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حديقة التجارب ا◊امة
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اإلثنين  ١٩أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٨ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

بلخ Òيتفقد مششاريع
التكوين اŸهني بقسشنطينة
يقوم وزير التكوين اŸهني
دادة م- -وسش- -ى ب -ل -خ Òغ -دا 20
أاوت ا÷اري ب - -زي - -ارة ع- -م- -ل
وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة قسش-نطينة
ال-ي-وم ،ح-يث ي-ع-اي-ن مشش-اريع
قطاعية ويقف عند Œسشيد
م - -نشش - -ات ي - -ع- -ول ع- -ل- -ي- -ه- -ا ‘
الدخول اŸهني.

إاحياء الذكرى اŸزدوجة
لليوم الوطني للمجاهد
–ت رعاية رئيسض الدولة
عبد القادر بن صشالح  ،تنظم
وزارة اÛاه - - -دي - - -ن  ،ن- - -دوة
ت-اري-خ-ي-ة Ãن-اسش-ب-ة ال-ذك-رى
اŸزدوج- -ة ل- -ل- -ي- -وم ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-ج-اه-د  20أاوت -1955
– ، 1956ت شش -ع -ار» اÛاه-د
›د وشش- - -م - -وخ» ،وذلك ي - -وم
الثلثاء  20أاوت ا÷اري على
السش - - -اع - - -ة  09.30صشباحا
باŸتحف الوطني للمجاهد.

معارضض وندوات
‘ ذكرى  20أاوت
سش- -ط- -ر ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي
لع-لم ب-رن-ا›ا
ل -ل -ث-ق-اف-ة وا إ
اث- -ري- -ا اح- -ت- -ف- -ال ب -ال -ذك -رى
اŸزدوج-ة  20اوت  ،ي-تضش-م-ن
ع-روضش-ا ل-لط-ف-ال وم-ع-ارضض
ل - -ل - -ك - -تب وا÷رائ - -د وصش - -ور
ل -ل -م-ج-اه-دي-ن .ك-م-ا ي-تضش-م-ن
ع- - -روضش- - -ا لف- - -لم ث- - -وري - -ة
وح - -ف - -لت ف - -ن- -ي- -ة ب- -ق- -اع- -ة
السش - -ي - -ن - -م- -ا سش- -يÒا م- -ايسشÎا
Ãيسش- -و ،ÊاŸرك- -ب -ي ال -ث -ق -ا‘
ع -ب -د ال -وه -اب سش -ل -ي -م شش -ن -وة
ب - -ت - -ي- -ب- -ازة ومسش- -رح ال- -ه- -واء
ال -ط -ل -ق «ال -ك-ازي-ف» بسش-ي-دي
فرج .

اŸسشتقبل تنظم
ندوة تاريخية
حول  20أاوت

02

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

ت - -ق - -وم وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اط-مة
ال- - - -زه - - -راء زرواط - - -ي غ - - -دا
الثلثاء بزيارة عمل وتفقد
ا ¤وه - -ران ،ح - -يث ت - -ع- -اي- -ن
م-نشش-ات ال-ق-ط-اع والتحسشيسض
ب - -ج - -دوى ح - -م - -اي- -ة اÙي- -ط
والثقافة البيئية.

18026

ششرطة الششواطئ والدراجات الهوائية ألمن وسشÓمة اŸصشطافÚ
Ãن-اسش-ب-ة م-وسش-م الصش-طياف و‘
إاط -ار نشش -اط -ات اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة
لمن الوطني اŸندرجة ‘ سشياق
ل أ
لزرق ل  ،2019بر›ت
اıطط ا أ
لم-ن  ،خ-رج-ة م-ي-دان-ي-ة
مصش -ال -ح ا أ
ع -ل -ى مسش-ت-وى م-ن-ت-زه ‘‘الصش-اب-لت»
لداري -ة ◊سش Úداي
ب -اŸق -اط -ع -ة ا إ
وشش-اط-ئ «ا÷م-ي-ل-ة» ب-ع Úالبنيان،
لب-راز
أامسض السش-بت 17أاوت ،2019إ
دور ف- -رق ال- -دراج- -ات ال- -ه- -وائ- -ي- -ة
لماكن العمومية
للمنا الوطني با أ
و ك- -ذا ف- -رق الشش- -رط- -ة ال- -ع- -ام- -ل- -ة
ب- -الشش -واط -ئ .م -ن خ -لل اÿرج -ة
لمن،
اŸي-دان-ي-ة ،أاظ-ه-رت مصش-ال-ح ا أ
لج -راءات
ف- -ع- -ال- -ي- -ة ال -ت -داب Òوا إ
اŸسش- -خ- -رة لضش- -م- -ان أام- -ن وسش- -لم -ة
اŸصش -ط -اف Úخ -اصش -ة ب -الشش -واط-ئ و
لماكن العامة.
ا أ
لششخاصض واŸمتلكات والسشهر على
هذه الفرق اıتصشة ،أاوكلت لها مهمة ا◊فاظ على أامن ا أ
لماكن التى تعرف حركية
توف Òششروط الراحة ،لسشيما خلل العطل واŸناسشبات على مسشتوى ا أ
وإاقبال كبÒا للمواطن Úكالفضشاءات العامة  ،ا◊دائق  ،اŸنتزهات والششواطئ.
لم-ن و السش-ك-ي-ن-ة ل-دى اŸواط-ن على
م-ه-م-ة اŸب-اد رة ه-ي ال-ق-ي-ام ب-دوري-ات ،ل-ت-ع-زي-ز الشش-ع-ور ب-ا أ
لماكن ،خصشوصشا الوجهات البحرية ‘ موسشم صشيف يريده ا÷ميع بل حوادث.
مسشتوى هذه ا أ
لخضشر
لمن الوطني –ت تصشرف اŸواطن Úالرقم ا أ
ومن أاجل ذلك  ،تضشع اŸديرية العامة ل أ
 1548وخط النجدة  17لتلقي البلغات  24سشا 24/سشا.

يوم إاعÓمي حول منطقة التبادل
ا◊ر اإلفريقية

معرضض الفنان التششكيلي
«ﬁمد باكلي» بدار عبد اللطيف

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

لدارة والمالية
ا إ

ﬂيم صشيفي ألطفال فلسشطÚ

ت -ن -ظ -م ال -كشش -اف-ة ا÷زائ-ري-ة اıي-م الصش-ي-ف-ي
لح- - -د  18أاوت
لط - - -ف - - -ال ف - - -لسش- - -ط ،Úي- - -وم ا أ
أ
ينظم ال–اد ال
ال -ي -وم الث-ن Úعام للتجار وا◊رفي Úا÷زائري ،Úا÷اري.اıي -م ال -ذي ي -ن-ظ-م –ت إاشش-راف وزارة
19
أاوت ا÷اري ،ي-وم-ا إاع-لم-ي-ا ح-ول ال -تضش -ام -ن ال -وط -ن -ي ب -ال -ت -ع -اون م -ع سش-ف-ارة دول-ة
«م -ن -ط -
ل
اŸه  -ق -ة ال-ت-ب-اد ا◊ر ا إ
لف-ري-ق-ي-ة ودور ال-ن-ق-اب-ات ف- -لسش- -ط Úشش -ع -اره »:ا÷زائ -ر وف -لسش -ط ..Úشش -عب
ن - -ي - -ة ‘ دع- -ماÙلي».تنظم ا الق - -تصش - -اد ال - -وط - -ن - -ي واŸن- -ت- -وج واحد ووطن واحد».
لتظاهرة بقاعة
مع العلم يكون مكان اıيم ‘ طبعته الرابعة
اÙاضشرات للمدرسشة
ال-ع-ل-ي-ا ل-لضش-م-ان ال
السشاعة  13.00ج-ت-م-اع-ي ب Íع-كنون  ،ابتدءا من التي تفتتح رسشميا بدءا من السشاعة  14.00زوال
زوال.
لط-ف-ال اŸع-اقÚ
،اŸرك -ز ال-ن-فسش-ي ال-ب-ي-داغ-وج-ي ل -أ
م -ع ال -
ل
ع -ل -م ي-ن-ظ-م ال-ي-وم ا إ
ذهنيا بالدواودة البحرية ولية تيبازة.
ال -ع -م -ل وال -تشش-غ-ي-ل والضش-م ع-لم-ي ب-رع-اي-ة وزي-ر
انحسشان هدام والتجارة ﬁم الج-ت-م-اع-ي ت-ي-ج-اÊ
د جلب.

–ت إاششراف أاسشاتذة ،طلبة
وب- - -اح- - -ث– Úي- - -ي ج - -ب - -ه - -ة
اŸسش - -ت - -ق - -ب- -ل ي- -وم  19أاوت
ا÷اري ،ب- - -اŸرك - -ز ال - -ث - -ق - -ا‘
ل- -ل- -م- -دي- -ة ن -دوة ت -اري -خ -ي -ة
وسش -ي -اسش -ي -ة وع -ل -م-ي-ة ‘ ه-ذا
تنظم ا
الششأان.
م -ع-ر لوكالة ا÷زائرية ل إ
لششعاع الثقا‘ «ارك»
ضض ال-ف-ن-ا
ن
ا
ل
ت
ش
ش
ك
ي
ر
و
ش
ض
ح
ب
ة
و
د
ن
ل
ا
م
ظ
ت- -ن- -
ل
ي
«
ﬁ
م
د ب-اك-ل-ي»،ال-ذي
رئ-يسض ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-قبل عبد ي - - - - - -ت - - - - - -واصش
ل
إ
ا
¤
غ
ا
ي
ة اÿم- - - - - -يسض 05
ال -ع -زي -ز ب -ل -ع -ي -د اب -ت -دءا م-ن سشبتم،2019 Èابتداء
م
ن
ا
ل
س
ش
ا
ع
ة
ا
ÿ
ا
م
س
ش
ة مسشاء
( 17:00سش
السشاعة  15.00زوال.
ا) بدار عبد اللطيف.

التحرير

زرواطي ‘ زيارة
عمل إا ¤وهران

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

لقاءان حول الثورة التحريرية
ي- -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م -ج -اه -د ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع
اŸؤوسشسش -ات ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-وزارة
الوصشية اللقاءين ا÷ماعيÚ
رق - - -م  389و ، 390ي- -وم- -ي
الث - -ن 19 Úواÿم - -يسض 22
أاوت ا÷اري .خصشصض اللقاء
لول ب - - -دءا م - - -ن السش- - -اع- - -ة
ا أ
صشباحا
10.00
Ÿوضش- - -وع»:ك- - -ي- - -ف ت - -وظ - -ف
لع-لم ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وسش -ائ -ل ا إ
‡ثلة ‘ اŸطام ، ÒاŸطاحن
والرحاء ‘ عملية التخزين
وال- -ت- -م- -وي- -ن خ- -لل ال- -ث -ورة
التحريرية ؟» ،والثا ، Êيهتم
ب»ال - - -دور السشÎات- - -ي- - -ج- - -ي
ل -ل -ري -ف ا÷زائ-ري ‘ “رك-ز
الثورة».

تنصشيب رئيسض اÛلسض والنائب
العام لدى ›لسض قضشاء وهران
يشش - - -رف وزي - - -ر ال - - -ع- - -دل،
لخ -ت -ام ،زغ -م -ات -ي
ح- -اف -ظ ا أ
ب-ل-ق-اسش-م ،ع-ل-ى ت-نصش-يب رق-از
ﬁمد بصشفته نائبا عاما لدى
›لسض قضشاء وهران وعنÎ
م -ن -ور بصش-ف-ت-ه رئ-يسش-ا Ûلسض
قضش - - -اء وه - - -ران وذلك ي - - -وم
الث- - - -ن 19 Úأاوت ،2019
إاب-ت-داء م-ن السش-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة
صش -ب -اح -ا (Ã )08 . 30ق - - -ر
›لسض قضشاء وهران.

األسشبوع الثقا‘ Ÿدينة
ورقلة با÷زائر الوسشطى

تسش-تضش-ي-ف ب-ل-دية ا÷زائر
لسش- - -ب - -وع
ال- - -وسش- - -ط- - -ى ا أ
ال -ث -ق -ا‘ Ÿدي -ن -ة ورق -ل-ة
وذلك من  17إا 22 ¤أاوت
ا÷اري  ،ب - - -ح - - -يث ك - - -ان
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الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير
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‘ سشهرة غنائية بالكازيف
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :
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الثنين  1٩أاوت  201٩م
الموافق لـ  18ذي الحجة  1٤٤0هـ

‘ يؤم أافريقيا الثا ÊاŸنظم بنيؤيؤرك

األ· اŸتحدة تثمن مسصاهمة ا÷زائر الفعالة

ث -م -نت م -ن -ظ -م-ة ال· اŸت-ح-دة ع-ل-ى
لسض - -ان وك - -ي - -ل - -ة األم Úال - -ع - -ام ال‡ي و
اŸسض- -تشض- -ارة اÿاصض -ة بشض -ؤوون إاف -ري -ق -ي -ا
السض -ي -دة ب -ي -نسس غ -وان -اسس ,اŸشض -ارك -ة و
«اŸسض -اه -م -ة ال -ف -ع-ال-ة» ل-ل-ج-زائ-ر ‘ ي-وم
إافريقيا الثا ÊاŸنظم بنيويورك بتاريخ
 17يوليو على هامشس اŸنتدى السضياسضي
رفيع اŸسضتوى حول التنمية اŸسضتدامة.
Óم Úالعام لوزارة
‘ رسضالة موجهة ل أ

الشضؤوون اÿارجية رشضيد بلدهان ,أاكدت
اŸسضؤوولة األ‡ية أان مسضاهمة ا÷زائر
«كانت مهمة و ملحوظة».
وكتبت السضيدة غواناسس أان الكلمة التي
أال-ق-اه-ا السض-ي-د ب-ل-ده-ان اŸت-م-حورة حول
موضضوع ا◊دث «دعم الشضراكات لتسضريع
تنفيذ برنامج التنمية اŸسضتدامة ‘ آافاق
 2030و األجندة  2063إلفريقيا» «سضمحت
بتحديد اŸمارسضات ا÷يدة و الرهانات

ال -ت -ي ت -واج -ه -ه -ا ال -ق-ارة ‘ إاط-ار ت-ن-ف-ي-ذ
مشضÎك لÈنامج التنمية اŸسضتدامة ‘
آافاق  2030و األجندة  2063إلفريقيا».
وأاكدت وكيلة األم Úالعام األ‡ي أان
اŸشضاركة ا÷زائرية تدل على «اللتزام
القوي» للجزائر و «دعمها الثابت لتسضريع
تنفيذ برنامج التنمية اŸسضتدامة ‘ آافاق
 2030و األج - - - -ن - - - -دة  2063ل–Óاد
الفريقي».

‡ثلية ا÷زائر للمحكمة الدولية لتسسؤية اŸنازعات بلندن

اسصتعداد كلي للمرافقة ‘ اسصÎجاع األموال اŸنهوبة واŸهربة
اشضاد رئيسس ‡ثلية ا÷زائر للمحكمة
ال -دول -ي -ة ل -تسض -وي -ة اŸن -ازع-ات ب-ل-ن-دن،
القاضضي اŸسضتشضار بهلول ﬁمد بدور
اŸؤوسضسضة العسضكرية الفعال  ،والنتائج
ا÷وهرية التي حققتها ◊د السضاعة من
اح -ت -واء ال -وضض -ع السض -ي -اسض -ي ب -ا÷زائ -ر
ومرافقة ا◊راك الشضعبي ،وتلبية جميع
م- -ط- -الب ا◊راك ن- -اه- -يك ع- -ن ب- -عضس
ا◊الت الشض -اذة وال -ت -ي تصض-رفت م-ع-ه-ا

لمن بحنكة وتاطﬁ Òكم و
مؤوسضسضة ا أ
تفادي لي إانزلق ل بخدم البÓد ول
العباد .
كما نوه القاضضي بهلول أايضضا بدور
ال- -قضض- -اء –ت إاشض- -راف وزي- -ر ال- -ع -دل
حافظ الختام زغماتي بلقاسضم الذي
أاع-ط-ى دف-ع-ا ق-وي-ا ل-ف-ت-ح م-ل-ف-ات فسضاد
ثقيلة أاضضحت حقبة من الزمن برفوف
الوزارة.

وقال رئيسس اŸمثلية  »:اسضتشضعرنا
والتمسضنا حقيقة تطورا ملحوظا على
ا÷هاز القضضائي كما نع Èعن رغبتنا
ك- -م- -م- -ث- -ل- -ي- -ة ‘ م- -راف -ق -ة م -ؤوسضسض -ات
ا÷م -ه -وري -ة ‘ ال -وسض -اط-ة وا◊وار م-ع
لج- -ن- -ب- -ي -ة
ال- -ك- -ي- -ان- -ات واŸؤوسضسض- -ات ا أ
لسضÎجاع الموال اŸنهوبة من طرف
النظام السضابق وهذا شضيء نتشضرف به
‘ تقد Ëخدمة لبلدنا ا÷زائر».

يسسجل منذ عقؤد ‘ غياب ﬁركات أاخرى لنمؤ الصسادرات

عجز اŸيزان التجاري للجزائر ب  3.18مليار دولر منذ بداية 2019
أاكد خÈاء اقتصساديؤن جزائريؤن أان
تدهؤر اŸيزان التجاري للجزائر خÓل
لول من  2019كان مرتقبا
السسداسسي ا أ
وهؤ مرتبط بهيكلية القتصساد الؤطني
ال -ت -ي Áي -زه -ا ان -ع-دام ﬁرك-ات أاخ-رى
لنمؤ الصسادرات.
يرى اÈÿاء الذين اسضتجوبتهم «وأاج» أان
ا÷زائ- -ر ال- -ت -ي شض -ه -دت م -ن ج -دي -د ارت -ف -اع
عجزها التجاري إا ¤نهاية يونيو  201٩إا¤
18ر 3مليار دولر مقابل 8٤ر 2مليار دولر
خÓ- -ل ن -فسس ال -فÎة م -ن Œ، 2018د ن-فسض-ها
ال -ي -وم مضض -ط-رة إا ¤ت-غ-ي ÒاŸن-ح-ى وال-ت-وج-ه
فعليا نحو السضتثمار اŸنتج.
قال اÿب Òالقتصضادي مصضطفى مقيدشس
‘ هذا الصضدد إانه «يجب إايجاد حلول ناجعة
لتحقيق ‰و اقتصضادي متنوع» مشضÒا إا ¤أان
ذلك Áث -ل –دي -ا «أاسض -اسض -ي -ا»،م -وضض -ح -ا ،أان
ت -ده -ور اŸي -زان ال -ت -ج -اري ل -ل -ج-زائ-ر خÓ-ل
السضداسضي األول من « 201٩هيكلي» يسضجل
عموما منذ عقد من الزمن ،مضضيفا ،أان غياب
ﬁركات أاخرى لنمو الصضادرات ‘ سضياق عدم
اسض -ت -ق -رار سض -وق ال -بÎول أاوصض -ل ا÷زائ-ر إا¤
وضضع العجز التجاري هذا.
ويرى اÿب Òمقيدشس ،أان ا◊ل يكمن ‘
ت-وج-ه ا÷زائ-ر ن-ح-و سض-ي-اسض-ة «ف-ع-ل-ي-ة» ل-تنويع
اقتصضادها مع بعث القطاع الصضناعي ﬁذرا
من «تدهور وضضع Œارتنا اÿارجية أاك Ìإاذا
 ⁄يتم حل هذا اŸشضكل الهيكلي» سضيما وأان
أاسضعار البÎول ل تزال غ Òمسضتقرة بالنظر
إا ¤السضياق ا÷يوسضياسضي الدو‹ وكذا تراجع
الطلب العاŸي على هذه الطاقة جراء تصضعيد
ال - -ن- -زاع الق- -تصض- -ادي ب Úالصض Úوال- -ولي- -ات
اŸتحدة األمريكية.

واعت Èمقيدشس أانه سضيتع« Úإاعادة تصضميم
›مل سضياسضة إاعادة التصضنيع ‘ القتصضاد
الوطني».
إال أانه يرى أان هذه السضياسضة «ل تنتج موارد
ل- -ل -ع -م -ل -ة الصض -ع -ب -ة ل -ل -ب -ل -د» ،مشضÒا ،إا ¤أان
«ا÷زائ -ر وضض -عت ‰وذج -ا اق-تصض-ادي-ا Áتصس
أاك Ìال -ع -م -ل-ة الصض-ع-ب-ة ول يسض-م-ح ‘ اŸق-اب-ل
Ÿنتوجاته بالتموقع ‘ األسضواق الدولية».
وعليه فان ارتفاع عجز اŸيزان التجاري
خÓل السضداسضي اŸنصضرم يعت Èنتيجة لهذا
النموذج لقتصضادي.
وأاك -د م -ق -ي -دشس أان -ه « إا¤
غاية اآلن تنقصضنا الفعالية ‘
تنويع القتصضاد .وهذا مشضكل
حقيقي»،معتÈا أانه ل بد من
«ال -ذه -اب ب -ك -ل ج -دي-ة ن-ح-و
ع -ق -د ج -لسض-ات وط-ن-ي-ة ح-ول
الق-تصض-اد وف-ت-ح ه-ذا اŸل-ف
ب - -ع - -ي - -دا ع - -ن الشض - -ع - -ب- -وي- -ة
واŸزايدات ألن هذه ا◊الة ل Áكن أان يطول
أامدها أاك.»Ì
ول-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ت-ده-ور اŸي-زان ال-تجاري
ل - -ل - -ب - -ل - -د،ي - -ع - -ت- -ق- -د اıتصس ‘ ال- -ت- -ج- -ارة
اÿارجية،إاسضماعيل لŸاسس أانه من الضضروري
تشضجيع السضتثمار اŸنتج وخلق اŸؤوسضسضات
فضض Óعن تعزيز التنافسضية ‘ اŸؤوسضسضات
الصضغÒة واŸتوسضطة.
وأاضضاف لŸاسس أانه «ل Áكن أان نقتصضر
ع -ل-ى م-راق-ب-ة ع-م-ل-ي-ات السض-تÒاد ون-ت-ج-اه-ل
تطوير القتصضاد الوطني الذي Áر حتما عÈ
خلق اŸؤوسضسضات والÌوة» ،مشضÒا  ،إا ¤أان
ال -ع-ج-ز ال-ت-ج-اري اŸسض-ج-ل خÓ-ل السض-داسض-ي
اŸنصضرم يب« Úفشضل كل اآلليات واإلجراءات

ال -ت -ي ات-خ-ذت وال-رام-ي-ة إا ¤ضض-ب-ط ال-واردات
وترقية الصضادرات خارج اÙروقات».
وللتذك Òسضجل اŸيزان التجاري للجزائر
ع -ج -زا ب -ق -ي -م-ة 18ر 3م- -ل- -ي- -ار دولر خ Ó-ل
السضداسضي األول من سضنة  201٩مقابل عجز
قدر ب 8٤ر 2مليار دولر ‘ نفسس الفÎة من
سضنة  2018حسضب اŸديرية العامة للجمارك.
وبلغت صضادرات ا÷زائر خÓل السضداسضي
األول من السضنة ا÷ارية ٩6ر 18مليار دولر
م-ق-ابل 2٩ر 20م -ل-ي-ار دولر صض-درت-ه-ا خÓ-ل
نفسس الفÎة من  2018أاي انخفضضت بنسضبة -
57ر % 6حسضب م- -ع -ط -ي -ات
م - - -دي - - -ري - - -ة ال - - -دراسض - - -ات
والسض - -تشض - -راف ال - -ت - -اب - -ع- -ة
للجمارك.
أاما الواردات فقد بلغت
1٤ر 22م-ل-ي-ار دولر م-ق-ابل
1٤ر 23مليار دولر ‘ 2018
مسضجلة بذلك انخفاضس ب -
30ر.%٤
ومثلت اÙروقات خÓل السضداسضي األول
من  201٩حصضة األسضد ‘ صضادرات ا÷زائر
ب -نسض -ب-ة 10ر % ٩3م - -ن ا◊ج - -م اإلج - -م - -ا‹
للصضادرات حيث قدرت ب 65ر 17مليار دولر
مقابل 8٤ر 18مليار دولر خÓل نفسس الفÎة
م- -ن  2018اي سض -ج -لت ان -خ -ف-اضض-ا ب-نسض-ب-ة -
31ر.%6
وفيما يتعلق بالصضادرات خارج اÙروقات
فتقدر ب31ر 1مليار دولر خÓل السضداسضي
األول اي بنسضبة ٩0ر %6من ا◊جم اإلجما‹
ل-لصض-ادرات م-ق-اب-ل ٤5ر 1م -ل-ي-ار دولر خÓ-ل
نفسس الفÎة من  2018مسضجلة بذلك انخفاضضا
ب 01-ر.%10

خÈاء يرافعون ◊لول
ناجعة –دث حركية
اقتصصادية متنوعة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اشسرفت على الطبعة الرابعة ıيم الصسيفي لطفال فلسسطÚ

الدالية :ا÷زائر سصتبقى داعمة للشصعب
الفلسصطيني ولقضصيته العادلة

ح -ظ -يت ال -ط -ب-ع-ة ال-راب-ع-ة ıي-م
أابناء ا÷الية الفلسسطينية با÷زائر
لسسÓ-م-ي-ة
ال-ذي ت-ؤؤط-ره ال-كشس-اف-ة ا إ
ا÷زائ -ري -ة ب -اŸرك -ز ال -ب-ي-داغ-ؤج-ي
ل- -ل- -م- -ع -اق Úب -ال -دواودة ال -ب -ح -ري -ة
ب- -إان- -زال وزاري م- -ك- -ث- -ف ي- -ؤم أامسس
◊ضسؤر حفل افتتاحه شسمل وزارات
ال-تضس-ام-ن ،ال-ب-ي-ئ-ة وال-ت-ك-ؤين اŸهني
إاضس - -اف - -ة إا ¤اŸف- -ؤضس- -ة ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة
◊م -اي-ة و ت-رق-ي-ة ح-ق-ؤق ال-ط-ف-ل و
مسستشسار وزير الثقافة.

تيبازة :علي ملزي
قالت وزيرة التضضامن واألسضرة و قضضايا
اŸرأاة غنية الدالية ‘ افتتاح التظاهرة
ب -اسض -م ال-ف-ري-ق ا◊ك-وم-ي ،اأّن اıي-م-ات
الصضيفية كانت و ل تزال الفضضاء األمثل
لÓسضÎاحة والسضتعداد للموسضم الدراسضي
اŸق-ب-ل ،م-ع-تÈة ال-ط-ب-ع-ة ال-رابعة للمخيم
ال-كشض-ف-ي ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ،م-ن-اسض-ب-ة ل-ت-أاك-يد
األخوة ب Úا÷زائر و فلسضط Úوتقوية
ع Ó-ق -ات الصض -داق-ة ب Úأاط-ف-ال ال-ب-ل-دي-ن
م- -ع- -ي- -دة إا ¤األذه -ان اŸق -ول -ة الشض -هÒة
«ا÷زائر ل تزال مع فلسضط ÚظاŸة أاو
مظلومة و أانّ القضضية الفلسضطينية تسضري
‘ عقول و قلوب ا÷زائري».Ú
ب - -دوره ق - -ال مسض - -تشض - -ار سض- -ف Òدول- -ة
ف-لسض-ط Úب-ا÷زائ-ر ه-ي-ث-م ال-ع-م-اري ،ب-أاّن
ح- -ك- -اي- -ة ال -عشض -ق ال -ت -ي ت -رب -ط ا÷زائ -ر
بفلسضط Úترجع ا ¤فÎة صضÓح الدين
األيوبي الذي فتح بÓد الشضام قبل 850
سض- - -ن- - -ة ،مشضÒا ا ¤أاّن ا÷زائ- - -ر دع - -مت
الشضعب الفلسضطيني على كافة اŸسضتويات
و األصض - -ع- -دة و ب- -أارضض- -ه- -ا أاع- -ل- -نت دول- -ة
فلسضط Úقبل ثÓث عقود من الزمن ول
تزال.
وأاضض -اف اŸسض -تشض -ار ن -ي -اب-ة ع-ن سض-فÒ
دول -ة ف -لسض -ط ÚاŸت -واج -د خ-ارج ال-وط-ن
ح -ال -ي -ا»:ان ا÷زائ -ر ت-دع-م ب-ن-اء ال-دول-ة
ال- -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ة ا◊دي -ث -ة وح -ق الشض -عب
الفلسضطيني ‘ العودة ،متمنيا بأان يخطو
جّل األشضقاء العرب خطى ا÷زائر الثابتة
و ال - - -واع - - -دة و م - - -ؤوك - - -دا ب- - -أاّن الشض- - -عب
الفلسضطيني لن ينسضى أابدا موقف ا÷زائر
اŸشضّرف».
من جهته ،اعت Èالقائد العام للكشضافة

السض Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ب -د ال -رح-م-ان
ح- -م- -زاوي ال -ت -ظ -اه -رة األو ¤م -ن ح -يث
ح -ج -م -ه -ا ضض-م-ن الÈن-ام-ج اŸسض-ط-ر م-ن
طرف القيادة ا÷ديدة للكشضافة  ،مشضÒا
ا ¤اأّن اıي -م ي -ك -تسض-ي ط-اب-ع-ا ت-ك-وي-ن-ي-ا
ت-رف-ي-ه-ي-ا ت-رب-وي-ا و سض-ي-اح-ي-ا ل-فائدة أابناء
ا÷ال-ي-ة ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة اŸق-ي-مة با÷زائر
على اأن يتم جلب أابناء الفلسضطين Úمن
اÿارج و م-ن م-دي-ن-ة ال-ق-دسس ب-ال-ت-ح-دي-د
خ Ó-ل ال -ط -ب-ع-ة ال-ق-ادم-ة ب-ال-ن-ظ-ر ا ¤أاّن
القدسس –ظى برمزية خاصضة و ‡يزة
لدى ا÷زائري.Ú
كما كشضاف القائد العام للكشضافة عن
تنظيم ﬂيم ‡اثل مسضتقب Óلفائدة أابناء
ا÷ال- -ي -ة السض -وري -ة م -ذك -را ب -اŸب -ادرات
اŸتشض -ع -ب -ة ال -ت -ي ان -ت -ه -ج -ت -ه -ا ال-كشض-اف-ة
السض Ó-م -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -دى اŸن -ظ -م -ة
ال -ع -اŸي -ة ل-ل-كشض-اف-ة خÓ-ل سض-ن-وات خ-لت
تعنى بضضم اŸنظمة الكشضفية الفلسضطينية
” حسضمه و الفصضل فيه خÓل
األمر الذي ّ
اŸؤو“ر ال - -ع - -اŸي ل - -ل - -كشض- -اف- -ة ب- -ب- -اك- -و
األن -دون -يسض -ي -ة م -ؤوخ -را ،م -ا ي-ع-ت Èنصض-را
‡يزا للقضضية الفلسضطينية بدعم مباشضر
من ا÷زائر.
Œدر اإلشضارة إا ¤أاّن الطبعة الرابعة
ل- -ل- -م- -خ- -ي- -م ال- -كشض- -ف- -ي ألب- -ن- -اء ا÷ال -ي -ة
الفلسضطينية تضضم ضضمن تركيبتها البشضرية
 67طف Óمن ا÷نسض Úقدموا من ﬂتلف
ولي- -ات ال- -وط- -ن ل- -قضض -اء فÎة اسضÎاح -ة
Óطفال اŸعاقÚ
باŸركز البيداغوجي ل أ
بالدواودة البحريية خÓل الفÎة الفاصضلة
ب 15 Úو  20أاوت.
ي -ؤوط -ر اط -ف -ال ف -لسض-ط ، Úك-وك-ب-ة م-ن
منشضطي و اطارات الكشضافة ا÷زائرية
ضضمن برنامج خاصس أاعّد لهذا الغرضس
يشض -م -ل ع ّ-دة ف -ق -رات م -ن اه -م -ه-ا ق-ري-ة
اŸواهب اŸوج- -ه لك- -تشض- -اف و ت- -رق- -ي- -ة
اŸواهب و مفاتيح بني مزعنبة اŸتعلق
ب-ت-ن-ظ-ي-م رحÓ-ت ه-ادف-ة Ÿدينة ا÷زائر
البيضضاء و برنامج ا◊كواتي خÓل الفÎة
الليلية و الذي يركز األضضواء على وجه
اÿصض -وصس ع -ل -ى اŸرأاة ال -ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة و
نضضالها اŸسضتمر من أاجل القضضية اضضافة
ا ¤ورشضات خاصضة بالشضراكة مع منظمة
ال- -ي- -ون -يسض -ي -ف ت -ع -ن -ى ب -ح -ق -وق ال -ط -ف -ل
الفلسضطيني.

لمراضس اŸزمنة
لرهاق وا أ
–ت تاث Òا إ

ارتفاع عدد وفيات ا◊جاج ا÷زائري Úا 19 ¤شصخصصا
إارتفع امسس عدد الؤفيات وسسط
ا◊ج- - - - - -اج ا÷زائ- - - - - -ري Úإا‹ 19
شس -خصس -ا حسسب حصس -ي -ل -ة م -ؤؤق -ت-ة
أا ده - -ا ل»وأاج» رئ - -يسس ال - -ب - -ع - -ث- -ة
الطبية.
وصض -رح ال -د ت -ور ﬁم-ود دح-م-ان أان
لمر يتعلق ب « ا◊اج بن دحو ﬁمد
ا أ
 83سضنة من ولية وهران ».
وأافاد بأان اŸتو‘ « لقي حتفه داخل

غرفته بفندق جوهرة البيت ‘ م ة إاثر
سضكتة قلبية».
من جهة أاخري أاشضار ذات اŸتحدث
ا‹ أانه ” إابتداءا من نهار أامسس ‘
ن- -ق- -ل اŸرضض- -ي ال -ذي -ن ه -م ‘ ح -ال -ة
خطÒة ا‹ ا÷زائر ،مضضيفا أان عملية
لولوية
لجÓء متواصضلة وتتم حسضب ا أ
ا إ
م -ن أاج -ل م -واصض -ل -ة ال -عÓ-ج ب-ا÷زائ-ر
وإاخضضاعهم لفحوصضات طبية دقيقة.

»æWh

أ’ثنين  19أوت  2019م
ألموأفق لـ  18ذي ألحجة  1440هـ

قال ان العدالة ا÷زائرية امام مفÎق الطرق ،زغماتي :

سضنعمل على إسضÎجاع كل إلموإل وإŸمتلكات إŸنهوبة
^ إلقضضاء لن يتوقف عن ﬁاربة إلفسضاد وإسضÎجاع هيبة إلدولة
اعÎف وزير العدل حافظ ا’ختام بلقاسسم زغماتي أامسس ،خÓل إاشسرافه على تنصسيب الرئيسسة ا÷ديدة Ûلسس الدولة ،بان العدالة
اليوم ‘ مفÎق الطرق ،وهي ﬁطة انظار ا÷ميع سسلطة وشسعبا ،وينتظر منها الكث Òمن ا÷هد والعمل ’سسÎجاع هيبة الدولة اŸفقودة منذ
مدة ،بسسبب الفسساد الذي تفشسى ‘ ا’دارة بشسكل يطرح العديد من التسساؤو’ت والقلق.

نورإلدين لعرإجي
تصصوير :فوإز بوطارن
رأفع زغماتي خلل تدخله ،من أجل أسضÎجاع
ه -ي -ب -ة أل -دول -ة ،وت-ك-ريسص ح-ق-وق أŸوأط-ن ،دأع-ي-ا
ألعدألة من مقر ›لسص ألدولة للمضضي تقدما ‘
هذأ أŸسضعى أك Ìمن أي وقت مضضى’ ،سضيما ‘
›ال ألتصضدي للجرÁة Ãختلف أنوأعها ،ولعل
أه-م-ه-ا آأف-ة أل-فسض-اد وﬁارب-ت-ه-ا ب-ال-ت-طبيق ألصضارم
وألعادل للقانون من جهة ،وضضمان هيبة ألدولة عÈ
فرضص سضلطان ألقانون ،وذلك حسضبه لن يكون إأ’
بتجسضيد مبدأ ألعدل وأŸسضاوأة أمام ألقضضاء .
أما فيما يتعلق بالقضضاء أ’دأري ألذي يشضكل
أ◊لقة أ’هم ‘ نسضبة ألقضضايا أŸطروحة ،وعلى
رأسضها ›لسص ألدولة ،فأانه ’ يقل أهمية عن ذلك
أل -دورأŸن -وط ب -ا÷ه -ات أل -قضض -ائ -ي -ة أل -ع -ادي -ة ‘
أÛال ÚأŸذكورين .

أفرأزأت ظاهرة ألفسضاد أÿطÒة وألفتاكة .

إلدإرة وإŸرإفق إلعمومية ⁄
تسضلمان من تفشضي إلفسضاد
قال زغماتي ،لقد أضضحى ‘ ›ال مكافحة
أل- -فسض- -اد ،م- -ن غ ÒأÛدي أن -ك -ار م -اه -وج -ار ‘
أ’دأرة أ÷زأئرية وأŸرأفق ألعمومية ألتي  ⁄تسضلم
من تفشضي ظاهرة ألفسضاد ،وكل أنوأع أ’مرأضص
ألدخيلة عن أÛتمع أ÷زأئري ،وألتي أصضبحت
مثل ألسضرطان تنهشص جسضد أŸنظومة أ’جتماعية
‘ أ÷زأئر ،وحسضبه دأئما ،فإانها شضوهت سضمعتها
وسض -م -ع -ة م -وظ -ف -ي -ه -ا وق-لصضت م-ن ف-ع-ال-ي-ة أدأئ-ه-ا
وحطمت ثقة أŸوأطن فيها .

م -ن خ-لل أŸع-اي-ن-ة أل-ت-ي ق-دم-ا زغ-م-ات-ي ب-ك-ل
وضضوح وأعÎأف ضضمني،على أن أŸرضص تفشضى ‘
دوأليب أ’دأرة ،ونظرأ Ÿا Áثله من خطر كبÒ
وم-ؤوسض-ف ،ف-ان-ه ي-ت-ج-ل-ى ب-وضض-وح م-دى أه-م-ي-ة دور
ألقضضاء أ’دأري ،وماهومنتظر منه للمسضاهمة ‘
ألتصضدي وﬁاربة ألفسضاد وذلك بالتطبيق ألسضليم
وألصضارم للقانون.

ه -ذه أ’سض -ب -اب ي -ق -ول وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ
أ’ختام جعلت أŸوأطن يعيشص عزوفا ‘ ألتعامل
مع أدأرته ويشضكك ‘ كل ما يصضدر عنها من
قرأرأت ولوكانت هدأمة وألصضا◊ه ،وهذأ كله
جرأء أ’ثار ألهدأمة وألسضلوكيات أŸشضينة ،ألتي
أصض -ب -حت آأف -ة ب -ك -ل أŸوأصض -ف -ات ،وه -ذه ك -ل -ه-ا

إلسضتحوإذ على إŸمتلكات إلعامة
دون وجه حق ‘ إلتشضريع وإلتنظيم

ع -رج أŸسض -ؤوول أ’ول ع -ل -ى ج -ه -از أل -ع-دأل-ة ‘
›مل تدخله أ ¤تلك ألتقارير وأŸقا’ت ألتي
تنشضرها وسضائل أ’علم بشضكل يومي خاصضة ‘
أ’ون- -ة أ’خÒة ،وم- -ا –م- -ل -ه م -ن قضض -اي -ا أل -ن -هب
ألسضافر وألفاضضح Ÿقدرأت أ’مة‡ ،ا يؤوكد ،أن
آأفة ألفسضاد ألتي عرفتها بلدنا  ⁄تقتصضر على
–ويل أŸال ألعام ،با’ختلسص وألرشضاوى وأإ’ثرأء
ب- -ل سض -بب ،ب -ل أن -ه -ا أم -ت -دت أ ¤أ’ع -ت -دأء ع -ل -ى
أŸمتلكات ألعامة ،وبقرأرأت صضادرة من أ’دأرة

ت- -عسض- -ف -ا م -ن ب -عضص أŸسض -ؤوول ÚوأŸوظ -ف Úب -ه -ا،
وبتوأطؤو منهم ،مع ألغ ‘ ،Òأ’سضتحوأذ على هذه
أŸمتلكات ألعامة دون وجه حق ‘ ألتشضريع أو ‘
ألتنظيم.
‘ ه -ذأ ألسض -ي -اق أع -ت Èزغ -م -ات-ي ب-ان أل-ظ-رف
ألصض -عب أل -ذي “ر ب -ه ب -لدن -ا ي -وق -ع ع-ل-ى ›لسص
ألدولة مسضوؤولية عظمى للمسضاهمة بجد وفعالية ‘
ﬁارب -ة ه -ذه أ’ف -ة ،وم -ا أسض -ف -رت ع -ن-ه م-ن ن-هب
وسضلب للملك ألعامة بطرق أحتيالية وقرأرأت
غ Òمشضروعة.

إلبث ‘ إلقضضايا وإلكشضف عن بطÓنها وفقا
للقانون وبكل حياد وŒرد وإسضتقÓلية
وب -اع -ت -ب -ار ›لسص أل -دول -ة أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل-ي-ا ‘
أل -ت -ق-اضض-ي ف-ه-وم-ط-الب ب-ال-بث ‘ ب-عضص أل-قضض-اي-ا
وألكشضف عن بطلنها وفقا للقانون وبكل حياد
وŒرد وأسض -ت -ق -لل -ي -ة’ ،سضÎج -اع ك-ل أŸم-ت-ل-ك-ات
أŸنهوبة تعسضفا وعدوأنا وبغ Òوجه حق ،وهذأ ما
ينتظره ويطالب به كل جزأئري وجزأئرية ‘ هذه
أŸرحلة ألعصضيبة ألتي “ر بها ألبلد .
لدأرة ف-ه-ي أ’خ-رى
أ’م -ر ن -فسض -ه ب -ال -نسض -ب -ة ل  -إ
م- -دع- -وة حسضب زغ -م -ات -ي ل -لسض -ع -ي أم -ام أل -قضض -اء
للمنازعة ‘ صضحة هذه ألقرأرأت غ ÒأŸشضروعة
قصضد وضضع حد نهائي للوضضعيات غ Òألقانونية
ألتي أنشضأاتها .

...أاشسرف على تنصسيب رئيسسة ›لسس الدولة ،زغماتي:

فريدة بن يحي أإمام –ديات إعلى هرم إلقضضاء إلدإري بالبÓد
اشسرف صسبيحة امسس وزير العدل حافظ
ا’ختام بلقاسسم زغماتي على حفل تنصسيب،
الرئيسسة ا÷ديدة Ûلسس الدولة القاضسية
فريدة بن يحي ،خلفا للقاضسية سسمية عبد
الصس-دوق ،اŸن-ت-ه-ي-ة م-ه-ام-ه-ا ،وج-رت م-راسس-م
ال -ت -نصس -يب ب -حضس -وراعضس -اء سس -لك ال -قضس -اء،
ﬁافظ الدولة‡ ،ثل اÙكمة العليا ،اŸدير
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،م-دير ادارة السسجون
ال-ع-ام ل -أ
وإاع- -ادة ا’دم- -اج ،م- -دي- -ر اŸوارد ال- -بشس -ري -ة
بوزارة العدل بيطام .

نورإلدين لعرإجي
تصصوير :فوإز بوطارن
ثمن زغماتي قرأر رئيسص ألدولة عبد ألقادر بن
صض -ال -ح ‘ أخ -ت -ي-اره ،ل-ل-وأف-دة أ÷دي-دة ع-ل-ى رأسص
›لسص ألدولة‡ ،ثل ‘ شضخصضية ألرئيسضة بن يحي
ف- -ري- -دة ،وه- -ي ث- -ق- -ة ح- -ظ- -يت ب -ه -ا ل -ت -و‹ م -ه -ام
وصض - -لح - -ي - -ات ه- -ذأ أŸنصضب أل- -رف- -ي- -ع وأل- -ع- -ا‹
أ◊سض -اسض -ي -ة وأŸسض -ؤوول -ي -ة ،ب -اع-ت-ب-اره ،أع-ل-ى ه-رم
ألقضضاء أ’دأري بالبلد .
ألتنصضيب يدخل ‘ أطار أ◊ركة أ÷ديدة ألتي

تخصسيصس  92مليار دج للشسروع ‘ إا‚از شسبكات الشسرب ،بلجود :

 100مليون سضنتيم للمسضتفيدين من إلتجزئات إلجتماعية با÷نوب

كشس -ف وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة
كمال بلجود خÓل الزيارة التي قادته إا¤
و’ية ورڤلة أان اÛلسس الوزاري قد صسادق
م- -ؤوخ- -را ع- -ل- -ى اŸرسس -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي اÙدد
’ل -ي -ات م -ن -ح إاع -ان -ة ال-دول-ة اŸق-درة بـ100
آ
م-ل-ي-ون سس-ن-ت-ي-م ل-ل-مسس-تفيدين من التجزئات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-ا÷نوب و 70م-ل-ي-ون سسنتيم
ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ال-ت-ج-زئ-ات ا’ج-تماعية
بالهضساب العليا.

ورڤلة :إÁان كا‘

إلقضضاء إلدإري مطالب بالتطبيق
إلسضليم وإلصضارم للقانون

إلفسضاد جعل إŸوإطن يشضكك
‘ كل قرإرإت إلدإرة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسضت سضلك ألقضضاء مؤوخرأ ،سضوأء رؤوسضاء أÛالسص
ألقضضائية وألنوأب ألعامÃ ،Úا فيها رئاسضة ›لسص
أل-دول-ة ،وذلك ب-غ-رضص أل-ت-حسض ÚأŸسض-ت-م-ر ل-ل-ع-م-ل
ألقضضائي وتطوير وسضائله وأسضاليبه وأ’رتقاء به أ¤
مسضتوى تطلعات ألشضعب أ÷زأئري ،خاصضة ونحن
نعيشص مرحلة حسضاسضة وحاسضمة .
تطبيق ألقانون وأحÎأم أ◊قوق وأ◊ريات بكل
Œرد وحياد وأسضتقللية
يقول زغماتي أن أ÷زأئري يعلق عليها أما’
كبÒة ،سضوأء على عمل ألقضضاء ‘ أطار ألدسضتور،
وأ◊رصص ألصض -ارم ع -ل-ى ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-ان-ون وأحÎأم

أ◊قوق وأ◊ريات ،ألتي تقوم عليها دولة أ◊ق
وألقانون بكل Œرد وحياد وأسضتقللية
ويأاتي أ’ختيار للسضيدة بن يحي ،نظ ÒأŸسضار
أŸهني أŸمتد وأŸتوأصضل ألذي تتمتع به ،أ’زيد
من عشضرين سضنة ‘ معا÷ة ألنزأعات أ’دأرية على
مسضتوى ›لسص ألدولة‡ ،ا أكسضبها أÈÿة ألوأسضعة
وأل -ت -ج -رب -ة وأŸه -ارة ،ب -اإ’ضض -اف -ة أ ¤أ’حÎأف-ي-ة
ألعالية ‘ ›ال ألقضضاء أ’دأري بجميع فروعه
وتخصضصضاته .
ونظرأ للتنوع وتشضعب موضضوعات ألنزأعات على
مسضتوى ›لسص ألدولة ،فإان ألعارف ÚوأŸهتمÚ
وأŸنشض -غ -ل Úب -ال -ق -ان -ون ي -درك -ون ح-ج-م أŸع-ارف
أل -وأجب ت -وف -ره -ا ‘ ،م -ن ي -ع -ه -د ل -ه م-ن أل-قضض-اة
بالفصضل ‘ ﬂتلف ألقضضايا وأŸنازعات ،ألتي من
أح -ك -ام -ه -ا وأسض -اسض -ي -ات ق -ي -ام -ه -ا مسض-اوأة أ’دأرة
باŸوأطن أمام ألقانون وألقضضاء .
لشضارة ألقاضضية فريدة بن يحي أنتسضبت لسضلك
ل إ
ألقضضاء سضنة  1975وتدرجت خلل مسضارها أŸهني
أل -ط -وي -ل م -ن ق -اضض -ي -ةÃ ،ح-ك-م-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،أ¤
مسضتشضارة ،فرئيسضة ›لسص قضضاء قسضنطينة ،و‘
سضنة  1998رقيت أ ¤مسضتشضارة Ãجلسص ألدولة ثم
رئيسضة قسضم ،فرئيسضة غرفة بذأت أÛلسص أ ¤أن
عينت رئيسضة أÛلسص أليوم .

أوضضح ألوزير كمال بلجود أنه قد ” إأحصضاء
 362ألف قطعة موزعة على أŸسضتوى ألوطني ،من
بينها  20ألف موزعة بو’ية ورقلة كما ” تخصضيصص
م-ب-ل-غ  92م- -ل- -ي -ار دج ل -لشض -روع ‘ إأ‚از ﬂت -ل -ف
ألشضبكات كمرحلة أو ،¤وأŸتعلقة بشضبكات أŸياه
ألصضا◊ة للشضرب وشضبكات مياه ألصضرف ألصضحي
وف-ت-ح أŸسض-الك ح-ت-ى يسض-م-ح ل-ل-م-وأط-نÃ Úباشضرة
أشضغالهم.
وذكر ذأت أŸتحدث أن ألوزأرة خصضصضت مبلغا
’‚از مشضاريع ألتهيئة ıتلف أŸشضاريع ألسضكنية
قدر بـ 230مليار سضنتيم ،مشضÒأ إأ ¤أنه ” تدعيم
بلديات ألو’ية ورقلة بحصضة إأضضافية إأجمالية تقدر
بـ 750وحدة من صضيغة ألÎقوي أŸدعم باإ’ضضافة
إأ ¤حصضة فيما يخصص إأعانة ألدولة أŸمنوحة ‘
إأطار ألسضكن تقدر بـ 600إأعانة.
وسضجلت زيارة وزير ألسضكن ‘ أÙطة أأ’خÒة
معاينته Ÿشضروع أ‚از  1000وحدة سضكنية «أسضور
إأÁو» ي -اإ’ضض-اف-ة ل-ل-م-ج-م-ع ألسض-ك-ن-ي  1600مسضكن
بصضيغة ألعمومي أإ’يجاري ،أين ” تقد Ëعرضص

مفصضل حول قطاع ألسضكن بالو’ية وتفقد بعدها
مشض -روع إأ‚از ›م -ع م -درسض -ي وع -ي -ادة م -ت -ع-ددة
أÿدمات باŸنطقة ومشضروع أ‚از  300مسضكن
ع- -دل ومشض -روع أ‚از ›م -ع م -درسض -ي ب -ال -ق -طب
ألعمرأ 27 ÊفÈأير  1962بورڤلة ومشضروع إأ‚از
لن-اث ب-ط-ري-ق
إأق -ام -ة ج -ام -ع-ي-ة  1000سض -ري -ر ل  -إ
أŸن- -ي -ع -ة وك -ذأ مشض -روع إأ‚از سض -ك -ن -ات ألÎق -وي
أل -ع -م -وم -ي أŸسضÒة م -ن ط -رف م -ؤوسضسض -ة ألÎق-ي-ة
ألعقارية.
وتوجه بعد ذلك ألوزير وألوفد أŸرأفق له إأ¤
بلدية ع Úألبيضضاء أين وقف على أشضغال أ‚از
ألقطب ألعمرأ Êألبكرأت ومشضروع  2000وحدة
سضكنية بصضيغة ألعمومي أإ’يجاري وتفقد مشضروع
ملعب كرة قدم  5000مقعد أيضضا كما كان له لقاء
مع سضكان أŸنطقة للسضتماع ’نشضغا’تهم ،هذأ
وأختتم ألوزير بلجود زيارته أمسص أأ’حد بجلسضة
عمل عقد خللها أجتماعا مع إأطارأت ألقطاع
Ãقر ألو’ية ورڤلة من أجل درأسضة وضضعية قطاع
ألسضكن ﬁليا.

’م Úالعام لوزارة العدل ،زوقار
أاشسرف عليها ا أ

تنصضيب رئيسس ›لسس إلقضضاء وإلنائب إلعام بالبليدة
دعم نظام إلنزإهة إلوطني من ب Úإألولويات إŸلحة
أشض- -رف أأ’م Úأل- -ع- -ام ل- -وزأرة أل- -ع- -دلﬁ ،م -د
زوقار ،أمسص ،على تنصضيب بن سضا ⁄عبد ألرزأق
رئيسضا Ûلسص قضضاء ألبليدة وجعاد شضريف نائبا
عاما لنفسص أÛلسص ،أكد زوقار ‘ كلمة ألقاها
خلل حفل تنصضيب أŸسضؤوول Úأ÷دد على «حجم
أأ’عباء وأŸهام أ÷ديدة أŸنوطة بكافة إأطارأت
وموظفي قطاع ألعدألة ‘ هذه أŸرحلة أŸفصضلية
ألتي “ر بها ألبلد حاليا وألتي Áثل فيها ﬁاربة
أل -فسض -اد ب -درج -ات -ه وأشض -ك -ال -ه وأسض -ت-ع-ادة أأ’م-وأل
أŸن -ه -وب -ة ودع -م ن-ظ-ام أل-ن-زأه-ة أل-وط-ن-ي م-ن بÚ
أأ’ولويات أŸلحة».
وشضدد ذأت أŸسضؤوول حرصص قطاع ألعدألة على
«–ق -ي -ق قضض-اء ي-ح-م-ي وي-ط-م-ئ-ن أ÷م-ي-ع وقضض-اء

م-وأط-ن-ة ب-ك-ل م-ع-ان-ي-ه-ا وأب-ع-اده-ا وقضض-اء عصض-ري
يعمل Ãرونة وجودة وسضهولة ومردودية وجوأرية
وتوأصضل ودقة وتكامل مع باقي مؤوسضسضات ألدولة
وألفاعل Úفيها».
ك -م -ا دع -ا أŸسض -ؤوول Úأ÷دد إأ ¤أل -ع -م -ل ع -ل-ى
Œسض -ي -د «أسض-ت-ق-لل-ي-ة ألسض-ل-ط-ة أل-قضض-ائ-ي-ة وت-أادي-ة
وأج-ب-ات-ه-م-ا أل-دسض-ت-وري-ة وألقانونية بكل موضضوعية
ون -زأه -ة وشض -ف -اف -ي -ة وح-ي-اد ،وأل-ع-م-ل Ãشض-ت-م-لت
أل -ق -ان -ون أأ’سض -اسض -ي ل-ل-قضض-اء وأخ-لق-ي-ات أŸه-ن-ة
وت -ع -زي -ز ح -ق-وق أإ’نسض-ان» ،ك-م-ا أسض-ت-ع-رضص زوق-ار
أŸسضار أŸهني ألطويل للمنصضب Úأ÷دد ‘ سضلك
ألقضضاء وﬂتلف أŸناصضب ألتي تبوأها خلل هذأ
أŸشضوأر.

’ول للمحكمة العليا طبي عبد الرشسيد
أاشسرف عليه الرئيسس ا أ

تنصضيب إلرئيسس إ÷ديد Ûلسس إلقضضاء وإلنائب إلعام بتلمسضان

’ول ل-ل-م-ح-ك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا
أاشس-رف ال-رئ-يسس ا أ
ط -ب -ي ع -ب -د ال-رشس-ي-د،أامسس ،ب-ت-ل-مسس-ان ع-ل-ى
م- -راسس- -م ت -نصس -يب ال -رئ -يسس ا÷دي -د Ûلسس
ال-قضس-اء وال-ن-ائب ال-ع-ام ل-ت-ل-مسس-ان بوخرصسة
يوسسف وبن صسالح علي على التوا‹ وذلك
خلفا لكل من بن أاحمد ÿضسر وباي بن علي
اللذان اسستدعيا Ÿهام أاخرى.
وأب -رز أل -رئ-يسص أأ’ول ل-ل-م-ح-ك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا خ-لل
مرأسضم ألتنصضيب ألتي جرت Ãقر ›لسص قضضاء
ت -ل -مسض -ان ب -حضض -ور ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي -ة أŸدن-ي-ة
وأل-عسض-ك-ري-ة ل-ل-و’ي-ة ،أن ه-ذه أل-ت-ع-ي-ي-نات أ÷ديدة
«تندرج ‘ إأطار أ◊ركة ألتي أقرها رئيسص ألدولة
من أجل إأضضفاء ديناميكية جديدة لقطاع ألعدألة
Ãا تسضتجيب Ÿتطلبات مهامها أ◊سضاسضة ’سضيما
خلل هذه أŸرحلة».
وأشضار ‡ثل وزير ألعدل حافظ أأ’ختام إأ ¤أن
«هذين أŸسضؤوول Úأ÷ديدين أللذين شضغل مناصضب
ﬂت-ل-ف-ة ‘ ق-ط-اع أل-ع-دأل-ة ،ق-د أظ-ه-رأ ك-ف-اءت-هما
وجديتهما ‘ أدأء مهامهما» مضضيفا أن «مكافحة
أل- -فسض -اد وأسضÎج -اع أأ’م -وأل أŸن -ه -وب -ة ت -ع -د م -ن
أولويات أ◊ركة ألتي أجريت ‘ قطاع ألعدألة».
وذكر أن «هذه أ◊ركة تهدف كذلك إأ ¤إأعادة
إأرسض -اء أل -ث -ق -ة ب Úأل -ع -دأل -ة وأÛت -م-ع وسض-تسض-م-ح

«سسيال» تنفي تلوث اŸياه الشسروب بالعاصسمة وتيبازة :

بعصضرنة هذأ ألقطاع أ◊سضاسص لتمكينه من أدأء
دوره على أكمل وجه».

...تنصضيب إلرئيسس إ÷ديد
Ûلسس إلقضضاء بأادرإر
نصضب،أمسص ،ب -ن Áي -ن -ة م -ن -ور ،رئ -يسض-ا ج-دي-دأ
Ûلسص قضضاء و’ية أدرأر ،خلفا Ÿعروف ألطيب،
أل - -ذي ع Úب - -دوره رئ- -يسض- -ا Ûلسص قضض- -اء و’ي- -ة
مسض -ت -غ-ا ،Âوأشض-رف ع-ل-ى م-رأسض-م أل-ت-نصض-يب أل-ت-ي
ج -رت Ãق -ر أÛلسص ،أل -ن -ائب أل -ع -ام ب -اÙك-م-ة
أل-ع-ل-ي-ا ،ع-ب-د أل-رح-ي-م ›ي-د‡ ،ث-ل ل-وزي-ر أل-ع-دل
ح -اف -ظ أأ’خ -ت -ام  ،ب -حضض -ور ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي-ة
أŸدنية وأأ’منية ونوأب بالŸÈان إأ ¤جانب عدد
من أŸوأطن.Ú
وأسضتعرضص ‡ثل ألوزيرباŸناسضبة أŸسضار ألذي
سضلكه ألرئيسص أ÷ديد Ûلسص قضضاء و’ية أدرأر
‘ سضلك ألعدألة ،مذكرأ ‘ ألوقت ذأته بتوجيهات
وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ أأ’خ -ت -ام ب-خصض-وصص ضض-م-ان
أسض-ت-ق-لل-ي-ة أل-قضض-اء Ÿوأج-ه-ة أل-ت-ح-ديات ألرأهنة
ل -ل -ب-لد ،سض-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا Ãك-اف-ح-ة أل-فسض-اد
وﬁاسضبة ألفاسضدين

–ليÓت إ ÈıلثÓثة أإشضهر إŸاضضية غ Òملوثة وخالية من إ÷رإثيم
فّندت شسركة اŸياه والتطه Òللجزائر ما روجته بعضس
’عÓ-م وم-واق-ع ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اعي من شسريط
وسس-ائ-ل ا إ
فيديونشسره أاحد سسكان كومونة ببابا علي عن اŸياه اŸوزعة
‘ ا◊ن- -ف- -ي- -ات ،م -ا أاث -ار ت -خ -وف -ا ل -دى سس -ك -ان ا◊ي ،ح -يث
أاصسدرت « سسيال « بيانا تنفي فيه ا ،Èÿلتطمئن وتؤوكد أان
اŸاء خال من التلوث وا÷راثيم ومطابق Ÿعاي Òا÷ودة
اŸطلوبة .

حياة  /ك
أكد ألبيان ألذي أصضدرته «سضيال» وتلقت «ألشضعب « نسضخة منه أن
أŸاء ألذي يتم إأنتاجه وتوزيعه عﬂ Èتلف ﬁطات» سضيال» بكل

من أ÷زأئر ألعاصضمة وتيبازة يخضضع للمعاي ÒأŸطلوبة ،مؤوكدأ أن
أŸاء ألعنصضر أأ’ك Ìمرأقبة ،حيث تقوم ألشضركة بإاجرأء 144000
–ليل فيزيائي كيميائي و– 26000ليل جرثومي سضنوًيا لضضمان
جودة أŸياه ،وتتوأفق نتائج ألتحليلت ألتي
أجريت ‘ بلدية بابا علي مع هذه أŸعاي.Ò
وتهدف سضيال من هذأ ألبيان إأ ¤تبديد
ﬂاوف ألسضكان بشضأان جودة مياه ألصضنبور ‘
ه -ذأ أ◊ي ول -ت -ن -وي-ر أل-رأي أل-ع-ام ب-ع-م-ل-ي-ات
ألتطه Òألتي تقوم بها خاصضة وأن حي بابا
علي يقع جغرأفيا –ت مرأقبة ألشضركة ،وقد
دعت أأ’خÒة ألزبون ألناشضر للفيديوألتقرب
منها من أجل أخذ عينات من ماء حنفيات منزله للتأاكد من جودتها

وطمأانته بشضان نوعية أŸياه .
وقد جاء ‘ ألبيان تأاكيد أن أŸياه أŸوزعة على مسضتوى حي
كومونة ببابا علي مطابقة Ÿعاي Òألنوعية وأ÷ودة وأنها غ Òملوثة
وخالية من أ÷رأثيم ،كما تضضمن نسضخة من
–ل -ي -لت أ Èıل -ث -لث -ة أشض -ه -ر أŸاضض -ي -ة،
م- -ل- -ح- -ق ب- -ال- -ب- -ي -ان -ات ع -ن أŸوأد أŸط -ه -رة
أŸوجودة ‘ مياه ألشضروب ،حيث أن نسضبة
تركيز ألكلور ’ تتجاوز  0.56ملغرأم ‘ أللÎ
أل- -وأح- -د وذلك حسضب م -وأصض -ف -ات «أي -زو»-2
 7393أل -ت -ي ت -ع -ت -م -ده -ا أل-ه-ي-ئ-ة أ÷زأئ-ري-ة
للعتماد «أ÷Òأك» .
وقد تزأمن نشضر هذأ ألفيديومع أ’نقطاعات أŸتكررة ‘ أŸياه

زبون بابا علي
مدعولتقد Ëعينات
من مياهه إإ ¤إıابر

ألتي عرفتها بعضص مناطق ألبلد،وفيديوهات أخرى تروج لعدم
صضلحية أŸياه أŸعدنية وتلوث بعضص ألينابيع على غرأر منبع ‘
دلسص أظهر ألفيديوجثة خنزير ‘ درجة متقدمة من ألتعفن ،ما
يطرح ألعديد من ألتسضاؤو’ت حول مدى صضحة هذه ألفيدوهات
وألهدف من مضضمونها.
وباŸوأزأة مع ذلك نشضرت بعضص موأقع ألتوأصضل أ’جتماعي
صضفحات ترويجية لبعضص أجهزة تصضفية أŸياه غ Òمعلومة أŸصضدر
ويجهل مدى صضلحيتها وجودتها ،ما يطرح تسضاؤول بشضان أ÷هة
ألتي تريد ألنيل من شضركة أŸياه للتطه Òللجزأئر و»أ÷Òأك» ،وقد
يكون ألهدف إأيجاد سضوق لهذه ألتجهيزأت كما تشضجع ألربط غÒ
ألقانو Êللمياه ،وأقتناء أجهزة ألتصضفية هذه وهوما من شضانه أن
يضضرب هذأ أŸرفق ألهام وترشضيد أسضتغلل هذه أŸادة أ◊يوية.

»æWh

الثنين  ١٩أاوت  2٠١٩م
الموافق لـ  ١٨ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

أاشساد بدور اŸشسارك ‘ Úا◊وار لتهدئة الوضسع ،كر Ëيونسش:

«نريد إاخراج ا÷زائر من اأ’زمة ومن يرفضس الله يسسهل عليه»

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعدما ‚ح ا÷يشش ‘ ا◊فاظ على أامن واسستقرار البلد

بن عامر :مغالطات إاعÓمية لضسرب سسلمية ا◊راك الشسعبي
اذرع اعÓمية تريد تسسويق صسورة ا’نسسداد السسياسسي ‘ ا÷زائر
أاكد ا’سستاذ بكي بن عامر ا’مÚ
ال- - -ع- - -ام ل- - -ت - -ح - -ال - -ف ا’ع Ó- -م - -يÚ
وا◊ق- - -وق- - -ي Úا’ف - -ارق - -ة ،ون - -ائب
رئ -يسش م -ن -ظ -م -ة «أان -ا» ‘ تصس -ري-ح لـ
«الشس - -عب « ان ه - -ن - -اك م - -غ- -ال- -ط- -ات
اعÓ- -م- -ي -ة –اول ال -تشس -ويشش ع -ل -ى
اŸسستوى ا’نسسا Êوا◊ضساري الذي
ظ - - -ه - - -ر ب - - -ه ا◊راك الشس - - -ع - - -ب - - -ي ،
وه-وال-ت-ح-ذي-ر ال-ذي وج-هه حسسبه ،
ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ق-ائ-د
ا’ركان الفريق قايد صسالح  ،عندما
ح- -ذر م- -ن ح- -ج -م اŸوؤام -رة و–ال -ف
ال -ق -وى اÿارج -ي -ة ع -ل -ى اسس -ت -ق-رار
البلد .

تسس-ع-ى ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة للوسساطة
’ط-راف
وا◊وار إا ¤إاق -ن-اع ج-م-ي-ع ا أ
ال- -ف- -اع- -ل- -ة ‘ السس -اح -ة السس -ي -اسس -ي -ة
واŸدن - -ي - -ة ،إا ¤اŸشس - -ارك - -ة ‘ وضس- -ع
’خ-راج ال-بÓ-د م-ن
خ -ارط-ة ط-ري-ق إ
’زم - -ة السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت- -زداد
ا أ
’ق-ناع
ت-ع-ق-ي-دا ي-وم-ي-ا ،ل-ك-ن آال-ي-ات ا إ
ال-ت-ي ي-ب-اشس-ره-ا م-نسس-ق ال-هيئة كرË
ي- -ونسش وأاعضس -ائ -ه ت -واج -ه –دي -ات
ع- -دي- -دة ق- -د Œع- -ل ا◊وار ا÷ام -ع
مسس - -ت - -ح - -ي  Ó- -أان  ⁄ت - -ك - -ن ه - -ن - -اك
تناز’ت.

جÓل بوطي
‘ ه- -ذا الصش- -دد اك- -د ك -ر Ëي -ونسش ان
هناك أاطراف رافضشة للحوار ،وهي تسشعى
حسشب ت - -ع- -بÒه ا ¤زرع ال- -ف- -ت- -ن- -ة وسش- -ط
ا÷زائري Úوإاطالة عمر األزمة السشياسشية
بأانهم يسشعون إا ¤حرق البÓد وإادخالها ‘
وضشعية صشعبة ،ل –مد عقباها ،موضشحا
‘ ندوة صشحفية نششطها Ãقر اÛلسش

اإلسش -تشش-اري ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسش-اط-ة
وا◊وار Ãقرها الكائن بششارع العربي بن
م- -ه -ي -دي ب -ال -ع -اصش -م -ة ان -ه م -ن ل ي -ري -د
اŸشش- -ارك- -ة ‘ ا◊وار ه- -وح- -ر ول -ن ‚È
أاحدا على ا◊وار معنا بالقوة.
و‘ كل مرة تبعث هيئة ا◊وار برسشائل
ت -دع -وف -ي -ه -ا إا ¤ح -ل اŸأازق ع -ن ط-ري-ق
ال -تشش -اور وال-ت-ن-ازل ‘ ن-فسش ال-وقت ،ل-ك-ن
كر Ëيونسش اطلق انتقادات لذعة للذين
ي -رفضش -ون اŸشش -ارك -ة ‘ ج-لسش-ات ا◊وار
الششاملة ،ورد على اولئك يانهم يريد حرق
البÓد لكن كل واحد مسشؤوول وحده لكنه
لن يأاخذنا معه -حسشبه ،-قائ« Óنحن ل
نريد حرق البÓد بل أاردنا إاخراج البÓد
م -ن اŸأازق السش -ي -اسش -ي ال-ذي سش-ي-ؤوول ب-ن-ا
نحونتيجة صشعبة جدا على ششعبنا.
وأافاد كر Ëيونسش أان هيئته ل تقبل
ال - -دروسش م - -ن أاي شش - -خصش ف - -ه- -ي ح- -رة
ومسشؤوولة عن تصشرفاتها ،لكن يتع‘ Ú
ال-ظ-رف ال-راه-ن إان-ق-اصش ال-تصش-ن-ع وي-جب
اإلسش -ت -م -اع إا ¤اÿط-اب اŸوج-ه ل-لشش-عب
وت -ن -م -ي -ة ال -بÓ-د ،ق-ائ Ó-ان ال-ه-ي-ئ-ة “لك

حقيقة واحدة ومن يريد التزعم وفرضش
نفسشه ويدعي أانه Áلك ا◊قيقة نقول له
أانت ظ -ا ⁄ألن ا◊ق -ي -ق -ة ه -ي ت -لك ال -ت-ي
نبنيها جميعا.
وأاضشاف منسشق هيئة ا◊وار والوسشاطة
ردا ع - -ل - -ى رافضش - -ي اŸشش- -اروات أان م- -ن
ي-رغب ال-ب-ق-اء ‘ ا÷واŸك-ه-رب ف-ل-ي-ب-قى
وحده ،ومن يريد حرق البÓد فهومسشؤوول
عن نفسشه ،مضشيفا بالقول» أان الهيئة تريد
إاخراج البÓد من اŸأازق السشياسشي وبنائها
سش -وي -ا وم -ن ي-ري-د ا◊وار ف-ق-د ل-ب-ى ن-داء
ال- - -وط- - -ن.وŒدر اإلشش - -ارة إا ¤ان ب - -وادر
ال -ت -وصش -ل إا ¤ح -ل ن-ه-ائ-ي ل-ن ت-ك-ون ع-ل-ى
اŸدى ال -قصش .Òح -يث ت -ات-ي تصش-ري-ح-ات
يونسش عقب تنصشيب اÛلسش السشتششاري
أاول أامسش ج -ام -ع -ة ل-ك-ل اŸقÎح-ات ب-ع-د
ت -أاك -ي -ده ان م -ه -م -ة ال -ه -ي -ئ -ة ه -ي السش-ه-ر
واإلصش- -غ- -اء إا ¤ك -ل ال -ف -اع -ل ‘ Úا◊ي -اة
السش-ي-اسش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-خ-روج م-ن األزم-ة
ا◊الية التي “ر بها البÓد وصشول إا¤
إاضشفاء الششرعية على هياكل ومؤوسشسشات
الدولة.

أاكدت أان سسجن رموز الفسساد Áثل إا‚ازا نوعيا ومكسسبا كبÒا

«حمسس» تؤوكد أان ا◊راك الشسعبي السسلمي حقق أاهداف عديدة
ق -ال ال-ق-ي-ادي ‘ ح-رك-ة
›ت - -م - -ع السس - -ل - -م ن - -اصس- -ر
ح- - - - -م- - - - -دادوشش،أامسش ،أان
ا◊َراك الشس- -ع- -ب- -ي ح- -ق -ق
أاه - -داف - -ا ع - -دي - -دة “ث - -ل
إا‚ازا ن- -وع- -ي- -ا وم- -كسس- -ب- -ا
’ح - -د
ك- - -بÒا  ⁄ ،ي- - -ك - -ن أ
ي- -ح- -ل- -م ب- -ه -ا ق -ب -ل رح -ي -ل
ال- -عصس- -اب- -ة وسس- -ج -ن رم -وز
الفسساد ،داعيا إاﬁ ¤اربة
ا’ختÓفات
’ي- -دي- -ول- -وج- -ي- -ة داخ -ل
ا إ
ا◊راك ل - -ب- -ل- -وغ مشس- -روع
ال-دول-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ كنف
ا◊رية والعدالة.

جÓل بوطي
ذك - -ر ح - -م - -داودشش أان اكÈ
األه -داف ال -ت -ي –ق-قت م-ن-ذ
ان - -ط Ó- -ق ا◊راك الشش- -ع- -ب- -ي
السش - - -ل- - -م- - -ي ‘  22فيفري
اŸاضش- -ي ه- -و–رر ال- -ع- -دال- -ة
واسشتقÓليتها من خÓل الزج
ب -رم -وز ورؤووسش ال -فسش-اد ال-ت-ي
أادخ- - -لت ا÷زائ- - -ر ‘ دوام - -ة
طيلة عششرين سشنة ،مششÒا إا¤
أان ب- - -روز دور ا÷يشش ي- - -ؤوك - -د
كذلك –رره من العصشابة التي
أاسش- - - - -ه- - - - -مت ‘ شش - - - -ل ك - - - -ل
اŸؤوسشسشات لصشالح بقاءها ‘
ا◊كم.
وأاوضشح النائب عن حمسش
،أامسش ‘ ،م - - -نشش- - -ور ل- - -ه عÈ
صش -ف-ح-ت-ه ال-رسش-م-ي-ة بشش-ب-ك-ات
ال- - -ت - -واصش - -ل الج - -ت - -م - -اع - -ي
«فيسشبوك» انه واهم من يعتقد

أان –ق- -ي- -ق ب- -عضش اإل‚ازات
واأله - - -داف ه - - -ومÈر ك - - -اٍف
ل- -ل- -ق- -ب -ول بشش -ي -ط -ن -ة ا◊َراك
والق-ت-ن-اع ب-ق-رصش-ن-ته والتلويح
ب -ت -خ-وي-ن-ه ،ألن ال-ل-وم سش-ي-ك-ون
على َمن ينخدع بالقيام بنصشف
ثورة ،والتي هي مقÈة حقيقية
ألصش - -ح - -اب - -ه - -ا إاذ أان خصش - -وم
ا◊َراك ل- -ه- -م ال- -ق- -درة ع- -ل -ى
العودة والسشيطرة Ãا لهم من
إام -ك -ان -اٍت م -ؤوسشسش -ي ٍ-ة وم-ال-يٍ-ة
وإاعÓميةٍ كبÒة.
وم -ع ظ -ه -ور ب-عضش األف-ك-ار
األي -دل -وج -ي -ة خ Ó-ل مسشÒات
ا÷معة األخÒة للحراك أاششار
حمدادوشش انه من اŸؤوسشف
أان ا◊َراك الشش- -ع -ب -ي ل ي -زال
ي- -أاك- -ل أاب- -ن- -اءه ع- -ن- -دم- -ا ي -ت -م
اإلصش -رار ع -ل -ى السش -ت -ق-ط-اب
اإليديولوجي والصشراع ا◊زبي
ب -خ -ل-ف-ي-اٍت ت-اري-خ-ي-ة ،ال-ت-ي ل
ت- -زال ج- -ام -دًة ع -ن -د ◊ظ -اٍت
زمنيةٍ غابرة ،مؤوكدا انه أاصشبح

ب -أاسش م -ك -ون -ات ه -ذا ا◊َراك
ب -ي -ن-ه شش-دي-د ع– Èط-ي-م ك-ل
ال - -رم - -وز واسش - -ت - -ه - -داف ك - -ل
اŸرج- -ع- -ي -ات وشش -ي -ط -ن -ة ك -ل
القيادات والدخول ‘ منطق
اŸن -افسش -ة ق -ب -ل ال -وصش-ول إا¤
اŸلعب الدÁقراطي ا◊قيقي
فتعود األحزاب والتيارات إا¤
ن- -فسش اŸرب- -ع ال- -ذي ت- -ت -ق -ن -ه
األنظمة الششمولية ع Èسشياسشة
ف- - -رق تسش - -د دون الع - -ت - -ب - -ار
باŸاضشي.
وقال حمدادوشش أان بعضش
رموز النظام البوتفليقي والتي
كانت حاميًة له ومداِفعًة عنه
اسش -ت -ط-اعت أان –ِدث شش-رًخ-ا
‘ اŸع - - -ارضش - - -ة و‘ ا◊َراك
الششعبي ،واللوم ل يقع عليها
فتلك هي مصشلحتها وبالتا‹
ذلك ه -وح -ق -ه -ا ،ك-اشش-ف-ا أان-ه-ا
تخوضش معركًة وجودية بقدر
ما يقع اللوم على مَن أاعطى
ل -ه -ا ال-ف-رصش-ة ‘ ذلك ع-ن-دم-ا

ي- -رفضش ال- -ت- -نسش- -ي- -ق وال -ع -م -ل
ال - -تشش - -ارك - -ي ب Úم - -ك - -ون - -ات
ا◊َراك وال- -ق -وى السش -ي -اسش -ي -ة
واإلصشرار على التمايز والعمل
وف - - -ق أاج - - -ن - - -دات خ - - -اصش- - -ة
والتصشعيد بسشقفٍ سشياسشي ل
ي-ق-ب-ل-ه ال-ت-واف-ق السش-ي-اسش-ي ول
ال -واق -ع-ي-ة السش-ي-اسش-ي-ة ‘ م-ث-ل
هذه الظروف.
‘ مقابل ذلك ابرز النائب
عن حمسش انه سشيكون جميًÓ
عندما تتكامل وتتبادل األدوار
ب Úمكونات ا◊َراك الشّشعبي
ع- - -ن- - -دم- - -ا ي- - -ك- - -ون ضش- - -م- - -ن
إاسشÎات -ي-ج-ي-ة واضش-حٍ-ة وخ-ط-ة
م - -ت- -فٍ- -ق ع- -ل- -ي- -ه- -ا Œم- -ع بÚ
ال -ع -اط -ف -ة ال-ق-وي-ة ل-لشش-عب ‘
الششارع وب ÚعقÓنية النّخب
السش- -ي- -اسش -ي -ة ‘ ا◊وار وا◊ّل
اإلجرائي مع السشلطة.
واعت Èأان حملة ﬁاربة
الفسشاد وسشجن رؤووسشه الكبÒة
م- -ث- -ل :السش- -ع -ي -د ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة
وا÷Ôال Úت -وف-ي-ق وط-رط-اق،
وأال - - -وي ٍ- - -ة ‘ وزارة ال - - -دف- - -اع
وال- - -ن- - -واح- - -ي ال - -عسش - -ك - -ري - -ة
واŸؤوسشسش -ات األم -ن -ي -ة ورم-وٍز
سش -ي -اسش -ي ٍ-ة ك -ق -ادِة ال -ت -ح -ال -ف
الرئاسشي ،ووزراء كبار ،ورجال
أاع -م -ال“...ث-ل إا‚ازا ن-وع-ي-ا
ومكسشبا كبÒا للحَراك الششعبي
وال- -ذي ي- -ع- -ود ل- -ه ال -فضش -ل ‘
ت- -وف Òال- -غ- -ط- -اء والشش- -رع -ي -ة
الششعبية له واألصشل أانه واجب
ط -ب -ي-ع-ي ول-يسش إا‚ازا خ-ارق-ا
Áن به أاحد على الششعب.

نورال Úلعراجي
قال بن عامر ان ا÷زائر اليوم امام ،
–الف قوى غربية وأاخرى عربية ذكرها
بالسشم  ،لدفع ا◊راك الششعبي إا ¤تبني
ال -عصش -ي -ان اŸد Êوت -ع-ط-ي-ل اي ح-وار ث-م
الذهاب إلجراء انتخابات رئاسشية  ،مؤوكدا
‘ السشياق ذاته ان هذه الدول ع Èاذرعها
اإلعÓمية تريد تسشويق صشورة النسشداد
السشياسشي ‘ ا÷زائر.
وقد ذكر اŸتحدث بأان بعضش القنوات
اÙسشوبة على هذه الدول – ،اول منذ
أاسش -ب -وع ت -أاج -ي -ج ال -وضش-ع ع-ل-ى اسش-اسش ان
ا◊راك ي -ت -ج -ه ن -ح -وال -عصش -ي -ان اŸد، Ê
وهوالمر الذي يتنافى واأخÓقيات اŸهنة
التي تبقى على ا◊ياد Ÿا يتعلق المر
Ãسشائل داخلية ‘ أاي بلد  ،حتى وان
كانت هذه القنوات سشببا ‘ الكث Òمن
اÛازر ال -ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،
لسشيما  ،ما سشمي بالربيع العÈي  ،والذي
ل تزال آاثاره ماثلة ا ¤اليوم .

ويضشيف بكي ‘ الصشدد ذاته  ،أان هناك
مغالطات إاعÓمية موجهة لضشرب سشلمية
ا◊راك الششعبي بعدما ‚ح ‘ ا◊فاظ
ع-ل-ى اأم-ن واسش-ت-ق-رارال-ب-ل-د..واıرجات
اإلعÓمية التي تدفع إا ¤تششويه صشورة
ا◊راك معلومة عند الرأاي العام الوطني
وهوما نبه له قائد األركان الفريق قايد
صشالح ‘ خطابه الخ.Ò
ف- -م- -ث Ó- -ب -عضش ال -ق -ن -وات –ال -فت ‘
مضش -ام Úخ-ط-اب-ه-ا اإلعÓ-م-ي م-ن خÓ-ل
ﬁاولت اخÎاق ا◊راك الشش - - -ع - - -ب- - -ي ،
وتوجيهه لتبني العصشيان اŸد ، Êبل أاكÌ
من ذلك فهي اصشبحت منÈا للمتحدثÚ
ع -ن ال -عصش-ي-ان اŸد ، Êواسش-ت-ودي-وه-ات-ه-ا
–ولت اإﬂ ¤ابر اسشتخباراتية لضشرب
امن ا÷زائر.

مرابط مÈزا دور اÛتمع اŸد ‘ Êحل ا’زمة

اجتماع  24اوت ’عداد خارطة طريق «توافقية»
أاك-د م-نسس-ق ك-ون-ف-درالية
ال-ن-ق-ابات ا÷زائرية،لياسش
م -راب-ط امسش ان ا’ج-ت-م-اع
ال- -تشس- -اوري ال- -ذي سس- -يضس -م
ف -ع -ال -ي -ات اÛت-م-ع اŸد Êو
ال -ن -دوة ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ح-وار
اŸرت- - - - -قب ع - - - -ق - - - -ده ‘ 24
أاغسس- -طسش ا÷اري ت- -ه- -دف
إا ¤اع -داد خ -ارط-ة ط-ري-ق
«ت -واف -ق -ي -ة» ل -ل -خ -روج م -ن
’زمة.
ا أ
صشرح مرابط ل»وأاج «،قائÓ
إان «ال -ه -دف م-ن الج-ت-م-اع ه-و
التقاء فاعلي اÛتمع اŸد Êو
لح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة (ب-اسش-تثناء
اأ
لح - -زاب اŸوال - -ي - -ة ل - -رئ- -يسش
اأ
ا÷م - - -ه - - -وري - - -ة السش- - -اب- - -ق) و
الشش- -خصش- -ي- -ات ال- -ت- -ي ت- -ت- -م -ت -ع
Ãصشداقية على طاولة واحدة للتفكÒ
معا ‘ إامكانية اÿروج بورقة طريق
توافقية».
و اعت Èمرابط أان هذا اللقاء يششكل
لزم -ة
«ح Ó- -م- -ن- -ق- -ذا» ل -ل -خ -روج م -ن ا أ
ا◊ال- -ي- -ة،مششÒا إا« ¤أان ال- -تشش- -اور ه- -و
الذي يحدد من الذي يجب ان تقدم له
خارطة الطريق».
لطار «نعتقد انه
و اوضشح ‘ ذات ا إ
م -ن اŸم -ك -ن اÿروج ب -خ -ارط-ة ط-ري-ق
لم-ر ب-ال-ع-مل على
ت-واف-ق-ي-ة .و ي-ت-ع-ل-ق ا أ
ن-ق-اط ال-ت-داخ-ل ال-ت-ي ” رف-ع-ه-ا خÓ-ل
ﬂتلف القÎاحات و اŸصشادقة على
م-ي-ث-اق الل-ت-زام ب-اŸب-ادئ ال-ع-ام-ة ال-ت-ي
يطالب بها ا÷ميع».
و ذكر النقابي أان هذا اللقاء يأاتي بعد
اجتماع اÛتمع اŸد ÊاŸنعقد ‘ ١5
يونيو اŸاضشي،مضشيفا انه يهدف «إا¤
لح - -زاب
ال- - -وسش- - -اط- - -ة بﬂ Úت - -ل - -ف ا أ

السش-ي-اسش-ي-ة و الشش-خصش-ي-ات السش-ي-اسش-ية و
لك- -ادÁي- -ة و ال- -ن- -اشش- -ط ‘ Úا◊راك
اأ
الششعبي».
لمر
و أاضشاف مرابط ان «أاهم ما ‘ ا أ
ه -و ط -م -أان -ة ا÷زائ-ري Úب-ال-ت-زام-ن-ا ‘
ال-دف-اع ع-ن م-ط-الب ال-ث-ورة السش-ل-م-ي-ة و
التششاور».
و بخصشوصش امكانية وجود رابط بÚ
ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء و ل- -ق -اء ه -ي -ئ -ة ا◊وار و
الوسشاطة التي يرأاسشها كر Ëيونسش،رد
مرابط بالنفي،موضشحا «ليسش هناك أاي
عÓقة .ل يجب ان نحكم مسشبقا على
ه- -ذا اŸسش- -ع- -ى ال -ذي Áك -ن ان ي -ك -ون
مكم Óللعمل الذي أاطلقناه ‘  ١5يونيو
اŸاضش -ي،اي شش -ه -ر ق -ب -ل ت -نصش-يب ه-ذه
الهيئة».
لخ Òقال مرابط انه «يجب
و‘اأ
ت -ث -م Úك -ل اŸب-ادرات ال-ت-ي ت-ه-دف إا¤
وضش- -ع شش- -روط ل- -ل- -ح -وار ل -ل -خ -روج م -ن
لزمة».
اأ
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«الشسعب» تقف على حالة اŸعا ⁄السسياحية والتاريخية بتلمسسان

مغارات بني عاد تشسهد إاقبال منقطع النظÒ

النسسيان يؤؤجل حاضسر األماكن واإلهمال يغرق اŸسستقبل
تعرف بعضض اŸواقع السسياحية والتاريخية وباÿصسوصض على مسستوى ا◊ديقة واŸنبع اŸائي اŸتواجدان
عند مدخل بلدية ع Úفزة السسياحية والتابعة إاقليميا إا ¤دائرة شستوان اهما’ وتهميشسا كبÒين.

ألعدد
1802٦

رغم جاهزية البعضض منها

06

مطالب باإلفراج عن قؤائم السسكن الجتماعي ببلديات اŸسسيلة
م -ا ت -زال م -ع -ان -اة سس -ك -ان ب -ل-دي-ات
’ف-راج ع-نها
اŸسس-ي-ل-ة ال-ت-ي  ⁄ي-ت-م ا إ
بعد على قوائم السسكن ا’جتماعي،
ق -ائ -م -ة ب -ع-د أان ف-اق أام-د ان-ت-ظ-اره-ا
لسسبع سسنوات كاملة على الرغم من
ج-اه-زي-ت-ه-ا ل-ل-ت-وزي-ع وا’ن-ت-ه-اء م-ن
رب -ط -ه -ا ب -ج -م -ي -ع الشس -ب-ك-ات وإاع-داد
ق -وائ -م اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن وأاّشس-رت ع-ل-ي-ه-ا
السسلطات اŸعنية .

اŸسسيلة :عامر ناجح
من ب Úألبلديات ألتي مضشى على أآخر
م- -رة ” ف- -ي- -ه- -ا ت- -وزي- -ع حصشصس ألسش -ك -ن
ألجتماعي أك Ìمن  07سشنوأت كاملة،
بلدية برهوم وبلدية بلعايبة وبلدية أولد
عدي لقبالة ،على ألرغم من أن جميع
أإلج- - - -رأءأت أإلدأري- - - -ة ق- - - -د “ت م- - - -ن
ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة وألسش-ل-طات أإلدأرية،
أنطÓقا من –قيقات بطاقية ألسشكن إأل
أنه  ⁄يتم أإلفرأج عنها لغاية أليوم على
أل- -رغ- -م م- -ن ألح- -ت- -ج- -اج -ات أŸت -ك -ررة
للسشكان .ففي بلدية برهوم ،أكد رئيسس
بلديتها ،عيسشى مرزوقي ،جاهزية أ◊صشة
ألسش -ك -ن-ي-ة أŸق-درة بـ  200وح-دة سش-كنية
Óفرأج
وكذأ جاهزية قائمة أŸسشتفيدين ل إ

‘ أنتظار ألتأاششÒة من ألوأ‹ لتعليقها.
نفسس أ◊ال للحصشة ألسشكنية أŸقدرة بـ
 115وح-دة سش-ك-ن-ي-ة أج-ت-م-اع-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
بلعايبة ألتي أنتهت أألششغال بها منذ مدة
طويلة وتنتظر تأاشش Òألسشلطات ألولئية
Óفرأج عن أŸسشتفيدين  .ونفسس ألششيء
ل إ
ب -ب-ل-دي-ة أولد ع-دي ل-ق-ب-ال-ة أل-ت-ي ي-ن-ت-ظ-ر
سشكانها بفارغ ألصش Èأإلفرأج عن أ◊صشة
ألسشكنية أŸقدرة بـ  280وحدة سشكنية
وألتي  ⁄يتم أإلفرأج عنها منذ أك Ìمن
سش -ب -ع سش -ن -وأت ك-ام-ل-ة ،وك-ذأ أإلف-رأج ع-ن
قائمة أŸسشتفيدين من ألقطع أألرضشية
أŸق - - -درة بـ  150ق-ط-ع-ة ت-رأب-ي-ة جاهزة
للتوزيع.
سش -ك -ان أل -ب -ل -دي -ات أŸذك-وره أح-ت-ج-وأ
وهّ- - -ددوأ ‘ ع- - -دة م- - -رأت ل- - -ت - -ج - -دي - -د
أح-ت-ج-اج-ات-ه-م ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اإلف-رأج ع-ن
ق -وأئ-م أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ق-وأئ-م ألسش-ك-ن
ألج -ت -م -اع -ي خ -اصش -ة وأن أل -ك -ث Òم-ن-ه-م
ي- -دف- -ع- -ون م- -ا ي- -زي -د ع -ن  13000دينار
جزأئري كمصشاريف للكرأء للششهر ألوأحد
أو ي -ت -ح-م-ل-ون أل-ع-يشس رف-ق-ة أب-ن-ائ-ه-م م-ع
أسشرهم ‘ بيوت ضشيقة أم ‘ Óحصشولهم
ع-ل-ى سش-ك-ن أج-ت-م-اع-ي ي-فك ع-ل-ي-هم عناء
ألكتظاظ.

صسحية
بلدية بن يعڤوب تفتقر للخدمات ال ّ

السسكان يغلقؤن العيادة متعددة اÿدمات با÷لفة

تلمسسان :بكاي عمر
تأاسشف موأطنون وسشوأح توأفدوأ على
أŸن- -ط- -ق- -ة ‘ تصش- -ري- -ح- -ه -م لـ «ألشش -عب»
للوضشعية ألكارثية و أإلهمال ألتي يتوأجد
عليه أŸنبع أŸائي ،وكذأ أ◊ديقة ألتي
تششكو حالها إأزأء أنتششار أألوسشاخ وعدم
توفر ألكرأسشي ونقصس أإلنارة ألعمومية،
باإلضشافة إأ ¤غياب أŸرأفق أ◊يوية و
ألتجارية على غرأر أŸرأحيضس ألعمومية
وك -ذأ Óﬁت ب -ي -ع أŸث -ل -ج-ات أو م-ق-ه-ى
باسشتثناء وجود كششك وأحد لكن ل يلبي
طلبات ألزبائن ،وطالب ألناششط أ÷معوي
ب -رأه -ي -م-ي ف-ت-ح-ي ألسش-ل-ط-ات أÙل-ي-ة و
ألولئية بضشرورة إأعادة أإلعتبار Ÿنطقة
وقرية ع Úأغرم بع Úفزة وألتي كانت
شش -اه -دة ع -ل -ى م -ع -ارك ضش -اري-ة خ-اضش-ه-ا
أألم Òع- -ب- -د أل- -ق- -ادر ضش- -د أŸسش- -ت -ع -م -ر
ألفرنسشي ،على أن يتم وضشع ›سشم أو
أسش-ت-ح-دأث ح-دي-ق-ة أو م-ت-ح-ف و –وي-ل-ه
Ÿعلم تاريخي وسشياحي من ششأانه أن يعود
بالنفع على ولية تلمسشان سشياحيا وكذأ
لعدم طمسس وŒاهل أŸناطق ألتاريخية
أل -ت -ي ي -ج -ه -ل -ه -ا أ÷ي -ل أ◊ا‹ ب-ع-اصش-م-ة
ألزياني.Ú
من جهته ،طالب أألسشتاذ عÓل بكاي
من ألسشلطات ببلدية ششتوأن و ألسشلطات
ألولئية على غرأر مديرية أÛاهدين و

ألسش -ي -اح -ة ع -ل -ى ضش-رورة أل-ت-نسش-ي-ق ف-ي-م-ا
بينهما و إأعطاء أŸعلم ألتاريخي بقرية
ألصشف ألصشاف ألذي كان معتق Óو كان
يتم فيه تعذيب أÛاهدين بوأسشطة أفعى
كبÒة.
أكد ذأت أŸتحدث أنه يوجد بتلمسشان
 12معتق Óومرأكز للتعذيب على غرأر
أألخ Òب -الصش -ف صش-اف بشش-ت-وأن وم-ع-ت-ق-ل
أبغاون بالسشوأحلية ،وآأخر لوباسشتيون 18
Ãحاذأة كلية ألطب و آأخر بششارع باب
وه -رأن وب -ب -ل -دي -ة وأد أألخضش -ر ب -الشش-و‹
وسشبدو وألغزوأت وآأخرين  ⁄يتم ألتطرق
إأل- - -ي - -ه - -م ج - -ي - -دأ م - -ن ط - -رف أŸؤورخÚ
وأıتصش.Ú
ت -ت -وف -ر ب -ل -دي -ة ع Úف -زة ع -ل -ى م -وق-ع
سشياحي يبعد بـ 4كلم عن أ◊ديقة ،وهي
مغارأت بني عاد ألتي تششهد إأقبال منقطع
أل -ن -ظ Òوت -ت -وف -ر ع-ل-ى مشش-اه-د أك Ìم-ن
رأئعة ،إأذ “تاز أŸغارأت بÈودة ألطقسس
وع- -ل- -ى م- -دأر أل -فصش -ول أألرب -ع -ة ودرج -ة
أ◊رأرة تبلغ 13مئوية وهي ثابتة.
ت -ت -م -ي -ز أŸغ -ارأت ب -ت-وأج-د ألصش-وأع-د
وأل -ن -وأزل أ◊ج -ري-ة و ت-دف-ق أŸي-اه أل-ت-ي
Áت- -د ط- -ول -ه -ا إأ700 ¤مÎأ وت -ق -ع ب-ن-ح-و
57مÎأ –ت أألرضس ،ح -يث ت -ب -ل -غ ك -ل -ف-ة
ألدخول وأإلسشتفادة من زيارة مغارأت بني
عاد بـ 50دج للفرد ألوأحد وركن ألسشيارة
بـ 100دج.
ت- - -وج- - -د ك- - -ذلك Ãح - -اذأة أŸغ - -ارأت

مسشاحات خضشرأء و حظÒة كبÒة تتوفر
ع -ل -ى أÓÙت أل -ت -ج -اري -ة وأŸرأح -يضس
أل-ع-م-وم-ي-ة ،وك-ذأ م-ل-ع-ب Úل-ك-رة أل-قدم ”
Œه-ي-زه-م-ا ب-ال-عششب ألصش-ط-ناعي ،حيث
ي-ل-ق-ى ه-ذي-ن أل-فضش-اءي-ن ت-وأف-د ألعائÓت
أل -ت -ل -مسش -ان -ي -ة وك -ذأ أل -زوأر عﬂ Èت-ل-ف
وليات ألوطن.
‘ سشياق ذأت صشلة ،أكد سشكان بلدية
سش -ي -دي أل -ع -ب -د‹ أ◊ال -ة أل-ك-ارث-ي-ة أل-ت-ي
يتوأجد عليها أ◊مام أŸعد ،Êإأذ يفتقر
ه -ذأ أŸك-ان إلن-ع-دأم أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأÿارجية ‘ مششهد مقّزز ،حيث ولعدة
سشنوأت يتوأجد مسشبح أ◊مام و ألسشقف
من نوع أ◊ديد «ألزنك» ،وهذأ مششهد
غ Òإأنسش- -ا Êوغ Òسش- -ي- -اح -ي ،ول ي -ج -لب
ألزبائن وألسشوأح ‘ ظل ألتسشيب ألكبÒ
ألذي يطبع على هذأ أŸرفق ألذي له
ألباع ألطويل تاريخيا ويقصشده ألزوأر ول
سشيما فئة أŸسشن Úمن أجل أخد حمام
وم -ن أج -ل أل -ع Ó-ج م -ن أم -رأضس أل-ع-ظ-ام
وأŸفاصشل.
أم -ا ب -خصش-وصس أسش-ع-ار ألسش-ت-ف-ادة م-ن
خدمة أ◊مام ،فهي لسشيت Ãرتفعة ،لكن
أإلق-ام-ة وح-ج-ز غ-رف-ة ب-ال-ف-ندق أعتÈها
أŸوأط- -ن- -ون وأل- -زوأر ب -غ ÒأŸدروسش -ة ل
سش- - -ي - -م - -ا م - -ن ف - -ئ - -ة ﬁدودي أل - -دخ - -ل
وأŸتقاعدين ،وكذأ أإلطعام وألسشتقبال
 ⁄يلق إأعجاب كثÒين.

ﬂاوف خسسارة الفلحŸ Úنتوجهم تتزايد

انتشسار واسسع لؤباء البؤفروة يهّدد اÙاصسيل بالؤادي
يشس- -ت- -ك- -ي م- -زارع- -و ال- -ن- -خ- -ي- -ل
ب -ال -وادي م -ن ا’ن -تشس-ار ال-ك-ث-ي-ف
Ÿرضض بوفروة التمر على مسستوى
غ- -اب- -ات ال- -ن -خ -ي -ل اŸن -تشس -رة عÈ
اق-ل-ي-م ال-و’ي-ة ،م-ع ب-داي-ة م-وسسم
«البسسر واŸنقر» لهذا الفصسل.

الوادي :قديري مصسباح
ع Èأل- -فÓ- -ح- -ون أŸتضش- -ررون ع- -ن
جهودهم أŸكثفة ‘ أسشتعمال ألأدوية
وأإتباع نصشائح أÈÿأء ‘ ألقضشاء على
هذه أ◊ششرة ألفتاكة ،أإل أن أŸرضس

يسش- -ت- -ف -ح -ل م -ن ع -ام أإ ¤أآخ -ر وسش -ط
حقول ألنخيل أŸثمرة .بحسشب عدد
من فÓحي ألولية ،فاإن ألرياح ألقوية
ألتي ششهدتها ألولية موؤخرأً سشاهمت
ب- -دوره- -ا ‘ أن- -تشش -ار أŸرضس بشش -ك -ل
وأسشع على مسشتوى أ◊قول وألبسشاتÚ
ب-ال-ولي-ة ،م-ا يسش-ت-دع-ي ت-ك-اثف جهود
أÈÿأء وأل - -ب - -اح - -ث Úم- -ع أل- -فÓ- -حÚ
للبحث أ÷اد وأŸعمق ‘ أآليات أ◊د
م- - -ن أن- - -تشش - -ار ه - -ذأ أŸرضس أÿطÒ
وألفتاك بوأحات ألنخيل  ،ألذي أتلف
عددأ كبÒأ من ألنخيل وهدد بسشاتÚ
أŸزأرع ،Úخاصشة و أن هذأ أŸرضس

أدى أإ ¤أإتÓف كمية معتÈة من منتوج
أل -ت -م -ور ذأت أ÷ودة وأل -ن -وع -ي-ة أل-ت-ي
تتميز بها ولية ألوأدي ،خاصشة و أن
ولية ألوأدي تعت Èمن ب Úألوليات
أل -كÈى أŸن -ت -ج -ة ل -ل -ت -م -ور Ãخ-ت-ل-ف
أن- - - -وأع- - - -ه- - - -ا ،و أرج - - -ع أıتصش - - -ون
وأŸرشش -دون أل -ف Ó-ح -ي -ون ‘ أن -تشش-ار
هذأ ألوباء أإ ¤عدة عوأمل أهمها قلة
ألنظافة وألعناية بالنخيل ،أإضشافة أإ¤
ألتقلبات أ÷وية ألكبÒة ألتي تعرفها
أŸن -ط -ق -ة ،خ Ó-ل ألسش -ن -ة أل -ف Ó-ح -ي-ة
أ◊الية.

أاق- -دم ،صس- -ب- -اح أامسض ،ال- -عشس- -رات م- -ن
سس-ك-ان ب-ل-دي-ة ب-ن ي-ع-ڤوب التابعة إاداريا
ل -دائ -رة الشس -ارف و’ي -ة ا÷ل -ف -ة ،ع-ل-ى
غلق العيادة اŸتعددة اÿدمات الشسهيد
«ال - -ط - -ي- -ب- -ي الصس- -غ ، »Òت-ن-ظ-ي-م وق-فة
اح- -ت- -ج- -اج- -ي- -ة م- -ط- -ال- -ب Úف -ي -ه -ا م -ن
السسلطات اÙلية والو’ئية ‡ثلة ‘
م -دي-ر ق-ط-اع الصس-ح-ة وم-دي-ر الصس-ح-ة
ا÷وارية للنظر ‘ جملة من النقائصض
واŸطالب اŸرفوعة سسابقا.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ط- - -الب أÙت - -ج Úب - -ت - -حسش Úأÿدم - -ات
ألصشحية ،وإأصشÓح جهاز أألششعة وتوف Òبعضس
أÿدم -ات أألخ -رى وت -ع -م -ي-م ن-ظ-ام أŸدأوم-ة
ب- -ه- -ذه أل- -ع- -ي -ادة  24/24سش - -اع- -ة ،و–سشÚ
أÿدمات ودعم ألهيكل ألطبي أŸذكور بأاطباء
وشش -ب -ه ط -ب -ي‡ ،Úا ج -ع -ل م -رضش -ى أل -ب -ل -دي-ة

ي- -ت- -وج- -ه- -ون إأ ¤أل -ع -ي -ادأت أÿاصش -ة إلج -رأء
ألكششوفات ألطبية.
أكد أÙتج ‘ Úحديثهم لـ «ألششعب» أن
نقصس ألتأاط Òزأد من معاناة أŸرضشى ألذين
يضشطرون إأ ¤ألتوجه نحو أŸرأكز ألصشحية بـ
«ألششارف « و»أإلدريسشية» وحتى «أ÷لفة « من
أجل ألفحوصشات بسشبب عيادتهم ألتي تفتقر
ل -ل -ك -ث Òم -ن أŸع -دأت م -ن-ه-ا غ-ي-اب مصش-ل-ح-ة
أألشش -ع -ة وج -رأح-ة أل-ت-ول-ي-د وأم-رأضس أل-نسش-اء،
وطب أألسشنان بدون جرأح ،وأنعدأم أŸناوبة
ألليلية فمششاكل ألقطاع ‘ حاجة ماسشة إأ¤
ألتكفل بها من كل أ÷وأنب ،سشوأء من حيث
ألتسشي Òألتأاط Òألطبي وألعÓجي ،وكذأ ‘
›ال نقصس ألوسشائل ألطبية ألÓزمة.
ن-اشش-د ه-ؤولء أÙت-ج-ون مسش-ؤوو‹ أل-ق-ط-اع
م -ن أج -ل أل -ت -ح -رك ون -فضس أل -غ -ب-ار ع-ن ه-ذأ
أل- -ق -ط -اع أ◊سش -اسس وإأع -ادة Œه -ي -ز أل -ع -ي -ادة
ب-ال-ت-ج-ه-ي-زأت أل-ط-ب-ي-ة ألضش-روري-ة ،وت-دع-يمها
بطاقم طبي لضشمان أŸدأومة.

...وسسكان قرية ا◊مراء بÈج بؤعريريج يحتجؤن
إاح- -ت- -ج سس- -ك- -ان ق -ري -ة
ا◊م-راء ال-ت-ابعة لبلدية
م - -نصس - -ورة أاقصس- -ى غ- -رب
ب- - - -رج ب - - -وع - - -ري - - -ري - - -ج،
’ق-دام ع-ل-ى غ-لق خط
ب-ا إ
السس-ك-ة ا◊دي-دي-ة شس-رق
غ- - - -رب ال- - - -راب- - - -ط ب - - -رج
ب -وع -ري -ري -ج ب-ال-ع-اصس-م-ة
وبجاية ،وذلك للمطالبة
م -ن السس-ل-ط-ات ب-ال-ت-دخ-ل
لضس - -رار
ووضس- - -ع ح- - -د ل  - -أ
ال- -ن- -اج- -م -ة ع -ن اÙاج -ر
اŸت - -واج - -دة ب - -اŸن- -ط- -ق- -ة
وال - - -ت- - -ي صس- - -ارت ت- - -ؤورق
يوميات السسكان.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
أق- - -دم أل- - -عشش - -رأت م - -ن
سشكان ألقرية على غلق خط
ألسش -ك -ة أ◊دي -دي -ة ب-اŸعÈ
أŸت-وأج-د Ãق-ط-ع أ◊مرأء
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بتسشليط ألرقابة
على أÙاجر ألتي سشببت
ل -ه -م ب-حسشب تصش-ري-ح-ات-ه-م
ه Ó- - -ك - - -ا ك - - -بÒأ ‘ ألÌوة
أ◊ي - -وأن - -ي- -ة وأل- -زرأع- -ي- -ة،
وتشش -ق -ق م -ع -ظ -م م -ن-ازل-ه-م
ج-رأء أل-ت-ف-جÒأت أل-ع-ن-ي-ف-ة
أŸسش- - -ت- - -ع- - -م - -ل - -ة ‘ ه - -ذه
ألورششات.
تنقل رئيسس ألدأئرة رفقة
ب -عضس أŸن -ت-خ-ب Úو‡ث-لÚ

ع- -ن أل- -ب- -ي- -ئ- -ة و م- -دي- -ري- -ة
أŸناجم ‘ ﬁاولة لتهدئة
ألوضشع و ﬁاورة أŸوأطنÚ
بضش -رورة ف -ت-ح خ-ط ألسش-ك-ة
أ◊دي- -دي- -ة و أ÷ل- -وسس إأ¤
ليجاد حلول
أ◊وأر بهدوء إ
لهذه أŸششاكل ألتي تسشببت
فيها أÙاجر ” .ألتفاق
ع-ل-ى تشش-ك-ي-ل ÷ن-ة م-ع-اي-نة
لضش- -رأر
ت- -ق- -وم ب- -ت- -ف- -ق- -د أ أ
وأل- -وضش- -ع م -ي -دأن -ي -ا رف -ق -ة
أŸوأط -ن Úل-ف-رضس ت-ط-ب-ي-ق
ألقانون على هذه أÙاجر
‘ حال تب Úأنها أرتكبت
Œاوزأت.

 ..وإاحتجاج سسكان قرية
«ع Úالنؤق» بغلق مقر
البلدية للمطالبة بالتنمية
أق -دم سش -ك -ان ق -ري-ة عÚ
ألنوق ألتابعة لبلدية بن دأود
أقصش - -ى غ - -رب ولي - -ة ب- -رج
لحتجاج،
بوعريريج ،على أ إ
أمسس ،ب -غ -ل-ق م-ق-ر أل-ب-ل-دي-ة
مطالب Úألسشلطات أÙلية
ب-ال-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل وأل-ن-ظ-ر
لوضشعية ألقرية أŸزرية من
ناحية ألتنمية.
رفع جملة من أŸطالب
لنشش -غ -الت م -ن -ه-ا ن-قصس
وأ إ

أŸي- -اه ألصش- -ا◊ة ل- -لشش -رب،
وأن -ع -دأم أل -ت -ه -ي-ئ-ة وأهÎأء
أل - -ط - -رق - -ات ،إأضش- -اف- -ة أ¤
أŸط -ال -ب -ة ب -رب -ط عشش-رأت
أل- -ع -ائ Ó-ت أÙروم -ة م -ن
أل -ك-ه-رب-اء وأل-غ-از ،م-ت-ه-مÚ
أÛلسس ألبلدي وألسشلطات
أÙل - -ي - -ة ب - -ال - -ت- -ه- -م- -يشس،
وŒاه -ل أÛلسس أل -ب -ل -دي
Ÿعاناتهم أليومية.
حيث ع ÈأÙتجون عن
غضش -ب -ه -م وإأسش -ت -ي -ائ-ه-م م-ن
ألتوزيع ألسشيء للمبلغ ألهام
ألذي إأسشتفادت منه ألبلدية
م -ن ط-رف وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة
وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة ‘
إأط- -ار صش- -ن -دوق أل -تضش -ام -ن
ل-ل-ج-م-اع-ات أÙلية بقيمة
 20مليار سشنتيم ،وألتهميشس
ألذي طال ألقرية.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ن- -ا ح- -اول- -ن -ا
لتصش -ال ب -رئ -يسس أÛلسس
أإ
ألشش-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ،ل-ك-ن-ن-ا ⁄
ن -ت-م-ك-ن ك-ون ه-ات-ف-ه م-غ-ل-ق
وهو غائب عن أŸكتب‘ ،
ح Úأك - - - -د مصش - - - -در م- - - -ن
أÛلسس ألبلدي أن ألقرية
أسش- - -ت- - -ف- - -ادت م- - -ن ب- - -عضس
أل-ع-م-ل-ي-ات ب-ت-خصشيصس مبلغ
 800م -ل -ي-ون سش-ن-ت-ي-م ل-عÚ
أل- - -ن - -وق ‘ إأط - -ار أŸب - -ل - -غ
أŸذك- -ور أل -ذي أسش -ت -ف -ادت
منه ألبلدية.
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بعد اتÓف أازيد من أالفي هكتار منذ بداية موسشم ا’صشطياف

البجاويون يدعون إا ¤تنظيم حملة تشصج Òواسصعة
Œديد الغطاء النباتي والغابي بعد ا◊رائق مطلب وطني

دعت ا◊ركة ا÷معوية ببجاية
ا ¤ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة تشش-ج Òواسش-عة،
“سّس على وجه اÿصشوصس اŸناطق
ال -ت -ي شش-ه-دت خسش-ائ-ر ك-بÒة بسش-بب
ا◊رائ- -ق ال -ت -ي اج -ت -احت أازي -د م -ن
أال- -ف- -ي ه -ك -ت -ار م -ن -ذ ب -داي -ة م -وسش -م
الصش-ي-ف ،ح-يث ت-ق-رر الشش-روع ف-ي-ه-ا
بتاريخ  25أاوت ا÷اري.

بجاية :بن النوي توهامي
بحسسب ‡ثلي بعضض ا÷معيات ومن
ب -ي -ن -ه -م ن -وري -ة ،م -ن «ج -م -ع -ي-ة أارضض» ،لـ
«الشس- -عب»« :ف- -إان دع- -وات ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸواطن Úببجاية ،خاصسة باŸناطق التي
اجتاحتها أالسسنة النÒان واتلفت أازيد من
أالفي هكتار تفرضض حملة تشسج Òواسسعة
ل-ت-ج-دي-د ال-غ-ط-اء ال-ن-ب-ات-ي وال-غ-اب-ي ب-هذه
اŸنطقة اŸعروفة بتضساريسسها ا÷بلية».
أاضس - -افت ذات اÙدث - -ة ك - -ع - -ي- -ن- -ة ّ”
تسسجيل العديد من ا◊رائق ‘ غابات
مغيسسة ومشسيك ببلدية بوجليل ،ما اأدى
إا ¤ت -دم ÒاŸئ -ات م -ن ال -ه -ك -ت -ارات م-ن
ب-ع-د سش-اع-ات م-ن م-غ-ادرة ال-وزيرة
ف- -اط- -م -ة ال -زه -راء زرواط -ي لÎاب
و’ي- - -ة م- - -عسش- - -ك- - -ر ،ع- - -ادت أاك- - -وام
ال-ن-ف-اي-ات وأاك-ي-اسس القمامة اŸنزلية
ل -تشش-ك-ل اÿط ال-ف-اصش-ل ب ÚسشÓ-م-ة
اŸواطن Úوتهرب اŸسشؤوول Úمن واقع
مشش-ؤووم ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه م-دن م-عسش-كر
ك-ام-ل-ة ،ب-أاق-ال-ي-م-ه-ا ا◊ضش-رية وششبه
ا◊ضشرية وحتى الريفية.

معسسكر /أام ا Òÿسس
الوزيرة فاطمة الزهراء زرواطي التي
أاكدت ‘ غ Òمناسسبة ،أان للمواطن ا◊ق
‘ ا◊صس -ول ع -ل -ى خ -دم -ات م -ت-م-ي-زة ‘
›ال رف -ع ال -ن -ف -اي -ات ،م -ع دع -وت -ه-ا إا¤
إاسسهامه وإاشسراكه بفعالية ‘ عملية الفرز
الن -ت -ق -ائ-ي داخ-ل األح-ي-اء– ،ف-ظت ع-ن
ال-ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى ال-وضس-ع ال-ب-ي-ئ-ي اŸت-ده-ور
Ãدن معسسكر.
اك- -ت- -فت ال- -وزي- -رة ‘ خ- -ت- -ام زي -ارت -ه -ا
Ÿعسسكر بدعوة اŸواطن Úإا ¤ا◊فاظ
على البيئة وترقية الثقافة البيئية والوعي
بخطورة التلوث ومسسبباته ،لفتة إا ¤ما
وقع عليه نظرها من مشساهد ﬂزية –
قالت عنها – إانه من غ ÒاŸعقول أان
ت -رم -ى ال -ق -م -ام -ة اŸن-زل-ي-ة ع-ل-ى ق-ارع-ة
ال-ط-ري-ق ح-ت-ى ‘ اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة دون
حتى أان تعّبأا ‘ أاكياسض.
إان -ه -ا مسس -أال -ة ت -دع -و إا ¤ال-تشس-ك-يك ‘
صسحة التقارير التي ترد وزيرة البيئة فيما
تعلق بالوضسع البيئي Ãعسسكر ما دامت
أاسسباب تراجعه واضسحة للعيان ومعروفة

ل- -دى ال- -ع -ام واÿاصض ،وم -ن أابسس -ط ت -لك
التقارير اŸغلوطة ما تعلق Ãا تلقته ذات
اŸسس- -ؤوول- -ة م- -ن ت- -أاك- -ي- -د م -ن مصس -ا◊ه -ا
اÙلية عن وجود أاحياء ‰وذجية تقوم
بالفرز النتقائي.
سس-ك-ان ولي-ة م-عسس-ك-ر ،ال-ذي-ن ان-تظروا
زي- -ارة زرواط -ي ال -ت -ي أال -ف -وا خ -رج -ات -ه -ا
وتدخÓتها اŸتميزة ‘ شسأان البيئة⁄ ،
يجدوا تطمينات منها وأاجوبة عن مشساكل
اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات وم-ا ن-ت-ج
ع- -ن- -ه- -ا م -ن ت -راك -م غ Òمسس -ب -وق ألك -وام
النفايات ‘ كل مكان عدا الطريق الذي
سسلكه موكب الوزيرة من مقطع دوز إا¤
مدينة معسسكر .
ع Èسس -ك -ان م -عسس -ك-ر ع-ل-ى ال-ع-م-وم ‘
تقييمهم لزيارة الوزيرة ،عن تذمرهم من
ال -وضس -ع ال -ذي ُح -م -ل ّ-وا أاوزاره م -ن ط-رف
األم Úالعام لولية معسسكر ،الذي وجه
ان -ت -ق -ادات لذع-ة ألح-د م-ن-ت-خ-ب-ي ب-ل-دي-ة
م- -ط -م -ور ال -ذي اشس -ت -ك -ى ب -دوره ال -وضس -ع
البيئي ،ما دعا اŸسسؤوول األول بالنيابة إا¤
ال-ت-دخ-ل ل-ت-ح-م-ي-ل اŸنتخب ÚواŸواطنÚ
مسسؤوولية انتشسار األوسساخ ،منتقدا غيابهم
ع-ن ا◊مÓ-ت ال-ت-ط-وع-ي-ة ل-ل-ن-ظافة ،على
غرار حمÓت لرفع نفايات عيد األضسحى
والقمامة اŸنزلية التي نظمها مواطنون
بامكانياتهم اÿاصسة .
من باب التذك ،Òتعيشض معسسكر منذ
فÎة طويلة مشساكل عويصسة بسسبب انتشسار
القمامة اŸنزلية وتراكمها ‘ كل مكان،
نتيجة ما “ر به اŸؤوسسسسة العمومية لرفع
النفايات من هزات ارتدادية ناŒة عن

سسوء التسسي Òل غ Òعلى حد ما يعتÈه
بعضض اŸواطن Úهنا ،هذه اŸؤوسسسسة التي
نشس- -أات أاواخ- -ر سس- -ن- -ة  ،2013ت -ع -ت -م -د ‘
تسسيÒها اŸا‹ على إاعانات مالية معتÈة
من البلديات لقاء خدمات التنظيف ورفع
القمامة ،وتقع على عاتقها ديون خيالية
أامام هيئات عمومية ومؤوسسسسات خاصسة،
وبقي مصسÒها يراود اإلفÓسض اÙقق
نتيجة عدم توفر مداخيل مالية مسستقرة
“كن على األقل من تسسديد أاجور عمالها
.
 ⁄تعمل إادارة اŸؤوسسسسة طيلة الفÎة
اŸاضس -ي -ة رغ-م م-ا اسس-ت-ه-ل-ك-ت-ه م-ن أام-وال
وإاع -ان -ات ،ع-ل-ى اق-ت-ن-اء ع-ت-اد وشس-اح-ن-ات
ج-دي-دة ،ح-يث اق-تصس-ر ع-م-ل-ه-ا ع-ل-ى رف-ع
ال-ق-م-ام-ة اŸن-زل-ي-ة ب-اسس-ت-غÓ-ل شس-اح-ن-ات
مهÎئة جدا ،ما يشسكل خطرا على عمال
ال -ن -ظ-اف-ة ،ال-ذي-ن ق-ررت وزارة ال-ب-ي-ئ-ة أان
ت -خصسصض ل -ه -م ي -وم -ا وط -ن -ي -ا ل-ت-ك-رÁه-م
والحتفال بجهودهم .
أام -ام ه -ذا ال -وضس -ع ،ت -ب-ق-ى الت-ه-ام-ات
اŸت - -ب- -ادل- -ة ب ÚاŸواط- -ن ÚواŸسس- -ؤوولÚ
اÙلي ‘ Úشسأان وضسع بيئي كارثي ينذر
ب- -اÿط- -ر ،سس- -ي -دة اŸوق -ف ‘ ،ان -ت -ظ -ار
اسس -ت -ك -م -ال اإلج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه-ا
السسلطات الولئية ‘ ماي اŸاضسي من
أاج -ل اق -ت -ن-اء  34شس-اح-ن-ة ج-دي-دة ل-رف-ع
النفايات التي تنتظرها السسكان بأاقصسى
درجة الصس Èويرون فيها أاملهم اŸنشسود
‘ ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى مشس- -ك- -ل ال- -ن- -ف- -اي -ات
اÎŸاك -م -ة ال -ت -ي –م -ل ﬂاط-ر صس-ح-ي-ة
وبيئية على حد سسواء.

دعوات لÎميم أابراج اŸراقبة..

اند’ع ا◊رائق ‘ ﬁمية الشصريعة وفÓحون يناشصدون اŸسصاعدة
Œددت ،أامسس ،حرائق بسشلسشلة
’ط- -لسس ال- -ب- -ل- -ي- -دي ،وﬁم- -ي- -ة
ا أ
الششريعة‡ ،ا أادى بفÓح Úإا¤
إاجÓء حيواناتهم ،ونقل صشناديق
ج
النحل إا ¤مناطق آامنة ،و ⁄تن ُ
مسش- -اح- -ات واسش- -ع- -ة م- -ن ال- -غ- -اب- -ة
’نواع النادرة من
’حراشس ،وا أ
وا أ
’شش- -ج- -ار Ãن- -ط- -ق- -ة « اŸرج -ة «،
ا أ
ب -أاع -ا‹ ب -وق -رة إا ¤الشش-رق “ام-ا
م -ن ال -ب -ل -ي-دة م-ن أالسش-ن-ة ال-نÒان
اŸل-ت-ه-ب-ة ،م-ع-ي-دة السشؤوال القدË
ا÷دي - -د :م - -اذا ب- -ع- -د؟ «الشش- -عب»
تّوقفت عند هذه الكارثة وتنقل
أاّدق التفاصشيل.

البليدة :لينة ياسسمÚ

عادت ،ا◊رائق إا ¤أاعا‹ األطلسض
البليدي ،وأاتت على مسساحة من الغطاء

ال-غ-اب-ي والح-راشض وال-بسس-ات ،Úق-درت
ب - -أاك Ìم - -ن  40ه -ك -ت -ارا ،ح -يث أادت
ال- - -نÒان اŸشس - -ب - -وه - -ة اﬁ ¤اصس - -رة
ال -ف Ó-ح ‘ Úاسس -ط -بÓ-ت-ه-م وم-ن-اط-ق
ت -رب -ي -ة ال -ن-ح-ل ،وبسس-ات-ي-ن-ه-م واشس-ج-ار
الفواكه ،مثل الرمان ،الت.Ú
و ⁄ي- -ن- -ج م- -ن ال- -نÒان ،م- -رت -ادو
الطريق الوطني رقم  08الرابط بÚ
مدينتي األربعاء وتبÓط حيث وجد
سسائقو اŸركبات انفسسهم– ،ت رحمة
طوق ناري ،كاد ان يشسل حركة السس،Ò
ل -ول ت -دخ-ل ع-ن-اصس-ر اإلط-ف-اء وأاع-وان
ال- -غ- -اب -ات ،وال -ذي -ن سس -م -ح ت -دخ -ل -ه -م
ب -السس -ي -ط-رة ع-ل-ى أالسس-ن-ة ال-ل-هب وم-ن-ع
انتشسارها إا ¤مسساحات أاوسسع.
‘ خضسم تلك النÒان ،وجه مهتمون
بالشسأان البيئي وفÓحون ،نداءات إا¤
ضس -رورة اع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة أاب-راج اŸراق-ب-ة
ب-ق-لب ال-غ-اب-ات ،ألج-ل ف-رضض م-راق-ب-ة

شساملة بقلب الطلسض البليدي ،ومتابعة
أاي نشس - -اط مشس- -ب- -وه ،ق- -د ي- -تسس- -بب ‘
خ- -راب واتÓ- -ف ال- -غ -اب -ة ،فضس  Ó-ع -ن
ت -وج -ي -ه دع -وات ألج -ل ب-ن-اء سس-دود أاو
Œمعات وخزانات مائية ،تسساعد من
ج -ه-ة ‘ السس-ق-ي ،ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-فÓ-حÚ
العائدين ا ¤اŸناطق ا÷بلية ،وأايضسا
ألج -ل ت -وفﬂ Òزون ل-ل-م-ي-اه ب-ال-نسس-ب-ة
لرجال واعوان الفطاء ،بدل التنقل
ا ¤مسسافات طويلة تصسل ا ¤اك Ìمن
 20كلم ،ألجل التزود باŸياه ،للمشساركة
‘ اخ - - -م - - -اد ا◊رائ - - -ق ا÷ب - - -ل - - -ي - - -ة
باÿصسوصض.
بفضسل هذا الجراء Áكن التقليل
أاوت -ف -ادي وق -وع خسس -ائ -ر ‘ اÙم-ي-ة
ال-ع-اŸي-ة ب-الشس-ري-عة ،وبقية اÙميات
بربوع الطلسض البليدي ،وما تكتنزه من
ث -روة ن-ب-ات-ي-ة وح-ي-وان-ي-ة ن-ادرة ج-دي-رة
با◊ماية اليوم وغدا.
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اŸسس -اح -ات ال -غ -اب -ي -ة واŸث -م-رة ،وّج-هت
دعوة لتنظيم حملة إلعادة التشسج‘ Ò
اŸناطق اŸتأاثرة با◊رائق ،التي –تاج
اإ ¤الكث Òمن اŸوارد لنجاحها ،والتي
يأامل ا÷ميع أان يتم تنظيمها قبل دخول
اŸوسسم الجتماعي».
Œدر اإلشسارة ،أان قطاع الغابات ‘
ب -ج -اي -ة اسس -ت -ف -اد ل -ل -ت ّ-و ،ب -حسسب مصس -در
مسس- -ؤوول ،م- -ن ب- -رن- -ام- -ج إلع -ادة تشس -جÒ
ﬂت-ل-ف اŸسس-اح-ات ال-ن-ب-ات-ي-ة ،ك-جزء من
تأاهيل تراث الغابات الذي دمرته ا◊رائق
 .يصسادف هذا الÈنامج مع ما خططته
ﬁافظة الغابات بولية بجاية واعتزامها
اإطÓ- -ق ح- -م- -ل -ة تشس -ج ‘ Òوقت ق -ريب،
ي -غ -ط -ي مسس -اح-ة ق-دره-ا 330ه-ك-ت-ار من
اأشسجار الفل ،Úاألرز ،والبلوط األخضسر.
من اŸرتقب اأن تشسارك عشسر بلديات
‘ هذه العملية ،وهي على التوا‹ ،بني
م -ع -وشض ،درق -ي-ن-ة،ت-اسس-ك-ري-وت ،ب-رب-اشس-ة،
القصسر ،شسÓطة ،بوخليفة ،تيزي نÈبر،
ملبو ،وبني كسسيلة بهدف غرسض أازيد من
مليون شسجرة.

أاك Ìمن  10آا’ف مÎبصس ‘ التكوين اŸهني باŸدية

تخّرج موارد بشصرية حاملة شصهادة تقني سصامي ‘ عدة تخصصصصات
ت - - -ت- - -ع- - -زز دورة
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-مهÚ
ب- - -ولي- - -ة اŸدي - -ة،
خÓل شسهر سسبتمÈ
ال- -ق- -ادم ،ب- -خ- -مسض
تخصسصسات جديدة
‘ ال- - - -ت - - -ك - - -وي - - -ن
اإلقامي ،من بينها
ت- -ق- -ن -ي سس -ام -ي ‘
تصس -م -ي -م ال-بسس-اتÚ
ب -اŸع -ه-د ال-وط-ن-ي
اŸت -خصسصض ‘ ال -ت -ك-وي-ن ب-ب-ن-ي سس-ل-م-ان،
تقني سسامي ‘ زراعة األشسجار اŸثمرة
باŸعهد الوطني اŸتخصسصض ‘ التكوين
بقصسر البخاري.
ك -م -ا ت -ع-زز ال-ق-ط-اع
ب -ث Ó-ث ت -خصسصس -ات ‘
›ال ال - -ت - -ك- -وي- -ن ع- -ن
ط -ري -ق ال -ت -م -ه ،Úوم-ن
ب-ي-ن-ه-ا ت-ق-ن-ي سس-ام-ي ‘
تسس- -ي Òواق- -تصس -اد اŸاء
ب - -اŸع - -ه - -د ال - -وط - -ن- -ي
اŸتخصسصض ‘ التكوين
اŸهني ببني سسليمان ،تقني ‘ كل من
التعم Òوالتجارة Ãركز التكوين اŸهني
بالعمارية.
‘ ذات ال -وقت ي -ع ّ-ول ق -ط-اع ال-ت-ك-وي-ن
وال -ت -م -ه Úب -ال-ولي-ة ع-ل-ى اسس-تÓ-م م-رك-ز

التكوين والتعليم اŸهني Úبوامري ،معهد
التعليم باŸدية ،مشسروع إاعادة بناء مركز
التكوين والتمه ÚبشسÓلة العذاورة ،بهدف
ت -وسس -ي -ع ع -دد اŸن -اصسب ال -ب -ي -داغ-وج-ي-ة
مسستقب.Ó
م -ن اŸت-وق-ع أان ي-ل-ت-ح-ق
بالهياكل الذي يوفرها هذا
القطاع خÓل هذه الدورة
 6255متكون ومتكونة ،من
ب -ي -ن-ه-م - - - › ‘ 1935ال
ال- - - - - - -ت- - - - - - -م - - - - - -ه1870 ،Ú
تكوين إاقامي 1030 ،تكوين
تأاميني لذوي الحتياجات اÿاصسة على
أان يصسل العدد اإلجما‹ للمÎبصس Úزهاء
10944مÎبصض ومÎبصسة.

تصصميم البسصات،Ú
اقتصصاد اŸاء ،التعمÒ
والتجارة تخ ّصصصصات
جديدة

اŸدية :علي ملياÊ

األثن 19 Úأاوت  2019م
الموافق لـ  18ذي االحجة  1٤٤0هـ

«جوهرة الششرق» عنابة تسشتغيث
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SG

مراسسلÚ

£à°

أنقطاعات متكررة للكهرباء ،
أزمة ماء وخنازير خطر دأهم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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غياب مصشالح النظافة وانعدام ا◊سس اŸدÊ

بقايا أألضساحي وأكوأم ألنفايات
تغزو جسسر قسسنطينة

ظواهر تسشتدعي التفاتة عاجلة للسشلطات اÙلية
«ج -وه -رة الشش -رق ب -ون-ة» ،ه-ذه الصش-ف-ة ت-ك-اد ال-ي-وم ل
ت -ل -ي -ق ب -واح -دة م-ن أاك ÈاŸدن ا÷زائ-ري-ة ،م-ا ي-ح-دث
ب -ع -ن -اب -ة ب -ات ي -ث Òاسش -ت -ي -اء ال -ك -ثÒي -ن م -ن سش-ك-ان-ه-ا،
ان-ق-ط-اع-ات م-ت-كّ-ررة ل-ل-ك-ه-رب-اء ،أازم-ة م-ياه متواصشلة،
أاح- -ي- -اء تشش- -ت- -ك- -ي م -ن ان -تشش -ار ال -ن -ام -وسس وا◊شش -رات
لبقار
والفئران ،وأاحياء أاخرى أاصشبحت بها اŸواششي وا أ
واÿنازير تتقاسشم ا◊ياة اليومية لسشكانها.
عنابة اسشتطÓع  :هدى بوعطيح
تشسهد عدد من أاحياء عنابة منذ مدة طويلة
انقطاعات متكّررة للكهرباء ،على غرار حي
الر Ëالذي يقضسي سسكانه ‘ بعضض األحيان
يوما كام Óبدون إانارة ،ليكون أاشسبه با÷حيم،
‘ ظّل الرتفاع الكب Òلدرجة ا◊رارة الذي
تشس-ه-ده ع-ن-اب-ة ه-ذه الصس-ائ-ف-ة ،وال-ت-ي ت-تجاوز
الـ ٤0درج- -ة –ت ال- -ظ ّ-ل ،األم -ر ال -ذي ي -ثÒ
اسستياء قاطني ا◊ي الذين  ⁄يجدوا ا÷واب
الشس-ا‘ ل-تسس-اؤولت-ه-م ح-ول الن-ق-ط-اع اŸت-كّرر
للكهرباء.
اŸشسكل يعيشسه أايضسا سسكان البو ،Êبرحال،
ح- -ج- -ر ال- -ديسض ،ع Úعشس Òوسس- -ي -دي ع -م -ار
وال-ذي-ن ي-ح-م-ل-ون اŸسس-ؤوول-ي-ة ال-ك-ام-لة لشسركة
توزيع الكهرباء والغاز التي  ⁄تتمّكن من وضسع
حّ-ل ل-ه-ذه األزم-ة ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا ع-ن-اب-ة م-ن-ذ
ح -ل -ول فصس -ل الصس -ي-ف ،ح-يث ت-ت-ح-ج-ج ف-ق-ط
بالرتفاع الشسديد لدرجة ا◊رارة.
مع العلم أان اŸتضسّرر الكب Òهم أاصسحاب
Óﬁت اŸواد الغذائية ،واŸطاعم وبائعي
اللحوم واأللبان بسسبب توقف أاجهزة التÈيد
Óشسارة
عن العمل وتعرضض منتجاتهم للتلف ،ول إ
وا‹ عنابة توفيق مزهود أارجع السسبب إا¤
غياب برنامج اسستعجا‹ بهذه الولية لتفادي
مثل هذه الظواهر.

شسّح أ◊نفيات ‘ ألوأجهة
إان وجدت بعضض األحياء تعا Êمن النقطاع
اŸت -ك ّ-رر واŸف-اج-ئ ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي،ف-إان
أاحياء أاخرى ما تزال تعا Êمن أازمة اŸاء
الشسروب ،حيث تكاد تشسّح ا◊نفيات ،ول تسسيل
منها اŸياه الصسا◊ة للشسرب سسوى لسسويعات
ق -ل -ي -ل -ة ،وم -وع -ده -ا ب Úال-واح-دة واÿامسس-ة
صس -ب -اح -ا وال -ن -اسض ن -ي -ام ،وه -و م -ا ي-ث Òأايضس-ا
ح -ف -ي -ظ -ة ق -اط -ن -ي ه -ذه األح-ي-اء ع-ل-ى غ-رار
اÙاف -ر ،سس -ي -دي ع -م -ار ،شس -ع -ي-ب-ة ،اŸدي-ن-ة
ا÷ديدة ذراع الريشض..
هؤولء السسكان الذين ابدوا تخوفا من شسّح
ا◊ن -ف -ي -ات ي -وم -ي ع -ي -د األضس-ح-ى اŸب-ارك،
والذي يحتاج لتوف ÒاŸاء لتنظيف ﬂلفات
عملية ذبح أاضسحية العيد ،ل زالوا –ت تهديد
أازم- -ة اŸاء وق- -د سس- -ئ- -م- -وا م -ن السس -ت -ن -ج -اد
ب -الصس -ه -اري -ج ،ف -ه -م ي -ن -ت-ظ-رون م-ن مسس-ؤوو‹
مديرية اŸياه لولية عنابة التفاتة لهم والنظر
‘ وضس -ع -ي-ت-ه-م وال-ت-ي ب-اتت ت-ؤورق ي-وم-ي-ات-ه-م،
وبالرغم من أانهم ملوا من الوعود الكاذبة ،إال
أانهم يتيمنون خÒا ‘ مدير ا÷زائرية للمياه
ا÷دي -د ﬁم -د سس -راي -ع -ي-ة ،وال-ذي أاك-د ع-ل-ى
تسس - -خ Òك - -اف- -ة اإلم- -ك- -ان- -ي- -ات ألج- -ل “كÚ
اŸواطن من اسستغÓل اŸياه على أاحسسن وجه،
” ملء اÿزانات لتوزيع اŸياه
مؤوكدا بأانه ّ
على جميع بلديات عنابة بدءا من السساعة
السسابعة صسباحا.
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ألناموسض وأ÷رذأن وأ◊شسرأت..
معاناة ل تنتهي
سس -ك -ان أاح -ي -اء السس-ه-ل ال-غ-رب-ي ب-ع-ن-اب-ة بّ-ح-ت
أاصسواتهم وهم ينقلون انشسغالتهم للسسلطات
اÙلية ،لكن دون أان يجدوا أاذانا صساغية،
فما يؤورق يومياتهم بالدرجة األو ¤انتشسار
الناموسض بشسكل ل يطاق ،فسسكان أاحياء الر،Ë
ح - -ي األب - -ط- -ال ،واد ال- -ف- -رشس- -ة 05 ،جويلية
والصسفصسافّ– ..ولت حياتهم إا ¤جحيم بأا”
م -ع -ن-ى ال-ك-ل-م-ة ،ف-م-ن غ ÒاŸع-ق-ول أان ت-ظ-ل
ن- -اف- -دة الشس- -رف -ات م -ف -ت -وح -ة ب -ع -د السس -اع -ة
اÿامسسة أاو السسادسسة مسساء وإال –ل الكارثة
Ãن -ظ -ر «ت -زي-ن-ه» ا◊شس-رات ال-ط-ائ-رة ،وال-ت-ي
تؤورق الصسغ Òأايضسا قبل الكب ،Òمع العلم أان
لسسعتها قد تÎك أاثار على جسسم ضسحيتها ول
يشسفى منها إال بعد أايام.
هذا دون ا◊ديث عن انتشسار ا÷رذان وما
يسسمى بـ «القرلو» الذي يعرف هذه الصسائفة
‘ سسابقة غ Òمعهودة انتشسارا كبÒا ،وهروبه
إا ¤اŸنازل لتبدأا بينه وب Úربة البيت حربا
ضسروسسا ..وهذا كله بسسبب انتشسار النفايات
والقمامات ،حيث يرفع سسكان أاحياء السسهل
ال -غ-رب-ي انشس-غ-الت-ه-م ب-خصس-وصض ه-ذا ال-وضس-ع
ال-ب-ي-ئ-ي ال-ك-ارث-ي ال-ذي ي-هّ-دد صس-ح-ة سس-كانها،
وم- -ع- -ا÷ة ال- -وضس- -ع السس- -ائ -د ‘ أاق -رب وقت،
وت -خ -ل -يصس -ه -م م -ن األوسس -اخ اŸن-تشس-رة ‘ ك-ل
مكان.

أÿنازير تدخل على أÿط..
وأألبقار تقاسسم يوميات ألسسكان
خ- -ط- -ر ك- -ب Òي -داه -م ع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصض

األطفال بسسبب اÿنازير التي تكاد تشسارك
بدورها سسكان بونة يومياتهم ل سسيما حي
ال- -ر ،Ëوح -ي  19م -اي  ،195٦وه- -و م- -ا أاث -ار
تخوفهم ،حيث أان اÿنازير تخرج إا ¤الواجهة
‘ شسكل سسرب بحثا عن األكل لها ولصسغارها،
ما يشسكل خطرا على السسكان والذين باتوا
ي -ت -خ -وف -ون م-ن ح-دوث ك-ارث-ة ،م-ط-ال-ب Úم-ن
السس -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ال-ت-دخ-ل ‘ أاق-رب وقت
للقضساء عليهم.
لحياء
إا ¤جانب ذلك ،فإان العديد من ا أ
ا◊ضس -ري-ة تشس-ه-د شس-وارع-ه-ا ان-تشس-ارا ك-بÒا
Óبقار والتي تتجّول إا ¤جانب اŸارة بكل
ل أ
حرية وبشسكل عادي ،فقد أاصسبحت عادة
مأالوفة لدى العديد من سسكان عنابة ،حيث
باتت هذه الظاهرة تشسّوه اŸنظر ا÷ما‹
وا◊ضس -ري ل -ل -م-دي-ن-ة ،وذلك ‘ ظّ-ل غ-ي-اب
ال-ت-ف-ات-ة السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وال-وقوف ضسد
هذه الظواهر اŸشسمئزة ،ل سسيما منظرها
وهي ترعى وسسط القمامة والنفايات.
فبالرغم من تعليمة السسلطات اÙلية بحجز
هذه األبقار إال أان أاصسحابها ضسربوا بها عرضض
ا◊ائط ،وهو ما جعل سسكان بونة يطالبون
بالتدخل السسريع للمسسؤوول Úلوضسع حّد لهذه
ال -ظ -اه-رة وك-ل م-ا م-ن شس-أان-ه تشس-وي-ه اŸن-ظ-ر
ا÷ما‹ لبونة أاو التسسبب ‘ اسستياء سسكانها،
ح -ت -ى تسسÎج -ع ه-ذه اŸدي-ن-ة م-ك-ان-ت-ه-ا ع-ل-ى
ﬂتلف األصسعدة.
إان- -ه- -ا صس- -ورة ب -ون -ة األخ -رى غ Òال -ت -ي تسس -ق
كعروسض اŸتوسسط .بونة لؤولؤوة الشسرق ا÷زائر
ال -ت -ي ي-ت-ع-ايشض ف-ي-ه-ا اخضس-رار ال-ط-ب-ي-ع-ة وزق
البحر ‘ ،حاجة إاّ– ¤رك السسلطات اÙلية
من اجل نفضض عنها هذا الغبار وازالة عنها
التلوث اŸلصسق بها ب Óوجه حق لتعود مثلما
كانت ايام زمان اŸدينة السساحرة التي تلهم
كل زائر وŒعله يهيشض على جمالها ما دام
حيا.

تعرف أاغلبية أاحياء بلدية جسشر قسشنطينة ة منها انتششارا رهيبا للقاذورات وبقايا
لضشاحي التي  ⁄يتم رفعها منذ أاسشبوع ،حيث تسشببت ‘ انبعاث الروائح الكريهة
ا أ
‘ ظل غياب اŸصشالح اŸعنية وانعدام حسس اŸسشؤوولية لدى اŸواطن.Ú
سشارة بوسشنة
أاعوان «نات كوم» ومصسلحة النظافة بالبلدية
مع الوضسع ،حيث عÈوا عن انزعاجهم من
ان-ه-ا وضس-ع-ي-ة ت-ت-ق-اسس-م-ه-ا اغ-لب اح-ي-اء جسس-ر اŸشسهد الذي آال إاليه الوعاء العقاري الذي
قسسنطينة التي وجدت نفسسها ﬁاصسرة بأاكوام اسس -ت-ع-ي-د ج-راء ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة اإلسس-ك-ان ال-ت-ي
النفايات وبقايا األضساحي ‘ صسوة بئيسسة تعيد م ّسس- -ت سس- -ك- -ان ا◊ي ال- -قصس- -دي- -ري ب -ل -ون -اب
بتعاونية األم Òعبد القادر التي –ول ا¤
مشسهد السسنوات السسابقة.
‘ هذا الطار ،عبّر سسكان حي سسونلغاز  02مفرغة عمومية ،تشسمئز لها النفوسض وتشسّوه
بجسسر قسسنطينة ،لـ»الشسعب» عن امتعاضسهم الوجه ا÷ما‹ ما أادت ا ¤انتشسار ا◊يوانات
من تراكم النفايات التي باتت تشسّوه منظر الضسالة والبعوضض وباتت تهّدد بكارثة بيئية ل
ا◊ي وت -زي -د م -ن ان -تشس -ار ال -روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة يحمد عقباها مسستقب.Ó
وا◊ي- -وان- -ات الضس- -ال- -ة ك- -ال- -كÓ- -ب وا÷رذان كما اشستكى سسكان ا◊ي من الوضسعية التي
وال-ب-ع-وضض ،ي-ح-دث ه-ذا ع-ل-ى م-رأاى ومسس-م-ع باتت عليها قنوات الصسرف الصسحي ،مؤوكدين
اŸسسؤوول Úببلدية ،مؤوكدين ان التقاعسض ‘ بأانها تشسكل خطرا على حياتهم وحياة اŸارة،
رفع القمامة بهذا ا◊ي جعلها تÎاكم دون أان جراء اسستنشساق الروائح الكريهة يوميا ،حيث
اسستاءوا من Œاهل ا÷هات اŸعنية ◊التهم
–رك مصسالح النظافة سساكنا.
نفسض الوضسعية وجدنا بها حي سسونلغاز  01اŸزرية رغم شسكاويهم اŸتكّررة ،حيث سسبق
بتعاونية األم Òعبد القادر ،حيث يعجّ بأاكياسض أان وع -دت -ه -م السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب -ال-ت-ك-ف-ل
ال-ن-ف-اي-ات اŸت-ن-اث-رة أام-ام ال-ع-م-ارات ،غ Òأان بانشسغالتهم لكنها بقيت على حالها.
سسكان هذا ا◊ي أالقوا لئمة على القاطن ،Úالسسكان ‘ حديثهم لـ «الشسعب» ،قالوا أانهم
و‘ هذا الشسأان قال احد السسكان «ان مقيمي قاموا برفع شسكاوي عديدة Ÿصسالح البلدية
ا◊ي ل يعرفون معنى النظافة .فهم يلقون م -ن أاج -ل تسس-طﬂ Òط-ط ع-ادل ل-ل-ت-ن-ظ-ي-ف
Óحياء ،دون أان تلق آاذانا
القمامة بعد مرور شساحنة النظافة ‡ا جعل الدوري واليومي ل أ
النفايات تÎاكم ،والشسيء األمر أانهم يÎكون صس -اغ -ي -ة م -ن ط -رف ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى ح-ف-ظ
أاكياسض القمامة داخل العمارات ما يجعلها النظافة ‘ ،ظل غياب الوعي وا◊سض البيئي
ع -رضس-ة ل-ل-ج-ردان وا◊شس-ارات الضس-ارة وال-ت-ي ل- -دى اŸواط- -ن ،Úال -ذي -ن ي -ل -ج -أاون إا ¤رم -ي
انتشسرت بكميات كبÒة ‘ السسنوات األخÒة»  .قماماتهم ع Èاألرصسفة والطرقات دون أادنى
وانتقد سسكان ا◊ي الطريقة التي يتعامل بها اعتبار للصسحة العمومية.

–كي أاصشالة اŸاضشي وعراقة ا◊اضشر

«تاقصسبت» مدينة أثرية بتيزي وزو تعا Êألنسسيان
ت -زخ -ر ولي -ة ت -ي -زي وزو ب -ال-ع-دي-د م-ن اŸواق-ع
ال -ت-اري-خ-ي-ة واألث-ري-ة ،وال-ت-ي تشس-ه-د ع-ل-ى م-رور
ا◊ضسارات القدÁة ،إال أانها ‘ حاجة ماسّسة إا¤
إالتفاتة من طرف ا÷هات الوصسية قصسد ا◊فاظ
عليها من الندثار.
ومن ب Úهذه اŸواقع األثرية ،التي تظل غÒ
م- -ع- -روف- -ة ل -دى ال -ك -ث Òم -ن السس -واح ،م -وق -ع
«تاقصسبت» ،حيث أانه بعيد عن السسياح الذين
كثÒا ما يأاتون زائرين باآللف إا ¤منطقة
تقزيرت ،التي تبعد بـ  39كلم شسمال تيزي وزو،
وهو يعت Èمن اŸواقع األثرية التي –كي
أاصسالة اŸاضسي وعراقة ا◊اضسر ،إال أانه ‘
حاجة إا ¤التفاتة حقيقية من طرف ا÷هات
الوصسية.
«الشس -عب» ،ن -ق -لت ان -ط -ب-اع-ات ب-عضض ال-واف-دي-ن
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ح-يث أاك-د م-راد ،م-ن ج-م-ع-ية حماية
الÎاث« ،ه -ذه اŸدي -ن -ة األث-ري-ة ت-ق-ع ع-ل-ى ب-ع-د
حوا‹  5كلم ،شسمال مدينة تيقزيرت السسياحية،
وهي معروفة بغناها باŸواقع وبقايا األطÓل
األث -ري -ة ،ك -ون -ه -ا ›اورة ل -ل -م -ن -ط -ق -ة األث -ري -ة
«لومنيوم» ،وقد عرفت اŸنطقة عدة حضسارات
مرت عليها خÓل ا◊قب التاريخية اŸتعاقبة
ع-ل-ى غ-رار ،ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي ،Úال-ون-دال ،البيزنطي،Ú
وخاصسة الرومان».
واضس- -اف م- -راد ‘ شس -ه -ادات -ه« ،ب -ق -اي -ا اŸع -ا⁄
القدÁة واŸواقع األثرية تشسهد ليومنا هذا ،عن
ه -ذه ال -فÎة ال -ت -ي ع -رفت ال-ع-دي-د م-ن ا◊روب
واŸواج -ه-ات ب Úالسس-ك-ان األصس-ل-ي Úل-ل-م-ن-ط-ق-ة
Óسس-ف ف-إان-ه ل ي-وج-د أاّي
وال -غ -زو ال -روم -ا ،Êول -أ
جسسر يسسمح للسسياح والزائرين باكتشساف كل هذه
الكنوز األثرية ،بالرغم من ›هودات ا÷معيات
اÙلية التي سسعت إلبرازها لكن ل شسيء تغيÒ
ال- -وضس- -ع ،ل -ذا ف -إان ال -ب -عضض ي -قÎح وضس -ع ÷ن -ة
خ -اصس -ة ،م -ن أاج -ل تسس -ي Òم -واسس-م الصس-ط-ي-اف
وال -ت -ي ت -ك -ون م -ت -ك -ون -ة م -ن ÷ان م -ن ال -ق-رى،
ا÷م-ع-ي-ات ،اÛلسض الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ،مديرية

السسياحة ومسسؤوو‹ اŸواقع األثرية ،ما من شسأانه
أان يسسمح ببزوغ أافكار جديدة من أاجل بعث
السس -ي-اح-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اÙل-ي ،أاو ب-األح-رى
التمكن من اسسÎداد ثروتها األثرية».
‘ الواقع منطقة تاقصسبت ،ليسست غنية فقط
باŸواقع األثرية الرومانية ،تقول خديجة من
ذات ا÷معية« ،بل أاك Ìمن ذلك ،فهي بحد
ذاتها متحف مفتوح للتاريخ القد ،Ëحيث أان
عدة أاماكن تشسهد لغاية اليوم عن ازدهار الذي
عرفته ا◊ياة اŸاضسية للسسكان األصسلي ،Úوالتي
ت -وج -د ب -ج -انب ه-ذه اŸن-ط-ق-ة م-ث-ل م-ا يسس-م-ى
«جÓجم» ،التي تنتصسب لتشسهد على مدى ثراء
ثقافة السسكان القدامى ،ومن اŸؤوكد أان هذه
اŸنطقة سستكون مصسدر دخل معت Èلو أاد›ت
ضسمن اŸشساريع السسياحية العامة».
ذات اŸت -ح -دث -ة أاضس -افت ‘« ،ال -ق -ري -ة ل ت-زال
البيوت القدÁة بطابعها التقليدي ،وكذا األواÊ
التي يسستخدمها السسكان اÙليون للحفاظ على
الطعام بحجمها الكب ،Òما Áنحها مكانة من
اآلثار والÎاث التي تÈز بقايا األجداد هذه،
وأاخًÒا ،ي- -ت -ط -لب دم -ج ه -ذه ال -ق -رى ‘ ق -ط -اع
السسياحة إاعادة التنظيم ،من خÓل العودة اإ¤
اŸرشس -دي -ن السس -ي-اح-ي Úلك-تشس-اف ه-ذا ال-ك-ن-ز
للسسياح ،و–قيق مداخيل لقرى اÛاورة».
هذا ،ويأامل ا÷ميع التفاتة حقيقية لهذا اŸوقع
السس-ي-اح-ي ،ال-ذي يضس-م م-ع-ا ⁄ت-اري-خ-ي-ة وأاث-ري-ة
تواجه خطر الندثار ،وعلى سسبيل الذكر Áكن
ا‚از م -ت -ح -ف أاث -ري ب -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ،يسس-م-ح
ب- -إاظ- -ه- -ار م -ا ت -ب -ق -ى م -ن اآلث -ار ه -ذا اŸوروث
ا◊ضساري وحمايته ،حيث أانه يروي مراحل
تاريخية جّد هامة ،علما أان «تاقصسابت ما زالت
ت -ع -رف إاق-ب-ال م-ن ط-رف اŸه-ت-م Úب-اآلث-ار م-ن
باحث ،Úجامعي ،Úجمعيات ﬁلية ،وحتى طلبة
اŸؤوسسسسات الÎبوية».
تيزي وزو :بن النوي توهامي
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انطباعات

دكتور ﬁيي إلدين عميمور
إعÎفت أإك Ìم -ن م -رة وع -ل -ن -ا ب -أان إ÷زإئ-ر
ت -ع -ا Êم -ن قصس -ور إع Ó-م -ي ف-اضس-ح وت-قصسÒ
فكري فادح وروماتيزم شسللي ‘ فن إلعÓقات
إلعامة ،وكان من نتائج كل هذإ أإن كثÒين
خ-ارج إ÷زإئ-ر أإصس-ب-ح-وإ ب-ع-ي-دي-ن ك-ل إل-بعد
ع -ن ف -ه-م م-ا ي-ح-دث ‘ أإك Èإل-دول إل-ع-رب-ي-ة
’ف -ري -ق -ي -ة ،وك -م -ا ظ -ن إل -ب-عضض ي-وم-ا ب-ع-د
إ إ
إسسÎجاع إ’سستقÓل بأان إلرئيسض أإحمد بن
’نهما
بله تزوج إÛاهدة جميلة بو حÒد ،أ
إ’سس -م -ان إŸشس -ه -ورإن ‘ إل -ث-ورة إ÷زإئ-ري-ة،
’ن
يظن إلبعضض إليوم أإن إلتناقضض إلقائم إ آ
‘ إ÷زإئ -ر ه -و قضس -ي -ة م-رح-ل-ي-ة ن-ت-جت ع-ن
إخ- -تÓ- -ف ‘ وج- -ه- -ات إل- -ن- -ظ -ر Œاه م -وق -ف
إŸؤوسسسسة إلعسسكرية إلرإفضض لكل خروج عن
دسستور إلبÓد.
والواقع هو أان التناقضض قد ،Ëويرجع ‘ جذوره إا¤
مرحلة ا’سستعمار الفرنسسي ،الذي عمل جاهدا لتطبيق
مبدأا «فرق ت ُسسْد» ،لو’ أان أارواح مÓي Úالشسهداء منحت
شس-ع-ب-ن-ا ال-بصسÒة ال-ق-وي-ة وال-وع-ي ال-ك-ام-ل ب-ك-ل م-ا ي-تعلّق
بأاهمية الوحدة الوطنية ،ومن هنا تأاّلق ا◊راك الشسعبي
بسسلميته وبإادراكه للحدود التي تتحّكم ‘ دور ا◊شسود،
ورفضس -ه ب -ال -ت -ا‹ ل -ك -ل م -ن ح -اول أان ي -ت -اج -ر ب -أاصس -وات
ا÷ماه.Ò
ل -ك -ن ’ ب -د م -ن ا’عÎاف ب -أان ب -عضض ال -ك -ت -اب ال -ع -رب،
صسحفي Úأاو هواة خربشسة ،يتحملون مسسؤوولية هامة ‘
عدم وضسوح الصسورة ،فمعظمهم يصسدر اأ’حكام اŸطلقة
ع -ل-ى م-واق-ف اأ’ط-راف ا÷زائ-ري-ة ب-دون وق-ف-ة سس-ري-ع-ة
Ÿعرفة هوية وخلفية كل طرف من هذه اأ’طراف ،وهي
أاح -ك -ام ت-ت-أاث-ر غ-ال-ب-ا ب-اأ’وضس-اع ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا اŸن-ط-ق-ة
العربية بفعل الثورات اŸضسادة التي تغذيها أاموال النفط
وﬂططات القوى ا’حتكارية ‘ الشسمال ،طبقا للتحليل
الشسه Òالذي ع Èبه الرئيسض ا÷زائري الراحل هواري بو
مدين عن حقيقة الصسراع ‘ عا ⁄اليوم.
وللتوضسيح أاك‚ ،Ìد أان ا÷زائر تعرف اليوم تيارا يتشسّنج
بشسكل يزداد عنفا كلما ازداد نفور الشسارع ا÷زائري من
ب -عضض ال -ت -ح -رك -ات ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا ال-بÓ-د ‘ اُ÷م-ع-ات
اأ’خÒة ،و“ثلت ‘ اسستحداث شسعارات ’ تنسسجم مع
ال -ت -وّج -ه ال -وط-ن-ي ل-ل-ح-راك و’ ت-ع Èع-ن اإ’رادة ال-ع-ام-ة
ل -ل -ج -م -اه ،Òوب -دا اأ’م -ر ﬁاول -ة ل -تصس -ف -ي-ة ا◊سس-اب-ات
Ÿصسلحة اŒاهات معينة ’ –ظى بأاي إاجماع أاو توافق،
بل ودفاعا ضسمنيا عن أاشسخاصض موضسوع Úاليوم –ت
تصسرف العدالة.
جّندتْ حشسود صساخبة حيث تÎكز كامÒات التلفزة،
وُ
ركزت هجومها على اŸؤوسسسسة العسسكرية بشسكل بذيء
ي ‘ الوقت نفسسه ،حيث ارتفعت أاصسوات منكرة تتهم
وغب ّ
اŸدافع Úعن سسداد موقف اŸؤوسسسسة العسسكرية بلحسض
الرو‚اصض (اأ’حذية العسسكرية) ورفعت ’فتات تصسف
Óمارات
رئيسض أاركان ا÷يشض باÿيانة وتتهمه بالعمالة ل إ
العربية اŸتحدة ،وهو الفخ الذي وقعت فيه قطر ،رÃا
بحكم وضسعية ا◊صسار الذي تعانيه ،ونتج عنه دعوة أاحد
عناصسر ا’Œاه الÓئكي الÈبري لزيارة الدوحةÃ ،ا بدا
ل-ل-ب-عضض ك-ع-ق-اب سس-اذج ل-ل-ج-م-اه Òا÷زائ-ري-ة ،ب-رغم أان
موقف هذه كان ،كالعادة ،نبي ‘ Óأاحداث اÿليج.
اŸهم ،هناك اليوم إاحسساسض عام بأان ا◊راك الشسعبي ‘
ا÷زائ -ر ح ّ-ق -ق أاه -م أاه -داف -ه ،وب -أان اŸط -ل-وب اآ’ن ه-و
تنظيم ا’نتخابات الرئاسسية ‘ أاحسسن الظروف اŸمكنة،
وهو ما –اول السسلطات التعامل معه برصسانة
وبهدوء ،يرى كثÒون أانه
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ا÷زائر  :ششهود ...ما ششافوشش حاجة !!
Œاوز حده ‘ تسساهله مع وضسعية التهريج التي تبدو ‘
تصسرفات من يّدعون العمل على –قيق حوار وطني بناء.
ويتمثل التهريج ‘ مطالبات يرى البعضض أانها مزايدات
تسستهدف إاحراج السسلطات العمومية العاجزة عن الÎويج
ا÷ّيد Ÿواقفها ،بينما يرى البعضض اآ’خر بأان اŸتشسنجÚ
‘ اŸطالبات هم ‘ واقع اأ’مر واجهة لنفسض التيارات
الÓئكية والÈبرية التي فشسلت ‘ Œنيد الشسارع لدعم
طروحات حاولت عبثا انتزاع دعم اŸؤوسسسسة العسسكرية
لتكوين هيئة رئاسسية مؤوقته تسستنسسخ ما عاشسته البÓد ‘
بداية التسسعينيات ،وهو ما رفضسته السسلطات ا÷زائرية
بكل حزم أ’نها تعرف الثمن الرهيب الذي دفعته ا÷زائر
ع -ن -دم -ا خ -رجت ع -ن ال -دسس -ت -ور و ⁄تسسÎشس -د ب-ت-ج-رب-ة
السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ال-ن-اج-ح-ة ،ال-ت-ي ضس-م-نت ا’ن-ت-ق-ال السس-لسض
للسسلطة إاثر انتقال الرئيسض بو مدين إا ¤رحاب الله.
وما يحدث هو أان اإ’عÓمي العربي بشسكل عام ،ونظرا
ل -تسس -ارع اأ’ح -داث وازدح -ام ال -وق -ائ -ع وصس-خب اإ’عÓ-م،
أاصسبح اليوم أاسسÒا Ÿنطق «هات من اآ’خر» ،بحيث أان
كثÒا من الكّتاب ’ يعملون لÓسستفادة من الÌوة التي
تّوفرها الشسبكة العنكبوتية اليوم ،خصسوصسا منهم من ⁄
يعشض السسنوات التي كنا نعا Êفيها اأ’مّرين للحصسول على
وثائق تاريخية نعتمد عليها ‘ فهم اŸاضسي و–ليل
ا◊اضس -ر واسس -تشس -راف اŸسس -ت -ق -ب-ل ،وأاصس-ب-ح ك-ثÒون م-ن
أاولئك ‘ وضسعية «شساهد ما شسافشض حاجة» ،مع ا’عتذار
لعادل إامام.
وكمثال بسسيط ⁄ ،أاقرأا Ÿن توقف ◊ظات عند خلفيات
اŸواق -ف ال -ت -ي ت-ع-ل-ن-ه-ا وتسس Òع-ل-ى ه-داه-ا ا’Œاه-ات
الفرانكو ’ئكية ،وحقيقة النزعات الÈبرية التي تتعامل
م -ع ال-ت-وج-ه-ات اأ’م-ازي-غ-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-أاسس-ل-وب ال-ط-ائ-رة
اıتطفة.
وك -نت ت-ن-اولت قضس-ي-ة «ال-ب-اءات» وشس-رحت وج-ه-ة ن-ظ-ري
ف -ي -م -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق ب -ه-ا ،ك-م-ا ت-وق-فت م-ط-و’ ع-ن-د ال-قضس-ي-ة
اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،واسس-ت-ع-م-لت ك-ل-م-ة «ح-ك-اي-ة» ع-مدا ،وهو ما
أازعج بعضض من  ⁄يدركوا أانني تفاديت كلمة «اأ’زمة»
أ’نني أارى أان اأ’مر مفتعل من أاسساسسه ،وأان القضسية التي
تثار اليوم ’ عÓقة لها ’ بالثقافة و’ باأ’صسالة و’
بالتاريخ ،وهي ’ تتجاوز ‘ كث Òمن ا◊ا’ت عمليات
ابتزاز صساخبة تسستهدف انتزاع مكاسسب سسياسسية على
حسس- -اب اŸصس- -ل- -ح- -ة ال- -ع- -ام- -ة ،ال -ت -ي ت -ف -رضض اإ’سس -راع
ب -ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ،وŒع-ل م-ن اŸط-ال-ب-ة ب-إانشس-اء
اللجنة اŸسستقلة لتنظيم ا’نتخابات الرئاسسية أاولوية
اأ’ولويات.
بد’ من هذا سسمعنا مطالبات باإ’فراج عمن ُيطلق عليهم
«سسجناء الرأاي» ،وهي صسيحة حق مفتعل تسسعى لتحقيق
ب-اط-ل م-ؤوك-د ه-دف-ه إاع-ط-اء الشس-رع-ي-ة ل-راي-ات مشس-ب-وه-ة
اأ’هداف أاو لدعوات سسياسسية تسستهدف اإ’خÓل بأامن
البÓد ،بل وتقحم القوات اŸسسلحة ‘ وضسعية تتناقضض
مع ا’نضسباط العسسكري Ãا يهّدد اسستقرار اŸنطقة كلها
’ ا÷زائ -ر ف -حسسب ‘ ،ح Úك -ان اŸن -ط -ق -ي وال -ع -م-ل-ي
والوطني ،لو صسُلحت النوايا ،أا’ يكون اŸطلب هو اإ’فراج
عن اŸتهم Úبقرار سسلطوي وبدون حكم قضسائي وإا‰ا
اŸطالبة ا◊ازمة بضسمان اÙاكمة العلنية العادلة لهم،
وإالزام السسلطات بتعويضض كل من  ⁄تثبت عليه التهم التي
اعتقل من أاجلها.
وأاذكر هنا بأامر آاخر سسبق أان أاشسرت له ،يع Èعنه مثل
شسعبي يقول «ا◊لوف حرام ولكن أامعاءه حÓل» ،ويتمثل
ذلك ‘ مطالبة من يشسّككون ‘ قيمة الدسستور وفعاليته
بتطبيق اŸادة  55منه ،والتي تÈز حق اŸواطن ‘ التنقل
حيث ُيريد ،فا÷ماعة يريدون اسستÒاد حشسود من و’يات
›اورة ل -ل -ع-اصس-م-ة Ÿلء م-ن-اط-ق ال-ت-ظ-اه-ر ال-ت-ي أاصس-ب-ح
يتفاداها معظم سسكان العاصسمة.
ومنظمو التظاهرات ،التي يزداد صسخبها مع عجزها عن
Œنيد ا÷ماه ،Òيتصسورون أاننا نسسينا مطالبتهم بتطبيق
وضسعية ا’سستثناء على الواقع ا◊ا‹ للجزائر ،أاي وضسع
الدسستور جانبا ،وهو ما  ⁄يحدث حتى اآ’ن ،وتقّرر منع
توجه أاي حشسود إا ¤العاصسمة يوم ا÷معة على وجه
ال-ت-ح-دي-د ،ع-ن-دم-ا ث-بت أان م-ن ب Úع-ن-اصس-ره-ا م-ك-ل-ف-ون
ب-اسس-ت-ف-زاز رج-ال اأ’م-ن سس-ع-ي-ا إ’سس-ق-اط ضس-ح-اي-ا أابرياء،
ح -يث إان اŸسس-ت-ف-زي-ن ي-ن-ج-ح-ون غ-ال-ب-ا ‘ ال-ف-رار وسس-ط
الزحام.
وتعلو ا’دعاءات بأان العاصسمة هي ملك للجميع لتغطي
على ا◊قيقة البسسيطة وهي أان التظاهر هو تعب Òعن
م -وق -ف شس -ري -ح -ة ›ت -م -ع -ي-ة ت-رت-ب-ط Ãن-ط-ق-ة م-ع-ي-ن-ة،
والعاصسمة ليسست ‘ وضسعية واشسنطن ،بل هي و’ية قائمة
ب -ذات -ه -ا ،وم -ن ح -ق سس -ك -ان -ه -ا أان ي -عÈوا ب -أان-فسس-ه-م ع-ن
مطالبهم ،وأا’ يسسلب أاحد منهم ذلك ا◊ق بأاي مÈر كان.
Ÿطالبة أامام منزله
فالذي يطالب بحxق ما يرفع ’فتة ا ُ
و’ ينق ّضض على منزل جاره ليصسرخ Ãا يريده من شسرفة
ا÷ار.
وكث‡ Òن يقفون وراء Œنيد التظاهرات ،بالتحريضض أاو
ب -ال -ت -م -وي -ل ،ك -ان-وا ‡ن اسس-ت-ف-اد م-ن ن-ظ-ام ا◊ك-م م-ن-ذ
ا’سس -ت -ق Ó-ل ،و‡ن م -ارسس-وا ا’ب-ت-زاز Ãظ-ل-وم-ي-ة ك-اذب-ة
غزيرة الدموع كثيفة ا’هات ،تفوقت ‘ إاحداث صسخب
وضس -ج -ي -ج ت-روج ل-ه م-كÈات الصس-وت ال-ف-رنسس-ي-ة ،وأ’ن-ه-م
يعرفون بأانهم ’ Áثلون اأ’غلبية ‘ الشسارع ا÷زائري،
‚د أانهم ينادون اليوم اآ’ن بعزل «أاحزاب اŸوا’ة» عن
كل عمل وطني مسستقبلي بحجة أان قياداتها كانت تؤويد
الرئيسض اŸسستقال ،وهو أامر صسحيح وﬂجل ويجب أان

ينّدد به كل من  ⁄يقم بذلك ‘ السسنوات اŸاضسية ،لكن
اŸن -ط -ق السس -ي -اسس -ي ل -يسض م-ط-ال-ب-ة السس-ل-ط-ة ب-حّ-ل ه-ذه
اأ’حزاب ،التي تشسّكل قواعدها رصسيدا كبÒا ‘ الصسندوق
ا’ن -ت -خ -اب -ي (وه -ذا ه -و سسّ-ر ف-زع ال-ق-وم) وإا‰ا م-ط-ال-ب-ة
القواعد بطرد كل قياداتها التي تّورطت مع عصسابة غÒ
دسستورية أاسسقطها ا◊راك ،وتوجيه الشسعب إ’سسقاط أاي
مرشسح لتلك اأ’حزاب ‘ ا’نتخابات إاذا  ⁄تطّهر نفسسها
من دنسض ⁄ ،تكن وحدها من تلوث به.
كل هذا وكث ÒغÒه ’ تكتفي قنوات اأ’مة العربية ذات
الرسسالة اÿالدة بتجاهله ،و’ –اول دعوة شسخصسيات
جزائرية معروفة Ãكانتها الفكرية والسسياسسية لتوضسيح
اأ’مور أامام اŸشساهد العربي ،بل هي “ارسض التزوير،
وت- -نشس- -ر ل- -ق -ط -ات Ÿن ت -ق -ول أان -ه -م آا’ف م -ن ال -ط -ل -ب -ة
اŸتظاهرين اÙتج Úعلى القيادة ا◊الية للبÓد‘ ،
ح Úأان اŸراكز ا÷امعية التي تتجاوز اÿمسس Úعددا
ع Èو’يات الوطن الـ 48هي ‘ وضسعية عطلة ،والتجمهر
Ÿشس -ار ل -ه  ⁄ت -ع -رف -ه ك -ل ال -و’ي -ات ،وت-رّكَ-ز ‘ الشس-ارع
اُ
الرئيسسي وسسط العاصسمة ا÷زائرية ،وبغضض النظر عن أان
هناك لقطات قدÁة ”ّ بثها على أانها ليسست كذلك.
و ⁄ي -ف -ه -م ال -ق -ائ-م-ون ع-ل-ى اإ’عÓ-م ال-ع-رب-ي ،أاو ف-ه-م-وا
وتصسرفوا على غ Òذلك ،بأان عدم دراسسة قضسية «النزعة
الÈب -ري -ة» ي -ق -ود إا ¤ع -دم ف-ه-م ال-ك-ث Òم-ن ال-ت-ن-اقضس-ات
ا◊الية ‘ ا÷زائر (وعّمنا «غوغل» ’ ُيق ّصسر ‘ شسرح
القضسية ،سسواء منذ اأ’زمة الÈبرية ‘ اأ’ربعينيات بل
ومنذ الغزو الفرنسسي ‘ القرن اأ’سسبق).
وكمثال بسسيط ،موجود ‘ اأ’نÎنت ،أادعو اŸهتم Úإا¤
قراءة العرضض الذي قدمه بن يوسسف بن خدة ،الرئيسض
الثا Êللحكومة ا÷زائرية اŸؤوقتة (وهو باŸناسسبة ليسض
بعثيا و’ قو›يا ،فهو صسيد‹ خريج جامعة فرنسسية تعلم
بالفرنسسية و’ يحسسن اللغة العربية الفصسحى ،لكنه وطني
يرى أان ثوابت ا÷زائر هي اإ’سسÓم والعروبة – انظر
جذور أاول نوفم 1954 Èالذي طبع ‘ ا÷زائر سسنة 1989
– -Ben Youcef Ben Khedda : Les Orig
.) 1989 Alger 1954 er Novembre1 ines du
يقول بن خدة ما ترجمه عثمان سسعدي:
* – ركز ا’سستعمار الفرنسسي على بÓد القبائل ،فوجه
إال -ي -ه-ا إارسس-ال-ي-ات مسس-ي-ح-ي-ة ت-بشسÒي-ة ،وع-م-ل ع-ل-ى نشس-ر
التعليم بها أاك Ìمن أاية منطقة أاخرى ،وعمل على تكوين
نخبة مفرنسسة تؤومن بالزعم باأ’صسول الرومانية وا’آرية
لسسكان اŸنطقة ،وتعتÈهم أاقرب إا ¤الفرنسسي ÚوأاكÌهم
اسستعدادا لÓندماج ‘ اأ’مة الفرنسسية.
* – ك -ان اŸن-اضس-ل-ون ال-ق-ب-ائ-ل ‘ ،غ-ال-ب-ي-ت-ه-م ال-ع-ظ-م-ى،
ي -رفضس -ون أاف -ك -ار ه -ؤو’ء ال -ت -ي ي -ع -تÈون -ه-ا م-ن ت-أاسس-يسض
ا’سستعمار الفرنسسي.
* – وجد الÈبريسست (دعاة النزعة الÈبرية اŸتناقضسة
مع ا’نتماء العربي اإ’سسÓمي) ميدانا خصسبا بفرنسسا ‘
أاوسس -اط اŸغÎب ،Úف -ق -د اسس -ت-ط-اع ال-ط-الب ﬁن-د ع-ل-ي
يحيى اŸعروف برشسيد ،أان يحصسل على بعثة من ا◊زب
إا ¤فرنسسا ‘ ربيع  1948وراح يعمل لكسسب اŸناضسلÚ
با◊زب لهذا التيار .وعند انفجار اأ’زمة الÈبرية ‘
ربيع “ ، 1949كن بأان يجعل اللجنة اŸديرة لنشساط
ا◊زب بفرنسسا تصسدر قرارا باسستنكار «خرافة ا÷زائر
العربية اŸسسلمة» ،وثارت قاعدة اŸناضسل Úبفرنسسا على
القرار ،وأارسسلت رسسائل إا ¤قيادة ا◊زب با÷زائر –تج
فيها على أاعمال هذه العناصسر اŸلحدة التي –ارب
اإ’سسÓم والعروبة.
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* – قامت قيادة ا◊زب بإارسسال وفد إا ¤باريسض ،يتكون
من شسوقي مصسطفاي عضسو اŸكتب السسياسسي ،والصسادق
سس -ع -ي -دي (م -ن الشس -خصس -ي -ات ال-وط-ن-ي-ة اŸع-روف-ة ب-بÓ-د
القبائل) وانضسم إاليهما ‘ باريسض ﬁمد خيضسر ،وبلقاسسم
راجف.
وُم- -ن- -ع اأ’رب- -ع- -ة م- -ن دخ- -ول م- -ك -تب ا◊زب م -ن ط -رف
الÈب -ريسست ال -ذي -ن صس-اروا يسس-ي-ط-رون ع-ل-ى م-رك-ز ق-وة،
معتمدين على اŸغÎب Úمن القبائل الصسغرى ‘ الدائرة
التاسسعة عشسرة والدائرة العشسرين Ÿدينة باريسض .و‘
بروفنسض ناحية ا÷نوب الشسرقي .وبفضسل البشس Òبومعزة
ق -اومت ال -ق -اع -دة ه -ذه ال -ع -ن -اصس -ر  .وح -دث ا’شس-ت-ب-اك
العنيف ،وبعد معركة ضسارية “كن مندوبو القيادة من
السس -ي -ط -رة ع -ل -ى ال -وضس -ع ،واسسÎداد م-ك-اتب ا◊زب م-ن
الÈبريسست بواسسطة ›موعة من الفدائي Úا◊زبيÚ
بقيادة بلقاسسم راجف.
وقام اŸناضسلون بتطه Òمقرات ا◊زب ‘ سسائر نواحي
باريسض وفرنسسا من هذه العناصسر الÈبريسست ،واسستغرق
هذا التطه Òثمانية عشسر شسهرا من العمل الدؤووب ،وقرر
ا◊زب طرد ﬁند علي يحي وكل الذين عملوا معه أاو
أايدوه .كما تقرر غلق صسحيفة ‚م شسمال إافريقيا التي
كانت تصسدر ‘ فرنسسا .وخÓصسة ما توصسل إاليه ا◊زب
م - - -ن ه - - -ذه اÙن - - -ة ،أان ه- - -ذه ال- - -ن- - -زع- - -ة الÈب- - -ري- - -ة
 Berberismeتعت Èعم ÓتدمÒيا للحركة الوطنية
تعمل لصسالح ا’سستعمار .وانضسم معظم هؤو’ء اŸطرودين
إا ¤ا◊زب الشسيوعي منهم الصسادق هجريسض الذي صسار
زعيم ا◊زب الشسيوعي ا÷زائري فيما بعد.
* – أاما بÓد القبائل فقد قاومت هذا التيار وطهرت منه
إاح -دى عشس -رة قسس -م -ة ل -ل -ح -زب ،و ⁄تشس ّ-ذ سس -وى قسس-م-ة
واح -دة ،وب -ل -غت م -ق -اوم -ة الÈب -ريسست ح -دا ت-ب-ودل ف-ي-ه
الرصساصض ،حيث جرح أاحد دعاته بتيزي وزو وهو علي
فرحات.
* – يطبع هؤو’ء الÈبري Úحقدهم على كل ما هو عربي
وعلى اإ’سسÓم وعلى اللغة العربية.
ان-ت-ه-ى ا’ق-ت-ب-اسض ،ويÓ-ح-ظ ه-ن-ا أان اأ’غ-ل-ب-ي-ة السس-احقة
Ÿن-اضس-ل-ي م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل ك-ان أاوف-ي-اء للوحدة الوطنية
وŸطالب اأ’مة الشسرعية ،لكن وضسعية الطائرة اıتطفة
بكل ما تتضسمنه من ترهيب وضسغوط فرضست نفسسها ‘
كث Òمن ا◊ا’ت.
Ÿبكي أان نتابع اليوم ‘ منابر عربية
ا
ك
أاليسض من اŸضسح ُ
دعما للتيارات اŸعادية لكل ما هو عربي ،وللتوجهات
ال -ف -ران -ك -و ’ئ -ك -ي -ة ال -ت -ي –ارب السس-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة
اŸتمسسكة بالدسستور وتتهجم على اŸؤوسسسسة العسسكرية
اŸلتزمة با◊كم اŸد ،Êوأاليسض من السسخف أان نسسمع
ال -ت -ع-اط-ف السس-اذج أ’ول-ئك اأ’شس-ق-اء م-ع ه-ت-اف-ات ت-ن-ادي
«دولة مدنية ’ عسسكرية» ،برغم أان من يتغرغرون بها
عندنا هم من دعموا عسسكرية الدولة ،عندما اختطفت
اıاب -راُت ا÷يشض ال -وط -ن s-ي ‘ ب -داي -ة ال -تسس -ع -ي -ن-ي-ات،
وتسس- -ب- -بت ‘ وادي ال- -دم- -اء وسس -ور اأ’شس Ó-ء ب Úالشس -عب
وجيشسه ،وهي اليوم تعيشض وضسعية هيسسÎيا Ûرد أان
الشسعب اسسÎجع جيشسه ،وا÷يشض التزم مع شسعبه.
وسسيُتهم خادمكم اŸطيع اليوم بأانه من عبدة ا÷Ôا’ت،
‘ ح Úأان كل وطني جزائري يعرف جيدا الثمن الذي
دفعتُه عندما تناقضست مع حكم ا÷Ôا’ت ‡ن يتابَع
ب-عضس-ه-م ال-ي-وم قضس-ائ-ي-ا ب-ت-ه-م-ة اإ’ج-رام ‘ ح-ق ال-وط-ن،
والذين يطالب هتافة «دولة مدنية ’ عسسكرية « باإ’فراج
عنهم بدون قيد أاو شسرط.
لكن القافلة تواصسل اŸسس.Ò

‹hO

ألثنين  19أوت  2019م
ألموأفق لـ  18ذي ألحجة  1440هـ

–ولت ا ¤ملتقى رحÓت الطÒان الدو‹

 60مليون مسصافر اسصتخدموا مطارات إاسصطنبول ما ب Úيناير و يوليو
بلغ عدد اŸسسافرين الذين اسستخدموا مطارات إاسسطنبول ‘ تنقÓتهم خÓل الفÎة اŸمتدة من مطلع
العام ا÷اري حتى نهاية يوليو اŸاضسي  58مليونا و 297أالفا و 35مسسافرا.

ون- -ق- -لت وك- -ال -ة أألن -اضض -ول
ألÎك -ي-ة ع-ن م-ؤوسضسض-ة تشض-غ-ي-ل
أŸطارأت ‘ تركيا قولها إأن
م -ط -ارأت إأسض -ط-ن-ب-ول شض-ه-دت
خÓ- -ل أل- -فÎة أŸذك- -ورة 401
أل - - -ف و 422رح -ل-ة دأخ-ل-ي-ة
وخ -ارج -ي -ة مضض -ي -ف -ة أن ع -دد
أل - -ق - -ادم ÚوأŸغ- -ادري- -ن عÈ
م-ط-ار إأسض-ط-ن-ب-ول أ÷دي-د بلغ
خÓ-ل أألشض-ه-ر ألسض-ب-ع-ة أألو¤
م -ن أل -ع -ام أ÷اري  22مليونا
و 143ألفا و 50مسضافرأ.
وأشضارت أŸصضادر ذأتها إأ¤
أن -ه ‘ م -ط -ار أت-ات-ورك أل-ذي
أغ-ل-ق ل-ل-رحÓ-ت أل-ت-ج-اري-ة ‘
أب- -ري- -ل أŸاضض- -ي ،ب- -ل- -غ ع- -دد
أŸسضافرين ألذين أسضتخدموه
 16م-ل-ي-ون-ا و 72أل -ف -ا و534
مسضافر.
أم - -ا م - -ط - -ار «صض - -ب - -ي- -ح- -ة

غوكشضن» فبلغ عدد مسضافريه
خÓ- - -ل أل - -فÎة أŸذك - -ورة 20
مليونا و 81ألفا و 451مسضافرأ
م-ن-ه-م  12م-ل-ي-ونا و 377ألفا
و 290مسض -اف -رأ ‘ أل-رحÓ-ت
أل-دأخ-ل-ي-ة و 7م Ó- -ي Úو704
آألف و  161مسض - -اف- -رأ ‘
ألرحÓت أÿارجية.
كما لفتت إأ ¤أنه ” تنظيم
 123ألفا و 471رحلة من مطار
«أت - -ات - -ورك» خÓ- -ل أألشض- -ه- -ر
ألسض - -ب - -ع - -ة أألو ¤م- -ن أل- -ع- -ام
أ÷اري ف- - -ي- - -م - -ا ب - -ل - -غ ع - -دد
ألرحÓت أŸنظمة من مطار
«صض -ب -ي -ح-ة غ-وكشض-ن»  78ألفا
و 191رحلة ،بينما شضهد مطار
إأسضطنبول أ÷ديد تنظيم 143
أل -ف-ا و 471رح- -ل -ة ‘ أل -فÎة
أŸم- -ت -دة ب Úي -ن -اي -ر وي -ول -ي -و
أŸاضضي.Ú

Œدر أإلشض - - - - - - - - - -ارة إأ ¤أن
إأسضطنبول تضضم ثÓثة مطارأت
وهي «أتاتورك» ألذي يقتصضر
ع -ل -ى رحÓ-ت ألشض-ح-ن م-ن-ذ 6
أب - - - - - - - -ري - - - - - - - -ل أŸاضض- - - - - - - -ي
وم-ط-ار»صض-ب-ي-ح-ة غ-وكشضن» ‘
أل - -قسض - -م أآلسض - -ي- -وي وم- -ط- -ار
إأسضطنبول ‘ ألقسضم أألوروبي
وألذي سضيكون أك Èمطار ‘
أل-ع-ا ⁄ب-ع-د ألن-ت-ه-اء م-ن ب-ن-اء
كافة مرأحله عام .2023

ا÷يشش الÎكي يعلن
–ييد مسصحل Úاثن Úمن
منظمة /بي كا كا/
أع- - - - - -ل- - - - - -ن سضÓ- - - - - -ح أ÷و
ألÎك-ي–،ي-ي-د مسض-لح ÚأثنÚ
م -ن م -ن -ظ -م -ة ح -زب أل -ع -م-ال

أل -ك -ردسض -ت-ا/ Êب-ي ك-ا ك-ا‘ /
غارأت شضنها على معاقل تابعة
لهم شضمال ألعرأق.
وذك- - - -رت وزأرة أل- - - -دف- - - -اع
ألÎك - -ي- -ة ‘،ب- -ي- -ان أل- -ي- -وم،أن
أل -غ -ارأت أ÷وي -ة أسض -ت -ه -دفت
م-وأق-ع أŸسض-ل-ح ‘ Úم-ن-ط-قة
/م- -ت- -ي -ن -ا،/مضض -ي -ف -ة أن ه -ذه
أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ات أ÷وي- -ة ج- -اءت
بالتوأزي مع عملية /أıلب/
أ÷اري- - - -ة ‘ م- - - -ن- - - -ط- - - -ق- - - -ة
/هاكورك./
وك-انت أل-ق-وأت ألÎك-ي-ة ق-د
أطلقت ‘ ألسضابع وألعشضرين
م- -ن م- -اي- -و أŸاضض -ي ع -م -ل -ي -ة
/أıلبÃ /ن- - - - - -ط- - - - - -ق - - - - -ة
/ه- - - - -اك- - - - -ورك /شض- - - - -م- - - - -ال
أل-ع-رأق،ب-ه-دف أل-قضضاء بشضكل
ك -ام -ل ع -ل -ى خ -ط -ر أإلره -اب
ألذي يهدد ألبÓد

جراء اتسساع حرائق الغابات

إاجÓء  4آا’ف شصخصش ‘ جزر الكناري اإ’سصبانية
أج---------لت ألسض---------ل---------ط--------ات ‘ ج--------زر
أل-ك-ن-اري،أل-ت-اب-ع-ة لإسضبانيا،نحو  4أآلف
شضخصس،أمسس،بسضبب أتسضاع نطاق حريق
ب----ال---غ---اب---ات أن---دل---ع ‘ ج---زي---رة،ج---رأن
ك---ن--اري--ا،أول أمسس ألسض--بت .ك--م--ا ح--ذر
أŸسضوؤولون هناك من صضعوبة ألتعامل مع
أ◊ريق بسضبب أرتفاع درجات أ◊رأرة
وقوة ألرياح وأنخفاضس ألرطوبة .وتقدم
أ◊ري-ق،أل-ذي أن-دل-ع ،أمسس ألسض-بت،ق-رب

ب-ل-دة /ت-ي-خ-ي-دأ،/ع-ل-ى ج-ب-ه-تÃ Úن-طقة
جبلية ‘ أ÷زيرة،و أتت ألنÒأن على نحو
 1799ه---ك--ت--ارأ وتسض--ب--بت ‘ أإغÓ--ق 11
طريقا.
وق--ال أن--خ--ي-ل ف-ي-ك-ت-ور ت-وريسس ح-اك-م
ج--زر أل--ك--ن--اري ‘،م-وؤ“ر صض-ح-ف-ي« :أإن
أ◊ري--ق  ⁄ي--ت--م أح--ت--وأوؤه أو أإي--ق--اف--ه أو
ألسضيطرة عليه حتى ألآن» ..مضضيفا أنه
–دث هاتفيا مع بيدرو سضانشضيز ألقائم

النيجر:

ب-اأع-م-ال رئ-يسس أل-وزرأء ألإسض-ب-ا،Êوط-لب
أŸسضاعدة من أ◊كومة أŸركزية.
وتشض---ارك عشض---ر ط---ائ--رأت وط--ائ--رأت
ه---ل---ي---ك---وب ‘ Îج--ه--ود أإخ--م--اد أ◊ري--ق
أإضضافة أإ ¤نحو  700رجل أإطفاء بينهم
 200من جنود أ÷يشس،كما أقلعت ثÓث
ط--ائ-رأت أخ-رى ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات
ألإطفاء.

ا’نتخابات الرئاسصية اŸقبلة سصتجرى ‘ ديسصم2020 È
ح- -ددت ال- -ل- -ج- -ن -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ‘
ال -ن -ي -ج-ر شس-ه-ر ديسس-م 2020 Èموعدا
’ج- -راء ا’ن- -ت- -خ- -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة ‘
إ
البÓد.
لحد،أن
وأعلنت أللجنة ‘،بيان أمسس أ
لو ¤م- -ن ألن- -ت- -خ- -اب- -ات
إأج - -رأء أ÷ول - -ة أ أ

ألرئاسضية أŸقبلة ‘ ألنيجر سضيكون ‘ شضهر
ديسضم،2020 Èمضضيفة أنه من أŸقرر إأجرأء
أ÷ول- -ة أل- -ث- -ان- -ي- -ة م- -ن ه -ذأ ألسض -ت -ح -ق -اق
ألنتخابي ‘ فيفري  2021إأذأ – ⁄سضم
لو.¤
لمور ‘ أ÷ولة أ أ
أأ
يشضار إأ ¤أن رئيسس ألنيجر ﬁمد أيسضوفو

كان قد أعلن ‘ ألسضابق عن عدم رغبته ‘
ألÎشض-ح ل-ولي-ة رئ-اسض-ي-ة ث-ال-ث-ة،ف-ي-م-ا أخ-ت-ار
ح -زب «أل -ن -ي -ج -ر م -ن أج -ل أل -دÁق -رأط -ي-ة
وألشضÎأكية» أ◊اكم وزير ألدأخلية أ◊ا‹
ﬁم- -د ب -ازوم ل -ت -م -ث -ي -ل -ه ‘ ألن -ت -خ -اب -ات
ألرئاسضية أ÷ديدة.

بعد تدخل حرسس ا◊دود الروسسية قبالة سساحل برÁوريه

انقاذ أازيد من  70صصيادا من كوريا الشصمالية

ذك- -رت وك- -ال- -ة ا’ن- -ب -اء ال -روسس -ي -ة «
نوفسستي «،امسس،أانه ” إانقاذ أاك Ìمن
 70صس-ي-ادا ك-وري-ا شس-م-ال-ي-ا ق-ب-الة سساحل
إاقليم برÁوريه اقصسى شسرف روسسيا،من
سس -ف -ن دم -رت -ه -ا ال -ري -اح ال -ع -ات-ي-ة ج-راء
إاعصسار «كروسسا».
وأوضضحت مديرية حرسس أ◊دود ألروسضية

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

‘ أŸنطقة،أن بعضس ألسضفن أألجنبية،طلبت
أإلذن بالدخول إأ ¤أŸياه أإلقليمية ألروسضية
وأل-ب-ق-اء ب-ال-ق-رب م-ن ألسض-اح-ل أل-روسض-ي،ح-تى
ت -ن -ت -ه -ي أل -ع -اصض -ف -ة أل-ب-ح-ري-ة،مشضÒة أ ¤أن-ه
Œم- -عت ‘ أŸن- -ط -ق -ة أك Ìم -ن  200سضفينة
أجنبية.
وذك -رت م -دي -ري-ة ح-رسس أ◊دود،أن ب-عضس

هذه ألسضفن تضضررت كثÒأ،وأرسضلت إأشضارأت
أسضتغاثة.
وقالت أŸديرية أنه «” إأنقاذ حوأ‹ 75
صض- -ي- -ادأ م- -ن ك -وري -ا ألشض -م -ال -ي -ة م -ن ألسض -ف -ن
وألقوأرب أŸتحطمة،موضضحة أنه بعد أنتهاء
أإلج -رأءأت أل -روت -ي -ن -ي -ة سض -ت -ت-م إأع-ادت-ه-م إأ¤
بÓدهم».

هة نظر
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18026
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أاوهامُ مشصروعِ ا’نتصصاِر اإ’سصرائيلي

إانه ليسس شسعارًا ُيرفعُ ،أاو هدفًا
ُي- -وضسُ- -ع وغ- -ايً- -ة ت- -رسسُ- -م ،وإان ك- -ان ه- -و
ح -ل -م -ه -م ب -ا’ن -تصس -ار ال -ن -اج-ز ،وأام-ل-ه-م
الكب Òبكسسب اŸعركة وكسسر اŸقاومة،
’عداء ودرء جميع
والقضساء على كل ا أ
’خ - -ط - -ار ،وال - -رد ع- -ل- -ى أاي اع- -ت- -داٍء،
ا أ
وا’ن -ت -ق -ام م -ن ق-وى اŸق-اوم-ة ،ب-قصس-ف
م-ق-رات-ه-ا ،واغ-ت-ي-ال ق-ادت-ها ،واسستهداف
مواقعها ،وتدم Òأاسسلحتها ،والغارة على
مسس-ت-ودع-ات-ه-ا ،وتضس-ي-يق اÿناق عليهم
وتشس- -دي- -د ا◊صس- -ار الÈي وال- -ب- -ح- -ري،
وإاغ Ó-ق اŸع -اب -ر ،وال-ت-وق-ف ع-ن إادخ-ال
’دوية ومواد البناء
السسلع الغذائية وا أ
وغÒها.
ب -ل ه -و ت -ي-اٌر سض-ي-اسض-ي شض-ع-ب-ي إأسض-رأئ-ي-ل-ي،
ب من جيشضه ،وغ Òرأضسٍ عن حكومته،
غاضض ٌ
وسض -اخ ٌ-ط ع-ل-ى ق-ادت-ه ،ون-اقٌ-م ع-ل-ى أألوضض-اع
أل -ع -ام -ة ‘ ك -ي -ان -ه -م ،وه -و ت -ي -اٌر ق-وٌي ،ي-كÈ
وي-تسض-ع ،وي-زدأد وي-ن-تشض-ر ،وي-نشض-ط وي-ت-ف-اع-ل،
ويسضتفيد من كل أŸنصضات ويسضتغل كل أŸنابر
أإلعÓمية وألجتماعية ،ليحقق هدفه ويصضل
إأ ¤غرضضه ،وهناك من يرعاه ويوجهه ،أو
يسضتغله ويسضتخدمه ،خوفًا وقلقاً ،أو خدمًة
أله -دأٍف سض -ي -اسض-ي-ة وم-ن-اف-ع ح-زب-ي-ة وأط-م-اٍع
أنتخابية.
مشضروع ألنتصضار أإلسضرأئيلي Œمعٌ نخبويٌ
ي وحزبي صضهيو ،Êيتطلع إأ ¤أسضتعادة
شضعب ٌ
أ◊سضم ‘ أŸعركة ،وألنتصضار ‘ أ◊رب،
بعد أن ترأجع مسضتوى ألردع لدى جيشضهم،
وفقد ألقدرة على أ◊سضم أألكيد ،وخسضر ميزة
أل -ت-ف-وق أل-ك-ب ،Òوب-ات خصض-وم-ه Áل-ك-ون ذأت
أسض- -ل- -ح -ت -ه ،وي -ح -وزون ع -ل -ى أÈÿة وأل -دق -ة
وألتقانة أ◊ديثة ،ولديهم أŸعلومات ألدقيقة
أŸت-ج-ددة ،وع-ن-ده-م أل-ق-رأر أ◊ر أŸسض-ت-قل،
وأ÷اهزية ألتامة ،وأ◊ضضور ألفاعل وألقرأر
أ◊اسض- -م ،أألم- -ر أل- -ذي ج- -ع- -ل ع -م -ل أ÷يشس
معقدأً وقرأر ألقيادة ألسضياسضية ملتبسضًا ،ألتي
أصضبحت مرتعشضة مÎددة ،خائفة وجلة ،إأذ ⁄
تعد حروبهم مهمة سضهلة أو نزهة سضريعة ،بل
باتت موجعة ومؤوŸة ،ومكلفة ومؤوذية ،وفيها
م -ن أÿسض -ائ -ر م -ا ل ي -ح -ت -م -ل-ون ،وم-ن أآللم
وأألوجاع ما ل يقوون على ألصض Èعليها.
بات أليأاسس يتسضرب إأ ¤نفوسس أŸسضتوطنÚ
أإلسض -رأئ -ي -ل -ي Úف -ع  ،Óً-وأخ -ذ ألشضك ي -دب ‘
ق -ل-وب-ه-م ح-ق-ي-ق-ة ،وب-اتت ث-ق-ت-ه-م ‘ ج-يشض-ه-م
أŸه -زوزة م -كشض -وف -ة وم -فضض -وح-ة ‘ ،أل-وقت
ألذي يشضعرون فيه باÿوف وألقلق ،ويعيشضون
ألهزÁة وألنكسضار ‘ ،ظل أŸعلومات ألتي
تصضلهم من خصضومهم ‘ أŸنطقة وأإلقليم،
حيث تعالت أصضوأت قادة أŸقاومة تهدد بÓ
خ- -وف ،وت- -ع- -د ب Ó- -شضك ،وت- -رسض- -م خ- -رأئ- -ط
أŸع -رك -ة وتصض-ف أح-دأث-ه-ا ب-ك-ل ت-ف-اصض-ي-ل-ه-ا،
وكأانها شضريطٌ يعرضس وبرنامج تلفزيو Êيبث،
وه -م ي -رسض -ل -ون رسض -ائ -ل -ه-م إأل-ي-ه-م ‘ م-دن-ه-م
ومسضتوطناتهم ،قبل تيارهم أŸقاوم أ◊ا⁄
ب-اŸع-رك-ة وأŸسض-ت-ع-ج-ل ع-ل-ي-ه-ا ،ل-يقينهم أنها
أ◊رب أألخÒة وأŸعركة ألفاصضلة ،وهو ما
يرعب أليهود عموماً كونهم Áلكون روأياٍت
مشض -اب -ه -ة أو م -ت-ط-اب-ق-ة م-ع م-ا يسض-م-ع-ون م-ن
خصضومهم.
دفعت هذه أıاوف أ◊قيقية وألهوأجسس
أŸرع -ب -ة ق -ط -اع ً-ا ك -بÒأً م -ن أإلسض -رأئ -ي -ل-يÚ
لسض -ت -ن -ه -اضس ج -يشض -ه -م ،وحث ح -ك -وم -ت -ه -م،
و–ريضس ق -ي -ادت -ه -م ،وأسض -ت -ف -زأز شض -ارع-ه-م،
وت -ن -ب-ي-ه أل-غ-اف-ل Úم-ن مسض-ت-وط-ن-ي-ه-م ،وت-ذكÒ
ح-ل-ف-ائ-ه-م ب-وأج-ب-ه-م وب-اŸسض-ؤوول-ية أألخÓقية
أŸل -ق -اة ع -ل -ى ع-ات-ق-ه-م ،ف-أاط-ل-ق-وأ صض-ي-ح-ات
أÿوف وأل-ق-ل-ق أŸغ-ل-ف-ة ب-ال-ت-ح-ذي-ر وأل-تنبيه،
ع Èصض -وٍر ل -ق -ادة أŸق -اوم -ة أل -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ة
وأللبنانية ،قاموأ برفعها ‘ ألشضوأرع ألعامة
وألطرق ألرئيسضة ،وإأ ¤جانبها صضور ŸقاتلÚ

بقلم د .مصصطفى يوسصف اللداوي
كاتب وباحث فلسصطيني
ف-لسض-ط-ي-ن-ي Úول-ب-ن-ان-ي Úب-اÓŸبسس أل-عسضكرية
وألبنادق أآللية ،باإلضضافة إأ ¤تسضمية بعضس
ألشض -وأرع ب -أاسض -م -اء ق -ادة أŸق -اوم -ة ،وت -ث-ب-يت
أسض-م-ائ-ه-ا ع-ل-ى إأشض-ارأت أل-ط-رق وت-ق-اط-عاتها
ألعامة ،ليتمكن أŸارة جميعهم من رؤويتها،
ويسض-ت-ط-ي-ع أل-ع-اب-رون ألن-ت-باه لها وألصضطدأم
بحقيقتها أŸرعبة.
ي - -درك أصض - -ح - -اب مشض- -روع ألن- -تصض- -ار
أإلسضرأئيلي أنهم ‘ سضباقٍ مع ألزمن ،وأنهم ‘
–د3ي مع أÿصضوم وأألعدأء ،وأن أŸعركة
ألقادمة سضتكون حاسضمًة حقًا ،وأن أŸنتصضر
فيها وألرأبح ،هو من سضيتمكن من إأعادة رسضم
أÿرأئط وتوزيع ألسضكان من جديد ،ويبدو
لديهم بوضضوٍح كب ٍ
 Òأن خصضومهم أقوى وأشضد،
وأن روحهم أŸعنوية عالية ،وأمانيهم كبÒة،
وث-ق-ت-ه-م ب-أان-فسض-ه-م ق-وي-ة ،ف-ق-د تدربوأ جيدأً،
وأسض -ت -ع -دوأ ك -ف -اي ً-ة ،وأخ -ذوأ ب -ك -ل أألسض -ب-اب
أŸمكنة ،وتهيأاوأ للموأجهة ،وحلم أكÌيتهم
بالشضهادة كب Òأو ألنتصضار وألتحرير.
وي- -ع- -ل- -م أصض- -ح- -اب أŸشض- -روع أن صض- -ف -ه -م
أل- -دأخ- -ل -ي م -زع -زع ،وج -ب -ه -ت -ه -م ضض -ع -ي -ف -ة،
و›تمعهم مفكك ،وخÓفاتهم أ◊زبية أكÈ
من أن تسضوى ،ومطامع قادتهم سضيئة وملفاتهم
ق -ذرة ،وأن أŸسض -ت -وط -ن Úأل -ذي -ن ق -دم-وأ إأ¤
أرضس أŸيعاد سضيتأاهبون ‘ حال ألهزÁة أإ¤
ألرحيل وألعودة ،فليسس ‘ مكانهم بعد فقدأن
أألم -ن وخسض -ارة أل -ردع ،م -ا يشض -ج -ع -ه -م ع -ل-ى
ألبقاء ،ويحثهم على ألتضضحية وألعطاء ،فما
ي -ن-ت-ظ-ره-م ‘ بÓ-ده-م أألصض-ل-ي-ة أل-ت-ي ج-اؤووأ
منها ،أمانٌ أك Ìوأسضتقرأٌر أك ،ÈورÃا رخاء
ورفاهية أفضضل ،فلماذأ يبقون ‘ ظل هاجسس
أÿوف وحقيقة أŸوت.
أل- -ي -وم ب -ات أإلسض -رأئ -ي -ل -ي -ون ي -ع -يشض -ون ‘
م -رب -ع -ات أل-ه-زÁة أل-ن-فسض-ي-ة ،وه-ي أشض-د م-ن
أل -ه -زÁة أŸادي -ة وأخ-ط-ر ع-ل-ي-ه-م ،ف-روح-ه-م
أŸعنوية تسضقط ،ويقينهم باŸسضتقبل ينهار،
وح-ل-م-ه-م ب-ال-ع-يشس أل-رغ-ي-د وأ◊ي-اة ألسض-ع-يدة
يتبدد ،وحصضونهم ألدأخلية تتصضدع ،وعوأمل
قوتهم ألدينية تتبدد ،فقد أصضابهم ألضضعف
وأل -وه -ن ،وسض -ك -ن ‘ ق -ل -وب-ه-م أ÷ Íوأÿور،
وأدركوأ أن مصضÒهم ومسضتقبل وجودهم ‘
أرضضنا أŸقدسضة ،مسضأالة وق ٍ
ت ليسضت إأل ،فمن
ل يسضتشضعر ألقوة ل يصضنع ألنصضر ،ومن ل يثق
بنفسضه ل ينفعه غÒه ،ونحن وألله نثق بربنا
ونسض-تشض-ع-ر م-ع-ي-ت-ه ألإل-ه-ي-ة م-ع-ن-ا ،فهل يدرك
أŸرأهنون على ألعدو أنه رأحل ،ويعرفون أنه
مهزوٌم سضاق ٌ
ط ،فيلحقون بركب أŸنتصضرين،
وي-ن-تسض-ب-ون إأ ¤ج-م-ع أŸق-اوم ،Úل-ي-ك-ون ل-ه-م
أسض- -م ‘ أÿال- -دي- -ن ،وصض -ف -ح -ة ن -اصض -ع ٌ-ة بÚ
ألعا.ÚŸ
بÒوت ‘ 2019/8/18

Twitter/Leddawy
moustafa.leddawi@gmail.com

أاسسفر عن مقتل  63أافغانيا

«داعشش « ا’رهابي يعلن مسصؤووليته عن هجوم اسصتهدف حفل زفاف بكابول
أاعلن تنظيم داعشس ا’رهابي ‘ بيان
’ح-د ،ع-ن ال-ه-ج-وم
مسس -ؤوول-ي-ت-ه ،أامسس ا أ
ا’رهابي الذي اسستهدف حفل زفاف ‘
’فغانية كابول ،السسبت.
العاصسمة ا أ
وذكرت وزأرة ألدأخلية أألفغانية ،أمسس أن
إأرهابيا قتل  63شضخصضا ،وأصضاب ‘ ،182
هجوم على قاعة زفاف مزدحمة ‘ أŸدينة.
وق- -ال أل- -ن- -اط- -ق ب- -اسض- -م وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة
أألفغانية ،نصضرت رحيمي ،إأن «ب Úألضضحايا
نسضاء وأطفال».
وجاء ألنفجار ألذي وقع مسضاء ألسضبت
غربي كابول ،بينما بلغت ألوليات أŸتحدة
وح- - -رك - -ة ط - -ال - -ب - -ان أŸرأح - -ل أألخÒة م - -ن

أŸف -اوضض -ات ل -ل -ت -وصض -ل إأ ¤أت -ف -اق م -ن أج-ل
خفضس ألقوأت أألمÒكية ‘ أفغانسضتان.
وت- -ت- -مّ- -ي- -ز ح- -ف Ó-ت أل -زف -اف أألف -غ -ان -ي -ة
بضضخامتها ،إأذ غالبًا ما يناهز عدد أŸدعوين
فيها أŸئات وأحياناً كثÒة أآللف ،وهي تقام
‘ قاعات ضضخمة ُيفصضل فيها عادة ألرجال
عن ألنسضاء وأألطفال.
وأعلن ألبيت أألبيضس ،أ÷معة ،عن إأحرأز
تقدم ‘ ألتحضضÒأت للتوصضل إأ ¤أتفاق سضÓم
مع حركة طالبان ‘ أفغانسضتان ،مشضÒأً إأ ¤أنّ
أŸباحثات ب Úألرئيسس دونالد ترأمب وكبار
مسضتشضاريه حول ألتفاق Œري «بشضكل جيد
جدأ».

‹hO
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ألموأفق لـ  81ذي أألحجة  1440هـ

وسشط ترحيب دو‹ واسشع

اÛلسص السشيادي السشودا Êيباششر مهامه اليوم
لدارة اŸرحلة النتقالية
ششخصشيات وطنية توافقية إ

كشس - -ف مصس - -در ب - -ق - -وى أ◊ري - -ة وأل - -ت- -غ- -يÒ
بالسسودأن ،أمسص أأ’حد ،عن حسسم مكونات
أل -ق -وى أخ -ت-ي-ار أسس-م-اء ‡ث-ل-ي-ه-ا ‘ أÛلسص
ألسسيادي أ◊اكم للمرحلة أ’نتقالية بالبÓد.
أوضس -ح أŸصس -در ،م -فضس Ó-ع-دم أل-كشس-ف ع-ن
أسسمه ،أنه ” أ’سستقرأر على أختيار أسسماء
عائشسة موسسى ،وصسديق تاور ،وﬁمد ألفكي
سسليمان ،وطه عثمان ،وحسسن شسيخ إأدريسص،
كممثل Úللقوى ‘ أÛلسص ألسسيادي.
ينتظر من أÛلسص ألعسسكري أإ’عÓن عن
أسسماء مرشسحيه للمجلسص ألسسيادي ،” .أمسص،
ت - - -ع - - -ي› Úلسص ألسس - - -ي- - -ادة وح- - -ل أÛلسص
أل -عسس -ك-ري أ’ن-ت-ق-ا‹ ،ع-ل-ى أن ي-ؤودي ›لسص
ألسس -ي -ادة ،أل -ي -وم أإ’ث -ن ،Úأل-ي-م Úأم-ام رئ-يسص
ألقضساء .وقع أÛلسص ألعسسكري وقوى إأعÓن
أ◊رية وألتغي ‘ Òألسسودأن ،ألسسبت ،بصسورة
ن -ه -ائ -ي -ة ع -ل -ى وث -ي-ق-ت-ي أإ’عÓ-ن أل-دسس-ت-وري
وأإ’ع Ó-ن ألسس -ي -اسس -ي بشس-أان ه-ي-اك-ل وت-ق-اسس-م
ألسسلطة ‘ ألفÎة أ’نتقالية.
أتفقت قوى ألتغي ÒوأÛلسص ألعسسكري على
جدول زمني Ÿرحلة أنتقالية من  39شسهرأ
ي-ت-ق-اسس-م-ان خÓ-ل-ه-ا ألسس-ل-طة ،وتنتهي بإاجرأء
أنتخابات.

تضسم هياكل ألسسلطة › 3السص ،هي› :لسص
ألسسيادة› ،لسص ألوزرأء وأÛلسص ألتشسريعي.
يتكون ›لسص ألسسيادة من  11عضسوأ ،هم 5
مدني Úترشسحهم قوى ألتغي ،Òو 5عسسكريÚ
ي -رشس -ح -ه -م أÛلسص أل -عسس -ك-ري ،إأضس-اف-ة إأ¤
عضسو مد Êآأخر يتفق عليه ألطرفان.
و‘  4أوت أ÷اري ،وّقع أÛلسص ألعسسكري

وق -وى أ◊ري -ة وأل -ت -غ -ي ، Òب -اأ’ح -رف أأ’و،¤
وث -ي -ق -ة أإ’ع Ó-ن أل -دسس -ت -وري  ،ب-وسس-اط-ة م-ن
أ’–اد أإ’فريقي.
أعرب أÛلسص ألعسسكري مرأرأ عن أعتزأمه
تسسليم أ◊كم إأ ¤أŸدني ‘ ،Úظل ﬂاوف
من أحتفاظ أ÷يشص بالسسلطة ،كما حدث ‘
دول عربية أخرى.

ثÓثة ششهداء ‘ قصشف لقطاع غزة اÙاصشر

اأ’ردن يسشتدعي سشف Òإاسشرائيل بسشبب ا’نتهاكات ‘ اأ’قصشى
أسس- -ت -دعت وزأرة أÿارج -ي -ة أأ’ردن -ي -ة ،أمسص
أأ’حد ،ألسسف Òأإ’سسرأئيلي ‘ عّمان ،لتأاكيد
إأدأنة أŸملكة ورفضسها أ’نتهاكات أإ’سسرأئيلية
‘ أŸسس - -ج - -د أأ’قصس - -ى وأ◊رم أل - -ق - -دسس - -ي
ألشس -ري -ف .وط -الب أأ’ردن إأسس-رأئ-ي-ل ب-ال-وق-ف
أل -ف -وري Ÿا سس -م -اه -ا «أŸم -ارسس -ات أل-ع-ب-ث-ي-ة
أ’سستفزأزية أإ’سسرأئيلية ‘ أ◊رم ألشسريف
أل -ت -ي ت -ؤوج-ج ألصس-رأع وتشس-ك-ل خ-رق-ا وأضس-ح-ا
للقانون ألدو‹» .أوضسح ألناطق ألرسسمي باسسم
وزأرة أÿارج- -ي- -ة أأ’ردن -ي -ة ألسس -ف Òسس -ف -ي -ان
أل- -قضس- -اة ،أن أم Úع -ام أل -وزأرة ألسس -ف Òزي -د
أل -ل -وزي أب -ل -غ ألسس -ف Òأإ’سس -رأئ -ي -ل -ي «رسس -ال-ة
حازمة» لنقلها فورأ إأ ¤أ◊كومة أإ’سسرأئلية.
ذكر أن ألرسسالة تتضسمن أŸطالبة «بالوقف
أل -ف -وري ل Ó-ن -ت -ه-اك-ات أإ’سس-رأئ-ي-ل-ي-ة و÷م-ي-ع
أÙاو’ت أإ’سس -رأئ -ي -ل-ي-ة أŸسس-ت-ه-دف-ة ت-غ-يÒ
ألوضسع ألتاريخي وألقانو Êألقائم ‘ أ◊رم
ألشسريف».
أك- -دت وزأرة أÿارج- -ي- -ة أأ’ردن- -ي- -ة إأدأن -ت -ه -ا
ورفضس -ه -ا إأغ Ó-ق ب -وأب -ات أŸسس -ج-د أأ’قصس-ى
ومنع دخول أŸصسل Úإأليه ،أو وضسع أي قيود

على ألدخول –ت أي ذريعة أو حجة و‘
ﬂتلف ألظروف وأأ’حوأل .وتعÎف إأسسرأئيل
بإاشسرأف أأ’ردن على أŸقدسسات أإ’سسÓمية
‘ ألقدسص.

قوافل الششهداء تتمّدد

قالت وزأرة ألصسحة ألفلسسطينية ،إأنها أنتشسلت
ج -ث -ام Úث Ó-ث -ة شس -ب -ان ،صس -ب-اح أمسص أأ’ح-د،
ق -ت -ل -ه -م أ÷يشص أإ’سس -رأئ-ي-ل-ي ،مسس-اء ألسس-بت،
قرب ألسسياج ألفاصسل شسما‹ قطاع غزة.
ذكرت ألوزأرة ‘ بيان أنها أنتشسلت جثامÚ
ﬁم- -ود أل -و’ي -دة ( 24ع -ام -ا) ،وﬁم -د أب-و
ناموسص ( 27عاما) ،وﬁمد ألÎأمسسي (26
عاما) ،دون مزيد من ألتفاصسيل.
–دثت عن جرح فلسسطيني رأبع ‘ أ◊ادثة
نفسسها ،موضسحة أن «إأصسابته حرجة».
ك -ان ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون م-ن غ-زة أط-ل-ق-وأ أ÷م-ع-ة
صس - -اروخ - -ا ع- -ل- -ى سس- -دي- -روت .وق- -ال أ÷يشص
أإ’سسرأئيلي إأنه ألهجوم أأ’ول من نوعه منذ 12
جويلية .
ق -ال مصس-در أم-ن-ي ف-لسس-ط-ي-ن-ي إأن أل-ط-ائ-رأت

أإ’سس -رأئ -ي -ل -ي-ة شس-نت غ-ارأت ع-ل-ى أه-دأف ‘
قطاع غزة ردأ على ذلك .وأوضسح أن ألغارأت
أسستهدفت مركز مرأقبة تابعا ◊ركة حماسص
‘ بيت حانون شسمال ألقطاع ،وهدفا – ⁄دد
طبيعته بالقرب من مدينة غزة ،باإ’ضسافة إأ¤
أرضص مفتوحة قرب دير ألبلح وسسط ألقطاع.
يأاتي إأطÓق ألصسوأريخ من ألقطاع أÙاصسر
ب -ع -د سس -لسس -ل -ة م -ن أ◊وأدث أل -ت -ي شس -ه -دت-ه-ا
أ◊دود م -ع ق -ط -اع غ-زة ،م-ن-ذ م-ط-ل-ع ألشس-ه-ر
أ÷اري.
خاضست إأسسرأئيل وألفصسائل ألفلسسطينية ‘
غزة ثÓث حروب منذ عام .2008
أن - -دل - -عت أŸظ - -اه - -رأت وأ’ح - -ت - -ج- -اج- -ات
أŸنتظمة ،منذ مارسص  ،2018على طول حدود
ألقطاع أÙاصسر.
منذ ذلك أ◊ ،Úأسستشسهد ما ’ يقل عن 305
فلسسطيني ÚبنÒأن إأسسرأئيلية ‘ قطاع غزة
وأŸنطقة أ◊دودية مع إأسسرأئيل ،غالبيتهم
خÓل «مسسÒأت ألعودة» ‘ ،ح Úقتل خÓل
ألفÎة ذأتها سسبعة ‘ أ÷انب أإ’سسرأئيلي.

 100نائب يطالبون جونسشون بدعوة الŸÈان الÈيطا ÊلÓنعقاد

‘ حال الÈيكسشيت دون اتفاق ..بريطانيا مهّددة بنقصص الغذاء والدواء

لحد ،رئيسس الوزراء بوريسس جونسشون بدعوة الŸÈان لقطع
طالب أاك Ìمن مائة نائب بريطا ‘ Êرسشالة نششرت ،أامسس ا أ
إاجازته والنعقاد حا ً
لوروبي.
ل Ÿناقششة مسشأالة خروج اŸملكة من ال–اد ا أ
تنتهي ألعطلة ألصسيفية للŸÈان ‘  3سسبتم ،Èقال كوربن ألسسبت إأنّ «ما نحتاج إأليه هو حكومة وأ’سس - -تÒأد م - -ع دول أ’–اد ،سس - -ت - -ح- -ت- -اج إأ¤
ل -ك ّ-ن أل -ن -وأب أŸوّق -ع Úع -ل-ى أل-رسس-ال-ة ط-ال-ب-وأ مسستعّدة للتفاوضص مع أ’–اد أأ’وروبي حتى ’ أ◊صسول على «رقم تسسجيل وتعريف أŸشسغل
جونسسون بدعوة ›لسص ألعموم لقطع إأجازته يكون لدينا خروج كارثي ‘  31أكتوبر ،ومن أ’قتصسادي» أŸطلوب من كافة ألشسركات ألتي
وأ’نعقاد بشسكل دأئم حتى  31أكتوبر ،ألتاريخ ألوأضسح أنّ (حكومة جونسسون) ’ تريد أن تفعل ت-ع-م-ل ب-ال-ت-ج-ارة أل-دول-ي-ة .ب-ي-ن-م-ا  ⁄ت-كن هناك
أّÙدد ÿروج أŸملكة أŸتحدة من أ’–اد ذلك» .غ Òأنّ أسستطÓعًا للرأي أجرأه معهد ح -اج -ة ل -ه -ذأ أل -رق -م أث -ن-اء أل-ت-ع-ام-ل م-ع أل-دول
أأ’وروبي .ألŸÈانيون أŸوّقعون على ألرسسالة يوغوف أظهر أنّ كوربن ’ يتمتع بتأاييد أكÌية أأ’عضساء ‘ ألسسوق أأ’وروبية أŸشسÎكة وأ’–اد
أ÷مركي.
هم من معارضسي خروج بريطانيا من أ’–اد ألÈيطاني.Ú
أأ’وروبي ويريدون أ◊ول دون حصسول بريكسست
وفقا لدرأسسة نشسرت مؤوخرأ ،فإان  66ألف شسركة
من دون أّتفاق .وكتب ألنوأب ‘ رسسالتهم «بلدنا أظ -ه -رت وث -ائ -ق ح -ك -وم -ي -ة مسس -رب -ة لصس-ح-ي-ف-ة ‡ن تتعامل فقط مع أ’–اد أأ’وروبي حصسلت
على حافة أزمة أقتصسادية ونحن نّتجه صسوب «صسندأي تاÁز» أن بريطانيا سستوأجه نقصسا ‘ على رقم ألتسسجيل أŸذكور من أصسل  245ألف،
خ- -روج ب- -ري -ط -ان -ي -ا م -ن دون أّت -ف -اق» .أضس -افت ألوقود وألغذأء وألدوأء إأذأ خرجت من أ’–اد وذلك مع بقاء أقل من ثÓثة أشسهر على موعد
ألرسسالة «نحن أمام حالة طوأرئ وطنية ويجب أأ’وروبي دون أتفاق أنتقا‹ ،إأذ سستتسسبب هذه بريكسست .وبالتا‹ ،فإان هذه ألشسركات سستتوقف
أسستدعاء ألŸÈان لÓنعقاد على ألفور» .سسبق أÿط- -وة ‘ ت- -ك- -دسص ب- -اŸوأن- -ئ وف -رضص ق -ي -ود عن ألعمل مع أول أيام نوفم ،Èلعدم أمتÓكها
ً
ألرخصسة أŸطلوبة للتجارة ألدولية.
لرئيسص ألوزرأء ألÈيطا Êأن أّكد مرأرأ عزمه مشسددة على أ◊دود ‘ أيرلندأ.
د
ا
–
’
أ
ع- -ل- -ى إأخ- -رأج أŸم -ل -ك -ة أّŸت -ح -دة م -ن
قالت ألصسحيفة إأن ألتوقعات ألتي جمعها ›لسص
ق
ا
ف
ت
ا
ب
ك
أأ’وروبي ‘  31أكتوبر ،سسوأء أحصسل ذل
أل -وزرأء ح -ددت أآ’ث -ار أأ’ك Ìت -رج -ي -ح -ا ÿروج ك -م-ا ت-ب-اط-أا أق-تصس-اد ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن-ذ أل-تصس-ويت
أم من دون أتفاق.
بريطانيا من أ’–اد أأ’وروبي دون أتفاق ،وليسص باŸوأفقة ‘ جوأن  2016على أ’نفصسال عن

ﬂاوف و–ذيرات

ا’قتصشاد يتباطأا

حزب العمال يسشعى لÓطاحة
بجونسشون

يسس -ع -ى جÁÒي ك -ورب -ن ،زع -ي -م ح -زب أل-عّ-م-ال
أŸع -ارضص ،أل -تصس -ويت ع -ل -ى ح -جب أل -ث -ق-ة ع-ن
أÙاف - - -ظ ج - - -ونسس - - -ون ف- - -ور ع- - -ودة ألŸÈان
لÓنعقاد .ويأامل كوربن ،إأذأ ‚ح ‘ أإ’طاحة
ب -ج -ونسس-ون ،أن يصس-ب-ح رئ-يسسً-ا ل-ل-وزرأء ب-ال-وك-ال-ة
ليطلب بصسفته هذه تأاجيً Óجديدأً لتاريخ مغادرة
بريطانيا من أ’–اد أأ’وروبي وبالتا‹ ّŒنب
خروجها من دون أّتفاق ،ثم يدعو ’نتخابات
تشسريعية مبكرة.
’ ت -ت-مّ-ت-ع ح-ك-وم-ة ج-ونسس-ون إأّ’ ب-أاكÌي-ة صس-وت
وأحد فقط ‘ ألŸÈان.

أسسوأ ألسسيناريوهات.
جاء ‘ تلك ألتوقعات أن  ٪ 85من ألشساحنات
أل-ت-ي تسس-ت-خ-دم أŸع-اب-ر أل-رئ-يسس-ي-ة ع-ل-ى ضسفتي
ألقنال أإ’‚ليزي «قد ’ تكون جاهزة» لدفع
رسس - -وم ج - -م - -ارك ف - -رنسس - -ي - -ةÃ ،ا ي - -ع - -ن - -ي أن
أ’ضسطرأبات ‘ أŸوأنئ قد تسستمر Ÿدة تصسل
إأ ¤ث Ó-ث -ة أشس -ه -ر ق -ب-ل أن ت-ت-حسس-ن ح-رك-ة ن-ق-ل
ألبضسائع .أضسافت ألصسحيفة أن أ◊كومة تعتقد
أيضسا بأان من أŸرجح فرضص قيود على حركة
ألتنقل ب Úأيرلندأ ألشسمالية وجمهورية أيرلندأ،
إأذ سس -ت -ث -بت أÿط -ط أ◊ال-ي-ة ل-ت-ج-نب ع-م-ل-ي-ات
ألتفتيشص أŸوسسعة أنها غ Òقابلة لÓسستمرأر.
خروج بريطانيا من أ’–اد أأ’وروبي ،يعني أن
ألشس -رك -ات ألÈي -ط -ان-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-م-ل ب-ال-تصس-دي-ر

أ’–اد أأ’وروبي ،مع أنخفاضص معد’ت ألنمّو
ألسسنوية من مسستوى يزيد عن  ٪2قبل أ’سستفتاء
على أ’نفصسال ،لتسسجل ‰وأً بنسسبة ‘ ٪1.4
ألعام أŸاضسي.
توقع بنك إأ‚لÎأ أŸركزي أوأئل شسهر أوت
أ÷اري أرتفاع ألنمّو بشسكل ﬁدود على أسساسص
فصس-ل-ي ب-نسس-ب-ة  ٪0.3خÓ- -ل أل- -رب -ع أ◊ا‹ ،م -ع
أنخفاضص ألنمّو بالنسسبة للعام ككل إأ.٪1.3 ¤
م -ن ج -ان -ب-ه ،ق-ال وزي-ر أŸال-ي-ة أ÷دي-د سس-اج-د
جاويد ‘ تصسريحات سسابقة ،إأنه ’ يعتقد أن
أ’ق -تصس -اد ألÈي-ط-ا Êسس-ي-ن-زل-ق إأ ¤هّ-وة أل-رك-ود
أل -ك -ام -ل .أضس -اف «’ أت ّ-وق-ع ح-دوث رك-ود ع-ل-ى
أإ’طÓق ...ليسص هناك ﬁلل بارز وأحد توقع
حدوث ركود».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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البحرية الليبية تنقذ أاك Ìمن  300مهاجر

إاسشبانيا تسشمح بإانزال مهاجرين
رفضشت إايطاليا اسشتقبالهم

أع -ل -نت أل -ب -ح -ري -ة أل-ل-ي-ب-ي-ة أن دوري-ات خ-ف-ر
ألسس -وأح -ل أن -ق-ذت  335م -ه -اج -ر ‘ خ-مسص
عمليات منفصسلة بشسمال شسرق وشسمال غرب
ألعاصسمة طرأبلسص ،موضسحة أنه ” أنتشسال
ج -ث -ة م -ه -اج -ر وأح -د .ق -ال أŸت-ح-دث ب-اسس-م
أل -ق -وأت أل -ب -ح -ري -ة أل-ع-م-ي-د أي-وب ق-اسس-م ،إأن
«دوريات ألقطاعات ألثÓث ◊رسص ألسسوأحل
(أأ’وسسط ،طرأبلسص وألغربي) “كنت ألثÓثاء
أŸاضسي من إأنقاذ  278مهاجر كانوأ على مÏ
أربعة قوأرب مطاطية شسمال غرب وشسمال
شسرق طرأبلسص وعلى مسسافات متباينة».
أكد قاسسم إأنقاذ  57مهاجرأ كانوأ على مÏ
قارب خشسبي شسمال غرب طرأبلسص ،مشسÒأ
إأ ¤تسسجيل أنتشسال جثة مهاجر وأحد  ⁄يذكر
جنسسيته .أوضسح أŸتحدث أن ب ÚأŸهاجرين
 35أم- -رأة و 11ط -ف  ،Ó-وأن م -ع-ظ-م-ه-م م-ن
ألسسودأن وإأريÎيا.
طالبت منظمة ألهجرة ألدولية ‘ مناسسبات
عدة بعدم نقل أŸهاجرين إأ ¤ليبيا ،معتÈة
أنها «ليسست ميناء آأمنا وأ’عتقال ألتعسسفي
للمهاجرين يجب أن ينتهي».
بدورها عÈت أأ’· أŸتحدة عن قلقها حيال
مصس Òنحو  3500من أŸهاجرين وألÓجئÚ
«أŸع -رضس Úل -ل -خ -ط -ر» ل-وج-وده-م ‘ م-رأك-ز
أحتجاز قرب مناطق أŸعارك ألدأئرة جنوب
طرأبلسص .توأصسل قّوأت حف Îمنذ ألرأبع من

أفريل هجومًا للسسيطرة على طرأبلسص حيث
مقّر حكومة ألوفاق أŸعÎف بها من أأ’·
أّŸتحدة.
تسسّببت أŸعارك ألتي دخلت شسهرها أÿامسص
بسسقوط نحو  1093قتيل وإأصسابة  5762بجروح
بينهم مدنيون ،فيما أقÎب عدد ألنازح Úمن
 120أل - -ف شس - -خصص ،ب- -حسسب وك- -ا’ت أأ’·
أŸتحدة.

إانفراج بعد أازمة
عرضست أ◊كومة أإ’سسبانية ،أمسص أأ’حد ،أن
يسستقبل ميناء مدينة أ÷زيرة أÿضسرأء أكÌ
م- -ن  100م -ه -اج -ر ع-ل-ى م Ïسس-ف-ي-ن-ة إأغ-اث-ة
ت-ق-ط-عت ب-ه-ا ألسس-ب-ل ق-ب-ال-ة ل-ي-ب-ي-ا بعد أنتظار
Œاوز أسس -ب -وع Úل -ت -ج -د م -ي -ن -اء يسس -م -ح ل -ه-ا
بالرسسو.
كانت ألسسفينة ألتابعة Ÿنظمة (أوبن آأرمز)
أنتشسلت أŸهاجرين ،ومعظمهم أفارقة ،من
مياه قبالة سساحل ليبيا وأنتظرت إ’نزألهم على
جزيرة ’مبيدوزأ بجنوب إأيطاليا ،لكن وزير
أل-دأخ-ل-ي-ة أإ’ي-ط-ا‹ أل-ي-م-يني ماتيو سسالفيني،
أمر بعدم ألسسماح بإانزأل أŸهاجرين قبل أن
ي -ق -دم ت -ن-از’ ج-زئ-ي-ا ،ألسس-بت ،ع-ن-دم-ا سس-م-ح
Ãغادرة  27قاصسرأ ألسسفينة.

لمريكية
قالت إان العقوبات ا أ
غ Òقابلة للتطبيق ‘ ال–اد الأوروبي

سشلطات جبل طارق ترفضص طلب
واششنطن باحتجاز ناقلة النفط اإ’يرانية
لح-د ،ط-لب ال-ولي-ات
رفضشت سش -ل -ط -ات م -ن -ط-ق-ة ج-ب-ل ط-ارق الÈي-ط-ان-ي-ة ،أامسس ا أ
لقليمية،
ليرانية التي تسشتعد إا ¤مغادرة مياهها ا إ
اŸتحدة باحتجاز ناقلة النفط ا إ
لوروبي.
لمريكية غ Òقابلة للتطبيق ‘ ال–اد ا أ
موضشحًة أان العقوبات ا أ
قالت سسلطات جبل طارق ‘ بيان «Ãوجب
ألقانون أأ’وروبي ،ليسص Ãقدور جبل طارق
ت -ق -د ËأŸسس -اع -دة أل -ت -ي ت -ط-ل-ب-ه-ا أل-و’ي-ات
أŸت-ح-دة» ،إأذ ت-ري-د وأشس-ن-ط-ن ح-ج-ز أل-ن-اق-ل-ة
أسستنادأً إأ ¤ألعقوبات أأ’مريكية على إأيرأن».
كانت أمريكيا قدمت طلبا مفصس 16 ‘ Óأوت
أ÷اري ،لتقييد مغادرة ناقلة ألنفط غريسص 1
أŸف - -رج ع - -ن - -ه- -ا“ ،ه- -ي- -دأ ل- -ب- -دء إأج- -رأءأت
أŸصسادرة ‘ ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية.
أضسافت ألسسلطات أŸركزية ‘ جبل طارق أنه
ليسص بإامكانها أن تطلب من أÙكمة ألعليا
أŸسس -اع -دة ‘ أإ’ج -رأءأت أل -ت -ق -ي -ي-دي-ة أل-ت-ي
طلبتها ألو’يات أŸتحدة».
قالت «عجزت ألسسلطة أŸركزية ‘ جبل
طارق عن أ’سستجابة للطلب أأ’مريكي نتيجة
ل- -ق- -وأن Úأ’–اد أأ’وروب- -ي ،وأ’خ- -ت Ó-ف ‘
تطبيق أنظمة ألعقوبات على إأيرأن ب Úأوروبا
وأل- -و’ي- -ات أŸت- -ح- -دة» ،ف- -ع -ق -وب -ات أ’–اد
أأ’وروبي ضسد إأيرأن – أŸطبقة ‘ جبل طارق
– أقل بكث Òعن تلك أŸطبقة ‘ ألو’يات
أŸتحدة».

«غريسص »1تغيّمر اسشمها
إا« ¤أادريان داريان»1

هذأ وأظهرت ،أمسص ،لقطات مصسّورة وصسور
فوتوغرأفية ألناقلة وهي ترفع ألعلم أإ’يرأÊ
وع- -ل- -ى ه -ي -ك -ل -ه -ا أسس -م -ه -ا أ÷دي -د «أدري -ان
دأريان »1ب - -ع - -د أن أزألت أسس- -م- -ه- -ا ألسس- -اب- -ق

«غريسص .»1رفعت سسلطات جبل طارق أمر
أحتجاز ألناقلة ،يوم أÿميسص أŸاضسي ،لكن
ألغموضص يلف مصسÒها ›دًدأ بعد أن قامت
أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة ب-ت-ح-رك-ات ق-ان-ونية أخÒة
Óب -ق -اء ع -ل-ي-ه-ا ﬁت-ج-زة .وتسس-بب أح-ت-ج-از
ل -إ
«غريسص ‘ »1تبعات منها أحتجاز إأيرأن ناقلة
نفط ترفع ألعلم ألÈيطا ‘ Êأÿليج بعد ذلك
بأاسسبوع ،Úوهو ما زأد من ألتوتر ‘ أŸمر
أÓŸحي ألدو‹ أ◊يوي لشسحن ألنفط.

طهران تهّدد

‘ ألسسياق ،هددت إأيرأن باحتجاز ألسسفن
أأ’م- -ري- -ك- -ي -ة ‘ مضس -ي -ق ه -رم -ز إأذأ أق -دمت
وأشسنطن على توقيف ناقلة ألنفط أإ’يرأÊ
«غريسص– . »1ق - - - - -الت مصس - - - - -ادر ‘ أ◊رسص
أل- -ث- -وري أإ’ي- -رأ Êلصس- -ح -ي -ف -ة «ج -وأن» أمسص
أأ’حد« :إأذأ أقدمت ألو’يات أŸتحدة على
ت-وق-ي-ف ن-اق-ل-ة أل-ن-ف-ط أإ’ي-رأنية «غريسص–،»1
فإاننا سسÔد باسستمرأر أحتجاز ناقلة ألنفط
ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ة ،أ’ن ب- -ري -ط -ان -ي -ا ه -ي مصس -در
أŸشس -ك -ل-ة ،وسس-نسس-ت-و‹ ع-ل-ى سس-ف-ن أم-ري-ك-ي-ة
أيضسا».
أعلن ألقائد ألسسابق للحرسص ألثوري ﬁسسن
رضسائي وألسسكرت Òأ◊ا‹ Ûلسص تشسخيصص
مصس -ل -ح -ة أل -ن -ظ -ام ‘ وقت م -ت -أاخ -ر م-ن ي-وم
ألسس -بت« :ي -جب أن يصس -ل ن -ف-ط-ن-ا إأ ¤وج-ه-ت-ه
بأامان ..سسنوأجه أي خطأا ترتكبه بريطانيا،
برد أك Ìصسرأمة».

الهند تششّدد قبضشتها ‘ كششمÒ

اعتقال أاربعة آا’ف ششخصص منذ إالغاء ا◊كم الذاتي
أوقفت ألسسلطات آأ’ف أأ’شسخاصص ‘ ألشسطر ألهندي من كشسمÒ؛ خشسية أند’ع أضسطرأبات منذ
أن ألغت نيودلهي ألوضسع ألدسستوري أÿاصص باإ’قليم أŸق ّسسم أŸضسطرب ‘ أوت ،وفق ما أفادت
مصسادر حكومية ،أمسص أأ’حد.
قال قاضٍص ،طلب عدم ذكر أسسمه ،إأن أربعة آأ’ف شسخصص على أأ’قل أُعُتقلوأ و” أحتجازهم
Ãوجب قانون ألسسÓمة ألعامة ،وهو قانون مث Òللجدل يتيح للسسلطات أحتجاز ألناسص Ÿدة
تصسل لعام Úدون توجيه أتهامات لهم أو ﬁاكمتهم ،من ناحية ثانية ،أفاد مسسؤوولون بأان ثمانية
أشسخاصص أُصسيبوأ بجروح خÓل تظاهرة ‘ عاصسمة ألشسطر ألهندي من كشسم ،Òفيما أعادت
ألسسلطات فرضص قيود مكثفة لقمع أ’حتجاجات ‘ أجزأء من أإ’قليم أŸضسطرب.
’ يزأل ألتوتر قائًما ‘ أ’إقليم أŸتنازع عليه ‘ منطقة ألهيما’يا ،بينما تتصساعد أ’صسوأت
ألدأعية أ ¤ألتهدئة و أ◊وأر لتفادي أ’نز’ق أ ¤أصسطدأمات دموية سستكون نتائجها وخيمة.
بسسبب خشسية أ◊كومة أŸركزية من تنظيم أحتجاجات وأضسطرأبات ،تخضسع كشسم Òألتي باتت
Óدأرة ألهندية أŸركزية إ’جرأءأت مشسددة منذ ألرأبع من أوت ،أي قبل يوم من حرمان
تابعة ل إ
نيودلهي أŸنطقة من أ◊كم ألذأتي.

12

الثلثاء  19أاوت  2019م
الموافق لـ  17ذي االحجة  1440هـ

äÉ«Ø«°U

äÉ«Ø«°U

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

العدد
18026

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

حديقة التجارب ا◊امة

’يام
دفاتر ا أ

عندما يبدع اإ’نسصان ‘ رسصم الطبيعة
هي مكتبة عاŸية للنباتات ،حديقة ا◊امة ‘ ا÷زائر تعّد إاحدى ثÓث أاك Èحدائق تاريخية ‘
ال-ع-ا ،⁄صصّ-ن-ف-ه-ا ال-ف-رنسص-ي-ون م-ن ب Úأاحسص-ن خ-مسس ح-دائ-ق ع-اŸي-ة ،ت-ع-ود نشص-أات-ه-ا إا ¤سص-نة ،1832
تتوسصط حي بلكور الشصعبي ‘ العاصصمة ،هذه ا◊ديقة اŸتميزة الغناء التي غلقت أابوابها Ÿدة دامت
ث -م -ان-ي-ة سص-ن-وات ،ف-ت-حت أاب-واب-ه-ا م-ن ج-دي-د ‘ ع-ام  ،2009ب -ع -د شص -وق ول-ه-ف-ة ل-عشص-اق ه-ذه ا÷ن-ة
اÿضصراء.
تنقسصم حديقة التجارب إا ¤جناح Úأاو إا ¤حديقت ،Úالكل يلتقط صصورا للذكرى لعلها تكون أاجمل ذكرى ‘
ا◊دي -ق -ة ال -ف -رنسص-ي-ة وا◊دي-ق-ة ال‚ل-ي-زي-ة ،سص-م-يت أاجمل وأاك Èحديقة سصياحية با÷زائر.
ا◊دي-ق-ة ال-ف-رنسص-ي-ة نسص-ب-ة ل-ط-ري-ق-ة ت-نسص-ي-ق النباتات اما ا◊ديقة اإل‚ليزية فل تقل جمال عن ا◊ديقة
اŸوجودة فيها والتي تأاخذ شصكل التوازي ،فكل ما هو األو ،¤خ -ري -ر اŸي -اه ي -ن -ب -عث م -ن أاح -واضض ت-ت-وسص-ط
موجود ‘ ا÷هة اليمنى ‚ده ‘ ا÷هة اليسصرى ،ما ا◊ديقة ،مزينة بأاسصماك ملونة جلبت الزوار وسصرقت
يجعل تدخل اإلنسصان ‘ ا◊ديقة الفرنسصية ظاهرا األنظار“ ،اثيل منصصوبة ‘ ا◊ديقة ،أاشصجار ضصخمة
ل -ل -ع -ي -ان ع -ل -ى ع -كسض م -ا ن -راه أاو ‚ده ‘ ا◊دي -ق-ة متدلية بأاغصصانها تكاد تلمسض سصطح األرضض ونباتات
اإل‚ليزية.
كثيفة أاوراقها.
تفصصل ب Úا◊ديقت Úثلث ‡رات رئيسصية كممر وأانت ‘ ا◊ديقة ال‚ليزية –سض وكأانك ‘ أادغال
البومبو ( )boomboالذي يقطعها من الشصرق إا ¤إافريقيا ،تشصعر بنوع من الهدوء و الراحة ،حتى أانك
الغرب ويقسصمها إا ¤قسصم Úشصما‹ وجنوبي ،و‡ر ت -نسص -ى ك -ل ه -م -ومك وأات -ع -ابك ‘ ا◊ي -اة ،ه-ي ف-ع-ل
لحسصاسض بأاهمية
دارسص -ي-ن-ا ( )Dracinaال - -ذي ي- -قسص- -م ا◊دي- -ق- -ة إا ¤حديقة للÎفيه عن النفسض ،مكان ل إ
ج -ه -ت ،Úا÷ه -ة الشص -رق-ي-ة وا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ،أام-ا ‡ر البيئة وجمال األماكن السصياحية ‘ وطننا اŸتشصعب،
ف- -ي- -ك -وسض (  )fikousف -ي -ق -ط -ع -ه -ا م -ن الشص-م-ال إا ¤ومكان قد ينطق فيه القلم ،وتسصبح فيه الريشصة ،ليلتقي
ا÷نوب ،باإلضصافة إا ¤هذه اŸمرات الرئيسصية ‚د الشصعر بالفن.
‡رات ث -ان -وي -ة م -ث-ل ‡ر ال-ب-لط-ان و‡ر اÿي-زران لقد اكتسصت حديقة التجارب بعد خمسض سصنوات من
وتعود تسصمية هذه اŸمرات نسصبة ل أ
لشصجار اŸغروسصة األشصغال واإلصصلحات حلة جديدة عنوانها الروعة
وا÷مال ،قد “كنها من اسصتعادة مكانتها العاŸية
فيها.
التي كانت –تلها قبل  50عاما خصصوصصا وأان ا◊ديقة
هي متحف فعلي للطبيعة كيف ل وهي تتوفر على
أاشص -ج -ار ي-زي-د ع-م-ره-ا ع-ن 150سص -ن -ة ،ك-م-ا أان-ن-ا ‚د
نباتات نادرة وفريدة من نوعها ل تتوفر ‘ ا◊دائق
–ت -وي ا◊دي -ق -ة ال -ف -رنسص -ي -ة ع-ل-ى أاشص-ج-ار ال-ن-خ-ي-ل العادية التي ل –ظى Ãناخ طبيعي كاŸناخ السصائد ‘
الباسصقة وتسصمى «واشصنطونيا» إاضصافة إا ¤تلك األزهار ا◊امة والذي تÎاوح درجة حرارته من  06إا38 ¤
اŸلونة اŸفÎشصة على البسصاط العشصبي األخضصر ،هي صصيفا ول تنخفضض عن  15شصتاء.
فعل لوحة فنية ل تضصاهيها لوحة رسصام ،فلكم أان ب -ج -انب ح -دي -ق -ة ال -بسص -ت -ن -ة ت -وج -د مسص -اح-ة واسص-ع-ة
تتخيلوا اŸنظر ا÷ميل ألي حديقة عندما تكون هذه للسصÎاحة ›هزة بكراسصي وطاولت خشصبية تتلءم
ا◊ديقة تطل على البحر ،نسصيم يلمسض أاوراق نباتات مع الديكور الطبيعي لها ومع أاشصعة الشصمسض اŸتسصللة
ا◊دي- -ق- -ة وي- -داعب أاج- -ن -ح -ة ف -راشص -ات -ه -ا ،وزق -زق -ة ب Úأاغصصان أاشصجار البلميط والبليسصات العريقة التي
العصصاف Òالتي تطرب آاذان سصامعيها إانها فعل جنة ترتفع عن  30مÎا.
فوق األرضض ،جنة تتمنى اÿلود فيها آلخر سصاعة من كما –وي حديقة التجارب با◊امة أايضصا حديقة
أانفاسصك ،هي بكل بسصاطة ا◊ديقة الفرنسصية ،ا÷ميع حيوان فرعية عريقة كانت تسصتعمل قدÁا كمركز
فيها يتأامل ا÷مال اŸتناسصق لها ويتمتع باŸنظر Œارب لÎب -ي -ة ح -ي -وان -ات أادغ -ال إاف -ري -ق -ي -ا ودراسص-ة
ال -ب -دي -ع واŸشص -ه -د اÿلب ل -ن -ب -ات -ات وأاشص -ج-ار ه-ذه تأاقلمها قبل إارسصالها إا ¤أاوروبا ،حيث يتشصابه مناخ
ا◊ديقة التي أابدع اإلنسصان ‘ تزيينها أاÁا إابداع ،شصمال ا÷زائر مع مناخ أاوروبا.

يصصيب طفلك دون علم منك
«اإلكتئاب الصصيفي» ،ل يقتصصر فقط على الكبار ،بل
Áكن أان يعا Êمنه ،أايضصا الصصغار ،رغم الشصعور بالفرح
والغبطة الذي يبدونه ‘ أاغلبية األوقات.
لنشصطة الصصيفية من لعب
وحتى ‡ارسصة الطفل ل أ
وم -رح وسص -ب -اح -ة ‘ ال -ب-ح-ر واŸشص-ارك-ة ‘ األنشص-ط-ة
الثقافية والشصبابية ،قد ل تعني باŸرة أانه ﬁمي من
اإلصصابة بالشصعور باإلكتئاب ،وحتى الوالدان قد ل
ينتبهان لذلك حتى مع وجود األعراضض التي ل يجب
إاهمالها.
وق -د ح ّ-دد أاخصص -ائ-ي-ون ،أاع-راضض الك-ت-ئ-اب ال-ت-ي ق-د
تظهر على الطفل ،منها كÌة الصصراخ ألتفه األسصباب
والعصصبية واŸزاج السصيئ ،اŸرفوق بعدم الهتمام
Ãمارسصة أاي نوع من األنشصطة ،وفقدان التوازن ‘
نظام األكل وحتى النوم ،التي تصصحب بفقدان الطاقة.
اكتئاب الصصيف هو أاحد أانواع الكتئاب اŸوسصمي،
الذي يكون نتيجة التعرضض الكث Òألشصعة الشصمسض،
الذي يسصبب توقف إانتاج اŸيلتون ،Úوهو الهرمون
ال -ذي يسص -اع -د ع -ل -ى ال -ن -وم ،وي -ع -ت Èم -ن ه -رم-ون-ات
السصعادة ،ويعمل على السصÎخاء ،ويؤوثر نقصصه على
ا◊الة اŸزاجية.
ونتيجة لنقصض هذا الفيتام ،Úجراء ارتفاع ا◊رارة،
يزداد غضصب اŸرء ،كبÒا كان أام صصغÒا ،وانفعاله
وشصعوره بالضصيق ،فا◊رارة تؤوثر على إايقاع العمليات
لنسص-ان ،ول-ق-د أاث-ب-تت ال-دراسص-ات ،أان
ال -ب -ي -ول -وج -ي-ة ل -إ
لصصابة باكتئاب
اإلناث هن أاك Ìمن الذكور عرضصة ل إ
صصيف.
وي -ع -ت -ق -د خÈاء أايضص -ا ،أان ط -ول م -دة ال-ن-ه-ار وزي-ادة
ا◊رارة والرطوبة ،والضصغوط اÎŸاكمة ‘ الصصيف،
واختلل ا÷داول اليومية أاو تعطلها ،قد تسصبب أايضصا
الشصعور بالكتئاب.
ل- -ك -ن ه -ذه اŸع -ط -ي -ات ل ت -ع -ن -ي أاب -دا أان نسص -تسص -ل -م

ﬁمد فوزي أاحد
القامات اÿالدة
‘ سصماء التلحÚ
والطرب

قسصما كتبه
شصاعر الثورة
مفدي زكريا
بسصجن بربروسس

خطوات Œنبك اŸتاعب

عادات صصيفية خاطئة ‘ التعامل مع موجات ا◊ر
موجات حّر شصديدة ونقاشصات حول أافضصل
طرق التعامل مع ا◊رارة الشصديدة ،ولعلّ
النوم أامام اŸروحة والسصتحمام Ãاء شصديد
الÈودة ،عادات شصهÒة أاثناء فصصل الصصيف،
لكنها تأاتي بنتائج عكسصية .لذلك نرصصد أاكÌ
األخطاء الشصائعة ‘ التعامل مع ا◊رارة
وأافضص -ل ط-رق ال-ت-غ-لب ع-ل-ي-ه-ا ،وف-ق-ا Ÿوق-ع
لـ»DW»:

ا◊مام البارد

أاب -رز ال -ع -ادات ال -ي -وم -ي-ة اÿاط-ئ-ة ،ا◊م-ام
الصصباحي البارد من الثوابت اليومية عند
الكثÒين خلل أايام الصصيف ا◊ارة وهو أامر
ي-أات-ي ب-ن-ت-ائ-ج ع-كسص-ي-ة ،ف-اŸاء ال-ب-ارد ي-ؤودي
إلفراز ا÷سصم اŸزيد من العرق ،وبالتا‹
فقدان الكث Òمن السصوائل ،لذا فمن األفضصل
دوما السصتحمام باŸاء الفاتر.

’ تتخلصص من الغطاء

لحسصاسض بالكتئاب ،الذي قد يصصبح ملزما طوال
ل إ
الوقت ويفقدنا لذة التمتع بالعطلة وعدم اسصتثمارها،
ألن العطلة الصصيفية ،ليسصت سصوى بضصع أاشصهر قليلة،
يسصتجمع فيها األطفال قدراتهم ا÷سصدية والفكرية،
اسصتعداد لعام دراسصي جديد.
لذلك عزيزتي األم وعزيزي األب ،ل يكفي أان نهتم
با÷انب اŸادي وجني األموال للطفل ،بل يجب أايضصا
اله-ت-م-ام ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-ن-فسص-ي-ة ،ح-ت-ى ت-ن-ميا ‘ داخله
الشص -ع -ور ب -ال -ث -ق -ة وال -ق -درة ع -ل -ى –دي األح-اسص-يسض
اŸبهمة والتغلب عليها ،وذلك من خلل مصصاحبة
الطفل واإلحاطة به قدر اإلمكان.

التخلصض من األغطية أاثناء النوم من األمور
التلقائية عندما ترتفع درجات ا◊رارة ،وهو
أامر يزيد من ﬂاطر اإلصصابة بنزلت الÈد،
لسصيما وأان حرارة ا÷سصم تقل أاثناء النوم،
ل-ذا م-ن األفضص-ل اسص-ت-خ-دام أاغ-ط-ي-ة خ-ف-يفة
ليل ،بدل من التخلي التام عنها.

قربة اŸاء السصاخن

ل ت- -ت -ع -جب ،ف -ق -رب -ة اŸاء السص -اخ -ن ال -ت -ي
تسصتخدم عادة لتدفئة ا÷سصم ‘ أايام الشصتاء
الباردة أاو لعلج أاوجاع البطن والعظام ،لها
اسصتخدامات أاخرى ،إاذ ينصصح اÈÿاء وفقا
Ÿوق -ع «ب -اي -رن  »1ب - -وضص- -ع ق- -رب- -ة اŸاء ‘
الثلجة طوال اليوم ثم وضصعها على السصرير
قبل النوم ،األمر الذي يعطي برودة لطيفة
للسصرير أاثناء النوم.

’ للمروحة

ي -ح -ذر اÈÿاء م-ن األضص-رار ال-ك-ثÒة ل-ل-ن-وم
أامام هواء اŸروحة ،ولكن ما Áكنك فعله
هو ربط غطاء سصريرك على شصكل يشصبه
اÿي -م -ة ث -م ت -وج -ي -ه ه -واء اŸروح-ة ال-ب-ارد
بداخله لبعضض الوقت قبل النوم.

سصتائر مبللة

Áك -ن السص -ت -ع-ان-ة ب-أاق-مشص-ة ق-ط-ن-ي-ة م-ب-ل-ل-ة
وتعليقها كالسصتائر على النوافذ ،من أاجل
ا◊صصول على نسصمات هواء باردة عندما
تشصتد درجة ا◊رارة باÿارج.
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 ..لوحة فنية نادرة

«ا’كتئاب الصصيفي»

الثلثاء  19أاوت  2019م
الموافق لـ  17ذي االحجة  1440هـ

اهتم Ãائدة طعامك أاثناء الصصيف

لطعمة الدسصمة والوجبات الثقيلة
ل مكان ل أ
أاث -ن -اء األي -ام ا◊ارة .السص -ل -ط -ات وال -ف -واك-ه
واألسصماك ،من اÿيارات اŸناسصبة لفصصل
الصص - -ي- -ف .وي- -نصص- -ح اÈÿاء وف- -ق- -ا Ûل- -ة
«شص -تÒن» األŸان -ي -ة ،ب -اإلك -ث-ار م-ن ال-ف-واك-ه
واÿضصروات الغنية بالسصوائل مثل البطيخ
واÿيار.
أام - -ا نصص - -ي - -ح- -ة اÈÿاء اŸت- -كّ- -ررة ‘ ك- -ل
الفصصول والظروف ،فهي اإلكثار من شصرب
اŸياه والسصوائلŒ ،نبا Ÿشصكلت اضصطراب
ضص -رب -ات ال -ق -لب وه -ب -وط ال -دورة ال-دم-وي-ة
بسصبب ا◊ّر الشصديد.

ضصّمت
150
طف Óمن أابناء
اŸناطق النائية من
تبسصة

انطÓق الدفعة الرابعة
نحو شصواطئ القل بسصكيكدة

اسصتفاد  150طفل ،من أابناء اŸناطق النائية والدخل اÙدود من تبسصة ،هذا األسصبوع من
رحلة للتخييم الصصيفي ‘ ولية سصكيكدة السصاحلية ،على مسصتوى منطقة تلزة بالقل ،نظمتها
م -دي -ري -ة الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة .الط -ف-ال اŸع-ن-ي-ون م-ن ال-ت-خ-ي-ي-م تÎاوح أاع-م-اره-م ب6 Ú
و14سصنة ،وهم ضصمن الدفعة الرابعة من دفعات اıيمات الصصيفية.
الرحلة انطلقت أاول أامسض ،وتسصتمر Ÿدة أاسصبوع ،Úحيث كانت النطلقة من أامام مديرية
الشصباب والرياضصة Ãشصاركة أاطفال من ﬂتلف بلديات تبسصة ،الذين عبّروا عن ارتياحهم
لقضصاء العطلة خارج إاقليم الولية ،واكتشصاف التخييم ألول مرة ،والسصتفادة من الÈامج
وأانشصطة الÎبوية ،والرياضصية والتثقيفية اŸتنوعة ،التي تشصملها اıيمات الصصيفية.
باŸقابل طالب مواطنون بفتح مسصابح جوارية تخّفف من وطأاة ا◊ر ‘ اŸدن
الداخلية ،وتكون متنفسصا للشصباب ،وŸا ل للعائلت كذلك ،خصصوصصا ‘ ظلّ شصّح
مرافق و فضصاءات التسصلية.
” اتخاذ كل التدابÒ
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‘ هذا الطار ،أاوضصحت
ّ
اللزمة إل‚اح هذه الرحلت ،قصصد “ك Úأاك Èعدد ‡كن من األطفال من
الÎفيه وزيارة شصواطئ البحر ،خاصصة ‘ ظلّ ارتفاع درجات ا◊رارة ،مؤوكدة أان
اّıيمات ال ّصصيفية تشصّكل متنّفسصا حقيقّيا لهؤولء الصصغار ،باإلضصافة إا ¤تلك
اÿرجات السصتكشصافية الدورية نحو عدد من اŸناطق السصياحية بولية
تبسصة ،على غرار بكارية ،ومنبع يوكوسض ،ومنطقة قسصطل ،وقصصور نقرين،
والتي تندرج ضصمن اıطط الولئي لتنشصيط موسصم الصصيف بالولية.
وتشصكل اıيمات الصصيفية التي يسصتفيد منها األطفال اŸعوزون من
الفئة الهشّصة وﬁدودي الدخل ،فرصصة العمر لقضصاء أايام ترفيهية
ب-ه-ذه اıي-م-ات ،والسص-ت-م-ت-اع ب-أانشص-ط-ة ت-رب-وي-ة م-ت-ن-وع-ة ،تكون
Ãرافقة وإاشصراف منشصط Úمؤوهل Úخضصعوا لّÎبصض تكويني
خاصض بقضصاء العطل.
لشص-ارة ،ب-ر›ت م-دي-ري-ة الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ب-ت-بسص-ة،
ل -إ
رحلت السصتجمام ،بالوليات السصاحلية ‘ القطر
ا÷زائ - - - - -ري◊ ،وا‹  600ط -ف -ل م -ن ﬂت -ل -ف
البلديات ‘ ،إاطار موسصم الصصطياف .2019
تبسصة :خالد.ع

’ي- - -ام والشص- - -ه - -ور والسص - -ن Úوت - -ب - -ق - -ى
“ر ا أ
ال-ذك-ري-ات م-ن-ق-وشص-ة ‘ ق-ل-وب ﬁب-ي الطرب
ا÷م-ي-ل وب-ه ن-ت-ذك-ر ع-م-ال-ق-ة ك-بار اŸلحنÚ
واŸطرب Úمن بينهم أاحد القامات اÿالدة ‘
سص -م -اء ال -ت -ل -ح Úوال -ط -رب وال-ت-م-ث-ي-ل ،إان-ه
ﬁمد فوزي الذي أابدع ‘ ◊ن النشصيد
الوطني قسصما الذي كتبه شصاعر الثورة
ا÷زائرية ‘ سصجن بربروسس بتاريخ 25
أافريل  ،1955وكان موسصيقى هذا اللحن
ال -ث -وري Ãث -اب -ة ج -رع -ة أاكسص -ي -ج‘ Ú
ق- -ل- -وب اÛاه -دي -ن والشص -عب ا÷زائ -ري
أاث - -ن - -اء فÎة ال- -ك- -ف- -اح ضص- -د اŸسص- -ت- -ع- -م- -ر
الفرنسصي.
فوزي كسصب الرهان ‘ كل أا◊انه التي كانت
شص-رح-ا م-ت-م-ي-زا ل-ظ-روف ا‚ازه-ا وت-ل-حينها،
حيث برز ‘ قلب مصصر وكان منافسصا شصرسصا
ل -ك -ب -ار اŸل -ح-ن ÚواŸط-رب Úع-ل-ى غ-رار ع-ب-د
’طرشس ،سصيد مكاوي ،بليغ
الوهاب ،فريد ا أ
حمدي…،
إاعداد :فؤواد بن طالب
مولده:
ولد اŸوسصيقار ﬁمد فوزي  1918بطنطا (مصصر)
وكان فوزي ‘ بداية شصبابه ذكيا ومثقفا وكان
يعتمد على نفسصه دائما ‘ حياته اليومية والفنية،
ويقول عنه اıتصصون أانه كان شصغوفا باŸوسصيقى
وال -ط -رب ،ح-يث دخ-ل اŸع-ه-د ال-ع-ا‹ ل-ل-م-وسص-ي-ق-ى
للدراسصة على غرار فريد األطرشض وعبد ا◊ليم
وآاخرين ..إا ¤أان تخّرج بدرجة جيد ‘ اÛال
اŸوسصيقي.
وفاته:
تو‘ ﬁمد فوزي ‘  ،1966/ 10 / 20وهو ‘ أاوج
ال-ع-ط-اء ،وع-مره  48سص-ن-ة ف-ك-ان م-وت-ه م-ف-اج-ئا ‘
األوسصاط الفنية اŸصصرية والعربية ،خاصصة أاخته
الفنانة واŸطربة الكبÒة هدى سصلطان التي تأاثرت

كثÒا Ãوت أاخيها اŸوسصيقار ﬁمد فوزي الذي
أاحب ا÷زائر و“نى أان يزورها ،لكن اŸوت غيّبه
وهو ‘ ريعان الشصباب.
رحيله ..ترك فراغا ‘ بيت العائلة الفنية
و‘ الوطن العربي
يعّد ﬁمد فوزي واحدا من اŸلحن ÚواŸطربÚ
الذين أاعطوا هذه األمة من اÛد والفتخار ،لقد
كان فنانا عظيما ،حيث اسصتطاع أان يخÎق ذاته
اÿاصص -ة اŸن -ف -ردة ل -ي -عّ-ب-ر ع-ن رؤوى شص-م-ول-ي-ة ت-هّ-م
ال-وط-ن ال-ع-رب-ي ب-رم-ت-ه وال-دل-ي-ل أان ت-ل-ح-ي-نه لنشصيد
قسص -م -ا ل -دل-ي-ل ع-ل-ى ع-ب-ق-ري-ت-ه وإاب-داع-ه ‘ ال-ل-ح-ن
الثوري وغ Òالثوري .إانه ابداع جاء به موسصيقارا
متميزا ‘ األ◊ان واألداء انه ﬁمد فوزي.
وماذا عن اŸوسصيقى
كان ﬁمد فوزي ‘ شصبابه مولعا بعزف العود ،كما
أاكد ‘ تنوعه ‘ اŸوسصيقى الكلسصيكية اŸصصرية
واŸوسصيقى ا◊ديثة وبهذا التنوع ظهر أامام عمالقة
التلح Úبأانه أاهل للتلح Úوالغناء وفرضض نفسصه ‘
قلب مصصر كملحن متميز ومطرب كب ،Òحيث ترك
وراءه انتاجا Îﬁما من األ◊ان واألفلم والتي
تعدت الـ  18فيلما قيل عنها أانها ناجحة.
’فÓم
أاهم ا أ
من ب Úاألفلم التي نالت النجاحات والقبال من
طرف ا÷اه Òداخل مصصر وخارجها،
ـ بنت من باريسض .1950
ـ ليلى بنت الشصاطئ ،1959
ـ حواء .1054
ـ ورد الغرام .1951
إاضصافة إا ¤األفلم اŸذكورة هناك أافلم أاخرى
نالت شصهرة كبÒة مثل فيلم :فاطمة اآلنسصة أامي
اÛن -ون -ة ،ورد اŸوه-ب-ة .ك-م-ا أان-ت-ج ف-ي-ل-م-ا واح-دا
دائما معاك.
نبذة فنية
ب-دأا ح-ي-ات-ه ال-ف-ن-ي-ة ك-م-غ-ن-ي ‘ ا◊ف-لت الشص-ع-ب-ي-ة
واألفراح ‘ فرق الفنانة «فاطمة رشصدي» و‘ 1944
بدأا التمثيل السصينمائي ،حيث مّثل أاك Ìمن  33فيلما
دون أان ننسصى األبرات الغنائية والتي نالت شصهرة

كثÒة ‘ مصصر وخارجها ‘  ،1946دخل جو النتاج
السص -ي -ن -م -ائ -ي و‘  1950ع ‘ Úإاذاع - - - -ة مصص- - - -ر
كموسصيقار وهذا اعÎافا Ÿكانته ‘ األداء والتلحÚ
و‘ نفسض السصنة رئيسض جمعية اŸمثل ÚواŸلحن.Ú
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ب- -اإلذاع- -ة اŸصص -ري -ة ،ك -م -ا ل -ه ب -اع ك -ب ‘ Òإان -ت -اج
اŸوسص-ي-ق-ى ال-ع-رب-ي-ة الصص-ام-ت-ة وال-دينية إاضصافة ا‹
موسصيقى األطفال على غرار (ماما زمانها جاية)،
كما ◊ّن للعديد من اŸطرب Úعلى غرار اŸغنية
ل -ي -ل -ى م -راد ،مصص -ط -ف -ى ي-ا مصص-ط-ف-ى ،ع-ل-ي ب-اب-ا،
سصندريل ،كما أاسصسض أاول مصصنع ‘ مصصر لنتاج
األسص -ط -وان -ات ب -الشص -رق األوسص -ط ،إان-ه اŸوسص-ي-ق-ار
ﬁمد فوزي صصاحب اللحن اÿالد للنشصيد الوطني
ا÷زائري «قسصما» للشصاعر الكب Òمفدي زكرياء.
تكرÁه ‘2017
كّرمته ا÷زائر ‘ ديسصم ،2017 ÈاعÎافا وتقديرا
Ãيدالية ذهبية على اللحن اÿالد لنشصيد قسصما.
وقد حضصر التكر Ëحفيده عمر من Òأاحمد فوزي
اسص -ت -ل -م ا÷ائ -زة ن -ي -اب-ة ع-ن ج-ده اŸرح-وم ﬁم-د
فوزي ،لدار الأوبرا بوعلم بسصايح ،بحضصور ‡ثل
عائلة مفدي زكرياء وجمع غف Òمن اŸدعوي Úمن
رجال الثقافة والسصياسصة ،يتقدمهم وزير الثقافة
السص-اب-ق ع-ز ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ل-ي-خ-ت-تم حفل التكرË
بتسصمية اŸعهد العا‹ للموسصيقى ‘ ا÷زائر باسصم
اŸوسصيقار ﬁمد فوزي.
م- -ات ﬁم- -د ف- -وزي ..ل- -ك- -ن أا◊ان- -ه ب- -ق- -يت
خالدة
ف -وزي ع -اشض ل -ف ّ-ن -ه وم-ات ل-ه ف-ب-ك-ت-ه اŸلي Úم-ن
العرب اÙب Úلفن هذا العملق الذي ترك بصصمة
م -ت -م -ي -زة ‘ األ◊ان ق -راب-ة  48سص-ن-ة ،إان-ه-ا قصص-ة
اŸوسصيقار ﬁمد فوزي الذي ◊ن اأعظم ◊ن ‘
التاريخ اŸعاصصر وللثورة ا÷زائرية الذي كان هو
النشصيد الرسصمي للثورة ا÷زائرية وإا ¤غاية اليوم.

تعرف على و’يتك

أاسصماء لها تاريخ

…18ع Úمليلة :أاو تامليلت وتعني األرضض البيضصاء اŸا◊ة،
…19جانت :تعني (حط الرحال).
…20ورقلة :كانت تسصمى «واركلن» وتعني الرجل ا◊ر.
…21قاŸة :مؤولفة من كلمت« Úالقى ـ اŸا» أاي «وجد اŸاء» وهي
معروفة بكÌة الينابيع
…22تيارت  :اصصلها تيهرت وهي اللبؤوة
…23غرداية :أاصصلها تغردايت وتعني اŸنخفضض الذي ب Úا÷بال
الصصالح للزراعة.

ثقافة

األثن 1٩ Úأاوت  201٩م
الموافق لـ  1٨ذي االحجة  1440هـ

يعت Èأاول فيلم روائي طويل للمخرج حسشان فرحاÊ

« 143شضارع الصضحراء» يحصضد جائزت ‘ Úمهرجان لوكارنو

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

دراسشة نقدية

قراءة ‘ قصضيد «دوحة
العشضق » للشضاعر السضوري
رفعت شضميسص
بقلم الششاعر:
ﬁمد عبد العزيز ششميسس

اف -ت ّك ال -ف -ي-ل-م ال-روائ-ي ال-ط-وي-ل « 143شضارع
الصض - -ح- -راء» ،ل- -ل- -م- -خ- -رج ا÷زائ- -ري حسض- -ان
فرحا ،Êجائزت ‘ Úالدورة الثانية والسضبعÚ
من مهرجان لوكارنو الذي اختتمت فعالياته
بسض -ويسض-را .و–صض-ل « 143شض-ارع الصض-حراء»،
وهو أاول فيلم روائي طويل لفرحا ،Êالذي
ع -رضس ‘ إاط -ار قسض-م «سض-ي-ن-م-ائ-ي-و ا◊اضض-ر»
ع -ل -ى «ج -ائ-زة أاحسض-ن ﬂرج ن-اشض-ئ» وج-ائ-زة
«÷نة –كيم األصضاغر».
يعد «سضينمائيو ا◊اضضر» ثا Êأاهم قسضم ‘
اŸهرجان الذي شضارك ‘ منافسضته  15عمÓ
آاخ -ر ع -ل -ى غ -رار «ب -ام -وم ن -ا‘» (السض-ي-ن-غ-ال)
و»ه- - - -ام أاون راي» (ال - - -ولي - - -ات اŸت - - -ح - - -دة

األم- - -ري- - -ك- - -ي- - -ة) و»ل ب - -ال - -وم - -ا إا أال ل - -وب - -و»
(اŸيكسضيك).
عرفت اŸسضابقة الدولية للمهرجان تنافسس
 17ع -م  Ó-م -ن ﬂت -ل -ف ب -ل-دان ال-ع-ا ،⁄ك-م-ا
سضلطت هذه التظاهرة هذا العام الضضوء على
سض -ي -ن -م -ا ج -ن -وب شض -رق آاسض -ي -ا ك -أان -دون -يسض -ي -ا
وال -ف -ي -ل -ي -ب Úولوسس .وف -از ب-ا÷ائ-زة ال-كÈى
ل -ل-م-ه-رج-ان ‘ ط-ب-ع-ت-ه ه-ذه ف-ي-ل-م «ف-ي-ت-ال-ي-ن-ا
فاري »Óللمخرج الÈتغا‹ بيدرو كوسضتا.
فيلم « 143شضارع الصضحراء» من إانتاج مشضÎك
ج -زائ -ري ف -رنسض -ي ق -ط -ري ،ي -ت-ط-رق ‘ 100
دقيقة إا ¤قصضة مليكة ،اŸشضرفة على مطعم
متواضضع واقع على طريق صضحراوي مقفر ‘

ا÷نوب ا÷زائري ،وتقّدم من خÓله خدمات
ل -ل -مسض -اف -ري -ن ب-اخ-تÓ-ف أاصض-ن-اف-ه-م :سض-ائ-ق-و
شضاحنات ،مغامرون ،وعابرو السضبيل.
م -ه -رج -ان ل -وك -ارن -و السض -ي -ن -م -ائ -ي م -ن أاق-دم
م -ه -رج -ان -ات السض -ي -ن -م -ا ‘ أاوروب-ا إا ¤ج-انب
مهرجانات البندقية (إايطاليا) وكان (فرنسضا)
وبرل( ÚأاŸانيا) ،ما يعطي ÷وائزه قيمة فنية
ذات أاهمية.
ل-ل-ت-ذك Òف-ق-د ُع-رف حسض-ان ف-رح-ا Êب-ف-ي-ل-مه
الوثائقي الطويل «‘ راسضي رومبوان» ،الذي
أاخ -رج-ه سض-ن-ة  2016وح -از م -ن خÓ-ل-ه ع-ل-ى
العديد من ا÷وائز الوطنية والدولية.
ق .ث.

‘ عرضشه الششر‘ بالعاصشمة أاول أامسس

الفيلم الوثائقي «تادلسص »..يحكي «مدينة اأ’لفيات»
قدم العرضس الشضر‘ األول للفيلم الوثائقي «تادلسس ...مدينة األلفيات»
ıرجه صضالح بوفÓح ،مسضاء أاول أامسسÃ ،ركز الفنون لقصضر رياسس
البحر با÷زائر العاصضمة .أانتج هذا الفيلم الذي يسضتغرق سضاعة ونصضف من
الزمن من قبل مؤوسضسضة بÓي فيلم « »Play filmبدعم من وزارة الثقافة
واÛلسس الشضعبي لولية بومرداسس.
يسضرد فيلم «تادلسس ...مدينة األلفيات» قصضة هذه اŸدينة السضاحلية من
خÓل اسضتحضضار اŸاضضي التاريخي Ÿدينة دلسس ( 100كلم شضرق ا÷زائر)،
انطÓقا من التسضمية الفينيقية إا ¤العهد الروما ÊوالفÎة اإلسضÓمية وإا¤
اŸرحلة العثمانية ثم إا ¤مرحلة السضتعمار الفرنسضي.
يعتمد هذا العمل على حوارات مع ﬂتلف ا÷امعي Úمن بينهم الباحثة
يسضمينة شضايد سضعودي التي تطرقت إا ¤اŸميزات ا÷يولوجية للمنطقة
وظهور اإلنسضان بها واسضماعيل بن نعمان اıتصس ‘ التاريخ العربي
اإلسضÓمي والذي تطرق إا ¤خمسضة قرون من تاريخ اŸدينة.
كما يسضتند الفيلم إا ¤اŸراسضÓت واŸراجع التاريخية التي كتبت عن مدينة
دلسس خÓ- -ل فÎة السضÎداد وا◊م Ó-ت اإلسض -ب -ان -ي -ة ع -ل -ى ه -ذه اŸدي -ن -ة
اŸرفئية والتي تطرق لها مطول ا÷امعي نور الدين شضعبا .Êوركز
اıرج على الÎاث اŸوجود –ت سضطح بحر دلسس من خÓل تصضوير
لقطات –ت اŸاء Ãسضاعدة غطاسضي جمعية «الدلف .»Úكما تناول قصضبة
دلسس العتيقة و‰ط حياة سضكانها على ضضوء شضهادات بعضس اŸؤورخÚ
واŸهندسض ÚاŸعماري Úوالسضكان .وفضض Óعن الشضهادات يعتمد هذا العمل
السضينمائي على ﬂططات وخرائط وإاعادة التمثيل والتجسضيد اŸيداÊ
للوقائع وتصضوير اŸدينة بالدرون غ Òأان عرضضه جرى ‘ ظروف تقنية غÒ
ﬁكمة على شضاشضة هوائية .وللتذك Òأاخرج صضالح بوفÓح ‘  2017فيلما
مطول –ت عنوان« :ظÓل ا◊قيقة».
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أانا دوحة للعشضق مغنى ومربع
وريشضة رسّضام تقول ،فُي ْسضَمع
أانا لغة الضضاْد أانا عنواُن الِعuز واأل›اْد بي َكلَsم
الرحمُن وبي أاُنزِل القرآاْن بي جاءت الشضريعُة
السضمحاْء بي ظهرت اÙجُة البيضضاءْ بي كsلم
ال-رسض-وُل ب-ج-وام-ع ال-ك-لْ-م ب-ي نs-وَر ال-دن-ي-ا ب-نور
ا◊ق ...أانا ضضم Òرفع منفصضل للمتكلم  .أانا
السض -ت -ه Ó-ل واŸب -ت -دأا وب-ه-ا اسض-ت-ه-ل الشض-اع-ر
ل- -ل- -ت- -ع- -ب Òع -ن ال -ذات ‘ ضض -خ -ام -ة ا◊دث
وع-ظ-م-ة الصض-ورة ل-ل-م-ع-ن-ى كالشضجرة العظيمة
اŸتشضبعة ذات الفروع اŸمتدة من الشضجر أاو
كدوحة من شضجرة نسضب لها كرم وحسضب..
فيقول جÈان خليل جÈان ،إان اÙبة متى
اتسضعت صضعب التعب Òعنها بالكÓم ،والذاكرة
إاذا كÌت أاحمالها سضارت تـفـتـشس عن األعماق
الصضامتة ،لكن الشضاعر رفعت شضميسس اسضتخدم
لفظة الدوحة للتعب Òعن الصضبابة وال‚ذاب
وال- -ت -ف -رد ‘ ا◊ب ك -ب -يت أان -ي -ق م -ن الشض -ع -ر
العظيم أاو قطعة شضعر لها مقاطع أاربعة كي
يسضتطيع التعب Òعن ا÷مال األعظم ‘ أاسضرار
الذات .ويسضخرها ‘ بوتقة الرسضام كريشضة
خرجت عن الصضمت لتتحدث باأللوان...
لكم غنت األطيار ◊ن مودتي
وكم راح قلبي ‘ اÙبة يرتع
ف Óتعذليني لو جعلت قصضائدي
جداول عشضق من ربوعك تنبع
–بني كل نسضاء اŸدينة يا .. .......و تهتم
فتياتها بأامري فمن منهن سضيطاوعها قلبها
على سضرقة قلبك مني؟؟ أاعلم أان اŸسضاء بÓ
صضوتي يرعبك  ..و أان الشضتاء ب Óيدي يرعبك
و أان الظÓم ب Óيدي قلبي يرعبك  ..و أان
ال- -زح- -ام ب Ó- -ذراع- -ي ي- -رع -بك ..ف -أان -ا وأانت
عاشضق .Úفلما نكابر وقد أاصضرت الكلمات أان
ت -ع ÈاŸع -اب -ر وت-دون ب-اÙاب-ر ،ك-ي-ف ي-ك-ون
الهوى؟
يخرج علينا الشضاعر ‘ .حالة من التعجب
السضماعي والسضتثناء اÿارج من ثوب األطيار
ك -غÓ-ف Ÿع-ن-ى يسضÎه ث-م ي-نشض-ق ع-ن-ه وي-ع-ل-ن
الغناء مع أا◊ان اŸودة وا◊ب والوفاء ثم
يعاود ويخرج بالكم الثانية ليميز القلب ‘
اÙب- -ة أان -ه ال -راع ال -ذي ي -رع -ى ‘ م -راع -ي
خصضيب واسضعة ،فما أاظلم اإلنسضان ،إاذ أانه
ي -ج -د دائ -م -ا ك -ل ه -ذا ا◊ب اŸت -ب-ادل ال-ذي
يذكر Êبقول أام Òالشضعراء
Ÿاذا اÿوف إاذا ً وقد ابتلعنا ا◊ن Úكل ليلة
والفراق ‘ غياب أاحدنا ليلة ل Œيد الهمسس
ول العشضق ول الطÒان
ف Óتلوميني لو جعلت كل حرو‘ وقصضائدي
ه- -ي ا◊ق- -ي- -ق- -ة اّ Ûسض- -دة ف -يك وبك ف -أانت
اŸدينة والطريق ب Óجنو Êيرفضس جداول
عشض -ق -ي فسض-اﬁن-ي ل-و ج-ه-رت ب-أاب-ي-ات شض-ع-ر
تشض -ه -د إانك ال -وح -ي -دة ال -ت-ي ك-ت-ب-تك ،ل-ون-تك،

لغنية الراي ‘ طبعته ا◊ادية عششر
انطÓق فعاليات اŸهرجان الوطني أ

وسضأالت عنك ‘ دمي
أانا عاشضق  ..جنّ الغرام بقلبه
فليسس كمثلي عاشضق يتلّوع
أانا شضاعر يسضمو البيان بشضعره
وأادعو القوا‘ للقريضس فتخضضع
وح Úلعينيك البيان أاصضيغه
فيعاود Êشضوقي مرة أاخرى
جاذبتني ثوبي العصضي وقالت  ...أانتم الناسس
أايها الشضعراء
فاتقوا الله ‘ قلوب العذارى  ...فالعذارى
قلوبهن هواء
وإان عجبت لشضيء فعجبي لرجال أاحبوا حتى
األعماق وأاعادوا كتابة التاريخ ورثيت كثÒ
ال- -راح- -ل Úأاح -ي -اءه -م وأام -وات -ه -م ق -د شض -اءت
اŸنافسضة ‘ ا◊ب أان يتأابط الشضاعر سضÓل
من اŸعا Êوحروفها.
التي Œ ⁄د مسضرحا خÒا من أامواج البحر
ل -ك-ن ع-ن-دم-ا ن-ت-وق-ف أام-ام م-ن أاصض-اب ج-ن-ون
غرام قلبه فانفلق قلبان ‘ عاصضفة اللوعة
ال- -ت- -و خÒا ًم- -ن أام- -واج ال -ب -ح -ر وم -ا ي -ح -رك
األشضجان ويغذي الوجدان ،أاروع من عاصضفة
م -ن ع -واصض -ف -ه ح Úيسض -م -و ب -خ-ط-اب الشض-ع-ر
وي -دع -و ك -ل ق -وا‘ الشض-ع-ر ق-اط-ب-ة وأاشض-ار اإ¤
ذراعه اŸعلقة على األوراق كي تصضوغ كل
آايات البيان ‘ بيت من شضعر
أارا Êبعجزي ل أاجيد وأابدع
فيا شضام إا Êقد كتبت قصضيدتي
صضدى ِجْرسضها ‘ مهجتي يÎجع
أاحبك ما عشضت ا◊ياة فإان أامت
فحسضبي بأا ‘ Êترابك أاهجع
إاننا اليوم نعرف أاك‡ Ìا نعرفه قب Óفقد كنا
نحسضب أاننا ندرك غايتنا لكنه الرتياب فينا
ل -ق -د اسض -ت -ن -زفت اŸن -ازع -ات دم-ه-ا ‘ ن-فسس
الشضاعر حتى وقعت –ت ن Òاألنا واÿضضوع
للعجز وأان ‘ ذلك وحده ضضمانا كافيا حتى لو
نسض -ى إان -ه ي -حب وي -عشض -ق م -ن ق-م-ة رأاسض-ه إا¤
أاخمصس قدميه وإانه ل يسضتهدف سضوى التعبÒ
عن ا÷مال والهوى ‘ ا◊ب فلقد خطر ببا‹
هذا الحتمال وأاردت أان اعÎضس لكن أاسضكتني
أان ‘ هذا التفسض Òمسضلكه (فيا شضام) كي يصضل
باÿطاب ‘ الشضطر الثا Êمن البيت لتبدأا
حالة من التغ Òا÷ذري فيا ◊الة النفسضية
والعاطفية والشضعورية كرجل حا‘ القدمÚ
يردد بصضره ب Úا◊اضضرين كأان الشضام ل –يد
أانظارها ‘ صضواب الفÎاضس عن مهجة
الشض- -اع- -ر وأان- -ه -ا ل ت -غ -يب ح -ت -ى ت -ع -ود إال -ي -ه
فيتذكرها.
وما أاروع الدللة هنا ‘ بÓغة الوصضف التعبÒ
أاحبك ما عشضت ا◊ياة فإان أامت وما كان أاشضد
ه- -وًل وأاعصض- -ى ع -ل -ى ا◊ب سض -وى اÿل -ود إان
أامرته ل يطيع ول –سض Íأا Êأارضضى لنفسضي
أان أاكون حيث أانا لول القضضية التي أاخدمها
قضضية بÓدي فحسضبي ب ÚاÓÿئق أا‘ Ê
ت- - -رابك أاه - -ج - -ع ولسضت أارت - -اب ‘ إاخ Ó- -صس
الشضاعر مطلقا ولكني أارتاب ‘ بيان كلماتي
فمن ذا الذي يصضدق ذلك.

«كادير « يخطف ا’ضضواء والشضيخ ا◊طاب يرقصص ا÷مهور على ا’يقاعات الرايوية البدوية
خطف كادير جابو Êاألضضواء على ركح مسضرح دار
ال- -ث -ق -اف «ك -اتب ي -اسض ،»Úخ Ó-ل السض -ه -رة ال -ث -ان -ي -ة
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘ ال-وط-ن-ي ،ألغ-ن-ي-ة الراي بسضيدي
بلعباسس ‘ طبعته ا◊ادية عشضر.
“كن ‚م الراي الول من اشضعال حماسس القاعة
ال- -كÈى ل- -دار ال -ث -ق -اف -ة ب -ح -يث صض -ف -ق ،رقصس وردد
ا÷مهور كلمات أاغنيات « نتيا سضبابي « « مامي،
مامي « واألغنية ذات اليقاع الرياضضي « ماميا « التي
أالهبت القاعة و « عييت منك سضايي» « نتي روحي و أانا
ربي يجيبلي « و « يونامار يونامار»  ،و  ⁄يخف ضضيف
اŸكرة الذي لبى الدعوة انبهاره با÷مهور العباسضي
ال- -ذواق وال- -ذي ل ي -ت -وان -ى ‘ تسض -ج -ي -ل حضض -وره ‘
ﬂتلف التظاهرات الثقافية والفنية و ترك بصضمته
اÿاصض -ة ك -ج -م -ه -ور ي-ه-وى ك-ل م-ا ي-ث Òف-ي-ه ال-ب-ه-ج-ة
والسضرور.
ه-ذا وك-انت أاج-ن-دة السض-ه-رة ال-ث-ان-ي-ة م-ت-ن-وع-ة ب-حيث
تعاقبت على اŸنصضة أاصضوات لمعة ‘ ›ال األغنية
الرايوية أامثال الشضيخ حطاب الذي أامتع جمهوره من

ﬁبي األغنية البدوية الريتمية بعدة قصضائد على
غرار «واد الشضو‹»»،الغرام هبلني» و»طريق الوحدة»،
وقد تفاعل ا÷مهور كثÒا مع هذا اللون الغنائي
اّŸم -ي -ز ال -ذي رقصس ع -ل -ي -ه ا÷م -ي -ع ،ه -ذا وع -رفت
السض-ه-رة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ال-وط-ن-ي ال-ثقا‘ لأغنية
الراي مشضاركة عدة فنان Úعلى غرار الشضاب قاديرو
الذي أادى عدة أاغا Êمنها – قلبي ،قلبي– التي ردد
ك-ل-م-ات-ه-ا ا÷م-ه-ور ،والشض-ي-خ ب-ل-م-و ال-ع-ب-اسض-ي ،الشضابة
فريدة،الشضيخ ميمون والفنان عباسس اŸرحوم الذين
رافقهم ا÷وق اŸوسضيقي «البهجة» بقيادة اŸايسضÎو
خ Òالدين ميكاشضيشس ،على أان يوقع فنانون آاخرون
حضض- -وره- -م ‘ السض- -ه- -رت ÚاŸت- -ب- -ق- -ي -ت Úم -ن ع -م -ر
اŸهرجان .
هذا وعرفت سضهر الفتتاح حضضورا ‡يزا لنخب من
فنا Êالغني الرايوي عل غرار فرق راينا راي التي
أارجعت ا÷مهور ◊ن ÚاŸاضضي بأاغانيها اŸشضهور
والتي Œاوب معها ا÷مهور بشضد كأاغني يا زين  ،يا
زغيد  ،يا راي هكذا ،ليعتلي بعدها اŸسضرح كوكب

م -ن ال -ف -ن -ان ÚاÙل -ي Úك -الشض-اب ﬁم-د ال-ع-ب-اسض-ي،
الشضاب ﬁمد ا◊بيب ،الشضيخ النعام ،جمال ميÓنو،
والشضاب ام Úالذي عاد ال جمهوره بعد غياب دام 15
سضن  ،ليختتم ا◊فل من قبل ‚م الغني الرايوي
الشضاب حسضام ،هذا الخ Òالذي اشضعل ركح اŸسضرح
ب-أاغ-ان-ي-ه الشض-ب-اب-ي ال-ت-ي ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا الشض-باب وردد
كلماتها.
عن جديد هذه الطبع  ،اأكد ﬁافظ اŸهرجان الفنان
ﬁمد بوسضماح ان اÙافظ حرصضت أاك Ìعل منح
الفرصس للفنان اÙلي وللفنان Úالشضباب لتشضجيعهم
عل مواصضل اŸسض Òالفني وحمل مشضعل الغني
الرايوي الصضيل  ،منّوها ان الطبع ا◊ا‹ سضينشضطها
ح - -وا‹  30ف -ن -ان -ا ” اخ -ت -ي-اره-م ب-ع-ن-اي “ ،اشض-ي-ا
وا◊فاظ عل طابع الغني الرايوي الصضيل ا◊امل
للكلم النظيف التي تعكسس جمال هذا الطابع الفني
الذي ذاع صضيته للعاŸي .
سشيدي بلعباسس:غ .ششعدو
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لبطال
Óندية ا أ
كأاسص العرب ل أ

ششبيبة السشاورة ..حتمية الفوز على بركان من جزر القمر
ي -واج -ه ال -ي-وم شس-ب-ي-ب-ة السس-اورة
فريق بركان من جرز القمر ‘ أاو¤
لول لكأاسص العرب
مواجهات الدور ا أ
لب-ط-ال ،ح-يث سس-ت-ج-ري
Óن -دي -ة ا أ
ل -أ
اŸب -اراة ‘ اŸغ -رب وسس -ي -ك -ون أاشس -ب -ال
اŸدرب ج-ال-يت م-ط-ال-ب-ون ب-ت-ح-ق-ي-ق
النتصسار.

عمار حميسسي
يشسارك فريق شسبيبة السساورة ‘ بطولة
مصسغرة مؤوهلة للدور اأ’ول من منافسسة
Óن -دي -ة اأ’ب -ط -ال ،ح -يث
ك -أاسض ال -ع -رب ل  -أ
تنطلق هذه اŸنافسسة باŸغرب اليوم أاين
سسيواجه شسبيبة السساورة فريق بركان من
جرز القمر.
تبدو مهمة شسبيبة السساورة سسهلة بحكم
أانه سسيواجه فريقا ‘ اŸتناول خÓل أاو¤
مواجهات الفريق ‘ كأاسض العرب حيث
ي -ب-ق-ى ال-ه-دف اأ’ول ل-ل-ف-ري-ق ه-و –ق-ي-ق
ا’نتصسار من أاجل دخول اŸواجهة الثانية
التي سستجري يوم اÿميسض اŸقبل بقوة.
وح ّضسر الفريق جيدا لهذه اŸواجهة،
ح- -يث ج -رت ال -ت -حضسÒات وسس -ط أاج -واء
‡ي -زة ب -ع -د ال-ف-وز ال-ذي حّ -ق-ق-ه ال-ف-ري-ق
خÓل مباريات ا÷ولة اأ’و ¤من الرابطة
اÎÙف-ة اأ’و ¤أام-ام شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة
وه - -و ا’ن - -تصس - -ار ال- -ذي رف- -ع ك- -ثÒا م- -ن

معنويات الÓعب Úواأ’نصسار.
ويراهن الفريق على خÈة العديد من
ال Ó-ع-ب Úال-ذي-ن سس-ب-ق ل-ه-م اŸشس-ارك-ة ‘
اŸنافسسات القارية دون نسسيان أان الفريق
حّقق اŸوسسم اŸاضسي نتائج ‡يزة ‘
م -ن -افسس -ة راب -ط -ة أاب -ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ،وه-و
العامل الذي سسيسساعد كثÒا الفريق خÓل
مشساركته ‘ كأاسض العرب هذا اŸوسسم.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ت-ع-د م-واج-ه-ة ب-رك-ان
ال -ث -ان -ي -ة ل -ل -م -درب الشس-اب ج-ال-يت ال-ذي
يخطو أاو ¤خطواته ‘ ›ال التدريب
وه -و اأ’م -ر ال -ذي سس -ي -ج -ع -ل-ه ام-ام ّ ﬁك
حقيقي من اجل إاثبات نفسسه خÓل الفÎة
اŸقبلة

وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أاح-ق-ي-ته بإادارة الشسؤوون
الفنية للنادي.
وي -ب -ق -ى أام -ل اأ’نصس -ار ك -بÒا م -ن أاج-ل
–ق -ي -ق ال -ه -دف اŸنشس -ود واŸت -م -ث-ل ‘
الوصسول ا ¤اأ’دوار اŸتقدمة من منافسسة
ك -أاسض ال -ع -رب ال -ت -ي ت -ع -د ه-دف-ا رئ-يسس-ي-ا
للفريق خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ ،إاضسافة إا¤
البطولة وكأاسض ا÷مهورية.
Óندية اأ’بطال
وتكتسسي كأاسض العرب ل أ
أاه -م -ي -ة ك -بÒة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة
السس - -اورة ،خ - -اصس- -ة أان ا÷وائ- -ز اŸال- -ي- -ة
Óن -دي -ة ال -ت -ي –ق-ق ن-ت-ائ-ج
اŸرصس -ودة ل  -أ
‡يزة فيها كبÒة ومغرية وهو ما يجعل
اŸامورية صسعبة خÓل الفÎة اŸقبلة.

خطى خطوة عمÓقة ‘ مشسواره الحÎا‘

بن سشبعيني يطمح لكتابة التاريخ من بوابة مونششنغÓدباخ
‘  16أافريل اŸاضسي ،احتفل ابن
قسسنطينة ،رامي بن سسبعيني ،بعيد
ميÓده الرابع والعشسرين ،ومع ذلك
وصسل إا ¤البوندسسليغا ‡ا يعني أان
الÓ- - -عب وصس- - -ل إا ¤ق - -م - -ة ال - -ك - -رة
ال - -ع - -اŸي - -ة وه- -و ‘ سسّ- -ن تسس- -م- -ح ل- -ه
ب- - -ال- - -ط- - -م- - -وح أاك ،Ìخ- - -اصس- - -ة أان - -ه
سسيتواجد ‘ دوري ل يعÎف سسوى
ب -ال -ع -م -ل ا÷اد ول -ن ي -غ -ف -ل ال -ن -ج-م
ا÷زائري الذي قّدم أاداء مقبول.
ن -ادي -ه ران ‘ م -ب -اراة ك -ان م -ن ضس-م-ن
أاحسسن الÓعب Úفيها ،حيث “ّكن ران من
–وي -ل ال -ه -زÁة ب -ه -دف Úن -ظ -ي -ف ،Úإا¤
تعادل ،ثم انتزاع الكأاسض من فريق باريسض
سس - -ان جÒم - -ان ال - -ذي ل- -عب ل- -ه ‘ ت- -لك
اŸب- -اراة ك- -ل ك- -ب- -ار ال- -ع -ا ⁄وه -م ن -اÁار
وم- -ب -اب -ي وك -اف -ا Êودي م -اري -ا وآال -ف -اشض
وغÒهم من النجوم وقارعهم رامي وكان
‘ اŸسستوى ،قبل أان يحّقق مع اŸنتخب
الوطني اللقب القاري ،حيث شسارك ‘
ت مباريات وكان بإامكانه التسسجيل ‘
سس ّ
ثÓث مناسسبات ومع ذلك قّدم كرة هدف
‘ مباراة الربع النهائي لسسفيان فيغو‹
أامام كوت ديفوار.
وح -ق -ق ‘ ه -ذا السس -ن ال -ل -قب ال-ق-اري
ال -ذي  ⁄ي -ح ّ -ق -ق -ه ك -ب -ار ا÷زائ-ري Úم-ن

أامثال اŸرحوم حسسان ’Ÿاسض وبلومي
وقندوز ومغني ،قبل أان يحقق واحدة من
أاحÓمه وهو اللعب ‘ البوندسسليغا مع ناد
كب Òجدا كان ‘ السسبعينات ظاهرة كروية
وهو بوريسسيا مونشسنغÓد باخÃ ،عنى أانه
ا÷زائري الوحيد اŸتخرج من مدارسض
الكرة ا÷زائرية الذي يلعب مع فريق له
الكث Òمن اأ’لقاب اأ’وروبية واÙلية.
و’ تلعب العناصسر اŸتنقلة من بارادو
حاليا سسوى مع فرق صسغÒة جدا ‘ أاوروبا
و’ أاحد منها حصسل على لقب أاوروبي و’

حتى ﬁلي ،وحتى الÓعب هÓل سسوداÊ
عندما لعب ‘ الدرجة الثانية اإ’‚ليزية
لنادي نوتنغهام فوريسست الذي حقق ‘
تاريخه مرت Úلقب رابطة أابطال أاوروبا
 ⁄ي -ن -ع -م ب -ال -ل -عب ك -ثÒا بسس-بب اإ’صس-اب-ة
وغ- - - -ادر ال- - - -ف- - - -ري- - - -ق إا ¤ال - - -ي - - -ون - - -ان.
ت -واج -د رام-ي ب-ن سس-ب-ع-ي-ن-ي م-ع ب-وريسس-ي-ا
مونشسنغÓد باخ الذي سسبق لكر Ëمطمور
وأان لعب له جاء تزامنا مع اسسÎجاع هذا
الفريق الكب Òبريقه ،حيث حصسل اŸوسسم
اŸاضسي على مرتبة متقدمة سستسسمح له
بدخول دور اÛموعات من أاوروبا ليغ،
‡ا يعني بأان رامي بن سسبعيني سسيلعب
كثÒا وهو الذي وصسل اŸوسسم اŸاضسي
مع رين الفرنسسي إا ¤دور ثمن النهائي
بعد أان فاز على بتيسض اإ’سسبا Êو ⁄ينهزم
ويخرج من اŸنافسسة إا’ بصسعوبة بالغة
أامام فريق أارسسنال اإ’‚ليزي.
ي - -ذك - -ر أان ال - -دوري اأ’Ÿا Êيضس- -م 18
ف-ري-ق-ا ويسس-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه ب-ي-ارن ميونيخ مع
تأالق بوريسسيا دور“وند ،ويعت Èالدوري
اأ’ك Ìتنظيما واأ’ك Ìشسعبية ،حيث من
النادر أان نشساهد مقعدا واحدا شساغرا ‘
هذا الدوري الكب Òالذي سسيلعب له رامي
بن سسبعيني.

ـ ـ ـ ـوار

حـ ـ
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كر Ëزاوي ،مدرب ‚م مقرة لـ»الشسعب»

«حققنا انطÓقة قوية ونطمح Ÿواصشلة النتصشارات»

أاع- -رب م- -درب ‚م م- -ق -رة ك -رË
زاوي ‘ ح- - - - -وار لـ»الشس- - - - -عب» ع- - - - -ن
سس -ع -ادت -ه ب -ال -ف -وز اÙق -ق ‘ ب -داي -ة
مشس- -وار ب- -ط- -ول- -ة ه- -ذا اŸوسس- -م أام- -ام
ج- -م- -ع- -ي- -ة الشس- -ل- -ف ‘ أاول خ -رج -ة
رسسمية لفريقه الذي دخل منافسسة
لول مرة ‘ تاريخه،
لول أ
القسسم ا أ
و‘ ه -ذا ال -تصس -ري -ح ال -ه -ات-ف-ي ال-ذي
خصّص به «الشسعب» ،حيث اعت Èبأان
لج- - -واء وال- - -ظ- - -روف ك- - -انت
ك - - -ل ا أ
مناسسبة ‘ ملعب  8ماي  ،1945وحّقق
ال -ف -ري -ق ان -تصس -ارا ث -م-ي-ن-ا حصس-د ب-ه
ثÓث نقاط من ذهب .وعن ظروف
اŸب-اراة بصس-ف-ة ع-ام-ة ط-رح-ن-ا ع-ل-يه
أاسس-ئ-ل-ة ﬁددة ح-ول ه-ذا الن-تصس-ار
وما هو قادم.

حـاوره :فؤؤاد بن طالب
@ «الشسعب» :بداية ماذا Ÿسست من
الÓعب Úعند انطÓق اŸباراة؟
@@ ك- -ر Ëزاوي :اإن رف-اق ب-ل-ع-نصس-ر
صساحب أاول هدف ‘ بداية هذا اŸوسسوم
ع-ن-د ال-دق-ي-قة  36ق-دم-وا م-ردودا ج-ي-دا
وهذا بفضسل Ÿسساتهم الكروية السساحرة
وحتى هدف الفوز كان جد جميل من
توقيع الÓعب اÙنك بلعنصسر ،وهذا ما
ن-أام-ل-ه ب-أان ي-ت-ح-ق-ق ‘ اÙط-ة ال-ق-ادم-ة
أام- -ام شس -ب -اب ب -ل -وزداد Ãل -عب  5جويلية
اإ’ثن Úالقادم.
نسس -ت -ط -ي -ع أان ن -ق -ول ،أان ال -ف -ري-ق ك-ان
م -ن-ظ-م-ا وم-ت-م-ي-زا وأادى  90دق-ي-ق-ة دون
أاخ- -ط- -اء ك -بÒة وسس -ج -ل ال -ف -ري -ق ه -دف -ا
متميزا ،ما يعني أان التحضسÒات السسابقة
أاتت بثمارها من حيث اللياقة والتنظيم،
وأاؤوك- -د ب- -أان ‚م م- -ق -رة ق -ادر ع -ل -ى اأداء
موسسم جيد.
لول
@ نفهم من كÓمك أان الفوز ا أ
لبناء مقرة؟
قد يفتح الشسهية أ
@@ نحن ’ ندخل ‘ متاهات الغرور،
أ’ن الفريق حديث اللعب ‘ القسسم اأ’ول
ويجب أان نحتاط ونعمل حسسب إامكانياتنا
البشسرية ،خاصسة وأان التعداد اأغلبه من
’عب Úشسباب ،ما عدا أاربعة اأو خمسسة من
أاصس -ح-اب ال-ت-ج-رب-ة ال-ذي-ن سس-ب-ق ل-ه-م وأان
ل -ع -ب -وا ‘ ال -قسس -م اأ’ول ،ل -ك -ن رغ-م ه-ذا
سس- -ن -حضس -ر ف -ري -ق -ن -ا ل -ك -ل ا’ح -ت -م -ا’ت

القادمة.
أاعتقد اأن النجم سسجل انتصسارا مهما
وهذا بفضسل اللعب ا÷ماعي والتحكم ‘
اأ’عصساب وتسسي ÒاŸباراة بطريقة ذكية،
خاصسة وأان اŸنافسض جمعية الشسلف تعتÈ
من الفرق الكبÒة ولها باع كب Òقبل النجم
‘ ال -قسس -م اأ’ول ،ل-ك-ن ج-اه-زي-ة ف-ري-ق-ن-ا
بدنيا وفنيا صسنعت الفارق فوق اŸيدان،
اŸهم يقول زاوي كر Ëهو –قيق الفوز
‘ اأول خرجة رسسمية أ’بناء مقرة وهذا
مهم ومشسجع لنا ولÓعب.Ú
الفوز ‘ اأول حوار مكسسب مهم للنجم
ال- -ذي ‚ح ك -م -ا ق -ال «الشس -عب» ‘ كسس -ر
ا◊اج-ز ال-بسس-ي-ك-ول-وج-ي وت-دشس Úب-ط-ول-ة
اأ’ول اÎÙف باإ‚از يحمل ‘ طياته
أاك Ìم -ن د’ل -ة وب -درج-ة ام-ت-ي-از ،خ-اصس-ة
ع -ن -د اأ’نصس -ار واÙب Úل -ن -ج -م اŸق-رة،
واأعتقد أان هذا الفوز للنجم يكون قد
ت- -خ- -ط- -ى ب- -ن- -ج- -اح ا◊واج- -ز ال -ن -فسس -ي -ة
وا’سستعداد أاك.Ì
@ سس-ت-ل-ت-ق-ون م-ع شس-ب-اب ب-لوزداد ‘
لول
ا÷ول -ة ال -ث -ان-ي-ة م-ن ب-ط-ول-ة ا أ
اÎÙف ،ماذا تقول؟
@@ ن -ح-ن اآ’ن دخ-ل-ن-ا م-عÎك ب-ط-ول-ة
اأ’ول اÎÙف من بابها العريضض  ⁄يبق
إا’ –ضس Òفريقنا جيدا Ÿباراة الشسباب
أ’نها مباراة صسعبة وأامام فريق كب Òوله
ترسسانة من الÓعب ÚاŸتميزين ،ويجب
عليها أان تدخلها بكل حذر وثقة وأاملنا
ك-ب Òب-أاداء م-ب-اراة ك-بÒة ،ت-ب-ق-ى ال-ن-ت-ي-جة
نÎكها للبسساط اأ’خضسر.

شسارك بدي Óأامام توتنهام

غوارديولﬁ« :رز لعب ذكي وموهوب ويعرف ما نريد منه»

نعيمة لعوادي ،مدربة اŸنتخب النسسوي لكرة القدم:

«لدينا رغبة كبÒة لتششريف ا÷زائر ‘ األلعاب اإلفريقية»

ي -ع -ق-د اŸن-ت-خب ال-نسس-وي ا÷زائ-ري
لكرة القدم (دون  20عاما) ،اŸشسارك ‘
لفريقية  2019 -اŸقررة من
للعاب ا إ
ا أ
 19إا 31 ¤أاوت باŸغرب ،العزم على بذل
لل- -وان
ك - -ل م - -ا ‘ وسس- -ع- -ه ل- -تشس- -ري- -ف ا أ
الوطنية.
وتقول مدربة اŸنتخب ا÷زائري ،نعيمة
ل -ع -وادي« :سس -ن -خ -وضض ه -ذا اŸوع -د ال -ق-اري
بهدف تقد Ëمشسوار جيد وتشسريف ا÷زائر
جيدا .لن نذهب إا ¤اŸغرب للسسياحة ،بل من
أاجل لعب كل حظوظنا و ’ ⁄التأاهل للدور
الثا .Êصسحيح أان الفريق يشسارك أ’ول مرة ‘
اأ’لعاب اإ’فريقية ،لكننا سسنقدم كل ما لدينا
‘ كل مباراة».
ولتحضس Òهذا اŸوعد كما ينبغيُ ،بر›ت
ع-دة ت-ربصس-ات ب-ا÷زائ-ر ،خ-اصس-ة ب-ال-ع-اصس-مة
والبويرة ،حيث أاضسافت تقول« :لقد بر›نا ‘
اÛموع خمسسة تربصسات –ضسÒية ما بÚ
سسيدي موسسى (ا÷زائر) وتيكجدة (البويرة).

ي - -جب ا’عÎاف أان - -ن- -ا اسس- -ت- -ف- -دن- -ا م- -ن ك- -ل
ا’مكانيات اŸناسسبة خÓل هذه الÎبصسات،
كما أان كل الظروف كانت مواتية إ’‚از عمل
جيد».
وف-ق-دت اŸدرب-ة ال-وط-ن-ي-ة خ-دم-ات ثÓ-ثة
عناصسر خÓل الÎبصسات التحضسÒية بداعي
اإ’صس -اب -ة وي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ك -روشض وخ-ل-ود و
ﬁسس -اسض ،ل -ي -ق -رر ال -ط -اق -م ال -ف -ن -ي ت -دع-ي-م

اŸنتخب بÓعبات ينشسطن باÿارج ( 5من
فرنسسا وواحدة من كندا).
وت-ق-ول الÓ-ع-ب-ة ال-دول-ي-ة السس-اب-ق-ة ل-ل-فريق
الوطني وسسلتيك مرسسيليا ما يلي« :كان من
اŸقرر أان يشسارك اŸنتخب اأ’ول ‘ هذا
اŸوع-د ،ل-ك-ن ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ية لكرة
القدم قررت إاشسراك الفئة العمرية دون 20
سس -ن-ة ،ك-ون ’ع-ب-ات اŸن-ت-خب اأ’ول م-ع-ن-ي-ات
بتصسفيات اأ’لعاب اأ’وŸبية .»2020 -
Óلعاب اإ’فريقية،
خÓل دورة كرة القدم ل أ
ي -ت -واج -د اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ‘ اÛم-وع-ة
اأ’و ¤رفقة اŸغرب (البلد اŸنظم) وما‹
وغ-ي-ن-ي-ا ا’سس-ت-وائ-ي-ة ،ب-ي-ن-م-ا تضس-م اÛم-وعة
الثانية منتخبات الكامÒون وزامبيا وجنوب
إاف -ري-ق-ي-ا ون-ي-جÒي-ا .وي-ت-أاه-ل اأ’و’ن ع-ن ك-ل
›موعة للدور نصسف النهائي اÈŸمج يوم 27
أاوت ب -ي-ن-م-ا ت-دور اŸب-اراة الÎت-ي-ب-ي-ة ()17.00
والنهائية ( )20.00يوم  29أاوت Ãلعب «بوبكر
عمار» بسس.Ó

اك -د اإ’سس -ب -ا Êب-يب غ-واردي-و’ م-درب
م -انشسسس Îسس-ي-ت-ي اإ’‚ل-ي-زي ،أان-ه ي-ت-و ّق-ع
ازدهار ‚مه ا÷زائري رياضض ﬁرز مع
الفريق خÓل منافسسات اŸوسسم ا÷ديد.
وقال غوارديو’ ‘ تصسريحات Ÿوقع
السسيتي« :رياضض ﬁرز  ⁄يلعب بنفسض
اŸسس - -ت - -وى ‘ اŸوسس - -م اŸاضس- -ي ،واآ’ن
نقول إان هذا هو موسسمه ويجب اأن نكون
هادئ.»Ú
وأاضس - - -اف« :ك - - -م - - -ا ق - - -لت ‘ اŸؤو“ر
الصسحفي اأ’خ Òبلندن بعد مباراة وسست
هام ،فإان السسبب الوحيد لعدم مشساركة
ﬁرز بانتظام ‘ اŸوسسم اŸاضسي كان
ق-راري» ،وت-اب-ع« :ب-ال-نسس-ب-ة لÓ-ع-ب Úبهذا
النوع من اإ’مكانيات كجناح ،فمن الصسعب
العثور على هذا اإ’يقاع ،فمعظم الوقت
كان يلعب (الÈتغا‹) برناردو سسيلفا ،لكنه
شس- -ارك وق- -دم أاداًء ج -ي -دا ل -ل -غ -اي -ة وف -از
بخمسسة أالقاب ‘ اŸوسسم اŸاضسي».

وواصسلﬁ« :رز رجل ذكي ،هو ’عب
م -وه -وب وي -ع -رف م-ا ن-ري-ده وق-ادر ع-ل-ى
القيام به على اأكمل وجه» ،وأا”ﬁ« :رز
ي- -ت- -درب ج- -ي- -دا وÁك- -ن- -ه ت- -غ- -ي Òمسس -ار
اŸب -اري -ات ،وي -ت -ن -افسض م -ع لÒوي سس -اÊ
وب -رن -اردو سس -ي -ل -ف -ا وه -و مسس -ت -ع-د لشس-غ-ل
م- -رك- -زه» .وت- -وج ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري م- -ع
مانشسسس Îسسيتي ‘ اŸوسسم اŸنقضسي بـ4
أال- -ق -اب ه -ي ال -دوري اإ’‚ل -ي -زي وك -أاسض
الدرع اÒÿية وكأاسض ا’–اد اإ’‚ليزي
وكأاسض رابطة اÎÙف Úاإ’‚ليزية.
وتأالق ﬁرز ‘ اŸوسسم اŸنقضسي مع
ال -ف -ري -ق السس -م -اوي ،ح -يث شس-ارك ‘ 44
مباراة بكل البطو’ت وسسجل  12هدفا
وصس -ن -ع م -ث -ل -ه -ا .وÁت -د ع -ق -د ﬁرز م-ع
النادي السسماوي حتى صسيف عام ،2023
حيث انضسم للفريق مقابل  60مليون جنيه
إاسسÎليني قادما من ليسس Îسسيتي ‘ 2018

á°VÉjQ

اإلثنين  19أاوت  2019م
الموافق لـ  18ذي الحجة  1440ه ـ

لو¤
أ÷ولة ألثانية من ألرأبطة أÎÙفة أ أ

«السصنأفر» ‘ مواجهة مثÒة أامأم «ابنأء سصوسصطأرة»
ت -ن -ط -ل -ق أل -ي -وم ﬂل -ف-ات أ÷ول-ة
أل- -ث- -ان- -ي- -ة م- -ن أل- -رأب -ط -ة أÎÙف -ة
لو ¤ل- -ك- -رة أل -ق -دم ب -إاج -رأء أرب -ع
أ أ
م-ب-اري-ات م-ت-ق-دم-ة بسس-بب مشس-ارك-ة
لن- -دي- -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ أŸن -افسس -ات
أ أ
ألقارية ،حيث سسيكون بطل ألنسسخة
ألسس -اب -ق -ة إأ–اد أل -ع -اصس-م-ة ‘ ت-ن-ق-ل
صس - -عب إأ ¤قسس - -ن- -ط- -ي- -ن- -ة Ÿوأج- -ه- -ة
ألشسباب أÙلي ‘ قمة أ÷ولة ،فيما
لث- -ارة ‘ م- -ل- -عب «ع -م -ر
سس- -ت- -ك- -ون أ إ
حمادي» ببولوغ Úب Úنادي بارأدو
وضسيفه مولودية أ÷زأئر ‘ دأربي
ع- -اصس- -م- -ي ق- -وي م- -ع ب- -دأي -ة أŸوسس -م
ألكروي (.)2020 - 2019

ﬁمد فوزي بقاصص
يحتضصن ملعب «حمÓوي» بقسصنطينة
ب -داي -ة م -ن السص -اع -ة ال -ت-اسص-ع-ة ل-ي Ó-ق-م-ة
ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م-ن ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
األو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم سص-ت-ج-م-ع ب Úشص-ب-اب
قسصنطينة العائد من السصاورة ضصد الشصبيبة
اÙل- -ي- -ة ب- -ه -زÁة ‘ ا÷ول -ة األو ¤م -ع
ف -ري -ق إا–اد ال -ع -اصص -م -ة ال-ذي ف-از ع-ل-ى
ضصيفه وفاق سصطيف وحقق فوزه الثاÊ
على التوا‹ منذ انطÓق اŸوسصم ا÷ديد
بعد األول ‘ ذهاب الدور التمهيدي من
منافسصة رابطة األبطال اإلفريقية لكرة
القدم ضصد نادي سصونيداب من النيجر.
وي -ه -دف أاصص -ح-اب األرضس إا– ¤ق-ي-ق
أاول فوز لهم ‘ اŸوسصم وتفادي الدخول
‘ أازمة مبكرة بعد الهزÁة ضصد شصبيبة
السصاورة ‘ ا÷ولة األو ¤من اÎÙف
األول ،فيما سصيبحث أاشصبال اŸدرب «بÓل
دزي- -ري» ع- -ن –ق -ي -ق ث -ا Êف -وز ل -ه -م ‘
ال -ب -ط-ول-ة وال-ث-الث م-ن-ذ ان-طÓ-ق اŸوسص-م
ومواصصلة سصلسصلة النتائج اإليجابية التي
تعتّ◊ Èد اآلن Ãثابة اŸعجزة بالنظر
إا ¤اŸشص - -اك- -ل اإلداري- -ة واŸادي- -ة ال- -ت- -ي
يتخبط فيها النادي العاصصمي مع انطÓق
اŸوسصم الكروي ا÷ديد.
ه -ذا وي -ك -ون م -ل -عب «ع -م -ر ح -م -ادي»
ب -ب -ول -وغ Úب -داي -ة م -ن السص -اع -ة ال -ث-ام-ن-ة
والنصصف مسصاء مسصرحا إلقامة الداربي
العاصصمي ب Úنادي بارادو العائد بهزÁة
من بسصكرة أامام الوافد ا÷ديد اإل–اد

اÙل -ي ب -ه -دف ن -ظ -ي -ف ،ضص-د م-ول-ودي-ة
ا÷زائر الذي تع ‘ Ìلقاء ا÷ولة األو¤
على أارضصه وأامام جمهوره بهدف ‘ كل
شصبكة ضصد أامل ع Úمليلة.
ي -ب-حث أاشص-ب-ال األك-ادÁي-ة ع-ن –ق-ي-ق
أاول ف- -وز ل- -ه- -م ‘ ال- -ب -ط -ول -ة وال -ث -ا‘ Ê
اŸوسص -م ب -ع -د األول اّÙق -ق ضص -د ن -ادي
ك - -مسص- -ار ال- -غ- -ي- -ن- -ي ‘ م- -ن- -افسص- -ة ك- -أاسس
ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة اإلف -ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
بثÓثية نظيفة ،فوز أامام العميد يسصمح
للطواح Úمن التنقل إا ¤غينيا Ãعنويات
مرتفعة للعودة بتأاهل تاريخي إا ¤الدور
الثا Êألول مرة منذ تأاسصيسس الفريق سصنة
 ،1994لكن اŸأامورية لن تكون سصهلة بتاتا
أامام مولودية ا÷زائر اŸطالب بتحقيق
الفوز ضصد نادي بارادو بعد التع ÌغÒ
اŸنتظر ضصد أامل ع Úمليلة ‘ ا÷ولة
األو ¤الذي ا‚ر عنه غضصب شصديد من
األنصص -ار ال -ذي -ن ت -ن -ق -ل -وا ب -ق -وة ل -ل-م-ل-عب
األوŸب -ي Ÿشص -اه -دة اŸول -ودي -ة ب-ح-ل-ت-ه-ا
ا÷ديدة ،وهو ما يعّد Ãباراة قمة ‘
اإلثارة ،خصصوصصا أان اللقاء من اŸتوّقع أان
يقام أامام مدرجات ‡لوءة عن آاخرها.
ال-ل-ق-اء ال-ث-الث سص-ي-ج-م-ع شص-بيبة القبائل
بالوافد ا÷ديد إا–اد بسصكرة بداية من
التاسصعة ليÃ Óلعب أاول نوفم Èبتيزي
وزو ‘ مباراة يهدف منها الكناري إا¤
–قيق فوز أاول ‘ موسصم يهدئ البيت بعد
ردود األفعال العنيفة التي تلقتها إادارة
ال -ف -ري -ق ب-رئ-اسص-ة «شص-ري-ف مÓ-ل» ال-ذي-ن
تلقوا انتقادات لذعة بعد الفوز الصصغÒ
على الهÓل السصودا ‘ Êرابطة الأبطال

اإلفريقية والتعادل السصلبي ضصد ا÷ريح
نصص- -ر حسص Úداي ‘ اف- -ت- -ت- -اح م -ب -اري -ات
البطولة ،مهمة رفقاء «حمرون» لن تكون
سص -ه -ل -ة “ام -ا أام -ام ف -ري-ق إا–اد بسص-ك-رة
الذي حقق انطÓقة جيدة ‘ اÎÙف
األول أامام جمهوره ضصد أافضصل فريق من
حيث التعداد نادي بارادو ،حيث فاز عليه
بهدف وحيد ويطمح إاŒ ¤ديد العهد مع
النتصصارات ‘ هذا اللقاء بقيادة اŸدرب
«لكناوي» الذي يعمل للموسصم الثا Êعلى
التوا‹ ويعرف البيت البسصكري جيدا ما
يرشصحه إا– ¤قيق نتائج طيبة ‘ بطولة
اŸوسصم ا÷اري.
شصباب بلوزداد العائد بتعادل ثم Úمن
ملعب الوحدة اŸغاربية ببجاية ضصد أاهلي
الÈج ‘ افتتاح البطولة سصيواجه الوافد
ا÷دي -د ل -ل -م -حÎف األول ‚م م -ق-رة ‘
ÓخÃ Òلعب  5جويلية
مباراة تاريخية ل أ
األوŸبي بداية من التاسصعة لي ،Óحيث
يهدف العاصصميون إا– ¤قيق أاول فوز ‘
اŸوسصم واإلعراب عن نواياهم مبكرا من
أاجل اللعب على اللقب ،فيما يبحث رفقاء
اıضصرم «العر‘» من –قيق فوز ثاÊ
على التوا‹ بعد األول الذين فازوا فيه
على جمعية الشصلف بهدف نظيف.

الÈنأمج

 : 21:00شصباب قسصنطينة  -إا–اد العاصصمة
 : 20:30أاتليتيك بارادو  -مولودية ا÷زائر
 : 21:00شصبيبة القبائل  -إا–اد بسصكرة
 : 21:00شصباب بلوزداد ‚ -م مقرة

بلعمري يقأطع تدريبأت فريقه الشصبأب السصعودي

ع -ن ال -ن -ادي وه -و األم -ر ال-ذي ي-ع-ت Èخسص-ارة
كبÒة للشصباب.
يشصار إا ¤أان عقد «بلعمري» مع الشصباب
السصعودي Áتد حتى  ،2021وقيمة التعاقد هي

أول Œربة أحÎأفية له

مليون ونصصف مليون دولر ‘ اŸوسصم ،ولكنه
يريد تعديله ‘ الوقت ا◊ا‹ وكان بلعمري
انضص - -م ل- -لشص- -اب ‘  ،2016ق- -ادم- -ا م -ن وف -اق
سص-ط-ي-ف ب-ع-د ال-ظ-ه-ور ال-ق-وي م-ع ال-ف-ري-ق ‘
البطولت اإلفريقية والبطولة ا÷زائرية.
و–صصل جمال بلعمري على عدة عروضس
ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -أان -دي -ة أاوروب -ي -ة ‘ ال -ب -ط -ولت
الفرنسصية واليونانية ،فضص Óعن أاندية خليجية
ت-ري-د ال-ت-ع-اق-د م-ع-ه ب-ع-د ال-وج-ه ال-ق-وي الذي
ق-دم-ه م-ع اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ومسص-اه-م-ت-ه ‘
ال -ت -ت -وي -ج ب -ك -أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا Ãصص-ر ،وه-ي
اŸعطيات التي دفعت ابن ا◊راشس إا ¤رفع
مطالبه اŸالية على إادارة الشصباب السصعودي .

بك Òيتّوج بكأأسس تونسس مع الصصفأقسصي

أحرز ألÓعب أ÷زأئري ﬁمد إأسسÓم
ب -ك Òمسس -اء ألسس-بت ،ك-أاسس ت-ونسس ل-ك-رة
ألقدم مع فريقه ألنادي ألصسفاقسسي.
وف -از ال -ن -ادي الصص -ف -اقسص -ي ِب-واق-ع ركÓ-ت
الÎج-ي-ح ( )4-5ع-ل-ى ال-ن-ج-م السص-اح-ل-ي .ب-ع-د
ان -ت -ه -اء اŸب -اراة ال -ن -ه-ائ-ي-ة ِب-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل
السصلبي ‘ ،الوقَت Úاألصصلي واإلضصا‘.
واحتضصن ملعب رادسس بِتونسس أاطوار هذه
اŸباراة النهائية ،حيث دخل اŸهاجم ﬁمد
إاسص Ó- -م ب - -ك Òب - -دي  ‘ Ó- -صص- -ف- -وف ال- -ن- -ادي
الصص-ف-اقسص-ي ،ع-ن-د ال-دق-ي-ق-ة األو ¤م-ن ع-م-ر
الشصوط األّول اإلضصا‘.
وسصبق لÓعب ﬁمد إاسصÓم بك 23( Òسصنة)
أان تقّمصس نادَيي أالوان أامل األربعاء (فريق
مسص -ق -ط رأاسص-ه) ،ووف-اق سص-ط-ي-ف ،واŸن-ت-خب
الوطني آامال منذ ثÓثة أاعوام خلت.

ﬁمد لسسات ،مدرب شسبيبة بجاية لـ»ألشسعب»

«إاضصراب الÓعب ’ Úيخدم مصصلحة الفريق»

أكد مدرب شسبيبة بجايةﬁ ،مد
لضس -رأب أل -ذي ق -ام ب -ه
لسس -ات ،أن أ إ
أل Ó-ع -ب-ون م-ن-ذ أل-ثÓ-ث-اء أŸاضس-ي ل
يخدم مصسلحة ألفريق ،على أعتبار
أن ذلك سس- - -ي- - -ؤوث- - -ر سس- - -ل- - -ب- - -ا ع- - -ل- - -ى
أل- - -ت- - -حضسÒأت وأن- - -طÓ- - -ق أŸوسس- - -م
ألكروي أ÷ديد.

بجاية :بن النوي التوهامي

طالب إأدأرة ألنادي بزيادة رأتبه

كشس -فت مصس -ادر إأع Ó-م -ي -ة سس-ع-ودي-ة،
لح - -د ع - -ن أسس - -ت - -ع - -دأد أل - -دو‹
أمسس أ أ
أ÷زأئ-ري ج-م-ال ب-ل-ع-م-ري ل-ل-رح-يل من
ن -ادي ألشس -ب -اب إأذأ  ⁄ي -ح -ق -ق م -ط -ال -ب -ه
أŸت -م -ث -ل -ة ‘ إأع -ادة م-رأج-ع-ة ع-ق-ده م-ع
ألفريق خÓل ألفÎة أ◊الية.
وق -الت صص -ح -ي-ف-ة ال-ري-اضص-ة السص-ع-ودي-ة ،أان
ب -ل -ع-م-ري هّ-دد ب-ال-غ-ي-اب ع-ن ت-دري-ب-ات ن-ادي
التفاق خÓل هذه الفÎة إاذا  ⁄تقم اإلدارة
برفع راتبه.
وأاضصافت أان صصخرة دفاع اŸنتخب الوطني
يسصعى لتعديل قيمة عقده مع نادي الشصباب،
وإان  ⁄يقم بتجديده سصيتخذ خطوة الرحيل

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وبات اŸهاجم ﬁمد إاسصÓم بك Òوقد زّين
رصصيده ِبأاّول تتويج كب ‘ ،Òمشصواره الكروي
ي.
الفت ّ
و‘ ال - -ط - -رف اŸق- -اب- -ل ،حضص- -ر لع- -ب- -ان
جزائريان آاخران ‘ صصفوف النجم السصاحلي،
حيث شصارك اŸهاجم كر Ëعريبي أاسصاسصيا،
بينما دخل متوسصط اŸيدان سصليم بوخنشصوشس
أارضصية اŸيدان ‘ الدقيقة الـ .115
وسصبق لÓعب عريبي ( 25سصنة) أان ارتدى
أازياء فرق شصبيبة بجاية وشصبابَي بلوزداد وباتنة
ودفاع تاجنانت و‚م الرغاية ،بينما تقّمصس
بوخنشصوشس ( 27سصنة) أالوان نوادي أامل مروانة
ونصص- -ر حسص Úداي وشص- -ب- -اب ب -ات -ن -ة وأاوŸب -ي
ي
اŸدية وشصبيبَتي القبائل وبجاية ،وارتدى ز ّ
اŸنتخب الوطني ا÷زائري ‘ عهدة التقني
رابح ماجر.

وك -ان ال-ثÓ-ث-ي ا÷زائ-ري م-ع-ن-ي-ا ِب-سص-لسص-ل-ة
ركÓت الÎجيح ‘ هذه اŸباراة ،حيث ‚ح
سصليم بوخنشصوشس ‘ التسصجيل ،مقابل فشصل
عريبي وبك ‘ Òهّز الشصباك.
وأاه -در ال -ن-ج-م  3ركÓ-ت ت-رج-ي-ح ،م-ق-ابل
ركلَت Úللمنافسس النادي الصصفاقسصي.

اŸدرب البجاوي أاكد لـ’’الشصعب’’« :هذا
اإلضص - -راب ج - -اء م - -ن أاج - -ل اŸط - -ال - -ب- -ة
Ãسصتحقات الÓعب Úالعالقة ،لكن ذلك
فرضس على الطاقم الفني عدم مواصصلة
برنامج التحضصÒات Ÿدة عشصر اأيام ،أايّ
منذ نهاية الÎبصس Ãدينة حمام بورقيبة
التونسصية ،وهو ما يؤوثر سصلبا على ضصمان
ج -اه -زي -ة ع -ن -اصص -ر ال -ف-ري-ق ‘ ،اŸوع-د
خاصصة أامام فريق وداد تلمسصان ،علما اأنه
” تسص -ج -ي -ل ن -ق -ائصس وي -جب م -ع-ا÷ت-ه-ا
ّ
والعمل من أاجل تدارك ما فات».
ومن أاجل ضصمان انطÓقة قوية خÓل
اŸوسص- -م ال -ك -روي ا÷دي -د ،ي -جب حسصب
ن - -فسس اŸت - -ح - -دث« ،وضص - -ع ح ّ- -د ل - -ه- -ذا
اإلضص- -راب ن- -ه- -ائ- -ي- -ا م -ن خ Ó-ل تسص -دي -د

مسص- -ت- -ح -ق -ات ال Ó-ع -ب ‘ Úأاق -رب وقت،
والÎك -ي -ز ع -ل -ى م-ب-اري-ات ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ي
تنتظر وتتطّلب –قيق النتائج اŸنتظرة
خ Ó- -ل اŸوسص - -م ال - -ك- -روي ا÷دي- -د ،واإن
تواصصل الوضصع على حاله فإان ذلك لن
يسصاعد ‘ الوصصول إا ¤الهدف اŸتمثل ‘
الصصعود».
ه -ذا ،وي -أام -ل ﬁب -و ال -ل -ون Úاألخضص-ر
واألح -م-ر اأن تسص-ت-أان-ف ال-ت-حضصÒات ب-ح-ر
األسص -ب -وع Ãل-عب ال-وح-دة اŸغ-ارب-ي-ة ،م-ن
اأج - -ل ب - -ل - -وغ األه - -داف اŸسص- -ط- -رة دون
عراقيل تذكر ،ألن أايّ مشصاكل سصيكون لها
ع- -واقب غﬁ Òم- -ودة ع- -ل- -ى مسص -ت -ق -ب -ل
الفريق.

لصسابة
 ⁄يتعاف نهائيا من أ إ

عطأل يعود إا ¤اŸيدان بداية اأكتوبر

نشس- -ر أŸوق- -ع أل- -رسس- -م- -ي ل- -ن -ادي
أ÷ن -وب أل -ف -رنسس -ي صس -ورأ وف -ي-دي-و
لÁن أ÷زأئري
يظهر فيها ألظه Òأ أ
وهو بصسدد ألتدرب مع أŸعد ألبدÊ
للفريق مات كوك.
وأادى ع -ط -ال ت -دري -ب-ات ب-دن-ي-ة واأيضص-ا
م -ران-ا خ-ف-ي-ف-ا ب-ال-ك-رة ،وذلك ‘ ان-ت-ظ-ار
ت-ع-اف-ي-ه بصص-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة م-ن اإصص-اب-ت-ه على
مسصتوى الكتف ،التي تعرضس لها ‘ شصهر
جوان اŸاضصي خÓل اŸواجهة اأمام كوت
دي- -ف -وار ◊سص -اب رب -ع ن -ه -ائ -ي ك -أاسس اأ·
أافريقيا مصصر .2019
وكانت تقارير صصحفية فرنسصية كشصفت،
‘ وقت سص - -اب - -ق ،أان ع - -ط- -ال ل- -ن ي- -ع- -ود

ل-ل-مÓ-عب ق-ب-ل ب-داي-ة شص-ه-ر أاك-ت-وب-ر ع-لى
أاقصصى تقدير ،غ Òأان إامكانية مشصاركته
‘ اŸب -اري -ات ق -ب -ل ذلك ال -ت -اري -خ ت -ظ -ل
‡كنة .ويعت Èعطال لعبا مهما للغاية
ل- -ن- -ادي ن- -يسس ال- -ف- -رنسص- -ي ال -ذي “ّسص -ك
ب-خ-دم-ات-ه ،ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن وج-ود رغ-ب-ة
كبÒة من عدة أاندية أاوروبية ‘ التعاقد
معه.
ورغ-م م-رك-زه ال-دف-اع-ي ،ي-ع-ت Èع-طال
لعبا مؤوثرا من الناحية الهجومية ،حيث
اأسص - -ه- -م ‘  7اأه- -داف م -ا ب Úصص -ن -اع -ة
وتسص- -ج -ي -ل خ Ó-ل ال -نسص -خ -ة األخÒة م -ن
الدوري الفرنسصي.
يذكر اأن قيمته السصوقية شصهدت صصعودا
صصاروخيا ‘ موقع «ترانسصف Òماركت»،
حيث وصصلت مؤوخرا Ÿبلغ  20مليون يورو.
وال -ت -ح -ق ع -ط -ال ب -ن-يسس ال-ف-رنسص-ي ‘
اŸوسص -م اŸاضص -ي ب -ع -د Œرب-ة احÎاف-ي-ة
اأو ¤م - -ت - -وسص - -ط - -ة م - -ع ن- -ادي ك- -ورت- -ري
ال - -ب - -ل - -ج - -ي- -ك- -ي .وŒدر اإلشص- -ارة إا ¤أان
ا◊ضص -ور ا÷زائ -ري ‘ ن -يسس ق -د ُي -دع -م
بÓعب جديد ،وهو آادم وناسس ‚م نابو‹
اإليطا‹ ،حال إا“ام مفاوضصات انتقاله
للنادي الفرنسصي.

بعدما قاد ألسسد لربع ألنهائي

بو‚أح« :حلمي التتويج بلقب رابطة اأبطأل آاسصيأ»
أكد أŸهاجم أ÷زأئري
ل- -ن- -ادي ألسس -د أل -ق -ط -ري،
بغدأد ُبو‚اح ،أن فريقه
م-ط-الب Ãوأصس-ل-ة أŸشسوأر
أل- - -ق- - -اري ب- - -ن - -ج - -اح إأث - -ر
له -م
–ق -ي -ق -ه أل -ه -دف أ أ
حالياً بالتأاهل للدور ربع
أل -ن -ه-ائ-ي ل-رأب-ط-ة أب-ط-ال
آأسس -ي-ا ل-ك-رة أل-ق-دم ،ع-قب
تخطي فريق قوي وكبÒ
ب-ح-ج-م ألُ -دح-ي-ل ألقطري
( ،)1-3ضس -م-ن إأي-اب أل-دور
ثمن ألنهائي.
ليشصّدد بطل كأاسس أا·
إاف -ري -ق -ي-ا  ،2019 -رف -ق-ة
م- - -ن- - -ت- - -خب «ُم - -ح - -ارب - -ي
الصص -ح -راء» Ãصص -ر ،ع -ل -ى
ضصرورة اسصتكمال اŸشصوار
ب-اŸن-افسص-ة ال-ق-اري-ة رف-قه
السصد بنجاح وتكرار إا‚از
سصنة .2011
وك-انت م-ب-اراة ال-ذه-اب
ب Úال -ف -ري -ق Úق-د ان-ت-هت

ب -ال -ت -ع -ادل  ،1-1ف- -ت- -أاه -ل
السص- -د إا ¤رب- -ع ال- -ن -ه -ائ -ي
بعدما تفّوق بواقع ،2 - 4
‘ ›م - - -وع م - - -ب- - -ارات- - -ي
الذهاب واإلياب.
ل -يضص -ي -ف هّ-داف دوري
‚وم ق - -ط - -ر ل - -ل - -م- -وسص- -م
الفارط ( 39هدفاً) ،والذي
سصجّل هدف Úفقط خÓل
 8م -ب-اري-ات ل-ه ح-ت-ى اآلن
برابطة اأبطال آاسصيا للعام
ا◊ا‹ ،ب-ق-ول-ه« :اŸرح-ل-ة
Ÿق - -ب- -ل- -ة سص- -ت- -ك- -ون أاكÌ
اُ
صصعوبة ،ولكن هناك رغبة

ك - -بÒة ل - -دى ك - -ل لع- -ب- -ي
الفريق بضصرورة اسصتكمال
اŸشص-وار اآلسص-ي-وي ب-ن-جاح
ح- -ت- -ى ال -ن -ه -اي -ة ،وت -ك -رار
اإ‚از ع- - -ام  2011عندما
تّوج السصد بط ً
 Óللقارة».
وتأاهل نادي السصد إا¤
ال- - -دور رب- - -ع ال - -ن - -ه - -ائ - -ي
للمنافسصة القارية ،ليواجه
ن- -ادي ال- -نصص- -ر السص -ع -ودي
ال -ذي ت -غ ّ-ل -ب ب -دوره ع-ل-ى
الوحدة اإلماراتي بواقع 4
› ‘ 3 -موع اŸبارات.Ú
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’ثن ١٩ Úأاوت  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ١٨ذي ا◊جة  ١٤٤٠هــ ـ العدد ١٨٠٢٦
ا أ
mimigaga783@gmail.com

ا◊مل يا خليلتي
فاطمة يا خليلتي
فطوم ياإا‹ ‘
’رضس قنطرة يا ‹
ا أ
‘ السصما سصلوم وعليك يا
خليلتي نخلي بÓد الروم.
الثور
‰شصي الشصطوط
الشصطوط ونلقى
الرمل حابسس
ونعمر بيدي
وندير ‘ اÙبسس
ونوصصيكم يا لبنات ’
تاخذوا الرايسس يرمي ‘
القÓع ويخلي القلب
دايسس

تغريدة على تويÎ
من ثلجة ذكية تثÒ
حÒة اÈÿاء

ا÷وزاء
طلعت فوق
السصرير وتقربعوا
للواح الناسس الكل
بحبيبهم وانا حبيبي
راح.
ت -زع -م ف -ت -اة شش -اب -ة أن -ه -ا نشش-رت
تغريدة على حسشابها ‘ توي Îمن
«ثÓجة ذكية» ،توجد ‘ منزلها،
إأ’ أن أÈÿأء  ⁄يصشدقوأ هذه
أŸزأع- - -م .وق- - -الت صش- - -ح- - -ي - -ف - -ة
«غارديان» ألÈيطانية ،إأن ألششابة
ألتي “لك حسشابا على توي– Îت
مسشمى «دوروثي» نششرت أأ’سشبوع
أŸاضش -ي ت -غ -ري -دة ت -ق-ول ف-ي-ه-ا إأن
أب يطعم أبنته ششطÒة و يضشع لها كاتششاب فبدأت ألبنت
وأل -دت -ه -ا م -ن -ع -ت -ه-ا م-ن أسش-ت-خ-دأم
ألصشغÒة تفتح فمها و تبكي فيصشرخ عليها أأ’ب و يقول لها :
هاتفها ،مضشيفة «لكنني “كنت من
ألششطÒة باردة توقفي عن ألتمثيل سشتأاكل Úيعني سشتأاكل .Úو
إأيجاد طريقة مبتكرة للتوأصشل مع
ألبنت تبكي و أأ’ب يصشرخ عليها و ِفي أآ’خر أنتهت ألششطÒة و
م - -ت - -اب - -ع - -ي» .وأشش - -ارت إأ ¤أن - -ه- -ا
نامت ألبنت و بدأ أأ’ب ينظف ألطعام و فتح ألثÓجة ليضشع
أسشتخدمت ثÓجة «إأل جي» ألذكية
زجاجة ألكاتششب ،لكن كانت أŸفاجأاة أنه كان قد سشحب زجاجة
ألفلفل أ◊ار أŸلتهب بدً’ عن ألكاتششب !!إأنصشدم و إأنقبضض
لنششر ألتغريدة ،ألتي ’قت أنتششارأ
قلبه و عرف أنه أطعمها من زجاجة ألفلفل أ◊ار  ...و
’ف - -ت - -ا ع - -ل - -ى م - -وق - -ع أل - -ت - -وأصش- -ل
أل -ب -نت ك -انت ت -ب -ك-ي و ه-و ي-ظ-ن أن-ه-ا تشش-ت-ك-ي م-ن
أ’ج-ت-م-اع-ي ،ب-ع-دم-ا ” ت-دأول-ها من
سشخونة ألششطÒة ركضض مسشرعا Áسشح عليها و
قبل أك Ìمن  12ألف مغرد .وأثمر
هي نائمة و يقبلها و يقول لها  :أنا أعتذر ⁄
ه -ذأ أ’ن -تشش -ار أل-ك-ب Òل-ل-ت-غ-ري-دة ع-ن
أششعر بوجعك أ’نني  ⁄أتذوقه ...؟!!ألغاية
¤
أنضشمام ششركتي «توي »Îو»إأل جي» إأ
من ألقصشة كم مرة نحرق و نلسشع غÒنا
قائم ÚأŸطالب Úبإاعادة ألهاتف إأ¤
بأافعالنا و أقوألنا و يتأاŸون و نحن
«دوروث - - - - - - - - - - - - - -ي» –ت وسش - - - - - - - - - - - - - -م
نتلذذ بدموعهم و نقول لهم توقفوأ عن
«.»FreeDorothy
أل -ت-م-ث-ي-ل ..ك-م م-رة ‚ع-ل م-ن ح-ول-ن-ا
وذك-رت دوروث-ي ل-لصش-ح-ي-ف-ة ألÈيطانية،
ينامون و هم يبكون .و كم مرة تسشببنا
‘ جرأح غÒنا من غ Òأن ننتبه!! كم
أن -ه -ا ت -رفضض كشش -ف أسش -م -ه-ا أ◊ق-ي-ق-ي،
مرة نظن أن كÓمنا بلسشم و هو ‘
مضشيفة أن عمرها ’ يتجاوز  15عاما،
أ◊قيقة نار –رق ‘ قلوب من نوجه
وب-أان-ه-ا ÷أات إأ ¤أل-ثÓ-ج-ة أل-ذك-ي-ة ب-ع-دما
هذأ ألكÓم لهم !! لو أن كل إأنسشان ذأق
وأجهت عقوبة أنضشباطية من قبل وألدتها
أل -ك -ل -م -ة أو أل-ف-ع-ل أل-ذي ي-وج-ه-ه ل-غÒه
بسشبب كÌة أسشتخدأمها ألهاتف.

نعمة
ا’حسساسس Ãشساعر
ا’خرين

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

لل
عÈ

ة

لكانت حياتنا –ولت إأ ¤جنة أرضشية ...
Óسش-ف إأن أل-ب-عضض ف-ق-د ن-ع-م-ة
ل -ك -ن ل  -أ
أإ’حسش- -اسض Ãشش -اع -ر أآ’خ -ري -ن
!!...؟

حك ـ ـم و أامثـ ـال

@ الغاية النبيلة
’–ققها وسصيلة
رذيلة.
@ البÓغة هي الضصوء
الذي يجعل الذكاء

يا أاو ¤القبلت @@@ Úيا ثالث ا◊رمÚ
سصتبقى قبلتنا اأ’و @@@ ¤واأ’قصصى اŸبارك حوله
وسصتبقى لينا الدولة @@@ العربية عربية فلسصطÚ
شصهدانا قوافل @@@ وعزومنا جبال
’نركع لسصافل @@@ ’ نهاب اعتقال
‘ قلب ا÷ن @@@ Úمكتوبة فلسصطÚ
مرفوع ا÷ب @@@ Úفـ بطن امه شصهيد
وسصتبقى لينا الدولة @@@ العربية عربية فلسصطÚ
فلسصط @@@ ÚفلسصطÚ
العربية @@@ فلسصطÚ

ابتسسم

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

هل تعلم أان ‘
’نسصان
رأاسس ا إ
ثÓثمائة أالف شصعرة  ،لكل
شصعرة وريد وشصريان وعصصب وعضصلة وغدة
دهنية وغدة صصبغية  ،وأان هذا الشصعر
ليسس فيه اعصصاب حسس ولو كان ‘
الشصعر أاعصصاب حسس ’حتاج إا¤
عملية ‘ اŸسصتشصفى اسصمها
عملية ا◊Óقة
تصصميم من ؟ الله جل
جÓلــــــــــه

*
ماذا ترى يا ابن
الكرام … ‘ قوسس بÓ
سصهم و’ وتر
تلقاه ‘ بعضس النهار … و’
يبقى له ‘ الليل
من أاثر

حل العدد
السسابق
السصاعة.

’ زل هناك متسصع لكل شصيء ما دامت انفاسصك
موجوده ’ ،تضصيق اÿناق علي نفسصك بافكار قد
تهلكك ولن تغ Òمن ا’مر شصيء  ..سصخر احÓمك لك
و’ تسصخر نفسصك ’حÓمك  ،ففقدان بعضس احÓمك
خÒا الف مره من فقدان ثقتك بنفسصك.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

وزادتني تيها با◊ب وا◊نانيا عروسس مهرها الف الف شصهيد
يا فرحة عمرها خمسصون عام ويزيد
بشصعبها Œلت بصصمودها –لت
بشصهيدها اسصتقلت ونالت ما تريد
من بÓد اهلها للوفا عنوان جئت حامل لها سصÓم من لبنان
تغنيت فيها عشصقت ماضصيها

السصرطان
بيدي قطعت
اللحم ودرت له
بزراره وبوذÊ
سصمعت الكÓم وعرفت
من قالو يا قوال القبيح
وشس حدك تربح أانا
سصبع ‘ خيمتي وخلي
الكÓب تنبح.
’سصد
ا أ
عاقب على باب
دارنا سصكران
يÎامى ورافد
سصطيلة ذهب يحوسس
على قطÒة ماء ومريضس
مرضس الفشصوشس واŸوت
لعدانا.
العذراء
تاقة على تاقة ويا
سصارق الناقة و’
’عمار
قصصرت ا أ
’رواح تتÓقى.
ا أ
اŸيزان
“شصي ‘ ا÷نان
وتكركر ‘ فوطتها
وا◊سصن وا◊سص Úعلى
ركبتها.

العقرب
حبطت لقاع ا÷نان
وفرشصت زربية
وحرقسصت حرقوسس
الذهب من حاجبي لوذنيا
واسصتشصفيت ‘ العديان كيما
اسصتشصفاو فيا وحمدو‹ يا جÒان
سصعدي و.‹ ¤

القوسس
بسصم الله بديت وعلى النبي
صصليت وعلى الصصحابة رضصيت
يا غايث الغيث ‚ينا من البÓ
وال‡Îيد.

ا÷دي
قبة سصيدي عبد الرحمان بطالك
‘ الهÓل من الفوق بيضصا و‘
وسصطها بÓر حبيت نزورك يا
سصيدي عبد الرحمان وأانا قلبي طاهر نهيلي
حاجتي ضصحية قبل النهار.

@ قال الزوج لزوجته:الكعك الذي
تصصنعينه يذكر Êبالذي كانت تصصنعه والدتي،
فهتفت الزوجة قائلة :كم أانا سصعيدة ،فقد كانت والدتك
طاهية ‡تازة؟ ،فأاجابها الزوج :نعم إا’ ‘ صصنع الكعك!
الدلو
سصيدي فرج أانا جيت نتفرج –ت قاعة الطر„
@ ان رجل مسصن منحني الظهر يسص ‘ Òالطريق
نباتو ليلة إاذا غاب القمر خدك يضصوينا وإاذا غاب
؟
فقال له شصاب بسصخرية  :ب م القوسس يا عم
اŸاء ريقك يسصقينا سصيدي يا سصيدي أارفد قلوعك وأاجيني.
قال  :إان أاطال الله بعمرك سصيأاتيك
ا◊وت
ب Óثمن.
جعلولتي من ذهب وأاحبالها من فضصة حبطت لقاع ا÷نان
لقيت ا◊بيب يتوضصا رميت له غصصن حبق وأارمى ‹ وردة.
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مواقيت
الصسÓة

^  ١٩أاوت  :١٩5٨اختتمت
ا÷م - -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام- -ة ال- -ع- -اŸي- -ة
للشسبيبة أاشسغالها ‘ نيودلهي (الهند)
بإاعÓن دعمها ’سستقÓل ا÷زائر.
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’ثنين  ١٨ذو الحجة  ١٤٤0هـ الموافق لـ  ١٩أاوت  ٢0١٩م
ا أ

الفجر0٤.٢3................:
الشسروق06 .0٧..............:
الظهر١٢.5٢.................:
العصسر١6.36................:
المغرب١٩.36...............:
العشسـاء٢١.0٧..................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

العدد
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35°
33°
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إاثر انقÓب قارب نزهة بسسكيكدة

وفاة طفلت Úبششاطئ كاف فاطمة ب Íعزوز
’حد ،طفلت Úحتفهما ،
لقيت مسشاء ا أ
وأانقذ  12ششخصشا جراء انقÓب قارب
نزهة بالششاطئ كاف فاطمة ب Íعزوز
ششرق مدينة سشكيكدة ،وحسشب مصشادر
من مكان ا◊ادث ،فإان القارب كان على
م-ت-نه  14شش-خصش-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م أاط-ف-ال ،
وسشائق القارب  ،واسشفر ا◊ادث عن

وفاة فتات Úتبلغان من العمر  4سشنوات
و 12سشنة ،بينما ” إاجÓء اŸصشاب Úمن
ق- - -ب - -ل ا◊م - -اي - -ة اŸدن - -ي - -ة وح - -ول - -وا
نحومسشتششفى سشكيكدة ‘ ،ح Úقامت
اŸصشالح ا’منية اıتصشة بفتح –قيق
‘ ا◊ادث الذي وقع قبالة ششاطئ غÒ
ﬁروسس.

 ...بعد  05ايام من البحث اŸتواصسل

العثور على جثه الغريق بششاطئ العربي بن مهيدي بسشكيكدة

‘ اإط - - - - - -ار ﬁارب- - - - - -ة ا÷رÁة
اŸن-ظ-م-ة ،اأوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
الوطني الششعبي ،يوم  17اأوت 2019
بكل “Ôاسشت وبرج باجي ﬂتار
وع Úق -زام/ن.ع )63 ( ،6.شش-خصش-ا
وضش- -ب -طت ( )04شش - -اح- -ن- -ات و()09
م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة ال-دف-ع ودراجتÚ
( )02ن- -اري- -ت Úو( )1 , 82ك-ي-ل-وغرام
من مادة الديناميت و( )21كبسشولة
ت -ف -ج Òو( )09اأم -ت -ار م -ن ال -ف -ت-ي-ل
الصش -اع -ق و( )27م -ول -دا ك-ه-رب-ائ-ي-ا
و( )16مطرقة ضشغط و( )11جهاز
كششف عن اŸعادن و( )20كيسشا من
خ- -ل- -ي- -ط خ- -ام ال- -ذهب وا◊ج- -ارة
و( )1600ل Îمن الوقود.

...توقيف تاجر ﬂدرات وحجز
 4كلغ من الكيف

من جهة اأخرى ،اأحبط حراسس
و‘ نفسس السشياق ،اأوقفت مفرزة
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-عبي وحراسس السش- -واح- -ل ﬁاول- -ت -ي ه -ج -رة غÒ
ا◊دود ب- - -ك - -ل م - -ن ال - -وادي وع Úششرعية لـ( )29ششخصشا كانوا على
اأمناسس/ن.ع )03 ( ،4.م- - -ه - -رب Úم Ïق- -ارب Úت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ي الصش- -ن- -ع
وضش -ب -ط-وا ( )03م -رك -ب -ات رب -اع-ي-ة بوهران/ن.ع ،2.ف -ي -م-ا ” ت-وق-ي-ف
الدفع و( )11376وحدة من ا’ألعاب ( )17م- -ه- -اج- -را غ Òشش- -رع- -ي م- -ن
النارية و( )3080قرصس مهلوسس ‘ ،ج- -نسش- -ي- -ات ﬂت- -ل- -ف- -ة ب- -ت -ل -مسش -ان
ح Úاأوقف عناصشر الدرك الوطني وتيارت.
بتلمسشان/ن.ع ،2.ت - -اج- -ر ﬂدرات
h.¥
بحوزته ( )4 , 2كيلوغرام من الكيف
اŸعالج.

عقب –ريات دقيقة و‘ ظرف قياسسي

توقيف اŸششتبه به ‘ جرÁة قتل رجل ‘ حي بن عاششور
“ك- -نت ع- -ن- -اصس -ر الشس -رط -ة
القضسائية ’أمن و’ية البليدة
م- -ن ت- -وق- -ي- -ف اŸشس- -ت- -ب -ه ب -ه ‘
ج- -رÁة ق -ت -ل رج -ل ب -ح -ي ب -ن
ع- - -اشس- - -ور ب- - -اأع - -ا‹ اŸدي - -ن - -ة،
حسس- -ب -م -ا ع -ل -م امسس م -ن ه -ذه
الهيئة ا’منية.
اأوضشح ذات اŸصشدر ان عناصشر
الشش -رط -ة ال -قضش -ائ -ي -ة “ك -نت م -ن
ال- -ق- -اء ال- -ق- -بضس ع -ل -ى اŸت -ه -م ‘
ارتكاب جرÁة قتل مواطن ‘ احد
ا’حياء اÛاورة ◊ي بن عاششور
الششعبي وذلك اثر –ريات اأجرتها
الضشبطية القضشائية.
واأششار ا ¤ان حيثيات القضشية
ت -ع -ود ل -ي-وم ا’ث-ن ÚاŸاضش-ي (ث-اÊ
اأيام عيد ا’ضشحى) حيث تعرضس

...وإاحباط هجرة غ Òششرعية
لـ 46مهاجرا غ Òششرعي

اح-د اŸواط-ن’ Úع-ت-داء ب-السشÓ-ح
ا’أب-يضس ب-ال-ق-رب م-ن م-ق-ر سش-ك-ن-اه
ب- - - - - -ا◊ي اŸذك - - - - -ور ‡ا اأدى ا¤
مصشرعه متاأثرا بجروحه.
وب- -ع- -د ا’ن- -ت- -ه- -اء م -ن ›ري -ات
التحقيق و ا‚از ملف قضشائي ‘
حق اŸتهم ” تقدÁه امام وكيل
ا÷م -ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة ال-ب-ل-ي-دة
حيث صشدر ‘ حقه اأمر با’إيداع ،
وفقا لنفسس اŸصشدر.
وك-ان ع-ن-اصش-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ق -د ق -ام -وا صش-ب-اح ا’ث-ن Úال-ف-ارط
ب -ن -ق -ل ج -ث-ة الضش-ح-ي-ة م-ن ح-ي ب-ن
ع- -اشش -ور Ÿصش -ل -ح -ة ح -ف -ظ ا÷ثث
Ãسشتششفى فرانسس فانون بالبليدة،
حسش- - -ب - -م - -ا اأك - -ده ل/واأج اŸدي - -ر
اÙلي بالنيابة لهذه الهيئة الرائد
بن عودة بن عودة.

” ال- -ع- -ث- -ور واسسÎج- -اع ج -ث -ة
ال -غ -ري -ق «ج -ب-ار ع-ب-د م-الك» م-ن
ب Úالصس-خ-ور بشس-اط-ئ ال-ع-ربي بن
مهيدي ،بعد  05ايام من عمليات
البحث التي باشسرتها فرق النجدة
ل- -ل- -ح- -م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة وﬂت- -ل -ف
اŸصس- -ا◊ة اıتصس- -ة ‘ ا’جÓ- -ء،
الضس -ح -ي -ة ي -ن -ح -در م -ن و’ي-ة اأم
ال- -ب- -واق -ي ،ف -ق -د بشس -اط -ئ ك -اسس -ر
ا’أم - -واج ب - -ال - -ق- -رب م- -ن شس- -اط- -ئ
سسÒان  ،وه-ي م-ن-ط-ق-ة صس-خ-رية،
م - - -ع وصس - - -ول ف - - -رق ال- - -غ- - -واصسÚ
ال - -ت- -اب- -عŸ Úدي- -ري- -ات ا◊م- -اي- -ة
اŸدن- - -ي- - -ة ل- - -ل- - -و’ي - -ات اÛاورة،
ب- -ا’إضس- -اف- -ة ا ¤ت- -دخ -ل ك -ل م -ن
ال- -وح- -دة ال- -ب- -ح -ري -ة ل -ل -ح -م -اي -ة
اŸدن-ي-ة Ãي-ن-ائ-ي سس-ط-ورة وال-ق-ل
بسسكيكدة.
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وق -د ان -تشش -لت ف -ي -م -ا سش -ب -ق ف -رق -ة
الغطسس با◊ماية اŸدنية  ،جثة ششاب
تو‘ غرقا ‘ ششاطئ الرميلة رقم 03
الغﬁ Òروسس ،ببلدية اŸرسشى اقصشى
ششرق الو’ية ،وذكرت مصشالح ا◊ماية
اŸدينة ،اأن الضشحية (م.ل) يبلغ من
ال-ع-م-ر  28سش -ن-ة وي-ن-ح-در م-ن ب-ل-دي-ة
” –ويل
الفجوج بو’ية قاŸة ،فيما ّ

كاريكات /ÒعنÎ

جثّته اإ ¤العيادة اŸتعددة اÿدمات
ل -ب -ل -دي -ة اŸرسش-ى ،وف-ت-حت اŸصش-ال-ح
ا’أم- - -ن- - -ي - -ة اıتّصش - -ة –ق - -ي - -ق - -ا ‘
اŸوضشوع ،لÒتفع بذلك عدد الغرقى
منذ بداية موسشم ا’صشطياف اإ5 ¤
حا’ت.
وكان ان تنقل ا’أم Úالعام للو’ية ،
اإ ¤ع ÚاŸكان اأين تتم عملية البحث
ع -ن اŸف -ق-ود ع-ل-ى مسش-ت-وى الشش-ري-ط
السشاحلي العربي بن مهيدي بعاصشمة
الو’ية  ،حيث عاين العملية ا÷ارية
م -ن ط -رف اأع -وان ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة
وك- - -ذا ح- - -راسس السش - -واح - -ل ،وك - -ذلك
اŸسش -ان -دة اŸع -ن -وي-ة وم-وؤازرة ع-ائ-ل-ة
واأقارب الغريق اŸفقود الذين رافقوه
اأث -ن -اء اŸع -اي -ن -ة ،وع -ززت السش-ل-ط-ات
الو’ئية ا’مكانيات اŸسشخرة ‘ هذا
الشش -ان ب -ال -وسش-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة
ال Ó-زم -ة ،ال -ت -اب -ع-ة Ÿصش-ال-ح ا◊م-اي-ة
اŸدن- -ي -ة ،م -ن  15غ-ط-اسش-ا 08 ،من
ا◊راسس اŸوسش - - -م - - -ي 10 ،Úاأعوان،
ق - -ارب ،Úسش - -ي - -ارة اسش- -ع- -اف ،واخ- -رى
لÓتصشال ،كما دعمت عملية البحث
بتدخل وسشائل حرسس السشواحل ،وذلك
‘ اط -ار مسش -اه-م-ة وح-دات ال-ب-ح-ري-ة
ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث،
ح-يث ان-ق-اد ف-ي-م-ا سش-ب-ق  03مواطنÚ
كانوا رفقة الغريق اŸبحوث عنه.

