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0ـ
٣٣ـــ0ـ
صصـــ

رفع التجميد عن حسصابات
’جراء
الشصركات ﬁل ا إ
التحفظـــــي قريبــــــا

لوكـ ـ ـال :دفع رواتب
العمال والعودة إا¤
النشساط أاولوية وطنية
0ـ
٣٣ـــ0ـ
صصـــ

ISSN 1111-0449

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
’ثنﬁ 02 Úرم  ١44١هـ اŸوافق لـ  02سصبتم20١٩ Èم العدد ١٨0٣7:الثمن  ١0دج اŸوقع ا إ
ا أ

سصنة برŸانية على خلفية التحضص Òللرئاسصيات غدا

تعديل قانون النتخابات واسستحداث
هيئة تنظيمها ..أاهم مشساريع القوانÚ

france prix ١

‘ زيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحية
العسصكرية الرابعة بورقلة

دورة مفصصلية تصصادف اŸشصاورات حول ا◊وار الوطني

0ـ
٣٣ـــ0ـ
صصـــ

بن عامر:

حاجتنا إا ¤مفكرين ومراكز دراسسات
تنت ـ ـ ـج التحلي ـ ـ ـل والسستشس ـ ـ ـراف
صصـــ٣
5ـــ0ـ0ـ

فيما طالب  7منتخبÃ Úقاضصاة رئيسس بلدية سصيدي الشصحمي

Œميد رواتب وعÓوات اŸنتخبُ Úيغذي الصسراعات بوهران
0ـ
٣٨ـــ0ـ
صصـــ

الفريق ڤايد صسالح
يتفقد القطاعات العملياتية
ويعقد لقاءات توجيهية
صصـــ4٣ـــ0ــ2

’ولياء أامام قبضصة اŸصصاريف
ا أ
ومتطلبات اŸوسصم الدراسصي

ا÷ماعات اÙلية تراهن
على اسستÓم اŸرافق وتتوعد
اŸتقاعسس Úمن اŸقاولت
صصـــ6ــــ0ـــ-ــــ7ـــــ0

يحتوي على نفق بطول  465مÎ

مشسروع –ديث منعرجات خّراطة
يسسلّم بحلول جانفي 2020
صصـــ٣
0ـ
٩ـــ0ـ

ذكريات

«أوبـــــــرأ
أ÷زأئـــر»
تتوششّـــح
بششعــــــار
مونديال
قطــــــــر
2022
صصـــ٣
5ـــ0ـ١ـ

سصيد
درويشس
بلماضصي يكشصف عن قائمة ’ 2٣عبا

اŸنتخب الوطني ‘ أاّول تربّصص
اليوم بعد التّتويج باللّقب القاري

١ـ
٣٨ـــ0ـ
صصـــ

اŸوسسيقار اŸناضسل..
أابدع روائع الأ◊ان
صصـــ٣
5ـــ0ـ١ـ

١ـ
٣٣ـــ0ـ
صصـــ

بلعابد ‘ ندوة
وطنية –ضضÒأ
للدخول أŸدرسضي
يشس- - - -رف وزي- - - -ر ألÎب - - -ي - - -ة
ألوطنية عبد أ◊كيم بلعابد،
أليومÃ ،قر ألدأئرة ألوزأرية،
’ط-ارأت
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أ إ
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مصسحوبة برعود

أمطار غزيرة بعديد و’يات ألوطن

 ...يلتقي ألشضركاء
أ’جتماعي Úغدأ
‘ إأطار أللقاءأت أ›ÈŸة،
ي- - -ل- - -ت- - -ق - -ي وزي - -ر ألÎب - -ي - -ة
أل - -وط - -ن- -ي- -ة ع- -ب- -د أ◊ك- -ي- -م
ب- -ل- -ع- -اب- -د ،ي -وم  03سسبتمÈ
أ÷اري ،مسسؤوو‹ ألتنظيمات
أل- -ن- -ق -اب -ي -ة.أل -نشس -اط م -درج
ضس-م-ن ل-ق-اء أل-وزي-ر ل-لشسركاء
أ’ج -ت-م-اع-يÃ Úق-ر أل-وزأرة
ألكائن باŸرأدية.

بلخ Òيتفقد مشضاريع
ألتكوين أŸهني بورقلة
ي- -وأصس- -ل وزي- -ر أل -ت -ك -وي -ن
وألتعليم أŸهني Úدأدة موسسى
بلخ ،Òأليوم ،زيارة عمل إأ¤
ح - -اسس - -ي مسس - -ع- -ود وت- -وق- -رت
ب- -ورق- -ل- -ة .وي- -ع -اي -ن أل -وزي -ر
خ Ó-ل ه -ذه أل-زي-ارة م-نشس-آات
أل - -ت - -ك - -وي- -ن وأل- -ت- -خصسصس- -ات
أŸف -ت -وح-ة –ضسÒأ ل-ل-دخ-ول
أŸهني.

«دور أıازن» و«ألÈيد أÙمول»
‘ ألثورة Ãتحف أÛاهد

ألطّبعة Ÿ 4عرضض ألكتاب
أŸدرسضي بـ«ألصضابÓت»
Óرصس-اد أ÷وي-ة ،أن أم-ط-ارأ غ-زي-رة ت-ك-ون أح-ي-ان-ا
أف -ادت نشس -ري -ة خ -اصس -ة ل -ل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل -أ
’حد.
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’جتماع ألسضنوي Ÿرأكز ألÎأث
ألثقا‘ ألÓمادي بالعاصضمة

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
أ’قتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسص مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسص(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

ت -ن -ظ -م أ÷م -ع -ي -ة أل -ع-ام-ة
ل- - -ل - -م - -ق - -اول Úأ÷زأئ - -ري،Ú
ل - -ق - -اءه - -ا ألسس - -ن - -وي ،ي - -وم ٧
سس- - -ب- - -ت - -م ،Èب - -ب - -اب أل - -زوأر،
ل -ع -رضص م -وق -ف -ه-ا م-ن أŸشس-ه-د
أل- - -ذي ت- - -ع- - -رف- - -ه أ÷زأئ- - -ر.
وت - - - -ع - - - -ال- - - -ج أ÷م- - - -ع- - - -ي- - - -ة
ب- - - - -اÿصس- - - - -وصص ،أل - - - -وضس - - - -ع
أ’ق - -تصس- -ادي أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي
أل - -ذي تضس - -م - -ن- -ت- -ه وث- -ي- -ق- -ة
أتخذت ‘ أجتماع  10أفريل
أŸاضسي ،رفعت إأ ¤ألسسلطات
ألعليا للبÓد.
وي -نصسب أنشس -غ -ال ج-م-ع-ي-ة
أŸق- -اول Úب- -ال -ت -ح -دي -د ع -ل -ى
 3٦٥00م- -ؤوسسسس- -ة ‘ ق- -ط- -اع
’شسغال ألعمومية ‘
ألبناء وأ أ
وضسع صسعب تشسغل 1٧٥000
ع -ام -ل ،ج -رأء ت -رأج -ع إأن-ت-اج
موأد ألبناء بنسسبة تصسل إأ¤
 ‘ 80أŸائة.

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسص(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

أك Ìمن  %82من أŸوأطن Úرأضضون
عن أÿدمات ألشضرطية
’رأء أل-ذي أج-ري
أظ -ه -ر أ’سس-ت-طÓ-ع أل-دوري لسس Èأ آ
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -ق -رأت ألشس-رط-ة ع ÈألÎأب أل-وط-ن-ي،
’ج-رأءأت
خ Ó-ل أل -ث Ó-ث-ي أل-ث-ا Êلـ  ،2019ب -خصس-وصص أ إ
ألتي وضسعتها أŸديرية ألعامة لتقييم أÿدمة أŸوجهة
للموأطن ،Úأن أك Ìمن  %82من أŸوأطن Úرأضسون عن
ن- -وع- -ي- -ة أ’سس -ت -ق -ب -ال ،م -دة أ’ن -ت -ظ -ار دأخ -ل م -ق -رأت
’صسغاء.
ألشسرطة وحسسن أŸعاملة ،ألتوجيه وأ إ
أل -درأسس -ة أع -ت -م -دت ع -ل-ى –ل-ي-ل ن-ت-ائ-ج أسس-ت-ب-ي-ان-ات
أŸوأط - -ن Úأل - -وأف- -دي- -ن Ÿق- -رأت ألشس- -رط- -ة ،أظ- -ه- -رت أن
 %80،٧8من أŸوأطن ÚعÈوأ عن رضساهم على نوعية
أ’سس-ت-ق-ب-ال أم-ا ب-خصس-وصص م-دة أ’ن-ت-ظ-ار دأخ-ل مقرأت
ألشس - -رط - -ة‚ ،د أن  %88،92م- -ن أŸوأط -ن Úي -رون أن -ه -ا
معقولة ‘ ،ح‚ Úد أن  %9٥،٧٦من أŸوأطن Úيرون أن
’صس-غ-اء ك-انت
حسس -ن أŸع-ام-ل-ة وأل-ت-وج-ي-ه وك-ذأ ج-ودة أ إ
’ئقة ولبقة.
ت-أات-ي ه-ذه أل-ن-ت-ائ-ج أŸرضس-ي-ة أسس-ت-ن-ادأ ’سس-ت-بيان دون
تشس-خ-يصص أصس-ح-اب-ه“ ،اشس-ي-ا وت-ع-ل-ي-م-ات أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-يا
Óمن ألوطني ألناصسة على تعزيز نوعية أ’سستقبال،
ل أ
ألتوجيه وأŸرأفقة ،وأ’سستجابة ’نشسغا’ت أŸوأطنÚ
’من ألوطني.
Ãقرأت أ أ

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

أأمينة دباشض
مدير ألتحرير

فنيدسض بن بلة

ي- -ن- -ظ- -م أل- -دي -وأن أل -وط -ن -ي
ل - -ل - -م - -ط - -ب- -وع- -ات أŸدرسس- -ي- -ة،
أل ّ-ط -ب -ع-ة ألـّرأب-ع-ة ِل-ـ «م-ع-رضص
أل- -ك -ت -اب أŸدرسس -ي» ‘ ،أل -فÎة
أŸم- -ت -دة م -ن  31أوت إأ0٧ ¤
سس- - -ب- - -ت- - -م Èأ÷اريÃ ،ن - -ت - -زه
أل ّصس- - - - - -ابÓ- - - - - -ت ،حسس -Úدأي،
با÷زأئر ألعاصسمة.
أŸع -رضص أل -ذي ي -ن -ظ -م ق -ب-ل
ألدخول أŸدرسسي يكون أبتدأء
م -ن ألسس-اع-ة  1٥:00مسس -اء إأ¤
أل ّسساعة  23:00لي. Ó

بوزيد يطلق ألعملية
ألوطنية للتسضجيÓت
أ÷امعية من “Ôأسضت
ي- -ق- -وم ط- -يب ب- -وزي- -د وزي- -ر
أل - -ت- -ع- -ل- -ي- -م أل- -ع- -ا‹ وأل- -ب- -حث
أل- - -ع - -ل - -م - -ي ،ي - -وم أ’ث - -ن02 Ú
سسبتم Èأ÷اري ،بزيارة عمل
وت- -ف -ق -د إأ ¤و’ي -ة “Ôأسست،
ح- -يث يشس- -رف ع- -ل- -ى أن- -ط Ó-ق
عملية ألتسسجيÓت أ÷امعية.
خÓل ألزيارة ،يتفقد ألوزير،
’ل-كÎون-ية ،ويعاين
أŸك-ت-ب-ة أ إ
مشسروع مكتبة جامعية سسعتها
 1000م - -ق - -ع- -د ،إأضس- -اف- -ة إأ¤
مشس- - - -روع  ٥0سس-ك-ن-ا وظ-ي-ف-ي-ا
’سس -ات -ذة أل -ق -ط -اع .وب -ع-ده-ا،
أ
ي -ق-وم ب-ت-دشس Úم-ط-ع-م ب-ط-اق-ة
’قامة أ÷امعية
 ٥00وجبة با إ
ذك- - -ور»آأق ي- - -ونسص» ،وت - -دشسÚ
قاعة متعددة ألرياضسات بذأت
’قامة.
أ إ

إ’ع ـÓناتكـم أتصضل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألثنين  02سصبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  02محرم  1441هـ

مششاريع تنفيذية وبرنامج الطاقات اŸتجددة أامام اجتماع ا◊كومة

رفع منحة التمدرسص إا 5000 ¤دج وإانشساء مندوبيات بقسسنطينة ووهران
^ ا◊رصص على دخول مدرسسي هادئ
عقدت ا◊كومة ،أامسس ،اجتماعا برئاسشة
لول ،ن- -ور ال- -دي- -ن ب -دوي ،درسشت
ال- -وزي- -ر ا أ
خ Ó- -ل - -ه ون - -اقششت خ - -مسش - -ة ( )05مشش- -اري- -ع
مراسشيم تنفيذية وعرضس حول مدى تنفيذ
الÈنامج الوطني للطاقات اŸتجددة.
أوضصح بيان Ÿصصالح ألوزير أألول أن «أ◊كومة
أسصتهلت أجتماعها بدرأسصة مشصروع مرسصوم تنفذي
ي -ع -دل وي -ت -م -م أŸرسص -وم أل-ت-ن-ف-ي-ذي رق-م 298-96
أŸؤورخ ‘  8سصبتم ،1996 Èألذي يتضصمن رفع مبلغ
عÓوة ألدرأسصة ألسصنوية ،أŸقدرة منذ سصنة 1994
بـ 400دج وتثمينها إأ 3.000 ¤دج عن كل طفل
م-ت-م-درسض ‘ أألط-وأر أل-ثÓ-ث-ة أب-ت-دأئ-ي وم-توسصط
وثانوي ،وهو أإلجرأء ألذي “ت أŸصصادقة عليه،
ح -يث أم -ر أل -وزي -ر أألول ب -أان ي -ت -م Œسص -ي -ده ف-ورأ
Ãناسصبة ألدخول أŸدرسصي ألذي هو على أألبوأب،
ل -يسص -ت -ف -ي -د م -ن ه -ذه أل -ع Ó-وة أك Ìم-ن  9مÓيÚ
متمدرسض ،حيث سصتتكفل ألبلديات بصصرف هذه
أŸن -ح -ة أيضص -ا ألول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ ب-دون دخ-ل ،عÈ
Œن -ي -د صص-ن-دوق ألضص-م-ان وأل-تضص-ام-ن ل-ل-ج-م-اع-ات
أÙلية».
كما قرر ألوزير أألول «ألرفع من قيمة منحة
أل-ت-م-درسض أل-تضص-ام-ن-ي-ة أل-ت-ي يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا حاليا
حوأ‹  3مÓي Úتلميذ وأŸقدرة بـ  3000دج إأ¤
 5000دج وأل-ت-ي ع-ك-فت أل-دول-ة ع-ل-ى ت-خصص-يصص-ه-ا
لفائدة ألفئات ألهشصة ،وهو ما يؤوكد وقوف ألدولة
ألدأئم إأ ¤جانب هذه ألفئات ،وتكريسصا لطابعها
ألج -ت -م -اع -ي لضص -م -ان “درسض ك -ل أب -ن -اء أل -وط-ن
ألوأحد ،كما هو مكرسض دسصتوريا».
وقد أكد ألوزير أألول ‘ هذأ أإلطار أن «هذين
ألقرأرين ينبعان من وعي أ◊كومة بضصرورة دعم
ألعائÓت Ãناسصبة ألدخول أŸدرسصي.وهما يأاتيان
ت -ك -ريسص -ا ل -ل -ق -ي -م ألسص -ام -ي -ة ل -ل-تضص-ام-ن وأل-ت-ك-اف-ل
ألجتماعي Úبهذه أŸناسصبة ،قصصد ضصمان نفسض
مسص -ت -وي -ات أل -ت -ك -ف -ل وأل -ت -حضص Òأ÷ي -د ألب -ن-ائ-ن-ا
ألتÓميذ ،وبالتا‹ نفسض فرصض وحظوظ ألتفوق ‘
درأسصتهم».
ك -م -ا أغ -ت -ن -م أل -وزي -ر أألول م -ن -اسص -ب -ة أل-دخ-ول
ألجتماعي ليهنئ «كل ألقوى أ◊ية وألبناءة ألتي
سصهرت على خدمة أŸوأطن Úطيلة فÎة ألعطلة
ألصص -ي-ف-ي-ة وضص-م-ان رأح-ت-ه-م وط-م-أان-ي-ن-ت-ه-م ،وع-ل-ى
رأسص -ه-م أف-رأد أ÷يشض أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي وﬂت-ل-ف
أألسصÓ-ك أألم-ن-ي-ة وإأط-ارأت-ن-ا وم-وظ-ف-ون-ا وعمالنا،
وقد دعا أ÷ميع ألن يسصاهموأ ‘ أنطÓقة موسصم
ج-دي-د م-ل-يء ب-اإل‚ازأت وأألف-رأح ل-ف-ائ-دة شص-ع-بنا
وأزدهاره ورقيه».

Ÿاذا مشسروع مرسسوم تنفيذي
إلنشساء مندوبيات ؟
ك -م -ا درسصت أ◊ك -وم -ة وصص-ادقت ع-ل-ى مشص-روع
مرسصوم تنفيذي يتعلق بإانشصاء مندوبيات بلدية ‘
كل من بلديتي قسصنطينة ووهرأن.
ويسصمح هذأ ألتنظيم أإلدأري لبلديتي وهرأن
وقسص -ن -ط -ي -ن -ة بـ»أل -ت -ك -ف -ل أل -ف-ع-ل-ي Ãه-ام أÿدم-ة
ألعمومية أÙلية وألسصتجابة ألفعالة Ÿتطلبات
ألتنمية أÙلية أŸندرج ‘ إأطار مسصعى تعزيز
أل Ó-م -رك-زي-ة وأل-دÁق-رأط-ي-ة أل-تشص-ارك-ي-ة وت-ق-ريب
أإلدأرة من أŸوأطن».
ف -ب -خصص -وصض ب -ل -دي -ة وه-رأن أل-ت-ي ت-ع-د «ق-ط-ب-ا
صص-ن-اع-ي-ا وŒاري-ا وسص-ي-اح-ي-ا ب-ام-تياز بسصاكنة تفوق
 1,2م-ل-ي-ون نسص-م-ة م-ن-ظ-م-ة ح-ال-ي-ا ‘  12قطاعا
حضص -ري -ا ،سص -ت -ع -رف ت -ن -ظ -ي -م-ا ج-دي-دأ ب-إانشص-اء 18
مندوبية بلدية بناء على متطلبات ألسصاكنة ألتي
ك -انت ﬁل درأسص -ة أع -دت -ه -ا ألسص -ل -ط -ات أÙل-ي-ة
وصصادق عليها أÛلسض ألشصعبي ألبلدي لوهرأن».
أما بلدية قسصنطينة ألتي «يفوق عدد سصكانها
 470أل -ف نسص-م-ة و–وز ع-ل-ى أم-ك-ان-ي-ات وه-ي-اك-ل
قاعدية ذأت بعد جهوي وحتى وطني ‡ا يجعلها
بامتياز قطبا جاذبا للنشصاط ألقتصصادي ،وبناء على
ألتطورأت أŸلحوظة على مسصتوأها هناك ضصرورة
م- -ل- -ح- -ة إأ ¤إأع- -ادة أل -ت -ن -ظ -ي -م أ◊ضص -ري Ÿدي -ن -ة
قسصنطينة ‘  10مندوبيات بلدية».
و‘ تدخله ،ثمن ألوزير أألول «أŸبادرة بهذين
ألنصص Úأللذين يهدفان إأ ¤تطوير أمكانيات تدخل

سشنة برŸانية جديدة على خلفية التحضش Òللرئاسشيات غدا

تعديل قانون النتخابات واسستحداث هيئة تنظيمها أاهم مشساريع القوانÚ
دورة مفصسلية تصسادف اŸشساورات حول ا◊وار الوطني

ي-ف-ت-ت-ح الŸÈان ب-غ-رف-تيه ،غدا الثÓثاء،
ال- - -دورة الŸÈان- - -ي- - -ة ال- - -واح - -دة ‘ ال - -فÎة
ال -تشش -ري -ع -ي -ة ال -ث -ام -ن-ة ،ت-ت-زام-ن وان-طÓ-ق
اŸشش- -اورات ح- -ول ا◊وار ال- -وط -ن -ي– ،سش -ب -ا
ل Ó-قÎاع ال-ذي ي-ف-رز رئ-يسش-ا ل-ل-ج-م-ه-وري-ة،
دورة م -فصش -ل -ي -ة ‘ ال -ت -حضش Òل Ó-سش-ت-ح-ق-اق
النتخابي الهام ،على اعتبار أانها سشتناقشس
وتصش- -ادق ع- -ل- -ى مشش -روع ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل -ق
ب-اسش-ت-ح-داث ه-ي-ئ-ة ت-ن-ظ-ي-م النتخابات ،إا¤
ج -انب ت -رسش -ي -م ت -ع -دي -ل ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل-ق
بالقÎاع.

فريال بوششوية

أŸسص -ؤوول ÚأÙل -ي Úوت -ق -ريب أŸرف-ق أل-ع-م-وم-ي
أ÷وأري من أŸوأطن وألتكفل أألحسصن Ãختلف
أنشص-غ-الت-ه وت-ط-ل-ع-ات-ه ،و–ف-ي-ز أإلصص-غ-اء للسصاكنة،
خاصصة وأن ›ال تدخل أŸندوبيات ألبلدية يشصمل
ألصص Ó-ح -ي -ات وأŸه -ام أıول -ة ق -ان -ون -ا ل -ل-ب-ل-دي-ة
كالتكفل بالنظافة وصصيانة ألطرق وأإلنارة ألعمومية
وصصيانة أŸدأرسض ألبتدأئية وأŸطاعم أŸدرسصية
وصص -ي -ان -ة أل -فضص -اءأت ألÎف -ي-ه-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ود ك-ل-ه-ا
ب -ال-ف-ائ-دة أŸب-اشص-رة ع-ل-ى أŸوأط-ن ،Úدأع-ي-ا وزي-ر
ألدأخلية إأ ¤ألتسصريع ‘ ألنتهاء من أŸشصاريع
أألخ -رى أÿاصص -ة ب -ال -ب -ل -دي-ات أ◊ضص-ري-ة أألخ-رى
أŸع-ن-ي-ة ب-إانشص-اء م-ن-دوب-ي-ات ب-ل-دي-ة كباتنة وبسصكرة
وبشصار و“Ôأسصت».

نظام اÛتمع اŸينائي يدخل العصسرنة
كما ناقشصت أ◊كومة مشصروع مرسصوم تنفيذي
يخصض إأنشصاء منصصة مينائية لتبادل ألبيانات ويهدف
إأ« ¤وضصع منصصة عصصرية لتبادل ألبيانات (نظام
أÛتمع أŸينائي أ÷زأئري) وهو نظام يسصتخدم
على نطاق وأسصع ‘ معظم موأنئ ألعا ⁄سصيسصمح
بإالغاء ألطابع أŸادي للوثائق وأŸعطيات أŸطلوبة
للعبور أŸينائي وألبضصائع ،وبالتا‹ رقمنة وعصصرنة
ﬂت-ل-ف أإلج-رأءأت وأŸع-امÓ-ت أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-بور
ألبضصائع ع ÈأŸوأنئ‡ ،ا سصيحقق مكاسصب كبÒة
من حيث ألوقت وألتكلفة ،كما سصيشصجع عمليات
ألتصصدير وÁكن من تخفيضض تكلفة ألوأردأت».
و‘ تعقيبه ،أشصار ألوزير أألول إأ« ¤أهمية هذأ
أ÷ه-از أŸع-ل-وم-ات-ي ‘ ع-م-ل-ي-ة ت-ب-ادل أŸع-ل-ومات
وأسصتغÓلها بصصورة فعالة لفائدة أقتصصادنا ألوطني
وحمايته ،وعليه قرر تأاجيل أŸصصادقة على هذأ
أŸشصروع إأ ¤غاية وضصع تقييم دقيق Ÿا هو عليه
أ◊ال على مسصتوى موأنئنا وألذي سصيكون ﬁل
درأسص -ة م -ن ق -ب -ل أج -ت -م-اع ›لسض وزأري مشصÎك
Ãشصاركة كل أŸتدخل.»Ú

مؤوسسسسات اسستشسفائية ﬂتصسة ‘ األفق
من جانب آأخر ،درسصت أ◊كومة ‘ أجتماعها
مشص-روع م-رسص-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-قضص-ي ب-إانشص-اء مؤوسصسصة
أسصتشصفائية متخصصصصة ‘ طب أألعصصاب بشصرشصال،
ولية تيبازة.
وأشصار ألبيان إأ ¤أن هذه أŸؤوسصسصة ألتي تعد
ألثانية من نوعها على أŸسصتوى ألوطني ‘ ›ال
ج - -رأح - -ة أألعصص - -اب «ت - -ت - -وف - -ر ع - -ل - -ى ‡ارسصÚ
م -ت-خصصصص Úأسص-تشص-ف-ائ-ي Úج-ام-ع-ي Úوق-د ت-ع-ززت
أليوم بإاطار قانو Êيسصمح لها بالعمل بصصورة عادية
لتضصطلع Ãهامها ألعÓجية ذأت أŸسصتوى ألعا‹
ومهام ألتكوين ما بعد ألتدرج وألبحث ‘ أÛال
ألطبي وتقد Ëخدمات صصحية رأقية لفائدة سصكان
ولية تيبازة وألوليات أÛاورة».
‘ أألخ ،Òأسصتمعت أ◊كومة إأ« ¤عرضض حول

مدى تنفيذ ألÈنامج ألوطني للطاقات أŸتجددة
قدمه وزير ألطاقة ‘ ،إأطار ألنهج أ÷ديد ألقائم
ع -ل-ى تشص-ج-ي-ع أسص-ت-غÓ-ل ه-ذأ أل-ن-وع م-ن أل-ط-اق-ات
أل-ن-ظ-ي-ف-ة وألصص-دي-ق-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة وك-ذأ ت-قليصض فاتورة
ألعتماد على ألطاقات ألتقليدية ،أسصتعرضض من
خÓله ﬂتلف أإل‚ازأت أÙققة» ،مشصÒأ إأ¤
«ضص- -رورة –ي ÚألÈن- -ام- -ج أل- -وط- -ن- -ي ل -ل -ط -اق -ات
أŸتجددة على ضصوء ألدرأسصات أŸنجزة».
و‘ تعقيبه على هذأ ألعرضض ،أكد ألوزير أألول
أن «بÓدنا قد وضصعت برنا›ا طموحا للطاقات
أŸت- -ج- -ددة إأ ¤غ- -اي- -ة سص- -ن- -ة  ،2030ل- -ك -ن غ -ي -اب
أسصÎأتيجية شصاملة ومد›ة وأضصحة أŸعا ⁄أدى
إأ ¤تشصتت أ÷هود ‘ هذأ أÛال ،حيث أن معظم
أإل‚ازأت أÙققة ترتكز على مبادرأت قطاعية
م -ن -ف -ردة ،م -ا يسص -ت -دع-ي ضص-رورة إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘
أŸق -ارب -ة أ◊ال -ي -ة ،لسص -ي -م -ا وأن بÓ-دن-ا م-ط-ال-ب-ة
بالوفاء بالتزأماتها ألدولية ألتي تعهدت بها بصصفة
ط -وع -ي -ة ‘ ›ال أ◊د م -ن أن -ب -ع -اث -ات أل -غ -ازأت
أŸسصببة لÓحتباسض أ◊رأري بنسصبة  %7آأفاق سصنة
.»2030
وع- -ل -ي -ه أم -ر أل -وزي -ر أألول أ◊ك -وم -ة ب -ات -خ -اذ
أإلج-رأءأت ألسص-ت-ع-ج-ال-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة بـ»ألتسصريع ‘
ت-نصص-يب ﬁاف-ظ-ة أل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة وأل-ف-ع-الية
ألطاقوية وألتي يجب أن ترى ألنور قبل نهاية شصهر
سصبتم Èأ÷اري ،مع أألخذ بع Úألعتبار قرأرأت
أ◊كومة أŸتخذة بتاريخ  14أوت  ،2019بتزويدها
خاصصة Ãجلسض أسصتشصاري يضصم كفاءأتنا ألوطنية ‘
ألدأخل وأÿارج وكذأ متعاملينا ألقتصصادي‘ Ú
هذأ أÛال».

ثقافة الطاقات اŸتجددة ..
التحدي والرهان
ك -م -ا أم -ر ب -أان «ي -ع-ه-د ل-ه-ذه أÙاف-ظ-ة إأع-دأد
ألسصÎأتيجية ألوطنية للطاقات أŸتجددة وألتي
يجب أن تنصصهر فيها كل ألسصياسصات ألقطاعية ‘
هذأ أÛال وكذأ تكريسض ثقافة أسصتعمال ألطاقات
أŸتجددة لدى كل فئات أÛتمع» ،عÓوة على
«Œنيد كل أإلمكانيات لفائدة خريجي أ÷امعات
وأŸعاهد ألوطنية قصصد “كينهم من أŸسصاهمة ‘
Œسصيد ألÈنامج ألوطني للطاقات أŸتجددة».
و” ب -ن -فسض أŸن -اسص -ب -ة «ت -ك -ل -ي-ف وزي-ر ألسص-ك-ن
بعرضض حول أإلجرأءأت ألوأجب أتخاذها قصصد
“وي -ن ب -رن -ام -ج أل -ت-ج-زئ-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة أ÷اري
تخصصيصصها على مسصتوى ألهضصاب ألعليا وأ÷نوب
وك -ذأ ألÈأم -ج ألسص -ك-ن-ي-ة أ÷دي-دة بصص-ف-ة حصص-ري-ة
ب- -ال -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة» ،ب -اإلضص -اف -ة أ« ¤إأع -دأد
ب -رن -ام-ج وط-ن-ي لÓ-ع-ت-م-اد أل-ك-ل-ي ع-ل-ى أل-ط-اق-ات
ألشص- -مسص- -ي- -ة ‘ ›ال أإلن- -ارة أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وك -ذأ
أسص -ت -ع-م-ال-ه-ا ‘ ك-ل أŸنشص-آات أل-ع-م-وم-ي-ة أ÷دي-دة
بصص -ورة ت -دري -ج -ي -ة ،خ -اصص -ة أŸت -وأج -دة م-ن-ه-ا ‘
أ÷نوب وألهضصاب ألعليا».

م - -وأزأة م - -ع ت- -ق- -دم أŸشص- -اورأت ح- -ول أ◊وأر
أل-وط-ن-ي ب-إاشص-رأف أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ،أŸندرجة ‘
إأط-ار ت-ع-ب-ي-د أل-ط-ري-ق ل-ت-ن-ظ-ي-م أن-تخابات رئاسصية،
سصيكون للŸÈان ‘ سصنته أ÷ديدة ألتي تنطلق
أليوم رسصميا عم Óبأاحكام ألفÎة أألو ¤من أŸادة
 135ألدسصتور ،دور هام على أعتبار أنه سصيصصادق
على ميÓد هيئة حاسصمة تعنى بالتحضص Òللعملية
ألنتخابية منذ أنطÓقها وإأ ¤غاية أإلعÓن عن
ألنتائج‡ ،ثلة ‘ هيئة مرأقبة ألنتخابات ،ألتي
ت -ع -ت Èإأح -دى أب -رز ضص -م -ان -ات شص -ف -اف -ي -ة ون-زأه-ة
ألسصتحقاق.
وع Ó-وة ع -ل-ى ه-ي-ئ-ة ت-ن-ظ-ي-م ألن-ت-خ-اب-ات ،ف-إان
ت -ع -دي -ل ق -ان -ون ألن -ت-خ-اب-ات أŸط-روح ب-ح-دة م-ن
ﬂتلف قادة أألحزأب ألسصياسصية وكذأ أıتصصÚ
ألذين شصددوأ على ضصرورة مرأجعتهÃ ،ا يضصمن
‚اع -ة أك Èوضص -م -ان -ات ك -اف -ي-ة Ÿم-ث-ل-ي أل-ط-ب-ق-ة
ألسصياسصية ،ألذين رفعوأ قبل عدة سصنوأت مطالب
تخصض مرأجعة قانون ألنتخابات لضصمان نزأهة
ألعملية ووضصع كل ألتشصكيÓت على قدم أŸسصاوأة
Ãا يضصمن حظوظا متسصاوية لكل أألحزأب ألتي
تعتزم أŸشصاركة فيها.

رفع التجميد عن حسسابات الشسركات ﬁل اإلجراء التحفظي قريبا
لوكال :دفع رواتب العمال والعودة إا ¤النشساط أاولوية وطنية
اأع- -ل- -ن وزي- -ر اŸال- -ي- -ة ﬁم- -د ل -وك -ال،
اأمسس ،لـ»واج « ،اأن ت - - -ع- - -ي Úالسش- - -ل- - -ط- - -ة
ال-قضش-ائ-ي-ة Ÿتصش-رف Úاإداري Úمسش-ت-ق-لÚ
م- -ن اأج- -ل تسش- -ي Òالشش- -رك- -ات ال- -ت- -اب- -ع -ة
Ûم -ع -ات ح -داد ،ط -ح -ك -وت وك -ون -ي-ن-اف
سش-يسش-م-ح ب-رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن ا◊سشابات
ال- -ب- -ن- -ك- -ي- -ة ل- -ه- -ذه الشش- -رك -ات «‘ اأق -رب
الج - -ال» .وسش - -ت - -م - -ك- -ن م- -ب- -ادرة اإن- -ق- -اذ
اŸوؤسشسش -ات ال -ت-ي اأودع روؤسش-اوؤه-ا السش-ج-ن
على اإثر متابعات قضشائية ،و التي جاءت
بها ÷نة قطاعية اأنششاأها الوزير الأول
ووضشعت –ت اإششراف وزير اŸالية ،لهذه
الشش- -رك- -ات بـ»ال- -ع- -ودة سش- -ري -ع -ا ل -تسش -يÒ
منتظم ومتواصشل لنششاطاتها» ،حسشب ما
اأكده لوكال.
‘ سصوؤأل Ÿعرفة ما أإذأ كان مشصكل ألأجور
غ ÒأŸدفوعة لعمال هذه ألشصركات سصيحل
ب -دوره ،أج-اب أل-وزي-ر ب-اأن رف-ع أل-ت-ج-م-ي-د ع-ن
أ◊سص-اب-ات أل-ب-ن-ك-ي-ة« ،سص-يسص-م-ح ت-ل-ق-ائ-ي-ا لهذه
ألشصركات بدفع موؤخرأت ألأجور».
و أضصاف أن تعي ÚخÈأء كمتصصرف ÚأإدأريÚ
لهذه ألشصركات ،وفقا Ÿا أقÎحته أللجنة على
ألعدألة« ،سصيدعم ويسصاعد ألقدرأت ألبشصرية
ومهارأت ألتسصي ‘ Òهذه ألوحدأت».
حول أوجه ألختÓف أو ألتشصابه ب Úمهمة
أŸتصصرف ألإدأري و مهمة أŸصصفي بالنسصبة
للشصركة ،حرصض ألوزير على توضصيح ألفرق بÚ
ه - -ات ÚأŸه - -م- -ت« Úأıت- -ل- -ف- -ت“ Úام- -ا ب- -ل
وأŸتعاكسصت ،»Úعلى حد قوله.
و أوضصح قائ »: Óأحيانا ،يتم أÿلط بÚ
أŸتصص- -رف ألإدأري وأŸصص- -ف- -ي .ه- -ذأ ألأخÒ
يع Úلتصصفية شصركة قبل حلها .أما أŸتصصرف
ألإدأري أŸسص -ت -ق -ل ،ف-م-ه-م-ت-ه ،ب-ال-ع-كسض ،ه-ي
أ◊فاظ على ألشصركة وألسصهر على توف Òجميع
ألظروف لضصمان حسصن تسصيÒها».

وزارة العدل تنفي حرمان مسسوسسي سسمÒة من حقوقها
نفت وزارة العدل ،أامسس ‘ ،بيان نششرته بعضس وسشائل
لعÓ-م ‘ أاع-داده-ا ل-ي-وم-ي  29و  31أاوت  2019أاخبارا
ا إ
م -ف -اده -ا أان مسش -وسش -ي سش -مÒة اÙب-وسش-ة Ãؤوسشسش-ة إاع-ادة
الÎبية والتأاهيل با÷زائر قد حرمت من العÓج الطبي
وم -ن ح -م -ل ال-ل-ب-اسس ال-ت-ق-ل-ي-دي ك-م-ا ف-رضس ع-ل-ي-ه-ا ح-م-ل
اÿمار.
أكد ألبيان أن وزأرة ألعدل بعد إأجرأء ألتحريات ألÓزمة ،تنفي
لعÓم
لفعال بالشصكل أŸعروضض ‘ وسصائل أ إ
حصصول مثل هذه أ أ
لمر يتعلق بوقائع جرى عرضصها من طرف مصصدر
وتؤوكد أن أ أ
أŸعلومة بعد إأخرأجها من سصياقها وبالتا‹ تضصخيمها بشصكل
لفت ÿدمة أغرأضض أخرى غ Òتلك أŸصصرح بها.

وع-ل-ى أألرج-ح ،ف-إان أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة للوسصاطة
وأ◊وأر ب -ق -ي -ادة ك -ر Ëي -ونسض ،سصÎف-ع م-قÎح-ات
تخصض ÷نة تنظيم ألنتخابات ألتي تكتسصي بالغ
أألهمية ،كونها سصتعنى بتنظيم كل مرأحل ألقÎأع
ل- -ل- -م- -رة أألو ،¤ب- -ع- -دم- -ا ك- -انت وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ت-ت-ك-ف-ل ب-ال-ع-م-ل-ية ،وتنحصصر
مهمة أللجان ‘ مرأقبة ألنتخابات وأإلشصعار Ãا
يتم مÓحظته ،نزول عند طلب أألحزأب ألسصياسصية
أل -ت -ي ت -ت -مسصك ب -ت -ن -ظ -ي -م ﬁاي -د يضص -م -ن ن -زأه-ة
ألنتخابات.
وÃجرد أإلفرأج عن مشصاريع ألقوأن Úألتي يتم
إأعدأدها باسصتشصارة كافة أألطرأف أŸعنية باألمر،
ي -ت -م إأح -ال -ة مشص -روع -ي أل -ق -ان -ون-ي-ة ع-ل-ى ألŸÈان
ب-غ-رف-ت-ي-ه ل-ل-م-ن-اقشص-ة وأŸصص-ادق-ة ع-ل-ي-ه-ما ،وتكون
أÙطة أألخÒة ‘ أ◊وأر ألذي يسصبق ألنتخابات
أل -رئ -اسص-ي-ة ،أل-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ أن-ت-خ-اب رئ-يسض
أ÷مهورية ألذي يعمل على تكريسض أإلصصÓحات
وŒسصيد تطلعات ألشصعب أ÷زأئري ألتي ع Èعنها
خÓل أ◊رأك.
ويبقى أألمر أألكيد أن ألسصنة ألثالثة من ألفÎة
ألتشصريعية ألثامنة ألتي تنطلق رسصميا هذأ ألثÓثاء،
سصتكون ثرية على خلفية أŸسصتجدأت ‘ ألسصاحة
أل -وط -ن -ي -ة وألسص -ي -اسص -ي -ة ‘ أ÷زأئ-ر ،أل-ت-ي ت-ت-ق-دم
ب-خ-ط-وأت ث-اب-ت-ة ع-ل-ى ط-ري-ق أسص-ت-ح-ق-اق أن-تخابي
سصيكون تاريخي بامتياز ،ذلك أن ألشصعب أ÷زأئري
سصيختار رئيسصا للجمهورية Áنحه ألشصرعية ألكاملة
لقيادة أŸرحلة أŸقبلة ،بعدما رفضض مطلع ألسصنة
ألعهدة أÿامسصة وع Èعن رأيه بكل سصيادة خÓل
حرأكه أŸليو.Ê
ألنتهاء من إأعدأد قانون أسصتحدأث سصلطة أو
ه-ي-ئ-ة ت-ن-ظ-ي-م ألن-ت-خ-اب-ات ،وك-ذأ م-رأج-ع-ة ق-ان-ون
ألنتخابات ،سصيكون Ãثابة خطوة حاسصمة لتنظيم
ألنتخابات ألرئاسصية ألتي تؤوسصسض Ÿرحلة جديدة
‘ تاريخ أ÷زأئر.

أاودع رؤوسشاؤوها السشجن إاثر متابعات قضشائية

ردا على ما تناولته وسشائل إاعÓم

وذكر أŸصصدر فيما يخصض تفاصصيل ألوقائع أŸزعومة ،يشصهد
جميع من لهم أتصصال أو درأية باŸؤوسصسصات ألعقابية أن حمل
أل-ل-ب-اسض أل-ت-ق-ل-ي-دي وع-دم ح-م-ل خ-م-ار م-ن أ◊ري-ات ألشص-خصص-ي-ة
لي مؤوسصسصة عقابية أن تفرضض ما
أÙفوظة للجميع ول Áكن أ
يخالف ذلك.
لمر أنه طلب من مسصوسصي سصمÒة وضصع غطاء
وكل ما ‘ أ أ
ع -ل -ى أل -رأسض ع -ن -د م -روره-ا ب-ج-وأر ج-ن-اح أل-رج-ال أث-ن-اء ن-ق-ل-ه-ا
للمحاكمة.
وأوضصح نفسض ألبيان أنه بالنسصبة للفحوصصات أÿاصصة بالنسصاء،
فتتم بانتقال ألطبيبة إأ ¤جناحهن دون تنقل أŸريضصة باسصتثناء
حالت إأجرأء فحوصصات إأشصعاعية ألتي تقتضصي أŸرور Ãحاذأة
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ج -ن -اح أل -رج -ال .وق -د ” ت -أاوي -ل ذلك ع-ل-ى ن-ح-و ﬂال-ف لسص-ي-اق
أ◊ادثة ولنية إأدأرة أŸؤوسصسصة ألعقابية ألتي  ⁄تكن ألبتة أعتدأء
على حريتها ألشصخصصية ول حرية غÒها من ألنسصاء أÙبوسصات.
وفيما يخصض مزأعم تدهور حالتها ألصصحية ،أكد بيان وزأرة
ألعدل أن أŸعنية كانت تعا Êقبل دخولها أŸؤوسصسصة ألعقابية من
رضصوضض على مسصتوى ألكتف وأن ألطبيب أŸعالج يؤوكد حاليا أنها
تشصتكي من آألم ‘ أŸرفق غ Òأن حالتها ألصصحية جيدة خاصصة
بعد أن أجري لها فحصض إأشصعاعي يؤوكد أنعدأم أي كسصر أو ألتهاب
أو مضصاعفات.
وفيما يخصض ظروف ألحتباسض فاŸعنية يضصيف ألبيان تتلقى
معاملة عادية دون “ييز ب ÚأÙبوسصات وكل حقوقها ﬁفوظة.

و تابع  « :هذأ هو “اما هدف أ◊كومة :
تعزيز مالية ونشصاط هذه ألشصركات ‘ أإطار
أ◊ف -اظ ع -ل -ى ق-درأت-ه-ا ألإن-ت-اج-ي-ة وم-ن-اصصب
ألشصغل فيها».
«ب- -ع- -ب- -ارأت أخ- -رى ،أل- -ه- -دف ه- -و –ق -ي -ق
أل -ن -ج -اع -ة ل -ه -ذه أŸوؤسصسص -ات .أل -ب -عضض م-ن-ه-ا
يسص -اه -م ‘ ألصص-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وه-ي ب-ذلك
تتمتع بدف Îطلبيات مهم و تتو ¤أيضصا أإ‚از
مشص-اري-ع صص-ن-اع-ي-ة م-ه-ي-كلة بالنسصبة لÓقتصصاد
ألوطني» ،حسصب توضصيحات ألوزير.

ا◊فاظ على مناصسب الشسغل
وحول ما أإذأ كانت صصÓحيات أŸتصصرف
ألإدأري أŸسص- -ت- -ق- -ل تشص- -م -ل أ◊ق ‘ تسص -ري -ح
أل -ع -م -ال ،أج -اب أل -وزي -ر »:م -ه-م-ة أŸتصص-رف
ألإدأري أŸسص -ت -ق -ل ه -ي ب-ال-ع-كسض أل-دف-اع ع-ن
مصصالح أŸوؤسصسصة و ألعمال».
وهكذأ ،وأإضصافة أإ ¤أ◊فاظ على عشصرأت
ألآلف من مناصصب ألشصغل ،سصيسصمح ألإجرأء
أل -ذي ت -ق -وده وزأرة أŸال -ي -ة ،يضص -ي -ف ل -وك -ال،
بـ»أإعادة بعث ألعÓقات ألبنكية وألتجارية مع
أŸتعامل Úألبنكي Úوألشصركاء ألدولي Úبشصكل
عادي و‘ أإطار مناخ أإيجابي».
ك -م -ا سص -ي -ج-نب ه-ذه ألإج-رأء ألن-ع-ك-اسص-ات
ألسصلبية على ميزأنية ألدولة وشصركات ألضصمان
ألج- -ت- -م -اع -ي أل -ت -ي ق -د يسص -ب -ب -ه -ا ع -دم دف -ع
ألضص- -رأئب وألشصÎأك- -ات لصص- -ن- -ادي- -ق ألـت -اأمÚ
وألتقاعد.
و‘ ت -ل -خ -يصص-ه لأه-م ألأه-دأف أل-ت-ي تصص-ب-و
أللجنة ألقطاعية أŸكلفة Ãتابعة ألنشصاطات
ألقتصصادية وأ◊فاظ على ألإنتاج ألوطني أإ¤
–قيقيها ،ذكر لوكال أ◊فاظ على مناصصب
أل -ع -م -ل و أدوأت ألإن -ت-اج وأ◊ف-اظ أيضص-ا ع-ل-ى
مصصالح ألدولة ‘ ،أإطار ألصصفقات ألعمومية
أÈŸمة مع ألشصركات أŸعنية.
ويشصكل تاأم Úألسصوق ألدأخلي ،بالنظر أإ¤
ألصص- -ف- -ق- -ات أل- -ت- -ي –وزه -ا ه -ذه ألشص -رك -ات،
وم -وأصص -ل-ة أŸشص-اري-ع ألصص-ن-اع-ي-ة ق-ي-د ألإ‚از
وك -ذأ أ◊ف -اظ ع -ل -ى وتÒة ألإن -ت -اج ب -ال -نسص -ب-ة
ل-لشص-رك-ات ق-ي-د ألسص-ت-غÓ-ل ،لسص-ي-م-ا ‘ قطاع
ألسصيارأت ،أهم أولويات أللجنة ،حسصب ألوزير.
مع ألعلم ،أصصدر قاضصي ألتحقيق أıطر
Ãل -ف -ات ألشص -رك -ات أل-ت-اب-ع-ة Ûم-ع-ات ح-دأد
وطحكوت وكونيناف ‘  22أوت ،أوأمر بتعيÚ
ثÓثة متصصرف Úأإدأري Úمن أÈÿأء أŸاليÚ
أŸعتمدين قصصد تسصي Òهذه أŸوؤسصسصات.
‘ بيان له ،أوضصح ألنائب ألعام لدى ›لسض
قضصاء أ÷زأئر أن تعي Úهوؤلء أŸتصصرف Úجاء
«سصعيا للحفاظ على أسصتمرأرية نشصاطات هذه
أŸوؤسصسصات وضصمانا Ÿناصصب ألشصغل وللوفاء
Ãا عليها من ألتزأمات Œاه ألغ.»Ò
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يؤوطرهم أازيد من  8آا’ف موظف

ﬂلفات العائÓت خÓل السسهرات الليلية

أازيد من  9مÓي Úتلميذ يلتحقؤن Ãقاعد الدراسصة هذا األربعاء
عصصرنة تسصي ÒاŸؤؤسصسصات الÎبؤية والنؤعية كل الرهان

ي- -ل- -ت- -ح- -ق اأزي -د م -ن  9مÓيÚ
ت -ل -م -ي -ذ ع -ل -ى اŸسس -ت -وى ال-وط-ن-ي
Ãق -اع -د ال-دراسس-ة ي-وم ا’أرب-ع-اء
ال - -ق - -ادم وه - -ذا ◊سس - -اب اŸوسس - -م
الدراسسي ا÷ديد .2020-2019
حسضب اأرقام وزارة الÎبية الوطنية،
ي -ب -ل -غ ال -ع -دد الإج -م -ا‹ ل -ل -تÓ-م-ي-ذ 9
مÓي Úو 110األف من بينهم  155األف
تلميذ يلتحقون باŸدرسضة لأول مرة.
و‘ هذا الصضدد ،كان وزير الÎبية
الوطنية ،عبد ا◊كيم بلعابد ،قد اأكد
اأن «ك -ل ال -ظ -روف م-ه-ي-اأة» لسض-ت-ق-ب-ال
التÓميذ ،مشضÒا اإ ¤اأنه سضيتم اسضتÓم
 656موؤسضسضة تربوية منها  426مدرسضة
ابتدائية و 137متوسضطة و  93ثانوية،
ع -ل -ى اأن تضض -اف اإل -ي-ه-ا  161موؤسضسضة
اأخرى مع نهاية السضنة ا÷ارية.
ولضضمان التاأط Òالبيداغوجي،سضيتم
تدعيم اŸوؤسضسضات ا÷ديدة بـ 8041
م -وظ -ف م -ن ضض -م-ن-ه-م  1061منصضب
بيداغوجي يضضاف اإ ¤اأزيد من 749
األف موظف على مسضتوى اŸوؤسضسضات
الÎب -وي -ة ال-ب-ال-غ ع-دده-ا اأزي-د م-ن 27
األفا.
وب -حسضب تصض-ري-ح-ات ال-وزي-ر ،ف-اإن-ه
سضيتم توظيف خريجي اŸدارسش العليا
لÓأسضاتذة ،وهذا بعد اأن منح الوزير
الأول رخصض- -ة ل- -وزارة الÎب- -ي- -ة ب- -ه -ذا
اÿصض -وصش ،ك -م -ا سض-ت-ل-ج-اأ ال-وزارة اإ¤
ال -ق -وائ -م الح -ت -ي -اط -ي-ة ال-ت-ي ل ت-زال
سضارية اŸفعول.
و‘ ›ال الإطعام اŸدرسضي ،سضيتم
فتح  %94من اŸطاعم اŸدرسضية مع
ت- -ع- -زي- -ز ال- -ن- -ق- -ل اŸدرسض- -ي و–سضÚ
ظ-روف ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-تÓ-م-ي-ذ من خÓل
اقتناء  1000حافلة نقل جديدة ،حيث
ك -انت ا◊ك -وم -ة ق -د اأق -رت ب -رن -ا›ا
لق-ت-ناء  3500ح-اف-ل-ة وت-فعيل اللجان
السض -تشض -اري -ة ل -ل -ن-ق-ل اŸدرسض-ي ع-ل-ى
مسضتوى الوليات وكذا اللجان البلدية
للصضحة والنظافة واÙيط ،بالإضضافة
اإ ¤تعزيز الأقسضام اŸد›ة اŸوجهة
للمتمدرسض Úمن فئة ذوي الحتياجات
اÿاصض - -ة بـ  186قسض-م ج-دي-د ل-يصضبح
ع -دده -ا الإج -م -ا‹  851قسض -م وك -ذا
عصض- -رن- -ة ورق- -م- -ن- -ه تسض -ي ÒاŸدارسش
البتدائية ومنحة التمدرسش.
‘ سضياق ذي صضلة ،اأشضار بلعابد اإ¤
اأن ال- -درسش ال- -ت -ق -ل -ي -دي ال -ذي ي -ك -ون
Ãث- - -اب- - -ة اإشض- - -ارة ان- - -ط Ó- -ق السض - -ن - -ة
ال- -دراسض- -ي- -ة ،سض- -ي- -ك -ون ع -ل -ى ع Ó-ق -ة
بالظرف الذي تعيشضه البÓد ،مشضÒا
اإ ¤اأن اŸدرسضة «ل Áكنها اأن تبقى

على هامشش ما يجري ‘ البÓد ،بل
سضتسضاهم ‘ اإبراز ا÷هود التي تبذلها
الدولة».

 50مليؤن كتاب وربط
اŸدارسس بالأنÎنت عÈ
القمر الصصناعي ا÷زائري
من جهة اأخرى ،اأكد بلعابد خÓل
زيارته موؤخرا اإ ¤ولية تيبازة ،اأنه ”
ط-ب-ع  50م-ل-ي-ون ك-ت-اب م-درسض-ي ه-ذه
السض- -ن- -ة م- -وج- -ه- -ة ıت- -ل -ف الأط -وار
التعليمية،مشضÒا اإ ¤اأنه ” توزيع هذه
الكتب على اŸوؤسضسضات الÎبوية عÈ
اŸراك -ز ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -دي -وان ال -وط-ن-ي
ل -ل -م -ط -ب-وع-ات اŸدرسض-ي-ة ،اإ ¤ج-انب
توف Òحصضة اإضضافية تقدر بـ  30مليون
ك - -ت - -اب ﬂزون السض - -ن - -ة اŸنصض- -رم- -ة
ووضضعه ‘ متناول التÓميذ منذ اليوم
الأول من الدخول اŸدرسضي.
واأوضضح اأن قائمة الكتب ا÷ديدة
تضض - - -م  22ك -ت -اب -ا م -درسض -ي-ا خ-اصض-ا
بالطورين البتدائي واŸتوسضط ،وهي
مثلما قال «ذات نوعية» و” خÓل
اإع - -داده- -ا «م- -راع- -اة م- -ع- -اي Òج- -ودة
اÙت-وى ،خ-اصض-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-كتب
ال- -ل- -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة والÎب -ي -ة ال -دي -ن -ي -ة
والتاريخ».
وذكر الوزير اأنه «” عرضش جميع
ه -ذه ال -ك -تب ع-ل-ى ا÷ه-ات اıتصض-ة
واıول -ة ل -ل -ت -دق -ي -ق ‘ ﬁت -وي -ات -ه-ا
ك- -اÛلسش الأع- -ل- -ى ل- -ل- -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة
وهيئات تابعة لوزارتي الشضوؤون الدينية
واÛاهدين للنظر ‘ مدى تطابقها
م -ع اŸرج -ع -ي -ة ال-دي-ن-ي-ة وال-ت-اري-خ-ي-ة
الوطنية» ،مضضيفا اأنه «“ت اŸوافقة
ع -ل -ى ك-ت-اب-ي ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة والÎب-ي-ة
الإسض Ó-م -ي-ة ،ف-ي-م-ا ” تسض-ج-ي-ل ب-عضش
ال-ت-ح-ف-ظ-ات ب-خصض-وصش ك-ت-اب التاريخ
وقد ” اأخذها بع Úالعتبار وسضيكون
جاهزا لتوزيعه خÓل السضنة اŸقبلة».
واأشض- -ار اأيضض- -ا اإ ¤اأن- -ه «” تسض -ل -ي -م
التجهيزات واŸعدات التقنية لتنفيذ
ع- -م- -ل -ي -ة رب -ط اŸوؤسضسض -ات الÎب -وي -ة
ب - -الأنÎنت ع Èال - -ق- -م- -ر الصض- -ن- -اع- -ي
ا÷زائري ( األكوم سضات ‘ )1-غضضون
اŸوسض- - - -م ال- - - -دراسض - - -ي ا◊ا‹ وف - - -ق
الت -ف -اق -ي -ة اÈŸم -ة م-ع وزارة الÈي-د
واŸواصض Ó-ت السض -ل -ك -ي-ة والÓ-سض-ل-ك-ي-ة
والتكنولوجيات والرقمنة».
وباعتبار اأن فئة ذوي الحتياجات

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÿاصض -ة –ظ -ى ب -ع -ن -اي -ة خ-اصض-ة م-ن
طرف الدولة ،سضيتكفل قطاع الÎبية
الوطنية باأزيد من  36 . 000تلميذ من
هذه الفئة.
و‘ ه- -ذا الإط -ار ،سض -ت -ع -ك -ف ÷ن -ة
مشضÎك- -ة تضض- -م ق- -ط- -اع- -ات الÎب- -ي -ة،
الصض-ح-ة ،ال-ت-ك-وي-ن اŸهني والتضضامن،
على اإعداد منشضور وزاري يهدف اإ¤
تسض -ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة اإدم-اج ه-ذه ال-ف-ئ-ة ‘
الوسضط التعليمي.
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جمع قرابة  200طن من النفايات Ãنتزه الصصابÓت بالعاصصمة

” ج - -م- -ع ق- -راب- -ة  200ط -ن م -ن
ال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل-ي-ة ،ع-ل-ى مسس-ت-وى
«م - -ن - -ت - -زه الصس- -ابÓ- -ت» ،ب- -ا÷زائ- -ر
العاصسمة ،خÓل موسسم ا’صسطياف
(ي-ون-يو-اأوت  )2019وذلك ن- -ت -اج م -ا
يخلفه رواد اŸوقع الÎفيهي جراء
ت - -ن - -اول وج - -ب - -ات - -ه - -م والسس - -ه - -رات
الصس-ي-ف-ي-ة ال-ل-ي-ل-ي-ة ،حسس-ب-م-ا اأكدته
اأمسس مسس-وؤول-ة ا’تصس-ال وال-ت-ن-م-ي-ة
Ãوؤسسسس -ة ال -ن-ظ-اف-ة ال-و’ئ-ي-ة «ن-ات
كوم».
اأوضضحت السضيدة نسضيمة يعقوبي ‘
تصضريح لـ/واج اأنه ” جمع ما يفوق 198
طن من النفايات خÓل الفÎة الصضيفية
ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-فضض-اء الÎف-ي-ه-ي «م-نتزه
الصضابÓت» ‘ ،ح Úبلغ معدل الكميات
التي Œمع يوميا ما يربو عن  8اأطنان
وه-ي «ق-ي-اسض-ي-ة» م-ق-ارن-ة ب-الأي-ام العادية
حيث سضجل تضضاعف بقايا مواد عضضوية
وق -ارورات ب Ó-سض -ت-ي-ك-ي-ة وم-ادة ال-ك-رت-ون
ج ر ا ء ا إٍ ر ت ف ا ع ع د د ز و ا ر ا  Ÿو ق ع .
وع- -رف «م- -ن- -ت- -زه الصض- -ابÓ- -ت» م- -ن -ذ
انطÓق موسضم الصضطياف توافد اأعداد
ك -بÒة م -ن ال -ع-ائÓ-ت والشض-ب-اب والسض-ي-اح
‡ن اخ -ت -اروا ه -ذا ال -فضض -اء الÎف-ي-ه-ي-ي
الآم -ن ل -قضض -اء ي -وم-ي-ات-ه-م ع-ل-ى نسض-م-ات
البحر و›موعة اŸسضابح التي يسضÒها
دي -وان ح -ظ -ائ -ر ال -ري -اضض -ات وال -تسض -ل -ي-ة
ل -ل -ج -زائ-ر (اأوب ) Ó-خ-اصض-ة م-ع اح-تضض-ان
اŸرفق عديد اŸعارضش سضيما ‘ ›ال
الصض -ن -اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وك-ذا ت-خصض-يصش
برنامج ثقا‘ وفني ثري طيلة اŸوسضم ‘
اأجواء عائلية حميمية.
واأشضارت السضيدة يعقوبي اأنه ‘ اإطار
تداب Òالتكفل بجمع هذا ا◊جم الكبÒ
من النفايات ” Œنيد  25عون نظافة
ي -ع-م-ل-ون وف-ق ن-ظ-ام م-داوم-ة  3دوريات
ب- -ال- -ت- -ن- -اوب م- -ن اأج- -ل ن- -ظ -اف -ة اŸوق -ع
السض - -ي - -اح- -ي وك- -ذا تسض- -خ Òم- -ك- -نسض- -تÚ

ميكانيكيت Úوشضاحنة ذات صضهريج وذلك
ل-ت-ف-ادي ان-تشض-ار ال-روائ-ح ال-ك-ريهة بسضبب
–ل-ل ال-ن-ف-اي-ات ال-عضض-وي-ة ال-ت-ي ي-خ-ل-فها
بعضش الزوار تفاديا لÓأمراضش التي تهدد
الصضحة العمومية.
واأضضافت اأن اأعوان النظافة اÛندين
عملوا وفق مناوبات « 24سضاعة على 24
سضاعة» اأي من  6صضباحا اإ ¤غاية  14سضا
ومن  14سضا اإ 22 ¤سضا ومن  22سضا اإ¤
 6صضباحا.
واأشضارت ‘ هذا الإطار اإ ¤اأنه ”
تخصضيصش اأزيد من  100حاوية باأحجام
ﬂتلفة ” توزيعها ،منها حاويات باألوان
خاصضة بالفرز النتقائي لتسضهيل عملية
ج-م-ع وتصض-ن-ي-ف ال-ن-ف-اي-ات ب-ح-يث ي-ظهر
جليا للعيان ضضرورة احÎام طريقة فرز
النفايات بوضضعها ‘ ا◊اوية اıصضصضة
على غرار ا◊اوية البيضضاء اıصضصضة
للخبز والصضفراء بالنسضبة للمواد سضريعة
التلف.
واأبدت السضيدة يعقوبي ‘ هذا الصضدد
اأسض -ف -ه -ا «ل -ل -تصض -رف-ات السض-ل-ب-ي-ة» ل-ب-عضش
اŸواطن Úمن زوار منتزه «الصضابÓت»
ال- - -ذي- - -ن ل ي- - -حÎم- - -ون ه- - -ذا الÎت - -يب
والتصضنيف بالرغم من عÓماته الواضضحة
ويصضرون على رمي بقايا ماأكولتهم سضواء
ا÷اهزة داخل العلب البÓسضتيكية اأو التي
يجلبونها من بيوتهم عﬂ Èتلف اأنحاء
اŸوقع بطريقة عشضوائية.
ك -م-ا اأك-دت ﬂط-ط ال-ت-ك-ف-ل ب-ن-ظ-اف-ة
«م -ن -ت -زه الصض -اب Ó-ت» سض -ي-ت-واصض-ل خÓ-ل
ال -دخ -ول الج -ت -م -اع -ي ا÷اري وب -ن-فسش
ال- -وتÒة «ل- -ل- -ت- -ك- -ف- -ل ا÷ي- -د» ب- -ال -فضض -اء
السضÎاتيجي الذي يعد واجهة ا÷زائر
السض- -ي- -اح -ي -ة ب -ام -ت -ي -از وذلك ب -ت -ك -ث -ي -ف
الدوريات والأعوان وكذا تخصضيصش موقع
ﬁاذي ل- -ل- -مسض- -ب- -ح ل- -ت- -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت
–سض -يسض -ي -ة ل -ل-حث ع-ل-ى ضض-رورة احÎام
نظافة اÙيط.

مسستغلة بطريقة غ Òشسرعية

اسصÎجاع  700سصكن وظيفي Ãقاطعتي الÎبية شصرق ووسصط العاصصمة
” اسسÎج -اع ق -راب -ة  700سسكن
وظ-ي-ف-ي ع Èم-ق-اط-ع-ت-ي الÎب-ي-ة
شس -رق ووسس-ط ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة،
وذلك م -ن -ذ الشس -روع ‘ ال -ع -م -ل -ي-ة
سس-نة ،2014حسس-ب-م-ا اأف-اد ب-ه اأمسس
م - -دي - -رو م - -ق- -اط- -ع- -ت- -ي الÎب- -ي- -ة
الو’ئية.
‘ هذا الإطار ،اأوضضح خالدي نور
الدين مدير الÎبية للجزائر (وسضط)،
‘ تصضريح لـ/واج ،اأنه ” اسضÎجاع منذ
سض-ن-ة  2014ع -دد ك-ب Òم-ن ال-فضض-اءات
الÎبوية باأطوارها الثÓثة (ابتدائي -
متوسضط -ثانوي) التي كانت مسضتغلة
بطريقة غ Òشضرعية ،تتمثل ‘ 500
سض-ك-ن وظ-ي-ف-ي و 60قسض-م-ا وÓﬁ 50
ووح- - - -دت )02( Úل- -ل- -كشض- -ف الصض- -ح- -ي
اŸدرسض-ي وم-ط-اع-م م-درسض-ي-ة م-وزع-ة
ع 17 Èبلدية تقع بـ  4مقاطعات اإدارية
ب-وسض-ط ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة،مضض-ي-فا اأن
ال -ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي Œري ب-وتÒة «ب-ط-ي-ئ-ة»
لزالت متواصضلة.
واأشضار عبيدات ◊بيب مدير الÎبية
ل -ل -ج -زائ -ر (شض -رق) م -ن ج -ه -ت -ه اأن-ه ”
اسضÎجاع اأزيد من  193سضكن وظيفي
ع 17 È- -ب-ل-دي-ة شض-رق ال-ع-اصض-م-ة م-ن-ذ
انطÓق العملية ،وقد ” توزيع هذه
السضكنات اŸسضÎجعة على مسضتحقيها،
ك - - -م - - -ا ” –وي - - -ل  70ب -اŸائ -ة م -ن
ال-فضض-اءات ال-ت-ي ك-انت –ت-ل ب-ط-ري-ق-ة
غ Òشضرعية باŸوؤسضسضات الÎبوية اإ¤
مهامها الأصضلية ( اأقسضام بيداغوجية -
مطاعم مدرسضية ) ،موؤكدا اأن عملية
اسضÎج - -اع السض - -ك - -ن - -ات ال - -وظ- -ي- -ف- -ي- -ة
والفضضاءات الÎبوية سضتتواصضل ع4 È
م -ق -اط -ع -ات اإداري-ة ووضض-ع-ه-ا ل-ت-دع-ي-م
القطاع الÎبوي.

وذكر عبيدات ‘ اإطار اسضتعدادات
الدخول اŸدرسضي  2020/2019اŸزمع
ي- -وم  4سض-ب-ت-م Èال-ق-ادم اأن م-ق-اط-ع-ت-ه
الÎبوية سضتتعزز بـ › 12معا مدرسضيا
منها › 3معات مدرسضية و متوسضطتÚ
وثانوية ( ) 01على مسضتوى حي 5000
مسضكن عدل «الكروشش» ببلدية الرغاية
اŸقاطعة الإدارية الرويبة،حيث سضيتم
Œهيز هذه الهياكل الÎبوية لسضتقبال
ال -ت Ó-م -ي -ذ م -ع ا◊رصش ع -ل-ى ال-ت-ك-ف-ل
بالتÓميذ الذين ” ترحيلهم حديثا ‘
اإطار برنامج الÎحيل الولئي.
وذك - - - -ر اŸسض - - - -وؤول اأن ال- - - -دخ- - - -ول
اŸدرسض - - - - -ي Ã 2020-2019قاطعة
الÎب- -ي- -ة ا÷زائ- -ر (شض- -رق) سض- -ي- -ع- -رف
تسضجيل اأك 162 . 000 Ìتلميذ ‘ الطور
الب -ت -دائ -ي واأزي -د م -ن  104.000األف
ت -ل -م -ي -ذ ‘ ال -ط -ور اŸت-وسض-ط وق-راب-ة
 42 . 000األف اآخر ‘ الطور الثانوي
ح -يث ” تسض -ج-ي-ل زي-ادة ‘ ال-تسض-ج-ي-ل
م -ق-ارن-ة ب-اŸوسض-م ال-دراسض-ي اŸنصض-رم
Ãا ي- - -ف - -وق  5000ت -ل -م -ي-ذ ‘ ال-ط-ور
اŸت - -وسض- -ط و 5000ت -ل-م-ي-ذ (مسض-ج-ل
جديد) ‘ الطور البتدائي.
وت - -ب - -ق- -ى ه- -ذه الأرق- -ام م- -رشض- -ح- -ة
لÓ- -رت -ف -اع بسض -بب اسض -ت -م -رار ع -م -ل -ي -ة
التسضجيل و التحويÓت كنتيجة لعملية
الÎحيل واإعادة الإسضكان التي عرفتها
العاصضمة.
وسضÒتفع عدد اŸدارسش البتدائية
Ãقاطعة تربية شضرق العاصضمة من 355
مدرسضة اإ 395 ¤مدرسضة ابتدائية وذلك
بعد اسضتÓم خÓل الدخول اŸدرسضي
 2020/2019لأزي - -د م - -ن › 30معا
مدرسضيا م›Èا فيما سضÒتفع عدد
م -دارسش ال -ت -ع -ل-ي-م اŸت-وسض-ط م-ن 124

متوسضطة اإ 127 ¤وكذا سضتتعزز الهياكل
الÎبوية اÿاصضة بالطور الثانوي بـ 01
ثانوية جديدة لتبلغ  55ثانوية موزعة
ع 4 Èمقاطعات اإدارية.
ب -دوره اأشض -ار م -دي -ر ت-رب-ي-ة ا÷زائ-ر
(وسضط) خالدي نور الدين اأنه سضيتم
خÓ- - -ل ال- - -دخ - -ول اŸدرسض - -ي ا÷اري
اسضتÓم متوسضطة  01فقط تقع على
مسضتوى القاعدة  4ببني مسضوسش وذلك
بعد النتهاء من اأشضغال تهيئة و–ويل
Œ Óﬁ 88اريا ببني مسضوسش منحتها
الولية العام اŸاضضي لهيكل مدرسضي
ب -ق -درة اسض-ت-ي-ع-اب ت-ق-در بـ  600تلميذ
وسضتسضتقبل  12فوجا تربويا هذه السضنة
بتعداد  358تلميذ ‘ طور اŸتوسضط.
وق -ال اإن ال -دخ -ول اŸدرسض -ي ل -ه -ذا
اŸوسضم عرف تسضجيل  165 . 000تلميذ
‘ ﬂتلف الأطوار التعليمية حيث ”
تسض -ج -ي -ل ن -قصش ب -ح-وا‹  2000تلميذ
ب -ال-نسض-ب-ة ل-ل-ط-ور الب-ت-دائ-ي وزي-ادة ‘
الطور اŸتوسضط تقدر بـ  1500تلميذ
وك- - -ذا  1000ت-ل-م-ي-ذ ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-طور
ال- -ث- -ان- -وي ف- -ي- -م- -ا سض- -ي -ت -م الشض -روع ‘
ال- -تسض -ج -ي Ó-ت ‘ ال -ط -ور ال -ت -حضضÒي
وب- -ال -ت -ا‹ سضÒت -ق -ع ع -دد اŸل -ت -ح -قÚ
باŸقاعد.
كما اأشضار اأنه ‘ اإطار اإعادة بناء
وŒدي- -د م- -وؤسضسض- -ات ال- -ب- -ن -اء ا÷اه -ز
الÎبوية ” تهد Ëهذه السضنة متوسضطة
لل -ة خ -دي -ج -ة ب -ب -ل-دي-ة ب-ول-وغ Úال-ت-ي
ان-ط-ل-قت الأشض-غ-ال ب-ه-ا ل-ب-ناء متوسضطة
جديدة سضتكون جاهزة حسضبه خÓل
سضنة اأو سضنة ونصضف وقد ” –ويل
التÓميذ اŸتمدرسض Úبها بصضفة موؤقتة
نحو الأقسضام الشضاغرة Ãتوسضطة مولود
فرعون.
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الثنين  02سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  02محرم  1٤٤1هـ
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صشياغة أ◊رأك ‘ إأطار أŸوأطنة وحق أ’ختÓف ،بن عامر:
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حاجتنا إا ¤مفكرين ومراكز دراسشات تنتج التحليل والسشتششراف
فششل النخب ‘ مسشايرة دينامكية ا◊راك وافتقارها إا ¤فهمه
’فارقة ألناششط بكي بن عامر ،أن حاجتنا ‘ هذه أŸرحلة أ◊سشاسشة إأ ¤مفكرين ومرأكز
’عÓمي Úوأ◊قوقي Úأ أ
أكد أ’م Úألعام لتحالف أ إ
÷اد ليعيد صشياغة حرأكه ‘ إأطار أŸوأطنة وحق
درأسشات تنتج طرأئق وأدوأت ألتحليل وأ’سشتششرأف وتتيح للجميع فرصص أ’رتقاء إأ ¤أ◊وأر أ ّ
’ختÓف وحرية ألرأي ،مضشيفا ‘ ألسشياق ذأته بششرط أن تكون بدون تطرف أو عنف أو أسشتهجان أو إأقصشاء أو تخوين ،ليششدد بأان أهم مششكÓت
أ إ
أ◊رأك أليوم ،هي عدم قدرة ألنخب ‘ مسشايرة دينامكية أ◊رأك وأهدأفه ’فتقارها إأ ¤فهم أ◊رأك ألششعبي.

سسجلها  :نور الدين لعراجي
و‘ إاجابته عن الشسعارات التي ترفع
ال- - -ي - -وم ‘ ا◊راك م - -ن ط - -رف ب - -عضس
ال-ع-ن-اصس-ر ،وع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال «م-دن-ية
ماشسي عسسكرية « قال بن عامر ،إان إانتاج
شسعار»دولة مدنية وليسس عسسكرية» هو
تغليط Ÿطالب ا◊راك ،فليسس هنالك
‘ العا ⁄دولة مدنية بهذا اŸفهوم ،بل
هناك دولة علمانية –دد دور ا÷يشس
واŸؤوسسسسات األمنية ‘ خدمة وحماية
اŸواطنة بسسلطات القانون الوضسعي.
وبالنسسبة لشسعار «باديسسية نوفمÈية»

رد بن عامر ،على أانه شسعار التصسق بلؤوم
وخبث وجهل برمزية نوفم Èوما “ثله
هذه الرمزية من قداسسة لدى الشسعب
ومدى انفعاله وتفاعله ،فإان هذا الشسعار
وشس -ع -ار ال -دول -ة اŸدن -ي-ة ي-ح-ت-اج-ان إا¤
ن- -ق- -اشس وت- -فسس Òح- -دده -م -ا حسس -ب -ه ‘
نقطت Úهما:
 -1ل ي -وج -د ‘ ال -ع -ل -وم السس -ي -اسس -ي -ة
م -ف -ه -وم ال -دول -ة اŸدن -ي -ة ،ب -ل Áك -ن -ن -ا
ا◊ديث عن ا◊كم اŸد Êأاو «الريجيم
اŸد ،»Êحيث هناك فرق شساسسع بÚ
«الدولة والريجيم» ،كما Áكننا ا◊ديث
عن األمة اŸدنية واÛتمع اŸد Êمن

ح -يث أان ه-ذي-ن اŸف-ه-وم-ي Úم-ف-ت-اح-ان
أاسس -اسس -ي -ان ل-ب-ن-اء اŸواط-ن-ة ودول-ة ا◊ق
والقانون.
 -2إان اŸناداة بدولة باديسسية تفتقد
األسس- -اسس ال- -ن- -ظ- -ري م- -ن ح- -يث أان اب -ن
باديسس  ⁄يÎك كتابا سسياسسيا ول نظرية
سس- -ي- -اسس- -ي- -ة ول ن- -ظ -ري -ة ح -ول ال -دول -ة،
وكتحصسيل حاصسل نخلصس إا ¤القول أان
ا◊راك الشسعبي ببعده الوطني ومظهره
السس -ل -م -ي ق -د Œاوز ال -ن -خ -ب -ة بشس -ق-ي-ه-ا
ال -ف -ك-ري والسس-ي-اسس-ي م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-دع-و
ال - -ن - -خ - -ب - -ة إا ¤العÎاف ب - -قصس - -وره- -ا
وم-راج-ع-ة م-ن-ط-ل-قاتها الفكرية ومسساءلة

قصشد أÿروج بتوأفق وطني جاد ومسشؤوول

الهيئة الوطنية للوسشاطة وا◊وار تؤوكد على دعم ا◊وار
أك -د م -نسش -ق أل -ه -ي -ئ -ة أل -وط-ن-ي-ة
ل-ل-وسش-اط-ة وأ◊وأر ،ك-ر Ëي-ونسص،
أول أمسص ألسش- - - - -بت ،ب - - - -ا÷زأئ - - - -ر
أل- -ع- -اصش- -م -ة ،ع -ل -ى دع -م وت -ث -مÚ
أ◊وأر «أ÷اد وأŸسشوؤول» للخروج
بتوأفق وطني من ششاأنه أ’إسشهام ‘
أإخرأج ألبÓد من ألوضشع ألسشياسشي
أ ل ص ش ع ب أ لذ ي تع ي ش ش ه .
دع -ا ك -ر Ëي -ونسس خ Ó-ل اج -ت -م-اع-ه
ب -اأعضس-اء اÛلسس السس-تشس-اري ل-ل-ه-ي-ئ-ة
اإ ¤م - -واصس - -ل - -ة مسس- -ار ا◊وار م- -ع ك- -ل
ا ل ف ا ع ل  ‘ Úا  Ûت م ع ل ل ت و ص س ل ا إ « ¤ر س س م
ن ه ج ت و ا ف ق ي و ط ن ي لإ خر ا ج ا لب  Óد م ن
ا ل و ض س ع ا ل س س ي ا س س ي ا ل ص س عب ا ل ذ ي ت ع ر فه
ح ا ل ي ا و ذ لك ب ت ن ظ ي م ا ن ت خابا ت ر ئ ا س س ي ة
ن ز ي ه ة و ش س ف ا فة ‘ ا أ ق ر ب و ق ت ‡ك ن» .
و ا أ و ض س ح ا  Ÿس س و ؤ و ل ا أ ن ا ل ه ي ئ ة « ق د مت
مقÎحات اأسساسسية وهامة للخروج من
ه -ذا ال -وضس -ع الصس -عب خ Ó-ل ال-ل-ق-اءات
ا ل ت ي ا أ ج ر ت ه ا م ع ك ل ا ل ف ا عل  Úا ل س س ي ا سس ي Ú
وال -ن -خ -ب -ة واÛت -م -ع اŸد Êو‡ث -ل -ي
ال -ه-ي-ئ-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة اŸه-ن-ي-ة وع-دد م-ن

ا  Ÿو ا ط ن  ، Úم ن ب ي ن ه ا ض س ر و ر ة –ض س Ò
مشس- -روع ت- -ع- -دي- -ل ال- -ق- -ان -ون ال -عضس -وي
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات وك- -ذا مشس -روع ق -ان -ون
لسس -ت -ح -داث سس -ل -ط-ة وط-ن-ي-ة مسس-ت-ق-ل-ة
ل -ت-ن-ظ-ي-م الن-ت-خ-اب-ات ‘ اط-ار شس-ف-اف
ونزيه».
و ش س د د ت ا ل ه ي ئ ة ع لى « و ج و ب ت ف ع ي ل
ا  Ÿا د ت  Úا لس س اب ع ة و ا ل ث ا م ن ة م ن ا ل د س س تو ر
ال- -ل- -ت Úت- -نصس- -ان ع- -ل -ى اأن الشس -عب ه -و
ا  Ÿص س د ر ا ل ر ئ ي س س ي ل ل س س ل ط ة  ،ا إ  ¤جا نب
السس -ت -ج-اب-ة Ÿط-الب ا◊راك الشس-ع-ب-ي
م ن ب ي ن ه ا اس س ت ق ا ل ة ا ◊ ك و م ة ا ◊ ا ل ية » .
و ق ا ل ك ر  Ëي و ن س س ‘ هذ ا ا لإ ط ا ر اإ ن
ه-ي-ئ-ت-ه «اسس-ت-م-عت ،خÓ-ل ج-ولتها عÈ
 ﬂت ل ف م نا ط ق ا ل و ط ن  ،ا إ  ¤ك ل ش سر ا ئح
اÛت -م -ع دون اإقصس -اء اأو ت -ه -م-يشس م-ن
ا أ ج ل ا  ÿر و ج ب ر و ؤ ي ة و ا ض س ح ة ح و ل ›م ل
النشس-غ-الت وال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-ع-رفها
ا ÷ ز ا ئ ر ».
م - -ن ج - -ه - -ت - -ه - -م ،اع - -ت Èع- -دد م- -ن
اŸت - - -دخ - - -ل Úم - - -ن اأعضس - - -اء اÛلسس
ا ل س س ت ش س ا ر ي ل ل ه ي ئ ة ا أ ن ا ل ن ت ا ئ ج ا  Ÿتو ص س ل

ا إ ل ي ه ا ◊ د ا لآ ن « س س ا ه م ت ‘  ⁄ش س م ل ك ل
اأط -ي -اف اÛت-م-ع ب-ه-دف ال-ت-وصس-ل اإ¤
ا إ ج م ا ع و ط ن ي ي س س ا ه م ‘ ا إ ن ه ا ء ا لأ ز م ة
ا ل س س ي ا س س ية ا ل ت ي “ ر ب ه ا ا ل ب Óد » .
و ا أ ش س ا ر ا  Ÿت د خ ل و ن ‘ هذ ا ا لإ ط ا ر ا إ ¤
ا أ ن ا ل ه ي ئ ة ا ل ت ق ت با أز يد م ن  3 0 0ت ن ظي م
ج م ع و ي و ا أ ز ي د م ن  3 0 00م ش س ار ك م ن
ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق ال-وط-ن ،م-وؤك-دين اأنها
اع-ت-م-دت ‘ م-رج-ع-ي-ت-ه-ا ل-دعم ا◊وار
الشس -ام-ل وا÷ام-ع ع-ل-ى اأرضس-ي-ات ع-م-ل
اŸشس - -اورات السس- -اب- -ق- -ة واآراء ف- -واع- -ل
ا◊راك الشس -ع -ب -ي م -ع ت-ع-زي-ز الشس-راك-ة
ال- - -ت- - -واف - -ق - -ي - -ة والل - -ت - -زام ب - -ا◊ي - -اد
واŸصس- -داق- -ي- -ة والإج- -م- -اع ،اإ ¤ج -انب
الÎك - -ي - -ز ع- -ل- -ى م- -ك- -اف- -ح- -ة ال- -فسس- -اد
و ا  Ùس س و ب ي ة و ا ل ت ز و ي ر م ن ا أج ل ا ل ت م ك ن
م ن ت ن ظ ي م ا نت خ ابا ت ن ز ي ه ة و ش س ف ا فة .
وشس -دد اŸت -دخ -ل -ون ‘ ه-ذا اÛال
على «وجوب –ضس Òمشسروعي تعديل
ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي لÓ-ن-ت-خابات وقانون
لسس -ت -ح -داث سس -ل -ط-ة وط-ن-ي-ة مسس-ت-ق-ل-ة
ل ت ن ظ ي م ا ل ن تخ ابا ت » .

’رندي » يدعو لعدم أ’نسشياق ورأء ألدعوأت أŸششبوهة
«أ أ

تأاكيد على اŸسشاعدة على Œسشيد ﬂرجات
ا◊وار دون قيد أاو ششرط

دع-ا ح-زب أل-ت-ج-م-ع أل-وط-ني
أل -دÁق -رأط -ي ‘ ب -ي -ان ل-ه ك-ل
ألفاعل ‘ Úألسشاحة ألسشياسشية
وأ’ق-تصش-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وألثقافية أإ ¤عدم أ’نسشياق
ورأء أل- -دع -وأت أŸشش -ب -وه -ة ،و
ج-ع-ل أŸصش-ل-ح-ة أل-وط-ن-ية فوق
كل أعتبار.

ح /ك
ي - -اأت - -ي ال - -ب - -ي- -ان ال- -ذي اأصس- -دره
«الرندي»  ،تلقت «الشسعب» ،اأمسس،
نسس - -خ - -ة م - -ن - -ه عشس - -ي- -ة ال- -دخ- -ول
الج - -ت- -م- -اع- -ي وال- -دراسس- -ي ،وق- -د
“خضس عن الجتماع الذي عقده
اأول اأمسس اأمناء اŸكاتب الولئية
باŸقر الوطني للحزب.
واع - -ت ÈاŸشس - -ارك- -ون ال- -دخ- -ول
الج-ت-م-اع-ي  2020-2019مناسسبة

اأمام ا÷زائري Úلتاأكيد ارتباطهم
بثقافة التضسامن والتÓحم وتثمÚ
الوحدة الوطنية ،وتفويت الفرصسة
على الذين يريدون ثقافة الياأسس
والإحباط و يدفعون نحو التشسنج
والحتقان.
ج -دد ا◊زب م -وق -ف-ه م-ن ه-ي-ئ-ة
ا◊وار والوسساطة ،من خÓل دعم
جهودها ،وجاهزية ا◊زب لإثراء
ا◊وار ÃقÎحات تتناسسب وطبيعة
الأهداف اŸنشسودة› ،ددا تاأكيده
ع- - -ل- - -ى اŸسس- - -اع - -دة ‘ Œسس - -ي - -د
ﬂرج - - -ات ا◊وار دون ق - - -ي - - -د اأو
شسرط .
وجاء ‘ البيان الشسروع ‘ Œنيد
وت-ع-ب-ئ-ة ال-ق-واع-د النضسالية للحزب
م- -ن م -ن -ت -خ -ب Úوط -ن -ي Úوﬁل -يÚ
واإط- -ارات ﬂ ‘ ..ت- -ل- -ف اŸواق -ع
للتحسسيسس باأهمية Œاوز اŸرحلة
ا◊الية التي “ر بها البÓد ،من

خÓ- - -ل اŸشس- - -ارك- - -ة ال- - -ق - -وي - -ة ‘
السس -ت -ح-ق-اق ال-رئ-اسس-ي والخ-ت-ي-ار
ا◊ر Ÿن يحوز ثقة الشسعب لقيادة
البÓد.
‘ البيان جاء تاأكيد على دعم
مسس -ع -ى ا◊وار ال -وط-ن-ي ب-اع-ت-ب-اره
مسس-األ-ة م-ب-دئ-ي-ة وضس-روري-ة“ ،ليها
اŸصسلحة الوطنية لتجاوز تعقيدات
اŸرح - -ل - -ة ،وال - -ذه - -اب سس - -ري - -ع- -ا
لن-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة ح-رة ون-زيهة،
كما رفضس كل دعوة تهدف لتطوير
اأط- -روح- -ات شس- -ع- -ب- -وي -ة ل -ت -ك -ريسس
اŸراحل النتقالية واللتفاف على
الإرادة الشس -ع -ب -ي -ة ،وŒاوز اأح -ك-ام
ال -دسس-ت-ور ب-اب-ت-ك-ار ح-ل-ول م-ن-ت-ه-ي-ة
الصسÓحية ،والثبات على اأن الشسعب
ا÷زائ- -ري سس -ي -د ق -راره وال -وصس -ي
على اأمره ،واأن اأي توظيف Ÿطالبه
ي -ع -ن -ي ت -ن -ف-ي-ذ اأج-ن-دات ت-ت-ع-ارضس
ومصسا◊ه.

خ- -ط- -اب- -ات -ه -ا وب -را›ه -ا ومشس -اري -ع -ه -ا
اŸتفاعلة مع ا◊راك.

ا◊وار السشبيل الوحيد ◊لحلة أازمتنا
والذهاب ا ¤انتخابات رئاسشية
و‘ رده على سسؤوال «الشسعب « ‘ ما
تعلق با◊وار واŸشساورات الدائرة اليوم،
أاجاب أانه من الضسروري اللتفاف حول
ا◊وار ل-ك-ون-ه السس-ب-ي-ل ال-وح-ي-د ◊ل-ح-ل-ة
أازم-ت-ن-ا السس-ي-اسس-ي-ة ال-ع-ام-ة والذهاب اإ¤
انتخابات رئاسسية تضسع البÓد ‘ مأامن

من أاي انزلق قد يحدث.
اأما ‘ ما يخصس الدعوة إا ¤مرحلة
ان -ت-ق-ال-ي-ة ،أاع-ل-ن ب-ن ع-ام-ر رفضس-ه ذلك،
ق -ائ  Ó-اإن دع -اة اŸرح -ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ل
يدركون ﬂاطرها ‘ ظل وضسع إاقليمي
هشس وŒاذبات دولية عميقة ،مؤوكدا أان
خ-ط-اب اŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة هو تخوين
ل -ك-ل اÛه-ودات ال-وط-ن-ي-ة اŸب-ذول-ة ‘
اسس- -ت- -ع- -ادة ال- -دول- -ة وم- -ؤوسسسس- -ات -ه -ا م -ن
ال - -عصس - -اب- -ة ،و‘ اع- -ت- -ق- -اده أان ا◊راك
الشسعبي عليه اأن ُيÎجم كسسلوك اخÓقي
واج-ت-م-اع-ي وحضس-اري م-ن-ت-ج ل-ل-م-واط-نة
ومرافق إلنتاج مؤوسسسسات دسستورية قوية.

بحسشب رئيسص ألتنسشيقية ألوطنية للمجتمع أŸدÊ

ضشرورة تنظيم انتخابات رئاسشية «‘ أاقرب اآلجال»
دع -ا رئ -يسس ال -ت -نسس -ي -ق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل- -ل- -م- -ج -ت -م -ع اŸد ،Êع -ب -د ا◊ف -ي -ظ
بصسالح ،اأول اأمسس السسبت ،بسسكيكدة،
اإ ¤ضسرورة تنظيم انتخابات رئاسسية
«‘ اأقرب الآجال» .واأبرز بصسالح‘ ،
لقاء تشساوري ،احتضسنه قصسر الثقافة
بوسسط اŸدينة ،بحضسور ‡ثلي ذات
ال-ت-نسس-ي-ق-ي-ة ل-ولي-ات سس-ك-يكدة وعنابة
وسس -وق اأه -راسس وقسس -ن -ط -ي -ن -ة وب-ات-ن-ة
والطارف بالإضسافة اإ ¤اأم البواقي،
اأه -م -ي -ة اإي -ج-اد ح-ل م-ن اأج-ل ت-ن-ظ-ي-م
ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسس -ي-ة «‘ اأق-رب وقت
‡كن» لأن البÓد ،كما قال ‘« ،اأمسس
ا◊اجة اإ ¤رئيسس جمهورية».
واأوضسح باأن هذا اللقاء الذي يعد
السس -اب -ع م -ن ن -وع -ه ل-ل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة ال-ت-ي
ي-راأسس-ه-ا م-ن-ذ ب-داي-ة ا◊راك الشس-ع-بي
يندرج ‘ اإطار «فتح النقاشس للوصسول
اإ ¤ح- -ل- -ول واإي- -ج- -اد م -ي -ك -ان -ي -زم -ات

حقيقية للخروج من الأزمة السسياسسية
التي “ر بها البÓد».
كما دعا باŸناسسبة كل الفاعل‘ Ú
اÛت- -م- -ع لÓ- -ن- -خ- -راط ‘ ال- -تشس- -اور
وا◊وار بهدف الوصسول اإ« ¤توافق
وط -ن -ي شس -ع -ب -ي ح -ول ك -اف-ة ال-قضس-اي-ا
اŸطروحة من طرف الشسعب» .واعتÈ
عبد ا◊فيظ بصسالح اأن التشساور يعد
«السس -ب -ي -ل ال -ك -ف -ي -ل لضس -م -ان صسÒورة
ا÷م -ه -وري-ة والن-ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي
الأم- -ث- -ل م- -ن خÓ- -ل ت- -وف Òالشس- -روط
الدسستورية والقانونية الÓزمة لتنظيم
انتخابات رئاسسية نزيهة وشسفافة».
ل Ó-إشس -ارة ،ف -ق-د حضس-ر ه-ذا ال-ل-ق-اء
اأيضس -ا ال -رئ -يسس الشس -ر‘ ل -ل -ت -نسس-ي-ق-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-تمع اŸد ،ÊاÛاهد
السسعيد بوحجة ،وكذا ﬂتلف ‡ثلي
اÛتمع اŸد Êوا÷معيات الناشسطة
بولية سسكيكدة.

إأ ¤يوم  9سشبتم ÈأŸقبل

قوى البديل الدÁقراطي تقرر تأاجيل
«ندوة العقد السشياسشي»
ق- -ررت الح- -زاب واŸن- -ظ- -م -ات
اŸنضسوية –ت تكتل «قوى البديل
ال-دÁق-راط-ي» ت-اأج-ي-ل ن-دوة العقد
السسياسسي اإ ¤يوم  9سسبتم ÈاŸقبل
وذلك بسس- - -بب «ع- - -دم ت - -ل - -ق - -ي - -ه - -ا
ل- -لÎخ -يصس» م -ن ق -ب -ل السس -ل -ط -ات
اŸعنية من اأجل عقد هذه الندوة
ال- -ت- -ي ك- -انت م- -ق- -ررة ي -وم السس -بت
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة.وحسسب ب-ي-ان
وزع خÓل ندوة صسحفية نشسطها
‡ث -ل -ون ع -ن اأح-زاب ه-ذا ال-ت-ك-ت-ل
ال -ذي ي -تشس -ك -ل م -ن ج -ب -ه-ة ال-ق-وى
الشسÎاك- -ي- -ة ،ال- -ت -ج -م -ع م -ن اأج -ل
ال -ث -ق -اف -ة ال -دÁوق -راط -ي -ة ،ح-زب
العمال ،ا◊زب الشسÎاكي للعمال،
ال–اد من اأجل التغي Òوالرقي،
ا◊ركة الدÁقراطية والجتماعية
وا◊زب من اأجل الÓئكية ،اإضسافة
اإ ¤الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن
حقوق الإنسسان ،فاإن ندوة العقد
السس- -ي- -اسس -ي ق -د ” ت -اأج -ي -ل -ه -ا اإ¤
ال- -ت -اسس -ع م -ن الشس -ه -ر ال -ق -ادم دون

–ديد مكان انعقادها.
و“ح- -ورت م- -داخÓ- -ت ‡ث- -ل- -ي
اأحزاب هذا التكتل حول اأهداف
ه - -ذه ال - -ن - -دوة اŸرت - -ق- -ب- -ة ال- -ت- -ي
سستخصسصس كما اأوضسحوا Ÿناقشسة
«الأزم -ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-راه-ن-ة وك-ذا
شسرح خيار النتقال الدÁقراطي
واŸسسار التاأسسيسسي السسيادي ودولة
القانون وا◊ريات الفردية والدولة
الج -ت -م-اع-ي-ة» ،اإ ¤ج-انب»شس-روط
ت -ن -ظ -ي -م الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس-ي-ة
وضس - -رورة ت - -ع - -دي - -ل اŸن - -ظ - -وم - -ة
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ق- -ب -ل ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا
السستحقاق الوطني».
ل- -ل- -ت- -ذك ،Òك -انت ق -وى ال -ب -دي -ل
ال -دÁق -راط -ي ق -د اأط -ل -قت ‘ 21
يوليو اŸاضسي نداء دعت فيه اإ¤
«اإب -رام ات -ف -اق -ي -ة ع -ق -د سس -ي-اسس-ي»
واأك -دت م -ن خÓ-ل-ه ع-ل-ى الشس-روط
الواجب توفرها لإ‚اح اأي مبادرة
سسياسسية اأو اأي حوار لإخراج البÓد
من الأزمة ا◊الية.
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لسسرة الÎبوية وا÷امعية بقواعدها البيداغوجية
عشسية التحاق ا أ
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األولياء أامام قبضضة اŸصضاريف ومتطلبات موسضم دراسضي جديد
^ ا÷ماعات اÙلية تراهن على اسضتÓم اŸرافق وتتوعد اŸقاولت اŸتقاعسضة

اسستعدادات و–ضسÒات على قدم وسساق ،تتواصسل ‘ سسباق مع الزمن لدخول مدرسسي وجامعي موفق ،تعكسس الإرادة ‘ تهيئة كل الظروف لسستقبال الأجيال ا÷ديدة والسسابقة من
التÓميذ والطلبة ‘ وقت تعرف فيه ا÷زائر تغÒا جذريا  ⁄تتضسح معاŸه ،بعد و ⁄ترسس على بر اآمن ،ما فرضس التحضس Òا÷يد لهكذا دخول شسكل رهانا لبد من كسسبه حتى ل
ترهن الأجيال القادمة وهو ما سستكشسفه الأيام اŸقبلة فيما سسÒكن للهدوء اأو سسينحاز للغليان.

لضسمان دخول مدرسسي جيد بالعاصسمة ،ملهاق:

اسضتـ ـÓم حـ ـوا‹  89مؤوسضسض ـة تربويـ ـة ‘ األطـ ـوار الثÓثـ ـ ـة
^ خيارنا الوحيد هو كيفية السستفادة من العوŸة

اŸدرسسة العليا للتسسي Òوالقتصساد الرقمي تسستقبل الطلبة ا÷دد

التسضجيÓت النهائية من  2إا 8 ¤سضبتمÈ
وكل الÎتيبات جاهزة
تشسرع اŸدرسسة العليا للتسسي Òوالقتصساد الرقمي اليوم ‘ تسسجيل الطلبة ا÷دد للسسنة
ا÷امعية ا÷ديدة ،وتسستمر التسسجيÓت النهائية من  2إا 8 ¤سسبتم Èا÷اري مثلما صسرح
لجراءات ذات
به مدير اŸدرسسة الدكتور ﬁمد حشسماوي ،موضسحا أان كل الÎتيبات وا إ
الصسلة قد اتخذت ،كما ” Œنيد كافة الوسسائل البشسرية واŸادية لتسسهيل العملية من
خÓل مرافقة الطلبة الوافدين من طرف أاسساتذة اŸدرسسة الذين يقّدمون التوجيه
لرشساد.
وا إ
أخرى من طلبة ألسضلك ألثأ Êألبؤأبة ألرقمية من أجل رفع
(طلبة أŸأسض.)Î
أل - -ت - -ح - -دي- -أت أل- -ت- -ي ت- -ثÒه- -أ
وأضضأف حشضمأوي أن أŸدرسضة ويرتقب أن تعزز هذه أŸدرسضة ألّرقمنة ‘ ،وقت أصضبح ألعأ⁄
ألتي تفتح أبؤأبهأ هذأ أŸؤسضم وتÒة أل -ت-ع-ل-ي-م أل-ع-أ‹ ب-ت-ك-ؤي-ن ألرقمي من ألقطأعأت ألهأمة
بطأبعهأ أ÷ديد كمدرسضة عليأ كفأءأت ‘ ألقتصضأد ألرقمي ‘ ،ألقتصضأديأت أ◊ديثة ،ومن
تسض -ت-ق-ب-ل  458ط -ألب ج -دي-د بحيث ،كمأ أكد مديرهأ ،تتكفل أ◊تمي ولؤجه بتأهيل أŸؤأرد
ل- -لسض- -ن -ة أألو ¤ج -ذع مشضÎكÃ ،رأفقة ألسضيأسضة ألعأمة لدولة أل- -بشض- -ري- -ة أل- -ت- -ي ت -ت -ح -ك -م ‘
ف -ي -م -أ تسض -ت -ق -ب -ل أيضض -أ حصض -ة ‘ بنأء ألتحؤل ألقتصضأدي من مفأتيحه وتدرك ﬁتؤيأته.

سشعيد بن عياد

تزامنا مع الدخول الجتماعي

ا–اد الشضباب للتطوع يسضطر نشضاطات اجتماعية
سسطر ا–اد الشسباب للتطوع مكتب العاصسمة برنا›ا اجتماعيا ضسمن نشساطاته ‘ اÛال
لنسسا ،Êوذلك تزامنا مع الدخول الجتماعي الذي يسستدعي حسسب ‡ثلي التنظيم
ا إ
ا÷معوي تكاتف ا÷ميع لتحقيق التنمية ،وغرسس روح التعاون ب Úأافراد اÛتمع
ا÷زائري ‘ كلت وليسس اŸناسسبات فقط.

جÓل بوطي
أاكد الناشسط الÎبوي
وا÷معوي ﬁمد ملهاق أان
هناك ÷نة ولئية على
مسستوى ولية ا÷زائر
العاصسمة مهتمة
بالتحضسÒات للدخول
اŸدرسسي لهذا العام قصسد
ضسمان “درسس جيد ،بحيث
سسيتم اسستÓم حوا‹ 89
مؤوسسسسة تربوية جديدة ‘
لطوار الثÓثة باŸدينة
ا أ
ا÷ديدة بسسيدي عبد الله،
الرغاية ،وجسسر قسسنطينة،
‡ا سسيسساهم ‘ القضساء على
ظاهرة الكتظاظ
بالعاصسمة الذي عشسناه ‘
السسنوات اŸاضسية.

سشهام بوعموششة
‘ ه - -ذأ ألصض- -دد ،أب- -رز م- -ل- -ه- -أق ‘
تصض- -ري- -ح ه- -أت- -ف -ي ل»ألشض -عب» أمسض
أ÷ه- -ؤد أŸب -ذول -ة م -ن ط -رف ولي -ة
أ÷زأئ - -ر وع - -ل - -ى رأسض - -ه - -أ أÛلسض
ألشضعبي ألؤلئي وألعمل أ÷أد ،لتؤفÒ
ه -ي -أك-ل ت-رب-ؤي-ة م-ري-ح-ة ل-ل-ت-م-درسض،
مذكرأ بأÿرجأت أŸيدأنية ألتي قأم
بهأ رفقة وأ‹ ألعأصضمة ‡ث Óلرئيسض
أÛلسض ألشض -ع -ب -ي أل -ؤلئ -ي Ÿع-أي-ن-ة
ه- -ي -أك -ل أل -ق -ط -أع ،ب -ح -يث أع -ط -يت
ت-ع-ل-ي-م-أت صض-أرم-ة إلسض-تÓ-م أل-ه-ي-أك-ل

ألÎب- -ؤي- -ة ‘ أج- -أل- -ه- -أ أÙددة و‘
ألتأخر سضتطبق عقؤبأت صضأرمة على
أŸؤسضسضة أŸشضرفة على أإل‚أز.
وكشضف ألنأشضط ألÎبؤي عن أسضتفأدة
أŸدي -ن-ة أ÷دي-دة بسض-ي-دي ع-ب-د أل-ل-ه
وحي ألكروشض بألرغأية من مرأفق
تربؤية جديدة ‘ أألطؤأر ألبتدأئي،
أŸت- -ؤسض -ط وأل -ث -أن -ؤي ،مشضÒأ إأ ¤أن
مديرية ألÎبية بشضرق وغرب ألعأصضمة
تشض -ك -ؤ ن -قصض -أ ‘ أŸدأرسض ألÎب-ؤي-ة
خ-أصض-ة ب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ت-رح-ي-ل ألسض-كأن
ألكبÒة ألتي شضملت ألبلديأت ألسضألفة
ألذكر ،إأضضأفة إأ ¤زيأرة وزير ألتعليم
أل -ع -أ‹ ل -ل -ج -أم -ع -أت م -ن -ه-أ أل-ق-طب
أ÷أمعي لسضيدي عبد ألله ألذي يسضع
 20ألف مقعد بيدأغؤجي وأإلقأمة
أ÷أم -ع-ي-ة وأŸت-ؤق-ع أسض-تÓ-م-ه-م-أ ‘
م- - -أرسض  ،2020حسضب تصض - -ري- -ح- -أت
ألؤزير.
و‘ رده عن سضؤأل حؤل فتح منأصضب
Óسض-أت-ذة أل-ذي-ن سض-ي-ل-ت-ح-قؤن
م-أل-ي-ة ل -أ
ب -أŸؤسضسض-أت ألÎب-ؤي-ة أ÷دي-دة ،أك-د
م -ل -ه -أق أن أل -ؤزي -ر ط -م-أن ب-ت-ؤظ-ي-ف
ج -دي -د ب-ح-ك-م أن ح-ؤأ‹ أل-ف أسض-ت-أذ
فؤق  70سضنة سضيحألؤن على ألتقأعد،
م- -أ سض- -يسض- -م -ح ب -ت -غ -ط -ي -ة أŸن -أصضب
ألشض -أغ -رة م -ن ط -رف أسض -أت-ذة ج-دد،
وب -أل -نسض -ب -ة ل-ت-ؤف-ر أل-ك-تب أŸدرسض-ي-ة
أوضض- -ح ﬁدث- -ن -أ أن -ه ي -جب أن -ت -ظ -أر
أألسضبؤع أألول من ألدخؤل أŸدرسضي
Ÿعرفة إأن كأنت فيه نقأئصض قأئ»:Ó

كل دخؤل مدرسضي نقؤم بتقييمه وبنأء
ع- -ل- -ى شض- -ك- -أوي أŸؤأط- -ن Úن- -ع -أل -ج
ألنقأئصض أŸؤجؤدة ‘ أŸيدأن».
وعن مدى تقييمه لتخفيضضأت عدد
Óط-ؤأر أل-ثÓ-ث-ة
أألدوأت أŸدرسض -ي-ة ل -أ
هذه ألسضنة ،أوضضح ألنأشضط أ÷معؤي
أن قطأع ألÎبية حيؤي و‘ كل مرة
ت-ك-ؤن ه-ن-أك درأسض-أت وأسض-ت-ن-تأجأت،
ب -ح -يث لح -ظت أل -ل -ج -ن-ة أıتصض-ة
أل-ب-ي-دأغ-ؤج-ي-ة أن أل-ق-أئ-مة أŸدرسضية
لبعضض أألدوأت زأئدة فأرتأت ألتقليل
من بعضضهأ.
ب -أŸق -أب -ل ،أك -د م -ل -ه-أق أن أل-دخ-ؤل
أŸدرسض- - -ي سض- - -ي- - -ك- - -ؤن ه - -أدئ ،وأن
أŸنظؤمة ألÎبؤية ليسضت لهأ عÓقة
بأ◊رأك ،ألذي ينظم كل يؤم أ÷معة
وحرأك ألطلبة يؤم ألثÓثأء ألنه بقية
أيأم أألسضبؤع ألدرأسضة تسض Òعأدي.
مصسلحة أابنائنا تقتضسي
ل‚ليزية
لدماج ‘ اللغة ا إ
ا إ
و‘ سض - - -ؤأل ح - - -ؤل إأدرأج أل - - -ل- - -غ- - -ة
أإل‚ليزية ‘ أŸقرر ألدرأسضي ،قأل
ألنأشضط ألÎبؤي أن ألؤزأرة ألؤصضية
وضض- -عت خ- -ل- -ي- -ة ت -ف -ك Òوأن ه -ن -أك
م -رح -ل -ي -ة وت-درج ،ب-ح-يث سض-ي-ن-ط-ل-ق
أل-ق-طب أ÷أم-ع-ي لسض-ي-دي ع-ب-د أل-له
ب - -ت - -دريسض ه - -ذه أل - -ل- -غ- -ة ‘ ب- -عضض
أل-ت-خصضصض-أت أل-ت-ي أث-ب-تت أل-ف-رنسض-ية
ف -ي -ه -أ ع -ج -زه -أ ،مضض -ي -ف -أ ب-أن-ه م-ن
أŸدأف-ع ÚوأŸط-أل-ب Úب-إأدرأج أل-ل-غة
أإل‚ل -ي -زي -ة ك -ل -غ -ة أج -ن-ب-ي-ة أو‘ ¤

ألبحث ألعلمي سضنة  ،1987كؤنهأ ‘
تلك ألفÎة طغت على كل أÛألت
أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة أل-دقيقة ،أإلقتصضأدية،
أل- -طب أل- -دق- -ي- -ق وأل- -ي- -ؤم أصض -ب -حت
أل-ؤسض-أئ-ط أإلعÓ-م-ي-ة ل-ت-ك-ن-ؤلؤجيأت
أإلع Ó-م وأإلتصض -أل تسض -ت -خ -دم أل-ل-غ-ة
أإل‚ليزية.
وأبرز ملهأق أهمية أللغة أإل‚ليزية
ب -أع -ت -ب -أره -أ ل -غ -ة أŸع-رف-ة وم-ف-ت-أح
أل-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-أ أل-ع-أŸي-ة ،وم-ن وأجبنأ
Óج-ي-أل ،مؤكدأ أن خيأرنأ
ت-ل-ق-ي-ن-ه-أ ل -أ
أل -ؤح -ي -د ه -ؤ ك-ي-ف-ي-ة أإلسض-ت-ف-أدة م-ن
أل - -ع - -ؤŸة ،ق - -أئ »:Ó- -أن- -أ لسضت ضض- -د
ألفرنسضية فشضعبنأ متفتح على أللغأت،
ل - -ك - -ن أل - -ؤقت ي- -ف- -رضض أل- -ت- -ع- -أم- -ل
ب-أإل‚ل-ي-زي-ة ألن-ه-أ مصض-ل-حة وطنية»،
مشضÒأ إأ ¤أن كل أبحأثه بأإل‚ليزية
وأولهأ كأن سضنة  ،1986حيث صضأدفته
مشضأكل كبÒة بحكم أن كل أŸرأجع
بأللغة أإل‚ليزية وهؤ حأليأ يصضدر
درأسضأته ‘ ›Óت إأ‚ليزية.
ويرى ألنأشضط ألÎبؤي أن مصضلحة
أب -ن -أئ -ن -أ ت -ق -تضض-ي أإلدم-أج ‘ أل-ل-غ-ة
أإل‚ل-ي-زي-ة ،ف-أل-دول أإلسض-ك-ن-دن-أف-ية
تسضتعمل هذه أللغة ‘ ألبحث ألعلمي،
مع أ◊فأظ على أللغة ألؤطنية ‘
ألتؤأصضل وألتعأمل ،مضضيفأ أنه يجب
ت-ؤف Òأسض-ب-أب أل-ن-ج-أح م-ن-ه-أ ألتأطÒ
ق -أئ  »:Ó-أل -ق -رأرأت أل -ت -ي ت -أت -ي م-ن
أŸكتب مآألهأ ألفشضل ،يجب أن يكؤن
قرأر ميدأ.»Ê

امام العجز ‘ توف Òا◊قيبة بسسبب ضسعف اŸيزانيات

 40أالف تلميذ معوز يسضتفيدون من اŸنحة اŸدرسضية بسضيدي بلعباسس
تواصسل مديرية الÎبية لولية سسيدي
بلعباسس بالتنسسيق مع ﬂتلف البلديات
عملية ضسبط قوائم اŸسستفيدين من اŸنحة
اŸدرسسية –سسبا للدخول اŸدرسسي ا÷اري،
حيث شسرعت ‘ عملية مراجعة القوائم منذ
لسسبوع.Ú
قرابة ا أ

بلعباسس :غ ششعدو

أوضضحت مديرية ألنشضأط أإلجتمأعي عن إأسضتفأدة 40
ألف تلميذ من منحة ألتمدرسض أŸقدرة ب 3آألف دج،
منهم  21882تلميذ ‘ ألطؤر أإلبتدأئي 14173 ،تلميذ ‘
ألطؤر أŸتؤسضط و 3945تلميذ ‘ ألطؤر ألثأنؤي ،وهم
ألتÓميذ نفسضهم ألذين سضيسضتفيدون من ›أنية ألكتب.

و” تخصضيصض  10604حقيبة مدرسضية لفأئدة أليتأمى
وفئة ذوي أإلحتيأجأت أÿأصضة وأبنأء ألعأئÓت أŸعؤزة،
م-ن-هأ  8163ح-ق-ي-ب-ة ” إأسض-ت-يÓ-م-ه-أ م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
ألنشضأط أإلجتمأعي و 2441حقيبة مدرسضية ” إأسضتيÓمهأ
من طرف مديرية أإلدأرة أÙلية .وهي أ◊صضة ألتي
ت-ب-ق-ى ضض-ئ-ي-ل-ة م-ق-أرن-ة ب-أل-ع-دد أل-كب ÒللتÓميذ أŸعؤزين
أÙصضي Úمن قبل ألبلديأت.
و‘ هذأ ألصضدد ع Èألعديد من رؤوسضأء ألبلديأت عن
ع -ج -زه -م ‘ ت -ؤف Òأ◊ق -أئب أŸدرسض -ي -ة ن-ظ-رأ ل-ن-قصض
أŸيزأنيأت ألتي “ ⁄كنهم سضؤى من تسضديد تكأليف
أل-ك-ه-رب-أء وأŸأء وأشض-غ-أل ألصض-ي-أن-ة ،م-ن-أشض-دي-ن ألسضلطأت
ألؤلئية لدعمهم بحصضصض إأضضأفية من أجل ألتكفل بأكÈ
عدد ‡كن من ألتÓميذ.

ومن جهتهأ تؤأصضل عديد أ÷معيأت أÒÿية ألنأشضطة
بألؤلية عمليأت جمع أ◊قأئب أŸدرسضية لفأئدة ألتÓميذ
أŸعؤزين وأليتأمى ألذين ” إأحصضأؤوهم ‘ وقت سضأبق،
ح -يث أك -د ب -ؤزي -أن ع-ب-د أل-ه-أدي رئ-يسض أŸك-تب أل-ب-ل-دي
لسضيدي بلعبأسض ÷معية سضؤأعد أإلحسضأن أن أ÷معية
أŸذك -ؤرة ق-أمت وم-ن-ذ ح-ؤأ‹ أسض-ب-ؤع Úب-إأطÓ-ق ح-م-ل-ة
ولئية تدخل ‘ إأطأر ألÈنأمج ألسضنؤي للجمعية وتتعلق
Ãشضروع أ◊قيبة أŸدرسضية.
و ” أإلتصضأل بأصضحأب أŸكتبأت وعدد من أÙسضنÚ
لدعم أŸشضروع فضض Óعن إأطÓق حملة وأسضعة ع Èمؤأقع
ألتؤأصضل أإلجتمأعي ÷مع أك Èعدد ‡كن من أ◊قأئب
وتؤزيعأ على مسضتحقيهأ خÓل أأليأم أألو ¤من ألدخؤل
أŸدرسضي.

ألÈنأمج ألذي سضطره مكتب أ–أد
ألشض-ب-أب ل-ل-ت-ط-ؤع،أول أمسض ،خÓ-ل
ع- -ق- -د ج- -م -ع -ي -ة ع -أم -ة ب -أŸرك -ز
ألتجأري ﬁمدية مؤل بألعأصضمة،
يشض -م -ل م -ن أل-فÎة أŸم-ت-دة لشض-ه-ر
سضبتم Èإأ ¤غأية منتصضف ديسضمÈ
ت -ن -ظ -ي -م دورأت ت -ك -ؤي-ن-ي-ة ل-ف-أئ-دة
ألشضبأب إأضضأفة إأ ¤ألقيأم بحمÓت
–سض - -يسض ‘ ﬂت - -ل- -ف أÛألت
ألجتمأعية ذأت ألطأبع أإلنسضأÊ
بألدرجة أألو ،¤وهؤ ألنهج ألذي
دأب عليه ألتنظيم منذ تأسضيسضه ‘
مدة قصضÒة  ⁄تتعدى سضنة ونصضف.
لكن عزÁة ألقأئم Úعلى أل–أد

من شضبأب أ÷زأئر يتحلؤن بروح
أل- -ت- -ط- -ؤع أ÷م- -أع- -ي ،وي -ق -ؤم -ؤن
بنشضأطأت وأن  ⁄تكن على مرأى
ومسض -م -ع أل -ن -أسض ل -غ -ي -أب أل -ت -ن-أول
أإلعÓمي تؤكد أن أŸؤسضم ألقأدم
سض -ي -ك -ؤن م -رح -ل -ة ل -رف-ع أل-ت-ح-دي
خ- -أصض- -ة م- -ع ضض- -ع -ف أإلم -ك -أن -أت
أŸأدية كؤن أغلب أعضضأء ألتنظيم
من طلبة أ÷أمعأت ،ولديه مكأتب
ع 48 Èولية.
ويسضهر أ–أد ألشضبأب لتطؤع مكتب
ولية أ÷زأئر إأ ¤تنظيم حمÓت
ت - -ط - -ؤع - -ي - -ة ل- -ف- -أئ- -دة أألط- -ف- -أل
أŸت- -م- -درسض Úسض- -ي- -م- -أ مسض- -أع -دة
أل- -ف- -ق- -رأء ع- -ل- -ى أق- -ت -ن -أء أألدوأت
أŸدرسضية .وسضبق ل–أد ألشضبأب

للتطؤع منذ أيأم قليلة تنظيم عدة
ت -ظ -أه -رأت أج -ت -م -أع -ي -ة ل -ف -أئ-دة
أألط-ف-أل م-رضض-ى ألسض-رط-أن خÓ-ل
ع -ط -ل -ة ألصض-ي-ف وم-ن-ح-ه-م ف-رصض-ة
لÓصضطيأف ببعضض مرأكز ألÎفيه.
ك -م -أ ق-أم م-ك-تب أل-ع-أصض-م-ة ضض-م-ن
نشضأطه ألسضنؤي بزيأرة خÓل عيد
أألضضحى لدأر ألعجزة ،فضض Óعن
ت -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت ت -ن -ظ-ي-ف ع-ل-ى
مسض -ت -ؤى أح -ي -أء أل -قصض -ب -ة ،وب-عضض
أŸسضأجد ،إأضضأفة إأ ¤ألقيأم بجملة
تشضج Òوأسضعة بغأبة بأينأم ،وغÒهأ
من ألنشضأطأت ألتي “ت Ãشضأركة
شضبأب أل–أد وÃيزأنية قليلة ⁄
ت-ث-ن ألشض-ب-أب ع-ل-ى م-ؤأصض-ل-ة أل-عمل
ألتطؤعي.

طالب بتحسس Úظروف التمدرسس

الوا‹ يشضدد على كبح ظاهرة اإلكتظاظ با÷لفة
أامر ،وا‹ ا÷لفة «توفيق ضسيف» صسبيحة أاول أامسس بعد زيارة تفقدية قادته إا ¤دائرتي
لبل ومسسعد جنوب ،اسستكمال للتحضسÒات ا÷ارية قبل الدخول اŸدرسسي بعدة
ع Úا إ
مناطق التابعة لدائرت Úعلى غرار اŸرحمة ونثيلة ومقطع الوسسط وواد الصسدر.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

سض -ج -ل ع -دة ن -ق -أئصض أم-ر ب-رف-ع-ه-أ
وت-دأرك-ه-أ ف-ؤرأ ورف-ع ألضض-غ-ط ع-ل-ى
م -ؤسضسض -أت ألÎب -ؤي -ة أل-ق-دÁة ،ك-م-أ
شضدد ألؤأ‹ ،على –سض Úظروف
أسض-ت-ق-ب-أل أŸت-م-درسض Úم-ن ﬂتلف
أألط - -ؤأر ،وت - -ؤف Òت - -ؤزي- -ع أل- -ك- -تب

أŸدرسضية على ألتÓميذ ‘ وقتهأ،
وأل- - -ن - -ق - -ل وأŸن - -ح - -ة ،وأŸط - -ع - -م
أŸدرسضي ،وكذأ تقريب أŸسضأفأت
بألنسضبة للمنأطق ألنأئية ألتي يعأÊ
أط-ف-أل-ه-أ أل-ذي-ن ي-ق-ط-عؤن أميأل من
أج -ل أإلل -ت -ح -أق Ãق -أع -د أل -درأسض-ة
وإأسضتكمأل كأفة ألتدأب Òألضضرورية
إل‚أح هذأ أŸؤعد على مسضتؤى كل
أŸؤسضسضأت ألÎبؤية بجميع أألطؤأر.

حيث شضهدت ألؤلية برنأمج مكثف
من خÓل إأسضتÓم منشضآأت وتؤسضعة
شض -م -لت ب -عضض أŸؤسضسض-أت ألÎب-ؤي-ة
Ãختلف أطؤأرهأ ،مشضددأ ‘ نفسض
أل- -ؤقت ع- -ل- -ى ضض- -رورة أإلسض- -رأع ‘
أŸشضأريع ألتي هي ‘ طؤر أل‚أز
ألتي إأسضتفأدة منهأ ألقطأع تفأدي من
ح -أل -ة أإلك -ت -ظ-أظ أŸسض-ج-ل-ة خÓ-ل
أŸؤأسضم ألسضأبقة.

فيما Œري الشسغال لسستكمال بقية اŸنشسآات

›معات مدرسضية باألقطاب العمرانية ا÷ديدة تدخل حيز اÿدمة بخنشضلة
كشسف ،مدير التجهيزات العمومية لولية خنشسلة Ûد قوطاي ‘ ،إاطار التحضسÒات
ا÷ارية للدخول الجتماعي القادم ،عن بر›ة دخول حيز اÿدمة ‘ قطاع الÎبية
لـ› 09معات مدرسسية جديدة لفائدة اŸتمدرسس Úع Èعدة أاحياء Ãدينة خنشسلة
إا ¤جانب عدة حجرات جديدة للتدريسس ببلديتي قايسس ووع Úالطويلة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
أوضضح ذأت أŸسضؤول لـ «ألشضعب»‘ ،
هذأ ألشضأن آأن مصضأ◊ة سضلمت 04
›معأت جديدة منجزة بصضفة كلية
على أن يتم أسضتÓم أÿمسضة ألبأقية
‘ أقرب أآلجأل علمأ وأن جل هذه
أÛمعأت تقع بأألقطأب ألعمرأنية
أŸسضتحدثة بعأصضمة ألؤلية خنشضلة
أي -ن ت -ت -زأي -د نسض -ب -ة ألسض -ك-أن ب-ؤتÒة
مسضتمرة.

وأضض- -أف ﬁدث -ن -أ ،أن أألشض -غ -أل ‘
مرحلة ألروتؤشضأت أألخÒة لسضيمأ
ب- -أÛم -ع أŸدرسض -ي أ÷دي -د ◊ي
ع -م -أرأت «ف-رن-ق-أل» أل-ذي يضض-م 12
قسض-ك-م-أ وق-أع-ة م-ت-عددة ألريأضضأت،
وك - -ذأ أÛم- -ع أŸدرسض- -ي أل- -ؤأق- -ع
بأألحيأء ألقريبة من مقر ›مؤعة
ألتدخل ألسضريع للدرك وألذي يضضم
 12قسضمأ كذلك وينتظر آأن يسضتلم
منتصضف ألشضهر أ÷أري.
وبألؤأحة ألعمرأنية أ÷ديدة بأ÷هة
ألشض -رق -ي -ة ل-ع-أصض-م-ة أل-ؤلي-ةŒ ،ري

أألشضغأل على قدم وسضأق من أجل
تسضليم ›مع Úمدرسضي Úجديدين
أألول يضض - - -م  12قسض -م -أ وأل-ث-أ09 Ê
أقسضأم سضيسضتفيد منهأ ألسضأكنة هنأك
‘ أقرب أآلجأل.
وأشضأر ذأت أŸصضدر إأ ¤دخؤل حيز
أÿدم -ة ك -ذلك ل -ل -م-ؤسض-م أل-درأسض-ي
أل -ق -أدم  13قسض -م ج -دي -دة خ -أصض-ة
ب -أل -ت -ع -ؤيضض أو أل-ت-ؤسض-ي-ع ل-ل-م-دأرسض
ألبتدأئية ألقدÁة مقسضمة على كل
م -ن ب -ل -دي -أت ع-أصض-م-ة أل-ؤلي-ة عÚ
ألطؤيلة وقأيسض.

ـ ـ ـف

ملـ ـ ـ ـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  28ذي الحجة  1440هـ

تنصشيب ÷نة و’ئية Ÿتابعة الّدخول اŸدرسشي ببومرداسص

هواجسس الكتظأظ وتأأّخر تسسليم
اŸشسأريع البيداغوجية يؤورق األوليأء

’ربعاء  4سشبتمÈ
’طوار التعليمية الثÓث بو’ية بومرداسص Ÿباششرة سشنة دراسشية جديدة بداية من هذا ا أ
يسشتعد تÓميذ ا أ
’ك Ìمن ششهرين ،وكلهم أامل ‘ إايجاد ظروف “درسص مريحة من حيث التأاط ÒالÎبوي واŸرافق،
بعد عطلة صشيفية أ
خاصشة بعد ا’نتقادات التي واكبت السشنة الدراسشية السشابقة من قبل ا’ولياء بسشبب ظاهرة ا’كتظاظ التي عانت منها
’خصص ‘ الطور ا’بتدائي نتيجة تأاخر تسشليم اŸششاريع ا›ÈŸة ‘ اŸوعد وضشعف ميزانية التسشي.Ò
بعضص اŸؤوسشسشات ،وبا أ

العدد

18035

وا‹ سشطيف خÓل تفّقده مششاريع قطاع الّتربية

07

وجبأت سسأخنة للّتÓميذ من اليوم
األول للـ ـ ـّدخول اŸدرسس ـ ـ ـ ـي
أاعطى وا‹ و’ية سشطيفﬁ ،مد بلكاتب ،تعليمات بضشرورة تسشليم
وجبات سشاخنة لتÓميذ ا’بتدائيات التي تتوفر على مطاعم مدرسشية،
’ول للدخول اŸدرسشي ،وقال إانه
ع Èتراب الو’ية ،وهذا منذ اليوم ا أ
ينتظر أان يكون الدخول اŸدرسشي القادم  ،2020 - 2019عرسشا وحفÓ
حقيقيا بالو’ية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

وك - -ان ال - -وا‹ ق- -د نّ- -ظ - -م
زي -ارة ع -م -ل -ي -ة وت -فّ-ق -دي-ة
ل- -ع- -دة مشش- -اري -ع ت -رب -وي -ة
–ضشÒا ل - - - - -ل - - - - -دخ - - - - -ول
اŸدرسشي اŸقرر ا’ربعاء
اŸق -ب -ل ،وه -ذا ب -ك -ل م -ن
بلديات ع Úاأرنات غربا،
ب -وق -اع -ة شش-م-ا’ ،ال-ع-ل-م-ة
شش - -رق - -ا وك- -ذا ع- -اصش- -م- -ة
الو’ية ،حيث عاين بعÚ
ارنات ›ّمع ÚمدرسشيÚ
اأ‚زا ل -ت-خ-ف-ي-ف الضش-غ-ط
ع -ل -ى اŸدارسس ال -ق -دÁة

بالنظر للسشكنات ا÷ديدة
اŸسش- -ل- -م- -ة ‘ السش- -ن- -وات
ا’خÒة .و‘ العلمة وقف
على اإ‚از اإكمالية ،و‘
ب- -وق- -اع- -ة ع -اي -ن مشش -روع
ا‚از ث- - -ان- - -وي- - -ة ام- - -ا ‘
ع- -اصش- -م -ة ال -و’ي -ة ،ف -ق -د
عاين اإ‚از ثانويت ،Úو‘
م- -وق- -ع ب Òال -نسش -اء ال -ذي
ت -ن-ج-ز ف-ي-ه  3000مسشكن
بصشيغة عدل ،عاين اإ‚از
مدارسس واكمالية ‘ اإطار
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ع-م-وم-ي-ة
اŸراف -ق-ة ل-ه-ذا اŸشش-روع
السش-ك-ن-ي الضش-خ-م ب-ب-ل-دي-ة

سشطيف .واأّكد الوا‹ ‘
ﬂت- -ل- -ف ال- -ن- -ق -اط ال -ت -ي
زاره - - -ا ع - - -ل - - -ى ضش- - -رورة
اسش- -ت- -ك- -م -ال ا’أشش -غ -ال ‘
اآج- - -ال - -ه - -ا اÙددة ،م - -ع
م-راع-اة ال-ت-ه-يئة وا÷انب
ا÷م- - -ا‹ ‘ اŸشش- - -اري- - -ع
اŸنجزة.
ك- -م -ا ق -ام ال -وا‹ ب -زي -ارة
ل -ب-عضس اŸراف-ق الÎب-وي-ة
ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ،اإضشافة
ا ¤مشش -اري -ع ل -ه -ا ع Ó-ق-ة
ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة وت-عبيد الطرق،
وت-ه-ي-ئ-ة اŸدخ-ل الششما‹
Ÿدينة سشطيف.

 ....و رك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ‘ Œـ ـ ـ ـ ـ ـأرة األدوات اŸدرسسي ـ ـ ـة
وغـ ـ ـ ـ ـيأب الك ـ ـتب اŸسستعملـ ـ ـة
بومرداسس :ز ــ كمال
–ضشÒات ح -ث -ي -ث -ة ع -ل -ى اŸسش -ت-وى
اÙلي ’سشتقبال اŸوسشم الدراسشي
ا÷ديد واسشتقبال التÓميذ ‘ أاحسشن
ال -ظ -روف ،م -ن خÓ-ل ت-نصش-يب ÷ن-ة
و’ئ- -ي -ة مششÎك -ة ت -تشش ّ-ك -ل م -ن ع -دة
ه -ي -ئ -ات وإادارات ل -ت -حضش Òع -م -ل -ي-ة
ال- -دخ- -ول ،ورف- -ع ك- -اف- -ة ال- -ع -راق -ي -ل
اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -ال -ن -ق -ائصس اŸسش -ج -ل -ة
ب-اŸؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ية ،مع الÎكيز
أاك Ìع -ل -ى شش-روط ال-ن-ظ-اف-ة ب-ت-ه-ي-ئ-ة
أاقسش - - -ام ال - - -ت - - -م - - -درسس واÙي - - -ط
اŸدرسشي ،والقيام بآاخر الرتوششات
’نطÓق سشنة دراسشية بدون مششاكل
بيداغوجية وتنظيمية.
ﬁل- -ي- -ا ب- -و’ي- -ة ب -وم -رداسس وحسشب

ال - -ق - -ائ- -م Úع- -ل- -ى ق- -ط- -اع الÎب- -ي- -ة
وجمعيات أاولياء التÓميذ ،فإان أاكÈ
ه -اجسس ه -و ت -أاخ -ر تسش -ل-ي-م اŸراف-ق
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة اŸسشجلة ل‚Óاز من
أاجل تخفيف ا’كتظاظ على بعضس
اŸؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-يمية ،وباÿصشوصس
‘ الطور ا’بتدائي التي وصشل ‘
ع- - -دد م - -ن اأ’قسش - -ام إا 60 ¤تلميذا
داخ - -ل ال - -ف - -وج ،ون - -خصس ب - -ال - -ذك- -ر
اŸؤوسشسش- -ات اŸت- -واج- -دة ب- -اأ’ح -ي -اء
السشكنية ا÷ديدة أاو تلك التي عرفت
اسش -ت -ق-ب-ال ع-ائÓ-ت ‘ إاط-ار ع-م-ل-ي-ة
إاعادة اإ’سشكان التي تعرفها الو’ية.
وب -ه -دف م -راف -ق -ة ع -م-ل-ي-ة ال-دخ-ول
للسشنة الدراسشية ا÷ديدة بادرت عدد
م -ن ال -ب -ل -دي -ات إا ¤ت -ن -ظ-ي-م ل-ق-اءات
م- - -ب - -اشش - -رة م - -ع م - -دي - -رو اŸدارسس

ا’ب- -ت- -دائ- -ي- -ة ب- -غ- -رضس رف- -ع ’ئ -ح -ة
ا’نششغا’ت والنقائصس ،التي ’ تزال
تعا Êمنها هذه اأ’خÒة ‘ ›ال
ال- -ت- -ه- -ي- -ئ -ة وت -وف Òوسش -ائ -ل ال -ع -م -ل
الضشرورية ،وﬁاولة إاعطاء دفع قوي
لعدد من اŸششاريع ا›ÈŸة على
غ -رار اŸط-اع-م اŸدرسش-ي-ة ووسش-ائ-ل
ال- -ت -دف -ئ -ة ،خ -اصش -ة وأان ا÷م -اع -ات
اÙلية تبقى الوصشي اŸباششر من
حيث التسشي Òعلى هذه اŸؤوسشسشات،
وك -ثÒا م -ا ت -وب -عت ب -ت -ه -م ال -ت -قصشÒ
والتهرب من اŸسشؤوولية بحجة نقصس
اإ’مكانيات وضشعف اŸيزانية ،وكلها
تبعات انعكسشت سشلبا على نتائج هذا
ال- - -ط- - -ور ب - -درج - -ة اك ‘ Èال - -ق - -رى
واŸن- -اط -ق اŸع -زول -ة ال -ت -ي ’ ت -زال
ت -ع -ا Êم-ن ن-قصس ال-وسش-ائ-ل ك-ان-ع-دام

وّفرت لهم كل الظّروف اŸادية والّلوجيسشتّية

ال -وج-ب-ة السش-اخ-ن-ة ،ال-ن-ق-ل اŸدرسش-ي
وشش- -ب- -ك- -ة ال -ه -ات -ف وا’نÎنت إ’دارة
قاعدة بيانات الرقمنة.
ي- -ذك- -ر أاّن ق- -ط- -اع الÎب- -ي- -ة ب- -و’ي- -ة
ب - -وم - -رداسس ع- -رف تسش- -ج- -ي- -ل ع- -دة
مشش-اري-ع ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل‚Óاز خÓل
اŸوسش- -م ال- -دراسش- -ي اŸاضش- -ي ،ل -ك -ن
أاغ -ل -ب-ه-ا  ⁄تسش-ل-م ‘ وق-ت-ه-ا اÙدد
وحتى مع بداية الدخول اŸدرسشي
ا◊ا‹ م -ن -ه -ا › 7م-ع-ات م-درسشية
وأاقسشام توسشعة ‘ الطور ا’بتدائي،
وعدد من ا’كماليات والثانويات من
بينها ثانوية بلدية تيمزريت وأاو’د
ع -يسش-ى م-ن أاج-ل ا’سش-ت-ج-اب-ة ل-ل-ع-دد
اŸتزايد من التÓميذ الذي Œاوز
السشنة اŸاضشية  233أالف تلميذ ‘
اأ’طوار التعليمية الثÓث.

 255155تلميذ سسيلتحقون بأŸؤوسّسسسأت التّربوية بتيأرت

أاعلنت حدودة بوكابوسص مديرة الÎبية لو’ية تيارت أان جميع الظروف اŸادية والبششرية جاهزة ’سشتقبال التÓميذ اŸتمدرسشÚ
’طوار ،منهم  9823بالطور التحضشÒي بـ  374فوجا و129859
Óطوار الثÓثة ،واŸقدر عددهم بـ  255155تلميذ يتوّزعون على جميع ا أ
ل أ
‘ ا’بتدائي بـ  4181فوجا و 83007متمدرسص بالطور اŸتوسشط بـ  2173فوجا تربويا ،كما سشيلتحق بالطور الثانوي  32466تلميذا ع1091 È
فوجا تربويا Ãجموع  7819فوجا تربويا.

تيارت :عمارة ــ ع

اأم- -ا الّ- -ت - -اأط Òف- -اإّن ع- -دد
ا’أسش -ات -ذة ال -ذي -ن سش -يشش -رف -ون
ع-ل-ى ت-دريسس ج-م-ي-ع ال-تÓ-م-ي-ذ
قّدر بـ  17592اأسشتاذا موزعÚ
ع -ل -ى ا’ط -وار ال -ث Ó-ث -ة م -ن -ه-م
 5134ب- -ا’ب- -ت- -دائ -ي و 4004
ب- -اŸت- -وسش- -ط و  2538بالطور
ال- -ث- -ان- -وي ،اأم -ا ع -دد ا’داريÚ
فقد قّدرته مديرية الÎبية بـ
 2806عونا وموظفا.
وع -ن حصش -ي -ل -ة ت -وزي-ع ال-ك-ت-اب
اŸدرسش -ي ،ف -ق -د ب -ل -غت نسش -ب-ة
التوزيع  100باŸائة حسشب بيان

م -دي -ري -ة الÎب -ي-ة ب-ي-ن-م-ا ب-ل-غت
ت -وزي-ع ال-ك-ت-اب ا÷دي-د ل-لسش-ن-ة
اÿامسش - -ة اب- -ت- -دائ- -ي والسش- -ن- -ة
ال- -راب -ع -ة  60ب -اŸائ -ة ل -ك-ون
الكتاب ÚاŸذكورين ’ يتوّفران
ب -الشش -ك-ل ال-ك-ا‘ ع-ل-ى مسش-ت-وى
م -رك -ز ال -ت -وزي-ع .اأم-ا ب-ال-نسش-ب-ة
Ÿنحة التمدرسس اŸقدرة بـ 3
” تخصشيصس 95
اآ’ف دج ،فقد ّ
األف حصشة Ãبلغ ما‹ قّدر بـ
 285م -ل -ي -ون سش -ن -ت-ي-م ،وّز عت
ب- -ك- -ام- -ل- -ه -ا ع -ل -ى اŸوؤسشسش -ات
الÎبوية.
وعن الهياكل والتجهيزات التي
هي ‘ طريق ا’‚از للموسشم

ال -دراسش -ي ا◊ا‹ ،ف -ب -ال -نسش -ب-ة
ل- -ل- -ط- -ور ا’ب- -ت- -دائ- -ي ف -ق -د ”
ا’نتهاء من ا‚از  5ابتدائيات
بنسشبة  100باŸائة وابتدائيتÚ
ب- - -نسش- - -ب - -ة تÎاوح ب 98 Úو52
باŸائة منها  4بعاصشمة الو’ية
ت- -ي- -ارت وواح -دة ب -ع Úال -ذهب
واأخرى بالسشوقر ،بينما ’ تزال
م -وؤسشسش -ت -ان ت -اب-ع-ت-ان Ÿدي-ري-ة
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ع -م-وم-ي-ة ق-ي-د
ا’‚از ب- - -نسش- - -ب- - -ة ت- - -ف- - -وق 70
باŸائة.
بالنسشبة لطور اŸتوسشط ،يتم
اإ‚از  6متوسشطات هي ‘ طور
ا’‚از ،منها Ã 5دينة تيارت

إاعادة تأاهيل كل اŸرافق اŸدرسشية

وواح -دة بسش -ي -دي ب-خ-ت-ي م-ن-ه-ا
م-ت-وسش-ط-ت-ان ت-اب-ع-ت-ان Ÿدي-رية
التجهيزات العمومية ،بينما بلغ
عدد الثانويات ا›ÈŸة اربعة
منها واحدة Ãدريسشة للقضشاء
ع -ل -ى ا’ك -ت -ظ-اظ و  3بعاصشمة
ال- -و’ي- -ة ت- -ي- -ارت ن -ظ -را ل -ع -دد
ا’ح -ي -اء ا÷دي-دة ج-راء ت-وزي-ع
السش -ك -ن -ات خ Ó-ل ه -ذا ال -ع -ام،
وبذلك سشيبلغ عدد اŸوؤسشسشات
الÎب- - -وي - -ة ه - -ذا اŸوسش - -م 519
اب-ت-دائ-ية و  138م-ت-وسش-طة و 57
ث -ان -وي -ة ’سش -ت-ق-ب-ال ال-تÓ-م-ي-ذ،
زي -ادة ع -ل -ى ف-ت-ح  6ابتدائيات
ومتوسشطة خÓل هذا اŸوسشم.

اسستكمأل التّحضسÒات لضسمأن دخول هأدئ ومسستقر ببأتنة
’‚اح الدخول اŸدرسشي ا÷ديد  ،2020 - 2019حيث يرتقب ان يلتحق أاك Ìمن  300أالف
اسشتكملت عاصشمة ا’وراسص باتنة –ضشÒاتها إ
تلميذ Ãقاعد الدراسشة ‘ اŸراحل التعليمة الثÓث ‘ ،الوقت الذي اسشتفاد فيه القطاع من عدة مرافق تربوية جديدة وترميم وإاعادة
’سشبوع ا÷اري.
’خرى ،سشتدخل حيز اÿدمة نهاية ا أ
ا’عتبار أ

باتنة :حمزة Ÿوشسي
كششف وا‹ باتنة ،فريد ﬁمدي،
خ Ó-ل زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق-د ق-ادت-ه
ل -ب-عضس اŸوؤسشسش-ات الÎب-وي-ة وق-ف
خÓلها على التحضشÒات اÿاصشة
بالدخول اŸدرسشي ،حيث اأعلن عن
اسشتÓم  6موؤسشسشات تربوية جديدة
‘ ﬂت -ل -ف ا’أط -وار ،ح -يث ت-دع-م
ط -ور ال-ث-ان-وي ب-ث-ان-وي-ة ب-ح-ي ع-دل
ا÷دي -د  1650سش-ك-ن ب-ب-لدية وادي
الشش -ع -ب-ة ،ال-ذي اسش-ت-ف-اد اأيضش-ا م-ن
متوسشطة جديدة واأربعة ›معات

‘ الطور ا’بتدائي ،موزعة على
ﬂتلف مناطق الو’ية.
وك -ان اŸسش -وؤول ا’أول ع -ن ال-ه-ي-ئ-ة
التنفيذية قد خ ّصشصس اأك Ìمن ششهر
ك-ام-ل ل-ق-ط-اع الÎب-ي-ة ال-وط-نية بÚ
زي -ارات ت -ف -ق -د ل-ل-م-راف-ق الÎب-وي-ة
واج-ت-م-اع-ات م-ع ﬂت-ل-ف الفاعلÚ
‘ ال- -ق- -ط- -اع لضش- -م- -ان اإ‚اح ه -ذا
ا◊دث الوطني الهام ،حيث اأعطى
ﬁمدي ‘ اأخر اجتماع للمجلسس
التنفيذي الو’ئي تعليمات صشارمة
ل- -روؤسش- -اء ال- -ب- -ل- -دي- -ات واŸدي -ري -ن
ب- -ت- -وف Òك- -ل ا’أج- -واء ا’إي- -ج -اب -ي -ة

’إسش -ت -ق -ب -ال ال -ت Ó-م -ي -ذ م -ن خÓ-ل
ال -ق -ي-ام ب-ح-مÓ-ت ت-ن-ظ-ي-ف واسش-ع-ة
ل -ل -م -وؤسشسش -ات الÎب -وي-ة وﬁي-ط-ه-ا
وك- -ذا اإصشÓ- -ح ﬂت -ل -ف ا’أع -ط -اب
اÿاصش - - -ة ب - - -ا’إن - - -ارة وال - - -زج - - -اج
وال- - - -ط- - - -او’ت ب - - -ا’أقسش - - -ام وذلك
ب -ال -ت -نسش -ي -ق وال-ت-ع-اون م-ع ﬂت-ل-ف
الشش- -رك- -اء م- -ن ج- -م- -ع -ي -ات اأول -ي -اء
التÓميذ وغÒهم.
واأشش- -ار ﬁم -دي اإ ¤اأن مصش -ال -ح
ال -و’ي -ة ك -انت ق -د اأط-ل-قت Ãج-رد
انتهاء اŸوسشم الدراسشي اŸاضشي
ع -دة مشش -اري -ع ت -ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ه-ي-ئ-ة

والÎميم ‘ عدد من الهياكل على
غ- -رار ت -ه -ي -ئ -ة واإع -ادة ت -اأه -ي -ل 15
ثانوية 20 ،متوسشطة 62 ،ابتدائية
و 93مطعما مدرسشيا.
وبخصشوصس اŸرافق ا÷ديدة التي
اسشتفاد منها القطاع خمسس قاعات
ري -اضش-ي-ة ووح-دت-ا كشش-ف ط-ب-ي26 ،
مطعما مدرسشيا 16 ،قسشما توسّشعيا
وه-ي اŸراف-ق ال-ت-ي سش-ت-دخ-ل حّ-ي ز
اÿدم -ة خ Ó-ل ال-دخ-ول اŸدرسش-ي
ا÷ديد ،ومن ششانها التخفيف من
ح -ج -م الضش -غ-ط وا’ك-ت-ظ-اظ ال-ذي
تششهده باقي اŸوؤسشسشات الÎبوية.

تعرف اŸكتبات
والوراقات اŸتخصّشصشة
‘ بيع ا’أدوات
اŸدرسشية لÓأطوار
التعليمية الثÓث
Ãدينة سشطيف ،وعلى
غ Òالعادة ،نقصشا
كبÒا ‘ ا’إقبال عليها
من طرف التÓميذ
واأوليائهم ’قتناء
ا’أدوات اŸدرسشية،
ن قوائمها
خاصشة واأ ّ
معروفة لديهم.
اإنّ ا÷ولة التي قادتنا ا¤
ه- - -ذه اÓÙت ،ق- - -ب - -ي - -ل
سش - -اع - -ات م - -ن ال - -دخ- -ول
اŸدرسش - -ي ،ب ّ- -ي - -نت ع- -دم
اكÎاث حقيقي باŸوضشوع
ا ¤درج- - -ة اأن ال- - -ب- - -اع- - -ة
اأن-فسش-ه-م  ⁄ي-ت-مّ-ك -ن-وا م-ن
تفسش Òالضشعف اŸلحوظ
ل Ó-إق -ب -ال رغ -م ت -وف -ر ك-ل
ا’أدوات ،وﬁاف- - - - - -ظ - - - - -ة
اأغ- -ل- -ب- -ه- -ا ع- -ل- -ى اأسش- -ع- -ار
اŸوسشم اŸاضشي ،وخاصشة

الكراريسس وا’أغلفة.
ال - -ب - -اع- -ة ك- -ان- -وا ،وق- -ب- -ل
اأسش- -اب- -ي -ع ،ق -د اسش -ت -ع ّ-د وا
ل-ل-م-ن-اسش-ب-ة ب-ق-وة اع-ت-قادا
م - - - - -ن - - - - -ه- - - - -م اأن ا’أدوات
اŸدرسشية سشيتم اقتناوؤها
كالعادة اأياما قبل الدخول
اŸدرسش-ي ،وه-ذا ل-ت-ف-ادي
ا’زدح -ام الشش -دي -د ،وم -ن
اأج -ل ال -ت -حضش Òال -ن-فسش-ي
ال Ó-زم ل Ó-أب -ن -اء ،ل -ك -ن -ه-م
وجدوا انفسشهم مضشطرين
’ن- -ت- -ظ- -ار ي- -وم ال- -دخ- -ول
اŸدرسش- - -ي اŸق- - -رر ي - -وم
ا’أرب-ع-اء اŸق-ب-ل ،ا’ولياء
م- -ع- -ظ- -م- -ه- -م اأن- -ه -ك -ت -ه -م
مصش-اري-ف ال-ع-ي-د والعطلة
الصش -ي -ف -ي -ة ‡ّ ،ا ج -ع -ل -ه-م
يÎي - - - - -ث - - - - -ون ‘ شش- - - - -راء
ا’دوات ،ح- -ت- -ى ي- -ق- -ت -ن -وا
اŸطلوب فقط من طرف
اŸوؤسشسشات الÎبوية دون
زيادة اأو نقصشان ،كما عبّر
ع- -ن ذلك ب- -عضس ا’أول -ي -اء
ال - - - - -ذي - - - - -ن –دث - - - - -ن - - - - -ا

ال- - -ي- - -ه- - -م،م - -ع - -رب Úع - -ن
م -ع-ان-ات-ه-م ا◊ق-ي-ق-ي-ة م-ع
ضش -ع-ف ال-ق-درة الشش-رائ-ي-ة
التي اأصشبحت غ Òقادرة
ع - - -ل- - -ى م- - -واج- - -ه- - -ة ك- - -ل
اŸتطلبات اليومية
من جهة اخرى’ ،حظنا
غ- -ي -اب -ا ل -ل -ط -او’ت ال -ت -ي
ك - -انت ت- -نصشب ‘ اأح- -ي- -اء
اŸدينة من طرف التجار
اŸوسش- - - - -م Úل- - - - -ع- - - - -رضس
ا’أدوات اŸدرسش - - - - - -ي- - - - - -ة
ب -اأسش -ع -ار ج -د ت -ن -افسش-ي-ة،
م- - - -ق- - - -ارن - - -ة ب - - -اÓÙت
اŸت -خصشصش -ة،ك -م -ا ع-اي-ن-ا
غ -ي -اب -ا ل -ل -ك -تب ال -ق -دÁة
واŸسش-ت-ع-م-ل-ة ‘ اŸواسشم
السش- -اب- -ق- -ة،وال- -ت- -ي ك- -انت
ت- -ع- -رضس ق -ب -ي -ل ال -دخ -ول
اŸدرسش- - - -ي ‘ ا’أسش - - -واق
الشش- -ع- -ب- -ي -ة واأم -ام اأب -واب
اŸسش - -اج - -د ‘ ،ظ - -اه- -رة
ك - -ذلك ب- -دت غ- -ري- -ب- -ة ‘
م -دي -ن -ة مشش -ه -ورة Œاري-ا
كعاصشمة الهضشاب.

اجتياز موسشم دراسشي دون مششاكل

كـ ـ ـل الظّ ـ ـ ـروف مهيّأأة لدخـ ـول مريـ ـح بألـ ـوادي

جّندت مديرية الÎبية لو’ية الوادي كل امكانياتها اŸادية والبششرية لضشمان
دخول مدرسشي ناجح ،يوّفر كل الششروط والظروف اŸواتية للتÓميذ بغية
مزاولة دراسشتهم ،حيث حرصشت ،طيلة العطلة الصشيفية ،على تهيئة كل اŸرافق
والهياكل الÎبوية وسشد العجز ،والنقصص اŸسشجل ‘ التأاط Òبالقطاع عÈ
’طوار التعليمية الثÓث لضشمان حسشن اسشتقبال التÓميذ واجتياز موسشم
ا أ
دراسشي دون مششاكل.

الوادي :قديري مصسباح
رّك -زت الّسش -ل-ط-ات الو’ئية
ع- - -ل - -ى اإع - -ادة ا’ع - -ت - -ب - -ار
ل - -ل - -م - -وؤسشسش - -ات الÎب - -وي- -ة
اŸهÎئة التي ششكلت خÓل
السش-ن-وات اŸاضش-ي-ة م-عضشلة
ومششك Óتسشّبب ‘ عدد من
ا’حتجاجات ،حيث ششرعت
اŸصشالح اŸعنية ‘ تهيئة
اŸدارسس واإع -ادة ت-اأه-ي-ل-ه-ا
’سش- -ت- -ق -ب -ال ال -ت Ó-م -ي -ذ ‘
ﬂتلف ا’أطوار.
ك- -م -ا ّ” ت -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت
تضش - -ام - -ن - -ي - -ة واسش- -ع- -ة م- -ع
ال-تÓ-م-ي-ذ اŸع-وزي-ن لتوفÒ
اÓŸبسس واŸسش - -ت- -ل- -زم- -ات
اŸدرسش- - -ي- - -ة ل- - -تÓ- - -م- - -ي - -ذ
اŸع - - -وزي - - -ن ،م - - -ن دون اأن
ن -نسش -ى شش -روع ال -ع -دي-د م-ن
اŸدارسس ‘ ح- - - - - -م Ó- - - - -ت

ال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -ف ،اأي- -ن ق -دمت
م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ب-ال-و’ي-ة
تعليمات Ÿديريات الهياكل
وال-ت-ج-ه-يزات للحرصس على
ضش -م -ان اسش -ت -ك -م -ال ج-م-ي-ع
ال- - -ت- - -حضشÒات وال - -ت - -دابÒ
اŸت- -خ- -ذة لضش- -م- -ان دخ -ول
م - - - - -درسش - - - - -ي ‘ اأحسش- - - - -ن
الظروف.
وقد اسشتفاد قطاع الÎبية
بالوادي ‘ هذا ا’إطار ،من
 14عملية ’إعادة ا’عتبار لـ
 331م- -وؤسشسش -ة ت -رب -وي -ة
ıتلف ا’أطوار ،حيث ”ّ
ا’نتهاء من  316وبقيت 09
ع- - -م- - -ل- - -ي - -ات ‘ اŸراح - -ل
ا’أخÒة من ا’‚از ،لتكون
جاهزة للدخول اŸدرسشي.
ك- -م- -ا سش- -ي- -ت- -ع ّ-ز ز ال -دخ -ول
اŸدرسشي ،باسشتÓم هياكل
ج -دي -دة ،م -ن -ه -ا تسش-ل-ي-م 06

›م- -ع- -ات م- -درسش- -ي- -ة و02
م- -ت- -وسش -ط -ات ،اإضش -اف -ة اإ¤
ث- -ان- -وي- -ة ب- -داي- -ة ال- -دخ- -ول
ا’جتماعي القادم ،الششيء
الذي سشيقضشي على مششكل
ا’كتظاظ الذي تعا Êمنه
بعضس اŸوؤسشسشات الÎبوية،
وشش ّ- -د د وا‹ و’ي- -ة ال- -وادي
عبد القادر بن سشعيد خÓل
اج-ت-م-اع-ات-ه السش-اب-ق-ة ع-لى
وجوب تطه ÒاŸدونة من
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ات ال -ق -دÁة م -ع
اإعطاء ا’أولوية للموؤسشسشات
حا
الÎبوية ‘ ا’‚از ،مل ّ
على روؤسشاء الدوائر بوجوب
ا’إحصش-اء ال-دق-ي-ق والدوري
ل-ك-ل مسش-ت-ل-زم-ات اŸدارسس
ا’بتدائية تطبيقا لتعليمات
وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل- - -ي- - -ة وال- - -ت- - -ه- - -ي- - -ئ- - -ة
العمرانية.

الثنين  02سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  02محرم  1441هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فيما طالب  7منتخبÃ Úقاضساة رئيسس بلدية سسيدي الشسحمي

Œميد روأتب وعÓوأت أŸنتخبُ Úيغذي ألصسرأعات بوهرأن

تسسّبب ‘ وفاة  03فتيات بسسكيكدة

 06أشسهر حبسسا غ Òنافذ ‘ حق صساحب ألقارب
أاصس - - - -درت ﬁك- - - -م- - - -ة ع- - - -زاب- - - -ة
ا’بتدائية ،شسرق مدينة سسكيكدة،
ح-ك-م-ا ي-قضس-ي ب-ا◊بسس غ Òال-ن-اف-ذ
لـ 06أاشس-ه-ر م-ع غ-رام-ة م-الية قدرها
 50أال- -ف دي- -ن- -ار ج- -زائ -ري ‘ ،ح -ق
صس - -احب ال - -ق- -ارب ،ال- -ذي تسس- -بب ‘
غ- - -رق  03ف -ت -ي-ات ب-ع-رضس ال-ب-ح-ر،
خÓ-ل رح-ل-ة ب-ح-ري-ة ق-ب-ال-ة شس-اطئ
كاف فاطمة غ ÒاÙروسس ببلدية
ب- -ن ع -زوز ،ووق -ائ -ع ه -ذه ال -قضس -ي -ة
تعود إا 18 ¤أاوت ا÷اري ،وجاء هذا
ا◊ك - - -م اıف - - -ف ‘ ح - - -ق صس - - -احب
ال- -ق -ارب اŸدع -و (م،م،شس) ال -ب -ال -غ م -ن
العمر 41سس- -ن- -ة ،ب- -ع- -د دف -اع أاول -ي -اء
الضس-ح-اي-ا ع-ل-ى صس-احب ال-ق-ارب ،الذي
اسس-ت-ج-اب ،ب-حسسب تصس-ري-حاتهم لطلب
Óطفال،
منهم بتقد Ëرحلة ›انية ل أ
’فراج عن اŸعني.
وطالبوا با إ

سسكيكدة :خالد العيفة
أاقّرت السسلطات الو’ئية لوهران
Œميد رواتب اŸنتخب ÚوالعÓوات
ب -اÛلسس الشس -ع -ب-ي ال-ب-ل-دي ل-ب-ل-دي-ة
الÈي-ة ،وذلك ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة Œم-يد
م -ه-ام رئ-يسس-ه-ا ،ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
’ق- -ل- -ي -م ال -ذي دع -ا إا¤
وت- -ه- -ي- -ئ- -ة ا إ
Œم - - -ي - - -د ك - - -ل ال- - -عÓ- - -وات واŸن- - -ح
ل -ل -م -ج -السس ال -ب -ل -دي -ة ال -ت -ي تشس -ه-د
تشسنجات وجمودا.

وهران :براهمية مسسعودة
أاوضسحت مصسادر متطابقة لـ»الشسعب»،
أانّ سسلطات وهران ،وعلى رأاسسها مديرية
ال-ت-ن-ظ-ي-م والشس-ؤوون ال-ع-ام-ة ،اضسطرت إا¤
Œم- - -ي- - -د رواتب رؤوسس- - -اء ال- - -ب- - -ل- - -دي - -ات
واŸن -ت -خ -ب Úب -اÛالسص ال -ب -ل -دي -ة ال -ت -ي
شس -ه -دت م -ن -ذ ت -نصس -ي -ب -ه-ا ب-ت-اري-خ ال-ف-ا—
ديسسم 2017 Èحالة من النسسداد ألسسباب
ت -ت -ع -ل -ق أاسس -اسس -ا ب -اŸصس-ل-ح-ة الشس-خصس-ي-ة
واألمور اÿاصسة.
أاضسافت نفسص اŸصسادر ،أاّنه ‘ الوقت
ال -ذي ج -رى ف -ي -ه ت -ط -ب -ي -ق ه -ذا ال-ق-رار،
ت -واصس -ل مصس -ال -ح ال -درك ال -وط -ن -ي ع-ل-ى

مسستوى كتيبة طافراوي ‘ جنوب الولية
–قيقاتها مع رئيسص البلدية ‘ قضسايا
فسساد وسسوء التسسي Òالتي رفعها ضسده 14
منتخبا يشسكلون اÛلسص البلدي.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ت-ت-واصس-ل الصس-راعات
ب Úأاعضس- -اء اÛلسص الشس- -ع- -ب -ي ال -ب -ل -دي
ل -ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ب-ن ي-ب-ق-ى ال-ت-اب-ع-ة إاداري-ا
لدائرة أارزيو الشسهÒة بـ «النيقرية» ،أاين
ج ّ-م-د اŸسس-ؤوول ال-ت-ن-ف-ي-ذي األول ،م-ول-ود
شسريفي مهام وصسÓحيات رئيسص البلدية
ÓفÓن ،خبيزات يوسسف.
اŸنتمي ل أ
اشستدت هذه اÓÿفات لتبلغ أاوجها
ب -ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ا÷ ،Òع-قب ت-وق-ي-ف رئ-يسص
البلدية بالنيابة قرازيب ﬁمد عن مهامه
وتعي ÚاŸنتخب أايت مرار ‚ادي خلفا
له ،وتعود أاسسباب الصسراع إا ¤رغبة اÒŸ
ال -ذي ” إاي -ق -اف -ه ‘ إال -غ -اء أازي -د م-ن 12
اتفاقية أابرمت خÓل عهد ا ÒŸاألسسبق
ﬁمد األم Úقنفوذ اŸسسجون حاليا على
ذمة قضسايا فسساد تفوق  30مليار سسنتيم
رفقة األم Úالعام للبلدية ،أاين اكتشسف
هذا األخŒ Òاوزات خطÒة رفقة النائب
األول ب- -اÛلسص ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي اŸك- -ل -ف
ب -اŸال -ي-ة ب-ن عصس-م-ان ع-ب-د ال-ق-ادر ال-ذي

رفضص التأاشس Òعلى هذه التفاقيات.
من ناحية أاخرى ،هّدد  14منتخبا من
ب -ل -دي -ة ال -ك -رم -ة ب -ت -ق -د Ëاسس -ت -ق -ال -ت -ه-م
ا÷ماعية ‘ حالة رفضص اإلدارة تنصسيب
اŸنتخب معمر بوشسيخي ،رئيسسا للبلدية
التي بلغت شسهرها الرابع من دون رئيسص،
عقب سسجن ا ÒŸالسسابق موسسى بن Áينة
‘ قضسية فسساد تفوق  45مليار سسنتيم‘ ،
وقت يعيشص فيه السساكنة وخاصسة الشسباب
منهم اŸشساكل والصسراعات الجتماعية
بسس -بب ال -ب -ط -ال -ة وأازم -ة السس -ك-ن وت-ع-ط-ل
مشس- -اري- -ع ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة اÙل -ي -ة ك -إاح -دى
ال-ت-ح-دي-ات ال-رئ-يسس-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه صسناع
القرار بالولية.
ن-فسص ال-وضس-ع-ي-ة ت-ع-يشس-ه-ا ب-لدية سسيدي
الشس -ح -م -ي ،ال-ت-اب-ع-ة ه-ي األخ-رى ل-دائ-رة
السس- -ان- -ي- -ة ‘ ظ- -ل اÓÿف -ات ا◊ادة بÚ
اŸن -ت -خ -ب ،Úع -قب ق -ي-ام رئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة
ب-إان-ه-اء م-هام  7م-ن-ت-خ-ب Úم-ن ضس-م-نهم 3
نواب للرئيسص و 3مندوب Úورئيسص ÷نة
مكلف بالعمران ،والذين بدورهم ÷أاوا
إا ¤ال- - -قضس- - -اء ،وه - -و م - -ا زاد م - -ن ح ّ- -دة
الح- -ت -ق -ان وأاّث -ر سس -ل -ب -ا ع -ل -ى مصس -ل -ح -ة
اŸواطن.

...وقنوأت ألصسرف أل ّصسحي بشساطئ مرسسى أ◊جّاج ُتقلق أŸصسطافÚ

ع ،Èأامسس ،عشس- -رات اŸصس -ط -افÚ
وزوار الشس- -اط- -ئ ال- -ك- -ب Òب- -ب- -ل- -دي -ة
مرسسى ا◊جاج  55كلم شسرقي و’ية
وه -ران ،ع -ن ت -ذم -ره -م وسس -خ -ط-ه-م
الشسديدين ،جراء ا◊الة الكارثية
’وضس- -اع ب- -ه- -ذه
ال - -ت- -ي آالت إال- -ي- -ه- -ا ا أ
البلدية السسياحية.
وهو ما وقفت عليه «الشسعب» على
مسس -ت -وى ال -ط -رق -ات ال-ف-رع-ي-ة اŸؤودي-ة
ل-لشس-اط-ئ ال-ك-ب– ،Òدي-دا ب-ال-ق-رب م-ن
لنشس-اء ،أاي-ن
اÛم -ع السس -ي -اح -ي ق -ي-د ا إ
تتجمع اŸياه العفنة والقاذورات وكذا
لنتشسار الرهيب للحشسرات وا◊يونات
اإ
الضس -ال -ة ،ن -اه -يك ع -ن اهÎاء اŸسس-الك
لح-ي-اء السس-ك-ن-ي-ة وت-آاك-ل
ع-ل-ى مسس-ت-وى ا أ
لمر الذي منع اŸصسطافÚ
أارصسفتها ،ا أ
لزقة.
من ولوج تلك ا أ
اŸث Òللقلق هو تدفق مياه الصسرف
الصس -ح -ي ب -اŸدخ -ل ال -رئ -يسس -ي ل-لشس-اط-ئ
وبالقرب من مقر فرقة الدرك الوطني،
على وقع روائح كريهة تزكم أانوف السساكنة
وتنغصص راحة اŸصسطاف Úدون أان تتدخل
السسلطات اÙلية ،وذلك أايام فقط قبيل
زيارة وزير السسياحة والصسناعات التقليدية
ب- -ن مسس -ع -ود ل -ل -ولي -ة م -ف -ت -خ -را Ãوسس -م
الصسطياف ا◊ا‹ الذي وصسفه بالناجح.
على ضسوء ذلك دعا سسكان البلدية ،وا‹
وه -ران السس -ي -د م -ول -ود شس -ري-ف-ي ورئ-يسس-ة
دائرة بطيوة إا ¤التدخل العاجل لوضسع

من جهته صساحب القارب ،اأوضسح ان
ال-ق-ارب ان-ق-لب ب-ع-د ح-رك-ة م-ف-اج-ئ-ة م-ن
الطفال ،معتÈا األمر فوق طاقته ،وقد
شسارك هذا الخ Òإا ¤جانب متطوعÚ
آاخ -ري -ن ‘ ان-ق-اد 8 ،أاط-ف-ال اآخ-ري-ن من
Óشسارة ،القارب كان يحمل على
الغرق ،ل إ

ح -د ل -ل -وضس-ع-ي-ة اÿطÒة ال-ت-ي آالت إال-ي-ه-ا
اŸن -ط -ق -ة ،م-رورا بسس-ي-ط-رة م-ا تسس-م-ى بـ
«م -اف -ي -ا» الشس-اط-ئ ع-ل-ى الشس-اط-ئ ال-ك-بÒ
وإاج- - -ب- - -ار اŸصس- - -ط - -اف Úع - -ل - -ى ت - -أاجÒ
الشس -مسس -ي -ات وال -ك -راسس -ي Ãب -ال -غ م -ال -ي-ة
م -ع -تÈة ت-ف-وق  1200دج ل -ت-مضس-ي-ة ب-عضص
السسويعات.
ك -ان وا‹ وه -ران ،م -ول-ود شس-ري-ف-ي ق-د
ب ج- -ام غضس -ب -ه ع -ل -ى مسس -ؤوو‹ دائ -رة
صس ّ
بطيوة ،خÓل لقائه األخ Òمع اÛتمع
اŸد ،Êأاين اصسطدم بالصسورة السسوداوية
التي رسسمها السسكان وخاصسة البطالون عن

ب .م

م-ت-نه  11ط-ف-ل-ة ‘ ،رح-ل-ة ب-ح-ري-ة ق-ب-الة
شساطئ كاف فطيمة ببلدية بن عزوز شسرق
سسكيكدة ،واأسسفر حادث انقÓب القارب،
عن مقتل  3فتيات ،بينما ” إانقاذ 08
أاخ -ري -ات ،ع -ل -ى اأي -دي م -ت -ط-وع Úك-ان-وا
متواجدين بهذا الشساطئ غ ÒاÙروسص.

...ومقتل سستيني بطلق ناري
خÓل حفل زفاف بتمالوسس
لقي شسخصص ‘ السست Úمن العمر «ما
ط ،م»  ،حتفه اثر طلقة نارية طائشسة
خ Ó-ل اسس-ت-ع-م-ال ب-ن-ادق الصس-ي-د ‘ ح-ف-ل
زف -اف ،وذلك ع -ل -ى ي-د سس-ت-ي-ن-ي آاخ-ر م-ن
نفسص العائلة ،بقرية «ا◊مام « ،ببلدية
“الوسص ،غرب مدينة سسكيكدة ،ليتحّول
حفل الزفاف اإ ¤مأا” ،وبحسسب مصسادر
م -ن ال -ق -ري -ة ،ف -إان الضس-ح-ي-ة ك-ان ج-السس-ا
ب -ال -ق -رب م -ن ال -ف -اع -ل ال-ذي ك-ان ي-ط-ل-ق
عيارات من بندقية صسيد احتفال بزفاف
اأحد أافراد العائلة ،قبل أان يصسيبه باÿطأا
ويتم نقله Ÿسستشسفى “الوسص ،أاين لفظ
اأنفاسسه األخÒة ،اإثر هذه الفاجعة سسلم
ا÷ا Êنفسسه Ÿصسالح الدرك الوطني التي
Óح-اط-ة ÓÃبسس-ات
ب -اشس -رت –ق -ي -ق -ا ل  -إ
ا◊ادثة.

تسسببت ‘ خسسائر مادية وقطع الطرق

أمطار طوفانية وأودية تسستفيق من سسباتها باŸسسيلة

خّلفت ا’مطار اŸتسساقطة ،مسساء
أاول أامسس ،ع Èعدة مناطق بÎاب
و’ي -ة اŸسس -ي -ل -ة ،خسس -ائ -ر م -ادي -ة ‘
اÙاصسيل الزراعية ونفوق البعضس
من رؤووسس اŸاشسية وغلق العديد من
’ضس-اف-ة اﬁ ¤اصس-رة
ال -ط-رق-ات ،ب-ا إ
اŸي-اه ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-رى والسسكنات
وال - -ت - -ي ف - -رضست ت - -دخ - -ل مصس- -ال- -ح
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ’م-تصس-اصس اŸي-اه
ع Èعدة مناطق.

اŸسسيلة :عامر ناجح

رئ -يسس -ة ال-دائ-رة ورؤوسس-اء ب-ل-دي-ات ب-ط-ي-وة
وم -رسس -ى ا◊ج -اج وع Úال -ب -ي -ة ،وشس-ددوا
على ضسرورة وضسع حد Ÿعاناتهم مع شسبح
ال-ب-ط-ال-ة اإلج-ب-اري-ة ن-تيجة التجاوزات ‘
ع-م-ل-ي-ات ال-ت-وظ-ي-ف ب-اŸن-طقة الصسناعية
سس -واء ال -ت -اب -ع -ة لسس -ون -اط-راك أاو اŸركب
الÎكي توسسيا‹ ،وكذا اŸركب اŸصسري
«سس -ورف -رت» إلن -ت-اج األم-ون-ي-اك وال-ي-وري-ا
ع- - -ال- - -ي- - -ة ا÷ودة ،وﬂت - -ل - -ف اÛالت
األخرى.

العدد
18037

08

بحسسب مصسالح ا◊ماية اŸدنية ،فإان
ع- -دد ال- -ت- -دخ Ó-ت اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اإلن -ق -اذ
والجÓء بلغت  36تدخ ،Óأاهمها انقاذ
طفل يبلغ من العمر  12سسنة بوادي الشسيخ
اع- -م -ر ق -ري -ة أاولد ا◊اج ،ب -ب -ل -دي -ة عÚ
اÿضسراء من طرف مواطن ÚوÃشساركة
عريف كان خارج وقت عمله ” اسسعافه
ونقله ا ¤عيادة برهوم لتلقي السسعافات
الولية .و‘ بلدية ع ÚاŸلح ” معاينة
تسس- -رب- -ات م- -ي- -اه داخ- -ل م- -ن -ازل (20سسم)
بأاحياء اŸقسسم وحي الغز‹ وحي  08ماي
 1945مع Œمع مياه المطار ‘ شسوارع
الح -ي -اء اŸذك -ورة ب -ح-وا‹ 40سس -م دون
تسسجيل خسسائر بشسرية .ناهيك عن قيام
ذات اŸصس -ال -ح ب -ام -تصس -اصص م -ي-اه ح-ف-رة
بعمق  1.60سسم Ãسسجد ‘ طور ال‚از
ب -ن -فسص اŸن -ط -ق -ة ” .ت -ع -رضص ال -ط-ري-ق
الوطني رقم  08ا ¤الغلق بسسبب ارتفاع
م- -نسس- -وب م -ي -اه وادي اÿن -اف -يسص ،وك -ذا
سسقوط جداري لفنائي منزل4( Úم03/م)
بقرية معتوق .وتسسجيل خسسائر حوا‹ 40
قنطارا من الشسع.Ò
كما خلفت السسيول نفوق العديد من
رؤووسص اŸاشس -ي -ة م -ن ن-ع-اج وخ-راف ع-ل-ى

مسس -ت-وى ق-ري-ة ال-دح-ادح-ي-ة .ح-يث اح-ت-ج
سسكان قريتي الدحادحية وأاولد معتوق
واأغ- -ل- -ق- -وا ال- -ط- -ري- -ق ال- -وط -ن -ي رق -م 45
للمطالبة بحماية منطقتهم ،وهذا بسسبب
الفيضسانات ،ليلة أامسص ،والتي أادت ا¤
خسس - -ائ - -ر م- -ادي- -ة م- -ع- -تÈه ك- -ردم اآلب- -ار
الفÓحية ،وتشستت اÙاصسيل الزراعية.
شس -ه -د حضس -ور السس -ل -ط -ات اÙل -ي-ة
ل -ل-ب-ل-دي-ة ورئ-يسص ال-دائ-رة الشسÓ-ل وق-ائ-د
ف -رق -ة ال -درك ال-وط-ن-ي ب-اÿب-ان-ة ،م-دي-ر
الشسغال العمومية بالولية بع ÚاŸكان
من أاجل التحاور مع اÙتج Úوالسستماع
ا ¤انشسغالتهم لفتح الطريق الوطني أامام
اŸارة.

قتيل وجرحى بÈهوم
‘ حادث مرور
خّلف حادث مرور وقع ،مسساء أام ،بحي
ق-ديشس-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ره-وم ب-اŸسس-ي-ل-ة مقتل
شسخصص وجرح خمسسة آاخرين اثنان منهم
‘ ح - - -ال - - -ة خ- - -طÒة ،ا◊ادث ‚م ع- - -ن
اصس- -ط- -دام ث Ó-ث سس -ي -ارات م -ع ب -عضس -ه -ا
البعضص اثنان من نوع هيونداي آاكسسنت
والسسيارة الثالثة من نوع بيجو ” .205
نقل ا÷رحى إا ¤العيادة الطبية بÈهوم
لتلقي السسعافات األولية و–ويلهم ا¤
مسستشسفى الزهراوي ÿطورة اإلصسابات
التي تعرضسوا لها ،أاين لفظ أاحد ا÷رحى
اŸن -ح -در م -ن ب-ل-دي-ة أاولد ع-دي ل-ق-ب-ال-ة
اأن -ف -اسس -ه ب -اŸسس -تشس-ف-ى ،ب-ي-ن-م-ا ي-رق-د ‘
اŸسستشسفى رجل يبلغ من العمر  55سسنة
وامرأاة  39سسنة ‘ حالة خطÒة على اثر
اإصس -اب -ت -ه-م-ا ب-ج-رح ع-م-ي-ق ع-ل-ى مسس-ت-وى
الراأسص.

اإ’ثنين  02سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  02محرم  1441هـ

من مراسسلينا

بالّرغم من تخصشيصص غلف ما‹ لتهيئته

حي «الر »Ëبعنابة..وعود على الورق والتّنمية تختنق
بالرغم من تأاكيد وا‹ و’ية
ع - -ن - -اب- -ة ت- -وف- -ي- -ق م- -زه- -ود ع- -ن
ت-خصش-يصص  02م-ل-ي-ار دج ل-ت-هيئة
وإاع- -ادة ا’ع- -ت -ب -ار ◊ي «ال -ر»Ë
’خÒ
ببلدية عنابة ،إا’ أان هذا ا أ
ما يزال يعيشص وضشعية كارثية،
حيث ’ توجد أاية مظاهر تنبئ
ب -ان -ط -لق أاشش-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ى
مسش -ت -واه ،وت -خ -ل-يصش-ه م-ن ج-م-ل-ة
اŸششاكل التي يتخبط فيها.

ا◊ي ،ح - -يث فّضس - -ل ب - -عضص السس - -ك - -ان ع - -دم
اسس -ت -خ -دام ا◊اوي -ات ورم -ي -ه -ا ب -ال -ط-رق-ات،
مصسورة منظرا تقشسعر له اأ’بدان ،ما أادى إا¤
تلوث اÙيط وانتشسار الناموسص الذي بات
ي -ؤورق ح-ي-اة ال-ق-اط-ن Úب-ه-ذا ا◊ي ،ف-ب-ال-رغ-م
اإ’جراءات التي اتخذتها السسلطات اÙلية
للحد من الظاهرة ،إا’ أان الوضسع الكارثي ما
يزال على حاله إا ¤يومنا هذا ‘ الوقت الذي
ي-ط-الب ف-ي-ه سس-ك-ان «ال-ر »Ëال-ت-دخ-ل ال-ع-اجل
Ÿعا÷ة الوضسع السسائد ،الذي يشسوه اŸنظر
ا÷ما‹ للمدينة.
ف -ق -د أادى ان -تشس -ار ال -ن -ف -اي -ات إا ¤ت -ك -اث -ر
الكÓب الضسالة ،التي تقتات منها ،وما زاد
الط Úبلة ،اأ’بقار اŸتجولة با◊ي دون أاي
رقابة والتي وجدت ‘ هذه «اŸزابل» التي
تعمل على تلويث البيئة واÙيط زادا لها،

ك -م -ا أان فضس Ó-ت -ه-ا اŸن-تشس-رة ع-ل-ى اأ’رصس-ف-ة
والطرقات تشسكل بدورها روائح كريهة ينفر
منها كل من يسسلك هذا ا◊ي.
وبالنسسبة للطرقات واأ’رصسفة بهذا ا◊ي
فحّدث و’ حرج ،فهي مهÎئة وا◊فر بها
تشسكل منظرا ’ متناهيا ،ما يجعلها تشسكل
بركا ’ ،سسيما مع حلول فصسل الشستاء وÃجرد
سس -ق -وط ق -ط-رات م-ن اأ’م-ط-ار ،ح-يث ي-ع-يشص
السسكان كارثة طبيعية ﬂلفة عائÓت منكوبة
تفÎشص العراء بعد أان غمرت اŸياه منازلها،
وه -و اأ’م -ر ال -ذي ي -ت -ط-لب –رك السس-ل-ط-ات
الو’ئية ‘ أاقرب اآ’جال ،للنظر ‘ أاسسباب
عدم ا’نطÓق ‘ تهيئة حي «الر »Ëالذي
يسستدعي التفاتة عاجلة ،حتى ’ تبقى وعود
اŸسس -ؤوول -ي Úب -و’ي -ة ع -ن-اب-ة ›رد ح Èع-ل-ى
ورق.

بفعل تراجع اŸسشاحات اŸزروعة

انخفاضض ﬁصشول ا◊بوب يخلط أاوراق اŸصشالح بتيبازة
أاحصشت مصش - - - -ال - - - -ح
م- -دي- -ري -ة ال -ف -لح -ة
ل - - -و’ي- - -ة ت- - -ي- - -ب- - -ازة
تراجعا ’فتا Ùصشول
ا◊ب -وب ه -ذه السش-ن-ة
ب- - - -ف- - - -ع- - - -ل ت - - -راج - - -ع
اŸسش- -اح- -ات اŸزروع -ة
Ãا ي - - - - -ع - - - - -ادل 3627
ه- -ك -ت -ار م -ق -ارن -ة م -ع
اŸوسشم الفارط ،بحيث
” توجيه قدر كبÒ
ّ
م- - - -ن- - - -ه - - -ا ل - - -زراع - - -ة
’شش -ج-ار
ال -ف -راول -ة وا أ
اŸثمرة.

الصسلب بحصسة اأ’سسد بـ 11677هكتار لتفزر
عوامل طبيعية وأاخرى تقنية ﬂتلفة –ويل
 602هكتار ا ¤أاعÓف مباشسرة من بينها 456
هكتار من القمح الصسلب و 70هكتار من القمح
الل Úو 76هكتارا من الشسع ،Òفيما التهمت
ا◊رائ- -ق  30,25ه -ك -ت-ار م-ن ﬂت-ل-ف ان-واع
ا◊بوب ليتم ‘ آاخر اŸطاف حصساد مسساحة
 13467,67هكتار فقط من جملة ،ما يربو
عن  14أالف هكتار اŸزروعة ‘ الواقع.
Œدر ا’شسارة إا ¤أانّ اŸصسالح الفÓحية

بالو’ية كانت قد جنّدت  30حصسادة إ’‚اح
حملة ا◊صساد والدرسص لهذه السسنة ،من بينها
 21حصسادة تابعة لديوان ا◊بوب ا÷افة و9
” جلب 65
حصسادات تابعة للخواصص ،فيما ّ
حصس -ادة م -ن ال -و’ي -ات اÛاورة ع-قب ان-ه-اء
عمليات ا◊صساد على مسستواها ،بالتوازي مع
تخصسيصص  5مراكز للتجميع بكل من شسرشسال
وب -ورك -ي-ك-ة وح-ج-وط وا◊ط-اط-ب-ة وال-ع-ف-رون
بسسعة إاجمالية قدرها  220أالف قنطار.

قصشد تسشليم سشكنات عدل باŸدية

الوا‹ يطالب باإلسشراع ‘ وتÒة األششغال ويتوّعد

اŸدية :علي ملياÊ

دعا عباسص بداوي وا‹ اŸدية الشسركات
اŸك -ل -ف-ة ب-إا‚از مشس-روع ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة
Ÿوق- -ع مشس- -روع  1300مسس -ك -ن ب -ع Úا÷ردة
وال -ه -ي -اك -ل اŸدرسس -ي -ة اŸن -ج-زة ب-اŸن-ط-ق-ة،
واŸتمثلة أاسساسسا ‘ › 07معات مدرسسية،
متوسسطت Úوثانوية ،إا ¤تسسريع وتÒة إا‚از
حصسة سسكنات عدل واإ’نتهاء من أاشسغالها قبل
 30سسبتم.È

سشكان قرية إاملوسشن أاوف Óبتيزي وزو يطالبون بالتفاتة
ط -الب سش -ك -ان ق -ري -ة إام -ل -وسش -ن
أاوف- -ل ،ب- -ب- -ل- -دي- -ة ت- -ي- -م -ي -زارت،
ب - -و’ي - -ة ت - -ي- -زي وزو ،بضش- -رورة
ت - -وف ÒاŸي- -اه لصش- -ا◊ة ل- -لشش- -رب
’ششهر ،دون
وذلك بعد غياب دام أ
أان تشش- -ف- -ع ل -ه -م اŸراسش -لت ال -ت -ي
وج - -هت ل - -ل - -ج- -ه- -ات Ÿع- -ن- -ي- -ة و’
ا’ح- -ت- -ج- -اج- -ات ال- -ت- -ي ق- -ام ب -ه -ا
السشكان.

بحسسب عبود ‡ثل عن السسكان أاّكد لـ «الشسعب»:
«نحن نعيشص أازمة شسديدة العطشص منذ شسهر أافريل
الفارط ،وقد ناشسدنا ا÷هات الوصسية التدخل لكن
دون جدوى ،وعليه ÷أانا إا ¤غلق مقر ا÷زائرية
ل -ل -م -ي -اه م -ؤوخ -را قصس -د إاسس -م-اع صس-وت-ن-ا ،ع-ل-م-ا أان
اŸنتخب ÚاÙلي Úسسعوا ‘ وقت سسابق من خÓل
عقد اجتماعات مع أاطراف عديدة ،قصسد وضسع
ح-د م-ع-ان-ات-ن-ا ومسس-اع-دت-ن-ا ع-ل-ى ا’سس-ت-ق-رار ،لكن
ب -ق -يت ال -وع-ود اŸق-دم-ة حÈا ع-ل-ى ورق ل-تسس-ت-م-ر
بذلك معاناة اأ’ها‹ باŸنطقة».
وصسّرح رباح ،عضسو ÷نة القرية« :على الرغم
من إانشساء قائمة جرد بالنقائصص اŸسسجلة  ⁄يتم
جهت مراسسÓت للجهات
النظر ‘ أاي بديل ،حيث و ّ
اŸعنية دون جدوى ،ونحن نطالب بضسرورة توفÒ
أاسسباب العيشص الكر ËباŸنطقة ،أ’ن ذلك يسساعد
عل تشسبث السسكان بأارضسهم ،من خÓل توف Òكافة
الضسروريات والوسسائل اıتلفة لتعزيز ا’قتصساد

كما طالب تسسليم السسكنات للمسستفيدين
منها ،مع مضساعفة وتÒة ا‚از أاشسغال التهيئة
اÿارجية ،وإا“امها ‘ أاجل ’ يتعدى نهاية
سسبتم Èأايضسا ،كما أامر وا‹ الو’ية الشسركات
اŸك -ل -ف -ة ب -اإ’‚از ب -ت -دع -ي -م ت -ع -داد ع -م -ال
ال-ورشس-ات ب-ع-م-ال آاخ-ري-ن ،م-ع ضس-رورة ال-ع-مل
بنظام التدوال  ،08 / 03كما أالّح على مصسالح
ديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري باإ’نتهاء من
اأ’شس -غ -ال اÿاصس -ة ب -ال -ه-ي-اك-ل اŸدرسس-ي-ة م-ع
تسسلميها قبل هذا التاريخ ،منّبها مسساعديه

م -ن م -دي -ري ال -ق -ط -اع-ات اŸت-اب-ع-ة ال-ي-وم-ي-ة
وال -دوري -ة ل -ك-ل اŸشس-اري-ع السس-ك-ن-ي-ة الÎب-وي-ة
Óنتهاء اأ’شسغال ‘ اآ’جال اÙددة.
ل إ
وب -وج -وده ‘ مشس-روع سس-ك-ن-ات ع-دل ب-ح-ي
ب -اي -ازي -د ب -ط -ري -ق وزرة ،أام -ر ال -وا‹ ب-ل-ه-ج-ة
ال -غ -اضسب ع -ن ال -وضس -ع مسس -ؤوو‹ ال -ق-ط-اع-ات
ل -ت -نسس -ي-ق ا÷ه-ود ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م م-ن أاج-ل ح-ل
اŸشساكل العالقة ‘ أاجل عشسرة أايام بهدف
خ -ل -ق ا÷و اŸن -اسسب ل -لشس -رك -ة الÎك -ي -ة ،م -ع
مطالبتها أايضسا Ãضساعفة وتÒة اإ’‚از.

اÙلي والوطني».
وتضس -ي-ف إاح-دى ال-ق-اط-ن-ات ب-ال-ق-ري-ة ‘ ،ن-فسص
السس -ي -اق« ،ل -ق -د دف -عت ب-ن-ا ال-ظ-روف ال-راه-ن-ة إا¤
ا’ح -ت -ج -اج ،أام -ام “اط -ل ا÷ه -ات Ÿع -ن -ي -ة ب-حّ-ل
مشس -اك -ل السس -ك -ان ،وال -ت -ي ’ ت -ق -تصس -ر ف-ق-ط ع-ل-ى
تزويدنا باŸياه الصسا◊ة للشسرب ،أ’ن ثمة مشسكل
آاخر يتمثل ‘ شسبكة الصسرف الصسحي والتي هي ‘
ح -اج -ة إاŒ ¤دي -د ،ك -م -ا ن -ط -الب ب -ف -ت -ح مسس-الك
فÓحية حتى نتمكن من خدمة اأ’رضص ،حيث حاليا
يسستخدم السسكان وسسائلهم اÿاصسة Ûابهة الوضسع
اŸزري ،ويأامل القرويون ‘ أان تتغّير أاوضساعهم
نحو اأ’حسسن يف القريب العاجل».
وم-ن ج-ه-ت-ه-م ،أاق-دم سس-ك-ان ت-ال-ة أان-ت-غ-لة ببلدية
بوجيمة ،على ا’حتجاج بغلق مقر البلدية منذ
السساعات اأ’و ¤من الصسباح ،للمطالبة Ãسساعدتهم
ع -ل -ى ا’سس -ت -ق -رار وان -تشس -ال -ه-م م-ن اŸع-ان-اة ال-ت-ي
ي-ت-ك-ب-دون-ه-ا ي-وم-ي-ا ،ك-ون-ه-م ي-ع-يشسون ظروفا صسعبة
ل- -ل- -غ- -اي- -ة وخ -طÒة ‘ ن -فسص ال -وقت ،دون أان Œد
السسلطات اÙلية ح ً
 Óيثلج صسدورهم ،وتتصسّدر
جملة اŸطالب ا‚از جسسر جديد بدل ا÷سسر
ا◊ا‹ الذي هو على وشسك ا’نهيار.
و‘ ه -ذا الصس -دد ،أاك -د ‡ث -ل -و السس -ك -ان« :ل-ق-د
اسستنفذنا جميع قنوات ا◊وار ،وقيامنا با’حتجاج
هدفه إايصسال رسسالة إا ¤اŸسسؤول ،Úمفادها أاّننا ‘
خ -ط -ر وري -د م -ن-ه-م ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ،قصس-د م-ن-ع
حدوث اأ’سسوأا عند وصسول موسسم اأ’مطار’ ،أن
ا÷سسر ا◊ا‹ للجسسر على وشسك ا’نهيار ‘ أايّ
◊ظة ،وليسص هناك ما يضسمن أانه سسيكون قادرا
ع -ل -ى الصس -م -ود ف -ور ب -دء ه-ط-ول اأ’م-ط-ار اأ’و،¤
ونحن ندق جرسص اإ’نذار ،وباإ’ضسافة إا ¤ذلك،
نطالب باسستئناف أاشسغال الربط بقنوات الصسرف
الصسحي ،وكلنا ثقة ‘ أان Œد نداءاتنا آاذانا صساغية
وأافعا’ ناجعة ◊ل جملة النقائصص».

يحتوي على نفق بطول  465مÎ

مششروع –ديث منعرجات خّراطة يسشّلم بحلول
جانفي 2020
” ا’نتهاء من أاعمال ا◊فر ‘
ّ
’خ ،Òاıطّط له كجزء
النفق ا أ
م -ن مشش -روع –ديث م -ن -ع-رج-ات
’جال اÙددة ،حيث
خراطة ‘ ا آ
” احÎام اŸواع- -ي- -د ال- -ن -ه -ائ -ي -ة
ّ
ل‚از ال -ذي ي -ب -ل -غ ط-ول-ه 465
ل -إ
Îا خ- -طً- -ي- -ا ،م- -ن ق- -ب- -ل شش -رك -ة
م ً
«أازقون» الÎكية.
بجاية :بن النوي توهامي

تيبازة :علي ملزي
حسسب ما علمته جريدة
«الشسعب» من مديرة الفÓحة،
تÒة ع - -ذرة ،ف- -ق- -د ّ” ج- -م- -ع
 352748قنطار هذا اŸوسسم
مقابل  437464قنطار خÓل
اŸوسس - -م ال - -ف - -ارط ،وب - -ل- -غت نسس- -ب- -ة ا÷م- -ع
والتخزين باıازن العمومية حدودا قياسسية
هذه السسنة بتجاوز عتبة  224591قنطار ،من
بينها  198691قنطار خاصسة بالقمح الصسلب،
” جمع  65214,42قنطار من البذور.
كما ّ
وك -انت اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ق-د
أاحصست ت- - -خصس - -يصص  14100ه-ك-ت-ار ل-زراعة
ا◊بوب بكل انواعه هذه السسنة مقابل أاك Ìمن
 17أالف هكتار العام اŸنصسرم ،وحظي القمح

بعد حرمانهم من اŸياه الششروب

تيزي وزو :بن النوي توهامي

عنابة :هدى بوعطيح
بات سسكان حي الر Ëيتخّوفون من تكرار
سس -ي -ن -اري -و السس -ن -ة اŸاضس -ي-ة ،واŸع-ان-اة ال-ت-ي
ت-كّ-ب-دوه-ا بسس-بب ال-ف-يضس-ان-ات ال-ت-ي يشس-ه-ده-ا
وغرق العديد من اŸنازل ،حيث يعيشص ا◊ي
خÓل هذه الفÎة مشساكل جمة بسسبب طرقاته
اŸهÎئ -ة ،وال -ت -ي ت -ت -ح -ول إا ¤ب -رك وأاوح -ال
–ول حياة قاطنيه إا ¤معاناة سسواء الراجلÚ
أاو أاصس-ح-اب السس-ي-ارات لصس-ع-وب-ة اج-ت-ي-از ه-ذه
الطرقات.
وي -تسس -اءل سس -ك -ان ا◊ي ع -ن اŸب-ل-غ اŸا‹
ال -ه -ام ال -ذي ” ت -خصس -يصس -ه ل -ه-ذا ا◊ي ب-ع-د
الزيارة اأ’خÒة للمسسؤوول اأ’ول عن ا÷هاز
التنفيذي له ،حيث طالب بضسرورة حل ﬂتلف
اŸشس -اك -ل ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا ح-ي
«الر ،»Ëوإاعادة ا’عتبار له ‘ أاقرب وقت ،مع
العلم أان هذا ا◊ي شسهد فقط تسسليم ملعب
Óطفال.
جواري وفضساء ترفيهي ل أ
فما تزال القمامة منتشسرة ببعضص أارصسفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بحسسب اŸعلومات التي اسستقتها «الشسعب» من
مصسدر مسسؤوول ،فقد ”ّ ا’نتهاء من العمل ‘
ظ -رف شس -ه -ري -ن ،وه -و م -ا اع-تÈه ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى
القطاع إا‚ازا ناجحا ،حيث ّ Œسسد ذلك بفضسل
خÈة العمال ودرايتهم ،علما أان هذا اŸوقع كان
ا◊فر فيه صسعباً للغاية ،لكن الشسركة “ّكنت من
رفع التحدي ،خاصسة أانه ’ توجد مشسكلة معارضسة
للمواطن ،Úو’ توجد أاي عراقيل تقنية تذكر.
وب - -حسسب الشس- -روح- -ات اŸق- -دم- -ة م- -ن ط- -رف
القائم Úعلى اŸشسروع ،فسسيتم دخول حيز اÿدمة
هذا اŸشسروع الضسخم ،بحلول يناير  ،2020علما أان
اأ’شسغال شسرع فيها شسهر نوفم ،2018 Èوخ ّصسصص
لهذا الغرضص غÓف ما‹ قدر بثÓثة عشسر مليار
دي -ن -ار ،وت -ت -لّ-خ-صص اأ’شس-غ-ال ‘ إا‚از ط-ري-ق‘ Ú
اŒاه Úيزيد طولهما عن  7.6كم ،باإ’ضسافة إا¤
بناء ثÓثة أانفاق بطول إاجما‹ 1130م Îخطي،
وق- -د ّ” تسس -ل -ي -م  1.5ك -ي-ل-وم Îم-ن ه-ذا ال-ط-ري-ق
بالفعل ،و”ّ تشسغيله ‘ شسهر جويلية  ،2018وقد
سساهم بشسكل كب ‘ Òتسسهيل ا◊ركة اŸرور.
ووف ً- -ق - -ا ل - -ذات اŸصس - -در ،ف - -إاّن –ديث ه - -ذا
ال-ط-ري-قÃ ،ج-رد تشس-غ-ي-ل-ه سس-يضس-م-ن تدفًقا أافضسل
◊ركة اŸرور مع الو’يات اŸتاخمة ،على غرار
و’ية سسطيف بالطريق الوطني رقم  ،09والذي
يسسجل حركة مرور يومية تتجاوز  22أالف مركبة
خÓل شسهور السسنة ،ويتجاوز هذا العدد ‘ فصسل
الصسيف بتسسجيل أازيد من  30أالف مركبة يوميا ،مع
اإ’شسارة أايضًسا إا ¤أان هذا الطريق يعد ﬁوًرا مهًما
واسسÎاتيجًيا ” ،تصسنيفه على أانه شسبكة اقتصسادية
أاسساسسية ببÓدنا ،حيث يربط ميناء بجاية بو’يات
‘ شسرق البÓد ،ومن هنا تأاتي ا◊اجة اŸلحة
إ’‚از هذا اŸشسروع لتسسهيل حركة اŸرور.
باإ’ضسافة إا ¤ذلك ،اسستفادت مديرية اأ’شسغال
العمومية من عملية إاعادة تأاهيل و–ديث شساملة
أاخرى لنفق خراطة السسابق ،الذي يبلغ طوله 6200
م Îخطي ،وخصسصص لهذا الغرضص غÓف ما‹
بقيمة حوا‹  200مليار سسنتيم ،بهدف البدء ‘
Œديد هذا النفق قبل نهاية العام ا◊ا‹ ،من
خÓل عملية إاعادة التأاهيل والتحديث ’ ،سسيما ما
تعلق بنظام الصسيانة ،اأ’من والتهوية لهذا الهيكل
الذي تدهور جزء كب Òمنه ،وهو الذي دخل أ’ول
مرة حيز اÿدمة عام .1988
ل-ل-ت-ذك ،Òف-ق-د أاك-د أاح-م-د م-ع-ب-د ،وا‹ ب-ج-اية،
خÓل زيارة عمل وتفقد قادته إا ¤مشسروع –ديث

ط -ري -ق م -ن-ع-رج-ات خ-راط-ة ،ع-ل-ى ضس-رورة احÎام
ي تأاخر ،كون هذا
اآ’جال اÙددة ل إ
‚Óاز دون أا ّ
اŸشسروع يعت Èمن أاهم اŸشساريع بالو’ية ،كما
أاشسار إا ¤أانه لن يتسسامح مع أايّ تأاخ Òغ ÒمÈر’ ،
سس-ي-م-ا أاّن-ه ّ” ت-وف Òج-م-ي-ع اح-ت-ي-اج-ات اŸؤوسسسس-ة
اŸنجزة من الوسسائل التقنية الضسرورية.

وإانتاج  73أالف قنطار من ا◊بوب
تّ- -وجت ح- -م- -ل- -ة ا◊صس- -اد وال- -درسص ل -ل -م -وسس -م
ال-فÓ-ح-ي  ،2019 / 2018ب -و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ب-ج-ن-ي
ﬁصسول وافر من ا◊بوب بلغ  73أالف قنطار ،وهو
رقم قياسسي جديد ‘ زراعة هذه الشسعبة ،بنسسبة
قّدرت بـ  20باŸئة مقارنة بإانتاج اŸوسسم اŸاضسي.
و‘ ه- - -ذا الصس- - -دد ،صسّ- - -رح مصس- - -در مسس - -ؤوول،
Ãصس-ل-ح-ة ت-ن-ظ-ي-م اإ’ن-ت-اج وال-دع-م ال-ت-ق-ن-ي التابعة
Ÿديرية الفÓحة« :هذا اŸنتوج الفÓحي هو ا’أول
م -ن ن -وع -ه ‘ و’ي -ة ب -ج -اي -ة ،ح -يث ب -ل-غ ﬁصس-ول
ا◊ب -وب إا ¤ع -ت-ب-ة  73أال-ف ق-ن-ط-ار ‘ اŸن-ط-قة،
ويرجع السسبب ‘ هذه الوفرة إا ¤تسساقط بكميات
م- -ع- -نÈة ،خ- -اصس- -ة ‘ شس -ه -ر م -ارسص ح -يث –ت -اج
ا◊بوب إا ¤اŸاء خÓل هذه الفÎة.
ويضس - -اف إا ¤ه - -ذا ،ب - -حسسب ن - -فسص اŸصس- -در،
اÛه -ودات ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا ال -ل -ج -ن -ة اŸك -ل-ف-ة
بتحسس ÚاŸنتوج الزراعي ،والتي بادرت إا ¤تنظيم
حمÓت –سسيسسية لدى الفÓح Úوأايام تكوينية،
تهدف إا ¤زيادة الوعي لدى الفÓح Úباأ’مراضص
ال -ت-ي تصس-يب ا◊ب-وب ،وال-ط-رق ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ط-وي-ر
وتعزيز اÙصسول الزراعي واسستصسÓح اأ’راضسي،
وف -ي -م -ا ي -خصص ال -ت -خ -زي -ن ف -ق-د ” ع-ل-ى مسس-ت-وى
ﬂازن ،خراطة ،وادي غ ،Òوسسيدي عيشص ،إا¤
جانب توف Òكافة اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية،
ومنها تسسخ Òالعتاد من حاصسدات وجرارت ونقاط
جمع اÙاصسيل الفÓح Úواليد العاملة.
وب -حسسب ال -ف Ó-ح ،Úوم -ن ب -ي -ن -ه -م ط -اه-ر م-ن
تازمالت ،فإان اŸردود ا÷يد لهذه السسنة راجع إا¤
عوامل عديدة ’ ،سسيما مع تسساقط اأ’مطار ‘
الوقت اŸناسسب ،خاصسة ‘ شسهر مارسص الذي
يتطلب وفرة هذه اŸادة ا◊يوية ،مع التنويه إا ¤ما
ت -ق -وم ب -ه اŸدي -ري -ة ال-وصس-ي-ة م-ن دورات ت-دري-ب-ي-ة
لفائدة الفÓح ،Úوباإ’ضسافة إا ¤ذلك ،فقد سساهم
دعم اŸديرية الوصسية بشسكل كب– ‘ Òقيق هذه
النتائج ا÷يدة ،حيث “يزت حملة ا◊صساد على
مسستوى زراعة أاك Ìمن  6آا’ف هكتار هذا اŸوسسم،
منها أاك Ìمن  4آا’ف هكتار من القمح الصسلب.
و‘ نفسص السسياق ،اأكد فÓح آاخر من أاقبو ،أانه
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال-ت-ك-ل-ف-ة ال-ع-ال-ي-ة ل-ل-ب-ذور واأ’سس-م-دة
ومبيدات اأ’عشساب الضسارة ،فÁ Óكن للعديد من
اŸزارع Úال- -ع- -م- -ل ب- -ط- -ري -ق -ت -ه -م اÿاصس -ة وزرع
أاراضسيهم .و‘ هذا اإ’طار نظّمت مصسالح مديرية
الفÓحة حملة توعية لفائدة الفÓح ،Úحول عقود
تأام Úكمناسسبة لتمكينهم من حماية أانفسسهم ‘
ح -ا’ت ال -ك -وارث ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ح-يث تّ-ق-دم ال-دول-ة
ل -ل -ج -ه -ات ال -وصس-ي-ة كّ-ل ال-دع-م الضس-روري ل-رع-اي-ة
ال -ت -م -وي -ل ‘ ›ال ال-زراع-ة ب-واسس-ط-ة اع-ت-م-ادات
مفيدة.

أإلثنين  02سشبتم 201٩ Èم
ألموأفق لـ  02محرم  1441هـ
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إطÓق صشاروخ مضشاد للدبابات من لبنان باŒاه مسشتوطنة ششمال فلسشط ÚإÙتلة

حزب الله يعلن عن تدم Òآالية عسسكرية إاسسرائيلية ومقتل
وإاصسابة من كانوا بداخلها

’سش -رإئ -ي -ل -ي،
أإع- -ل -ن إ÷يشض إ إ
’ح- -د ،إطÓ- -ق م -ق -ذوف
أإمسض إ أ
’رإضش- -ي
مضش - -اد ل - -ل- -دروع م- -ن إ أ
إل -ل -ب -ن -ان -ي -ة ب -اŒاه إسش-رإئ-ي-ل ‘
م- -ن -ط -ق -ة أإف -ف -ي -م م -ن إل -ق -ط -اع
إلششرقي.

قال أ÷يشس أإلسشرأئيلي ‘ بيان إأنه جرى
إأطÓق عدد من ألقذأئف أŸضشادة للدروع
باŒاه قاعدة عسشكرية ومركبات عسشكرية
‘ منطقة أففيم ،حيث ” إأصشابة بعضس
منها .ذكر أن أ÷يشس أإلسشرأئيلي رد باŒاه
بعضس مصشادر ألنÒأن وباŒاه أهدأف ‘
جنوب لبنان.
‘ ألسشياق ،أعلن حزب ألله عن تدمÒ
آألية عسشكرية إأسشرأئيلية ‘ منطقة أفيفيم
ق-رب أ◊دود أ÷ن-وب-ي-ة ل-ل-ب-ن-ان ب-ع-د أسش-بوع
على أتهامه إلسشرأئيل بششن هجوم بطائرتÚ
مسشÒت ‘ Úمعقله قرب بÒوت وقتل أثنÚ
من عناصشره ‘ غارة ‘ سشوريا .وقال حزب
ألله ‘ بيان إأنه «عند ألسشاعة ألرأبعة و15
دق -ي -ق -ة م -ن ب -ع -د ظ -ه -ر أمسس أألح-د ،ق-امت
›موعة ألششهيدين حسشن زبيب وياسشر ضشاهر
بتدم Òآألية عسشكرية إأسشرأئيلية عند طريق
ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها».

إسشرإئيل تعÎف
أعلن أŸتحدث باسشم أ÷يشس أإلسشرأئيلي
أفيخاي أدرعي أن أ÷يشس تلقى تقارير تفيد
بإاطÓق قذيفة مضشادة للدروع من لبنان باŒاه
مسش-ت-وط-ن-ة أف-ي-ف-ي-م شش-مال فلسشط ÚأÙتلة.
أصش-در أ÷يشس أإلسش-رأئ-ي-ل-ي ت-ع-ل-ي-م-ات ب-إال-غ-اء
جميع أألعمال وألنششاطات ‘ منطقة ألسشياج
أ◊دودي م - -ع ل- -ب- -ن- -ان Ãا ف- -ي- -ه- -ا أألع- -م- -ال
ألزرأعية.
أضشاف أنه ” إأصشدأر بعضس أألوأمر لضشباط
أألمن ‘ ألبلدأت .طالب أ÷يشس ألسشكان ‘
م -ن -ط-ق-ة ت-ب-ع-د مسش-اف-ة  4ك- -ل -م م -ن أ◊دود

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إصشابة عدد من إ◊جاج بعد تعرضض مطار معيتيقة للقصشف

حكومة الوفاق الّليبية تتهم قّوات حف Îباسستهداف اŸدنيÚ

أوردت أأل· أŸت -ح -دة أن أل -ه -ج -م -ات أألخÒة
على مطار معيتيقة ألليبي تششكل تهديدأ مباششرأ
ألروأح أŸدني Úووعدت بأان ل يفلت أ÷ناة من
ألعقاب.
ب -دوره أسش -ت -ن-ك-ر أÛلسس أل-رئ-اسش-ي ◊ك-وم-ة
ألوفاق ‘ ليبيا ألقصشف ألذي تعرضس له مطار
م -ع -ي -ت -ي -ق -ة ‘ ألسش -اع -ات أألو ¤م -ن صش-ب-اح أمسس
أألحد ،وأتهم قيادة قوأت أللوأء أŸتقاعد خليفة
حف ÎباŸسشؤوولية عن Œدد قصشف أŸطار.
إأثر تعرضشه لقذأئف عششوأئية أثناء وصشول فوج
حجاج ،أعلنت إأدأرة أŸطار غلق أÛال أ÷وي،
ب -ال -ت -زأم-ن م-ع إأعÓ-ن ج-ه-از أإلسش-ع-اف وأل-ط-وأرئ
ألتابع لوزأرة ألصشحة با◊كومة عن إأصشابة أحد
أ◊جاج.
ن - -ق - -ل أŸك - -تب أإلعÓ- -م- -ي ل- -رئ- -يسس أÛلسس
Óخ Òوهو يجري
ألرئاسشي ،فايز ألسشرأج ،صشورأ ل أ
جولة تفقدية للمطار لÓطÓع على حجم أألضشرأر
ألناجمة عن ألقصشف.

طالب أÛلسس ألرئاسشي ‘ ،بيانه ،أمسس ،ألبعثة
أأل‡ية بإاظهار أ◊قيقة Ûلسس أألمن وأل تكتفي
ببيان لتطييب خوأطر أŸتضشّررين.
أضشاف أن «أÛلسس ألرئاسشي يضشع أÛتمع
أل -دو‹ أم -ام مسش-ؤوول-ي-ات-ه Œاه ح-م-اي-ة أŸدن-ي،»Ú
مششددأ على أن تكرر قصشف أŸطار «يعد أنتهاكا
صش-ارخ-ا ل-ل-ق-ان-ون أإلنسش-ا Êأل-دو‹ وق-ان-ون ح-ق-وق
أإلنسشان ألدو‹» ،وأن أسشتهدأف أŸطارأت أŸدنية
وألطائرأت «جرÁة حرب مكتملة أألركان».
كانت ألبعثة أأل‡ية قد أسشتنكرت ،مطلع أوت،
ألضشربات أŸتكررة ألتي يتعرضس لها مطار معيتيقة
«أŸط- -ار أل -وح -ي -د أل -ذي ي -ع -م -ل ،وأل -ذي ل غ -ن -ى
ÓŸي ÚأŸدني Úعنه ،وأŸسشتخدم أيضشا لتوصشيل
أŸسش- -اع- -دأت أإلنسش -ان -ي -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة ط -رأب -لسس
أل -كÈى» ،وف -ق ب -ي -ان أل -ب -ع -ث-ة .م-ن-ذ إأطÓ-ق ح-فÎ
لعمليته ألعسشكرية على طرأبلسس تعرضس أŸطار
ألك Ìمن  17أعتدأء بوأسشطة طÒأن قوأته.

إ◊ملة إ’نتخابية تنطلق إليوم دإخل إلبÓد

 26مرشسحا ‘ السسباق الرئاسسي التونسسي
أللبنانية بالبقاء ‘ أŸنازل وفتح أÓŸجئ.
ف -ي -م -ا أف -ادت مصش -ادر أعÓ-م-ي-ة ‘ ل-ب-ن-ان
بسشقوط عدة قذأئف من أ÷انب أإلسشرأئيلي
بالقرب من بلدة مارون ألرأسس أ◊دودية .من
ج -ه -ة أخ -رى ،أع -ل -ن ل -ب-ن-ان ،أمسس أألح-د ،أّن
ط -ائ -رة مسش ّ-ي -رة إأسش -رأئ -ي-ل-ي-ة أن-ت-ه-كت ›ال-ه
أ÷ّوي ملقية Ãوأد حارقة تسشبّبت بحريق ‘
أ÷انب أللبنا Êمن أ◊دود ،وسشط تصشاعد
ل -ل -ت -وت -ر ب Úأل -ب-ل-دي-ن .أع-ل-نت ق-ي-ادة أ÷يشس
أللبنا ‘ Êبيان «خرقت طائرة مسشّيرة تابعة
للعدو أإلسشرأئيلي أألجوأء أللبنانية من فوق
مزرعة بسشطرة» .تابعت «وقامت بإالقاء موأد
حارقة على أحرأج ألسشنديان ‘ أŸنطقة ،ما
أدى إأ ¤نششوب حريق».

توتر ُينذر بخطر قادم
ي -أات -ي أ◊ادث وسش -ط تصش -اع-د ل-ل-ت-وت-ر بÚ
ألطرف ،Úبعد أيام من أتهام لبنان لسشرأئيل

باسشتهدأف حزب ألله ‘ ألضشاحية أ÷نوبية
‘ بÒوت ب- -ط- -ائ- -رأت مسشّ- -ي- -رة –م- -ل م -وأد
متفجرة أألسشبوع أŸاضشي .ألسشبت ،أكد أألمÚ
ألعام ◊زب ألله حسشن نصشرألله أن رد حزبه
ع -ل -ى أل -ه -ج -وم ب -ال -ط -ائ-رت ÚأŸسشÒت Úأم-ر
ﬁسش - -وم .وك - -ان نصش - -رأل - -ل - -ه تّ- -وع- -د ب- -ال- -رد
وأسشتهدأف أŸسشّيرأت أإلسشرأئيلية ،ألتي غالبًا
ما –لق ‘ أألجوأء أللبنانية ‘ .وأقعة نادرة
أألرب -ع -اء ،أط -ل-ق أ÷يشس أل-ل-ب-ن-ا Êأل-ن-ار ع-ل-ى
طائرتي أسشتطÓع أسشرأئيليت Úمن أصشل ثÓث
خ -رقت أج -وأء ج -ن -وب ل -ب -ن -ان ،ق-ب-ل أن ت-ع-ود
أدرأجها ع Èأ◊دود.
أط-ل-قت أسش-رأئ-ي-ل ،ألسش-بت ،ق-ن-اب-ل مضش-يئة
على مناطق عدة قرب ألششريط أ◊دودي مع
ل -ب -ن -ان ،سش-ق-طت ب-ق-اي-ا إأح-دأه-ا دأخ-ل م-وق-ع
للكتيبة ألهندية ألعاملة ‘ إأطار قوة أأل·
أŸتحدة أŸؤوقتة ‘ جنوب ألبÓد (يونيفيل)،
وفق ما أفاد أ÷يشس أللبنا Êومتحدث أ‡ي.
إششهار

أماطت ألهيئة ألعليا أŸسشتقلة لÓنتخابات ‘
ت -ونسس أل -ل-ث-ام ع-ن أل-ق-ائ-م-ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-م-رشش-حÚ
لÓنتخابات ألرئاسشية أŸبكرة ألذين قبلت ملفاتهم،
وألتي ضشمت  26أسشما .ودعي للمششاركة ‘ هذأ
ألقÎأع ألرئاسشي أŸقرر ‘  15سشبتم Èأك Ìمن
سش -ب -ع -ة م Ó-ي Úن -اخب ع -ل -ى أن ت -ن -ط -ل -ق أ◊م -ل-ة
ألنتخابية دأخل ألبÓد ،أليوم ألثن ،Úوقد بدأت
ألسشبت ‘ أÿارج.
ضش -مت ق -ائ -م -ة أسش -م -اء أÎŸشش-ح ÚأŸق-ب-ولÚ
نهائيا بالÎتيب ألصشادر عن هيئة ألنتخابات كل
من منجي ألرحويﬁ ،مد عبو ،عب Òموسشي ،نبيل
ألقرويﬁ ،مد لطفي أŸرأيحي ،أŸهدي جمعة،
حمادي أ÷با‹ ،حمة هماميﬁ ،مد أŸنصشف
أŸرزوقي ،عبد ألكر Ëزبيديﬁ ،سشن مرزوق،
ﬁمد ألصشغ Òنوريﬁ ،مد ألهاششمي حامدي،
عبد ألفتاح مورو ،عمر منصشور ،يوسشف ألششاهد،
ق-يسس سش-عّ-ي-د ،إأل-ي-اسس أل-ف-خ-ف-اخ ،سش-ل-ي-م أل-ري-اح-ي،
سش -ل -م-ى أل-ل-وم-ي ،سش-ع-ي-د أل-ع-اي-دي ،أح-م-د ألصش-ا‘
سشعيد ،ألناجي جلول ،حا” بولبيار ،عبيد بريكي،
وسشيف ألدين ﬂلوف.

إلششاهد يطلق حملته من ليون

أطلق يوسشف ألششاهد ،رئيسس أ◊كومة ألتونسشية
أŸرشش-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة أŸب-ك-رة ح-م-ل-ت-ه
ألن -ت-خ-اب-ي-ة ،ألسش-بت ،م-ن م-دي-ن-ة ل-ي-ون أل-ف-رنسش-ي-ة
مدأفًعا عن حقوق أإلنسشان .وقال ألششاهد قبل أن
يششرف على أجتماع لنصشاره ‘ ثالث أك Èمدن
فرنسشا «نريد ﬂاطبة ألتونسشي Úلنفسشر لهم Ÿاذأ
أطلقنا أ◊ملة للرئاسشة وماهي أهدأفنا ورؤويتنا
لتونسس أقوى وتونسس عصشرية ومتطورة وتونسس ألتي
تؤومن باŸعاي Òألدولية ◊قوق ألنسشان».
جدد ألششاهد تأاكيده أسشتقÓلية ألقضشاء رًدأ على
سش -ؤوأل ح -ول أŸرشش -ح ل -ل -رئ -اسش-ة وأŸوق-وف ب-ت-ه-م
تبييضس أموأل نبيل ألقروي .وهناك حوأ‹ 1,2
مليون تونسشي ‘ أÿارج غالبيتهم ‘ دول أوروبية،
وفقا للششاهد ( 43عاما) ألذي يتزعم حزب «–يا
ت -ونسس» ،ث -ا Êأك Èأل -ك -ت -ل ألŸÈان -ي -ة ب -ع-د ح-زب
«ألنهضشة».
صش -وت أل -ت -ونسش -ي -ون أŸق -ي -م -ون ‘ ف -رنسش -ا ‘
ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ية عام  2014لصش-ال-ح ألباجي
قائد ألسشبسشي Ãوأجهة منافسشه آأنذأك أŸنصشف
أŸرزوقي.
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ألثÓثاء  27أوت  2019م
ألموأفق لـ  26ذي ألحجة  1440هـ

تعهد بضشم إŸسشتوطنات ‘ إلضشفة لدعم قاعدته إلنتخابية

ألرئاسسـ ـة ألفلسسطينيـ ـة تسستنكـ ـر تصسريحـ ـات نتنياهـ ـو

وجهت إلرئاسشة إلفلسشطينية
إنتقادإت لذعة لرئيسض
لسشرإئيلي بنيامÚ
إلوزرإء إ إ
نتنياهو ردإ على Œديد
وعده بضشم إŸسشتوطنات ‘
إلضشفة إلغربية إÙتلة إ¤
إسشرإئيل.

شش- -دد أŸت- -ح- -دث أل -رسش -م -ي ب -اسش -م
ألرئاسشة ألفلسشطينية نبيل أبو ردينة،
أمسس أألح- -د ،ع- -ل -ى أن تصش -ري -ح -ات
ن- -ت -ن -ي -اه -و ت -أات -ي «‘ ه -ذه أألوق -ات
أÿطرة وأ◊اسشمة ألتي –اول فيها
أإلدأرة أألمريكية خلق نهج سشياسشي
فضش - -ف - -اضس وغ Òف ّ- -ع - -ال وﬂال - -ف
للقانون ألدو‹ وللششرعية ألدولية»،
مششÒأ إأ ¤أن هذأ يؤوكد أن أ◊كومة

أإلسش-رأئ-ي-ل-ي-ة تسش-ت-م-ر ‘ أت-ب-اع ألنهج
ألذي ل يعت Èح.Ó
ووصشف أبو ردينة تصشريحات نتنياهو
ب -أان -ه -ا أسش -ت -م -رأر ل -ف-رضس أم-ر وأق-ع
مرفوضس لن يؤودي إأ ¤أي سشÓم أو
أمن أو أسشتقرأر ،قائ Óإأن ألسشتيطان
ج -م -ي -ع -ه غ Òشش -رع -ي وسش-ي-ف-كك ‘
ألضشفة ألغربية ،كما سشبق أن فكك ‘
ق -ط -اع غ -زة وشش -ب -ه ج -زي -رة سش -ي -ن -اء
أŸصشرية.
تابع« :سشياسشة ألسشتيطان وﬁاولت
أل-ت-ط-ب-ي-ع أÛا Êأıال-ف Ÿب-ادرة
ألسشÓ-م أل-ع-رب-ي-ة ،وأل-ع-م-ل ع-ل-ى تآاكل
ح- -ل أل- -دول- -ت Úج- -م -ي -ع -ه م -رف -وضس
وم- -دي- -ن ،ول -ن ي -ؤوسشسس ÿي -ار ث -الث،
ف- -إام- -ا سشÓ- -م ي- -رضش -ى ع -ن -ه ألشش -عب
ألفلسشطيني ،أو ل حصشانة ألحد أو

ألي قرأر أو موقف يخالف قرأرأت
أÛالسس ألوطنية وألششرعية ألعربية
وألدولية».
هذأ وكان رئيسس ألوزرأء أإلسشرأئيلي
بنيام Úنتنياهو ،كّرر ،أمسس  ،تعهده
بضشم أŸسشتوطنات ‘ ألضشفة ألغربية
أÙت -ل -ة ‘ مسش -ع-ى ل-دع-م ق-اع-دت-ه
أليمينية قبل ألنتخابات ألتششريعية
أŸب - -ك- -رة وأŸق- -ررة ‘  17سشبتمÈ
أ÷اري .يسش -ع -ى ن -ت -ن -ي -اه -و وح -زب-ه
أل -ل -ي -ك -ود إأ ¤زي-ادة إأق-ب-ال أل-ن-اخ-بÚ
وأن - -ت - -زأع أألصش - -وأت م - -ن أألح- -زأب
أليمينية أألخرى ألقريبة من أ◊ركة
ألسشتيطانية.
أحتلت إأسشرأئيل ألضشفة ألغربية عام
 ،1967وي- - -ع- - -يشس ن- - -ح - -و  600ألف
إأسش-رأئ-ي-ل-ي ‘ مسش-ت-وط-ن-ات ب-الضش-ف-ة

أل-غ-رب-ي-ة وأل-ق-دسس ألشش-رق-ي-ة .وت-عتÈ
أŸسش-ت-وط-ن-ات غ Òق-ان-ون-ي-ة Ãوجب
ألقانون ألدو‹ وعقبة رئيسشية أمام
–ق -ي -ق ألسش Ó-م ألن -ه-ا م-ق-ام-ة ع-ل-ى
أرأضس ﬁتلة يتمسشك ألفلسشطينيون
بها كجزء من دولتهم أŸسشتقبلية.
يششكل أŸسشتوطنون دعامة رئيسشية
◊كومة نتنياهو ألتي ينظر إأليها على
أنها أألكÁ Ìينية ‘ تاريخ إأسشرأئيل.
ف - -ي - -م - -ا ت - -وق - -فت ج - -ه - -ود ألسش Ó- -م
أإلسش-رأئ-ي-ل-ي-ة أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة منذ عام
 2014ب -ع -د أن -ه -ي -ار ﬁاولت إأدأرة
ألرئيسس أألمريكي بارأك أوباما ‘
أل- -ت- -وصش- -ل إأ ¤أت -ف -اق .وغÒت إأدأرة
أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي أ◊ا‹ دون -ال-د
ترأمب سشياسشة ألبيت أألبيضس بحزم
لصشالح إأسشرأئيل.

لنهاء  18عاما من إلنزإع
إ

إأتفـ ـ ـاق وشسيـ ـ ـك ب Úألولي ـ ـات أŸتحـ ـدة وطالبـ ـ ـان
لخÒة من ﬁادثات إلسشÓم ‘ إلدوحة أإن إلوليات إŸتحدة
لحد ‘ ،ختام إ÷ولة إ أ
لمريكي إÿاصض زŸاي خليل زإد ،أإمسض إ أ
أإعلن إŸبعوث إ أ
لنهاء  18عاما من إلنزإع ‘ أإفغانسشتان .يعقد إ÷انبان مفاوضشات ‘ إلدوحة
وحركة طالبان إلفغانية أإوششكتا على إلتوصشل لتفاق إ
لمريكية إلتي تضشم  13أإلف عسشكري ‘ أإفغانسشتان .
للتوصشل إ ¤إتفاق تقدم طالبان Ãوجبه ضشمانات أإمنية مقابل خفضض كب ‘ Òإلقوإت إ أ
 ⁄ي - -وضش - -ح أŸوف - -د ألأم - -ري- -ك- -ي
أÿاصس م- - -ا أإذأ ك - -ان ل - -دي - -ه نصس
سش - -ي - -ع - -رضش - -ه ع- -ل- -ى ألسش- -ل- -ط- -ات
ألأف -غ -ان -ي -ة ،ل -ك -ن مسش -وؤول Úع -دة
ذكروأ ‘ ألأيام ألأخÒة أن أنتقال
أÙادث - -ات أإ ¤ك - -اب - -ول يشش - -ك - -ل
أإشش -ارة أإي -ج -اب-ي-ة .وصش-رح مسش-وؤول
كب ‘ Òوزأرة أÿارجية ألأمريكية
أن -ه «ع -ل -ى أل -رغ-م م-ن أل-ت-ك-ه-ن-ات
ل- -يسس ل -دي -ن -ا أي أإع Ó-ن ح -ال -ي -ا»،

م -وضش -ح -ا أن خ-ل-ي-ل زأد سش-ي-ل-ت-ق-ي
طيفا وأسشعا من ألأفغان ‘ كابول،
Ãا ‘ ذلك مسشوؤول ‘ Úأ◊كومة.

إلتفاق بات قريبا

ق -ال أŸت -ح-دث ب-اسش-م ط-ال-ب-ان ‘
ألدوحة سشهيل ششاه ،Úأإن «أإ‚از
ألتفاق بات قريبا» لكنه  ⁄يحدد
ألعقبات ألتي ل تزأل قائمة أمام
أإب- -رأم- -ه .وك -تب خ -ل -ي -ل زأد ع -ل -ى
توي ،Îأمسس ألأحد ،أن أتفاقا من

ه -ذأ أل -ن -وع سش -يسش -اع -د ‘ ت -ع-زي-ز
« أفغانسشتان مّوحدة وذأت سشيادة
ل ت- -ه- -دد أل- -ولي- -ات أŸت- -ح- -دة أو
ح- -ل- -ف- -ائ- -ه- -ا أو أي دول -ة أخ -رى».
و أعلنت طالبان ‘ وقت سشابق أن
أي أت- -ف- -اق ي- -ت- -م أل- -ت- -وصش- -ل أإل- -ي -ه
سش -ي -ع -رضس ع -ل -ى وسش -ائ-ل ألإعÓ-م
وع- - - -ل - - -ى ‡ث - - -ل Úل - - -دول ج - - -وأر
أف- -غ -انسش -ت -ان ،أإضش -اف -ة أإ ¤ألصشÚ
وروسشيا وألأ· أŸتحدة.

إلتوتر إلهندي -إلباكسشتا Êبششأان كششمÒ

ي- -فÎضس أن ي -نّصس ألت -ف -اق ع -ل -ى
أنسش-ح-اب ل-ل-ق-وأت ألأم-ري-ك-ي-ة م-ن
أفغانسشتان مع –ديد جدول زمني
ل - -ذلك .وه - -ذأ م- -ط- -لب أسش- -اسش- -ي
◊رك-ة ط-ال-ب-ان أل-ت-ي سش-ت-ت-ع-ه-د ‘
أŸق-اب-ل ع-دم ألسش-م-اح ب-اسشتخدأم
ألأرأضش -ي أل -ت -ي تسش -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه-ا
مÓ-ذأ Ÿن-ظ-م-ات أإره-اب-ي-ة .كذلك
يتوقع أن ينصس على وقف لإطÓق
ألنار.

إأسسÓم أأباد تكشسف عن شسروطها للتفـ ـ ـاوضص م ـ ـع نيـ ـو دلهي
أعرب وزير أÿارجية ألباكسشتاÊ
ششاه ﬁمود قريششي ،عن أسشتعدأد
ب Ó-ده ل-ل-ت-ح-اور م-ع أل-ه-ن-د ،شش-رط
موأفقة نيودلهي على تخفيف حدة
ألتوترأت ‘ أإقليم كششم .Òأوضشح
ق- -ريشش- -ي ‘ ،ح- -وأر صش -ح -ف -ي ،أن
باكسشتان ل تÎدد ‘ ألدخول ‘
ح -وأر ث -ن -ائ -ي م-ع أل-ه-ن-د ،وت-رحب
بوسشاطة طرف ثالث.
ت- - -اب- - -ع« :أإذأ أق - -دمت ح - -ك - -وم - -ة
نيودلهي على رفع حظر ألتجّول
أŸف - -روضس م - -ن - -ذ  4أشش- -ه- -ر ‘
أŸن-اط-ق أÿاضش-ع-ة ل-ل-ه-ن-د ب-اإقليم
إإششهـــــــــــــــــــــار

كششم ،Òوح ّسشنت من أوضشاع سشكان
ت- -لك أŸن- -ط- -ق- -ة ،و أخ -لت سش -ب -ي -ل
ألقيادي ‘ Úكششم Òوسشمحت لهم
ب-ل-ق-ائ-ي ،ع-ن-ده-ا ي-ب-د أ أ◊وأر بÚ
ب-اكسش-ت-ان وأل-ه-ن-د» .وج-دد ت-اأكيده
ع- -ل- -ى أن أإسشÓ- -م أآب -اد ك -انت وم -ا
زألت ت -وؤي -د ف -ك -رة ح-ل أÓÿف-ات
با◊وأر ،و أن ألهند ألطرف ألذي
ي - -رفضس أ÷ل - -وسس ع - -ل- -ى ط- -اول- -ة
أÙادثات.
أك -د وزي -ر أÿارج-ي-ة أل-ب-اكسش-ت-اÊ
عدم رغبة بÓده ‘ خوضس حرب
مع ألهند .وششدد ‘ ألوقت ذأته

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

أن ق - -وأت ب Ó- -ده مسش - -ت - -ع - -دة لأي
أحتمال.
ك- -انت أل- -ه -ن -د ق -د أع -ل -نت أإل -غ -اء
أ◊كم ألذأتي لإقليم كششم‘ ،Ò
أÿامسس من أوت أ÷اري ،ما أدى
أإ ¤خ - -ل - -ق ج - -و م- -ن أل- -ت- -وت- -ر بÚ
أ÷ارت Úألنوويت .Úونششرت ألهند
م- - - -ن- - - -ذ ذلك أ◊ ،Úألآلف م- - - -ن
أل- -ق- -وأت ‘ أŸن- -ط -ق -ة ،وف -رضشت
حظر Œول عسشكري وأسشع ،فيما
” أع -ت -ق -ال ألآلف وق-ط-ع ج-م-ي-ع
ألتصشالت وألإنÎنت عن ألسشكان.
ُيطلق أسشم «جامو كششم »Òعلى

أ÷زء أÿاضش -ع لسش -ي -ط -رة أل -ه-ن-د،
ويضش -م ج-م-اع-ات م-ق-اوم-ة ت-ك-اف-ح
منذ  1989ضشد ما تعتÈه «أحتÓلً
هنديًا» Ÿناطقها .يطالب سشكانه
بالسشتقÓل عن ألهند وألنضشمام
أإ ¤ب- -اكسش- -ت- -ان ،م- -ن- -ذ أسش- -ت -ق Ó-ل
ألبلدين عن بريطانيا عام 1947
وأق-تسش-ام-ه-م-ا ألإق-ليم ذي ألغالبية
أŸسش -ل-م-ة ‘ .أإط-ار ألصش-رأع ع-ل-ى
كششم ،Òخاضشت باكسشتان وألهند 3
حروب أعوأم  1948و 1965و،1971
ما أسشفر عن مقتل نحو  70ألف
ششخصس من ألطرف.Ú

ألعدد

18033
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ألرسسوم ألصسينية تسستهدف ألنفط أألمريكي ألول مّرة

بدإأت كل من إلوليات إŸتحدة وإلصش ،Úإأمسض إلأحد ،فرضض رسشوم جمركية
متبادلة على بضشائعهما ‘ ،إأحدث تصشعيد للحرب إلتجارية ب ÚإلعمÓقÚ
إلقتصشادي ،Úوتسشتهدف رسشوم إلصش Úلأول مرة إلنفط إلأمريكي .ششرعت
وإششنطن إعتبارإ من ،إأمسض ،بتفعيل رسشوم بنسشبة  %15على وإردإت بقيمة تصشل
إ 112 ¤مليار دولر ،منها إأجهزة إلتحدث إلذكية وسشماعات إلبلوتوث ،فضشÓ
عن إأنوإع كثÒة من إلأحذية.
من أŸرجح أن توؤدي ألزيادة ‘ ألرسشوم على
أل-بضش-ائ-ع لرت-ف-اع ألأسش-ع-ار ب-ال-نسش-ب-ة للمسشتهلكÚ
ألأم -ري -ك -ي Úع -ل -ى أŸدى أŸت -وسش -ط .ب-اŸق-اب-ل
ب- -د أت ألصش Úف- -رضس رسش -وم ع -ل -ى ب -عضس ألسش -ل -ع
ألأمريكية ضشمن قائمة مسشتهدفة تبلغ قيمتها 75
مليار دولر .و– ⁄دد بك Úقيمة ألسشلع ألتي
سشتفرضس عليها رسشوما أعلى أعتبارأ من أمسس.
فرضشت بك Úرسشوما أإضشافية نسشبتها  %5و%10
ع-ل-ى  1717سش -ل -ع -ة‡ ،ا ›م-وع-ه  5078منتجا
أمريكيا .وسشتبد أ بك– Úصشيل ألرسشوم ألإضشافية
على بقية ألسشلع ‘  15سشبتم.È

إÿام إلأمريكي
من ضشمن ألرسشوم ،نسشبة  %5على وأردأت ألنفط
أÿام ألأمريكي ألقادم أإ ¤ألصش ،Úألأمر ألذي
سشيدفع نحو ترأجع حدة منافسشته للخام ألقادم
من أسشوأق أخرى.
ه -ي أŸرة ألأو ¤أل -ت -ي يسش -ت -ه -دف ف -ي -ه -ا ن -ف -ط
ألوليات أŸتحدة منذ بد أ أك Èأقتصشادي‘ Ú
ألعا ⁄حربهما ألتجارية قبل أك Ìمن عام.

ألصش Úهي أك Èمسشتورد للنفط أÿام ‘ ألعا⁄
Ãتوسشط عششرة مÓي Úبرميل يوميا ،وثا ÊأكÈ
مسشتهلك له بعد ألوليات أŸتحدة بـ  12 . 5مليون
برميل يوميا.
كانت أإدأرة ترأمب ،قالت ألششهر أŸاضشي ،أإنها
سشتزيد ألرسشوم ألقائمة وأŸقررة بنسشبة  %5على
وأردأت صش-ي-ن-ي-ة ب-ن-ح-و  550م-ل-ي-ار دولر ،ب-عدما
أع -ل -نت ب -ك Úرسش -وم -ه-ا ألن-ت-ق-ام-ي-ة ع-ل-ى ألسش-ل-ع
ألأم-ري-ك-ي-ة .م-ن أŸق-رر أن ت-دخ-ل ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-يذ
رسشوم أإضشافية نسشبتها  %15تقدر قيمتها بـ 160
مليار دولر ،تششمل ألهوأتف أÿلوية وأ◊وأسشيب
أÙمولة ولعب ألأطفال وأÓŸبسس ،أعتبارأ من
 15ديسشم ÈأŸقبل.
ك -ان دون -ال -د ت -رأمب ق -د أرج -اأ ت -ف -ع-ي-ل أل-رسش-وم
ألإضشافية ،ألتي كان من أŸفÎضس أن تدخل حيز
ألتنفيذ ،أمسس ،أيضشا ،من أجل Œنب ألإضشرأر
Ãبيعات موسشم عيد أŸيÓد.
أدى أحتدأم أ◊رب ألتجارية ب Úألبلدين أإ¤
ت- -ع- -ط- -ي- -ل Œارة سش- -ل- -ع Ãئ- -ات أŸل- -ي- -ارأت م- -ن
أل- -دولرأت ،وتسش- -بب ‘ ت- -ب- -اط- -وؤ ‰و ألق -تصش -اد
ألعاŸي و أضشر بالأسشوأق.

قتل  10مÓي Úمن موإطنيها خÓل إ◊رب إلكونية إلثانية

بعد  80عاما ..ألرئيسص أألŸا Êيطلب ألصسفح من ألبولنديÚ
طلب إلرئيسض إلأŸا Êفرإنك فال Îششتاينماير إلصشفح من ضشحايا إلعدوإن
إلأŸا ‘ Êمرإسشم جرت ‘ فيلون ‘ إلسشاعة نفسشها إلتي سشقطت فيها إأو¤
إلقنابل ‘  ،1939على هذه إŸدينة إلبولندية إلصشغÒة إلتي كانت إأول
ضشحية للحرب إلعاŸية إلثانية.
قال ششتاينماير باللغة ألأŸانية بحضشور
نظÒه ألبولندي أندريه دودأ خصشوصشا
« أنحني لضشحايا هجوم فيلون» .و أضشاف
« أن-ح-ن-ي ل-لضش-ح-اي-ا أل-ب-ول-ن-دي Úل-لطغيان
ألأŸا Êو أطلب ألصشفح».،
ك -انت ب -ول -ن -دأ ع -انت بشش -دة م -ن أه -وأل
أ◊رب أل -ع -اŸي -ة أل -ث -ان -ي -ة وق-ت-ل عشش-رة
مÓي Úمن موأطنيها بينهم ثÓثة مÓيÚ
يهودي .وقال ششتاينماير أإن «ألأŸان هم
ألذين أرتكبوأ جرÁة ضشد ألإنسشانية ‘
أŸانيا ،ومن يدعي أن ألأمر أنتهى و أن
رعب ألقومي ÚألششÎأكي Úألذي هيمن
ع -ل -ى أوروب-ا ح-دث ه-امشش-ي ‘ أل-ت-اري-خ

ألأŸا Êيحكم على نفسشه».
ششكر ألرئيسس ألبولندي ألرئيسس ألأŸاÊ
ع -ل -ى حضش -وره أإ ¤ف -ي -ل-ون .وق-ال «أإن-ن-ي
وأثق أن هذأ أ◊فل سشيدرج ‘ تاريخ
ألصشدأقة ألبولندية ألأŸانية» .سشتحضشر
أŸسش- -تشش- -ارة ألأŸان- -ي- -ة أن -غ -ي  Ó-مÒك -ل
مرأسشم أإحياء ألذكرى ‘ وأرسشو ،لكن لن
ي- -حضش- -ر أل -رئ -يسس أل -ف -رنسش -ي أإÁان -وي -ل
م- -اك- -رون ول رئ -يسس أل -وزرأء ألÈي -ط -اÊ
بوريسس جونسشون .أما ألرئيسس ألروسشي
ف Ó-د ÒÁب -وت Úف -ل -م ت -وج -ه أإل-ي-ه دع-وة
بسش -بب ضش-م شش-ب-ه ج-زي-رة أل-ق-رم وأل-ن-زأع
ألنفصشا‹ ‘ أوكرأنيا.

“ت تصشفيته
منّفذ إ◊ادث رجل أإبيضض ّ

مقتل خمسسة أأشسخاصص ‘ إأطÓق نار بتكسساسص

أع -ل -نت ألشش-رط-ة ألأم-ري-ك-ي-ة ،أمسس ألأح-د ،أن
منفذ حادث أإطÓق ألنار ‘ مدينتي ميدلند
و أوديسش - -ا  -غ - -رب- -ي ولي- -ة «ت- -كسش- -اسس» «رج- -ل
أب-يضس» ي-ب-ل-غ م-ن-تصش-ف أل-ثÓ-ث-ي-نيات من ألعمر.
و أضشافت ألششرطة ،أنها  ⁄تتمكن من كششف
هوية مطلق ألنار أو أسشباب أإقدأمه على ذلك .
وكانت ألششرطة ألأمريكية ‘ مدينة «ميدلند»
قد أعلنت ‘ وقت سشابق أرتفاع عدد ضشحايا
ح -ادث أإط Ó-ق أل -ن -ار ‘ م-دي-ن-ت-ي« :م-ي-دلن-د «
و» أوديسشا» ألأمريكيت Úأإ ¤خمسشة قتلى ،بينهم
منفذ أ◊ادث ،وأإصشابة وأحد وعششرين أآخرين
بجرأح.
ياأتي أإطÓق ألنار هذأ ،بعد أقل من ششهر على

أإقدأم مسشلح على قتل  22ششخ ًصشا بالرصشاصس
‘ مدينة أخرى ‘ تكسشاسس هي أإل باسشو على
بعد نحو  500كيلوم Îغرب أوديسشا.
ق -ال أل -رئ -يسس ألأم -ري -ك-ي دون-ال-د ت-رأمب ع-ل-ى
توي Îأإنه ” أإطÓعه Ãا حدث 3 ‘ .أوت ،قتل
 22ششخصشا كانوأ يتسشّوقون ‘ متجر مكتظ من
متاجر ووŸارت ‘ أإل باسشو ،فيما قتل تسشعة
أآخ- -رون أم- -ام ح- -ان- -ة ‘ ح- -ي ي- -ع ّ-ج ب -ا◊ان -ات
وأÓŸهي ألليلة ‘ دأيتون بولية أوهايو بعد
 13سشاعة فقط على عملية أإطÓق ألنار ‘ أإل
باسشو .ثقافة حمل ألسشÓح متجذرة ‘ ألوليات
أŸتحدة .ول تزأل جهود تعزيز قوأن Úحمل
ألسشÓح تث Òأنقسشامات.
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مسستشسفى برج منايل يضسعه ‘ أÿدمة قريبا

جناح عمليات جديد متخ ّصسصص ‘ جرأحة ألعظام وألّرضسوضص

يشسرع أ÷ناح أ÷ديد للعمليات أ÷رأحية أŸتخصسصس ‘ جرأحة ألعظام وألرضسوضس باŸؤوسسسسة ألسستشسفائية ألعمومية
ليام ألقليلة ألقادمة ‘ تقد Ëخدماته للمرضسى ،حسسبما أفاد به
«ألعقيد أوعمرأن» بÈج منايل (شسرق بومردأسس) ‘ أ أ
مدير ألقطاع .
م -ن شص -أان ه -ذه أŸنشص-أاة أل-ط-ب-ي-ة أ÷دي-دة ،وجدير بالذكر أن أŸؤوسصسصة أ’سصتشصفائية أ’سص -ت -ع -ج -ا’ت بسص-ت-ة أسص-رة ك-ال-طب أل-ع-ام
حسص -ب -م -ا أوضص -ح -ه ف -ا— ح -دأد ‘ تصص-ري-ح أل -ع -م -وم -ي -ة بÈج م -ن-اي-ل ت-وف-ر ح-ال-ي-ا  262وأل- -طب أل- -ت- -خصصصص -ي ومصص -ل -ح -ة أأ’شص -ع -ة
Óسص-ن-ان ومصص-ل-ح-ة
لـ«وأج» على هامشض أشصغال أÛلسض ألشصعبي سص -ري -ر ،وتضص-ع ‘ م-ت-ن-اول أŸرضص-ى ع-دي-د وأأ’شص -ع-ة أل-ب-ان-ورأم-ي-ة ل -أ
أل -و’ئ -ي ،فك أÿن -اق ع -ن مسص -تشص -ف-ى ب-رج أŸصص - -ال - -ح أل- -ط- -ب- -ي- -ة ،م- -ن- -ه- -ا مصص- -ل- -ح- -ة أل-طب أل-وق-ائ-ي وأل-ت-ل-ق-ي-ح وح-ماية أأ’مومة
م-ن-اي-ل م-ن خÓ-ل أل-ت-ك-ف-ل Ãرضص-ى أل-بلدية أ’سصتعجا’ت ألطبية وأ÷رأحية وأ÷رأحة وأل -ط -ف -ول -ة وطب أأ’ط -ف -ال وطب أل-ب-ال-غÚ
وألبلديات أÛاورة كرأسض جنات وزموري ألعامة وألطب ألدأخلي ومصصلحة أأ’شصعة و Èﬂووحدة ألكشصف أŸبكر عن سصرطان
ول-ق-اط-ة وأل-ن-اصص-ري-ة ويسص-ر وشص-ع-ب-ة أل-ع-امر وطب ألنسصاء وألتوليد وأأ’ورأم ألسصرطانية ع -ن-ق أل-رح-م وف-حصض أأ’م-رأضض أل-ت-ن-فسص-ي-ة
وتيمزريت.
وطب أأ’ط - -ف - -ال وتصص - -ف - -ي - -ة أل - -دم و Èﬂوأأ’رط -ف -و Êوم -ك -اف -ح-ة ألسص-ل وأأ’م-رأضض
وكلّف إأ‚از هذأ أŸشصروع أ◊يوي ألذي مركزي.
ألصصدرية.
سص- -ج- -ل سص -ن -ة  ‘ 2006إأط - -ار ألÈن- -ام- -ج ويضص- - - - -اف إأ ¤ه - - - -ذأ أ÷ن - - - -اح أ÷دي - - - -د يذكر أنّ و’ية بومردأسض تتوفر حاليا على
أÿماسصي أŸمركز ( ،)2010-2005وعرف أŸتخصصصض ‘ جرأحة ألعظام وألرضصوضض ،أربع مؤوسصسصات عمومية جوأرية تقع بكل من
ت -أاخ -رأ ‘ أإ’‚از وأل -تسص -ل -ي -م بسص-بب ط-ول منشصأاة أخرى دخلت مؤوخرأ حيز أÿدمة و ب -رج م -ن-اي-ل وب-وم-ردأسض وخ-م-يسض أÿشص-ن-ة
إأج-رأءأت إأع-ادة أل-ت-ق-ي-ي-م أŸا‹ ل-ل-مشص-روع ،ه -ي أل -ع -ي -ادة أŸت -ع-ددة أÿدم-ات «أإ’خ-وة ودلسض ،إأضصافة إأ ¤ثÓث مؤوسصسصات عمومية
حسصب توضصيحات مدير ألصصحة وألسصكان ،ظ -ري -ف» ب -اŸدي -ن-ة أ÷دي-دة ب-ب-ل-دي-ة دلسض أسصتشصفائية بكل من برج منايل ( 262سصرير)
غÓفا ماليا ’ يقل عن  70مليون دج وغÓفا (شص -رق م -ق -ر أل -و’ي -ة ،أل-ت-ي ت-ع-د أح-د أك Èودل- -سض ( 166سص-ري-ر) وأل-ث-ن-ي-ة (أل-ت-ي ك-انت
ماليا ‡اث Óخ ّصصصض ’قتناء ألتجهيزأت.
أŸنشص -آات أل-ط-ب-ي-ة ع Èأل-و’ي-ة ح-يث ت-ق-دم –توي على  176سصرير وبعد ألتوسصعة وبناء
” توف Òعلى مسصتوى هذأ أŸرفق ألطبي خ -دم -ات -ه-ا أ’زي-د م-ن  10.000نسص -م-ة ع Èمصصالح أخرى بطاقة أسصتيعاب  120سصرير
و ّ
ألهام ألذي أ‚ز Ãحاذأة جناح ألعمليات بلديات دلسض وأعف Òوبن شصود.
أصصبحت يحتوي على  296سصرير).
ألقد Ëألذي يتوفر على قاعت Úللعمليات وكلف إأ‚از هذأ أŸشصروع أ◊يوي ألذي كما يضصع ألقطاع ‘ متناول سصكان ألو’ية
ب- -دأخ- -ل أŸسص- -تشص- -ف -ى أل -ق -د ،Ëمصص -ل -ح -ة سص- -ج- -ل سص -ن -ة  ‘ 2006إأط - -ار ألÈن- -ام- -ج  34عيادة متعددة أÿدمات وقاعات عÓج
لÓ- -سص- -ت- -ع- -ج -ا’ت بـ  32سص- -ري -رأ ›ه -زة أÿماسصي أŸمركز ( ) 2010 / 2005غÓفا و 13عيادة و’دة ووحدتŸ Úرأقبة أمرأضض
Ãصص -ع-دي-ن و 4ق -اع-ات ل-ل-ج-رأح-ة وأل-طب ماليا ’ يقل عن  195مليون دج بحيث يتوفر ألسصل (ألتيÈكولوز) وأأ’مرأضض ألنفسصية و13
ألتخصصصصي وألطب ألوقائي.
على مصصالح متنوعة ،إأضصافة إأ ¤مصصلحة وحدة طبية للفحوصصات وأŸتابعة ألطبية.

لمنية بالصسقيعة
“ت على مسستوى حاجز أŸرأقبة أ أ
ّ

حملة –سسيسسية با÷لفة لسسائقي
مركبات ألوزن ألثّقيل وألنّقل أ÷ماعي

ن ّ-ظ -مت مصص -ال -ح أل -درك أل -وط -ن -ي ب -و’ي -ة
أ÷لفة حملة –سصيسصية وتوعوية عﬁ Èور
أل -ط -ري -ق أل -وط -ن -ي رق -م وأح -د أسص-ت-ه-دفت
ب -اÿصص-وصض سص-وأق م-رك-ب-ات أل-وزن أل-ث-ق-ي-ل
وألنقل أ÷ماعي للمسصافرين.
وحضص -رت «وأج» ج -ان -ب -ا م -ن ه -ذه أ◊م -ل -ة
أل -ت -وع-وي-ة أل-ت-ي “ت ع-ل-ى مسص-ت-وى ح-اج-ز
أŸرأقبة أأ’منية Ãنطقة ألصصقيعة ( 70كلم
شص -م -ال أل-و’ي-ة) ،ح-يث ” ت-وزي-ع م-ط-وي-ات
–سصيسصية على ألسصوأق وتقد Ëإأرشصادأت
ونصص-ائ-ح ل-لسص-وأق وب-خ-اصص-ة م-ن-ه-م أصصحاب
م -رك -ب -ات أل -وزن أل -ث -ق -ي-ل وسص-ي-ارأت أل-ن-ق-ل
أ÷ماعي للمسصافرين بهدف تعزيز ثقافة
ألسصÓمة أŸرورية لدى هؤو’ء.
و‘ ه -ذأ أل -ع -م -ل أل-ت-حسص-يسص-ي أل-ذي ج-رى
ب-إاشص-رأف ق-ائ-د أل-ك-ت-ي-ب-ة أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-لدرك
ألوطني لدأئرة حاسصي بحبح ،ألرأئد ولد
سصعدي كمال ” تكثيف ألنشصاط باسصتهدأف
قدر كب Òمن ألسصوأق ألذين تفاعلوأ بشصكل
إأي -ج -اب -ي م -ع أف -رأد أل -درك أل -ذي-ن ق-دم-وأ
بدورهم توجيهات مبسصطة من أجل حث
ه -ؤو’ء ع-ل-ى ضص-رورة أل-ت-ق-ي-د ب-ق-ان-ون ألسصÒ
وأ’لتزأم باحÎأم إأشصارأت أŸرور.
وأوضص -ح لـ «وأج» ق -ائ -د أل -ك -ت -ي-ب-ة ب-أان «ه-ذأ
أل-ع-م-ل أل-ت-حسص-يسص-ي ي-ن-درج ضص-م-ن ﬂط-ط
أل-ق-ي-ادة أل-رأم-ي ل-ت-ك-ث-ي-ف أل-ع-م-ل أل-ت-وع-وي
ل -ل -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ح-وأدث أŸرور أل-ت-ي ت-ع-تÈ
هاجسصا يسصتدعي هكذأ حمÓت –سصيسصية

ألعدد
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“ارسس نشساطها دون سسجل Œاري وأعتماد

غلق  22مؤوسّسسسة متخ ّصسصسة ‘ ألتّكّفل بالّطفولة

” غلق  22مؤوسصسصة خاصصة متخصصصصة ‘
ّ
أل-ت-ك-ف-ل ب-ال-ط-ف-ول-ة ألصص-غÒة ‘ ألسص-نوأت
أÿمسص - -ة أأ’خÒة ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى و’ي- -ة
بومردأسض بسصبب ﬂالفات أو مÓحظات
متعددة تتعلق أهمها بالتسصي Òو بتنفيذ
أإ’جرأءأت ألقانونية ‘ أÛال ،حسصب ما
ع- -ل -م -ت -ه «وأج» م -ن مصص -در م -ن أÛلسض
ألشصعبي ألو’ئي.
ج- -اء ‘ ت- -ق- -ري- -ر أع- -دت- -ه ÷ن -ة ألشص -ؤوون
أ’جتماعية وألثقافية وألشصباب وألرياضصة
وألشص-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة وأل-وق-ف ” ،م-ن-اقشص-ته
ضص -م -ن دورة ع -ادي -ة ل -ل -م -ج -لسض ألشص -ع-ب-ي
أل - -و’ئ - -ي ،ب - -أان - -ه ” غ - -ل - -ق أŸؤوسصسص- -ات
أŸذك- -ورة م- -ن ط -رف مصص -ال -ح أل -ت -ج -ارة
بالو’ية وبالتنسصيق مع مصصالح ألبلديات
أŸعنية «أسصتنادأ إأ ¤مÓحظات متعددة
تتعلق أهمها بتنفيذ أإ’جرأءأت ألقانونية
‘ أÛال رفعت إأ ¤أ÷هات أŸعنية».
وتتمثل أبرز هذه أÓŸحظات ألتي أدت
إأ ¤غلق أŸؤوسصسصات ،يضصيف ألتقرير‘ ،
‡ارسص- -ة ه -ذه أŸؤوسصسص -ات أŸت -خصصصص -ة
ل-نشص-اط-ه-ا «دون حصص-ول-ه-ا ع-ل-ى أ’ع-ت-ماد
وألسص -ج -ل أل-ت-ج-اري ،وأل-ت-أاخ-ر ‘ أع-ت-م-اد
ألنشصاط وأخرى متعلقة بالتسصي.»Ò
ك -م -ا سص ّ-ج -لت ه -ذه أل -ل -ج -ن -ة ،م -ن خÓ-ل
خرجاتها أŸيدأنية إ’عدأد هذأ ألتقرير،
حول تسصي Òمؤوسصسصات ألطفولة ألصصغÒة
أıت -ل -ف -ة أل -ت -ي ت -نشص -ط ‘ أÛال عÈ
ألو’ية ،مÓحظات متعددة تتمثل أهمها
‘ «نقصض ألتأاط ÒوأŸسصتخدم« Úعلى
مسصتوأها و»Œاوز بعضض هذه أŸؤوسصسصات
ل -ط -اق -ة أسص-ت-ي-ع-اب-ه-ا أل-ن-ظ-ري-ة» و»إأن-ع-دأم

أل-ف-ح-وصص-ات أل-ط-ب-ي-ة أل-دورية وأإ’جبارية
ل- -ل- -ع- -م- -ال» ‘ أل- -ب- -عضض أأ’خ -ر م -ن ه -ذه
أŸؤوسصسصات.
ك -م -ا سص -ج-لت أل-ل-ج-ن-ة مÓ-ح-ظ-ات أخ-رى
ت -ت -م-ث-ل ‘ «ع-دم ت-وأزن و ك-ف-اي-ة أل-وج-ب-ة
Óط -ف -ال» و»أن -ع -دأم شص -روط
أŸق- -دم -ة ل  -أ
أل- -ن- -ظ- -اف- -ة» ‘ ب- -عضض ه- -ذه أŸؤوسصسص -ات
و»ف -رضص -ه -ا ‘ أل -ع -ق -د م -ع أأ’ول -ي-اء ب-ن-ود
ت - -عسص - -ف- -ي- -ة» ومشص- -ك- -ل «ع- -دم ق- -ب- -ول- -ه- -ا
(أŸؤوسصسص - - - -ات) أأ’ط - - - -ف- - - -ال أŸع- - - -اقÚ
وأŸصص - -اب Úب - -اضص - -ط- -رأب- -ات أل- -ت- -وح- -د»
و»أسص- -ت -غ Ó-ل ب -عضض أ÷م -ع -ي -ات ل -نشص -اط
أسص -ت -ق-ب-ال أل-ط-ف-ول-ة ألصص-غÒة بصص-ف-ة غÒ
قانونية».
و’ح - -ظت أل - -ل- -ج- -ن- -ة ك- -ذلك م- -ن خÓ- -ل
خرجاتها أŸيدأنية عدم إأبرأم مؤوسصسصات
أسص- -ت- -ق -ب -ال أل -ط -ف -ول -ة ع -ق -ود ع -م -ل م -ع
ألعامÓت وأŸدرسصات وعدم وجود ‰اذج

Óنظمة ألدأخلية أŸسصÒة وعدم ألضصبط
ل أ
أل-ق-ان-و Êل-ل-ق-ي-م-ة أŸال-ي-ة أŸف-روضص-ة من
ط - -رف ه - -ذه أŸؤوسصسص - -ات ،أأ’م - -ر أل- -ذي
يضص -ف -ي ع -ل -ي -ه -ا ط -اب -ع Œاري أك Ìم -ن -ه
أجتماعي وإأنسصا.Ê
و‘ م - -ع - -رضض رده - -ا ع - -ل - -ى أنشص- -غ- -ا’ت
ومÓ-ح-ظ-ات أل-ل-ج-ن-ة أŸذك-ورة ،أوضصحت
م -دي -رة أل -تضص -ام -ن ،دأسص -ي ﬂت -اري -ة ،أن
أل -ل-ج-ان أل-ب-ل-دي-ة أŸت-خصصصص-ة ‘ أÛال
«معنية أيضصا باإ’بÓغ ومرأقبة نشصاطات
مؤوسصسصات ألطفولة ألصصغÒة ألتي هي ‘
أÛمل تابعة للخوأصض وأسصعار خدماتها
Óول-ي-اء ب-ك-ل
م -ف-ت-وح-ة وأ’خ-ت-ي-ار رأج-ع ل -أ
حرية».
وف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-غÓ-ل أ÷م-ع-يات لهذأ
ألنشصاط ،أشصارت مديرة ألتضصامن إأ ¤أنه
«ليسض هناك أي شصكاوي من أŸعني‘ Ú
أÛال» ،ومن أŸفروضض على أ÷معيات

–مل ألّروبوت «فيودور»

«أن ت- -ط- -ب -ق أسص -ع -ار رم -زي -ة» ‘ أÛال،
مؤوكدة ‘ أنشصغال أخر عدم وجود بÓغات
فيما تعلق برفضض هذه أŸؤوسصسصات ألتكفل
باأ’طفال من ذوي أ’حتياجات أÿاصصة.
وي -ت -وف -ر ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-و’ي-ة ،أسص-ت-ن-ادأ
ل -ل -ت -ق -ري -ر ،ن-ح-و  90م-ؤوسصسص-ة ل-ل-ط-ف-ولة
ألصص -غÒة ت -ت -م -ث -ل ‘ دور أ◊ضص -ان-ة أل-ت-ي
تسصتقبل أأ’طفال ألذين تÎأوح أعمارهم
ما ب 3 Úأشصهرو 3سصنوأت وألروضصات ألتي
تسصتقبل أطفال أعمارهم  3سصنوأت فما
فوق ودور ألرعاية أŸؤوقتة ألتي تسصتقبل
بصصفة ظرفية أطفال دون  5سصنوأت ودور
أخرى Œمع ب Úأ‰اط أسصتقبال ﬂتلفة
منتظمة وظرفية.
وتصص-ل ط-اق-ة أ’سص-ت-ي-ع-اب أل-ن-ظ-ري-ة ل-هذه
أŸؤوسصسص- -ات أŸن -تشص -رة ع Èك -ل أل -و’ي -ة،
وألتي تخضصع أ’حكام أŸرسصوم ألتنفيذي
أŸؤورخ ‘  17سصبتم ،2008 Èإأ7686 ¤
Óطفال
طفل ،فيما وصصل ألعدد أ◊قيقي ل أ
أل -ذي -ن تسص -ت -ق -ب-ل-ه-م ه-ذه أŸؤوسصسص-ات إأ¤
 6824طفل.
وتضصاف إأ ¤هذه ألفضصاءأت  17مؤوسصسصة
أسص -ت-ق-ب-ال ل-ل-ط-ف-ول-ة ألصص-غÒة أخ-رى ذأت
طابع عمومي أنشصأات أو يجري إأنشصاؤوها
ضص -م -ن ألصص -ن -دوق أŸشصÎك ل -ل-ج-م-اع-ات
أÙلية ،منها  4مؤوسصسصات ‘ حالة نشصاط
ومؤوسصسصت Úمسصتغلت Úمن طرف جهات
أخرى ( ⁄يحددها ألتقرير) و 5مؤوسصسصات
قيد أإ’‚از
و 6م-ؤوسصسص-ات غ Òم-ن-ط-ل-ق-ة ‘ أل-نشص-اط
أ’سصباب ﬂتلفة تتعلق أهمها بالتأاخر ‘
أإ’‚از.

لمازون
مع أسستمرأر حرأئق أ أ

«سسويوز» ألّروسسية تلتحم
Ãحطّة ألفضساء ألّدولية

‚حت أŸركبة ألفضصائية ألروسصية «سصويوز» ألتي –مل ألروبوت
«فيودور» ‘ أÙاولة ألثانية با’لتحام Ãحطة ألفضصاء ألدولية.
ذكر مدير مركز مرأقبة أŸهمة ألروسصية إأن «عملية أ’لتحام “ت
قبل عدة دقائق من ألوقت أıطط له .وكانت ﬁطة ألفضصاء
ألدولية –لق ‘ هذه أللحظة فوق ألصص.»Ú
وأشصرف على عملية أ’لتحام فريق كب Òمن أıتصص Úمن بينهم
مدير وكالة ألفضصاء ألروسصية «روسصكوسصموسض» ،دميÎي روغوزين،
أل-ذي أع-ل-ن ع-ن تشص-ك-ي-ل ÷ن-ة ل-ت-ق-يّ-ي-م ح-ال-ة أÙط-ة وج-م-ي-ع ك-تلها
ووحدأتها» ،مشصÒأ إأ ¤أن «معدأت نظام أإ’رسصاء ألتي تعطلت يوم
ألسص -بت أŸاضص -ي وبسص -ب -ب -ه -ا فشص -لت م -ه -م -ة أإ’ط Ó-ق ك -انت ق -دÁة
وأجنبية».
وأضصاف روغوزين أنه « ⁄تسصتجب أŸركبة إأ ¤أي إأشصارأت هذه
أŸعدأت عمرها كان أك Ìمن  10سصنوأت وهي ليسصت روسصية ألصصنع».
هذأ وفشصلت أŸركبة ألفضصائية ألروسصية «سصويوز» أ◊املة للروبوت
«فيودور» ‘ أ’لتحام Ãحطة ألفضصاء ألدولية ألسصبت أŸاضصي بسصبب
خلل ‘ عمل نظام ألتقارب «كورسض».
وأعلن مصصدر ‘ قطاع ألصصوأريخ وألفضصاء ألروسصي أن مهام ألروبوت
«فيودور» ‘ أÙطة ألفضصائية ألدولية هي تنظيف زجاج ألنوأفذ من
ألغبار وإأضصاءة موقع ألعمل وتقطيع أأ’سصÓك وتوصصيل أŸقابسض.
ومن أŸتوقع أن يبقى ألروبوت «فيودور» على مﬁ Ïطة ألفضصاء
ألدولية حتى  6سصبتم Èألقادم.

ألÈأزيل –ظر إأشسعال ألّنار ‘ ألهوأء ألطّلق ّŸدة  60يوما

فرضصت أ◊كومة ألÈأزيلية حظرأ Ÿدة  60يوما على إأشصعال ألنار ‘ ألهوأء ألطلق
‘ جميع أنحاء ألبÓد مع أسصتمرأر أسصتعار حرأئق غابات أأ’مازون.
ووفقا Ÿرسصوم نشصر ‘ أ÷ريدة ألرسصمية فإان أ◊ظر سصيسصتمر خÓل ألفÎة
أŸتبقية من موسصم أ÷فاف ،ألذي أدى إأ ¤جانب حرأئق تطه Òأأ’رأضصي أ’غرأضض
Œارية إأ ¤زيادة عدد حرأئق ألغابات هذأ ألعام.
و’ يشصمل أ◊ظر أ◊رأئق أŸتحكم فيها وألتي يتم إأشصعالها أ’سصباب تتعلق بالصصحة
أل-ن-ب-ات-ي-ة وأŸصص-رح ب-ه-ا م-ن ج-انب أل-وك-ا’ت أل-ب-ي-ئ-ي-ة ،ول-ل-ت-دري-ب-ات ع-ل-ى أل-وق-اية
ومكافحة أ◊رأئق ولزرأعة ألكفاف للسصكان أأ’صصلي.Ú
وأّدت أ◊رأئق ألتي دمرت أجزأء من غابات أأ’مازون إأ ¤تدقيق عاŸي إأزأء ألتزأم
ألÈأزيل Œاه أ◊فاظ على ألبيئة.
و–ت ضصغط من أÛتمع ألدو‹ ،أذن ألرئيسض ألÈأزيلي جاير بولسصونارو ‘ 23
أوت باسصتخدأم ألقوأت أŸسصلحة Ÿكافحة أ◊رأئق.
” تسصجيل ما ›موعه  94957حريق ‘ ألÈأزيل ب Úأول يناير و 28أغسصطسض،
و ّ
أي بزيادة قدرها  ‘ 75أŸائة على أسصاسض سصنوي ،وفقا للبيانات ألصصادرة عن
أŸعهد ألوطني ألÈأزيلي أ’بحاث ألفضصاء ،ألذي يرأقب منطقة أأ’مازون عÈ
أأ’قمار ألصصناعية.

تسص-ت-ه-دف ﬂت-ل-ف م-رت-ادي أل-ط-رق-ات م-ن
سص- -وأق أل- -وزن أل- -ث -ق -ي -ل وم -رك -ب -ات أل -ن -ق -ل
أŸشصÎك وكذأ سصوأق ألدرأجات ألنارية «.
«ع -ن -د أل -ن -ظ -ر ‘ ب -عضض أıال-ف-ات أل-ت-ي
يقÎفها ألسصوأق» ،يقول قائد ألكتيبة”« ،
إأعÓمهم بكث Òمنها بطريقة سصلسصة أ’جل
تفاديها ،حيث تعزيز سصبل ألوقاية ومن ثمة
أ◊فاظ على أأ’روأح ألتي قد تزهق بفعل
ب -عضض ألسص -ل -وك -ات أل -ت-ي يسص-ت-ه-ان ب-ه-ا ل-ك-ن
ن-ت-ي-ج-ت-ه-ا ت-ك-ون وخ-ي-م-ة ك-ا◊م-ول-ة ألزأئدة
وكذأ عدم مرأقبة أضصوأء ألتوقف وأإ’شصارة

وغÒها من أıالفات».
وأ÷دي -ر ب -ال -ذك -ر ،ي -ع -رف ﬁور أل-ط-ري-ق
ألوطني رقم وأحد ألذي يعت Èهمزة وصصل
ب Úشص-م-ال أل-بÓ-د وج-ن-وب-ه وتصص-ل مسص-اف-ت-ه
ع Èو’ية أ÷لفة إأ ¤ما يربو عن  180كلم،
حركية مرورية كثيفة ‘ ظل أزدوأجيته ألتي
جعلت منه مكسصبا هاما ،حيث عّزز شصبكة
طرقات بالو’ية ‘ ألسصنوأت أأ’خÒة وقلصض
بشصكل كب Òمن ضصحايا أ◊وأدث أŸميتة به
باŸقارنة مع فÎأت سصابقة كان مسصرحا
«للمجازر أŸرورية».

أّكدت منظمة ألصصحة ألعاŸية أن أ◊رأئق ألتي تسصتعر بغابات أأ’مازون “ثل
خطرأ على ألصصحة ،خاصصة Ÿن يعانون من مشصاكل ‘ أ÷هاز ألتنفسصي وعلى وجه
أÿصصوصض أأ’طفال.
وقالت ألدكتورة ماريا نÒأ ،مديرة إأدأرة ألصصحة ألعامة وأÙددأت أ’جتماعية
وألبيئية للصصحة باŸنظمة ألدولية ‘ ،تصصريحات أليوم أ÷معة ،إأن ألنظام ألبيئي
للغابات أŸطÒة ألتي يسصكنها نحو  30مليون نسصمة ،يتعرضض للتهديد ،مشصÒة إأ¤
أن لدى منظمة ألصصحة ألعاŸية بعضض ألروأيات عن زيادة ‘ مشصكÓت تنفسصية
بعينها ب Úأأ’طفال.
ولفتت إأ ¤أنه جرى إأجÓء أفرأد يعيشصون بالقرب من أ◊رأئق ،لكن دون أن ترد
تقارير عن تسصجيل حا’ت وفاة جرأء هذه أ◊رأئق أŸدمرة.
كما بينت أن تدأعيات هذه أ◊رأئق «’ تختلف عن غÒها من ملوثات ألهوأء ألتي
تؤوثر على صصحة أإ’نسصان ،وخاصصة على أŸصصاب Úبأامرأضض ألقلب وألشصرأيÚ
وأŸشصكÓت ألتنفسصية أŸزمنة» ،موضصحة أن أ◊رأئق لن تسصبب على أأ’رجح
مشص-كÓ-ت ط-وي-ل-ة أأ’م-د م-ث-ل ألسص-رط-ان «أل-ذي ي-ح-دث ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-ع-رضض أŸكثف
ولفÎأت طويلة».
يشصار إأ ¤أن أ◊رأئق بالÈأزيل أنحسصرت بشصكل طفيف منذ أرسصل ألرئيسض جايÒ
بولسصونارو أ÷يشض يوم ألسصبت أŸاضصي للمسصاهمة ‘ مكافحتها ،بعد أن رفضض
مسصاعدة طرحتها مؤوخرأ ›موعة ألدول ألسصبع ألصصناعية ألكÈى ‘ نهاية قمتها
Ãنتجع «بياريتسض» ألفرنسصي.

ذكريات

سصيد درويشض

أŸوسسيقار
أŸناضسل..أأبدع
روأئع أأل◊ان
لّيام وأل ّسسن Úويبقى أسسم ألكبار مهما كانت
“ر أ أ
ّ ﬁ
ط -ات -ه -م ‘ أ◊ي -اة م -رت -ب -ط -ة ب -ال‚ازأت أل-ت-ي
ح ّ-ق -ق-وه-ا ،وم-ن ب Úألّشس-خصس-ي-ات أل-ف-ن-ي-ة أل-ع-رب-ي-ة
(أŸصسرية) ألفّنان ألكب Òألذي تعّلم على يديه كبار
ألفّنان ÚأŸصسرّي.Ú
فؤوأد بن طالب
إأّنه أŸوسصيقار ألعبقري ‘ زمانه سصيد درويشض ،هذأ ألفنان
أŸعروف عنه نضصاله ألسصياسصي وموأقفه أŸباشصرة Œاه
أل -دول-ي-ة أŸل-ك-ي-ة أل-ت-ي ه-اج-م-ه-ا ب-فّ-ن-ه ،وظ-ل ي-دأف-ع ع-ل-ى
أل ّ
طبقات ألفقÒة ‘ مصصر وألنّقابات إأ ¤أن وفته أŸنية،
وه -و يسص -ت -ع -د إ’ق-ام-ة ح-ف-ل شص-ع-ب-ي ك-ب Òي-ري-د م-ن خÓ-ل-ه
أسصتقبال أŸناضصل سصعد زغلول.

قامة فنية وسسياسسية
إأذأ تكلّمنا عن أŸوسصيقار سصيد درويشض ،فإاّن أأ’قÓم Œف
وأأ’فكار قد تتعب نظرأ Ÿقامه وقيمته ألفنية وألسصياسصية،
حيث يكفي بأاّنه أول موسصيقار صصّمم ◊نا خالدأ و’ زأل
خالدأ ويبقى إأ ¤أأ’بد ،إأّنها رأئعة «زورو Êكل سصنة مرة»
ألتي حافظت بها سصّيدة ألطرب أللبنا Êوألعربي فÒوز،
أل- -ت- -ي زأرت أ÷زأئ- -ر ‘ ع -ه -د أل -رئ -يسض أل -رأح -ل ه -وأري
ب -وم -دي -ن ،وغ ّ-ن -ت ه -ذه أأ’غ -ن -ي -ة ب -رك-ح أŸسص-رح أل-وط-ن-ي
أ÷زأئري ،وكان هذأ أ◊فل آأنذأك متمّيزأ نظرأ لقيمة
أل -ك -ل -م -ات وأ’دأء أل -ت -ي جسص -دت -ه فÒوز أم -ام أآ’’ف م -ن
أ÷زأئرّي Úدأخل أŸسصرح وعلى ألشصاشصة.
وهذأ ما أّهل سصيد درويشض ليلّقب Ãصصّمم ألّروأئع ،وما
أكÌها ب Óمنازع على مسصتوى أŸكتبة ألغنائية أŸصصرية
وألعربية.

مولده

ولد صصاحب ألّروأئع سصيد درويشض ‘  17مارسض  1892وبدأ
حياته ألدرأسصية ‘ سصن مبكر ،ويقول عنه ألكثÒون إأنه ذكي
وعبقري وعاشصق للموسصيقى ،وغّذى معارفه ألفنية بإاحدى
أŸدأرسض أŸصص- - -ري- - -ة أıتّصص- - -ة ب- - -ت- - -دريب أŸوه- - -وبÚ
وألعبقرّي( Úإأّنها مدرسصة شصمسض ألشصموسض) ،ومنها تعّرف
على أحد رجال ألفن وأأ’سصاتذة ،إأنه أفندي فهمي ألذي
تعّلم على يديه مبادئ أŸوسصيقى وقوأعدها ومقاماتها.

أنتقاله إأ ¤أŸعهد أألزهري
وبعدما صصال وجال من أجل ألبحث على معهد يصصقل فيه
موهبته ألفنية ،فحطّ ألّرحال باŸعهد أأ’زهري ألذي كان
مليئا بكبار ألفنان ÚوأŸبدع ‘ Úهذأ أÛال ،غ Òأن
ألسصيد درويشض يريد أن يخرج من قوقعته Ûابهة أ◊ياة،
وهذأ ما فعل حيث Á ⁄كث كثÒأ ‘ أŸعهد بل خرج منه،
جه للبحث عن مصصدر رزق يحميه من صصعوبة أ◊ياة.
وتو ّ

تدأعيات سسلبية للحرأئق على صسحة أألطفال

أودت بحالة وفاة منذ مطلع 2019

أأك Ìمن 1.730
تسسّمم عقربي بغردأية

أحصصي ما ›موعه  1.732حالة تسصمم عقربي من بينها وفاة وأحدة
منذ مطلع ألسصنة أ◊الية بو’ية غردأية ،حسصبما أسصتفيد من مديرية
ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح أŸسصتشصفيات.
جلت حالة ألوفاة لطفل ببلدية غردأية ألذي أصصيب بتسصمم عقربي
وسص ّ
‘ حادث عرضصي دون أن يتفطن له أبويه ،و ⁄يتم إأجÓءه ‘ ألوقت
أŸطلوب نحو أقرب مركز صصحي ،كما جرى توضصيحه.
وتظل بلدية ألقرأرة –تفظ دأئما با◊صصيلة أŸأاسصاوية للسصع ألعقربي

على مسصتوى ألو’ية بعدد  397حالة متبوعة ببلديات متليلي ()314
وغردأية ( )262وبريان ( )159وبنورة ( 98حالة) ،وفق إأحصصائيات
مديرية ألصصحة.
وعادة ما تزدأد حا’ت لسصعات ألعقارب وألتعرضض لسصمها ألقاتل ‘
حوأدث عرضصية خÓل فصصل ألصصيف ،كما يرى مدير ألصصحة ،عامر بن
عيسصى  ،قبل أن يرجع هذأ ألوضصع إأ ¤أŸناخ أ÷اف وأنعدأم ألنظافة
ألعمومية وتدهور أÙيط.
ويظل ألتسصمم ألعقربي «مشصكلة حقيقية» توأجه ألصصحة ألعمومية
Ãنطقة غردأية ،وهذأ على ألرغم من جهود تكثيف تغطية خدمات
,ألصصحة أ÷وأرية أسصتجابة Ÿتطلبات حا’ت ألتسصمم ألعقربي ،وكذأ
توف ÒأŸصصل أŸضصاد لهذأ ألتسصمم ‘ ﬂتلف مناطق ألو’ية ،يضصيف
ذأت أŸسصؤوول.
وتأاتي هذه أآ’فة ‘ مقدمة حوأدث ألتسصممات بو’ية غردأية خÓل
ألفÎة ألصصيفية ،وفق أŸعطيات ألوبائية Ÿديرية ألصصحة.
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وي -رت -ب -ط أن-تشص-ار حشص-رة أل-ع-ق-رب أÿطÒة سص-ي-م-ا
ب -اŸن -اط -ق أ◊ضص -ري -ة ب-ت-ده-ور أÙي-ط ،وضص-ع-ف
شصبكة أإ’نارة ألعمومية ،وأنعدأم ألÎبية ألصصحية،
كما يرى عديد أأ’طباء أŸمارسص ،Úمؤوكدين ‘ ذأت
ألوقت أن مكافحة ألتسصمم ألعقربي يظل مرهونا
بحماية ألوسصط ألبيئي ،وغرسض ثقافة أحÎأم ألبيئة
‘ إأطار تنمية مسصتدأمة.
ويقÎح من جهتهم عديد مسصؤوو‹ مكاتب ألنظافة
ب -ا÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ب -اŸن -ط -ق -ة تسص-خ Òأم-وأل
ل-ع-م-ل-ي-ات ج-م-ع أل-ع-ق-ارب خÓ-ل أل-ع-ط-ل-ة ألصصيفية،
وإأشصرأك ألشصباب ‘ هذه ألعملية ألوقائية Ãا يسصمح
ب -ال -ت -ق-ل-ي-ل م-ن أن-تشص-ار ه-ذه أ◊شص-رة ألضص-ارة ،وÃا
يسصاعد أيضصا معهد باسصتور با÷زأئر على إأنتاج
أŸصصل أŸضصاد للتسصمم ألعقربي.

عمل مطربا ‘ أŸقاهي

«رّب صصدفة أحسصن من ألف ميعاد» ،فانتقل إأ ¤أ◊ياة
ألعامة كمطرب ‘ أŸقاهي ألشصعبية أÙيطة با◊ي ألذي
يسصكن فيه إأ ¤جانب ألعمل أليدوي ،ألذي كان يشصغله كسصبا
للرزق ،وكان ﬁبوبا لدى ألعمال ،حيث كان يخّفف عنهم
أل -ت -عب أل -ي-وم-ي ع-ن ط-ري-ق أل-غ-ن-اء وأل-ط-رب إأ ¤أن أصص-ب-ح
أŸطرب ألّروحي لهم.

رحلته إأ ¤ألشسام

كان أللّقاء مع آأم Úعطا ألله وشصقيقه وأتفق أ÷ميع على
رحلة فنية إأ ¤ألشصام غ Òأن بدأيتها هناك كانت فاشصلة من
ألناحية أŸادية ،غ Òأّنه أكتسصب زأدأ كبÒأ من ألثقافة
أŸوسص -ي -ق -ي -ة وم -ع -ارف -ه-ا أل-ع-اŸي-ة ،وك-انت ه-ذه أŸع-ارف
أŸوسصيقية ألتي تلقاها أŸوسصيقار سصيد درويشض عن طريق
«عثمان أŸوصصلي» ،ألذي لّقن درويشض أŸوشصحات ألشصامية
أŸعروفة إأ ¤أآ’ن ،مثل موشصحات صصباح فخري وآأخرين
من ألشصاميّ.Ú

لقاؤوه مع «جليلة»

وظل درويشض طموحا وشصغوفا وعاشصقا للفن حتى ألنخاع،
ح -يث ي-ق-ول أل-ب-اح-ث-ون أل-ت-ق-ى م-ع «ج-ل-ي-ل-ة» أل-ت-ي شص-ج-ع-ت-ه
وأعادت إأليه روح أ’بدأع ،ليصصل هذأ أإ’بدأع أŸوسصيقي
وألفني إأ ¤قلب ألقاهرة وإأ ¤مسصامع كبار أŸوسصيقيÚ
آأنذأك على غرأر زكريا أحمد صصاحب ألروأئع ألكبÒة مع أم
كلثوم وألكاتب بديع خÒي وجورج أبيضض أŸعروف‘ Ú
ألسصاحة ألفنية أŸصصرية وألعربية.

شسهرة مصسّمم رأئعة «زورو Êكل سسنة مرة»

فالسصماء “طر ذهبا على هذأ ألعبقري ألذي صصال وجال
‘ قلب ألشصام وأŸشصرق ألعربي ،حيث فتحت له دفاتر
أ’يام باب ألنجاح فتحرك مسصاره ألفني إأ ¤أعلى مسصتوى
وهذأ باعÎأف كبار ألفن وأللحن وألطرب ‘ مصصر وألعا⁄
ألعربي ،حيث تأاّلق مع أŸسصرح ألغنائي ألذي قّدم للجمهور
أŸصص -ري وأل -ع -رب-ي م-ا ي-ق-ارب ( )22أوب -ريت وأل -ك -ث Òم-ن
أأ’غ- -ا Êوأأ’◊ان ع -ل -ى غ -رأر «ي -ا ف -ؤوأدي ل -ي -ه ب -ت -عشص -ق»،
«أ◊بيب للهجر مايل» و»زورو Êكل سصنة مرة» وألعديد من
أأ’◊ان وأأ’غ- - -ا ÊأŸت- - -وأج- - -دة ‘ أŸك - -اتب أŸصص - -ري - -ة
وألعربية.

وفاته

بعد رحلة طويلة من ألعطاء ألفني ،شصاء ألقدر أن يخطف
أل -ف -ن -ان أŸن -اضص -ل وألسص -ي -اسص-ي وصص-احب ألّ-روأئ-ع أÿال-دة
درويشض ‘  1923 / 09 / 22عندما كان يسصتعد إ’قامة حفل
من نوع خاصض على ألسصيد سصعد زغلول.
إأّن -ه -ا رح -ل -ة ف -ن -ي-ة م-ل-ي-ئ-ة ب-ا’‚ازأت ألّ-ث-ق-اف-ي-ة وأأ’◊ان
Ÿوسصيقار تبقى أ◊انه تّÎدد جي Óبعد جيل ،إأّنه ألفقيد
درويشض قيل عنه موسصيقار متميّز ‘ أأ’◊ان وأأ’دأء.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’وراسس
عملية تضضامنية لقيت ا’سضتجابة بعاصضمة ا أ

جمعية أإصسدقاء بلدية باتنة تزرع إلبسسمة وسسط إلعائÓت
إ◊قيبة إŸدرسسية للتÓميذ إŸعّوزين  ..مشسروع وإعد

بادرت جمعية «شضباب
أاصضدقاء بلدية باتنة»‘ ،
إاطار نشضاطاتها اÒÿية،
إا ¤إاطÓق حملة تضضامنية
للتكفل باللوازم اŸدرسضية
من ﬁافظ وكتب وأادوات
للتÓميذ اŸعوزين
واليتامى والفقراء ،وذلك
خÓل الدخول اŸدرسضي
الذي تفصضلنا عنه أايام
معدودات .هذا ما رصضدته
«الشضعب» بعاصضمة
ا’وراسس.

»°TƒŸ IõªM :áæJÉH
رئ - -يسس ا÷م- -ع- -ي- -ة ا’أسس- -ت- -اذ
سس - -م Òب - -وراسس ‘ تصس - -ري - -ح
÷ريدة «الشسعب» ،اأوضسح ،اأن
مشس -روع ا◊ق -ي -ب -ة اŸدرسس-ي-ة
تقليد سسنوي –رصس ا÷معية
ع -ل -ى ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه ،خ-اصس-ة
ب -ع -د ال -ن -ج -اح اŸم -ي -ز ال -ذي
ح- -ق- -ق- -ت -ه اŸوسس -م اŸاضس -ي،
وت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ك-رار ال-ت-ج-ربة
ه-ذا ال-ع-ام ’إسس-ع-اد ال-تÓ-م-يذ
اŸعوزين.
وواصسل بوراسس ،ان ا÷معية
وجهت نداءها ّÿيري الو’ية
وﬁسس-ن-ي-ه-ا ال-ذي داأب-وا ع-ل-ى
م - -راف - -ق - -ة ك- -ل ال- -نشس- -اط- -ات
ال -تضس -ام -ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ب-ادر ب-ه-ا
اÛت- - -م- - -ع اŸد ،Êل - -ت - -وفÒ
مسس - - -ت - - -ل- - -زم- - -ات ال- - -دخ- - -ول
اŸدرسس -ي ل -ع -دد م -ن ا’أي -ت-ام
واŸع-وزي-ن ال-ذي-ن ق-د ي-جدوا
صس- -ع -وب -ة ‘ ت -وفÒه -ا ،ح -يث
يرتقب اأن يتم توزيع ما ”
توفÒه كالعادة ‘ سسرية تامة
على اŸسستحق Úحفاظ على
كرامتهم.

حتى كتابة هذه ا’أسسطر” ،
ج -م -ع ال -ع -دي-د م-ن اÙاف-ظ
اŸدرسس - -ي - -ة اÛه - -زة ب - -ك- -ل
اŸسس - -ت - -ل - -زم - -ات م - -ن اأدوات
وماآزر ومÓبسس وكتب وغÒها
لضسمان دخول مدرسسي واعد
ل-ك-ل ال-ف-ئ-ات خ-اصس-ة ا’أطفال
ب- -اŸرح -ل -ت Úال -ت -ع -ل -ي -م -ي -تÚ
ا’بتدائية واŸتوسسطة ،كونهم
اأك Ìف- - -ئ - -ة ت - -ع - -ا Êظ - -روف - -ا

اجتماعية صسعبة.
حملت ا◊ملة شسعارا «تعليم
ا’أط-ف-ال مسس-ت-ق-ب-ل-نا» ،ولقيت
Œاوب - -ا م- -ن ا÷م- -ي- -ع ح- -ت- -ى
السسلطات اÙلية التي ثمنت
م - - - -ث - - - -ل ه - - - -ذه اŸب - - - -ادرات
ال -تضس -ام -ن -ي -ة ت -زام -ن-ا وع-ودة
التÓميذ Ÿقاعد الدراسسة.
وعليه ،سسيكون تÓميذ عديد
اŸدارسس ا’بتدائيةÃ ،دينة

ب - -ات - -ن - -ة،اأول اأي - -ام ال - -دخ- -ول
اŸدرسس- - - - -ي Ãب - - - -ادرة م - - - -ن
اأصس -دق -اء ب -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة ،م-ع
نشس -اط-ات ت-رف-ي-ه-ي-ة ل-ت-ح-ف-ي-ز
ال -ت Ó-م -ي-ذ وتشس-ج-ي-ع-ه-م ع-ل-ى
ا’إقبال على الدراسسة خاصسة
ال -ذي-ن ي-ل-ت-ح-ق-ون Ãق-اع-ده-ا
’أول م - -رة ،وذلك م - -ن خÓ- -ل
ت -زي Úا’أقسس -ام م -ع مشس -ارك-ة
اŸهّرج Úوا’ألعاب.

’مراضس انتشضارا
انخفاضس ‘ حّدة البصضر أاك Ìا أ

توجيهات جديدة لتعزيز برنامج إل ّصسحة إŸدرسسية هذإ إŸوسسم
 1923وحدة كشضف طبي مدرسضي ع Èالقطر

أاعدت وزارة الصضحة
بالتنسضيق مع وزارة الÎبية
الوطنية –سضبا للدخول
اŸدرسضي للموسضم
 2020-2019توجيهات
جديدة لتعزيز برنامج
الصضحة اŸدرسضية ،بحسضب ما
علمته واج من مديرية
الوقاية وترقية الصضحة
بذات الوزارة.
أاوضس- -ح ن- -ائب اŸدي- -ر اŸك- -ل- -ف
بالصسحة اŸدرسسية أان التوجيهات
ال -ت -ي أاع-دت Ãشس-ارك-ة ج-م-ع-ي-ات
أاول -ي -اء ال-تÓ-م-ي-ذ ب-ه-دف ت-ك-ث-ي-ف
نشس - -اط- -ات الصس- -ح- -ة اŸدرسس- -ي- -ة
وتطوير مقاربة قطاعية ‘ هذا
اÛال تتمثل ‘ تعزيز وحدات
فرق الكشسف اŸدرسسي بالو’يات
ال - -ت - -ي ت - -ف- -ت- -ق- -ر ل- -ه- -ذا ا÷انب،
ب- - -اإ’ضس- - -اف- - -ة ا ¤انشس - -اء أاخ - -رى
باŸؤوسسسسات الÎبوية ا÷ديدة.
ك -م -ا أاع -طت ال -وزارة ت -ع -ل -ي -م -ات
صسارمة لتقد Ëاأ’دوية اŸضسادة
ل - -ل - -ق- -م- -ل وا÷رب ›ان- -ا ب- -ك- -ل
اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي -ة إا ¤ج -انب
قطرات مكافحة الرمد ا◊بيبي بـ
 12و’ي -ة م -ن م -ن -اط-ق ا÷ن-وب،
ناهيك عن توجيه التÓميذ الذين
ي -ت -م ال -كشس -ف ل -دي -ه -م ع -ن ب-عضس
اأ’م -راضس ال-ت-ي تسس-ت-دع-ي ت-ك-فÓ-
ج- - -ي- - -دا م - -ن ط - -رف ال - -ط - -ب - -يب
اıتصس.
ب -خصس -وصس ال -ت -ط -ع -ي -م وم -راق-ب-ة
النظافة بالوسسط اŸدرسسي فقد
دعت ال - - - - - -وزارة ،ب- - - - - -حسسب ذات
اŸسس -ؤوول ،إا« ¤ت -ع -زي -ز ب -رن -ام -ج
التلقيح الروتيني بالنسسبة أ’قسسام
السسنوات اأ’و ¤ابتدائي ومتوسسط

وث - -ان - -وي» ،ك - -م- -ا شسّ- -ددت ع- -ل- -ى
«ضس - -رورة ت - -ع- -زي- -ز دور اŸك- -اتب
ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ن-ظ-اف-ة سس-ي-م-ا Ÿراقبة
اŸؤوسسسسات واŸطاعم اŸتواجدة
بها».
أاما فيما يتعلق بالÎبية ال ّصسحية
ع -ل -ى ال -ع-م-وم ف-ق-د ح-ثت ال-وزارة
ع -ل -ى «ضس -رورة ت -ن -ظ -ي -م ح-مÓ-ت
ت- -وع- -وي- -ة إاعÓ- -م- -ي- -ة ح -ول ع -دة
مواضسيع من بينها مكافحة تسسّوسس
اأ’سس- -ن- -ان واأ’م- -راضس اŸت -ن -ق -ل -ة
وال- -ع- -ن- -ف ب- -ال- -وسس- -ط اŸدرسس- -ي
واإ’دم- - - - -ان ع- - - - -ل - - - -ى اıدرات
والتدخ Úوا◊وادث اŸنزلية إا¤
ج -انب ال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ن-ظ-ام
غذائي صسحي ومتوازن مع تشسجيع
‡ارسسة النشساط الرياضسي.
ي- -ذك- -ر أان- -ه ” إاع- -داد ت- -ع -ل -ي -م -ة
مشسÎك- -ة ت- -زام- -ن- -ا م- -ع ال- -دخ -ول
اŸدرسسي لهذا اŸوسسم سستصسادق
ع- - -ل - -ي - -ه - -ا وزارات ال - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي -ة وت -ه -ي -ئ -ة
اإ’قليم والصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس-تشس-ف-ي-ات والÎب-ي-ة ال-وط-نية،
خÓل اأ’يام القليلة القادمة التي
ت- - -ه- - -دف ع - -ل - -ى اÿصس - -وصس إا¤
«ضس-م-ان ت-غ-ط-ي-ة صس-ح-ي-ة مدرسسية
شساملة لكل مناطق الوطن وتهيئة
اŸن -اخ اÓŸئ -م لضس -م -ان “درسس
ن-اج-ح ÷م-ي-ع ال-تÓ-م-ي-ذ م-ع سس-هر
مدراء مؤوسسسسات الصسحة ا÷وارية
بالتنسسيق مع مفتشسي الÎبية لكل
مقاطعة إادارية ورؤوسساء البلديات
ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق ب -رن -ام-ج ال-كشس-ف
ال ّصس- -ح- -ي اŸدرسس- -ي واŸت- -اب- -ع -ة
ا÷يدة له».
ك- -م- -ا –ث ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ة م- -دراء
اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة وج-م-ع-ي-ات

أاول- -ي- -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ ع -ل -ى «إانشس -اء
وإاع- -ادة ت -ف -ع -ي -ل ن -وادي الّصس -ح -ة
و÷ان مكافحة التدخ ،« Úوذلك
للتحسسيسس حول أاضسرار هذه اآ’فة
اÿطÒة وترقية الÎبية للتÓميذ
من طرف النظراء.
تطرقت هذه التعليمة أايضسا إا¤
الوقاية ومكافحة عوامل اÿطر
ل- -يسس م- -ن اأ’م- -راضس اŸت- -ن- -ق -ل -ة
ف -حسسب ،ب -ل ح -ت -ى اإ’دم-ان ع-ل-ى
أالعاب الفيديو وﬂتلف الشساشسات
إا ¤ج -انب ال -وق -اي -ة م -ن ﬂت -ل-ف
أانواع الصسدمات والعنف وحوادث
اŸرور مع تعزيز الÎبية ال ّصسحية
حول الوقاية من الرمد ا◊بيبي
ولسس - -ع - -ات ال - -ع- -ق- -ارب ب- -و’ي- -ات
ا÷نوب.
اسس -ت-ف-اد ب-حسسب حصس-ي-ل-ة وزارة
الصس -ح -ة  8.548.032ت-ل-م-ي-ذ من
ﬂت -ل -ف اأ’ط -وار م-ن ف-ح-وصس-ات
طبية بوحدات الكشسف اŸدرسسي
اّŸوزع - -ة ع Èال - -ق - -ط - -ر ،خ Ó- -ل
اŸوسس -م ال -دراسس-ي 2019 -2018
أاي ما Áثل نسسبة Œاوزت ٪ 90
بالنسسبة ÷ميع اأ’طوار Ãا فيها
التحضسÒي.
م- - -ن اأ’م- - -راضس اأ’ك Ìظ- - -ه - -ورا
ب- - -ال- - -وسس - -ط اŸدرسس - -ي أاشس - -ارت
ا◊صس -ي-ل-ة ا ¤ان-خ-ف-اضس ‘ ح-دة
ال -بصس -ر ب -نسس -ب-ة ف-اقت  ٪ 5ي-ل-ي-ه
اضس -ط -راب-ات ‘ ال-دراسس-ة ب-نسس-ب-ة
 ،٪ 2.5ثم التبول بنسسبة ،٪ 1.17
ثم اخت’Óت ‘ اÿصسية بنسسبة
 ،٪ 1.01وان -تشس-ار ال-ق-م-ل ب-نسس-ب-ة
.٪ 1.35
ب- -خصس- -وصس م- -راق- -ب -ة ال -ن -ظ -اف -ة
ب-اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة واŸط-اع-م
اŸت - -واج - -دة ب - -ب - -عضس- -ه- -ا ،ف- -ق- -د

اسستفادت ُقرابة  25أالف مؤوسسسسة
من هذه العملية أاي ما Áثل نسسبة
 ٪94وقرابة  17أالف مطعم من بÚ
 17.547م- -ط- -ع- -م م -ن -تشس -ر عÈ
القطر ،مع الذكر بأانه ” إاصسÓح
نسسبة  34.43فقط من اإ’خت’Óت
التي سسجلها مسستخدمي الصسحة
‘ اŸيدان.
Óشس- -ارة ،ت- -وج -د  1923وحدة
ل - -إ
كشسف طبي مدرسسي متواجدة عÈ
ال-ق-ط-ر  1349م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-تواجد
داخل اŸؤوسسسسات الÎبوية و447
داخ- -ل ال -ه -ي -اك -ل الّصس -ح -ي -ة و127
أاخ -رى داخ -ل م -ق ّ-رات وضس -ع -ت -ه-ا
ا÷م- -اع- -ات اÙل -ي -ة –ت ه -ذه
اÿدم -ة ،ك -م -ا ويسس-ه-ر ع-ل-ى ه-ذه
ال -وح -دات  2233ط -ب -يب و1975
جراح اسسنان و 1797طبيب نفسساÊ
إا ¤جانب  2576عون شسبه طبي.
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مشضروع توسضعة ا◊ظÒة الوطنية بلزمة بباتنة

إألمل ‘ حماية أإك ÈللÌوإت إلطبيعية

يعّلق ﬂتصضون واإطارات بقطاع الغابات وجامعيون آاما’ عريضضة على
التوسضعة اŸرتقبة للحظÒة الوطنية بلزمة الواقعة على بعد حوا‹  7كلم
شضمال مدينة باتنة بعد تصضنيفها سضنة  2015ضضمن ﬁميات اÙيط ا◊يوي من
’· اŸتحدة للÎبية و
طرف اÛلسس العاŸي للتنسضيق والتصضنيف Ÿنظمة ا أ
العلوم والثقافة «اليونيسضكو» ،حيث كانت من ب 20 Úموقعا جديدا الذين
أاضضيفوا إا ¤هذه الشضبكة العاŸية.
ي- - - - - - - -رى ذات اıتصس‘ Ú
–ق -ي -ق ه-ذه اÿط-وة دع-م-ا
وح-م-اي-ة ل-لÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ال -ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ه-ذه ا÷ه-ة
م - - -ن ال - - -وط - - -نÃ ،ا ‘ ذلك
اأ’صسناف ا◊يوانية والنباتية
اıت- -ل- -ف -ة وم -ن -ه -ا خ -اصس -ة
أاشسجار اأ’رز اأ’طلسسي وكذا
عديد اŸواقع الطبيعية التي
تشس - -م - -ل ب - -عضس ال - -ك - -ه - -وف
واŸغ - -ارات ،ذات ال - -ق- -ي- -م- -ة
التاريخية والثقافية الكبÒة.
‘ ه - -ذا السس - -ي - -اق ،ي- -ج- -ري
اإ’ع- -داد ح- -ال- -ي- -ا ل- -ت -وسس -ع -ة
ا◊ظÒة ال -وط -ن -ي -ة ب -ل -زم-ة،
بحسسب ما أاكده لـوأاج مديرها
السس- - - - - -ع - - - - -ي - - - - -د ع - - - - -ب - - - - -د
الرحما،Êموضسحا أان هناك
م - -ل - -ف - -ا ك - -ام  Ó- -ي - -تضس- -م- -ن
تفصسيÓت دقيقة عن حظÒة
ب- - - -ل - - -زم - - -ة ك - - -اÿصس - - -ائصس
ا÷ي - - -ول - - -وج - - -ي- - -ة والÌوات
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة اŸت-واج-دة ب-ه-ا
ي - - -ع - - -ك- - -ف ع- - -ل- - -ى –ضسÒه
إاطاراتها على أان يقدم للجنة
ال -وط-ن-ي-ة ب-اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
ل-ل-غ-اب-ات ،ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ا÷اري -ة ،ل -ل -فصس -ل ف -ي-ه ب-ع-د
م- -روره أاو’ ع- -ل- -ى ال- -ل- -ج -ن -ة
اÙل -ي -ة اŸك ّ-ون -ة م -ن ع-دة
أاطراف للمصسادقة عليه.
كان هذا اŸشسروع  -يضسيف
اŸصس -در  -ضس -م-ن ت-وصس-ي-ات
اÛلسس التوجيهي للحظÒة
ل -ل -ع -ام اŸاضس -ي ل -ي-ت-م إاع-ادة
اقÎاح -ه ،خ Ó-ل سس -ن-ة 2019
ويهدف ا ¤إاضسفاء ا◊ماية
وكذا اÙافظة على مواقع
ط -ب-ي-ع-ي-ة ه-ام-ة وي-دع-م ت-لك
اŸوج - - -ودة داخ- - -ل ا◊ظÒة
ال- -ت- -ي سس -ت -تسس -ع مسس -اح -ت -ه -ا
اإ’جمالية من  26250هكتار
ح -ال -ي -ا إا 71 ¤أال-ف ه-ك-تار،
لتصسبح بذلك ثا ÊحظÒة من
ح -يث ك ÈاŸسس -اح -ة وط -ن-ي-ا
ب -ع -د ح -ظÒة ال -ق -ال-ة ب-و’ي-ة
الطارف.

سس- -تشس- -م -ل ت -وسس -ع -ة ح -ظÒة
بلزمة التي تعد حاليا من بÚ
أاه - - - -م  10ح -ظ -ائ -ر ع-ل-ى
اŸسستوى الوطني ،جهة جبل
الرفاعة وهو ثا Êأاعلى قمة
ج -ب -ل -ي-ة ‘ سس-لسس-ل-ة اأ’ط-لسس
الصس- -ح -راوي وراب -ع ق -م -ة ‘
ا÷زائ -ر وي -ت -م -ي -ز ب -أاشس -ج-ار
اأ’رز اأ’ط -لسس -ي وك-ذا م-غ-ارة
(اÿل- - - - - -وث) أاو (اÿل - - - - -وة )
اŸم- -ت- -دة ع- -ل- -ى ب- -ع- -د ع -دة
ك-ي-ل-ومÎات ‘ ع-م-ق-ه ،وك-ذا
م - -ن ج- -ه- -ة ج- -ب- -ل مسس- -ت- -اوة
ب-ك-ه-وف-ه ال-ع-ج-ي-ب-ة التي تعود
إا ¤العصسر ما قبل ا◊جري
وم-ن-اظ-ره ال-طبيعية اÓÿبة،
وفقا لذات اŸتحدث.
لكن تقتضسي توسسعة ا◊ظÒة
ال -ت -ي سس -تصس -ب -ح مسس -اح -ت -ه -ا
حوا‹  3مرات ما هي عليه
ح- - -ال- - -ي- - -ا ،يضس - -ي - -ف ع - -ب - -د
ال - -رح - -م - -ا ،Êت - -دع- -ي- -م- -ه- -ا
باإ’مكانات الÓزمة سسواء من
ال-ن-اح-ي-ة اŸادي-ة أاو ال-بشس-رية
ل- -ك- -ي ي -تسس -ن -ى تسس -يÒه -ا ‘
ظروف مÓئمة.
’صضناف
زيادة ‘ عدد ا أ
النباتية وا◊يوانات
سس -ي-ح-م-ل Œسس-ي-د مشس-روع
ت -وسس -ي -ع ا◊ظÒة ال -وط -ن -ي -ة
بلزمة التي أاصسبحت من بÚ
اŸصسنفات البيئية اÙمية،
ب -ا÷زائ -رÃ ،وجب م -رسس -وم
صسدر ‘ نوفم ،1984 Èزيادة
م -رت -ق-ب-ة ‘ ال-ت-ن-وع ال-ن-ب-ات-ي
اŸق -در ح -ال-ي-ا بـ  650نوعا،
م-ن-ها  12ن -وع-ا ﬁم-ي-ا و22
نادرا و 140نوع من النباتات
ال -ط -ب -ي -ة ،إا ¤ج -انب ال-ت-نّ-وع
ا◊يوا Êالذي يقدر بـ 655
ن -وع -ا م -ن -ه-ا  115ن -وع م -ن
ال- -ط- -ي -ور و 27ن- -وع- -ا م -ن
الثدييات وأاك Ìمن  480نوع
من ا◊شسرات التي يرتقب أان
تتعدى  1000نوع بالتوسسعة.

تضس - -م ا◊ظÒة ال - -وط - -ن- -ي- -ة
بلزمة اŸمتدة  -وفق ذات
اŸسس- - - -ؤوول  -ع 8 Èبلديات
هي باتنة و فسسديسس و جرمة
و سس- - - -ري - - -ان - - -ة و وادي اŸاء
ومروانة و حيدوسسة و وادي
الشس -ع -ب -ة ،ع -ل -ى أاك Ìم -ن 14
أال- -ف ه- -ك- -ت- -ار م- -ن أاشس- -ج -ار
ال -ب-ل-وط و 1200ه-ك-ت-ار م-ن
الصس - -ن - -وب- -ر ا◊ل- -ب- -ي و1900
ه- -ك- -ت -ار ع -رع -ار إا ¤ج -انب
غ- - -اب - -ات ه - -ام - -ة م - -ن اأ’رز
اأ’ط - -لسس- -ي ال- -ن- -ادرة وال- -ت- -ي
Œاوزت م - -رح - -ل- -ة ظ- -اه- -رة
ا’ضسمحÓل التي قضست على
م -ئ -ات اأ’شس-ج-ار ب-ع-د ظ-ه-ور
Œدي -د ط -ب -ي-ع-ي ل-ه-ذا ال-ن-وع
ع Èع -دي -د اŸن-اط-ق وم-ن-ه-ا
جبل توقرت وبومرزوق.
سسيفتح هذا اŸرفق بكل ما
ي -ح -م-ل-ه م-ن ت-ن-وع ب-ي-ول-وج-ي
آاف- -اق- -ا واسس- -ع- -ة ل- -لسس- -ي -اح -ة
الطبيعية وا÷بلية خاصسة وأان
ا◊ظÒة –ت - - -ل م - - -وق- - -ع- - -ا
ب -ي -وج-غ-راف-ي-ا ب Úاأ’ط-لسسÚ
ال- - - -ت- - - -ل - - -ي والصس - - -ح - - -راوي
ل -يسس-اع-ده-ا م-ن ج-ه-ة أاخ-رى
م-وق-ع-ه-ا ع-ل-ى ع-لو  900مÎ
فوق سسطح البحر على أان
تكون ‡يزة.
ي -ذك -ر أان ا◊ظÒة ال-وط-ن-ي-ة
ب -ل -زم -ة شس -ه -دت ‘ ال-ثÓ-ث-ي
ال- -ث- -ا Êم- -ن السس -ن -ة ا÷اري -ة
ا’نطÓق ‘ إا‚از مرصسد و
شسبكة Ÿراقبة ومتابعة التنوع
ال -ب -ي -ول -وج -ي ،وك -ذا م-ت-ح-ف
ل-ع-ل-وم ال-ط-ب-ي-ع-ة حيث تندرج
اŸب- - - -ادرة وف- - - -ق مسس- - - -ؤوو‹
ا◊ظÒة ‘ إاط- - -ار مشس- - -روع
÷م- -ع- -ي- -ة ت- -رق- -ي- -ة ال- -ع -ل -وم
البيولوجية واسستدامة التنوع
ا◊يوي ،بكلية علوم الطبيعة
وا◊ي- -اة ب -ج -ام -ع -ة ب -ات -ن -ة 2
الشسهيد مصسطفى بن بولعيد
ب -ت -م-وي-ل ب-نسس-ب-ة  ٪ 70م - -ن
طرف اإ’–اد الدو‹ ◊ماية
الطبيعة.

جرفته مياه واٍد بع Úاÿضضراء

إإنقـ ـ ـاذ حي ـ ـاة طفـ ـ ـ ـل باŸسسيلـ ـ ـ ـ ـ ـة

” ،مسضاء اأمسس السضبت،
اإنقاذ حياة طفل يبلغ
من العمر  12عاما
جرفته مياه وادي
الشضيخ Ãنطقة عÚ
اÿضضراء ( 60كلم شضرق
اŸسضيلة) ،بحسضب ما
اأفادت به ،اأمسس،
مصضالح مديرية
ا◊ماية اŸدنية
بالو’ية.
ج -رفت م -ي -اه وادي الشس-ي-خ
ال -ط -ف-ل ب-ال-ق-رب م-ن ق-ري-ة
اأو’د ا◊اج ب -اإق -ل-ي-م ب-ل-دي-ة

ع Úاÿضسراء ،بحسسب ما
اأوضس - -ح - -ه ن - -فسس اŸصس- -در
ال -ذي اأضس -اف ب -اأن ع -م -ل-ي-ة
ا’إنقاذ “ت بفضسل تدخل
مواطن Úمن ذات اŸنطقة
وع-ري-ف ب-ا◊م-اي-ة اŸدن-ية
كان ‘ راحة.
تسس-بب ال-تسس-اق-ط ال-غ-زي-ر
لÓأمطار على منطقة عÚ
اÿضسراء ‘ فيضسان وادي
الشس- -ي- -خ ،ب- -حسسب م -ا ذك -ره
ذات اŸصس - -در ال - -ذي اأف- -اد
ب -اأن ال -ط-ف-ل ” ال-ت-ك-ف-ل ب-ه
ب - - -ال - - -ع- - -ي- - -ادة اŸت- - -ع- - -ددة

التخ ّصسصسات بذات البلدية.
تطلب فيضسان هذا الوادي
ال- - -ق- - -ي - -ام بـ  10تدخÓت
’م -تصس -اصس م -ي-اه ا’أم-ط-ار
التي غمرت بعضس اŸنازل
ببلديات ع ÚاŸلح و اأو’د
سس -ي -دي اإب -راه-ي-م و شسÓ-ل،
وفقا لنفسس اŸصسدر.
تسس -ب -بت ت -ق -ل-ب-ات ال-ط-قسس
اأيضس- -ا ‘ ان- -ق- -ط -اع ح -رك -ة
اŸرور ع- - -ل- - -ى ال- - -ط - -ري - -ق
ال- -وط- -ن -ي رق -م  8باŸكان
اŸسسمى «وادي ÿنافيسس»
جراء فيضسانه.

بسضبب الضضباب الكثيف

إإلغاء وتأاجيل 100رحلة جّوية ‘ مطارإت موسسكو

ذك -رت ب -ي -ان -ات خ -دم-ة «ي-ان-دي-كسس»
الروسسية ،اأمسس ،اأنه ” اإلغاء وتاأجيل
اأزي - -د م - -ن م - -ائ- -ة رح- -ل- -ة ج- -وي- -ة ‘
م -ط -ارات م -وسس -ك -و بسس -بب الضس -ب -اب
الكثيف .قال اŸصسدر اإنه « ” تاأخÒ
واإلغاء  126رحلة جوية ‘ مطارات
موسسكو بسسبب ضسباب كثيف يسستحيل
معه الطÒان»  .وفقا للمصسدر فقد
” ا ¤حدود حوا‹ الثامنة صسباحا
بتوقيت موسسكو تاأخ 26 Òرحلة من
م- -ط- -ار دوم -ودي -دوف -و و اإل -غ -اء تسس -ع
رحÓت و” تاأخ 29 Òرحلة من مطار
ف- -ن -وك -وف -و و  62رح -ل -ة م -ن م -ط-ار

شسÁÒيتيفو.
اأوضسحت بيانات خدمة «يانديكسس»
اأنه ’ توجد معلومات رسسمية حاليا
ح- -ول ال- -ت- -غ- -يÒات ‘ ج -دول م -ط -ار
العاصسمة الرابع جوكوفسسكي.
قنبلة مضضادة للحرائق تزن  250كيلوغرام
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،ذك -رت شس -رك -ة
«ك-رونشس-ت-ادت» ال-روسس-ي-ة اأن-ه-ا ت-ط-ور
حاليا قنبلة مضسادة للحرائق تزن 250
كيلوغراما  .ونقلت تقارير صسحفية
ﬁل- -ي- -ة ع- -ن اŸدي- -ر ال -ع -ام لشس -رك -ة
«ك-رونشس-ت-ادت» سسÒغ-ي ب-وغ-ات-ي-كوف

قوله اإن «اŸوؤسسسسة الصسناعية تطور
ال-ق-ن-ب-ل-ة اÿاصس-ة Ÿك-اف-ح-ة ا◊رائق
ب-ال-ت-ع-اون م-ع شس-رك-ات روسس-ي-ة اأخرى
وسس- -ي- -ت -م ت -وفÒه -ا ل Ó-سس -ت -ع -م -ال ‘
اŸسستقبل « .
اأضساف ذات اŸصسدر ذاته اأنه «يخطط
’إلقاء القنبلة من طائرة مسسÒة على
م -رك -ز ا◊رائ -ق وه -ي ن-فسس-ه-ا سس-ت-ق-وم
بتحديد مسساحة ا◊ريق « ،مشسÒا ا¤
اأن» ال -ق-ن-ب-ل-ة ا÷اه-زة ح-ال-ي-ا ت-زن 500
كيلوغرام ويقوم خÈاء الشسركة بتصسميم
ق -ن-ب-ل-ة ت-زن  250ك-ي-ل-وغرام للطائرات
اŸسسÒة اÿاصسة».

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

ثقافة

اإلثنين  ٠٢سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٢محرم ١٤٤١هـ

اختÒت إا ¤جانب أاهم اŸعاﬂ ‘ ⁄تلف العواصسم العاŸية
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«أاوبـ ـ ـرا ا÷زائـ ـ ـر» تتوشّسـ ـ ـ ـ ـح بشسع ـ ـ ـ ـار م ـ ـ ـ ـونديال قطـ ـ ـ ـر 2022
’و ¤مسساء غد الثÓثاء .وكان ا’–اد الدو‹ لكرة القدم «فيفا» قد أاعلن أان
سستكون «أاوبرا ا÷زائر» اŸعلم الذي سسيعرضص على واجهته الشسعار الرسسمي Ÿونديال قطر ،وذلك للمرة ا أ
’رث» القطرية أانه سسيتم إاطÓق الشسعار بعرضسه
الثالث من سسبتم Èسسيكون موعد الكشسف عن الشسعار الرسسمي لـ «مونديال قطر  .»2022من جهتها ،كشسفت «اللجنة العليا للمشساريع وا إ
على واجهات معا ⁄بارزة ‘ قطر ودول عربية ،وعلى شساشسات عمÓقة ‘ عدد من العواصسم العاŸية.

أسشامة إأفرأح

اخ -ت Òم -ع -ل -م ث -ق -ا‘ ب -ارز ل -ي -ك-ون واج-ه-ة ع-رضس لشس-ع-ار
«مونديال قطر  ‘ »٢٠٢٢ا÷زائر ،ويتعلق األمر بدار
األوبرا بوعÓم بسسايح بالعاصسمة.
وجاء ‘ بيان لـ «اللجنة العليا للمشساريع واإلرث» القطرية،
أان-ه سس-ي-ت-م إاطÓ-ق الشس-ع-ار خÓ-ل ح-م-ل-ة رق-م-ي-ة يصس-ح-ب-ه-ا
عرضس الشسعار على واجهات معا ⁄بارزة ‘ قطر ودول
عربية ،إا ¤جانب عرضسه على شساشسات عمÓقة ‘ عدد
من العواصسم العاŸية ،وذلك بشسكل متزامن على السساعة
« »٢٠:٢٢ب - -ت - -وق- -يت ال- -دوح- -ة (السس- -اع- -ة  ١٨:٢٢بتوقيت
ا÷زائر) ،ونلمسس ‘ اختيار التوقيت رمزية –يل إا ¤سسنة
 ٢٠٢٢تاريخ تنظيم اŸونديال ،كما يتزامن هذا اŸوعد مع
يوم اسستقÓل قطر ( ٣سسبتم ،)١٩٧١ Èوهو اليوم الذي
انتهت فيه اتفاقية ا◊ماية ب Úقطر وبريطانيا.
وإا ¤جانب عرضسه على واجهات مباٍن ومعا ⁄رئيسسية ‘
العاصسمة القطرية الدوحة (ا◊ي الثقا‘ «كتارا» و»سسوق
واقف» وفندق الشسÒاتون» و»برج الشسعلة») ،فإانّ الشسعار
سسيعرضس أايضسا ‘ عواصسم عربية أاخرى ،على غرار تونسس
(مدينة ا◊مامات) ،والرباط (كورنيشس الرباط) ،الكويت
(أابراج الكويت) ،ومسسقط (دار األوبرا) ،وبÒوت (صسخرة
ال-روشس-ة) ،وُع-م-ان (ف-ن-دق ال-روي-ال) ،وب-غ-داد (ب-رج ب-غ-داد،
سساحة التحرير) .كما سسيعرضس شسعار «مونديال قطر» ‘
دول أاخ -رى ك -ال -ولي -ات اŸت -ح -دة األم -ري -ك -ي -ة ،وإا‚لÎا،
وف-رنسس-ا ،وأاŸان-ي-ا ،وإاي-ط-ال-ي-ا ،وإاسس-ب-ان-يا ،وروسسيا ،وتركيا،
واألرج -ن -ت ،ÚوالÈازي -ل ،وتشس -ي -ل -ي ،واŸكسس -يك ،وال -ه-ن-د،
وكوريا ا÷نوبية ،وجنوب أافريقيا.

أاوبرا ا÷زائر..معلم ثقا‘ متفّرد
وت -ع -ت« Èأاوب -را ا÷زائ -ر» ،ال -واق -ع -ة ب -ب -ل -دي -ة أاولد ف-ايت
(الضساحية الغربية للعاصسمة) ،معلما ثقافيا متفردا ،يÎبع
على  ٣5أالف م Îمربع ،يضسم  ١٤٠٠مقعد ،وهي جزء من
قطب ثقا‘ ضسخم يشسمل أايضسا قاعة للعروضس الكÈى
بسسعة حوا‹  ١٢أالف مقعد ،الواقعة باŸدخل الشسما‹

Ÿدينة أاولد فايت Ãحاذاة الطريق الوطني الرابط بÚ
ولية تيبازة والعاصسمة .ويعت Èهذا القطب الثقا‘ أاول دار
أاوبرا ‘ اŸغرب العربي واÿامسسة عربيًا بعد دار األوبرا
اŸصسرية والسسورية ،واألوبرا السسلطانية ‘ مسسقط ،ودار
Óوبرا.
دبي ل أ
ك- -م- -ا أاّن أاوب- -را ا÷زائ- -ر «م- -وط- -ن ل- -ك- -ل م- -ن األوركسسÎا
السس -م -ف -ون -ي -ة ا÷زائ-ري-ة وف-رق-ة ال-ب-ال-ي-ه ال-وط-ن-ي وف-رق-ة
اŸوسسيقى األندلسسية ،وتختصس أايضسا بالتكوين ‘ اÛال
الثقا‘ بفروعه اıتلفة على غرار الغناء والكوريغرافيا،
باإلضسافة للتكوين ‘ ›ال التقنيات كاإلضساءة والصسوت
والبÓطو».
وتعت Èهذه األوبرا شساهدا على العÓقات اŸميزة مع
الصس Úالشس -ع -ب -ي-ة ،ال-ت-ي قّ-دمت ه-ذا الصس-رح ال-ث-ق-ا‘ ه-ب-ة
” تقد Ëأاول حفل بها سسنة
للجمهورية ا÷زائرية ،وقد ّ

ÓوركسسÎا السسمفونية الوطنية.
 ٢٠١6ل أ
وÁتاز تصسميم «أاوبرا ا÷زائر» بهندسسة معمارية مغاربية
تعلوها Ÿسسة عصسرية وبسسيطة ببهوها الرخامي الرحب
وسسŸÓها الدائرية .وتتسسع القاعة الرئيسسية للعروضس لـ
 ١٤٠٠شسخصس Ãقاعد حمراء ،وقاعة “رينات للباليه،
وق-اع-ات ل-ع-زف ال-ب-ي-ان-و ،وم-ك-اتب ب-اإلضس-اف-ة إا ¤م-وقفÚ
للسسيارات ومرافق أاخرى.

الّثقافة ‘ مسساندة الّرياضسة
ليسست هذه اŸرة األو ¤التي تختار فيها اللجنة اŸنظمة
ال-واج-ه-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-لÎوي-ج Ÿونديال  ،٢٠٢٢ح -يث سس -ب-ق
ت -ن-ظ-ي-م م-ع-ارضس وت-ظ-اه-رات ث-ق-اف-ي-ة م-ن أاج-ل ال-تسس-وي-ق
للحدث الرياضسي األك ‘ Èالعا ⁄بعد األوŸبياد.

‘ طبعة مغاربية أاو¤

ا÷مهور الورقلي على موعد مع ليا‹ الواحات للمونودرام
أاعلنت مؤوخرا جمعية ركح الواحات الثقافية
بو’ية ورقلة عن تنظيم ليا‹ الواحات
للمونودرام اŸغاربي ،ويعد هذا اŸهرجان الذي
دأابت ا÷معية على تنظيمه كل عام من بÚ
اŸهرجانات الناجحة والتي كانت متنفسسا
للجمهور اÙلي وفرصسة للتعريف بالطاقات
اÙلية والوطنية الناشسطة ‘ الفنون
اŸسسرحية ،والذي كانت آاخر طبعة له سسنة
’سسباب
 ،201٣كما يعود توّقفه عن النشساط أ
ربطها اŸنظّمون Ãشسكل غياب الدعم اŸادي
واŸعنوي الذي تعا Êمنه الفرق اŸسسرحية
اÙلية بورقلة.

ورقلة :إأÁان كا‘

ينتظر حسسب رئيسس جمعية ركح الواحات
ال-ث-ق-اف-ي-ة سس-ف-ي-ان ه-ب-ال ،أان ي-ت-م إاطÓ-ق هذه
ال -ط -ب -ع-ة ال-ت-ي سس-ت-ك-ون ‘ ع-دده-ا اÿامسس،
وسستأاخذ طابعا مغاربيا خÓل شسهر نوفمÈ
القادم ،وذلك بعد النتهاء من عملية اسستقبال
طلبات اŸشساركة نهاية شسهر سسبتم Èا÷اري،
مشسÒا إا ¤أانه سسيتم الÎكيز من خÓلها على

إاع -ادة ب -عث ح -رك -ي -ة م -ث-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رات
اŸسس- -رح- -ي -ة ال -ت -ي تسس ّ-ج -ل نشس -اط -ا ﬁدودا
وإاعطائها نفسسا جديدا بالنظر إا ¤ارتباط
ذلك بعدد الناشسط› ‘ Úال الفن اŸسسرحي
باŸنطقة ،والذي هو ‘ تزايد يوما بعد يوم
والسستياء الذي يبديه ‘ كل مرة ا÷مهور
اÙل -ي اŸت -عّ-ط-شس Ÿث-ل ه-ذه اŸه-رج-ان-ات
الثقافية اŸتخصسصسة باŸنطقة.
وذكر رئيسس ا÷معية ،أاّن هذا اŸهرجان الذي
سستحتضسن قاعة سسدراتة وسسط اŸدينة ورقلة
أاهم فعالياته ،يهدف إا ¤فتح اÛال أامام
ال -ف -ن -ان ÚاŸسس -رح-ي Úم-ن أاج-ل رب-ط نشس-اط
الفنون اŸسسرحية ﬁليا Ãختلف التطورات
ا◊اصسلة ‘ هذا النوع من الفنون ،حيث يعتÈ
فرصسة للم شسمل الفنان Úومد جسسور التواصسل
بﬂ Úتلف األجيال وتبادل اÈÿات ،وكذا
إاع -ط -اء ف -رصس -ة إلب-راز ال-ع-دي-د م-ن اŸواهب
والفنان ÚاŸسسرحي Úوتسسليط الضسوء عليهم
م -ن خ Ó-ل أاع -م -ال-ه-م ال-ت-ي ظ-لت –ت ال-ظ-ل
بسسبب غياب مبادرات من هذا النوع ،ومنه

اسسÎج -اع أا›اد أاب -ي ال -ف -ن -ون ال-ذي ي-ح-ظ-ى
Ãك -ان -ة خ -اصس-ة وت-ق-دي-ر ك-ب Òل-دى ا÷م-ه-ور
اÙلي بورقلة.
من جهته ،كشسف الفنان اŸسسرحي حمزة
رح- -م -ا Êاأن ب -رن -ام -ج ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة ال -ذي
سس -ي -ح -م -ل اسس -م ال -ف -ن -ان اŸرح -وم «ي -وسس-ف
ب- -ك- -وشس» سس- -ي- -ك -ون ح -اف  ،Ó-اإذ سس -ي -تضس ّ-م -ن
ب -الإضس-اف-ة اإ ¤ت-ق-د Ëال-ع-روضس اŸسس-رح-ي-ة
اŸشساركة تنظيم ورشسات تكوينية وقراءات
وندوات ‘ عدد من الأعمال اŸسسرحية ،كما
اأّك- -د اأن ال- -رغ -ب -ة ‘ اسس -ت -ع -ادة نشس -اط ه -ذا
اŸه- -رج- -ان ك- -انت ل- -ع- -دة اأسس -ب -اب ،اأه -م -ه -ا
ال-ط-ل-ب-ات ال-ت-ي ت-ه-اط-لت ع-ل-ى ا÷م-ع-ي-ة من
ف- -ن- -ان Úم- -ن داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن لإع -ادة
اإحيائه نظرا للصسدى والنجاح الذي حققه ‘
ال -ط -ب -ع -ات السس-اب-ق-ة ،ب-الإضس-اف-ة اإ ¤الإرادة
النابعة من الفنان ÚاÙلي Úاأنفسسهم الذين
ي -رغ -ب -ون م -ن خ Ó-ل ت -ق -د Ëمسس -اه -م-ات-ه-م
واإط Ó- -ق م - -ث - -ل ه - -ذه اŸب - -ادرات ‘ اإث- -راء
اŸشسهد الثقا‘ اÙلي.

‘ ختام سسهرات «صسيف تلمسسان» Ãسسرح الهواء ال ّ
طلق

فرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة «ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـن Úإا ¤اŸاضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي»
و «أانغ ـ ـ ـ ـ ـ ـام الغرب Ãغنيـ ـ ـة» يبهران ا÷مهور

أاسسدل أامسص السستار Ãسسرح الهواء الطلق بالكدية بو’ية تلمسسان على فعاليات السسهرات الفنية اÿاصسة Ãوسسم
ا’صسطياف لسسنة  ،2019حيث أابدع كل من الفنان أام Úشسايب ذراع الذي كان يقود الفرقة الغنائية «ا◊ن Úإا¤
اŸاضسي» وكذا فرقة أانغام الغرب Ÿغنية ،التي يرأاسسها الفنان وسسوسسي يوسسف ،بتقد ËوصسÓت غنائية جميلة
اسستمتعت بها كثÒا العائÓت التلمسسانية وحتى السسواح واŸصسطاف Úالقادم Úمن خارج الو’ية.
وق - -د ق ّ- -د مت ف- -رق- -ة «ا◊ن Úاإ ¤ال -غ -رب Ÿغ -ن -ي -ة وصسÓ-ت غ-ن-ائ-ي-ة عدد ا÷مهور بسسبب سسوء الأحوال
اŸاضسي» اأغا Êتراثية ووهرانية وك- -وك- -ت- -ال م- -ن الأغ -ا ÊاÙل -ي -ة ا÷وي -ة وت -ه-اط-ل ب-عضس الأم-ط-ار،
لعمداء الفن ،الذين تركوا بصسمة لولية تلمسسان واأغا ‘ Êالطابع وعدم توفر وسسائل النقل».
ل Ó-شس -ارة ،سس -ب-ق ّÙد ث-ن-ا اأن ن-ال
لم -ع -ة ‘ ت -اري -خ ال-ف-ن ا÷زائ-ري اŸغربي واأغا Êا◊فÓت.
ع Èعقود من الزمن على غرار و‘ هذا الصسدد ،اأّكد الفنان اأم ÚاŸرت- -ب- -ة ال- -ث- -ان- -ي -ة ‘ م -ه -رج -ان
اŸرحوم الشسباب حسسني ،الشساب شس- - - - - -ايب ذراع ‘ تصس - - - - -ري - - - - -ح لـ الأغ -ن -ي -ة ال -وه -ران -ي -ة ‘ ط -ب -ع-ت-ه
«الشس- - -عب» ،اأن - -ه ي - -واصس - -ل خ Ó- -ل السس-اب-ع-ة سس-ن-ة  ،٢٠١٣ال -ذي اأق -ي-م
نصسرو،
اأحمد وهبي ،اأحمد فتحي ،كمال مسسÒته «ا◊فاظ على الÎاث ول Ãسس- -رح ال -ه -واء ال -ط -ل -ق حسس -ن -ي
مسسعودي ،عمارنة جي ‹ÓوبÓوي سس-ي-م-ا ال-ط-اب-ع ال-وهرا Êوالشسعبي شسقرون بوهران.
العصسري والراي اÎÙم» ،مشسÒا
الهواري.
وم -ن ج-ه-ت-ه-ا ق-دمت ف-رق-ة اأن-غ-ام ا‚« ¤اح ا◊فل بالرغم من قلة

تلمسشان :بكاي عمر

وعلى سسبيل اŸثال ،كان معهد العا ⁄العربي ‘ باريسس قد
احتضسن معرضسا بعنوان «العا ⁄العربي وكرة القدم ..ثورة
السس -اح -رة اŸسس -ت-دي-رة» ،اخ-ت-ت-م ن-ه-اي-ة ج-وي-ل-ي-ة اŸاضس-ي،
وتناول أاحد عشسر جانبًا من تاريخ كرة القدم العربية ،من
بينها رحلة قطر لسستضسافة بطولة كأاسس العا ⁄لكرة القدم
.٢٠٢٢
وقام اŸعرضس بتوثيق قصسة منتخب جبهة التحرير الوطني
ا÷زائرية لكرة القدم ،والذي ضسم لعب ‘ Úفرق فرنسسية
التحقوا بثورة التحرير ا÷زائرية .وسسلط اŸعرضس الضسوء
ع -ل -ى ك -رة ال -ق-دم ‘ ف-لسس-ط ،Úوك-رة ال-ق-دم ال-نسس-ائ-ي-ة ‘
األردن ،والشسعبية الواسسعة للعبة ‘ القاهرة ،كما اسستعرضس
Ùة عن أافضسل الÓعب ‘ Úتاريخ كرة القدم العربية.
ووقع كل من رئيسس «معهد العا ⁄العربي» واألم Úالعام لـ
«ا÷ن-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-مشس-اري-ع واإلرث» ح-ي-ن-ه-ا ات-ف-اقية شسراكة
لدعم الفعالية.
و‘ مثال آاخر ،كانت «اللجنة العليا للمشساريع واإلرث» قد
أاعلنت ‘ وقت سسابق من العام ا÷اري عن تعاونها مع
مبادرة «جول كليك» باŸملكة اŸتحدة ،لتنظيم معرضس
يقدم صسوراً فوتوغرافية يلتقطها ا÷مهور لتجسسيد ثقافة
وشسعبية كرة القدم ‘ قطر .وطُلب من اŸشسارك ‘ Úهذه
اŸبادرة ،وبلغ عدد  5٠مشساركا من ﬂتلف اÿلفيات ،أان
يعكسسوا بعدسساتهم ما تعنيه كرة القدم بالنسسبة لهم ‘
قطر ،التي سستسستضسيف النسسخة اŸقبلة من بطولة كأاسس
العا ⁄لكرة القدم عام .٢٠٢٢
وتهدف مبادرة «جول كليك» ،التي تنشسط ‘ أاك Ìمن ٤٠
دولة حول العا ،⁄إا ¤تعزيز التواصسل ب Úشسعوب العا ⁄عÈ
كرة القدم ،وإالقاء الضسوء على ثقافة كرة القدم ‘ قطر،
ودور اللعبة ‘ التقريب ب Úأافراد اÛتمع ‘ بلد Áتاز
بÎكيبة سسكانية تعد من ب Úاألك Ìتنوعاً ‘ العا.⁄
ولعلّ أابرز Œليات اإلبداع الثقا‘ ‘ مثل هذه التظاهرات
الرياضسية العاŸية ،هو حفل الفتتاح ‘ حّد ذاته ،الذي
كان ‘ كلّ مّرة لوحة فنية بامتياز ،يسستعان فيه بأامهر
اŸصس ّ-م -م Úوال -ف -ن -ان Úم-ن ﬂت-ل-ف ال-رواف-د اإلب-داع-ي-ة،
خاصسة وأان الثقافة والرياضسة يلتقيان ‘ خصسائصس عدة،
قد يكون من أاهّمها اإلمتاع ،ومّد جسسور التقارب.

تدوم إا ¤غاية  0٣سسبتم Èا÷اري ببشسار

الّطبعة  12للمهرجان الّثقا‘ الوطني Ÿوسسيقى الّديوان
” ،أاول أامسص ،ببشسار انطÓق فعاليات
ّ
الطبعة  12للمهرجان الثقا‘ الوطني
Ÿوسسيقى الديوان ،الذي يحتضسنه إا¤
غاية  0٣سسبتم Èا÷اري ملعب 18
فÈاير ،وÃشساركة فرق من وهران،
سسيدي بلعباسص ،غرداية ،بشسار ،ورقلة،
تندوف ،أادرار ومسستغا Âوالتي
تتنافسص على جائزة اŸهرجان.

بششار :دحمان جمال

اسستمتع ا÷مهور البشساري ‘ ،أاول سسهرة من
اŸهرجان بحفل فني زاخر نشّسطته العديد من
الفرق ،نذكر منها فرقة فارسس الديوان لوهران
وف -رق -ة «دن -دون ال-نسس-وي-ة آلل-ة خÒة» م-ن غ-رداي-ة
وفرقة راينا راي الشسهÒة من سسيدي بلعباسس ،ا¤
ج -انب ف -رق -ة ن -ورة ق -ن-اوة ،ف-رق-ة ت-اف-رك-ا وف-رق-ة
الشسارع.
على هامشس السسهرة الفنية األو ،¤صسرح ﬁافظ
اŸهرجان ،حمدا Êعماري ،لـ «الشسعب» قائ Óإاّن
«ه- -ذه ال- -دورة تشس- -ه- -د مشس -ارك -ة  ١٢ف-رق-ة ُت-مّ-ثل

موسسيقى الديوان ،من بينها ثÓث فرق  ⁄يسسبق لها
اŸشساركة ،مشسÒا إا ¤أان سسهرة الختتام سستكون
يوم  ٣سسبتم ،Èوسستتميز بتكر Ëالفنان مقدم جدي
بوفلجة وعائلة الفنان الراحل اŸعلم بهاز ،ا¤
جانب توزيع ا÷وائز على الفائزين».
ومن جهته قال الفنان Ÿعلم ابراهيم إان «هذه
التظاهرة الفنية تهتم Ãوسسيقى الديوان التقليدية
ذات ا÷ذور اإلفريقية ،والتي تعتمد على اسستعمال
اآللت اŸوسسيقية التقليدية مثل القمÈي ،وهو
طبٌل ُيصسنع من جلد اŸاعز وأامعاء التيسس» ،مشسÒا
‘ ذات السس- -ي- -اق إا ¤أان «م- -وسس- -ي -ق -ى ال -دي -وان ‘
ا÷زائ -ر ت -خ-ت-ل-ف ك-ثÒا ع-ن ن-ظÒت-ه-ا ‘ اŸغ-رب
الشس -ق -ي -ق ،وك -ذلك ع -ن ت-لك اŸن-تشس-رة ع Èب-ل-دان
إافريقية أاخرى ،حيث أانها ل تعتمد كثÒاً على
ا÷وانب السس- -ت- -ع- -راضس -ي -ة ،وإاّن -م -ا ع -ل -ى ا÷وانب
الروحانية وﬂاطبة اإلحسساسس لدى اŸتلّقي».
وأاشسار ذات اŸتحدث إا« ¤أان العديد من الفرق
التي تهتtم Ãوسسيقى الديوان ‘ ا÷زائر ،قاومت
ﬁاولت عصسرتنها ،سسواء بإادخال آالت موسسيقية
ح -دي -ث -ة ،أاو اإلف -راط ‘ الع -ت-م-اد ع-ل-ى ال-ت-ع-ابÒ
ا÷سس -دي -ة ،ك -ال -رقصس ،وذلك م-ن أاج-ل اÙاف-ظ-ة
ع -ل-ى نَ-ف-سس-ه-ا ال-ت-ق-ل-ي-دي ،وروح-ه-ا ال-ت-ي ت-وارث-ت-ه-ا
األجيال ع Èالزمن».

تهنئ ـ ـ ـ ـة
Ãن -اسس -ب -ة دخ -ول -ه ال -ق -فصص ال -ذه -ب-ي
وت -ط -ل -ي -ق ح -ي -اة ال -ع -زوب -ي-ة ،ي-ت-ق-دم
زمÓ- -ء ال- -دف- -ع- -ة ا÷ام- -ع- -ي- -ة دراسس -ة
سس -ي-اسس-ات م-ق-ارن-ة ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر ٣
ب -أاح -ر ال-تÈي-ك-ات ل-لصس-دي-ق وال-زم-ي-ل
عباسص ايوب ،على تتويجه عريسسا خالصسا بكل اŸواصسفات،
ودليل ا’دانة الزوجية ب Úاصسابع يديه ،متمن Úله حياة
زوجية ابدية ‘ حصسن ا’لفة وا ،Òÿوأان يعمر بيته
بالبنات والبنÚ
مÈوووك لكما وجمع الله بينكما ‘ ا Òÿان شساء الله.

اأ’ثن 02 Úسسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  02محرم  1441هـ

äÉYƒæe

أاغرب من اÿيال

‘ أاŸانيا  ..النحل لتعّقب اّıدرات؟؟

الروائح حسساسسة للغاية ،وتقÎب من قدرات
الكÓب.
أاوضسح روزينكرانسش أانه قام هو نفسسه أاثناء
دورات دراسسية بتدريب النحل على التعرف
على ماركات سسجائر ﬂتلفة ،وقال إانه من
اŸمكن اسستخدام  20نحلة فقط ،موضسوعة
‘ ح- -اوي- -ة تشس- -ب- -ه ا◊ق- -ي -ب -ة ،ل -ل -كشس -ف ع -ن
اıدرات ‘ ﬁطات القطار أاو عند فحصش
اأ’متعة ‘ اŸطارات ،مؤوكدا أانه ” اختبار
هذه الفكرة عمليا.
ب -ل إان الشس -رط -ي -ة ك -يسس -ل -ر ت-ع-ت-ق-د أان ال-ن-ح-ل
يسستطيع القيام بأاك Ìمن ذلك بكث« :Òحيث
م-ن اŸم-ك-ن ت-ول-ي-ف مسس-ت-ع-م-رات ن-حل كاملة
وتأاهيلها باسستخدام طرق اŸكافأاة» ،بحسسب
ما أاوضسحت ‘ مقالها الذي نشسرته ‘ ›لة
الشسرطة.
يسستطيع «النحل الكاشسف» الذي يحلق بشسكل
حر التنقيب ‘ مسساحة تصسل إا 50 ¤كيلومÎا
مربعا ،ومن اŸمكن رشسها Ãسسحوق فلوري
لتمك Úالطائرات اŸسسÒة من التعرف عليها
«وÁك -ن اسس -ت -خ -دام ال-ن-ح-ل بشس-ك-ل خ-اصش ‘
الكشسف عن مزارع اıدرات والعثور على
مادة  TNTاŸتفجرة ،اŸوجودة على سسبيل
اŸث -ال ‘ ال -ذخÒة ال -ت -ي خ -ل -ف -ت -ه-ا ا◊روب
العاŸية».
ه -ن -اك ق -ب -ول ل-ل-ف-ك-رة داخ-ل ن-ق-اب-ة الشس-رط-ة
اأ’Ÿانية «فعلينا أا’ نضسحك من اŸوضسوع»
ب-حسسب م-ا ح-ذر م-يشس-ائ-ي-ل تسس-يÓ-سس-ك-و ،وهو
ﬁرر ضسمن أاسسرة ›لة الشسرطة ومتحدث
ب-اسس-م ال-ن-ق-اب-ة ،مضس-ي-ف-ا« :ن-ت-ع-امل مع الفكرة
بشسكل جاد» .أاشسار اŸتحدث إا ¤أان النقابة
تلقت الكث Òمن الردود اإ’يجابية على الفكرة،
وق -ال إان -ه م -ن اŸم -ك-ن ،ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال،
اسستخدام النحل ÿدمة الشسرطة ا’–ادية،
ك-ت-ك-م-ل-ة م-ف-ي-دة ل-ل-كÓ-ب اŸدربة على تعقب
اıدرات.

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

العدد
18037

صسحة العاŸية
‘ آاخر تقرير Ÿنظمة ال ّ
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حا’ت ا◊صصبة ترتفع عاŸيا إا ¤ثÓث أامثالها

قالت منظمة الصسحة العاŸية إان العا ⁄ينتكسس ‘ مكافحة ا◊صسبة ،وهو مرضس
لطفال ،وÁكن الوقاية منه بالتطعيمات.
Áكن أان يفضسي إا ¤الوفاة أاو إاعاقة ا أ
لمريكيت Úتشسهد زيادة ‘ عدد حالت
أاضسافت أان جميع مناطق العا ⁄باسستثناء ا أ
لبÓغ خÓل الفÎة من جانفي حتى جويلية هذا
ا◊صسبة .قالت اŸنظمة إانه ” ا إ
العام ،عن حالت إاصسابة تزيد ثÓث مرات تقريبا عما كانت عليه خÓل الفÎة
ذاتها من العام .2018

تدرسش أاوسساط الشسرطة اأ’Ÿانية فكرة غريبة يشسككون ‘ إامكانية تطبيق الفكرة .بحسسب
أاضسافت أان عدد حا’ت ا’إصسابة ‘ العا ⁄بلغ
‘ ال - -وقت ا◊ا‹ ،وه - -ي م - -دى إام - -ك - -ان- -ي- -ة اÈÿاء ،فإان النحل “تلك حاسسة شسم رائعة،
نحو  365أالف هذا العام ،وهو أاعلى عدد
اسستخدام النحل ،مثل الكÓب اŸتخصسصسة ‘ إاضسافة إا ¤إامكانية تدريبها على التعرف على
مسسجل منذ العام  ،2006مشسÒة إا ¤أان هذا
ال -روائ -ح واإ’ب Ó-غ ع -ن-ه-ا ‘ .سس-ب-ي-ل ذلك ي-ت-م
تعقب رائحة اıدرات.
ال -رق -م Áث -ل ›رد نسس -ب -ة ضس -ئ -ي -ل -ة م -ن 6.7
قطعت هذه الفكرة شسوطا ’ بأاسش به ،جعلها ا’حتفاظ بالنحل ‘ مكان ما ،أانبوب مث،Ó
م Ó-ي Úح -ال-ة اشس-ت-ب-اه ‘ اإ’صس-اب-ة ب-اŸرضش.
ت -ط -رح ع-ن-وان-ا Ûل-ة رج-ال الشس-رط-ة ،ح-يث حسسبما أاوضسح بي Îروزينكرانسش ،رئيسش هيئة
وتشس Òأاح- -دث اإ’حصس- -اءات إا ¤أان اإ’صس- -اب -ة
قدمت الشسرطية سسونيا كيسسلر ( 22عاما) التي ع-ل-وم ال-ن-ح-ل ب-و’ي-ة ب-ادن ف-ور“Èغ ،ال-ت-ابعة
با◊صسبة تسسببت ‘ نحو  109آا’ف حالة وفاة
تهوى تربية النحل ،الفكرة خÓل بحث تخرج ÷امعة هوهينها.Ë
عام .2017
ل- -ل -حصس -ول ع -ل -ى الشس -ه -ادة ا÷ام -ع -ي -ة– ،ت بذلك يتدرب النحل على اشستمام مادة بعينها،
قالت اŸنظمة إان أاك Èتفشش للمرضش كان ‘
عنوان« :نحل تعقب اıدرات ...ثورة ‘ ويلعق ‘ الوقت ذاته ﬁلو’ من السسكر .بعد
جمهورية الكونغو الدÁقراطية بنحو 155460
ت -ك -رار ال -ع -م -ل -ي -ة بضس-ع م-رات يصس-ب-ح ال-ن-ح-ل
العمل الشسرطي».
إاصسابة ،تليها مدغشسقر بـ 127454إاصسابة ،ثم
جاء ‘ البحث ،طبقا Ÿا ذكرته وكالة اأ’نباء متخصسصسا ‘ هذه الرائحة.
أاوكرانيا بإاصسابات بلغ عددها  .54246وأافادت
اأ’Ÿان -ي-ة أان ال-كÓ-ب ال-ت-ي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ‘ Ãجرد اشستمام هذه الرائحة يÈز إابرته التي
بأان عدد اإ’صسابات با◊صسبة ‘ أاوروبا ارتفع
ى
ال- -كشس- -ف ع- -ن اıدرات غ Òق- -اب- -ل -ة سس -وى Áتصش بها الرحيق ،أ’نه يتوقع ا◊صسول عل
إا ¤نحو  90أالفا ‘ نصسف اأ’ول من العام
لÓسستخدام لوقت قصس ،Òوتركز على شسخصش م -ك -اف -أاة ح -ل -وة اŸذاق ،وي -ك -ون إاب-راز اإ’ب-رة
ا÷اري ،وهو ما يتجاوز العدد اŸسسجل العام
بعينه ،إاضسافة إا ¤أان تدريبها ›هد ومكلف .اŸرادف هنا ’نقضساضش الكلب البوليسسي على
اŸاضسي ككل .مذكرة أان أاربع دول هي أالبانيا
ف -ل -م -اذا ’ نسس -ت -خ -دم ال -ن-ح-ل م-ك-ان ال-كÓ-ب مصسدر اıدرات .يقول روزينكرانسش منتشسيا
وب -ري -ط -ان -ي -ا وال-ي-ون-ان وج-م-ه-وري-ة ال-تشس-يك،
البوليسسية؟ على أاي حال فإان اÈÿاء اŸعني Úإان قدرة النحل على اشستمام
ف-ق-دت وضس-ع-ي-ت-ه-ا ك-دول خ-ال-ي-ة من ا◊صسبة،
ﬁذرة م -ن أان أاوروب -ا تÎاج -ع ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-ج-هودها للقضساء
لعÓج السس
ك
ت
ة
ا
ل
د
م
ع- -ل- -ى ال -فÒوسش.
ا
غ
ي
ة
Œدر اإ’شسارة إا¤
أان حا’ت اإ’صسابة
اب
تكر علماء أامريك
با◊صسبة ‘ أاوروبا
إازالة انسسداد اأ’ يون روبوتاً يشسبه
ا
إاذا كنت من هواة الفلك ،فسستكون سسعيدا لسسماع أان هناك العديد من
ل
د
و
د
ة
؛
ل
ع
Ó
ج
تضس - -اع - -فت خÓ- -ل
مرضسى الس
وعية الدم
س
و
ك
ي
ت
ة
،
ة
ا
و
ل
ت
و
د
م
ص
ا
س
ي
ي
اأ’حداث اŸثÒة التي Áكنك متابعتها طيلة شسهر سسبتم .Èويبدو أان شسهر
غ
ت
ل
ي
ة
م
ا
ت
أ
’
وج-ي-ه ادوية مبا
عن طريق
السس -ن -وات اŸاضس-ي-ة
اŸغناطيسس ل-روب-وت ال-ذي ي-ب-ل-غ ع-رضس-ه  0.5شسرة إا ¤الدماغ.
سسبتم Èسسيكون مليئا باأ’حداث الفلكية اŸثÒة ،ومن بينها ظهور قمر
ية ال
م -ل -
م - -ن خ - -مسس - -ة آا’ف
و‚ح العلما تي Áكن التحكم فيها بالكمبيوتر م ،ع Èا÷سس -م ب-
ا
س
س
ت
ا◊صساد وا’عتدال اÿريفي ،الذي يعني بالنسسبة إا ¤سسكان نصسف الكرة
خ
د
ا
م
ا
◊
ق
.
ول
حالة عام  2016إا¤
ء ‘ إاثبات
الشسما‹ ،توديع الصسيف وا’نتقال إا ¤فصسل اÿريف .و‘ ما يلي أابرز
وظائفه ‘ مسسار يتض قدرته على أادا
ء
س
 26أالفا عام  2017ثم
اأ’حداث الفلكية ‘ شسهر سسبتم Èبحسسب تسسلسسلها الزمني:
داخل ‰وذج با◊جم من عقبة مصسغرة
إا 84 ¤أال -ف-ا ال-ع-ام
الطبيعي للمخ.
ا
ل
ر
و
ب
و
ت
ا
لذي ابتكره
اŸاضسي.
«م -اسس -اتشس -وسس -تسش علماء من معهد
ل -ل
ت
 ⁄تشس- -م -ل إاحصس -اءات
ك
ن
ول -وج-ي-ا» ‘
ب-وسس-
تبدأا اأ’حداث الفلكية ‘ شسهر سسبتم Èبتاريخ يوم  ،9عندما يكون نبتون
وا ط-ن ُصس-ن-ع م-ن م-
ز
ي
ج
م
ر
ت
ا
ن
ن م-ن ال-ن-ي-ك-ل
ي
لتي وم ،وهو
م
‘ اŸق -اب -ل -ة ،وه -و مصس -ط-ل-ح ي-ع-ن-ي وج-ود ج-رم Úسس-م-اوي ‘ Úا÷ه-ة
غ
ط
ى
ب
ه
ي
د
ر
و
يسساعده
جيل تشسحيم،
ع
ل
ى
ا
’
ن
ز
اŸقابلة لبعضسهما البعضش عند رصسدهما من موقع ﬁدد ،وغالبا ما
’
ق
ع Èأا
دون أان يؤودي إا ¤إاتÓف ا نابيب ضسيقة من
تكون اأ’رضش .وفيه سسيكون نبتون ‘ أاقرب نقطة له من اأ’رضش،
أ
’
ن
سسجة.
قال الÈوفيسسور
ش
س
و
وسسيضساء وجهه بالكامل بواسسطة الشسمسش.
ا
ن
ه
ي
ت
ش
س
ا
و
Áكن حقن الروبوت ‘ ا Ÿمن اŸعهد :إانه
Ì
ك
أ
ا
ن
و
ك
ي
س
س
و
،
ش
ض
ر
أ
’
ا
ن
م
ل
ي
يقع نبتون على بعد أاك Ìمن  2.7مليار م
ر
ض
س
ى
و
التحكم ف
حتى ﬁر
ك
ا
ت
د
ا
خ
ل
ي
ب
و
ك
س
س
ل
ت
ب
ة
ن
ا
ع
ت
س
س
’
ا
Ú
ع
ت
ي
س
س
ه
إاشسراقا من أاي وقت آاخر من العام ،إا’ أان
ة
خ
ا
يه Ãغناطيسش أاو
صسة.
صسمم الفري
ق
ا
ل
ر
و
ب
و
ة
ز
ه
ج
أ
’
ا
ه
ذ
ه
ل
Ó
خ
ن
م
ن
و
ت
ب
ن
أاو مناظ Òخاصسة لرؤويته ،حيث سسيظهر
ت
؛
ل
ي
ت
م
كن م
التعا‘ خÓل ◊ظات بعد نز ن إايصسال اأ’دوية
م
ب
ا
ش
س
.
ل
ي
Ãثابة نقطة زرقاء صسغÒة ‘ سسماء الل
ر
ة
إ
ا
¤
ا
ل
د
ي
م
ف
اغ
اأ’طباء إ’زالة ا’نسسداد ‘ ا Ÿدموي .وÁكن لÓبتكار تقليل ال ؛ Ÿسساعدته على
و
خ
ق
ا
ل
ت
ن
اŸرضسى
الذي يسستغرقه
ا œعن حدوث س
على قيد ا◊ياة.
سكتة دماغية ،ما
من اŸنتظر أان يظهر البدر ،يوم  14سسبتم ،Èحيث سسيكون القمر
يعزز فرصش بقاء
اÿاصش بنا على ا÷انب اآ’خر من اأ’رضش ‘ مواجهة مع الشسمسش
(ب Úاأ’رضش والشسمسش) ،ما يعني أان وجهه سسيكون مضساء بالكامل.
وكان بدر هذا الشسهر ُيعرف باسسم قمر ا◊صساد لدى أاوائل القبائل
ب
ع
د انت
اقأ’ممررايك◊يةصساادأ’ بصأاسلنيهة،اكنتمظارال لالظقهمورراهلأاذثنياءيوظقهرت باحلصقسرادبالمذنرةا’.وعيتعدرالف إابتكار يخيف اŸتحرشسشسارهّشس اŸقلق
ّ  ‘ ÚميÎو ا أ
اÿريفي من كل عام.
تشس Òإا
النق حصساءات يابانية
إ
ا
لنفاق باليابان
¤
أ
ا
ن
ا
ل
ت
ح
ر
ش
ش
ل
ا
و
ل
ا
ع
ا
’
م
ع
ت
ة
د
و
ا
ء
خ
ا÷نسس
اصسة Ã
ي مشسكلتان مسست
يÎو اأ’نفاق ،ح
للتحس
‘ ه -ذا ال -ت -اري -خ سس -ن-ودع فصس-ل الصس-ي-ف رسس-م-ي-ا ب-دخ-ول فصس-ل الف سسش ا÷نسسي ،رغم وجود العدي يث تقول أاك Ìمن  %70من الفتي مرتان ‘ وسسائل
ا
د
عل
ت
م
إ
ا
ن
ن
ا
ا
ه
ل
Ÿ
سسم
عقد زوجان تركيان قرانهما ‘ مغارة دوبنيسسا الواقعة بو’ية قرقلر إايلي
Óفتا
ن تعرضسن
اÿريف .ويحدث ا’عتدال ‘ سسبتم Èعندما تشسرق الشسمسش عليها «احذر ى باليابانية «تشسيكان» (أاي متحر ت اŸنتشسرة ‘ ا
Ù
ط
ا
ت
ا
ل
د
ا
ل
ة
ا
ش
على أان هذا شسمال غربي تركيا التي تسسكن فيها آا’ف اÿفافيشش ،وذلك تلبية لرغبة
مباشسرة على خط ا’سستواء ،ويكون هناك تسساو تقريبا ب Úالليل
ش اŸيÎو
لتشسيكان»،
) -جرÁة .وهنا
وعقوبتها غرامة
السسجن.
الزوجة التي “نت منذ صسغرها إا“ام مراسسم زواجها ‘ هذا اŸكان.
والنهار حول العا .⁄وبالنسسبة أ
’ولئك الذين يتواجدون ‘ نصسف ›م أاشسارت ›لة نيوزويك إا ¤أان تصسل إا 500 ¤أالف ين (نحو  00ك ’فتات مكتوب
 45دو’ر) وسستة أاشسهر ‘ أارسسل الزوجان أاصسلي إالغ 30( Úعاما) وعلى كا‹ أالب ( 36عاما) طلبا -قبل
بعضش خطو
وعات من الر
ط
ج
ا
ا
ل
ق
ل
،
ف
ي
ر
ÿ
ا
ن
م
ل
و
أ
’
ا
م
و
ي
ل
ا
ل
ث
Á
È
الكرة الشسما‹ ،فإان  23سسبتم
ك
ط
ا
ا
ن
ر
و
ا
ا
ت
ي
ر
خ
ك
ب
بينما ‘ نصسف الكرة ا÷نوبي فسسيصسادف هذا التاريخ اليوم النقاد إان قلة من النسساء يوجه ونها احتجاجا على ذلك بزعم أا صسصست عربات للنسساء فقط ،لك فÎة من عقد إابرام الزواج -إا ¤رجب غون رئيسش بلدية قضساء د ÒÁكوي
ن
ن
ن
ه
ت
ه
أ
’
“
م
نهن ’ ي
ا بعضسها
ييز ب Úا
ا◊ضسور إا ¤اŸغارة إ’“ام مراسسم العقد .أاعربت إالغ Úعن سسعادتها
اأ’ول من فصسل الربيع.
عبارة ردن التأاخر عن العمل .انطÓق بسسبب رد الفعل ا’جتماعي ،وأا ÷نسس .Úويقول
ا
خ
عن
م
ر
ن
ي
خ
ا
ت
ه
م
ت
ذ
الكبÒة بعقد قرانها ‘ اŸغارة واللحظات ا÷ميلة التي عاشستها،
ي
ه
’
ع
ا
ل
م
ل
ظ
ا
ب
ا
ه
أ
’
ر
ة
ش
س
د
ع
يفعلن ذلك
ش
ة
س
ن
تش
ال
فوق ال
وقالت إانها أابلغت والدها قبل  23عاما عن رغبتها ‘ عقد قرانها
سركة شساتشسيهاتا
بنفسسجية مدمج
شسفاه .وÁكن خت
’خ ‘ Òشسهر سسبتم Èبظهور القمر البنفسسجية .ويت م ح Èعد Ëاللون على يد اŸت ‘ أاسسطوانة صسفراء ’ يزيد ط هذا ا’سسبوع أادا
ة
يتمثل ا◊دث الفلكي ا أ
بهذا اŸكان وإان الرغبة –ققت Ãوافقة زوجها.
كل
حر
ولها
ا÷ديد ،والذي يتزامن مع يوم  28سسبتم .ÈوخÓل هذا خÓل سساعة وا ف اأ’نبوب  2500ين ( 23.5دو’ر شش ثم ينكشسف ’حقا –ت ضسو عن أانبوب أاحم
ر
أاعلن الزوج عن أانه فوجئ بطلب زوجته وقال إانه وافق على
ح
ء اأ’شسعة فوق
ا) ،وقد بيعت ا
دة .مع أان ا◊È
ا◊دث ،يقع القمر على ا÷انب نفسسه من ا أ
’رضش مثل Áكن ربطه ‘ حقيبة بشسريط Áكن إازالته بغسسله باŸاء ،إا’ أا Ûموعة اأ’و ¤م
–قيقه دون تردد ،وأاضساف أان عقد القران ‘ مغارة يعد
ن
ه
ا
Ÿ
ك
و
ن
ة
م
ن
م
ن
ر
ا
ئ
500
ي
Ÿ
ي
ش
و
س
ن
ل
ا
ت
ح
ي
ر
ج
ن
أ
’
ا
ر
ظ
ن
الشسمسش ،ما يجعله غ Òمرئي ‘ سسماء الليل .و
د
ك
إ
ا
ة
و
ي
ق
ن
¤
أامرا فريدا وأانه قضسى خÓله ◊ظات ’ تنسسى– .تضسن
–ذيرا ل
أان هناك
صسد به أان
منتجات أاخرى متوفرة لعÓج كل متحرشش بأان حامله يسستطي يكون رادعا حي
«
ث
ق
إ
ا
ن
ف
!
ت
ا
ق
و
أ
’
ا
القمر لن يكون مرئيا ،فسسيكون هذا أاحد أافضسل
ه
»
و
ي
ط
ل
اŸغ -ارة أاح -ج -ار رخ-ام ت-ع-ود ل-ل-عصس-ر ا÷ي-ول-وج-ي
مشس
ق –ذ
ع كشسفه.
تدشسينه ‘ ماي يرا للركاب اآ’خرين بأان هناك كلة التحرششÃ ،
ا
‘
لرصسد اأ’براج واÛرات.
ذ
ل
ك
«
د
ي
غ
ي
ال -ث -ا( ÊاŸيسس -وزي) وت -ت -أال -ف م -ن ط -اب -قÚ
اŸاضسي.
بوليسش» و
متحرشسا ‘
القطار .يذكر أان التطبيق ” هو تطبيق يصسيح
وثÓثة أاقسسام ويسسكنها  16نوعا من
–ميله أاك7 Ì
اÿفافيشش.
 23أالف مرة منذ

خÓل شسهر سسبتمÈ

أاحداث فلكية مثÒة يشصهدها العا⁄

يوم  9سصبتم :Èنبتون ‘ اŸقابلة

«روبو
ت» ...يزحف ‘ اŸخ

منظمة الصسحة العاŸية تراجعا ﬁددا ‘
اأ’ع -داد Ãن -ط -ق -ة اأ’م -ري -ك -ي -ت .Úوسس -ج -لت
الو’يات اŸتحدة  1215حالة حصسبة ‘ 30
و’ي -ة ‘ ،أاسس -وأا ت -فشش ب -ال -ب Ó-د ،م -ن -ذ ال -ع -ام
 ،،1992بحسسب ما صسرح به مسسؤوولو صسحة
ا–اديون ،ا’ثن ÚاŸاضسي.
يقول خÈاء الصسحة ،إان الفÒوسش اŸسسبب
للمرضش انتشسر ب Úاأ’طفال ‘ سسن التعليم
اŸدرسس - -ي ال - -ذي - -ن رفضش أاول - -ي- -اء أام- -وره- -م
إاعطاءهم اللقاح الواقي من اŸرضش.
قال غون Îبفاف اŸسسؤوول صسحي اأ’ŸاÊ
البارز ورئيسش اللجنة ا’سستشسارية بشسأان مرضش
ا◊صسبة ‘ اŸنظمة «إاذا ُ ⁄تنفذ حمÓت
–صس Úواسس- - -ع- - -ة ومسس- - -ت- - -دام- - -ة ‘ ك - -اف - -ة
اÛت -م-ع-ات ،فسس-ي-ع-ا Êأاط-ف-ال وب-ال-غ-ون بÓ-
مÈر وسسيموت البعضش بشسكل مأاسساوي».
‘ شس - - -أان م- - -تصس- - -ل ،ح- - -ذرت السس- - -ل- - -ط- - -ات
ال- -ن -ي -وزي -ل -ن -دي -ة اأ’شس -خ -اصش ال -ذي -ن  ⁄ي -ت -م
ت-ط-ع-ي-م-ه-م ضس-د ا◊صس-ب-ة ب-ا’ب-ت-ع-اد عن أاكÈ
مدينة ‘ البÓد ،حيث تتفاقم أاك Èحالة تفشش
لهذا اŸرضش ‘ البÓد منذ عقود.
قالت جو‹ آان جين Îمسساعدة وزير الصسحة
‘ بيان «إاذا كنت تفكر ‘ السسفر إا ¤أاوكÓند
أاو ت -خ -رج م-ن-ه-ا ،ف-ع-ل-يك ال-ت-أاك-د م-ن ت-ط-ع-ي-م
نفسسك قبل أاسسبوع Úعلى اأ’قل من موعد
م- -غ- -ادرتك» .يشس- -ار إا ¤أان م- -ع- -ظ- -م رح Ó-ت
ال- -طÒان ال- -دول -ي -ة إا ¤ن -ي -وزي -ل -ن -دا –ط ‘
أاوكÓند .أاظهرت بيانات عن تفشسي اŸرضش،
ي- -وم ا’ث- -ن ÚاŸاضس- -ي ،أان ه -ن -اك  773حالة
مؤوكدة على اأ’قل من اŸرضش الشسديد العدوى
‘ جميع أانحاء البÓد حتى اآ’ن هذا العام،
‡ا يجعله أاك Èانتشسار منذ العام .1997

 14سصبتم :Èقمر ا◊صصاد

اسستجابة لرغبة العروسس اّŸلحة

 23سصبتم :Èا’عتدال اÿريفي

 28سصبتم :Èالقمر ا÷ديد

عقد قران داخل مغارة خفافيشش بÎكيا

á°VÉjQ

اإلثنين  02سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  02محرم  1441هـ

بلماضشي يكششف عن قائمة  23لعبا

اŸنتخب الوطني ‘ أاّول ترّبصس اليوم بعد الّتتويج بالّلقب القاري

كشش -ف ال -ن -اخب ال -وط -ن -ي ج -م -ال
ب -ل -م -اضش -ي ي -وم أامسس ع -ن ق-ائ-م-ة 23
لع -ب -ا ل -ل -م -ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،ال-ذي-ن
يشش -ارك -ون م -ن ال-ي-وم وإا ¤غ-اي-ة 10
سش - -ب - -ت - -م ‘ ÈالÎبصس ال- -ت- -حضشÒي
لول لـ «اÿضش- -ر» ب- -ع- -د ال- -ت- -ت- -وي -ج
ا أ
ب -ال -ك -أاسس ال-ق-اري-ة ،ب-اŸرك-ز ال-ت-ق-ن-ي
ال- -وط- -ن- -ي بسش -ي -دي م -وسش -ى ،وال -ذي
ت-ت-خّ-ل-ل-ه م-ب-اراة ودي-ة أام-ام م-ن-ت-خب
البن Úيوم الثن 9 ÚسشبتمÃ Èلعب
مصشطفى تششاكر بالبليدة..وأاششارت
ال–ادية على موقعها الرسشمي أانه
م- - -ن اÙت- - -م- - -ل ج- - -دا أان ي- - -خ- - -وضس
«اÿضش -ر» م -ب -اراة ودي -ة أاو ¤ي-وم 5
سشبتمÃ Èلعب  5جويلية ،حيث ⁄
يتم التأاكيد بعد على إاقامتها.

حامد حمور
ح-م-لت ال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي أاعّ-دها بلماضسي
ب-عضس ال-ت-غ-يÒات م-ق-ارن-ة ب-ال-ت-عداد الذي
خاضس كأاسس إافريقيا Ã 2019صسر ،والتي
تّوج بلقبها اŸنتخب الوطني بعد مسسÒة
ذهبية أاذهلت جل اŸتتبع.Ú

لّول مرة وعودة بن
ششّتي أ
عيادة ،فرحات وبن رحمة
ف - -ق - -د ّ” اسس - -ت - -دع- -اء لعب الÎج- -ي
ال -ت -ونسس -ي ال -ي-اسس شس-ت-ي ألول م-رة ضس-م-ن
ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي األول ،ح -يث ي -ت-واج-د
الÓعب السسابق لشسبيبة القبائل ‘ لياقة
‡تازة ،ا ¤جانب كونه يتمّتع بإامكانيات
ك- -بÒة..وه- -ذا ب -ع -د أان ت -ع ّ-رضس اŸداف -ع
األيسس- - - -ر ﬁم - - -د ف - - -ارسس ‘ –ضسÒات
اŸوسس - - -م ا÷دي - - -د ل - - -ن - - -ادي- - -ه سس- - -ب- - -ال
الي -ط -ا‹..ك-م-ا دخ-ل تشس-ك-ي-ل-ة «اÿضس-ر»
ب -ق -ي-ادة ب-ل-م-اضس-ي ك-ل م-ن م-داف-ع شس-ب-اب
قسسنطينة بن عيادة ،زين الدين فرحات
لعب نيم الفرنسسي وكذا عودة بن رحمة
الذي  ⁄يشسارك ‘ العرسس القاري بعد أان
تعرضس إلصسابة.
ك -م -ا أان ال -ع -ودة اŸت -أاخ-رة ل-ل-م-ن-افسس-ة
لÓعب هشسام بوداوي ،أادم وناسس ومهدي
زف -ان ج -ع -لت ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي يسس-ت-غ-ن-ي
عنهم خÓل هذا الÎبصس ،خاصسة وأانه من
خÓل القراءة األو ¤للقائمة يظهر جليا

أان بلماضسي ارتكز على معظم الÓعبÚ
الذين فازوا باللقب القاري خÓل هذا
الÎبصس األول بعد موعد مصسر .2019
ف -ف -ي ح -راسس -ة اŸرم-ى جّ-دد ال-ط-اق-م
الفني الثقة ‘ الثÓثي مبو◊ي ،دوخة
وأاوكيجة ،وعرف الدفاع غياب عنصسرين
من التشسكيلة التي خاضست كأاسس إافريقيا
وه -م -ا زف -ان وﬁم -د ف -ارسس ،وسس -ت -ك -ون
م -ن -اسس -ب -ة م -وات -ي -ة رÃا ل -رؤوي -ة «ال -وج-وه
ا÷دي -دة» ‘ ال -تشس -ك -ي -ل -ة ع-ل-ى غ-رار ب-ن
عيادة وشستي بالرغم من أان لعب الرواق
األÁن ‘ الدفاع يوسسف عطال عاد ا¤
اŸنافسسة مع ناديه نيسس الفرنسسي بعد
غياب لعدة أاسسابيع بسسبب الصسابة التي
تعرضس لها ‘ اŸنافسسة القارية.

تأاّلق بن ناصشرﬁ ،رز ،فرحات،
سشليما Êوبو‚اح
و‘ الوسسط سسيعود زين الدين فرحات
ا ¤صس -ف -وف «اÿضس -ر» ب-ع-د غ-ي-اب ل-ع-دة
أاشس -ه -ر ،ح-يث ي-قّ-دم مسس-ت-وي-ات ك-بÒة م-ع
نادي نيم من خÓل “ريراته ا◊اسسمة،
وكذا تسسجيله ألول هدف له ‘ الرابطة
األو ¤ل -ل -ب-ط-ول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،األم-ر ال-ذي
ج-ع-ل ب-ل-م-اضس-ي يسس-ت-دع-ي-ه ل-ه-ذا الÎبصس
وق- -د ي- -خ- -وضس اŸب- -اراة أام -ام اŸن -ت -خب
البنيني.

وم -ن ج -ه -ت-ه ي-ن-ت-ظ-ر
ا÷م- -ه- -ور ال- -ري- -اضس- -ي
ا÷زائري رؤوية أاحسسن
لعب ‘ كاسس إافريقيا
اسسماعيل بن ناصسر ‘
اŸي-دان ،ب-ع-دم-ا ان-تقل
ك - -ذلك ا ¤ال - -ع - -مÓ- -ق
اإليطا‹ أاسسي ميÓنو،
ح -يث أاث -بت إام-ك-ان-ي-ات-ه
ال- - -ك- - -بÒة ‘ اŸب- - -اراة
األو ¤ال - -ت - -ي ل- -ع- -ب- -ه- -ا
ك- -ع- -نصس- -ر أاسس- -اسس- -ي ‘
تشسكيلة ناديه.
أاما ‘ الهجوم ،فإان
ع- -ودة ب- -ن رح- -م- -ة ق- -د
ت- -ك- -ون م- -وف- -ق -ة ل -ه -ذا
الÓعب السسريع ،والذي
يتمتع أايضسا بإامكانيات
فنية معتÈة ا ¤جانب
الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن ت-وجوا
ب- -ك -أاسس إاف -ري -ق -ي -ا ع -ل -ى غ -رار ب Ó-ي -ل -ي،
براهيميﬁ ،رز ،ديلور وسسليما Êالذي
ي -وج -د ‘ ظ -روف أاحسس -ن ب -ع -د ان -ت -ق-ال-ه
اŸوف -ق ا ¤ن -ادي م -ون -اك -و ك -ون -ه سس -ج-ل
هدفه األول ‘ أاول ظهور له مع ناديه
ا÷ديد ،ا ¤جانب بو‚اح الذي انطلق
ب- -ق -وة م -ع ن -ادي -ه السس -د ال -ق -ط -ري ك -ون -ه
اسس -ت -ط -اع أان يسس -ج -ل رب -اع -ي -ة ك-ام-ل-ة ‘
اŸباراة األخÒة.
وبالتا‹ ،يسسعى اŸنتخب الوطني ا¤
تأاكيد مسستواه الكب ‘ Òأاول خرجة له بعد
ت -ت -وي -ج -ه ال -ق-اري خÓ-ل اŸب-اراة ال-ودي-ة
التحضسÒية أامام اŸنتخب البنيني الذي
تطور كثÒا ،وما اŸسستوى الذي قدمه
خ Ó- -ل دورة  2019ل-ك-أاسس اف-ري-قيا Òÿ
دليل على ذلك.

بلماضشي ينشّشط ندوة صشحفية
غدا بسشيدي موسشى
Óشسارة ،فإان الناخب الوطني جمال
ول إ
ب -ل-م-اضس-ي ي-نشس-ط ي-وم غ-د ال-ثÓ-ث-اء ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة ب-داي-ة م-ن السس-اعة  11باŸركز
ال -ت -ق -ن-ي ال-وط-ن-ي بسس-ي-دي م-وسس-ى ،ح-يث
سسÒد على اسستفسسارات اإلعÓمي Úحول
اختياراته للتعداد الذي يخوضس الÎبصس
ا◊ا‹ ونقاط أاخرى متعلقة بـ «اÿضسر».

بوغرارة ،مدّرب ا–اد عنابة لـ «الششعب»:

«نحن بصصدد تكوين فريق تنافسصي ألداء موسصم جّيد»

أاّك- - -د  ÚŸب- - -وغ- - -رارة ‘ ح- - -وار
÷ري - - - - -دة «الشش- - - - -عب» ،أاّن ا–اد
عنابة ‘ جاهزية تاّمة لبطولة
لمور تعد
هذا اŸوسشم ،وأان كل ا أ
Ãسشتقبل زاهر بنسشبة  % 100من
ح -يث ال -ت -ع -داد ،وأاّن ال -ه-دف ه-و
ت -ك-وي-ن ف-ري-ق ت-ن-افسش-ي ل ي-زول
بزوال الرجال.
حاوره :فؤواد بن طالب

لمور؟
لن كيف هي ا أ
^ وا آ

^^ – ّصس- -ل- -ن- -ا أاول أامسس ع- -ل -ى 24
رخصس -ة‡ّ ،ا سس -ي -ج -ع -ل-ن-ا ن-دخ-ل اŸب-اراة
الثانية بÓعب Úمتميزين أاصسحاب اÈÿة،
وهذا يحسسب للرئيسس كروم واŸسسؤوولÚ
‘ ال–اد إلرج -اع ال -ف -ري -ق إا ¤م -ك-ان-ت-ه

«لسشات» مدّرب ششبيبة بجاية لـ «الششعب»:

«حّققنا فوزا مهّما من الّناحية اŸعنوية»

“ّكن فريق ششبيبة بجاية
م-ن ال-ع-ودة ب-ن-ق-ط-ة ث-م-ي-ن-ة
خ Ó-ل ال -ل -ق-اء ال-ذي ج-م-ع-ه
بفريق أامل بوسشعادةÃ ،لعب
«بشش Òأاورت - - -ال» ،وه - - -و م- - -ا
ج- -ع -ل اŸدرب لسش -ات ي -ن ّ-وه
Ãج-ه-ودات لع-ب-ي-ه ،كونهم
‚حوا ‘ رفع التحدي.
بجاية :بن النوي توهامي

ع ّ- -ب - -ر ﬁم - -د لسس- -ات ،م- -درب
ال -ف -ري -ق ال -ب -ج-اوي ،ع-ن رضس-اه ب-اŸردود
الذي قدمه فريقه ‘ ،اللقاء أامام اأمل
ب -وسس -ع-ادة ،وان-ت-ه-ى ب-ال-ت-ع-ادل الي-ج-اب-ي،
ب-ال-رغ-م م-ن ال-ف-رصس السس-ان-ح-ة ل-ل-تهديف
وال-ت-ي ك-ان ي-ن-قصس-ه-ا الÎك-ي-ز وال-ف-ع-الية.
مضس- -ي- -ف- -ا ،أان -ه سس -ي -ع -م -ل ع -ل -ى م -ع -ا÷ة
ال -ن -ق -ائصس اŸسس-ج-ل-ة خÓ-ل ال-ت-دري-ب-ات،
والعمل على الرافع من معنويات الÓعبÚ
وشس-ح-ن ب-ط-اري-ات-ه-م ،ب-ه-دف ال-تدارك ‘
ا÷ولت ال -ق -ادم -ة وال -ل-عب ع-ل-ى –ق-ي-ق
الهدف اŸسسطر واŸتمثل ‘ الصسعود.

و‘ سس - - -ي - - -اق اآخ - - -ر ،وحسسب مصس- - -در
مسس- -ؤوول ،ق- -ررت إادارة شس- -ب- -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة
السس -ت -غ -ن -اء ع -ن اŸن -اج Òال -ع -ام ح-ك-ي-م
اأماعوشس ،دون التطرق إا ¤األسسباب التي
تبقى مبهمة واكتفت بالقول انها أاسسباب
شسخصسية ،علما أان هذه القالة جاءت ‘
وقت حسساسس ،ل سسيما وأان الفريق يعاÊ
مشساكل إادارية ،وقد ” الÓعب السسابق
للفريق عوامر كمناج Òعام للفريق خلفا
ألماعوشس.

لدوار التّأاهيلّية
«الفاف» تكششف عن رزنامة ا أ

نهائي كأاسس ا÷مهورية ‘ الفا— ماي 2020
سس -ت -ج -ري اŸب -اراة ال -ن -ه -ائ -ي -ة
لكأاسس ا÷زائر لكرة القدم ،يوم 1
ماي  2020على السساعة العاشسرة
ل- -ي ،Ó- -حسسب ت- -وق- -ع- -ات ت- -واري -خ
م-ن-افسس-ة صس-ن-ف األك-اب-ر ل-ل-م-وسسم
« ،»2020-2019التي كشسفت عنها
أاول أامسس السس- - - - -بت ،ال–ادي- - - - -ة
ا÷زائرية لكرة القدم (فاف).
وُبرمج الدور الثا ÊوالثÓثون
من  20إا 22 ¤ديسسم Èعلى أان
Œري عملية قرعة هذا الدور يوم
األحد  8ديسسم ،Èوقرعة الدور
ث- -م- -ن ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ي -وم األح -د 12
جانفي.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،ق-ررت ÷ن-ة
م -ن -افسس -ة ال -ك -أاسس اإلب -ق -اء ع -ل -ى صس -ي-غ-ة
الذهاب واإلياب للدور ربع النهائي دون
إاجراء الوقت اإلضسا‘ ‘ حال التعادل ‘
اللقائ ،Úسسيتم اللجوء لضسربات الÎجيح
لتحديد اŸتأاهل.
و‘ حال رفضس أاي منافسسة رياضسية من
طرف السسلطات اÙلية ،سستكون للفريق
اŸضسيف مهلة مدتها  72سساعة لختيار
اŸلعب الذي يريد السستقبال فيه .بعد
ه- -ذا األج- -ل ،سس- -ت- -ق -وم ÷ن -ة اŸن -افسس -ة
ب- -ت- -ح- -دي- -د اŸل- -عب آال- -ي -ا حسسب ق -وانÚ
اŸن-افسس-ة ال-ت-ي اقÎح-ه-ا ال-ل-جنة اŸعنية
والتي يرأاسسها عبد الله قداح ،والتي “ت
اŸصس- -ادق -ة ع -ل -ي -ه -ا م -ن ط -رف اŸك -تب
ال- -ف -ي -دي -را‹ ل -ل -ف -اف خ Ó-ل الج -ت -م -اع
الشسهري اŸنعقد يوم  29أاوت .2019
وف -ي -م -ا ي -ل -ي ت -وق -ع -ات ت -واري -خ ك -أاسس
ا÷زائر (أاكابر) Ÿوسسم «:»2020-2019
 -عملية قرعة الدور الثا ÊوالثÓث:Ú

2019 Èª°ùjO 8 óM’CG
 ع-م-ل-ي-ة ق-رع-ة ال-دور ث-م-ن ال-ن-ه-ائي:2020 »ØfÉL 12 óM’CG
 الدور الثا ÊوالثÓثون 21-20 :و22ديسسم2019 È
 الدور السسادسس عشسر 28-27 :و29ديسسم2019 È
 الدور ثمن النهائي 21 :و 22جانفي2020
 الدور ربع النهائي (ذهاب) 11 :و12فيفري 2020
 الدور ربع النهائي (إاياب) 25 :و26فيفري 2020
 الدور نصسف النهائي (ذهاب)17 :و 18مارسس 2020
 ال -دور نصس -ف ال -ن -ه -ائ -ي (إاي -اب)31 :مارسس و 1أافريل 2020
 -الدور النهائي 1 :ماي ( 2020سسا .)22 : 00

بعد تعّثر مفاوضشات انتقاله اإ« ¤البارصشا» أاو الريال

^ الشش -عب :ب -داي-ة ك-ي-ف ك-انت
الن - -ط Ó- -ق - -ة ‘ أاول ح- -وار أام- -ام
اÿاصسة.
ا÷ار تاجنانت؟
‘ ا◊قيقة Ÿا اسستلمت العارضسة كان
^^  ÚŸبوغرارة :حقيقة انهزامنا الفريق يتكون من لعب Úقدماء وآاخرن

األول ليسس بنهاية العا ⁄ألننا لعبنا بفريق
اآلم-ال ن-ظ-را ل-غ-ي-اب رك-ائ-ز ال-ف-ري-ق ،هي
معروفة وراجعة أان اإلدارة  ⁄تسسّو وضسعية
اإليجازات ‘ وقتها اŸناسسب ،هذا ما
أاجÈنا على اللعب باألواسسط واآلمال.
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م- -ن األواسس- -ط واآلم- -ال ،وب- -ع- -د تسس- -وي- -ة
الوضسعية أاصسبحت األمور تتضسح ،والعمل
اŸيدا Êسسيظهر تدريجيا.

^ ع - - -ل - - -ى م- - -اذا سشّÎك- - -زون ‘
العمل؟
^^ كنت أا“نى أان يكون اللقاء األول

إايجابيا ،لكن Œري الرياح Ãا ل تشستهي
السسفن ،ولكن التعداد اليوم مقبول وعملنا
سسÒت -ك -ز أاسس -اسس -ا ع -ل -ى ا÷ان -ب Úال-ب-دÊ
والنفسسي ،والدليل أان الÓعب Úأاصسبحوا
ي -ت -ن -افسس -ون ع -ل -ى اŸن -اصسب ال -غ-ال-ي-ة ‘

الفريق.

^ ه- -ل ال- -ف- -ري- -ق ب- -ح- -اج- -ة إا¤
لعب Úمن ذوي اÈÿة؟
^^ تنقصسنا  3إاجازات مهمة ،منها ‘

ال -ه -ج -وم وال -دف -اع وع -ن ق -ريب سس-تسس-وى
الوضسعية ونصسبح على جاهزية تامة.
الرئيسس كروم هو الضسامن ولوحده قّدم
صس- -ك- -وك -ا ل Ó-ع -ب Úح -ت -ى ي -رك -زوا ع -ل -ى
ال -ب -ط -ول -ة ،وأاع -ت -ق -د أان ال-ف-ري-ق م-ت-ف-ه-م
ال-وضس-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة وك-ل-ن-ا ث-ق-ة ‘ انتعاشس
اÿزينة Ãوارد قادمة.
اŸهم أان األجواء ‘ بيت بونة جيدة،
ونحن نعمل على –سس Úالفريق وإاعطاءه
ان - -ط Ó- -ق - -ة ج- -ي- -دة ‘ اŸوسس- -م ا◊ا‹،
والÎكيز Ÿا هو قادم.

نيمار باق Ÿوسصم آاخر ‘ باريسس سصان جÒمان
 ⁄يتخل نيمار جونيور‚ ،م باريسس سسان
جÒمان“ ،اما عن فكرة العودة ›ددا إا¤
برشسلونة اإلسسبا ،Êرغم تعقد اŸفاوضسات بÚ
ال-ن-ادي ‘ Úاألي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة ،وت-أاكيد
تقارير صسحفية أان الÓعب الÈازيلي سسيبقى
مع الفريق الفرنسسي هذا اŸوسسم.
ون-ق-لت ل-وب-اري-زي-ان ال-ف-رنسس-ي-ة تصس-ريحا
لحد اŸقرب Úمن الÓعب الÈازيلي قال
أ
ف -ي -ه« :إاذا فشس -لت الصس -ف -ق -ة ه-ذا الصس-ي-ف،
فإانها سستحدث خÓل عام ،نيمار سسيقّدم كل
م - - -ا ل- - -دي- - -ه ÿدم- - -ة ف- - -ري- - -ق- - -ه ا◊ا‹».
وأاشسارت إا ¤أاّن نيمار يسستعد للسسفر إا¤
الوليات اŸتحدة خÓل سساعات لÓنضسمام
Ÿعسسكر منتخب الÈازيل الذي سسيخوضس
م- -ب- -ارات Úودي -ت Úضس -د ك -ول -وم -ب -ي -ا وبÒو،
ويسساوره الشسك ‘ أامرين ،هل قامت إادارة
برشسلونة بكل ما ‘ وسسعها لضسمه؟ وهل

إادارة ب -ي إاسس ج -ي ك -انت تسس -ت -ع -د ب-ال-ف-ع-ل
للتوصسل لتفاق مع البارصسا؟».
ولفتت إا ¤أان النادي الباريسسي رفضس
مبادرة نيمار بسسداد  20مليون يورو من ماله
اÿاصس ل -تسس -ه -ي -ل ان -ت -ق -ال-ه إا ¤ب-رشس-ل-ون-ة،
واعتÈتها خطوة غ Òقانونية‡ ،ا عقد
لخÒة من اŸفاوضسات.
اŸرحلة ا أ
ورغ--م أان--ه م--ع اخ--تÓ--ف ال-ت-وق-يت بÚ
ف--رنسس--ا وأام--ري--ك--ا ،ف--إان ن-ي-م-ار ل-ن ي-ك-ون
ج---اه---زا Ÿواج--ه--ة سسÎاسس--ب--ورغ ي--وم 14
سسبتم Èبعد  4اأيام فقط من ودية بÒو.
وكذلك سسيغيب عن مواجهة ريال مدريد
بدوري أابطال اأوروبا يوم  18من الشسهر
ذاته ،ورÃا تكون عودته للفريق الباريسسي
ضس----د أاوŸب----يك ل----ي---ون ي---وم  22سسبتمÈ
اŸقبل.

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

á°VÉjQ

اإ’ثنين  02سضبتم 2019 Èم
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’عارة Ÿوسشم واحد
على سشبيل ا إ

فيما قاد ا ‹ÓŸا‚ي لصشدارة البطولة الفرنسشية

فرحات ..انطÓقة ‡ّيزة ‘ «الليغ »1

يحقق الثنائي فرحات وا‹ÓŸ
أارق - -ام - -ا ‡ّي - -زة م - -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق
ال -دوري ال-ف-رنسش-ي ح-يث أاصش-ب-ح-ا
يشش -ارك -ان بصش -ف -ة م -ن -ت -ظ -م-ة م-ع
ف-ري-ق-ي-ه-م-ا وأاك Ìم-ن ه-ذا دخÓ-
ق - -ائ - -م - -ة ال - -ه - -داف Úم- -ن خÓ- -ل
’م -ر
تسش- -ج- -ي- -ل ا’ه- -داف وه- -و ا أ
ال - -ذي ي - -ج- -ع- -ل- -ه- -م- -ا –ت ›ه- -ر
اŸتابع ،ÚخÓل هذا اŸوسشم .
عمار حميسشي

ت- -أاّل- -ق ال- -لع- -ب -ان ال -دول -ي -ان ا÷زائ -ري -ان
السضابقان فريد اŸل‹ وزين الدين فرحات
مع فريَقيهما ا‚ي و نيم الفرنسضي Úحيث
سضاهما ‘ –قيق ا’نتصضار وفاز فريق نيم
بِنتيجة هدف Úدون رد على الضضيف ديجون
ِب -رسض -م ا÷ول -ة ال -راب -ع -ة م -ن ع -م -ر ال-ب-ط-ول-ة
الفرنسضية للموسضم ا÷ديد.
جل اŸهاجم فريد اŸل‹ الهدف الثاÊ
سض ّ
ِل -ف -ري -ق أا‚ي ‘ ال -دق -ي-ق-ة ِ71ع -ل-م-ا أان إاب-ن
اأ’ربعاء شضارك أاسضاسضيا ‘ هذه اŸباراة وبات
فريد اŸل‹ يحوز ‘ رصضيده هدَفِ Úبأالوان
فريق أا‚ي ِلحسضاب منافسضة «الليغ  »1نسضخة
. 2020-2019
‘ مباراة أاخرى ضضمن اإ’طار ذاته انتصضر
فريق نيم ِبثلثية نظيفة على الزائر نادي
ب -راسضت واف -ت -ت -ح زي -ن ال -دي -ن ف-رح-ات عّ-داد
التهديف هذا اŸوسضم وسضجّل الهدف الثاÊ
بعد دقيقَت Úفقط من انطلق اŸباراة .
بات زين الدين فرحات يجمع ‘ رصضيده
ه -دف واح -د و“ري -رَت  Ú-ح -اسض -مَ -تِ Ú-ب-أال-وان

فريق نيم ‘ بطولة فرنسضا للموسضم ا÷ديد
ونال متوسضط اŸيدان زين الدين فرحات لقب
أافضضل ’عب ِلرجل مباراة نيم وبراسضت .
يعد فرحات من اللعب ÚاŸميزين ‘
البطولة الفرنسضية منذ انطلقتها حيث يسضعى
لتحقيق موسضم اسضتثنائي ‘ ظل تواجد فريقه
‘ وضضعية جيدة مقارنة بالفرق ا’خرى ،كما
ان اŸدرب يثق فيه كثÒا وهو العامل ا’ضضا‘
الذي سضمح له بالتأالق .
من جهته ،يتواجد فريد اŸل‹ ‘ وضضعية
ج -ي -دة م -ع ف -ري-ق-ه ا‚ي ح-يث ح-ق-ق أارق-ام-ا
‡ّيزة هو اآ’خر منذ انطلق الدوري ويسضعى

لتحقيق ا’فضضل ‘ ظل تواجده هو اآ’خر
ضضمن النهج التكتيكي Ÿدربه.
‘ الطرف اŸقابل دخل اللعب الدو‹
ا÷زائري السضابق ومتوسضط اŸيدان هاريسس
بلقبلة عند انطلق الشضوط الثا Êوحينها كان
ف-ري-ق-ه ب-راسضت ُم-ت-خّ-ل-ف-ا ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة ِبثنائية
نظيفة.
ارت - -ق- -ى ف- -ري- -ق أا‚ي إا ¤ري- -ادة الÎت- -يب
ِبرصضيد  9نقاط رفقة باريسس سضان جÒمان
وران ،لكن هذا النادي اأ’خ Òتنقصضه مباراة
م- -ت- -أا ّخ- -رة ويشض- -غ -ل ف -ري -ق ن -ي -م اŸرك -ز 12
ِبمجموع  4نقاط .

 ...بن زية ‘ أاوŸبياكوسس اليوناÊ
أاع - -ل - -نت إادارة ن - -ادي
أاوŸب -ي -اك -وسس ال -ي-ون-ا،Ê
أاول أامسس السض- - -بت ،ع - -ن
انتدابها اللعب الدو‹
ا÷زائري السضابق ياسضÚ
بن زية.
أامضضى ياسض Úبن زية
ع -ق -دا ِب -صض -ي-غ-ة اإ’ع-ارة
م ّ- -دت - -ه م- -وسض- -م واح- -د،
Ÿرادف حتى  30من
ا ُ
جوان  .2020مع إامكانية
ان - - -ت - - -داب إادارة ن - - -ادي
أاوŸب- -ي- -اك- -وسس ل- -ل- -دو‹
ا÷زائري السضابق بِصضفة
نهائية (شضراء العقد)‘ ،
الصضيف اŸقبل.
يرتبط صضانع اأ’لعاب
ياسض Úبن زية ( 24سضنة)
م-ع ف-ري-ق ل-ي-ل ال-فرنسضي
ِبعقد ،تنقضضي مّدته ‘
 30من جوان .2021
ق -ال ي -اسض Úب -ن زي -ة،
إانه سضعيد بِانضضمامه إا¤
ف - -ري - -ق أاوŸب- -ي- -اك- -وسس،
وُم - - -تشض ّ- - -وق ِل - - -خ - - -وضس
اŸغ-ام-رة «اإ’غ-ري-ق-ي-ة».
وال -ت -زم ِب -ب -ذل أاقصض -ى اÛه -ودات ِل -ت-ح-ق-ي-ق
Ÿسضطّرة ،أابرزها نيل لقب بطولة
اأ’هداف ا ُ
ال- -ي -ون -ان .وذلك ب -ع -د إامضض -اء ال -ع -ق -د رف -ق -ة
مسضؤوو‹ نادي اأ’حمر وا’أبيضس.
بات فريق أاوŸبياكوسس اليونا Êرابع ناٍد
ي -ل -عب ل -ه ي -اسض Úب -ن زي -ة ،ب -ع -د ل -ي -ون ول -ي -ل
الفرنسضَي ،ÚوفÔبخشضة الÎكي.

ت -ع -رف ري-اضش-ة ال-عصش-ا ب-و’ي-ة
سش -ع -ي -دة شش-ع-ب-ي-ة ك-بÒة وتشش-ه-د
إاق- -ب- -ال ال- -ري- -اضش- -ي Úع -ل -ى ه -ذه
ال -ل-ع-ب-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸت-ج-ذرة ‘
ثقافة أاهل البادية والتي نقلوها
أابا عن جد.
سشعيدة :ج .علي
م- -ن ه- -ذا اŸن- -ط- -ل- -ق ن -ظ -مت ،أاول أامسس،
لل -ع -اب وال -ري -اضض -ات
ال- -راب- -ط -ة ال -و’ئ -ي -ة ل  -أ
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة بسض-ع-ي-دة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ا÷م-ع-ي-ة
ال -ري -اضض -ي -ة ل -ل -م -ركب ا÷واري صض -دوق -ي ب-ن
فريحة بسضيدي بوبكر لقاء جهويا ضضمّ و’يات
معسضكر ووهران ومسضتغا Âوع“ Úوشضنت،
إاضضافة إا ¤تيارت والبيضس شضارك فيه أاك Ìمن
 60رياضضيا ‘ لعبة العصضا جاءوا من أاجل
مشض- -اه- -دة ال- -ذي -ن ” ت -رق -ي -ت -ه -م إا ¤م ّصض -ف
اŸشضايخ بعدما خضضعوا إا ¤عدة إامتحانات
Œريبية على يد اŸشضايخ منهم ﬁمود ﬁمد
ن- -وري وب- -حسضب رئ- -يسس ال- -راب- -ط -ة ال -و’ئ -ي -ة
للعاب والرياضضة التقليدية بسضعيدة بوعلم
ل أ
يعقوبي ،فإانه يتم اختيار كل سضنة و’ية من
أاج -ل ت -ن -ظ -ي -م ب -ط -ول -ة وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-ب-ة ال-عصض-ا
واÙافظة على تقاليدها ،كما –دث رئيسس
ال -راب -ط-ة ال-و’ئ-ي-ة ع-ن اŸغ-زى م-ن إاح-تضض-ان
اŸركب ا÷واري صضدوقي بن فريحة ،قائل
ن -ظ -م ه -ذا اŸه -رج -ان بسض -ي-دي ب-وب-ك-ر ،ك-ون
اŸركب يحتوي على فرع نشضيط وسضبق تنظيم
ل -ق -اءات و’ئ -ي-ة وج-ه-وي-ة م-ن أاج-ل نشض-ر ه-ذه
اللعبة ‘ اŸنطقة وترقيتها على اŸسضتوى
الوطني ونحن نقوم بهذا اŸهرجان ‘ اطار

الÈنامج السضنوي اŸعتمد من طرف الرابطة
‘ اطار تطوير ونشضر الرياضضة التقليدية ،وهو
الÎاث اللمادي ،تبعا للقوان ÚوالتأاشضÒات
اŸق -دم -ة م -ن ط -رف ا’–ادي -ة ب -نشض-ر ه-ذه
الرياضضة عﬂ Èتلف الو’يات واليوم بهذا
اŸركب نقوم باسضتعراضس رياضضة العصضا،
وهو جزء من أالعاب خريبقة وسضيف واŸعابزة
ال -ذي ل -ه -ا ب -رن -ا›ا ث -ري-ا وح-ال-ي-ا ن-ح-ن ‘
اسض-ت-ي-ع-اب وم-لح-ظ-ة ال-ري-اضض-ي ÚاŸؤوه-لÚ
حتى يدخلون ‘ منافسضات وطنية –ضضÒا

للمنافسضة القادمة ،بو’ية
مسض -ت -غ -ا ،Âخ-لل شض-ه-ر
ديسض -م Èال -ق-ادم ،ب-حسضب
ا’صض - -ن - -اف اŸع - -ت - -م- -دة
رياضضيا وما جلب إانتباهنا
ه- -و حضض- -ور ب- -راع -م م -ن
معسضكر ومسضتغا ÂوعÚ
“وشضنت جاءوا من أاجل
ت- -ق- -د Ëإاسض- -ت- -ع- -راضض -ات
ف-ردي-ة وج-م-اع-ي-ة أابهرت
ا◊ضض- - - - - -ور ،و‘ ه - - - - -ذا
السض- -ي- -اق صضّ- -رح ب -وع -لم
ي- -ع- -ق- -وب- -ي أان ا÷م -ع -ي -ة
ت-أاسضسضت م-ن-ذ اإ’سض-تقلل
وال - -ه - -دف م - -ن ذلك ه- -و
الÎبية بالدرجة ا’و¤
واÙافظة على الÎاث
ح- -يث ت- -وا‹ السض -ل -ط -ات
اÙل-ي-ة ب-ال-ب-ل-دية أاهمية
كÈى لهذه الرياضضة غÒ
أان اŸسض- -اع- -دات ت- -ب -ق -ى
قليلة و’ تلبي إاحتياجات
الشضباب بالنظر إا ¤العدد
ال -ك -ب Òم -ن اŸن -خ -رطÚ
ويشضاركون ‘ كل مرة ‘
البطولة الوطنية .وعّلق ﬁمود ﬁمد نوري
مدرب من و’ية مسضتغا Âأان هذه الرياضضة
رياضضة تقليدية ،وهي رياضضة اأ’جداد وكان
لها قوان ‘ Úالقدم من طرف الشضيوخ ويجب
اÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا وإاب-ق-ائ-ه-ا ري-اضض-ة عضض-ل-ية
تقليدية ضضمن قوان Úاإ’–ادية وŒسضيدها
‘ أارضس ال -واق -ع ح -ت -ى ي -ب -ق -ى ال -ت-واصض-ل بÚ
اأ’جيال.

سض- - -ي- - -ل- - -عب ي- - -اسض Úب - -ن زي - -ة ‘ ف - -ري - -ق
أاوŸب -ي -اك -وسس ،إا ¤ج -انب م -واط -ن -ه وزم -ي -ل-ه
اŸهاجم العربي هلل سضودا ،Êالذي انضضمّ
ُمؤوّخرا إا ¤النادي اليوناِ .Êعلما أان فريق
اأ’حمر واأ’بيضس مُتاأّهل إا ¤دور اÛموعات
من عمر منافسضة رابطة أابطال أاوروبا ،الذي
تنطلق مقابلته ،منتصضف سضبتم ÈاŸقبل.

مّرششح قّوي للمحافظة على لقب الهداف

Ãششاركة  60منافسشا ع Èالوطن

سسعيدة –تضسن منافسسة «رياضسة العصسا»
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بو‚اح ي ّسسجل ُرباعية مع ال ّسسد القطري
’ ي - - - - -ن- - - - -وي ال- - - - -دو‹
ا÷زائ -ري ب-غ-داد ب-و‚اح،
‚م فريق السضد ،التفريط
بسض -ه -ول-ة ‘ ع-رشس ه-دا‘
ال- -دوري ال- -ق- -ط- -ري ال -ذي
ي -ح -م -ل ل -ق-ب-ه م-ن اŸوسض-م
اŸاضضي.
ف- -ب- -ع -د غ -ي -اب ال -ن -ج -م
ا÷زائ - - -ري ع - - -ن ا÷ول- - -ة
اأ’و ¤م -ن ال -دوري بسض -بب
إاي-ق-اف-ه ،وب-ال-ت-ا‹ خ-روج-ه
م -ن الصض -راع ،ب -ع -د ن -ه -اي -ة
ا÷ولة اأ’و ،¤عاد مهاجم
السض- -د Ãن- -ت- -ه -ى ال -ق -وة ‘
ا÷ول - - - -ة ال - - - -ث- - - -ان- - - -ي- - - -ة.
ب - -دأا صض- -احب ه- -دف ف- -وز
ا÷زائ -ر ب -ل -قب أا· إاف-ري-ق-ي-ا  ،2019م-وسض-مه
مكشضًرا عن أانيابه ،بعدما ‚ح ‘ إاحراز 4
أاهداف «سضوبر هاتريك» ‘ مباراة فريقه مع
الشضحانية التي انتهت بفوز السضد .1-7
رباعية بو‚اح وضضعته على قمة جدول
ال -ه -داف Úل -ل -دوري مÎب ً-ع -ا ع -ل -ي-ه-ا ب-ج-دارة
واسضتحقاق ،ليعلن النجم ا÷زائري مبكًرا أانه
لن يتنازل بسضهولة عن الّلقب الذي أاحرزه ‘
اŸوسضم اŸاضضي.
ح- - - -ق- - - -ق ب- - - -غ - - -داد اŸوسض - - -م اŸاضض - - -ي،
رقًما قياسضًيا يصضعب تكراره ،وذلك بتسضجيله
 39هدًفا ‘  22مباراة فقطﬁ ،طًما الرقم
ال -ق -ي -اسض -ي اŸسض -ج-ل ب-أاسض-م الÈازي-ل-ي أاراج-و
كليمرسضون ’عب الغرافة السضابق الذي كان
قد أاحرز  27هدًفا.
يأاتي ‘ اŸركز الثا Êبجدول الهداف،Ú
’ 6عب Úبرصضيد هدف Úلكل منهما ،بعدما
شضهدت ا÷ولة الثانية دخول أاك Ìمن ’عب ‘
صضراع الهداف ،Úمنهم أابيل ماتيوسس ’عب
اأ’ه- -ل- -ي ال- -ذي أاح -رز ه -دف Úم -ن اأ’ه -داف

الثلثة التي سضجلها فريقه ‘ مرمى السضيلية.
ك -م -ا دخ -ل ال -ت -ونسض -ي ي -وسض -ف اŸسض -اك-ن-ي
م -ه -اج-م ال-دح-ي-ل دائ-رة الصض-راع ب-ع-دم-ا رف-ع
رصض- -ي- -ده إا ¤ه- -دف ،Úوذلك ب -ال -ه -دف ال -ذي
أاحرزه ‘ مرمى العربي ،خلل اŸباراة التي
انتهت بالتعادل  .1-1من اŸنتظر أان يكون
اŸسض -اك -ن -ي م -ن أاب-رز اŸت-ن-افسض Úع-ل-ى ل-قب
الهداف الذي طاŸا تنافسس عليه بشضدة مع
الدحيل ‘ السضنوات اأ’خÒة.
انضضم عبد الكر Ëحسضن ،ظه Òأايسضر فريق
السضد وأافضضل ’عب بآاسضيا  ،2018إا ¤صضراع
الهداف Úبعدما سضجل هدًفا لفريقه ‘ مرمى
الشضحانية ورفع رصضيده إا ¤هدف.Ú
توقف هدافو الدوري ‘ ا÷ولة اŸاضضية
عن التسضجيل ‘ ا÷ولة الثانية ،بعدما ّŒمد
رصضيدهم عند الهدف Úبا÷ولة اأ’و ،¤وهم
أاحمد علء ’عب الغرافة والتونسضي حمدي
ا◊رباوي ،مهاجم العربي والسضوريﬁ ،مود
اŸواسس’ ،عب أام صضلل.

بعد خسشارة الوفاق أامام أاهلي الÈج

مضسوي« :ينتظرنا عمل كب Òلتطوير مسستوى الّÓعب»Ú
وصضف خ Òالدين ماضضوي ،مدرب وفاق سضطيف ،اÿسضارة التي تلقاها
فريقه ،أامسس ،أامام أاهلي الÈج ،برسضم ا÷ولة الثالثة من الدوري ا÷زائري
للمحÎف ،ÚباŸؤوŸة والتي سضتؤوزم وضضعية الفريق ‘ جدول الÎتيب.
« قال ماضضوي« :هزÁتنا أامام أاهلي الÈج  ⁄تكن مسضتحقة خاصضة وأاننا
ضضّيعنا عدة فرصس بطريقة غريبة ،باŸقابل كان اÿصضم أاك‚ Ìاعة ،وافتتح
ب - - - - - - -اب ال- - - - - - -تسض- - - - - - -ج- - - - - - -ي- - - - - - -ل م- - - - - - -ن ف- - - - - - -رصض- - - - - - -ة م- - - - - - -ي- - - - - - -ت- - - - - - -ة».
تابع أان فريقه كان يسضتحق العودة بنقطة التعادل على اأ’قل ،إا’ أان غياب
الÎك - -ي - -ز وال - -تسض ّ- -رع ح - -رم - -ا ال- -ف- -ري- -ق م- -ن –ق- -ي- -ق ن- -ت- -ي- -ج- -ة إاي- -ج- -اب- -ي- -ة.
أاشضار« :قاومنا كثًÒا وضضّيعنا عدة فرصس وكان باإ’مكان –قيق نتيجة أافضضل،
اآ’ن ’ Áكن أان نبحث عن اÈŸرات وسضنعمل على تصضحيح الوضضع بدءا

باŸباراة القادمة أ’نه  ⁄يعد أامامنا خيار آاخر غ Òا’نتصضار للخروج من النفق
اŸظلم» .أاوضضح أان نتائج فريقه مع انطلقة اŸوسضم ،ليسضت مسضتقرة ،بسضبب
اŸشضاكل اإ’دارية ،مؤوكدا أانه سضيعمل على تعويضس هذه اÿسضارة ‘ اŸباراة
اŸقبلة.
صضّعدت  5أاندية لصضدارة دوري اÎÙف Úا÷زائري لكرة القدم ،مسضتفيدة
من تأالقها ‘ ا÷ولة الثالثة من اŸسضابقة التي لعبت ،مسضاء أاول أامسس السضبت.
حقق شضبيبة القبائل ،أاك Èفوز بعد تغلبه على أاتلتيك بارادو بثلثية نظيفة لÒفع
رصضيده إا 7 ¤نقاط ،بينما يظل منافسضه ‘ اŸركز اأ’خ Òالذي يتقاسضمه مع
ا–اد بلعباسس دون رصضيد .انتصضر مولودية ا÷زائر على أارضس مضضيفه شضبيبة
السضاورة وتغلب عليه بهدف وحيد حمل توقيع عبد الرحمن حشضود ‘ الدقيقة

 .62رفع مولودية ا÷زائر رصضيده إا 7 ¤نقاط ،فيما توقف رصضيد شضبيبة السضاورة
عند  3نقاط.
بذات النتيجة تغلب أاهلي برج بوعريريج على ضضيفه وفاق سضطيف ،ليلحق
ب - - - - - - - -ال - - - - - - - -ق - - - - - - - -ب - - - - - - - -ائ - - - - - - - -ل واŸول - - - - - - - -ودي - - - - - - - -ة ‘ اŸرك- - - - - - - -ز اأ’ول.
أاكد مولودية وهران بدايته القوية ،وŒاوز عقبة شضباب قسضنطينة بهدف زكريا
منصضوري ‘ الدقيقة  51من ركلة جزاء ،ليضضمن مقعد ب Úأاندية الصضدارة.
حسضم شضباب بلوزداد ،مباراة نصضر حسض Úداي لصضا◊ه بنتيجة  .1-2ورفع شضباب
بلوزداد الذي لعب  60دقيقة بـ ’ 10عب Úبعد طرد ’عبه أام Òسضعيود ‘
الدقيقة  ،60رصضيده إا 7 ¤نقاط ،مقابل نقطت Úلنصضر حسض Úداي.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسس
Ãسضجد البشضÒ
اإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

اÿي - -ان - -ة ال ّ- -زوج- -ي- -ة
مصص- -ط- -لَ- -ح Ãج ّ-رد ذك -ره
تتأاsلم ا÷وارح؛ فا◊ياة
ال-زوج-ي-ة ح-ي-اة مصص-ون-ة
لسصÓ- - -م- - -ي
‘ دي - - -ن- - -ن- - -ا ا إ
ا◊ن -ي -ف؛ ف -ق -د ج -ع -ل -ه-ا
أام - - -ان - - -ة ‘ ع - - -ن - - -ق ِكÓ- - -
ال -زوج ،Úوأاtي ت -ه-اوٍن ‘
لم-ان-ة ه-و خ-ي-ان-ة
ت -لك ا أ
للدين.

يذهب الكث Òمن الناسس إا ¤أان
اÿي- -ان- -ة ال -زوج -ي -ة ه -ي اÿي -ان -ة
ا÷ َسشدية ،إال أانها ل تقتصشر عليها،
بل هي أانواع َنذُكُرها ‘ النقاط
التالية:
 - ١إافشش - - -اء أاسش- - -رار شش- - -ريك
ا◊ياة.
 - ٢خيانة مالية؛ كالتصشtرف Ãال ششريك ا◊ياة
دون علمه ،أاو فيما ل يرضشاه.
ÃكاŸة هاتفية،
 - ٣خيانة عاطفية ،سشواء أاكانت ُ
أاو مُراسَشلة إالكÎونية ،أاو مقابلة غ Òمششروعة ،بل
›رد التفك ‘ Òغ Òششريك ا◊ياة يدخل ‘ دائرة
اÿيانة الزوجية.
 - ٤خ -ي -ان -ة ج َسش -دsي-ة ،وه-ي أاشش-د وأاع-ظ-م أان-واع
اÿيانات الزوجية ،دون التقليل من حجم اÿيانات
سشالفة الuذكر.
اÿي-ان-ة سش-ل-وك ،ول-ك-ل سش-ل-وك داف-ع؛ َفِ-ل-ل-خيانة
ال -زوج -ي -ة أاسش -ب-اب ودواف-ع غ ÒمÈuرة ل-ت-لك ال-ف-ع-ل-ة
اsÙرمة ،ومن تلك األسشباب والدوافع:
 -١ضشعف الوازع الديني.
 -٢ششخصشية مضشطربة نفسشvيا.
 -٣تنششئة غ Òسشليمة.
 -٤هروب الزوجة من واقع الزواج بإاكراٍه من
أاهلها.
 -5ردة فعل الزوجة Œاه خيانة زوجها كعقوبة
له.
 -6الفجوة والُبعد العاطفي ب Úالزوج.Ú
 -٧غياب أاحد الزوج Úعن اآلخر فÎة طويلة؛
‡ا يوuلد ا◊اجة للغ.Ò
 -٨عدم اهتمام أاحد الزوج Úبششريك حياته.
 -٩العنف ضشد الزوجة.
 -١٠عدم إاششباع حاجات الطرف اآلخر.
ونؤوuكد أانها أاسشباب ل تÈuر اÿيانة الزوجية ،ول
Œعل منها أامًرا مقبوًل أابًدا ،إا‰ا نوردها لتفادي
الوقوع فيها ،وللتحصش Úضشدها.
‘ ›تمعاتنا درج أان خيانة الزوج قد ُتغتَفر،

وخيانة الزوجة ل Áكن أان ُتغتفر؛ لِما للزوجة من
مكانة عظيمة ‘ األسشرة؛ فÎبية األبناء وتنششئتهم
تنششئًة صشاِلحًة تقع على عاتقها ،فكيف ُيمكن لها أان
ترّبيهم تربية صشا◊ة وهي خائنة لنفسشها ودينها،
ذات سشلوك غ Òسشّوي؟ كما أان بخيانة الزوجة يقع
الششك ‘ نسشب أاولدها؛ ففي خيانتها صشدع كب Òل
Áكن أان يلتئم.
اÿيانة الزوجية  -كما ذكرنا  -أانواع؛ ففي
إافشش - -اء السش - -ر وال - -تصش t- -رف ‘ اŸال أام - -ل ك- -ب‘ Ò
ال -تسش -ام -ح م -ن ك  Ó-ال -ط -رف ،Úم -ع أاخ-ذ ا◊ذر م-ن
الطرف اآلخر ،واهتزاز الثقة بينهما ،إال أان ا◊ياة
ال -زوج -ي -ة ُي -م -ك -ن أان تسش-ت-م-ر ب-ي-ن-ه-م-ا ،أام-ا اÿي-ان-ة
العاطفsية ففي أاغلب ا◊الت َتنتهي بالطÓق ،فيما
لو اسشتمsرت تلك اÿيانة ،لكن فيما لو وقع ِ
ت اÿيانة
ا÷سشدية فقد وَقع هÓك ودمار األسشرة ،الذي يكون
ضشحيته األولد ،هنا قد َتغفر بعضس الزوجات خيانة
الزوج مع عدم نسشيانها واسشتمرار أاŸها ،إا‰ا َتبتغي
ب -ذلك اسش -ت -م -رار ا◊ي -اة ال -زوج -ي-ة ،م-راع-يً-ة ب-ذلك
أاولده-ا ،وح-ف-اًظ-ا ع-ل-ى م-ك-ان-ت-ه-ا الجتماعية ،وقد
ت- -غ- -ف- -ر أاك Ìم- -ن م- -رة إا ¤أان تصش -ل إا ¤م -رح -ل -ة ل
تسش -ت -ط -ي -ع ف -ي -ه -ا –tم -ل آالم ت-لك اÿي-ان-ة ،ف-ي-ك-ون
الطÓق هو حsلها.
أام -ا ال -زوج ف -ق -د ن -در أان ي -غ-ف-ر خ-ي-انَ -ة زوج-ت-ه
ا÷سشدية ،بل ل ُيمكن لرجل سشوي xنفسشيvا أان يتجاوز
عن تلك اÿيانة ،ويبدأا بعدها بششكوكِه حول نسشب
األولد ،وت -ب -دأا سش -لسش -ة م -ن اŸشش -كÓ-ت ال-ت-ي ي-ك-ون
ضش -ح -ي ُ-ت -ه -ا ح-تً-م-ا األولد ،وال-طÓ-ق سش-ري-ع ‘ ت-لك
ا◊الة ،بل قد تقع ا÷رÁة بحسشب رsدة فعل الرجل،
والذي َيحكمها تكوين ششخصشيته.
ارت -ف -عت نسش -ب -ة اÿي -ان-ة ال-زوج-ي-ة؛ وذلك بسش-بب

ت-واف-ر وسش-ائ-ل ت-د َف-ع ل-ل-خ-ي-ان-ة وُت-سشu-ه-لها،
م- -ن- -ه- -ا :ال- -ث -ورة اإلل -كÎون -ي -ة ،وان -ف -ت -اح
Ÿج- -تَ- -م- -ع- -ات ع -ل -ى ب -عضش -ه -ا ال -ب -عضس،
ا ُ
واإلع Ó- -م ال - -ف - -اسش - -د ،والخ - -تÓ- -ط بÚ
ا÷نسش Úبششكل كب‡ ،Òا َيجعل الوقوف
حلول لتفادي
عند هذه اŸششكلة ووضشع ُ
الوقوع بها أامًرا غاية ‘ األهمية ،وله
حاجة ماسsشة.
أاُورد هنا بعضس ا◊لول التي نراها
وافية لتفادي الوقوع ‘ اÿيانة الزوجية:
 -١الرجوع إا ¤الله تعا ،¤والتم tسشك
بِقَيم الدين اإلسشÓمي ،وُمراعاة الله ‘
ك- -ل ك -بÒة وصش -غÒة ،والسش -ت -ع -ان -ة ع -ل -ى
النفسس األمsارة بالسشوء بالدعاء.
 -٢تربية األبناء تربية صشا◊ًة على
قَيم ومبادئ سشليمة َتحميهم مِن الوقوع ‘
تلك اÿطيئة عند كِÈهم.
 -٣م- -ع -رف -ة ح -ق -وق وواج -ب -ات ك x-ل ِم -ن ال -زوج
والزوجة ،وتأادية كل xمنهما لواجباته على أاكمل وجه.
 -٤تفعيل لغة ا◊وار واŸصشاَرحة ب Úالزوج،Ú
والبوح باحتياجاتهما.
 -5زرع ا◊ب واŸودة فيما بينهما ،وإاششباع كل
Óخر عاطفvيا وجسشدvيا.
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 -٨اللجوء لÓسشتشش
ُ u
ال -زوج -ي -ة ق -ب -ل ت -ف -اق-م-ه-ا؛ ‡ا َي-خ-ل-ق ال-ف-ج-وة بÚ
الزوج.Ú
 ‘ -٩حال العجز عن تلك ا◊لول بكل السشبُل،
ا◊ل tهنا :عدم السشتمرار ‘ حياة زوجية غ Òسشوية
وغ Òسشليمة‡ ،ا قد يدفع أاحد األطراف للخيانة،
واسش-ت-ب-دال-ه-ا ب-ح-ي-اة زوج-ي-ة أاخ-رى سش-ل-ي-مة َترضشاها
النفسس السشوية ،ويكون ذلك بالطÓق ،وِمن ثَsم الزواج
مرة أاخرى على أاسشسس سشليمة ،وهذا آاخر العÓج،
وآاخر العÓج الكي.
ي -ق -ول ال -ل -ه  -ت -ب -ارك وت -ع -اºrgo øn ˘jòp˘dsGhn] - ¤
 [¿ƒ˘YoGQn ºr˘gpóp˘¡r˘Ynhn ºr˘¡p˘JpÉ˘fnÉ˘enn ’CpاŸؤوم- - -ن - -ون ،٨ :وي -ق -ول
الرسشول صشلى الله عليه وسشلم ‘ الصشحيح Úعن آاية
اŸنافق« :وإاذا ائُتمن خان» ،ويقول عليه الصشÓة
والسش Ó-م ‘ صش -ح-ي-ح ال-ب-خ-اري« :كt-ل-ك-م را ٍع ،وكt-ل-ك-م
مسشؤوول عن رعيّته».
ف-الّ-ل-ه-م اج-ع-ل-ن-ا ّ‡ن ي-راع-ون أام-ان-ات-هم ،وأاصشِلْح
فسشاد القلوب ،وأاِعsنا على صشيانة رعيّتنا.

بيان حقيقة ا◊سصد وخطره

“نّي زوال النّعمة عن اÙسضود ذلك غاية خبث ا◊سضد
قال رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم « -ا◊سشد
يأاكل ا◊سشنات كما تأاكل النار ا◊طب» ،وقال أايضًشا:
«َدsب إال -ي -ك -م داء األ· ق -ب -ل -ك -م :ا◊سش-د وال-ب-غضش-اء،
والبغضشاء هي ا◊القة ،ل أاقول –لق الششعر ،وإا‰ا
–لق الuدين».
ا◊سشد ُخُلق ذميم ،نهى عنه الله عندما أامَر
بالسشتعاذة ِمْن ششuر ا◊اسشد إاذا ح َسشد ،وَنَهى الرسشول
 صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسش-ل-م -ع-ن-ه ب-أاح-اديث ك-ثÒة،ف -ا◊سش -د إاذا ت -ف ّشش -ى ‘ أاّم -ة خ -ل -ق ف -ي -ه -ا ال ّ-ت-ن-اُف-ر
وال -ت -ب -اُغ -ضس وسش -وء ال -عÓ-ق-ة ،وقضش-ى ع-ل-ى ›ت-م-ع
متحابب متعاضِشد متكامل ،وهذا ليسس من صشفات
اÛتمع اŸسشلم؛ لهذا ذمه الله ورسشوله  -صشلى الله
عليه وسشلم -
وحقيقة ا◊سشد هي أاّنه إاذا أانعم الله على أاحد
بنعمة ،فإان أاردت زوالها فهذا هو ا◊سشد ،وإان أاردت
لنفسشك مثلها فهذا هو الغبطة واŸنافسشة.
أاما األول ،فحرام على كل حال ،اإل نعمة أاصشابها
فاِجر يسشتع Úبها على الششر والفسشاد ،ف Óيضشرك
ﬁبتك لزوالها ،فإاّنك ما أاحببتَ زوالها إالّ من أاجل
فجوره وفسشاده.
ومراتب ا◊سشد أاربع وهي:
األو :¤اأن يحب زوال تلك النعمة عن اÙسشود،
وإان كان ذلك ل يحصشل له ،وهذا غاية خبث ا◊سشد.
الثانية :أان يحب زوال تلك النعمة إاليه ،وأان تكون
له ل للمحسشود.
الثالثة :اأن يشش -ت -ه-ي ل-ن-فسش-ه م-ث-ل-ه-ا ،ول يشش-ت-ه-ي
زوال- -ه- -ا ع -ن -ه ب -ادئ األم -ر ،ل -ك -ن إاذا  ⁄ي -حصش -ل ل -ه
مطلوبه ،حسشده و“نى زوالها عنه.

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

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

ل تقتصضر على اÿيانة ا÷ َسضدية ولكّنها تتعّدى إا ¤غÒها

الرابعة :اأن يششتهي لنفسشه مثلها ،فإان  ⁄يحصشل
ف Óيحب زوالها ،وهذا معفي عنه.
والثالث ب Úالذم واŸدح ،والثا Êعلى خطر،
واألول هو اŸذموم اÿط.Ò
وقد َذَكر العلماء للحسشد سشبعة أاسشباب:
أاحدها :العداوة والبغضشاء ،سشواء كان عدواًنا أاو
بسشبب إايذاء.
ثانيها :أان ينال أاحد منصشبًا عالًيا يرتفع عليه به،
وهو ل يتحمل ،فيحسشده وُيريد زوال ذلك عنه ،وقد
يسشعى بُقدرته لذلك.
ثالثها :أان ي -ك -ون م-ن ط-ب-ي-ع-ت-ه اسش-ت-خ-دام غÒه،
فÒيد زوال الuنعمة عمن يرغب اسشتخدامهم.
رابعها :التعجب ،كما حكى الله عن اأعداء الرسشل
أان -ه -م ق -ال -واَ{ :م -ا َأاْنُ-تْ-م إاِsل بََ -ششٌ-ر ِمْ-ثُ-لَ -ن-ا} يسس،١5 :
{َأاُن -ؤوِْم ُ-ن ِل َ-ب َ -ششَ-رْيِ -ن ِمْ-ثِ-لَ -ن-ا َوَقْ-وُمُ-هَ-م-ا َلَ -ن-ا َع-اِبُ-دوَن}
ث اللُsه َبشَشًرا َرسُشوًل} اإلسشراء:
اŸؤومنونَ{ ٤٧ :أاَبَع َ
...٩٤إالخ.
خام ًسشا :اÿوف من فوت اŸقاصشد ،وذلك يختصس
اŸتزاحم Úعلى مقصشود واحد أاو صشنعة واحدة،
فإان كل واحد منهما يحسشد صشاحبه على كuل نعمة
تكون عوًنا له ‘ النفراد Ãقصشوده ،و‘ هذا الباب
–اسش- -د الضش- -رات واإلخ- -وة ‘ ن- -ي -ل اŸن -زل -ة ع -ن -د
الوالدين ،ونحو ذلك.
سشادسشها :حب ال -رئ -اسش -ة وط -لب ا÷اه ل -ن -فسش-ه،
كالذي يكون عد Ëالنظ ‘ Òفن من الفنون أاو نوع
من اŸلك والسشلطان ،فإاذا سشمع بنظ Òله ،ولو بعيًدا
ع- -ن- -ه ،سش- -اءه ذلك وأاحب هÓ- -ك -ه وزوال ن -ع -م -ت -ه أاو
سشلطانه.

سشابعها :شُشح النفسس با Òÿعلى عباد الله ،وهذا
اأك Ìأانواع ا◊ َسشد.
و‘ العÓج اŸزيل للحسشد ،فينبغي له أان يعلم أان
من لوازم صشحة إاÁانه بالله هو الرضشا بالقضشاء ،وأانه
بحسشده ألحدٍ من عباده ل يكون راضشيًا بقضشائه ،بل
يكون سشاخ ً
طا ◊كمه وقضشائه ،منازًعا له ‘ قسشمته
التي قسشمها لعباده ،وعدله الذي أاقامه بينهم يخفي
حكمته التي قد ل تظهر لكث Òمن الناسس ،واŸنازعة
جناية تقدح ‘ أاصشل التوحيد واإلÁان ،هذا من
جهة.
ومن جهة ثانية ،فعلى ا◊اسشد أان يعلم أانه إاذا
غشس مؤومًنا ألجل ا◊سشد ،خَرج من صشفة اŸؤومنÚ
ك إابليسس وجميع
الذين يحبون إلخوانهم ا ،Òÿوششاَر َ
الكافرين ‘ ﬁبتهم الششر للمؤومن.Ú
وأاما عÓج اÙسشود ،فبعدة أامور:
أاحدها :السشتعاذة الصشادقة بالله من ششر حاسشد
إاذا حسشد ،ومَن اسشتعاذ بالله صشادًقا لجًئا ،أاعاذه.
ثانيها :تقوى الله وحفظه ‘ حدوده ،كما قال -
صشلى الله عليه وسشلم « -احفظ الله يحفظْك».
ثالثها :التوبة الصشادقة من الذنوب ،التي من
اأضشرارها تسشليط ا◊اسشد.
رابعها :الصش Èع- - -ل - -ى ع - -دوه ،واأل يشش - -اوره ول
يششكوه ،ول يحدث نفسشه بأاذاه أاصش ً
 ،Óبل يسشتعÚ
بالله.
خامسشها :ق -وة ال -ت -و tك -ل ع -ل -ى ال -ل -ه ،وال-ت-ح tصش-ن
ÓÃزمة ذكره.
أاعاذنا الله وإاّياكم من ا◊سشد وأاسشبابه.

العدد

١٨٠٣٧
اإلثنين  ٠٢سشبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٢محرم  ١٤٤١هـ
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خ Òالهدي
عن اأبي هريرة  -رضشي الله عنه  -عن النبي صشلى الله عليه وسشلم قال:
«من ل َيرحم ل ُيرحم» (رواه البخاري ومسشلم)

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

سس :ماذا عن سص Îالعورة ‘ الصصÓة ‘ حق الرجل واŸرأاة؟

ج :من ششروط ال ّصشÓة سش Îالعورة ،فالرجل عورته ما ب Úالسشرة والركبة،
وعورة اŸرأاة ‘ الصشÓة كعورة الرجل ،وأاما األنثى فعورتها جميع بدنها
إالالوجه والكف .Úوالسش Îالواجب يكون من جميع ا÷وانب ل من األسشفل.

أاقوال مأاثورة
{َوَما َكاَن الُْمؤوِْمُنونَ لَِينِفُروا ْ َكآاsفًة َفَلْوَل َنَفَر مِن ُكuل ِفْرَقٍة مْuنُهْم
َ
جُعوا ْ إاَِلْيِهْم .وفيه دليل
طآائَِفٌة uلَيَتَفsقُهوا ْ ِفي الuديِن َولُِينذُِروا ْ َقْوَمُهْم إاَِذا َر َ
على أانه ينبغي أان يكون غرضس اŸتفقه ‘ الدين  :أان يسشتقيم ويقيم ،ل
الÎفع على الناسس والتبسشط ‘ البÓد( .البيضشاوي).

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد
من اششÎى ما ل يحتاج إاليه باع ما يحتاج إاليه.

سصلوك ‘ اŸيزان

الّنظافةوالّتح ّضضر
النظافة من اإلÁان كما قال نبينا العدنان فهي
أاسش- -اسس ت- -ط- -ور اÛت- -م- -ع و‰وه وم- -ب- -دأا األخ Ó-ق
ا◊ميدة بها تتقدم ا◊ضشارات على غÒها ،وترتقي
األ· وتعيشس مسشتقرة ،وهي معلم فطري فطر الله بقلم :عبد ا◊كيم
ال- -ن- -اسس ع- -ل- -ي -ه -ا وق -د م -ي -زه -م ب -ه -ا ع -ل -ى سش -ائ -ر
مناصصرية
اıلوقات ،وهي الصشحة والقوة فهي تسشاعد على
التخلصس من األمراضس واŸيكروبات و–مي اإلنسشان ‡ا قد يصشيببه منها ،وتقي
اÛتمع من الوقوع ‘ مسشتنقع األوبئة.
إاّن النظافة فعلها ﬁبب لذي الطبائع السشليمة فهي تظهر ا÷مال والّرتابة ،فإان
الله جميل يحب ا÷مال فهي اŸرآاة التي تعكسس مدى جمال الششخصس وعنايته
Óنسشان
بنفسشه ،فالنظافة ميزان ا◊ياة وقانونه فهي تؤوثر على ا÷انب النفسشي ل إ
وتوازنه وتظهره أامام اÛتمع بأاجمل حلة وأاقوم مظهر.
وتعد الّنظافة ميزان الطبيعة وا◊ياة ،فهي تقدم الطبيعة اÓÿبة ا÷ميلة كلوحة
فنية رسشمت بأادق تفاصشيها لتظهر كل أاجزاء الطبيعة كما هي ،دون وجود ما يعيق
النظر من اÓıفات واألوسشاخ اÎŸاكمة ،فالطبيعة هي دواء الروح وبلسشم الراحة
،فإان عبث بها ششيء من األوسشاخ والنفايات ذهب تأاثÒها عن الناسس و ⁄يظهر.
النظافة أاسشاسس عيشس اإلنسشان واسشتقراره ،فقد فطر الله الناسس على النظافة
وجعلها بهم متأاصّشلة ،وقد ميز الله اإلنسشان بها عن سشائر اıلوقات لÓرتقاء به بÚ
اıلوقات ولرقيه ب Úالناسس ،فاإلنسشان السشوي ل يجد نفسشه قادرا ً على العيشس أاو
التعايشس مع ما يحيط به من األماكن التي تعج باألوسشاخ ،وقد يكون ذلك على صشعيد
األماكن أاو األششخاصس .وعادةً ما تقÎن الصشحة بالنظافة فهي تلك الهالة التي –يط
باإلنسشان و“نع ا÷راثيم من القÎاب منه ،فكّلما كان اإلنسشان بالنظافة ﬁافظًا
وملتزمًا كان جسشده صشحيًا بعيدا ً عن األمراضس ،فبها يبقى ا÷سشم قويًا ونششطًا يقوم
بكل أافعاله دون وجود عوائق ،فيتمتع با◊ياة ويسشتلذ Ãا حوله ول يخاف من
األمراضس .والنظافة هي ‡ارسشات يقوم به اإلنسشان للحفاظ على نظافته وصشحته
وا◊فاظ على نظافة اŸكان اÙيط به ،فصشاحب اÿلق الرفيع ل يجد نفسشه تواقاً
للعيشس ‘ تلك األماكن الكريهة ول أان ينظر إا ¤تلك اŸناظر السشيئة ،ويوصشف
اÛتمع بالتحضشر عندما يرتقي إا ¤مرحلة إاضشفاء جانب النظافة ‘ كل أاششكال
ا◊ياة؛ حيث تعجز األغلبية عن –قيق هذا اŸقصشد فاŸتأامل ‘ ششوارع اŸدن
اŸتحضشرة والراقية Œد أانها قد أاعدت إاعدادا ً متقنًا دقيقًا لكي –افظ على
النظافة فمن النادر أان Œد قصشاصشة ورق على األرضس؛ فتجد أاسشÓل النفايات التي
” تأاهيلها لسشتيعاب كميات كبÒة من النفاية دون أان تششبع وقد ” تصشميمها
بطريقة جذابة تلفت نظر اآلخرين ،وتدلهم إاليها ككل مدلولت ا◊ياة “اما ،فهي
–ث ال -ن -اسس ع -ل-ى ال-ن-ظ-اف-ة و–ث-ه-م ع-ل-ي-ه-ا وال-دول اŸت-ق-دم-ة وا◊ضش-اري-ة ت-ه-ت-م
بالنظافة ،فهي أاسشاسس حضشارتها وتقدمها لذا Œد الÓفتات قد خطت بطريقة
Œعل اإلنسشان يهوى إالقاء القمامة ‘ مكانها دون تردد ولو وجد ششيئًا على األرضشى
ملقى سشيبادر بإازالته ووضشعه ‘ مكانه اıصشصس له ،كما تقوم هذه الدول بوضشع كل
ما هو جميل من األششجار والورود اÿضشراء التي –فز أاصشحاب الطبائع للعناية
بالنظافة وعدم إاهمالها لكي ل يتم تعطيل هذه اŸناظر ا÷ذابة وإابقاء رونقها
ا÷ميل الذي يذهب الهم وا◊زن عن النفسس ويسشّليها.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

Òãe È`N

’ تشسغل بالك Ãا
ليسس ‘ يدك  ..سسلم
أامرك لله وإابتسسم و أاطمئن
 ..فإان أاتاك شسيء فهو حتما
لك  ..وإان  ⁄يأاتك فتأاكد
أانه ’ يناسسبك  ..ثق بالله
دائمًا.
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الثور

«قميصص بد’ من
اŸال»هدية من ‚م
مانشسسس Îسسيتي
Ÿشسرد

تبتسسم ولك
حسسنه“ ،رضس ولك
أاجر ،تصس Èولك من بعد
الصسُ Èيسسرُ ،تحسسن ولك
ضِسعف إاحسسانك ا◊مد لله
حمدًا كثًÒا طيباً مباركاً
فيه ..قل دوما ا◊مد لله
على النعمة.

ا÷وزاء

رسسالة إا ¤قلبك:
ثِق بإان الله
ك
أالطف ِمن أان يرا َ
حزيًنا و’ يجُبرك.
السسرطان
تأاكد وثق أاّنه لن يفهمك
إا’ إاثنان ،أاحدهم مّر ‘
’خر ُيحبك
حالتك وا آ
جدًا.

أانت
كلك عيوب فل
تنتقد غÒك

للع
È
ة

أاهدى ’عب مانشسسس Îسستي
’‚ليزي بنيام Úميندي،
ا إ
أاحد قمصسانه إا ¤مشسرد ‘
الشسارع ،بينما كان اŸدافع
الفرنسسي يهم Ãغادرة أاحد
مطاعم مانشسسس.Î
انتقل رجل مع زوجته إا ¤منزل جديد و‘
وذكرت صسحيفة «ديلي ميل»
’ول وبينما يتناو’ن وجبة
صسباح اليوم ا أ
الÈيطانية ،السسبت ،أان
’فطار قالت الزوجة مشسÒة من خلف زجاج
ا إ
ميندي ( 25عاما) كان ‘ مطعم
النافذة اŸطلة على ا◊ديقة
’‚ليزي
Áلكه الÓعب ا إ
اŸشسÎكة بينهما وب ÚجÒانهما :
اŸعتزل ريو فرديناند ‘ ،وسسط
انظر يا عزيزي ان غسسيل
مدينة مانشسسس ،Îمسساء
جارتنا ليسس نظيفا  ’..بد
اÿميسس لتناول العشساء.
أانها تشسÎي مسسحوقا
ولدى خروج ميندي من
رخيصسا ودأابت الزوجة
اŸطعم ،اعÎضس طريق سسيارته
على إالقاء نفسس التعليق ‘
مشسرد يبدو مسسنا ،الذي طلب
كل مرة ترى جارتها تنشسر
منه بعضس النقود
الغسسيل وبعد شسهر
والتفت اŸدافع الذي يلعب ‘
اندهشست الزوجة عندما
صسفوف مانشسسس Îسسيتي منذ
رأات الغسسيل نظيفا على حبال
 2017إا ¤اŸشسرد ،وأاوقف سسيارته
جارتها وقالت لزوجها  :انظر ..
’جراء «دردشسة» معه وأاعطاه
إ
لقد تعلمت أاخÒا كيف تغسسل  ..فأاجاب
أاحد قمصسانه.
الزوج  :عزيزتي لقد نهضست مبكرا هذا
ورغم أان اŸشسرد  ⁄يحصسل على
الصسباح ونظفت زجاج النافذة التي
مال من ميندي ،فقد راح يعرضس
تنظرين منها  !..قد تكون أاخطائك
القميصس بشسيء من الفخر أامام اŸارة،
هي التي تريك أاعمال الناسس
ومن بينهم شسخصس كان يوثق ا◊ادث
خطأا.فأاصسلح عيوبك قبل أان
بكامÒته.
’خرين.
تنتقد عيوب ا آ

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

حكم و أامثال
@ –لو ا◊ياة حينما نريد
أان نحليها  ...كما أانها
تسسوء Ûرد إاقناع أانفسسنا
بسسوادها.
@ من أاجمل أانواع
(الرجيم) هو  :التوقف عن
أاكل ◊وم الناسس و

ابتسسم
مكتوب عجبينك بطل يا سساكن الزنازين
مهما جرى ومهما حصسل كله فدا فلسسطÚ
بعرف اهانوا وعزبوك باعوا الكرامة وارهبوك
تيابك بدمك خضسبوا ما‘ شسرف او دين
صسوت السسÓسسل بالسسجن ما اتعسسه من صسوت
Ÿا العدو بيمتحن صسÈك يجي باŸوت
’ تفتكر قلبي معك مع كل اه بسسمعك
بدعي الهي يرجعك يارب يا جبار

السسرطان

هل تعلم
أانه ذات مرة ،شسارك اŸمثل
الكوميدي الراحل
شساشسار‹ شسابلن ‘ مسسابقة
’ختيار شسبيه له(طبعا دون أان
يدري منظمو اŸسسابقة بحقيقة ا’مر)
والطريف ان شسابلن احتل اŸركز
الثالث ‘ تلك اŸسسابقة؟.

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

أابيضس
من الثلج وأاسسود من
الليل مكون من خمسسة
حروف يبدأا بحرف اŸيم
موجود ‘ القرآان الكر Ëأاكله
حرام وشسربه حÓل
يسستخدمه الرجال ثÓتة
مرات ‘ اليوم واŸرأاة
حلدعةد‘د العسسمابر؟ق
مرةحوال ا

الصسدى

ن متوسّسط عمر رمشس
أا ّ
الع Úالواحد يقارب ٩0
ن رموشس
يوماً ،علماً أا ّ
’نسسان تتجّدد
ع Úا إ
دائماً؟.

قد يظنّ بعضسنا
أان التسسامح
ضسعف ،وأان
الصسمت هزÁة ،لكنهم ’
يعرفون أان التسسامح
يحتاج قوة أاك Èمن
ا’نتقام ،وأان الصسمت
أاقوى من أاي كÓم.

اأ’سسد

’صسحاب حظ
ا أ
ونصسيب يختارهم
لك الله إاما درسس أاو سسند
مدى ا◊ياة.

العذراء

’نسسان
« لقد خلقنا ا إ
‘ كبد» أاحيانًا يجب
أان تعا Êلكي تسستمر ‘
التقدم– ’ ،زن ح Úتضسيق
‘ هذه ا◊ياة إانها ›رد دار
عبور ،حياتك  ⁄تأات بعد.

’ تفتخر Ãال صسنعه والدك فأانت ›رد وارث ملعقة ذهبية ،
إابدأا من الصسفر وأارينا كيف سستصسل.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

قوات ‘ الÈ
قوات ‘ البحر
قوات ‘ ا÷و سسرابا كالنسسور طÒ
يا ريح ا÷زاير هبي
الشسعب لنداك ملبي

Ÿيزان

ا
واجهت مر Ëإابنة عمران
موقفا صسعبًا ..ومع ذلك
قال الله لها :كلي واشسربي و
قري عيناً عشس حياتك ،و’ ترهق
نفسسك بالتفك Òفـالله عنده حسسن
التدب.Ò

العقرب

مفاتيح حاجاتك كلها بيد الله
سسبحانه وحده ،فإان أانت أاحسسنتَ
’دب معه،
’قبال عليه ،وا أ
ا إ
يسسرها لك من حيث ’ –تسسب ..ثق
وامضس متأالقًا بسسم الله.

القوسص

اŸواقف هي خريف العÓقات يتسساقط
منها اŸزيفون كـ أاوراق الشسجر.

ا÷دي

@ غبي ذهب يعزي ‘ موت صسديقه .فسسأال والد اŸرحوم  :كيف
لكي يحÎمك ا◊اضسرون  ...احÎم
مات صسديقي الغا‹؟ رد عليه :وضسع يده ‘ برميل كلور اŸلح! قال :وهل
الغائبون  ...ثقافة ’ يفهمها اŸنافقون.
من يضسع يده ‘ كلور اŸلح Áوت !! قال له  …’ :لكن Ÿا أاخرج يده و  ⁄يجدها
فرجع وأادخل رأاسسه ‘ الÈميل لكي يبحث عنها.
@ هناك رجل ترك قريته وهو صسغ Òثم عاد اليها بعد ان بلغ من العمر
ارذله فوجد مكتوبا علي اŸقابر .مقÈة فÓن عمره سسنة واخر
عمره سسنتان وهكذا فسسأال Ÿ:اذا Áوت الناسس ‘ هذه القرية
’شسياء أاهمية ‘ ا◊ياة هو التوقف عن قول:
أاك Ìا أ
و ه -م ب -أاع -م -ار صس -غ Òف -اخÈوه أان اŸك -ت -وب ه -ي م -دة
أانا أا“نى ،واسستبدالها بقول :أانا سسأافعل.
’‚از ف -ى ح -ي -ات -ه -م ف -ق-ال ل-ه-م ع-ن-دم-ا أام-وت
ا إ
اكتبوا علي قÈي «بوعÓم من بطن أامه
للق.« È
إاذا آاŸك كÓم الناسس ف Óتؤو ⁄نفسسك بكÌة التفك ،Òثق بربك

الدلو

ا◊وت

طاŸا هم بشسر مثلك فليسس لديهم سسوى أالسسنتهم و’ Áلكون نفًعا و’
ضسًرا.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  02سشبتم : ١955 Èأاصشدرت السشلطات الفرنسشية
أاوام-ر ل-ل-تضش-ي-ي-ق ع-لى ا÷معيات الششبانية،
والرحÓت الدراسشية حتى ل يجنّد هوؤلء
‘ صشفوف جبهة وجيشص التحرير الوطني .
^  02سش -ب-ت-م : ١96١ ÈاعÎاف أاف-غ-انسش-ت-ان
با◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية .

24

الفجر04.42................:
الششروق06 .١5..............:
الظهر١2.48.................:
العصشر١6.26................:
المغرب١9.20...............:
العششـاء20.4١..................:

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لثنين  02محرم  ١44١هـ الموافق لـ  02سشبتمبر  20١9م
ا أ

العدد

 29°ا÷زائر
 30°ا÷زائر

18037

ل -ق -اءات ت -وج -ي -ه -ي -ة م -ع إاط-ارات وأاف-راد ال-ن-اح-ي-ة
العسسكرية الرابعة.

ق.و

توقيف  13ششخصشا ،حجز  6مركبات و  442غرإم من إلكيف

‘ إاط- - -ار ﬁارب- - -ة ال - -ت - -ه - -ريب وا÷رÁة
اŸن ّ-ظ -م -ة ،أاوق -فت م -ف-ارز ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي
الشسعبي ،يوم  31أاوت  ،2019خÓل عمليات
متفرقة بتمÔاسست وع Úقزام/ن.ع)13( ،6.
شسخصسا وحجزت ( )06مركبات رباعية الدفع
وم-ط-رق-ة ضس-غ-ط وم-ول-دا ك-ه-رب-ائيا باإلضسافة
إا )442( ¤غرام من اıدرات و( )16كيسسا

من خليط ا◊جارة وخام الذهب.
‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،أاح -ب -ط ح-رسص ا◊دود
بÈج باجي ﬂتار /ن.عﬁ ،6.اولة تهريب
( )6000ل Îم- -ن ال- -وق- -ود ﬁم- -ل- -ة ع- -ل -ى مÏ
شساحنة ‘ ،ح Úأاوقف عناصسر الدرك الوطني
ب -ال-ط-ارف /ن.ع 5.ت -اج -ري (- - ﬂ )02درات
بحوزتهما ( )1096قرصص مهلوسص.

من جهة أاخرى ،أاحبط حرسص السسواحل
ب - - -ك - - -ل م- - -ن ال- - -ط- - -ارف وع- - -ن- - -اب- - -ة/ن.ع5.
وتيبازة/ن.عﬁ 1.اولت هجرة غ Òشسرعية
لـ( )41شسخصسا كانوا على م Ïقوارب تقليدية
الصسنع ،فيما ” توقيف ( )05مهاجرين غÒ
شسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة بورقلة/ن.ع.4.

إاثر عملية بحث و“ششيط قامت بها مفارز ا÷يشص

ق.و

تدم Òقاذف صشاروخي و 8قنابل تقليدية إلصشنع
‘ إاط -ار م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب ،وإاث-ر ع-م-ل-ي-ة
ب - -حث و“شس- -ي- -ط ،كشس- -فت ودم- -رت م- -ف- -رزة
للجيشص الوطني الشسعبي بع Úالدفلى /ن ع ،1
ي- -وم  30أاوت  ،2019ق -اذف -ا صس-اروخ-ي-ا()01
تقليدي الصسنع و( )08قنابل تقليدية الصسنع.
‘ إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح -ة ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة
اŸن -ظ-م-ة ،ضس-ب-طت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي

الشس - - -ع- - -ب- - -ي وح- - -رسص ا◊دود بÈج ب- - -اج- - -ي
ﬂتار/ن.ع ،6.شس -اح -ن-ة( )01وم - -رك - -ب- -ة ()01
رباعية الدفع و( )4800ل Îمن الوقود و()22
كيسسا من خليط ا◊جارة وخام الذهب.

...وإحباط ﬁاولة هجرة غ Òششرعية لـ  45ششخصشا
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار مكافحة الهجرة

لمن –قيقا ‘ القضشية
فيما فتحت مصشالح ا أ

إلعثور على جثة ’عب كرة إليد بجبل مكين ـن بسشعيدة
عÌت مصس -ال -ح أام -ن ولي-ة سس-ع-ي-دة ،مسس-اء
ا÷معة ،على الرياضسي بكوشص بودا‹ الذي
يلعب ‘ صسفوف فريق مولودية سسعيدة ‘ كرة
اليد أاكابر جثة هامدة بجبل مكين ـن Ãحاذاة
اŸؤوسسسس- -ة السس- -تشس- -ف- -ائ -ي -ة اŸت -خصسصس -ة ‘
Óشس -ارة ف -إان
أام- -راضص ال- -نسس- -اء وال- -ت -ول -ي -د ،ل  -إ
اكتشساف ا÷ثة جاء بناء على معلومات واردة
Ÿصسالح األمن حيث قامت هذه األخÒة رفقة

ا◊ماية اŸدنية بتحويلها إا ¤مصسلحة حفظ
ا÷ثث ب- -اŸؤوسسسس- -ة السس- -تشس- -ف- -ائ -ي -ة اح -م -د
م-دغ-ري ب-ع-د ع-رضس-ه-ا ع-ل-ى ال-طب الشس-رع-ي
لتحديد أاسسباب الوفاة فيما فتح –قيق معمق
من طرف مصسالح األمن للوصسول إا ¤ا÷ناة
وأاسسباب قيامهم بهذا العمل الشسنيع.

سسعيدة :ج.علي

حجز آالة حفر وأالعاب نارية أاجنبية الصشنع

إلدرك يسشÎجع سشيارة بها مبلغ ما‹ بتيارت

“ك-نت ال-ف-رق-ة الق-ل-ي-م-ي-ة للدرك الوطني
بتيارت من اسسÎجاع سسيارة من نوع داسسيا
لوقان بلواحقها ومبلغ ما‹ قدر بـ  20أالف دج
وهاتف نقال كان بداخلها ،عملية السسÎجاع
جاءت عقب اتصسال هاتفي إا ¤غرفة تلقي
اŸكاŸات والذي يشستكي صساحب السسيارة من
سسرقة مركبته التي كانت مركونة أامام الباب
الرئيسص ŸقÈة ع Úقاسسمة Ãخرج تيارت
زائد اŸبلغ اŸذكور والهاتف اÿلوي ،حيث
” ع-ل-ى إاث-ره-ا ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ح-ريات واألبحاث
التي أاسسفرت على توقيف اŸشستبه فيهم وهم
 3أاشسخاصص واسسÎجاع اŸسسروقات وتقدË
اŸتهم Úأامام ا÷هات القضسائية.
أاما الفرقة اإلقليمية لبلدية ع Úالذهب
فقد “كنت من حجز  1248وحدة من األلعاب
ال -ن -اري -ة وال -ت -ي ” ت -ق -ي -ي -م ق -ي-م-ت-ه-ا اŸال-ي-ة
بـ1248000دج وذلك عند ا◊اجز األمني على
الطريق الوطني رقم  .23اŸركبة التي كانت

–مل اÙجوزات –مل ترقيما ﬁليا كانت
ق -ادم -ة م -ن ولي-ة ج-ن-وب-ي-ة و–م-ل ال-بضس-اع-ة
اÙجوزة كانت ﬂبأاة بإاحكام للتمويه على
وجودها حيث ” حجزها وتوقيف صساحب
اŸركبة ،كما “كنت الفرقة اإلقليمية للدرك
الوطني بزمالة األم Òعبد القادر من حجز
آالة حفر طارقة زائد شساحنة كانت تقلها كانت
تعمل بقرية أاولد عربية ببلدية زمالة األمÒ
عبد القادر ،وجاءت عملية ا◊جز حسسب بيان
للمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بتيارت
Óق-ل-ي-م ل-ي ،Ó-ع-ن-دم-ا لفت
إاث-ر دوري-ة ع-ام-ة ل -إ
انتباه األعوان ضسوء مشستعل على مسسافة 1
كلم ،وبعد أاخذ الحتياطات األمنية ” التنقل
إا ¤م -ك -ان الضس -وء ح -يث ” ال -ع -ث-ور ع-ل-ى آال-ة
ا◊ف -ر م -تصس -ل -ة بشس -اح-ن-ة م-ن ن-وع ب-ار‹ و”
حجزهما ،وفتح ملف للقضسية و” إارسساله إا¤
ا÷هات القضسائية.

تيارت :ع.عمارة

france prix 1

إنقاذ  05أإششخاصص بينهم طفل من موت ﬁقق بتبسشة

‚حت ف-رق ال-ت-دخ-ل ب-ال-وحدة الثانوية
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-ال-ون-زة  ،من إانقاذ عائلة
م -ن م -وت ﬁق -ق ،ال -ع -ائ -ل-ة م-ت-ك-ون-ة م-ن 05
أاشش - -خ- -اصص رج- -ل48 Úو 68سش -ن -ة وام-رأاتÚ
42و 54سشنة وطفل يبلغ من العمر حوا‹ 09
سش -ن -وات ،ال -ع -ائ -ل -ة حسشب مصش -ال -ح ا◊م -اي-ة
اŸدن -ي -ة ك -انت ع-ال-ق-ة ب-ح-اف-ة واد ع-ل-ى مÏ
سش -ي -ارة أاج -رة والسش-ي-ارة نصش-ف-ه-ا ك-ان ع-ال-ق-ا
Ãج -رى ال -وادي م -غ -م -ورة ب -اŸي -اه ،ونصش -ف-ه-ا
لخ -ر ع -ل -ى ح -اف -ة ال-ط-ري-ق ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا آ
الطريق الوطني رقم  « 82هنشش Òزروالة»
Ãدخل بلدية اŸريج.،

تبسسة :خالد.ع

‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظّمة

33°

لحوال ا÷وية
تدخÓت عديدة للحماية اŸدنية بسشبب سشوء ا أ

إلفريق ڤايد صشالح يتفقد إلقطاعات إلعملياتية ويعقد لقاءإت توجيهية

ي -ق -وم ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د صس-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ -يسص أارك -ان ا÷يشص ال -وط-ن-ي
الشسعبي ،ابتداء من اليوم اإلثن ،Úبزيارة تفتيشص

 30°وهران

الثمن  ١0دج

‘ زيارة عمل وتفتيشص إا ¤الناحية العسشكرية الرابعة بورقلة

وعمل إا ¤الناحية العسسكرية الرابعة بورقلة.
خ Ó-ل ه -ذه ال -زي -ارة ،سس -ي-ت-ف-ق-د ال-ف-ري-ق ب-عضص
الوحدات على مسستوى القطاعات العملياتية ويعقد

 30°وهران

34°

غ Òالشس- -رع- -ي- -ة ،أاح- -ب- -ط ح -راسص السس -واح -ل
وع -ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي بسس-ك-ي-ك-دة/ن.ع5.
وشسرشسال /ن ع ﬁ 1اولت هجرة غ Òشسرعية
لـ ( )22شسخصسا كانوا على م Ïقوارب تقليدية
الصسنع ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )23مهاجرا غÒ
شسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بكل من تلمسسان،
مسستغا ،Âورقلة وغرداية.

ق.و

ت -دخ -لت وح -دات ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ب-ت-بسس-ة
بسسبب سسوء األحوال ا÷وية  ،بوضسع جهاز أامني
عﬂ Èتلف الطرق والطرق الرئيسسية وإاجراء
دوريات مراقبة ÷ميع الحياء حيث ” تسسجيل
امتصساصص مياه أامطار من داخل منازل والبالغ
عددها حوا‹  13منزل بالونزة حي مسستوى
احياء اŸذبح اŸيزابي ،وحي الطرابلسسي ،حيث
ب -ل -غ م -نسس-وب اŸي-اه  60ا 90 ¤سس -م ك -م-ا ”
ام -تصس -اصص م -ي -اه م -ن اب -ت -دائ -ي-ة ف-رح-ي اح-م-د
با◊مامات اين بلغ منسسوب اŸياه  30سسم على
مسستوى فناء البتدائيه و 03اقسسام و 02مكتب،Ú
كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية اŸدنية
بالشسريعة ألجل إانقاذ قطيع غنم على مسستوى
دوار بئر الطويل بالشسريعة ،القطيع كان داخل
زريبة على حافة واد غمرتها مياه األمطار حيث
” تسسجيل نفوق خروف.Ú

وك- - -انت ان سس - -ج - -لت وح - -دات ا◊م - -اي - -ة
اŸدنية ،للولية ،تدخÓت كثÒة منذ بداية
السس- -اع- -ات األو ¤لسس- -ق- -وط أاألم- -ط- -ار وذلك
حسسب بيان لها ،اين ” وضسع جهاز أامني عÈ
ﬂت -ل -ف ط -رق اŸدي -ن -ة وال -ط-رق ال-رئ-يسس-ي-ة
وإاجراء زيارات مراقبة ıتلف األحياء ،و”
تسس -ج -ي-ل ع-دة ت-دخÓ-ت م-ت-ف-رق-ة“ ،ث-لت ‘
امتصساصص مياه األمطار من حوا‹  50منزل
ع -ل -ى مسس -ت -وى م -رسس -ط،الشس-ري-ع-ة ،ث-ل-ي-ج-ان،
العقلة ،وكدا على مسستوى احياء حي العربي
ال-ت-بسس-ي ب-ث-ل-ي-جان وحي  124سس-ك-ن 80،سسكن
باŸاء األبيضص وحي العربي التبسسي بالعقلة،
وأايضسا على مسستوى حي بن باديسص والوئام
وح -ي ب -وق -ف -ة ب -ال -ون -زة ،وÃرسس -ط ح-ي دوار
الطوالبية ،حي غار الط ،Úحي  104سسكن،
اÛمع الريفي حي ابن باديسص.
كما ” امتصساصص مياه من داخل قبو مركز
التكوين اŸهني Ãرسسط ،و” امتصساصص مياه
من داخل فناء مدرسسة أابو موسسى األشسعري
ب- -اŸاء األب -يضص ،و” إاخ -راج سس -ي -ارة ع -ال -ق -ة
ب -ال -وح -ل ع -ل -ى مسس -ت -وى ط -ري -ق ت -بسس-ة ب-ب-ئ-ر
ال -ع -ات -ر،ب -اإلضس -اف-ة لم-تصس-اصص م-ي-اه ﬁلÚ
Œاري ،Úع- -ل- -ى مسس- -ت -وى ب -ل -دي -ت -ي م -رسس -ط
والعقلة ،علما أان منسسوب اŸياه بلغ من 20
ا 50 ¤سس -م ،وتسس -ج-ي-ل غ-رق ك-ل-ي ل-ل-ط-ري-ق
الولئي رقم  ،149الرابط ب Úبلديتي سسطح
قنتيسص والعقلة ،اضسافة ا ¤تسسجيل خسسائر
Ãشستة اÿشس Úببلدية موسسط غمرتها اŸياه،
‡ا تسسبب ‘ خسسائر بذات اŸشستة ،والتي
مسساحتها حوا‹  20هكتار.

حجزت 94غ من الكيف ومبلغا ماليا بالعملتÚ

ششرطة ع“ Úوششنت تطيح بكهل ﬂتصص ‘ ترويج إıدرإت

“ك -ن ع -ن -اصس -ر ف -رق -ة م -ك -اف-ح-ة ت-ه-ريب
اıدرات ،ال- -ت -اب -ع -ة ل -ل -مصس -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة
للشسرطة القضسائية بأامن ولية ع“ Úوشسنت
م -ن اإلط -اح-ة ب-ت-اج-ر ﬂدرات ي-ق-وم بÎوي-ج
السسموم وسسط الشسباب ،حيث ” حجز 94
غ- -رام م -ن اıدرات وم -ب -ل -غ م -ا‹ ق -دره47
مليون سسنتيم و 100أاورو.
ال-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت اسس-ت-غÓ-ل Ÿعلومات تفيد
ب- -نشس- -اط مشس- -ب- -وه ألح- -د األشس- -خ- -اصص ي -ق -وم
باŸتاجرة باıدرات ‘ أاحد أاحياء مدينة
ع“ Úوشس -نت وع -ل -ي -ه ب -اشس -رت ذات ال-ف-رق-ة
التحريات التي مكنت من –ديد هويته يتعلق
األم - -ر ب - -اŸدع - -و ق.م  46سس- -ن- -ة ،ح -يث ”

كاريكات /ÒعنÎ

اإلطاحة به وتوقيفه وضسبطت بحوزته كمية
من اıدرات قدر وزنها بـ  43غ ﬂبأاة داخل
ع -ل -ب-ة سس-ج-ائ-ر وم-ب-ل-غ م-ا‹  5000دج وب -ع-د
تفتيشص مسسكنه Ãوجب إاذن بالتفتيشص صسادر
عن وكيل ا÷مهورية Ãحكمة ع“ Úوشسنت
” العثور وحجز كمية أاخرى من اıدرات
ق -در وزن -ه -ا ب -ح -وا‹  51غ م - - -ن اıدرات
باإلضسافة إا ¤اŸبلغ اŸا‹ اŸذكور أاعÓه،
اŸشستبه فيه ” تقدÁه أامام وكيل ا÷مهورية
ل- -دى ﬁك -م -ة ع“ Úوشس -نت وب -ع -د إاح -ال -ت -ه
للمثول الفوري صسدر ‘ حقه أامر إايداع مع
تأاجيل جلسسة اÙاكمة.

ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

