواط- -ن Úسش -واء ت -ع -ل -ق
الأمر با÷انب الطبي الÎميمي اأو
ا÷انب ا÷ما‹».

سض -ج -ل اŸي-زان ال-ت-ج-اري ل-ل-ج-زائ-ر
ع -ج -زا ب -ق-ي-م-ة 18ر 3م -ل-ي-ار دو’ر
’ول م- -ن 2019
خ Ó- -ل السض- -داسض- -ي ا أ
م- -ق- -اب -ل ع -ج -ز ق -در ب 84ر 2مليار
دو’ر سضجل ‘ نفسس الفÎة من سضنة
،2018حسض - -ب - -م- -ا ع- -ل- -مت «وأاج» م- -ن
اŸديرية العامة للجمارك.
ب - - -ل - - -غت صش- - -ادرات ا÷زائ- - -ر خÓ- - -ل
السشداسشي األول من السشنة ا÷ارية 96ر18
م -ل-ي-ار دولر م-ق-اب-ل 29ر 20م-ل-يار دولر
صشدرتها خÓل نفسس الفÎة من  2018اي
ان - -خ - -فضشت ب- -نسش- -ب- -ة 57-ر،% 6حسشب
م- - -ع- - -ط- - -ي- - -ات م- - -دي - -ري - -ة ال - -دراسش - -ات
والسشتششراف التابعة للجمارك.
أاما الواردات فقد بلغت 14ر 22مليار
دولر م -ق -اب-ل 14ر 23م-ل-ي-ار دولر لسش-ن-ة
 2018مسش- -ج- -ل -ة ب -ذلك ان -خ -ف -اضس ب -
30ر.%4
وتضش- -ي- -ف ذ ات اŸدي- -ري- -ة ان -ه خ Ó-ل
السش - - -داسش - - -ي األول غ - - -طت الصش - - -ادرات
الواردات ‘ حدود  %86مقابل  %88خÓل
نفسس الفÎة من السشنة اŸاضشية.
وم -ث -لت اÙروق -ات حصش -ة األسش -د ‘
صش- -ادرات ا÷زائ- -ر ب- -نسش- -ب -ة 10ر 93من
ا◊جم اإلجما‹ للصشادرات حيث قدرت
65ر 17م -ل -ي -ار دولر م-ق-اب-ل
بـ1
84ر 18مليار دولر خÓل نفسس الفÎة من
 2018اي سش -ج -لت ان -خ -ف -اضش-ا ب-نسش-ب-ة -
31ر.%6
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل -ق ب -الصش -ادرات خ -ارج
اÙروقات فتقدر ب31ر 1مليار دولر
خÓل السشداسشي األول اي بنسشبة 90ر%6

م-ن ا◊ج-م الج-م-ا‹ ل-لصش-ادرات م-ق-اب-ل
45ر 1مليار دولر خÓل نفسس الفÎة من
 2018مسشجلة بذلك انخفاضشا بـ- 1
01ر.%10
وتششكلت الصشادرات من اŸواد نصشف
اŸصش-ن-ع-ة ب-ق-ي-م-ة 12ر 995م-ل-ي-ون دولر
مقابل 94ر 1.129مليار دولر ‘ 2018
مسشجلة ( 93-ر )%11واŸواد الغذائية ب
02ر 208م -ل -ي -ون دولر م -ق -اب -ل 33ر202
مليون دولر (81+ر )%2والعتاد الصشناعي
ب77ر 44مليون دولر مقابل  51مليون
دولر (23-ر.)%12

انخفاضض بنسسبة %62
من واردات الوقود
ام -ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-واردات ت-راج-عت
خ -مسس م -ن اأصش -ل سش -ب-ع-ة م-ن ›م-وع-ات
اŸن- -ت- -وج- -ات ال -ت -ي ت -تضش -م -ن -ه -ا شش -ع -ب -ة
السشتÒاد خÓل السشداسشي األول من سشنة
 2019باŸقارنة مع نفسس الفÎة من السشنة
اŸاضشية.
وان-خ-فضشت ف-ات-ورة اسش-تÒاد ›م-وع-ة
الطاقة والزيوت (وقود) بنسشبة 22ر% 62
ح-يث ق-درت ق-ي-م-ت-ه-ا ب51ر  275مليون
دولر مقابل 32ر 729مليون دولر.
وق - -درت ف - -ات - -ورة اŸواد ال - -غ- -ذائ- -ي- -ة
اŸسش -ت-وردة 127ر 4م -ل-ي-ار دولر م-ق-اب-ل
613ر 4م -ل-ي-ار دولر (52-ر ،)%10ح-سش-ب
األرقام التي قدمتها مديرية ا÷مارك.

–تضضنه العاصضمة شضهر سضبتم Èالقادم

ملتقى حول اŸنشسطات واأ’دوية اÙظورة
‘ الوسسط الرياضسي
يتم تنظيم ملتقى تكويني حول «تعاطي
اŸنششطات واألدوية اÙظورة دوليا ‘
الوسشط الرياضشي» ‘ ششهر سشبتم Èالقادم
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م-ة،حسش-ب-م-ا ع-ل-م ل-دى
ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -طب
الرياضشي،صشاحبة اŸبادرة.
أاوضش -ح رئ -يسس ذات ا÷م -ع -ي -ة ال -ك -ائ-ن
م - -ق - -ره - -ا بسش - -ع - -ي - -دة،ال- -دك- -ت- -ور عÓ- -م
هششام،لـ«وأاج»،أان هذا اŸلتقى األول من
ن-وع-ه ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-وط-ن-ي يسش-ت-هدف
ت - -ك - -وي - -ن أاط- -ب- -اء وﬁضش- -ري- -ن ب- -دن- -يÚ
وأاخصش -ائ -ي -ي ال -ت -غ -ذي -ة ت -اب-عı Úت-ل-ف
األن-دي-ة ال-ري-اضش-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم اŸنتمية
للرابطت ÚاÎÙفت Úاألو ¤والثانية.

وي- -ه -دف ال -ل -ق -اء اŸن -ظ -م م -ن ط -رف
ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -طب
الرياضشي بالتنسشيق مع مدرسشة التكوين
«اأرت -ي -ف -اكت» ل -وه -ران وال -ت -ي ت -نشش-ط ‘
›ال الصشحة اإ“ ¤ك ÚاŸششارك Úمن
معرفة ﬂتلف اأنواع اŸنششطات واألدوية
اÙظورة دوليا التي قد يتناولها بعضس
ال Ó- -ع- -ب Úب- -ط- -ري- -ق- -ة م- -قصش- -ودة أاوغÒ
مقصشودة،وفقا لنفسس اŸصشدر.
ويششرف على تأاط Òهؤولء اŸتكونÚ
Ÿدة ثÓث أايام ﬂتصشون ‘ ›ال الطب
ال -ري -اضش -ي ت -اب-عŸ Úدرسش-ة «أارت-ي-ف-اكت»
ع -ل -ى اأن ي -ت -م م-ن-ح-ه-م ‘ األخ Òشش-ه-ادة
تكوين،كما اأشش Òإاليه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حمام يعاين جاهزية معدات وŒهيزات «سسيال» بالعاصسمة وتيبازة
نظام اŸناوبة شسغال واŸياه  ⁄تصسل إا ¤ا◊نفيات كما يجب
لضشحى اŸبارك خصص بها
لم Úالعام للوزارة ا◊اج بلكاتب بزيارة ميدانية فجائية عششية عيد ا أ
«الششعب» قام وزير اŸوارد اŸائية علي حمام رفقة ا أ
أاهم اŸراكز التابعة لششركة اŸياه والتطه Òلوليتي ا÷زائر وتيبازة «سشيال» لÓطÓع على مدى جاهزية ﬂتلف اŸعدات والتجهيزات التي ”
تسشخÒها لتأام Úاÿدمة العمومية للمياه والتطه ÒخÓل يومي العيد.

خ Ó- -ل ه- -ذه ال- -زي- -ارة اط- -ل- -ع ال- -وزي- -ر
شش -خصش -ي -ا ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ة م Ó-أ اÿزان-ات
اŸائ -ي -ة وع -ل -ى ن -ظ-ام اŸن-اوب-ة ال-ذي ”
تسش -طÒه لضش -م -ان خ -دم -ة مسش -ت -م-رة دون
ان -ق-ط-اع ك-م-ا ك-انت ل-ه وق-ف-ة ع-ن-د م-رك-ز
التصش- -ال «ال- -رق -م الأخضش -ر  »catoوال -ت-ي
وضش- - -ع - -ت - -ه «سش - -ي - -ال» –ت تصش - -رف ك - -ل
اŸواطن Úمن اأجل التبليغ على التسشربات
اأوالأعطاب اŸسشجلة.
‘ الأخ Òدعا على حمام كل الإطارات
واŸسشÒي - - -ن اŸسش- - -وؤول Úع- - -ن خ- - -دم- - -ة
اŸناوبة خÓل هذه اŸناسشبة الدينية اإ¤
التحلي باليقظة وا◊رصس الششديد لقضشاء
عيد ‘ افضشل الظروف.
م-ن ج-ه-ت-ه اأك-د سش-ل-ي-م-ان ب-ون-وح م-دي-ر
السش-ت-غÓ-ل ع-ل-ى مسش-ت-وى «سش-ي-ال» اتخاذ
الششركة لكل اإجراءات التخزين  ،مششÒا
اأنه ابتداء من السشاعة اÿامسشة صشباحا
” تسشجيل بعضس النخفاضس بسشبب فتح
ا◊نفيات ‘ وقت واحد،وبناء عليه ”
اتخاذ اإجراءات احÎازية سشيما باŸناطق
اŸرت-ف-ع-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة ع-ل-ى غ Òب-وزريعة
بعضس الأحياء البعيدة بالششراقة .
‘ ذات الوقت اأكد بونوح اأنه منذ
تنصشيب ﬁطات الضشخ  ⁄يسشجل اأي خلل
ت-ق-ن-ي وتسش Òب-ك-ل اإم-ك-ان-ي-ات-ه-ا ،م-ن اجل
ضشمان التخزين العادي وﬁاولة تسشيÒ
ومواجهة السشتهÓك الكب Òالذي يعرفه
اŸواط - -ن سش - -ي - -م - -ا خ Ó- -ل ال - -ي- -وم الأول
و–دي- -دا اب- -ت- -داء م -ن السش -اع -ة الـ 08 : 00
صش -ب -اح -ا اإ ¤غ -اي-ة  16 : 00مسش -اء ،ح-يث
سشتعمل على ضشمان التزود باŸياه رغم
عدم ضشمان نفسس قوة التدفق والضشغط.
‘ اŸق- -اب- -ل اأشش- -ار السش -ت -غ Ó-ل ع -ل -ى
مسشتوى «سشيال» انه ابتداء من السشاعة
 14 : 00بعد الزوال تششرع مصشالح الششركة
‘ ملء اÿزانات اسشتعدادا لليوم الثاÊ
للعيد وتلبية لÓحتياجات زبائنها خاصشة

ما تعلق بالتنظيف واإزالة ﬂلفات عملية
النحر.
ل -ك -ن ‘ اŸي -دان ث -بت وج -ود خ -ل-ل ‘
التزود باŸاء يوم اأول عيد بالكث Òمن
الأحياء العاصشمية اظهرة ا◊اجة اŸلحة
Ÿراج-ع-ة ا◊سش-اب-ات وت-دق-ي-ق-ه-ا ال-ت-زام-ا
بالوعود.

مÒاوي يزور مصسالح طب
الأطفال Ãسستشسفى حسس Úداي
ق -ام وزي -ر الصش -ح -ة والسش-ك-ان واإصشÓ-ح
اŸسش -تشش -ف -ي-ات ال-دك-ت-ور ﬁم-د مÒاوي،
اأول اأمسس ،ب - - -زي - - -ارة اإ ¤مصش - - -ال- - -ح طب
الأط- -ف- -ال ب- -اŸوؤسشسش- -ة السش- -تشش- -ف- -ائ- -ي -ة
ا÷ام-ع-ي-ة ن-ف-يسش-ة ح-م-ود (ب-ار Êسش-اب-ق-ا)
بحسش Úداي با÷زائر العاصشمة Ãناسشبة
ع- -ي- -د الأضش- -ح- -ى اŸب -ارك تضش -ام -ن -ا م -ع
اŸرضشى.
وبعد اأن هناأ عمال القطاع سشيما الذين
ي- -ق- -وم- -ون ب- -اŸن- -اوب -ة خ Ó-ل اأي -ام ع -ي -د
الأضشحى اŸبارك قدم الوزير لÓأطفال
اŸاك - -ث Úب - -اŸسش- -تشش- -ف- -ى م- -ن ﬂت- -ل- -ف
الششرائح العمرية والذين الزمهم اŸرضس
قضش -اء ال -ع -ي-د ب-ع-ي-دا ع-ن دي-اره-م ه-داي-ا
رمزية متمنيا لهم الششفاء العاجل والعودة
ا ¤ذويهم ‘ اقرب الآجال.
وق -د اخ -ت -ارت ادارة اŸسش -تشش-ف-ى ه-ذه
السش -ن -ة ت -ق -د Ëه -ذه ال -ه -داي -ا ب -ح -دي -ق-ة
اŸوؤسشسشة عكسس السشنوات اŸاضشية اين
ك- -انت ت- -ق- -دم ل -ه -م ه -ذه ال -ه -داي -ا خ Ó-ل
م-ن-اسش-ب-ات الأع-ي-اد ال-دي-ن-ي-ة داخ-ل غ-رف
اŸسشتششفى .
وق -د شش -ك -ر ب -ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة السش-ع-ي-دة
اŸرضشى بدورهم جميع السشاهرين على
صش -ح -ت -ه -م م-ت-م-ن Úالإم-ت-ث-ال ا ¤الشش-ف-اء

والعودة ا ¤منازلهم ‘ اأقرب وقت.

...والدالية تقاسسم فرحة
الأضسحى مع نزلء دار
اŸسسن Úوالطفولة اŸسسعفة
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ق -امت وزي -رة ال -تضش -ام-ن
ال -وط -ن -ي والأسش -رة وقضش-اي-ا اŸراأة غ-ن-ي-ة
ال -دال -ي -ة ،صش -ب -اح ،اأول اأمسس ،ب -زي-ارة دار
اŸسش -ن Úب -ب -اب ال -زوار وم-رك-ز ال-ط-ف-ول-ة
اŸسشعفة باÙمدية( ،ا÷زائر العاصشمة)
ح- -يث ق- -اسش- -م- -ت -ه -م ف -رح -ة اأج -واء ع -ي -د
الأضشحى اŸبارك.
سش -م -حت ه -ذه ال -زي -ارة ال-ت-ي حضش-ره-ا
اأيضش- -ا ال- -ولة اŸن- -ت- -دب Úل -ل -م -ق -اط -ع -ات
الداري-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة واŸن-تخبÚ
اÙل- - - -ي Úومسش - - -وؤو‹ اأسش Ó- - -ك الم - - -ن
،بتقاسشم بهجة عيد الأضشحى اŸبارك مع
الأطفال والفئات التي هي ‘ وضشعيات
صشعبة يتعذر عليهم وضشعهم الجتماعي
قضشاء مناسشبة عيد الأضشحى ب Úاأفراد
عائÓتهم حيث ” نحر الأضشاحي بكل من
مركز الطفولة اŸسشعفة باÙمدية ودار
اŸسش- -ن Úب- -ب- -اب ال- -زوار ك- -م- -ا ” ت -وزي -ع
الهدايا على اŸقيم Úبهذين اŸركزين.
وبهذه اŸناسشبة وجهت السشيدة الدالية
ت -ه -ا Êال -ع -ي -د ل -ك -اف-ة الشش-عب ا÷زائ-ري
ول-ك-اف-ة م-ق-ي-م-ي م-راك-ز ال-عجزة الطفولة
اŸسش- - -ع- - -ف - -ة واŸرضش - -ى اŸت - -واج - -دي - -ن
باŸسشتششفيات اŸنتششرة ع Èكافة وليات
الوطن وكذا كافة اأسشÓك الأمن واأفراد
ا÷يشس الوطني الششعبي السشاهرين على
حماية البÓد.

..وتزور الأطفال اŸرضسى
Ãسستشسفى نفيسسة حمود
ودار الرحمة ببئر خادم
ك- -م- -ا ق- -امت ال- -دال- -ي- -ة،اأمسس ،ب -زي -ارة
الط -ف -ال اŸرضش -ى Ãسش -تشش -ف -ى ن -ف -يسش-ة
ح - -م - -ود (ب - -ار Êسش - -اب - -ق- -ا) ب- -حسش Úداي
ب -ال-ع-اصش-م-ة وم-وؤسشسش-ة دار ال-رح-م-ة (ب-ئ-ر
خادم) حيث قاسشمتهم فرحة اأجواء عيد
الأضشحى اŸبارك ،ودعت باŸناسشبة اإ¤
ضش -رورة ال -ت -ح -ل -ي ب -ال -رح -م -ة خ -اصش-ة ‘
اŸناسشبات الدينية.
وسش -م -حت ه -ذه ال-زي-ارة ال-ت-ي ت-اأت-ي ‘
اليوم الثا Êمن عيد الأضشحى ،بتقاسشم
بهجة العيد مع الأطفال والفئات التي هي
‘ وضشعيات صشعبة ويتعذر عليهم قضشاء
ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة ب Úع -ائÓ-ت-ه-م ح-يث ”
ت-ق-د Ëال-ه-داي-ا ل-ل-م-رضش-ى Ãصش-ل-حة طب
الط- -ف- -ال ،ومصش- -ل- -ح- -ة السش- -ت- -ع- -ج- -الت
ا÷راح- -ي- -ة لÓ- -أط -ف -ال ل سش -ي -م -ا م -ن -ه -م
اŸصش-اب-ون ب-داء السش-رط-ان-ك-م-ا ت-ق-اسش-مت
م -اأدب -ة ال -غ -ذاء م -ع ال -ف-ئ-ات ال-هشش-ة ب-دار
الرحمة.
و‘ ه - - -ذا الط- - -ارط- - -رحت اأم- - -ه- - -ات
الط- -ف- -ال اŸرضش- -ى انشش -غ -الت صش -ح -ي -ة
متعلقة بتوفر جهاز واحد لنقل الصشفائح
الدموية للمرضشى والذي ل يكفي لكافة
اŸرضشى بالرغم من توفر اŸتÈعيننظرا
للعدد الكب Òمن الطفال الذين يحتاجون
لهذه الصشفائح لتخث Òالدم.
ك -م -ا ن -ق-لت ه-ذه ال-ع-ائÓ-ت انشش-غ-الت
اخ -رى م -ت -ع -ل-ق-ة ب-غÓ-ء الدوي-ة وال-ط-ع-ام
اÿاصس Ãرضش- -ى سش- -رط- -ان ال- -دم وال -ذي
ي-ت-ط-لب م-ي-زان-ي-ة خ-اصش-ة ل-ل-ت-كفل بهما¤
ج -انب انشش -غ -الت اج -ت -م -اع -ي -ة م -ت-ع-ل-ق-ة
اخرى.

و‘ هذا الطار اكدت السشيدة الدالية
‘ تصشريح للصشحافة عقب هذه الزيارةاأن
الأطفال اŸرضشى «متكفل بهم ‘ اأحسشن
ال - - - - - - - -ظ - - - - - - - -روف ب- - - - - - - -اŸوؤسشسش- - - - - - - -ات
السش -تشش -ف -ائ -ي-ة»مششÒة ا ¤ان انشش-غ-الت
الول-ي-اء سش-وف ت-ق-وم ب-ت-ب-ل-ي-غ-ه-ا ا ¤وزي-ر
الصشحة والسشكان واصشÓح اŸسشتششفيات
م -ن اأج -ل «مضش -اع -ف -ة ا÷ه -ود ال -ك -ف -ي -ل-ة
بالإسشراع ‘ ششفاء الطفال».
كما عÈت الوزيرة عن دعمها وتاآزرها
م- -ع الم -ه -ات اŸق -ي -م -ات م -ع اأب -ن -ائ -ه -ن
ب- -اŸسش- -تشش -ف -ي -ات وال -ل -وات -ي قضش Úه -ذه
اŸناسشبة الدينية بعيدا عن عائÓتهن.
م -ن ج -ه-ة اخ-ري-ق-امت ال-وزي-رة ب-زي-ارة دار
الرحمة ببئر خادم والتي اسشتقبلت منذ مطلع
السشنة ا÷ارية واإ ¤غاية  31يوليواأك Ìمن
 620ششخصس ‘ ظروف صشعبة.
واأكدت الوزيرة ان هذه اŸوؤسشسشة تضشم
فئات ﬂتلفة منهم اŸرضشى القادمون
من جنوب البÓد والذين تتكفل الوزارة
ب- -ال- -ت -وف Òل -ه -م ت -ذاك -ر السش -ف -ر وال -ن -ق -ل
لÓسشتششفاء باإحدى مسشتششفيات العاصشمة
اأوال-وسش-ط-اضش-اف-ة ا ¤ت-ك-ف-ل-ها Ãرافقتهم
ب-ال-ت-وف Òل-ه-م الي-واء والط-ع-ام وال-ت-ك-فل
الصشحي باŸريضس.
ك -م-ا ت-ع-ك-ف ه-ذه ال-دار ت-ق-ول ال-وزي-رة
ب -ال -ت-ك-ف-ل ب-الأم-ه-ات ‘ وضش-ع صش-عب م-ن
خÓ-ل رع-اي-ة اب-ن-ائ-ه-م وضش-م-ان ت-ع-ل-ي-مهم
ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸوؤسشسش-ات الÎب-وي-ة ،ا¤
ج -انب ال -ت -ك -ف -ل ب -ف-ئ-ات ﬂت-ل-ف-ة ت-واج-ه
مششاكل اجتماعية وصشحية ﬂتلفة.
وب -اŸن -اسش -ب-ةدعت ال-وزي-رة الب-ن-اء ا¤
عدم ترك اوليائهم ‘ هذه اŸوؤسشسشات
لفÎة طويلة وضشرورة التحلي بالإنسشانية
واحÎام سش الدين السشÓمي من رحمة
و–رير ضشمائرهم لن «العيد كما قالت
ه -وصش -ل -ة ال -رح -م ق-ب-ل اأن ي-ك-ون م-ت-ع-ل-ق-ا
بالأضشحية».

Óضشحى
لول ل أ
عكسص اÿلل اŸسشجل ‘ التزود باŸاء ‘ اليوم ا أ

اسستجابة «ملحوظة» Ÿداومة التجار والصسيادلة بالعاصسمة
ع-رفت اÿدم-ات ال-ت-ج-اري-ة والصش-ح-ي-ة اŸق-دمة
لول م -ن ع -ي -د
خ Ó-ل م -داوم -ة صش -ب -ي -ح -ة ال -ي -وم ا أ
لضش -ح -ى اŸب -ارك ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصش-م-ة اسش-ت-ج-اب-ة
ا أ
«م-ل-ح-وظ-ة» م-ن ق-ب-ل ال-تجار والصشيادلة والعيادات
لصشداء التي رصشدتها «وأاج «عÈ
الصشحيةحسشب ا أ
عدد من بلديات الولية.
وببلديات ا◊مامات والششراڤة وع Úالبنيان وبئر مراد
رايسس واألب - -ي - -ار وسش- -ي- -دي اﬁم- -د وحسش Úداي ودراري- -ة
وب-وزري-ع-ةاحÎم ال-ت-ج-ار اŸداوم-ون سش-ي-م-ا م-نهم اıابز
واŸقاهي وÓﬁت بيع اŸواد الغذائية العامة وخدمات
تعبئة الهواتف جدول اŸداومة مباششرة عقب صشÓة العيد
دون تسشجيل تذبذب ‘ تقد Ëاÿدمات باسشتثناء نقصس
ال -ت -زود Ãادة اÿب -ز ‘ ب -عضس األح -ي -اء (خ -اصش -ة األح-ي-اء
السش -ك -ن -ي-ة ا÷دي-دة غ-رب ال-ع-اصش-م-ة) بسش-بب ت-راج-ع ع-دد
اıابز.
نفسس األجواء ميزت باقي أانحاء الولية سشيما منها
ال-واق-ع-ة ب-ا÷ه-ة الشش-رق-ي-ة ل-ل-ع-اصش-م-ة ع-ل-ى غ-رار ال-روي-ب-ة

وا◊راشس وبراقي وبرج الكيفان ودرقانةحيث  ⁄تسشجل
ندرة « ‘ اقتناء مادة اÿبز أاواÿضشر والفواكهوهي مواد
يك Ìعليها الطلب خÓل يومي العيد كما قامت عديد
ﬁطات توزيع الوقود والبنزين اŸعنية باŸداومة بتموين
زبائنها بصشورة عادية فضش Óعلى فتح
بعضس الصشيدليات لتأام Úتوف Òاألدوية
للمرضشى.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ل -وح -ظت م-ع-ان-اة
اŸواطن Úمع وسشائل النقل ‘ بعضس
ب - -ل - -دي- -ات ال- -ولي- -ة ‘ اŒاه ا÷زائ- -ر
ال- -ع- -اصش- -م- -ة وخ -ارج -ه -ا رغ -م تسش -خÒ
م - -ؤوسشسش - -ة ال - -ن- -ق- -ل ا◊ضش- -ري وشش- -ب- -ه
ا◊ضش -ري Ÿدي -ن -ة ا÷زائ -ر (إاي -ت -وزا) ح -افÓ-ت-ه-ا لضش-م-ان
خ -دم -ات ال -ن -ق -ل ع -ل -ى مسش-ت-وى ب-عضس اÿط-وط اÿاصش-ة
باŸقابر إال أانها  ⁄تتمكن من تلبية الغرضس خاصشة مع
عدم التزام حافÓت القطاع اÿاصس بتوف Òخدمة النقل
‘ ال -ي -وم األول م -ن ه -ذه اŸن -اسش -ب -ة ال -دي-ن-ي-ة ح-يث ب-دت

الطرقات خالية من هذه ا◊افÓت وهوما أادخل اŸواطن
‘ رحلة بحث مضشنية عن سشيارات األجرة.
إا ¤جانب ذلكتميزت صشبيحة اليوم األول بتسشجيل على
مسش -ت -وى مصش -ال -ح اإلسش -ت -ع -ج -الت ال -ط-ب-ي-ة Ÿسش-تشش-ف-ي-ات
مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ا÷ام-ع-ي وب-اب ال-وادي
وب -ن -ي مسش -وسس وال -ع -دي -د م-ن ال-ع-ي-ادات
ا÷واري -ة اŸن -اوب -ة ب -ال-ع-اصش-م-ة ح-وادث
تتعلق بحالت جروح متفاوتة اÿطورة
على مسشتوى األطراف (اليدين والرجل)
وقعت خÓل عملية نحر األضشاحي وذلك
بسشبب عدم أاخذ الحتياطات ومعايÒ
السشÓمة” التكفل بها من طرف األطقم
الطبية اŸناوبةحسشبما لوحظ.
ول -ق -د أاخ -ط -رت م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة ال-ولئ-ي-ة اŸع-ن-يÚ
باŸداومة بالعقوبات واإلجراءات الردعية التي Áكن ان
يتعرضس لها التاجر اıالف والتي تتمثل ‘ غرامات
مالية تÎاوح ما ب 100.000 Úدج إا 300.000 ¤دج حسشب

النقل ا◊لقة األسسود
«والكÓندسستان»
البديل اŸر

ن -وع ال -نشش -اط اŸم -ارسس وك -ذا ال -غ -ل -ق Ÿدة تصش -ل الشش-ه-ر
والششهرين (ﬂالفة برنامج اŸداومة).
يذكر أان وزارة التجارة سشخرت ما يقارب  64أالف تاجر
على اŸسشتوى الوطني لضشمان مداومة يومي عيد األضشحى
اŸباركمن بينهم  40.491تاجر مواد غذائية عامة وخضشر
وفواكه وﬂ 5.695بزة وكذا  20.059تاجر من ﬂتلف
النششاطات الخرى .
وب - -خصش - -وصس اŸت - -ع- -ام- -ل Úالق- -تصش- -ادي Úوووح- -دات
اإلن-ت-اج-ف-ق-د ” Œن-يد  150وح -دة إلن -ت-اج ا◊ل-يب و284
وحدة من اŸطاحن و 40وحدة إلنتاج اŸياه اŸعدنية
و 474وحدة إلنتاج ﬂتلف السشلع الخرى.
وŸراقبة مدى ضشمان مداومة يومي عيد األضشحى فقد
” Œنيد  2.222عون مراقبة تابع Ÿصشالح وزارة التجارة
سش -يسش -ه -رون ع -ل -ى م -دى ال-ت-زام ال-ت-ج-ار ووح-دات اإلن-ت-اج
باŸداومة التي “ثل ضشمان ا◊د الدنى من اÿدمات
التي تسشمح للمواطن باقتناء ضشرورياته ‘ هذه الفÎة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ضشحى ع Èالوطن
«الششعب» تنقل احتفالية عيد ا أ
مظاهر التسشامح والتآازر ودعوات ÿروج ا÷زائر ا ¤بر ا’مان
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ا◊وار التوافقي ا◊ل األمن لÓزمة السصياسصية
’ضشحى اŸبارك بعدة و’يات Ãظاهر التغافر ،التسشامح ،التآازر ،والفرح ،والتي عّمت كافة البلديات،حيث تعالت الدعاوى باسشتعادة
الششعب“ -يزت ا’حتفا’ت بعيد ا أ
’مان بعد أازمة سشياسشية يأامل ا÷ميع Œاوزها بحوار توافقي ،بهدوء وتكاتف ا÷هود وإاعÓء مصشلحة البÓد دون السشقوط ‘
الوطن عافيته والعودة إاليه تباشش Òالسشلم وا آ
’قارب .التفاصشيل تنقلها «الششعب».
الضشغيفة وا◊قد .ظهر هذا جليا ‘ خطبة العيد و‘ تراحم اŸواطن ‘ Úالطرق وزيارات ا أ

إارتياح ‘ التزويد Ãياه الششرب وانتششار القمامة يفسشد فرحة العيد Ãعسشكر

جمعيات تصصعد وتÒة النشصاط اÒÿي وحمÓت نظافة سصيمة ‡يزة

تتمسشك بها العائÓت رغم رياح التغيÒ

«تيمشصرط»عادة حميدة لسصكان بجاية
ت- - -ع- - -ت« Èل- - -وزي - -ع - -ة»
ب -ب -ج -اي -ة م -ن ال -ط -ق -وسس
وال-ع-ادات اŸقÎن-ة ب-ع-ي-د
’ضش -ح -ى ،ح -يث “ارسس
ا أ
‘ ع -دة م -ن-اط-ق ب-ال-رغ-م
من التحو’ت والتغÒات
ال -ت -ي شش -ه -ده -ا اÛت -م -ع،
وه- - -ي ت- - -ع- - -كسس م - -ع - -اÊ
’خ- - -وة،
ال - - -تضش - - -ام - - -ن ،ا أ
والÎاحم و“ ÏالعÓقة
ب ÚاŸواط- - - -ن ‘ Úإاط- - - -ار
ال - -تضش - -ام- -ن وال- -ت- -ك- -اف- -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي ،ح-يث ت-ع-م
ال- - - -ف - - -رح - - -ة ﬂت - - -ل - - -ف
الشش -رائ -ح Ãن-اسش-ب-ة ع-ي-د
’ضشحى.
ا أ

بجاية :بن النوي توهامي
أاكد مدير اŸوارد اŸائية فتحي عوفار
لـ»الشش- -عب» ،أان مصش- -ا◊ه ع- -م- -لت ع -ل -ى
تششغيل خزانات ومنششآات حششد وتعبئة
اŸي - -اه خ - -زان - -ات اŸي- -اه ف- -وق ط- -اق- -ت- -ه- -ا
’ضشحى اŸبارك
القصشوى –سشبا لعيد ا أ
وت-ل-ب-ي-ة ’ح-ت-ياجات اŸواطن Úمن مياه
الششرب ’سشيما يوم النحر  ،مع تطبيق
ب - -رن- -ام- -ج ت- -وزي- -ع ي- -ت- -ج- -اوب م- -ع ه- -ذه
ا’حتياجات التي تزيد عن معدل 150
’يام العادية.
ل Îيوميا ‘ ا أ

بحسسب ما رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان،
عموما  ⁄تسسجل بو’ية معسسكر أاي حا’ت
تذمر من انقطاع اŸياه ’ ،سسيما على مسستوى
اŸن-اط-ق ال-ت-ي ع-رفت اح-ت-ج-اج-ات لسس-ك-ان-ها
بسسبب انقطاع اŸياه على غرار دوار الÈجية
ودواوير بلدية سسيدي عبد اŸومن ،عدا ذلك
ا’رت -ي -اح اŸسس -ج -ل ’ن -ت -ظ-ام ال-ت-م-وي-ن Ãي-اه
الشسرب بÎاب معسسكر  ،سساد التذمر وا’سستياء
ب ÚاŸواطن Úنتيجة اسستمرار تراكم القمامة
والقاذورات التي زادت عن حدها اليومي رغم
ا÷ه -ود ال -ت -ي ب -ذل -ه -ا ع -م-ال ال-ن-ظ-اف-ة ل-رف-ع
القمامة وجلود اأ’ضساحي .

سس -ج -لت و’ي -ة م-عسس-ك-ر ع Èك-ام-ل ت-راب-ه-ا
ا’قليمي ارتياحا ملموسسا من حيث التموين
Ãياه الشسرب  ،التي كانت ﬁل ا’حتجاجات
‘ عدة مناطق  ،كما كانت ﬁل ﬂاوف
سسرعان ما تبددت يوم العيد  ،و” حسسب
فتحي عوفار توف Òما كميته  120أالف م 3من
مياه اŸاولـ 20بلدية و 50أالف م 3للبلديات
التي تتزود عن طريق اآ’بار ا’رتوازية ‘ حÚ
وفرت  25أا’ف م 3لكل من بلديات القيطنة
،حسس Úوبوحنيفية من سسد بوحنيفية  ،زيادة
ع -ل-ى ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن اŸي-اه سس-دت ال-ع-ج-ز
اŸسسجل ‘ بلديات الÈج وع Úفارسص بعد
“وينها Ãياه البحر اÓÙة من رواق فرقوق
–ع Úفارسص  ،اأ’مر الذي سسمح برفع الضسغط
عن بلدية تيغنيف وداوويرها.

جمعيات تتنافسس على العمل التضصامني

معسسكر /أام ا.Òÿسس

م -ق -اب-ل ذلك  ،رف-ع ن-اشس-ط-ون م-ت-ط-وعÚ
وعدة جمعيات خÒية –ت تسسميات ﬂتلفة
خÓل يومي عيد اأ’ضسحى اŸبارك  ،من حالة
التأاهب Ÿسساعدة اÙتاج Úوذوي ا◊اجة
من الفئات الهشسة واليتامى ‘ عيد اأ’ضسحى
اŸبارك  ،حيث سسارعت جمعية ناسص اÒÿ
إ’حياء عيد اأ’ضسحى اŸبارك ‘ دور العجزة
وÃثلها جمعية بشسائر الرحمة  ،جزائر اÒÿ
وجمعية كافل اليتيم بفروعها على مسستوى
اŸكاتب اÙلية لتوزيع كميات من اللحوم
Óط-ف-ال
ع -ل -ى ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة وأال -بسس -ة ل  -أ
اليتامى  ‘ ،التفاتة تضسامنية أادخلت البهجة
والسسرور على العديد من العائÓت اÙدودة

الدخل التي منعتها ظروفها اŸادية من شسراء
اأ’ضسحية ،
إاضسافة إا ¤أانشسطة أاخرى تضسامنية نظمتها
مصس- - -ال- - -ح الشس- - -رط- - -ة ل- - -ف- - -ائ- - -دة اŸرضس - -ى
ب- -اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات Œسس- -د ل -ل -ع -م -ل ا÷واري
والتضسامني الذي تعود عليه ا÷زائريون ‘
اŸن- -اسس- -ب -ات ال -دي -ن -ي -ة ،ك -م -ا Á ⁄ضص ع -ي -د
اأ’ضسحى Ãعسسكر  ،بدون حمÓت تطوعية
أاط -ل -ق -ه -ا م -واط-ن-ون ل-ت-ن-ظ-ي-ف أاح-ي-ائ-ه-م م-ن
ﬂل -ف -ات ال -ذب -ح خ -اصس -ة ب -ال -نسس -ب -ة لسس -ك -ان
العمارات Ãواقع سسكنية عدة رسسم سسكانها
أابهى صسور التضسامن واŸسساعدة فيما بينهم
لذبح اأ’ضساحي  ،إاذ باشسر هؤو’ء بعد عملية
ال -ن -ح -ر ح -م -ل -ة واسس -ع -ة ل -ت -ن -ظ -ي -ف وت-ط-هÒ
ال-ب-ال-وع-ات Ãسس-اع-دة ع-م-ال ال-ن-ظ-اف-ة الذين
سسجلوا حضسورهم القوي خÓل يومي العيد
خÓف باقي العامل Úوالتجار ،الذين غاب
أاغلبهم عن تنفيذ جدول اŸناوبة الذي أاقرته
م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة Ÿعسس-ك-ر ل-فائدة اŸواطنÚ
ح -يث ي -ع -د رك-ود ا◊رك-ي-ة ال-ت-ج-اري-ة وح-رك-ة
اŸواصسÓ- -ت خÓ- -ل ال- -ي- -وم اأ’ول م- -ن ع- -ي- -د
اأ’ضسحى أابرز النقاط السسوداء التي تتكرر ‘
مثل هذه اŸناسسبة  ،لتعود ا◊ياة الطبيعية
تدريجيا لشسوارع معسسكر وبلدياتها ‘ اليوم
الثا Êمن العيد بعد سساعات طويلة من حظر
Œوال ف -رضس -ه أاصس -ح-اب اÓÙت ال-ت-ج-اري-ة
اŸغلقة والناقل Úاÿواصص .

حظر طوارئ تفرضشه ا◊رارة اŸرتفعة

شصلل شصبه تام للنشصاط التجاري يوم العيد بسصطيف
احتفل ،أامسص وأاول أامسص ،اŸواطنون بو’ية
سس -ط -ي-ف ‘ ،أاج-واء إاÁان-ي-ة سس-ام-ي-ة ،وط-ب-ي-ع-ي-ة
مرتفعة ا◊رارة ،مع غيوم كثيفة ،مسساء أاول أايام
ال -ع -ي -د ،ف-ع-ل-ى السس-اع-ة السس-اب-ع-ة صس-ب-اح-ا ،أاق-ام
اأ’ئمة باŸسساجد صسÓة العيد والقوا اÿطبتÚ
لتبيان معا Êالعيد ‘ التضسحية وا’قتداء بسسنة
الرسسول عليه الصسÓة والسسÓم ،ودعوا للتحلي
Ãك -ارم اأ’خ Ó-ق ،ك -م -ا دع -وا ب -اأ’م -ن والسسÓ-م

لبÓدنا ،بعدها توجه اŸصسلون ا ¤بيوتهم لنحر
اأ’ضس -اح -ي ‘ أاج -واء إاÁان -ي -ة سس -ام -ي-ة“ ،ي-زت
كذلك بارتفاع كب ‘ Òدرجات ا◊رارة ،على
غرار كامل اأ’سسبوع اأ’خ ،Òفيما “ت معاينة
Óطفال لÓحتفال واللعب بسسبب
غياب حقيقي ل أ
ارتفاع درجات ا◊رارة.
على النقيضص من اأ’يام السسابقة التي شسهدت
حوادث مرور دامية بÎاب الو’ية ،وبسسكانها

حدث يومي العيد با÷لفة

أازمة ماء تؤورق سصكان عديد الحياء
شش - -ه- -دت ال- -ع- -دي- -د م- -ن أاح- -ي- -اء و’ي- -ة
ا÷لفة ،إانقطاعا Ÿاء الششراب ‘ أاول أايام
’ضش - -ح - -ى ‘ ،ظ- -ل إارت- -ف- -اع ك- -بÒ
ع - -ي - -د ا أ
ل- - -درج- - -ات ا◊رارة وخ - -اصش - -ة .وسش - -ج - -ل
ب -ال -و’ي -ة مشش -ك -ل ضش-ع-ف الضش-خ ،ال-ذي ’
يسش -م -ح ب -وصش -ول اŸاء إا ¤اŸن -ازل ال-واق-ع-ة
باŸرتفعات ،كحي  40مسشكن وحي  100دار
وال - -بسش - -ات Úومسش - -ع - -ودي وح - -ي ب- -رب- -ي- -ح
اŸع - -روف ب - -ال- -ق- -طب ا◊ضش- -ري وح- -ي ب- -ن
جرمة.
هذا ما أاثار سسخط السسكان وانتقادهم لعدم
التزام مصسالح اŸوارد اŸائية Ãا وعدوه من
توف Òلهذه اŸادة ا◊يوية يوم العيد لقضساء هذه

الشسعÒة الدينية دون حوادث.
وزارد من قلق السسكان تزامن مشسكل ا’نقطاع
مع نحر اأ’ضساحي ،ما نغصص عليهم فرحة العيد
وادى ب- -ال- -ك- -ث Òم -ن ال -ع -ائ Ó-ت إا ¤شس -راء م -ي -اه
الصس-ه-اري-ج ب-أاسس-ع-ار غ-ال-ي-ة ال-ث-م-ن’ ،سسيما وأانها
مادة أاسساسسية ‘ سسائر اأ’يام وباأ’خصص خÓل
هذا اليوم الذي تك Ìفيه ا◊اجة إا ¤التنظيف،
وهوما أاج Èسسكان اأ’حياء اŸتضسررة للخروج
وال -ب -حث ع -ن ق -ط -رة م-اء ل-ذب-ح أاضس-ح-ي-ة ال-ع-ي-د
ليجدونفسسها ‘ مواجهة معضسلة كÈى إاسسمها
غياب اŸاء ‘ ليلة اأ’ضسحى.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

خ- -ارج ال- -وط- -ن ،ك- -م- -ا ح- -دث ‘ م- -دي -ن -ة ك -اف
ال -ت -ونسس -ي -ة ،ق -ب-ل اي-ام ،ب-وف-اة شس-ق-ي-ق-ت Úوج-رح
أاخيهما ⁄ ،تسسجل اي أاحداث تعكر فرحة العيد
التي “يزت بأاجواء تضسامن الفقراء واŸسساكÚ
اياما قليلة من يوم النحر،من خÓل إاهدائهم
أاضسحية العيد من طرف ا÷معيات الناشسطة ‘
اÛال التضسامني  ‘،الوقت الذي شسهدت فيه
اأ’سسعار انخفاضسا كبÒا ‘ اليوم Úاأ’خÒين
بأاك Ìمن  5000دج للخروف الواحد ،بعد ارتفاع
نسس -ب -ي ،رغ -م ع -دم اإ’ق -دام ب -ق -وة ع-ل-ى اق-ت-ن-اء
اأ’ضسحية أ’سسباب متنوعة.
م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ،ك-ال-ع-ادة ،سس-خرت أاعوانها
للمراقبة التجارية واŸناوبة ،ومفتشسية البيطرة
ال -ت -اب -ع -ة Ÿدي -ري -ة اŸصس -ال -ح ال-فÓ-ح-ي-ة ك-ذلك
سس -خ -رت ال -ب -ي -اط -رة Ÿراق-ب-ة اأ’ضس-اح-ي ،ف-ي-م-ا
شسهدت ا◊ركة التجارية ‘ اليوم اأ’ول شسلÓ
شسبه تام ،رغم تسسخ Òأاك Ìمن  5600تاجر ‘
ﬂت -ل -ف ال -نشس -اط -ات لضس-م-ان اŸن-اوب-ة ،وح-ت-ى
اŸق -اه -ي ال -ت -ي ع -ودت اŸواط -ن -ون ع -ل-ى ف-ت-ح
أاب -واب -ه -ا ،مسس -اء أاول اي-ام ،ال-ع-ي-د  ⁄ت-ف-ت-ح ه-ذه
اŸرة ،فيما كان اŸواطنون كالعادة قد تزودوا،
ي -وم-ا ق-ب-ل ال-ع-ي-د ،ب-ك-ل اŸسس-ت-ل-زم-ات م-ن خ-ب-ز
وحليب وخضسر وفواكه وغÒها– ،سسبا لغياب
التجار ،وبالتا‹  ⁄تعد للمناوبة أاية قيمة أاو
جدوى.

سسطيف :نورالدين بوطغان

‘ هذا الصسدد قال داود،
م- - - -ن ع - - -رشص أايت ب - - -ي - - -ون،
لـ»الشس- -عب»« ،م -ا زال سس -ك -ان
مدن وقرى بجاية يحتفظون
ب-ال-ع-ادات وال-ت-ق-اليد اŸورثة
ع -ن اآ’ب -اء واأ’ج -داد ،خÓ-ل
اأ’ع -ي -اد ال -دي -ن-ي-ة ال-ت-ي تÈز
م -ع -ا Êاأ’خ-وة والÎاح-م بÚ
اŸواط -ن Úوت -ق -وي ال-عÓ-ق-ة
اأ’خوية بينهم ،ومن ب Úهذه
ال- -ع- -ادات «ل- -وزي- -ع- -ة» ،وه -ي
فرصسة إ’حياء إاحدى العادات
اÿاصس - -ة ب- -السس- -ك- -ان ،ح- -يث
تتمثل ‘ نحر ماشسية وتقسسم
◊م -ه -ا ع -ل-ى سس-ك-ان ال-ق-ري-ة
ب -ال -تسس -اوي ،وي -تسس-اوى ف-ي-ه-ا
الفقراء واأ’غنياء منهم دون
“ييز.
ذات اŸت - - - - - - - -ح - - - - - - - -دث،
أاضساف»:اŸهمة يقوم أاعضساء
÷نة القرية الذين يسسجلون
ع- -دد ال- -ع- -ائ Ó-ت ال -ق -اط -ن -ة
ب -ال -ق -ري -ة ،وم-ن ثّ-م ال-ت-ع-رف
على عدد اŸواشسي التي يتم
اقتنائها ،مع –ديد القيمة
اŸالية التي تقدم من طرف
أارب -اب ال -ع -ائ Ó-ت ب-اسس-ت-ث-ن-اء
ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة ال -ف-قÒة
فهي غ Òمعنية باŸشساركة».
و‘ ن -فسص السس -ي-اق ،ق-الت

السس- -ي -دة ه -ان -ي -ة م -ن ع -رشص
إاعمرانن« ،لوزيعة هي عادة
ي -ح -ت-ف-ل سس-ك-ان ب-ج-اي-ة ب-ه-ا،
ترسسخ روح التعاون والتÓحم
ب Úال- -ع- -ائÓ- -ت وخ -اصس -ة ‘
اأ’وسساط الريفية بالرغم من
التغÒات ا’جتماعية ،حيث
م -ازالت ال -ع -دي -د م -ن اأ’سس-ر
ت -ل -ق -ن ه-ذه ال-ع-ادة ا◊م-ي-دة
Óبناء ،أ’ن ذلك يزرع فيهم
ل أ
ق -ي-م اأ’خ-وة وال-تضس-ام-ن ك-م-ا
أان -ه -ا ت -ع -ط -ي ط-اب-ع-ا خ-اصس-ا
ل-ل-م-ن-اسس-ب-ات ال-دي-ن-ية ،ويقوم
اÙسسنون بالتÈع باŸال كل
حسسب ق -درت -ه ،ل-ي-ت-م ب-ع-ده-ا
شسراء اŸاشسية وذبحها يوما
قبل العيد ،ويتم تقسسيم اللحم
ب -ال -تسس -اوي و’ اخ-تÓ-ف بÚ
م- -ن تÈع Ãب -ل -غ ك -ب Òوآاخ -ر
صس - -غ Òح - -يث ي - -ت- -م ت- -وزي- -ع
ا◊صسصص ب- -ال- -تسس- -اوي ع- -ل -ى
اأ’فراد».

صصور التغافر
والتضصامن تطبع
يومي عيد األضصحى
“ي-زت ا’ح-ت-ف-ا’ت ب-عيد
اأ’ضس- -ح- -ى اŸب- -ارك ب -و’ي -ة
ب -ج -اي -ة Ãظ -اه -ر ال -ت -غ-اف-ر،
ال -تسس -ام -ح ،ال -ت -آازر ،وال-ف-رح،
والتي عّمت كافة البلديات،
ح - -يث ل - -وح - -ظ اك - -ت - -ظ - -اظ
الطرقات ‘ سساعات مبكرة
ب- -اŸصس -ل Úال -ذي -ن ت -واف -دوا
أ’داء صسÓة العيد باŸسساجد.
شسهدت مدن و’ية بجاية
خ Ó-ل السس -اع -ات اأ’و ¤م -ن
صسبيحة عيد اأ’ضسحى ،إاقبا’
ك - -ب Òل- -ل- -م- -واط- -ن Úال- -ذي- -ن
توجهوا إا ¤اŸسساجد أ’داء
صسÓة العيد ،حيث اسستمعوا
ÿطبة اأ’ئمة الذين تناولوا
ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة ال- -دي- -ن -ي -ة
وأاهمية ا’حتفال بها ،وحّثوا
ع- - - - -ل - - - -ى زرع روح اأ’خ - - - -وة
واÙبة والتسسامح ،وضسرورة

 ⁄الشسمل وتوحيد الصسفوف
والتحلي باÿلق ا◊ميدة.
و‘ ه - - -ذا الصس - - -دد أاك- - -د
اإ’مام عبد ا◊فيظÃ ،سسجد
سس- - - - -ي - - - -دي ع - - - -ب - - - -د ا◊ق،
لـ»الشس - - -عب»« ،أادى ج - - -م- - -وع
اŸصس- - - -ل ÚصسÓ- - - -ة ع- - - -ي - - -د
اأ’ضسحى ‘ ،جّو من السسكينة
واÿشس - -وع وال - -تضس - -ام- -ن بÚ
أاف- - - - -راد اÛت- - - - -م- - - - -ع ،وّ”
ب - -اŸن- -اسس- -ب- -ة ت- -ذك Òأاف- -راد
اÛت - -م - -ع بضس - -رورة ج- -م- -ع
شس-م-ل-ه-م وت-وح-ي-د صس-ف-وف-ه-م
وت - -ف - -ق- -د أاح- -وال ب- -عضس- -ه- -م
ال -ب -عضص ،ل -ي -ع ّ-م ب-ذلك اÒÿ
وي- - -ن - -تشس - -ر الصس Ó- -ح ،وك - -ذا
ال -ت -ح -ل -ي ب -اÿل -ق ا◊م -ي -دة
ق- -دوة بسس- -ي -د اÿل -ق ﬁم -د
عليه الصسÓة والسسÓم ،والتي
ج -اء ب -ه -ا دي -ن -ن -ا اإ’سس Ó-م-ي
ا◊نيف وهي أاك Ìما يدخل
الناسص ا÷نّة».
وبعدها شسرع اŸصسلون ‘
التغافر والÎاحم فيم بينهم،
كما قام اŸضسحون ‘ نحر
اأ’ضساحي اقتداء بسسنة خليل
الرحمن النبي إابراهيم عليه
السسÓم ،وطبع ذلك أاجواء من
ال -ف-رح-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي صس-ن-ع
دي -ك -وره -ا اأ’ط -ف-ال الصس-غ-ار
م-ت-ب-اه Úب-أاضساحيهم ،وكانت
اŸن- -اسس -ب -ة ل -زي -ارة اأ’ق -ارب
وك - - - - - - - - -ذا اŸرضس- - - - - - - - -ى ‘
اŸسستشسفات وتقد Ëالهدايا
ل -ه-م ،وال-دع-اء ل-ه-م ب-الشس-ف-اء
وال- -ع- -اف- -ي -ة ‘ ،ح Úت -وج -ه
ال-ب-عضص إا ¤اŸق-اب-ر ل-لÎح-م
ع-ل-ى م-وت-اه-م ،وال-تضس-رع إا¤
الله جل وع Óبأان يغمرهم
بغفرانه وواسسع رحمته ،وقد
ت-واصس-لت م-ظ-اه-ر ا’ح-ت-ف-ال
بإاحياء العادات اŸتوارثة عن
اآ’باء واأ’جداد ،واŸتضسمنة
ت- - -وزي- - -ع ال- - -ل- - -ح- - -وم ع - -ل - -ى
اÙت- -اج Úوت -ب -ادل أاط -ب -اق
◊وم اأ’ضس- -اح- -ي ‘ أاج- -واء
رائ-ع-ة ت-ك-رسص م-ع-ا Êاأ’خ-وة
وصسلة اأ’رحام.

’ضشحى بتيارت
عيد ا أ

نبذ الضصغائن والدعاء للوطن
“يز عيد ا’ضشحى بو’ية تيارت بدعوة
ائمة اŸسشاجد ا ¤نبذ الضشغائن واصشÓح ذات
ال- -ب Úوال- -ت- -آازر وال- -تسش- -ام- -ح ‘ ه- -ذا ال- -ي -وم
اŸشش-ه-ود .ك-م-ا أاج-م-ع اÿط-ب-اء ع-ل-ى ال-دعاء
للوطن ا÷زائر ‘ هذا اليوم الذي تقبل فيه
الدعوات وهويرى تقدما ا ¤ا◊ل ا’مثل
’راء واÈÿات ،
من خÓل ا◊وار وتبادل ا آ
ط- -ال- -ب Úم- -ن و’ة ا’م- -ور حسش -ن ال -ق -ي -ادة،
اŸواطنون الذين امنوا على ا’دعية قضشوا
ع -ي-دا م-ب-ارك-ا ‘ ج-واخ-وي م-ن خÓ-ل زي-ارة
ا’ق- -ارب وا’ح- -ب- -ة واŸرضش -ى ع Èال -ب -ي -وت
واŸسشتششفيات ودور العجزة.
اŸناسسبة كانت للتصسالح والتأاخي ،ا’طفال
صس -ن -ع -وا ال -ف-رج-ة والسس-رور ع Èالشس-وارع م-ن
خ Ó-ل ال -ت -ب -اه-ي ب-اÓŸبسص ا÷دي-دة وت-ل-ق-ي
الهدايا من ا’هل واأ’قارب.
اŸرافق العمومية كانت ‘ اŸوعد من
خÓل احÎام برنامج اŸناوبة الذي سسطرته
م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة م-ن خÓ-ل اعÓ-م ال-ت-ج-ار
مسسبقا  ،فاıابز وÓﬁت اŸواد الغذائية
واÿضسر والفواكه فتحت للمواطن Úبعد اداء
الصسÓة وذبح ا’ضساحي للتزود Ãا يحتاجه
اŸواطن ‘ هذا اليوم .

ا÷زائرية للمياه حسسب مسسؤوولها سسطرت
ب -رن -ا›ا خ -اصس -ا ح -يث ضس -اع-فت م-دة ت-زود
اŸواطن Úللمياه Ÿا ◊دث عيد ا’ضسحى من
خصس- -وصس- -ي- -ة واح -ت -ي -اج ل -ل -م -ي -اه م -ن غسس -ي -ل
Óضساحي ونظافة اÙيط  ،مؤوسسسسة الردم
ل أ
التقني اقامت حملة ÷مع جلود ا’ضساحي
قبيل العيد لتمكينها من جمعها واÙافظة
على البيئة وزودت اŸواطن Úبطريقة حفظ
ا÷ل- -ود م- -ن ال- -ت -ل -ف ع Èوسس -ائ -ل ال -ت -واصس -ل
ا’ج -ت -م -اع -ي وك -انت «الشس -عب» ق -د ت-ط-رقت
للموضسوع منذ ايام
اŸسس -تشس -ف -ي -ات واŸصس-ح-ات سس-ط-رت ه-ي
ا’خرى برنامج خاصسا بعيد ا’ضسحى لكون
يوم تناول اللحوم والشسحوم التي تؤوثر على
Óطباء
صسحة البعضص حيث اقامت مناوبات ل أ
واعوان الشسبه طبي والعاملÃ Úديرية الصسحة
وكذلك الصسيدليات احÎمت قانون اŸناوبة
اŸسس -ط -ر سس-ل-ف-ا ،اŸق-اب-ر شس-ه-دت اك-ت-ظ-اظ-ا
ك -بÒا ل -ل-ت-زاور وال-دع-اء ل-ل-م-ت-وف Úوال-تصس-دق
ع -ل-ي-ه-م  ،ام-ا ال-ن-ق-ل ب Úال-ب-ل-دي-ات ف-ق-د ك-ان
مضس-م-ون-ا م-ن خÓ-ل اŸن-اوب-ات ال-ت-ي اق-رت-ه-ا
نقابة السسائق Úومديرية النقل لو’ية تيارت.

تيارت:ع.عمارة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسشÓك اÿاصشة بإادارة الششؤوون الدينية
مسشابقة لÓلتحاق با أ

ألف منصصب بيدأغوجي لرتب إأمام مدرسس  ،أسصتاذ ألتعليم ألقرآأ Êومؤوذن
أاع- - -ل - -نت وزارة الشش - -ؤوون
لوق-اف ‘ ب-ي-ان
ال-دي-ن-ي-ة وا أ
ع -ل -ى م-وق-ع-ه-ا ،ع-ن ت-ن-ظ-ي-م
مسش -اب -ق-ة ع-ل-ى الخ-ت-ب-ارات
◊Óاق ب - - -ال - - -ت - - -ك- - -وي- - -ن
ل ---إ
ÓسشÓ- - - - -ك
اŸت- - - - -خصشصس ل - - - - -أ
اÿاصش - - -ة ب- - -إادارة الشش- - -ؤوون
لوق -اف ل-ل-ع-ام
ال -دي -ن -ي -ة وا أ
ال - - - - -دراسش- - - - -ي ،2020-2019
بحيث حدد آاخر أاجل لقبول
م-ل-ف-ات التسشجيل ب 20يوما
وال -ع -م -ل اب -ت-داء م-ن ت-اري-خ
صش - - - - - - -دور أاول إاع Ó- - - - - - -ن ‘
ا÷رائد الوطنية.

خÓل وقفة احتجاجية
‘ ثا Êيوم عيد

سصكان ع Úأÿضصرأء باŸسصيلة
يطالبون باŸمهÓت
وأŸناوبة ألطبية
أاق - -دم ال - -عشش - -رات م - -ن سش - -ك- -ان ب- -ل- -دي- -ة عÚ
اÿضش -راء ب -اŸسش -ي -ل-ة ‘ ث-ا Êأاي-ام ع-ي-د الأضش-ح-ى
اŸب -ارك ع -ل-ى غ-ل-ق ال-ط-ري-ق ال-راب-ط ب Úب-ل-دي-ة
برهوم وبلدية ع Úاÿضشراء للمطالبة با‚از
‡ه Ó-ت ع -ل -ى ال -ط -ري -ق ال -ذي Á ⁄ضش -ى ع -ل -ى
ا‚ازه اقل من أاسشبوع بسشبب السشرعة ا÷نونية
لصش -ح -اب اŸرك -ب -ات  ,ب -ي -ن -م -ا م -ا ت -زال ع -م -ل -ي-ة
أ
العتصشام متواصشلة أامام العيادة الطبية لأجل
–سش Úالوضشع الصشحي بالبلدية.

اŸسسيلة :عامر ناجح

سس.بوعموشسة
ف- - - -ي ه- - - -ذا الصش- - - -دد ،ت - - -م
ت- - -خصش- - -يصس  500منصشب
ب- -ي- -داغ- -وج- -ي ل- -رت- -ب -ة إام -ام
مدرسس بالنسشبة للمترششحين
الحائزين على ششهادة حفظ
ال-ق-رآان ال-ك-ري-م ك-ام ،Ó-م-من
ت-حصش-ل-وا ع-ل-ي-ه-ا ب-ع-د ال-ط-ور
ال-راب-ع م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ق-رآاني
وف- - -ق أاح - -ك - -ام ال - -م - -رسش - -وم
ال -ت -ن -ف -ي -ذي رق-م 432 -94
ال- - -م - -ؤورخ ف - -ي  10ديسشمبر
 ،1994أاو ال- -ح- -ائ- -زي- -ن ع -ل -ى
مسشتوى السشنة الثالثة ثانوي
ال -ح-اف-ظ-ي-ن ل-ل-ق-رآان ال-ك-ري-م
كام.Ó
إاضش - -اف - -ة إال - -ى  100منصشب
ب -ي -داغ -وج -ي ل -رت -ب -ة أاسش -ت -اذ
ال- -ت- -ع- -ل -ي -م ال -ق -رآان -ي  ،و200
م -نصشب ب -ي -داغ -وج -ي ل -رت-ب-ة
مؤوذن للمترششحين الحائزين
ع -ل -ى مسش-ت-وى اأ’ول-ى ث-ان-وي
ال -ح -اف -ظ-ي-ن ل-نصش-ف ال-ق-رآان
ال- -ك -ري -م ع -ل -ى اأ’ق -ل .و200
منصشب بيداغوجي لرتبة قيم

العدد
18021

07

ل-ل-م-ت-رشش-ح-ي-ن الحائزين على
مسش - -ت - -وى السش- -ن- -ة ال- -راب- -ع- -ة
متوسشط أاو التاسشعة أاسشاسشي
ال- -ح -اف -ظ -ي -ن ل -نصس ال -ق -رآان
الكريم على اأ’قل.
وأاوضش- - -ح ب- - -ي - -ان ال - -وزارة أان
م- -ل- -ف -ات ال -ت -رشش -ح ي -جب أان
ت -ح -ت -وي ع -ل -ى ط -لب خ -ط-ي
ل -ل -مشش -ارك -ة ف -ي ال-مسش-اب-ق-ة،
نسش-خ-ة م-ن ب-ط-اق-ة ال-ت-عريف
ال -وط -ن -ي-ة ،شش-ه-ادة اإ’ق-ام-ة ،
نسشخة من المؤوهل أاو الششهادة
ال- -م- -ط- -ل- -وب -ة  (،الشش -ه -ادة أاو

المسشتوى الدراسشي) ،اسشتمارة
م -ع -ل -وم -ات ي -ت -م م-ل-وؤه-ا م-ن
ط- -رف ال- -م- -ت -رشش -ح ،شش -ه -ادة
حفظ القرآان الكريم كام(Ó
’ ت -ت-ج-اوز م-دة صشÓ-ح-ي-ت-ه-ا
السشنتين) ،مسشلمة من طرف
أاح- -د ال- -م- -ع- -اه -د ال -وط -ن -ي -ة
ل - -ل - -ت - -ك - -وي- -ن ال- -م- -ت- -خصشصس
ÓسشÓ-ك ال-خ-اصش-ة ب-اإ’دارة
ل -أ
ال -م -ك-ل-ف-ة ب-الشش-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واأ’وقاف.
وأاضش- -اف أان- -ه ب- -ع- -د ال -ق -ب -ول
ال-ن-ه-ائ-ي ف-ي ال-مسش-اب-قة على

أاسش- -اسس ا’خ -ت -ب -ارات ،ي -جب
ع -ل -ى ال -م -ت -رشش -ح -ي -ن إات -م-ام
م- - -ل - -ف - -ات - -ه - -م ب - -ال - -وث - -ائ - -ق
اآ’تية:نسشخة من الوثيقة التي
ت-ث-بت وضش-ع-ي-ة ال-م-ترششح إازاء
ال-خ-دم-ة ال-وط-ن-ية ،مسشتخرج
من صشحيفة السشوابق العدلية
سش -اري -ة ال -م -ف-ع-ول،شش-ه-ادت-ان
ط -ب -ي-ت-ان (ال-طب ال-ع-ام وطب
اأ’م - - - -راضس الصش- - - -دري- - - -ة )،
مسشلمتان من طبيب مختصس
تثبتان أاهلية المترششح لششغل
ال -م -نصشب ال -م -ط -ل -وب ،وك-ذا

صشورتان ششمسشيتان.
وأاششار ذات المصشدر إالى أان
آاخ- -ر أاج- -ل ل- -ق -ب -ول م -ل -ف -ات
التسشجيل حدد بعششرين يوما،
بحيث يودع ملف الترششح في
أاح- -د ال- -م- -ع- -اه -د ال -وط -ن -ي -ة
ل - -ل - -ت - -ك - -وي- -ن ال- -م- -ت- -خصشصس
Óسش Ó-ك ال -خ -اصش -ة ب -إادارة
ل -أ
الشش -ؤوون ال -دي-ن-ي-ة واأ’وق-اف،
القريبة من إاقامة المترششح،
وه- -ي م- -ع -ه -د سش -ي -دي ع -ب -د
الرحمان اليلولي بو’ية تيزي
وزو  ،معهد بن داود بو’ية

غليزان ،معهد قسشنطينة.
وبالنسشبة لرتبة أاسشتاذ التعليم
ال-ق-رآان-ي ،ف-ع-ل-ى المترششحين
ال-ت-وج-ه ن-ح-و م-ع-اه-د إال-ي-زي
،م-ع-ه-د قسش-ن-ط-ي-نة ،وبالنسشبة
لرتبي مؤوذن وقيم ،فالمعاهد
ال -م-ع-ن-ي-ة ه-ي م-ع-ه-د سش-ي-دي
عبد الرحمان اليلولي بو’ية
تيزي وزو  ،معهد تÓغمة،
معهد بن داود ،معهد الزانة
البيضشاء ،معهد إاليزي.

ﬁمودي مدير الغابات ‘ حصشيلة أاولية للحرائق

ط- -الب ال- -عشش -رات م -ن سش -ك -ان ب -ل -دي -ة ع -ي -ن
ال -خضش -راء صش -ب -اح أامسس ب -ع-د غ-ل-ق ال-ط-ري-ق
ال -راب -ط ب -ي -ن ب -ل -ي -ت -ه -م وب -ل -دي -ة ب-ره-وم م-ن
السشلطات المحلية من اجل التدخل العاجل
ووضشع ممهÓت في عدة أاماكن من الطريق
ال -ذي ان -ت -هت ب-ه أاشش-غ-ال إاع-ادة ت-أاه-ي-ل-ه م-ن-ذ
أاسشبوع تقريبا تفاديا لوقع ضشحايا به خاصشة
وانه يتوسشط أاحياء وتجمعات سشكنية  ,تكثر
بها الحركة  .وما أازم الوضشع ودفع السشكان
للخروج هو السشرعة الجنونية التي يسشير بها
أاصشحاب المركبات والتي تجاوزت حسشبهم
حدود المعقول في ظل غياب الممهÓت التي
كانت موجودة في وقت سشابق وتم التخلي
عنها بعد تعبيد الطريق.
ومن جانب آاخر ما تزال عمليات ا’عتصشام
أام-ام ال-ع-ي-ادة ال-ط-ب-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة عين الخضشراء
متواصشلة أ’جل المطالبة ببرمجة المداومة
الطبية لي Óوالقضشاء على تنقÓت المرضشى
إالى عيادة برهوم او مسشتششفى مقرة ’جل
ابسش -ط ال -ف -ح -وصش -ات او غ-ي-ره-ا م-ن اأ’م-ور
الطبية ,كما رفع السشكان مطلب توفير سشيارة
إاسش -ع -اف وف -رضس ال -م-ن-اوب-ة ع-ل-ى صش-ي-دل-ي-ات
ال- -خ- -واصس خ- -اصش- -ة وان ال- -م- -ن- -ط- -ق -ة شش -ب -ه
صشحراوية وتنتششر بها بششكل كبير التسشممات
العقربية.

 9آأ’ف هكت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ألغاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات إألتهمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها أألسصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒأن
سش- -ج- -لت ا÷زائ- -ر إا ¤غ- -اي- -ة م- -ط- -ل- -ع أاغسش -طسس
ا÷اري ,ع-ام-ا «ع-ادي-ا» م-ن ح-يث ح-رائ-ق ال-غ-ابات,
بالنظر إا ¤السشياق اŸناخي العاŸي ,على الرغم من
تضشرر مسشاحات هامة من الغابات قدرت ب 9.000
هكتار ,حسشبما أافاد به لواج اŸدير العام للغابات
علي ﬁمودي.
أاوضشح محمودي في حوار خاصس لواج ,أان الجزائر سشجلت
خÓل العششرين سشنة اأ’خيرة متوسشطا اجماليا يقدر ب 32
أالف هكتار /السشنة من المسشاحات المتضشررة من حرائق
ال -غ -اب-ات ,م-ع-ت-ب-را سش-ن-ة  2018ذات حصش-ي-ل-ة اسش-ت-ث-ن-ائية
ب-تسش-ج-ي-ل-ه-ا أاق-ل مسش-اح-ة م-تضش-ررة م-ن-ذ ا’سش-ت-قÓل بلغت
 2.300هكتار.
وب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ال-ظ-روف ال-م-ن-اخ-ي-ة ال-ع-ال-م-ية -لفت السشيد
م -ح -م -ودي  -إال -ى أان شش -ه -ر ج -وان ع -رف أاقصش -ى درج-ات
ال-ح-رارة ال-مسش-ج-ل-ة م-ن-ذ ال-ق-رن ال-م-اضش-ي وت-راج-ع كميات
ا’مطار خÓل السشنة ,ما أادى الى جفاف الغطاء النباتي
ع -ب -ر ال -ع -ال-م وسش-ه-ل نشش-وب ع-دة ح-رائ-ق ب-دول ال-ب-رت-غ-ال
وآا’سشكا والصشين واسشبانيا وسشيريÓنكا بالو’يات المتحدة
ا’مريكية وغيرهم.
وبالنسشبة للجزائر أاتت الحرائق المسشجلة إالى غاية اوت
الجاري على عدة انواع من ا’ششجار سشيما منها الصشنوبر
م -ن الصش -ن-ف ا’ول والصش-ن-وب-ر ال-ح-ل-ب-ي وال-ب-ل-وط اأ’خضش-ر
والفليني ,وهي من اأ’صشناف التي تسشتعيد نموها تلقائيا
وسشريعا.
وتسشببت هذه الحرائق التي ششملت  1.246بؤورة حريق منذ
الفاتح يونيو في اتÓف  2.363هكتار من الغابات ()%26
و 2.530هكتار من اأ’دغال ( )%28و  4.111هكتار من
اأ’حراشس (.)%46
ون -ف -ى ن -فسس ال -مسش -ؤوول ت -ع -رضس ا’شش-ج-ار أاو ال-ح-ي-وان-ات
المهددة با’نقراضس الى مخاطر الحريق  ,اين تم تسشجيل
ع -ددا ضش -ئ -ي  Ó-ج -دا ي -ق-در ب 11شش -ج -رة ارز اط -لسش -ي و3
ششجرات أ’رز مينة بكل من الحضشيرتين الوطنيتين لجرجرة
وث -ن -ي -ة ال -ح -د ,إال-ى ج-انب  5ق -ردة ف -ي م-ن-اط-ق ت-ا’رن-ة
وحضشيرة جرجرة ,مبرزا أان القردة التي تعرضشت للحريق
هي التي اعتادت الخروج الى قارعة الطريق.
وفي هذا اإ’طار دعا السشيد محمودي المواطنين وزوار
الغابات الى عدم تقديم الطعام للحيوانات على اختÓفها
ذلك أان هذا التصشرف يغير من طبيعتها البرية ,ويجعلها
تتوقف عن عمليات الصشيد لتطعم نفسشها.
ويعد ششهر جويلية الى حد اليوم اأ’كثر خسشارة من حيث
الحرائق وفقا لمحمودي بعد تسشجيل  27حريق أاودى على

البقايا الزجاجية وبقايا حفÓت الششواء وراء الكارثة

 5.940ه-ك-ت-ار ت-م-ث-ل  66ب-ال-م-ائ-ة م-ن ال-حصشيلة السشنوية
للحرائق.
وحسشب ن -فسس ال -مصش -در ت -م -ث -ل و’ي -ات ت -ي -زي وزو وع-ي-ن
الدفلى وتيسشمسشيلت وبجاية اأ’كثر عرضشة للحرائق بنسشبة
بلغت  53في المائة من حرائق الغابات التي اندلعت ما بين
 1يونيو و  4اغسشطسس  2019بمسشاحة اجمالية قدرت ب
 4.769هكتار من الغابات المتلفة ,وهو ما أارجعه إالى
التضشاريسس الوعرة لهذه الو’يات وصشعوبة الوصشول إالى
الحرائق إ’خمادها.
وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ت-ق-ن-ي-ات ال-مسش-ت-عملة في اخماد الحرائق قال
محمودي أان المديرية العامة للغابات اسشتغلت مختلف
التقنيات المتوفرة على غرار ال  48رتل متنقل التابع
لمصشالح الحماية المدنية والتي اعطت نتائج جيدة من
حيث الفعالية في اخماد الحرائق ,مضشيفا أان توفر هذه
ال -ت -ق -ن -ي -ات سش -م -ح ب -ت -ق-ل-يصس ال-مسش-اح-ات ال-م-تضش-ررة م-ن
الحرائق.
ويرتقب وفق محمودي تطوير آاليات إاطفاء الحرائق جوا

أافق العام  ,2020إالى جانب مضشاعفة اآ’ليات المتوفرة في
الوقت لحالي لتغطية اكبر مسشاحة ممكنة من الغابات.

ششراكة مع الفاو وقنصشلية اليابان
لبلوغ  ‘ 0اŸائة حادث ›هول
وحول مسشببات هذه الحرائق ,قال محمودي أان  85في
المائة من مسشببات الحرائق تبقى مجهولة المصشدر ,وهو
ما دفع بالمديرية العامة إالى إاطÓق مششروع ششراكة مع
Óغذية والزراعة الفاو وقنصشلية
منظمة ا’مم المتحدة ل أ
اليابان بالجزائر في  17يونيو الماضشي ,حول تحريات ما
بعد الحرائق وتقنيات بعد الحرائق.
ويهدف هذا المششروع إالى ا’عتماد على الجانب العلمي
بششكل مكثف لتقليصس نسشبة الحوادث المجهولة الى 0
بالمائة عل المدى المتوسشط.
وتعمل مديرية الغابات في حالة الششك في وجود تصشرف

عمدي على تحرير محضشر ضشد مجهول يوجه للنائب العام
بالمحكمة ,هذا ا’خير الذي يتابع ا’جراءات الÓزمة,
إالى جانب قيام مصشالح الدرك الوطني بفتح تحقيقات
حول مÓبسشات هذه الحرائق.
وأابرمت المديرية العامة للغابات عدة اتفاقيات مع مصشالح
الدرك الوطني والجمارك تقضشي بفتح تحريات متى تم
ا’ششتباه في تعمد اضشرام النيران ,يؤوكد المدير العام الذي
أاوضشح قائ Óأان  »:كل الفرق تقوم بإاطÓق تحريات حول
ا’م-اك-ن ال-ت-ي يشش-ت-ب-ه ف-ي-ه-ا ارت-ك-اب ف-ع-ل م-ت-ع-م-د ’لحاق
الضشرر بالغابات سشواءا بالحرائق او انجراف التربة او قطع
Óششجار أاو الصشيد غير المششروع».
العششوائي ل أ
وتترقب المديرية العامة للغابات ابرام اتفاقيات اخرى عن
قريب مع مصشالح ا’من الوطني والمديرية العامة للبحث
العلمي.
وحسشب محمودي فقد سشاهم المواطنون الى جانب اعوان
حماية الغابات في إاخماد عدة حرائق قبل اند’عها في
الغابات مما قلصس من حدة الخسشائر المسشجلة.
وتبقى البقايا الزجاجية والحديدية وبقايا حفÓت الششواء
التي يخلفها زوار الغابات والمفارغ العششوائية التي تتضشمن
ب -ق-اي-ا ال-م-ن-ت-ج-ات سش-ري-ع-ة ا’شش-ت-ع-ال ,م-ن أاه-م مسش-ب-ب-ات
الحرائق ,نافيا ان تكون حا’ت حرق عمدية للحصشول
على الفحم او لتوسشيع المسشاحات السشكانية.
وأاضش -اف م -ح -م -ودي  « :ع -ل -م-ي-ا ا’شش-ج-ار ت-ف-ق-د خ-اصش-ي-ة
ا’شش -ت -ع -ال ب -ع -د ت-ع-رضش-ه-ا ل-ل-ح-رق ف-ي ب-ي-ئ-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
اكسشجين ,ولهذا من المسشتحيل اسشتعمال بقاياها لصشناعة
الفحم ,إالى جانب وجود اجراءات عديدة لحيازة الملكيات
و’ تقتصشر على حرق جزء من الغابة لغرضس التوسشعة».
وحسشب نفسس المسشؤوول فإان الجزائر تتوفر على وحدات
خاصشة إ’نتاج الفحم تحصشل على التراخيصس الخاصشة بها
م -ن ط -رف ال -م -دي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل-ل-غ-اب-ات ب-ع-د خضش-وع-ه-ا
للمناقصشة ’سشتغÓل كميات من الحطب والتي توضشع داخل
أافران خاصشة ’نتاج الفحم.
وخÓل  , 2019سشجلت مصشالح الغابات انتاج حوالي 9.000
قنطار من الفحم عبر  34وحدو صشناعية متخصشصشة في
الفحم ,بكل من و’يات معسشكر وأام البواقي وقسشنطينة
وجيجل وعين الدفلى والبليدة والششلف ,كما تم حجز كمية
تقدر ب  402كغ تم انتاجها بطرق غير ششرعية.
وتششرف على عملية إاحصشاء الخسشائر ,لجان مختصشة
يترأاسشها الو’ة وتتضشمن مدراء المصشالح الفÓحية ومدراء
ال -غ -اب-ات ل-ل-و’ي-ات ورؤوسش-اء ال-دوائ-ر وال-ب-ل-دي-ات ومصش-ال-ح
الحماية المدنية .

الثÓثاء  ١٣أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٢ذي الحجة ١٤٤٠هـ

من مراسسلينا

’قبية
بدا‹ ابراهيم ،اŸقرية ،وبولوغ ،ÚعأئÓت تقيم بأ أ

خطر ا’نهيار يهدد السسكان ‘ انتظار لفتة و’ية ا÷زائر

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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سسكأن قرية بوجمعة يطألبون بألتفأتة:
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إا ¤متى اŸعاناة مع اŸياه؟

’ تزال مئأت العأئÓت تعيشش بأقبية بعمأرات بكل من بلدية بولوغ Úود‹ براهيم واŸقرية –ت
’يلة للسسقوط ‘ أاي ◊ظة بسسبب هشسأشستهأ وتدهورهأ
خطر اŸوت اÙقق بهم بأقبية عمأرات قدÁة آ
اŸتواصسل بفعل ا’نسسأن والعوامل الطبية.
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وأابدى سسكان  ٢٤٠مسسكن الرياح
الكÈى دا‹ ابراهيم ‘ حديثهم مع
«الشس -عب» اسس -ت-ي-ائ-ه-م م-ن ال-وضس-ع-ي-ة
الكارثية التي يعيشسون فيها وتأاخر
عمليات الÎحيل نحو سسكنات ’ئقة
وع - -دم إادراج اسس - -م - -ائ - -ه - -م ضس- -م- -ن
اŸسستفيدين الذين ” ترحيلهم من
قبل با◊ي  ،خاصسة وأان ا’قبية التي
ي -ق -ط -ن-ون-ن-ه-ا أاصس-ب-حت غ Òصس-ا◊ة
ن -ت -ي-ج-ة الضس-رر وا’هÎاء ال-ت-ي ◊ق
با’سسقف وا÷دران بسسبب الرطوبة
العالية حيث  ⁄يعد يجدي اسستعمال
السس - -ق - -وف ا÷اه - -زة ن - -ف - -ع- -ا أام- -ام
ال- -تصس- -دع- -ات ال- -ك- -ثÒة إاضس -اف -ة إا¤
ال - -ظ - -روف غ Òالصس - -ح - -ي - -ة ال - -ت - -ي
ي- -ع- -يشس- -ون- -ه- -ا ج- -راء اإ’ن- -ف- -ج -ارات
اŸت -ك -ررة ل -ق -ن-وات اŸي-اه الصس-ا◊ة
ل - - -لشس - - -رب والصس- - -رف ا◊ي و ك- - -ذا
ال -رط-وب-ة ال-ت-ي تسس-بب ل-ه-م أام-راضس-ا
كثÒة كا◊سساسسية  ،فهذه اأ’ماكن ⁄
تعد تتوفر على ادنى شسروط العيشش
الكر.Ë
واوضس- -ح السس -ك -ان ب -ان -ه ق -د سس -ب -ق

للمصسالح التقنية أان أاصسدرت تقارير
سس -ن -ة ٢٠٠6ب -خصس-وصش ه-ذه ال-ب-ن-اي-ة
ت -ؤوك -د ضس -رورة إاخ Ó-ئ -ه -ا ن -ظ-را Ÿا
تشس-ك-ل-ه م-ن ﬂاط-ر ع-ل-ى ق-اط-ن-ي-ه-ا
،وبالرغم من هذا السسلطات الو’ئية
 ⁄تتخد بعد قرار هذه العائÓت
وانتشسالهم من خطر اŸوت .
واسس -ت -غ -ربت ال -ع -ائ Ó-ت ال -ق -اط-ن-ة
ب -اق -ب-ي-ة ح-ي ب-وم-ع-زة ب-اŸق-ري-ة م-ن
اسستثنائها من عملية الÎحيل التي
مسست العديد من سسكان العمارات
الهشسة بالبلدية سسنة  ،٢٠١6رغم أانها
قامت بإايداع ملفاتها لدى مصسالح
البلدية كما طلب منها سسابقا قصسد
إادراجها ضسمن قائمة اŸرحل ،Úإا’
أانها تفاجأات بإاقصسائها.
ن- -فسش ح- -ال- -ة الÎقب و ا’ن -ت -ظ -ار
تعيشسها العائÓت التي ماتزال تقطن
‘ اقبية العمارات بأاحياء بولوغ، Ú
حيث تنتظر العشسرات من العائÓت
التي ماتزال ‘ هذه ا÷حور التفاته
م-ن السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة لÎح-ي-ل-ه-ا و
انتشسالها من العيشش ‘ هذه ا’قبية
التي تغمرها مياه ا’مطار ‘ فصسل
الشس -ت -اء و ت -غ -زوه -ا اŸي-اه ال-ق-ذرة و
ا÷رذان ‘ فصسل الصسيف و هو حال

ع -ائ -ل -ة ت -ق -ط-ن ب  7شس-ارع ع-ب-د
الرحمان حماوي بلدية بلوزداد ،
حيث بات العيشش ‘ هذا القبو شسبه
مسس- -ت- -ح- -ي- -ل ،ب- -ع- -د ان ا’ن -ه -ي -ارات
ا÷زئية لسسقفه وتشسقق جدراه.
وحسسب م -ا صس -رحت ب -ه ال -ع -ائ-ل-ة ،
فإان معاناتها انطلقت منذ سسنوات
اين بات القبو يشسكل خطرا حقيقيا
على حياتها  ،بعد تشسقق السسقف و
كذا ا÷دران بشسكل رهيب  ،الوضسع
الذي يهدد بوقوع كارثة ‘ حقهم ،
خ -اصس -ة ب -ع -د ان أاصس -ب -حت ا÷رذان
تزاحمهم العيشش و التي تتسسلل من
التشسققات با÷دران و كذا تسسرب
مياه الصسرف الصسحي ا ¤اŸنزل ،
كما ان مياه ا’مطار تغمرها مع كل
Óمطار .
تسساقط كثيف ل أ
و ذكرت العائلة خطرا اخر يتمثل
‘ انز’قات الÎبة التي قد –دث
كارثة ‘ أاي ◊ظة  ،و اضسافت فان
سسكان العمارة و البالغ عددهم ١5
ع -ائ -ل -ة ق -د رف -ع -وا ع-دة شس-ك-اوي و
م- -ط- -الب بضس- -رورة ان- -تشس -ال -ه -م م -ن
اÿط- -ر اÙدق ب- -ه- -م  ،ح -يث دق -و
ن-اق-وسش اÿط-ر ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ت-ردي
وضس- -ع -ي -ة ال -ب -ن -اي -ة خ -اصس -ة ب -ع -د ان
انفصسلت أارضسية العمارة عن سسقفها
‡ا تسسبب ‘ حالة من الرعب و
اÿوف من اŸوت –ت اأ’نقاضش ‘
أاي ◊ظ - - - -ة  ،و ‘ اأ’خ Òج - - - -ددت
سس- -ك- -ان ه -ذه ال -ع -م -ارة ت -دخ -ل وا‹
ال -ع -اصس -م -ة ع -ب -د اÿال -ق صس -ي-ودة و
ارسسال الهيئة الوطنية للرقابة التقنية
للبناء من اجل تصسنيف البناية ضسمن
اÿان- -ة ا◊م -راء و ا’سس -ت -ع -ج -ال ‘
ترحيلهم .
وعليه تناشسد ناشسد هذه العائÓت
اب- -وا‹ صس -ي -ودة ال -ت -دخ -ل م -ن أاج -ل
ترحيلهم ‘ أاقرب وقت ‡كن كونهم
يعيشسون ‘ رعب حقيقي نظرا ا¤
تاكل أاجزاء كبÒة من الشسرفات ،وهو
ما يشسكل خطرا على السسكان واŸارة
على حد سسواء.

ي-ط-ألب سس-ك-أن ق-ري-ة بوجمعة
ب-ب-ل-دي-ة ت-وجه بتزويدهم Ãأء
الشس- -روب ،ح- -يث ح -م -ل ه -ؤو’ء
اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -ي Úمسس -ؤوول-ي-ة
ال-وضس-ع ال-راه-ن ،م-ؤوك-دي-ن أان-هم
’مرين ‘ ظل انعدام
يعأنون ا أ
م- -أء الشس- -رب ب- -ح- -ن- -ف- -ي- -أت- -ه- -م ،
واضس - - -ط - - -راره - - -م ’ق - - -ت - - -ن - - -أء
الصس-ه-أري-ج ي-وم-ي-أ Ãب-ألغ غألية
الثمن ،حيث يقتصسر اسستعمألهأ
’شسغأل اŸنزلية ويقتنون
على ا أ
قأرورات اŸيأه اŸعدنية.
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و‘ هذا الصسدد أاكد السسيد خرزي،
‡ثل عن السسكان ،لـ الشسعب ÷ »،أانا
‘ م- -رات ع- -دي- -دة ا ¤غ- -ل- -ق م -ق -ر
البلدية قصسد اسسماع أاصسواتنا ،ودعوة
اŸسس - -ؤوول Úا ¤ضس - -رورة ال- -ت- -ك- -ف- -ل
ب-انشس-غ-ا’ت-ن-ا’ ،سس-ي-م-ا وأان-ن-ا ن-ف-ت-قد
ل -ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة وه -وم -ازادن-ا
تعبا ،حيث بالرغم من اŸراسسÓت
العديدة ا’ أان الوضسعية بقيت دون
ت -غ -ي Òب -ال -رغ-م م-ن ال-وع-ود ،ون-ح-ن
نأامل ‘ مسساعدتنا على ا’سستقرار
وا◊ّد من حجم هذه اŸعاناة».
وم -ن ج-ه-ت-ه-ا أاك-د السس-ي-دة ق-ادي»،
’تقتصسر معاناتنا مع اŸياه فقط،
وا‰ا تعدت ا ¤وجود العديد من

تأأخر غ Òمسسبوق ‘ ا‚أز القطب ا÷أمعي بو◊أف الدير:

السسلطات اÙلية –ذر اŸقاول

اب -دى ع -ط -أ ال -ل -ه م -و’ت-ي وا‹
تبسسة غضسبه Œأه الشسرح اŸفصسل
’ع -م -أل ا÷أري ت-ن-ف-ي-ذه-أ
ح -ول ا أ
ونسسب ا’‚أز  ،للقطب ا÷أمعي»
بو◊أف الّدير» ،للتأأخر الكب‘ Ò
وتÒة ا’‚أز ،اي- - -ن شس - -دد ع - -ل - -ى
’نشس -أئ ّ-ي -ة وال ّ-ث -أن -وي-ة
’ع -م -أل ا إ
ا أ
’شسغأل القأئمة وفق اŸواصسفأت
وا أ
ال -ه -ن -دسس ّ-ي -ة اŸع-ت-م-دة وتسس-ل-ي-م-ه-أ
ب- -حسسب ا÷دول ال- -زم- -ن -ي اّÙدد،
واوصس- -ى ب- -دع -م ال -ورشس -أت ب -أل -ي ّ-د
ال-ع-أم-ل-ة ل-ت-ف-أدي الÎاج-ع اŸسسّ-جل
مؤوكدا ‘ ذات السسيأق على اهمية
ه- -ذه اŸشس- -أري -ع ل -ت -ط -وي -ر ق -ط -أع
الّ-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-أ‹  ،م-ن خÓ-ل ا‚أز
م-ث-ل ه-ذه ال-ه-ي-أك-ل ال-بيداغوجّية
اŸن- -أسس -ب -ة ل -لّسس -ع -ي إا ¤ال -ت -وسّس -ع ‘
ال -ت -خّصس -صس -أت ا÷دي-دة  ،وت-ل-ب-ي-ة
ميول الطّلبة .
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وطاف مو’تي Ãختلف ورشسات ا’‚از ،حيث
اك -د ع -ل -ى ضس -رورة ا’ن -ط Ó-ق ف -ورا ‘ ال ّ-ت -ه -ي -ئ -ة
اÿارجّ- -ي -ة  ،و–سس ÚاŸدخ -ل ال ّ-رئ -يسس -ي وا‚از
اŸسس- -اح -ات اÿضس -راء  ،وإا“ام ال ّسس -ور ال ّ-داخ -ل -ي
وﬁطّ- -ة الّ- -ن- -ق- -ل ا÷ام -ع -ي  ،وال -ب -دء ‘ اق -ت -ن -اء
التّجهيزات ال ّضسرورية وا◊رصش على جودتها .
Óشسارة ،القطب ا÷امعي ببو◊اف الّدير ،يسسع
ل إ

ا ٨٠٠٠ ¤مقعد بيداغوجي ،ينتظر أان يسستلم منها
أارب -ع -ة أا’ف م -ق -ع -د ب -ي -داغ -وج -ي ب-داي-ة اŸوسس-م
ا÷امعي القادم  ،لتسسّلم ال  ٤٠٠٠اŸتبّقية بداية
من سسنة Ã ، ٢٠٢٠ا ‘ ذلك مشسروع ا’قامتÚ
ا÷امعيت، Úالتي تضسّم كّل منهما  ٢٠٠٠سسرير ،
أاوكلت مهّمة ا‚ازهما إا ¤شسركة أاجنبيّة  ،وشسركة
وطنيّة ٤7٠ ،سسرير منها  ،قاربت على ا’نتهاء من
أاصسل ، ٢٠٠٠إاضسافة إا ¤مطعم مركزي ا‚ز

Ãعاي Òعالية .
وكان قبل ذلك  ،قد تفّقد اإ’قامة ا÷امعيّة «
رزايقية  7٢٠ ÚŸسسرير» بجامعة تب ّسسة  ،وأاسسدى
تعليماته بضسرورة انتهاء اأ’شسغال اŸتبقّية ‘ مّدة
أاقصساها شسهرا واحدا  ،وتهيئتها وربطها Ãختلف
الشّس-ب-ك-ات وإاح-اط-ت-ه-ا بسس-ور ع-ازل ي-فصس-لها وباقي
ا’قامات اأ’خرى.

النقائصش التي نسسعى ا ¤حلها نهائيا
وم -ن-ه-ا ،ب-ا’ضس-اف-ة ا ¤ن-قصش اŸي-اه
الصس -ا◊ة ل -لشس -رب ،غ -ي -اب ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ون- -قصش ‘ اŸراف- -ق
اÿدماتية ،وكلها مطالب مشسروعة
يجب أان Œد حلو’ عاجلة قريبا،
لكي نتمكن من العيشش ‘ ظروف
حسسنة ونسستقر بأارضسنا».
و‘ سس- -ي- -اق آاخ- -ر ،تشس- -ه -د شس -وارع
فرعون انتشسارا كبÒا للقمامة منذ
اسس- -اب- -ي -ع دون أان ت -ت -م -ك -ن مصس -ال -ح
ال-ن-ظ-اف-ة م-ن ج-م-ع-ه-ا ،وه-ي ت-ت-ناثر
على حواف الطرق متعفنة والتي تثل
مسستودعنا كبÒا للنفايات ‡ا شسّوه
اŸدي- -ن- -ة ،و‘ ه -ذا السس -ي -اق ت -ق -ول
اح -دى ال -ق -اط -ن -ات « ،تشس -ك-ل أاك-وام
ال- -ق -م -ام -ة ال -ت -ي أال -ق -يت ب -ط -ري -ق -ة
فوضسوية و ⁄يتم جمعها خطرا على
ال- -ب- -ي -ئ -ة واÙي -ط ،وت -ع -ط -ي ه -ذه
اŸدي- - -ن - -ة ا◊ضس - -ري - -ة صس - -ورة أاكÌ
اشسمزازا ،و’ يريد أان تكون طريقة
ل-لÎح-يب بضس-وي-ف-ن-ا ال-ذي-ن نسستحيي
منهم بسسبب هذه الوضسعية ،حيث ⁄
ي -ت-م اج-راد ع-م-ل-ي-ة ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات
وإازال- -ة ال- -ق -م -ام -ة ل -ع -دة اسس -اب -ي -ع،
وال-ق-م-ام-ة ت-ع-زو ج-م-ي-ع اŸسس-اح-ات
و’أاح- -د ي- -كÎث ،ل- -ك- -ن -ن -ا ن -أام -ل ‘
التفاتة حقيقية للمسسؤوول ÚاÙليÚ
الذين يجب أان يتدخلوا ‘ القريب
العاجل».
و… سسكان قرية موزاية عطشسى ببوخليفة
يشسكو سسكان قرية موزاية ببلدية
ببوخليفة من العطشش الشسديد ،منذ
سس - - -ن - - -وات دون أان تشس - - -ف- - -ع ل- - -ه- - -م
اŸراسسÓ- -ت اŸوج- -ه- -ة ل- -ل- -ج- -ه -ات
اŸع -ن -ي -ة ،ل -وضس -ع ح -ل ن-ه-ائ-ي ل-ه-ذه
اŸشسكلة التي أاّرقت صسفو حياتهم.
و‘ ه- - -ذا الصس- - -دد أاك- - -د ‡ث- - -ل - -و
السسكان « ،الشسعب» ،أانهم يعانون منذ
سسنوات من هذا اŸشسكل الكب‡ ،Òا
سس -اه -م بشس -ك -ل ك -ب ‘ Òم-ع-ان-ات-ه-م،
ح -يث يضس-ط-رون ا ¤ال-ت-م-وي-ن ب-ه-ذه
اŸادة ا◊يوية عن صسهاريج اŸياه
اŸكلفة ،اومن الينابيع الطبعية وما
يصسحبه من تعب وعناء.
السس - -ي - -د م - -ن ، Òي - -ق - -ول ‘ ه - -ذا
السسياق »،تعاين قريتنا من أازمة ‘
ال-ت-م-وي-ن ب-اŸي-اه الصس-ا◊ة ل-لشس-رب،
خاصسة ‘ فصسل الصسيف ،وبالرغم
من توجيه العديد من الشسكاوى ا¤
اŸسسؤوول ÚاÙلي ،Úلكن اأ’مور ⁄
تتغ Òوما زلنا نعا Êمن هذه اأ’زمة،
وهذه اŸشسكلة تتفاقم خاصسة خÓل
فصسل ا◊ر ،فاŸياه ’ تصسل وا÷ميع
‘ رح- -ل- -ة ب- -حث ع- -ل -ى اŸي -اه ،ع -ن
طريق صسهاريج اŸياه التي يسستغل
أاصس- -ح- -اب- -ه -ا ح -اج -ة السس -ك -ان ل -ه -ا،
ويضس-خ-م-ون أاسس-ع-اره-ا م-اأاث-ر سش ل-با
على أارباب العائÓت ،وعليه نطالب
م- -ن السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي -ة ضس -رورة
ال -ت -دخ -ل ال -ع-اج-ل ،وا‚از مشس-اري-ع
شس- -ب- -ك- -ة ب- -اŸي- -اه ،وأام -ل -ن -ا ك -ب‘ Ò
ا’سستجابة Ÿطلبنا ومسساعدتنا ‘
هذه الظروف الصسعبة».

من مراسسلينا

الثÓثاء  ١٣أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٢ذي الحجة ١٤٤٠هـ

ف

مل

منح ألعطل ألسصنوية ..دون مرأعاة مقتضصيات ألعمل

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«إافراغ» اŸرفق العمومي من اŸوظفÚ
^ نفور جماعي دون تعويضس اŸناصصب الشصاغرة

عند فتح العطل السسنوية ينتاب مسسؤوول اŸرفق العمومي اÿدماتي القلق اŸتزايد جراء الهجرة ا÷ماعية
للعمال خاصسة بداية من منتصسف جويلية ا ¤غاية نهاية أاوت تارك Úمناصسبهم دون اأي تعوضس يذكر ونسسجل ذلك
عمليا على مسستوى اŸصسالح ا’دارية ذات الصسلة الوثيقة باŸواطن.Ú
ويعود هذا اÿلل اŸتكرر ا ¤غياب تنظيم ﬁكم وخطط معد’ مسسبقا وفق منهجية واضسحة تراعي مقتضسيات
العمل و‘ مقابل ذلك “نع كل هذا النفور ‘ وقت واحد أاي خÓل فÎة ﬁددة ا÷ميع يريد ا’سستفادة فيها من
’قل على
الراحة اıولة له قانونا لكن دون إا◊اق الضسررين اŸادي واŸعنوي باŸؤوسسسسة وهذا با◊فاظ على ا أ
التوازن العددي او اعادة توزيع اŸورد البشسري العامل ‘ مكاتب أاخرى.
Óسسف ‘ كل سسنة يثار نفسس اŸشسكل ودحة ’ مثيل لها ب ÚاŸسسؤوول اŸباشسر واŸوظف ا ¤درجة اŸناوشسات
ول أ
واÓŸسسنات اأ’ول يريد ا’بقاء على وترية العمل ‘ سسقف مع–’ Úدث تسسبا او انفÓتا ‘ دÁومة النشساط
القائم وهذا مايتطلب أان يكون ‘ البلديات ،الÈيد ،صسناديق الضسمان الضسرائب ،شسبابيك البنوك ،النقل
ا◊ضسري  ،قطاع الصسحة اي كل من يتعا ⁄مع مرتفقيه يوميا والثا Êيحرصس على عطلته ‘ الوقت اŸناسسب

’ي خلل:
صصرأمة فائقة بتيبازة تفاديا أ

القطاعات العمومية بتيبازة تعتمد ﬂططات للعطل السصنوية

’خر.
’يهمه ما يفكر فيه ا آ
هذا التناقضس الصسارخ يكلف ا’دارة متاعب ’ حصسر لها أاولها النقصس الفادح ‘ اŸردود دون أان يشسعر اŸعنيون
بذلك ووقوع ضسعف اÛهود على فرد واحد بعد أان كان يتقاسسمه اثنان او ثÓثة ظهور طواب’ Òبداية و’ نهاية
لها نظ Òمغادرة العامل Ÿنصسبه وغÒها من التداعيات اÎŸتبة عن مثل هذه ا◊ا’ت الطارئة واŸفاجئة.
’وضساع يطول أامدها قرابة شسهر كامل فمافوق دون أان Œد لها ا÷هات اŸسسؤوولة على
Óسسف فان مثل هذه ا أ
ول أ
اŸسستوى ا’دارية ا◊ل اŸناسسب لها وقد تÓحظ أاحيانا عند دخول مصسالح معينة قراغا رهيبا ونقصسا حادا ‘
العمال ’يفي العدد اŸوجود طلبات الناسس ‡ا يؤودي ا ¤تبادل أاطراف ا◊ديث بشسكل اسستفزازي يعكر ا÷و
العام.
وماتزال ادارتنا تسس Òبهذه الذهنية ا’رŒالية البعيدة عن النظرة اŸدروسسة اŸعروفة ‘ أابجديات ا’دارة
حفاظا على دÁومة اŸرفق العمومي وابعاده عن الفراغ جراء قرارات ’يقدر البعضس اآ’ثار اÎŸتبة عنها
’مر يتعلق Ãلء وثيقة العطلة السسنوية فقط.
معتقدين بأان ا أ

جمال أوكيلي

إأخت’Óت ’–صصى ‘ تيارت

اŸواطن يدفع ثمن ا’رŒالية وسصوء التنظيم

أقر ألتشصريع عطلة مدفوعة أ’جر لكل عامل مرسصم مرة كل سصنة أبتدأء من دخول فصصل ألصصيف أ¤
نهايته لتمكينه من ألرأحة ألنفسصية و أ÷سصدية  ،غ Òأنه و منذ سصنوأت بدت ظاهرة غريبة وأثرت سصلبا على
أ◊ياة أليومية Ÿوأطن و أŸتمثلة ‘ ألغياب ألكلي أو أ÷زئي با’دأرة.

تيارت :ع.عمارة

أج -م -عت ع ّ-دة مصص -ادر رسص-م-ي-ة م-ن
ق -ط-اع-ات ع-م-وم-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ب-و’ي-ة
تيبازة على أنّ أ’سصتفادة من ألعطل
ألسصنوية Ûمل أŸوظف Úتخضصع عادة
ıطط شصامل يتم إأعدأده مسصبقا من
طرف مصصالح أŸوأرد ألبشصرية تفاديا
لشص- -غ- -ور أŸن- -اصصب و ت- -رأج -ع م -ف -ع -ول
أÿدمة ألعمومية.

تيبازة :علي ملزي

و ‘ ذات السسياق أاّكد رئيسس بلدية شسرشسال
ج -م -ال أاوزع -ل -ة ع -ل -ى أاّن ج-م-ي-ع م-وظ-ف-ي
البلدية يخضسعون ıطط العطل السسنوية
الذي تعده مصسلحة تسسي ÒاŸوارد البشسرية
بالبلدية بحيث اّنه يتم تنظيم العطل على
مسس-ت-وى ك-ل مصس-ل-ح-ة ع-ل-ى ح-دة ب-ا’ت-فاق
اŸسسبق ما ب ÚاŸنتسسب Úبخلفية ضسمان
دÁومة اÿدمة على مدار السسنة و Œنب
تعطلها لفÎة ﬁددة من الصسيف ،و أ’مر
ذاته ينطبق على الهيئة التنفيذية البلدية
التي تلتزم هي اأ’خرى Ãخطط العطل
اŸع -د سس -ل -ف -ا Œن -ب -ا أ’ّي شس-غ-ور م-ف-اج-ي
للمنصسب بالشسكل الذي يع ّ
طل أاداء اÿدمة
العمومية.
و ‘ سسياق ذي صسلة كشسف مصسدرنا من
مديرية الصسحة بالو’ية رفضس ا’فصساح
ع -ن ه -وي -ت -ه ع -ن ك -ون ال -ع -ط -ل السس -ن -وي -ة
بالقطاع تخضسع ıطط وهو اıطط
الذي يرتقب تواصسل اÿدمة العمومية بÓ
م -ت -اعب خ -اصس -ة ‘ فصس -ل الصس -ي-ف ال-ذي
يشس -ه -د اق -ب -ا’ م -ت -زاي -دا ل -ل -م-رضس-ى ع-ل-ى
اŸؤوسسسسات الصسحية ،و قال مصسدرنا بأانّ
ﬂت- -ل- -ف ج -داول اŸداوم -ات اŸت -ع -ل -ق -ة
” نشسرها
Ãختلف ا’ختصساصسات الطبية ّ
ب -الصس -ف -ح -ة ال -رسس -م -ي-ة ل-ل-م-دي-ري-ة Ãوق-ع
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ف-ايسس-بوك و يتضسح
م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا ضس- -م -ان اÿدم -ة Ãج -م -ل
التخصسصسات و بدون اسستثناء ،و اÓŸحظة
ذات- -ه- -ا ت -ن -ط -ب -ق ع -ل -ى ﬂت -ل -ف ال -رتب و
اŸن -اصسب ال -ق -ائ -م -ة Ãج-م-ل اŸؤوسسسس-ات
الصسحية بحيث يتم اللجوء عادة لتمديد
فÎة ال-ع-ط-ل ل-ثÓ-ث-ة أاشس-ه-ر لضس-م-ان ت-ل-ب-ي-ة
ط -ل -ب -ات ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ال-ع-ط-ل ıت-ل-ف
اŸوظف ‘ Úظروف مريحة
قطاع التجارة بدوره ليسس Ãنأاى عن هذه
اŸن-ه-ج-ي-ة اŸت-ب-ع-ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ق-ط-اعات
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ح -يث ع -ل -م -ن-ا م-ن اŸك-ل-ف
با’عÓم على مسستوى اŸديرية الو’ئية
ح -م -زة زع -م -يشس ب -أاّن ع -ط -ل ال-ع-دي-د م-ن
اŸوظف Úبالقطاع مؤوجلة ا ¤إاشسعار آاخر
م-ن م-ن-ط-ل-ق ضس-م-ان اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة و
Œنب شسغور اŸناصسب ،مع ا’شسارة ا ¤أانّ
العطل تخضسع أايضسا ıطط العطل اŸعد
سس-ل-ف-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل مصس-ل-ح-ة ب-خ-لفية
ضس -م-ان اÿدم-ة بشس-ك-ل م-ت-واصس-ل ’سس-ي-م-ا
حينما يتعلق اأ’مر بخدمة مراقبة تسسويق
اŸنتجات التي تتسسبب ‘ ا◊اق الضسرر

بالصسحة البشسرية ‘ حال عدم توافقها مع
الشسروط الصسحية ا’عتيادية .
و كشسفت عّدة زيارات ميدانية للعديد من
م -ق -رات ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة ل -ل -ب -ل-دي-ات ع-ن
ظ -روف ع -م -ل ج ّ-د م -ري -ح -ة ل -ل -م -وظ -فÚ
اŸداوم Úب - -ال - -ن - -ظ - -ر ا ¤ت- -راج- -ع ’فت
ل -ل -راغ-ب ‘ Úاسس-ت-خ-راج ال-وث-ائ-ق ا’داري-ة
خÓل شسهري جويلية و أاوت مثلما حصسلت
العادة خÓل سسنوات خلت ح Úكانت هذه
الفÎة تشسهد توافدا ’فتا للمواطن Úعلى
مصسالح ا◊الة اŸدنية لغرضس اسستخراج او
اŸصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ى وث -ائ -ق ال -تسس -ج -ي -ل ‘
اŸراحل الدراسسية و ا÷امعية اıتلفة ،
وقد تقف ا’جراءات اŸتخذة من طرف
ال -ع -دي -د م -ن اŸصس -ال -ح ال -ع-م-وم-ي-ة بشس-أان
–ديد و حصسر عملية اسستعمال الوثائق
ا’دارية وراء ما يحصسل بالواقع ا’ أاّن اهّم
ما Áكن تسسجيله على أارضس الواقع كون
اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ت-ب-ق-ى مضسمونة بشسكل
م -ري -ح ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ب-ل-دي-ات ،ك-م-ا أاّن
ال -ع -دي -د م -ن مصس -ادرن -ا أاج -م-عت ع-ل-ى أاّن
خ Ó-ف-ة ب-عضس اأ’ع-وان ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
ال -ع -ط -ل السس -ن -وي -ة ت -ع-ت Èف-رصس-ة سس-ان-ح-ة
’ك-تسس-اب خ Èم-ه-ن-ي-ة م-ع-ق-ول-ة ت-ت-ي-ح ل-ه-م
تهذيب و ترقية مسسارهم اŸهني.

ف -ب -عضس ال -ب -ل-دي-ات ت-خ-ل-ى ال-ب-عضس ع-ن
مهامهم و اصسبحوا يتغيبون عن اŸواعيد
اÙددة Ÿداوم- -ا ت- -ه- -م ن او خ- -ط- -ط -وا
للخروج للعطلة الصسيفية تباعا او دفعة
واحدة تارك ÚاŸواطن يتخبط ‘ مشساكل
–ت تسسمية» اŸنتخب الف ‘ ÊÓعطلة
«ف -ق -د حضس-رن-ا ’ج-ت-م-اع ل-ت-ق-ي-م –ضسÒ
للدخول اŸدرسسي  ،و سسجلنا غياب جل
مسس -ؤوو‹ اح -دى ال -ب -ل -دي-ات ل-ك-ون ا’مÚ
العام و رئيسس اÛلسس البلدي و نائبة ‘
ع -ط-ل-ة سس-ن-وي-ة ،و ح-ت-ى امضس-اءات وث-ائ-ق
اŸواطن Úباتت ‘ اŸزاد بسسبب التغيب
اŸتكرر ،و ا’سستفسسار عن بعضس ا’مور
القضسايا اصسبحت مسستحيلة مثل ما جرى
ل -ن -ا ي -وم ت-وج-ه-ن-ا ا ¤مسس-ؤوول ا÷زائ-ري-ة
ب-ت-ي-ارت ل-ل-م-ي-اه لÓ-سس-ت-فسس-ار ع-ن اسسباب
نقصس مياه الشسرب ببعضس البلديات حيث
انتظرنا لوقت حتى غادرنا و  ⁄نتحصسل
على جواب .
ب- -عضس اŸسس- -ؤوول Úو اŸوظ -ف Úاخ -ت -اروا
اوقات معينة للخروج ا ¤العطلة السسنوية
ل -ل -ت -ه -رب م -ن مشس -اك -ل اŸواط -ن Úاث -ن-اء
ال- -دخ- -ول ا’ج- -ت- -م- -اع -ي  ،غ Òان ب -عضس
اŸؤوسسسسات تخطط ÿروج موظفيها مثل
وكالة التام Úللعمال ا’جراء بتيارت و
التي وزعت موظفيها بالتسساوي لكل فوج
يخرج للعطلة خÓل شسهر مع‡ Úا ادى
ا ¤ال- -ت- -ك- -اف- -ؤو ‘ ال -ف -رصس و ع -دم ت -رك
م -ك -اتب شس-اغ-رة ن ف-ال-داخ-ل ا ¤ال-وك-ال-ة
الو’ئية ’ يتنبه ا ¤كراسسي شساغرة و ’
يحسس بغياب تام للوكالة .
اما ا’طباء ف Óيبالون بصسحة اŸواطن
الذي يزاحم من اجل اخذ موعد عندهم
طيلة السسنة  ،و عندما يحل فصسل الصسيف

فسسواء يغلقون عياداتهم او يÎكون اطباء
مناوب Úاو مسستخلف Úوغالبا ما يكونون
اطباء جدد ’ يفقهون شسيئا عن صسحة
اŸواطن «الزبون» اي الذي يداوم الذهاب
ا ¤ا’ط -ب -اء اÿواصس ط -ي -ل -ة ال-ع-ام  ،ام-ا
ب -اŸسس -تشس -ف -ي -ات و ال -ع -ي -ادات اŸت -ع-ددة
اÿدمات فان ا’طباء واعوان الشسبه طبي
’ يبالون Ãا يجري للمريضس  ،فمثŒ Óد
ﬂتصس -ا وح -ي -دا ‘ ا’شس-ع-ة او ال-ت-ح-ال-ي-ل
الطبية فعدما يخرج ‘ عطلته السسنوية
تغلق اŸصسلحة و ’ تسسمع سسوى اıتصس
‘ عطلة عد بعدها و ’ يحدد لك حتى
تاريخ انتهاء العطلة  ،و اصسبح اصسحاب
ا’مراضس اŸزمنة يدفعون ثمن تدهور
صسحتهم جراء الغيابات وقد وقفنا عند
بإاحدى اŸصسحات الت بها طبيب اسسنان
وحيد خرج للعطلة و يتوافد يوميا مرضسى
ا’سسنان على اŸصسحة و’ يتلقون حتى
اجابة شسافية للتنقل ا ¤جهة اخرى و غلبا
ت -ك -ون ا’ط-ب-اء اÿواصس ال-ذي-ن اغ-ت-ن-م-وا
ف -رصس -ة ال -ع -ط-ل و اسس-ت-خ-ل-ف-وا ه-م ك-ذلك
اط -ب -اء ي -ع -ا÷ون ب -أاث -م -ان ت -ث -ق -ل ك -اه -ن

اŸواط- -ن اŸريضس ،م- -راك- -ز الÈي- -د ه -ي
ا’خرى تشسهد تذبذبا ‘ تقد Ëاÿدمات
ل-ل-م-واط-ن ال-ذي ي-دف-ع ال-ث-م-ن ل-ك-ل عملية
ت- -خ- -ل- -يصس ي- -ق -وم ب -ه -ا غ Òان اÿدم -ات
اصسبحت متدنية ‘ بعضس اŸكاتب بو’ية
تيارت مثل مركز فو’ Êالذي يشسهد يوميا
طواب Òو يÓحظ الداخل اليها كراسسي
فارغة و واجهات اŸكاتب مغلق وحتى
وصس -ل ا’م -ر ك -ت -اب -ة ع -ب -ارة  ‘»..ع-ط-ل-ة
«وكانك Ãؤوسسسسة خاصسة ليبقى اŸواطن
‘ دوامة الطواب Òاو الرجوع ‘ اوقات
اخرى بالنسسبة للمرضسى و كبار السسن .
وق - -د ل - -وح - -ظت ظ - -اه - -رة غ- -ي- -اب اŸوظ- -ف Úو
اŸسسؤوول ‘ Úالعديد من ا’دارات فحتى عمال
ال -ن -ظ -اف -ة ن -قصس ع -دده -م بسس -بب فÎة ال -ع-ط-ل-ة
الصسيفية فالشساحنة التي كان يرافقها ثÓثة عمال
اصسبحت باثن Úاو عامل واحد ‡ا تضساعف عنه
العمل و اصسبح ’ يلبي متطلبات اÿدمات ،
معاناة اŸواطن مع الغيابات اضسيف اليها عطل
ا’م -وم-ة ال-ت-ي تسس-اي-ر ال-ع-ط-ل الصس-ي-ف-ي-ة و ي-ب-ق-ى
اŸواط -ن ضس -ح -ي -ة ال -غ -ي-اب-ات وع-دم ال-ت-خ-ط-ي-ط
للمصسالح ذات ا’تصسال اليومي.

’عÓم لدى جامعة أŸدية
ألدكتور عمر هارون أŸكلف با إ
ي - -ج- -د أŸوظ- -ف ن- -فسص- -ه ‘ أل- -ك- -ث Òم- -ن
’حوأل ب ÚأŸطرقة وألسصندأن ‘ ›ال
أ أ
ألتخطيط لعطلة صصيفية مريحة بسصبب
’دأرة ل - -ط - -ل - -ب - -ه أو ن- -ظ Òت- -أاخ- -ر
رفضض أ إ
’جرة  ،ولذلك يضصطر أŸرفق ألعام Ã ،ا
أ أ
‘ ذلك أÿاصض ك - -ل ع - -ام ع - -ل - -ى ب - -ر›ة
أل- -ع- -ط -ل ألسص -ن -وي -ة غ› Òزأة  ،وف -ق -ا Ÿا
ينصض عليه ألقانون ،حسصب رزنامة تعد
سصلفا وتوأفقا مع طبيعة أÿدمة أŸقدمة
للسصاكنة ألعمومية ،خÓل ألفÎة أŸمتدة
من شصهر جوأن إأ ¤نهاية ألسصنة أ÷ارية،
كما هو معمول به لدى غالبية أ’إدأرأت
ألعمومية  ،و أسصتنادأ Ÿا تفتضصيه ضصرورة
أŸصص-ل-ح-ة أو ف-رصص-ة أل-رأح-ة ل-ك-ل ع-امل أو
سصيولة للمسصتخدم .

أŸدية:علي ملياÊ
ويراهن عدد كب Òمن اŸوظف Úعلى
العطل السسنوية طلبا للراحة و الÎفيه عن
ال - -ن - -فسس– ،سس- -ب- -ا و–ضسÒا ل- -ل- -دخ- -ول
ا’جتماعي القادم ،كما يجد طرف آاخر
‘ أاي -ام ال -ع-ط-ل-ة السس-ن-وي-ة ف-رصس-ة ال-ق-ي-ام
ب -ب -عضس اأ’شس -غ -ال اŸن -زل -ي -ة م -ن ت -رم -ي-م
وصس- -ي- -ان- -ة أاو ‡ارسس- -ة أانشس- -ط -ة تسس -اع -د
أاسسرهم على ا’سسÎزاق ،بالنظر إا ¤تدÊ

’ يعقل تعطيل مصصالح الناسس بحجة العطلة

ال -ق -درة الشس -رائ -ي -ة ل -دى غ-ال-ب-ي-ة ال-ع-م-ال
واŸوظف ،Úكما يج Èأايضسا عدد كب Òمن
ال- -ع- -م- -ال ل- -دى ال- -ق- -ط- -اع اÿاصس ع- -ل- -ى
ا’سس-ت-م-رار ‘ ال-ع-م-ل وت-ع-ويضس ال-ع-ط-ل-ة
باأ’جرة  ‘ ،وقت يتحتم على ثلة من
الطبقة الشسغيلة تأاجيل العطل السسنوية
إا ¤ما بعد شسهر سسبتم Èأاو للسسنة القادمة
من منطلق ان أاداء اإ’دارة بنوعيها العامة
أاو اÿاصس -ة ي -تضس -اع -ف م-ع ب-ع-د ال-دخ-ول
ا’جتماعي  ،اأ’مر الذي يجده بعضس
اŸوظف Úذريعة أ’خذ عطلهم السسنوية ‘
هذه الفÎة هروبا من ثقل العمل اإ’دارة

واإ’نتاجي على حد سسواء  ،أاو التحايل
على اŸسستخدم بأاخذ عطل مرضسية عادة
ما تكون غ Òمؤوسسسسة بوازع اإ’نتقام من
اإ’دارة .
ي -ؤوك -د ال -دك -ت -ور ع -م -ر ه -ارون اŸك -ل -ف
باإ’عÓم لدى جامعة يحي فارسس باŸدية
أان ال -ع -ط -ل-ة السس-ن-وي-ة ت-ع-د ح-ق م-ن ح-ق-وق
العامل  ،حالها حال العطل اŸريضسة ،لكن
أاحيانا فسسوء التعامل معهما قد يؤودي إا¤
تعارضس مصسالح العامل مع اŸواطن خاصسة
‘ فصسل الصسيف  ،على أاسساسس أان ثقافة
اŸوظ- -ف ا÷زائ- -ري ون- -فسس- -ي- -ت- -ه ŒعÓ- -ن
ا÷م -ي -ع ت-ق-ري-ب-ا ي-ف-ك-رون ‘ أاخ-ذ ع-ط-ل-ه-م
السس -ن -وي-ة ‘ فصس-ل الصس-ي-ف وه-و م-ا ي-ج-ع-ل
أاغلب اإ’دارات ا÷زائرية Œد نفسسها ‘
حالة شسلل خاصسة ‘ شسهر أاوت خاصسة وأان
ا÷ديد هذه السسنة هو تزامن هذا الشسهر
مع عيد اأ’ضسحى اŸبارك فزاد اأ’مر حدة
ويجزم ﬁدثنا أان هذه اŸعطيات حولت
ال-ع-ط-ل-ة السس-ن-وي-ة ل-ل-م-وظ-ف Úإا ¤ك-ابوسس
بالنسسبة للمواطن Úخاصسة ‘ القطاعات
ا◊سس -اسس -ة ع -ل -ى غ -رار اŸسس -تشس -ف -ي-ات ،
بإاعتبار أان اŸشسكل اأ’ك ‘ Èذلك يتمثل
‘ سسيكولوجية اŸوظف ا÷زائري الذي
يرى أانه من حقه أاخذ عطلة وا’سستمتاع
ب -اŸن -اسس-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة أاو ال-دي-ن-ي-ة وي-نسس-ى
واجبه اŒاه وطنه خاصسة أان الكث Òمن

اŸدراء ’ ي- -ت- -ع- -ام -ل -ون م -ع م -وظ -ف -ي -ه -م
بالتسساوي ف Óيقدمون نفسس ا’متيازات
للجميع فتصسبح كل الطرق متاحة للهروب
من العمل  ،.رغم هذا هناك قطاعات ’
Áكنها إا’ أان تكون جاهزة خÓل أاشسهر
الصسيف و’ يسسعها إا’ العمل بكل جهد مع
ضسمان اŸداومة خÓل كل أاشسهره ،على
غرار ا÷امعة التي يعت Èشسهر أاوت هو
الشسهر الوحيد الذي Áكن للعمال أاخذ
عطلهم السسنوية فيه ،لكن مع ذلك فإان
الكث Òمن ا’داري Úواأ’سساتذة يضسحون
ب -ع -ط -ل -ه -م ‘ سس -ب-ي-ل تسس-ج-ي-ل ا◊اصس-لÚ
ا÷دد على البكالوريا ومرافقتهم طيلة
مدة التسسجيل التي “تد من نهاية جويلية
أاي تاريخ صسدور النتائج إا ¤بداية سسبتمÈ
تاريخ التسسجيÓت النهائية  ،حالهم حال
اأ’سس- -ات- -ذة ال- -ذي- -ن ي -ت -واج -دون ل -ت -ق -دË
النصسائح والتوجيهات للطلبة.
دع -ا ه -اورن إا ¤وج -وب ال -ت -أاك -ي -د ب -أان
ط -ري -ق-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-ع-ط-ل ي-ح-ت-اج إا¤
إاعادة نظر شساملة ‘ الوظيف العمومي
Ãا يضس- -م- -ن اŸسس- -اواة ب Úال -ذي -ن ي -ب -ذل
الكث Òمنهم ›هودات جبارة خاصسة ‘
ق- - -ط- - -اع- - -ات حسس- - -اسس- - -ة  ،غ Òأان ه - -ذه
اÛهوادت حسسبه تبقى مبادرات فردية
أاو ‘ آاماكن ﬁدودة ’ ترفع من جودة
اÿدمات اŸقدمة بشسكل ملحوظ .

…OÉ` `°üàb’G
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مرافقة اŸؤوسشسشات اŸعنية Ãكافحة الفسشاد

حماي ـ ـ ـة حق ـ ـ ـوق ألبن ـ ـ ـوك ،مناصس ـ ـ ـب ألعم ـ ـ ـل وأ‚ ـ ـ ـاز أŸشساري ـ ـ ـع أ÷اري ـ ـ ـة
«أاظهرت ملفات الفسشاد مدى اÿلل اŸسشتششري ‘ ›معات اقتصشادية لطاŸا رّوج لها أاصشحابها صشورة غ Òصشحيحة وﬂادعة ‘ سشوق اسشتثمارية ناششئة ،فأاعطوا النطباع على أانها مؤوسشسشات صشلبة وقادرة على
اŸنافسشة ،قبل أان يسشقط القناع اŸزيف لتظهر أانها هياكل خاوية»

سضعيد بن عياد

لج--راءات ال--ت--ي ات--خ-ذت-ه-ا
ي--رت--قب أان ت--ق--ود ا إ
ال--ح--ك--وم--ة ل--م-راف-ق-ة ال-م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ي ي-ق-ب-ع
مالكوها في السسجن بسسبب الفسساد إالى إاعادة
تشس--غ--ي--ل--ه--ا ضس-م-ن ال-نسس-ي-ج ال-م-ؤوسسسس-ات-ي وف-ق-ا
لهداف التنموية
لقواعد تسسير جديدة تحقق ا أ
وتضس-ف-ي ع-ل-ي-ه-ا شس-ف-اف-ي-ة ب-م-ا ي-ح-م-ي م-ناصسب
ال--ع--م-ل وي-عّ-زز وت-ي-رة ال-ن-م-و ف-ي ظّ-ل ت-ح-دي-ات
اقتصسادية مالية محلية ودولية صسعبة .ويتمثل
ال-ه-دف ال-م-ح-وري ف-ي ح-م-اي-ة ح-ق-وق ال-ب-ن-وك
العمومية وديمومة مناصسب العمل وتأامين إانجاز
المشساريع الجارية.
بمجرد أان وقع المتورطون في جرائم الفسساد
ضسمن قبضسة العدالة ،حتى تع ّ
طلت المؤوسسسسات
وتوقفت الورشسات التابعة لمجمعاتهم ،نتيجة
وضسعها تحت طائلة المتابعة والتشسخيصض من
أاج--ل رصس--د ح--ج--م ال-ث-غ-رات وت-ح-دي-د م-واط-ن
الفجوات التي تسسلل منها الفسساد بشسكل مذهل،
كاد أان يضسع البÓد برمتها على حافة الهاوية،
لول أان تحّركت القيادة العليا لوقف النهيار
لمسس-اك ب-خ-ي-وط دوال-يب ال-م-ن-ظ-وم-ة
وإاع--ادة ا إ
القتصسادية وتصسحيح مسسارها.
خيارات عديدة تطرح لمعالجة وضسعية وسسائل
لنتاج والنجاز المعنية بالظرف وفقا لمسسار
اإ
ال--ح--ف--اظ ع--ل--ي--ه--ا ك--أادوات وط--ن--ي--ة تسس-ت-وجب
المرافقة القانونية والمناجيريالية من منظور
حماية قدرات وطنية ينبغي تمييزها كأاشسخاصض
لشسخاصض الطبيعية التي تتحمل
معنوية عن ا أ
مسسؤوولية الضسرر الذي تكّبده القتصساد الوطني،
بينما كان ينتظر منهم أان يسساهموا في تنمية
ال-م-وارد وت-ح-ق-ي-ق أارب-اح ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-وط-ن-ية
وضسمان تسسديد القروضض الهائلة التي اسستفادوا
م--ن--ه--ا ع-ن ط-ري-ق ال-ت-م-وي-ل ال-ب-ن-ك-ي ال-ع-م-وم-ي

لÓسستثمار.
للتذكير ،يقدر حجم القروضض البنكية الجارية
ال--ت--ي م--ن--حت ل--ت--م-وي-ل الق-تصس-اد ح-وال-ي 103
مÓ--ي--ي--ر دي--ن--ار م--ن--ه-ا  300م-ل-ي-ار م-خصسصس-ة
لمشساريع المنشسآات القاعدية وقد بلغت حصسة
ال--م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ال-خ-واصض ال-ذي-ن تشس-م-ل-ه-م دائ-رة
مكافحة الفسساد حوالي  400مليار دينار ،ما
يعاجل  4مÓيير دولر ،وهي مبالغ هائلة يجب
Óج-ال ال-ب-ن-ك-ي-ة
أان ي--ت--م اسس--ت--رج--اع--ه-ا وف-ق-ا ل -آ
المحّددة عن طريق تسسديد القروضض ،وهو

لمر الذي ل يبدو ممكنا ،إال إاذا تمّ تأامين
اأ
نشساط إانتاج وانجاز هذه المؤوسسسسات.
ويبرز هنا دور البنوك المعنية بتلك القروضض
ف--ي ال--مسس--اه--م--ة ف--ي ع--م--ل--ي--ة إاع--ادة تشس--غ-ي-ل
ال---م---ؤوسسسس--ات ال--م--ع--ط--ل--ة ح--ال--ي--ا ع--ن ط--ري--ق
ان--خ--راط--ه--ا ف--ي صس--ي--اغ--ة ورق--ة ط-ري-ق ت-ع-ي-د
لهداف
لنتاج لتحقيق ا أ
إادراجها في مسسار ا إ
ال-ت-ع-اق-دي-ة ب-م-ا ي-وف-ر م-داخ-ي-ل م-ال-ي-ة وان-ج-از
مشساريع جارية ،خاصسة تلك المرتبطة بالبنية
التحتية للنمو.

بعد أان فقدت  20باŸائة من قيمتها منذ أافريل

اÛلسس الوطني القتصشادي والجتماعي

أأسسع ـ ـ ـار ألنفـ ـ ـط تقـ ـ ـاوم فـ ـ ـوق  58دولرأ للÈميـ ـ ـل

لخÒة ،غ Òأانه انتعشس ›ددا بدولر واحد
ليام ا أ
تكبّدت أاسشعار النفط خسشائرا غ Òمتوقعة ،حيث بلغت  6دولرات ‘ الÈميل خÓل ا أ
لمريكية والصش ،Úو‘
فقط ،واسشتقر بذلك ‘ حدود  58.40دولر ،أامام اسشتمرار النزاع التجاري الطويل الذي نششب ب Úالوليات اŸتحدة ا أ
لسشواق بات من الصشعب على اÈÿاء التوّقع بأاي مؤوششرات أاو على ما سشوف تسشتقر عليه معادلة
لسشعار ‘ ا أ
ظل التذبذب وعدم اسشتقرار ا أ
لسشعار قد فقدت ما ل يقل عن  20باŸائة من قيمتها منذ ششهر أافريل اŸاضشي.
العرضس والطلب .وكانت ا أ
دعت منتجين آاخرين لبحث مسسأالة التراجع في ال-مشس-ت-رك-ة ل-م-ن-ظ-م-ة أاوبك وال-م-نتجين المسستقلين
لعضساء بالمنظمة ،من المقّرر أان تجتمع في
غير ا أ
لخيرة.
لونة ا أ
أاسسعار الخام في ا آ
لمارات العربية في  12سسبتمبر بهدف
يشس -وب أاف -ق أاسس -ع -ار ال -ن -ف -ط ف -ي ال -وقت ال-ح-ال-ي ي -ذك -ر أان ال -ح -رب ال -ت -ج -اري-ة لزلت ب-ي-ن أام-ري-ك-ا أابو ظبي با إ
ال -ك-ث-ي-رم-ن الضس-ب-اب-ي-ة وال-غ-م-وضض ،بسس-بب صس-ع-وب-ة والصسين ،بل توجد في أاوّج شسراسستها خاصسة بعد ت -ق -ي -ي -م ال -وضس-ع ف-ي سس-وق ال-ن-ف-ط ،وم-راج-ع-ة ك-ل
جل في الوقت الحالي
ت -ح -دي -د ال -ع -وام -ل ال-م-ؤوث-رة ف-ي صس-ع-وده أاو ت-وق-ع إاط Ó-ق ال -رئ -يسض ا أ
لم -ري -ك -ي ل -ت -ه-دي-دات ج-دي-دة التفاصسيل .والغريب المسس ّ
اأ
ليراني،
لسس-ب-اب ال-ت-ي ق-د ت-ج-ع-ل-ه ي-ن-خ-فضض ،ح-يث ب-لغت مفادها أانه سسوف يفرضض المزيد من الرسسومات أانه مازالت تبرم صسفقات لشسراء النفط ا إ
العقود ا آ
لم-ري-ك-ي-ة ال-م-م-ن-وح-ة
لجلة لخام القياسض العالمي برنت  58.40على السسلع الصسينية ل تقل عن نسسبة  10بالمائة ،رغ-م ان-ت-ه-اء السس-ت-ث-ن-اءات ا أ
دولر للبرميل مرتفعة بحوالي  16سسنتا أاو ما يعادل بداية مع مطلع شسهر سسبتمبر المقبل .هذا ما أاثر للزبائن خÓل شسهر الماضسي.
نسس -ب-ة  0.3ب -ال-م-ائ-ة ،م-ق-ارن-ة م-ع سس-ع-ر ال-تسس-وي-ة كثيرا على العملة الصسينية «اليوان» التي تراجعت ،وفي ظّل كل هذه المسستجدات ،فإان العديد من
السس-اب-ق-ة .ف-ي ح-ي-ن سسّ-ج-لت ال-ع-ق-ود ا آ
لج-ل-ة ل-خام وهذا ما فتح الباب على بروز عدة مخاوف من الخبراء يترقبون أان ل يتراجع الطلب على النفط
غرب تكسساسض الوسسيط ا أ
من منطلق أان النفط مازال يعد المصسدر الرئيسض
لمريكي  54 . 33دولرا اشستعال حرب للعمÓت مفتوحة على مصسرعيها.
للبرميل مسسجلة ارتفاعا بحوالي  14سسنتا أاو ما دون شسكّ في آاجال أاسسابيع قليلة يرتقب أان تتحرك ل -ل-ط-اق-ة وال-ن-م-و الق-تصس-ادي ف-ي أام-ري-ك-ا وأاوروب-ا
يعادل نسسبة  0.3بالمائة مقارنة مع سسعر ا إ
لغÓق دول م -ن -ظ -م -ة ال -دول ال -مصس -درة ل -ل-ن-ف-ط «أاوبك» ،وآاسسيا ،وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أاكد بأان
السسابق .وبالموازاة مع ذلك سسجّلت عقود خام بهدف السسير نحو تفعيل ورصسد المزيد من الدعم أاوروبا سسوف تواصسل اسستهÓك ما ل يقل عن 12.6
برنت وخام غرب تكسساسض الوسسيط نسسبة انتعاشض
لج -راءات م -ن شس -أان -ه -ا أان ت -ع -م-ل ع-ل-ى ان-ت-ع-اشض مليون برميل من النفط يوميا مسستقب Óبل لعقود
إ
لسسعار ،من خÓل تحقيق التوازن ما بين العرضض أاخرى مقبلة.
ق- -درت  2ب -ال -م -ائ -ة ب-ع-د ت-ق-اري-ر صس-درت ع-ن أان ا أ
السسعودية ،أاكبر مصسدر للنفط في العالم ،كانت قد وال -ط -لب ،ع -ل -م -ا أان ل -ج -ن -ة ال -م -راق -ب -ة ال -وزاري -ة

فضضيلة بودريشش

القدرة الششرائية ‘ قبضشة اŸضشاربة

لسسـ ـ ـوأق
غ ـ ـ ـÓء فاحـ ـ ـشش أألهـ ـ ـب كـ ـ ـل أ أ

تواجه األسسر الجزائرية المتوسسطة الدخل الكثير من
النفقات بفعل تزامن عيد األضسحى المبارك مع اقتراب
الدخول المدرسسي وقبل ذلك ،كان شسهر رمضسان وعيد
الفطر الفضسيل ،والجدير باإلشسارة أان العديد من هذه
األسس-ر ك-م-ا ه-و م-ع-ل-وم م-ن-خ-رط-ة ضس-م-ن ب-رام-ج سسكنية،
ولديها التزامات لتسسديد أاقسساط مالية أاو قروضض بنكية،
لذا فإان القدرة الشسرائية من الطبيعي أان تتأاثر وتضسطر
العديد من األسسر إالى السستدانة ،أاو التضسحية باقتناء
كبشض العيد وبذلك تحرم الضسائقة المالية أافراد األسسرة
من األضسحية ..فكيف يواجه تراجع القدرة الشسرائية؟..
خاصسة أان عيد األضسحى شسهد غÓء فاحشسا في الخضسر
والفواكه واألضساحي.
ع -كسض ارت -ف -اع أاسس -ع -ار ال -خضس -ر وال -ف -واك -ه عشس-ي-ة ع-ي-د
األضسحى المبارك بشسكل صساروخي وغير مبرر ترسسخ
ال-مضس-ارب-ة واسس-ت-ف-ح-ال-ه-ا ف-ارضس-ة ق-بضس-ة ح-دي-دي-ة ع-لى
مختلف المنتجات التي تعرف إاقبال ،بفعل الطلب الكبير
على الخضسر األسساسسية ،ويتعلق األمر بكل من الخسض
«السسلطة» التي ناهزت سسعرها  200دينار بينما اللفت
قفزت إالى سسقف  250دينار ،والكوسسة بدورها لم يقل
ثمنها عن  150دينار أاما الجزر فوصسل سسعرها إالى 100
دينار ،والعجيب أان سسعر باقة من البقدونسض ارتفع إالى
 50دينارا بدل  20أاو  30دينارا ولم يقل ثمن العنب
والخوخ والموز عن  200دينار وسسعر البطيخ األصسفر 70
دينارا في حين البطيخ األحمر ثمنه  40دينارا ،ويمكن
القول أان ارتفاع األسسعار التهب بشسكل ل يمكن تفسسيره
اقتصساديا بسسبب الحتكار والمضساربة وعكسض ذلك غياب
المراقبة وفشسل نظام الفوترة إالى حد بعيد ،في ظل

ترقب وانتظار المواطن صساحب الدخل المتوسسط .لكن
ل يخفى أان مسسؤوولية المسستهلك كبيرة في كل هذا من
خÓ-ل ضس-رورة ح-رصس-ه ع-ل-ى ع-ق-ل-ن-ة اسس-ت-هÓ-كه وترشسيد
ن-ف-ق-ات-ه وب-ال-ت-ال-ي م-ق-اط-ع-ة ال-م-واد ال-ت-ي ت-ل-هب بطريقة
جنونية في المواسسم واألعياد ،مما يؤودي إالى اسستقرار
السس -وق واخ -ت-ف-اء ت-لك السس-ل-وك-ات ال-مشس-ي-ن-ة ل-ل-ك-ث-ي-ر م-ن
النتهازيين.توجد ميزانية العديد من األسسر في وضسع
صسعب بسسبب اقتراب الدخول المدرسسي والجتماعي،
وفي ظل كثرة األعراسض خÓل شسهر أاوت الحالي ،وهناك
من يلجأا إالى التدّين ليغطي النفقات اإلضسافية بينما
هناك من يتبع إاسستراتجية ادخار مبلغ شسهري طيلة العام
لقتناء األضسحية وهدايا ألفراح األقارب وكذلك اللوازم
ال -دراسس -ي-ة وال-مÓ-بسض وم-ا إال-ى غ-ي-ر ذلك م-ن ح-اج-ي-ات
ضس -روري -ة .وت -خ-ت-ل-ف ال-م-ي-زان-ي-ة ال-ع-ائ-ل-ي-ة ب-حسسب ع-دد
األفراد وأاعمار األطفال ،فهناك بعضض العائÓت تضسحي
ب -ال -ع -ط -ل -ة الصس-ي-ف-ي-ة م-ن أاج-ل ت-غ-ط-ي-ة ن-ف-ق-ات رمضس-ان
ومÓ-بسض ال-ع-ي-د وت-وف-ي-ر ث-م-ن أاضس-ح-ي-ة ال-ع-ي-د وال-دخ-ول
المدرسسي.
بالموازاة مع ذلك فإان المتتبع لنظام المداومة أانها لم
تتجسسد بالشسكل المطلوب والمرتقب ،على خلفية أانه قبل
العيد بحسسب شسهادة العديد من المواطنين سسجل على
مسستوى المخابز واألسسواق الجوارية خلل في التموين
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -م -دن واألح -ي -اء الشس -ع -ب -ي -ة ع -ل-ى وج-ه
الخصسوصض ،وإان كانت عوامل تبرر ذلك ،لكن المداومة لم
تنجح ألنها ل تقتصسر على نشسر البÓغات واإلعÓنات
وإانما متابعتها على أارضض الواقع ألن المسستهلك تعب في
العثور على بعضض المواد األسساسسية على غرار الخبز

من الخيارات المقترحة ضسمن التصسور الخاصض
بوضسع مقاربة واقعية لتلك المؤوسسسسات تطرح
ع--دة ات--ج--اه--ات م--ن ب--ي--ن--ه-ا ت-أام-ي-م ال-وح-دات
والمجمعات وإادماجها في النسسيج المؤوسسسساتي
العمومي ،وهي تجربة ل تبدو مضسمونة الربح
بالنظر للمتاعب التي يواجهها القطاع العام
نفسسه لعدة اعتبارات ،وخيار تعيين متصسرفين
اقتصساديين لديهم الكفاءة واللتزام والمبادرة
ي---خ---ت---ارون م---ن ضس---م---ن ال--ب--ارزي--ن ف--ي ع--ال--م
المناجمنت مع إاشسراك كفاءات من داخل تلك

المؤوسسسسات غير متورطين في جرائم الفسساد.
ضسمن هذا التوجه ينبغي الحتياط من السسقوط
في أاخطاء نتيجة تسسرع أاو ارتجال خاصسة وأان
هناك تجارب سسابقة يجب أان تسستخلصض منها
الدروسض مثل تجربة إاعادة مؤوسسسسة «تونيك»
للورق إالى حظيرة القطاع العام وغيرها من
الوحدات التي ضسربها الفسساد في الصسميم ،ذلك
أان جسسما مريضسا بشسكل كبير يصسعب عÓجه
بمهدئات وقد يتطلّب اللجوء إالى جراحة ثقيلة
تصسل بتر أاعضساء بكاملها.
ف--ي ك--ل ه--ذا ال--ج--دل ت--ب--ق--ى ال--ك--ل--م-ة ال-ق-وي-ة
والحاسسمة في يد البنوك والمجلسض الوطني
لÓ-سس-ت-ث-م-ار ب-اع-ت-ب-ار أان-ه-م ال-ج-ه-ة التي قدمت
المال والتحفيز ،ومن حقها أان تحتفظ بحق
إابداء الرأاي في ملفات تعنيها مباشسرة في نفسض
ال--وقت ال--ذي ي--ن--ظ-ر ف-ي-ه ال-قضس-اء ف-ي م-ل-ف-ات
سس--رق--ة ال--م--ال ال--ع--ام وت--ب--دي-د ال-ث-روات وسس-وء
اسستعمال السسلطة وممارسسة النفوذ في صسفقات
عمومية وبكلمة موجزة ،سسرقة أاموال الشسعب
لشسكال.
الجزائري بمختلف ا أ
ل--ق--د أاظ--ه--رت م--ل--ف--ات ال--فسس--اد م--دى ال--خ-ل-ل
ال--مسس--تشس--ري ف--ي م--ج-م-ع-ات ل-ط-ال-م-ا رّوج ل-ه-ا
أاصسحابها عن سسبق إاصسرار وترصسد صسورة غير
صسحيحة ومخادعة في سسوق اسستثمارية ناشسئة،
فأاعطوا بأاسساليب ميكيافيلية النطباع على أانها
مؤوسسسسات صسلبة وقادرة على المنافسسة ،قبل أان
يسسقط القناع المزيف لتظهر أانها هياكل خاوية
تفتقر لعوامل الصسمود في وجه هزات مالية،
مخّلفة وراءها تهديدات لمناصسب العمل ودخل
ال--ع--م--ال ،ف--ي وقت أاط--ل--ق ف--ي--ه آالف ال--ع--م-ال
نداءات اسستغاثة خشسية السسقوط في البطالة،
وهو التحدي الذي تواجهه الحكومة من خÓل
اعتماد مسسار متكامل ومندمج من شسانه أان
يعيد تصسحيح المعادلة.

والحليب.
الجدير باإلشسارة ،فإان أاسسعار أاضساحي العيد عكسض ما
كان يأامله المسستهلك ،على اعتبار انها لم تتراجع وإانما
عرفت ارتفاعا جنونيا خÓل األيام األخيرة لسسيما اليوم
األخ -ي -ر ،أاخ -ل -طت حسس -اب -ات ال -زب -ون م -ق -ارن-ة ب-ق-درت-ه
الشسرائية المتوسسطة ،التي تأاثرت كثيرا بفعل المضساربة
التي فرضست منطقها ،متحدية قواعد المنافسسة النزيهة
وكذا اإلجراءات القانونية السسارية ،بل وباإلضسافة إالى كل
ذلك لم تراع الجانب األخÓقي في المعامÓت التجارية.
يتطلع المواطن في كل مرة أان تتحرك السسلطات الوصسية
لتضسع حدا لمختلف التجاوزات التي تشسهدها األسسواق،
رغم أان األسسعار حرة ،لكن ينبغي أان تكون رقابة وادنى
ح -د م -ن ال-م-ت-اب-ع-ة ل-ل-مضس-ارب-ي-ن والن-ت-ه-ازي-ي-ن ل-ح-م-اي-ة
ال -مسس -ت -ه -لك وال -ق -درة الشس -رائ -ي-ة ال-ت-ي تضس-ررت ك-ث-ي-را،
وال -م -ل-فت أان ال-ع-دي-د م-ن أاسس-ع-ار ال-خضس-ر وال-ف-واك-ه ف-ي
أاسسعار الجملة كانت جد معقولة ،وتبين أان اللهيب طالها
ف -ي أاسس -واق ال -ت -ج -زئ-ة ،أاي م-ن ي-د ال-فÓ-ح إال-ى األسس-واق
الكبيرة للجملة تكون سسارية بشسكل طبيعي ،فهل سسوق
التجزئة المسسؤوول عن المضساربة والمتسسبب األول عن
ت-ده-ور ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة؟..ل-ك-ن ال-رق-ابة وحدها قادرة
ع -ل -ى اح -ت -واء جشس -ع ب-عضض ال-ت-ج-ار ،وإاع-ادة السس-ت-ق-رار
للسسوق ،غير انه ينبغي فرضض نظام كشسف التاجر عن
األسسعار كتابيا ،حتى يتعرف عليها الزبون.
فضسيلة بودريشض

فضضيلة .ب

هل يسستعيد دوره وتغي ÒألÎكيبة
ألبشسرية ضسرورة
«م-راج-ع-ة م-ع-اي“ Òث-ي-ل اŸن-ظمات والهيئات Ãا
يتوافق مع طبيعة مهام كل طرف بحيث ينبغي
إاح-داث ت-غ-ي Òج-ذري وع-م-ي-ق داخ-ل الÎك-ي-ب-ة
ال -بشش-ري-ة ل-ل-م-ج-لسس Ãا Áن-ح ال-ف-رصس ل-ك-ف-اءات
لداء
ج- -دي -دة Áك -ن -ه -ا أان تسش -اه -م ‘ ت -نشش -ي -ط ا أ
و–ق -ي -ق “ث -ي -ل ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-ب-ن-ي-ة الق-تصش-ادي-ة
والجتماعية ،بعيدا عن أاي احتكار أاو تهميشس»

سضعيد بن عياد

م -ا ه -ي م -ك-ان-ة ال-م-ج-لسض ال-وط-ن-ي الق-تصس-ادي
والجتماعي في المشسهد الموؤسسسساتي الراهن
الذي يمر بتحولت عميقة وفقا للمسسار الجديد
ال -ذي ت -ن -ت -ه -ج -ه ال -بÓ-د ن-ح-و اأف-ق اأك-ث-ر ت-ن-م-ي-ة
وانسسجاما وفعالية لبلوغ اأهداف النمو في ظل
ت-ح-دي-ات م-ح-ل-ي-ة وع-ال-م-ي-ة تسس-ت-وجب حشسد كل
الطاقات وتجنيد جميع الموارد المتاحة لتجاوز
المنعرج؟.
ل -ق -د ك -ان ت -اأسس -يسض ه -ذا الإط -ار ف -ي م -ن -تصس-ف
التسسعينات من اأجل اأن يكون بمثابة اأداة تسسمح
ل-لسس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة باإشسراف الحكومة بتقييم
م- -دى الأداء وتشس- -خ- -يصض الخ- -ت Ó-لت وضس -ب -ط
الموؤشسرات باأكبر حد من الدقة والموضسوعية
خاصسة في مجال الأرقام والإحصسائيات وتقييم
السس-ي-اسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ف-ي م-خ-ت-لف ذات الصسلة
بالتنمية القتصسادية والجتماعية من اأجل رسسم
خ -ي -ارات ذات ج -دوى وت-ت-ط-اب-ق م-ع ال-واق-ع م-ن
ح -يث السس -ت -ج -اب -ة ل -ل -ت -ط-ل-ع-ات واإشس-راك ك-اف-ة
الطاقات في تجسسيدها.
ك -ان ال -ره-ان ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع ال-ت-م-ث-ي-ل داخ-ل ه-ذا
ال -م -ج -لسض ل -يشس -م -ل م -خ -ت -ال ال -ف-ئ-ات ال-م-ه-ن-ي-ة
والجتماعية والتنظيمات النقابية اإلى جانب ثلة
من الخبراء وممثلين عن الهيئات والموؤسسسسات
المعنية بالتنمية في اأن يتم الوصسول اإلى صسياغة
روؤية نقدية للسسياسسات العمومية المنتهجة ،بما
ف -ي ذلك م -م -ارسس -ة ال -ن -ق -د ل -ع -م -ل ال-ح-ك-وم-ات
المتعاقبة من خÓل معطيات واأرقام وموؤشسرات
ل م -ج -ال ف -ه -ا لأي اإي -دي -ول -وج-ي-ا .وت-م ب-ال-ف-ع-ل
ممارسسة هذا الدور في السسنوات الأولى لميÓد
المجلسض الذي تولى مهامه بكل اسستقÓلية اإلى
درج -ة ان -ه وج -ه ف -ي ت -لك السس -ن -وات م -ن خÓ-ل
تقاريره ونقاشساته انتقادات حادة بلغت درجة
اأزعجت بعضض روؤسساء حكومات تلك المرحلة،
خ- -اصس- -ة ف- -ي م- -ج- -ال دق- -ة الأرق -ام وشس -ف -اف -ي -ة
الإحصسائيات.
غير اأن هذه الهيئة سسرعان ما دخلت مع نهاية
التسسعينات مرحلة اأضسفت عليها بعضض الخمول
مقارنة بسسنوات النطÓقة الأولى ،حيث لوحظ
تراجع في الأداء وانكماشض في الحضسور ،ماعدا
م -رح -ل -ة ي -م -ك -ن تسس -ج -ي -ل-ه-ا ب-م-ن-اسس-ب-ة اإشس-راك
المجلسض الوطني القتصسادي والجتماعي في

اإطÓق مسسار للنقاشض حول دور المجتمع المدني
ف-ي ت-نشس-ي-ط ح-رك-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ،ل-ك-نه سسرعان ما
تع ّ
طل لتضسيع فرصسة ثمينة تسسمح لهذا الفضساء
بالمبادرة وممارسسة الدور المنوط به حتى وان
ك -ان ي -ث -ي -ر اإزع -اج -ا لأط -راف ت-خشس-ى م-واج-ه-ة
ال -ن -ق -د ،ف -ي م -رح -ل -ة ه -ي اأح-وج اإل-ي-ه ل-تسس-دي-د
ال- -ت- -وج- -ه- -ات وت- -ق- -ل- -يصض ه- -امشض ال -خ -ط -اأ ف -ي
الخيارات.
غير اأن ما يعتري المجلسض حاليا ويثير حوله
جدل في الأوسساط المعنية بنشساطه والقريبة
م -ن م-ح-ي-ط-ه ع-دم ت-ع-ي-ي-ن رئ-يسض ج-دي-د ي-ت-ول-ى
م -ق -ال-ي-د اإدارت-ه ضس-م-ن ال-ت-وج-ه ال-ح-ال-ي ل-ي-ك-ون
اأرضسية نقاشض مفتوح تسساهم في تنمية التحاليل
وت-وسس-ي-ع دائ-رة ال-تشس-خ-يصض وت-ق-دي-م ال-تصس-ورات
لمعالجة مسسائل تعترضض مسسار التنمية الشساملة،
خاصسة في المسستوى المحلي حيث ينتظر اأن
يكون للجماعات المحلية وكافة شسركائها الدور
الأول ف- -ي اإع- -ادة ت- -ح- -ريك ع- -ج- -ل- -ة ال- -ت -ن -م -ي -ة
ال -م -نسس -ج -م -ة م -ع ال -خصس -وصس -ي -ات الق-تصس-ادي-ة
المحلة والمندمجة في اإطار برامج وطنية مرنة
وذات اأهداف تسستند لموؤشسرات الواقع.
ي- -ق -تضس -ي اسس -ت -رج -اع م -ث -ل ه -ذا ال -دور ،اإذا م -ا
صس-م-مت السس-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ع-ل-ى ت-ف-عيله مجددا
وفقا لمعايير ل مجال فيها لإعادة بعث هيئة
ت -ق -وم ب-دور شس-ك-ل-ي اأو ث-ان-وي ،اأن ي-ت-م تصس-ح-ي-ح
م -ع -ادل -ة ال -ت-م-ث-ي-ل ل-يشس-م-ل اأوسس-ع ن-ط-اق م-م-ك-ن
ل -ف -ع -ال -ي -ات ال -م -ج -ت -م -ع ال -ت -ي ت-ع-ن-ى ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
الق -تصس -ادي -ة والج -ت -م -اع-ي-ة ب-ك-اف-ة تشسّ-ع -ب-ات-ه-ا
وامتداداتها في دواليب المنظومة القتصسادية
والج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-ح-يث ي-م-ك-ن اإع-ادة بناء تركيبة
فعالة ،ولها ما تقدمه من اأفكار وروؤى وتحاليل
فيها من الجراأة ما يعطي للمجلسض دورا ملموسسا
يحتاج اإليه المشسهد الراهن لمرافقة السسلطات
العمومية في خوضض غمار التنمية.
ف -ي ه-ذا الإط-ار م-ن ال-م-ف-ي-د م-راج-ع-ة م-ع-اي-ي-ر
تمثيل المنظمات والهيئات بما يتوافق مع طبيعة
م -ه -ام ك -ل ط -رف ب-ح-يث ي-ن-ب-غ-ي اإح-داث ت-غ-ي-ي-ر
جذري وعميق داخل التركيبة البشسرية للمجلسض
بما يمنح الفرصض لكفاءات جديدة يمكنها اأن
تسساهم في تنشسيط الأداء وتحقيق تمثيل حقيقي
للبنية القتصسادية والجتماعية بعيدا عن اأي
احتكار اأو تهميشض اأو اأبوية ،في مرحلة لم يعد
ف -ي -ه -ا م -ج -ال ل -ل -ت -رّد د ف-ي اإح-داث ق-ط-ي-ع-ة م-ع
ذهنيات وممارسسات اأصسبحت من الماضسي من
اأج-ل ت-ح-ري-ر م-وؤسسسس-ات وه-ي-ئ-ات وم-راف-ق حان
الوقت لأن تضسخ فيها دماء جديدة تعطيها نفسسا
مطلوبا في ظل السسعي الحثيث لبناء التحول
القتصسادي والجتماعي على اأسسسض :المبادرة،
ال-م-ن-افسس-ة ال-ن-زي-ه-ة وال-ذك-اء الإنسس-ان-ي والأك-ث-ر
اأهمية حوكمة اإدارة الشساأن العام.
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عندما تتحّول الششواطئ إا ¤فضشاء Ÿبارات ‘ كرة القدم الرملية
الشصرطة – ّسصسس بالوقاية من إارهاب الطرق ‘ صصيف ب Óحوادث

‘ إاط - -ار نشص - -اط - -ه - -ا ح - -طت
م- - - - -ؤوخ- - - - -را ال - - - -رح - - - -ال
بشص- - -واط- - -ىء ولي - -ة عÚ
“وشص -نت ول -ل-م-رة ال-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى
لخÒة÷ ،ن- -ة
ال- -ت- -وا‹ خÓ- -ل  3أاشص- -ه- -ر ا أ
سصياحية وزارية تفتيشصية موفدة من طرف وزارة
ال-داخ-ل-ي-ة و÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-مرانية من أاجل الوقوف
ع- -ل- -ى م- -دى سصÒورة ظ -روف وراح -ة اŸواط -ن Úخ Ó-ل م -وسص -م الصص -ط -ي -اف ،2019
وكشصفت مصصادر مطلعة لـ»الشصعب» ،أان هذه اللجنة جاءت تنفيذا للتعليمات الواردة عن
وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ،لسص-ي-م-ا م-ا ت-عّ-ل-ق م-ن-ه-ا احÎام م-ب-دأا «›ان-ي-ة الشصواطئ و‡ارسصة النشصاطات
اÿدماتية والتجارية وفق دف Îشصروط واضصح.
ع“ Úوشصنت :بكاي عمر
وبحسسب مصسادر «الشسعب» ،فإان اللجنة –رصش
ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة ب-دق-ة م-دى ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-مات
اÿاصسة بالسسهر على أامن اŸصسطاف ÚعÈ
ﬂت- -ل- -ف الشس- -واط- -ئ اÙروسس -ة واŸرخصس -ة
ل-لسس-ب-اح-ة وال-ب-ال-غ ع-دده-ا شس-اط-ئ-ا 18مرخصسا
للسسباحة ،من أاصسل  25شساطئا تتواجد على
طول  80كلم على السساحل.
وت -واصس -لت ÷ن -ة ال -ت -ف-ت-يشش ك-ذلك م-ع ج-م-وع
اŸصس -ط -اف Úوأاشس -رك -ت -ه -م ‘ ع -م -ل -ي-ة ا◊وار
وتقييم موسسم اإلصسطياف وتسسجيل النقائصش
م -ع الÎك -ي -ز ع -ل -ى ن-ظ-اف-ة اÙي-ط وŒسس-ي-د
ب -رن -ام -ج ث -ري يشس -م -ل ال -نشس-اط-ات ال-ري-اضس-ي-ة
والثقافية.

حمÓت تنظيف بششاطئ بني صشاف

الوافدين على هذه اŸنطقة السسياحية بامتياز
التي تزخر بشساطئ خÓب وكذا Ãيناء للصسيد
البحري يضسّم ‘ جعبته اŸئات من من بواخر
وقوارب الصسيد ويتم بيع وشسراء ﬂتلف أانواع
األسسماك.

العدد
18021

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

نشصاطات صصيفية ترصصدها بع“ Úوشصنت «الشصعب»

يحدث هذا ‘ وقت بادرت فيه ،بادرت مصسالح
دائرة بني صساف بإاطÓق حملة تنظيف واسسعة
م ّسست ﬂتلف واÛمعات السسكنية والشساطئ،
حيث لقيت هذه اŸبادرة إارتياحا وŒاوبا كبÒا
م - -ن ط - -رف م - -واط - -ن- -ي
اŸدي-ن-ة واŸصس-ط-افÚ
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مقابÓت ‘ كرة القدم وأانششطة
ثقافية لتÓميذ أادرار والنعامة

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ن -ظ -مت م -دي -ري -ة الشس-ب-اب
وال- -ري- -اضس- -ة و‘ إاط- -ار م- -وسس- -م الصس -ط -ي -اف
 ،2019ع-ل-ى

مسس -ت -وى شس -اط -ئ ال -ب -ئ -ر ب -ب-ن-ي صس-اف نشس-اط-ا
ري -اضس -ي-ا ‘ ك-رة ال-ق-دم الشس-اط-ئ-ي-ة م-ن ط-رف
اŸل-ح-ق ال-ب-ل-دي ل-ل-ري-اضس-ة ل-ب-ل-دي-ة ب-ني صساف
Ãشساركة مدرسسة كرة القدم باŸدينة وتÓميذ
م-ن ولي-ت-ي أادرار وال-ن-ع-ام-ة ال-ت-اب-ع-ي Úللمخيم
الصس -ي -ف -ي بشس -اط -ئ ال -ب-ئ-ر ب-ب-ن-ى صس-اف ،ح-يث
شسارك ‘ هذه التظاهرة حوا‹  30منافسسا
وجرت ‘ ظروف جد حسسنة.
غ Òب -ع -ي -د ع -ن ه-ذا ال-نشس-اط ،ت-ق-وم م-دي-ري-ة
األمن الولئي لع“ Úوشسنت وعلى غرار أامن
دوائ- -ر ول- -ه- -اصس- -ة واŸال -ح وح -م -ام ب -وح -ج -ر،
ب -ح -م Ó-ت –سس -يسس-ي-ة ت-وع-وي-ة ل-ف-ائ-دة سس-واق
اŸرك -ب -ات ل-ل-حّ-د م-ن ح-وادث اŸرور ،خ-اصس-ة
خ Ó-ل األف -راح وم -واكب األع -راسش م -ع ت-وزي-ع
مطويات تتضسمن نصسائح
وإارشسادات ،حيث لقيت هذه اŸبادرة ارتياحا
ك- -بÒا ل -دى اŸواط -نŸ Úا ت -ق -دم -ه الشس -رط -ة
◊م -اي -ة األشس-خ-اصش واŸم-ت-ل-ك-ات وع Èإات-ب-اع
نصسيحة ما قد Œنبه اŸوت اÙقق.
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وجهة نظر

كششم ÒوفلسشطÚ
و’دةٌ مششّوهة
وتصشفية متوّقعة

اŸدينة الششبيهة
بـالـ«كولورادو»
اŸنسشية
يقال إان مدينة غو‘ التي تقع شسرقي ا÷زائر،
شسبيهة Ãدينة «كولورادو» األمريكية ،لكن زائر هذه
اŸدينة يكتشسف أانها شسبيهة نفسسها ،وقد ل يحتاج
إا ¤ث-ق-اف-ة سس-ي-اح-ي-ة ع-ن ب-ق-ي-ة م-دن ال-ع-ا ⁄ح-ي-ن-ما
يدخلها ،حتى يجد نفسسه ‘ زمن مغاير “اما عن
الزمن الذي جاء منه.
إانها مدينة «غو‘» ،التي أابدع اÿالق ‘ تصسويرها،
واŸكان الذي ل يحتاج إا ¤مبالغة ‘ وصسفه ،فعلى
أارضس -ه -ا ت -زاوج ل -ون ال -رم -ال ال -ذه -ب -ي -ة م-ع خضس-رة
الطبيعة ،وامتزجت ‘ سسمائها لفحات الصسحراء
ال-ق-اسس-ي-ة ب-ه-واء ا÷ب-ال اŸن-عشش ،ف-أاع-طت مشس-ه-دا
ف -ري -دا م -ن ن -وع -ه ،اسس -ت -ح -ق أان تصس -ن -ف -ه م-ن-ظ-م-ة
اليونسسكو ضسمن قائمة اŸواقع التاريخية والطبيعية
العاŸية.
تقع مدينة غو‘ على بعد حوا‹  600كلم جنوب
شسرق ا÷زائر العاصسمة ،وهي تابعة لبلدية «غسسÒة»
بعاصسمة األوراسش «باتنة» ،ول يفصسلها عن بوابة
الصسحراء «بسسكرة» إال جبل «أاحمر خدو» الشسهÒ
إابان الثورة التحريرية ،حيث تقع غو‘ فوق تلة على
ارتفاع  500م Îوترتفع عن سسطح البحر بـ  1200م.
اختلفت الروايات حول أاصسل تسسمية هذه اŸدينة
اŸعروفة اليوم بغو‘ ،فمنها من تقول إان كلمة
«غ -و‘» ت -ع -ن -ي ب -األم -ازي -غ -ي -ة «أاُث ـف ـل-وسش» أاو «ب-ن-ي
األهلة» نسسبة إا ¤األخاديد التي حفرتها العوامل

الطبيعية باŸكان ،وتشسبه األهلة ‘ شسكلها.
ومنها من ذكرت أان السسكان األصسلي Úلهذه اŸنطقة
«الÈبرية الشساوية» كانوا يسسمونها «الفلوسش» نسسبة
إاﬁ ¤ت -وى ف -اك -ه-ة ا÷وز ،ك-م-ا ك-ان ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا
ﬁليا.
لكن رواية أاخرى لبعضش سسكان هذه اŸدينة تقول إان
«فلوسش» السسم األصسلي للمدينة يعود إا ¤اسسم عائلة
تدعى «فلوسسي» إاحدى العائÓت التي شسيدت غو‘،
لكن األكيد وسسط كل هذه الروايات أان التسسمية
ا◊الية تعود للفرنسسي.Ú
وت -ع -ت Èشس -رف -ات غ -و‘ م-ن أاه-م اŸن-اط-ق األث-ري-ة
والطبيعية ‘ شسرقي ا÷زائر ،حيث “تد سسÓسسل
صسخرية متموجة ترتفع من أاسسفل الوادي بعلو 60
مÎا ،وما زاد سسحر هذه اŸنطقة هي األخاديد
والبيوت الطينية وا◊جرية التي تشسكل ›موعة من
القرى اŸتناثرة على جنبات الوادي األبيضش أاو كما
يسس -م -ى ب -األم -ازي -غ-ي-ة «أاو إاغ-زر أامÓ-ل» ،وه-ي سست
قرى :هيتشسلط ،آاثيحي ،آاثمنصسور ،آاثميمون ،آاثفا—،

آاثورياشش ،أاما جبالها التي تتكون من صسخور رسسوبية
متحولة ،فهي شسبيهة بجبال «روكي وجراند كانيون»
‘ الوليات اŸتحدة.
و‘ العهد السستعماري اسستغلت فرنسسا اŸكانŸ ،ا
فيه من جمال طبيعي جذاب ،حيث بنت فيه إاقامة
ل -ل -ف -ن -ان Úواألث -ري -اء ال -ذي-ن ك-ان-وا ي-قصس-دون غ-و‘
لÓسستلهام من مناظرها.
أاما بيوتها اŸعلقة التي شسكلت قبل قرون أاو البيوت
«شسبه الكهفية» اŸبنية من ا◊جارة البيضساء والطÚ
وجذوع النخيل ،فتطل على سسفح الوادي كالشسرفات،
وم -ن ه-ن-ا ج-اءت تسس-م-ي-ت-ه-ا «بشس-رف-ات غ-و‘» ،ك-م-ا
يعتقد أان ملكة الÈبر «الكاهنة» هي من شسّيدت تلك
البيوت ليحتمي بها جيشسها عند ا◊اجة ،إاذ تأاخذ
شسكل اŸغارات ‘ جبل صسخري شساهق وترتفع عن
األرضش بأاربع ÚمÎا ،كما أان هذه البيوت ا◊جرية
القدÁة اŸنحوتة ‘ الصسخر اŸرتفع على ضسفتي
الوادي األبيضش ،شسكلت شسرفات رائعة تطل على
أاسسفل الوادي.

يوجد Ãدينة غو‘ أايضسا ،بنايات تشسبه اŸسساجد ‘
هندسستها وارتفاعها ،والداخل إاليها يجد أانها عبارة
عن متاهات ،حيث كانت عبارة عن مدارسش قرآانية
وك -ت -ات -يب ،وف -ي -ه-ا أايضس-ا ب-ي-وت ﬂصسصس-ة ل-ل-رح-ال-ة
والضسيوف الذين ينزلون باŸدينة ،أاما سسقوف هذه
البنايات العتيقة التي يعود تاريخها إا ¤قرون مضست،
فهي مصسنوعة من أاوراق النخيل اليابسش واŸرفوعة
على جذوع النخيل القاسسية.
ه-ي م-ع-روف-ة أايضس-ا Ãف-ارق-ة م-ن-اخ-ي-ة “ي-زه-ا ع-ن
باقي مناطق ا÷زائر ،فنظرا Ÿوقعها اŸتمركز بÚ
الصسحراء والتل وطبيعتها ا÷يولوجية اŸتفردة ،فإان
ه- -ذه اŸن- -ط -ق -ة ت -ن -ت -ج ث -م -ار اŸن -اخ اŸت -وسس -ط -ي
ك -ا◊مضس -ي -ات ،وث-م-ار اŸن-اخ الصس-ح-راوي ك-ال-ت-م-ر،
حيث تنبت حدائق النخيل أاسسفل األخدود العميق،
كما تشستهر بنوع خاصش من التمر يسسمى «بوزرور»،
وهو نوع أاقل جودة من «دقلة نور» التي تشستهر بها
ا÷زائر.

لضصحى..
تزامنا مع أايام عيد ا أ

لرضض من السشماء
همرات الششهب تسشقط على ا أ
سصهام ّŸاعة تتهاطل Áكن مشصاهدتها دون منظار ول تلسصكوب

الشصعب -يعيشش الفلكيون وهواة السسهر
لي Óعلى ضسوء النجوم ،خاصسة ‘ هذه
ال -ل -ي -ا‹ ال -ت -ي ت -ت-زام-ن وع-ي-د األضس-ح-ى
اŸبارك من شسهر أاوت ا÷اري للتمتع
Ãشس- - -اه- - -دة ه- - -م - -رات الÈسس - -ي - -ي - -د أاو
الÈشساويات (  ) Perséidesوه -ي
شس- -هب ت- -ت- -ه- -اوى ع- -ل- -ي- -ن- -ا م- -ن السس -م -اء
بالعشسرات كسسهام خاطفة وŸاعة .هذا
ما اكدة جمال فهيسش ،رئيسش ا÷معية
العلمية الفلكية البوزجا ÊباŸدية وعضسو
ال–اد العربي لعلوم الفضساء والفلك ‘
بيان تسسلمت «الشسعب» ،نسسخة منه.
وقال فهيسش ،إان هذه الظاهرة الفلكية
التي –دث هذه األيام Áكن مشساهدتها
بدون ا◊اجة إا ¤منظار أاو تلسسكوب،
ي-ك-ف-ي-ن-ا Ÿت-اب-ع-ة ه-ذا اŸشسهد السسماوي
الرائـع التحلي بدقـة اإلنتباه واÓŸحظة
بالع ÚاÛـردة وبكث Òمن الصسـ Èمع
إاختيار موقع رصسد مناسسب يسستحسسن أان
يكون بعـيدا عن األضسـواء الكاشسفة مع
اإلسس- -ت- -ل- -ق- -اء ع- -ل- -ى ال- -ظ- -هـر أاو أاري- -ك- -ة
ب -ح -رط -وي -ل -ة م -ع ال-ت-وج-ه ن-ح-و الشس-م-ال
الشسرقي.
يحدث أان ينهمر عدد كب Òمن الشسهب
‘ ا÷و ،وقد يسستمر ذلك فÎة تطول أاو
تقصسر ،ويقدر عدد ما يتهاوى منها بأاكÌ
من  4أالف شسهاب ‘ السساعة الواحدة،
وقبل أان يعرف الناسش سسر حدوث تلك
الهمرات ،فإان رعبا شسديدا كان يسسيطر
عليهم إاذ كانوا يظنون بأان ‚وم السسماء
ت- -ن- -قضش ب- -إاŒاه األرضش ،وب- -ع- -د دراسس -ة
العلماء لهذه الظاهرة ،تب Úأانها ناŒة
ع- -ن ب- -ل -وغ األرضش ع -ل -ى م -داره -ا ح -ول
الشس- -مسش م- -ن -ط -ق -ة ت -خ -ل -ى ف -ي -ه -ا أاح -د
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اŸذنبات عن جزء من مركبات ذيله التي
ت- -ت- -أال- -ف م -ن أاج -رام صس -غÒة هشس -ة ،وأان
دخ -ول ت -لك األج -رام ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ج-و
األرضش ه- -و ال- -ذي يسس- -بب ح -دوث ت -لك
الهمرات.
هناك همـرات تتكّرر أاك Ìمن مرة ‘
العام الواحد ،وسسببها إانتهاء حياة أاحد
اŸذنبات وإانتشسار مركباته من األجـرام
الصس- -غÒة ع- -ل- -ى عـدة م -واق -ع م -ن م -دار
األرضش‡ ،ا يؤودي إا ¤حدوث همرة من
الشسهب كلما بلغت األرضش على مدارها
موقعا من تلك اŸواقع.
وقد أاسستطاع العلماء بعد عناء كب Òمن
البحث واŸراقبة ،أان يحّددوا الفÎات
ال -ت-ي ت-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا األرضش م-ع ﬂل-ف-ات
اŸذنبات ‘ فصسلي الربيع والصسيف ثم
‘ فصسلي اÿريف والشستاء ،وأاعطوا لكل

موعد حدوث همرة من تلك الهمـرات
أاسسم اŸذنب الذي تكون ﬂلفاته سسببا
‘ حدوثها أاو اسسم الكوكبة النجمية التي
تبدو قادمة منها.
(ا÷دول Áث- - - -ل أاشص - - -ه - - -ر أاسص - - -راب
الشصهب)
تاريخ اŸشساهدة
إاسسم الهمرة
العـدد
‘ السساعة
مركز الظهور
 3 – 2جانفي
كوادرانتيد Quadrantides
 07إا 40 ¤بالقرب من كوكبة الراعي
 21أافريل
لÒيد Lyrides
08

بالقرب من كوكبة هرقل
 06ماي
الدلويات Aquarides
06
بالقرب من الدلـو
 12أاوت
برشساويات Perséides
70ا90 ¤
بالقرب من فرسساوسش
 20أاكتوبر
ا÷باريات Orionides
 20بالقرب من ا÷بار
 15نوفمÈ
األسسديات Lionides
 20بالقرب من األسسد
 10 –12ديسسمÈ
التوأاميات Geminides

من  16إا 50 ¤بالقرب من التوأام
ماهي الشصهب؟
معظـم الشسهب يتأالف من أاجرام صسلبة
صسغÒة ا◊جم بعضسها ذات تركيب معدÊ
ي -غ -لب ع -ل -ي -ه ا◊دي -د ،وب -عضس -ه-ا األخ-ر
صسخري معد ،Êوكلها ناŒة عن فتات
الكويكبات والنيازك.
ويÎواح حجم الشسهاب ب 0.5 Úسسم وبÚ
عدة سسنتمرات ،ول يدعى ذلك ا÷رم
شسهابا إال بعد أان يدخـل الغÓف الغـازي
األرضس-ي وي-حÎق ف-ي-ه ب-ال-ك-ام-ل ،سس-اح-با
وراءه خطا من النور الوهاج وﬂلفا بعده
‘ ا÷و رمادا دقيقا بعضسه يهبط ببطء
نحو سسطح األرضش ،وبعضسه يضسل معلقا
ل -فÎة ‘ ال -فضسـاء م -ع ب -ق -ي -ة ا÷زي -ئ-ات
ال -دق-ي-ق-ة السس-اب-ح-ة ف-ي-ه ،ث-م ل ي-ل-بث أان
يهبط هو اآلخر إا ¤سسطح األرضش كغبـار
دقيق أاو مع قطرات اŸطر مؤولفا النوى
الدقيقة التي يتكاثف حولها بخار اŸاء
‘ ا÷و ليتحّول إا ¤قطرات .
ويدوم شسريط النـور الذي يÎكه الشسهاب
خ -ل -ف -ه م -دة ث -ان -ي -ة أاو ع-دة ث-وان ،وذلك
حسسب ح- -ج- -م الشس- -ه -اب وم -دى صس Ó-ب -ة
جرمه وتسسارعه.
يسستطيع اإلنسسـان الذي يراقـب السسماء
لي Óباسستمرار أان يشساهد حوا‹ خمسش
شس- -هب ‘ السس- -اع- -ة ال- -واح- -دة ‘ أاج -واء
اŸدن ،حيث Áنع إانعكاسش أانوارها ‘
الهواء من رؤوية الشسهب سسريعة الحÎاق،
أاما اŸراقب القائـم ‘ منطقة يسسودها
الظÓم فيمكن أان يرى من الشسهب أاكÌ
بكث‡ Òا يراه سساكـن اŸدينة ،علما بـأان
ع -دد الشس -هـب ال -ت -ي ت -دخ -ل ج -و األرضش
سسنويا ل يقل عـن  20مليون شسهاب.

لسصÓ-م-ي-ة
لم-ة ال-ع-رب-ي-ة وا إ
إان -ه -م -ا ج -رح -ا ا أ
اŸف -ت -وح ،ودم -ه-م-ا ال-ن-ازف م-ن-ذ أامٍ-د ،وأاŸه-م-ا
اŸسص -ت -م-ر م-ن-ذ ع-ق-وٍد ،ووج-ع-ه-م-ا ال-دائ-م م-ن
لسصÓمية بهما ‘
لمة ا إ
سصن ،Úفقد نكبت ا أ
وقتٍ واح ٍ- -د ،واب - -ت - -ل - -يت ب - -ه - -م - -ا ‘ ظ- -روٍف
متشصابه ٍ
ة ومÓبسصاٍت واحدٍة ،فقد صصنعتهما
دولة السصتعمار الكÈى ‘ العا ⁄بريطانيا،
لسص Ó-م -ي -ة ُدsم ً-ا‘ Ó
Óم- -ة ا إ
وخ- -ل- -ق- -ت- -ه- -م- -ا ل - -أ
خ- -اصص- -رت- -ه -ا ،وغصص ً-ة ‘ ق -ل -ب -ه -ا ،وشص -وك ً-ة ‘
حلقها.
ت- -ع ّ-م -دت ب -ري -ط -ان -ي -ا ب -خ -بٍث شس -دي ٍ-د أال تÎك
لسس Ó-م -ي -ة إال ب-ع-د أان ت-ف-ج-ره-ا
مسس -ت -ع -م -رات -ه -ا ا إ
لل-غ-ام ،وتÎك ف-ي-ه-ا
ب -ال -ب-ارود ،وت-زرع ‘ أارضس-ه-ا ا أ
م-ن-اط-ق م-ت-وت-رة ،وأاق-ال-ي-م م-ت-نازعًا عليها وﬂتلفًا
فيها ،فأاسسسست فيها مناخات توترٍ وأاجواء حروٍب ل
ت-ن-ت-ه-ي ،وت-دخ-لت ب-ق-وٍة ‘ ت-غ-ي Òم-ع-اŸه-ا وتبديل
سسكانها وطمسش هويتها ،وسسهلت جلب غرباء إاليها بقلم د .مصصطفى يوسصف اللداوي
كاتب وباحث فلسصطيني
لصسليÚ
ل-يسس-ت-وط-ن-وا ف-ي-ه-ا ،وي-ح-ت-ل-وا أارضش سسكانها ا أ
لصسليÚ
وأاهلها التاريخي ،Úوسسلمتهم سسÓحها وفتحت لهم معسسكراتها ،ليكونوا ضسد السسكان ا أ
للمنطقت ،Úوينتصسروا عليهم بالقوة العسسكرية والقدرات اŸادية.
إانها فلسسط Úالعزيزة وكشسم Òا◊بيبة ،اللتان ولدتا ‘ عامٍ واحٍد تقريباً ،إاذ صسدر بحقهما
برعاية بريطانيا السستعمارية قراراتُ تقسسيمٍ ‘ العام  ،1947بدأا بقرار تشسكيل إاقليم كشسمÒ
للف من
وانتزاعه من ﬁيطه وعمقه اŸسسلم ‘ باكسستان ،بعد حرٍب مهولٍة شسرد فيها مئات ا آ
لك Èسسلطتها ،ومارسست فيه قمعها وعنفها ،بل اسستخدمت
سسكانها ،وفرضست الهند ‘ قسسمها ا أ
ضسدهم القوة اŸفرطة والعقاب ا÷ماعي ،إاذ ضسيقت على سسكانها اŸسسلم Úوحرمتهم من
توحيد أارضسهم ،وتواصسل أاهلهم ،وتبادل الزيارات فيما بينهم ،وعمدت إا ¤اسستهداف أابنائها
بالقتل أاو العتقال والتعذيب الشسديد ،وما زالت “ارسش سسياسستها اŸتطرفة ضسدهم ،وتزيد
أاحقاد الهندوسش عليهم ،وتشسجعهم على الفتك بهم والقضساء عليهم.
واسس-ت-ك-م-لت ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ؤوام-رت-ه-ا اÿب-ي-ث-ة وﬂط-ط-ه-ا الشس-ي-ط-ا ÊاŸري-د ،ب-ت-مك Úاليهود ‘
فلسسط ،Úوتسسهيل هجرتهم إاليها ،وزودتهم بالسسÓح والقدرات اŸادية ،وفتحت لهم معسسكراتها
التدريبية ،وحمت مسستوطناتهم ا÷ديدة وŒمعاتهم السسكانية ،ثم قامت تسسهيل تاأسسيسش كياٍن
صس -ه -ي -و Êل -ه -م ‘ ف -لسس-ط ،Úب-ع-د ح-رٍب دم-ويٍ-ة و›ازر م-ه-ول-ة ،تسس-ب-بت ‘ تشس-ري-د سس-ك-ان-ه-ا
وإاخراجهم من أارضسهم وديارهم ،وما زالت «إاسسرائيل» ماضسية ‘ سسياسستها ،ومصسرة على
أاهدافها ،ولو كان فيها تهج Òشسعبٍ بأاكمله ،وحرمانه من حقه ‘ العيشش وا◊ياة الكرÁة،
وحقه ‘ أان تكون له دولة ووطن.
اليوم كشسم Òوفلسسط Úيواجهان نفسش اŸصس ،Òويتعرضسان إا ¤ذات اÙنة ،ويخوضسان معاً
معركة تقرير اŸصس Òوا◊فاظ على الهوية ،وكأانه قدرهما البئيسش وحظهما التعيسش ،أان يخلقا
‘ عامٍ واحٍد ،على أايدي عدٍو واحدٍ ،وأان يتم التآامر عليهما لشسطبهما وتصسفيتهما ‘ وق ٍ
ت واحدٍ
تقريبًا ،إاذ أان اŸؤوامرات العلنية واÿفية –دق بهما ،وتهدف إا ¤تصسفيتهما والقضساء عليهما،
لمريكية ،أان أاحداً لن يقوى على
بعد أان اطمأانت الهند والكيان ومعهما الوليات اŸتحدة ا أ
الوقوف ضسدهم ،أاو العÎاضش عليهم ،فالعرب واŸسسلمون منقسسمون ومتفرقون ،ومشستتون
ومشسرذمون ،ول حول لهم ول قوة ،ول قدرة عندهم على تهديد العدو أاو صسده ومنعه.
فقد أاصسدر رئيسش الوزراء الهندي قراراً بإالغاء اتفاقيات وتفاهمات العام “ ،1947هيداً لضسم
إاقليم كشسم Òكليًا إا ¤الهند ،والقضساء على حلم وحدة شسطريها واجتماع أاهلها ،وشسطب هويتها
لسسÓمية ،وتشستيت من بقي من سسكانها ‘ عموم الهند ،وقد انتشسر فيها على الفور عشسرات
اإ
آالف ا÷نود الهنود ،اسستعداداً لصسد أاي حراك شسعبي ،ومواجهةِ أاي عمل عسسكري من سسكان
لسسÓمية من القيام بأاي عمل مسسلح ،أاو تهديد اتفاقيات
شسطر كشسم ،ÒوŸنع دولة الباكسستان ا إ
لخضسر ‡ن زرع هذه الفتنة ،وغرسش هذا
السسلم اŸوقعة ب Úالبلدين ،وكأانه قد أاخذ الضسوء ا أ
ل◊اق الرسسمي
اÿنجر ‘ صسدر اŸسسلم ،Úليباشسر عملياً ‘ إاجراءات الضسم وخطوات ا إ
بالدولة ،وبسسط السسيادة الهندية عليها.
لمريكي جاريد كوشسن Òومسساعدوه ب Úعواصسم
و‘ الوقت نفسسه ينشسط صسهر الرئيسش ا أ
لمريكية ،التي تسستهدف القضسية
اŸنطقة العربية والكيان الصسهيو ،Êلتمرير صسفقة القرن ا أ
الفلسسطينية كلها ،وتخطّط لتصسفيتها وتفكيك عقدها ،وإازالة العقبات التي تعÎضش شسطبها ،أاو
تبقي على وجودها ،وتسساعد على اسستمرارها ،مقابل أامواٍل يوزعونها ،ومشساريع يقيمونها،
وطرٍق يشسقونها ،وفرصش عملٍ يخلقونها ،و–سس Úظاهري ‘ سسبل العيشش ومظاهر ا◊ياة ،وقد
لمريكية إا ¤الشسّدة والعنف ‘ ﬂاطبة أاطراف الصسفقة للقبول بها وتسسهيل
لدارة ا أ
تلجأا ا إ
تنفيذها ،بغضش النظر عن رأاي الفلسسطيني Úوموقفهم منها.
يبدو أان اليد التي تÓعبت بحقوقنا وعبثت Ãقدسساتنا وعاثت فسساداً ‘ بÓدنا ،هي يٌد واحدةٌ
وعقل مشسÎك ،يتوارث ا◊قد والتآامر ،ويصسر على الف Ïوالكوارث ،وا◊روب والتقاتل ،ولعله
ليسش من قبيل الصسدفة أان ُيفَتَح ملفا كشسم Òوفلسسط ‘ Úوقتٍ واحٍد ،على قاعدة التصسفية
والشسطب ،فهات Úالبقعت Úمن أارضش العرب واŸسسلم Úموضسع تآامرٍ وﬁل طمع ،ولن يتواَن
لمة عن اسستغÓل اللحظة الراهنة والفرصسة اŸواتية◊ ،ظة الضسعف والتفكك
أاعداء هذه ا أ
والضسياع ،لينفذوا ﬂططاتهم ،ويحققوا أاحÓمهم ،والقضساء نهائياً على ما بقي من آامالنا،
لجيال ،ول تتخلى عنها الشسعوب،
ولكنهم نسسوا أان أارضسنا هي جزءٌ من عقيدتنا ،ل تفرط فيها ا أ
وسسيخطئ جمع الشسر وسسيولون الدبر ،فصسبحنا بإاذن الله آاٍت ،وغدنا با◊رية أاكيد ،ووعد الله لنا
.Ú
بالنصسر يق ٌ
بÒوت ‘ 2019 / 8 / 7
Twitter/Leddawy
moustafa.leddawi@gmail.com

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ّﬁملة بالهم السشياسشي ،النكسشة ،أاسشئلة عششق وانكسشار

Œرب ـ ـة درويـ ـشش ألشصعريـ ـة ‘ كتابـ ـ Úبالعربيـ ـة وألفرنسصـ ـية ‘ ذكـ ـرى رحيلـ ـه
نصشؤصش رسشمت مسشار ثائر القصشيدة اÙفؤرة ‘ الؤعي الششعري العربي

ت-ق-دم م-نشش-ؤرات الÈزخ ب-ا÷زائ-ر إاصش-داري-ن شش-ع-ري Úاحتفاء
ب-ال-ذك-رى ا◊ادي-ة عشش-ر ل-رح-ي-ل الشش-اع-ر ال-كبﬁ Òمؤد درويشش،
وÁث - -ل ال - -ع - -مÓ- -ن Œرب- -ة ﬁم- -ؤد درويشش ع- -ن ك- -ثب م- -ن ح- -يث
اıتارات اŸقدمة بالفرنسشية والعربية.
تضس - -ع م - -نشس- -ورات ال- -ب- -رزخ ال- -ق- -ارئ
الجزائري باللغتين العربية والفرنسسية
اأم -ام وج -ب -ة درويشس-ي-ة ن-ادرة م-ن-ت-ق-اة
ب-ع-ي-ن-ي شس-اع-ري-ن ومترجمين كبيرين،
ه -م -ا ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي اإل -ي -اسش صس -ن-ب-ر
والمغربي عبد اللطيف اللعبي اللذين
اختارا عددا من القصسائد التي اأحدث
صسدورها صسدى في الذاكرة القرائية
الشسعرية ما زال مسستمرا منذ عقود.
ويقترب الكتاب ا’أول وهو انطولوجيا
شس -ع -ري-ة ب-ع-ن-وان-ه « rien qu’une
« autre annéeال -م-اأخ-وذ ع-ن
قصسيدة «سسنة اأخرى فقط» من تجربة
الشساعر بين سسنتي  1966و 1982والتي
تضسم تعسسة دواوين شسعرية اختارها
المترجم عبد اللطيف اللعبي لينقلها
اإلى اللغة الفرنسسية.
ف -ت-ت-حت ا’أن-ط-ول-وج-ي-ا ب-قصس-ائ-د م-ن
ديوان «عاشسق من فلسسطين» ()1966
وه -ي ال -غ -ن -ائ -ي -ات ا’أول -ى ل -م -ح-م-ود
درويشش التي عرف من خÓلها القارئ
العربي قصسيدة «اإلى اأمي» وقصسائد
ع - -ن عشس - -ق ق- -دي- -م» وغ- -ي- -ره- -ا م- -ن
النصسوصش الشسعرية التي رسسمت مولد
الشساعر في العالم العربي.
واختار اللعبي سست قصسائد من ثاني
دواوين درويشش «اآخر الليل» ()1967
الذي صسدر محم Óبالهم السسياسسي
وال- -ن- -كسس- -ة ف- -ن- -ق- -ل قصس- -ي- -دة «ري- -ت -ا
وال -ب -ن -دق -ي -ة» ب-م-ا ت-ح-م-ل م-ن شس-ج-ن
واأسس - -ئ - -ل - -ة عشس- -ق وغضسب وان- -كسس- -ار
وقصس-ي-دة «ال-مسس-ت-ح-ي-ل» ال-تي تسستلهم
م- -ن ال- -واق- -ع اآن- -ذاك وغ- -ي- -ره- -ا م- -ن
النصسوصش.
وك-انت ال-م-ج-م-وع-ة الشس-ع-ري-ة ال-ث-ال-ثة
«العصسافير تموت في الجليل» ()1970
اأك- -ث- -ر حضس- -ورا ف -ي ا’إصس -دار ب -تسس -ع
قصسائد وهي المجموعة التي شسهدت
ت -ح -و’ ف -ي شس-ع-ري-ة درويشش وح-م-لت
ال- -نصس- -وصش ال -م -ح -ف -ورة ف -ي ال -وع -ي
الشس -ع -ري ال -ع-رب-ي ع-ل-ى غ-رار «م-ط-ر
ن -اع -م ف -ي خ -ري -ف ب -ع-ي-د» و»ري-ت-ا...
اأح-ب-ي-ن-ي» و»سس-ق-وط ال-ق-م-ر» وغ-يرها
م- -ن ا’أشس -ع -ار ال -ت -ي ت -ن -تصس -ر ل -ل -حب
وا’إنسس -ان و’ ت -ت -خ -ل -ى ع -ن مسس -اءل -ة
الظلم والطغيان.
وم -ن دي -وان «ح -ب -ي -ب -ت -ي ت -ن -هضش م -ن
نومها» ( )1970اختار المترجم ثÓثة
نصسوصش من اأبرزها «جواز سسفر» التي

غناها مارسسيل خليفة و»يوميات جرح
ف -لسس -ط -ي -ن-ي» ال-ت-ي اأه-داه-ا الشس-اع-ر
ل -ف -دوى ط -وق -ان وع -اد ف-ي-ه-ا ’أوج-اع
النكسسة سسنة  1967و»كتابة على ضسوء
ال -ب-ن-دق-ي-ة» وه-ي ال-قصس-ي-دة السس-ردي-ة
بامتياز ،حيث توجد حكاية واأبطال
ودراما.
ومن مجموعة «اأحبك اأو ’ اأحبك»
( )1972ترجم اللعبي قصسائد مختارة
«مزامير» و»عازف الغيثار المتجول»
و»م - -رة اأخ - -رى» و»ع - -اب - -ر سس - -ب - -ي- -ل»
والقصسيدة الشسهيرة «سسرحان يشسرب
القهوة في الكافتيريا» التي يتقّمصش
ف -ي -ه -ا سس -رح -ان سس -ي -رة م -م-ك-ن-ة ل-ك-ل
فلسسطيني.
ومن «محاولة رقم  )1975( »7اختار
المترجم «كاأني اأحبك» و»الخروج من
سس -اح -ل ال -م -ت-وسس-ط» و»ال-ن-ه-ر غ-ريب
واأنت ح -ب -ي -ب -ت -ي» و»ط -وب -ى لشس-يء ل-م
يصسل» وهو ديوان رمزي في مسسار
درويشش ،حيث اختار له عنوانا يوحي
ب-م-راج-ع-ت-ه ل-تجربته السسابقة،كما اأنه
م-ه-د ل-ت-ج-رب-ة م-خ-ت-ل-ف-ة ع-ل-ى راأسس-ه-ا
ديوان «اأعراسش»  1977الذي قدمت
منه ا’أنطولوجيا سسبع قصسائد.
اف-ت-ت-ح ال-م-ت-رج-م م-ختارات مجموعة
«اأع - -راسش» ب - -ال - -قصس - -ي- -دة ال- -ع- -ن- -وان
«اأع -راسش» وضس -م -ن -ه-ا «ك-ان م-ا سس-وف
ي - -ك - -ون» و»ه - -ك - -ذا ق - -الت الشس- -ج- -رة
ال -م -ه -م -ل -ة» و»ال -ح -دي -ق -ة ال -ن -ائ -م -ة»
والرائعة «قصسيدة ا’أرضش» ،وقصسيدة
«اأح -م-د ال-زع-ت-ر» ال-ت-ي ق-راأت حصس-ار
«مخيم تل الزعتر» في لبنان ومقتل
وتشس-ري-د اآ’ف ال-ف-لسس-ط-ي-نيين بصسوت
الشسعر.
وقّ-دم ال-م-ت-رج-م ال-قصس-ائ-د والدواوين
ال-م-ط-ول-ة «اأق-ب-ية ،اأندلسسية ،صسحراء»
 1978و»قصسيدة بيروت»  1981التي
خ-ل-دت ف-ي ال-ذاك-رة «ب-ي-روت خ-ي-متنا
بيروت نجمتنا» ،و»سسنة اأخرى فقط»
 1982والتي يسستجدي فيها
ال-زم-ن م-ك-ت-ف-ي-ا ب-م-ا ت-ب-ق-ى م-ن رف-اق
ليعيشش مكثفا.
وي-ع-د م-ت-رج-م نصس-وصش ا’ن-ط-ول-وجيا
الشس -ع -ري -ة «سس -ن-ة اأخ-رى ف-ق-ط» ع-ب-د
ال -ل -ط -ي -ف ال -ل -ع -ب -ي ( ،)1942اسس - -م - -ا
مرموقا في عالم ا’أدب صسدرت له
ال-ك-ث-ي-ر م-ن ا’أع-م-ال ا’أدب-ي-ة وت-رج-م
الكثير من ا’أدب العربي سسبق ان حاز

نبذة عن ﬁمود درويشش
ولد محمود درويشش في عام 1941م في
ق-ري-ة ال-ب-روة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ال-واق-عة في
الجليل شسرق مدينة عكا السساحلية ،وبعد
حرب 1947م ،احتلت إاسسرائيل جزءاً من
ف-لسس-ط-ي-ن ،وشس-ردت أاه-ل-ه-ا إال-ى ال-ب-لدان
المجاورة فوجد محمود درويشش نفسسه
في قريةٍ داخل جنوب لبنان مع عشسرات
آا’فٍ من أاهله الÓجئين الفلسسطينين،
وكان عمره لم يتجاوز السسادسسة.
كان ا’عتقاد لدى الÓجئين بأاّن عودتهم
إالى ديارهم قريبة إا’ أانّ عائلة محمود
درويشش فهمت بأان ذلك سسيكون طوي ً
Ó
فعادت إالى قريتها ،إا’ أاّن إانهم وجدوا
قريتهم قد دمرت تمامًا وتم ا’سستيÓء
على أامÓكهم وبيوتهم فسسكنوا في بلدٍة
مجاورٍة اسسمها «دير اأ’سسد».
ثّم انتقلت عائلة محمود درويشش إالى
حيفا ومكثت العائلة فيها عشسر سسنواٍت؛
ح -يث أان-ه-ى م-ح-م-ود درويشش ال-م-رح-ل-ة
الثانوية فيها وعمل محرراً في جريدة
«ا’تحاد».

محطات في حياة الششاعر

جائزة الغونكور الفرنسسية سسنة .2010
وفي ا’إصسدار الثاني الذي يكاد يكون
جزءا ثانيا غير معلن ،يقترح المترجم
الياسش صسنبر سسبعة دواوين ومطو’ت
ت -م -ث -ل ت-ج-رب-ة م-ح-م-ود درويشش م-ن-ذ
 1992اإل- - -ى غ- - -اي- - -ة  ،2005وه- - - -ي
اأنطولوجيا بالّلغتين العربية
والفرنسسية صسدر لها فاروق مردم بك
معتبرا اأن كل عمل من المختارات
«اع -ت -ب -ر ل -دى صس -دوره ك -ع -م -ل ك -ب-ي-ر
واإضس -اف -ة م-ه-م-ة ف-ي ت-اري-خ الشس-ع-ري-ة
العربية».
وترجم صسنبر من «اأحد عشسر كوكبا»
اث- -ن- -ي عشس -ر نصس -ا وت -رج -م «خ -ط -ب -ة
الهندي ا’أحمر ما قبل ا’أخير اأمام
ال ّ-رج -ل ا’أب -يضش» وسست قصس -ائ -د م-ن
ديوان «لماذا تركت الحصسان وحيدا»،
واأرب- - - -ع قصس- - - -ائ- - - -د م - - -ن «سس - - -ري - - -ر
ال-غ-ري-ب-ة»،ب-ا’إضس-اف-ة اإل-ى م-ق-ط-ع م-ن

«ج - -داري - -ة» وح- -ال- -ة حصس- -ار» وتسس- -ع
قصس -ائ -د م -ن «’ ت-ع-ت-ذر ع-م-ا ف-ع-لت»
وسست قصس -ائ -د م -ن «ك -زه -ر ال -ل -وز اأو
اأبعد».
وي-ع-ت-ب-ر اإل-ي-اسش صس-ن-بر ( ،)1947اأح -د
اأبرز مترجمي محمود درويشش ،وقد
اشس -ت -ه -رت ت -رج -م-ات-ه ل-دى ال-م-ت-ل-ق-ي
ال-ف-ران-ك-ف-ون-ي سس-م-حت ل-ه با’قتراب
من عوالم درويشش ،وهو موؤرخ وشساعر
ودبلوماسسي فلسسطيني.
توفي محمود درويشش في  9اأغسسطسش
سسنة  ،2008اإثر عملية جراحية في
هوسستن ا’أمريكية وما زال يعتبر اأحد
اأبرز ا’أصسوات الشسعرية في العالم في
ال-ق-رن ال-عشس-ري-ن ،ع-اشش م-ت-ن-ق Ó-بين
عديد عواصسم العالم حام Óذاكرته
ال-م-ج-روح-ة وق-ل-ب-ه ال-م-وج-وع والكثير
م -ن ال -قصس -ائ -د ال -ح -ال -م -ة وال -ق-ات-م-ة
والمضسيئة في اآن واحد.

’ أأريـ ـ ـد لهـ ـ ـذي ألقصصيـ ـ ـدة أأن تنتهـ ـ ـي

لخ »Òللششاعر الراحل ﬁمؤد درويشش بعنؤان «ل أاريد لهذي القصشيدة أان تنتهي» ينقسشم الديؤان إا ¤ثÓثة
«الديؤان ا أ
لخÒة ‘ رام الله .القسشم الثا Êخصشصش
لول بعنؤان «لعب الÔد» وهؤ يبدأا بالقصشيدة التي اسشتهل بها أامسشيته ا أ
أاقسشام :ا أ
لخÒة التي كتبها زمنياً ،والتي أاراد لها
لرجح أانها القصشيدة ا أ
لقصشيدة واحدة «ل أاريد لهذي القصشيدة أان تنتهي» وا أ
الششاعر أان ل تنتهي .وهي ترمز إا ¤عÓقة الششاعر بذاته وأارضشه ومؤته.
أاما القسشم الثالث فيضشم ›مؤعة من القصشائد التي كتبها ﬁمؤد درويشش على مراحل منها الؤطني ومنها الششخصشي وبينها
قصشيدتان إا ¤نزار قبا Êوإاميل حبيبي.

¢ûjhQO Oƒªfi
رائدة ‘ تقنية ششبكة ا÷يل اÿامسش

«هوأوي» تكشصف عن تطويرها لنظام تشصغيل Ÿنافسصة «أندرويد»
مكتب ثقا‘ رقمي ﬁمؤل متفتّح على آاخر التكنؤلؤجيا الفÎاضشية

كشس -فت شس-رك-ة «ه-واوي» الصس-ي-ن-ي-ة ال-ع-مÓ-ق-ة
لتكنولوجيا ا’تصسا’ت ،عن نظام تشسغيل خاصش
ب -ه -ا (ه-ارم-ون-ي اأو اآسش) ل-ي-ك-ون ب-دي Ó-م-ح-ت-مÓ-
لنظام «اندرويد» ،في حال حظر تشسغيله على
الهواتف المحمولة لـ»هواوي» تطبيقا للعقوبات
ا’أم -ري -ك -ي -ة .واأظ -ه -رت الشس-رك-ة ال-م-ع-روف-ة ع-ن
اإبداعها في الحقل الرقمي اأن اأجهزتها مكتب
ث- -ق- -اف- -ي رق- -م -ي م -ح -م -ول م -ت -ف -ت -ح ع -ل -ى اآخ -ر
التكنولوجيا ا’فتراضسية.
وقال ريتشسارد يوي ،المدير التنفيذي لمجموعة
اأع-م-ال ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن لـ»ه-واوي» ،خÓ-ل م-وؤت-م-ر
«ه -واوي» السس -ن -وي ل-ل-م-ط-وري-ن ال-ذي ي-ع-ق-د ف-ي
م-دي-ن-ة دون-غ-ق-وان ب-م-ق-اط-ع-ة ق-وان-غدونغ جنوبي
الصسين ،اإن «ا’نتقال من اندرويد اإلى هارموني
«اأو اسش» سسيكون على نحو سسريع وسسهل للغاية،
اإذا اأصسبح اندرويد غير متاح .ا’أمر يتطلب فترة

من يوم اإلى يومين».
واسس-ت-ط-رد ق-ائ« :Ó-ل-ك-ن ه-وات-ف ه-واوي سس-تمنح
ا’أولوية لمواصسلة اسستخدام نظام اندرويد نظرا
للنظام ا’إيكولوجي واأخذ وضسع الشسركاء بعين
ا’ع-ت-ب-ار» ،واصس-ف-ا شس-رك-ة «غ-وغ-ل» ب-اأن-ه-ا ج-يدة
جدا.
واأشسار اإلى اأن النظام الجديد (هارموني اأو اآسش)
هو نظام تشسغيل خفيف الوزن مدمج مع وظائف
قوية ،وسسيتم اسستخدامه اأو’ في ا’أجهزة الذكية
مثل السساعات الذكية والشساشسات الذكية واأنظمة
السسيارات ومكبرات الصسوت الذكية.
واأضساف اأن (هارموني اأو اسش) نظام تشسغيل موزع
ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى ال -م -ي-ك-رو ك-ي-رن-ل (ن-واة مصس-غ-رة)
ومصس- -م- -م ل- -ل- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع م- -خ -ت -ل -ف ا’أج -ه -زة
والسسيناريوهات.
واأب -رز اأن ال -ن -ظ -ام سس -ي -ع -م -ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ب-ي-ئ-ة

متكاملة ومشستركة ،واإعادة بناء بيئة تشسغيل منة
وموثوق بها وتقديم تجربة جديدة لحياة ذكية
لجميع السسيناريوهات للزبائن.
ي- -ذك- -ر اأن- -ه ت -م اإدارج «ه -واوي» ع -ل -ى ال Ó-ئ -ح -ة
السسوداء للو’يات المتحدة ،وهو ما يعني اأنه لم
ي-ع-د مصس-رح-ا ل-لشس-رك-ات ا’أم-ي-رك-ي-ة ب-يع الشسركة
ال -رائ -دة ف -ي ت -ق -ن -ي -ة شس -ب -ك -ة ال -ج -ي -ل ال-خ-امسش
منتجاتها التكنولوجية ،ومنحتها واشسنطن فترة
اإعفاء لثÓثة اأشسهر من المقرر اأن تنتهي ا’أسسبوع
المقبل.
ويشسمل هذا المنع كذلك شسركة «غوغل» ونظامها
اأندرويد المزودة به غالبية الهواتف الذكية في
العالم ومن ضسمنها هواتف شسركة «هواوي».
واأع -ربت م -ج -م -وع-ة «ه-واوي» م-رارا ع-ن ن-ي-ت-ه-ا
اسس -ت -ب -دال ن -ظ -ام «اأن -دروي -د» ب -ن -ظ-ام ت-ق-وم ه-ي
بتطويره.

لولى :ك -انت ف -ي
^ ال-م-ح-طة ا أ
م -وسس-ك-و؛ ح-يث سس-اف-ر ب-قصس-د إاك-م-ال
دراسسته الجامعية وكان ذلك في عام
1970م ،تعلّم خÓل هذه الرحلة ولو
بشسكلٍ بسسي ٍ
ط اللغة الروسسية ولم تكن
موسسكو بالصسورة التي كانت في ذهنه
فغادر موسسكو متوجهاً إالى مصسر.

^ ال-م-حطة الثانية :ك -انت ف-ي
القاهرة ،حيث بقي محمود درويشش بها
سسنتين التقى خÓل إاقامته في القاهرة
بكتّابها الذين يقرؤوون لهم أامثال محمد
عبد الوهاب ،ونجيب محفوظ ،ويوسسف
إادريسش؛ حيث عمل في نادي اأ’هرام
إالى جوار نجيب محفوظ وغيره من
كتاب اأ’هرام.
كان يلتقي بكثيرٍ من شسعراء مصسر في
ذلك الوقت مثل :صسÓح عبد الصسبور،
وأاح -م -د ح -ج-ازي ،وأام-ل دن-ق-ل ،ف-ت-أاث-ر
ب- -ه- -ؤو’ء الشس- -ع -راء وح -دث ت -ح -وٌل ف -ي
ت- -ج- -رب- -ت -ه الشس -ع -ري -ة ف Ó-ق -ى ال -دع -م
والمسساندة من هؤو’ء الشسعراء خاصسًة
في شسعره الوطني.
^ المحطة الثالثة :ففيها انتقل
م- -ح -م -ود درويشش م -ن ال -ق -اه -رة إال -ى
بيروت في عام 1973م ،وكان محمود

درويشش من الناسش الذين تركوا بيروت
بعد دخول الجيشش اإ’سسرئيلي إاليها،
ف -غ -ادر ب -ي -روت وه -و م -ح -بً-ا ل-ه-ا إال-ى
تونسش.

مؤؤلفات وأاعمال محمؤد
درويشش
يعتبرالشساعر محمود درويشش ،من أاكثر
الشسعراء الفلسسطينيين شسهرًة ،وقد نشسر
أاول م -ج -م -وع -ة م -ن قصس -ائ -ده ،وك -انت
أاوراق الزيتون ،في عام 1964م ،عندما
كان عمره  22عاًما ،ومنذ ذلك الحين
نشس- -ر درويشش م- -ا ي -ق -رب م -ن ث Ó-ث -ي -ن
مجموعة شسعرية ونثرية ترجمت إالى
أاك -ث-ر م-ن  22ل-غ-ة .ب-عضش م-ن ع-ن-اوينه
الشسعرية اأ’خيرة تشسمل «أاثرالفراشسة»
وقد كان درويشش يعمل محرًرا في مجلة
شس-ه-ري-ة ل-م-ن-ظ-م-ة التحرير الفلسسطينية
ومدير مركز أابحاث المجموعة.
وف- - -ي ع - -ام  1987ع -ي -ن ف-ي ال-ل-ج-ن-ة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسسطينية،
واسستقال في عام  1993في معارضسة
اتفاق أاوسسلو .وعمل ايضسا في منصسب
رئ -يسش ت -ح -ري -ر وم -ؤوسسسش ال -م -راج -ع -ة
اأ’دبية الكرمل التي نشسرت من مركز
السس -ك -اك -ي -ن -ي م-ن-ذ ع-ام 1997م .وك -م -ا
حصسل محمود درويشش على العديد من
الجوائز ،وتشسمل جوائزه وأاوسسمة شسرفه
جائزة ابن سسينا ،وجائزة لينين للسسÓم،
وجائزة لوتسش لعام 1969م من اتحاد
الكتاب اأ’فرو آاسسيويين ،ومنح رتبة نبيل
في فرنسسا للفنون ،وميدالية بيلز ليترز
في عام 1997م ،وجائزة عام 2001م
ل-ل-ح-ري-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن م-ؤوسسسس-ة ’ن-ان،
وج -ائ -زة سس-ت-ال-ي-ن ل-لسسÓ-م م-ن ا’ت-ح-اد
السسوفييتي.

وفاة محمؤد درويشش
توفي محمود درويشش في الو’يات
المتحدة اأ’مريكية يوم السسبت في 9
أاغسسطسش من عام 2008م ،بعد إاجراء
عملية قلبٍ مفتوٍح في المركز الطبي
في هيوسستن ،وتم إاعÓن الحداد لمدة
ثÓثة أايامٍ على وفاته في فلسسطين،
وتّم إاحضسار جثمانه إالى مدينة رام
الله حيث دفن في سساحة قصسر رام
الله الثقاف

تقدم أاول يؤم سشبت كل ششهر أاوت

أ÷ائزة أأ’وروبية للثقافة ألسصياسصية 2019
من نصصيب رئيسصة سصلوفاكيا
لن -ب -اء السش -ل -ؤف -اك -ي-ة أان
ذك -رت وك -ال -ة ا أ
ال -رئ -يسش -ة السش -ل -ؤف -اك -ي -ة زوزان -ا ك -اب -ؤت-ؤف-ا
سش-ت-حصش-ل ع-ل-ى ا÷ائ-زة الأوروب-ي-ة للثقافة
السش -ي -اسش -ي -ة ل -ه -ذا ال -ع -ام ‘ م -دي-ن-ة أاسش-ك-ؤن-ا
السشؤيسشرية.
كل عام ،تحّدد مؤوسسسسة هانز رينغير هوية
الفائز بهذه الجائزة النقدية ،التي تبلغ قيمتها
 50أالف يورو ( 56023دو’ر أامريكي) ،والتي
يتّم تقديمها في حفل خاصش يعقد في أاسسكونا
كل أاول سسبت من شسهر أاوت.
ومن بين الفائزين السسابقين بالجائزة رئيسش
’وروبية المنتهية و’يته جان كلود
المفوضسية ا أ

’وروب-ي ال-م-ن-تهية
ي-ون-ك-ر ،ورئ-يسش ال-م-ج-لسش ا أ
و’ي---ت---ه دون---ال---د ت---وسسك ،وم---ح--اف--ظ ال--ب--نك
’وروب-ي ال-م-ن-ت-ه-ي-ة و’ي-ت-ه م-اري-و
ال--م--رك--زي ا أ
’ل--م--ان--ي ف--رانك ف--ال--ت-ر
دراج--ي ،وال--رئ--يسش ا أ
شس--ت--اي--ن--م--اي--ر .وك--ان ال-ف-ائ-ز ب-ال-ج-ائ-زة ال-ع-ام
’سسترالي السسير كريسستوفر
الماضسي المؤورخ ا أ
مونرو كÓرك.
ومن المتوّقع أان تشسارك كابوتوفا أايضسا في
’وروب-ي-ة أاول أامسش
م--ن--اقشس--ة ح--ول ال--ت-ن-م-ي-ة ا أ
’ن---ب---اء
’ح----د ،حسس----ب----م----ا أاف----ادت وك----ال----ة ا أ
اأ
السس---ل---وف---اك--ي--ة ،ن--ق Ó--ع--ن م--ك--تب ال--رئ--اسس--ة
السسلوفاكية.

للثقافة مكانتها ‘ صشيف 2019

’نشصطة أŸتنوعة
أأسصبوع من أ أ

Óسسبوع المنصسرم
^ تميز المشسهد الثقافي ل أ
ب -ان-طÓ-ق ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة الـ 15لمهرجان
جميلة الدولي بسسطيف ،اإلى جانب نشساطات
أاخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ،السس-ي-نما
واأ’داب.
^ ن -ظ -مت ي -وم اأ’ح -د ال-م-اضس-ي وع-ل-ى م-دار
ثÓثة أايام ،المديرية المحلية للثقافة بجيجل،
بالتنسسيق مع جمعية الفنون الجميلة للو’ية
ورشس -ة ت -ك -وي-ن-ي-ة ف-ي ف-ن ال-رسس-م ت-حت شس-ع-ار
«المبدع الصسغير» قصسد إاثارة اهتمام ا’طفال
ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن أاح-اسس-يسس-ه-م ع-ن ط-ري-ق ال-رسسم
واأ’لوان.

^ مشساركة الفيلم الروائي الطويل «السسعداء»
للمخرجة الجزائرية صسوفيا جاما ،والوثائقي
الطويل «رجال وكباشش» لمواطنها كريم صسياد
ف - -ي ال- -دورة الـ 14ل-م-ه-رج-ان ال-ف-ي-لم العربي
بالبرازيل التي تعقد فعالياتها من  7إالى 14
أاغسسطسش الجاري بمدينة سساو باولو (جنوب
شسرق).
^ تدعيم من طرف وزارة الثقافة لمكتبات
ال-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-و’ية ورقلة بأازيد من
 9.137عنوان جديد في مختلف المجا’ت
العلمية واأ’دبية.
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‘ رسشالة Ãناسشبة يومهم آلعاŸي

غوتÒيشض يحذر من أإن شسباب إليوم يوإجهون أإزمة تعلم
إŸدرإسض عاجزة عن إلتزّود باŸهارإت للخوضض ‘ إلثورة إلتكنولوجية
·Ó
’م Úآل - -ع - -ام ل - -أ
ح ّ- -ذر آ أ
آŸت-ح-دة أآن-ط-ون-يو غوتÒيشض من
أآن شش -ب -اب آل -ي-وم ي-وآج-ه-ون أآزم-ة
ت- -ع- -ل- -م ،مششÒآ إآ ¤أآن- -ه ي- -جب أآن
يتعلموآ كيفية آلتعلم.
 ·ÓأŸتحدة ‘
قال أألم Úألعام ل أ
رسش- -ال- -ت- -ه Ãن- -اسش -ب -ة أل -ي -وم أل -ع -اŸي
للششباب ،ألذي سشُيحتفل به ‘  12أوت،
«إأن -ن -ا ن -وأج-ه أزم-ة ت-ع-ل-م ‘ ك-ث Òم-ن
أألح -ي -ان ،ل ت -زود أŸدأرسش ألشش -ب-اب
ب-اŸه-ارأت أل-ت-ي ي-ح-ت-اجونها للخوضش
‘ ألثورة ألتكنولوجية».
أششار إأ ¤أن «ألطÓب ل يحتاجون
فقط إأ ¤ألتعلم ،ولكن إأ ¤تعلم كيفية
ألتعلم» .وششدد أألم Úألعام على أن
أل -ت -ع -ل -ي -م أل-ي-وم «ي-جب أن ي-ج-م-ع بÚ
أŸعرفة وأŸهارأت أ◊ياتية وألتفكÒ
ألنقدي».
أضشاف «يوجب أن يتضشمن معلومات
عن ألسشتدأمة وتغ ÒأŸناخ .ويجب
أن ي- - - -ع- - - -زز أŸسش- - - -اوأة ب Úأ÷نسشÚ
وحقوق أإلنسشان وثقافة ألسشÓم».
يوجد حاليا  1.8مليار ششاب تÎأوح
أعمارهم ب 10 Úو 24عاما ‘ ألعا.⁄
وهذأ هو أك Èعدد من ألششباب على
أإلطÓق .مع ذلك ،فإان أك Ìمن نصشف
ج -م -ي -ع أألط -ف -ال وأŸرأه -ق Úأل-ذي-ن
تÎأوح أع- -م- -اره- -م ب 6 Úو 14عاما
يرتادون أŸدأرسش« .إأن أزمة ألتعلم أŸسش - -ت - -دأم - -ة» ،وف- -ق- -ا Ÿوق- -ع أأل·
يفتقرون Ÿهارأت ألقرأءة وأ◊سشاب
ألعاŸية تهدد على نحو خط Òبإاعاقة أŸتحدة.
أألسشاسشية ،على ألرغم من أن غالبيتهم
أل-ت-ق-دم ن-ح-و –ق-ي-ق أه-دأف أل-ت-نمية

صشاصشة آلدماء تهّدد سشكان مششاتي باتنة
حششرآت ششرسشة م ّ

أإسسرإب إلبعوضض ‘ لزرو ،قنبلة معدية موقوتة

وج-هت م-ن-ذ بضش-ع-ة أآسش-اب-يع عديد
آلعائÓت آلقاطنة ‘ مششاتي صشغÒة
ب-ك-ل م-ن ق-دآي-ن وق-ري-ن-ات ‘ ب-ل-دية
’زرو (و’ية باتنة) ،بعدما غزتها
ل -ي  Ó-أآسش-رآب م-ن آل-ب-ع-وضض ،ن-دآءآت
آسشتغاثة نظرآ لغزو هذه آ◊ششرآت
آلششرسشة آŸمتصشة للدماء.
أكد فÓح ومربي من مششتة قدأين ،عبد
ألقادر بوصشوأر ،ألذي Áكن مÓحظة على
يديه حوأ‹  20لدغة كلها حمرأء لـ «وأج»،
أن -ه ي -ع -يشش م -ن -ذ أل -ب -دأي -ة أألوŸ ¤وج-ة
أ◊رأرة هذه ألصشائفة «ليا‹ مضشنية».
 ÈŒهذه أ◊ششرأت سشكان هذه ألقرى
ألصش -غÒة ع-ل-ى ح-بسش أن-فسش-ه-م Ãن-ازل-ه-م
خÓ- -ل أل- -ن- -ه- -ار بسش- -بب أشش- -ع- -ة ألشش- -مسش
أ◊ارقة وأللجوء أ ¤ألسشتخدأم أŸفرط
ل -ل -ك -ري -ات أŸضش -ادة ل -ل-ب-اع-وضش .وي-ت-ف-ق
ألسش- -ك- -ان أÙل- -ي- -ون ب- -ه -ذه أل -ق -رى ب -أان
ألسشهرأت ألصشيفية أ÷ميلة ‘ هذأ ألريف
باتت «ذأكرة بعيدة».
أكد بوصشوأر أنه أصشيب بحسشاسشية من
ج- -رأء ألسش- -ت -ع -م -ال أŸف -رط ل -ل -ك -ري -ات
أŸضش- -ادة ل- -ل- -ب- -اع- -وضش ‘ ح Úألن- -زوأء
ألقسشري ب Úجدرأن منازل هذه أŸششتة
‘ أŸسشاء ينغصش أك Ìمعيششة ألسشكان.
أسشتنادأ للسشكان ألذين وجهوأ ندأءأت
أسشتغاثة إأ ¤أŸسشؤوول ÚأÙلي Úو إأ¤
ﬂت -ل -ف أŸدي -ري -ات ع -ل -ى غ-رأر أل-ب-ي-ئ-ة
وأل-غ-اب-ات وأل-فÓ-ح-ة ف-إان «أل-غزو» أألخÒ
ل -ل -ب -ع -وضش Ÿن -ط -ق -ة غ -دأي -ن أل-ت-ي تضش-م
منطقة رطبة (Œف صشيفا) هو من جرأء
أŸي - -اه أŸسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ة Ÿدي- -ن- -ة ب- -ات- -ن- -ة
وأل -ت -ج -م -ع-ات أÛاورة ل-ك-ل م-ن ي-وي-ل-ف
وفسشديسش وجرمة.
أوضش -ح ف Ó-ح -ون أل -ت -ق -ت-ه-م «وأج» ،أن-ه
«ح - - -ت - - -ى وقت ق- - -ريب  ⁄تصش- - -ل أŸي- - -اه
أŸسشتعملة إأ ¤قدأين ،لكنها أليوم تتدفق
وتصشل إأ ¤غاية أŸناطق ألرطبة لولية أم
أل- -ب- -وأق- -ي أÛاورة» ،مششÒي- -ن أن م -ي -اه
ألصش -رف ألصش -ح -ي ه -ي أل -ت -ي سش -ب -بت م-ع
أ◊رأرة ‘ أنتششار أآللف من ألبعوضش.
أكد كل من قدور وعلي وعبد ألقادر

ب -أان «أسش -رأب أل -ب -ع -وضش أدت إأ ¤إأصش -اب -ة
خرفاننا وأبقارنا باŸرضش ما تسشبب ‘
أم -رأضش ع Èأج-زأء م-ع-ي-ن-ة م-ن ج-ل-وده-ا
خ -اصش -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى أل-رق-ب-ة وأل-ب-ط-ن،
مششÒي -ن إأ ¤م -رأح -ل أل -ت -ف-ق-يسش م-ا أدى
ب- -ال- -ب- -ع -وضش خ Ó-ل أزده -ار بسش -ات -ي -ن -ه -م
ألصشغÒة ألتي تضشم  3200ششجرة زيتون
إأ ¤إأضشعاف موسشم أ÷ني هذأ أŸوسشم
إأ ¤جانب أن ألبعوضش يتغذى على رحيق
ألزهور.

إإلشسكالية أإك Èبكث Òمن
إمكانيات بلدية لزرو وحدها
قامت أŸصشالح ألتقنية ألبلدية لزرو
بعمليات رشش وتعقيم بهذه أŸنطقة ولكن
دون «نتائج كبÒة» ،بحسشب ما أوضشحه
فÓحون من أŸنطقة.
أك -د رئ -يسش أÛلسش ألشش -ع -ب-ي ل-ب-ل-دي-ة
لزرو ،رب -ي -ح مÈك ،أن «أل -ب -ل -دي -ة ب -ذلت
قصش- -ارى ج- -ه- -وده- -ا م- -ن خÓ- -ل أل -ق -ي -ام
ب-خ-رج-ات م-ي-دأن-ي-ة ل-رشش مسش-اح-ات ج-د
ك - -بÒة ب - -ه - -ذه أŸن - -ط - -ق- -ة» ،م- -ؤوك- -دأ أن
«أإلشش -ك -ال-ي-ة أك Èب-ك-ث Òم-ن ب-ل-دي-ة لزرو
وأمكانياتها»  .أششار ذأت أŸنتخب بأان
م-ن-ط-ق-ة ق-دأي-ن ت-ع-ا Êم-ن أل-ب-ع-وضش هذه
أإلشش -ك -ال -ي-ة أصش-ب-حت ‘ ن-ه-اي-ة أŸط-اف
«أك Ìحدة» ع Èجميع أنحاء أŸدينة ل
سشيما Ãنطقة تازوريت.
وف- - -رت أ◊رأرة وأŸي - -اه أل - -رأك - -دة
وخ -اصش -ة أل -رط -وب -ة «ب -ي -ئ -ة ج-د م-وأت-ي-ة»
للبعوضش ألذي يسشتوجب ألقضشاء عليه من
خ Ó-ل ح-ل إأشش-ك-ال-ي-ة أŸي-اه أل-ق-ذرة أل-ت-ي
ي -ح -م-ل-ه-ا وأدي أŸع-ذر أل-ذي يسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا
ب -دوره م -ن وأدي أل -ق -رزي أŸت -دف -ق م -ن
مدينة باتنة» ،كما أششاروأ إأليه.
أسشتنادأ لدرأسشة ” نششرها ‘ ألعدد
 34م -ن أÛل -ة أل -دول -ي -ة «لريسش» وه-ي
›لة ÷امعة بسشكرة للدكتور عبد أ◊كيم
ح -ن -اشش -ي ،ف -إان ولي -ة ب-ات-ن-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
ﬁطة Ÿعا÷ة أŸياه أŸسشتعملة بطاقة

معا÷ة بـ 20ألف م 3وهذأ ل يكفي للتكفل
ليسش فقط بكل أŸياه ألتي يصشبها سشكان
أŸدينة (حوأ‹  30ألف م )3وأيضشا بلدية
تازولت (حوأ‹  4آألف م Îمكعب) وألذي
تبقى ششبكة صشرف مياهه متصشلة بششبكة
مدينة باتنة.
أوضشحت ذأت ألدرأسشة بأان أك Ìمن 14
ألف م Îمكعب من مياه ألصشرف ألصشحي
«ت ّصشب ‘ ألطبيعة دون معا÷ة» ،مضشيفة
بأانه بحسشب مديرية ألبيئة لولية باتنة
ف -إان –ال -ي -ل أل -ع -ي-ن-ات أŸسش-ت-ق-دم-ة م-ن
م - -ن - -اط - -ق ألسش- -ق- -ي ع- -ن ط- -ري- -ق أŸي- -اه
أŸسش-ت-ع-م-ل-ة ت-ب« Úت-رك-ي-زأت عالية نسشبيا
من ألنÎأت وأحيانا أعلى من معدل قبول
أŸعيار أ÷زأئري ( 50ملغ/ل).

ألعدد
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إلهيدورة ديكور إلبيوت إلبليدية  ⁄تعد –ظ بالعناية
ل - - -ط - - -اŸا شش - - -ك- - -لت
أل- -ه- -ي- -دورة أه- -م ق -ط -ع
أل -دي -ك -ور أل -ت-ي ل ي-ك-اد
ي- -خ- -ل- -و م -ن -ه -ا أي ب -يت
بالبليدة ششأانه ششأان باقي
أŸن -ازل أ÷زأئ -ري-ة ،إأل
أن هذأ أŸوروث ألثقا‘
أŸرتبط بعيد أألضشحى
أŸبارك أضشحى مهددأ
ب- -ال- -زوأل بسش- -بب إأق -دأم
أغلبية ربات ألبيوت على
أل- -ت- -خ- -لصش م- -ن ج- -ل- -ود
أضش-اح-ي أل-ع-ي-د ألسشباب
عديدة.
أل -ه -ي -دورة أل -ت -ي ي-ت-م
صش- -ن- -اع- -ت -ه -ا م -ن ج -ل -د
أضش -ح -ي -ة أل -ع -ي -د وأل-ت-ي
ك- -انت م- -ن أه- -م ق- -ط- -ع
أل -دي -ك -ور أل -ت -ي –ظ -ى
Ãكانة خاصشة لدى ربت
ألبيت خاصشة أ÷دة Ÿا
لها من دللت دينية و
ت-ق-ل-ي-دي-ة ⁄ ،ت-ع-د أل-يوم
–ظ ب -ن -فسش أإله -ت-م-ام
من طرف ربات ألبيوت
م- - - - - -ن أ÷ي - - - - -ل أ◊ا‹
أل-ل-وأت-ي ي-ج-دن صش-ع-وب-ة
ك -بÒة ‘ ت-ن-ظ-ي-ف ج-ل-د
أألضش -ح -ي-ة و–وي-ل-ه إأ¤
قطعة ديكور.
أŸتجّول ‘ ششوأرع و
أح- -ي- -اء أŸدي- -ن -ة ع -قب
أن -ت -ه -اء ع -م -ل-ي-ات ن-ح-ر
أضشاحي ألعيد ،يÓحظ
أل-ع-دد أل-ك-ب Òم-ن ج-لود
أل -ك-ب-اشش أŸرم-ي-ة ع-ل-ى
قارعة ألطريق على أمل
أن يسشتغلها أحد ما أو
ي- -ت- -م أل- -ت -خ -لصش م -ن -ه -ا
ب -رم -ي -ه-ا ‘ أŸزأب-ل ‘
ح– Úت -ف -ظ ب -ه -ا ق -ل-ة
ق - -ل- -ي- -ل- -ة ج- -دأ ل ت- -زأل
–افظ على هذه ألعادة
ألتقليدية.
ت-رج-ع م-ع-ظ-م ربات
أل-ب-ي-وت أسش-ب-اب تخليهن
عن هذه ألعادة بالرغم
من حبهن لهذه ألقطعة
م - -ن أل - -دي - -ك - -ور أل - -ت- -ي
ت -ذك -ره -ن ب -ط -ف -ول-ت-ه-ن
وأŸنزل ألعائلي ألكب،Ò

إأ ¤أ÷ه - - - -د و أل- - - -وقت
أل-ذي تسش-ت-ل-زم-ه ع-م-ل-ي-ة
Œف- -ي -ف و غسش -ل ج -ل -د
أألضشحية.
أك - -دت إأح- -دى رب- -ات
أل -ب-ي-وت أن غسش-ل أم-ع-اء
أألضش- -ح- -ي- -ة أŸع- -روف- -ة
«ب- -ال- -دوأرة» وك -ذأ رأسش
أÿروف «ب - - - -وزل- - - -وف»
تسش-ت-ن-زف ك-ام-ل ق-وأه-ا،
مششÒة إأ ¤أن أسشتغÓل
ج-ل-د أضش-ح-ي-ة أل-عيد هو
آأخ - -ر أم - -ر Áك - -ن ل- -ه- -ا
أل- -ت- -ف- -ك Òف- -ي- -ه بسش- -بب
ج- -ه- -ل- -ه- -ا ل- -ل- -خ -ط -وأت
أل- -وأجب إأت- -ب -اع -ه -ا م -ن
جهة و كذأ صشعوبة أألمر
ب-ال-نسش-ب-ة إأل-ي-ه-ا من جهة
أخرى.
تنوعت أسشباب أندثار
ه- - -ذه أل- - -ع- - -ادة م - -ا بÚ
ت - - -خ- - -وف م- - -ن تسش- - -بب
أل- -ه- -ي- -دورة ‘ أم -رأضش
حسش- - - -اسش - - -ي - - -ة بسش - - -بب
ألصشوف ،و أخرى ترجع
إأ ¤تغ Òطريقة تفكÒ
أ÷يل أ◊ا‹ من ربات
أل-ب-ي-وت أل-ل-وأت-ي يفضشلن
أق-ت-ن-اء أف-رشش-ة عصش-ري-ة
ج - -اه- -زة م- -ن أÓÙت
وأل -ت -ي ت -ت -وف-ر ب-أال-وأن و
موديÓت ﬂتلفة عوضش
ت- -ك -ل -ف -ه -ن ع -ن -اء غسش -ل
وŒف - - - -ي - - - -ف ج - - - -ل- - - -د
أألضشحية.
على ألنقيضش ،ل تزأل
ب -عضش ع-ائÓ-ت أل-ب-ل-ي-دة
–رصش على أÙافظة
ع- - -ل- - -ى ه- - -ذه أل- - -ع- - -ادة
أل- -ت -ق -ل -ي -دي -ة أألصش -ي -ل -ة
ب - -ح - -يث –رصش ع- -ل- -ى
أإلح- - -ت - -ف - -اظ ب - -ج - -ل - -د
أألضش - -ح - -ي - -ة و–وي - -ل- -ه

ل -ق -ط -ع -ة ي -ت -م ف -رشش -ه -ا
خاصشة ‘ فصشل ألششتاء.
يعت Èأحمد ألقاطن
رفقة زوجته و أولده و
أح-ف-اده ب-ح-ي ألدويرأت
أل-ع-ت-ي-ق ،م-ن ب Úأل-ن-اسش
ألقÓئل ألذين ل يزألون
يهتمون باسشتغÓل جلود
أألضش - -اح- -ي و ق- -ال أن- -ه
أوصشى أبناءه و زوجاتهم
ب -ع-دم ت-رك ه-ذه أل-ع-ادة
ع -قب ‡ات-ه و ت-وري-ث-ه-ا
ألب- -ن- -ائ- -ه- -م لن ع -ادأت
أألج - -دأد أم- -ان- -ة ي- -جب
أ◊ف -اظ ع -ل -ي -ه -ا ،ك -م -ا
يعتقد.
أوضش -ح أن ع -م -ل -ي -ة
Œف-ي-ف ج-ل-د أألضش-حية
ألذي يتم رششها باŸلح
ي -ح -ت -اج م -دة تÎأوح م-ا
ب 15 Úو  20يوما ليتم
بعدها نقعها ‘ أŸاء و
غسشلها بالصشابون و قليل
من ماء أ÷افيل لتصشبح
ب -يضش -اء ل -ي -ت -م ب-ع-د ذلك
مشش -ط -ه-ا ل-ل-ت-خ-لصش م-ن
ك- - - - -اف - - - -ة ألشش - - - -وأئب و
Œفيفها بعد ذلك.
بالرغم من ألدعوأت
أل -ت -ي ي-ت-م إأطÓ-ق-ه-ا ك-ل
سش- - -ن- - -ة ÷م- - -ع ج- - -ل - -ود
أضش -اح -ي أل -ع -ي -د قصش -د
أسش- -ت- -غÓ- -ل ه- -ذه ألÌوة
ألضش-ائ-ع-ة إأل أن-ه-ا ت-ب-قى
ح Èع - -ل- -ى ورق بسش- -بب
ع -دم ت -ط -ب -ي -ق -ه -ا ع -ل-ى
أرضش ألوأقع و هو أألمر
أل - - -ذي أك - - -ده سش- - -ك- - -ان
أŸدي-ن-ة أل-ذي-ن ي-ج-دون
أن- -فسش- -ه- -م مضش- -ط- -ري -ن
ل- -رم- -ي- -ه- -ا ‘ م- -ك- -ب- -ات
ألنفاية.

آخر آكتششاف للحوآمل فقط

جهاز إلكÎو Êيسساعد على متابعة نبضض إألجنة

طور فريق من ألباحثÃ Úعهد سشتيفنز
ل- -ل- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ‘ أل -ولي -ات أŸت -ح -دة
أألم- -ري -ك -ي -ة ،ج -ه -ازأ إأل -كÎون -ي -ا يسش -م -ح
ل -ل -ح -وأم-ل Ãت-اب-ع-ة ن-بضش أألج-ن-ة بشش-ك-ل
دأئ- -م .يسش- -ت -خ -دم أ÷ه -از أ÷دي -د ن -فسش
ت-ق-ن-ي-ات ألسش-تشش-ع-ار أل-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-يها
أألج -ه -زة أÙم -ول -ة ،وÁك-ن-ه أن يسش-ج-ل
ذبذبات نبضش أ÷ن Úدأخل بطن أألم ،
كما Áكنه رصشد –ركات أ÷ن Úدأخل
ألرحم.
قال أألطباء « أ÷هاز أ÷ديد Áكن أن
ي -ق -ل -ل ح -الت وف -اة أألج -ن-ة ق-ب-ل أل-ولدة
ب -وأق-ع 6ر 2م -ل -ي-ون ح-ال-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
ألعا.»⁄
ق-ال أل-ب-احث ن-ي-ج-ار ت-اف-اسش-ول-ي-ان ،من
أŸعهد «قرأبة ثلث حالت وفاة أألجنة
قبل ألولدة تقع بدون حدوث مششاكل أو
مضش-اع-ف-ات ط-ب-ي-ة مسش-ب-ق-ة « ،مضش-ي-ف-ا أن
«أ÷هاز أ÷ديد Áكنه أن يسشاعد أألم
أ◊امل على معرفة ما إأذأ كان جنينها ‘
خطر أو ما إأذأ كانت بحاجة للذهاب إأ¤
ألطبيب «.

أكد فريق ألدرأسشة أن أ÷هاز أ÷ديد
ل يشش -ك -ل خ -ط -ورة ع-ل-ى سشÓ-م-ة أ÷ن،Ú
بعكسش أجهزة أألموأج فوق ألصشوتية ألتي
Áكن أن تؤودي إأ ¤أرتفاع درجة حرأرة
أألنسش -ج -ة إأذأ م-ا ” أسش-ت-خ-دأم-ه-ا بشش-ك-ل
مسشتمر لفÎأت طويلة.
عادة ما يسشبق وفاة أألجنة قبل ألولدة

حدوث أضشطرأبات ‘ حركة أ÷ن Úأو
نبضشه ،ولذلك فإان أرتدأء جهاز لقياسش
ن -بضش أ÷ن Úبشش -ك -ل دأئ -م ‘ أألسش -اب -ي -ع
أألخÒة من أ◊مل قد يكون وسشيلة فعالة
لضشمان أŸتابعة ألطبية على مدأر ألسشاعة
دون أن يÎتب ع- - -ل - -ى ذلك أي م - -ع - -ان - -اة
للحامل.
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الثÓثاء  13أاوت  201٩م
المؤافق لـ  12ذي الحجة  1440ه ـ

دعوها لتحّمل مسصؤووليتها التاريخية والقانونية

متظاهرون باÿثÒأسض يطالبون أسسبانيا بتمك Úألصسحرأوي Úمن تقرير مصسÒهم

تظاهر بداية السصبوع ،العشصرات من
أافراد ا÷الية الصصحراوية واŸتضصامنÚ
السص-ب-ان أام-ام م-ق-ر ال-ق-نصص-ل-ي-ة اŸغ-رب-ية
Ãدي- -ن- -ة أاÿثÒاسس Ãن- -ط- -ق -ة ك -اديث
الندلسصية ،معرب Úعن شصجبهم الكامل
لحتلل الصصحراء الغربية اللشصرعي،
واŸط -ال -ب -ة اŸل -ح -ة ب -ال -ت -ط -ب -ي-ق ا◊ازم
Ÿق -تضص -ي -ات الشص -رع -ي-ة ال-دول-ي-ة ل-وضص-ع
نهاية عاجلة لعملية تصصفية السصتعمار
بالقارة الفريقية.
جاءت اŸظاهرة ا’حتجاجية تلبية لدعؤة
اŸك - -تب ا÷ه - -ؤي الصش- -ح- -راوي Ãق- -اط- -ع- -ة
ا’ن -دلسس ،وف -ي -درال -ي -ة ج -م -ع -ي -ات الصش-داق-ة
ب-اŸن-ط-ق-ة ،م-ن-اشش-دة ا◊ك-ؤم-ة ا’سش-بانية من
أاج -ل أان ت -ت -ح -م -ل مسش -ؤؤول -ي-ت-ه-ا بشش-أان ال-ن-زاع
بالصشحراء الغربية ،وا◊د النهائي من ابتزاز
النظام اŸغربي.
أاششار اŸمثل ا÷هؤي Ãقاطعة ا’ندلسس
السشيد ﬁمد أازروك ا ¤أان اŸكتب ا÷هؤي
يضشم صشؤته ا ¤أاصشؤات جمعيات الصشداقة
والتضشامن Ãقاطعة ا’ندلسس للؤقؤف صشفا
واحدا ضشد ا’بادة اŸمنهجة ‘ حق الششعب
الصشحراوي والتجاوز الفاضشح للقانؤن الدو‹
م -ن ط -رف ن -ظ -ام ا’ح -تÓ-ل اŸغ-رب-ي .وذك-ر
اŸمثل ا÷هؤي حكؤمة اسشبانيا Ãسشؤؤوليتها
القانؤنية والتاريخية بخصشؤصس ا’قليم.

من جهته ،أاوضشح السشيد بابلؤ بيانتششي أان
جمؤع اŸتظاهرين احتششدوا قبالة القنصشلية
اŸغ- -رب- -ي- -ة ل- -ل- -فت ا’ن -ظ -ار ا ¤م -ا ي -ج -ري
باŸناطق اÙتلة من قمع وتنكيل بالتؤازي
مع اŸظاهرات السشلمية ،وطالب بانهاء النهب
اŸسش -ت -م -ر ل -لÌوات ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة الصش-ح-راوي-ة،
بؤاسشطة البؤاخر اŸغربية وا’وروبية.
ه -ت-ف اÙت-ج-ؤن تضش-ام-ن-ا م-ع ج-م-اهÒ
ا’ن -ت -ف -اضش -ة ب -اŸدن اÙت -ل -ة ،م-ع ال-ق-ن-اع-ة
Ãؤاصشلة فصشؤل اŸقاومة ضشد ا’حتÓل من
أاج -ل ا◊ري-ة وت-ق-ري-ر اŸصش .Òك-م-ا اسش-ت-ط-اع
اŸتظاهرون السشيطرة على اŸؤقف ‘ ضشؤء
ﬁاول -ة ب -عضس ال -ع -ن -اصش -ر اŸغ -رب-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م
مظاهرة مؤازية واششهار صشؤر ملك اŸغرب،
مؤجه Úالسشب والششتم ا ¤جمؤع اŸتظاهرين
الصشحراوي ،Úوقد تدخلت الششرطة وأابعدت
تلك العناصشر اŸغربية.
‘ ضش -ؤء ت -ؤاج-د أاف-ؤاج ال-ع-ط-ل-ة الصش-ي-ف-ي-ة
Ãق- -اط- -ع- -ة ا’ن- -دلسس  ،ت- -ع- -ت -زم ج -م -ع -ي -ات
الصشداقة والتضشامن مع الششعب الصشحراوي
ا’ششراف على وقفات ومظاهرات تطالب
با◊رية وحق تقرير اŸصش.Ò

وقفة عرفان مع تضسحيات أŸعتقلÚ
هنأا رئيسس ا÷مهؤرية اأ’م Úالعام ÷بهة

البؤليسشاريؤ السشيد إابراهيم غا‹ ،اŸعتقلÚ
السشياسشي ÚالصشحراويÃ Úناسشبة حلؤل عيد
اأ’ضشحى اŸبارك  ،والذين حرمتهم السشلطات
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة اŸغ-رب-ي-ة م-ن قضش-اء ال-عيد بÚ
ظهران أاهلهم وذويهم.
أابرز رئيسس ا÷مهؤرية ‘ رسشالة التهنئة،
أان ه -ؤؤ’ء اŸع -ت -ق -ل Úسش -ط -روا ب-تضش-ح-ي-ات-ه-م
ال ﬁÓ- -دودة ووج - -ؤده- -م ‘ ق- -لب م- -ع- -رك- -ة
التحرير الؤطني ب Úصشفؤف ا÷ماه ÒخÓل
ﬁط -ات ان -ت -ف -اضش -ة ا’سش-ت-قÓ-ل  ،وبصشÈه-م
وث -ب -ات -ه -م وت -أاك -ي-ده-م ع-ل-ى م-ؤاق-ف-ه-م داخ-ل
اÙاكم وبالسشجؤن اŸغربية ،سشطروا صشفحة
ناصشعة ‘ البذل والؤطنية وا’سشتعداد لبذل
الغا‹ والنفيسس من أاجل رفعة وحرية ششعبهم.
أاوضشح السشيد إابراهيم غا‹ ،أان ﬁاو’ت
ا’سشتعماري Úباءت بالفششل الذريع ‘ تكسشÒ
إارادة الششعؤب التؤاقة إا ¤ا◊رية والكرامة،
مهما تفننت ‘ أاسشاليب القهر والقمع والتنكيل
وال-ع-نصش-ري-ة وال-ت-ف-رق-ة وال-تشش-ت-يت وا’ع-ت-قال
وا’خ -ت-ط-اف وا’خ-ت-ف-اء ال-قسش-ري وﬁاو’ت
اإ’ب- -ادة ا÷م- -اع -ي -ة وا’غ -ت -ي -ال ب -ال -رصش -اصس
واŸشش-ان-ق واÙارق وال-رم-ي م-ن ال-ط-ائ-رات
وال- -دف -ن ‘ اŸق -اب -ر ا÷م -اع -ي -ة وال -ق -ن -ب -ل -ة
ب-ال-ن-اب-ا ⁄وال-ف-ؤسش-ف-ؤر اأ’ب-يضس اÙرم دول-يا
وتسش- -م- -ي- -م اآ’ب- -ار وق- -ط- -ع اأ’رزاق وان -ت -ه -اك
ا◊رمات والتضشييف وا◊صشار.

لوروبي من دون اتفاق
لخراج بريطانيا من ال–اد ا أ
لوقف خططه إ

حزب ألعمال ألÈيطا Êيعتزم سسحب ألثقة من حكومة جونسسون

أاشص -ارت وزي-رة ال-داخ-ل-ي-ة ‘ ح-ك-وم-ة
الظل العمالية ‘ بريطانيا ،ديان آابوت،
لث -ن ،Úإا ¤أان ح -زب -ه -ا ي -خ -ط-ط
أامسس ا إ
ل-ط-رح ال-تصص-ويت ع-ل-ى ال-ث-ق-ة ب-ح-كومة
ب- -وريسس ج- -ونسص -ون ف -ور ع -ودة الŸÈان
للنعقاد ‘ بداية سصبتم ÈاŸقبل.
ق -الت ال -ق -ي -ادي -ة ‘ ا◊زب اŸع-ارضس ،إان
حزبها على تؤاصشل مع اأ’حزاب اأ’خرى ‘
الŸÈان الÈيطا ،Êلكسشب اأ’غلبية العددية
اŸطلؤبة لسشحب الثقة من حكؤمة جؤنسشؤن،
إا’ أان- -ه- -ا رفضشت –دي- -د م- -ؤع- -د ال- -تصش -ؤيت
اŸقÎح.
سش -ي -ك -ؤن أام -ام الŸÈان الÈي -ط -ا Êم -ه-ل-ة
قصشÒة بعد العؤدة من العطلة الصشيفية الششهر
اŸق- -ب- -ل ،ل -ؤق -ف خ -ط -ط ج -ؤنسش -ؤن إ’خ -راج
ب- -ري -ط -ان -ي -ا م -ن ا’–اد اأ’وروب -ي «م -ن دون
اتفاق» .فؤفقًا لقانؤن ا’نتخابات الÈيطا،Ê
يسشتطيع الŸÈان سشحب الثقة من ا◊كؤمة
ا◊الية ،ويتؤجب عليه إايجاد حكؤمة بديلة
عنها –ظى باأ’غلبية العددية ،خÓل فÎة 14
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يؤمًا.
بينما دارت نقاششات حؤل إامكانية تششكيل
حكؤمة وحدة وطنيةُ ،يسشتبعد عمليًا مثل هذا
اÿيار ،لرفضس قيادات ا◊زب Úالرئيسشي Úله،
وسشيتجه النؤاب ’سشتغÓل تلك الفÎة إ’جبار
ح -ك-ؤم-ة ج-ؤنسش-ؤن ع-ل-ى ط-لب ت-أاج-ي-ل م-ؤع-د
«بريكسشت» ،وبالتا‹ يكؤن اÿيار اآ’خر ‘
ال- -دع -ؤة ’ن -ت -خ -اب -ات ع -ام -ة ،وح ّ-ل الŸÈان
ا◊ا‹.
تعتقد آابؤت بإامكانية هذا اÿيار ،حيث
قالت« :من يثق ببؤريسس جؤنسشؤن عدا عن
اأ’فراد اÙيط Úبه؟ كلما أاعلن عن اŸزيد
من الؤعؤد الفارغة ،أاعتقد أانه يفقد اŸزيد
من الثقة به ب Úالناخب ÚالÈيطاني.»Ú
عند سشؤؤالها عن ضشرورة سش Òهذه اÿطط
بسشرعة ليتمكن الŸÈان من وقف سشيناريؤ
عدم ا’تفاق ،قالت آابؤت« :بالتأاكيد نعم .ولكن
ي-جب ع-ل-ي-ن-ا ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى اأ’ح-زاب اأ’خ-رى
أايضشًا ،فلن ينجح التصشؤيت بسشحب الثقة من
دون دع -م ال -دÁق-راط-ي Úال-ل-يÈال-ي Úم-ث،»Óً-

مضشيفة« :نتحدث إا ¤جميع اأ’حزاب اأ’خرى
‘ الŸÈان ،وإاذا أاردن- - -ا اŸضش - -ي ق - -دم ً- -ا ‘
تصشؤيت سشحب الثقة ،فإاننا نرغب ‘ ضشمان
نتيجته».
يسشؤد اعتقاد بأانّ جؤنسشؤن قد يلجأا إا¤
ت -أاج -ي -ل اسش -ت-ق-ال-ت-ه ‘ م-ث-ل ه-ذا السش-ي-ن-اري-ؤ،
و–دي- -د م- -ؤع- -د ا’ن- -ت -خ -اب -ات ب -ع -د خ -روج
بريطانيا من ا’–اد اأ’وروبي يؤم  31أاكتؤبر
اŸق-ب-ل ،ل-ي-خ-ؤضس ا’ن-ت-خ-اب-ات زاعمًا –قيق
وعده بـ»بريكسشت» ،مهما كان الثمن .إا’ أان
مثل هذه اÿطؤة قد تخالف العرف السشياسشي
الÈيطا Êالذي يفرضس على ا◊كؤمة عدم
القيام بخطؤات كÈى ‘ وقت ا’نتخابات‘ ،
وقت ي - -ج - -ادل أانصش - -ار «ب - -ري- -كسشت» أان ه- -ذه
اÿطؤة ’ تنطبق على مؤعد «بريكسشت» أ’نه
ّﬁدد منذ سشتة أاششهر مضشت .لتجنب مثل
ه - -ذا السش- -ي- -ن- -اري- -ؤ ،ي- -ع- -ت- -زم ن- -ؤاب الŸÈان
الÈيطا Êإاجبار حكؤمة جؤنسشؤن على تأاجيل
مؤعد «بريكسشت» ،مرة أاخرى ،إا ¤ما بعد
ا’نتخابات العامة.
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دعوات إا ¤اسصتئناف العملية السصياسصية ووقف
التصصعيد العسصكري

هدوء حذر بليبيا مع أنتهاء ألهدنة أإ’نسسانية جنوب طرأبلسض
انتهت ،أامسس الثن،Ú
لنسص -ان -ي-ة بÚ
ال -ه -دن -ة ا إ
ق- -وات ح- -ك- -وم -ة ال -وف -اق
ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة وقوات
ال -ل-واء اŸت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة
ح- -فÃ Îن- -اسص- -ب- -ة ع- -ي- -د
لضص -ح-ى ،وسص-ط ﬂاوف
ا أ
م- -ن اسص- -ت -ئ -ن -اف اŸع -ارك
ج - - -ن - - -وب ال- - -ع- - -اصص- - -م- - -ة
ط- - -راب - -لسس ‘ أاي ◊ظ - -ة
وب - - -وتÒة أاشص- - -د م- - -ن ذي
قبل.
ق -ب -ل سش-اع-ات م-ن ان-ت-ه-اء
هدنة  48سشاعة ،سشاد هدوء
حذر ﬂتلف ﬁاور القتال
جنؤب العاصشمة ،وذلك بعد
ع- -دة خ- -روق- -ات م- -ن ج -انب
قؤات حف.Î
ب- -ادرت ح -ك -ؤم -ة ال -ؤف -اق
ال- -ؤط- -ن -ي ب -اŸؤاف -ق -ة ع -ل -ى
الهدنة التي دعت إاليها بعثة
اأ’· اŸتحدة ‘ ليبيا ،قبل
أان يعلن متحدث باسشم حفÎ
القبؤل بها.
ب -دأا سش -ري -ان ال-ه-دن-ة ب-ع-د
ظ -ه -ر السش -بت و ان -ت-هت ب-ع-د
ظ - -ه - -ر  ،امسس ،وق- -د أاك- -دت
ح- -ك- -ؤم- -ة ال -ؤف -اق أان ق -ؤات
ح -ف Îخ -رق-ت-ه-ا م-رت Úع-ل-ى
اأ’قل بقصشفها مطار معيتيقة
ومنطقة سشؤق ا÷معة.
أاصش- -ابت ق- -ذائ -ف ﬁي َ-ط
مطار معيتيقة ،وهؤ اŸطار
اŸد Êالؤحيد ‘ طرابلسس،
‡ا اسش- - - -ت- - - -دع - - -ى –ؤي - - -ل
الرحÓت نحؤ مطار مصشراتة
( 200كلم ششرق العاصشمة).
ه- -ذا و ق- -د رح -بت ب -ع -ث -ة
اأ’· اŸت- -ح- -دة ل- -ل -دع -م ‘
ل -ي -ب -ي -ا ب-ق-ب-ؤل م-ب-دأا ال-ه-دن-ة
اإ’نسش- -ان -ي -ة Ãن -اسش -ب -ة ع -ي -د
اأ’ضشحى من قبل اأ’طراف
اŸع- -ن- -ي- -ة ،داع- -ي- -ة ج- -م- -ي- -ع
اأ’ط- - -راف إا ¤احÎام - -ه - -ا ،
ح -رًصش -ا ع -ل -ى ح -رم-ة ال-ع-ي-د
ومصشلحة الليبي.Ú
من جهتها ،رحبت فرنسشا
وإاي - - -ط - - -ال - - -ي - - -ا واإ’م- - -ارات
وب - -ري - -ط - -ان - -ي - -ا وال- -ؤ’ي- -ات
اŸت - -ح - -دة ب - -اإ’ع Ó- -ن ع - -ن
الهدنة ‘ ليبيا ،ودعت الدول
اÿمسس ‘ ب- - -ي- - -ان مششÎك،
ج- -م -ي -ع اأ’ط -راف إا ¤وق -ف
اأ’عمال العدائية بششكل فعال
‘ ج- -م- -ي- -ع أان- -ح- -اء ل- -ي -ب -ي -ا.
وأاع- -ربت ع- -ن اسش- -ت -ع -داده -ا

لدعم بعثة اأ’· اŸتحدة ‘
م -راق -ب -ة ال -ت -ق -ي -د ب -ال -ه-دن-ة
وم- - - - -ع- - - - -ا÷ة أاي ﬁاول - - - -ة
ÿرقها.

خرق ألهدنة من طرف
قوأت حفÎ
م- -ن- -ذ سش- -ري- -ان ال- -ه- -دن -ة،
–دثت مصش- -ادر م- -ن غ -رف -ة
عملية بركان الغضشب التابعة
◊كؤمة الؤفاق عن خروقات
ششملت ﬁاو’ت قؤات حفÎ
ال- -تسش- -ل- -ل ‘ ب -عضس اÙاور
جنؤب طرابلسس .كما –دثت
عن تعزيزات أارسشلتها قؤات
ح - -ف Îإاﬁ ¤اور ال - -ق - -ت - -ال
جنؤب العاصشمة ع Èمدينة
ترهؤنة .وهناك ﬂاوف من
ان تشش- -ه- -د اأ’ي- -ام اŸق- -ب- -ل -ة
عمليات عسشكرية كبÒة سشعيا
من الطرف◊ Úسشم اŸعركة
اŸسشتمرة منذ أاك Ìمن أاربعة
أاششهر.
ك -انت ق -ؤات ح -ف Îب-دأات
‘ الرابع من أافريل اŸاضشي
هجؤما على طرابلسس إا’ أان
ﬁاو’ت- - - -ه- - - -ا اŸت- - - -ك- - - -ررة
’جتياحها فششلت .وأاسشفرت
اŸعارك التي تششمل ضشربات
جؤية متبادلة عن مقتل ما ’
يقل عن  1100ششخصس بينهم
عششرات اŸدني ،Úفضش Óعن
دم - - - - -ار ك - - - - -ب ‘ Òب - - - - -عضس
الضشؤاحي ا÷نؤبية للعاصشمة
على غرار ضشاحية ع Úزارة.

إأدأنة تفج Òبنغازي
ع -ل-ى صش-ع-ي-د آاخ-ر ،أادانت
خ- -ارج -ي -ة ح -ك -ؤم -ة ال -ؤف -اق
ال- -ت- -ف- -ج Òاإ’ره- -اب- -ي ال -ذي
اسش- -ت- -ه- -دف م- -ؤكب ال -ب -ع -ث -ة
اأ’‡ي -ة Ãن -ط -ق -ة ال -ه -ؤاري
Ãدي- -ن- -ة ب- -ن- -غ -ازي (شش -رق -ي
ال - -بÓ- -د) ،السش- -بت اŸاضش- -ي،

وأاسشفر عن مقتل ثÓثة من
م- -ؤظ- -ف- -ي ال- -ب- -ع- -ث -ة .أاك -دت
اÿارجية ‘ بيان أان عؤدة
ال- -نشش- -اط- -ات وال- -ع- -م- -ل- -ي -ات
اإ’ره -اب-ي-ة ت-رج-ع لÓ-ن-فÓ-ت
اأ’م- -ن- -ي ال- -ذي تسش- -بب ف- -ي -ه
ال- -ه- -ج- -ؤم ع- -ل- -ى ط -راب -لسس،
وانقسشام اŸؤؤسشسشات اأ’منية
والعسشكرية.
دعت ال - -ؤزارة اÛت - -م- -ع
الدو‹ إا ¤وضشع حد للعدوان
ع- -ل- -ى ال- -ع- -اصش- -م -ة ،وإارج -اع
القؤات اŸعتدية حتى تتسشنى
ال -ع -ؤدة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة السش-ي-اسش-ي-ة
والعمل على وقف النششاطات
اإ’رهابية.
ب -دوره ،اسش -ت -ن -ك -ر ›لسس
اأ’من الدو‹ بششدة ما وصشفه
ب - -ال - -ه - -ج - -ؤم اŸم - -يت وغÒ
اŸق- -ب- -ؤل ال- -ذي اسش- -ت -ه -دف
ال -ب -ع-ث-ة اأ’‡ي-ة ‘ ب-ن-غ-ازي،
ك-م-ا ن-ددت ال-ب-ع-ث-ة ب-التفجÒ
وأاك -دت أان -ه ل -ن ي -ث -ن-ي-ه-ا ع-ن
م- -ؤاصش- -ل- -ة السش- -ع- -ي إ’رسش- -اء
السشÓم ‘ ليبيا .كان ›لسس
اأ’من قد عقد ،أامسس ا’ول،
ج - -لسش - -ة ط- -ارئ- -ة Ÿن- -اقشش- -ة
اأ’وضش-اع ‘ ل-ي-ب-ي-ا ب-ن-اء ع-ل-ى
دعؤة من فرنسشا وروسشيا.
ووصش- -فت ب- -ي- -ن- -ت- -ؤ ك- -ي- -ت -ا
·Ó
مسشاعدة اأ’م Úالعام ل أ
اŸت -ح -دة ل -ع -م -ل -ي -ات ح-ف-ظ
السشÓ-م ت-ف-ج Òب-ن-غ-ازي ب-أانه
ره -يب ،وق -الت إان ال -ت -ف -جÒ
وقع ‘ منطقة ُيفÎضس أانها
تخضشع لسشيطرة أامنية كاملة
من قؤات حف.Î
هذا و أادان بششدة رئيسس
م-ف-ؤضش-ي-ة ا’–اد اإ’فريقي،
م-ؤسش-ى ف-ق-ي-ه ﬁم-د ،أامسس،
ال-ه-ج-ؤم بسش-ي-ارة م-ل-غ-ؤم-ة ‘
م-دي-ن-ة ب-ن-غ-ازي ال-ل-ي-بية‡ ،ا
أاسش- -ف- -ر ع -ن م -ق -ت -ل خ -مسش -ة
أاشش-خ-اصس وم-ن ب-ي-ن-ه-م أافراد
م- - -ن اأ’· اŸت - -ح - -دة ،ي - -ؤم
السشبت.

قال إان وجود قوات غربية ‘ اŸنطقة يزيد من التوتر

ألعرأق يرفضض أإشسرأك إأسسرأئيل ‘ أي مهمة لتاأم Úأÿليج
أاعلن وزير اÿارجية العراقيﬁ ،مد علي
ا◊كيم ،رفضس بÓده مششاركة إاسشرائيل ‘ أاي
–ال -ف ب -ح -ري –شش -ده ال -ؤ’ي -ات اŸت -ح -دة
لتأام ÚاÓŸحة البحرية ‘ اÿليج.
غرد ا◊كيم على حسشابه ‘ «تؤي ،»Îامسس
ا’ثن ،Úقائ« :Óالعراق يرفضس مششاركة قؤات
الكيان الصشهيؤ ‘ Êأاية قؤة عسشكرية لتأامÚ
مرور السشفن ‘ اÿليج العربي» ،مششددا على
أان «دول اÿليج العربي ›تمعة قادرة على
تأام Úمرور السشفن ‘ اÿليج» .أاكد ا◊كيم
سش -ع-ي ال-ع-راق إا ¤خ-فضس ال-ت-ؤت-ر ‘ م-ن-ط-ق-ة
الشش- -رق اأ’وسش- -ط م- -ن خÓ- -ل «اŸف- -اوضش- -ات

الهادئة» ،معتÈا أان «وجؤد قؤات غربية ‘
اŸنطقة سشؤف يزيد من التؤتر» .وسشبق أان
صش-رح اŸت-ح-دث ب-اسش-م اÿارج-ي-ة اإ’ي-ران-ي-ة،
ع -ب -اسس م -ؤسش -ؤي ،ب-أان مشش-ارك-ة إاسش-رائ-ي-ل ‘
–الف ترعاه واششنطن ‘ مياه اÿليج تعد
تهديدا صشريحا أ’من إايران القؤمي ،وسشببا
Óزم -ة وع -دم ا’سش -ت-ق-رار’ ،ع-ت-ب-ار اÿل-ي-ج
ل -أ
«اسشتمرارا أ’راضشي إايران» ،فيما وصشف وزير
ال - -دف - -اع اإ’ي - -را ،Êأام Òح - -ا“ي ،مشش- -ارك- -ة
إاسشرائيل بـ»اإ’جراء ا’سشتفزازي الذي يحمل
تداعيات كارثية».

لسصبوع العاشصر
اŸظاهرات تتواصصل ل أ

حكومة هونغ كونغ تدين أعمال ألعنف خÓل أ’حتجاجات
ق -ال م -ك -تب شش -ؤؤون ه-ؤن-غ ك-ؤن-غ وم-ك-او ‘
الصش ،Úأامسس ا’ثن ،Úإان هؤنغ كؤنغ “ر اآ’ن
«Ãرح - -ل - -ة ح- -رج- -ة» ب- -ع- -د ا’ح- -ت- -ج- -اج- -ات
اŸت -ؤاصش -ل -ة اŸن -اهضش-ة ل-ل-ح-ك-ؤم-ة اÙل-ي-ة،
مؤؤكدا على ضشرورة وقف أاعمال العنف هناك.
تعا Êهؤنغ كؤنغ من أاسشؤأا أازمة سشياسشية منذ
عقؤد ،بعد ششهرين من مؤاصشلة ا’حتجاجات
التي تتخللها أاعمال عنف بششكل متزايد.
بدأات ا’حتجاجات رفضشا Ÿششروع قانؤن
ي -قضش -ي ب-تسش-ل-ي-م أاشش-خ-اصس م-ت-ه-م Úب-قضش-اي-ا
جنائية إا ¤الصشÙ Úاكمتهم ،لكنها تطؤرت

اآ’ن إا ¤اسش -ت -ي -اء أاوسش-ع م-ن ح-ك-ؤم-ة اŸدي-ن-ة
اÙلية .
من جهتها ،أادانت حكؤمة منطقة هؤنغ
كؤنغ اإ’دارية اÿاصشة ،امسس ،بششدة أاعمال
ال -ع -ن -ف ال -ت -ي ي-رت-ك-ب-ه-ا اŸت-ظ-اه-رون خÓ-ل
ا’ح -ت -ج -اج -ات وال -ت -ي ت -ه -دد سش Ó-م-ة أاف-راد
الششرطة.
ذكرت حكؤمة هؤنغ كؤنغ ‘ ،بيان لها ،أان
متظاهرين قامؤا بتخريب اŸمتلكات العامة،
وإاغÓ-ق ال-ط-رق واإ’ل-ق-اء ب-ق-ن-اب-ل اŸؤل-ؤت-ؤف
ع- -ل- -ى الشش- -رط- -ة خÓ- -ل ا’ح -ت -ج -اج -ات غÒ

القانؤنية التي جرت ،اأ’حد ‘ ،العديد من
اŸناطق ،ما أادى إا ¤إاصشابة العديد من أافراد
الششرطة .وأابرزت أان أاعمال العنف «هددت
بششكل خط ÒسشÓمة أافراد الششرطة وغÒهم
م -ن ال -ن -اسس» .وأاك -دت ا◊ك -ؤم -ة أان الشش-رط-ة
«سش -ت -ن -ف -ذ ال -ق -ان -ؤن بصش-رام-ة وح-زم ل-ت-ق-دË
اŸت -ظ -اه-ري-ن اŸت-ؤرط Úإا ¤ال-ع-دال-ة» .ك-م-ا
دعت أاه -ا‹ ه -ؤن -غ ك -ؤن -غ إا« ¤رفضس ال -ع-ن-ف
واŸسشاعدة ‘ إاعادة النظام ا’جتماعي ‘
أاقرب وقت ‡كن».
وذك -ر ال -ت -ل -ف -زي -ؤن الصش-ي-ن-ي أان-ه ‘ اأ’ي-ام

ال - -ق - -ل - -ي - -ل - -ة اŸاضش- -ي- -ة÷ ،أا اŸت- -ظ- -اه- -رون
«اŸتطرفؤن» ‘ هؤنغ كؤنغ إا ¤اتباع أاسشاليب
عنيفة خÓل أاعمال الششغب ،حيث اسشتخدمؤا
«الطؤب والقضشبان اŸعدنية والسشؤائل السشامة
واŸسش- -اح- -ي- -ق و ح- -ت- -ى ق- -ن- -اب -ل اŸؤل -ؤت -ؤف
Ÿه -اج -م -ة شش -رط -ة ه-ؤن-غ ك-ؤن-غ» ،م-ا أادى ا¤
إاصشابة العديد من عناصشر الششرطة.
كما تسشببت ا’حتجاجات التي جرت ،أامسس
اأ’ول ‘ ،إاغ Ó- -ق ب - -عضس م- -راف- -ق اÿدم- -ات
العامة وتعطيل خدمات الطؤارئ واأ’نششطة
التجارية ‘ اŸنطقة.

وتعهدت ششرطة هؤنغ كؤنغ بعدم ادخار اأي
جهد ‘ التصشدي أ’عمال العنف التي تهدد
سشÓمة الناسس ،وذلك بعد إاصشابة العديد من
عناصشرها ‘ هجمات بقنابل اŸؤلؤتؤف.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أادان ي -ان-غ غ-ؤان-غ ،اŸت-ح-دث
باسشم ›لسس ششؤؤون هؤنغ كؤنغ وماكاو ،التابع
Ûلسس الدولة الصشيني اسشتخدام متظاهرين
«متطرف »Úأادوات ششديدة اÿطؤرة للهجؤم
على عناصشر الششرطة ‘ هؤنغ كؤنغ.
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عروضسه القوية أامام ويسست هام

ﬁرز يطمح لتقد Ëموسسم اسستثنائي مع مانشسسس Îسسيتي
ح- -ق- -ق ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري
ري -اضض ﬁرز ان-طÓ-ق-ة ق-وي-ة م-ع
ف -ري -ق-ه م-انشسسس Îسس-ي-ت-ي ع-ن-دم-ا
ق-اده ل-ت-ح-ق-ي-ق ان-تصس-ار كب Òعلى
حسس - -اب ويسست ه - -ام ‘ اف - -ت - -ت- -اح
الدوري ا’‚ليزي و هو ما يعد
مؤوشسرا على رغبة ﬁرز ‘ –قيق
م- -وسس- -م اسس- -ت- -ث -ن -ائ -ي م -ع ف -ري -ق -ه
مانشسسس Îسسيتي .

عمار حميسسي
أإبدى إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري
ري -اضس ﬁرز سش -ع -ادت -ه ب -ع-د إل-ف-وز
إلكاسشح ِلفريقه مانششسش Îسشيتي على
إŸضش - - -ي- - -ف وسشت ه- - -ام وإن- - -تصش- - -ر
م-انششسش Îسش-ي-ت-ي ِب-خ-م-اسش-ي-ة ن-ظ-يفة
لِ- -حسش- -اب إ÷ول- -ة إأ’و ¤م- -ن ع- -م -ر
إلبطولة إإ’‚ليزية للموسشم إ÷ديد .
قال رياضس ﬁرز« :بدإية خرإفية ِلهذإ
إŸوسشم إ÷ديد عروضس إيجابية لِفريقنا
مانششسش Îسشيتي صشرإحة أإنا جّد سشعيد «
جاء ذلك ‘ تغريدة ِلقائد «إÿضشر» عÈ
موقع إلتوإصشل إإ’جتماعي «توي.»Î
صش- -ن- -ع إ÷ن- -اح ﬁرز ه- -دَف  Ú-وج -لب
ضش -رب -ة ج-زإء ِل-ف-ري-ق-ه «إلسش-ي-ت-ي-زن» وك-ان
أإفضش -ل ’عب ف -وق إŸسش -ت -ط -ي-ل إأ’خضش-ر
وÁنح هذإ إأ’دإء إلباهر رياضس ﬁرز

وفريقه مانششسش Îسشيتي دفعا معنويا قويا
‘ سشباق إإ’حتفاظ ِبلقب «إلÁÈرليغ».
من جهة إخرى ،دفن إلتقني إإ’سشباÊ
غ - -وإردي - -و’ م - -درب م- -انششسش Îسش- -ي- -ت- -ي
إإ’‚ل -ي -زي إ÷دل ِب -شش -أان م -زإع-م ت-ن-اول
’ع- -ب- -ه إل- -دو‹ إ÷زإئ -ري ري -اضس ﬁرز
للمنششطات .
قال غوإرديو’ إن رياضس ﬁرز أإجرى
ع -م -ل -ي-ة ج-رإح-ي-ة بسش-ي-ط-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
إأ’ن-ف ب-ع-د إسش-دإل سش-ت-ار ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس

بعد قانون اعتبار ’عبي شسمال افريقيا ﬁليÚ

التحاق  17لعبا جزائريا بالبطولة
التونسسية خÓل «اÒŸكاتو» الصسيفي

’ن-دي-ة ال-ت-ونسس-ي-ة
ت-واصس-ل ا أ
ت- -ع- -زي- -ز صس- -ف- -وف- -ه- -ا اسس -ت -ع -دادا
للموسسم ا÷ديد ،الذي سسينطلق،
ي- - -وم  24أاوت ا÷اري .ك - - - - -انت
’و¤
السس- -وق ا÷زائ- -ري- -ة ه- -ي ا أ
للفرق التونسسية ،التي أارادت أان
تسس-ت-ث-م-ر ب-ق-وة ‘ ،ق-انون اعتبار
’عب شسمال إافريقيا ﬁليا.
كان إلÎجي أإك ÌإŸسشتفيدين من
ه -ذإ إل -ق -ان -ون ،ف -ب -ع -دم -ا إع -ت -م -د
إŸوسشم إŸاضشي على إ÷زإئري،Ú
ي-وسش-ف إل-بÓ-ي-ل-ي وإل-طيب إŸزياÊ
وإل -ل -ي -ب -ي ح -م -دو إل -ه -و ،Êع-زز ‘
إÒŸك-ات-و إلصش-ي-ف-ي إ◊ا‹ رصش-ي-ده
بأاربعة جزإئري Úدفعة وإحدة.
وه -م :ب Ó-ل ب -ن سش -اح -ة م -ه-اج-م
دف- -اع ت- -اج- -ن- -انت ،وم- -دإف- -ع وف -اق
سش - -ط - -ي- -ف ع- -ب- -د إل- -ق- -ادر ب- -درإن،
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إ ¤م -ت -وسش -ط م -ي -دإن
أإت -ل -ت -يك ب -ارإدو ،ع -ب -د إل-رؤووف ب-ن
غ- -يث ،وإل- -ظ -ه Òإأ’يسش -ر لشش -ب -ي -ب -ة
إلقبائل إلياسس إلششتي.
كما تعاقد إلصشفاقسشي بدوره مع
ث Ó- -ث ’ع - -ب Úج - -زإئ - -ري ،Úوه - -م
إŸدإفع ﬁمد أإصشفان قادما من
أإوŸب-يك م-ارسش-ي-ل-ي-ا ،وإل-ذي أإمضش-ى
عقدإ بـثÓث سشنوإت ،وعبد إلكرË
خشش -م -ار ،م -ن أإوŸب -يك م -ارسش-ي-ل-ي-ا
أإيضش- -ا ،ووق- -ع ع- -ق -دإ ب -ن -فسس إŸدة
كذلك ،باإ’ضشافة إﬁ ¤مد إسشÓم
بك ،Òوهو ’عب روإق هجومي.
إن - -ت - -دب إلصش - -ف - -اقسش - -ي أإيضش - -ا،

إŸصش- -ري ع- -م- -رو ج -م -ال ،ب -ن -ظ -ام
إإ’ع -ارة م -ن إأ’ه -ل -ي .ك -م -ا ت-ع-اق-د
إل -ن -ج -م إلسش -اح -ل -ي م-ع إ÷زإئ-ريÚ
ي-ان-يسس ت-اف-ر ،وسش-ل-ي-م ب-وخ-نشش-وشس،
إل - -ل - -ذي - -ن سش - -ي- -ك- -ون- -ان إ ¤ج- -انب
إ÷زإئ- -ري ك- -ر Ëب- -ل -ع -رب -ي ،إل -ذي
إن- -ت- -دب -ه ف -ري -ق ج -وه -رة إلسش -اح -ل
إŸوسشم إŸاضشي.
إŒهت ب - -عضس إل - -ف- -رق إأ’خ- -رى
أإيضشا إ ¤إلسشوق إ÷زإئرية ،وكان
نصشيب إأ’سشد لصشالح إ–اد تطاوين،
إلذي ضشم أإربعة جزإئري ،Úوهم:
’عب جمعية وهرإن ،مو’ي عبد
إل -ع -زي -ز ع -ب -د إل -ق -ادر ،وم -ت -وسش -ط
إŸي- -دإن ه- -ي- -ث- -م غ -ريب ،وي -وسش -ف
إل -ع -ي -دودي ،وإ÷ي  ‹Ó-ب -ن شش -ن-ان،
إلذين أإمضشوإ عقودإ لـثÓث موإسشم.
ك -م -ا ق -ام إل -ن-ادي إل-ب-ن-زرت-ي بـ سشت
إن -ت -دإب -ات ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا إ÷زإئ -ري
ج -م -ال إل-دي-ن شش-ت-ال ،إل-ذي أإمضش-ى
ع -ق -دإ م -دت-ه ثÓ-ث سش-ن-وإت ،ف-ي-م-ا
ت- - -ع- - -اق- - -د إ–اد ب- - -ن ق- - -ردإن م - -ع
إ÷زإئري إآ’خر سشفيان خليلي‘ .
ظل عقوبة إلفيفا ،إكتفى إإ’فريقي
باسشتعادة ’عبه إ÷زإئريﬂ ،تار
بلخي .Ìكما أإن إلوإفد إ÷ديد على
إلرإبطة إÎÙفة إأ’و ،¤مسشتقبل
سش- -ل -ي -م -ان ،ع -زز صش -ف -وف -ه ب Ó-عب
جزإئري ،وهو ﬁمد عطية ،فيما
إنتدب ‚م إŸتلوي ،إ÷زإئري عبد
إلرحمن بن جامع ،إلذي وقع عقدإ
Ÿوسشم.Ú

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

أإ· إفريقيا ِبمصشر ‘  19من جويلية
إŸاضشي وأإضشاف مدرب «إلسشيتيزن»
‘ أإح- -دث تصش- -ري -ح -ات ل -ه ن -ق -ل -ت -ه -ا
إلصشحافة إلÈيطانية أإن ﬁرز خضشع
لِهذإ إلعÓج –سشينا ِلقدرإت إلتنّفسس .
تابع غورإديو’ ،يقول إن إلطبيب
إلذي أإجرى إلعملية إ÷رإحية لÓعب
ﬁرز ُ ⁄ي -رسش -ل إل -ت-ق-ري-ر ك-ام Ó-إ¤
زم -ي -ل-ه ‘ م-انششسش Îسش-ي-ت-ي وِب-ال-ت-ا‹
وتفاديا ِأ’ي مكروه خاصشة إلسشقوط
‘ فخ إŸنششطات ف ّضشلنا عدم إلزّج
ِب-ا÷ن-اح ﬁرز ‘ م-وإج-ه-ة ل-ي-ف-رب-ول
ِب -رسش-م إل-ك-أاسس إإ’‚ل-ي-زي-ة إŸم-ت-ازة،
مسشاء إأ’حد إŸاضشي.
بّ-رأإ إل-ت-ق-ن-ي إإ’سش-ب-ا Êأإيضش-ا سش-احة
Ÿا قال
إإ’–اد إ÷زإئري لكرة إلقدم ّ
إن إلطبيب إŸعالج لÓعب ﬁرز ’
يشش -ت -غ -ل ِل -مصش -ل -ح -ة إل -ف -اف وإخ-ت-ت-م
غوإرديو’ قائ Óإن ﬁرز مّر على
÷ن- -ة م- -ك- -اف -ح -ة إŸنشش -ط -ات ع -ل -ى
مسش- -ت -وى إ–اد إل -ك -رة إإ’‚ل -ي -زي إل -ت -ي
أإكدت عدم سشقوط إلدو‹ إ÷زإئري ‘
إÙظ- -ور وم- -ن- -حت ل- -ه رخصش- -ة خ- -وضس
إŸقابÓت إلّرسشمية .
هكذإ يطوي رياضس ﬁرز ملفا أإُريد له
أإن يث Òإ÷دل ،على غرإر مزإعم تعّمد
ع -دم مصش -اف -ح-ة إل-وزي-ر إأ’ّول إŸصش-ري.
وي- -ت- -فّ- -رغ إل- -دو‹ إ÷زإئ- -ري ِل- -ف- -ري- -ق- -ه
مانششسش Îسشيتي.

–سسبا للموسسم ا÷ديد

وداد تلمسسان يخسسر وديا أامام
جمعية وهران
ودإد
تلمسشان
يختتم
–ضشÒإته
عقب
إج - - - -رإء 5
مباريات
ودي - - - - - -ة و
يتفوق
ضش-د نصش-ر
حسشÚ
دإي ذهابا وإيابا ⁄ ،يسشتطع فريق ودإد تلمسشان
موإصشلة سشلسشلة إلنتائج إإ’يجابية و إلفوز خÓل كل
إŸباريات إلودية.
إصشطدم ‘ إŸبارإة إلرإبعة Ãنافسس جد قوي و
ع -ن-ي-د ي-ت-ع-ل-ق إأ’م-ر ب-ف-ري-ق ج-م-ع-ي-ة وه-رإن ح-يث
إحتضشن ،مسشاء يوم إلثÓثاء ،ملعب إ◊بيب بوعقل
بوهرإن إŸبارإة إلتي كانت فرصشة أإخرى للمدربÚ
عباسس عزيز من جهة نادي إلزياني Úو إŸدرب
سشا ⁄إلعو‘ من جهة ’زمو وهرإن من أإجل Œريب
كل إلÓعب Úللتأاكد من جاهزيتهم و كذإ ضشبط
إل-تشش-ك-ي-ل-ة إأ’سش-اسش-ي-ة إل-ت-ي سش-تدخل غمار منافسشة
ب-ط-ول-ة إل-قسش-م إل-وط-ن-ي إل-ث-ا ÊإÎÙف م-وب-ليسس
حيث سشيتوإجهان إلناديان برسشم إ÷ولة إÿامسشة،
و‘ هذإ إلصشدد سشجل نادي جمعية وهرإن فوز
ثم Úبنتيجة  2.1حيث وقع إلÓعب إŸهاجم مهدي
حتالة ووقع إلهدف ‘ Úإلدقيقة  20و 33من إلششوط
إأ’ول ‘ ح Úسشجل للودإد إلÓعب بلحمري ‘
Óششارة أإن ودإد
إلدقيقة  44من إلششوط إأ’ول ،بقي ل إ
تلمسشان خاضس ،يوم إÿميسس ،مبارإة ودية  5مع
نادي نصشر حسش Úدإي وهذإ على مسشتوى ملعب
بو’ية ع“ Úوششنت حيث تفوق إلودإد بنتيجة 1.0
حيث وقع هدف إلفوز إŸهاجم أإوكيل ‘ إلدقيقة
15من إلششوط إأ’ول ،عقب مرإوغته Ûموعة من
إلÓعب Úوتوغله أإمام منطقة 18مÎإ و قام بتسشديد
قذفة جد قوية أإسشكنها ‘ إلزإوية إليمنى للحارسس.
Óششارة أإن إلنصشرية توإصشل –ضشÒإتها
بقي ل إ
بع“ Úوششنت و سشبق للودإد أإن تفوق إÿميسس
إŸنصشرم على حسش Úدإي Ãلعب إلعقيد لطفي
بنتيجة  2.0برسشم إŸبارإة إلودية إلثانية.
جدير بالذكر أإن أإششبال إŸدرب عباسس عزيز
ي- -وإصش- -ل- -ون –ضشÒه- -م ‘ إلÎبصس إŸغ -ل -ق ع -ل -ى
مسشتوى هضشبة ’لة سشتي بـ 600مÎإ بأاعا‹ و’ية
تلمسشان.

تلمسسان :عمر بكاي

شساوشسي يريد فسسخ عقده

إلعدد
18020

18

ا◊ارسس بوحلفاية آاخر اسستقدامات اأهلي الÈج

أاك -د مصس -در م -ق ّ-رب م -ن ب -يت أاه-ل-ي
’وŸبي
الÈج أان الدو‹ ‘ اŸنتخب ا أ
بوحلفاية ،انضسم إا ¤التعداد سسيدخل
‘ جو التدريبات عن قريب.

فؤؤاد بن طالب
ب- - -حسشب ذإت إŸصش- - -در دإئ - -م - -ا ف - -إان
إ◊ارسس بوحلفاية قد يكون آإخر مسشتقدم
‘ تشش- -ك- -ي- -ل- -ة أإه- -ل- -ي إلÈج ،خÓ- -ل فÎة
إلتحويÓت إلتي  ⁄يبق على إنتهائها إ¤
سشويعات ،و‘ ذإت إلسشياق أإبدى إ◊ارسس
شش -اوشش -ي إسش -ت-ع-دإده ل-فسش-خ إل-ع-ق-د إل-ذي
ي -رب -ط -ه ب -ال -ف -ري -ق ب -الÎإضش -ي م -ع إدإرة
إأ’هلي هذإ ما أإششارت إليه مصشادرنا بأان
ششاوششي يود فسشخ إلعقد بصشفة ودية‡ ،ا
أإرإح إإ’دإرة إلÈإيجية.
‘ سش - -ي- -اق م- -تصش- -ل تسش- -ع- -ى إدإرة ب- -ن

حمادي إ ¤إإ’سشرإع ‘ إسشتقدإم إŸغÎب
قوإششة إلذي إعتÈه إ÷ميع صشفقة فنية
مريحة لتعدإد إلÈج وهو ’عب “يز قد
يعطي إإ’ضشافة.
أإما فيم يخصس ملعب  20أإوت بالÈج
فإان إأ’ششغال Œرى على قدم وسشاق من
أإجل إنهاء إأ’ششغال إ÷ارية حاليا لوضشع
إلعششب إ’صشطناعي إ÷ديد ‘ ،إنتظار
ق-دوم إل-ل-ج-ن-ة إل-ت-ق-ن-ي-ة إ’ع-طاء إŸوإفقة
إلنهائية بإاجرإء مباريات إŸوسشم إ÷ديد
لفريق إأهلي إلÈج إلذي يقوم بتحضشÒإت
م- -ك -ث -ف -ة ه -ن -ا وه -ن -اك ب -ق -ي -ادة إŸدرب
إلفرنسشي دوما إŸعروف عنه با’نضشباط
وإلعمل إ÷اد مثلما فعل إŸوسشم إŸاضشي
مع ششبيبة إلقبائل ،ولذلك فإان تعدإد إلÈج
م- -ت -ن -وع ل -ه -ذإ إŸوسش -م وه -و ق -ادر ع -ل -ى
إلظهور بقوة ‘ إلبطولة إلوطنية هذإ ما
إأفادتنا به بعضس إŸصشادر إŸقربة من
إدإرة إأ’هلي.

سستبعده عن اŸيادين من  4إا 6 ¤أاشسهر

ﬁمد فارسس يتعّرضس إلصسابة خطÒة

تعرضض الدو‹ ا÷زائريﬁ ،مد
’يطا‹ ،لقطع
فارسض’ ،عب سسبال ا إ
‘ الرباط الصسليبي‡ ،ا سسيبعده عن
اÓŸعب لفÎة طويلة .قالت «سسكاي»
إان ف- -ارسض ت- -ع- -رضض ل -ق -ط -ع ‘ أارب -ط -ة
ال-رك-ب-ة ب-ع-د إاصس-اب-ت-ه ‘ ال-ل-قاء الودي
لفريقه أامام تشسيزينا وا’نتصسار .2-3
تأاتي هذه إإ’صشابة ‘ وقت إرتبط إسشم
ف-ارسس ب-ا’ن-ت-ق-ال إ ¤إل-ع-مÓ-ق إإ’ي-طا‹
إن ÎميÓنو ،وهو ما يهدد بفششل إلصشفقة.
ت - -ع ّ- -رضس إلÓ- -عب إل- -دو‹ إ÷زإئ- -ري
ﬁمد فارسس لِضشربة موجعة جدإ ،بعد إأن
رإح ضشحّية إ’ِصشابة خطÒة على مسشتوى
إلّركبة إليسشرى
وقالت إدإرة نادي سشبال إإ’يطا‹ ‘
بيان لها نششرته ،إن إŸدإفع ﬁمد فارسس
ُي -ع -ا Êم -ن “ّزق ‘ إأ’رب -ط -ة إلصش-ل-ي-ب-ي-ة
للّركبة إليسشرى ،وسشيخضشع ِلعملية جرإحية
‘ إأ’ّيام إلقليلة إŸاضشية.
أإضشافت أإن إلدو‹ إ÷زإئري سشقط ‘
م- -طب إإ’صش- -اب- -ة ،خÓ- -ل مشش- -ارك- -ت- -ه ‘
ِ
Ÿنافسس
إŸبارإة إلوّدية لفريقه سشبال وإ ُ
تششيزينا ،مسشاء إÿميسس إŸاضشي .دخل

ﬁم - -د ف- -ارسس أإرضش- -ي- -ة إŸي- -دإن ع- -ن- -د
إلدقيقة  77من عمر هذه إŸبارإة ،قبل إأن
Óصشابة .كانت هذه إŸبارإة أإّول
يتعّرضس ل إ
م -وإج -ه -ة ل -ل -م-دإف-ع ﬁم-د ف-ارسس ،ب-ع-د
تتويجه مع إŸنتخب إلوطني إ÷زإئري
بِكأاسس إأ· إفريقيا ‘ مصشرِ ،بتاريخ 19
من جويلية إŸاضشي.
رّب -م -ا ل -عب إإ’ره -اق وإل -ع-ودة إُŸبّ-ك-رة
ل- -ل- -ت- -حضشÒإت ،دورإ سش- -ل -ب -ي -ا ‘ ح -دوث
إإ’صشابة.
ي- -دوم عÓ- -ج إصش- -اب- -ة “ّزق إأ’رب- -ط- -ة
إلصش -ل -ي -ب -ي -ة مّ-دة تÎوإح م-ا ب 4 Úإ6 ¤
أإششهر ،ما يعني إأن عودة ﬁمد فارسس إ¤
إŸنافسشة سشتكون مطلع إلعام إŸقبل.

بسسبب رغبته ‘ الرحيل

جماه Òباريسس سسان جÒمان تشسّن هجوما شسرسسا على نيمار
شش ّ-ن -ت ج-م-اه Òب-اريسس سش-ان جÒم-ان
ه-ج-ومً-ا شش-رسشً-ا ضش-د ’ع-ب-ه-ا ن-ي-م-ار ،إث-ر
“رده ضشد إلنادي ورغبته ‘ إلرحيل هذإ
إلصشيف.
جاء ذلك على هامشس مبارإة إلفريق
ضشد نيم ‘ مسشتهل إلدوري إلفرنسشي ،إثر
رغ -ب-ت-ه ‘ إل-رح-ي-ل ،وإل-وج-ه-ة إÙت-م-ل-ة
ريال مدريد أإو برششلونة.
رف - -عت إ÷م - -اه’ Òف - -ت - -ات ت- -ط- -الب
ب -رح -ي -ل -ه ،إضش -اف ً-ة إ’ ¤ف -ت -ات تشش -ب -ه -ه
بالعاهرة ،جاء نصشها»:نيمار صُشفع على يد
عاهرة ،أإمر ’ يحدث سشوى ‘ رÁونتادإ،
هل تتذكرها»؟
تشش Òإ÷م- -اه Òه- -ن- -ا إ ¤إل- -ف- -ي- -دي- -و
إŸسشرب من وإقعة إتهام نيمار باغتصشاب
ف- -ت -اة ب -رإزي -ل -ي -ة ،وإل -ت -ي ظ -ه -رت خ Ó-ل

إŸقطع وهي تصشفعه.
أإما إلرÁونتادإ فهي إŸبارإة إلششهÒة
ب Úبرششلونة وباريسس سشان جÒمان ‘
إي - -اب دور  16ل -دوري أإب -ط -ال أإوروب-ا ‘
مارسس  ،2017وإلتي خسشر إلبارسشا ذهابها
 0-4ثم فاز ‘ إيابها  ،1-6حيث سشجل
ن -ي -م -ار إل-رإب-ع و–صش-ل ع-ل-ى رك-ل-ة ج-زإء
إÿامسس وصشنع إلسشادسس.
ك -ان ن -ي-م-ار ق-د إسشÎج-ع إل-رÁون-ت-ادإ،
مؤوكدإً أإنها أإفضشل ذكريات مسشÒته ،ولكن
بكلمات إأخرى هنا ،جماه Òباريسس تعتÈ
إأنفسشها قد صشفعت على يد «عاهرة» ‘
تلك إلليلة.
ي -ذك -ر إأن ن -ي -م -ار ك -ان ق -د إن -ت -ق -ل إ¤
باريسس سشان جÒمان قادمًا من برششلونة
‘ صشيف  2017مقابل  222مليون أإورو.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  12ذي الحجة  1440ه ـ

خسصر أمام باريسس سصان جÒمان

حققوأ أنطÓقة مّوفقة ‘ أŸنافسصات ألقارية

األندية ا÷زائرية ‘ رواق جيد لضسمان التأاهل إا ¤األدوار اŸقبلة

لن- -دي- -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘
ح- -ق- -قت أ أ
لف- -ري -ق -ي -ة أن -ط Ó-ق -ة
أŸن- -افسص- -ات أ إ
م -وف-ق-ة إأ ¤ح-د ك-ب ،Òم-ا يضص-ع-ه-ا ‘
روأق مناسصب من أجل ضصمان ألتأاهل
لدوأر أŸقبلة ،خصصوصصا فريقي
إأ ¤أ أ
إأ–اد ألعاصصمة ونادي بارأدو أللذأن
لو ‘ ¤أل -دور
وضص- -ع- -ه -ا ق -دم -ه -م -ا أ أ
أŸق -ب -ل ،ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى شص-ب-اب ب-ل-وزدأد
لقصصاء
وشصبيبة ألقبائل مهددين با إ
‘ لقاء ألعودة من ألدور ألتمهيدي
لول ب-ه-دف Úن-ظ-ي-فÚ
ب -ع -دم-ا ف-از أ أ
وأل -ث -ا Êب -ه -دف وح-ي-د وسص-ي-ك-ون-ون
مطالب Úبالعودة بالتأاهل من أدغال
إأفريقيا.

ﬁمد فوزي بقاصص
وضسع إا–اد العاصسمة قدمه اأ’و‘ ¤
الدور الثا Êمن منافسسة رابطة اأ’بطال
اإ’ف -ري -ق -ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ،ح“ Úك-ن م-ن
ال-ف-وز ع-ل-ى ن-ادي سس-ون-ي-داب م-ن ال-ن-ي-جر
ب- -واق- -ع ه -دف Úل -واح -د ‘ ذه -اب ال -دور
التمهيدي هناك ،وهو ما يجعله ‘ رواق
مناسسب من أاجل ضسمان التأاهل إا ¤الدور
اŸقبل ‘ مباراة العودة با÷زائر ،وهي
ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي Áك-ن اع-تبارها باŸعجزة
وكانت –ديا ناجحا من قبل الÓعبÚ
والطاقم الفني ‘ ظل اŸشساكل اإ’دارية
واŸال -ي -ة ال -ت -ي ي -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه -ا ال -ن-ادي
ال -ع -اصس -م -ي وال -ت -ي سس -ب -قت ت -ن -ق -ل أاب-ن-اء
سس-وسس-ط-ارة إا ¤ع-اصس-م-ة ال-ن-ي-ج-ر ن-يامي،
باŸقابل حقق فريق شسبيبة القبائل اأ’هم
ح Úف -از ع -ل -ى اŸري -خ السس-ودا Êب-ه-دف
وحيد ‘ ذات اŸنافسسة Ãلعب الوحدة
اŸغاربية ببجاية ،وهي نتيجة مفخخة ‘

 ⁄يعد يفصسل الفرق ا÷زائرية عن بداية
اŸوسس -م ال -ك -روي ا÷دي -د سس -وى أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة،
سسواء ‘ الدرجت Úاأ’و ¤والثانية اÎÙفتÚ
أاو ‘ اأ’قسسام السسفلى ،وكل اأ’ندية من دون
اسستثناء بلغت أاشسواطا متقدمة ‘ التحضسÒات
خاصسة تلك اŸعنية باŸنافسسات الدولية ،التي
سس- -ت -ب -دأا م -غ -ام -رات -ه -ا ‘ شس -ه -ر أاوت ا◊ا‹،
وع -دده -ا سس -ب-ع-ة أان-دي-ة ه-ي إا–اد ال-ع-اصس-م-ة
وشس -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘ م-ن-افسس-ة راب-ط-ة أاب-ط-ال
إافريقيا ،حيث ﬁتم عليها أان تنافسش من أاجل
اللقب القاري ،أ’نها فرق كبÒة ،وأ’نها “ثل
بلدا هو حاليا بطل القارة السسمراء ،إاضسافة
إا ¤ن -ادي ب -ارادو وشس -ب -اب ب -ل -وزداد اŸع -ن-يÚ
Ãن -افسس -ة ك -أاسش ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة ،وال -ث Ó-ث -ي
مولودية العاصسمة وشسباب قسسنطينة وشسبيبة
السساورة ‘ منافسسة كأاسش اأ’ندية العربية.
ككل موسسم عاد ذات اŸشسكل ليطرح نفسسه
واŸتمثل ‘ غياب كامل Ÿرافق التحضسÒ
للموسسم القادم ،حيث  ⁄يتوقف ا◊ال عند
انعدام أاماكن التحضسﬂ ‘ Òتلف الو’يات
من دون اسستثناء ،بل طال اأ’ماكن الطبيعية
الرائعة التي طالها ا◊ريق الذي أاشسعل غالبية
غابات ا÷زائر من غربها إا ¤شسرقها ،وأاتى
على أاهم ا◊ظائر ومنها على وجه اÿصسوصش
غابات جرجرة التي كان يحضسر فيها فريق
شسبيبة القبائل ‘ زمنه الذهبي مع اŸدرب
البولو Êالشسه Òزيفوتكو ،عندما كانت شسبيبة

ل -ق -اء ال -ع -ودة وال -ت-ي ق-د ت-ك-ون ‘ صس-ال-ح
اŸنافسش اıضسرم اŸتعود على خوضش
أاعرق منافسسة كروية ‘ القارة السسمراء،
ح -يث سس -ت -ك -ون ك -ت-ي-ب-ة اŸدرب «ه-وب-رت
ف -ي -ل -ود» م -ط -ال -ب -ة ب-ال-ع-ودة ب-ال-ت-أاه-ل إا¤
ا÷زائ- -ر م- -ن أاج- -ل ب- -ل- -وغ ه -دف اإ’دارة
اŸسسطر قبل انطÓق اŸوسسم ببلوغ أادوار
ج -د م -ت -ق-دم-ة ‘ اŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة‘ ،
م-ن-افسس-ة ك-أاسش ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ية
ل- -ك- -رة ال- -ق -دم ح -ق -ق ن -ادي ب -ارادو ف -وزا
تاريخيا ‘ أاول لقاء له ‘ اŸنافسسات
القارية منذ تأاسسيسش الفريق سسنة 1994
حيث قسسا على نادي كلوب أاندوسسÎيال
دو كامسسار الغيني بنتيجة ثÓثة اأهداف
نظيفة ،وهو ما يجعله مرشسحا فوق العادة
من أاجل ضسمان التأاهل إا ¤الدور الثاÊ
رغم صسعوبة اŸواجهة ‘ مباراة العودة،
إا’ أان أاشسبال اأ’كادÁية مطالبون بتسسيÒ
اللقاء بذكاء Ÿواصسلة اŸغامرة القارية
التي يهدف من خÓلها أاشسبال اŸدرب
الÈتغا‹ «شسالو» إا ¤الذهاب إا ¤أابعد
دور ‡ك -ن ب -ك-ت-ي-ب-ة م-ن الÓ-ع-ب Úت-غÒت
ب-نسس-ب-ة ك-بÒة م-ع ان-ت-ق-ال ه-داف ال-ف-ري-ق
«زك -ري -اء ن -ع -ي -ج-ي» إا ¤ا’حÎاف ب-ن-ادي
ج -ي -ل ف -يسس-ن-ت-ي الÈت-غ-ا‹ ،وغ-ي-اب ب-ط-ل
إافريقيا متوسسط اŸيدان «هشسام بوداوي»
بسس -بب ت -أاخ -ره ‘ ال-ع-ودة إا ¤ال-ت-دري-ب-ات
واحتمال انتقاله لÓحÎاف ‘ أاي ◊ظة
رف -ق -ة زم -ي-ل-ه ‘ ال-ف-ري-ق ال-ظ-ه Òاأ’Áن
«ه-ي-ث-م ل-وصس-ي-ف» ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ان-ت-ق-ال
اŸتأالق «صسÈي شسرايطية» للعب ‘ نصسر
حسس Úداي على شسكل إاعارة وهو ما يرفع
ع- -دد الÓ- -ع- -ب Úا÷دد ‘ ال- -ف- -ري- -ق إا¤
أاربعة ،لكن نادي بارادو Áلك عددا من
ال -دول -ي Úا÷زائ-ري ‘ Úال-ف-ئ-ات الشس-اب-ة

اŸتعودين على اŸواجهات القارية.
هذا وحقق شسباب بلوزداد فوزا صسعبا
ضسد نادي القطن التشسادي بنتيجة هدفÚ
ن -ظ-ي-فÃ Úل-عب  5ج-وي-ل-ي-ة اأ’وŸب-ي ‘
مباراة ضسيع فيها أاشسبال اŸدرب «عبد
ال- -ق- -ادر ع- -م- -را »Êال -ك -ث Òم -ن ال -ف -رصش
واأ’ه -داف اÙق-ق-ة ال-ت-ي ك-انت ل-تسس-م-ح
للعاصسمي Úمن خوضش لقاء العودة بأاكÌ
راحة ،لكنهم سسيكونون مطالب ÚبتسسيÒ
ال-ل-ق-اء ب-ذك-اء أام-ام ف-ري-ق ق-وي وم-نسس-جم
خصسوصسا ‘ اÿط اÿلفي والذي سسيخلق
لرفقاء النجم «أام Òسسعيود» الكث Òمن
اŸتاعب ‘ مواجهة العودة.

فرحات يسسقط ‘ أاول اختبار رسسمي مع نيم
سص- - - - - -ق- - - - - -ط أل- - - - - -دو‹
أ÷زأئ- -ري ،زي- -ن أل -دي -ن
فرحات ‘ ،أول مشصاركة
رسص - -م - -ي - -ة ل - -ه م- -ع ن- -ادي
أوŸب - -يك ن- -ي- -م ،ع- -ن- -دم- -ا
أن -ه-زم ف-ري-ق-ه ‘ أ÷ول-ة
لو ¤م- - - -ن ب- - - -ط- - - -ول - - -ة
أ أ
أل - -رأب- -ط- -ة أل- -ف- -رنسص- -ي- -ة
ألو ¤ل -ك-رة أل-ق-دم أم-ام
أŸضص -ي -ف وح-ام-ل أل-ل-قب،
باريسس سصان جÒمان (-3
.)0
تعد هذه اŸقابلة هي اأول
ظهور رسسمي للجناح ا’Áن
السس -اب -ق ’–اد ا÷زائ -ر م-ع
ن- -ادي -ه ا÷دي -د ال -ذي انضس -م
اليه خÓل الصسائفة ا◊الية
ق- -ادم- -ا م- -ن ن -ادي ل -وه -اف -ر
ال-راب-ط-ة ال-ف-رنسس-ية الثانية).
رغ -م اك -ت-ف-اء ن-ادي-ه ب-ال-دف-اع
أاك ،Ìإا’ أان اداء ال Ó- - - - - - -عب
ا÷زائ-ري ك-ان م-ق-ب-و’ ع-ل-ى
ال- -ع- -م -وم ،ح -يث ق -دم ب -عضش
الكرات لزمÓئه اŸهاجمÚ
والتي كادت أان تثمر إاحداهن
هدفا.
كما شسارك ابن مدينة برج
م- -ن- -اي- -ل (و’ي -ة ب -وم -رداسش)
خÓل جميع أاطوار اŸباراة
أام- -ام اأ’رم -ادة» ال -ب -اريسس -ي -ة
ب- -ق- -ي- -ادة ثÓ- -ث- -ي ال- -ه -ج -وم:
ال -ف -رنسس -ي ك -ي -ل -ي -ان م -ب -اب-ي
وا’رجنتيني أانخل دي ماريا
وا’وروغ - -وي - -ا Êإادي - -نسس - -ون

ك -اف -ا Êال -ذي -ن أامضس-وا ع-ل-ى
ثÓثية هذه اŸواجهة.
ع -ل -ى إاث -ر ه -ذه ال -ه-زÁة،
يحتل «التماسسيح» اŸركز 20
واأ’خ ‘ Òب -ط -ول -ة ال -ل -ي-غ»1
الفرنسسية دون رصسيد ،بينما
يتصسدر «البياسسجي» الÎتيب
ب- - 3- - - -ن- -ق-ا-ـط .وم- - - -ع - - -ل - - -وم أان
ف-رح-ات ( 26سس-ن-ة) وق-ع م-ع
أاوŸبيك نيم على عقد مدته
ث Ó-ث سس -ن -وات م -ط-ل-ع شس-ه-ر
ج- -وان ال -ف -ارط ‘ ،صس -ف -ق -ة
انتقال حر بعد انتهاء عقده
م-ع ل-وه-اف-ر .وأان-ه-ى الÓ-عب
اŸوسسم Úا’خÒين كأاحسسن
‡رر ‘ ب- -ط- -ول- -ة ال -راب -ط -ة
الثانية ،بـ “ 20ريرة و تسسع

قادما من أن ÎميÓن

“ريرات ‘ .2019-2018
التحق ا÷ناح ا÷زائري
اأ’Áن بتشسكيلة لوهافر سسنة
 ،2016ق - - -ادم - - -ا م - - -ن ا–اد
ا÷زائر Ÿدة ثÓث سسنوات
و‚ح ‘ ف - - - -رضش ن- - - -فسس- - - -ه
ك -ع -نصس-ر أاسس-اسس-ي ‘ ف-ري-ق-ه
الذي فّرط ‘ الصسعود ا¤
الرابطة ا’و ¤سسنة ‘ 2018
اŸباراة الفاصسلة.
ي- - -ذك- - -ر أان ال - -ن - -اخب
ا÷زائ-ري ،ج-م-ال ب-ل-ماضسي،
 ⁄يسستدع فرحات للمشساركة
‘ ن -ه -ائ -ي-ات ك-أاسش اف-ري-ق-ي-ا
Ã 2019-·Óصس-ر ،وال-ت-ي
ل أ
ع - -رفت ت - -ت - -وي- -ج «اÿضس- -ر»
باللقب القاري.

بايرن ميونيخ يتعاقد مع الكرواتي بÒيسسيتشش
ق -ال ت-ق-ري-ر صص-ح-ف-ي أŸا ،Êأمسس
لث- - -ن ،Úإأن أل- - -ك- - -روأت- - -ي إأي- - -ف- - -ان
أ إ
بÒيسصيتشس جناح إأن ÎميÓن ،بات
قريبًا من ألنضصمام رسصمًيا لصصفوف
ب- -اي- -رن م- -ي -ون -خ .ذك -رت صص -ح -ي -ف -ة
«ب- -ي- -ل- -د» ،أن بÒيسص- -ي -تشس ت -وأج -د،
صص - - -ب- - -اح أمسس ‘ ،أŸان- - -ي- - -ا وأج- - -رى
أل- -ف -ح -وصص -ات أل -ط -ب -ي -ة أل Ó-زم -ة ‘
ب-اي-رن“ ،ه-يً-دأ لÓ-نضص-م-ام لصص-ف-وف
أل -ف -ري -ق خ Ó-ل أÒŸك -ات -و ألصص-ي-ف-ي
أ◊ا‹.

بحسسب الصسحيفة ،قال بÒيسسيتشش عقب
خروجه ومواجهته للصسحافة« :نعم ،لقد قمت
با’ختبارات الطبية».
تشس Òتقارير صسحفية إا ¤أان إان ÎميÓن
وافق على رحيل بÒيسسيتشش إا ¤بايرن على
سسبيل اإ’عارة مقابل  5مÓي Úأاورو ،مع حق
الشسراء بنهاية اŸوسسم مقابل  20مليونا.

ب- -ات ن -ادي ب -اي -رن م -ي -ون -خ اأ’Ÿا Êع -ل -ى
مشس -ارف اإ’ع Ó-ن ع -ن صس -ف-ق-ة ج-دي-دة ،ب-ع-د
فشسل تعاقده مع لÒوي سسا ،Êجناح مانشسسسÎ
سسيتي اإ’‚ليزي ،إ’صسابة اأ’خ Òبقطع ‘
الرباط الصسليبي للركبة.
بحسسب ما ذكرته صسحيفة اŸانية اأ’Ÿانية،

قبيل أنطÓق أŸوسصم ألكروي أ÷ديد

 20فريقا فضسلوا اجراء التحضسÒات خارج الوطن

القبائل تسسيطر على الكرة ا÷زائرية وحتى
اإ’فريقية ،مع جيل بحبوح وبلحسسن و’رباسش
وعويسش وعنان وأادغيغ ،وحظÒة جبل الوحشش
‘ قسسنطينة التي أابادتها النÒان عن آاخرها
وك- -انت ت- -أاوي ال- -ف- -ري- -ق ال- -ذه -ب -ي Ÿول -ودي -ة
قسس -ن -ط -ي-ن-ة ‘ زم-ن ف-ن-دي وق-م-وح وك-روك-رو
وخاين وبركات ،وحتى غابات شسرشسال وتنسش
ال -ت -ي ك -ان ي -حضس -ر ف-ي-ه-ا ال-ب-ط-ل اأ’سس-ط-وري
ل-ل-ج-زائ-ر صس-احب ذه-ب-ي-ات ال-ب-ط-ول-ة العاŸية
وا’لعاب اأ’وŸبية وﬁطم اأ’رقام القياسسية

العدد
18020

19

نورالدين مرسسلي.
وهو ما يرهن تطوير الرياضسة ولعبة كرة
ال- -ق- -دم ع- -ل- -ى وج -ه اÿصس -وصش ،أ’ن ا◊رارة
ا’سستثنائية والقياسسية التي عرفتها ا÷زائر
صسيف Œ 2019عل من أاجواء التحضس ‘ Òهذا
اŸناخ مسستحيلة ،و’ يبقى للفرق سسوى اللجوء
إا ¤اŸرتفعات وخاصسة إا ¤الغابات كما هو
الشسأان ‘ تونسش التي توفر للفرق ا÷زائرية
كل الظروف الطبيعية من غابات ومسساحات
خضسراء باÿصسوصش ،أ’جل التحضس Òوصسرف

ط-ب-ع-ا ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي ت-تسسولها اأ’ندية
ا÷زائ -ري -ة م -ن السس -ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة ‘ ك-ل
بداية موسسم ،أ’جل صسرفها ‘ اÿارج و‘
تونسش على وجه اÿصسوصش على اإ’يواء.
م -درب شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل Ãج-رد أان وط-ئت
قدماه مدينة تيزي وزو ،قال با◊رف الواحد،
بأانه منبهر Ãنطقة جرجرة ولن يجد مكانا
أاحسسن منها لتحضس Òفريقه ،وكان اŸدرب
العاŸي الفرنسسي روجي لوم Òيأاخذ ’عبيه
من شسباب قسسنطينة عندما دّرب الفريق إا¤
م- -ن- -ط- -ق- -ة ج- -ب -ل ال -وحشش أ’ج -ل ا’سسÎج -اع
Óسس - -ف ك- -ل ه- -ذه
وال - -ت - -حضس Òال - -ب - -د ،Êول  - -أ
اŸسس -اح-ات اÿضس-راء وال-غ-اب-ي-ة “ت إاب-ادت-ه-ا
بفعل فاعل ،ورهنت جزءا مهما من لعبة كرة
القدم وهو الطبيعة التي هي اŸصسدر اأ’ول
Óوكسسيج Úوالهواء النقي.
واأ’خ Òل أ
ح -ت -ى وف -اق سس -ط -ي -ف ال -ذي ق-ي-ل ‘ زم-ن
ال -رئ -يسش اÙب -وسش حسس-ان حّ-م-ار ب-أان-ه صس-ار
Áتلك مكانا للتحضس Òوهو الباز ،تبخر هذا
اŸركز ،وغادره ’عبو الوفاق بعد أان نّغصش
Óجواء
الناموسش عليهم حياتهم ،ويفتقر الباز ل أ
ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة م-ن أاشس-ج-ار وخ-اصس-ة اŸسس-اح-ات
اÿضسراء ،وأاي مركز ‘ مداشسر تونسش ‘ عÚ
الدراهم أاو برج سسديرة وهي مناطق ريفية
ف- - -قÒة ،أاحسس- - -ن م - -ن أاي م - -رك - -ز –ضس‘ Ò
ا÷زائر ،باسستثناء مركز سسيدي موسسى الوحيد
ال -ذي يصس -ل-ح ل-ل-ت-حضس Òول-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي

فإان الكرواتي إايفان بÒيسسيتشش’ ،عب إانÎ
ميÓن اإ’يطا‹ ،بصسدد التوقيع على عقود
انتقاله للنادي البافاري ،حيث من اŸنتظر
خضسوعه للفحوصسات الطبية هذا اأ’سسبوع.
كشس - -فت الصس - -ح- -ي- -ف- -ة ع- -ن ال- -راتب ال- -ذي
سس-ي-حصس-ل ع-ل-ي-ه ال-دو‹ ال-ك-روات-ي ‘ ب-اي-رن،
حيث سسيتقاضسى  5مÓي Úأاورو سسنويا ،فور
انضس -م -ام-ه ل-ل-ن-ادي ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اإ’ع-ارة Ÿدة
موسسم واحد.
اتفق البايرن على ضسم صساحب  30عاًما
مقابل  4.5مليون أاورو ،مع وضسع بند خيار
الشس -راء ‘ ن -ه -اي-ة اŸوسس-م م-ق-اب-ل  20مليون
أاورو.
م -ن اŸت -وق -ع أان ي -ن-خ-رط ’عب ب-وروسس-ي-ا
دور“ون- -د اأ’سس- -ب- -ق ‘ ت- -دري- -ب- -ات ال- -ف -ري -ق
البافاري ،اأ’ربعاء اŸقبل ،ليبدأا رحلته داخل
م -ل -عب أال -ي -ان -ز أاري -ن -ا ب -ع-د م-واج-ه-ة إانÒج-ي
كوتبوسش ،أامسش اإ’ثن ‘ ،Úالدور اأ’ول من
كأاسش أاŸانيا.

فقط ،وهو مركز أايضسا ” ‘ الفÎة اأ’خÒة
تسس-ج-ي-ل ع-دم ا’ه-ت-م-ام Ãسس-اح-اته اÿضسراء
التي –ولت إا ¤صسفراء جرداء مع نقصش أاو
إاهمال سسقيها.
الدمار الذي ضسرب غابات ا÷زائر هذا
الصسيف سسيغيّر من اŸناخ إا ¤اأ’سسوأا ،و–ول
ا÷زائ -ر إا ¤م -ن -ط -ق -ة صس -ح -راوي -ة ب -ال-ك-ام-ل
سس-ي-ع-رق-ل م-ن ت-ط-وي-ر ال-ري-اضس-ة ،أ’ن ال-ب-ل-دان
ا◊ارة ه - -ي اأ’ضس - -ع - -ف دائ- -م- -ا ‘ ﬂت- -ل- -ف
اŸن- -افسس- -ات ،وح- -ت- -ى ال- -ري- -اضس- -ة الشس -ع -ب -ي -ة
سستنقرضش ،فقد تعّود أاهل قسسنطينة وتيزي
وزو مث Óعلى ا÷ري و‡ارسسة الرياضسة ‘
غابات جبل الوحشش وجرجرة ،رفقة أابنائهم
ولكنهم اآ’ن لن يجدوا اأ’شسجار التي كانت
“نحهم اأ’وكسسج ÚوالظÓل ،ولن ينفع ‘
هذه ا◊الة سسوى مشسروع أامة ضسخم ◊ماية
وإاعادة بعث الغابات من خÓل غرسش عشسرات
اÓŸي Úم -ن اأ’شس -ج -ار وال -ع -ن -اي -ة ب-ه-ا ط-وال
السس -ن -ة ،ك -م -ا ت -ف -ع -ل ت -ونسش واŸغ -رب ال-ذي-ن
“كنوا من خطف ﬂتلف اأ’ندية ا÷زائرية
وال-ع-رب-ي-ة واأ’وروب-ي-ة ل-ل-ت-حضس ‘ Òب-ل-دان-ه-م،
ح-يث ت-وج-د ح-ال-ي-ا أان-دي-ة ق-ط-ري-ة وإام-ارات-ي-ة
وسسعودية وفرنسسية وسسويدية وإا‚ليزية تقوم
بالتحضس Òب Úتونسش واŸغرب ،بينما اأ’ندية
ا÷زائرية ‡نوعة من التحضس ‘ Òا÷زائر
بسس- -بب ان -ع -دام اŸراف -ق ال -ري -اضس -ي -ة وح -ت -ى
الطبيعية بعد ا◊ريق اŸدّمر اأ’خ. Ò

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

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة
هام جدا

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسش .وشصكرا

النــــحـــراف أاسصـــبـــابـــه ،خـــطـــورتـــه وحـــلـــولــــه

ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـسسـ ـ ـ ـؤء قـ ـ ـ ـد يـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـؤُد اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرء إا ¤ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

فنحن ‘ عصسرٍ أنتشسرت فيه
ألِفَتن؛ فتنة ألشtسبهات وألشsسهوأت،
‘ أل- -ب- -ي- -وت وألشس- -وأرع ،و‘ ألÈu
وألَ- - -ب- - -ح- - -ر ،و‘ ألسس - -م - -ع - -ي - -ات
Ÿرئ -ي -ات .وشس -ب -اب -ن -ا  -رج -اًل
وأ َ
ونسس -اًء  -أل -ي -وم ق -د أبُ-ت-ل-وأ ب-ت-لك
أل ِ-ف َ-ت-ن وأُŸغ-ري-ات ،أل-ت-ي غs-ره-م
ألشس -ي -ط -ان ب -ه -ا ،كسس-رأٍب بِ-ق-يَ-عٍ-ة
َيحسسبه ألظمآان ماءً حتى إأذأ جاءه
َ ⁄يجده شسيًئا ،إأل من رحمهم ألله
تعا ¤وأختارهم ،فجَعلهم –ت
ك َعَلْيِهْم
قولهِ﴿ :إأsن ِعَباِدي َلْي َسس َل َ
سُسْل َ
طاٌن﴾( ،أ◊جر أآلية .)42
ومرحلة ألشسباب تبدأأ من سسن
ألبلوغ إأ ¤سسuن أألربع ،Úوأسستدلs
ألبعضس بقوله تعاGPnGEp ≈àsMn﴿ :¤
≠ n ˘˘n∏˘˘Hnhn √oós˘˘°oTGCn
n ˘˘∏n˘˘Hn
≠ Ún˘©p˘˘HnQrGCn
( ،﴾áً æn°nSأألحقاف أآلية .)١5
ألشس- -ب- -اب ه- -م رج- -ال أل -غ -د،
وث - -م - -رأت أŸسس - -ت - -قَ- -ب- -ل ،وأأم- -ل
أÛتمع ،وثروة ألوطن.
أأم -ا ألشس -اب -ات ،ف-هs-ن أألم-ه-ات،
ف-ب-أاي-دي-هs-ن ي-ت-خs-رج أل-ع-ظ-ماء من
أل-رج-ال وأل-نسس-اء ،ف-م-ت-ى صس-لْ-حن
صسار ُمسستقبً Óزأهًرأ للعا ⁄كله.
فمرحلة ألشسباب مرحلة ألقوة
وألفرصسة؛ لذأ قال ألرسسول ـ صسلى
ألله عليه وسسلم ـ ‘ حديث أبن
ع-ب-اسس رضس-ي أل-ل-ه ع-ن-ه-م-ا لرجل
وهو يعظه(( :أغتنم خم ًسسا قبل
خ- -مسس :شس- -ب- -ابك ق- -ب- -ل ه -رمك،
وصس s-ح -تك ق-ب-ل سس-قِ-م-ك ،وغ-ن-اك
قبل َفقرك ،وفرأغك قبل شُسغِلك،
ك قبل َموِتك)).
وحياَت َ
وأÓŸحظ أآلن هو أأنّ ألشسباب
أن- -ح- -رف -وأ ع -ق -دvي -ا ،وأن -ح -رف -وأ
ف -ك -رvي -ا ،وأن -حَ-رف-وأ خُ-ل-قv-ي-ا؛ ل-ذأ
ن -رأه -م آأَم -ن -وأ ب -أاف -ك -ار أل -ك-ف-ار،
وقs-ل-دوأ أأع-م-ال-ه-م ،وتشسs-بهوأ بهم،
وصسَدق أألمﬁ Úمد ـ صسلى ألله
عليه وسسلم ـ حيث يقول فيما روأه
أأبو سسعيد أÿدري رضسي ألله عنه
((ل -ت-ت-بُ-عs-ن سس أل-ذي-ن ِم-ن َق-بِ-ل-ك-م،
شسًÈأ بشس ٍÈوذرأًعا بِذرأع ،حتى لو
دَخ - - - - -ل - - - - -وأ ‘ ج- - - - -ح- - - - -ر ضسxب

العفو والصصفح
يقول ألله تعاﬁ ‘ ¤كم آأياته:
ánÄn«u°ùs dG ø
» o °ùn MrGCn
﴿r anOrG
™ n gp »pàsdÉHp
p
o
،﴾¿َ ƒ˘Ø˘°ü˘jn É˘˘ªn˘˘Hp ºo˘˘∏n˘˘YrGCn ø
o ˘˘ër˘˘fn
(أŸؤومنون أآلية .)96
﴿øo˘°ùn ˘˘MrGCn »n˘˘gp »˘˘pà˘˘dsÉ˘˘Hp ™r˘˘anOrG
 ،﴾ánÄn«u°ùs dGه - - -ذأ م - - -ن م - - -ك - - -ارم
أألخÓق ،ألتي أأمر ألله تعا ¤بها
رسسوله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ،
وأŸؤومن Úمعه ،كيف ل وهو صسلى
أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م أل-ق-ائ-ل ك-م-ا ‘
مسس-ن-د أأح-م-دِ« :إأsنَ-م-ا ُبِ-عْ-ثُ-ت ألَُتuمَم
صَس- - - - - - -اِلَ- - - - - - -ح أَألْخ ِÓَ- - - - - -ق » .و‘
روأية ألبيهقي
ت ُألَتu- -مَ- -م َمَ - -ك -ا ِرَم
«إأِsنَ- -م- -ا ُبِ- -عْ- -ثُ - -
أَألْخ َ
ِÓق».
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 ﴾ánÄn«u°ùs dG øo˘°ùn ˘MrGCnف- -اŸع- -ن- -ى :إأذأ
أأسس - -اء إأل - -يك أأع - -دأؤوك ،ب- -ال- -ق- -ول
وألفعل ،ف Óتقابلهم باإلسساءة ،مع
أأن -ه ي -ج-وز م-ع-اق-ب-ة أŸسس-يء Ãث-ل
إأسساءته ،ولكن أدفع إأسساءتهم إأليك
ب -اإلحسس -ان م-نك إأل-ي-ه-م ،ف-إان ذلك
فضس -ل م -نك ع -ل -ى أŸسس -يء ،وم -ن
مصس -ال -ح ذلك ،أأن -ه ت -خ-ف أإلسس-اءة
عنك ‘ ،أ◊ال ،و‘ أŸسستقبل،
وأأن- - -ه أأدع- - -ى ÷لب أŸسس- - -يء إأ¤
أ◊ق ،وأأق -رب إأ ¤ن -دم -ه وأأسس -ف-ه،

لsت -ب -ع-ت-م-وه-م)) ،ق-ل-ن-ا :ي-ا رسس-ول
أل -ل -ه ،آأل -ي -ه -ود وأل -نصس -ارى؟ ق-ال:
((فمن؟))؛ روأه ألشسيخان.
فما هي أألسسباب ألتي أأsدت إأ¤
هذه ألنحرأفات؟
أأسسباب أنحرأف ألشسباب:
أإلع - - -رأضس ع - - -ن أل - - -ك - - -ت - - -اب
¢nVônYrGCn ø
وألسسنsة:قال تعاr enhn﴿ :¤
ák˘°nû«˘©p˘en ¬o˘˘dn ¿sÉEp˘˘an …ôp˘˘crPp ør˘˘Yn
páenÉ«n≤pdrG Ωnƒrjn √oôo°ûo ˘ër˘fnhn É˘µk ˘ær˘°n V
( ﴾≈ªnYrGCnطه.)١24 :
ألشسيطان :أ◊رب ب Úألشسيطان
وألبشسر بدأأت منذ خلق أإلنسسان؛
وذلك حسسًدأ من عنده ،ول تزأل
ت- -لك أ◊رب ب Úأ◊ق وأل -ب -اط -ل
إأ ¤قيام ألسساعة.
فسساد ألوألَدين (عدم أسستقامة
ألوألدين على ألفطرة) :فابن آأدم
ي -ول -د ع -ل -ى ف -ط -رت-ه م-ع أل-دي-ن،
ففسساد ألوألَدين أأو أأحدهما قد
ي -ؤوث -ر ع -ل -ى أل -ول -د؛ ك -م-ا ج-اء ‘
أ◊ديث ع - -ن أأب - -ي ه- -ري- -رة ع- -ن
رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ
أأنه قال(( :ما ِمن َمولود إأل يولد
على ألفطرة ،فأابوأه ُيهuودأنه أأو
جسسانه ،كما تنتج
ُين uصسرأنه ،أأو ُيم u
أل -ب -ه -ي -م -ة ب -ه -ي -م ً-ة ج-م-ع-اء ،ه-ل
ُتح tسسون فيها مِن جدعاء؟))؛ روأه
ألبخاري.

فسساد ألبيئة :يقال :إأن أإلنسسان
أبن بيئته ،فكsلما صسَلحت ألبيئة
صس -ل َ-ح ألشس -ب -اب ،وك -ل -م -ا فسس -دت
ألبيئة فسسد ألشسباب؛ قال تعا:¤
﴿s ˘dG óo˘n∏˘Ñn˘drGhn
¬oJoÉÑnfn êoôoîr jn Ö
o «u˘£
¿ n ÑoNn …òpdsGhn ¬pHuQn
êoôoîrjn ’n å
p PrÉEpHp
( ﴾Gókµpfn ’sGEpأألعرأف أآلية .)5٨
ألقرين ألسسوء :ألقرين ألسسوء قد
يقوُد أŸرء إأ ¤ألنار ،وقد مثsل لنا
أل -رسس-ول صس-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م
جزة؛ فعن
ألقرين ألسسوء بصسفة مو َ
أأبي موسسى أألشسعري رضسي ألله
عنه ،أأن رسسول ألله ـ صسلى ألله
ع -ل -ي -ه وسس -ل -م ـ ق-ال(( :إأsن-م-ا م-ث-ل
أ÷ليسس ألصسالح وأ÷ليسس ألسسوء؛
ك -ح -اِم ِ-ل أْ Ÿسس -ك ون -اف -خ أل -كÒ؛
فحامل أŸسسك :إأما أأن ُيحذَيك،
وإأما أأن تبتاع منه ،وإأما أأن َŒد
حا طيبة ،ونافخ ألك :Òإأما
منه ري ً
أأن يحرق ثيابك ،وإأما أأن َŒد منه
ريحًا خبيثة))؛ أأخرجه ألبخاري
ومسسلم.
أل -ف -رأغ :إأن ألشس -ب-اب ل-و ع-رف-وأ
ق -ي-م-ة أل-وقت Ÿا ضس-ي-ع-وأ ج-م-ي-ع
أأوق- - -ات- - -ه - -م سُس - -دى ب Úأل - -ل - -ه - -و
وأل -ف-وضس-ى؛ ق-ال أل-رسس-ول ـ صس-ل-ى
ألله عليه وسسلم ـ(( :نعمتان مغبون
فيهما كث Òمن ألناسس :ألصسحsة،
وألفرأغ))؛ روأه ألبخاري.

ألغنى :بعضس ألشسباب أأنعم ألله
عليهم بالنعم ألتي َ ⁄يشسُعروأ بها
ح-ت-ى يشس-ك-روه ،فÎأه-م ي-ق-وم-ون
بإاسسرأف أŸال وألتبذير فيما ل
ينفع ،وقد أأهلك ألله قرية كاملة
بسس -بب ك -ف ِ -ره -م ِن َ-ع َ-م أل -ل -ه؛ ق-ال
تعاákjnôrbn Ókãnen ¬os∏dG Ünôn°n Vhn﴿ :¤
É¡n«JpÉCrjn ákæsÄpªn£r˘eo ák˘æn˘peGB âr˘fnÉ˘cn
¿
m É˘µn˘en π
u ˘co ør˘ep Gók˘˘Zn Qn É˘˘¡n˘˘boRrQp
É¡nbnGPnÉCnan ¬p∏sdGp º©o˘frÉCn˘pH ä
r ôn˘Øn˘µn ˘an
ÉªnHp ±pƒrîndrGhn ´pƒéodrG n¢SÉ˘Ñn˘dp ¬o˘∏s˘dG
¿﴾( ،ألنحل أآلية
َ ƒ©oæn°ür jn GƒfoÉcn
.)١١2
أıدرأت :وألشسباب مقسسمون
‘ أıدرأت على قسسم:Ú
أأ  -ألطامع ‘ أŸال :فهذأ ل
يشسربها؛ وإأ‰ا يطمع ‘ أŸال،
فصس- -ار ب- -ائ- -ع أıدرأت ،ونسس -ي
م -روءت -ه وإأنسس -ان -ي -ت -ه ،ف -ت -خ -لَ- sف
وأأف َسسَد أأمًة بكاِملها.
ب  -ألشسارب :أأنعم ألله عليه
بالعقل ألسسليم فلم يسستخدمه ‘
ح -ف -ظ أل-ق-رآأن ،أأو سسs-ن-ة أل-رسس-ول
صسلى ألله عليه وسسلم ،أأو ألدفاع
عن ألدين ،أأو إأصسÓح ذأت ألب،Ú
وإأ‰ا أسستخدم هذه ألنuعمة ألتي
ف- -ق- -ده- -ا خ- -ل -ق ك -ث ‘ ،Òشس -رب
أÿمر أأو ‘ ألتفك Òألزأئف.
أ◊لول:
 - ١تعليم ألشسباب وتربيتهم
على ألسسÓم وأأخÓقه.
 - 2توعيُتهم؛ وذلك عن طريق
أل -دورأت أل -ع -ل -م-ي-ة ،لسسu-د ج-م-ي-ع
أأسسباب طرق ألفسساد أŸذكورة.
Òهم بشسباب وشسابات
 - 3تذك ُ
ما زأل ألتاريخ َيذكرهم وُيذuكرنا
ب- -ه- -م:شس- -ب -اب وشس -اب -ات وضس -ع -وأ
بصس- -م -ات -ه -م ‘ أ◊ي -اة ،وم -ا زأل
أل-ت-اري-خ َي-ذك-ره-م وُي-ذ uك-رن-ا ب-ه-م،
وُيثني عليهم.
أل- -ل- -هs- -م أهِ- -د شس- -ب- -اَب- -ن -ا ،وخ ْ-ذ
ب وَترضسى،
بنوأصسيهم إأ ¤ما ُتح t
Ÿسستقيم،
أ
وأهدِهم إأ ¤ألصسرأط ُ
وَأأِرهم أ◊sق حsتى يؤومنوأ به.

اŸؤؤمن الكامل ينبغي له أان يفّؤضض أامر اŸعتدين عليه إا ¤الله

ورج- -وع- -ه ب- -ال- -ت -وب -ة ع -م -ا ف -ع -ل،
وليتصسف ألعا‘ بصسفة أإلحسسان،
وي -ق -ه -ر ب -ذلك ع -دوه ألشس -ي -ط -ان،
وليسستوجب ألثوأب من ألرب ،قال
ألله تعاálÄn«u°nS ámÄn«u°nS AoGõnLnhn﴿ :¤
√oôoLrÉCnan ín∏n°rUGCnhn ÉØn˘Yn ør˘ªn˘an É˘¡n˘∏o˘ãr˘ep
ÚnªpdpÉ¶sdG Ötëp˘jo ’n ¬o˘fsGEp p¬˘∏s˘dG ≈˘∏n˘Yn
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s GEp ôn˘Øn˘Zn hn ôn˘Ñn˘˘°nU
( ،﴾Qpƒeo’Co r Gألشسورى أآلية .)43 - 40
وأل- -ت- -خ -ل -ق ب -ه -ذه أآلي -ة :ه -و أأن
أŸؤوم- -ن أل -ك -ام -ل ،ي -ن -ب -غ -ي ل -ه أأن
ي -ف -وضس أأم -ر أŸع-ت-دي-ن ع-ل-ي-ه إأ¤
ألله ،فهو يتو ¤ألنتصسار Ÿن توكل
عليه،وأأنه إأن قابل ألسسيئة با◊سسنة
ك - - -ان أن- - -تصس- - -ار أل- - -ل- - -ه أأشس- - -ف- - -ى
لصس- -دره،وأأرسس -خ ‘ نصس -ره ،وم -اذأ
ت- -ب -ل -غ ق -درة أıل -وق Œاه ق -درة
أÿالق ،وهو ألذي هزم أألحزأب
ب Óجيوشس ول فيالق.
فمن سسماحة هذأ ألدين أ◊نيف
أأنه يحث على أألخوة ب Úأأفرأد
أÛتمع أŸسسلم ،ورغب إأ ¤كل ما
ي- -ؤودي إأ ¤أÙب -ة ب ÚأŸسس -ل -مÚ
ودوأمها ،ونفر من كل ما يؤودي إأ¤
ضسعف أÙبة وزوألها ،وجعل من
شسروط أإلÁان أ◊ب ‘ ألله.
فقد روى مسسلمَ( :عْن َأأِبى ُهَرْيَرَة
َقالَ َقاَل َرسُسولُ أللsهِ  -صسلى ألله
جsنَة
عليه وسسلم َ « :-ل َتْدُخُلونَ ألْ َ
ح s-ت -ى ُت -ؤوِْم ُ-ن -وأ َولَ ُت -ؤوِْم ُ-ن -وأ َح s-ت-ى
َ
َ َ
يٍء ِإأَذأ
َت َ
حاtبوأ .أأَوَل أأُدtلُكْم َعَلى شَس ْ
َفَ-عْ-لُ-تُ-م-وهُ َتَ-ح-اَب-بُْ-تْ-م أأ َْفشُسوأ أل sسسََÓم
َبْيَنُكْم».
وقد قرن ألله تعا ¤دفع ألسسيئة

ب - - -ا◊سس - - -ن- - -ة ب- - -الصس ÈوألصسÓ- - -ة
وأإلن-ف-اق ،ووع-ده-م ب-ع-قبي ألدأر،
ø
ف -ق -ال أل -ل -ه سس -ب -ح -ان-هn jpòsdGhn﴿ :
ºr˘¡p˘HuQn ¬p˘˘Lrhn AnÉ˘˘¨n˘˘àp˘˘rHG Ghôo˘˘Ñn˘˘°nU
É˘ªs˘ep Gƒ˘≤o˘Øn˘fGCnhn InÓn˘°üs dG Gƒ˘˘eoÉ˘˘bnGCnhn
¿
n hAoQnórjnhn ák«nfpÓnYnhn Gôv°pS ºrgoÉænbrRnQn
ºr¡odn ∂n Fp ∫nhGCo ánÄn«u˘°ùs dG áp˘æn˘°ùn ˘ën˘drÉ˘Hp
( ،﴾ِQGósdG ≈Ñn≤rYoألرعد أآلية .)22
ف -ال -ع -ف -و وألصس -ف-ح م-ن أأصس-ول
أل - -فضس- -ائ- -ل أإلنسس- -انّ- -ي- -ة ،وأآلدأب
ألفردّية وألجتماعية ،وألسسلوكّيات
أل-ت-ي حّث أل-ق-رآأن أل-ك-ر Ëع-ل-ي-ه-ا،
وذلك حرصساً منه على أأن يكفل
للفرد وأÛتمع ألتوأزن أŸسستمر
ك
‘ سسÒة أ◊ياة ،وهذأ ب Óشس ّ
ي -ت -ط ّ-ل -ب م -ل -ك -ات ن -فسسّ-ي-ة تسسّ-ه-ل
‡ارسسته ،كسسعة ألصسدر ،وأ◊لم،
وق -درة أل -ت-حّ-م-ل ،وحّ-ل أŸشس-اك-ل،
وŒاوز ألعقبات؛ وذلك ألّن ألعفو
رك -ن م -هّ-م م-ن أألخÓ-ق أل-ف-اضس-ل-ة
ألتي ُيسسهم معها ‘ بناء أÛتمع
أإلسسÓمي.
ك -م -ا ي -ف -ه -م م -ن أآلي -ة أل -ك-رÁة
أأيضس- - -ا :أأّن أل- - -رسس - -ول وأŸؤوم - -نÚ
م -أام -ورون ب -ت-ج-اوز ح-ال-ت-ي أل-ع-ف-و
وألصسفح وألصسعود إأ ¤مرتبة أأرقى،
وهي رّد ألسسيئة با◊سسنة.
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خ Òالهدي:
عن النعمان بن بشص Òأانه قال :إان أاباه أاتى به رسصول الله ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ فقال :إا Êنحلت ابني هذا غÓمًا كان
ل ولدك
‹ ،فقال رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ :أاك s
نحلته مثل هذا ،فقال :ل ،فقال رسصول الله ـ صصلى الله
عليه وسصلم ـ :فأارجعه .رواه مسصلم وغÒه.

أاقوال مأاثورة:
ل ثوبي ما وسصعني ،ول أامل زوجتي
قال عمر« :ل أام ّ
م-ا أاحسص-نت صص-ح-ب-ت-ي ،ول أام-ل داب-ت-ي م-ا ح-م-ل-ت-ني ،إان
لخÓق».
اÓŸل من سصيء ا أ

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

هل من اŸمكن أان يعيشش الرجل مع مطلقته ‘ بيت واحد
لولد؟
من أاجل اÙافظة على ا أ
نصش ا÷واب :إاذا طلsق الزوُج امرأاَته آاخر ثÓث تطليقات،
أاو ط-ل-ق-ه-ا ط-ل-ق-ت Úأاو واح-دة وان-ت-هت ع-دت-ه-ا ،فإانها تصصبح
أاجنبية عنه ،ول يحل له اÿلوة بها ،ول Ÿسصها ،ول النظر
إاليها.
ولشصك أان ب -ق -اءه-م-ا ‘ ب-يت واح-د يصص-عب م-ع-ه الل-ت-زام
ب -ه -ذه الضص -واب -ط الشص -رع -ي-ة ،م-ن ع-دم اÿل-وة ،وم-ن ل-زوم
لجانب ،إال إاذا كان ‘
احتجابها عنه ،كما –تجب من سصائر ا أ
البيت متسصع ،وأامكن تخصصيصش جزء لهÃ ،رافقه ومدخله
اÿاصش به ،وأاما أان يكونا جميعا ‘ بيت واحد ،يشصÎكان ‘
م- -دخ- -ل- -ه ،وم- -راف- -ق- -ه ،ف- -إان -ه ي -ت -ع -ذر ج -دا السص Ó-م -ة م -ن
اÙظورات السصابقة.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

ب
قال سصفيان الثوري من دعا لظا ⁄بالبقاء فقد أاح ّ
أان يعصصى الله.

سصلوك ‘ اŸيزان

حسسرات على الغÒة

عجيب أأمر ألفتيات مع ألّلباسس ‘
زم -ان -ن -ا ه -ذأ وأأع -جب م-ن-ه سس-ل-وك و
تصسّرف أألولياء حيال ذلك ،فالفتاة
ح ّ-ت -ى ل -و ب -ل-غت أŸسس-ت-وى ألّ-ث-ان-وي و
أ÷ام- -ع- -ي إأّل أأّن- -ه- -ا ل ت- -ق- -وى ع -ل -ى
م -ق -اوم -ة ن -فسس -ه -ا أألّم -ارة ب -ال ّسس-وء و
دعاوى أŸفسسدين من حولها لسسيما
‘ م- -ا خُ- -ب- -ث م- -ن وسس- -ائ- -ل أإلع Ó-م
ألهّدأمة فتسستسسلم لشسهوة حبّ ألظهور
‘ تÈج صسارخ و تعر فاضسح ،وأألولياء
عبد ا◊كيم مناصصرية ‘ ك ّ-ل ه -ذأ بُ Úم -سس-ت-حسس-ن ُم-ف-ت-خ-ر
لسسيما ألوألدأت و مغلوب على أأمره
خانع خانسس ل يقوى على ألنّطق ،كيف ل و قد ّŒرد من غÒته
على وبناته و أأخوأته ﬂافة أأن يبق Úعازبات دون زوأج.
نقول هذأ ألكÓم و نحن نرى بناتنا و نسسائنا بكّل حسسرة ‘
ألطرقات و‘ كّل مكان وقد أسستهوتهن أألبسسة أŸنحرفات من
ألّنسساء ألغربيات .وألعجيب أأنهن يتعّرضسن جّرأء ذلك إأ ¤كّل أأنوأع
ب وشستم من أأشسباه
ي من أسستهزأء و بذأءة ألعبارأت وسس ّ
أألذى أللّفظ ّ
ألّرجال وألّزقاقي Úمن ألشّسباب إأّل أأّنهن دأئمات أإلصسرأر على
أل ّ
ظهور ‘ أبتذأل وسسفور.
و من قلّة ألّتوفيق أأن ُيبتلى أŸرء بنظر سسقيم وفهم خاطئ عقيم،
فÒى أألمور على غ Òحقيقتها ،فكيف يقَبل عاقل أأن تلبسس أبنته
أأو زوجته مثل هذه أأللبسسة مكابرأ و›ادل كّل ناصسح بقوله
«هذه هي أألبسسة ألعصسر  ..وأشس أنديرو !؟ « فيعّرضسها لل ّسسخرية
Óذى أل ّ-ل-ف-ظّ-ي وأ÷سس-دي ت-ارة أأخ-رى ،وحّ-ت-ى م-ن ي-ت-قّ-دم
ت -ارة ول  -أ
لطلبها للّزوأج يوما على أأسساسس شسكلها و مظهرها أÿارجي فلن
يكون أإلّ لكًعا أبن لكع ،أأو شسبهُ رجل سسرعان ما يسسومها سسوء
أŸعاملة لسسيما أإن تقّدمت ‘ ألعمر أأو أأصسابها ما ُيفقد مظهرها
.
حسسَنه.
جماله و شسكلها ُ
أأمّا إأذأ حّل فصسل أل ّصسيف فإاّن ألكارثة أأدهى وأأمّر ،فكّل ُعري أأو
سُسفور مٌّÈر بارتفاع حرأرة أ÷ّو و ألله أŸسستعان.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

Òãe È`N
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الثÓثأء  ١3أاوت  ٢0١9م اŸوافق لـ  ١٢ذي ا◊جة  ١440هــ ـ العدد ١٨0٢١
mimigaga783@gmail.com

منزل
اإلÁوجي ..كيد ا÷Òان
على الطريقة ا◊ديثة

عÌات ا◊ي- - - - - - - -أة ..
ليسست ضسدك  ..بل هي
’ج - -لك  ..ل - -ت - -ع - -ي م - -أ ه- -ي
أ
ا◊ي-أة  ..ل-ت-ف-ه-م م-واقف ⁄
تكن تفهمهأ  ..ولÎى أاشسيأء
 ⁄تكن تراهأ

الثور

الوِعي ‘ العقل وليسس ‘
ال ُ-ع -م-ر ،الُ-ع-م-ر ُم-ج-رد ع-دد
’ي - -أمك وال - -ع - -ق- -ل حصس- -أد
أ
ف- - -ه- - -مك ل - -ل - -ح - -ي - -أة
وقنأعأتك.

ا÷وزاء

ك- - - - -ل- - - - -م - - - -أ زادت خÈتك
ب - - - -أ◊ي - - - -أة ،ق ّ- - - -ل ع - - - -دد
أاصس -دق -أئك اŸق-رب ،Úقّ-ل-ت
نسس -ب -ة ت -أأُث -رك ب -أل -ف-راق،
’شسيأء،
ونسس-ب-ة ت-عُ-ل-قك بأ أ
’شس -ي -أء ال -ق -أدرة
وقّ- -ل- -ت ا أ
على هزÁتك.

’Áوج -ي وسس -ي -ل -ة
 ⁄ي- -ع -د ا إ
للتعب Òمن خÓل اÙأدثأت
أاو ال - - -دردشس- - -ة وال- - -رسس- - -أئ- - -ل
م -أ ُدمت ت-ن-أم م-رت-أًح-أ
’ل - -كÎون- -ي- -ة ف- -حسسب ،ب- -ل
ا إ
’،⁄
دون أان ي - - -وق - - -ظك ا أ
أاصسبح وسسيلة تعب Òصسريحة
وت- -ت -ق ّ-ل -ب ك -ي -ف -م -أ شس -ئت،
ع -ل -ى ا÷دران ،وأاخÒا ع-ل-ى
و“ضس- - -ي أاي- - -ن- - -م - -أ شس - -ئت،
واج - -ه - -أت اŸن - -أزل ع - -ل - -ى م- -أ
وت-ن-ط-ق ك-م-أ شس-ئت،
’Áوج- - -ي ع - -ل - -ى
ي- - -ب- - -دو.وا إ
وتسس-ت-طعم مأشسئت
واج - -ه - -ة أاح- -د اŸن- -أزل ع- -ل- -ى
 ،فقل ُمسستشسعًرا «
شس- -أط -ئ م -أن -ه -أت -ن ي -ب -دو أان -ه
^ ح-أج-ي-ت-ك-م ع-ل-ى
ا◊م - - - - -د ل- - - - -ل- - - - -ه «
«ان- -ت- -ق- -أم- -ي» ول -يسس وسس -ي -ل -ة
’Ÿأن
@ أان- -ه ك -أن ا أ
ل- -ي -ع -ن -ده -أ رب -ع رج -لÚ
فأ◊يأه جميلة .
دعأئية أاو جمألية فقط .ففي
’خد
‘ عهد هتلر يلجأأون أ
ومهي طفلة و’هي بنية
شس - - -أرع Ã 39ن -ط-ق-ة شس-أط-ئ
’ن - -ف
م - -ق - -أسس - -أت ا أ
فكم من صسغ Òإاذا تكلم أانصست لهُ
ل -ق -ي -ت -ه -أ ‘ شس -دة وضس -ي -أ‘
مأنهأتن ،يلفت منزل بواجهته
ل-كشس-ف ال-ي-ه-ود ال-ذين
فرحو بيأ؟.
ال- -وردي- -ة ورسس- -م Úل -رم -زي -ن
الكبأر وكم من كب Òإاذا تكلم ضسحك
ف
و
ن
أ
أ
ب
ن
و
ز
ي
م
ت
ي
و
ن
أ
ك
إان ا◊ي- - - -أة ثÓ- - - -ث
’Áوج - -ي،
ت- - -ع- - -بÒي Úم - -ن ا إ
عليه الصسغأر فعندمأ تتذوق
كبÒة وطويلة؟
م-راح-ل  :إاع-ت-قأدك
’ن- - -ظ- - -أر ب - -ق - -وة ب ÚاŸن - -أزل
ا أ
ـ
ب
ن
و
ت
ي
ر
ب
ب
ي
ك
ة
ر
ي
ز
ج
ن
أ
ا
@
الصسعوبأت ‘ حيأتك يصسبح
أانك سس - - - -وف ت - - - -غÒ
ن
ا
و
ل
أ
ا
م
س
س
ت
ت
ي
ت
ل
ا
ى
ر
خ
ا أ
’
كندا تقدم وظيفة وقطعة
عقلك أاك Èمن عمرك
الدنيأ  ..إاÁأنك بأأنك
’ب - - -يضس
واج- - - -ه- - - -أت- - - -ه - - -أ ب Úا أ
س
ش
ي
ع
ل
ا
ب
غ
ر
ي
ن
Ÿ
س
ض
ر
أ
ا
ل -ن ت -غ Òال -دن-ي-أ ،وت-أأك-دك
بكث Òفكل أاذى هو
’ل- -وان اÙأي- -دة
وال- -رم- -أدي وا أ
ف-ي-ه-أ بسس-بب إان-خ-ف-أضس
من أان الدنيأ قد غÒتك .
’خ -ري -وق -أل سس -ك -أن اŸن-ط-ق-ة،
ا أ
ن
م
د
ي
د
ج
ى
و
ت
س
س
م
ع- -دد سس- -ك -أن -ه -أ ال -ذي
ي
ب
ر
غ
ب
و
ن
ج
‘
ع
ق
ت
ي
ت
ال - -
النضسج و من ’ يتأأ⁄
@الدخأن .
يصس- - - -ل لـ ١66أالف
م - -ق - -أط - -ع - -ة ل - -وسس أا‚ل - -وسس ‘
تتأأثر
ك- -أل -ي -ف -ورن -ي -أ ،خ Ó-ل اج -ت -م -أع ’ يتعلمو
وحأجتهأ ŸوظفÚ
إايأك ان ته Úنفسسك وتبقى
‘ ق- - - -ط- - - -أع - - -أت
ل -ل -م -ج -لسس ال -ب -ل-دي ال-ثÓ-ث-أء إان
›رد اح - - -ت - - -م- - -أل ‘ ح- - -ي- - -أة
معينة؟.
النأضسجة،
م-أل-ك-ة اŸن-زل ق-أمت ب-ه-ذا ال-ع-م-ل
أاح -ده -م ،إام -أ ان ت -ك-ون
«ن-ك-أي-ة ف-ي-ه-م» وان-ت-ق-أمأ وطألبوا
وإان اسستطعت أان
واقع مؤوكد او سسراب ’
ي
اÛلسس ال- - - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - -د
“زج ب Úنضسج
يطأل.
ب -أل-ت-ح-رك.وب-حسسب ا÷Òان ف-إأن
عقلك ورجأحته
مألكة اŸنزل كأثرين كيد تسستثمر
وجمأل قلبك
سسأألوا حكيم
‘ ه - -ذا اŸن - -زل ب- -ت- -أأجÒه ل- -فÎات
وطهأرته ‘ عÓقأتك
اي انواع اŸوسسيقى هو ا◊رام
قصسÒة أاثنأء موسسم العطÓت وهو
سسيموت نصسف إابداعك إان فكرت
أام -ر غ Òق -أن -و ‘ Êم -ن-ط-ق-ة شس-أط-ئ
قأل صسوت اÓŸعق فى صسحون ا’غنيأء
د
ج
ت
س
س
ف
ن
ي
ر
خ
آ
’
ا
ع
م
’خرين  ..تذكر أان لك
‘ رأاي ا آ
م -أن -ه -أت -ن.ووف -ق -أ ل -ت -ق -ري -ر نشس-رت-ه
عندمأ ترن فى أاذان الفقراء
الراحة والسسعأدة والقبول
Óشس -ي -أء م -ن -ه -أ
زاوي -ة ’ ي -ن -ظ -ر ل  -أ
صس-ح-ي-ف-ة ل-وسس أا‚ل-وسس ت-أÁز ،ف-ق-د
فكم هو جميل أان تقرأا
سسواك.
” ت -غ -ر Ëك -أث -ري -ن ك-ي-د م-ب-ل-غ 4000
شسعورك ‘ حروف
دو’ر بسس- - - -بب ه - - -ذا ال - - -ع - - -م - - -ل «غÒ
’خرين.
ا آ
ال- - -ق- - -أن - -و.»Êوق - -أل ا÷Òان إان رسس - -م
’Áوج- -ي ع- -ل- -ى واج- -ه- -ة اŸن -زل ب -ع -د
ا إ
ق-د ت-رسس-م و–ل-م وت-ت-م-ن-ى الشس-خصس
طÓ- -ئ- -ه ب- -أل- -ل- -ون ال- -وردي ي- -قصس -د م -ن -ه
ال- -ذي ي- -رسس- -م -ه خ -ي -ألك وت -ت -م -ن -أه -أ
السس -خ -ري -ة م-ن-ه-م ،خصس-وصس-أ وأان ال-وج-وه
روحك و– ⁄صسل على مبتغأك .وقد
ال-ت-ع-بÒي-ة ت-ف-ي-د ب-أأمرين اثن ،Úأاحدهمأ
يكون مأ حصسلت عليه يومأ أاجمل
ي -ط -ألب ب -ألصس -مت (إاغ Ó-ق ال -ف -م بسس -ح -أب)
بكث‡ Òأ رسسمت وحلمت ذات
والثأ Êالسسخرية وا’سستهزاء (اللسسأنيخرج
يوم.
م-ن ال-ف-م).واشس-ت-كت واح-دة م-ن ا÷Òان م-ن
^ اسس -ت -م -ت-ع ب-أشس-ي-أئك اŸفضس-ل-ة
أان ال-رم-وشس ال-ك-بÒة ل-ل-رم-وز ال-ت-ع-بÒي-ة هي
’نهأ سسبق أان التقت مع كأثرين
سسخرية منهأ أ
نفديهأ بروحي و دمي
مهمأ كأنت تأفهة لغÒك  ،انت ’÷Òي هي بÓدي
.
س
ش
و
م
ر
ل
ا
ت
أ
ق
ح
ل
م
ع
س
ض
ت
ت
كيد بينمأ كأن
.
ب
–
أ
م
ح
ر
س
ش
ت
ن
ا
È
›
ت
س
س
ل
اذا أاردت ان تؤو ⁄أاحدهم فأأترك له ذكرى
وان تو ثري فيفأ ’÷Òي
حبهأ ك ‘ Èقلبي
^ ال-راح-ل ع-م-د ً
ه
ن
أ
أ
ك
و
ى
س
س
ن
ي
ا
سسعيده  ،،وثق “أمأ أانه عندمأ يتذكرك..
ك- -ل م- -أ نسس- -م- -ع- -ه- -أ يشس- -وك
و’دهأ دارو الثورة
 ⁄يكن.
سس -ت-ؤوŸه ال-ذك-ري السس-ع-ي-ده  ،اك Ìم-ن السس-ي-ئ-ه
◊مي
منهم بأب و جدي
بكث.Ò
ارفد يديك معأنأ و ادعي
حمدلله راكي حرة

السسرطان

العقل
ل ُيقاسس بالعمر

لل

ع
Èة

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

األسسد

حل العدد
السسابق

العذراء

اŸيزان

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

حك ـ ـم و أامثـ ـال

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

العقرب

القوسس

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

ابتسسم

و عÓمك ‘ السسمأ ي‹Ó
منهم انأ ديت العÈة

و قول ان شسأء الله
ينصسرهأ ربي

ا÷دي

ذا أاردتَ أان تسس- - -رق ضس- - -ح- - -ك- - -أت و◊ظ - -أت
سسعيدة من الزمن  ..فأجلسس مع طفل صسغ ، Òأاو
’ول ’ يعرف شسيئأً عن الدنيأ ..
شسيخ كب .. Òفأ أ
والثأ Êاكتفى منهأ.

‘ فرنسسأ كأنت هنأك أارملة تسسعينية ُتدعى «ج »Úتعيشس وحيدة
‘ شسقة ‡يزة وسسط أاحيأء بأريسس بعدمأ توفت ابنتهأ وحفيدهأ ،
فرأاى حألهأ أاحد اÙأم Úالفرنسسي ،Úوعقد اتفأقًأ خبيثًأ ليتمكن
من ا◊صسول على شسقة العجوز ،فعرضس عليهأ أان يدفع لهأ مبلغ
أال -ف Úوخ -مسس-م-أئ-ة ف-رنك ف-رنسس-ي شس-ه-ريً-أ ط-ي-ل-ة ح-ي-أت-ه-أ
مقأبل أان تعطيه الشسقة بعد ‡أتهأ ،وافقت العجوز
رÃأ ك -أنت خ -ط -وتك ا÷دي -دة اŸق -ب -ل-ة صس-ع-ب-ة إا ¤حx-د م-أ،
’ن -ه -أ  ⁄ت -ك -ن “لك خ -ي -أرًا آاخ-ر ، ،وب-ع-د
جÚ؛ أ
لكنهأ ليسست أاك Ìصسعوبة من بقأءك ‘ وضسعك ا◊أ‹ الذي ⁄
ً
ي
ه
ى
ق
ب
ت
ل
ي
م
أ
Ù
ا
ت
و
Á
أ
م
أ
ع
Ú
ث Ó-ث
’سسأسس..
َيُعْد يصسلح لك ،أاو َ ⁄يُعْد موجوًدا من ا أ
حية ترزق ﬁتفظة بشسقتهأ.
و عأشست ج Úحتى بلغت من
العمر « ١٢٢عأمأً».،

الدلو

ا◊ق سسÓحي
ا◊ق سسÓحي وأاقأوم
أانأ فوق جراحي
سسأأقأوم
أانأ لن أاسستسسلم لن
أارضسخ
وعلي ِ
ك بÓدي ’

أاسسأوم
بيتي هنأ..أارضسي هنأ
البحر السسهل النهر
لنأ
وكيف بوجه النأر
أاسسأوم
سسأأقأوم

ا◊وت

ُت- -درك م- -دى ضس- -ع- -فك ح– Úأول أان تسس -ت -ع -ي -د م -أ ك -أن م -ل ً-ك -أ لك و’
تسستطيع ،ح– Úأول إاسستعأدة أاغلى مأ أاخذته منك ا◊يأة لكن يدك تعود مبتورة
كل مرة كقلبك

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موأقيت
ألصسلة

^  ١3أوت  :١٩٥٤أنعقد أŸؤو“ر ألسستثنائي ◊ركة
أنتصسار أ◊ريات ألدÁقرأطية (.)M.T.L.D
^  ١3أوت  :١٩٦٠ق-درت ج-ري-دة «ل-ومونود
دبلوماتيك» ،ألشسهرية ألفرنسسية ،أن ألسسمعة
ألدولية ÷بهة ألتحرير ألوطني تدعمت ›ددأ
لول من ألسسنة
بعد أجتياز فÎة صسعبة إأبان ألنصسف أ أ
أ÷ارية.
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ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
 3١°أ÷زأئر

عنابة

 ٢٩°أ÷زأئر

عنابة

ألثلثاء  ١٢ذو ألحجة  ١٤٤٠هـ ألموأفق لـ  ١3أوت  ٢٠١٩م

العدد

18021

 ..حجز  30كلغ من ألكيف أŸعالج وأحباط هجرة غ Òشسرعية
لـ  47شسخصص

..و توقيف  20شسخصسا على م Ïقوأرب تقليدية

‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره-اب ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشصعبي ،يوم  10أاوت  ،2019عنصصر ( )01دعم
للجماعات اإلرهابية بتيارت/ن.ع.2.

م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،و‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ال- -ه- -ج -رة غÒ
الشصرعية ،ضصبط حرسس السصواحل وعناصصر الدرك الوطني
بكل من عنابة والطارف/ن.ع ،5.عشصرين ( )20شصخصصا

كانوا على م Ïقوارب تقليدية الصصنع.

توقيف  23منقبا عن ألذهب وحجز مولدأت كهربائية
مع شساحنة
‘ إاط -ار م -ك -اف-ح-ة ا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة ،أاوق-فت م-ف-ارز
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ب -ك -ل م -ن “Ôاسصت/ن.ع6.
وجانت/ن.ع ،4.ثÓثة وعشصرون ( )23منقبا عن الذهب
وضص -ب -طت أارب -ع-ة وثÓ-ث-ون ( )34م -ول-دا ك-ه-رب-ائ-ي-ا وواح-د
وثÓثون ( )31مطرقة ضصغط و ( )200كيسس من خليط خام
الذهب وا◊جارة و ( )01شصاحنة

بعد غيابه أعلميا منذ ألتتويج باللقب ألفريقي ألثاÊ

ق.و

بلماضسي ينوه Ãبادرة «ألرأديوز »ألتضسامنية بوهرأن

ألشس - - - -عب -ث - -م - -ن م - -درب
اŸن - -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي ج- -م- -ال
ب- -ل- -م- -اضص- -ي م -ب -ادرة ج -م -ع -ي -ة
«ال -رادي -وز» ال-تضص-ام-ن-ي-ة وال-ت-ي
ق- -امت ب- -ه- -ا ق -ب -ل ي -وم ال -ع -ي -د
لنزيÓت ومسصنات دار العجزة
ب-وه-ران.ج-اء ه-ذا ‘ م-راسص-ل-ة
خاصصة ل»الشصعب».
شص- -ك- -ر م -درب «اÿضص -ر»
صصانع ملحمة القاهرة التي توج
خÓ- -ل -ه -ا «الف -ن -اك» ب -ال -ل -قب

ل· ٢٠١٩
بعد فوزه بكأاسس إأفريقيا ل أ

جماه ÒأأوŸبيك مرسسيليا تكّرم «أÿضسر»

كرمت جماه ÒأوŸبيك مارسسيليا منتخب
أ÷زأئر قبل مبارأة فريقها ضسد رÁسس ،يوم
لو ¤من
ألسسبت ،ضسمن منافسسات أ÷ولة أ أ
أل - -دوري أل - -ف - -رنسس - -ي .أك - -تسست م- -درج- -ات
ج-م-اه Òم-ارسس-ي-ل-يا باسسم أŸنتخب أ÷زأئري
لخضسر ،أحتفاء به بعد إأ‚از ألفوز
باللون أ أ
لف -ري-ق-ي-ة ،ألشس-ه-ر أŸاضس-ي ‘
ل· أ إ
ب -ك -أاسس أ أ
مصس -ر .ت -وج ث -ع -الب الصص -ح -راء ب-ل-قب ك-أاسس األ·
للمرة الثانية ‘ تاريخه بالفوز على السصنغال ‘
اŸب -اراة ال -ن -ه -ائ -ي-ة ب-ه-دف سص-ج-ل-ه ب-غ-داد ب-و‚اح
مهاجم السصد القطري.
ل-ك-ن ج-م-اه Òم-ارسص-ي-ل-ي-ا ال-ت-ي اح-ت-فت ب-إا‚از
ا÷زائر ،غادرت ملعب «فيلودروم» معقل فريقها
حزينة بعد اÿسصارة ضصد الضصيوف بهدف Úدون رد.
فجر سصتاد رÁسس مفاجأاة من العيار القيل ،بعد أان
أاسصقط أاوليمبيك مارسصيليا أامام جماهÒه بهدفÚ
دون رد السصبت ضصمن أاو ¤جولت اŸوسصم ا÷ديد

( )20-2019من دوري الدرجة األو ¤الفرنسصي».
على ملعب (فيلودروم) جاءت ثنائية رÁسس ‘
الشص -وط ال -ث -ا ،Êح -يث ح-م-ل ال-ه-دف األول ت-وق-ي-ع
اŸهاجم الشصاب ولي ديا ‘ الدقيقة .58
‘ ال -دق -ي-ق-ة األخÒة ،أاط-ل-ق ال-ك-وري ا÷ن-وب-ي
سص -وك ه -ي -ون ج -ون رصص -اصص-ة ال-رح-م-ة ع-ل-ى آام-ال
أاصصحاب األرضس بهدف ثان.
بهذا يتكبد فريق ا÷نوب الفرنسصي اÿسصارة
األو ¤ل -ه ه -ذا اŸوسص -م وأام -ام ج -م -اهÒه ل -ي-ح-ت-ل
اŸركز  19وقبل األخ Òبدون رصصيد.
‘ اŸقابل ،أاضصاف رÁسس أاول  3نقاط له ‘
اŸوسصم ليحتل اŸركز الثا Êبفارق األهداف خلف
أاول -ي -م -ب -يك ل -ي -ون ال -ذي قصس شص -ري -ط م -واج-ه-ات
اŸوسصم ا÷ديد ا÷معة بانتصصار كب Òخارج الديار
أايضص -ا ع -ل -ى حسص -اب م-ون-اك-و ب-ثÓ-ث-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة‘ ،
انتظار انتهاء جميع مواجهات ا÷ولة.

اإلف- -ري- -ق- -ي ال- -ث -ا‚ ،Êم ك -رة
القدم ا÷زائرية بلومي ÿضصر،
رئ -يسس ا÷م -ع -ي-ة ق-ادة شص-ا‘ و
فضصيل مغارية ،فوسصي ،حنصصال
وبن زرقة.
صصنع ظهور بلماضصي ا◊دث
ع Èم- - - -واق- - - -ع ال- - - -ت- - - -واصص - - -ل
الج -ت -م -اع -ي ب -ع-د غ-ي-اب-ه ع-ن
السص-اح-ة ال-ري-اضص-ي-ة منذ نهائي
كأاسس أافريقيا .
ك -م -ا وج -ه ب-ل-م-اضص-ي ،ن-داءا

france prix 1

أم Úبلعمري

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وحماية ا◊دود ،وإاثر دورية
ب - -حث وت - -ف - -ت - -يشس ب - -ال - -ق - -رب م - -ن الشص - -ري- -ط ا◊دودي
بتمÔاسصت/ن ع  ،6كشصفت مفرزة للجيشس الوطني الشصعبي
Óسصلحة والذخÒة يحتوي على،
يوم  09أاوت ﬂ ،2019بأا ل أ
 1رشصاشس ثقيل عيار  14،5ملم ،مع شصريطي ( )02ذخÒة؛
 59قذيفة هاون عيار  82ملم؛  252طلقة عيار  23ملم،
 262طلقة عيار 14،5ملم 01 .ماسصورة لرشصاشس ثقيل عيار
 14،5ملم.

..توقيف عنصسر دعم للجماعات أ’رهابية  20منقبا
عن ألذهب

3٢°

عينك ميزأنك  ...؟ !

أكتشساف ﬂبأا لألسسلحة وألذخÒة بتمÔأسست

و‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي بÈج ب -اج-ي ﬂت-ار/ن.ع،6.
عشصرون ( )20منقبا عن الذهب وضصبطت اثنان وعشصرون
( )22مولدا كهربائيا وخمسس ( )05مطارق ضصغط باإلضصافة
إا ¤مركبة ( )01رباعية الدفع ومعدات تفج.Ò

 3٠°وهرأن

ألثمن  ١٠دج

إأثر دورية بحث وتفتيشس Ÿفارز أ÷يشس

و‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقف عناصصر
حرسس ا◊دود بتلمسصان /ن ع  ،2شصخصصا( )01بحوزته
ثÓث )30( Úكيلوغرام من الكيف اŸعالج ،فيما أاوقف
ع -ن -اصص -ر ح -رسس السص -واح -ل بسص-ك-ي-ك-دة وال-ط-ارف /ن ع،5
شص -خصص -ا 01 ،وح- -ج- -زت م- -ع -دات غ -طسس وآالت لصص -ي -د
اŸرجان.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،و‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ال- -ه- -ج -رة غÒ
الشص- -رع- -ي- -ة ،أاح -ب -ط ح -رسس السص -واح -ل ب -ع -ن -اب -ة /ن.ع،5.
ﬁاولت ه -ج -رة غ Òشص -رع -ي-ة لـ( )47شص- -خصس ع -ل -ى مÏ
قوارب تقليدية الصصنع.

 ٢٩°وهرأن

3٠°

ل -ك-ل م-ن ارت-كب خ-ط-ا وت-خ-ل-ى
ع- -ن وال- -دي- -ه واضص- -ع- -ا اي- -اه- -م
Ãراكز دار العجزة .
وألول م- - - - -رة ي- - - - -ظ- - - - -ه - - - -ر
ل - -ل- -ج- -زائ- -ري Úوال- -د ج- -م- -ال
ب -ل -م -اضص -ي ال-ذي شص-ك-ر ÿضص-ر
ب-ل-وم-ي ع-ل-ى الل-ت-ف-ات-ة ال-طيبة
ل -ل-ت-ذك Òف-ان ج-م-ال ب-ل-م-اضص-ي
ووال - -ده ادي - -ا صص Ó- -ة ال- -ع- -ي- -د
Ãسص -ج-د ب-ن-واح-ي ب-اريسس ك-م-ا
تبينه الصصورة بعبائته.

كاريكات /ÒعنÎ

انه السصتثناء الذي أاصصبح القاعدة ‘ أاسصواق اŸاشصية
‘ ب Ó-دن -ا؟ ل -يسصت ه -ن -اك أاي -ة م -ع -اي Òل -ت-ح-دي-د سص-ع-ر
األضصاحي؟ عينك هي ميزانك فقط و البائع يفرضس
السصعر الذي يريد ؟ ليضصطر الزبون لشصراء أاضصحية ل
يقل سصعر الكيلوغرام اÿام منها عن  2500دينار ‘ حÚ
أان سصعر الكيلوغرام من ◊م الغنم الصصا‘ يسصاوي 1500
دج؟ يعني أان اŸسصتهلك هو من يدفع الفاتورة و هو
مÎوك و شصأانه ‘ مواجهة كل أانواع البتزاز و الحتيال
التي Áارسصها بعضس مضصاربي أاضصاحي العيد الذين أالهبوا
أاسص -ع -اره -ا‡ ،ا صص ّ-ع -ب ع -ل -ى ال -ن -اسس أاداء شص -عÒة م-ن
الشصعائر العظيمة و واحدة من سص األنبياء التي يعظّمها
و يتمسصك بها ا÷زائريون و ل يفّوتون أادائها حتى و لو
اقتضصى األمر اللجوء إا ¤القÎاضس أاو التقسصيط ؟ رغم
أان ديننا  ⁄يأامر بذلك بل يدعو ا ¤اليسصر و لكن يبدو
أان أاضصحية العيد عندنا ليسصت شصعÒة دينية فقط و لكن
عادة اجتماعية راسصخة ؟ و هي ثقافة  ⁄ترافقها -
Óسصف  -ثقافة التكافل و الÎاحم بل على العكسس ،
ل أ
ف -ب -عضس ال -ت -ج -ار اŸضص -ارب Úي -رون ف-ي-ه-ا سص-ان-ح-ة  Ÿأ
Ó
جيوبهم دون حسصيب و ل رقيب لهذا Œدهم يحددون
سصعر األضصاحي على مزاجهم ‘ ظل غياب تام آلليات
اŸراقبة و الضصبط ؟
حرية األسصعار ل تعني السصعر على اŸزاج كما فهمها
البعضس بسصبب غياب السصلطات العمومية ؟ صصحيح أان
العرضس و الطلب يلعبان دورا كبÒا و لكن هناك سصقف ل
Áك -ن أان ي -ت -ج -اوزه سص -ع -ر اي -ة سص -ل-ع-ة ك-انت ؟ ف-ه-ل م-ن
اŸعقول أان أاضصحية تزن على األرجح  30كلغ خام ،يبلغ
سصعرها  60.000دج أاي أان سصعر الكلغ الواحد يناهز
 2000دج  ،بينما نصصف هذا اŸبلغ هو مرتب شصهري
للكثÒين؟
ا÷انب ال -دي -ن -ي ي-ل-عب دورا ك-ب ‘ Òت-رسص-ي-خ ث-ق-اف-ة
التكافل والÎاحم ‘ مثل هذه اŸواسصم واألعياد ولكن
Óسص -ف أاغ -لب األئ -م -ة واŸشص -اي-خ Œده-م ي-دع-ون إا¤
ل -أ
إاحياء هذه السصنة ويسصÎسصلون ‘ وصصف شصكل وصصفة
أاضصحية نبينا ﬁمد عليه الصصÓة والسصÓم ويحثون
ال -ن-اسس ع-ل-ى أادائ-ه-ا وي-دع-ون-ه-م إا ¤الق-ت-داء ب-رسص-ول-ن-ا
الكر ،Ëهذا شصيء جميل ولكن  ⁄نسصمع باŸقابل من
ب Úأائمتنا ومشصايخنا من يدعو التجار إا ¤خفضس أاسصعار
األضصاحي لتمك ÚاŸسصلم Úمن إاحياء هذه السصنة التي
ج-ع-ل-ه-ا ال-ل-ه ق-رب-ان-ا م-ن-ه و وم-ن-اسص-ب-ة إلدخ-ال ال-ب-ه-ج-ة
والسصرور على الفقراء واŸسصاك ،Úلهذا كان حري بهم
أان يخصصصصوا دروسصهم وخطبهم إا ¤النهي عن منكر
الب -ت -زاز والح-ت-ي-ال ال-ذي Áارسص-ه ب-عضس ال-ت-ج-ار وع-ن
السص- -رق- -ة ال- -ب- -واح ال- -ت- -ي Áارسص- -ه -ا ب -عضس السص -م -اسص -رة
واŸضصارب Úو لكن يجب على السصلطات العمومية القيام
بدورها وتقن Úهذا القطاع ألن الله يزع بالسصلطان ما ل
يزع بالقرآان؟

