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 5وفيات منهم طفلة ‘ سصن  ١3و 86جريحا خÓل التدافع ‘ حفل سصولكينغ

–ويـ ـ ـل  32مصشـ ـ ـابـ ـ ـ ـا إأ ¤أŸسشتششفـ ـى
وتدخل أ◊ماية أŸدنية حال دون وقوع ضشحايا أأكÌ
ÓخÓل بالواجب
@إانهاء مهام مدير ديوان حقوق اŸؤولف «اوندا» ل إ
@وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة سصيدي أاﬁمد يأامر بفتح –قيق معمق
ثا Êيوم من معاينته
Ÿنشصآات ا’تصصـال بورڤلـة

رأبحـ ـ ـ ـي يؤوكد على
–قيـ ـ ـق ألتغطي ـ ـة
أإ’عـ ـÓمية ألششـ ـ ـاملـة
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Ÿواجهة منافسصة حادة
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اŸوعد

تعزيز وتعميق جهود مكافحة الفسصاد

معاقبة أŸتورط ‘ ÚجرÁة نهب ألعقار دون أسشتثناء
’دارة اÙلية
توسصيع اŸتابعة القضصائية إا ¤مسصؤوو‹ ا إ

١ـ
3١ـــ0ـ
صصـــ

بلوزداد و بارادو على أاعتاب التأاهل
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الدكتور ﬁمد
السصعيد بن غنيمة
لـ «الشصعب «:

ألششخصشيات ألقابعة بسشجن
أ◊رأشس ليسشوأ سشجناء رأي
إابعاد ا÷يشش عن الÎاشصق
السصيــــاسصي السصلبـــــي
’سصراع با’نتخابات
طالبوا ا إ
الرئاسصية ‘ ا÷معة  27سصلمية

أŸوأطنون يجددون
“سشكهم برحي ـ ـ ـ ـل
رموز ألنظام ألسشابق
صصيفيات
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حا’ت الغرق تتكرر رغم
حمÓت التعبئة ،ترصصدها «الشصعب»

«ألكناري»

من أأجل ألتأاكيد أأمام أŸريخ ألسشودأÊ
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أك Ìمن  3آأ’ف تدخل
من حرأسس ألششوأطئ
بسشكيكدة وجيجل

السسبت  ٢٤أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٣ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

زرواطي ‘ زيارة
عمل إاÔ“ ¤اسشت
تقوم وزيرة البيئة و الطاقات
اŸت - -ج - -ددة ف - -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء
زرواط -ي ب -زي -ارة ع-م-ل و ت-ف-ق-د
اÔ“ ¤اسست ،وذلك ي- - - - - - - - - - - - -وم
الثن 26 Úأاوت . 2019وتعاين
ال-وزي-ر م-نشس-ات وه-ياكل القطاع
ﬁسسسس - - -ة ب - - -ج- - -دوى ان- - -دم- - -اج
الشس - -ب - -اب ح- -ام- -ل- -ي اŸشس- -اري- -ع ‘
ال - -ت - -ج - -اوب م - -ع ال- -ت- -ح- -ف- -ي- -زات
اŸم- - -ن- - -وح- - -ة ل Ó- -سس - -ت - -ث - -م - -ار ‘
الررسسكلة والقتصساد الخضسر.
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ا÷امعة الصشيفية لـ«حمسس»
من  25إا 29 ¤أاوت
تنظم حركة ›تمع السسلم
« ح-مسص» ا÷ام-ع-ة الصس-ي-ف-ية
Óطارات واŸؤوسسسسات ،وذلك
ل إ
من  25إا 29 ¤أاوت ا÷اري ،
ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-دق-ة و
السس-ي-اح-ة Ãدي-ن-ة الكرمة ‘
بومرداسص.

اللقاءان اŸوسشعان رقم ()391
و( )392لتسشجيل اÛاهدين
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل - -ل- -م- -ج- -اه- -د ب- -ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع
اŸؤوسسسس- - -ات ال- - -ت - -اب - -ع - -ة ل - -وزارة
اÛاه -دي -ن ال -ل -ق-اءي-ن اŸوسس-عÚ
رق - -م ( )391و (  )392ل-تسس-ج-ي-ل
شسهادات اÛاهدين و ذلك يومي
الثن Úو اÿميسص  26و  29أاوت
ا÷اري Ã ،ق - -ر اŸت - -ح - -ف ع- -ل- -ى
السساعة  10:00صسباحا.

سشهرة غنائية بالكازيف

تواتي يعقد ندوة صشحفية

تطبيقا لÈنامج «عيشص الصسيف  ،»2019يحتضسن مسسرح الهواء الطلق بسسيدي فرج «الكازيف» ،
لفÓم السسينمائية.كما تÈمج
لحدث ا أ
كل احد وثÓثاء إا ¤غاية  26أاوت ا÷اري ،عروضسا أ
Óطفال كل أاربعاء.
عروضص ل أ
لطار تنظم مسسرح الهواء الطلق الكازيف بسسيدي فرج يوم السسبت  24آاوت ا÷اري،
‘ هذا ا إ
سسهرة فنية ينشسطها . hobia- mister AB – lanonyme

فرق ششرطة الششواطئ والدراجات الهوائية تث Òارتياح اŸصشطافÚ
اسس -ت -حسس -نت اŸصس -ط -اف -ون نشس -اط مصس -ال -ح
لمن اÈŸمج من اجل «صسيف ب Óحوادث»،
ا أ
مؤوكدين أان اÿرجة اŸيدانية اŸتكررة على
مسس- -ت- -وى م- -ن -ت -زه ‘‘الصس -اب Ó-ت» ب -اŸق -اط -ع -ة
لداري- -ة ◊سس Úداي وشس -اط -ئ «ا÷م -ي -ل -ة»
ا إ
لنها ،تÈز دور
بع Úالبنيان ،مهمة للغاية أ
ف -رق ال -دراج -ات ال -ه-وائ-ي-ة لÓ-م-ن-ا ال-وط-ن-ي
لم -اك -ن ال -ع -م -وم-ي-ة وك-ذا ف-رق الشس-رط-ة
ب -ا أ
ال - -ع - -ام - -ل - -ة ب - -الشس - -واط - -ئ ،وك - -ل ال- -ت- -دابÒ
لم-ن-ي-ة اŸسس-خ-رة لضس-م-ان أامن
لج-راءات ا أ
وا إ
وسسÓ- -م- -ة اŸصس- -ط- -اف Úخ -اصس -ة ب -الشس -واط -ئ
لماكن العامة.
وا أ
ضس -م -ن نشس-اط-ه-ا اŸن-درج ‘ سس-ي-اق اıط-ط
لم -ن -ي-ة،
لزرق ل  ،2019أاوك -لت ل -ل -ف -رق ا أ
ا أ
لشس- -خ- -اصص
م - -ه - -م - -ة ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى أام - -ن ا أ
واŸم- -ت -ل -ك -ات والسس -ه -ر ع -ل -ى ت -وف Òشس -روط
لم-اك-ن ال-ت-ي ت-عرف حركية وإاقبال كبÒ
ال-راح-ة ،لسس-ي-م-ا خÓ-ل ال-ع-ط-ل واŸن-اسس-ب-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى ا أ
للمواطن Úكالفضساءات العامة وا◊دائق واŸنتزهات والشسواطئ.
لمن و السسكينة لدى اŸواطن على مسستوى
كما أان مهمتها هي القيام بدوريات ،لتعزيز الشسعور با أ
لماكن ،خصسوصسا الوجهات البحرية.
هذه ا أ
لخضسر
Óمن الوطني –ت تصسرف اŸواطن Úالرقم ا أ
ومن أاجل صسيف آامن ،تضسع اŸديرية العامة ل أ
 1548و خط النجدة  17لتلقي البÓغات  24سسا 24/سسا.

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

لدارة والمالية
ا إ

ندوة صشحفية لكنفدرالية فعاليات
اÛتمع اŸد Êاليوم
ي -نشس -ط رئ-يسص ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة
الوطنية لفعاليات اÛتمع اŸدÊ
ال -ي -اسص م -راب -ط ،ال -ي-وم  24اوت
ا÷اري  ،ن - - -دوة صس - - -ح - - -ف- - -ي- - -ة،
ب - - - - -الصس - - - - -اف - - - - -ي- - - - -كسص ،ن- - - - -ادي
الصس -ن -وب -ر،ع -ل-ى السس-اع-ة 10.00
صسباحا حيث يعرضص مقÎحات
ا◊لول لÓزمة الراهنة.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

يقوم وزير التكوين والتعليم
اŸه - -ن- -ي ،Úدادة م- -وسس- -ى ب- -ل- -خÒ
بزيارة عمل وتفقد إا ¤وليتي
تيارت يوم  25أاوت و ولية عÚ
ال - -دف- -ل- -ى ي- -وم  26م -ن الشس -ه -ر
ا÷اريŸ ،ت- -اب- -ع- -ة م- -دى ت- -ق- -دم
اŸشس- - -اري- - -ع وال‚ازات –ضسÒا
للدخول اŸهني اŸقبل.

18030

إاختتام ا÷امعة الصشيفية
÷بهة العدالة والتنمية
بجيجل
ت- -خ- -ت -ت -م ج -ب -ه -ة ال -ع -دال -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ال -ي -وم ،ج -ام-ع-ت-ه-ا
الصس -ي -ف -ي-ة الشس-ب-اب-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة
ب -دار الشس -ب -اب «رشس -ي-د ب-ون-اب»
Ãدي -ن -ة ج -ي -ج -ل ح -يث ي-ل-ق-ي
ﬁاضس- - - - -رون وم- - - - -ف - - - -ك - - - -رون
ﬁاضس -رات وي-نشس-ط-ون ن-دوات
ح- - -ول ال- - -راه- - -ن السس- - -ي- - -اسس - -ي
وا◊لول..
ا÷ام - -ع - -ة اف - -ت - -ت - -حت ي - -وم
اÿم-يسص وت-ت-واصس-ل ا ¤غ-اي-ة
 24أاوت ا÷اري،حيث يتلقى
ف-ي-ه الشس-ب-اب ب-رن-ا›ا سس-ي-اسس-يا
وثقافيا وفكريا وترفيهيا ثريا
يسس -ت -ج -يب Ÿت -ط-ل-ب-ات اŸرح-ل-ة
ب -أاب -ع -اده -ا اŸت -ع -ددة ،ي -ق -دم -ه
نخبة من قياديي ا÷بهة منهم
لول اŸه - -ن - -دسص نصس - -ر
لم Úا أ
ا أ
الدين حجÒة.

بلخ ‘ Òوليتي تيارت
و ع Úالدفلى

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي -نشس -ط رئ -يسص ح-زب ا÷ب-ه-ة
ا÷زائرية موسسى تواتي ،اليوم،
ن- -دوة صس- -ح- -ف- -ي -ة ح -ول ال -وضس -ع
السس - -ي - -اسس - -ي ال - -راه- -ن وم- -وق- -ف
ا÷ب- -ه- -ة م- -ن ب- -عضص ال- -قضس- -اي -ا،
وذلك Ãق- - -ر ا◊زب ال- - -وط - -ن - -ي
ال -ك-ائ-ن بشس-ارع ط-ن-ج-ةب-ا÷زائ-ر
ال -وسس -ط -ى ع -ل -ى السس-اع-ة 10.00
صسباحا.

صشيودة ‘ زيارة عمل
بالولية اليوم
ي -ق -وم وا‹ ال -ع -اصس -م -ة ع -ب -د
اÿال- -ق صس -ي -ودة ال -ي -وم ب -زي -ارة
ع -م-ل و ت-ف-ق-د ل-ل-ع-دي-د مشس-اري-ع
ق -ط -اع الÎب -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ع-ل-ى
مسس -ت -وى إاق -ل -ي -م ال -ولي-ة و ذلك
ع - - - - - -ل- - - - - -ى السس- - - - - -اع- - - - - -ة 07:30
صس-ب-اح-ا.ت-دخ-ل ال-زي-ارة ‘ اطار
التحضس Òللدخول الجتماعي.

معرضس الفنان التششكيلي «ﬁمد
باكلي» بدار عبد اللطيف
ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ا÷زائرية
Óشس - -ع - -اع ال - -ث- -ق- -ا‘ «ارك»
ل --إ
م -ع -رضص ال -ف -ن -ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي
«ﬁم - - -د ب - - -اك - - -ل - - -ي»،ال - - -ذي
ي-ت-واصس-ل إا ¤غ-اي-ة اÿميسص
 05سسبتم ،2019 Èابتداء من
السس- - -اع- - -ة اÿامسس- - -ة مسس- - -اء
( 17:00سس- - -ا) ب- - -دار ع - -ب - -د
اللطيف.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(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:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(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

»æWh

السسبت  ٢4أاوت  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٢3ذي الحجة  144٠هـ

نقل له تقدير غوتÒيسض لدور أ÷زأئر ‘ أŸصسا◊ة

بن صسالح يسستقبل رئيسس البعثة األ‡ية لتحقيق السستقرار ‘ ما‹
أسس-ت-ق-ب-ل رئ-يسض أل-دول-ة ،عبد ألقادر
بن صسالح ،أول أمسض ،وفدأ أ‡يا يÎأسسه
·Ó
Óم Úأل- -ع- -ام ل - -أ
أŸم - -ث- -ل أÿاصض ل - -أ
ل· أŸت-ح-دة
أŸت -ح -دة ورئ -يسض ب -ع-ث-ة أ أ
لب -ع-اد ل-ت-ح-ق-ي-ق
أŸت -ك -ام -ل -ة أŸت -ع -ددة أ أ
ألسس - -ت - -ق - -رأر ‘ م - -ا‹ﬁ ،م - -د صس - -ال- -ح
ألنظيف ‘ ،إأطار زيارة عمل يقوم بها
إأ ¤أ÷زأئ -ر ب -دع -وة م -ن وزي-ر ألشس-ؤوون
أÿارج -ي -ة ،صسÈي ب -وق -دوم ،حسسب م-ا
أورده بيان لرئاسسة أ÷مهورية.
وخÓل هذا اللقاء  -يوضسح البيان  -نقل
اŸم- -ث -ل اÿاصس ا ¤رئ -يسس ال -دول -ة «–ي -ات
 ·ÓاŸت - - - - -ح - - - - -دة،
اأ’م Úال- - - - - -ع- - - - - -ام ل  - - - - -أ
أانطونيوغوتÒيسس ،وتقديره للدور الذي لعبته
ا÷زائر ‘ –قيق اŸصسا◊ة ب Úاأ’طراف
اŸتنازعة ‘ ما‹ واÛهودات التي تبذلها
بصسفتها رئيسسة ÷نة متابعة Œسسيد ﬂرجات
اتفاق السسلم واŸصسا◊ة اŸنبثق عن مسسار
ا÷زائر».
كما قدم النظيف «تقييما شسام Óلتطورات
الوضسع ‘ ما‹ ومسساهمة البعثة اأ’‡ية ‘
دعم وتعزيز اأ’من وا’سستقرار ‘ هذا البلد».
من جهته ،أاعرب رئيسس الدولة  -يضسيف
ذات اŸصسدر  -عن «تقديره وامتنانه للدور
الذي تضسطلع به بعثة اأ’· اŸتحدة Ÿتابعة
تنفيذ اتفاق السسلم واŸصسا◊ة والسسهر على
اسستقرار ما‹» ،مؤوكدا ‘ الوقت ذاته «دعم
ا÷زائ -ر ال -ت -ام ل -ل -ج -ه -ود اŸب-ذول-ة ‘ سس-ي-اق

اŸصس -ا◊ة ب Úال -ف -رق -اء اŸال -ي Úوال-ت-زام-ه-ا
Ãرافقة هذه اÛهودات للخروج من اأ’زمة
التي يعيشسها هذا البلد الشسقيق وا÷ار».
و‘ اأ’خ ،Òسس- -ج- -ل ال- -ط- -رف- -ان ب- -ارت -ي -اح
«ال-ت-ط-ورات اŸع-تÈة ‘ مسس-ار ت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق
السس- -ل- -م واŸصس- -ا◊ة’ ،سس- -ي- -م- -ا ‘ ج- -وان -ب -ه
السس-ي-اسس-ي-ة-اŸؤوسسسس-اتية واأ’منية والتنموية»،
ك- -م- -ا أاك -دا ع -ل -ى ضس -رورة «م -ت -اب -ع -ة ا÷ه -ود
اŸبذولة حاليا‡ ،ا من شسأانه تسسريع وتÒة
تطبيق بنود هذا ا’تفاق».

...ويع Úقمر الزمان بوبÒ
رئيسسا ألمن ولية عنابة
ع Úرئيسس الدولة ،عبد القادر بن صسالح
،اول أامسس ،قمر الزمان بوب Òرئيسسا أ’من
و’ية عنابة ،حسسب ما أافاد به بيان لرئاسسة
ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان «ع Úعبد القادر بن صسالح،
رئيسس الدولة ،اول أامسس ،قمر الزمان بوبÒ
رئيسسا أ’من و’ية عنابة».

عقب جلسسة عمل مع بوقدوم

النظيف يشسيد بجهود ا÷زائر ‘ تنفيذ إاتفاق السسلم
أك -د أŸم -ث-ل أÿاصض لÓ-أم Úأل-ع-ام
Ÿن- - -ظ- - -م - -ة ألأ· أŸت - -ح - -دة ‘ م - -ا‹
ورئيسض بعثة ألأ· أŸتحدة ◊فظ
ألسس Ó-م ‘ م -ا‹ (م -ي -ن -وسس -م -ا) ﬁم -د
صسالح ألنظيف أول أمسض ،با÷زأئر
أل -ع -اصس -م -ة « أه -م -ي -ة» أل -ت -ح -ادث م-ع
أŸسس -وؤول Úأ÷زأئ -ري Úح -ول ت -ق-دم
ت -ن -ف -ي -ذ أت -ف-اق ألسس-ل-م وأŸصس-ا◊ة ‘
ما‹ قبل جمعيات ألأ· أŸتحدة ‘
سسبتم ÈأŸقبل.
‘ تصسريح صسحفي عقب جلسسة عمل
مع وزير الشسوؤون اÿارجية صسÈي بوقدوم
وسسعت فيما بعد اإ ¤وفدي الطرف Úقال
النظيف «–سسبا ÷معيات ا’أ· اŸتحدة
اŸزمع انعقادها ‘ سسبتم ÈاŸقبل اإنه

من اŸهم جدا بالنسسبة لنا التحادث مع
اŸسسوؤول Úا÷زائري Úحول تقدم مسسار
اسستتباب السسلم وا’سستقرار ‘ ما‹».
واأوضسح اŸسسوؤول ا’أ‡ي اأن النقاشسات
م- -ع ال -ط -رف ا÷زائ -ري ت -دخ -ل ‘ اإط -ار
«التباد’ت اŸنتظمة ب Úا’أ· اŸتحدة
وا÷زائر خصسوصسا ‘ ›ال تنفيذ اتفاق
السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ الذي يحمل
بصس -م -ة ا÷زائ -ر ال -ت-ي ت-تصس-در ال-وسس-اط-ة
وتÎاأسس ÷نة متابعة ا’تفاق».
واك -د رئ -يسس ب -ع-ث-ة اŸي-ن-وسس-م-ا اأن-ه «’
ب -دي -ل» ل -ه -ذا ا’ت -ف-اق داع-ي-ا اإ ¤ضس-رورة
م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل سس-وي-ا ب-تشسجيع ا’أطراف
اŸالية ‘ هذا الصسدد.
واسستطرد قائ« Óلقد ’حظنا تقارب

وجهات النظر بشساأن ضسرورة دعم ا’تفاق»
مضسيفا «بالفعل سسجل تاأخرا لكنه ’ بديل
’تفاق السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ وبالتا‹
ن-واصس-ل ال-ع-م-ل سس-وي-ا وتشس-ج-ي-ع ا’أط-راف
اŸالية فنحن ›رد مرافق.»Ú
واأضس -اف «رغ -م ال -ت -اأخ -ر وا’ن -ت -ق -ادات
ي- -ب -ق -ى ا’ت -ف -اق اÿي -ار ال -وح -ي -د ون -ح -ن
ملتزمون Ãواصسلة مسسار اسستتباب السسلم
وا’سستقرار ‘ ما‹».
م- - -ن ج - -ه - -ت - -ه اأع - -رب وزي - -ر الشس - -وؤون
اÿارج- -ي -ة ع -ن ا’أه -م -ي -ة ال -ت -ي ت -ول -ي -ه -ا
ا÷زائ -ر اإ ¤ا’إسس -راع ‘ ت -ط -ب -ي -ق ات-ف-اق
ب-ام-اك-واŸن-ب-ث-ق ع-ن مسس-ار ا÷زائ-ر ب-غ-ي-ة
الوصسول اإ ¤اسستتباب السسلم وا’سستقرار
‘ ما‹.

متابع بإاسساءة أسستغÓل ألوظيفة حول قضسايا فسساد

إايداع وزير العدل السسابق الطيب لوح رهن ا◊بسس اŸؤوقت
أامر اŸسستشسار اÙقق لدى اÙكمة العليا،
أاول أامسس ،،بإايداع وزير العدل السسابق ،الطيب
لوح ،رهن ا◊بسس اŸؤوقت ،حسسب ما أافاد به
بيان للنائب العام لدى هذه الهيئة القضسائية.
أاوضسح ذات اŸصسدر أانه «‘ إاطار التحقيق

اŸفتوح على مسستوى اÙكمة العليا ” ،يوم ٢٢
أاغسس -طسس  ،٢٠1٩ا’سس -ت -م -اع م -ن ط-رف السس-ي-د
اŸسستشسار اÙقق إا ¤الطيب لوح ،وزير العدل
حافظ اأ’ختام سسابقا ،اŸتابع بإاسساءة اسستغÓل
ال- -وظ- -ي- -ف- -ة ،إاع- -اق- -ة السس Òا◊سس- -ن ل -ل -ع -دال -ة،

التحريضس على التحيز والتحريضس على التزوير
‘ ﬁررات رسسمية».
وأاضساف البيان أان اŸسستشسار اÙقق «قد
أاصس - -در أام - -را ب - -إاي - -داع اŸت - -ه - -م ره - -ن ا◊بسس
اŸؤوقت».

لسسرأع بالنتخابات ألرئاسسية ‘ أ÷معة  27سسلمية
طالبوأ أ إ

حشسود اŸواطنŒ Úدد “سسكها برحيل رموز النظام السسابق

ج-دد أŸت-ظ-اه-رون أل-ذي-ن خ-رجوأ
أل- -ي- -وم ب- -ا÷زأئ- -ر أل -ع -اصس -م -ة وه -ذأ
للجمعة ألـ 27على ألتوأ‹“ ،سسكهم
Ãط-الب رح-ي-ل ج-م-ي-ع رم-وز أل-نظام
ألسس- -اب- -ق م- -ع ﬁاسس- -ب- -ة أل- -ف -اسس -دي -ن
وأسسÎجاع ألأموأل أŸنهوبة.
وم -ث -ل -م -ا ج -رت ع -ل -ي -ه ال -ع -ادةŒ ،م -ع
اŸت- -ظ- -اه- -رون ب- -اأه -م شس -وارع وسس -اح -ات
ال-ع-اصس-م-ة راف-ع Úشس-ع-ارات ت-ط-الب ب-بناء
دول -ة دÁق -راط-ي-ة ذات اأب-ع-اد اج-ت-م-اع-ي-ة
وفق ما نصس عليه بيان اأول نوفم،1٩54 È
›ددين التاأكيد على سسلمية اŸسسÒات
وعلى التمسسك بالوحدة الوطنية ورفضس
كل اŸناورات التي تهدف ا ¤اŸسساسس
بوحدة و“اسسك الشسعب ا÷زائري.
عرفت شسوارع ديدوشس مراد وحسسيبة
بن بوعلي والعقيد عمÒوشس ،با’إضسافة
اإ ¤سس- - -اح- - -ة م- - -وريسس اأودان وال- - -فضس - -اء

اÙي -ط بسس-اح-ة الÈي-د اŸرك-زي ت-واف-د
ج- -م- -وع م- -ن اŸواط- -ن Úال -ذي -ن سس -ج -ل -وا
حضس- -وره- -م ،م- -وؤك -دي -ن اإصس -راره -م ع -ل -ى
ا’سستجابة Ÿطالبهم اŸرفوعة من اأجل
التوصسل ا ¤اإخراج البÓد من ا’أزمة التي
تعيشسها حاليا.
ورف-ع اŸواط-ن-ون راي-ة
عمÓقة “ثل كل و’يات
ال - - -وط- - -ن ت- - -ع- - -بÒا ع- - -ن
التمسسك بالوحدة الوطنية
ك -م -ب -داأ ث-ابت ورفضس ك-ل
اÙاو’ت ال- -رام- -ي -ة ا¤
اŸسساسس بوحدة الشسعب واسستقرار البÓد.
ك -م -ا ط -الب اŸت -ظ -اه -ري -ن ب»ضس-رورة
ا’إسس -راع ‘ ت -ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة»
وت -وف Òك -ل شس -روط ال -ن-زاه-ة والشس-ف-اف-ي-ة
’إ‚اح- -ه -ا ،م -وؤك -دي -ن “سس -ك -ه -م ب -ح -وار
تشس- -ارك ف- -ي -ه «ك -ف -اءات ن -زي -ه -ة» ورفضس

الوجوه اÙسسوبة على النظام السسابق.
وت- -اأت- -ي ه- -ذه ا÷م -ع -ة اŸت -ج -ددة م -ن
ا◊راك الشسعبي ‘ وقت تواصسل فيه هيئة
الوسساطة وا◊وار لقاءاتها التشساورية مع
ا’أحزاب السسياسسية واŸنظمات الوطنية
وف - -ع - -ال - -ي- -ات اÛت- -م- -ع
اŸد ÊلÓإصسغاء ıتلف
ا’آراء واŸقÎح - - - - - - - - - -ات
ب- - -ه- - -دف ب- - -ل- - -ورة روؤي- - -ة
توافقية تفضسي ا ¤اإيجاد
ح -ل ل Ó-أزم -ة السس -ي -اسس -ي-ة
التي “ر بها البÓد.
و‘ ه- - -ذا ا’ط - -ار ،اأج - -م - -ع ﬂت - -ل - -ف
اŸت- -دخ -ل Úع -ل -ى ضس -رورة اŸشس -ارك -ة ‘
ح- -وار «ج- -اد ومسس- -وؤول» م- -ن اأج- -ل “كÚ
الشس -عب م -ن «‡ارسس -ة ح-ق-ه ال-دسس-ت-وري»
ع Èت -ن -ظ -ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة «ن-زي-ه-ة
وشسفافة» تضسمن بناء دولة ا◊ق والقانون.

ﬁاسسبة كل متورط
‘ قضسايا فسساد واسستعادة
الأموال اŸهربة

اŸوافقة على تعي Úسسف Òكوبا ا÷ديد ا÷زائر
أاعطت ا◊كومة ا÷زائرية موافقتها على
تعي ÚأارماندوفÒغارا بوانو ،بصسفته سسفÒا

م -ف -وضس -ا ف -وق ال -ع -ادة ÷م -ه -وري-ة ك-وب-ا ل-دى
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية،

حسسب م - -ا اف - -اد ب- -ه أاول أامسس ب- -ي- -ان ل- -وزارة
الشسؤوون اÿارجية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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معزيا عائÓت أŸتوف ÚوأŸصساب ‘ Úحفل ملعب  20أوت

رئيسس الدولة :ضسرورة متابعة حيثيات ا◊ادثة األليمة والعمل على عدم تكرارها
قدم رئيسض ألدولة ،عبد ألقادر بن
صس- -ال- -ح ،أمسض ،ت- -ع- -ازي- -ه أÿالصس- -ة أ¤
ع- -ائÓ- -ت أŸت- -وف ÚوأŸصس -اب ‘ Úأ◊ف -ل
ألفني ألذي نظم سسهرة أÿميسض Ãلعب
 20أوت بالعاصسمة ،مؤوكدأ على ضسرورة
أŸت- -اب- -ع- -ة «ألصس -ارم -ة» ◊ي -ث -ي -ات ه -ذه
لج-رأءأت
لل -ي -م -ة وأت -خ-اذ أ إ
أ◊ادث -ة أ أ
ألÓ- -زم- -ة ل- -ت- -ف- -ادي ت- -ك -رأر م -ث -ل ه -ذه
أ◊وأدث مسستقب.Ó
‘ رسس -ال -ة ت -ع -زي -ة إا ¤ع -ائ Ó-ت اŸت-وفÚ
واŸصس - -اب ‘ Úه - -ذه ا◊ادث - -ة ،ق - -ال رئ- -يسس
الدولة« :ابتليت عائÓت منا ‘ ا◊فل اŸنظم
البارحة Ãلعب  ٢٠أاوت بفاجعة صسادمة أاليمة،
حيث أاودى تدافع حشسود بناتنا وأابنائنا الذين
ك -ان -وا ع -ل -ى م -وع-د م-ع ◊ظ-ات م-ن الÎف-ي-ه
وا’بتهاج ،ا ¤وفاة خمسسة ( )٠5من مواطنينا
واصسابة عدد منهم».
وأاضساف قائ« :Óلقد أاŸتني وأاحزنتني هذه
الفاجعة واÙنة القاسسية التي أاŸت بعائÓت
اŸت - -وف ÚواŸصس- -اب ،Úوه- -م ال- -ذي- -ن ك- -ان- -وا
ي-ن-ت-ظ-رون ع-ودة أاب-ن-ائ-ه-م سس-ع-داء ف-رح Úمن
حفل بهيج تداعى إاليه آا’ف الشسباب التواق
ا ¤أاوقات من الÎويح عن النفسس».

وتابع بن صسالح قائ ‘ Óرسسالة التعزية:
«وإانني وأامام ما قضسى الله تعا ¤من آاجال
ل- -ع- -ب- -اده اŸؤوم- -ن ،Úاح -تسسب م -ع ال -ع -ائ Ó-ت
اŸفجوعة إاليه جل وع ،Óمعربا لهم ‘ هذا
ال -ظ -رف اأ’ل -ي -م ع -ن خ-الصس ع-زائ-ي وصس-ادق
م -واسس -ات -ي وت -ع -اط-ف-ي ،م-تضس-رع-ا م-ع-ه-م اإ¤
اŸو ¤ع -ز وج -ل أان ي -ت-غ-م-د ب-ن-ات-ن-ا وأاب-ن-ائ-ن-ا
اŸتوف Úبرحمته الواسسعة ويلهم ذويهم صسÈا
جمي Óوينعم بشسفاء اŸصساب Úوبعودتهم اإ¤
أاحضسان أاسسرهم».
واسس- -ت- -ط- -رد ق- -ائ« :Ó- -وإاذ أاج- -دد ت- -ع- -ازي
اÿالصسة وتضسامني مع أاسسر الضسحايا ،أاؤوكد
على ضسرورة اŸتابعة الصسارمة ◊يثيات هذه
ا◊ادثة اأ’ليمة من طرف ا÷هات اıولة
واإ’سس -راع ‘ ال -كشس -ف ع -ن م -ا سس-تسس-ف-ر ع-ن-ه
نتائج التحقيقات واتخاذ اإ’جراءات الÓزمة
‘ أاق -رب اآ’ج -ال ل -ت -ف -ادي ت -ك-رار م-ث-ل ه-ذه
ا◊وادث مسستقب.»Ó
وخلصس رئيسس الدولة ا ¤القول« :تغمد الله
م-ن ف-ق-دن-اه-م ب-رح-م-ت-ه ال-واسس-عة وا ¤أاهلهم
أاقول مرة أاخرى :أاعظم الله أاجركم وجÈ
مصسابكم وأاحسسن عزاءكم .إأنا لله وإأنا إأليه
رأجعون».

عزى عائÓت ضسحاديا حادث ألتدأفع ‘ أ◊فل ألفني

بدوي ينهي مهام اŸدير العام لديوان حقوق اŸؤولف
لول ،ن- -ور أل- -دي- -ن
ت- -ق- -دم أل- -وزي- -ر أ أ
ب- -دوي ،أمسض ،ب- -ت- -ع -ازي -ه أÿالصس -ة إأ¤
عائÓت ألضسحايا ألذين لقوأ حتفهم إأثر
حادثة ألتدأفع ألتي وقعت أثناء حفل
ف- -ن- -ي أح- -ي- -اه م- -غ -ن -ي أل -رأب أ÷زأئ -ري
سسولكينغ سسهرة أÿميسض Ãلعب  20أوت
بالعاصسمة.
جاء ‘ بيان Ÿصسالح الوزير ا’ول أانه «إاثر
ا◊ادث اأ’ليم الذي أادى إا ¤وفاة  5مواطنÚ
شس -ب -اب خ Ó-ل إاح -ي -اء ح -ف-ل Ãل-عب  ٢٠أاوت
 ،1٩55يتقدم الوزير اأ’ول نور الدين بدوي،
ب-اسس-م-ه اÿاصس وب-اسس-م ا◊ك-وم-ة ،ب-ال-ت-ع-ازي
اÿالصسة إا ¤عائÓت الضسحايا ،راجيا من الله
عز وجل أان يلهمهم الصس Èوالسسلوان .إانا لله
وإانا إاليه راجعون».
وأاضساف نفسس اŸصسر اأنه «” فتح –قيق
‘ هذا الشسأان بغية –ديد أاسسباب ومÓبسسات

ا◊ادث اأ’ليم واتخاذ اإ’جراءات الÓزمة».
من جهة اخرى ،أانهى بدوي ،امسس ،مهام
اŸدير العام للديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف،
ب- -ن شس- -ي -خ ا◊سس Úسس -ام -ي ،بسس -بب «إاخ Ó-ل -ه
وتقصسÒه ‘ أاداء الواجبات اŸنوطة به» عقب
ا◊ادث- -ة اأ’ل -ي -م -ة ال -ت -ي وق -عت سس -ه -رة أامسس
اÿم - -يسس ‘ ح- -ف- -ل ف- -ن- -ي Ãل- -عب  ٢٠أاوت
ب -ال -ع -اصس-م-ة ،حسسب م-ا أاع-ل-ن-ه ب-ي-ان Ÿصس-ال-ح
الوزير اأ’ول.
وأاوضسح نفسس اŸصسدر أان «الوزير اأ’ول،
السسيد نور الدين بدوي ،أانهي مهام اŸدير
العام للديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف ONDA
بن شسيخ ا◊سس Úسسامي ،بعد إاخÓله وتقصسÒه
‘ أاداء الواجبات اŸنوطة به عقب ا◊ادثة
اأ’ل -ي -م -ة ال -ت -ي أاودت ب -ح-ي-اة  ٠5م-ن أاب-ن-ائنا
الشسباب».

عقب وفاة  5أشسخاصض ‘ حفل سسولكينغ بالعاصسمة

وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة سسيدي أاﬁمد يأامر بفتح –قيقات معمقة
أم-ر وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-مة
سس- -ي- -دي أﬁم -د (أ÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة)،
أليوم أ÷معة ،بفتح «–قيقات معمقة»
ب -غ -رضض م -ع -رف -ة «ظ -روف وم Ó-بسس-ات»
أ◊ادث- -ة أل- -ت- -ي أودت ب- -ح- -ي -اة خ -مسس -ة
أشس- -خ- -اصض خ Ó-ل أ◊ف -ل أل -ذي نشس -ط -ه
م- - - -غ- - - -ن - - -ي أل - - -رأب أ÷زأئ - - -ري أŸغÎب
سس-ول-ك-ي-ن-غ سس-ه-رة أمسض أÿم-يسض Ãلعب
 20أوت  1955بالعاصسمة.
وج- -اء ‘ ب -ي -ان ل -وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل -دى
ﬁك- -م- -ة سس -ي -دي أاﬁم -د أان -ه «إاث -ر ا◊ادث -ة
اŸؤوŸة التي وقعت خÓل ا◊فل اŸنظم ليلة
اÿميسس اŸوافق بـÃ ٢٠1٩ / ٠8 / ٢٢لعب

 ٢٠أاوت  1٩55ببلوزداد ،والذي أادى إا ¤وفاة
خمسسة ( )٠5أاشسخاصس من بينهم فتاة ’ تتعدى
 13سسنة ،قمنا بالتنقل على الفور إا ¤مكان
ا◊ادث-ة رف-ق-ة ع-ن-اصس-ر الضس-ب-ط-ي-ة ال-قضس-ائية
اıتصسة».
وأاضساف ذات اŸصسدر أانه «بعد اŸعاينات
اأ’ولية ،أامرنا بفتح –قيقات معمقة بغرضس
معرفة ظروف ومÓبسسات هذه الواقعة مع
–ديد اŸسسؤووليات».
ل-ل-ت-ذك ،Òل-ق-ي  5أاشس-خ-اصس مصس-رع-ه-م ‘
حادث التدافع التي وقعت ‘ حفل اŸغني
سسولكينغ ،تÎاوح أاعمارهم ما ب ٢٠ Úو٢5
سسنة.

تدخل أ◊ماية أŸدنية حال دون وقوع كارثة أكÈ

تقد Ëإاسسعافات أاولية لـ 86شسخصسا و–ويل  32آاخر إا ¤اŸسستشسفى
ق -ام ع -ن -اصس -ر ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ب-ت-ق-دË
إاسسعافات أاولية لـ 86شسخصسا و–ويل  3٢آاخر
إا ¤مسستشسفى مصسطفى باشسا ا÷امعي ،خÓل
وقوع حادث تدافع با◊فل الفني الذي نشسطه
م -غ -ن -ي ال-راب ا÷زائ-ري اŸغÎب سس-ول-ك-ي-ن-غ
سس - -ه - -رة اÿم - -يسس Ãل - -عب  ٢٠أاوت 1٩55
با÷زائر العاصسمة ،حسسب ما أافادت به أامسس
ا÷معة مصسالح ا◊ماية اŸدنية.
وأاوضسح ذات اŸصسدر اأن اŸديرية العامة

ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن -ي -ة «أاع-دت «ج-ه-ازا ع-م-ل-ي-ا
ل-ل-ت-دخ-ل ق-ب-ل وخÓ-ل ح-ف-ل اŸغ-ن-ي سسولكينغ
Ãلعب  ٢٠أاوت بالعاصسمة ،حيث ” تقدË
اإ’سس -ع-اف-ات اأ’ول-ي-ة لـ 86شس-خصس-ا م-ن-ه-م م-ن
أاصسيب بضسيق ‘ التنفسس وإاصسابات أاخرى».
وأاضساف البيان أانه ” كذلك «–ويل 3٢
شسخصسا آاخر إا ¤مسستشسفى مصسطفى باشسا،
بعضسهم كانوا ‘ حالة حرجة ،ما ‚م عنه
وفيات على مسستوى اŸسستشسفى».

اسس -ت -ق -ب-ل وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-ه،Ú
ب- - -ل - -خ Òدادة م - -وسس - -ى ،أاول أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
العاصسمة ،سسف Òسسلطنة عمان با÷زائر ،ناصسر
سسيف بن سسا ⁄آال حوسسي الذي بحث معه حول
سسبل ترقية التعاون ب Úالبلدين ‘ ›ال التكوين
اŸهني والتعليم التقني ،حسسب بيان للوزارة.
وأاوضسح ذات البيان أان سسف Òسسلطنة عمان
سسلم إا ¤السسيد دادة موسسى دعوة للمشساركة ‘
منتدى حول «مسساهمة التكنولوجيات وا’بتكار

‘ ال -ت -ع -ل -ي-م Ãن-ط-ق-ة الشس-رق اأ’وسس-ط وشس-م-ال
أاف -ري -ق-ي-ا» وال-ذي سس-ت-ن-ظ-م أاشس-غ-ال-ه ب-ال-ع-اصس-م-ة
مسسقط ما ب 16 Úو 18سسبتم ÈاŸقبل.
و‘ ه -ذا الصس -دد أاع -ط -ى ال -وزي -ر م -واف -ق-ت-ه
اŸبدئية على اŸشساركة ‘ اŸنتدى الذي يشسكل
ف -رصس -ة ل -ع -رضس ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري-ة ‘ ه-ذا
اÛال وال- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى ال- -ط- -رق اŸت- -ط -ورة
اŸع -ت -م -دة ‘ ب -ل -دان الشس -رق اأ’وسس-ط وشس-م-ال
أافريقيا ،حسسب البيان.

بلخ Òيبحث مع السسف Òالعما Êسسبل التعاون الثنائي
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ألسشبت  24أوت  2019م
ألموأفق لـ  23ذي ألحجة  1440هـ

ثا Êيوم من معاينته Ÿنشسآات ألتصسال بورڤلة

رأبحي يؤوكد على –قيق ألتغطية أإلعÓمية ألشساملة
رفع آأدأء ألصسحفي Ÿوأجهة منافسسة حادة ‘ عا ⁄ألرقمنة

أك -د أمسس وزي-ر ألتصس-ال وأل-ن-اط-ق
أل-رسس-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة حسسان رأبحي من
ورق -ل -ة ‘ ث -ا Êي -وم م -ن زي -ارت-ه ل-ه-ا،
ع-ل-ى ضس-رورة أل-ع-م-ل م-ن أج-ل –قيق
ت -غ-ط-ي-ة شس-ام-ل-ة Ãا يسس-م-ح ل-ل-م-وأط-ن
ع Èك -اف-ة ألÎأب أل-وط-ن-ي م-ن ت-ل-ق-ي
لعÓمية ‘ حينها.
كافة أŸضسام Úأ إ

ورڤلة :إاÁان كا‘
أعت Èألوزير ‘ أول نقطة أسشتهل بها
لذأع -ي
زي- -ارت- -ه إأ ¤ورڤ- -ل -ة Ãرك -ز أل -بث أ إ
لموأج ألطويلة ‘ منطقة حوضس بركاوي
با أ
أن ه -ذه أل-زي-ارة ت-ع-د ف-رصش-ة م-ه-م-ة ل-ط-رح
أŸششاكل أŸطروحة وأ◊لول أŸمكنة من
أج -ل ضش -م -ان ت -غ-ط-ي-ة ج-ي-دة وشش-ام-ل-ة ل-ك-ل
ألÈأم -ج أل -وط -ن -ي-ة Ãا Áك-ن أŸوأط-ن م-ن
لذأعية وألتلفزية
تلقي برأمج أÙطات أ إ

ألوطنية وكذأ تسشهيل أدأء مهام ألكفاءأت
أ÷زأئرية أŸكلفة بتسشي Òهذأ ألنوع من
أÙط-ات وأل-ت-ي ت-ت-ط-لب ت-ق-ن-ي-ات ومعرفة
عالية ‘ ›ال تكنولوجيات ألتصشال.
وق -ف أل -وزي -ر رف-ق-ة أل-وف-د أŸرأف-ق ل-ه،
على ظروف ألعمل بذأت أŸركز ،مسشتمعا
إأ ¤ششروحات حول مهامه وأŸسشاحة ألتي
ي-غ-ط-ي-ه-ا وم-ع-ل-وم-ات ح-ول أŸشش-اري-ع أل-ت-ي
يجري ألعمل على أ‚ازها ‘ ألوقت أ◊ا‹
م -ن أج -ل م -وأك -ب-ة أل-ت-ط-ورأت أ◊اصش-ل-ة ‘
لذأعي وألتلفزي .كما طاف
›ال ألبث أ إ
لج -ن -ح -ة ،ع -ل -ى غ -رأر فضش-اءأت
ﬂت -ل -ف أ أ
لموأج ألطويلة
“ديد ألطاقة وقاعة ألبث با أ
وك- -ذأ ق- -اع- -ة أŸرأق- -ب- -ة أي- -ن أط- -ل -ع ع -ل -ى
أل -ت -ج -ه -ي -زأت وأل -ع -ت-اد أل-ذي ي-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه
أŸركز.
لن-ب-اء
و‘ أŸدي -ري -ة أ÷ه -وي -ة ل -وك -ال-ة أ أ
أ÷زأئ- -ري- -ة ،أشش- -اد أل- -وزي- -ر Ãدى أل- -ت- -زأم

أل -ط -اق -ات أÙل-ي-ة وأ◊رصس أل-ذي ت-ب-دي-ه
لنقل أŸعلومة ‘ حينها رغم قلة أŸوأرد
وع- -دد أŸسش -ت -خ -دم ،ÚمششÒأ إأ ¤أن ه -ذه
أل-زي-ارة سش-ت-ك-ون ف-رصش-ة ل-ط-رح ألنششغالت
لي -ج -اب -ي م -ن أج -ل –سشÚ
وت -ل -ق -ي أل -رد أ إ
ظروف ألعمل بهذه أŸؤوسشسشة ألتي تغطي 9
وليات جنوبية.
مع ألعلم ،ششملت ألزيارة ألتي تدوم يومÚ
أيضش-ا م-ع-اي-ن-ة م-ق-ر شش-رك-ة أل-ط-ب-اعة للنششر
ب -ا÷زأئ -ر وح -دة ورڤ -ل -ة ح-يث أك-د أل-وزي-ر
حسشان رأبحي على أن ألدولة تسشعى من
لسشÎأتيجية على أ◊فاظ
خÓل أهدأفها أ إ
ليادي ألعاملة فيها ودعا
على مؤوسشسشاتها وأ أ
‘ نفسس ألسشياق ألقائم Úعليها على ألعمل
ع -ل -ى ت -ك -ي -ي -ف -ه -ا م -ع أل -ت-ط-ور أ◊اصش-ل ‘
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ألتصش-ال أ◊ديثة ومتطلبات
أÛتمع.

بعد قبول حزب ““جيل جديد““ أŸشساركة ‘ أ◊وأر

هيئة ألوسساطة تقنع أأحزأب أŸعارضسة ألندماج ‘ أŸشساورأت
ألبحث عن أرضسية توأفقية إلخرأج ألبÓد من أألزمة
ت -ت -ج -ه ه-ي-ئ-ة أ◊وأر وأل-وسس-اط-ة إأ¤
لح-زأب ألسس-ي-اسس-ي-ة
حشس -د أل -دع-م م-ن أ أ
أŸعارضسة ،حيث ألتقت ‘ ظرف أسسبوع
وأح-د ثÓ-ث تشس-ك-يÓ-ت سس-ي-اسس-ي-ة أب-دت
رغ- -ب- -ت- -ه- -ا أŸشس- -ارك- -ة ‘ أ◊وأر أ÷ام- -ع
لزمة ألسسياسسية وأن وضسع
للخروج من أ أ
أغلبها شسروطا أولية ،دأع ‘ Úنفسس إأ¤
ت-غ-ل-يب أŸصس-ل-ح-ة أل-ع-ل-ي-ا للبÓد لتحقيق
حل يرضسي ألشسعب أ÷زأئري.

جÓل بوطي
بات من ألوأضشح ،أن أللقاءأت ألتي Œريها
هيئة ألوسشاطة مع أألحزأب ألسشياسشية تؤوتي
أك -ل -ه -ا ول -وب -ع -د ح ،Úسش-ي-م-ا وأن دور أل-ه-ي-ئ-ة
يقتصشر على ضشرورة جلوسس كل ألفاعل‘ Ú
أŸشش -ه -د أل -وط -ن-ي ع-ل-ى ط-اول-ة أ◊وأر أل-ذي
أع -تÈت -ه أغ-لب أل-تشش-ك-يÓ-ت ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ت-ي
ألتقت كر Ëيونسس خطوة ألتوجه نحوأ◊ل
وألتخفيف من وطأاة أŸأازق ألسشياسشي ألذي
بات يلقى بضشÓله على أŸششهد ألقتصشادي
وألجتماعي.
ب- -ع- -د ل- -ق- -اءه- -ا م -ع زع -ي -م ح -زب ط Ó-ئ -ع
أ◊ري -ات ،رئ -يسس أ◊ك-وم-ة أألسش-ب-ق ع-ل-ي ب-ن
ف-ل-يسس ،وق-ب-ل-ه رئ-يسس ج-ب-ه-ة أŸسش-ت-ق-ب-ل ع-بد
ألعزيز بلعيد ألتقت ألهيئة ألوطنية للوسشاطة
وللحوأر بقيادة منسشقها كر Ëيونسس ،رئيسس
حزب جيل جديد سشفيان جي ‹Óأحد أبرز
وج- -وه أŸع- -ارضش- -ة ‘ ألسش -اح -ة ألسش -ي -اسش -ي -ة،
وأقنعته بضشرورة أŸششاركة ‘ وضشع خاطرة
طريق إلخرأج ألبÓد من أألزمة بعد أك Ìمن
سشتة أششهر من أ◊رأك ألششعبي ألسشلمي.
وع Èج -ي  ‹Ó-سش -ف-ي-ان ع-ن أه-م-ي-ة أ◊وأر
كمخرج وحيد من أألزمة ،لن ألوقت يضشيع
وليسس ‘ مصشلحة أ÷زأئري Úإأطالة ألوقت،
م -ؤوك -دأ أن ج -ي -ل ج -دي -د مسش-ت-ع-د ل-ل-مشش-ارك-ة
بشش -روط تضش-م-ن شش-ف-اف-ي-ة ون-زأه-ة ﬂرج-ات

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

أ◊وأر ألشش -ام -ل ،دأع -ي -ا ج -م-ي-ع أل-ف-اع-ل‘ Ú
أÛتمع ألسشياسشي إأ ¤تغليب أ◊كمة لتجاوز
ألظروف ألصشعبة ألتي “ر بها ألبÓد و–قيق
إأجماع من ششأانه Œنب أıاطر ألتي تهدد
مسشتقبل أ÷زأئر.
ودعا رئيسس حزب جيل جديد على هامشس
أسش-ت-ق-ب-ال-ه ل-وف-د م-ن ه-ي-ئ-ة أل-وسش-اطة ‘ مقر
ح-زب-ه ب-ال-ع-اصش-م-ة ،ألسش-ل-ط-ة ب-إاع-تبارها –وز
على أŸسشؤوولية ألكاملة لتهيئة كل ألظروف
ألتي يسشتلزمها قيام أ◊وأر أŸتمثلة ‘ توفر
ألقوأعد ألششفافية وأإلرأدة أ◊قيقية ،كششرط
أسشاسشي Ÿششاركة تششكيلته ألسشياسشية فيه.
مع بلوغ أ÷معة  27من أ◊رأك ألششعبي
ألسش -ل -م -ي وم -ع أسش -ت-م-رأر أŸط-الب أل-رأفضش-ة
ل-ل-ح-ك-وم-ة ورم-وز أل-ن-ظ-ام ألسش-اب-ق أل-تي تعتÈ
ششروط أغلب أألحزأب ألسشياسشية ،و‘ ظل
بروز قوي للعدألة ‘ ﬁاربة رموز ألفسشاد،
تسشعى هيئة ألوسشاطة من خÓل مششاورأتها مع

أألح -زأب ألسش -ي -اسش -ي -ة ذأت أل -وزن أل-ث-ق-ي-ل ‘
أŸششهد ألوطني إأ ¤ألتئام جميع أألطرأف
ألفاعلة للمششاركة ‘ حوأر وطني يفضشي إأ¤
أرضشية ششاملة ‘ ظل دعوأت ألتهدئة للتوجه
نحوأنتخابات رئاسشية ‘ أقرب ،وهومسشعى
أل -ه -ي -ئ -ة  ،وك -ل أألح -زأب ل -ك -ن م-ع ت-وف Òك-ل
أل-ظ-روف ألÓ-زم-ة ل-لشش-ف-اف-ي-ة وأل-ن-زأه-ة أل-تي
ت- -ق- -تضش- -ي إأنشش- -اء ÷ن- -ة مسش- -ت -ق -ل -ة Ÿرأق -ب -ة
ألنتخابات.
لكن ‘ مقابل ذلك يرى متابعون أن تنظيم
ألن -ت -خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة ل-ن ي-ك-ون ‘ أل-ق-ريب
ألعاجل ‘ حال يسشتعيد أ◊رأك ألششعبي قوته
م- -ع أل- -دخ- -ول ألج- -ت- -م- -اع- -ي ،إأذأ  ⁄ت -وأف -ق
ألسش -ل -ط-ات ع-ل-ى ك-ل أŸط-الب أŸرف-وع-ة Ãا
رحيل كل رموز ألنظام ،إأل أن مصشادر تتحدث
عن أمكاينة رحيل حكومة نور ألدين بدوي
ألنها “ثل خطوة كبÒة للتهدئة ،وباتت ششرطا
لكل أألحزأب لقبول أ◊وأر.

ألعدد
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بن مسسعود من سسكيكدة:
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ألÎويج للعÓمة أ÷زأئرية ما زأل بعيدأ
«روسسيكا بارك» أأك Èقرية سسياحية تنجز با÷زأئر

أك -د ع -ب -د أل-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود وزي-ر
ألسس -ي -اح -ة وألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة،
خ Ó-ل زي -ارة أل -ع -م -ل إأ ¤سس -ك -ي -ك -دة،
ألسسعي من أجل دفع وترقية ألسسياحة
ب- - -ا÷زأئ- - -ر ،أل - -ت - -ي “ت - -لك ح - -ظÒة
فندقية تقّدر  140ألف سسرير ،قائÓ
لم -ك -ان -ات أل -ت -ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ‘
أن أ إ
لصس -ع -دة ك -ف-ي-ل ب-أان Œع-ل-ه-ا
ج -م -ي -ع أ أ
قطبا سسياحيا بامتياز.

سسكيكدة :خالد العيفة
أشش- -ار أل- -وزي -ر إأ ¤أسش -ت Ó-م  96مؤوسشسشة
ف -ن -دق-ي-ة ج-دي-دة ع ÈألÎأب أل-وط-ن-ي ،وأن
مسشتقبل ألسشياحة سشيكون ‘ أ÷زأئر بحكم
لم -ن وألسش -ت -ق -رأر أل -ذي ت -ع -يشش -ه وأع-دأ،
أأ
مؤوكدأ على أن ألششباب مسشتقبل ألسشتثمار
‘ هذأ ألقطاع .هذأ ما رصشدته «ألششعب»
خÓل تغطيتها للحدث بع ÚأŸكان.
كما ششّدد بن مسشعود على ضشرورة ألعمل
من أجل ألÎويج أك Ìللمنتوج أ÷زأئري،
وح- -م- -اي- -ت- -ه ،مششÒأ إأ ¤أّن إأج- -رأءأت رف- -ع
لن-ت-اج
أ÷م-رك-ة ل-ل-م-ن-ت-ج-ات أل-ت-ي ت-ن-افسس أ إ
أÙل - -ي وأŸق ّ- -درة بـ ٪60ه -دف -ه-ا ح-م-اي-ة
ألعÓمة «صشنع ‘ أ÷زأئر» أو ما يصشطلح
ع -ل -ي -ه أق -تصش -ادي -ا» م -ن-ت-وج بÓ-دي» ،دأع-ي-ا
أل -ق -ائ -م Úع -ل -ى أل -ق-ط-اع ،أل-ع-م-ل م-ن أج-ل
أسش-ت-غÓ-ل ك-ل أŸرأف-ق وأŸوأق-ع ألسش-ي-اح-ية
ألتي من ششأانها تسشاهم ‘ تششجيع ألسشياحة
ألدأخلية.
وقف وزير ألسشياحة خÓل ألزيارة ألتي
ق-ادت-ه ل-ولي-ة سش-ك-ي-ك-دة ،ع-ل-ى أه-م مششاريع
لج-رأءأت أŸت-خ-ذة ‘
أل -ق -ط -اع وŒسش-ي-د أ إ
سش -ب -ي -ل أن -ت -ع-اشس ألسش-ي-اح-ة أÙل-ي-ة ،وأه-م
ﬁط -ة ك -انت ت-ت-ع-ل-ق ب-أاك Èق-ري-ة سش-ي-اح-ي-ة
با÷زأئر تنجز بششرأكة جزأئرية سشعودية.
وع -اي -ن ب -ن مسش -ع -ود أŸشش -روع ألضش -خ-م،
ألذي تقدر طاقة أسشتيعابه بـ 1800سشرير،
ح - -يث صش - -رح ب - -أاّن ه- -ذأ أŸشش- -روع أ÷اري
إأ‚ازه ب -ت -م -وي -ل ج -زأئ -ري سش -ع-ودي سش-ي-ت-م
أسشتÓمه خÓل ألسشنة أŸقبلة ،ويعد مششروع
لك Èق- -ري -ة سش -ي -اح -ي -ة
«روسش- -ي- -ك- -ا ب- -ارك» أ
ب- -ا÷زأئ- -ر ،تÎب -ع ع -ل -ى  13ه-ك-ت-ار ،ع-لى
مسش-ت-وى سش-اح-ل أل-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي ،شش-رق
م -دي -ن-ة سش-ك-ي-ك-دة ،وأŸشش-روع رصش-د ل-ه 7.5
مليار دج.
وتضشم ألقرية ألسشياحية «روسشيكا بارك»،
حسشب ألشش -روح -ات أŸق -دم -ة ،أل -ت -ي ب-ل-غت
نسشبة أ‚ازها  87باŸائة ،فندقا كبÒأ يضشم
 108غرفة ،إأضشافة إأ 6 ¤ششقق كبÒة و165
ششقة من صشنف  3غرف ،وحظÒة للسشيارأت
تتسشع لـ 127مركبة ،إأضشافة إأ ¤مركز Œاري
وق -اع-ة ل-ل-ح-فÓ-ت وق-اع-ة سش-ي-ن-م-ا وخ-مسش-ة

مفتتحا أ÷امعة ألصسيفية ÷بهة ألعدألة بجيجل

م -ط -اع -م ومسش -رح ‘ أل -ه -وأء أل-ط-ل-ق ي-تسش-ع
Óل-ع-اب ،ومسش-ب-ح
لـ 1500م -ق-ع-د وق-اع-ات ل -أ
م-غ-ط-ى وÓﬁ 10ت Œاري- -ة زي- -ادة ع -ل -ى
مرأفق رياضشية ﬂتلفة و 10فيÓت فاخرة،
Óلعاب أŸائية ،مع
ومدرج وحظÒة كبÒة ل أ
ألعلم أن هذأ أŸششروع من ششأانه فتح باب
أل -ت -وظ-ي-ف أم-ام  1500شش -خصش -ا ‘ ج-م-ي-ع
أÛالت.
باŸوأزأة مع ذلك ،كششف بن مسشعود بان
سش-ك-ي-ك-دة ب-ه-ا  59مشش-روع-ا سش-ي-اح-ي-ا تلقى
‚Óاز بطلقة أسشتيعابية تقدر بـ5
أŸوأفقة ل إ
لج-م-ال-ي-ة
ألف سش -ري -ر ،وب-ل-غت أŸي-زأن-ي-ة أ إ
ل- -ه- -ذه أŸشش- -اري -ع حسشب ذأت أŸسش -ؤوول 53
م -ل -ي -ار دي -ن -ار ،ووف -ق ه-ذه ألرق-ام تصش-ن-ف
أل -ولي -ة ألشش -رق -ي -ة ألو ¤وط-ن-ي-ا م-ن ح-يث
حجم ألسشتثمارأت ألسشياحية.
كما أششرف ألوزير على تدشش Úتوسشعة
فندق أŸنظر أ÷ميل ألذي سشيوفر طاقة
أسش-ت-يعاب  160سش-ري-ر ،ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-لدية
لحد أŸسشتثمرين أÿوأصس ،وبششاطئ
فلفلة أ
أل- -ع- -رب- -ي ب- -ن م- -ه- -ي -دي م -رك -ز 06حضشر
ألسشتعرأضشات ألتي قّدمتها فرق ألكششافة
لسشÓمية ،وألفرق ألفلكلورية وألرياضشية،
أإ
لل-ع-اب أŸائ-ية،
إأضش-اف-ة إأ ¤أسش-ت-ع-رأضش-ات أ أ
كما عاين أيضشا مششروع إأ‚از فندق سشياحي
لحد أŸسشتثمرين.
أ
خÓل زيارته أŸعرضس أÿاصس بالصشناعة
وأ◊رف أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،أع -جب ب -ن مسش-ع-ود
ب-اŸن-ت-وج-ات أل-ت-ق-ل-يدية ،ومعرضشا ıتلف
أŸؤوسشسشات ألتي رأفقت أŸصشطاف Úطيلة
م- -وسش- -م ألصش- -ط- -ي- -اف ،أŸق- -ام ب- -اŸي- -ن- -اء
ألÎف -ي -ه -ي بسش -ط -ورة «م -اري -ن -ا» ،أي-ن وق-ف
مطول ،وأسشتمع برفقة ألوفد أŸرأفق له أ¤
شش -روح-ات ح-ول وأق-ع ألسش-ي-اح-ة وألصش-ن-اع-ة
بالولية.
ك- -م- -ا أسش- -ت- -حسش- -ن أل- -وزي- -ر أÛه- -ودأت
أŸبذولة من أجل أÙافظة على ألÎأث،
من خÓل هذأ ألنتاج من ألتحف ألفنية
وأŸن-ت-وج-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأل-ل-وح-ات أل-ف-ن-ية
أŸسش -ت -م -دة م -ن ألÎأث ،وع -ن -د أسش -ت -م-اع-ه
لنششغالت ألعارضش ،Úطالب بضشرورة دعم
هؤولء أ◊رفيÃ Úح ّ
Óت حّتى يتسشنى لهم
أل -ع -م -ل وم -ن -ه ت-رق-ي-ة وت-ط-وي-ر م-ن-ت-ج-ات-ه-م
وترويجها.
وشش- -دد ‘ ذأت ألسش- -ي- -اق ع- -ل- -ى أه- -م -ي -ة
م -رأف -ق -ة ه -ؤولء م -ن ق -ب-ل غ-رف ألصش-ن-اع-ة
ألتقليدية وأ◊رف ،وأششاد ‘ ذأت ألوقت
بأاهمية ميناء سشطورة ألÎفيهي ،ألذي يعد
مرفق سشياحي بامتياز ،مؤوكدأ على ضشرورة
حسش - -ن أسش - -ت- -غÓ- -ل- -ه خ- -اصش- -ة وأن أل- -ولي- -ة
أسشتقطبت خÓل هذأ أŸوسشم ألصشيفي ما
يزيد عن  6مÓي Úمصشطاف.

جاب ألله يجدد رفضسه لهيئة أ◊وأر ويتمسسك بوثيقة ع Úبنيان

أكد عبد ألله جاب ألله ،رئيسس حزب جبهة ألعدألة
وألتنمية ،من خÓل ألكلمة ألفتتاحية ألتي ألقاها
ع -ل -ى ه-امشس ف-ع-ال-ي-ات أ÷ام-ع-ة ألصس-ي-ف-ي-ة ألشس-ب-ان-ي-ة
ب-ج-ي-ج-ل أŸن-ظ-م-ة م-ن ق-ب-ل تشس-ك-ي-ل-ت-ه ألسس-ي-اسس-ية ،بأان
ح -زب-ه ك-ان م-ن ب ÚأŸب-ادري-ن ل-ل-ج-ن-ة ح-وأر م-ن خÓ-ل
ندوة ع Úألبنيان ،وأنه متمسسك باقÎأحات أجتماع
أŸع -ارضس -ة ي -وم  6ج -وي -ل-ي-ة ،أŸت-م-ث-ل-ة ‘ وث-ي-ق-ة عÚ
أل-ب-ن-ي-ان ،أل-ت-ي حضس-ره-ا أزيد من  700شس-خصسية ،ألتي
أع-تÈه-ا سس-اب-ق-ة ‘ ت-اري-خ أ÷زأئ-ر ،م-ن-ت-ق-دأ ما وصسفه
بعدم Œاوب ألسسلطة معها.
عن هيئة أ◊وأر وألوسشاطة ،قال جاب ألله «إأنها ناقصشة
معتقدأ على حد كÓمه «مضشيفا بحسشب تعبÒه أنها فرضشتها
ألسشلطة بعد –ديد أطارها وموضشوعها أŸتمثل ‘ إأنششاء

÷نة مسشتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات ».على حد تعبÒه رغم أن
رئيسس ألهيئة وألعضشاء يؤوكدون أنهم بصشدد ألبحث عن أرضشية
ت-وأف-ق-ي-ة لخ-ت-ي-ار م-ن ه-م أنسشب م-ن ألشش-خصش-ي-ات ألسش-ي-اسش-ية
وفعاليات أÛتمع أŸد Êإلششرأف على ألسشتحقاق ألرئاسشي
وأنتخاب رئيسس أ÷مهورية أسشتنادأ أ ¤ميثاق ششرف .
أ÷ام-ع-ة ألصش-ي-ف-ي-ة أل-ث-ان-ي-ة÷ ،ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-مية ألتي
أفتتحت يوم أÿميسس وتسشتمر أ ¤غاية  24أوت أ÷اري،
ح-م-لت شش-ع-ار «شش-ب-اب يصش-ن-ع ح-اضش-ره ومسش-ت-ق-ب-ل-ه» .أح-تضشنت
ألتظاهرة ألتي بر›ت أيام معدودة قبل ألدخول ألجتماعي،
دأر ألششباب «رششيد بوناب» بجيجل .
سش -ط -رت ج -ب -ه -ة أل -ع-دأل-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة حسشب أل-ق-ائ-م Úع-ل-ى
ألفعالية ،برنا›ًا سشياسشًيا وثقافيًا وفكرًيا وترفيهيًا ،يسشتجيب
Ÿتطلبات أŸرحلة ألسشياسشية بأابعادها أŸتعددة ،وهذأ بتقدË

نخبة من قياديي أ◊زب.
وت-خ-ل-ل ف-ع-ال-ي-ات أل-ت-ظ-اه-رة ،ورشش-ات ف-ك-ري-ة  ،ع-ل-ى غرأر
ألندوة ألتي نششطها ششمسس ألدين حكيمي  ،حول» ألعمل
أÙل- - - -ي ب ÚأŸم- - - -ك- - - -ن وأŸأام- - - -ول» ،وأل- - - -ن - - -دوة أل - - -ت - - -ي
نششطها عضشوأألمانة ألوطنية للششباب أألسشتاذ جهاد أبوهدة،
حول»صشفقة ألقرن وأنعكاسشاتها على ألقضشية ألفلسشطينية»،
و»أÛتمع أŸد ،Êألطار ألقانو Êوألصشعوبات أŸيدأنية»،
من تقد Ëسشهيل مناصشر.
كما تضشمن ألÈنامج ندوت ‘ Úأليوم ألخ Òمن أ÷امعة
ألصشيفية ،حول «ألثورة ألششعبية ب Úألمل ‘ ألتغي Òوﬁاولت
ألتكسشي »Òمن تقد ËأŸهندسس نصشر ألدين حجÒة.

جيجل :خالد العيفة

السسبت  2٤أاوت  2٠١٩م
المؤافق لـ  2٣ذي الحجة  ١٤٤٠ه ـ

حوار

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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التحّلي بروح اŸسشؤوولية حفاظا على ا÷زائر من ﬂاطر اŸراحل ا’نتقالية
@ Œديد النخب السشياسشية وتششبيبها وا◊وار ا÷اد
@ –رير القضشاء دون اŸسشاسش باسشتقÓليته مع فتح ملفات الفسشاد

ل-ه-ا رغ-ب-ة ،أاي-ة رغ-ب-ة سس-ي-اسس-ي-ة،
ول- - -يسست م- - -ع- - -ن- - -ي- - -ة ب - -الّÎشس - -ح
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -رئ -اسس -ي -ة ،إا‰ا
ه- -دف- -ه- -ا ه -و ا◊ف -اظ ع -ل -ى أام -ن
واسستقرار البÓد وانتخاب رئيسش
ج-م-ه-وري-ة ‘ أاسس-رع وقت ،ف-لماذا
ت -ت-ه-م ب-غ Òذلك ،رغ-م أان-ه-ا ن-فت
ذلك من حراك  22فيفري؟

اعت Èالدكتور ﬁمد السسعيد
بن غنيمة ،أاسستاذ العلوم
السسياسسية والعÓقات الدولية
بجامعة تيزي وزو ،بأان ا÷زائر
لن ظرفا اسستثنائيا
تعيشش ا آ
يتطلب من كل الفاعل‘ Ú
اŸشسهد السسياسسي التحلي بروح
اŸسسؤوولية حفاظا على ا÷زائر
من ﬂاطر اŸراحل النتقالية
وللعودة ا ¤الشسرعية
النتخابية بأاقصسى سسرعة
وا÷يشش ا÷زائري كان دائما
لمان الذي يحفظ
صسّمام ا أ
السستقرار با÷زائر.
كما تطّرق الدكتور بن غنيمة
ا ¤عديد القضسايا التي تعيشسها
ا÷زائر ،اليوم ،نتعرف عليها ‘
هذا ا◊وار..

@ الششخصشيات القابعة
@ م- - - -ل- - - -ف - - -ات
بسشجن ا◊راشش ليسشوا
ث-ق-ي-ل-ة ف-ت-ح-تها
العدالة وتتعلق
سشجناء رأاي
ب- -ال- -فسس -اد اŸا‹

»LGô©d øjódG Qƒf :QGƒM
@ «الشس - -عب» :ت- -ؤوك- -د م- -ؤوسسسس- -ة
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ‘ ك-ل
مّ- -رة ب- -أان -ه -ا ت -راف -ق وت -ت -اب -ع ك -ل
التطورات ،و–ذر من الشسعارات
التي يريد أاصسحابها التشسكيك ‘
م - - -ؤوسسسس - - -ات ال- - -دول- - -ة ،م- - -اه- - -ي
ق-راءت-ك-م ع-ل-ى
ضس - - - - - - -وء م - - - - - - -ا
يحدث؟

العديد من ا÷هات تفضسل أان تطؤل
الفÎة النتقالية أاك ،Ìخدمة ألجندتها
ول -ع ّ-ل-ه-ا –ق-ق ‘ ه-ذه اŸرح-ل-ة م-ال
تسستطيع –قيقه عن طريق الصسندوق
لذلك تشسكك ‘ كل اŸبادرات التي
ت- - - -ق- - - -دم أاو ت - - -ق - - -دم
م -ب-ادرات م-ن الصس-عب
–ق - -ي - -ق- -ه- -ا ‘ ه- -ذه
الفÎة .

@ ﬁاسشبة من سشاهموا
@ﬁم @-ادلا-لدسس-ك -ع-ت-ي-ودر ‘ نهب خÒات البلد

ب- -ن غ- -ن- -ي- -م- -ة:
ا÷زائر تعيشش اآلن ظرفا اسستثنائيا
يتطلب من كل الفاعل ‘ ÚاŸشسهد
السس-ي-اسس-ي ال-ت-ح-ل-ي ب-روح اŸسس-ؤؤول-ي-ة،
ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ا÷زائ -ر م -ن ﬂاط -ر
اŸراح- -ل الن- -ت- -ق- -ال -ي -ة ول -ل -ع -ؤدة ا¤
الشس-رع-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ب-أاقصس-ى سسرعة
وا÷يشش ا÷زائري كان دائما صسّمام
األم- -ان ال- -ذي ي- -ح- -ف- -ظ السس- -ت- -ق -رار
با÷زائر ول ينكر أاي أاحد ما –قق
م -ن ا‚ازات خ -اصس -ة ع -ى اŸسس -ت-ؤى
ال- -قضس- -ائ- -ي ال- -ذي ف- -ت -ح ال -ك -ث Òم -ن
اŸل-ف-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-فسس-اد و ⁄ي-كن
أاحد يتّؤقع انه قد اسستشسرى الفسساد
بهذه الصسؤرة ‘ مفاصسل الدولة حتى
أاصس -ب -حت ف-ع Ó-ت-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ط-ب-ي-ع-ة
ا◊ك -م صس -ف -ة ال -عصس -اب -ة ال -ت -ي ت -ن-هب
خÒات ا÷زائر وأامؤال الشسعب دون
حسس- -يب أاو رق- -يب
فمحاسسبة من كان
السس - - - - -بب ‘ ذلك
بدون أاي قيؤد أاو
ت - -فضس- -ي- -ل ي- -ع- -تÈ
ا‚از ‘ اÛال
ال - -قضس- -ائ- -ي ،أام- -ا
ع - -ل- -ى اŸسس- -ت- -ؤى
السس -ي -اسس -ي ط -ب-ع-ا ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن
اŸكاسسب أاهمها وأاد مشسروع العهدة
اÿامسس -ة وال-ت-م-دي-د ،وق-ادة الح-زاب
الربعة الداعمؤن لهذا اŸشسروع ،هم
اآلن رهن ا◊بسش الحتياطي وكذلك
ف-ت-ح ال-ب-اب لع-ت-م-اد اح-زاب ج-ديدة،
وهؤ ما سسيسساهم بالتأاكيد ‘ Œديد
ال-ن-خب السس-ي-اسس-ي-ة وتشس-ب-ي-بها وا◊ؤار
ا÷اد ،و‘ مثل هذه األوقات يبقى هؤ
السس -ب -ي -ل األ‚ع ل-ل-ح-ل وط-ب-ع-ا ه-ن-اك

@@ نعم قد أاكد قائد الركان ،نائب
وزير الدفاع الؤطني ،قايد صسالح ‘
أاك Ìم-ن م-ن-اسس-ب-ة ب-أان ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
للجيشش ليسش لها أاي رغبة ‘ الّÎشسح
لÓنتخابات الرئاسسية وأان مهمتها ‘
هذه الفÎة هي حماية الؤطن والرجؤع
بأاقرب وقت للشسرعية
الن-ت-خابية والتشسكيك
‘ ه- -ذه ال -ن -ؤاي -ا م -ن
ط-رف ال-ب-عضش ي-ندرج
‘ خ- -ان- -ة ال -تشس -ؤيشش
ع-ل-ى ع-م-ل اŸؤؤسسسس-ة
ال - -عسس - -ك - -ري- -ة ال- -ت- -ي
راف- - - - - - - - - -قت ا◊راك
ا÷زائر.
وال-ع-دال-ة ،م-ن-ذ ال-ب-داي-ة ،وا÷يشش ه-ؤ
@ أاوضس- -ح ال- -ك- -ث Òم -ن أاسس -ات -ذة العماد األسساسسي للدولة واسستقراره من
ال -ق -ان -ون أان اŸوق -وف ‘ ÚاŸل-ف-ات اسس -ت -ق -رار ا÷زائ -ر ل -ذلك ي-جب ع-ل-ى
ال-ث-ق-ي-ل-ة اŸت-ع-لقة بالفسساد ليسسوا الطبقة السسياسسية والفاعل ÚباŸشسهد
سس -ج -ن -اء رأاي ،ك -م -ا تّ-دع-ي ب-عضش السس -ي -اسس -ي ال-تّ-ح-ل-ي ب-روح اŸسس-ؤؤول-ي-ة
لط-راف ﬁاول-ة اسس-ت-غÓ-ل هذا عندما يتعلق األمر با÷يشش وإابعاده
ا أ
اŸلف ،بالرغم من أان العدالة هي عن الÎاشسق السسياسسي السسلبي الذي ل
اıول- -ة ل- -ل -فصس -لŸ ،اذا ‘ رأاي -ك -م يخدم ا÷ميع ،بل يعّمق من الزمة
ّ
ويسس- - -اه- - -م ‘ زع - -زع - -ة اسس - -ت - -ق - -رار
يسسّوقون ذلك؟
اŸؤؤسسسس -ات وا ¤غ -اي -ة ال -ي -ؤم ،وم-ن-ذ
@@ طبعا كل من ” تؤقيفه ‘ اطار انطÓق ا◊راك ⁄ ،نلحظ ما يثبت أان
ال -ت -ح -ق -ي -ق ‘ قضس -اي -ا فسس-اد لي-ع-ت Èال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ل-ه-ا رغ-ب-ة ‘
سسج Úرأاي فسسجناء الرأاي هم الذين الÎشس- -ح ل- -رئ- -اسس -ة ا÷م -ه -ؤري -ة أاو ‘
يعÈون عن آارائهم ‘ ﬂتلف القضسايا ف -رضش خ -ارط -ة ط -ري -ق م -ا ،ب-ل ك-انت
وعﬂ Èت -ل -ف وسس -ائ -ل العÓ-م سس-ؤاء ق-ي-ادة ا÷يشش دائ-م-ا ت-دع-م م-اي-رف-ع-ه
اŸت- - -ظ- - -اه - -رون ك - -ل
اŸرئ - - - - - -ي - - - - - -ة أاو
ج-م-ع-ة وأاث-بت ا÷يشش
اŸسسمؤعة أاو عÈ
انه فع Óسسليل جيشش
وسس -ائ-ل ال-ت-ؤاصس-ل
التحرير الؤطني وأانه
الجتماعي
ا◊صس -ن اŸن-ي-ع ال-ذي
ويسس-ج-نؤن بسسببها
ي- -ح- -م- -ي ال -ؤط -ن م -ن
دون سس - -بب آاخ- -ر،
ﬂتلف اıاطر.
‘ ه - - -ذه ا◊ال- - -ة
ي -ع -تÈون سس-ج-ن-اء
@ أاث- - - - - - - - - - - - - - - -ارت
رأاي ،أام- -ا ال -ذي -ن ن -ه -ب -ؤا اŸال ال -ع -ام
وشسكلؤا عصسابات هدفها الؤحيد نهب تصسريحات اللّواء اŸتقاعد خالد
خÒات ا÷زائر أاو التآامر أاو التعدي ن -زار ك -ث Òم -ن السس -ت-ه-ج-ان عÈ
ع - -ل - -ى أام - -ن ا÷زائ - -ري أاو الضس - -رار م -واق -ع ال -ت -واصس -ل الج -ت -م-اع-ي،
لف- -راد
Ãع - -ن - -ؤي - -ات ا÷يشش ،وه - -ي ال- -ت- -ه- -م خ - -اصس - -ة ب - -ع - -د دع- -وت- -ه أ
اŸؤج -ه -ة ل -ل -ع -دي -د م-ن الشس-خصس-ي-ات ا÷يشش ب-ال-عصس-ي-ان ع-ل-ى ال-ق-يادة
القابعة ،اليؤم ،بسسجن ا◊راشش فهم ا◊ال- -ي- -ة ،ه- -ل ه- -ي الّ- -ل- -ح- -ظ -ات
لخÒة ل -ه ب -ع-د صس-دور م-ذك-رة
ل- -يسس- -ؤا سس- -ج- -ن -اء رأاي وا◊ديث ع -ن ا أ
سس - -ج - -ن - -اء ال - -رأاي ي - -جب ان ت - -ع - -رف ت- -وق -ي -ف ضس -ده أام أان -ه -ا ام Ó-ءات
أاسسماءهم ،وŸاذا ” سسجنهم ،وهذا خ -ارج -ي -ة ب -ذلك ،خ -اصس -ة وأان-ه-ا
م -ا ⁄ن -ط -ل -ع ع -ل -ي -ه ،ال-ي-ؤم ‘ ،عصس-ر ت - -زام - -نت وب- -رودة ال- -ت- -ع- -ام- -ل ‘
العÓم ا÷ديد ل Áكن التسس Îعلى ال-عÓ-ق-ات ال-رسس-م-ي-ة ب Úا÷زائر
سسجن أاشسخاصش دون ان يعرفهم الرأاي وفرنسسا؟
ال -ع-ام ال-ؤط-ن-ي ل-ذلك ال-ذي-ن يّ-روج-ؤن
@@ م -ا صس ّ-رح ب -ه الّ-ل-ؤاء اŸت-ق-اع-د
ل -ؤج -ؤد سس-ج-ن-اء رأاي ي-جب ع-ل-ي-ه-م ان
ي -ع -ل-ن-ؤا ع-ن أاسس-م-ائ-ه-م ل-ي-ع-رف ال-رأاي خ -ال -د ن -زار خ -ط Òج -دا ،ي -ه-دف ا¤
ال - -ع - -ام م - -ن ه- -م وت- -ب- -ق- -ى ال- -ع- -دال- -ة زعزعة مؤؤسسسسة أاسساسسية ‘ الدولة،
ا÷زائرية ،هي السسيدة ‘ ا◊كم ‘ وهي مؤؤسسسسة ا÷يشش الؤطني الشسعبي
التي تعت Èهي العمؤد السساسسي للدولة
مثل هكذا قضسايا.
ا÷زائرية ،لذلك عند مطالبة خالد
لرك- -ان ،ن- -ائب ن - - -زار ألف - - -راد ا÷يشش ب- - -ال- - -ت- - -م- - -رد
@ ذك - -ر ق - -ائ - -د ا أ
وزير الدفاع الوطني ،قايد صسالح و–ريضسهم على العصسيان ،تعت Èهذه
ب-أان ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-يا للجيشش ليسش ال-دع-ؤة Ãث-اب-ة ال-ت-ح-ريضش ع-ل-ى نشس-ر

ال -ف -ؤضس -ى ‘ ا÷زائ -ر ،وه -ؤ م -ا ل-ق-ي
سس -خ -ط-ا ك-بÒا ل-دى اŸؤاط-ن Úال-ذي-ن
ثمنؤ اصسدار مذكرة تؤقيف دولية ‘
ح- -ق ال- -ل- -ؤاء اŸت- -ق- -اع -د خ -ال -د ن -زار
وط -ال -ب -ؤا Ãح -اك -م -ت -ه خصس -ؤصس -ا ان-ه
م - -ع - -روف ل - -دى ا÷زائ- -ري Úب- -أان ل- -ه
ال-ع-دي-د م-ن ال-عÓ-ق-ات اŸتشس-اب-كة مع
ا÷انب ال -ف -رنسس-ي ،وك-ل م-ال-ه عÓ-ق-ة
بفرنسسا أاصسبح منبؤذا حاليا با÷زائر،
ألن الكث Òمن ا÷زائري ÚيعتÈون ما
ت -ع -يشس-ه ا÷زائ-ر م-ن أازم-ات ه-ؤ ن-ت-اج
السستعمار والؤصساية الفرنسسية لذلك
تصسريحات خالد نزار ‘ هذه الفÎة
وب - -ه - -ذه ا◊دة ضس - -د ق - -ي - -ادة ا÷يشش
ال-ؤط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ل-يسست ب-ري-ئة ويجب
ال-ت-ع-ام-ل م-عه بكل
حزم .

@ رافقت القيادة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -ل- -ج -يشش
ا◊راك الشس - -ع- -ب- -ي ،ووق- -فت م- -ع
ال- -ع- -دال -ة كضس -م -ان ع -ل -ى ت -أادي -ة
م -ه -ام -ه -ا ودعت ا ¤ف -ت -ح ج -م-ي-ع
اŸل -ف -ات ال -ث -ق-ي-ل-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا ت-لك
ال -ت -ي ك -انت ع -ن قصس -د ح -ب -يسس -ة
الداراج و‘ ط- -ي ال -نسس -ي -انŸ ،اذا
وكيف سسيتم ذلك ؟

@@ ا÷يشش ا÷زائري ‡يز جدا ‘
ت -ع -ام -ل -ه م -ع األزم -ات ال -ت -ي “ّر ب-ه-ا
ا÷زائر من فÎة ا ¤أاخرى والتاريخ
شس -اه -د ع -ل-ى ذلك ،ف-م-راف-ق-ة ا÷يشش
ل-ل-ح-راك ومسس-ان-دت-ه ل-ه سس-اه-م بشس-كل
أاسساسسي ‘ –قيق اŸطالب األسساسسية
التي رفعت ‘  22فيفري اŸاضسي،
وتأاكيد قيادة ا÷يشش ألك Ìمن مّرة
و‘ م -ن-اسس-ب-ات م-ت-ع-ددة ع-ل-ى دع-م-ه-ا
وتشس -ج -ي-ع-ه-ا ل-ل-ع-دال-ة
ع- -ل- -ى ف- -ت -ح م -ل -ف -ات
ال- -فسس -اد دون ان -ت -ق -اء
Ùاسس -ب-ة م-ن سس-اه-م
‘ ال - -ع - -بث ب - -خÒات
الشس- - -عب ا÷زائ- - -ري،
وسساهم بشسكل أاسساسسي
‘ –ري- - -ر ال - -قضس - -اء
جل
دون اŸسساسش باسستقÓليته‡ ،ا ع ّ
‘ فتح ملفات الفسساد وﬁاسسبة من
تسسّبب ‘ نهب خÒات ا÷زائر دون
اسس -ت -ث-ن-اء ،وه-ذه اÿط-ؤة م-ه-م-ة ج-دا
ل -ب -ن -اء ج -زائ -ر ق -ؤي-ة أاسس-اسس-ه-ا ال-ع-دل
واŸسساوة ب Úا÷ميع والقيادة العليا
للجيشش بدعمها وتشسجيعها لفتح جميع
اŸل- -ف- -ات ،جّسس -دت ب -ال -ف -ع -ل م -ارف -ع
Ãخ- -ت- -ل -ف اŸسسÒات م -ن اŸط -ال -ب -ة
Ãحاسسبة من سساهمؤا ‘ نهب خÒات

@ تصشريحات نزار ضشد قيادة
ا÷يشش ليسشت بريئة
التعامل معها بكل حزم

@ إابعاد ا÷يشش عن
الÎاششق السشياسشي
السشلبي

واسستغÓل
ال - -وظ - -ي - -ف - -ة والسس - -ت - -ف- -ادة م- -ن
ام- -ت- -ي- -ازات ب- -غ Òوج- -ه ذي ح- -ق
ج ّ- -رت ا ¤السس - -ج- -ون اŸئ- -ات م- -ن
إاطارات الدولة ‘ ،رأايكم ،كيف
ت- -عّ- -م- -د ه- -ؤولء الّ- -ل- -عب ب- -أام- -وال
الشس - -عب واسس - -ت - -ن- -ف- -اذ اÿزي- -ن- -ة
العمومية؟

@@ نعم ،رÃا كنا قبل  22فيفري
ن- -ت- -ح- -دث ع- -ن ال- -فسس- -اد ‘ ﬂت -ل -ف
ال -ق -ط-اع-ات ،ل-ك-ن  ⁄ن-ك-ن ن-ت-خ-ي-ل ان
ال -فسس -اد ق -د ت-غ-ل-غ-ل ب-ه-ذه الصس-ؤرة ‘
ﬂت- - -ل- - -ف اŸؤؤسسسس- - -ات ال- - -كÈى وان
الفسساد أاصسبح الؤسسيلة اŸثلى للÎقية
‘ ﬂت -ل -ف اŸن -اصسب وال-ت-قّ-رب أاكÌ
م -ن اŸسس -ؤؤول Úال -ذي-ن ك-ان-ؤا يسسÒون
الدولة Ãنطق العصسابة وليسش Ãنطق
الدولة‡ ،ا سساهم ‘ اسستنزاف أامؤال
اÿزي- -ن -ة ال -ع -م -ؤم -ي -ة ،ف -ال -ك -ث Òم -ن
الط -ارات السس -ام -ي -ة ق -د ت ّ-ؤرط-ؤا‘ ،
ال - -فسس - -اد اŸا‹ والÌاء ع - -ن ط- -ري- -ق
اسستغÓل الؤظيفة سسؤاء عن قصسد أاو
غ Òقصس - -د ،ألن م - -ن - -ط - -ق ت - -ق - -اسس- -م
اŸكاسسب كان سسائدا طيلة فÎة حكم
الرئيسش السسابق ‡ا أاضسر بالقتصساد
ال- -ؤط -ن -ي ك -ثÒا وسس -اه -م ‘ ت -ك -ريسش
الÌوة ‘ يد فئة قليلة تسستؤ‹ على
أاه -م اŸشس -اري -ع السس -ت -ث -م-اري-ة ،وه-ي
مرتبطة بشسكل مباشسر أاو غ Òمباشسر
مع أافراد العصسابة التي كانت –كم
سسابقا ،واليؤم دقت سساعة اÙاسسبة
وب-دأات اŸل-ف-ات ت-ظ-ه-ر ل-ل-ع-ل-ن ويطلع
اŸؤاطن على حجم الفسساد الذي كان
منتشسرا من أاعلى هرم السسلطة ،مثل
تّ- - - -ؤرط ال- - - -ؤزراء وال- - - -ؤلة وم- - - -دراء
اŸؤؤسسسسات الكÈى وصسؤل ا ¤قاعدة
ال -ه -رم ،م -ث-ل تّ-ؤرط رؤوسس-اء ال-ب-ل-دي-ات
وع - - -م - - -ل بسس - - -ط - - -اء ‘ ال - - -ؤك - - -الت
واÙاف -ظ -ات ال -ع -ق -اري -ة أاو ﬂت-ل-ف
اŸؤؤسسسسات الذين تّؤرطؤا ‘ قضسايا
ال -فسس-اد ل-ذلك م-ن اŸه-م ﬁاسس-ب-ت-ه-م
حتى يكؤنؤا عÈة Ÿن تسسّؤل له نفسسه
اŸسساسش بأامؤال الشسعب ا÷زائري أاو
ال -ع -بث ب -خÒات -ه ،وي -ب -ق -ى ال-ع-دل ه-ؤ
أاسساسش اŸلك وهؤ أاسساسش قيام الدولة
ا◊ديثة .

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

»æWh

السسبت  ٢٤أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢٣ذي الحجة ١٤٤٠هـ

‘ حملة –سسيسسية Ÿسستعملي إلطريق

اÛموعة اإ’قليمية للدرك الوطني بالعاصصمة تدعو إا ¤التزام قواعد السصÒ
@ ﬁارية إرهاب إلطرق تفرضض ““ثقافة مرورية سسليمة
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إثر تسسّمم  05أإشسخاصض من عائلة وإحدة بتمالوسض

مصصالح اأ’من بسصكيكدة تباشصر –قيقات لإÓحاطة
ÓÃبسصات ا◊ادث

ف- - -ت- - -حت إŸصس- - -ال - -ح
’م- - -ن- - -ي- - -ة إıتصس - -ة
إ أ
ب -ب -ل -دي -ة ب -ت -م -ال -وسض،
–ق- -ي -ق -ات ‘ ح -ادث -ة
تسس-م-م غ-ذإئي تعّرضض
ل -ه  5أإف-رإد م-ن ع-ائ-لة
وإح - - - - - - - - - - -دة ،تÎإوح
أإعمارهم ب ١9 Úو59
سسنة ،حيث كان أإفرإد
إلعائلة ‘ وليمة فرح
Ãن- -ط -ق -ة «إل -رم -اي -ل»
بضس- - -وإح - -ي “ال - -وسض،
وإلتحقيقات إلتي بشسر
ف-ي-ه-ا ج-اءت إل-ظ-روف
إل - -غ- -امضس- -ة إÙي- -ط- -ة
ب- -تسسّ- -م- -م أإف -رإد ن -فسض
إل-ع-ائ-ل-ة دون تسس-ج-ي-ل
إصس -اب -ات أإخ -رى وسس-ط
إŸدعوين.
وي -ذك-ر ،أان-ه اسس-ت-ق-ب-لت

مصس -ل -ح -ة السس -ت-ع-ج-الت
ال - -ط - -ب - -ي - -ة ب - -اŸؤوسسسس - -ة
السس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة اإلخ -وة
جفال بتمالوسض ،الضسحايا
اÿمسس- -ة ،ال- -ذي- -ن ك- -ان -وا
يشس- -ت -ك -ون م -ن اآلم ح -ادة
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ب- -ط -ن
وال -راأسض ،وب -ع-د اŸع-اي-ن-ة
وال- - - - -ف - - - -حصض ت - - - -ب Úاأن

اŸعنيون تعرضسوا لتسسمم
غذائي ،وذلك إاثر تناولهم
لطبق» الفتات» التقليدي
ال - -ذي ي- -ك Ìت- -ق- -دÁه ‘
اأع -راسض سس -ك-ي-ك-دة ،ح-يث
ت- -ل- -ق- -وا الضس- -روري ق- -ب -ل
م -غ -ادرت -ه -م اŸسس-تشس-ف-ى،
ب -ع -د اسس-ت-ق-رار ح-ال-ت-ه-م-ا
الصسحية.

‘ حوإدث طرق

 ..وإاصصابة  09أاشصخاصص بجيجل

’صسطياف إلذي
موإزإة مع موسسم إ إ
يشسهد حركة كبÒة للمركبات عÈ
ك -ام -ل شس-ب-ك-ة إل-ط-رق-ات ،وح-يث أإن
ه -ذه إل -ت -ن -ق Ó-ت ت -ت ّ-م أإح-ي-ان-ا ع-ل-ى
مسس-اف-ات ط-وي-ل-ة وت-رإف-ق-ه-ا إل-ع-ديد
’م- -ن إŸروري
م- -ن إŸؤوث- -رإت ع- -ل- -ى إ أ
ك - -ال - -ق - -ي - -ادة –ت ت - -أاث Òإل - -ت - -عب،
’رهاق وإلنعاسض.
إ إ

ق.و
ما يتطلب إاعتماد إاجراءات وتدابÒ
إاضسافية لضسمان عطلة صسيفية آامنة ÷ميع
اŸواطن Úوباألخصض مسستعملي الطريق،
أاين أاطلقت قيادة الدرك الوطني حملة
–سس -يسس -ي -ة تـحت شس -ع-ار «ل-ع-ط-ل-ة صس-ي-ف
ب -دون ح -وادث م -رور ،إال -ت -زم -وا ب -ق-واع-د
السس »Òوال- - -ت- - -ي ان- - -ط- - -ل- - -قت ب- - -ت - -اري - -خ

 ،٢٠١٩/٠7/٠7وتسستمر إا ¤غاية تاريخ
 ،٢٠١٩/٠٨/٣١ح -يث ت -أات -ي ه -ذه ا◊م-ل-ة
ال -ت -حسس -يسس -ي -ة ب-اŸوازات م-ع اإلج-راءات
اŸتخذة لتأام Úموسسم الصسطياف على
جميع اŸسستويات ،والذي سسخّر له جميع
اإلم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة Ãا ف-ي-ه-ا
ال-تشس-ك-يÓ-ت ال-ع-ام-ل-ة م-ي-دان-يا على غرار
وح -دات أام -ن ال-ط-رق-ات ،ف-رق إاق-ل-ي-م-ي-ة،
فصس -ائ -ل األم -ن وال -ت -دخ-ل ب-ه-دف ف-رضض
السسيطرة على شسبكة الطرقات وﬁاربة
الجرام اŸروري بجميع أاشسكاله ،وهوما
يجب أان يرافقه أايضسا نشساطات –سسيسسية
وقائية مسستمرة.
ل -ه -ذا ال -غ -رضض سس -ط -رت الـم -ج -م-وع-ة
اإلق -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ب-ا÷زائ-ر
ح-مÓ-ت تـحسس-يسس-ي-ة ع Èمـخ-ت-ل-ف ن-قاط
الـمراقبة والسسدود الثابتة بإاقليم الـجزائر
العاصسمة والطرق اŸؤودية إا ¤الشسواطئ
وأام - -اك- -ن ال- -راح- -ة ،م- -ن أاج- -ل تـحسس- -يسض

مسس -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري-ق بـخ-ط-ورة ح-وادث
الـمرور ،حيث أاشسارت ‘ هذا الصسدد ،إا¤
أان اÛموعة القليمية للدرك الوطني
ب -ا÷زائ-ر سس-ج-لت خÓ-ل ال-فÎة اŸم-ت-دة
من  ٠١جوان  ٢٠١٩ا ١5 ¤أاوت ٩١ ،حادثا
جسسمانيا و ٣حوادث ‡يتة ،ما خّلف ١7٠
جريح و ٢٣قتي Óوهو ما يعني تسسجيل
انخفاضض طفيف مقارنة بالسسنة اŸاضسية
وال-ت-ي سس-ج-ل ف-ي-ه-ا  ١٠٨ح-ادث جسس-ماÊ
و ٢5حادثا ‡يتا.
كما يجدر الذكر ،أانه سسيتم خÓل هذه
ا◊ملة إاشسراك جميع األطراف الفاعلÚ
‘ الـميدان على غرار مصسالح ا◊ماية
اŸدنية والكشسافة اإلسسÓمية وا÷معيات
الناشسطة ‘ هذا اÛال واŸركز الوطني
ل -ل -وق -اي-ة ع Èال-ط-رق ،ك-م-ا سس-ي-ت-م ت-وزي-ع
مطويات على مسستعملي الطريق تتضسمن
توجيهات بخصسوصض قواعد

شسهد ،الطريق الوطني رقم Ã ٤٣دخل
ب -ل -دي -ة زي-ام-ة م-نصس-وري-ة غ-رب ج-ي-ج-ل،
حادث مرور ،حسسبما اأفادت به مصسالح
ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة ،اي-ن ت-دخ-لت ال-وح-دة
الثانوية بزيامة منصسورية.
‘ حدود السساعة منتصسف النهار وقع
حادث مرور على مسستوى ذات الطريق،
و“ثل ا◊ادث ‘ اصسطدام شساحنة من
نوع هيونداي مع سسيارة سسياحية من نوع
رونو ميغان ،وفقا لنفسض اŸصسالح ،حيث
خ ّ- -ل- -ف ا◊ادث  5ضس-ح-اي-ا ي-ع-ان-ون م-ن
إاصسابات متعددة قدمت لهم اإلسسعافات
األول -ي -ة ب -ع ÚاŸك -ان ،ل -ي -ت-م ن-ق-ل-ه-م ا¤

اŸركز الصسحي بزيامة منصسورية ،ومن
” –وي - -ل - -ه - -م إا ¤مسس- -تشس- -ف- -ى ﬁم- -د
الصسديق بن يحيى بعاصسمة الولية.
ك -م -ا سس -ج -لت ذات اŸصس -ال -ح ،ح -ادث
مرور على مسستوى طريق الوزن الثقيل،
‘ ح- -دود السس -اع -ة  ١5و٢٠د ،وا◊ -ادث
“ث -ل ‘ اصس-ط-دام سس-ي-ارت Úسس-ي-اح-ي-تÚ
خلف  ٤مصساب Úقدمت لهم اإلسسعافات
األولية
و” –وي -ل -ه -م ا ¤مسس -تشس -ف-ى ﬁم-د
الصس -دي -ق ب -ن ي -ح-ي-ى ب-ج-ي-ج-ل ،م-ن ق-ب-ل
الوحدة الرئيسسية للحماية اŸدنية.

سشكيكدة/جيجل :خالد العيفة

’روإح
فيما يبقى إرهاب إلطرق يحصسد إ أ

وفاة شصخصص وإاصصابة  04آاخرين ‘ حادث سص Òبتبسصة

زرعت إلرعب ‘ إلعائÓت

توقيف عصصابة لصصوصص اŸسصاكن بباتنة
‚حت مصسالح إمن و’ية باتنة،
‘ إط - -ار ﬁارب - -ة إ÷رÁة بشس - -ت - -ى
أإن- -وإع- -ه- -ا وم- -ن- -ه- -ا إ’ع- -ت -دإء ع -ل -ى
’شس -خ -اصض و إŸم -ت -ل-ك-ات  ،م-ن وضس-ع
إ أ
ح- -د ل- -ع- -اصس -ب -ة إج -رإم -ي -ة خ -طÒة
ﬂتصس - -ة ‘ سس - -رق - -ة إŸن- -ازل زرعت
إلرعب ‘ إلعائÓت.

باتنة :حمزة Ÿوششي

ب -ن -اء ع -ل-ى الشس-ك-وى ال-ت-ي ت-ق-دم ب-ه-ا
صساحب شسقة بحي  ١6٠٠مسسكن بحملة
 ،٠٣مفادها تعرضض منزل للسسرقة بالتسسلق
و الكسسر ،وهو الفعل الذي طال مبلغ ما‹
م -ع-ت Èم-ن ال-ع-م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة و ك-م-ي-ة م-ن
اÛوه - -رات ب - -اإلضس - -اف - -ة إا ¤أاج - -ه - -زة
ال -كÎون -ي -ة ت -ق-در ق-ي-م-ت-ه-ا بـ  ٣5٠مليون
سس -ن -ت -ي -م ،م -ن ق-ب-ل ›ه-ول Úب-اسس-ت-ع-م-ال
م- -رك- -ب -ة ،ح -يث “ك -نت ع -ن -اصس -ر األم -ن

ا◊ضسري الـ ،١٢مباشسرة بفتح –قيق ‘
القضسية أاين ” –ديد هوية الفاعل Úو
توقيفهم يتعلق األمر بـ  ٠5أاشسخاصض من
بينهم طفل تÎاوح أاعمارهم ب ١٨ Úو ٣١
سسنة.
و بعد اسستيفاء إاجراءات التحقيق ”
تقد ËاŸشستبه بهم أامام وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة باتنة ،الذي أاودعهم ا◊بسض
اŸؤوقت ‘ انتظار ﬁاكمتهم لحقا ،كما
” اسسÎج- -اع اŸرك- -ب- -ة اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ‘
السس -رق -ة ووضس -ع -ه -ا ب -اÙشس -ر ال -ب -ل -دي،
وا÷دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر ‘ األخ Òه- -و ع -ودة
ظاهرة سسرقة اŸنازل بقوة خÓل هذا
الصسيف.

...و حجز كمية من اıدرات
وتوقيف مروجيها

“كنت مصسالح امن ولية باتنة‡ ،ثلة

‘ فرقة البحث و التدخل  ،من توقيف
ع-دة أاشس-خ-اصض م-ت-ه-م Úب-ح-ي-ازة وت-روي-ج
اıدرات ،ع -ل -ى غ -رار شس -اب ي -ب -ل -غ م-ن
ال-ع-مر  ٢٠سس-ن-ة ” ال-ع-ث-ور ب-ح-وزت-ه ع-لى
سسÓ- -ح اب- -يضض و ك -م -ي -ة م -ن اıدرات و
بخاخة مسسيلة للدموع.
كما حجزت ذات اŸصسالح األمنية ‘ ،
إاطار ﬁاربة ا÷رÁة خاصسة العتداءات
على األفراد و اŸمتلكات و السسياقة ‘
حالة سسكر ،كمية من اıدرات بحوزة
أاربعيني ،يقوم بÎويجها على مسستوى حي
الشس -ه -داء ب -ب -ات -ن -ة  ،و ب -ع -د ات -خ-اذ ك-اف-ة
اإلج- -راءات و ال- -ت- -داب Òال Ó-زم -ة ” م -ن
خÓ-ل-ه-ا ت-وق-ي-ف-ه وح-ج-ز اıدرات ال-تي
ب -ح -وزت -ه ،ل -ي -ت -م ت -ق -د ËاŸت -ه-م Úأام-ام
ا÷هات القضسائية اıتصسة لدى ﬁكمة
ب- -ات -ن -ة ال -ت -ي أام -رت ب -إاي -داع -ه -م ا◊بسض
اŸؤوقت وفقا إلجراءات اŸثول الفوري.

طفل عمره  ١١سسنة ووإلده ضسمن إلضسحايا

وفاة شصخصص وجرح ثÓثة ‘ حادث مرور بسصطيف

ت-دخ-لت ف-رق ال-ن-ج-دة ل-وح-دة ا◊م-اية
اŸدن- -ي- -ة ب- -ن -ي ع -زي -ز ،أاول أامسض ،ألج -ل
حادث مرور خط Òسسجل على الطريق
الوطني رقم ،77باŸكان اŸسسمى مزاورو،
ب- -ل -دي -ة ب -ن -ي ع -زي -ز شس -م -ال شس -رق ولي -ة
سس- -ط- -ي -ف“ ،ث -ل ‘ ان -ح -راف وان -ق Ó-ب
سسيارة سسياحية (بيجو.)٣٠7

خلّف وفاة صسبي ‘ ع ÚاŸكان بالغ
من العمر  ١١سسنة وإاصسابة والده (السسائق)
بكسسر ‘ الذراع بلغ من العمر  ٣٩سسنة،
وتعرضست األم ورضسيعها ÷روح خفيفة،
ت -ولت ال -ف -رق اŸت -دخ -ل -ة إاسس -ع -اف ون-ق-ل
الضس-ح-اي-ا إا ¤ال-ع-ي-ادة الصس-ح-ي-ة اŸتعددة
اÿدمات لذات البلدية ،وفتحت مصسالح
ال -درك ال -وط -ن -ي –ق -ي -ق -ا ‘ مÓ-بسس-ات

ا◊ادث الذي يبدو أان عدم وضسع حزام
األم -ن ‘ اŸق -اع-د اÿل-ف-ي-ة م-ن أاسس-ب-اب
اÿسسائر البشسرية التي عرفها ا◊ادث.
نشسÒا ¤أان العائلة تقطن ببلدية بريكة
ولي -ة ب -ات -ن -ة ،وك -انت ‘ رح-ل-ة إا ¤ولي-ة
جيجل السساحلية.

سشطيف :نورالدين بوطغان

لقي شساب حتفه ليلة اÿميسض ا ¤ا÷معة،
اثر حادث اصسطدام ب Úسسيارت ÚسسياحيتÚ
واصس -ط -دام إاح -داه-م-ا بشس-ج-رة ،ح-يث اف-ادت
مصسالح ا◊ماية اŸدنية أان الوحدة الثانوية
بالعوينات تدخلت ليلة اÿميسض ا ¤ا÷معة
عند السساعة ٢١سسا١٠/د ألجل حادث مروري
وقع على مسستوى الطريق الوطني رقم ٨٨
ب -اŸك -ان اŸسس -م -ى اŸرج -ة ال -واسس-ع-ة ب-ل-دي-ة
ال- -ع- -وي -ن -ات“ ،ث -ل ا◊ادث ‘ اصس -ط -دام بÚ
سس -ي -ارت Úسس -ي -اح -ي -ت Úواصس -ط-دام إاح-داه-م-ا
بشسجرة أاسسفر عن وفاة شساب والبالغ من العمر
ح -وا‹  ٣٠سس -ن -ة ” ،ن -ق -ل ج -ث-ت-ه م-ن ط-رف
مصس- - -ا◊ن- - -ا ا ¤مصس- - -ل - -ح - -ة ح - -ف - -ظ ا÷ثث
Ãسستشسفى العوينات .كما أاسسفر ا◊ادث عن
إاصسابات  ٠٤أاربعة أاشسخاصض آاخرين «إاصسابات
متفاوتة» ،أاعمارهم ١٨و ٣5سسنة ” إاسسعافهم
‘ ع ÚاŸك - -ان و–وي - -ل - -ه - -م ا ¤مصس- -ل- -ح- -ة
السستعجالت الطبية بالعوينات.
جلت ذات اŸصسالح ،إاصسابة ثمانية
كما سس ّ
أاشس -خ -اصض ‘ ح -وادث م -رور م -ت-ف-رق-ة خÓ-ل
اليوم ÚاŸاضسي“ ،Úثل ‘ حادث مرور وقع
ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ١6بئر
العاتر “ثل ‘ انقÓب سسيارة سسياحية أاسسفر
ع- -ن إاصس- -اب- -ة شس -خصض  ٣٨سس -ن -ة ّ” إاسس-ع-اف-ه
و–ويله إا ¤اسستعجالت بئر العاتر ،حادث
مرور وقع على مسستوى الطريق الوطني رقم
 ١٠م -دخ -ل ب -ل -دي-ة ب-ك-اري-ة “ث-ل ا◊ادث ‘
انقÓب سسيارة سسياحية أاسسفر عن إاصسابة ٠٣
أاشسخاصض ٣٢ ،و 6٠سسنة ” إاسسعافهم و–ويلهم
ا ¤اسستعجالت بكارية.
ح- -ادث م- -رور آاخ- -ر ،وق- -ع ع- -ل- -ى مسس -ت -وى
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق-م  ١6ب -رزق-ال ب-اŸاء
األب- -يضض “ث- -ل ا◊ادث ‘ ان- -قÓ- -ب سس- -ي- -ارة

سسياحية أاسسفر ا◊ادث عن إاصسابة شسخصسÚ
اع -م-اره-م-ا  ٢5و ٤5سس -ن -ة ” اسس -ع-اف-ه-م-ا
و–ويلهما ا ¤اسستعجالت اŸاء األبيضض ،كما
” إاسسعاف و–ويل شسخصس Úاعمارهما 5٠
ّ
و 6٣سسنة اŸصساب Úصسدمتهما سسيارة سسياحية
على مسستوى حي القواسض الرومانية بتبسسة ”
–ويلهما ا ¤اسستعجالت ا÷رف بتبسسة.

إاثر ا’حوال ا÷وية ا’خÒة
امتصصاصص مياه ا’حياء التي غمرتها بتبسصة

سس -ج -لت مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ت-بسس-ة
بسسبب سسوء األحوال ا÷وية تهاطل األمطار ،
ال -ع -دي -د م -ن ال -ت-دخÓ-ت مسس-اء اÿم-يسض اإ¤
غاية ا÷معة  ،اين ” وضسع نقاط مراقبة على
ﬂتلف الحياء.
حيث ” تسسجيل تدخÓت متفرقة “ثلت
‘ إاخراج حافلة من نوع «كواسس »Îليسض فيها
مسسافرين  ،علقت بواد على مسستوى الطريق
ال -راب -ط ب Úب-ل-دي-ت-ي ال-ك-وي-ف وب-ك-اري-ة ،ك-م-ا
امتصست ذات اŸصسالح مياه منازل التي بلغ
عددها اŸنازل  ١٨منزل « منزل Úبالكويف
وب -ك -اري-ة٠5 ،م- -ن -ازل ب -ال -ع -ق -ل -ة ٠5 ،منازل
Ãرسسط٠6 ،منازل بالونزة»  ،بتسسجيل ارتفاع
منسسوب اŸياه ا ٣٠ ¤إا ٤٠ ¤سسم  ،كما ”
ام -تصس -اصض م -ي -اه م-ن  ١٤ح-ي م-ت-ف-رق-ة ع-لى
مسستوى بلدية بئر العاتر ومسسجد  ،مع عدم
تسسجيل أاي إاصسابات بشسرية من طرف مصسالح
ا◊ماية اŸدنية.

تبسشة :خ .ع

ألسضبت  24أوت  20١٩م
ألموأفق لـ  23ذي ألحجة  ١440هـ

كشصف عنها وزيا الفÓحة والصصحة من تندوف

رفع التجميد عن عدة مشصاريع الصصحة ‘ الصصدارة
مسصتشصفى ،مصصالح للطفل وا’مومة والقصصور الكلوي مشصاريع هامة

مشص -اري -ع ح-ي-وي-ة ‘ ›ا‹ ال-فÓ-ح-ة
والصصحة سصتنجز قريبا بو’ية تندوف
بعد رفع التجميد الذي قررته الدولة
سص-ع-ي-ا ل-ل-ت-ك-ف-ل اك Èب-اŸواطن ÚاŸرضصى
للعÓج بع ÚاŸكان دون البقاء ‘ تنقل
ن- -ح -و ال -و’ي -ات اÛاورة او الشص -م -ال -ي -ة
حيث –ضصى Ãرافق احسصن واضصمن.
ج- -اء ه- -ذأ خÓ- -ل زي- -ارة وزي- -ا أل- -فÓ- -ح- -ة
وألصضحة أ ¤و’ية تندوف مÈزين أهمية رفع
ألتجميد عن هذه أŸشضاريع ‘ قطاع ألصضحة
باÿصضوصض وما تتضضمنه من أ‚از مسضتشضفى
ي- -تسض- -ع ل 240سض -ري ،Òومصض -ال -ح ل -ل-ط-ف-ول-ة
وأ’م- -وم -ة وأŸرضض -ى أل -ك -ل -وي وك -ذأ ع -ي -ادة
متنقلة للمناطق ألنائية.
وقد أثار هذأ ألقرأر أرتياح ألسضكان ألذين
ع -ان -وأ ط -وي  ‘ Ó-ت -ن -ق Ó-ت -ه -م ن -ح -و أل -عÓ-ج
باŸناطق أ÷وأرية منها باÿصضوصض بشضار.

Ãنطقة أ÷نوب لتمكينها من أŸسضاهمة ‘
أ’قتصضاد ألوطني.
وأسض-ت-م-ع وزي-ر أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة ألريفية
وألصضيد ألبحري ‘ ختام هذه ألزيارة إأ¤
أنشضغا’ت جمعيات تربية أإ’بل بتيميمون ‘
›ال مرأفقة نشضاط سضباق أŸهاري ألذي
ح -ق -قت ف -ي -ه أŸن -ط -ق -ة ن -ت -ائ -ج إأي-ج-اب-ي-ة ‘
أŸنافسضات ألوطنية.
ودع -ا ‘ ه -ذأ ألشض -أان إأ ¤ضض -رورة ه -ي-ك-ل-ة
أŸهتم ‘ Úجمعيات وطنية تفضضي إ’نشضاء
فيدرألية لهذه ألرياضضة و تسضهل من مرأفقتها
ودعمها Ãا Áكن أصضحابها من أŸشضاركة ‘
ﬂتلف ألتظاهرأت دأخل و خارج ألوطن

فتح  25منصصبا لÓطباء العامÚ

أعلن وزير ألفÓحة و ألتنمية ألريفية و
ألصض -ي -د أل -ب -ح -ري ,شض -ري -ف ع -وم-اري، ,أول
أمسض،باŸقاطعة أإ’دأرية تيميمون ( 220كلم
شضمال أدرأر) عن ألتحضض Òإ’طÓق برنامج
ل -دع -م إأع -ادة ت -أاه -ي -ل أل -بسض -ات Úأل -ف Ó-ح -ي -ة
بالوأحات.
ولدى تفقده للمعهد ألفÓحي أŸتوسضطي
ب -ت -ي -م-ي-م-ون خÓ-ل أل-ي-وم أل-ث-ا Êو أأ’خ Òم-ن
زيارته إأ ¤ألو’ية رفقة وزير ألصضحة وألسضكان
وإأصضÓح أŸسضتشضفيات ,أوضضح ألوزير أن هذأ
ألÈن -ام -ج أŸسض -ط -ر ‘ إأط -ار صض -ن -دوق دع -م
أ÷نوب يهدف إأ ¤أ◊فاظ على أŸسضاحات
أل-فÓ-ح-ي-ة أل-وأح-ات-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-د ت-رأث-ا ن-ب-اتيا
عريقا مرتبط بنظام ألسضقي ألتقليدية عن
طريق ألفقارة.
وأط -ل -ع ع -وم -اري ع -ل -ى م -ع-رضض أ’نشض-ط-ة
أÎŸبصض Úبهذأ أŸعهد ألفÓحي ‘ ›ال
ترقية إأنتاج ﬂتلف أصضناف ألتمور ألتي تتميز
بها أŸنطقة و ألصضناعات ألغذأئية ألتحويلية
أÎŸبطة بها ,إأ ¤جانب Œارب ‘ إأنتاج
أأ’عÓف و تثم Úألبذور.
وخ Ó-ل أسض -ت-ع-رأضض Œرب-ة أح-د مÎبصض-ي
أŸعهد ‘ ›ال تسضلق ألنخيل ,أشضار وزير
أل -ق -ط -اع إأ ¤أن -ه ي -ج -ري أل -ت -ف -ك ‘ Òإأع -ادة
أ’ه -ت -م -ام ب -ه -ذه أ◊رف -ة أل -ت -ي ب-دأت ت-ع-اÊ
ع -زوف -ا م -ن ط -رف ألشض -ب -اب م -ن خÓ-ل دع-م
أقتناء معدأت و Œهيزأت لهذأ ألغرضض عن
ط -ري -ق أج -ه -زة دع -م أل -تشض -غ-ي-ل قصض-د “كÚ
ألشضباب من أسضتحدأث أنشضطة من هذأ ألنوع
توفر لهم مناصضب شضغل و عائدأت مالية.
كما تفقد عوماري باŸعهد ذأته برأمج
ألتكوين ‘ ›ال مرأفقة أإ’نتاج أ◊يوأ,Ê
حيث ذكر بالقرأرأت ألتي أتخذتها ألسضلطات
أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د Ÿرأف-ق-ة و دع-م نشض-اط شض-ع-ب-ة
تربية أإ’بل وأأ’نشضطة أإ’نتاجية أŸرتبطة به

أع- -ل- -ن وزي- -ر ألصض -ح -ة وألسض -ك -ان وإأصض Ó-ح
أŸسضتشضفياتﬁ ,مد مÒأوي ,مسضاء ،أول
أمسض،ب -ت -ن-دوف ع-ن رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ن ع-دة
مشض -اري -ع ‡ا سض-يسض-اه-م ‘ ت-رق-ي-ة أÿدم-ات
ألصضحية بالو’ية.
وأوضض -ح أل -وزي -ر ل-دى ت-ف-ق-ده ل-ل-مسض-تشض-ف-ى
أıتلط «سضي أ◊وأسض» ‘ إأطار ألزيارة ألتي
قام بها إأ ¤ألو’ية « أن رفع ألتجميد قد شضمل
عدة مشضاريع ‡ا سضيسضاهم ذلك ‘ ترقية
أÿدمات ألصضحية بهذه ألو’ية أ◊دودية,
وألتي من بينها مشضروع إأ‚از مسضتشضفى (240
سضرير) و مصضلحة للطفل وأأ’م ( 60سضرير) و
أخرى Ÿرضضى ألقصضور ألكلوي تتوفر على 24
جهاز لتصضفية ألدم ,وعيادة متنقلة لفائدة
أŸناطق ألنائية إأ ¤جانب رصضد  3مليار دج
’قتناء جهاز ألتصضوير بالرن ÚأŸغناطيسضي».
كما يتعلق أأ’مر كذلك ,حسضب ألوزير,
بتكفل ألوزأرة ألوصضية باقتناء جهاز سضكانÒ
وسض -ي -ارة إأسض-ع-اف رب-اع-ي-ة أل-دف-ع ,إأ ¤ج-انب
ضض -م -ان تسض -ه -ي Ó-ت ت -خصض ف -ت -ح م -ل -ح -ق -ات
للصضيدليات عﬂ Èتلف مناطق ألو’ية.
وع- -اي- -ن مÒأوي أل- -ذي ك- -ان رف- -ق- -ة وزي -ر
ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصضيد ألبحري,
شض -ري -ف ع -وم -اري ‘ ,خ -ت -ام ه-ذه أل-زي-ارة,
أŸؤوسضسض -ة ألصض -ح -ي -ة أ÷وأري-ة ب-ح-ي ت-ن-دوف
لطفي أين قدمت له شضروحات مفصضلة حول
أÿدمات أŸقدمة ,حيث أكد باŸناسضبة على
ضضرورة ظروف مهنيي ألصضحة ,خاصضة منهم
أأ’طباء ألعامون ,مع توف Òأأ’دوية وأأ’مصضال
من أجل تفادي أي أخطاء طبية ﬁتملة.
وأعلن ألوزير باŸناسضبة عن فتح  25منصضبا
Óطباء ألعام ÚخÓل ألسضنة أ÷ارية
جديدأ ل أ
ل -ت -دع-ي-م أل-ط-اق-م أل-ط-ب-ي ب-ه-ذه أل-و’ي-ة ,إأ¤
Óخصضائي Úألذين ألتحق
جانب  20منصضبا ل أ
منهم سضتة ( )6إأطارأت فقط إأ ¤حد أليوم,
مشضÒأ أنه سضيتم فتح –قيق حول عدم ألتحاق
ب -اق -ي أأ’خصض -ائ -ي Úب-ه-ذه أل-و’ي-ة ,ع-ل-م-ا أن
ألدولة -كما أضضاف -أتخذت قرأرأت خÓل
أÛلسض أ◊كومة أأ’خ Òبخصضوصض ألتكفل
ألصض- -ح- -ي ب -اŸوأط -ن Úب -ا÷ن -وب وأل -هضض -اب
ألعليا.

صص -رح وزي -ر ال -ت -ج -ارة ,السص-ع-ي-د جÓ-ب,
،أاول أامسس،ب -ال -ط -ارف ,أان ه -ن-اك «إام-ك-ان-ي-ة
لعدم اسصتÒاد مادة القمح هذه السصنة بفضصل
ال -ت -داب Òال -ت -ي اع-ت-م-دت-ه-ا ا◊ك-وم-ة م-ن-ه-ا
إاجراءات التطه Òاÿاصصة باŸطاحن».
أوضضح ألوزير خÓل زيارة عمل وتفقد لعديد
ه -ي -اك -ل ق -ط -اع -ه ب -ه -ذه أل-و’ي-ة أ◊دودي-ة ,أن
«إأم -ك -ان-ي-ة ع-دم أسض-تÒأد ل-ه-ذه أŸادة أل-غ-ذأئ-ي-ة
أŸدعمة يأاتي نتيجة أ’جرأءأت أŸتخذة من
طرف أ◊كومة ضضد بعضض أصضحاب أŸطاحن

أŸت -ح -اي -ل Úع -ل -ى دع-م أل-دول-ة ل-ل-م-وأد وأسض-ع-ة
أ’سضتهÓك» ،مشضÒأ إأ ¤أنه من «شضأان أإ’نتاج
ألوف Òهذه ألسضنة لشضتى أنوأع أ◊بوب وتثمÚ
أŸن- -ت- -وج أÙل- -ي م- -ن أل -ق -م -ح ألصض -لب وأل -لÚ
وألشضع ,Òأن يجنب أ÷زأئر هذه ألسضنة أسضتÒأد
ألقمح».
وأك -د ج Ó-ب خ Ó-ل مشض -ارك -ت -ه ‘ أ÷ام -ع-ة
ألصضيفية ألرأبعة ◊ماية أŸسضتهلك بأان «دأئرته
ألوزأرية تعمل مع أ÷معيات ألناشضطة ‘ هذأ
أÛال من أجل حماية أŸسضتهلك».

برنامج لدعم إاعادة تأاهيل
البسصات Úبالواحات

«امكانية عدم اسصتÒاد مادة القمح بفضصل ا’جراءات اŸتخذة من طرف ا◊كومة»

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل تنصصيب بوجمعة لطفي نائبا عاما Ûلسس قضصاء قسصنطينة
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زغماتي يتوعد بتطه Òالقضصاء من الفسصاد والقضصاة سصيئي السصمعة
اعادة ا’موال اŸنهوبة واŸهربة ا ¤اÿارج ’سصتعادة هيبة الدولة

ت -ن -ف -ي -ذا ل -ل -ح-رك-ة ا÷زئ-ي-ة ‘ سص-لك
ال-قضص-اء ب-ت-ع-ي Úرؤوسص-اء ›السس وامناء
ع -ام ،Úوان -ه -اء م -ه -ام اخ-ري-ن ،ي-واصص-ل
’خ-ت-ام ب-ل-ق-اسص-م
وزي -ر ال -ع -دل ح -اف-ظ ا أ
رغ - -م - -ات - -ي ،ا’شص- -راف ع- -ل- -ى ت- -نصص- -يب
اŸع -ن-ي Úب-ه-ذه ال-وظ-ائ-ف اŸع-ول ع-ل-ي-ه-ا
اع- -ط- -اء دي- -ن- -ام- -ي -ك -ي -ة اك Èل -لسص -ل -ط -ة
القضصائية ‘ مسصعى متابعة اŸتورط‘ Ú
’م-وال اŸنهوبة
قضص-اي-ا ال-فسص-اد وإاع-ادة ا أ
واŸهربة للخارج.
وبعد أÛالسض ألقضضائية لعدة و’يات جاء
دور قسضنطينة ألتي زأرها ألوزير لهذأ ألغرضض.
صضرح زغماتي خÓل مرأسضم تنصضيب  ،أمسض،
أن ألقرأرأت ألصضادرة عن أ÷هات ألقضضائية لن
ت - -ك- -ون رأق- -ي- -ة ‘ ن- -ظ- -ر أŸوأط- -ن إأ’ إأذأ ك- -ان
مصضدرها مشضهود له بالنزأهة وأأ’خÓق ،هذه
ألقرأرأت وإأن كان ﬁتوأها متوسضطا و ⁄يرق
للمسضتوى أŸطلوب من حسضن تطبيق ألقانون لن
ت - -ث Òب - -الضض - -رورة سض - -خ - -ط أŸوأط - -ن إأذأ ك- -ان
مصضدرها مشضهود له بالنزأهة.
أكد ألوزير أن ألقضضاء عازم على تطهÒ
أل -ق -ط -اع م-ن «أل-قضض-اة ذوي ألسض-م-ع-ة ألسض-ي-ئ-ة
أŸشضار إأليهم بأاصضابع أ’تهام وأŸسضؤوول Úعن
أتخاذ قرأرأت رديئة تولد بالضضرورة أإ’حباط
للموأطن ،مشضددأ على أنه يجب ألتصضدي لهذه
أل-ق-رأرأت أل-قضض-ائ-ي-ة أل-ردي-ئ-ة و’ ت-رق-ى بنبل
أŸه -ن -ة ألسض -ام -ي -ة دون ›ام -ل -ة أو تسض-ام-ح ،
باعتبار أن ألقضضاء هو أ◊ارسض أأ’م◊ Úقوق
أإ’نسضان وضضمان حرياته أأ’سضاسضية ‘ كنف

ألقانون ،وفق خارطة طريق يسضعى ألقطاع
ل-ت-ن-ف-ي-ذه-ا أل-ي-وم ،وأل-ت-ي ت-ع-ت-م-د أسض-اسضا على
ألبحث عن أحكام و قرأرأت ذأت نوعية عالية،
من قضضاة ذوي سضمعة طيبة و أخÓق حميدة
يشضهد لهم با’سضتقامة .
على هامشض إأشضرأفه على مرأسضيم تنصضيب
«بوجمعة لطفي» نائبا عاما جديدأ ‘ ›لسض
قضضاء قسضنطينة ،بحضضور ألسضلطات أŸدنية
وأل-عسض-ك-ري-ة وأسض-رة أل-قضض-اء ،كشض-ف زغ-م-ات-ي
خÓل ألكلمة ألتي ألقاها أن أغلبية ألقضضاة
يتوفرون على أÿصضال أ◊ميدة ،وألذي يشضهد

لهم بإاصضدأر قرأرأت بدرجة عالية من حسضن
ت -ط -ب -ي -ق أل-ق-ان-ون وسضÓ-م-ة أإ’ج-رأءأت ،وه-م
يعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسضم ألذي
أدوه عند بدأية مشضوأرهم أŸهني.
و‘ ألسضياق أكد وزير ألعدل ألذي يباشضر
ت-ن-ف-ي-ذ ج-م-ل-ة أل-ت-غ-يÒأت أل-تي أجرأها رئيسض
ألدولة ‘ سضلك ألقضضاء ،على أن إأجرأءأت
أ◊رك -ة « أع -ت -م -دت ع -ل-ى م-ع-اي Òأخ-ذت ‘
أ◊سضبان ما تقتضضيه خصضوصضية ألقضضاء من
أشضÎأط للتجربة وألكفاءة وألرغبة ‘ ضضخ
دماء جديدة ‘ ألقطاع.

رئيسصة ›لسس قضصاء ع Úالدفلى،فريدة بوعمران:

العدالة سصتجتث جذور الفسصاد دون “ييز وبهدوء
أاوضصحت رئيسصة ›لسس قضصاء عÚ
الدفلى فريدة بوعمران اŸنصصبة أاول
أامسس م- -ن ط- -رف ‡ث -ل وزي -ر ال -ع -دل
’ختام عبد ا◊فيظ جعرير
وحافظ ا أ
م- -دي- -ر الشص -ؤوون ال -ق -ان -ون -ي -ة ب -وزارة
ال- -ع- -دل أان ت- -ع- -زي- -ز دول- -ة ال- -ق- -ان -ون
واŸؤوسصسصات ماضصية ‘ اجتثاث مصصادر
الفسصاد وﬁاربة اŸفسصدين دون “ييز
 ،بهدوء وبصصرامة.

ع Úالدفلى /الششلف :و.ي .أاعرايبي
ع -م -ل -ي-ة أل-ت-نصض-يب حضض-رت-ه-ا ألسض-ل-ط-ات
ألو’ئية و ألعسضكرية وأŸنتخب ،Úجاءت
’جرأءأت ألتي أقرها
وفق ألديناميكية وأ إ

رئيسض ألدولة عبد ألقادر بن صضالح و ألتي
يعرفها سضلك ألعدألة ‘ أŸرحلة أŸفصضلية
أل- -ت- -ي Áر ب- -ه- -ا أل -وط -ن حسضب ق -ول ع -ب -د
أ◊فيظ جعرير ‡ثل ألوزير تقتضضي من
جهاز ألعدألة ألتحرك بنزأهة ‘ ﬁاربة
ألفسضاد وأŸفسضدين ضضمن مقاييسض أŸرونة
وسضÓمة أÿدمة ودقة ألتقدير ‘ ظل ما
يطلبه أ◊رأك مع إأضضفاء طابع ألشضفافية.
أع - -تÈت ب- -وع- -م- -رأن ح- -ي- -اد ألسض- -ل- -ط- -ة
ألقضضائية من شضروط إأضضفاء طابع أŸوأطنة
للفرد ألذي يتجه نحو تغي Òنوعي لتعزيز
قدرأت أمته وأŸطالبة باسضتعادة ما نهب
من أ’قتصضاد ألوطني من طرف أŸفسضدين
و هو مطلب شضعبي يتم Œسضيده ليسض على
’دأرأت أŸرك- -زي- -ة ب- -ل ي- -ط- -ال
مسض - -ت - -وى أ إ
’دأرأت أÙل- -ي- -ة و أل -و’ئ -ي -ة وأي -ن -م -ا ”
أإ

تسضجيل ألفسضاد ألذي سضيطبق عليه ألقانون
بصضرأمة ودون هوأدة.
وأكدت أŸتحدثة أن أŸتورط› ’ Úال
’فÓت من قبضضة ألعدألة وتطبيق
لهم من أ إ
قوأن Úأ÷مهورية بكل شضفافية  ،مشضÒة
’خر
’عÓم ألذي يكتسضي هو أ آ
إأ ¤دور أ إ
أهمية ‘ أŸرحلة ألرأهنة وأŸفصضلية ألتي
“ر ب -ه -ا أل -بÓ-د ن-ح-و إأرسض-اء دول-ة أل-ق-ان-ون
وردع أÎŸبصض Úبه وبشضعبه.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى نصضب ‡ث -ل أل -وزي -ر
بو’ية ألشضلف أحمد أم Úبوغابة نائبا عاما
ورئ -يسض أÛلسض ج -ي  ‹Ó-م -ل-ي-ا Êل-قضض-اء
ألشضلف ،ضضمن نفسض أ◊ركية ألتي يشضهدها
’ع -ط-اء ح-رك-ي-ة ون-فسض-ا ‘
سض -لك أل -قضض -اء إ
ت -ع -زي -ز سض -ل -ط -ة أل -ق-ان-ون وﬁرب-ة أل-فسض-اد
وأŸفسضدين بذأت ألو’ية.

...تنصصيب الرئيسس والنائب العام ا÷ديدين Ûلسس قضصاء مسصتغاÂ

” ،أاول أامسسÃ ،سصتغا Âتنصصيب كل
من معروف الطيب رئيسصا Ûلسس قضصاء
مسص-ت-غ-ا Âوب-ن م-ه-ي-دي ل-ن-ور ن-ائ-ب-ا ع-اما
ل- -ذات اÛلسس خ- -ل -ف -ا لصص -ح -راوي ع -ب -د
’م Úع - -ل - -ى
ال - -ك - -ر Ëوم Ó- -ح ﬁم - -د ا أ
التوا‹.
أشضرف على مرأسضم ألتنصضيب رئيسض غرفة
Ãجلسض ألدولة ﬁمد روأبحي كممثل لوزير
أل -ع -دل ح -اف -ظ أأ’خ -ت -ام أل-ذي ذك-ر ‘ ك-ل-م-ة
باŸناسضبة ب»حجم أأ’عباء وأŸهام أ÷ديدة
أŸن -وط -ة ب -ك -اف -ة إأط -ارأت وم -وظ -ف-ي ق-ط-اع
ألعدألة ‘ هذه أŸرحلة أŸفصضلية ألتي “ر
بها ألبÓد وألتي “ثل فيها ﬁاربة ألفسضاد
بدرجاته وأشضكاله وأسضتعادة أأ’موأل أŸنهوبة

و دع- -م ن- -ظ- -ام أل- -ن- -زأه- -ة أل- -وط- -ن -ي م -ن بÚ
أأ’ولويات أŸلحة».
وأضض -اف أن-ه «ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى أل-قضض-اة أل-ذي-ن
يحرصضون على أسضتقÓلية ألسضلطة ألقضضائية
أن يتحلو با◊ياد وأحÎأم أخÓقيات أŸهنة
وأ◊رصض على تطبيق ألقانون نصضا و روحا و
ألعمل على ألتوأصضل و ألتكامل مع ﬂتلف
مؤوسضسضات ألدولة» يضضيف روأبحي.
وأبرز أن «ما يتم أ◊رصض على –قيقه هو
جعل من سضلك ألقضضاء قضضاء موأطنة بكل ما
يشضتمل عليه هذأ أŸصضطلح من أŸعا Êوأن
يكون ‘ نفسض ألوقت عصضريا و يعمل ‘ إأطار
من أŸسضؤوولية و أŸرونة و سضÓمة أÿدمة و
أل-ت-ق-دي-ر و مسض-اي-رة أ◊رك-ي-ة م-ت-ع-ددة ألصضور

ألتي “ر بها ألبÓد حاليا».
وأقيمت مرأسضم ألتنصضيب Ãقر أÛلسض
ألقضضائي ألذي يضضم ثÓث ﬁاكم (مسضتغاÂ
وع Úتادلسض وسضيدي علي) بحضضور ألسضلطات
أÙل- -ي- -ة وأأ’سض- -رة أل- -قضض- -ائ- -ي- -ة م- -ن قضض -اة
وﬁام Úومسضاعدي ألقضضاء.
و” ت -نصض -يب أل -رئ -يسض أ÷دي -د ل -ل-م-ج-لسض
ألقضضائي بعد –ويله من و’ية أدرأر ألتي كان
يشضغل فيها نفسض أŸنصضب إأ ¤مسضتغا ÂخÓل
أ◊ركة أأ’خÒة ألتي أجرأها رئيسض ألدولة
عبد ألقادر بن صضالح ‘ سضلك ألقضضاء وألتي
تضض -م -نت أيضض -ا ت -ع -ي Úأل-ن-ائب أل-ع-ام أ÷دي-د
بذأت أÛلسض بعدما كان يشضغل منصضب نائب
عام مسضاعد Ãجلسض قضضاء أ÷زأئر.

...تنصصيب رئيسس ›لسس قضصاء بشصار و النائب العام له
أاشصرف أاول أامسس  ،نائب العام عبد
ال -رح -ي-م ›ي-د  ،ع-ل-ى ح-ف-ل ال-ت-نصص-يب
ال- -رسص -م -ي ل -رئ -يسس ›لسس قضص -اء بشص -ار
وكذا النائب العام له بحضصور السصلطات
الو’ئية اŸدنية والعسصكرية وا’سصرة
ا’عÓمية و منتسصبي ا÷هاز القضصائي
وت-أات-ي ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ،ضض-م-ن أ◊رك-ة أل-تي
مسضت عدة ›السض و’ئية ومنها و’ية بشضار ،
وألتي عرفت تعيﬁ Úمدي أ÷ي ‹Óكرئيسض
Ûلسض ألقضضاء،وع Úشضاروين عنابي  ،كنائب
عام لنفسض أÛلسض.
وت- -درج ﬁم- -دي أ÷ي ، ‹Ó- -ع- -ل- -ى ع- -دة
مناصضب ‘ جهاز ألعدألة وبو’يات عدة ،قبل
أن “سضهما أ◊ركة أأ’خÒة ،ويتم تعيينهما

على رأسض جهاز ألعدألة ببشضار .
وأكد ألنائب ألعام عبد ألرحيم ›يد  ،على
أن أŸرحلة أŸقبلة ترتكز على أولوية ﬁاربة
ألفسضاد بكل أشضكاله ودرجاته وكذأ أسضتعادة
أأ’م- -وأل أŸن- -ه- -وب- -ة ودع- -م ن- -ظ -ام أل -ن -زأه -ة
ألوطنية وهو ما يتع ،Úحسضب ذأت أŸتحدث،
ع- -ل- -ى أل- -قضض- -اة وك- -ل أع- -وأن- -ه- -م  ،أل -ت -ح -ل -ي
باŸسضؤوولية على قدر ثقة ألشضعب أŸمنوحة
لدعم أنطÓقة مسضار ألتنمية ألشضاملة.
ك -م -ا حث ›ي -د م -وظ-ف-ي أل-ع-دأل-ة ع-ل-ى
أل- - -ع- - -م- - -ل سض - -وي - -ا وأ’ج - -ت - -ه - -اد ب - -ك - -ل روح
أŸسض -ؤوول -ي -ة،ل-ل-وصض-ول إأ ¤إأرضض-اء أŸوأط-ن،Ú
ألذين منحوهم ثقتهم وينتظرون منهم دعم
أسضتئناف مسضار ألتنمية ألشضاملة ،و مسضايرة

أ◊ركية متعددة ألصضور ألتي “ر بها ألبÓد،
‘ م - - - - -ي - - - - -ادي- - - - -ن أ’ق- - - - -تصض- - - - -اد وأ◊رأك
أÛت -م -ع -ي،م -ؤوك -دأ أن أل -وط -ن Áر Ãرح-ل-ة
هامة ومفصضلية ،تسضتدعي ﬁاربة ألفسضاد بكل
أشضكاله ودرجاته ،وأسضتعادة أأ’موأل أŸنهوبة،
ودعم نظام ألنزأهة ألوطنية ،من أأ’ولويات
أŸلحة.
من جهته ،شضدد ألنائب ألعام على ضضرورة
أل -ن -ج -اح ‘ م -ع -ا÷ة ك -ل ت-لك أل-قضض-اي-ا Ã ،ا
يتطابق مع ألثقة ألتي وضضعها هذأ ألشضعب ‘
جهاز ألعدألة ،خاصضة و أن هذأ أ÷هاز يضضم
رج -ا’ أك -ف-اء وخ-ري-ج-ي أل-ت-ج-رب-ة وأŸدرسض-ة
أ÷زأئرية.

بششار  /دحمان جمال.
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 75أالف تلميذ يسشتفيد من اŸنحة اŸدرسشية Ãعسشكر

› 8معات تربوية و  32قسسما توسسعيا للقضساء على الكتظاظ بالطور اإلبتدائي

يسشتعد قطاع الÎبية بو’ية معسشكر
’سش -ت -ق -ب -ال ع-دد م-ن اŸراف-ق الÎب-وي-ة
ا÷ديدة مع الدخول اŸدرسشي - 2019
 ،2020حسشب م -ا ع -ل -م -ت-ه «الشش-عب « م-ن
م- -دي- -ر الÎب- -ي- -ة ي -ح -ي -ى بشش Ó-غ -م م -ن
ت- -ف- -اصش- -ي -ل ع -ن ال -ت -حضشÒات ا÷اري -ة
للموسشم الدراسشي ا÷ديد.

معسسكر /أام ا.Òÿسس
أاكد مدير الÎبية لولية معسشكر األسشتاذ
يحيى بششÓغم ،أان جميع الÎتيبات اتخذت
من أاجل إا‚اح الدخول اŸدرسشي بداية من
اŸنحة الدراسشية التي تششمل  75أالف تلميذ
مسشتفيد ،إا ¤اإلجراءات اÿاصشة بالتعيينات
ا÷ديدة بالنسشبة للتأاط ÒالÎبوي والداري

ا÷دي- -د ال- -ذي ت -دع -م ب -ه ال -ق -ط -اع ‘ إاط -ار
مسش- -اب- -ق -ات ال -ت -وظ -ي -ف واŸن -اصشب اŸال -ي -ة
اŸفتوحة اŸقدرة بـ  219منصشب ما‹ ‘
سشلك اإلدارة من أاعوان
وعمال مهني Úوإاطارات الÎبية ،موضشحا
أانه سشيتم الششروع ‘ تسشليم التعيينات ا÷ديدة
‘ غضشون أايام قليلة قبل الدخول اŸدرسشي،
ع -ل -ى أان ي -ت -م الشش -روع ‘ ت -ن -ف -ي -ذ ال -ع -م -ل -ي-ة
التضشامنية اŸتعلقة باŸنحة اŸدرسشية بداية
من الدخول اŸدرسشي أايضشا.
ك -م -ا يسش -ت-ع-د ق-ط-اع الÎب-ي-ة حسشب ي-ح-ي-ى
بششÓغم لسشتقبال › 8معات مدرسشية و32
قسشم توسشعي وعدة مرافق تربية سشجلت ‘
إاطار الÈامج واıططات التنموية الهادفة
لتحسش Úظروف التمدرسس ،منها  6متوسشطات
و 6ث-ان-وي-ات ،م-وزع-ة ع-ل-ى ث-ان-وي-ة ت-ع-ويضشية
بسش-ي-ق وأاخ-رى ت-ع-ويضش-ي-ة ب-اÙم-دية وثانوية

ج -دي -دة وأاو ¤م -ن ن -وع -ه -ا ب -ب -ل -دي -ة ال -ك-رط
وثانويت ÚجديدتÃ Úعسشكر وأاخرى بسشيق،
زي - - -ادة إا 15 ¤م -ط-ع-م م-درسش-ي و 2أانصشاف
داخليات ،مششÒا من جانب آاخر أانه ”ّ رصشد
اع -ت -م -ادات م -ال -ي -ة م -ع-تÈة ل-ت-حسش Úظ-روف
التمدرسس ‘ اŸؤوسشسشات الÎبوية بأاطوارها
ال -ث Ó-ث-ة،ح-يث سش-تسش-ت-ف-ي-د  6ث -ان -وي-ات و10
م -ت-وسش-ط-ات ،و 318م -درسش -ة اب -ت -دائ-ي-ة م-ن
عمليات الصشيانة والÎميم.
و‘ ذات السشياق ،قال يحيى بششÓغم ،أان
مصش -ال-ح الÎب-ي-ة Ãعسش-ك-ر تسش-ت-ع-د لسش-ت-ق-ب-ال
 11820تلميذ ‘ أاقسشام التحضشÒيÃ ،عدل
 33ت -ل -م -ي -ذ ‘ ال -ف -وج اسش -ت -ج -اب -ة ل -ل -ط -لب
الج- -ت- -م- -اع -ي اŸرت -ف -ع ،إا ¤ج -انب 119629
تلميذ ‘ الطور البتدائي Ãعدل  32تلميذ ‘
ال -ف -وج ال-دراسش-ي ،و 77636ت-ل-م-ي-ذ ‘ ال-ط-ور
اŸتوسشط Ãعدل  37تلميذ ‘ الفوج ،زيادة
إا ¤ما عدده  28531تلميذ ‘ الطور الثانوي
Ãعدل  24تلميذ ‘ الفوج.
كما ذكر نفسس اŸسشؤوول ،أانه ”ّ اسشتÓم
وتسشليم حصشة من  1مليون و 480أالف كتاب
مدرسشي على اŸؤوسشسشات الÎبوية ،و”ّ أايضشا
ات -خ -اذ ت-رت-ي-ب-ات م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ن-ق-ل اŸدرسش-ي
بتخصشيصس  350خط لنقل تÓميذ اŸناطق
ال -ن -ائ -ي -ة واŸع -زول -ة ع -ن اŸراف -ق الÎب -وي-ة،
إاضشافة إا ¤اقتناء  13أالف حقيبة مدرسشية
و 2000نظارة طبية للتÓميذ اŸعوزين الذين
يعانون من ضشعف البصشر.
‘ سشياق آاخر ،أاكد مدير الÎبية لولية
معسشكر ‘ ششأان الطفل ج.بلقاسشم اŸصشاب
Ãرضس نقصس اŸناعة اŸكتسشبة واŸقبل على
اللتحاق Ãقاعد الدراسشة للمرة األو ،¤أان
ال-ت-ع-ل-ي-م ح-ق دسش-ت-ور م-ك-ف-ول ،وأان ك-ل ت-ل-ميذ
جزائري له ا◊ق ‘ التمدرسس بغضس النظر
عن إاصشابته بإاعاقة جسشدية أاو مرضشية ،مششÒا
أانه سشيتم التكفل بالطفل ومرافقته ‘ أاحسشن
ظرف ‡كن.

تسشي Òمراكز الردم التقني ‘ حملة –سشيسس واسشعة

جمع  1000كيسس من النفايات يوميا ب Úبوسسماعيل ـ شسرشسال
تتواصشل اليوم وغدا على
مسش- -ت- -وى ال -ط -ري -ق السش -ري -ع
ب -وسش -م -اع -ي ـ شش-رشش-ال ح-م-ل-ة
ال-ت-حسش-يسس وال-ت-وع-ي-ة ال-ت-ي
’سش -ب -وع
اط -ل -ق -ت -ه -ا ن -ه -اي -ة ا أ
ال -ف -ارط اŸؤوسشسش -ة ال -و’ئ -ي-ة
لتسشي Òمراكز الردم التقني
ل- -ل- -ن -ف -اي -ات ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع
مصشالح الدرك الوطني.

تيبازة :علي ملزي
و‘ ذات السشياق ،فقد أاششارت
اŸك-ل-ف-ة ب-التصش-ال ع-ل-ى مسشتوى
اŸؤوسشسشة نور الهدى جيجلي على
ه -امشس ال -ي -وم األول م-ن ا◊م-ل-ة
ا ¤أاّن اŸؤوسشسش - - -ة ج ّ- - -ن - - -دت 20
ع-ام Ó-ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ج-م-ع ال-ن-فايات
اŸت-خ-ل-ى ع-ن-ه-ا ب-ط-رق عشش-وائية
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ط-ري-ق السش-ري-ع
ال -راب -ط ب Úال-دواودة وشش-رشش-ال،
مؤوّكدة على أانّ هؤولء دأابوا على
ج -م -ع م -ا م-ع-دل-ه أال-ف ك-يسس م-ن
ال -ن -ف -اي -ات ي -وم -ي -ا ع ÈاŸق -ط-ع

ال - -راب - -ط ب Úال - -دواودة شش - -رق - -ا
واÙور ال - -دورا Êل - -ل - -م - -دخ - -ل
الشش -رق -ي Ÿدي -ن -ة شش -رشش-ال م-ن-ذ
ان- -طÓ- -ق م- -وسش -م الصش -ط -ي -اف،
وقالت ﬁدثتنا أايضشا بأاّن العمال
اÛندين  ⁄يتمّكنوا بالرغم من
ذلك م -ن ضش-م-ان ت-غ-ط-ي-ة شش-ام-ل-ة
وك-اف-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات بالنظر لتزايد
ك -م -ي -ات -ه -ا ع-ل-ى ح-واف ال-ط-ري-ق
خÓ- - - - - -ل ال- - - - - -فÎة األخÒة حÚ
تضش - -اع - -ف ع - -دد اŸصش - -ط - -افÚ
ال - -واف- -دي- -ن ا ¤اŸن- -ط- -ق- -ة م- -ن
ﬂتلف جهات الوطن.

وع -ن سش -بب اخ -ت -ي -ار ال-ط-ري-ق
السش - -ري - -ع ل - -ت - -ن - -ظ- -ي- -م ا◊م- -ل- -ة
ال - -ت - -حسش - -يسش - -ي - -ة دون غÒه م- -ن
اŸواقع التي تتكفل بها اŸؤوسشسشة
على مدار السشنة ،أاششارت ‡ثلة
اŸؤوسشسشة نور الهدى جيجلي ا¤
أانّ عملية تصشريف النفايات من
حواف وأارصشفة الطريق السشريع
تبقى ﬁفوفة Ãخاطر متعّددة
وصش -ع -وب -ة ك -بÒة‡ ،ا يسش -ت-وجب
–سشيسس مسشتعملي الطريق للحّد
من الرمي العششوائي لها بحيث
ي-ت-ط-لب ال-ت-ك-ف-ل الشش-ام-ل ب-ع-ملية

فيما وّزعت عليهم صشناديق لرمي القمامة

ا÷م- -ع وال- -تصش- -ري- -ف ت- -وف Òم- -ا
يقارب  100عامل لضشمان عمل
مريح نسشبيا.
و‘ سشياق ذي صشلة ،ششرعت
مديرية البيئة للولية منذ سشهرة
أاول أامسس ‘ Œسش- -ي- -د ت -ظ -اه -رة
األي-ام ال-ت-وع-وي-ة اŸت-خّصش-صشة ‘
اŸسشرح البيئي من خÓل تقدË
ثÓ-ث مسش-رح-ي-ات شش-م-لت سش-احة
العيشس معا بسشÓم بششرق عاصشمة
الولية أاول أامسس
والسش-اح-ة ال-ع-م-ومية اÛاورة
ل- -ل- -مسش- -ج -د اŸرك -زي ي -وم أامسس
وي-رت-قب ب-أان ت-ت-واصش-ل ال-تظاهرة
بسش -اح -ة ت -اف -زة ب -ا◊ي ال -غ -رب -ي
سش- -ه- -رة ال- -ي- -وم السش- -بت ،ب- -ح- -يث
يشش - -ارك ت Ó- -م - -ي- -ذ اŸؤوسشسش- -ات
الÎب- -وي- -ة ال -ن -اج -ح -ة Ãسش -اب -ق -ة
مششروع ا◊وكمة البيئية والتنوع
ال -ب-ي-ول-وج-ي ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه وزارة
ال -ب -ي -ئ -ة و ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة
ب -ال -ت -ع -اون م-ع ال-وك-ال-ة األŸان-ي-ة
ل-ل-ت-ع-اون  ،GIZضش-م-ن م-ب-ادرة
تهدف ا ¤إابراز اŸوروث البيئي
الذي تزخر به منطقة تيبازة.

سسكان شسمال سسطيف يطالبون Ãركز لردم النفايات
تشش-ت-ك-ي ال-ع-دي-د م-ن بلديات اŸنطقة
الشش -م -ال -ي -ة ال -غ-رب-ي-ة ل-و’ي-ة سش-ط-ي-ف،
وخ-اصش-ة ب-ل-دي-ات ب-وق-اع-ة وع Úالروى
وبني وسش Úمن مششاكل حقيقية وجادة
‘ ›ال رم-ي ال-ق-م-ام-ة وال-ن-ف-اي-ات‡ ،ا
ي -ت -ط ّ-ل -ب ب -ج-د ال-ت-ف-ك ‘ Òا‚از م-رك-ز
ل-ل-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-لنفايات باŸنطقة ،على
غرار ما ”ّ ا‚ازه ‘ العديد من مناطق
الو’ية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
ترجع اŸششكلة باألسشاسس إا ¤غلق اŸفرغة
العمومية العششوائية بجبل لعنيني باŸنطقة،
‡ا اضشطر البلديات اŸعنية بالقيام بعمليات
رم -ي ال -ن-ف-اي-ات ب-ط-ري-ق-ة أاضش-رت ب-ال-ب-ي-ئ-ة ‘

اŸنطقة ،حيث يتمّ رمي النفايات ‘ بلدية
ع Úال -روى ب -اŸف -رغ -ة ال -ق -دÁة ال-ت-ي ك-انت
ّ ﬂصش -صش -ة ل -ه -ذا ال -غ-رضس ،ون-فسس الشش-ي-ئ ‘
ب- -ل- -دي- -ة ب -ن -ي وسش ،Úف -ه -ي مضش -ط -رة ل -رم -ي
ال-ن-ف-اي-ات ‘ م-ف-رغ-ت-ه-ا ال-ق-دÁة ،أام-ا ب-ل-دي-ة
بوقاعة ،فوجدت نفسشها ترمي نفاياتها Ãركز
ال -ردم ال -ت-ق-ن-ي ب-ب-ن-ي ح-ي-در ب-ب-ل-دي-ة سش-ط-ي-ف
ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ،وه-ي م-ه-م-ة شش-اق-ة وم-ت-عبة
ومكلفة لبلدية كبÒة تعت Èعاصشمة اŸنطقة
الششمالية للولية.
وق -د وّج -ه اŸواط -ن-ون ب-اŸن-ط-ق-ة ن-داءات
اسشتغاثة للسشلطات اÙلية اŸعنية باŸوضشوع
م -ن أاج -ل ال -ت -دخ -ل ◊ل اإلشش -ك -ال ال-ذي ارق
ح-ي-ات-ه-م ب-ان-تشش-ار ال-ق-مامة باŸنطقة ،وخّلف
اج- -واء ب- -ي- -ئ- -ي- -ة خ- -طÒة ومضش- -رة ب- -الصش -ح -ة
العمومية ،ويرون ا◊ل ‘ ا‚از مركز للردم

التقني إلنهاء هذه اŸعاناة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ق -امت م -ؤوسشسش -ة تسش-يÒ
م -راك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ل -ل -ن -ف -اي-ات ب-ال-ولي-ة
/اي- -ك- -وسش -ات /م -ؤوخ -را ،ب -تسش -ل -ي -م صش -ن -ادي -ق
وحاويات قمامة فردية ذات حجم  240لÎ
ل -ل -ع-ائÓ-ت ب-ح-ي ع Úت-ب-ي-نت ،شش-رق ع-اصش-م-ة
ال -ولي -ة ،لسش -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ رم -ي ال -ن -ف -اي -ات
اŸنزلية ،على أان “ر ششاحنة ا÷مع  3مرات
‘ األسشبوع ،و” تقسشيم ا◊ي ا 3 ¤مناطق،
تكون اŸنطقة الثالثة ذات البيوت الصشغÒة
مسشتفيدة من صشناديق خارج اŸنازل ،وتهدف
م -ؤوسشسش -ة /اي -ك -وسش -ات /ب -ه -ذه ال-ط-ري-ق-ة ا¤
ال -قضش -اء ال-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى ظ-اه-رة رم-ي أاك-ي-اسس
ال-ق-م-ام-ة ‘ الشش-ارع ،وان-تشش-اره-ا ال-ف-وضش-وي،
وهذا بعد ‚اح نفسس التجربة بششكل كامل ‘
حي بوسشك ،Úششمال عاصشمة الولية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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وضشع حيز اÿدمة ﬁطة لضشخ اŸاء باŸدية

بداوي :هدفنا تزويد السسكان باŸاء بصسفة يومية
@ لقاءات مع السسكان ومشساريع لفكّ العزلة ‘ األفق

وضش- - -ع ع - -ب - -اسس ب - -داوي وا‹ اŸدي - -ة
عشش -ي -ة اول أامسس ح-ي-ز اÿدم-ة Ùط-ة
مششÎك- -ة لضش- -خ اŸاء الشش- -روب ل -ف -ائ -دة
ب -ل -دي -ات سش -ي -دي ن -ع-م-ان ،ب-وشش-راح-ي-ل،
وخ-مسس ج-وام-ع اÙي-ط-ة Ãسش-ار شش-ب-ك-ة
التزويد Ãياه سشد كدية اسشردون بنحو
 20أال- -ف نسش -م -ة ،ب -ع -دم -ا ك -ل -فت ه -ذه
اŸنشش -أاة اÿزي -ن -ة ال-ع-م-وم-ي-ة  12مليار
سشنتيم ،على أان يتمّون هؤو’ء السشكان،
حسشب م -دي -ري -ة ال -ري ب -دءا م -ن خ-زان
ع Èحلقة الربط قوامها  23كلم من هذا
السشد.

اŸدية :علي ملياÊ
أالح بداوي ‘ هذه الزيارة على مسشؤوو‹ هذه
اŸديرية ونظرائهم با÷زائرية للمياه بحضشور
رؤوسشاء هذه البلديات بأان تكون عملية تزويد
سش -ك -ان ه -ذه ال -ب-ل-دي-ات ب-اŸاء الشش-روب ب-ن-ظ-ام
 24/24سشاعة ،خÓفا Ÿا كان معمول به سشابقا،
كاششفا بهذه اŸناسشبة بأان هذه البلديات سشتسشÒ
‘ هذا اÛال من طرف مؤوسشسشة ا÷زائرية
للمياه مسشتقب ،Óفضش Óعلى أانه يجب اإلسشراع
‘ رب -ط ب -اق -ي ال-ب-ل-دي-ات م-ن ح-ل-ق-ة ج-ر ك-دي-ة
اسشردون حتى تسشتفيد الولية من حصشتها بصشفة
إاج -م -ال -ي -ة ل -ل -ت -ح-ك-م ‘ مشش-ك-ل-ة ن-قصس ال-ك-م-ي-ة
اıصشصشة لوليته.
صش ّ- -رح وا‹ ال - -ولي- -ة ‘ ه- -ذا الصش- -دد ام- -ام
مسش -ت -ق -ب -ل -ي -ه ب -أان م -ا ي-ه-م مصش-ا◊ه ه-و ت-زوي-د
اŸواطن ÚباŸاء بنظام  24 /24سشاعة ،وهو
الهدف الذي يجب الوصشول إاليه ،على أانه إاذا ⁄
يتم بلوغه فإانه تبقى «تنقصشنا ›هودات أاخرى
لتحقيق هذا الهدف» ،داعيا ‘ الوقت نفسشه إا¤
م -واصش -ل -ة اÛه -ودات ،مÈرا م-وق-ف-ه ب-أان-ه م-ن
«غ ÒاŸع -ق -ول أان تصش -رف السش -ل-ط-ات اŸع-ايÒ
وتسشمع بوجود إانقطاع اŸاء بسشبب الكهرباء»،
حاثا مديرية الري ومن خÓلها ا÷زائرية للمياه
إا ¤اقتناء مولد كهربائي خÓل فÎة أاقصشاها
أاسشبوع لفائدة هذه اÙطة التي توفر 2200
م Îم -ك -عب م -ن اŸاء ي -وم -ي -ا ،م -ط -ال -ب-ا رئ-يسس
ال -دائ -رة ب -ال -ن -ي -اب-ة ب-السش-ه-ر ع-ل-ى م-ت-اب-ع-ة ه-ذه
اŸسش- -أال- -ة ‘ اŸي- -دان ،ك- -م- -ا أان- -ه ي -ت -ع Úع -ل -ى
ا÷زائرية للمياه توظيف أابناء اŸنطقة
«أاصشحاب األرضس» ‘ هذه اÙطة.

يطالب بعدم التقاعسس ‘ إا‚از ثانوية
بالعمارية باعتبارها أاولوية
دع -ا ب -داوي ‘ ه-ذه ال-زي-ارة أاث-ن-اء م-ع-اي-ن-ت-ه
ل -وضش -ع -ي -ة مشش -روع اÛم -ع اŸدرسش -ي ب -ف -رق-ة
اŸعايفة ببلدية سشيدي نعمان مÈمج الدخول
اŸدرسشي القادم بسشعة  182تلميذ وتلميذة ،كل
من مديريتي الهياكل العمومية والÎبية والبلدية
ب -اسش -ت -غÓ-ل ق-اع-ة األنشش-ط-ة ك-م-ط-ع-م إا ¤غ-اي-ة
ان -ح -از م -ط -ع -م ك -ام -ل ،ع -ل-ى أان ي-تّ-م ف-ي-ه م-ن-ح
اŸتمدرسش Úوجبات سشاخنة على فوج ،Úمع
الششروع الفوري ‘ عملية ربطه بالكهرباء
واŸاء وشش -ب -ك -ة الصش -رف الصش -ح -ي ،م -ع ف-ت-ح
مناصشب عمل للمرب ،Úالعمال ،وتعي ÚاŸدير،
حتى يكون عمليا مع هذا الدخول اŸدرسشي،

باألخذ بع Úالعتبار صشحة اŸواطن Úالذين
تÈعوا باألرضشية ل‚ازه.
أابدى وا‹ الولية ارتياحه لوجود فضشاء كبÒ
يحوي هذا اÛمع الÎبوي اıصشصس لنحو
 156تلميذ من السشنة األو ¤إا ¤اÿامسشة ،و36
آاخرين ‘ الطور التحضشÒي ،باعتبار أان هذه
اŸؤوسشسشة تعد ‘ نظره ‰وذجية لتوفرها على
ك -ل ضش -روري -ات ا◊ي -اة ،ح -اث -ا م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة
التنسشيق مع البلدية ومديرية اإلدارة اÙلية
لتوف Òالعتاد البيداغوجي ‘ أاقرب وقت ‡كن
Ãراعاة أاعمار الصشفوف ،مع تقد Ëموافقته
على اسشتعمال الفناء كفضشاء لسشتعمال الرياضشة،
ع- -ل- -ى أان ي- -ق- -وم اŸدي- -ر Ãراف- -ق- -ة األنشش- -ط- -ة
Óخطار التي قد –دث.
الرياضشية تفاديا ل أ
طمأان بداوي سشكان هذه القرية بالنظر ‘
مطلبهم اŸتمثل ‘ إاعادة بعث مششروع طريق
على بعد  02كلم ،من خÓل تغي Òمسشار الوفد
اŸراف -ق ل -ه ن -ح -و م -درسش -ة رمضش -ا Êاب -راه -ي -م
الريفيةﬁ ،ذرا نائب رئيسس البلدية من مسشأالة
ت -غ -ل-ي-ط اŸواط-ن ‘ Úه-ك-ذا م-ط-لب ،ع-ل-ى اأن-ه
ب -ادرت ال -ب-ل-دي-ة ب›Èة ه-ذا ال-ط-ري-ق ك-أاول-وي-ة
ألخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب -ار ‘ إاط -ار ال -دÁق -راط -ي-ة
التششاركية التي بادرت بها السشلطات اÙلية ‘
هذا الششأان.
على صشعيد ذي صشلة أامر وا‹ الولية بإاعادة
اسش -ت -غ Ó-ل م -درسش -ة رمضش -ا Êاب -راه -ي-م ب-ف-رق-ة
ال-زن-اي-ق-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة بوششراحيل لفائدة  80تلميذ
وتلميذة Ãنحه ترخيصس لذلك ،بعد ما صشنفت
هذه اŸؤوسشسشة ضشمن خانة اŸوؤسشسشات اŸتخلى
عنها ،وصشعوبة إا‚از أاخرى بديلة بسشبب نزاع
ح - -ول ع - -ق- -ار ﬂصشصس م- -تÈع ب- -ه م- -ن ط- -رف
السشكان ،متعهدا الوا‹ Ãتابعته الششخصشية لهذا
اŸشش-روع مسش-ت-ق-ب Ó-وع-ل-ى أان تسش-ت-م-ر ال-ع-م-ل-ي-ة
الÎبوية بها ،على أامل إا‚از مؤوسشسشة أاخرى ‘
ال -ق-ريب ال-ع-اج-ل م-ت-ى ت-واف-رت ب-عضس الشش-روط
ال -ت-ق-ن-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-واف-ات-ه ب-ق-ائ-م-ة اسش-م-ي-ة
‡ضشية من طرف الراغب ‘ Úاختيار إاحدى
الرضشيات لتوط Úمششروع اŸدرسشة ا÷ديدة ،
رافضشا فكرة نقل التÓميذ من مقر قريتهم اإ¤
فضشاءات تربوية أاخرى ‘ ،وقت اسشتحسشن فيه
أاحد ششباب هذه القرية حضشور الوا‹ إا ¤هذه
اŸن -ط -ق -ة ‘ ق -ول -ه « ألول م -رة ي -حضش -ر إال -ي -ن-ا
مسشؤوول بحجم وا‹
ع Èبداوي عن غضشبه خÓل زيارته اŸفاجئة
Ÿشش-روع ث-ان-وي-ة ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-م-اري-ة بسش-بب ت-أاخر
اإل‚از ورفضس ال -ع -م -ل ب -ت -وصش -ي -ات -ه ،م -ت -ع-ه-دا
بتسشليط عقوبات على اŸقاولة اŸكلفة باإل‚از
‘ حالة عدم تسشريع وتÒة العمل  ،مؤوكدا الوا‹
ام- -ام اŸق- -اول «‘ ح- -ال- -ة ع- -دم اسش- -ت Ó-م ه -ذه
اŸؤوسشسشة مع الدخول اŸدرسشي ..فأانا سشأاعرف
ال- -ط- -ري- -ق -ة ال -ت -ي ا–دث ب -ه -ا م -عك وسش -أاق -وم
بالجراءات التي يسشمح بها القانون» ،مطالبا
اياه Ãضشاعفة العمل ،على أان العبادة ا◊قيقة
تتمثل ‘ منح فرصشة التعلم للتلميذ ،حاثا رئيسس
ال-دائ-رة وم-دي-ري-ة ال-ه-ي-اك-ل ال-ع-م-ومية باŸتابعة
اليومية لنسشبة األششغال وافادته بتقارير يومية
من خÓل تكليف رئيسس الفرع اإلقليمي للبناء
با◊ضشور اليومي لهذه الورششة وإافادة السشلطات
بالوضشعية ا◊قيقية لنسشبة تقدم اإل‚از ،حتى
ت- -ت- -م -ك -ن ال -ولي -ة م -ن أاخ -ذ م -ا ي -جبﬁ ،م Ó-
مسشؤوولية متابعة هذا اŸششروع لرئيسس الدائرة
باعتبار أان ذلك هو من أاو ¤أاولوياته.

تسشببت ‘ ششلّ حركة اŸرور وغلق الطرق

أامطار طوفانية تغرق ا÷لفة

خلفت األمطار الغزيرة التي تسشاقطت مسشاء
أاول أامسسÃ ،نطقة الصشدر التابعة إاقليميا لدائرة
ع Úاإلبل بولية ا÷لفة ،حالة من الرعب والفزع
وسش-ط مسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ب-ع-دم-ا شش-هدت إارتفاع
منسشوب مياه األمطار اŸتسشاقطة والتي تسشببت ‘
فيضشانات جراء سشقوطها.
أادى تسش -اق -ط الم -ط -ار إا ¤صش -ع -وب-ة ‘ ح-رك-ة
السش ،Òكما تسشببت السشيول ‘ غلق الطريق الوطني
رقم  01النقطة الكيلومÎية  326بالقرب من سشوق

الرومية ،هذا وتدخلت عناصشر اŸركز اŸتقدم واد
الصشدر من أاجل سشيارة إانزلقت عن الطريق من نوع
بيجو  505بسشب إارتفاع منسشوب اŸياه على الطريق
جراء تهاطل األمطار ،بدون تسشجيل أاي خسشائر
بشش -ري -ة أاو م -ادي -ة ،ف -ي -م -ا ّ” ح -راسش-ة مسش-ت-ع-م-ل-ي
الطريق لتفادي أاي حوادث أاخرى حتى إانخفاضس
مسشتوى منسشوب اŸياه.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

السشبت  24أاوت  2019م
الموافق لـ  23ذي الحجة  1440هـ

»æWh

حمل أŸسشؤوول ÚأÙلي Úتنامي موجة ألحتجاج وألغضشب

وأ‹ وهرأن :فتح –قيقات معمقة عن ألتوظيف وتوزيع ألسصكن
لقاءأت مع أÛتمع أŸد Êللنظر ‘ أنشصغا’ت أŸوأطنÚ

يشش- -رع م- -ول- -ود شش- -ري- -ف -ي وأ‹ اŸطروحة ،فتح النار على اŸسشوؤولÚ
وهرأن ،قريبا ‘ تنظيم خرجات اÙل- - - - - -يّﬁ ،Úم  Ó- - - - - -اإي- - - - - -اه- - - - - -م
م -ي -دأن -ي -ة ول -ق -اءأت م -ع أÛت-م-ع اŸسشوؤولية كاملة للنقائصص التنموية
أŸد Êعﬂ Èت- - -ل- - -ف أل - -دوأئ - -ر  ،ومشش- -ك Ó-ت الشش -ب -اب ال -ت -ي ارت -ب -طت
وذلك ب - -ه - -دف أل- -ت- -ع- -اون ‘ ح- -ل ارت-ب-اط-ا وث-ي-ق-ا ب-ا’أوضشاع ا’قتصشادية
أŸشش-اك-ل ألج-ت-م-اعية وألنقائصس الصشعبة وارتفاع نسشبة البطالة ،وسشط
ألتنموية ألتي تفاقمت ‘ ألفÎة ت-ف-اق-م م-وج-ة ا’ح-ت-ج-اج وا’ع-تصشام
ألأخÒة ب -ع-دي-د أل-ب-ل-دي-ات رغ-م ال- -ن- -اج- -م- -ة ع- -ن درج- -ة ع- -ال- -ي- -ة م- -ن
ال- -ت -ذم -ر وال -غضشب وا’إح -ب -اط ،وذلك
ألإعتمادأت أŸالية أŸسشتهلكة.
رغ-م ا’إم-ك-ان-ي-ات ال-ه-ام-ة واŸوؤهÓت
IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
ال- - - - - - - - -بشش- - - - - - - - -ري - - - - - - - -ة واŸادي - - - - - - - -ة
جاء ذلك ‘ لقاء اأجراه مولود اŸتميزة للدائرة والتي تصشنفها ضشمن
ششريفي Ãعية رئيسص اÛلسص الششعبي اأغنى بلديات الوطن.
وعلى ضشوء ذلك ،اأكد ششريفي على
الو’ئي وﬂتلف فعاليات اÛتمع
اŸد Êلبلديات دائرة بطيوة ،بحضشور ضش- -رورة ت- -ف- -ع -ي -ل ال -ل -ج -ن -ة ال -و’ئ -ي -ة
م-دي-ري ال-ه-ي-ئ-ة ال-تنفيذية واŸنتخب Úاıت -ل -ط -ة وف -ت -ح –ق-ي-ق رسش-م-ي ‘
اÙل - -ي ،Úب - -ه - -دف رصش - -د ﬂت- -ل- -ف عمليات التوظيف السشابقة ،كما دعا
ا’نشش- -غ- -ا’ت اŸط- -روح- -ة م- -ن ق -ب -ل اإ ¤فتح فروع للوكالة الوطنية للتششغيل
اŸواط- - - - - - - -نÃ Úخ- - - - - - - -ت- - - - - - - -ل - - - - - - -ف على مسشتوى البلديات وتنظيم لقاءات
ف- -ي -ئ -ات -ه -م -وشش -رائ -ح -ه -م Ã ،ا ف -ي -ه -ا م- - -ع م - -دي - -ري وروؤسش - -اء اŸوؤسشسش - -ات
اŸششاكل التي تعÎضص واقع التنمية ،والشش - -رك - -ات م- -ن اأج- -ل ف- -ت- -ح ف- -رصص
وذلك على خلفية الششكاوي والعرائضص التششغيل Ãا فيهم ذوي ا’حتياجات
ال -ع-دي-دة م-ن الشش-ب-اب ال-ب-ط-ال ال-ذي-ن اÿاصشة ،مع تخصشيصص بطاقة اإقامة
رفعوا تقارير سشوداوية عن معاناتهم خاصشة Ãلف التوظيف ،تكون ‡ضشية
ال -ط-وي-ل-ة م-ع ال-بÒوق-راط-ي-ة وظ-اه-رة م- - - -ن ط- - - -رف رئ - - -يسص ال - - -ب - - -ل - - -دي - - -ة
اÙاب -اة واÙسش -وب-ي-ة ‘ م-وؤسشسش-ات شش- -خصش- -ي- -ا’ ،سش- -ي- -م -ا واأن ا’أغ -ل -ب -ي -ة
ال-ع-م-ل ب-اŸن-ط-ق-ة الصش-ن-اع-ي-ة ب-طيوة ،السشاحقة من العمال من خارج اŸدينة
داع Úاإ ¤فتح باب التوظيف اأمامهم ،باسشتخدام وثائق اإقامة مزّورة ،حسشب
Ãختلف الششركات البÎولية ،ومنحهم تصشريحات فعاليات اÛتمع اŸد.Ê
كما اسشتغل اŸواطنون هذه الفرصشة
ا’أول -وي-ة ‘ ال-ع-م-ل ،ك-ون-ه-م م-ن اأب-ن-اء
للتطرق اإ ¤ملف السشكن ،الذي دفع
اŸنطقة.
اŸسش -وؤول ال -ت -ن -ف -ي -ذي ا’أول وب -ع -د الوا‹ اإ ¤تششديد لهجته وتوّعد بفتح
اسش- -ت -م -اع -ه ب -دق -ة ل -ك -ل ا’نشش -غ -ا’ت –قيقات ‘ هذا اÛال وﬁاسشبة

كل من ثبت تورطه ‘ عملية التوزيع
غ Òال- -ع- -ادل ل- -لسش -ك -ن ا’ج -ت -م -اع -ي،
م- -ط- -ال- -ب- -ا ‘ ال -وقت ن -فسش -ه ب -ت -وزي -ع
السشكنات اŸبلغة لفائدة كل بلديات
ال-دائ-رة ك-م-رح-ل-ة اأو ،¤ث-م ت-خصشيصص
حصشصص اأخرى حسشب اŸتطلبات وكذا
التكفل بالÈامج السشكنية ا’أخرى على
غ- -رار ا◊صشصص اŸت -ع -ل -ق -ة ب -السش -ك -ن
الريفي ،وكذا صشيغة الÎقوي اŸدعم
وعددها  180مسشكن ببلدية بطيوة
و 78مسشكنا ببلدية ع Úالبية وحصشة
 122مسش- - -ك- - -ن Ãرسش- - -ى ا◊ج - -اج،
ب -ا’إضش -اف -ة اإ 290 ¤مسش -ك -ن «األ ب -ي
يا» بصشيغته ا÷ديدة واŸبلغة للدائرة
سش-ن-ت-ي  2018و ،2019م- -ع ال -ت -اأك -ي -د
ع -ل -ى ال -ت -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
باŸششاريع السشكنية واŸرافق التي ”
توزيعها موؤخرا.
اأما بخصشوصص اŸششاكل والنقائصص
ا’أخرى التي ” طرحها خÓل هذا
ال- -ل- -ق- -اء ،وال- -ت- -ي “ث- -لت اأسش- -اسش- -ا ‘
الصش -ح-ة ،وضش-ع-ي-ة ال-ط-رق-ات ،ال-ب-ي-ئ-ة،
ال - - - -ري- - - -اضش- - - -ة واÓŸعب ا÷واري- - - -ة
ومسش -اح -ات ال -ل -عب ،ال -ت-ع-ل-ي-م وال-ن-ق-ل
اŸدرسش- -ي وغÒه- -ا م- -ن ا’نشش -غ -ا’ت
التي تدخل ‘ اإطار –سش Úا’إطار
اŸعيششي بصشفة عامة ،فقد وعدهم
الوا‹ مولود ششريفي بتنظيم خرجات
م -ي -دان -ي -ة اإ ¤ك -ل اأح -ي -اء اŸن -ط -ق -ة،
ب - -ه - -دف ال - -وق- -وف ع- -ن ق- -رب ع- -ل- -ى
ال -وضش -ع -ي -ة ا◊ق -ي -ق -ة ل -ل-ت-ن-م-ي-ة ب-ه-ذه
ال- - -ب- - -ل- - -دي- - -ات وا’أح- - -ي- - -اء وال - -ق - -رى
واÛمعات السشكنية.

خطوط جديدة Ÿوأكبة ألتوسشع ألعمرأ Êبالبليدة

ﬂطط نقل شصامل للقضصاء على أ’زدحام أŸروري
ت - -ع - -ك- -ف ألسش- -ل- -ط- -ات أÙل- -ي- -ة
ل- -ولي- -ة أل- -ب- -ل- -ي- -دة ع -ل -ى أإع -دأد
ﬂط - -ط ن- -ق- -ل سش- -يشش- -م- -ل ك- -اف- -ة
ب -ل-دي-ات أل-ولي-ة ب-ه-دف أل-قضش-اء
ع- - -ل - -ى ألزدح - -ام أŸروري أل - -ذي
تشش -ه -ده ط-رق-ات-ه-ا ،حسش-ب-م-ا ع-ل-م
أمسس م -ن رئ -يسس مصش-ل-ح-ة أل-ن-ق-ل
ألÈي ب-اŸدي-ري-ة أÙل-ي-ة ل-ل-ن-قل،
ﬁمود لطرشس.
اأوضشح اŸسشوؤول اأن مديرية النقل
ت -ع -ك -ف ح -ال -ي-ا م-ع وا‹ ال-و’ي-ة ع-ل-ى
اإعداد ﬂطط جديد للنقل سشيتم من
خ Ó-ل -ه اسش -ت -ح -داث خ -ط -وط ج-دي-دة
Ÿواكبة التوسشع العمرا Êالذي ششهدته
ال- - -و’ي- - -ة خÓ- - -ل السش - -ن - -وات ا’أخÒة

وال -ت -ح -ك-م ‘ ح-رك-ة اŸرور ال-ك-ث-ي-ف-ة
بالو’ية.
وق -ال ل -ط -رشص اأن ال -و’ي -ة «ك -ب-اق-ي
ال -و’ي -ات ا’أخ -رى ’ “ت -لك ﬂط -ط
نقل عام واıطط ا◊ا‹ ” اإعداده
سشنة  2000وهو’ يتماششى مع التطور
وال-ت-وسش-ع ال-ع-م-را Êال-راه-ن» ،مضش-يفا
«رغم تعديل هذا اıطط سشنة 2009
اإ’ اأنه  ⁄يتم اعتماده اإ ¤حد ا’آن
واأصشبح هوا’آخر قد Ëوجاوزه الزمن،
‡ا يسش- -ت- -وجب اسش- -ت -ح -داث ﬂط -ط
جديد كليا للنقل».
واأششار اإ ¤اأن الو’ية ششهدت خÓل
العششريت Úا’أخÒيت Úتوسشعا كبÒا من
خ Ó- -ل اإ‚از اأق - -ط - -اب ع - -م - -ران - -ي - -ة

وحضش -ري -ة وج -ام-ع-ي-ة ج-دي-دة واأح-ي-اء
سش -ك -ن -ي -ة ع-دي-دة ع-ل-ى غ-رار اŸدي-ن-ة
ا÷دي -دة ل-ب-وي-ن-ان وال-ق-طب ا÷ام-ع-ي
ب -ال -ع -ف-رون وط-رق-ات وط-ن-ي-ة وو’ئ-ي-ة
وبلدية جديدة ،وهوما جعلها تششهد
ازدحاما مروريا كبÒا يتطلب النظر
فيه وﬁاولة اإيجاد حلول مسشتعجلة.
وكششف ذات اŸسشوؤول اأن اأك Ìمن
 130 . 000مركبة تسشتقل يوميا الطريق
السشيار على مسشتوى البليدة ،كما اأن
ع -دد اŸرك -ب -ات ال -ت-ي تسش ‘ Òك-ام-ل
اإقليم الو’ية تسشاوي عدد اŸركبات
ال - - - -ت- - - -ي تسش 14 ‘ Òو’ي -ة داخ-ل-ي-ة
›تمعة ،حسشب دراسشة اأجرتها وزارة
النقل موؤخرا.

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

العدد
18030

تضشمنها ألعدد  50من أ÷ريدة ألرسشمية
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قائمة ألبضصائع أÿاضصعة لرخصصة ألتنقل بريا
ألنطاق أ÷مركي
” Ãوجب ق- - - - - -رأر ل- - - - - -وزأرة
أŸالية ألصشادر ‘ ألعدد  50من
أ÷ري - -دة أل - -رسش- -م- -ي- -ة –دي- -د
ق - -ائ- -م- -ة أل- -بضش- -ائ- -ع أÿاضش- -ع- -ة
ل- -رخصش -ة أل -ت -ن -ق -ل ‘ أŸن -ط -ق -ة
ألÈية من ألنطاق أ÷مركي.
جاء هذا القرار تطبيقا ’أحكام
ا- -Ÿادة  220م -ن ق -ان -ون ا÷م-ارك
واŸادة  10من اŸرسشوم التنفيذي
اŸتعلق بتنقل البضشائع ‘ اŸنطقة
الÈي- -ة م -ن ال -ن -ط -اق ا÷م -رك -ي اإ¤
جانب انه يندرج ‘ اإطار مكافحة
ال -ت -ه-ريب ،ح-يث ي-ه-دف اإ– ¤دي-د
قائمة البضشائع التي يجوز تنقلها ‘
اŸنطقة الÈية من النطاق ا÷مركي
اإ’ اإذا كانت مرفقة برخصشة التنقل
والكميات اŸعفاة من هذه الرخصشة
وك -ذا ا’إع-ف-اء ال-ك-ل-ي اأوا÷زئ-ي م-ن
ا’لتزامات اŸتعلقة برخصشة التنقل
‘ اأج - -زاء م- -ع- -ن- -ي- -ة م- -ن ال- -ن- -ط- -اق
ا÷مركي.
ب -حسشب م -ل -ح -ق ب -ال -ق-رار تضش-م-ن
ق-ائ-م-ة ال-بضش-ائ-ع اÿاضش-ع-ة ل-رخصش-ة
التنقل والكميات اŸعفاة وا’أجزاء
اŸع -ن -ي -ة م -ن اŸن -ط -ق -ة الÈي -ة م-ن
ال -ن -ط -اق ا÷م -رك -ي ،ف -ان ال -بضش-ائ-ع
اŸعينة هي اÿيول وا◊م Òوالبغال
ا◊ي -ة وح -ي-وان-ات ح-ي-ة م-ن فصش-ي-ل-ة
ا’أب -ق -ار وا’أغ-ن-ام اواŸاع-ز اإضش-اف-ة
اإ ¤ا÷مال.
كما تششمل القائمة التي حددتها
وزارة اŸالية حليب الغÈة ونباتات
النخيل والبقوليات ( حمصص  ،جلبان
وع - -دسص وف - -اصش- -ول- -ي- -اء) وال- -ت- -م- -ور
وا◊ب -وب ودق -ي -ق ا◊ن -ط -ة ( ق -م-ح)
وسش- -م- -ي- -د ا◊ن- -ط- -ة ( ق- -م- -ح) وزيت
الصشويا وزيت عباد الششمسص اإضشافة
اإ ¤السشكر ا’أبيضص وحليب ا’أطفال
وع - -ج - -ائ - -ن غ - -ذائ- -ي- -ة وال- -كسش- -كسص
باسشتثناء تلك اÙضشرة اأواŸطهية
هذا اإ ¤جانب التبغ وبدائل التبغ
اŸصش- -ن- -ع- -ة واسش- -م- -نت ( ب -ورت Ó-ن -د
رمادي) ومنتجات صشيد’نية موجهة

للطب البششري اأوا◊يوا ( Êباسشتثناء
ال- - -ك- - -م- - -ي- - -ات اÈŸرة واŸوج- - -ه - -ة
ل Ó-سش -ت -هÓ-ك الشش-خصش-ي) واإط-ارات
م- -ط -اط -ي -ة ج -دي -دة وج -ل -ود خ -ام -ة
وع- - -ي- - -دان اإضش - -اف - -ة اإ ¤مشش - -ك - -ل - -ة
با’أسشطوانات با◊رارة بششكل لفات
غ Òمنتظمة اللف من حديد اأومن
صشلب غﬂ Òلوط واأخرى.
وتضش - - -اف اإ ¤ه- - -ذه ال- - -بضش- - -ائ- - -ع
القضشبان من ا◊ديد اأومن الصشلب
غﬂ Òلوط اأواسشطوانات اÿرسشانة
واأج- -ه -زة ت -ك -ي -ي -ف ال -ه -واء م -ن ن -وع
سشبليت سشيسشتم وثÓجات و›مدات
وتلفاز واأجهزة اسشتقبال تلفزيونية.
اأم -ا ال -بضش -ائ -ع غ ÒاŸع -ي -ن -ة ب-اأي
اإعفاء على غرار اŸرجان اŸنحوت
وم -واد مصش -ن -ع -ة م-ن اŸرج-ان ع-ل-ى
مسش- -ت- -وى ك- -ل ال- -ن- -ط- -اق ا÷م- -رك- -ي
وم - -رج- -ان خ- -ام وم- -رج- -ان ﬁضش- -ر
–ضشÒا بسشيطا ومسشاحيق وسشبائك
من زنك ونفايات وخردة من زنك
ومسش- -اح -ي -ق وسش -ب -ائك م -ن رصش -اصص
ونفايات وخردة من رصشاصص اأيضشا
وسش- -ب- -ائك ومسش- -اح -ي -ق م -ن ن -ح -اسص
ون -ف -اي -ات وخ -ردة م-ن ن-ح-اسص وك-ذا
سش -ب -ائك ومسش -اح -ي -ق م -ن ال -وم-ن-ي-وم
ونفايات من خردة الومنيوم .
ام-ا ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-وق-ود ف-ان ال-كمية
اŸعفاة من رخصشة التنقل حددت ب
 50ل Îل -ل -م-ازوت و 90ل Îل-ل-بنزين
وذلك باŸنطقة الÈية ا÷نوب ‘
ح Úاأن هذه اŸادة غ Òمعينة باأي
اإعفاء ‘ منطقتي الششرق والغرب.
و” –دي- -د اŸن- -اط- -ق اŸع- -ن- -ي- -ة
برخصشة التنقل ‘ اŸنطقة الÈية
م- - -ن ال- - -ن- - -ط - -اق ا÷م - -رك - -ي حسشب
ال -و’ي -ات اŸرت -ب -ط -ة ب -ه -ا ح-يث اأن
منطقة الغرب تضشم و’يتي تلمسشان
والنعامة ‘ ح Úاأن منطقة الششرق
تضشم و’يات الطارف وتبسشة وسشوق
اهراسص والوادي اأما منطقة ا÷نوب
ف -ه -ي تضش -م ك -ل م -ن بشش-ار وت-ن-دوف
واإدرار و“Ôاسشت وورقلة واليزي.

يعانون أمرأضشا مزمنة وإأرهاقا

أرتفاع عدد وفيات أ◊جاج أ÷زأئري Úإأ 25 ¤شصخصصا
أأف - -ادت حصش - -ي - -ل - -ة ج- -دي- -دة
م- -وؤق- -ت- -ة أأمسس ب- -ارت -ف -اع ع -دد
أل- -وف- -ي- -ات ‘ صش- -ف -وف أ◊ج -اج
أ÷زأئ- - - - -ري Úأإ‹  25ششخصشا،
وف- - - -ق - - -ا Ÿا أأ ده لـ«وأأج» رئ - - -يسس
ألبعثة ألطبية.
صشرح الد تور ﬁمود دحمان اأنه
تو‘ «ا◊اج ششويراف اأسشامة من
مواليد  28( 1991سشنة) من بلدية
متليلي و’ية غرداية».
واأوضشح اأن اŸرحوم لفظ اأنفاسشه

ا’أخÒة Ãسش -تشش -ف -ي «ح-راء» ال-ع-ام
 Õة ح - -يث قضش - -ي  15ي-وم-ا بغرفة
ا’إنعاشص .واأبرز ذات اŸتحدث اأن»
اŸتو‘ ان يعا Êمن قبل من مرضص
السص ري وق -د اأصش -يب Ãشش-ع-ر م-ن-ي
بالتهاب رئوي حاد ورÃا يعود ذلك
اإ‹ تغ Òا’أحوال ا÷وية».
م -ن ج -ه -ة اأخ -ري اأشش -ار ال -د ت -ور
ﬁمود دحمان اإ‹ اأن عدد ا◊جاج
اŸرضش-ي ب-اŸسش-تشش-ف-يات السشعودية
وصشل اليوم اإ‹  13ششخصشا

تتجاوز  25ملم ﬁليا حتى أليوم

أمطار رعدية مصصحوبة بزخات برد Œتاح
عديد و’يات ألشصرق
أأع----ل----نت نشش----ري----ة خ----اصش----ة
ل---دي--وأن ألأرصش--اد أ÷وي--ة أأن
أأم---ط---ارأ مصش---ح---وب---ة أأح---ي---ان---ا
بعوأصشف رعدية وزخات برد
سش---ت---مسس أب---ت--دأء م--ن أأمسش--ي--ة
أ÷م--ع--ة أل--ع--دي-د م-ن ولي-ات
ششرق ألوطن.
ت--خصص ه--ذه ال--نشش--ري--ة و’ي--ات:
ب--رج ب--وع-ري-ري-ج وسش-ط-ي-ف وم-ي-ل-ة
وقسشنطينة وقاŸة وسشوق اهراسص

وكذا تبسشة وام البواقي وخنششلة
ب---ا’إضش---اف---ة اإ ¤ب---ات---ن---ة ،يضش--ي--ف
اŸصشدر.
ويرتقب اأن تبلغ كمية ا’أمطار
اأوتتجاوز  25ملم ﬁليا خÓل مدة
صشÓحية النششرية التي تدوم من
امسش-ا÷م-ع-ة ع-ل-ى السش-اع-ة ال-ثالثة
زوا’ (15 : 00سشا) اإ ¤غاية اليوم
السشبت على السشاعة الثالثة صشباحا
( 03 : 00سشا).

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

من مراسسلينا

السسبت  24أاوت  2019م
الموافق لـ  2٣ذي الحجة  1440هـ

شسّدد على اسستكمال ما تبقى من ا‚از اŸرفق ا◊يوي

ألوأ‹ ب ــدأوي يدع ـ ـو إأ ¤تسسري ـ ـع وتÒة
مشسروع ألسسيـ ـار بـ ـ ÚأŸديـ ـة وألبليـ ـدة

 12مليــــــون دج قيمـــــة
العمليــــة التضساميـــــــــة

 4800حقيبـ ـ ـ ـ ـ ـة
مدرسسية للمعوزين
خÓل ألدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول
أ’جتماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
رصسدت مصسالح النشساط
ا’جتماعي بتيبازة ما قيمته
 12650األف دج لغرضص اقتناء
 4800حقيبة مدرسسية لفائدة
التÓميذ اŸعوزين عÈ
ﬂتلف البلديات على اأن يتم
تقد› Ëموع ا◊قائب
Ÿصسالح مديرية الÎبية،
قبيل افتتاح اŸوسسم الدراسسي
ا÷ديد.

تيبازة :علي ملزي
ب- -حسسب م- -ا اأشس -ار ال -ي -ه مصس -درن -ا م -ن
مديرية النشساط ا’جتماعي ّ” ،عرضص
الصس -ف -ق -ة “اشس -ي -ا وم -ت -ط -ل -ب-ات ق-ان-ون
الصسفقات العمومية بحيث بلغت ،نهاية
ا’أسسبوع الفارط ،مرحلة تقييم العروضص
’ن- -ت- -ق- -اء اŸم- -ون ال- -ن -ه -ائ -ي ب -ا’أدوات
اŸدرسسية بحيث ”ّ تشسكيل ÷نة خاصسة
م- -ت- -ع- -ددة ال- -ق- -ط -اع -ات م -ن الÎب -ي -ة و
ال -تضس -ام -ن و الصس -ح-ة وال-ت-ج-ارة ل-غ-رضص
تقييم نوعية السسلع اŸقتناة للتاأكد من
جودتها ومÓءمتها للمعاي Òالقانونية و
الصسحية التي ’ تلحق ضسررا بالتÓميذ.
اأوكلت للجنة اŸعنية مهمة التصسديق
ال-ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى اŸن-ت-ج-ات ق-ب-ل اإي-داعها
ل-دى مصس-ال-ح م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-ت-وزيعها
ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ اŸع-وزي-ن وف-ق-ا للقوائم
اŸعدة من طرف اŸوؤسسسسات الÎبوية
ﬁليا.
عن ﬁتوى ا◊قيبة اŸدرسسية ،اأضساف
مصسدرنا باأّنها تعنى بالطورين ا’بتدائي
و اŸتوسسط فقط و ’ عÓقة لها بالطور
ال -ث -ان -وي و ه -ي –وي اأدوات م -درسس-ي-ة
وفقا للقائمة ا’سسمية لÓأدوات اŸعدة
م -ن ط -رف وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-ل
مسستوى دراسسي ،كما ترفق كل حقيبة
Ãئ- -زر ل- -ل- -دراسس- -ة ي -ت -ن -اسسب و ال -ل -ونÚ
اŸع- -ت -م -دي -ن م -ن ط -رف وزارة الÎب -ي -ة
الوطنية لك Óا÷نسس ،Úو ’ يسستبعد باأن
تقتطع حصسة من هذه ا◊قائب Ÿنحها
’أط -ف -ال اŸراك -ز ال -ب -ي -داغ-وج-ي-ة ل-ف-ئ-ة
اŸع -وق ÚاŸوؤط -رة م -ن ط -رف مصس-ال-ح
النشساط ا’جتماعي بالو’ية.

180٣0

من أاك Èالتجمعات السسكنية بالبلدية ‘ اŸسسيلة

منطق ـ ـة ألنشس ـ ـاط بÈهـ ـوم بحاج ـ ـ ـ ـ ـة
إأ ¤قن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوأت ألصسـ ـ ـ ـ ـرف ألصسحـ ـ ـ ـ ـي
ما تزال معاناة سسكان حي قديشسة ،بÈهوم ‘ ،اŸسسيلة متواصسلة على
الرغم من اعتبارها منطقة نشساط ومن أاك Èالتجمعات السسكنية بالبلدية،
جراء غياب قنوات الصسرف الصسحي التي كانت ’ تزال عائقا حقيقيا ‘
وجه اŸسستثمرين الذي يتحمل الكث Òمنهم اعباء ‘ رمي ﬂلفات نشساطه
بنفسسه واعتماد اŸواطن على اسستعمال حفر الÎسسيب ‘ أاماكن تشسكل
خطرا على حياة اŸارة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

يع Èالكث Òمن مسستعملي الطريق السسيار الرابط ب ÚاŸدية والبليدة عن ارتياحهم الكب Òوبخاصسة ‘ الشسطر اŸسستلم منذ
أاشسهر ب Úالشسفة وا◊مدانية مرورا بالنفق « Úالتحفة « بسسبب انسسيابية حركته وجودة أاشسغاله  ،غ Òأان هذا ا’رتياح ⁄
يعمر طوي Óسسيما بعدما صسادفته مشسكلة تأاخر ا‚از اŸقطع الرابط ب Úالغزاغزة وﬁول ا◊وشص اŸسسعودي .
عاين عباسص بدواي ،وا‹ اŸدية ،مؤوخرا رفقة اŸصسالح التقنية اŸعنية ع Èخرجة ميدانية اأ’شسغال اŸتبقية التي تدخل ‘ هذا اإ’طار،
واŸتعلقة بإا‚از ا÷سسر ا◊ديدي اŸتواجد ب Úالنقاط الكيلومÎية اÙددة لهذا اŸسسار والتي تدخل ضسمن الشسطر اŸتبقي من اŸشسروع
واŸتواجد و التي سسÎبط ب Úمنطقتي حوشص اŸسسعودي باŸدية (ا÷هة الشسمالية) على طول مسسافة  07كلم ،حيث ’ تزال اأ’شسـغال به مسستمرة.
أاكد وا‹ الو’ية على ضسرورة اسستÓم العتاد والتجهيزات اŸتبقية اŸتعلقة بهذا ا÷سسر  ،مع وجوب حضسور اŸرافقة التقنية الدائمة من طرف
Óشسراف على اسستكمال اŸراحل اأ’سساسسية اŸتعلقة بإا‚ازه ،باعتبارها خطوة هامة لنجاح هذا اŸشسروع ،وكذا تعزيز
خÈاء اÛمع الصسيني ل إ
ورشسات اإ’‚از بالعمال والعمل على الرفع من سساعات العمل ’سستÓمه ‘ أاقرب اآ’جال اŸمكنة.

العدد
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غ- -ي- -اب ق- -ن- -وات الصس- -رف
الصسحي Ãنطقة النشساط
‘ قديشسة  ،اأصسبح يشسكل
اك Èخطورة على السسكان
وع - - - - -ل- - - - -ى اأصس- - - - -ح- - - - -اب
اŸسس-ت-ث-م-رات الصس-ن-اع-ية،
بحكم اأن السسكان يعتمدون
على ا‚از حفر الÎسسيب
‘ وسسط الشسوارع الضسيقة
ال - -ت - -ي ت - -ع- -ت ÈاŸم- -رات
الوحيدة للشساحنات ذات
ا◊ج -م ال-ك-ب ،Òال-ق-اصس-دة
الشس - - -رك- - -ات واŸصس- - -ان- - -ع
اŸت- -واج- -دة ب- -اŸن -ط -ق -ة،
ب -ي -ن -م -ا فضس-ل اŸئ-ات م-ن
السس- -ك -ان ع -دم ا’ل -ت -ح -اق

Ãنازلهم التي انتهوا من
ا‚ازها منذ عدة سسنوات
لعدم توفر شسبكة الصسرف
الصسحي.
من جهتهم ،فضسل الكثÒ
م -ن السس -ك -ان ال -ل -ج-وء اإ¤
اسس-ت-ع-م-ال ح-ف-ر الÎسس-يب
وسس- -ط م -ن -ازل -ه -م وال -ت -ي
غ -ال -ب -ا م-ا ت-ف-يضص م-ه-ددة
بسس - -ق - -وط اŸن - -ازل ،اأي - -ن
ي -ل -ج -اأون اإ ¤ا’سس -ت-ن-ج-اد
بشس - -اح - -ن - -ات ال - -ت - -ف - -ري- -غ
وا’ن - - -طÓ- - -ق ‘ رح- - -ل- - -ة
ال-ب-حث ع-ن-ه-ا ب-ت-ك-لفة جد
خ- -ي- -ال- -ي- -ة ،ك- -م- -ا يضس -ط -ر
ال - -ع - -دي- -د م- -ن اأصس- -ح- -اب
ا’سس -ت -ث -م -ارات وﬁط -ات
اÿدم- - -ات اإ ¤ال - -ل - -ج - -وء

 1200حالــــة مسسجلــــة هــــذا العـــــام خلفــــت ضسحيـــة واحـــــدة

ك - - -ذلك اإ ¤شس - - -اح- - -ن- - -ات
ال - -ت - -ف - -ري - -غ م - -رة ‘ ك - -ل
اأسسبوع. Ú
‘ ذات ا÷انب ،اأجرت
السسلطات اÙلية دراسسة
ت - -فصس- -ي- -ل- -ي- -ة ل- -ل- -مشس- -روع
واأرسس -لت ب -ه ا ¤م -دي -ري-ة
ال- - -ري قصس- - -د تسس - -ج - -ي - -ل
مشس- - -روع ل - -ل - -ح - -ي ،اإ’ اأن
ا’أم -ر م -ازال ع -ل -ى ح -ال-ه
رغ- -م م- -رور ال -ع -دي -د م -ن
السس- -ن ،Úيضس -اف اإ ¤ه -ذا
غ -ي -اب م -درسس-ة اب-ت-دائ-ي-ة
ب - - -ا◊ي ال- - -ذي يضس- - -ط- - -ر
سس -ك-ان-ه اإ ¤ن-ق-ل اأب-ن-ائ-ه-م
بشسكل يومي اإ ¤مدرسسة
ال-ه’Ó-ت اأو ل-ع-ط-ال ع-ل-ى
مسسافات طويلة.

أأي ـام –سسيسسي ـة حـول ألوقاية من ألتسسممات ألغذأئية ببجاية
 ٪ 60مـ ـن أ◊ـ ـا’ت أŸسسجل ـة أأثن ـاء أ◊فÓت وما تبقى –دث باŸطاعم

أاكد اŸشساركون ‘ اليوم التحسسيسسي
حول الوقاية من التسسمم الغذائي ،على
أاهمية التحسسيسص والوقاية من هذا
اÿطر الذي يشسكل انشسغا’ للمواطنÚ
واŸصسالح الصسحية عموما ’ ،سسيما ‘
هذا اŸوسسم الذي يتميز با◊رارة
الشسديدة ،حيث يسسجل أاك Èعدد من
’فراح وا◊فÓت،
الضسحايا خÓل ا أ
’صسابة من 5آا’ف إا¤
وتقدر حا’ت ا إ
10آا’ف حالة ‘ السسنة ببÓدنا.
‘ هذا الصسدد ،أاكدت الدكتورة غانية ،من
مسستشسفى أاقلول علي بأاقبو ،على هامشص هذا
اليوم التحسسيسسي بدار الشسباب ،لـ «الشسعب «
على أاهمية الوقاية قائلة ‘ هذا اإ’طار« :
نسس - -ع - -ى م - -ن خ Ó- -ل ت- -ن- -ظ- -ي- -م ه- -ذه اأ’ي- -ام
التحسسيسسية ،إا ¤دعوة اŸواطن Úإا ¤اليقظة
‘ هذه الفÎة من الطقسص ا◊ار ،حيث تزداد
حا’ت التسسمم الغذائي خÓل موسسم الصسيف،
أ’ن ا◊رارة الشسديدة تعزز انتشسار البكتÒيا
اŸسس -ب -ب -ة ل -ل -ع -دوى ‘ ال -غ-ذاء ،وتÎاوح ع-دد
التسسممات الغذائية ا÷ماعية ‘ اŸتوسسط
ب -ب Ó-دن-ا ،م-ن 5آا’ف إا10 ¤آا’ف ح- -ال- -ة ‘
السسنة.
أاضساف الدكتورة أان إاحصسائيات وزارة الصسحة
والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات،ت-وؤك-د ،أان
 ٪60م- - -ن ح - -ا’ت ال - -تسس - -م - -م –دث أاث - -ن - -اء
ا’ح -ت -ف-ا’ت ال-ع-ائ-ل-ي-ة وال-ت-ج-م-ع-ات ‘ ،حÚ
تسسجل نسسبة  ‘ ٪40اŸطاعم ا÷ماعية».
ووفً- -ق- -ا أ’رق- -ام وزارة الصس -ح -ة ،ب -حسسب ذات
اŸتحدثة ”« ،تسسجيل العام اŸنصسرم ،2018
أاك Ìم- - - - - -ن 10آا’ف ح- -ال- -ة ع- -دوى غ- -ذائ -ي -ة

التزّود باŸاء ،الكهرباء والصسرف
الصسحـــي أاكـــــــ Èإانشسغا’تهــــم

›موعة ،باإ’ضسافة إا ¤تسسجيل سسبع حا’ت
وفاة ،أاما بالنسسبة للعام ا÷اري ” ،تسسجيل
1240حالة ووفاة شسخصص واحد ،علما أان هذه
اإ’حصساءات قد تكون أاك Ìمن ذلك ،أ’سسباب
ﬂتلفة Ãا ‘ ذلك العÓج الذاتي أاو عدم
اإ’بÓغ عن حا’ت العدوى.
أاوضسحت ذات اŸتحدثة « ،ان هذه اإ’صسابات
مصسدرها اأ’سساسسي ،اأ’طعمة اأ’ك Ìشسيوًعا
ه -ي ال -ل -ح -وم اŸف -روم -ة ،ال -دج -اج وال-ب-يضص،
ومنتجات اأ’لبان ،ومع ذلك يجب التنويه أان
ال -ل -ح -وم ال -ب -يضس -اء ه -ي ك -ذلك م -ن مسس-ب-ب-ات
التسسممات ،بسسبب ارتفاع اسستهÓكها من قبل
اŸواط -ن ،Úووف -ق -ا ل -دراسس -ة أاج -راه-ا م-ع-ه-د

باسستور با÷زائر  ،فإان الفئات العمرية اأ’كÌ
تضسررا تÎاوح ب15 Úو 59سسنة ،واأ’سسوأا من
ذلك ،هو عدم احÎام بعضص التجار القواعد
‘ سسلسسلة التÈيد ،ومنها الوصسول إا ¤درجات
ا◊رارة اŸناسسبة ‘ الغرف اÿاصسة بحفظ
ﬂتلف اŸواد الغذائية السسريعة التلف».
أاما الدكتور يحياوي ياسس ،Úفقد أاكد بدوره
ل -ن -ا خ -ط -ورة ال -تسس -م -م -ات «” خÓ-ل السس-ن-ة
ا÷اري- -ة تسس- -ج -ي -ل ح -وا‹ 1200ح-ال-ة تسس-م-م
غذائي ،منها حالة وفاة واحدة بو’ية غليزان
خÓل اأ’شسهر اأ’و ¤للسسنة ا÷ارية ،بحسسب
إاحصساءات الوزارة الوصسية ،وهو ما يسستدعي
اتخاذ التداب Òالغذائية اأ’سساسسية ،التي يجب

‡ثلو سسكان هذه القرية ،أاكدوا لـ»الشسعب»،
أانهم ÷أاوا إا ¤قطع الطريق الوطني رقم
 ،25ال- -راب- -ط ب Úذراع اŸي- -زان وت- -ي -زي وزو،
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-أاخ-ذ انشس-غ-ا’ت-ه-م ب-ع Úا’عتبار،
وعلى رأاسسها تعبيد الطريق الذي يتواجد ‘
وضسع كارثي ،و ⁄تر الوعود اŸقدمة ‘ الكثÒ
من اŸناسسبات النور ◊د اآ’ن.

بجاية :بن النوي توهامي

سسكان تيفاو وهليل يطالبون بتيزي وزو ويهّددون بتصسعيد أ’حتجاج

^ أأي ـ ـ ـن وعـ ـ ـ ـ ـود ألسسلط ـ ـ ـ ـات أÙلي ـ ـ ـ ـة ‘ أ’سستجابـ ـ ـ ـ ـة للشسكـ ـ ـ ـ ـ ـاوى أŸرفوع ـ ـ ـة
يطالب سسكان قريتي تيفاو وهليل،
ببلدية أايت يحيى موسسى ‘ تيزي وزو ،
من السسلطات اÙلية ا’سستجابة Ÿطالبهم
’جال ،حيث Áرون بظروف
‘ أاقرب ا آ
صسعبة بسسبب العديد من النقائصص التي
’زمتم طوي ،Óدون ان تشسفع لهم
ﬂتلف اŸراسسÓت اŸوجهة للجهات
الوصسية.

العمل بها لتجنب اإ’صسابة ،حيث نوصسي ‘
ه- -ذا الشس- -أان ب- -احÎام ال -ق -واع -د اأ’سس -اسس -ي -ة
ل -ل -ن-ظ-اف-ة ،أاّي ا◊ف-اظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة ال-ي-دي-ن
واأ’ط -ب -اق ،غسس -ل اÿضس-روات وال-ف-واك-ه ق-ب-ل
ا’سس- -ت- -هÓ- -ك ،إا ¤ج- -انب غسس- -ل ال- -ل- -وح- -ات
اÿاصسة بالتقطيع باسستعمال الصسابون واŸاء
الدافئ ،وذلك قبل الشسروع ‘ –ضس Òالطعام
بشسكل متكرر إا ¤غاية ا’نتهاء من –ضسÒ
الوجبة ،مع التأاكد من تاريخ انتهاء صسÓحية
اأ’ط -ع -م -ة اŸع-ل-ب-ة ال-ت-ي “ث-ل ج-زء ك-ب Òم-ن
اسستهÓك اŸواطن.»Ú

كمال‡ ،ثل عن السسكان أاكد ،لـ»الشسعب» »:لن
نسستسسلم أ’يّ ضسغوط أاو وعود أ’ن صسÈنا نفذ،
ح -يث ق -م -ن -ا ب -ال -ع -دي -د م -ن اŸراسسÓ-ت ،ب-ل
با’حتجاج عشسرات اŸرات منذ عام ،2017
لكن دون جدوى ،وقمنا بغلق الطريق إ’سسماع
أاصسواتنا للمسسؤوول ÚاÙلي ،Úفباإ’ضسافة إا¤
ت -ده -ور ح -ال -ة ال-ط-ري-ق ه-ن-اك أايًضس-ا مشس-اك-ل
أاخرى ،على غرار عدم ربطنا بقنوات الصسرف
الصس -ح -ي ،ن -قصص ال -ت -م -وي -ن ب-اŸي-اه الصس-ا◊ة
ل -لشس -رب ،وشس -ب -ك -ة ال -ك -ه -رب -اء» .ت -دخ -ل أاح-د
اÙتج Úمصسرحا لنا بغضسب ،« :باسستثناء
سسيارات اإ’سسعاف ،لن ُيسسمح أ’حد باŸرور،
وال -ل -ج -وء إا ¤ه-ذه ا◊رك-ة ا’ح-ت-ج-اج-ي-ة ه-و
وح- -ده السس- -ب- -ي- -ل ،ال- -ذي ي- -ج- -ع -ل اŸسس -ؤوولÚ

يسسمعوننا ويؤودي إا ¤ا‚از مشسروع الطريق،
نحن ’ نطلب القمر ،و’ نرى سسبب كل هذا
التأاخ Òالذي سساهم ‘ معاناة السسكان ،والكلّ
مصس -م -م ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ا’ح-ت-ج-اج ،ط-اŸا أان
القرية ’ تتمتع بأاقل وسسائل ا’سستقرارÃ ،ا ‘
ذلك ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-ري-ق ،ون-ح-ن ب-بسس-اطة نطالب
Ãسساعدتنا ،ولن نفتح هذا الطريق إاّ’ بوصسول
اآ’’ت على الفور ،أ’ننا خدعنا لفÎة طويلة،
وÁك-ن-ن-ا ا’ن-ت-ظ-ار ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-اق-ي اŸط-الب
اأ’خ- -رى» ‘ .سس- -ي -اق م -تصس -ل ،ي -أام -ل سس -ك -ان
ت-ي-م-ي-زار –ق-ي-ق م-ط-ال-ب-ه-م ،اŸت-علقة أاسساسسا
ب -اإ’ع -ان -ات اŸال -ي -ة ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج ال-ب-ن-اء
الريفي ،حيث أاكد لنا بعضسهم قائ « :Óأان
ال -وضس -ع -ي -ة ال -راه -ن-ة جّ-د صس-ع-ب-ة بسس-بب ع-دم

Œسسيد الوعود من طرف ا÷هات الوصسية».
اضساف اŸتحدث»:لقد قمنا بغلق مقر البلدية
Ÿطالبة السسلطات اÙلية منحنا اإ’عانات
اŸالية ،لكي نباشسر أاشسغال ا‚از سسكناتنا التي
ط- -اŸا ان- -ت- -ظ- -رن- -اه- -ا ،أاو م- -واصس -ل -ة ا’‚از
للمسستفيدين من الشسطر اأ’ول ،وقد سسبق أان
ت -ل -ق -ي -ن -ا وع -ودا ‘ ه -ذا الشس-أان ل-ك-ن ’ شس-يء
Óشسارة ،فإان هذا النوع من الÈامج
–قق» .ل إ
السسكنية ،تكون فيه طلبات اإ’عانات اŸالية
أاك Ìم- -ن ال -ع -رضص ،ب -حسسب مصس -در مسس -ؤوول،
وبالتا‹ فإان حصسة البلدية ’ تكفي لتلبية كلّ
الطلبات ،وهو ما يث Òاسستياء السسكان الذين ’
يجدون سسوى غلق مقرات البلدية أاو الطرق
لعلهم يجدون آاذانا صساغية ‘ ،ظل غياب براج
سسكنية أاخرى تضسمن لهم العيشص الكر.Ë

تيزي وزو :بن النوي ت.
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‘ ظل تعزيز وتعميق جهود مكافحة الفسصاد

معاقبة اŸتورط ‘ ÚجرÁة نهب العقار دون اسصتثناء
توسصيع اŸتابعة القضصائية إا ¤مسصؤوو‹ اإ’دارة اÙلية
يأامل من جهود مكافحة الفسصاد العودة إا ¤تكريسض القانون على ا÷ميع وتطبيق نصصوصصه على كل من يرتكب خطأا
وبالتا‹ يعاقب كل من ثبت ‘ حقه التورط ‘ جرÁة أاوجنحة ،وجميع اŸواطن Úسصواسصية أامام طائلة القانون
يحاسصبون من دون اسصتثناء مسصؤوول Úأاوأاقاربهم ،لذا ’ يكفي مكافحة الفسصاد ‘ القمة بل ينبغي تعميمه ’سصتئصصال
’دارة اÙلية
’ن اŸنظومة اÙلية من و’ة ورؤوسصاء دوائر وبلديات وﬂتلف مسصؤوو‹ ا إ
شصأافة الفسصاد من العمق و أ
خاصصة ما تعلق بقطاع السصكن يجب أان تكون –ت الرقابة وع Úمكافحة الفسصاد مفتوحة عليهم ،على خلفية أان
’ن القضصاء على أازمة
ملفات عديدة تتعلق بنهب العقار وتوزيع سصكنات لغ Òمسصتفيدين مازالت تنتظر التطه ،Òأ
السصكن يبدأا من توزيعه على مسصتحقيه.

فضضيلة بودريشش

صصحيح أان العدالة تعد ا÷هاز اŸباشصر،
الذي يعالج ملفات الفسصاد ويبت ‘ القضصايا
ويحاكم اŸتورط ،Úلكن ’ يجب أان يعمل
جهاز العدالة وحده من أاجل القضصاء على
الفسصاد ومعاقبة اŸفسصدين ’سصتعادة هيبة
دولة ا◊ق والقانون ،وتطبيق معاي ÒالتسصيÒ
’دارة ‘ خ -دم-ة
ال -ن -اج -ع -ة ،وح -ت -ى ت -ك -ون ا إ
اŸواطن وتعود الثقة ب ÚاŸواطن وإادارته
اÙلية ،لذا ينبغي أان تتكاتف جهود ميع
الفاعل Úمن جهاز اÙاسصبة وكذا اŸنظومة
اŸالية وجهاز الضصرائب القادر على –صصيل
موارد معتÈة من الذين كانوا معفي Úمن
دون وجه حق بفعل نفوذهم من تسصديد ما
عليهم من رسصوم جبائية.
’نتاجية واŸنظومة
’لة ا إ
دون شصك أان ا آ
ا’ق- -تصص -ادي -ة ‘ خضص -م م -ك -اف -ح -ة ال -فسص -اد
وت -ط -ب -ي-ق ال-ق-ان-ون ،وم-ت-اب-ع-ة ع-م-ل-ي-ة ت-دف-ق
ال-ق-روضض ،ال-ت-ي ي-جب أان ت-ذهب ل-ل-مسص-ت-ث-مر
ا◊ق -ي -ق -ي م -ث -ل -ه -ا م -ث -ل ال -ع-ق-ار الصص-ن-اع-ي
والسص -ي -اح -ي ،أان ت -ن-ت-عشض وتسص ‘ Òمسص-اره-ا
ال-ت-ن-م-وي ا◊ق-ي-ق-ي ،ك-ون ا’سص-ت-ث-مار ‘ ظل
ال -فسص -اد ك -ان م -ن الصص -عب أان ي -ع -ط-ي ث-م-اره
ونصصل إا ¤اقتصصاد مزدهر وصصناعة صصلبة لها
’سص-واق ال-داخ-ل-ي-ة واÿارجية،
م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ ا أ
كون الرشصوة والعراقيل البÒوقراطية كانت
باŸرصصاد للعديد من اŸشصاريع الهادفة ،التي

كان يفÎضض Œسصيدها واسصتفادة ا’قتصصاد
واŸوارد البشصرية العاملة منها ،خاصصة أان
ا÷زائ -ر خ Ó-ل ال -عشص-ري-ة اŸنصص-رم-ة ،ك-انت
تتمتع باحتياطي صصرف ووفرة مالية تسصمح
’قÓ-ع ا’ق-تصص-ادي الصص-ح-يح والقوي،
ل-ه-ا ب-ا إ
الذي يقفز بها إا ¤مصصاف الدول الناشصئة،
وحتى تتمكن من بناء صصناعة قوية –ررها
تدريجيا من التبعية النفطية.
إاذا ﬁارب -ة ال -فسص -اد ’ي -جب أان ت -ق -تصص -ر
فقط على معاقبة اŸتورط Úفيه بل كذلك
م -ن الضص -روري أان تشص -م -ل ع -م-ل-ي-ة اسصÎج-اع
’موال اŸنهوبة من أاموال مودعة ‘ بنوك
اأ
أاجنبية وأامÓك عقارية فخمة داخل وخارج

الوطن ،ومن اŸهم أان تسصري عملية معاقبة
ك- -ل م- -ن ث- -بت ضص -ل -وع -ه ‘ ال -فسص -اد أاوخ -رق
ال -ق -وان ،Úمسص -ت -غ  ‘ Ó-ذلك ن -ف-وذ وظ-ي-ف-ت-ه
خطوة بخطوة مع مسصاعي اسصÎجاع ما نهب
من أاموال الشصعب ،ولعل اŸنظومة اŸالية
قادرة على التحرك للكشصف عن قائمة من
ك -ان -وا يضص -خ-م-ون ال-ف-وات Òوي-ح-ول-ون أام-وا’
بالعملة الصصعبة بعدة طرق ملتوية .وبدوره
›لسض اÙاسصبة يجب أان يباشصر دوره ‘
التدقيق ‘ ا◊سصابات وغربلة كل ما اقÎف
م- - - -ن Œاوزات م- - - -ال- - - -ي - - -ة ‘ اŸؤوسصسص - - -ات
ا’قتصصادية أاوما تسصبب ‘ نخر ا’قتصصاد
الوطني.

’مريكي
رغم تراجع الطلب وانخفاضض ا’حتياطي ا أ

أاسصعار برميل النفط فوق  59دو’را للÈميل

“ر أاسص -ع -ار ال -ن-ف-ط ‘ ال-وقت ال-راه-ن
ب- -ح- -ال- -ة م- -ن ال- -ت- -ذب- -ذب واŸد وا÷زر،
ﬁاول -ة ال -ت -م -اسصك ب -ف -ع -ل ال-ع-دي-د م-ن
اŸسص- - - -ت- - - -ج- - - -دات ا÷ي - - -و إاسصÎاŒي - - -ة،
واŸك -اسصب السص -ع -ري -ة ال -ت -ي تسص -ت -م -ده-ا
ب- -ف- -ع- -ل ت- -خ- -ف -يضص -ات م -ن -ظ -م -ة «أاوبك»
وشصركائها من اŸنتج ÚاŸسصتقل ،Úوعلى
ضص - - -وء ا◊ديث ا÷اري ع - - -ن ت- - -راج- - -ع
’سص- -ب- -وع
’م - -ري - -ك- -ي خÓ- -ل ا أ
اıزون ا أ
اŸنصص- -رم ،ل- -ك- -ن وم- -ع ذلك م -ازال سص -ع -ر
ال -ن -ف-ط ف-وق  59دو’را ل -لÈم -ي -ل و⁄
ي-ن-ت-عشض ب-الشص-ك-ل ال-ذي ي-بعث ا’رتياح
ل -دى اŸن -ت -ج ÚواŸسص-ت-ث-م-ري-ن .وي-رج-ع
ال -ك -ث Òم-ن اÈÿاء ه-ذا ال-ت-ذب-ذب إا¤
ا’نخفاضض اŸسصجل ‘ الطلب على مورد
’سصواق العاŸية.
الذهب ا’سصود ‘ ا أ

فضضيلة بودريشش

إاذا Áك -ن ال -ق -ول أان اأ’ن -ظ -ار تسص -ت -م -ر ‘
ترقب مؤوشصرات السصوق النفطية ،التي مازالت
– ⁄ق -ق ان -ت -ع -اشص -ا ﬁسص -وسص -ا ي -ب -عث ع -ل -ى
ا’رتياح ،بالرغم ‡ا وصصف باŒاهها صصوب
مكسصب أاسصبوعي إايجابي ،على
خ-ل-ف-ي-ة ب-ل-وغ سص-ع-ر ال-ن-ف-ط يوم
اأ’رب- -ع- -اء اŸاضص- -ي  60دو’را
للÈميل ،لكنه عاود فجأاة النزول
ب - -ح - -وا‹ ب - -عضض السص - -ن- -ت- -ات ،أاي
انخفضصت العقود اآ’جلة ÿام
القياسض العاŸي برنت بحوا‹
 8سصنتات حيث اسصتقرت عند
ح- -دود  59.84دو’ر ل-لÈم-ي-ل،
ل -ك -ن-ه-ا ارت-ف-عت ب-إاج-م-ا‹ 2.1
ب - - -اŸائ- - -ة خÓ- - -ل اأ’سص- - -ب- - -وع
اŸاضص-ي .وم-ن ج-ه-ت-ه-ا ال-ع-قود
اآ’ج- -ل- -ة ÿام غ- -رب ت -كسص -اسض
ال-وسص-ي-ط اأ’م-ري-ك-ي ،ت-راج-عت
ب - -دوره - -ا Ãا ’ ي - -ق - -ل ع - -ن 3
سص -ن -ت-ات ،ح-يث ب-ل-غت مسص-ت-وى
 55.32دو’ر للÈميل ،مسصجلة
ارت -ف-اع-ا ب-ح-وا‹  0.8باŸائة
م -ن -ذ ب -داي-ة اأ’سص-ب-وع ا÷اري.

و‘ ظل اسصتمرار النزاع التجاري اأ’مريكي
الصص،Úي الذي  ⁄يشصهد أاي انفراج يذكر،
ت -زداد اıاوف م -ن إام -ك -ان -ي -ة ح-دوث رك-ود
اق - -تصص - -ادي ،خ- -اصص- -ة ‘ ظ- -ل ت- -أاث- -ر ق- -ط- -اع
الصصناعات التحويلية ‘ الو’يات اŸتحدة،
بعد أان سصجل أاول انكماشض شصهري له ،منذ ما
’ يقل عن  10سصنوات.
وي -أات -ي ت -ع -اط -ي اŸسص -ت-ث-م-ري-ن ‘ اÛال
النفطي مع اŸسصتجدات بشصكل حذر والكثÒ
من الÎدد ،رغم أان أاسصعار النفط مازالت ‘
الوقت الراهن تتلقى الدعم من تخفيضصات
إانتاج النفط ،التي يسصهر عليها أاعضصاء منظمة
أاوبك وشص -رك-ائ-ه-ا م-ن اŸن-ت-ج ÚاŸسص-ت-ق-ل، Ú
ويضصاف إا ¤كل ذلك تراجع ‘ صصادرات
إايران وفنزوي ،Óبسصبب العقوبات اأ’مريكية
اŸف -روضص -ة ع -ل-ي-ه-م-ا .ع-ل-م-ا أان آاخ-ر ب-ي-ان-ات
كشصفت عنها منظمة «أاوبك» ،تفيد أان النفط
اÿام م -ن دول م -ن -ظ -م -ة ال -ب -ل -دان اŸصص -درة
للنفط بلغ  ‘ 30اŸائة من إاجما‹ إامدادات
النفط العاŸية خÓل شصهر جويلية اŸاضصي،
مسصج Óبذلك انخفاضصا من  ‘ 34اŸائة قبل
عشصرة أاعوام و ‘ 35اŸائة ‘ عام  2012أاي
عندما قفز إا ¤أاعلى مسصتوياته.
وخÓصصة القول ‘ هذا اŸقام أان سصعر
النفط تراجع ‡ا ’ يقل عن  75دو’را
ل -لÈم -ي-ل خÓ-ل شص-ه-ر أاف-ري-ل اŸاضص-ي
ويعد أاعلى مسصتوى بلغه ‘ عام
 2019ك - - -ان  60دو’را
للÈميل،

وت- -أاث -رت السص -وق ال -ن -ف -ط ب -ت -ب -اط -ؤو ال -نشص -اط
ا’ق -تصص -ادي ال -ع -اŸي م -ع اسص -ت-م-رار ﬂاوف
بتصصاعد واتسصاع النزاع التجاري ب Úالو’يات
اŸتحدة والصص ،Úوكذا يضصاف إاليها خروج
بريطانيا من ا’–اد اأ’وروبي.
وا÷دي- - -ر ب- - -ا’شص - -ارة أان ب - -ي - -ان - -ات إادارة
م-ع-ل-وم-ات ال-ط-اق-ة اأ’م-ري-ك-ية الصصادرة نهاية
اأ’سصبوع ،كشصفت عن تراجع ﬂزون النفط
اأ’مريكي خÓل اأ’سصبوع اŸاضصي Ãقدار 2.7
مليون برميل ،رغم أانه سصجل زيادة ‘ منحى
تصصاعدي خÓل اأ’سصبوع ÚاŸاضصي ، Úرغم
أان ال -ت -وق-ع-ات ال-ت-ي ك-انت ق-ائ-م-ة أاشص-ارت إا¤
ت -راج -ع اıزون Ãق -دار  1.7م-ل-يون برميل
ف- - -ق - -ط ‘ .وقت ان - -خ - -فضصت ف - -ي - -ه واردات
ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة م -ن ال -ن-ف-ط م-ن-ذ ح-وا‹
أاسصبوع واحد فقط Ãا يناهز  616أالف برميل
يوميا ،أاما إاجما‹ انتاجها من النفط اÿام
شصهد اسصتقرارا ‘ حدود  12.3مليون برميل
يوميا.
وتفاءل بعضض اÙلل ‘ Úالشصؤوون النفطية
بحدوث انفراج ‘ اŸعادلة السصعرية للنفط
وŒاوز الضصغوط التي تواجهها السصوق ،خاصصة
ما تعلق بتحدي تراجع الطلب ،الذي يؤوثر
بشصكل مباشصر على ارتفاع كب ‘ Òمسصتوى
اأ’سصعار ‘ ،ظل وجود ›موعة من العوامل
التي تدعم صصعود اأ’سصعار ،يتصصدرها زيادة
وتÒة السص -حب م -ن اıزون ال -ن -ف -ط -ي وك-ذا
التخفيضصات القياسصية ‘ مسصتوى الصصادرات
النفطية لبعضض الدول صصاحبة اإ’نتاج الكب.Ò

اصصدارت
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’خ Òمن ›لة «ميناء ا÷زائر»
‘ العدد ا أ

خدمات عصصرية للمسصافرين باÙطة البحرية ا÷ديدة

رصص - -دت ›ل - -ة «م - -ي - -ن- -اء ا÷زائ- -ر» ‘
’خ Òل -ل-ثÓ-ث-ي ال-ث-ا Êم-ن ع-ام
ع -دده -ا ا أ
 ،2019سص -لسص -ل -ة م -ن ﬂت -ل -ف نشص -اط -ات -ه -ا
اŸت -ع -ل -ق -ة Ãوسص -م ا’صص -ط -ي -اف ،وج -اءت
ث- -ري- -ة ‘ اŸضص- -م- -ون وج- -ذاب- -ة م- -ن ح -يث
’رق-ام ا’رت-ف-اع
الشص-ك-ل ،مسص-ج-ل-ة ب-ل-غ-ة ا أ
اÙسصوسض ‘ حركة اŸسصافرين اŸتدفقÚ
ع Èميناء ا÷زائر مصصحوبÃ Úركباتهم
لقضصاء عطلتهم الصصيفية ،وكذا اÿدمات
ال -عصص -ري -ة ال -ت -ي اسص -ت -حسص -ن -ه -ا ال -زب -ائ -ن،
وح- -رصصت اÛل- -ة ع -ل -ى ت -خ -اطب ال -ق -راء
باللغت Úالعربية والفرنسصية.

فضضيلة بودريشش

خصصصصت ›ل- -ة «م- -ي -ن -اء ا÷زائ -ر» ه -امشص -ا
واسصعا ومسصاحة كبÒة لÓفتتاح الرسصمي Ÿوسصم
ا’صصطياف ،2019ووقت على ا÷هود اŸبذولة
واإ’م -ك -ان -ي -ات اŸسص -خ -رة م -ن ط -رف اÙط -ة
ال- -ب- -ح -ري -ة ا÷دي -دة ،ال -ت -ي م -ازالت تسص -ت -ق -ب -ل
اŸسص-اف-ري-ن وم-ن-ذ ان-طÓ-ق م-وسص-م ا’صص-ط-ياف
بخدمات ذات جودة عالية ،اسصتحسصنها الزبائن
ل - -دى وصص - -ول - -ه - -م أارضض ال - -وط- -ن ،واŸل- -فت أان
اŸسصافرين الذين ينزلون ‘ اÙطة البحرية
Ÿيناء ا÷زائر ،يسصتفيدون من مرافقة خاصصة
طبقا Ÿا تنصض عليه إاجراءات تسصهيل اŸرور،
التي أاقرتها السصلطات العمومية و‘ نفسض الوقت
يتكفل بها ﬂتلف اŸتدخل ،Úويتعلق اأ’مر بكل
م - -ن شص - -رط- -ة ا◊دود وا÷م- -ارك ،وإا ¤ج- -انب
مؤوسصسصة ميناء ا÷زائر .ويجد اŸسصافر الذي
اختار السصفر ع ÈاÙطة البحرية ا÷ديدة ‘
انتظاره خدمات عصصرية وجيدة ،وعلى سصبيل
اŸثال توف Òكل من التكييف وأاجهزة الكشصف
واŸراق- -ب -ة « السص -ك -ان -ي ،»Òوك -ذا أاع -وان ح -م -ل
البضصائع والعديد من اÿدمات التي يحتاجها
اŸسصافر بحرا ،ولعل ما اسصتحسصنه الزبائن وأاثلج
صص -دوره -م ،إان-ه-اء اإ’ج-راءات ا÷م-رك-ي-ة وخ-ت-م
الوثائق لدى نقطة العبور من طرف الشصرطة ‘
وقت زمني قياسصي.
و‘ إاط- - -ار ج- - -ه- - -ود ال- - -رق- - -ي ب- - -اÿدم - -ات
وعصصرنتها ،فتحت مؤوسصسصة ميناء ا÷زائر مكتبا
ÓعÓم على مسصتوى اÙطة البحرية لتزويد
لإ
اŸسص -اف -ري -ن Ãخ -ت -ل -ف اŸع -ل -وم-ات اŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -ال -رح Ó-ت ،واإ’ج -اب -ة ع -ل -ى اسص -ت -فسص -ارات -ه -م
وتسصاؤوو’تهم ،هذا من جهة ومن جهة أاخرى
سص- -ل- -طت ذات اÛل- -ة الضص- -وء ع- -ل -ى “ري -ن -ات
‰وذجية ،نظمت ‘ ميناء ا÷زائر حول اإ’نقاذ
واإ’سصعاف ومكافحة التلوث البحري ،وقامت به
اÛم- -وع- -ة اأ’و◊ ¤رسض السص- -واح- -ل ،وخ Ó-ل
التمرين الثا ” ÊالÎكيز على مكافحة التلوث
النا œعن تسصرب اÙروقات ،على إاثر معاينة

تسصرب Ÿواد ﬁروقات من باخرة Œارية كانت
راسصية باŸيناء ،علما أان مصصلحة سصطح البحر
التابعة Ÿديرية القبطانية تشصرف على معا÷ة
هذه العملية ،عن طريق Œسصيد ﬂطط التلوث
البحري .واسصتعرضصت اÛلة ﬂتلف النصصوصض
ال -تشص -ري -ع -ي -ة ال -دول -ي -ة وال -وط -ن -ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م
ال -نشص -اط -ات ‘ اÛال ال -ب-ح-ري ،ويشص-م-ل ذلك
ح- -رك- -ة السص- -ف- -ن وم- -ك- -اف -ح -ة ال -ت -ل -وث وإان -ق -اذ
اأ’شص- -خ- -اصض ،وم- -ن شص -أان اıتصص Úوال -ط -ل -ب -ة
ا’سصتفادة منها.
وق -دمت اÛل -ة سص -لسص -ل -ة م-ن اإ’حصص-ائ-ي-ات
وبلغة اأ’رقام –دثت عن نشصاط ميناء ا÷زائر،
الذي انخفضصت حركة مÓحته البحرية خÓل
ال-ثÓ-ث-ي ال-ث-ا Êم-ن ال-ع-ام ا÷اري ،ف-ي-م-ا ي-ت-علق
بالسصفن البÎولية وكذا حركة البضصائع بوجه عام
مقارنة بنفسض الفÎة من السصنة الفارطة ،وتوؤكد
ذات اإ’حصصائيات أانه سصجل رسصو  480سصفينة
Ãيناء ا÷زائر ،من بينها  466سصفينة Œارية
خÓل الثÓثي الثا Êمن عام  ،2019فيما بلغت
نسصبة –قيق الهدف السصطر نسصبة  96باŸائة،
مسصجلة انخفاضصا ناهز « »7.87-باŸائة ،وحول
حركة اÓŸحة اÎŸاكمة إا ¤غاية شصهر جوان
اŸاضص -ي سص-ج-ل ن-ح-و  935سص-ف-ي-ن-ة ،مقابل 994
سصفينة ‘ عام  ،2018ووصصل حجم ا◊اويات
اŸع -ا÷ة م -ن ط -رف م -وؤسصسص-ة م-ي-ن-اء ا÷زائ-ر،
أازيد من  120أالف حاوية ذات عشصرين قدم عند
ال-ت-ف-ري-غ والشص-ح-ن خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي ال-ثا.2019 Ê
وب- -خصص- -وصض ح- -رك- -ة اŸسص- -اف- -ري- -ن اŸت -وق -ع -ة
للسصداسصي الثا Êمن عام  ،2019فإانها ‘ حدود
 53000مسصافر ،مسصجلة زيادة ’ تقل عن سصقف
 10باŸائة مقارنة بكل ما سصجل خÓل السصنة
اŸاضصية.

الكوسصة واللفت واÿسض بـ  130دينار

سصوق اÿضصر يلتهب قبل الدخول ا’جتماعي

ع- - -اد ال- - -ل - -ه - -يب إا ¤أاسص - -واق اÿضص - -ر
وال-ف-واك-ه ،وم-ازالت أاسص-ع-ار ال-ع-دي-د م-ن
اÿضص-ر وال-ف-واك-ه م-رت-ف-ع-ة بفعل جشصع
اŸضص- -ارب ،Úف- -ن- -ج- -د أان سص- -ع -ر ال -ك -وسص -ة
«ال -ق-رع-ة» واÿسض «السص-ل-ط-ة» ’ ،ي-ق-ل
عن حدود  130دينار ،بينما سصعر كل من
ا÷زر والشص-م-ن-در وال-ل-فت وال-ف-اصص-ول-ي-ا
اÿضصراء ’ ،يقل عن حدود  120دينار،
ورغم دعوة الكث Òمن اŸسصتهلك Úإا¤
ضص -رورة إاي-ج-اد ح-ل-ول Ÿا
ي-فضص-ي إال-ي-ه مبدأا حرية
’سصعار ‘ أاسصواق اÿضصر
ا أ
وال-ف-واك-ه ،ال-ت-ي تتضصرر
م - -ن ج - -رائ - -ه - -ا ال- -ق- -درة
الشص- -رائ- -ي- -ة ل- -ل- -ط- -ب- -ق- -ة
اŸت- -وسص- -ط- -ة ،وم- -ن أاج -ل
وق-ف مضص-ارب-ة الوسصطاء
م -ا ب Úال-فÓ-ح Úوال-ت-ج-ار ،ل-ك-ن م-ازال
السصوق ‘ قبضصة هواة الربح السصريع من
دون –رك ا÷هات الوصصية.

السص -وق اŸوازي -ة ي -ب -ي -ع -ون ب -أاسص-ع-ار ك-ثÒا م-ا
تضص -اه -ي أاسص -ع -ار أاسص -واق ال-ت-ج-زئ-ة اŸغ-ط-اة،
مسصتغل Úفرصصة عبور اŸركبات من الطرقات
السص-ري-ع-ة وح-اج-ت-ه-ا إا ¤اق-ت-ن-اء مسص-ت-ل-زماتها
ال -غ -ذائ -ي-ة ،ل-ت-ج-نب مشص-ق-ة ال-ب-حث ع-ن سص-وق
والÎدد عليها بهدف الشصراء .ورغم أانه أايام
قليلة فقط قبل عيد اأ’ضصحى ارتفعت فيها
ال -ع -دي -د م -ن أاسص -ع -ار اÿضص -ر إا ¤مسص -ت-وي-ات
ق - -ي - -اسص - -ي - -ة ’ ي - -وج - -د م- -ا يÈره- -ا أاره- -قت
اŸسص - -ت - -ه - -لك ،ب - -ل ن- -افسصت
أاسص -ع -ار ال -ف-واك-ه اŸسص-ت-وردة
م- -ث- -ل اÿسض وال- -ل -فت ال -ت -ي
قفزت إا ¤حدود  250دينار.
وم - - -ع ذلك وب - - -ع - - -د ع- - -ي- - -د
اأ’ضصحى ،مازالت العديد من
اÿضص-ر ب-اهضص-ة ال-ث-م-ن على
غ - - -رار اÿسض وال - - -ك- - -وسص- - -ة
وال- -ل -فت والشص -م -ن -در وال -ف -ل -ف -ل ا◊ار ،ال -ت -ي
تراوحت أاسصعارها ما ب 130 Úو 120دينار،
فيما اسصتقر سصعر الفلفل ا◊لوعند سصعر 70
دينار والطماطم تتوفر بنوعية ذات ا◊جم
الطويل وتسصوق بسصعر  50دينار ،بينما ذات
الشصكل الدائري بلغ ثمنها  75دينار ،ويÎاوح
سصعر البطاطا ب 45 Úو 60دينار ،و‘ حÚ
سص -ع -ر ال-ف-اصص-ول-ي-ا ا◊م-راء ن-اه-ز ح-دود 300
دي -ن -ار ،وصص-ار سص-ع-ره-ا ي-وازي سص-ع-ر ال-ل-ي-م-ون
ويفوق سصعر اŸوز الذي بلغ ثمنه  250وأاحيانا
لدى بعضض الباعة يسصوق بثمن  280دينار.
وأاما أاسصعار البصصل فتبدأا من حدود 25
دينار و“تد لدى بعضض التجار إا ¤غاية 40
دينار ،وتراجع سصهر التفاح اÙلي إا ¤حدود
 120دينار ‘ ح Úسصعر كل من اÿوخ والعنب
يبدأا من مسصتوى  200دينار.

اŸضصاربون يفرضصون
أاسصعارهم أامام هشصاشصة
آاليات الضصبط

فضضيلة /ب

 ⁄يعد للسصوق أاي ضصوابط فعلية تذكر توقع
Óسصعار ،حتى وإان
موجة ا’رتفاع الصصاروخي ل أ
كنا ‘ موسصم جني اÙاصصيل الفÓحية ،لكن
ت- -ب -ق -ى اأ’سص -ع -ار ح -ارق -ة تسص -ت -ن -زف ج -ي -وب
اŸسصتهلك ’ Úيوجد ما يÈرها ،فكل تاجر ’
يفكر إا ¤فيما يجنيه والضصحية دوما بالدرجة
اأ’و ¤اŸسص -ت -ه -لك وك-ذا ال-فÓ-ح ال-ذي ي-ت-عب
ويخاطر Ãاله من أاجل توفﬁ Òصصول جيد،
وإان كان التاجر ‘ أاسصواق اÿضصر والفواكه
مطالب بإاشصهار اأ’سصعار على السصلع لكنه ’
ي -ل -ت -زم ب -ذلك ،وم -ن ج-ه-ة أاخ-رى ي-ب-ق-ى Œار
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حا’ت الغرق تتكرر رغم حمÓت التعبئة ،ترصشدها «الششعب»

األربع بالسسباحة ‘ بحر كان هائجا.
ومكن التدخل السسريع Ãجرد ظهور أاو¤
عÓمات خطر الغرق بجلب الضسحايا األربع
نحو الشساطئ ليتم –ويلهم فيما بعد‘ ،
وضسعية حرجة ،نحو مصسلحة السستعجالت
Ãسس- - -تشس- - -ف- - -ى اŸدي- - -ن- - -ة إال إا ¤أان أاح - -د
األشسخاصض األربعة البالغ من العمر  ٢٢سسنة
واŸنحدر من ولية غليزان ،لفظ أانفاسسه
األخÒة Ãجرد وصسوله اŸسستشسفى.
وك- -انت أان سس- -ج- -لت مصس- -ال -ح اŸدي -ري -ة
اÙل-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-الطارف ،عند
اف -ت-ت-اح اŸوسس-م الصس-ي-ف-ي ،أاول ح-ال-ة غ-رق،

أاك Ìمن  3آا’ف تدخل من حراسس الششواطئ وطوارئ لتأام ÚاŸصشطافÚ

مغامرون بالششواطئ اŸمنوعة وآاخرون
’ يبالون بإارششادات السشباحة

القفز من الصشخور يسشتهوي
الششباب بالششواطئ اŸمنوعة

’عÓم وا’تصشال على مسشتوى ا◊ماية اŸدنية بسشكيكدة ،أان ارتفاع
اعت Èالنقيب رابح بن النية اŸكلف با إ
معد’ت الغرق ‘ الششواطئ لعدم التزام اŸصشطاف Úورواد الششواطئ بتعليمات وقواعد السشباحة ،وتفضشيلهم
’خر يقصشد الششواطئ خارج أاوقات ا◊راسشة،
اŸغامرة ‘ ششواطئ ‡نوعة السشباحة ،رغم خطورتها ،والبعضض ا آ
’مر الذي يجعل سشÓمتهم ‘ خطر كب « .Òالششعب» أارادت البحث عن السشبب ا◊قيقي لتفضشيل هذه الششواطئ
ا أ
الصشخرية منها وغ ÒاÙروسشة رغم أانها خطÒة وتنقل أادق التفاصشيل من سشكيكدة.
اسشتطÓع  :خالد العيفة
عند كل موسسم صسيف– ،صسد الشسواطئ
ال - -عشس- -رات م- -ن األرواح ،وت- -ت- -ح- -ول ب- -ذلك
اÿرجات الÎفيهية والسستجمام للعائÓت
ع Èالشسواطئ إا ¤مأا” حقيقي على غرار
ال -ك -ارث -ة ال -ت -ي وقت ب -ع-رضض ال-ب-ح-ر ق-ب-ال-ة
شساطئ كاف فطيمة رقم  ٠٨ببلدية بن عزوز
بسسكيكدة ،حيث انقلب قارب للنزهة كان
يقل  ١٠أافراد ،كانت حصسيلته وفاة ثÓثة
أاشس -خ -اصض .وال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ائÓ-ت ف-ق-دت
قريبا لها بعد أان التهمته أامواج البحر وخرج
إا ¤الشساطئ ﬁمول على األكتاف غريقا،
بعد أايام من البحث من اŸصسالح اıتصسة،
و–ولت بذلك النزهة على الشسواطئ ،ومتعة
السسباحة إا ¤جنازة.
ت-ن-ذر اإلحصس-ائ-ي-ات اŸق-دم-ة م-ن ط-رف
اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ل»الشسعب»
بسسكيكدة ،بضسرورة دق ناقوسض اÿطر ،أامام
العدد الكب Òللوفيات ‘ الشسواطئ باألخصض
غ ÒاÙروسس- -ة ،والشس- -واط- -ئ الصس- -خ -ري -ة،
ب - -ح - -يث تشس Òإا ¤تسس- -ج- -ي- -ل  ١5٠٠تدّخل
◊راسض الشسواطئ خÓل الفÎة اŸمتدة من
الفا— جوان إا ¤غاية  ١٤أاوت ا÷اري وفق
أارقام ا◊ماية اŸدنية بالولية.
وسس -ج -لت ذات اŸصس -ال -ح ن-فسض ال-فÎة،
 ١5٢٩تدخل ،أاكÌها على مسستوى كل من
شسواطئ القل ،وهي تلزة ب  ٢١7تدخ،Ó
وع Úالدولة ب  ١٩٣تدخ ،Óوأام القصسب ب
 ١٠5تدخÓت ،وشساطئ واد القط بفلفلة ب
 ١٠٤تدخÓت ،وشساطئ “نار  ١و ٢ب ١٤٢
تدخ Óإاجمال ” ،من خÓلها إانقاذ 6٩6
شسخصسا من غرق حقيقي ،منهم  ٣٣٢طفÓ
من ا÷نسس ،Úبينما ” إاسسعاف  ٣55شسخصسا
‘ ع ÚاŸك - -ان ،م - -ن - -ه- -م  ١٣5ط-ف Ó-م-ن
ا÷نسس ‘ ،Úح– ” Úويل  ٤7٣شسخصسا
نحو ﬂتلف اŸؤوسسسسات السستشسفائية.
وب -حسسب ا◊صس -ي -ل -ة اŸؤوق -ت -ة اŸت-ع-ل-ق-ة
Ãوسسم الصسطياف ” تسسجيل إا ¤حد اآلن،
غرق  6أاشسخاصض بكل من مناطق «لقبيبة»
بتمنار ببلدية الشسرايع غرب مدينة القل،
وبوادي طنجي التابع لبلدية ع Úالزويت،
وغريق Úبكاسسر األمواج Ãحاذاة اŸركز ٠١
بالعربي بن مهيدي ،وبوادي القصسب ببلدية
فلفلة ،وبشساطئ الرميلة Ã ٣نطقة اŸرسسى،
مع اإلشسارة إا ¤أان أاغلب اŸناطق إاما هي
م- -ن- -اط- -ق غﬁ Òروسس- -ة و‡ن- -وع -ة ف -ي -ه -ا
السس -ب -اح -ة ،أاو ه -ي شس -واط-ئ ﬁروسس-ة ل-ك-ن
‡ن -وع -ة بسس -بب ه -ي -ج -ان ال-ب-ح-ر ،أاو خ-ارج
أاوقات العمل ،وهذا دون احتسساب ضسحايا
انقÓب قارب النزهة الذي تسسبب ‘ وفاة
 ٠٣فتيات بشساطئ كاف فطيمة ب Íعزوز.
أاما على اŸسستوى الوطني ومنذ حلول
شس- -ه -ر ج -وان اŸاضس -ي ،سس -ج -لت اŸدي -ري -ة
العامة للحماية اŸدنية ١٤أالف تدخل على
مسس - -ت - -وى شس - -واط - -ئ ﬂت - -ل- -ف ال- -ولي- -ات
السساحلية ،سسمحت بإانقاذ  ٠٨آالف شسخصض،
‘ ح ” Úتسسجيل وفاة  6٠شسخصسا من
ب-ي-نهم  ٢٤شس-خصس-ا ب-الشس-واط-ئ اŸسسموحة،
منها ٠٣ح - -الت ل- -غ- -رق- -ى ب- -الشس- -واط- -ئ
اŸسسموحة خارج أاوقات ا◊راسسة ،كما ”
تسس - -ج- -ي- -ل وف- -اة  ٢٤شس -خصس-ا ب-الشس-واط-ئ
اŸمنوعة.

الراي ـ ـ ـات ’ – ـ ـÎم
والششواطئ اŸمنوعة
وجه ـ ـ ـ ـ ـة مفضشل ـ ـ ـة
أاسشباب وراء ارتفاع حا’ت الغرق
ي -ؤوك -د ال -ن -ق -يب ب -ن ال -ن -ي -ة ع-ن ا◊م-اي-ة
اŸدن- -ي- -ة بسس- -ك- -ي- -ك -دة ،ب -أان م -ن األسس -ب -اب
الرئيسسية ‘ ارتفاع حالت الغرق بالشسواطئ
ه- -و ع- -دم احÎام اŸصس- -ط- -اف Úل- -ل- -راي -ات
اŸرفوعة على مسستوى الشسواطئ ،حيث أان
عدم احÎام اŸصسطاف Úلقواعد السسباحة
والرايات اŸرفوعة ‘ الشسواطئ ،يؤودي إا¤
ارتفاع عدد حالت الغرق ،مشسÒا ‘ ذات
السسياق إا ¤أانه ‘ العديد من ا◊الت يتم
رفع ‘ الشسواطئ الراية ا◊مراء التي “نع
السسباحة وتؤوكد خطورة البحر.
لكن بالرغم من ذلك يغامر العديد من
األشس -خ -اصض ب -ح -ي -ات -ه -م وي -دخ -ل -ون ال-ب-ح-ر
Óم-ر ،وي-ع-رضس-ون
ل -لسس-ب-اح-ة غ Òم-كÎث Úل -أ
بذلك حياتهم للخطر ،وتكون النتيجة ‘
األخ Òال -غ -رق اÙق -ق ،ك -م -ا –دث ن-فسض
اŸصس - -در ع - -ن ع- -دم احÎام اŸصس- -ط- -افÚ
للمسسافات اŸسسموحة للسسباحة ،ويغامرون
بحياتهم بالسسباحة Ÿسسافات طويلة ،وهذا
األمر أايضسا يؤودي ‘ الكث Òمن ا◊الت إا¤
الغرق ،إا ¤جانب عدم تقيد اŸصسطافÚ

ب -السس -ب -اح -ة خÓ-ل فÎات ت-واج-د ا◊راسس-ة
ال -ت -ي يضس -م-ن-ه-ا سس-ب-اح-و ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة،
بحيث يتم مع كل موسسم اصسطياف توظيف
سس- -ب- -اح Úم- -وسس -م -يŸ Úراق -ب -ة الشس -واط -ئ
ومرافقة اŸصسطاف Úوالتدخل ‘ حالت
التبليغ عن وجود غرقى ،لكن العديد من
رواد الشس- - -واط - -ئ ل ي - -حÎم - -ون م - -واق - -يت
ا◊راسسة.
وأاضساف بن النية أان مصسالح ا◊ماية
اŸدنية وككل موسسم صسيفي ،تنظم حمÓت
–سس - -يسض وت - -وع - -ي - -ة ج - -واري - -ة ،ل - -ف- -ائ- -دة
اŸصس- -ط- -اف ،Úع- -ل -ى مسس -ت -وى  ٢5شساطئ
ﬁروسض بالولية ،ويتم من خÓلها تقدË
تعليمات وإارشسادات ،ونصسائح ،فيما يخصض
أاخطار السسباحة ،لسسيما عندما ل –Îم.
الهدوء  ..لكن بأاي ثمن!
ي- -ق- -ول ال- -ن- -ق- -يب ب -ن ال -ن -ي -ة ،أان السس -بب
الرئيسسي لتوجه اŸصسطاف Úإا ¤الشسواطئ
غ ÒاÙروسس- -ة ،والشس- -واط- -ئ الصس- -خ -ري -ة،
يتمثل أاسساسسا ‘ البحث عن الهدوء ،ألن
الشس -واط-ئ اÙروسس-ة ‘ ن-ظ-ره-م م-ك-ت-ظ-ة
واإلقبال عليها كبÒا ،كما يرى البعضض اآلخر
أان الشس - -واط - -ئ غ ÒاÙروسس - -ة ن- -ظ- -ي- -ف- -ة
وجميلة ،فهي «عذراء» بالنسسبة إاليهم ،ألن

الوصسول إاليها صسعبا لغياب اŸسسالك ،ليؤوكد
هذا األخ Òأاّن السسباحة ‘ أاماكن غÒ
ﬁروسسة يشسكل خطرا كبÒا على األرواح.
ورغم ا◊مÓت التحسسيسسية فإاّن بعضض
اŸصس - -ط - -اف Úيضس- -رب- -ون ت- -لك ال- -نصس- -ائ- -ح
والتوجيهات عرضض ا◊ائط ،فÎاهم يقبلون
على الشسواطئ الصسخرية غ ÒاÙروسسة،
وأاغلب أاولئك اŸصسطاف ،Úكما أاشسار ،من
بعضض الوليات اÛاورة ،ما يؤودي إا ¤وقوع
ح -وادث ‡ي -ت -ة ،سس -ي -م-ا أاّن ال-ب-عضض ل ي-ع-ي
خطورة السسباحة ‘ مثل تلك األماكن.
ويرى البعضض اآلخر من اŸصسطاف ،Úأان
سس- -بب اخ -ت -ي -ار ال -ع -ائ Ó-ت ل -لشس -واط -ئ غÒ
اÙروسسة بالرغم من األخطار ،وافتقارها
للمرافق الضسرورية لÓصسطياف ،بحثا عن
ا◊رم -ة ك -م-ا ق-ال «ل-ط-ف-ي.ع» ،ل-ك-ون ب-عضض
ال-ع-ائÓ-ت ت-ل-ج-أا إال-ي-ه-ا Ÿا ت-ع-رفه الشسواطئ
اÙروسسة من الكتظاظ والختÓط ،أاما
ع- -ن الشس- -واط -ئ الصس -خ -ري -ة ف -ي -ق -ول ن -فسض
اŸتحدث أانها مقصسد الشسباب من ﬁبي
اŸغامرة ،ومنهم من يزاوج ب Úالسستجمام
وصسيد السسمك بالسسنارة».

تصس -ن -ي -ف الشس -واط-ئ اŸم-ن-وع-ة ي-ت-م م-ن
خÓل خطورتها بالنسسبة للمصسطاف ،Úوذلك
إام -ا أان -ه -ا ل ت -ت -وف -ر ع -ل -ى مسس-الك ،وب-ذلك
يصسعب وضسع مراكز للحراسسة والتدخل ،أاو
ل -ك -ون ه -ذه الشس -واط -ئ تشس-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى
سسÓمة روادها ،كونها تتوفر على الصسخور
‘ مداخلها وبداخلها ،وبذلك فإان السسباحة
‘ ه -ذه ا◊ال -ة تشس -ك -ل خ -ط -را ع-ل-ى ح-ي-اة
اŸصس- -ط- -اف ،Úوي -ذك -ر اŸك -ل -ف ب -اإلع Ó-م
والتصسال Ãديرية ا◊ماية بسسكيكدة ،بأان
اŸصس -ال -ح اŸع -ن -ي -ة ت -ق -وم ب -وضس -ع ل -وح -ات
إاشس- -ه- -اري- -ة Ãدخ -ل ه -ذه الشس -واط -ئ ت -ن -ب -ه
اŸواطن Úعلى أانها مواقع غ Òمسسموحة
ل-لسس-ب-اح-ة ،وب-ه-ذا ل تضس-ع مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة
اŸدنية مواقع للحراسسة.
وبالرغم من اÿطورة التي تشسكلها هذه
الشسواطئ على روادها ،إال أانها تعرف إاقبال
ك -بÒا م -ن ط -رف اŸصس-ط-اف Úخ-اصس-ة ف-ئ-ة
الشسباب ،الذين تسستهويهم عروضض القفز من
الصس -خ -ور وسس -ط األم -واج ،إا ¤ج -انب زرق-ة
مياه البحر النظيفة على عكسض الشسواطئ
اŸسسموحة التي تشسهد إاقبال كبÒا ،وتقل
بها النظافة ،وتتلوث مياهها ،ولهذا فالكثÒ
م-ن الشس-ب-اب ي-فضس-ل-ون الشس-واط-ئ الصس-خ-رية
اŸم - -ن- -وع- -ة ع- -ل- -ى الشس- -واط- -ئ ال- -رم- -ل- -ي- -ة
اŸسسموحة.
تشس -ه -د ال -ع -دي -د م -ن شس-واط-ئ سس-ك-ي-ك-دة
اŸم-ن-وع-ة ل-لسس-ب-اح-ة ،إاق-ب-ال ك-بÒا م-ن ق-بل
اŸتوافدين عليها من ﬂتلف األعمارÃ ،ا
‘ ذلك العائÓت ،وهذا رغم اÿطر الكبÒ
اÎŸبصض بهؤولء ،والذي قد يصسل إا ¤حد
ال -غ -رق بسس -بب ع -دم ت -وف -ره-ا ع-ل-ى شس-روط
السستغÓل وافتقارها ألبسسط وسسائل اإلنقاذ
وال -ن -ج -دة ،بسس -بب ت -واج -ده -ا ‘ م -ن -ط -ق -ة
صسخرية أاو لصسعوبة اŸسسالك اŸؤودية إاليها
أاو لكون مياهها ملوثة.
ومن هذه الشسواطئ التي تعرف إاقبال
كبÒا من اŸصسطاف Úعلى غرار الشسواطئ
بشسرق مدينة سسكيكدة ،كشسواطئ جندل غÒ
اÙروسس -ة« ،ق -رب -از« ،»5ق- -رب- -از« ،»٢واد
الديسسة» ،وشسواطئ بلدية اŸرسسى كشساطئ
ال -رم-ي-ل-ة  ،٠٣و  ،٠١وشس - -اط - -ئ ب - -وم- -روان
الصس -خ -ري ،إاضس -اف-ة إا ¤شس-اط-ئ «واد ري-غ-ة»
الصسخري ببلدية فلفلة ،إاضسافة إا ¤شساطئ
«واد الصسابون» بذات البلدية.
وحسسب أاحد اŸصسطاف Úالذين اعتادوا
السستمتاع Ãياه الشساطئ واد طنجي بعÚ
الزويت غ ÒاÙروسض ،واŸهمل “اما من
ق-ب-ل ال-ب-ل-دي-ة ،م-ن ح-يث ال-ط-ري-ق اŸهÎئ،
وتنظيف هذا األخ ،Òيقول «م .بوجمعة»
صساحب  ٤7سسنة« ،أان جمال الشساطئ الذي ل
مثيل له ،من حيث اŸياه الصسافية ،والرمال
ال - -ذه - -ب - -ي- -ة ،والخضس- -رار ال- -ذي ي- -ح- -ي- -ط
ب -الشس -اط -ئ ،ج -ع-ل-ن-ي دائ-م ال-ق-دوم إا ¤ه-ذا
الشساطئ ،رغم أانه غﬁ Òروسض ،وتنعدم به
اŸراف- - -ق واÿدم- - -ات الضس- - -روري - -ة ،إال أان
ال-ه-دوء ،وج-م-ال ال-ط-ب-ي-ع-ة األخ-اذ ي-ج-ع-لني
أاعود إاليه كل موسسم صسيفي».
كما عّبر «ع .رياضض» من ولية قسسنطينة
والذي كان رفقة ›موعة من شسبان من
نفسض الولية ،عن إاعجابه بالشساطئ «واد
بيبي» بع Úالزويت واÙاذي لشساطئ واد
طنجي» الذي يÎدد إاليه منذ أاك Ìمن ٠٣
سسنوات أاحيانا برفقة عائلته وأاخرى Ãعية
أاصس-ح-اب-ه ،ق-ائ« Óً-إان-ه م-ك-ان ه-ادئ ،ج-م-ي-ل
ورائع لول غياب مصسالح ا◊ماية اŸدنية
واŸصس- -ال- -ح األم- -ن- -ي -ة ،وان -ع -دام اÿدم -ات
الضسرورية ،أاما اŸرافق ف Óوجود لها».
شسواطئ الشسرقية أاك Ìخطورة
أام -ا بشس-واط-ئ سس-ك-ي-ك-دة غ ÒاÙروسس-ة

اŸسستشسفى» ،من جهة أاخرى ” فتح –قيق
من طرف اŸصسالح اıتصسة للوقوف على
ظروف وأاسسباب هذه ا◊ادثة.

الششواطئ الصشخرية بجيجل
وعنابة قبلة اŸغامرين

والتي هي أاك Ìمن اÙروسسة ،وباألخصض
الصسخرية منها ،فقد كانت ا◊صسيلة كبÒة،
فشس -ه -د شس -اط -ئ واد ط -ن -ج -ي ب -ب -ل -دي-ة عÚ
الزويت غرب مدينة سسكيكدة حالة غرق،
ويتعلق األمر بالضسحية» ب ،ن « ٣5سسنة ،من
عاصسمة الولية ،الذي لفظ أانفاسسه األخÒة
‘ عرضض البحر غرقا على مسستوى هذا
الشساطئ غ ÒاÙروسض و‡نوع للسسباحة
بقرار ولئي ،ويعت Èبذلك ثا Êغريق بعد
الغريق األول الذي لفظ أانفاسسه األخÒة ‘
الثالث عشسر من شسهر جوان ا÷اري بشساطئ
لقبيبة ،بقرية “نار ،التابعة لبلدية الشسرايع،
وه -و شس -اط -ئ غﬁ Òروسض وي -ت -ع -ل-ق األم-ر
بالضسحية ق ،ع  ٢6سسنة ،اŸنحدر من ولية
سسطيف.
وسس- -ج- -ل شس- -اط- -ئ ق -رب -از رق -م  ٠٣غÒ
اÙروسض شس -رق -ي سس -ك -ي -ك -دة ،ح -ال-ة غ-رق
شس -اب ،Úت -وف -ي -ا ب-ع-د ان-تشس-ال-ه-م-ا م-ن اŸاء،
ويتعلق األمر بشساب Úيبلغان من العمر ١6
سسنة و ٢٢سسنة ينحدران من ولية قسسنطينة،
وكان شسهد الشساطئ الصسخري كاسسر المواج
بسسÒان ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ع-رب-ي ب-ن م-ه-ي-دي،
مأاسساة الغريق جبار عبد الرزاق اŸنحدر
من ولية أام البواقي ‘ ،يوم كان البحر
ه -ائ -ج -ا ،أاي -ن ع -ل -قت ج -ث-ت-ه ب Úالصس-خ-ور،
وتطلب  ٠5أايام من البحث ،للعثور عليها،
وهول الصسدمة لعائلته وأاصسدقائه.
وشس -ه -د شس -اط -ئ ك -اف ف -ط -ي-م-ة رق-م ٠٨
ببلدية بن عزوز ،كارثة بأا” معنى الكلمة،
اثر انقÓب قارب ملك للخواصض أاثناء القيام
ب -ن -زه -ة سس -ي -اح -ي -ة ‘ ع -رضض ال -ب-ح-ر ع-ل-ى

مسس- -ت- -وى ه- -ذا الشس -اط -ئ  ،غ ÒاÙروسض
واŸمنوع للسسباحة ،والذي كان على متنه ١٠
أاشسخاصض حسسب شسهود عيان ،حيث تنقل
األم Úالعام للولية ،على مسستوى مسستشسفى
ﬁم -د دن -دان ب -ع -زاب -ة Ÿع-اي-ن-ة اŸن-ق-ذي-ن
اÙول Úإا ¤مصس - -ل - -ح- -ة اإلسس- -ت- -ع- -ج- -الت
واŸقدر عددهم بأاربعة أاشسخاصض ،ومؤوازرة
ع -ائ Ó-ت -ه -م ا◊اضس -رة وك -ذا ال -وق-وف ع-ل-ى
ال -ت -ك -ف -ل ال-ط-ب-ي ب-ه-م ،وحسسب اŸع-ل-وم-ات
اŸسستقاة تسسجيل وفاة ثÓث ضسحايا ،و ‚اة
 ٠7أاشس-خ-اصض « ٠٤م -ن-ه-م ” –وي-ل-ه-م إا¤
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وع -رفت شس -واط -ئ ج -ي -ج -ل ،ال-ع-دي-د م-ن
حالت الغرق أاغلبها الشسواطئ الصسخرية،
والتي ‡نوعة من السسباحة ،أاو عدم اللتزام
ب-ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ع-ن-د ه-ي-ج-ان ال-ب-حر ،من قبل
اŸصسطاف ،Úعلى غرار حادثة غرق ثÓثة
أاصسدقاء بشساطئ اŸزاير بالقنار ،حيث أان
الضس -ح -اي -ا ي-ن-ح-درون م-ن ولي-ة ب-ات-ن-ة وه-م
أاصسدقاء ‘ العشسرينات من العمر ،قدموا
إا ¤جيجل لقضساء عطلتهم الصسيفية.
وي -ذك -ر أان ا◊ادث -ة ه -ي ال -ث-ان-ي-ة ع-ل-ى
التوا‹ ،أاين تو‘ طفل ‘ الثانية عشسر من
ال -ع -م -ر غ -رق-ا ب-ن-فسض الشس-اط-ئ ي-ن-ح-در ه-و
اآلخر من ولية باتنة ،وكان البحر خÓل
ا◊ادثة هائجا ،ومنعت خÓل تلك الفÎة
السسباحة.
وشس- -ه -د شس -اط -ئ ب -وم -ارشس -ي الصس -خ -ري
واŸمنوع من السسباحة مأاسساة ،إاثر غرق أاحد
اŸواطن ‘ Úاألربعينات من العمر ويقطن
ب -ا◊ي السس-ك-ن-ي ب-وم-ارشس-ي اŸق-اب-ل Ÿك-ان
ال-غ-رق ،وأاوضس-حت ح-ي-ن-ه-ا مصس-ال-ح ا◊م-اية
اŸدنية أان الضسحية لفظ أانفاسسه فور قيامه
بعملية الغطسض ‘ هذه النقطة الصسخرية
اŸمنوعة من السسباحة.
ون- -فسض األم -ر بشس -واط -ئ ع -ن -اب -ة ،أاغ -لب
حالت الغرق –دث بالشسواطئ الصسخرية
واŸم -ن -وع -ة م -ن السس -ب -اح-ة ،ف-ق-د سس-ج-لت
مصسالح ا◊ماية اŸدنية بذات الولية خÓل
شس-ه-ر ج-وي-ل-ية 5 ،ح -الت غ -رق ‘ شس -اط-ئ

ري -زي ع -م -ر ال-غ-رق-ى ،ي-ن-ح-درون م-ن ولي-ة
تبسسة ،علقوا ب Úالصسخور ‘ حدود السساعة
العاشسرة لي ً
.Ó
وقد تدخل حرسض السسواحل رفقة أاعوان
ا◊ماية اŸدنية ،إلنقاذ  ٤أاشسخاصض ،نقلوا
ع - -ل- -ى ج- -ن- -اح السس- -رع- -ة إا ¤اŸسس- -تشس- -ف- -ى
ا÷ام- -ع- -ي»اب- -ن سس- -ي- -ن- -ا» أاي -ن ق -دمت ل -ه -م
اإلسسعافات األولية من طرف أاعوان ا◊ماية
اŸدنية ‘ ،ح Úتو‘ الشسخصض اÿامسض،
يبلغ من العمر  ٢5سسنة ‘ ع ÚاŸكان ،أاين
ع- -ل- -ق ب Úالصس -خ -ور بشس -اط -ئ ري -زي ع -م -ر
بعنابة ،حيث اسستغرقت عملية البحث عنه
من طرف أاعوان ا◊ماية اŸدنية وحرسض
السسواحل اك Ìمن ثÓث سساعات ،وحسسب
شس -ه -ود ع-ي-ان ،ف-إاّن الضس-ح-ي-ة ك-ان يسس-ب-ح ‘
حدود العاشسرة لي ً
 Óرفقة أاصسدقائه ،الذين
قدموا من ولية تبسسة قبل أان يغرق بسسبب
أامواج البحر العالية.
كما شسهد شساطئ «سسانكاو» ،وبالتحديد
بشس- -اط -ئ اŸع -روف ب» » Alzonوهو
شساطئ غﬁ Òروسض ،غرق شساب يبلغ من
العمر  ١٩سسنة ،وذلك خÓل أايام قليلة من
ان - -ط Ó- -ق م - -وسس - -م الصس- -ط- -ي- -اف ،وحسسب
معلومات من مكان ا◊ادث فإان الغريق ( ع ،
أا) كان يسسبح رفقة ›موعة من أاصسدقائه
ق- -ب- -ل أان ي -غ -رق و ي -ل -ف -ظ أان -ف -اسس -ه ‘ عÚ
اŸكان.
و” إان- -ق -اذ  ٠5أاشس-خ-اصض م-ؤوخ-را ،ك-انوا
عالق ‘ Úعرضض البحر بالشساطئ الصسخري
ب -ب -وم -ارشس-ي Ãدي-ن-ة ج-ي-ج-ل ب-ع-د ﬂاط-رة
وت- - -دخ- - -ل أاح- - -د اÿواصض ب- - -زورق صس - -ي - -د
وإانقاذهم من غرق ﬁقق ثم وصسلت بعده
مصس - -ال - -ح ا◊م - -اي - -ة اŸدن - -ي- -ة ،وق- -د ك- -ان
األشس - -خ - -اصض اÿمسس - -ة ‘ صس - -ح- -ة ج- -ي- -دة
وينحدرون من مدينة جيجل ،وبداية القصسة
التي كادت أان تكون أاليمة ،بعد أان دخل أاحد

األشسخاصض للسسباحة ثم علق بسسبب هيجان
البحر واÿوف من الصسخور عند اÿروج
عند ﬁاولة  ٠٤أاشسخاصض إانقاذه علقوا هم
أايضسا بعد ارتفاع أامواج البحر.
شسواطئ صسخرية وغﬁ Òروسسة تتحول
إا ¤قبور للمصسطاف Úبالطارف
” ان- -تشس- -ال ج- -ث- -ة غ -ري -ق بشس -اط -ئ غÒ
ﬁروسض ب -ب -ل-دي-ة الشس-ط ،م-ن ق-ب-ل مصس-ال-ح
ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة ب-ال-ط-ارف ،خÓ-ل ن-ه-اي-ة
األسس- -ب -وع اŸاضس -ي ،وحسسب ذات اŸصس -ال -ح
الضسحية  ٣٠سسنة وينحدر من سسوق أاهراسض
غ- - -رق بشس- - -اط - -ئ غﬁ Òروسض بـ 5بجويلية
ببلدية الشسط بالقرب من شساطئ الصسبي.
وخÓل الشسهر اŸاضسي ،غرق شسخصض،
فيما ” إانقاذ ثÓثة آاخرين من موت كاد أان
يكون ﬁققا ،على مسستوى شساطئ اŸرجان
التابع لدائرة القالة ،حسسب إافادة مصسالح
ا◊ماية اŸدنية ،واسستنادا لذات اŸصسدر
فقد وقعت ا◊ادثة عندما غامر الضسحايا

بعد هÓك شساب كان يسسبح بشساطئ غÒ
ﬁروسض يقع بالقرب من العوينات التابعة
لدائرة القالة ،وأاوضسحت اŸصسالح ،أان شسابا
آاخر ” إانقاذه بنفسض الشساطئ مشسÒة إا ¤أان
الضسحيت Úأابناء عم يبلغان من العمر  ١5و١7
سس- -ن- -ة وي- -ن- -ح- -دران م- -ن ب -ل -دي -ة ب -وح -ج -ار
ا◊دودية.

مصشالح ا◊ماية اŸدنية –ذر
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية خÓل
األيام األخÒة و‘ غضسون أاسسبوع واحد٠7 ،
ح -الت ل -ل -غ -رق ‘ شس-واط-ئ غﬁ Òروسس-ة،
األمر الذي جعل هذه األخÒة تطلق –ذيرا
ل -ل-مصس-ط-اف Úع Èال-ولي-ات السس-اح-ل-ي-ة م-ن
اÛازف- -ة والسس- -ب -اح -ة ع Èالشس -واط -ئ غÒ
اŸصس- -ن- -ف- -ة واÙروسس- -ة ،م- -ن أاج -ل Œنب
ك -وارث السس -ن -وات اŸاضس-ي-ة ح-يث ي-روح ك-ل
سس- -ن- -ة م- -ئ- -ات ا÷زائ- -ري Úضس -ح -اي -ا ل -ه -ذه
الظاهرة التي هي ‘ تزايد رغم خطورتها.
ويلجأا كث Òمن اŸواطن Úإا ¤السسباحة
‘ الشسواطئ غ ÒاÙروسسة حسسب الكثÒ
م- -ن ال- -ت- -قت ب- -ه- -م «الشس- -عب» ب -ب -عضض ه -ذه
الشسواطئ ،على غرار شساطئ صسوفيا بقرباز،
واد ط -ن -ج -ي ،وواد ب -ي -ب -ي ب -ع Úال -زويت ،أاو
بالشسواطئ لبلدية “الوسض كشساطئ البحÒة ،
بسسبب ما تعرفه الشسواطئ اÙروسسة من
ضسغط وإاقبال كب Òناهيك اسستحواذ مافيا
الشسواطئ على أاحسسنها وأانظفها ‘ ،غياب
تام للسسلطات اŸعنية.
كما أان البعضض كانت بادية عليهم حب
اÛازفة ،وهو ما يؤودي أاحيانا إا ¤ما ل
–مد عقباه وكون هذه الظاهرة أاصسبحت
ت- -ت- -ك- -رر ك- -ل م- -وسس- -م اصس -ط -ي -اف ،وذك -رت
م -دي -ري -ات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ع Èال-ولي-ات
السس -اح -ل -ي-ة ب-ق-ائ-م-ة الشس-واط-ئ اŸسس-م-وح-ة
للسسباحة مشسÒة أان عدا هذه القوائم فإان
السسباحة ‘ شسواطئ غﬁ Òروسسة يؤودي

السسبت  ٢٤أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٣ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

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

ثقافة

يتابعه مÓي Úالشسباب من ﬂتلف ا÷نسسيات

م ـن هـ ـو سص ـولكينغ؟ وم ـا الذي صصنـع ‚وميته؟
كان يفÎضض بهذا اŸقال أان يتطرق إا ¤حفل بهيج Ÿغ ّ
لمر ليكون كذلك ،لول أان
ل نظÒها ..كان ا أ
ن جزائري ذي سسمعة عاŸية أامام أاعداد من اÙبّ Úق ّ
أارواحا سسقطت ،وعائÓت ُكِلمت ،ف Óفرحة اكتملت ول نشسوة انتصسرت ‘ ،انتظار أان –ّدد العدالة اŸسسؤوول ÚواŸتسسبب ‘ Úهذا ا◊ادث/ا◊دث
لليم ..وما دام ل يجتمع ‘ القلب فرح وقرح ‘ آان واحد ،فسسنتطرق اليوم ل للحفل ،بل Ÿنشسطه ..من هو سسولكينغ؟ كيف سسطع ‚مه؟ وهل سسيكون
ا أ
سسه Óأان يحافظ على ‚وميته وصسيته العاŸي؟

ìGôaGE áeÉ°SGC
ع- - - -ب - - -د ال - - -روؤوف دّر اج - - -ي ،الشس - - -هÒ
بـ»سس-ول-ك-ي-ن-غ» ،م-غّ-ن -ي راب ،م-ن مواليد
ب-اي-ن-ام ب-ال-ع-اصس-م-ة ا÷زائ-رية (وهو ما
يعمل على تصسحيحه حينما يقال له اإنه
ول - -ي - -د سس- -ط- -اوا‹) ،ع- -رف ‘ ب- -داي- -ة
مسسÒت- -ه ب- -اسس -م «اأم سس -ي سس -ول» MC
 SOOLال -ذي ك -ان يسس -ت -خ-دم-ه م-ع
ف-رق-ة «اأف-ري-ك-ا ج-ان-غ-ل» ال-تي اأصسدرت
األبوم ،Úفرقة كانت معروفة بﬁ Úبي
الراب والهيب هوب ا÷زائري ،وفقط.
اŸثابرة
وع -ن ب-داي-ات-ه ي-ق-ول سس-ول-ك-ي-ن-غ« :ك-نت
اأقوم با◊ركات الأكروباتية ،حتى اأÊ
ع -م -لت ل -فÎة ‘ سسÒك ح -ي -ن -م -ا ك-نت
صسغÒا» ،مضسيفا باأنه عمل اأيضسا ‘
اŸسس- -رح والسس- -ي- -ن -م -ا و  ١5سس- -ن- -ة ‘
الرقصص ،خصسوصسا واأنه عمل ‘ البا‹
ال -ت -اب -ع ل -ل -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة
والإعÓم.
سسنة  ،٢٠٠٨سسافر اإ ¤فرنسسا بتاأشسÒة
صسا◊ة لـ ٣اأشسهر فقط ،وعانى حينها
ك- -ثÒا« :ل- -يسص ل -دي ع -ائ -ل -ة ب -ف -رنسس -ا،
وح- -ي -ن -م -ا وصس -لت اإ ¤ف -رنسس -ا وج -دت
نفسسي وحيدا» ،ويروي كيف كانت رحلة
ال -ب -حث ع -ن م -اأوى ي -ق -ي -ه ب-رد الشس-ت-اء
حينها ⁄ .تنجح Œربته القصسÒة ‘
اŸه -ج -ر ،ف -ع-اد سس-ول-ك-ي-ن-غ ب-ع-ده-ا اإ¤
ا÷زائر ،ليبداأ كل شسيء من الصسفر كما
ي-ق-ول ،وي-وؤسسسص ف-رق-ة ال-راب «اآف-ري-ك-ا
جانغل».
حدث اأن شسارك سسولكينغ ‘ مسسابقة
كبÒة للرقصص با÷زائر ،وفاز بها ،واإ¤
ج -انب ا÷ائ -زة اŸادي -ة ،ع-رضص ع-ل-ي-ه
تصس -وي -ر ري -ب -ورت -اج Îﬁف Ûم-وع-ة
راقصسيه ،ولكنه اقÎح اأن يسستبدل ذلك
بفيديو كليب لفرقة الراب ،وهذا ما
حصسل فع ،Óليخرج اإ ¤النور فيديو
ك- -ل- -يب اأغ- -ن -ي -ة «ه -يب ه -وب دزي -ري».
ولسس -ن -ا ن -ع -ل -م ه -ن-ا اإن ك-ان ال-راقصس-ون
الذين فاز معهم دراجي با÷ائزة على
دراية بتحويل تصسوير الريبورتاج اإ¤
فرقة الراب.
سسنة  ٢٠١٤هاجر سسولكينغ اإ ¤فرنسسا
ولكن هذه اŸرة رفقة زمÓء الراب،
«جام شسو» و»ناسص دوز» ..وكان تسسجيل
اأغا Êالسسينغل يتم ‘ اأسستوديو صسغÒ
يعمل به اأحد اأصسدقاء سسولكينغ ،وذلك
بعد انتهاء فنان Úاآخرين من التسسجيل.
النفجار
Áكن القول اإن النطÓقة الفعلية التي
جرت شسهرة سسولكينغ على اŸسستوى
ف ّ
الإقليمي والعاŸي ،كانت وليدة عمل
ح -ث -يث ول -ك -ن -ه-ا اأيضس-ا ول-ي-دة ك-ث Òم-ن
ا◊ظ ،حينما اسستضساف راديو «سسكاي
روك» سس -ول -ك-ي-ن-غ شس-ه-ر ج-ان-ف-ي ،٢٠١٨
وه -ن -اك سس ّ-ج -ل ف -ي -دي -و ح-ي لÓ-أغ-ن-ي-ة
«غّÒي - - -ا  »G UÉRILLAال- -ت- -ي ح -ق -قت
نسس-ب-ة مشس-اه-دة خ-ي-ال-ي-ة ،وصس-ن-عت م-ن
سسولكينغ ‚ما ‘ سسماء هذا النوع من
اŸوسس- -ي- -ق- -ى .وي- -ع -ت Èه -ذا ال -ف -ي -دي -و
اŸصس - - - -ور بـ»سس - - - -ك - - - -اي روك» ث- - - -الث
ف - -ي - -دي - -وه- -ات ال- -ف- -ريسس- -ت- -اي- -ل الأكÌ
مشس -اه -دة ،اأم -ا ف-ي-دي-و ك-ل-يب «دال-ي-دا»
فقد احتل اŸرتبة السسادسسة عاŸيا،
رفقة مغني راب عاŸي Úعلى غرار
اإمينام ودرايك.
ع -ل -ى سس -ب -ي -ل الإيضس -اح ،ج -م -ع ف -ي-دي-و
«غÒيل( »Óينطق غّÒيا Ãعنى حرب
الغّوار)  ٢٢6مليون مشساهدة ‘ سسنة
ي
واحدة ،ويعت Èاأك Ìفيديوهات اŸغن ّ
مشس -اه -دة ع -ل -ى ي-وت-ي-وب ،وم-ن-ه ب-داأت
الأرق- -ام ال -ف -ل -ك -ي -ة ل -نسسب اŸشس -اه -دة
اŸرت- -ف- -ع- -ة :اإذ Œاوزه ه -ذا الأسس -ب -وع

ف -ي -دي -و اأغ -ن -ي -ة «ز »ÒÁم -ع الأل-ب-ان-ي-ة
دوراتا دورا بـ  ٢٤6مليون مشساهدة ‘
 ٤اأشسهر ،ثم ياأتي فيديو «داليدا» بـ ١٩5
م- -ل- -ي- -ون مشس -اه -دة ‘  ١١شس -ه-را ،ث-م
«م -ي Ó-ن-و» بـ  ١٨٠م-ل-ي-ون مشس-اه-دة ‘
سس -ن -ة ،ث -م اأغ-ن-ي-ت-ه الشس-هÒة «ل-ي-بÒت-ي»
(حرية) مع اأولد البهجة ،والتي –ولت
سسريعا اإ ¤واحدة من اأناشسيد ا◊راك
الشس -ع -ب -ي السس -ل -م -ي ‘ ا÷زائ-ر ،بـ ١٤٣
مليون مشساهدة ‘  5اأشسهر فقط.
«اÿلطة» السسحرية
يصس ّ-ر سس -ول-ك-ي-ن-غ ع-ل-ى اأن ال-راب ال-ذي
يغنيه ليسص فرنسسيا ،حتى واإن كان يغني
ب -ال -ل-غ-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،واأن ل-دي-ه اأسس-ل-وب-ه
اÿاصص الذي يسسّميه بـ»السسولكينغ».
‘ واح - - -د م - - -ن ب Úاآخ- - -ر ح- - -وارات- - -ه
الإذاعية ،يقول سسولكينغ اإن موسسيقاه
ع- -ب -ارة ع -ن «خ -ل -ط -ة»Œ ،ت -م -ع ف -ي -ه -ا
ﬂت-ل-ف ال-ط-ب-وع والأل-وان اŸوسس-ي-قية،
من الراي اإ ¤اŸوسسيقى الشسرقية اإ¤
ال- -ه -يب ه -وب وال -راب والأورب -ان ب -وب
وال -ري -غ -ي ‘ ب-عضص الأح-ي-ان« :اأع-ت-ق-د
اأن- -ه ،ب- -فضس- -ل ه -ذا الأم -ر ،اأ“ك -ن م -ن
التجدد ‘ كل مرة باأصسوات جديدة»،
مشسÒا اإ ¤السس- -ي- -ن- -غ- -ل ا÷دي- -د ال- -ذي
اأطلقه –ت عنوان« :زÁر» مع مغنية
األبانية« ،وهو نوع اآخر “اما ل يشسبه
ل-ي-بÒت-ي ال-ت-ي ب-دوره-ا ل تشس-ب-ه اأغ-ن-ية
داليدا».
فيما تاأسسف لعدم تصسوير فيديو كليب
لأغنية «اأمÒة» التي اأداها رفقة الشساب
خالد ،اأكد سسولكينغ جاهزية الفيديو
ك- -ل- -يب اÿاصص ب -اأغ -ن -ي -ت -ه م -ع الشس -اب
مامي ،واأنه سسيتم اإطÓقه مع الدخول
الجتماعي القادم« :انتظرنا اأن “ر
فرحة الفوز بكاأسص اأفريقيا ويسستمتع
ال -ن -اسص ب -ع -ط-ل-ت-ه-م الصس-ي-ف-ي-ة ،ق-ب-ل اأن
نطلق الفيديو كليب» ،يقول سسولكينغ،
الذي  ⁄يسستبعد اإمكانية الغناء ثانية
مع الشساب خالد.
ل - -ع ّ- -ل ه - -ذه «اÿل - -ط - -ة» راج - -ع - -ة اإ¤
اŸشس-ارب اŸوسس-ي-ق-ي-ة اıت-ل-ف-ة ل-ه-ذا
اŸغ -ن -ي ،ال -ذي اأج -اب ح Úسس -ئ -ل ع -ن
فنانيه اŸفضسل ،Úاإنه من عشساق مايكل
جاكسسون ،بوب مار‹ ،الشساب خالد،
الشس -اب حسس -ن-ي ،الشس-اب م-ام-ي ،ج-ورج
براسسانسص والأغنية الفرنسسية.
عن مضسمون الراب الذي يوؤديه يقول:

«اŸوسس- -ي -ق -ى اإحسس -اسص ومشس -اع -ر ،ول
Áكنني اأن اأوؤدي ما ل اأشسعر به ..ل
Áكنني اأن اأكذب ‘ كلماتي ⁄ :اأطلق
ال - -ن - -ار ع- -ل- -ى اأشس- -خ- -اصص ،ل- -يسص ل- -دي
كÓشسنيكوف و ⁄اأقم ببيع كيلوغرامÚ
من الكوكاي ⁄ ،Úاأفعل شسيئا من كل
هذا» ‘ ،اإشسارة منه اإ ¤ما تتضسمنه
بعضص اأغا Êالراب ،ويواصسل مباشسرة
بالقول« :اأريد فع Óاأن اأعطي الأمل
للناسص ،واأوّد فع Óاأن اأقول للصسغار:
اأراأيت؟ اŸال الآت- - - -ي م- - - -ن اıدرات
سس- -ه- -ل ،ول- -ك- -ن- -ه خ- -ط Òوغ Òم -اأم -ون
العواقب».
البقاء ‘ القّمة
بعد  6سسنوات من الغياب عن الوطن
الأم ا÷زائر ،عاد سسولكينغ بحفل قال
عنه قبل قرابة السسنة« :ل نكون اأبدا
مسس -ت -ع -دي -ن ل -ل -ج-زائ-ر» ‘ ،اإشس-ارة اإ¤
اإحسس -اسص ع -م -ي -ق ي -ل ّ-خ -صص صس-ع-وب-ة اأن
ت- - -غ- - -ن- - -ي ÷م- - -ه- - -ورك الأول والأخ.Ò
واأضساف سسولكينغ« :يسسعد Êاأن
اأسس-ع-ده-م واأن
اأع-رف اأن-هم
فخورون
بي» ..سسعادة
ي - - - - -ب - - - - -دو اأن
حادث التدافع
اŸميت
سسيعّكرها،
ضص النظر عن
بغ ّ
اŸسس - - -وؤول ع - - -ن
ذلك.
ُي -ع -ت Èسس -ول-ك-ي-ن-غ
م- - -ث- - -ال لشس- - -ب - -اب
ج- -زائ- -ري ي- -ح -ل -م،
م -ث -ل-ه م-ث-ل ال-ع-دي-د
م -ن شس -ب -اب الضس -ف -ة
ا÷ن-وب-ي-ة ،ب-ال-ه-ج-رة
شس - - -م- - -ال و–ق- - -ي- - -ق
ال -ن -ج -اح .ك -م -ا ُي -ع-تÈ
مثال ‚اح ŸغÎبينا،
وق- -د Ÿسسُت شس -خصس -ي -ا
ل - -دى ال - -ك - -ث Òم - -ن- -ه- -م
اإع- -ج -اب -ا ب -ه -ذا الشس -اب
الذي اأعطاهم الأمل ‘
اإم-ك-ان-ي-ة ال-نجاح والتغلب
ع -ل -ى ال -ظ -روف ال -ق-اه-رة
ال -ت -ي ي -واج -ه -ه -ا ال -ع -دي -د

منهم .بعبارة اأبسسط :سسولكينغ يتحدث
لغة الشسباب وهم يرون فيه ناطقا باسسم
هواجسسهم ‘ عديد القضسايا.
م- - -ن ج - -انب اأك Ìت - -خصسصس - -اُ ،ي - -ع - -تÈ
سس- -ول- -ك- -ي- -ن- -غ اأيضس- -ا م -ث -ال ل -ك -ث Òم -ن
الفنان ..Úو‘ ذلك يقول اإطار سسابق
ب-ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة والإعÓم:
«عرفت هذا الشساب من بعيد Ÿا كان
يشس -ت -غ-ل ‘ م-وؤسسسس-ة ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
ل -ل -ث -ق-اف-ة والإعÓ-م ،و‘ ب-ا‹ ال-دي-وان
ب - -الضس - -ب - -ط ،ك - -ان ي - -ح- -اول اأن ت- -ك- -ون
انطÓقته من اأك Èموؤسسسسة ثقافية ‘
ال -ب-ل-د ،ول-ك-ن» .ويضس-ي-ف اأن سس-ول-ك-ي-ن-غ
«ك- -ان صس -دق -ا خ Òسس -ف Òواأحسس -ن م -ن
ال - -ك - -ث Òم - -ن السس - -ي - -اسس - -ي Úواأشس - -ب - -اه
اŸثقف ،Úبذكاء وحب وحذر ‘ حديثه
عن الوطن».
لعلّ اأهمّ العوامل التي سستعيق سسولكينغ
مسس-ت-ق-ب ،Ó-ه-ي ن-فسس-ه-ا ال-ع-وام-ل ال-ت-ي
صسنعت منه النجم الذي نعرفه اليوم..
شس -ب -ك -ات ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ،ه-ذه
الأداة ال-عصس-ري-ة ال-ف-ت-اك-ة ،ال-ت-ي ل-دي-ه-ا
قدرة عجيبة على اأن تصسنع من اŸرء
‚ما ‘ سساعات ،ونفسص القدرة على
اأن –طّم ‚وميته ‘ ثوانٍ.
لن يخرج سسولكينغ عن هذه القاعدة،
ب - -ل اإن - -ه ت - -ع ّ- -ر ضص ◊م Ó- -ت ع - -دي- -دة
ولأسسباب ﬂتلفة ،ومن اأحدث الأمثلة
ع- -ل- -ى ذلك ت- -ع- -ل- -ي -ق -ات راف -قت ح -ف -ل
اÿميسص تقول اإن سسولكينغ لبسص سسÎة
واقية من الرصساصص ،واأن ذلك يسسيء
اإ ¤صس - - -ورة بÓ- - -ده ‘ ،ح Úاأن سُس Î- - -ة
سس-ول-ك-ي-ن-غ ه-ي اآخ-ر صس-ي-ح-ة م-وضسة ‘
فرنسسا حاليا.
حتى الراب والهيب هوب هي عوا⁄
م -وسس -ي -ق-ي-ة ل-ط-اŸا ُع -رفت ب-ال-ت-ج-اذب
والÎاشس -ق ب ÚاŸغ ّ-ن  Ú-سس-واء لأسس-ب-اب
التسسويق والÎويج اأو لأسسباب ذاتية ل
غ .Òكما يعتمد سسولكينغ كثÒا على
الفيديوهات اŸباشسرة ıاطبة ّﬁبيه
والÎوي -ج ◊ف Ó-ت -ه واأغ -ان -ي-ه ،وه-و م-ا
يتطلّب حذرا كبÒا ،لأن ا÷ميع دون
اسس -ت -ث -ن -اء م -ع ّ-ر ضص لسس -ق -ط-ات يصس-عب
تداركها ‘ اÛتمع الفÎاضسي .ول
داعي للتذك Òبضسرورة اأن يجّدد الفنان
ن -فسس -ه وي-ف-اج-ئ ‘ كّ-ل مّ-ر ة ج-م-ه-وره،
جمهور صسار ل يكتفي ببطل واحد ،بل
يغيّر كّل يوم اأبطاله .ببسساطة اأك :Èاإذا
كان الوصسول اإ ¤القّمة صسعبا ،فالبقاء
فيها اأصسعب منه بكث.Ò
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بعد مأاسساة حفل سسولكينغ

عندما تصصبح
للفرح ضصريبة

Ÿاذا ت- - -قÎن دائ- - -م- - -ا ف - -رح - -ة
ل ⁄و اŸوت ؟
ا÷زائ- - -ري Úب- - -ا أ
أاين اÿلل ومن اŸسسؤوول ؟ هل
يعقل أان تنقلب بهجة معجبÚ
ب -ن -ج -م -ه -م وت -ل -ه -ف -ه -م ال -ك -بÒ
◊ضسور حفله الفني إا ¤مأاسساة
لسس -ئ -ل -ة ال-ت-ي ت-ط-رح
؟  .ه -ي ا أ
ن- -فسس- -ه- -ا و–ت -اج إا ¤إاج -اب -ة و
لحوال الواقع اŸر الذي
–ليل أ
Óسسف.
نعيشسه ل أ

ÖjôZ áÑ«ÑM

اأضسحت عادة سسيئة ،اأن يدفع
ا÷زائري ضسريبة الفرح بدمه
وروح - -ه ،ف - -ب - -الأمسض ال- -ق- -ريب
ل -ط -خ م -وت اأط -ف -ال و م -راه-ق-ي
جيجل تتويج اŸنتخب الوطني
ل -ك -رة ال -ق -دم ب -ك -اأسض اإف -ري -ق -ي-ا
لÓأ·  ، 2019هاهو اŸوت يعيد
الكّرة من جديد ،وتعاد الكرة،
سس- -ه- -رة اأول اأمسض ،ع- -ل- -ى اأب -واب
م- - -ل- - -عب  20اأوت ب - -ب- -ل- -وزداد
ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ح-يث اأح-ي-ا ال-ف-نان
ع -ب -د ال -روؤوف دراج -ي ،اŸدع -و
«سس- -ول- -ك- -ي- -ن- -غ» ،ح -ف -ل -ه ال -ف -ن -ي
العمÓق.
ه - - -ذا ا◊ف - - -ل ال - - -ذي حضس- - -ره
الآلف م- -ن اŸع- -ج- -ب Úوعشس- -اق
سسولكينغ ،الذين جاوؤوا من كل
رب- -وع ال- -وط- -ن اأف- -رادا ع -ائ Ó-ت
وجماعات ،والذي بثته مباشسرة
م- -ع- -ظ- -م ق- -ن- -وات ال- -ت- -ل -ف -زي -ون
ا÷زائ- -ري .ا◊ف -ل ال -ذي اأشس -اد
الكث‡ Òن حضسره «بروعته «
“ي-ز لÓ-أسس-ف ب-ك-ارث-ة اإنسس-انية
خ -طÒة تسس-ت-دع-ي ال-ب-حث ع-ن
اأسس -ب -اب -ه -ا و–دي -د اŸسس-وؤول-ي-ات
ف-ي-ه-ا ،وال-ت-ي وق-عت سس-اع-ة قبل
ان -ط Ó-ق -ه ع-ن-د اإح-دى م-داخ-ل
اŸل -عب ب -ع -د ت -داف -ع ال-واف-دي-ن،
وﬁاول -ت -ه -م ال -دخ -ول ،م -ا اأدى
اإ ¤سس -ق -وط ع -دد م -ن الضس-ح-اي-ا
وكم هائل من ا÷رحى كلهم ل
يتعدى سسنهم  22سسنة (  5قتلى
و  70ج- -ري- -ح- -ا ،ب- -حسسب م- -ا
تداولته بعضض اŸصسادر).
ك -ارث -ة ف -ت -حت اÛال واسس-ع-ا
اأم -ام ال -تسس -اوؤلت والن -ت-ق-ادات
ع -ن ت -ن -ظ-ي-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
◊ق- - - - -وق اŸوؤل- - - - -ف وا◊ق - - - -وق
اÛاورة ل -ل -ح-ف-ل وع-ن ط-ري-ق-ة
ب- -ي- -ع ال -ت -ذاك -ر ال -ت -ي وصس -لت ‘
السس- -وق السس- -وداء اإ 9000 ¤دج
ل-ل-ت-ذك-رة ،اسس-ت-فسس-ارات اأشس-علت
م -واق -ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي،
لكن تلبسض العديد منها لÓأسسف
الشسديد العصسبية والتهكم ضسد
م -ن شس -ارك ‘ ا◊ف -ل وال-ت-ع-دي
الصس- - - - -ري- - - - -ح ع- - - - -ن ا◊ري - - - -ات
الشسخصسية...
من اŸسسوؤول؟ هو السسوؤال الذي
سسيجيب عنه التحقيق الأمني،
ل -ك -ن ق -ب -ل-ه-ا سس-وؤال اآخ-ر ي-ط-رح
نفسسه ،اأ ⁄يحن الوقت لإعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ تصس -رف -ات -ن -ا ،ب -ح -ك -م
اŸواط- -ن- -ة وال- -ت- -حضس- -ر؟ ك- -ي- -ف
يصس- -ط- -حب اأط- -ف- -ال ورضس- -ع اإ¤
ح - -ف Ó- -ت ضس - -خ - -م - -ة ت - -ت - -م- -ي- -ز
ب- -الضس -وضس -اء و الزدح -ام ورÃا
انعدام كل معاي ÒالسسÓمة؟
األ -يسض ه -ذا ت -ع -ريضض ح-ي-ات-ه-م
للخطر؟

ة نق

دية

راسص
د

السشبت  24أاوت  2019م
الموافق لـ  23ذي الحجة  1440هـ

ثقافة

ثنائيـة ا◊ُ ـ ـ ِ
ب والث ـ ـورة ‘ روايـة
«سصاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي بريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒودا»

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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التظاهــــــــــرة تسصتضصيــــــف مبـــــدعÚ
ويحضصرهـــــــــــا جمهــــــــــــور غــــــــفÒ

«اŸقهـ ـ ـى الثقـ ـ ـ ـا‘» بÈج ب ـ ـوعريريج
يصصن ـ ـ ـع ا◊ـ ـ ـدث ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل  15يومـ ـ ـ ـا
تتواصصل فعالية اŸقهى الثقا‘ ،بو’ية برج بوعريريج ‘ ،عددها ،11
كل  15يوما ،فبعد اأن كانت التظاهرة تقام باŸعلم التاريخي ا’أثري برج
اŸقرا ” ،Êتزامنا مع فصصل الصصيف –ويل اŸكان اإ ¤اŸسصرح الروماÊ
اŸفتوح بحديقة القلعة ،وسصط مدينة برج بوعريريج.

بقلم :الكـــــــــاتب والناقــــــــــــد
كـــــــــــــــــه يÓن ُمحَمــــــــــــد
اسش - -ت - -ع - -ادة سشÒة اŸشش - -اه Òوت- -دوي- -ن
اŸراح -ل اŸفصش -ل -ي -ة ‘ صش-ي-غ-ة ال-ع-م-ل
ال -روائ -ي ت -ت -ط -لُب حسش ً-ا ف -ن -ي ً-ا ‘ اآل -ي-ة
الختيار والتوظيف لأن sاŸوؤلف يتكئ
ع -ل -ى ع -ن -اصش -ر ُŒد ل-ه-ا م-رج-ع-ي-ات ‘
ال -واق -ع ،الأم -ر ال -ذي ي -ف -رُضس ت -ن -ظ -ي -م
Ÿع -ط -ي -ات Ãا ي -خ -دُم ال-ب-ن-اء ال-روائ-ي
اُ
الذي تختلفُ موجهاته عن مُقتضشيات
التواصشل مع اŸادة التاريخية البحتة.
وم -ن اŸع -روف ب -اأsن م -ب -داأَ اŸت -ع -ة ه -و
السش -ائ ُ-د ‘ ال -رواي -ة ف-ي-م-ا ال-غ-رُضس م-ن
م -ت -اب-ع-ة‡ ،ا ي-ت-وف-ر ‘ م-راج-ع وضش-ان
تاريخية قد يكوُن تعليميًا اأو توثيقيًا.
اإدراك ً-ا م -ن -ه Ÿوج -ب-ات ال-ع-م-ل ال-روائ-ي
وسشياقات التعاطي مع ﬁتوياته نسشَج
ال-روائ-ي ال-تشش-ي-ل-ي اأن-ط-ون-ي-و سش-ك-ارم-يتا
وحدات عمله اŸعنون بـ (سشاعي بريد
نÒودا) الصشادر موؤخرا من «دار ‡دوح
عدوان» ،اإذ يتخُذ الكاتبُ ﬁطاٍت من
حياِة مواطنه بابلو نÒودا ،اإضشافة اإ¤
مرحلة من تاريخ بلده نواةَ لسشرديته.
غالبًا ما تنتظُر القارئ على الصشفحة
الأو ¤لÓأعمال الروائية عبارات تششÒ
اإ ¤اأsن اأي تششابه ب Úششخصشيات واقعية
وشش- -خصش -ي -ات م -ذك -ورة ‘ ال -رواي -ة ه -و
›رد صشدفة ،لكن توضشيحاتُ صشاحب
(اأب سش-ي-ن-م-ائ-ي) ل ت-ت-وق-ف ع-ن-د ع-ب-ارة
توضشيحية بل يورُد معلومات عن حيثيات
كتابة روايته ،فكان عمله ‘ الصشحافة
وتكليفه باإجراء ا◊وار مع بابلو نÒودا
وت -ف -رغ -ه ل -ه-ذه اŸه-م-ة “امً-ا ق-د اأت-اح
ف-رصش-ة ل-ي-ع-وَد Ÿشش-روع-ه ال-روائي الذي
توقف عن كتابته ومن ثُsم تفاجاأ القارئ
بتلميح الكاتب باأن sما يتابعهُ ليسس تلك
ال -رواي -ة ال -ت -ي اأراد ك -ت -اب -ت-ه-ا ‘ اإيسشÓ-
نيغرا ،بل هي نتاج Ÿا يصشفهُ Ãداهمات
صش-ح-اف-ي-ة ف-اشش-ل-ة Ÿع-ق-ل الششاعر زيادة
على ذلك فاإن sسشكارميتا ُيقدم راأيه عن
اأششكال جديدة ‘ كتابة الرواية لفتًا
ŸجاملÚ
اإ ¤انسشياق عدٍد من الكتاب ا ُ
له وراء مفاهيم سشردية حديثة بينما ظsل
صش- -احب (ع- -رسس الشش- -اع- -ر) ُم- -ت -مسش -ك ً-ا
Ãجازات متداولة ‘ وسشط الصشحافة
واŸفردات اŸبتذلة مفوضشًا راوي كلي
العلم لسشرد منجزه الروائي الذي ينه ُضس
على ثيمة ا◊ب والثورة.
صصوت اليّسصار
يكتسشبُ نÒودا باإعتباره ششخصشية روائية
‘ هذا الإطار دوراً ﬁورياً ‘ تطعيمِ
فضشاء السشرد بنزعة رومانسشية ،كما اأنs
اسشمه يحيلُ اأيضشًا اإ ¤حقبة ششهد فيها
بلده احتدام الصشراع ب Úالتيار اليسشاري
وم -ن -اوئ -ه ال -ي -م-ن-ي ل-ذا ف-م-ن ال-ط-ب-ي-ع-ي
تضشف Òم Ïالسشرد بنتفٍ من اŸعلومات
عن ترششيح نÒودا لرئاسشة تششيلي ومن
ُث s-م انسش-ح-اب-ه لصش-ال-ح سش-ل-ف-ادرو الليندي
اإ ¤اأن يصشبحَ سشفÒاً للحكومة اليسشارية
‘ باريسس هذا فاإsن اأنطونيو سشكارميتا

لُيثقلُ عمله با◊ششو والإسشهاب ،اإ‰ا
ياأتي اأسشلوبه مقتصشداً ‘ الإحالت ول
Áك ُ-ن ل -ل -ق -ارئ وضش -ع ت -لك اŸع -ل-وم-ات
ال -ت -اري -خ -ي -ة خ -ارج ب -ي -ئ -ت -ه -ا ال-روائ-ي-ة.
ومايششُد اŸتلقي اإ ¤مناخ هذا العمل
ل- - -يسس خ- - -ل- - -ف - -ي - -ت - -ه السش - -ي - -اسش - -ي - -ة ول
الأيديولوجية ،بل التششويق الذي يتغلغلُ
‘ جسش- -د ال -نصس ولي -ك -ون مصش -دره ،اإل
اإنشش-داد سش-اع-ي الÈي-د م-اري-و خ-ي-م-ينث
اإ ¤ع - -ا ⁄نÒودا م - -ن ج- -انب وعÓ- -ق- -ة
ا◊ب القائمة ب Úماريو واإبنة صشاحبة
ا◊انة بياتريث غونثالث وما اأن يبوُح
سش -اع -ي الÈي -د ب-اإسش-م-ه-ا ل-لشش-اع-ر ح-ت-ى
يتذكر الأخ Òحبيبة دانتي ويعلقُ باأsن
البياتريثات يسشب Íغراميات اإسشتثنائية.
والطريفُ ‘ الأمر اأsن بابلو نÒودا هو
ال -زب -ون ال -وح-ي-د Ÿاري-و ول-ول اإم-تÓ-ك-ه
ل- -ل -دراج -ة َÿسِش َ-ر ف -رصش -ت -ه و ⁄يصش -ب ْ-ح
م -وزع ً-ا ل-لÈي-د وب-ال-ت-ا‹ ك-ان يسش-ت-ح-يُ-ل
اإيجاد قناة التواصشل مع الششاعر الذي
ب - -دْت قسش - -م - -ات - -ه وتصش - -رف- -ات- -ه م- -ثÒة
لÓهتمام ،كما  ⁄يتششجع لإقتناء ديواٍن
لزبونه اŸقيم ‘ اإيسش Óنيغرا ،هكذا ⁄
ي -ع ْ-د م -اري -و م -ك -ره ً-ا ع -ل -ى “ث-ي-ل دور
اŸريضس للهروب من مهنة الصشيد .ومن
اÓŸحظ اأsن اأبطال سشكارميتا ُمغرمون
ب -السش -ي-ن-م-ا م-ن ضش-م-ن-ه-م م-اري-و ك-م-ا اأsن
الفرجة على الأفÓم والأخبار ُتصشاحبها
طقوسس اإحتفالية ،اإضشافة اإ ¤ذلك اأن
ك فيها ششخصشيات
الأماكن التي تتحر ُ
الرواية عبارُة عن البيت وا◊انة ومكتب
الÈي -د .وي -ع-ت-مُ-د خ-ط-اب ال-رواي-ة ع-ل-ى
ا◊وار والسش- -رد الإخ -ب -اري ،فضش  Óً-ع -ن
ال -وصش-ف ط-ب-عَ-ا اأsن ُح -سشَ-ن ت-وظ-ي-ف ه-ذه
التقنيات يكسشبُ النتقال من قسشم اإ¤
اآخر خفًة ومرونًة.
شصطحات الشصعر
ت - -وح - -ي م- -ف- -ردة ال- -ع- -ن- -وان ب- -اأsن ث- -م- -ة
ششخصشيت Úاأسشاسشيت ‘ Úالعمل وينفرُد
الثنان بتقاسشم مربعات الرواية مع اأنs
راوي كلي العلم ل يششُ Òاإ ¤غراميات
الشش -اع -ر ل -ك -ن ُي-ف-هُ-م م-ن سش-ي-اق ال-كÓ-م
Ÿت- -ب- -ادل ب Úم- -اري- -و ونÒودا ب- -اأsن م- -ا
اُ
ينششره الأخ Òيغذي عاطفة سشاعي بريد
ويحدو به Ùاكاة الششاعر ‘ اسشتخدام
السشتعارات ويسشتنكُه مسشتوى اآخر من
مدلول الكلمات .ينصشحُ نÒودا صشديقه
بالتفك Òعندما Áششي ،لأن sالششعر ل
ينزُل على من يتوقف جامداً ،وبذلك
ك -ل -م -ا ت -ق ّ-دَم السش -رُد ي -ت -ع -مُ-ق اإحسش-اسس
سشاعي بريد باأهمية الششعر اإ ¤اأن يتاأكَد
م- -ن سش- -ح -ره ح Úي -ب -داأُ ب -ك -ي -ل اŸدي ِ-ح
لضش-ح-ك-ة ب-ي-ات-ريث وشش-ع-ره-ا وم-ف-ات-ن-ه-ا
ا÷سش- - -دي- - -ة وه - -ذا م - -ا ي - -ث Òغضشب اأم
ب -ي -ات -ريث ال -ت -ي ت -دي -ر ح -ان-ة اŸرسش-ي،
ﬁذرة اب -ن-ت-ه-ا م-ن ق-وة ال-ك-ل-م-ات ال-ت-ي

توهمُ لنادلة ريفية باأنها اأمÒة فينسشية
ل- -ذا ي- -ه- -وُن ع- -ل -ى روسش -ا –رشس سش -كِÒ
ببياتريث على اأن يغازلها ششاعر بكلمات
ُمخدرة .كما تذكرها باأsن الششعراءَ كلهم
يفكروَن على غرار نÒودا الذي قال:
«اأحب حب ال - -ب - -ح - -ارة ال - -ذي - -ن ي- -اأت- -ون
وي -ذه -ب -ون يÎك -ون وع -داً ول ي -رج -ع-ون
اأبداأ» ،ومن هنا يكونُ موؤلف (سشونيتات
ا◊ب) طرفاً ‘ هذه العÓقة الغرامية
فمن جهة تريُد دونيا روسشا اأن يتكفل
الششاعر باإقصشاء سشاعي الÈيد من ابنتها
ب ماريو بدوره مسشاعدة الششاعر،
ويطال ُ
لأsنه قد ورطهُ ‘ ا◊ب بدواوينه وعلمه
‘ اسش- -ت- -خ- -دام لسش- -ان- -ه ‘ غ Òاإلصش- -اق
ط - -واب - -ع الÈي - -د .ي - -دور ال- -ن- -ق- -اشس بÚ
الششخصشيات الثÓث اإ ¤اأن يتُم اإعÓن
ف-وز سش-ل-ف-ادور ال-ل-ي-ن-دي ‘ الن-ت-خ-ابات
ويتزامُن ذلك ا◊دُث مع خوضس ماريو
م -ع ح -ب-ي-ب-ت-ه ‘ Œرب-ة حسش-ي-ة ع-اصش-ف-ة
داخل مسشتودع ا◊انة فيما كان زبائن
دون -ي -ا روسش -ا ي -ح -ت-ف-ل-ون ب-ن-ج-اح ال-ث-ورة
ال -دÁوق -راط -ي -ة .م -اي -ج -دُر ب-ال-ذك-ر اأsن
ت- -راب- -ط ا◊دث Úل- -يسس اإع -ت -ب -اط ً-ا اإ‰ا
موؤششُر Ÿا يجمُع ب Úالثورة وا◊ب من
اŸششÎك- -ات ال- -ع- -دي- -دة ،ك -م -ا اإي -راد اأن
الأمثال الششعبية على لسشان روسشا رداً
ع -ل -ى الأشش -ع -ار ال-ت-ي ي-ن-طُ-ق ب-ه-ا م-اري-و
اإÁاءةُ ل- -وج- -ود ت- -ف- -اوت ‘ مسش- -ت -وي -ات
ال - -وع - -ي ب Úالشش- -خصش- -ي- -ات ال- -روائ- -ي- -ة
لي -ن -ق-طُ-ع م-اري-و ع-ن م-راسش-ل-ة الشش-اع-ر
عندما ينتقُل اإ ¤باريسس ويزوُد الأخÒ
سش -اع -ي الÈي -د ب-اŸوسش-ي-ق-ى ال-ف-رنسش-ي-ة
وتراوُد ماريو رغبة السشفر اإ ¤عاصشمة
ال- -ن -ور ،ل -ك -ن م -دخ -رات -ه تسش -ت -ن -ف ُ-د Ãا
يصشرفه على طفله من الأموال وتششي
ب نÒودا من صشديقه باأن يسشجَل له
مطال ُ
اأصش- - -وات ب- - -ي - -ت - -ه والأج - -راسس وصش - -وت
العصشاف Òبششدة ششوقه اإ ¤بلده .مفصشل
اآخر من الرواية يتناوُل النقÓب على
Ÿنتخب ومايسشتتبعُ ذلك من
الرئيسس ا ُ
ال- -ت- -وت- -ر وعسش- -ك -رة اÛت -م -ع وُي -فضش ُ-ل
ال-ك-اتُب ت-ق-ن-ي-ة الإي-ح-اء ع-ل-ى ال-تصش-ري-ح
ل -ب -ي -ان ع -واقب الن -ق Ó-ب ح -يُث ي-ن-ت-زُع
سشاعي الÈيد صشورة ماركسس وجيفارا
ع- -ن ج- -دار م -رك -ز الÈي -د ،ل -ك -ن يُÎك
صشورة الرئيسس اŸنتخب ،كما هي واأراُد
ف
بذلك اأن يتحدى النقÓبي Úتتصشاد ُ
◊ظ -ة الن -ق Ó-ب م -ع ذك -رى اسش -ت -قÓ-ل
تشش -ي -ل -ي وت -رقب م-اري-و لإعÓ-ن ال-ف-ائ-ز
Ãسشابقة الششعر .ينتهي ششريط السشرِد
بتتبع اللحظات الأخÒة ‘ حياة بابلو
نÒودا الذي يحاصشر ا÷نوُد بيته وهو
ي -ح -تضش -ر .يشش-اُر اإ ¤اأsن ال-ب-ع-د ا÷م-ا‹
لهذا العمل يكمُن ‘ تفاعله مع النصشوصس
الششعرية وما يحملُه من نÈات ثورية دون
اأن تقَع ‘ مزالق تعبوية.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
اŸقهى الثقا‘ الذي ينششطه الكاتب و
الأديب عبد الرزاق بوكبة ،رفقة الششاعر
رشش - -ي - -د ول- -د اŸوم- -ن و ›م- -وع- -ة م- -ن
ال -ف -ن -ان Úو الشش -ب -اب بÈج ب -وع-ري-ري-ج و
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع م -دي -ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ودار
الثقافة ﬁمد بوضشياف ،يسشتضشيف ‘
كل عدد فنان Úو مبدعﬂ ‘ Úتلف
الأنششطة الثقافية ،كتابة ،ششعر ،مسشرح،
م-وسش-ي-ق-ى ،ف-ن تشش-ك-ي-لي وفنون ﬂتلفة،
سشواء من داخل الولية اأو من ﬂتلف
الوليات.
العدد  11من اŸقهى الثقا‘ ،كان عددا
خاصشا Ãناسشبة اليوم الوطني للششعر ،اأين
اإحتفى اŸقهى الثقا‘ بهذه اŸناسشبة
ب-اسش-تضش-اف-ة ع-دد م-ن الشش-ع-راء ب-ال-ل-غتÚ
العربية و الأمازيغية  ،يتصشدرهم الششاعر
علي مغازي من ولية بسشكرة ،اإبراهيم
تزغارت من بجاية ،فاروق كويزي من
وادي سش- -وف ،ي- -اسش Úب -وذراع ن -وري م -ن

قسشنطينة ،اأنور بومدين من سشكيكدة و
رششيد ولد اŸومن من برج بوعريريج.
تخلل ا◊فل نششاط موسشيقي مع الفنان
اإسش- -م- -اع- -ي- -ل ي -لسس و ف -رق -ت -ه م -ن ولي -ة
اŸسشيلة ،بالإضشافة اإ ¤معرضس للوحات
ال -تشش -ك -ي -ل -ي-ة ل-ل-ف-ن-ان ال-رسش-ام مصش-ط-ف-ى
بوسشنة من برج بوعريريج ،و كان حضشور
ال -ع -ائ Ó-ت ‡ي -زا ‘ اŸسش -رح ال -روم-اÊ
ب -ح -دي -ق -ة ال -ق -ل -ع -ة ،ح -يث اإخ -ت Òل -ه -ذا
النششاط اأن يكون ‘ الفضشاءات اŸفتوحة
ل- -ل -خ -روج ب -ه ع -ن اŸاأل -وف و ال -ق -اع -ات
اŸغلقة.
هذا وŒدر الإششارة اأن القائم Úعلى
اŸقهى الثقا‘ ،ينظمون من ح Úاإ¤
اآخ- -ر نشش- -اط- -ات م- -راف -ق -ة ،ع -ل -ى غ -رار
«اŸقهى الثقا‘ براري» ،اأين يتم التنقل
اإ ¤الÈية و الأماكن السشياحية Ÿمارسشة
الفعل الثقا‘ ،بالإضشافة اإ« ¤مكتبة ‘
مقهى»  ،اأين يتم وضشع ›موعات من
الكتب ‘ مقاهي اŸدينة ،لزرع ثقافة
القراءة والكتاب.

يشصارك ‘ مهرجان « تورونتو» السصينمائي الدو‹

العرضض العاŸي األول لفيلم «بعلم الوصصول»

القسصم الثقا‘ُ :يقام العرضض العاŸي ا’أول لفيلم «بعلم الوصصول»
للمخرج هشصام صصقر ‘ مهرجان «تورونتو» السصينمائي الدو‹(15 - 5
سصبتم /Èاأيلول) ،يوم ا÷معة  6سصبتم Èالقادم ،ويدخل ضصمن مشصاركته
‘ قسصم اكتشصاف ( )Discoveryالذي يسصلط الضصوء على اıرجÚ
الواعدين ومسصتقبل السصينما العاŸية ” .الكشصف عن البوسص Îالرسصمي
للفيلم موؤخرًا ،ويحكي قصصة الفتاة هالة ،التي تعا Êمن اÿوف من
الهجر منذ اأن تو‘ والدها ،وهي ‘  18من العمر ،وهذا ما يجعلها تلجاأ اإ¤
ا’نتحار اأك Ìمن مرة.
«بعلم الوصشول» هو من تاأليف وإاخراج هششام
صشقر ،ويششارك ‘ بطولته بسشمة وبسشنت ششوقى
وﬁمد سشرحان ولبنى عسشل ورفل عبد القادر،
ويشش -ارك ‘ إان -ت -اج -ه شش -رك -ت -ا «ف -ي-ل-م ك-ل-ي-نك»
لـمحمد حفظي و White Featherلـهششام
صشقر« .فيلم كلينك» تاأسشسشت ‘  2005على يد
السشيناريسشت واŸنتج ﬁمد حفظي ،كششركة
إانتاج تقدم ورششًا ‘ كتابة السشيناريو وتتخصشصس
‘ إانتاج أافÓم روائية ووثائقية طويلة .وبينما
تسش -ت -ه -دف الشش -رك -ة ا÷م-ه-ور ب-ك-ل أان-واع-ه ‘
السشوق اŸصشري ،العربي والدو‹ ،اسشتطاعت
«فيلم كلينك» أان تششتهر بدعم صُشناع األفÓم
الشش -ب-اب ال-واع-دي-ن ،وبصش-ن-اع-ة أافÓ-م م-ب-ت-ك-رة
تصشبح Ãثابة بدائل إابداعية للسشينما التجارية
السشائدة ‘ السشوق السشينمائي العربي.
ششاركت «فيلم كلينك» ‘ إانتاج أافÓم مصشرية،
عربية ودولية طويلة ،حصشدت هذه األفÓم أاكÌ
من  150جائزة خÓل مششاراكاتها ‘ أاك Ìمن
 350م -ه -رج -ان سش-ي-ن-م-ائ-ي دو‹  ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا
مهرجانات كان ،صشندانسس ،لندن ،تورنتو ،دبي،
ال -ق -اه -رة وق-رط-اج ،و” اخ-ت-ي-ار  3أافÓ-م م-ن
إان -ت -اج -ه -ا ل -ت-م-ث-ي-ل مصش-ر ‘ ج-ائ-زة األوسش-ك-ار
ألفضشل فيلم ناطق بلغة أاجنبية ،وهما اششتباك،
ششيخ جاكسشون ويوم الدين .كما حققت «فيلم
ك -ل -ي -نك» ‚اح -ات Œاري-ة ب-أافÓ-م م-ث-ل سش-مÒ
وشش - -ه Òوب- -ه ،)2010( Òب- -ن- -ات ال -ع -م (،)2012
لم- - -ؤواخ - -ذة ( )2014وه - -ي - -ب - -ت - -ا :اÙاضش- -رة

األخÒة( ،)2016وي -ع -د أاح -دث أاع-م-ال الشش-رك-ة
عيار ناري ( )2018ورأاسس السشنة ( )2019والفيلم
الÈيطا ÊاŸصشري األقصشر الذي تعمل عليه
الششركة حاليًا.
م -واع -ي -د ع -رضس ف -ي -ل -م «ب -ع -ل -م ال -وصش -ول» ‘
مهرجان «تورونتو» السشينمائي الدو‹ (بتوقيت
غ -ري -ن-تشس  )4 -ال- -ع -رضس ال -ع -اŸي األول ،ي -وم
ا÷معة  6سشبتم /Èأايلول السشاعة  6:45مسشاًء
‘ سشينما Scotiabank.
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ا÷يشش الصسحراوي مصسّمم على اسستكمال السسيادة الوطنية

إلوضصع إلكارثي ◊قوق إ’نسص ـان ‘ إأ’رإضصـ ـي
إÙتلـ ـ ـة بحاج ـ ـة إ ¤آإليـ ـ ـة مرإقبـ ـ ـة أإ‡يـ ـ ـة

اأكد اŸقاتل والطار
بالناحية العسسكرية الرابعة
السسيد الناجم الدية ،ان
التجربة القتالية ÷يشش
التحرير الشسعبي
الصسحراوي اصسبحت مثال ‘
التحدي والصسمود
واŸقاومة ،وبفضسلها اأصسبح
ا÷يشش الصسحراوي جيشش
قوي ومتكامل وبشسهادات
اأك ÈالكادÁيات
العسسكرية .
أضضاف عضضو هيئة أركان ألناحية
أل-عسض-ك-ري-ة أل-رأب-عة ‘ ﬁاضضرة
أم - -ام أŸشض - -ارك ‘ Úأ÷ام- -ع- -ة
ألصض-ي-ف-ي-ة ل-لشض-ب-اب وأل-ط-ل-ب-ة عن
أ÷يشش ألصض - -ح- -رأوي وŒرب- -ت- -ه
ألقتالية ،أن ألتجربة ألÌية ألتي

Áتلكها أ÷يشش ألصضحرأوي من
خÓل أŸعارك ألتي خاضضها ضضد
أ’سض-ت-ع-م-ار ج-ع-ل-ت-ه يكسضب ألثقة
وي- - -حسضب ل- - -ه أل - -ف حسض - -اب ‘
ألتجربة ألعسضكرية .
أع- -ط- -ى أل- -ن- -اج- -م أل- -دي -ة Ùة
ﬂتصض-رة ع-ن أل-ت-ج-رب-ة أل-ق-تالية
÷يشش أل - -ت - -ح - -ري - -ر ألشض - -ع - -ب - -ي
ألصض -ح -رأوي ،م-ت-ط-رق-ا أ ¤أه-م
أŸعارك ألبطولية ألتي خاضضها
ج - -يشش أل - -ت - -ح - -ري - -ر ألشض - -ع- -ب- -ي
ألصضحرأوي .أشضار كذلك أ ¤أن
ج - -يشش أل - -ت - -ح - -ري - -ر ألشض - -ع- -ب- -ي
ألصضحرأوي يعمل بكل جهد ولن
يÎأج -ع ق -ي -د أ‰ل -ة ع -ن أŸه -ام
أŸنوطة به ‘ حماية أ’رأضضي
أÙررة م- - - -ن أ÷م- - - -ه- - - -وري - - -ة
ألصض -ح -رأوي -ة أ ¤ج-انب م-ه-م-ت-ه

أل-رئ-يسض-ي-ة ‘ أسض-ت-ك-مال ألسضيادة
ألوطنية.
أضض - -اف عضض - -و ه - -ي - -ئ - -ة أرك- -ان
أل - -ن - -اح- -ي- -ة ،أن وح- -دأت ج- -يشش
أل -ت -ح -ري -ر ألشض-ع-ب-ي ألصض-ح-رأوي
ج- - -اه- - -زة ومسض- - -ت- - -ع- - -دة ل- - -ك - -ل
أ’ح- - -ت- - -م- - -ا’ت وأل- - -ره- - -ان- - -ات
أŸطروحة –سضبا ’أي طارئ.
على صضعيد أآخر ،أكد ألناشضط
أ◊ق -وق -ي ألصض -ح -رأوي ﬁم -ود
أع -ل -ي -ا أن أل -وضض -ع -ي -ة أل -ك-ارث-ي-ة
◊ق - -وق أ’نسض - -ان ‘ أŸن- -اط- -ق
أÙت-ل-ة م-ن ألصض-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة
باتت تتطلب أيجاد أآلية أ‡ية
Ÿرأقبة حقوق أ’نسضان وألتقرير
عنها.
ﬁم - -ود أع- -ل- -ي- -ا و‘ ﬁاضض- -رة
ق - -دم - -ه - -ا أم - -ام أŸشض - -ارك‘ Ú

أ÷ام- -ع- -ة ألصض- -ي- -ف -ي -ة ل -لشض -ب -اب
وأل-ط-ل-ب-ة ،ت-ط-رق ف-ي-ه-ا أ ¤وأقع
ح - - - -ق - - - -وق أ’نسض - - - -ان ‘ أŸدن
أÙت - -ل - -ة ،مشضÒأ أ ¤أ◊صض - -ار
أ’عÓ- - -م - -ي أŸضض - -روب ع - -ل - -ى
أ’ق-ل-ي-م وأل-ت-ع-ت-ي-م ع-ل-ى أ÷رأئم
ألتي تنتهجها دولة أ’حتÓل ‘
حق ألصضحرأوي Úألعزل.
أضض -اف أل -ن -اشض -ط أ◊ق -وق -ي أن
سضلسضلة أ’عتقا’ت وأ’نتهاكات
وأ’ع- -ت- -دأءأت أل- -ت- -ي “ارسض- -ه -ا
أل- - -دول- - -ة أŸغ- - -رب- - -ي- - -ة ‘ ح - -ق
ألصض - - -ح - - -رأوي ‘ ÚأŸن - - -اط- - -ق
أÙت- - -ل- - -ة وج- - -ن- - -وب أŸغ- - -رب
وأŸوأقع أ÷امعية أŸغربية لن
تثني ألصضحرأوي Úعن موأصضلة
أŸعركة ألتحريرية حتى –قيق
أ◊رية وأ’سضتقÓل.

لرهابي ‘ Úمدينة ادلب
تعت Èأاك Èقلع ا إ

إ÷ي ـ ـشس إلسصـ ـ ـوري يسصيط ـ ـر علـ ـى كامـ ـل مدينـ ـة خـ ـان شصيخون
سسيطر ا÷يشش النظامي
السسوري على كامل مدينة
خان شسيخون بريف اإدلب
ا÷نوبي ،اأك Èمعقل
لرهابيي تنظيم (جبهة
النصسرة) بريف ادلب
ا÷نوبي.
ن- -ق -لت مصض -ادر أإع Ó-م -ي -ة ع -ن
مصضدر عسضكري ،بدمشضق قوله
أن -ه «ب -ع -د أن -ط Ó-ق أل -ع -م -ل -ي -ة
أل- -عسض- -ك- -ري- -ة م -ن ري -ف ح -م -اة
ألشض -م -ا‹ ب-اŒاه ق-رى وب-ل-دأت
ري- - - -ف أدلب أ÷ن- - - -وب- - - -ي “ت
ألسض -ي -ط-رة ،صض-ب-اح أمسش ،ع-ل-ى
كامل مدينة خان شضيخون ألتي
تعت Èمن أك ÈقÓع أ’إرهابيÚ

‘ م - -دي- -ن- -ة أدلب» ،مشضÒأ أإ¤
أن- -ه ب- -السض- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى ه- -ذه
أŸدي- -ن -ة ت -ك -ون ق -وأت أ÷يشش
أل -ع -رب -ي ألسض -وري ق-د أح-ك-مت
أل -ط -وق أل -ن -اري ع -ل -ى ك -ل م -ن
ب -ل -دأت ك -ف -ر زي-ت-ا وأل-ل-ط-ام-ن-ة
ول -ط -م Úوم-ورك ب-ري-ف ح-م-اة
ألشضما‹.
كانت أ’أنباء أكدت أن أ÷يشش
ألسض- -وري دخ -ل أإ ¤أح -ي -اء م -ن
م -دي-ن-ة خ-ان شض-ي-خ-ون ،وق-امت
ف -رق أل-ه-ن-دسض-ة ب-اإزأل-ة أ’أل-غ-ام
وأŸف- -خ- -خ- -ات ،م- -وضض- -ح- -ة أن
أل - -رصض - -اصش ك- -ان ÓÁأ أŸك- -ان
أب- - -ت - -ه - -اج - -ا ب - -دخ - -ول أ÷يشش
ألسضوري أإ ¤أحياء أŸدنية.

كانت وزأرة أÿارجية ألسضورية
أع- -ل- -نت ،أÿم -يسش ،أن أ÷يشش
أل-ن-ظ-ام-ي ف-ت-ح «‡رأ أنسض-ان-ي-ا
أمنا» ‘ ،منطقة صضورأن بريف
ح- - - -م- - - -اه ألشض- - - -م- - - -ا‹ÿ ،روج
أŸوأطن Úألرأغب Úمن مناطق
سض -ي -ط-رة أŸع-ارضض-ة أŸسض-ل-ح-ة
وأ’ره- -اب- -ي ‘ Úري -ف -ي ح -م -اة
ألشضما‹ وأدلب أ÷نوبي.
ن -ق -لت وك -ال -ة أ’ن-ب-اء ألسض-وري-ة
(سض- -ان- -ا) ع- -ن مصض- -در رسض- -م- -ي
ب -اÿارج -ي -ة ألسض-وري-ة ق-ول-ه أإن
أ’جرأء جاء ‘ أإطار «أ’هتمام
ب-اأوضض-اع أŸوأط-ن Úوأل-تخفيف
من معاناتهم جرأء ‡ارسضات
أŸع- -ارضض- -ة أŸسض- -ل- -ح -ة» .ك -ان

أ÷يشش ألسض -وري-و م-دع-ومَ-ا م-ن
ألقوأت ألروسضية ،حقق تقدمَا
‘ ريفي حماه و أدلب ،خÓل
حمÓته ألعسضكرية على موأقع
فصض -ائ -ل أŸع -ارضض -ة أŸسض-ل-ح-ة
وأل - -ت - -ي ب - -د أت م - -ن- -ذ أف- -ري- -ل
أŸاضضي.
يشض- -ن أ÷يشش ألسض -وري بشض -ك -ل
ي - -وم - -ي غ- -ارأت ج- -وي- -ة ع- -ل- -ى
أŸن-اط-ق أل-ت-ي تسض-ي-ط-ر ع-ل-ي-ها
أŸع-ارضض-ة أŸسض-ل-ح-ة ‘ ري-ف-ي
حماة وأإدلب ‘ ،ألوقت ألذي
شض-ك-لت ف-ي-ه أل-و’ي-ات أŸت-حدة
وتركيا غرفة عمليات مشضÎكة
’إنشض- -اء «م- -ن- -ط- -ق- -ة أآم- -ن -ة» ‘
مناطق شضمال سضوريا.

لذهان مأاسساة ﬁمد الدرة
ا◊ادث أاعاد ل أ

رصصاصصة إسصرإئيلية تسصتقر برأإسس طفل فلسصطيني أإثناء شصرإئه مثلجات
لسسرائيلية بتقد Ëإاجابات حول
طالب والد طفل فلسسطيني جريح يرقد ‘ أاحد اŸسستشسفيات ‘ ،حالة خطرة ،ا◊كومة ا إ
لذهان مأاسساة مقتل
كيفية إاصسابة ابنه ذي التسسع سسنوات ،الذي أاصسيب بينما كان يشسÎي مثلجات من ﬁل بقالة ،ما يعيد ل أ
الطفل الفلسسطينيﬁ ،مد الدرة عام  .2000يرقد الطفل الفلسسطيني عبد الرحمن شستيوي على سسرير ‘ اŸسستشسفى غÒ
قادر على الكلم ،وقد ” لف رأاسسه بضسمادات وبجواره والده.
قال ياسضر شضتيوي ،وألد ألطفل،
« ⁄تكن هناك أحتجاجات أو
أي شضيء ...ما ذنبه؟ ما ذنب
هذأ ألطفل ألصضغÒ؟» .أنضضم
أŸن ّسضق أÿاصش لÓأ· أŸتحدة
ل - -ع - -م- -ل- -ي- -ة ألسضÓ- -م ‘ ألشض- -رق
أ’أوسض -ط ن -ي-ك-و’ي مÓ-دي-ن-وف،
أ ¤مطلب ألعائلة أإجرأء –قيق

شضامل.
ي-ف-ي-د شض-اه-دأن ف-لسض-طينيان أن
عبد ألرحمن  ⁄يكن بالقرب من
مكان أŸوأجهات عندما أصضيب
‘  12جويلية أŸاضضي .قال
مسض- -وؤول عسض -ك -ري أإسض -رأئ -ي -ل -ي
فضضل عدم ألكشضف عن أسضمه أإن
أ÷يشش فتح –قيقا ‘ أ◊ادثة،

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

م -وؤك -دأ أن -ه  ⁄ي -ت -م أسض -ت -خ-دأم
ألرصضاصش أ◊ي ‘ ذلك أليوم
و ⁄يتم أسضتهدأف ألطفل.
أشضار أŸسضوؤول أ’إسضرأئيلي أإ¤
أن ع- -ب- -د أل- -رح- -م -ن ق -د ي -ك -ون
أصضيب برصضاصضة مطاطية ،وهو
ن -وع م -ن أل -رصض-اصش يسض-ت-خ-دم-ه
أإج -م -ا’ أ÷ن -ود أ’إسض-رأئ-ي-ل-ي-ون

خÓ- - - - -ل أŸوأج- - - - -ه - - - -ات م - - - -ع
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي .Úوق-ال أŸسض-وؤول
« ⁄ي-ت-م أسض-ت-ه-دأف ه-ذأ أل-ف-ت-ى
–دي - -دأ ،وي - -ب - -دو أن - -ه أصض- -يب
ب - -ج - -روح سض - -ب - -ب - -ه- -ا رصض- -اصض- -ة
م -ط-اط-ي-ة» .وي-وؤك-د أŸسض-وؤول-ون
أل- -ف- -لسض- -ط- -ي- -ن- -ي -ون أن -ه أصض -يب
بالرصضاصش أ◊ي.

ألعدد
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ارتفاع عدد اŸرشسح Úإا 30 ¤مرشسحا بعد قبول  4طعون

إلشصاهد يفّوضس صصلحياته لوزير إلوظيفة
إلعمومي ـ ـ ـ ـ ـة للتف ـ ـ ـرغ للسصبـ ـ ـاق إلرئاسص ـ ـي
قضست اÙكمة الإدارية
‘ تونسش بقبول 4
طعون ŸرشسحÚ
للنتخابات الرئاسسية،
من ب 12 Úطلب طعن
تقدم به مرشسحون
اعÎاضسا على قرار
الهيئة العليا اŸسستقلة
للنتخابات رفضش
مطالبهم ،ما يتيح لهم
العودة اإ ¤السسباق
الرئاسسي.
ق -ال ألسض -ي -د ع -م -اد أل -غ -اب-ري
أل - -ن - -اط- -ق أل- -رسض- -م- -ي ب- -اسض- -م
أÙكمة ،أمسش ،أن أÙكمة
ق- -ررت إأل- -غ- -اء ق- -رأرأت رفضش
م-ل-ف-ات ت-رشض-ح أع-ل-ن-ت-ه-ا ه-يئة
أ’ن- -ت- -خ -اب -ات ‘ وقت سض -اب -ق
بشضأان  4مرشضح ،Úوأذنت لها
ب - -ال - -تصض - -ح - -ي - -ح ،م- -ب- -ي- -ن- -ا أن
أÎŸشض - -ح ÚأŸع - -ن - -ي Úه- -م:
ألصض- -ح- -ب- -ي ب- -رأه- -م ،وﬁم -د
أل -ه -ادي ب-ن حسض ،Úوأل-ب-ح-ري
أ÷Óصضي ،ومروأن بن عمر.
أعلن ألغابري رفضش أÙكمة
ط - -ع- -ن Úأث- -ن Úشض- -كÿ Ó- -ل- -ل
إأج- -رأئ -ي ،و 6ط -ع -ون أخ-رى
أصض.Ó
ك-انت أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ليا أŸسضتقلة
لÓنتخابات قد ضضبطت قائمة
تضضم  26مرشضحا بعد رفضش
 71مطلبا من ب 97 Úمطلبا

ترشضح قدم إأليها ،خÓل ألفÎة
من  2وحتى  9أوت أ÷اري،
وب-ق-رأر أÙك-م-ة ي-رت-فع عدد
أŸرشض - -ح Úل Ó- -ن - -ت - -خ- -اب- -ات
ألرئاسضية إأ 30 ¤مرشضحا،
‘ أن- -ت- -ظ- -ار ب- -ت -ه -ا ‘ ب -ق -ي -ة
ألطعون أŸقدمة إأليها .سضتعلن
هيئة أ’نتخابات عن ألقائمة
أل - -ن - -ه - -ائ - -ي - -ة ل - -ل - -م- -رشض- -حÚ
لÓنتخابات ألرئاسضية ،يوم 31
أوت أ÷اري.
م- - - - - - - -ن أŸق - - - - - - -رر أن Œرى
أ’نتخابات ألرئاسضية ألسضابقة
أ’وأن- - -ه - -ا ‘ ت - -ونسش ،ي - -وم 15
سض - - -ب - - -ت - - -م ÈأŸق- - -ب- - -ل ،أم- - -ا
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات أل- -تشض- -ري- -ع- -ي -ة
فسض- -ت- -ج- -رى ‘ ألسض- -ادسش م -ن
أكتوبر أŸقبل.
من ناحية ثانية ،فّوضش رئيسش
أ◊ك -وم -ة أل -ت -ونسض-ي-ة ،ي-وسض-ف
ألشض -اه -د صض Ó-ح -ي -ات -ه ل -وزي -ر
أل -وظ -ي -ف -ة أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ف-رغ
’ن- -ت- -خ -اب -ات أل -رئ -اسض -ة .ق -ال
ألشض -اه-د ،أÿم-يسش إأن-ه ف-وضش
صض Ó-ح -ي -ات -ه ل -وزي-ر أل-وظ-ي-ف-ة
ألعمومية كمال مرجان مؤوقتا
ل -ل -ت -ف -رغ ◊م -ل -ة أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسضية ألتي سضتجرى ألشضهر
أŸقبل ولضضمان تكافؤو ألفرصش
ب Úج- - - -م - - -ي - - -ع أŸرشض - - -ح.Ú
وألشضاهد من أبرز أŸرشضحÚ
‘ أ’ن-ت-خ-اب-ات أŸب-ك-رة أل-ت-ي

ت -ع -قب وف -اة أل-رئ-يسش أل-ب-اج-ي
ق- - -ائ- - -د ألسض- - -بسض - -ي ،ألشض - -ه - -ر
أŸاضضي.
ثلث موؤسسسسات
اإعلمية ‡نوعة من
تغطية النتخابات
قررت ألهيئة ألعليا أŸسضتقلة
لÓتصضال ألسضمعي وألبصضري ‘
ت -ونسش م -ن -ع ث Ó-ث م -وؤسضسض-ات
أع Ó-م -ي -ة ﬁل -ي-ة ب-ي-ن-ه-ا ق-ن-اة
نسض -م -ة أÿاصض -ة أل-ت-ي أسضسض-ه-ا
أŸرشضح لÓنتخابات ألرئاسضية
ن -ب -ي -ل أل -ق -روي ،م -ن ت -غ -ط -ي-ة
أ◊م Ó-ت أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة .ق -ال
رئيسش ألهيئة ألنوري أللجمي،
أمسش ” « ،أت- - -خ- - -اذ أل - -ق - -رأر
أŸشضÎك ب Úأل -ه -ي -ئ -ة أل -ع-ل-ي-ا
أŸسض-ت-ق-ل-ة لÓ-تصض-ال ألسض-م-ع-ي
وأل- -بصض- -ري وأل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي -ا
أŸسضتقلة لÓنتخابات».
يشضمل ألقرأر با’ضضافة لقناة
«نسض- -م- -ة» ك- -ل م- -ن ت -ل -ف -زي -ون
«ألزيتونة» ورأديو «ألقرآأن».
أوضضح أللجمي أنه «Áنع على
أÎŸشض - -ح Úل Ó- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات
أل-رئ-اسض-ي-ة أل-ق-ي-ام ب-ح-مÓ-ت-ه-م
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع Èه-ذه ألقنوأت
ألتي ’ “تلك ترخيصضا وتبث
بصضفة غ Òقانونية».

لمني بجنوب طرابلسش
أامام اسستمرار تدهور الوضسع ا أ

إ◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـديث يع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن إ◊ـ ـ ـ ـل
إلسصياسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لألزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إلليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

عاد أ◊ديث بشضكل ’فت عن
Óزمة ألليبية،
أ◊ل ألسضياسضي ل أ
ب -ع -د أي -ام م -ن أن-قضض-اء ه-دن-ة
أل -ع -ي -د ب Úأأ’ط-رأف أل-دول-ي-ة
وأإ’ق -ل -ي-م-ي-ة أŸه-ت-م-ة ب-الشض-أان
أل-ل-ي-ب-ي ،أم-ام أسض-ت-م-رأر جمود
ألوضضع ألعسضكري على ألتخوم
أ÷نوبية للعاصضمة ،ب Úألقوأت
ألتابعة لقوأت أŸشض Òخليفة
ح- -ف ، Îوأل- -ق -وأت أŸنضض -وي -ة
–ت ل- -وأء ح -ك -وم -ة أل -وف -اق،
وأل- -ت- -ي دخ- -لت ي- -وم- -ه- -ا ،140
وب - - -دأت تصض - - -در م- - -ؤوشض- - -رأت
«كÓمية» جديدة على –ريك
ألعملية ألسضياسضية ،سضوأء على
صض - -ع - -ي - -د أأ’· أŸت - -ح- -دة أو
ألÓعب Úأإ’قليمي ÚألرئيسضيÚ
‘ أŸشضهد ألليبي ،أو ألقوى
ألفاعلة ألكÈى ،ألتي جددت
أ◊ديث ع- -ن أسض- -ت -ب -ع -اد أ◊ل
ألعسضكري.
أŸب- - - -ع- - - -وث أأ’‡ي غسض- - - -ان
سضÓمة ،و‘ سضياق تأاكيده على
ضض -رورة أل -ع -ودة ل-ل-م-ف-اوضض-ات
وأسض-ت-ئ-ن-اف أل-ع-م-لية ألسضياسضية
ب Úأأ’ط - -رأف أل - -ف - -اع- -ل- -ة ‘
أأ’زمة ألليبية ،أعت Èأن أ◊ل
Óزمة وهم مكلف،
ألعسضكري ل أ
وذلك ‘ تصضريحات أك Ìجرأة
م - -ن سض Ó- -م - -ة خÓ- -ل م- -ؤو“ر
صض -ح -ف -ي ع-ق-ده أأ’رب-ع-اء ،م-ع
وزي - - -ر ألشض - - -ؤوون أÿارج- - -ي- - -ة
وألÎوي -ج أل -ت-ج-اري أŸال-ط-ي،
ل -ك -ن -ه ق -ال إأن أأ’· أŸت-ح-دة
تقÎب من ألعودة إأ ¤عمليات
حل أأ’زمات ألليبية ،دون أن
يحدد تفاصضيل.
حتمية اإيقاف التدخل
اÿارجي
ب- -ال- -ت- -وأزي م- -ع تصض- -ري- -ح -ات
سضÓمة ،زأرت نائبته سضتيفاÊ
وي- -ل -ي -ام -ز م -دي -ن -ة مصض -رأت -ة،
وأج -ت -م -عت ب -ع -م -ي -د وأعضض -اء
ألبلدية و‡ثل Úعن أÛتمع

أŸد Êوألشض- - -ي- - -وخ وزع- - -م - -اء
أل-ق-ب-ائ-ل ‘ أŸن-ط-ق-ة ،وكذلك
‡ثل Úعن أŸرأة وألناشضط.Ú
ت-ل-قت وي-ل-ي-ام-ز شض-روط مدينة
مصضرأتة للمصضا◊ة ،ومن بينها
أسض-ت-ب-ع-اد أ◊ل أل-عسض-ك-ري م-ن
أي ح-وأر مسض-ت-ق-ب-ل-ي ،وشض-ددوأ
على أهمية ألعمل على إأيقاف
أل -ت -دخ -ل أÿارج -ي ،وضض-رورة
أ’سضتمرأر ‘ تنفيذ ألÎتيبات
أأ’م - - -ن - - -ي - - -ة وأإ’صضÓ- - -ح- - -ات
أ’ق-تصض-ادي-ة أل-ت-ي ُي-عّ-ول عليها
‘ إأتاحة ألفرصضة لقيام ألدولة
أŸدن- - -ي - -ة ،وف - -رصض - -ة أك‘ È
أŸل- -ت- -ق- -ى أ÷ام- -ع ل- -ل- -خ -روج
ب-ح-ك-وم-ة وح-دة وط-ن-ي-ة ُت-لحق
ب- -ان- -ت- -خ- -اب- -ات وف- -ق ق- -اع- -دة
دسضتورية.
تقول مصضادر مقربة من ألبعثة
أأ’‡ية ،إأن ألبعثة أكدت خÓل
لقاءأت مسضؤووليها مع أطرأف
أأ’زمة ألليبي ،Úأن حل أأ’زمة
يبقى دأئما ‘ أيدي ألليبي،Ú
‡ا ي- -ع -ن -ي ضض -رورة أن -خ -رأط
أل - -ف - -اع - -ل Úأل - -رئ - -يسض - -ي‘ Ú
أŸشض -ه -د أل -ل -ي -ب -ي ‘ ع -م -ل-ي-ة
سضياسضية تدفع بقوة نحو حل
أأ’زمة ،أما مهمة ألبعثة فهي
دع- -م أ◊ل أل- -ذي ي -ت -وأف -ق -ون
عليه.
واشسنطن مع عودة
اŸسسار السسياسسي
دوليا ترأهن وأشضنطن -ووفق
ﬁلل -Úعلى دور أك ÈباŒاه
أل -ت -ع -ج -ي -ل ب -ا◊ل ألسض-ي-اسض-ي،
خصضوصضا بعد مباشضرة ألسضفÒ
أأ’م -ري -ك -ي أ÷دي -د ري -تشض-ارد
ن -ور’ن -د م -ه-ام ع-م-ل-ه ،إأذ أك-د
خÓ- -ل م -ك -اŸة ه -ات -ف -ي -ة م -ع
ألسض -رأج -ه -ي أل -ث -ان -ي-ة خÓ-ل
أسض- - -ب - -وع« -ع - -ل - -ى أن ’ ح - -ل
Óزم-ة أل-ل-ي-بية ،وأن
عسض-ك-ري-ا ل -أ
أ◊ل ألوحيد يكمن ‘ ألعودة
إأ ¤أŸسضار ألسضياسضي» ،مشضÒأ

إأ« ¤ح- -رصش وأشض -ن -ط -ن ع -ل -ى
–ق -ي -ق أ’سض -ت -ق -رأر ‘ ل-ي-ب-ي-ا
وإأن-ه-اء م-ع-ان-اة شض-ع-ب-ه-ا ،وأن-ه-ا
سضتعمل كل ما Áكن لتحقيق
ذلك».
ع -ززت تصض -ري -ح -ات ن -ور’ن -د
حول أ◊ل ألسضياسضي أ◊ديث
ع- -ن دور م- -ب -اشض -ر ق -د ت -ت -و’ه
وأشضنطن ‘ حل أŸلف ألليبي
خÓل أŸدة ألقادمة ،إأذ سضبق
أن ت -ع -ه -د ألسض -ف Òأأ’م -ري -ك-ي
أ÷دي- -د بـ «أل- -ع -م -ل م -ن أج -ل
إأنهاء فوري للصضرأع ‘ ليبيا»،
تصضريحات ألسضف Òأأ’مريكي،
ألتي أطلقها أÿميسش ،عÈت
ع -ل -ى ن -ح-و وأضض-ح ع-ن «رغ-ب-ة
وأشض-ن-ط-ن ‘ ت-ك-ث-ي-ف أل-نشضاط
ألدبلوماسضي مع جميع أطرأف
ألنزأع».
بوت Úوماكرون
يدعوان للسستقرار
‘ ألسض- - -ي- - -اق ،ج- - -اء أت- - -ف- - -اق
أل-رئ-يسض Úأل-ف-رنسض-ي إأÁان-وي-ل
م -اك-رون ،وأل-روسض-ي فÓ-دÒÁ
ب - -وت Úع - -ل- -ى ضض- -رورة إأع- -ادة
أ’سض -ت-ق-رأر إأ ¤ل-ي-ب-ي-ا ‘ وقت
عs- -ب- -ـر أأ’خ Òع- -ن رغ -ب -ت -ه ‘
م- -ع- -رف -ة م -وق -ف ب -اريسش م -ن
أأ’ح - - - -دأث أأ’خÒة .إأذ دع- - - -ا
ماكرون إأ« ¤تأام Úأ’سضتقرأر
‘ ل- -ي- -ب- -ي -ا وإأح Ó-ل أل -ن -ظ -ام،
وروسض - -ي - -ا ل - -ه- -ا دور م- -ه- -م ‘
ألقضضايا ألدولية» ،فيما أكتفى
بوت Úباإ’عرأب عن رغبته ‘
سض -م -اع م -وق -ف ف -رنسض -ا بشض-أان
أŸسضأالة ألليبية.
ي- -ب -دو أن أ÷م -ود أل -عسض -ك -ري
أل-غ-الب ع-ل-ى ح-رب أل-ع-اصضمة،
ألذي بدأ يعطي هذه أ◊رب
صضيغة «’ غالب و’ مغلوب»
ق- -د وضض- -ع ج- -م- -ي -ع أل Ó-ع -بÚ
أل- - -دول- - -ي Úوأإ’ق- - -ل- - -ي- - -م- - -يÚ
أل -رئ -يسض -ي Úأم -ام سض -ؤوأل أ◊ل
ألسضياسضي.
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السسبت  ٢٤أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢٣ذي الحجة ١٤٤٠هـ

تنطلق أليوم ‘ مدينة بياريتز ألفرنسسية

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوتر وإنقسسامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات مرتقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل قّمـ ـ ـ ـ ـ ـة ›موع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إلسسبـ ـ ـ ـ ـع

يتوقع أن تكون أجوأء قمة
›موعة ألسسبع ألتي تبد أ
أعمالها أليوم ‘ بياريتسس
بجنوب فرنسسا ،مشسحونة مع
قادة تختلف آأرأؤوهم “اما
حول أŸلفات ألكÈى ألعاŸية
وقوأت أمن ‘ حالة تأاهب
قصسوى Ÿوأجهة «أŸعارضس»Ú
وخطر حصسول Œاوزأت.
سس -يسس -ت -خ -دم ال -رئ -يسس إاÁان-وي-ل
م -اك -رون ال -ذي تسس-تضس-ي-ف بÓ-ده
هذه السسنة قمة ›موعة السسبع،
ال -دب -ل -وم -اسس -ي-ة وال-ل-ي-ون-ة ’ق-ن-اع
ن -ظ -رائ-ه ب-ا’–اد ب-دءا ب-ال-عشس-اء
’ف -ت -ت -اح ال -ق -م-ة وح-ت-ى اŸؤو“ر
الصس -ح -ا‘ اÿت -ام -ي ،ب-ع-د ظ-ه-ر
اإ’ثن.Ú
م- -ن إاي- -ران إا ¤م- -ل- -ف ال -ت -ج -ارة
مرورا بÈيكسست تتضساعف نقاط
اÓÿف ب Úال -رئ -يسس اأ’م-ري-ك-ي
دونالد ترامب الذي بات يحضسر
ل -ع -م-ل-ي-ة إاع-ادة ان-ت-خ-اب-ه ورئ-يسس
الوزراء الÈيطا Êا÷ديد بوريسس
ج -ونسس -ون ا’سس-ت-ف-زازي وخ-مسس-ة
زعماء آاخرين.
قمة بدون بيان ختامي
مسستبقا اıاطر بعد ما حدث
خÓل القمة السسابقة ‘ كندا
رفضس ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي ت-وق-يع
نتائجها بعد أان وافق عليه قلل
ماكرون من شسأان البيان اÿتامي.
ق- -ال م -اك -رون أام -ام صس -ح -اف -ي -ي
ا’ليزيه «انتهينا من البيانات التي
’ يقرأاها أاحد وتصسدر ‘ إاطار
اجراءات بÒوقراطية ’ تنتهي».
ب -ال-ت-ا‹ سس-ن-ع-ود إا« ¤ال-ن-ق-اشس-ات
غ Òال - -رسس - -م - -ي- -ة» خÓ- -ل ق- -م- -ة
›م -وع -ة السس -ب -ع ال -ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا
ال - -ف- -رنسس- -ي ف- -الÒي ج- -يسس- -ك- -ار
ديسستان ‘  ١٩75بعد أاول صسدمة
نفطية.
توتر وأنقسسامات
ب -ع-د أارب-ع Úع-ام-ا ت-واج-ه ال-دول
الصسناعية الكÈى السسبع تراجعا
‘ التعددية وبروز قوى جديدة
مثل الصس Úونزعة قومية ‘ قلب
الدÁوقراطيات الغربية.
ماكرون اŸصسمم على طرح نفسسه

ك- -وسس -ي -ط ‘ اŸشس -ه -د ال -ع -اŸي
اŸت- -ق- -لب ’ ،ي- -ف -ق -د اأ’م -ل م -ن
انتزاع بعضس التناز’ت من ترامب
حول النووي اإ’يرا ÊاŸلف اأ’ول
اŸت -ف -ج -ر ال -ذي ي -ه -دد ب-اشس-ع-ال
منطقة الشسرق اأ’وسسط.
ق- -ال «م- -ا آام- -ل- -ه م- -ن ال- -و’ي- -ات
اŸت -ح -دة وم -ن ال -ن-ق-اشس-ات ع-ل-ى
مسس- -ت- -وى ›م- -وع- -ة السس -ب -ع ه -و
ت -وضس -ي -ح ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة» ل-دف-ع
اإ’يراني Úإا ¤التحرك.
وسسيلتقي ماكرون قبل ذلك وزير
اÿارجية اإ’يراﬁ Êمد جواد
ظريف للبحث ‘ «ا’قÎاحات»
التي سستسسمح بانقاذ ا’تفاق حول
النووي اإ’يرا.Ê
تسس -ع -ى ب -اريسس ل -ل -حصس -ول ع -ل-ى
تخفيف العقوبات اأ’مريكية التي
تسستهدف النفط اإ’يرا Êمقابل
احÎام إاي- -ران ›ددا لÓ- -ت- -ف- -اق
وف- -ت- -ح م -ف -اوضس -ات ج -دي -دة م -ع
طهران حول برنا›ها الباليسستي
ونفوذها ا’قليمي.
سس-ي-واج-ه م-اك-رون صس-ع-وبات بعد
ان انتقده ترامب بشسدة وحذره
بالقول أان «’ أاحد سسوى الو’يات
اŸتحدة يتحدث باسسمها».
ملفات معّقدة
تعقد قمة الكبار هذا العام على
خ-ل-ف-ي-ة ا◊رب ال-ت-ج-ارية اŸعلنة

ب Úال -و’ي -ات اŸت -ح-دة والصس،Ú
والتوترات القائمة بشسأان التعامل
مع إايران ،وملف خروج بريطانيا
م- - - - - - - - - -ن ا’–اد اأ’وروب - - - - - - - - -ي
(بريكسسيت).
من اŸتوقع مشساركة  ٢٤وفدا ً من
بينهم الرئيسس اأ’مريكي دونالد
ت- -رامب واŸسس- -تشس -ارة اأ’Ÿان -ي -ة
ا‚ي Ó- -مÒك- -ي- -ل ورؤوسس- -اء وزراء
ال-ي-اب-ان وك-ن-دا وب-ري-ط-ان-يا ،حيث
يسس -ت -ق -ب -ل -ه -م اÁان -وي -ل م-اك-رون
رئ -يسس ال -دول -ة اŸضس -ي-ف-ة ،مسس-اء
اليوم ،على مأادبة عشساء.
كما يشسارك ‘ القمة عدد من
القادة اŸدعوين من بينهم قادة
مصسر وجنوب إافريقيا والسسنغال
ورواندا وبوركينا فاسسو واسسبانيا
وال - -ه- -ن- -د وأاسسÎال- -ي- -ا وشس- -ي- -ل- -ي،
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤مشس -ارك -ة ‡ث-ل-ي
ا’–اد اأ’وروبي واأ’· اŸتحدة
وصسندوق النقد الدو‹ ومنظمة
التجارة العاŸية.
تشسهد القمة أاول حضسور لرئيسس
الوزراء الÈيطا Êا÷ديد بوريسس
ج-ونسس-ون ح-يث سس-ي-ن-اقشس القادة
معه ملف الÈيكسست الذي وعد
بتنفيذه بحلول  ٣١أاكتوبر القادم.
ت-خ-ت-ت-م ال-ق-م-ة أاع-م-الها ،اإ’ثن،Ú
بجلسسة عمل حول (اŸناخ والتنوع
البيولوجي واÙيطات) ،يعقبها

غ - -داء ع - -م - -ل ح - -ول (ال- -ت- -ح- -ول
ال -رق-م-ي) ،ث-م ا÷لسس-ة اÿت-ام-ي-ة
ل - -ل - -ق - -م- -ة واŸؤو“ر الصس- -ح- -ف- -ي
اÿتامي.
شسروط لعودة روسسيا
أاعلنت وزيرة اÿارجية الكندية،
كريسستيا فريÓند ،اÿميسس ،أان
ب Ó-ده -ا ت -ع-ارضس إاع-ادة انضس-م-ام
روسسيا إا› ¤موعة الثما ،Êإا’
‘ ح - -ال سس - -حب ق - -وات - -ه - -ا م- -ن
أاوك -ران -ي -ا ،رافضس-ة ن-داء ال-رئ-يسس
اأ’م -ري -ك -ي دون-ال-د ت-رامب ب-ه-ذا
الشسأان.
قالت فريÓند «أاعتقد أاننا جميعا
سس- -ن -ك -ون مسس -روري -ن ب -الÎح -يب
بعودة روسسيا التي تسسعى ›ددا
أان ت- -ك- -ون عضس -وا ي -حÎم ال -ت -زام
›موعتنا من الدول ذات اأ’فكار
اŸت- -ق- -ارب- -ة بسس- -ي- -ادة ال- -ق- -ان- -ون
والدÁقراطية».
ل -ك -ن -ه -ا أاضس-افت أان ع-ل-ى روسس-ي-ا
«إاظهار رغبتها القيام بذلك عÈ
ا’نسس- -ح- -اب م- -ن ال -ق -رم وإان -ه -اء
ا◊رب ‘ ال- - - - -دون - - - -ب - - - -اسس» ‘
أاوكرانيا .انضس- -مت روسس -ي -ا إا¤
›م - -وع- -ة ال- -دول الصس- -ن- -اع- -ي- -ة
ال -كÈى ،سس-ن-ة  ،١٩٩7إا’ أان - - -ه ”
طردها من اÛموعة بعد ضسمها
شسبه جزيرة القرم عام ‘ ٢٠١٤
أاوكرانيا.

لمن
بسسبب تصساعد ألعنف وأنعدأم أ أ

مليونا طفل أإجÈوإ على ترك إŸدإرسض ‘ غرب ووسسط أإفريقيا
قالت منظمة ألأ·
أŸتحدة للطفولة
(يونيسسف) ،أمسس أ÷معة،
أن أك Ìمن  1 . 9مليون
طفل أجÈوأ على ترك
أŸدأرسس ‘ غرب ووسسط
أفريقيا بسسبب تصساعد
ألهجمات وتهديدأت ألعنف
ضسد ألتعليم ‘ جميع أنحاء
أŸنطقة.
ذك-رت اŸن-ظ-م-ة ‘ ت-ق-ري-ر ل-ه-ا
اأنه حتى جوان اŸاضسي ٢٠١٩
كانت قد اأغلقت  ٩٢7٢مدرسسة
‘ ب -ورك -ي-ن-ا ف-اسس-و وال-ك-امÒون
وتشس- -اد وج -م -ه -وري -ة اف -ري -ق -ي -ا
ال -وسس-ط-ى وج-م-ه-وري-ة ال-ك-ون-غ-و
ال -دÁق -راط-ي-ة وم-ا‹ وال-ن-ي-ج-ر
ونيجÒيا ،وذلك نتيجة ’نعدام
ا’أمن ونّوهت اŸنظمة اإ ¤اأن
العدد يبلغ ثÓثة اأضسعاف ما كان
عليه الوضسع ‘ نهاية عام ٢٠١7
.
قالت اŸنظمة اإن وجود التعليم
–ت التهديد ‘ غرب ووسسط
اأف- -ري- -ق- -ي- -ا Áث- -ل –ذي- -را ب -اأن
ا’سستهداف اŸتعمد للمدارسس
وال -ط Ó-ب واŸدرسس Úي -ك -تسس -ح
اŸن -ط -ق-ة ب-اأسس-ره-ا وÃا ي-ح-رم

ا’أط -ف-ال م-ن ح-ق-ه-م ‘ ال-ت-ع-ل-م
ويÎكهم و›تمعاتهم ‘ خوف
على حياتهم ومسستقبلهم.
اأضسافت اأن انتشسار انعدام ا’أمن
‘ شس -م -ال غ -رب وج-ن-وب غ-رب
الكامÒون خلف اأك Ìمن ٤٤٠٠
م -درسس -ة م -غ-ل-ق-ة قسس-را ك-م-ا ”
اإغÓق اأك Ìمن األفي مدرسسة ‘
ب -ورك -ي-ن-ا ف-اسس-و اإ ¤ج-انب اأكÌ
من  ٩٠٠مدرسسة ‘ ما‹ ،وذلك
ايضسا بسسبب زيادة العنف ‘ كÓ
البلدين.
اأشسارت اŸنظمة الدولية اإ ¤اأن
ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و وم-ا‹ وال-ن-ي-جر

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

Ãن- -ط- -ق -ة السس -اح -ل ال -وسس -ط -ى
شسهدت زيادة بسستة اضسعاف ‘
ع -دد اŸدارسس اŸغ -ل-ق-ة بسس-بب
ال -ه -ج-م-ات وت-ه-دي-دات ال-ع-ن-ف،
وذلك ف -ي -م -ا ي -زي -د ق -ل -ي  Ó-ع -ن
عام.Ú
اأوضس- - - -حت اأن ع- - - -دد اŸدارسس
اŸغ-ل-قة  ‘ 5١٢اأف- -ري -ل ٢٠١7
زادت اإ ٣٠٠5 ¤م -درسس -ة ‘
 ٢٠١٩مشسÒة اإ ¤اأن ا’أزمة ‘
م -ن -ط -ق-ة ح-وضس ب-حÒة تشس-اد (
ال- -ك- -امÒون وتشس- -اد وال- -ن- -ي -ج -ر
ون- -ي -جÒي -ا ) ظ -لت ع -ن -د ن -فسس
اŸسستوى اŸرتفع تقريبا حيث

ت- - -راوح ع- - -دد اŸدارسس ال - -ت - -ي
اأغلقت ما ب ٩٨١ Úمدرسسة ا¤
 ١٠5٤مدرسسة وذلك ب Úنهاية
جوان  ٢٠١7وجوان . ٢٠١٩
ودعت م - -ن - -ظ - -م - -ة ي - -ون- -يسس- -ف
ا◊ك - -وم - -ات واأط- -راف ال- -ن- -زاع
واÛت- -م- -ع ال- -دو‹ اإ ¤ات -خ -اذ
اج - -راءات م - -تضس- -اف- -رة ل- -وق- -ف
ال -ه -ج -م -ات وال -ت -ه -دي-دات ضس-د
اŸدارسس والطÓب واŸدرسسÚ
وغÒهم من موظفي اŸدارسس
‘ غرب ووسسط اأفريقيا ودعم
ال -ت -ع -ل -ي -م ا÷ي -د ل -ك-ل ط-ف-ل ‘
اŸنطقة.

لنه سسيلحق أضسرأرأ باقتصسادها
أ

روسسي ـ ـ ـا لـ ـ ـن تنج ـ ـ ـ ـر إإ ¤سسباق تسسّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
قال الرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبوت ،Úأامسس ا÷معة ،إان بÓده لن تسسعى إا ¤ا’‚رار للدخول ‘ سسباق
تسسلح وإانفاق من شسأانه أان يلحق ضسررا باقتصسادها.
أاوضسح الرئيسس بوت ‘ Úاجتماع Ûلسس اأ’من الروسسي ،أامسس ،أان «روسسيا –تل مرتبة متواضسعة ‘
اإ’نفاق العسسكري ،اŸرتبة السسابعة ‘ العا ،⁄بعد الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية وجمهورية الصس Úالشسعبية
والعربية السسعودية وبريطانيا وفرنسسا واليابان».
أاكد أان «تطوير روسسيا أ’حدث اأ’سسلحة واأ’نظمة ،التي ’ يوجد مثيل لها ‘ العا ،⁄سسببه ا’نسسحاب
اأ’مريكي أاحادي ا÷انب من معاهدة ا◊د من أانظمة الدفاع الصساروخية سسنة .»٢٠٠٣
قال الرئيسس الروسسي ،إان روسسيا كانت مضسطرة للعمل على ضسمان أامن شسعبها وحدودها ،مضسيفا «نحن
نفعل هذا اآ’ن وبالتأاكيد سسنفعله ‘ اŸسستقبل».

العدد

١٨٠٣٠
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ﬁاولت فرنسسية للعب دور ألوسساطة ب Úطهرأن ووأشسنطن

إإيـ ـ ـرإن تـ ـ ـرفضض إإعـ ـادة إلتفاوضض
بشسـ ـ ـ ـ ـأان إ’تفـ ـ ـ ـ ـاق إلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـووي

ليرأﬁ Êمد جوأد ظريف ،أمسس أ÷معة ،ألرئيسس
ألتقي وزير أÿارجية أ إ
لنقاذ ألتفاق
ألفرنسسي إأÁانويل ماكرون ‘ ﬁاولة أوروبية بقيادة فرنسسا إ
ألنووي أÈŸم مع طهرأن .وأقÎح ماكرون ،أÿميسس خÓل أتصسال هاتفي ،على
لمريكي دونالد
ظريف «نقاط أتفاق» قبل أن يجري ﬁادثات مع نظÒه أ أ
ترأمب خÓل قمة ›موعة ألسسبع ألتي تبدأ أليوم ‘ مدينة بياريتسس بجنوب
غرب فرنسسا.
ت-ق-ود ف-رنسس-ا اŸوق-ع-ة ع-لى ›م -وع-ة ال-دول الصس-ن-اع-ي-ة ط - -رق اÓŸح - -ة ال- -دول- -ي- -ة،
ا’تفاق النووي ا إ
’يرا ‘ Êالسسبع الكÈى ‘ اجتماعهم ،م- -ؤوك- -دا ع- -ل- -ى «ضس- -رورة أان
 ،٢٠١5ا÷ه- - -ود ا أ
’وروب - -ي - -ة ال -ي -وم ‘ ،م-دي-ن-ة ب-ي-اري-تسس ت - - -ك - - -ون اÓŸح- - -ة آام- - -ن- - -ة
إ
’نقاذه ‘ أاعقاب انسسحاب بجنوب غرب فرنسسا.
ل - -ل - -ج - -م - -ي- -ع» .أاشس- -ار وزي- -ر
إادارة ال- -رئ- -يسس ا أ
’ي- -را Êإا ¤أان
’م- -ري- -ك -ي ‘ إاشس - - -ارة إا ¤سس - - -ي- - -اسس- - -ة اÿارج - -ي- -ة ا إ
’قوى
دون- - -ال- - -د ت- - -رامب ‘ م - -اي الضس- -غ- -وط ال- -قصس- -وى ال -ت -ي «طهران هي الضسامن ا أ
 ،٢٠١٨وف- -رضس -ه -ا ب -ع -د ذلك Áارسسها الرئيسس ا أ
’مريكي ل -ل -م Ó-ح -ة ال-دول-ي-ة ‘ م-ي-اه
ع-ق-وب-ات اق-تصس-ادية صسارمة على طهران ،صسرح ماكرون اÿل - -ي - -ج ومضس- -ي- -ق ه- -رم- -ز
على طهران.
«ي- -جب أان ‚ري م- -ن- -اقشس -ة وخليج عمان».
ضس - - -م - - -ن ه- - -ذه اÙاو’ت خ Ó-ل ال -ق -م -ة ح -ول ك-ي-ف-ي-ة
هذا ،وكان ا’تفاق الذي ”
ال -ف -رنسس -ي -ة إ
’ن -ق-اذ ا’ت-ف-اق م- -ع- -ا÷ة اŸل- -ف ا إ
’ي -را ،»Êال - -ت- -وصس- -ل إال- -ي- -ه ب Úإاي- -ران
اÈŸم مع طهران ،اسستقبل مشسÒا إا ¤وجود «خÓفات و›م- -وع -ة ( ١+5الو’يات
ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي إاÁانويل ح -ق -ي -ق -ي -ة داخ -ل ›م-وع-ة اŸت- -ح- -دة والصس Úوروسس- -ي -ا
م- - - -اك- - - -رون ،أامسس ،وزي- - - -ر السسبع».
وبريطانيا وفرنسسا وأاŸانيا)
’ي -راﬁ Êم -د
اÿارج- -ي -ة ا إ
أاقّر برفع جزء من العقوبات
جواد ظريف قبل أان يجري
مع أسستمرأر أŸباحثات
ع-ن إاي-ران م-ق-اب-ل ال-ت-زام-ه-ا
ﬁادث- - - - -ات م- - - - -ع ن - - - -ظÒه
بعدم السسعي ’متÓك قنبلة
ا أ
’م- -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب وصس- - -ف وزي- - -ر اÿارج- - -ي - -ة نووية.
خÓل قمة ›موعة السسبع .ا إ
’ي- - - -راﬁ ،Êم- - - -د ج - - -واد ل - -ك - -ن ‘ ظ- -ل ا’نسس- -ح- -اب
’وروبي
’مريكي والعجز ا أ
ق- -ال م- -اك- -رون إان ال- -ل- -ق -اء ،ظ- -ري- -ف ،م- -ب- -اح- -ث- -ات- -ه م -ع ا أ
سسيسسمح «باقÎاح أامور» من ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي إاÁانويل ع -ن مسس -اع-دة ط-ه-ران ع-ل-ى
أاجل ﬁاولة إاعادة طهران ماكرون بـ»ا÷يدة والبناءة» .ا’ل -ت -ف -اف ع -ل -ى ال-ع-ق-وب-ات
’خÒة
إا ¤احÎام ا’ت - -ف - -اق ال- -ذي وق- -ال ظ- -ري -ف ل -دى ل -ق -ائ -ه ا÷دي -دة ،ت-راج-عت ا أ
أاضس-ع-ف ب-انسس-ح-اب الو’يات Ãاك - -رون ‘ ب- -اريسس ،أامسس عن بعضس التزاماتها الواردة
اŸت- -ح- -دة .وك- -ان ال- -رئ- -يسس ا÷معة« :بحثت مع الرئيسس ‘ ا’تفاق.
الفرنسسي قد تطرق إا ¤هذه ال -ف -رنسس -ي ت -ط-ب-ي-ق ا’ت-ف-اق ه-ددت إاي-ران ب-ال-ت-خ-ل-ي عن
اŸسس -أال -ة ‘ اتصس-ال ه-ات-ف-ي ال- -ن- -ووي واÿط- -وات ال- -ت- -ي التزامات أاخرى ‘ حال ⁄
م -ع ت -رامب ،خÓ-ل ا أ
’ط -راف ‘
’سس-ب-وع ي -ن -ب -غ -ي ب -ذل -ه -ا ،ون-ح-ن م-ع ت- -ن -ج -ح ب -اق -ي ا أ
ا÷اري.
اسس-ت-م-رار اŸب-اح-ث-ات أ
’ج-ل إاعانتها على ا’لتفاف على
ي- -ط- -رح ه- -ذا اŸل- -ف ال -ذي تطبيق ا’تفاق النووي».
’م- -ري- -ك- -ي- -ة،
ال- -ع- -ق- -وب- -ات ا أ
ي - -ه - -دد ب - -إاشس - -ع - -ال الشس - -رق
أاوضسح ظريف أانه بحث مع خصس -وصس -ا Ãا ي -ت -ع -ل-ق ب-ب-ي-ع
ا أ
’وسس -ط ،ع-ل-ى ط-اول-ة ق-ادة ال- -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي ح -ري -ة النفط والغاز.

بريكسست يتحّول إأ ¤معضسلة

مهلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  30يومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً تشسـ ـ ـ ـ ـ ـّق
صسف ـ ـ ـ ـ ـوف معـ ـ ـارضسي جونسس ـ ـ ـون
لوروبية
يسسعى رئيسس ألوزرأء ألÈيطا Êبوريسس جونسسون إأ ¤تقد Ëجولته أ أ
لوروبي ،بعد
على أنها ‚اح ‘ –ريك مسسار ألتفاق حول أÿروج من أل–اد أ أ
لوروبيون على إأمكانية وجود حل ÿطة أŸسساندة
أن أتفق ألزعماء أ أ
ليرلندية خÓل  30يومًا أŸقبلة.
أ أ
رغ- - -م ذلك ،ع- - -اد دي - -ف - -ي - -د
دي - -ف - -يسس ،وزي- -ر ب- -ري- -كسست
السس - - -اب - - -ق ،واأح - - -د اأنصس- - -ار
ب- -ري- -كسست م -ن دون ات -ف -اق،
ل- - -ي- - -ذك- - -ر ج- - -ونسس - -ون ب - -اأن
اعÎاضس- - -ات م- - -عسس - -ك - -ره ’
ت -ق -تصس -ر ف -ق -ط ع-ل-ى خ-ط-ة
اŸسساندة ،بل هناك «قائمة
ط - -وي - -ل - -ة م - -ن ال- -ت- -غ- -يÒات
اŸط - -ل- -وب- -ة» ع- -ل- -ى ات- -ف- -اق
اÿروج ا◊ا‹.
قال ديفيسس ‘ مقابلة مع
ديلي «تغراف»« :اأوّد اأن تكون
لدينا –فظات على ا’أموال
(ف -ات-ورة ال-طÓ-ق ال-ت-ي ت-ب-ل-غ
قيمتها نحو  ٤٠مليار جنيه
اسسÎليني) ،واأن تكون هناك
ضس- -واب- -ط اأشسّ- -د وم- -واع- -ي- -د
زمنية اأك Ìدقة ،اإضسافة اإ¤
فقرات –دد سسلطة ﬁكمة
ال - -ع- -دل ا’أوروب- -ي- -ة ،واأم- -ور
مشسابهة».
ا أ ض س - - - - -ا ف  « :ا إ ذ ا ك - - - -ا ن ‹ ا أ ن
اأوافق على خطة جونسسون،
فاإنني سساأصسّر على اأن يكون
دفع الشسطر الثا Êمن فاتورة
الطÓق مشسروطًا بالتقدم ‘
اŸب - -اح - -ث - -ات ال - -ت - -ج- -اري- -ة
اŸسستقبلية».
ك -ان ج -ونسس -ون ق -د اخ -ت-ت-م،
اأمسس ا’أول ،جولة قادته اإ¤
ب -رل Úوب -اريسس ،ط -رح ف-ي-ه-ا

روؤي - -ت - -ه ال - -ب - -دي - -ل - -ة ÿط- -ة
اŸسس - -ان - -دة ا’أي - -رل - -ن - -دي- -ة،
ورغبته ‘ التوصسل اإ ¤اتفاق
ي-ن-ظ-م خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن
ا’–اد ا’أوروبي ‘ موعده
اŸقرر  ٣١اأكتوبر.
اأك - -د ال - -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسس- -ي
اإÁان -وي -ل م-اك-رون اأن خ-ط-ة
اŸسس-ان-دة ،ال-ت-ي ت-ع-د شس-ب-كة
اأم -ان –م -ي ا’سس -ت -ق-رار ‘
ا÷زي - - -رة ا’أي - - -رل- - -ن- - -دي- - -ة،
«اأسس- - -اسس- - -ي - -ة» ‘ صس - -ف - -ق - -ة
ب ر ي ك س س ت  ،م ع ر ب اً ع ن ا ت ف ا ق ه
م- -ع اŸسس- -تشس- -ارة ا’أŸان- -ي -ة
اأ‚ي ÓمÒكل على ضسرورة
اأن ي - - -ت - - -ق - - -دم ج - - -ونسس - - -ون
ÃقÎح -ات ع -م -ل -ي -ة ب -دي -ل-ة
باأسسرع وقت ‡كن.
ك- -انت مÒك- -ل ق- -د اأع- -ربت،
ا’أرب- -ع- -اء ،اأث- -ن- -اء ل- -ق- -ائ- -ه- -ا
ب -ج -ونسس -ون ،ع-ن ال-رغ-ب-ة ‘
اإمكانية التوصسل ◊لول بديلة
تسس - -م - -ح ب- -ت- -ع- -دي- -ل ات- -ف- -اق
ب- -ري- -كسست خ Ó-ل  ٣٠يومًا،
ع -وضس ً-ا ع -ن ا’ن-ت-ظ-ار ح-ت-ى
اآخر ◊ظة ،اإ’ اأن ماكرون
شسدد على ضسرورة اأن تكون
اŸقÎح - -ات الÈي - -ط - -ان- -ي- -ة
ال -ب -دي-ل-ة ضس-م-ن اإط-ار ات-ف-اق
بريكسست ا◊ا‹ ،اإذ اإنه «’
وقت ’إعادة التفاوضس على
ا ’ ت ف ا ق ك ا م . » ًÓ

“ن- -ح ه- -ذه ال- -تصس- -ري- -ح -ات
ا’أوروبية بصسيصس اأمل ’إنقاذ
ح- -ك- -وم- -ة ج- -ونسس -ون ،ال -ت -ي
ي -ن -ت -ظ -ر اأن ت -واج-ه تصس-وي-تً-ا
بسس - -حب ال- -ث- -ق- -ة م- -ع ع- -ودة
الŸÈان الÈي- - - - - - - -ط- - - - - - - -اÊ
ل Ó-ن -ع -ق-اد ،ب-داي-ة سس-ب-ت-م،È
ف - -ا’إي - -ح - -اء ب - -ا◊اج - -ة اإ¤
اŸزي- -د م- -ن ال -وقت ’إن -ق -اذ
ات -ف -اق ب-ري-كسست يسس-اه-م ‘
شسق صسفوف اŸعارضسة التي
ي-واج-ه-ه-ا ب-ري-كسست م-ن دون
ات- -ف- -اق ‘ ›لسس ال -ع -م -وم،
ويضس -ع -ف م -ن ج -ه -ود ح -زب
«ال-ع-م-ال» السس-اع-ي لÓإطاحة
بحكومة جونسسون.
اأك -د جÁÒي ك -ورب -ن زع -ي-م
ال -ع -م -ال ،اأن اسسÎات -ي -ج -ي-ت-ه
ل-وق-ف ع-دم ا’ت-ف-اق ت-ع-ت-مد
ع - -ل - -ى سس - -حب ال- -ث- -ق- -ة م- -ن
ا◊ك - - -وم - - -ة اÙاف - - -ظ - - -ة،
وتشس- -ك- -ي- -ل ح- -ك -وم -ة تسس -يÒ
اأع - -م - -ال ب - -دي - -ل - -ة ت - -ن - -ظ- -م
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ع-اّم-ة وت-وؤج-ل
بريكسست Ÿا بعدها.
بينما يفضسل كوربن ا’نتظار
ح - -ت - -ى ت - -اأك - -ده م - -ن وج- -ود
ا’أغ -ل -ب-ي-ة اŸط-ل-وب-ة ل-ن-ج-اح
سس -حب ال -ث -ق -ة ،اإ’ اأن-ه –ت
ضس -غ -وط م -ت -زاي -دة ب -ال -دف-ع
بطلب سسحب الثقة ‘ اأسسرع
وقت.

á°VÉjQ

السسبت  24أاوت  2019م
الموافق لـ  23ذي الحجة  1440هـ

لو¤
ا÷ولة الثانية من الرابطة اÎÙفة ا أ

مولودية وهران لتأأكيد قوتهأ ضضد الوفأق

لو ¤لكرة القدم بإاقامة  3مباريات
تتواصشل ،سشهرة اليوم ،فعاليات ا÷ولة الثانية من الرابطة اÎÙفة ا أ
تتصشدرها القمة ب Úوفاق سشطيف وضشيفه مولودية وهران ‘ ،مباراة مثÒة يحتضشنها ملعب  8ماي بسشطيف،
لرضش إا– ¤قيق أاول فوز ‘ اŸوسشم ،بعد الهزÁة ‘
بداية من السشاعة التاسشعة لي ،Óيهدف من خÓلها أاصشحاب ا أ
لو ¤ضشد ا–اد العاصشمة ،فيما يبحث أابناء الباهية عن تأاكيد انطÓقتهم القوية ‘ البطولة ‘ الداربي
ا÷ولة ا أ
ضشد ا–اد بلعباسش بثÓثية أاهداف لهدف وحيد.

ﬁمد فوزي بقاصص
وف - -اق سس- -ط- -ي- -ف ال- -ذي ي- -ع- -يشض
وضسعية صسعبة للغاية ،بعد رحيل
اإ’دارة السسابقة التي تركت ديونا
كبÒة على كاهل النسسر اأ’سسود،
سستبحث عن –قيق أاول فوز لها
‘ اŸوسس -م ع -ل -ى أارضس -ه -ا وأام-ام
جمهورها ،لتفادي تفاقم اأ’زمة
خصسوصسا بعد الهزÁة اأ’و ¤ضسد
إا–اد العاصسمة التي ضسيع فيها
رف- -ق -اء اŸه -اج -م «ب -وق -ل -م -ون -ة»
أاه -داف-ا ب-ا÷م-ل-ة ،ح-رم-ت-ه-م م-ن
ال -ع -ودة إا ¤م -دي -ن-ة ع Úال-ف-وارة
بالزاد كام Óأاو على اأ’قل بنقطة
ال -ت -ع-ادل ،وه-و م-ا ع-م-ل اŸدرب
ال - -ق - -د Ëا÷دي - -د «خ Òال- -دي- -ن
م-اضس-وي» ع-ل-ى تصس-ح-ي-ح-ه ط-ي-لة
اأ’سسبوع ،لكن اŸأامورية لن تكون
سس -ه -ل -ة أام-ام ف-ري-ق ح-ق-ق أافضس-ل
انطÓقة موسسم منذ سسنوات ،حÚ
“ك -ن م -ن –ق -ي -ق ف -وز ع -ريضض
ع- -ل- -ى ا÷ار إا–اد ب- -ل -ع -ب -اسض ‘
دارب- -ي ال- -غ -رب ب -ث Ó-ث -ة أاه -داف
لهدف واحد ،وهو ما يضسع أاشسبال
«سسي الطاهر شسريف الوزا‘ »Ê
أافضسل رواق من أاجل التنقل إا¤
سس-ط-ي-ف Ãع-ن-وي-ات ‘ السس-ح-اب
والعمل على تأاكيد نتيجة ا÷ولة
اأ’و ¤والتأاكيد أان ذلك الفوز ⁄
يكن وليد الصسدفة.
‘ مباراة ثانية ،تسستقبل جمعية

الشسلف بداية من السساعة الثامنة
مسساء Ãلعب «ﬁمد بومزراق»
ف - - - -ري - - - -ق نصس- - - -ر حسس Úداي ‘
م- -واج- -ه- -ة م- -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ك -ل
ا’حتما’ت ب Úفريق Úمر جانبا
‘ ا÷ول - - -ة اأ’و ،¤ح- - -يث ع- - -اد
أاصسحاب اللون Úاأ’حمر واأ’بيضض
م -ن سس -ط -ي -ف ب -ه-زÁة ضس-د ‚م
م -ق -رة ‘ ،ح Úف -رضض ال -ت -ع -ادل
السسلبي على نصسر حسس Úداي من
ق-ب-ل شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل Ãلعب أاول
ن- -وف- -م Èب- -اÙم -دي -ة ،وه -و م -ا
سس - -ي- -ج- -ع- -ل صس- -احب الضس- -ي- -اف- -ة
والنصسرية يتصسارعان على نقاط
اŸباراة Ùاولة ضسمان أاول فوز

لهم ‘ اŸوسسم الكروي (– 2019
.)2020
هذا وسسيكون ملعب الـ  24فÈاير
Ãدي-ن-ة ب-ل-ع-ب-اسض مسس-رحا إ’قامة
م -ب -اراة اإ’–اد اÙل-ي وضس-ي-ف-ه
أاه -ل -ي ب -رج ب-وع-ري-رج ب-داي-ة م-ن
السساعة التاسسعة لي ،Óأاين يبحث
أاصس -ح-اب الضس-ي-اف-ة ع-ل-ى –ق-ي-ق
أاول ف- - -وز وحصس- - -د أاو ¤ن - -ق - -اط
اŸوسس-م ب-ع-دم-ا اشس-ت-ك-ى ال-ط-اق-م
ال- -ف- -ن- -ي واإ’داري ب- -ع- -د ن- -ه- -اي -ة
اŸب- -اراة ضس- -د م -ول -ودي -ة وه -ران
ب -ال -ظ-ل-م ال-ت-ح-ك-ي-م-ي ال-ذي ح-رم
اإ’–اد حسسبهم من العودة على
اأ’ق-ل ب-ن-ق-ط-ة م-ن م-ل-عب «أاح-مد

زب -ان -ة» ب -وه -ران ،ف -ي -م -ا ي-ح-اول
الزوار العودة على اأ’قل بنقطة
وح -ي -دة تسس -م -ح ل -ه -م م -ن حصس-د
نقطتهم الثانية بعد اأ’و ¤التي
نالوها من لقاء ا÷ولة اأ’و ¤ضسد
شسباب بلوزداد الذي فرضض عليهم
التعادل بهدف Ÿثله.

الÈنامج
 : 20:00جمعية الششلف –
نصشر حسش Úداي
 : 21:00إا–اد بلعباسش –
أاهلي برج بوعريرج
 : 21:00وفاق سشطيف –
مولودية وهران

ششكر مدرب موناكو على ثقته ‘ امكانياته

سضليمأ « Êارادتي كبÒة للمسضأهمة ‘ –قيق ا’هداف اŸسضطرة «

قال الÓعب الدو‹
ا÷زائري إاسشÓم سشليماÊ
إان اŸدرب الÈتغا‹
ليوناردو جارد Ëلعب
دورا كبÒا ‘ جلبه إا¤
فريق موناكو الفرنسشي.

ورسّسم إاسسÓم سسليما 31( Êسسنة)
انضسمامه إا ¤فريق موناكو ُمعارا
ِلمّدة موسسم واحد ،حيث مازال
م-رت-ب-ط-ا م-ع ن-ادي ل-يسس Îسس-ي-ت-ي
اإ’‚ل-ي-زي ِب-ع-ق-د ،ت-نقضسي مّدته
‘ الـ  30من جوان ِ .2021علما
أان مسسؤوو‹ موناكو أادرجوا ُبندا،
ي -قضس -ي ِب -إام -ك -ان -ي -ة شس -راء ع-ق-د
سسليما ‘ Êالصسيف اŸقبل ،إاذا
قّدم الدو‹ ا÷زائري أاداًء طّيبا.
وأاوضس- -ح سس- -ل- -ي- -م- -ا Êأان اŸدرب
ل -ي -ون -اردو ج-ارد Ëسس-اع-ده ع-ل-ى
جلبه إا ¤فريق سسبورتينغ لشسبونة
Ÿا كان ُيشسرف على
صسيف ّ ،2013
النادي الÈتغا‹ .ثم هذه اّŸرة
مع فريق اإ’مارة اŸتوسّسطية.
وأاضس- -اف م- -ه -اج -م «اÿضس -ر» أان

ال -ت ّ-ي -ار ّÁر ِب -سس Ó-ل -ة ب -ي -ن-ه وبÚ
اŸدرب جارد ،Ëوهو ما سسُيسسّهل
مأاموريته ‘ اŸوسسم ا÷ديد.
وت -اب -ع سس -ل -ي -م -ا Êي -ق -ول ل-ل-ق-ن-اة
اإ’ل -كÎون -ي-ة ِل-ن-ادي م-ون-اك-و ،أان-ه

ج- - -اء ِل- - -تسس- - -ج- - -ي- - -ل اأ’ه - -داف،
واŸسساهمة ‘ صسنع اإ’نتصسارات،
وبلوغ الغايات اŸنشسودة من قبل
إادارة ف- -ري -ق اأ’ح -م -ر واأ’ب -يضض.
ع -ل -ى غ -رار م-رت-ب-ة طÓ-ئ-ع-ي-ة ‘

ﬁمد لسشات ،مدرب ششبيبة بجاية لـ» الششعب»:

ال- -ب- -ط- -ول- -ة ،وح- -ج- -ز م -ق -ع -د ‘
اŸنافسسات اأ’وروبية.
وال -ت -زم ب -ط -ل إاف -ري-ق-ي-ا ِب-ت-ق-دË
اأ’فضسل ،وتشسريف اأ’لوان ،ورّد
ا÷م -ي-ل ِل-مسس-ؤوو‹ ن-ادي م-ون-اك-و
وا÷ه- -از ال- -ف- -ن- -ي ال -ذي -ن آام -ن -وا
ِبقدراته الفنية.
م -ن ج-ه-ت-ه ،ق-ال اŸسس-ؤوول أاول-ي-غ
ب- -يÎوف ن- -ائب ال -رئ -يسض اŸدي -ر
العام ِلنادي موناكو ،إان سسليماÊ
’عب ‡ت- - -از وي- - -ح - -وز ق - -درات
ت -ه -دي -ف -ي -ة ج ّ-ي-دة ،وخÈة دول-ي-ة
ُم-حÎم-ة ،وق-د اْنُ-ت-دب ِل-ت-وظيفها
من أاجل مصسلحة الفريق.
جل فريق موناكو بداية سسّيئة
وسس ّ
ج-دا ‘ ب-ط-ول-ة ف-رنسس-ا ل-ل-م-وسس-م
ا÷دي - - - -د ،ح- - - -يث ان- - - -ه- - - -زم ‘
مقابلَت ،Úويتذّيل جدول الÎتيب.
وه- -و م- -ا ي- -ج- -ع- -ل ن -ادي اإ’م -ارة
اŸت -وسس -ط -ي-ة ِب-ح-اج-ة م-اسّس-ة إا¤
مهاجم لِتنشسيط اÿط اأ’مامي
وحصس -د اإ’ن -تصس-ارات ،م-ن ط-ي-ن-ة
إاسسÓم سسليما.Ê

«جأهزون للموعد الكروي رغم الظروف الصضعبة»
تكون ششبيبة بجاية ،سشهرة اليوم،
على موعد هام لدى
اسشتضشافتها فريق وداد تلمسشان،
لو ¤من البطولة
◊سشاب ا÷ولة ا أ
لو ،¤حيث يسشعى
اÎÙفة ا أ
البجاويون إا– ¤قيق نتيجة
إايجابية– ،فزهم إا ¤بذل اŸزيد
من اÛهودات قصشد –قيق الهدف
اŸسشطر واŸتمثل ‘ الصشعود.

بجاية :بن النوي توهامي

وبحسسب اŸدرب ﬁمد ’سسات ،لـ»الشسعب»،
«” التحضس Òلهذا اŸوعد ‘ ظروف جيدة،

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

بالرغم من بعضض ا’ضسطرابات التي وقعت
بسس -بب إاضس -راب الÓ-ع-ب ،Úوه-و م-ا يسس-ت-دع-ي
الÎكز ا÷يد والفعالية من طرف أاشسبا‹ ،أ’ن
اŸهمة سستكون صسعبة وتتطلب أاخذ اأ’مور
بجدية وعدم التهاون للظفر بالنقاط الثÓث،
وهي النقاط التي سستكون حافزا لنا Ÿواصسلة
اŸشسوار دون عقبات و‘ أاحسسن الظروف،
وك -ذا –ق -ي -ق ط -م -وح -ن -ا ‘ اح -تÓ-ل م-رت-ب-ة
مشس- -رف- -ة م- -ع م- -رح- -ل -ة ال -ذه -اب ‘ م -رت -ب -ة
مشسرفة».
هذا وسستلعب الشسبيبة هذا للقاء ،منقوصسة من
خدمات اŸهاجم هشسام ﬂتار ،بسسبب ضسعف
اŸنافسسة وعدم مشساركته ‘ الÎبصض الذي
أاج- -ري ‘ ت- -ونسض ‘ ،ح Úسس- -ت- -ك- -ون ب- -ق- -ي- -ة
العناصسر حاضسرة لتجاوز عقبة الوداد بسسÓم.
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يدوم لغاية  28أاوت ا÷اري Ãركز سشيدي موسشى

ت ـ ـ ـ ـ ـربصس اŸنتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب اÙل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
ينطلـ ـ ـ ـق الي ـ ـ ـوم بقي ـ ـ ـ ـأدة بلمأضض ـ ـ ـ ـي
ينطلق اليوم تربصش اŸنتخب اÙلي بقيادة جمال بلماضشي الذي يطمح
لسشتغÓل هذا الÎبصش الذي سشيجري Ãركز سشيدي موسشى من أاجل التحضشÒ
ا÷يد Ÿواجهة اŸغرب ‘ تصشفيات «الششان» التي سشتجري سشبتم ÈاŸقبل.

عمار حميسسي
يعود الناخب الوطني جمال
ب -ل -م -اضس -ي إا ¤ال-واج-ه-ة م-ن
جديد ،من خÓل اإ’شسراف
ع- - -ل- - -ى ت- - -ربصض الÓ- - -ع - -بÚ
اÙلي ،Úالذي يدوم لغاية
 28من الشسهر ا÷اري ،و هو
الÎبصض ال- - -ذي سس- - -ي- - -ع - -رف
تواجد عدة ’عب‡ Úيزين
من البطولة.
وي -ن -ط-ل-ق الÎبصض ع-ل-ى وق-ع
مغادرة حكيم مدان Ÿنصسبه
ك-م-ن-اج Òل-ل-م-ن-ت-خب الوطني
وه -و ال -ق -رار ال -ذي سس -ي-ل-ق-ي
بضسÓله على الÎبصض الذي
سس-يشس-رف ع-ل-ي-ه ب-ل-م-اضسي ‘
ح ⁄ Úي -ت -م ال -ت -ع -رف ع -ل -ى
هوية من سسيخلف مدان ‘
منصسبه.
وأاع - -ل - -ن اإ’–اد ا÷زائ- -ري
لكرة القدم عن إاقدام حكيم
م -دان ع -ل -ى رم -ي اŸنشس -ف -ة
وق - -ال ح- -ك- -ي- -م م- -دان ب- -ع- -د
اسس -ت -ق -ال -ت -ه ‘ ب -ي-ان نشس-رت-ه
ال -ف -اف إان-ه يشس-ع-ر ِب-اإ’ج-ه-اد
بعد عاَم Úونصسف العام من
Ÿضسني ‘ «الفاف»
العمل ا ُ
واŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ،ل-ذلك
ف ّضس - -ل ال ّ- -رح- -ي- -ل وتسس- -ل- -ي- -م
اŸشسعل لِكفاءة أاخرى ُتقّدم
اأ’حسسن ‘ منصسب مناجÒ
اŸنتخب الوطني.
وأاضس - -اف ال- -ن- -ج- -م السس- -اب- -ق
لِ- - -ف - -ري َ - -ق - -ي ا–اد ا◊راشض
وشس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل أان-ه اشستغل
ِب -صس-ف-ة مُ-ت-طّ-وع ل-ك-ن-ه ف-خ-ور

ِبالتضسحية لِمصسلحة ا÷زائر
والكرة ‘ بÓدنا وتابع مدان
يقول إانه مُتأاثّر نفسسيا بِسسبب
ما أاسسماه حملة بغيضسة طالته
ُم- -ؤو ّخ -را وأايضس -ا اسس -ت -ه -دفت
ا–اد الكرة ا÷زائري.
واختتم حكيم مدان يقول إانه
يأامل أان ينجح ا÷هاز الفني
للمنتخب الوطني و’عبوه ‘
اإ’سس- -ت- -ح- -ق- -اق- -ات اŸق -ب -ل -ة
وسس- -ي- -ب -ق -ى ُم -شس ّ-ج -ع -ا وف ّ-ي -ا
للمنتخب الوطني.
م- - -ن ج- - -ه - -ت - -ه أاشس - -اد ا–اد
ال -رئ -يسض خ Òال-دي-ن زطشس-ي
ِبالعمل الذي قّدمه مدان ‘
م- -نصسب م- -ن -اج ÒاŸن -ت -خب
الوطني.
وت -ركت ال-ف-اف اإ’ن-ط-ب-اع أان
مدان سسيبقى ‘ هيئتها لكن
سسُيحّول إا ¤منصسب آاخر دون
أان تذكره ِبدّقة كما ُ ⁄تشسر

إا ¤اŸسسؤوول الذي سسيخلف
م - -دان ‘ م - -نصسب م- -ن- -اجÒ
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي وت -اري-خ
التعي.Ú
وك - -انت أاوسس - -اط ُم ّ- -ط- -ل- -ع- -ة
ِب - -شس - -ؤوون تسس - -ي Òا’–ادي- -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال-ق-دم ق-د
ذكرت أان مدان ‘ خÓفات
ح -اّدة م -ع ال -ن -اخب ال -وط-ن-ي
جمال بلماضسي الذي ربط
ب -ق -اءه ع -ل -ى رأاسض ال -ع-ارضس-ة
الفنية لـ «ﬁاربي الصسحراء»
ب -ع -د ال -ت -ت-وي-ج اإ’ف-ري-ق-ي ‘
مصس- -ر م- -ن- -تصس- -ف ج- -وي -ل -ي -ة
اŸاضس- -ي ِب- -رح- -ي- -ل ح- -ك -ي -م
مدان.
ويشسغل حكيم مدان منصسب
مدير اŸنتخب الوطني منذ
ف- - -وز خ Òال- - -دي- - -ن زطشس - -ي
ِب -ان -ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ة «ال-ف-اف
«منتصسف مارسض .2017

بعدما رفضش النتقال إا ¤برÁن

بن طألب امأم شضبح قضضأء موسضم أابيضس

يعيشش نادي فÒدر برÁن الأŸاÊ
حالة من الÎدد بخصشوصش التعاقد
مع ا÷زائري نبيل بن طالب ،لعب
وسشط ششالك ،خÓل فÎة
النتقالت الصشيفية ا◊الية.
وأاكدت صسحيفة «كراي زايتونغ» اأ’Ÿانية أان
إادارة فÒدر ب -رÁن ت -خشس -ى ال -ت-ع-اق-د م-ع ب-ن
ط -الب ،بسس -بب مشس -اك -ل -ه السس -اب -ق-ة .وك-ان ب-ن
طالب قد تصسرف بطريقة غ ÒاحÎافية مع
ف-ري-ق-ه اإ’‚ل-ي-زي السس-اب-ق ت-وت-ن-ه-ام وف-ري-قه
ا◊ا‹ شسالك ،وهو ما كلفه عقوبات مادية
وتأاديبية.
وسس -ي -ن -ت-ظ-ر فÒدر ب-رÁن اأ’ي-ام اأ’خÒة م-ن
اÒŸك -ات -و الصس -ي -ف -ي ،ق -ب -ل أان ي -ت -خ-ذ ق-راره
ال -ن -ه -ائ -ي ب -ال-ت-ع-اق-د م-ع ب-ن ط-الب ‘ ن-ط-اق
اإ’عارة أاو صسرف النظر نهائيا عن ضسمه.
ويبحث فريق شسالك عن التخلصض من الÓعب
ا÷زائ- -ري ،خ -اصس -ة وأان -ه خ -رج ن -ه -ائ -ي -ا م -ن
حسسابات الفريق ‘ اŸوسسم اŸقبل.
ويواصسل بن طالب الذي يتواجد ‘ ورطة

حقيقية قبل  10أايام من غلق سسوق التحويÓت
الصس -ي -ف -ي -ة ،ال -ت-درب بشس-ك-ل م-ن-ف-رد م-ن أاج-ل
ال -ت-ع-ا‘ ن-ه-ائ-ي-ا م-ن ﬂل-ف-ات ا÷راح-ة ال-ت-ي
أاجراها على عضسÓت أاسسفل البطن ‘ شسهر
ج - -وان اŸاضس- -ي .وشس- -ارك ب- -ن ط- -الب ‘ 97
مباراة Ãختلف اŸسسابقات مع شسالك ،سساهم
خÓلها ‘  28هدفا ما ب Úصسناعة وتسسجيل.
ويعود آاخر ظهور للنجم ا÷زائري مع شسالك
لشسهر أافريل اŸاضسي ،خÓل مباراة نورنÈغ
‘ الدوري اأ’Ÿا.Ê

ع Èعن امتنانه بالعمل –ت قيادة زيدان

رامـ ـ ـ ـ ـوسس « :سضأأدخـ ـ ـل عأ ⁄التـ ـ ـ ـ ـ ـدريب
بع ـ ـ ـ ـد نهأيـ ـ ـ ـ ـة مسضÒت ـ ـ ـ ـ ـي الكرويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»

كشسف سسÒجيو راموسض قائد ريال مدريد،
ع -ن اŒاه -ه ع -قب ن -ه -اي -ة مسسÒت-ه ال-ك-روي-ة
خÓل السسنوات اŸقبلة ،مشسًÒا إا ¤رغبته ‘
دخول عا ⁄التدريب.
وقال راموسض خÓل الفيلم الوثائقي اÿاصض
به «قلب راموسض» والذي سسُيذاع ’حًقا «’
زلت أارى نفسسي قائًدا لريال مدريد واŸنتخب
اإ’سسبا ،Êأاحاول الفوز با’ألقاب ’ ،أاسستبعد أان
أاك - - - -ون م - - - -درًب - - - -ا ‘ اŸسس - - - -ت - - - -ق - - - -ب - - - -ل».
وع -ن أافضس -ل اŸدرب Úال -ذي -ن ع -م -ل م -ع -ه-م،
أاجاب «تعلمت من ا÷ميع ،لكن باختيار واحد
عن الباق Úسسيكون خواك Úكاباروسض أ’نه أاول

شسخصض منحني الفرصسة أ’ول مرة ‘ دوري
الدرجة اأ’و ¤مع إاشسبيلية».
وأاضس- -اف «’حً - -ق -ا ل -ويسض أاراغ -ون -يسض وال -ذي
منحني الفرصسة أ’ول مرة مع اŸنتخب وأانا ‘
م - - -ن ع - - -م- - -ري».
سس - - - - - - - - - - - - - - - - -ن الـ 18
وت -اب -ع «‡ Ïدائً-م-ا ل-ك-ارل-و أانشس-ي-ل-وت-ي وزي-ن
ال -دي-ن زي-دان ال-ذي-ن ج-ع ÊÓ-أاع-يشض م-رح-ل-ة
رائعة بتحقيق أالقاب الدوري ودوري أابطال
أاوروبا».
وأا” «أا“ن- -ى أان ت- -ط- -ول ه -ذه السس -ن -وات م -ع
زيدان ،وأانهي معه مسسÒتي ‘ صسفوف ريال
مدريد.

á°VÉjQ

السشبت  24أاوت  2019م
الموافق لـ  23ذي الحجة  1440هـ

شسباب بلوزداد و نادي بارادو على أاعتاب التأاهل

«ألكناري» من أأجل ألتأاكيد أأمام أŸريخ ألسشودأÊ
Œري اليوم مواجهات العودة ‘ منافسستي رابطة أابطال افريقيا وكأاسس «الكاف» حيث تبدو مهمة شسباب بلوزداد
ونادي بارادو أاسسهل بكث Òمن مهمة شسبيبة القبائل ‘ اقتطاع تأاشسÒة التأاهل إا ¤الدور اŸقبل بالنظر إا ¤نتائج
مباريات الذهاب.

عمار حميسسي

تبدو مهمة الششبيبة صشعبة للغاية
خلل مواجهة اŸريخ السشوداÊ
ال -ي -وم م -ق -ارن -ة بشش -ب-اب ب-ل-وزداد
الذي يحل ضشيفا على فريق من
ال- -تشش- -اد وب- -ارادو ال- -ذي ي- -واج- -ه
كامسشار الغيني ،اإل اأن اŸفاجاآت
تبقى واردة.
 ⁄تكن نتائج األندية ا÷زائرية
اŸشش-ارك-ة ‘ األدوار ال-ت-م-ه-ي-دية
م -ن مسش -اب -ق -ت -ي راب -ط -ة اأب -ط -ال
اإف -ري -ق -ي -ا وك -أاسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة
ب -اه -رة وح -اسش -م-ة وم-ثÒة وح-ت-ى
األداء  ⁄ي- - - -رق اإ ¤اŸسش - - -ت - - -وى
اŸاأمول ،بالرغم من اأنها واجهت
ج -م -ي -ع -ه -ا ف -رق-ا م-ت-واضش-ع-ة م-ن
الصشف األخ ‘ Òالقارة السشمراء
وتنتمي لدول ل باع لها ‘ عا⁄
الكرة ‘ اإفريقيا.
وم- -ن دون اأي- -ة اأع -ذار ف -اإن ه -ذه
ال -ف -رق م -ط -ال -ب -ة ع-ل-ى األق-ل ‘
اŸرح- -ل- -ة ا◊ال- -ي- -ة ب- -ب- -ل- -وغ دور
اÛم -وع -ات ال-ذي تشش-ارك ف-ي-ه
 16فريقا ‘ كل منافسشة وذاك
اأضش-ع-ف اإلÁان ب-ال-نسش-ب-ة ألن-دي-ة
ج - - -زائ - - -ري - - -ة “ت- - -لك األم- - -وال
واإلم -ك -ان -ات وال -ت -اري -خ ال-ك-روي
ال -ع -ري -ق م -ق -ارن -ة ب -اأن -دي-ة تشش-اد
ون- -ي- -ج- -ر وغÒه- -ا م -ن ال -ب -ل -دان
الفقÒة التي لعبت ضشد األندية
ا÷زائرية.
اإضش -اف -ة اإ ¤اأن -ه -ا “ث -ل ال -ب-ل-د
ا◊ائز على لقب القارة اإلفريقية
ل -لأ· ب -ع -د م -ل -ح -م -ة خ-ال-دة ‘
اأرضس مصشر حيث اأحرزت على

للعــــــــــــاب
ا أ
الفريقية 2019
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من Òزغدود ،مدرب دفاع تاجنانت ل»الشسعب»

«أأرأه ـ ـن ع ـ ـ ـلى ششجاعـ ـ ـ ـة ألÓعـ ـ ـ ـ ـ ـبÚ
لتخطـ ـ ـي عقبـ ـ ـ ـ ـة أ– ـ ـ ـ ـاد عناب ـ ـ ـ ـ ـ ـة»

يأامل مدرب دفاع تاجنانت من Òزغدود ‘ اÿروج من ملعب عنابة بأاول فوز ‘
بداية هذا اŸوسسم ،حتى وإان اعÎف ضسمنيا بأان مهمة أاشسباله لن تكون سسهلة أامام
الفريق اÙلي ،إال أان جاهزية لعبيه وإاÁانهم بقدراتهم عوامل كلها مشسجعة
لبناء الدفاع.
أ

حاوره :فؤؤاد بن طالب

اأول لقب قاري ‘ منافسشة من 24
فريقا ومن سشبع مقابلت كاملة.
فشش -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب-ائ-ل ال-ت-ي اأج-رت
تربصشا كلف خزينة الفريق الكثÒ
م -ن ال -ع -م -ل-ة الصش-ع-ب-ة ‘ ف-رنسش-ا
ودعمت فريقها باأحسشن العناصشر
ع -ج -زت ع -ن اإق -ن -اع م-ن-اصش-ري-ه-ا
الذين توجهوا اإ ¤بجاية باآللف.
و ⁄تسشجل سشوى هدفا قد يكون
غ Òك- -اف أام- -ام ف- -ري- -ق سش -وداÊ
ه -دده-ا ع-دة م-رات وك-ان ق-ري-ب-ا
من العودة بالزاد كامل اأو التعادل
ع -ل -ى اأق -ل ت -ق -دي-ر وب-ال-رغ-م م-ن
التفاوؤل الذي اأبداه ملل ومدرب
الششبيبة واللعب Úاإل اأن اأنصشار
ا ل ش ش بيب ة خ ا ئ ف و ن م ن نا د ي ا  Ÿر ي خ
‘ م ب ا ر ا ة ا ل ع و د ة با ل س ش و د ا ن ا ل ت ي
سشتجري ‘  23من الششهر ا◊ا‹
‘ درجة حرارة قوية جدا.

و‘ منافسشة الكونفيدرالية اكتفى
ششباب بلوزداد بالفوز بثنائية اأمام
ف -ري -ق ضش -ع -ي-ف ج-دا خسش-ر م-ن-ذ
بضشعة اأششهر بسشبعة اأهداف كاملة
م - - -ن دون رد اأم - - -ام ال - - -زم - - -الك
اŸصش- -ري وف- -وز الشش- -ب- -اب ب -ه -ذا
ال- -ف- -ارق الصش- -غ Òج- -دا ي- -ج- -ع- -ل
األنصش-ار م-ت-خ-وف Úم-ن مسش-ت-قبل
الفريق ‘ هذه اŸنافسشة عندما
يقابل فرقا اأقوى ومن دول اأقوى
ك -روي -ا م -ن تشش-اد ال-ب-ل-د ال-ذي ⁄
يسشبق له واأن ششارك ‘ منافسشة
اأ· اإف- -ري- -ق- -ي- -ا وه- -و اأب- -ع -د ع -ن
اŸششاركة وعلى الششباب اأن يحّول
م- -ن م -ل -عب  5ج -وي -ل-ي-ة اإ ¤ق-وة
حقيقية لفريق هو اأول من ششارك
م - -ن - -ذ اأك Ìم- -ن نصش- -ف ق- -رن ‘
اŸنافسشة القارية للأندية.
اأما نادي بارادو فقد فاز بثلثية

اأم- -ام ف- -ري- -ق Áث- -ل ب -ل -د ك -رة ‘
القارة السشمراء وهو غينيا وهذا
الفريق الغيني احتل ‘ بطولته
اÙلية اŸركز السشابع وبالنظر
Ûري - - - -ات اŸب - - - -اراة األو‘ ¤
ملعب  5جويلية فاإن حظوظه ‘
ق -لب ال -ط-اول-ة ع-ل-ى ب-ارادو شش-ب-ه
م- -ع- -دوم- -ة ب- -ال -رغ -م م -ن غ -ي -اب
ب - -وداوي ال - -ط - -ام - -ع ‘ ف - -رصش- -ة
للحÎاف ‘ اأوربا.

الÈنامج
القطن التشسادي  -شسباب
بلوزداد 15:30
ك -امسس -ار ال -غ -ي -ن-ي  -ن-ادي
بارادو 17:00
اŸريخ السسودا - Êشسبيبة
القبائل 18:30

لندية الأبطال
كأاسس العرب ل أ

ف ـ ـوز صشع ـ ـب لششبيبـ ـ ـة ألسشـ ـ ـاورة عل ـ ـى تيليكـ ـ ـوم جيبوت ـ ـ ـ ـي

تغلبت شسبيبة السساورة
بصسعوبة كبÒة على نادي
جيبوتي تيليكوم بنتيجة
( ،)0-1الشسوط الأول ()0-0
Ãلعب برشسيد بالدار
البيضساء اŸغربية◊ ،سساب
ا÷ولة الثانية للمجموعة
الثانية من منافسسة الكاأسس
العربية للأندية لكرة
القدم ،وسسجل الهدف
الوحيد للمباراة ‘ القيقية
( )1+90عن طريق طالح
لشسبيبة السساورة.
سش ّ-ج -ل ف -ري -ق شش -ب -ي -ب -ة السش-اورة
مسشاء اÿميسس ثا Êفوز له على
التوا‹ ‘ ،كاأسس العرب للأندية
البطلة.
وت-غّ-ل-بت شش-ب-ي-ب-ة السش-اورة ِب-هدف
لِ -صش-ف-ر ع-ل-ى ن-ادي ت-ي-ل-ي-ك-وم م-ن
جيبوتيِ ،لحسشاب ا÷ولة الثانية
من مرحلة اÛموعات ،للدور
التمهيدي ِلمنافسشة كاأسس العرب
للأندية البطلة– .ت اإدارة حكم
السشاحة اŸغربي سشم Òالقزاز.

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

العدد
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وسشّ- -ج- -ل ه- -دف اأب- -ن -اء ا÷ن -وب
الوحيد والثم ‘ Úهذه اŸباراة،
اŸداف- -ع ف -ا— ط -ال -ح ‘ ال -وقت
بدل الضشائع (.)1+90
كانت ششبيبة السشاورة قد فازت
‘ لقاء ا÷ولة الأو ،¤بِخماسشية
ن-ظ-ي-ف-ة ع-ل-ى ن-ادي ف-وم-بو Êمن
جزر القمر.
و‘ ا÷ول - -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة والأخÒة
مسشاء الأحد اŸقبل ،تلعب ششبيبة
السش -اورة م -ع ال -ن -ادي ال -ب -ن -زرت-ي
التونسشي.
و–تضش - -ن اŸغ- -رب م- -ق- -اب- -لت

ال -دور ال -ت-م-ه-ي-دي ،ال-ذي ُي-ج-رى
ج ،Úيضشمّ كل واحد
ِبصشيغة فو َ
منهما  4فرق مناصشفة.
ج Úفقط اإ¤
ويتاأّهل رائدا الفو َ
الدور الـ  ،16واإذا “ّكنت ششبيبة
السش -اورة م -ن ال-ع-ب-ور ،فسشُ-ت-واج-ه
لح-ق-ا ن-ادي الشش-ب-اب السش-عودي،
الذي يضشّم ‘ صشفوفه اŸدافع
ال- - - -دو‹ ا÷زائ- - - -ري ج- - - -م - - -ال
بلعمري.
ه -ذا ال -ف -وز ه -و ال-ث-ا Êل-ل-م-م-ث-ل
ا÷زائري ‘ هذه اŸنافسشة بعد
اŸسش- -ج -ل ي -وم الث -ن ÚاŸاضش -ي

على نادي فومبو( Êجزر القمر)
بنتيجة .0-5
وسش- -ت- -خ- -وضس شش- -ب -ي -ب -ة الّسش -اورة
ا÷زائري لقاءها الثالث والأخÒ
يوم الأحد اŸقبل اأمام النادي
البنزرتي التونسشي ‘ لقاء فاصشل
ل -ل -ت -اأه -ل ل -ل -دور السش -ادسس عشش-ر
للمنافسشة.
وع -قب ه -ذه ال -دورة اŸصش -غ -رة،
ي -ت -اأه -ل الأول ع -ن ك-ل ›م-وع-ة
للدور السشادسس عششر للمنافسشة.
و ‘ حال التاأهل ،سشتكون ششبيبة
السش- -اورة ‘ م- -واج- -ه -ة الشش -ب -اب
السش- -ع -ودي ،ال -ن -ادي ال -ذي يضش -م
اŸدافع الدو‹ ا÷زائري جمال
الدين بلعمري.
اأم- - -ا اŸم- - -ث- - -لن ا÷زائ - -ري - -ان
الآخ- -ران ‘ م- -ن- -افسش- -ة ال -ك -اأسس
ال- -ع -رب -ي -ة ،م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر و
شش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة اŸع-ف-ي-ان من
اŸرحلة التمهيدية ،فسشيقابلن
ع- -ل- -ى ال- -ت -وا‹ ظ -ف -ار ال -ع -م -اÊ
واÙرق ال- -ب- -ح- -ري -ن -ي ◊سش -اب
الدور السشادسس عششر.

أ÷زأئ ـ ـر تفتـ ـ ـك برونزي ـ ـة ألقف ـ ـز علـ ـى أ◊وأجـ ـز

افتك اŸنتخب ا÷زائري للقفز على
ا◊واجز ،اŸيدالية الÈونزية حسسب
الفرق ،ضسمن الألعاب الإفريقية،2019-
عقب اŸسسابقة النهائية التى جرت مسساء
اÿميسس بالرباط (اŸغرب).

واح -ت -لت ال -تشش -ك -ي-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸت-ك-ون-ة م-ن
ال -ف -رسش -ان ،ع -ل -ي ب -وغ -راب ،ع-ل-ي مصش-رات-ي،
ﬁم-د سش-م-ات-ي وسش-ف-ي-ان م-يصش-راوي ،اŸرك-ز
الثالث خلف اŸغرب (ذهبية) ومصشر (فضشية).
ل -لإشش -ارة اأن م -ن -افسش -ات ري -اضش -ة ال-ف-روسش-ي-ة
ل-لأل-ع-اب اإلف-ريقية ،2019-اŸت- -واصش- -ل- -ة إا¤
غاية  24اأغسشطسس ا÷اري ،هي ﬁطة موؤهلة
اإ ¤األلعاب األوŸبية 2020-بطوكيو.
اأضش -اف اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ل-لسش-ب-اح-ة ،اأرب-ع
ميداليات منها واحدة من اŸعدن النفيسس،
و–سش Úرقم قياسشي وطني ،عقب نهائيات

اليوم الثا Êمن منافسشات السشباحة للألعاب
اإلفريقيةÃ ،2019-سش- -ب- -ح اŸركب األوŸب -ي
«ﬁمد اÿامسس» بالدار البيضشاء (اŸغرب).
واأهدى ال ّسشباح رمزي ششوششار ،الذهبية الثالثة
للمنتخب الوطني بسشيطرته على نهائي 400
م 4 Îسشباحات بزمن ( 4د  23ثا  53ج)،
ُمحطما باŸناسشبة الرقم القياسشي ا÷زائري
القد 4( Ëد  24ثا  21ج) ،الذي كان بحوزة
مواطنه جواد سشيود ،منذ ششهر يونيو الفارط،
ح -يث اك -ت -ف -ى ه -ذا األخ Òب-الصش-ف اÿامسس
خلل هذا النهائي ( 4د  31ثا  55ج).
وحققت رانيا نفسشي الصشف الثا ÊواŸيدالية
الفضشية لسشباق  400م 4 Îسشباحات بزمن ( 4د
 58ثا  55ج) ،كما اأحرزت زميلتها ماجدة
ش ش يب ا ر ا ك ة ،ب ر و ن ز ي ة  20 0م  Îس ش ب ا ح ة ب ت و ق ي ت

( 2د  05ثا  51ج) .وافتك فريق التتابع النسشوي
ب ر و ن ز ي ة ت خ ص ش ص س  4م ر ا ت  2 0 0م  Îس ش ب اح ة
حرة بزمن ( 8د  42ثا  75ج).
وب -ال -ت -ا‹ ي -رت-ف-ع رصش-ي-د ا÷زائ-ر ‘ ري-اضش-ة
السشباحة اإ› ¤موع  10ميداليات ( 3ذهب4 ،
فضشة 3 ،برونز).
ل -لإشش -ارة اأن تشش -ك -ي -ل -ة «اُÿضش -ر» حصش -دت 6
ميداليات ( 2ذهب و  3فضشة 1 ،برونز) ،مع
–سش Úرقم Úوطني ،Úعقب نهائيات اليوم
األول م - -ن م - -ن - -افسش - -ات السش - -ب - -اح - -ة ل - -دورة
اŸغرب.2019-
وتتواصشل منافسشات السشباحة ضشمن النسشخة
الـ 12ل -لأل -ع -اب اإلف -ري-ق-ي-ة Ãسش-ب-ح اŸركب
األوŸب- -ي «ﬁم- -د اÿامسس» Ãدي- -ن- -ة ال- -دار
البيضشاء ،اإ ¤غاية األحد  25اأوت ا÷اري.

@ (الشس -عب) ك -ي -ف ت -ل -وح
لك م- -ب- -اراة ال- -ي- -وم أام- -ام
ا÷ار ا–اد عنابة ؟
@@ زغ - -دود  -اŸب - - -اراة
م -ف -خ -خ -ة وا◊ذر م-ط-ل-وب،
وتتطلب الكث Òمن التضشحية
وال -ك -ث Òم -ن ال -ع -وام-ل ألن-ن-ا
سش - -ن - -ل- -عب اأول ح- -وار خ- -ارج
قواعدنا كما اأن منافسشنا له
ت- - -رسش - -ان - -ة م - -ن ال - -لع - -بÚ
اŸتميزين ،ما يعني اأن اللقاء
سش -ي -ك -ون م -ل -ي-ئ-ا ب-اŸن-افسش-ة
والتوابل التقنية.
اأول ي -جب اأن ن -ل -عب ب -ه -دوء
وب- -روح ق- -ت- -ال- -ي -ة وانضش -ب -اط
تكتيكي متميز ،و ⁄يتبق اإل
اأن ت -ك -ون ع -ن -اصش -رن-ا واع-ي-ة
ب -اŸسش -وؤول-ي-ة خ-اصش-ة ‘ ظ-ل
ال- -ت- -حضشÒات ا÷ي- -دة ال -ت -ي
ق- -م- -ن- -ا ب- -ه- -ا ق -ب -ل ان -ط -لق
اŸوسش - -م ،اإضش- -اف- -ة إا ¤ه- -ذا
يجب على عناصشرنا اأن تثق
‘ اإم -ك -ان -ي -ات -ه -ا واأن ت-دخ-ل
اŸباراة بنية الفوز.
ن-ت-ي-ج-ت-ه-ا م-ف-ت-وح-ة ع-لى كل
الحتمالت باعتبارها مباراة
ﬁل-ي-ة ،ل-ك-ن-ن-ا سش-ن-لعب كامل
اأوراق- -ن- -ا م- -ن اأج- -ل ال -ظ -ف -ر

ب- -ال -ف -وز واÿروج ب -ن -ت -ي -ج -ة
اإيجابية.
@ ع- -ل -ى م -اذا سسÎاه -ن ‘
هذا ا◊وار ؟
@@ سشاأراهن على الششجاعة
وروح اÛم-وع-ة وال-تضش-ام-ن
ال- -ك- -ب Òال- -ذي سش -ج -ل -ن -اه ‘
–ضشÒات -ن-ا السش-اب-ق-ة وال-ذي
Ÿسشناه لدى اللعب Úكما اأن
ال - -ت - -ف - -اوؤل السش - -ائ - -د داخ- -ل
اÛموعة يجعلني على يقÚ
ب -اأن -ن-ا سش-ن-ق-دم م-ب-اراة ك-بÒة
ون -ق -اط -ه -ا م -ه -م-ة ‘ ب-داي-ة
اŸوسشم.

حاولنا الÎكيز على ا÷انب
ال -بسش -ي -ك -ول -وج -ي ل-ل-رف-ع م-ن
م -ع -ن-وي-ات ال-لع-ب Úاإضش-اف-ة
اإ ¤شش-ح-ن ب-ط-اري-ات-ه-م وهذا
م - -ن خ - -لل الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى
ا÷انب ال- -ت- -ق- -ن -ي وط -ري -ق -ة
ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-ك-رات ال-ث-ابتة
التي كثÒا ما تصشنع الفارق
‘ مثل هذه اللقاءات ،كما
اأ“ن - -ى اأن ي - -ك - -ون ا◊ضش- -ور
ا÷م -اهÒي ق -وي -ا Ÿسش -ان-دة
ال- -ف- -ري- -ق ون- -ح- -ن ع- -ل -ى اأ”
اسش- -ت- -ع -داد ل -ت -ق -د Ëم -وسش -م
خاصس اإن ششاء الله.

لو ¤للبطولة اÙلية
‘ ا÷ولة ا أ

ب ـ ـدأية موفقـ ـة لهنـ ـي وقدي ـ ـورة مع ألغرأفـ ـ ـة ألقطري

دشسن الثنائي ا÷زائري
اŸنتقل حديثا إا ¤نادي
الغرافة مشساركته ‘
الدوري القطري لكرة
القدم.
وسش-اه-م سش-ف-ي-ان ه-ن-ي وبطل
اإف -ري -ق-ي-ا ع-دلن ق-دي-ورة ‘
فوز الغرافة ،يوم اÿميسس،
على نظÒه الششحانية بثلثة
اأهداف دون رد ‘ ،اŸباراة
التي جمعت بينهما با÷ولة
األو ¤ضشمن منافسشات دوري
‚وم قطر.
وسش-ج-ل ه-ن-ي ال-ه-دف ال-ث-اÊ
لـ»الفهود» ‘ الدقيقة  72من
ال -ل -ق -اء ،ك-م-ا ق-دم “ري-رتÚ
حاسشمت ‘ Úالهدف Úالأول
والثالث.
وبذلك يحتل الغرافة اŸركز
الثا Êخلف السشد اŸتصشدر،
برصشيد  3نقاط ،بعد فوزه
ع-ل-ى ال-وك-رة ب-اأرب-ع-ة اأهداف
مقابل هدف.
افتتح فريق السشد مششواره ‘
ب -ط -ول -ة ق -ط -ر ل-ك-رة ال-ق-دم،
بفوز كب Òعلى ضشيفه الوكرة
العائد اإ ¤األضشواء (‘ )1-4

اŸب -اراة الف -ت -ت -اح -ي -ة ال -ت-ي
جرت بينهما ‘ غياب الدو‹
ا÷زائ - -ري ب - -غ- -داد ب- -و‚اح
اŸعاقب.
و‘ ا÷ه- -ة األخ -رى اف -ت -ت -ح
ا÷زائ- -ري ﬁم -د ب -ن ي -ط -و
عداده التهديفي ‘ البطولة
ال -ق-ط-ري-ة ب-تسش-ج-ي-ل-ه ل-ه-دف
ال-وك-رة ال-وح-ي-د ‘ ال-دق-ي-ق-ة
 ،26فيما سشجل اأهداف السشد
ع -ب -د ال -ع -زي -ز األنصش -اري ‘
ال-دق-ي-قة ( )9وع -ب -د ال -ك-رË
ح -سش )74( Ú-واأح -م -د سش -ي-ار
(.)89 ،85
وششهدت اŸباراة طرد علي
م- -ال ال- -ل- -ه لعب ال -وك -رة ‘

ال-دق-يقة ( )15ل-ي-ك-م-ل فريقه
اŸباراة بعششرة لعب.Ú
وحصش -ل السش -د ال -ذي يسش -ع-ى
ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل -ى ل -ق -ب -ه ‘
مسش- - -اب- - -ق- - -ة ال- - -دوري ه - -ذا
اŸوسش- -م- -ي ع -ل -ى اأول ث -لث
ن - - - -ق - - - -اط ‘ مسشÒت- - - -ه‘ ،
اŸق- -اب- -ل خ- -رج ال -وك -رة م -ن
ا÷ول- -ة الف -ت -ت -اح -ي -ة خ -ا‹
ا ل و ف ا ض س م ن ال ن ق ا ط .
يذكر اأن العديد من العناصشر
الدولية ا÷زائرية على غرار
ي -اسش Úب -راه -ي -م -ي وسش-ف-ي-ان
ه- - -ن- - -ي وع- - -دلن ق- - -دي - -ورة
ال- - - - - - -ت - - - - - -ح - - - - - -قت ه - - - - - -ذا
اŸوسشم بالدوري القطري.

يقود الشسباب اليوم أامام القطن التشسادي

عمـ ـرأ ÊيÎأج ـ ـع عـ ـ ـن قـ ـرأر أ’سشتقال ـ ـة
تراجع اŸدرب عبد القادر عمرا Êعن
قرار اسستقالته من العارضسة الفنية
لشسباب بلوزداد ،حسسب ما علم ،أامسس
ا÷معة ،لدى الناشسط بالرابطة
لو ¤لكرة القدم.
اÎÙفة ا أ
وك -ان ع -م -را Êق -د ه -دد ب -السش -ت-ق-ال-ة ع-قب
النتصشار اŸسشجل مسشاء يوم الثنÃ Úلعب 5
ج -وي -ل -ي -ة اأم-ام الصش-اع-د ا÷دي-د‚ ،م م-ق-رة
( ،)1-2مششÒا «Ùي -ط م -ت -ع -ف -ن» ل Áك -ن -ه
العمل فيه.
وك- -ان م- -درب الشش- -ب- -اب ق -د صش -رح ل -وسش -ائ -ل
اإلعلم ما يلي »:ليسشت ‹ رغبة ‘ مواصشلة
العمل ‘ ششباب بلوزداد .لقد لحظت اأششياء
 ⁄ت- -ع -ج -ب -ن -ي داخ -ل ﬁي -ط ال -ن -ادي .ج -ئت
ك -م-درب ن-ظ-ي-ف ،واأفضش-ل النسش-ح-اب ك-ذلك.

هذا اŸسشاء ⁄ ،يكن هناك ملتقطو الكرات.
كان عليهم العتماد على اأطفال متواجدين ‘
اŸدرجات ،هذا ليسس طبيعي».
بعد  48سشاعة– ،دث عمرا Êمع اŸدير
العام Ûمع «مادار» ،ششرف الدين لعمارة،
الذي ‚ح ‘ اإقناعه Ãواصشلة مهمته على
راأسس العارضشة الفنية لششباب بلوزداد.
بعد تراجعه عن السشتقالة ،يتنقل عمرا Êمع
الفريق ،اأول اأمسس اÿميسس ،اإ‚ ¤امينا عÈ
رحلة خاصشة –سشبا Ÿباراة اإلياب ضشد نادي
القطن التششادي اÈŸمج لنهار اليوم السشبت
‘ ال -دور ال -ت -م -ه -ي-دي ل-ك-اأسس ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة
اإلفريقية لكرة القدم (الكاف).
وكان الششباب قد فاز بلقاء الذهاب Ãلعب 5
جويلية بنتيجة (.)0-2

السسبت  2٤أاوت  2019م
الموافق لـ  23ذي االحجة  1٤٤0هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«أازرونطهور» بأاعا‹ تيزي وزو

صشحتك ‘ غذائك

جبل أختصشر ألزمن ليسشتوعب ألباحث Úعن ›تمع فخور بهويته
ل حرارة أاوت اŸرتفعة ول الدروب الضشيقة ÷بل «ازور نطهور» منعتا ﬁبي اŸكان من التنقل إا‹ هذا اŸعلم السشياحي الواقع ببلدية إايليل ،Ïولية تيزي وزو ،حيث يششهد
مع حلول ششهر أاوت إاقبال كبÒا للعائÓت والسشياح القادم Úمن ﬂتلف وليات الوطن وخارجه للتنزه والÎفيه ،وسشط مناظر طبيعية خÓبة وجميلة Œلب عششاق
الطبيعة والباحث Úعن الراحة والسشتقرار ،وكذا اŸولع Úبفتح كتاب اŸوروث الششعبي للمنطقة.
تيزي وزو :بن النوي توهامي
«الشسعب» ،نقلت انطباعات بعضس السسياح ،ومن
بينهم Áينة من مدينة بريكة« ،هذا اŸوقع
ال -واق -ع ب -السس Ó-سس -ل ا÷ب -ل -ي -ة اÿضس -راء وم -ا
Áي - -زه - -ا م - -ن ج - -م - -ال ط - -ب - -ي - -ع - -ي خÓ- -ب،
Œلب العديد من الزوار وأانا آاتي كلّ سسنة إا¤
هنا رفقة أاسسرتي ،لقضساء أاوقات من الراحة
والنزهة بهذه الغابات وا÷بال الشساﬂة ،وما
ت -زخ -ر ب -ه م -ن ط -ب -ي-ع-ة أاّخ-اذة وم-ن-اخ م-ن-عشس
وصس -ح -ي ل -ل -واف -دي -ن ،ح -يث ت -ع-ت ÈاŸن-ط-ق-ة
جوهرة ثمينة بولية تيزي وزوالسساحرة ،وكما
تÓ- -ح- -ظ -ون ه -ن -اك إاق -ب -ال ك -بÒا ‘ م -وسس -م
الصس -ط -ي -اف ل -ل-ع-ائÓ-ت ،ل سس-ي-م-ا م-ع ›يء
اŸهاجرين الذين بدورهم ل يفوتون الفرصسة
لتسسلق قمة هذا ا÷بل الشسامخ اŸفتوح على
الطبيعة ‘ ،رحلة جميلة بالرغم من الصسخور
واألشسجار اŸتشسابكة األغصسان والكلّ يتمتع
بجمال اللوحات ا÷ميلة من صسنع اÿالق».

زوأر يرتوون من سشحر ألطبيعة

وبحسسب نور الدين ،من جمعية حماية البيئة،
هذا ا÷بل الشسامخ «أازرونطهور» يشسهد طوال
أاي -ام السس -ن -ة ت-واف-دا م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òل-لسس-ي-اح
والزوار من ﬂتلف وليات الوطن وخارجها،
خاصسة ‘ فصسل الصسيف ،ويقع بأاعا‹ بلدية
إايليل Ïعلى بعد حوا‹  80كلم ،عن ولية
تيزي وزو ،ويزيد ارتفاعه عن 1880م Îعن
سس -ط-ح ال-ب-ح-ر ،وال-كّ-ل ي-ت-م-ت-ع بسس-ح-ر وج-م-ال
اŸن -ط -ق -ة ال -ت-ي ت-طّ-ل ع-ل-ى م-ن-اظ-ر ط-ب-ي-عّ-ي-ة
خ Ó-ب -ة“ ،ي -زه -ا أاشس -ج -ار اÿضس -راء أال -وان-ه-ا
ا÷م -ي -ل -ة وأان -واع ك-ثÒة م-ن ال-ن-ب-ات-ات ،فضسÓ-
ع -ن ي -ن -اب -ي -ع اŸي -اه ال -ع -ذب -ة ال -ت -ي ي -ت -وق -ف
ع- -ن- -ده- -ا السس- -ي- -اح لشس- -رب م- -ائ -ه -ا ال -ع -ذب،
واسستنشساق هوائها النقي وسسط سسكونها الذي
يخيم على اŸكان ويوفر الّراحة.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ت-ق-ول إاح-دى السس-ي-دات ال-ق-اط-ن-ة
باŸنطقة« ،أاريد أان أاشس Òأان السسكان يحيون
كل سسنة وعدة «أازرونطهور» بهذا ا÷بل ،أاوما
يعرف بوعدة الو‹ الصسالح ،التي تعود إا¤
عقود مضست ،حيث تنظمها ثÓث قرى ‘
اŸنطقة ،وهي زوبقة ،وثاخليجث ناث عتسسو،
وآاث عبد الله ،كل ثÓث جمعات من شسهر

أاوت ،وتروي األسسطورة أان أاحد الشسيوخ من
أاولياء الله الصسا◊ ،Úقصسد قمة هذا ا÷بل
وشسرع ‘ الصسÓة والدعاء وما إان سسلم حتى
فاضست روحه إا ¤بارئها ،وهوما جعل السسكان
يبنون مقاما له ويزورنه ويدعون Ãا شساؤووا
من مسسائل يريدون –قيقها ،حيث يقومون
بطقوسس ﬂتلفة ومن بينها إاشسعال الشسموع
داخل القبّة ،علما أان هذا ليسس من اإلسسÓم ‘
شسيء ،ألنه ل يوجد وسسيط ب Úالعبد وربه ومن
أاراد الدعاء فالله قريب».
أاما كاميليا القادمة من كندا لزيارة العائلة ،
فقالت« :أازور اŸنطقة منذ صسغري حتى إانني
ل اشسعر بالكث Òمن الغربة أاوأانني ل انتمي إا¤
هذا اÛتمع الذي افتخر به والدي دائما
ح -ت -ى ك -انت آاخ -ر وصس -ي -اه أان ي -دف -ن ‘ ه -ذه
األرضس وإان نبقى على اتصسال مع العائلة بعد
رح -ي -ل -ه خ -اصس-ة وأان وال-دت-ي أاج-ن-ب-ي-ة ،ل-ك-ن-ه-ا
حافظت على وصسية والدي ودفن ‘ مقÈة
الدشسرة التي ترعرع فيها ومازلّن منذ عشسر
سسنوات كاملة تأاتي لزيارة قÈه وكأانه  ⁄يدفن
‘ قارة غ Òالتي تعيشس فيها».

واسستطردت كاميليا قائلة« :غالبا ما نÈمج
عطلنا مع وعدة «أازور نطهور» حتى نشساهد
م -ا يسس-خ-ر ب-ه ›ت-م-ع ا÷زائ-ري م-ن ت-ق-ال-ي-د
وع -ادات ت -وارث -ت -ه-ا األج-ي-ال ل-ق-رون  ،ع-ادات
ج- -م- -عت ب Úأاف -راد اÛت -م -ع ال -واح -د ت -ب -دأا
بتÈعات ة تنتهي بأاكل جماعي «الوزيعة» فيه
من الÈكة الكث ،Òوهذا بالضسبط ما ينقصسنا
‘ اÛتمع الغربي رغم أان كندا تتميز عن
غÒه- -ا ب- -ق- -ب- -ول اآلخ -ر رغ -م ك -ل اÙاولت
لزعزعة مفهوم ا◊رية وقبول الختÓف».
سس -ع -اد  ،سس -ي-دة وج-دن-اه ج-السس-ة أام-ام ضس-ري-ح
الو‹ الصسالح  ،سسأالناها عن سسر اختيارها لهذا
اŸكان فأاجابت »:اŸكان هنا جميل وهادئ
رغم توافد السسياح عيه خاصسة ‘ هذا الشسهر
الذي يتزامن مع وعدة «أازور نطهور» التي
حافظ عليها سسكان اŸنطقة حتى أاصسبحت
من التقاليد الراسسخة ‘ منطقة القبائل والتي
كانت لسسنوات سسببا ‘ تÓحم ﬂتلف طبقات
اÛتمع هنا ،لكن ‘ اŸقابل ‚د أان البعضس
يأاتي من اجل التÈك وسسؤوال الو‹ الصسالح
زوجا أاوولدا أاوحتى سسكنا  ،اŸهم أان بعضس

اŸف -اه -ي -م غ -ل-ف-ت-ه-ا اÿراف-ة ح-ت-ى أاصس-ب-حت
ا◊قيقة الراسسخة وابتعد البعضس عن اŸعنى
ا◊ق - -ي - -ق - -ي لـ»ال - -وع - -دة» م - -ا خ - -ل - -ق ن- -وع- -ا
من اŸعتقدات اÿاطئة عن القدرات العجيبة
لهذا الضسريح ،لذلك علينا أان نحذر من مثل
هذه النحرافات التي قضست مع مرور الزمن
على الكث Òمن جوهر العادات والتقاليد».
قصسة أاسسطورة وتÓحم ›تمع
م -ث -ل ه -ذه اŸن -اسس -ب -ات تسس -ت -ف -ي -ق م -ع -ه -ا
اÛتمعات لÎسسم لنفسسها طريقا ‘ التميز
والهوية ،هي مراسسيم للفرح للتآازر والÎابط
الج -ت -م -اع -ي ال-ذي اف-ت-ق-دن-اه م-ع ك-ل ال-زخ-م
التكنولوجي الذي نعرفه ‘ يومياتنا ،عادات
ح-اف-ظت ع-ل-ي-ه-ا أاج-ي-ال ك-ام-ل-ة ل-ق-رون طويلة
فقط لتعطي نفسسها جديدا ‘ كل مرة ل–اد
أافراد اÛتمع الواحد ،لن الشسعور بالنتماء
غالبا ما يكون الغراء السسحري لبقاء أاي بناء
اجتماعي قويا ومتماسسكا ،هوو‹ صسالح وإان
تشسعبت حوله القصسصس واألسساط Òإال انه دليل
حقيقي على “سسك ا÷زائري بصسÓح الفرد
واÛتمع.

من هنا وهناك
رئيسس برŸان

نيوزيلندأ يرضشع طفÓ
أأثناء جلسشة نقاشش
أادار رئيسس الŸÈان النيوزيلندي
ت- -ري- -ف- -ور م- -الرد أامسس األرب- -ع -اء
ج -لسس -ة ب -رŸان -ي-ة ن-اقشست أاسس-ع-ار
الوقود ‘ البÓد وهويرضسع مولودا
ج- -دي- -دا ل- -ن -ائب ‘ الŸÈان ع -اد
حديثا من إاجازة األبوة.
وأاوضسح تقرير نشسرته وكالة رويÎز
أان مالرد كان يرضسع الطفل خÓل
إاح- - -دى ا÷لسس- - -ات اŸن- - -ع- - -ق- - -دة
للŸÈان ،وأانه قرر ‡ارسسة دوره
ك- -رئ- -يسس ل -لŸÈان أاث -ن -اء ق -ي -ام -ه
ببعضس مهام ›السسة األطفال.
ورغم أان مالرد هومن كان يرضسع
ال-ط-ف-ل ت-ي-ت-ان-يكاي (سستة أاسسابيع)،
فإانه كان ابن النائب ‘ الŸÈان
عن «واياريكي» تاماتي كو‘ الذي
أان- - -ه - -ى إاج - -ازة األب - -وة وع - -اد إا¤
الŸÈان.ونقل التقرير تصسريحات
Ÿالرد ي -ق -ول ف -ي -ه -ا إان -ه ي -ح -اول
اŸسس - -اع - -دة ‘ رع - -اي- -ة أاط- -ف- -ال
اŸشس- -رع Úع- -ن- -دم- -ا ي- -ك -ون ذلك
‡كنا.
وينضسم اŸولود ا÷ديد إا ¤العديد
م- -ن األط -ف -ال اآلخ -ري -ن ‘ م -ق -ر
الهيئة التشسريعية ،بعد أان خفف
مالرد عام  2017القواعد ÷عل
الŸÈان ب- - - - -ي - - - -ئ - - - -ة أاك Ìودي - - - -ة
ل -ل -ط -ف -ل.ويشس Òال -ت -ق -ري -ر إا ¤أان
نحوعشسر نائبات أا‚ Íوهن على
رأاسس ال -ع -م -ل ،وأان رئ-يسس-ة ال-وزراء
النيوزلندية جاسسيندا أارديرن كانت
ال -ع -ام اŸاضس -ي أاول رئ -يسس-ة وزراء
تتمتع بإاجازة أامومة ،وثا Êزعيمة
منتخبة ‘ العا ⁄تلد أاثناء تقلدها
هذا اŸنصسب.

العدد
18030

20

أسشباب تدعوك
لتناول ألطماطم
أافادت ›لة «فرويندين» األŸانية أان الطماطم لها العديد من
الفوائد الصسحية ،فإا ¤جانب الطعم اللذيذ الذي يجعلها من أاكÌ
العناصسر الغذائية الداخلة ‘ أاطعمتنا ،مثل الصسوصس وا◊سساء
والسسلطة ،فإانها “د أاجسسامنا بالعديد من العناصسر الغذائية
اŸهمة.
ون- - -ق- - -دم لك ه- - -ن- - -ا
خ -مسس -ة أاسس-ب-اب
ت-دع-وك لتناول
اŸزي- - - -د م- - - -ن
الطماطم:
 منجم‘ ال - - -ط- - -م- - -اط- - -م
ﬁت- - -وى ك- - -ب Òم- - -ن
ال -ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات ،ب-ح-يث
ت -غ-ط-ي  100غ-رام م-ن-ه-ا
ح - -وا‹  %20م -ن الح -ت -ي -اج-ات
ال- -ي- -وم- -ي- -ة م- -ن ف- -ي- -ت- -ام Úسس- -ي ،ك- -م- -ا ت- -وج -د ‘ ال -ط -م -اط -م
الفيتامينات ( )Kو( )Aو( )1Bو( )2Bو( ،)6Bوكذلك العديد
من اŸعادن مثل البوتاسسيوم وا◊ديد والكالسسيوم واŸغنيسسيوم،
وتؤوثر جميع هذه العناصسر بشسكل إايجابي على نظام اŸناعة.
 صشحة العÚمادة الليكوب Úلها تأاث Òجيد أايضسا على صسحة الع Úوالنظر ،كما
–توي الطماطم على مادة البيتا كاروت ÚبتأاثÒها اإليجابي
أايضسا على صسحة الع.Ú
 تقوية اÓÿياي -ل -عب ال -ل -ي-ك-وب Úأايضس-ا دورا م-ه-م-ا م-ع ال-غ-ل-وت-اث-ي-ون ‘ ت-ق-وي-ة
األنسس -ج -ة اÿل -وي -ة ،وتسس -اع -د مضس-ادات األكسس-دة اŸوج-ودة ‘
الطماطم على حماية ا÷سسم من ا÷ذور ا◊رة.
 قليل من السشعرات–ت -وي ال -ط -م -اط -م ع -ل-ى نسس-ب-ة م-ن-خ-فضس-ة ج-دا م-ن السس-ع-رات
ا◊رارية ،كما أان أاك Ìمن  %90منها يتكون من اŸاء ،وبالنظر
إا ¤أان  100غرام من الطماطم يحتوي على  18سسعرا حراريا
فقط ،لذلك فهي تعد طعاما مناسسبا لكل من يرغب ‘ إانقاصس
وزنه.
 ا◊فاظ على صشحة القلبتوفر مادة الليكوب Úكاروتيويد اŸسسؤوولة عن صسبغ الطماطم
باللون األحمر ،فوائد كبÒة للقلب ،كما تسساهم ‘ تقليل خطر
اإلصسابة بأامراضس القلب واألوعية الدموية ،ولها تأاث Òإايجابي
على مسستويات الكوليسسÎول أايضسا.

لرز
1500غرسس ششجÒة من ا أ
لطلسشي بغابة «حواصس»
ا أ

حملة أطلقها ششباب أ÷لفة نهاية هذأ أألسشبوع

لسش-ب-وع ا÷اري
ع -رفت ن -ه-اي-ة ا أ
غ -اب -ة ح -واصس ال -ت -ي ت -ب-ع-د ع-ن
م -دي -ن -ة ا÷ل-ف-ة ب-ح-وا‹  5كلم
شش -م -ال ان -ط Ó-ق ح -م-ل-ة تشش-جÒ
مبكرة لغرسس  1500ششجÒة من
لطلسشي.
لرز ا أ
ا أ
وق -د ع -رفت ا◊م -ل -ة ال -ت-ي اسس-ت-ه-لت
ب -غ -رسس  300شس- -جÒة ‘ اŸرح- -ل- -ة
األو ¤من انطÓقها حضسورا معتÈا
للشسباب الذين ” دعوته ع Èمنصسات
التواصسل الجتماعي إل‚اح العملية
التي جاءت Ãبادرة من أاحد الشسباب
اŸغÎب Úمن أابناء اŸنطقة وتنسسيق
وصسف باÙكم مع ﬁافظة الغابات
التي سسخرت كافة اإلمكانات اŸادية
والبشسرية .
وحسسب ه- -ذا الشس- -اب اŸب- -ادر ل- -ه -ذه
ا◊ملة ،فإان الهدف من هذه الغراسسة
ه- -واله- -ت- -م- -ام ب -رئ -ة ا÷ل -ف -ة ح -يث
ال -فضس-اءات ال-غ-اب-ي-ة ال-ت-ي –ي-ط ب-ه-ا
حيث كانت البداية بتنظيف Ùيط
ال - -غ - -اب - -ة م- -ن الشس- -وائب وﬂل- -ف- -ات
ال- -ق- -ارورات ال- -زج- -اج- -ي -ة اŸسس -ب -ب -ة
ل -ل -ح -رائ -ق ث -م ت-ل-ى ذلك ب-دء ع-م-ل-ي-ة
تشسج. Ò
«وتعود عملية التشسج Òالتي جاءت

بشسكل مبكر  -قبل وقتها اŸعهود-
هوتعا‹ ا◊سس والثقافة البيئية التي
غمرت ا÷ميع بعد ا◊رائق التي أاتت
م- -ؤوخ- -را ع- -ل- -ى مسس- -اح -ات ك -بÒة ‘
وليات شسمال البÓد « يضسيف صساحب
اŸب- -ادرة ال- -ذي رفضس ال- -كشس -ف ع -ن
هويته للراي العام لعتباره العملية
من ب Úالعمال اÒÿية التي يقبل
عليها .
وسستتواصسل ا◊ملة Ãشساركة ا÷ميع
‘ مواعيد ” تسسطÒها وفق أاجندة
ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذه-ا ل-ت-ع-زي-ز هذا النوع من
الغراسسة الذي له فوائد كبÒة لسسيما
م- -ن ح- -يث إان- -ت- -اج اÿشسب وضس- -م- -ان
مسساحات الظل،ناهيك عن كون هذه
الشسجرة معروفة بأانها من األصسناف
اŸعمرة.
ومن جهته ،أاكد رئيسس إاقليم الغابات
لولية ا÷لفة  ،مسسعودي شسريف  ،بأان
مشس -ارك -ة اÙاف -ظ-ة ‘ ه-ذا ال-ف-ع-ل
ال -ب -ي -ئ -ي اŸت -م-ي-ز ال-ذي ال-ت-ف ح-ول-ه
الشس -ب -اب ب -ع -زÁة ق -وي-ة ” ت-وف Òل-ه
ك- -اف- -ة اإلم- -ك- -ان- -ات م -ن أاج -ل إا‚اح
مسسعاه النبيل وحمايته مسستقب Óمن
الرعي ا÷ائر أاواإلتÓف من خÓل
–سسيسس ›اوري هذه الغابة.
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دراسسة
تنصسح الشسركات
بÎك اŸوظفÚ
يعملون
من البيت

خمري يا خمري ،يا
مربع القد ،حواجبك
توت و عينيك ياقوت ،نديك
غ Òانت ،و اللي بغى Áوت
غ Òاكسسل رجليه و Áوت.

الثور

زهري ‘ الكاسش كل
ليلة بيها وناسش ،كي
نشسوفها ‘ منامي ما
يضسياق بها حا‹ ،كي
نشسوفها ‘ الصسباح قلبي
يرتاح ،و كي نشسوفها كل
يوم ما نعيشش مهموم.

ا÷وزاء

يا شسمسش واشسبيك
ذابلة ،اي Óبيك
على الزين راÊ
عليك نهدر ،و ايÓا
بيك على الزواج غ Òانت
اللي نديك.

السسرطان

لل

أانا
صسحفي إاذا
صسوتكم قلمي

ع
Èة

هل تعلم
@ حصس - -ر ال- -ب- -ول ل- -فÎة
ط - -وي- -ل- -ة ج- -دًا ي- -ؤودي ا¤
اŸوت بسس- - - - - - - -بب ن - - - - - - -قصش
الصس- - - - -ودي - - - -وم ‘ ال - - - -دم ،
وي-دع-ى «ب-ال-تسس-مم اŸائي»

خلصش باحثون من جامعة
لمريكية ،إا ¤أانه
«هارفارد» ا أ
حان الوقت من أاجل العمل
عندما تختنق روحي بوجع الكلمة و عندما Áر
بعيدا عن اŸكاتب أاو مقرات
الضسم Òخلف أابواب الواقع..يجÊÈ
الشسركات ،وذلك للفوائد
قلمي على تسسجيل كل صسورة وكل
آاهة و كل انشسغال و كل حقيقة
الكثÒة اÎŸتبة على مثل هذا
التي من شسأانها أان تأاخذ نصسيبا
التغي .Òونشسر الباحثون
من ا◊رية ..حرية ل –مل
دراسستهم ‘ ›لة «هارفارد
خوفا و ل كذبا و ل
بزنسش ريفيو» حملت عنوان
مبالغة..
«إانه وقت السسماح للموظفÚ
مهمتي ‘ كل هذا أان أاُحطم
بالعمل من أاي مكان؟».
أاغÓل ا÷هل بسسيف
لخÓق و أان أاُزيل أاقنعة
ا أ
وقام الباحثون ‘ ا÷امعة
لنسساية .و
الزيف من سسماء ا إ
لمريكية بالتعاون مع كلية
ا أ
أان أادافع عن كرامة اŸواطن .و
لعمال ‘ جامعة نورث إايسسÎن،
ا أ
لخ Òبصسمة ل–مل
أان أاترك ‘ ا أ
ج
م
ا
ن
ر
ب
‘
Ú
ل
م
ا
ع
ل
ا
ت
ا
ن
ا
ي
ب
ل
ي
ل
ح
بت
إاسسمي .فقط ..،و إا‰ا –مل معها –ية
م
ا
ع
أ
ا
د
ب
ي
ذ
ل
ا
»
د
ع
ب
ن
ع
ل
م
ع
ل
«ا
احÎام..موجهة لكل من قرأا سسطورا
رأاى فيها صسدى انشسغاله..التي
 .2012وخلصست الدراسسة التي
تنتظر تسسليط الضسوء ووضسع
أاعدها الفريق إا ¤أان العامل Úالذين
النقاط على ا◊روف.
عملوا من «أاي مكان» مثل اŸنزل،
@ جابالله امينة
لحظوا زيادة قوية ‘ إانتاجيتهم
بنسسبة بلغت  ‘ 4.4اŸئة.

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ
غزة بيوم النتصسار لغني وغنيها
زغرد يا رصساصش الثوار
أارضش الشسهدا وحّيها
وغزة هي البداية والثورة جاي جاي
لهليها
بالقدسش بÔفع راية وراح ترجع أ
ارحل يا غاصسب ل تعود
هذه غزة جبارة
من الدم بتصسنع بارود
وراح تسسمع
انفجاره
لقصسى
شسهدا ا أ
مع حماسش
أابطال بÎفع
الراسش
وا÷هاد بÎمي
الرصساصش
ونحرر سسوا فيها
غزة ‘ يوم التحرير
لبسست للعرسش ثيابها
إاع Óيا صسوت ا÷ماهÒ
غّني أاوف وعتابا

ابتسسم

األسسد

جاري يا جاري ،يا
اللي دارك مقابلة
داري ،هذا شسحال و
عيني ‘ عينك ،و ما
‚متشش نبوحلك
باسسراري.

ومولودة ل روح فيها
ولكنها تقبل نفخ الروح فيها
بعد حضسنها فمن تكون هذه
اŸولودة؟

@ كل يوم نفقد 1.5
غ - -رام م - -ن ا÷ل - -د ،م- -ا
لط - - -ع - - -ام
ي- - - -ك- - - -ف - - -ي إ
 1،000،000م - - -ن عث
ال- -غ- -ب -ار ال -ذي ي -ع -يشش
ب -ي -ن -ن -ا وي -ت-غ-ذى ع-ل-ى
جلد النسسان!

حل العدد السسابق
*ا◊ناء.

العذراء

الزواج بوليد العم
زواج الزيار ،و الزواج
بوليد اÿال حرقة و
نار ،و الزواج بالغريب كلي
يشسرب ا◊ليب ‘ فنجان
الفخار.

اŸيزان

ﬁبوبي غاب عليا
حتى دمعو عينيا ،من
صسابو معايا و نكملو
ا◊كاية ،حبي ليه عمرو
ما كان دعاية ،بحق اŸلح و
الطعام اللي بيناتنا.

لخرين لن تقلل من سسعادتك ،وغناهم لن ينقصش من
سسعادة ا آ
رزقك ،وصسحتهم لن تسسلب منك عافيت ..كن نقيًا و“نى
لغÒك ما تتمناه لنفسسك

حك ـ ـم و أامثـ ـال

@ا◊رية من غ Òقانون
ليسست سسوى سسيل مدمر.
@ا◊رية هي ا◊ق ‘ أان
تعمل ما يبيحه القانون.

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

يا حب اŸلوك
اللي مصسدر ‘
وراقو‰ ،وت على
حبيبي و ما نصسÈ
على فراقو.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

نبـد بسسم الله والله أاكبــر وصسÓة على احمد حبيب القـوم
‘ ربعة وخمسس Úأاول نوفمبـر واŸوجاهد كان على وطن ملـزوم
قاموا اهل نيف ورجال ميمــر ويصس ‘ Èخوه ذا الوقت ل يـــدوم
كانوا متفقيــــــــــن والقلب ﬁيـر واÿبيثة قاÁـة حرب ﬁتوم
بنواع التخريب ‘ الشسعب دمـر ما تركت شسيوخ حتــى ‹ مفطـوم
و–زمت ابطال تخطط ودبر جبل لوراسش كان ‘ اÿطة مرسســوم
قاموا با÷هاد دبــوسش وخنجــر ابطال ا÷هــاد عزلــي مضسيــوم
قصسيدة «نوفم Èوثورة» للشساعر «اŸيلود على عريوة».

العقرب

اذا انت ليل انا ‚مة
تضسويك ،و اذا انت بحر لنا
موجة تقويك ،و اذا انت
ربيع انا وردة فيك ،حلفت ميات
 ÚÁغ Òانا اللي نديك.

القوسس

كي يربع الربيع اللوز يفتح
ازهاره ،كي يعسسعسش الليل
القمر يتفضسح بانواره ،هذوك
اÿدود يا ناسش واشش بيهم
اعكارو ،هيهات العاشسق ما تخفى اسسراره.

ا÷دي

قالو‹ شسكون سسعدك ،قلت لهم سسعدي
مع الل عينو كحلة و قدرو عا‹،
قالو‹ هذا راهو بعيد ،قلت لهم نصسÈ
و نسستناه حتى يعود كسسبي و ح. ‹Ó

@اسستاذ سسقسسى تلميذ :اذكر اسسم شسيء يعيشش ‘ البحر ؟؟
قالو  :اŸوجة
@ مهبول دخلوه يخدم عسساسش ‘ جبانة  ،تفاهمو عليه
الع Úتشسوف و القلب يتمنى و الدار كاينة و
صسحابو باه يخوفوه ،فالليل لبسسو ‹ زارات بيوضسة
العجوز تسستنى قو‹ يا حبيبتي راه القلب فيك
خرجولوا .غ Òشسافهم ،هز بارا تاع حديد
يتمنى.
و بقا يجري موراهم وقالهم أايا كل واحد
يحكم قÈوا واشش اŸوت ولت لعبة
ول.
نبغيك تكو Êنّوارة ب Úالياسسم“ Úيل و على راسسك فولرة و

الدلو

ا◊وت

لباسش يكون طويل ماشسي كي بنات النصسارى ‘ الزنقة نهار وليل ‘
كل يوم زيارة الف صساحب و خليل.
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مواقيت
الصضلة

^  2٤أاوت  : 19٥٧أاغ-ل-ق ا÷يشس
ال- - - -ف - - -رنسض - - -ي ا◊دود ا÷زائ - - -ري - - -ة
الشض -رق -ي -ة وال -غ-رب-ي-ة ،وأاق-ام ح-راسض-ة
مشضددة عليها بقرار من «سضالن» ()Salan
لم-ن
لع -ل -ى ل -ل-ق-وات ال-داخ-ل-ي-ة ل -أ
والضض -اب -ط ا أ
«جوهر» (. )Jouhaud

الفجر0٤.29................:
الشضروق0٦ .11..............:
الظهر12.٥1.................:
العصضر1٦.33................:
المغرب19.29...............:
العشضـاء20.٥9..................:

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

السضبت  23ذو الحجة  1٤٤0هـ الموافق لـ  2٤أاوت  2019م

العدد

 31°ا÷زائر
 31°ا÷زائر

 29°وهران

 29°وهران

الثمن  10دج

18030

31°

30°

france prix 1

تلقيا إانذارا مع احتمال خصضم أاجرة شضهر كامل

التصضدي لظاهرة الŒار باıدرات

توقيف تاجري ﬂدرات وحجز 2٨4كلغ من الكيف اŸعالج

شسبيبة السساورة يسسلط عقوبة على الÓعب◊ Úمر و فرحي
ت -ل -ق-ى لع-ب-ا شض-ب-ي-ب-ة الّسض-اورة ،أاÁن
◊م - -ر و ب - -راه- -ي- -م ف- -رح- -ي إان- -ذارا م- -ع
احتمال خصضم أاجرة شضهر كامل ،حسضب
ما أاعلنه امسس ،النادي الناشضط بالرابطة
لو ¤ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ع- -ل- -ى
اÎÙف - -ة ا أ
صض - -ف- -ح- -ة ل- -ل- -ت- -واصض- -ل الج- -ت- -م- -اع- -ي،
«فايسضبوك».
بحسسب نفسس اŸصسدر ،كان الÓعبان قد
خ-ال-ف-ا ال-ق-ان-ون ال-داخ-ل-ي ل-ل-ف-ري-ق اŸت-واج-د
حاليا بالدار البيضساء ‘اŸغرب) للمشساركة ‘
الدورة التأاهيلية للدور السسادسس عشسر للكأاسس
Óندية.
العربية ل أ
وكانت شسبيبة ال ّسساورة قد فازت Ãباراتيها
اأ’ول -ي Úأام -ام ن -ادي ف-وم-ب-و( Êج-زر ال-ق-م-ر)
بنتيجة  ،0-5 :و نادي جيبوتي تيليكوم (.)0-1
و أاوضسح نادي ا÷نوب الغربي ‘ بيان له
ما يلي»:بعد الوجه الشساحب الذي ظهر به
ال- -ف- -ري- -ق ،ع- -ق -د ال -رئ -يسس ﬁم -د زرواط -ي
اجتماعا طارئا مسساء أامسس اÿميسس حيث

عاتب ’عبيه على أادائهم اŸتواضسع ،طالبا
م -ن -ه -م ال -ت-ح-ل-ي ب-روح اŸسس-ؤوول-ي-ة و تشس-ري-ف
عقودهم حتى اللحظة اأ’خÒة للموسسم ،حاثا
إاياهم على –قيق نتيجة إايجابية ‘ اŸباراة
اأ’خÒة ضسد النادي البنزرتي التونسسي».
ف -ف -ي ا÷دول-ة ا’أخÒة ل-ل-دورة ال-ت-أاه-ي-ل-ي-ة
اŸق - -ررة ي- -وم اأ’ح- -د  25أاغسس-طسس ،ت-واج-ه
شسبيبة ال ّسساورة النادي البنزرتي التونسسي ‘
«ن -ه -ائ -ي ف-اصس-ل» و ذلك ب-ع-د اقصس-اء ف-ري-ق-ي
فومبو Êو جيبوتي تيليكوم.
و‘ ح-ال ال-ت-أاه-ل ،ت-واج-ه شس-ب-ي-ب-ة الّسس-اورة
نادي الشسباب السسعودي الذي يلعب له اŸدافع
الدو‹ ا÷زائري ،جمال الدين بن العمري.
وأاعفي اŸمثÓن ا÷زائريان اآ’خران من
ال -دور ال -ت -م -ه -ي-دي و ه-م-ا م-ول-ودّي-ة ا÷زائ-ر
وشسباب قسسنطينة اللذان سسيلعبان أامام على
ال - -ت - -وا‹ ن - -ادي ظ- -ف- -ار الُ- -ع- -م- -ا ÊواÙرق
البحريني

لفريقية لكرة اليد2019
للعاب ا إ
ا أ

فوز اŸنتخب ا÷زائري على تونسس ()24-26
م-واصس-ل-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ات الهادفة
ل - -ل - -تصس- -دي ل- -ظ- -اه- -رة ا’Œار
ب- -اıدرات ب- -ب Ó-دن -ا ،أاوق -فت
مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي
ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ع-ن-اصس-ر ال-درك
ال -وط -ن-ي ،ي-وم  21أاوت ،2019
بالنعامة/ن.ع ،2.ت- -اج -ري ()02
ﬂدرات وح - - - - -ج- - - - -زت ()250
ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج
كانت ﬁملة على م Ïشساحنة
وسس -ي -ارة سس-ي-اح-ي-ة ،ك-م-ا ضس-ب-ط
عناصسر الدرك الوطني وحرسس
ا◊دود ب - - -ت - - -ل- - -مسس- - -ان/ن.ع2.

( )34.5ك- -ي- -ل- -وغ- -رام م -ن ن -فسس
اŸادة.

...حجز أاسسلحة وقطع
غيار ﬂتلفة

و‘ إاط -ار م -ك -اف -ح-ة ا÷رÁة
اŸنظمة ،ضسبطت مفرزة للجيشس
الوطني الشسعبي وعناصسر الدرك
ال - - -وط - - -ن - - -ي ب - - -اŸدي- - -ة/ن.ع1.
وغليزان/ن.ع ،2.ب- -ن- -دق- -ي -ة ()01
صس - - -ي - - -د ومسس - - -دسس ( )01آا‹

باإ’ضسافة إا ¤قطع غيار أ’سسلحة
نارية ‘ ،ح ” Úتوقيف مهربÚ
( )02ب -ال-غ-زوات/ن.ع ،2.وح -ج -ز
( )68675ع- -ل- -ب- -ة سس -ج -ائ -ر و()84
ك -ي-ل-وغ-رام م-ن م-ادة ال-ت-ب-غ ك-انت
موجهة للتهريب.

...وحجز مولدات
كهربائية ومركبات ﬂتلفة
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،ح -ج -زت
مفارز للجيشس الوطني الشسعبي

‘ ع -م-ل-ي-ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن
ع Úق -زام وب -رج ب -اج -ي ﬂت-ار
)07
و“Ôاسست/ن.ع( ،6.
مولدات كهربائية و( )07مطارق
ضسغط و( )06أاجهزة للكشسف عن
’ضسافة إا ¤مركبتÚ
اŸعادن با إ
( )02رباعتي الدفع وأاربع ()04
شساحنات ،فيما أاوقف عناصسر
الدرك الوطني وحرسس ا◊دود
بتلمسسان والسسعيدة/ن.ع)11( 2.
م - -ه - -اج - -را غ Òشس - -رع - -ي م- -ن
جنسسيات ﬂتلفة.

‘ عمليات متفرقة Ÿفارز ا÷يشس والدرك

توقيف شسخصس Úوحجز خراطيشس بنادق صسيد

لرهاب ،كشضفت
‘ إاطار مكافحة ا إ
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي
ب -ت-ي-زي وزو /ن.ع ،1.ي - -وم  22أاوت
لره- -اب -ي Úي -ح -ت -وي
ﬂ 2019ب- -أا إ
أاغراضس ﬂتلفة.

ق.و

و‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة،
اوق- -فت م -ف -رزة مشسÎك -ة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشس -ع-ب-ي ب-ك-ل م-ن ب-ج-اي-ة وسس-ط-ي-ف /ن.ع،5.
شسخصس )02( Úوحجزت ( )3424خرطوشسة من
عيار  12و 16ملم ،كما ” حجز ( )04مولدات
كهربائية و ( )06مطارق ظغط بÈج باجي
ﬂتار /ن.ع.6.

 ...توقيف تاجري ﬂدرات
و ١٨مهاجرا غ Òشسرعي
‘ ن - -فسس السس - -ي - -اق ،أاوق - -فت م - -ف- -ارز

مشسÎكة للجيشس الوطني الشسعبي وعناصسر
الدرك الوطني بكل من ورقلة وإان أامناسس
وبسسكرة /ن.ع ،4.تاجري (ﬂ )02درات
وح- - -ج - -زت ( )3100ق- - -رصس م- - -ه- - -ل - -وسس
و( )2,880كيلوغرام من الكيف اŸعالج،
ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤شس-اح-ن-ة( ،)01ك -م -ا أاوق -ف
عناصسر الدرك الوطني بتيبازة /ن.ع،1.
ثÓثة ( )03أاشسخـاصس وحجزوا مبلـغ من
ال -ع -م -لـة اŸزورة ب -ق -ي -م-ة ( 679000دج)
وعتاد إاعÓم أا‹.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى و‘ إاط -ار م -ك-اف-ح-ة
التهريب ،حجزت مفارز للجيشس الوطني
الشسعبي بكل من تبسسة وسسوق أاهراسس/
ن.ع )11846( ،5.لÎا من الوقود موجهة
للتهريب وسسيارت.)02(Ú
و‘ إاطار مكافحة الهجرة غ Òشسرعية،
أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-عبي
بعيـن صسالح /ن.ع )18( ،6.مهاجرا غÒ
شس-رع-ي م-ن ج-نسس-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة وح-ج-زت

‘ حادث مرور با◊روشس

وفاة مواطن Úوجرح  4أاشسخاصس بسسكيكدة
تو‘ مواطنان ،وأاصسيب  04أاشسخاصس ‘
حادث مرور خط Òوقع مسساء اÿميسس على
مسستوى الطريق السسيار  ،على مسستوى قرية
السسعيد بوصسبع ببلدية ا◊روشس  ،حسسب ما
ع -ل -م م -ن مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ،ال -ت -ي
ارجعت سسبب ا◊ادث ا ¤ا’صسطدام العنيف
ب Úسسيارت Úسسياحيت Úأاسسفر عن وفاة كل من

اŸسس- -م -ى «ق.م»  38سس -ن-ة ي-ن-ح-در م-ن و’ي-ة
الشسلف برتبة عريف ،و»ع.شس»  29سسنة من
و’ي -ة غ -ي -ل -ي -زان ح -يث ” ن-ق-ل ج-ث-ت-ه-م-ا إا¤
اŸسس -تشس -ف -ى ب -قسس -ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ي-ن-م-ا أاصس-يب 04
أاشسخاصس مدني ” Úنقلهم على جناح السسرعة
إا ¤مسستشسفى ا◊روشس لتلقي العÓج.

سسكيكدة :خالد العيفة

سسيارة رباعية الدفع ومبلغا ماليا.

ف- -از اŸن- -ت- -خب ا÷زائ- -ري ل- -ك -رة ال -ي -د
(سسيدات) على نظÒه التونسسي بنتيجة (-26
◊ )24سس- -اب اÛم- -وع- -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -دورة
ا’لعاب ا’فريقية  2019ا÷ارية من  19إا¤
 31أاغسسطسس بالرباط (اŸغرب).
هذا الفوز هو اأ’ول للتشسكيلة ا÷زائرية

ب -ع -د ال -ه -زÁة اŸسس-ج-ل-ة ‘ ا÷ول-ة اأ’و¤
أامام الكامÒون (.)33-26
وت -ب -ق-ى ل-زم-يÓ-ت صس-ا◊ي م-ب-ارات-ان ‘
الدور اأ’ول أامام على التوا‹ كينيا اليوم
السسبت (سسا 00ر )14و أاوغندا يوم اأ’حد
(سسا 00ر.)14

إانقاذ ضضحيتان ‘ مقتبل العمر

حريق ÃحÓت الهواتف النقالة وسسط با÷لفة

شسب ح- -ري -ق م -ه -ول Ãح -ل ل -ب -ي -ع أاج -ه -زة
ال -ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة ب-ال-ط-اب-ق اأ’رضس-ي ب-وسس-ط
اŸدينة « باب الشسارف « حوا‹ السسادسسة
مسس -اء ،ل-ي-ن-تشس-را◊ري-ق ب-اÙل ÚاÛاوري-ن
ل -ب -ي-ع أاج-ه-زة ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة وال-ث-ا Êل-ب-ي-ع
اأ’حذية واÓŸبسس  ،تدخل رجال ا◊ماية
اŸدنية،حال دون انتشسار ا◊ريق ‘ الطابق
اأ’ول الذي به مطعم و Óﬁت ›اورة ،
ح- -يث “ت السس -ي -ط -رة ع -ل -ى السس -ن -ة ال -نÒان
وŒنب انتقالها نحو السسكنات اÛاورة .
حيث ” إاسسعاف ضسحيتان ‘ مقتبل العمر،
ت -ع -رضس -ت -ا ا ¤إاصس -اب -ات خ -ف -ي-ف-ة و ضس-ي-ق ‘

كاريكات /ÒعنÎ

التنفسس ” نقلهما  ،ا ¤مسستشسفى ﬁاد عبد
القادر بعاصسمة الو’ية ،من جهة آاخرى ”
إان -ق -اذ ك -ام -ل ﬁت -وي-ات اÙل Úم-ن أاج-ه-زة
الهواتف النقالة ،ا ¤جانب اسسÎجاع حوا‹
 2000وح -دة م -ن اأ’ح -ذي -ة ،ك -ادت ت-ت-ع-رضس
للنÒان  ،فيما سسجلت مصسالح ا◊ماية اتÓف
حوا‹  700وحدة من اأ’حذية  ،و احÎاق
واجهات اÓÙت التزيينية و أاجهزة التÈيد
اÿارج- -ي -ة .ف -ي -م -ا ت -ب -ق -ى أاسس -ب -اب ا◊ري -ق
›هولة تكفلت اŸصسالح اıتصسة التحقيق
فيها.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

