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حمام يتفقد مشساريع
اŸوارد اŸائية
بخنشسلة وأام البواقي
ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ- -ي -ة
ع- -ل- -ي ح- -م- -ام ا ب- -زي- -ارة ع -م -ل
وت -ف -ق-د إا ¤ولي-ة أام ال-ب-واق-ي
اليوم
لح - - -د  18أاوت ا÷ - - -اري،
ا أ
ح-يث ي-ع-اي-ن مشص-اريع قطاعية
وي -ق -ف ع -ن -د Œسص-ي-د م-نشص-ات
يعول عليها ‘ تزود اŸواطنÚ
Ãاء الشصرب و–سص Úاÿدمة
العمومية ،ا◊لقة اŸفصصلية ‘
برنامج اŸوارد اŸائية.

ا’حد  ١٨أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٧ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

يوم إاعÓمي حول منطقة
التبادل ا◊ر اإ’فريقية

02

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

18025

شسرطة الشسواطئ والدراجات الهوائية ’من وسسÓمة اŸصسطافÚ

إاحياء الذكرى اŸزدوجة
لليوم الوطني للمجاهد
–ت رعاية رئيسش الدولة
عبد القادر بن صصالح ،تنظم
وزارة اÛاه- - - -دي - - -ن ،ن - - -دوة
ت-اري-خ-ي-ة Ãن-اسص-ب-ة ال-ذك-رى
اŸزدوج- -ة ل- -ل- -ي- -وم ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-ج-اه-د  20أاوت -1955
– ،1956ت شص- -ع- -ار» اÛاه -د
›د وشص- - -م - -وخ» ،وذلك ي - -وم
الثÓثاء  20أاوت ا÷اري على
السص - - -اع - - -ة  09.30صصباحا
باŸتحف الوطني للمجاهد.

بومرداسس –يي الذكرى
ي - -ن - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق- -ا‘
لسصÓ- -م- -ي الشص- -ه- -ي- -د أاع- -م -ر
ا إ
ﬂرف ل- -ولي- -ة ب- -وم- -رداسش،
لحد  18أاوت ا÷اري
اليوم ا أ
نشص -اط -ا ث -ق -اف -ي -ا –ت شص -ع -ار
«اÛاه - -د ›..د وشص- -م- -وخ»،
Ãن- -اسص- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -وط- -ن -ي
للمجاهد.وتتواصصل
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -اري-خ-ي-ة إا¤
غاية الثÓثاء الداخل.

لقاءان حول الثورة التحريرية
ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ب- -ال- -ت -نسص -ي -ق م -ع
اŸؤوسصسص- -ات ال- -ت- -اب -ع -ة ل -ل -وزارة
ال-وصص-ي-ة ال-ل-قاءين ا÷ماعيÚ
رقم  389و ،390يومي الثنÚ
 19واÿميسش  22أاوت ا÷اري.
لول بدءا من
خصصصش اللقاء ا أ
السص- - - -اع- - - -ة  10.00صصباحا
Ÿوضص-وع»:ك-ي-ف توظف وسصائل
لعÓ-م ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‡ث-لة ‘
ا إ
اŸطام ،ÒاŸطاحن والرحاء ‘
ع -م -ل -ي-ة ال-ت-خ-زي-ن وال-ت-م-وي-ن
خÓ-ل ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية ؟»،
وال- - -ث- - -ا ،Êي - -ه - -ت - -م ب»ال - -دور
السصÎات - - -ي - - -ج - - -ي ل- - -ل- - -ري- - -ف
ا÷زائري ‘ “ركز الثورة».

ﬂيم صسيفي ’أطفال فلسسطÚ

Óمن الوطني اŸندرجة ‘ سصياق
Ãناسصبة موسصم الصصطياف و‘ إاطار نشصاطات اŸديرية العامة ل أ
لمن ،خرجة ميدانية على مسصتوى منتزه ‘‘الصصابÓت»
لزرق لـ ،2019بر›ت مصصالح ا أ
اıطط ا أ
لداري-ة ◊سص Úداي وشص-اط-ئ «ا÷م-ي-ل-ة» ب-ع Úال-ب-ن-ي-ان ،أامسش السص-بت  17أاوت،2019
ب -اŸق-اط-ع-ة ا إ
لماكن العمومية وكذا فرق الشصرطة العاملة
لبراز دور فرق الدراجات الهوائية لÓمنا الوطني با أ
إ
لجراءات
لمن ،فعالية التداب Òوا إ
بالشصواطئ .من خÓل اÿرجة اŸيدانية ،أاظهرت مصصالح ا أ
لماكن العامة.
اŸسصخرة لضصمان أامن وسصÓمة اŸصصطاف Úخاصصة بالشصواطئ وا أ
لشصخاصش واŸمتلكات والسصهر على
هذه الفرق اıتصصة ،أاوكلت لها مهمة ا◊فاظ على أامن ا أ
لماكن التى تعرف حركية
توف Òشصروط الراحة ،لسصيما خÓل العطل واŸناسصبات على مسصتوى ا أ
وإاقبال كبÒا للمواطن Úكالفضصاءات العامة ،ا◊دائق ،اŸنتزهات والشصواطئ.
لمن والسصكينة لدى اŸواطن على مسصتوى
مهمة اŸباد رة هي القيام بدوريات ،لتعزيز الشصعور با أ
لماكن ،خصصوصصا الوجهات البحرية ‘ موسصم صصيف يريده ا÷ميع ب Óحوادث.
هذه ا أ
لخضصر
Óمن الوطني –ت تصصرف اŸواطن Úالرقم ا أ
ومن أاجل ذلك ،تضصع اŸديرية العامة ل أ
 1548وخط النجدة  17لتلقي البÓغات  24سصا 24/سصا.

زكية ﬁمد ،سسلمى كويرات وفؤواد ومان ‘ سسهرة غنائية بالكازيف
ت- -ط -ب -ي -ق -ا لÈن -ام -ج «ع -يشش
الصص - - -ي- - -ف  ،»2019ي - -ح - -تضص- -ن
مسص-رح ال-ه-واء ال-ط-ل-ق بسص-ي-دي
ف- -رج «ال- -ك- -ازي- -ف» ،ك- -ل اح- -د
وثÓ- -ث- -اء إا ¤غ- -اي- -ة  26أاوت
لح - - -دث
ا÷اري ،ع- - - -روضص - - -ا أ
لفÓ- -م السص- -ي -ن -م -ائ -ي -ة .ك -م -ا
ا أ
Óط-ف-ال ك-ل
تÈم -ج ع-روضش ل -أ
أاربعاء.
إاضص - -اف - -ة إا ¤ه - -ذا ،ي- -نشص- -ط
السصهرة الفنية يوم الثن19 Ú
أاوت ،ال -ف -ن -ان -ة زك -ي -ة ﬁم -د،
سص -ل -م -ى ك -وي-رات وف-ؤواد وم-ان،
ح- -يث يسص- -ت- -م- -ت- -ع ا◊ضص- -ور ‘
صص -ي -ف ا÷زائ-ر ب-ك-وك-ت-ال م-ن
لغا ÊاŸميزة.
ا أ

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

ي -ن -ظ -م ال–اد ال-ع-ام ل-ل-ت-ج-ار
وا◊رف - -ي Úا÷زائ - -ري ،Úغ - -دا
الث -ن 19 Úأاوت ا÷اري ،ي- -وم -ا
إاعÓ-م-ي-ا ح-ول «م-ن-ط-قة التبادل
لف-ري-ق-ي-ة ودور ال-نقابات
ا◊ر ا إ
اŸهنية ‘ دعم القتصصاد الوطني
واŸن - - -ت - - -وج اÙل - - -ي».ت - - -ن- - -ظ- - -م
ال -ت -ظ -اه -رة ب -ق -اع-ة اÙاضص-رات
ل- -ل- -م- -درسص- -ة ال- -ع- -ل- -ي -ا ل -لضص -م -ان
الجتماعي ب Íعكنون ،ابتدءا
من السصاعة  13.00زوال.
م - -ع ال - -ع - -ل - -م ي - -ن - -ظ- -م ال- -ي- -وم
لعÓ-م-ي ب-رع-اي-ة وزي-ر ال-عمل
ا إ
والتشصغيل والضصمان الجتماعي
ت-ي-ج-ا Êحسص-ان ه-دام وال-ت-ج-ارة
ﬁمد جÓب.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

ت -ن -ظ -م ال -كشص -اف-ة ا÷زائ-ري-ة
لط- - -ف- - -ال
اıي - - -م الصص - - -ي- - -ف- - -ي أ
لح -د  18أاوت
ف- -لسص- -ط ،Úي -وم ا أ
ا÷اري.اıيم الذي ينظم –ت
إاشصراف وزارة التضصامن الوطني
ب - -ال - -ت - -ع- -اون م- -ع سص- -ف- -ارة دول- -ة
ف- - -لسص- - -ط Úشص- - -ع - -اره »:ا÷زائ - -ر
وفلسصط ..Úشصعب واحد ووطن
واحد».
مع العلم يكون مكان اıيم ‘
ط -ب -ع -ت -ه ال -راب-ع-ة ال-ت-ي ت-ف-ت-ت-ح
رسصميا بدءا من السصاعة 14.00
زوال،اŸرك- - - - - -ز ال- - - - - -ن - - - - -فسص - - - - -ي
Óطفال اŸعاقÚ
ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل -أ
ذهنيا بالدواودة البحرية ولية
تيبازة.

إاجتماع أاعضساء الهيئة
التأاسسيسسية ◊زب تيار السسÓم
‘ إاطار التحضص Òلعقد اŸؤو“ر
ال-وط-ن-ي ال-ت-أاسص-يسص-ي ◊زب تيار
السص Ó-م ،ي -ن -ظ-م أاعضص-اء ال-ه-ي-ئ-ة
اج-ت-م-اع-ا ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى السص-اع-ة
 10.00صص -ب -اح -ا Ãق-ر ا◊زب ‘
باب الزوار.

اأ’سسبوع الثقا‘ Ÿدينة
ورڤلة با÷زائر الوسسطى
تسص- -تضص- -ي -ف ب -ل -دي -ة ا÷زائ -ر
لسصبوع الثقا‘ Ÿدينة
الوسصطى ا أ
ورڤلة وذلك من  17إا 22 ¤أاوت
ا÷اري ،ب- -ح -يث ك -ان الف -ت -ت -اح
أامسش السصبت  17أاوت  2019على
السصاعة  11.00صصباحا بحديقة
ا◊ري - -ة .وتسص - -ت - -م - -ر ال - -ع- -وضش
للتعريف Ãا تختزنه ورڤلة من
ك-ن-وز ث-ق-اف-ي-ة وم-عا ⁄تاريخية
لها وزنها ‘ اŸوروث الوطني.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أ’حد  18أأوت  2019م
ألموأفق لـ  17ذي ألحجة  1440هـ

دعاها إا ¤لعب دور حاسشم ‘ تسشؤية األزمات وترقية السشلم.

بوقدوم› :موعة ألتنمية إلفريقيا أ÷نوبية مطالبة بتعزيز ألتضضامن ألقاري
لعضشاء ‘ ›مؤعة
دعا وزير الششؤؤون اÿارجية صشÈي بؤقدوم امسس با÷زائر العاصشمة البلدان ا أ
لف-ري-ق-ي-ا ا÷ن-ؤب-ي-ة إا ¤ت-ع-زي-ز سش-ي-اسش-ة ال-تضش-ام-ن ‘ إاف-ري-ق-ي-ا م-ؤؤك-دا أان-ه ب-إام-كان هذه اŸنظمة
ال-ت-ن-م-ي-ة إ
لزمات وترقية السشلم.
«القؤية» أان تلعب دورا حاسشما ‘ تسشؤية ا أ
‘ م-دأخ-ل-ة ل-ه Ãن-اسض-ب-ة أ’ح-ت-ف-ال
ب- -ال -ذك -رى ألـ’ 27إنشض- -اء ›م -وع -ة
أل -ت -ن -م -ي -ة ’إف -ري -ق -ي-ا أ÷ن-وب-ي-ة Ãق-ر
سضفارة ناميبيا با÷زأئر ألعاصضمة أأكد
رئ -يسص أل -دب -ل-وم-اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،أأن
›م-وع-ة أل-ت-ن-م-ي-ة ’إف-ري-قيا أ÷نوبية
«منظمة أإقليمية قوية» باإمكانها أأن
تلعب «دورأ حاسضما ‘ تسضوية أ’أزمات
وترقية ألسضلم ‘ ألقارة».
وأإذ نوه Ãبادرة ناميبيا لÓحتفال
ب- -ال -ذك -رى ألـ’ 27إنشض- -اء ›م -وع -ة
أل-ت-ن-م-ي-ة ’إف-ري-ق-ي-ا أ÷نوبية با÷زأئر
ألعاصضمة دعا ألسضيد بوقدوم ألبلدأن
أ’أعضض- -اء ‘ أŸن- -ظ- -م- -ة أإ ¤ت- -ع- -زي -ز
سضياسضة ألتضضامن ‘ ألفضضاء أ’أفريقي
وتشضجيع ألتكامل ألقاري.
وذك - - -ر ‘ ه- - -ذأ ألصض- - -دد أل- - -دع- - -م
ألضض- -روري Ÿشض- -اري -ع أ’سض -ت -ث -م -ار ‘
أل -ق -ط -اع -ات أŸصض-رف-ي-ة وألصض-ن-اع-ي-ة
وألÎب -وي-ة وأÿاصض-ة ب-ال-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
موؤكدأ أأن «أ÷زأئر تنخرط كليا ‘
هذأ ألتوجه».
وقال رئيسص ألدبلوماسضية أ÷زأئرية
«Áك -ن -ن -ا أأن ن -ب -ن -ي سض -وي -ا مسض -ت-ق-بÓ-
أأفضض Ó-ف-ف-رصص أ’سض-ت-ث-م-ار وألشضرأكة
وأسضعة ومتنوعة» مضضيفا أأن «أ÷زأئر
مسض -ت -ع -دة ل -ف-ت-ح م-رأك-زه-ا أ÷ام-ع-ي-ة
’سضتقبال أŸزيد من ألطلبة من بلدأن
›موعة ألتنمية ’إفريقيا أ÷نوبية».
من جهتها أأشضارت سضفÒة ناميبيا
ب - -ا÷زأئ - -ر ألسض - -ي - -دة ب - -ان - -دول - -ي- -ن- -ي
ك -اي -ن -وشض -ي -ن -ج -ا„ أإ« ¤أل -دور أل -ه-ام»
للحكومة أ÷زأئرية ‘ هذأ أÛال
وألتي ’ زألت تفتح أ’أبوأب للطلبة من
ب -ل -دأن ›م -وع -ة أل -ت-ن-م-ي-ة ’إف-ري-ق-ي-ا
أ÷نوبية من خÓل منح ألدرأسضة ألتي
تقدمها لهم».
وق-الت أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة «شض-رأكتنا مع
أ÷زأئ -ر م -ت -ي-ن-ة وتشض-م-ل أل-ع-دي-د م-ن
أŸيادين أأهمها ألتعليم ألعا‹».

حق ألشضعب ألصضحرأوي
‘ تقرير أŸصضÒ
وك -انت قضض -ي -ة ألشض-عب ألصض-ح-رأوي
ودعم حقه ألثابت ‘ تقرير أŸصضÒ
ح- -اضض- -رة ب- -ق- -وة ‘ م -دأخ -ل -ة سض -فÒة
ن -ام -ي -ب -ي -ا  ،ق -ائ -ل -ة أن أأن أÛم -وع-ة
سض-ت-ب-ق-ى «م-ت-مسض-ك-ة ب-ق-ن-اع-ة أف-ري-ق-يا
م - - -وح- - -دة ع- - -ل- - -ى أأسض- - -اسص أŸب- - -ادئ
أ’فريقية».
›ددة ألتاكيد بصضوت وأحد على

يعانؤن متاعب صشحية وارهاقا

أرتفاع عدد وفيات أ◊جاج أ÷زأئري Úإأ 18 ¤شضخصضا
أاف -ادت حصش -ي -ل-ة ج-دي-دة م-ؤؤق-ت-ة
بإارتفاع عدد الؤفيات وسشط ا◊جاج
ا÷زائري Úا‹  18ششخصشا ،حسشبما
ع -ل -م -ت -ه «وأاج» م -ن رئ -يسس ال -ب -ع-ث-ة
القنصشلية.
وصضرح ألسضف Òعبد ألقادر حجازي أأن
«أŸتو‘ هوأ◊اج طوأيبية ﬁمد ألطيب
من موأليد  66( 1953سضنة ببلدية جي‹Ó
بن عمر و’ية تيارت» .
ومن ناحيته أأوضضح رئيسص ألبعثة ألطبية
ألد تور ﬁمود دحمان ،أأن أŸتو‘ لفظ
أأن -ف-اسض-ه أأ’خÒة Ãسض-تشض-ف-ي أŸلك ع-ب-د
ألعزيز  Õة إأثر سص تة قلبية.
وأأشضار ذأت أŸتحدث من جهة أأخري
أ‹ أأن ألبعثة ألطبية قامت منذ بدأية
م -وسض -م أ◊ج ب -ف -حصص أأ ث -ر م -ن  23أألف
حاجا مريضضا.

عودة ألفوج أألول من حجاجنا أŸيامÚ

أل -ت -زأم -ه -م ب -ال -دف -اع دون ه -وأدة ع-ن
قضض - -ي- -ة ألشض- -عب ألصض- -ح- -رأوي خÓ- -ل
أŸن -ت -دي -ات أŸن -ظ-م-ة ع-ل-ى ألصض-ع-ي-د
ألثنائي أأوأŸتعدد أ’أطرأف».
وأأضض-افت أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة أل-ن-ام-ي-ب-ية
ب - -حضض- -ور وزي- -ر ألشض- -وؤون أÿارج- -ي- -ة
صضÈي ب - -ق - -دوم وروؤسض - -اء أل- -ب- -ع- -ث- -ات
ألدبلوماسضية أŸعتمدة با÷زأئر على
غ- -رأر سض- -ف Òأ÷م- -ه- -وري- -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألصضحرأوية ألدÁقرأطية عبد ألقادر
ط- -الب ع- -م- -ر أأن «أأعضض- -اء ›م- -وع -ة
أل -ت -ن -م-ي-ة ’إف-ري-ق-ي-ا أ÷ن-وب-ي-ة ل-دي-ه-م
ق-ن-اع-ة رأسض-خ-ة ب-اأن أل-ق-ارة أ’فريقية
ي -جب أأن ت -ك -ون م -زده -رة أق -تصض -ادي -ا
وموحدة سضياسضيا على أأسضاسص مبادئ
أل -ن -زع -ة أ’ف -ري -ق -ي -ة ون -هضض -ة أل-ق-ارة
ألسضمرأء».
وذك- - -رت ألسض- - -فÒة أأن- - -ه م - -ن ه - -ذأ
أŸنظور نظمت ألدول أ’أعضضاء يومي
 25و 26مارسص  2019بÈيتوريا ندوة
تضض- -ام- -ن -ي -ة م -ع ألصض -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة
ب - -حضض - -ور رئ- -يسص ن- -ام- -ي- -ب- -ي- -ا ،ه- -ي- -ج
جينجوب.
أسض -ت -ن -ادأ ل -ل-وأئ-ح أŸصض-ادق ع-ل-ي-ه-ا
خÓ- -ل ه- -ذه أل- -ن -دوة أل -ت -ي ت -دع -وأإ¤
ألدعم أŸسضتمر للقضضية ألصضحرأوية،
أأكدت ألدبلوماسضية أ’فريقية أأن «دول
أÛموعة سضتجدد ألتاأكيد مرة أأخرى
ع- -ل- -ى دع- -م- -ه -ا أل -ث -ابت ◊ق ألشض -عب
ألصضحرأوي ‘ تقرير مصضÒه وألتعبÒ

له عن تضضامنها ألدأئم معه ‘ معركته
ألعادلة».
وحسضب ذأت أŸسضوؤولة ،يتيح أإطÓق
منطقة ألتبادل أ◊ر أ’فريقية أأثناء
ألقمة أŸنصضرمة ل–Óاد أ’فريقي ‘
نيامي فرصضة أأخرى لÓندماج ألقاري
وأل -ت-ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة وت-ب-ادل ألسض-ل-ع
وأÿدم -ات ،أإ ¤ج -انب ح -ري -ة ت -ن -ق-ل
أ’أشضخاصص وروؤوسص أ’أموأل.
أإضض- - -اف- - -ة أإ ¤أسض- - -ت - -غ Ó- -ل أŸوأرد
ألطبيعية للقارة ،دعت أŸتدخلة أإ¤
ت - -رق - -ي- -ة أŸم- -ارسض- -ات أŸسض- -ت- -دأم- -ة
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ليها وتطوير ألرأأسضمال
ألبشضري.
مع ألعلم ،تاأسضسضت ›موعة ألتنمية
’إف -ري-ق-ي-ا أ÷ن-وب-ي-ة ‘  17أأغسضطسص
 1992خÓل قمة ويندهوك
‘ ن-ام-ي-ب-ي-ا وي-ق-در ت-ع-دأد سض-ك-ان-ها
ح- - -وأ‹  343م -ل -ي -ون نسض-م-ة وت-زخ-ر
بÌوأت طبيعية هائلة وموأرد أأخرى
جعلتها وجهة مناسضبة لÓسضتثمارأت..
›موعة ألتنمية ’إفريقيا أ÷نوبية
تعد أمن أأهم أÛموعات أ’قتصضادية
أ’قليمية ل–Óاد أ’أفريقي تضضم 16
دولة عضضو (أأنغو’ وبوتسضوأنا وجزر
ألقمر وجمهورية ألكونغوألدÁقرأطية
وأإسض- -وأت- -ي- -ن- -ي ول -يسض -وت -ووم -دغشض -ق -ر
وم -ا’وي وم -وريشض -ي -وسص وم -وزم -ب -ي -ق
ون -ام -ي -ب-ي-ا وسض-يشض-ل وج-ن-وب أأف-ري-ق-ي-ا
وتنزأنيا وزأمبيا وزÁبابوي).

بعد قرار رفع التجميد للتكفل باŸؤاطنÚ

أأزيد من  80منصضبا تكوينيا ‘ شضبه ألطبي بالنعامة
” تخصشيصس  83منصشبا تكؤينيا
ل -ف -ائ -دة ولي-ة ال-ن-ع-ام-ة ب-اŸع-اه-د
ال -ؤط -ن -ي -ة ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-ت-ك-ؤي-ن شش-ب-ه
الطبي والقابÓت ،حسشبما اسشتفيد
لدى مديرية الصشحة والسشكان.
وق- - - - - -د وزعت ت- - - - - -لك أŸن- - - - - -اصضب
ألبيدأغوجية للتكوين ‘ ›ال ألشضبه
طبي على عشضرة تخصضصضات Ãا يسضمح
بتعزيز ألتأاط Òبالهياكل ألصضحية للو’ية
’دأء ل -ل -ط-اق-م شض-ب-ه
و–سض Úمسض -ت -وى أ أ
أل -ط -ب -ي ب-اŸؤوسضسض-ات أل-ع-م-وم-ي-ة سض-وأء
أ’سض -تشض-ف-ائ-ي-ة أأوأ÷وأري-ة ،ك-م-ا أأوضض-ح
ذأت أŸصضدر.
’م -ر ب  20م -نصض-ب-ا ‘
وي- -ت- -ع- -ل -ق أ أ
أخ - -تصض - -اصص أل - -ق - -ابÓ- -ت ‘ ألصض- -ح- -ة
أل- -ع -م -وم -ي -ة ون -فسص أل -ع -دد Ÿم -رضض -ي

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

ألصض -ح -ة أل -ع -م -وم -ي -ة وك-ذأ  13منصضبا
Ÿشضغلي أأجهزة ألتصضوير ألطبي ونفسص
أل -ع -دد Èıي -ي ألصض -ح -ة أل -ع -م-وم-ي-ة،
إأضضافة إأ 5 ¤مناصضب Ÿسضاعدين طبيÚ
و 4م - -ن - -اصضب ıتصض ‘ Úأل - -ع Ó- -ج
أل -ط -ب -ي -ع -ي وأل-ف-ي-زي-ائ-ي وم-نصض-ب)2( Ú
’ع-وأن مسض-اع-دي-ن أج-ت-م-اع-ي Úون-فسص
أ
أل- -ع- -دد ıتصض- -ي أل- -ت -غ -ذي -ة ل -لصض -ح -ة
أل-ع-م-وم-ي-ة ،ن-اه-يك ع-ن  3م-ن-اصضب ‘
حفظ ألصضحة ألعمومية ومنصضب وأحد
ıتصضي ألبصضر وألنظارأت.
’ول -وي -ة ‘ ه -ذه
وسض- -ي- -ت- -م إأع- -ط -اء أ أ
أŸسض -اب -ق -ة ل -ل -ح -اصض -ل Úع -ل -ى شض -ه -ادة
أل-ب-كالوريا ( )2019وأŸق-ي-مÃ Úن-ط-قة
أل-ن-ع-ام-ة ح-ت-ى يضض-م-ن ت-وظ-ي-ف-ه-م ع-ل-ى
مسض -ت -وى أل -و’ي -ة ل -ت -غ -ط -ي -ة أل-ع-ج-ز ‘

ﬂتلف ألهياكل ألصضحية عﬂ Èتلف
ب-ل-دي-ات-ه-ا وخ-اصض-ة أل-ن-ائ-ي-ة منها ،مثلما
أأضضاف مسضؤوولوذأت أŸديرية.
وسض-ي-ت-م أل-ت-ك-ف-ل ب-تكوين أŸسضتفيدين
م - -ن ه - -ذه أŸن - -اصضب ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
أŸع-اه-د أل-وط-ن-ي-ة أل-ع-ل-ي-ا للشضبه ألطبي
بكل من و’يات تلمسضان وبشضار ووهرأن
وتيارت وسضعيدة.
وسضيتم أ’لتحاق بحصضة مناصضب شضبه
ألطبي لسضنة  2019للحائزين على شضهادة
ألبكالوريا لسضنتي
 2018و ‘ 2019شض- -عب أل -ع -ل -وم
أل-ت-ج-ري-ب-ي-ة وت-ق-ن-ي ري-اضض-ي وأل-ف-لسض-ف-ة
’ج -ن -ب -ي -ة وأل -ع -ل-وم
’دأب وأل -ل -غ -ات أ أ
وأ آ
’نسض -ان -ي -ة وأل -تسض-ي Òوأ’ق-تصض-اد ،ك-م-ا
أ إ
أأشضار نفسص أŸصضدر.

ألعدد
18025

03

عاد أأول فوج من حجاج و’يات جنوب
أل - - -وط - - -ن زوأل أأمسص إأ ¤م - - -ط- - -ار ‘‘عÚ
أل -ب -يضض -اء» ب -ورق -ل -ة ق -ادم Úم -ن أل -ب -ق-اع
أŸقدسضة باŸملكة ألعربية ألسضعودية بعد
أأدأءهم مناسضك ألركن أÿامسص من أأركان
أإ’سضÓم.
وحظي أ◊جاج أŸيام Úألعائدين إأ¤
أأرضص أل -وط -ن ب -اسض-ت-ق-ب-ال م-ن ألسض-ل-ط-ات
أÙل- -ي -ة ل -ل -و’ي -ة .وق -د أت -خ -ذت ك -اف -ة
أل -ت -دأب Òل-تسض-ه-ي-ل أسض-ت-ك-م-ال أإ’ج-رأءأت
ألتنظيمية أŸعتادة أÿاصضة بالعودة.
ويعد هذأ ألفوج أأ’ول ألذي يضضم 295
ح- -اج- -ا م- -ن ب Úعشض -رة أأف -وأج Ãج -م -وع
يقارب  3.000شضخصص من و’يات أ÷نوب
(ورق - -ل - -ة وغ- -ردأي- -ة وإأي- -ل- -ي- -زي وأل- -وأدي
و“Ôأسضت) م Ú›ÈلرحÓت أŸغادرة
وألعودةÃ ،عدل  300رأكب ‘ كل رحلة
أل -ت-ي تضض-م-ن-ه-ا شض-رك-ت-ا أÿط-وط أ÷وي-ة
أ÷زأئرية وأÿطوط أ÷وية ألسضعودية،
حسضب مسض- - -ؤوو‹ أŸدي- - -ري- - -ة أ÷ه - -وي - -ة
للخطوط أ÷وية أ÷زأئرية بورقلة.
وبر›ت رحÓت ألعودة من أأ’رأضضي
أŸقدسضة تباعا خÓل ألفÎة أŸمتدة ما
ب 17 Úأأغسضطسص و 4سضبتم Èألقادم،Ú
مثلما جرى توضضيحه .
ل -ل -ت -ذك Òف-ق-د “ي-ز م-وسض-م ح-ج 2019

باعتماد وإأ ¤جانب ألديوأن ألوطني للحج
وألعمرة وكالتي سضفر للقطاع أÿاصص من
أأجل ضضمان ألتكفل بحجاج أ÷نوب.
ب -ل -م -ه -دي :ج -اه -زي -ة أل-ب-ع-ث-ة لÎح-ي-ل
أ◊جاج أ’رضص ألوطن
وكان وزير ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف
يوسضف بلمهدي قد أكد مسضاء أ÷معة  Õة
جاهزية ألبعثة أ÷زأئرية لÎحيل أ◊جاج
أŸيام Úعائدين إأ‹ أأرضص ألوطن بعد
ت - -أادي - -ة م - -ن - -اسضك أل- -رك- -ن أÿامسص م- -ن
أ’سضÓم.
وأأوضضح ألوزير ‘ تصضريح لـ»وأأج» أأن كل
ألتدأب Òقد أتخدت لضضمان عودتهم ‘
ظروف عادية على مسضتوى مطاري جدة
كما ‘ أŸدينة بدأية من أأول رحلة وألتي
سضت ون يوم ألسضبت  17أأغسضطسص.
وأأف -اد ب -أان -ه ” ضض -ب -ط ك-ل أإ’ج-رأءأت
ألÓ-زم-ة ل-تسض-ه-ي-ل م-ه-م-ة أل-عودة حجاجنا
أŸيام.Ú
وشضدد بلمهدي ‘ هذأ ألصضدد على
أأه - -م - -ي- -ة أ◊رصص لÎح- -ي- -ل أ◊ج- -اج ‘
ظ -روف ج -ي -دة ح -يث ” ت-ك-ل-ي-ف أأعضض-اء
ألبعثة للسضهر على ذلك .
و‘ تقييم أأو‹ أعت Èذأت أŸتحدث
موسضم أ◊ج لهذأ ألعام «ناجحا عموما»
رغم بعضص ألنقائصص ألتي شضابته خاصضة
على مسضتوى أŸشضاعر Ãني وعرفه.
م -ع أل -ع -ل-م ق-ام وزي-ر ألشض-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة
وأأ’وق - -اف ب - -زي - -ارة إأ ¤ب - -عضص أ◊ج- -اج
أŸسض- -ن Úوأل- -ب -ال -غ ع -دده -م  120حاجا
ي- -ق- -ي -م -وأ ب -ف -ن -دق «سض -م -ا أŸن -ام -ة»  Õة
أسض -ت -ف -ادوأ م -ن زي -ارة أل -ب -ق -اع أŸق-دسض-ة
وب-ت-ك-ال-ي-ف ك-ام-ل-ة م-ن رئ-اسضة أ÷مهورية
وب -إاشض -رأف م -ن وزأرة أل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-ي
وأأ’سضرة.
وأأشضار أإ ¤أأن هؤو’ء أ◊جاج جاءوأ من
كافة ربوع ألوطن وحطوأ ألرحال بالبقاع
أŸقدسضة مع ألو ألة ألسضياحية ألعمومية
«سضياحة وأأسضفار أ÷زأئر».
وقد أطمأان ألوزير على صضحتهم وألتي
وصضفها ب»أ÷يدة» رغم بر سضنهم».
ك-م-ا أأشض-اد ألسض-ي-د ب-ل-م-ه-دي باÿدمات
أŸق- -دم- -ة ل- -ه- -ذه « أل- -ف -ئ -ة أل -هشض -ة» م -ن
أÛتمع لرفع أ◊رج عنها  -كما أأضضاف
 م -ث -ل -م-ا ه-وم-نصض-وصص ع-ل-ي-ه ‘ أل-ق-رآأنألكر.Ë

سشجلتها ا◊ماية اŸدنية خÓل  48سشاعة اŸاضشية

أنتشضال جثث  7أشضخاصس توفوأ غرقا ‘ ألشضوأطئ وألÈك
ل-ق-ي  7أاشش-خ-اصس مصش-رع-ه-م غرقا،
سش- -ت- -ة م -ن -ه -م ‘ شش -ؤاط -ئ مسش -م -ؤح -ة
وأاخ -رى ‡ن -ؤع -ة ل -لسش -ب -اح-ة ،وآاخ-ر
بÈكة مائية على مسشتؤى العديد من
ال -ؤلي -ات السش -اح-ل-ي-ة ل-ل-ؤط-ن ،وه-ذا
خÓ-ل ال 48سش -اع-ة الخÒة ،حسشب
م -ا اف-ادت ب ه-امسس حصش-ي-ل-ة Ÿصش-ال-ح
ا◊ماية اŸدنية
أأوضضح ذأت أŸصضدر أأنه ” بو’ية جيجل
أنتشضال جثتي شضخصض Úتوفيا غرقا بالبحر:
أ◊ال- -ة أأ’و ¤لشض- -خصص ت- -و‘ ب- -الشض- -اط -ئ
أŸسض - -م - -ى «ألسضÒك ألصض - -غ( »Òمسض- -م- -وح
ل -لسض-ب-اح-ة) وأ◊ال-ة أل-ث-ان-ي-ة لشض-خصص ت-و‘
غرقا بالشضاطئ أŸسضمى «أŸنارة ألكبÒة»
(مسضموح للسضباحة).
وبو’ية بجاية ،أنتشضلت وحدأت أ◊ماية
أŸدنية أأيضضا جثتي شضخصض Úتوفيا غرقا
ب - -الشض - -اط- -ئ أŸسض- -م- -ى «أوق- -اسص م- -رك- -ز»
(مسض -م -وح ل -لسض -ب-اح-ة) وألشض-اط-ئ أŸسض-م-ى
«بوشضوشضة» (غ Òمسضموح للسضباحة) ،فيما
” بو’ية مسضتغا Âأنتشضال جثة شضخصص
تو‘ غرقا بالقرب من ألشضاطئ أŸسضمى
«أورأيح» (مسضموح للسضباحة).
وب- -و’ي -ة ب -وم -ردأسص ” ،أن -تشض -ال ج -ث -ة
م -رأه -ق ت -و‘ غ -رق -ا ب -الشض-اط-ئ أŸسض-م-ى
«ألصضخرة أŸضضمحلة» (مسضموح للسضباحة)،
كما ” بو’ية ألطارف أنتشضال جثة شضخصص
تو‘ غرقا بالشضاطئ أŸسضمى « 5جويلية»
(غ Òمسضموح للسضباحة).
ك -م -ا ت -دخ -لت أأيضض -ا مصض -ال -ح أ◊م -اي -ة

أŸدنية ،خÓل نفسص ألفÎة ،بو’ية جيجل
’ن -تشض -ال ج-ث-ة شض-خصص ت-و‘ غ-رق-ا ب-ال-وأد
ببلدية ألشضقفة ،دأئرة سضيدي عبد ألعزيز

أك Ìمن  430قضضية تتعلق باŸسضاسس
باألشضخاصس وأŸمتلكات
سض -ج -لت مصض -ال -ح أأم -ن و’ي -ة مسض-ت-غ-اÂ
خÓل شضهر يوليوأŸاضضي 437قضضية تتعلق
ب- -اŸسض- -اسص ب- -اأ’شض -خ -اصص وأŸم -ت -ل -ك -ات،
حسض -ب -م -ا أسض-ت-ف-ي-د أمسص ل-دى ه-ذأ ألسض-لك
أأ’مني.
أأوضض -ح أŸصض -در أأن مصض -ل -ح -ة ألشض -رط-ة
ألقضضائية أ’من ألو’ية قامت خÓل ذأت
ألفÎة بإا‚از  361ملف قضضائي ضضد 463
شضخصص من بينهم  21أمرأأة و 19قاصضر و6
أأجانب تورطوأ ‘ ألعديد من أ÷رأئم.
وب -خصض -وصص أŸت -اب-ع-ات أل-قضض-ائ-ي-ة ”،
وف- -ق -ا ل -ذأت أŸصض -در ،إأي -دأع  58شضخصضا
أ◊بسص أŸؤوقت وأسض - -ت- -دع- -اء  34شضخصضا
آأخرأ مباشضرة ÷لسضة أÙاكمة.
ك- -م- -ا أسض- -ت -ف -اد خ Ó-ل ن -فسص أل -فÎة 75
شضخصضا من أإ’فرأج و 20شضخصضا آأخرأ من
ألÈأءة ،يضضيف أŸصضدر أأ’مني.
وق- -امت ف- -رق- -ة م- -ك- -اف -ح -ة أıدرأت
ألتابعة أ’من و’ية مسضتغا ÂخÓل ألشضهر
أŸاضضي ،أسضتنادأ لنفسص أŸصضدر ،بحجز
 34كلغ من ألكيف أŸعالج و 1282قرصص
مهلوسص و5ر 7غرأما من ألكوكاي Úو700
وحدة من أŸشضروبات ألكحولية.
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ا’حد  18أاوت  2019م
الموافق لـ  17ذي الحجة  1440هـ

حمام يعد با‚از سسدين وإاعادة ا’عتبار لفم أالقيسس

عصصرنة تسصي Òشصبكة اŸياه الضصامن الوحيد لتوزيع منتظم
كشس -ف ،وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة ع-ل-ي ح-م-ام
أامسس ،خ Ó- -ل زي - -ارة ع - -م - -ال وت - -ف - -ق - -د إا¤
خ -نشس -ل -ة ،ع -ن ب -ر›ة زي -ادة  15أال- -ف مÎ
مكعب يوميا من مياه سسد بني هارون ◊صسة
الو’ية اŸقدرة حاليا بـ 30أالف م ،3وذلك
خÓ- -ل شس- -ه- -ر أاك -ت -وب -ر ال -ق -ادم ع -ن -د دخ -ول
اÙط -ة ا÷دي -دة ل -لضس -خ ب -اŒاه سس-د ك-دي-ة
Ÿدور اŸرب-وط ب-خ-نشس-ل-ة ،م-ق-ررا م-ن-ح أاغ-لفة
م -ال -ي -ة ج -دي -دة ل -ت -ج -دي-د شس-ب-ك-ة ال-ت-وزي-ع
وإاكمال اŸشساريع ا›ÈŸة مع تسسجيل سسدين
جديدين لفائدة السساكنة.

خنشسلة إسسكندر ◊جازي
أاوضسح حمام ‘ هذا الصسدد ،أان قطاع اŸوارد
اŸائ-ي-ة ،سس-يسس-ج-ل سس-ن-ة  2020ع-م-ليت ÚجديدتÚ
’‚از سسدي بلديتي الو÷ة وبوحمامة اŸنتهية
الدراسسة بشسأانهما اسستجابة Ÿطلب السسكان رفع
خÓل لقاء بأاعيان البلديات حيث اقر لهؤو’ء.
و‘ رده ع- -ل- -ى سس- -ؤوال «الشس- -عب» ح -ول مشس -روع
Œديد شسبكة توزيع اŸياه لعاصسمة الو’ية والتي
ت -ع -د ال -ن -ق-ط-ة السس-وداء ل-ق-دم-ه-ا وكÌة ال-تسس-رب-ات
وصس -ع -وب -ة تسس -يÒه -ا ،كشس -ف ال-وزي-ر  ،أان ال-دراسس-ة
اŸعدة من طرف مكتب دراسسات كوري ،سستحÚ
Ãا يسسمح بعصسرنة الشسبكة وبالتا‹ التحكم ا÷يد
‘ تسس -يÒه -ا ب -ع-د ا’‚از ب-ت-ق-ل-يصس ع-دد ال-ع-م-ال
وا’عتماد ‘ تشسغيلها على تكنولوجية التسسي Òعن

بعد والتي تسسمح Ãعرفة كل تفاصسيل عملية الضسخ
والتوزيع وغÒها مباشسرة من قاعة التحكم.
وقال حمام ‘ توضسيحاته ’« :مفر من عصسرنة
تسسي Òالشسبكات باعتبارها الضسامن الوحيد لتوزيع
منتظم وعادل للمياه والقضساء على التسسربات مع
وضس -ع ح -د ن -ه -ائ -ي ل -ل -ت Ó-عب ا◊اصس-ل م-ن ط-رف
اŸشسرف Úعلى توزيع اŸياه بالطريقة التقليدية،
معلنا ‘ الوقت ا◊ا‹ منح مبلغ  300مليون دينار
للجزائرية للمياه لشسراء العتاد واأ’جهزة من اجل
–سس Úالتسسي.Ò
وتفقد حمام خÓل هذه الزيارة التي سسادها

سسوء التنظيم ،سسد بابار جنوب الو’ية ،حيث عاين
ورشسات مشساريع ربط السسد بعدة بلديات ،مقررا
منح مبلغ  500مليون دينار دعما Ÿشسروع ربط
البلديات اÛاورة بهذا السسد من أاجل ا’سستغÓل
ا÷يد Ÿياهه.
وÃح -ط -ة السس -ق -ي أال -ف Ó-ح -ي ب-اب-ر ال-ت-ي ت-زود
اÙي -ط -ات ال -ف Ó-ح -ي-ة ل-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ط-ام-زة
انسس -ي -غ -ة خÒان ،أاع-ط-ى ال-وزي-ر ت-ع-ل-ي-م-ات إ’ع-ادة
تأاهيلها واسستغÓل سسعة خزانها التي تفوق  7000م3
إ’يصسال مياه السسقي أالفÓحي أ’بعد نقطة ‡كنة
بالبلديات اأ’خرى اÛاورة.
ومن ﬁطة اŸعا÷ة والضسخ لسسد تاغريسست
ب-ب-ل-دي-ة ي-اب-وسس ،ب-اŸن-ط-ق-ة ا÷ب-ل-ي-ة ل-لو’ية ،وجه
الوزير تعليمات صسارمة Ÿقاو’ت ا’‚از بضسرورة
ا’نتهاء من اأ’شسغال ‘ اجل ’ يتعدى شسهر ،علما
آان نسسبة اأ’شسغال بلغت  ٪98وذلك لتمك Úتزويد
مواطني  4بلديات باŸياه.
و‘ آاخر نقطة من الزيارة وضسع احمام حيز
اÿدمة ﬁطة الضسخ ا÷ديدة حقل الرميلة التي
بدورها تزود خزان بسسعة  5000م مكعب لتموين
وإاعادة تأاهيل شسبكة اŸياه الصسا◊ة للشسرب ببلدية
قايسس قبل أان يتفقد سسد «فم القيسس» حيث وافق
نزو’ عند مطلب السسكان على إاعادة ا’عتبار لهذا
السسد العريق 1936الذي يتسسع لـ 03مÓي ÚمÎ
م-ك-عب ب-ت-ك-ل-ي-ف ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة لتسسي Òالسسدود
بإاعداد مشسروع دراسسة وا‚از تنظيفه.

دعت إا ¤إاسسهام اŸواطن Úوا◊ركة ا÷معوية

زرواطي’ :بد من رفع درجة اليقظة ◊ماية البيئة
ع -اي-نت وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة ف-اط-م-ة ال-زه-راء
زرواطي اأمسس Ãعسسكر مشساريع القطاع التي
ي -دخ -ل ب -عضس -ه -ا ‘ اإط-ار شس-راك-ة ج-زائ-ري-ة ـ
ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ،م-ت-وق-ف-ة ع-ن-د اŸن-ط-ق-ة الرطبة
اŸق- -ط- -ع ‘ ج- -زئ- -ه- -ا ال- -واق -ع بÎاب ال -و’ي -ة
وحديقة باسستور.

معسسكر /إأ م إ.Òÿسس
ج -ددت ال -وزي-رة ح-رصس مصس-ال-ح ال-ق-ط-اع ع-ل-ى
احÎام معاي Òاإ‚از مشساريع القطاع ’ سسيما ‘
ا÷زء اŸتعلق بالدراسسة التقنية والبيئية للمشساريع،
حيث وجهت جملة من التوجيهات ’إطارات البيئة
ت -خصس ت -ب -ن -ي دراسس -ات ن -اضس-ج-ة وا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
الكفاءات ا÷زائرية ‘ اإعدادها ،موضسحة اأن هذه
اŸشس-اري-ع ال-ت-ي Áول-ه-ا الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-يئة
والسساحل مكلفة وتسستدعي اŸتابعة وبذل جهود
حثيثة ‘ سسبيل دÁومتها.

اأك -دت زرواط -ي ،اأن مشس -روع ت -ه -ي -ئ -ة مسس -لك
سسياحي ايكولوجي Ãنطقة اŸقطع ‘ جزئها

التابع ’إقليم الو’ية قد حظي باŸوافقة فيما
سسيمول الصسندوق الوطني للبيئة والسساحل هذا
اŸشسروع بتكلفة  200مليون دج ،واأبدت الوزيرة
اإعجابها Ãشسروع اسستعرضسته ا÷معية الو’ئية
البيئة اÿضسراء يتعلق بتثم ÚالÌوة ا’يكولوجية
Ãنطقة مقطع الرطبة.
ك -م -ا  ⁄ت -خ-ف ال-وزي-رة ت-ذم-ره-ا م-ن ا’أخ-ط-اء
التقنية اŸرتكبة خارج الدراسسة التقنية Ÿشسروع
م -رك-ز ف-رز ال-ن-ف-اي-ات ب-ال-ك-رط ،وال-ت-ي اأخ-رت م-ن
اسستÓم اŸشسروع الداخل ‘ اإطار شسراكة بلجيكية
جزائرية ،ونتج عنها توقف ا’أشسغال باŸركز بسسبب
تكلفة مالية اإضسافية يتطلبها ا‚از جدار واقي
للمركز.
‘ سس - -ي - -اق اآخ- -ر ،ج- -ددت زرواط- -ي دع- -وت- -ه- -ا
ل -ل -م -واط -ن Úوا◊رك -ة ا÷م -ع-وي-ة اإ ¤ا’إسس-ه-ام ‘
حماية البيئة واÙيط ،من خÓل اŸشساركة ‘
تعميم فكرة الفرز ا’نتقائي للنفايات داخل ا’أحياء
تسسهي Óلعملية تسسيÒها وتثمينها.

بهدف إاعادة ا’عتبار للغاباتﬁ ،مودي:

اعتماد تقنيات حديثة وتعزيز التكوين ‘ ا÷امعات
كشسف اŸدير العام للغابات علي ﬁمودي عن
’‚از مشس -اري -ع شس -راك -ة
إاب -رام ع -دة ات -ف -اق -ي -ات إ
ت -ه -دف ا ¤إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ل -غ -اب -ات وت -ث -مÚ
الÌوة ال -غ -اب -ي-ة ،إا ¤ج-انب ات-ف-اق-ي-ات م-ع وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ل-تعزيز التكوين لفائدة موظفي
قطاع الغابات با’عتماد على اŸسستجدات العلمية
ا◊ديثة.
و‘ إاطار مهمة اŸديرية ’سستعادة هذا اŸوروث
اŸقدر ب 1ر 4مليون هكتار من اŸسساحات اŸشسجرة
منها 7ر 1مليون هكتار من الغابات ،أافاد ﬁمودي ‘
حوار خصس به (وأاج) أان اŸديرية العامة للغابات تعمل
على زيادة هذه اŸسساحة ا ¤جانب مهمتها ‘ ا◊فاظ
على الÌوة الغابية وتطويرها من خÓل عدة مشساريع
منها اŸشسروع الوطني للتشسج Òالذي يهدف إا ¤غرسس
مليون و 247أالف هكتار اأ’راضسي.
و” حتى نهاية  2018تشسج 880 Òالف هكتار من
ا’راضس -ي ب -ال-ت-ع-اون م-ع ا÷م-ع-ي-ات واŸم-ول Úاÿواصس
واŸؤوسسسسات العمومية واŸنظمات الدولية،على الرغم
م-ن ت-ق-لصس اŸي-زان-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ل-م-دي-ري-ة خÓ-ل ن-فسس
السسنة ( )2018بسسبب الظرف ا’قتصسادي العام الذي “ر
به البÓد.
و‘ اط- -ار ال -ت -ع -اون ال -دو‹ م -ع م -ن -ظ -م -ة ا’غ -ذي -ة
 ·ÓاŸتحدة (فاو) يتم العمل على إاطÓق
والزراعة ل أ
مشس -روع Úشس -ه -ر اك -ت -وب -ر اŸق-ب-ل ي-ت-ع-ل-ق ا’ول ب-إاع-ادة
ا’عتبار للسسد اأ’خضسر ويتعلق الثا Êبإاعادة ا’عتبار
ل -غ -اب -ات ال -ف -ل Úاي -ن ات-خ-ذت و’ي-ات ت-ل-مسس-ان وب-ج-اي-ة
وجيجل كو’يات ‰وذجية.
وح -ول اإ’شس -ك -ال -ي -ة اŸن -اخ -ي -ة ال -ع -اŸي -ة اŸت -ع-ل-ق-ة
با’حتباسس ا◊راري وتأاثÒاته على الوسسط ا’يكولوجي،
قال السسيد ﬁمودي أان ا÷زائر Œسسد عدة مشساريع
شس -راك -ة ‘ ›ال ال -ب -حث ال -ع -ل-م-ي م-ه-م-ت-ه-ا ت-خصس-يصس
فضساءات Áكن التدخل فيها إ’‚از مشساريع للحفاظ
على التنوع البيولوجي ‘ ظل –ديات هذه الظاهرة.
وع -ل -ى ه -ذا اأ’سس -اسس ” اب -رام ع -دة ات -ف-اق-ي-ات م-ع
 ·ÓاŸت-ح-دة ال-ف-او ،إا¤
م -ن -ظ-م-ة ا’غ-ذي-ة وال-زراع-ة ل -أ
ج -انب مشس -روع آاخ -ر ” Œسس -ي -ده م -ع مصس-ال-ح ا’رصس-اد
ا÷وية ‘ ا÷زائر بالشسراكة مع ا’–اد ا’وروبي وذلك
‘ اطار اشسكالية حرائق الغابات وعÓقتها با’حتباسس
ا◊راري ،ودراسس -ة ع -م -ل -ي -ات رصس -د ا◊رائ-ق ب-ت-ق-ن-ي-ات
ا’رصساد ا÷وية وا’شسعار عن بعد ،أاين ” اختيار و’يتÚ
‰وذجيت Úوهي تلمسسان وسسيدي بلعباسس ‘ ،انتظار
تعميمه على و’يات الشسرق ا÷زائري.

وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي ‘ ا÷ن-وب ،أاك-د
ﬁم -ودي ان ه -ذه اŸن -اط -ق ت -زخ-ر بÌوة غ-اب-ي-ة ه-ام-ة
وعكسس اŸعتقدات الشسائعة لدى العامة ،كونها تتوفر
على نسسبة هامة من النباتات الطبية والعطرية وا’شسجار
البالغة ا’همية ‘ ا◊فاظ على التنوع البيولوجي ‘
اŸنطقة.

تطوير زراعة اأ’رغان ‘ ا÷نوب
و‘ ه- - -ذا ا’ط - -ار ” إاحصس - -اء  5000شس-ج-رة أارغان
متواجدة ‘ ا◊ضسÒة الثقافية لو’ية تنذوف  ،اين يتم
العمل على تطوير هذه اÙاصسيل الغابية ‘ الو’يات
اÛاورة بالشسراكة مع مسستثمرين خواصس ،اإ ¤جنب
انواع اخرى.
وإ’ع -ادة ا’ع -ت -ب-ار ل-ل-ن-ب-ات-ات ال-ط-ب-ي-ة وال-ع-ط-ري-ة ”
تأاسسيسس › 33لسس مهني ع 33 Èو’ية لتنظيم اسستغÓل
هذه الÌوات ،أاين عرفت مدينة زرالدة انشساء مزرعة
‰وذجية إ’نتاج ا’عشساب الطبيية والعطرية والتي تغلف
وتصسدر ا ¤اÿارج ع Èﬂ Èبيوبام ،اضسافة ا ¤ا‚از
Œارب لزراعة ا◊لحال بتلمسسان ،كما ” تأاسسيسس 27
›لسس مهني لÓهتمام بشسعبة الفل Úواÿشسب.
ودعا ﬁمودي ،اŸؤوسسسسات اÿاصسة ا◊ائزة على
التسسريح أ’خذ الشستÓت من الغابات وغرسسها ‘ ا◊قول
ا÷رداء ،أ’ن ا’عتماد على الÌوة الغابية فقط من هذه
النباتات وا’عشساب قد يؤوذي ا ¤انقراضسها ،لذلك ينبغي
ا’سستفادة اŸدروسسة منها لتوسسيع غراسستها ‘ اŸناطق
ا÷رداء.
و‘ ›ال الصسيد الÈي ،كشسف نفسس اŸصسدر عن
إا‚از  3مراكز لÎبية اŸصسيدات وتربية ا◊يوانات ‘
طريق ا’نقراضس إ’عادة اطÓقها ‘ الغابات بكل من
زرالدة ورغاية بالعاصسمة وتلمسسان.
ك -م-ا سس-ط-رت ا÷زائ-ر اسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة
اŸناطق الرطبة منها  50منطقة مصسنفة ‘ إاطار اتفاقية
رامسس -ار اŸوق -ع -ة ‘ اي -ران Ãسس -اح -ة ت-ق-ارب  3مÓين
هكتار ،إا ¤جانب برنامج ◊ماية ا’بل ‘ الصسحراء
وتثم Úمنتجاتها .
وبخصسوصس اÙميات الطبيعية با÷زائر ” ،خÓل
السسنة ا÷ارية تصسنيف حظÒة البابور التي “تد عÈ
ج -ب -ال و’ي -ات ج -ي -ج -ل وب -ج -اي-ة وسس-ط-ي-ف ،تضس-اف ا¤
ا◊ظ -ائ -ر ال-وط-ن-ي-ة ال  8اŸصس-ن-ف-ة م-ن-ذ  :1983ال-ق-الة
وبلزمة (باتنة) وتازة (جيجل) وقوراية (بجاية) وجرجرة

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

وال -ب -وي -رة وت -ي -زي وزووالشس-ري-ع-ة (ال-ب-ل-ي-دة) وث-ن-ي-ة ا◊د
(ت -يسس -مسس -ي -لت) وحضسÒة ت-ل-مسس-ان ،إا ¤ج-انب ﬁم-ي-ات
الصسيد بكل من ا÷لفة وزرالدة ومعسسكر وتلمسسان.
كما ” -يضسيف ﬁمودي  -تصسنيف  33نوع من
الثدييات اÙمية ‘ اطار اŸرسسوم  83/ 509على غرار
قرد شسمال افريقيا والضسبع وبعضس أاصسناف الطيور ،إا¤
جانب  32شسجرة ﬁمية منها ا’ررز ا’طلسسي وسسرول
الطاسسيلي والصسنوبر ا’سسود وسسابان النوميدي .

رفع التجميد عن  1200منصصب
شصغل لفائدة أاعوان الغابات
وكشسف ﬁمودي عن فتح  1200منصسب عمل لفائدة
أاعوان الغابات ،خÓل اÛلسس الوزاري اŸنعقد ‘ 4
جويلية اŸاضسي ،أاين سسيتم تكوين  600عون منهم من
طرف اŸديرية العامة للغابات فيما يتم التكفل بـ600
عون عن طريق جامعات باتنة وجيجل واŸدية.
وت-ع-م-ل اŸدي-ري-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون م-ع ق-ط-اعي
التعليم العا‹ والتكوين للمسساهمة ‘ تكوين عدد اكÈ
من ا’عوان ،سسيما ‘ ›ال التقنيات ا◊ديدة للحماية
وا◊فظ وإاعادة اسسÎجاع الÌوة النباتية ،تضساف ا3 ¤
م -دارسس ت -اب -ع-ة ل-ل-م-دي-ري-ة اŸت-واج-دة ب-و’ي-ات ج-ي-ج-ل
واŸدية وباتنة.
وحسسب اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ف- -إان ت- -ع- -زي- -ز ق- -درات ه -ذه
اŸدارسس بالشسراكة مع القطاعات ا’خرى جد ملح،
خاصسة وان هذه اŸدارسس  ⁄تعرف تكوينات جديدة منذ
 ،2009واقتصسرت على إاعادة تأاهيل ا’عوان الذين ”
توظيفهم خÓل السسنوات السسابقة.
و‘ ›ال إاعادة ا’عتبار للصسيد ” ،تأاسسيسس 38
ف -درال -ي -ة و’ئ -ي-ة تÎاسس-ه-ا م-ه-م-ت-ه-ا تسس-ي ÒاÙم-ي-ات،
وت -ك -وي-ن  9000صس -ي -اد ح -ول ك -ي -ف -ي -ات ال -ت-ع-رف ع-ل-ى
اŸصسيدات البيولوجية وكيفية ا◊فاظ على أامنه خÓل
الصس -ي-د ،وال-ذي-ن ب-ات-وÁث-ل-ون شس-رك-اء ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة
ل -ل -غ -اب -ات م -ن خ Ó-ل مسس-اه-م-ت-ه-م ‘ م-راق-ب-ة وح-م-اي-ة
الغابات ،يؤوكد ﬁمودي.
ي - -ذك - -ر أان ح - -رائ- -ق ال- -غ- -اب- -ات اŸن- -دل- -ع- -ة م- -ن- -ذ 1
يونيواŸاضسي تسسببت ‘ اتÓف أاك Ìمن  9.000هكتار
بسسبب  1.246بؤورة حريق مسست  2.363هكتار من الغابات
( )٪26و 2.530هكتار من اأ’دغال ( )٪28و 4.111هكتار
من اأ’حراشس ( ،)٪46حسسب آاخر ا’رقام اŸقدمة من
طرف اŸديرية العامة للغابات.

بلجود من ورڤلة:

العدد
18025
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 2500وحدة سصكنية لفائدة حاسصي مسصعود ا÷ديدة

صس- - -رح وزي - -ر السس - -ك - -ن وال - -ع - -م - -ران
واŸدي- -ن- -ة ك -م -ال ب -ل -ج -ود خ Ó-ل زي -ارة
ال- -ع -م -ل ال -ت -ي ق -ادت -ه اأمسس ،إا ¤و’ي -ة
ورق -ل -ة أان -ه ” ت-خصس-يصس  2500وحدة
سس-ك-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة م-دي-ن-ة ح-اسس-ي مسسعود
ا÷ديدة ،من بينها  1500وحدة سسكنية
م- -ن صس- -ي- -غ- -ة السس -ك -ن الÎق -وي اŸدع -م
و 1000وح -دة م -ن السس -ك -ن ال -ع -م -وم-ي
’يجاري.
ا إ

ورڤلة :إÁان كا‘
ذكر الوزير ،أان هذه ا◊صسة الهامة التي
سس -تسس -ت -ف -ي-د م-ن-ه-ا اŸدي-ن-ة ا÷دي-دة ح-اسس-ي
مسسعود سستكون إاضسافة إا 2000 ¤وحدة من
السسكن العمومي اإ’يجاري التي يجري العمل
على إا‚ازها ‘ الوقت ا◊ا‹ ،حيث بلغت
نسسبة تقدم أاشسغالها حوا‹ .٪75
وأاكد ذات اŸسسؤوول خÓل معاينته أ’شسغال
ورشسة ا‚از  2000وحدة سسكنية من صسيغة
ال -ع -م -وم -ي اإ’ي -ج-اري وورشس-ة إا‚از ال-ق-طب
الÎب -وي (إاب -ت -دائ-ي-ة ،إاك-م-ال-ي-ة ،ث-ان-وي-ة) وك-ذا
ورشسة إا‚از عيادة متعددة اÿدمات باŸدينة
ا÷دي- -دة ح- -اسس- -ي مسس- -ع- -ود ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة
اسس -ت -ق -ط -اب اŸسس -ت -ث -م -ري -ن م -ن أاج-ل ا‚از
ﬂت-ل-ف ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-نموية ’سسيما اŸرافق
اإ’دارية وﬂتلف هياكل النشساطات التجارية
واÿدماتية Ãا يسسمح بتوف Òكافة الظروف
اÓŸئمة للسساكنة.
وشسدد الوزير على ضسرورة التطبيق الصسارم
ıط -ط ال -ت -ه -ي -ئ -ة ل -ل-م-دي-ن-ة ،مشسÒا إا ¤أان

ال -دول -ة ع -ازم -ة ع -ل -ى Œسس -ي -د ه-ذا ال-ق-طب
ا◊ضس- -ري ودراسس- -ة ك- -ل اŸشس- -اك- -ل ال- -ت- -ي ”
تسسجيلها على غرار كل اŸدن ا÷ديدة على
اŸسستوى الوطني.
وبالو’ية اŸنتدبة تقرت تفقد الوزير كمال
بلجود عدة مشساريع تابعة لقطاعه على غرار
مشسروع ا‚از  300مسسكن من صسيغة البيع
ب- -اإ’ي -ج -ار «اسس -ور اÁو» ومشس -روع ا‚از 200
مسسكن من صسيغة الÎقوي اŸدعم كما عاين
مشسروع ا‚از  800مسسكن عمومي إايجاري.
جدير بالذكر أانه وحسسب البطاقة التقنية
للمشسروع تقدر اŸسساحة اإ’جمالية للمدينة
ا÷ديدة حاسسي مسسعود الواقعة على بعد 80
ك -ل -م شس -رق ع -اصس -م-ة ال-و’ي-ة ورق-ل-ة بـ 4.467
ه -ك -ت -ار ت-ت-وزع ع-ل-ى ﬁي-ط ﬂصسصس ل-ل-ب-ن-اء
 1.721هكتار وﬁيط للتوسسعة  1.152هكتار
وﬁيط غ Òقابل للبناء  1.594هكتار ،وتضسم
اŸدينة شسريطا أاخضسرا أاومسساحات خضسراء
بغرضس إاضسفاء ا◊ماية اŸناخية من الرياح
ا◊ارة والزوابع الرملية.
وت -ب -ع -ا ل -دراسس -ات ت -ه -ي-ئ-ة ه-ذا ال-ق-طب
ا◊ضسري فإانه سسيتم هيكلة اŸدينة ا÷ديدة
من أاربعة أاحياء سسكنية يضسم كل حي منها
 20.000نسسمة من إاجما‹  80أالف نسسمة من
شسأان اŸدينة ا÷ديدة اسستيعابها مسستقب،Ó
عÓ- -وة ع- -ل- -ى م- -راف- -ق Œاري- -ة وخ -دم -ات -ي -ة
واجتماعية باإ’ضسافة إا ¤مؤوسسسسات ثقافية ‘
وسس -ط اŸدي -ن -ة ال -ذي يشس-م-ل ه-واآ’خ-ر ع-دة
هياكل من بينها جامع كب Òومركز للÎفيه
وÓﬁت ومرافق عمومية.

جدد التزامه Ãسسعى ا◊وار الوطني وبكل ﬂرجاته

اأ’رندي ’ :حل للجزائر إا’ بضصم كل الفرقاء والشصركاء

ج -دد ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن-ي
الدÁقراطي ،امسس السسبت،
ال-ت-زام-ه «ال-ت-ام» ب-اŸسس-اهمة
«ال -ف-ع-ال-ة» ‘ مسس-ع-ى ا◊وار
ال- -وط- -ن -ي وب -ك -ل ﬂرج -ات -ه
«ح-ت-ى ول-واسس-ت-ب-ع-د (ا◊زب)
م - -ن - -ه» وق - -ال ا’م Úال- -ع- -ام
ب-ال-ن-ي-اب-ة ل-ل-ح-زب ،ع-ز الدين
م-ي-ه-وب-ي ،خÓ-ل ح-ف-ل تبادل
التها Êمع إاطارات ومناضسلي
ال- -ت- -ج- -م- -ع Ãن- -اسس- -ب -ة ع -ي -د
ا’ضسحى اŸبارك ،ان حزبه
«يؤومن منذ البداية بأان ’ حل
ل -ل -ج -زائ -ر إا’ ب -ال -ذه-اب ا¤
ح -وار وط -ن -ي ج -اد ومسس-ؤوول
يضس -م ك-ل ال-ف-رق-اء والشس-رك-اء
م -ن اح -زاب و›ت -م -ع م-دÊ
وشس - -خصس- -ي- -ات وف- -اع- -ل‘ Ú
م-واق-ع ع-دي-دة» وأان-ه مسس-أال-ة
ح- -ت- -م -ي -ة ول -يسس اخ -ت -ي -اري -ة
للوصسول ا– ¤قيق الشسرعية
ال- -ن -ه -ائ -ي -ة «سس -ي -ل -ت -زم ب -ك -ل
ﬂرجات هذا ا◊وار حتى
ولو اسستبعد منه» ‘ ،اشسارة
منه ا ¤دعوة اقصساء التجمع
ال - -وط - -ن - -ي ال - -دÁق - -راط - -ي
وأاح- -زاب اخ- -رى م- -ن مسس- -ار
ا◊وار ال - -وط - -ن- -ي .وأاك- -د ان
التجمع الوطني الدÁقراطي
ك - -ان دوم - -ا «ضس - -د ا’قصس- -اء
وا◊جر والعزل السسياسسي،»Ú
Óصسوات التي
›ددا رفضسه ل أ
تدعو إا ¤اقصسائه من مسسار
ا◊وار ال- - -وط- - -ن- - -ي ،وج- - -دد
التأاكيد بان ا◊وار «يجب ان
يكون ب Úكل ا÷زائري Úعلى
اختÓف توجهاتهم على ان
ي- -فضس- -ي ه- -ذا اŸسس- -ع- -ى ا¤
تنظيم انتخابات رئاسسية ‘

اق- -رب اآ’ج- -ال قصس -د “كÚ
ال -ب Ó-د م -ن Œاوز اŸرح -ل -ة
ا◊الية لكن دون اقصساء أاي
ط - -رف» ،م- -ع- -تÈا أان ا◊وار
«مسس - -أال - -ة ح - -ت- -م- -ي- -ة ول- -يسس
اختيارية للوصسول ا– ¤قيق
الشسرعية النهائية».
ونوه اأ’م Úالعام بالنيابة
بجهود اŸشسرف Úعلى الهيئة
ال -وط -ن -ي -ة ل-ل-ح-وار وال-تشس-اور
ال- -ت- -ي ال- -ت- -زمت ك- -م- -ا ق- -ال
ب»العمل مع كل ا÷زائريÚ
ودراسس- - - -ة ك- - - -ل اŸب- - - -ادرات
ال- -رام- -ي- -ة ا ¤وضس- -ع آال- -ي- -ات
اÿروج من اأ’زمة Ãرافقة
م- -ؤوسسسس- -ات ال- -دول -ة وق -ي -ادة
ا÷يشس الوطني الشسعبي».

التجمع ’ Áحى
بتصصريح أاوبجرة قلم
من ا◊ياة السصياسصية
و‘ معرضس رده على دعاة
اقصس- - -اء ا◊زب م- - -ن ا◊وار
الوطني ،شسدد ذات اŸسسؤوول
على ان التجمع «ليسس ذلك
ا◊زب الذي Áكن ان Áحى
ه-ك-ذا ب-تصس-ري-ح أاوب-ج-رة قلم
م - -ن ا◊ي - -اة السس - -ي- -اسس- -ي- -ة»،
مضس -ي -ف -ا ب -ال -ق -ول« :ف -ن -ح -ن
م -ت -ج -ذرون ‘ أاوسس -اط ه-ذا
الشسعب والكل يعلم جيدا اننا
ع- - - - -ان- - - - -ي - - - -ن - - - -ا ك - - - -ثÒا ‘
ا’سس -ت -ح-ق-اق-ات ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
و–م - - -ل- - -ن- - -ا ال- - -ك- - -ث Òم- - -ن
ا’ع- - - -ب - - -اء».ول - - -فت ‘ ذات
السس- -ي- -اق إا ¤أان تشس- -ك- -ي- -ل -ت -ه

السسياسسية «’ Áكن لها إا’ ان
ت- -ك- -ون وف- -ي- -ة Ÿب- -ادئ دع -م
ال -دول-ة واسس-ت-ق-راره-ا و“تÚ
مؤوسسسساتها».
كما شسدد بأان ا◊وار «’
Áك- - -ن ان ي- - -ك- - -ون مسس - -ؤوو’
وﬁققا للنتائج اŸأامولة إان
ك - - -ان ي - - -تسس- - -م بشس- - -يء م- - -ن
ا’قصس- -ائ- -ي -ة» ،مشسÒا إا ¤ان
حزبه سسبق له أان أابدى «النية
الصس- -ادق- -ة» ل -ل -دف -ع ب -ا◊وار
ن -ح-و»مسس-ت-وي-ات افضس-ل» م-ن
خÓل إاصسدار وثيقة «التحول
ا÷مهوري» كمبادرة للخروج
م- -ن ا’زم -ة ال -ت -ي ت -ع -يشس -ه -ا
ا÷زائ -ر .وكشس -ف م -ي -ه -وب -ي
باŸناسسبة عن رزنامة عمل
ا◊زب ‘ ا’سسابيع القادمة،
حيث من اŸنتظر ان يعقد
لقاء أ’مناء اŸكاتب الو’ئية
يخصسصس «لتبادل الرؤوى حول
ك -ي -ف -ي-ة ا’ن-ت-ق-ال ا ¤ال-ع-م-ل
اŸي -دا ،»Êاضس -اف -ة ا ¤ل-ق-اء
آاخ- - -ر م- - -ع ن - -واب ا◊زب ‘
غرفتي الŸÈان ،على ان يتم
’ح -ق -ا –دي -د م-وع-د ع-ق-د
الدورة العادية للتجمع والتي
من شسأانها مناقشسة «جملة من
القضسايا النظامية».
و ⁄ي -ف -وت ا’م Úال-ع-ام
ب-ال-ن-ي-اب-ة ال-فرصسة ليشسيد Ãا
ت- -ق- -وم ب- -ه م- -ؤوسسسس -ة ا÷يشس
الوطني الشسعبي ◊ماية أامن
ال-بÓ-د واسس-ت-ق-راره-ا ،م-ؤوكدا
ان ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ة «أاخ- -ذت
ع- -ل- -ى ع- -ات -ق -ه -ا ايضس -ا دع -م
اŸت - -غÒات ا◊ال - -ي- -ة ال- -ت- -ي
تعرفها البÓد ومرافقتها ‘
اطار الدسستور.
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‘ جلسسة شسهدت اقتحأم طلبة لقأعة الجتمأع

هيئة أ◊وأر وألوسضاطة تنصضب أÛلسش أ’سضتشضاري
يونسش ’ :توجد أرضضية عمل مسضبقة وأŸشضاورأت لكل ألفاعلÚ

أاع -ل -ن ك -ر Ëي -ؤنسس م -نسس -ق ال -ه -ي -ئ-ة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ؤسس-أط-ة وا◊ؤار ،أامسس ،أان
ال -ه -ي -ئ -ة ل ت -ت -ؤف -ر ع-ل-ى أارضس-ي-ة ع-م-ل
مسسبقة ولكن العمل منصسب حأليأ على
منأقشسة ﬂتلف اŸبأدرات اŸنبثقة عن
ف - -ع - -أل- -ي- -أت اÛت- -م- -ع اŸد ‘ ،Êح” Ú
ت -نصس -يب اÛلسس السس -تشس -أري ل -ل -ه -ي-ئ-ة
ال - -ذي يضس - -م  41شس -خصس -ي -ة م -ن وزراء
سسأبق Úوشسخصسيأت وطنية.

جÓل بوطي
تصسوير :فواز بوطارن
رغم فتح أ◊وأر مع ألطلبة –ولت أمسس،
ق -اع -ة أل -ه -ي -ئ -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-وسض-اط-ة وأ◊وأر
باŸركز ألثقا‘ ألعربي بن مهيدي بالعاصضمة
إأ ¤فضضاء للنقاشس كاد يتحول إأ ¤عرأك بÚ
أعضض-اء م-ن أل-ه-ي-ئ-ة وط-ل-ب-ة أق-ت-ح-م-وأ أل-ق-اعة
م -ط -ال -ب Úب-ت-ح-ق-ي-ق م-ط-الب أ◊رأك ورفضس
رموز ألنظام ،لكن كر Ëيونسس فتح ألنقاشس
معهم ودعاهم إأ ¤أŸشضاركة ‘ أŸشضاورأت،
لكن أسضتمرأر ألفوضضى دفع أفرأد أألمن إأ¤
ألتدخل وفضس ألنزأع.
وعقب تنصضيب أÛلسس ألسضتشضاري للهيئة
ألوطنية أوضضح كر Ëيونسس أن مهمة أللجنة
ه -ي ألسض -ه -ر وأإلصض -غ -اء إأ ¤ك -ل أل -ف-اع-ل‘ Ú
أ◊ياة ألسضياسضية ألوطنية للخروج من أألزمة
أ◊الية ألتي “ر بها ألبÓد وصضول إأ ¤إأضضفاء
ألشض -رع -ي -ة ع -ل -ى ه-ي-اك-ل وم-ؤوسضسض-ات أل-دول-ة،
ول -يسس ألسض -ت -م -رأر ‘ ح-ال-ة ألنسض-دأد وخ-ل-ق
ألذرأئع لوقف مسضاعي أ◊ل أŸتوأصضلة.
وت -رت -ك -ز م-ه-م-ة ه-ي-ئ-ة أل-وسض-اط-ة وأ◊وأر،
حسضبما أكده يونسس ألوصضول إأ ¤ألنتخابات

أل -رئ -اسض -ي -ة ‘ أق -رب وقت ‡ك -ن م -ن خÓ-ل
أقÎأح إأعدأد ميثاق شضرف يلتزم Ãوجبه كل
مÎشض -ح ل Ó-سض -ت -ح -ق -اق -ات أل -ق-ادم-ة ب-احÎأم
وتنفيذ ﬂرجات ألندوة ألوطنية ألتي سضتنظم
لحقا بعد وضضع كل ألظروف ألÓزمة ،وأشضار
إأ ¤أن ألهيئة  ⁄تعتمد ‡ثل Úلها ‘ أÿارج
وه -ي ت -رحب ب-ك-ل أŸب-ادرأت أ◊سض-ن-ة ،ألن-ه-ا
تدرك ثقل أŸسضؤوولية ألتي يتحملها أ÷ميع
خ -اصض -ة أألج-ي-ال ألسض-اب-ق-ة وأ◊اضض-رة ب-ه-دف
صضيانة مسضتقبل أألجيال ألقادمة.
ك -م -ا أوضض -ح ي-ونسس أن أل-ه-ي-ئ-ة أسض-ت-ق-ط-بت
أل -ك -ث Òم -ن شض-رأئ-ح ﬂت-ل-ف-ة م-ن أŸن-ظ-م-ات
ألوطنية ،دكاترة ،وزرأء سضابق ،Úباإلضضافة إأ¤
عدة شضخصضيات ،ألنها تسضعى إأ ¤أإلصضغاء
ıت- -ل- -ف أل- -ف- -اع- -لﬂ ‘ Úت -ل -ف ألشض -رأئ -ح
ألسضياسضية ألوطنية ،كما أنه سضيتم درأسضة كل
أŸقÎحات بعد تنصضيب أÛلسس ألسضتشضاري
للهيئة ألوطنية للحوأر وألوسضاطة.
ويضض- -ط- -ل- -ع أÛلسس ألسض- -تشض- -اري ب -ق -وة
أقÎأح لعمل ألهيئة وذلك عن طريق ألتشضاور
وإأب -دأء أل -رأي ،ح -يث ذك-ر م-نسض-ق أل-ه-ي-ئ-ة أن-ه
ي -ت-ك-ون م-ن ن-خب وط-ن-ي-ة ت-ن-ت-م-ي أ ¤شض-رأئ-ح
أك -ادÁي -ة ،ث -ق -اف -ي -ة ،م -ه-ن-ي-ة و›ت-م-ع م-دÊ
وإأطارأت سضابقون خدموأ ألوطن.

نهج يسضاير أ◊رأك ألشضعبي ألدأعي
إأ ¤ألتغي Òألشضامل لنظام أ◊كم
مشضÒأ إأ ¤أن أنخرأط هذه ألشضرأئح ‘
أل -ه -ي -ئ -ة أل -وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-وأر وأل-وسض-اط-ة أم-ل-ت-ه
قناعتهم بضضرورة تلبية ندأء ألوطن للبحث عن
ن -ه-ج ت-وأف-ق-ي ل-ل-خ-روج م-ن أŸأازق ألسض-ي-اسض-ي
ألذي “ر به أ÷زأئر Ãا يضضمن مسضارأ شضفافا

ون-زي-ه-ا لÓ-سض-ت-ح-ق-اق-ات ألن-ت-خابية وفق آألية
مسض -ت -ق-ل-ة ت-ت-ك-ف-ل Ãه-م-ة أإلع-دأد وأل-ت-ن-ظ-ي-م
وألرقابة وإأعÓن ألنتائج.
وت-ع-م-ل أل-ه-ي-ئ-ة وف-ق ن-ه-ج سض-ي-ك-ون مسضاير
حسضب أŸنسضق كر Ëيونسس للحرأك ألشضعبي
ألدأعي إأ ¤ألتغي Òألشضامل لنظام أ◊كم ‘
أل -ب Ó-د ‘ ك-ن-ف أ◊وأر أل-ب-ن-اء ،دأع-ي-ا ج-م-ي-ع
ألفاعل Úإأ ¤أإلسضهام بقوة ألقÎأح للخروج
من أŸأازق ألذي “ر به ألبÓد ‘ أقرب وقت.
من جهته قال عضضو÷نة أ◊وأر وألوسضاطة
عمار بلحيمر أن ألهيئة لن تتعامل مع رموز
وقيادأت ألسضلطة ألسضابقة أوأ◊الية،
وأوضضح ‘ ألندوة ألصضحفية ألتي نشضطها
خ Ó-ل ت -نصض-يب أل-ل-ج-ن-ة ألسض-تشض-اري-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة
ألوطنية للوسضاطة وأ◊وأر أن أألخÒة ليسضت
ناطقا رسضميا باسضم أ◊رأك ألشضعبي ول “ثل
أي جهة أخرى ،موضضحا أن جميع أإلجرأءأت
‡كنة من أجل ألوصضول إأ ¤إأيجاد حل نهائي
ألزمة ألنسضدأد ألسضياسضي باسضتثناء أ◊فاظ
على أŸادة  102لضضمان إأسضتمرأرية ألدولة.
وأكد بلحيمر أن أحزأب أŸوألة كجبهة
أل- -ت- -ح- -ري- -ر أل- -وط- -ن- -ي وأل- -ت- -ج -م -ع أل -وط -ن -ي
ألدÁقرأطي ل Áكنها أŸشضاركة ‘ أ◊وأر
أل- -وط -ن -ي ألشض -ام -ل ول Áك -ن -ه -ا أل -ت -دخ -ل ‘
قرأرأت هذه أŸرحلة لكن أŸقصضود بذلك هم
أل-ق-ي-ادأت أل-ت-ي ك-انت دأع-م-ة ل-ل-ع-ه-دة ألرأبعة
وأÿامسضة.
وذكر أن مطلب رحيل رئيسس ألدولة غÒ
م-ن-ط-ق-ي وﬂال-ف ل-ل-دسض-ت-ور وعوأقبه وخيمة
ح -يث سض -ي -دخ -ل أل -ب Ó-د ‘ ف -رأغ م-ؤوسضسض-ات-ي
خ - -طﬁ ،Òذرأ م - -ن أل - -ذه - -اب ن - -ح - -وف- -رأغ
م - -ؤوسضسض - -ات - -ي خ - -اصض- -ة وأن ف- -ت- -وى أÛلسس
ألدسضتوري كانت وأضضحة ‘ هذأ ألقرأر.

أأ’فÓن يؤوكد أسضتعدأده Ÿسضاعدة ألهيئة
أل-ه-ي-ئ-ة ،وأل-ت-ي –اول أل-تشض-ه Òب-ح-زب ج-بهة
ألتحرير ألوطني» ،معتÈأ أن هذه ألتصضريحات
«ب Óأهمية ( )...سضيما وأنها صضادرة عن بعضس
أألشضخاصس ألذين كانوأ مرشضح ‘ Úصضفوف
أ◊زب ‘ ألسض -ن -وأت أل -ق -ل-ي-ل-ة
أŸاضض- - -ي- - -ة».وأضض- - -اف ن - -فسس
أŸصضدر أنه «ل Áكن ألي أحد
أن ي -نشض -ر أك -اذيب م -ن شض-أان-ه-ا
تسض -وي -د ت -اري -خ ح -زب ج -ب -ه -ة
ألتحرير ألوطني ألذي طاŸا
وقف ولزأل يقف إأ ¤جانب
أل - -دول - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ‘ ك - -ل
أل -ظ -روف ألصض -ع-ب-ة».وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊رأك
ألشضعبي ،حذر أ◊زب من «وجود أطرأف لها
ن- -وأي -ا خ -ب -ي -ث -ة وم -ق -اصض -د ل ت -خ -دم ألشض -عب
أ÷زأئري وتتعمد إأطالة أمد أألزمة ودخول
أل -دول -ة ‘ ف -وضض -ى» ،دأع -ي-ا ﬂت-ل-ف شض-رأئ-ح

ان-ع-ق-د اأمسس ،ب-دار ال-ث-ق-أف-ة ع-ل-ي م-عأشسي بتيأرت
اŸؤؤ“ر التأأسسيسسي ◊زب جديد –ت تسسميه «سسراج
الأمل والعمل» حيث اسستقطب اŸؤؤ“ر ‡ثل Úمن 25
ولي- -ة ،وق- -د دارت اأشس -غ -أل اŸؤؤ“ر ب -حضس -ؤر ﬁضس -ر
قضس -أئ -ي و‡ث -ل ع -ن م -دي -ري -ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشس-ؤؤون
العأمة بتيأرت.

تيارت :ع.عمارة
وبعد مرأسضم ألفتتاح أŸعروفة أعطيت ألكلمة Ÿوؤسضسضي
أ◊زب ألذين أجمعوأ على أإقحام عنصضر ألشضباب ‘ ألعمل
ألسضياسضي من خÓل أ◊رأك ألشضعبي ‘ ألأشضهر أŸنصضرمة
كما قال مسضوؤول ألتنظيم با◊زب عفرون ألعياشضي ،موؤكدأ
على ضضرورة مسضايرة ما يدور ‘ ربوع ألوطن وأإصضÓح ألشضاأن

أÛت -م -ع إأ« ¤ت -ف -ويت أل -ف -رصض -ة ع -ل -ى ه-ذه
ألطرأف ،سضيما ‘ ظل تسضجيل ألوعي ألكبÒ
لدى ألشضعب ألذي Áلك ألقدرة على Œاوز
ألوضضع ألرأهن بهدوء وسضÓسضة».
وب -اŸن-اسض-ب-ة ،ج-دد ح-زب
ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي
م -وق-ف-ه «أل-دأع-م ل-ل-م-ؤوسضسض-ة
أل - -عسض - -ك - -ري - -ة وق - -ي - -ادت- -ه- -ا
أÛاه- - -دة أل- - -ت - -ي أث - -ب - -تت
بحكمتها وقوفها مع مطالب
ألشض -عب» ،م -ث -م-ن-ا «ت-دخÓ-ت
ه- -ذه أŸؤوسضسض- -ة أل- -ع- -ري- -ق- -ة
وألوطنية من أجل إأخرأج ألدولة من ألوضضع
ألرأهن».كما ثمن أيضضا «ألعمل أ÷اد ألذي
تقوم به ألعدألة ‘ ›ال مكافحة ألفسضاد بكل
ح -زم وع -زم ع -ل -ى أسض -اسس أل -ع-دل وأإلنصض-اف
وأ÷ميع –ت سضقف ألقانون.

ثمن دور ألقيادة ألعليا
للجيشش وألعدألة
‘ مرأفقة ألرأهن

جدد “سسك فعأليأت اÛتمع اŸد Êبأ◊ؤار ا÷أد ،مرابط:

لقاء تشضاوري مع أحزأب وشضخصضيات وطنية يوم  24أوت أ÷اري
أأرضضية  15جوأن أŸاضضي مكسضب تاريخي

كشس - - - - - - - -ف م - - - - - - - -نسس- - - - - - - -ق
ال -ك -ن -ف -درال -ي-أت ا÷زائ-ري-ة
ورئ- - -يسس ن - -ق - -أب - -ة ‡أرسس - -ي
الصس -ح -ة ال -ع -م -ؤم -ي -ة إال-ي-أسس
م -راب -ط ع -ن ان -ع -ق -أد ال -ل -ق-أء
ال-تشس-أوري ل-فعأليأت اÛتمع
اŸد Êال - - - -ذي يضس - - - -م أايضس- - - -أ
أاحزاب وشسخصسيأت وطنية ‘
ال 24أاوت ا÷أري ب- - -قصس- - -ر
اŸع -أرضس ،م -ؤؤك -دا “سس -ك -ه -م
ب -أ◊ؤار ا÷أد ل -ل -ؤصس -ؤل إا¤
حل تؤافقي يخرج البÓد من
لزم-ة ي-فضس-ي لخ-ت-ي-أر مسس-ؤؤول ن-زي-ه
ا أ
ونظأم دÁقراطي عأدل ،مشسÒا إا ¤أان
سسلمية ا◊راك أاسسقطت ورقة القمع.

قصسد “كينهأ من أاداء مهأمهأ

أاك-د ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر الؤطني،
أامسس السسبت ،اسستعداده Ÿسسأعدة هيئة
الؤسسأطة وا◊ؤار لتمكينهأ من –قيق
م -ه -م -ت -ه -أ وت -ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-أب-أت رئ-أسس-ي-ة
لج- -أل ع Èح- -ؤار
شس - -ف - -أف - -ة ‘ أاق - -رب ا آ
وطني «جأد وهأدئ» .وأاوضسح ا◊زب ‘
بيأن له عقب اجتمأع مكتبه السسيأسسي
أان مؤقفه الداعم لهذه الهيئة «نأبع من
ق -ن -أع -ت -ه بضس -رورة ت -ب -ن -ي ح-ؤار شس-أم-ل
وجأمع بأعتبأره اÿيأر الذي Áكن من
Œأوز الؤضسع الراهن بسسÓمة وا◊فأظ
ع -ل -ى اŸك -تسس -ب-أت ال-ؤط-ن-ي-ة»ﬁ ،ذرا ‘
نفسس الؤقت ‡ن وصسفهم بـ»›مؤعأت
ل –ب اÓÿصس ل- - -ل- - -ج- - -زائ- - -ر و–أول
افشسأل عمل هذه الهيئة».
و‘ سض -ي -اق م -تصض-ل ،أن-ت-ق-د أ◊زب «ب-عضس
أل -تصض -ري -ح -ات ألصض -ادرة ع -ن أعضض-اء ‘ ه-ذه

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

سسهام بوعموشسة
أوضض-ح م-رأب-ط ‘ ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا
أمسس Ãق -ر أإل–اد أل -وط -ن -ي ل-ع-م-ال ألÎب-ي-ة
ألوطنية بأاول ماي ،أن أللقاء ألتشضاوري ألذي
سضيعقد يوم  24أوت أ÷اري سضيضضم عÓوة عن
جمعيات أحزأب سضياسضية وشضخصضيات وطنية
وشضباب فاعل ‘ Úأ◊رأك لبناء رؤوية موحدة
وذأت ت -وأف -ق ،مشضÒأ إأ ¤أن ت -أاج -ي -ل أل -ل -ق -اء
أل- -تشض- -اوري أألول أل- -ذي ك -ان م -ن أŸف -روضس
أنعقاد أشضغاله أمسس بقصضر أŸعارضس ،سضببه
عدم حصضولهم على ترخيصس من أإلدأرة ألتي
ما تزأل ل تتفاعل إأيجابيا ‘ ظل ألوضضع
ألسضتثنائي ألذي “ر به ألبÓد من حرأك
Óسضف يوم
شضعبي سضلمي متوأصضل ،قائ« :Óل أ
أ÷م- -ع -ة  16أوت أ÷اري –صض- -ل- -ن- -ا ع- -ل- -ى
أل -رخصض -ة ،ع -ل -ى أإلدأرة أل -ت-ح-رر م-ن أل-ق-ي-ود
ومسضايرة ألوضضع ألقائم».
‘ هذأ ألسضياق ذكر منسضق ألكنفدرأليات
أ÷زأئ- -ري- -ة ،ب- -اŸب- -ادرأت أل- -ت -ي ق -امت ب -ه -ا
فعاليات أÛتمع أŸد Êمنها ألندوة ألوطنية
أŸنعقدة ‘  15جوأن أŸنصضرم ،ألتي أسضفرت
عن توصضيات وهي ألنفتاح وربط أ÷سضور مع
أألسضرة ألسضياسضية وألنخب للوصضول إأ ¤حل
توأفقي يرضضي أ÷ميع.
وأب- -رز رئ- -يسس ن- -ق- -اب- -ة ‡ارسض -ي ألصض -ح -ة
ألعمومية هدفهم ‘ دعم أ◊رأك ألسضلمي
لتحقيق أهدأفه وأإلسضهام ‘ حل أألزمة بكل
ألطرق ألتي –قق ألقطيعة مع نظام ألفسضاد
قائ« :Óنسضعى أن نكون وسضيطا للم ألشضمل،
نرى تصضور ألسضلطة للحل ،أنه حل أعرج ولن
يكون شضام Óإأل بإاشضرأك أ÷ميع».
على أألحزأب تقد Ëتنازلت وصضول إأ¤
طموحات ألشضعب
وأضضاف مرأبط أنه يجب على أألحزأب
أألخ - -رى ت - -ق - -د Ëت - -ن - -ازلت ÷م- -ع ألشض- -عب
أ÷زأئري ،ألذي توحدت شضعارأته على عكسس
ألنقابات وألنخب ألتي  ⁄تسضتطع ألوصضول إأ¤
ما يتمناه ألشضعب وألتفاق على حل جامع،

مشضÒأ إأ ¤أننا نعيشس أŸرحلة
ألنتقالية ألتي يرفضس ألبعضس
تسضميتها وألتي أنطلقت فعليا
‘  09ج -وي -ل-ي-ة أŸنصض-رم
م -ت -أاسض -ف-ا ع-ل-ى تضض-ي-ي-ع ثÓ-ث-ة
أشض- - - - -ه - - - -ر دون أإلسض - - - -رأع ‘
ألتحضضŸ Òناخ أ◊وأر.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه ق- -ال أح- -م- -د
إأب- -رأه -ي -م -ي رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة
ألÈك-ة ،أن ف-ع-ال-ي-ات أÛت-مع
أŸد Êأصضبحت ‰وذجا يجب
أن ي -ح -ت-ذى ب-ه ج-م-ع ﬂت-ل-ف
أألطياف حول نقاط مشضÎكة إلخرأج أ÷زأئر
من أألزمة ،مضضيفا أنهم يناضضلون من أجل
–ق- -ي- -ق أه- -دأف م- -نشض- -ودة وه -ي شض -ف -اف -ي -ة
ألن -ت -خ -اب -ات ي -ك -ون ف -ي -ه -ا ألصض-وت ل-لشض-عب،
أل -دÁق -رأط -ي -ة ،ق -ان-ون إأعÓ-م ي-ح-م-ي أÈÿ
وألصض -ح -ف -ي ع -ل -ى ح-د سض-وأء ،ودول-ة ق-ان-ون ،
مبديا “سضك أ÷معية با◊وأر أ÷اد وندوة
وط -ن -ي-ة ج-ام-ع-ة تضض-م-ن م-ط-الب ألشض-ب-اب م-ع
رح -ي -ل أ◊ك -وم -ة وب -ن صض -ال -ح ،مشضÒأ إأ ¤أن
ألنقسضامات على مسضتوى ألنخب سضيكون له
تأاث Òسضلبي على أ◊رأك.

برأهيمي :نعيشش أأزمة حقيقية لها
ترأكمات ’ Áكن حلها عن طريق ألهيئة
وعن رفضس إأشضرأك ÷نة كر Ëيونسس ،أكد
إأب -رأه -ي -م -ي أن -ن -ا ن -ع-يشس أزم-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ه-ا
ترأكمات سضنوأت ل Áكن حلها عن طريق
ه -ذه أل -ه -ي -ئ -ة ،خ -اصض -ة وأن أ◊رأك ألشض-ع-ب-ي
وألعديد من ألنخب ألسضياسضية رفضضت مبادرة
كر Ëيونسس.
أك -د سض -ع -ي -د صض -ا◊ي ن-ائب رئ-يسس رأب-ط-ة
ح -ق -وق أإلنسض -ان ،أن أل -ذه -اب ل-ن-ظ-ام ج-دي-د
هوأÿيار ألوحيد ألن ألشضباب بحاجة إأ ¤أفق
ج -دي -دة ل -ب-ن-اء مسض-ت-ق-ب-ل-ه ،مضض-ي-ف-ا أن-ه ي-جب
ت -رج-م-ة Œن-ي-د ألشض-عب ألسض-ل-م-ي إأ ¤مشض-روع
سضياسضي ،هذأ ألشضعب ألذي أعطى دروسضا ‘
ألنضضال ألسضلمي ووحدته وإأحدأث قطيعة مع
ألنظام ألسضابق ،قائ« :Óنحن إأمتدأد للحرأك
ألشض-ع-ب-ي أل-ذي ه-وت-رأك-م أج-ي-ال وشض-خصض-ي-ات
سض-ي-اسض-ي-ة وه-وأل-ب-وصض-ل-ة أل-ت-ي ن-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ها،
وصض -ل-ن-ا Ÿرح-ل-ة م-فصض-ل-ي-ة وأن ل م-ن-اصس م-ن
ألتغي.»Ò
باŸقابل أعت Èنائب رئيسس رأبطة حقوق
أإلنسض- -ان أرضض- -ي -ة  15ج - -وأن  2019مكسضب
ت- -اري- -خ -ي ل -ل -م -ج -ت -م -ع أŸد Êأل -ت -ي ح -ركت
أألح -زأب ،ه -ذه أألخÒة ب -دأت ت -ت -ب-ل-ور ح-ول
م -قÎح-ات ،وحسض-ب-ه ف-إان ف-ع-ال-ي-ات أÛت-م-ع
أŸدÁ Êكنها لعب دور ◊ل سضياسضي توأفقي
ب-ح-ك-م Œرب-ت-ه-م ويسض-ع-ى لوسضاطات حقيقية،
مضضيفا أن ألسضلطة لها مسضؤوولية تاريخية ‘
أإلنتقال ألسضلسس للحكم.

...نفى مأ ” تداوله ،رئيسس جمعية «راج»:

مناضضلونا ليسضت لهم عÓقة باقتحام مقر هيئة ألوسضاطة

و‘ سسؤؤال حؤل مدى تلقي الكنفدراليأت
ا÷زائ-ري-ة ل-دع-ؤة م-ن ط-رف رئ-يسس ه-ي-ئ-ة
الؤسسأطة وا◊ؤار كر Ëيؤنسس ،قأل مرابط
أانهم  ⁄يتلقؤا الدعؤة وأانه ينبغي إاعطأء
لزم -ة م -ن -ه -أ إاخÓ-ء سس-ب-ي-ل
ضس -م -أن -أت ◊ل ا أ
الشس-ب-أب وال-ط-ل-ب-ة كشس-رط ل-ل-تهدئة لينطلق
ا◊ؤار بصسفة جأدة ،مؤضسحأ أانه ل يتحدث
لن ملفأتهم من
عن اŸتأبع Úبقضسأيأ الفسسأد أ
صسÓحيأت العدالة.
‘ رده ع- -ن سض- -ؤوأل «ألشض- -عب» ع- -ن أل- -ذي -ن
ينادون بالعصضيان أŸد Êبدأية سضبتم ،Èأكد
‡ث -ل ف -ع -ال-ي-ات أÛت-م-ع أŸد Êأن ألشض-عب
فصضل ‘ ألقضضية بتفاديه ألصضطدأم وألعنف،
قائ« :Óنعمل ما بوسضعنا لتفادي ألنزلق كونه

‘ مؤؤ“ره التأأسسيسسي عقد أامسس بتيأرت

«حزب سضرأج أأ’مل وألعمل» ينتخب بن “رة عبد ألقادر رئيسضا له
ألسضياسضي قبل ألجتماعي.
أما بن “رة عبد ألقادر ألذي “ت تزكيته بالجماع من
طرف أŸوؤ“رين من أ÷معية ألعامة كرئيسس للحزب ،فقد
شض-رح أل-وضض-ع-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-يشض-ه-ا أ÷زأئ-ر سض-ياسضيا وأقتصضاديا
وأجتماعيا ،قائ Óأن حزبه ولد من رحم أ◊رأك ،وألذي
أعتÈه ﬁرر ألسضياسضي Úوألقتصضادي ،Úوقال أنه سضيتخلى
عن رئاسضة أ◊زب لصضالح ألشضباب Ãجرد أنتهاء ألعهدة
ألأو¤
ي -ق -ول رئ -يسس ح -زب سض-رأج ألأم-ل وأل-ع-م-ل ،أن أل-تسض-م-ي-ة

ألعدد
1٨025
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ج- -اءت تÈك- -ا ب- -السض- -رأج أŸن Òون- -ور ألإصض Ó-ح ألسض -ي -اسض -ي
وألقتصضادي ،موؤكدأ أن أولوية أ◊زب هي ألذهاب ‘ أقرب
ألآجال أإ ¤أنتخاب رئيسس للجمهورية يتو ¤ألإصضÓحات
وأÿروج م -ن ألأزم -ة ألسض -ي -اسض-ي-ة وأإع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ دسض-ت-ور
يتماشضى وطموحات أıلصض Úألذين خرجوأ للحرأك تعبÒأ
عن مقاطعة ألنظام ألبائد.
أم--ا أج--ت--م-اع-ي-ا فÒى ،أن-ه ح-ان أل-وقت لÓ-ب-ت-ع-اد ع-ن
سضياسضة ألتهميشس للقدرأت ألبشضرية وأإعادة ألنظر ‘ طرق
ألتشضغيل وألتضضامن كالقضضاء على سضياسضة قفة رمضضان

ل ي- -خ -دم أل -ب -ل -د ،م -ن -ذ  22ف-ي-ف-ري أتخذنا
مسض -ؤوول -ي -ت -ن -ا وح -ذرن -ا م -ن أل-عصض-ي-ان أŸدÊ
وأسضتعمال طرق أخرى للضضغط على ألسضلطة
ألفاسضدة».
من جهته نفى عبد ألوهاب فرسضاوي رئيسس
جمعية ألتجمع أ÷زأئري للشضباب»رأج» ،أن
مناضضلي أ÷معية أقتحموأ مقر إأجتماع هيئة
ألوسضاطة مثلما روجت له قناة ألنهار ،مطالبا
ه- -ذه أألخÒة ب- -الع- -ت -ذأر وتصض -ح -ي -ح أ،Èÿ
ق -ائ « :Ó-ل -يسضت ل -ن-ا أي-ة عÓ-ق-ة ه-ن-اك Œم-ع
للطلبة أŸسضتقل Úمن أقتحم أŸقر» ،مضضيفا
أن خيار أ÷معية منذ تأاسضيسضها هوألدفاع عن
حقوق أإلنسضان بطريقة سضلمية.

ومنحة ألتمدرسس ألتي أثارت ألف Ïب Úأفرأد أÛتمع
و أهانت بعضس فعاليات أÛتمع ،وسضياسضة عقود ما قبل
ألتشضغيل وأŸنح أ÷زأفية أŸهينة ،ويجب على ألدولة أن
تتكفل بالفئة وألهشضة وخلق فرصس عمل للقادرين صضحيا.
و‘ أÛال ألقتصضادي قال بن “رة أنه حان ألوقت لبناء
مسض-ت-ق-ب-ل ألأج-ي-ال أŸق-ب-ل-ة أŸت-م-ث-ل-ة بالتوجه نحوألسضياحة
وخدمة وألأرضس وفرضس أ÷باية ،من خÓل تشضجيع ألفÓح
على ألنخرأط ‘ توجه ألدولة وأŸسضاهمة ‘ دعم خزينتها
جبائيا رغم أنها تقدم له ألدعم ألكلي وترأفقه.
أما عن أŸنظومة ألÎبوية فاإن أ◊زب أ÷ديد يرى
أإعادة ألنظر ‘ أŸنظومة ككل كون ألإصضÓحات ألسضابقة
أثبتت نية ألقضضاء على ألهوية ألوطنية وطمسس تاريخ
شضعب عريق يعÎف ألعا ⁄ببطولته وكفاحه.

»æWh

إلحد  18أإوت  2019م
إلموإفق لـ  17ذي إلحجة  1440هـ

’بنائهم
أولياء ألطلبة مسستاؤوون من أŸصس ÒأÛهول أ

اŸدرسسة العليا لأÓسساتذة ترفضض توجيه  42طالبا جامعيا جديدا
لسساتذة بوهرأن – رفضض توجيه نحو  42طالبا
عبّر عدد من أولياء ألطلبة أ÷امعي Úأ÷دد عن أسستيائهم لقرأر أŸدرسسة ألعليا ل أ
متحصسل على شسهادة ألبكالوريا حديثا ،و حمل أولياء ألطلبة أŸنحدرين من و’ية معسسكر و و’يات ›اورة مسسؤوولية ألتكفل
بوضسعية أبنائهم إأ ¤وزير ألتعليم ألعا‹ و ألبحث ألعلمي ‘ رسسالة مفتوحة أسستلمت «ألشسعب» نسسخة عنها .

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

طالبوأ بإا‚از مسستشسفى Ÿكافحة ألسسرطان با÷لفة

مسسÒة بيضساء ÷معيات خÒية ونشسطاء اÛتمع اŸدÊ
أن -ط-ل-قت عشس-ي-ة أمسض ،م-ن أم-ام م-ق-ر
أل- -ب- -ل- -دي- -ة أك ÈمسسÒة تضس -ام -ن -ي -ة م -ع
م- -رضس- -ى ألسس- -رط- -ان ب- -و’ي- -ة أ÷ل- -ف -ة،
م-ت-ج-ه-ة ن-ح-وم-ق-ر ألو’ية– ،ت عنوأن
«أŸسسÒة أل- - -ب- - -يضس- - -اء» ح- - -يث شس- - -ه - -دت
’’ف م -ن ‡ث -ل -ي أÛت -م -ع
مشس- -ارك- -ة أ آ
أŸد Êوأ÷معيات أÒÿية وألناشسطون
وأŸدون-ون ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ب-ن-اء مسس-تشس-ف-ى
Ÿك- -اف- -ح- -ة أم- -رأضض ألسس- -رط- -ان،وإأي -لء
أŸرضسى أ’هتمام ألكا‘ بهم ،وتخصسيصض
م -ي -زأن -ي -ة أك Èل -ع -لج -ه -م وك -ف -ال-ت-ه-م
صسحيا.

ا÷لفة :موسشى بوغراب
معسشكر :اأم ا . Òÿسس
إأكد إأولياء إلطلبة إأن عملية توجيه طلبة
إلبكالوريا  2019إأسصفرت عن توجيه 99
ط--ال--ب--ا إ ¤إŸدرسص--ة إل--ع--ل--ي--ا لÓ--أسص--ات-ذة
ب----وه----رإن ‘ ت---خصصصس إأسص---ت---اذ إل---ع---ل---وم
إلدقيقة ،لكن إثناء إŸقابلة إلشصفوية ”
رفضس ع---دد ك---ب Òم---ن---ه---م ب---ح---ج--ة ع--دم
إسص--ت--ي--ع--اب إŸدرسص--ة ل--ه-ذإ إل-ع-دد بسص-بب
ﬁدودي--ة إŸق--اع--د إل--ب--ي--دإغ-وج-ي-ة و إأن

إŸق---ر إ÷دي---د ل---ل---م---درسص---ة غ Òم---ه---ي--اأ
لسصتقبال عدد كب Òمن إلطلبة ،ما يضصع
إل---ط--ل--ب--ة إŸوج--ه Úإأم--ام مصص› Òه--ول
يسص----ت----دع----ي إع----ادة إل----ت----وج----ي----ه لشص---عب
وت---خصصصص---ات ج---ام---ع---ي--ة ل ت--ت--وإف--ق م--ع
رغباتهم و معدلتهم إÙصصلة ‘ شصهادة
إلبكالوريا .
إع----ت Èإل---ط---ل---ب---ة إŸرف---وضص---ون ق---رإر
إŸدرسص---ة إل---ع---ل---ي---ا لÓ---أسص--ات--ذة ب--وه--رإن
بالتعسصفي وغ ÒإŸسصوؤول ،خاصصة و إأنهم

–صص--ل-وإ ع-ل-ى م-ع-دلت ون-ت-ائ-ج مشص-رف-ة،
مّ---وضص---ح Úإأن إأسص---ب---اب إل--رفضس  ⁄ت--ك--ن
م-ن-ط-ق-ي-ة ،م-ط-ال-ب Úوزإرة إل-ت-ع-ليم إلعا‹
وإل--ب--حث إل--ع--ل-م-ي ب-ال-ن-ظ-ر ‘ إنشص-غ-ال-ه-م
إŸطروح وإلذي يشصكل عقبة كبÒة إأمام
مسصارهم إلدرإسصي و يحتم عليهم إلتوجه
ن--ح--و ت--خصصصص--ات ع--ل--م--ي--ة ت--ت-ع-ارضس م-ع
رغ---ب---ات---ه---م ،دإع ‘ Úذإت إلشص---اأن ع--ل--ى
م--ع--ا÷ة وضص--ع--ي--ت--ه--م ق--ب--ل إل--تسص-ج-يÓ-ت
إ÷امعية إلنهائية .

فرق أŸرأقبة وقمع ألغشض بعنابة تكّثف من دورياتها

حجز أاك Ìمن  44كلغ من ◊وم بيضساء غ Òصسا◊ة لÓسستهÓك

ت-وأصس-ل أŸصس-ال-ح أŸك-ل-ف-ة ب-ح-م-اية
أŸسس- -ت- -ه- -لك وق- -م- -ع أل -غشض ،ب -و’ي -ة
ع -ن -اب-ة ،ت-دخ-لت-ه-ا أŸي-دأن-ي-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى ﬂت -ل -ف ب -ل -دي-ات ع-ن-اب-ة،
وت-ك-ث-ي-ف أل-رق-اب-ة على ألتجارŸ ،نع
ك- -ل م- -ا م- -ن شس- -أان- -ه أŸسس- -اسض بصس -ح -ة
أŸسس -ت -ه -لك ’ ،سس -ي-م-ا م-ن-ه-ا أŸت-اج-رة
ب-ال-ل-ح-وم أل-ب-يضس-اء وأ◊م-رأء وعدم
مطابقتها للمعاي ÒأŸعمول بها..

إث -ر ع -م -ل-ي-ات إل-ت-دخ-ل إŸي-دإ Êإل-ت-ي
ق -امت ب -ه -ا م -ؤوخ -رإ إŸصص -ال -ح إŸك -ل -ف -ة
بحماية إŸسصتهلك وقمع إلغشس ،بالتنسصيق
مع مديرية إŸصصالح إلفÓحية (إŸفتشصية
إل -ب-ي-ط-ري-ة) ،وإل-ت-ي شص-م-لت Œار إل-ل-ح-وم
إŸتوإجدين على مسصتوى أإحياء وشصوإرع
ب -ل -دي-ة ع-ن-اب-ة وإل-ب-و ” ،Êسص-حب ن-ه-ائ-ي
وإتÓف ◊وم بيضصاء و◊وم مفرومة غÒ
صصا◊ة لÓسصتهÓك بكمية إجمالية تقدر
بـ ـ 442.7ك- -غ ب- -ق- -ي- -م- -ة م- -ال -ي -ة ب -ل -غت
 298680.00دج ،وبحسصب بيان Ÿديرية
إلتجارة– ” ،رير ملفات متابعة قضصائية

ضصد إلتجار إıالف.Ú
مصص -ال -ح م -دي -ري -ة إل -ت -ج -ارة إŸك -ل -ف-ة
ب- -ح- -م- -اي- -ة إŸسص- -ت- -ه- -لك وق- -م- -ع إل- -غشس،
وبالتنسصيق مع مديرية إŸصصالح إلفÓحية
(إŸف -تشص-ي-ة إل-ب-ي-ط-ري-ة) ،ق-امت أإيضص-ا م-ع
بدإية إلشصهر إ÷اري ،على مسصتوى أإحياء
وشص -وإرع سص -ي -دي ع -م -ار بسص -حب وإتÓ-ف
Ÿادة ◊وم ب- - - - - -يضص- - - - - -اء غ Òصص- - - - - -ا◊ة
لÓ-سص-ت-هÓ-ك وب-ك-م-ي-ة ت-ق-در ب ـ 793.4كغ
بقيمة مالية بلغت  182482.00دج.
مع إلعلم تشصهد ولية عنابة مع حلول
فصص -ل إلصص-ي-ف إن-تشص-ار ظ-اه-رة ب-ي-ع م-وإد

غ Òصصا◊ة لÓسصتهÓك وذإت إلسصتعمال
إل- -وإسص -ع م -ن ق -ب -ل إŸوإط -ن ،Úوذلك م -ع
إرت -ف -اع درج -ة إ◊رإرة إلشص -دي -دة وإل -ت -ي
ت -ع -رف -ه -ا إل -ولي -ة ،وع -دم إل-ت-زإم إل-ت-ج-ار
ب -اŸع-اي Òإÿاصص-ة ب-ح-م-اي-ة إŸسص-ت-ه-لك،
وعلى هذإ إألسصاسس كثفت فرق إŸرإقبة
إل -ت -اب -ع -ة Ÿدي -ري -ة إل -ت -ج-ارة ب-ع-ن-اب-ة م-ن
دوري-ات-ه-ا ،وإت-خ-اذ إإلج-رإءإت إل-ق-ان-ون-ي-ة
إلÓزمة ‘ حق هؤولء إıالف ،Úناهيك
عن إلتدخل إلسصريع لفرق إŸرإقبة وقمع
إل -غشس Ãج -رد ت -ل -ق -ي شص -ك -اوي م -ن ق-ب-ل
إلسصكان.

مكاŸة هاتفية من موأطن سساهمت ‘ توقيف أŸشستبه فيهما

شسرطة الناصسرية تلقي القبضض على سسارقي ﬁل Œاري لبيع النقال
“كنت مصسالح ألشسرطة
أل- -قضس- -ائ- -ي- -ة ب -أام -ن دأئ -رة
أل -ن -اصس -ري -ة م -ن ت -وق -ي -ف
شس- - -اب Úت- - -ورط- - -ا ‘ ج - -رم
سس-رق-ة ه-وأت-ف ن-ق-ال-ة م-ن
دأخل ﬁل Œاري ،ألكائن
م-ق-ره ب-ب-ل-دي-ة ألناصسرية،
حيث “ت عملية توقيف
ألشساب Úأللذين يبلغان من
ألعمر  18سسنة و  21سسنة،
Ãسس -اع -دة أح-د أŸوأط-نÚ
أل -ذي ق -ام ب -ال -ت -ب -ل-ي-غ ع-ن
ع- -م- -ل- -ي- -ة ألسس- -رق- -ة ب- -ع -د
أك - -تشس - -اف - -ه ل- -ل- -ج- -رÁة و
مشس- -اه- -دت- -ه ل- -ل- -مشس- -ت- -ب- -ه
فيهما.

ق .و
قامت مصصالح إلشصرطة على
إلفور بتتبعهما و توقيفهما مع
إسصÎج- - - - -اع إŸسص - - - -روق - - - -ات
إŸتمثلة ‘  27سصماعة أإذن و
 03ع -لب ب -دإخ -ل ك -ل وإح-دة
منها سصماعة أإذن و  20كابل
شصحن بطاريات هوإتف نقالة

حسصب إÙتج Úفإان مرضصى إلسصرطان ‘
إ÷لفة يشصتكون من إإلهمال وسصوء إŸعاملة
وعدم مرإعاة مشصاعرهم ،أإك‡ Ìا يشصتكون
من إŸرضس نفسصه ،ومتاعب ل حصصر لها ،بدءإً
بنقصس إŸرإفق وتأاخر ضصبط إŸوإعيد إلعÓج
باألشصعة ،إلتي تصصل أإحيانا إ 6 ¤أإو 8أإشصهر

و م- -ب -ل -غ م -ا‹ م -ع -ت ،Èل -ي -ت -م
–وي -ل -ه-م-ا إ ¤إŸصص-ل-ح-ة م-ع
سص -م -اع أإق -وإل-ه-م-ا ‘ ﬁاضص-ر
سص- -م- -اع ،و ب- -ع- -د إ“ام ك- -اف- -ة
إإلج - -رإءإت إل - -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ”
تقدÁهما أإمام إلنيابة.

..تواصسل البحث عن
الغريق بشساطئ العربي
بن مهيدي بسسكيكدة
تتوإصصل عملية إلبحث عن
ج - -ث- -ة إلشص- -اب «ج- -ب- -ار ع- -ب- -د
إŸالك» ،إŸنحدر من ولية أإم
إل -ب -وإق -ي ،ل -ل-ي-وم إل-رإب-ع ع-ل-ى
إل -ت -وإ‹ ،إل -ذي ف-ق-د بشص-اط-ئ
«ك -اسص-ر إألم-وإج» ب-ال-ق-رب م-ن
شصاطئ «سصÒإن» ،وهي منطقة
صص- -خ- -ري -ة ،م -ع وصص -ول ف -رق
إلغوإصص ÚإلتابعŸ Úديريات
إ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة ل -ل -ولي -ات
إÛاورة ،ب - - - - -اإلضص - - - - -اف - - - - -ة
إ ¤ت- -دخ- -ل ك- -ل م -ن إل -وح -دة

إل -ب -ح -ري -ة ل -ل-ح-م-اي-ة إŸدن-ي-ة
Ãي- -ن- -ائ- -ي سص- -ط- -ورة و إل- -ق- -ل
بسصكيكدة .
ك- - -انت ف- - -رق- - -ة إل- - -غ - -طسس
ب -ا◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة إن -تشص -لت
ف -ي -م-ا سص-ب-ق ،ج-ث-ة شص-اب ت-و‘
غرقا ‘ شصاطئ إلرميلة رقم
 03غ ÒإÙروسس ،ب -ب -ل -دي -ة
إŸرسص- - - - -ى إقصص- - - - -ى شص- - - - -رق
إل - -ولي - -ة ،و ذك - -رت مصص - -ال- -ح
إ◊ماية إŸدنية ،أإن إلضصحية
(م.ل) يبلغ من إلعمر  28سصنة و
ي -ن -ح -در م -ن ب -ل -دي-ة إل-ف-ج-وج
بولية قاŸة ،فيما ”ّ –ويل
ج ّ-ث -ت -ه إ ¤إل -ع -ي-ادة إŸت-ع-ددة
إÿدم -ات ل -ب -ل -دي -ة إŸرسص -ى،
وف- -ت- -حت إŸصص -ال -ح إألم -ن -ي -ة
إıت ّصص- - - -ة –ق- - - -ي- - - -ق- - - -ا ‘
إŸوضصوع ،لÒتفع بذلك عدد
إل -غ -رق -ى م -ن -ذ ب -دإي -ة م-وسص-م
إلصصطياف إ 5 ¤حالت.
تنقل إلأم Úإلعام للولية،
إ ¤ع ÚإŸك- - -ان ،أإي - -ن ت - -ت - -م
ع -م -ل -ي-ة إل-ب-حث ع-ن إŸف-ق-ود
ع- - -ل- - -ى مسص - -ت - -وى إلشص - -ري - -ط

إلسص-اح-ل-ي إل-ع-رب-ي ب-ن مهيدي
ب-ع-اصص-م-ة إل-ولي-ة ،ح-يث عاين
إل -ع -م -ل -ي -ة إ÷اري-ة م-ن ط-رف
أإعوإن إ◊ماية إŸدنية وكذإ
ح - -رإسس إلسص - -وإح - -ل ،وك- -ذلك
إŸسص -ان -دة إŸع-ن-وي-ة وم-ؤوإزرة
ع - -ائ - -ل - -ة و أإق - -ارب إل- -غ- -ري- -ق
إŸف -ق-ود إل-ذي-ن رإف-ق-وه أإث-ن-اء
إŸع -اي-ن-ة ،وع-ززت إلسص-ل-ط-ات
إلولئية إلمكانيات إŸسصخرة
‘ ه - -ذإ إلشص- -أان ب- -ال- -وسص- -ائ- -ل
إŸادي -ة وإل -بشص -ري -ة إل Ó-زم -ة،
إل- -ت- -اب- -ع -ة Ÿصص -ال -ح إ◊م -اي -ة
إŸدنية ،من  15غطاسصا08 ،
من إ◊رإسس إŸوسصمي10 ،Ú
أإع- - - -وإن ،ق - - -ارب ،Úسص - - -ي - - -ارة
إسصعاف ،وأإخرى لÓتصصال.
ك-م-ا دع-مت ع-م-ل-ي-ة إل-بحث
ب- - -ت- - -دخ- - -ل وسص - -ائ - -ل ح - -رسس
إلسص - - -وإح- - -ل ،وذلك ‘ إط- - -ار
مسص -اه -م -ة وح -دإت إل -ب-ح-ري-ة
ل -ل -ج -يشس إل -وط-ن-ي ‘ ع-م-ل-ي-ة
إلبحث ،حيث ” إنقاد فيما
سصبق  03موإطن Úكانوإ رفقة
إلغريق إŸبحوث عنه.

ب-ب-عضس م-رإك-ز م-ك-اف-ح-ة إلسص-رط-ان ب-ال-ب-ل-ي-دة
إوإل -ع -اصص -م -ة وخ -اصص-ة م-ع رح-ل-ة إل-ب-حث ع-ن
إلعÓج.
إŸسصÒة إلبيضصاء عرفت مشصاركة إللف
حتى من إŸصصاب ÚباŸرضس إÿبيث ،حيث
–دثت إح -دى إŸصص -اب -ات لـ «إلشص -عب» إن -ه -ا
مصصابة باŸرضس وتضصطر للسصفر إ ¤وليتي
إلبليدة وإ÷زإئر إلعاصصمة ،إلجرإء إلفحوصس
إلÓزمة وتÎك خلفها أإطفالها إلصصغار وتغيب
ع -ن -ه -م Ÿدة ط -وي -ل -ة ،مشص -ددة ع -ل -ى أإن ذلك
أإنهكها أإك Ìمن إŸرضس إÿبيث.
إفتقار وإنعدإم مركز Ÿكافحة إلسصرطان
بولية إ÷لفة ،ونقصس ‘ إألدوية يضصاعف من
معاناة هؤولء إŸرضصى إلصصحية نتيجة إلتعب
وإإلره - -اق ،أإك‡ Ìا يشص- -ت- -ك- -ون م- -ن إŸرضس
نفسصه ،إألمر إلذي ينعكسس سصلبا على وضصعهم
إلصص -ح -ي وح -ال -ت -ه -م إل -ن-فسص-ي-ة م-ط-ال-ب Úم-ن
إŸسصؤوول إألول على إلقطاع بإانشصاء مسصتشصفى
Ÿكافحة إلسصرطان من أإجل إلتكفل بحالتهم
إلصصحية.

’مكانيات
بالرغم من تسسخ Òكافة أ إ

ا◊رائق تتلف أازيد من أالفي هكتار من الغطاء النباتي ببجاية
شس -ه -دت و’ي -ة ب-ج-اي-ة ،أن-د’ع أزي-د
م- - -ن 800ح- -ري- -ق ،أسس- -ف -رت ع -ن إأت -لف
 2007ه-ك-ت-ار م-ن أل-غ-ط-اء أل-ن-ب-اتي ،من
ب - -ي - -ن- -ه- -ا أك Ìم- -ن 6آأ’ف م - -ن أشس - -ج- -ار
ألفوأكه ،وذلك منذ ألفا— جوأن ،إأ¤
غ- -اي- -ة 17م- - -ن ألشس- - -ه - -ر أ÷اري ،وه - -ي
حصس -ي -ل -ة ك -بÒة م -ن أÿسس-ائ-ر أل-ت-ي ⁄
’م-كانيات أŸادية
ت-ن-ف-ع م-ع-ه-ا ﬂت-ل-ف أ إ
” Œنيدها من طرف
وألبشسرية ألتي ّ
أ÷هات ألوصسية.

بجاية :التوهامي بن النوي

عنابة :هدى بوعطيح

إلعدد
18025
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سصجلت ﬁافظة إلغابات خÓل إلسصاعات
إألخÒة ،إل -ع -دي -د م -ن إل -ت -دخ Ó-ت ألع-وإن-ه-ا
إŸوزع Úعلى مسصتوى ترإب إلولية ،بهدف
إلسص -ي -ط -رة ع -ل -ى إ◊رإئ -ق إل -ت -ي إم-ت-دت إ¤
إŸن -اط-ق إل-دإخ-ل-ي-ة ،وك-انت سص-ب-ب-ا ‘ إرت-ف-اع
درج - - -ات إ◊رإرة إل - - -ت - - -ي ف- - -اقت 35درجة،
وب -ال -رغ -م م -ن ت-وف Òإم-ك-ان-ي-ات جّ-د م-ع-تÈة
بهدف إ◊ّد من إلنÒإن وإمتدإدها ،إل أإن
إ◊صصيلة كانت ثقيلة على مسصتوى إلعديد من
إŸن-اط-ق ع-ل-ى غ-رإر ،درق-ي-ن-ة ،ت-ي-زي أإنÈب-ر،
وأإوق -اسس ،ك -م -ا تسص -ب -بت ‘ ح -ال -ة م -ن إل-ه-ل-ع
وإلرعب وسصط إلسصكان ،ل سصيما بعدما إمتدت
أإلسصنة إللهب للقرى بسصبب قّوة إلرياح إلعاتية
ما صصّعب من مهمة رجال إإلطفاء.
بحسصب إلرإئد صصو‘ من إ◊ماية إŸدنية،
فإان أإسصباب إ◊رإئق تعزى إ ¤إلعامل إلبشصري

ب- -ق -ي -ام إل -ب -عضس ب -ح -رق إألعشص -اب إل -ي -ابسص -ة
وإلضصارة إلتي تنمو با◊قول وإŸزإرع ،دون
إتخاذ إلحتياطات إلضصرورية للحيلولة دون
إمتدإدها ،وإغتنم إلفرصصة لدعوة إŸوإطنÚ
إ ¤إلتحلي بالوعي لتفادي نشصوب إلنÒإن ‘
إل -غ -اب -ات ،وع -ل -ى سص -ب -ي -ل إل -ذك-ر Œنب رم-ي
إلقمامة Ãختلف أإنوإعها بالغابات ،وهو ما
من شصأانه حماية إلغطاء إلنباتي.

 ...وتسسجيل عاشسر حالة غرق
منذ افتتاح موسسم ا’صسطياف
ببجاية
“ك -ن أإع-وإن إ◊م-اي-ة ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،م-ن
إنتشصال جثة عاشصر غريق منذ إنطÓق موسصم
إلصص- -ط -ي -اف ،ع -ل -ى مسص -ت -وى شص -اط -ئ سص -وق
إلثن ،Úحيث غامر بالسصباحة ‘ إلوقت إلذي
كان فيه إلبحر هائجا.
بحسصب إلرإئد صصو‘ من إ◊ماية إŸدنية،
فإان إلضصحية يبلغ من إلعمر 16سصنة وينحدر
” تسصجيل 3حالت
من ولية سصطيف ،وقد ّ
غرق بعد عيد إألضصحى ،لÒتفع عدد إلضصحايا
إ10 ¤غرقى ،وتعزى إألسصباب إ ¤عدم مبالة
بعضس إŸصصطاف Úبالتعليمات إلتي يقدمها
أإعوإن إ◊ماية إŸدنية ،خاصصة ما تعلق بعدم
إلسص-ب-اح-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى إلشص-وإط-ئ إŸم-ن-وعة
وضصرورة إحÎإم إلرإية إ◊مرإء.

موأزأة مع حجز  9132وحدة من ألكحول

 4سسنوات سسجن نافذة Ÿرّوج ا◊بوب اŸهلوسسة بباتنة
أصسدرت ﬁكمة باتنة أ’بتدأئية،
ح -ك -م -ا ي -قضس -ي ب-إادأن-ة شس-اب ي-ب-ل-غ م-ن
أل-ع-مر  21سس -ن -ة ،ع Ìب-ح-وزت-ه ع-ل-ى
ح -ب -وب م -ه -ل -وسس-ة ،م-ع غ-رأم-ة م-ال-ي-ة
ق -دره -ا  20م-ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م ،وت-رج-ع
ح -ي -ث -ي-ات أل-قضس-ي-ة إأ“ ¤ك-ن مصس-ال-ح
أمن ألو’ية ‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة
بشس- -ت- -ى أن- -وأع -ه -ا وم -ن -ه -ا أ’Œار غÒ
’ق - - - - -رأصض
أŸشس - - - - -روع ‘ أıدرأت و أ أ
أŸه -ل-وسس-ة و أل-ت-ي ت-ك-ون غ-ال-ب-ا ألسس-بب
أŸب - - - -اشس- - - -ر ‘ وق- - - -وع أل- - - -ك- - - -ث Òم- - - -ن
’فرأد و أŸمتلكات
أ’عتدأءأت على أ أ
و ألسسياقة ‘ حالة سسكر.

باتنة :حمزة Ÿوششي
ع-ل-ى إث-ر م-ع-ل-وم-ات م-ؤوك-دة –صص-لت
ع -ل -ي -ه -ا ع-ن-اصص-ر إألم-ن إ◊ضص-ري إÿامسس
بأامن ولية باتنة ،مفادها وجود شصاب يقوم
بÎوي- -ج إألق -رإصس إŸه -ل -وسص -ة ب -ح -ي 1200
مسصكن باتنة ،وبعد إتخاذ كافة إإلجرإءإت
وإل -ت-دإب ÒإلÓ-زم-ة ” م-ن خÓ-ل-ه-ا ت-وق-ي-ف
إŸشص -ت -ب -ه و ب -ع -د إسص -تصص -دإر إذن ب-ت-ف-ت-يشس
مسصكن إŸشصتبه به ” إلعثور على كمية من
إألق -رإصس إŸه -ل -وسص -ة و إل -ت -ي ت -ق -در بـ351
قرصس من نوع لÒيكا بريجابل.Ú

ب -ع -د إسص-ت-ي-ف-اء إج-رإءإت إل-ت-ح-ق-ي-ق ”
ت-ق-د ËإŸشص-ت-ب-ه ب-ه أإم-ام وك-ي-ل إ÷م-ه-ورية
لدى ﬁكمة باتنة إلذي بدوره أإحاله على
ق- -اضص- -ي إ◊ك- -م وف- -ق- -ا إلج- -رإءإت إŸث -ول
إلفوري صصدر ضصده إ◊كم إلسصالف إلذكر.
‘ سص -ي -اق م -تصص -ل‚ ،حت مصص -ال-ح أإم-ن
ولية باتنة ‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة بشصتى
أإن - -وإع- -ه- -ا وم- -ن- -ه- -ا إلŒار غ ÒإŸشص- -روع
باŸشصروبات إلكحولية و إلتي تكون غالبا
إلسص - -بب إŸب - -اشص - -ر ‘ وق - -وع إل - -ك- -ث Òم- -ن
إلع -ت -دإءإت ع -ل -ى إألف -رإد وإŸم-ت-ل-ك-ات و
إلسصياقة ‘ حالة سصكر.
على إثر معلومات مؤوكدة –صصلت عليها
عناصصر أإمن دإئرة إ÷زإر بأامن ولية باتنة،
مفادها قدوم شصاحنة ﬁملة بكمية معتÈة
من إŸشصروبات إلكحولية ،على إلفور و بعد
إتخاذ كافة إإلجرإءإت و إلتدإب ” Òمن
خÓلها توقيف إلشصاحنة إلتي كان على متنها
شص -اب ي -ب -ل -غ م -ن إل -ع-م-ر  37سص -ن -ة ،و ب -ع-د
إخضص-اع-ه-ا ل-ل-ت-ف-ت-يشس ” إل-ع-ث-ور على 9132
وحدة من إŸشصروبات إلكحولية من ﬂتلف
إألحجام و إألنوإع ،بعد إسصتيفاء إجرإءإت
إلتحقيق ” تقد ËإŸشصتبه به أإمام وكيل
إ÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة ب -ري -ك -ة ،وف -ق-ا
إلجرإءإت إŸثول إلفوري ،أإين أإصصدر ضصده
أإمر إيدإع.
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خÈاءيحذرون من تزايد حا’ت السسرطانفي ا÷زائر
الكشصف اŸبكر أافضصل وقاية من داء العصصر

لول  ،2019 /15 /2يعتÈ
لورام السصرطانية Ãركز بيار وماري كÒي با÷زائر العاصصمة ،ان اıطط الوطني ا أ
وصصف الÈوفسصور كمال بوزيد ،رئيسس مصصلحة ا أ
ناجحا ،خÓل اıطط الوطني الثا 2024 - 2020 Êتكون النتائج حسصنة ‘ ›ال الوقاية ،الذي يتضصمن تنظيم فحصس شصامل منظم‡ ،ا يسصمح بتشصخيصصها ‘
Óورام
لصص-اب-ة وال-وف-ي-ات ب-ه-ا وه-ي ط-ري-ق-ة أاث-ب-تت ‚اع-ت-ه-ا ‘ ع-دي-د الدول» ،ويتوّقع رئيسس ا÷معية الوطنية ل أ
ال-ب-داي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ا إ
السصرطانية الطبية بلوغ رقم  70أالف حالة جديدة للسصرطان با÷ائر مطلع سصنة  ،2030وهذا بالرغم من ا÷هود اŸبذولة ،وأارجع ذلك نفسس
لن ذلك يعني تزايد مسصتمر ‘
لكل ،اضصافة ا ¤قلة النشصاط معتÈا هذا الرقم باŸقلق جدا ،أ
اŸصصدر لنمط اŸعيشصة ونظام ا أ
الصصابة.
سصكيكدة :خالد العيفة
ام- -ا ع -ن سس -ؤؤال ÷ري -دة «الشس -عب» ع -ن
اŸن - -اط - -ق األك Ìان- -تشس- -ارا ل- -ه- -ذا ال- -داء
با÷زائر ،اوضسح الÈوفيسسؤر كمال بؤزيد
ان كل اŸناطق لها نفسس النتشسار ،وهما
“Ôاسست وادار ،بحكم التجارب النؤوية
ال- -ت -ي ق -ام ب -ه -ا اŸسس -ت -ع -م -ر خ Ó-ل فÎة
الحتÓل ،فكل الؤليات انتشسار الداء بها
متقارب» ،واضساف بؤزيد« ،مع مÓحظة
ان اŸناطق ا◊ضسرية هي األك Ìتضسررا
من اŸناطق الريفية ،وهذا لنمط ا◊ياة
الطبيعي وغ ÒاŸكتسسب لهذه األخÒة».
وثّ- -م- -ن ﬁي ال- -دي -ن ت Èم -دي -ر الصس -ح -ة
بسس -ك -ي -ك -دة ،مسس -ار ال-ت-ك-ؤي-ن اŸت-ؤاصس-ل،
Ÿك- -اف- -ح -ة داء السس -رط -ان ،م -ؤضس -ح -ا ان
ادارته قامت بعمل كب ‘ Òهذا الŒاه،
ك-م-ا ت-ؤج-د ت-غ-ط-ي-ة صس-ح-ي-ة ع-ل-ى مسستؤى
الؤلية ،لسسيما فيما يخصس الؤقاية على
اÿصسؤصس فيما يخصس داء السسرطان.
كما كشسف احمد زياري إاطار Ãديرية
الصس- -ح- -ة بسس- -ك -ي -ك -دة ،ع -ن ت -ك -ف -ل بـ490
مريضس مصساب بالسسرطان ،على مسستؤى
وحدتي العÓج بسسكيكدة وعزابة ،واجراء
 5280حصسة عÓج كيمياوي ،لـ 15نؤعا،
حيث ان الكؤلؤن يأاتي ‘ اŸرتبة األو¤
لفئة الرجال ،وبعده يأاتي الرئة .اما عند
النسساء ،ففي الرتبة األو ¤دائما الثدي،
ومن بعد الكؤلؤن ،واوضسح ذات اŸصسدر،
«ان القطاع الصسحي بسسكيكدة يتؤّفر على
وحدت ÚلعÓج األورام ،يقؤم بتأاطÒها 06
أاط- -ب- -اء ﬂتصس ،Úي- -ع -م -ل -ؤن ب -اŸؤؤسسسس -ة
السس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة ع- -ب- -د ال -رزاق ب -ؤح -ارة
بسس -ك -ي -ك -دة ،وب -اŸؤؤسسسس -ة السس-تشس-ف-ائ-ي-ة
ال-ع-م-ؤم-ي-ة دن-دان ﬁم-د Ãدي-ن عزابة».
وأاضس- - - -اف زي- - - -اري« ،ان ال - - -ؤح - - -دت”ّ Ú
تدشسينهما خÓل سسنة  2014كما يؤجد 06
Óصس -غ -اء وال -ت -ؤج -ي -ه Ÿرضس -ى
وح- -دات ل  -إ
السس - -رط - -ان ،مشس ّ - -ك- -ل- -ة م- -ن اخصس- -ائ- -يÚ
نفسساني.»Ú
” ت -ف -ع -ي -ل ات -ف -اق -ي -ة ت -ؤؤام-ة ب ÚاŸرك-ز
ّ
الؤطني Ÿعا÷ة داء السسرطان «بيار ماري
كÒي» Ãسس - -تشس - -ف - -ى مصس- -ط- -ف- -ى ب- -اشس- -ا
ا÷ام-ع-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،وم-دي-رية
الصس- -ح -ة بسس -ك -ي -ك -دة ،ل -غ -رضس مسس -اع -دة
وحدتي سسكيكدة وعزابة وتأاط Òعملها
وتعزيز قدرات الؤلية ‘ مكافحة الداء،
وال- -ت- -زود ب- -اÈÿات ،وب- -حسسب تصس- -ري- -ح
اŸشسرفة على التؤؤامة ÷ريدة «الشسعب»
ف- -إان «م- -ن شس- -أان ه -ذه الت -ف -اق -ي -ة –يÚ
اŸع - -ل - -ؤم - -ات واŸسس- -ت- -ج- -دات ‘ ›ال
م -ك-اف-ح-ة السس-رط-ان ،وال-ت-ك-ف-ل ب-ا◊الت
اŸسستعصسية».

’ بديل عن التكوين اŸتواصسل
ورك -زت الÈوف-يسس-ؤر ق-ربوعة اسصماء،
حديثها عن التبادل والتكؤين ،والتحسسيسس
ح -ت -ى ت -ك -ؤن ه -ن -الك وق-اي-ة وال-كشصف
اŸب- -ك- -ر ،ح -ت -ى Áك -ن ال -ع Ó-ج .وكشس -فت
قربؤعة عن رقم  42الف حالة جديدة
سسنؤيا با÷زائر ،وهؤ ‘ حالة زيادة ،مع
تسس-ج-ي-ل سس-رط-ان ال-ك-ؤل-ؤن ل-دى ال-رج-ال،
ال-رئ-ة ،ام-ا ال-نسس-اء ف-ن-ج-د ال-ث-دي ،وب-ع-ده
الكؤلؤن».
اوضسحت قربوعة اسصماء منسسقة ولية
سس-ك-ي-ك-دة ب-ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-رية ألمراضس
السسرطان ورئيسسة مصسلحة الرجال Ãركز
م -ك -اف -ح -ة السس -رط-ان ب-ي-ار وم-اري ك-ؤري

با÷زائر العاصسمة« ،ضسرورة الكشسف عن
التقنيات ا÷ديدة ،وإابراز نتائج حمÓت
ق -امت ب -ه -ا ب -عضس ال -ؤلي -ات ‘ ع -م -ل -ي -ة
الكشسف اŸبكر ،على غرار وليات بجاية
‘ سس -رط -ان ال -ك-ؤل-ؤن م-ن ق-ب-ل ال-دك-ت-ؤرة
معزوزي ،األغؤاط بحملة الكشسف اŸبكر
لسسرطان عنق الرحم من قبل الدكتؤرة بن
◊رشس ،وبسس -ك -رة ،ف -ي-م-ا ي-خصس سس-رط-ان
ال -ث -دي ،وال -ت-ي أاع-طت ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة»،
وأاضسافت ذات اŸتحدثة ”« ،اختيار كل
انؤاع السسرطانات التي Áكن اجراء عليها
الكشسف اŸبكر ،والتشسخيصس حتى يكؤن
العÓج  100باŸائة».
من جانبها الÈوفيسسؤر جدي حنان من
مركز مكافحة السسرطان بعنابة ،وعضسؤة
Óورام السسرطانية
با÷معية ا÷زائرية ل أ
الطبية تقؤل« :هؤ التكؤين اŸتؤاصسل من
ال -ط -ب -يب ال -ع -ام ،ا ¤ال -ط-ب-يب اıتصس،
وب -ه -ذه ال -ط-ب-ع-ة ن-رك-ز ع-ل-ى ال-تشس-خ-يصس
اŸبكر ،ألنه ‘ الؤقت ا◊ا‹ ،اŸراكز
اıتصسة متؤفرة على اŸسستؤى الؤطني،
ورغ- -م ذلك ع- -دد الصس- -اب- -ات ‘ ت- -زاي- -د
مسستمر» .واضسافت جدي« ،التشصخيصس
ي -ك -ؤن ‘ م-راح-ل م-ت-قّ-دم-ة م-ن اŸرضس،
ول - - -ت - - -ج ّ- - -ن - - -ب ال- -عÓ- -ج ال- -ك- -ي- -م -اوي
والشصعاعي ،لبد من التشسخيصس اŸبكر
ال-ذي ي-ج-ع-ل-ن-ا ك-م-خ-تصس Úن-ع-م-ل ج-راحة
صس- -غÒة ،ع- -ل- -ى سس -ب -ي -ل اŸث -ال ‘ ح -ال -ة
سس-رط-ان ال-ث-دي ،ن-ق-ؤم ب-اسس-ت-ئصس-ال ال-ؤرم
فقط ،ول نحتاج ا ¤العÓج الكيمائي او
الشسعاعي ،ولكن بعد انتشسار اŸرضس ا¤
اعضساء أاخرى ،يتؤجّب العÓج الكيميائي
واإلشس -ع -اع -ي ،وال -ع Ó-ج ب-اهضس ج-دا ،ول
فائدة منه ‘ كث Òمن ا◊الت».
وأاكدت جدي حنان« ،على دور األطباء
العام ‘ Úمعادلة الكشسف اŸبكر ،ألنهم
ا◊ل -ق -ة األو ¤ال -ت -ي Áك -ن م -ن خ Ó-ل-ه-ا
ت -ؤج -ي-ه اŸرضس-ىŸ ،ب-اشس-رة ال-كشس-ف ع-ن
السس -رط -ان ‘ م -راح -ل -ه األو ،¤وب -ال-ت-ا‹
العÓج يكؤن ‘ وقته اŸناسسب».
تقؤل الدكتورة مهني نوال من اŸركز
الؤطني Ÿكافحة السسرطان ‘ ،مداخلة
لها “حؤرت حؤل الحصسائيات العاŸية
ل - -ه- -ذا ال- -داء ،وب- -األخصس األرق- -ام ع- -ل- -ى
مسس -ت -ؤى ا÷زائ-ر ،ح-يث أاك-دت ال-دك-ت-ؤرة
عن تسسجيل اك Ìمن  40الف حالة جديدة

 ٤٢الف حالة
تسسجل سسنويا
با÷ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائر
سس -ن-ؤي-ا ب-ا÷زائ-ر ،و 25ال -ف ح -ال-ة وف-اة
ن- -ت- -ي- -ج -ة ه -ذا ال -داء ،وت -ق -ؤل م -ه -ن -ي ان
الحصسائيات ﬂيفة ،ألن ا÷زائر  ⁄تكن
م- -ن ب Úال -دول ال -ت -ي ت -ع -ا Êه -ذا ال -داء،
جلة هي
واغلب األمراضس التي كانت مسس ّ
ام- -راضس ع- -ادي- -ة ،م- -رج- -ع- -ة سس- -بب ه -ذا
الن-تشس-ار ال-ك-بı Òت-ل-ف السس-رط-ان-ي-ات،
ا ¤ال - -ت - -غ‰ ‘ Òط ا◊ي - -اة وال - -ع - -ادات
وال -ت -ق-ال-ي-د ال-ت-ي اك-تسس-ب-ن-اه-ا م-ن الضس-ف-ة
الخرى للمتؤسسط ،لهذا اصسبحنا مثل تلك
الدول نعا Êمن هذا اŸشسكل».
واألمر خط Òبالنسسبة للدكتورة مهني،
ألن دون اعتماد برامج تؤعية ،وبرامج
عÓجية ،سسنصسل خÓل سسنة  2025تسسجيل
عند اŸرأاة حؤا‹  32الف حالة اصسابة
ل- -لسس- -رط- -ان ،وه- -ذا ب -ع -د ان ك -ان ال -ع -دد
اŸسس - -ج- -ل  40ال -ف ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-رج-ل
واŸرأاة معا ،فالكشسف اŸبكر هؤ السسبيل
لتجنب مضساعفات الداء».

’ خوف من الفحصص
ت- -ؤضس -ح ال -دك-ت-ورة ل-ي-ل-ى شص-اوي من
اŸركز الؤطني Ÿكافحة السسرطان« ،انه
‘ ›ال التشسخيصس الشسعاعي للسسرطان،
تطؤرات كثÒة ،وتؤجد مراكز ” ا‚ازها
Ãختلف وليات الؤطن ،ومع هذا النسساء
‘ ال -ع -م -ؤم ت -خشس -ى اج-راء األشس-ع-ة ع-ل-ى

الثدي ،وتخاف من هذا الفحصس ،ولكن
هذا هؤ الفحصس الذي ّÁكن اıتصس من
معرفة هل هناك مشسكل ‘ هذا ا÷انب»،
وتؤؤكد الدكتؤرة« ،على الفحصس الدقيق،
واÈÿة ،ف Ó-ب -د م -ن ان ي -ك -ؤن ال -ط -ب -يب
الشس - -ع - -اع - -ي ل- -ه خÈة ‘ ه- -ذا اÛال،
ويكؤن ذلك بالتكؤين اŸتؤاصسل».
واضسافت شساوي« ،باŸسستشسفى ا÷امعي
ن -ت -ل -ق -ى ح -الت ك -ثÒة ج-دا ،ح-يث ن-ق-ؤم
بفحصس حؤا‹ ما ل يقل عن  3000فحصس
‘ السسنة ،اي Ãعدل  40فحصسا يؤميا،
ومن ب Úهذه ا◊الت Áكن ان ‚د حالة
او حالت ،Úللسسرطان و‘ السسبؤع Áكن
ان ‚د حالة سسرطان ثدي لفتاة ما دون
الثÓث ،Úوهذا حسسب الحصسائيات التي
تؤؤكد تراجع ‘ سسن الصسابة بالسسرطان
ال -ث -دي ب -ا÷زائ -ر ،والسس -ب -اب م -ع -ل-ؤم-ة،
ولكن ل Áكن اجراء فحصس اشسعاعي لفتاة
ما دون الثÓث Úسسنة ،ألن الفحصس ليسس له
قسس- - - -م - - -ة ،وي - - -جب اج - - -راء ال - - -ف - - -حصس
«إايكؤغرا‘» ،ألن األشسعة ‘ هذا السسن
ليسس له معنى ،كما Áكن الفحصس بالرنÚ
اŸغناطسسي ،وهؤ اك Ìدقة من الفحصس
بـ»اŸامؤ ڤرا‘» لفتاة ما دون  30سسنة».
حذر الدكتور قصصار رضصى من اŸركز
و ّ
الؤطني Ÿكافحة السسرطان «ماري كؤري»
من تناول فاكهة
«ا÷راف- - -ي - -ؤل» ال - -ت - -ي ” ال - -ل - -ج - -ؤء ا¤
تناولها من قبل مرضسى السسرطان ،بحجة

انها تشسفي من الداء ،او تقلل من انتشساره،
ح -يث ان-تشس-رت اŸع-ل-ؤم-ة اŸغ-ل-ؤط-ة عÈ
الؤسسائط الجتماعية «الفايسسبؤك» ،و‘
اوسس-اط ال-ع-ائÓ-ت ب-أان ه-ذه ال-ف-اك-ه-ة ل-ه-ا
اي -ج -اب-ي-ات ،م-ع ان ف-اك-ه-ة «ا÷راف-ي-ؤل»،
ل- -يسس ل- -ه- -ل نشس- -اط ضس- -د السس- -رط- -ان -ات،
وب-اŸؤازاة ان-ه-ا ت-ؤؤث-ر ع-ل-ى ال-دم-اغ ،ول-ه-ا
اعراضس جانبية على اŸخ ،ولهذا نحن
دائما ننصسح بعدم تناولها من قبل مرضسى
السسرطان».
“حؤرت مداخلة الدكتور قصصار ،حؤل
ال -ت -غ -ذي -ة ل -ل -م -رضس -ى ال-ذي-ن ي-ع-ان-ؤن م-ن
السس- -رط -ان ،م -ؤضس -ح -ا ‘ ه -ذا الشس -أان ان
اŸرضس- -ى م- -ؤؤخ- -را اصس- -ب- -ح- -ؤا ي- -أاخ -ذون
م- -ك- -مÓ- -ت غ -ذائ -ي -ة دون ع -ل -م األط -ب -اء
اŸعا÷ ،Úوذلك بكميات كبÒة ،مع اخد
ال -دواء اŸؤصس -ؤف ◊الت -ه -م اŸرضس -ي -ة،
ك - -أاخ- -ذ زج- -اج- -ات عسس- -ل ب- -ه- -ا اعشس- -اب
وخلطات ›هؤلة الÎكيبة ،ويتم تناولها
خ -ف -ي-ة ع-ن الط-ب-اء ،ب-اŸق-اب-ل ي-أاخ-ذون
العÓج الكيميائي ،وهذا األمر جعل صسحة
اŸرضسى تتدهؤر ،وحدوث مضساعفات».
ويقؤل الدكتؤر ،نطلب دائما من مرضسى
السس - -رط - -ان ال - -ذي - -ن ي - -أاخ - -ذون ال- -عÓ- -ج
الكيميائي ،وهؤ عÓج طؤيل اŸدة ،بأان
يتجهؤا ا ¤اخصسائي تغدية ،ألنه هنالك
اغدية تؤؤثر على مفعؤل األدوية على غرار
فاكهة البمبلمؤسس التي –ّد من مفعؤل
األدوية».

األحد  ١٨أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٧ذي الحجة ١٤٤٠هـ

من مراسسلينا

صسصسة ‘ أامراضش النسساء والتوليد بـ  30سسريرا
توسسعة اŸؤوسسسسة اŸتخ ّ

رفع التجميد عن  3مشساريع ‘ القطاع الصسحي بسسيدي بلعباسص

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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السسكان يرفعون جملة من ا’نشسغا’ت
يشس -ت -ك -ي سس -ك -ان ح -ي م -ك-اوي ال-واق-ع
Ãحاذاة ﬁول الطريق الوطني رقم ، 5
ال-ت-اب-ع ل-ب-ل-دي-ة ال-ع-ل-م-ة ،شس-رق ع-اصسمة
و’ي -ة سس-ط-ي-ف ،وÃح-اذاة ب-ل-دي-ة ب-ازر
سسكرة اÛاورة  ،عدد من اŸشساكل التي
ت -ن -غصش ح -ي -ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،م-ن-ذ نشس-أاة
ا◊ي ‘ ال - -ث - -م - -ان - -ي - -ن - -ات ،وه- -ذا رغ- -م
’تصس-ال ب-ك-اف-ة ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة وع-لى
ا إ
رأاسسها السسلطات البلدية .
من اŸشساكل التي يطرحها السسكان إانعدام
الغاز الطبيعي على مسستوى ا◊ي إا ¤يومنا
هذا ،وهو الذي يضسم  6٠٠عائلة ،رغم أان حي
عنان القريب منه على بعد  ٨٠٠م Îمسستفيد
م -ن ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة ،ك -م -ا ي -ع -ان-ون م-ن

انعدام اإلنارة العمومية ‘ كل الشسوارع‡ ،ا
خلق جوا من انعدام األمن با◊ي.
أاما بشسأان اŸدرسسة التي أا‚زت منذ عدة
سسنوات فإانها تفتقر ا ¤اŸطعم اŸدرسسي،
ويضس -اف ا ¤ج -م -ل -ة اŸشس -اك -ل ق -ل -ة ال-ن-ق-ل و
إاسستفحال العزلة  ،خاصسة ‘ فصسل الشستاء
،حيث يشستكون من النقصص الفادح ‘ وسسائل
النقل اıتلفة‡ ،ا يعطل مصسا◊هم اليومية
 .أام -ام ه -ذه ال -وضس -ع-ي-ة ي-ن-اشس-دون السس-ل-ط-ات
التكفل بانشسغالت ا◊ي التي طالت Ÿا يفوق
 3٠سسنة ،واعتÈوها مطالب أاسساسسية بإامكان
ب -ل -دي -ت -ه -م ال -ك -بÒة ال -ت -ك -ف-ل ب-ه-ا ول-و بشس-ك-ل
تدريجي.

سسطيف :نور الدين بوطغان

انتظرها سسكان أام البواقي بأاقصسى درجات الصسÈ

مدرسسة شسبه الطبي خÓل الدخول ا’جتماعي القادم
كشسفت سسهيلة سسبع ،رئيسسة مصسلحة
ال -ت-خ-ط-ي-ط والسس-ك-ان Ÿدي-ري-ة الصس-ح-ة
والسسكان لو’ية أام البواقي ،عن بر›ة
دخ - -ول ح - -ي- -ز اÿدم- -ة Ÿدرسس- -ة شس- -ب- -ه
الطبي ا÷ديدة Ãدينة ع Úالبيضساء
شسرق و’ية أام البواقي خÓل الدخول
ا’جتماعي القادم.

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
” رفع التجميد عن ثÓثة مشساريع
ل-ق-ط-اع الصس-ح-ة بسس-ي-دي بلعباسش تخصش
’سستشسفائية
مشس-روع ت-وسس-ع-ة اŸؤوسسسس-ة ا إ
اŸت -خصسصس -ة ‘ طب ال -نسس -اء وال -ت-ول-ي-د،
مشسروع توسسعة اŸعهد الوطني للتكوين
ال -ع -ا‹ لشس -ب-ه ال-ط-ب-ي وع-م-ل-ي-ة إاق-ت-ن-اء
سس -ي -ارت -ي إاسس-ع-اف ›ه-زت Úل-ل-م-ؤوسسسس-ة
’سستشسفائية برأاسش اŸاء.
ا إ

سسيدي بلعباسس :غ.شسعدو
القرار جاء بناء على طلب من السسلطات
اÙلية قبل أان يحظى باŸوافقة من قبل
الوزارة الوصسية حيث تقرر رفع التجميد عن
مشس- -روع ت- -وسس -ع -ة اŸؤوسسسس -ة اإلسس -تشس -ف -ائ -ي -ة
اŸت -خصسصس -ة ‘ أام -راضص ال -نسس -اء وال -ت -ول -ي -د
واŸت -م -ث -ل –دي -دا ‘ إا‚از وح -دة ج -دي -دة
ت -ك -ون Ãث -اب -ة ق -طب ط -ب -ي وج -راح -ي ل-طب
النسساء واألورام و اللوجيسستيك الطبي تضسم 3٠
سسريرا.
خصسصص للعملية غÓف ما‹ قدر بـ ١٥٠

مليون دج  ،هذا وكانت الدراسسة السسابقة قد
اقÎحت توسسيع اŸؤوسسسسة بـ  ٥٠سسريرا ،قبل
أان يتم تقليصص ا◊صسة إا 3٠ ¤سسريرا وفق
اإلمكانيات اŸالية اŸتاحة.
Óشسارة ،فإان اŸشسروع جمد منذ سسنوات
ل إ
قبل أان ترفع مطالب للجهات الوصسية تقضسي
بتوسسعة اŸؤوسسسسة التي  ⁄تعد قادرة على
اسستيعاب العدد الكب Òللحوامل الوافدين إاليها
م-ن ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ،وك-ذا ال-ولي-ات
ا÷نوبية اÛاورة كسسعيدة ،البيضص.
اŸؤوسسسسة وعلى الرغم من اتسساعها لـ ١٩٠
سسرير ،إال أانها تسسجل يوميا من  6٠حتى ٧٠
ولدة بسس -بب ال -ت -ح -وي Ó-ت اŸسس -ت -ع -ج-ل-ة م-ن
الوليات اŸذكورة  ،كما تشس Òاإلحصسائيات
إا ¤تسس- -ج -ي -ل  ١3أال- -ف ولدة ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸؤوسسسسة ،خÓل السسداسسي األول.
ت-ع-د ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وسس-ع-ة ،ت-ك-م-ل-ة Ÿصسلحة
التوليد التي ” فتحها شسهر سسبتم ÈاŸاضسي
على مسستوى اŸؤوسسسسة اإلسستشسفائية دحماÊ
سسليمان بحي سسيدي ا÷ي ‹Óشسمال اŸدينة
والتي تضسم حوا‹  3٠سسريرا  .وقد مكنت

العملية من تخفيف الضسغط على اŸؤوسسسسة
اإلسستشسفائية اŸتخصسصسة ‘ أامراضص النسساء
والتوليد ،وسساهم ‘ التكفل بعديد ا◊الت
اÿاصسة بالولدات الطبيعية للنسساء ا◊وامل .
كما شسمل القرار أايضسا رفع التجميد عن
مشسروع توسسعة اŸعهد الوطني للتكوين العا‹
شسبه طبي بسسيدي بلعباسص ،و هو اŸشسروع
ال -ذي سس -يسس -م -ح Ãضس -اع -ف -ة ع -دد اإلط-ارات
الشسبه طبية و القضساء على العجز اŸسسجل ‘
التأاط Òالبشسري على مسستوى هياكل الصسحة
على الصسعيدين اÙلي و ا÷هوي .
سسجل اŸعهد عجزا ‘ إامكانية التدريسص
واإليواء وفق الدراسسة التي أاجريت والتي تقرر
من خÓلها إا‚از  ١٠أاقسسام للتدريسص ومدرج
بسسعة كبÒة والرفع من إامكانية اإليواء إا¤
 ١٨٠سسرير بغÓف ما‹ يفوق  3٠٠مليون دج.
كما تقرر رفع التجميد عن “ويل عملية
اق -ت -ن -اء سس -ي-ارت-ي إاسس-ع-اف ›ه-زت Úب-ال-ع-ت-اد
ال -ط -ب -ي ا◊ديث ‘ إاط -ار اسس-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ة
Œهيز مسستشسفى رأاسص اŸاء ،جنوب سسيدي
بلعباسص و دعم وسسائله الطبية.

اكتظاظ وطواب Òديكور يوميات سسكان سسيدي بوبكر بسسعيدة

مسستشسفى «صسدوقي عبد القادر» طبيب واحد لـ  50أالف نسسمة
يعا Êسسكان دائرة سسيدي بوبكر التي
تبعد عن عاصسمة و’ية سسعيدة بـ  30كلم
،العديد من اŸشساكل التي أاثقلت كاهلهم،
‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا مشس- -ك- -ل ن- -قصش اÿدم- -ات
الصسحية Ãسستشسفى صسدوقي عبد القادر
التي تكاد تكون منعدمة بالنظر إا ¤نقصش
’ط -ب -اء ب -اع -ت -ب-ار أان ال-دائ-رة ف-اق ع-دد
ا أ
سسكانها  50أالف نسسمة.

سسعيدة :ج .علي
ق -ال ب -عضص السس -ك-ان ‘ تصس-ري-ح ل-ن-ا« :م-ن-ذ
افتتاح اŸصسلحة الطبية  ،يسسهر على تأاطÒها
طبيب واحد فقط يعمل ‘ الفÎة الصسباحية
واŸسس -ائ -ي -ة ن -اه -يك ع -ن ح-الت
ال -غ -ي -اب اŸت -ك -ررة ،إاضس-اف-ة إا¤
ط -ب -يب واح -د أاخ -ر أايضس -ا خ Ó-ل
اŸناوبة الليلية  ،».مؤوكدين ،ان
اŸسس -تشس -ف -ى ل ي -ف -ي ب -ال -غ-رضص
اŸطلوب مقارنة بالتوافد الكبÒ
ل -ل -م -رضس -ى ال -ذي ي-ف-وق ع-دده-م
أاك Ìمن  ١٥٠مريضص يوميا ،األمر
ال - -ذي ي - -تسس- -بب ‘ ك- -ل م- -رة ‘
ط -واب Òل م -ت -ن -اه -ي -ة خ -اصس-ة ل-دى ف-ئ-ة ال-نسس-اء
والشسيوخ منهم.
بحسسب ذات السسكان ،يبقى اŸرفق القدË
يقتصسر على التضسميد وا◊قن فقط ،متسسائلÚ
‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،عما إاذا كان يعقل توفÒ
أاربعة أاطباء ببلدية هونت التي ل يتجاوز عدد
سسكانها  3٠٠٠نسسمة ،وثÓث أاطباء بفيجل التي ل
يتعدى سسكانها أاربعة آالف نسسمة.
‘ ظل اسستمرار هذا الوضسع يضسطر اŸرضسى
ال -ت -ن -ق -ل إا ¤ال -ع-ي-ادة اŸت-ع-ددة اÿدم-ات ع-ل-ى

مسستوى سسعيدة و سسيدي بلعباسص متحمل Úبذلك
مشسقة السسفر وأالم اŸرضص واŸصساريف التي
غالبا ما تتعدى امكاناتهم فاŸسستشسفى اŸذكور
بسس-ي-دي ب-وب-ك-ر ي-ع-ا Êازدح-ام-ا ل-ك-ون-ه يسس-ت-قبل
مواطني ثÓث بلديات بأاكملها.
يضسطر مواطني بلدية سسيدي بوبكر ‘ ظل
Óط-ب-اء اÿواصص
ك -ل اŸع -ط-ي-ات ،إا ¤ال-ت-وج-ه ل -أ
بأاثمان باهظة‡ ،ا أاثقل كاهلهم خاصسة وأان
أاغلبهم عائÓت تعا Êالفقر الشسديد ،أاما البعضص
منهم يضسطرون إا ¤التنقل إا ¤قطاع الصسحي
اŸوجود بغريسص ‘ معسسكر للقيام بفحوصسات و
الكشسوفات الطبية الضسرورية ،وإان اقتضسى األمر
فإان السسفر إا ¤عاصسمة الولية أامر ل مفر منه .
يبقى غياب األطباء اللغز اّÙير خاصسة وأان
اŸسس- -تشس- -ف- -ى م -دع -م ب -ع -ت -اد
ج - -دي - -د وسس - -ي - -ارة إاسس - -ع - -اف
›هزة« .الشسعب» وقفت على
م -ع -ان -اة السس -ك -ان ا◊ق -ي -ق -ي-ة
السسكان واŸرضسى إا ¤جانب
األوسس- -اخ ال -ت -ي تشس ّ-وه ﬁي -ط
اŸرف- - -ق الصس - -ح - -ي ا÷دي - -د
اÛهز بكل عتاده.
ما زاد من العزلة الصسحية
لهذه الدائرة ،أان ا◊وامل يقطعن  3٠كلم من
أاجل الولدة بعاصسمة الولية‡ ،ا قد يعرضص
حياتهن للخطر ‘ ظل انعدام سسيارة اإلسسعاف
الوحيدة أاحيانا واŸناوبة الليلية.
ل -ه -ذا ط -الب سس -ك -ان ال -ب -ل-دي-ة م-ن خÓ-ل
«الشسعب» ،التكفل أاحسسن با◊وامل بع ÚاŸكان
ووضس -ع ح -د ل -ت -ن -ق -ل -ه -ن إا ¤ال -ع -ي-ادات اÿاصس-ة
بالبلديات والدوائر اÛاورة.
ك- -م- -ا ن -اشس -د ه -ؤولء اŸواط -ن -ون السس -ل -ط -ات

متاعب التنقل
إا ¤الو’يات اÛاورة
خيار مّر ‘ ظل نقصص
اÿدمات

اÙل -ي -ة وم -ن ب -ي -ن -ه -م وا‹ ال-ولي-ة واŸصس-ال-ح
اŸعنية لقطاع الصسحة بضسرورة التدخل قصسد
–سس Úاÿدمات الطبية التي ل تزال ‘ مسستوى
دون ال -ط -م-وح .ي-دف-ع اŸريضص ف-ات-ورة اŸع-ان-اة
خ -اصس -ة اŸصس -اب-ون ب-األم-راضص اŸزم-ن-ة ال-ذي-ن
أاصسبحو يعانون خÓل تنقÓتهم إا ¤اŸؤوسسسسات
الصسحية األخرى.
‘ ه- - -ذا اÛال –دث أاح- - -د اŸواط - -نÚ
ﬁمد بلحوسس Úلنا قائ« :Óإان الصسحة بسسعيدة
‘ حاجة ا ¤التكفل والعناية وواقعها يدمى له
القلب».

أاوضسحت ذات اŸسسؤوولة لـ «الشسعب» ،أان
اŸنشس- -أاة ا÷دي- -دة ال- -واق- -ع- -ة ب- -ال- -ق- -رب م -ن
مسستشسفى الدكتور صسالح زردا ” ،ÊاسستÓمها
كهيكل منجزة بنسسبة مائة باŸائة ،و” شسراء
ا÷زء األول م -ن ال -ت -ج -ه -ي-زات اÿاصس-ة ب-ه-ا،
وال -ع -م -ل -ي -ة ج -اري -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اإلداري

لسس-ت-ك-م-ال ب-ق-ي-ة م-راح-ل ال-ت-جهيز لتفتتح ‘
ال-دخ-ول الج-ت-م-اع-ي ال-ق-ادم ب-ك-ل ضسروريات
التدريسص .أاشسارت رئيسسة اŸصسلحة ،أان ولية
أام ال -ب -واق-ي سس-ج-لت خÓ-ل األشس-ه-ر السس-اب-ق-ة
دخ -ول ح -ي -ز اÿدم -ة ل -ع -دة ه -ي -اك-ل صس-ح-ي-ة
وم -ؤوسسسس -ات اسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ج-دي-دة م-وازاة م-ع
ال -ت -حضس Òلسس -تÓ-م أاخ-رى ج-دي-دة ع Èع-دة
بلديات بالولية.
أاضسافت ‘ هذا السسياق ،أان بلدية عÚ
فكرون اسستفادت من عيادة متعددة اÿدمات
ومركز لتصسفية الدم دخ Óحيز اÿدمة بعد
Œه- -ي -زه -م -ا ،إاضس -اف -ة إا ¤تشس -غ -ي -ل ال -ع -ي -ادة
ا÷ديدة اŸتعددة اÿدمات بع Úالبيضساء،
كاشسفة ‘ هذا الصسدد عن تقدم اإلجراءات
اإلداري-ة اÿاصس-ة ب-ت-ج-ه-ي-ز ال-ع-ي-ادة اŸت-عددة
اÿدمات ا÷ديدة ببلدية سسوق نعمان.

Ÿواجهة خطر ا◊رائق والكوارث الطبيعية

وحدة جديدة للحماية اŸدنية ببني معوشص ‘ بجاية

ت -ع ّ-زز ق -ط -اع ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة ب-ب-ج-اي-ة
ب -وح-دة ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ج-دي-دة ب-ب-ن-ي م-ع-وشش،
وال -ت -ي م -ن شس -أان -ه-ا ضس-م-ان ال-ت-دخ-ل السس-ري-ع
ل- -ف- -ائ- -دة اŸواط- -ن Úو‡ت- -ل -ك -ات -ه -م ‘ ح -ال
ح - -دوث أاي ط - -ارئ ،ع- -ل- -ى غ- -رار ا◊رائ- -ق،
ا◊وادث اŸنزلية ،حوادث اŸرور وغÒها.

بجاية :بن النوي توهامي
ال -وح -دة ا÷دي -دة ،ب -حسسب مصس-در مسس-ؤوول،
تعد مكسسبا نوعيا لسسكان بلدية بني معوشص التي
تعرف بطابعها ا÷بلي ،تتميز Ãسساحتها الغابية
الهائلة اŸعّرضسة سسنويا ألخطار ا◊رائق ،حيث
يجد قاطنوها صسعوبة ‘ إاخماد ا◊رائق التي
تشسب Ãح -اصس -ي -ل-ه-م ال-زراع-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ Œنب
ال -ف Ó-ح Úت -ل -ف اŸن -ت-وج ،ك-م-ا سس-تسس-م-ح ب-ن-ق-ل
ا◊الت ا◊رج- -ة Ÿرضس- -اه -م ،وك -ذا إلسس -ع -اف
اŸصس -اب ‘ Úح -وادث اŸرور ال -ت -ي ت -ق -ع ع -ل -ى
مسستوى الطريق.
أاضساف ذات اŸتحدث قائ« :Óهذه الوحدة
قد جهزت بكمية عتاد جديد من بينها سسيارة
إاسسعاف ،شساحنات إاطفاء ،والتي سستمكن أاعوان
ا◊ماية اŸدنية من التدخل ‘ ﬂتلف ا◊الت
الطارئة» .مع العلم أانه قبل فتح هذه الوحدة،
كانت بلدية بني معوشص تابعة لوحدة ا◊ماية
اŸدنية لدائرة صسدوق ،وقد شسهدت اŸنطقة ‘
 ٢٠١٧ال -ع -دي -د م -ن ا◊رائ -ق ،ال-ت-ي ‚م ع-ن-ه-ا
إات Ó-ف م -ئ-ات ال-ه-ك-ت-ارات م-ن أاشس-ج-ار ال-ف-واك-ه
والفل.Ú

تبعا Ÿا صسرح به ذات اŸصسدر« ،سسيتم بعد
اسستÓم منشسآات جديدة ،تتمثل ‘ ثÓث وحدات
جديدة قبل نهاية العام ا÷اري ،والتي سستسستفيد
منها كل من بلديات تيشسي ،شسميني وأاوزلقن،
حيث ل يعد خيار كل من هذه اŸناطق من
ﬁضص الصس -دف -ة ،وع -ل-ى سس-ب-ي-ل ال-ذك-ر “ ،ت-لك
بلدية أاوزلقن ،منطقة صسناعية ،ما يحتم إانشساء
وحدة تدخل لرجال اإلطفاء ،بينما ‘ كل من
ب -ل -دي -ة شس-م-ي-ن-ي وت-يشس-ي ف-ق-د صس-ن-ف-ت-ا م-ن أاكÌ
اŸناطق عرضسة وبدرجة كبÒة ◊رائق الغابات،
ت -ب-ع-ا ل-ل-خ-ري-ط-ة اŸدرج-ة م-ن ط-رف ﬁاف-ظ-ة
الغابات.
” عرضص التصسنيف للبلديات  ٥٢بالولية،
ّ
بحسسب درجة خطر التعرضص للحرائق وذلك من
أاجل تسسهيل تسسي Òإامكانيات التدخل ،وبحسسب
التقرير فإان ١٢بلدية تعد ‘ درجة خطر عالية
وتصسنف ‘ اÿانة ا◊مراء ١٥ ،بلدية تعت Èذات
عرضسة كبÒة للحرائق ‘ ،ح ١٥ Úأاخرى بدرجة
متوسسطة ،و ١٠بلديات بدرجة ضسعيفة.
للتذك ّ” ،Òوضسع كل التداب Òوالحتياطات
من طرف وحدات ا◊ماية اŸوزعة ع Èتراب
ي
الولية ،لضسمان الوقاية والتدخل عند وقوع أا ّ
ط -ارئ ب -غ -ي -ة ح -م -اي-ة أام-ن وسسÓ-م-ة اŸواط-نÚ
و‡ت -ل -ك-ات-ه-م ،م-ن خÓ-ل وضس-ع ﬂط-ط ت-دخ-ل
Ùاربة ا◊رائق ‘ الغابات.
م -ع اإلشس -ارة أان ال -ولي -ة “ت -از ب -تضس -اريسص
وعرة ،على اعتبار أان القرى والسسكنات متاخمة
للغابات ،وهو من عوامل اÿطر.

‘ ظل تأازم الوضسع اŸعيشسي

سسكان حي سسيدي بن “رة بتيسسمسسيلت يطالبون بالتفاتة
طالب سسكان حي سسي بن “رة با÷هة
ال -غ -رب -ي -ة Ÿدي -ن-ة ت-يسس-مسس-ي-لت السس-ل-ط-ات
اÙل - -ي - -ة ،وع - -ل- -ى رأاسس- -ه- -ا وا‹ ال- -و’ي- -ة،
بالتفاتة ا ¤وضسعهم الذي وصسفوه باŸزري
’حياء
و تهميشش حيهم الذي يعت Èمن ا أ
’هلة بالسسكان.
ا آ

تيسسمسسيلت :ع .عمارة
تتمثل اŸطالب بحسسب سسكان ا◊ي ‘ اŸاء
الشسروب و ل سسيما ‘ فصسل الصسيف الذي يكÌ
فيه اسستعمال اŸاء للغسسيل و الطهي و الشسرب و
التنظيف  ،و نقصص ‘ قنوات الصسرف الصسحي
الذي أاثر سسلبا على ا◊ياة اليومية لقاطني ا◊ي.
اŸواطنون أا◊وا من خÓل «الشسعب» ،على
تسسجيل مشسروع لتهيئة الطريق اŸهÎئ اŸؤودي
إا ¤وسسط اŸدينة و الذي أاثر سسلبا على العربات

ال -ت -ي ت -ن -ق-ل اŸواط-ن Úو ح-ت-ى األط-ف-ال ال-ذي-ن
Áارسسون اللعب العشسوائي على قارعة الطرقات،
ن-ظ-را لن-ع-دام اŸراف-ق الشس-ب-ان-ي-ة ب-ا◊ي ،زي-ادة
على اÿوف من تأاث Òا◊فر الذي طال اŸنطقة
بسسبب إا‚از سسكنات اجتماعية بجوار حي سسيدي
ب- -ن “رة ال- -ذي تضس -ررت سس -ك -ن -ات -ه ‘ تشس -ق -ق
ل -ل -ج -دران بسس -بب ع -دم احÎام م-ق-اي-يسص ا◊ف-ر
وأاوقاتها لكون العمال القاطن Úبا◊ي أاصسبحوا
يتضسّررون صسحيا من الضسجيج الذي –دثه عملية
ا◊فر .
بحسسب شسهود عيان من قاطني ا◊ي ،فإان
التشسققات تسسببت ‘ إانزلق للÎبة على حواف
السس -ك -ن-ات ،وال-ت-ي ت-زداد ح-دت-ه-ا أاث-ن-اء تسس-اق-ط
األم -ط-ار م-ؤوخ-را ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة ،و ب-ال-رغ-م م-ن
التصس -الت و اŸسس -اع -ي ل -لسس -ل -ط -ات ل -ل -ن-ه-وضص
با◊ي ،كونه قد Ëإال انه ل احد اتصسل أاو قام

Ãع -اي -ن-ة األضس-رار ب-حسسب السس-ك-ان ،ح-يث وصس-ل
األمر إا ¤حفر مطام Òواسستعمالها مصسبا للمياه
اŸسس -ت -ع -م -ل -ة وب -دون ب -ال -وع -ات‡ ،ا تسس -بب ‘
أامراضص و روائح غﬁ Òببة لعابري اŸنطقة .
سسكان حي سسيدي بن “رة العتيق عÈوا عن
أاسسفهم لعدم اسستفادتهم من غاز اŸدينة الذي
أاصسبح ضسرورة بالنسسبة للمواطن رغم أان ا◊ي
متواجد بالوسسط ا◊ضسري ،حيث ل زال السسكان
يتزاحمون على ◊صسول على قارورة غاز البوتان
رغم أان ا◊ي شسيد ‘ بداية سسبعينات القرن
اŸاضسي .
‘ ظل جملة هذه اŸشساكل ناشسد سسكان
ا◊ي اŸسسؤوول Úو ل سسيما اŸنتخب Úالنظر ‘
انشسغالتهم قبيل حلول فصسل الشستاء الذي يؤوثر
ع -ل -ى السس -ك-ان م-ن ح-يث أاوح-ال ال-ط-ري-ق وج-لب
الغاز و اŸاء الشسروب.
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لراضسي اÙتلة
بعد التصسعيد اÿط ‘ Òا أ

–ركات فلسسطينية لوقف ا’عتداءات ا’سسرائلية ‘ القدسس
انعقاد اÛلسس اŸركزي للنظر ‘ اÿيارات اŸطروحة

أعلن مسشؤوول فلسشطيني ،أمسس ،عن –ركات
فلسشطينية على ألصشعيد ألعربي وأإ’سشÓمي
وأأ’‡ي ضشد إأجرأءأت إأسشرأئيل ‘ أأ’رأضشي
ألفلسشطينية ،خاصشة ‘ ألقدسس أÙتلة.
أوضشح عضشوأللجنة ألتنفيذية Ÿنظمة ألتحرير
أل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ة صش-ال-ح رأفت ،إ’ذأع-ة (صش-وت
فلسشط )Úألرسشمية ،إأن ألتحركات ألفلسشطينية
تركز على «›ابهة أإ’جرأءأت ألتي يقوم بها
أ’ح -ت Ó-ل أإ’سش -رأئ-ي-ل-ي م-ن إأع-دأم-ات وه-دم
منازل وأعتقا’ت وأقتحامات يومية للمسشجد
أأ’قصش- -ى م -ن ق -ب -ل عصش -اب -ات أŸسش -ت -وط -نÚ
بحماية ألششرطة أإ’سشرأئيلية».
أششار رأفت إأ ¤أن «أŸمارسشات ألتي تقوم بها
ح-ك-وم-ة أ’ح-تÓ-ل ي-ج-ري م-ت-اب-ع-تها مع كافة
أأ’ط -رأف م -ن أج -ل ‡ارسش -ة ألضش-غ-وط ع-ل-ى
إأسش -رأئ -ي -ل ل -وق -ف -ه -ا وت -ن -ف -ي -ذ ق -رأرأت أأ’·
أŸت - -ح - -دة و›لسس أأ’م - -ن وأ’ت - -ف - -اق - -ي - -ات
وأŸوأثيق ألدولية».
ودعا ألدول ألعربية وأإ’سشÓمية إأ‡« ¤ارسشة
دوره- -ا م -ع أأ’· أŸت -ح -دة ◊م -اي -ة ألشش -عب
أل -ف -لسش-ط-ي-ن-ي خ-اصش-ة ‘ أل-ق-دسس ألشش-رق-ي-ة»،
م -ط -ال -ب -ا «أأ’ردن ب -الضش -غ -ط ع -ل -ى إأسش-رأئ-ي-ل
’حÎأم أ’تفاقيات أŸوقعة معها باعتبارها
وصشيا على أŸقدسشات أإ’سشÓمية وأŸسشيحية
‘ ألقدسس».
وأع- -ل- -ن رأفت أن أل- -رئ- -يسس ﬁم- -ود ع- -ب- -اسس
سش -ي -ت -وج -ه إأ ¤ن-ي-وي-ورك ‘ سش-ب-ت-م ÈأŸق-ب-ل
ل -ل -مشش -ارك-ة ‘ أج-ت-م-اع-ات أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
 ·ÓأŸت -ح -دة إ’ل-ق-اء ك-ل-م-ة شش-ام-ل-ة ل-ك-اف-ة
ل -أ
ألتطورأت ‘ أأ’رأضشي ألفلسشطينية.
وأششار إأ ¤أن ألرئيسس عباسس سشيÎأسس عدة
أج-ت-م-اع-ات ل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ق-ب-يل توجهه،
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إأ ¤إأم -ك -ان -ي -ة أن -ع -ق -اد أÛلسس
أŸرك- -زي أل- -ذي ي- -ع- -د ث- -ا Êأك Èم -ؤوسشسش -ات
م -ن -ظ -م -ة أل -ت -ح -ري -ر ب -ع -د أÛلسس أل-وط-ن-ي
(برŸان منظمة ألتحرير ألفلسشطينية).
م-ن ج-ه-ت-ه ،أع-ت ÈأŸت-ح-دث أل-رسش-م-ي ب-اسش-م
أ◊ك -وم -ة أل -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة إأب-ره-ي-م م-ل-ح-م ،أن
«أل-تصش-ع-ي-د أإ’سش-رأئ-ي-ل-ي وأسش-تهدأف أŸسشجد

أأ’قصشى ورقة أنتخابية ‘ صشناديق أ’قÎأع
للتنافسس ب Úأأ’حزأب أأ’كÁ Ìينية من أآ’ن
وحتى موعد أ’نتخابات أإ’سشرأئيلية».
وقال ملحم ‘ تصشريحات إأذأعية ،إأن «ألفÎة
أ◊الية أأ’ك Ìتصشعيدأ ضشد أŸسشجد أأ’قصشى
وأل -ت -ي وصش -لت ذروت-ه-ا ب-دخ-ول أŸسش-ت-وط-نÚ
وأقتحامهم وتدنيسشه ‘ يوم عيد أأ’ضشحى،
وهوسشابقة خطÒة وأعتدأء سشافر تسشتدعي
تدخ Óعربيا ودوليا للجم إأسشرأئيل».
وأع-ت Èم-ل-ح-م أن «أل-تصش-ع-ي-د م-ؤوشش-ر خ-ط،»Ò
مششÒأ إأ ¤أن «أأ’خطر من ذلك هي ألتغطية
أأ’مريكية ألكاملة لتلك ألتصشرفات أÿارجة
عن ألششرعية ألدولية وألقوأن Úألتي –فظ
حقنا با◊رية».

حماسس :القصسف اإ’سسرائيلي
على غزة رسسالة عدوان

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،أع- -تÈت ح- -رك- -ة أŸق- -اوم- -ة
أإ’سشÓمية (حماسس) ،أن ألقصشف أإ’سشرأئيلي
على قطاع غزة رسشالة «تصشعيد وعدوأن».
وقال أŸتحدث باسشم حماسس فوزي برهوم،
‘ ب- -ي -ان إأن «قصش -ف وأسش -ت -ه -دأف أ’ح -ت Ó-ل
أإ’سشرأئيلي Ÿوأقع أŸقاومة ألفلسشطينية ‘

سسجله مصسرف قطر اŸركزي

أازيد من  46مليار دو’ر قيمة
ايرادات الدوحة نفطية خÓل 2019
توقع مصشرف قطر أŸركزي أن –قق قطر،
خÓل ألعام أ÷اري ،إأيرأدأت نفطية بوأقع
 168مليار ريال ،ما يعادل نحو 46.39مليار
دو’ر.
سشجل أŸركزي ألقطري ‘ ،تقريره ألسشنوي
ألـ 42لعام  2018ألصشادر أÿميسس أŸاضشي،
توقعه بزيادة أإ’يرأدأت ألتحويلية أŸتنوعة
لقطر ،خÓل ألعام أ÷اري ،بنسشبة ٪34.63
وصش - -و’ إأ 43.01 ¤م-ل-ي-ار ري-ال ‘ ،م-ق-اب-ل
 34.79م -ل -ي -ار ري-ال أŸسش-ج-ل-ة خÓ-ل 2018
(دو’ر أمريكي يسشاوي  3.6398ريال).
كما توقع بالنتيجة زيادة إأجما‹ أإ’يرأدأت
ل -ق -ط -ر خ Ó-ل أل -ع-ام أ÷اري ب-نسش-ب-ة ٪1.49
لبلوغ  211.01مليار ريال ‘ ،مقابل 207.92
مليار ريال عن سشنة .2018
ولفت ألتقرير ،ألذي تناقلت مضشامينه أليوم
ألسش- -بت ألصش- -ح- -ف أÙل- -ي- -ة ،إأ ¤أن- -ه ك- -ان
مرجحا أرتفاع إأجما‹ ألنفقات خÓل 2019

بنسشبة  ٪7.17إأ 206.66 ¤مليار ريال‘ ،
مقابل  192.84مليار ريال ‘  ،2018معزيا
هذأ أ’رتفاع أ ¤زيادة بنود أŸششروعات
أل -رئ -يسش -ي -ة وأأ’ج -ور وأل -روأتب وأل -ن -ف -ق -ات
أ÷ارية.
وحصشر ألتقرير ألرصشيد ألتقديري للموأزنة
لعام  ‘ 2019فائضس قدره  4.35مليار ريال،
ع -ل -ى ن -ق -يضس أل -ع -ج -ز أل -ذي ك-ان سش-ج-ل ‘
تقديرأت أŸيزأنية لعام  2018وألبالغ 28.11
مليار ريال ،مسشتدركا أن فائضس أŸيزأنية
ي-ظ-ه-ر أن-خ-ف-اضش-ا ع-ن أل-ف-ائضس أل-فعلي لعام
.2018
وت -اب -ع أل -ت -ق -ري -ر أن أ’ن -خ-ف-اضس ‘ ف-ائضس
أŸيزأنية يعود ‘ أŸقام أأ’ول إأ ¤ألزيادة
‘ أإ’ن -ف -اق ع -ل-ى أŸشش-اري-ع أل-كÈى ب-نسش-ب-ة
 ،٪15مششÒأ أ ¤أن أل- - - -ن- - - -م - - -وأŸششÎك ‘
ألنفقات على أأ’جور وأŸرتبات وألنفقات
أ÷ارية يقتصشر على .٪1.88

قطاع غزة رسشالة تصشعيد وعدوأن تهدف إأ¤
حرف أأ’نظار عما يجري من أعمال ششجاعة
‘ ألضشفة ألغربية».
وأعت Èبرهوم أن «ألعمليات ‘ ألضشفة ألغربية
أرب- -كت حسش- -اب- -ات أل- -ع- -دووع- -م- -قت أزم -ات -ه
ألدأخلية»ﬁ ،ذرأ من أن «فصشائل أŸقاومة
ألفلسشطينية لن تسشمح بأان تكون غزة مسشرحا
لتصشدير هذه أأ’زمات».
وأششار أŸتحدث باسشم حماسس إأ ¤أن «جوأب
أŸقاومة سشيبقى منسشجما “اما مع أمتدأد
أ◊ال - -ة أل - -نضش - -ال - -ي - -ة وأ÷ه - -ادي - -ة ل - -لشش- -عب
ألفلسشطيني ‘ ألضشفة ألغربية وغزة و‘ كل
مكان ‘ فلسشط Úعلى حد سشوأء ،ومع وأجبها
‘ ألدفاع عنه وحماية مصشا◊ه».
وشش- -ن أل- -طÒأن أ◊رب -ي أإ’سش -رأئ -ي -ل -ي ل -ي -ل -ة
أ÷م -ع -ة  /ألسش -بت ع -دة غ -ارأت أسش -ت -ه -دفت
أرأضشي زرأعية ‘ مناطق حدودية من قطاع
غزة بعد إأطÓق قذيفة صشاروخية منه على
جنوب إأسشرأئيل دون وقوع إأصشابات.
كما أطلقت قوأت أ’حتÓل أإ’سشرأئيلي ،أليوم
ألسش- - - -بت ،أل- - - -ن - - -ار Œاه أرأضش - - -ي أŸزأرعÚ
ألفلسشطيني Úششرق مدينة رفح بقطاع غزة.

عقب انفجار Ãعسسر «الصسقر»
لمنية
للقوات ا أ
وا◊شسد الشسعبي

منع –ليق طائرات التحالف
‘ أاجواء العراق

أعلن ألتحالف ألدو‹ ،ألذي تقوده وأششنطن ‘
أل-ع-رأق ،أمسس ،ع-ن أم-ت-ث-ال-ه ل-ت-وج-ي-ه-ات أ◊كومة
أل -ع -رأق -ي -ة أل-ت-ي صش-درت م-ؤوخ-رأ Ãن-ع –ل-ي-ق أي
طائرة ‘ أجوأء ألبÓد إأ’ بإاذن من رئيسس ألوزرأء
ألعرأقي عادل عبد أŸهدي .وقال ألتحالف ‘ -
بيان أوردته قناة «ألسشومرية» نيوز أإ’خبارية أليوم
 إأن ق -ي -ادي Úم -ن ك -ب -ار ق -وأت أل -ت-ح-ال-ف أل-ت-ق-وأÃسش -ؤوول Úم -ن وزأرة أل -دف -اع أل-ع-رأق-ي-ة Ÿن-اقشش-ة
توجيهات رئيسس ألوزرأء عادل عبد أŸهدي ،بششأان
ح -رك-ة طÒأن أل-ت-ح-ال-ف» .وأضش-اف أل-ت-ح-ال-ف أن-ه
«سشيمتثل على ألفور ÷ميع ألتوجيهات ألوأردة من
ششركائنا ألعرأقي Úأثناء قيامهم بتنفيذ أمر رئيسس
ألوزرأء» .وكان عبد أŸهدي ،قد دعا أول أمسس
أÿم- -يسس ،إأ ¤إأل -غ -اء ك -اف -ة أŸوأف -ق -ات أÿاصش -ة
ب- -ال- -طÒأن ‘ أأ’ج- -وأء أل -ع -رأق -ي -ة ،وحصش -ر ه -ذه
أŸوأفقات به أومن يخوله.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’حزاُب الدينيُة اليهوديُة قدٌم
‘ ا’ئتِ Ó
ف ا◊كومي راسسخٌة
’ تششعر أأ’حزأب ألدينية أليهودية ألتي “ثل أك Ìمن
م -ل -ي -ون مسش -ت -وط ٍ-ن إأسش-رأئ-ي-ل-ي ،ب-أادن-ى ق-لٍ-ق Œاه أي
حكومٍة إأسشرأئيليٍة تتششكل ،فهم ألثابت ألوحيد فيها،
وأ◊اضشر أبدأً ‘ ›لسشها ،سشوأء كان لهم وزرأءٌ فيها،
أوكانوأ يؤويدونها من خارجها ،ويدعمون سشياسشتها،
ويحولون دون سشحب ألثقة منها وسشقوطها ،فهم ‘
أ’ئتÓفات أ◊كومية على مدى عمر ألكيان أقوياءٌ،
رغ- -م أن- -ه -م أح -زأٌب ع -دي -دةٌ وأط ٌ-ر ﬂت -ل -ف -ة ،إأ’ أن
ألقوأسشم بينهم كثÒة ،وأŸششÎكات عندهم عديدة،
فما يجمعهم أك‡ Ìا يفرقهم ،كونها أحزأٌب تقوم
على أŸفاهيم ألدينية وأŸعتقدأت ألتورأتية ،ألتي
Œم -ع شش -ت -ات -ه -م وإأن ت -ع -ددت أسش-م-اؤوه-م أوأخ-ت-ل-فت
أحزأبهم.
*بقلم
ه-ذه أأ’ح-زأب أل-وأث-ق-ة أŸط-م-ئ-ن-ة ،أŸسش-ت-قرُة ألثابتُة،
مسشتفزةٌ مسشتغلٌة ،أنتهازيٌة أبتزأزيٌة ،تكرها أأ’حزأب د.مصسطفى يوسسف اللداوي
ألعلمانية وتتمنى ألفكاك منها ،وأÓÿصس من ششروطها كاتب وباحث فلسسطيني
وطلباتها ،فهي تخافها وتخششى منها ،وتعرف ششروطها
وتدرك أبعادها ،ألتي تنوء بها أحياناً وتعجز عن –قيقها لهم غالباً ،إأ’ أن رؤوسشاء أ◊كومة
أŸك-ل-ف Úي-ح-رصش-ون ع-ل-ي-ه-م ،وي-ت-وددون إأل-ي-ه-م ،ويصش-غ-ون إأ ¤شش-روط-ه-م وي-ل-بون طلباتهم،
ويتحدون أأ’حزأب ألعلمانية إأرضشاًء لهم وحرصشًا عليهم ،وإأ’ فإانهم يتعرضشون لسشخطهم،
ويقعون –ت سشيف نفوذهم ألششعبي وتأاثÒهم ألديني ،وقد يحرمون أصشوأتهم أ’نتخابية،
ويتحالفون ضشدهم ويسشقطون حكوماتهم.
يتطلع بنيام Úنتنياهوأأ’وفر حظاً ‘ تششكيل حكومته ألقادمة ،رغم مششاكله ألششخصشية
وألعائلية ،وألتحقيقات ألششرطية ألتي –اصشره ،وأÓŸحقات ألقضشائية ألتي تنتظره ،إأ¤
ألتحالف مع أأ’حزأب ألدينية ألصشغÒة وألكبÒة ،ويبدي أسشتعدأدأً لتلبية طلباتها وأÿضشوع
لششروطها ،إأذ لن يضشغط باŒاه فرضس أÿدمة ألعسشكرية عليهم ،وسشيحافظ على أمتيازهم
ألقد Ëمنذ تأاسشيسس ألكيان بإاعفائهم من أ÷ندية.
وسشيوفر لهم ضشماناٍت ششخصشية وحكومية بتوف Òمنحٍ مالية Ÿدأرسشهم ألدينية ،وأ’لتزأم
Óحكام ألششرعية أليهودية فيما يتعلق بقوأن Úأأ’سشرة
ألتام بالعطلة يوم ألسشبت ،وأÿضشوع ل أ
وألزوأج وألبنوة وألنسشبة إأ ¤أليهودية ،و“كينهم من أدأء ششعائرهم ألدينية ‘ أأ’ماكن
أليهودية أŸقدسشة ،ومنها حائط ألÈأق وأŸسشجد أأ’قصشى وأ◊رم أإ’برأهيمي ‘ أÿليل
وق Èيوسشف وغÒها من أأ’ماكن ألتي يؤومنون بقدسشيتها ‘ ألدين أليهودي ،ومنحهم حق
أإ’ششرأف على ألطقوسس ألدينية وألتعاليم ألتورأتية ‘ أ÷يشس ،ألذي يلزمه حاخاٌم أك،È
ت أخرى ‘ ألثكنات وأŸوأقع ألعسشكرية ،يضشمنون فيها أ’لتزأم بتعاليم ألششريعة
وحاخاما ٌ
أليهودية ،قبل أن Áنحوأ أ÷يشس وقادته بركتهم.
يبدي نتنياهوأسشتعدأده للتعاون مع ›موع أأ’حزأب ألدينية ،ويتمنى أن –صشل على
أصشوأٍت برŸانية أك ،Ìعله يتخلصس من أسشتفزأز وأبتزأز أفيغودور ليÈمان ،وششروط ألبيت
أليهودي أŸزعجة ،أويبعد عنه كابوسس ألتحالف مع حزب أ÷Ôأ’ت «أزرق أبيضس» ،ألذي
من ششأانه أن يقصشيه عن رئاسشة أ◊كومة ضشمن أتفاق تدأولٍ للسشلطة ،أويجÈه على منحهم
وزأرأٍت سشياديةٍ أك ،Ìأ’أمر ألذي يجعل نار أأ’حزأب ألدينية أرحم عليه من جحيم ليÈمان
ألذي كسشره مرت ،Úوألذي يÎبصس به ألثالثة ،ومن أتون أ÷Ôأ’ت ألذي يسشتعر قوةً يومًا
بعد آأخر.
ي-درك ن-ت-ن-ي-اه-وأن أأ’ح-زأب أل-دي-ن-ي-ة رغ-م شش-روط-ه-ا أل-ق-اسش-ي-ة ،وم-ط-ال-ب-ه-ا ألتي ’ تنتهي،
وششكوأها ألدينية ألدأئمة ،إأ’ أنها ’ تنافسشه على ألزعامة ،و’ تنازعه ألسشلطة ،و’ –اول
أن تتدخل ‘ ألعمليات أليومية للجيشس ،وتقبل منه ألتزأمًا بامتيازأتهم ،وضشمانًا ◊قوقهم
أŸال -ي -ة ،وت -ع -ه -دأً وأضش -ح ً-ا وصش -ري -ح ً-ا Ãوأصش -ل -ة أ’سش-ت-ي-ط-ان ،وع-دم ت-ه-دي-ده-ا ب-إاخ-رأج
أŸسشتوطن Úمنها وتفكيكها ‘ ،ظل أي أتفاق سشياسشي مسشتقب ً
 Óمع ألفلسشطيني ،Úبل إأنها
تششجعه على مقاطعة أ’أحزأب ألعلمانية وعدم ألتحالف معها ،كونها ’ –Îم ألدين ،وتعلي
أŸف-اه-ي-م أŸدن-ي-ة ع-ل-ى حسش-اب أل-ت-ع-ال-ي-م أل-دي-ن-ي-ة ،و‘ ه-ذأ ﬂال-ف-ة ل-لشش-ري-ع-ة أل-يهودية
وإأغضشاٌب للرب .تدرك أأ’حزأب ألدينية أليمينية أŸتششددة وزنها ‘ ألششارع أإ’سشرأئيلي،
وتأاثÒها ‘ ألوسشط أليهودي ،وتعرف حجم أصشوأتها ‘ صشناديق أ’نتخابات ،و’ يخفى
عليها حاجة أŸكلف Úبتششكيل أ◊كومات أإ’سشرأئيلية ،ودورها ‘ تثبيت حكوماتهم ،وعدم
ت-ع-ريضش-ه-ا ل-ل-ه-زأت وج-لسش-ات ح-جب أل-ث-ق-ة ،ح-يث ي-ظ-ه-رون ف-ي-ه-ا وك-أان-ه-م مسشام Òتثبتها
و–فظها رغم أنها صشغÒة ،ولكنها كثÒة ومتينة ،وتثبت نفسشها ‘ أماكن ومرأحل ’ Áكن
Ÿكل ٍ
ف برئاسشة أ◊كومة أن يغفل دورهم ،أوأن ينكر وجودهم ويتجاوز حضشورهم ،ولهذأ
نرأهم دأئماً ‘ كل حكومٍة إأسشرأئيليةٍ ،يششاركون فيها أويدعمونها من أÿارج ،ششرط وفائها
لهم وصشدقها معهم ،وإأ’ فإانهم يدعون ألرب على أ◊كومة ويصشبون لعناتهم على رئيسشها
وأعضشائها ،ويتحالفون مع غÒهم لÓنقÓب عليها ونزع ألثقة منها.
Twitter/Leddawy
moustafa.leddawi@gmail.com

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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توقيع اتفاق اŸرحلة ا’نتقالية ب ÚاÛلسس العسضكري وحركة ا’حتجاج
يع Èعن تشسبث دول القارة Ãبدأا حل مشساكلها بنفسسها

ا’–اد اأ’فريقي :ا’تفاق السضودا Êإا‚از تاريخي عظيم
قال رئيسض مفوضسية ال–اد األفريقي موسسى
فكي ،أامسض السسبت ،إان التفاق السسودا ÊيعÈ
عن إارادة الشسعب على الرغم من أانه  ⁄يكن
أام-را سس-ه ،Ó-ف-ي-م-ا ذك-ر ال-وسس-ي-ط األف-ري-ق-ي،
ﬁم- -د ا◊سس- -ن ول- -د ل- -ب- -ات ،أان م- -ا تشس -ه -ده
السسودان اليوم يع Èعن تشسبث دول أافريقيا
Ãبدأا حل مشساكلها بنفسسها.
أاوضسح فكي ،خÓل حفل توقيع وثائق الفÎة
النتقالية« :التفاق  ⁄يكن أامرا سسه ،Óكلكم
تعرفون الصسعاب ا÷مة التي اعÎضست سسبيله
خÓل األشسهر اŸنصسرمة».
أاضساف« :اتفاقكم هذا جاء تعبÒا عن إارادة
الشس- -عب السس -ودا Êون -خ -ب -ت -ه ل -ل -تصس -دي ل -ك -ل

’ثيوبي أابي أاحمد ورئيسس دولة جنوب السسودان سسلفا ك،Ò
بحضسور شسخصسيات إاقليمية ودولية رفيعة من بينها رئيسس الوزراء ا إ
وقع ‡ثÓن عن اÛلسس العسسكري وحركة ا’حتجاج ‘ السسودان ،أامسس السسبت ،على الوثائق النهائية للفÎة ا’نتقالية
«الوثيقة الدسستورية» ،وهي عبارة عن ا’تفاق الذي توصسل اليه الطرفان ومن شسأانه أان Áهد لبدء مرحلة انتقالية تؤودي ا¤
حكم مد ‘ ÊالبÓد.
التفاق وقعه كل من نائب رئيسض اÛلسض
العسسكري ﬁمد حمدان دقلو اŸعروف باسسم
حميدتي وأاحمد الربيع‡ ،ثل –الف قوى
ا◊رية والتغي ،Òوع Óالتصسفيق ‘ الصسالة
ال -ت -ي ت -واج -د ف -ي -ه -ا رؤوسس -اء دول وح -ك-وم-ات
وشسخصسيات من دول عدة بعد التوقيع ،كما
اسستغل السسودانيون هذه اŸناسسبة التاريخية
ال -ت -ي ي -أام -ل -ون أان Œلب ل -ب-ل-ده-م م-زي-دا م-ن
ا◊ري -ة والزده -ار الق -تصس -ادي وخ -رج -وا ‘
مظاهرات احتفالية ضسخمة.

بداية اŸرحلة ا’نتقالية

من شسأان التوقيع ،الذي جرى خÓل حفل أاطلق
عليه «فرح السسودان» ،أان يشسكل بداية اŸرحلة
الن-ت-ق-ال-ي-ة ،ال-ت-ي سستسستمر  39شس-ه-را ،ويأاتي
التوقيع النهائي على وثائق اŸرحلة النتقالية
بعد أاسسابيع من اŸفاوضسات اŸتواصسلة بÚ
اÛلسض ال -عسس -ك -ري الن-ت-ق-ا‹ ،ال-ذي ي-ح-ك-م
السس -ودان م -ن -ذ ع -زل ال -رئ-يسض السس-اب-ق ،ع-م-ر
البشس ‘ Òأافريل اŸاضسي بعد  30سسنة من
ا◊ك -م ،وق -وى ا◊ري -ة وال-ت-غ-ي ،Òال-ت-ي ق-ادت
ا◊راك ‘ الشسارع.
كان الطرفان وقعا باألحرف األو ،¤يوم 4
أاوت ،ع -ل -ى اإلع Ó-ن ال -دسس -ت -وري ال -ذي ط-ال
انتظاره ‘ السسودان ،والذي ” التوصسل إاليه
بفضسل الوسساطة الناجحة التي قادتها كل من
إاث -ي -وب-ي-ا وال–اد الف-ري-ق-ي ،ل-ي-تّ-وج ال-ت-وق-ي-ع
التاريخي  8أاشسهر من ا◊راك الشسعبي ضسد
نظام الرئيسض السسابق عمر البشس.Ò
وي-ع-ت ÈاŸت-ظ-اه-رون ،و‡ث-ل-وهم السسياسسي،Ú
الت -ف -اق ان-تصس-ارا ◊رك-ة ال-ت-غ-ي Òوأاه-داف-ه-ا،
ويرى قادة ا÷يشض أانهم بذلك جنبوا البÓد
أازم -ة سس -ي -اسس -ي -ة ك -انت ق-د ت-ق-ود ا ¤تصس-ع-ي-د
عواقبه سستكون خطÒة.
بحسسب ا÷دول الزمني ،فإان  18من أاوت ،أاي
ال - -ي - -وم األح - -د ،سس - -يشس- -ه- -د ت- -ع- -ي ÚاÛلسض
السس -ي -ادي ،ال -ذي سس -ي -تشس -ك -ل م-ن ‡ث-ل Úع-ن

اÛلسض العسسكري النتقا‹ وقوى ا◊رية.
‘  19من أاوت أاي غدا الثن ،Úيتوقع أان يؤودي
أاعضساء اÛلسض السسيادي القسسم أامام رئيسض
القضساء ،و‘ نفسض اليوم سسيكون أاول اجتماع
للمجلسض.
ي -وم ال -ث Ó-ث -اء ،ي -ن -ت -ظ-ر أان ي-ت-م ت-ع-ي Úرئ-يسض
›لسض ال - -وزراء السس - -ودا ،Êع - -ل - -ى أان ي- -ؤودي
ال - -قسس - -م ‘ ،ال - -ي - -وم ال- -ت- -ا‹ ،أام- -ام اÛلسض
السسيادي وأامام رئيسض القضساء.

مؤوسّضسضات جديدة

م -ع ال-ت-وق-ي-ع ال-رسس-م-ي ع-ل-ى الت-ف-اق ،سس-ي-ب-داأ
السسودان عملية تشسمل خطوات أاو ¤فورية
م-ه-م-ة ،إاذ سس-ي-ت-م ال-ي-وم اإلعÓ-ن ع-ن تشس-ك-ي-لة
›لسض ا◊كم النتقا‹ ا÷ديد الذي سسيتأالف
بغالبيته من اŸدني.Ú
أاع -ل-ن ق-ادة ا◊رك-ة الح-ت-ج-اج-ي-ة ،اÿم-يسض،
أاّنهم اّتفقوا على تعي ÚاŸسسؤوول السسابق ‘
األ· اŸتحدة عبد الله حمدوك ،وهوخبÒ
اقتصسادي ﬂضسرم ،رئيسسًا للوزراء.
من اŸتوّقع أان يرّكز حمدوك جهوده على
إاصس Ó-ح الق -تصس -اد السس-ودا Êال-ذي ي-ع-ا Êم-ن
أازمة منذ انفصسل ا÷نوب الغني بالنفط ‘
 2011عن الشسمال .وشسّكل الوضسع اŸعيشسي
شسرارة الحتجاجات ضسد حكم البشس.Ò
سسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سسكانه  40مليون
نسسمة ›لسض سسيادة يتأالف من  11عضسواً.
وينصض التفاق على أاّن يع Úالعسسكر وزيري
الداخلية والدفاع.

نهاية العزلة

ب -حضس -ور شس -خصس -ي -ات دول -ي -ة ال -ت -وق -ي -ع ع-ل-ى
العÓن الدسستوري ،يتقدمهم رئيسض الوزراء
اإلث -ي -وب -ي آاب -ي -ي أاح -م-د وع-دد م-ن ال-ق-ادة ‘
اŸنطقة ،يكون السسودان قد خطى خطوات
كبÒة للخروج من عزلته ،فأاحد أاك Ìالنتائج

Condoléances

الدبلوماسسية الفورية اŸرتقبة للحّل الذي ”ّ
التوصّسل إاليه هورفع تعليق عضسوية البÓد الذي
ف -رضس -ه ال–اد اإلف -ري -ق-ي ع-ل-ى السس-ودان ‘
جوان اŸاضسي.
ق- -ال ال -عضس -و ال -ب -ارز ‘ اÛلسض ال -عسس -ك -ري
الن-ت-ق-ا‹ ال-ل-واء ال-رك-ن ﬁم-د ع-ل-ي إاب-راهيم
ا÷معة ،إانّ التوقيع الرسسمي «سسيفتح الباب
›ّدداً أامام العÓقات اÿارجية للسسودان».
كان من اŸقّرر أان Áثل البشس Òالذي توّلى
السسلطة إاثر انقÓب ‘  1989واŸطلوب من
اÙك -م -ة ا÷ن -ائ -ي -ة ال -دول-ي-ة ،أام-ام ﬁك-م-ة
سسودانية ،أامسض السسبت ،بتهم فسساد .لكن ”
إارج -اء ﬁاك -م -ت -ه إا ¤م -وع-د  ⁄ي-حّ-دد .ه-ذا
وغ- - -ابت ع- - -ن ح - -ف - -ل ،أامسض ،اÛم - -وع - -ات
اŸتمّردة ‘ دارفور والنيل األزرق وكردفان.

حضضور بارز

وصسل عدد من قادة الدول ومسسؤوولون كبار،
أامسض ،من أاجل حضسور مراسسم التوقيع النهائي
على اإلعÓن الدسستوري ،الذي Áثل بداية
جدية ‘ تاريخ السسودان ا◊ديث.
كان من أاوائل الواصسل Úإا ¤اÿرطوم ،رئيسض
الوزراء اإلثيوبي ،آابي أاحمد ،الذي سساهمت
ب Ó- - -ده إا ¤ج- - -انب ال–اد األف- - -ري- - -ق- - -ي ‘
الوسساطة ب Úاألطراف السسودانية.
توا ¤قدوم الرؤوسساء والزعماء إا ¤اÿرطوم
وم-ن-ه-م رئ-يسض ج-م-ه-وري-ة أاف-ري-ق-ي-ا ال-وسسطى،
ف -وسس -ت Úت -وادي -را ،ورئ -يسض ج -م -ه-وري-ة تشس-اد
إادريسض ديبي إاتنو.
ووصس -ل أايضس -ا ،رئ -يسض ج-م-ه-وري-ة ا÷ارة دول-ة
جنوب السسودان ،سسلفا ك ،Òورئيسض رواندا،
بول كاغامة وغÒهم.
ع - -رب - -ي- -ا ،شس- -ارك ‘ ا◊ف- -ل ،وزي- -ر ال- -دول- -ة
السس -ع -ودي ل-لشس-ؤوون اÿارج-ي-ة ،ع-ادل ا÷ب،Ò
ورئ -يسض ›لسض ال -وزراء اŸصس -ري ،مصس-ط-ف-ى
م -دب -و‹ ،ن -ي -اب -ة ع -ن ال -رئ -يسض ع -ب -دال -ف -ت -اح
السسيسسي ،الذي يÎأاسض ال–اد األفريقي.

Peiné par le décès de Boumediene Benayad,
Rédacteur en chef-adjoint au journal El
Djoumhouria,
le
Ministre
de
la
Communication,
Monsieur
Hassane
RABEHI, présente à l’ensemble de sa famille ses
sincères condoléances et l’assure, en cette douloureuse
circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.
Qu’Allah accueille le défunt en Son Vaste Paradis.
A Allah nous sommes et à Lui nous retournon

ال- -ت- -ح- -دي -ات ب -روح ع -ال -ي -ة م -ن اŸسس -ؤوول -ي -ة
والوطنية».أابرز فكي أان «الوضسع ‘ السسودان
معقد للغاية بسسبب موروث الÎاكمات السسلبية
وال-ت-ه-م-يشض وا◊روب اŸت-ع-ددة وم-ا أاسس-ف-رت
ع-ن-ه م-ن ك-وارث إانسس-ان-ي-ة ،ل-ك-ن-ن-ي سس-ع-ي-د Ÿا
حصسل اليوم ‘ اÿرطوم».
تابع« :أاّود أان أاؤوكد تأاكيدا قويا على أان هذا
اإل‚از ال-ت-اري-خ-ي ال-ع-ظ-ي-م ج-اء م-ن ه-ندسسة
وصسنع اإلرادة الوطنية» ،مبينا أان «مسستقبل
السس -ودان ا÷دي -د م -ره-ون ب-إاشس-راك واحÎام
ا÷م -ي -ع إلت -اح -ة ال -ف-رصس-ة ل-ك-ل أاب-ن-اء وب-ن-ات
ال-وط-ن ل-يسس-ه-م-وا ‘ أاغ-ن-ي-ة ا◊ري-ة وال-ع-دالة
والسسÓم».

›لسس السضيادة ..حدود ا’ختصضاصضات والصضÓحيات
طوي السسودان صسفحة عصسيبة من تاريخه ا◊ديث ،وفتح صسفحة أاخرى تطلق عهدا جديدا،
حيث سسيتو› ¤لسض سسيادي اإلشسراف على مرحلة انتقالية تسستمر  39شسهرا.
يتشسكل اÛلسض السسيادي من ‡ثل Úعن اÛلسض العسسكري النتقا‹ ،الذي يحكم السسودان
منذ عزل الرئيسض السسابق ،عمر البشس ،Òوقوى ا◊رية والتغي Òالتي قادت ا◊راك ‘ الشسارع.
لكن ما هي اختصساصسات هذا اÛلسض السسيادي بحسسب اإلعÓن الدسستوري الذي وقع عليه
الطرفان؟
 1ـ تعي Úرئيسض ›لسض الوزراء الذي تختاره قوى ا◊رية والتغي.Ò
 2ـ اعتماد أاعضساء ›لسض الوزراء الذين يعينهم رئيسض ›لسض الوزراء.
 3ـ اعتماد ولة الوليات بعد تعيينهم من رئيسض ›لسض الوزراء.
 4ـ اعتماد تعي Úأاعضساء اÛلسض التشسريعي النتقا‹.
 5ـ اŸوافقة على تشسكيل ›لسض القضساء العا‹.
 6ـ اعتماد تعي Úرئيسض القضساء وقضساة اÙكمة العليا ورئيسض وأاعضساء اÙكمة الدسستورية بعد
ترشسيحهم من قبل ›لسض القضساء العا‹.
 7ـ اŸوافقة على تعي Úالنائب العام بعد اختياره من قبل ›لسض الوزراء.
 8ـ اعتماد سسفراء السسودان ‘ اÿارج بÎشسيح من ›لسض الوزراء.
 9ـ قبول واعتماد السسفراء األجانب لدى السسودان.

كرونولوجيا

من انتفاضضة اÿبز إا ¤العهد ا÷ديد
ك -ل شس -يء ب -دأا ق -ب -ل ث -م -ان -ي -ة أاشس -ه-ر ،ع-ن-دم-ا خ-رج آا’ف السس-ودان-ي Úإا ¤الشس-وارع
احتجاجا على رفع أاسسعار اÿبز ،لكن سسرعان ما –ولت ا’حتجاجات لتصسبح ضسد
الرئيسس عمر البشس ،Òونظامه.
خÓل هذه األشسهر ،غيّر السسودانيون كثÒا من
واق -ع ب Ó-ده -م ،ف -أاط -اح-وا عسس-ك-ري Úوم-دن-يÚ
بنظام البشس Òالذي حكم البÓد مدة  30عاما.
يسس -ت -ع -رضض ال -ت -ق-ري-ر ال-ت-ا‹ م-راح-ل األزم-ة ‘
السسودان منذ بدء الحتجاجات اŸعيشسية حتى
التوقيع على اإلعÓن الدسستوري:
 19ديسس-م :2018 Èول-دت ح-ركـة الح-ت-ج-اج
بسسبب نقمة شسعبية على زيادة سسعر اÿبز ثÓثة
أاضس - -ع - -اف ‘ ظ- -ل أازم- -ة اق- -تصس- -ادي- -ة وت- -دابÒ
تقشسفية .ومنذ اليوم التا‹ لبدء التحرك ،بدأا
الناسض يهتفون «حرية».
 22فيفري  :2019البشس Òيعلن حالة الطوارئ
ويقيل ا◊كومة.
 6أافريل  :2019اتخذت ا◊ركة الحتجاجية
شس- -ك- -ل اع- -تصس -ام أام -ام م -ق -ر ق -ي -ادة ا÷يشض ‘
اÿرطوم للمطالبة بتغي Òالنظام السسياسسي.
 11أافريل  :2019أاطاح ا÷يشض –ت ضسغط

تعزية

ببالغ ا◊زن واألسسى تلقينا نبأا وفاة جدة األخ والزميل
« ن -وري-ن ع-م-ار» ،وب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة األل-ي-م-ة ي-تقدم
مراسسل الشسعب من ا÷لفة موسسى بوغراب بأاحر
ع -ب -ارات ال -ت-ع-ازي وأاصس-دق مشس-اع-ر اŸواسس-اة ألسس-رة
الفقيدة راجيا من الله أان يلهمهم الصس Èوالسسلوان،
وأان يتغمدها الله بواسسع رحمته
إانا لله وإانا إاليه راجعون،

الشسارع بالرئيسض عمر البشس Òالذي حكم البÓد
على مدى ثÓث Úعاما ،وتو› ¤لسض عسسكري
ا◊كم .فرفضض آالف اÙتج Úفضض العتصسام
مطالب Úبنقل السسلطة إا ¤اŸدني.Ú
 12أافريل  :2019بن عوف يتخلى عن منصسبه
‘ قيادة اÛلسض العسسكري النتقا‹ ،ليتو¤
الفريق ركن عبد الفتاح الÈهان مكانه.
 20أاف- -ري -ل  :2019ا÷ول- - - -ة األو ¤م- - - -ن
اŸفاوضسات ب Úقوى ا◊رية والتغي Òالتي “ثل
م -ع -ظ -م م -ك -ون -ات الشس -ارع السس-ودا ÊواÛلسض
العسسكري النتقا‹.
 27أافريل ﬁ :2019ادثات ب Úقوى ا◊رية
وال-ت-غ-ي ÒواÛلسض ال-عسس-ك-ري الن-ت-ق-ا‹ تÎك-ز
على كيفية إادارة اŸرحلة النتقالية.
 15ماي  :2019التفاق على فÎة انتقالية من
ثÓث سسنوات يتم بعدها تسسليم السسلطة بشسكل
كامل للمدني ،ÚاŸفاوضسات توقفت عدة مرات،
لكن اŸتظاهرين اسستمروا بالعتصسام أامام مقر
قيادة القوات اŸسسلحة.
 03ج- -وان  :2019اسس -ت -خ -دام ال -ق-وة ل-فضض
العتصسام أامام مقر القيادة العامة للجيشض ‘
اÿرطوم وسسقوط قتلى ،وتعليق اŸفاوضسات بÚ
الطرف.Ú
 07جوان  :2019باشسر رئيسض الوزراء اإلثيوبي
آاب -ي أاح -م -دﬁ ،ادث-ات م-ع اÛلسض ال-عسس-ك-ري
النتقا‹ ‘ السسودان ،ثم مع أاعضساء من –الف
قوى ا◊رية والتغي ÒاŸعارضض ،ضسمن جهود
ال -وسس -اط -ة إلي-ج-اد ح-ل ت-واف-ق-ي ي-دف-ع ب-ع-م-ل-ي-ة
النتقال السسياسسي.
 04ج-وي-ل-ية  :2019اسس-ت-ئ-ن-اف اŸفاوضسات
اŸب -اشس -رة ب ÚاÛلسض ال -عسس -ك -ري الن -ت -ق -ا‹
وقوى ا◊رية والتغي.Ò
 06جويلية  :2019التوصسل إا ¤اتفاق على
اقتسسام السسلطة.
 14ج-وي-لية  :2019ب -روز خ Ó-ف -ات أاج -لت
ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى الت-ف-اق السس-ي-اسس-ي ،م-ن أاب-رزه-ا:
حصسانة أافراد اÛلسض السسيادي وتبعية النيابة
العامة وتركيبة األجهزة األمنية.
17جويلية  :2019التوصسل إا ¤اتفاق اإلعÓن
السس -ي -اسس -ي ب-ع-د ت-أاج-ي-ل ألك Ìم-ن م-رة ،وإارج-اء
التوقيع على اإلعÓن الدسستوري.
 04أاوت  :2019التوقيع باألحرف األو ¤على
اإلعÓن الدسستوري.
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مكان جبلي فاتن وغطاء نباتي سساحر وفر مÓذا آامنا للزائر ترصسده «الشسعب»

العدد
18025

غابة «إأعكورن» وجهة ألعائÓت أŸفضشلة لÓسشÎأحة وألÎفيه
أششجار معّمرة ،قردة
«أŸاغو» وألطيور
ألنادرة ديكور ‡يز

دراسسة امريكية –ذرت من ا’حجام على التعلم

أ÷هل ‘ أنتششار ﬂيف وجيل ألسشبعينيات أك Ìذكاء
بدأا البشصر يتحولون Ûموعة من اأ’غبياء ‘ الدول
الرائدة وسصط هذا الكم من التطور .بكل أاسصف هذه
حقيقة علمية ،فعلى الرغم من أان الذكاء ’ ينجح
وح -ده ،وال -ت-ق-دم ال-وظ-ي-ف-ي ’ ي-دل ع-ل-ي-ه ف-ق-ط ،ف-إان
اختبارات الذكاء اŸسصتخدمة ‘ جميع أانحاء العا⁄
اليوم حقيقية وتقيسس أاك Ìمن شصكل للذكاء ،وسصرعة
ح- -ل اŸشص- -ك- -لت ،وال- -ذاك -رة قصصÒة اŸدى ،ول -يسصت
القدرة على إاجراء عملية حسصابية فقط.
أاشص- -ارت دراسص- -ة  -أاج- -راه- -ا ب- -اح- -ث -ون م -ن ج -ام -ع -ة
م-ي-تشص-غ-ان ،ونشصرت Ãجلة
اأ’كادÁية الوطنية للعلوم
بالو’يات اŸتحدة  -إا¤
أان م -ع-دل ال-ذك-اء ال-ع-اŸي
‘ ت-راج-ع .وق-د اسص-ت-خ-دم
ال- -ب- -اح- -ث- -ون ب -ي -ان -ات م -ن
السص- -ج- -ل اإ’داري ،وف -ي -ه -ا
م -ع -ل-وم-ات ع-ن ال-ع-لق-ات
اأ’سص- - - - -ري - - - -ة ،ودرج - - - -ات
القدرات اŸعرفية ،ونسصبة
ال- -ذك- -اء Ûم- -وع -ات م -ن
ال -ذك -ور ع -ل-ى م-دار ث-لث-ة
عقود.
وظ -ه -ر ب -ال -دراسص-ة ن-ق-ط-ة
–ول وانحدار Ÿا يعرف
ب - -ت - -أاث Òف- -ل ‘ Úت- -ب- -اي- -ن
درج- - -ات ال- - -ذك - -اء داخ - -ل
اأ’سصرة الواحدة ،وانخفاضصها ع Èاأ’جيال‡ ،ا يثبت
أان التغÒات الكبÒة ‘ متوسصط الذكاء تعكسس تدخل
عوامل بيئية وليسس أ’سصباب وراثية ‘ تكوين اآ’باء،
وهو بدوره يسصتبعد عدة فرضصيات كانت أاسصاسصية لعقود
‘ نظرية فل.Ú
فقدÁا حدث ارتفاع تدريجي ‘ نسصب الذكاء يتبع
«ت- -أاث Òف -ل »Úوه -و مصص -ط -ل -ح ل -ه -ذه ال -فÎة ب -ال -ق -رن
العشصرين التي عاشس فيها من هم أاذكى منا ،واسصتمر
هذا ا’رتفاع أ’ك Ìمن نصصف قرن.
ظل ذلك دليل واضصحا على أان اإ’نسصانية تصصبح أاكÌ
ذكاءً Ãعدل ثابت ،ورÃا يكون البشصر قادرين على
تعزيز قدراتهم العقلية إا ¤أاجل غ Òمسصمى .وأاطلق
الباحثون على هذه النظرية «تأاث Òفل »Úتقديرا ÷يه
آار فل Úالباحث الذي أاجرى عمليات اŸسصح وجمع
النتائج ،ووصصل تأاث Òفيل Úذروته منتصصف سصبعينيات
القرن اŸاضصي ،وانخفضس ‘ العقود التي تلت ذلك.
ولكن هذه اأ’يام يعÎف فل Úنفسصه بأان ازدهار الذكاء
‘ القرن العشصرين توقف وبدأا ‘ الÎاجع.
م -ن -ذ اخÎاع اخ -ت -ب-ارات ال-ذك-اء ال-ق-رن اŸاضص-ي ك-ان
اŸعدل يزيد ثلث نقاط حاصصل ذكاء كل عقد ،أاو

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

أأك Ìمن  160طفل من خنششلة
‘ رحلة صشيفية إأ ¤جيجل
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تاريخ عمران عريق
–توي مدينة القصسبة التي بناها العثمانيون
أاثناء وجودهم با÷زائر (1830 -1517م) ،على
›م -وع -ة م -ن ال -قصس -ور ا÷م -ي -ل -ة ال -ت -ي ك-انت
م-قّ-رات ◊ك-ام-ه-ا وأام-رائ-ه-ا وق-ادت-ه-ا ال-ب-حري،Ú
وتتميز هذه القصسور بدرجة عالية من ا÷مال
وا÷اذبية ،ولكنها ’ تزال تشسكو قلة الزوار،
خ - -اصس - -ة خÓ- -ل شس- -ه- -ر رمضس- -ان ،بسس- -بب ن- -قصص
’عÓ-م ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
ال-دع-اي-ة ل-ه-ا ‘ وسس-ائ-ل ا إ
التلفزيون ا÷زائري الذي يقدم عنها حصسصساً
غ Òكافية منذ انتهاء عمليات ترميمها وفتحها
للزوار قبل سسنوات قليلة.

معمار بديع
ك ،هندسصُتها
والزائر لقصصور القصصبة سصتجذبه دون شص ّ
اŸعمارية البديعة التي ’ تتوافر ‘ أاية قصصور أاخرى
ب -ال -وط -ن ،ف -ه -ي ‘ غ -اي -ة ال -روع -ة واإ’ت -ق -ان ،وي-ب-دو أان
اŸه-ن-دسص ÚاŸع-م-اري Úال-ع-ث-م-ان-ي Úال-ذي-ن صص-مموا هذه
القصصور ◊كامهم ،قد حرصصوا على أان يكون طابُعها
واحداً لتتميز عن القصصور والبنايات ذات الطابع اŸغربي
ل ا÷زائر قبل بداية الوجود
 اأ’ندلسصي ،والتي كانت “ أالعثما ‘ Êالقرن السصادسس عشصر.
حينما يتوغل أاي زائر ‘ أاي قصصر عثما Êبالقصصبة،
سصيدخل من الباب اÿارجي ع Èرواق صصغ Òيحيط به
ف على شصكل قوسس إا ¤فناء واسصع يسصمى «وسصط
سصق ٌ
الدار» ،وهو اŸكان الذي كانت Œتمع فيه نسصاءُ ا◊كام
Áهم بعيداً عن اأ’ع ،Úحيث –يط به الشصرفات
وحر ُ
والغرف من جهاته اأ’ربع فتحجب اŸكان “اماً عن
العا ⁄اÿارجي ،و‘ هذا مراعاة للتقاليد اإ’سصلمية
ال -داع -ي -ة إا ¤ا◊ف -اظ ع -ل -ى ا◊رم-ة ،وت-ت-وسص-ط «وسص-طَ
ال-دار» ن-اف-ورة م-ي-اه مشصs-ي-دة بشص-ك-ل ج-م-ي-ل ت-زي-ده رون-قً-ا
وبهاءً.

فسشيفسشاء خÓبة
يتكsون أاي قصصر عثما Êعادة من ثلثة إا ¤أاربعة طوابق
تربطها سصل ⁄حجرية ُمزsينة بأاعداد كبÒة من ِقطع
البلط اŸزخرف التي “تد من اأ’رضصية إا ¤ا÷دران
وح -ت -ى السص-ق-وف اŸق-وسص-ة ،وك-ل ط-اب-ق ي-ت-ك-ون م-ن ع-دة
غرف متجاورة ،وÁكن ا’نتقالُ بسصهولة من أاية غرفة إا¤
أاخرى ‘ أاي طابق أ’نها جميعاً تطل
ع -ل -ى شص -رف -ة مشصÎك -ة ت -رت-ب-ط ب-رواق
طويل وهي ذات أاربع واجهات متقابلة.
و–مل الشصرفاِت أاعمدةٌرخامية رائعة
ا÷مال تعلو نحو مÎين عن اأ’رضس
ل-ت-ت-ك-ئ ع-ل-ي-ه-ا أاق-واسٌس خ-زف-ي-ة Áلؤوها
 Òمن قطع البلط والزخارف
عددٌ كب ٌ
وال- -رسص- -وم ال- -فسص -ي -فسص -ائ -ي -ة ا÷ذاب -ة،
وي -ع -ط-ي ت-ن-وُع أاشص-ك-ال ه-ذه ال-زخ-ارف
وأال -واُن -ه -ا السص-اط-ع-ة واŸنّسص-ق-ة ،ف-ك-رة
للزوار عن خلفية سصيطرة اÿطاطÚ
وال -ف -ن -ان Úال-تشص-ك-ي-ل-ي Úاأ’ت-راك ع-ل-ى
ف - -ن - -ون اÿط ال - -ع- -رب- -ي وال- -زخ- -رف- -ة
واŸنمنمات إا ¤حّد السصاعة ‘ العا⁄
اإ’سص -لم -ي ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اuت-ك-ائ-ه-م إا¤
رصصيد تاريخي فني عريق.
وتعtد الزخارف والنقوشس ا÷ميلة أاكÌ
ما يجذب الزوار إا ¤القصصور العثمانية بالقصصبة ،حيث
ي -ق -ول سص -ع -ي -د ب -وŸدايسس ،وه-و ط-الب Ãدرسص-ة ال-ف-ن-ون
ا÷ميلة زار معرضصًا للمنمنمات بقصصر مصصطفى باشصا
بالقصصبة «’ شصك أان إاقامة معرضس اŸنمنمات واÿط
العربي ‘ هذا القصصر –ديدا وليسس ‘ دار ثقافة عادية،
أامٌر بالغ اأ’همية وقراٌر صصائب؛ فالقصصر رائع ا÷مال،
وشص-كُ-ل-ه ي-ج-ذب ط-ل-ب-ة ال-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة والسص-ي-اح ق-بل أان
ل جدرانه
يجذبهم اŸعرضس ،إاذ أان الزخارف التي “ أ
وأاقواسَصه هي لوحات فنية تشصكيلية بدورها ،وتسصتحق أان

ي-ت-أام-ل-ه-ا ال-ف-ن-ان-ون ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ون واÿط-اطون ليسصتلهموا
منها».
ويتفق معه مدير القصصر مصصطفى بلكحلة ‘ الفكرة،
’سصيما أانه «يحتوي على أاك Ìمن  500أالف قطعة بلط
ل كل مكان فيه ،وهي ذات أالوان جذابة ومرتبة
رفيعة “ أ
بذوق فني رفيع» ،ولكنه ينّبه إا ¤أان القصصر ،الذي بني
سصنة  ،1798يحرصس منذ انتهاء عملية ترميمه وفتحه
ل -ل -زوار ‘  2007إا ¤اآ’ن ع -ل -ى إاق-ام-ة م-ع-ارضس ل-ل-خ-ط
واŸنمنمات للفنان ÚاÙلي Úباسصتمرار ÷ذب اŸزيد
من الزوار ،وهذا قبل أان يسصتضصيف مهرجاناً دوليًا لهذه

الفنون اإ’سصلمية كل سصنة.
ويبدو أان الهيئات الثقافية بالدولة أاصصبحت تعتمد إاقامة
أانشصطة ثقافية بهذه القصصور ÷ذب اŸزيد من اŸهتمÚ
وا÷مهور ،فهي –رصس على إاقامة معارضس للمنتجات
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ قصص-ر «ري-اسس ال-ب-ح-ر» أاسص-ف-ل
القصصبة ،وهو قصصر ذو جمال أاخاذ فتح أابوابه للعامة منذ
سصنوات قليلة فقط بعد سصنوات طويلة من الÎميم ،ويقول
أاحُد عماله إان القصصر يشصهد حركة دؤووبة لدى اسصتضصافة
أاي نشصاط ،ولكن عدد الزوار يقّل كثÒاً بعدها ،و’ يزوره
سص -وى اŸه -ت-م Úب-الÎاث وط-ل-ب-ة ال-ت-اري-خ واآ’ث-ار وب-عضس
الفضصولي.Ú
كما حّولت السصلطات قصصر «خداوج العمياء» بدوره إا¤
متحف للفنون الشصعبية التقليدية ÷ذب اŸهتم Úبهذا
اÛال الÎاث -ي ،وه -ذا ال -قصص -ر ع -ل -ى درج -ة ع -ال-ي-ة م-ن
ا÷اذبية ،وقد بناه أاحُد ا◊كام العثماني’ Úبنته خديجة
أاو «خداوج» بتسصمية الد’ل ،وكانت «خداوج» ’ تكف عن
النظر إا ¤جمالها ‘ اŸرآاة بعد أان عشصقت صصوَرتها على
ط -ري -ق -ة صص -احب أاسص -ط -ورة «ن -رسص -يسس» ،إا ¤أان أاصص -ي-بت
بالعمى من كÌة نظرها إا ¤اŸرآاة ،كما تقول اأ’سصطورة
الشصعبية ا÷زائرية اŸتداولة إا ¤حّد اآ’ن.
اŸصسدر :ا÷زائر
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أاك Ìمن  160طفل من خنشصلة ‘
رحلة صصيفية إا ¤جيجل ،تطبيقا
لÈنامج وزارة الداخلية .هذا ما
رصص - -دت - -ه «الشص- -عب» ب- -خ- -نشص- -ل- -ة
م -ؤوخ -را .ان -ط -ل -ق ال -ف -وج ال -راب -ع
واأ’خ Òمن اأ’طفال اŸسصتفيدين
م -ن ب-رن-ام-ج ال-رح-لت الصص-ي-ف-ي-ة
اŸعد من طرف وزارة الداخلية
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة
ال- -ع -م -ران -ي -ة ل -ه -ذه ال -ف -ئ -ة اŒاه
ال- -و’ي- -ات السص- -اح- -ل- -ي -ة واÿاصس
بو’يات ا÷نوب والهضصاب العليا
وسص- -ط اج- -واء ال- -ف- -رح -ة ل -قضص -اء
موسصم اصصطياف مريح قبل العودة
إا ¤اŸدارسس اك Ìقوة.
الفوج الرابع متكون من  168طفل
من أابناء مسصتخدمي ا÷ماعات
اÙلية وسصلك ا◊رسس البلدي،
م -ت -ق -اع -دي وم -ع -ط -وب-ي ا÷يشس
الشص-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أابناء العائلت
اŸع- -وزة م- -ن ﬂت- -ل- -ف ب -ل -دي -ات
الو’ية إا ¤جانب أابناء موظفي
ق - -ط - -اع- -ات الشص- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
اأ’وق -اف ،ال -نشص -اط ا’ج -ت-م-اع-ي
والتضصامن الوطني .الرحلة الصصيفية لهؤو’ء اŒهت نحو شصواطئ جيجل ،حيث Áكث
هؤو’ء  10أايام بضصفاف شصواطئ و’ية جيجل ويسصتفيدون من خرجات ترفيهية
وسصياحية للمواقع اŸعروفة كحديقة ا◊يوانات تازة والكهوف العجيبة وغÒها من
اŸواقع اŸميزة.
الرحلة مؤوطرة من طرف عدة قطاعات منها ،اإ’دارة اÙلية الشصبيبة والرياضصة
مديرية النشصاط ا’جتماعي الشصؤوون الدينية ،بحيث ”ّ تسصخ Òكل اإ’مكانيات
البشصرية واŸادية لضصمان آامان وسصلمة اأ’طفال انطلق من اسصتلمهم من أاوليائهم
وا ¤غاية إاعادة تسصليمهم لهم.
خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

تشسهد غابة «إاعكورن» الواقعة شسرق تيزي وزو ،تزامنا وارتفاع درجة ا◊رارة إاقبا’ منقطع
ال -ن -ظ Òل -ع -دي -د ال -ع -ائ Ó-ت والسس-ي-اح ،ال-ذي-ن ي-قصس-دون-ه-ا ل-قضس-اء أاوق-ات م-ن اŸت-ع-ة وسس-ط اŸن-اظ-ر
’ضسافة لتوفرها
الطبيعية اÓÿبة ’ ،سسيما مع نسسمات الهواء النقي ،اŸعتدل ومناخها الصسحي ،با إ
’طفال الذين يسستمتعون بقضساء أاوقاتهم ‘ جّو من اŸتعة واŸرح.
على فضساءات خاصسة با أ
الغابية ببلدنا ،كيف ’؟ ،وهي التي كان يطلق عليها
تيزي وزو :بن النوي توهامي
اسصم «سصوسصرا الصصغÒة» من طرف عشصاقها اŸدمنÚ
‘ هذا الصصدد ،أاكد العديد من الزوار لـ «الشصعب» ،أان على لوحاتها الطبيعية».
غابة إاعكورن تعت Èقطبا سصياحيا بامتياز ،حيث تلتقي وم-ن ج-ه-ت-ه صصّ-رح ج-م-ال م-ن م-دي-ن-ة سص-ط-ي-ف ق-ائ-ل
فيها أالوان الطبيعة بزغاريد الطيور التي تسصبح ‘ لنا« :أانا آاتي رفقة أاسصرتي إا ¤هذا اŸكان ،الذي
نسصيم هذه اأ’شصجار ،والتي بدورها تلقي ظللها على يحتوي على أانواع كثÒة من اأ’شصجار اŸعمرة وعديد
ا◊ي -وان -ات ،وم-ن-ه-ا ق-ردة اŸاغ-و
ك-اف-ة ال-ك-ائ-ن-ات ال-ت-ي ت-ع-يشس فيها،
ال- -ت- -ي Œلب ال- -زوار وال- -ع -ائ -لت
وك-ذا السص-ي-اح ال-ذي-ن ي-ب-ح-ث-ون على
إاليها» .ت-ت-م-ي-ز غ-اب-ة «اع-كورن»
ا’سصÎاح - - -ة خ - - -اصص - - -ة ‘ فصص- - -ل
خلل فصصل الصصيف بالهواء العليل
الصصيف.
واŸلذ ال- -وح- -ي- -د ل- -ل- -ه -روب م -ن
عائشصة من مدينة بجاية قالت ‘
ارت- -ف- -اع درج- -ات ا◊رارة ،ح- -يث
هذا السصياق لنا« :تزخر هذه الغابة
ي-ج-د ال-واف-دون راح-ت-هم ومتعتهم
Ãن- -اظ -ر ‘ غ -اي -ة ا÷م -ال ،ول -ه -ا
‘ هذا الفضصاء اأ’خضصر الكب،Ò
أاه- -م- -ي- -ة تÈز م- -ن خ- -لل ت- -واف- -د
من أاجل التنزه وا’سصتمتاع بتلك
العائلت إاليها على مدار السصنة،
وهذا دليل قاطع على سصحر طبيعتها التي تقارن مع اللوحات الرائعة التي رسصمتها قدرة اÿالق ،ويضصاف
أاه- -م اŸن- -اط- -ق اأ’وروب -ي -ة وح -ت -ى اأ’سص -ي -وي -ة ،ح -يث إا ¤ذلك اŸعارضس اÿاصصة بالصصناعات التقليدية على
تسصتقطب السصياح من داخل وخارج الوطن لتسصجل حواف الطرق ،وتوفر اÿدمات للسصياح ‡ا يسصمح
بذلك اسصمها بحروف من ذهب ‘ سصجل السصياحة بقضصاء أاوقات طويلة وسصط هذه الطبيعة العذراء .ـ

أاعلى من ذلك ‘ بعضس الدول مثل هولندا التي يخضصع
فيها كل الذكور عند سصن  18سصنة ’ختبار الذكاء.
و نظرا لتطبيق ا’ختبار كل عام ،كان من السصهل
معرفة أان متوسصط الدرجات ‘ ارتفاع حتى سصبع
درجات ‘ العقد الواحد.
منذ ذلك الوقت  ⁄يحدد العلماء سصبب ارتفاع نسصب
الذكاء ،وهل يعكسس ذكاء حقيقيا أام انتشصارا تدريجيا
لبعضس اŸهارات اŸوجودة با’ختبار حتى اعتاد عليها
البشصر؟ لكن فضصل الباحثون اسصتخدام ا÷ينات كدليل
لشصرح ا’ختلفات ‘ الذكاء
ع -ل -ى ال -ع -وام -ل ال -ب-ي-ئ-ي-ة ،ب-أان
الشصخصس ا÷اهل ينجب أاك،Ì
وأان الشصخصس الذكي سصينجب
ط -ف -ل ذك-ي-ا ب-الضص-رورة ،وه-ي
ال -ف -ك-رة ال-ت-ي م-ازالت سص-ائ-دة
وي -ت -م ت -ط -ب -ي -ق-ه-ا ع-ل-ى اآ’ب-اء
وأاطفالهم ‘ اختبارات القبول
ب -اŸدارسس ح -ت -ى ال -ي-وم ،وم-ع
ذلك قلبت الدراسصات اأ’خÒة
ه -ذه ا’فÎاضص -ات رأاسص-ا ع-ل-ى
عقب.
فقد درسس باحثون من مركز
لب -ح -اث
راج- -ن- -ار ف- -ري -تشس ل  -أ
ا’ق-تصص-ادي-ة ب-الÔوي-ج درجات
ال- - - -ذك - - -اء ◊وا‹  730أالف
مواطن ولدوا ب Úعامي 1962
و .1991ووجد أان اŸولودين ب Úعامي  1962و1975
هم اأ’ذكى ،وبينهم اأ’ك Èسصنا هو اأ’ذكى بفارق ثلث
درجات للعام الواحد .أاما اŸولودون بعد  1975فتقل
لحدث عمرا ،بفارق عشصر
منهم الدرجات بالتدريج ل أ
درجات ب Úكل عام وآاخر.
كشصفت ›موعة من الدراسصات  -التي اسصتخدمت
›م -وع -ة م -ت-ن-وع-ة م-ن اخ-ت-ب-ارات وم-ق-اي-يسس م-ع-دل
الذكاء  -عن انخفاضس درجاتها بالدول اإ’سصكندنافية
(السصويد ،الÔويج ،الدا‰ارك ،فنلندا ،أايسصلندا ،جزر
فارو) وبريطانيا وأاŸانيا وفرنسصا وأاسصÎاليا.
وت-خ-ت-ل-ف ال-ت-ف-اصص-ي-ل م-ن دراسص-ة أ’خ-رى ،وم-ن م-كان
آ’خر بالنظر إا ¤البيانات اŸتاحة ،فيظهر النقصس ‘
معدل الذكاء بالÔويج والدا‰ارك ‘ اختبارات طويلة
اأ’مد على العسصكري ‘ .Úح Úتسصتند اŸعلومات
حول فرنسصا إا ¤عينة أاصصغر واختبار ﬂتلف ،لكن
النمط السصائد كان أانه بدءا من مطلع القرن ا◊ا‹
ب -دأات ال -ع -دي -د م-ن ال-دول اŸت-ق-دم-ة تشص-ه-د ت-راج-ع-ا
Ãعدل الذكاء ،مع خوف بقية الدول من غباء شصعبها
وسص -ط ج-ه-ل ب-اأ’سص-ب-اب ال-رئ-يسص-ي-ة ،ب-حسصب ا÷م-ع-ي-ة
النفسصية اأ’مÒكية.
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ت-زخ-ر ﬂت-ل-ف اŸدن ا÷زائ-ري-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-م-اث-ي-ل الÈون-زي-ة وال-رخ-ام-ي-ة م-ث-لت ق-ب-ل-ة السس-ي-اح من داخل البÓد وخارجها من خÓلها
يتعرفون على حضسارة البÓد وتاريخها ‘ ،هذا التقرير سسنتعرف أابرزها.

ع Úألفوأرة
يعد “ثال «ع Úالفوارة» ـ اŸعروف باسصم «اŸرأاة
العارية» ـ الرابضس بوسصط مدينة سصطيف (شصمال
شصرقي ا÷زائر) ،أابرز هذه التماثيل ‘ البلد ،وقد
ارتبطت به أاسصاط Òترسصخت ‘ اıيال والÎاث
الشص -ع -ب -ي ل -ل -ج -زائ -ري Úع -م-وًم-ا ولسص-ك-ان اŸدي-ن-ة
Áا قيل إان من شصرب من ع Úالفوارة
خصصوصًصا ،وقد ً
سصيتعلق قلبه بهذه اŸدينة ا÷ميلة وسصيظل يزورها
مرات ومرات.
يقع “ثال «ع Úالفوارة» قبالة اŸسصجد العتيق ‘
سص -ط -ي -ف ،ه -و ›سص -م ’م -رأاة ع -اري-ة ت-ط-ف-و ع-ل-ى
صصخرة عالية ويتدفق منه اŸاء ،وأا‚زه النحات
الفرنسصي فرنسصيسس سصان فيدال بالعاصصمة باريسس
عام  ،1898ثم نقل إا ¤سصطيف ‘  ،1899أاي بعد 69
عاًما من احتلل فرنسصا للعاصصمة ا÷زائرية ‘
.1830
وي-ع-د ه-ذا ال-ت-م-ث-ال م-ن أاب-رز م-ع-اŸه-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة
واأ’ثرية ‘ البلد ،ويقصصده اآ’’ف من السصياح من
ك- -ل اŸدن ا÷زائ- -ري -ة وخ -ارج -ه -ا ،وق -د سص -ب -ق أان
Ÿعَلم Ùاو’ت –طيم عامي 1997
تعرضس هذا ا َ
و ،2006وأايضًصا خلل .2017

إألهة أ’نتصشار

إا ¤جانب «ع Úالفوارة» بسصطيف‚ ،د “ثال «إالهة
ا’ن- -تصص -ار» ال -ذي ي -ع -رف ب -اسص -م «نصصب اأ’م -وات»

Ãدي -ن -ة قسص -ن -ط -ي -ن -ة ،وت -ق -ول اأ’سص -ط -ورة إان ه-ذا
ال-ت-م-ث-ال ،ه-و جسص-د ج-ن-ي-ة ع-اشص-ق-ة م-تحجرة كانت
تسصتفيق ليلً باحثة عن ﬁبوبها هائمة تسصأال عنه
حبال جسصر سصيدي مسصيد وأاخاديد وادي الرمال.
صصنع التمثال من الÈونز ،وهو على هيئة امرأاة
›نحة تشصبه طائًرا خرافًيا يتأاهب للتحليق ،يعلو
قاعدة حجرية مصصقولة تشصبه إا ¤حّد بعيد قوسس
النصصر ‘ باريسس ،وهو عبارة عن ‰وذج للتمثال
اأ’صصلي صصغ Òا◊جم الذي اكتشصف بقسصنطينة ‘
ال- -قصص- -ب- -ة –ديً- -دا ‘ ال- -فÎة اŸم- -ت -دة ب1940 Ú
و.1944
ويقول أاهل اŸدينة ،إان هذا اŸعلم يعود إا ¤سصنة
 ،1934ح -يث شص ّ-ي -د ع -ل -ى ي ّ-د ال-ف-رنسص-ي ،Úت-خ-ل-يً-دا
أ’رواح جنودهم الذين سصقطوا ‘ سصاحات اŸعارك
ضص -د ال -ن -ازي -ة وه -م ف-رنسص-ي-ون وج-زائ-ري-ون ن-قشصت
أاسصماؤوهم على أالواح من الÈونز ثبتت داخل اŸعلم،
هو أايضًصا شصاهد على نضصال ا÷زائري Úمن أاجل
التحّرر بعدما دفعوا دماءهم ثمًنا لوعد فرنسصي
انتهى Ãجازر  8من مايو .1945

«مر Ëألعذرأء»

‘ نفسس اŸدينة ،على  ÚÁنصصب اأ’موات غÒ
بعيد من اŸقÈة اليهودية ومسصجد اإ’Áان ‘ نفسس
ا◊ي ،يقف “ثال مر Ëالعذراء أاو سصيدة السصلم
اŸوجود أاعلى هضصبة حامة بوزيان شصا ً
ﬂا يحرسس
سصلم قسصنطينة ،ويعد هذا التمثال رمًزا للتعايشس
السصلمي ب Úاأ’ديان ‘ اŸدينة.

“ثال «مر Ëالعذراء» أاو كما يطلق عليه «ما مر»Ë
هو آاخر سصلسصلة من التماثيل التي نصصبتها فرنسصا ‘
شصهر مايو  1960بعد كل من سصانتا كروز ‘ وهران،
وسص -ي-دة إاف-ري-ق-ي-ا ‘ ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ق-ب-ل ذلك،
ليصصبح التمثال ﬁجًا Ÿسصيحيي اŸدينة.
صص ّ-م -م ه -ذا اŸع -ل -م ال -ت -اري-خ-ي ،اŸه-ن-دسس «ج-ال
’م -ب -ار» ،ف -ي -م -ا ن -ح-ت-ه ال-ف-ن-ان «م-يشص-ل-ي» ،وق-امت
مؤوسصسصتا اإ’خوة روسصي بإا‚از قاعدته اإ’سصمنتية،
واإ’خوة «كطا’» بإا‚از الهيكل ا◊ديدي اÙيط
به ،أاما العمال فهم مسصلمون ،وقد نقل من فرنسصا
‘ رحلة عسصكرية ،ودام نقله من سصكيكدة باŒاه
قسصنطينة عدة أايام ‘ موكب احتفا‹ كب.Ò

أإ’مÈأطور قسشطنطÚ

تتوفر ‘ نفسس اŸدينة كذلك“ ،ثال اإ’مÈاطور
قسص- -ط- -ن -ط Úال -ذي ي -ق -ع ق -ب -ال -ة ﬁط -ة ال -ق -ط -ار
باŸدينة ،هو نسصخة مطابقة لعمل فني ضصخم قدË
م -ن ال -رخ -ام ي -وج -د ح-الv-ي-ا ب-ك-ن-يسص-ة سص-ان ج-ان دو
’طران بالعاصصمة اإ’يطالية روما.
هذا التمثال من صصنع النحات الفرنسصي لوسصيان
براسصور ،وقد وصصل إا ¤قسصنطينة ‘ فÈاير 1913
قادًما من فرنسصا ،حيث ” وضصعه ‘ بداية ا’أمر
بسصاحة ’بريشس ،التي يطلق عليها حاليvا سصاحة أاول
نوفم ،Èقبل نقله إا ¤حي باب القنطرة عند مدخل
ا÷سصر ومن ثم نقل إاﬁ ¤طة القطار غ Òبعيد
ع- -ن أاخ -ادي -د وادي ال -رم -ال ‘ ،ال -ذك -رى اŸئ -وي -ة
’حتلل فرنسصا للجزائر.

تعرف على و’يتك

أسشماء لها تاريخ

-13تيزي وزو :أاصصلها تيزي اززو ،تيزي وهي الهضصبة أاما اززو
فهو نبات ذو أازهار بلون أاصصفر.
-14ع“ Úوشسنت :ع“ Úوشصنت ومعناها ع Úالذيبة.
-15سسطيف :سصيتسصفيسس ومعناها الÎبة السصوداء.
-16قسسنطينة :سصÒتا سصابقا معناها طاحونة الهواء.
-17خنشسلة  :خنشصلة أاو هنسصل هي اختصصار لكلمة سصلم أاو
شصلم ‘ اللغات القدÁة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشسعب» «فوأنيسص» صسرحا ضسمن صسفحتها ألثقافية كل يوم أحد لنشسر
إأبدأعاتكم ومسساهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسص ألثقافية شسعر ،قصسة وروأية ،
راسسلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أن تكون أإلسسهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصسة للجميع.

شسعر
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هذه أأليام أعيشص مع ألريح و
زهرة ألكيمياء
أحشس- -د أن- -وأع أل- -ورد ‘ سس- -ل- -ة
أŸوسسيقى ألرأجفة
ول أك -ت -ف -ي ب -ق -بÓ-ت ألصس-ب-اي-ا
ألعابرأت ÿيط أ◊لم
أزود عينايا بلوأء ألصسبح
أج- -م- -د أل- -ك- -ل- -م- -ات ‘ شس -رأع
ألنجمة ألتائهة ‘ صسحرأء
أ◊ب
أرب -ي أرأنب غ -ج -ري-ة و ق-ط-ط
برية
@ بادر سسيف
أهديها للغيوم و أجرأسص ألبحار
لذأ نصسبت نفسسي ملكا للرياح
وألثمار
لكن أمضسي ليلي –ت وأبل أŸطر أŸؤو⁄
أتفقد أغنياتي
دموعي ،تسسبيحي
وكم يؤوŸني يأاخذ لبي تضسوع ألصسغ Òمن جوع
أو عطشص أو بحثا عن تفج Òرغبة
أحب أألطفال
أحب ألقطط
و أألزهار
أحب غيمة قابعة كمظلة فوق رأسسي
تتبع خطوأتي ،حركاتي
أحبها ألنها تهديني ألنسسيم ألعليل صسيفا
و ألظل ألوأفر
أحب أن أحيا ملكا للرياح
أجعل من ألكلمات متاريسص توقف تهور أŸرأة أألفعى
لذأ أجمع ألفرأشسات ألربيعية أŸزركشسة
أهديها لتسسنيم كل صسباح
أتفقدها بأالوأن زأهية
...أنا ألنجم ألباكي ،ألشساكي ،أ◊اكي ،ألسساقي
أنا أألم Òألتائه ‘ صسحرأء ألعشسق

شسعر
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@هدى الهرمي  /تونسس
عبقا “ّر
ببهو ألفؤوأِد
أنت هكذأ:
ُ Úيرأود وحدتي
رن ُ
لوحة من ألنبع ألشسريد
وهÓلُ خصسيبُ
على مدأر ألعمِر
تّربعتَ على طرأوة ألنهار
ت مسسامعي بالنجوى
ودثّر َ
َ
لكني مشسيت ‘ ألغلسصِ
و أنسسكبت،
فتقمصستُ جوهر أللحظةِ
ّ
غرِقتُ ‘ شسهدِ أألخيُلةِ
ثم نهضستُ ‘ موكب أأللوأن
‘ أنبهار ألنجوم ألعاريةِ
 ÈأŸتّيقظِ
و مع ِ ُ
أنا ›ّرة ألعابرين
كّل ألكوأكب أن ّسسلت ُخيوطا
Ÿتّوهج
‘ قمري أ ُ
أقحوأنة شساردة
تصسافح وتد ألبيت ألعتيق
فوق خاصسرة ألشuسعِر
حديقتي عبُق ألبِÓد

وأأل⁄
أنا من طينة ألشسهدأء
علمي ‡زقة أطرأفه بصسارية صسدئة
يلهو مع ريح عجوز
جاءت من عهود قدÁة
و ها أنذأ أمد ألسسماء باألفكار
ولكنني أعرف دربي و من يحمل غرة ألنهار ألعابرة
أﬁي صسفحة ألضسوء و أألنهار
أهجر أ◊دود ألعليقة باŸدأر
أرمي صسخرة –سسيزيف– و أ÷دأر
أسستنشسق تنهيدة أŸهد أıبأا ‘ سسر ألنهايات ألبعيدة
أرسسم عهدأ جديدأ للطيور أŸهاجرة صسوب ألنار
 ⁄...يبق أمام أألم Òإأل جنون ألعبارة
يلمح ظل بيته عابر
وخيمته سسجينة ألسساحرة أŸبدأرة
يذوب ‘ حن Úغربته ألدأفئة أŸسسجعة بدهب ألناي
يبكي ،يروي بوضسوح تاريخ أجدأده
‘ ظلمة ألثورة يوقظ زمان أ◊جارة أŸهيارة
يسستأانف سسÒه أŸتعÌ
إأ Êأرأه ماضسيا صسوب ألنغمة أŸطفئة حام Óسسيف سسحر و شسذى
منارة
أم Òيعيشص سساعاته ‘ رماد ألغابة ألغدأرة
لكنه بحر هائج و شسرأرة
أألم Òيلوح برأية بيضساء بيضساء
لشسبابيك صسفحت ضسد أ◊جارة
أحزأنه من ورق ألرخام أŸليح ينسسج منها مسسبحة
يعيد لها ◊ن أألموأج ألعابرة ألÌثارة
يرسسم بيمنى ثغرأ باسسما باكيا شساكيا
يصسارع ألليل كثور يخمد كلما تذوق حÓوة ألنهار
›رور بحليب ألنوق و أألمطار
يحب ألسسنابل و موأسسم أÿجل
يبع Ìجيبه أŸرتخي ليع Ìله على جار
لشسيء سسوى قطرة دم هائمة فائرة
من عار
مزق ثوبه جعله خيمة أألسسرأر
لكنه Ãفردأت ألضسباب و أألنصسار
يحب ليلى
قيسص بن أŸلوح
ديك أ÷ن
صساح يا أيها أŸتنبي ماذأ صسنعت بخمÒة فخارك ألفاجر؟
وألبيدر أŸتع ‘ Ìلثغة ألفجر أليتيم
رد ألصسدى
سسائ Óإألـ ـه ألرياح ألعاصسفة وأألمطار.

 ⁄تسستأانسص بالفرأغ
إأل نشسازأ قليÓ
و أريد أن أسستقلّ رفيق ألربيِع
دون أŸتاع ألفصسول ألشسحيحةٍ
ول أغنيات أ◊رِب
هيهات ...هيهات
إأن كان للجسسد أليباب
ريحاٌن ُمنهمر
‘ بÓط ألروِح
ألغربة شسذرة يتيمة
‘ أدغال أÎŸبصس Úبالكره
لكّن لوÁ Êتزج ب Úأألهوأء
و ل يتنّكر لنأامات أ◊بيب
ما كان للعمر ِخّفة
ِ
و ل لدفاتري ثقلُ
سسر ألفجر –ملها مرأت متأاهبةٍ
ّ
ّ
كل ألودأعة تنصساع إأليك
ومّرأت تدغدغني
Ÿتّيم
أ
ة
Ó
س
ص
ف
نحن ألذين نخط
ُ
ي
ه
س
ش
ل
أ
ا
ونهرب أ ¤حتفن
u
ألصسفصساف يعرفنا
كغمامة غيث يتيمة
تسسقي أ◊لم أŸنطفئ
وأنت شسعلة أŸيÓد
‘ قنديل أألمنية
لتشسرق جذوة دمي
وأسسيج tصسوتك
بتسسابيح ألبÓبل
‘ فيا‘ ضسحكتك
لكن أتسساءل !
كيف صسدقت أضسغاث شسريدة
‘ لكنة ألشسعرأء
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@حركاتي لعمامرة

‘ يوم سساخن  ،شسديد أ◊رأرة وقف ألشسعرأء
ع -ل-ى أŸنصس-ة ‘ م-وأج-ه-ة ج-م-ه-ور م-ت-وسس-ط
أ◊ضسور  ،بينما كان منشسط أ÷لسسة يصسول
وي -ج -ول ‘ أن -ت -ظ -ار ◊ظ-ة صس-مت Œود ب-ه-ا
ألقاعة على أختÓف زأئريها ألذين قادهم
ألشسوق ‘ هذأ أليوم ألقائظ ...
أمسسك أŸنشس -ط أŸي -ك -روف -ون ل -ي -م -ل-ي ع-ل-ى
أ◊ضس -ور أوأم -ره أŸتشس -ددة م-ط-ال-ب-ا أ÷م-ي-ع
بالسسكوت وألسسكينة وبلهجته ألشسديدة وبعث
بعضسا من ألهدوء ف Óجلبة ول ضسجيج ول
أصسوأت هوأتف ول تصسفيق .
أنكمشص أ÷ميع كحبات ألت Úنهاية أÿريف
ورأحوأ يصسغون لفحول ألفصسيح وهم يبدعون
ثناء للوطن فغبت عن ألوعي وسسافرت إأ¤
أل Ó-وع -ي ف -ع -اد ب -ي أل -زم -ان إأ ¤ت -لك أألي -ام
أ÷ميلة حينما كنا صسغارأ  ..أيقظتني وألدتي
‘ ذلك أليوم ألربيعي أ÷ميل باكرأ ألحضسر
لها قلي Óمن أ◊طب من ألوأدي أÛاور
ل -ق -ري-ت-ن-ا ،ق-ب-ي-ل ح-ل-ول م-وكب أل-رئ-يسص أل-ذي
سس -ي -زور م -دي -ن -ة بسس -ك-رة ،ك-ان ي-وم-ا ع-ظ-ي-م-ا
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@مراد العمري
 ⁄يحن ألوقت بعد ومن يسستطيع أن يغÒ
عجلة ألزمن ألذي يكاد أن يسسلب منا أجمل
لوقات .لقد مرت سسنة ولكنه ل يسستطيع أن
أأ
يبوح لها بأاي شسيء؟  ⁄يحن ألوقت بعد ،من
يسستطيع أن يعرف عجلة ألزمن وقد أخذت

@رشسا بوطبه
«لÓ-ن-ت-ظ-ار أŸف-رط أيضس-ا ضس-ري-ب-ة» صس-دي-ق-ت-ي ؛
أت -دري -ن ؟  ⁄ي -ع -د ه-ن-الك صس-وت ي-ن-ادي .أم-ت -أ
Ó
دفÎي بأاسسطر أÿوأطر و قوأئم أألحÓم و بحة
ألكÓم ألذي  ⁄و لن يصسل ⁄ .أعد أحتمل أ÷دل
و ألتÈير و ل حتى ألتوضسيح و كتابة أألسسطر
أل -ط -وي -ل -ة ..ك -ثÒة ه -ي أ◊روف أل -ت-ي ق-د جs-ف
ِحÈها.
كنت أنا ذأت يوم ،أما أآلن ؛  ⁄يبق بدأخلي سسوى
بعضص مني يرشص حبا لعائلتي و صسديقتاي فقط.
لن أسساهم ‘ ضسياع نفسسي و فكري و نومي و
ضسعف بصسري  ..سسأاهتم بي  ⁄أعد ملجأاهم و
ميناء مركبهم ألغارق و نهاية طريقهم أŸسسدود..
 ⁄أعد جالسسة بنفسص بقعة أŸرة أألخÒة  ⁄أعد
بنفسص كرسسي ﬁطة ألنتظار تلك ،ول بدكة
ألحتياط خاصستهم.
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@ حسس Úعلي غالب
أه Óو سسهÓ
بشسجرة ألنخيل

يختلف عن ألعيد ،لكن يشسبهه...
أصس -ط -ف -ف -ن -ا ك-م-ا ط-لب م-ن-ا م-ع-ل-م-ن-ا وم-دي-ر
م-درسس-ت-ن-ا ون-ح-ن ن-رف-ل ‘ مÓ-بسص أل-كشس-اف-ة
ذأت أأللوأن ألوطنية و‘ يدي كل وأحد منا
علم صسغ Òيرفرف Ÿا هبت عليه ألنسسائم
ألندية.
 Óقلوبنا ونحن على أمتدأد
كانت ألسسعادة “ أ
رصسيف شسارع أألم Òعبد ألقادر نشسكل ديكورأ
جمي Óوكلنا شسوق لرؤوية ألرئيسص ...تعبنا من
ألوقوف فلقد إأسستيقظنا باكرأ وفجأاة سسمعت
صسفارأت أŸوكب ألذي وصسل إأ ¤قلب أŸدينة
‘ سس -ي -ارأت شس -دي -دة ألًسس -وأد  ،ن -زل أل-رئ-يسص
ليÎجل وكان يحيي أ÷ميع يقبل بعضسنا من
ح Úإأ ¤ح Úليصسل إأ ¤نهاية ألشسارع فيمتطي
سسيارته ويختفي عن أألنظار –ت تصسفيقات
أ÷م- -اه Òوصس- -ي- -ح- -ات- -ه- -م ب -ح -ي -ات -ه وح -ي -اة
أ÷زأئر...
بقي ذلك أليوم خالدأ ‘ حياتي ورغم أن ذلك
ألرئيسص كان متشسددأ ‘ أفكاره وآأرأئه ،إأل أًنه
رسس- -م صس- -ورة ج- -م- -ي- -ل -ة ل -ل -وط -ن ‘ أل -دأخ -ل
وأÿارج...
تذكرت هذأ أليوم أÿالد وأنا أحضسر ذلك
ألعرضص ألذي أقيم لتلبية ندأء ألوطن هذأ
أل- -وط- -ن أل- -ذي ب- -دأ شس- -احب أل -وج -ه وأب -ن -اءه
يسسمعون كل يوم عن مسسؤوول كان يخونهم ‘
أÿفاء وألعلن
وبدأت تلك ألصسورة ألناصسعة تفقد بريقه ،لكن
م- -ا إأن رأيت شس- -دة أŸنشس- -ط وقسس- -وت -ه ع -ل -ى
أ÷مهور حتى حمدت ألله على سسÓمة ألوطن
ألغا‹ ومكانته ‘ ألقلوب ألتي “ ⁄حه تلك
أآلثار مهما طال ألزمن ....فا◊مد لله ...لنا
وطن ول فخر.

لوقات وألذكريات.
أ◊ياة منا أجمل أ أ
لنفاسص أحيانا
كان يتنفسص بعمق وهو قليل أ أ
لنه كان ضسيق ألتنفسص..
يحسص باختناق شسديد أ
لشسهر وقد أخذت قصسته منعطف
 ⁄تكتمل أ أ
آأخر .وكل ما رسسمه أصسبح وكأانه  ⁄يكن لقد
تبخر حلمه وأصسبح مثل ألسسرأب ⁄ ،تكتمل
لن تريد فصس Óآأخر لقصستها.
ألسسنة وها هي أ آ
ماذأ تريد منه ؟ هل حقا سسيخطبها؟ بعد كل
أÙاولت ورغم كل هذأ وقد كانت تنظر له
نظرة فيها ألكث Òمن ألحتقار .وهل حقا
أŸوظف ألبسسيط جمال سسيخطب سسناء إأبنة
م -دي -ر شس -رك -ت -ه .سس-ن-اء ف-ت-اة شس-اب-ة ي-غ-م-ره-ا
ح -م -اسص ألشس -ب -اب أل-ط-ائشص ،م-ع-ظ-م أوق-ات-ه-ا
خارج أŸنزل .ب Úألنادي وأ◊فÓت .كانت ‘
يوم صسديقة جمال ألذي وظفته بعد أن أ◊ت
على وألدها قبوله ،ولكن هذه أŸرة تتجاهله
ل -ق -د ك -ان صس -دي -ق ط -ف -ول -ت -ه-ا ،ب-ل صس-دي-ق-ه-ا
أŸقرب.
سسناء ل تزأل ‘ ألعشسرين من ألعمر وجمال
كان ل يزأل ‘ بدأية مشسوأر أ◊ياة وعلى باب
أل-ط-ري-ق ل-ل-وصس-ول ،ك-ان ع-ل-ي-ه أن ي-ع-م-ل ل-عدة
سسنوأت ،سسنوأت من ألعمل كي يؤومن مسستقبله
جيدأ .ولكن سسناء ،هل سستقبل به زوجا لها ؟

فالصسباح قد أشسرق
على وجهك أ÷ميل
وألعصساف Òترقصص مبتهجة
تدأعبني بصسوتها ألرقيق
ها أنا أغسسل وجهي
Ãاء نهر دجلة ألعظيم
مقبل على أ◊ياة
غ Òمبا‹
Ãا جرى و فات
فهيا ضسميني
وأعطني أ◊ب و أ◊نان
يا وطننا
يفوق حبه
Óبناء
حب أألمهات ل أ
لقد أعلنت
عشسقي لك
و ألعاشسق ل يشسبع
من أ◊ب و ألقبÓت
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إعدإد :سشهام بوعموششة
األحد  18أاوت  2019م الموافق لـ  17ذي الحجة 1440

شصهادات حية حول تطّور اŸنظومة الصصحية ‘ ا÷زائر

«أŸنظومة ألصشحية أأثناء حرب ألتحرير»
موضشوع كتاب ألدكتور ﬁمد تومي
تونسس لها دور كب ‘ Òأسشتقبال أ÷رحى وتدريب ألطاقم ألطبي
تطّرق اÛاهد الدكتور ﬁمد تومي ‘ كتابه الصصادر عن منشصورات وزارة اÛاهدين بعنوان« :طبيب ‘ معاقل
الثورة :حرب التحرير الوطني  ،»1962-1954إا ¤مرحلة تأاسصيسس اŸنظومة الصصحية أاثناء هذه ا◊قبة اŸضصيئة من
تاريخ ا÷زائر عام  1956التي بدورها مرت على مرحلت ،ÚمشصÒا إا ¤أان مرحلة التأاسصيسس  ⁄توجد خÓلها آاية
مصصلحة صصحية منظمة و’ توفر وسصائل بشصرية ومادية ،بحيث يعّد الكتاب شصهادة حية حول تطور اŸنظومة
الصصحية أاثناء حرب التحرير الوطني.

سشهام بوعموششة
أاك -د ال -دك -ت -ور ت -وم -ي ‘ سض -رد Œرب -ة
عاشضها عن قرب ‘ معاقل الثورة قائ:Ó
«‘ ال -ب -داي -ة ك -انت اŸن -ظ -وم-ة الصض-ح-ي-ة
بسضيطة ،إان  ⁄نقل منعدمة بسضبب نقصس
ال -وسض -ائ -ل اŸادي -ة وال-بشض-ري-ة ،وق-د ك-ل-ف
ال -دك -ت -ور ﬁم -د الصض -غ Òن-ق-اشس أاسض-اسض-ا
بإانشضاء نظام صضحي على مسضتوى قاعدة
اإلسضناد ،وكان اÿيار الذي اعتمد عليه
آان- -ذاك وال- -ذي ل -ق -ي م -ع -ارضض -ة شض -دي -دة
يقضضي بتكوين (مهما كلف ذلك من ثّمن)
م - -ت - -خصضصض ‘ Úاإلسض- -ع- -اف م- -ن خÓ- -ل
دورات م -ك -ث -ف-ة وسض-ري-ع-ة وأاخ-رى قصضÒة
اŸدى أاي أاقل من شضهر ،وهذا Ãدرسضة
«الزاوية البكرية» اŸشضهورة بتونسس ».
وأاوضض -ح ال -دك -ت -ور ،أان-ه ‘ ال-داخ-ل ك-ل
قسضم ،ناحية أاو منطقة يتدبر مسضؤوولها
أاموره حسضب اإلمكانات اÙلية اŸتوفرة
من خÓل السضتنجاد بصضفة ظرفية ببعضس
األط - -ب - -اء أاو ا÷راح Úال - -ذي- -ن  ⁄ي- -ك- -ن
اسضتقدامهم باألمر السضهل ،نظرا للرقابة
الشض -دي -دة ال -ت -ي ك -انت “ارسض -ه -ا ع-ل-ي-ه-م
السضلطات القمعية ،لذلك فإان اللجوء إا¤
الوسضائل اŸتاحة كان هو القاعدة الغالبة
مسض-ت-خ-دم-ون ت-ن-قصض-ه-م اÈÿة م-ع-رفتهم
بنشضاط اإلسضعاف معرفة ﬁدودة ،غالبا
م- -ا حصض -ل -وه -ا ‘ أاوق -ات سض -اب -ق -ة ج -راء
انضضمامهم إا ¤الكشضافة أاو خÓل دورات
تكوينية خاطفة.
ما Œدر اإلشضارة إاليه ،هو غياب أاي
ت -نسض -ي -ق صض -ح -ي بﬂ Úت -ل -ف ال -وح-دات
العاملة على مسضتوى نفسس الولية .وعلى
مسضتوى قواعد اإلسضناد الشضرقية والغربية،
فنشضهد نفسس األوضضاع كانت قائمة رغم
وجود تصضور عام للمنظومة الصضحية،
وق -د “ي -زت م -رح-ل-ة ال-ت-أاسض-يسس ه-ذه
ب -تسض -ي Òصض -ح -ي ل ي-ق-ل ف-وضض-ى ع-ن
ا◊الة السضالفة الذكر ،وباللجوء إا¤
خدمات الهياكل الصضحية للبلدان
اŸسض- - - -ت- - - -ق- - - -ب- - - -ل- - - -ة ،مشضÒا إا¤
اŸسضاعدات الهامة التي قدمتها
ال- -ب- -ل- -دان الشض- -ق- -ي- -ق -ة ‘ ›ال
الصضحة ،وباÿصضوصس تونسس واŸغرب.
‘ هذا الصضدد أاشضاد اÛاهد بدور
ت -ونسس ‘ ت -زوي -د ج-ن-ود ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
ال-وط-ن-ي ب-األدوي-ة واسض-ت-ق-بال اÛاهدين
ا÷رحى ،رغم ضضعف اŸوارد اŸتوفرة
ل -دي -ه -ا بصض -ف-ت-ه-ا دول-ة ف-ت-ي-ة خ-رجت م-ن
ا◊م- -اي- -ة ال- -ف- -رنسض- -ي -ة .خصضصضت ت -ونسس
ل Ó-ط -ب -اء ا÷زائ -ري Úأاج -ن -ح-ة ب-ك-ام-ل-ه-ا
Ãسضتشضفياتها لهذا الغرضس قائ« :Óفقد
بذلت الدولة التونسضية جهودا مشضكورة ‘
هذا الشضأان ،بحيث اسضتقبلت مسضتشضفيات
كل من تونسس وسضوسضة والكاف وصضفاقسس
ما ل يحصضى من ا÷رحى واŸرضضى».
وأاضضاف أان هناك ا÷راح ÚالتونسضيÚ
من أامثال الدكتور حجري من مسضتشضفى
◊ب- -يب ث- -ام- -ر ال- -ذي ك- -ان مسض- -ؤوول ع- -ن
الصضحة العسضكرية التونسضية ،والدكتور بن
قطاط من صضفاقسس كانوا يقفون جنبا إا¤
جنب ا÷راح Úا÷زائري Úداخل غرف
ا÷راحة إلسضعاف ا÷نود ا÷زائري.Ú

وم -ن ه-ؤولء
ذك-ر ال-دك-ت-ور ،ت-ي-ج-ا Êه-دام
من مسضتشضفى الصضديقي والدكتور العقبي
علي من سضوسضة ومنتوري بشض Òوبودراع
وطالب مراد من الكاف ،وكان مسضتخدمو
السضلك الطبي وشضبه الطبي ا÷زائريون
مند›“ Úاما مع إاخوانهم من تونسس
ويحظون بالتكفل التام من قبل اŸصضلحة
الطبية التونسضية.
وقال أايضضا أان النقيب العقبي شضقيق
ع -ل-ي ،وضض-ع م-زرع-ت-ه اŸم-ت-دة ع-ل-ى 500
هكتار والكائنة بالقرب من القÒوان بكل
م - -ا –وي - -ه م - -ن ه- -ي- -اك- -ل –ت تصض- -رف
ا÷زائري ،Úفقررت اللجنة اإلجتماعية
اسض-ت-غÓ-ل-ه-ا ألغ-راضس ط-ب-ي-ة وإاج-ت-ماعية،
وحتى قصضر اŸرناق بتونسس وضضع –ت
تصضرف ا÷زائري Úلنفسس الغرضس.
وفيما يتعلق باŸرحلة األخÒة - 1956
 ،1962قال الدكتور انها تزامنت “اما مع
اإلضض-راب ال-ت-اري-خ-ي ل-ل-طلبة ا÷زائري،Ú
وسض -م -حت ل -ع -دد ك -ب Òم -ن-ه-م ب-اإلل-ت-ح-اق

ب -ا÷ب -ال وب -ق -واع-د ال-ع-م-ل-ي-ات
األسض- -اسض- -ي- -ة ÷يشس ال- -ت- -ح -ري -ر
الوطني ،وكان منهم طلبة الطب
والطلبة الذين تلقوا مبادئ أاولية
‘ اإلسضعاف واألطباء وا÷راحÚ
ال -ذي -ن ج -اؤووا ل -ت -ع -زي -ز اŸن -ظ -وم-ة
الصض -ح -ي -ة م -ن داخ -ل وخ -ارج ال-بÓ-د،
وك - -ذا األط - -ب - -اء ال - -ع - -ام - -ل Úب - -اŸدن
ا÷زائري Úمنهم والفرنسضي ÚالتقدميÚ
ق-دم-وا مسض-اع-دات ث-م-ي-ن-ة رغم األخطار
التي كانت تهددهم.
وŒدر اإلشض- -ارة أان ك- -ت- -اب ط- -ب- -يب ‘
معاقل الثورة ،أاصضدر سضنة  2010يتضضمن
 385صضفحة ،كما يحتوي على صضور تظهر
ط -ري -ق -ة ع Ó-ج ال -كسض-ور واألم-راضس ل-دى
اÛاه -دي -ن ب -إام -ك -ان -ي -ات ج ّ-د ﬁدودة
وصض -ور ل -ق -ائ -م -ة األدوي -ة اŸوج -ودة إاب-ان
ال - -ث- -ورة ،ك- -م- -ا ي- -ذك- -ر اŸؤول- -ف ق- -ائ- -م- -ة
اÛاه - -دي - -ن واÛاه- -دات ‘ م- -ي- -دان
العÓج منها الفقيدة ليلى موسضاوي ،وصضور
مسض -ؤوو‹ اŸن -اط -ق ال -عسض -ك-ري-ة وخ-ارط-ة
ل-ل-ولي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة السض-ت-ة ،والكتاب هو
مصضدر مهم للطلبة والباحث ‘ Úالدراسضة
‘ هذا اÛال.
و‘ مقدمة الكتاب أابرز الدكتور تومي
السضبب الذي دفعه لتدوين هذا اإلصضدار
ق -ائ « :Ó-ال -رغ -ب -ة اŸل -ح -ة ‘ اسض -ت-ك-م-ال
اŸعلومات التي ”ّ نشضرها إا ¤غاية اليوم
والتي خ ّصضت النظام الصضحي ‘ حّد ذاته
هي التي دفعتني للكتابة».
ويضضيف أانها معلومات جاءت ›زأاة
وقائمة ‘ غالبها على التعميم ،الذي -
حسض - -ب- -ه  -ك- -ان ‘ ب- -عضس األح- -ي- -ان غÒ
مطابق للوقائع ،ومنه كان احتمال تشضويه
الصض-ورة ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ح-رب ال-ت-ي خاضضها
اÛاهدين ‘ سضبيل اإلسضتقÓل.

أŸوقع أإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دأمرجي ألطبيب وأ÷رأح ..مسشار نضشال
الشص- -ه- -ي -د ي -وسص -ف دام -رج -ي ،م -ن
مواليد  22أاوت  1922ببلدة مليانة
م- - -ن ع- - -ائ - -ل - -ة م - -يسص - -ورة ا◊ال أا”
’ب-ت-دائ-ية Ãسصقط رأاسصه،
دراسص-ت-ه ا إ
ان- -ت- -ق- -ل إا ¤ال- -ع- -اصص- -م -ة ع -ام 1931
ليتابع دراسصته اŸتوسصطة والثانوية
فإالتحق بثانوية بن عكنون «عمارة
رشصيد حاليا».

سس .بوعموششة

وبعد أاربع سضنوات طرد منها بسضبب
ق -ي -ام -ه ب -ك -ت -اب -ة ع -ب-ارة « يسض-ق-ط م-دي-ر
الثانوية» على حائط الثانوية
” –ويله إا ¤ثانوية بيجو
،و ّ
«األم Òع -ب-د ال-ق-ادر» ح-ال-ي-ا
بباب الواد ،و‘ عام 1935
حصضل على شضهادة البكالوريا
ب - -قسض- -م- -ي- -ه- -ا ع- -ام- -ي 1940
و.1941
إال-ت-ح-ق ب-ك-ل-ي-ة ال-طب ‘
ا÷امعة ولكن أاحد األسضاتذة
تسض -بب ‘ ط -رده م -ن -ه -ا ع-ام
 ،1942فعمل خضضارا بسضوق
اÿضض - -ار (ال - -ي - -ه - -ال) ،وت - -اب - -ع دراسض- -ت- -ه
ب -اŸراسض -ل-ة ح-ت-ى –صض-ل ع-ل-ى اإج-ازة ‘
العلوم القانونية.
و‘ العام الدراسضي  ،1944 - 1943أاعاد
تسض-ج-ي-ل ن-فسض-ه ب-ك-ل-ي-ة ال-طب م-ن ج-ديد،
واشضتغل مراقبا ليليا بثانوية ابن عكنون
ل -ي -حصض -ل ع -ل -ى مصض -روف ال-دراسض-ة ،و‘
ن-ه-اي-ة  1944انضض -م إا ¤ف -رق -ة ال-كشض-اف-ة
اإلسضÓمية ا÷زائرية.
و‘ بداية العام الدراسضي  1946انتقل
إا ¤فرنسضا Ÿواصضلة دراسضة الطب واإنضضم
إا ¤منظمة «لوسس» السضرية التي اأسضسضها
حزب الشضعب عام  1947لتحضض Òالثورة
اŸسضلحة ،وبعد حوا‹ خمسس سضنوات عاد
من فرنسضا إا ¤ا÷زائر عام  1952بعد اأن
تزوج هناك من فرنسضية تدعي لوسضات
ع -ام  1950وأا‚ب م-ن-ه-ا ب-ن-ت Úواسض-ت-ق-ر
Ãدي - -ن - -ة ت - -ي - -ارت ،أاي - -ن ج- -دد نشض- -اط- -ه
السضياسضي ،وأاصضبح ﬁل مراقبة الشضرطة
الفرنسضية التي رفضضت منحه رخصضة ◊ل
عيادة لنشضاطه الطبي.
‘ م - -دي - -ن - -ة ت - -ي - -ارت م Ïاتصض- -الت- -ه
بالطبيب ا÷راح بن تامي ،الذي يعمل
Ãسض-تشض-ف-ى م-ل-ي-ان-ة وي-ع-ال-ج سض-را ج-رحى
اÛاهدين والفدائي.Ú
و‘ عام  1955التحق بالثورة وأاخذ
جرحى جيشس التحرير الوطني يقصضدون
منزله ليعا÷هم ،ويذهب هو اإ ¤منزل
حلوز أاحمد ليعالج آاخرين هناك ،ويزود
اÛاه - - -دي- - -ن ب- - -األدوي- - -ة الضض- - -روري- - -ة
واŸضض- - -ادات واإلب- - -ر ل - -ع Ó- -ج ا÷رح - -ى
واŸرضض -ى ‘ ا÷ب -ل ،و‘ شض -ه -ر اأك -ت-وب-ر

 1956غ -ادر دام -رج -ي ت -ي -ارت وإال -ت-ح-ق
با÷بل بصضفة نهائية كطبيب وجراح ‘
اŸنطقة السضابعة ثم السضادسضة إا ¤غاية
اسضتشضهاده.

ششارك ‘ عدة معارك منها
معركتي جبل أŸزحة وبوجحيح

مارسس الشضهيد نشضاطا مزدوجا صضحيا
واإعÓميا وعسضكريا ،ومن اŸعارك التي
حضضرها وشضارك فيها نذكر معركة جبل
اŸزحة يوم  15رمضضان  ،1957ومعركة
بوجحيح ‘ نفسس العام ،ومعركة مزرعة
بالسضايح ‘ بن علوشس خÓل
صض-ي-ف  1958ب-ق-يادة القائد
زعطوط ،ومعركة جبل اللبة
ال- -ت- -ي اسض- -تشض- -ه -د ف -ي -ه -ا 29
›اهدا ‘ نفسس العام ،وقد
ت -و ¤اŸسض -ؤوول -ي -ة اŸب-اشض-رة
ع- -ل- -ى ك- -ل م- -راك- -ز الصض -ح -ة
وال- - -عÓ- - -ج ع ÈاŸن - -ط - -ق - -ة
السض-ادسض-ة ،وع-م-ل م-ع-ه ع-دد
من اŸمرضض ÚواŸمرضضات،
ق -ام ب -ت -ك -وي -ن-ه-م وت-وع-ي-ت-ه-م
وعددهم حوا‹ ‡ 17رضضة.
إا ¤ج -انب ع -م -ل -ه الصض -ح-ي وال-ق-ت-ا‹،
م- - -ارسس اإلعÓ- - -م وك- - -ت- - -اب- - -ة اŸن- - -اشضÒ
والÓفتات ومغازلة جنود اللفيف األجنبي
ح- -ت- -ى ي- -ث- -ن- -ي- -ه- -م ع- -ن ﬁارب- -ة الشض -عب
ا÷زائري ،ويؤوكد لهم كذب دعاية ضضباط
ج -ن -ود الصض -اصس و“ك-ن م-ن دف-ع ال-ب-عضس
م- -ن- -ه- -م إا ¤م -غ -ادرة ا÷يشس ال -ف -رنسض -ي،
واإلل -ت -ح -اق ب -ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي
ا÷زائري.
و‘ نهاية األسضبوع الثالث من شضهر أاوت
 ،1958و‘ يوم  19منه بالتحديد ،حضضر
م -ع -رك -ة ت -اف -رنت غ-رب م-دي-ن-ة سض-ع-ي-دة،
وسضقط ا◊كيم يوسضف دامرجي شضهيدا
إا ¤ج - - -انب ع - - -دد آاخ - - -ر م- - -ن رف- - -اق- - -ه
اÛاهدين مثل حلوز أاحمد وﬂتاري
مر ËاŸدعوة ثريا ،وابن واضضح بن زينب
اŸدع - -و م - -ولي ،وهشض- -م- -اوي األخضض- -ر
اŸدع- - -و مسض - -ع - -ود والصض - -غ Òا÷ي ‹Ó- -
اŸدعو اسضماعيل.
وقامت قوات الإسضتعمار بالتعرف على
جثة ا◊كيم دامرجي ونقلتها إا ¤اŸدينة
لتبعث اليأاسس والفشضل ‘ نفوسس الناسس
ولكن ذلك دون جدوى على أاي حال ألن
الشض -عب ا÷زائ -ري صض -م -م ع -ل -ى ال-ت-حّ-رر
واإلن-ع-ت-اق م-ن اإلسض-ت-ع-م-ار م-ه-ما عظمت
التضضحيات ،وألن ا◊كيم يوسضف دامرجي
اأعطى اŸثال ‘ ذلك وفضضل اإلسضتشضهاد
من أاجل –رير الوطن على حياة الذل
واÿنوع ،ولو اأنه كان بإامكانه أان يكون
شضيئا مادام طبيبا وحكيما Áكنه أان يوفر

ﬁطات تاريخية لششهر أأوت
@  18أاوت  :1955وضضعت قيادة اŸنطقة الثانية برئاسضة زيغود يوسضف آاخر
الÎتيبات اÿاصضة بالهجوم على الشضمال القسضنطيني يوم  20أاوت .1955
@  18أاوت  :1959أاعلنت هيئة األركان الفرنسضية عن مقتل أالف وخمسضة عشضر
جزائري ‘ العملية العسضكرية «اŸنظار» التي اسضتهدفت عدة مناطق ‘ ا÷زائر.
@  19أاوت  :1958إاختتمت ا÷معية العاŸية للشضبيبة أاشضغالها ‘ نيودلهي (الهند)
بإاعÓن دعمها إلسضتقÓل ا÷زائر.
@  19أاوت  :1959راسضلت ÷نة «الهÓل األحمر ا÷زائري» مراقب التجارة
والتموين Ãيناء طرابلسس للموافقة على تخصضيصس مداخيل الزورق اŸتجول ‘ إاطار
الدعم اŸادي للثورة ا÷زائرية.
@  20أاوت  :1955ق-ام ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-ه-ج-وم واسض-ع ع-ل-ى الشض-مال
القسضنطيني بقيادة الشضهيد زيغود يوسضف.
@  20أاوت  :1956انعقد اŸؤو“ر األول للثورة ا÷زائرية Ãشضاركة نخبة من
القادة بوادي الصضومام بقرية «إايفري» بجاية.
@ 21أاوت  :1956أاجرت جبهة التحرير الوطني Œربة أاول قنبلة من اخÎاع
الطالب الكيميائي طالب عبد الرحمن بشضاطئ النخيل بالعاصضمة.
” فيه إاعادة
ة
ر
ه
@  21أاوت  :1957اجتمع اÛلسس الوطني اŸنعقد بالقا
ّ
تشضكيل ÷نة التنسضيق والتنفيذ واإلغاء وتعديل اŸبادئ األسضاسضية التي أاقرها مؤو“ر
الصضومام ألولوية العمل السضياسضي على العسضكري والداخل على اÿارج والتأاكيد على
اŸبادئ اإلسضÓمية للدولة ا÷زائرية.

á°VÉjQ

آأ’حد  18أآوت  2019م
آلموآفق لـ  17ذي آآلحجة  1440هـ

زماموشس ،حارسس مرمى إأ–اد ألعاصشمة لـ «ألششعب»:

« إلفوز على إلوفاق حافز لنا ‘ إŸباريات إلقادمة»
وصشف حارسس أ–اد أ÷زأئر زماموشس ‘ تصشريح لـ «ألششعب» ألفوز على وفاق سشطيف ‘ أول حوأر من ألبطولة ألوطنية لهذأ
ل‚از ألكب ،Òهذأ ألفوز أمام فريق من ‚م أبناء ألكحلء وألبيضشاء أŸدعمون بÎسشانة من أللعب ÚأŸتميزين
أŸوسشم ( )1 – 2با إ
سشيسشاعد ألفريق على –دي ششباب قسشنطينة ‘ أ÷ولة ألثانية وقال ‘« :تصشريحه بأان أÿروج من ملعب عمر حمادي بثلث
نقاط ‘ بدأية أŸوسشم و‘ أول حوأر ،فهذأ ششيء مهم ومششجع لزملئه وأ÷هاز ألفني».
فؤوأد بن طالب
م- -ؤوك- -دآ ب- -أان آŸب -ارآة ك -انت ق -وي -ة وآتسض -مت
ب -وج -ه Úآل -وج -ه آأ’ول ك -ان ل –Ó-اد وآل-وج-ه
آلثا Êكان نسضبيا للزوآر ،لكن فريقنا كان أآكÌ
ت-ن-ظ-ي-م وث-ق-ة وأآث-بت ب-أان-ه ف-ري-ق ي-ع-رف ك-يف
يتعامل كرويا أآمام آلكبار ،حيث زآرت آلقاطرة
آأ’مامية شضباك آلوفاق مرت Úوهذآ هو آأ’هم.
بعودته إآ ¤آŸبارآة وآلفوز آÙقق قال ذآت
آŸت -ح -دث ‘« :آ◊ق -ي -ق -ة ت -ف -اج -أات ل -ل-وج-ه
وآŸسض- -ت- -وى آل- -ذي ظ- -ه- -ر ب- -ه آل -وف -اق ،وك -ذآ
آلسضهولة آلتي وجدناها صضرآحة لقد توقعنا أآن
‚د صضعوبة كبÒة أآمام أآشضبال مضضوي ،لكن
حدث آلعكسس فكان رد فعل زمÓئي إآيجابيا
من خÓل آللعب برجولة وإآرآدة كبÒة ،وكذآ
آلرغبة ‘ آلفوز ،وهذآ ما حدث قبل نهاية
آŸب -ارآة ب -إاضض -اف-ة آل-ه-دف آل-ث-ا Êب-ع-دم-ا ك-ن-ا
متعادل ،Úورغم هذآ فإاننا مطمئنون «.
ب -خصض -وصس آŸب-ارآة آل-ث-ان-ي-ة أآم-ام «آلسض-ن-اف-ر»
زماموشس ‘ هذآ آلتصضريح ‘ نهاية آŸبارآة
ح- - -يث آع - -ت Èأآول إآ‚از ‘ ب - -دآي - -ة مشض - -وآر
آلبطولة مهم جدآ وسضيفتح آلشضهية أآكŸ Ìا هو
قادم إآ’ أآنه  ⁄يتوآن ‘ آلتأاكيد على أآن عمÓ
كبÒآ ينتظرنا كمجموعة ،وأآعتقد أآن آ÷هاز
آل -ف -ن-ي ب-ق-ي-ادة دزي-ري ي-ك-ون ق-د سض-ج-ل ع-دة
ن- -ق -اط ‘ م -ب -ارآة آÿم -يسس آŸاضض -ي ،مÈزآ
كحارسس ﬂضضرم ‘ هذآ آلسضياق إآصضرآره على
مضض -اع -ف-ة آ÷ه-ود ل-ل-ت-خ-لصس م-ن آلسض-ل-ب-ي-ات.
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لدأرة نيسس
بسشبب أŸطالب أŸالية ألكبÒة إ

باريسس سسان جÒمان
يصسرف إلنظر عن إلتعاقد مع عطال

صشرف باريسس سشان جÒمان ألنظر عن
أل -ت -ع-اق-د م-ع أل-دو‹ أ÷زأئ-ري ي-وسش-ف
ع -ط -ال بسش -بب أŸط-الب أŸال-ي-ة أل-ك-بÒة
لدأرة ف- -ري- -ق- -ه ن- -يسس أل -ت -ي ت -ري -د 40
مليون أورو مقابل ألتخلي عن عطال و
ه- - -و ألم- - -ر أل- - -ذي ج- - -ع - -ل أدأرة ن - -ادي
ألعاصشمة تفكر ‘ لعب Úآأخرين .
عمار حميسشي

وطالب زماموشس بطي صضفحة عمر حمادي
وآل -ف-وز آÙق-ق ع-ل-ى آل-وف-اق وآلÎك-ي-ز ع-ل-ى
آل-ل-ق-اء آل-ق-ادم أآم-ام شض-ب-اب قسض-ن-ط-ي-ن-ة وآلذي
وصض-ف-ه ب-ا’م-ت-ح-ان آŸف-خ-خ ،م-ع-تÈآ ‘ آخ-ر
هذآ آلتصضريح أآن آنطÓقة أآبناء سضوسضطارة
ت -ع -ت Èإآي -ج -اب -ي -ة ومشض -ج -ع -ة ‘ ب -ط-ول-ة ه-ذآ

آŸوسضوم بتسضجيل أآول آنتصضار وثÓث نقاط
م- - -ن ذهب“ .ن- - -ى ‘ آأ’خ Òع - -ن أآم - -ل - -ه ‘
آ◊فاظ على نفسس آلديناميكية وآللعب بنفسس
آلروح آلقتالية آلتي كانت حاضضرة فوق ميدآن
عمر حمادي.

أختار ألقميصس رقم Ÿ 4يلن

بن ناصسر يلتحق بتدريبات فريقه إ÷ديد
آختار آلÓعب آلدو‹ آ÷زآئري
وب -ط -ل إآف -ري -ق -ي -ا إآسض -م-اع-ي-ل ب-ن
ناصضر ،آلقميصس رقم « »4لِفريقه
آ÷دي -د م -ي Ó-ن آسض -ي آإ’ي -ط -ا‹
وآلÓ- - -فت أآن رق - -م «ّ- - - Á ’ »4ت
ِبصضلة إآ ¤خط آلوسضط ،آŸركز
آل -ذي ي-نشض-ط ف-ي-ه إآسض-م-اع-ي-ل ب-ن
ناصضر.
ي- -ك -ون ب -ن ن -اصض -ر ( 21سض -ن-ة) –
أآحسض- - - - - -ن ’عب ‘ ك- - - - - -أاسس أآ·
إآفريقيا ِ 2019بمصضر – قد تأاثّر
ِبالنجم آإ’يطا‹ آلسضابق دÁيÎيو
أآلبÒتيني ،آلذي آشضتهر ِبارتدآئه
آلقميصس رقم « »4لِفريق ميÓن
آسض - - - - -ي ‘ ،فÎة م- - - - -ا ب1988 Ú
و ،2002وسضاهم ِبقّوة ‘ حصضول
«آل - -روسض - -ونÒي» ع - -ل - -ى ع- -دي- -د
آل -ت -ت -وي -ج -ات آل -غ-ال-ي-ة وآل-ك-بÒة.
آم- -ت- -از دÁيÎي- -و أآل -بÒت -ي -ن -ي ‘
م -نصضب م -ت -وسض -ط م -ي-دآن خÓ-ل
مشض- -وآره آل- -ك -رويِ ،ب -اإ’نضض -ب -اط
وآل - - - -ه- - - -دوء وآل- - - -تسض- - - -دي- - - -دآت
آلصض-اروخ-ي-ةُ .ي-صضّ-ن-ف نّ-قاد آلكرة
دÁيÎي -و أآل -بÒت-ي-ن-ي ( 47سضنة)،
ضض -م-ن خ-ان-ة أآفضض-ل ’ع-ب-ي خ-ط
آل -وسض -ط ‘ ت -اري-خ آل-ل-ع-ب-ة آأ’كÌ
شضعبية ‘ آلعا.⁄
يأامل آ÷مهور آلكروي آ÷زآئري
أآن ُيوّفق إآسضماعيل بن ناصضر مع

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

آلعدد

ف- -ري- -ق- -ه آ÷دي- -د م- -يÓ- -ن آسض -ي
آإ’ي - -ط - -ا‹ ،وِلَ- -م ’ آلسض Òع- -ل- -ى
خ -ط -ى آل -ن-ج-م آلسض-اب-ق دÁيÎي-و
أآلبÒتيني.
ويرتبط إآسضماعيل بن ناصضر مع

ن -ادي آŸي Ó-ن ِب -ع -ق -د ،ت -ن -قضض-ي
مّدته صضيف .2024
ت- -أاّج- -ل خ- -وضس آلÓ- -عب آل- -دو‹
آ÷زآئ - -ري وب - -ط - -ل إآف - -ري - -ق- -ي- -ا
إآسضماعيل بن ناصضر ،أآّول مبارآة

م -ع ف-ري-ق-ه آ÷دي-د م-يÓ-ن آسض-ي
آإ’يطا‹ ،إآ ¤تاريخ آخر .سضيغيب
إآسضماعيل بن ناصضر عن آŸبارآة
آل- -وّدي- -ة ِل- -ف- -ري -ق -ه م -ي Ó-ن آسض -ي
Ÿضض -ي -ف تشض -ي -زي-ن-ا آإ’ي-ط-ا‹،
وآ ُ
›ÈŸة ،مسضاء آليوم آ’حد.
آُ
كشض -ف آل -ت -ق-ن-ي آإ’ي-ط-ا‹ م-ارك-و
جانباولو آŸدرب آ÷ديد ِلفريق
آŸيÓن ،أآمسس ،عن قائمة تضضم
’ 23عبا ،تأاّهبا لِموآجهة نادي
تشضيزينا .وقد غاب عنها إآسضم بن
ناصضر.
كان متوسضط آŸيدآن بن ناصضر
ق -د آسض -ت-هّ-ل ت-دري-ب-ات-ه م-ع ف-ري-ق
«آل - - - -روسض- - - -ونÒي» ،آأ’رب- - - -ع- - - -اء
آŸاضضي .بعد عطلة صضيفية “تّع
ب- -ه- -ا ،وأآع- -ق- -بت ت- -ت- -وي- -ج- -ه م- -ع
آŸن- -ت- -خب آل- -وط- -ن -ي آ÷زآئ -ري
بِكأاسس أآ· إآفريقيا بِمصضر19 ‘ ،
من جويلية آŸاضضي.
يحضضر إآسضماعيل بن ناصضر وقائع
أآّول م -ب -ارآة ل -ه م-ع ف-ري-ق م-يÓ-ن
آسضي ،مسضاء  25من أآوت آ◊ا‹.
ع -ن -دم -ا ي -ت -ب -ارى ن -ادي آأ’ح -م-ر
وآأ’سض - -ود خ- -ارج آل- -ق- -وآع- -د م- -ع
أآودي -ن -ي-زيِ ،ب-رسض-م آ÷ول-ة آأ’و¤
من عمر بطولة إآيطاليا للموسضم
آلكروي آ÷ديد.

طالبه بتسشديد غرأمة  100ألف أورو

إ’–اد إلغيني يعاقب
إŸدرب إلبلجيكي بول بوت

شضهد بيت آ–اد غينيا كوناكري ِلكرة آلقدم فضضيحة ُمدّوية ،آنتهت
ِبتسضليط عقوبات صضارمة ،أآمسس آلسضبت  .معلوم أآن مشضاركة منتخب
غينيا كوناكري ‘ كأاسس أآ· إآفريقيا ِ 2019بمصضرّŒ ،مدت على يد
Ÿهينة» بِثÓثية نظيفة ‘ آلدور
أآشضبال جمال بلماضضي ،بعد آÿسضارة «آ ُ
ثمن آلنهائي .عوقب آŸسضؤوول أآمادو ديابي ،آلنائب آأ’ّول ِلرئيسس آ–اد
آلكرة آلغيني ِباإ’يقاف ِلمّدة  7سضنوآت ،بينها  5أآعوآم نافذة ،من
ي نشضاط كروي .وتسضديد غرآمة مالية ِبقيمة  25أآلف أآورو.
‡ارسضة أآ ّ
أآصضدرت آلعقوبة ÷نة آأ’خÓق آلتابعة ِ’–اد غينيا كوناكري ِلكرة
آلقدم .وجاء تسضليط آلعقوبة ِبسضبب توّرط أآمادو ديابي ‘ قضضايا فسضاد،
حيث آسضتلم نسضبة  %10من قيمة آلرآتب آلذي كان يقبضضه آلتقني
آلبلجيكي بول بوت ،مدرب منتخب غينيا كوناكري.
وعاقبت آللجنة ذآتها آلناخب آلوطني بول بوت بِمنعه من آلتدريب ‘
غينيا كوناكري مدى آ◊ياة ،وتسضديد غرآمة مالية بِقيمة  100أآلف

أآورو.
ُ ⁄تف ّسضر ÷نة آأ’خÓق سضبب آلعقوبة ،غ Òأآن تقارير صضحفية ﬁلية
Ÿخ ّصضصضة ِلزمÓئه ‘
ذكرت أآن آلتقني آلبلجيكي آسضتحوذ على آŸنح آ ُ
ŸغÎب Úبِمنحه قيمة
آ÷هاز آلفني ،وأآيضضا آّتهمته بِمطالبته آلÓعب Úآ ُ
مالية ُمعيّنة ،نظ Òجلبهم إآ ¤صضفوف منتخب غينيا كوناكري.
Óشضارة ،فإان آلتقني آلبلجيكي بول بوت ( 63سضنة) أآمسضك ِبالزمام
ل إ
آلفني لِمنتخب غينيا كوناكري مطلع مارسس  ،2018وأآُنهيت مهامه بعد
Ÿذّلة أآمام
إآقصضاء أآشضباله ‘ «كان» مصضر  ،2019عقب خسضارتهم آ ُ
آŸنتخب آلوطني آ÷زآئري.

ي-ت-ج-ه ع-ط-ال ل-قضض-اء م-وسض-م آخ-ر م-ع ف-ري-قه
نيسس بعد آن فشضل ‘ آÿروج خÓل فÎة
آ’نتقا’ت آلصضيفية و آلظفر بعقد جديد مع
أآحد آندية آلنخبة ‘ فرنسضا أآو آوروبا و هو ما
سضيجعل آلÓعب آلسضابق لنادي بارآدو مطالبا
با’نتظار Ÿوسضم آخر من آجل –قيق حلمه
آŸت -م -ث -ل ‘ آل -ل-عب ’ح-د آ’ن-دي-ة آ’وروب-ي-ة
آلكبÒة .
فشضل نادي باريسس سضان جÒمان آلفرنسضي ‘
آلتعاقد مع آلظه Òآأ’Áن آ÷زآئري يوسضف
ع -ط -ال ’عب ن -يسس خ Ó-ل فÎة آ’ن -ت -ق -ا’ت
آلصض - -ي - -ف - -ي - -ة آ◊ال- -ي- -ة وكشض- -فت صض- -ح- -ي- -ف- -ة
«ل-وب-اري-زي-ان» آل-ف-رنسض-ي-ة أآن آل-طلبات آŸادية
لنادي نيسس آŸتمثلة ‘ آ◊صضول على مبلغ 40
مليون أآورو شضكلت حجر عÌة أآمام إآ“ام هذه
آلصضفقة  .يتوآجد باريسس سضان جÒمان –ت
طائلة لوآئح آللعب آŸا‹ آلنظيف آÿاصضة
با’–اد آأ’وروبي لكرة آلقدم وهو ما يجعله
›Èآ ع -ل -ى ع -دم آل -ق-ي-ام بصض-ف-ق-ات م-ك-ل-ف-ة
حفاظا على توآزناته آŸالية .
يبحث باريسس سضان جÒمان عن تقوية صضفوفه
بظه ÒأآÁن جديد بعد رحيل ‚مه آلÈآزيلي
آıضض -رم دآ Êأآل -ف -يسس آŸن-ت-ق-ل ح-دي-ث-ا إآ¤
نادي سضاو باولو آلÈآزيلي وقدم عطال أآورآق
آعتماده خÓل آلنسضخة آ’أخÒة من آلبطولة
آلفرنسضية حيث فرضس نفسضه وآحدآ من أآفضضل
آلÓ- -ع -ب ‘ Úم -رك -ز آل -ظ -ه Òآأ’Áن ب -فضض -ل
مسض -ان -دت -ه آŸت -وآصض -ل-ة ÿط آل-ه-ج-وم وع-دم
آكتفائه Ãهامه آلدفاعية و‚ح آأ’خ ÒخÓل
آل- -نسض- -خ- -ة آŸن- -قضض- -ي- -ة م- -ن آŸسض- -اب -ق -ة‘ ،
آŸسض- -اه -م -ة ‘  7أآه -دآف م -ا ب Úصض -ن -اع -ة
وتسضجيل .
لعب عطال دورآ كبÒآ ‘ تتويج «آÿضضر»
بالنسضخة آأ’خÒة من كأاسس أآ· أآفريقيا ولو
أآن -ه  ⁄يشض -ارك ‘ م -ب -ارآت -ي نصض-ف آل-ن-ه-ائ-ي
وآلنهائي بسضبب آإ’صضابة آلتي تعرضس لها على
مسضتوى كتفه ‘ مبارآة ربع آلنهائي أآمام كوت

ديفوآر .
م- - -ن ج - -ه - -ة أآخ - -رى ،ع - -اد آل Ó- -عب آل - -دو‹
آ÷زآئ -ري وب -ط -ل إآف -ري -ق -ي-ا ي-وسض-ف ع-ط-ال،
صض - -ب - -ي - -ح - -ة آول آمسس آ÷م - -ع- -ة ،إآ ¤أآج- -وآء
آلتحضضÒآت مع فريقه نيسس آلفرنسضي وآبتعد
ي -وسض -ف ع -ط -ال ع-ن آŸن-افسض-ة م-ن-ذ إآصض-اب-ت-ه
آÿطÒة ع- -ل- -ى مسض -ت -وى آل -ك -ت -ف ‘ م -ب -ارآة
آŸن- - -ت - -خب آل - -وط - -ن - -ي آ÷زآئ - -ري ون - -ظÒه
آإ’يفوآري ِبتاريخ  11من جويلية آŸاضضي
ضض -م -ن إآط -ار رب -ع ن-ه-ائ-ي ك-أاسس أآ· إآف-ري-ق-ي-ا
بِمصضر .
خاضس آŸدآفع عطال مرآنا على آنفرآد –ت
إآشض -رآف آل -ت -ق -ن -ي م-ات ك-وك م-درب آل-ل-ي-اق-ة
آلبدنية ‘ آ÷هاز آلفني لِفريق نيسس و يذكر
أآن ع -ط-ال ي-رت-ب-ط ب-ع-ق-د م-ع ن-يسس آل-ف-رنسض-ي
Áتد حتى صضيف . 2023

لندية
أغرته باŸششاركة ‘ كأاسس ألعا ⁄ل أ

إدإرة إلÎجي تقنع بÓيلي بالبقاء

ذكرت تقارير إآعÓمية تونسضية أآن رئيسس آلÎجي حمدي آŸدب ،آتفق
رسض -م -ي-ا م-ع آل-دو‹ آ÷زآئ-ري ي-وسض-ف بÓ-ي-ل-ي ع-ل-ى آل-ب-ق-اء ‘
آلفريق على آأ’قل Ÿوسضم آخر ‘ ،صضورة تؤوكد رفضس إآدآرة
آلنادي آلتونسضي لعرضس كلوب بروج آلبلجيكي.
كان موقع «فوتبول بر ،»ÒÁآıتصس ‘ متابعة كرة آلقدم
آلبلجيكية ،قد أآكد أآن بطل بلجيكا ‘  15مناسضبة تقدم
بعرضس رسضمي لنادي آلعاصضمة آلتونسضية من أآجل آلتعاقد
م- -ع م- -ه- -اج- -م -ه آ÷زآئ -ري ،وه -ذآ ب -ع -د أآن ل -فت آل -دو‹
آ÷زآئ -ري آأ’ن -ظ -ار ‘ ك -أاسس إآف -ري -ق-ي-ا آأ’خ Òوآل-ت-ي ت-وج
بلقبها رفقة «آÿضضر» ،حيث ‚ح آلÓعب آأ’سضبق ’–اد
آلعاصضمة ‘ تسضجيل هدف ‘ Úهذه آلبطولة ،و–ديدآ خÓل
آŸوآجهت Úأآمام آلسضنغال ‘ آلدور آأ’ول وغينيا
‘ ثمن آلنهائي.
بحسضب موقع «آلبيان» فإان موآفقة
بÓيلي بالبقاء ‘ آلÎجي Ÿوسضم
آخ - -ر ،ج - -اءت ب - -ع - -د أآن وع- -ده
آلرئيسس آŸدب با◊صضول على
ك -ام -ل م -ب -ل-غ آل-ع-رضس آل-ذي
يصضله ‘ آŸوسضم آŸقبل.
ويأامل بÓيلي ‘ موآصضلة
آل- - - -ت- - - -أال- - - -ق ب - - -اÓŸعب
آ’فريقية آŸوسضم آلقادم
وق -ي -ادة ف-ري-ق-ه آلÎج-ي
’‚از ت - -اري - -خ - -ي م- -ن
خ Ó-ل آل -ت -ت -وي -ج ب -ل-قب
رآب-ط-ة أآب-ط-ال آف-ري-ق-يا
ل- -ل -م -رة آل -ث -ال -ث -ة ع -ل -ى
آلتوآ‹.
شضهدت آلقيمة آلتسضويقية
’ب -ن «آل -ب -اه -ي -ة» آرت-ف-اع-ا
ملحوظا ‘ موقع «ترآنسضفÒ
ماركت» ،حيث وصضلت Ÿبلغ 1.5
مليون أآورو ،بعد أآن كانت تبلغ 700
أآلف أآورو ‘ بدآية آŸوسضم آŸاضضي.

á°VÉjQ
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www.ech-chaab.com

ألعدد

18025

مدة غيابه غ Òمعروفة

برنارد كازو( Êمدرب مولودية ا÷زائر) لـ «الشسعب»:
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’عب إا–اد العاصسمة بن شساعة يتعّرضش إ’صسابة خطÒة

نقصش الفعالية أامام اŸرمى مشسكلة الفريق

ليجابي
فرضس أامل ع Úمليلة التعادل ا إ
ب- -ه- -دف ‘ ك -ل شس -ب -ك -ة ع -ل -ى م -ول -ودي -ة
لو ¤من الرابطة
ا÷زائر ‘ ا÷ولة ا أ
لو ¤ل -ك-رة ال-ق-دم Ãل-عب 5
اÎÙف -ة ا أ
ج-وي-ل-ي-ة الوŸب-ي ،وه-ي ال-ن-ت-ي-جة التي
ج -ع -لت أانصس -ار ال -ع-م-ي-د ‘ ق-م-ة ال-غضسب
لداء ال- -ب- -اهت ال- -ذي ق- -دم- -ت -ه
بسس- -بب ا أ
تشس- -ك- -ي- -ل- -ة اŸدرب ال -ف -رنسس -ي «ب -رن -ارد
ك - -ازو »Êال - -ذي ق - -ام ب - -اخ - -ت- -ي- -ارات ⁄
يتقبلها عشساق النادي الذين تنقلوا بقوة
لوŸبي ‘ أاول خرجة
Ÿدرجات اŸلعب ا أ
لخضسر.
لحمر وا أ
لصسحاب الزي ا أ
أ
ﬁمد فوزي بقاصس
أŸسس -ؤوول أأ’ول ع -ل -ى رأأسس أل-ع-ارضس-ة أل-ف-ن-ي-ة
للمولودية «كازو »ÊوخÓل ألندوة ألصسحفية
ألتي أأعقبت أŸبارأة ،أأكد بأان ’عبيه خلقوأ
ألعديد من ألفرصس ألسسانحة للتهديف طيلة
ألتسسع Úدقيقة بلغ عددها  12فرصسة سسانحة،
وقال «سسيطرنا على غالبية ›ريات أللقاء،
وخ-ل-ق-ن-ا ع-دي-د أل-ف-رصس ألسس-ان-ح-ة ل-ل-ت-ه-دي-ف
وصس - -رأح - -ة  ⁄أأك- -ن أأت- -وق- -ع ذلك ‘ أل- -ل- -ق- -اء
أ’فتتاحي للموسسم ألكروي أ÷ديد وهو ما
يعد باأ’مر جد أإ’يجابي ،أأ’مر أأ’ك Ìصسعوبة
ضسد منافسسنا كان أفتتاح باب ألتسسجيل أأمام
فريق Œمع جيدأ ‘ أÿلف» ،أأضساف أأيضسا
Óسسف ألشسديد عانينا كثÒأ من أأجل فتح
«ل أ
باب ألتهديف و ⁄يكن لدينا متسسع من ألوقت
لÓحتفال بالهدف ،حيث عدلت علينا ألنتيجة
دقيقت Úبعد ذلك ‘ ◊ظة ترأخي ونقصس
ت- -رك- -ي- -ز ،رغ -م أأن -ه ك -ان ه -ن -اك خ -ط -أا ع -ل -ى
ميبارأكو ،لكن هذأ موجود ‘ لعبة كرة ألقدم
ويجب علينا تقبل ألنتيجة».
«كازو »Êتأاسسف أ’ن هدف ألتعادل جاء ‘
وقت متأاخر من عمر أŸبارأة و ⁄يكن ‘
أسس-ت-ط-اع-ة ك-ت-ي-ب-ت-ه تصس-ح-ي-ح أÿط-أا وإأضس-اف-ة
ألهدف ألثا Êبحسسبه ،موضسحا بأان ’عبيه ⁄
يتوقفوأ عن ألعمل فوق أŸسستطيل أأ’خضسر،
م-ؤوك-دأ ب-أان-ه م-ت-أاسس-ف ل-ه-م ،وه-م أل-ذي-ن ك-انوأ
يسس-ت-ح-ق-ون أأ’فضس-ل ع-ن-د ألصس-اف-رة أل-ن-ه-ائ-ي-ة
للحكم ،كاشسفا بأان ’عبيه كانوأ يّودون إأهدأء
Óنصس -ار وإأسس -ع -اده -م وك-ذلك إأسس-ع-اد
أل -ف -وز ل  -أ
أأنفسسهم بعد ألتحضسÒأت ألشساقة ألتي قاموأ
بها قبل أنطÓق أŸوسسم ‘ تربصسي تونسس
وبولونيا،
وأأوضسح بأان مشسكلة أŸولودية أأمام أمل عÚ
مليلة كانت ألفعالية أأمام أŸرمى و‘ ألدفاع
 ⁄يكن فعا’ وتلقى هدفا من نصسف فرصسة.
هذأ و–دث مدرب أŸولودية عن طريقة لعب
أÿصس -م أل -ت -ي صس -ع -بت م-أام-وري-ة أل-ق-ائ-د «ب-ن
دب -ك -ة» وزمÓ-ئ-ه ف-وق أŸي-دأن ،م-وضس-ح-ا ب-أان
أŸن -افسس رفضس أل -ل -عب وب -ق -ي ‘ م -ن -ط-ق-ت-ه
يبحث عن ألهجمات أŸرتدة ،موضسحا بأان
أأخطر فرصسة ” وضسعها ‘ ألشسباك و ⁄تكن
لهم فرصس طيلة أأطوأر أللقاء ،وقال «حولوأ

هدفا من “اسس وقبل ألتمريرة أأ’خÒة كانن
هناك ﬂالفة على ميبارأكو ،هذه هي كرة
ألقدم ويجب أأن نلوم أأنفسسنا كذلك على كل
تلك ألفرصس ألتي أأهدرناها خÓل ألشسوطÚ
خصسوصسا ‘ لقطة «نقاشس» ألتي وضسعها خارج
أإ’ط - - - - -ار» ،وع - - - - -ن
أسستبدأل أأ’خ Òأأكد
ب- - -أان ذلك  ⁄ي - -ك - -ن
ط- -ري- -ق- -ة ع -ق -اب -ي -ة
لÓ- - -ع - -ب - -ه ،و–دث
قائ« :Óنعرف ألعمل
ألكب Òألذي قام به
ن- -ق- -اشس خ Ó-ل فÎة
أل-ت-حضسÒأت ،هناك
’ع - - -ب Úي - - -ب - - -دأأون
أŸب - - -ارأة وآأخ- - -رون
ينهوها ،و’ يجب أأن
ننسسى بأاننا ‘ بدأية
أŸوسس- - -م أل - -ك - -روي
وه- - - -ن - - -اك م - - -ن ⁄
يسستطع إأكمال أللقاء ،أخÎت نقاشس أ’ Êأأعي
ما بإامكانه تقدÁه ،و‘ مبارأة أليوم ألكثÒ
من ألÓعب Úضسيعوأ أأمام أŸرمى و ⁄يكن
ذلك فقط نقاشس» ،كازو ÊوخÓل مدأخلته
ق- -ال أأيضس- -ا ب -أان أأ’سس -م -اء وح -ده -ا ’ تصس -ن -ع
ألفريق ،وأأنه أختار أأ’فضسل من كل أ÷وأنب
للقاء ع Úمليلة ،كما –دث عن دخول ألوأفد
أ÷ديد أŸهاجم «رو »Êإأ ¤أأرضسية أŸيدأن،
موضسحا بأانه ’ يوجد ‘ أأفضسل مسستوياته من
ألناحية ألبدنية وأأن ألقناصس Úألكبار مكلفون

للغاية.
‚م مارسسيليا أأ’سسبق أأوضسح بأانه كان ينتظر
بأان تكون أŸبارأة صسعبة للغاية أأمام منافسس
رفضس أللعب ،وأأكد بأان هناك ألكث Òمن ألفرق
ت-ل-عب ب-ه-ذه أل-ط-ري-ق-ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة،
مضس- -ي- -ف- -ا ب- -أان ك -ل
أل -ف-رق ح Úت-وأج-ه
أŸول- -ودي -ة ت -ب -حث
ع -ن ألÈوز وت -ل -عب
م - -ب - -ارأة أŸوسس - -م،
وق - - - -ال «’ أأخ- - - -ف
ع -ل -ي -ك-م أأن-ا ح-زي-ن
على نقطة ألتعادل
وع -ل -ى أل -ن -ق -ط -تÚ
أل-ل-ت Úضس-اع-تا منا،
وأآ’ن ي- - - - - - - -جب أأن
ننسسى هذأ ألتعادل
سس -ري -ع -ا ونشس-رع ‘
أل-ت-حضس Òل-ل-م-بارأة
أŸق-ب-ل-ة ضس-د نادي
بارأدو ‘ ملعب «عمر حمادي» ببولوغ،»Ú
وع- -ن م- -ا إأذأ سس- -ي- -ق -وم ب -ت -غÒأت ‘ أŸب -ارأة
أŸقبلة قال بأانه حتى ‘ حالة ما إأذأ فاز
أل- -ف -ري -ق ف -إان -ه ك -ان ق -د ي -ق -وم ب -ت -غ Òب -عضس
ألÓعب Úفما بالك باÿسسارة ‘ تأاكيد صسريح
أأنه سسيقوم بتغÒأت ‘ أŸبارأة أŸقبلة ،رÃا
بإابعاد «نقاشس» وإأشسرأك «فريوي» ألذي كان
م -ت-وأج-دأ ف-وق أŸدرج-ات ،وإأق-ح-ام «ح-رأق»
مكان «أŸؤوذن» ألذي أأدى مبارأة ‘ ألقمة مع
ألفريق ألرديف.

@ قبل تعديل النتيجة كان
هناك خطأا على «ميباراكو»
@ كل الÓعب Úضسّيعوا
أامام اŸرمى ونقاشش
ليسش ا’سستثناء

عزيز عباسس ،مدرب وداد تلمسسان لـ «الشسعب»:

مرحلة التحضس Òمهمة و–قيق بداية قوية ‘ البطولة طموحنا»
إأفتك ›ددأ نادي ودأد تلمسسان لكرة ألقدم
صسنف أأ’كابر و –ت قيادة أŸدرب أÙنك
عزيز عباسس عزيز فوز آأخر ضسد نادي إأ–اد
تلمسسان سسيدي سسعيد ألذي ينشسط ‘ قسسم
م -ا ب Úأل -رأب-ط-ات أ÷ه-ة أل-غ-رب-ي-ة ،أŸب-ارأة
ه -ذه ت -دخ -ل ‘ إأط -ار أÙط-ة أل-ت-حضسÒي-ة
ألسس -ادسس -ة ق -ب -ل أل -دخ -ول ‘ غ -م-ار ب-ط-ول-ة
ألقسسم ألوطني ألثا ÊأÎÙف موبليسس ‘
أ÷ولة أأ’و ¤وأأ’مور أ÷دية ،أأين سسيÓقي
ألودأد شسبيبة بجاية يوم ألسسبت  24أأوت2019
Ãع -لب أل -وح -دة أŸغ-ارب-ي-ة ب-ب-ج-اي-ة و ب-دون
جمهور.
وع -ن ف -وز أل -ودأد ب-ن-ت-ي-ج-ة  3.0ضس -د إأ–اد
ت-ل-مسس-ان ‘ أŸب-ارأة أل-ت-ي إأح-تضس-ن-ه-ا م-ل-عب
ألعقيد لطفي –دث مدربه عباسس عزيز ‘
تصسريح خصس به «ألشسعب» أأنه جد رأضس على
’ع -ب -ي -ه وأأع -ط -ى أل -ف -رصس -ة أأكÿ Ìمسس -ة 5
’عب Úعلى غرأر ألÓعب Úعتو وبن شسريفة
بوقاشس ميباركي أأوكÒف.
أأكد عباسس أأنه كان من أŸفروضس كذلك
إأجرأء مقابلة أإ’ياب وديا ضسد نادي جمعية
وه -رأن ل -ك -ن أ’سس -ب -اب ›ه -ول-ة ح-الت دون
ب- -ر›ة ل- -ق- -اء أل- -ع- -ودة ومشس Òإأ ¤أأن ل- -ق -اء
أل- -ذه- -اب أأق -ي -م أأ’سس -ب -وع أŸنصس -رم Ãل -عب
أ◊بيب بوعقل بوهرأن حيث إأنتهى بتفوق
أ÷م-ع-ي-ة ب-ن-ت-يجة  2.1ووأصس -ل ‘ م -ع -رضس
حديثه عباسس عزيز أأنه برمج حصسة تدريبية
أأخ -رى Ÿوأصس -ل -ة أل -ت -حضس Òأ÷ي -د ل -دخ-ول

غمار ألبطولة .
ومن جهتهم أأعرب أأنصسار ودأد تلمسسان على
إأرت -ي -اح -ه-م ل-ت-حضسÒأت أل-ودأد وي-ط-م-ح-ون
للعب ورقة ألصسعود إأ ¤حظÒة ألكبار أأ’ وهو
أل- -قسس- -م أل- -وط- -ن -ي أأ’ول ،نشس Òإأ ¤أأن إأدأرة
نادي ودأد تلمسسان قد قررت هذه ألصسائفة
إأجرأء ألÎبصس أŸغلق ألذي كان بهضسبة ’لة
سستي وكان بفندق رونيسسونسس وكلف خزينة
ألودأد نحو 350مليون سسنتيم وهي ميزأنية
قليلة مقارنة باŸوأسسم أŸاضسية ألتي كانت
تصسرف فيها أأموأل جد باهضسة و تربصسات
خ -ارج أ÷زأئ -ر ع -ل -ى غ -رأر ت -ونسس وب -ل -دأن
أأخرى.
عودة للمبارأة ألتي حضسرتها جماه ÒغفÒة
فإان أأهدأف ألفوز للودأد حملت توقيع كل
من ألÓعب Úسسبيعي وبوفليح من ضسربة
جزأء وألهدف ألثالث كان من توقيع أŸهاجم
بلوناسس.
Óشسارة إأ ¤أأن ألÓعب بلحاج إأسسحاق
بقي ل إ
أŸدأف- -ع ألسس -اب -ق ل -ودأد ت -ل -مسس -ان ق -د و ّق -ع
رسس -م -ي -ا ع -ق -د Ÿدة سس-ن-ة ق-اب Ó-ل-ل-ت-ج-دي-د
وسسيكون ضسمن تشسكيلة إأ–اد تلمسسان سسيدي
سسعيد ألتي تطمحون للصسعود للقسسم ألوطني
ألثا Êموبليسس بعدما ضسيعت ورقة ألصسعود
أŸوسسم أŸنصسرم ‘ آأخر جولة و صسعد فريق
إأ–اد “وشسنت إأ ¤ألقسسم ألثا.Ê
تلمسسان  :عمر بكاي

أأعلن
نادي
أ–اد
ألعاصسمة ،أأمسس ألسسبت،
أأنه سسيفقد جهود مهاجمه زكريا بن شساعة،
ل -فÎة غ Òم -ع -ل -وم -ة ،ب -ع -د ت -ع-رضس-ه إ’صس-اب-ة
خ- - - -طÒة ع - - -ل - - -ى مسس - - -ت - - -وى أل - - -ك - - -اح - - -ل.
قال ألنادي ‘ بيان له ،ع Èصسفحته ألرسسمية
على موقع ألتوأصسل «فيسس بوك»  ،إأن زكريا
ب -ن شس -اع -ة أأصس-يب ب-ال-ت-وأء ‘ أل-ك-اح-ل ،أأث-ن-اء
مبارأة فريقه أأمام وفاق سسطيف ،وألتي أنتهت
بفوز أ’–اد بنتيجة .1-2
أأكدت نتائج ألفحوصسات أ’أولية ألتي أأجرأها
ألÓعب بعد نهاية أŸوأجهة ،ضسرورة أÿلود
إأ ¤ألرأحة ‘ ،أنتظار ما سستسسفر عنه نتائج
ألفحصس ألدقيق.من جهة أخرى ،أأثنى دزيري
بÓل ،مدرب أ–اد ألعاصسمة ،على أأدأء ’عبيه
‘ مبارأة أفتتاح ألدوري أ÷زأئري ،بعد ألفوز
ألثم Úألذي حققه على حسساب ضسيفه وفاق
سسطيفÃ ،لعب عمر حمادي  .حيثحقق أأبناء
«سسوسسطارة» فوزأ مثÒأ على حسساب «ألنسسر
ألسسطايفي» ،بهدف Úمقابل هدف وأحد‘ ،
ألدقئق أأ’خÒة من زمن أŸبارأة ،لينتزع 3

ن-ق-اط ث-م-ي-ن-ة ‘ مسس-ت-ه-ل ح-م-ل-ت-ه للدفاع عن
ل -ق -ب -ه .ق -ال دزي-ري ع-قب أن-ت-ه-اء أŸوأج-ه-ة:
«أل -ف -وز ع -ل -ى وف -اق سس-ط-ي-ف ‘ أأول ل-ق-اءأت
أل-ب-ط-ول-ة Áث-ل ب-دأي-ة م-ث-ال-ي-ة سس-ت-منح ألفريق
دفعة معنوية كبÒة ،خصسوصسا أأن ألنادي عانى
ألكث ‘ Òأأ’يام أŸاضسية».
أأضس -اف م -درب أ’–اد‚« :ح -ن -ا ‘ –ق -ي-ق
بدأية مثالية سستكون ألدأفع أإ’يجابي للفريق
‘ رحلة ألدفاع عن لقبه ،علينا أأن نوأصسل
أل -ع -م -ل ب -ج -دي -ة ل -ب -ل -وغ أ÷اه -زي-ة أل-قصس-وى
وم - - - -وأصس - - - -ل - - - -ة حصس - - - -د أل - - - -ن- - - -ت- - - -ائ- - - -ج».
أأوضسح« :فريقنا عرف كيف يقلب ألطاولة ‘
ألوقت ألقاتل ويظفر بالنقاط ألثÓث ،لقد كنا
أل- -ط- -رف أأ’فضس- -ل ط- -ي- -ل -ة دق -ائ -ق أŸب -ارأة،
وأ◊م -د ل -ل-ه ن-ل-ن-ا م-ا نسس-ت-ح-ق-ه ‘ أل-ن-ه-اي-ة».
أختتم بÓل تصسريحاته« :علينا أسستغÓل ألفوز
بشسكل معنوي ،لتجاوز ألظروف ألصسعبة ألتي
يعيشسها ألفريق ،وألتي أأثرت على –ضسÒأتنا
بشس-ك-ل ك-ب ،Òف-ت-ح-ق-ي-ق أل-ن-ت-ائج أإ’يجابية من
شسأانه أأن يجعلنا نتجاوز كل تلك أŸشساكل.

قادما من برشسلونة على سسبيل الإعارة

بايرن ميونيخ ُيعلن تعاقده مع كوتينهو

أأع- -ل- -ن ن- -ادي ب -اي -رن م -ي -ون -خ
ت -وصس-ل-ه ’ت-ف-اق م-ع ب-رشس-ل-ون-ة
بشس -أان ضس -م ألÈأزي -ل-ي ف-ي-ل-يب
ك -وت -ي-ن-ي-و’ ،عب أل-ب-ل-وغ-رأن-ا،
خÓ- -ل أÒŸك- -ات- -و ألصس- -ي- -ف -ي
أ◊ا‹ .أأوضس- - - - -ح أل - - - -ن - - - -ادي
ألبافاري ‘ بيان ع Èموقعه
أإ’لكÎو ،Êأأمسس ألسسبت ،أأن
ك -وت -ي -ن-ي-و سس-يصس-ل إأ ¤م-دي-ن-ة
م-ي-ون-خ ،خÓ-ل أأ’ي-ام أل-ق-ل-ي-لة
أŸقبلة ،للخضسوع للفحوصسات
ألطبية وإأنهاء كافة ألتفاصسيل
أÿاصس- - - - -ة ب - - - -ال - - - -ع - - - -ق - - - -د.
 ⁄ي -ت-وأج-د أل-دو‹ ألÈأزي-ل-ي
‘ قائمة ألبارسسا خÓل مبارأة فريقه ،أأول
أأمسس ،ضسد أأتلتيك بلباو ‘ أفتتاح ألدوري
أإ’سسبا Êألتي خسسرها برشسلونة (.)0-1
نشسر موقع ألبايرن تصسريحات حسسن صسالح
ح-م-ي-دي-تشس ،أŸدي-ر أل-ري-اضس-ي ل-لنادي ،ألذي
قالÁ« :كنني أأن أأؤوكد توأجدي رفقة كارل

هاينز رومينيغه ،ألرئيسس
أل -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -ن-ادي‘ ،
ب-رشس-ل-ون-ة ه-ذأ أأ’سس-ب-وع،
ل- -ل- -ت- -وصس- -ل ’ت- -ف- -اق م -ع
ألÓعب ووكيله» .أأردف:
«ع - - -ق - - -دن - - -ا ﬁادث- - -ات
إأي- -ج- -اب- -ي -ة م -ع مسس -ؤوو‹
برشسلونة أأيضًسا ،ألذين نّود
أأن نشس- - -ك- - -ره- - -م ع- - -ل- - -ى
موقفهم».
أأك- - -د ح- - -م - -ي - -دي - -تشس أأن
ألصس -ف -ق -ة ب-اتت وشس-ي-ك-ة،
لكنها تتوقف على خضسوع
ألÓ- -عب ل- -ل- -ف- -ح -وصس -ات
أل-ط-ب-ي-ة وم-ن ث-م أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ع-قود أنتقاله
للنادي ألبافاري ،مضسيًفا« :نحن سسعدأء بالفوز
ب -ه -ذأ أل Ó-عب» .كشس -ف م -دي -ر أل -ب -اي -رن ع-ن
تفاصسيل أنتقال كوتينيو للنادي ،حيث قال:
«سسينضسم ألÓعب إألينا معاًرأ Ÿدة موسسم ،مع
وجود بند خيار ألشسرأء.

بسسبب تÓعبه بنتائج اŸباريات

«الفيفا» توقف مدرب نيجÒيا السسابق مدى ا◊ياة
أأوقف أ’–اد ألدو‹ لكرة ألقدم «فيفا» ،أأمسس ،مدرب منتخب نيجÒيا و’عب نانت ألسسابق
سسامسسون سسياسسيا مدى أ◊ياة على خلفية قضسايا فسساد وأأدأنت ÷نة أأ’خÓقيات ‘ أ’–اد
ألدو‹ سسياسسيا بـ «قبول أ’أموأل ‘ قضسايا تتعلق بالتÓعب باŸباريات».
قال «فيفا» أأنه فتح –قيقا بحق سسياسسيا ‘ فيفري  ‘ 2019أأعقاب –قيقات على نطاق أأوسسع
بشسأان ألتÓعب بنتائج مباريات نظمها ويلسسون رأج بÒومال ،فيما يتعلق باŸرأهنات ألرياضسية.
أأوقف ألسسنغافوري أأ’صسل بÒومال قبل أأن يتم أعتقاله ’حقا عام  ‘ 2011فنلندأ بسسبب
أضسطÓعه بدور ‘ قضسايا تÓعب بنتائج ألعديد من أŸباريات أŸتعلقة باŸرأهنات ألرياضسية،
وقد تعاون مع أÙقق Úلكشسف مÓبسسات هذه ألقضسية.
لعب سسياسسيا مع فريق نانت ألفرنسسي ب Úعامي  1993و 1995وتوج معه بط Óللدوري أÙلي
عام  ،1995كما أشسرف على تدريب منتخب نيجÒيا ب Úعامي  2010و ،2011وأأحرز مع أŸنتخب
أأ’وŸبي أŸيدألية ألفضسية ‘ أأوŸبياد بك 2008 ÚوألÈونزية ‘ أألعاب ريو عام .2016

إاعـــداد  :ج.أامينــــة

Òãe È`N

فالك
ا◊مل
سسئل حكيمŸ :اذا
ي أان التمسض
يجب عل ّ
العذر للناسض؟ فرد قائ ً
:Ó
’يام
’نك ‘ يوم من ا أ
أ
سستحتاج أانت أايضسًا أان
يلتمسسوا لك العذر ،فبادر
بالصسواب.
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القردة كريسستال من
مشساه Òالسسينما

الثور
الرضسا والتفاؤول ’
يأاتيان من العدم ،بل
ناك قيمة إاÁانيّة عميقة
ي التوّكل على الله
ه َ
والثقة به ،ازرعها
بداخلك وسستجني ثمارها
بيق.Ú
ا÷وزاء
يجب أان تسستوعب
أان ليسض كل شسخصض
Áتلك نفسض تفكÒك
وليسض كل شسخصض Áتلك
نفسض مشساعرك!

ليسض من الضسروري أان
يكون ‚م السسينما بشسر
دائماً ،فرÃا يكون حيوان
مثل القردة (كريسستال)
فهي قردة مدربة جيدًا
على التمثيل
وا’سستعراضض ولها الكثÒ
من اŸعجب ،Úوشساركت ‘
’فÓم مثلك:
العديد من ا أ

إاياك
من هذه األشسياء

لل

ع
Èة

إاياك ثم إاياك أان تعرضض مشساريع
‚احك اŸسستقبلية على شسخصض تعلم
أانه ليسض من مصسلحته أان
 Night at the Museumتنجح إانه سسيطفئ شسمعتك وهي ‘ طور
 The Hangoverالنور .انه يريدك فاشس Óمغمورا Ÿصسلحة
’نه
 Zookeeperعنده أاو رÃا ◊قد وغÒة منك أاو رÃا أ
صسuدر للطاقة السسلبية بامتياز أاو رÃا
و اŸعروف عن هذة النجمة
ُم َ
هو فاشسل ف Óيحب الناجح Úكي
السسينمائية اŸبدعة أانها
يÈر لنفسسه فشسله وأان العيب ‘
تبلغ ثروة تضساهي أاشسهر
الدنيا وا◊ظ وليسض فيه هو
‚وم هوليود..و يقال بأانها
يجعل الظروف شسماعة
’وسسكار
مرشسحة لنيل ا أ
لفشسله ويرتاح للكسسل
..وهي على وشسك إاقامة
وضسعف الهمة  ،لذا ’
حفل زفاف حسسب آاخر أاخبار
تتوقع منه أان يشسجعك
اŸشساه..Òولكم أان تتخيلوا
بكلمة تسسبح اÿالق
معنا فسستان زفافها أاما عن
،عليك صسديقي كي
شسريك حياتها فحتما لن تد‹
تنجح أان “تلك
’نه دائما
كريسستال عنه أ
’صسرار ثم
الطموح وا إ
اŸشساه ’ Òيعلنون عن إاسسم
جراءة التنفيذ والثقة
وسسن و جنسسية رفيق العمر.
التامة ‘ النفسض فÓ
تهزك ريح و’ تسسمع
لكÓم اÙبط ، Úفقط
اسستعن بالله واعمل ‘
صسمت ثم حارب
لتحقق

أانه
من الطبيعي ان
تصساب بحالة تسسمى

dimorphous
 expressionعند

رؤوية كائن ظريف
’طفال او بعضض
ولطيف للغاية كا أ
الكائنات ا÷ذابة‡ .ا يحفر هرمون
العنف لديك وتزيد رغبتك بضسرب
او عضّض ذلك الكائن اللطيف
 ..إاذًا ’ تسستغرب عندما
يتصسرف معك أاحد
بهمجية او وحشسية
اذا كنت شسديد
ا÷مال
والظرافة؟!

ابتسسم

الششاعر ولقاصص عرفات أابوسشا⁄

حل العدد
السسابق
الغزال

‘

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
ي
ـ
ا بـ ـ لـ
ـ
دي

حك ـ ـم و أامثـ ـال

^ الَقـسسـوة َلـيـسست دائـماً
عـنوان للـقـلوب
الـقاسسية… َفـبعضض القـلوب
الـطيـبة تـقسسو ’أنها
مـجـروحة
^ عيوب ا÷سسم قد يسسÎها
م Îقماشض ..وعيوب

وأام
ب Óقوت يعيشض و’ Áوت
له وجه وليسض له لسسان
فيخÈنا ويلزمه
السسكوت

نفسسيًا  :اÿذ’ن اŸفاجئ والغ Òمتوقع يجعل:
الشسخصسيه العقÓنيه أاك Ìحذرًا  ..والشسخصسية
العاطفيه أاك Ìأانعزا’ً  ..والشسخصسية ا◊ادة أاشسد

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ
’قصسى الشسريف
ما أاجمل ا أ
ما أاطهر أارضض فلسسطÚ
قلبى ينبضض با’⁄
قلب ‡لوء با÷هاد
حّبي أابدًا لن Áوت
مهما طال غدر
اليهود
فلسسطÚ
أارضسي
وعرضسي
ودمي لها
أارخصض ما
يكون
كل يوم بحلم
بسسيف
ُيطّهر أارضض
الّرسسل
كل يوم بحلم يا
أاقصسى
بدمي يوقف سسيل
دموعك
مهما طال غدر اليهود

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

^ ومولود بدون أاب

جزائر يا بÓدي يا
جوهرة البلدان
حبك سساكن ‘ كبدي
ما يغÒه حتى انسسان
تاريخك صسنعه ابطال

بالكفاح و االنضسال
و مازال كاين رجال ‘
كل شسّدة تظهر و تبان
يا جزائر يا جزائر
يا بÓدي

السسرطان
سسعادة ليسست ‘
ا÷مال و’ ‘
الغنى و’ ‘ القوة و’ ‘
الصسحة ...السسعادة ‘
ا’سستخدام العاقل لكل
’شسياء.
هذه ا أ
’سسد
ا أ
من اليق Úأان
تعلم ...أان الله أالطف
من أان يرى خاطر عبده
مكسسورًا و’ يجÈه ...ارِم
همومك وراء ظهرك...
وتفاءل و’ تيأاسض .فالله
قادر على كل شسيء
العذراء
إاذا  ⁄تذهب ‘ أاثر
ما تريده فلن “لكه
أابدا ،وإاذا  ⁄تخ ُ
ط خطوة
Óمام ،فأانت دائما سستقف ‘
ل أ
ذات اŸكان.
اŸيزان
قد يظنّ بعضسنا أان
التسسامح ضسعف ،وأان
الصسمت هزÁة ،لكنهم ’
يعرفون أان التسسامح يحتاج قوة
أاك Èمن ا’نتقام ،وأان الصسمت
أاقوى من أاي كÓم.

العقرب
مهما كنت قلقا من أامر،
فأاجمل ما تفعله أان تفوضسه
إا ¤الله فهو أاقدر منك عليه
وأارحم بك من نفسسك على نفسسك
القوسض
’نسسان ‘ كبد»
« لقد خلقنا ا إ
أاحيانًا يجب أان تعا Êلكي تسستمر
‘ التقدم– ’ ،زن ح Úتضسيق ‘
هذه ا◊ياة إانها ›رد دار عبور ،حياتك
 ⁄تأات بعد.

ا÷دي
ثÓث وصسفهم الله با÷مال :صس Èجميل،
هجر جميل ،صسفح جميل فاصس ÈبÓ
شسكوى ،واهجر ب Óأاذى ،واصسفح ب Óعتاب.

الدلو
النجاح يكمن ‘ كل ◊ظة تعيشسها ...إانه ا◊ياة
ذاتها ،إانه التوقف عند ◊ظات ا÷مال والفرح والسسÓم...
النجاح هو ليسض مكانا تصسل إاليه ،بل هوالطريق بذاته

^ ‘ عام  ١٩٨6ذهب رجل بريطا ‘ Êرحلة إا ¤الهند
ووجد فيل ينزف دم بغزارة بعد أان أاصسابه سسهم صسياد ،
فضسمد جرحه و أاصسبح يهتم به إا ¤أان اسستعاد الفيل
عافيته وبعدها عاد الرجل إا ¤موطنه .
وبعد مضسي  ٩سسنوات حضسرت فرقة سسÒك
ا◊وت
للفيلة إا ¤بريطانيا فذهب الرجل
Óنسسان إا’ وقد منحهُ الله القدرة على –ّمله،
’ شسيء يحدث ل إ
◊ضسور العرضض و أاثناء تقدË
ُ ’« :¤يكّلف الله نفسسا إا’ ُوسْسَعها».
مفهوم عميق لقوله تعا ّ
الفرقة لعروضسها وكانت
إاحدى الفقرات
عن

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  1٨أاوت  :1959أاعلنت هيئة ا’أركان
ال -ف-رنسص-ي-ة ع-ن م-ق-ت-ل أال-ف وخ-مسص-ة
عشص-ر ج-زائ-ري ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة ال-عسصكرية
«اŸنظار» « »Jumelleالتي اسصتهدفت عدة
مناطق ‘ ا÷زائر.
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‘ عمليت Úمنفصصلت◊ Úراسس السصواحل

ضضبط  29مهاجرا غ Òشضرعي بع ÚالÎك وهران
“ك -نت وح -دات اÛم -وع -ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة
◊راسس السسواحل بوهران امسس السسبت من
ضسبط  29مرشسحا للهجرة غ Òالشسرعية عن
ط - -ري - -ق اإلب - -ح- -ار السس- -ري ‘ ع- -م- -ل- -ي- -تÚ
م-ن-فصس-ل-ت ،Úحسس-ب-م-ا ع-ل-م ل-دى ه-ذه الهيئة
األم -ن -ي -ة وق-د ” ضس-ب-ط ه-ؤولء األشس-خ-اصس
على مسستوى منطقت Úبحريت Úشسمال غرب
رأاسس فالكون (ع ÚالÎك) وكذا شسمال ميناء
وهران ،وفق ما ذكره نفسس اŸصسدر.
وتشسمل العملية األو› ¤موعة من 12
م-رشس-ح-ا ل-ل-ه-ج-رة غ Òالشس-رع-ي-ة ج-م-ي-ع-ه-م
جزائري Úمن بينهم معاق حركيا والذين
ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïق-ارب م-ط-اط-ي Ãح-رك،

حيث ” ضسبطهم على بعد  11ميل شسمال-
غرب شساطئ رأاسس فالكون.
وبالنسسبة للعملية الثانية ،فإان األمر يتعلق
Ãج -م -وع-ة م-ن  17م-رشس-ح-ا ل-ل-ه-جرة غÒ
الشسرعية مشسكلة من جزائري Úاثن Úو15
من جنسسية مغربية كانوا على م Ïقارب من
البوليسستار ،حيث ” ضسبطهم على بعد 4
أاميال بحرية شسمال ميناء وهران من قبل
حراسس السسواحل الذين كانوا بصسدد القيام
ب -دوري -ة.وق -د ” تسس-ل-ي-م ه-ؤولء اŸرشس-حÚ
للهجرة السسرية إا ¤مصسالح الدرك الوطني
ب -ع -د ال -ق -ي-ام ب-اإلج-راءات الÓ-زم-ة ‘ ه-ذا
أالشسأان وفق ما أاضسافه ذات اŸصسدر.

عقب اصصطدام قطار بسصيارة سصياحية

وفاة شضخصضان وإاصضابة آاخرين بتلمسضان

‘ اإطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشس الوطني
الشسعبي ،أاول أامسس ا÷معة بكل من جانت/ن.ع 4.وبرج باجي ﬂتار
وع Úق -زام/ن.ع )28 ( ،6.م -ن -ق -ب -ا ع -ن ال -ذهب وضس -ب-طت ثÓ-ث ()03
مركبات رباعية الدفع ودراجت )02( Úناريت Úوثمانية ( )08مفجرات
و( )14مÎا من الفتيل الصساعق و( )31مولدا كهربائيا و( )32مطرقة
ضسغط ‘ ،ح Úأاوقفت مفرزة أاخرى ببسسكرة/ن.ع ،4.مهربا ضُسبط
بحوزته ( )1750وحدة من مادة التبغ.

...توقيف  3اشضخاصش بحوزتهم  4بنادق صضيد
و 13مهاجرا غ Òشضرعيا
من جهة أاخرى ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني بأام البواقي ،ثÓثة
( )03أاشسخاصس بحوزتهم أاربع ( )04بنادق صسيد و( )2720طلقة نارية
وأاغراضس أاخرى ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )13مهاجرا غ Òشسرعي من
جنسسيات ﬂتلفة بكل من تلمسسان وتيارت.

من  31أاوت إا 03 ¤سصبتم2019È

بشضار –تضضن اŸهرجان الثقا‘ الوطنيŸ 12وسضيقى الديوان
تسص -ت -ع -د ع -اصص -م-ة السص-اورة بشص-ار
’حتضصان الدورة الثانية عشصر من
اŸه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي Ÿوسص-يقى
الديوان التي سصتقام فعالياتها هذا
ال -ع -ام م-ن  31أاوت إا 03 ¤سصبتمÈ
Ã 2019شصاركة  12فرقة موسصيقية
‘ اŸسصابقة الرسصمية للمهرجان

بشسار :جمال دحمان

‘ ه - - -ذا الصس- - -دد،صس- - -رح لـ«الشس- - -عب»
«ﬁافظ اŸهرجان بأان امكانيات وفرت
إلع -داد ب -رن -ام-ج غ-ن-ي ي-ك-ون ‘ مسس-ت-وى
ا◊دث وذلك Ãسساعدة مادية من وزارة
ال-ث-ق-اف-ة قدرة ب ـ 500م-ل-ي-ون سس-نتيم ،كما
وضس- -عت –ت تصس- -رف- -ه- -م ك- -ل ال -وسس -ائ -ل
ال-ل-وجسس-ت-ي-ك-ي-ة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا السس-م-اح
بالسس Òا◊سسن لهذه الطبعة الـ ،12برمج
اŸنظمون لهذه التظاهرة الفنية أاك Ìمن
 12عرضسا فنيا خاصس بفن الديوان وأانواع
موسسيقية جزائرية أاخرى تتوسسطها اربع
سسهرات فنية تنشسطها فرقة الفنان لطفي
«رأاي -ن -ا رأاي» ،ف -رق -ة ن -ورة ق -ن -اوة ،ف -رق-ة
تفÒاك ،فرقة الشسراع.
وت-ف-ت-ت-ح ف-رق-ة ف-ارسس ال-دي-وان وه-ران

النشساطات الفنية لهذه التظاهرة إلظهار
التعاب Òالفنية ‘ أالبÓد وفرقة» دندون
النسسوية ألله خÒة من غرداية ،اما ‘
األمسسية األو ¤تعرضس أايقونة موسسيقى
ال -دي -وان ا÷زائ -ري ،اŸع -ل-م › Èال-ذي
“ك -ن م -ن خ Ó-ل صس-وت-ه ال-ف-ري-د وع-زف-ه
اŸتميز على القمÈي ‘ فرضس نفسسه ‘
هذا النوع من موسسيقى الديوان وطبوع
موسسيقية أاخرى.
وذلك من خÓل أالبومه الغنائي «ÿيول
سس- -ارت- -ي- -ا» ال -ذي اسس -ت -ل -ه -م -ه م -ن الÎاث
اŸوسسيقي Ÿنطقتي توات والسساورة ،كما
–يي فرقة «سسيدي بÓل» من معسسكر
ب-ق-ي-ادة اŸع-ل-م ب-ل-ع-رب-ي بÓ-ل أاح-د شسيوخ
اŸوروث اŸوسسيقي للديوان بغرب البÓد
حف Óموسسيقيا ضسمن فعاليات اŸهرجان،
ح -يث سس -ت -ق -دم ل -وح -ات ف -ن -ي-ة ت-ت-خ-ل-ل-ه-ا
رقصسات وكوريغرافيا متناغمة مع ﬂتلف
اŸراح- -ل الح- -ت- -ف -ال -ي -ة Ÿوسس -ي -ق -ى ف -ن
الديوان.
وسسيكتشسف جمهور ملعب «18فيفري»
ألول مرة ‘ اŸهرجان فرقة من تيميمون
التي تأاسسسست حديثا ‘ موسسيقى واŸزج

’لعاب القوى
بطولة إافريقيا أ

ا÷زائر –تضضن الطبعة  2020لصضنف األكابر
–تضسن العاصسمة ا÷زائر ،الطبعة ـ22
من بطولة إافريقيا أللعاب القوى (أاكابر)
‘ ال- - -فÎة اŸم- - -ت - -دة م - -ن  24إا28 ¤
يونيو،2020حسس -ب-م-ا أاع-ل-ن-ه امسس السس-بت،
رئ-يسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ألل-ع-اب
ال-ق-وى،ال-ك-امÒو Êك-ال-ك-ابا مالبوم وكانت
م -ق -ررا أان Œري ه -ذه ال -ب -ط-ول-ة أاسس-اسس-ا

Ãدي - - -ن - - -ة وه- - -ران ( 419ك- -ل- -م غ -رب
ال-ع-اصس-م-ة)،ق-ب-ل أان ت-ت-ح-ول إا ¤ال-عاصسمة
ا÷زائرية ،حسسب تغريدة رئيسس الهيئة
ال- -ق- -اري- -ة ألل- -ع- -اب ال- -ق -وى ع Èحسس -اب -ه
الرسسمي ‘ تويÎوجرت النسسخة السسابقة
م-ن ب-ط-ول-ة إاف-ري-ق-ي-ة ألل-ع-اب ال-ق-وى سسنة
Ã 2018دينة أاسسابا (نيجÒيا).

ب Úالديوان وأالوان موسسيقية أاخرى كما
سسيتم تكر Ëعائلة الفنان اŸعلم بهاز،
Óشس- -ارة ،ي- -ه -دف اŸه -رج -ان ال -ث -ق -ا‘
ل - -إ
ال-وط-ن-ي Ÿوسس-ي-ق-ى ال-دي-وان ا ¤تشس-ج-ي-ع
إاب -داع -ات الشس -ب-اب وإاع-داد اÿل-ف ال-ذي
سس-ي-ت-ك-ف-ل Ãواصس-ل-ة ا÷ه-ود ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة
وتخليد فن موسسيقى الديوان.

اه -ت -زت سص -ك -ان ك -ل م-ن
و’ي -ت-ي ت-ل-مسص-ان وسص-ي-دي
ب -ل-ع-ب-اسس ع-ل-ى وق-ع ح-ادث
م - - - - -رور خ - - - - -ط Òع- - - - -قب
اصصطدام عنيف ب Úقطار
ل- -ن- -ق- -ل اŸسص- -اف- -ري -ن ،ك -ان
ق- -ادم- -ا م -ن و’ي -ة وه -ران
م - -ت- -ج- -ه- -ا ن- -ح- -وت- -ل- -مسص- -ان
وم-غ-ن-ي-ة بسص-ي-ارة سص-ياحية
م-ن ن-وع «داسص-ي-ا سص-ت-اب-واي»
سص - - -وداء ال - - -ل - - -ون– ،م - - -ل
ترقيم تلمسصان .

حول حيثيات ا◊ادث األليم
وتشس Òمصسادر «الشسعب» من
ع ÚاŸك- - - -ان أان م- - - -ك - - -ان
ا◊ادث وق -ع Ãم -ر السس -ك-ة
ا◊دي- - - -دي- - - -ة اŸسس- - - -م - - -ى
شس - -ي - -ط - -وان وإاب - -ن ب- -اديسس
ال - -واق - -ع ب - -ولي - -ة سس - -ي- -دي
بلعباسس

...وفاة شضاب
عشضريني بطعنة
تلمتس-س-ا- -ن/-وع‘ Úب- -“-و- -شسعنÚت :ا بكŸاكي- -ع- -مارن خنجر بع“ Úوشضنت

شس -خصس -ان م -ن أاف -راد ع-ائ-ل-ة
ب-رح-اي-ل ال-ت-ي ت-ق-ط-ن ببلدية
ع Úتالوث بتلمسسان ويتعلق
األم-ر ب-ال-وال-د وإاب-ن-ت-ه ،ف-ي-م-ا
يتواجد شسخصس Úآاخرين من
نفسس العائلة ‘ وضسعية جد
حرجة ،حيث ” نقلهم إا¤
مسس -تشس -ف -ى سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
على جناح السسرعة من طرف
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ومصس -ال-ح
األم -ن ال -ت -ي ط -وقت اŸك -ان
وق-امت ب-ف-ت-ح –ق-ي-ق م-عمق

‘ السس -اع -ات األخÒة
ولي- - - - - -ة ع“ Úوشس - - - - -نت
وبالضسبط بشساطئ بوزجار
ببلدية العامرية على وقع
جرÁة نكراء راح ضسحيتها
الشس- -اب»ع .ل.ت « ال- -ب -ال -غ
من العمر  25سسنة

وحسسب مصسادر «الشسعب»
م- -ن ع ÚاŸك- -ان ،أاك- -دت أان
ال-ك-ارث-ة وق-عت ل-ي-ل-ة ا÷م-عة
قبل منتصسف الليل بسساعة من
ال -زم -ن،ع -ل -ى مسس-ت-وى ق-ري-ة

كاريكات /ÒعنÎ

ال- -ه- -واورة ب- -ب- -وزج -ار ،ح -يث
ت -ع -رضس الضس -ح -ي-ة ل-ط-ع-ن-ات
غ-ائ-رة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-رق-ب-ة
أاسستعمل فيها اÛرم سسÓحا
أاب -يضس -ا م -ن ا◊ج -م ال -ك -ب،Ò
وهي اداة خنجر ‡ا أادى اإ¤
ن -زي-ف ق-وي ،ج-ع-ل الضس-ح-ي-ة
يفقد الكثÒمن الدماء وسسط
ذهول أاصسدقاءه وكذا بعضس
ا÷Òان واŸصسطاف. Ú
Óشس-ارة ا÷ا Êي-ب-ل-غ م-ن
ل -إ
ال-ع-مر  27سس-ن-ة وك-ان رف-ق-ة
›موعة من أاصسدقاءه ،ووقع
خÓف ب Úا÷ا Êوالضسحية،
ما ادى ا ¤فرار ا÷ا Êلكن
ع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك ال -وط -ن -ي
ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-ام-ري-ة ‚حت ‘
غضس -ون سس -اع-ة م-ن ت-وق-ي-ف-ه،
وال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق م- -ع- -ه رف- -ق- -ة
أاصسدقاءه الذين كانوا برفقته
◊ظات الواقعة ،هذا وسسيتم
‘ السساعات القادمة تقدË
اŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه-م أام-ام وك-ي-ل
ا÷م- -ه- -وري- -ة ل- -دى ﬁك -م -ة
ال -ع -ام -ري-ة ب-ت-م-وشس-نت ف-ي-م-ا
ت -ب-ق-ي ال-ت-ح-ري-ات ج-اري-ه ‘
مÓبسسات ا÷رÁة الشسنعاء

