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لضصحى  ،الفريق ڤايد صصالح:
ترأاسض حفل تقد ËالتهاÃ Êناسصبة عيد ا أ

إابقاء ا÷زائر قوية ،مهابة
وﬁف ـ ـ ـوظ ـ ـة السصي ـ ـ ـ ـادة

مهامنا ..خدمة الشصعب والذود عن حياضض الوطن
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ثمنا مسصاعيها ‘ الوصصول ا ¤توافق سصياسصي

لضصحى بعدة وليات
«الشصعب» تنقل أاجواء ا أ

سصكان يقطعون الطريق بسصبب ازمة اŸاء وطواب Òأامام ﬂابز

الهيئة الوطنية للوسصاطة وا◊وار تلتقي
بيوسصف اÿطيب وﬁند وأاعمر بن ا◊اج
‘ مسصÒة للطلبة غاب فيها طÓب ا÷امعة

دعـ ـ ـم مط ـ ـ ـالب ا◊ـ ـراك
ورحيل رموز النظام السصابق
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تسصاؤولت عن الخÓل
بالتزامــــات وتطبيــق
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فضصاء لكتشصاف كنوز ا÷زائر الثقافية

عبد الكر Ëصصابر،
مدرب شصبيبة السصاورة
لـ« الشصعب »:

«جـ ـاهزون لغم ـ ـار
البطولة العربية والتأاهل
لل ـ ـ ـدور اŸقبل غـ ـ ـايتن ـ ـا»
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فريد األطرشش صصنع لنفسصه بصصمة
‡يزة ‘ العزف على العود

حمام يتفقد مششاريع
اŸوارد اŸائية
بباتنة ،خنششلة
وأام البواقي
ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة ع-ل-ي
ح- -م -ام ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د ا¤
و’يات باتنة ،خنشسلة وأام البواقي
أاي - - -ام اÿم - - -يسس  ،15السس - - - - - -بت 17
’ح- - -د  18أاوت ،ح- -يث ي- -ع- -اي -ن
وا أ
مشس- -اري -ع ق -ط -اع -ي -ة وي -ق -ف ع -ن -د
Œسسيد منشسات يعول عليها ‘ تزود
اŸواط- - - -نÃ Úاء الشس - - -رب و–سسÚ
اÿدم - -ة ال - -ع - -م - -وم- -ي- -ة ،ا◊ل- -ق- -ة
اŸفصسلية ‘ برنامج اŸوارد اŸائية.

األربعاء ١٤أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٣ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

«عيشص الصشيف»
من  11جويلية
إا 31 ¤اأوت ا÷اري

02

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

18022

الوكالة الوطنية للدم تطلق نداء للتÈع بالدم

برناوي يعاين
مششاريع الششباب
والرياضشة بجانت

سشيدي بومدين بعÚ
“وششنت اأنظف بلدية

ي -ق-وم وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة
’ربعاء
رؤووف سسليم برناوي يومي ا أ
 14واÿم -يسس  15أاوت ا÷- - -اري ،
ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤اŸق-اطعة
’داري -ة «ج-انت» و’ي-ة اي-ل-ي-زي ،
ا إ
ح -يث ي -ع -اي -ن مشس -اري -ع ق -ط -اع -ي -ة
ويقف عند Œسسيد منشسات الشسباب
والرياضسة ‘ موسسم الصسيف.

لقاءان حول الثورة
التحريرية
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد
ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع اŸؤوسسسس-ات ال-ت-اب-ع-ة
ل - -ل - -وزارة ال - -وصس - -ي - -ة ال - -ل- -ق- -اءي- -ن
ا÷م-اع-ي Úرق-م  389و 390وذلك
ي -وم -ي ا’ث -ن 19 Úواÿم- -يسس 22
أاوت ا÷اري .خصسصس اللقاء ا’ول
ب- -دءا م- -ن السس -اع -ة  10.00صسباحا
Ÿوضس- -وع»:ك- -ي- -ف ت- -وظ- -ف وسس -ائ -ل
’عÓ- -م ال- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة ‡ث -ل -ة ‘
ا إ
اŸط - -ام ، ÒاŸط - -اح- -ن وا’رح- -اء ‘
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-خ-زين والتموين خÓل
الثورة التحريرية ؟» ،والثا Êيهتم
ب»ال- -دور ا’سسÎات -ي -ج -ي ل -ل -ري -ف
ا÷زائري ‘ “ركز الثورة».

لقاءات سشياسشية
وهيكلية للجبهة
الوطنية ا÷زائرية
هذا الششهر
ت - -ن - -ظ - -م ا÷ب - -ه - -ة ال - -وط - -ن- -ي- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة «اف- -ن- -ا» ،سس- -لسس- -ل -ة م -ن
ال-نشس-اط السس-ي-اسس-ي وال-ه-ي-ك-ل-ي وفق
رزن- -ام- -ة ﬁددة ب- -دءا م- -ن  3أاوت
ا÷اري إا 24 ¤من هذا الشسهر.أاول
ل -ق -اء خصسصس ل -و’ي -ات الشس -رق ”
ب- -ق- -اŸة م- -ؤوخ -را ح -يث ت -ب -ع ب -ل -ق -اء
ل - -و’ي - -ات ال - -غ - -رب ي - -وم  09أاوت
بسس- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب- -اسس.ك- -م -ا ت -ن -ظ -م
التشسكيلة السسياسسية لقاء و’يات
الوسسط يوم  17أاوت باŸدية ،قبل
لقاء لو’يات ا÷نوب يوم  24أاوت
بورقلة.

أاطلقت الوكالة الوطنية للدم نداء إا ¤السسكان للتÈع بدمهم ‘ فصسل الصسيف الذي يتميز
’قبال على نقل الدم.
بانخفاضس ا إ
ودعت الوكالة ›موع السسكان البالغ Úمن العمر من  18إا 65 ¤سسنة واŸتمتع Úبصسحة جيدة
«للتÈع بدمهم على مسستوى هيئات نقل الدم أاو مركبات جمع الدم».
تندرج هذه العملية ‘ إاطار «ترقية التÈع بالدم والتحسسيسس بأاهمية هذه ا’لتفاتة الطيبة ‘
موسسم ا’صسطياف اŸتميز بانخفاضس إاقبال اŸتÈع Úعلى هيئات نقل الدم وزيادة ا’حتياجات
م -ن م -ن -ت -ج -ات ال -دم ال -ق -اب -ل -ة ل -ل -ت -ح -ل -ل ’ ،سس-ي-م-ا ‘ مصس-ال-ح أام-راضس ال-نسس-اء وال-ت-ول-ي-د ومصس-ال-ح
ا’سستعجا’ت ا÷راحية».

وفاة ثÓثة أاششخاصص
وإاصشابة  26آاخرين
‘ حوادث طرق

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

’دارة والمالية
ا إ

النفط يÎاجع إا 58 ¤دو’ر

ل- -ق- -ي ث Ó-ث -
وأاصسيب  26ة أاشس -خ -اصس ح -ت -ف -ه -م
آاخ
اÿطورة إا رون بجروح متفاوتة
ثر
خÓل  24سس وقوع  6حوادث مرور
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 ،حسسب ما أاوردته
حصسيلة Ÿصس
أاوضسح الح ا◊ماية اŸدنية.
ذات اŸ
سس -ج -لت ع -ل -صسدر أان أاثقل حصسيلة
ى مس
بوفاة شسخصس س-ت-وى و’ي-ة اŸسس-ي-ل-ة
وإا
ص
س
ا
ب
ة شسخصس Úبجروح
ي
اث-ر ان-قÓ-ب سس -ا
رقم  08ببلدي رة ب-ال-ط-ري-ق الوطني
ة أاو’د براهيم.
و‘ إاط- -ار ج- -ه -ا
وا’سس -ت -ج-م-ام ز ح -راسس -ة الشس -واط -ئ
 ،ق-ا
اŸدنية بـ  350مت مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة
تد
خل سسمح بإانقاذ 259
م- -ن ال- -غ- -رق ا◊ق-
’سسعافات لـ - 0ي- -ق- -ي وك- -ذا ت- -ق -دË
ا إ
 2شسخصسا.

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

التحرير

ي- - -ت- - -واصس- - -ل ب - -رن - -ام - -ج «ع - -يشس
الصس- -ي- -ف» ال -ذي ن -ظ -م -ه ال -دي -وان
’عÓم بكل من
الوطني للثقافة و ا إ
ال -ع -اصس -م -ة ( م -ي-ن-اء سس-ي-دي ف-رج) ،
ووه -ران ( ق-اع-ة ف-ن-دق اŸري-دي-ان)
وقسس -ن -ط -ي-ن-ة ( ق-اع-ة اح-م-د ب-اي) ،
وذلك إا ¤غ - -اي- -ة  31أاوت ا÷-اري
وذلك ب- -داي- -ة م- -ن السس -اع -ة 21:00
مسساءا .
ي -ح -تضس -ن مسس -رح ال-ه-واء ال-ط-ل-ق
بسس -ي -دي ف -رج سس -ه -رة ف -ن -ي-ة ال-ي-وم
اÿم -يسس ال -ق -ادم ،الشس -اب ع-ب-اسس ،
طارق القليعي والشساب زيو .وتتبع
السس-ه-رة ب-ح-ف-ل-ة ف-نية ينشسطها يوم
اÿم - -يسس 15أاوت ا÷اري ال- -ف- -ن -ان
ﬁم- - -د الصس- - -غ ،Òزح- - -ا‘ ﬁم- - -د،
ﬁمد وحدي وحكيم حÓقة.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

تراجعت أاسسعار النفط أامسس لتسستقر ‘ حدود  58دو’را بفعل ﬂاوف من
’نتاج من طرف كبار اŸنتج ’ Úزالت
ضسعف الطلب لكن جهود خفضس ا إ
’سسعار.
سسارية لدعم ا أ
’جلة ÿام
وبحلول السساعة  06.43بتوقيت جرينتشس نزلت العقود ا آ
ال-ق-ي-اسس ال-ع-اŸي برنت  48سس- -نت أاو 8ر0ب -اŸئ -ة ع-ن آاخ-ر تسس-وي-ة إا09 ¤ر58
دو’ر للÈميل.
وق- -الت السس -ع -ودي -ة ،أاك Èم -ن -ت -ج
ل -ل -ن -ف -ط Ãن -ظ -م-ة ال-ب-ل-دان
اŸصس - - - - -درة ل- - - - -ل- - - - -بÎول
(أاوبك) ‘ ،أاواخ- - - - - - - - - - - - - -ر
’سس - -ب- -وع اŸاضس- -ي إان- -ه- -ا
ا أ
ت-ع-ت-زم إاب-ق-اء صس-ادرات-ها
م- -ن اÿام أادن- -ى م- -ن
سس - -ب - -ع- -ة مÓ- -يÚ
ب-رم-ي-ل يوميا ‘
أاغسسطسس
وسسبتمÈ
ل -ل -مسس -اع -دة ‘
تصسريف
ﬂزون ال- -ن- -ف -ط
العاŸي .

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

ت -وجت ب -ل -دي-ة سس-ي-دي ب-وم-دي-ن
’و¤
ب - -ع“ Úوشس - -نت ب - -اŸرت- -ب- -ة ا أ
Ÿسس -اب -ق -ة أان -ظ -ف ب-ل-دي-ة ب-ال-و’ي-ة
ل-ط-ب-عة  ،2019حسس -ب -م -ا ع-ل-م ل-دى
مسس- -ؤوو‹ ال- -و’ي- -ة.ج- -اء اخ -ت -ي -ار
ب -ل -دي -ة سس -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-جا
ل -ل -م -ج -ه -ودات اŸب -ذول -ة م-ن ط-رف
القائم Úعلى تسسي Òذات البلدية
و مسساهمة اÛتمع اŸد ‘ Êالسسهر
ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة اÙي -ط و ا’ع -ت-ن-اء
باŸسساحات اÿضسراء.
أاسس-ن-دت ع-م-ل-ي-ة ت-ق-ييم اŸسسابقة
للجنة مشسكلة من ‡ثل Úعن عدة
ق -ط -اع -ات ذات الصس -ل -ة ع -ل -ى غ-رار
’دارة اÙلية
م-دي-ري-ت-ي ال-بيئة وا إ
وال -ت-ي سس-ط-رت خ-رج-ات م-ي-دان-ي-ة
Ûموع البلديات .28
ل-ل-ت-ذك Òت-وجت ب-ل-دية شسنتوف
ب- -ن- -فسس ا÷ائ- -زة خÓ- -ل ال -ط -ب -ع -ة
’و ¤ل 2018بقيمة مالية تقدر
ا أ
ب 5مÓي Úدج

إاقبال واسشع للصشغار
على اŸدارسص القرآانية
خÓل العطلة الصشيفية
تسس - -ج - -ل اŸدارسس ال- -ق- -رآان- -ي- -ة و
اŸسس- -اج -د ع Èو’ي -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة
’طفال مع
إاقبا’ ’فتا من طرف ا أ
ب-داي-ة ك-ل ع-ط-ل-ة صس-ي-ف-ي-ة أاي منذ
ي-ون-ي-و إا ¤غ-اي-ة أاغسس-طسس م-ن ك-ل
سس-ن-ة ل-ت-ع-ل-م وحفظ القرآان الكرË
على أايدي أائمة مؤوهل Úومرب Úو
كذا متطوع.Ú
تعول أاغلب العائÓت بقسسنطينة
ع -ل -ى ال -فÎة الصس -ي -ف -ي -ة ل -ت -م -كÚ
أابنائها من –صسيل جانب من العلوم
الشس -رع-ي-ة ’سس-ي-م-ا ح-ف-ظ سس-ور م-ن
القرآان الكر Ëعﬂ Èتلف اŸرافق
الدينية اŸنتشسرة بالو’ية بغرضس
ع- -دم ت- -ف- -ويت ال- -ف -رصس -ة ع -ل -ي -ه -م
بالنظر إا ¤أان أاغلبهم يفتقد للوقت
الكا‘ ا’لتحاق باŸدارسس القرآانية
أاثناء اŸوسسم الدراسسي الرسسمي.

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ألربعاء 14أوت  2019م
ألموأفق لـ  13ذي ألحجة  1440هـ

لضسحى أŸبارك
Ãناسسبة ألحتفال بعيد أ أ

رئيسس الدولة يتلقى تها Êملوك و رؤوسساء دول عربية
وإاسسÓمية و منظمات إاقليمية
ت-ل-ق-ى رئ-يسس ألدولة
ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن صس-الح،
Ãن- -اسس- -ب- -ة ألح- -ت -ف -ال
لضسحى أŸبارك،
بعيد أ أ
أل - -ت - -ه - -ا Êم - -ن م - -ل- -وك
ورؤوسس-اء دول ع-رب-ي-ة و
إأسسÓ- -م -ي -ة وم -ن -ظ -م -ات
إأقليمية ،حسسب ما أفاد
ب- -ه ،أل- -ي- -وم أل -ث Ó-ث -اء،
ب - - - -ي - - - -ان ل - - - -رئ - - - -اسس- - - -ة
أ÷مهورية.
وردت هذه ألتها Êمن
ط - -رف ك - -ل م- -ن ‘‘صس- -احب
أ÷Óل- -ة ،أŸلك ح -م -د ب -ن
ع -يسس -ى آأل خ -ل -ي -ف -ة ،م -لك
‡ل-ك-ة أل-ب-ح-ري-ن و ألسس-ادة
علي بونغو أوندÁبا ،رئيسس
جمهورية ألغابون وﬁمود
عباسس رئيسس دولة فلسسطÚ
ورئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ن-ف-يذية
Ÿن- - -ظ- - -م- - -ة أل - -ت - -ح - -ري - -ر
أل -ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ة و إأب-رأه-ي-م

غ -ا‹ ،رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة
أل - -ع - -رب- -ي- -ة ألصس- -ح- -رأوي- -ة
أل -دÁق -رأط -ي -ة وج -ي -ل-ي-ك-و
كومشسيتشس ،رئيسس ألرئاسسة
أ÷م- -اع- -ي- -ة ل- -ل- -ب -وسس -ن -ة و
ألهرسسك و ألطيب ألبكوشس
أألم Úأل - - - - - -ع- - - - - -ام ل–اد
أŸغرب ألعربي».
كما تلقى بن صسالح أيضسا
«أتصسال هاتفيا من صساحب
ألسس- -م- -و ،ألشس -ي -خ “ي -م ب -ن
ح- -م- -د آأل ث- -ا Êأم Òدول- -ة
قطر ،هنأاه فيه بحلول عيد
أألضسحى أŸبارك».
و ق - - -د أع - - -رب رئ - - -يسس
أل -دول -ة ع-ن «شس-ك-ره لسس-م-و
ألشسيخ على ألتهنئة ،متمنيا
ل -ه ب-ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة م-وف-ور
ألصسحة وألسسعادة و للشسعب
أل -ق -ط-ري ألشس-ق-ي-ق أŸزي-د
م- -ن أل- -ت- -ق- -دم وأل- -رخ- -اء»،
يضسيف ألبيان».

كÈى تزود هذه ألوليات أنطÓقا من سسد
كودية أسسردون (ألبويرة).
و بسسبب هذأ أ◊ادث ألتقني ألذي وقع
ليلة ألسسبت حوأ‹ منتصسف ألليل أ ¤غاية
لحد حوأ‹ ألرأبعة صسباحا توقف ألتزويد
أأ
ب -اŸي -اه ألشس -روب ب -ال-ع-دي-د م-ن أل-ق-ن-وأت و
أÿزأن - -ات ‡ا ي- -فسس- -ر ه- -ذأ ألضس- -ط- -رأب
أŸسسجل خاصسة بوليات ألبويرة و تيزي وزو
و أŸسسيلة و أŸدية حسسب أŸسسؤوول ألول
عن أ÷زأئرية للمياه.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أوضس -ح أع -مÒوشس أن
توزيع أŸياه ألشسروب كان مضسمونا بشسكل
عام ع Èكامل ألÎأب ألوطني خÓل يومي
لضسحى باسستثناء بعضس ألوليات.
عيد أ أ
كما أردف يقول «نعتقد أن  90باŸئة من
ألسس -ك -ان أ÷زأئ -ري ” Úت-زوي-ده-م ب-اŸي-اه
لضس- -ح- -ى و أن 10
ألشس- -روب خÓ- -ل ع- -ي- -د أ أ

ب- -اŸئ- -ة ف- -ق- -ط م- -ن- -ه- -م ع- -ان- -وأ م- -ن ه- -ذأ
ألضسطرأب».
و ذكر نفسس أŸسسؤوول أنه ل يجب أيضسا
نسس -ي-ان ب-رن-ام-ج ت-وزي-ع أŸي-اه ألشس-روب ي-وم
وأح- -د م- -ن أصس- -ل أث- -ن Úأل- -ذي خصس ع- -دة
بلديات من ألوطن.
و حسسب قوله فان سسكان هذه ألبلديات
” تزويدهم باŸياه ألشسروب قائ Óحتى و
أن  ⁄يتم تزويدهم باŸياه ألشسروب صسبيحة
Óوأ
ي- -وم أل- -ع- -ي- -د ف- -ان- -ه -م ي -ك -ون -ون ق -د م  -أ
خزأناتهم».
يضساف أ ¤ذلك ألطلب ألكب Òعلى أŸياه
ألشس -روب أŸسس -ج -ل ي -وم أل -ع -ي -د أن  ⁄ن-ق-ل
ي -وم Úق-ب-ل ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة أل-دي-ن-ي-ة حسسب
ق- - -ول - -ه مشسÒأ أ ¤أن أسس - -ت - -ه Ó- -ك أŸي - -اه
ألشسروب سسجل زيادة ترأوحت ما ب 10 Úأ¤
 15باŸئة.

Œاوزت أŸعدل ألفصسلي هذأ ألصسيف

إارتفاع قياسسي لدرجات ا◊رارة ‘ عدة جهات من الوطن

شس -ه -د شس -ه -ر ي -ول -ي -و لسس-ن-ة
« 2019درج - - -ات ح - - -رأرة
م-رت-ف-ع-ة» لي Óونهارأ وبلغت
درج- -ات أ◊رأرة «أرت- -ف- -اع -ا
قياسسيا» ‘ ألعديد من مناطق
أل- -ب- -ل -د ح -يث Œاوزت 3+ر3
درجة مئوية Ÿعدل أ◊رأرة
أل- -ع- -ادي -ة ،حسس -ب -م -ا أف -اد ب -ه
م-دي-ر أŸرك-ز أل-وط-ني للمناخ
صسالح صساحبي عابد.
وأكد صساحبي عابد ‘ تصسريح
لوأج «أن شسهر يوليو  2019كان
ح - -ارأ ج- -دأ ‘ أغ- -لب م- -ن- -اط- -ق
ألوطن ،وأرتفعت درجات أ◊رأرة
ما ب2 Úر 0و 3ر 3درجة مئوية
ع - -ن م- -ع- -دل أ◊رأرة أل- -ع- -ادي- -ة،
وسس - -ج - -ل - -ن - -ا ب- -اŸوأزأة م- -ع ذلك
درجات حرأرة قصسوى أك Ìمن
ألعادية لكنها متغÒة من منطقة
ألخرى».
وأضساف أÿب Òأن ألفوأرق بÚ
م- - - - -ع - - - -دلت درج - - - -ات أ◊رأرة
ألقصسوى مقارنة با◊رأرة ألعادية
لشس -ه -ر ي -ول -ي -و أÙسس -وب-ة خÓ-ل
أŸرح- -ل -ة م -ا ب 1981 Úو 2010
كانت كبÒة ،وعموما ترأوحت ما
ب 0.2+ Úو  3.7درجة مئوية.
و بهذأ ،بلغت درجات أ◊رأرة
أل -قصس-وى مسس-ت-وي-ات ق-ي-اسس-ي-ة ‘
ألعديد من وليات ألوطن ،وهي
أدرأر (0ر 50درجة مئوية) وأرزيو
(5ر 44درجة مئوية) وبني صساف
(9ر 40درجة مئوية) وتنسس (0ر44
درجة مئوية) و مسستغا9( Âر45
درج- -ة م- -ئ- -وي- -ة) وت -ي -ارت (0ر43
درج- -ة م -ئ -وي -ة) ومشس -ري -ة (5ر43
درجة مئوية).

تنصسيب غرناوط أامينا عاما لوزارة العمل والضسمان ا’جتماعي

أشس - - -رف وزي - - -ر أل - - -ع- - -م- - -ل
وأل - - -تشس - - -غ - - -ي - - -ل وألضس- - -م- - -ان
ألج -ت -م -اع -ي ت -ي -ج -ا Êه-دأم
أمسس ع- -ل- -ى ت- -نصس- -يب م- -رزأق
غ-رن-اوط بصس-ف-ت-ه أم-ي-ن-ا ع-ام-ا
ب-ال-وزأرة خ-ل-ف-ا Ùمد خياط،
حسسب ما أورده بيان للوزأرة .
ج-اءت ع-م-ل-ي-ة أل-ت-نصسيب عقب
إأج -رأء ت -ع Úرئ -يسس أل -دول-ة ع-ب-د
ألقادر بن صسالح ،ألثن 5 Úأوت
 2019مرزأق غرناوط أمينا عاما
لوزأرة ألعمل وألتشسغيل وألضسمان
ألج -ت -م -اع -ي ،خ-ل-ف-ا Ùم-د خ-ي-اط أل-ذي أن-ه-يت
مهامه بنفسس ألصسفة ،حسسب ما أورده بيان لرئاسسة
أ÷مهورية.
‘ كلمة له خÓل مرأسسم ألتنصسيب ،أكد ألوزير،
أن ه -ذأ أل -ت -غ-ي Òي-أات-ي ‘ إأط-ار سس-ي-اسس-ة أل-تشس-ب-يب
أŸنتهجة وكذأ من أجل إأعطاء ديناميكية جديدة
لوتÒة ألعمل بهدف –قيق أألهدأف أŸسسطرة من
طرف ألقطاع.
كما دعا ألوزير ،أألم Úألعام أ÷ديد «موأصسلة
أ÷هود» من أجل ألتسسريع بوتÒة أ‚از ومتابعة

أسس - -ت - -ك - -م - -ال ورشس - -ات أل- -ع- -م- -ل
أŸفتوحة من خÓل وضسع آأليات
ن -اج -ع -ة ل -ل -م -ت -اب -ع -ة أŸي-دأن-ي-ة ،
مشس -ددأ ع -ل -ى ضس-رورة ألع-ت-م-اد
ع -ل -ى «م -ق -ارب-ة تشس-ارك-ي-ة تسس-م-ح
ب -السس -ت-ف-ادة م-ن ك-اف-ة أل-ط-اق-ات
وأŸوأرد ألبشسرية أŸتاحة وفتح
أÛال أمام كل أإلطارأت ودون
أي إأقصساء» .
وباŸناسسبة نوه ألوزير باŸسسار
ÓمÚ
أŸهني ألطويل وأ◊افل ل أ
ألعام ألسسابق عرفانا باÛهودأت
ألتي قدمها للقطاع.
Óشسارة مرزأق غرناوط متحصسل على شسهادة
لإ
أألسس -ت -اذي -ة ‘ أل-طب ت-خصسصس أم-رأضس ألصس-دري-ة
وأ◊سساسسية إأ ¤جانب تقلده ألعديد من أŸنصسب
م -ن ب -ي -ن -ه -ا ن-ائب رئ-يسس ج-ام-ع-ة أ÷زأئ-ر ورئ-يسس
مصس -ل -ح -ة أ◊سس -اسس -ي -ة Ãسس -تشس-ف-ى روي-ب-ة ورئ-يسس
أألك -ادÁي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ع-ل-وم أم-رأضس أ◊سس-اسس-ي-ة
ورئ- -يسس دي -وأن وزأرة ألصس -ح -ة وألسس -ك -ان وإأصس Ó-ح
أŸسستشسفيات.

مرداسسي ‘ زيارة إا ¤الو’يات اŸتحدة

ا’ضسطراب خÓل العيد سسببه عطب كهربائي

وفيما يتعلق Ãعدلت درجات
أ◊رأرة ألدنيا (لي )Óفقد كانت
أل - -ف - -وأرق م- -ق- -ارن- -ة ب- -درأج- -ات
أ◊رأرة أل -ع -ادي -ة ح -ارة وم-ع-تÈة
وت - - - -رأوحت ب 0.1+ Úأ3.6 ¤
درج-ة م-ئ-وي-ة م-اع-دأ ‘ م-ن-ط-قة
تندوف حيث سسجل فارق يقدر ب
 1.1درجة مئوية وهذأ بسسببتأاث Òألرياح ألبحرية أŸتأاتية من
أÙي- -ط أألط- -لسس- -ي م- -ن ج- -ه- -ة
ألغرب.
وك- -انت ق- -د أف -ادت ت -وق -ع -ات
ألرصس - - -اد أ÷وي - - -ة أن درج - - -ات
أ◊رأرة سس -ت -ك -ون خ Ó-ل شس -ه-ري
يوليو وأغسسطسس أحيانا «عادية و
أخرى فوق أŸعدل ألشسهري» عÈ
ﬂتلف مناطق ألبلد.
كما أن ألتوقعات ألشسهرية ألتي
أعّدتها ألرصساد أ÷وية «تطابق
توقعات أŸرأكز أإلقليمية لبلدأن
أŸت- -وسس- -ط ب- -ح -يث ت -ؤوك -د ع -ل -ى
فرضسية أن تكون درجات أ◊رأرة
عادية إأ ¤فوق أŸعدل ألشسهري
أي شس - -دي- -دة أ◊رأرة خÓ- -ل ك- -ل
فصسل ألصسيف بنسسبة أحتمال تبلغ
 80باŸئة.
وذك- -ر م -دي -ر أŸرك -ز أل -وط -ن -ي
ل -ل -م -ن -اخ أل -ت-اب-ع ل-ل-م-ع-ه-د أل-وط-ن-ي
Óرصس- -اد أ÷وي- -ة أن أل -ت -وق -ع -ات
ل - -أ
ألشسهرية وألفصسلية تسسمح بالطÓع
ع-ل-ى أل-نشس-اط أŸوسس-م-ي و تسس-ط-ر
ألŒاه أل -ع -ام ل -ل-م-ع-اي ÒأŸن-اخ-ي-ة
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ق-ي-م أل-ع-ادي-ة أŸرأق-ب-ة
عادة خÓل فÎة معروفة.
كما أوضسح أنه ل Áكن أن تكون
أل -ت -وق -ع -ات ألشس -ه -ري -ة و أل-فصس-ل-ي-ة
ع -نصس -رأ ب -دي  Ó-ل-نشس-رأت م-ن-اخ-ي-ة

أشسرف على ألعملية هدأم

توقع على مذكرة تفاهم ب Úألبلدين

ألتزويد باŸياه ألشسروب:

أوضس-ح أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-ج-زأئرية للمياه،
أسس- - -م- - -اع- - -ي- - -ل ع- - -مÒوشس أمسس ل- - -وأج أن
ألضس -ط -رأب ‘ أل -ت -زوي -د ب -اŸي-اه ألشس-روب
أŸسسجل خÓل يومي عيد ألضسحى ببعضس
ولي -ات أل -وط -ن ي -ع-ود أسس-اسس-ا لن-ق-ط-اع ‘
ألتزويد بالكهرباء وقع بولية ألبويرة.
أشسار عمÒوشس أن «أÙطة ألكهربائية
رقم  1لولية ألبويرة سسجلت ليلة ألسسبت أ¤
لح- -د أن -ق -ط -اع -ا ‘ أل -ت -زوي -د ب -ال -ط -اق -ة
أأ
ألكهربائية دأم أربع سساعات ‡ا تسسبب ‘
أضسطرأب ‘ ألتزويد باŸياه ألشسروب على
مسستوى أربع وليات من ألوطن».
كما أكد نفسس أŸسسؤوول أن هذه أÙطة
تزود ثÓثة فروع باŒاه ولية تيزي وزو
(ج -ه -ة ع -زأزق -ة) و ولي -ة أŸسس -ي -ل -ة (ج -ه-ة
بوسسعادة) و أŸدية.
لمر حسسب قوله Ãحطات
و يتعلق أ أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أخرى على غرأر خريطة أليقظة و
ألنشسرية أÿاصسة».
و ‘ ه - -ذأ ألشس - -أان وب- -ال- -نسس- -ب- -ة
ل-ل-ت-وق-ع-ات أل-ي-وم-ي-ة أو على أŸدى
أŸت-وسس-ط ( 1إأ 3 ¤أي-ام) ،شس-دد
صسحابي عابد على ضسرورة متابعة
نشس -ري -ات أل -ت -وق -ع -ات أŸن -اخ-ي-ة و
أإلن -ذأرأت وك-ذأ خ-ري-ط-ة أل-ي-ق-ظ-ة
ألصس - -ادرة ع - -ن مصس- -ال- -ح أألرصس- -اد
أ÷وية أ÷زأئرية.
ك -م -ا أن أل-ت-وق-ع-ات أل-وأردة ‘
هذه ألنشسرية يتم –ديدها على
أسس- -اسس ألح -وأل أ÷وي -ة وح -ال -ة
أÙي -ط -ات لشس -ه -ر م -اي-و .2019
أل- -وضس- -ع- -ي- -ة +أل- -ع -ادي -ة +ت -ع -ن -ي
أل- -ظ- -رف أل- -ق- -ريب م- -ن أŸع -دل
ألحصس -ائ -ي أŸت -خ -ذ ك-م-رج-ع-ي-ة
م- -ن -اخ -ي -ة و أŸع -روف ب -اŸع -دل
أŸناخي.

جويلية  2019أاك Ìاأ’شسهر
حرارة على مسستوى اŸعمورة
أشس- -ارت أŸن -ظ -م -ة أل -ع -اŸي -ة
Óرصساد أ÷وية أن أ◊رأرة بلغت
ل أ
مسستويات قياسسية ع Èألعا ⁄على
غ -رأر ت -لك أŸسس -ج -ل -ة بضس -اح-ي-ة
مÎب - -ة ‘ أل- -ك- -ويت ‘  21يوليو
أŸنصس- -رم ح- -يث ب- -ل- -غت أ◊رأرة
9ر 53درج-ة م-ئ-وي-ة م-وضس-ح-ة أن
ه - -ذه أل- -درج- -ة ت- -ع- -ت Èم- -ن أآلن
فصساعدأ «أعلى درجة سسجلت ‘
ألقارة أآلسسيوية».
و برأي عمر بدور رئيسس قسسم
ألÈن -ام -ج أل -ع -اŸي ل -ل -م-ع-ط-ي-ات
أÿاصس- -ة ب- -اŸن- -اخ ب- -اŸن- -ظ- -م -ة
Óرصساد أ÷وية «يبدو
ألعاŸية ل أ

م -ن أ÷ل -ي أن أل -ق -ارة أآلسس -ي-وي-ة
بدأت تعا Êمن أرتفاع سسريع ‘
درجة أ◊رأرة» مضسيفا أن هذه
أل -ظ -اه -رة «ت -ع-كسس ت-وج-ه-ا ن-ح-و
أرتفاع عام ‘ درجة أ◊رأرة».
و صُسنف شسهر يوليو  2019أكÌ
أألشسهر حرأرة Ãسستويات قياسسية
 ⁄يسسبق تسسجيلها من قبل عÈ
ألعا ⁄بأاسسره و هو مسستوى فاق
ب -ق -ل -ي -ل ذلك أŸسس -ج-ل ‘ ي-ول-ي-و
 2016حسسب أŸصسلحة أألوروبية
للتغÒأت أŸناخية.
و أشس -ارت أŸن -ظ-م-ة أل-ع-اŸي-ة
Óرصساد أ÷وية أنه من أŸرتقب
ل أ
أن ت- -ع -رف أألرضس خ Ó-ل أل -فÎة
أŸمتدة من  2015إأ 2019 ¤أكÌ
خمسس سسنوأت حرأرة ،مÈزة أن
أل -ع -دي -د م-ن أŸن-اط-ق ‘ أوروب-ا
«تعرف أو ¤موجات أ◊ر لهذه
ألسس- -ن- -ة بسس- -بب ت- -ي- -ارأت أل- -ه -وأء
ألسس -اخ -ن أل -ق -ادم-ة م-ن أف-ري-ق-ي-ا
مسس- -ج -ل -ة ب -ذلك درج -ات ح -رأرة
ق -ي -اسس -ي -ة ج -دي -دة ن -ه -ارأ و ل-يÓ-
بالنسسبة لشسهر يونيو».
وق -د سس -ج -لت درج -ات ح -رأرة
ق-ي-اسس-ي-ة ‘ أل-ع-دي-د م-ن أل-ب-ل-دأن
أألوروب - -ي - -ة خÓ- -ل م- -وج- -ة أ◊ر
أل-ك-ث-ي-ف-ة ح-يث ب-ل-غت ذروة ت-ق-در
ب6ر 42درج-ة ب-ب-اريسس ول-ي-ن-غ-ن
بأاŸانيا و 8ر 41درجة مئوية ‘
شسمال بلجيكا و4ر 40درجة مئوية
جنوب هولندأ.
ك -م -ا سس -ج -لت درج -ات ح-رأرة
أسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ أŸم-ل-كة أŸتحدة
ح -يث ب -ل-غت 7ر 38درج-ة م-ئوية
بحديقة جامعة كمÈدج.

ت-ق-وم وزي-رة أل-ث-ق-افة مر Ëمردأسسي
من  14إأ 16 ¤أوت أ÷اري بزيارة عمل
لمريكية وأشسنطن حيث
إأ ¤ألعاصسمة أ أ
سستوقع على مذكرة تفاهم ب Úأ÷زأئر
وأل- -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة ‘ ›ال ح -م -اي -ة
ألÎأث ألثقا‘ وفق بيان لوزأرة ألثقافة
،أمسس.
وت -ه -دف ه -ذه ألت -ف -اق -ي -ة إأ« ¤ت -ق -ي -ي -د و
أسس - -تÒأد و م - -وأد أث - -ري - -ة م - -ن أ÷زأئ - -ر إأ¤
أل- -ولي- -ات أŸت- -ح -دة وأ◊د م -ن ن -هب أŸوأد
أألثرية» أ÷زأئرية و»أإلŒار غ ÒأŸشسروع
بها طبقا لتفاقية أليونسسكو لعام .»... 1970
وت -أات -ي زي -ارة م -ردأسس -ي ‘ إأط -ار «ت -ع-زي-ز
ألتعاون ألثقا‘» ب Úألبلدين حيث سستجري

ﬁادثات مع «كبار أŸسسؤوول Úأألمريكي‘ Ú
ق -ط -اع أل -ث-ق-اف-ة» ح-ول سس-ب-ل ت-رق-ي-ة أل-ت-ع-اون
ألثقا‘ ‘ شستى أÛالت يضسيف ألبيان.

ثمن مسساعيها ‘ ألوصسول إأ ¤توأفق سسياسسي

الهيئة الوطنية للوسساطة وا◊وار تلتقي بيوسسف اÿطيب
أل- -ت- -ق- -ى أعضس- -اء أل- -ه -ي -ئ -ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسساطة وأ◊وأر،
أمسس ،ب- - - -ق- - - -ائ- - - -د أل - - -ولي - - -ة
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-رأب-ع-ة أل-ع-ق-ي-د
ي- - -وسس- - -ف حسس- - -ان أÿط - -يب،
ألذي «ثمن» عملها و أŸسساعي
أŸبذولة من طرفها ،حسسب ما
جاء ‘ بيان لها .
أوضس-ح ب-ي-ان ل-ل-ه-ي-ئ-ة ألوطنية
للوسساطة و أ◊وأر أنه و ‘ إأطار
أŸسس -اع -ي أŸب-ذول-ة م-ن ق-ب-ل-ه-ا
وÃبادرة من منسسقها ألعام كرË
ي -ونسس ،ج -رى أل -ي-وم ل-ق-اء Ãق-ر
فيدرألية ألولية ألرأبعة ÷يشس
ألتحرير ألوطني ،جمع أعضساء
أل -ه -ي -ئ -ة و ك -ر Ëي -ونسس ب-ق-ائ-د
ألولية ألرأبعة أÛاهد ألعقيد
حسس -ان أÿط -يب“ ،ح -ور ح -ول

مبادرة أ◊وأر وألوسساطة.
أشس- -ار أل- -ب- -ي -ان إأ ¤أن ق -ائ -د
ألولية ألرأبعة ألتاريخية «ثمن
( )...ع-م-ل أل-ه-ي-ئ-ة م-ت-م-ن-ي-ا ل-ه-ا
أل -ت -وف-ي-ق وأل-ن-ج-اح ‘ م-ه-م-ت-ه-ا
أل-ن-ب-ي-ل-ة» ،ب-اإلضس-افة إأ ¤أعضساء
ألفيدرألية.

..وتلتقي با’مÚ
العام بالنيابة
Ÿنظمة اÛاهدين
و‘ ن- -فسس ألسس- -ي -اق ،أل -ت -ق -ى
أعضس-اء أل-ه-ي-ئ-ة وم-نسس-ق-ه-ا أل-عام
باألم Úألعام بالنيابة للمنظمة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-جاهدين ﬁند
وأعمر بن أ◊اج ألذي «بارك»

مسس- - -ع- - -ى أل- - -وسس - -اط - -ة وأ◊وأر
«كأاسسلوب حضساري للخروج من
أألزمة ألتي تعيشسها ألبÓد».
و نقل ألبيان تأاكيد أŸنظمة
ع- -ل- -ى أن ه- -ذأ أŸوضس- -وع ي- -ع -د
‘‘مسسأالة ضسم Òمن أجل ألصسالح
أل - -ع - -امŒ ،ع - -ل م - -ن أول - -وي- -ات
أŸرح- - -ل- - -ة أن- - -ت - -خ - -اب رئ - -يسس
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ‘ ك-ن-ف ألشس-فافية
وأل- -ن- -زأه- -ة ،وب -وأسس -ط -ة ه -ي -ئ -ة
مسس- -ت- -ق- -ل -ة ن -اب -ع -ة ع -ن ألشس -عب
وبصسفة متسساوية».
كما شسددت ‘ ذأت ألصسدد
على «ضسرورة تطبيق إأجرأءأت
أل -ت -ه -دئ -ة و أل -ع -دل وأإلنصس-اف،
وم -ن -ه -ا إأط Ó-ق سس -رأح سس -ج -ن-اء
أل- -رأي أل- -ع -ام» ،م -ث -ل -م -ا ورد ‘
أŸصسدر ذأته.

«ا’رندي» و»ا’فÓن» يجددان دعمهما للحوار الوطني
أكد ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي و حزب جبهة
أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ،أمسس ،دع -م -ه -م -ا Ÿسس-ار أ◊وأر
ومسساندة كل مبادرة وطنية من شسأانها أŸسساهمة ‘
لزمة.
حلحلة ألوضسع وإأخرأج ألبÓد من أ أ
‘ بيان له ،شسدد ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
على أن دعمه للحوأر «يبقى ثابتا ،أنطÓقا من
ق -ن -اع -ت -ه ب-أان أŸصس-ل-ح-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-وط-ن ت-ع-ل-و ع-ن
أŸصس-ال-ح ألسس-ي-اسس-ي-ة وأ◊زب-ي-ة ألضس-ي-ق-ة ،وت-تطلب
أن -خ -رأط ك -ل أل -ف -اع -ل ‘ ÚأÛت -م -ع ألسس -ي -اسس -ي
Óسسرأع ‘
وأŸد Êلتحقيق ألتوأفقات أŸطلوبة ل إ
إأعدأد مشسروع ألقانون ألعضسوي أŸتعلق بإانشساء
أآلل- -ي- -ة أل- -ت- -ي تشس- -رف ع- -ل- -ى ت- -ن -ظ -ي -م وم -رأق -ب -ة
ألنتخابات ،بالحتكام إأ ¤ألدسستور نصسا وروحا،
وتنظيم أنتخابات رئاسسية ‘ أقرب أآلجال».
ك- -م- -ا أشس -ار ‘ ذأت ألصس -دد إأ ¤دع -م -ه ÷ه -ود
أل -ه -ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-وأر وأل-وسس-اط-ة م-ع «ألسس-ع-ي
لتجسسيد ﬂرجاتها» ،ليجدد تأاكيده على أن أ◊وأر

ي-ع-د ب-ال-نسس-ب-ة إأل-ي-ه «ضس-رورة ح-ت-م-ي-ة ول-يسست مسس-أال-ة
أختيارية».
و ذكر بهذأ أÿصسوصس بأان مشساركته ‘ أ◊وأر كان
قد ع Èعنها من خÓل مبادرة ألتحول أ÷مهوري ،ألتي
«تتضسمن رؤوية أ◊زب ،وأضسحة ألفكرة وأŸعا.»⁄
و من جهته ،جدد حزب جبهة ألتحرير ألوطني
مسساندته ودعمه لـ»كل مبادرة وطنية من شسأانها أن
Óزمة ‘
تسساهم ‘ حلحلة ألوضسع وإأيجاد ﬂارج ل أ
ألبÓد و تقيها شسرور أعدأئها و–افظ على سسÒورتها
‘ إأطار دسستورها وقوأنينها».
و أع -ل -ن ‘ ه -ذأ ألشس -أان ع -ن دع -م -ه ل -ك-ل م-ب-ادرة
«ف -ع -ال-ة» ،م-ؤوك-دأ «مسس-اه-م-ت-ه ب-إاي-ج-اب-ي-ة ‘ دع-م ك-ل
أ◊لول أŸقÎحة ‘ إأطار ألقانون و ألدسستور مهما
كانت أ÷هة ألتي أجتهدت فيها» ،ليذكر ‘ ذأت
ألصس-دد ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه ،أألسس-ب-وع أŸاضس-يŸ ،ل-ت-ق-ى حوأر
أإلط- -ارأت أل -ذي «خ -رج ب -أاورأق م -ه -م -ة م -ن أ◊ل -ول
وألتوصسيات» ألتي تصسب ‘ هذأ ألŒاه.

اŸوافقة على تعي ÚسسفÒة اسستونيا ا÷ديدة با÷زائر
أعطت أ◊كومة أ÷زأئرية موأفقتها على تعي Úمارين رأتنيك سسفÒأ مفوضسا فوق ألعادة
÷مهورية أسستونيا لدى أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألشسعبية ،مع أإلقامة Ãدريد.
جاء هذأ ‘ بيان أصسدرته أمسس ألثÓثاء بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.
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كتب على صشفحته الرسشمية ع Èفيسشبوك

دحمون يعلن عن مهام جديدة لسشلك الششرطة
أاعلن وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،صشÓح
ال -دي -ن دح -م-ون ،أان ق-ط-اع-ه ي-ع-م-ل
Óمن
بالتنسشيق مع اŸديرية العامة ل أ
ال -وط -ن -ي ع-ل-ى «إاع-ط-اء دف-ع ج-دي-د
لسش - -لك الشش - -رط- -ة وإاسش- -دائ- -ه م- -ه- -ام
جديدة ‘ كل اÛا’ت».
وكتب دحمون على صشفحته الرسشمية
ع Èالفيسشبوك أان وزارة الداخلية «تعمل
Óمن الوطني
بالتنسشيق مع اŸدير العام ل أ
من أاجل إاعطاء دفع جديد لسشلك الششرطة
‘ ك -ل اÛالت ،سش -ي -م -ا ال -ت -ك -وي -ن ،م-ع
إاسشداء مهام جديدة لهذا السشلك».
وأاشش - -ار ال - -وزي - -ر ‘ ه - -ذا اإلط - -ار إا¤
الت -ف-اق-ي-ة ال-ت-ي ” ت-وق-ي-ع-ه-ا م-ؤوخ-را م-ع
وزارة الصش - - -ح - - -ة والسش - - -ك - - -ان وإاصش Ó- - -ح
اŸسش -تشش -ف -ي-ات ،وال-ت-ي «تسش-م-ح ل-لشش-رط-ة
ا÷واري- -ة ب- -ال -ت -ك -ف -ل ب -اÛال الصش -ح -ي
ل -ل -م -واط-ن ،»Úم-ع-ل-ن-ا أان-ه «سش-ي-ت-م ت-ك-وي-ن
اإلطارات التي تعمل بصشفة مباششرة مع
اŸواطن ‘ Úهذا ا÷انب».
و‘ ›ال حماية البيئة ،كششف وزير
الداخلية عن اسشتحداث «تخصشصش ◊ماية
البيئة تابع مباششرة للششرطة القضشائية»،

مششÒا إا ¤أان «ا◊كومة اتخذت مؤوخرا
قرارات خاصشة بحماية البيئة ولبد ان
ت-راف-ق ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ع-م-ل-يات اسشتباقية
ووقائية تقوم بها السشلطات العمومية و‘
م-ق-دم-ت-ه-ا ج-ه-از الشش-رط-ة ،وذلك ب-ه-دف
ردع ك- -ل م -ن ت -خ -ول ل -ه ن -فسش -ه اŸسش -اسش
بالبيئة وبصشحة اŸواطن».

كما أاكد دحمون أان القطاع يعمل من
أاجل «مرافقة جهاز الششرطة ‘ اÛال
اŸه- -ن- -ي والشش -ؤوون الج -ت -م -اع -ي -ة قصش -د
الرت - -ق - -اء ب - -ه - -ذا السش - -لك ا ¤مسش - -ت- -وى
طموحات كل أاعوان الششرطة وذلك حسشب
اإلمكانيات اŸتاحة وحسشب األولويات».
و‘ سشياق حديثه ،نوه الوزير بـ»العمل
ا÷بار الذي يقوم به أاعوان األمن» وأاششاد
بـ»اŸه-ن-ي-ة والحÎاف-ي-ة» ال-ت-ي أاب-ان عنها
اŸنتسشبون لسشلك الششرطة «خاصشة خÓل
األشش -ه -ر ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضش-ي-ة ،وذلك رغ-م
الصشعاب وكل ما حيك ضشد جهاز الششرطة
من مؤوامرات».
وأاوضش- -ح ال- -وزي- -ر أان «ت- -ع- -ام- -ل أاع- -وان
الشش- -رط- -ة م -ع ال -وق -ائ -ع ‘ اŸي -دان ك -ان
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-ن-ظ-ري ال-ذي ت-لقوه،
وهوما يع Èعن احÎافية هذا السشلك»،
م -ؤوك -دا أان «اŸصش -ال -ح األم -ن -ي -ة ه -دف -ه -ا
األسشاسشي هوا◊فاظ على أامن اŸواطن
و‡تلكاته ونطمح للوصشول إا ¤مصشاف
األسشÓك األمنية ‘ الدول اŸتقدمة ‘
ك -ل اÛالت وذلك ب -ت -ظ -اف-ر ج-ه-ود ك-ل
اÒÿين».

أاششرف على مراسشم ا◊فل بوهران ،برناوي:

تنصشيب ايÓسس مديرا عاما أللعاب اŸتوسشط 2021
أاشش - - -رف وزي - - -ر الشش - - -ب- - -اب
وال - -ري - -اضش - -ة رؤووف سش- -ل- -ي- -م
ب-رن-اوي،أامسس ،ب-وه-ران ع-ل-ى
م - - - -راسش - - - -م ت - - - -نصش - - - -يب ‚م
السشباحة ا÷زائرية السشابق،
سش -ل -ي -م اي Ó-سس ،م -دي -را ع-ام-ا
ل -ل -ط -ب -ع -ة ال -ت -اسش -ع -ة عشش -رة
’ب - -يضس
’ل - -ع - -اب ال - -ب - -ح - -ر ا أ
أ
اŸت-وسش-ط وال-ت-ي سش-ت-ح-تضش-ن-ها
وهران سشنة .2021
ج- -رت م- -راسش -م ال -ت -نصش -يب
Ãق-ر ال-ل-ج-ن-ة ال-تنظيمية لهذا
ا◊دث ال- - -ري- - -اضش - -ي ال - -دو‹
ال -ك -ائ -ن ب -ال -واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة
لوسشط مدينة وهران بحضشور
شش- -خصش- -ي- -ات ري- -اضش -ي -ة وك -ذا
السشلطات اÙلية.
واع- -ت Èال- -وزي- -ر أان ت- -ع -يÚ
سش-ل-ي-م ايÓ-سش ل-تسش-ي Òال-ل-ج-نة
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ل -ه -ذه األل-ع-اب
اŸتوسشطية هوÃثابة «عرفان
وت- -أاك -ي -د» ع -ل -ى ال -ث -ق -ة ال -ت -ي
تسشتحقها الكفاءات الرياضشية
الشش -اب -ة ل سش -ي -م-ا وأان ايÓ-سش
«حاز على العديد من األلقاب
وي - -ك - -تسشب خÈة واسش - -ع - -ة ‘
اÛال ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤مشش-واره
الرياضشي ا◊افل».
وأاضشاف ‘ هذا السشياق أان
ا÷زائ- -ر ت -ت -وف -ر أايضش -ا ع -ل -ى
الكث Òمن الكفاءات الششبانية
واألبطال الرياضشي ÚالعاŸيÚ
الذين سشتكون خÈتهم الطويلة
وتعدد مششاركاتهم ‘ األلعاب
األوŸب - -ي - -ة واŸت - -وسش - -ط - -ي - -ة
«مصشدر إاثراء للجزائر إل‚اح
ال- -ع- -رسش ال- -ري- -اضش- -ي ال- -دو‹
اŸنتظر بوهران ‘ .»2021
و‘ ه- -ذا الصش- -دد أاشش -رف
وزي- -ر الشش- -ب- -اب وال- -ري- -اضش -ة
ب-اŸن-اسش-ب-ة ع-ل-ى ت-نصشيب كل
م - -ن ال Ó- -ع- -ب- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
ال-دول-ي-ة السش-اب-ق-ة ل-ك-رة ال-يد
زه - -ور ق - -ي- -دوشش ك- -م- -دي- -رة
Óدارة ال- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -ج- -ن- -ة
ل --إ
التنظيمية للتظاهرة بينما ”
تنصشيب ياسش Úأاعراب على
رأاسش اللجنة الرياضشية.
و‘ سش -ي -اق م-تصش-ل أاع-رب
ب -رن-اوي ع-ن رضش-اه ب-ال-نسش-ب-ة
لوتÒة تقدم أاششغال اŸنششآات
لل-ع-اب
اŸع -ن-ي-ة ب-اح-تضش-ان ا أ

اŸت- -وسش- -ط- -ي- -ة ع- -ل- -ى غ -رار
اŸركب ال -ري -اضش-ي ب-ب-ل-ق-اي-د
(ششرق وهران) وكذا القرية
لوŸبية وغÒهما.
اأ
لط- -ار أان
وذك- -ر ‘ ه- -ذا ا إ
ال -ل -ج -ن -ة ال -وط-ن-ي-ة اŸك-ل-ف-ة
لشش- -راف ع- -ل- -ى ع -م -ل -ي -ة
ب- -ا إ
التحضش ÒاŸششكلة من عدة
قطاعات تقنية «عاكفة عن
Óسش - - -راع ‘ وتÒة
ك- - - -ثب ل  - - -إ
ال‚از وخ - -اصش - -ة لضش - -م- -ان
النوعية ‘ ال‚از» ،مÈزا
أان اŸنشش- - - - - - - - - - - - -آات ا÷اري
Œسش -ي -ده -ا ب-وه-ران «ت-ن-ج-ز
وفق معاي Òعصشرية».
وأاششار ‘ هذا ا÷انب ا¤
أان نسش- - - -ب - - -ة ت - - -ق - - -دم ا‚از
اŸنشش- - - -آات اŸذك - - -ورة ق - - -د
Œاوزت ‘ ›م- - - -وع- - - -ه - - -ا
« ،»٪80مبينا أان الدولة تضشع
ل‚اح
لم -ك-ان-ي-ات إ
ج -م -ي -ع ا إ
لل-ع-اب «وح-ت-ى تصش-بح
ه-ذه ا أ
ا÷زائ- -ر ق- -ط- -ب- -ا ري- -اضش- -ي- -ا
إاقليميا بامتياز».
وأاضشاف أايضشا أان ا÷زائر
سش -ت -ق -دم ع-رضش-ا ح-ول وتÒة
ال - -ت - -حضش Òل - -ه - -ذا اŸوع- -د
ال-ري-اضش-ي اŸت-وسش-ط-ي نهاية
الششهر ا÷اري أامام اللجنة
لل- -ع- -اب ال- -ب- -ح -ر
ال- -دول- -ي- -ة أ
اŸت - -وسش - -ط دون أان ي- -ح- -دد
ال-ب-ل-د ال-ذي سش-ي-ح-تضش-ن هذا
الج-ت-م-اع ،مÈزا أان ال-ل-ج-ن-ة
لوŸب- - -ي- - -ة وال - -ري - -اضش - -ي - -ة
اأ
ا÷زائ - -ري - -ة بصش- -دد –ضشÒ
ت-ق-ري-ر م-فصش-ل ح-ول ع-م-ل-ية
ال- -ت- -حضش Òل- -ل- -ط- -ب- -ع -ة الـ19
Óلعاب اŸتوسشطية.
ل أ
وذك - -ر ب- -رن- -اوي أايضش- -ا أان- -ه

سش- -ي -ت -م ان -ت -ه -از ف -رصش -ة ه -ذا
الج- - -ت- - -م - -اع Ùاول - -ة إادراج
ري- -اضش- -ة ال- -ت- -ج- -ذي -ف ضش -م -ن
األل - -ع - -اب اŸق- -ررة ب- -وه- -ران
والتي  ⁄يتم بر›تها ضشمن
م -ن -ظ-وم-ة األل-ع-اب اŸسش-ط-رة
من قبل اللجنة الدولية أللعاب
البحر األبيضش اŸتوسشط.
يذكر أان الوزير قد قام بعد
ذلك بتفقد عدد من ورششات
ا‚از اŸنششآات اŸذكورة على
غ - - -رار اŸركب ال- - -ري- - -اضش- - -ي
ببلقايد والقرية األوŸبية وكذا
مشش - -اري - -ع –ديث وعصش- -رن- -ة
اŸنشش-آات ال-ري-اضش-ي-ة ك-ال-قاعة
اŸت- - - -ع - - -ددة ال - - -ري - - -اضش - - -ات
«حموبوتليليسش».

اŸنتخب الوطني لكرة
القدم إاحدى مكتسشبات
ا÷زائر التي ينبغي
اÙافظة عليها
شش- - - -دد وزي- - - -ر الشش- - - -ب - - -اب
وال- -ري- -اضش- -ة رؤووف ب -رن -اوي
امسش ب - - -وه - - -ران ع- - -ل- - -ى أان
اŸنتخب الوطني لكرة القدم
الذي فاز ببطولة أا·
لخÒة
إافريقيا ‘ دورتها ا أ
ق -د أاضش -ح -ى م-ن م-ك-تسش-ب-ات
ا÷زائ - -ر ال - -ت - -ي ي - -ن - -ب - -غ - -ي
اÙافظة عليها.
اعت Èالوزير ‘ رده على
أاسش- -ئ- -ل -ة الصش -ح -ف -ي Úخ Ó-ل
زيارته لوهران ل سشيما تلك
لصش-داء» ال-تي
اŸرت-ب-ط-ة «ب-ا أ
–دثت ع -ن رح -ي -ل ال-ن-اخب

الوطني جمال بلماضشي ،أانه
«ي -ن -ب -غ-ي ال-وع-ي ع-ل-ى أان م-ا
ح -ق -ق -ه اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي
لم-ة
ه -وإاح -دى م -ك-تسش-ب-ات ا أ
ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ي-ج-در ب-ن-ا
اÙافظة عليها وكذا على
اسشتقرارها».
واعت Èالوزير أان ما يثار
ح - - -ول ه- - -ذه اŸسش- - -أال- - -ة «ل
ي- -ع- -دوك- -ون -ه ضش -ج -ي -ج ف -ارغ
اÙت - -وى وﬁاولت خ- -ل- -ق
مشش -اك -ل وه -م -ي -ة ‘ ﬁي-ط
اŸنتخب الوطني الذي حقق
ا‚ازا ت -اري-خ-ي-ا –ت ق-ي-ادة
ج -م-ال ب-ل-م-اضش-ي ال-ذي أاب-ان
عن مهنية واحÎافية عالية».
ودع - -ا ب - -رن - -اوي وسش- -ائ- -ل
لع Ó- - - -م ورواد م - - - -واق - - - -ع
اإ
ال -ت -واصش -ل الج -ت -م -اع-ي إا¤
اŸسش- -اه- -م -ة ‘ اÙاف -ظ -ة
ع-ل-ى ه-ذا اŸكسشب ال-وط-ن-ي
«الثم »Úوالذي «يحتاج منا
ج- -م- -ي- -ع- -ا إا ¤دع -م -ه ودع -م
اسشتقراره حتى يحقق اŸزيد
من النتائج والنجاحات».
وأاششار ‘ ذات ا÷انب أاننا
لن يحقق بلماضشي
«نتطلع أ
‚احات أاخرى ‘ منافسشات
دولية قادمة ل سشيما التأاهل
و–ق -ي -ق ال -ن -ت -ائ -ج ‘ ك-أاسش
العا.»⁄
وكان الوزير قد أابرز‘ ،
ندوة صشحفية ،أاهمية تقدم
وتÒة ا‚از مششاريع مÓعب
لربعة على غرار
كرة القدم ا أ
مÓ- - -عب وه - -ران وب - -راق - -ي
وتيزي وزووالتي رصشدت لها
الدولة ميزانيات بحوا‹ 5ر1
مليار دولر ،مششÒا إا ¤أان
ا÷زائر سشتكون قطبا هاما
م- -ن ح- -يث ت- -وف- -ره- -ا ع- -ل -ى
اŸنشش- -آات ال- -ري- -اضش- -ي -ة ذات
جودة.
واعت Èالوزير ‘ رده على
سش- - -ؤوال ح- - -ول إام- - -ك- - -ان- - -ي - -ة
اسش- -تضش- -اف -ة ا÷زائ -ر ل -دورة
ك -أاسش أا· إاف -ري -ق-ي-ا ‘ ح-ال
اقÎاحها خلفا للبلد اŸع،Ú
ب- - - -أان ذلك «‡ك- - - -ن ج - - -دا»
بالنظر إا ¤أاهمية اŸنششآات
وتوفر ا÷زائر على مرافق
السشتقبال والنقل «عصشرية».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ششدد من تيبازة على مرافقة الششباب ‘ إانششاء مؤوسشسشات مصشغرة

هدام :ضشرورة التكفل با◊الت اŸسشتعصشية Ÿرضشى القلب

الششراكة الطبية مع الأجانب تسشمح بنقل التكنولوجيا للفرق ا÷زائرية

كشش -ف وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشش-غ-ي-ل
والضشمان ا’جتماعي حسشان تيجاÊ
ه-دام أامسس ،م-ن ت-ي-ب-ازة ع-ن ان-ت-هاج
ق- -ط- -اع- -ه لصش -رام -ة ك -بÒة ‘ ›ال
ت - -ه - -ذيب سش - -ل - -وك ﬂت - -ل- -ف اŸوارد
البششرية اÛندة بالقطاع واŸدعوة
للتعامل اŸباششر مع اŸواطن ،مششÒا
ن الذي ’ يخلصس عمله للوطن
إا ¤أا ّ
واŸواطن ’ مكان له بالقطاع.

تيبازة :علي ملزي
اششاد الوزير بالعمل ا÷بار الذي تقوم
ب- -ه ح- -ال- -ي- -ا إادارة م -رك -ز اي -واء ع -ائ Ó-ت
األط-ف-ال اŸرضش-ى ب-ال-ق-لب ب-ب-وسش-م-اع-ي-ل
م-ق-ارن-ة م-ع ن-وع-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل بهؤولء خÓل
فÎات سشابقة ح Úأاّكد Ãا ل يدع ›ال
ل -لششك ع -ل -ى أاّن -ه ل -ن ي -تسش-ام-ح م-ع أاول-ئك
ال -ذي -ن ل ي-ت-ق-ن-ون ع-م-ل-ه-م ول ي-خ-لصش-ون
مهامهم للوطن واŸواطن على حد سشواء.
أاع -رب ه -دام ع -ن ارت -ي -اح -ه Ÿسش -ت-وى
ال-ت-ع-ام-ل م-ع اŸن-تسش-ب Úل-ل-وك-ال-ة ال-ولئية
ل -ل -ت-ق-اع-د  ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى اأّن ذات ال-وك-ال-ة
تعت Èمن ب Úاألحسشن تنظيما وعم Óعلى
اŸسش -ت-وى ال-وط-ن-ي ،م-ذك-را ع-ل-ى ه-امشش
زي -ارت-ه ل-ع-ي-ادة طب ال-ع-ي-ون اŸنشش-أاة ع-ن
طريق وكالة «أاونسشاج» بحجوط Ã ،رافقة
الششباب ‘ انششاء مؤوسشسشات مصشغرة

ورب -ط -ه-م ب-ال-ف-اع-ل ‘ ÚاŸي-دان م-ع
السشهر على توفÓﬁ Òت لهم.
ك -م -ا اأع -ل -ن م-ن ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى ه-امشش
تفقده ÓÙت الصشندوق الوطني للعطل
اŸدفوعة األجر بفعل الكوارث الطبيعية
عن تعميم خدمات الصشندوق على الÎاب
الوطني بداية من السشنة ا÷ارية.
وكان وزير العمل قد اسشدى تعليمات
مباششرة للمدير العام للصشندوق الوطني
للعمال األجراء للبحث عن آاليات جديدة
ل -ل -ت -ك-ف-ل ب-ا◊الت اŸسش-ت-عصش-ي-ة ال-ت-ي ل
تطيقها عيادة بوسشماعيل ÷راحة القلب
عن طريق –ويل اŸرضشى ا ¤مصشحات
خاصشة متعاقدة مع الصشندوق أاوالتعاقد
مع مؤوسشسشات اسشتششفائية متخصشصشة من
خ- -ارج ال- -وط- -ن  ،كÎك- -ي -ا أاواألردن م -ث Ó-
ب- -ح- -يث يششÎط ب -اأن ي -ك -ون السش -ع -ر أاق -ل
واŸردود احسشن ‡ا هوعليه اآلن.
وق- -ال ال- -وزي- -ر ان ه- -ذا ال -ت -ع -ام -ل م -ع
الشش-رك-اء الج-انب يسش-م-ح ب-ن-ق-ل اŸع-رفة
والتكنولوجيا ا ¤الفرق الطبية ا÷زائرية
م -ع ضش -م -ان ت -غ -ط -ي-ة ط-ب-ي-ة أاشش-م-ل وأاكÈ
Ûمل الذين يعانون من مصشاعب صشحية
على مسشتوى القلب ،وتعاهد مع موظفي
ال-وك-ال-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-تشش-غ-ي-ل ع-ل-ى التحاور
ا÷دي والششفاف مع نقابتهم مع اللتزام
ب -ت -ح -ري -ر ب -ي -ان ت -فصش -ي-ل-ي ع-ن ›ري-ات
ا◊وار خÓل كل جولة.

عرقاب من النعامة:

دخول مششروع أانبوب نقل الغاز قصشدير-بني صشاف حيز اÿدمة ‘ 2020

يرتقب أان يدخل مششروع توسشعة
أان-ب-وب ن-ق-ل ال-غ-از ال-طبيعي قصشدير
(ال- - -ن- - -ع- - -ام - -ة)  -ب - -ن - -ي صش - -اف (عÚ
“وشش -نت) ح -ي -ز اÿدم-ة ‘ صش-ائ-ف-ة
سش-ن-ة  ،2020حسش-ب-م-ا ع-ل-م Ãن-اسش-ب-ة
معاينة وزير الطاقة ﬁمد عرقاب
للمششروع أامسس،بو’ية النعامة.
يششمل اŸششروع الذي Œسشده ششركة
«كوسشيدار» واŸؤوسشسشة الوطنية للقنوات
«إاي -ن -اك» ع -ل -ى إا‚از ق -ن -اة ج -دي -دة (48
بوصشة) وهذا على طول يقدر بـ 197كلم
ب Úن -ه -ائ-ي الن-طÓ-ق ب-قصش-دي-ر ون-ه-ائ-ي
الوصشول ببني صشاف.
ويهدف إا ¤السشتجابة للطلب اŸتزايد
ع -ل-ى ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي (اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة
ألنبوب ماد -غاز باŒاه اسشبانيا) وتأامÚ
“وين أاوروبا بالغاز الطبيعي ا÷زائري
وك- -ذا ت- -أام“ Úوي- -ن السش- -وق ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ولسشيما ا÷هة الغربية للبÓد بهذه اŸادة
الطاقوية ،مثلما أاشش Òإاليه.
وأاكد الوزير خÓل تفقد اŸششروع ‘
إاطار زيارة عمل إا ¤ولية النعامة على
أاهمية عملية توسشعة هذا األنبوب ،حيث
سش -يسش -م -ح Ûم -ع سش -ون -اط -راك ب-ت-ع-زي-ز
قدراته ‘ ›ال نقل الغاز والتصشدير.
كما أاششاد عرقاب باŸناسشبة با÷هود
اŸبذولة من طرف الكفاءات ا÷زائرية
إل‚از اŸششروع ‘ آاجاله اÙددة.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ي -رت -قب أان ت-ت-دع-م
ولي -ة ال -ن -ع -ام -ة ‘ سش -ن-ة  2020باسشتÓم
ﬁطة كهربائية بطاقة  1165ميغاواط
وال- -ت- -ي ك- -انت ال- -ي- -وم ﬁل ت -ف -ق -د وزي -ر
الطاقة.
ويجري Œسشيد هذه اŸنششأاة الطاقوية
ذات السشÎاتيجية الهامة على مسشاحة
 40هكتار بدائرة اŸششرية بقيمة اسشتثمار

ت- -ق -در ب  95م-ل-ي-ار دج ،وتشش-ه-د أاشش-غ-ال
اإ‚ازه -ا ت -ق -دم-ا م-ل-ح-وظ-ا ف-ي-م-ا ي-ت-وق-ع
اسش -ت Ó-م -ه -ا ‘ السش -داسش -ي األول ل -لسش -ن-ة
اŸقبلة.
ون- -وه ﬁم- -د ع- -رق- -اب ب- -اÛه- -ودات
الكبÒة التي قام بها عمال ومهندسشوهذه
اÙط -ة ،م-ل-ح-ا ع-ل-ى ضش-رورة تسش-ل-ي-م-ه-ا
نهائيا ‘ أابريل Ÿ 2020ا لها من أاهمية
‘ ت - -أام Úولي - -ة ال- -ن- -ع- -ام- -ة وال- -ولي- -ات
اÛاورة لها ‘ ›ال الطاقة الكهربائية
وتدعيم الششبكة الكهربائية الوطنية.
ومن جهة ثانية أاششرف وزير الطاقة
خÓل زيارته التفقدية لولية النعامة على
تدششﬁ Úطة –ويل الكهرباء باŸششرية
بطاقة  200 / 400كيلوفولط والتي من
شش -أان -ه -ا ت -دع -ي -م شش -ب -ك -ة ن -ق-ل ال-ك-ه-رب-اء
و–سش Úن - -وع - -ي- -ة اÿدم- -ات اŸق- -دم- -ة
للمواطن.Ú
كما عاين عرقاب أايضشا ﬁطة الطاقة
الشش-مسش-ي-ة ب-ط-اقة  60م-ي-غاواط بالنعامة
وكذا مششروع ﬁول الكهرباء 30 / 60
كيلوفولط.
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أ’ربعاء 14أوت  2019م
ألموأفق لـ  13ذي ألحجة  1440هـ

‘ مسصÒة للطلبة غاب فيها طÓب ا÷امعة:

تأاكيد على دعم مطالب إ◊رإك إلشصعبي ورحيل جميع رموز إلنظام إلسصابق

خ - -رج ط - -ل - -ب - -ة ا÷ام- -ع- -ة ،أامسس،
›ددا ‘ مسصÒة سص -ل -م -ي-ة ب-ا÷زائ-ر
العاصصمة جددوا من خÓلها دعمهم
Ÿط -الب ا◊راك الشص -ع -ب -ي ال-داع-ي-ة
إا ¤إاح- - - -داث ال- - - -ت- - - -غ- - - -ي Òا÷ذري
وال -دع -وة إا ¤رح -ي -ل ج -م -ي -ع رم-وز
النظام السصابق.
قد جاب ألطلبة كالعادة أهم شصوأرع
أل- -ع- -اصص- -م- -ة أŸؤودي- -ة إأ ¤سص -اح -ة ألÈي -د
أŸرك -زي وذلك ع -قب Œم -ع -ه -م بسص-اح-ة

ألشص- -ه -دأء أل -ت -ي أضص -حت أÙط -ة أ’و¤
لهذه أŸسصÒة ألطÓبية ،ألتي جدد من
خ Ó-ل -ه-ا أŸشص-ارك-ون “سص-ك-ه-م Ãسص-ان-دة
م -ط -الب أ◊رأك ألشص -ع -ب -ي أل -ه -ادف -ة إأ¤
إأحدأث ألتغي Òأ÷ذري وﬁاربة رموز
ألفسصاد.
وخÓ- -ل ه- -ذه أŸسصÒة ،ردد أل- -ط- -ل- -ب -ة
شص- -ع- -ارأت ت -دع -وإأ ¤رح -ي -ل ك -ل أل -وج -وه
أÙسصوبة على ألنظام ألسصابق ،أ ¤جانب
شص -ع -ارأت أخ -رى م -ث -ل «ألسص -ي-ادة ل-لشص-عب

و»ج -زأئ -ر ح -رة دÁق -رأط -ي-ة» و»أ÷زأئ-ر
حررها أ÷ميع ويبنيها أ÷ميع».
وأكد ألطلبة أيضصا على موأصصلة تنظيم
مسصÒت -ه -م أأ’سص -ب-وع-ي-ة إأ ¤غ-اي-ة –ق-ي-ق
مطالب أ◊رأك ألشصعبي.
من جانب آأخر ،جدد ألطلبة “سصكهم
بضص -رورة م -وأصص -ل -ة ﬁاسص -ب-ة أل-ف-اسص-دي-ن
ون -اه -ب -ي أŸال أل-ع-ام م-ع أل-تشص-دي-د ع-ل-ى
ضصرورة أسصÎجاع أموأل ألشصعب لتمكÚ
أ÷ميع من أسصتعادة ثقتهم ‘ وطنهم.

طالبوا بالتغي Òوتكريسس سصلطة الشصعب

طلبة ““عبد إلرحمان مÒة““ يوإصصلون إحتجاجهم
خ - -رج ،أامسس ،أاسص - -ات - -ذة وط- -ل- -ب- -ة
جامعة عبد الرحمان مÒة ببجاية،
‘ مسصÒة سص - - -ل - - -م- - -ي- - -ة ،م- - -واصص- - -لÚ
ت-أاك-ي-ده-م ع-ل-ى ضصرورة Œسصيد كل
مطالب ا◊راك ،على غرار ،رحيل
رم- -وز ال- -ن- -ظ- -ام ال -ق -د ،Ëوضص -رورة
تكريسس سصيادة الشصعب وإارسصاء دولة
القانون.

بجاية :بن النوي توهامي
أŸسصÒة أنطلقت من أ◊رم أ÷امعي،
ج - -اب خ Ó- -ل - -ه - -ا أŸشص- -ارك- -ون ألشص- -وأرع

ألرئيسصية ،رأفع Úألعديد من ألشصعارأت
أŸطالبة برحيل كل رموز ألنظام ورفضس
أ◊وأر بقاء بعضس رموز ألنظام ألسصابق،
كما أكدوأ ضصرورة أإ’فرأج عن أŸوقوفÚ
ألذين ” أعتقالهم مؤوخرأ.
«ألشص- -عب» ن- -ق- -لت أن- -ط -ب -اع -ات ب -عضس
أŸشص-ارك ،Úح-يث ت-ق-ول أل-ط-ال-ب-ة سص-ام-ية
«ن -ح -ن نسص -ع -ى ب -ك -ل ق -وة ع -ل -ى أل -ذه-اب
نحوألتغي Òأ÷ذري ورحيل جميع رموز
ألنظام ألسصابق ،مع ألتأاكيد على رفضس
أ◊وأر م- -ع ك- -ل أأ’شص -خ -اصس أÙسص -وبÚ
على ألنظام ألسصابق ،ونشصّدد كذلك على

إأطÓق سصرأح أŸوقوف ÚخÓل أŸسصÒأت
ألشصعبية و“كينهم من أ’لتحاق بأاهاليهم.
‘ ن -فسس ألسص -ي -اق أل-ط-الب ج-م-ال ق-ال
أن «ه- -ذه أŸسصÒة ألسص- -ل- -م -ي -ة ن -ؤوك -د م -ن
خ Ó-ل-ه-ا ع-زم-ن-ا ،ع-ل-ى ع-دم ألÎأج-ع ع-ن
مطالب أ◊رأك ألشصعبي ،إأ ¤غاية بلوغ
أأ’هدأف أŸسصطرة وŒسصيد مطلب بناء
ج -زأئ -ر ج -دي -دة –Îم أ◊ق-وق وتضص-م-ن
أ◊ريات ،كما نؤوكد على إأطÓق سصرأح
أŸع- -ت -ق -ل Úخ Ó-ل أŸسصÒأت أŸاضص -ي -ة،
وأم -ل -ن -ا ق -ائ -م م -ن أج -ل –ق -ي -ق أل -ت -غÒ
أ÷ذري ألذي يخدم ألوطن وأŸوأطن».

قبيل يوم Úمن انتهاء فÎة التمديد بسصيدي بلعباسس

طوإب Òأإمام مرإكز إلضصرإئب لقتناء قسصيمة إلسصيارإت
شص -ه -دت م -راك-ز الضص-رائب ب-ولي-ة
سصيدي بلعباسس أامسس طواب Òطويلة
Óق-ت-ن-اء قسص-ي-م-ة السص-ي-ارات ب-رسصم
ل -إ
لج-ال
سص-ن-ة  ، 2019ق -ب-ي-ل ان-ت-ه-اء ا آ
اÙددة ،ب - -ع- -د “دي- -د ال- -فÎة بـ15
لج-ال ال-رسص-م-ي-ة لتمكÚ
ي-وم-ا ع-ن ا آ
أاصص-ح-اب السص-ي-ارات م-ن اق-ت-ن-اء ه-ذه
لج -ب -اري -ة م -ن م -راك-ز
ال -قسص -ي -م -ة ا إ
الضصرائب ومكاتب الÈيد.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
” أمسس ،تسصجيل أقبال كب Òأ’صصحاب
ألسصيارأت عﬂ Èتلف مرأكز ألضصرأئب
بسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ح-يث تشص-ك-لت ط-وأبÒ
ط- -وي -ل -ة أم -ام م -رأك -ز ألضص -رأئب خ -اصص -ة
بوسصط أŸدينة ،حيث توأفد عدد كبÒ
للموأطن Úمن أجل إأقتناء ألقسصيمة قبيل
إأنتهاء أآ’جال بيوم ،Úأأ’مر ألذي خلق
ضصغطا كبÒأ على أŸرأكز.
ون - -ف - -ى أل- -ق- -ابضس أل- -رئ- -يسص- -ي Ãرك- -ز
أ÷وأري للضصرأئب بحي ألسصاقية أ◊مرأء
وجود “ديد آأخر إ’قتناء ألقسصيمة عكسس
م- -ا ” ألÎوي- -ج ل- -ه م- -ؤوخ- -رأ ،م- -ؤوك- -دأ أن
ألعملية “ر بطريقة عادية ‘ ظل توفر
ألقسصيمات باأ’عدأد ألكافية ومن ﬂتلف

أأ’صصناف ،وللتحكم ‘ تضصاعف أإ’قبال
خÓل أأ’يام أأ’خÒة ” فتح شصباك إأضصا‘
على أن يتم حل شصبابيك أخرى إأن إأقتضصى
أأ’م -ر ذلك ،مضص -ي -ف-ا أن أل-ت-أاخ Òي-ع-رضس
صص -اح -ب -ه ل -غ -رأم -ات م -ال -ي -ة ت -ق-در بـ٪50
ب -ال -نسص-ب-ة Ÿن ي-ت-ق-دم Ÿصص-ال-ح ألضص-رأئب
فيما تصصل ألغرأمة إأ ¤نسصبة Ÿ ٪100ن
يتم توقيفه من قبل أŸصصالح أأ’منية.
وحسصب أ◊صص - -ي - -ل- -ة ألسص- -ن- -وي- -ة إ’دأرة
ألضصرأئب فقد عرفت ألسصنة أŸنصصرمة
نشصاطا مكثفا ‘ ›ال –صصيل ألضصرأئب

وأل -رسص -وم ل -ف -ائ -دة م-ي-زأن-ي-ة أل-دول-ة
وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ح-يث ب-ل-غت
نسص -ب -ة أل -ت -حصص-ي-ل  ،٪101،21وه- - -ي
ألنسصبة ألتي جاوزت ألهدف أŸسصطر
م -ن ق -ب-ل أإ’دأرة أ÷ب-ائ-ي-ة وأŸق-در
بـ 12،4م- -ل -ي -ار دج ،إأذأ ” –صص -ي -ل
 12،6مليار دج من رسصوم وضصرأئب
ﬂتلفة ع Èترأب ألو’ية.
و” –صصيل  939مليون دج رسصم
ع -ل -ى أل -نشص -اط أŸه -ن -ي م -ن -ه-ا 620
مليون حصصيلة ألبلديات و 272مليون
حصص-ي-ل-ة أل-و’ي-ة ،ف-ي-م-ا ب-ل-غ –صصيل
عائدأت ألضصريبة على أإ’يجار 39
مليون دج  ،وعائدأت ألرسصم ألعقاري
 2،8مليون دج  ،أما قيمة ألرسصم على
ألقيمة أŸضصافة فقد بلغت  1،2مليار دج،
و 297مليون دج قيمة ألضصريبة أ÷زأفية
ألوحيدة.
ك -م-ا أسص-ت-ق-ب-لت أŸدي-ري-ة خÓ-ل ن-فسس
أل- - -فÎة  2372م -ك -اŸة ه -ات -ف-ي-ة و2603
أسصتقبال فردي للموأطن Úيتعلق معظمها
ب- -اسص- -ت- -خ- -رأج وث- -ائ- -ق إأدأري- -ة أوتسص- -وي- -ة
وضص - -ع - -ي - -ات ،ح - -يث وضص- -عت أإ’دأرة ك- -ل
ألتسصهيÓت للتكفل بانشصغا’ت أŸوأطنÚ
وألعمل على إأيجاد حلول لكل إأهتماماتهم
أŸطروحة.
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‘ عملية تعد اÿامسصة من نوعها خÓل سصنة 2019

تصصدير  53طنا من إلبصصل إألبيضس نحوموريتانيا
148طن إإجما‹ إلصصادرإت

كشص - - -فت اŸدي - - -ري - - -ة ا÷ه - - -وي- - -ة
ل-ل-ج-م-ارك ب-ولي-ة ت-ل-مسص-ان ‘ ب-ي-ان
ت -ل-قت «الشص-عب» نسص-خ-ة م-ن-ه ،أان-ه ‘
إاط- - -ار ت - -رق - -ي - -ة الصص - -ادرات خ - -ارج
لشص-راف
اÙروق-ات ،ع-ن ت-ن-ظ-ي-م وا إ
ع-ل-ى م-راق-ب-ة ال-ع-ملية اÿامسصة من
ن-وع-ه-ا خÓ-ل سص-ن-ة  2019وال-ت-ي ”
ت -خصص -يصص -ه -ا ل -تصص -دي -ر شص -ح -ن -ة م-ن
لبيضس إا ¤موريتانيا وهذا
البصصل ا أ
ع ÈاŸع Èا◊دودي مصص- -ط- -ف- -ى ب -ن
بولعيد بتندوف.

تلمسسان :بكاي عمر
وأشص -رف إأط -ارأت أ÷م -ارك Ÿف-تشص-ي-ة
أقسص-ام أ÷م-ارك ب-و’ي-ة سص-ي-دي ب-ل-ع-باسس
أل -ت -اب -ع -ة ل-ل-م-دي-ري-ة أ÷ه-وي-ة ل-ل-ج-م-ارك
بتلمسصان ،على ألعملية ألتي شصملت  53طنا
من ألبصصل أأ’بيضس وسصبقتها ‘ ألعملية
ألرأبعة ألشصهر أŸنصصرم بـ38طنا وخÓل
سصنة  ” 2019تصصدير  148طن من نفسس
أŸادة وسصلمت لنفسس ألوجهة.
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر أن ع -م -ل-ي-ة أل-تصص-دي-ر
ت - -دخ - -ل ‘ إأط - -ار ج - -ه - -ود أ÷زأئ- -ر ‘

أل-ت-ق-ل-يصس م-ن أل-ت-ب-ع-ية للمحروقات ورفع
مدأخل ألبÓد ألتي ’ زألت أسصÒة ألريع
ألنفطي بنسصبة .٪96
وه -ي ج -ه -ود تسص -ع -ى إأل-ي-ه-ا ألسص-ل-ط-ات
تشصجعها وتدعمها بتوف Òأآ’ليات وألسصند
أŸق -ب -ول ل -ل -م-ت-ع-ام-ل Úخ-اصص-ة ب-ع-د ف-ت-ح
أŸع Èأ◊دودي مع موريتانيا ألتي تعد
ب -ح-ق وج-ه-ة ل-ل-تصص-دي-ر ن-ح-وب-ل-دأن غ-رب
أل-ق-ارة ألسص-م-رأء وت-ق-ط-ع أل-ق-اف-لة مسصافة
 3900كلم للوصصول إأ ¤ألوجهة ألنهائية
Ãع - - -دل 1800ك - -ل - -م ك - -ل 3أي -ام وع-م-ل-ي-ة
أإ’جرأءأت أ÷مركية باŸركز أ◊دودي
لتندوف تسصتغرق  1يوما وأحدأ
وسص -ب -ق ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة ح -م -ل-ة ت-ع-ب-ئ-ة
و–سص -يسس ‘ أإط -ار أل -تسص -وي -ق ل -ل -ع Ó-م-ة
«م -ن -ت -وج ب Ó-دي» ل -يسس ف -ق -ط ب -ت -ح -ف-ي-ز
أ’سص-ت-هÓ-ك ،ب-ل ب-ال-تصص-دي-ر إأ ¤إأف-ري-ق-يا
ألوجهة أ’قتصصادية للجزأئر دون منازع
وألتي أŒهت لها أ÷زأئر منذ سصنة 2016
ن- -ح- -وم- -وري- -ت- -ان- -ي- -ا أل- -ت- -ي ب- -اتت خ -ي -ارأ
إأسصÎأت- -ي- -ج- -ي- -ا ل- -ه- -ا حسصب تصص -ري -ح -ات
أŸسصؤوول ‘ Úوزأرة ألتجارة خاصصة مع
موقعها أŸهم كبوأبة للجزأئر نحوأسصوأق
إأفريقيا ألغربية.

من تنظيم غرفة الصصناعة التقليدية وا◊رف لسصكيكدة

توإصصل عملية تسصجيل إ◊رفي Úللتكوين بتونسس

فتحت غرفة الصصناعة التقليدية
وا◊رف لسص- - -ك- - -ي- - -ك- - -دة أاب- - -واب- - -ه- - -ا
ل- -ل- -ح- -رف -ي Úع -ل -ى مسص -ت -وى الÎاب
ال - -وط - -ن- -ي ل- -ل- -تسص- -ج- -ي- -ل ‘ دورتÚ
تكوينيت Úبدولة تونسس ‘ ،الفÎة
اŸمتدة ب 21 Úإا 30 ¤سصبتم Èمنى
السصنة ا÷ارية.
وذك - - -رت ال- - -غ- - -رف- - -ة ان ال- - -دورة
لو ¤تشصمل النفخ على
التكوينية ا أ
الزجاج وهي دورة تقنية تعليمية.

سسكيكدة :خالد العيفة
أم -ا أل -ث -ان -ي -ة ف -ه -ي دورة ت -ك-وي-ن-ي-ة ‘
أل -تصص -م -ي -م ‘ ألصص -ن -اع -ة أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة ‘
›ا’ت «ألتصصميم ‘ ألنسصيج وألزرأبي»،
«ألتصصميم ‘ أÿزف ألفني»« ،ألتصصميم
‘ أŸن -ت -ج -ات أŸصص -ن -وع -ة م-ن أأ’ل-ي-اف
ألنباتية منها ألسصÓلة» ،و‘ هذأ ألصصدد
أوضصح علي رأيسس رئيسس غرفة ألصصناعة
ألتقليدية وأ◊رف ،لـ»ألشصعب» ،أنه باشصر
ع - -م - -ل - -ي - -ة أل - -ت - -حضص Òل- -ه- -ذه أل- -دورتÚ
أل-ت-ك-وي-ن-ي-ت Úم-ن-د شص-ه-ر ج-ويلية أŸاضصي
وذلك ‘ إأطار ألتعاون ألتونسصي أ÷زأئري
‘ حرفتي ألنفخ ‘ ألزجاج وألتصصميم ‘
ألصصناعة ألتقليدية ،حيث تفقد وأتفق مع
أ÷انب أل -ت -ونسص -ي ح -ول أم-اك-ن وظ-روف
ألتكوين ،أإ’قامة وكيفية سص Òألدورأت.
وأشص - -ار ذأت أŸت - -ح - -دث» أن - -ه ع - -ل- -ى
أ◊رفي ÚأŸسصجل ‘ Úأحد أÛا’ت
أ›ÈŸة ‘ أل- -ت- -ك- -وي- -ن ،وأل- -رأغ -ب‘ Ú
ألÎشص- -ح أل -ت -ق -رب م -ن غ -رف ألصص -ن -اع -ة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأ◊رف أل-ت-اب-ع Úل-ها إأقليميا
بغية ملئ أسصتمارة ألÎشصح وأ’سصتفسصار
أك ،Ìم - -ؤوك- -دأ ع- -ل- -ى أن أأ’ول- -ي- -ة ت- -ك- -ون
للحرفي Úألشصباب متوسصطي ألكفاءة» ،أما
بالنسصبة ◊رفة ألنفخ ‘ ألزجاج يضصيف
ذأت أŸسص -ؤوول «ف -ي -م -ك -ن أخ-ت-ي-ار شص-ب-اب

م-ب-ت-دئ Úبشص-رط ت-وف-ر أل-رغ-ب-ة ‘ ل-ت-ع-لم
أ◊رفة باعتبارها حرفة قليلة أ’نتشصار».
وأوضص -ح رأيسس «أن ت -ف -اصص -ي -ل ع -م -ل-ي-ة
أختيار أŸتكون Úتكون ‘ ألرحلة أأ’و¤
من خÓل فتح ألÎشصيحات للرأغب Úعن
طريق ملء أسصتمارة أŸشصاركة وهذأ إأ¤
غاية  31أوت أ÷اري ،أما ‘ أŸرحلة
ألثانية فسصيتم تشصكيل ÷نة على مسصتوى
ألغرفة أŸنظمة ’نتقاء أ◊رفي Úحسصب
أأ’م- -اك -ن أŸت -وف -رة وه -ذأ خ Ó-ل أل -فÎة
أŸمتدة من  01إأ 05 ¤سصبتم ÈأŸقبل.
وت- -ك- -ون ك- -ل مصص -اري -ف أل -دورت Úم -ن
حقوق أŸتكون ،ÚأŸادة أأ’ولية ،أإ’طعام
وأإ’ق- -ام- -ة Ÿدة عشص -رة أي -ام ،ضص -اف -ة إأ¤
مصص -اري -ف أل -ن -ق -ل ،ع -ل -ى ع -ات -ق أل -ه-ي-ئ-ة
أŸن -ظ-م-ة ،وب-اŸق-اب-ل أÎŸشص-ح أıت-ار
فسص- -يسص- -اه- -م Ãب- -ل- -غ رم- -زي ل- -ت- -غ- -ط- -ي -ة
أŸصصاريف ألزأئدة فقط.
وأ÷دي - - -ر ب - - -ال - - -ذك - - -ر ،أن أل- - -دورتÚ
أل -ت -ك -وي-ن-ي-ت Úت-ن-درج-ان ‘ إأط-ار ت-ن-ف-ي-ذ
برنامج تبعات أÿدمة ألعمومية للمديرية
ألعامة للصصناعة ألتقليدية وأ◊رف– ،ت
أإشص - -رأف وزأرة ألسص - -ي - -اح- -ة وألصص- -ن- -اع- -ة
ألتقليدية ،بغرضس خلق مشصاريع جديدة،
وألرفع من كفاءة أ◊رفي ÚأŸمارسص‘ Ú
ميدأن ألصصناعة ألتقليدية.

»æWh

لربعاء  14أاوت  2019م
اأ
الموافق لـ  13ذي الحجة  1440هـ
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لضسحى بعدة وليات
«الشسعب» تنقل أاجواء ا أ

سسكان يقطعون إلطريق بسسبب إلعطشس وطوإب Òأإمام ﬂابز
لخÓل بالتزامات وتطبيق برنامج اŸداومة
تسساؤولت عن ا إ

لضسحى اŸبارك بعدة وليات على ما يرام ،حيث عاشض اŸواطنون كوابيسض انقطاع اŸاء ،وندرة حادة ‘ مادة اÿبز بسسبب عدم التزام أاصسحاب اıابر باŸداومة ،عكسض التجار الذين كانوا ‘ اŸوعد،
«الشسعب»  ⁄تسسر الحتفالت بعيد ا أ
مثÒين الرتياح وسسط السساكنة .الخطر ان موجة الغضسب لدى اŸواطن Úجراء هذا اÿلل ‘ التزود باŸاء ادى بهم ا ¤اÿروج ا ¤الشسارع ،متسسائل Úاين هواللتزام باŸداومة التي كانت حديث اÿاصض والعام قبل العيد؟ ا ¤متى
لخÓل بالواجب؟ .التفاصسيل رصسدتها «الشسعب».
ا إ

لضسحى وسسط احتجاجات عارمة
^ البليدة –تفي با أ

معاناة مع أازمة ماء وخبز وحرائق مشسبوهة

البليدة :لينة ياسشمÚ
ع--اشس سس--ك--ان م-دي-ن-ة ال-ب-ل-ي-دة ف-ي ح-ي-ه-ا
لول من عيد
العتيق الدويرات،في اليوم ا أ
لضس--ح--ى ال--م--ب-ارك ،ح-رك-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة
اأ
سسلمية ،تم خÓلها قطع الطريق بمحيط
ال---ح---ي ،م---م---ا أاّزم ح--رك--ة السس--ي--ر ،ودف--ع
ب--ال--مسس--ؤوول--ي--ن إال--ى ال--ت-دخ-ل ،ل-ح-ل أازم-ة
النقطاع في مياه الشسرب ،في وقت وجد
ال--ع--دي--د م--ن ال--م--واط--ن--ي-ن م-ع-ان-اة ،وه-م
يبحثون عن مادة الخبز ،نتيجة انقطاع

التيار الكهربائي ،في وقت عرفت عدة
ن-ق-اط ،ان-دلع-ا ل-ن-ي-ران مشس-ب-وهة ،خلفت
خسس--ائ-ر ف-ي ال-غ-اب-ات وال-بسس-ات-ي-ن،وك-ادت
تصسل تجمعات سسكانية».الشسعب» رصسدت
هذه الجواء.
رغم الفرحة التي ميزتها الحتفالية بعيد
لضس--ح--ى ،ب--ي--ن م--واط-ن-ي ال-ب-ل-ي-دة ،وه-م
اأ
يسس-ت-ق-ب-ل-ون ال-م-ن-اسس-ب-ة ،وخ-اصس-ة الأطفال
الذين كانوا يمرحون ويفرحون بـ كبشس
العيد ويلتقطون الصسور والذكريات ،بعد
أان وضسعوا على جبين أاضساحيهم الحناء،

 Óليلة العيد ،ال أان صسبيحة
وقدموا له الك أ
الح--ت--ف--ال--ي--ة ب--ال--ي--وم السس--ع--ي--د ،ل-م ت-ك-ن
ب-ال-م-ف-رح-ة ب-ي-ن ع-دد م-ن سس-ك-ان المدينة
وعاصسمة الولية ،واحياء شسعبية ببلديات
في الشسفة وبوعرفة وبن خليل .
وجدت تلك العائÓت نفسسها مجبرة على
الح--ت--ج--اج ،إال--ى درج--ة أان سس--ك-ان-ا ب-ح-ي
ال--دوي--رات الشس--ع--ب--ي،ال--مشس--ه--ور ب--قصس-ب-ة
البليدة ،أاقدموا على قطع الطريق العام،
وشس---ل أازم---ة السس---ي---ر ،ن---ت---ي---ج---ة ج---ف---اف
حنفياتهم ،خاصسة وأان العيد « الكبير « كما
ي-فضس-ل ال-ج-زائ-ري-ون ن-ع-ت-ه ،تسس-ت-ه-لك فيه
العائÓت الجزائرية عموما ،كميات من
لضساحي ودماء النحر .
المياه ،لغسسل ا أ
لزمة ،سسارع منتخبون محليون
وأامام ا أ
لزمة ،ليعود الهدوء
ومسسؤوولون وعالجوا ا أ
إالى الحي الشسعبي ،على غرار إاحياء أاخرى
في الشسفة ومركز بن خليل ،حيث وجدت
عدة عائÓت نفسسها مجبرة للبحث عن
مصسدر لتموينهم بالمياه في هذا الوقت
المفصسلي من المناسسبة.
من جهة أاخرى ،عاشست بعضس المخابز،
ازم--ة ف--ي ت--حضس--ي--ر م-ادة ال-خ-ب-ز ،سس-ب-بت
ل--ب--عضس ال--خ--ب-ازي-ن خسس-ارة ف-ي ال-ع-ج-ي-ن،
بسس--بب ان--ق--ط--اع ال--ت--ي--ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ،م-ا
انعكسس ذلك سسلبا على عرضس هذه المادة
ك--ث--ي--رة ال--ط--لب ع--ل--ى م-وائ-د ال-مضس-ح-ي-ن
بالبليدة ،وأادى ذلك إالى امتداد طوابير
طويلة امام محÓت بيع الخبز ،في وقت
التزم كثير من التجار بنظام المداومة،
وف--ت--ح--وا م--حÓ--ت--ه--م أام--ام ال--زب--ائ-ن ف-ي
اليومين الول والثاني من مناسسبة عيد

تسسجيل عدم إالتزام بعضض أاصسحاب اıابز بباتنة

ضسمان إلتجار للمدإومة يث Òإرتياح إلسسكان
 ⁄ي- -ل- -ت- -زم أاصس- -ح -اب اıاب -ز
اŸداومة بالنشساط يومي العيد ‘
باتنة رغم حمÓت التعبئة من
ق -ب -ل اŸصس -ال -ح اŸع -ن -ي -ة ،ت -ارك-ة
اŸواط- - -ن ‘ ÚحÒة لق- - -ت- - -ن- - -اء
ح - -اج - -ي- -ات- -ه- -م م- -ن ال- -ت- -م- -وي- -ن
م- - -تسس- - -ائ- - -ل Úع- - -ن سس- - -بب ه - -ذا
ال- -ت- -قصس Òال- -ذي اف- -ق -د ال -ع -ي -د
نكهته وترك الكث Òيعيشسون ‘
ك -اب -وسض ح -ق -ي -ق -ي.ع -كسض ذلك
ك -ان ال -ت -ج -ار ‘ اŸوع -د م-ب-ق-يÚ
ع-ل-ى اÓÙت م-ف-ت-وح-ة ت-ط-بيقا
لÈن- - -ام- - -ج اŸداوم- - -ة .ه- - -ذا م - -ا
رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.

باتنة :حمزة Ÿوششي
ÓخÓل بالواجب ،يرتقب
نتيجة ل إ
أان تسسلط مصسالح مديرية التجارة
بولية باتنة ،عقوبات على بعضس
أاصس- -ح- -اب ال -م -خ -اب -ز ال -ذي -ن ل -م
ي-ل-ت-زم-وا ب-ن-ظ-ام ال-مداومة خÓل
ي -وم-ي ع-ي-د األضس-ح-ى ال-م-ب-ارك،
حيث سسجلنا ،غياب العديد من
أاصس -ح -اب ال -م -خ-اب-ز ع-ن ال-ع-م-ل،

ع -كسس أاغ -لب ال-ت-ج-ار وال-ن-اق-ل-ي-ن
وال-م-ت-ع-املين القتصساديين الذين
ضس -م -ن -وا ال -م-داوم-ة ،خ-اصس-ة ف-ي
ثاني عيد اضسحى.
سس -ج -لت «الشس -عب» ،خ Ó-ل ج-ول-ة
اسس-ت-طÓ-ع-ي-ة ق-امت ب-ه-ا للوقوف
على مدى ضسمان المداومة خÓل
عيد األضسحى المبارك ،اسستجابة
اغ-لب ال-م-ع-ن-ي-ي-ن بالبرنامج الذي
سس -ط -رت-ه م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ال-ت-ي
ج-ن-دت ،ك-ل إام-ك-ان-ي-ات-ه-ا ال-مادية
والبشسرية لضسمان تزود المواطنين
ب-م-خ-ت-ل-ف السس-ل-ع والخدمات أايام
العيد المبارك.
وقد أاحصست ذات المصسالح أاكثر
من  600متعامل اقتصسادي وتاجر
لضس - -م- -ان ال- -م- -داوم- -ة ،وك- -ذا 10
وح -دات إان-ت-اج-ي-ة،م-وزع-ي-ن ع-ب-ر
مختلف بلديات الولية ينشسطون
في مختلف المجالت على غرار
ت-ج-ار م-حÓ-ت ال-م-واد ال-غ-ذائ-ية،
المخابز ،الصسيادلة...،الخ ،وهذا
من أاجل ضسمان التموين بالمواد

الغذائية بما في ذلك األسساسسية
منها.
ول -م -راق -ب -ة م -دى ت -وف -ي -ر أاج-واء
م -ري -ح -ة ل -لسس -اك -ن-ة ل-قضس-اء ع-ي-د
األضس -ح-ى ف-ي ج-وم-ري-ح ،ج-ن-دت
مديرة التجارة  37فرقة مراقبة
بمجموع  60عونا دورهم مراقبة
م-دى اح-ت-رام ب-رن-ام-ج ال-م-داومة
ضس-م-ان-ا ل-ت-ق-دي-م خ-دمة عمومية،
ح -يث ل -م يشس-تك سس-ك-ان ع-اصس-م-ة
الولية باتنة من غلق المحÓت،
كما كان يحدث خÓل السسنوات
األخ-ي-رة ب-فضس-ل اإلج-راءات ال-تي
اتخذتها المصسالح المعنية.
وت -أات -ي ال -ع -م-ل-ي-ة حسسب م-دي-ر
ال- -ت- -ج- -ارة ب- -ال- -ت- -نسس- -ي -ق م -ع ك -ل
ال -وح -دات اإلن -ت -اج -ي -ة ب -ال -ولي-ة
واإلت - -ح - -اد ال - -ولئ - -ي ل- -ل- -ت- -ج- -ار
وال- -ح- -رف- -ي- -ي- -ن ،وق -د ت -م إاع -داد
م-خ-ط-ط ال-م-داوم-ة ل-ي-ت-م ب-ع-دها
إابÓ- -غ ج- -م- -ي- -ع ال- -م- -ت- -ع- -ام- -ل -ي -ن
اإلق-تصس-ادي-ن ب-ب-رن-ام-ج ال-مداومة
الذي لم يتم العتراضس عليه من

طرف احد.
ب-دوره-ا م-دي-ري-ة ال-ن-قل بالولية،
سس -خ-رت  320م-ت-ع-امل بمختلف
خ -ط -وط ال -ن -ق -ل لضس -م -ان ت -ن -ق-ل
المواطنين في أاريحية خاصسة وان
ف -ت-رة ال-ع-ي-د تشس-ه-د ح-رك-ة ت-ن-ق-ل
ك-ب-ي-رة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ف-ي م-خ-ت-ل-ف
إاقليم الولية ،وأاشسار مدير النقل
إالى إاصسدار قرار يتضسمن قائمة
ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن المعنيين بالمداومة
خÓل أايام العيد.
وحرصست ولية باتنة على ضسمان
ت-م-وي-ن السس-ك-ان ب-ك-ل مسس-تلزمات
قضساء العيد في ظروف وأاجواء
جيدة تحسسينا للخدمة العمومية
وت- -ن- -ف- -ي- -ذا ل- -ت- -وج- -ي- -ه- -ات وزارة
ال -داخ -ل -ي-ة ف-ي ه-ذا ال-خصس-وصس،
ح- -يث ت- -م ت- -ج- -ن- -ي- -د م- -خ- -ت- -ل -ف
ال -ق -ط -اع -ات ال-ه-ام-ة ع-ل-ى غ-رار
ال-م-وارد ال-م-ائ-ي-ة ،األمن ،الصسحة
والنقل ،لضسمان المداومة والتي
يكون المواطن في حاجة ماسسة
لها خÓل هذه الفترة.

رفع  600طن من إلنفايات بالبويرة
“كنت مؤوسسسسة نظيف من رفع ما ل يقل
عن  600طن من النفايات أاكÌها ناŒة من
ﬂل-ف-ات أاضس-ح-ي-ة ال-ع-ي-د ال-ناŒة بعد ذبحها
لسسيما جلودها ،حيث سسخرت اŸؤوسسسسة كل
لم -ك -ان -ي -ات ال -بشس -ري -ة واŸادي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف
ا إ
اÙيط.

البويرة :ع نايت رمضشان
وب - -حسسب مصس - -در م- -ط- -ل- -ع م- -ن ال- -م- -ؤوسسسس- -ة
لـ»الشسعب» ،تمكنت النظيف من جمع خÓل
اليوم األول في أاحياء وسسط عاصسمة الولية ما
ل يقل عن  40طن من الجلود ونظرا للكمية
الكبيرة من األضسحية لم تتمكن من جمع كل

الجلود حيث تراكمت في األحياء األخرى مثل
أاولد بليل ورأاسس بويرة وغيرها من األحياء
األخرى.
رغم أان السسكان أاظهروا هذه السسنة اسستجابة
كبيرة للنداءات التي طلبتهم من وضسع الجلود
في أاماكن جمع القمامات ،ال أانه مع ارتفاع
الحرارة التي سسجلت أامسس وأاول أامسس بدأات
الروائح الكريهة تنبعث منها مما خلق اسستياء
عند المواطنين ،ومن ناحية أاخرى سسجل ما ل
يقل عن  40حادثا منزليا جراء عدم اخذ
ال -ح -ي-ط-ة وال-ح-ذر سس-واء أاث-ن-اء ال-ذب-ح أاوأاث-ن-اء
تقطيع األضسحية.
وعرف مسستشسفي محمد بوضسياف خÓل اليوم

األول توافد العديد من الذين أاصسيب بجروح
بالسسكاكين وإان لم تسسجل حوادث خطيرة لكن
جروح في بعضس األحيان اسستدعت إالى اللجوء
غلي الجراحين،وفيما يخصس مداومة التجار,
ع -كسس السس -ن -وات ال-م-اضس-ي-ة سس-ج-ل اسس-ت-ج-اب-ة
للمناوبة التي حددتها مديرية التجارة خاصسة
بالنسسبة لتجار المواد الغذائية والمخابز.
كما عرف قطاع النقل حركة متميزة أاين
سس -ج -ل ت -واج -د ال-ح-افÓ-ت ب-ك-ث-رة،ح-يث ف-اق
العرضس الطلب بالنسسبة للخطوط بين الوليات
وكذا بين البلديات وحتى بالنسسبة لسسيارات
األجرة،ـ في المقابل سسجل نقصس في النقل
الحضسري بعاصسمة الولية.

الضسحى المبارك.
لم تسسلم غابات بوعرفة بمنطقة سسيدي
سس-ال-م ،وسس-ي-دي سس-رح-ان ب-اع-ال-ي المدينة
ال--ج--دي-دة ف-ي ب-وي-ن-ان وال-ح-دود ال-غ-رب-ي-ة
والجنوبية لمنطقة أاهل الوادي في الشسفة،
فضس Ó--ع--ن اق-ل-ي-م م-ق-ط-ع الزرق ب-ح-م-ام
م----ل----وان ودائ---رة ب---وق---رة ،م---ن ال---ن---ي---ران
ال---مشس--ب--وه--ة ،زادت ف--ي ارت--ف--اع درج--ات
الحرارة غير الطبيعية ،منذ شسهر جويلية
المنصسرم ،وكبدت فÓحين والغطاء الغابي
خسس-ائ-ر ومسس-اح-ات واسس-ع-ة ،ات-ل-فت ف-ي-ها
تلك الحرائق ،مسساحة هامة من الثروة
الخضسراء ،قدرها متابعون وايكولوجيون

بما ل يقل عن الـ  100هكتار ،فضس Óعن
تكبيد الفÓحين العشسرات من المÓيين
ف-ي اسس-ت-ث-م-ارات-ه-م ال-فÓ-ح-ي-ة وف-ي ت-ربية
الحيوانات والنحل.
وكادت تلك النيران المشسبوهة ،أان تصسل
الى تخوم تجمعات سسكانية ،لكن التدخل
لعوان الإطفاء والغابات ،جنب
السسريع أ
تلك التجمعات كارثة حقيقية ،ومنع السسنة
اللهب اأن تمتد لمحيط ممتلكاتهم الفردية
ومسساكنهم ،فيما تم السسيطرة على تلك
ال---ن---ي---ران ،وت--م إاخ--م--اده--ا وان--ق--اذ الف
الهكتارات من كارثة الحرق المشسبوه.

فيما  ⁄تسسجل مديرية التجارة أاي إاخÓل بÈنامج اŸداومة

تذبذب ‘ توزيع إŸاء إلشسروب يومي إلعيد بسسيدي بلعباسس
ع -رفت ع -م-ل-ي-ة ال-ت-زود ب-اŸاء الشس-روب خÓ-ل
لضس-ح-ى بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ت-ذب-ذب-ا
ي -وم-ي ع-ي-د ا أ
واسسعا بعديد أاحياء اŸدينة وكÈى دوار الولية،
ح- -يث ت- -زاي- -دت شس- -ك- -اوي اŸواط -ن Úل -ن -درة اŸاء
الصس -ال -ح ل -لشس-رب أاي-ن ط-ال-ب-وا ب-ال-ت-دخ-ل السس-ري-ع
لضسمان التموين العادي بهذا اŸورد ا◊يوي .

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
اشستكى قاطنوعديد األحياء بمختلف البلديات من نقصس
كبير في التزود بالماء الشسروب خÓل يومي العيد ،حيث
اكد سسكان حي بلولدي من شسح الحنفيات منذ حوالي 5
أايام ما تسسبب في حالة إاسستنفار قصسوى لديهم وأادخلهم
في رحلة للبحث عن صسهاريج المياه ،هذا وشسهد حي
ال-ط-ي-ب-ي ال-ع-رب-ي ت-ذب-ذب-ا ف-ي ع-م-ل-ي-ات ال-ت-وزي-ع ق-بل أان
تتدخل وحدة الجزائرية للمياه وتضسبط التموين.
وببلدية تÓغ جنوب سسيدي بلعباسس ،نظم سسكان حي 186
وقفة احتجاجية يوم العيد للمطالبة بوضسع حد ألزمة
المياه ،حيث أاكدوا ان المر حتم عليهم إاقتناء صسهاريج
المياه التي فاق سسعرها  2000دج ،ومن جهته أاكد مكتب
الجزائرية للمياه بتÓغ أان سسبب التذبذب مرده نقصس
ال-ك-م-ي-ة ال-م-ت-وف-رة ك-ون ال-خ-زان ل-م يصس-ل إال-ى ال-مسس-توى
المطلوب لتوفير المياه لكافة المواطنين ما أالزم الوحدة
بتوزيع المياه في سساعات متأاخرة.
أام- -ا ع- -ن ب- -رن- -ام- -ج ال- -م- -داوم -ة ال -خ -اصس ب -ال -م -ح Ó-ت

التجارية،فلم يتم تسسجيل أاي إاخÓل به من قبل التجار
ال-ع-ادي-ي-ن أاوال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن الق-تصس-اديين حيث قام أاعوان
ال-م-راق-ب-ة خÓ-ل ي-وم-ي ال-ع-ي-د ب-تسس-ليم  ٪70م-ن ت-ق-اري-ر
المراقبة والتي كشسفت دراسستها عن عدم تسسجيل أاية
مخالفات هذا وبلغت نسسبة السستجابة المائة بالمائة،
بعد أان وضسعت مديرية التجارة برنامج مداومة شسمل
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سس -خ-رت ال-م-دي-ري-ة تسس-خ-ي-ر ك-اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات لضس-م-ان
ال -ت-م-وي-ن ال-دائ-م ب-ال-م-واد ذات اإلسس-ت-هÓ-ك ال-واسس-ع م-ن
خÓ- -ل إاحصس- -اء  2695ت -اج -ر م-وزع-ي-ن ع-ل-ى  13وحدة
إانتاجية 127 ،مخبزة 2466 ،محل للمواد الغذائية وخضسر
وف -واك -ه .وف -ي ال -ج -انب ال -ب-ي-ئ-ي كشس-ف ال-ت-ق-ي-ي-م األول-ي
لمؤوسسسسة نظيف – كم عن مواصسلة األعوان لعملهم من
أاجل رفع النفايات المنزلية وجمع جلود األضساحي عبر
 34قطاع بالمدينة ،وفي هذا الصسدد كشسفت مصسلحة
السستغÓل عن تسسخير  15شساحنة لرفع النفايات خÓل
يومي العيد 3 ،شساحنات لنقل الحاويات وشساحنتين لجمع
ج- -ل- -ود األضس- -اح- -ي  .وق- -د ت- -م وضس- -ع ب -رن -ام -ج لضس -ب -ط
العملية،حيث باشسر األعوان عملهم ابتداء من السساعة
الواحدة زوال وحتى سساعات متأاخرة من الليل ،وواجه
األعوان عدة عراقيل كعدم احترام المواطنين لمواقيت
الرمي مما تسسبب في خلق ضسغط كبير على العمال
فضس Óعن الرمي العشسوائي لجلود األضساحي.

مواطنون ينتقدون طقوسسا لدى العائÓت البشسارية

عادإت تفقد إلأضسحى مدلوله إلديني ورمز شسعائره

لضسحى عند سساكنة عاصسمة
أاجواء الحتفال بعيد ا أ
السس -اورة ،م -ف -ع -م -ة ب -ال -ف -رح -ة ال -غ -ام -رة وال-روح-ان-ي-ة
الصس -اف -ي -ة ،ح -يث لزالت ال-ع-ائÓ-ت ال-بشس-اري-ة –اف-ظ
على الكث Òمن العادات،التقاليد والطقوسض العريقة
خÓ-ل الح-ت-ف-ال ب-اŸن-اسس-ب-ات ال-دي-ن-ي-ة ال-ع-ديدة ومنها
لضس- -ح -ى اŸب -ارك« .الشس -عب» ت -ق -ف ع -ن -د ه -ذا
ع- -ي- -د ا أ
اŸوروث الج- -ت- -م- -اع- -ي ال- -ذي ي- -ق- -اوم ري- -اح ال- -ت -غ -يÒ
والعصسرنة باعتباره مصسدر هوية ،انتماء وحضسارة.

بششار  /دحمان جمال
ال-ت-راب-ط األسس-ري ،وصس-ل-ة األرح-ام وال-ح-ف-اوة ب-األط-ف-ال
وال-ع-ن-اي-ة ب-ال-ف-ق-راء وال-م-ح-روم-ي-ن ،سس-م-ات ت-ت-مسسك بها
العائÓت في بشسار إالى درجة الفراط وتراها جزء من
كينونتها ووجودها في هذا اإلقليم الجغرافي المترجم
لمسسار اجتماعي وطقوسس تشسكلت عبر الزمن.لكن في
المقابل هناك بعضس السسلوكات التي يعتبرها الجميع
خاطئة تفقد الحتفال بعيد الضسحى قيمته ول تمنحه
قدسسيته ومدلوله الديني .لم تعد األضسحية التي تمثل
رمزا للشسعائر الدينية ،بعدما تحولت عند الكثيرين من
سس -ن -ة ن -ب -وي -ة إال-ى م-ظ-ه-ر اج-ت-م-اع-ي وم-ج-ال ل-ل-ت-ن-افسس
والتفاخر بين األقارب واألصسدقاء والزمÓء ،حتى صسار
خروف العيد مطلبا أاسساسسا لجميع األسسر.
في هذا السسياق ،عاشست« ،الشسعب» المناسسبة مع سساكنة
بشسار ورصسدت أاجواءها ،ناقلة شسهادات حية تصسب في
كيفية منح الشسعيرة الدينية مضسمونها المسستحق.
في هذا السسياق أاكد ناضسور صساحب وكالة سسياحية
بتاغيت لـ»الشسعب»« :في السسنوات األخيرة أاصسبح البعضس
ي -ب -دي اه-ت-م-ام-ا م-ت-زاي-دا بشس-راء خ-روف ك-ب-ي-ر ال-ح-ج-م
بقرنين ملتويين ،وبدأا األمر يتحول إالى هاجسس لدى
الكثير من العائلة التي أاصسبحت تعتبر حجم الخروف
أاسساسسا لÓحتفال بالعيد األضسحى المبارك.من جهتها
«حورية.ب» صساحبة  55عاما ل تزال متمسسكة بتقاليد
األجداد حيث أاكدت لنا ،أان الحتفال بعيد األضسحى
يزخر بالطقوسس والمعتقدات الشسعبية التي يعتبر الكثير
من األشسخاصس أانها تبعد الحسسد والعين ،وتجلب الخير
والرزق ،لكن بعضس العادات السسيئة تبعد كل البعد عن
ت -ق -ال -ي-دن-ا ال-ق-ي-م-ة ب-ل ه-ي ع-ب-ارة ع-ن ب-دع وج-ه-ل م-ث-ل

ت-غ-ط-يسس ال-ي-د ف-ي دم-اء األضس-ح-ي-ة ال-ع-ي-د وط-ب-ع-ها على
الجدران ونثر الملح والحناء أاثناء الذبح.وواصسلت حورية
منتقدة بعضس الطقوسس قائلة »:هناك بعضس الفتيات من
ي -مسس -ح -ن وج -وه -ن بـ(ه -ي-دورة) ج-ل-د األضس-ح-ي-ة لشس-ف-اء
بشسرتهن من البثور ،ومن الناسس من يرمي بالملح أاثناء
ال -ذب -ح ،ع -ن -د ح -اف -ة ال -مصس -ارف اع -ت-ق-ادا م-ن-ه أان ذلك
 Óبالملح فم الخروف ،أاويضسع الحناء
سسيطرد الجن ،أاويم أ
على جبهة الخروف ،وكلها عادات وسسلوكيات أابعد عن
السس-ن-ة ال-ن-ب-وي-ة ،وم-م-ارسس-ات ت-ب-ع-د ال-مسس-ل-م ع-ن ال-غ-اية
األسس -اسس -ي -ة ل -ل -ن -ح -ر األضس -ح-ي-ة».ن-فسس األج-واء ن-ق-ل-ت-ه-ا
مسس-تشس-ارة ت-رب-ي-ة م-ن ال-ق-ن-ادسس-ة ف-ي-روز ف-ي تصس-ري-ح ل-نا
داع -ي -ة ال -ى اع -ط-اء ال-ع-ي-د م-ن-اسس-ب-ات-ه ال-دي-ن-ي-ة وت-ج-اوز
م -م -ارسس -ات خ-اط-ئ-ة ،مضس-ي-ف-ة  »:وف-ق ط-ق-وسس وع-ادات
متوارثة ،ل تكتمل فرحة العيد دون تقديم الملفوف على
الجمر وكأاسس شساي  ،حيث تحرصس األسسر البشسارية على
اسستقبال المهنئين في العيد ،بالشساي واللح ـم».واضسافت
حورية»:في اليوم الثاني من عيد األضسحى ،وبعد تقطيع
الضسحية ،يتم إاهداء ثلثها عم Óبالسسنة النبوية الشسريفة،
وتخزين جزء منها في المجمدات ،وإاعداد ما سسيتحول
إالى ولئم العيد في أايام الحتفال وصسناعة طبق الخبز
ب- - -ال- - -ق- - -دي- - -د ،ول- - -ت- - -ن- - -ط- - -ل - -ق ف - -ي ال - -ي - -وم ال - -ث - -ان - -ي
عملية المتبادلة زيارات وهي الفطور والعشساء بين
العائلة واألصسدقاء واألحباب».
وفي لقاء مع الدكتور بن خليفة أاوضسح ل « الشسعب «،أان
أاجواء العيد عند البشسارين والجزائريين عامة على
الرغم من أانها راسسخة لدى البعضس ،ل يمكن إانكار أان
العادات في تقلصس متزيـد ،حيث قال أانه  »:لوأاعدنا
النظر في ما سسمعناه من أابائنا وأاجدادنا عن أاجواء
ال-ع-ي-د وق-ارن-اه ب-أاج-وائ-ن-ا اآلن نÓ-ح-ظ ال-ف-رق الشس-اسس-ع
Óجيال القادمة وهذا التغير
والشسيء نفسسه بالنسسبة ل أ
بسسبب العصسرنة وضسيق الوقت أاووجود الشسبكة العنكبوتيه
«.وب- -حسسب ب- -ن خ- -ل -ي -ف -ة ي -ع -ود ذلك أايضس -ا إال -ى ال -وع -ي
والمسستوى الثقافي لدى البعضس حيث يرون أان ل معنى
لهذه التقاليد وأان العلم ل يفسسرها ،كان للزمن القديم
جمال ل يوصسف تميزه النية التي غابت اليوم لدى جيلنا
والقادم سسيكون أاكثر ،حيث يمكن فقد حتى الجلوسس
ع -ل -ى ط -اول -ة واح -دة والك -ت -ف -اء ب -ال -ه -ات -ف أاو رسس -ال -ة
الكترونية أاوعبر مواقع التواصسل الجتماعي .

األربعاء  ١٤أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٣ذي الحجة  ١٤٤٠ه ـ

من مراسسلينا

معاناة ’ تنتهي مع اŸياه بأاحياء ودواوير سشيدي بلعباسس

سضعر الصضهريج الواحد بـ ٢٠٠٠دينار
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إاسضتياء العديد من السضياح والزوار

ع-رفت ع-م-ل-ي-ة ال-ت-زود ب-اŸاء الشش-روب خÓ-ل ال-ي-وم ÚاŸاضش-ي Úبسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ت-ذب-ذب-ا واسش-عا بعديد أاحياء
اŸدينة وكÈى دواوير الو’ية ،حيث تزايدت ششكاوي اŸواطن Úلندرة اŸاء الصشالح للششرب أاين طالبوا بالتدخل
السشريع لضشمان التموين العادي بهذا اŸورد ا◊يوي.

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو
إاشش -ت -ك -ى ق -اط -ن -و ع -دي -د األح -ي-اء
السش -ك-ن-ي-ة داخ-ل اŸدي-ن-ة وخ-ارج-ه-ا
Ãختلف البلديات من نقصض كب‘ Ò
ال -ت -زود ب -اŸاء الشش -روب ،ح -يث أاك-د
سش - -ك - -ان ح - -ي ب - -ل - -ولدي م - -ن شش ّ- -ح
ا◊ن -ف -ي -ات م -ن-ذ ح-وا‹  5أاي -ام م-ا
تسش- -بب ‘ ح -ال -ة إاسش -ت -ن -ف -ار قصش -وى
لديهم وأادخلهم ‘ رحلة للبحث عن
صش -ه -اري -ج اŸي -اه ،ه -ذا وشش -ه-د ح-ي
الطيبي العربي تذبذبا ‘ عمليات
ال- -ت- -وزي- -ع ق- -ب- -ل أان ت- -ت -دخ -ل وح -دة
ا÷زائرية للمياه وتضشبط التموين،
أام- -ا ب -ب -ل -دي -ة ت Ó-غ ج -ن -وب سش -ي -دي
بلعباسض ،فقد نظم سشكان حي ١٨6

وقفة إاحتجاجية للمطالبة بوضشع حّد
ألزمة ندرة اŸياه ،حيث أاكدوا أان
الوضشع حتّم عليهم اقتناء صشهاريج
اŸياه التي فاق سشعرها  ٢٠٠٠دج،
وم -ن ج -ه -ت -ه أاك-د م-ك-تب ا÷زائ-ري-ة
للمياه بتÓغ أان سشبب التذبذب مرده
نقصض الكمية اŸتوفرة كون اÿزان
 ⁄يصش- -ل إا ¤اŸسش- -ت- -وى اŸط- -ل- -وب
ل -ت -وف ÒاŸي-اه ل-ك-اف-ة اŸواط-ن Úم-ا
أال - -زم ال - -وح- -دة ب- -ت- -وزي- -ع اŸي- -اه ‘
سشاعات متأاخرة.
و‘ ا÷انب ال -ب -ي -ئ -ي ف -ق -د كشش -ف
التقييم األو‹ Ÿؤوسشسشة نظيف ـ كم
عن مواصشلة األعوان لعملهم من أاجل
رفع النفايات اŸنزلية وجمع جلود
األضشاحي ع ٣٤ Èقطاع باŸدينة ،
و‘ ه- -ذا الصش -دد كشش -فت مصش -ل -ح -ة

لتحريك ملفات التنمية اÙلية

اإلسش -ت -غÓ-ل ع-ن تسش-خ ١5 Òششاحنة
ل -رف-ع ال-ن-ف-اي-ات ٣ ،شش-اح-ن-ات لنقل
ا◊اوي- -ات ،وق- -د ّ” وضش -ع ب -رن -ام -ج
لضشبط العملية ،حيث باششر األعوان
عملهم ابتداء من السشاعة الواحدة
زوال وح -ت -ى سش -اع -ات م -ت-أاخ-رة م-ن
ال- -ل- -ي -ل ،ه -ذا وواج -ه األع -وان ع -دة
ع- -راق -ي -ل ك -ع -دم احÎام اŸواط -نÚ
Ÿواقيت الرمي ،ما تسشبب ‘ خلق
ضشغط كب Òعلى العمال فضش Óعن
الرمي العششوائي.
أاما عن برنامج اŸداومة اÿاصض
باÓÙت التجارية فلم يتمّ تسشجيل
أاي إاخÓل بÈنامج اŸداومة من قبل
ال- -ت- -ج- -ار ال- -ع- -ادي Úأاو اŸت -ع -ام -لÚ
اإلق - -تصش - -ادي ،Úح - -يث ق - -ام أاع- -وان
اŸراق -ب -ة ب-تسش-ل-ي-م  7٠ب -اŸائ-ة م-ن
ت- -ق- -اري- -ر اŸراق- -ب- -ة وال -ت -ي كشش -فت
دراسش- -ت- -ه- -ا ع -ن ع -دم تسش -ج -ي -ل أاي -ة
ﬂال- - -ف - -ات ه - -ذا وب - -ل - -غت نسش - -ب - -ة
اإلسش-ت-ج-اب-ة اŸائ-ة ب-اŸائ-ة ،ب-ع-د أان
وضش -عت م -دي -ري -ة ال -ت-ج-ارة ب-رن-ام-ج
م- -داوم -ة شش -م -ل  ٢6٩5ت-اج-ر ع-ل-ى
مسشتوى إاقليم الولية وفق القانون
 ٠٨/ ٠٤اŸت-ع-ل-ق بشش-روط ‡ارسشة
األنشش -ط-ة ال-ت-ج-اري-ة ،ح-يث سشّ -خ-رت
اŸدي-ري-ة تسش-خ Òك-اف-ة اإلم-ك-انيات
لضشمان التموين الدائم باŸواد ذات
اإلسش - -ت- -هÓ- -ك ال- -واسش- -ع م- -ن خÓ- -ل
إاحصشاء  ٢6٩5تاجر موزع Úعلى ١٣
وحدة إانتاجيةﬂ ١٢7 ،بزة٢٤66 ،
ﬁل ل- -ل- -م- -واد ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة وخضش- -ر
وفواكه.

حركة جزئية ‘ تشضكيلة نواب الرئيسس ببلدية باتنة

أاشش- -رف ،رئ- -يسس ب -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة،
السش - -ي - -د ن - -ور ال - -دي - -ن مÓ- -خسش- -و،
ب- -حضش- -ور ن- -واب اÛلسس الشش- -ع- -ب -ي
ال- -ب- -ل- -دي ع- -ل- -ى م- -راسش -م ت -نصش -يب
السش- -ي- -دة ن- -ارÁان حسش- -و Êعضش- -و
ال- -ب- -ل- -دي -ة اŸسش -ؤوول ع -ن اŸل -ح -ق -ة
’داري - -ة ◊ي ك - -م - -و ،Êك - -ن - -ائب
ا إ
ل -رئ -يسس اÛلسس م-ك-ل-ف-ة ب-الشش-ؤوون
ال - -ث - -ق - -اف - -ي - -ة وا’ج - -ت - -م - -اع - -ي- -ة
وال -ري -اضش -ي -ة خ -ل -ف -ا ل -لسش -ي -د ن-وار
ي -وسش -ف -ي اÙول ل -ن -ي -اب -ة الشش -ؤوون
ا’ق-تصش-ادي-ة واŸال-ي-ة خ-ل-فا للسشيد
العمراوي عمر الذي أانهيت مهامه
ب -ه -ذه الصش -ف -ة ‘ ،ت -ع -دي -ل ج-زئ-ي
آاجراه مÓخسشو على تششكيلة نواب
الرئيسس.

باتنة :حمزة Ÿوششي
وك -ان م Ó-خسش -و ق -د فصش -ل ال -ن -ائب
السش-اب-ق اŸك-ل-ف ب-الشش-ؤوون الق-تصش-ادي-ة
قبل نحو ششهر ،بسشبب خÓفات داخلية
عميقة باÛلسض بدأات تؤوثر على السشÒ

ا◊سش -ن Ÿصش -ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ،األم-ر ال-ذي
دف- - -ع ا ÒŸب - -ع - -د اسش - -تشش - -ارة أاعضش - -اء
اÛلسض ع -ل -ى فصش -ل ال -ع -م -راوي ب -ع -د
تسشجيل خروقات ‘ تسشيÒه ،حيث ”
‘ ج -لسش -ة ع -ل -ن -ي -ة ‘ إاح -دى ال -دورات
السش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،وÃداول-ة رسش-مية ،صشادق
عليها أاعضشاء اÛلسض باألغلبية وقبلتها
اإلدارة ‡ثلة ‘ رئيسض دائرة باتنة
وتعت Èالسشيدة حسشو Êالتي حضشرت
مراسشم تسشليم واسشتÓم اŸهام من بÚ
أاكفأا إاطارات البلدية وأاك ÌاŸنتخبÚ
اÙلي Úالتزاما وحرصشا على خدمة
اŸواط - -ن ،ح- -يث تصشّ- -درت ال- -ق- -ائ- -م- -ة
النسشوية للمجلسض البلدي ‘ اإلنتخابات
اÙل -ي-ة اŸنصش-رم-ة ،ع-ن ح-زب ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني ،وكان يتوقع ترأاسشها
ألحدى النيابات البلدية ،نظرا لأدائها
ا÷ي -د ‘ اŸي -دان وسش -م -ع-ت-ه-ا ال-ط-ي-ب-ة
وسش -ط زم Ó-ئ -ه -ا م -ن اŸن -ت -خ-ب ،Úك-م-ا
يششهد لها ذلك كل من عرفها من زمÓء
‘ العمل او إاطارات الولية او ‡ثلي
وسشائل اإلعÓم وكذا فعاليات اÛتمع
اŸد ،Êكما كلفت حسشو ‘ Êالعهدة
اإلنتخابية اŸنصشرمة على تسشي Òششؤوون

ملحقة حي اŸوظف Úوأابلت فيها بÓء
حسش-ن-ا خ-اصش-ة خÓ-ل م-راف-ق-ة مسش-اع-ي
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ‘ عصش-رن-ة ه-ذا
اŸرف -ق ال -ع -ام م -ن خ Ó-ل إادخ-ال ح-ي-ز
اÿدمات للعديد من الوثائق ‘ السشجل
الو Êللحالة اŸدنية وغÒها.
كما اختÒت حسشو Êمن طرف وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة ‘ ع -دة م-ن-اسش-ب-ات ،ل-ت-م-ث-ل
ولي- - -ات الشش- - -رق ا÷زائ- - -ري ‘ ع- - -دة
ل-ق-اءات وط-ن-ي-ة ودول-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق بتحسشÚ
أاداء اŸنتخب Úوا◊كامة ،ويÎقب ان
–دث حسشو Êثورة ‘ تسشيÒها لهذه
النيابة اŸهمة على غرار األداء ا÷يد
لسشلفها يوسشفي.
أاما النائب نوار يوسشفي فسش ÒخÓل
ه -ذه ال -ع -ه -دة ن-ي-اب-ة الشش-ؤوون ال-ث-ق-اف-ي-ة
وال-ري-اضش-ي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي عرفت
قفزة نوعية ‘ عهده ،من خÓل فتح
األبواب أامام جميع النوادي الرياضشية
وا÷م -ع -ي -ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-نشش-اط وت-غÒ
واجهة بلدية باتنة ‘ هذين القطاعÚ
كما –سشنت كثÒا اÿدمات اŸقدمة
للفئات الهششة واŸعوزة من خÓل وقوفه
اŸيادين والدائم على حاجات فئة ذوي
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصش -ة ‘ اŸن-اسش-ب-ات
الدينية والجتماعية اıتلفة.
وق -د ث ّ-م -ن سش-اك-ن-ة ال-ب-ل-ي-ة ق-رار اÒŸ
مÓخسشو بوضشع األششخاصض اŸناسشبÚ
‘ التسشي ‘ Òاألماكن اŸناسشبة ،خاصشة
وأان ا ÒŸقد وضشع من انتخابه على
رأاسض اÛلسض نصشب عينه التكفل ا÷اد
واŸسشؤوول بكل النششغالت خاصشة تلك
التي لها عÓقة مباششرة بحياة ويوميات
اŸواط - -ن ،م- -ن خÓ- -ل ح- -رصش- -ه ع- -ل- -ى
ال -ت -واج-د ال-دائ-م ‘ ﬂت-ل-ف ال-ورشش-ات
اŸفتوحة ‘ البلدية من تهيئة للطرقات
وإا‚از ﬂت- - - -ل - - -ف اŸراف - - -ق وحسش - - -ن
اسشتقبال اŸواطن ‘ Úكل وقت.

ي - -ب - -دو أان و’ي - -ة ب - -ج - -اي - -ة ق - -د
اع- - -ت- - -ادت ع- - -ل - -ى ان - -تشش - -ار ك - -بÒ
ل -ل -ق -م -ام -ة ،وه -ي ال -ظ -اه-رة ال-ت-ي
اسش- -ت -اء ل -ه -ا ال -ع -دي -د م -ن السش -ي -اح
وال -زوار ،ح -يث ت -ل -ق -ي ال -ن -ف -اي -ات
اıت- -ل- -ف- -ة ع- -ل- -ى ح- -واف ال- -ط -رق
’ح - -ي - -اء
والشش- - -واط - -ئ ،وح - -ت - -ى ا أ
السش- -ك- -ن -ي -ة دون أان Œد ال -ت -ك -ف -ل
الفّعال ÷معها تفاديا للتلوث.

بجاية :بن النوي توهامي
وك -ع-ي-ن-ة يشش-ه-د ال-ط-ري-ق اإ ¤السش-اح-ل
الغربي من بجاية حالة يرثى لها ،فغياب
عمليات التنظيف التي من اŸفروضض
أان ي -ك -ون ل -ه -ا ان -ع -ك-اسض اإي-ج-اب-ي ع-ل-ى
اÙي- -ط جّ- -د ضش- -ئ -ي -ل -ة ،ب -ال -رغ -م م -ن
اÛه- -ودات ال- -ت- -ي ت- -ب- -ذل م- -ن ط- -رف
ا÷ه -ات ال -وصش -ي -ة وا÷م -ع-ي-ات ،ال-ذي-ن
ي -ن -ظ -م -ون ع -م -ل -ي -ات ت -ن-ظ-ي-ف واسش-ع-ة
للششواطئ ،على غرار اŸبادرة األخÒة
التي أاطلق عليها اسشم «ششواطئ نظيفة
لبجاية .»٢٠١٩
و‘ ن -فسض السش -ي -اق ،ن -ق -لت «الشش -عب»
ان -ط -ب -اع-ات ب-عضض ال-زوار ،ح-يث ت-ق-ول
السش- -ي -دة خ -دي -ج -ة م -ن ولي -ة ا÷ل -ف -ة،
«يششهد هذا الششريط السشاحلي وضشعية
ك-ارث-ي-ة ل-ل-غ-اي-ة ،ف-ب-اإلضش-افة إا ¤الوضشع
الكارثي للطريق الوطني رقم  ،٢٤الذي
ه -و ‘ ح -ال -ة ج ّ-د مّÎدي -ة وأاصش -ب-ح م-ن
الصش -عب ج -دا اŸرور ب -ه ،تضش -اف اإل -ي -ه
أاكوام القمامة بششتى األنواع التي ترمى
بطريقة عششوائية ‘ كلّ مكان ،ما أادى
إا ¤تشش-وي-ه اŸن-ظ-ر ال-ط-ب-ي-ع-ي السش-اح-ر
ل- -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ،وك -ذا تسش -رب روائ -ح
كريهة أاحيانا قد تضشّر بصشحة الوافدين.
وعليه يجب تدارك الوضشع من خÓل

ات -خ -اذ اإج-راءات م-ن ط-رف السش-ل-ط-ات
اŸعنية ،لتوف Òالراحة للسشياح والزوار
الذين يختارون هذه اŸناطق السشاحلية
لقضشاء عطلهم».
وم -ن ج -ه -ت -ه ،ي -ق-ول السش-ي-د ف-واز م-ن
ورق -ل -ة« ،م -ع -اي -ن -ة م -ؤوسش-ف-ة بشش-أان ه-ذا
ال-وضش-ع ال-ك-ارث-ي ل-ل-ب-ي-ئة وسشط اŸناظر
الطبيعية اÓÿبة ،بسشبب أاكوام القمامة
واألكياسض البÓسشتيكية والنفايات التي
 Óجنبات الطرقات ،والتي أادت إا¤
“ أ
انبعاث روائح جّد كريهة ،وهو ما ينذر
ب -أان ال -ن -ظ -ام ال -ب -ي -ئ-ي ‘ خ-ط-ر بسش-بب
ال -ت -لّ-وث ال-واسش-ع ال-ن-ط-اق ،م-ا ي-ؤودي إا¤
عواقب وخيمة تنجّر عنها مششاكل تهّدد
ال ّصشحة العمومية ،لذلك فإان الضشرورة
تقتضشي ا◊ّد من تفاقم هذه اŸششكلة،
ك -ي ل ت-خ-رج ع-ن السش-ي-ط-رة وات-خ-اذه-ا
منعطفا ينذر باÿطر».
Óششارة ،فإان ولية بجاية ،بحسشب
ول إ
ال - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - -دي - - - - - - - - - - -د م - - - - - - - - - - -ن
السش -ي -اح ،ت -ت -م -ي -ز Ãن -اظ-ره-ا ال-رائ-ع-ة
واÓÿب -ة وم -ن -اط-ق ا÷ذب السش-ي-اح-ي،
والتي جعلت الكث Òمن السشياح والزوار،
يف ّضشلون قضشاء عطلتهم بها لÓسشتمتاع
بششواطئها وجبالها اŸطلة على البحر،
لكن اŸصشطاف Úيصشطدمون مع عدة
ن -ق -ائصض بسش-بب ان-تشش-ار ال-ق-م-ام-ة ال-ت-ي
تهّدد صشحتهم ،وقد تسشبب أامراضشا على
غرار ،التهاب ا÷لد والتعرضض للجراثيم
والفÒوسشات ،فضش Óعن تششويه اŸنظر،
ان-ب-ع-اث ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة ،ال-تأاث Òعلى
النظام ا◊يوي ‘ اŸنطقة من خÓل
اسش -ت -ج Ó-ب ا◊ي-وان-ات الضش-ال-ة ،وا◊ل
يتمثل ‘ ضشرورة مضشاعفة اÛهودات
من طرف مصشالح النظافة ،ونششر ثقافة
ال- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع ال -ن -ف -اي -ات م -ن خ Ó-ل
ا◊مÓت التحسشيسشية.

معاينة ميدانية لهياكل الÎبية Ãيلة:

ضضمان دخول مدرسضي ‘ اŸسضتوى

كانت ولية ميلة ﬁل معاينة من قبل
إاط - -ار م - -رك - -زي ب - -وزارة ال - -داخ - -ل - -ي- -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
على غرار باقي وليات الوطن ،الذي
وقف على كافة التفاصشيل والتحضشÒات
وال - - -ت - - -داب ÒاŸت - - -خ - - -ذة ع Èك - - -اف- - -ة
اŸؤوسشسشات واŸنششآات الÎبوية لبلديات
الولية ،أاين بر›ت زيارة لبتدائيات
دائرة ع Úالبيضشاء احريشض و“ت زيارة
لبتدائية الششهيد عمار طالب سشليمان،
›م- -ع م -درسش -ي ،اب -ت -دائ -ي -ة الشش -ه -ي -د
ب- -وج- -م -ع -ة ب -زاز واب -ت -دائ -ي -ة ن -اط -وري
الدراجي وبدائرة فرجيوة ” زيارة كل
م-ن اب-ت-دائ-ي-ة ب-وف-نيزة العربي،ومدرسشة
اب -ت -دائ -ي -ة بسش -ك -ن -ات ع-دل ،واب-ت-دائ-ي-ة
اÛاهد اŸتو‘ احمد عبد الرزاق.
ال -زي -ارة ج -اءت Œسش -ي -دا ل -ت -وصش-ي-ات
اÛلسض ال- -وزاري اŸششÎك اŸن- -ع -ق -د
ب -ت -اري-خ  ١٤ج -وي-ل-ي-ة  ٢٠١٩واŸتعلق

بالتحضش Òللدخول الجتماعي ،وحرصشا
على توف Òالظروف اÓŸئمة إل‚اح
ال- -دخ- -ول اŸدرسش- -ي ال- -ق -ادم / ٢٠١٩
 ،٢٠٢٠ح -يث سش ّ -خ -رت وزارة ال -داخ-ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية
 6٢إاطارا مركزيا للقيام Ãهام Ÿعاينة
–ضشÒات ال -دخ -ول اŸدرسش -ي اŸق-ب-ل
على اŸسشتوى الوطني ،لسشيما الوقوف
ع- -ل- -ى اÛه- -ودات اŸب- -ذول- -ة ل- -ت -وفÒ
الظروف اÓŸئمة للتمدرسض على غرار
معاينة وضشعية اŸدارسض البتدائية من
ح -يث ال -ت -أاه -ي -ل وال -ت -ه -ي -ئ -ة ،ال -ت -دف-ئ-ة
واإلطعام ،وكذا تداب Òدعم التمدرسض
التي تتضشمن اŸنحة اŸدرسشية الكتاب
اŸدرسش -ي واÙف -ظ -ة اŸدرسش -ي-ة ،إا¤
ج- -انب م- -ع- -اي- -ن- -ة ج- -اه -زي -ة اŸنشش -آات
اŸدرسش -ي -ة ا÷دي -دة اŸزم -ع ف -ت -ح -ه -ا
بعنوان هاته السشنة الدراسشية ا÷ديدة.

ميلة :خالد.ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ربعاء  14أإوت  2019م
إأ
إلموإفق لـ  13ذي إلحجة  1440هـ

’من وإıابرإت إŸغربية إ ¤إلكركارإت
رّدإ على إسستقدإم عمÓء من إ أ

الرئيسس الصسحراوي يراسسل غوتÒيسس ويطالبه
بتحّمل مسسؤووليته

إلعدد
18022

10

بعد إنتهاء «هدنة إلعيد»

قوات حف Îتسستأانف هجومها
على العاصسمة الليبية

إسستؤونف إلقتال ‘ طرإبلسس إلليبية ،بعد
إن - -ت - -ه- -اء ه- -دن- -ة Ÿدة ي- -وم ÚخÓ- -ل ع- -ي- -د
’ضس-ح-ى ،حسس-ب-م-ا ق-ال مسس-ؤوول-ون ل-ي-ب-يون،
إ أ
أإمسس إل- -ثÓ- -ث- -اء .إل -ه -دن -ة إل -ت -ي إسس -ت -م -رت
’· إŸت-ح-دة،
ل-ي-وم Úك-انت م-قÎح-ة م-ن إ أ
’و ¤م- - -ن- - -ذ ب- - -دأإت ق- - -وإت إ÷يشس
وه - - -ي إ أ
إلوطني إلليبي بقيادة إŸشس Òخليفة حف،Î
هجوما ‘ أإفريل على طرإبلسس.

أإوضص--ح إل--مسص--ؤوول--ون إأن ق--وإت ح-ف-ت-ر
نفذت غارإت جوية خÓل إلليل ،على
إلمشصارف إلجنوبية لطرإبلسش ،ركزت
ع--ل--ى إل--ط--ري--ق إل--ذي ي--رب--ط م--رك--ز
إلمدينة بالمطار إلقديم إلمدمر إلذي
سصيطر عليه إلجيشش في أإفريل ،فضصÓ
ع---ن أإح---ي---اء وإدي إل---رب--ي--ع ،وخ--ل--ف--ة
إلفرجان وسصوق إلجمعة.

أإضص---افت إل---مصص--ادر ذإت--ه--ا ،أإن ق--وإت
حكومة طرإبلسش ،قصصفت قوإت حفتر
في إلضصوإحي إلجنوبية وإلشصرقية من
إل-ع-اصص-م-ة .وإلسص-بت ،وإف-ق إل-ج-ان-ب-ان
’مم إلمتحدة
على هدنة إقترحتها إ أ
’ضص--ح--ى إع--ت--ب--ارإ م--ن
خÓ--ل ع--ي--د إ أ
’حد ،غير أإنها إنتهكت.
إأ
علقت إلسصلطات في مطار معيتيقة،
إل--م--ط--ار إل--وح--ي--د إل--ذي ي--ع--م--ل ف-ي
ط--رإب--لسش ،إل--رحÓ-ت ل-ع-دة سص-اع-ات،
’بÓغ عن وقوع قذيفة
’حد ،بعد إ إ
إأ
على بعد أإمتار فقط من إلمدرج.
ب-دأإت ق-وإت إل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إل-ل-يبي
ه--ج--وم--ا ف--ي أإف-ري-ل ع-ل-ى إل-ع-اصص-م-ة
طرإبلسش.

بينما تتعا ¤إ’صسوإت إلدإعية لوقف إلتصسعيد

اÙتجون ‘ هونغ كونغ يواصسلون عرقلة
اÓŸحة ا÷وية ‘ اŸطار
أإعرب إلرئيسس إلصسحرإوي,
إب- -رإه- -ي -م غ -ا‹ ‘ ,رسس -ال -ة إ¤
 ·ÓإŸت- -ح- -دة
’م Úإل - -ع - -ام ل - -أ
إ أ
أإنطونيو غوتÒيسس ,عن «قلقه
إلشس- -دي- -د» إث- -ر إق -دإم سس -ل -ط -ات
إ’ح -ت Ó-ل إŸغ-رب-ي-ة ع-ل-ى ج-لب
’م- -ن
›م - -وع- -ة م- -ن ع- -مÓ- -ء إ أ
وإıابرإت إŸغربية وإسسكانهم ‘
م- -وق -ع ق -رب «إل -ط -ري -ق إŸع -ب -د»
إل -ذي أإق -ام-ه إŸغ-رب بشس-ك-ل غÒ
ق-ان-و Êع ÈإŸن-ط-ق-ة إل-ع-ازلة ‘
م- -ن- -ط- -ق- -ة إل -ك -رك -ارإت ج -ن -وب
إلصسحرإء إلغربية.
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أإك -د إل-رئ-يسش إلصص-ح-رإوي ف-ي
رسص - -ال - -ت- -ه أإن وج- -ود ع- -مÓ- -ء
م-غ-ارب-ة ف-ي إل-م-ن-ط-قة إلعازلة
ي-ع-د «إن-ت-ه-اك-ا خ-ط-يرإ» لوقف
إط Ó- -ق إل- -ن- -ار وإ’ت- -ف- -اق- -ي- -ة
إلعسصكرية رقم  ,1وهو أإيضصا
ع- -م- -ل إسص -ت -ف -زإزي وم -زع -زع
لÓسصتقرإر من شصأانه أإن «يؤوجج
إل-وضص-ع إل-م-ت-وت-ر أإصص Ó-وي-زيد
من
تهديد إأ’من في إلمنطقة»,
كما قامت إلسصلطات إلمغربية
م- -ؤوخ- -رإ ب- -ب- -ن- -اء ك- -وخ إ’ي- -وإء
م -ج -م -وع -ة إل -م-ذك-ورة ,وه-ي
على وشصك تشصييد مبانٍ غير
قانونية إضصافية في إلمنطقة.
دع -ا إلسص -ي -د إب -رإه -ي -م غ -ال -ي
م -ج -لسش إأ’م -ن إل -دول-ي ,إل-ى
«إل -تصص -رف ب -ح -زم» ف -ي وج -ه
م -ح -اول -ة إل -م -غ -رب إل-ج-دي-دة
ت- -غ -ي -ي -ر إل -وضص -ع إل -ق -ائ -م ف -ي
إلمنطقة إلعازلة ,مؤوكدإ أإنه
إذإ ل -م ي -ت -م ك -ب -ح ج -م-اح ه-ذه
إأ’ع -م -ال إل -م -غ -رب -ي -ة ف -إان -ه -ا
سص -ت -ه -دد إلسص Ó-م وإأ’م -ن ف -ي
إإ’قليم وتقوضش عملية إأ’مم
إلمتحدة للسصÓم إلهشصة أإسصاسصا

في إلصصحرإء إلغربية.

دعوة «إŸينورسسو» Ÿرإقبة
إلوضسع
أإدإن إل - -رئ- -يسش غ- -ال- -ي بشص- -دة
إن -ت -ه -اك إل -م -غ -رب إل -خ -ط-ي-ر
ل -وق -ف إط Ó-ق إل -ن -ار ,دإع-ي-ا
مجلسش إأ’من إلى ضصمان قيام
إلمغرب وعلى إلفور بإازإلة كل
عمÓئه من إلمنطقة إلعازلة
وت -ف -ك -يك أإي م -نشص -آات ل-ه ف-ي
إلمنطقة .كما دعا بعثة إأ’مم
إل- -م -ت -ح -دة ل Ó-سص -ت -ف -ت -اء ف -ي
إلصصحرإء إلغربية (إلمينورسصو)
إل- -ى م- -رإق- -ب- -ة إل -وضص -ع ع -ل -ى
إأ’رضش ع- - -ن ك- - -ثب لضص - -م - -ان
إم - -ت - -ث - -ال إل - -م - -غ - -رب إل- -ت- -ام
’ل- -ت- -زإم- -ات- -ه ب -م -وجب وق -ف
إطÓ- -ق إل- -ن- -ار وإ’ت -ف -اق -ي -ات
إلعسصكرية ذإت إلصصلة.
وعليه فإان إأ’حدإث إأ’خيرة
في إلمنطقة إلعازلة تؤوكد من
جديد -يضصيف إلسصيد غالي-
« إل- -ح- -اج- -ة إل- -ى وج -ود دإئ -م
ل-ل-م-رإق-ب-ي-ن إلعسصكريين للبعثة
ف-ي إل-م-ن-ط-ق-ة لضص-م-ان إل-تقيد
إلصص -ارم ب -وق -ف إط Ó-ق إل -ن-ار
وإ’تفاقيات ذإت إلصصلة».
إن إلسصلطات إلمغربية تسصعى
بوضصوح إ’قامة وجود دإئم في
إل-م-ن-ط-ق-ة إل-ع-ازلة في إنتهاك
لوقف إطÓق إلنار وإ’تفاقية
إل-عسص-ك-ري-ة رقم  ,1وإن ه - -ذه
إلخطوة إأ’خيرة تبين أإيضصاً أإن
إلمغرب ’ يزإل عازما على
توسصيع إحتÓله غير إلشصرعي
إل- -ى إل- -ج- -زء إل- -م- -ت -ب -ق -ي م -ن

إلصصحرإء إلغربية بما في ذلك
م- -دي -ن -ة ل -ك -وي -رة ف -ي أإقصص -ى
إلجنوب ,مشصددإ على أإنه لم
ي-ك-ن م-ن ق-ب-ي-ل إل-مصص-ادف-ة أإن
إخ- -ت- -رإق إل -م -غ -رب إل -ج -دي -د
للمنطقة إلعازلة قد حدث بعد
 40سصنة بالضصبط من إحتÓل
إلمغرب غير إلشصرعي للجزء
إلجنوبي من إلصصحرإء إلغربية
إل -ذي ت -خ-لت ع-ن-ه م-وري-ت-ان-ي-ا
عقب إتفاق إلسصÓم مع جبهة
إلبوليسصاريو في أإوت .1979

إلبوليسساريو ملتزمة
با’تفاقيات إلعسسكرية
إذ ج-دد إ’م-ي-ن إل-ع-ام ل-ج-ب-ه-ة
إل-ب-ول-يسص-اري-و أإن إل-ج-ب-هة تظل
م- -ت- -ق- -ي- -دة «ت- -ق- -ي- -دإ ك -ام »Ó-
ب -ال -ت -زإم -ات -ن -ا ب -م-وجب وق-ف
إطÓ- -ق إل- -ن- -ار وإ’ت -ف -اق -ي -ات
إلعسصكرية ذإت إلصصلة ،كما إن
إل- -ج -ب -ه -ة ت -ح -ت -ف -ظ ب -ح -ق -ن -ا
إلمشصروع في إلرد على جميع
إأ’ع -م -ال إ’سص -ت -ف-زإزي-ة إل-ت-ي
ت- -ق- -وم ب- -ه- -ا دول- -ة إ’ح- -ت Ó-ل
إل -م -غ -رب -ي -ة إل -ت-ي ت-ه-دف إل-ى
زعزعة إسصتقرإر في إلمنطقة
إلعازلة أإو أإي منطقة أإخرى
من إإ’قليم.
إرج -ع إل -رئ -يسش سص -بب إل -ت-وت-ر
إل - -م - -ت - -زإي- -د ف- -ي م- -ن- -ط- -ق- -ة
إل -ك -رك -ارإت إل -ى وج -ود ث-غ-رة
غ -ي -ر ق -ان -ون -ي -ة إل -ت-ي أإق-ام-ه-ا
إلمغرب عبر إلمنطقة إلعازلة
وإل-ت-ي ت-م-ث-ل إن-ت-ه-اك-ا مسصتمرإ
ل -وق -ف إط Ó-ق إل -ن -ار ب -حسصب

إ’ت-ف-اق-ي-ة إل-عسص-ك-رية رقم ,1
موضصحا أإنه «’ إتفاقية وقف
إط Ó-ق إل -ن -ار ل -ع-ام  1991و’
إ’ت -ف -اق -ي-ة إل-عسص-ك-ري-ة رق-م 1
لعام  1997شصملت أإي أإحكام
تجيز إنشصاء ثغرإت أإو نقاط
عبور للنقل وإلحركة إلتجارية
أإو أإي أإنشصطة أإخرى على طول
إلجدإر إلعسصكري إلمغربي».
في أإعقاب إأ’زمة إلتي سصببتها
م-ح-اول-ة إل-م-غ-رب إل-قيام ببناء
ط -ري-ق م-ع-ب-د ع-ب-ر إل-م-ن-ط-ق-ة
إلعازلة في أإوت  ,2016أإقر
ق - -رإر م - -ج - -لسش إأ’م- -ن 2351
(« )2017ب -أان إأ’زم -ة إأ’خ -ي-رة
ف -ي إل -م -ن -ط -ق -ة إل -ع -ازل -ة ف-ي
إل- -ك- -رك- -ارإت ت- -ث- -ي- -ر مسص -ائ -ل
أإسص-اسص-ي-ة ت-ت-ع-لق بوقف إطÓق
إلنار وإ’تفاقيات ذإت إلصصلة»
وشص -ج -ع «إأ’م -ي -ن إل -ع -ام ع-ل-ى
ب -حث إلسص-ب-ل إل-ت-ي ي-م-ك-ن م-ن
خ Ó-ل -ه -ا ح-ل ه-ذه إل-مسص-ائ-ل»
(إل -ف-ق-رة إل-ث-ال-ث-ة م-ن م-ن-ط-وق
إلقرإر).
خ- -لصش إل -رئ -يسش إلصص -ح -رإوي
رسص -ال -ت -ه ب -ال -ق -ول «إن إل-ت-وت-ر
إلمتكرر في إلمنطقة إلعازلة
ك - -م - -ا ت - -ث - -بت ذلك إأ’ح- -دإث
إأ’خيرة ,هو تذكير بأان هذه
إل -مسص -ائ -ل إأ’سص -اسص-ي-ة ’ ت-زإل
دون ح- -ل ,وط- -ال- -م -ا ل -م ت -ت -م
م-ع-ال-ج-ة إلسص-بب إل-ك-ام-ن ورإء
إلتوتر (أإي وجود إلثغرة غير
إل -ق -ان -ون -ي -ة ع -ب -ر إل -م -ن -ط-ق-ة
إل- -ع- -ازل- -ة) ف- -إان إل- -وضص- -ع ف -ي
إلمنطقة سصيبقى غير مسصتقر
وسصيظل يشصكل تهديدإ للسصلم
وإأ’من إلدوليين».

شس-ه-د م-ط-ار ه-ون-غ ك-ون-غ ،إمسس إل-ثÓ-ث-اء،
ي-وم-ا ث-ان-ي-ا م-ن إل-ف-وضس-ى م-ع ت-ع-ل-يق أإو إلغاء
مئات إلرحÓت بسسبب Œمع إÙتج Úفيما
ح-ذرت-ه-م رئ-يسس-ة إلسس-ل-ط-ة إل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة من
م -غ -ب-ة سس-ل-وك «ط-ري-ق إلÓ-ع-ودة» .وج-اءت
إل -ت-ظ-اه-رة إ÷دي-دة ب-ع-د أإن وج-هت إلصسÚ
إشس- -ارإت م- -ت- -زإي- -دة بشس- -أان وج- -وب إن- -ت- -ه -اء
إ’ضسطرإبات إŸسستمرة منذ عشسرة أإسسابيع.

تشص-ه-د إل-مسص-ت-ع-م-رة إل-ب-ري-ط-ان-ية إلسصابقة
أإسص -وأإ أإزم -ة سص -ي -اسص-ي-ة م-ن-ذ إع-ادت-ه-ا إل-ى
إلصصين عام  .1997وقد بدإأت في مطلع
جوإن بتظاهرإت رإفضصة لمشصروع قانون
ي -ت -ي -ح تسص -ل-ي-م م-ط-ل-وب-ي-ن إل-ى إلصص-ي-ن ث-م
ت-ح-ولت إل-ى إح-ت-ج-اج-ات م-ط-البة بمزيد
م-ن إل-ح-ري-ات وم-ن-ددة ب-ت-دخ-ل ب-ك-ين في
إلشصؤوون إلدإخلية.
في إليوم إلخامسش من تعبئة غير مسصبوقة
ف-ي إل-م-ط-ار ،ق-ام إل-م-ح-ت-ج-ون باعترإضش
طريق مسصافرين في ممرإت تؤودي إلى
ق -اع -ات إل -م -ط -ار ،وه -و وإح -د م -ن أإك-ث-ر
إلمطارإت إزدحاماً في إلعالم.
ُع ّ-ل -قت ب -ع-د ظ-ه-ر ،أإمسش إل-ثÓ-ث-اء ،ك-اف-ة
إج - -رإءإت تسص - -ج - -ي - -ل رك- -اب إل- -رحÓ- -ت
إلمغادرة بعد أإن وضصع آإ’ف إلمحتجين
م- - -رت- - -دي - -ن إل - -ل - -ون إأ’سص - -ود ،ح - -وإج - -ز
مسصتخدمين عربات إأ’متعة لمنع إلركاب
إل-مسص-اف-ري-ن م-ن ع-ب-ور ب-وإب-ات إل-ت-ف-تيشش
إأ’م -ن -ي .وإإ’ث -ن -ي -ن إج -ت -اح حشص -د ق -الت
إلشص - -رط- -ة إن ع- -دده ب- -ل- -غ خ- -مسص- -ة آإ’ف
شصخصش ،مبنى إلمطار.

–ذير من طريق إلÓعودة
وصص -ب -اح إمسش إل -ث Ó-ث -اء ،ع -ق-دت رئ-يسص-ة
إلسصلطة إلتنفيذية في هونغ كونغ كاري
’م م -ؤوت -م -رإً صص -ح -اف -يً-ا حّ-ذرت ف-ي-ه م-ن
عوإقب خطيرة في حال لم يوضصع حّد
لتصصاعد إلعنف.
وقالت ’م إن «إلعنف ،سصوإء كان إأ’مر

إسستهدفا قاعدة عسسكرية وقرية شسمال نيجÒيا

مقتل ثمانية بينهم ثÓثة عسسكري ‘ Úهجوم ÚمنفصسلÚ
ق-ت-ل ث-م-ان-ي-ة ن-ي-جÒي Úب-ي-ن-ه-م ثÓ-ث-ة عسس-كري‘ Ú
هجوم Úمنفصسل Úإسستهدفا قاعدة عسسكرية وقرية ‘
’ضس-ح-ى
شس -م -ال شس -رق إل -ب Ó-د خ Ó-ل إح -ت -ف -ا’ت ع -ي -د إ أ
إŸبارك.

قالت مصصادر عسصكرية نيجيرية ،إن ثÓثة عسصكريين
نيجيريين وثÓثة مدنيين قتلوإ في هجوم لتنظيم ما
ي- -ع- -رف بـ «دإعشش ف- -ي غ -رب إف -ري -ق -ي -ا» إ’ره -اب -ي
إسصتهدف قاعدة عسصكرية في جوبيو إلوإقعة على بعد
 80كلم من مدينة مايدوجوري عاصصمة إلو’ية إلتي
تحمل إ’سصم نفسصه .هاجم إ’رهابيون ،إلذين كانوإ
ع -ل -ى م -ت-ن  8شص-اح-ن-ات م-ج-ه-زة ب-رشص-اشص-ات ث-ق-يلة
إلقاعدة ,وخاضصوإ إشصتباكا مع إلعسصكر إسصتمر نحو
سصاعتين.
أإضصاف إلمصصدر أإن إلدمويين أإجبروإ على إ’نسصحاب،
وقتل  11منهم وتمت مصصادرة  3سصيارإت تابعة لهم.

أإما إلقتيÓن إآ’خرإن ،فقد سصقطا عندما هاجم
إرهابيون من جماعة بوكو حرإم إلتي تنشصط في
شصمال شصرق نيجيريا قرية نجووم إلوإقعة على بعد 14
كلم شصمال مايدوجوري.
ق -الت وسص -ائ -ل إع Ó-م إن إ’ره -اب -ي -ي -ن ح -اول -وإ ب -ع-د
م -ه -اج-م-ة إل-ق-ري-ة إلسص-ي-ط-رة ع-ل-ى ق-اع-دة عسص-ك-ري-ة
قريبة ،لكن إلقوإت إلنيجيرية صصدتهم بعد معركة
دإمت سصاعة.
يذكر أإن إلعنف وإ’رهاب في شصمال نيجيريا أإسصفر
منذ عام  2009عن سصقوط أإكثر من  27أإلف قتيل
ونزوح نحو  1.8مليون شصخصش ,وإمتد إلى إلتشصاد
وإلكاميرون وإلنيجر ,إلبلدإن إلمجاورة إلوإقعة على
ضصفاف بحيرة تشصاد.

إسصتخدإم إلعنف أإم إلتغاضصي عنه ،سصيدفع
هونغ كونغ على طريق إلÓعودة ،وسصيغرق
مجتمع هونغ كونغ في وضصع مقلق وخطير
للغاية» .إأضصاف «إلوضصع في هونغ كونغ
في إأ’سصبوع إلفائت جعلني قلقة جدإً من
إأن-ن-ا وصص-ل-ن-ا إل-ى ه-ذإ إل-وضص-ع إل-خ-ط-ي-ر».
ووإجهت ’م أإسصئلة قوية طرحها عليها
مرإسصلون محلّيون و دعت إلى إلهدوء.
وتابعت «خذوإ دقيقة للتفكير ،إنظروإ إلى
مدينتنا ،منزلنا ،هل فع ًÓتريدون رؤويتها
ُت -دف -ع ن -ح -و إل -ه -اوي -ة؟» .ل -ك ّ-ن-ه-ا رفضصت
جين.
مجددإً تقديم أإي تنازل للمحت ّ

متشسددون يدفعون هونغ
كونغ إ ¤إلهاوية
إنطلقت إلحركة إ’حتجاجية أإسصاسصاً من
رفضش مشص- -روع ق- -ان- -ون م- -ث- -ي- -ر ل- -ل -ج -دل
ل-ل-ح-ك-وم-ة يسص-م-ح ب-ت-رح-ي-ل مطلوبين إلى
إلصص -ي -ن ،ل-ك-ن-ه-ا سص-رع-ان م-ا إتسص-ع ن-ط-اق
مطالبها .
ن- -ددت إلسص- -ل- -ط- -ات إلصص- -ي -ن -ي -ة إ’ث -ن -ي -ن
بالمتظاهرين إلعنيفين إلذين أإلقوإ قنابل
حارقة على عناصصر إلشصرطة ،وإعتبرت
بأان في ذلك مؤوشصرإت على «إرهاب».
وح ّ-ذرت وك -ال -ة إن -ب -اء إلصص -ي -ن إل-ج-دي-دة
إلرسصمية إمسش إلثÓثاء من أإن «متشصددين
ع -ن -ي -ف -ي -ن» ي -دف -ع -ون ب -ه-ون-غ ك-ون-غ ن-ح-و
«إلهاوية».
هذإ وإأعربت مفوضصة حقوق إإ’نسصان في
إأ’مم إلمتحدة إمسش إلثÓثاء عن إلقلق
إزإء إسصتخدإم إلقوة ضصد محتجين ودعت
إل -ى «ت -ح -ق -ي -ق ح -ي -ادي» .ودع -ا مسص -ؤوول
إأم-ري-ك-ي ب-ارز إ’ث-ن-ي-ن «ج-ميع إأ’طرإف»
إلى تجنب إلعنف ،و من جهتها طلبت
إأ’م -م إل -م -ت -ح -دة سص -ل -ط-ات ه-ون-غ ك-ون-غ
بضص - -ب - -ط إل - -ن - -فسش ف - -ي إل- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع
إ’حتجاجات إلشصعبية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حا لرئاسسيات تؤنسس
رفضس ملفات  66مÎشس ً

–ذير من«عسسكرة » منطقة اÿليج

بريطانيا تنفي عزمها ا’فراج عن الناقلة ا’يرانية

ن -فت أامسس مصس -ادر ل -دى سس -ل-ط-ات مضس-ي-ق
ليرانية
لعÓمية ا إ
ج-ب-ل ط-ارق ال-ت-ق-ارير ا إ
لف- -راج ع -ن ن -اق -ل -ة ال -ن -ف -ط
ع- -ن ع- -زم- -ه- -ا ا إ
ليرا« Êغريسس  »1مسساء أامسس الثÓثاء.
ا إ

نفي السسلطات من مضسيق جبل طارق جاء
ردا ع -ل -ى ت -ق -ري -ر أاوردت -ه وسس -ائ-ل إاعÓ-م
إاي -ران -ي-ة ع-ن ع-زم سس-ل-ط-ات ج-ب-ل ط-ارق،
اإ’فراج عن الناقلة المحتجزة .
في وقت سسابق من نهار أامسس رجحت
م -ن -ظ -م -ة ال -م -وان -ئ وال-مÓ-ح-ة ال-ب-ح-ري-ة
اإ’يرانية ،أان تفرج بريطانيا عن الناقلة
«غريسس  »1في القريب العاجل.
أاشسارت المنظمة إالى أان بريطانيا أابدت
رغ -ب -ت -ه -ا ب -ح -ل مشس -ك -ل -ة ن -اق -ل -ة ال-ن-ف-ط
اإ’ي-ران-ي-ة ،وت-م ت-ب-ادل ال-وث-ائ-ق ال-م-طلوبة
أ’جل ذلك .وعقب تصسريحات المنظمة،
قال المتحدث باسسم حكومة جبل طارق:
إان بÓده تسسعى إالى تخفيضس التصسعيد مع
إاي-ران إاث-ر ال-ت-وت-ر ال-ن-اج-م ع-ن ا’ح-ت-ج-از
القانوني للناقلة «غريسس  .»1لكنه نفى
ال-ت-ق-اري-ر اإ’ي-ران-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-حدث عن أان
ال-ن-اق-ل-ة سس-ت-غ-ادر ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة
الثÓثاء.
أاحدث توقيف بريطانيا الناقلة اإ’يرانية
ف- -ي ج- -ب- -ل ط- -ارق أازم- -ة ن- -اقÓ- -ت ب- -ي- -ن
الطرفين ،لتهدد إايران بعد ذلك باحتجاز
ناقلة بريطانية ما لم تفرج عن ناقلتها،
ونفذت تهديداتها في التاسسع عشسر من
الشس- -ه- -ر ال- -م- -اضس- -ي ب- -ت -وق -ي -ف ال -ن -اق -ل -ة
ال -ب-ري-ط-ان-ي-ة «سس-ت-ي-ن-ا إام-ب-ي-روا» ف-ي م-ي-اه
مضسيق هرمز ،إا’ أان السسلطات اإ’يرانية
عزت هذه الخطوة إالى انتهاك الناقلة
قوانين المÓحة البحرية العالمية.
خ Ó-ل ال -ف -ت -رة اأ’خ -ي -رة ،أاب -دت ط -ه-ران
اسستعدادها لمبادلة الناقÓت ،لكن لندن
رفضست ذلك ،داع - -ي - -ة إال- -ى اإ’ف- -راج ع- -ن
ن-اق-ل-ت-ه-ا ال-م-ح-تجزة سسريعًا ،لكن اإ’فراج
عن الناقلة اإ’يرانية ،كما تتوقع السسلطات
اإ’يرانية ،سسيكون «قريباً جداً» ومن شسأان
ذلك أان ي- -ع- -ق- -ب- -ه اإ’ف- -راج ع -ن ال -ن -اق -ل -ة
البريطانية من قبل إايران.

مدمرة بريطانية تبحر للخليج

أابحرت مدمرة بريطانية صسوب الخليج
لÓ-نضس-م-ام إال-ى م-ه-م-ة ت-ق-وده-ا ال-و’ي-ات
ال -م -ت-ح-دة ب-ه-دف ح-م-اي-ة سس-ف-ن الشس-ح-ن
ال -ت -ج -اري-ة ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة وسس-ط ت-واصس-ل
ال -ت -وت -ر السس -ي -اسس-ي م-تصس-اع-د ب-ي-ن إاي-ران
والغرب.
قال ندي براون قائد السسفينة البريطانية
(كينت) ,إانه «’ يزال تركيزنا الشسديد في
الخليج هو نزع فتيل التوتر الحالي ..لكننا
ملتزمون بالحفاظ على حرية المÓحة

وتأامين الشسحن الدولي وهو ما تهدف إاليه
عمليات اإ’نتشسار هذه».
أاُعلن عن ا’نتشسار للمرة اأ’ولى الشسهر
ال-م-اضس-ي وسس-يشس-م-ل ت-ول-ي السس-ف-ي-ن-ة ك-نت
مهام سسفينة بريطانية أاخرى تعمل بالفعل
في الخليج هي السسفينة دنكان.
أاوضسح مصسدر أامني بريطاني إان المهمة
الجديدة سستركز على حماية أامن المÓحة
وأان بريطانيا لن تنضسم إالى العقوبات التي
تفرضسها الو’يات المتحدة على إايران.

–ذير من«عسسكرة»منطقة اÿليج

من ناحية ثانية  ،قال وزير الخارجية
اإ’يراني محمد جواد ظريف ،إان مبيعات
اأ’سس -ل -ح -ة اأ’م -ري -ك -ي-ة إال-ى ب-عضس ب-ل-دان
ال -م -ن -ط -ق -ة ح-ولت م-ن-ط-ق-ة ال-خ-ل-ي-ج إال-ى
«برميل بارود جاهز لÓنفجار» .وأاشسار
ظريف إالى إان «قيمة اأ’سسلحة اأ’مريكية
(ال -ت -ي ت -م ب -ي -ع -ه -ا) إال-ى ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ع-ام
الماضسي تبلغ  50مليار دو’ر أامريكي».
ت -اب -ع ظ -ري -ف «إاذا ك -ن -ت -م ت-ت-ح-دث-ون ع-ن
ال -ت -ه-دي-دات ال-واردة م-ن ال-م-ن-ط-ق-ة ،ف-إان
ال-ت-ه-دي-دات ت-أات-ي م-ن ال-و’ي-ات ال-متحدة
وح -ل -ف -ائ -ه -ا ال -ل -ذي-ن ُي-غ-رق-ون ال-م-ن-ط-ق-ة
ب -اأ’سس -ل-ح-ة ،م-م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ب-رم-ي-ل ب-ارود
ندد ظريف أايضسا
جاهزا لÓنفجار».
بالخطوة اأ’مريكية الرامية إالى تشسكيل
تحالف عسسكري بحري بهدف ما تسسميه
واشسنطن «تعزيز اأ’من في المنطقة».
اسستطرد ظريف «وجود المزيد من السسفن
الحربية في المنطقة سسيسسفر فقط عن
المزيد من انعدام اأ’من».
تجدر اإ’شسارة إالى أان الو’يات المتحدة
وح -ل -ف -اءه-ا أاع-رب-وا ع-ن ال-ق-ل-ق بشس-أان م-ا

يعتبرونه تنامي نفوذ إايران في المنطقة،
وأارسس -لت واشس -ن -ط -ن ح -دي -ث-ا ال-م-زي-د م-ن
القوات والسسفن الحربية والقاذفات إالى
ال -م -ن -ط -ق -ة ،ودعت إال -ى إاق -ام -ة ت -ح-ال-ف
عسسكري بحري.
أاعربت إايران عن معارضستها اإ’جراءات
اأ’م- -ري- -ك -ي -ة وشس -ددت ع -ل -ى أان ال -وج -ود
ال-عسس-ك-ري اأ’ج-ن-ب-ي سس-ي-ؤودي إال-ى زعزعة
أامن المنطقة ،وحثت على التعاون بين
ب -ل -دان ال -م -ن -ط -ق -ة ل -ح -م-اي-ة أام-ن ال-ن-ق-ل
البحري.

مدمرة بريطانية تبحر للخليج

أابحرت مدمرة بريطانية صسوب الخليج
لÓ-نضس-م-ام إال-ى م-ه-م-ة ت-ق-وده-ا ال-و’ي-ات
ال -م -ت-ح-دة ب-ه-دف ح-م-اي-ة سس-ف-ن الشس-ح-ن
ال -ت -ج -اري-ة ف-ي ال-م-ن-ط-ق-ة وسس-ط ت-واصس-ل
ال -ت -وت -ر السس -ي -اسس-ي م-تصس-اع-د ب-ي-ن إاي-ران
والغرب .وقال ندي براون قائد السسفينة
البريطانية (كينت) ,إانه «’ يزال تركيزنا
الشسديد في الخليج هو نزع فتيل التوتر
الحالي ..لكننا ملتزمون بالحفاظ على
ح-ري-ة ال-مÓ-ح-ة وت-أام-ي-ن الشس-ح-ن ال-دولي
وه -و م -ا ت -ه-دف إال-ي-ه ع-م-ل-ي-ات اإ’ن-تشس-ار
هذه».
أاُعلن عن ا’نتشسار للمرة اأ’ولى الشسهر
ال-م-اضس-ي وسس-يشس-م-ل ت-ول-ي السس-ف-ي-ن-ة ك-نت
مهام سسفينة بريطانية أاخرى تعمل بالفعل
في الخليج هي السسفينة دنكان.
أاوضسح مصسدر أامني بريطاني إان المهمة
الجديدة سستركز على حماية أامن المÓحة
وأان بريطانيا لن تنضسم إالى العقوبات التي
تفرضسها الو’يات المتحدة على إايران.
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اإ’عÓن عن القائمة اأ’ولية اŸعنية
با’سشتحقاق ا’نتخابي اليوم
تسس- -اب- -ق ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
المسستقلة لÓنتخابات في
تونسس ،الزمن لحسسم ملف
ال-م-رشس-ح-ي-ن لÓ-ن-ت-خ-ابات
ال -رئ -اسس -ي -ة ال -م -ق -ررة ف-ي
م-ن-تصس-ف سس-بتمبر المقبل،
وسس- -ط ت- -وق- -ع -ات ب -رفضس
أاكثر من ثلثي المترشسحين.
في هذا الصسدد ،أاكد عضسو
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا ال-مسس-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات محمد التليلي
المنصسري ،أانه سسيتم البت
خÓ- -ل اج- -ت- -م- -اع م- -ك- -تب
الهيئة في الملفات الجدية
ال -م-ت-رشس-ح-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسسية .وقال المنصسري
في تصسريح صسحفي إانه «’
ي- -م- -ك- -ن ال- -ت- -ك -ه -ن ب -ع -دد
ال -م -ق -ب -ول -ي -ن ف-ي السس-ب-اق
ال -رئ -اسس-ي إا’ ب-ع-د دراسس-ة
ال -م -ل-ف-ات « ،م - -ب- -يً- -ن- -ا أان
«اإ’عÓ- -ن ال- -رسس- -م -ي ع -ن
ال-ق-ائ-م-ة اأ’ول-ي-ة ال-م-ع-ن-ي-ة
ب- - -ه- - -ذا ا’سس- - -ت- - -ح- - -ق - -اق
ا’ن-ت-خ-اب-ي سس-ي-ك-ون ال-ي-وم
اأ’رب- -ع- -اء ،ع- -ل- -ى أان ي- -ت -م
اإ’ع Ó- -ن ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ع- -ن

أاسسماء المترشسحين يوم 31
أاوت الجاري ،لتنطلق بعد
ذلك الحملة ا’نتخابية في
 2سسبتمبر المقبل».
ب -دوره ،اأك-د عضس-و ال-ه-ي-ئ-ة
ال - -ع - -ل - -ي - -ا ال - -مسس - -ت- -ق- -ل- -ة
لÓ- - -ن- - -ت - -خ - -اب - -ات أان - -يسس
ال - - -ج - - -رب- - -وع- - -ي ،أان «66
م- -رشسً- -ح- -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
ال- -رئ- -اسس- -ي- -ة م -ن ب -ي -ن 97
غ -ادروا السس-ب-اق ال-رئ-اسس-ي
لعدم حصسولهم على العدد
ال -ك -اف -ي م -ن ال-ت-زك-ي-ات».
وسسيفتح باب النزاعات في
ال- -ق- -رارات ال- -م- -ت- -ع- -ل- -ق- -ة
بالترشسحات من  15إالى 31
اأوت الجاري ،ما يعني اأن
اح - -ت - -م- -ال اإع- -ادة ق- -ب- -ول
ملفات بعضس المترشسحين
ال-م-رف-وضس-ي-ن اأولً-ي-ا ي-ب-ق-ى
ق-ائً-م-ا ،غ-ي-ر اأن ال-ت-وقعات
المبدئية تفيد بأان أاكثر من
ث-ل-ث-ي ال-م-ت-رشس-ح-ي-ن سس-يتم
رفضس ط -ل -ب -ات-ه-م ،وسس-ي-ت-م
اإ’عÓن النهائي عن قائمة
المترشسحين المقبولين يوم
اإغÓق باب النزاعات ،اأي
 31أاوت الجاري.

ت- -واج- -ه ال- -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا
ال -مسس -ت -ق -ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
تحدًيا كبيًرا ،وتعمل تحت
ضسغط الوقت حتى تتمكن
م -ن اح -ت-رام اآ’ج-ال ال-ت-ي
ضس - -ب - -ط- -ت- -ه- -ا ال- -رزن- -ام- -ة
ا’نتخابية المصسادق عليها
م - -ن م - -ج - -لسس ال - -ه - -ي- -ئ- -ة
ال -م -ج -ت -م -ع ع -قب رح -ي -ل
ال -رئ -يسس السس-اب-ق ال-ب-اج-ي
ق- -ائ -د السس -بسس -ي ،م -ا ك -ان
يسستدعي إاجراء انتخابات
رئ -اسس -ي -ة سس-اب-ق-ة أ’وان-ه-ا،
وف - -ق م - -ا ي - -نصس ع - -ل - -ي - -ه
الدسستور التونسسي.
اعتبر مراقبون أان الهيئة
ت-ق-وم ب-ع-م-ل-ه-ا ف-ي اآ’جال
ال-مضس-ب-وط-ة ووفً-ق-ا لما تم
تسسطيره مسسبًقا ،مؤوكدين
اأن ع- - - - -ل- - - - -ى اأ’ط- - - - -راف
السس-ي-اسس-ي-ة أان ت-ح-ت-رم ف-ي
ال -م -ق-اب-ل ق-رارات ال-ه-ي-ئ-ة
وأا’ ت- -ط- -ي -ل ف -ي م -راح -ل
التقاضسي بما قد يؤوثر على
السس -ي -ر ال -ع-ادي ل-ل-رزن-ام-ة
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ،وي-ؤوث-ر ع-ل-ى
المناخ العام لÓنتخابات.

ّÁهد الطريق ◊كؤمة مدنية

’عÓن
السشودان يسشتعد للتوقيع على ا إ
الدسشتوري السشبت القادم
أاعلنت وزارة الخارجية المصسرية أاّن ممثلي أابرز
ال-ح-رك-ات ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ف-ي السس-ودان اخ-ت-ت-موا
اجتماعًا اسستضسافته مصسر ،وذلك قبيل أايام من
ال -ت -وق-ي-ع ال-رسس-م-ي ع-ل-ى ات-ف-اق ي-مّ-ه-د ال-ط-ري-ق
ل -تشس -ك-ي-ل ح-ك-وم-ة م-دن-ي-ة ف-ي ال-خ-رط-وم.ق-الت
الوزارة في بيان إاّن « مصسر اسستضسافت على مدى
ال-ي-وم-ي-ن ال-م-اضس-ي-ي-ن اج-ت-م-اعً-ا ه-امً-ا ب-ي-ن قوى
الحرية والتغيير ،ومن ضسمنها الجبهة الثورية،
ب -غ -رضس ت -ح-ق-ي-ق السسÓ-م ف-ي السس-ودان ك-قضس-ي-ة
رئيسسية تهمّ جميع اأ’شسقاء في السسودان ودعمًا
ل-ل-وث-ي-ق-ة ال-دسس-ت-وري-ة ال-م-قّ-رر التوقيع عليها في
السسابع عشسر من الشسهر الجاري».
وقوى الحرية والتغيير هي رأاسس حربة الحركة
ا’ح -ت -ج -اج -ي -ة ال -ت -ي ق -ادت ال -ت-ظ-اه-رات ضسّ-د
ال -رئ -يسس السس -اب -ق ع-م-ر ال-بشس-ي-ر ال-ذي أاط-اح ب-ه
ال -ج -يشس ف-ي  11أاف -ري-ل ،ف-ي ح-ي-ن أاّن ال-ج-ب-ه-ة
الثورية تضسمّ ثÓث مجموعات سسودانية متمّردة.
أاضساف بيان الخارجية المصسرية أانّ «المشساركين
في ا’جتماع تبادلوا اآ’راء واّتفقوا على عرضس

غالبية الÈيطاني Úتؤؤيد «بريكسست»

م -ا ت ّ-م ال -ت-وصس-ل إال-ي-ه ع-ل-ى ق-ي-ادة ق-وى ال-ح-ري-ة
والتغيير في الخرطوم».
شسّددت الوزارة في بيانها على أاّن «مصسر توؤّكد
مواصسلة اتصسا’تها مع اأ’شسقاء في السسودان،
ودول الجوار للسسودان واإ’قليم من أاجل تحقيق
السس Ó-م وا’سس -ت -ق -رار ه -ن -اك ،ودع-م ال-ح-ك-وم-ة
السسودانية الجديدة في سسعيها لتحقيق تطّلعات
الشسعب السسوداني الشسقيق».
بعد أاشسهر من المفاوضسات بين قادة الحركة
ا’حتجاجية والمجلسس العسسكري الذي يتوّلى
السسلطة منذ اإ’طاحة بالبشسير ،توصّسل الطرفان
في مطلع أاوت الجاري إالى اتفاق على ا’نتقال
إال -ى ال-ح-ك-م ال-م-دن-ي خÓ-ل ثÓ-ث سس-ن-وات .م-ن
ال -م -ق ّ-رر ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى اإ’ع Ó-ن ال -دسس -ت-وري
التاريخي في احتفال السسبت القادم  .يشسهد
السسودان أازمة سسياسسية منذ ديسسمبر حين بدأات
ا’حتجاجات ضسد حكم الرئيسس المخلوع عمر
البشسير ،واسستمرت بعد إاطاحته احتجاجا على
تولي مجلسس عسسكري الحكم.

’وروبي بدون اتفاق
واششنطن مع خروج بريطانيا من ا’–اد ا أ
ت-ع-ت-ق-د غ-ال-ب-ي-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ي-ن أان ع-لى رئيسس
الوزراء بوريسس جونسسون إاخراج بريطانيا من
ا’تحاد اأ’وروبي بكل اأ’حوال  ،حتى لو أادى
ذلك إال -ى ت-ع-ل-ي-ق ال-ب-رل-م-ان ،وف-ق-ا ’سس-ت-طÓ-ع
نشس -رت -ه «دي -ل -ي ت-ل-غ-راف» .وأاظ-ه-ر اسس-ت-طÓ-ع
الرأاي  ،أان  %54من المسستطلعين وافقوا على
مقولة أان «جونسسون يحتاج إالى إانجاز خروج
بريطانيا من ا’تحاد اأ’وروبي (بريكسست) بأاية
وسسيلة ،بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إاذا
ل-زم اأ’م-ر ،ل-م-ن-ع ال-ن-واب م-ن إاي-ق-اف-ه» ،ب-ي-نما
رفضس-ه-ا  %47م- -ن ب -ي -ن  1645مسس-ت-طلع ،بعد
اسس -ت -ب -ع -اد أاول -ئك ال -ذي -ن أاج -اب -وا ب -أان -ه -م «’
يعرفون».
ووعد جونسسون بإاخراج بريطانيا من ا’تحاد
اأ’وروبي في  31أاكتوبر بغضس النظر عما إاذا
كان سسيتوصسل إالى صسفقة خروج مع بروكسسل،
ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن أان ال-ك-ث-ي-ري-ن ف-ي ال-ب-رل-م-ان
ي- -ع- -ارضس- -ون ال- -م- -غ- -ادرة دون ات -ف -اق .يسس -ع -ى
ج- -ونسس- -ون إال- -ى إاب- -رام صس -ف -ق -ة م -ع ا’ت -ح -اد
اأ’وروبي ،لكنه لم يسستبعد تعليق البرلمان لمنع
محاو’ت المشسرعين عرقلة الخروج من دون
اتفاق .ووجد ا’سستطÓع ،أان الدعم لحزب
المحافظين ارتفع بنسسبة  6نقاط مئوية إالى
 ،% 31م -ق -ارن-ة م-ع  % 27ال-ذي-ن ق-ال-وا إان-ه-م
سسيدعمون حزب العمال المعارضس .واسستندت
هذه النتيجة إالى  1783مسستطلع.

ت -ت -ط -اب -ق ه -ذه ال -ن -ت -ائ -ج إال -ى ح -د ك -ب -ي-ر م-ع
اسس -ت -ط Ó-ع -ات ال -رأاي اأ’خ-رى ال-ت-ي أاظ-ه-رت
زي -ادة ف -ي ال -دع -م ل -ل -م -ح-اف-ظ-ي-ن م-ن-ذ ت-ول-ي
ج -ونسس -ون ال-ح-ك-م خ-ل-ف-ا ل-ت-ي-ري-زا م-اي ،ال-ت-ي
اسستقالت رسسميا الشسهر الماضسي بعد فشسلها
ف -ي إان -ج -از خ -روج ب -ري -ط -ان -ي -ا م -ن ا’ت -ح -اد
اأ’وروبي في الموعد المحدد.

واشسنطن تدعم لندن
ف -ي السس -ي -اق ،ق -ال مسس -تشس -ار اأ’م -ن ال -ق-وم-ي
اأ’مريكي جون بولتون  ،أاثناء زيارة إالى لندن
لطمأانة بريطانيا بشسأان الروابط مع الو’يات
ال- -م- -ت -ح -دة ،إان «واشس -ن-ط-ن سس-ت-ؤوي-د ب-ح-م-اسس
خروجا بدون اتفاق من ا’تحاد اأ’وروبي إاذا
كان ذلك هو قرار الحكومة البريطانية».
أابلغ بولتون رئيسس الوزراء البريطاني بوريسس
جونسسون ،أان «الرئيسس دونالد ترامب يريد أان
ي-رى خ-روج-ا ن-اج-ح-ا ل-ب-ري-ط-ان-ي-ا من ا’تحاد
اأ’وروبي في الحادي والثÓثين من أاكتوبر،
وأان واشس -ن-ط-ن مسس-ت-ع-دة ل-ل-ع-م-ل سس-ري-ع-ا ع-ل-ى
إاتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والو’يات
المتحدة» .ق -ال ب -ول -ت -ون ل -لصس -ح -ف -ي -ي -ن ب -ع -د
اجتماعات مع مسسؤوولين بريطانيين «إاذا كان
ذلك ه -و ق -رار ال -ح-ك-وم-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة ف-إان-ن-ا

سسندعمه بحماسس ،وذلك هو ما أاحاول نقله.
نحن معكم  ..نحن معكم».
ب -ي -ن -م -ا تسس -ت-ع-د ب-ري-ط-ان-ي-ا ل-م-غ-ادرة ا’ت-ح-اد
اأ’وروبي ،في أاكبر تحول جيوسسياسسي لها منذ
ال-ح-رب ال-ع-ال-م-ي-ة ال-ث-انية ،يتوقع دبلوماسسيون
كثيرون أان تصسبح لندن معتمدة بشسكل متزايد
على الو’يات المتحدة .يسسعى بولتون ،الذي
زار لندن ليومين من المحادثات ،إالى تحسسين
ال-عÓ-ق-ات ب-ي-ن ال-و’ي-ات ال-م-ت-حدة وبريطانيا
بعد روابط كانت متوترة أاحيانا بين ترامب
ورئيسسة الوزراء البريطانية السسابقة تريزا ماي
التي حل محلها جونسسون.
ق-ال إان مسس-ؤوول-ي-ن ب-ري-ط-ان-ي-ي-ن أاب-ل-غ-وه بشس-كل
واضس-ح أان-ه-م مصس-م-م-ون ع-ل-ى ال-وف-اء ب-ن-ت-ي-ج-ة
ا’سس- -ت -ف -ت -اء ال -ذي أاُج -ري ف -ي  2016لصسالح
مغادرة ا’تحاد اأ’ووربي .وقدم بولتون دعمه
لهذا الموقف.

إاتفاق للتجارة
والرسسالة الجوهرية التي نقلها بولتون ،هي أان
ال -و’ي -ات ال -م -ت-ح-دة سس-تسس-اع-د ف-ي ت-خ-ف-ي-ف
ت- -داع- -ي -ات خ -روج ب -ري -ط -ان -ي -ا م -ن ا’ت -ح -اد
اأ’وروب -ي م -ن خ Ó-ل ات -ف -اق ل -ل-ت-ج-ارة ال-ح-رة
ي -ت -ف -اوضس ع -ل -ي -ه ح -ال -ي -ا ال -م -م -ث-ل ال-ت-ج-اري

اأ’م- -ري- -ك- -ي روب- -رت ’ي- -ت -ه -اي -زر ون -ظ -ي -رت -ه
البريطانية ليز تراسس.
قال بولتون ،إان «بريطانيا والو’يات المتحدة
يمكنهما التوصسل إ’تفاقات على أاسساسس كل
ق- -ط -اع ع -ل -ى ح -دة وأان ت -ت -رك -ا ال -م -زي -د م -ن
المجا’ت الصسعبة في العÓقات التجارية إالى
مرحلة ’حقة».
أاضساف أان «الهدف النهائي هو اتفاقية شساملة
للتجارة» ،لكنه شسدد على أان الخدمات المالية

ق -د ت -ك -ون أاح -د ال -م -ج -ا’ت اأ’ك -ث -ر صس-ع-وب-ة
للوصسول إالى إاتفاق بشسأانها.
يسس- -ع- -ى ت- -رامب ل- -ل- -حصس- -ول ع -ل -ى مسس -اع -دة
ب -ري -ط -ان -ي -ا ف -ي ات -خ -اذ م-وق-ف صس-ارم بشس-أان
هواوي إانطÓقا من مخاوف من أان شسبكتها
إ’تصسا’ت الجيل الخامسس (جي )5تمثل خطرا
ع -ل -ى اأ’م -ن ال -ق -وم -ي .وت-ري-د واشس-ن-ط-ن م-ن
حلفائها ،بما فيهم بريطانيا ،تفادي اسستخدام
معدات من هواوي.
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مهن موسسمية يتدافع نحوها الشسباب

فريد األطرشش صصنع لنفسصه
بصصمة ‡يزة ‘ العزف
على العود

لضصحـ ـى مصصـ ـدرا لكسصب ا Ÿـ ـال السصريـ ـ ـع
ح Úيصصبـ ـ ـح عيد ا أ

لضسحى اŸبارك مصسدر اسسÎزاق وكسسب لقمة العيشش للعديد من الشسباب ،الذين ل يفوتون أاي فرصسة ÷ني بعضش الدنان ،Òخصسوصسا وأان هذه اŸناسسبة تك Ìبها اŸهن
يعت Èعيد ا أ
لرصسفة على وجه اÿصسوصش لعرضش سسلعهم أامام اŸارة.
«اŸناسسباتية» ،والتي تعرف إاقبال كبÒا للمواطن◊ Úاجتهم لها ،حيث باتت هناك منافسسة ب Úالشسباب ،ومن يحتل ا أ
عنابة :هدى بوعطيح
إن -تشش -ار إل-ب-اع-ة أإي-ام إŸوإسش-م ظ-اه-رة تشش-ه-ده-ا
أإغ -لب ج-ه-ات إل-وط-ن ،ع-ل-ى غ-رإر ع-ن-اب-ة ،وإل-ت-ي
أإصش-ب-حت ب-ه-ا ت-ق-ل-ي-دإ سش-ن-وي-ا رإسش-خ-ا ،ف-هي مهن
تزدهر أإيام قبل عيد إألضشحى ويوم إلعيد لتزول
مباششرة بانقضشائه..

شصحذ السصكاك ،Úبيع العلف
والفحم ومسصتلزمات الشصواء
بيع وششحذ إلسشكاك Úظاهرة تنتششر بكÌة قبيل
ح-ل-ول إل-ع-ي-د ،ح-يث ي-ل-ج-أا أإغ-لب إلسش-ك-ان لشش-حذ
سشكاكينهم لتسشهيل مهمة ذبح إألضشحية وسشلخها
وت-ق-ط-ي-ع ◊وم-ه-ا ،ع-ل-ى إع-ت-ب-ار أإن ه-ذه إل-عملية
تتطلب أإدإة حادة ،فيتسشارع بعضس إلششباب لنصشب
إل-ع-ج-ل-ة إ◊دي-دي-ة ،ل-ل-ق-ي-ام ب-هذه إŸهمة بأاسشعار
ت-خ-ت-ل-ف ب-اخ-تÓ-ف ح-ج-م-ه-ا ،ف-ي-م-ا يلجأا آإخرون
لشش -رإء سش -ك -اك Úج -دي -دة ،لسش-ي-م-ا وأإن ب-ائ-ع-وه-ا
يضش -ع -ون أإن -وإع م-ن ﬂت-ل-ف إألح-ج-ام وإألشش-ك-ال
ليصشل سشعرها ما ب 150 Úدج إإ 950 ¤دج.
هناك من يرى ‘ بيع إلت Íوإلعلف Œارة جد
مربحة ،فمن غ ÒإŸعقول إقتناء كبشس إلعيد دون
ششرإء إلعلف وإلت Íأإو ما يعرف بـ»إلقرط» ،ولذلك
يتسشابق عليه إلباعة ،وإلذين ينتششرون بششكل كبÒ
‘ ﬂت- -ل- -ف شش- -وإرع وأإح- -ي- -اء ع- -ن- -اب- -ةﬁ ،ت -لÚ
إألرصشفة ،عارضش Úبضشاعتهم للبيع بـ 100دج.
وإإ ¤جانب هؤولء هناك باعة إلفحم ،وهي Œارة
أإيضشا ناجحة ،حيث تذر أإرباحا على من Áتهنها،
كونها تعرف إإقبال كبÒإ من قبل سشكان بونه،
خاصشة Ÿن يعششق ششوإء إللحم أإو إلكبد ،وهنا
ي -ع -رضش -ه إل -ب -ائ -ع ع-ل-ى إŸارة بـ 250دج ل-ل-ك-يسس
إلوإحد.
شش -ب -اب آإخ -رون ي -ق -وم -ون ب -نصشب ط -اولت -ه-م ‘
إألم- -اك- -ن إل- -ت- -ي ي- -ك Ìب- -ه- -ا إŸارة و‘ إلشش -وإرع
إلرئيسشية لبونة ،حيث تتنوع مبيعاتهم ما ب Úبيع

ع- -ي- -دإن إلشش- -وإء ،إلشش- -وإي- -ة ،إألك- -ي -اسس إÿاصش -ة
ب -ت -خ -زي -ن إل -ل -ح -م ،أإوإ Êب Ó-سش-ت-ي-ك-ي-ة وسش-ك-اكÚ
Ãختلف أإنوإعها ،أإحد إلباعة و‘ حديثه إإلينا
أإكد أإن ﬂتلف إŸهن وإلتي تنتششر قبيل عيد
إألضشحى تذر أإرباحا مقبولة علينا ،قائ Óبأانه
يسشتغل هذه إŸناسشبة لبيع ما يجده مناسشبا ÷ني
إألموإل ،كونه يعا Êإلبطالة ورب أإسشرة لعائلة من
 05أإفرإد.

إاعداد :فؤواد بن طالب

شصباب يسصارعون لغسصل الدوارة
والبوزلوف

من هنا
وهناك
أاسصراب النحل
–اصصر دراجة نارية
ششرفة جعلها تسشتنجد بهم ،مؤوكدة بأانها للمرة
إلثالثة على إلتوإ‹ تلجأا إإليهم Ÿسشاعدتها ‘
تنظيف «إلبوزلوف» ،حيث يقومون Ãهمتهم على
أإكمل وجه.
م -ه -م -ة ك -انت ل -وقت ط -وي -ل ح -ك -رإ ع -ل-ى إŸرأإة
وف -ق-ط ،إإل أإن شش-ب-اب إل-ي-وم أإصش-ب-ح-وإ ي-ت-ح-م-ل-ون
إŸسشؤوولية بدل عنها ،ووجدت ربة إلبيت ‘ ذلك
رإحة لها ،ورأإسس أإضشحية إلعيد جاهز أإمامها دون
أإي عناء ،وما عليها سشوى طبخه وتقدÁه عششية
إلعيد.
وإإن ك - -ان ب - -عضس إلشش - -ب - -اب ي - -فضش - -ل - -ون ف - -ق- -ط
«إلتششوإط» ،فإان آإخرون ل يجدون أإي تعب ‘

فنانون تشسكيليون قدموا من  4وليات أامتعوا الزوار

غسش -ي -ل «إل -دوإرة» أإيضش -ا ،ف -اŸه -م ب-ال-نسش-ب-ة ل-ه-م
مصشدر لÓسشÎزإق وجيوب عامرة ،فأام Úصشاحب
إلـ 25سشنة قال لنا بأانه تعلم عن وإلدته كيفية
تنظيف «إلبوزلوف» وتقطيعه ،إإ ¤جانب غسشيل
إلدوإرة وتقدÁهما جاهزين للزبون ،مششÒإ إإ¤
أإنه ÷أا إإ ¤هذه إŸهنة منذ  3سشنوإت وذلك فقط
لكسشب مال إإضشا‘ وإإعانة وإلدته ،وأإضشاف بأانه ل
ي -ج -د ح -رج -ا ‘ ذلك ع -ل -ى إع -ت-ب-ار أإن-ه-ا م-ه-م-ة
إرتبطت ‘ ›تمعاتنا باŸرأإة ،قائ Óبأانه كان
يع Úوإلدته فيما سشبق ،إإل أإنه إآلن إنتقل بهذه
إŸهمة إإ ¤إلششارع ليصشبح له زبائنه ،على إعتبار
أإنه يجيد ‡ارسشتها.

«لقاء الصصيف» تظاهرة ثقافية ترافق اŸصصطاف Úبشصرشصال

فضساء لكتشساف ما تخّبئه ا÷زائر العميقة من كنوز ثقافية ومواهب

Ãشس-ارك-ة  5ف-ن-ان Úتشس-ك-ي-ل-ي Úقدموا من
ولي - -ات ت - -ي - -ب - -ازة ،ا÷زائ - -ر ،ب- -وم- -رداسش
والبليدة ،تتواصسل باŸكتبة البلدية ﬁمد
ف -ن -ج -ال بشس -رشس -ال ال-ط-ب-ع-ة  19لتظاهرة
«لقاء الصسيف « ،التي عكفت على تنظيمها
سسنويا بلدية شسرشسال بالتنسسيق مع الفرع
ال - -ولئ - -ي ل –Ó- -اد ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -ف- -ن- -ون
ال -تشس -ك -ي -ل -ي-ة« .الشس-عب» زارت ال-ت-ظ-اه-رة
وتنقل ادق التفاصسيل.
شسرشسال :علي ملزي
بحسشب ما علمته «إلششعب» من مسشÒة إŸكتبة
إل -ب-ل-دي-ة بشش-رشش-ال ،إلسش-ي-دة ت-ف-ي-دة سش-ب-ت-ي ،ف-إاّن
إلتظاهرة تسشتقطب منذ إفتتاحها ششهر جويلية
إلزوإر إلذين إسشتمتعوإ بابدإعات أإنامل فنانÚ
إنعششوإ صشيف تيبازة . 2019
إلتظاهرة تتوإصشل إ ¤نهاية ششهر إوت إ÷اي
مرإفقة بذلك ›مل إŸصشطاف Úإلوإفدين إ¤
م -دي -ن -ة شش -رشش-ال Ãع-ي-ة إل-ع-ائÓ-ت إ  ،ب-ح-يث ّ”
عرضس ما يربو عن  30لوحة فنية من طرف 5
فنانÎﬁ Úف Úوموهوب Úسشاهموإ جميعهم ‘
إلتعب Òعن عّدة موإضشيع إجتماعية و ثقافية و
تاريخية تعت ‘ Èوإقع إألمر من تلك إلتي كÌ
عليها إ◊ديث و أإسشالت إلكث Òمن إ◊ ÈخÓل
إلسشنوإت إŸنصشرمة.
و ‘ إلسشياق ذإته قالت تفيدة سشبتي ،أإّن جّل
إŸدإرسس إلفنية حاضشرة بالتظاهرة إلتي لقيت
إسشتحسشان إلزوإر ،كما طرحت عّدة موإضشيع تعنى
ب-اŸرأإة ب-اع-ت-ب-اره-ا رك-ي-زة إÛت-م-ع و إل-ط-ب-ي-ع-ة
ب -اع -ت -ب -اره-ا م-ي-زة خ-اصش-ة ب-بÓ-د إ÷زإئ-ر و ك-ذإ
ب-ب-عضس إل-ط-ب-وع إل-ث-ق-اف-ي-ة إŸن-تشش-رة ع Èإل-وط-ن

ت -ع -ود ب -ن -ا ال -ذك-ري-ات ون-ف-ت-ح ب-ه-ا دف-ات-ر
لي-ام ل-ن-ت-ذك-ر ون-ت-ح-دث ع-ن اŸوسس-ي-ق-ار
ا أ
لن-ام-ل
لط-رشش صس-احب ا أ
ال -ك -ب Òف -ري-د ا أ
ال -ذه-ب-ي-ة ال-ت-ي ي-دغ-دغ ب-ه-ا أاوت-ار ع-وده
اŸتميز حيث يبعث بها جرعة أاكسسج‘ Ú
ق -ل -وب اÓŸي Úال -ت -ي ت -عشس -ق ع -زف ه -ذا
اŸوسس-ي-ق-ار ال-ذي كسسب ال-ره-ان اŸوسس-ي-ق-ي
ال -ع -رب -ي وال -ع -اŸي أام -ام ع-م-ال-ق-ة مصس-ر ‘
ال -ل -ح-ن وال-ط-رب ع-ل-ى غ-رار ﬁم-د ع-ب-د
ال-وه-اب ،ع-ب-د ا◊ل-ي-م ح-اف-ظ ،أام كلثوم،
ﬁمد فوزي….

ربات بيوت يناشصدن الراحة ..ول يهم الثمن

وإإن كان ما ذكرناه سشابقا يباع قبيل عيد إألضشحى
إŸبارك ،فإان هناك مهنة Áارسشها بعضس إلششباب
صشبيحة إلعيد ،وهي عادة باتت منتششرة بكÌة ‘
ع-ن-اب-ة ،ح-يث ي-ق-وم-ون ب-نصشب ط-اولت-ه-م ب-بعضس
أإح-ي-اء وشش-وإرع ب-ون-ة ،وإل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة «تششوإط»
إلبوزلوف ،بطريقة ينافسشن بها ربات إلبيوت.
ششباب يقفون ورإء إلطاولت ،وأإمامهم قارورة
غ-ازÁ ،سش-ك-ون «إلشش-ال-ي-م-و» ب-ي-د وب-ال-ي-د إألخ-رى
رأإسس إألضشحية ،وينطلقون ‘ عملية «إلتششوإط»
بكل حرفية ،عملية سشهلة يقابلها جني إألموإل
بأابسشط إلطرق ،فالرأإسس إلوإحدة بـ 500دج.
إلعديد من إلعائÓت إلعنابية ،ل يهما ما تدفعه
ل-ه-ؤولء إلشش-ب-اب ب-ق-در م-ا ي-ه-م-ه-ا إلسش-ت-غ-ن-اء ع-ن
ت -ن-ظ-ي-ف إل-ب-وزل-وف ،ل سش-ي-م-ا م-ن-ه-ن م-ن ي-ق-ط-ن
إل -ع -م -ارإت ،وم -ا يسش -ب -ب -ه «إل -تشش-وإط» م-ن دخ-ان
ورإئحة كثيفة ،وهو ما أإكدته لنا إلسشيدة «منÒة
ششر‘» ،بأان ÷وئها لهؤولء إلششباب ليسس بسشبب
إلتعب أإو عجزها عن إلقيام بهذه إŸهمة ،ألن لها
إبنت Úـ كما تقول ـ بإامكانهما إلقيام بذلك بدل
عنها ،إإل أإن ضشيق منزلها إلذي ل يتوفر على

بالششكل إلذي يÈز إلÌإء إلثقا‘ إ÷زإئري إلذي
يسشتمّد جذوره من إألزمنة إلغابرة ،و قد سشاهمت
جمالية بعضس إللوحات ‘ ترويج ظاهرة تسشويقها
ل- -ب -عضس إŸه -ت -م Úب -ه -ا ،و م -ن ث ّ-م ف -ق -د –ولت
ت -ظ -اه -رة ل -ق -اء إلصش-ي-ف إ ¤م-وع-د لدرإج إل-ف-ن
إلتششكيلي إلوطني ضشمن إŸسشار إلسشليم ‘ إطار
إلتنمية إلقتصشادية إŸسشتدإمة.
و على مدإر موسشم إلصشطياف ،تفتتح مكتبة
ششرششال أإبوإبها للزوإر من إلتاسشعة صشباحا إ¤
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غاية منتصشف إلليل Ÿرإفقة إŸصشطاف Úو أإبناء
إŸنطقة إلرإغب ‘ Úإلكتششاف و إلطÓع عما
تخّبئه إ÷زإئر إلعميقة من كنوز ثقافية و موإهب
متّيزة.
ويزدإد إإلقبال كثافة خÓل إلفÎة إلليلية حينما
ينهي إŸصشطافون جولتهم إŸارإطونية مع عا⁄
إل -ب -ح-ر وإل-رم-ال و ت-ل-ج-أا إل-ع-ائÓ-ت ل-ل-خ-روج م-ن
قوقعة إلبيت لقضشاء أإوقات مريحة خارجة بعيدإ
عن أإششعة إلششمسس إلÓسشعة و إ◊ارقة.

و من هذإ إŸنطلق ”ّ “ديد نششاط إŸكتبة إ¤
غاية منتصشف إلليل ،بالتوإزي مع بر›ة جملة
م-ن إلسش-ه-رإت إل-ف-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة إ÷م-هور إلعريضس
تندرج ضشمنها تلك إلتي أإعدتها ÷نة إ◊فÓت
ل -ل -م -دي -ن-ة م-ؤوخ-رإ و إل-ت-ي شش-م-لت ›م-ل إل-ف-رق
إل -ث -ق -اف-ي-ة إÙل-ي-ة ،إإضش-اف-ة إ ¤سش-ه-رإت أإخ-رى
مقÎحة من طرف مديرية إلثقافة بالولية ضشمن
برنامج ﬁلي يهدف إ ¤تششجيع إألصشوإت إلفنية
إÙلية و تنششيط إŸششهد إلثقا‘ إÙلي

إإن -ه -م ف -ري -ق «شش -وإرم -ف -اي -ن-غ-ر» ،إل-ذي-ن ي-ه-ب-ون
إلنقاذك عندما يفر منك إآلخرون .وÁتهنون
وظيفة جمع إلعسشل باآللف عندما يتجمعون ‘
إألماكن إلتي ل يطيقها إلناسس .وخÓل إلعام
إ÷اري ،ك-ان ف-ري-ق «شش-وإرم-ف-اي-ن-غ-ر» م-نشش-غ-لÚ
للغاية.
ففي ح Úأإن غالبية إلعا ⁄إلغربي قلقون من
إنقرإضس إلنحل ،تعا Êبرل ÚوغÒها من إŸدن
إألŸان-ي-ة إل-كÈى إألخ-رى م-ن مشش-ك-ل-ة ﬂت-ل-ف-ة
“امًا  -فهناك إلكث Òللغاية من خÓيا إلنحل،
بسشبب تزإيد ششعبية تربية إلنحل ‘ إŸناطق

إ◊ضش -ري-ة .وتسش-ت-ط-ي-ع مشش-اه-دة إŸتسش-وق‘ Ú
م -ت -اج-ر ب-رل Úل-ل-م-ن-ت-ج-ات إل-عضش-وي-ة وإألسش-وإق
إل -ع -ام -ة وه -م ي -خ-ت-ارون بﬂ Úت-ل-ف م-ن-ت-ج-ات
إلعسشل إÙلية إŸعروضشة للبيع.
يقول إلفريد كرإيجسشكي 51 ،عاماً ،وهو أإحد
إŸتطوع ‘ Úجمع أإسشرإب
إل-ن-ح-ل« :إإن-ه-ا م-وضش-ة غ-ري-بة
للغاية ‘ إلوقت إ◊ا‹ ،إإذ
يضشع إلناسس خلية إلنحل على
ن -وإف -ذ أإو شش -رف -ات ب -ي -وت -ه-م
وي- -ظ- -ن- -ون أإن- -ه- -م ي- -ق- -دم -ون
خدمات للطبيعة» ،بحسشب ما
ذكرته «نيويورك تاÁز».
يرى إلكثÒون من حديثي إلعهد بÎبية إلنحل
أإن -ه -ا ه -وإي -ة سش -ه -ل -ة إإ ¤ح -د م-ا ‘ ،ح Úأإن-ه-م
ي-ف-ت-ق-دون ل-ل-م-ع-رف-ة ول إل-وقت إل-ك-ا‘ Ÿت-اب-ع-ة
إألمر .وكما يسشتاء أإي ششخصس من صشاحب إلعقار
سشيء إلطباع ،فإان إلنحل يغادر إÓÿيا إŸنزلية
وينتهي بهم إألمر للتجمع أإسشفل حوإف إألسشطح،
أإو ع -ل -ى أإع -م -دة إإلن -ارة ،أإو ‘ إل -ف-ن-اء إÿل-ف-ي
للمنازل  -ثم يأاتي إتصشال هاتفي للنجدة إإ¤

أإششخاصس مثل إلسشيد إلفريد كرإيجسشكي.
هناك ‘ برل Úأإك Ìمن  20خلية مسشجلة لÎبية
إلنحل ‘ كل ميل مربع باŸدينة ،وهناك عدد
غ Òمعروف من إÓÿيا غ ÒإŸسشجلة ،وذلك
وف- -ق- -ا إإ ¤ب -ن -دي -كت ب -ولتشش -يك ،إل -ذي يÎأإسس
ج- -م- -ع- -ي- -ة م- -رب- -ي إل -ن -ح -ل ‘
إŸدينة ،وهي إلتي تسشاعد ‘
تنظيم أإعمال صشيادي إلنحل.
ي -ق -ول إلÈوفسش -ور ب-ولتشش-يك،
إلذي يحاضشر ‘ أإسشاليب تربية
إل- -ن- -ح- -ل ل -دى ج -ام -ع -ة ب -رلÚ
إ◊رة« :لدينا إلكث Òمن إلناسس
إلذين يربون إلنحل ‘ بيوتهم
وإلذين ل يهتمون بالنحل على إلنحو إلسشليم»،
وه -و ح -ريصس ع -ل -ى إل -ت -م-ي-ي-ز ب ÚإŸدرب Úم-ن
مربي إلنحل وغ ÒإŸدرب Úإلذين ل يعرفون ما
يكفي عن تربية إلنحل بششكل صشحيح .وقال إإن
ب -ق-ي-ة أإŸان-ي-ا ي-وج-د ف-ي-ه-ا أإق-ل م-ن سشت خÓ-ي-ا
مسشجلة لÎبية إلنحل ‘ إŸيل إŸربع إلوإحد،
وه -و أإق -ل م -ن إل -ع -دد إل Ó-زم وج -وده ل -ت -غ -ط -ي-ة
إلحتياجات إلزرإعية.

Œمع اŸاضسي وا◊اضسر

«عارفة»...موروث اجتماعي بالشصلف يقاوم الندثار
تعكف إلعائÓت إلششلفية خÓل عيد إألضشحى
إŸبارك على إإحياء عادإت وتقاليد “ت بصشلة
ل-ل-م-وروث إل-ث-ق-ا‘ وإلج-ت-م-اع-ي،وتعطي إألجوإء
نكهة خاصشة Œمع ما ب ÚإŸاضشي وإ◊اضشر،على
غرإر عادة «عارفة» إلتي ل تزإل إإ ¤غاية إليوم
تقاوم إلندثار.
تتجول ›موعة من إلفتيات صشبيحة يومي إلعيد
ع Èإألح -ي -اء م -رددإت ›م -وع -ة م -ن إل -ك -ل -م-ات
عنوإنها «عارفة»،لتجمع ما جادت به ربات إلبيوت
عليهن من دقيق وخضشر و◊م،يتم طبخها بإاحدى
م -ن -ازل إ◊ي وت -وزع ع -ل -ى إل -ف-ق-رإء وإ÷Òإن‘،
مششهد ينم عن تضشامن وتكافل إجتماعي ضشارب
‘ تاريخ إŸنطقة.
وب-ب-ل-دي-ة إألب-يضس ›اج-ةŒ،ه-ز إ◊اج-ة ف-اطمة
(ربة بيت) إلفتيات إلÓتي يحملن سشÓل لتتجولن
ب - -ح - -ي إلÒم - -ول وه - -ن ي - -نشش - -دن ك- -ل- -م- -ات م- -ن
إلÎإث–،ث على إلتضشامن وإلصشدقة ،فيحي Úبها
عادإت إألجدإد ويصشنعن مششاهد نادرة ‘ زمننا
ه - -ذإ،تسش- -ت- -وق- -ف فضش- -ولك ‘ إألخ Òل- -ل- -غ- -وصس
وإلسشتقصشاء عن تاريخ «عارفة».
وت -روي إ◊اج -ة ف -اط-م-ة،ك-ي-ف ك-انت ون-ظÒإت-ه-ا
Œم-ع-ن خÓ-ل ي-وم-ي ك-ل ع-ي-د،إÿضش-ار وإل-دق-يق
وإللحم ليتم طهي و–ضش Òما لذ من إألطباق
إلتقليدية سشيما طبق إلكسشكسس،إلذي يوزع على
إل-ف-ق-رإء وأإب-ن-اء إ◊ي،لف-ت-ة إإ« ¤سش-ع-ي-ه-ا وج-ميع
ربات إلبيوت من أإبناء جيلها للمحافظة على هذه
إلعادة».
وتضشيف « :كنا نردد كلمات بسشيطة ‘ نطقها
ولكنها عميقة ‘ دللتها ( )...ننششدها بكل برإءة
ول -ك -ن -ه -ا ك -انت ت -ل -ق Úوت-رسش-ي-خ ل-ق-ي-م إل-تضش-ام-ن
وإلتكافل إلجتماعي ألبناء جيلنا ( )...ونسشعى
إليوم للحفاظ على هذه إلعادة إ◊ميدة ،عارفة

فريد ملحن ومطرب وعازف عود بامتياز
أإح--ب--ت--ه إ÷م--اه ÒوإŸل-وك وإل-رؤوسش-اء م-ن
ل◊ان وأإغلى إلقصشائد
لحلى إ أ
خÓل أإدإئه أ
لكبار إلكتاب كلها من أإ◊انه إÿالدة مثل
إلربيع ،أإول همسشة◊ ،ن إÿلود ،يا حبايبي
ياغايب ،Úقالت ‹ بكرة و ..-ترك رحيل
إŸوسشيقار فريد ‘ 1974 / 12 / 26
فرإغا كبÒإ ‘ إلوسشط إلفني إلعربي نظرإ
ل◊ان وإلطرب وكذإ إلسشمعة
لتميزه ‘ إ أ
إلطيبة إلتي كان يتمتع بها فنيا وإنسشانيا،
حيث إحبته إ÷ماه Òإلعربية ع Èإلقارإت
وعششقت أإ◊انه وصشيته إŸتميز إ÷ذإب ‘
تششكيل إلوجدإن إلعربي وإŸغاربي وحتى
لوروبي ،حيث غنت له إŸطربة إلفرنسشية
إ أ
«دإل---ي---دإ» ي--ا ج--م--ي--ل ..ي--ا ج--م--ي--ل ».ه--ذإ
إŸوسش--ي--ق--ار إل--ذي ق--ال ع--ن--ه ﬁم-د ع-ب-د
لطرشس لكنت
إلوهاب ذإت يوم لول فريد إ أ
«أإنا رب إلعود» أإما عبد إ◊ليم فاعÎف ‘
إحدى إ÷لسشات أإمام إلعÓمي Úإن فريد
وإحد من كبار إŸلحن ÚوإŸطرب Úعلى
غ--رإر ع--ب--د إل--وه-اب وإلسش-ن-ب-اط-ي ،أإم-ا أإن-ا
لغ-ن-ي-ة ل-ل-م-ل-ح-ن
م--اه--و إإل م-ط-رب أإؤودي إ أ
ماهو « عايز» إعÎإف يحسشب للموسشيقار
لطرشس ‘ قلب مصشر ،أإين ترعرع
فريد إ أ
وك Èوذإع صش---ي---ت---ه إم---ام ع---م---ال--ق--ة إل--ف--ن
لصشل ،لكن إلفن
إŸصشري ،رغم أإنه لبنا Êإ أ
ه--و إل--ذي ج--م--ع--ه ب--ك--ب--ار ع--م--ال--ق--ة إل-ف-ن
لوروبي.
إŸصشري وإلعربي وحتى إ أ

من هو فريد األطرشش ،وماذا قال عنه
كبار الفنان ÚاŸصصري..Ú
دخل فريد إألطرشس وعائلته مصشر إ ¤إلقاهرة
ن -ازح -ا ح -يث ك -انت ح -اك -م -ة ‘ ج -ب-ل إل-ع-رب ـ
إلدروز بلبنان وهم سشÓطنة آإل إألطرشس حيث
حارب جده فرنسشا بسشوريا وأإثناء دخوله إ¤
إلقاهرة مع أإمه إألمÒة عائدة ( عازفة عود)
وأإخته أإمال إŸعروفة « باسشمهان» وأإخوه إألكÈ
فؤوإد إألطرشس ،إسشتقبلهم سشعد زغلول وفتح لهم
إلطريق ‘ مصشر إلتي أإصشحبت وطنهم إلثاÊ
بعد هذإ إلÎحيب ‘ مصشر دخل فريد معهد
إŸوسشيقى ثم بعدها إلذإعة كعازف ‘ فرقة
إلفنانة ( إŸهدية).
ه -ي صش -ل -ت -ن -ا م -ع أإج -دإدن -ا وه -وي -ت-ن-ا وإن-ت-م-ائ-ن-ا
وتقاليدنا».
ورغم أإن إحياء «عارفة» قد ترإجع مقارنة Ãا
مضش- -ى،ت- -رى رئ- -يسش -ة ج -م -ع -ي -ة أإح Ó-م ل -ل -ت -ب -ادل
إل- -ث- -ق -ا‘،خÒة ب -رب -ري،أإن ه -ذه إل -ع -ادة ل ت -زإل
–افظ على وجودها بعديد إŸناطق خاصشة أإن
إÛتمع إلششلفي معروف عنه “سشكه بالعادإت
وإلتقاليد.
وتضشيف  « :ل Áكن أإن نحتفل بعيد إلضشحى
إŸب- -ارك دون ع -ارف -ة ،ه -ي ع -ادة إألج -دإد وم -ن
وإجبنا كأابناء إŸنطقة قبل أإن نكون أإعضشاء ‘
ج-م-ع-ي-ة تسش-ع-ى ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى إŸوروث إل-ث-ق-ا‘
Óجيال
وإلجتماعي إÙلي،إحياؤوها وتلقينها ل أ
إ÷ديدة».
وإسشتقت وأإج آإرإء ›موعة إلفتيات إلÓتي أإحيت
«عارفة» خÓل إليوم إلثن،Úفكانت إلردود على

ب- -رإءت- -ه -ا تصشب ‘ خ -ان -ة إل -وع -ي وإإح -ي -اء سش -ن -ة
إلسشابق،Úسشيما أإنها تسشعى (عارفة) إإ ¤نششر قيم
إلصش -دق -ة وإل -تضش -ام -ن وإل -ت-ك-اف-ل ف-ي-م-ا ب Úأإب-ن-اء
إŸنطقة.
وثّمن عبد إلقادر (وإلد إإحدى إلفتيات) إإحياء
ع -ادة «ع -ارف -ة» م -ن ط -رف أإب -ن -اء ج-ي-ل إل-ي-وم ‘
مشش- -ه- -د ي- -ق- -ول ع -ن -ه أإن -ه ع -اد ب -ذإك -رت -ه ل -زم -ن
مضش -ى،ك -انت ف -ي -ه ظ-روف-ه صش-ع-ب-ة ل-ك-ن «ع-ارف-ة»
ضشمنت له فرحة إلعيد وأإجوإء إحتفالية خاصشة ‘
ذلك إلوقت.
وت -ب -ق -ى «ع -ارف -ة»،إلسش -ن -ة إ◊م -ي -دة إل-ت-ي سشّ-ن-ه-ا
إلسشابقون تقاوم إلندثار وتصشنع إ◊دث ‘ أإيامنا
هذه،على أإمل أإن تكون حلقة إلوصشل ب Úإألجيال
وإŸنفذ إإ ¤تاريخ إألجدإد Ãا يحافظ ‘ إألخÒ
ع -ل -ى ع -ادإت وت -ق-ال-ي-د خ-اصش-ة لÓ-ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د
إألضشحى إŸبارك.

وماذا عن التلح..Ú
Ÿا كان عازفا ‘ إلذإعة إŸصشرية◊ ،ن ◊نÚ
مشش -ه -وري -ن ه -م-ا بسش-اط إل-ري-ح ،أإم-ر ع-ل-يك ‘
نصشف إلليل ،وبقي متخوفا إذإ  ⁄تنجح هذه
إأل◊ان ،فاقÎب منه مدير إذإعة مصشر آإنذإك
وطلب منه أإن يغني من أإ◊انه.
فقال له مدير إلذإعة إŸصشرية يا فريد لك
إم-ك-ان-ي-ات وم-ؤوهÓ-ت ف-ن-ي-ة ع-ال-ي-ة هذإ ماقاله
فريد ‘ إحدى إلتسشجيÓت إلذإعية إŸصشرية
قبل أإن يغني هذين إللحن Úكان خائفا إذإ ⁄
ينجح ‘ أإول خرجة فنية مع إ÷ماه Òويقول
كنت إنتظر ماهو رد إلصشحافة وإ÷ماه Òوأإنا
‘ حالة صشعبة غ Òأإن رد إ÷ماه Òكان أإكÌ
من إيجابي ومن هنا بدأإت رحلة فريد وأإضشافت

إلشش - -ه - -رة ع - -ل - -ى أإدإئ - -ه وأإ◊ان- -ه إŸزي- -د م- -ن
إلنجاحات.

زيارته للجزائر 1953

أإحب إ÷زإئر وزإرها  1953قبل كل إلفنانÚ
إŸصشري Úإلذين زإروإ إ÷زإئر بعد إلسشتقÓل
على غرإر فÒوز ،عبد إ◊ليم ،كرﬁ Ëمود،
ﬁم -د ق -ن -دي -ل ،ف -ائ -زة ك-م-ال ،وŸا زإر ف-ري-د
إألط-رشس إ÷زإئ-ر غ-ن-ى ‘ إل-ع-اصش-م-ة ،وع-ن-اب-ة
وقسشنطينة ،لكن نسشي جملة موسشيقية ‘ بسشاط
إل -ري-ح  ⁄ي-ذك-ر إ÷زإئ-ر ل-ك-ن-ه ت-أاسش-ف وإع-ت-ذر
ووعد بأان يعود إ ¤إ÷زإئر مرة أإخر غ Òأإن
إلظروف  ⁄تسشمح له لكنه بقي وفيا للششعب
إ÷زإئ -ري وح -ب -ه ل-ل-ج-زإئ-ر وث-ورت-ه-ا إŸظ-ف-رة
حيث غنى ‘ إحدى إŸناسشبات بالقاهرة على
إ÷زإئر وفلسشط Úألن حبه لهذين إلبلدين كبÒ
جدإ رحل فريد إألطرشس ‘ 1974 / 12 / 26
ب - -بÒوت ب - -ع - -د م- -رضس أإصش- -اب ق- -ل- -ب- -ه غ Òأإن
إŸوسشيقار فريد نصشحه إألطباء بأان يبتعد عن
إل-غ-ن-اء وي-ب-ق-ى م-ل-ح-ن-ا ،ل-ك-ن-ه أإج-اب ع-لى إ Ÿأ
Ó
سش-أام-وت وإل-ع-ود ب Úأإحضش-ا Êألن-ه أإكسش-ي-ج-ي-ن-ي
إÿاصس.

أارقام فنية
لفريد إألطرشس إŸئات من إأل◊ان من إألغاÊ
إÿال -دة وإألوبÒإت .م -ث -لت أإم -ام -ه إل -ف -ن-ان-ات
إل -ك -بÒإت سش -ي -دإت إلشش -اشش -ة إل -ع -رب -ي -ة ،ف -ات-ن
ح -م-ام-ة ،شش-ادي-ة ،م-اج-دة ،ل-ب-ن-ى ع-ب-د إل-ع-زي-ز،
مديحة يسشري ،زهرة إلع ،Óكما لفريد إلعديد
من إألفÓم إلكبÒة على غرإر»يوم ب Óغد» «
عفريته ها »»Âنعم ‘ حياتي» ◊ن إÿلود
ورقصشت ‘ أإفÓمه ليلى إ÷زإئرية وإلرإقصشة
إلعاŸية سشامية جمال وماذإ قالت أإم كلثوم عن
فريد إألطرشس.
إإن ف - -ري - -د إألط - -رشس ي- -ب- -ق- -ى م- -ن إŸل- -ح- -نÚ
وإŸط -رب Úإل-ك-ب-ار ‘ سش-م-اء إألغ-ن-ي-ة إل-ع-رب-ي-ة
وخاصشة إŸصشرية منها.
وماذإ قال ﬁمد عبد إلوهاب ‘ فريد؟
أإسشتاذ وموسشيقار ومطرب من إلدرجة إألو¤
وإ◊ان- -ه ت- -ب- -ق -ى خ -ال -دة إ ¤إألب -د ألن أإ◊ان -ه
متميزة عن أإ◊ان إآلخرين
Ÿاذإ  ⁄تغن أإم كلثوم من إ◊ان فريد؟
فاتفق ‘ بدإية إللقاء على ◊ن ما ،فكان ◊ن
«آإدي إلربيع» فعندما سشمعت أإم كلثوم إللحن
ف- -ط- -ل- -بت م- -ن ف- -ري- -د أإن ي- -غ Òب- -عضس إ÷م- -ل
إŸوسش-ي-ق-ي-ة ف-رفضس ف-ري-د ه-ذإ إل-ط-رح ،وغ-نى
إألغنية بنفسشه لكن رغم هذإ ففريد بقي ‘
ع Úأإم كلثوم ملحنا كبÒإ نظرإ لسشمعته إلفنية
وإألخÓق إلعالية ‘ مصشر وإلوطن إلعربي.

أاسصرار ‘ حياته

سشئل ذإت يوم عن أإ◊انه فأاكد هذه هي أإ◊اÊ
وأإنا سشعيد بها وإلدليل أإنها غزت إلعا ⁄إلعربي،
وإألوروبي نظرإ للتنويع إŸوسشيقي فيها.
فريد وإآلخرين؟
قدم يدي إلعون لوردة و◊ن لها أإغنية عتاب
وأإحب إل -رإقصش -ت Úإ÷زإئ -ري -ة ل-ي-ل-ى ،وسش-ام-ي-ة
جمال .إلتي رإفقته كرإقصشة عاŸية ‘ أإفÓمه
وحتى ‘ حياته إليومية.

وماذا عن بيت فريد

كان بيت فريد مفتوح على مصشرإعيه للجميع
حيث إسشتقبل فيه ذإت يوم مطرب إŸالوف
إ÷زإئري إ◊اج ﬁمد إلطاهر إلفرقا Êإلذي
كان عازفا ماهرإ على آإلة إلعود ،وإلكمان كما
إسش -ت -ق -ب-ل إيضش-ا إŸط-رب إل-ك-ب Òع-ب-د إ◊م-ي-د
ع -ب -ابسش -ة وأإيضش -ا أإح-م-د وه-ب-ي وه-ؤولء إل-ثÓ-ث
ي -عشش -ق -ون إ◊ان ف -ري -د وي -ع -رف-ون-ه-ا ب-ام-ت-ي-از
وب -حسشب م -اق -ي -ل ل -ن -ا ب -أان ف-ري-د أإه-دى ع-ودإ
متميزإ ألحمد وهبي فكان سشعيدإ بهذإ إلعود
إلذي تسشلمه من يد إŸوسشيقار فريد إألطرشس،
وقد أإكدت إألوسشاط إلتي عرفت أإم Òإلطرب
إلعربي بأانه كان يسشتقبل يوميا بعضس إلطلبة
إ÷زإئري Úإلذين كانوإ إبان إلثورة يدرسشون ‘
مصش -ر وÁد ل -ه -م ي -د إŸسش -اع -دة ن -ظ -رإ ◊ب-ه
للجزإئر وثورتها إŸظفرة.

عاشش أاعزبا
قيل عنه بأانه كان يأامل بأان يتزوج سشامية جمال
إلتي ششاركته ‘ أإك Ìمن عمل فني إسشتعرإضشي،
لكن إ◊قيقة غ Òهذه ،ماهي إل إششاعات فنية
من هنا وهناك ،حيث صشّرح ‘ إحدى إ÷لسشات
إلفنية زوإجي هو ‚اح أإ◊ا.Ê

مات فريد ..لكن فنه وأا◊انه باقية
لطرشس عاشس لفنه ومات له فبكته
فريد إ أ
إÓŸي Úحيث وفته إŸنية يوم / 12 / 16
 74بلبنان ،ودفن إ ¤جانب أإخته إسشمهان
ب-ال-ق-اه-رة وك-ان آإخ-ر ع-م-ل ف-ن-ي ل-ل-م-وسشيقار
لطرشس ،فيلم «نعم ‘ حياتي»
لم Òفريد إ أ
وإ أ
إلذي صشور ‘ لبنان وقد ششارك فيه عميد
إŸسشرح إلعربي يوسشف وهبي ،وزوبيدة ثروت
ونخبة كبÒة من إŸمثل Úإللبناني Úوقد غنى
فيه عشس أإنت إإ Êمت بعدك علششان مليشس
غÒك باكتب على أإورإق إلششجر وكانت آإخر
أإ◊انه.
لط -رشس
إإن- -ه- -ا قصش- -ة إŸوسش- -ي- -ق- -ار ف- -ري- -د إ أ
إÿالدة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإليسشيسشكو تصشدر «تكملة الوفيات» للجزائري سشعيد هرماسس
لسضÓ-م-ي-ة ل-لÎب-ي-ة وال-ع-ل-وم وال-ث-ق-اف-ة «إايسض-يسض-ك-و» على موقعها
أاع-ل-نت اŸن-ظ-م-ة ا إ
ال -رسض -م -ي ،إاصض -دار ال -ط -ب -ع -ة ال -ث -ان-ي-ة ك-ت-اب «ت-ك-م-ل-ة ال-وف-ي-ات (وف-ي-ات اب-ن ق-ن-ف-ذ
القسضنطيني)» ،من تأاليف ا÷زائري أابي ﬁمد سضعيد بن اŸسضعود هرماسض .ويأاتي
هذا الكتاب ،الذي ينضضم إا ¤قائمة منشضورات اŸنظمة لهذا العام ‘ ،إاطار إاعÓن
Óيسض-يسض-ك-و
لسضÓ-م-ي ،حسض-ب-م-ا أاك-ده اŸدي-ر ال-ع-ام ل -إ
 2019سض -ن -ة الÎاث ‘ ال -ع -ا ⁄ا إ
الدكتور سضا ⁄بن ﬁمد اŸالك.
أاسضامة إافراح
صضعوبات عديدة ‘ مسضاره الدراسضي ،فتوقف
ع -ن ال -دراسض -ة ،وواصض -ل -ه -ا ب -اŸرك -ز ا÷ه -وي
‘ ت - -ق - -د Ëال - -ك - -ت- -اب ،ق- -ال اŸدي- -ر ال- -ع- -ام لتكوين إاطارات الÎبية با◊راشس (،)CRF
Óيسضيسضكو الدكتور سضا ⁄بن ﬁمد اŸالك اخ -تصض -اصس «ﬁاسض-ب-ة» ،ث-م ب-دأا ي-ط-لب ال-ع-ل-م
ل إ
«تصض -در اإ’يسض -يسض -ك -و ه -ذا ال -ك -ت -اب ‘ إاط -ار الشضرعي وهو ابن  22سضنة ،وقصضد ›السس
إاعÓنها سضنة  ،2019سضنة الÎاث ‘ العا ⁄العلم والعلماء ،كما أانه ار–ل لطلب العلم
اإ’سض Ó-م -ي» .وأاك-د ال-دك-ت-ور سض-ا ⁄ب-ن ﬁم-د داخ -ل ال -وط -ن وخ -ارج -ه ،ح -يث ’زم مشض -اي-خ
اŸالك أان-ه ك-ت-اب ي-ع-ت-ن-ي ب-أاسض-م-اء اŸغ-مورين منهم الشضيخ ا÷ابري السضالت ،والشضيخ
وغ ÒاŸذكورين ‘ كتب الÎاجم والطبقات ÿضضر الدهمة ،والشضيخ مو’ي عبد
والفهارسس واأ’ثبات واŸعجمات ،والتي  ⁄ترد الله الطاهري ،والشضيخ ﬁمد باي
ب- -ل- -ع- -ا ،⁄والشض- -ي- -خ ﬁم- -د أاح- -م -د
‘ الطبعة اأ’و ¤من الكتاب.
وق- - -د ج - -اء ه - -ذا اإ’صض - -دار ا÷دي - -د ‘  341ال -رف-اع-ي شض-ر‘ ،وال-دك-ت-ور ﬁم-د
صضفحة من القطع اŸتوسضط ،ويشضتمل على خليفة.
ت-ق-د Ëل-ل-م-ح-ق-ق ،ال-دك-ت-ور ﬁم-د ب-نشض-ريفة– ،صضل هرماسس على إاجازات ‘
وت -ق -د Ëلشض -ي -خ اŸؤول -ف ،اأ’سض -ت-اذ أاح-م-د ب-ن علوم ا◊ديث التسضعة ،وإاجازة ‘
مالك الف ،ÊÓوتليهما مقدمة للطبعة اأ’و ¤ال- - -ت- - -فسض ،Òوأاخ- - -رى ‘ أاصض - -ول
وم-ق-دم-ة ل-ل-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ث-م ’ئحة لوفيات ال -ف -ق -ه ،ول -ه رت -ب-ة أاسض-ت-اذ ›از
الشض -خصض -ي -ات حسضب ال-ع-ق-ود ،وأاخÒا ً ف-ه-رسس م-ع-ت-م-دة .وي-ع-م-ل ح-ال-يا «نائب
مقتصضد» إ’حدى اŸتوسضطات
اŸتوف ÚواŸصضادر واŸراجع.
ويتضضمن الكتاب تاريخ وفيات اأ’عÓم ،ويقدم ب -ا÷ل-ف-ة ،وي-ود ا’ن-خ-راط ‘
ا◊اقات جديدة من أاسضماء العلماء والفقهاء م- -رك- -ز ال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه- -ن- -ي
وال-ل-غ-وي Úورج-ال ال-دي-ن والسض-ي-اسض-ي ،Úالذين ’متهان عمل اأ’رشضفة.
ت- -وف- -وا م- -ا ب808 Úه - - -ـ إا1447 ¤هـ ،وي-ع-ت-ني ويعت Èكتاب «تكملة وفيات
بأاسضماء اŸغمورين وغ ÒاŸذكورين ‘ كتب ابن قنفذ القسضنطيني» من كتب الÎاجم ،لكنه
الÎاج- -م وال -ط -ب -ق -ات وال -ف -ه -ارسس واأ’ث -ب -ات يذكر الوفيات فقط وا‚ازاتهم وقد سضار على
واŸعجمات ،والتي  ⁄ترد ‘ الطبعة اأ’و .¤نهج ابن فنقذ ‘ كتابة هذه التكملة ،لكنه وسضع
وك-م-ا ت-ت-ن-اول ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة خ-مسضمائة وثÓثة ق -ل -ي  ‘ Ó-الÎج -م -ة ع -ل -ى ح ّ-د ق -ول-ه ،وت-ب-دأا
التكملة عندما انتهى ابن قنفذ وتنتهي إا¤
وثÓث Úاسضمًا جديدا ً.
أام -ا م -ؤول -ف ال -ك -ت -اب ،أاب -و ﬁمـد سض -ع -ي-د ب-ن ال- -وقت ا◊ا‹ ،ك- -م -ا وضض -ع ال -دك -ت -ور ﬁم -د
مسضعود هرماسس ،البوذ( Êالشضامخ بن بوذن) ،ب-نشض-ري-ف-ة اŸغ-رب-ي ت-ق-دÁا ل-ل-تكملة ،وطبعت
ثم العبد القادري ،ثم اÙمـدي ،ثم النايلي ،ال -ط -ب -ع-ة اأ’و ¤سض-ن-ة  .2014واÓŸح - - -ظ ‘
فهو من مواليد  21جوان  1973با÷لفة .بدأا تراجمه اŸتعلقة بالتكملة هذه ،أاولها ﬁلي
دراسضته ‘ اŸدرسضة النظامية ،ولكنه  ⁄يوفق يخصس تراجم منطقة ا÷لفة ،والثا Êيضضم
‘ شض- -ه- -ادة ال- -ب -ك -ال -وري -ا ع -ام  ،1991وت -ل-ق-ى تراجم مشضايخ القطر ا÷زائري فهو ذو صضبغة

تقدم عرضضها «من يسضمع من»

دي-ن-ي-ة إاسضÓ-م-ي-ة
مذهبية ،والثالث
يذكر فيه اأ’عÓم
اŸسضلمÚ
اŸت- - - -وف Úسض- - - -واء
ك - - -ان- - -وا ع- - -رب- - -ا أاو
عجما.
وليسس هذا أاول كتب
ه-رم-اسس ،ال-ذي سض-ب-ق
وأان صض - - -در ل - - -ه «م- - -ن
فضضÓء منطقة ا÷لفة
من  1861إا ¤مطلع القرن  ،»21الذي يذكر
ف -ي -ه أاع -ي -ان وكÈاء ال -ع -ل -م وشض -ي -وخ ودك -ات-رة
وغÒه -م م -ن اأ’ع Ó-م ال -ت -ي ت -خصس م -ن-ط-ق-ة
ا÷لفة ‘ ،شضكل ترجمة تعنى باآ’ثار الفكرية،
ثم الفضضÓء ‘ طبعته الثالثة ،فاأ’و ¤كانت
سضنة  ،2011والثانية سضنة  ،2012والثالثة كانت
سضنة  ،2013وقد أاشضرف على تقدÁه ثلة من
أاهل العلم.
ك-م-ا صض-در ل-ه «ط-ب-ق-ات اŸال-ك-ي-ة ا÷زائ-ريÚ

«روافد» تششارك ‘ الطبعة الثانية Ÿهرجان اŸتوسشط للمسشرح بتونسس

” ان-ت-ق-اء ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة «رواف-د
ّ
ل-ل-ف-ن واŸسض-رح» ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ ف-ع-ال-ي-ات
لبيضض
الطبعة الثانية Ÿهرجان البحر ا أ
اŸت -وسّض -ط ل -ل -مسض -رح ال -ذي سض -ت -ح-تضض-ن-ه
العديد من اŸدن التونسضية من  24إا¤
 31أاغسض- -طسض ،حسض- -ب- -م- -ا أاع- -ل -ن ع -ن -ه
اŸنظمون.
سض-ت-ق-دم ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة الناشضطة Ãدينة
بشض- -ار ‘ إاط- -ار ف- -ع- -ال- -ي -ات ه -ذا اŸه -رج -ان
مسضرحية «شضكون يسضمع شضكون» (من يسضتمع
Ÿن؟) م - -ن إاخ- -راج ح- -ب- -يب ›اه- -ري ال- -ت- -ي
ع -رضضت م -ؤوخ -را ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصض-م-ة خÓ-ل
اأ’يام التاسضعة Ÿسضرح ا÷نوب.
‘ ق- -الب ت- -راج- -ي- -دي  -ك- -وم- -ي- -دي ت -ت -ن -اول
اŸسضرحية التي كتب نصضها عبد القادر عروشس
سض - -ن - -ة  1992ظ- -اه- -رة ال- -فسض- -اد وﬂت -ل -ف
التجاوزات الناجمة عن غياب التواصضل من
خ Ó-ل قصض -ة ف Ó-ح -ة ات -ه -مت بÎك ع -ن-زت-ه-ا
ت -رع -ى ‘ أاراضض -ي السض -ل -ط -ان ل -ت-ج-د ن-فسض-ه-ا
›Èة على طلب عفو من أاعيان اŸملكة.
وبحسضب منظمي التظاهرة فإان هذا العمل
اŸسض -رح -ي ال -ذي ي -ت -ط-رق إا ¤غ-ي-اب ث-ق-اف-ة

ا◊وار ب ÚاŸسض - -ؤوول واŸواط - -ن ال - -بسض - -ي- -ط
سضُيعرضس ع Èالعديد من اŸدن التونسضية على
غرار منسضت Òو مهدية وسضوسضة والقÒوان.
تعّد ا÷معية الثقافية «روافد» التي أانشضئت
سض-ن-ة  2017ب -بشض-ار ع-ل-ى يّ-د  ‘Îﬁال-ف-ن-ون
اŸسض- -رح- -ي- -ة م- -ن ﬂت- -ل -ف رب -وع ال -وط -ن ‘
رصض -ي -ده -ا ال -ع -دي-د م-ن اأ’ع-م-ال اŸسض-رح-ي-ة

خـــاطرة
من رمل األمل عبق الششدو
ألجمل لقاء
الكاتبه إاÁان عبد ا◊كيم

قد يندر اŸطر و’ يكون غزيرا ،وقد يخفت
ضضياء الشضمسس قلي ..Óقلي ،Óمع ذلك يزهر
ربيع الوجدان بقطرة أاو قطرت Úمن مقلتي

خÓل اŸائة الهجرية ا’أخÒة» ،وهو أايضضا
كتاب ‘ الÎاجم وقد وضضع اأ’سضتاذ الدكتور
بشضار بن عواد بن معروف اÙقق العراقي له
تقدÁا؛ و‡ا قاله بن معروف ‘ اŸؤولف
وصضاحبه»:و‡ا ُيعلي قيمة هذا التأاليف أان
مؤولفه قد وفق التوفيق كله ‘ صضياغة الÎاجم
صضياغة ﬂتصضرة معتصضرة» ،وأاضضاف« :وأاشضهد
أان هذا الرجل ،بعد اطÓعي على مؤولفه ،أانه
أاتقن عمله وبذل فيه طاقته ووسضعه ،وحُق Ÿن
يتقنُ عمله أان ُينوه بفضضله ويشضكر على فعله».
ويختصس الكتاب بالÎاجم ‘ ›ال طبقات
اŸال -ك-ي-ة ب-ط-اب-ع دي-ن-ي م-ذه-ب-ي ،ي-ج-م-ع ف-ي-ه
ال-ع-ل-م-اء واŸشض-اي-خ ا÷زائ-ري ،Úال-ذي-ن اف-ت-وا
ب -اŸذهب اŸال -ك -ي ك -ان -وا سض -ل -ف -ي-ة م-ن-ه-م أاو
متصضوفة أاحياء منهم أاو متوف ،Úوله طبعة
اأ’و ¤وال- -ت- -ي ط -ب -عت سض -ن -ة  ،2013وال-ط-ب-عة
الثانية قدمها اŸؤورخ اŸغربي عبد الهادي
التازي.
ونذكر له كتاب «اŸوريسضكيون ‘ ا÷زائر»،
وهو كتاب ضضمنة قضضية اأ’ندلسضي ÚاŸهجرين

قصضرا من بÓدهم اأ’ندلسس إا ¤ا÷زائر ‘
ب -داي -ة ال -فÎة ا◊دي -ث -ة ،وه -ذا ال-ك-ت-اب ط-ب-ع
كدورية ‘ اŸغرب سضنة  ،2015وهو يقع ‘
حوا‹ مائة صضفحة ،وقد كتب هرماسس حول
هذا اŸوضضوع ،لكون الذين خاضضوا فيه ‘
هذه الفÎة هم قلة على حد تعبÒه .إا ¤جانب
ذلك ،نذكر «تذك ÒالعقÓء Ãسضائل السضنة عند
العلماء» الذي طبع ‘ سضنة  2009وقدم له كل
من الشضيخÿ Úضضر الدهمة وأاحمد الرفاعي
شضر‘ رحمه الله ،و»جهود علماء ا◊ديث ‘
القرن اÿامسس الهجري».
يشضار أايضضا إا ¤أان للكاتب عددا كبÒا من
اıطوطات ،على غرار «شضونان ﬁمد بن
اıتار آاثار ومآاثر» ،وﬂطوطات بإاذن من
وزارة الشضؤوون الدينية واأ’وقاف ،منها كتاب
«وه -ل ‘ ا◊ل -ي زك -اة؟» ،و»م -دخ -ل إا ¤ع -ل -م
أاصض -ول ال -ف -ق -ه» ،و»وضض-ع اإ’ك-ل-ي-ل ع-ل-ى ك-ت-اب
إاقامة ا◊جة بالدليل» Ùـمد باي بالعا،⁄
و–ق-ي-ق وت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى ك-ت-اب ‘‘أاصض-ول ال-ف-ق-ه‘‘
للبشض Òالعيد.

تتخذ من اŸظاهرات ورقة ضضغط وابتزاز

÷نة الرقابة الروسشية تطالب
من «يوتيوب» الكف عن الÎويج للمغالطات

Óطفال.
والعروضس اŸوجهة ل أ
ي -ه -دف م -ه-رج-ان ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضس اŸت-وسض-ط
للمسضرح الذي ينظّمه اŸركز الوطني التونسضي
ل -ل -ف -ن -ون ال-درام-ي-ة وال-رك-ح-ي-ة ب-ال-قÒوان إا¤
إاضض-ف-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ‘ ›ال اإ’ن-ت-اج
والتبادل الثقا‘ ‘ هذه اŸدينة من خÓل
تنظيم العديد من التظاهرات اŸسضرحية.

ذكرت وسضائل اعÓم روسضية ،يوم ا’ثن ،Úأان
÷ن- -ة «روسس ك- -وم ن- -ادزور» (÷ن -ة ال -رق -اب -ة)
ال -روسض -ي -ة ،ط-ال-بت م-ن «ي-وت-ي-وب» ال-ك-ف ع-ن
الÎوي -ج ل -ل -م -ظ -اه -رات غ Òالشض -رع -ي-ة وغÒ
اŸنسضقة ضضد السضلطات.
أاوضض -حت وك -ال -ة اأ’ن -ب -اء ال -روسض -ي -ة ،أان ÷ن-ة
الرقابة وجهت رسضالة إا ¤شضركة «غوغل» التي
تعت« Èيوتيوب» ملكية لها.

النقاء ،وتصضطف ‡الك الريحان وإامارات
اأ’ق-ح-وان ع-ل-ى ضض-ف-اف اأ’خ-ادي-د ون-واصض-ي
م -ع -ل -ن -ة ‘ وئ -ام أاب -ج -دي-ة ال-وج-ود وال-وف-اء،
م‰Îة على “اوج العتق والعبور Ÿا بÚ
الشضفق واأ’صضيل وتوارد الليل وشضجن الوجد
ال -ع -م-ي-ق ،وق-د ي-غ-يب اŸط-ر ط-وي ،Ó-ت-رح-ل
الشضمسس عصضورا دون موفد و’ منتهى ،بينما
وعلى صضهوة من جوهر ،تتعرشس على ار“اء
ال -ظ -م -أا أاوردة م -ن ودي-ان ا’رت-واء ،وت-ت-واف-د
ع- -روشس م -ن ق -بسس ون -ور أاه -داب ال -ت -ق -اط -ع
وم -دائ -ن ال -ت -ج -اور ،ف -ن -غ -دو أاوف -ر ع-دة وإان
زه- -دت ب Úال- -بشض -ر أاع -دادن -ا وتضض -اءلت بÚ
العا ÚŸذخائرنا.
إا’ أان سض ّ-ر ا◊ي -اة ي -ظ -ل ل -ن -ا م -ل -ئ ال-ي-مÚ

واŸن -ه -ل ال -رغ -د Ÿواهب اخÎاق -ن -ا ل -ل-ع-دم
وجسضارة اجتيازنا مع كل عÌة وكل سضقوط
ن -ح -و م -ن -اف -ذ ا◊ل -م ال -ك-ب ÒاŸؤونث ب-أام-اÊ
العشضق واللهب ،نطوي على أاروقته اŸرمية
نوافذ من الشضهد ونواف Òتقصس حكاية العهد
اŸنبثق من اأ’نامل هزاعا متدفقا ’ Áهله
زمن ..و’ –د فضضاءه رحابة اتسضاع فكرة!
رب مداواة من ندى! أاسضطوة تصضارع ا◊ياة
وج -دا وشض -ذى ،ي -ح -يك م -ن ضض -ع -ي -ف ال -وت -د
العناقيد والقÓئد Ÿعاشضر العاكفÚ
وال-ع-اب-ري-ن م-ن ال-ورى ..وت-ظ-ل الصض-ب-وة ت-ب-لغ
مدار ا÷وزاء ،غازلة من عقود البلسضم صضورة
للرجاء ،ومن رمل اأ’مل عبق الشضدو أ’جمل
ل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اء ...

وأاضضاف اŸصضدر ذاته ،أانه بحسضب اŸعلومات
اŸت- -وف- -رة ل -دى ÷ن -ة ال -رق -اب -ة «ف -إان ب -عضس
اŸنظمات والقنوات تشضÎي آاليات الدعاية
وبصض- -ورة خ- -اصض- -ة إان- -ذارات ف- -ي- -دي- -و ت- -نشض- -ر
م -ع -ل -وم -ات ع -ن ال -ت-ظ-اه-رات غ Òالشض-رع-ي-ة
ال -رام -ي-ة إا ¤إاح-ب-اط ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ف-درال-ي-ة
واÙلية».
وأاشض- -ارت ÷ن- -ة ال- -رق- -اب -ة إا ¤أان ت -لك اŸواد
ال- -دع -ائ -ي -ة ي -ت -ل -ق -اه -ا ح -ت -ى أاشض -خ -اصس غÒ
مشضÎك ‘ Úالقنوات اŸذكورة.
وحّذرت ÷نة الرقابة الروسضية شضركة «غوغل»
م -ن ال-ت-دخ-ل ‘ الشض-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة ال-روسض-ي-ة
وعرقلة عملية ا’نتخابات الدÁقراطية عن
طريق التأاث Òالعدائي ،مؤوكدة أانها سضتضضطر
إا ¤اتخاذ خطوات مناسضبة ‘ حال رفضس
شضركة «غوغل» اتخاذ إاجراءات للحيلولة دون
نشضر دعايات غ Òشضرعية.
وك- -انت م- -وسض- -ك -و ،ق -د شض -ه -دت م -ظ -اه -رات
وŒمعات نظمت خÓل الفÎة اأ’خÒة وسضط
العاصضمة الروسضية ،دعما Ÿرشضح ÚمعارضضÚ
منعوا من اŸشضاركة ‘ ا’نتخابات القادمة
للمجلسس البلدي Ÿوسضكو.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

Ãغ -ف -ل ي -اح-م-ل
لسشت ُ
بالَقدر إلذي يتخيله إلبعضص
َولكنك تعمل ِبمبدأإ ؛ َعفوًإ ،
َف - -صشًÈإ َ ،ف - -ح - -ل - -م - -اَ ،ف - -إاتِ- -ق
ششّرإ◊ليمِإذإ َ
ب..
غضش ّ
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ألثؤر

«دباب Òغاضسبة»
تقدم خدمة خاصسة
للشسرطة أألŸانية

ُك -ن َوف ً-ي -ا ي -اث -ور ل-كِ-ل
شش ّ-خ ٌ -صص قّضش -يتٌ َم -عُ ٌوقّضش-ى
ّم -عك ٌوّق ً-ت-ا سَشّ-ع-يً-دإ فُشش-عٌ-ور
إلَغّدر وإلٌنّكَرإن ل ُين ّسشى

أ÷ؤزأء

إذإ َخّ-سش-رْت شَش-خُّ-صص
لّن َ- - - - -ك أإّخ َ È- - - - -ت - - - - -ه
أ
ب -الْصش -رإّح -ة ف-أا ّن-تَ إل-رإبّ-ح
ي- - -اج - -وزإء ْ ،ف - -ال - -ع ُ- -ق ّ- -ول
صش ِ- -غ ْ- -ي - -رَه ل ت ْ- -ت - -ق ّ- -ب- -ل
إل ّ
◊ِق- - -يَ- - -ق- - -ة ب- - -ل َت - -ر ْضش - -آا
إ ّ
جاملة ..
باُّ Ÿ

ألسسرطان

أكتشساف
معدن ألناسس مؤؤ⁄
أحيانا

لل

ع
Èة

لŸان-ية،
أإع-ل-نت إلشش-رط-ة إ أ
إلث - - -ن ،Úأإن - - -ه - - -ا “ك - - -نت
Ãسش- - - - - -اع- - - - - -دة «دب- - - - - -ابÒ
غ-اضش-ب-ة» ،م-ن إل-قبضص على
رج - - -ل ه- - -ارب م- - -ن قضش- - -اء
1
ع- -ق- -وب- -ة ب -السش -ج -ن Ÿدة 1
أإل- -غ- -يت م- -ب- -ارإة ‘ ك -رة إل -ق -دم ب -اŸم -ل -ك -ة
ة
شش- - -ه- - -رإ .وق- - -الت شش- - -رط- - -
إŸتحدة ‘  25ديسشم Èبعد وقت قصش Òمن
ة
أإول- - -دنÈغ ،إن ع- - -م- - -ل- - -ي- -
إنطÓقها ،بسشبب إنتششار ضشباب كثيف  ،غادر
،
»
ة
إل -ت -وق -ي -ف «غ ÒإŸع -ت-اد
إ÷م-ي-ع أإرضص إŸل-عب ب-اسش-ت-ث-ن-اء حارسص
ر
ش
ص
وق -عت ب -ي -ن -م -ا ك -ان ع-ن-ا
إŸرم- -ى « سش- -ام ب- -ارت -رإم « إل -ذي ⁄
ء
ا
ق
إلشش- -رط- -ة ي- -ح -اول -ون إل
يسش -م -ع صش -ف -ارإت ح -ك-م إŸب-ارإة
غ
ل
ا
ب
ل
إل -ق -بضص ع-ل-ى إل-رج-ل إ
بسش- - - -بب صش- - - -خب إ÷م - - -اهÒ
ء
ا
ش
ض
ق
م -ن إل -ع -م-ر  32ع-ام-ا ل
خ- - -ل- - -ف م- - -رم - -اه  ،وظ - -ل - -ل
.
إ
ر
ه
ش
ش
عقوبة سشجن مدتها 11
لى
ي- -ح- -رسشُ - -ه م- -ت- -ح- -ف -زًإ أ
م
ت
ي
⁄
ول-ك-ن إŸشش-ت-ب-ه ،إل-ذي
تسشديدة مباِغته Ÿدة 15
ن
م
ر
ف
،
إل- -كشش- -ف ع- -ن إسش -م -ه
ّ
دق -ي -ق -ة  ،ق -ب -ل أإن ي-أات-ي
ة
ف
ر
ش
ش
ن
إلشش- -رط- -ة وق- -ف- -ز م- -
لخ-ب-اره
رج -ل شش -رط -ة إ
ا
ق
ف
و
و
.
Ò
ب
ا
مباششرة إ ¤عشص دب
للغاء! وعندها
بقرإر إ إ
د
ق
ف
،
»
ص
س
ر
ب
ل-وك-ال-ة «أإسش-وششيتد
ق - - - - - - - - - - - - -ال إ◊ارسص « :
ة
ب
ش
ض
ا
غ
ل
إ
Ò
ه- -اج- -مت إل- -دب- -اب
ُي- -ح- -زن- -ن -ي أإن ي -نسش -اÊ
¤
إ
ر
إ
ر
ف
ل
ل
ه
ع
إل- -رج- -ل ،م- -ا دف- -
رف- -اق- -ي وأإن -ا أإح -رسش -ه -م
إلششارع.
وق - -د ظ- -ن- -ن ُت أإن- -ن- -ا ك- -ن- -ا
ُنهاجم طول إلوقت!
ك -م ب -ق-ي-ن-ا ن-ح-رسص ظ-ه-ورًإ
غ -ادرت م -ن -ذ إل-ل-ح-ظ-ة
لو¤
إ أ

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

أجمل ما قال نزأر قباÊ
عن أ÷زأئر

ي إششهدي
يا دنيا عل ّ
ما هنت للمعتدي
ي إششهدي
يا دنيا عل ّ
ما هنت للمعتدي
وي - -ا شش - -ع- -وب إلضش- -اد لزم
بالوجع تتوحدي
وي - -ا شش - -ع- -وب إلضش- -اد لزم

بالوجع تتوحدي
ما ششبع منا إلششقى
ول كنا نلتقى
ما ششبع منا إلششقى
ول كنا نلتقى
يا عرب إصشحوإ بقى
ويا عروبة إŒددي

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

لشش -خ -اصص
@ أإن إ أ
إل -ذي -ن يضش -ح-ك-ون أإكÌ
ي-ت-م-ت-عون بصشحة
أإفضش - -ل وي- -ع- -يشش- -ون
فÎإت ط-وي-ل-ة م-ن ح-ي-ات-هم
لي مرضص أإو عجز ومن
دون إلتعرضص أ
لشش-خ-اصص Áت-ل-ك-ون
ن-اح-ي-ة أإخ-رى ه-ؤولء إ أ
ع-ق Ó-م-ب-دع-ا ي-خ-ول ل-ه-م إي-ج-اد إ◊ل-ول
إŸث -ال -ي -ة Ÿشش -اك -ل -ه -م بسش-ه-ول-ة ودون
عناء؟.
@ أإنه ›رد إطالة إلنظر ‘
ع-ي-ن-ي شش-خصص من إ÷نسص
إلخ- -ر سش- -ي- -ؤوث- -ر ع- -ل -ى
عقله إلباطن ويجعله
م- -غ- -رم- -آا بك بشش- -ك -ل
غÒ
إختياري
منه؟.

لتدع بقلبك حقدإ
Áن- -عك م- -ن رإح -ة إل -ب -ال
ياسشرطان  ،سشامح من أإسشاء
إل - - -يك  ،وإب - - -ت - - -ع - - -د ع- - -ن
أإسشائتهم  ،أإحمل بقلبك كل
خ Òوإدع لهم بالهدإية.

^ ج -يت ‘ ج -ن -ان
وع-ي-طت ي-افÓ-ن خرج
ليا بوسشبع كفان؟

حل ألعدد
ألسسابق

@إلطاولة.

إن –ققت أإمانينا فا◊مد لله وإن تأاخرت فهي حتما
لمل بالله بدإخلنا يوقظ كل ششيء
خ Òلنا ويبقى إ أ
جميل فله إ◊مد وإلثناء وإلششكر.

‘

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
ي
ـ
ا بـ ـ لـ
ـ
دي

صشحيح إن إ÷زإئر كانت قصشيدة مرسشومة باأإكوإريوم ‘ ﬂيلتنا ..وكانت ثورتها
لؤولؤوة تتوهج ‘ قلب كل مثقف عربي ..وب Úأإصشابعه .ولكن كل ما كتبناه عن (ليلى
إ÷زإئرية) كان على عذوبته وبرإءته وصشدقه ششبيها Ãا كتبه جميل بثينة ‘
◊ظة من ◊ظات إلعششق إلكب.. ..Òومع إحÎإمي للعششاق إلعذري ..Úولدموعهم
وصشباباتهم ..وأإششوإقهم أإحسشسشت بعد أإن رأإيت إ÷زإئر ..أإنها أإك Èمن جميع
عششاقها ..وأإعظم من جميع ما كتب عنها.

أبتسسم

أألسسد
إل-عÓ-ق-ات إلصش-ادقة
ج -م-ي-ل-ة ي-اأإسش-د ح-ت-ى و إن
كانت تتأارجح ب Úوصشل و
إنقطاع و لكنها تسشتمر

ألعذرأء
ّ
‘ فÎة م -ن إل -فÎإت
ي- -ج- -تّ- -م- -ع ع -ل -يك ك -ل شش -يء
خ- - - -ي - - -ب - - -ات إ◊ظ – ،ط - - -م
إح Ó- -مك ت - -ع - -بك إ÷سش - -دي
ذك- - -ري- - -اتك إŸرة و ب- - -ك- - -اؤوك
إ◊اد..ول -ك -ن ح -ت -م-ا سش-ي-أات-ي
م - -وع - -د إل - -ف - -رح ث- -ق ‘ إل- -ل- -ه
صشدقني يا عذرإء .

أŸيزأن
إن وجدت صشُعوبة إبتسشم ،
من رحل لن يرجع :ومن ضشرك
سش ُ-ي -ضش -ر ذإت ي -وم  ،م -ن أإب -ك-اك ي-ا
م -ي -زإن سش -ي -ج -د م -ن ي -ب -ك -ي -ه وإن
ضش- - - - - -اقت بك إسش- - - - - -ج - - - - -د ل - - - - -ربك
وسشيعوضشك إلكث. Ò

ألعقرب
مهما كنت تظن ياعقرب أإنك
ﬁب- -وب ل- -دى إ÷م- -ي- -ع  ،ف- -ت- -أاك- -د ب -أان
آإحدهم ينتظر إللحظة إلتي تقف فيها
على إ◊افة لِيدفعك

ألقؤسس
معنى إلسشعادة ياقوسص ..هو أإن ُيقال
سش- -مك ‘ دع- -اء أإح- -ده- -م ك- -ل ي -وم وأإنت ل
تششعر..

أ÷دي

ومهما يحدث لنا َفإانه ›رد قضشاء وقدر
وُدنيا فاَنية فقل دوما إ◊مدلله ياجدي

ألدلؤ

^ قالك وحدة تزوجت بوإحد مششحاح يجيب غ Òإÿبز و
إلبصشل إيا وحد إلنهار جاب إÿبز برك قاتلو مرتو وين
رإه لبصشل قالها آإه ياوحد إلسشتوتة وإلفتي إلسشقايط
لمر هذإ منششور لك:
^ لكل من يهمه إ أ
لرنب ي-ق-ف-ز ي-ع-يشص ٨سش-ن-وإت ،إل-كلب يجري
إ أ
ي -ع-يشص 13سش-ن-ة،،إلسش-ل-ح-ف-اة غ Òماكلة
حسشنَ
حال َبل هي َتَفاؤول َو ُ
ياحوت إلسشَعاَدة لي َسشت حُلم ول أإمٌر ُم َ
ورڤاد تعيشص 115سشنة
َ
جال ..
ظن َوصَش ٌ
 Èبَغ Òإسشتع َ
إل- - -عÈة:إرب- - -ح صش- - -ح- - -تك
لنسشان ل تقدر بثمن.
^ ل تتوسشل لششخصص و ل تتذلل فكرإمة إ إ
خÒلك.
^ لسشت م -ل -زم -ا ب -أاخ -ذ ك-ل م-ا Áل-ى ع-ل-يك  ،خ-ذ م-ا ي-ن-ف-عك و م-ا
يسشاعدك على فعل إ Òÿلنفسشك.

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ن َكاُنوإ ل
ص وإ ْ
أإَخÓقكْ يادلو سَشتجَذّب إلِيكَ ُقلوّب إلَناس ْ
ك شِشيئاً .
ن َعن َ
َيعرُفو ْ

أ◊ؤت

QGƒM

á°VÉjQ

أألربعاء  1٤أوت  2019م
ألموأفق لـ  13ذي ألحجة  1٤٤0هـ

عبد الكر Ëصسابر ،مدرب شسبيبة السساورة لـ«الشسعب «:

«جاهزون لغمار البطولة العربية والتأاهل للدور اŸقبل غايتنا»
ت- -واصس- -ل تشس- -ك- -ي- -ل- -ة شس- -ب- -ي- -ب -ة السس -اورة
–ضسÒاتها على قدم وسساق بقيادة اŸدرب
ا÷ديد صسابر الشسرف عبد الكر– ،Ëسسبا
ل-ل-دور ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ية التي
سستنطلق منافسستها ،ا’ثن Úالقادم ،باŸغرب
الشس-ق-ي-ق ع-ل-ى شس-ك-ل دورة مصس-غ-رة يشس-ارك
فيها ‡ثل لكرة ا÷زائرية شسبيبة السساورة
وال-ن-ادي ال-ب-ن-زرت-ي م-ن ت-ونسس وب-ط-ل ج-زر
موريسس ،وبطل جيبوتي على أان يتأاهل إا¤
دوري اÛموعات فريق واحد ليواجه فيما
بعد الشسباب السسعودي ‘ الدور  .32وŸزيد
’ث- -راء وال- -ت -ن -وي -رـ اتصس -لت «الشس -عب»
م- -ن ا إ
Ãدرب السس -اورة صس -اب -ر وسس -ج -لت م-ع-ه ه-ذا
ا◊وار اÿاطف.

حاوره :فؤؤاد بن طالب
^ «الشسعب» :ما هو تقييمك لتحضسيرات
شس -ب -ي -ب -ة السس -اورة اسس-ت-ع-دادا ل-ل-ب-ط-ول-ة
العربية والبطولة الوطنية؟
^^ عبد الكريم صسابر :تحضسيرأتنا تجرى
ف -ي ظ-روف ج-ي-دة ،وب-إام-ك-ان-ي-ات ع-ال-ي-ة وك-ل
أألجوأء تصسب في نجاح ألتحضسير وأإلعدأد
أل -ت -ق -ن -ي وأل -ب-دن-ي ل-م-ج-م-وع-ة ألسس-اورة أل-ت-ي
تنتظرها عدة محطات وطنية وعربية.
ه -و م -زي -ج ب -ي -ن أل-خ-ب-رة وألشس-ب-اب ،وه-ذأ م-ا
ي-ج-ع-ل-ن-ي م-ت-ف-ائ-ل خ-ي-رأ ن-ظ-رأ ل-توأجد ركائز
ألفريق على غرأر خوألد ،بلجيÓلي ،يحيى
ألشسريف دون أن ننسسى ألنخبة ألشسبانية ألتي
تدعم ألفريق.
^ م -اذا ع -ن م -ب -اري -ات ال -م -ج -م-وع-ة ف-ي
المغرب ؟

^^ نحن كفريق مسستعدون لرفع ألتحدي
وألدخول من ألباب ألعريضض بالرباط ،حيث
سسنبدأ ألمنافسسة ضسد ممثل جزر ألقمر ،يوم
ألثنين ،ثم مع بطل جيبوتي يوم  22من شسهر
أوت على أن نعلب ضسد ألبنزرتي ألتونسسي ،يوم
 25لتحديد بطل أدلورة ألتمهيدية للوصسول
إألى دوري ألمجموعات.
فع ،Óنحن سسنبدأ ألبطولة ألمصسغرة من أجل
أل -ظ -ف -ر ب -ال -م -رت -ب -ة أألول -ى وتشس -ري-ف أل-ك-رة
ألجزأئرية ،مع ألعلم أن فريق ألسساورة خاضض
ألتجربة ألموسسم ألفارط بلعب رأبطة أألبطال
وقدم نتائج مشسرفة.
^ ماذا عن عقدك مع إادارة السساروة ؟
^^ ك -ل شس -يء ت -م ف -ي ظ -روف ج -ي-دة ،ي-ب-ق-ى

ألعقد مربوط بالنتائج ألمحققة وسسنعمل من
أجل أن يرقى ألفريق إألى مصساف ألكبار ونحن
وأإلدأرة نعمل بجدية كبيرة من أجل ذلك.
^ متى سستتوجهون إالى المغرب ؟
^^ بحسسب ألرزنامة ألمسسطرة من طرف
ألتحاد ألعربي وألخاصض بالمباريات ألثÓث،
من ألمقرر أن نتجه ،يوم ألسسبت إألى ألمغرب.
ع -ل-ي-ن-ا أن ن-دخ-ل أل-م-وسس-م م-ن ب-اب-ه أل-ع-ريضض
وهذأ من أجل ألتدشسين بنتائج إأيجابية ،حيث
ت-ع-ل-م-ون أن أل-ف-ري-ق ل-دي-ه م-ح-ط-ت-ي-ن ه-امتين
أل-ب-ط-ول-ة أل-ع-رب-ي-ة وأل-ب-ط-ول-ة ألوطنية ،ولذلك
فشس -ب -ي -ب -ة ألسس -اورة ب-ح-اج-ة إأل-ى أل-وقت ألج-ل
ألتطور ،لكنني متفائل بقدرأت لعبينا.

قادما من ليون الفرنسسي

ا÷زائري رياضض طاهر ينضضم إا ¤ميÓن

’يطا‹ ،نادي ميÓن،
يبدو أان العمÓق ا إ
ق- -رر م- -رة أاخ- -رى ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ م- -وه- -ب -ة
م ’عبٍ شساب
جزائرية جديدة ،إاذ قام بضس u
آاخ- -ر ،وه- -و اŸداف -ع اÙوري ري -اضس ط -اه -ر،
ال -ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  17سس -ن -ة ،ال -ذي ت-كّ-ون ‘
فريق أاوŸبيك ليون الفرنسسي.

ف -ي ه -ذأ أإلط -ار ،كشس -فت ت -ق-اري-ر صس-ح-اف-ي-ة

إأي -ط -ال -ي -ة وف -رنسس -ي -ة أن ألÓ-عب ألشس-اب ق-ام
ب -ت -وق -ي-ع أول ع-ق-د أح-ت-رأف-ي ل-ه ف-ي مشس-وأره
ألكروي ،وذلك مع نادي ميÓن ،وتبلغ مدة
ألعقد  3سسنوأت ،وأضسافت ألمصسادر نفسسها أن
ري -اضض ط -اه -ر سس -ي -قضس -ي أل -م -وسس -م أل-ك-روي
ألجديد في ألفريق ألرديف ألذي سسيخوضض
ب-ط-ولة «ألبريمافيرأ» ،أم  Óً-ف -ي ل -فت أن -ت -ب-اه

بعد مطالبة ا’نصسار برحيله

ألجهاز ألفني للفريق أألول وألنضسمام إأليه في
ألموأسسم ألقادمة.
ك-ان أول-م-ب-يك ل-ي-ون أل-ف-رنسس-ي ق-د ت-خّ-ل-ى عن
ألÓعب ألجزأئري في نهاية ألموسسم ألماضسي،
لينقضض عليه نادي ميÓن ويوقع له أول عقوده
ألحترأفية ،وسسيخلف رياضض طاهر ألÓعب
تياغو جالو ألذي غادر فريق ميÓن نحو فريق
ل-ي-ل أل-ف-رنسس-ي م-ق-ابل  5مÓ-ي-ي-ن آأورو خÓ-ل
مرحلة ألنتقالت ألصسيفية ألحالية.
هذأ وزأد أهتمام أألندية أألوروبية بالÓعبين
أل -ج -زأئ -ري -ي-ن أل-وأع-دي-ن ،ب-ال-ت-زأم-ن م-ع ن-ي-ل
منتخب ألجزأئر لقب كأاسض أمم إأفريقيا 2019
ف -ي شس -ه -ر ج -وي -ل -ي -ة أل -م -اضس-ي ،ب-ال-ن-ظ-ر إأل-ى
أل -مسس -ت -وى أل -رأئ -ع أل -ذي ظ -ه -رت ب -ه ك -ت -ي-ب-ة
«ألمحاربين» في ألبطولة.
ك -انت صس -ف -ق -ة أن-ت-ق-ال لعب أل-وسس-ط ألشس-اب
إأسسماعيل بن ناصسر إألى نادي ميÓن أإليطالي
أألفضسل على أإلطÓق إألى حد أآلن وسسط
لع -ب -ي م -ن -ت -خب أل -ج -زأئ -ر ،خ Ó-ل م -رح -ل -ة
ألنتقالت ألصسيفية ألحالية ،إأذ غادر ناديه
ألسسابق إأمبولي أإليطالي بعقد لمدة  5سسنوأت
مقابل  15مليون آأورو ،ورأتب سسنوي يقدر
بـ 1.5مليون أورو.

إادارة «الكناري» تنفي رحيل الرئيسض مÓل

’نباء
نفت إادارة نادي شسبيبة القبائل ،ا أ
اŸتناثرة حول نية الرئيسس ،شسريف مÓل،
‘ تقد Ëاسستقالته ،مؤوكدة أانه مسستمر مع
الفريق و’ يفكر إاطًÓقا ‘ اŸغادرة

وأكد مصسدر من دأخل إأدأرة ألشسبيبة ،أن
مÓل ل يفكر إأطًÓقا في ألسستقالة من
لدأرة سسمعت عن
رئاسسة ألفريق ،وأن أ إ
أل----م----وضس----وع ع----ب---ر وسس---ائ---ل أل---ت---وأصس---ل
ألجتماعي.
أضساف ذأت ألمصسدر ،أن رئيسض «ألكناري»
م-ت-مسسك ب-م-وأصس-ل-ة مشس-روع-ه ع-ل-ى رأسض
لي سس-----بب م-----ن
لدأرة ،ول------ن ي------رح-----ل أ
أإ
لسس--ب--اب ،خ--اصس--ة وأن أل-ج-م-ي-ع ي-دع-م-ه
أأ
وي--ح--ت--رم م--ج--ه--ودأت--ه .شس--ه--دت م--ب--ارأة
لخيرة أمام ألمريخ ألسسودأني،
ألشسبيبة أ أ
ق--ي--ام ألنصس--ار ب--ح--م--ل لف--ت-ات م-ط-ال-ب-ة
ألرئيسض بالتنحي عن منصسبه بسسبب فشسله
في تنفيذ ألوعود ألتي أطلقها قبل ترأسسه
ألفريق.
سس-ج-ل ن-ادي شس-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل أل-جزأئري،
عودته إألى منافسسات دوري أبطال إأفريقيا
بعد غياب دأم  9سسنوأت بانتصسار غير
م-ق-ن-ع ،وذلك ب-ع-د ت-خ-ط-ي-ه ع-ق-بة ألمريخ
ألسسودأني بهدف وحيد.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’لقاب
يطمح لقيادة الوفاق إا ¤منصسة ا أ

ماضضوي مرتاح ◊ل مشضكل الديون وتأاهيل الÓعب Úا÷دد
ع Èخ Òالدين ماضسوي،
مدرب نادي وفاق سسطيف،
ع-ن ت-ف-اؤول-ه ب-ق-درة ف-ري-ق-ه
ع- - -ل- - -ى –ق- - -ي- - -ق أاه - -داف - -ه
اŸسس -ط -رة ه-ذا اŸوسس-م ب-ل-عب
’و.¤
’دوار ا أ
ا أ

ق- -ال م- -اضس -وي ف -ي تصس -ري -ح
صسحفية ،إأن مسستوى فريقه
تحسسن كثيًرأ بفضسل ألجدية
أل -ك -ب -ي -رة أل -ت -ي ت -ح -ل -ى ب -ه-ا
أل Ó-ع -ب -ون أث-ن-اء أل-ت-دري-ب-ات
وخ Ó-ل أل -م -عسس -ك -رأت أل -ت-ي
أج -رأه-ا أل-ف-ري-ق ف-ي أل-ف-ت-رة
ألماضسية.
أضس -اف« :أل-ج-م-ي-ع لح-ظ أن
مسس-ت-وى أألدأء ت-ط-ور ك-ث-يً-رأ،
ت-رك-ي-ز أل-ج-م-ي-ع ه-ن-ا م-نصسب
ع-ل-ى مسس-اع-دة أل-ف-ري-ق ع-لى
أسس -ت -ع -ادة ب -ري -ق-ه ،ن-ع-ل-م أن-ه
ي- -ت- -وجب ع- -ل- -ي- -ن -ا أن ن -ك -ون
جاهزين في كل ألمنافسسات،
وه -ذأ ي -ت-ط-لب م-ن-ا أن ن-ك-ون
ح- -اضس- -ري- -ن ب- -ت- -رك- -ي- -ز ع -ال
وع- -زي- -م- -ة أك- -ب -ر ل -ت -ح -ق -ي -ق
أهدأفنا» .شس - -دد م - -اضس - -وي،
ع - -ل- -ى أن لع- -ب- -ي أل- -ف- -ري- -ق
ق - -ادرون ع- -ل- -ى ت- -ج- -اوز ك- -ل
ألصسعاب وتخطي كل ألعقبات
بتضسافر جهود ألجميع ،سسوأء
ت- - -ع - -ل - -ق أألم - -ر ب - -اإلدأرة أو
ألطاقم ألفني أو ألÓعبين.
أردف« :ألجميع في ألفريق
يقوم بدوره على أكمل وجه،
ألكل هنا مصسر على تجاوز

كل ألصسعوبات وتقديم صسورة
م- -م- -ي- -زة ع- -ن ه- -ذأ أل- -ن -ادي
ألعريق».
نفى ماضسوي وجود ضسغوط
ن -فسس -ي -ة ع-ل-ى لع-ب-ي أل-نسس-ر
ألسس -ط -اي -ف -ي ق -ب-ل أن-طÓ-ق-ة
أل -م -وسس -م ،م -ع -ت -ب -رأ م-ح-ي-ط
ألفريق وأنصساره مصسدر قوة
ب -ال -نسس -ب -ة ل Ó-ع -ب -ي -ه ،ول-يسض
أل- -ع- -كسض .وأوضس- -ح أل -م -درب
أل -ج-زأئ-ري ،أن-ه م-رت-اح ج-دأ
بعد نجاح أإلدأرة في إأيجاد

ح-ل ن-ه-ائ-ي ل-قضس-ي-ة أل-دي-ون،
ألتي جعلت مصسير ألصسفقات
ألجديدة مهددة.
أخ-ت-تم« :ت -وصس -ل أإلدأرة إأل-ى
ح-ل م-ع ألÓ-ع-ب-ي-ن أل-دأئ-ن-ي-ن
أرأح- -ن- -ا ك- -ث- -ي- -رأ ،ل -ق -د ك -ن -ا
متخوفين كثيرأ من حرماننا
م- -ن لع- -ب -ي -ن -ا أل -ج -دد ق -ب -ل
أن -ط Ó-ق أل -ب-ط-ول-ة ،ف-ي ت-لك
ألفترة نحن بحاجة ماسسة إألى
خدمات كل ألÓعبين ،وهذأ
أمر بديهي.

قبيل مواجهة أاهلي الÈج

عمرا«:Êطموحنا كب Òلتحقيق
انطÓقة قوية ‘ البطولة»

ب-ع-د ال-ب-داي-ة اّŸوف-ق-ة ‘ م-ن-افسس-ة كأاسس
’ف -ري -ق -ي ،سس -ه -رة السس -بت اŸاضس-ي،
ا’–اد ا إ
دخل فريق شسباب بلوزداد ،مباشسرة ‘ أاجواء
’و« ¤م- -وب- -ي- -ل- -يسس»،
ب - -ط - -ول- -ة ال- -درج- -ة ا أ
’و ¤التي تنتظره ،يوم اÿميسس
واŸباراة ا أ
اŸقبل ،أامام أاهلي الÈج Ãلعب  20أاوت ،55
ب -ح -يث يسس -ع -ى الشس-ب-اب ل-ت-ح-ق-ي-ق ان-طÓ-ق-ة
قوية ‘ اŸوسسم الكروي ا÷ديد.

خاضض أبناء لعقيبة أول لقاء رسسمي لهم قبل
أفتتاح ألبطولة ألوطنية ،يوم ألسسبت ألماضسي،
أمام نادي ألقطن ألتشسادي ،بملعب  5جويلية،
وت-فّ-وق-وأ ع-ل-ي-ه ب-ه-دف-ي-ن ن-ظ-ي-ف-ي-ن ،ف-ي إأطار
ذه -اب أل -دور أل -تصس -ف -وي أألول م -ن م-ن-افسس-ة
كأاسض ألتحاد أإلفريقي.
رغ -م أل -ت-ب-اي-ن ف-ي مسس-ت-وى أل-ف-ري-ق-ي-ن ،إأل أن
ألشس-ب-اب ضسّ-ي-ع أل-ع-دي-د م-ن أل-ف-رصض ألسس-انحة
للتهديف ،خاصسة في ألشسوط أألول إأذ كان
بوسسعه ضسمان ألتأاهل قبل لقاء ألعودة ألمقرر
بتاريخ  25أوت ألجاري في ألعاصسمة ألتشسادية
نجامينا.
من جهته ،عبّر ألمدرب عبد ألقادر عمرأني،
ع -ن رضس -اه ع-ن أدأء ألÓ-ع-ب-ي-ن بصس-ف-ة ع-ام-ة،
مشس -ي -رأ ف -ي تصس -ري -ح -ات صس -ح -ف -ي -ة أع-ق-بت
ألمبارأة ،إألى أنه ل يمكن إألقاء أللوم على
ألÓعبين لتضسييعهم ألعديد من ألفرصض ،ل
سسيما أنها ألمبارأة أألولى في ألموسسم« :أآلن
سسنشسرع في ألتركيز على مبارأة أهلي ألبرج،
ألمقررة يوم ألخميسض ألمقبل ،وفي ما يخصض
مبارأة ألسسبت ألماضسي ،أعتقد أننا أسستصسغرنا
ألمنافسض في ألمرحلة أألولى ،فأادأؤونا لم يكن
ج -ي -دأ ،ول -ذلك ضس -ي-ع-ن-ا أل-ع-دي-د م-ن أل-ف-رصض
ألسس -ان -ح -ة ل -ل -ت -ه -دي -ف ..ف -ي ألشس-وط أل-ث-ان-ي

أقحمت ألÓعب بوسسليو ،لنصسنع ألتوأزن في
ألتشسكيلة ،ففي ألشسوط أألول لعبنا كثيرأ على
ألجهة أليمنى» .مضسيفا« :ألهدف ألثاني جاء
متأاخرأ نوعا ما ،فلو تمكنا من ألتسسجيل بعد
سس -اع -ة م -ن أل-ل-عب ،ل-ك-انت ل-ن-ا ف-رصس-ا أخ-رى
لتعميق ألفارق ..ألفوز بهدفين في أول مبارأة
رسسمية في ألموسسم ألجديد ،نتيجة مرضسية،
فنحن نعاني من نقصض في ألمنافسسة».
ب- -حسسب م- -درب ألشس- -ب- -اب ،ف- -إان م -وأج -ه -ت -ي
ألبطولة ألوطنية أمام أهلي ألبرج وبعدها أمام
نجم مقرة ،سستفيدأن ألفريق كثيرأ في لقاء
أإلي -اب أم -ام أل-ق-ط-ن أل-تشس-ادي« :ق-ب-ل خوضض
ل- -ق- -اء أل- -ع -ودة ف -ي أل -م -ن -افسس -ة أإلف -ري -ق -ي -ة،
سسنخوضض مبارأتين في ألجزأئر ،وأعتقد أننا
سس -نسس -ت -ف -ي-د م-ن-ه-م-ا ،ل-رف-ع نسس-ق أل-ل-عب ق-ب-ل
م -وأج -ه -ة ن -ادي أل -ق -ط -ن ،ف -ق -د خضس-ن-ا أرب-ع
مباريات ودية تحضسيرية فقط هذأ ألصسيف،
Óصسابات قبل ألسسفر
وأتمنى أل نكون عرضسة ل إ
إألى ألتشساد».
هذأ ،ويخوضض ألشسباب خمسض موأجهات قوية
في ظرف ثÓثة أسسابيع ،بحيث بدأ ألموسسم
ألجديد بموأجهة نادي ألقطن ألتشسادي عشسية
عيد أألضسحى ،وينزل ضسيفا ألخميسض ،على
أهلي ألبرج بملعب أألخير ،في أفتتاح ألبطولة
ألوطنية ،قبل أسستقبال نجم مقرة ،بملعب 20
أوت  55ب-ال-ع-اصس-م-ة ف-ي أل-ج-ول-ة أل-ث-انية ،ثم
ألتنقل إألى ألتشساد لموأجهة نادي ألقطن في
إأياب ألدور ألتمهيدي أألول لكأاسض ألتحاد
أإلفريقي ،وبعدها سسيخوضض «ألدأربي» أمام
ألجار نصسر حسسين دأي يوم  31من ألشسهر
ألجاري.
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بعد موأفقة رأن ألفرنسصي على تسصريحه

بن سشبعيني ‘ أاŸانيا لإلمضشاء ‘ بوروسشيا مونششنغلدباخ

يتوأجد أŸدأفع ألدو‹ أ÷زأئري رأمي
بن سصبعيني على أعتاب ألنتقال أ ¤مرحلة
ج- -دي- -دة ‘ مسصÒت- -ه أل- -ك -روي -ة م -ن خ Ó-ل
مغادرة فريقه و ألنضصمام أ ¤فريق جديد
خÓل فÎة ألنتقالت ألصصيفية .

عمار حميسسي
أأكد موقع «غول» ألعالمي عن توصسل ناديا رأن
ألفرنسسي و بوروسسيا مونشسنغÓدباخ أ’لماني
ألى أتفاق يقضسي بانتقال ألدولي ألجزأئري
رأمي بن سسبعيني ألى ألنادي أ’لماني خÓل
أل-ف-ت-رة أل-م-ق-ب-ل-ة .رغ-م أن أل-م-فاوضسات دأمت
ف - -ت - -رة ط- -وي- -ل- -ة إأ’ أن أ’م- -ور حسس- -مت ف- -ي
ألسس-اع-ات أل-م-اضس-ي-ة م-ن خÓ-ل أ’ت-ف-اق ع-ل-ى
أنتقال بن سسبعيني ألى ألنادي أ’لماني وهو
أ’مر ألذي أسسعد ألÓعب كثيرأ  .أكد ذأت
ألموقع أن رأمي بن سسبعيني حل أأمسس بأالمانيا
م- -ن أج- -ل أ’ن- -ت- -ق- -ال أل- -ى ن- -ادي ب- -وروسس- -ي- -ا
مونشسنغÓدباخ حيث سسيقوم ألÓعب ألمذكور
بالخضسوع ألى ألفحصس ألطبي أ’عتيادي قبل
أ’مضساء على ألعقد ألجديد .
كان رأمي بن سسبعيني هدفا رئيسسيا لفريق
ب-وروسس-ي-ا م-ونشس-ن-غÓ-دب-اخ أ’ل-م-اني حيث نال
أل Ó-عب أل -م -ذك -ور أع-ج-اب مسس-ؤوول-ي أل-ن-ادي
أ’لماني ألذين تابعوه عن كثب خÓل توأجده
مع ألمنتخب ألوطني في كأاسس أمم أفريقيا
ألماضسية  .كان أأوليفييه ليتانغ رئيسس نادي
ري-ن ق-د أك-د ف-ي تصس-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ه-ا وسس-ائ-ل
إأعÓ- -م ف- -رنسس- -ي -ة خ Ó-ل أل -ف -ت -رة أل -م -اضس -ي -ة
بخصسوصس أنضسمام بن سسبعيني أ’حد أ’ندية
أأ’لمانية« :لسسنا بعيدين عن ألتوصسل ’تفاق
«دون أأن يذكر ألمزيد من ألتفاصسيل و هنا كان
ي- -قصس- -د ف- -ري- -ق ب -وروسس -ي -ا م -ونشس -ن -غ Ó-دب -اخ
أ’لماني.

وكان ألنادي أأ’لماني قد تقدم بعرضس قيمته
 7.5مليون أأورو لضسم رأمي بن سسبعيني ظهير
أأيسسر ألمنتخب ألوطني وفريق رأن قبل أن
يرفع ألعرضس ليصسل ألى  10مÓيين أأورو و هنا
’قى ألعرضس أعجاب مسسؤوولي نادي رأن .
أك- -دت وسس- -ائ- -ل أعÓ- -م أأل- -م- -ان- -ي- -ة إأل -ى أأن
مونشسنغÓدباخ حاول ضسم بن سسبعيني صسيف
أل- -ع- -ام أل- -م- -اضس- -ي إأ’ أأن أل- -م -ق -اب -ل أل -م -ادي
أل- -م- -ع- -روضس ك- -ان ضس- -ع- -ي- -ف- -ا ،ورغ -م أن ذأت
ألمصسادر رجحت أأن إأدأرة رين لن توأفق على
ب-ي-ع ب-ن سس-ب-ع-ي-ني ( 24ع-ام-ا) رغ-م م-حاو’ت

أل -ن -ادي أأ’ل -م -ان-ي إأغ-رأء ألÓ-عب أل-ج-زأئ-ري
بخوضس مغامرة جديدة في ألبوندسسليغا أ’ أن
أل- - - - - - -ع- - - - - - -كسس ه- - - - - - -و أل- - - - - - -ذي ح - - - - - -دث .
ينتهي عقد رأمي بن سسبعيني مع نادي رأن
أل -ف -رنسس -ي ي-ن-ت-ه-ي ب-ن-ه-اي-ة أل-م-وسس-م أل-ج-دي-د
وتحديدأ في صسيف  2020ويعد بن سسبعيني
من ألركائز أأ’سساسسية لفريق رأن وسساهم في
تتويجه بلقب كأاسس فرنسسا ألموسسم ألماضسي
بركÓت ألترجيح على حسساب باريسس سسان
جيرمان ألذي تّوج بلقب ألبطولة أ’لمانية .

«لدينا العناصشر التي تسشتطيع تعويضض بوداوي ولوصشيف»

كان نادي بارأدو وفي غياب ألدوليان هيثم
ل -وصس -ي -ف وهشس -ام درأوي ،ق -د أأب -ه -ر ف -ي أأول
خرجة قارية في تاريخه ،عندما تفوق بإاقناع
على نظيره كامسسار ألغيني بثÓثية نظيفة.
قال شسالو« :دخلنا أللقاء بطريقة ذكية ضسد
منافسس نجهله تماما’ ،سسيما وأأننا تحصسلنا

قبضصة حديدية ب Úإأدأرة ألنصصرية و«خاسصف» حول ورقة تسصريحه

صشفقة انتقال موهبة الفريق إا ¤نيسض قد تفششل

كشص -فت مصص-ادر «ألشص-عب»
م -ن دأخ -ل ب-يت ف-ري-ق نصص-ر
حسص Úدأي أن أل- - - - - -ظ - - - - -هÒ
ليسص- - - -ر ألشص- - - -اب أل- - - -دو‹
أ أ
أ÷زأئ -ري «ن -وف -ل خ-اسص-ف»
ي-وأصص-ل ت-ع-ن-ت-ه و ⁄ي-ل-تحق
ب- -ع- -د ب -ت -دري -ب -ات أل -ف -ري -ق
–ضصÒأ ل -ل -م -وسص -م أل -ك-روي
أ÷دي - -د (،)2020 – 2019
ح -يث أغ -ل-ق ه-ات-ف-ه أل-ن-ق-ال
و ⁄ي -ع -د ل -ه أث-ر م-ن-ذ ع-دة
أي- -ام ‘ ط- -ري- -ق- -ة م- -ب -اشص -رة
وصص-ري-ح-ة ي-ؤوك-د بها موهبة
ألنصصرية ألصصاعد رغبته ‘
أل-رح-ي-ل ع-ن ألفريق يومÚ
ف -ق-ط ق-ب-ل أن-طÓ-ق ب-ط-ول-ة
لو¤
أل- -رأب- -ط -ة أÎÙف -ة أ أ
ل- -ك- -رة أل- -ق- -دم وع- -ن غ- -ل- -ق
أÒŸكاتو ألصصيفي أ÷اري ‘
أ÷زأئ - - - - - -ر وﬂت - - - - - -ل - - - - - -ف
لوروبية.
ألبطولت أ أ

ﬁمد فوزي بقاصص

نادي بارأدو يطمح Ÿوأصصلة أŸغامرة ألقارية ،شصالو:

أكد فرأنسصيشصكو ألكسصندر شصالو مدرب
ن- -اي ب- -ارأدو ،أن ف- -ري- -ق- -ه ك- -ان ق- -ادرأ ع- -ل -ى
تسص- -ج- -ي- -ل أك Ìم- -ن  3أه -دأف ‘ م -ب -ارأت -ه
لو ¤م -ن ن -وع-ه-ا ‘ م-ن-افسص-ة
أل -ت -اري -خ -ي -ة أ أ
ق -اري -ة (ك -أاسس أل -ك -اف) ،أم -ام ن -ادي ك -امسص -ار
ألغيني ‘ ذهاب ألدور ألتمهيدي Ãلعب 5
لوŸبي.
جويلية أ أ

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

على معلومات قليلة عليه وهو يمتلك خبرة
في هذه ألمنافسسة ألقارية..تشسكيلتي دخلت
ب -ح -ذر ق -ب -ل أأن ن -زي -د م-ن أل-وت-ي-رة م-ع م-رور
أل -دق-ائ-ق وب-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أأك-ب-ر..ك-ن-ا نسس-ت-ط-ي-ع
تسسجيل عدد أأكبر من أأ’هدأف خاصسة في
ألشسوط أأ’ول ألذي صسنعنا فيه ألعديد من
أل-ف-رصس ألسس-ان-ح-ة» ،ت-اب-ع»:أل-ف-ري-ق أل-منافسس
جيد من ألناحية ألبدنية..أأنا سسعيد بهذأ ألفوز
ف- -ي أأول ل- -ق- -اء ضس- -م -ن أل -م -ن -افسس -ة أل -ق -اري -ة
وب Ó-ع -ب-ي-ن ي-ف-ت-ق-دون ل-ل-خ-ب-رة ف-ي م-ث-ل ه-ذه
ألموأعيد ،أأرفضس ألحديث عن غياب ألÓعبين
هشسام بودأوي وهيثم لوصسيف ،فأافضسل ألتكلم

ع-ل-ى أل-ع-ن-اصس-ر أل-ت-ي ل-ع-بت ف-ي ه-ذه ألسس-ه-رة
وأل -ت -ي تصس -رفت بشس -ك -ل ج -ي -د..أأث -ب -ت -ن -ا أأن -ن-ا
حاضسرون بطريقة لعب مختلفة مقارنة بالتي
طبقناها ألموسسم ألفارط».
رغ- -م أأن ن- -ادي ب -ارأدو م -ع -روف ع -ل -ي -ه ع -دم
أمتÓكه لقاعدة جماهيرية كبيرة ،إأ’ أأن إأدأرة
أل-ن-ادي وأل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ك-ان-وأ ي-م-نون ألنفسس
ب -ت -ن -ق -ل ب -عضس مشس -ج -ع -ي أل-ف-رق أل-ع-اصس-م-ي-ة
أأ’خرى لدعمهم في هذأ أللقاء ألتاريخي ،إأ’
أأن هذأ أأ’مر لم يحدث ،وهو ما جعل مدرب
ألنادي يبدي أسستياءه وأسستغرأبه لذلك ،قائ:Ó
«’ ي-م-ك-ن-ن-ي أل-ق-ول أأن-ن-ا ضس-م-ن-ا أل-تأاهل للدور
ألمقبل بهذأ ألفوز ،فهذأ مجرد لقاء ألذهاب،
ل -ق -د ت -أاسس -فت وأح -ت -رت ل -غ -ي -اب أل -ج -م-ه-ور،
فالمدرجات كانت فارغة فشسعرت أأننا نلعب
خارج ألديار .يجب تشسجيع هؤو’ء ألÓعبين
ألشسبان».
ي -ب -دو أأن تشس -ك -ي -ل -ة ن -ادي ب-ارأدو ،أل-ت-ي أأن-هت
ألموسسم ألفارط في ألمرتبة ألثالثة للبطولة
أل -م -ح -ل-ي-ة ،ق-د أق-ت-ربت م-ن أف-ت-ك-اك ب-ط-اق-ة
أل -ع -ب-ور إأل-ى أل-دور أل-ق-ادم ب-فضس-ل ه-ذأ أل-ف-وز
ألمقنع ،في أنتظار لقاء أإ’ياب ألمقرر ،يوم
 24أأوت بغينيا.
من جانبه ،قال ألمدأفع مصسطفى بوشسينة:
«لقد قدمنا مبارأة جيدة ،حيث أفتتحنا باب
ألتهديف خÓل ألمرحلة أأ’ولى أأمام فريق
غيني كنا نجهله تماما وبالتالي ’ نعرف نقاط
ق -وت-ه وضس-ع-ف-ه ،أ’ن-ن-ا ل-م ن-ت-م-ك-ن م-ن م-ع-اي-ن-ة
مبارياته من قبل» ،وتابع« :في ألشسوط ألثاني،
كنا منظمين بطريقة أأفضسل وهو ما سسمح لنا
ب -تسس -ج -ي -ل ه -دف -ي -ن آأخ -ري -ن..ك -ن-ا نسس-ت-ط-ي-ع
أ’نتصسار بنتيجة أأكبر ،لكنه يبقى فوز هام
يسسمح لنا بدخول لقاء أإ’ياب بأاريحية ،لكن
يجب أإ’شسارة إألى أأن أأ’مور لم تحسسم بعد،
فسسنسسافر إألى غينيا من أأجل أفتكاك بطاقة
ألصسعود إألى ألدور ألقادم».

ق -بضس -ة ح -دي -دي -ة ت -لك أل-ت-ي
ت- -ت- -وأج -د ف -ي -ه -ا إأدأرة نصس -ر
حسس- - -ي- - -ن دأي م- - -ع خ - -ري - -ج
م -درسس -ت -ه-ا «ن-وف-ل خ-اسس-ف»
بعدما عرضس عليها ألتفاوضس
شسخصسيا على ورقة تسسريحه
وذلك با’سستغناء عن ألروأتب
ألشس -ه -ري -ة أل -ت -ي ي -دي -ن ب -ه -ا
ل-ل-ن-ادي أل-ع-اصس-م-ي وكذأ دفع
ملبغ مالي ،لكن ألمقترح لقي
رفضس إأدأرة أل -نصس -ري -ة أل -ت -ي
تصس -ر ع -ل-ى ضس-رورة ت-ف-اوضس
ألفريق ألذي يريد أ’سستفادة
من خدمات ’عب ألمنتخب
أأ’ول- -م- -ب -ي م -ع -ه -ا م -ن أأج -ل
تسس- - -ري - -ح - -ه ،خصس - -وصس - -ا أأن
مسسؤوولي ألنصسرية على درأية
بأان صساحب  21ربيعا دخل
في مفاوضسات مع عدة أأندية
ف-رنسس-ي-ة ق-ب-ل ن-ه-اية ألموسسم
أل -م-ن-قضس-ي ،وف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا
نادي نيسس ألفرنسسي وهو ما
ج- - -ع- - -ل أإ’دأرة أل - -ج - -دي - -دة
ل -ل-ع-اصس-م-ي-ي-ن ت-رفضس ج-م-ل-ة
وت- -فصس -ي  Ó-أ’سس -ت -غ -ن -اء ع -ن
’ع -ب -ه -ا دون أ’سس-ت-ف-ادة م-ن
ق -ي -م-ة ت-ح-وي-ل-ه وك-ذأ ح-ق-وق

مواجهة مثÒة ب Úليفربول وتششلسشي
عندما فقد فرصسة ألمنافسسة على هذأ أللقب  3مرأت
سسابقة ،سستكون ألفرصسة سسانحة أأمام يورجن كلوب
ألمدير ألفني لليفربول أإ’نجليزي ،للفوز بلقب كأاسس
ألسسوبر أأ’وروبي لكرة ألقدم ،عندما يصسطدم ،أليوم
أأ’رب-ع-اء ،ب-ن-ظ-ي-ره تشس-ي-لسس-ي ف-ي م-وأج-ه-ة إأن-ج-ل-ي-زي-ة
خ- - - - - -الصس- - - - - -ة ع- - - - - -ل- - - - - -ى أل - - - - -ل - - - - -قب أأ’وروب - - - - -ي.
ي-ل-ت-ق-ي أل-ف-ري-ق-ان ،ع-ل-ى إأسس-ت-اد «ف-ودأف-ون آأري-ن-ا» في
م-دي-ن-ة إأسس-ط-ن-ب-ول أل-ت-رك-ي-ة ،ب-ع-د أأي-ام ق-ل-ي-ل-ة من بدء
مسس -ي -رت -ه -م -ا ف -ي أل -دوري أإ’ن -ج -ل -ي-زي وأل-ت-ي ك-انت
أسستعدأًدأ قوًيا لكليهما ،قبل خوضس مبارأة ألغد رغم
ت- -ب- -اي- -ن ن- -ت- -ائ- -ج أل- -ف -ري -ق -ي -ن ف -ي ضس -رب -ة أل -ب -دأي -ة.
أسستهل ليفربول رحلته في ألدوري أإ’نجليزي بالفوز
أل-ك-ب-ير ( ،)1-4ع -ل -ى ن -وروي -تشس سس -ي -ت -ي ف-ي-م-ا خسس-ر
تشس-ي-لسس-ي ب-رب-اع-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة ،أأم-ام م-انشسسستر يونايتد.
توج ليفربول في ألموسسم ألماضسي بلقب دوري أأبطال
أأوروبا ،ليمنح مدربه كلوب فرصسة ألمنافسسة على لقب
ألسسوبر أأ’وروبي للمرة أأ’ولى ،بعد  3محاو’ت فاشسلة
ل- - - - - - - -ب- - - - - - - -ل- - - - - - - -وغ ه- - - - - - - -ذه أل- - - - - - - -م- - - - - - - -ب - - - - - - -ارأة.
في ألمقابل ،توج تشسيلسسي في ألموسسم ألماضسي بلقب
ألدوري أأ’وروبي ،ليضسرب موعًدأ مع ليفربول في
ه-ذأ أل-ل-ق-اء أإ’ن-ج-ل-ي-زي أل-خ-الصس ع-ل-ى ل-قب ألسس-وب-ر
أأ’وروبي.

فيغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو‹ يغيـ ـ ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـ ـن افتتـ ـ ـ ـ ـاح الـ ـ ـ ـ ـدوري الÎكـ ـ ـ ـ ـي
أأعلن نادي غلطة سسرأي ألتركي ،أأمسس ألثÓثاء ،غياب
’عبه ألدولي ألجزأئري سسفيان فيغولي ،عن ألمÓعب
لفترة غير معلومة .قال ألنادي ،عبر حسسابه ألرسسمي على
م -وق -ع أل -ت -وأصس-ل أ’ج-ت-م-اع-ي ت-وي-ت-ر ،أأن ألÓ-عب أأج-رى
عملية جرأحية ناجحة لنزع ألحصسى على مسستوى ألكلى.
لم يعلن ألنادي عن فترة غياب نجم منتخب ألجزأئر عن
صسفوف فريقه ،إأ’ أأن بعضس ألتقارير ألصسحفية أأكدت
غيابه عن مبارأة فريقه ألقادمة أأمام دينيزليسسبور في
أفتتاح ألدوري ألتركي.

ألتكوين ألتي سستنعشس خزينة
ألفريق وتبعدها عن أأ’زمة
ألمالية ألحادة ألتي تتخبط
فيها هذأ ألموسسم.
م - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى ،كشس - -ف
مصسدرنا بأان إأدأرة ألنصسرية
م-ت-ذم-رة م-ن سس-ل-وك ’ع-ب-ه-ا
ألذي غلق هاتفه ولم يعط أأي
خبر إ’دأرة ألفريق أأو للطاقم
ألفني عن مكان توأجده أأو
سس-بب غ-ي-اب-ه ع-ن أل-ت-دري-بات
أل -ج -م -اع -ي -ة ل -ل -ف -ري-ق أل-ذي
يحضسر لمبارأة ألجولة أأ’ولى
من ألرأبطة ألمحترفة أأ’ولى
لكرة ألقدم ضسد نادي شسبيبة
ألقبائل ألجمعة ألمقبل هذأ،
وت -بشس -ر ك -ل أل-م-ع-ط-ي-ات ب-أان
أأزم -ة أل Ó-عب «خ-اسس-ف» م-ع
إأدأرة فريقه سستطول وهو ما
قد يجعل صسفقة تحوله للعب
في بطولة «ألليغ  »1ألفرنسسية
ت- -فشس- -ل ع- -ل- -ى أأ’ق- -ل خ Ó-ل
أل-م-ي-رك-ات-و ألصسيفي ألجاري،
خصس- -وصس- -ا أأن- -ن- -ا ف- -ي أأ’ي -ام
أأ’خ -ي -رة لسس -وق أل-ت-ح-ويÓ-ت
ألصسيفية بفرنسسا ،لكن أأ’مر
أل -ذي ق -د ي -ك -ون ف -ي صس-ال-ح
ألÓعب هو أأن إأدأرة أأصسحاب

أللونين أأ’حمر وأأ’سسود لحد
ألسساعة لم تباشسر في عملية
أ’نتدأبات ألتي أأخذت وقتا
بسس- -بب أإ’ج- -رأءأت أإ’دأري- -ة
أل-ت-ي أسس-ت-غ-رقت وق-تا طويÓ
لبيع نادي نيسس ألفرنسسي إألى
م -ج-م-ع «إأن-يسس-ي-و» أل-م-م-ل-وك
ل -ل -ث -ري أل -ب -ري -ط -ان -ي «ج-ي-م
رأتكليف» ،وهو ما يحتم على
«خاسسف» ألبحث عن ألحلول
ألÓزمة مع إأدأرة ألفريق من
أأجل ألتنقل لÓحترأف ألذي
ق- -د ي- -ج -ع -ل -ه ي -ل -فت أأن -ظ -ار
أل- -ن- -اخب أل- -وط -ن -ي «ج -م -ال
ب -ل -م-اضس-ي» ف-ي ظ-ل سس-ي-اسس-ة
أل-تشس-ب-يب أل-ت-ي ي-ب-حث ع-ن-ه-ا
أل- -مسس- -ؤوول أأ’ول ع -ل -ى رأأسس
أل-ع-ارضس-ة أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-نتخب،
وكذأ أبتعاد «محمد فارسس»
عن ألميادين لمدة ’ تقل عن
 6أأشسهر كاملة بسسبب إأصسابة
في ألرباط ألصسليبي تلقاها
ف- -ي م- -ب -ارأة ودي -ة ل -ف -ري -ق -ه
أأ’سس- -ب- -وع أل- -ف- -ارط ،وأل- -ت- -ي
ح- -رم- -ت- -ه م- -ن أل -ت -ن -ق -ل إأل -ى
أل -ع -م Ó-ق أإ’ي -ط -ال -ي إأي -ن -ت-ر
م-يÓ-ن ف-ي-م-ا ك-انت ألصس-ف-ق-ة
تسسير في ألطريق ألصسحيح.

لوروبي أليوم بإاسصطنبول
نهائي «ألسصوبر»أ أ

أجرى عملية جرأحية لنزع حصصى ألكلى
تلقى فيغولي ،ألعديد من رسسائل ألدعم وألمسساندة من
عشساق غلطة سسرأي ،ألذين عبروأ عن تمنياتهم لÓعب
بالشسفاء ألعاجل وألعودة سسريًعا إألى ألمÓعب.
في تطور جديد لمفاوضسات غلطة سسرأي لضسم محمد
ألنني ’عب آأرسسنال أإ’نجليزي ،غادر سسوكورو هانيدأر
ألمدير ألرياضسي للنادي ألتركي ،إألى ألعاصسمة ألبريطانية
لندن ،من أأجل حسسم ألمفاوضسات لضسم ألنجم ألمصسري.
ذكرت تقارير صسحفية تركية أأن ألمدير ألرياضسي لفريق
غلطة سسرأي ،سسيعقد جلسسة مع مسسؤوولي آأرسسنال ،من

ألعدد
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أأجل ألتقدم بعرضس رسسمي لضسم محمد ألنني في ألموسسم
ألمقبل.
ك-ان غ-ل-ط-ة سس-رأي سس-ي-ت-ق-دم ب-ع-رضس رسس-م-ي ’سس-ت-ع-ارة
ألÓعب بنية ألشسرأء ألنهائي ،خاصسة أأن ألنني ’ يشسارك
ب -اسس -ت -م -رأر م-ع أإ’سس-ب-ان-ي أأون-اي إأي-م-ري أل-م-دي-ر أل-ف-ن-ي
آ’رسسنال.
وأأشسار ألتقرير إألى أأن رحلة سسوكورو هانيدأر إألى لندن
سستشسمل ألتفاوضس إ’يجاد فريق جديد للهدأف ألسسنغالي
مباي دياني

فشسل كلوب في  3محاو’ت سسابقة لبلوغ مبارأة كأاسس
ألسس -وب -ر أأ’وروب-ي م-ع ب-وروسس-ي-ا دورت-م-ون-د أأ’ل-م-ان-ي
ول -ي -ف -رب -ول ح-يث خسس-ر ن-ه-ائ-ي دوري أأ’ب-ط-ال ل-م-رة
وأحدة مع كل من دورتموند وليفربول ،كما خسسر
نهائي ألدوري أأ’وروبي مع ليفربول.
تغير هذأ ألحال في ألموسسم ألماضسي ،عندما قاد
ألعبقري أأ’لماني ليفربول للقب دوري أأ’بطال بالفوز
على توتنهام ( ،)0-2في ألنهائي ألذي توج خÓله
ل -ي -ف -رب -ول ب -ل -قب دوري أأ’ب -ط -ال ل -ل -م -رة ألسس-ادسس-ة.
صسرح كلوب إألى موقع أ’تحاد أأ’وروبي لكرة ألقدم
(يويفا) ،قائً« :Óكأاسس ألسسوبر ليسس ألبطولة ألتي كنت
أأود مشساهدتها في ألماضسي ..أأ’مر مختلف تماما
ه- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذأ أل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ام».
هذه هي ألمرة أأ’ولى في تاريخ ألكرة أأ’وروبية ألتي
تجمع فيها مبارأة ألسسوبر أأ’وروبي بين فريقين من
إأنجلترأ.
كانت هذه ألموأجهة أإ’نجليزية ألخالصسة مؤوكدة حتى
قبل إأقامة نهائي دوري أأ’بطال وألدوري أأ’وروبي
وذلك ب - -ع - -د وصس - -ول  4ف -رق إأن -ج-ل-ي-زي-ة إأل-ى ن-ه-ائ-ي
أل -ب -ط-ول-ت-ي-ن ح-يث ف-از تشس-ي-لسس-ي ف-ي ن-ه-ائ-ي أل-دوري
أأ’وروبي على آأرسسنال (.)1-4
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موأقيت
ألصصÓة

^ 14أوت  :19٥٧ق-رر أ’–اد
ألعام للطلبة أ÷زأئري Úتعليق
’ضصرأب ألذي شصرع فيه يوم 19
أ إ
ماي  19٥6بأامر من قيادة ألثورة.
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ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

’ربعاء  13ذو ألحجة  1440هـ ألموأفق لـ  14أوت  ٢019م
أ أ

العدد

ألفريق ڤايد صسالح :إأبقاء أ÷زأئر قوية ،مهابة وﬁفوظة ألسسيادة
مهامنا ..خدمة ألشسعب وألذود عن حياضش ألوطن

تر أسش ألفريق أحمد ڤايد صصالح نائب
وزي- -ر أل- -دف- -اع أل -وط -ن -ي رئ -يسش أرك -ان
أ÷يشش أل -وط -ن -ي ألشص-ع-ب-ي مسص-اء أمسش،
Ãقر وزأرة ألدفاع ألوطني حفل تقدË
’ضصحى أŸبارك.
ألتهاÃ Êناسصبة عيد أ أ

عودة ميمونة ◊جاجنا
إأ ¤حضسن وطنهم وشسعبهم

مÈورا ،وسشعيا مششكورا ،وذنبا مغفورا،
وعودة ميمونة إا ¤حضشن أاهلهم وششعبهم
ووطنهم ،إان ششاء الله تعا.¤

أشسوأط مديدة قطعها أ÷يشش نتائجها
جلية وبارزة للعيان
لقد أاصشبحت جلية وبارزة للعيان ،نتائج
األششواط اŸديدة التي قطعها ،ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،سش-ل-ي-ل ج-يشس ال-تحرير
ال- -وط -ن -ي ‘ ه -ذه السش -ن -وات األخÒة‘ ،
ﬂتلف اÛالت وعلى كافة األصشعدة،
وهوما سشمح لقواتنا اŸسشلحة بأان ترتقي
إا ¤مراتب رفيعة متوافقة كل التوافق مع
متطلبات إابقاء ا÷زائر دائما وأابدا قوية
وم - -ه- -اب- -ة ا÷انب وﬁف- -وظ- -ة السش- -ي- -ادة
ومصشانة السشتقÓل.
هذا السشتقÓل الذي يدعونا ‘ كل
مناسشبة ،إا ¤واجب اسشتحضشار مآاثر هؤولء
ال -رج -ال الصش -ن -ادي -د م -ن شش -ه-داء األمسس
وال -ي -وم ،ال -ذي -ن جسش -دوا م-ي-دان-ي-ا م-ع-اÊ
ال -تضش -ح -ي -ة وال -ف -داء ،وال-ذي-ن ن-دي-ن ل-ه-م
جميعا بالتذكر والÎحم وبالوفاء بالعهد،
ونرفع أايادي التضشرع والبتهال إا ¤الله

سسارق أŸسساجد بدرقينة ‘ قبضسة أألمن
ليتم تطويق اŸكان والقبضس عليه بالغابة اŸقابلة
Ùطة البنزين بلوطة أاوزمور.
اŸششتبه فيه بعد توقيفه ضشبط بحوزته على
مبلغ ما‹ يقدر بـ 4100دينار ،والذي سشرقه من
صشندوق التÈعات ،باإلضشافة إا ¤كماششة يسشتعملها
‘ عمليات السشرقة ،وقد أا‚ز ملف جزائي ضشد
السشالف الذكر ألجل قضشية السشرقة بالكسشر من
داخل مسشجد ،و” تقدÁه أامام وكيل ا÷مهورية
ل -دى ﬁك -م -ة خ -راط -ة اıتصس إاق -ل -ي-م-ي-ا ،وب-ع-د
إاجراءات اŸثول الفوري صشدر ‘ حقه عقوبة 05
سشنوات حبسس نافذة مع غرامة مالية قدرها 500
أالف دينار.

’صصفر أمـــام ألعدألــــة
سصارقو أŸعدن أ أ

شسرطة خميسش أÿشسنة تتحّرى ‘ قضسية سسرقة ما قيمته  50مليون

“ك -نت مصص -ال -ح ألشص -رط -ة أل -قضص -ائ -ي-ة
ب -خ -م -يسش أÿشص -ن -ة م-ن إأل-ق-اء أل-ق-بضش ع-ل-ى
عشصريني مسصبوق قضصائيا ،قام بعملية سصرقة
مشصÎك- - - -ة ب- - - -ي- - - -ن- - - -ه وب Úشص- - - -اب ÚتÎأوح
أع-م-اره-م-ا م-اب 18 Úو 19سص -ن-ة ،ح-يث ق-ام
ب -إاغ -رأئ -ه -م-ا ب-ق-ي-م-ة م-ال-ي-ة بسص-ي-ط-ة م-ق-اب-ل
أل -ت -ع -اون م -ع -ه وأل -تسص -ه -ي -ل لــه ‘ ع -م -ل -ي -ة
ألسصرقـــة ألتي قام بها.
حيث تسشلل إا ¤أاحد اŸنازل وسشرق ما قيمته 30

ذلكم هوالرصشيد الÌي والزاخر الذي
يسشتحق من كافة أابناء ا÷يشس الوطني
الششعبي اليوم وغدا ،بأان يحظى لديهم
بكل التقدير والتبجيل حتى يكون للجميع
دافعا آاخر من الدوافع اÙفزة على بذل
اŸزي -د م -ن أا÷ه -د Ãا ي -ك -ف -ل ل -ق -وات -ن-ا
أاŸسش -ل -ح -ة ب -أان تسش-م-ودائ-م-ا إا ¤مسش-ت-وى
مسشؤوولياتها وحجم اŸهام النبيلة اŸنوطة
ب -ه -ا ،ه -ذه اŸه -ام ال -ت-ي تشش-رفت وت-ب-ق-ى
تتششرف دوما بتحملها وأادائها على الوجه
األكمل واألوفى واألصشوب ،خدمة للششعب
وذودا عن حياضس الوطن».

مليون أاطقم من الذهب ومبلغ ما‹ من العملة
الصش- -ع- -ب- -ة Ãا ي- -ع- -ادل  50م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ق-ي-م-ة
اŸسشروقات ،حيث قامت مصشالح الششرطة بإالقاء
القبضس على اŸتورط ‘ Úظرف وجيز وتقدÁهم
أامام السشيد وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة خميسس
اÿششنة ،أاين ” ايداع اŸششتبه فيهم رهن ا◊بسس
Ãؤوسشسش-ة إاع-ادة الÎب-ي-ة وال-ت-أاه-ي-ل ب-ت-ي-جÓ-ب Úإا¤
غاية الفصشل ‘ ا◊كم القضشائي.

ق.و

34°

france prix 1

أإلطاحة Ãجرم ÚخطÒين وحجز سسلع موجهة للتهريب

“ك -نت ع -ن-اصص-ر أم-ن دأئ-رة أل-غ-زوأت م-ن
تفكيك ›موعة أشصرأر ﬂتصصة ‘ ألسصرقة،
ألعملية “ت على إأثر معلومات وردت أ¤
مصص-ال-ح أ’م-ن م-ف-اده-ا سص-رق-ة درأج-ة نارية
Ãسصمكة ميناء ألغزوأت.

‚ح عناصشر أامن دائرة باب العسشة من حجز
كمية من التبغ معدة للتهريب على إاثر دوريات
مراقبة من طرف قوات الششرطة ” توقيف مركبة
من نوع  ،207بعد إاخضشاع اŸركبة للتفتيشس عÌ
بصشندوقها اÿلفي على كمية من التبغ بلغت الكمية
اإلج-م-ال-ية  870ع -ل-ب-ة سش-ج-ائ-ر و 130وح -دة م-ن

الششمة ،بدون سشجل Œاري أاوفوات ،ÒاŸركبة كان
ي - -ق- -وده- -ا اŸدع- -و /خ.م  27سش -ن-ة ل-ي-ت-م –وي-ل-ه
واŸركبة واÙجوزات إا ¤مقر األمن لسشتكمال
اإلجراءات القانونية ،بإا‚از إاجراء قضشائي قدم
Ãوجبه اŸششتبه فيه أامام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة باب العسشة الذي أاحال اŸلف أامام قاضشي
اŸثول الفوري الذي اأصشدر ‘ حقه سشنة حبسس
ن -اف -ذة ب -دون إاي -داع م-ع غ-رام-ة م-ال-ي-ة ق-دره-ا 43
مليون سشنتيم.

..أألمن أ◊ضسري ألثالث يطيح
Ãجرم خطÒ
“ك -نت ع -ن-اصش-ر األم-ن ا◊ضش-ري ال-ث-الث م-ن
وتعود
إالقاء القبضس على ›رم خط،Ò
حيثيات القضشية ح Úتقدم أاحد اŸواطن Úلغرضس
ت -ق-ي-ي-د شش-ك-وى ضش-د اŸشش-ت-ب-ه ف-ي-ه «إا.م»  20سشنة،
مسشبوق قضشائيا ،كان ‘ حالة سشكر جد متقدمة،
ح-يث اق-ت-ح-م م-ن-زل لضش-ح-ي-ت Úوالع-ت-داء ع-ليهما
ب -واسش -ط -ة عصش -ا خشش -ب -ي -ة وسش Ó-ح أاب-يضس ،مصش-ي-ب-ا
الضشحية األو ¤على مسشتوى الرأاسس وحاجب العÚ
اليمنى مسشبب له جروح بليغة ،أاما الضشحية الثانية
أاصشيب بجروح على مسشتوى مرفق ذراعه أاألÁن،
وأامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة تلمسشان “ت
اح -ال -ة اŸل -ف إا ¤ق -اضش -ي اŸث-ول ال-ف-وري ب-ن-فسس
اÙكمة ،حيث صشدر ‘ حقه سشنة  01حبسشا نافذا
مع غرامة مالية.

’فعى
أك Ìمن  100لسصعة عقرب ووأحدة أ

وفاة إأمرأأة ببلدية ألعشش وصسبي جنوب برج بوعريريج
تسصببت لسصعة عقرب ‘ وفاة أمرأة ‘ 46
م -ن أل -ع -م-ر ب-ق-ري-ة م-ع-ازة أل-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
أل-عشش ج-ن-وب ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،وتعد حالة
ألوفاة هي ألثانية منذ بدأية موسصم ألصصيف
وألعام أ÷اري ألذي عرف تسصجيل أك Ìمن
’فعى.
 100لسصعة عقرب ولسصعة وأحدة أ

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسشف

حيث توفيت الضشحية متاثرة بالسشعة على
مسش -ت-وى ذراع-ه-ا Ãسش-ك-ن-ه-ا ال-ع-ائ-ل-ي وقت ال-عشش-اء
ويتعلق األمر باŸسشمى (د.سس)  46سشنة التي ”
ن-ق-ل-ه-ا ع-ل-ى ج-ن-اح السش-رع-ة ا ¤ال-ع-ي-ادة اŸت-ع-ددة
اÿدمات ببلدية العشس وتلقت هناك اŸصشل
اŸضش -اد ث -م ” –وي -ل -ه-ا م-ب-اشش-رة ا ¤مسش-تشش-ف-ى
ÿضشر بوزيدي Ãدينة برج بوعريريج اين لفظت
انفاسشها األخÒة بالرغم من تلقيها للمصشل.
وتسشجل بلدية العشس جنوب برج بوعريريج كل
سشنة عششرات اللسشعات العقربية السشامة ،التي ل

كاريكات /ÒعنÎ

بعد تطويق ألشصرطة Ùاور ألطرق

بجاية :بن النوي توهامي

على قوأتنا أŸسسلحة ألسسمو
إأ ¤حجم أŸهام ألنبيلة أŸشسرفة

 30°وهرأن

3٢°

‘ عمليات نوعية متفرقة للشصرطة بتموشصنت

...أأمن دأئرة باب ألعسسة يحجز
 870علبة سسجائر
ع -ز وج -ل ،ب -أان يشش-م-ل-ه-م ب-ف-يضس رح-م-ت-ه
ال- -واسش- -ع- -ة ،وأان ي- -رزق- -ه- -م ج- -ن- -ة اÿل- -د
والرضشوان ،وأان يجعلهم قدوة لكافة أابناء
ا÷زائ -ر اŸسش -ت -ق -ل -ة ،ح-ت-ى يسشÒوا ع-ل-ى
درب- -ه- -م وي- -ن- -ت- -ه -ج -وا ن -ه -ج -ه -م اŸث -اب -ر
واıلصس ك -ي ي -ك -ون -وا ف-ع Ó-خ Òخ-ل-ف
 Òÿسشلف.

 ٢9°وهرأن

ألثمن  10دج

ل -ت -ق -وم ق -وات الشش -رط -ة م -ن ت-ك-ث-ي-ف األب-ح-اث
والتحريات ليتم توقيف ششخصش Úكانا ‘ حالة سشكر
أاششتبه فيهما ،يتعلق األمر بكل من «ي.سس» و»ق.ع»
وبعد سشماعهما على ﬁضشر ‘ قضشية السشرقة،
إاعÎفا با÷رم اŸنسشوب إاليهما كما ” اسشÎجاع
اŸسشروقات وتسشليمها لصشاحبها ،و” إا‚از إاجراء
قضشائي ‘ ششأان القضشية قدم اŸششتبه فيهما أامام
وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة الغزوات ،الذي أاحال
اŸلف أامام قاضشي التحقيق صشدر ‘ حقهم امر
إاي- -داع ا◊بسس الح- -ت- -ي- -اط- -ي Ãؤوسشسش- -ة ال- -وق -اي -ة
الغزوات.

حضش -ر ا◊ف -ل السش -ادة رؤوسش -اء ال-دوائ-ر
واŸدي -رون ورؤوسش -اء اŸصش -ال -ح اŸرك-زي-ة
ب -وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي وأارك-ان ا÷يشس
الوطني الششعبي.

تعود تفاصشيل القضشية ،حسشب مصشدر مسشؤوول،
إا ¤ت -ل -ق -ي مصش -ال -ح األم -ن ل -ب Ó-غ ب-وج-ود شش-خصس
›هول داخل مسشجد درقينة مركز بصشدد سشرقة
صشندوق التÈعات ،وعلى إاثر هذا البÓغ على الفور
إانتقلت عناصشر الششرطة إا ¤اŸكان ،و” مطاردة
ال-ف-اع-ل ال-ذي لذ ب-ال-ف-رار Ãج-رد رأاي-ت-ه ل-ع-ن-اصش-ر
الششرطة قاطعا واد أاقريون بإاŒاه قرية تادرقونت،

 30°أ÷زأئر

“وششنت :بكاي عمر

ق.و

’م-ن
“ك-نت ف-رق-ة ألشص-رط-ة أل-قضص-ائ-ي-ة أ
’من و’ية بجاية،
دأئرة درقينة ،ألتابعة أ
’ول ،م- - -ن وضص- - -ع ح - -د Ûرم خ - -طÒ
أمسش أ أ
يحÎف سصرقة أŸسصاجد.

 30°أ÷زأئر

18022

’ضصحى
ترأسش حفل تقد ËألتهاÃ Êناسصبة عيد أ أ

وباŸناسشبة حرصس الفريق على تقدË
تهانيه اÿالصشة إا ¤ا◊ضشور ومن خÓلهم
إا ¤أاه- -ل- -ه- -م وذوي -ه -م ،وإا ¤ك -اف -ة أاف -راد
ا÷يشس الوطني أالششعبي ،راجيا من الله أان
ي- -ن- -ع -م الشش -عب ا÷زائ -ري دوم -ا ب -األم -ن
واآلمان متمنيا ◊جاجنا اŸيام Úحجا
مÈورا ،وسشعيا مششكورا ،وذنبا مغفورا،
وعودة ميمونة إا ¤حضشن أاهلهم وششعبهم
ووطنهم ،قائ:Ó
«إانها سشانحة طيبة هذه التي Œمعني
وإاياكم Ãناسشبة إاحياء ششعبنا اŸسشلم لعيد
األضش -ح -ى أاŸب -ارك وال -ت -ي يسش -ع -د Êم-ن
خÓلها أان أاتقدم لكم ولكافة عائÓتكم
الكرÁة بأاحر التها Êوخالصس التÈيكات،
مبته Óإا ¤الله العلي القدير ،بأان يعيد
ع -ل-ى ج-يشش-ن-ا م-ث-ل ه-ذه اŸن-اسش-ب-ات ذات
اŸعا Êالرمزية البالغة والعميقة ،باŸزيد
من العمل اŸثمر واŸثابر الذي يسشمح
÷يشش-ن-ا ،ب-ع-ون ال-ل-ه ت-ع-ا ¤وق-وت-ه ،ب-قطع
اŸزي - -د م - -ن األشش - -واط ال - -ت - -ح- -دي- -ث- -ي- -ة
والتطويرية ،الضشامنة لكل أاسشباب ا◊ماية
ال-ك-ام-ل-ة ل-وط-ن-ن-ا ،وال-ك-فيلة بتعميم األمن
واألمان لششعبنا األبي واألصشيل ‘ جميع
ربوع الوطن ،والذي يسشتحق أان ينعم دوما
Ãث -ل ه-ذا ا÷وال-ذي تسش-وده ال-ط-م-أان-ي-ن-ة
والسش-ك-ي-ن-ة وال-ه-دوء ،وه-ي اŸن-اسش-بة التي
نغتنمها لنتمنى ◊جاجنا اŸيام Úحجا
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تزال تث Òاÿوف على باŸناطق التي تتوفر فيها
ال-ع-وام-ل ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة اŸسش-اع-دة ع-لى عيشس وتكاثر
Óسش-وار وت-واج-د الصش-خ-ور
ال -ع -ق-رب ،م-ن ان-تشش-ار ل -أ
واŸناخ اÓŸئم لعيشس هذه ا◊ششرة.
حيث تسشببت هذه اللسشعات ‘ وفاة ششخصشÚ
اح -ده -م -ا صش -ب -ي ‘ ال -راب -ع -ة م -ن ال -ع -م -ر ب-ق-ري-ة
بومروان ،وامرأاة ‘ الربع Úبقرية معازة التابعتÚ
لبلدية العشس.
وي - -حث الط - -ب - -اء ع - -ل - -ى الل - -ت- -زام ب- -ت- -دابÒ
بسشيطة للوقاية ،على غرار تنظيف ﬁيط اŸنزل
وغلق التششققات وإاحاطتها بأاحزمة وقائية زلقة ‘
قواعدها ونزع النفايات وسشد التششققات وتفقد
اÓŸبسس أاث -ن -اء ال -ل -بسس خ -اصش -ة الح -ذي -ة ون -فضس
الف- -رشش- -ة وت- -ف- -ادي وضش- -ع ال- -رضش -ع ع -ل -ى األرضس
وضش -رورة رشس األب -واب ب -اŸواد اŸن-ف-رة ووضش-ع-ه-ا
–ت األب -واب ،وع -دم ت -رك األط -ف -ال ب  Ó-أاح -ذي-ة
خارج البيت.

