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ت - -ن - -ظ- -م وزارة اÛاه- -دي- -ن ،
ن - -دوة ت - -اري - -خ - -ي- -ة Ãن- -اسس- -ب- -ة
ال- - -ذك- - -رى اŸزدوج- - -ة ل - -ل - -ي - -وم
ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه-د  20أاوت
– ، 1956-1955ت شس- - - -ع- - - -ار»
اÛاه- -د ›د وشس- -م -وخ» ،وذلك
ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة 09.30
صس- -ب- -اح- -ا ب- -اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
للمجاهد.
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ولية ا÷زائر –يي
الذكرى اŸزدوجة

سشهرة غنائية بالكازيف

زرواطي ‘ زيارة
عمل إا ¤وهران

–ي -ي و’ي -ة ا÷زائ -ر ال -ي -وم
ال - -ذك- -رى اŸزدوج- -ة لـ 20اوت
.يشس-رف ع-ل-ى ا’ح-ت-فالية التي
ت-تضس-م-ن ب-رن-ا›ا ث-ري-ا  ،ال-وا‹
عبد اÿالق الصسيودة .

تقوم وزيرة البيئة والطاقات
اŸت - -ج- -ددة ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء
زرواط -ي ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع-م-ل
وتفقد ا ¤وهران ،حيث تعاين
م -نشس -ات ال -ق -ط -اع وال -ت -حسس-يسس
ب - - -ج - - -دوى ح- - -م- - -اي- - -ة اÙي- - -ط
والثقافة البيئية.

جبهة اŸسشتقبل تنظم ندوة
تاريخية حول  20اوت

عرقاب يعاين منششات
الطاقة بعنابة
ي -ق -وم وزي -ر ال -ط -اق -ة ﬁم -د
ع-رق-اب ال-ي-وم ب-زي-ارة عمل إا¤
و’ي- -ة ع- -ن- -اب- -ة ،ح -يث ي -ع -اي -ن
’سس-اسس
مشس -اري -ع ويضس -ع ح -ج -ر ا أ
Ùط- -ة ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة وم -نشس -ات
ط- -اق- -وي- -ة أاخ- -رى.ك- -م -ا ي -ت -اب -ع
ال-وزي-ر م-دى ت-ط-ب-ي-ق الÈن-ام-ج
الوطني حول التزود بالكهرباء
’ي
و–سس Úاÿدم - - - - -ة Œاوزا أ
انقطاع ‘ موسسم الصسيف.

بن مسشعود ‘ زيارة
عمل إا ¤الششلف
ي - -ت - -ف - -ق- -د وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة
والصس -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ع-ب-د
ال-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود ال-ي-وم خÓ-ل
زي -ارة ع -م-ل إا ¤و’ي-ة الشس-ل-ف
جملة من اŸشساريع القطاعية.

تواتي ينششط ندوة
صشحفية

ت--ط--ب-ي-ق-ا لÈن-ام-ج «ع-يشس الصس-ي-ف  ،»2019ي--ح--تضس--ن مسس--رح ال--ه--واء ال-ط-ل-ق بسس-ي-دي ف-رج
’فÓ---م
’ح----دث ا أ
«ال---ك---ازي---ف» ،ك---ل اح---د وثÓ--ث--اء إا ¤غ--اي--ة  26أاوت ا÷اري ،ع----روضس----ا أ
Óطفال كل أاربعاء.
السسينمائية.كما تÈمج عروضس ل أ
سستكون سسهرة اÿميسس  22أاوت ا÷اري سسهرة غنائية مع الطرب Úحسسني الصسغ ،Òالشسابة
جميلة ونسسيم.
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–ت إاشس -راف أاسس -ات-ذة ،ط-ل-ب-ة
وباحث– Úيي جبهة اŸسستقبل
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...وبلعيد ينششط ندوة صشحفية
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معارضض وندوات ‘ الذكرى

.

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

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

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

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

الثÓثاء  20أاوت  2019م
الموافق لـ  19ذي الحجة  1440هـ
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بن صسالح Ãناسسبة إاحياء اليوم الوطني للمجاهد:

ذكرى وعÈة

القوى السصياسصية مدعوة للدفع با◊وار إا– ¤قيق غاياته
^ توافق وطني ‡كنŸ ،مارسصة السصيادة الشصعبية ع Èا’قÎاع
^ ذكرى  20اوت ..طريق ا’جيال لبناء الدولة القوية العصصرية

وج- -ه رئ- -يسض ال -دول -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن
صسالح ،امسض ا’ثن ،Úرسسالة Ãناسسبة إاحياء
ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د وت-خ-ل-يد للذكرى
اŸزدوجة ( 20أاوت  1955و  20أاوت .)1956
فيما يلي نصسها الكامل :
«بسسم الله الرحمن الرحيم
والصسÓة والسسÓم على أاشسرف اŸرسسلÚ
’فاضسل،
أايها اŸواطنون ا أ
أايتها اŸواطنات الفضسليات،
يزخر التاريخ اÛيد ألرضصنا الطيبة بأاحداث
ومعا ⁄ومÓحم على مر األزمان وا ِ
◊قب ،نقف
عندها لنسصتمّد منها القوة والعزÁة ،ونتزود من
رصص -ي -ده-ا ب-اإلرادة’ ونسص-ت-ل-ه-م م-ن-ه-ا واجب ال-وف-اء
للشصهداء وللوطن.
وك -ك -ل سص -ن -ة ،ف -ب Ó-دن-ا –ت-ف-ى ب-ي-وم اÛاه-د
تخليدا Ùطة مفصصلية ‘ تاريخ ثورة التحرير
اŸب -ارك -ة ،وه -ي ال -ذك -رى اŸزدوج -ة ل -ل-ه-ج-وم-ات
البطولية اŸظفرة التي وقعها جيشس التحرير ‘
الشصمال القسصنطيني ضصد الحتÓل الفرنسصي يوم
 20أاوت  1955بقيادة الشصهيد البطل الرمز زيغود
يوسصف ورفاقه ،مؤوزرا بعمقه الشصعبي ‘ تÓحم
تام ..وانعقاد مؤو“ر الصصومام ‘ نفسس اليوم من
السصنة اŸوالية (.)1956
لقد أاكد ا◊دث األول تصصميم الشصعب ا÷زائري
ع- -ل -ى ال -ك -ف -اح اŸق -دسسﬁ ،دًث -ا ال -ق -ط -ي -ع -ة م -ع
السص -ت -ع-م-ار ال-ب-غ-يضس ..وم-رسص-خ-ا لشص-ع-ل-ة ورسص-ال-ة
ن-وف-م ..1954 Èوك -انت ا◊اج-ة ف-ي-م-ا ب-ع-د م-ل-ح-ة
لذلك اŸؤو“ر التاريخي ،مؤو“ر الصصومام ،الذي
وضصع األسصسس التنظيمية والهيكلية لثورتنا اÛيدة،
وهو حدث تاريخي ومنعرج حاسصم أاملته ضصرورة
تقييم اŸرحلة األو ¤من الثورة اŸسصلحة و–ديد
األطر التنظيمية وترجمتها ‘ قرارات سصياسصية
وعسصكرية مسصت ﬂتلف جوانب الثورة ا÷زائرية
سصياسصيا وعسصكريا واجتماعيا
وف -ك-ري-ا ،وع-زز ال-ث-ورة ب-ق-ي-اد م-رك-زي-ة م-وح-دة
ل-ت-ن-ظ-ي-م وتسص-ي Òال-ك-ف-اح اŸسص-ل-ح وتوحيد التنظيم
ال- -عسص- -ك- -ري وت -ك -ريسس اŸن -ط -ل -ق -ات السص -ي -اسص -ي -ة
واإلي-دي-ول-وج-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ل-ك-ف-اح اŸسص-لح وأاسصسس
ت -ن -ظ -ي -م ال-دول-ة ..وأافضص-ى ذلك ب-ع-ون ال-ل-ه ت-ع-ا،¤
وب-فضص-ل تضص-ح-ي-ات الشص-ه-داء األب-رار واÛاه-دين
األخيار إا ¤التمك Úللكفاح اŸسصلح وŒذيره ،و‘
الوقت نفسصه ،أاحدث الرجة اŸأامولة التي وسصعت
أاصصداء الثورة ‘ اÿارج ...وأاكسصبتها تعاطًفا دوليًا
متزايدا ،رسصميا وشصعبيا.

ا’نتخابات الرئاسصية حل
مسصتعجل Ÿواجهة التحديات
’فاضسل،
أايها اŸواطنون ا أ
أايتها اŸواطنات الفضسليات،
قناعة مني بأان ا÷زائر القوية اŸنيعة التي
ضص -ح -ى م -ن أاج -ل -ه -ا الشص -ه -داء ،وي -نشص-ده-ا ب-ن-ات-ه-ا
وأابناؤوها –تاج ‘ هذه اŸرحلة اÿاصصة ،وأاكÌ
من أاي وقت مضصى ،إا ¤ترتيب األولويات تفاديا
Ÿآالت غ Òمأامونة وغ Òموثوق ‘ نهاياتها ،وإان
ع -رفت ب -داي -ات -ه -ا ..و‘ ه -ذا السص -ي -اق أاُذك-ر أان-ن-ي
دعوت ،وما زلت ،إا ¤حوارٍ وطني جاد وواسصع ل
إاقصص- -اء ف -ي -ه ،ي -ك -ون Ãث -اب -ة اŸسص -لك اŸؤودي إا¤
ضص -م -ان ح -ق الشص -عب ا÷زائ-ري ‘ اخ-ت-ي-ار رئ-يسس
ا÷م -ه -وري -ة ‘ أاق -رب اآلج -ال ،وي -ت-أات-ى ذلك ب-ع-د
حصص -ول الط -م -ئ-ن-ان ع-ل-ى آال-ي-ات –ق-ي-ق ال-ن-زاه-ة

والشصفافية لÓنتخابات الرئاسصية».
وه -ك -ذا ،وŸا ك -ان ا÷م -ي-ع ي-ت-ف-ق ع-ل-ى مسص-لك
ا◊وار ب -اع-ت-ب-اره وح-ده ال-ك-ف-ي-ل ب-ت-ج-اوز األوضص-اع
ا◊الية..ويتقاسصم القناعة بضصرورة هذا اŸسصعى
الذي يلقى ترحيبا وارتياحا واضصحا لدى الرأاي
العام ويتزايد النخراط فيه ودعمه من الفاعلÚ
‘ السصاحة الوطنية.ما فتئ يعزز ثقتنا ‘ الوصصول
إا ¤األهداف اŸتوخاة منذ أان
باشصرت هيئة سصيدة كاملة السصتقÓلية برصصانة
و‚اعة وبانفتاح مسصعاها النبيل ‘ تسصهيل ا◊وار
الذي ل بديل عنه لتحقيق أاوسصع وأاشصمل توافق
وط -ن -ي ‡ك -ن ،ي -ت -ي-ح ل-لشص-عب ا÷زائ-ري ‡ارسص-ة
سصيادته ع Èانتخابات رئاسصية ذات مصصداقية ول
جدال فيها لكونها ‘ ،نظر غالبية مكونات الشصعب
والقوى السصياسصية ،ليسصت فقط ضصرورة حتمية بل
وأايضص -ا ح Ó-مسص-ت-ع-ج Ó-يسص-م-ح ل-ب-ل-دن-ا أان ي-ن-ط-ل-ق
Ãؤوسصسصات دسصتورية كاملة الشصرعية
Ÿواج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات الق-تصص-ادية والجتماعية
اŸلحة ويوطد ثقة مواطنينا ‘ مسصتقبل أافضصل».
Óرادات
ول يسصعني هنا إال أان أاجدد الدعوة ل إ
اıلصصة من القوى السصياسصية و فعاليات اÛتمع
اŸد Êوالشصخصصيات الوطنية للمسصاهمة ‘ توفÒ
الظروف و الدفع Ãسصار ا◊وار إا– ¤قيق غاياته
‘ اآلجال القريبة.

ا÷يشش حصصن ا÷زائر والعÚ
السصاهرة على الÎاب الوطني

’فاضسل،
أايها اŸواطنون ا أ
أايتها اŸواطنات الفضسليات،
إاننا ‘ هذه اŸناسصبة التاريخية اÛيدة ،ونحن
نسص -ت -حضص -ر م -آاث -ر وتضص -ح-ي-ات الشص-ه-داء وأاخ-وات-ن-ا
وإاخ-وان-ن-ا اÛاه-دي-ن ،ون-ن-ح-ن-ي ب-خشص-وع وإاجÓ-ل
ع-ل-ى أارواح-ه-م ال-زك-ي-ة ال-ط-اه-رة وم-ن ◊ق-ه-م م-ن
إاخوانهم ‘ ا÷هاد ،نسصأال الله عز وجل أان Áتع
األح -ي -اء م -ن -ه -م Ãوف -ور الصص -ح -ة و“ام ال-ع-اف-ي-ة،

متوجه Úلهم بالتحية والتقدير ومؤوكدين لهم أان
مكانتهم ومكانة الشصهداء –فظها باعتزاز ذاكرة
األم -ة وسص -ت -ب -ق-ى ذك-راه-م ح-ي-ة ‘ وج-دان الشص-عب
ا÷زائري.
و‘ هذا اŸقام ،ل يفوتني أان أاتوجه بالتحية
والتقدير إا ¤ا÷يشس الوطني الشصعبي ،سصليل جيشس
ال -ت -ح Òال -وط -ن -ي ،حصص -ن ا÷زائ -ر اŸن -ي-ع وال-عÚ
السص -اه -رة ع -ل -ى ح -م -اي-ة الÎاب ال-وط-ن-ي والشص-عب
ا÷زائري ومؤوسصسصاته ،خاصصا بالذكر قيادة ا÷يشس
ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ن-ظ Òصص-ف-اء ال-ت-زام-ه-ا ووق-وفها
ب -ج -انب شص -ع -ب -ن -ا ‘ ه-ذه اŸرح-ل-ة اŸصصÒي-ة م-ن
تاريخه ،وحرصصها الصصادق للحفاظ على الطابع
الدسصتوري للدولة واسصتمراريتها.
وكذلك أازفها –ية إاجÓل وإاكبار إا ¤كل أاسصÓك
األم -ن Ÿا ي -ب -ذل-ون-ه م-ن ج-ه-د وتضص-ح-ي-ات جسص-ام،
سص-ائ-ري-ن ب-وف-اء ع-ل-ى ن-ه-ج السص-اب-ق Úم-ن الشص-ه-داء
واÛاه- -دي- -ن لضص- -م- -ان أام -ن وإاسص -ت -ق -رار وط -ن -ن -ا
اŸفدى.
وإاننا ‘ هذه الذكرى التاريخية وإاذ نسصتشصعر
ثقل أامانة ثورة نوفم Èالعظيمة ورسصالته اÿالدة
ÓمةŸ ،دعوون
بإاخÓصس العمل للوطن والوفاء ل أ
جميعا لتتكاتف جهودنا ،وتتكامل مسصاعينا لتصصب
‘ اŒاه ذلك الطريق اŸقدسس الذي كان  20أاوت
 1955و  20أاوت ﬁ 1956طت Úبارزت Úفيه  ..إانه
ذلك ال -ط -ري -ق ال -ذي ع -ل -ى األج-ي-ال أان تسص-ت-ك-م-ل-ه
مسصÎشصدة بشصعلته لبناء الدولة ا÷زائرية القوية
والعصصرية ..وأانا على قناعة تامة بأان التطورات
اإلي -ج -اب -ي -ة واŸشص -ج -ع -ة ال -ت -ي تشص-ه-ده-ا السص-اح-ة
الوطنية لدليل على قدرة شصعبنا العظيم الذي صصنع
اŸع -ج -زات أان يسص -ت-ل-ه-م م-ن ع-ب-ق-ري-ت-ه ا÷م-اع-ي-ة
ال -ن -فسس الضص -روري ل -ت-ج-اوز ال-وضص-ع ال-راه-ن وب-ن-اء
Óج-ي-ال
مسص -ت -ق -ب -ل أافضص -ل وواع -د Ÿواط -ن -ي -ن -ا ول  -أ
القادمة.
’برار..
اÛد واÿلود لشسهدائنا ا أ
–يا ا÷زائر..
والسسÓم عليكم ورحمة الله تعا ¤وبركاته.

...ويسستعرضض مع بدوي ا’وضساع السسياسسية للبÓد

ا’طÓع على التداب ÒاŸتخذة من ا◊كومة للدخول ا’جتماعي القادم
متابعة اجراءات اÿاصصة بالشصركات اŸعنية بالتداب Òالتحفظية
اسس-ت-ق-ب-ل رئ-يسض ال-دول-ة ،ع-ب-د ال-قادر بن
’ول ،ن- -ور ال- -دي -ن
صس- -ال- -ح ،امسض ،ال- -وزي- -ر ا أ
ب- -دوي ،وذلك ‘ اط- -ار م- -ت- -اب- -ع- -ت- -ه ل -نشس -اط
’وضس-اع
ا◊ك -وم -ة ،ح -يث اسس -ت -ع-رضض م-ع-ه ا أ
السس -ي -اسس -ي -ة وا’ق -تصس -ادي -ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة
ل - -ل- -بÓ- -د ،حسسب م- -ا أاورده ب- -ي- -ان ل- -رئ- -اسس- -ة
ا÷مهورية.
ج -اء ‘ ال -ب -ي -ان أان ال -وزي -ر األول ق -دم ل -رئ-يسس
ال -دول -ة خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق-اء «ع-رضص-ا شص-ام Ó-ح-ول
ال -ت -داب ÒاŸت -خ -ذة م -ن ط -رف ا◊ك-وم-ة ‘ اط-ار
–ضصÒات ال - -دخ - -ول الج - -ت - -م- -اع- -ي واŸدرسص- -ي
وا÷امعي» ،مسصتعرضصا «اŸوارد والمكانات التي
” حشص -ده -ا م -ن ط -رف ال -دول-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف
لنطÓقة ناجحة ıتلف أاطوار التعليم».
كما قدم الوزير األول «عرضصا حول األرصصدة
اŸالية للخزينة العامة خÓل السصداسصي الول من
ه- -ذه السص- -ن- -ة وك- -ذا ال- -ت- -حضصÒات ا÷اري -ة إل“ام
مشص -روع ق -ان -ون اŸال-ي-ة لسص-ن-ة  2020واŸقÎحات
اŸدرجة فيه».
‘ السصياق ذاته ،أابلغ نور الدين بدوي رئيسس
ال -دول -ة ب»اإلج -راءات ال -ت -ي ات -خ -ذت -ه-ا ا◊ك-وم-ة

ب -خصص -وصس الشص -رك-ات اÿاصص-ة اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ت-دابÒ
التحفظية ،والتي تنتمي إا ¤أاشصخاصس ﬁل متابعة
قضصائية ،لسصيما من خÓل تعي Úمتصصرف Úعلى
مسصتوى هذه الشصركات».
وبعد السصتماع ا ¤هذا العرضس الشصامل ،أاسصدى
رئيسس الدولة «تعليمات للحكومة بأان تو‹ عناية
خاصصة إل‚اح انطÓق العام الدراسصي ،باÿصصوصس
‘ اŸناطق الريفية أاو اŸعزولة ‘ الهضصاب العليا
وجنوب البÓد ،من خÓل التكفل بضصمان اŸقاعد
البيداغوجية لكل األطفال ‘ سصن التمدرسس وكذا
وسصائل نقل التÓميذ وتهيئة اŸطاعم اŸدرسصية،
وذلك لتوف Òنفسس فرصس النجاح ÷ميع أاطفال
الوطن».

مواصصلة جهود تقليصش عجز
اŸيزانية و–قيق التوازنات اŸالية
كما حث ا◊كومة أايضصا على «مواصصلة ا÷هود
لتقليصس عجز اÿزينة و–قيق التوازنات اŸالية

قدر اŸسصتطاع واتخاذ الجراءات الÓزمة للحد
من تراجع احتياط ا÷زائر من العملة الصصعبة»،
مذكرا بأان «الدولة ‘ اطار سصياسصتها الجتماعية،
سصتواصصل بذل ا÷هود الÓزمة للحفاظ على القدرة
الشص -رائ -ي -ة ل -ل -م -واط -ن ،Úخ -اصص-ة م-ن ذوي ال-دخ-ل
الضصعيف».
و‘ الشصق الجتماعي ،أاعرب رئيسس الدولة عن
Óعانات اŸالية التي تسصخرها الدولة
«ارتياحه ل إ
لتمك ÚاŸواطن ‘ Úمناطق ا÷نوب والهضصاب
العليا من السصتفادة من السصكن» وشصجع ا◊كومة
ع -ل -ى «ات -خ -اذ ج -م -ي -ع ال -ت-داب ÒالÓ-زم-ة ل-ت-حسصÚ
الظروف اŸعيشصية للمواطنÃ Úا ‘ ذلك تطوير
نوعية اÿدمات اŸقدمة لهم من طرف اŸصصالح
العمومية».
و‘ الخ ،Òوبشص -أان وضص -ع -ي -ة ع -م-ال الشص-رك-ات
اÿاصص-ة اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ت-داب Òال-ت-ح-ف-ظ-ي-ة ب-ن-اء على
قرارات العدالة ،أاكد عبد القادر بن صصالح على
«الهمية التي يوليها لسصتمرار أانشصطة الشصركات
اŸع-ن-ي-ة واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى وسص-ائ-ل ان-ت-اج-ه-ا وعلى
مناصصب الشصغل فيها».
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^ فنيدسس بن بلة
شصكلت الذكرى اŸزدوجة  20أاوت ﬁ ،طة مفصصلية لرئيسس الدولة عبد القادر بن صصالح
ليسس فقط ‘ التذك Òبأاهميتها وجدواها ‘ مواصصلة مسصار بناء اŸشصروع الوطني  ،تصصحيح
الختÓل وتقوÁه ،بل من خÓل السصتلهام منها الع ‘ ÈعÓج تعقيدات الراهن وإايجاد
أاجوبة على أاسصئلة كثÒة مطروحة وتعقيدات أازمة نظام حكم يسصتدعي العÓج ا÷ذري دون
تأاجيلها إا ¤إاشصعار لحق.
ذكر بن صصالح بهذا اŸعطى الثابت  ،موجها كÓمه إا ¤األجيال بان تتخذ من مسصار التحرر
وما أا‚ز أايام الثورة اŸسصلحة من شصباب رفعوا اŸشصعل وهم ‘ عمر الربيع من اجل
الوطن،ملب Úنداء الواجب غ Òعابئ ÚباŸتاعب ،مدرك Úأان ا÷زائر اغلي من كل شصيء وان
ا◊رية ل تقدر بثمن .وهم ل يقبلون بغ Òرفع السصÓح ‘ وجه من تنكر لوجود وطنهم وادعي
ع ÈحمÓت تضصليل ودعاية ل –صصى ،غياب امة جزائرية من قاموسس اإلنسصانية ومكونات
ا◊ضصارة البشصرية برمتها.
من هذه الزاوية نظر بن صصالح ومنها اعطى قراءته التحليلية رابطا اŸاضصي با◊اضصر
مسصتشصرفا اآلتي ،مÈزا ما تضصمنته ذكرى  20اوت من رسصائل غ Òمشصفرة و دللت نضصال
أاسصÓف اقسصموا بأانهم لن يتخلوا عن لغة السصÓح ،التي يفهمها اŸسصتعمر فقط ويدرك
معناها ،دعيا جيل الشصباب اŸنتفضس منذ  22فيفري اŸاضصي اŸطالب بالتغي Òوالقطيعة مع
‡ارسصات اŸاضصي ،أان يتخذ من ا◊دث التاريخي ا◊اسصم درسصا  ،فهي –مل له الجوبة
الكافية الشصافية ‘ الذهاب إا ¤األبعد ‘ عÓج التعقيدات الراهنة بالتي هي اسصلم بعيدا عن
التطرف والغلو واإلقصصاء ..بعيدا عن التصصعيد والكراهية.
فمثلما مهد األسصÓف الطريق وانتهجوا أاسصلوب الثورة منهجا وخيارا من اجل عزة
ا÷زائر  ،يتواجب على شصباب اليوم اخذ وصصية الشصهيد و رسصالته أامانة ‘ األعناق وا◊رصس
على تطبيق العبارة الشصهÒة اŸرسصخة ‘ الذاكرة ل Áحوها الزمن ول تنسصى Ãرور األيام
»:إاذا اسصتشصهدنا حافظوا على ذاكرتنا».
أاول وفاء ‘ هذا التحول واŸسصار ،العتصصام بحبل التÓحم والتالف والتوحد دون السصقوط
‘ حمÓت Œار األزمات وخططهم ومن يتسصابق ‘ السصر والعلن لتنفيذ أاجندات بالوكالة.
أاول وفاء ،العمل ما ‘ اŸقدرة من اجل ضصبط األولويات و–ديد اÿيارات اŸسصاعدة على
أارضصية انطÓق حوار وطني توافقي يÎك حسصابات الربح واÿسصارة جانبا وتعلى فيه مصصلحة
الوطن.
أاول الوفاء ،اتخاذ من شصبكات التواصصل الجتماعي فضصاءا للÎويج Ÿا هو أافيد والتمادي ‘
إاحباط كل حملة مناوئة وافكار مغلوطة «فانك نيوز» ،يحرصس من يقف وراءها ا ¤ابقاء
البÓد أاسصÒة أازمة سصياسصية وانسصداد ل تقوى على ادارة شصؤوونها وان ل تكون لها كلمتها
وموقعها ‘ عصصبة األ·.لذلك تراهم يضصربون على وتر ا◊لول األخرى غ Òالدسصتورية
ﬁاول Úإادخال البلد إا ¤نفاق مظلم ل ﬂرج له.
اول الوفاء واخره ،اŸشصاركة ‘ ا◊وار الوطني والتباري والفكار واليديولوجيات ‘
فضصاء يسصمح بتنوع السصاليب والطروحات من اجل غاية واحدة اŸرور ا ¤انتخابات رئاسصية
ي -ك -ون الصص -ن -دوق ال -ف-يصص-ل ‘ اخ-ت-ي-ار م-ن ي-ق-ود ا÷م-ه-وري-ة وع-ل-ي-ه ت-ق-ع اŸسص-ؤوول-ي-ة و“ن-ح
الصص Ó-ح -ي -ات ل -ف -ت -ح ورشص-ات ال-ب-ن-اء والصصÓ-ح ا÷دري Ÿن-ظ-وم-ة ح-ك-م ووظ-ائ-ف سص-ل-ط-ات
ومؤوسصسصات دولة ‘ ابعد مداها واوسصعه.

خضسعت للتوطينات البنكية قبل  27جانفي 2017

تسصريح قطع الغيار اÙجوزة على مسصتوى اŸسصتودعات ا÷مركية
ق-امت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-جمارك بتسسريح قطع
ال - -غ - -ي - -ار ال - -ت - -ي ك - -انت ﬁج - -وزة ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى
اŸسستودعات ا÷مركية و التي خضسعت للتوطينات
ال-ب-ن-ك-ي-ة ق-ب-ل ت-اريخ  27ي-ن-اير  2017و ه -ذا ب -ع-د
ال -ت-ع-ل-ي-م-ة ال-ت-ي اصس-دره-ا ال-وزي-ر ا’ول ن-ورال-دي-ن
بدوي ،حسسب ما علم لدى ذات اŸديرية.
اكد مصصدر من اŸديرية لوأاج ان «وزارة التجارة
ابلغت اŸديرية العامة للجمارك بخصصوصس التعليمة التي
اصصدرها الوزير األول و التي Œيز القيام بالتخليصس
ا÷م- -رك- -ي ل -ق -ط -ع ال -غ -ي -ار اŸت -واج -دة ع -ل -ى مسص -ت -وى

اŸسصتودعات ا÷مركية اŸتواجدة ع ÈالÎاب الوطني».
واشصار ذات اŸصصدر ا ¤ان هذه القطع كانت قد
خضصعت للتوطينات البنكية مع التحويل الفعلي للعملة
الصصعبة الذي ” القيام به قبل تاريخ  27يناير .2017
وتسصتثني تعليمة الوزير الول من عملية التسصريح كل
م -ن اŸرك -ب -ات رب -اع -ي -ة ال -دف -ع و اŸرك -ب -ات ال -ن -ف-ع-ي-ة
واŸركبات السصياحية.
وقال ذات اŸصصدر ان «عملية التسصريح تتعلق كذلك
ب -اŸرك -ب-ات اŸوج-ه-ة ◊ظÒة اŸرك-ب-ات ل-لشص-رك-ات ول
تخصس القطع و المÓك اŸسصتعملة كأادوات النتاج».

اعطى من باتنة تعليمات Ÿرافقة الشسباب اŸقاول ،هدام:

ضصرورة –فيز حاملي اŸشصاريع اÙلي Úوتوسصيع مؤوسصسصات الصصيد’نية
دع- -ا ،حسس- -ان ت- -ي- -ج- -ا Êه- -دام وزي- -ر ال- -ع -م -ل
’جتماعي ،كافة هيئات و
والتشسغيل والضسمان ا إ
أاجهزة التشسغيل التابعة للقطاع إا ¤بذل اŸزيد
م -ن ا÷ه -ود ل -ت-ط-وي-ر اŸب-ادرات اÙل-ي-ة اÿاصس-ة
’خصض
ب -ف -ئ -ة الشس -ب -اب ،ب -ه -دف تشس -ج -ي-ع-ه-م و ب-ا أ
ح-ام-ل-ي الشس-ه-ادات و ذوي ال-ك-ف-اءات اŸه-ن-ي-ة على
الولوج إا ¤عا ⁄اŸقاو’تية من خÓل ا’سستفادة
م- -ن ﬂت -ل -ف ا’م -ت -ي -ازات و ال -تسس -ه -ي Ó-ت ال -ت -ي
“نحها الدولة ‘ هذا اÿصسوصض.

باتنة :حمزة Ÿوششي
الوزير ،خÓل زيارة عمل وتفقد قادته ،أامسس ،إا¤
ع -اصص -م -ة األوراسس ب -ات -ن -ة ،ع -اي -ن خ Ó-ل-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
اŸؤوسصسصات اŸصصغرة اŸنشصأاة ‘ إاطار الوكالة الوطنية
لدعم تشصغيل الشصبابﬂ ،تصصة ‘ صصناعة اŸواد شصبه
الصصيدلنية ،أان مثل هذه اŸشصاريع النموذجية ،سصيتم
تعميمها على اŸسصتوى الوطني  ،داعيا إا ¤بتخصصيصس
أاوعية عقارية لفائدة اŸؤوسصسصات اŸصصغرة.
ك -م -ا ج -دد ه -دام دع-وت-ه Ÿسص-ؤوؤو‹ ﬂت-ل-ف ه-ي-ئ-ات
ووكالت التشصغيل إا– ¤فيز البطال Úحاملي اŸشصاريع
على إانشصاء مؤوسصسصات مصصغرة ‘ إاطار األجهزة العمومية
ل -ل-دع-م ،وذلك ب-غ-رسس ال-ث-ق-اف-ة اŸق-اولت-ي-ة ‘ ال-وسص-ط
ا÷ام -ع -ي وه -ي -ئ -ات ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ع Èت -وف Òك -ل

اŸعلومات مع إارشصادهم ومرافقتهم ‘ جميع مراحل
إانشصاء وتسصي Òمؤوسصسصاتهم اŸصصغرة ‘ حدود إامكانيات
الولية ومتطلبات عا ⁄الشصغل.
و‘ هذا الصصدد كشصف هدام أان وزارة العمل بصصدد
إاعداد ﬂطط عمل طموح ◊ث الشصباب على إانشصاء
مؤوسصسصات صصغÒة أاو مقاولتية تهتم بالبيئة و إاطارها
العام» بالسصتعانة Ãختلف أاجهزة ووكالت دعم تشصغيل
الشصباب.
وخÓ-ل زي-ارت-ه Ÿق-ر صص-ن-دوق الضص-م-ان الج-ت-م-اع-ي
للعمال األجراء  ،أاكد السصيد الوزير على ضصرورة تعزيز
ع -م-ل-ي-ة –صص-ي-ل الشصÎاك-ات ب-ك-اف-ة ال-ط-رق ال-ق-ان-ون-ي-ة
اıول -ة ،وم -راف -ق -ة ذلك ب -ح -م Ó-ت ت -وع-ي-ة و–سص-يسس
اŸواطن Úحول سصلبية اإلغفال عن دفع الشصÎاكات
وان -ع -ك -اسص -ات -ه ع -ل -ى دÁوم -ة اÿدم-ات واألداء اŸق-دم
للمؤومن Úاجتماعيا.
خÓل جلسصة عمل Ãقر الولية ،أاكد هدام على بذل
اŸزيد من ا÷هود لÎقية و–سص Úاÿدمة العمومية
›ددا ت -وج -ي-ه ت-ع-ل-ي-م-ات صص-ارم-ة ل-لسص-ه-ر ع-ل-ى –سصÚ
ظ -روف السص -ت -ق -ب -ال وك -ذا ال -ت -ك -ف-ل ا÷ي-د ب-انشص-غ-الت
اŸواط -ن Úخ -اصص-ة ال-ف-ئ-ات ال-هشص-ة ك-ذوي الح-ت-ي-اج-ات
اÿاصصة و ﬁدودي الدخل و اŸتقاعدين ،داعيا إا¤
ب -عث نشص -اط ال -ل -ج -ن -ة ال -ولئ -ي -ة لÎق -ي -ة الشص -غ-ل بصص-ف-ة
متواصصلة ،لكونها األداة اŸثلى واألسصاسس لÎقية الشصغل
ﬁليا.

عقب ا’خت’Óت ‘ خدمات الصسوت وا’نÎنيت

سصلطة ضصبط الÈيد وا’تصصا’ت ا’لكÎونية تطلب تفسصÒات من «اوريدو»
ط - -ل - -بت سص - -ل - -ط - -ة ضص - -ب- -ط الÈي- -د والتصص- -الت
اللكÎونية من متعامل الهاتف النقال أاوريدو تقدË
ج -م -ي -ع ال -ت -فسصÒات وال -ع -ن-اصص-ر ال-ت-ق-ن-ي-ة اŸرت-ب-ط-ة
بالختÓلت التي مسصت شصبكات نظام «جي.آاسس.آام»
وا÷ي -ل ال -ث -الث وا÷ي-ل ال-راب-ع ل-ه-ذا ل-ل-م-ت-ع-ام-ل اول
الحد ،ما ادى إا ¤انقطاع خدمات الصصوت واإلنÎنت
وتسصّبب ‘ إازعاج كبŸ Òسصتخدمي هذه اÿدمات.
وأاوضصحت سصلطة الضصبط ‘ بيان لها امسس أانها طلبت

من اŸتعامل أاوريدو تقد« Ëجميع التفسصÒات والعناصصر
التقنية اŸرتبطة بهذا ا◊ادث» ،كما ذّكرته ب»التزاماته
اŸنصصوصس عليها ‘ دفاتر شصروطه ،ل سصيما فيما يتعلق
باسصتمرارية اÿدمة وجودتها وتوفرها».
ك -م -ا ط -ال -بت م -ن ه -ذا اŸت-ع-ام-ل «ات-خ-اذ ج-م-ي-ع
ال -ت -داب Òال-ت-ق-ن-ي-ة أاو غÒه-ا لضص-م-ان األداء اŸن-ت-ظ-م
وال -دائ -م Ÿنشص -آات شص -ب -ك -ت -ه وا◊ف -اظ ع -ل -ى ح -ق -وق
مشصÎكيه».
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أÛاهد ﬁمد كشسود حول ألذكرى أŸزدوجة لـ  20أوت

حدثان حاسشمان ‘ مسشار التحرر الوطني
^ على ششباب اليوم وضشع مصشلحة ا÷زائر فوق كل اعتبار
^ الصشندوق الفيصشل لتنافسس األفكار واليديولوجيات ول ›ال للمغامرة

ذكرى ألتفاف ألشسعب حول قيادة ألثورة عÈة رأسسخة

ا÷يشس الوطني ‘ ظل األزمة السشياسشية
أاكد اأنه سشليل جيشس التحرير
جÓل بوطي

 20أوت  20 -1955أوت “ ،2019ر  64سسنة على هجومات ألشسمال ألقسسنطيني بقيادة ألشسهيد زيغود يوسسف ألتي
كانت ﬁطة مفصسلية ‘ تاريخ أ÷زأئر عامة وحرب ألتحرير خاصسة ..نعيشش هذه ألذكرى أŸزدوجة أليوم ‘
لحدأث ألتغي Òعلى كل أŸسستويات وضسمان مسستقبل
ظروف أسستشسنائية ميزها أ◊رأك ألشسعبي ألسسلمي ألهادف إ
لجيال،وألسسؤوأل أŸطروح ما مكانة ألتاريخ ‘ هذه ألفÎة؟ وكيف كانت نظرة ألرئيسش ألرأحل هوأري
أفضسل ل أ
بومدين للذأكرة ألتاريخية؟ أنها أسسئلة ،أجاب عنها من من« Èضسيف ألشسعب» ،أÛاهد وألوزير ألسسابق للعلقات
لم Úألعام لوزأرة أÛاهدين سسابقا وعضسو أŸنظمة ألوطنية للمجاهدينﬁ ،مد كشسود.
مع ألŸÈان وأ أ

–ل ال- -ذك- -رى اŸزدوج- -ة ل- -ل -ي -وم
الوطني للمجاهد ،اليوم ،وا÷زائر
“ر Ãرحلة سسياسسية عصسيبة Áكن
وصسفها بالأزمة اŸعقدة ،اإل اأن اأداء
دور اŸوؤسسسس -ة ال -عسس -ك -ري -ة ‘ ه -ذه
الفÎة يوؤكد اÛاهد ﬁمد كشسود
وزير سسابق ،جدير بالتنويه والإشسادة

ه- -و أاول م- -ن شس- -ج- -ع اÛاه- -دي- -ن ع- -ل- -ى
م -واصس -ل -ة ال -ت -ع-ل-ي-م وخصسصس ل-ه-م مشس-اي-خ
ل- -ت -دريسس -ه -م ك -ي ل ي -ع -يشس -وا ع -ال -ة ع -ل -ى
اÛتمع ،كما شسدد على ضسرورة إاجتيازهم
ل-ل-مسس-اب-ق-ات وال-ن-ج-اح ق-بل تو‹ الوظائف
واŸسسؤووليات ،مضسيفا أان الرئيسس الراحل
كان مزدوج اللغة يتكلم الفرنسسية بطÓقة،
لكنه يرفضس ا◊ديث بها ومثقف ثقافة
عالية  ،كما حفظ  60حزبا ،كان ل يؤومن
ب -أان ف -رنسس -ا سس -ت-تصس-ال-ح م-ع-ن-ا ‘ ي-وم م-ن
األيام ،سستبقى فيه العقلية السستعمارية.
وب- -اŸق- -اب- -ل أاب- -رز كشس- -ود أان ال -ذك -رى
اŸزدوجة ل 20أاوت  1955تاريخ هجوم
جيشس التحرير الوطني الذي شسنه على 39
معق Óمن معاقل العدو –ت قيادة زيغود
يوسسف ،والذكرى الثانية مؤو“ر الصسومام
 20أاوت ﬁ ،1956طة سساهمت ‘ تدويل
ال- - -قضس - -ي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ‘ أاروق - -ة األ·
اŸتحدة ،مÈزا أان تسسمية  20أاوت 1956
ه-ي ت-ي-م-نا ب 20أاوت  1955ألن إاج-ت-ماع
 1956ابتدأا يوم  13أاوت وانتهى ‘  20أاوت
و ⁄يكن فقط ‘ قرية إايفري ،فقد كان ‘
خمسس قرى و‘ كل ليلة يتم الجتماع ‘
م -ك -ان ل -ي -خ -ت -ت -م م-ك-ان اإلج-ت-م-اع ب-ق-ري-ة
أاوزلقن.

لن- -ه ل- -يسس ف- -ق- -ط ي -راف -ق م -ط -الب
ا◊راك الشسعبي ،يحرصس على تامÚ
الوطن من اي انزلق واخطار .ذلك
ان ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي سس-ل-ي-ل
جيشس التحرير ،يحرصس على تادية
مهامه الدسستورية واÙافظة على
بقاء مقومات الدولة قوية ‘ ظل
اŸاأزق الذي “ر به.
يربط اÛاهد كشسود من فضساء
«ضس -ي-ف الشس-عب» خÓ-ل الح-ت-ف-ال-ي-ة
بالذكرى اŸزدوجة  20اوت 65-55
اŸمثلة ‘ الهجومات على الشسمال
ال -قسس -ن -ط -ي -ن -ي وم -وؤ“ر الصس -وم -ام،
اŸرح- -ل- -ة ا◊ال- -ي- -ة ال- -ت -ي “ر ب -ه -ا
ا÷زائر بجزء من تاريخنا ا◊افل
للثورة التحريرية اÛيدةÃ ،رحلة
سسجل فيها جيشس التحرير بطولت
وملحمات تاريخية اعÎف بها العدو
قبل الصسديق ،و توؤكد اأن ما تعيشسه
ا÷زائر من ثورة سسلمية ضسد الفسساد
منذ  22فيفري اŸنصسرم ،اأن ا÷يشس
الشس- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ي -ح -اف -ظ ع -ل -ى
“اسسك الدولة ووحدتها اأمام هذا
الظرف الصسعب.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن
قال اÛاهد كشسود واŸعروف باسسمه
الثوري عبد الله  ،أان ا◊راك الشسعبي الذي
نعيشسه اليوم والذي فضسل تسسميته بالثورة
السسلمية  ،تعني هبة شسعب من أاجل إادخال
ت -غ -ي Òج -ذري ع -ل-ى األوضس-اع السس-ي-اسس-ي-ة،
اإلقتصسادية ،اإلجتماعية والثقافية ،بحيث
تختلف الثورة التي هي ‘ األصسل كلمة
فرنسسية التي يطلق الفرنسسيون على الثورة
ا÷زائرية مصسطلح «“رد».
وراح كشس - -ود ‘ شس- -رح م- -ع- -ن- -ى ال- -ث- -ورة
سسياسسيا حسسب اŸتفق عليه قائ »:Óهناك
ثورة حمراء بالعنف وأاخرى بيضساء “ارسس
سسلميا ،هذه األخÒة هي التي حصسلت ‘
ا◊راك ،مضسيفا أانه يفتخر بهذه الثورة
كون من قام بها هم شسباب ورثوا عن جيل
أاول نوفم 1954 Èالتجربة..ذلك ان جيل
نوفم Èسسجل بصسمته ‘ الوفاء والفداء
واإلبى على حد تعب Òكشسود قائ »:Óيتفق
ع -ل -م-اء اإلج-ت-م-اع أان الشس-ع-وب ‘ ال-زم-ان
واŸكان –يا بشسبابها».
‘ هذه النقطة أاشسار اÛاهد إا ¤أان

ا◊راك الشسعبي ل Áكن مقارنته بثورة
ال-ف-ا— ن-وف-م ،1954 Èك - -ون ه- -ذه األخÒة
ك- -انت ث- -ورة مسس- -ل- -ح- -ة ضس -د ال -ع -دو وه -ي
مواصسلة الكفاح التحرري بجميع الوسسائل
مثلما نصس عليه بيان أاول نوفم ،Èأاما ثورة
ال-ي-وم سس-ل-م-ي-ة ت-ه-دف Ùاول-ة إاصسÓ-ح م-ا
Áكن إاصسÓحه.
وت -وج -ه ال -وزي -ر السس-اب-ق ل-ل-عÓ-ق-ات م-ع
الŸÈان بنصسيحة لشسباب ا◊راك ،بجعل
ك -ل -م -ة ال -وط-ن ه-ي األسس-م-ى وأارق-ى ك-ل-م-ة
اÙب - - -ة وأاق - - -وى ك - - -ل - - -م - - -ة ال- - -ق- - -ان- - -ون
والصسندوق،قائ ‘ Óهذا اŸقام »:إاذا ما
أاراد هؤولء ‡ارسسة السسياسسة عليهم جعل
الصس -ن -دوق ال-ف-يصس-ل ل-ل-ت-ن-افسس ‘ األف-ك-ار
واإليديولوجيات» ،منبها الشسباب من خطر
‡ارسس -ة األن -ان -ي -ة وأان ي -ج -ع-ل-وا مصس-ل-ح-ة
ال- -وط -ن ف -وق ك -ل إاع -ت -ب -ار ق -ائ  »:Ó-ال -ذي
Áارسس األن- -ان- -ي- -ة ي- -ع -يشس صس -غÒا وÁوت
ح -قÒا ،وال -ذي ي -ع -م-ل ل-غÒه ي-ع-يشس ك-بÒا
وÁوت شسهÒا».
و‘ رده عن سسؤوال حول رؤوية الرئيسس
ه -واري ب -وم-دي-ن ل-ل-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة ،ن-ف-ى
«ضسيف الشسعب» اإلتهامات غ ÒاŸؤوسسسسة
التي طالت الرئيسس الراحل بأانه يكره كل
ما يتعلق بتاريخ الثورة ،مؤوكدا أان بومدين
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وق - - -ال كشس - - -ود ‘ ه - - -ذا الط- - -ار
متسسائ »:Óوكيف ننكر هذا ؟ وعلى
راأسس ق- - - -ي- - - -ادة ا÷يشس ›اه - - -دون
يعرفون معنى قيمة ا÷هاد ‘ سسبيل
ال-ل-ه وال-وط-ن».واع-ط-ى كشس-ود اŸثل
بالفريق قايد صسالح رئيسس الأركان
وموقفه من ﬁاربة الفسساد واŸرور
ا ¤مرحلة جديدة من الدÁقراطية
‘ اإط -ار اÿي -ار ال -دسس -ت -وري الأكÌ
اأمنا واآمانا.
واأشس- -اد اÛاه- -د كشس- -ود ب -ال -دور
الرائد الذي تقوم به قيادة ا÷يشس
وع- -ل -ى راأسس -ه -ا ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع
ال- - -وط- - -ن- - -ي ق- - -ائ - -د اأرك - -ان ا÷يشس
اÛاهد الفريق احمد قايد صسالح،
م - -وضس- -ح- -ا ان م- -ا ق- -ام ب- -ه ‘ ه- -ذه
اŸرح -ل -ة ال -عصس -ي -ب -ة م -ن اسس-ت-ج-اب-ة
Ÿط -الب الشس -عب ا÷زائ -ري ،ب -داي-ة
من ﬁاربة رموز الفسساد ل يوؤكد اإل
ق- -ن- -اع- -ة واح- -دة ان -ه رج -ل ›اه -د
ووطني يوؤمن Ãا ضسحى به ورفاقه
‘ سس- - -ب- - -ي - -ل –ري - -ر ال - -وط - -ن م - -ن
السس- -ت- -دم- -ار ،ول ي- -وج -د راأي اآخ -ر
يخالف بواقع عن ما كتبه التاريخ
و–فظه الذاكرة .
اسستحضسر كشسود ‘ ،ذكرى اليوم
الوطني للمجاهد قائ »:ÓصسدقوÊ
ما يفعله الآن الفريق اأحمد قايد
صس -ال -ح ،ه -و م -ا ك -ن-ا ن-وؤم-ن ب-ه ن-ح-ن
اÛاهدون اأثناء الثورة».
ويسس -ج-ل ال-ت-اري-خ ال-ه-ب-ة الشس-ع-ب-ي-ة
ال- - -ت- - -ي اح- - -تضس- - -نت ق - -ادة ال - -ث - -ورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة ‘ م-ث-ل ه-ذا ال-ي-وم م-ن
وق -وف اإ ¤ج -ان -ب -ه -م ضس -د ال-دع-اي-ة
ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
ق- -اع- -دة «ف -رق تسس -د» ،وم -ا يسس -ج -ل
ك - -ذلك ‘ ح- -اضس- -رن- -ا حسسب ذاك- -رة
اÛاه -د كشس -ود ان -ه م -ن -ذ ان -طÓ-ق
ا◊راك الشس- -ع- -ب- -ي السس- -ل- -م- -ي ،اأب -ى
الفريق قايد صسالح اإل اأن يرافق
اŸوؤسسسس- -ة ال- -عسس- -ك -ري -ة ‘ ح -م -اي -ة
ال - -بÓ- -د م- -ن اÎŸبصس ،Úوا◊ف- -اظ
ع -ل -ى اسس -ت -ق-رار ا÷زائ-ر اأم-ام ه-ذه
الأزم -ة ال -ت -ي ت-زداد ت-ع-ق-ي-دا ،الأم-ر
ال -ذي ي -وؤك -د ل ﬁال -ة ع -دم ت -خ -ل-ي
ا÷زائري Úعن تاريخهم من خÓل
اخ -ذ ال -ع Èوال -دروسس م -ن م -ل -ح-م-ة
نوفم ÈاÛيدة.
وع -ن ال -ت -ه -ج-م ال-ذي ت-ت-ع-رضس ل-ه
قيادة ا÷يشس ‘ الآونة الأخÒة من
ط- -رف ج- -ه- -ات ع- -دة ذك- -ر «ضس- -ي -ف
الشس - -عب» اأن ذلك ي - -ع - -ود لأغ - -راضس
سس -ي -اسس -ي -ة او ن -زوات شس-خصس-ي-ة اأبت
الصس- -ط -ف -اف م -ع غ -ال -ب -ي -ة الشس -عب
Ÿرافقة ا÷يشس واإسسهامه ‘ بناء
جمهورية جديدة –تاج اإ ¤تكاتف
كل ا÷زائري Úوتوحدهم.

رئيسش أ◊كومة أŸؤوقتة Áتلك ألحصسائيات

العدد  1.5مليون ششهيد الثورة التحريرية قدمه عباسس فرحات
ق - - -ط - - -ع أÛاه - - -د ﬁم- - -د كشس- - -ود ألشسك
ب- -ال- -ي- -ق Úو أك- -د أن ع- -دد شس- -ه -دأء أ◊رب
ألتحريرية مليون ونصسف  ،مفيدأ أن هذأ
أل- -ع- -دد ق- -دم -ه رئ -يسش أ◊ك -وم -ة أŸوؤق -ت -ة
أ÷زأئرية ألأسسبق فرحات عباسش و كان
Áت- -لك أإحصس- -ائ -ي -ات رسس -م -ي -ة ح -ول ع -دد
ألسسكان أ÷زأئري Úأآنذأك.

حياة  /ك
اأوضسح اÛاهد كشسود الذي نزل اأمسس ضسيفا
ع -ل -ى ج -ري -دة «الشس -عب « Ãن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للمجاهد اŸصسادفة ل  20اأوت من كل سسنة ،ل

Áكن تقد Ëاإحصسائيات رسسمية باسسم كل شسهيد
بالنظر اإ ¤الوضسعية السسياسسية التي كنا نعيشسها
اآنذاك.
قال اŸتحدث اأن من ا÷زائريÚ
ما كان يطلق عليه ب «اسسمه مفقود»
) ، snp( son nom perduكما اأن هناك
شسباب عزاب اسستشسهدوا واسستشسهدوا
والديهم بعدهم فهم غ Òمعروف، Ú
و هذا ما جعل البعضس يتسساءل عن
صس- -ح- -ة ع -دد الشس -ه -داء اأي م -ل -ي -ون
ونصسف مليون من شسهيد.
واأفاد اÛاهد كشسود ‘ هذا الصسدد اأن عدد
مليون و نصسف من الشسهداء اأول من صسرح به هو

فرحات عباسس رئيسس ا◊كومة اŸوؤقتة الأسسبق ،
وكانت لديه اإحصسائيات حول عدد ا÷زائري Úاأثناء
ا◊رب وبعد اأن وضسعت اأوزارها .
ول -فت اإ ¤اأن اŸعÎف ب -ه -م ف -ع -ل-ي-ا
كشسهداء موجودين بوزارة اÛاهدين
و ي -ق -در ع -دده-م ب 600األ- -ف م -ا بÚ
شسهيد  ،مشسÒا اإ ¤اأن القانون الذي
كان اآنذاك قاسسي «لأننا اأخذناه من
السستعمار لكن قمنا بتعديÓت و منها
اأن -ن -ا اع -تÈن -ا ان -ه ك-ل م-ن ي-ن-خ-رط ‘
سس -لك ج -يشس ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي وك-ان
›روح -ا ق -ب -ل ال -ت -ح -اق-ه ب-ه وج-رح-ه ي-ق-در ب 60
ب -اŸائ -ة ي -حسسب ه -ذا ا÷رح ع -ل -ى ال -ث -ورة بصس -ف-ة

هناك ششهداء
غ ÒمعروفÚ
 ⁄يسشجلوا

تقديرية ،وبالتا‹ يعت Èمليون ونصسف شسهيد كلهم
شسهداء».
وف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-قضس-ي-ة ال-ع-ق-ي-د ع-مÒوشس ،ق-ال
اÛاه -د كشس -ود ،اأن الشس -ه -ي -د م -ع رف -ق-اء ال-ك-ف-اح
عقدوا اجتماع ‘ الولية التاريخية ال 2التي كانت
–ت ق- -ي- -ادة الشس- -ه- -ي- -د زي -غ -ود ي -وسس -ف ،وب -حسسب
معلومات اŸتحدث فان الجتماع ” ‘ الطاهÒ
بولية جيجل ،وقد اقÎح على الشسهيدين العقيد
عمÒوشس ،والعقيد سسي ◊واسس التنقل اإ ¤تونسس
من خÓل الولية ال ،2غ Òاأن العقيدين غÒا
راأيهما بعد اŸوافقة على القÎاح ،وفضس ÓاŸرور
من الصسحراء للوصسول اإ ¤هذا البلد و قد حدث ما
حدث وسسقطا ‘ ميدان الشسرف.

»æWh

الثÓثاء  20أاوت  2019م
الموافق لـ  19ذي الحجة  1440هـ
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ألتاريخ

كتاب ل يكتبه إال صضادق أامÚ
هي ذكرى نسسÎجع تفاصسيلها لنعيشش أحدأثها كما لو كنا مع من صسنعها ‘ هجومات ألشسمال ألقسسنطيني20
أوت 1955و مؤو“ر ألصسومام سسنة ..1956تعود ألذكرى أليوم و أ÷زأئر ‘ ﬂاضش عسس Òلن يخرجها منه سسوى
رجال صسدقوأ ما عاهدوأ ألله عليه ،رجال يشسبهون ‘ إأخÓصسهم ووفائهم هؤو’ء أÛاهدين ألذين ضسحوأ
بالغا‹ وألنفيسش من أجل كسسر خيوط ألظÓم و بزوغ فجر أ◊رية ،لكنهم بحاجة أليوم إأ ¤جرعات زأئدة
من ألوطنية حتى يÎسسخ دأخلهم إأÁان صسادق بجزأئر قوية بأابنائها كما آأمن سسابقيهم بان أ’سستقÓل وأقع ’
’مكانيات و تصسنيف قوة أ’حتÓل ‘ أŸرتبة ألرأبعة عاŸيا.
ﬁالة رغم قلة أ إ

فتيحة كلواز
ت -لك ا÷رع -ات ’ تصس -ن-ع-ه-ا اıاب-ر
الطبية بل ﬂابر التاريخ التي تنقل
التجارب ا’إنسسانية للشسعوب اإ ¤ا’أجيال
ال -ق -ادم -ة  ،ل -ك -ن ك -ت -اب -ة ت -اري -خ ال -ث-ورة
التحريرية صسعب جدا حسسب ما قاله
اÛاهد ﬁمد كشسود فتاريخ ما قبل
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة واضس-ح م-ك-ت-وب عند
العدو الفرنسسي من جهة و مكتوب عند
ا÷زائ- -ري Úاأيضس- -ا ’ ي- -ب- -ق- -ى سس- -وى اأن
ُي- -ح- -ك -م ق -ارئ -ه ع -ق -ل -ه و ي -ق -راأ م -ا بÚ
السسطور لكي يتمكن من معرفة ا◊قائق
التاريخية رغم اأن التاريخ ليسس بالعلم
ال-دق-ي-ق ’ نسس-ت-ط-ي-ع ك-ت-اب-ت-ه ب-ت-ف-اصسيله
الدقيقة  ،حتى نكتبه يجب اأن نبداأ من
ا’أسساسس ففي  1954كانت نسسبة ا’أمية
 97 . 5ب -اŸائ -ة اأم -ي Úاأم -ا ال -ب -اق-ي 2 . 5
ب- -اŸائ- -ة ف- -ل- -م ت- -ك- -ن ل- -دي- -ه- -م شس -ه -ادة
ا’بتدائية ،واغلب من قاموا بالثورة هم
من عامة الشسعب.
واع - -ت ÈاÛاه - -د كشس- -ود اخ- -تصس- -ار
الشسهادات ا◊ية ‘ شسهادة اÛاهدين
اأمام ا’أطفال اهانة للثورة واÛاهدين
’أنهم عاجزين عن اسستيعاب ا◊قائق
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-دم-ون-ه-ا لهم فكيف
يسس -ت -ط -ي-ع ان يصس-دق ط-ف-ل اأن ›اه-دا
مث Óاسسقط طائرة عسسكرية بـالبندقية
«الفوشسي» بل قد يشسكك ‘ شسهادته و
ل-ك-ن ال-واق-ع اأن-ن-ا ك-ن-ا ن-ت-م-رك-ز ‘ اع-لي
ا÷بال ما يضسعنا ‘ نفسس ارتفاع طÒان
ال- -ط- -ائ- -رات ال- -عسس- -ك- -ري- -ة م- -ا ي- -ع -ط -ي
مصسداقية لهذه الرواية التاريخية.
ك - - - -م- - - -ا كشس- - - -ف كشس- - - -ود اأن ب- - - -عضس
اÛاه -دي -ن ‘  1962وج-دوا اأن-فسسهم
ﬁل مسس -اوم-ة ح-يث اضس-ط-روا ل-ت-ق-دË
شسهادات مزورة تثبت اŸسسار النضسا‹
لشس -خصس Áك -ن -ه اأن Áن -ح -ه -م ع-م-ل م-ا
خلق ،فالظروف التي عاشسوها جعلهم
ي-ق-دم-ون ع-ل-ى ف-ع-ل ي-ت-ن-اف-ى و م-بادئهم
ال -ث -وري-ة ف-ق-ط ’إع-ال-ة ع-ائÓ-ت-ه-م ال-ت-ي
تركوها سسنوات طويلة من اجل ا÷زائر،
اأم- -ا ال -وصس -ول -ي Úوا’ن -ت -ه -ازي Úال -ذي -ن
اغتنموا فرصسة ا’سستقÓل ودخلوا ‘
صسفوف اÛاهدين.
اأما عن كتابة اÛاهدين Ÿذكراتهم
الشس -خصس -ي -ة ف -ق -ال كشس-ود ،ان-ه ك-ان م-ن
موؤيديها و مشسجعيها رغم انه كان على
علم بوجود سسلبيات فيها و السسبب انه
عندما كان يشسارك ‘ ملتقيات كتابة
الثورة كان يسسمع من بيطاط و اآخرين
لكن خوفه من اأن ياأتي جيل يقول اأن
هذا التاريخ كتبته الدولة جعله يشسجع

ع- -ل -ى ك -ت -اب -ة م -ذك -رات -ه -م الشس -خصس -ي -ة
ل- -ت -اري -خ -ه -م ال -ث -وري ،م -ع -تÈا اأن ه -ذه
اÿطوة جيدة Ÿن يقراأ ما ب Úالسسطور
 ،ولكن ‘ اŸقابل تدخل فيها ذاتية لكن
دخولها ‘ الكتابة التاريخية يغ Òبعضس
ا◊قائق كقضسية اÛاهدين اŸزورين
التي اأثارت الراأي العام ‘ التسسعينيات.
التاريخ كتاب تفتحه ا’أجيال لتتعرف
ع -ل -ى ن -فسس -ه -ا م -ن خ Ó-ل م -ا صس -ن -ع -ت -ه
ا’أجيال السسابقة لكن غموضس وتناقضس
ب - -عضس الشس - -ه- -ادات Ÿن ع- -ايشس- -وا فÎة
واحدة يسسكن داخلهم الشسك واÿوف و
يحول ا’أرضس التي يقفون عليها تتاأرجح
،ما يفقد اأجيا’ كاملة توازنها و يبعدها
عن مهمة التقدم و التطور’ ،ن الشسك
اإذا غرسس داخل الواحد منا يلهيه عن
كل ا◊ياة التي يعيشسها و يسسجنه داخل
ق- -فصس اأسس Ó-ك -ه اأشس -واك ال -ك -ذب ال -ت -ي
تسس- -ت -اأصس -ل ‡ن سس -ج -ن داخ -ل -ه ال -ث -ق -ة
وا’أمان.
كل ما نراه اليوم من شسعارات ترفع
هنا وهناك Œعلنا اأمام سسقوط قامات
كنا نظنها ’ تعرف اإ’ اÛد واÿلود،
اأسسماء تربت اأجيال كاملة على وطنيتها
و تضسحياتها اأصسبحت علكة رخيصسة و

ح- -اشس- -اه- -ا اأن ت- -ك- -ون ‘ اأف- -واه م- -ن ⁄
ي -ف -ق -ه -وا م -ن ال -ت -اري -خ اإ’ شس-ط-ح-ات و
ت -خ -ي Ó-ت ’أن -ه -م  ⁄ي -ك -ون -وا ي -وم-ا م-ن
اŸشسارك ‘ Úالثورة التحريرية بل ’
Áلكون القدرة حتى لكتابة تاريخ امة،
اÿزعبÓت التاريخية جعلت ا’أجيال
التي  ⁄تعايشس الثورة التحريرية وسسط
اإعصس -ار اخ -ت-ل-ط ف-ي-ه ك-ل شس-يء..اأصس-ب-ح
ال -ك -ل يشس -كك ‘ وط-ن-ي-ة ال-ك-ل و اأصس-ب-ح
اÛاهد يشسكك ‘ من حمل السسÓح
معه ’إخراج ا’سستعمار من ارضس الوطن
جنبا اإ ¤جنب.
ه -ذا ا’إعصس -ار اŸدم -ر ل -ك -ل ال -ق -ي -م
الوطنية واŸتمرد على كل ما هو هوية و
تاريخ ’ توقفه اإ’ شسهادات حية Ÿن
ك- -ان -وا ‘ ا÷ب -ال ي -ع -يشس -ون ‘ ظ -روف
صس- -ع- -ب- -ة وصس- -لت ب- -ب -عضس -ه -م اإ ¤شس -رب
«بولهم» و اأكل العشسب «ا◊شسيشس» فقط
ل Ó-إب -ق-اء ع-ل-ى ا◊ي-اة داخ-ل اأجسس-اده-م
◊م -ل السس Ó-ح و–ق -ي -ق ح -ل -م ا◊ري-ة،
ه -وؤ’ء ف -ق -ط م -ن ي -ك -ت-ب-ون ت-اري-خ ث-ورة
شسعب اأراد ا◊رية وثار ’أجلها ‘ ذات
اأول نوفم Èسسنة  ،1954شسعب قال له
الرّب «اأمرك اأمري».

أبرزها بيان أول نوفم Èوغابت ‘ بيان مؤو“ر ألصسومام

جدل حول إاقامة دولة جزائرية ‘ إاطار اŸبادئ اإلسضÓمية
’سس- -ب- -ق
أب - -رز أÛاه - -د وأل - -وزي - -ر أ أ
ﬁم -د كشس -ود خ Ó-ل ن -زول -ه ، ،ضس-ي-ف-ا
على جريدة «ألشسعب» Ãناسسبة أليوم
أل- -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه -د وه -ي أل -ذك -رى
أŸزدوج - -ة Ÿؤو“ر ألصس - -وم- -ام  20أوت
 1956وهجومات ألشسمال ألقسسنطيني
 ،1955أن أ÷دل أل -ق -ائ -م ح-ول ت-ب-ن-ي
ب-ي-ان أول ن-وف-م Èك-م-رج-ع-ية للدولة
أ÷زأئ- -ري- -ة أو أع -ت -م -اد ب -ي -ان م -ؤو“ر
ألصس- - -وم - -ام ك - -م - -ا ت - -ن - -ادي ب - -ه ب - -عضش
’ط- -رأف ‘ أ◊رأك ألشس- -ع -ب -ي أل -ذي
أ أ
ت- -ع- -يشس- -ه أ÷زأئ- -ر م- -ن- -ذ  22فيفري
أŸاضس- -ي ،أن ه- -ذأ أ÷دل أل- -ق- -ائ- -م ه- -و
بسسبب نقطة وأحدة.
جاء ‘ مبادئ بيان أاول نوفم Èكأاول
ن- -ق- -ط- -ة ي- -ق -ول كشس -ود ه -و»إاق -ام -ة ال -دول -ة
ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ا’ج-تماعية ذات

السسيادة ضسمن إاطار اŸبادئ اإ’سسÓمية»،
هو ما  ⁄يتم ذكره ‘ الوثيقة السسياسسية
Ÿؤو“ر الصسومام.
وأاوضس -ح كشس -ود أان إاغ -ف -ال ذك -ر اŸب -ادئ
اإ’سسÓمية ‘ بيان مؤو“ر الصسومام ونحن
نحتفل بالذكرى انعقاده  ⁄ ، 63يكن إالغاء
ÓسسÓم كدين للدولة ا÷زائرية اŸسستقلة
ل إ
أاو رفضسا لنقاشس اأ’مور الدينية ،لكن عبان
رمضسان الذي دعا إا ¤عقد اŸؤو“ر ،وهو
ك -م -ا ي-ق-ول اÛاه-د كشس-ود إانسس-ان م-ث-ق-ف
وسسياسسي ﬁنك كان يعمل على توسسيع نشسر
مبادئ هذه الثورة و ذاع صسيتها خاصسة مع
اقÎاب دخول القضسية ا÷زائرية إا ¤هيئة
اأ’· اŸتحدة ‘ أاكتوبر ارتأاى هو ورفقاؤوه
اÛاه -دي -ن أان ’ ي -ق-دم-وا ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر
اÛيدة كحرب دينية باسسم اإ’سسÓم ضسد
اŸسس-ي-ح-ي-ة ف-ي-ؤول-ب-وا ب-اق-ي ال-دول اأ’وروبية

ضس-ده-م وه-و م-ا ج-ع-ل-ه-م يصس-دروا ال-وث-ي-ق-ة
السسياسسية Ÿؤو“ر الصسمام دون ذكر للمبادئ
اإ’سسÓمية.
واسستند اÛاهد ‘ كÓمه كون الشسهيد
العربي بلمهيدي وهو أاحد القادة البارزين
‘ م -ؤو“ر الصس -وم -ام ك -ان ه -و أاح -د ال -ذي-ن
ح ّضس -روا ل -ب -ي -ان أاول ن -وف -م Èم -ا ي -ع -ن-ي أان
اŸبادئ هي نفسسها التي قام عليهما بيانان.
وأاضساف اÛاهد والوزير اأ’سسبق كشسود
أان مرجعية ا÷زائر تبقى دائما نوفمÈية
وأان الشسعب ا÷زائري قام ‘ حربه ضسد
ا’سستعمار جهادا ‘ سسبيل الله وان الشسعب
من أاطلق اسسم اÛاهدين والشسهداء على
اإ’خوة إا’ بعضس ا◊ا’ت التي حملت مبادئ
وإاي -دي -ول-وج-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ف-ه-ي ’ “ث-ل إا’
نفسسها كما قال كشسود.

سسارة صسرياك

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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زيغود يوسضف مهندسس هجومات الشضمال القسضنطيني
ولد يوسسف زيغود يوم  18فيفري
 1921ب- -ق -ري -ة سس -م -ن -دو ب -الشس -م -ال
أل- - -قسس- - -ن - -ط - -ي - -ن - -ي  ،دخ - -ل أŸدرسس - -ة
أ’إب-ت-دأئ-ي-ة أل-ف-رنسس-ي-ة ‘ صس-غ-ره أإ¤
جانب ترtدده على ألكتاتيب ألقرأآنية
لتعلم أللغة ألعربية وتعاليم ألدين
أ’إسسÓمي .بعد حصسوله على شسهادة
ألتعليم أ’إبتدأئي باللغة ألفرنسسية ،
غ- - - -ادر أŸدرسس- - - -ة ’أن ألسس- - - -ل - - -ط - - -ات
أل -ف -رنسس -ي -ة  ⁄ت -ك -ن تسس -م -ح ’أب -ن -اء
أ÷زأئري Úمن Œاوز هذأ أŸسستوى .
انخرط ‘ سسن الرابعة عشسر ‘ صسفوف
ح -زب الشس -عب ا÷زائ -ري  ،ع ّ-ي -ن مسس -وؤو’
على قريته عام  .1938ترشسح عام 1948
ب-ب-ل-دي-ة سس-م-ن-دو ضس-م-ن ال-قائمة ا’إنتخابية
◊رك - -ة ا’إن - -تصس - -ار وف - -از رغ - -م دسس - -ائسس
ا’إسستعمار واأعوانه واإنخرط ‘ اŸنظمة
اÿاصس -ة واأشس -رف ع -ل -ى زرع خ Ó-ي -اه-ا ‘
م-ن-ط-ق-ت-ه  ،وع-ن-د اك-تشس-اف اأم-ر اŸن-ظ-م-ة
 1950سسجن مع رفاقه بسسجن عنابة  ،اإ’
اأنه اأسستطاع الفرار منه والعودة اإ ¤قريته
ليبداأ رحلة التخّفي والسسرية  ،سسنة 1953
اإزداد اإقتناعه بالعمل اŸسسلّح كخيار وحيد
لذلك راح ين ّ
ظم اŸناضسل Úويعّدهم ليوم
ال-ث-ورة خ-اصس-ة ب-ع-د اإنشس-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-ثورية
للوحدة والعمل.
‘ نهاية عام  1952عاد زيغود يوسسف مع
بعضس اÛاهدين اإ ¤الشسمال القسسنطيني،
فاأصسبح يتنقل بﬂ Úتلف اŸناطق متخفيا
ع-ن ال-ب-ول-يسس ا’إسس-ت-ع-م-اري واإت-خ-ذ ل-نفسسه
لقبا سسريا هو «سسي اأحمد» ،وكان يتصسل
باÛاهدين بهدف اإعادة تنظيم اŸنطقة
وهيكلة اŸنظمة اÿاصسة من جديد.
‘ هذه الظروف اإندلعت اأزمة داخل
ح- - -زب ح- - -رك- - -ة ا’أنصس- - -ار ل- - -ل- - -ح- - -ري - -ات
ال- -دÁق -راط -ي -ة ب Úاأنصس -ار مصس -ا‹ ا◊اج
رئ -يسس ا◊زب واأنصس -ار ال -ل -ج-ن-ة اŸرك-زي-ة
ل -ل -ح -زب ال-ذي-ن اأرادوا –دي-د صسÓ-ح-ي-ات
ال -رئ -يسس ،ف -اإن -قسس -م ا◊زب اإ ¤مصس -ال -يÚ
وم-رك-زي Úي-تصس-ارع-ون ف-ي-م-ا ب-ي-نهم فاأنشساأ
ب -وضس -ي -اف م-ع ب-عضس اÛاه-دي-ن ال-ل-ج-ن-ة
ال-ث-وري-ة ل-ل-وح-دة وال-ع-م-ل ه-دفها ا’إصسÓح
ب Úال -ط -رف Úواإع -ادة ال-وح-دة ل-ل-ح-زب ث-م
الشس -روع ‘ ال -ع-م-ل اŸسس-ل-ح ،وق-د اأع-ج-بت
ال -ف -ك -رة اÛاه -د زي -غ-ود ي-وسس-ف ب-ع-د اأن
اخÈه بها ديدوشس مراد ،اإ ¤اأن ﬁاولة
اللجنة الثورية للوحدة والعمل فشسلت ‘
اإعادة  ⁄شسمل ا◊زب فلم يبقى اأمامه اإ’
الشس -روع ‘ ال -ت -حضس Òل -ل -ع-م-ل اŸسس-ل-ح ‘
ظرف شسهور.
و‘ جوان  1954اإجتمع  22من اأعضساء
اŸن -ظ -م -ة اÿاصس -ة م -ن -ه-م زي-غ-ود ي-وسس-ف
لدراسسة اŸسساألة فتوصسلت اÛموعة اإ¤
قرار اإشسعال نار الثورة ،واإنبثقت عنها ÷نة
م - -ن خ - -مسس - -ة اأعضس - -اء لÓ- -إشس- -راف ع- -ل- -ى
ا’إسستعداد و–ديد تاريخ اإند’عها وهوؤ’ء
اÿمسسة همﬁ /مد بوضسياف ،مصسطفى
ب-ن ب-ول-ع-ي-د ،ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ،ديدوشس
م -راد ،راب -ح ب-ط-اط ث-م اإن-ظ-م اإل-ي-ه-م ك-رË
بلقاسسم من منطقة القبائل.
وع- -اد زي- -غ- -ود ي- -وسس -ف ودي -دوشس م -راد
وا’أخضسر بن طوبال وعمار بن عودة من
اإجتماع  22اإ ¤الشسمال القسسنطيني ’إخبار
اÛاه- - -دي- - -ن ،ال- - -ذي - -ن  ⁄يشس - -ارك - -وا ‘
ا’إج -ت -م -اع Ãخ -ت -ل -ف ال -ق -رارات ال -ت -ي ”
ال-ت-وصس-ل اإل-ي-ه-ا وان ي-ك-ون-وا ع-ل-ى اسس-تعداد
لليوم اŸوعود الذي تقرره ÷نة السستة.
األهبت الطفل اÿجول خطب ابن باديسس
الصساخبة  ،وتعّلم من ا◊دادة اأن ا◊ديد ’
تلينه اإ’ النار فانخرط وعمره 17عاما ‘
ح -زب الشس -عب ا÷زائ -ري  ،واأصس -ب -ح سس -ن -ة
 1938اŸسسوؤول ا’أول للحزب بـ «عنابة».
بعد انتخابه ‡ث◊ Óركة انتصسار ا◊ريات
ال -دÁق-راط-ي-ة ،انضسّ-م ل-ل-م-ن-ظ-م-ة اÿاصس-ة
التي اأوكل اإليها توف Òالشسروط الضسرورية
’ن- -د’ع ال- -ك- -ف- -اح اŸسس- -ل- -ح وك -ان Ûازر
الثامن ماي  1945ا’أثر البليغ ‘ انضسمامه
اإ ¤ا◊ركة.
سسنة  1950األقت الشسرطة ا’سستعمارية
القبضس على زيغود يوسسف بتهمة ا’إنتماء
اإ ¤اŸنظمة اÿاصسة اإ ¤غاية اأفريل 1954
تاريخ فراره من سسجن عنابة اصسبح عضسو
‘  1954التحق باللّجنة الثورية للوحدة

وال -ع -م -ل، ‘ .اأول ن -وف-م 1954 Èك -ان اإ¤
ج- -انب دي- -دوشس م -راد  ،مسس -وؤول الشس -م -ال
ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي ال-ذي اأصس-ب-ح ُي-سسs-م-ى ال-و’ي-ة
ال -ث -ان -ي -ة حسسب ت -قسس -ي -م ج -يشس ال -ت-ح-ري-ر
الوطني.
بعد اسستشسهاد البطل ديدوشس مراد ،تو¤
زي -غ -ود ي -وسس -ف خ Ó-ف-ت-ه وم-ن م-وق-ع ه-ذه
اŸسسوؤولية قام بتنظيم الهجوم الشسه، Ò
هجوم  20اأوت  1955الذي كان له اأثر كبÒ
‘ ال -ت -ج -ن -ي -د الشس -ع -ب -ي م -ن اأج -ل م-ع-رك-ة
التحرير  ،بعد عام كامل و‘  20اأوت 1956
انعقد موؤ“ر الصسومام الذي وضسع الهياكل
التنظيمية للثورة وُعuين زيغود يوسسف عضسوا
ب -اÛلسس ال -وط -ن-ي ل-ل-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة م-ع
ترقيته اإ ¤رتبة «عقيد» ‘ جيشس التحرير
وتاأكيده قائدا للو’ية الثانية.
اإن -دل -عت ‘ ل -ي -ل -ة اأول ن-وف-م Èم-ن ع-ام
 1954بقيام اÛاهدين بعدة عمليات ضسد
ا÷يشس ا’إسستعماري ‘ التوقيت نفسسه عÈ
الÎاب الوطني كله ،ففي تلك الليلة هاجم
زيغود يوسسف على راأسس ›موعة صسغÒة
من اÛاهدين مركز الدرك ‘ سسمندو،
وقامت اأفواج اأخرى بهجمات على عدة
اأهداف ‘ الشسمال القسسنطيني .
ومنذ الوهلة ا’أو ¤للثورة تاأكد الشسعب
‘ م-ن-ط-ق-ة الشس-م-ال ال-قسس-ن-ط-ي-ني من اأنها
ثورة لتحرير البÓد يقودها رجال اأمثال
ديدوشس مراد ونائبه زيغود يوسسف فهب
الشس - -عب Ÿسس - -اع- -دة اÛاه- -دي- -ن وط- -لب
ا’إنضسمام اإليهم ،فتاأثر زيغود يوسسف بذلك
فقال كÓما ذا مغزى كب Òوهو « اأن هذا
الشسعب عظيم وعظيم جداً و’ Áكن اأن
يقوده اإ’ عظيم اأك Ìمنه واإ’ كانت الكارثة
كÈى» ،وكان يعني بذلك اأن هذا الشسعب ’
ي -حÎم و’ ي -ن -دف -ع ل -ل -تضس-ح-ي-ة اإ’ اإذا ك-ان
ق -ادت -ه ع -ظ-ام-ا ب-اأ” م-ع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة ،وق-د
اسس -ت-ن-ت-ج زي-غ-ود ي-وسس-ف ذلك م-ن م-ع-رف-ت-ه
اŸيدانية والعميقة للشسعب ا÷زائري.
وبعد شسهرين ونصسف من اإند’ع الثورة
وبالضسبط يوم  18جانفي من عام 1955
سس -ق -ط ‘ م -ي -دان الشس -رف دي -دوشس م-راد
ق- -ائ- -د م -ن -ط -ق -ة الشس -م -ال ال -قسس -ن -ط -ي -ن -ي
واسس- -تشس- -ه- -د م- -ع -ه › 17اه -دا ب -ع -دم-ا
حاصسرهم  500جندي فرنسسي قرب واد
ب -وب -ك -ر بسس -ك -ي -ك -دة وق -ام -وا Ÿدة خ-مسس-ة
سساعات قبل اأن تصسعد اأرواحهم جميعا اإ¤
ج- -ن -ات اÿل -د ،وق -د ت -اأ ⁄زي -غ -ود ي -وسس -ف
لفقدان اإخوانه اÛاهدين كثÒاً.
ك- -ل- -ف م- -وؤ“ر الصس -وم -ام ال -ق -ادة ب -ح -ل
اŸشس -اك -ل ال -ت-ي ط-راأت ‘ ب-عضس اŸن-اط-ق
ف -ك-ل-ف الشس-ه-ي-د ع-مÒوشس ب-ح-ل اŸشس-اك-ل
العويصسة التي طراأت ‘ ا’أوراسس فكلف
ب-ع-د اإسس-تشس-ه-اد مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-يد ،اأما
زيغود يوسسف فكلف بحل مشساكل القاعدة
الشسقية بسسوق اأهراسس.
وقبل اأن ينتقل زيغود يوسسف اإ ¤سسوق
اأه -راسس فضس -ل ال -ذه -اب اإ ¤ب -ي -ت -ه ل-زي-ارة
اأسس -رت -ه ،ف -ب-ق-ى ل-ي-ل-ت Úم-ع-ه-ا ،و‘ ي-وم 27
سسبتم 1956 Èخرج من البيت خفية اإ¤
اÛاه-دي-ن ل-ت-ودي-ع-ه-م ،وب-ع-د ذلك راف-ق-ه
اأرب-ع-ة ›اه-دي-ن اإ ¤اŸه-م-ة ال-ت-ي ك-ل-ف-ت-ه
الثورة بها :ونصسب له ا÷يشس ا’سستعماري
كمينًا ‘ الطريق ،فوقع شسهيداً مع مرافقيه
بعد معركة وشساء الله اأن يسستشسهد البطل
زيغود يوسسف ‘ وادي بوبكر وهو اŸكان
نفسسه الذي اأسستشسهد فيه ديدوشس مراد.
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الثلثاء  20أاوت  2019م
الموافق لـ  19ذي الحجة  1440هـ

نتيجة ’خضصرار ◊وم أاضصأحي العيد ،عمأري:

أ◊ا’ت أŸسسجلة نادرة و –قيق سسيفتح قريبا لتحديد أأ’سسباب
اأوضصح وزير الفÓحة والتنمية
الريفية والصصيد البحري،
شصريف عمأري ،امسس بأ÷زائر
اأن حأ’ت اخضصرار ◊وم
اضصأحي عيد ا’ضصحى 2019
«نأدرة و منفردة» سصببهأ «عدم
احÎام اŸعأي Òالصصحية ‘
عملية الذبح» موؤكدا اأنه سصيتم
«فتح –قيق معمق ‘ هذه
ا◊أ’ت « .
وقال عماري عقب تراأسسه لجتماع
خصسصص لتقييم التداب Òو الإجراءات
اŸت- -خ -ذة ‘ اط -ار ع -ي -د الأضس -ح -ى
 2019ان ح - -الت اخضس - -رار ◊وم
اضس-اح-ي ع-ي-د الضس-ح-ى ل-ه-ذا ال-ع-ام
«“ث -ل نسس -ب -ة ضس -ئ-ي-ل-ة ج-دا م-ق-ارن-ة
ب -ع -دد الأضس -اح -ي ال -ت -ي ” ن -ح-ره-ا
واŸقدرة بحوا‹  5ملي Úراأسص من
اŸاشسية».
وخلل ذات الجتماع الذي حضسره
ك -ل م -ن ‡ث -ل -ي اŸه-ن-ي Úو ال-غ-رف-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-لح-ة و‡ث-ل-ي م-نظمة
حماية وارشساد اŸسستهلك واŸصسالح
البيطرية للوزارة ،عزا الوزير هذه
ا◊الت ا ¤عدم احÎام اŸعايÒ
الصسحية ‘ عملية الذبح «‘ اأغلب
ا◊الت» مشسÒا ا ¤ف- -ت- -ح –ق- -ي- -ق
معمق و دراسسة ا◊الت بالتنسسيق

مع منظمة اŸسستهلك.»Ú
و‘ ه- -ذا السس- -ي -اق دع -ا ال -وزي -ر ا¤
اه -م -ي -ة ت -ن -ظ -ي -م دورات ت -ك -وي -ن -ي -ة
والتاأط Òفيما يتعلق بعملية الذبح
السس -ل -ي -م ل -لأضس -اح -ي و ك -ذا ع-م-ل-ي-ة
سس -ل -خ -ه -ا ل-ت-ج-نب ح-دوث م-ث-ل ه-ذه
ا◊الت مسس- -ت- -ق -ب -ل ،واأشس -ار ا ¤ان
عملية اقتناء وذبح الضساحي لعيد
هذا العام كانت «من ا‚ح العمليات
م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-وات اŸاضس-ي-ة» سس-واء

من حيث الوفرة وسسلمة الضساحي
اأو من حيث اسسعارها «التي كانت
م-ع-ق-ول-ة و‘ م-ت-ن-اول اغ-ل-ب-ي-ة الأسسر
ا÷زائرية» ،كما اشساد وزير الفلحة
ب -ج -ه -ود ك -ل اŸت -دخ-ل ‘ Úت-ن-ظ-ي-م
وت -اأط Òال -ع -م-ل-ي-ة «خ-اصس-ة اŸرب-يÚ
وال -ف -لح Úوك -ذا م -ن -ظ -م -ة ح-م-اي-ة
اŸسس - -ت- -ه- -لك وال- -ب- -ي- -اط- -رة وح- -ت- -ى
اŸسس-ت-ه-ل-ك Úم-ن خ-لل ان-خ-راط-ه-م
ال -ك -ام-ل و درج-ة ال-وع-ي ل-دي-ه-م م-ن

‘ إاطأر إاتفأقية ب Úوزارتي السصكن والعمل

تخ ـ ـصسيصص ﬁ142ـ ـ ـ ـ ـل  Œـ ـ ـ ـاري للبطـ ـ ـ ـالÚ
أأصسحـ ـ ـ ـ ـ ـاب أŸؤوسسسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ألصسغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة
^ ألكناك يشسرع ‘ أسستقبال طلبات أ’سستفادة

شصرعت اأمسس ،لوكألة الو’ئية للصصندوق
الوطني للتأأم Úعن البطألة لتلمسصأن «كنأك»،
و‘ اإطأر التسصهيÓت اŸمنوحة لفأئدة اأصصحأب
اŸوؤسصسصأت اŸصصغرة اŸنشصأأة ،عن تخصصيصس Óﬁت
بصصيغة ا’إيجأر موزعة ع Èاإقليم الو’ية ،وهي
Óﬁت تأبعة للوكألة الوطنية لتحسص Úالسصكن
وتطويره ،وديوان الÎقية والتسصي Òالعقأري،
بقصصد تذليل الصصعوبأت اأمأم اأصصحأب اŸشصأريع
واŸوؤسصسصأت اŸصصغرة ،خصصوصصأ الذين يواجهون
صصعوبة ‘ اسصتكمأل ملف التمويل اأوŒديد عقد
اإيجأر اÙل الذي يدخل ضصمن شصروط التمويل.

تلمسسان :بكاي عمر

و‘ هذا الصسدد كشسف اŸكلف باإلعلم للوكالة الولئية
للصسندوق الوطني للتأام Úعن البطالة «كناك» يوسسف قنون
‘ تصس -ري -ح لـ»الشس -عب» ،أان وزارة السس -ك -ن وال -ع -م -ران ق-د
ب -ادرت ب -ت -وق -ي -ع إات -ف -اق -ي -ة م -ع وزارة ال -ع -م -ل والضس -م -ان
اإلجتماعي بهدف خلق فرصص للشسباب من خلل منحهم
Ùلت Œارية عن طريق اإليجار ويكون ذلك بتوقيع
عقد كراء والسسعر سسيكون رمزيا ومدروسص وأاضساف ذات
اŸتحدث أانه ” تخصسيصص ﬁ142ل Œاري موزع Úعلى
9ب- -ل- -دي- -ات وم- -واق- -ع سس- -ك- -ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى غ- -رار ت- -ل- -مسس- -ان
وم- -نصس- -ورة،أاولد م -ي -م -ون ،سس -ب -دو ،ع Úف -زة ،ال -رمشس -ي،
الغزوات ،ندرومة ،مغنية
ودعا قنون ‘ معرضص حديثه الشسباب وأاصسحاب اŸشساريع

‡ن هم بحاجة Ùلت Œارية بضسرورة التقرب من
مقر الوكالة الواقع بحي إامامة ببلدية منصسورة وسسيتم
توجيه الشسباب ‘ أاحسسن الظروف وكذا،إاسستقبال طلباتهم
وملفاتهم وإارسسالها للجهات الوصسية من أاجل دراسستها.
ووضسعت حالت Úللسستفادة من هذه اÙلت اıصسصسة
ليجار ،وهي حالة مشسروع ‡ـول ،والذي يكفي إايداع
ل إ
ملف إاداري مرفق بوثائق توضسح وضسعية صساحب اŸشسروع
اŒاه مصس -ال -ح الضس -رائب ،مصس -ال-ح الضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي
الكناسص والكاسسنوسص وكذا وضسعية تسسديد القرضص البنكي،
وح-ال-ة مشس-روع م-ق-ب-ول وه-وق-ي-د اإلسس-ت-ف-ادة م-ن التمويل،
حيث يحق لكل بطال متحصسل على شسهادة قابلية التمويل،
بعد قبول ملفه أاما ÷نة النتقاء ،اŸصسادقة والتمويل،
السستفادة من هاته اÙلت.
كما Œدر اإلشسارة إا ¤أانه ” األخذ بع Úالعتبار فئة
ذوي الحتياجات اÿاصسة التي Áكنها السستفادة من هذه
العملية مثلها مثل باقي الفئات من أاصسحاب اŸشساريع
سسواء كانت مؤوسسسسات صسغÒة أاونشساط Œاري لكن يتم فيع
توظيف عدد من اŸسستخدم.Ú
وم-ن ج-ه-ت-ه-ا رصس-دت «الشس-عب» ان-ط-ب-اع-ات ب-عضس-ه-م ،ول
سسيما من الشسباب البطال وأاصسحاب مشساريع مسستقبلية
حيث أاكدوا أانهم جد مبتهج Úبهذا اإلجراء لتمكينهم من
تأاجﬁ Òلت Œارية بأاسسعار مدروسسة ووجهوا شسكرهم
لوزارة السسكن والضسمان اإلجتماعي ووكالة كناك على هذه
اإلت-ف-اق-ي-ة ال-ت-ي أاب-رمت م-ن أاج-ل ت-ق-ل-يصص شس-ب-ح ال-ب-ط-ال-ة
والهجرة الغ Òشسرعية»ا◊رقة» نحوبلدان أاوروبية حسسب
وصسفهم.

...وحلم السصكأن يتحول إا ¤حقيقة بعد طول انتظأر

إأطÓق مناقصسة ’‚از مشسروع مركز ألسسرطان ببجاية

طمأأنت مديرية الصصحة لو’ية بجأية السصكأن ،بأأن مشصروع اإ‚أز مركز السصرطأن الذي اسصتفأدت منه
اŸنطقة سصÒى النور قريبأ Ãدينة اأميزور ،حيث ”ّ اإطÓق منأقصصة ’ختيأر اŸوؤسصسصة التي تتو¤
اإ‚أز هذه اŸوؤسصسصة الصصحية ‘ اأقرب وقت ‡كن ،وهواŸشصروع الذي سصيضصع حّدا Ÿعأنأة السصكأن ‘
التنقل اإ ¤الو’يأت اÛأورة بغية تلقي العÓج.
حيث أان اŸسستشسفى الذي طال أامد انتظاره ف- -ت- -ح أاب- -واب اŸؤوسسسس- -ة وت -وف Òخ -دم -ات
من طرف السسكان ،يرتقب مباشسرة أاشسغال صسحية للسسكان ،ووضسع حد Ÿعاناتهم ‘
و‘ هذا الصسدد ،أاكد ﬁمود توفيق ،مدير إا‚ازه بعد النتهاء من اإلجراءات اإلدارية التنقل إا ¤مسستشسفيات ،ا÷زائر ،سسطيف،
الصسحة للولية ،لـ»الشسعب» ،أانه حاليا يتم ذات الصس- - -ل- - -ة ب - -دف Îالشس - -روط وع - -رضص وتيزي وزو.
اختيار الشسركات التي تشسرف على ال‚از ،اŸشس -روع ل -ل -دراسس -ة ،لسس -ي-م-ا وأان-ه ح-ظ-ي وب- -حسسب اŸع- -ل- -وم- -ات اŸسس- -ت- -ق -اة ،ف -إان
ومن اŸرتقب أان تنطلق األشسغال قريبا ،بتخصسيصص قطعة أارضص مواتية ،ما يضسمن اŸشسروع الذي حظيت به الولية يعت Èمن
اŸك-اسسب ال-ه-ام-ة ب-ق-ط-اع الصس-ح-ة ،وق-طبا
ب -ام -ت -ي -از سس -يسس -م -ح ب -ال -ت -ك-ف-ل ب-اŸرضس-ى
فتح –قيق معمق ‘ اأحداث مرسصى بن مهيدي بتلمسصأن
اŸصس -اب Úب -السس -رط -ان ،ك -م-ا سس-يضس-ع حّ-دا
Ÿعاناتهم بعدما كانوا يضسطرون للتنقل إا¤
ال- -ولي- -ات اÛاورة وم- -ن- -ه -ا ،ت -ي -زي وزو،
مثل،اأمسس ،اأمأم وكيل ا÷مهوية Ãحكمة بأب العسصة 7
سسطيف ،وا÷زائر ،علما أان ولية بجاية
اأشصخأصس متهمÃ Úحأولة اقتحأم مقر اأمن دائرة مرسصى بن
ح -ظ -يت Ãشس -اري -ع ه-ام-ة ب-فضس-ل ﬂت-ل-ف
مهيدي وﬁأولة ا’عتداء على رجأل ا’أمن وصصأحب السصيأرة
اŸراف -ق واŸؤوسسسس -ات الصس -ح-ي-ة اŸن-ج-زة
الذي دهسس اأحد الشصبأب واأفضصى اإ ¤وفأته.
أاوتلك قيد اإل‚از وأاخرى.
و‘ هذا الصسدد أاضساف ذات اŸصسدر ،أان
حسسب مصسادر «الشسعب « ‘ عدد سسابق فإان اŸتهم ” Úتوقيفهم فجر يوم ا÷معة
ه - -ذا اŸسس- -تشس- -ف- -ى ﬂتصص ‘ اŸع- -ا÷ة
من طرف مصسالح أامن دائرة مرسسى بن مهيدي عقب األحداث التي شسهدها الشسارع
وال -تشس -خ -يصص اŸب -ك -ر Ÿرضص السس -رط -ان،
الرئيسسي لشساطئ مرسسى بن مهيدي وسسبق أان تطرقنا للموضسوع ،حيث قتل شساب ‘
وي -ت -ك -ف -ل ب -اŸصس -اب Úم -ن خ -لل ال -ع -لج
العقد الثا Êمن عمره دهسسا بسسيارة وإاندلعت بعدها موجة غضسب عارمة أادت إا¤
باألشسعة والطب النووي وا÷راحة ،بسسعة
ﬁاولة إاقتحام مقر األمن من طرف أاصسدقاء وأاقرباء الضسحية.
150سس- -ري- -ر ع- -ل- -ى مسس -اح -ة ت -ق -در بسس -ب -ع
لمن الوطني
ومن جهتها وعقب هذه اإلنزلقات األخÒة اوضسحت اŸديرية العامة ل أ
ه -ك -ت -ارات ،وﬂتصس Úوي -وظ -ف أازي -د م-ن
ع Èبيان صسحفي تلقت» الشسعب» نسسخة منه ،أانها أامرت بفتح –قيق معمق ‘
200عامل ،كما سسيسستخدم تقنيات حديثة
القضسية ،جدير بالذكر أان أاقرباء اŸوقوف Úرفقة منظمة حقوقية ونشسطاء حقوقيون
بنمط جديد للتشسخيصص ومتابعة اŸرضسى،
قاموا بوقفة سسلمية أامام مقر ﬁكمة باب العسسة بتلمسسان،و” توقيف الناشسط
ل سسيما أانه سسيدّعم بأاجهزة جّد متطورة.
ا◊قوقي وشسخصص آاخر و–ويلهم Ÿقر األمن للتحقيق معهم.

بجاية :ب.ن .توهامي

 7متهمÁ Úتثلون أمام وكيل جمهورية ﬁكمة باب ألعسسة

تلمسسان :بكاي عمر

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

خ- -لل ت- -وج- -ه- -ه- -م ل- -ن- -ق -اط ال -ب -ي -ع
النظامية».
وذكر الوزير بتوف 1 . 200 Òنقطة بيع
رئيسسية و تهيئة كل الظروف الصسحية
لضسمان سسلمة اŸواشسي مع تسسخÒ
الأط -ب -اء ال-ب-ي-اط-رة واشس-راك ‡ث-ل-ي
ج- -م- -ع- -ي- -ات و م- -ن- -ظ -م -ات ح -م -اي -ة
اŸسس- -ت- -ه -لك  ‘ ،ه -ذا الصس -دد ق -ال
عماري اأنه ” Œنيد ما ل يقل عن
 11 . 000بيطري خلل عيد الضسحى
منهم  2 . 000تابع Úللقطاع العام و
 9 . 000بيطري من القطاع اÿاصص,
مشسÒا ا ¤اأن- - -ه سس- - -ي- - -ت- - -م ات- - -خ- - -اذ
الج-راءات ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة مسس-ت-ق-ب-ل .
وب-خصس-وصص مسس-اع-ي ت-ط-وي-ر شس-ع-ب-ة
تربية البل واŸاعز اكد عماري ان
ا◊ك- -وم- -ة ق -د ات -خ -ذت الج -راءات
ال -لزم -ة ل -دع -م-ه-ا اأك ،Ìح-يث وج-ه
تعليمات للشسروع ‘ تنفيذ التدابÒ
اŸتخذة فيما يتعلق بتزويد وليات
ا÷نوب Ãادة الشسع Òو ا‚از نقاط
ال -ت -زود ب -اŸي -اه وم-ت-اب-ع-ة ال-ت-غ-ط-ي-ة
ال -ب -ي-ط-ري-ة ل-ق-ط-ع-ان الب-ل واŸاع-ز
وبعث اÛلسص الوطني لشسعبة البل،
كما طالب الوزير برفع نسسبة التغطية
الصسحية للمواشسي سسيما ‘ اŸناطق
ا÷ن -وب -ي -ة وا◊دودي -ة ال -ت -ي ت-ع-رف
نقصسا ‘ البياطرة».

برنامـ ـ ـج ثـ ـ ـ ـ ـري
Ãناسسبة ألذكرى
أŸزدوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 20أوت ببجاية

–يي و’ية بجأية ،اليوم،
على غرار العديد من و’يأت
الوطن الذكرى اŸزدوجة
لـ20اأوت ،التي “ثل تأريخأ
واحدا وحدثأن يتضصمنأن
مصص Òالثورة اŸظفرة ومصصÒ
شصعب اأراد ا◊رية ،وهمأ ذكرى
هجومأت الشصمأل القسصنطيني
سصنة  ،1955وانعقأد موؤ“ر
الصصومأم ‘ .1956

بجاية :بن النوي توهامي

الح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى اŸزدوج -ة،
اعتÈته كهينة« ،من جمعية «اقرأا»
لـ«الشس -عب» ،واجب وط -ن -ي ي -تّ-م م-ن
خلله العÎاف به ،كونه ﬁطة
هامة من مسسار الثورة التحريرية
” باŸناسسبة تسسطÒ
اÛيدة ،وقد ّ
ب -رن -ام -ج ث -ري ي -تضس -م-ن ،نشس-اط-ات
وندوات ،بهدف التذك Òبتضسحيات
شس - -ه - -داء األب - -رار ،م - -ن ت - -نشس- -ي- -ط
›اه- -دي- -ن وأاسس -ات -ذة ﬂتصس‘ Ú
تاريخ الثورة التحريرية ،إا ¤جانب
ت-ن-ظ-ي-م زي-ارات م-ي-دان-ي-ة ل-لمتاحف
واŸع -ا ⁄ال -ت -اري -خ-ي-ة وم-ن-ه-ا ق-ري-ة
افري أاوزلقن».
و‘ هذا الصسدد أاكد األسستاذ خÒ
ال-دي-ن ،م-ن ج-ام-ع-ة ع-ب-د ال-رح-مان
مÒة ‘« ،هذا اليوم من كلّ سسنة
يسس- -ت- -ذك- -ر ا÷زائ -ري -ون ﬁط -ت -ان
هامتان من تاريخ الثورة التحريرية
اŸظفرة ،حيث أان اÙطة األو¤
ت -ع -ت Èعسس-ك-ري-ة ب-ام-ت-ي-از ول-ه-ا أاث-ر
سسياسسي ل يخفى على أاحد ،وتتمثل
‘ ه-ج-وم-ات الشس-م-ال ال-قسس-ن-طيني
‘  20أاوت  ،1955ب-ق-ي-ادة ال-ب-طل
ال -فّ-ذ الشس-ه-ي-د زي-غ-ود ي-وسس-ف ق-ائ-د
الولية الثانية التاريخية ‘ ،ح Úأان
اÙط-ة ال-ث-ان-ي-ة اح-تضس-ن-ت-ه-ا ق-ري-ة
إايفري أاوزلقن بولية بجاية ،وتعتÈ
سس -ي-اسس-ي-ة وت-تضس-م-ن ان-ع-ق-اد م-ؤو“ر
الصس - -وم - -ام ‘  20أاوت م- -ن سس- -ن -ة
.«1956
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا أاك- -دت األسس -ت -اذة
ك - -رÁي ،أان ه - -ج- -وم- -ات الشس- -م- -ال
القسسنطيني ‘  20أاوت  ،1955حدث
عسسكري جاء بهدف فك اÿناق،
ال -ذي ف -رضس -ه الح -ت-لل ال-ف-رنسس-ي
ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة األوراسص ال-ت-اري-خ-ية،
بقيادة الشسهيد زيغود يوسسف الذي
ق- -رر ب- -ع- -د مشس- -اورات م- -ع رف- -ق -اء
دربه ،شسّن هجومات بالرغم من
ال -تضس -ح-ي-ات ا÷سس-ام ،وك-ان م-ؤو“ر
الصسومام الذي قد أاعطى دفعا قويا
÷يشص التحرير الوطني ،من خلل
ال -ت -ن -ظ -ي -م وال -ت -ع -ب -ئ -ة ،فضس -ل ع-ن
ال -ت -ك -وي -ن ،وه -وح -دث ح-دّد مصسÒ
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وم-راحل الكفاح
اŸسسلح.

العدد
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حمل ـ ـة –سسيسسيـ ـ ـة ضسـ ـد ألتسسمم ألعقربي
مـ ـ ـ ـن أأج ـ ـ ـ ـ ـل صسيـ ـ ـ ـ ـف آأم ـ ـ ـ ـ ـن بورڤل ـ ـ ـ ـ ـ ـة
انطلقت اأمسس ،بورڤلة فعأليأت ا◊ملة التحسصيسصية ضصد التسصمم العقربي التي ينظمهأ
مكتب جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية بورقلة وذلك –ت اإطأر اأنشصطة «من اأجل
صصيف اآمن» وتشصمل هذه العملية التحسصيسصية التي سصتسصتمر Ÿدة  3اأيأم عدة نقأط
بأŸدينة ،حيث كأنت ا’نطÓقة اأمسس من اأمأم مركز Œأري بسصوق السصبت ومن اŸنتظر اأن
“سس ﬁطأت اأخرى ،منهأ بألقرب من عيأدة اÿدمأت اŸتعددة بحي النصصر وبأŸوؤسصسصة
العمومية ا’سصتشصفأئية ﬁمد بوضصيأف.

ورڤلة :إاÁان كا‘

سس- - - -ج- - - -لت ه - - -ذه ا◊م - - -ل - - -ة
ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ت-قد Ëمعلومات
ع -ام -ة ع -ن ال-تسس-م-م ال-ع-ق-رب-ي
وأاع -راضس-ه وخ-ط-ورة ك-ل ح-ال-ة
مع شسرح آالية التسسمم العقربي
وت- -ق- -د Ëإارشس- -ادات ونصس -ائ -ح
ل-ل-ت-وع-ي-ة ب-ط-رق وسسبل الوقاية
منه سسواء كانت الوقاية أاولية
ق -ب-ل ال-ت-ع-رضص ل-لسس-ع-ة ع-ق-رب
أاووق-اي-ة ث-ان-وي-ة ب-ع-د اإلصس-اب-ة
حسس- - -ب- - -م - -ا أاوضس - -ح - -ه ب - -عضص
األعضساء .م -ن ج -ان-ب-ه أاشس-ار
ال - -عضس - -وب - -اŸك - -تب ال - -ولئ- -ي
÷معية النخبة الوطنية للعلوم
الطبية ﬁمد صسهيب تلي إا¤
أان م- -ن أاه -داف ه -ذه ا◊م -ل -ة
–سس -يسص اŸواط -ن Úوال -ع -م-ل
على الرفع من مسستوى الوعي
الصسحي لديهم خاصسة ‘ هذا
النوع من اإلصسابات التي قد
ت- - - -ؤودي إا ¤وف- - - -اة الشس - - -خصص
اŸصس- -اب ب- -لسس -ع -ة ع -ق -رب ‘
ح -ال -ة ع-دم ات-خ-اذ اإلج-راءات
الضسرورية والتي تتطلب عدم
الÎدد ‘ ال- -ت- -ن -ق -ل إا ¤أاق -رب
مؤوسسسسة صسحية.
وأاضس- -اف اŸت- -ح- -دث أان ه- -ذه
ا◊ملة جاءت لÎكز أايضسا على

تصس- -ح- -ي- -ح ب- -عضص السس -ل -وك -ات
الشس-ائ-ع-ة وال-ت-ق-ل-ي-ل من الطرق
غ ÒاÛدية والتي قد تسساهم
‘ مضس-اع-ف-ة ا◊ال-ة الصس-ح-ي-ة
للمصساب ،مشسÒا إا ¤أان هذه
ا◊م -ل -ة ال -ت -ي ن -ظ -م-ت-ه-ا ه-ذه
ا÷معية اŸكونة من طلبة ‘
الطب والصسيدلة وطب األسسنان
و‘ شسبه الطبي قد اشستملت
ع -ل -ى ج -ان -ب« Úت -ك-وي-ن-ي» م-ن
خ -لل ت -ن -ظ -ي -م دورة ع -ل -م -ي-ة
تكوينية أاطرها بعضص األطباء
‘ ف- -ائ- -دة أاعضس- -اء ا÷م -ع -ي -ة
وج- - - -انب «–سس - - -يسس - - -ي» عÈ
اÿرجات التحسسيسسية التي ”
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ‘ ف-ائ-دة ا÷م-هور
العام.
يذكر أان هذه اŸبادرة لقت
اسس -ت -حسس -ان -ا ك -بÒا م-ن ط-رف
اŸواطن Úالذي اطلعوا على
الكث Òمن التفاصسيل وتعرفوا
ع- -ل- -ى م- -ع- -ل- -وم- -ات ه -ام -ة ‘
اŸوضسوع ،وŒدر اإلشسارة إا¤
أان إاحصسائيات مديرية الصسحة
لولية ورقلة تشس Òإا ¤أان عدد
ح- -الت اإلصس- -اب- -ة ب- -ال -تسس -م -م
ال -ع -ق -رب-ي ب-ل-غت إا ¤غ-اي-ة 31
ج-وي-لية 1626 ،لسس-ع-ة عقربي
أادت إا ¤تسسجيل  4وفيات منها

 2ح -ال -ت -ي وف -اة ب -ورق -ل -ة و2
بتقرت وهورقم منخفضص إا¤
ح- - -د السس- - -اع - -ة ب - -اŸق - -ارن - -ة
بالسسنوات الفارطة.
إال أانه لبد من اÙافظة
على درجات اليقظة الصسحية
خاصسة وأان اŸنطقة معروفة
بوجود أاخطر نوع ‘ تصسنيف
ال-ع-ق-ارب وه-و»اوندروكتونوسص
اسسÎال- - - -يسص» ،األم - - -ر ال - - -ذي
ي -ت -ط -لب ضس-رورة ات-خ-اذ ك-اف-ة
اإلجراءات الوقائية والرفع من
وعي اŸواطن من أاجل تفادي
تسس -ج -ي -ل ح -الت خ -طÒة ق -د
ت -ودي ب -أاصس -ح -اب-ه-ا إا ¤اŸوت
بلسسعة عقرب خاصسة بالنسسبة
لشسخاصص الذين يعانون من
لأ
مضس-اع-ف-ات صس-ح-ية أاوأامراضص
مزمنة.
وم -ن أاب -رز ه -ذه اإلج -راءات
ال- - -واجب ات- - -خ- - -اذه - -ا ع - -قب
اإلصس-اب-ة ب-لسس-ع-ة ع-قرب ،عدم
التأاخر ‘ التقدم إا ¤مصسالح
السستعجالت ع ÈاŸؤوسسسسات
السس- -تشس- -ف- -ائ- -ي -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
والعيادات اŸتعددة اÿدمات
األقرب بالنسسبة للمتضسرر من
أاجل أاخذ مصسل مضساد للتسسمم
العقربي.

للمطألبة بضصروريأت ا◊يأة بحي الوادي اŸألح

ألسسكان يحتجون بغلق ألطريق ألوطني
 106ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرج بوعريري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج

اإسصتيقظ سصكأن البلديأت الشصمألية بو’ية برج بوعريريج على غلق الطرقأت ،حيث اأقدم
العشصرات من سصكأن حي الوادي اŸألح ‘ اıرج الشصمأ‹ Ÿدينة برج بوعريريج على غلق
الطريق الوطني رقم  106الرابط برج بوعريريج ببجأية للمطألبة بألتنمية ،اŸأء ،الكهربأء،
الغأز واŸدرسصة.
ويسستحيل تقنيا ربطهم بسسبب ب - -إا‚از الشس - -ب- -ك- -ة وه- -ي ح- -ي- -ز
اÿط -ر ال -ذي ق -د ت -تسس -بب ف -ي-ه اÿدم- -ة ،وب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -مشس- -ك- -ل
اÙت- -ج- -ون ط- -ال- -ب -وا ب -حضس -ور خطوط الضسغط العا‹ .
ال- -ت- -وزي- -ع ه- -ومشس- -ك- -ل ي- -ت- -ع -ل -ق
اŸسس- -ؤوول ÚاÙل- -ي ،Úورف- -ع -وا رئيسص البلدية سسليم حناشسي،أاكد ب-ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ومسص أاغ-لب
جملة من النشسغالت منها ندرة أان مشسكل اŸدرسسة ملفه موجود أاحياء اŸدينة.
مياه الشسرب ،اŸدرسسة ،الكهرباء على مسستوى مديرية التجهيزات وتسس- -بب اإلح- -ت- -ج- -اج ‘ ح- -ال- -ة
والغاز،حيث تنقل رئيسص الدائرة ال-ع-م-وم-ي-ة ،أام-ا مشس-ك-ل-ة الضسغط ف -وضس -ى وت -ع -ط -ل ك-بŸ Òصس-ال-ح
رف -ق -ة رئ -يسص اÛلسص الشس-ع-ب-ي ال- -ع- -ا‹ فسس- -ب- -ق ل -ل -وا‹ أان ك -ان اŸواط - -ن Úخ - -اصس - -ة ال - -ع - -م- -ال
البلدي إا ¤ع ÚاŸكان و–اوروا واضس - -ح- -ا ‘ اŸوضس- -وع وط- -الب واŸوظف Úمنهم ،باإلضسافة إا¤
السسكان باŸسساهمة رفقة البلدية ال- -ت- -ج- -ار وال -ن -اق -ل ،Úال -ذي -ن ⁄
مع اÙتج.Ú
وتعا Êبعضص اŸنازل من انعدام وسس -ون -ال -غ -از وال -ولي-ة ل-ت-جسس-ي-د ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن اإلل-تحاق Ãناصسب
الكهرباء والغاز ،بسسبب تواجدها العملية ،أاما مشسكلة اŸياه فأاكد ع -م -ل -ه -م ح-يث ” سس-د ال-ط-ري-ق
–ت خ -ط -وط الضس -غ-ط ال-ع-ا‹ ،رئيسص البلدية أان مصسا◊ه قامت با◊جارة واŸتاريسص.

الÈج :حبيبة بن يوسسف

...وللمطألبة بشصبكأت الصصرف الصصحي

سسكـ ـان قريـ ـة ألزوأوشس ـة يغلقـ ـ ـون ألطريق
ألوطنـ ـ ـي  76شسم ـ ـال ب ـ ـرج بوعريري ـ ـ ـ ـ ـج
اأغ-ل-ق سس-ك-ان ق-ري-ة ال-زواوشس-ة
التابعة لبلدية حسسناوة شسمال
ب- -رج ب- -وع- -ري- -ري- -ج ال- -ط- -ري- -ق
الوطني رقم  76الرابط برج
ب -وع -ري -ري -ج بسس-ط-ي-ف شس-م-ال
ل -ل -م -ط -ال -ب -ة بشس -ب-ك-ة ل-لصس-رف
الصسحي للقرية التي ل تزال
ت- -ع- -ا Êم- -ن اإن- -ع- -دام شس- -ب- -ك- -ة

ل - - -لصس - - -رف الصس - - -ح- - -ي رغ- - -م
اŸط- - - - - - -الب واŸراسس - - - - - -لت
العديدة للبلدية.وع Èالسسكان
ع -ن غضس-ب-ه-م ب-ح-يث ي-ل-ج-وؤون
اإ ¤اإسستعمال الطرق البدائية
وح- - - -ف- - - -ر خ- - - -زان- - - -ات اأم - - -ام
منازلهم للتخلصص من اŸياه
القذرة ،وما يحمله ذلك من

اأخ -ط -ار صس -ح -ي-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة
والسس -ك -ان وخ -اصس -ة الأط-ف-ال،
بالإضسافة اإ ¤اأخطار اختلط
م-ي-اه الشس-رب ب-اŸي-اه ال-ق-ذرة،
رئيسص البلدية حاولنا التصسال
ب - -ه Ÿع - -رف - -ة رده ح- -ول ه- -ذا
النشسغال لكنه كان غائبا و⁄
نتمكن من الإتصسال به هاتفيا.
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اششرف عليه اŸدير العام للششؤوون القانونية و القضشائية

تنصسيب بلحاج عبد ا◊فيظ نائبا عاما Ûلسس قضساء تيارت

مدونة اخÓقيات اŸهنة اŸناعة الكاملة للقاضشي أاثناء ‡ارسشته للوظيفة

’ختام بلقاسشم زغماتي لدى إاششرافه على ا÷لسشة ا’حتفالية لتنصشيب الرئيسس والنائب العام لدى ›لسس قضشاء
أاكد وزير العدل ،حافظ ا أ
وهران ،أان اسشتقÓلية القضشاء ليسشت امتيازا ‡نوحا للقاضشي بل مسشؤوولية مفروضشة عليه ،تلزمه ان يقضشي ب Úالناسس بكل ضشم Òوحياد
على اسشاسس القانون و ا’دلة دون أاي تأاث Òخارجي.
مبعوثة «الششعب»ا ¤وهران :ام ا. Òÿسس
إع-ت Èزغ-م-ات-ي ‘ ك-ل-م-ت-ه أإم-ام إلسص-رة إل-قضص-ائ-ية
ب -وه -رإن ,إل -قضص-اء ،إŸؤوسصسص-ة إل-وط-ن-ي-ة إŸؤوه-ل-ة
◊م -اي -ة إÛت -م -ع و ح -ف -ظ “اسص -ك -ه و◊م-ت-ه ‘
إل -ظ -روف إل -رإه -ن -ة ‘ ظ -ل إل -ق -ان -ون وإإلنصص-اف
وتعزيز مبدأإ إŸوإطنة ،موضصحا إن ذلك يتحقق
بتجرد إلقضصاء و حياده و هدوئه ،مؤوكدإ حاجة
إ÷زإئر إ ¤إقامة حكم إلقانون وإلتوط Úله ‘
إŸم- -ارسص- -ة وإل- -وإق- -ع ،مشصÒإ ‘ إلسص -ي -اق ذإت -ه إن
–قيق مطلب إلعدإلة هو إلشصعار إلذي تنصصهر ‘
ج -وف -ه إŸط -الب إلشص -ع -ب -ي -ة ك -ل -ه -ا م -ه-م-ا ت-ن-وعت
وتعددت ،ولتحقيق ذلك أإكد زغماتي إنه ل Áكن
إلسصتغناء عن فاعلية إلقضصاء وإسصتقÓليته.
ووجه إلوزير ‘ عمق كلمته إمام إلسصرة إلقضصائية
Ãجلسس قضصاء وهرإن رسصائل وإضصحة إŸعا ،Êدعا
م -ن خ Ó-ل -ه -ا إل -قضص -اة ع -ل -ى وج-ه إÿصص-وصس إ¤
إلل -ت -زإم ب -ال -ق -ان -ون إألسص -اسص -ي ل-ل-قضص-اء وم-دون-ة
إخÓقيات إŸهنة ،معتÈإ إيها إŸناعة إلكاملة
للقاضصي أإثناء ‡ارسصته لوظيفته إلقضصائية ،مذكرإ
ب-أاه-م-ي-ة إلل-ت-زإم ب-ال-ت-ح-ف-ظ وإل-ت-قيد بالسصلوكيات
إلخÓقية إŸتزنة إلتي توجبها خصصوصصية إŸهنة.

اسستقÓلية القضساء ليسست امتيازا
‡نوحا للقاضسي إا‰ا مسسؤوولية

وأإك -د زغ -م -ات -ي ‘ ذإت إلسص -ي -اق ،أإن إسص -ت -ق Ó-ل-ي-ة
إل -قضص -اء ل -يسصت إم -ت -ي -ازإ ‡ن -وح -ا ل -ل -ق-اضص-ي إ‰ا
مسصؤوولية تفرضس عليه إن يقضصي ب Úإلناسس بكل
ضص- -م Òوح- -ي- -اد ع- -ل- -ى أإسص -اسس إل -ق -ان -ون و إألدل -ة
إŸعروضصة عليه دون إÿضصوع ألي تأاث Òخارجي،
موضصحا أإن إسصتقÓلية إلقضصاء ل تعني إلنعزإل عن
إÛت -م -ع إ‰ا ت -ع -ن-ي إلسص-ت-قÓ-ل-ي-ة ع-ن إلضص-غ-وط
إÿارجية ،مشصÒإ ‘ ذإت إلصصدد أإن إقرإر إلعدإلة
Ãا يتوق إليه إلشصعب ‘ مطلب ﬁاربة إلفسصاد
و–قيق إلكرإمة وإŸسصاوإة وإلعدإلة إلجتماعية،
يحتم عليها مدإوإة إآلثار إلسصلبية إلناŒة عما سصبق
إنتهاجه من إخطاء ‘ إلتقدير و إلتدب.Ò

..ويشسرف على تنصسيب النائب العام
و رئيسس ›لسس قضساء وهران

أإشصرف وزير إلعدل حافظ إألختام بلقاسصم زغماتي
أإمسس ،ع -ل -ى م -رإسص -ي-م ت-نصص-يب م-ن-ور ع-ن Îرئ-يسص-ا

جديدإ لدى ›لسس قضصاء وهرإن وإلسصيد ﬁمد
زقاز نائبا عاما جديدإ لذإت إÛلسس ،خلفا لكلى
إلسصيدين أإحمد ›ا Êوعبد إلقادر مصصطفاوي.
وإشصتغل رئيسس ›لسس قضصاء وهرإن إ÷ديد عنÎ
م -ن-ور ‘ ك-ل إÛالت إل-قضص-ائ-ي-ة م-ن-ذ،إل-ت-ح-اق-ه
بالسصلك إلقضصائي ‘ سصنة  ،1٩8٤من قاضصي حكم
إ ¤وكيل جمهورية وقاضصي –قيق بعدة ﬁاكم
قبل إن يرقى إ ¤مسصتشصار ثم رئيسس غرفة ونائب
رئيسس ›لسس إ ¤أإن ” تعيينه رئيسصا Ûلسس
قضص -اء ورق -ل -ة وم -ن -ه-ا إ ¤ن-فسس إŸنصصب Ãج-لسس
قضصاء وهرإن ‘ ،إطار إ◊ركة إ÷زئية إلتي أإقرها
رئيسس إلدولة ‘ سصلك إلقضصاء.
إما بالنسصبة للنائب إلعام إ÷ديد Ûلسس قضصاء
وهرإن إلسصيد زقار ﬁمد ،إلتحق بالسصلك إلقضصائي
سصنة Á ، 1٩86لك نفسس إÈÿة وإلتجربة لرئيسس
إÛلسس إل -قضص -ائ -ي ،ت -ق -ل -د ع-دة م-ه-ام وم-ن-اصصب
قضصائية منها رئيسصا Ûلسس قضصاء إم إلبوإقي ثم
مسصتشصارإ لدى إÙكمة إلعليا ،ثم نائبا عاما لدى
›لسس قضص -اء وه -رإن  ‘ -إط -ار ح -رك -ة ج -زئ -ي -ة
للنوإب إلعامون و رؤوسصاء إÛالسس إلقضصائية مسصت
عددإ من وليات إلوطن.

‘ احتفائية أاششرف عليها
بليليطة عبد اÛيد:

لعÓوي مفتاح رئيسسا و هد‹ علي نائبا
عاما Ûلسس قضساء برج بوعريريج
‘ إطار إ◊ركة إألخÒة إلتي أإجرإها رئيسس إلدولة عبد إلقادر بن
صصالح ‘ سصلك رؤوسصاء ›السس إلقضصاء و إلنوإب إلعامون لدى
›السس إلقضصاء ،أإشصرف بليليطة عبد إÛيد ‡ث Óلوزير إلعدل
ح-اف-ظ إألخ-ت-ام ع-ل-ى إل-ت-نصص-يب إل-رسص-م-ي ل-لسص-ي-د ل-عÓ-وي مفتاح
رئيسصا Ûلسس قضصاء برج بوعريريج خلفا للسصيد قاسصمي جمال
إلذي ” –ويله إ› ¤لسس قضصاء إلعاصصمة ،و ” ‘ نفسس
إŸرإسصيم تنصصيب هد‹ علي نائبا عاما لدى ›لسس قضصاء برج
بوعريريج خلفا حاج هني ﬁمد إلذي ” –ويله إ› ¤لسس
قضصاء باتنة.
برج بوعريريج /حبيبة بن يوسشف

تنصشيب في ‹Óبن سشكران رئيسشا Ûلسس قضشاء عنابة

ﬁاربة الفسساد واسستعادة األموال اŸنهوبة من األولويات لسستئناف التنمية
شش- -ه- -د ›لسس قضش- -اء ع- -ن -اب -ة أامسس ا’ث -نÚ
احتفائية تنصشيب في ‹Óبن سشكران رئيسشا
Ûلسس قضش -اء ع -ن -اب -ة ،وغ -زا‹ ك-م-ال ن-ائ-ب-ا
ع -ام-ا ،وذلك ‘ إاط-ار ا◊رك-ة ال-ت-ي ي-ج-ري-ه-ا
رئيسس الدولة عبد القادر بن صشالح ‘ سشلك
ال -قضش -اء ،ح -يث ” ال -ت-نصش-يب ب-حضش-ور وا‹
عنابة توفيق مزهود واŸفتشس العام بوزارة
’ختام
العدل ‡ث Óلوزير العدل حافظ ا أ
ب- -ل- -ق- -اسش -م زغ -م -ات -ي ،إا ¤ج -انب السش -ل -ط -ات
’منية والعسشكرية واŸدنية.
ا أ

ن ّصص -ب ،أإمسس ،ع Ó-شس إŸول -ود ،ن -ائ -ب -ا ع -ام-ا ل-دى
›لسس قضصاء بجاية ،حيث أإشصرف على مرإسصم
إلتنصصيب إلتي جرت Ãقر إÛلسس‡ ،ثل وزير
إل -ع -دل أإزرو ﬁم -د ،ب-حضص-ور إلسص-ل-ط-ات إÙل-ي-ة
إŸدنية وإلعسصكرية للولية.
وقد أإكد أإزرو ﬁمد خÓل مرإسصم إلتنصصيب ،أإن
هذه إلتعيينات إ÷ديدة تدخل ‘ إطار إ◊ركة
إل -ت -ي أإق ّ-ره -ا رئ -يسس إل -دول -ة ،وإل -رإم -ي -ة إلضص -ف-اء
ديناميكية جديدة لقطاع إلعدإلة تسصمح بالسصتجابة
Ÿت-ط-ل-ب-ات م-ه-ام-ه-ا إ◊سص-اسص-ة خ-اصصة خÓل هذه
إŸرحلة ،من أإجل إŸضصي قدما لتحسص Úإلعمل
إلقضصائي وتطويره ،من خÓل إلكفاءإت إلقضصائية
إلتي تتو ¤مهاما نوعية.
بجاية :بن النوي توهامي

دحمون من إاليزي:

الدولة عازمة على مواصسلة تنمية وتطوير اŸناطق ا◊دودية
أإكد وزير إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية وإلتهيئة
إل -ع -م -رإن -ي -ة ,صصÓ-ح إل-دي-ن دح-م-ون، ,أإمسس ،م-ن
منطقة إلدبدإب إ◊دودية بولية إليزي ,أإن إلدولة
ع -ازم -ة ع -ل -ى م-وإصص-ل-ة ت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر إŸن-اط-ق
إ◊دودية للبÓد.
وقال دحمون خÓل تفقده رفقة وفد وزإري أإشصغال
إ‚از م- -ق- -ر إŸق- -اط- -ع -ة إإلدإري -ة ل -ل -دب -دإب ,أإن
إ◊ك -وم -ة أإع -طت إألول-وي-ة ‘ إل-ت-ن-م-ي-ة ل-ل-م-ن-اط-ق
إ◊دودي- -ة ,م- -ؤوك -دإ ‘ ن -فسس إلسص -ي -اق أإن إل -دول -ة
«ع -ازم-ة ع-ل-ى م-وإصص-ل-ة ت-ن-م-ي-ة ه-ذه إŸن-اط-ق م-ن
خÓل برإمج هامة سصيتم إعدإدها ع Èدرإسصات
علمية معمقة».
وبعد أإن أإشصار إ ¤أإن إلوإ‹ إŸنتدب للدبدإب سصيتم
ت -ع -ي -ي -ن -ه «ق-ري-ب-ا» ,أإع-ل-ن دح-م-ون ع-ن ف-ت-ح «200
منصصب شصغل جديد ‘ ﬂتلف إلقطاعات Ãنطقة
إل -دب -دإب إل-ت-ي ” ت-رق-ي-ت-ه-ا إ ¤ولي-ة م-ن-ت-دب-ة ‘
ديسصم.»2018 È

وأإبرز ‘ هذإ إلطار أإن حل مشصكل إلبطالة بهذه
إŸناطق يكون من خÓل إلتنمية ,دإعيا إŸوإطنÚ
إ ¤مرإفقة إلدولة ‘ تنمية إŸناطق إ◊دودية.
وباŸناسصبة ,أإشصرف وزير إلدإخلية بالدبدإب على
ت- -دشص Úم- -ق- -ر ق- -اع- -دة إ◊ي -اة لشص -رط -ة إ◊دود,
ب- -اإلضص- -اف- -ة إ ¤دإر ل- -لشص- -ب- -اب ,ك -م -ا زإر إ÷ن -اح
إلعسصكري باŸؤوسصسصة إلعمومية للصصحة إ÷وإرية.
Óشصارة يرإفق وزير إلدإخلية ‘ هذه إلزيارة كل
ل إ
من إلÎبية إلوطنية ,عبد إ◊كيم بلعابد ,إلتعليم
إل-ع-ا‹ وإل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي ,إل-ط-يب ب-وزيد ,إلصصحة
وإلسصكان وإصصÓح إŸسصتشصفياتﬁ ,مد مÒإوي,
إŸوإرد إŸائية ,علي حمام ,وإلسصكن وإلعمرإن
وإŸدينة ,كمال بلجود ن ومن إŸقرر أإن يشصرف
وزي -ر إل -دإخ -ل -ي-ة ‘ وقت لح-ق ع-ل-ى وضص-ع ح-ج-ر
إألسص -اسس إل‚از ع -دة مشص -اري -ع ت -ن -م -وي-ة وت-دشصÚ
أإخرى باŸقاطعة إإلدإرية ÷انت.

أاششرف عليها اŸفتشس العام حمدا Êعبد القادر لدى الوزارة الوصشية

تنصسيب الرئيسس ا÷ديد Ûلسس القضساء والنائب العام بسسكيكدة
أاشش -رف مسش -اء امسس ،ح -م -دا Êع -ب-د ال-ق-ادر،
اŸفتشس العام لدى الوزارة واŸمثل الششخصشي
ل- -وزي- -ر ال- -ع -دل ،بسش -ك -ي -ك -دة ع -ل -ى م -راسش -م
تنصشيب حمدي باششا عمر الرئيسس ا÷ديد
Ûلسس ال-قضش-اء سش-ك-ي-ك-دة خ-ل-ف-اء ل-ب-وع-زي-ز
ع -ب -د ا÷ل -ي -ل ،وال -ن -ائب ال -ع-ام ك-بﬁ Òم-د
فتحي خلفا لششمÓل ﬁمد.
سشكيكدة /جيجل :خالد العيفة
وإوضصح إŸفتشس إلعام خÓل مرإسصم إلتنصصيب إلتي
ج- -رت Ãق- -ر ›لسس قضص- -اء سص- -ك- -ي -ك -دة ب -حضص -ور
إلسصلطات إÙلية إŸدنية وإلعسصكرية للولية ،أإن
هذه إلتعيينات إ÷ديدة « تندرج ‘ إطار إ◊ركة
إلتي أإقرها رئيسس إلدولة من أإجل إضصفاء ديناميكية
ج-دي-دة ل-ق-ط-اع إل-ع-دإل-ة Ãا تسص-ت-ج-يب Ÿت-ط-ل-بات
م-ه-ام-ه-ا إ◊سص-اسص-ة لسص-ي-م-ا خÓ-ل ه-ذه إŸرح-لة،
ورفع مسصتوى إلتكليف بدرجة إŸسصؤوولية للكفاءإت
إلقضصائية» ،وذكر ‡ثل وزير إلعدل حافظ إألختام

عنابة :هدى بوعطيح +صشورة
أإكد ‡ثل وزير إلعدل ‘ كلمة له باŸناسصبة على
مكانة بن سصكرإن وغزإ‹ ‘ سصلك إلقضصاء ،حيث
ي -ع -ول ع-ل-ي-ه-م-ا ‘ إع-ط-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ‘
إÛالسس إل-قضص-ائ-ي-ة ل‚از إل-وإج-ب-ات إŸط-ل-وبة،
كما ونوعا ‘ قطاع إلعدإلة ،مضصيفا بأان إلسصيدإن
إŸنصصبان إوكلت لهما إŸهمة إ◊سصاسصة ،بعد أإن
سص -ب -ق وت -ق-ل-دإ ع-دة م-ن-اصصب قضص-ائ-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف
إلرتب ،حتى وصص Óإ ¤منصصبيهما بفضصل جديتهما
ونسصج عÓقات مهنية.
وأإضصاف إŸتحدث بأان معا‹ وزير إلعدل حافظ
إلخ-ت-ام ،أإك-د ب-ه-ذه إŸن-اسص-ب-ة ع-ل-ى ح-ج-م إألع-باء
وإŸسصؤووليات إŸنوطة بجميع إلعامل ‘ Úسصلك
إلقضصاء ،ل سصيما ‘ هذه إŸرحلة إŸفصصلية إلتي

ب -حضص -ور إلسص -ل -ط -ات إÙل-ي-ة وإل-عسص-ك-ري-ة وسص-لك
إلقضصاء إشصرف،أإول أإمسس ،جرير عبد إ◊فيظ
إŸدير إلعام للشصؤوون إلقانونية وإلقضصائية بوزإرة
إلعدل ‡ث Óلوزير إلعدل حافظ إلحكام ،على
تنصصيب بلحاج عبد إÛيد نائبا عاما Ûلسس
قضص -اء ت -ي -ارت ،ح -يث ك -ان يشص -غ -ل ن-ائ-ب-ا مسص-اع-دإ
Ãجلسس قضصاء إلبويرة ،وخلف إلنائب إلعام مهيدة
ﬂتار.
إلتنصصيب جاء تنفيذإ للحركة إ÷زئية إلتي أإجرإها
رئيسس إلدولة مؤوخرإ ‘ سصلك إلقضصاء ،حيث –دث
‡ثل زغماتي عن جدية إنتقاء إلكفاءإت ،وإنتقاء
أإحسصنها ‘ إÛال إلقانو ،Êوإعطائها صصÓحية
وفرصصة تسصي ÒإÛالسس إلقضصائية ‘ ،إلوقت إلذي
يطالب فيه إلشصعب بنزإهة وقوة إلقضصاء لبناء دولة
قوية ،وإلقضصاء على إلتصصرفات إلÓقانونية ‘ ظل
ت -ن -ام -ي ب-عضس إلخ-تÓ-لت إل-ت-ي شص-رع إل-قضص-اء ‘
معا÷تها وفق مطالب إلشصعب.
تيارت :ع.عمارة

...و تنصسيب النائب العام والرئيسس
ا÷ديد Ûلسس قضساء بجاية

إ ¤باŸسصار إŸهني لهذين إلطارين إ÷ديدين
«إللذين شصغ Óمناصصب ﬂتلفة ‘ قطاع إلعدإلة ،و
أإظهرإ كفاءتهما وجديتهما ‘ أإدإء مهامهما» ،كما
إضصاف ذإت إŸتحدث  ،وإكد إŸفتشس إلعام أإن
«مكافحة إلفسصاد وإسصÎجاع إألموإل إŸنهوبة تعد
من أإولويات إ◊ركة إلتي أإجريت ‘ قطاع إلعدإلة،
‘ هذه إŸرحلة إŸفصصلية إلهامة إلتي Áر بها
إل -وط -ن ،ب -ه -دف إع -ادة إرسص -اء إل-ث-ق-ة ب Úإل-ع-دإل-ة
وإÛت- -م- -ع وسص- -تسص- -م -ح ب -عصص -رن -ة ه -ذإ إل -ق -ط -اع
إ◊سصاسس لتمكينه من أإدإء دوره على أإكمل وجه».
وشصدد ذإت إŸسصؤوول حرصس قطاع إلعدإلة على
«–ق -ي -ق قضص-اء ي-ح-م-ي وي-ط-م-ئ-ن إ÷م-ي-ع وقضص-اء
م-وإط-ن-ة ب-ك-ل م-ع-ان-ي-ه-ا وأإب-ع-اده-ا وقضص-اء عصص-ري
يعمل Ãرونة وجودة وسصهولة ومردودية وجوإرية
وتوإصصل ودقة وتكامل إيجابي مع باقي مؤوسصسصات
إلدولة وإلفاعل Úفيها ،إ ¤ذلك من إŸعاي Òإلتي
يجب توفرها Ÿسصايرة إ◊ركية إŸتعددة إلصصور
إلتي “ر بها إلبÓد ‘ ،شصتى إŸيادين».

تنصشيب بلمولود يحي نائبا عاما

Áر بها وطننا ،وإلتي يجب من خÓلها ﬁاربة
إلفسصاد بأاشصكاله وإسصتعادة إألموإل إŸنهوبة ،ودعم
نظام إلنزإهة ،مÈزإ بأانها من ب Úإألوليات إŸلحة
وإŸه-ام إل-ت-ي ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-م إل-ن-ج-اح ‘ م-ع-ا÷تها
لسصتئناف إلتنمية و–قيق إلزدهار لشصعبنا.
وشص- -دد إŸف- -تشس إل- -ع- -ام ع- -ل -ى أإن ي -ك -ون إل -قضص -اء
إ÷زإئ - -ري عصص- -ري ي- -ع- -م- -ل Ãق- -اي- -يسس إŸرون- -ة
وإ÷ودة وإل- -ت- -وإصص- -ل وسصÓ- -م- -ة إÿدم- -ة ،وحسص -ن
إل-ت-دب Òوإل-ت-ك-ام-ل إلي-ج-اب-ي م-ع ب-اق-ي م-ؤوسصسص-ات
إلدولة ،إ ¤جانب إلفاعلية ،وإ ¤غ Òذلك من

إŸع- -ايÿ Òدم- -ة م- -ي- -ادي- -ن إلق- -تصص -اد وإ◊رإك
إÛت- -م- -ع -ي .وط -الب إŸف -تشس إل -ع -ام م -ن رئ -يسس
›لسس قضصاء عنابة وإلنائب إلعام بضصرورة تأادية
وإج-ب-ات-ه-م إل-دسص-ت-وري-ة وإل-ق-ان-ون-ية بكل موضصوعية
ون-زإه-ة وشص-ف-اف-ي-ة ،إضص-اف-ة إ– ¤ل-ي-ه-م ÃضصامÚ
أإخÓقيات إŸهنة ،وإسصتحضصار إلقسصم إلذي أإدوه ‘
بدإية مشصوإرهم إŸهني ،وإلحتكام إ ¤إلقانون
وإل- -ذي ل ب- -دي- -ل ع- -ن- -ه ل- -ت- -ع- -زي -ز دول -ة إل -ق -ان -ون
وإŸؤوسصسص- -ات ،وإع- -ادة بسص- -ط إل- -ث- -ق- -ة ‘ أإوسص -اط
إÛتمع وتعزيز حقوق شصعبه.

وبن الشسيخ عبد اÿالق رئيسسا Ûلسس قضساء جيجل

كما نصصب بن إلشصيخ عبد إÿالق  ،إلدي كان يشصغل
منصصب رئيسس غرفة Ãجلسس قضصاء إلشصلف  ،رئيسصا
جديدإ Ûلسس قضصاء ولية جيجل ،خلفا ◊اج
علي بوشصافع  ،وبلمولود يحي نائبا عاما لذإت
إÛلسس ،وإل- -دي ب- -دوره ك- -ان يشص- -غ- -ل ن- -ائب ع -ام
مسصاعد أإول Ãجلسس إلبويرة خلفا بوجمعة لطفي ،
وأإشصرف على مرإسصم إلتنصصيب إلتي جرت Ãقر
إÛلسس ،بوزيا Êندير نائب رئيسس إÙكمة إلعليا
‡ث  Ó-ل -وزي -ر إل -ع -دل وح-اف-ظ إألخ-ت-ام  ،ب-حضص-ور
إلسص- -ل- -ط- -ات إÙل -ي -ة إŸدن -ي -ة وإألم -ن -ي -ة ون -وإب

بالŸÈان إ ¤جانب عدد من إŸوإطن.Ú
وإسصتعرضس بوزيا Êندير ‡ثل إلوزير باŸناسصبة
إŸسصار إŸهني لهذين إلطارين  ،وذكر ‘ إلوقت
ذإت -ه ب -ت -وج -ي -ه -ات وزي -ر إل -ع -دل ح -اف -ظ إألخ-ت-ام
ب -خصص -وصس ضص -م-ان إسص-ت-قÓ-ل-ي-ة إل-قضص-اء Ÿوإج-ه-ة
إلتحديات إلرإهنة للبÓد ،مؤوكدإ على ‘ كلمته
على أإن إŸرحلة إلتي “ر بها إلبÓد جد حسصاسصة
وأإنها مرحلة ﬁاربة إلفسصاد وإسصÎجاع إألموإل
إŸنهوبة من أإجل إسصتئناف عملية إلتنمية وإلرقي
وإلزدهار.
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سشكان بلديات تيزي وزو يعانون من أأزمة أنقطاع ماء ألششرب سشكان حي «لرأبششي» ببوقرة يطالبون بتسشوية عقود أŸلكية

جّدد ‡ثلون عن سسكان حي التطوري « ’راشسبي « بغابة الزاوشض ‘ بوقرة بالبليدة
،طلبهم بتسسوية أازمة عقود اŸلكية التي ما تزال عالقة لغاية اليوم ،بالرغم من
الشسكاوي اŸتكررة  ،والتوافد على مكاتب اŸسسؤوول.Ú

عاد سسكان ا◊ي التطوري بغابة الزاوشض ،إا¤
ا◊ديث ›ددا عن مشسكل « عقود اŸلكية» ،
التي ما يزال ينتظرون تسسويتها منذ العام
 ، 1998حيث أاوضسح عدد منهم لـ « الشسعب « ،
أانهم ‘ كل مرة يرفعون طلبا إا ¤اŸسسؤوول، Ú
ي- -أات- -ي- -ه -م ال -رد بـ «الصس Èو أان م -ل -ف -ه -م –ت
النظر ».قائل Úان هذه العبارة Œ ⁄سسد ‘
اŸيدان.
أاكد أاصسحاب الشسكوى ،بأان مثل هذا ا÷واب
بات يÎدد على مسسامعهم ،بينما قضسيتهم ⁄
Œد طريقا نحو ا◊ل ◊د السساعة ،وهو ما
ج-ع-ل-ه-م ره-ائ-ن ال-ق-ي-ام بÎم-ي-م-ات لسس-كناتهم
وتوسسعتها ،خاصسة وأان تعداد تلك العائÓت
تزايد ،وأابناؤوهم كÈوا ‘ سسكنات ضسيقة ل
تتسسع للمزيد من أافراد العائÓت.
شسهدت بعضض بلديات و’ية تيزي وزو أازمة ماء غ Òمسسبوقة ،منذ حلول فصسل الصسيف،حيث اشستكى السسكان من تذبذبات ‘
التزود باŸاء وانقطاع دوري ،سساهم ‘ معاناتهم ودفع بهم للقيام برحÓت قصسد جلب د’ء اŸياه من مصسادر أاخرى.
’زمة التي
’جراءات والتداب Òواÿرجات اŸيدانية للمسسؤوول ÚاÙلي ،Úلتقليصض حجم ا أ
حدث هذا ،بالرغم من جملة ا إ
عصسفت بهذه الو’ية الغنية باŸوارد اŸائية ،لكن قدم شسبكة قنوات التوزيع والربط غ Òالقانو Êأاعاق حل اŸشسكل نهائيا.
غرار قرية «إاسسياخن أاومدور» ،التي أاصسبحت لÓئحة اŸطالب اŸقدمة لهم منذ سسنوات،
تيزي وزو /بجاية :بن النوي توهامي
اŸياه فيها سسلعة نادرة بعدما كانت “ون على والتي تهدف لتدارك العجز الذي تشسكو منه
‘ ه -ذا الصس -دد ،أاك -د ب -عضض ‡ث -ل-ي السس-ك-ان م -دار 24سس -اع -ة ،وه -و م -ا دف -ع ب-األه-ا‹ إا ¤هذه القرى.
لـ»الشسعب» ان بلديات كثÒة تعا Êأازمة ماء الحتجاج وإاخطار ا÷هات اŸعنية Ãحنتهم ‘ ه- -ذا الصس- -دد ،أاشس -ار اŸصس -در ن -فسس -ه ،إا¤
ب- -عضض اŸط- -الب اŸتضس- -م- -ن- -ة ‘ ال- -ع -ريضس -ة
ح-ق-ي-ق-ي-ة ع-ل-ى غ-رار أازف-ون وت-ق-زيرت ،وهذا ومعاناتهم «.
ب -ال -رغ -م م -ن ت -ع-زي-ز ال-ق-ط-اع بÈن-ام-ج ف-ع-ال بحسسب مصسدر مسسؤوول ،فإان النقصض اŸسسجل اŸق -دم -ة ل -ل -م -ن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي ،Úم-ن ب-ي-ن-ه-ا
لتطوير نظام توزيع هذه اŸادة ا◊يوية على ‘ التموين باŸياه الصسا◊ة للشسرب مرجعه ال- -ت- -م -وي -ن ب -اŸي -اه الصس -ا◊ة ل -لشس -رب ،رب -ط
مسستوى ﬂتلف اŸناطق ،خاصسة مع امتÓء ع -دة أاسس -ب -اب ،وع -ل -ى رأاسس -ه-ا ،أان-اب-يب اŸي-اه السس -ك -ن -ات ب -غ -از اŸدي-ن-ة ،ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،السس-ك-ن،
سسد تاقسسبت ،الذي تقدر سسعته بـ 1٧5مليون اŸتضسررة والتي تتواجد ‘ حالة يرثى لها والنقل ،وكلها نقائصض أاّرقت هؤولء السسكان
م ،3وه- - -و ي - -زود أازي - -د م - -ن  300ق-ري-ة ع Èبسسبب التسسربات .وفًقا للمسسؤوول ÚاŸعني ،Úالذين  ⁄يجدوا إال الوعود التي  ⁄تر النور.
1٧ب -ل -دي -ة ب-اŸاء الصس-ال-ح ل-لشس-رب ،ب-ال-ن-اح-ي-ة توجد أايضًسا أاسسباب أاخرى مدرجة ‘ القائمة وعليه يأامل اÙتجون من السسلطات اÙلية
الشسرقية للولية ،إاّل أان ذلك ُ ⁄ينه معضسلة السسوداء بسسبب الربط غ Òالقانو Êالذي يقوم التدخل العاجل ،ووضسع حّد Ÿعاناتهم التي
ال-ن-قصض ال-ف-ادح ل-ل-م-ي-اه ،لسس-ي-م-ا خÓ-ل فصسل به بعضض اŸواطن ،Úوهو ما أاثر على عملية طال أامدها ،وبالتا‹ Œنب تعطيل مصسالح
الصس-ي-ف بسس-بب ق-دم ق-ن-وات ال-ت-وزي-ع وال-رب-ط تزويد السسكان بهذه اŸادة ا◊يوية ،فضس Óعن اŸواطن Úخاصسة وأان الدخول الجتماعي
العجز اŸا‹ ا◊اد الذي تعا Êمنه اŸديرية على األبواب ،علما أان العقÓء بادروا بحلول
العشسوائي.
Óزمة القائمة ،لكن دون جدوى.
‘ هذا اإلطار ،قال جمال من أازفون لنا« :إاننا الوصسية ،ألن جزًءا كبًÒا من اŸشسÎك Úل ل أ
نعيشض منذ بداية الصسيف تذبذبا ‘ التوزيع ،يدفعون فواتÒهم ،ما عرقل عملية التدخل ‘ سسياق متصسل ،طالب سسكان أاقبو بتحسسÚ
بالرغم من امتÓء سسد تاقسسبت ،وتطمينات إلصسÓح األنابيب التي أاتلفت وضسمان الصسيانة اÿدم-ة الصس-ح-ي-ة Ãسس-تشس-ف-ى اŸدي-ن-ة ،حيث
ق-ام-وا ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-رك-ة اح-ت-ج-اجية ،مشسّددين
اŸسسؤوول Úعلى جميع اŸسستويات أان األزمة الدورية لها».
ع -ل -ى رح -ي -ل م-دي-ر اŸؤوسسسس-ة السس-تشس-ف-ائ-ي-ة
لن تكون خÓل هذه الصسائفة ،بالنظر إا ¤كمية
ا◊ا‹ ،كما أاكدوا أان التنديد بهذا الوضسع
األم -ط -ار ال-ك-بÒة ال-ت-ي سس-ق-طت خÓ-ل فصس-ل
الصس -عب سس -يسس -ت -م -ر إا ¤غ -اي -ة ت -ل -ب-ي-ة ج-م-ي-ع
الشستاء.
اŸطالب ،».على حد العريضسة التي رفعوها.
تسساءل جمال ،ماذا حدث كي يسسجل كل هذا
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أاشس- -ار مصس- -در مسس -ؤوول ،إا ¤أان
النقصض ‘ التزود Ãاء الشسرب؟ ،مضسيفا ان
الزمة على مسستوى اŸدن الكبÒة السساحلية يواصسل سسكان بلدية تيفرة بولية بجاية ،غلق اŸسس -تشس -ف -ى ي -تّ-وف-ر ع-ل-ى ك-اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات
كأازفون وتقزيرت ،أافسسدت على الكث Òموسسم م -ق -ر ب -ل -دي-ت-ه-م ل-لشس-ه-ر ال-ث-ا Êع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،اŸادية والبشسرية للتكفل باŸرضسى ،ول يوجد
اصسطياف آامن مثلما جاء ‘ الÈنامج الوطني ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ت-ن-ه-ي أايّ مشساكل تذكر خاصسة بعد تدعيمه بالطاقم
اŸعد ،وجندت بشسأانه ﬂتلف اŸصسالح سسهرا معاناتهم مع البطالة والنقل والتزود بالغاز ال -ط -ب -ي الضس-روري ،م-ع ال-ع-ل-م ،أان مسس-تشس-ف-ى
ع- - -ل- - -ى راح- - -ة اŸواط - -ن Úق - -ب - -ل ال - -دخ - -ول والسسكن.
أاقبو ،يسستقبل اŸرضسى الوافدين من 15بلدية،
اسس -ت -ن -ادا Ÿصس -ادر م -ق -رب -ة م -ن اÙت-ج Úلـ فضس Óعن بلديات الوليات اÛاورة كالÈج،
الجتماعي.
‘ نفسض السسياق ،أاكدت خديجة ،من مدينة «الشسعب» ،فإان تنظيم حركتهم الحتجاجية ال -ب -وي -رة ،وت -ي -زي وزو ،وتسس -ت -ق -ب -ل مصس -ل -ح-ة
تيقزيرت لنا« :أاثرت أازمة اŸياه على بلديتنا ،ج -اء ك -رد ف -ع -ل م -ن ط-رف اŸت-ذم-ري-ن ،م-ن السستعجالت وحدها شسهريا أازيد من  8آالف
وحتى القرى القريبة من سسد تاقسسبت ،على ‡اط-ل-ة اŸن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي ‘ Úالسس-ت-ج-ابة مريضض .

..وسشكان تيفرة ببجاية يغلقون مقر
ألبلدية للششهر ألثاÊ

ناشسدوا السسلطات اŸعنية عÓج
مشسكل قنوات الصسرف

سشكان أحياء بالبليدة يتخوفون من أنتششار أألمرأضض
أاقبية العمارات مصسدر تلوث وانتشسار ا◊شسرات

دع-ا سس-ك-ان ال-ع-م-ارات ب-أاح-ي-اء شس-ع-ب-ي-ة عتيقة
وج -دي -دة ‘ ال -ب -ل -ي -دة وم -دن -ه-ا ب-الضس-واح-ي،
السسلطات وفرق النظافة والوقاية من األوبئة
واإلمراضض ،التابعة للمصسالح البلدية التعجيل
ب - -ح - -م Ó- -ت اإلب - -ادة ضس - -د أاعشس- -اشض وب- -يضض
ا◊شس -رات ال-وب-ائ-ي-ة م-ث-ل ال-ن-ام-وسض ،وت-ن-ق-ي-ة
األقبية ،التي غرقت وتغرق ‘ مياه الصسرف
الصسحي.
ج- -اءت دع- -وة السس- -ك- -ان ب- -ع- -دد م -ن األح -ي -اء
الشس -ع -ب -ي-ة◊ ،ج-م الن-تشس-ار اŸل-فت ألسس-راب
الناموسض ،خصسوصسا ‘ هذه الصسائفة ا÷ارية،
والتي عرفت فيها ارتفاعا ‘ درجات ا◊رارة
غ Òطبيعي ،سساعد ‘ انتشسار مرعب Ÿثل
هذه ا◊شسرات.
ج -ه اŸشس -ت -ك -ون ع -ن -اي -ة اŸسس-ؤوول ،Úإا¤
وو ّ

أزيد من  300مقعد بيدأغوجي ‘ ششبه ألطبي
” ت -خصس -يصض  332م-ق-ع-دا ب-يداغوجيا للتكوين
ال -ع -ا‹ ‘ ﬂت -ل -ف اخ-تصس-اصس-ات شس-ب-ه ال-ط-ب-ي
برسسم اŸوسسم التكويني ا÷ديد ،2020/ 2019
لفائدة مؤوسسسسات قطاع الصسحة بولية ا÷زائر،
حسسبما اسستفيد امسض اإلثن Úمن رئيسسة مصسلحة
التكوين Ãديرية الصسحة والسسكان الولئية.
أاوضس -حت ال -دك -ت -ورة ن -ب -اشض ن -ظÒة ‘ تصس -ري-ح
لـ«واج» انه ” تخصسيصض  332مقعد بيداغوجي
تتوزع على  8تخصسصسات ‘ التكوين شسبه الطبي،
منها  190مقعد ‘ تخصسصض ‡رضض الصسحة
العمومية 30 ،مقعدا ‘ تخصسصض قابÓت ‘

أأخÒأ مصشلحة ألسشتعجالت ألطبية أ÷ديدة ‘ باتنة ترى ألنور
مشسروع توسسعة جناح التوليد بعيادة بوعتورة السسنة القادمة

يرتقب أان يتدعم قطاع الصسحة بو’ية
باتنة ،باسستÓم عدة مرافق مطلع شسهر
سسبتم Èالداخل ،لتدخل مباشسرة حيز
اÿدم- -ة مسس- -اه -م -ة ‘ ال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن
م- -ع- -ان- -اة السس- -اك- -ن- -ة خ- -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق
با’سستعجا’ت الطبية و أامراضض النسساء
’مراضض السسرطانية،
والتوليد ،وكذا ا أ
’ول
وذلك بحسسب ما أافاد به اŸسسؤوول ا أ
عن الهيئة التنفيذية ،فريد ﬁمدي.
أاوضسح الوا‹ خÓل الدورة العادية الثانية
ل- -ل- -م- -ج- -لسض الشس -ع -ب -ي ال -ولئ -ي م -ؤوخ -را  ،أان
اŸصس-ل-ح-ة ا÷دي-دة اÿاصس-ة ب-السس-ت-ع-جالت
الطبية اŸنجزة بحي بوزوران ،قد انتهت بها
األشسغال وشسرع ‘ Œهيزها بأاحدث الوسسائل
والتقنيات بعد أان خصسصض لها غÓف ما‹
ضسخم يفوق  500مليون دج  ،من شسأانها رفع
الغ Íعن اŸواطن Úوتخفيف الضسغط الكبÒ
ع- -ل- -ى مصس- -ل- -ح- -ة السس- -ت- -ع- -ج -الت ال -ط -ب -ي -ة
ب -اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي ب-ن ف-ل-يسض ال-ت-ه-ام-ي،
بباتنة.
ي-ع-ت Èمشس-روع إا‚از مصس-ل-ح-ة السس-ت-ع-ج-الت
الطبية بوسسط مدينة باتنة ،من أاك Ìالتحديات
ال -ت -ي واج -ه -ه -ا ق -ط -اع الصس -ح -ة ب -ال -ولي-ة ‘

تدعيم اŸركز ا÷هوي Ÿكافحة السسرطان،
بتجهيزات منها سسكان Òو إايارام بأاغلفة مالية
قدرت بـ 600مليون دج و كذا اسستفادة 12

صس- -ي- -ان- -ة ›اري وق- -ن- -وات تصس- -ري -ف اŸي -اه
باألقبية ،وŒفيفها من اŸياه الراكدة ،والتي
–ولت إا ¤بيئة خصسبة للتبييضض
والنتشسار اŸقرف والكريه للروائح ،مثل ما
يعيشسه سسكان  120و  300مسسكن بالعفرون،
وحي الرامول بوسسط البليدة.
وأابدى اŸشستكون عن ﬂاوفهم من وقوع
حالت مرضسية وبائية ،مثل « السسل والكولÒا»،
خصس- -وصس- -ا وأان إاصس- -اب- -ة ن- -ح- -و  200شسخصض
بالكولÒا ‘ الصسائفة اŸاضسية و‘ شسهر أاوت
من العام  ،2018بوادي بني عزة ،ولعّل ما يدل
على هذه اŸعطيات هو تسسجيل وفيات ،وقبله
إاصسابة نحو  10أاشسخاصض Ãرضض السسل.
لينة .ي

خÓل اŸوسسم التكويني بالعاصسمة

كلفت اÿزينة  500مليون دج وتعاقب على ا‚ازها  4و’ة

السسنوات األخÒة ،حيث أاسستغرق ا‚ازها عدة
سسنوات وتعاقب عليها  4ولة.
م -ن شس -أان ه-ذه اŸصس-ل-ح-ة ،ال-رع-اي-ة ا÷ي-دة
ل -ل -م -رضس -ى خ -اصس-ة ب-ع-د تسس-ج-ي-ل إاق-ب-ال ك-بÒ
وأاحيانا عجز ‘ التكفل باŸرضسى الوافدين
ع -ل -ى مصس -ل -ح -ة اŸسس -تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي ال-ذي
يشس- -ه- -د ي- -وم -ي -ا ت -واف -د اŸئ -ات م -ن ا◊الت
الصس-ح-ي-ة اإلسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف م-ن-اطق
ال -ولي -ة وح -ت -ى م -ن ال-ولي-ات اÛاورة ع-ل-ى
غرار بسسكرة ،خنشسلة وأام البواقي.
ك- -م- -ا كشس- -ف ﬁم- -دي ‘ رده ع- -ل- -ى أاسس -ئ -ل -ة
وانشسغالت أاعضساء اÛلسض ،عن قرب اسستÓم
مشس -روع ت -وسس -ع -ة ج -ن -اح ال-ت-ول-ي-د ب-ع-ي-ادة األم
وال-ط-ف-ل «م-ر Ëب-وع-ت-ورة» ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السس-نة
أايضسا  ،والتي خصسصض لها غÓف ما‹ يقدر
 100مليون دج  ،لوضسع حد Ÿعاناة النسساء
ا◊وامل.
يضساف هذا اŸرفق Ÿشسروع عيادة التوليد
ا÷ديدة بÈيكة ،التي يرتقب أان تكون جاهزة
خÓل الثÓثي األول من السسنة اŸقبلة بعد
رصسد اعتمادات الدفع اÿاصسة بها.
ك-م-ا ذَك-ر اŸسس-ؤوول األول ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذية،
ب -اŸشس-اري-ع ال-ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن-ه-ا ال-ولي-ة ‘
السسنوات األخÒة ‘ قطاع الصسحة ،على غرار

‘ هذا اإلطار ،لفت بعضض سسكان ا◊ي ‘
تصسريح لنا النتباه إا ¤أان وضسعيتهم تشسابه ما
ع-رف-ت-ه م-دي-ن-ة ب-وي-ن-ان ،ال-ت-ي سس-ب-ق لسس-ك-ان-ها
السستفادة Ãثل هذا النوع من السسكن  ،و ”
تسسوية مشسكلتهم بالسسعر اŸرضسي ،متسسائلÚ
متى يأاتي دورهم ويتحقق النفراج بدل البقاء
ﬁل تÓعب اإلدارات الوصسية؟
أامام تنصسل الدارات عن مسسؤووليتها ،جدد
السس -ك-ان دع-وت-ه-م ل-لسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وع-ل-ى
رأاسس -ه -ا وا‹ ال-ب-ل-ي-دة ب-ال-ت-دخ-ل ◊ل أازم-ت-ه-م
والفصسل فيها بشسكل نهائي يريحهم ،خاصسة و
أان- -ه دع -ا ‘ تصس -ري -ح -ات سس -اب -ق -ة اŸصس -ال -ح
اŸعنية ،إا ¤تسسوية مشسكل العقود ‘ إاطار
قانون مطابقة البنايات .15/08
البليدة :لينة ياسسمÚ

ب-ل-دي-ة م-ن سس-ي-ارات إاسس-ع-اف ›ه-زة ب-ال-ع-ت-اد
الطبي ،شسهر جوان اŸنصسرم.
باتنةŸ :وشسي حمزة

الصس-ح-ة ال-ع-م-ومية و ‘ 48اخ-تصس-اصض مشس-غ-ل-ي
أاج -ه -زة ال -تصس -وي -ر ال-ط-ب-ي ل-لصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة،
مضس- -ي- -ف -ة أان -ه ” ت -خصس -يصض ك -ذلك  15مقعدا
ب- -ي- -داغ- -وج- -ي -ا ‘ اخ -تصس -اصض ح -ف -ظ الصس -ح -ة
ال-ع-مومية ،و 11م-ق-ع-دا ‘ اخ-تصس-اصض ال-ت-غذية
الصسحية .
وأاضس -افت أان ه -ذه ال -دورة ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة ا÷دي-دة
سسجلت كذلك تخصسيصض  8مقاعد بيداغوجية ‘
اختصساصض «البصساراتيون النظاراتيون» للصسحة
العمومية و 20مقعدا ‘ تخصسصض اŸسساعدين
ال-ط-بي Úو 10ت -خصسصض ‘ ›ال اŸسس -اع -دي-ن
الجتماعي.Ú
وأاف- -ادت ال- -دك- -ت- -ورة ن -ب -اشض أان ع -دد اŸق -اع -د
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ل -ل -ت -ك -وي -ن ال -ع-ا‹ ‘ ﬂت-ل-ف
اختصساصسات شسبه الطبي اÿاصسة بولية ا÷زائر
هذا اŸوسسم (  332مقعد ) تراجع مقارنة مع
اŸوسس -م ال-ف-ارط  2018ال-ذي ع-رف ت-خصس-يصض
 380مقعد .ويعود ذلك -حسسبها  -إاﬁ ¤دودية
عدد اŸقاعد البيداغوجية اŸتاحة عﬂ Èتلف
هياكل التكوين ‘ اÛال اŸوزعة على مسستوى
ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة لف-ت-ة أان اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
ل -ل -ت -ك -وي -ن ال-ع-ا‹ ‘ شس-ب-ه ال-ط-ب-ي ب-حسس Úداي
بالعاصسمة الذي يتوفر على  1500مقعد وباقي
ملحقات وأاقسسام التكوين يتكفل بتكوين طلبة
من كل الوليات ‘ تخصسصسات ﬂتلفة.
و“نح فرصسة اللتحاق ‘ التكوين شسبه الطبي
◊املي البكالوريا دورتي  2018و ‘ 2019شسعب
ال-ع-ل-وم ال-ت-ج-ري-ب-ي-ة وال-ري-اضسيات وتقني رياضسي
(ل-ف-روع شس-ب-ه ال-ط-ب-ي وال-ق-ابÓ-ت) ف-ي-م-ا سستمنح
األولوية ‘ التسسجيل النهائي ÎŸشسحي دورة
بكالوريا  2019وبإامكان تسسجيل مرشسحي دورة
 2018حسسب ت -رت -يب السس -ت -ح -ق -اق و‘ ح-دود
اŸق -اع -د ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة اŸت-اح-ة  -ت-ق-ول ذات
اŸسسؤوولة  .-وأابرزت ‘ هذا السسياق أانه سسيتم
انتقاء اŸرشسح Úبناء على معاي Òعلمية ترتكز
ع - -ل- -ى الÎت- -يب ع- -ل- -ى أاسس- -اسض اŸع- -دل ال- -ع- -ام
اŸتحصسل عليه ‘ الباكالوريا وكذا اŸقاييسض
العلمية ذات الصسلة اŸباشسرة باŸيدان الطبي
وذلك بغية –سس Úمسستوى األداء للطاقم شسبه
الطبي باŸؤوسسسسات العمومية سسواء السستشسفائية
أاوا÷وارية.
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اŸراكز التجارية الكÈى ..ما لها وما عليها

موسسم التخفيضسات الصسيفية يتواصسل إا ¤نهاية أاوت
@ ا’سستثمار ‘ قطاع النسسيج أاقل من حجم الطلب وا’سستÒاد هو اŸسستفيد
«أام -ام ال -ث -ق -ل ال -ذي ت -ت -ح -م -ل-ه ال-ق-درة
الشش -رائ -ي -ة م -ت -أاث -رة ب -ع -وام-ل ال-تضش-خ-م
وعودة هاجسس الندرة لبعضس اŸننتجات
أاصش -ب -ح اŸواط -ن م -ل -زم -ا ب -إاج-ادة حسش-اب
ن -ق -وده وا◊رصس ع -ل-ى تسش-ي Òع-ق-لÊ
Ÿوارده اŸالية– ،سشبا Ÿتطلبات الدخول
ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ذي ي-ه-ي-من عليه الطلب
’دوات اŸدرسشية اıتلفة».
على ا أ

سضعيد بن عياد

ت -ت -واصض -ل ع -م -ل-ي-ات ال-ب-ي-ع ب-ال-ت-خ-ف-يضض-ات Ÿوسض-م
الصضيف إا ¤غاية  31أاوت ا÷اري ،حيث تشضهد
اŸراك -ز ال -ت -ج -اري -ة واÓÙت ال -كÈى إا ¤ج-انب
مسضاحات البيع إاقبال متزايدا من قبل العائÓت،
خاصضة فئة الشضباب للظفر بأاغراضض من ﬂتلف
األلبسضة بأاسضعار Áكن اعتبارها أانها ‘ اŸتناول.
منذ افتتاح عملية البيع بالتخفيضضات (صضولد) ‘
 21جويلية اŸاضضي تشضهد الفضضاءات التجارية عÈ
أاح -ي -اء ال-ع-اصض-م-ة وﬁط-ات-ه-ا ال-تسض-وي-ق-ي-ة ح-رك-ي-ة
معتÈة تعكسض ارتفاع الطلب والتعب Òعن الرغبة ‘
القتناء ،بالرغم من حّدة اإلنفاق ‘ هذه الفÎة
ال-ت-ي ت-زام-نت م-ع رصض-د م-ي-زان-ي-ات Ãع-ن-ى ال-كلمة
Ÿواج-ه-ة مصض-اري-ف الصض-ط-ي-اف وال-ع-يد األضضحى
وحتى األعراسض.
أامام الثقل الذي تتحمله القدرة الشضرائية ‘ هذا
ال -ظ -رف الق -تصض -ادي الصض -عب ،م -ت -أاث -رة ب -ع -وام -ل
التضضخم وعودة هاجسض الندرة لبعضض اŸننتجات
ب-ف-ع-ل ت-داع-ي-ات الصض-دم-ة اŸال-ي-ة اÿارج-ي-ة ال-تي
ف -رضضت إاع -ادة ت-رت-يب أاول-وي-ات السض-تÒاد ،أاصض-ب-ح
اŸواط -ن م -ل-زم-ا ب-إاج-ادة حسض-اب ن-ق-وده وا◊رصض
ع- -ل- -ى تسض- -ي Òع- -قŸ ÊÓ- -وارده اŸال- -ي- -ة –سض- -ب -ا
Ÿت -ط-ل-ب-ات ت-ت-م-ي-ز ب-ارت-ف-اع مسض-ت-وى اإلن-ف-اق م-ث-ل
الدخول الجتماعي الذي يهيمن عليه الطلب على
األدوات اŸدرسضية اıتلفة والتي تشضهد ارتفاعا
ﬁسضوسضا خاصضة بالنسضبة للمحافظ واŸآازر ذات
ا÷ودة.
‘ ظ -ل ارت -ف -اع ك -ل -ف -ة اŸع -يشض -ة ن -ت -ي-ج-ة ه-اجسض
األسض- -ع- -ار ال- -ت- -ي Œاوزت سض -ق -ف اŸم -ك -ن واŒاه
اŸسض -ت -ه -لك إا ¤ال -ب -حث ع -ن مسض-ت-وى م-ق-ب-ول م-ن
ال -رف -اه -ي -ة وه -و م -ؤوشض -ر صض-ح-ي ،أاصض-ب-ح اŸواط-ن
وبالذات رب العائلة يسضعى دوما للبحث عن فرصض
“نحه القدرة على اقتناء ما يريده بأاسضعار أاقل،
فيخوضض اŸسضتهلك كل يوم أاو مرة ‘ األسضبوع
ب -حسضب ح -ج -م اŸشضÎي -ات اŸط -ل-وب-ة م-ع-ارك ‘
أاسضواق فيها ما يلبي الطلب وفيها أايضضا ما ينفره
بسضبب الغÓء.
طبيعي أان التخفيضضات تث ‘ ÒاŸواطن الرغبة ‘
جل تهافت على
ا◊صضول على ما يريده ،لذلك يسض ّ
مراكز وÓﬁت Œيد اسضتغÓل هذا اŸوسضم من
خ Ó-ل ت -ق -ن -ي -ات ح -دي -ث -ة ل -ل -ع -رضض وإاشض -ه-ار م-غ-ر
Óسض -ع -ار ،وف -ق -ا ل -ل -م -ع -اي Òال -ق -ان -ون -ي -ة Ÿوسض -م
ل - -أ

التخفيضضات الذي يحكمه تقنŒ Úاري دقيق.
أاك ÈاŸراك- -ز واÓÙت تشض- -ه- -د ازدح- -ام -ا ع -ل -ى
مسضتوى أاجنحة اÓŸبسض التي تÈز ‘ هذه الفÎة
أاك Ìم -ن غÒه -ا ،وت -تصض -دره -ا م-ارك-ات وعÓ-م-ات
تعرف بغÓء منتجاتها طوال السضنة وتلقي بسضحرها
على الزبائن ‘ هذه اŸواعيد◊ ‘ ،ظة أاقرب
لـ»مصضا◊ة» ب Úطر‘ اŸعادلة ،تاجر يقاوم نزعة
الربح اŸفرط وزبون يقتنصض فرصضة العام لتلبية
احتياجاته واحتياجات أاطفاله.
يسض-ج-ل ب-ال-ط-ب-ع ضض-ع-ف نسض-ب-ة ال-ت-خ-ف-يضضات وذلك
لعوامل عديدة منها أان اŸنتجات اغلبها مسضتوردة
بالعملة الصضعبة وتد Êقيمة العملة الوطنية ‘ سضوق
الصض -رف اŸوازي -ة خ -اصض-ة ،واألك Ìأاه-م-ي-ة ضض-ع-ف
اإلنتاج اÙلي ‘ قطاع النسضيج واأللبسضة ،التي
توفر سضوقا ناشضئة ومضضمونة الربح بالنظر ◊جم
الطلب ونوعيته.
‘ هذا اإلطار ل يزال السضتثمار الذي عرفه قطاع
النسضيج أاقل من حجم الطلب ،ويقتضضي أان يواكب
السضوق اÙلية بنسضبة أاك Ìمن تلك التي تتم حاليا
‘ وقت Áكن فيه أان يتم إاعادة العتبار Ÿهن
اÿياطة والتفصضيلÃ ،ا يراعي معاي ÒاŸنافسضة
حتى يتم تدارك التأاخر اŸوجود ‘ سضوق تلتهم
إان -ت -اج كÈي -ات اŸارك -ات ال -ع -اŸي -ة وب-أاسض-ع-ار ج-د
مرتفعة.
Áكن الوقوف عند سضوق اŸآازر فقط إلدراك مدى
الطلب الذي يع Èعنه ‘ كل دخول مدرسضي لقياسض
مدى اإلمكانيات لتطوير هذا النوع من اŸنتجات
النسضيجية ،بحيث Áكن Ÿتعا ÚŸلديهم احÎافية
وق -ن -اع -ة ‘ السض -وق اÙل -ي -ة إاطÓ-ق اسض-ت-ث-م-ارات

’موال واŸمتلكات
مكافحة الفسشاد تششمل جميع ا أ

صسفقات وعقود مشسبوهة وإادارات ‘ مواجهة القضساء
’ تقتصشر الÌوات اŸنهوبة من طرف
عصشابة الفسشاد وأاذنابها على السشيولة
اŸالية فقط ،وإا‰ا تششمل وبششكل مثÒ
أام- -لك- -ا ع- -م- -وم -ي -ة ‘ شش -ك -ل ع -ق -ارات
ﬂتلفة تعرضشت ‘ ◊ظة من الزمن،
للتفريط من جهات إادارية أاو التحويل
Ÿلكية أاششخاصس نافذين أاو أادواتهم ‘
ا÷رÁة Ãوجب ع - -ق - -ود وصش - -ف- -ق- -ات
تشش-وب-ه-ا ع-ي-وب أاو ب-ط-ري-ق-ة اسش-ت-حواذ
مباششر خارج القانون.

سضعيد بن عياد

ط -ي -ل -ة عشض -ري-ات ك-ام-ل-ة ت-ع-رضض اŸال ال-ع-ام،
خارج جرائم تضضخيم الفوات Òونهب اÿزينة
وت -ب -دي -د م-ق-درات األم-ة ،لع-ت-داءات “ت ‘
صض-مت وداخ-ل م-ك-اتب م-غ-ل-ق-ة وت-واط-ؤو ج-هات
ع-دي-دة ،م-ن-ه-ا م-ن ت-ورط م-ب-اشض-رة وم-ن-ه-ا م-ن
انهزم أامام النفوذ والبتزاز ومنها من كانت
ضضحية خيانة من ائتمنته الدولة على اŸال
العام.
وزي- -ر ال- -ع- -دل ح -اف -ظ األخ -ت -ام ا÷دي -د ك -ان
واضض -ح -ا ل-دى ت-نصض-يب رئ-يسض-ة ›لسض ال-دول-ة،
ح -ي -ن -م -ا حّ-ذر اŸع-ن-ي ‘ Úم-ؤوسضسض-ات إاداري-ة،
اق -تصض -ادي -ة وم-راف-ق ع-ام-ة ت-ع-رضضت أامÓ-ك-ه-ا
ل-ل-فسض-اد سض-واء ب-ال-ت-ن-ازل ب-ال-دي-ن-ار الرمزي عن
عقارات لها قيمة مرتفعة ‘ السضوق أاو بيع
‡تلكات بأاسضعار زهيدة مطالبا بأان يبادروا
ب-ت-ح-ريك ال-دع-اوى ال-قضض-ائ-ي-ة إلعادة تصضحيح
وضض -ع -ي -ات غ Òسض -ل -ي -م -ة أا◊قت ضض -ررا ك -بÒا
باŸال العام.
حقيقة هناك عمل كب Òينتظر تلك ا÷هات
التي إاذا  ⁄تتحرك تصضنف بالتأاكيد ‘ خانة
اŸتواطئ والشضريك ‘ جرائم الفسضاد سضواء
بالتسض Îأاو اإلهمال ،وهي أاعمال وتصضرفات

صشعوبة تّوقع مسشتقبل السشوق

أاسسعار النفط فوق  59دو’را للÈميل
ان-ت-عششت أاسش-ع-ار ال-ن-فط فوق  59دو’را
ل- -لÈم- -ي- -ل ،ل- -ك- -ن رغ -م ه -ذا ا’رت -ف -اع
م -ازالت م -وج -ة م -ن ال-ت-ذب-ذب اŸسش-ت-م-ر
’سش-ع-ار ‘ ظ-ل
تضش -غ -ط ع -ل -ى م -ع -ادل-ة ا أ
اسش- -ت- -م- -رار اıاط -ر ا÷ي -وسش -ي -اسش -ي -ة ‘
’وسش -ط ال -ت -ي ك -ان ي -ت -وق -ع أان
الشش- -رق ا أ
’سش -ع -ار إا ¤مسش-ت-وي-ات
ت -دف -ع Ãن -ح -ى ا أ
م- -رت- -ف- -ع- -ة ‘ وقت م- -ازالت ال- -ن -زاع -ات
ال- - -ت - -ج - -اري - -ة ب Úأاك Èاق - -تصش - -ادي‘ Ú
’مر با◊رب التجارية
العا ،⁄ويتعلق ا أ
’م- -ري- -ك- -ي- -ة
ب Úال - -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة ا أ
والصش .Úتسشجل كل هذه اŸؤوششرات قبل
اج -ت -م -اع م -ن -ظ -م -ة «أاوبك» ‘ ا’م-ارات
’سشبوع الثا Êمن ششهر
العربية ،خلل ا أ
سشبتم Èالداخل.

فضضيلة بودريشش

صضغÒة ومتوسضطة غ Òمكلفة تعطي نفسضا لهذا
ال -ن -وع م -ن ال -نشض -اط ،ط -اŸا أان تسض-وي-ق م-ن-ت-ج-ات-ه
مضض- -م- -ون وÁك -ن ح -ي -ن -ه -ا م -واج -ه -ة اŸن -ت -ج -ات
اŸسض -ت -وردة ب -ال-ت-ح-ك-م ‘ األسض-ع-ار وا÷ودة ،وه-ي
مسضأالة تلقى على عاتق أاصضحاب مهنة التصضميم
والتفصضيل Ãا يلبي األذواق.
حقيقة هناك ﬁاولت ‘ هذا اÛال لكنها ل
ت -رق -ى إا ¤مسض -ت -وى اŸؤوسضسض -ات الصض -ن -اع-ي-ة ال-ت-ي
تسض- -ت- -وعب ال- -ط- -لب اŸت- -زاي -د وت -ل -ب -ي ال -رغ -ب -ات
اıتلفة ،غ Òأان ﬁدوديتها ‘ السضوق ل يجعلها
‘ مركز اŸؤوثر ‘ معادلة العرضض والطلب‡ ،ا
يÎك اÛال واسضعا أامام نشضاط السضتÒاد الذي
ت -رت -ف -ع ك -ل -ف -ت -ه ‘ ظ -ل ت-رشض-ي-د ح-رك-ي-ة ال-ت-ج-ارة
اÿارجية ،وتبقى أابواب التخفيضضات موعدا يتطلع
إال -ي -ه ال -زب -ون م -رت ‘ ،Úم -وسض -م الشض -ت -اء وم -وسض-م
الصضيف.
Óشض -ارة ه -ن -اك ح-ق-ي-ق-ة Óﬁت وم-راك-ز ت-ط-ب-ق
ل -إ
تخفيضضات يلمسضها الزبون العارف بشضؤوون أاسضواق
األلبسضة (‘ انتظار أان تبادر مؤوسضسضات أاخرى ‘
قطاعات مثل الكهرومنز‹ واألثاث لعتماد نظام
ال -ت -خ -ف -يضض -ات) غ Òأان ه -ن -اك Óﬁت تسض -ت-ع-م-ل
Óسضواق ،وغاليا ما
إاغراءات ل تث Òاهتمام اŸتتبع ل أ
تÈر تلك اŸمارسضات بأان اŸنتوج اŸعني يحمل
عÓمة راقية وبارزة ‘ العا ،⁄غ Òأان خÈة الزبون
واطÓعه لفئة ميسضورة ماليا –سضم األمر ‘ نهاية
اŸطاف ب Úاقتناء اŸنتوج أاو تركه كما هو ولفئة ل
تتوفر على القدرة اŸالية تكتفي Ãتابعة أاحوال
السضوق.

يعاقب عليها القانون ‘ ،وقت  ⁄يعد هناك
›ال لسضتمرار حالة لمبالة فاقت كل تصضور
حتى أاتت على ثروات لها ثقلها ‘ السضوق،
خاصضة ما يتعلق بالعقار والتنازل عن وسضائل
ا‚از مؤوسضسضات عمومية “ت خوصضصضتها ‘
التسضعينات.
ينتظر أان يلعب القضضاء اإلداري –ت قيادة
رئيسضة ›لسض الدولة ا÷ديدة دورا بارزا ‘
ال -تصض -دي ÷رائ-م ال-فسض-اد ال-ت-ي ت-ورطت ف-ي-ه-ا
ج - -ه - -ات إاداري - -ة ع- -ل- -ى اŸسض- -ت- -وي ÚاÙل- -ي
واŸركزي ،خاصضة ما يتعلق بالعقار الصضناعي
والسضكني والفÓحي والسضياحي ،حيث تعرضضت
أام Ó-ك وث -روات لع -ت -داءات ضض -م-ن ع-م-ل-ي-ات
اسض-ت-ث-م-اري-ة شض-ك-ل-ي-ة ت-خ-ف-ي تÓعبات إاجرامية
واضض- -ح- -ة اŸع -ا ⁄وت -ق -ع –ت ط -ائ -ل -ة مسض -ار
مكافحة الفسضاد.
الكرة اآلن ‘ ملعب ا÷هات اإلدارية اŸعنية
م- -ن ولي -ات وب -ل -دي -ات ووزارات وم -راف -ق ا¤
جانب مؤوسضسضات و›معات اقتصضادية لتبادر
ب -ات -خ -اذ اإلج -راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة الÓ-زم-ة ال-ت-ي
تطلق مسضار إاعادة تصضحيح وضضعيات بيع أاو
تأاج Òوتنازل ،تب Úأان لها كلفة مالية باهظة ل
يحتملها الوضضع الراهن ،وذلك باإلسضراع ‘
ضض- -ب- -ط آال -ي -ات ال -ت -وج -ه إا ¤ال -قضض -اء اإلداري
اıتصض للمطالبة باسضÎجاع حقوق أاو إاعادة
تقييمها وفقا Ÿعاي Òالسضوق ا◊قيقية.
‘ هذا الصضدد ،ليسض جديدا ما يعلمه العام
واÿاصض م- -ن أان ‡ت- -ل -ك -ات ع -م -وم -ي -ة ج -رى
السضتحواذ عليه من طرف جماعات اŸصضالح
وأافراد العصضابة بالدينار الرمزي تعرضضت للبيع
›ددا ‘ عمليات مضضاربة بأاثمان مضضاعفة
أاك Ìمن عشضر مرات وأازيد ،وهي من ضضمن ما
يجب أان يشضمله تصضحيح الوضضع ،ويضضع إادارات

أامÓك الدولة خاصضة ‘ واجهة اŸشضهد ،من
حيث التزامها بالدفاع عن اŸال العام وتتبع
آاثاره قصضد اسضÎجاع ما ضضاع منه ‘ سضوق
اŸضضاربة التي حان وقت قطع أاذنابها.
يؤوكد هذا التوجه الذي يرسضم معا ⁄مكافحة
الفسضاد أان العملية ليسضت ظرفية وإا‰ا تندرج
ضضمن خيار اسضÎاتيجي شضامل يضضع مصضلحة
األجيال ‘ قلب التحولت ا÷ارية والتي من
شض -أان -ه -ا ال -دف -ع ب -ا◊وار السض-ي-اسض-ي إاﬂ ¤رج
ت-واف-ق-ي ي-ق-ود إا ¤ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسض-ي-ة ت-ع-كسض
اإلرادة الشضعبية أان يعّزز مسضار إاعادة البناء بكل
جوانبه السضياسضية والقتصضادية والجتماعية ‘
ظل عوŸة شضرسضة ل تÎك فرصضة النهوضض
›ّددا Ûت - -م- -ع- -ات ل ت- -درك ال- -ت- -ح- -دي- -ات
اŸصضÒية.
إان مكافحة الفسضاد هو Ãثابة «تلقيح» للجهاز
اإلداري والق- -تصض- -ادي ب- -ج- -م- -ي- -ع ق -ط -اع -ات -ه
وفروعهÃ ،ا فيها البنوك واŸرافق التي تسضÒ
أام -وال ال -دول -ة ع -ل-ى ك-اف-ة اŸسض-ت-وي-ات ،وذلك
ب -ال-تصض-دي وف-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون و‘ ظ-ل الشض-ف-اف-ي-ة
لكافة ا÷رائم التي “ت –ت غطاء صضفقات
أاو عمليات احتيالية اسضتفاد أاصضحابها من نفوذ،
تواطؤو أاو شضراكة إاجرامية على حسضاب اŸال
العام Ãختلف أاشضكاله.
ألن جرائم الفسضاد ل تسضقط بالتقادم ،ويخشضى
اŸت-ورط-ون ف-ي-ه-ا ال-وضض-وح والسض-ت-ق-رار ،ي-حق
ل -ل -م -ج -م -وع -ة ال -وط -ن -ي -ة السض -ع -ي واŸط -ال -ب-ة
باسضÎجاع ثرواتها عن طريق القضضاء ،ذلك أانها
ت- -دخ- -ل ‘ صض -لب األم -ن الق -تصض -ادي واŸا‹
الذي Áثل لبÓدنا –ديا مصضÒيا Áكن أان يتم
رفعه إاذا تظافرت جهود كافة الشضركاء الذين
لديهم قناعة راسضخة بأان مصضلحة ا÷زائر اكÈ
بكث Òمن مصضلحة األشضخاصض.
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ل Áكن أان يطلق أاي توقعات بشضأان ما سضتسضتقر
عليه األسضعار ‘ أاسضواق النفط ‘ الوقت الراهن،
حتى ‘ ظل ترقب تراجع ‘ حدة التوتر ‘ النزاع
التجاري األمريكي الصضيني ،كما أانه يسضتحيل أان
ي-ج-زم اÈÿاء ب-ح-ت-م-ي-ة ‰و ال-ط-لب ع-ل-ى ال-ن-فط،
الذي من شضأانه أان يصضحح معادلة األسضعار .علما أان
خام القياسض العاŸي مزيج برنت شضهد ارتفاعا
ط-ف-ي-ف-ا ب-نحو  64سض -ن -ت -ا أاو م -ا ي -ع -ادل نسض-ب-ة 1.1
ب- -اŸائ -ة ،ح -يث وصض -ل إا 59.28 ¤دولر ل-لÈم-يل.
وب -دوره خ -ام ال -ق -ي -اسض األم -ري-ك-ي غ-رب ت-كسض-اسض
ال-وسض-ي-ط سض-ج-ل ارت-ف-اع-ا ب-حوا‹  55سض-ن-ت-ا أاو م-ا
يناهز  1باŸائة وبلغ  55.42دولر للÈميل.
إان كان اŸتفائلون يذهبون اإ ¤الطرح اإليجابي،
ال-ذي ي-ع-ت-ق-د أان األسض-ع-ار سض-وف ت-واصض-ل م-ن-ح-اها
التصضاعدي حتى وإان كان بوتÒة بطيئة ،مسضتعينÚ
Ãج -م -وع -ة م -ن ال -ب -ي -ان -ات الق -تصض-ادي-ة نشض-رت-ه-ا
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ،ي-غ-ذي-ه-ا تراجع ‘
ح -دة ال-ت-خ-وف ال-ق-ائ-م م-ن اشض-ت-ع-ال ح-رب Œاري-ة

ك -بÒة ب Úأام -ري -ك -ا والصض Úوت -راج-ع ال-ط-لب ع-ل-ى
الذهب األسضود ،ومن ب Úالضضمانات التي يسضتند
إال -ي -ه -ا اŸت -ف -ائ -ل-ون “سضك اŸن-ت-ج ‘ Úم-ن-ظ-م-ة
«أاوبك» وشض -رك -ائ -ه -ا اŸسض -ت -ق -ل ،Úب -ال -ع-م-ل ب-ق-رار
التخفيضض الذي يسضتمر العمل به إا ¤غاية شضهر
مارسض من العام اŸقبل ،ولعل اجتماع اوبك ،خÓل
السضبوع الثا Êمن شضهر سضبتم ÈاŸقبل ،سضيكون
فرصضة لتقييم مسضاعي التخفيضض وتكثيف التنسضيق،
وال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ق-د Ëت-ق-ي-ي-م دق-ي-ق Ÿا –ق-ق م-ن
نتائج .يذكر أان آاخر البيانات التي كشضفت عنها
منظمة الدول اŸصضدرة للنفط «أاوبك» ،أاكدت أان
مسضتويات إانتاج الدول األعضضاء تراجعت إا ¤حدود
 29.609م -ل -ي -ون ب-رم-ي-ل ي-وم-ي-ا ‘ شض-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
اŸاضض -ي ،م -ق-اب-ل مسض-ت-وى  29.855م-ل-يون برميل
يوميا خÓل شضهر جوان اŸاضضي ،ولعل من بÚ
العوامل التي سضوف تعمل على الرفع من األسضعار،
ن- -ذك- -ر تسض- -ج- -ي- -ل ت- -راج- -ع نسض- -ب- -ي ‘ اإلم -دادات
األمريكية من النفط الصضخري.
ا÷دي- - -ر ب- - -اإلشض - -ارة ،ف - -إان اÙل - -ل ‘ ÚاÛال
ال- -ن- -ف- -ط- -ي ،ي- -ع- -ت- -ق -دون أان اسض -ت -م -رار اıاط -ر
ا÷يوسضياسضية ‘ منطقة الشضرق األوسضط ،تعد من
ال -ع -وام -ل ا÷وه-ري-ة ال-ت-ي ت-ه-دد اسض-ت-ق-رار السض-وق
النفطية ،خاصضة بالنظر إا ¤التصضاعد اŸسضتمر ‘
النزاعات التجارية ب Úأاك Èاقتصضادي ‘ Úالعا⁄
وكانت اıاوف القائمة واŸتعددة من النزلق
إا ¤ركود اقتصضادي كب ‘ Òالعا .⁄ويضضاف إا ¤كل
ذلك انخفاضض إانتاج إايران من النفط بحوا‹47
أالف برميل يوميا أاي ‘ حدود  2.213مليون برميل
ي -وم-ي-ا ‘ ،ح Úت-راج-ع اإلن-ت-اج ال-ن-ف-ط-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وفنزوي ‘ Óشضهر جويلية اŸاضضي اŸاضضي بحوا‹
 42أالف برميل و 32أالف برميل يوميا.

أاسشواق «السشوبÒات» قبلة للعائلت

وفرة وتنّوع و‡ارسسات غ Òنزيهة

يششهد اليوم النسشيج التجاري تطورا كبÒا
ب -ف -ع -ل ت -ع -زي -زه ب -أاسش -واق وم -نشش-آات Œاري-ة
ومسش- -اح- -ات تسش- -وي -ق -ي -ة عصش -ري -ة واسش -ع -ة،
مزودة بكامÒات وحواسشيب تقدم خدمات
Œارية متنوعة ،يجد فيها اŸسشتهلك كل ما
ي -ح -ت -اج م -ن مسش -ت -ل -زم -ات ي -وم-ي-ة ،وه-ذا م-ا
يعكسس جانبا إايجابيا ينبغي تثمينه ،لكن ’
يخفى أانه أاحيانا ‚د أان التعامل ع Èهذه
’سش- -واق ي- -ح- -ت- -اج إا ¤ت- -رسش- -ي- -خ ‡ارسش- -ات
ا أ
اق-تصش-ادي-ة ت-خضش-ع ل-ق-واع-د Œاري-ة نزيهة،
من ششأانها تعزيز الثقة ب Úالزبون واŸركز
لسش-ر م-ن أاجل
ال-ت-ج-اري ،ال-ذي ي-ع-د ق-ب-ل-ة ل -أ
اقتناء ما يحتاجونه من مأاكل وملبسس ،ولعل
من ششأان هذه القواعد أان تعزز سشقف عال
م -ن ال -ث -ق -ة ،وه -ذا ي -ف -رضس ع -ل -ى ا÷ان -بÚ
مسش- -ؤوول- -ي- -ات ك- -بÒة ت -تصش -دره -ا شش -ف -اف -ي -ة
’سشعار وتعميق الثقة ب Úا÷انب ..Úمن
ا أ
أاج -ل Œاوز ب-عضس السش-ل-وك-ي-ات غ ÒاÙب-ذة
التي أاحيانا ترتكب ‘ حق الزبون وتصشنف
ضشمن خانة التحايل عليه.

فضضيلة بودريشش
تفضضل العديد من العائÓت التوجه إا ¤اŸراكز
ال -ت -ج -اري -ة واŸسض -اح -ات ال -ت -ج -اري -ة ال -كÈى ب-دل
الصض- -غÒة ،ح- -ت- -ى وإان ك- -انت ع- -ل- -ى ب- -ع -د مسض -اف -ة
كيلومÎات عن موقع تواجد مكان إاقامتها ،بهدف
اقتناء ما يحتاجونه من مسضتلزمات أاسضبوعية أاو
شض -ه -ري-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ال-وف-رة وال-ت-ن-وع ‘ ﬂت-ل-ف
اŸن -ت -ج -ات وب -ك -م -ي -ات ك -بÒة ،وأاح -ي -ان -ا ب-أاسض-ع-ار
منخفضضة بنسضب مقبولة تشضجع من يقتني كميات
كبÒة على اإلقبال من أاجل توف Òمبالغ مالية تسضد
Óسضف ‘ العديد من
نفقات أاسضرية أاخرى ،لكن ل أ
األحيان تسضجل سضلسضلة من التجاوزات سضواء على
مسضتوى بعضض اŸراكز التجارية وكذا اŸسضاحات
التجارية اŸتوسضطة «سضوبÒات» ،وÁكن القول أانها
Œاوزات ل نبالغ إاذا وصضفناها باÛحفة يرتكبها
التجار ‘ حق الزبائن ،سضواء من خÓل الرفع من

السضعر الفعلي للمنتوج دون مÈر أاو وجه حق ،أاو
اللجوء إا ¤سضلوكيات غ Òنزيهة مثل اإلعÓن عن
تخفيضضات ‘ بعضض اŸنتجات من أاجل اسضتقطاب
اهتمام وإاقبال الزبائن ،لكن عندما يتقدم لدفع
السضعر ،يفاجئ بأان اŸنتوج يباع بسضعره األصضلي
وليسض التخفيضضي اŸعلن عنه.
هذا من جهة ومن جهة أاخرى‚ ،د بعضض التجار
‘ بعضض اŸسضاحات التجارية اŸتوسضطة ،يلجئون
ألسضاليب التحايل بهدف تسضويق بعضض السضلع ،وإان
كانت هذه الظاهرة تنشضر ‘ األسضواق اŸوازية لدى
باعة اÿضضر والفواكه ،حيث يرتبون اŸنتوج ا÷يد
‘ الواجهة ÷ذب وإاغراء اŸسضتهلك وعندما يقبل
ع - -ل - -ى الشض - -راء Áن - -ح- -ون- -ه سض- -ل- -ع- -ا غ Òصض- -ا◊ة
لÓسضتهÓك ،لذا ‚د التاجر ‘ بعضض «سضوبÒات»
يسض -ت -غ -ف-ل ال-زب-ون ال-ذي ي-ك-ون م-ن-ه-مك ‘ ت-رت-يب
مقتنياته ‘ األكياسض أاو إلخراج النقود ،فيسضرع
ال -ب -ائ -ع ‘ إاضض -اف -ة م -ن -ت -وج  ⁄ي -ط-ل-ب-ه إا ¤ق-ائ-م-ة
اŸشضÎي -ات ،م -ث -ل م -رب -ى الÈت -ق -ال أاو ح -ف-اظ-ات
األطفال أاو علبة كبÒة ا◊جم من الكاكاو أاو كيسض
من مبشضور جوز الهندي وما إا ¤غ Òذلك من
منتجات ،يخاف التاجر أان تنته صضÓحيتها من قبل
أان يبيعها ،وتفاجأا اŸسضتهلك لدى وصضوله اŸنزل
أان-ه اق-ت-ن-ى مسض-ت-ل-زم-ات  ⁄ي-ط-ل-ب-ه-ا ول-يسض ب-حاجة
إاليها.
هناك من التجار من يشضهر أاسضعارا مكتوبة بوضضوح
على بعضض الكماليات مثل ا◊لويات ،لكن عندما
يتقدم الزبون إا ¤اقتنائها يطلب منه دفع زيادة
بنحو  10أاو  20باŸائة ،كون مرحلة التخفيضض
ان -ت -هت ،وب -ال -ت -ا‹ ال -ع -ودة ب -ال -ع -م -ل إا ¤األسض -ع-ار
ال-ق-دÁة ،ل-ك-ن ال-ق-واع-د ال-ت-ج-اري-ة اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ها
تفرضض عليه إاعادة تصضحيح األسضعار مرة أاخرى.
غ Òأان ذلك ل Áنع أان حتى للمواطن أاو اŸسضتهلك
سضلوكيات ينبغي Œنبها خاصضة ‘ اŸراكز التجارية
الكÈى والتي تضضر بالتاجر وÃسضتهلك Úآاخرين،
ف -م -ث‚ Ó-د زب-ائ-ن ي-ق-ت-ن-ون ك-م-ي-ة م-ن اŸث-ل-ج-ات
ويجوبون بها ﬂتلف أاجنحة اŸركز وقبل تسضديد
السضعر لدى بوابة اÿروج ،يقررون عدم اقتناءها
ويرجعونها إا ¤جهاز التÈيدỊ..
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إلتحضس Òإلنفسسي وإ÷سسدي ضسروري لنجاح سسنة أإو ¤مدرسسي

حدث هذا..

عدم إلشسعور باإلرتياح وإألمان

صصحتك رأاسصمالك

فؤواد بن طالب

من بينها دورة ‘ كرة القدم

نشساط مكثف لفوج أإهل
إلعزم للكشسافة بسسكيكدة..

يصسطحب الوالدان الطفل إا ¤اŸدرسسة قبل
ميعاد بدء العام الدراسسي ،ليتعرف على ا÷و
العام للمدرسسة بصسحبة والديه اللذان يكونان
درع اأ’م -ان وا’ط -م -ئ -ن -ان ل -ه .ك -م -ا ي -ح-ذرك
اأ’خصسائيون بتجنب تهديد الطفل باŸدرسسة
ك -ع -ق -اب ع -ل -ى خ -ط-أا ق-د ارت-ك-ب-ه ،أاو ك-ع-ق-اب
للتخلصض من شسقاوته ،أ’ن اŸدرسسة سستصسبح
حينها أاداة للعقاب وليسض للدراسسة فى نظره،
وسس -ي -ك -ره ال -ط -ف-ل ال-ذه-اب إا ¤اŸدرسس-ة م-ع
الوقت.

إحذر إلتسسمم إلغذإئي بهذه إÿطوإت

إلنوم مبكرًإ

يجب على الطفل من البداية التعود على النوم
مبكرا ً ،لتسستطيع جميع أاعضساء ا÷سسم القيام
ب-وظ-ائ-ف-ه-ا ال-ك-ام-ل-ة والسس-ل-ي-م-ة خÓ-ل م-رحلة
النوم ،ومع اقÎاب بداية العام الدراسسي اأ’ول
لطفلك يجب ا◊رصض على مراقبة مواعيد
نومه ،ف Óتنسسى –ديد وقتاً مع Úلينام فيه
طفلك ،ليتعود مع الوقت عليه .كما Áكنك
ت -ق -د Ëه -دي -ة صس-غÒة ل-ه ‘ الصس-ب-اح ع-ن-دم-ا

يخلد إا ¤النوم مبكرا ً ،وÁكنك إايقاظ طفلك
ربع سساعة مبكرا ً عن ميعاده ،على أان يخلد إا¤
النوم ‘ هذه الليلة ربع سساعة عن موعد نومه،
إا ¤أان يتعّود مع الوقت على ا’سستيقاظ ‘
م -ي -ع -اد ال -ي -وم اŸدرسس -ي .وأاخÒا ً سس -ي-دت-ى ’
تنسسى قبل بدء العام الدراسسى بأايام أان تشسÎى
ل -ط -ف -لِك ب -عضض اأ’دوات اŸك -ت -ب -ي -ة الشس -ي -ق -ة
وال-ه-داي-ا وال-ل-عب Ãن-اسس-ب-ة دخ-ول-ه اŸدرسسة،
ليتشسوق أاك Ìا ¤إاجتياز هذا اليوم ،وليظل
يومًا هامًا فى حياته دائمًا.

من أاجل صصيف آامن

نصصائح ل بد منها

ي -واصس -ل ف -وج ال -كشس-اف-ة ا’سسÓ-م-ي-ة Ãدي-ن-ة ع-زاب-ة أاع-م-ال-ه اÒÿي-ة والÎب-وي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
اıتلفة ،بقيادة القائد صسالح حجاج.
هذا الشساب اŸفعم بالوطنية ،يقدم الكث Òلشسباب اŸنطقة ويحرصض على نشسر الثقافة
الكشسفية ب Úاأ’حياء والقرى واŸدن بسسكيكدةÃ ،سساندة شسباب آاخرين منهم القائد احمد
بوعديلة.
بعد اıيمات الصسيفية والزيارات التثقيفية للمدن ا÷زائرية ،كان الدور ‘ اأ’يام اŸاضسية
على عمليات جمع أاضسحية العيد للعائÓت الفقÒة واأ’رامل ،بفضسل دعم اÙسسن ،Úكما أان
ف-وج أاه-ل ال-ع-زم ح-اضس-ر ب-ف-ت-ي-ان-ه وف-ت-ي-ات-ه ‘ اŸن-اسس-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-لد ذاكرة الثورة
التحريرية.
Óحياء Ãلعب بوخاري
اسسهم الفوج ‘ كشسف مواهب كرة القدم خÓل تنظيم دورات رياضسية ل أ
بحي أالف مسسكن ،لتدعيم الفرق الكروية بالÓعب ،Úمع ا◊رصض على البعد الÎبوي ‘
الدورة ‘ ،ظّل Œاهل السسلطات البلدية وغياب دعمها اŸادي واŸعنوي.
نقول هذا بحسسرة رغم أان اأ’نشسطة الكشسفية تزداد ‘ موسسم الصسيف .وهو مناسسبة لدعم
الشسباب والÎفيه ‘ ظلّ الÎبية وا◊فاظ على قيم اÛتمع.
إانها قيم –ملتها قيادة الكشسافة Ãنطقة عزابة ‘ ،انتظار مبادرات تطوعية خÒية أاخرى
م -ع ال -دخ -ول اŸدرسض وغÒه م-ن اŸن-اسس-ب-ات اÛت-م-ع-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ،ع-ل-ى أام-ل دع-م-ه-ا
ومسساندتها من السسلطات اÙلية لسسكيكدة.

لذا يجب أان تبقى اللحوم والدجاج واأ’سسماك ‘
«الثÓجة» ،ويجب حفظ اÿضسار والفاكهة والبيضض ‘
الثÓجة العادية على درجة حرارة تÎاوح ما ب 2 Úو5
درج- -ات م- -ئ- -وي- -ة أ’ن ذلك ي- -ب -ط -ئ م -ن ‰و وت -ك -اث -ر
البكتÒيا.
ه -ن -اك ب -عضض اإ’رشس -ادات ال -ت -ي ات -ف-ق ع-ل-ي-ه-ا خÈاء
التغذية  -لتفادي حا’ت التسسمم منها أاكل الطعام
م -ب -اشس -رة ب -ع-د خ-روج-ه م-ن اŸط-ب-خ ،وع-دم ت-أاخÒه،
وŒنب أاكل اأ’طعمة اŸعرضسة للحرارةŸ ،دة أاك Ìمن
سساعة ،أ’ن تعرضسها للشسمسض يؤودي إا ¤تكاثر البكتÒيا
فيها ،واختيار الطعام اŸطهو بشسكل كامل ،وŒنب
اŸأاكو’ت التي –توي على ◊وم مطهوة جزئيًا أاو
نيئة ،كما ينصسح بالتخلصض من أاية أاغذية – ⁄فظ ‘
الثÓجة وخاصسة (البيضض ،ا◊ليب ،اللحوم ،الدواجن،
الشسطائر) أ’ن اŸيكروبات تنمو فيها بسسرعة ،وإابعاد
جميع اŸواد السسامة واÿطÒة واŸركبات واŸبيدات
ا◊شسرية عن أاماكن –ضس Òوإاعداد الطعام.

خ- -لصست ال- -دراسس -ات ال -ع -اŸي -ة ‘ ه -ذا
ا÷انب إا ¤نصسائح ذهبية لصسيف آامن
ح -ت -ى ن -ه-اي-ت-ه م-ن اŸشس-كÓ-ت الصس-ح-ي-ة
التقليدية ‘ ،مقدمة ذلك:
ترطيب ا÷سسم :نظرا ً ’رتفاع درجة
ا◊رارة ‘ الصسيف ينصسح اÈÿاء بتناول
الكث Òمن اŸاء يوميًاÃ ،عدل ’ يقل عن
 8أاكواب ،وذلك Ÿواجهة التعرق الزائد،
حيث يفقد الشسخصض كميات كبÒة من
السس- -وائ- -ل ،إا ¤ج -انب ذلك ي -ؤوك -د خÈاء
التغذية أان كÌة تناول اŸاء يحافظ على
درج -ة ح -رارة ا÷سس -م ضس -م -ن اŸع-د’ت
ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة ،وي-ع-وضض ن-قصض السس-وائ-ل ‘
ا÷سسم للقيام بالعمليات ا◊يوية ،وينصسح
بتناول اأ’طعمة الغنية باŸياه ‘ فÎة
ال -ن-ه-ار –دي-دا ً ،م-ث-ل (اÿي-ار وال-ب-ط-ي-خ
والفراولة والشسمام والدراق واŸشسمشض)،
التي تعد مصسدرا ً مهمًا لتزويد ا÷سسم
ب- -السس- -وائ -ل ،إاضس -اف -ة ’ح -ت -وائ -ه -ا ع -ل -ى
ال-ف-ي-ت-ام-ي-نات واŸعادن مثل (الصسوديوم،

والفسسفور ،والبوتاسسيوم) .إاذ تعوضض عن
اأ’م Ó-ح ال -ن -اŒة ع -ن ف -ق -دان السس-وائ-ل
بسسبب التعرق الزائد ‘ الصسيف.
ا◊ل -يب وال -ل :Íم -ه -م -ان أايضس ً-ا لصس -ح -ة
ا÷سسم و‘ الغذاء اليومي ،إاذ يتعرضض
اإ’نسسان ‘ الصسيف لسسوء ‘ الهضسم ،لذا
ي- -نصس- -ح اÈÿاء ب- -ت- -ن -اول -ه -م -ا ل -ت -حسسÚ
عمليات الهضسم.
ال -ت -ق -ل -ي -ل ق -در اŸسس -ت -ط -اع م -ن ت -ن-اول
اŸقا‹ ‘ :فصسل الصسيف ،أ’نها تزيد
من الكسسل واÿمول للجسسم.
عدم اإ’كثار من البقوليات :مثل (العدسض
والفول والفاصسوليا) ،وغÒها ‘ فصسل
الصسيف ،أ’نها تعطي زيادة ‘ السسعرات
ا◊راري- -ة ،وت- -ول -ي -د ال -ط -اق -ة ل -ل -جسس -م،
واÿمول ،إاضسافة إا ¤احتياج البقول إا¤
وقت طويل للهضسم.
ا’ه- -ت- -م- -ام ب- -وج- -ب -ة اإ’ف -ط -ار ال -غ -ن -ي -ة
ب -ال -ف -ي -ت -ام -ي -ن-ات وال-ع-ن-اصس-ر اأ’سس-اسس-ي-ة
للجسسم ،مع أاهمية توزيع الوجبات لكي

يسس -ت -ط -ي -ع ا÷سس-م هضس-م-ه-ا ،و’ يشس-ع-ر
الشسخصض باÿمول.
ول -ل -ري-اضس-ة ‘ فصس-ل الصس-ي-ف :أاه-م-ي-ة
ك -بÒة م -ث -ل اŸشس -ي ال-ذي ي-ع-م-ل ع-ل-ى
إاع - -ادة ال - -نشس- -اط ل- -ل- -جسس- -م ،وŒدي- -د
اأ’كسس-ج ،Úوت-نشس-ي-ط ال-دورة ال-دم-وية،
وحرق السسعرات ا◊رارية.
ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ت -ن -اول اŸل -ح وا◊امضض
والبهارات :واأ’كل ا◊ار جدا ً ،على أان
يكون اأ’كل فقط عندما نشسعر با÷وع
أ’ن نشس -اط ا÷ه -از ال -هضس -م-ي ب-ط-يء ‘
الصسيف.
الشسواء :من أابرز ما Áيز فصسل الصسيف
ه -و شس -واء ال -ط -ع -ام ،ف -ب -اإ’ضس -اف-ة أ’ن-ه-ا
طريقة سسهلة لطهي الطعام ،فهي أايضسا
Œع- -ل- -ه صس- -ح- -يً- -ا وم -ن -خ -فضض ال -ده -ون
والسسعرات ا◊رارية ،لذا ينصسح اÈÿاء
بتناول الطعام بهذه الطريقة مرة واحدة
على اأ’قل أاسسبوعياً.

رحلة اŸعلق “ر حتما Ãراحل شستى منها
صسعوبة نقل اŸباراة بدقة و‘ وقتها اّÙدد،
وهذا ما يتطلّب من اŸعلق ا’ذاعي أان يكون جاهزا
ومتواجدا ‘ غرفة التعليق قبل اŸباراة بحوا‹ ()2
سساعت Úتقريبا وقد حدث ‹ هذا ‘ السسبعينات Ãلعب
تيزي وزو ،حيث انطلقت اŸباراة ب Úسسريع الكواكب
(آان ذاك) أاي الشسبيبة ومولودية ا÷زائر ،فتحّولت من
صسحا‘ إا ¤تقني رغبة مني ‘ نقل اŸباراة ‘ زمانها
اÙدد لكني  ⁄أافلح فتحدثت مع اŸكلف بتشسغيل
ي إا’
ي (ماعندي ماندير) فما كان عل ّ
اÿطوط فرد عل ّ
أان أانتقل من غرفة التعليق وا’سستعانة بهاتف اŸلعب
من أاجل تقد Ëالتشسكيلة واأ’جواء اأ’ولية Ãلعب أاول
نوفم Èبتيز ي وزو على اأ’قل ا ¤مسستعمي ومتتبعي
القناة اأ’و ،¤وأاثناء عودتي ا ¤غرفة التعليق وجدت
التقني جالسسا ‘ مكان التعليق والسساعت Úعلى أادنيه
كأانه هو الناقل للمباراة فسسأالته ما سسر تواجدك
ج -السس -ا ع-ل-ى ك-رسس-ي ال-ت-ع-ل-ي-ق ف-أاج-اب-ن-ي بÈودة دم
وباحÎام ،فقال ‹ ان القناة اأ’و ⁄ ¤تبعث للÈيد
برقية لتحضس Òاÿطوط للقناة اأ’و ¤عكسض القناة
الثالثة كانت خطوطها جاهزة للبث فحييته على
اجابته.

ب Úإلشسوط Úحدث جديدإ!

وأاثناء ا’سسÎاحة ب Úالشسوط Úنادا Êتقني الÈيد
وفاجأا Êبكلمة تعا ¤يا سسي فؤواد «أاندير فيك مزية»
فأامنحك مدة دقيقت ÚلÓتصسال باŸنشسط ÿضسر
ح -م -زة ب -ا’سس -ت -دي -و اŸرك -زي ب -ال -ه -ات -ف إ’ع -ط -ائ-ه
وللمسستعم Úالتشسكيلة ونتيجة الشسوط اأ’ول ،فقلت له
شسكرا ،اŸهم أان القناة اأ’و ¤تبقى لها بصسمة متميزة
‘ نقل اŸباريات ففرح ذات التقني وشسكر القناة اأ’و¤
وكل عمالها قائ ،Óبالفعل انها قناة متميزة وتبقى هي
اأ’على ‘ سسماء التعليق الرياضسي وطنيا ودوليا .فتمت
عملية التعليق ا÷زئي عن طريق هاتف الÈيد وحققت

إلكثÒون يعتÈونني شسلفيا

ال -ق -ن -اة ال -ه -دف ال -ذي ان -ت-ق-لت م-ن أاج-ل-ه وه-و ت-ق-دË
اŸل -خصض وال -ن -ت -ي -ج -ة وه -ذا ه -و اأ’ه -م ان -ه-ا ط-رائ-ف
اŸيكروفون ،حدث هذا ‘ ملعب أاوكيل رمضسان.

طرإئف أإخرى ‘ نفسس إŸلعب

أاك Ìمن شسهر وا◊ديث يدور عن ملعب أاول نوفمÈ
ا÷ديد وماهو الفريق الذي سسيلعب مقابلة افتتاح أامام
شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ف-ك Ìال-كÓ-م ،ع-ن م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ـ
ا–اد ا÷زائر شسباب بلوزداد ،وفاق سسطيف ،لكن بعد
مّد وجزر اتفقت ا’–ادية مع مسسؤوو‹ الشسبيبة آانذاك
وي -ك -ون صس -احب ا◊ظ ج -م -ع-ي-ة الشس-ل-ف ،و‘ اج-ت-م-اع
ب -ال -قسس -م ال -ري -اضس -ي ت -رأاسس -ه اŸرح -وم ﬁم-د صسÓ-ح،
واŸنشس- -ط ÿضس -ر ح -م -زة وزم Ó-ء ال -قسس -م ال -ري -اضس -ي
’خ -ت -ي -ار اŸع -ل -ق ال -ذي سس -ي-دي-ر ل-ق-اء ا’ف-ت-ت-اح ف-ك-ان
ا’ختيار على (فؤواد بن طالب) غ Òأان هذه اŸباراة
سسال ا◊ ÈكثÒا عليها ‘ ا÷رائد وك Ìا◊ديث عنها
أايضسا ‘ القنوات ا’ذاعية والتلفزة وا÷ميع رشّسحوا
فوز الشسبيبة وحتى اŸتكهنون واÙبون أ’بناء جرجرة
وكانت شسبه اجماع قبل اجرائها بأان نقاطها لن تخرج
من حديقة أاول نوفم Èبتيزي بحكم قوة الفريق الذي
يضسمّ عيبود ،حناشسي ،عمارة بحبوح وغÒهم.

دقت سساعة إ÷د فوق إلبسساط إألخضسر

كان ذلك اليوم عرسسا كبÒا Ãلعب أاول نوفم Èالذي
يفتتح أ’ول مرة ‘ وجه أانصسار الشسبيبة وأانصسار جمعية
الشسلف التي كانت هي اأ’خرى تضسمّ ‚وما من نوع
خاصض ،على غرار مكسسي ،بوهلة ،مغارية وآاخرين ،وكان
ب تام من جمهور وصسحافة مسسموعة،
ا÷ميع ‘ ترق ّ
ومكتوبة ومرئية ،الكل ينتظر خروج التشسكيلت ،Úوقبل
ان -ط Ó-ق اŸب -اراة ،ون -ح-ن ك-م-ع-ل-ق Úم-رك-زي-ن ع-ل-ى أان
تنطلق اŸباراة ،فسسأالني أاحد أانصسار الشسبيبة من سسيفوز
ياسسي فؤواد فكان جوابي بكل روح رياضسية وتلقائية قلت
له أانا معلق ﬁايد (لكن رياضسيا فالشسلف هي
التي سستفوز).

نظرا لتواجدي بكÌة ‘ ملعب الشسلف لتغطية مباريات
البطولة آانذاك ،وهذا حب ا’طÓع لدى اŸسستمعÚ
ال-ك-رام أان-ه-م ي-ع-تÈون-ن-ي «شس-ل-ف-ي-ا» وغ-ط-يت ال-كث Òمن
النشساطات هناك ،رغم أانني من قرية ا◊امة ،و’ية
سسطيف ،وكÈت ‘ العاصسمة.

إ◊كم حا‘ رإسسو ومغاريا

من الطرائف النادرة كذلك وقع هذا ‘ ملعب الشسلف
(القد )Ëيوم أاشسهر ا◊كم حا‘ راسسو البطاقة ا◊مراء
‘ وجه مغارية وكنت على اŸباشسر مع اŸسستمع،Ú
ف-ك-ان ت-ع-ل-ي-ق-ي ع-ل-ى ا◊ك-م ح-ا‘ وم-غ-اري-ة وال-ب-ط-اقة
ا◊م -راء ك -ن-ك-ت-ة ،ف-ا◊ك-م ي-ط-لب م-ن م-غ-اري-ة م-غ-ادرة
اŸلعب ومغارية يسستعطفه طالبا سسماعه يقول له (راح
نتفاهم).

إألسستديو وإŸنشسط حمزة

طال الوقت ‘ ملعب الشسلف من قصسة حا‘ ومغارية،
فالزميل ÿضسر حمزة يريد أان يعرف هذه ا’شسكالية
وŸاذا طالت ،فسسأالني بلغة اŸنشسط الذكي والعارف
أ’سسرار التنشسيط والتدخÓت قائ ،Óماهذه اŸسسرحية
يا فؤواد فابتسسمت وقلت له انها مسسرحية حكم و’عب
موهوب فاعتذرت للمسستعم ،Úوقلت ◊مزة من يشساهد
هذا اŸوقف يتخيل كأان ا◊صسان« Úاأ’سسود واأ’بيضض»
يتسسابقان من أاجل اŸيدالية الذهبية ،و‘ النهاية “ّكن
ا◊صسان اأ’سسود من إاخراج مغارية ا ¤غرفة اÓŸبسض
بعقوبة  5مباريات نافذة..

نكتة طريفة

كنت ‘ إاحدى السسهرات ا ¤غاية الفجر بالعاصسمة،
وكنت معينا لنقل مباراة شسبيبة القبائل وفاق سسطيف
وليد بوعديلة
وأاثناء وصسو‹ ا ¤البيت ‘ الصسباح متأاخرا شسعرت
ب- -دوران ‘ رأاسس- -ي ،اأ’م- -ر ال- -ذي ج- -ع- -ل -ن -ي مّÎددا ‘
ا’ل -ت -ح -اق ب -ا’ذاع -ة وال -ذه-اب ا ¤ت-ي-زي وزو ،وأاخÒا
عقدت العزم على الذهاب ونقل اŸباراة وكانت من
أاجمل اŸباريات التي نقلتها ع Èالقناة الوطنية من
حيث دقة التعليق وشسموليته‡ ،ا جعل صسديقي ورفيق
من
الدرب ÿضسر حمزة يسستفسسر على الهواء ويقول ‹ ،هل
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Óدي ،أاصسبحت واحد Óمي م
ف ع-ل-ى ع-دة
أاهم اŸدن،
ة
ئ-ات اآ’’فإا ¤ت-ل-مسس-ان
خ- -ي- -ة –ك  -ي

ذاكرة
مكـــــان

ي -ت -وّج -ب ع -ل -ى رب -ة اŸن -زل إات -ب-اع ب-عضض اإ’رشس-ادات
للحفاظ على سسÓمة اأ’طعمة ‘ فصسل الصسيف ،حيث
تك Ìحا’ت التسسمم الغذائي ‘ هذا الفصسل بسسبب
سسوء تخزين وحفظ اŸواد الغذائية‡ ،ا يعرضسها
للملوثات والتي تشسمل البكتÒيا واأ’عفان والفÒوسسات
والطفيليات ،التي تتكاثر ‘ الغذاء ،خاصسة مع درجة
ا◊رارة اŸرتفعة.
وم -ن ال -ع -وام -ل اأ’خ -رى ال -ت -ي تسس -اع-د ع-ل-ى ح-دوث
التسسمم الغذائي وجود ناقل للميكروب ‘ الطعام،
وت -ل -وث اأ’ي -دي ب -ال -ط -ع -ام أاو ت -ل -وث أادوات اŸط -ب -خ
ب- -اŸي- -ك- -روب -ات ،أاو ت -ل -وث أاسس -ط -ح –ضس Òال -ط -ع -ام
اŸسستخدمة ،كما أان بقاء الطعام اŸكشسوف ‘ جو
الغرفة العادي لفÎات طويلة ‘ فصسل الصسيف يسساعد
على ‰و البكتÒيا وحدوث التسسمم.
وتزداد ‘ الصسيف حا’ت اإ’صسابة بحمى التيفوئيد
الناŒة عن بكتÒيا السساŸوني ÓاŸتواجدة ‘ اللحوم
النيئة ،واŸياه اŸلوثة واÿضسار غ ÒاŸغسسولة جيدا ً.

هدف دربال ‘ الدقيقة اأ’و¤
وأامام  30أالف متفّرج من أانصسار الفريق Úانطلقت
اŸب -اراة ،وك -انت ب -داي -ت -ه -ا ق -وي -ة ن-ظ-را ل-ق-وة ت-رك-ي-ب-ة
الفريق Úالبشسرية ،فكان هدف السسيف ÷معية الشسلف
عن طريق دربال ،بعد “ريرة قاتلة من مكسسي “ّكن
م -ن تسس-ج-ي-ل ه-دف ت-اري-خ-ي ‘ م-رم-ى الشس-ب-ي-ب-ة وك-ان
ال- -ره- -ان لصس- -ا◊ي (ري- -اضس- -ي -ا) والسس -اه -ري -ن وا’آك -لÚ
والشسارب Úطبعا هم أانصسار الشسلف اŸتواجدون بكÌة
‘ اŸدرجات.

أإسسرإر ورإء
إŸيكروفون

توجيهات أاسصاسصية للÈاعم الوافدين ا÷دد

ي -ع -ت Èان -ت -ه -اء م -رح -ل -ة ال-ط-ف-ول-ة اŸب-ك-رة وب-دأا فÎة الل-ت-ح-اق ب-اŸدرسص-ة م-ن أاه-م
لحداث النتقالية ‘ حياة الطفل ،التي قد تؤوثر عليه نفسصيًا إاذا  ⁄يتم إاعداده
ا أ
لو ¤من هذه الفÎة بنجاح ،نقدم لك ‘ هذا اŸقال أاهم
ليام ا أ
جيدًا لتخطى ا أ
النصصائح لتهيئة الطفل بدنيًا وصصحيًا ونفسصيًا لسصنة أاو ¤مدرسصة.
م- -ن اŸه- -م ج -دا ً ال -ت -ح -دث ب -إاي -ج -اب -ي -ة ع -ن واح -رصس -ى دائ -مً-ا ع-ل-ى م-راق-ب-ت-ه ع-ن-د ت-ن-اول
اŸدرسسة أامام الطفل ،فعلى الوالدين مراعاة ال -ط -ع -ام ف -ى اŸن -زل ،و–ف -ي-زه ع-ل-ى Œرب-ة
التحدث دائمًا عن اŸدرسسة مع الطفل قبل ال -ط -ع -ام ا÷دي -د الصس -ح-ى ،و’ ت-نسس-ى إاع-داد
بدء العام الدراسسى بوقت كافى ،وإانها مكان «اللو›ة» بشسكل جذاب ووضسعها فى أاكياسض
جميل يتعلم فيه قواعد جديدة ،كما ينصسحكِ ن -ظ -ي -ف-ة ’،ت-نسس-ى ال-ت-ح-دث م-ع ال-ط-ف-ل ع-ل-ى
أاخصسائيو الÎبية وعلم النفسض بضسرورة –دث أاه -م -ي -ة ت -ن -اول وج -ب -ة اإ’ف-ط-ار و»ال-ل-و›ة»،
إاخوته الكبار أاو اأ’صسدقاء معه عن اŸدرسسة لتسساعده على الÎكيز الكامل فى اŸدرسسة،
وأاه-م-ي-ت-ه-ا ،ف-رÃا ي-ت-ه-ي-أا ال-ط-ف-ل ن-فسس-يًا أاك Ìوليسستطيع اللعب مع أاصسدقائه بكامل نشساطه.
لتقبل اŸدرسسة إاذا حكى عنها إاخوته الكبار ،يجب على الوالدان الكشسف الطبي باسستمرار
والذين سسبق وأان اجتازوا هذه اŸرحلة من ع-ل-ى صس-ح-ة ال-ط-ف-ل ال-ب-دن-ي-ة وا÷سس-دي-ة ،م-ع
حياتهم بنجاح ،كما عليكِ Ãشساركة طفلك فى مراعاة إاعطائه التطعيمات الطبية ‘ وقتها
ا◊ديث ول -يسض ا’سس-ت-م-اع ف-ق-ط ،أاى إاج-ع-ل-ي-ه Œنبًا للعدوى من اأ’مراضض اÙيطة به ،و’
ي -ت -خ -ي -ل ي -وم-ه ال-دراسس-ى وك-ي-ف سس-يسس ،Òم-ع ت -نسس -ى ال -كشس -ف ع -ل -ى ح -ال -ة ال-ق-لب والصس-در
النقاشض معك حول اأ’سسباب التى تقلقه من ’كتشساف أاي حسساسسية قد يعانى منها الطفل
الذهاب ا ¤اŸدرسسة.
م -ب -ك-را ً ،م-ع م-راع-اة ال-ت-أاك-د م-ن صس-ح-ة ال-عÚ
ع -ل -ى ال-وال-دان أان ي-ت-ح-دث-ان م-ع ال-ط-ف-ل ع-ن وال -رؤوي -ة والسس-م-ع ل-يسس-ت-ط-ي-ع –صس-ي-ل دروسس-ه
أاهمية قواعد اŸدرسسة والنظام الذي يسساعد اليومية بشسكل طبيعي.
ع-ل-ى ا’نضس-ب-اط وال-ت-حصس-ي-ل ال-ع-ل-م-ي ،وÁكن
مشس -ارك -ة ال -ط -ف -ل ‘ شس-راء واخ-ت-ي-ار ح-ق-ي-ب-ة يعانى طفلك فى أايام اŸدرسسة اأ’و ¤بعدم
اŸدرسسة على أان تكون مناسسبة للقواعد ،كما الشسعور باأ’مان ،بسسبب وجود أاشسخاصض غرباء
إانه من الهام مشساركة الطفل ‘ شسراء أادوات عليه يقابلهم أ’ول مرة ،كما إانه يكون مطالباً
اŸدرسسة كاأ’قÓم والكتب.
بإاتباع أاوامر اŸعلم ،والقواعد التي  ⁄تفرضض
ة
س
س
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د
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عليك أان تقومي مسسبقاً بتهيئة الطفل على
ة
ب
ج
و
ن
و
ك
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و»اللو›ة» اŸدرسسية،
قواعد هذا اÛتمع ا÷ديد.
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ك-ام-ل-ة ال-ع-ن-اصس-ر ال-غ-ذ
ي -رى أاخصس -ائ -ي -و الÎب -ي -ة إان -ه م -ن اŸف -ي-د أان
ط- -ع- -امً- -ا صس -ح -ي ً-ا ول -ذي -ذ ف -ى ن -فسض ال -وقت،
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ليام الوطنية Ÿ 13سسرح الطفل ببودواو
ا أ

ثما Êعروضس مسضرحية تتنافسس على القناع الذهبي

العدد
1٨02٧

15

مرداسسي تشسيد بفوز اıرج حسس Úفرحا Êبسسويسسرا

تأالّق» 143شضارع الصضحراء» مكسضب جديد للجزائر

تتنافسس ثما Êفرق مسسرحية على جائزة القناع الذهبي ‘ ،إاطار الأيام الوطنية Ÿسسرح الطفل ‘ دورتها الثالثة
عشسرة ،التي تختتم اليوم الثÓثاء بعد أاربعة أايام من العروضس اŸسسرحية والفنية والورشسات التكوينية .هذه
التظاهرة ،التي تنظمها جمعية اŸسسرح البودواوي ،والتي تتزامن مع إاحياء الذكرى اŸزدوجة لـ 20أاوت ،سستشسهد
أايضسا تكر Ëكل من عايدة قشسود ،عبد القادر شساعو ،الصسادق جمعاوي وعمر فطموشس.

أاسسامة.إا
شس-ه-دت ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة عشس-رة م-ن األي-ام
الوطنية Ÿسسرح الطفل ،التي احتضسنها اŸركز
الثقا‘ لبودواو بولية بومرداسض على مدار
أارب- -ع- -ة أاي -ام ،شس -ه -دت مشس -ارك -ة ث -م -ا Êف -رق
مسسرحية ‡ثلة لوليات باتنة ،سسوق أاهراسض،
تيارت ،تيزي وزو ،تلمسسان ،مسستغا ،Âا÷لفة،
وسس - -ك - -ي - -ك - -دة .وق - -د اخ- -تÒت ك- -وك- -ب- -ة م- -ن

اŸسسرحي Úللفصسل ب Úالعروضض اŸتنافسسة،
حيث يÎأاسض الفنان القدير عبد الله حمÓوي
÷نة التحكيم ،التي ‚د ‘ عضسويتها ك Óمن
اŸسس -رح -ي ال -ق -دي -ر ع -ب -د ال -ق -ادر ب-ل-ك-روي،
واألسستاذ حيدر بلحسس ،Úوالفنانة الصساعدة
أامال بن عمرة .فيما يشسرف اıرج سسيد
أاحمد دراوي على الورشسة التكوينية اŸتعلقة
باألداء اŸسسرحي.
وي-ن-ت-ظ-ر أان تشس-ه-د ال-ت-ظ-اه-رة ت-قد Ëآاخر
عرضض اليوم ،ويتعلق األمر Ãسسرحية «حن»Ú

÷معية براعم الفن الثقافية بسسكيكدة ،وذلك
ُقبيل اختتام اŸنافسسة واإلعÓن عن الفائز
ب-ال-ق-ن-اع ال-ذه-ب-ي .ف-ي-م-ا شس-ه-دت صس-بيحة يوم
أامسض اإلثن Úعرضض كل من «حلويات فراولة»
÷معية أاحباب منصسورة بتلمسسان ،و»النواسسخ»
÷معية السستار الذهبي Ãسستغا ،Âثم «اŸلك
الصسغ÷ »Òمعية الفنون اŸسسرحية النÈاسض
با÷لفة.
كما يشسارك ‘ اŸنافسسة عرضض «أاوهام
الغابة» لتعاونية الربيع للثقافة والفنون بباتنة،
وه -و ال -ع -رضض ال-ذي اف-ت-ت-ح ال-ت-ظ-اه-رة ،وك-ذا
مسس-رح-ي-ة «م-ن-ارة ال-ع-جب ال-ع-ج-يب» ÷م-ع-ي-ة
Óب -داع بسس -وق أاه-راسض ،ومسس-رح-ي-ة
ال -ف -ن -ار ل  -إ
«غريبة» للجمعية الثقافية إابتوران بتيزي وزو،
ومسسرحية «زهرة اإلخÓصض» ÷معية الÌيا
للثقافة والفنون بتيارت.
من جهة أاخرى ،سسيكون جمهور أايام مسسرح
الطفل على موعد مع عرضض مسسرحي تونسسي
شسر‘ (خارج اŸنافسسة) –ت عنوان «الديك
واÿفاشض» ،تقدمه جمعية األمل اŸسسرحي
بالرديف التونسسية .وإا ¤جانب الكشسف عن
ال -ع -روضض ال -ف -ائ -زة ،ي -ن-ت-ظ-ر أان يشس-ه-د ح-ف-ل
الختتام اليوم تكر Ëوجوه فنية وتلفزيونية،
على غرار عايدة قشسود ،عبد القادر شساعو،
الصسادق جمعاوي وعمر فطموشض.

لغنية الراي ببلعباسس
‘ ثالث سسهرة للمهرجان الوطني أ

بÓل الصضغ Òيتأاّلق والشضاب رياضس النعام ُيحدث اŸفاجأاة

لغنية
“ي-زت السس-ه-ر ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ال-وط-ن-ي أ
ال-رأاي بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ب-حضس-ور م-ك-ث-ف للجمهور الذي
اكتظت به قاعة العروضس لدار الثقافة كاتب ياسس،Ú
فيما بقي حشسد كب Òخارج القاع التي حملت أاضسعاف
طاقة اسستيعابها .

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
اصس -ط -ف الشس -ب-اب سس-اع-ات
ق -ب -ل ب -داي -ة ا◊ف -ل لÓ-ل-ت-ق-اء
بنجمهم اŸفضسل بÓل الصسغÒ
ال -ذي أام -ت -ع ﬁب -ي-ه ب-أاروع م-ا
جادت به حنجرته ،حيث أاهد
ج -م -ه -وره ب -اق -ة م-ت-ن-وع-ة م-ن
أاغانيه القدÁة وا÷ديد عل
شساكلة  -وينتا يو‹ ا◊ب - ،-
ما ننسساشض اللي درتيه ‘- ،-
نكمل نصسف الدين- ،-صسبÒة
صس- -بÒة- ،-ف- -رحت م Úرب- -ي
كتبني ليك  -وأاغا Êأاخرى
ردده -ا ورقصض ع -ل-ى أان-غ-ام-ه-ا
الكبار والصسغار ليكون الشساب
بÓ- - -ل الصس- - -غ Òوع - -ل غ - -رار
حفÓته السسابق ‚ما للسسهر
بامتياز نظ Òالتفاعل الكبÒ
الذي لقيه من طرف ا÷مهور

ال-ع-ب-اسس-ي ال-ع-اشس-ق ل-ف-ن الرأاي
األصسيل.
ه - -ذا وت - -داول ع- -ل- -ى رك- -ح
اŸسس -رح أارم -ده م -ن ال-ف-ن-انÚ
الذين نشّسطوا السسهرة الثالثة
ال -ت -ي ت-نّ-وعت ف-ي-ه-ا األصس-وات
وال -ط-ب-وع ف-ك-انت ال-ب-داي-ة م-ع
الشس- -اب ب -ن ط -اط -ا ال -ذي أادى
ع- -ددا م- -ن األغ- -ا Êال -ق -دÁة
ع -ل -ى غ -رار ـ م -ا Œب-دي-ل-يشض
ع -ل -ى ا◊ب - ،-ك -ي ب -غ -ي -ت -ي
ن- - -نسس - -اك -وذلك Ãراف - -ق - -ة
الشسيخ بلمو التموشسنتي الذي
ت- - -ف ‘ ال- - -ع - -زف ع - -ل - -ى آال - -ة
السس-اكسس-ف-ون .ل-ي-تسسّ-ل-م ب-ع-دها
الشس - - -اب ري - - -اضض ال - - -ن - - -ع - - -ام
اŸي -ك-روف-ون وّÁت-ع ا÷م-ه-ور
بأاغا - Êسسوفريت أانا - ،-ما
ظ- -ن- -ي- -تشض ن -ت -ف -ارق -و  -وق -د
اسس-ت-ط-اع ه-ذا ال-ف-ن-ان ال-واع-د

خ -ل -ق ج -و م -ن اŸت -ع -ة وسس-ط
ا÷مهور الذي أاعجب بصسوته
وأادائ- -ه ع -ل -ى ال -رك -ح وŒاوب
م -ع -ه بشس -ك -ل ك-ب،Òأام-ا الشس-ي-خ
ع- -م- -ار ف- -أاع -اد ا÷م -ه -ور إا¤
الزمن ا÷ميل بأادائه ألغنية ـ
خالتي فطيمة  -التي تعد من
روائ -ع ال -ف -ن-ان ال-زرق-ي وال-ت-ي
يعشسقها جمهور ولية سسيدي
ب -ل -ع -ب -اسض بشس -د  ،ه-ذا ول-ق-يت
أاغ -ا Êالشس -اب ك -ادي -ر الصس-غÒ
هي األخرى Œاوبا من قبل
ا÷مهور خاصض اغني ﬁال
ن - -نسس - -اك  .وم - -ن ج - -ه - -ت - -ه- -م
اسس -ت-حسس-ن ع-دي-د ا◊اضس-ري-ن

طريق التنظيم وحسسن اختيار
الفنان‡ Úن Áثلون األغنية
الرايوية ا◊قيقية.
ل -ل -ت -ذك Òسس -يسس -دل السس-ت-ار
ع-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة الـ 11
ل -ل -م -ه-رج-ان ال-وط-ن-ي ألغ-ن-ي-ة
ال- -راي اŸن- -ظ -م –ت رع -اي -ة
وزارة ال - -ث - -ق - -اف - -ة وال- -دي- -وان
ال- - -وط - -ن - -ي ◊ق - -وق اŸؤول - -ف
وا◊ق - -وق اÛاورة ،سس - -ه - -رة
ال- -ي- -وم ح- -يث ي- -ن -ت -ظ -ر م -رور
›م- -وع- -ة م- -ن ف -ن -ا Êال -راي
األصسيل والعصسري على غرار
الشساب حكيم صسا◊ي وفرقة
راينا راي وغÒهما.

للمحافظة عليه كرمز من رموز الصسمام

دورة بيداغوجية وعلمية بضضريح «بيتون»

لث-ري-ة ،من
ن-ظ-م ف-ري-ق ا◊ف-ري-ات ا أ
لسسبوع ،دورة
جامعة ا÷زائر  ،2مطلع ا أ
ب -ي -داغ -وج -ي -ة وع -ل -م-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ضس -ري -ح «ب -ي -ت -ون» ال-واق-ع ب-ب-ل-دي-ة أاق-ب-و
ولي-ة ب-ج-اي-ة ‘ ،إاط-ار م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل
م - -ن أاج - -ل إاع - -ادة الع - -ت- -ب- -ار لضس- -ري- -ح
«ب- -ي- -ت- -ون» ،ال -ذي ي -ب -ق -ى رم -زا ل -ك -اف -ة
م- -ن -ط -ق -ة وادي الصس -وم -ام ،ل -يسس ف -ق -ط
لبعده التاريخي ،بل للهندسسة اŸعمارية
ال-روم-ان-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-مّ-ي-ز ب-ه-ا هذا البناء
الواقع بالضسفة الغربية للمدينة.
وبحسسب األسستاذ ،أارزقي بوخنوف ،باحث
وأاسستاذ ‘ معهد اآلثار با÷زائر العاصسمة،
«تدخل هذه العملية ضسمن ندوة ا◊فريات
األثرية لشسهر جولية  ،2019التي بر›ت على
مسستوى هذا اŸوقع التاريخي ،حيث ”ّ ‘
ال -ب -داي -ة ب -ر›ة ح -م -ل -ة ت-ط-وع-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف
اÙيط اÛاور للضسريح Ãشساركة ا÷معية
اÙل -ي -ة ل -ل -كشس -اف -ة ل -ق -ن -دوزة ،وج -رت ه-ذه
اŸب -ادرة ‘ ج ّ-و م ّ-ي -زه ال -ت -ع -اون ب Úال-ط-ل-ب-ة

ا÷امعي Úوبعضض ا÷معيات».
وأاضساف ذات اŸتحدث « ،يعمل اŸركز
الوطني للبحوث ‘ عصسور ما قبل التاريخ،
علم اإلنسسان والتاريخ ،جاهدا من أاجل ترقية
” ترشسيح ملف التصسنيف
هذا اŸوقع ،كما ّ
الذي أاعده فريق البحث لدى اللجنة الوطنية
اŸسسؤوولة عن التصسنيف ،مع العلم أان هذه
اŸعلم قد ” Œريده منذ 10سسنوات ضسمن
القائمة اإلضسافية للممتلكات الثقافية للولية،

وهذا بأامر من وا‹ بجاية».
ومن جهة أاخرى ،فإان الدراسسة التي قام
بها باحثو معهد اآلثار ÷امعة ا÷زائر ،2
بحسسب ذات اŸتحدث ،وما يعرف بنقوشض
ق- -ن -دوزة اŸك -تشس -ف -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ا◊ف -رة
ال -رم-ل-ي-ة ،سس-م-حت ب-ت-دع-ي-م م-ل-ف ال-تصس-ن-ي-ف
للضسريح ،ضسمن قائمة الÎاث الوطني وإاعادة
وضسعه ‘ إاطار ميدان «رأاسض التن ،»Úوعاد إا¤
الواجهة بفضسل اكتشساف ما يسسمى بكتابات
ق- -ن- -دوزة ،وه -و ع -ب -ارة ع -ن ح -ج -ر م -ن -ح -وت
وﬁفور باللغة الÓتينية الذي اكتشسف بجانب
اŸوقع.
«بيتون» يعت Èمعلما جنائزيا يدعى «الضسريح
الروما ،»Êوالذي يعود أاصسله إا ¤القرن الثالث
قبل اŸيÓد ،وحسسب اŸراجع سض .جاسسال ،ج.ب
لبورت و ف .خربوشض ،هو يشسرف على اŸصسب
الغربي Ÿدينة أاقبو والطريق الذي يؤودي من
بجاية إا ¤بني منصسور.

بجاية :بن النوي توهام

ال- -قسس- -م ال- -ث- -ق- -ا‘ :أاشس -ادت م -رË
م -رداسس -ي ،وزي -رة ال -ث -ق-اف-ة ،ب-ت-أاّل-ق
اıرج ا÷زائ- -ري «اŸت- -م- -ي- -ز حسس -ن
فرحا Êوفوزه بجائزة أافضسل ﬂرج
صس - -اع - -د ‘ ،م - -ه - -رج - -ان ل - -وك - -ارن- -و
السس -ي-ن-م-ائ-ي ،ع-ن ف-ي-ل-م-ه ال-ط-وي-ل «
 143شسارع الصسحراء » لسسنة ،2019
م- -عّ- -ب- -رة م- -ن خÓ- -ل ب -ي -ان –صس -لت
«الشسعب» على نسسخة منه بـ»الفخر
والع -ت -زاز ل -ه -ذا ال -ن -ج-اح ا÷دي-د
الذي يضساف إا ¤ا÷زائر».
وقالت الوزيرة« ،إان هذا السستحقاق
ال -ذي ن -ال -ه»حسس -ن ف -رح -ا ،»Êي-ؤوك-د م-رة
أاخ- -رى ع- -ن ق- -درات- -ه اÓÿق- -ة ‘ ع- -ا⁄
السسينما ،وهو الذي تأالّق ‘ سسنة ‘ 2015
إاخراج فيلم
«‘ راسسي رومبوان».
وأاشسارت الوزيرة أان هذا الفوز تأاكيد
على «حضسور» ا÷زائر مرة أاخرى ‘ هذه

اÙاف -ل ال -دول -ي -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة وال -ف -ن -ي-ة
والسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة‡ ،ث-ل-ة ‘ خÒة م-ب-دع-يها
الشس-ب-اب وم-ب-دع-ات-ه-ا الشس-اب-ات من خÓل
األع- -م- -ال ال- -ب- -ارزة وال- -قّ- -ي -م -ة وا÷وائ -ز
اÙصسودة هنا وهناك ،سسواء ‘ الدول
العربية الشسقيقة أاو ‘ أاوروبا ،وسستواصسل
وزارة ال- -ث- -ق- -اف- -ة دع- -م وم- -راف- -ق- -ة ه -ذه
ال -ط-اق-ات الشس-اب-ة ال-ت-ي سس-ت-ح-م-ل مشس-ع-ل
ت-ط-وي-ر اŸشس-ه-د السس-ي-ن-م-ائ-ي ‘ ا÷زائر
بنظرة شسبابية جديدة .
واأضسافت الوزيرة حسسب ذات اŸصسدر،
«أان هذا التكر Ëمسستحق ويضساف إا¤
ق-ائ-م-ة األع-م-ال الإب-داع-ي-ة والسس-ينمائية،
ال -ت-ي ت-ل-ق-ى ال-دع-م اŸا‹ م-ن الصس-ن-دوق
الوطني لتطوير الفن والتقنية والصسناعة
السسينماتوغرافية ( )FDATICوالتعاون
ال -ف -ن -ي م -ع اŸرك -ز ا÷زائ -ري ل -ت -ط-وي-ر
السسينما (.)CADC

حاضسرة منذ القدم ب Óمنازع و‘ كل اŸقامات

«القصضبة» سضيدة اآللت اŸوسضيقية بأاعراسس ا◊ضضنة
ك- - -ثÒا م- - -ا ي- - -قÎن
لل -ة
ال- -ظ- -ه- -ور اŸك- -ث- -ف آ
ال- - - -قصس - - -ب - - -ة أاو ال - - -ن - - -اي
لع - - - -راسس ‘ فصس- - - -ل
ب - - - -ا أ
الصس - - -ي - - -ف Ãن - - -ط - - -ق - - -ة
ا◊ضس- -ن- -ة وم- -ا ج- -اوره- -ا
للت
م- -ق- -ارن -ة ب -ب -اق -ي ا آ
اŸوسسيقية العصسرية على
غرار السسانتي والقيثارة
ال - -ك - -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة وال- -دف
لليكÎو.Ê
والدف ا إ
وت-ع-رف ال-قصس-ب-ة أان-ه-ا آال-ة
ن- -ف- -خ- -ي -ة تصس -ن -ع م -ن ن -ب -ات
القصسب اŸنتشسر ع Èاألودية
ب -ا÷زائ -ر واŸغ-رب ال-ع-رب-ي
ع-م-وم-ا ،وتسس-ت-ع-م-ل-ها شسعوب
اŸغرب العربي التي هي ‘
أاغ -ل -ب -ي -ت -ه -ا م-ن أاصس-ل ب-دوي
رع- -وي وه- -ي آال- -ة أاسس- -اسس -ي -ة
تسستعمل أاثناء رعي الغنم أاو
‘ األعراسض.
وي- -ع- -رف األسس- -ت- -اذ ع- -ب -د
ال-رشس-ي-د م-رن-ي-ز ،وه-و م-دي-ر
م- -ت- -وسس- -ط -ة وم -غ -ن -ي ط -اب -ع
األي -اي ،ال-قصس-ب-ة ب-أان-ه-ا اآلل-ة
التي تصسنع من القصسب لكن
ل - -يسض ‘ م - -ت - -ن- -اول أاي ك- -ان
صس- -ن -اع -ة ال -قصس -ب -ة م -ا ع -دا
اÎÙف Úال -ذي -ن غ -ال-ب-ا م-ا
يجيدون العزف عليها ،وقد
يشس -ذ ع-ن ه-ذه ال-ق-اع-دة م-ن
يصس -ن -ع ال -قصس -ب -ة ول ي -ج -ي -د
العزف عليها لكنه ‘ النهاية
لبد أان يجربها بعد الصسناعة
عازف ماهر.
وي- -ق- -وم صس- -ن -اع ال -قصس -ب -ة
حسسب اŸت -ح -دث ب -اخ -ت -ي -ار
ن -وع -ي -ة م -ن ال -قصسب ي -ط-ل-ق
عليه «القصسب األنثى» Ãعنى
إانها واسسعة القطر باŸقارنة
مع باقي عيدان القصسب التي
تنمو ‘ مكان واحد ،على أان
ي -ق-وم ب-ع-د ذلك بصس-ن-اع-ت-ه-ا،
آاخ -ذا ب-ع Úالع-ت-ب-ار ط-ول-ه-ا
واŸناطق التي تكون موقعا
للثقوب التي يÎاوح عددها
ما ب Úسستة إا ¤ثمانية ثقوب،
لهذا السسبب رÃا يطلق عليها
العامة «السستة سسيلندر».
ولفت إا ¤الفرق ب Úالناي
والقصسبة ،فالناي يعد أاقصسر
بكث Òمن القصسبة كما يعزف
الناي بطريقة عادية بالنفخ

فيما ينفخ من جانب واحد
ضس -ارب ال -قصس -ب -ة .وت -ت -ج-ل-ى
ال - -عÓ- -ق- -ة ا◊م- -ي- -م- -ي- -ة بÚ
ال-قصس-ب-ة وال-راع-ي م-ن خÓل
÷وء هذا األخ Òإا ¤كسسر
ال-رت-اب-ة ب-ال-تسس-ل-ي-ة باسستعمال
ال -قصس -ب -ة وغ -ال -ب -ا م -ا ي -ق -وم
اŸاهر من العازف Úالرعاة
بتعليم نظÒه اŸبتدأا أاصسول
ال- -ع- -زف م- -ع الÎك- -ي -ز ع -ل -ى
األغ- -ا Êالسس- -ري- -ع -ة اإلي -ق -اع
وال- -ت- -ي ل ت- -رغ- -م اŸت- -ع- -ل- -م
اسس -ت-ع-م-ال ك-ل ال-ث-ق-وب ال-ت-ي
ت- - -خ - -رج أاصس - -وات - -ا ت - -ع - -كسض
«اŸيلوديات» ،على أان يتنقل
اŸعلم إا ¤أاداء أاعقد وأاعقد
إا ¤غاية أان يصسبح الراعي
ع - -ازف - -ا ب - -ارع- -ا .وي- -رّوج ‘
م -ن -اط -ق السس -ه -وب أان أاغ-لب
عاز‘ القصسبة ع Èالعصسور
هم ‘ ألصسل رعاة ما يعني
أان-ه-م ي-ق-وم-ون ب-ه-ذه اŸه-م-ة
ك- -م- -ت- -ع- -اون ،Úف- -ه- -م ن- -ه -ارا
Áارسسون مهنة الرعي وليÓ

ه -م ف -ن -ان Úع-ازف Úع-ل-ى
القصسبة.

النفخ على الناي ›هود تنفسضي مكثف
ويعرف ‘ الوسسط الفني
بأان عازف القصسبة باعتبارها
أاداة موسسيقية طويلة من جهة
وي -ل -ج -أا ال -ع -ازف إا ¤ال -ن -ف -خ
عليها من جانب واحد حتى
تصسدر صسوتا من جهة أاخرى
وه -م -ا وضس -ع -ي -ت Úت -رغ -م -ان
القصساب أاو العازف على ‹
رق -ب -ت -ه وم -ي -ل -ه -ا ن -ح-و ج-ه-ة
ال- -ي- -م ،Úوب -اŸم -ارسس -ة ف -إان

ال- -ع- -ازف ي -ب -ق -ى ع -ل -ى ه -ذه
ال-وضس-ع-ي-ة ‘ ح-ال-ت-ه ال-ع-ادية
فهو أاثناء السس Òأاو الوقوف أاو
ا◊ديث Áي -ل رأاسس -ه ن -اح-ي-ة
ال- -ي -م .Úويشس -ار ‘ ال -وسس -ط
ال -ف-ن-ي ن-ع-ت-ه-م ل-ذوي أاصس-اب-ع
الكف الطويلة بأاصسابع النافخ
على القصسبة أاو القصساب كون
الضسغط على ثقب هذه اآللة
اŸوسس- -ي- -ق -ي -ة ل ي -ت -م ب -رأاسض
األصسابع بل بوسسط األصسبع،
كما يعرف عازفوها بنفسسهم
ال -ط -وي -ل ف -ه -م ل ي-ك-ل-ون ول
ي -ت -وق -ف-ون ع-ن ال-ع-زف ل-ع-دة
دق -ائ -ق وم -ا ي -ق -تضس -ي -ه ه -ذا
الوقت من ›هود تنفسسي.
وإاذا ك- -انت ال -قصس -ب -ة ه -ي
م- -زي -ن -ة األع -راسض وال -ولئ -م
واألفراح فهي لن تكون كذلك
ما  ⁄تكن مصسحوبة بضسربات
ال- -دف أاو ال -ب -ن -دي -ر ال -ذي ل
يحافظ على اإليقاع فحسسب،
ب- -ل ي- -رج- -ع أاح- -ي- -ان- -ا صس -دى
القصسبة بتعمد عارفها توجيه
ن -ه-اي-ت-ه-ا إا ¤وسس-ط ال-ب-ن-دي-ر
ل -ي -ت -غ Òالصس -وت اŸوسس -ي-ق-ي
بفعل الرتداد.
و ت - - - - -ك ‘ Ìاألوسس - - - - -اط
الشس -ع -ب-ي-ة Ãن-ط-ق-ة ا◊ضس-ن-ة
األم-ث-ال اŸقÎن-ة ب-ال-قصس-ب-ة،
فهم مث Óيعمدون إا ¤القول
‘ ا◊الت التي تعد –صسيل
حاصسل «النفو أاو الهواء خارج
خ- -ارج» أاو «فÓ- -ن ك -ي رق -ب -ة
القصساب» ،ويضسرب اŸثل ‘
حالت العوجاج أاو «سس Òيا
قصس -اب -ي سس »Òوي -قصس -د ب -ه-ا
مواصسلة اÛهود دون عناء
‘ ثنائية ا◊ُ ِ
ب والثورة ‘
رواية (سساعي بريد نÒودا).

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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رفضس ما يرّوج من سسيناريوهات كارثية ‘ حال اÿروج ب Óاتفاق

جونسسـ ـ ـون يلتقـ ـ ـي مÒكـ ـ ـل وماكرون
إلنقـ ـ ـ ـاذ مفاوضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات «بريكسسـ ـ ـ ـ ـت»

من اŸقرر اأن يعقد رئيسس وزراء بريطانيا بوريسس جونسسون ‘ الأيام القليلة اŸقبلة مفاوضسات مع الرئيسس
الفرنسسي اإÁانويل ماكرون واŸسستشسارة الأŸانية اأنغي ÓمÒكل سستÎكز على اإنقاذ «بريكسست» .وسسيلتقي
جونسسون ،الأسسبوع ا÷اري ،الزعيم ÚالأŸانية والفرنسسي ‘ ﬁاولة لتحقيق اخÎاق ‘ اŸفاوضسات ب Úلندن
وال–اد الأوروبي بخصسوصس شسروط انسسحاب اŸملكة اŸتحدة ،وذلك قبيل قمة «السسبع الكÈى» التي سستنطلق،
السسبت ‘ ،منتجع بياريتسس جنوبي فرنسسا وتسستمر ليوم .Úاأكد مسسوؤول ‘ الرئاسسة الفرنسسية ،اأن ماكرون
سسيسستقبل جونسسون ‘ عشساء عمل سسيقام ‘ قصسر الإيليزيه ،اÿميسس اŸقبل ،مشسÒا اإ ¤اأن اŸفاوضسات بÚ
الزعيم Úسستتناول عÓوة على «بريكسست» ،ملفي سسوريا واإيران.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ،سص -ب -ق واأك-دت ات -خ -ذ ج -ونسص -ون م-ن-ذ ت-ول-ي-ه Ÿسص- - -ت- - -ق- - -ب - -ل ل - -ن - -دن ب - -ع - -د السصتعدادات Ÿغادرة ال–اد
مÒك - - - -ل ،الأح - - - -د ،اأن - - - -ه - - - -ا م -ق -ال -ي -د ا◊ك -م ‘ ج -وي -ل-ي-ة الÈي - - - -كسصت .ق - - - -ال رئ- - - -يسس الأوروبي من دون اتفاق «نحن
سصتسصتقبل جونسصون ،الأربعاء اŸاضصي ،موقفا صصارما اإزاء الوزراء الÈيطا ‘ ،Êتغريدة ل نعلق على التسصريبات ،لكن
اŸقبل ،مشصددة على ضصرورة «بريكسصت» ،مبديا اسصتعداده ب - -ت - -وي« ،Îسص- -ن- -غ- -ادر ال–اد تلك الوثائق ليسصت اإل واحدة
م- -واصص- -ل- -ة ا◊وار ب Úل- -ن- -دن لإخ- -راج ال- -بÓ- -د م- -ن ال–اد الأوروبي ‘  31اأكتوبر» وهو من اأسصواأ السصيناريوهات التي
وال–اد الأوروب -ي ب-ح-ث-ا ع-ن الأوروبي ‘  31اأكتوبر باأي اŸوعد نفسصه الذي اأعلنه ‘ ق- -د ن- -واج- -ه -ه -ا ،ل -ذلك نضص -ع
«حلول جيدة».
شصكل.
وقت سص -اب -ق ال -وزي -ر اŸك-ل-ف اÿط-ط الÓ-زم-ة Ÿواج-ه-ت-ه-ا
Ãل- -ف الÈي -كسص -يت سص -ت -ي -ف -ن
اأب -دت اŸسص -تشص -ارة الأŸان-ي-ة
سسيناريوهات متشسائمة
من الآن».
اسص -ت -ع -داد بÓ-ده-ا لسص-ي-ن-اري-و
باركلي.
«بريكسصت ب Óاتفاق» ‘ ،حال ه- - -ذا واأك - -د رئ - -يسس ال - -وزراء اأضص -اف ج-ونسص-ون اأن «ت-وق-ي-ع ي - - - - -ذك - - - - -ر اأن ا◊ك- - - - -وم- - - - -ة
فشص - -ل اŸم - -ل - -ك - -ة اŸت- -ح- -دة الÈيطا ،Êبوريسس جونسصون ،هذه الوثيقة (وثيقة اÿروج) الÈي -ط -ان-ي-ة ،اأصص-درت ،اأمسس
وال–اد الأوروبي ‘ تنسصيق اأمسس الأول ،اأن بÓده سصتغادر يعني اأننا سصنسصتعيد السصيطرة الأحد ،اأول تعليق على وثائق
معاي Òخروج لندن ،متعهدة ال–اد الأوروب - - - - - - - - - -ي ‘  31على قوانيننا Ãجرد خروجنا مسصّربة –ت اسصم (اŸطرقة
الصصفراء) والتي تتحدث عن
ب -ب -ذل ا÷ه -ود ل -ل -ت -وصص -ل اإ ¤اأك- - -ت- - -وب- - -ر اŸق - -ب - -ل ،وسص - -ط من ال–اد الأوروبي».
ات - -ف - -اق - -ات ‘ اŸف- -اوضص- -ات تسص -ري -ب -ات ل -وث-ائ-ق ح-ك-وم-ي-ة من جهته ،قال مايكل غوف ،م -واج -ه -ة ب -ري -ط -ان -ي -ا ك -ارث-ة
الصصعبة حتى اآخر يوم لها.
رسص-مت سص-ي-ن-اري-وه-ات صص-ع-بة ال-وزي-ر اŸسص-وؤول ع-ن ت-نسص-ي-ق كÈى.

ي ﬂاوف من تباطؤو النمو
مع أان البيت ا أ
لبيضس يرفضس أا ّ

تّوقعات بركود القتصساد األمريكي ‘ العام ÚاŸقبلÚ

تّوقع العديد من خÈاء
القتصساد ركودًا ‘
القتصساد الأمريكي
للعام ÚاŸقبل ،Úرغم
اعتبارهم ‘ الوقت نفسسه
اأنه Áكن لقرارات ›لسس
الحتياطي الفدرا‹
(البنك اŸركزي
الأمريكي) تاأخÒه،
بحسسب اسستطÓع للراأي
نشسر ،اأمسس الإثن.Ú
من ب 226 ÚخبÒا اسصتطلعت
اآراءه- -م ال- -راب- -ط- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
لقتصصاديي الأعمال ،توقع %38
دخ- -ول اأول اق -تصص -اد ع -اŸي ‘
رك- -ود ع- -ام  ،2020ب-ي-ن-م-ا ت-ك-هن
 %34دخوله ‘ ركود عام ،2021
ف- -ي- -م- -ا اع- -ت %14 Èاأن ذل - - - - - -ك
سصيحصصل ‘ وقت اأبعد من ذلك.
‘ اŸق- -اب- -ل ،ت- -وق -ع  %2ف -ق-ط
دخ -ول الق -تصص-اد الأم-ري-ك-ي ‘
ركود عام  ،2019مقابل ‘ %10
اسص - -ت - -طÓ- -ع سص- -اب- -ق اأج- -ري ‘
فيفري.
ق -الت رئ -يسص -ة ال -راب-ط-ة وك-بÒة
القتصصادي› ‘ Úموعة «كي
بي ام جي» كونسصتانسس هان،Î
اإن «الأشص -خ -اصس اŸسص -ت -ط -ل -عÚ
ت- -وق- -ع- -وا ت- -وسص- -ع ‰و ال -نشص -اط
الق - - -تصص - - -ادي ع Èت- - -غ- - -ي‘ Ò
السص-ي-اسص-ة ال-ن-ق-دية» لÓحتياطي
ال -ف -درا‹ ،ال -ذي خ -فضس نسص -ب-ة
ال -ف -ائ -دة ل-ل-م-رة الأو ¤م-ن-ذ 11
عامًا ‘ اأواخر جويلية .ووفق
السص- -ت- -ط Ó-ع ،ت -وق -ع  %46م - - -ن
الق- -تصص- -ادي Úخ -فضص ً-ا ج -دي -داً
لنسصب الفوائد من جانب البنك

اŸرك -زي ب -ح-ل-ول ن-ه-اي-ة ال-ع-ام،
ف -ي -م-ا راأى  %39اأن الح -ت-ي-اط-ي
ال- -ف -درا‹ سص -ي -ن -ه -ي ع -ام 2019
ب- -دون ت- -غ- -ي Òنسصب ال- -ف- -ائ- -دة.
وخ- - -فضس اŸصص- - -رف اŸرك - -زي
الأم- -ري- -ك- -ي 31 ‘ ،ج-وي-ل-ي-ة ،
م- -ع -دلت ال -ف -ائ -دة ال -رئ -يسص -ي -ة
لÓإقراضس وثبتها ب 2 Úو.%2, 5
البيت الأبيضس يدافع

م -ن ج -ان -ب -ه -م ،رفضس مسص -وؤول -و
ال- -ب- -يت الأب- -يضس اıاوف م- -ن
تباطوؤ النمو القتصصادي ،وقالوا
اإن ﬂاطر الركود ضصعيفة رغم
تقلب اأسصواق السصندات العاŸية
ع -ل -ى م -دى الأسص -ب -وع اŸاضص-ي،
موؤكدين اأن ا◊رب التجارية مع
الصص ⁄ Úتتسصبب ‘ اأي خسصائر
للوليات اŸتحدة.
ق - -ال لري ك- -ودل- -و اŸسص- -تشص- -ار
الق- -تصص- -ادي ل- -ل- -ب -يت الأب -يضس،
الأح- -د ،« ،اإن ‡ث- -ل- -ي الشص- -وؤون
التجارية ‘ الوليات اŸتحدة
والصص Úسصيجرون ﬁادثات ‘
غضص- -ون عشص- -رة اأي- -ام واإن- -ه «اإذا
‚حت ه- -ذه الج- -ت- -م -اع -ات...
سص -ن -ع -ت -زم دع -وة ‡ث -ل-ي الصصÚ
ل- - - -ل- - - -حضص- - - -ور اإ ¤ال - - -ولي - - -ات
اŸتحدة» ،لدعم اإحراز تقدم ‘
اŸف- -اوضص- -ات م- -ن اأج- -ل اإن- -ه -اء
ا◊رب ال- -ت -ج -اري -ة ال -ت -ي ب -اتت
تشصكل خطرا ﬁتم Óعلى النمو
القتصصادي العاŸي .رغم توقف
اÙادث - - -ات ‘ ال- - -وقت ا◊ا‹
وتهديد زيادة الرسصوم ا÷مركية
وغÒه -ا م -ن ال -ق -ي-ود ال-ت-ج-اري-ة

اÙدق -ة ب -الق-تصص-اد ال-ع-اŸي،
قال كودلو لÈنامج فوكسس نيوز
صصنداي اإن الوليات اŸتحدة ل
تزال «‘ حالة جيدة جدا».
اأضص - - - -اف« :ل رك- - - -ود ‘ اŸدى
اŸنظور ...اŸسصتهلكون يعملون
واأج -وره -م ت -زي -د .ه-م ي-ن-ف-ق-ون
ويدخرون» .وجاءت تصصريحات
ك -ودل -و ب -ع-دم-ا ق-ادت اıاوف
م- -ن رك- -ود اأم- -ري- -ك- -ي ﬁت- -م- -ل
الأسص -واق اŸال-ي-ة ل-لÎاج-ع ع-ل-ى
مدى اأسصبوع ،وبدا اأنها دفعت
مسص - -وؤو‹ الإدارة الأم - -ري- -ك- -ي- -ة

لÓهتمام Ãا اإذا كان القتصصاد
سص-ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى “اسص-ك-ه اأث-ن-اء
ا◊ملة النتخابية الرئاسصية ‘
عام .2020
هوت ثÓثة موؤشصرات قيادية ‘
ال-ب-ورصص-ات الأم-ريكية ،الأسصبوع
اŸاضص - - - - - -ي ،بسص - - - - - -بب ﬂاوف
الكسصاد ،اإذ اأغلقت بÎاجع ثÓثة
‘ اŸائة تقريبا يوم الأربعاء،
لكنها اسصتعادت مكاسصبها بحلول
ي -وم ا÷م -ع -ة اإث -ر ت -وق-ع-ات ب-اأن
البنك اŸركزي الأوروبي رÃا
يقرر خفضس سصعر الفائدة.
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قبل أايام على اسستضسافة فرنسسا قمة قادة ›موعة السسبع

ماكرون يتباحث مع بوت Úأاهم القضسايا الدولية

بعد عام Úمن Œديد العÓقات
الفرنسسية-الروسسية ،اسستقبل الرئيسس
الفرنسسي إاÁانويل ماكرون ،أامسس الثن،Ú
نظÒه الروسسي فÓد ÒÁبوت Úا÷ار اŸهم
لسساسسي ‘ ملفات أازمات عديدة جارية.
وا أ

ماكرون التقى نظÒه الروسصيÃ ،قر إاقامته
الصص -ي -ف -ي -ة بـ»ب -ري-غ-انسص-ون» ‘ ج-ن-وب ال-بÓ-د
لبحث القضصايا اŸشصÎكة واŸلفات السصياسصية
واألمنية اŸطروحة على السصاحة الدولية ،و‘
مقدمتها الوضصع ‘ منطقتي اÿليج والشصرق
األوسصط والنووي اإليرا ،Êإاضصافة إا ¤األزمة
األوكرانية ،فضص Óعن أاهداف ورهانات قمة
›موعة السصبع التي سصتعقد أاشصغالها من 24
إا 26 ¤أاوت ا÷اري Ãدينة بياريتز (جنوب
غ- -رب ف- -رنسص- -ا) دون مشص -ارك -ة روسص -ي -ا ال -ت -ي
أاقصص- -يت ‘ ال -ع -ام  2014ب-ع-دم-ا ق-ررت ضص-م
جزيرة القرم إا ¤أاراضصيها.
ي -ع -د ل -ق-اء م-اك-رون وب-وت Úال-ث-ا Êل-ل-رئ-يسصÚ
بفرنسصا بعد لقاء فرسصاي ‘  2017الذي جاء
‘ أاعقاب انتخاب ماكرون رئيسصا جديدا ‘
ماي من نفسس العام .بالنسصبة لباريسس ،فإان
اخ -ت-ي-ار ع-ق-د الج-ت-م-اع ق-ب-ل ق-م-ة ›م-وع-ة
السصبع مباشصرة ،والذي اتفق عليه الرجÓن
أاث -ن -اء ق -م -ة ›م -وع -ة ال-عشص-ري-ن ‘ أاوسص-اك-ا،
يشص- -ك- -ل أام -را م -ه -م -ا ي -ع -كسس إارادة ال -رئ -يسس
ال -ف -رنسص -ي ‘ إاشص-راك روسص-ي-ا ‘ اŸب-اح-ث-ات
متعددة األطراف .وباألسصلوب ذاته ،سصيلتقي
الرئيسس الصصيني هذا اÿريف.
منذ العام  ،2017يقيم بوت Úوماكرون اتصصال
بشصكل منتظم ،وهذا التواصصل اŸسصتمر بينهما
ب- -اإلضص- -اف- -ة إا ¤ال- -عÓ- -ق- -ات األق -ل ت -ده -وراً
تتعارضس مع ما كانت عليه ا◊ال ب Úالبلدين
خÓل عهد الرئيسس السصابق فرنسصوا هولند.
يتوقع أان يتطّرق الرئيسصان بدايًة إا ¤ملف
الزم- -ة ‘ أاوك- -ران -ي -ا ،ك -م -ا سص -ي -أاخ -ذ اŸل -ف

اإليرا Êنصصيبه من هذه اÙادثات ،خاصصة
وأان باريسس وموسصكو تتقاسصمان الرأاي حول
ضصرورة ا◊فاظ على التفاق النووي اإليراÊ
بعد خروج الوليات اŸتحدة منه.
فيما يتعلق بقمة الدول السصبع ،سصيسصعيان إا¤
ت-وح-ي-د الصص-ف-وف Ûاب-ه-ة ا◊رب ال-ت-جارية
ال -ت -ي أاع -ل-ن-ت-ه-ا واشص-ن-ط-ن واŸت-م-ث-ل-ة ‘ رف-ع
ال -رسص -وم ا÷م -رك-ي-ة ع-ل-ى ع-دد م-ن ال-بضص-ائ-ع
ال -ف -رنسص -ي -ة وال -روسص -ي -ة ال -ت -ي ت -دخ-ل السص-وق
األم -ري -ك -ي -ة ،إاضص -اف -ة إا ¤ا◊رب ال -ت -ج -اري -ة
اŸندلعة بينها وب Úبك Úوالتي تلقي بظÓلها
ع -ل -ى اق -تصص -ادي -ات ال -ع -دي -د م-ن ال-دول ،و‘
مقدمتها أاŸانيا وفرنسصا وروسصيا.
وبينما طغى نوع من الÈودة على العÓقات
الفرنسصية الروسصية ‘ عهد الرئيسس السصابق
ف -رانسص -وا ه-ولن-د بسص-بب األزم-ة األوك-ران-ي-ة،
تطالب بعضس األصصوات ‘ فرنسصا ،ل سصيما
تلك اŸنتمية إا ¤تيار اليم Úبفتح صصفحة
جديدة مع روسصيا بسصبب الدور اÙوري الذي
تلعبه ‘ عدة ملفات سصياسصية وعسصكرية دولية
كاŸلف اإليرا Êوالسصوري ،فضص Óعن كونها
قوة عسصكرية ل يسصتهان بها .فهل سصينجح
ماكرون وبوت ‘ Úبناء شصراكة جديدة؟
هذا ،وŒدر اإلشصارة إا ¤أان ماكرون سصبق وأان
التقى زعماء سصياسصي Úورؤوسصاء ‘ مقر إاقامته
الصص-ي-ف-ي-ة بـ»ب-ري-غ-انسص-ون» ،م-ث-ل ال-ل-ق-اء ال-ذي
ج-م-ع-ه ب-رئ-يسص-ة ح-ك-وم-ة ب-ري-ط-ان-ي-ا السص-اب-ق-ة
تÒي- - - -زا م- - - -اي ‘ أاوت ‘ أاوج ع - - -اصص - - -ف - - -ة
الÈكسصيت.
رؤوسصاء فرنسصيون آاخرون مثل جاك شصÒاك
ون - -ي - -ك- -ول سص- -ارك- -وزي وف- -رانسص- -وا ه- -ولن- -د
اسصتضصافوا هم أايضصا نظراءهم ‘ مقر اإلقامة
الصص -ي -ف -ي -ة بـ «ف -ور ب -ري -غ -انسص-ون» ب-ع-ي-دا ع-ن
اŸراسص-م ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة واإلج-راءات األم-ن-ية
التي تشصÎطها مثل هذه اللقاءات.

بينما تزداد الصس Úقّوة

تقرير يحّذر من تراجع الهيمنة العسسكرية
األمريكي ـ ـ ـة ‘ اÙي ـ ـ ـ ـط اله ـ ـ ـ ـادئ
حّذر تقرير Ÿركز دراسسات اأسسÎا‹ من
اأن الوليات اŸتحدة  ⁄تعد تهيمن
عسسكرًيا على اÙيط الهادئ وقد تعاÊ
‘ الدفاع عن حلفائها ‘ مواجهة
الصس.Ú

ج -اء ‘ ت -ق -ري -ر Ÿرك -ز ال-دراسص-ات ح-ول
الوليات اŸتحدة ‘ جامعة سصيد Êنشصر،
اأمسس الإثن ،Úاأن ا÷يشس الأمريكي «قوة
‘ طور الضصمور» و«منهكة بشصكل خط»Ò
و«غ Òجاهزة» للمواجهة مع الصص .Úواإذا
صصّح ما ورد ‘ التقرير ،فاإن ما خلصس
اإل -ي -ه ي -ح-م-ل ت-داع-ي-ات خ-طÒة ب-ال-نسص-ب-ة
◊لفاء الوليات اŸتحدة مثل اأسصÎاليا
وت- -اي -وان وال -ي -اب -ان ال -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى
الضصمانات الأمنية الأمريكية.
ت -ف -اق -مت ‘ ع -ه -د ال -رئ -يسس الأم -ري -ك-ي
دون - -ال - -د ت- -رامب اıاوف م- -ن ت- -خ- -ل- -ي
الوليات اŸتحدة عن الدفاع عن حلفائها
‘ م -واج -ه -ة اأي ع -دوان .ل -ك -ن ال -ت -ق-ري-ر
الأخ Òخلصس اإ ¤اأن واشصنطن سصتعا‘ Ê
الدفاع عن حلفائها حتى ولو اأرادت ذلك.
ج- -اء ‘ ال- -ت- -ق- -ري- -ر ال -ذي اّت -ه -م م ّ-ع -دوه
ال - - - -ولي - - - -ات اŸت- - - -ح- - - -دة بـ«الإفÓ- - - -سس
السصÎات - -ي - -ج - -ي» اأن ا◊روب ‘ الشص- -رق
الأوسص -ط ع -ل -ى م -دى ع -ق -ود ،والن -ح-ي-از
وضصعف السصتثمار يعّرضس حلفاء واشصنطن

‘ اÙيط الهادئ للخطر.
حّذر التقرير باأن «الصص ،Úوعلى العكسس
من ذلك ،تزداد قدرة على –دي النظام
الإقليمي بالقوة نتيجة اسصتثمارها الكبÒ
‘ اŸنظومات العسصكرية اŸتطّورة».
‘ ع-ه-د ال-رئ-يسس الصص-ي-ن-ي شص-ي ج-ي-ن-بينغ
ارت-ف-عت اŸي-زان-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-رسص-م-ي-ة
ل-لصص Úب-ن-ح-و  75ب -اŸئ -ة اإ 178 ¤مليار
دولر ،علًما اأنه يسصود اعتقاد باأن الرقم
ا◊قيقي اأك Èبكث .Òاسصتثمرت الصص‘ Ú
الصصواريخ البالسصتية البالغة الدقة واأنظمة
مكافحة التدخل التي من شصاأنها اإعاقة
ال-وصص-ول السص-ري-ع ل-ل-ج-يشس الأم-ري-ك-ي اإ¤
اŸناطق اŸتنازع عليها.
ب- -حسصب ال- -ت- -ق- -ري -ر ف -اإن «ك -اف -ة ق -واع -د
ال -ولي-ات اŸت-ح-دة وا◊ل-ف-اء واŸط-ارات
واŸراف-ئ واŸنشص-اآت ال-عسص-ك-ري-ة ال-واق-عة
‘ غرب اÙيط الهادئ تقريبا» تفتقر
ل -ل -ب -ن -ى ال -ت-ح-ت-ي-ة اŸدّع -م-ة وه-ي ت-واج-ه
خطًرا ﬁدًقا.
كان وزير الدفاع الأمريكي ا÷ديد مارك
اإسص Èاأعلن ،السصبت ،اأّن الوليات اّŸتحدة
ُتريد الإسصراع ‘ نشصر صصواريخ جديدة ‘
اآسصيا ،خÓل الأشصهر اŸقبلة اإذا كان ذلك
‡كًنا ،لحتواء توسّصع النفوذ الصصيني ‘
اŸنطقة.

حّذرت واشسنطن من احتجاز ناقلتها

طهران ُتبدي اسستعدادها ألي اتفاقات ثنائية مع بلدان اÿليج

حذرت اإيران الوليات اŸتحدة من مغبة
احتجاز ناقلتها النفطية التي اأفرجت عنها
سسلطات جبل طارق اÿميسس ،بحسسبما
اأعلنت وزارة اÿارجية الإيرانية ،اأمسس
الثن .Úواأبحرت الناقلة التي رفعت العلم
الإيرا ÊوغÒت اسسمها من «غريسس  »1اإ¤
«اأدريان داريا  ،»1متجهة نحو اليونان.

صص - -رح اŸت - -ح - -دث ب- -اسص- -م وزارة اÿارج- -ي- -ة
الإي-ران-ي-ة ع-ب-اسس م-وسص-وي ‘ م-وؤ“ر صص-ح-ف-ي
«اإي - -ران اأرسص - -لت ال - -ت - -ح - -ذي - -رات الضص- -روري- -ة
ل -ل -مسص -وؤول Úالأم -ري -ك -ي Úم-ن خÓ-ل ال-ق-ن-وات
الرسصمية ..بعدم القيام Ãثل هذا اÿطاأ اإذ
سص -ي -ك -ون ل -ه ع -واقب وخ -ي-م-ة» .غ-ادرت ن-اق-ل-ة
ال -ن -ف -ط الإي -ران -ي-ة «غ-ريسس  ،»1ال - -ت - -ي غÒت
اسصمها اإ« ¤اأدريان داريا  ،»1منطقة مضصيق
جبل طارق ،الأحد ،متجهة اإ ¤كالماتا ‘
اليونان.
دخلت اإيران ‘ مواجهة بحرية مع بريطانيا

حليفة الوليات اŸتحدة منذ احتجاز البحرية
الÈي-ط-ان-ي-ة ل-ل-ن-اق-ل-ة الإي-ران-ي-ة ق-ب-ال-ة سصواحل
منطقة جبل طارق الÈيطانية ‘  4جويلية،
لÓشصتباه باأنها كانت تنقل نفطا اإ ¤سصوريا ‘
خرق للعقوبات الأوروبية على هذا البلد.
ب- -ع- -د اأسص- -ب- -وع ،Úاح- -ت- -ج- -ز ا◊رسس ال -ث -وري
الإيرا Êناقلة نفط ترفع العلم الÈيطا‘ Ê
مياه اÿليج ‘ ،ما اعتÈته بريطانيا خطوة
انتقامية.
‘ اŸوؤ“ر الصصحفي ،اأمسس ،رفضس اŸتحدث
باسصم اÿارجية الإيرانية فكرة اأن يكون هناك
رابطا ب Úاحتجاز الناقلت .Úواأكد موسصوي «ل
عÓقة على الإطÓق ب Úهات Úالناقلت.»Ú
وتابع اŸتحدث «قامت تلك السصفينة بخرق
القواعد البحرية مرت Úاأو ثÓث» ‘ ،اإشصارة
اإ ¤الناقلة «سصتينا اإÁبÒو» التي ترفع العلم
الÈي -ط -ا Êو–ت -ج -زه-ا اإي-ران ‘ م-ي-ن-اء ب-ن-در
ع- -ب- -اسس .مشصÒا اإ ¤اأن «اÙك -م -ة ت -ن -ظ -ر ‘

الأمر ،وناأمل اأن يكتمل (التحقيق) ‘ اأقرب
وقت ‡كن واأن يصصدر حكم».
فتح صسفحة جديدة

على صصعيد اآخر  ،كشصف اŸتحدث باسصم
ا◊كومة الإيرانية علي ربيعي ،اأمسس الثن،Ú
عن تلّقي اإيران اإشصارات جيدة من دول ا÷وار
ت ّصصب ‘ صصالح اŸنطقة وشصعوبها.
اأضصاف اŸتحدث اأن دول ا÷وار باتت تبدي
اأهمية اأك Èلأمن اŸنطقة وعÓقات الصصداقة
مع اإيران .وكشصف اŸتحدث اأن اإيران مسصتعدة
للتوقيع على اتفاقات ثنائية اأمنية واقتصصادية
وجمركية مع كل دول اÿليج ،معتÈا اأن اإبرام
التفاقيات ب Úدول اŸنطقة سصيعود باŸنفعة
على شصعوبها ويقلصس التكاليف .وجدد التاأكيد
اأن اإيران تعت Èنفسصها مسصوؤولة عن ضصمان اأمن
مياه اÿليج ومضصيق هرمز وخليج عمان.
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الثÓثاء  20أاوت  2019م
المؤافق لـ  19ذي الحجة  1440هـ

تأاجيل ﬁاكمة البشش Òبتهم الفسشاد إا ٢4 ¤أاوت ا÷اري

خÓفـ ـ ـ ـات داخل قوى ا◊ريـ ـة والتغ ـ ـيÒ
تؤوخر تشضكي ـ ـ ـ ـل اÛلـ ـ ـسض السضيـ ـ ـ ـادي
أاع- - -ل- - -ن اÛلسس ال - -عسش - -ك - -ري ‘
’ثن ،Úإارجاء
السشؤدان ،أامسس ا إ
إاعÓن اÛلسس السشيادي Ÿدة 4٨
سش -اع-ة ،ب-ط-لب م-ن «ق-ؤى إاعÓ-ن
ا◊ري - -ة وال - -ت - -غ - -ي ،»Òق - -ائ- -دة
ا◊راك ا’ح- -ت- -ج- -اج- -ي ،ح -ت -ى
’خÒة ب Úم-ك-ؤن-ات-ه-ا
ت-ت-ؤاف-ق ا أ
ع-ل-ى ق-ائ-م-ة م-رشش-ح-يها اÿمسشة
للمجلسس.

أاك -د رئ -يسض ال-ل-ج-ن-ة السس-ي-اسس-ي-ة ‘
اÛلسض العسسكري ،شسمسض الدين
كباشسي ،حرصض اÛلسض العسسكري
ال -ت -ام ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق اŸصس -ف -ؤف-ة
ال- -زم- -ن- -ي -ة اŸرف -ق -ة م -ع اإلع Ó-ن
ال- -دسس- -ت- -ؤري ،اÿاصس -ة ب -ت -ح -دي -د
ت -ؤق -يت تشس -ك -ي -ل ه -ي-اك-ل السس-ل-ط-ة
الن -ت -ق-ال-ي-ة ،م-ؤضس-حً-ا أان اÛلسض
ال -عسس -ك -ري و»ق -ؤى إاع Ó-ن ا◊ري-ة
وال-ت-غ-ي »Òع-ق-دا اج-ت-م-اعً-ا م-طؤًل
ب -ال -قصس-ر ال-رئ-اسس-ي ،مسس-اء األح-د،
اّت-سس-م ب-روح اŸسس-ؤؤول-ي-ة والشس-راكة،
وبحثا خÓله ‘ إاجراءات تشسكيل
›لسض السسيادة.
لفت كباشسي إا ¤أان ا÷انب Úأاكدا
ال-ت-زام-ه-م-ا ب-ت-ؤق-يت تشسكيل هياكل
السسلطة النتقالية اŸعلنة ،بحسسب
ما ورد ‘ اŸصسفؤفة اŸرفقة مع
الؤثيقة الدسستؤرية .وأاضساف« :كل
ط- -رف سسّ- -ل- -م أاسس- -م -اء م -رشس -ح -ي -ه
اÿمسسة Ûلسض السسيادة ،و»قؤى
التغي »Òتراجعت عن ترشسيح بعضض
األسسماء التي كانت قدمتها لعضسؤية
اÛلسض ،وطلبت منحها مهلة 4٨
سس-اع-ة ل-تسس-ل-ي-م ق-ائ-م-ة م-رشس-ح-ي-ها
النهائية».
شسهدت أاروقة «قؤى إاعÓن ا◊رية
وال-ت-غ-ي ‘ ،»Òالسس-اع-ات اŸاضس-ية،
اضس -ط-رابً-ا ك-بÒاً ،ح-ال ب-ي-ن-ه-ا وبÚ
إاك -م -ال تسس -م-ي-ة ك-ام-ل ‡ث-ل-ي-ه-ا ‘

اÛلسض السسيادي النتقا‹ .وكان
م -ن اŸق -رر ،األح -د ،اإلع Ó-ن ع-ن
أاسسماء ›لسض السسيادة وعددهم 11
عضسؤاً 5 ،منهم من العسسكري ،Úو5
م- -ن اŸدن- -ي ،Úوعضس- -ؤ آاخ- -ر ي -ت -م
التؤافق عليه ب Úالطرف ،Úإال أان
«ا◊ري- -ة وال- -ت- -غ- -ي ⁄ »Òتسس- -ت -ط -ع
التؤصسل إا ¤تؤافق حؤل ‡ثليها ‘
اÛلسض.
تهم ثقيلة تطال البششÒ

أارج -أات ﬁك -م -ة سس -ؤدان -ي-ة ،أامسض
اإلثنﬁ ،Úاكمة الرئيسض السسؤداÊ
اŸعزول عمر البشس ،Òإا 24 ¤أاوت
ا÷اري ،ب -حسسب م -ا أاع -ل -ن رئ -يسض
ف- -ري- -ق ال- -دف- -اع أاح -م -د إاب -راه -ي -م
الطاهر.
ق - -ال ال - -ط - -اه- -ر ‘ تصس- -ري- -ح- -ات
صسحفية ،عقب انتهاء أاو ¤جلسسات
ﬁاك- -م- -ة ال- -بشس ،Òأام- -ام ﬁك -م -ة

اÿرط- - -ؤم ا÷زئ - -ي - -ة ب - -اŸع - -ه - -د
القضسائي ‘ منطقة اركؤيت ،اليؤم
«لقد تقرر تأاجيل اÙاكمة ا24 ¤
أاوت ا÷اري».
وأاوضسح أان جلسسة ،أامسض ،اقتصسرت
ع- -ل -ى سس -م -اع شس -اه -دي -ن ل Ó-ت -ه -ام
واسس -ت -ج -ؤاب -ه -م -ا م-ن ق-ب-ل ه-ي-ئ-ت-ي
التهام والدفاع.
تابع «نحن مطمئنؤن أان القضسية
سستسس Òلصسالح الدفاع» ،معتÈا «أان
ت - - -ق- - -د Ëأاح- - -د رم- - -ؤز السس- - -ؤدان
للمحاكمة رسسالة بأانه ل كب Òعلى
القانؤن».
ب - - - -دأات ،أامسض ،أاو ¤ج - - - -لسس - - - -ات
ﬁاكمة البشس ،Òبتهمة الفسساد.
يؤاجه البشس Òتهما تتعلق بحيازته
ال - -ن - -ق - -د األج - -ن - -ب - -ي ،والÌاء غÒ
اŸشس -روع ،إاضس -اف -ة إا ¤ت-ه-م أاخ-رى
ت -ت -ع -ل -ق ب -ال-فسس-اد ،ب-ع-د ال-ع-ث-ؤر ‘

انفجارات مع احتفال أافغانسشتان بعيد اسشتقÓلها

منزله على مبالغ ضسخمة بالعمÓت
األجنبية ،وا÷نيه السسؤدا.Ê
ك- -ان رئ- -يسض اÛلسض ال- -عسس- -ك -ري
الن-ت-ق-ا‹ ع-ب-دال-فتاح الÈهان ،قد
أاعلن ‘  21أافريل العثؤر على نحؤ
 113مليؤن دولر ‘ منزل البشس،Ò
تضسمنت سسبعة مÓي Úأاورو و350
أالف دولر وخمسسة مليارات جنيه
سسؤدا.Ê
‘  13ماي اŸاضسي ،أاعلنت النيابة
ال -ع -ام -ة ب -السس -ؤدان ت -ؤج -ي -ه ات-ه-ام
ل- -ل- -بشس ،Òوآاخ- -ري- -ن بـ»ال -ت -ح -ريضض
والشسÎاك ا÷ن - - -ائ - - -ي ‘ ق - - -ت- - -ل
اŸت -ظ -اه -ري -ن» ‘ الح -ت-ج-اج-ات
األخÒة ب - -ال - -ب Ó- -د .أاط- -اح ا÷يشض
السس- -ؤدا Êب -ن -ظ -ام ال -رئ -يسض ع -م -ر
البشس 11 ‘ ،Òأافريل اŸاضسي بعد
نحؤ أاربعة أاشسهر من احتجاجات
حاشسدة ضسده ‘ البÓد.

تـ ـ ـ ـ ـرامب :اÙادث ـ ـ ـ ـ ـات م ـ ـ ـ ـ ـ ـع طالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان وا◊كوم ـ ـ ـ ـة
األفغانيـ ـ ـ ـ ـ ـة –ـ ـ ـ ـ ـ ـقق تقـ ـ ـ ـدما
قال مسشؤؤولؤن إان سشلسشلة من
التفجÒات ضشربت مطاعم
وسشاحات عامة ،أامسس ا’ثن،Ú
‘ مدينة جÓل اباد بششرق
أافغانسشتان ،ما أادى إا ¤إاصشابة ما
’ يقل عن  34ششخصشا ‘ ،الؤقت
الذي –تفل فيه البÓد بالعيد
اŸئؤي ’سشتقÓلها.

 ⁄تعلن أاي جماعة مسسؤؤوليتها عن
الهجمات التي شسملت عشسر قنابل
لكن ارهابيي كل من تنظيم الدولة
اإلسسÓمية وحركة طالبان ينشسطؤن
‘ اŸنطقة .وتبنى تنظيم الدولة
اإلسسÓ- -م- -ي- -ة ال- -دم- -ؤي ه- -ج -ؤم -ا
اسستهدف حفل زفاف مطلع هذا
األسس -ب -ؤع ‘ ال -ع-اصس-م-ة ك-اب-ؤل ،م-ا
أاسسفر عن مقتل  36شسخصسا وإاصسابة
حؤا‹ .200
وُوضسعت القنابل ‘ هجمات جÓل
اباد قرب سسؤق Œمع فيه مئات
األشسخاصض ◊ضسؤر فعاليات أاقيمت
Ãن -اسس -ب -ة ع-ي-د السس-ت-قÓ-ل .وق-ال
فاهم بشساري ،وهؤ مسسؤؤول كب‘ Ò
قطاع الصسحة ،إان ما ل يقل عن 34
شس- -خصس- -ا أاصس -ي -ب -ؤا .ك -ان ال -رئ -يسض
األف- -غ- -ا Êأاشس- -رف غ- -ن -ي ق -د دع -ا
اÛت - -م - -ع ال - -دو‹ ‘ خ - -ط - -اب - -ه
Ãناسسبة عيد السستقÓل ‘ كابؤل
للؤقؤف بجانب أافغانسستان للقضساء
على «أاوكار» الرهابي.Ú
ق -ال غ -ن -ي «م-ع-رك-ت-ن-ا ضس-د داعشض
سس- -ت- -ت -ؤاصس -ل» .وأاضس -اف «ط -ال -ب -ان
وضسعت األسساسض Ÿثل هذه األعمال
الؤحشسية من القتل».
 ⁄يشس - -ر غ - -ن - -ي ‘ خ - -ط- -اب- -ه إا¤
اŸفاوضسات التي Œريها الؤليات
اŸت-ح-دة م-ع ط-ال-ب-ان بشس-أان ات-ف-اق
من شسأانه أان يفضسي إا ¤انسسحاب
القؤات األمريكية مقابل ضسمانات
أامنية من طالبان.
تريد الؤليات اŸتحدة أايضسا من
طالبان اللتزام بعقد ﬁادثات مع
ح -ك -ؤم -ة غ -ن -ي ل -ت -ق-اسس-م السس-ل-ط-ة
والتؤصسل إا ¤وقف إلطÓق النار.

ورفضست ط - -ال- -ب- -ان ال- -ت- -ح- -دث إا¤
ا◊كؤمة.
ل -ك -ن ه -ن -اك ﬂاوف ع -م-ي-ق-ة بÚ
اŸسس- -ؤؤول Úاألف -غ -ان ومسس -تشس -اري
األم- -ن ال -ق -ؤم -ي األم -ري -ك -ي Úإازاء
انسس -ح -اب ال -ق -ؤات األم -ري-ك-ي-ة ،إاذ
ي- -خشس -ؤن م -ن أان أاف -غ -انسس -ت -ان ق -د
ت -ن -زل -ق إا ¤ح -رب أاه -ل -ي -ة ج-دي-دة
تشس -ه-د ع-ؤدة ح-ك-م ط-ال-ب-ان و“ن-ح
الره -اب -ي Úاألج-انب ،وم-ن ب-ي-ن-ه-م
دم-ؤي-ي ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة اإلسسÓمية،
مÓذا.
 ⁄تكن أافغانسستان يؤما جزءا من
اإلمÈاط-ؤري-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ،ل-ك-ن-ه-ا
حصسلت على اسستقÓلها الكامل من
بريطانيا ‘  19أاوت .1919
قالت ا◊كؤمة إانها قلصست حجم
الح -ت -ف-الت ب-ع-ي-د السس-ت-قÓ-ل ‘
كابؤل احÎاما لضسحايا تفج ،Òيؤم
السسبت.
ترامب متفائل

أاك -د ال -رئ -يسض األم -ري -ك -ي دون -ال -د
ت- -رامب ،األح- -د ،أان اŸف- -اوضس- -ات
التي Œريها الؤليات اŸتحدة مع
حركة طالبان وا◊كؤمة األفغانية،
ب - -ه - -دف إاب - -رام ات - -ف- -اق سسÓ- -م ‘
أافغانسستان–« ،قق تقدما».

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

لكن بالتزامن مع إاعÓن ترامب أان
األم -ؤر «–ت سس -ي -ط -رة» ال -ؤلي-ات
اŸتحدة سسلط هجؤم ضسخم وقع
‘ العاصسمة الأفغانية كابؤل الضسؤء
ع - -ل - -ى ال - -ع - -ن - -ف اŸسس- -تشس- -ري ‘
أافغانسستان والتحديات الكÈى التي
سس- -ت- -ؤاج- -ه- -ه -ا ال -ب Ó-د ‘ ح -ال ”
التؤصسل لتفاق.
قال ترامب «لقد تؤصسلنا حقا إا¤
ت-ق-ل-يصض (الن-تشس-ار ال-عسس-ك-ري) إا¤
 13أال- -ف شس- -خصض ع- -ل- -ى األرج -ح
وسس -ن -ق -لصس -ه ق -ل -ي Ó-ب-ع-د وسس-ن-ق-رر
ب - -ع - -ده - -ا م - -ا إاذا سس - -ن - -ب - -ق- -ى (‘
أافغانسستان) Ÿدة أاطؤل أام ل».
ت -اب -ع ال -رئ -يسض األم-ري-ك-ي «األم-ؤر
–ت سسيطرتنا وتسس Òبشسكل جيد
مع القؤة الضسئيلة ا◊جمÁ .كننا
ع -ل -ى األرج -ح ت -ق -ل -يصض ع -دي -ده-ا
بشسكل أاك Èسسنتخذ القرار ‘ ما
بعد» ،مضسيفا أان «األمر سسيتؤقف
ع- -ل- -ى ط- -ال- -ب -ان وع -ل -ى ا◊ك -ؤم -ة
األف- -غ- -ان- -ي- -ة» .ل- -ك- -ن الت- -ف -اق بÚ
ال-ؤلي-ات اŸت-ح-دة وح-رك-ة طالبان
ل- -ن ي- -ؤؤدي ب- -ح- -د ذات- -ه إا ¤إان- -ه- -اء
ا◊رب ،إاذ يتع Úعلى طالبان عقد
ات- -ف- -اق آاخ -ر م -ع ح -ك -ؤم -ة ك -اب -ؤل
اŸدعؤمة من واشسنطن.
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الرئيسس الفلسشطيني ينهي خدمات كافة مسشتششاريه وسشط أازمة مالية

ترامب يقول إانه سضيعلن «صضفقة القرن» بعد انتخابات إاسضرائيل
أاصشدر الرئيسس
الفلسشطيني ﬁمؤد
’ثن،Ú
عباسس ،أامسس ا إ
قراًرا بإانهاء خدمات
كافة مسشتششاريه ،وإالغاء
العقؤد والقرارات
اŸتعلقة بهم وا◊قؤق
وا’متيازات اÎŸتبة
على عملهم كمسشتششارين
بصشرف النظر عن
مسشمياتهم أاو درجاتهم.
 ⁄ت- -ت- -ط- -رق وك- -ال- -ة األن -ب -اء
الفلسسطينية «وفا» إا ¤السسبب
الذي دفع عباسض لتخاذ هذا
القرار ،لكن التحليÓت تشسÒ
إا ¤أان األزم- -ة اŸال -ي -ة ال -ت -ي
ت-ع-يشس-ه-ا السسلطة الفلسسطينية
رÃا تكؤن السسبب وراء هذا
اإلجراء.
ت-ع-يشض السس-ل-ط-ة ال-ف-لسسطينية
م -ن -ذ شس-ه-ر ف-ي-ف-ري اŸاضس-ي
أازم -ة م-ال-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة بسس-بب
رفضس- - -ه- - -ا اسس- - -ت Ó- -م أام - -ؤال
الضس - -رائب ال - -ت - -ي Œب - -ي - -ه- -ا
إاسسرائيل لصسا◊ها منقؤصسة.
Œم- -ع إاسس- -رائ -ي -ل ن -ح -ؤ 127
مليؤن دولر ‘ الشسهر على
شس - -ك - -ل رسس - -ؤم ج - -م - -رك - -ي- -ة
م- -ف- -روضس- -ة ع -ل -ى ال -بضس -ائ -ع
اŸت - - -ج - - -ه - - -ة إا ¤األسس - - -ؤاق
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة والتي “ر عÈ
اŸؤانئ اإلسسرائيلية قبل أان
–ؤل - - -ه - - -ا إا ¤السس - - -ل - - -ط - - -ة
الفلسسطينية.
أاقّر الكنيسست العام اŸاضسي
قانؤنا يقضسي باقتطاع جزء

م- -ن ه- -ذه األم -ؤال ردا ع -ل -ى
ت-ق-د Ëالسس-ل-ط-ة ال-ف-لسسطينية
م- - - -ب- - - -ال- - - -غ إا ¤ع- - - -ائÓ- - - -ت
ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي ÚاŸسس-ج-ؤنÚ
ل- - - -دى الح- - - -ت Ó- - -ل بسس - - -بب
ت- -ن- -ف -ي -ذه -م ه -ج -م -ات ضس -د
مؤاطن Úإاسسرائيلي.Ú
أاع -ل-ن ال-رئ-يسض ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي
رفضس -ه ل -ل -ق -رار اإلسس -رائ-ي-ل-ي
ب- -ت- -ح- -ؤي- -ل أام -ؤال الضس -رائب
م- -ن- -ق -ؤصس -ة .وط -الب ال -ع -ا⁄
بتحمل مسسؤؤولياته إازاء تنصسل
إاسسرائيل من مسسؤؤوليتها.
«صشفقة القرن» بعد
انتخابات إاسشرائيل
ق - -ال ال - -رئ- -يسض األم- -ري- -ك- -ي
دون -ال -د ت -رامب ،إان-ه سس-ي-ع-ل-ن
ع -ل -ى األرج -ح خ -ط-ة السسÓ-م
التي صساغها مسستشسار البيت
األب -يضض ج -اري-د ك-ؤشس Ôب-ع-د
الن - -ت - -خ - -اب - -ات الŸÈان - -ي- -ة
اإلسسرائيلية التي سستجرى ‘
 17سسبتم ÈاŸقبل.
 ⁄ي- -كشس- -ف ال- -ب- -يت األب -يضض
النقاب بعد عن كامل خطة
ال -رئ -يسض األم -ري -ك -ي دون -ال-د
ت - -رامب ل- -لسسÓ- -م ‘ الشس- -رق
األوسس -ط ال -ت -ي ت-ع-رف ب-اسس-م
«صسفقة القرن» ،والتي تهدف
إا ¤إان- - - - -ه - - - -اء الصس - - - -راع بÚ
إاسس- -رائ -ي -ل وال -ف -لسس -ط -ي -ن -يÚ
وي -ع -ك -ف صس -ه -ره ومسس-تشس-اره
جاريد كؤشس Ôعلى صسياغتها.
 ⁄ي -ق -دم ك -ؤشس Ôح -ت -ى اآلن
سسؤى خطة اسستثمارات بقيمة
 50م- -ل- -ي- -ار دولر إلح- -ي- -اء

الق - - - -تصس- - - -اد ‘ األراضس- - - -ي
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية واألردن ومصسر
ول-ب-ن-ان ،ت-ت-ؤق-ف ع-ل-ى ت-ؤصسل
إاسس-رائ-ي-ل وال-ف-لسس-ط-يني Úإا¤
تسس-ؤي-ة سس-ي-اسس-ي-ة لصس-راع-ه-ما
القائم منذ عشسرات السسن.Ú
تلؤيح بعملية عسشكرية
واسشعة ‘ غزة
أاع - - - -ل- - - -ن رئ- - - -يسض ال- - - -ؤزراء
اإلسس-رائ-ي-ل-ي ب-ن-يام Úنتنياهؤ
وعضسؤ بارز ‘ حكؤمته ،أان
تل أابيب تدرسض إامكانية شسن
حرب جديدة واسسعة النطاق
ع - -ل - -ى ق - -ط- -اع غ- -زة .صس- -رح
ن-ت-ن-ي-اه-ؤ ،مسس-اء األح-د ،ل-دى
مغادرته إا ¤أاوكرانيا بزيارة
رسس-م-ي-ة ،ب-أان ح-ك-ؤم-ت-ه تتخذ
ج-م-ي-ع اإلج-راءات ال-عسس-كرية
ال Ó-زم -ة ب -ح-ق غ-زة ،مشس-ددا
ع-ل-ى أان إاسس-رائ-ي-ل سس-ت-خ-ؤضض
م- -ع- -رك- -ة عسس -ك -ري -ة واسس -ع -ة
النطاق ‘ القطاع إاذا اقتضسى
األمر ذلك ،و‘ أاي وقت حتى
ق -ب -ل ان -ت -خ -اب -ات ال -ك -ن-يسست
اŸقرر إاجراؤوها ‘ سسبتمÈ
اŸقبل.
من جانبه ،أاكد وزير الطاقة
اإلسس-رائ-ي-ل-ي ي-ؤف-ال شس-ت-اي-نتز
وهؤ من أابرز أاعضساء ›لسض
ال -ؤزراء أان ت -ل أاب -يب تسس -ت-ع-د
ل -ع -م -ل -ي -ة عسس -ك-ري-ة م-ؤسس-ع-ة
ﬁتملة ‘ القطاع ،مؤضسحا
أان ا◊ك- -ؤم- -ة اإلسس -رائ -ي -ل -ي -ة
ج - -اه - -زة ل - -ل - -ج- -ؤء إا ¤ه- -ذا
السسيناريؤ «إان  ⁄يكن هناك
أاي خيار آاخر».

بؤكؤ حرام تضشاعف اعتداءاتها ا’رهابية

– ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذيرات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداعيات
األوضضـ ـ ـ ـاع عل ـ ـى ح ـ ـوضض بح ـ ـÒة تشض ـ ـاد
ح ّ-ذر م -نسس -ق الشس -ؤؤون السس -ي -اسس -ي -ة ب -ال -ب -ع-ث-ة
الÈيطانية لدى األ· اŸتحدة سستيفن هيكي
من تداعيات تدهؤر الؤضسع األمني ‘ شسمال
ن-ي-جÒي-ا ع-ل-ى سس-ك-ان م-ن-ط-ق-ة ح-ؤضض ب-حÒة
تشساد.
قال هيكي ـ ‘ كلمته أامام الجتماع التنسسيقي
ال -دوري ل -دول ا◊ؤضض ال -تشس -ادي ال-ت-ي تضس-م
ن- -ي- -جÒي- -ا وال- -ن- -ي- -ج- -ر وتشس- -اد وم- -ا‹ ال- -ذي
اسستضسافته العاصسمة التشسادية ‚امينا مؤؤخرا
ـ « إان تدهؤر هذا الؤضسع له تأاث Òمدمر على
سس-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ،وإان ب-ري-ط-ان-ي-ا ت-تباحث مع
ا◊كؤمة النيجÒية بشسأان ما Áكن أان يفعله
اÛتمع الدو‹ من أاجل معا÷ة هذه األزمة،
مؤضسحا أان تؤسسيع نطاق سسلطة الدولة ليشسمل
اŸسساحات غ ÒاÙكؤمة أامر ضسروري من
أاج -ل إاي -ق -اف ت -ق -دم ج -م -اع -ة (ب -ؤك -ؤ ح -رام)
الرهابية «.
رحب بجهؤد مكتب األ· اŸتحدة لشسؤؤون
م -ن -ط -ق -ة السس-اح-ل وغ-رب إاف-ري-ق-ي-ا ،مضس-ي-ف-ا
«نشسجع تقد ËاŸزيد من الدعم ◊كؤمات
اŸنطقة من أاجل معا÷ة األزمة وتنفيذ قرار

›لسض األمن الدو‹ رقم  2349بشسأان منطقة
حؤضض بحÒة تشساد الذي يشس Òإا ¤تهديد
اإلرهاب الذي تشسكله جماعة (بؤكؤ حرام)
على ا◊ؤضض ويؤؤكد مسسؤؤولية الدول األعضساء
ع -ن ح -م -اي -ة السس -ك -ان اŸدن-ي ‘ Úأاراضس-ي-ه-ا
ويشس -ج -ع دول اŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى م-ن-ح األول-ؤي-ة
◊ق -ؤق وتسس -ه -ي -ل ال -ت-ع-اون م-ع وك-الت األ·
اŸتحدة».
أاشس -ار اŸنسس -ق السس -ي -اسس -ي الÈي -ط -ا Êإا ¤أان
الؤضسع ‘ منطقة السساحل اإلفريقي يث Òقلق
›لسض األم- - -ن ،وق- - -د أاع- - -ل- - -نت ا◊ك- - -ؤم- - -ة
الÈيطانية مؤؤخرا عن اعتزامها إارسسال 250
عسس-ك-ري-ا ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ ب-ع-ث-ة األ· اŸت-حدة
ل -ت -ح -ق -ي-ق السس-ت-ق-رار ‘ م-ا‹ ،م-ؤؤك-دة ع-ل-ى
ضسرورة العملية الدÁقراطية من أاجل –قيق
السسÓم واألمن الدولي Úوإليجاد بيئة تسساعد
ع-ل-ى ال-ق-ي-ام ب-أانشس-ط-ة اسس-ت-ث-م-اري-ة ول-ت-ح-قيق
التنمية اŸسستدامة ،ما يسستلزم تعاون كافة
السسلطات والشسركاء الدولي Úمن أاجل ضسمان
إاجراء انتخابات سسلمية وذات مصسداقية ‘
اŸنطقة مسستقب.Ó

الششعب ٢٠١٩/٠٨/٢٠

ANEP 1916018324

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

á°VÉjQ

إلثÓثاء  20أإوت  2019م
إلموإفق لـ  19ذي إلحجة  1٤٤0هـ

عــــــز الديـــــن آايــــت جــــودي (مدرب أامــل عـــ Úمليلــــة) لـ «الشسعـب»:

الصضمـ ـ ـ ـود الب ـ ـد Êوا’نفعـ ـ ـال اإ’يجـ ـابي
بعـ ـد هـ ـ ـدف السضبـ ـ ـق أام ـ ـران إايجابي ـ ـان
’و ¤لكرة القدم التي جمعت مولودية ا÷زائر بأامل ع Úمليلة
’و ¤عن الرابطة اÎÙفة ا أ
بعد نهاية مباراة ا÷ولة ا أ
’وŸبي ،اقÎبنا من مدرب أاصسحاب اللونÚ
’يجابي بهدف Ÿثله ‘ ملعب  5جويلية ا أ
’خ Òالتعادل ا إ
والتي فرضص فيها ا أ
’سسود «عز الدين آايت جودي» الذي –دث لنا عن اللقاء وعن أاهداف الفريق ‘ هذا ا◊وار :
’حمر وا أ
ا أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
«الشس-عب» :ف-رضس-ت-م ال-ت-عادل
’ي- - -ج- - -اب - -ي ع - -ل - -ى ف - -ري - -ق
ا إ
م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ -ر ‘ ع -ق -ر
داره ،وح- -ق- -ق- -ت- -م ن- -ت- -ي- -ج- -ة
مفاجئة بالنظر إا ¤الظروف
التي يعيشسها الفريق؟
ع -ز ال-دي-ن آايت ج-ودي :أإول
ك -م -ا ت -ع -ل -م -ون دخ-ل-ن-ا أإسس-ب-وع-ن-ا
إÿامسس من إلتحضسÒإت ،إلفÎة
إل-ت-حضسÒي-ة إل-ت-ي تسس-ب-ق إنطÓق
إŸوسس- -م ك- -انت قصسÒة وق- -ل -ي -ل -ة
ن -ظ -رإ ل -ظ -روف ق -اه -رة ،ل -دي -ن -ا
لعب Úجدد ‘ إلفريق وإ◊مد
ل-ل-ه إإلم-ك-ان-ي-ات إŸتوإضسعة إلتي
وف - -ره - -ا ل - -ن - -ا رئ- -يسس إل- -ف- -ري- -ق
وإŸسسÒين “كنا بها من إلقيام
بÎبصس Úإألول بع Úمليلة وإلثاÊ
خارجها وخضسنا  6مباريات ودية
خÓلهما ،إŸقابلة ضسد مولودية
إ÷زإئر دخلناها بنوع من نفسسية
إلتحضس ،Òطالبنا من إلÓعب Úأإن
يحاولوإ إلسستفادة من هذإ إللقاء
ليكونوإ ‘ قمة إ÷اهزية خÓل
إŸباريات إŸقبلة ،حيث طالبنا
منهم بعدم إÿوف من إŸنافسس
وإل- -ن -ت -ي -ج -ة وإذإ –ّت -م إألم -ر أإن
نخسسر إللقاء ليسس مشسك ،Óلكن
ط-ال-ب-ت-ه-م ب-النضس-ب-اط إل-ت-ك-ت-يكي
ف - -وق إŸي- -دإن وه- -و م- -ا ح- -دث،
خÓ- -ل إŸب- -ارإة ضس- -ي -ع -ن -ا ب -عضس
إلكرإت إلسسهلة ولعبنا «ذبيح» ⁄
يدخل إŸوإجهة جيدإ ولو حصسل
ذلك لسس -اع-د ك-ثÒإ زمÓ-ئ-ه ع-ل-ى
إل - -ع - -م - -وم ‘ ،إŸرح - -ل - -ة إألو¤
ضس -غ -ط -وإ ع -ل-ي-ن-ا ب-ك-رإت ط-وي-ل-ة
صس - -ح - -ح - -ن - -ا “رك - -زن - -ا م- -ا بÚ
إلشس-وط Úوط-ري-ق-ة إخ-رإج إل-ك-رة
م -ن دف -اع -ن-ا– ،ك-م-ن-ا ‘ وسس-ط
إŸي- -دإن ج- -ي- -دإ وه- -و م- -ا أإع -اق
لع-ب-ي إŸول-ودي-ة وج-ع-ل-ه يرتكب
بعضس إألخطاء ،كما كنا أإحسسن ‘
إلسسÎج -اع ول -و أإن -ن-ا ‘ إل-ك-رإت
إل-ه-ج-وم-ي-ة إÿاط-ف-ة كنا بطيئÚ
نوعا ما مع إلÓعب «دمان» إلذي

 ⁄يكن ‘ يومه ،قمنا بالتغيÒ
وإ◊م -د ل -ل -ه أإن إل -ب-دي-ل «سس-ي-ام»
سسجل هدف إلتعادل ومكننا من
إلعودة إ ¤إلديار بنقطة ثمينة،
إلشسيء إإليجابي هو أإن إلÓعبÚ
من إلناحية إلبدنية بقوإ صسامدين
إ ¤غ - -اي - -ة إع Ó- -ن إ◊ك - -م ع - -ن
صس-اف-رة إل-ن-ه-اي-ة ،وك-ذإ إلن-ف-ع-ال
إإلي-ج-اب-ي لÓ-ع-ب Úف-وق إŸيدإن
إلذين عدلوإ إلنتيجة مباشسرة بعد
إفتتاح باب إلتسسجيل عن طريق
ركلة جزإء ،وهذإ شسيء يحسسب
لÓعب.Ú
@ أا’ ت -ع -ت-ق-دون ب-أان ’ع-ب-ي
اŸول-ودي-ة سس-ه-ل-وا مأاموريتكم
ب -تضس -ي -ي -ع -ه -م ك -م ه -ائ -ل م-ن
ال-ف-رصص السس-ان-ح-ة ل-لتهديف
أامام اŸرمى ‘ ظل تفضسيلكم
اللعب الدفاعي ؟
@@ أإع -ت -ق -د ب -أان إ◊ظ  ⁄ي -خ-ن
مولودية إ÷زإئرية ،أإؤوكد لك بأانه
خÓل أإطوإر إŸبارإة لعبنا دفاعيا
م -ن -ذ إل -دق -ي -ق -ة إألو ¤إ ¤غ-اي-ة
إل-دق-يقة  ،32وب- -ع- -ده -ا  ⁄نÎك
إÿصسم يضسع إلكرة ويطبق كرته
إŸع -ت -ادة ،وه -و م -ا أإج Èلع -ب-ي

بعد رفضص»الرابطة» رفع العقوبة عن مÓل

إŸولودية على لعب كرإت طويلة
ب-اŒاه (ب-وع-ك-اك ،زي-اد وب-ي-طام)
إل -ذي -ن ي -ت-م-ت-ع-ون Ãورف-ول-وج-ي-ة
قوية وطول إلقامة ،منذ (د )32
شس-ع-رن-ا ب-أان إŸول-ودي-ة ب-إام-ك-ان-ها
إلتسسجيل ،لكنهم  ⁄يكونوإ أإقرب
لذلك ،وبالنسسبة ‹ أإخطر فرصسة
ضسيعتها إŸولودية كانت تلك إلتي
وضس -ع -ه -ا «ن -ق -اشس» خ-ارج إإلط-ار
ع- -ن- -دم- -ا ك -ان وج -ه -ا ل -وج -ه م -ع
إ◊ارسس ،ألنه رÃا من إلناحية
إلبدنية ليسس ‘ قمة إ÷اهزية.
’ي-ج-اب-ي-ة
@ ب -ع-د ال-ن-ت-ي-ج-ة ا إ
ال-ت-ي ح-ق-ق-ت-م-وه-ا ‘ ا÷ول-ة
’و ¤سس- -ت- -ت -وق -ف -ون بسس -بب
ا أ
ت -ن -ق -ل م -ن-افسس-ك-م ‘ ا÷ول-ة
ال-ث-ان-ي-ة شس-ب-يبة السساروة إا¤
اŸغ -رب ل -ل -عب ال -دور اŸؤوه -ل
ل- -ك- -أاسص ال- -ع- -رب وت- -ل- -ع- -ب- -ون
لقائكم اŸقبل بعد  15يوما ؟
@@ إلتعادل إلذي حققناه أإمام
مولودية إ÷زإئر مهم من إلناحية
إŸعنوية حيث سسيجعلنا نحضسر
ج-ي-دإ ل-ت-ن-ق-ل-ن-ا إŸق-بل إ ¤ملعب
«ع - -م - -ر ح - -م - -ادي» ب - -ب- -ول- -وغÚ
Ÿوإج -ه -ة إ–اد إل-ع-اصس-م-ة ،ك-م-ا

ق- -لت ل- -ك- -م ‘ إل- -ب- -دإي -ة دخ -ل -ن -ا
أإسس- - - -ب- - - -وع- - - -ن- - - -ا إÿامسس م- - - -ن
إل -ت -حضسÒإت وسس -ن -كسسب إŸزي-د
م-ن إل-وقت ل-ل-ت-حضس Òل-ل-م-وإج-هة
إŸقبلة و–قيق أإك Ìإنسسجام بÚ
إلÓعب Úبخوضس مباريات ودية
أإخرى سسÎفع من جاهزيتنا ،وهو
ما سسيمكننا من لعب مبارإة قوية
ضس - -د إ–اد إل - -ع - -اصس - -م- -ة إل- -ذي
يتوإجد ‘ أإسسوأإ إنطÓقة موسسم
بالنسسبة له منذ أإك Ìمن  25سسنة
م -ن إل -ن -اح-ي-ة إŸادي-ة وإإلدإري-ة،
وه-و م-ا ق-د ي-ج-ع-ل-ن-ا نسس-ت-ث-مر ‘
مشساكله للعودة على إألقل بنقطة
إلتعادل قبل لعب إللقاء إŸتأاخر
ضسد نادي شسبيبة إلسساورة إلذي
سسيخوضس  3مباريات رسسمية من
أإجل ﬁاولة ضسمان إلتأاهل للدور
إل -ت -م-ه-ي-دي ،وإذإ ع-دن-ا ب-ن-ت-ي-ج-ة
إيجابية من إلعاصسمة و“كنا من
–ق - -ي - -ق إل - -ف- -وز ضس- -د إلسس- -اورة
سس-ت-ك-ون ف-رصس-ة م-ن-اسس-بة بالنسسبة
لنا من أإجل إضسافة نقاط أإخرى
Ãا أإن إ÷ول -ة إل -رإب-ع-ة سس-ن-وإج-ه
ف -ي -ه-ا م-ول-ودي-ة وه-رإن Ãل-ع-ب-ن-ا،
هدفنا إآلن جمع أإك Èعدد ‡كن
‘ مرحلة إلذهاب لÓقÎإب من
ضسمان إلبقاء مبكرإ.

شضبيبة القبائل تعرضض القضضية على «تاسض»

قررت إادارة شسبيبة القبائل
ا÷زائري ،اللجوء للمحكمة
الرياضسية الدولية ،بسسبب
عدم قبول التظلم الذي
قدمته ،ضسد قرار إاقصساء
’دارة
رئيسص ›لسص ا إ
شسريف مÓل ،على خلفية
اتهامه رئيسص شسباب
قسسنطينة طارق عرامة،
بالتÓعب ‘ مباراة ا–اد
العاصسمة الفائز بلقب
الدوري.
أإك-د ﬁام-ي إلشس-ب-ي-ب-ة ،ن-ورإلدين
بركان ،خÓل ندوة صسحفية ،أإن
إدإرة إل - -ن - -ادي ل - -ن تسس - -كت ع - -ن
«إل-ت-ج-اوزإت» إل-ت-ي ت-عرضست لها،
وسس -ت -ذهب ب -ع -ي -دإ ‘ إل -قضس -ي -ة.
وأإضس-اف« :ت-ل-ق-ي-ن-ا إل-ي-وم م-رإسسلة

م- -ن ÷ن -ة إŸن -ازع -ات ت -ع -ل -م -ن -ا
برفضس إلتظلم ،إلذي تقدمنا به
ق -ب -ل أإي -ام إلل -غ-اء ع-ق-وب-ة إقصس-اء
إل-رئ-يسس ،شس-ري-ف مÓ-ل» .وت-اب-ع:
«إŸسس- -ؤوول إألول ع -ن إل -ن -ادي ⁄
ي- -ق- -م ب- -أاي تصس -رف يسس -ت -ح -ق أإن
ي -ع-اقب ع-ل-ي-ه ،ذن-ب-ه إل-وح-ي-د أإن-ه
ح -اول إل -دف -اع ع-ن ح-ق إل-ف-ري-ق،
بعد خسسارته إللقب بطرق غÒ
شسرعية».
خ - -ت - -م ب - -رك- -ان« :سس- -ن- -ل- -ج- -أا إ¤
إÙك- -م -ة إل -ري -اضس -ي -ة إل -دول -ي -ة
إلنصس-اف إل-ف-ري-ق ،ورف-ع إل-ع-قوبة
عن مÓل‰ ،تلك كل إإلثباتات
إلتي تؤوكد برإءته ،ووإثقون من
إسسÎجاع كافة حقوقنا».
خسس- - -ر ›لسس إدإرة شس- - -ب - -ي - -ب - -ة
إلقبائل ،رهانه على قرإر ÷نة

بعد نهاية عقده مع «ران» الفرنسسي

زف ـ ـ ـان يقÎب من ا’نضضمام
إا ¤اإ’سضباني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول

إل -ط -ع -ون وإŸن -ازع -ات إل -ت -اب -ع-ة
ل –Ó-اد إ÷زإئ-ري ل-ك-رة إل-ق-دم،
ب -ع -د أإن رفضست إل -ل -ج -ن -ة ت -ظ-ل-م
إل - -ن - -ادي ،م - -ؤوي - -دة ق - -رإر ÷ن - -ة
إلنضسباط.
أإغلقت إللجنة إلباب أإمام عودة
شس -ري -ف مÓ-ل Ÿم-ارسس-ة نشس-اط-ه
بإادإرة إلنادي ،حيث أإيدت قرإر
إب- -ع- -اده ع -ن ‡ارسس -ة أإي نشس -اط

ري- - -اضس- - -ي Ÿدة سس - -ن - -تŒ .Úدر
إإلشسارة إ ¤أإن ÷نة إلنضسباط،
سس -ل -طت ع -ق -وب -ة إإلي -ق -اف Ÿدة
سس- -ن- -ت ‘ Úح- -ق ك- -ل م -ن رئ -يسس
إلشسبيبة ،شسريف مÓل ،وإŸدير
إل - -ري - -اضس - -ي إلسس - -اب - -ق لشس - -ب- -اب
قسس -ن -ط -ي-ن-ة ،ط-ارق ع-رإم-ة ع-ل-ى
خلفية ﬁاولتهما ترتيب مبارإة
‘ إلدوري .

يسسعى نادي إسسبانيول إلبرإم صسفقته إلسسادسسة بضسم إلظه Òإ÷زإئري مهدي زفان
وإلذي إنتهى عقده مؤوخًرإ مع نادي «رإن» إلفرنسسي و–ديًدإ ‘ إألول من إلشسهر
إŸاضسي.
يبدو أإن نادي إسسبانيول بات قريبا من ضسم إلظه ÒإألÁن إ÷زإئري مهدي زفان،
وإلذي إنتهى عقده مؤوخرإ مع نادي «رإن» إلفرنسسي  .وكان إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري
إŸولود ‘ فرنسسا إلبالغ من إلعمر  27عاما قد إسستطاع إلفوز مع منتخب بÓده ببطولة
كأاسس أإ· أإفريقيا  ،2019لفتا أإنظار إ÷ميع ‘ ذلك إ◊. Ú
بدأإ إلÓعب مشسوإره إلكروي ‘ نادي أإوŸبيك ليون إلفرنسسي منذ إنضسمامه ‘
صس- -ف- -وف إل -ن -اشس -ئ ‘ Úع -ام  2011ل -ي -ن -ت-ق-ل ب-ع-ده-ا ‘  2015إ ¤صس- -ف -وف ن -ادي

إلعدد
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’عــÓم
بعــــد تقدÁـــه لوسسائــل ا إ

قديورة يباشضر التدريبات مع الغرافة القطري
أاعرب الدو‹
ا÷زائري عد’ن
قديورة ،عن سسعادته
الغامرة باللعب لنادي
الغرافة القطري ،مؤوكًدا
على ثقته الكبÒة ‘
تقد Ëأافضسل أاداء له مع
الفريق واŸسساهمة ‘
–قيق طفرة كروية
تعيد أا›اده السسابقة.
أاعلن نادي الغرافة،
التعاقد رسسميا مع
قديورة ،لÓنضسمام
لفريق الكرة Ÿدة
موسسم.Ú
ج - - - - - - - - - - - -اء ذلك ‘ إŸؤو“ر
إلصس -ح -ف-ي إل-ذي ع-ق-د Ãق-ر
إل- -غ- -رإف -ة ب -حضس -ور إل Ó-عب
وسسعد سسطام إلشسمري ،نائب
رئيسس جهاز إلكرة بالغرإفة،
وع - -دد م - -ن رم - -وز وأإعضس- -اء
إلنادي.
أإضساف قديورة «أإنا متحمسس
بصس- - -ورة ك- - -بÒة Ÿسس - -اع - -دة
إل -غ -رإف-ة إل-ذي يضس-م لع-بÚ
ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ع -اٍل م -ن -ه -م
سس- -ف- -ي- -ان ه -ن -ي إل -ذي Áث -ل
إضسافة كبÒة للفريق  ..وأإرى
أإن إللعب بجوإره يسسهل من
م -ه -م -ت -ي ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ي
أإ–دث ع -ن ث-ن-ائ-ي-ة ،إضس-اف-ة
إ ¤إل Ó- - -ع - - -ب Úإآلخ- - -ري- - -ن
إŸوجودين مع إلفريق».
ح-ول ج-اه-زي-ت-ه ل-ل-م-ب-اريات،
أإكد قديورة ،أإنه جاهز “اًما
م-ن إل-ن-اح-ي-ة إل-ب-دنية وإلفنية
ويتدرب مع إلفريق بكل قوة،
وأإمر إشسرإكه يخصس إ÷هاز
إلفني فقط.
أإردف إل - - - -دو‹ إ÷زإئ- - - -ري
«أإعرف قطر منذ عام 2010

وإع -ت -دت أإن أإت -وإج -د ف -ي -ه -ا
خÓ- - -ل إلسس- - -ن - -وإت إألخÒة،
ون -ح -ن م -ط -ال -ب-ون ب-ت-ح-ق-ي-ق
إألفضسل مع إلفهود».
وختم قديورة «ل نعد إآلن
ب - -ال - -ب- -ط- -ولت ،ل- -ك- -ن ن- -ع- -د
إ÷م -اه Òأإن -ن -ا سس -ن -ب-ذل ك-ل
ج -ه -دن -ا م-ن أإج-ل إرضس-ائ-ه-م
وإح-رإز إل-ن-ت-ائ-ج إإلي-جابية».
ب - - -اشس - - -ر إل Ó- - -عب إل - - -دو‹
إ÷زإئ -ري وب -ط -ل إف -ري -ق -ي-ا
ع -دلن ق -دي -ورة– ،ضسÒإت -ه
ل-ل-م-وسس-م إŸق-ب-ل م-ع ف-ري-ق-ه
إ÷ديد إلغرإفة إلقطري.
ج - -اء ذلك ب - -ع - -د أإن قّ- -دمت
إدإرة نادي إلغرإفة إلقطري
إلÓ- - -عب ع- - -دلن ق- - -دي - -ورة
لِوسسائل إإلعÓم.
ثّمن مسسؤوولو نادي «إلفهود»
إن -ت-دإب ق-دي-ورة ،وق-ال-وإ إن-ه
سس -ي -م -ن -ح إإلضس -اف -ة إل -ف -ن -ي-ة
إلÓ- -زم -ة ل -ل -ف -ري -ق إل -ك -روي
وإل -ب -ط-ول-ة إل-ق-ط-ري-ة ِب-صس-ف-ة
ع- -ام- -ة .ك- -م- -ا عّ- -ب -ر إل -دو‹
إ÷زإئ - -ري ع - -ن سس - -ع - -ادت - -ه

ِبانضسمامه إ ¤نادي إلغرإفة،
وق -ال إن -ه ف -ري -ق ك-ب Òوث-ري
ِب -ال -ت -ت -وي -ج-اتُ .م-ضس-ي-ف-ا أإن-ه
ُمتحّمسس ِلضسربة إإلنطÓقة،
وي - -أام - -ل أإن ُي - -ح - -ق - -ق م- -ع- -ه
Ÿسس ّ
طرة.
إألهدإف إ ُ
أإمضس- -ى م- -ت- -وسس- -ط إŸي -دإن
ع- -دلن ق- -دي -ورة ( 33سسنة)
ع -ق-دإ ُي-مّ-ث-ل ِب-م-وج-ب-ه أإل-وإن
ن -ادي إل -غ -رإف -ة ِل -م -وسس َ-م،Ú-
Ÿرإدف حتى صسيف .2021
إُ
سس -ي -ل -عب ق-دي-ورة إ ¤ج-انب
م- -وإط- -ن- -ه وزم- -ي- -ل- -ه صس- -ان -ع
إألل -ع -اب سس -ف -ي -ان ه -ن-ي (28
سس -ن -ة) ،إل -ذي إل -ت-ح-ق ِب-دوره
ُم- -ؤوّخ- -رإ ِب- -ن- -ادي إل- -غ- -رإف -ة،
وأإمضس -ى ع -ق -دإ مّ-دت-ه ثÓ-ث-ة
موإسسم.
ت-ن-ت-ظ-ر ق-دي-ورة وه-ني رفقة
ف -ري -ق -ه -م -ا إل -غ-رإف-ة م-ب-ارإة
رسس -م -ي -ة ،إÿم -يسس إŸق-ب-ل،
ُت - -ل - -عب ضس- -د إل- -زإئ- -ر ن- -ادي
إلشس- -ح -ان -ي -ةِ ،ب -رسس -م إ÷ول -ة
إألو ¤م- -ن ع- -م -ر إل -ب -ط -ول -ة
إلقطرية للموسسم إ÷ديد.

مضســــوي طالـــــــب ’عبيــــــــه بالفـــــــــــوز

جحني ـ ـط يغيب عـ ـن مواجه ـ ـة «ا◊مـ ـراوة»

اسستأانفت ،تشسكيلة وفاق
سسطيف تدريباتها
اسستعدادا للمباراة
الثانية ‘ الرابطة
’و ¤اŸقررة،
اÎÙفة ا أ
السسبت اŸقبل ،أامام
مولودية وهران ،بعد أان
كان أاشسبال مضسوي ضسيعوا
’قل ‘
نقطة على ا أ
’و ¤أامام ا–اد
ا÷ولة ا أ
العاصسمة على ملعب
عمر حمادي ببولوغ،Ú
حيث انقادوا إا¤
الهزÁة ‘ الوقت بدل
الضسائع من اŸباراة
بهدف Úلهدف.
كان إŸدرب مضسوي حرصس
قبل بدإية إ◊صسة إلتدريبية
ع- -ل- -ى إ◊ديث م- -ع لع -ب -ي -ه
ب -خصس -وصس ﬂل -ف-ات م-ب-ارإة
إل–اد ،وط -ال -ب -ه-م بضس-رورة
إلÎك -ي -ز وع -دم ت -ك-رإر ن-فسس
إألخ- - -ط- - -اء ،خ- - -اصس - -ة ت - -لك
إŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ل-ق-ي أإهدإف ‘
إلوقت بدل إلضسائع ،ما فّوت
ع -ل -ى إل -ف -ري -ق كسسب ن -ق-ط-ة
ك- -انت ‘ م- -ت- -ن- -اول- -ه ،ل -ك -ن -ه
ب -اŸق -اب -ل أإث -ن-ى ع-ل-ى ب-عضس
إإلي-ج-اب-ي-ات ،وم-نها إŸردود
إŸق-ب-ول إل-ذي ق-دم-ه زمÓ-ء
رضس- - - -وإ ‘ Êأإول م- - - -ب - - -ارإة
رسس - -م- -ي- -ة ل- -ه- -م ‘ إŸوسس- -م
إ÷دي -د ،وسس -يسس -ع-ى مضس-وي

خÓ- - -ل ه- - -ذإ إألسس - -ب - -وع إ¤
تصس-ح-ي-ح أإخ-ط-اء ل-ق-اء إ–اد
إل- -ع -اصس -م -ة ورف -ع ج -اه -زي -ة
ب -عضس إل Ó-ع-ب Úل-ي-ك-ون-وإ ‘
أإفضسل إسستعدإد ‡كن أإمام
مولودية وهرإن.
سس -ي -غ -يب ق -ائ -د إل -ف -ري -ق ،أإك-رم
ج- -ح- -ن- -ي- -ط ،ع- -ن ل -ق -اء إ÷ول -ة
إŸق -ب -ل -ة أإم-ام م-ول-ودي-ة وه-رإن
بسسبب إلعقوبة ،بعد أإن كان تلقى
إن- -ذإر إح- -ت- -ج -اج أإم -ام إل–اد،
وهي إلعقوبة إلتي أإثارت حفيظة
إل- -ط- -اق- -م إل- -ف -ن -ي وإŸسسÒي -ن،
خ- -اصس -ة أإن إل -وف -اق سس -ي -ف -ت -ق -د
÷ه - -ود ق - -ائ - -ده وأإح - -د أإفضس- -ل
لعبيه بعد جولة وإحدة فقط،
و–دث مضس -وي م -ع ج -ح -ن -ي -ط

«رين»إلفرنسسي ،وإلذي رفضس إلظه Òإ÷زإئري Œديد عقده معه ‘ إلفÎة إŸاضسية،
ليبقى مهدي حرإ ‘ إلوقت إ◊ا‹ ،وÃقدرته إلنتقال ›انا إ ¤أإي ناِد يريد
إلنضسمام إليه.
تسسعى إلعديد من إألندية إألوروبية إلكÈى لضسمه إ ¤صسفوفها ،ويأاتي على رأإسسها
نادي إسسبانيول ونادي نوتنغهام فورسست إإل‚ليزي ونادي فيورنتينا إإليطا‹ ،إل أإن
إلÓعب كان قد إتخذ قرإره بعدم –ديد وجهته إŸقبلة إل بعد إنتهاء بطولة أإفريقيا
إلتي فاز فيها إŸنتخب إ÷زإئري باللقب وذلك بعد إنتصساره على نظÒه إلسسنغا‹.
جدير بالذكر أإن إلÓعب قد لعب ‘ إŸوسسم إŸاضسي مع فريق «رين» نحو  31مبارإة،
إسستطاع خÓلها أإن يحرز هدفا وإحدإ ،ويصسنع ثÓثة أإهدإف .

ب - -خصس - -وصس ه - -ذه إل - -ن - -ق - -ط - -ة
ب -ال -ت -ح -دي -د ،خ -اصس -ة أإن-ه ق-ائ-د
إلفريق وعليه أإن يكون مثاليا ‘
تصس- -رف- -ات- -ه ف- -وق إŸي -دإن ،ألن
إلوفاق بحاجة إ ¤خدماته‘ ،
ظ- -ل إل- -ن- -زي- -ف إل- -ذي ع- -رف- -ت -ه
إلتشسكيلة هذإ إŸوسسم.
من جهة أإخرى ،سساند أإنصسار
إل- - -وف- - -اق إ◊ارسس إ÷دي- - -د
للفريق ،دعاسس ،بعد إÿطأا
إلذي إرتكبه ‘ لقطة إلهدف
إلثا Êل–اد إلعاصسمة ،علما
أإن إ◊ارسس إلسسابق Ÿولودية
إ÷زإئ- -ر أإدى م- -ب- -ارإة ك -بÒة
بغضس إلنظر عن ذلك إÿطأا
وتصسدى لركلة جزإء نفذها
رب -ي-ع م-ف-ت-اح ،ودع-ا إألنصس-ار
ع Èوسس - - -ائ- - -ل إل- - -ت- - -وإصس- - -ل
إلجتماعي بضسرورة مسساندة
دعاسس ،كما كان إ◊ال مع
زغ- - - -ب - - -ة ‘ وقت سس - - -اب - - -ق،
متّوقع‚ Úاحه هذإ إŸوسسم
Óم-ك-ان-ات إل-كبÒة
ب-ال-ن-ظ-ر ل -إ
إل -ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا رغ-م صس-غ-ر
سسنه ( 20سسنة).

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  20أاوت  2019م
الموافق لـ  19ذي الحجة  1440هـ

يعا Êمن ضصائقة مالية غ Òمسصبوقة

إا–ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاد العاصضمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّدد
بالنسضحـ ـاب م ـ ـن رابطـ ـ ـ ـ ـ ـة األبطـ ـ ـ ـ ـال

العدد
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–سصبا لبطولة الرابطة اÎÙفة الثانية

دفاع تاجنانت يكّثف من –ضضÒاته

أاصصدرت إادارة ا–اد العاصصمة ،أامسس ،بيانا شصديد الّلهجة أاكدت فيه معاناة الفريق من أازمة مالية خانقة أاضصحت تهدد
مسصتقبل الفريق ‘ البطولة وحتى ‘ منافسصة رابطة البطال التي هددت فيه إادارة ال–اد بالنسصحاب .

»°ù«ªM QÉªY
وضص- -عت ادارة ا–اد ال- -ع -اصص -م -ة
النقاط على ا◊روف بخصصوصض
ا◊ال -ة اŸال -ي -ة ل -ل -ن -ادي و ال -ت -ي
ك - -ادت “ن - -ع- -ه م- -ن السص- -ف- -ر ا¤
النيجر لول تدخل بعضض العقÓء
ال-ذي سص-اه-م-وا ‘ سص-ف-ر ال-ف-ري-ق
ا ¤النيجر ÓŸقاة سصونيداب ‘
ال-دور ال-ت-م-ه-ي-دي ل-راب-طة ابطال
افريقيا .
عادت ادارة ال–اد لتؤوكد ان
ال-ف-ري-ق ي-ع-ا Êم-ن ضص-ائ-ق-ة مالية
ك -بÒة  ⁄يشص -ه-ده-ا ال-ف-ري-ق م-ن-ذ
فÎة ط - -وي - -ل - -ة بسص - -بب Œم - -ي- -د
ا◊سص -اب ال -ب -ن -ك -ي ل -ل -ن-ادي وه-و
العامل الذي أاثر سصلبا على ا◊الة
اŸادية للفريق .
 ⁄يتحصصل كل الÓعب Úو حتى
اعضص -اء ا÷ه -از ال -ف -ن-ي والداري
ع-ل-ى مسص-ت-ح-ق-ات-ه-م م-ن-ذ Œم-ي-د
رصصيد الفريق وهو المر الذي
جعل النادي يدخل ‘ دوامة قد
ل يخرج منها ‘ الوقت القريب .
ضص - - -ربت األزم- - -ة اŸال- - -ي- - -ة
اسص- -ت- -ع- -دادات ال- -ف- -ري- -ق وح- -ت -ى
تنقÓته Ãا انه  ⁄يكن بإامكانه
ال -ت -ن -ق-ل ا ¤ال-ن-ي-ج-ر ل-ول ت-دخ-ل
شص -رك-ة ع-م-وم-ي-ة ق-امت ب-تسص-دي-د

كشصفت مصصادر «للشصعب» بأان فريق دفاع تاجنانت يسصعى جاهدا بقيادة اŸدرب
اıضصرم من Òزغدود من إاعادة بناء الفريق بÓعب Úمتميزين ،وهذا من خÓل
التحضصÒات اŸكثفة هنا وهناك ،للعمل فإان إادارة الدفاع تسصعى ‘ هذا اŸوسصم من
اأجل عودة الفريق إا ¤حظÒة الكبار.

ÖdÉW øH OGƒDa

اŸق- - -اب - -ل اŸا‹ ال - -ذي سص - -م - -ح
ل -ل -ف -ري -ق ب -ال -ت -ن -ق-ل وال-ع-ودة م-ن
النيجر .
حتى تنقل الفريق ا ¤قسصنطينة
أاين واجه ،أامسض ،الشصباب اÙلي
 ⁄ي- -ك -ن ‡ك -ن -ا ل -ول اشصÎاك -ات
النصص- - -ار ،ب - -حسصب م - -ا ج - -اء ‘
ال -ب -ي-ان ،م-ؤوك-دا ان دع-م النصص-ار
ه-و ال-ذي سص-م-ح ل-ل-ف-ري-ق ب-التنقل
ا ¤قسصنطينة .
من اŸمكن أان ل تعرف األزمة

اŸالية التي يعا Êمنها الفريق
ح ‘ Óالقريب العاجل و هو ما
قد يؤوثر على مسصتقبل مشصاركة
ا–اد العاصصمة ‘ رابطة ابطال
افريقيا حيث سصيواجه سصونيداب
من النيجر ‘ مواجهة العودة.
فاز الفريق ذهابا وهو ما يجعل
ت - -أاه - -ل - -ه ا ¤ال- -دور اŸق- -ب- -ل ‘
اŸت -ن -اول ل -ك-ن اإلشص-ك-ال ه-و م-ن
سص- -ي- -ت- -ك- -ف- -ل Ãصص- -اري -ف ت -ن -ق -ل
التشصكيلة خارج الوطن ‘ الدور

اŸقبل حيث أاكدت ادارة ال–اد
أان-ه-ا ت-درسض ام-ك-ان-ي-ة النسص-حاب
من اŸنافسصة تفاديا للوقوع ‘
الحراج  .يعد ا–اد العاصصمة
حامل لقب البطولة و هو ما سصمح
له باŸشصاركة ‘ رابطة البطال،
لكن انسصحابه من اŸنافسصة قد
يكلفه غاليا من خÓل منعه من
اŸشصاركة لسصنت Úعلى القل حتى
ل -و ت ّ-وج ب -ال-ل-قب أاو اح-ت-ل م-رك-زا
مؤوه Óللمنافسصة الفريقية .

تأالق الÈتغا‹ سصيلفا يزيده ضصغطا

ﬁـ ـ ـرز أام ـ ـام هـ ـ ـاجسس اŸوسضـ ـ ـم اŸاضض ـ ـي مـ ـ ـع السضيتـ ـ ـ ـي

ع- -اد ال- -ن- -ج -م ا÷زائ -ري ري -اضض
ﬁرز Ÿق- -اع- -د الح- -ت -ي -اط م -ع
ناديه مانشصسص ÎسصيتيÃ ،جرد ان
اسصÎج - - -ع ال - - -دو‹ الÈت - - -غ- - -ا‹
بÒن -اردو سص-ي-ل-ف-ا ع-اف-ي-ت-ه ،وأاب-ان
ال -ن -ج -م الÈت -غ -ا‹ ع-ن «ف-ورم-ة»
قوية ‘ الشصوط األول ‘ مواجهة
ت -وت -ن -ه -ام ال -ق -وي -ة ،ب -ت-ع-اون-ه م-ع
البلجيكي ديÈوين ،وهو ما يضصع
رياضض ﬁرز ‘ مأازق اŸهاجم
الÈت- -غ -ا‹ الشص -اب ال -ذي يصص -غ -ر
سصنه عن سصن رياضض ﬁرز بثÓث
سص- -ن -وات ونصص -ف‡ ،ا ي -ع -ن -ي أان
بÒن -اردو سص-ي-ل-ف-ا Áث-ل مسص-ت-ق-ب-ل
ال -ن -ادي اإل‚ل-ي-زي ،وواضص-ح ب-أان
غ- - - -واردي - - -ول ال - - -ذي ك - - -ان وراء
اسصتقدامه من موناكو يعّول عليه
ويعتÈه قطعة أاسصاسصية ‘ فريقه
الذي سصيحارب هذا اŸوسصم على
ج -م -ي -ع ا÷ب-ه-ات ،رغ-م ت-عÌه ‘
اŸب -اراة ال -ث -ان-ي-ة أام-ام ت-وت-ن-ه-ام،
وليسض أامامه سصوى حصصد األلقاب
خاصصة رابطة أابطال أاوربا التي
يحلم بها غوارديول مع مانشصسصÎ
سصيتي.

مشص- -ك -ل -ة ري -اضض ﬁرز أان –ّول
ال- -ن- -ج- -م اإل‚ل- -ي- -زي إا ¤ا÷ه -ة
اليسصرى ‘ خارطة لعب الفريق،
 ⁄تنفعه كثÒا ،ألن قوة بÒناردو
سص -ي -ل -ف -ا وإاج -م-اع ك-ب-ار اŸدربÚ

ع -ل -ى م-واه-ب-ه سص-ت-ج-ع-ل-ه ي-قضص-ي
م -وسص-م-ا ل ي-خ-ت-ل-ف ع-ن اŸوسص-م
اŸاضصي ،فأاسصرة مانشصسص Îسصيتي
ل ت -ري -د ال -ت -ف -ري -ط ‘ بÒن-اردو
سصيلفا الذي ولد ‘  10أاوت من

 ⁄يسصتأانف التحضصÒات ويريد اŸغادرة

سصنة  ‘ 1994الÈتغال ولعب ‘
بداية مشصواره ‘ بنفيكا الÈتغا‹
قبل أان يتنقل وهو ‘ العشصرين
من العمر إا ¤موناكو ،وسصاهم مع
الفريق ‘ أاحسصن نتائج موناكو ‘
تاريخه عندما انتزع اللقب من
ب- -اريسض سص- -ان جÒم- -ان اŸدّج -ج
بالنجوم وبلغ نصصف نهائي رابطة
أاب -ط -ال أاورب-ا ‘ م-ف-اج-أاة ك-روي-ة
مدّوية ،وعندما انتقل ‘ خريف
 2017إا ¤م- -انشصسص Îسص- -ي -ت -ي ⁄
ي- -ن- -ع- -م ب -ك -ث Òم -ن ال -دق -ائ -ق ‘
اŸوسص- - -م األول ،إاذ  ⁄ت- - -زد ع - -ن
 1519دق -ي-ق-ة سص-ج-ل ف-ي-ه-ا سص-ت-ة
أاهداف فقط وهو رقم ›هري
بالنسصبة لÓعب متعدد اŸناصصب،
ولكنه ‘ اŸوسصم الكروي السصابق
صصار قطعة أاسصاسصية ‘ خيارات
غوارديول ،إاذ لعب  2853دقيقة
وسص -ج -ل سص-ب-اع-ي-ة وك-ان ‘ غ-الب
األحيان ‘ خط الوسصط ،خاصصة
ع -ن -دم -ا ت -غ ّ-ي -ب بسص -بب اإلصص-اب-ة
البلجيكي دوبراين أاين قدم أاداء
ه -ج -وم -ي -ا ودف -اع -ي -ا ‘ م-ن-ت-ه-ى
الروعة.

بÓيل ـ ـ ـي يثـ ـ ـ Òالشضك ـ ـوك حـ ـ ـول مسضتقبل ـ ـ ـ ـه مع الÎج ـ ـ ـ ـي
يواصصل الدو‹ ا÷زائري
الغياب عن تدريبات نادي
لسصباب
العاصصمة التونسصية أ
غ Òواضصحة ‘ ،الوقت الذي
دخلت فيه –ضصÒات
الفريق للموسصم ا÷ديد
أاسصبوعها السصابع.
ك-انت ت-ق-اري-ر صص-ح-ف-ي-ة ب-لجيكية
ق -د رب -طت اسص -م ب Ó-ي -ل-ي ب-ن-ادي
كلوب بروج ،بطل بلجيكا ‘ 15
م -ن -اسص -ب -ة ،وه -و م -ا ن -ف -ت-ه ب-عضض
اŸصص- - -ادر اŸق- - -رب- - -ة م - -ن إادارة
الÎج - - -ي ال- - -ت- - -ونسص- - -ي لـ»ال- - -عÚ
الرياضصية» .ويسصعى بÓيلي ،الذي
ي-ن-ت-ه-ي ع-ق-ده م-ع «شص-ي-خ األن-دية
ال - -ت - -ونسص- -ي- -ة» ‘ صص- -ي- -ف ،2020

ÿوضض مغامرة أاوروبية جديدة
بعد Œربة أاو ¤غ Òموفقة مع
ن -ادي أا‚ي -ه ال-ف-رنسص-ي ت-واصص-لت
لفÎة  6أاشصهر فقط.
ينتظر أان يكون األسصبوع اŸقبل
ح -اسص-م-ا ب-خصص-وصض ه-ذا اŸل-ف،
خ-اصص-ة أان بÓ-ي-ل-ي يسص-ع-ى إلن-ه-اء
ا÷دل ،وذلك م- -ن أاج- -ل ضص- -م -ان
ال - -وج- -ود ‘ اŸعسص- -ك- -ر ال- -ق- -ادم
Ÿنتخب ا÷زائر ،اŸقرر إاقامته
‘ شصهر سصبتم.È
تعود بÓيلي على افتعال األزمات
‘ م- -وسص- -م -ه األخ Òم -ع ج -م -ي -ع
ال -ف -رق ال -ت -ي ل-عب ‘ صص-ف-وف-ه-ا،
وذلك بهدف ضصمان النتقال لناٍد
ج -دي -د ‘ صص -ف -ق -ة ان -ت-ق-ال ح-ر.

وŒدر اإلشص - - - - - - - -ارة إا ¤أان إادارة
الÎج-ي ال-ت-ونسص-ي اسص-ت-ب-قت ه-ذه
األزم -ة م -ن خ Ó-ل ال -ت -ع -اق -د م-ع
لعب ج -دي -د ‘ م -رك -ز ا÷ن -اح،
وهو ا÷زائري بÓل بن سصاحة،
النجم األسصبق لدفاع تاجنانت.
رغم موهبته الكبÒة التي ظهر
عليها بشصكل خاصض ‘ مسصابقة
كأاسض أا· أافريقيا «مصصر ، 2019
فإان بÓيلي  ⁄ينجح ‘ التحلي
بالسصلوك الحÎا‘ ،وهو ما أاثر
بشصكل سصلبي على انتظام مسصÒته
ال -ك -روي-ة .ي-ذك-ر أان بÓ-ي-ل-ي ل-عب
دورا م- -ه -م -ا ‘ ت -ت -وي -ج ا÷زائ -ر
بلقب أا· أافريقيا للمرة الثانية
‘ تاريخ «اÿضصر «.

لصصداء أان التشصكيلة
تشص Òا أ
لسصاسصية التي سصيدخل بها
ا أ
‘ أاول حوار هذا اŸوسصم
أام- -ام ا÷ار ا–اد ع- -ن- -اب -ة،
لخ- -ب- -ار ال -واردة
وب- -حسصب ا أ
أاصص-ب-حت واضص-ح-ة وجاهزة،
وع-ن ال-ت-حضصÒات اŸك-ث-ف-ة
لصصداء بأان الفريق
تقول ا أ
ق - -ام بÎبصض م- -غ- -ل- -ق ب- -عÚ
الدراهم بتونسض ،ولذلك فإان
ف-ري-ق ت-اج-ن-انت ت-ب-قى أامام
ب- -عضض ال- -روت- -وشص- -ات ال -ت -ي

سص - -ي - -ق- -وم اŸدرب زغ- -دود
ومسص-اع-دي-ه أاث-ن-اء ا◊صصصض
التدريبية Ãلعب الدفاع إا¤
غ- - -اي- - -ة م- - -وع- - -د اŸب - -اراة
لو ¤فوق ميدان
الرسصمية ا أ
لوسصاط
الدفاع ،وكما تؤوكد ا أ
اŸق- -رب- -ة م- -ن ال -ت -ع -داد أان
ال -ف -ري -ق ق -ي صص -ح -ة ج-ي-دة
وسص-ي-دخ-ل م-عÎك ال-ب-ط-ولة
بقوة.
‘ ح Úأان ا÷ه- -از ال -ف -ن -ي
لخÒة
م -رت -اح ل -ل -ق -رارات ا أ
ال- -ت- -ي أاخ- -ذت- -ه- -ا ال -راب -ط -ة
اÎÙف - -ة ف - -ي - -م- -ا ي- -خصض

لجازات اÿاصصة باŸوسصم
ا إ
ا÷دي -د وت -أاه -ي-ل الÓ-ع-بÚ
ا÷دد ،خ- -اصص -ة أان ال -دف -اع
سص- -ق- -ط إا ¤ال -قسص -م ال -ث -اÊ
اŸوسص - -م اŸاضص - -ي وي- -ري- -د
ال - - - -ع - - - -ودة بسص- - - -رع- - - -ة إا¤
لول .ومن خÓل
اÎÙف ا أ
لخبار الواردة لنا ومتابعتنا
ا أ
ل -نشص -اط ال -ف-ري-ق ف-إان إادارة
الدفاع تعمل بجهد كب Òمن
لمكانيات
أاجل توف Òكل ا إ
اŸطلوبة للفريق حتى يبقى
الÎك - -ي - -ز م - -نصص - -ب- -ا ع- -ل- -ى
مباريات البطولة.

نفى رغبته ‘ الرحيل عن الشصباب السصعودي

بلعمـ ـ ـ ـري« :اإلصضاب ـ ـ ـة هـ ـ ـي مـ ـ ـ ـن حرمتني
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن حضض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور التدريبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات»
–دث الدو‹ ا÷زائري،
جمال بلعمري ،أامسس،
لنباء
لول مرة بعد ا أ
أ
التي ترددت مؤوخرا حول
طلب فسصخ عقده مع
الشصباب وإانهاء مسصÒته
الحÎافية ‘ الدوري
السصعودي للمحÎف،Ú
وكانت تقارير صصحفية
بدورها أاكدت بأان بلعمري
هّدد بالرحيل عن الشصباب
‘ حال عدم تنفيذ طلبه
برفع قيمة عقده خÓل
جلسصة مصصغرة جمعته مع
رئيسس ›لسس إادارة
النادي ،خالد البلطان.
ج -اءت ت -لك ا÷لسص -ة ب -ع -د
عودة بلعمري لÓنخراط ‘
تدريبات الشصباب فور انتهاء
اإلج -ازة ال -ت-ي حصص-ل ع-ل-ي-ه-ا
ع- -قب ان- -ت -ه -اء م -ه -م -ت -ه م -ع
اŸنتخب الوطني بنجاح ‘
ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسض أا· إاف-ري-ق-يا
ال-ت-ي اسص-تضص-اف-ت-ه-ا مصص-ر من
ف Î- -ة  21ج- -وان ح- -ت- -ى 19
جويلية .خ-رج ب-ل-ع-مري عن
صصمته وكشصف سصر غيابه عن
التدريبات ‘ الفÎة السصابقة،
خ Ó-ل تصص -ري-ح-ات صص-ح-ف-ي-ة
أاد ¤بها ،أامسضŸ ،وقع «يورو

سص-ب-ورت ع-رب-ي-ة» ،م-ؤوك-دا أانه
ُيعا Êمن إاصصابة عبارة عن
شص-د عضص-ل-ي أاجÈت-ه ل-ل-وج-ود
‘ ع -ي -ادة ال -ن -ادي م -ن أاج -ل
اÿضصوع للعÓج والسصتشصفاء
سص -ري -ع -ا ق-ب-ل ب-داي-ة اŸوسص-م
الكروي ا÷ديد.
قال مدافع «اÿضصر»« :بعد
حضصوري إا ¤الرياضض عقب
مشصاركتي مع منتخب بÓدي
‘ ن - -ه - -ائ - -ي- -ات ك- -أاسض األ·
اإلف - -ري - -ق - -ي - -ة ،ت - -دربت م- -ع
الشصباب Ÿدة يوم Úقبل أان
أات -ع -رضض إلصص -اب -ة ح -رم-ت-ن-ي
اŸواصصلة واآلن أانا ‘ طور
العÓج» ،كما شصدد أانه رهن
إاشص - - -ارة اŸدرب خ - - -ورخ- - -ي
أاÒŸون ،ل- - -ي- - -ق- - -ط - -ع الشصك
باليق Úويؤوكد اسصتمراره مع

يطمح لتقد ËاŸزيد

الفريق.
ي -رت -ب-ط ب-ل-ع-م-ري ب-ع-ق-د م-ع
الشص - -ب- -اب ح- -ت- -ى ع- -ام 2021
مقابل مليون ونصصف مليون
دولر ‘ اŸوسصم الواحد بعد
م- -ا ج- -دد ع- -ق- -ده ‘ م -ارسض
 ،2018ويسص - -ت - -ع - -د الشص- -ب- -اب
ÿوضض غمار بطولة الدوري
السص- - -ع- - -ودي ل- - -ل- - -م- - -حÎفÚ
ب-ت-دري-ب-ات ج-م-اع-ي-ة Ãتابعة
الرئيسض خالد البلطان وقيادة
ف- -ن -ي -ة ب -رت -غ -ال -ي -ة ي -ق -وده -ا
خ- -ورخ- -ي أاÒŸون .ي- -ف -ت -ت -ح
الشص-ب-اب م-ب-اري-ات-ه ‘ ب-طولة
ال- -دوري نسص -خ -ة  2020أامام
ال- -ف- -ت- -ح ‘ األحسص -اء ،مسص -اء
السص -بت اŸق-ب-ل ،ع-ل-ى م-ل-عب
األم Òع -ب -د ال -ل -ه ب-ن ج-ل-وي
الرياضصية.

ديلور ،سضعيد بأاّول أاهدافه ‘ الدوري الفرنسضي

ع Èال -دو‹ ا÷زائ -ري ،أان -دي دي -ل -ور ،ع-ن
سصعادته بأاول أاهدافه ‘ الدوري الفرنسصي،
وق -اد م -ه -اج -م «اÿضص -ر» ا÷دي-د ف-ري-ق-ه
ل-ل-ع-ودة ب-ن-ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة م-ن ب-وردو ‘ لقاء
ا÷ولة الثانية من «الليغ  ، 1وهو الذي كان
تسصبب ‘ خسصارة فريقه للقاء ا÷ولة األو¤
على ملعبه أامام نادي رين بهدف دون رد ،بعد
أان ضصيع ركلة جزاء ‘ اŸرحلة الثانية.
سصجل ديلور هدفًا مقصصيًا رائعًا ‘ الدقيقة (،)22
ليتلقى صصاحب ( 27عامًا) سصي ًÓمن عبارات الثناء
واŸديح من رواد مواقع التواصصل الجتماعي على
«توي ،»Îبعد أان قاموا بإاعادة نشصر التسصجيل اŸصصور
لهدفه الرائع ‘ شصباك بوردو ،فيما وصصف آاخرون
Ÿذهلة التي قام
ديلور بـ»السصاحر» ،بسصبب اŸقصصية ا ُ
بها .قال ديلور ‘ تصصريحات بعد نهاية اŸباراة»:أانا

سصعيد بهذا الهدف ،خاصصة أا Êكنت
متأاثرا بتضصييعي لضصربة جزاء ‘
ال- -ل- -ق- -اء ال- -ف- -ارط أام -ام ن -ادي
رين ،»..مضصيفا« :كان يجب أان
أانسصى تلك الضصربة وأاسصجل ‘
أاقرب فرصصة وهو ما حدث..
Óسص-ف ل-ع-ب-ن-ا م-ب-ارات Úمن
ل-ك-ن ل -أ
دون تسص - -ج - -ي- -ل أاي ف- -وز ◊د اآلن،»..
وشصدد مهاجم «اÿضصر» على ضصرورة –سص Úبعضض
النقاط ‘ طريقة لعب فريقه ،وصصرح« :لقد قدمنا
مسصتوى جيدا ‘ الشصوط األول ،لكننا فشصلنا ‘
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ن-فسض ال-نسص-ق ‘ الشص-وط ال-ث-ا،Ê
خاصصة ‘ اÿط اÿلفي ،»..وتابع« :يجب أان نحسصن
من مردودنا ‘ ا÷ولت اŸقبلة ونركز على حسصم
مبارياتنا بشصكل أاسصرع.»..
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وظيفة
تسستلزم النوم
فقط و الراتب
مغري للغاية

كن خفيف النفسس،
ل خفيف العقل وكن
ثقيل الخÓق ل ثقيل
الدم ،هكذا هي ا◊ياة.

الثور
Ãغفل
لسست ُ
بالَقدر الذي يتخيله
البعضس َولكنك تعمل ِبمبدأا
؛ َعفوًا َ ،فصسًÈا َ ،فحلما،
ق شسّرا◊ليمِإاذا
َفإات ِ
ب
غَضس ّ

ا÷وزاء
واجهت مر Ëإابنة عمران
كي تنجح ‘ ا◊ياة فأانت
–ت -اج أام -ري -ن :ال-ت-ج-اه-ل
والثقة.

السسرطان

لل

ع
Èة

تخيل أان تكون وظيفتك
التي تأاخذ عليها راتبك
نهاية كل شسهر هي
السستلقاء على السسرير
والنوم؟!
تبدو ُنكتة طريفة ،ولكن
هذا هو ما حصسلت عليه
عند حضسور اŸناسسبات مع
بالفعل رويزين ماديكان
القارب يحسسن عدم
ة
الطالبة ‘ جامعة مدين
التعرضس Ÿا قد يضسايقهم ..
بÒمينجهام ذات الـ  22عام ً
،
ا
العمر والشسيب السسمنة
ح ” Úاختيارها للمشساركة
التشسره  ،ماشسفناك انت
‘ اسستقصساء عن النوم اŸريح
حي أاو ميت سسؤواله عن
لصسالح شسركة سسيمون هورن
خصسوصسياته . .ابتسسم له
لسِسّرة
اŸتخصسصسة ‘ صسناعة ا أ
وآانسسه  ..فقد Áر
الفاخرة.
لنسسان بظروف ليعلمها
ا إ
واŸطلوب هو السستلقاء والنوم
إال الله  ..رحم الله قريبًا
على سسرير فاخر كل يوم Ÿدة
سسمحاً يع Úأاهله على صسلته نا
شسهر من السساعة العاشسرة صسباحًا
وحتى السسادسسة مسساءًا مقابل
فرب مكة قريب منا ‘ كل
أالف يورو ‘ الشسهر..ولكل من
ح.Ú
اكمل القراءة نتمني لك وظيفة
اك Ìراحة من هذه ..عيشس تسسمع
و عيشس تشسوف
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ان
لفيال من الكائنات
أ
اÒÙة للغاية فعند ا◊زن
تصسرخ وتبكي
وتصساب بانهيارات
عقلية مثل البشسر “امًا،
وعند الفرح تسستطيع اللعب على
الطبول والرسسم وتقليد
خطابات البشسر يجب أان
نعيد نظرتنا
للحيوانات من
حولنا.

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ
يا ه Óوالله برجالنا يا سسيوف العز قبالنا
فرسسان تتحدى العدا بقلوب صسلب جبالنا
يا أارضس ترابك عطر للدار ريحة غار سسبحان
العاطيها
ورجال ع احباتها بتغار لو حدا اتطلع فيها
لك يارب مكتوب عنا صسار نحمي وطن باحجار
وباحجار نبنيها
يا ه Óوالله برجالنايا سسيوف العز قبالنا
فرسسان تتحدى العدا بقلوب صسلب
جبالنا
يا أامÒة قلبي
ل تخا‘
اسسمك
وبÓدي ع
شسفا‘
لشسيلك والله
ع كتا‘ ونكتب
با◊ب كتابنا
من اغا Êالفنان
الفلسسطيني ﬁمد

*مهما كانت نيتك صسافية ‘
أاي شسيء تفعله لن تنجو من
ظنون الناسس
السسيئة أابدًا

ابتسسم

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

األسسد

Áيت ويحيى وهو ميت
Áشسى ب Óرجل ا ¤كل
جانب يرى فى حضسيضس
الرضس تارة وتارة تراه
تسسامى فوق السسحائب

ارفع كلماتك ولترفع
صسوتك… فاŸطر هو الذي
ينبت الورود وليسس
الرعد.

العذراء

حل العدد السسابق

ل –زن إاذا آاŸتك ا◊ياة:
لم تضسرب ابنها
فهي كا أ
›Èة كي يتعلم ‘ اŸرات
اŸقبلة.

قوسس قزح.

اŸيزان
م ما حاولت أان تصسل
للعاِ ⁄بطيب نيتك
سستجد من يسسيء الظن
بك دائمًا و أابدًا.

أانيب الضسم Òهو الذي يشسعرك أانك أاسسوأا إانسسان على وجه
لرضس لكن تأاكد مادمت تشسعر بذلك التأانيب فأانت من أاطهر
ا أ
الناسس قلوبًا.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

حك ـ ـم و أامثـ ـال

*يوجد شسخصسان فقط
يسستطيعون أان يقولوا لك
ا◊قيقة  :عدو فقد أاعصسابه،
وصسديق يحبك بعمق

عندما تخسسر
شسيء جميل من
حياتك ،ف Óتطيل
التحسسر عليه وافتح
قلبك للحياة من جديد
َفبالتأاكيد سسيأاتيك ما هو
أاجمل.

ب
و مـن هام فـيك أاح ّ
ا÷مـــال و إان لمه الغشسم
قال  :بÓدي !
لجل بÓدي عصسرت
أ
الـنـجـوم و أاترعت كأاسسي و
صسغت الشسوادي
و أارسسلت شسعري يسسوق
اÿطى
بسساح الفدا يوم نادى اŸـنادي

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

و أاوقفـت ركب الزمان طويÓ
أاسسـائله  :عن ثـمود و عاد
و عن قصسة اÛد من عهد
نوح
و هـل إارم هي ذات العماد ؟
فأاقـسسم هـذا الزمـان يـمينا
و قال  :ا÷زائر..
دون عناد !
شسغلنا الورى و

العقرب
هناك اختÓف بÚ
«العجاب» و «ا◊ب» ! إاذا
أاعجبتك «وردة» سستقطفها،
ولكن إاذا أاحببتها سستسسقيها كل يوم.

القوسس
لننا ل
نتجاهل الكث :Òليسس أ
لن القلب إارتـوى
نرى  ..بل أ
‡ا رأاى.
شسبعًا ّ

ا÷دي

لنيق ‘ تعامله وحديثـه ..
لنسسان ا أ
ا إ
يقتحـم أاعماق كل من يقابله  ..ويحظى
بإاحÎام ا÷ميع بطريقته  ..فكن بسسيطًا
تكن أاجمل.

الدلو

@ معلم السسياقة يسسال للسسيدة التي يقوم بتعليمها لوكنت تقودين
سسيارتك و فجاة Œدين امك وزوجك مارين علي ماذا سستدوسسÚ
ل تنزعج فاŸنزلة ا◊قيقية منزلتك عند الله
اج-ابت سس-ادوسس ع-ل-ي زوج-ي ..م-ع-ل-م السس-ي-اق-ة ل-ل-م-رة ال-رابعة
وليسست منزلتك عند البشسر.
اقول لك علي الفرامل ،،،تدوسس Úعلي الفرااامل .
@ خطرة واحد يهدر بنيفو طاح فالب Òجاز عليه
واحد مام هو يهدر بنيفو قالو أانطنعك؟؟ قالو
ايه طنعني..طنعني ..قالو لخر صسار
لسسلوب خصسلة ل
الذوق زهرة ل تنبت ‘ كل ا◊دائق ،كذلك ا أ
راك ت- - -ع- - -اي- - -ر ف- - -ي - -ا ..وال - -ل - -ه
Áتلكها أاغلب الناسس.
مانطنعك.

ا◊وت
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موأقيت
ألصصÓة

^  ٢٠أوت  : 1٩٥٦أن-ع-ق-د أ’جتماع أ’أول
أل-ت-ق-ي-ي-م-ي ل-ل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة Ãشصاركة
ن-خ-ب-ة م-ن أل-ق-ادة ب-وأدي ألصص-ومام بقرية
إأيفري (بجاية).
^  ٢٠أوت  : 1٩٥٧شصرع أ÷يشس ألفرنسصي ‘
أإ‚از ألسصد أŸكهرب على أ◊دود ألتونسصية (خط
موريسس).

2٤

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد

حققتم نتائج مرضصية ،شصرفتم بها أانفسصكم وجيشصكم وا÷زائر
الذاكرة ا÷ماعية جديرة بأان –فظ و’ تنسصى و’ تغيب عن اأ’ذهان
ترأسس ألفريق أحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير ألدفاع ألوطني رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألشصعبي أمسس أ’ثنÃ Úقر وزأرة ألدفاع ألوطني
حفل أسصتقبال وتكر ËأŸنتخب ألعسصكري للقوأت أÿاصصة.

h.¥

«كأاسص الفريق اŸتحد» ،مرتبة
متقدمة وجائزة سصامية اŸقام
ل-ق-د ت-اب-ع-ن-ا ب-اه-ت-م-ام شص-دي-د ف-ع-اليات هذه
اŸشص- -ارك- -ة وذلك الإصص- -رار ال -ذي ك -ان يسص -ك -ن
قلوبكم والعزÁة التي –ليتم بها طيلة هذه
الدورة ،حيث انتزعتم ،عن جدارة واسصتحقاق،
اŸرتبة السصادسصة حسصب الفرق من ب Úواحد
وعشصرين ( )21بلدا مشصاركا ‘ اختصصاصض «
فصصيلة ﬁمولة جوا « ،هذه اŸرتبة اŸشصرفة
اŸت- -حصص- -ل ع- -ل- -ي- -ه- -ا م- -ن ب Úع- -دد ك -ب Òم -ن
اŸشصارك Úونوعية ا÷ائزة اÿاصصة التي ”
ال -ت -ت -وي -ج ب -ه -ا ،واŸت -م -ث -ل -ة ‘ «ك-اأسض ال-ف-ري-ق
اŸتحد» ،هي مرتبة متقدمة وجائزة سصامية
اŸقام توؤكد اÿصصوصصيات الروحية والنفسصية
واŸعنوية التي يتحلى بها اأفراد قواتنا اÿاصصة
الباسصلة».
كما ذكر الفريق با÷هود اŸبذولة والقفزة
النوعية واÿطوات العمÓقة اأŸقطوعة منذ
سصنة › ‘ ،2007ال تطوير وعصصرنة ا÷يشض
ال- -وط- -ن -ي الشص -ع -ب -ي ‘ شص -ت -ى اÛالت ،ه -ذه
ا÷هود التي ترمي اإ ¤تكوين جيشض احÎا‘،
‘ اإطار التشصبث بالقيم والثوابت الوطنية:
«واأود التذك ،Òبهذه اŸناسصبة ،با÷هود التي
بذلناها والقفزة النوعية واÿطوات العمÓقة

تيقننا ان اÛال التكويني هوحجر
الزاوية أ’ي مسصعى –ديثي ناجح
إان تشصبثنا باكتسصاب ا÷يشض الوطني أالشصعبي
سصليل جيشض التحرير الوطني Ÿقومات العصصرنة
والتحديث ‘ كافة اÛالت ،وتيقننا من كون
لي مسصعى
اÛال التكويني هوحجر الزاوية أ
–ديثي ناجح قلت إان تشصبثنا بهذه اŸقومات،
ج-ع-ل-ن-ا ‰ن-ح أاه-م-ي-ة قصص-وى ودائ-م-ة Ÿنظومتنا
لمكانيات
التكوينية ،ونحرصض على منحها كافة ا إ
لداء م-ه-ام-ه-ا ع-ل-ى
ال -بشص-ري-ة واŸادي-ة الÓ-زم-ة أ
لم -ث -ل  ،وت -ط -ب-ي-ق الأسص-ال-يب
لك -م -ل وا أ
ال -وج -ه ا أ
التعليمية والبيداغوجية ا◊ديثة ،لسصيما فيما
Óفراد العسصكري ،Úمن
يخصض التحضص Òالبد Êل أ
خÓل العتماد على أاحدث التقنيات واŸقاييسض
العاŸية ‘ هذا اÛال.

–سص Úالقدرات البدنية لفريقنا
الوطني ’سصيما أامام فرق دول معروفة
و‘ ه- -ذا الصص -دد ب -ال -ذات ،وان -ط Ó-ق -ا م -ن
اأه -م -ي -ة –سص Úال -ق -درات ال -ب -دن -ي -ة ل -ف-ري-ق-ن-ا
الوطني ،لسصيما اأمام فرق دول معروفة ولها
Œربة طويلة ‘ مثل هذه الدورات الرياضصية
العسصكرية العالية اŸسصتوى ،اأوؤكد مرة اأخرى
اأن -ه ورغ -م ك -ون ال -ن -ت -ائ -ج اÙق -ق -ة م -رضص -ي -ة
وتسص -ت -ح-ق ال-تشص-ج-ي-ع ،اإل اأن-ن-ا ن-ت-ط-ل-ع ل-ل-م-زي-د
والأحسص- -ن ،خ- -اصص- -ة ب -ال -ن -ظ -ر ،ك -م -ا اأسص -ل -فت،
لÓإمكانيات التي وفرناها ،والرعاية التي ما
فتئنا نوليها لهذا اÛال ،اإÁانا منا بقدراتنا
الذاتية الهائلة واإمكانياتنا غ ÒاÙدودة ‘ اأن
نكون ‘ مسصتوى ا÷يوشض اŸتقدمة ،ولن يكون
ذلك ب -ال -ب -ع -ي -د ول ب -اŸسص -ت-ح-ي-ل م-ت-ى ت-وف-رت
العزÁة والإرادة ومتى سصكن الإÁان القلوب».
‘ الأخ ،Òنوه الفريق بالكفاءات الفردية
الراقية وبروح النضصباط وقوة العزÁة التي
–ل-ى ب-ه-ا ع-ن-اصص-ر ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي العسصكري
للقوات اÿاصصة ،حاثا اإياهم على اŸضصي قدما
نحو–قيق نتائج مسصتقبلية اأك Ìاإشصراقا واأكÌ
“يزا:
«اإن حضص - -وري ب - -ي - -ن - -ك - -م ال - -ي - -وم واإشص- -را‘
الشصخصصي على مراسصم هذا ا◊فل الرمزي،
هودليل قاطع على اإÁا Êالشصديد بقدراتكم
واإرادت-ك-م الصص-ل-ب-ة ال-ن-اب-ع-ة م-ن ح-ب-ك-م ل-وطنكم
وسص- -ع- -ي -ك -م ال -دائ -م وا◊ث -يث اإ ¤تشص -ري -ف -ه ‘
اÙافل الدوليــــــة ،كونكم “ثلون فريقا شصابا
خالصض القصصد ،ونقي السصريرة ،وصصادق الوفاء

 ٢٩°وهرأن

ألثمن  1٠دج

18027

تكر ËأŸنتخب ألعسصكري للقوأت أÿاصصة ،ألفريق ڤايد صصالح:

ح- -ف- -ل السص- -ت- -ق- -ب- -ال ج -اء ب -ع -د اŸشص -ارك -ة
اŸشصرفة للمنتخب العسصكري للقوات اÿاصصة
‘ الدورة اÿامسصة لÓألعاب العسصكرية الدولية،
التي جرت وقائعها بروسصيا من  03اإ 17 ¤اوت
 ،2019باحتÓله اŸرتبة السصادسصة حسصب الفرق
من ب Úواحد وعشصرين  21بلدا مشصاركا ‘
اختصصاصض « فصصيلة ﬁمولة جوا «فضص Óعن
حصصوله على ا÷ائزة اÿاصصة» كاأسض الفريق
اŸتحد» وكذا «كاأسض اأحسصن فريق مهني».
ت-ك-ر Ëوت-ه-ن-ئ-ة اŸن-ت-خب ال-عسصكري للقوات
اÿاصص- -ة ج- -رى ب -حضص -ور الأم Úال -ع -ام ل -وزارة
الدفاع الوطني وقائد الناحية العسصكرية الأو¤
وِروؤسص -اء ال -دوائ -ر وم-دي-ري-ن م-رك-زي Úوروؤسص-اء
مصصالح بوزارة الدفاع الوطني واأركان ا÷يشض
الوطني الشصعبي.
خÓل حفل التكر ،Ëحرصض الفريق ‘ كلمة
له اأمام ا◊ضصور على تقد Ëالتها Êلعناصصر
اŸن -ت -خب ال -عسص -ك-ري ل-ل-ق-وات اÿاصص-ة ال-ذي-ن
بذلوا كل ما بوسصعهم من اأجل –قيق نتائج
شصرفوا بها اأنفسصهم وجيشصهم ووطنهم:
«ي- -ط- -يب ‹ ك- -ثÒا اأن األ- -ت- -ق- -ي ب- -ك -م ب -ه -ذه
اŸناسصبة الكرÁة التي تاأتي على اإثر عودتكم
م -ن اŸشص-ارك-ة ‘ ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة اÿامسص-ة
لÓألعاب العسصكرية األدولية  ،التي جرت وقائعها
بروسصيا ،من  03اإ 17 ¤اوت  ، 2019اأنتم الذين
 ⁄تبخلوا باأي جهد و ⁄تتوانوا ‘ بذل كل ما
‘ وسص -ع-ك-م ،م-ن اأج-ل –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج م-رضص-ي-ة،
شصرفتم بها اأنفسصكم وجيشصكم ووطنكم ا÷زائر،
واإننا نعت Èذلك Ãثابة الإ‚از اŸشصجع ،الذي
تسص -ت -ح -ق-ون ع-ل-ي-ه ال-ي-وم اأن ن-ت-ق-دم ل-ك-م ب-اأح-ر
ال- -ت- -ه- -ا Êع- -ل- -ى ه- -ذا ا÷ه- -د اıلصض ال- -ذي
بذلتموه ،والذي وجد لدى شصعبكم ‘ كافة ربوع
الوطن ،كل التقدير والعرفان.
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عنابة

العدد
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عنابة

ألثÓثاء  1٩ذو ألحجة  1٤٤٠هـ ألموأفق لـ  ٢٠أوت  ٢٠1٩م

ال -ت-ي ق-ط-ع-ن-اه-ا ،م-ن-ذ سص-ن-ة - - - › ‘ ،2007ال
ت-ط-وي-ر وعصص-رن-ة ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ‘
شصتى اÛالت ،سصواء على مسصتوى التدريب
وال -ت -حضص Òال -ق -ت -ا‹ اأوع -ل -ى صص -ع -ي -د اق -ت -ن -اء
Œه -ي -زات وم -ع -دات ذات ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ع-ال-ي-ة،
ي -ت -ح -ك -م ‘ ن -اصص -ي -ت -ه -ا اإط-ارات ذوي ك-ف-اءات
م -وؤك -دة،ه -ذه ا÷ه -ود ال -ت -ي ب -ذل-ن-اه-ا ول زل-ن-ا
ن -ب -ذل -ه -ا ت -رم-ي ‘ ›م-ل-ه-ا اإ ¤ت-ك-وي-ن ج-يشض
احÎا‘ باأ” معنى الكلمة ‘ ،اإطار التشصبث
ب -ال -ق -ي -م وال -ث -وابت ال -وط -ن-ي-ة اŸسص-ت-ل-ه-م-ة م-ن
ال-رصص-ي-د ال-زاخ-ر ل-ث-ورت-ن-ا اŸظ-ف-رة وت-اري-خ-ن-ا
اÛيد.
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‘ ثا Êمشصاركة له بدورة أ’لعاب ألعسصكرية بروسصيا

الوفد ا÷زائري يحرز اŸرتبة الـ  6حسصب الفرق لـ  21بلدا
ع -اد اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي ال-عسص-ك-ري إا¤
أارضض ال- -وط- -ن امسض الث- -ن Úإاث -ر اخ -ت -ت -ام
Óل- -ع -اب ال -عسص -ك -ري -ة
ال- -دورة اÿامسص- -ة ل - -أ
ال-دول-ي-ة ال-ت-ي ج-رت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ب-فيدرالية
روسصيا من  03إا 17 ¤أاوت  .2019حيث كان
‘ اسص -ت -ق-ب-ال ال-وف-د ال-ري-اضص-ي ال-عسص-ك-ري
ب -ال -ق -اع -دة ا÷وي -ة ب -وف -اريك ب -ال -ن -اح -ي-ة
العسصكرية األو ،¤نيابة عن الفريق نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض
الوطني الشصعبي ،اللواء شصريف زراد رئيسض
دائرة السصتعمال والتحضص Òألركان ا÷يشض
الوطني الشصعبي مرفوقا بإاطارات سصامية
من وزارة الدفاع الوطني.
عرفت هذه التظاهرة الرياضصية الدولية
مشصاركة ( )29دولة من بينها ا÷زائر التي

شص -اركت ل -ل -م -رة ال -ث -ان-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،إاذ
–صص -لت ع -ل -ى اŸرت -ب -ة السص -ادسص -ة حسصب
الفرق من ب Úواحد وعشصرين ( )21بلدا
مشص -ارك -ا ‘ اخ-تصص-اصض «فصص-ي-ل-ة ﬁم-ول-ة
جوا» ،كما –صصلت على ا÷ائزة اÿاصصة
«ك -أاسض ال -ف -ري -ق اŸت -ح -د» ن-ظ Òمسص-اره-ا
الÓفت خÓل هذه الطبعة.
ك -م -ا Œدر اإلشص -ارة إا ¤أان م -ن -ت -خ -ب -ن -ا
الوطني العسصكري سصجّل –سصنا ملحوظا
خÓ- -ل ه- -ذه ال- -ط -ب -ع -ة م -ق -ارن -ة ب -ال -دورة
السصابقة ،وهذا بفضصل سصهر القيادة العليا
للجيشض الوطني الشصعبي ودعمها اŸسصتمر
ل-ل-ري-اضص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ب-ك-ل اخ-تصص-اصص-ات-ه-ا
ل -ت -ح -ق -ي -ق ن-ت-ائ-ج مشص-رف-ة ع-ل-ى اŸسص-ت-وى
اÙلي والدو‹.

÷يشص- -ه ووط- -ن- -ه ولشص- -ع- -ب- -ه ،ذل- -ك- -م ه- -وا◊سض
ب -ال-واجب ال-وط-ن-ي ،ب-ل حسض اŸسص-وؤول-ي-ة ال-ذي
ن -ع -م -ل دوم -ا ع-ل-ى ت-ث-ب-يت ع-راه-ا ب Úصص-ف-وف
ا÷يشض الوطني الشصعبي ،سصليل جيشض التحرير
األ -وط -ن-ي وت-رسص-ي-خ فضص-ائ-ل-ه ‘ ع-ق-ول واأذه-ان
اأفراده بكافة فئاتهم ورتبهم.
كما اأحثكم على اŸضصي قدما نحو–قيق
نتائج مسصتقبلية اأك Ìاإشصراقا واأك“ ÌيزاÃ ،ا
يتوافق مع طموحات جيشصنا الهادفة دوما اإ¤
–قيق اأفضصل النتائج على الصصعيدين الوطني
وال-دو‹ ،ال-ت-ي ت-وؤك-د ق-درت-ن-ا ك-ج-زائ-ري Úعلى
ح -ف -ظ ه -ي -ب -ة وط -ن -ن -ا وع -ل -ى م -ن -ح-ه اŸك-ان-ة
اŸرموقة التي يسصتحقها ب Úالأ· والشصعوب.

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز أ÷يشس وألدرك

أاحثكم على الثبات والسصلف
الصصالح وا’قتداء بسصÒة
الشصهداء واÛاهدين

كشص- -ف ع- -ن اŸع- -ادن و()11
كيسصا من خليط خام الذهب
وا◊جارة.

ول ي- -ف- -وت -ن -ي ‘ أاألخ Òأان أات -ق -دم ل -ك -م ،وم -ن
خ Ó-ل -ك -م إا ¤ك -اف -ة مسص-ت-خ-دم-ي ا÷يشض ال-وط-ن-ي
الشصعبي ،عشصية احـتـفـال بلدنا اŸفدى بذكرى يوم
أاÛاهد ( 20أاوت  1955و ،)1956الـمخلد للذكرى
اŸزدوجة لهجومات الشصمال القسصنطيني ،بقيادة
الشص -ه -ي -د ال -ب -ط -ل زي -غ -ود ي -وسص -ف ،ق -ائ -د ال -ولي -ة
التاريخية الثانية وانعقاد مؤو“ر الصصومام ،بتهاÊ
ا◊ارة و“نياتي بالهناء والسصعادة وللجزائر اŸزيد
من التقدم والزدهار ‘ ظل األمن والسصتقرار
وأاح-ث-ك-م ع-ل-ى ال-ث-ب-ات ع-ل-ى ع-ه-د السص-ل-ف الصص-ال-ح
والق -ت -داء بسصÒة الشص -ه -داء األب -رار واÛاه -دي-ن
األخيار.

الشصهداء واÛاهدين صصنعوا تاريخ
ا÷زائر بدمائهم وتضصحياتهم
الذين يكفيهم فخرا وإاجÓل أانهم صصنعوا تاريخ
ا÷زائر وكتبوا صصفحاته اŸضصيئة بدمائهم الزكية
وتضص-ح-ي-ات-ه-م ا÷سص-ام وأاضص-ف-وا ع-ل-ى سص-ج-ل-ه صصفة
ال -ع -ظ -م -ة واÿل-ود ،ت-ل-ك-م ه-ي ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة
اŸفعمة بكل معا Êالنبل والقيم السصامية ،ا÷ديرة
بأان –فظ ول تنسصى أابدا ول تغيب عن األذهان
ألنها تسصتحق منكم ومنا جميعا ،كل آايات الثناء
وال-ت-م-ج-ي-د إاك-رام-ا ل-ه-ا وŸن صص-ن-ع-وه-ا» ‘.ن-ه-اي-ة
ا◊ف-ل ،أاخ-ذت صص-ورة ت-ذك-اري-ة ج-م-اع-ي-ة ت-خ-ل-ي-دا
للحدث.

ضصبط مركبات ﬂتلفة وحجز  2كلغ من الكيف اŸعالج
‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف -ارز
ل -ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي،
يوم  18أاوت  2019بكل من
ب - -رج ب - -اج - -ي ﬂت- -ار وعÚ
قزام/ن.ع )24( ،6.شصخصصا
وضص - -ب- -طت ( )04م- -رك -ب -ات
رب- -اع -ي -ة ال -دف -ع ودراج -تÚ
( )02ن- - - - -اري- - - - -ت Úو()2,42
كيلوغرام من الكيف اŸعالج
و( )21مولدا كهربائيا و()09
مطارق ضصغط و( )06أاجهزة

...توقيف  3أاشصخاصص
وحجز بندقية مع
 16250طلقة نارية
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاوق-ف
عناصصر الدرك الوطني بكل
م- - - -ن غ- - - -ل- - - -ي- - - -زان/ن.ع2.
وتبسصة/ن.ع ،5.ثÓ- -ث- -ة ()03
أاشص-خ-اصض وضص-ب-ط-وا ب-ندقية

صصيد و( )16250طلقة نارية
م -ن ﬂت -ل -ف ال -ع-ي-ارات‘ ،
ح Úأاح- - - - -ب- - - - -ط ح- - - - -راسض
السص -واح -ل ﬁاولت ه-ج-رة
غ Òشصرعية لـ ( )47شصخصصا
ك - -ان - -وا ع - -ل- -ى م Ïق- -وارب
ت -ق -ل -ي -دي -ة الصص-ن-ع ب-ك-ل م-ن
2
وهران/ن.ع.
وجيجل/ن.ع .5.ك- - - -م - - -ا ”
ت-وق-يف ( )18م -ه -اج-را غÒ
شص - -رع - -ي م - -ن ج - -نسص - -ي- -ات
ﬂتلفة ببشصار/ن.ع.3.

إأثر تلقيها شصكوى موأطن وقع ضصحية سصرقة منزله

توقيف عصصابة سصرقة اŸنازل بالرباح بالوادي
“ك- -ن عـن- -اصص -ر الشص -رط -ة ب -أام -ن دائ -رة
ال -رب -اح ب -ال -وادي خ Ó-ل ›ري-ات األسص-ب-وع
ا◊ا‹ ،من وضصع حد لنشصاط عصصابة تتكون
شص- -خصص ‘ Úال- -ع- -ق- -د ال- -ث- -ا Êم -ن ال -ع -م -ر
ينحدرون من اŸنطقة ﬂتصصة ‘ السصرقة
من داخل اŸنازل.
ت -ف-اصص-ي-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-ود إا ¤ت-ل-ق-ي ذات
اŸصص -ل -ح -ة لشص -ك -وى Ÿواط -ن وق -ع ضص-ح-ي-ة
÷رÁة سصرقة اسصتهدفت مسصاكنه العائلي

كاريكات /ÒعنÎ

من طرف ›هول Úحيث اسصتو ¤الفاعلون
على كمية من اÛوهرات باإلضصافة إا¤
بعضض التجهيزات اŸنزلية على الفور ”
م -ب -اشص-رة عـم-ل-ي-ات ال-ب-حث وال-ت-ح-ري ال-ت-ي
أاسص-ف-رت ع-ن –دي-د ه-وي-ة اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م
وت -وق -ي -ف -ه -م واسصÎج -اع اŸسص-روق-ات ل-ي-ت-م
إاعداد ملفات قضصائية للموقوف ÚوتقدÁهم
أامام ا÷هات القضصائية اıتصصة.

h.¥

