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الرابطة تدرسس جملة من القÎاحات من أاجل اسصتئناف الدوري

وزيـــر الصصحـــة ،عبـــد اŸالـــك بؤضصيـــاف لـ :$

«األطباء اÿؤاصس ملزمؤن التÓمي ـذ ‘ اŸدرجـ ـات Ÿؤاجهة
باŸناوبـ ـ ـة ليـ ـ ـ› Óانـ ـ ـا» العن ـ ـ ـ ـ ـ ـف ف ـي اÓŸع ـ ـ ـ ـ ـ ـب!

السسف Òالفلسسطيني « :ا÷زائر سستتكفل بعÓج أاطفال ونسساء غزة اŸصسدوم Úنفسسيا» قرباج يؤؤّكد« :إاقصساء مدى ا◊ياة لÓعب Úواألندية اÙرضسة على العنف»
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لطاحة بهم بعد سصلسصلة –قيقات
لمن “كنت من ا إ
مصصالح ا أ

تؤقيف أافارقة يحّرضسؤن شسباب غرداية
عل ـ ـ ـى اإلنضسم ـ ـ ـام إال ـى «داع ـ ـ ـشس»

مشسايخ وأائمة جزائريؤن « :قتل اŸسسلم Úبحجة نصسرة اإلسسÓم كفر مب!»Ú
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تقريـــــــر مفصصـــــــل يكشصـــــــف  32مؤؤسصسصـــــــة تربؤيـــــــة منكؤبـــــــة بسصبـــــــب الزلـــــــزال

هذه اŸدارسس مهددة باإلنهيار!..

^ مؤؤسسسسات غ Òصسا◊ة للتدريسس تريد الؤصساية ترقيعها قبل الدخؤل اŸدرسسي! ^  11ثانؤية 13 ،متؤسسطة و  6ابتدائيات سس 10 ‘ ·Îأايام!
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ألسشبت  ٣٠أوت  ٢٠1٤ألموأفق لـ  ٠5ذي ألقعدة  1٤٣5ه ـ

الفريق يطارد «ا÷Ôال» اŸزيف
كششفت مصشادر متطابقة ،أن ألفريق ،أحمد ڤايد صشالح ،رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألششعبي،
طالب بإاجرأء –قيق مفصشل ‘ قضشية وكالة ألسشياحة وأألسشفار ،ألتي تبيع جوأزأت سشفر أ◊ج
وألتي نسشبت مصشدر هذه أ÷وأزأت ÷Ôأل ‘ ألبليدة .وحسشب مرأجع متطابقة ،فإان صشاحب
ألوكالة ،يكون قد قّدم إأسشم «أ÷Ôأل» للحصشول على أ◊ماية وتخويف ألناسس وسش Îألششخصس
أ◊قيقي ألذي Áتهن عملية بيع جوأزأت أ◊ج ع Èهذه ألوكالة ،ويعتقد أن هذأ ألششخصس وهو
إأطار سشام ،له عÓقة قوية بوزأرة كبÒة وينحدر من ألبليدة وهو أŸعني أألك Ìبهذه ألقضشية.

اŸـ ـ ـ ـ ـال ليـ ـ ـ ـ ـسس كـ ـ ـ ـ ـل ششـ ـ ـ ـ ـيء

 ⁄ي-وّف-قﬁ ،ن-د ألشش-ري-ف ح-ن-اشش-ي ،رئ-يسس شش-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل ه-ذه أŸرة ‘ إأدأرة أزم-ة شش-ب-يبة
ألقبائل ،بسشبب تصشريحاته أŸتناقضشة ،وألتي تناول فيها قضشية مقتل ألÓعب ألكامÒوÊ
«إأيبوسشي» ،وقد تردد على لسشان حناششي عدة مرأت عبارة «أنه منح  1مليار لعائلة ألفقيد»،
كما تعّهد Ãنح روأتب ألÓعب إأ ¤غاية نهاية ألعقد ،إأضشافة إأ ¤مبلغ  15ألف أورو لششقيق
«إأيبوسشي» ،وهي لغة هّزت ألكث Òمن أألوسشاط ،ألن أŸال ل يعوضس أروأح أألبرياء مهما كانت
قيمة أŸال ضشخمة ‘ هذه ألدنيا.

بوضشياف يقيل مدير التكوين

ششه ـ ـ ـادات اÛاهدي ـ ـ ـن ‘ ا◊م ـ ـ ـام ـ ـ ـات اŸع ـ ـ ـدني ـ ـ ـة

قام وزير ألصشحة وألسشكان وإأصشÓح أŸسشتششفيات ،يبدو أن وزير أÛاهدين ،ألطيب زيتو ،Êيريد توثيق
عبد أŸالك بوضشياف ،بإاقالة مدير ألتكوين ‘ وزأرة ششهادأت أÛاهدين ‘ كل زمان وكل مكان ،حيث
ألصشحة من منصشبه وتعيينه ‘ منصش
بنآأحخيتر،ه ليمكنون أأك -د ع -ل -ى ضش -رورة ح -رصس ق -ط -اع -ه ع -ل -ى تسش -ج -ي -ل
بذلك «ألÈوفيسشور» ألثا Êألذي تتم ت
ألشش-ه-ادأت أل-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دين حتى ولو كان ‘
مصشالح مركزية هامة ،ويأاتي ذلك ‘ إأطار
أ◊مامات أŸعدنية.
أإلسشÎأتيجية ألتي ينتهجها بوضشياف ‘ تششبيب
وششّدد ألوزير باŸناسشبة على ضشرورة أسشتغÓل فرصشة
أŸسشؤوول Úوذلك بوضشعهم ‘ مناصشب حسشاسشة.
وكان وزير ألصشحة ،عبد أŸالك بوضشياف ،قد ششّن ‘ وج -ود أÛاه -دي -ن Ãرأك -ز أل -رأح -ة وألسش -ت -ج-م-ام،
أألششهر أŸاضشية حملة إأقالة ضشد مديري ألصشحة
ل-تسش-ج-ي-ل شش-ه-ادأت-ه-م أ◊ي-ة وأل-ت-اري-خ-ي-ة للثورة حتى
ع Èألوليات ،بالنظر Ûهودأتهم أŸتوأضشعة منذ يسشتفيد منها ألششباب وألأجيال ألصشاعدة.
توليهم أŸناصشب ألتي يششغلونها.

هامـ ـ ـ ـ ـل يسشتنف ـ ـ ـ ـر أاع ـ ـ ـ ـوان ـ ـ ـ ـه

أمر أŸدير ألعام لÓأمن ألوطني أللوأء ،عبد ألغاÊ
هامل كل مصشا◊ه ع Èألوليات ،بضشرورة
ألتحضش Òللدخول ألجتماعي أŸقبل ،من خÓل
ألتوأجد أŸيدأ Êوأإحباط أية ﬁاولة لÓإضشرأر
بالأمن ألعام أو أإثارة ألششغب .وجاء ‘ ألتعليمة
جهها أŸدير ألعام لÓأمن ألوطني ،أنه يجب
ألتي و ّ
على كل ألأعوأن ألأخذ على ﬁمل أ÷ّد ،ألتوأجد
أŸيدأ ÊأŸكّثف وتاأم Úكل أŸوؤسشسشات ألعمومية
وألأسشوأق وألفضشاءأت وكذأ أŸدأرسس ،وألسشتعدأد
لأي أعمال ششغب –اول بعضس ألأطرأف أإثارتها
مع كل دخول أجتماعي.
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ألسشبت  30أوت  2014ألمؤأفق لـ  05ذي ألقعدة  1435ه ـ

السضف Òالفلسضطيني با÷زائر ‘ حوار لـ:$

يسضعون إا ¤نشضر أافكار ا÷هاد مسضتغل Úحالة اŸنطقة

«أ÷زأئر سستتكفل بعÓج أطفال ونسساء غزة أŸصسدوم Úنفسسيا»
^ ننسسق مع وزير ألصسحة لإÓسسرأع ‘ إأجرأءأت نقل أ÷رحى
^ منحة ألرئيسص بوتفليقة تنتظر إأ“ام أإلجرأءأت وسستصسل ‘ أي ◊ظة للسسلطة ألفلسسطينية

تصضـــوير  :فتحي منتوري

يكششف السشف Òالفلسشطيني ‘ ا÷زائر ،لؤؤي عيسشى ‘ ،ا◊ؤار الذي خصص به «النهار» ،عن فحؤى اللقاء الذي جمعه ،نهاية
الأسشبؤع الفارط ،بؤزيرة التضشامن الؤطني والأسشرة وقضشايا اŸراأة مؤنية مسشلم سشي عامر ،واŸقÎحات التي تقدم بها السشفÒ
للسشلطات ا÷زائرية بعد وقف اإطÓق النار ‘ قطاع غزة ،ويتحدث السشف Òعن اإمكانية نقل الأطفال الفلسشطيني ÚاŸصشابÚ
بصشدمات نفسشية جراء العدوان الإسشرائيلي والأششخاصص ذوي الإعاقات والنسشاء والأرامل للعÓج ‘ ا÷زائر.
ل زل- -ن -ا ن -ن -ت -ظ -ر رد وزي -ر ألصش -ح -ة
حاورته :راضضية شضايت
وألسش -ك -ان وإأصشÓ-ح أŸسش-تشش-ف-ي-ات،
ع -ب -د أŸالك ب-ؤضش-ي-اف ،ع-ل-ى ع-دد
سش-ع-ادة السش-ف Òاسش-تقبلتم من
أ÷رح- - -ى وف- - -ئ- - -ات- - -ه- - -م أل- - -ذي- - -ن
ق-ب-ل وزي-رة التضشامن الؤطني
سش-تسش-ت-ق-ب-ل-ه-م أ÷زأئ-ر ،حيث سشيتم
لسش--رة وقضش--اي-ا اŸرأاة ،ه-ل
وا أ
ب -ن -اء ع-ل-ى رد أل-ؤزأرة أخ-ت-ي-ار ع-دد
ل-ك-م أان ت-ط-ل-ع-ؤن-ا عن فحؤى
أ÷رحى ،وقد بعثنا رسشالة قبل 10
ال--ل--ق-اء وأاه-م ال-ن-ق-اط ال-ت-ي
أيام لؤزير ألصشحة وألسشكان وإأصشÓح
تطرقتم إاليها؟
أŸسش -تشش -ف -ي-ات ،ب-ن-اء ع-ل-ى ع-رضش-ه
حقيقة هذأ أللقاء كان م›Èا منذ
ومؤأفقته على أن أ÷زأئر مسشتعدة
فÎة ول - -ك- -ن ل- -ظ- -روف خ- -اصش- -ة ‘
لسش-ت-ق-ب-ال أ÷رح-ى ،ح-يث  ⁄ي-ك-ن
ألسش- -ف- -ارة ول -دى وزي -رة أل -تضش -ام -ن
أ÷ؤ يسش-م-ح خÓ-ل أل-فÎة ألسش-اب-ق-ة
ألؤطني وأألسشرة ” تأاخÒه إأ ¤يؤم
ب -ن -ق -ل أ÷رح -ى بسش -بب أسش -ت -م -رأر
أÿم- -يسس“ ،ه- -ي- -دأ Ÿت- -اب- -ع- -ة ك -ل
ألقصشف ،لكن قبل عششرة أيام أتتنا
ألقضشايا ألتي طرحناها على دوأئر
أل-ؤزأرة ب-اخ-تصش-اصش-ات-ه-ا أıتلفة ،بعد هذأ ألعدوأن بنسشبة حؤأ‹  25ألشش- - -يء ف - -ي - -م - -ا ي - -خصس أألرأم - -ل ت-ع-ل-ي-م-ات بإامكانية إأخرأج أ÷رحى
حيث تطرقنا إأ ¤أألوضشاع ‘ غزة إأ 30 ¤من أŸائة ‘ حالت خطÒة وأŸع- - - - - -اق Úوت - - - - -دريب ب - - - - -عضس من غرة ،ولكن إأ ¤غاية أللحظة ⁄
وم- -ا آألت إأل- -ي- -ه أألم- -ؤر ب- -ع -د وق -ف وحالت صشعبة جدأ ،من أعرأضشها أıتصش Úأل-ف-لسش-ط-يني› ‘ Úال ن-ت-ل-ق أي شش-يء رسش-م-ي ،ب-ال-رغم من
أل-ع-دوأن ألصش-ه-ي-ؤ ÊوإأطÓ-ق أل-ن-ار ،صش-ع-ؤب-ات أل-ن-ط-ق وألسش-م-ع وأل-ت-بؤل أإلع -اق -ة ل-ل-ت-ك-ف-ل أألم-ث-ل بضش-ح-اي-ا أنني أتصشلت ششخصشيا بالؤزأرة قبل
أق-ل م-ن خ-مسش-ة أي-ام وط-ل-بت م-ن-هم
إأ ¤جانب طبيعة أإلششكاليات ألتي ألÓ- -إأرأدي ،أل- -ف- -زع أل -ل -ي -ل -ي وق -ل -ة ألعدوأن ألصشهيؤ Êألغاششم.
أإلسش -رأع ،م -ن أج -ل إأع -دأد ق -ائ -م -ة
” رصشدها بعد أن أخذنا نفسشا بعد ألششهية ،وتطرقنا إأ ¤كيفية معا÷ة
أ÷رحى ألفلسشطيني.Ú
ت-ؤق-ف أل-ع-دوأن ع-ل-ى غ-زة ،وتكلمنا مشش - - -اك- - -ل- - -ه- - -م ،وأقÎحت وزي- - -رة إا ¤ماذا خلصص الجتماع؟
ح -ؤل م -ا Áك -ن أن ن -ع -م -ل -ه ب-ع-د أن أل -تضش -ام -ن ن -ق -ل ع -دد م-ن أ◊الت ” ألتفاق على أن يتم عقد جلسشة
سش- -ل- -م -ن -ا وزي -رة أل -تضش -ام -ن كشش -ف -ا ألصشعبة إأ ¤أ÷زأئر لعÓجهم ،و‘ ب Úأل- -دوأئ- -ر أıت- -ل- -ف- -ة لسش -ف -ارة هل وصشلت اŸنحة التي أاقرها
Ãج -م -ؤع-ة ألح-ت-ي-اج-ات أ÷دي-دة ن -فسس أل -ؤقت إأم -ك -ان -ي -ة أسش -ت-دع-اء ف - -لسش - -ط ‘ Úأ÷زأئ- -ر وأل- -دوأئ- -ر رئ---يسص ا÷م---ه--ؤري--ة ع--ب--د
ألتي ” رصشدها عقب وقف إأطÓق ›م - - -ؤع - - -ة م - - -ن أألخصش - - -ائ- - -ي Úأıت-ل-ف-ة ل-ؤزأرة أل-تضشامن ألؤطني العزيز بؤتفليقة إا ¤السشلطة
أل- -ن- -ار ،خ- -اصش- -ة أŸؤأد أل- -غ -ذأئ -ي -ة أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úوت-دريبهم ،بحكم أن وأألسشرة وقضشايا أŸرأة غدأ أو بعد الفلسشطينية ؟
ألضش-روري-ة ج-دأ وأŸت-ع-ل-ق-ة أسش-اسشا أ÷زأئر لديها خÈة وأسشعة ‘ هذأ غد كأاقصشى حد ،لعرضس أŸششاريع حسشب ما أفاد ألسشف Òألفلسشطيني
ب- -األغ -ط -ي -ة وأألدوأت أŸدرسش -ي -ة ،أÛال وه- - - - - -ذأ إلج - - - - -رأء دورأت أıت-ل-ف-ة لÓ-ن-طÓ-ق ‘ ت-نفيذيها ،بالقاهرة ،فإان  25مليؤن دولر ‘
وأب-دت أل-ؤزي-رة أسش-تعدأدها ألكامل ت -دري -ب -ي -ة .وت-ط-رق-ن-ا ب-ع-د ذلك إأ ¤ون-ح-ن ‰لك ث-ق-ة ك-بÒة ‘ إأخ-ؤأن-ن-ا ط-ري-ق-ه-ا إأ ¤ألسش-ل-ط-ة ألفلسشطينية،
ألن ت -ق -ؤم م-ب-اشش-رة و‘ أسش-رع وقت أŸدأرسس وط -ب -ي -ع -ت -ه -ا وظ-روف-ه-ا ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ذي-ن Áل-ك-ؤن إأمكانيات وÁكنها أن تصشل ‘ أية ◊ظة فقط
وألصشعؤبات ‘ هذأ أŸؤضشؤع تكمن ك -بÒة ل -ل -ت -ح -رك ألسش-ري-ع م-ن أج-ل ه -ن -اك إأج -رأءأت ﬁددة ل -ت -ح-ؤي-ل
‡كن بتلبية ألحتياجات.
‘ ت- - -دم ÒأŸب- - -ا Êوع - -دم وج - -ؤد إأن-ق-اذ وم-ع-ا÷ة ألصش-دمات ألنفسشية أŸب-ل-غ ،ل-ك-ن-ن-ي أؤوك-د أن م-ب-لغ 26.5
ه-ل ت-ل-ق-ي-ت-م ع-رضش-ا من وزارة إأمكانيات ،وتكلمنا حؤل ما Áكن أن ل- -دى أ÷ي- -ل أل -ن -اشش -ئ ،خ -اصش -ة إأذأ مليؤن دولر ألتي قدمتها أ÷زأئر
لط-فال ت- -ق -دم -ه أ÷زأئ -ر م -ن مسش -اع -دأت ع -ل -م -ن -ا أن-ه م-ن ب Úع-دد ألشش-ه-دأء كمسشاعدأت عاجلة لفلسشط ÚخÓل
ال-تضش-ام-ن ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ا أ
Óط-ف-ال خ-اصشة أ◊قائب ألذي هؤ ‘ حدود  2150هناك  600أنعقاد دورة جامعة ألدول ألعربية،
الفلسشطيني ÚاŸصشاب Úبصشدمات سش-ري-ع-ة ل -أ
وأألدوأت أŸدرسش- - -ي - -ة ،إأ ¤ج - -انب طفل ،وŒاوز عدد أ÷رحى  11ألف قد وصشلت إأ ¤ألششعب ألفلسشطيني
نفسشية جراء العدوان؟
وسش -ل-ط-ت-ه أل-ؤط-ن-ي-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-ا م-ن
ت -ط -رق -ن -ا م -ع ألسش -ي-دة أل-ؤزي-رة إأ ¤وضشعية ألنسشاء أ◊ؤأمل خاصشة أننا و 200جريح ثلثهم من أألطفال.
Œاوز أألزم- - - -ة أŸال- - - -ي- - - -ة ج - - -رأء
أوضش -اع أألط -ف -ال بشش -ك-ل خ-اصس ‘ سشجلنا  700حالة إأجهاضس حصشلت
غ - -زة وأرت - -ف - -اع نسش- -ب- -ة أألم- -رأضس أث-ن-اء أل-ع-دوأن ،ح-يث سش-ي-ت-م أقÎأح أاي--ن وصش--لت إاج--راءات ن--ق--ل ألضش- - -غ- - -ؤط- - -ات وأل- - -ت- - -ه - -دي - -دأت
أل-ن-فسش-ي-ة أل-ت-ي ك-انت م-ؤجؤدة حتى ع Ó- -ج - -ه- -ن ب- -ا÷زأئ- -ر أو ت- -دريب ا÷رحى الفلسشطيني ÚللعÓج وأإلج - - -رأءأت أإلسش - - -رأئ - - -ي- - -ل- - -ي- - -ة
أŸفروضشة.
ق -ب-ل أل-ع-دوأن أألخ ،Òل-ك-ن-ه-ا زأدت أخصش-ائ-ي Úف-لسش-ط-يني ،Úوهؤ نفسس ‘ اŸسشتششفيات ا÷زائرية؟

ألتحقيق مع  40فÓحا مشستبها
‘ دعمهم لإÓرهاب بخنشسلة

لسشبؤع ،مصشالح
باششرت ،نهاية ا أ
الدرك الؤطني اŸتمركزة ‘
اŸناطق الصشحراوية لؤلية
خنششلة ،بالتنسشيق مع ›مؤعة
الدرك الؤطني لؤلية
بسشكرة ،تتؤيجا للعملية
لخÒة ،من
العسشكرية ا÷ؤية ا أ
خÓل تخصشيصص عدد كب Òمن
مروحيات السشتكششاف لرصشد
ورسشم خارطة دقيقة لتحركات
لرهابية ع Èتلك
ا÷ماعات ا إ
اŸناطق اŸعزولة ،بعد تلقيها
معلؤمات عن حركة مششبؤهة
لبقايا خÓيا إارهابية– ،قيقا مع
بعضص الفÓح Úحدد عددهم Ãا
يقارب  30عنصشرا“ ،كنؤا من
لمن
لفÓت من قبضشة مصشالح ا أ
ا إ
التي نفذت “ششيطا مدعؤما
باŸروحيات ‘ اŒاه مناطق
بؤدخان ول سشيما ‘ ﬁيط
بلقردان وما جاوره.
وششملت عملية التفتيشص
واŸداهمات عددا من اŸسشاكن
وسشط وعلى أاطراف اŸزارع‘ ،
لمن
إاطار حملة مصشالح ا أ
اıتلفة اŸتؤاصشلة ‘ هذه
اŸنطقة ،وع ÈاÙيطات
الفÓحية الصشحراوية جنؤبا
على امتداد الششريط ا◊دودي
مع وليات بسشكرة والؤادي
وتبسشة ،لتجفيف منابع الدعم
اللؤجيسشتي ومصشادر اŸعلؤمات
والتسشهيÓت للجماعات
لرهابية من قبل بعضص
ا إ
الفÓح Úالذين تؤرطؤا ‘
ارتباطات سشابقة معها ،وقد
لو ¤عن
أاسشفرت ‘ مرحلتها ا أ
التحقيق مع أازيد من 40
فÓحا من بينهم بعضص الفÓحÚ
باÙيطات اÛاورة Ÿنطقة اŸيتة
جنؤبا من اŸقيم Úبقرية رأاسص
اŸاء ،حيث يششتبه ‘ تقدÁهم
معلؤمات دقيقة للجماعات
عمر عامري
لرهابية.
ا إ
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لبشضع أانواع التعذيب والتهديد
يتعرضضون أ

 250طف ـ ـل فلسسطين ـ ـي أسس ـ ـرى فـ ـي ألسسج ـ ـون أإلسسرأئيلي ـ ـة!

أفارق ـ ـة وسسـوري ـ ـون متهمـ ـون بتج ـني ـ ـد ألشسبـ ـاب
‘ تنظيم «دأعشص» بغردأية!
كششف مصشدر أمني مطلع أن مصشالح با÷نؤب أ÷زأئري و–ديدأ بؤلية
أألم -ن أıتصش-ة –ق-ق ح-ؤل ه-ؤي-ة غردأية ،وأششار أŸصشدر إأ ¤أن ولية
أشش -خ -اصس م -ن ج -نسش -ي-ات إأف-ري-ق-ي-ة غردأية ششهدت ‘ أألششهر أŸاضشية
وسشؤرية ومنهم جزأئريؤن ،أششتبه ‘ خاصشة بعد أألحدأث ألتي وقعت منذ
أنتمائهم Ÿا يسشمى بتنظيم دأعشس .تسش-ع-ة أشش-ه-ر ت-ق-ري-ب-ا ،نزوح عششرأت
وق- -ال أŸصش- -در إأن مصش- -ال- -ح أألم- -ن ألسشؤري Úألذين يقيمؤن ‘ ﬂتلف
أıتصش-ة ق-د ت-ل-قت م-ع-ل-ؤمات ششبه ألفنادق أŸتؤأجدة بؤسشط أŸدينة،
م- -ؤؤك- -دة ع- -ن وج -ؤد أشش -خ -اصس م -ن ك- -م- -ا ” أل -ت -ؤصش -ل إأ ¤أن ألسش -ؤريÚ
إأف-ري-ق-ي-ا وسش-ؤري-ا ي-ق-ؤم-ؤن بالÎويج أŸت - -ؤأج - -دي - -ن ب - -ؤلي - -ة غ- -ردأي- -ة
لتنظيم ألدولة أإلسشÓمية ‘ ألعرأق أسشتطاعؤأ ‘ ظرف وجيز كسشب ود
وألشش -ام «دأعشس» وسش -ط ألشش-ب-اب ‘ أŸؤأطن Úمن ألسشكان و‘ أإلدأرأت
ولية غردأية وباقي وليات أ÷نؤب ،أل -ع -م -ؤم -ي -ة وألشش -رك -ات أل -ؤط -ن -ي -ة
وم-ن أج-ل ألل-ت-ح-اق ب-ه-ذأ أل-ت-ن-ظ-يم وأألجنبية.
ﬁمد الزاي
لتششكيل هذه ألدولة ‘ أ÷زأئر بدءأ
لقÓع
النÒان اندلعت ‘ اÙرك دقائق بعد ا إ

‚اة عمال شسركة « »BPألÈيطانية للمحروقات
من أحÎأق طائرتهم أÿاصسة ‘ أŸنيعة

‚ا ،مسش - - -اء أول أمسس ،أل - - -عشش - - -رأت
م - -ن ع - -م - -ال ألشش - -رك - -ة أل - -بÎول- -ي- -ة
ألÈي -ط -ان -ي-ة «  »BPم- - - - - - - -ن أحÎأق
ط- -ائ -رت -ه -م ‘ ألسش -م -اء ،وه -ذأ ب -ع -د
أحÎأق أحد ﬁركات ألطائرة أثناء
إأق Ó-ع -ه -ا م -ن أŸدرج أل -ؤأق-ع دأخ-ل
ألششركة باŒاه حاسشي مسشعؤد ،حيث
أن-تشش-ر أل-دخ-ان دأخ-ل أل-ط-ائ-رة ول-ؤل

برأعة قائد ألطائرة ألذي عاد بهم إأ¤
أرضس أŸط -ار أل -ؤأق -ع دأخ-ل ألشش-رك-ة
بسشرعة لكانت ألكارثة ،ليتم بعد ذلك
أحتؤأء أ◊ريق من قبل وحدأت أألمن
أÿاصش-ة ب-الشش-رك-ة ،و” ن-ق-ل أل-ع-م-ال
ب -ط -ائ-رة أخ-رى ،ف-ي-م-ا فضش-ل م-ع-ظ-م
أل-ع-م-ال أŸغ-ادرة ب-ا◊اف-ل-ة خؤفا من
ألطÒأن ›ددأ .عبد اŸالك ÚŸ

إأصسابة  8عناصسر شسرطة بجروح خÓل فكهم شسجارأ
Ãهرجان ألرقصص ألنايلي ‘ أ÷لفة

أصشيب ،ليلة أول أمسس 8 ،عناصشر من  $إأ ¤أن ألع - - - -ت - - - -دأء ب - - - -دأ
ألششرطة من بينهم ضشابطان بجروح Ãناوششات ب› Úمؤعة من ألششباب
متفاوتة وصشفتها مصشادر طبية بغ Òأث -ن -اء أ◊ف-ل وت-ؤسش-عت إأ ¤أل-ه-ج-ؤم
أÿطÒة ،حيث غادر جلهم مصشلحة ع - -ل - -ى ب - -عضس أ◊اضش- -ري- -ن ،ح- -يث
ألسش -ت -ع -ج-الت أل-ط-ب-ي-ة أ÷رأح-ي-ة أضش -افت ذأت أŸصش -ادر أن ع -ن -اصش-ر
Ãسش -ع -د ب -ع -د ت-ل-ق-ي-ه-م أإلسش-ع-اف-ات ألشش -رط -ة ق-د “ك-ن-ؤأ م-ن ألسش-ي-ط-رة
أألولية ،بينما أبقي على أثن Úمنهم ع -ل-ى أل-ؤضش-ع وإأع-ادة أألم-ن م-ن دون
–ت أÓŸحظة إأ ¤غاية أسشتقرأر تسش - -ج - -ي - -ل إأصش- -اب- -ات ‘ صش- -ف- -ؤف
ح -ال -ت -ه -م-ا ألصش-ح-ي-ة ،وه-ذأ ن-ت-ي-ج-ة أ◊اضش-ري-ن ،رغ-م ألع-ت-دأءأت أل-ت-ي
ت- -دخ -ل -ه -م ل -فضس شش -ج -ار –ؤل إأ ¤ت -ع-رضش-ؤأ ل-ه-ا م-ن ق-ب-ل أŸه-اج-م،Ú
مشش-ادأت ع-ن-ي-ف-ة أث-ن-اء ح-ف-ل سش-اهر ح - -يث أك - -د أŸك - -ل - -ف ب - -التصش - -ال
أق -ي -م Ãن-اسش-ب-ة أŸه-رج-ان أÙل-ي وألعÓقات ألعامة باŸديرية ألؤلئية
Óم -ن أل -ؤط -ن -ي ب -ا÷ل -ف -ة وق-ؤع 8
Óغ-ن-ي-ة وأل-رقصس وأل-ل-ب-اسس ألنايلي ل  -أ
ل -أ
Ãدينة مسشعد  75كلم جنؤب عاصشمة جرحى ‘ صشفؤف ألششرطة.
ﬁمد غا‰ي
ألؤلية أ÷لفة ،حيث أششارت مصشادر
العملية “ت إاثر دوريات لعناصضر حرسس ا◊دود

حجز  30قنطارأ من ألكيف أŸعالج ‘ بشسار!

“كن عناصشر حرسس أ◊دود بإاقليم ك - -ل - -غ ،وأضش- -اف ن- -فسس أŸصش- -در أن
أل -ن -اح -ي -ة أل -عسش -ك -ري -ة أل -ث -ال-ث-ة م-ن أل-ع-م-ل-ي-ة “ت ع-ل-ى ب-ع-د  2ك-ل-م عن
أسشÎج - -اع  3000ك -ل -غ م -ن أل-ك-ي-ف أ◊دود أل -غ -رب -ي -ة ل-ل-بÓ-د ،و  40كلم
أŸعالج ،مند بدأية أألسشبؤع أ÷اري .شش -م-ال غ-رب م-ن-ط-ق-ة زق-دو ب-ؤلي-ة
وأكدت وزأرة ألدفاع ‘ بيان لها أن بششارŒ .در أإلششارة إأ ¤أن مصشالح
ع- -ن- -اصش- -ر ح -رسس أ◊دود ب -إاق -ل -ي -م أل-ف-رق-ة أŸت-ن-ق-ل-ة ل-ل-ج-م-ارك بؤلية
أل -ن -اح -ي -ة أل -عسش-ك-ري-ة أل-ث-ال-ث-ة أث-ن-اء تلمسشان قد “كنت ،خÓل  48سشاعة
ق-ي-ام-ه-م ب-ال-دوري-ات أل-ي-ؤم-ي-ة ط-ي-لة أŸاضشية ،من حجز حؤأ‹ 1200
أألسش- - -ب- - -ؤع أ÷اري“ ،ك- - -ن - -ؤأ م - -ن ق-رصس م-ه-ل-ؤسس ،إأث-ر ت-ؤق-ي-ف سش-يارة
أسشÎج -اع ع-رب-ت Úرب-اع-ي-ت-ي أل-دف-ع سشياحية على مسشتؤى حاجز أقامته
ﬁم -ل-ت Úبـ 126رزم -ة م-ن أل-ك-ي-ف ‘ منطقة سشيدي ألسشنؤسشي بدأئرة
أŸع -ال -ج ب-ؤزن إأج-م-ا‹ ي-ق-در  3326بن سشكرأن .عبد الرحمن سضاŸي
بعد نزوح قرابة  50أالف بسضبب ا◊رب اŸنظمة الدولية للهجرة:

أع - - -ل - - -نت وزأرة شش - - -ؤؤون أألسش- - -رى م -ق -ب -ؤل -ة أخ Ó-ق-ي-ا وإأنسش-ان-ي-ا ،ك-م-ا
م -رأع-اة ◊ق-ؤق أل-ط-ف-ل ول-ل-ق-ؤأنÚ
وأÙرري -ن أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úأن  250أوضش- - -حت أن أألط- - -ف- - -ال أألسش - -رى وأألعرأف ألدولية وألتفاقيات ألتي
ط- -ف -ل دون سش -ن  18ع-ام-ا م-ا زأل-ؤأ يعانؤن أيضشا من ألتعذيب أ÷سشدي –مي أإلنسشان بششكل عام وأألسشرى
يقبعؤن ‘ سشجؤن ألصشهاينة ،حيث أل -ق -اسش -ي ،ك -إاج -ب -ار أل -ط -ف -ل ع -ل-ى أألطفال بششكل خاصس .من جهتها،
ي -ت -ع -رضش -ؤن لن -ت -ه -اك -ات صش -ارخ-ة أ÷لؤسس على كرسشي ألتحقيق مقيد طالبت ألؤزأرة أŸؤؤسشسشات ألعاملة
ت -خ -ال -ف ك -ل أألع -رأف وأŸؤأث -ي -ق أأليدي وأألرجل ،ووضشع كيسس كريه ‘ ›ال ألطفؤلة وحقؤق أإلنسشان
أل-دول-ي-ة أل-ت-ي ت-ك-ف-ل ح-م-اي-ة ه-ؤؤلء
ألرأئحة على ألرأسس ،وكذأ أ◊رمان بالÎكيز على أŸعتقل Úأألطفال ‘
أل- -ق- -اصش- -ري- -ن وت -أام Úسش Ó-م -ت -ه -م م -ن أل -ن -ؤم وأل -ه -ز أل-ع-ن-ي-ف وأل-ع-زل ألسش -ج-ؤن وأل-ع-م-ل ع-ل-ى –ري-ره-م،
أ÷سش -دي-ة وأل-ن-فسش-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة.
ألن - -ف- -رأدي ألسش- -اب- -ي- -ع ،وألضش- -رب وت-أام Úرع-اي-ة وع-ن-اي-ة خ-اصشة بهم،
وأف- - -ادت أل- - -ؤزأرة أن سش- - -ل- - -ط- - -ات أÈŸح بأادوأت متعددة ،وأ◊رمان ورف - -ع دع - -اوى ‘ ح- -ق ألح- -تÓ- -ل
ألح - - -ت Ó- - -ل ت - - -رت - - -كب عشش- - -رأت م- -ن أل- -ع Ó-ج وأل -ت -ف -ت -يشس أل -ع -اري ،لسش- -ت- -ئ -ن -اف أح -ك -ام -ه -م أل -ت -ي ”
ألن-ت-ه-اك-ات ‘ ح-ق أألط-ف-ال دأخل وألتهديد باعتقال أألم أو أألخت أو أ◊صش-ؤل ع-ل-ي-ه-ا ب-ؤسش-ائ-ل وأسش-اليب
ألسشجؤن منذ ◊ظة أعتقالهم حتى أل-ت-ه-دي-د ب-ه-دم أل-ب-يت ،وأسش-ت-خ-دأم
تعذيب غ Òإأنسشانية ،ضشمن ﬁاكم
أع -ل -نت أŸن -ظ-م-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-ه-ج-رة،
–ري -ره -م ،ك -م -ا ت -ق-ؤم ب-ت-ع-ذي-ب-ه-م م -ؤسش -ي -ق -ى م -زع -ج-ة وأل-ع-دي-د م-ن ردعية عسشكرية غ Òقانؤنية.
داودي أامينة أمسس ،عن إأحصشاء ما يزيد عن  50ألف
وألضشغط عليهم نفسشيا بأاششكال غ Òأألسش -ال -يب أألخ -رى ،م -ن دون أدن -ى
ن -ازح ل -ي-ب-ي ،ف-روأ م-ن ج-ح-ي-م أ◊رب
قبل سضاعات من انتقالها إا ¤ا÷زائر لبدء ا÷ولة الثانية من اŸفاوضضات مع ا◊كومة اŸالية
ألدأئرة وسشط مدينة طرأبلسس كÈى
أŸدن أل -ل -ي -ب -ي -ة ،إأﬂ ¤ت -ل -ف أŸدن
ألغربية أŸتاخمة لتؤنسس ،إأضشافة إأ¤
إأخ -ت -ي -ار أل -ك -ث Òم -ن -ه-م أل-ه-ج-رة غÒ
وّق- - - -عت أ÷م- - - -اع- - - -ات أألزوأدي - - -ة سشنة ،وأللتزأم Ãؤأصشلة ألنضشال بكل أŸرك- -زي- -ة أل- -ت -ي سش -ت -ج -رى ب -دأي -ة ألششرعية نحؤ ألضشفة ألششمالية للبحر
أŸسش- - -ل- - -ح - -ة ،مسش - -اء أول أمسس ‘ ،ألؤسشائل ،حتى يتمتع أإلقليم بؤضشع سش - -ب - -ت - -م Èأل - -دأخ - -ل ‘ أ÷زأئ - -ر ،أألبيضس أŸتؤسشط ما تسشبب ‘ ألعديد
أل-ع-اصش-م-ة أل-ب-ؤرك-ي-ن-اب-ية وأغادوغؤ ،قانؤ Êمطابق ÿصشؤصشياته ،وذلك بخصشؤصس أزمة ألششمال أŸا‹ ألتي من ألضشحايا .ونقلت مصشادر إأعÓمية
أتفاقا يقضشي بؤقف جميع أألعمال ‘ كنف أحÎأم أŸصشلحة ألعليا لكل أن- -دل- -عت م -ن -ذ ع -ام .Úوأن -ط -ل -قت ع- -ن أŸت- -ح- -دث- -ة ب- -اسش- -م أŸن -ظ -م -ة
ألقتالية فيما بينها ،حيث وّقعت على م-ك-ؤن-ات-ه ،ك-م-ا أت-ف-ق-ؤأ ع-ل-ى –ديد أŸفاوضشات ب Úأ◊ركات أألزوأدية «ك -ريسش -ت-ي-ان بÒث-ي-ؤم» –ذي-ره-ا م-ن
وث-ي-ق-ة ت-نصس ع-ل-ى وق-ف أل-قتال وكل ÷ان ﬂتصشة ‘ وقت لحق لتحقيق أŸت- -م- -ردة وأ◊ك- -ؤم- -ة أŸال- -ي -ة ‘ ألتزأيد ألكب ‘ Òأعدأد أŸهاجرين،
أنؤأع ألعنف ب Úكل أبناء إأقليم أزوأد .أل -ؤح -دة أل -ؤط -ن -ي-ة وإأحÓ-ل ألسشÓ-م ج -ؤل -ت -ه-ا أألو ¤ب-ت-اري-خ  16جؤيلية ‘ أألسش-اب-ي-ع أŸق-ب-ل-ة ،ع-ل-ى خلفية أن
وحسشب ما نقلته وكالة فرأنسس برسسÃ ،نطقة أزوأد ما‹.
أŸاضشي ‘ أ÷زأئر ألعاصشمة ،فيما أŸزي- -د م -ن أل -ن -اسس ي -ق ّ-ررون رك -ؤب
فقد وّقع على ألؤثيقة ‡ثلؤ أ◊ركة وك-ان ‡ث-ل-ؤ أÛم-ؤع-ات أألزوأدي-ة تدأر أ÷ؤلة ألثانية من أŸفاوضشات أÿط -ر وع -ب -ؤر أŸت-ؤسش-ط ه-رب-ا م-ن
أل -ؤط -ن -ي -ة ل-ت-ح-ري-ر أزوأد وأÛلسس أŸسشلحة طالبؤأ ،ألثÓثاء أŸاضشي ‘ ،ألفا— سشبتم Èألقادم ‘ ،ألؤقت أل-ق-ت-ال أل-دأئ-ر ‘ أل-ع-اصش-م-ة أل-ل-ي-ب-ية،
أألع- - -ل- - -ى م- - -ن أج- - -ل وح- - -دة أزوأد Ãنح إأقليم أزوأد ششما‹ ما‹ صشفة أل -ذي تسش -ي -ط -ر أ◊رك-ات أألزوأدي-ة خاصشة وأن ألسشلطات أإليطالية كانت
وأ◊رك- - -ة أل- - -ع- - -رب- - -ي- - -ة أألزوأدي- - -ة سش-ي-اسش-ي-ة وق-ان-ؤن-ي-ة مقابل ألتزأمهم ع -ل -ى ألشش -م -ال أŸا‹ ،ب -ال-رغ-م م-ن ق- -د سش -ج -لت م -ئ -ات أل -ق -ت -ل -ى خ Ó-ل
ب -ج-ن-اح-ي-ه-ا ،و–ال-ف شش-ع-ؤب أزوأد باحÎأم ألسشيادة ألÎأبية Ÿا‹ ،كما أل- -ت -دخ -ل أل -عسش -ك -ري أل -دو‹ م -ن -ذ أألسش -اب -ي-ع أŸاضش-ي-ة ،بسش-بب أل-ق-ؤأرب
وتنسشيقية أ◊ركات وألقؤى ألؤطنية بدأ نحؤ ‡ 30ث Óألهم أÛمؤعات ج -ان-ف-ي  ،2013غ Òأن أ◊ك - - -ؤم - - -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة أل -ت -ي يسش -ت-ع-م-ل-ؤن-ه-ا ‘
للمقاومة ،حيث أتفق أŸؤقعؤن على أŸسش- -ل- -ح- -ة أŸت- -م- -ردةﬁ ،ادث- -ات أŸال- -ي- -ة  ⁄ت -كشش -ف ع -ن أي أت -ف -اق أل- -رحÓ- -ت ن -ح -ؤ ألشش -م -ال .وأشش -ارت
ششرعية ألنضشال ألذي يقؤده ألششعب دأخ - -ل - -ي - -ة ‘ وأغ- -ادوغ- -ؤ “ه- -ي- -دأ مبدئي بخصشؤصس مطالب أ◊ركات «كريسشتيان» ،إأ ¤وجؤد قلق كب Òبششأان
أألزوأدي ‘ شش -م -ال م -ا‹ ،م -ن -ذ  50ل -ل -م -ف -اوضش -ات م-ع ح-ك-ؤم-ة ب-ام-اك-ؤ أألزوأدية.
حمزة عسضاسس أŸهاجرين أألجانب أÙاصشرين ‘

 6آألف ليبي يعانون أÛاعة Ãرأكز أحتجاز أ◊رأڤة ‘ إأيطاليا

أ◊ركات أألزوأدية توقع أتفاقا لوقف إأطÓق ألنار ‘ ألعاصسمة ألبوركينابية

طرأبلسس وألذين تضشّرروأ بششكل كب،Ò
لفتة بذلك إأ ¤وجؤد حؤأ‹  15ألف
سشؤدأ ‘ Êمنطقة سشؤق أألحد –ت
أ◊صش -ار ،إأضش -اف -ة إأ ¤أك Ìم -ن أل -ف -ي
باكسشتاﬁ Êتجزون ‘ مدرسشة وسشط
أŸدينة .كما حّذرت أŸتحدثة باسشم
أŸنظمة ألدولية للهجرة ،من تدهؤر
أوضش -اع أŸه-اج-ري-ن أŸؤج-ؤدي-ن عÈ
ﬂت-ل-ف م-رأك-ز ألح-ت-جاز أإليطالية،
وألتي قّدر عددها بـ 18مركزأ يتؤأجد
ف -ي-ه-ا أك Ìم-ن  6آألف م-ه-اج-ر ليبي،
مضشيفة أن ألؤضشع ألصشحي لهؤؤلء بدأ
‘ أل - -ت - -ده - -ؤر بسش - -بب ن- -قصس أŸؤأد
أل -غ -ذأئ -ي-ة وأŸي-اه ألصش-ا◊ة ل-لشش-رب،
م -ن -ب -ئ -ة ب -ك-ارث-ة إأنسش-ان-ي-ة ع-ل-ى وششك
أ◊صشؤل .وأششارت ذأت أŸتحدثة ،أن
أŸن -ظ -م-ة ت-ل-قت ط-ل-ب-ات م-ن ك-ل م-ن
ب-اكسش-ت-ان وأل-ف-ل-ب Úوت-اي-ل-ن-دأ وف-ي-تنام
Ÿسش -اع -دة م -ؤأط-ن-ي-ه-م ع-ل-ى م-غ-ادرة
ل-ي-ب-ي-ا ،وأن ت-زأي-د أسش-تخدأم أŸدفعية
أل -ث -ق -ي-ل-ة وألصش-ؤأري-خ تسش-بب ‘ وق-ؤع
ع- -دد غ Òم- -ع- -روف م- -ن ألضش- -ح- -اي -ا
معظمهم من أŸدني.Ú
جي.‹Óع
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تقرير يكشصف  32مؤوسصسصة تربوية مهّددة با’نهيار بسصبب ألزلزأل

م ـ ـدارسس أابنائكـ ـ ـ ـم قبورهـ ـ ـ ـ ـم!..
^ مدارسس غ Òصسا◊ة للتدريسس تريد الوصساية ترقيعها قبل الدخول اŸدرسسي
^  11ثانوي ـة 13 ،متوسسطة و 6ابتدائيات سس ·ÎخÓل  10أايام

تششكل  32مؤؤسشسشة تربؤية با÷زائر العاصشمة ،تهديدا حقيقيا على حياة التÓميذ ،على بعد أايام فقط من الدخؤل اŸدرسشي،
لخ Òالذي ضشرب العاصشمة والؤليات اÛاورة لها حسشب تقرير اŸراقبة التقنية للبنايات.
بعدما أاضشر بها الزلزال ا أ
أانها سس ،·Îبينما تعّرضست «متؤسسطة
–قيق أمينة شصابوÊ
الطيب العقبي» لتشسّققات ‘ أاسسقف
ا◊جرات وجدرانها ،كما هؤ ا◊ال
وت-كشس-ف ال-ؤث-ي-ق-ة ال-ت-ي –ؤز $
بالنسسبة لـ«متؤسسطة ’لة خديجة».
على نسسخة منها ،أان عددا كبÒا من
اŸؤؤسسسسات الÎبؤية ◊قت لها أاضسرار
ج- -راء زل- -زال أاوت ال- -ف- -ارط ،وت -ع -م -ل
 5مؤوسسسسات ببلديات بن عكنون
م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة وسس-ط على ترميمها،
وبوزريعة مهددة بالنهيار ‘ أاية ◊ظة
إا’ أانه وحسسب الؤثيقة دائما ،فإان 32
أام -ا ب -ل -دي -ت -ا اأ’ب -ي-ار وب-ن ع-ك-ن-ؤن
مؤؤسسسسة تربؤية Ãديرية الÎبية وسسط،
ال- -ت- -اب -ع -ة ل -ل -م -ق -اط -ع -ة اإ’داري -ة
تضس-ررت م-ن ال-زل-زال ب-نسسب م-تفاوتة،
ل -ب-ؤزري-ع-ة ،ف-ق-د ع-رفت تضس-رر 5
أاي- -ن ت- -ع- -رضست ب -عضس -ه -ا ل -تصس -دع -ات
م -ؤؤسسسس -ات ت -رب -ؤي -ة ،ع-ل-ى غ-رار
وتشس -ق -ق -ات ك -بÒة يشس-كك ‘ أان ت-ر·
مدرسسة بؤناب ببلدية بن عكنؤن،
خÓل  10أايام ،كما صسّرح به مسسؤؤولؤ
ال -ت -ي ع -رفت تشس-ق-ق-ا ل-ل-ج-دران
القطاع  .وحسسب تصسريح مدير الÎبية
تصصـــوير  :بÓل بوزمارن
وا÷دار اÙي - -ط ب- -اŸدرسس- -ة
وسس- -ط خ- -ال- -دي ن- -ؤر ال -دي -ن ،وحسسب
اŸعّرضس لÓنهيار ‘ أاية ◊ظة،
ت -ق -ري -ر اÈÿة ال -ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ي ع-اي-نت ودائما ‘ بلدية باب الؤادي ،عرفت الدراسسية،
ن-اه-يك ع-ن «ث-ان-ؤي-ة اŸق-را»Ê
اŸؤؤسسسس- -ات الÎب -ؤي -ة ع -ل -ى مسس -ت -ؤى «م-ت-ؤسس-ط-ة راب-عة العدوية» ،تشسققات ون -فسس الشس-يء
بلديات ،باب الؤادي ،الرايسس حميدو ،ع -ل -ى مسس -ت-ؤى السس-اح-ات ،وان-ح-راف بالنسسبة لـ«متؤسسطة أاحمد باي» ،التي ال -ت -ي ب -دوره -ا ع-رفت تصسّ-دع-ات ‘
وادي ق -ريشس ،ال -قصس-ب-ة ،ب-ؤل-ؤغ ،Úب-ن م-ت-ؤاصس-ل ل-ب-ن-اي-ة ا÷ن-اح الÎبؤي ،مع ع-رفت تشس-ق-ق-ات ا÷دران ال-داخ-ل-ية ا÷دران وسس -ق -ؤف ا◊ج -رات .وع-ن
ع- -ك- -ن- -ؤن ،اأ’ب -ي -ار ،سس -ي -دي اﬁم -د ،ظهؤر بعضس التشسققات على ا÷دران ل -ب -عضس اأ’روق -ة وا÷دران اÙاذي-ة بلدية اأ’بيار ،فقد عرفت «متؤسسطة
ا÷زائر الؤسسطى ،اŸدنية ،القبة ،فإان ‘ ا÷ناح الÎبؤي ،وبعضس التشسققات للسس ،⁄Óومكتب اŸدير وكذا تشسقق اح-م-د ع-ت-ب-ؤت» ،تشس-ق-قا ‘ السساحة،
أاغلبها تعّرضس حياة التÓميذ للخطر ،ب- -ال- -داخ- -ل واÿارج ،ب- -اإ’ضس -اف -ة إا ¤با÷دار اÿارجي للبناية التي تؤجد وم- -ت- -ؤسس- -ط- -ة ا◊ارث -ي -ة تصس -دع -ات
وه -ؤ م -ا كشس -ف ع-ن-ه ت-ق-ري-ر اŸراق-ب-ة تشسققات ‘ اŸسساكن اإ’لزامية ،بينما ب -ه -ا اأ’قسس -ام .وع -ن ب-ل-دي-ة ال-قصس-ب-ة ،وتشس- -ق -ق -ات ‘ اأ’ج -ن -ح -ة الÎب -ؤي -ة
أاضس -اف ال -ت -ق -ري -ر ،أان «ث -ان -ؤي -ة ع -ب-د ف -م-درسس-ة السسÓ-م شس-ه-دت تشس-ق-ق-ات واإ’داري - -ة ،أام - -ا «ث- -ان- -ؤي- -ة ت- -ؤف- -ي- -ق
التقنية للبنايات .
ال- -رح- -م- -ان مÒة» ،ضس- -م- -ن ق- -ائ- -م- -ة با◊جرات الدراسسية وأارضسية الرواق ب- -ؤع- -ت- -ؤر» ،ف- -ق- -د تشس- -ق- -قت أاغ- -لب
باب الواد أاك ÈاŸتضسررين من الزلزال اŸدارسس اŸن -ك -ؤب -ة ،ك -ؤن ج-دران-ه-ا ال -ع -ل -ؤي ،م -ع سس -ق -ؤط ا◊ج -ارة م -ن ح -ج -رات ال -دراسس -ة ب -ه -ا ،إا ¤ج -انب
تشس -ق -قت ،إا ¤ج -انب أاسس -ق -ف ج-م-ي-ع ا÷دار اÿارج- -ي ،ب- -ي- -ن- -م- -ا ع- -رفت اıابر واأ’روقة واŸداخل اŸؤؤدية
و 7مؤوسسسسات مهددة بالسسقوط
ا◊جرات الدراسسية ‘ الطابق الثا ،Êم-ت-ؤسس-ط-ة ن-ه-ج ع-ن-ابة ،انهيارا طفيفا إا ¤ال- -ط- -اب- -ق ÚواŸك- -ت- -ب- -ة وق -اع -ة
ت
د
وب -خصس-ؤصس ب-ل-دي-ة ب-اب ال-ؤاد ،أاك-
م -ع تشس -ق -ق اŸسس -اك-ن اإ’ل-زام-ي-ة ،أام-ا لسس- -ق- -ف ال- -ق -اع -ة رق -م  10بالطابق اأ’سس -ات -ذة واŸدرج وب -عضس اŸك-اتب
اÈÿة ،أان  7مؤؤسسسسات تربؤية بها ،قد «ثانؤية عقبة بن نافع» ،فقد تعرضست السس -ف-ل-ي ،م-ع سس-ق-ؤط سس-ق-ف-ي دورات اإ’دارية واŸسساكن الؤظيفية .وببلدية
تضس- -ررت م- -ن ال- -زل -زال ،ع -ل -ى غ -رار ل -تصس ّ-دع -ات ع-ل-ى مسس-ت-ؤى اŸسس-اك-ن اŸي- -اه ل- -ل -ذك -ؤر واإ’ن -اث ،إا ¤ج -انب سس -ي -دي ﬁم -د ،ا÷زائ -ر ال -ؤسس-ط-ى
م -درسس -ة م -الك ب -ن راب-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ال-ؤظ-ي-ف-ي-ة ب-اŸلحق .وبالنسسبة لبلدية ب -عضس ا’ن -ه-ي-ارات ‘ سس-ق-ف السس-ك-ن واŸدنية ،فقد ” إاحصساء  5مدارسس
اأ’ق- -ل تضس- -ررا ،أاي -ن ع -رفت تشس -ق -ق -ا الرايسس حميدو ،فقد أاحصست مصسالح ال -ؤظ -ي -ف-ي ،وع-ن ث-ان-ؤي-ة اأ’م Òع-ب-د م-تضسّ-ررة ،وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر بـ«متؤسسطة
ب-ج-انب ب-اب م-دخ-ل اŸؤؤسسسس-ة ،بينما اŸراقبة التقنية مؤؤسسسست Úمنكؤبت ،Úالقادر ،بدورها سسجلت انهيار أاجزاء ه- -ارون ال- -رشس- -ي- -د» ،و«م- -ت- -ؤسس- -ط- -ة
شسهدت مدرسسة كمال أابركان سسقؤط وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر بـ«م-ت-ؤسس-ط-ة حمزة بن م- - -ن اأ’سس- - -ق - -ف ‘ ع - -دة ج - -ه - -ات ،م- -ن- -ا»،»Êث- -ان -ؤي -ة م -ازري أاع -م -ر»،
ج -زء م -ن شس -رف -ة السس -ط -ح اÿارج-ي ع-ب-د اŸط-لب» ،ال-ت-ي ع-رفت تشس-ق-ق-ا وتشس - -ق- -ق- -ات داخ- -ل ا◊ج- -رات م- -ن و«م -ت -ؤسس -ط -ة ال -ك -اه -ن-ة» ،و«ث-ان-ؤي-ة
اŸط -ل ع -ل -ى الشس-ارع ،أام-ا م-ت-ؤسس-ط-ة ك- - -بÒة ع- - -ل- - -ى مسس - -ت - -ؤى السس  ،⁄Ó- -الطابق الثا ،Êوسسقؤط أانابيب اŸياه ﬁم- -د ب- -ؤضس- -ي -اف» ،أاي -ن ت -ع -رضست
نفيسسة حمؤد ،فقد عرفت تصسّدعات وواجهات اŸبا ،Êوالصسؤر اÿارجي ،ال -رئ -يسس -ي-ة م-ن اÿزان ال-رئ-يسس-ي إا ¤ل - -تشس - -ق - -ق- -ات وتصس- -دع- -ات ا÷ن- -اح
اإ’داري ،سس - -ق - -ؤط أاج - -زاء م - -ن م- -ن
‘ ج - -دران ح - -ج - -رات ال- -درسس م- -ن م-ع ان-ف-ج-ار ب-عضس ق-ن-ؤات اŸي-اه ،أام-ا ا◊نفيات بطؤل  60م.Î
ا÷دران ن -ت -ي -ج -ة ان -ت -ف -اخ -ه -ا ،ك -م-ا
الطابق السسفلي ،إا ¤الطابق الثالث أاي اŸؤؤسسسس -ة ال-ث-ان-ي-ة ف-ه-ي «ث-ان-ؤي-ة اب-ن
مؤوسسسسات غ Òصسا◊ة للتدريسس ت-عّ-رضست أاسس-ق-ف اأ’قسس-ام ل-لسس-ق-ؤط،
 7قاعات ،وكذا تصسّدعات ‘ ا÷ناح خ- -ل- -دون» ،ال -ت -ي تضس -ررت أاك Ìب -ع -د
وان -ح -راف السس  .⁄Ó-ك -م -ا أان ب-ل-دي-ة
اإ’داري وجدران السس ⁄Óمن ا÷هة ال- -ه- -زات ا’رت- -دادي -ة وظ -ه -رت ب -ه -ا
سس ‘ ·ÎبولوغÚ
ال -ق -ب -ة ،ف -ق -د تصس ّ-دعت  3ثانؤيات،
الغربية وا÷نؤبية ،فيما أاكد التقرير ،تصسدعات وتشسققات ببعضس ا÷دران
أان م -ت -ؤسس-ط-ة ع-ل-ي ع-م-ار ،ق-د ع-رف واأ’سس- -ق -ف ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ال -ط -اب -ق وعن بلدية بؤلؤغ Úالتي كانت مركزا وث-ان-ؤي-ة ب-ؤعÓ-م دك-ار ،وث-ان-ؤية سسعد
تشسققات على السسطؤح وا÷دران ،مع اأ’رضس-ي وال-ع-ل-ؤي ،م-ع سس-ق-ؤط ب-عضس للزلزال ،فقد أاحصسى مركز اŸراقبة دح-لب وع-ل-ي ع-م-ار ،أاي-ن ” تسس-ج-ي-ل
سس -ق -ؤط ح -ج -ارة ،إا ¤ج -انب ت -ع-ط-ل الشس- -رف .أام- -ا ب- -ل- -دي -ة وادي ق -ريشس ،التقنية بها  3مدارسس ،منها مدرسسة سس- -ق -ؤط سس -ق -ؤف ب -عضس ا◊ج -رات،
الكهرباء ‘ اأ’روقة ،مع تسسرب اŸياه ف -ب-دوره-ا ت-ع-رضست «م-درسس-ة ال-بشس Òال -هضس -اب ،ال -ت -ي أاك -د ال -ت -ق -ري -ر أان-ه-ا وت -أاث -ر ال-ق-ن-ؤات اÿاصس-ة ب-ال-ت-دف-ئ-ة،
على ا÷دران والسسياج الفؤ’ذي على ال -زواي -ن -ي» ،ل -تشس -ق -ق -ات ك-بÒة ع-ل-ى أاصس- -ب- -حت ‘ وضس- -ع- -ي -ة غ Òصس -ا◊ة وتشس -ق -ق السس ⁄Ó-وسس-ق-ؤط ا◊ج-ارة
وشسك السسقؤط.
مسس- -ت- -ؤى سس- -ق- -ف إاح- -دى ا◊ج -رات للتدريسس ،إا’ أان مديرية الÎبية تؤؤكد على اŸقصسل اŸضساد للز’زل.

مديرية الÎبية شسرق« :سسنحّول تÓميذ اŸدارسس اŸنكوبة إا ¤مؤوسسسسات أاخرى»

أاكد مصسدر مسسؤؤول من مديرية الÎبية للجزائر شسرق،
أانه سسيتم التكفل بالتÓميذ الذين تضسّررت مدارسسهم

مديرية الÎبية غرب« :كّلفنا مكاتب دراسسات Ãعاينة اŸؤوسسسسات القدÁة وا÷ديدة»

اأك- -د م- -دي -ر الÎب -ي -ة ل -ل -ج -زائ -ر غ -رب ،ع -ب -د
الؤهـــاب قليل ،اأن الÎميمـــات جاريـــة على
مسستــــؤى  52مؤؤسسسسة تربؤية ،منها تلك التي
تضســـررت م- - - - -ن ال- - - - -زلـــزال ،واأن ال - - - -دخـــؤل
اŸدرسس -ي سس -ي -كـــؤن ع -ادي-ا Ãدي-ري-ة الÎب-ي-ة
غـــرب ،مشسÒا ‘ ذات السس - - - - - -ي - - - - - -اق ،اإ ¤اأن

اكتشسـ ـ ـاف ﬂب ـ ـإا سسـ ـ ـري ÷ماعـ ـ ـات التهري ـ ـ ـب فـ ـ ـي “Ôاسس ـ ـ ـت
“كنت مصسالح أامن و’ية “Ôاسست ،من إاحباط
ع -م -ل-ي-ة ت-ه-ريب ك-م-ي-ة م-ع-تÈة م-ن ال-ؤق-ؤد ك-انت
م -ؤج -ه -ة ل-ل-ت-ه-ريب ن-ح-ؤ ال-دول اÛاورة ،ح-يث
جاءت العملية إاثر ورود معلؤمات مفادها وجؤد

أŸديرون يسصجلون يوميا سصقوط جدرأنها وأسصقفها من دون –ّرك ألسصلطات

مدارسس عبارة عن «مسستودعـات» تهّدد حياة التÓميذ

ت- -ع- -رف اŸؤؤسسسس- -ات الÎب- -ؤي -ة ع -ل -ى
مسس- -ت- -ؤى أاغ- -لب ال -ؤ’ي -ات ،أاوضس -اع -ا
م- -زري- -ة ،ح -ؤل -ت -ه -ا Ãرور ال -ؤقت إا¤
مسس -ت -ؤدع -ات ل -ل -ت -دريسس ت-ه-دد ح-ي-اة
اأ’ط -ف -ال بسس -بب تسس -اق -ط ج -دران -ه-ا
ي -ؤم -ي -ا .وع -ل-ى ال-رغ-م م-ن ت-خصس-يصس
غ Ó-ف م -ا‹ سس -ن -ؤي م -ع -ت ÈلÎم -ي-م
اŸؤؤسسسس- - -ات الÎب - -ؤي - -ة م - -ن ط - -رف
الؤصساية ،إا’ أان اŸشساكل التي تصسادف
ال -ت Ó-م -ي -ذ خÓ-ل اŸؤسس-م ال-دراسس-ي،
ت-كشس-ف م-دى اإ’ه-م-ال والÓ-مسس-ؤؤولية
التي Áارسسها بعضس اŸسسؤؤول Úبدليل
اأ’رقام الرهيبة التي تكشسفها التقارير
ال-ؤ’ئ-ي-ة ب-خصس-ؤصس أاوضس-اع اŸدارسس
التي أاصسبحت غ Òصسا◊ة للتدريسس،
ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ح -داث-ت-ه-ا .ت-خّ-ؤف
عشس -رات اأ’ول -ي -اء ب -ق-ري-ة ب-ؤشس-اشس-ي-ة،
ب -ع -ن -اب -ة ،ع -ل -ى مصس Òأاط -ف -ال -ه-م م-ع
ال- -دخ- -ؤل اŸدرسس -ي ا÷دي -د ‘ ظ -ل
وج-ؤد ا’ب-ت-دائ-ي-ة ال-ؤحيدة باŸنطقة،
‘ وضس- -ع ي- -ف- -ت- -ق- -ر إا ¤أادن -ى شس -روط
–صس- -ي- -ل اŸع- -رف- -ة ،ب -ع -د أان –ّؤلت
اأ’خÒة م -ع م -رور ال -زم-ن إا ¤ج-دران
متآاكلة آايلة للسسقؤط .وأاشسار عدد من
سس -ك -ان اŸن -ط -ق -ة ،إا ¤أان ا’ب-ت-دائ-ي-ة
ع -رفت م -ع ان-ت-ه-اء اŸؤسس-م ال-دراسس-ي
اŸاضسي أاشسغال ترميم ،غ Òأان هذه
اأ’شس - -غ- -ال ت- -ؤق- -فت‡ ،ا ج- -ع- -ل م- -ن
ا’بتدائية اŸذكؤرة كؤمة من ﬂلفات
وبقايا أاشسغال تسستحيل الدارسسة فيها،
كما أاحصست و’ية سسكيكدة أاك Ìمن 25
م-ؤؤسسسس-ة ت-رب-ؤي-ة ،خ-اصس-ة ا’بتدائيات
غ Òق-اب-ل-ة ’سس-ت-ق-ب-ال ال-تÓميذ ،وهي
م-هّ-ددة ب-ا’ن-ه-ي-ار ،وت-عّ-رضس ال-تÓميذ
للخطر ،خاصسة ‘ غرب وشسرق الؤ’ية
اأ’ك Ìتضس -ررا ،وك -انت ب -ل -دي -ة ڤ -ن -ؤاع

أاحصست ثÓث مدارسس خارج اÿدمة
وبشس -ك-ل أاخصس ،وم-درسس-ة صس-ب-ار ع-ل-ي
اŸهددة با’نهيار منذ سسنؤات ،وتعيشس
م-درسس-ة م-ؤ’ي ال-ع-رب-ي ب-ؤ’ي-ة أادرار،
ت-ع-ا Êوضس-ع-ي-ة م-زري-ة وك-ارثية ،بعدما
غ -م -رت -ه -ا ال -رم -ال م -ن ك -ل ا÷ؤانب،
وتسس -ب -بت ‘ ان -ه-ي-ار أاج-زاء ه-ام-ة م-ن
جدرانها وأاقسسامها ،بغضس النظر عن
اŸسس- -اك- -ن ال- -ؤظ- -ي- -ف -ي -ة اıصسصس -ة
ل -ل-م-ع-ل-م ،Úوي-ت-خّ-ؤف أاول-ي-اء تÓ-م-ي-ذ
م -ت -ؤسس -ط -ة «شس -اد‹ أاح -م -د» ب-ب-ل-دي-ة
سس-ي-دي ع-ق-ب-ة ‘ بسس-ك-رة ،م-ن أاخ-طار
مادة اأ’لياف الزجاجية اŸسستعملة ‘
إا‚از اŸؤؤسسسسة التي تعا Êا’كتظاظ،
على اعتبار اسستقبالها أ’عداد معتÈة
من تÓميذ القرى القريبة من مدينة
سس-ي-دي ع-ق-ب-ة ،و‘ م-ت-ؤسس-ط-ة ضس-ي-في
الصسالح ببلدية لغروسس ،انهار جزء من
جدار اŸؤؤسسسسة خÓل اأ’سسبؤع اأ’خÒ
من شسهر رمضسان‡ ،ا أادى إا ¤وفاة
م -ع -ل -م وط-ف-ل-ة –ت أان-ق-اضس ا÷دار،
الذي يعؤد بناؤوه إا ¤نحؤ  20سسنة ،من
دون إا“امه بشسكل كامل .ومن جهتها،
خصسصست و’ي- -ة ال- -ب- -ؤي- -رة 20 ،مليار
سسنتيم لÎميم  200مدرسسة ابتدائية ‘
اŸن -اط -ق ا◊ضس -ري -ة وال-ري-ف-ي-ة .ك-م-ا
تعرضست العديد من الهياكل واŸنشسآات
اŸدرسس- -ي- -ة Ãدي- -ن- -ة ال- -ب- -يضس ب- -ع- -د
ف -يضس-ان-ات  ،2011ل -تصس -دع -ات ك -بÒة
ج-راء اأ’م-ط-ار ال-ط-ؤف-ان-ية التي غزت
اŸدي -ن -ة وق -ت -ه-ا ،وخ-ل-فت  11قتي،Ó
وك - -انت اأ’ضس - -رار اأ’ك Èت - -لك ال - -ت- -ي
سس-ج-لت Ãدارسس ال-ن-ج-اح وب-ؤشسريط،
ومدرسسة اأ’مل ،وكذا Ãدرسسة جبارة
بحي القرابة .أمينة شصابو/ Êمرأسصلون

بعد  5أشصهر من أ÷دل وأŸد وأ÷زر مع ألنقابات

بن غÈيط –ل ÷نة اÿدمات الجتماعية ‘ الوزارة

قّررت وزيرة الÎبية الؤطنية ،نؤرية
ب- -ن غÈي- -ط ،ح- -ل ه- -ي- -ك- -ل تسس- -يÒ
اÿدم -ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-ن-اًء ع-ل-ى
م-ط-لب ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ق-اب-ات ال-ت-ي
أاكدت على حّله ،بالنظر إا ¤اŸشساكل
جلت باŸشساكل
التي تسسببت فيها وع ّ
التي تتخبط فيها اŸصسلحة بتجميد
ع -م -ل ال-ل-ج-ن-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-خ-دم-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ،بسس-بب ال-ت-داخ-ل ‘
الصس Ó-ح -ي -ات ب Úه -ي -ك -ل ال -تسس -يÒ
اŸع Úواأ’عضساء اŸنتخب. Ú
وك-انت ال-ل-ج-ن-ة ال-ؤط-ن-ية قد جمدت
أاعضس- -اءه- -ا‡ ،ا سس- -اه- -م ‘ إال- -غ- -اء
العديد من اŸنح والسسلفات اÿاصسة
بعمال الÎبية  .وجاء هذا القرار بعد
اŸراسس -ل -ة ال -ت -ي ت -ق ّ-دم ب -ه -ا رئ-يسس
اÿدم -ات ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ب-ل-مشس-ري،
وال -ت -ي ج -اء ف -ي -ه -ا «ضس -رورة ت -غ -يÒ
مسسؤؤول هيكل تسسي Òاللجنة من هذا
اأ’خ Òال- - -ذي سس - -اه - -م ‘ انسس - -داد
الؤضسع بسسبب تداخل اŸسسؤؤوليات»،
تشسققات قبل الزلزال ،وقد أاثر عليها هذا اأ’خ Òباإ’ضسافة إا ¤مؤؤسسسسة رابعة العدوية التي بدورها ح- -يث ” إارسس- -ال اŸراسس- -ل- -ة شس -ه -ر
ج -راء ال -ه -زات ا’رت-دادي-ة ،إا’ أان-ه وب-ع-د اŸع-اي-ن-ة م -تضس -ررة ،ل -ك -ن ل -يسس ف-ق-ط ج-راء ال-زل-زال ،وإا‰ا
Óسصاتذة أŸتطوع ..Úوزير ألشصباب لـ:$
قال إأنها سصتخصصصص قاعات ل أ
الشسخصسية ،يضسيف ذات اŸتحدث ،فقد ” التؤصسل نتيجة تسسّرب اŸياه ع Èا÷دران و–ت اأ’رضس،
‡ا أادى إا ¤انز’ق أارضسي ،أاما عن متؤسسطة ’لة
إا ¤قرار ترميمها كؤنها لن تشسكل خطر.
كما أاعطى خالدي مثا’ Ãتؤسسطة بني مسسؤسس ،خديجة ،فقد أاشسار خالدي ،إا ¤أانه عاينها شسخصسيا
اÈŸمج ترميمها بـ 3مÓي Òو 700مليؤن سسنتيم ،ووجد أانها قابلة للÎميم ،لذا فقد اتخذ قرار إاعادة
من أاجل إاضسافة جدران للتدعيم تفاديا أ’ي كؤارث ال- -تÓ- -م -ي -ذ إا ¤ذات اŸؤؤسسسس -ة ،ل -ذا ف -ق -د أاك -د أان
كشس -ف وزي -ر الشس -ب -اب ،ع -ب-د ال-ق-ادر أانه Áكن لكل اأ’سساتذة واŸتطؤعÚ
م-ن شس-أان-ه-ا أان تشسّ-ك-ل خ-ط-را ع-ل-ى ح-ي-اة ال-تÓميذ ،الدخؤل اŸدرسسي سسيكؤن عاديا.
أمينة شصابو Êخمري ،عن فتح فضساءات خاصسة ‘ خ- -اصس- -ة ‘ ال- -ؤ’ي- -ات ال- -داخ- -ل- -ي -ة
خصسؤصسا وأان اŸتؤسسطة متمؤقعة ‘ منطقة ردم،
Óسس -ات -ذة اسستغÓل الفضساءات ،من دون دفع أاي
اŸؤؤسسسس -ات الشس -ب -اب -ي -ة ل  -أ
اŸتطؤع Úمن أاجل تقد Ëدروسس مبالغ مالية ،وأانه ” تخصسيصس هذه
خصس -ؤصس -ي -ة ‘ ال -ل -غ -ات اأ’ج -ن -ب-ي-ة ال- - -فضس - -اءات ‘ إاط - -ار اسسÎاŒي - -ة
واŸؤاد اأ’سساسسية÷ ،ميع التÓميذ ال-ؤزارة ال-رام-ي-ة إا ¤ال-ت-ك-فل بقضسايا
خÓل الزلزال ،من خÓل –ؤيلهم إا ¤اŸؤؤسسسسات مصس Òتلك اŸؤؤسسسسات بعد اŸراقبة التقنية.
وال -ط -ل -ب -ة ‘ اأ’ط -ؤار ال -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة الشسباب Ÿا فيها من تطؤير اŸسستؤى
الÎبؤية اأ’خرى التابعة للمديرية ،إا ¤غاية البت ‘
أمينة شصابو ÊالثÓثة ،بداية من الدخؤل اŸدرسسي التعليمي للتÓميذ خاصسة ‘ ›ال
اŸق -ب -ل ،وذلك ‘ إاط-ار ت-ف-ع-ي-ل دور اللغات اأ’جنبية ،التي تعرف تراجعا
الشس-ب-اب اŸت-ؤاج-دة ب-ك-افة الؤ’يات ك - -بÒا ‘ ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ؤ’ي- -ات
‘ الÈنامج ا÷ديد اÿاصس بالفئة الداخلية .ومن جهة أاخرى ،أاكد وزير
اŸدي -ري-ة ك-ل-فـــت م-ك-اتــب دراسس-ات Ãع-اي-ن-ة ا’إفصس-اح ع-ن ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة التي سستعتمدها الشسبابية .وأاكد عبد القادر خمري ‘ الشس- -ب -اب ع -ب -د ال -ق -ادر خ -م -ري ،أان
اŸدارسس ا÷ديـــدة وال- - - - - -ق - - - - -دÁـــة ،قصســد ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-تÓ-م-ي-ذ اŸدارسس اŸتضس-ررة ،اأي-ن تصس -ري -ح لـ«ال -ن -ه -ار» ،ع -ل -ى ه -امشس ب -رام -ج الÎف -ي -ه وال -تسس -ل -ي -ة ت -ب -ق-ى
ضسمــان سسÓمـــة التÓميـــذ وا’أسساتـــذة علـــى اك -ت -فت خ -ل-ي-ة ا’إعÓ-م ع-ل-ى مسس-ت-ؤى ال-ؤزارة اخ-ت-ت-ام ف-ع-ال-ي-ات اıي-م الصس-ي-ف-ي متؤاصسلة على مدار السسنة ،باعتبار
بالتصسريح بعبارة «الؤزيرة تعقد ندوة صسحفية اÿاصس بشس-ب-اب ا÷ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة أان فضساءات الÎفيه تعت Èواحدة من
حـــد سســؤاء.
وزارة الÎبية ترفضس ا◊ديث عن وضسعية اŸؤوسسسسات بعد الدخؤل اŸدرسسي وسستتطّرق اإ ¤جميع اŸق-ي-م-ة ب-اÿارج وأاط-فال ا÷نؤب ،اأ’ول-ؤي-ات ال-ت-ي ي-ط-الب ب-ها الشسباب
أمينة شصابو Êأان- - -ه و‘ إاط- - -ار إاع- - -ادة ت - -ف - -ع - -ي - -ل ا÷زائ-ري ،مشسÒا إا ¤اف-ت-ت-اح ق-ري-ة
رفضست وزارة الÎب -ي -ة ال -ؤط-ن-ي-ة ال-ت-ؤضس-ي-ح اأو اŸلفات».
دور اŸؤؤسسسس -ات الشس -ب -اب -ي -ة ،ق -امت التسسلية ‘ و’ية قسسنطينة ،سستكؤن
وزارة الشس-ب-اب ب-ت-خصس-يصس فضس-اءات خÓ- -ل اأ’ي- -ام ال- -ق -ل -ي -ل -ة ال -ق -ادم -ة،
داخ- -ل ك- -ل اŸؤؤسسسس- -ات الشس- -ب -اب -ي -ة وسس-ت-تضس-م-ن ق-ري-ة التسسلية ›مؤعة
÷م - -ي- -ع اأ’سس- -ات- -ذة واŸت- -ط- -ؤع Úم -ن مسس -اح -ات ال-ل-عب والÎف-ي-ه م-ن
ﬂبإا تتؤاجد به كمية من الؤقؤد معدة للتهريب ،الشس -رط -ة اŸك -ان ،وق -د ” ال-ع-ث-ؤر ع-ل-ى ث-م-ان-ي-ة لتقد Ëدروسس الدعم لكل التÓميذ أاهمها التزلج على ا÷ليد والسسينما
أاين باشسرت ذات اŸصسالح –ركاتها التي أافضست براميل حديدية من حجم  200ل Îبكمية إاجمالية ‘ اأ’طؤار التعليمية الثÓثة ،خاصسة « ،zd4ب -اإ’ضس -اف-ة إا ¤ت-خصس-يصس
Óلعاب العلمية.
إا ¤اك -تشس -اف اıب -إا اŸت -ؤاج -د ع -ل -ى مسس -ت-ؤى قدرت بـ 1600ل ‘ ،Îح ” Úفتح –قيق لتحديد ل-ط-ل-ب-ة اأ’قسس-ام ال-نهائية بهدف رفع مسساحات ل أ
اıرج الشس -م -ا‹ ل -ل-م-دي-ن-ة ،أاي-ن داه-مت ق-ؤات اŸتؤرط ‘ Úالقضسية.
بلهات ألصصديق اŸسستؤى  .وأاشسار وزير الشسباب ،إا¤
إأÁان علي إأسصماعيل

مدير الÎبية وسسط لـ« :$اŸدارسس سس ·Îول خطر على حياة التÓميذ»

أاكد مدير الÎبية للجزائر وسسط ،خالدي نؤر الدين،
أان أاشسغال الÎميم قد ” الشسروع فيها ولن تدوم
طؤي ،Óمؤؤكدا أان تكلفة الÎميم تتفاوت من مؤؤسسسسة
تربؤية إا ¤أاخرى.
وكشسف اŸتحدث ‘ تصسريح خصس به «النهار» ،أان
هناك مؤؤسسسسات تربؤية تقّدر تكلفتها بـ 500أالف
دينار ،بينما مؤؤسسسسات أاخرى وصسلت تكلفة ترميمها
إا ¤مليؤ Êدينار.
وأاشسار اŸتحدث ،إا ¤أان مؤؤسسسسات كانت تعا Êمن

الح ـدث

مارسس اŸاضسي.
وك - -ذا «م - -ع - -رف- -ة ا÷ه- -ة اıؤل- -ة
بإامضساء الصسفقات التي يتم إابرامها
م -ع ك -ل ال -ق -ط-اع-ات قصس-د Œسس-ي-د
الؤعؤد اŸقدمة للعمال»،
وت -ك -ؤن ب -ن غÈي-ط م-ن خÓ-ل ه-ذه
اÿط -ؤة ،ق-د اضس-ط-رت إا ¤ت-ط-ب-ي-ق
القرار  ،12/01الذي يؤؤكد ‘ مادته
ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي ت-نصس ع-ل-ى أانه ‘ حال
وج- -ؤد عّ- -دة ه- -ي- -اك- -ل تسس- -ي ،Òف -إان
اŸؤظ-ف اŸعّ-ي-ن ق-ان-ؤن-ا ‘ منصسب
مسس- -ؤؤول تسس- -ي Òال -ؤسس -ائ -ل اŸال -ي -ة
واŸفؤضسة له السسلطة ،حيث يكلف
ب-ال-ق-ي-ام ب-ج-م-ي-ع عمليات اإ’يرادات
والنفقات العمؤمية ‘ كل من ›ال
اإ’ل-ت-زام وال-تصس-ف-ي-ة واإ’ذن ب-عمل كل
واحد من الطرف .Úوعلى الرغم من
قيام بن غÈيط بهذه اÿطؤة ،إا’ أانه
و◊د اآ’ن  ⁄يتم حل اŸشسكل نهائيا،
خاصسة وأان الؤزيرة  ⁄تسستشسر أاعضساء
اÿدمات ا’جتماعية اŸنتخب.Ú
نوأل زأيد

«فت ـح دور الشسب ـاب أام ـام تÓمي ـذ النهائـي لتعلـم
اللغـ ـ ـات واŸـ ـ ـواد األسساسسيـ ـة»

الحدث

توّعد اıالف Úبعقوبات صصارمة ؤدعا للتصصدي إا ¤الفتاؤى اŸتطرفةﬁ..مد عيسصى:

«ل حج لكم أايها اŸرشسدون فأانتم ‘ خدمة ا◊جاج»
لوقافﬁ ،مد عيسشى ،اŸرششدين واŸرششدات الديني ÚاŸكلف Úبتأاط Òا◊جاج
دعا وزير الششؤؤون الدينية وا أ
ا÷زائري Úبالبقاع اŸقدسشة ،خÓل مؤسشم ا◊ج لهذه السشنة ،إا ¤اللتزام Ãهمتهم وفق مقتضشيات دف Îالششروط
اÿاصص ،مششÒا إا ¤أان مهمتهم تقضشي بتأاط Òا◊جاج وليسص القيام Ãناسشك ا◊ج.
عبد الرؤؤؤف شصودار

تصصوير :فتحي منتوري

و أك- -د ﬁم -د ع -يسس -ى ‘ ،ت -دخ -ل -ه
خÓل أفتتاح فعاليات يوم درأسسي
ل -ف -ائ -دة أŸرشس -دأت وأŸرشس -دي -ن
أل-دي-ن-ي Úو أعضس-اء ›لسس أل-فتاوى
أل -ذي -ن أوك -لت أإل -ي-ه-م م-ه-ام ت-اأطÒ
أ◊ج- -اج ب- -ال -ب -ق -اع أŸق -دسس -ة أول
أمسس ب -دأر ألإم -ام ،أن م -ه-م-ة ه-ذأ
أل -وف -د خ -طÒة وحسس-اسس-ة وت-وجب
ع- -ل- -ى أŸرشس -د أل -دي -ن -ي أŸرأف -ق
للحاج أن يلتزم باŸهمة ألتي دعي
م -ن أج -ل -ه -ا وي -حÎم دف Îشس -روط
ه- -ذأ ألل- -ت -زأم ب -ح -ذأفÒه ،وع -دم
أن -ت -ه -از أل-ف-رصس-ة م-ن أج-ل أل-ق-ي-ام
ب - -ال- -ف- -ريضس- -ة وأإه- -م- -ال أ◊ج- -اج،
مضس -ي -ف -ا أن أŸقصس -ري -ن سس-ي-ل-ق-ون
عقوبات شسديدة من طرف ألوزأرة
‘ حال ثبوت ألتهم وتلقي شسكاوى
م- -ن ط- -رف أ◊ج- -اج .و أضس- -اف أن
أل - - -ه - - -دف ألأول وألأخ Òل - - -وف - - -د
أŸرشس -دي -ن وأŸرشس-دأت وأŸق-در

على عاتق أŸرشسدين وأŸرشسدأت
تكمن ‘ أإيصسال رسسالة أ÷زأئر أإ¤
ك - -ل ألأ· وأإث - -ب - -ات أن - -ه - -ا ورغ - -م
ألعوأصسف وأŸوؤأمرأت وألدسسائسس
فهي دولة قوية من خÓل –لّيهم
ب -النضس -ب -اط وضس -رورة أل -ت -ف-اوضس
وأل- -تشس- -اور ع- -ل -ى مسس -ت -وى أإدأرأت
أف- - -وأج أ◊ج- - -اج ل- - -تسس- - -ي Òأم - -ور
أ◊ج -اج ‘ أحسس-ن أل-ظ-روف .ك-م-ا
شس-دد أل-وزي-ر ع-ل-ى ضس-رورة تصس-دي
أŸرشس- -دي- -ن وأŸرشس- -دأت أإ ¤ك- -ل
أÙاولت ل- -ل- -مسس- -اسس ب- -ع- -ق -ي -دة
أ◊جاج أ÷زأئري Úمن طرف ما
أسس-م-اه ب-ج-ب-ه-ة أل-ت-ي-ارأت أل-ف-ك-رية
ع -دده -م ب -ق -رأب -ة أŸائ -ة ف -رد ه-و صس- -ارم- -ة ،خ- -اصس- -ة ف- -ي- -م -ا ي -خصس أل-ه-دأم-ة ب-البقاع أŸقدسسة ،موؤكدأ
خ -دم -ة أ◊ج-اج أ÷زأئ-ريÃ Úك-ة ألإج- - - - - -اب - - - - -ة ع - - - - -ن تسس - - - - -اوؤلت أن ح-ج-اج-ن-ا أصس-ب-ح-وأ مسس-تهدفÚ
أŸكرمة وأŸدينة أŸنورة وبجدة ،وأسستفسسارأت أ◊جيج ألتي “كنهم م- -ن ط- -رف ه- -ذه أل -ت -ي -ارأت أل -ت -ي
م -وؤك -دأ أن أي ت -قصس ‘ Òع -م -ل -ه-م م -ن أدأء م-ن-اسسك أ◊ج ع-ل-ى أك-م-ل سس-ت-ح-اول أن ت-تسس-ل-ل أإ ¤صس-ف-وفهم
م-ه-م-ا ك-ان سس-ت-ت-ب-ع-ه أح-ك-ام أإدأرية وجهﬁ ،م Óأإياهم مسسوؤولية رأحة م -ن أج -ل بث أف -ك -اره -ا أل -ه -دأم -ة
ح- -ازم- -ة ،مضس- -ي- -ف -ا أن أي شس -ك -وى ألوفد أ÷ّزأئري كاملة ،ودأعيا أإ ¤بينهم ،موؤكدأ أن مرجعية ألتوجيه
ضس - -ده - -م م - -ن ط- -رف أ◊ج- -اج ‘ صس -ون ك -رأم -ت -ه -م ‘ ك -ل ألأح-وأل .وألإرشس- -اد أل -وح -ي -دة ‘ أ◊ج ه -ي
›ال أÿدمة سستوؤدي أإ ¤عقوبات وق-ال أل-وزي-ر أإن أŸه-م-ة أل-ت-ي ت-ق-ع مرجعية هيئة ألإفتاء وفقط.

لئمة الشصيخ جلول حجيمي لـ:$
قال إانه من الصصعب على  100مرشصد القيام باŸهمة ..نقيب ا أ

«حمايـ ـ ـة ا◊ج ـ ـ ـاج ا÷زائرييـ ـن م ـ ـن أافك ـ ـار التط ـ ـرف لي ـ ـسس أام ـ ـرا سسه ـ ـ»Ó

Óئ-مة
ق-ال أألم Úأل-ع-ام ل-ل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
وم- -وظ- -ف- -ي ألشس -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة ،ألشس -ي -خ ج -ل -ول
حجيمي ،إأن حماية أ◊جاج أ÷زأئري Úبالبقاع
أŸق -دسس -ة م -ن أألف -ك -ار أŸت -ط -رف -ة وأل-ف-ت-اوى
ألتكفÒية يتطلب متابعة لصسيقة من قبل أألئمة
وأŸرشسدين ،أألمر ألذي يصسعب Œسسيده على
أرضس أŸيدأن لنعدأم ألتناسسق ألعددي ب Úعدد
أ◊ج- -اج وأŸرشس- -دي- -ن .وأوضس -ح ح -ج -ي -م -ي ‘
أتصس- -ال م- -ع  $أن- -ه ل ب- -د م- -ن رف- -ع ع- -دد
أŸرشسدين ‘ ألبعثة أ÷زأئرية إأذأ أردنا حماية
أ◊ج- -اج م -ن أألف -ك -ار أŸت -ط -رف -ة وت -أاطÒه -م
ت-أاطÒأ ج-ي-دأ ب-ال-ب-ق-اع أŸق-دسس-ة ،قائ Óإأن 100
م-رشس-د ل-ن ي-ك-ون-وأ ق-ادري-ن ع-ل-ى تأاط 28 Òألف
حاج على ألوجه ألÓزم ،وهو أألمر ألذي سسيجعل
م-ه-م-ة ت-أاطÒه-م وم-رأق-ب-ت-ه-م صس-ع-ب-ة للغاية‘ ،

ألوقت ألذي أكد أن أألئمة سسيفعلون ما بوسسعهم
لضسمان عدم أحتكاك أ◊جاج بأاصسحاب أألفكار
أŸت -ط -رف-ة وأل-ت-ك-فÒي-ة .وط-الب ح-ج-ي-م-ي م-ن
أل -وزأرة رف -ع ع -دد أŸرشس -دي-ن إأ ¤أل-ع-دد أل-ذي
يتماشسى وعدد أ◊جاج ألذين سسيتم تأاطÒهم،
مشسÒأ إأ ¤أن أل -وزأرة ت -ط -الب ب -أام -ر يسس -ت-ح-ي-ل
–قيقه وحماية أ◊جاج من ألتيارأت ألفكرية
ألهدأمة ،خاصسة وأن أŸرشسد ألوأحد سسيؤوطر ما
ي -زي-د ع-ن  280ح -اج ،وه -و أل-ع-دد أل-ذي أع-تÈه
حجيمي بالكب Òجدأ على شسخصس وأحد ،خاصسة
‘ ظ- -ل أإلزدح- -ام وأل- -ظ- -روف ألصس- -ع -ب -ة أل -ت -ي
ي -ف -رضس -ه -ا أل -ت -وأج -د أل-ك-ب Òل-ل-ح-ج-اج ب-ال-ب-ق-اع
أŸق -دسس -ة م -ن ﬂت -ل -ف ب -ق-اع أل-ع-ا .⁄وأضس-اف
حجيمي أن مهمة أŸرشسدين هي تأاط Òأ◊جاج
ومسس -اع -دت -ه-م ‘ أل-قضس-اي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة Ãن-اسسك

أ◊ج وأرك-ان-ه ،وت-ع-ل-ي-م أ◊ج-اج ط-ري-ق-ة أدأئ-ه-ا
خÓ-ل ت-وأج-ده-م ب-ال-ب-ق-اع أŸقدسسة ،مضسيفا أن
أل-تصس-دي ل-ل-ف-ت-اوى أÿارج-ة ع-ن ه-ي-ئ-ة أل-ف-ت-وى
ألتابعة للبعثة أ÷زأئرية هو أمر صسعب ومن غÒ
أŸمكن –قيقه بهذأ ألعدد من أŸرشسدين وما
يقابله من عدد كب Òللحجاج .كما أشسار أإلمام
إأ ¤أن ألسسبب ورأء ردأءة أÿدمات ألتي تقدمها
ألبعثة أ÷زأئرية كل سسنة وأŸشساكل ألتي –دث
خÓ- -ل ك- -ل م- -وسس- -م ح- -ج ه- -و ق- -ل- -ة أŸؤوط -ري -ن
وأŸرشسدين ألديني ،Úمضسيفا أن ألوزأرة مطالبة
ب -ال -ت -وأصس -ل م -ع ن -ق -اب -ة أألئ -م -ة م-ن أج-ل وضس-ع
أسسÎأت -ي -ج -ي -ة وخ -ط -ة ع -م -ل مشسÎك -ة ل -ت-أاطÒ
أ◊ج- -اج ،إأضس- -اف -ة إأ ¤زي -ادة ع -دد أŸرشس -دي -ن
وأŸؤوطرين حتى يتمكنوأ من ألتحكم ‘ ألعدد
عبد الرؤؤؤف شصودار
ألكب Òللحجاج.

لعÓم بوزارة السصكن لـ:$
لراضصي البور ..أاحمد مد ÊاŸكلف با إ
إا‚ازها سصيكون على ا أ

«عـ ـدم اسستغ ـ ـÓل األراضس ـ ـي الفÓحي ـ ـة ل ـ ـن يعط ـ ـل اŸشساري ـ ـع السسكني ـ ـة»
^ العقار أاك Èمشسكل يواجه وزارات السسكن ،الصسناعة والفÓحة
أك -دت وزأرة ألسس -ك -ن وأل -ع -م -رأن وأŸدي -ن -ة ،أن
أل -ق -رأر أل -ذي أت-خ-ذه رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة خÓ-ل
أن -ع-ق-اد آأخ-ر ›لسس ل-ل-وزرأء أل-ق-اضس-ي Ãن-ع أي
Óرأضس -ي أل -ف Ó-ح-ي-ة أŸوج-ودة ‘
أسس -ت -غ Ó-ل ل  -أ
أŸدن ألكÈى للمشساريع ألسسكنية ،لن يؤوثر على
ألسس Òأ◊سس- - - - - - - - -ن إل‚از أŸسس- - - - - - - - -اك- - - - - - - - -ن
أ›ÈŸة .وكشس- - -ف أح - -م - -د م - -د ÊأŸك - -ل - -ف
باإلعÓم على مسستوى وزأرة ألسسكن ‘ ،أتصسال
أمسس م-ع «أل-ن-ه-ار» ،أن ق-رأر رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة
ألذي Áنع أي أسستغÓل أو تنازل عن أألرأضسي
أل -ف Ó-ح -ي -ة ل -ن ي -ؤوث -ر ع -ل -ى سسÒورة أŸشس -اري-ع
ألسسكنية ألتي تخطط ألوزأرة إل‚ازها ،مضسيفا
أن وزأرة ألسس- -ك- -ن  ⁄ت- -ع- -ت- -م- -د ع -ل -ى أألرأضس -ي
أل -ف Ó-ح -ي -ة خÓ-ل ﬂط-ط-ات-ه-ا إل‚از مشس-روع
أŸليو Êمسسكن ،مؤوكدأ أن أألرأضسي أŸسستغلة
إلنشساء أŸشساريع ألسسكنية بكافة صسيغها سستكون

على أألرأضسي ألبور ألتي ل Áكن أسستغÓلها ‘
أي نشساط له عÓقة بالقطاع ألفÓحي ،إأضسافة
إأ ¤أألرأضس- -ي أŸت- -خ- -ل -ى ع -ن -ه -ا ،مشسÒأ إأ ¤أن
أل-ق-ان-ون ه-و م-ن سس-ي-ح-دد أألرأضس-ي أل-ت-ي Áك-ن
ل -وزأرة ألسس-ك-ن أسس-ت-غÓ-ل-ه-ا م-ن دون ح-دوث أي-ة
Œاوزأت .و‘ ذأت ألسسياق ،قال مد Êإأن وزأرة
Óرأضسي
ألسس-ك-ن سس-ت-ع-م-ل ع-ل-ى أسس-ت-غÓ-ل أك Èل -أ
وأŸسساحات ألناجمة عن عمليات ألÎحيل ألتي
أسستفاد منها سساكنو ألبيوت ألقصسديرية ‘ أآلونة
أألخÒة ،خاصسة على مسستوى ألعاصسمة وأŸدن
أل -كÈى ،وه -ذأ م -ن أج -ل Œسس -ي -د مشس -اري -ع -ه -ا
ألسسكنية ألتي تخطط إل‚ازها خÓل ألسسدأسسي
أ÷اري .ول -ع -ل أه -م مشس-ك-ل لزأل ي-وأج-ه وزأرة
ألسسكن ‘ إأ‚از مشساريعها ألسسكنية هو مشسكل
ألعقار ألذي يعت Èمن أهم ألعقبات خاصسة مع
ألل-تزأم ألذي ت-وأج-ه وزأرة ألسس-ك-ن وأل-عمرأن

وألقاضسي بإا‚از  300ألف وحدة سسكنية خÓل
 2015وحدها ،وهو ما يضسعها أمام –د صسعب
خ -اصس -ة أم -ام ألصس -رأع أل -دأئ -ر ب Úأل -ع -دي-د م-ن
أل -وزأرأت وع -ل -ى رأسس-ه-ا وزأرة أل-فÓ-ح-ة ووزأرة
ألصسناعة ،خاصسة بعد أن رفضس وزير ألفÓحة
عبد ألوهاب نوري ،رفضسا قاطعا تسسليم أرأضس
إأضسافية كعقار موجه إل‚از أزيد من  300ألف
مسسكن ،وهو ما يهدد نسسبة كبÒة من أŸشساريع
ألسسكنية ويضسعها على أÙك .وŒدر أإلشسارة
إأ ¤أن ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة قد أعطى
ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة ل-وزير ألفÓحة ،عبد ألوهاب
نوري ،بعدما ألتنازل بأاي شسكل من أألشسكال عن
أألرأضس -ي أل -ف Ó-ح -ي -ة ،ح -يث أصس -در م -رسس -وم-ا
رئاسسيا يقضسي بعدم ألتنازل عن هذه أألرأضسي
وأسستغÓلها ‘ أية مشساريع خارج قطاعها.
عبد الرحمن سصاŸي

ل ‘ اŸرتبة الـ 31عاŸيا حسصب تصصنيف موقع أامريكي متخصصصص ‘ الشصؤوؤن العسصكرية
فيما ح ّ

ا÷ي ـ ـشس ا÷زائ ـ ـري الراب ـ ـع عربي ـ ـا بع ـ ـد مصس ـ ـر والسسعودي ـ ـة وسسوري ـ ـا
أح- -ت -ل أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي أŸرت -ب -ة
ألرأبعة عربيا وألوأحدة وألثÓث ÚعاŸيا‘ ،
ترتيب أقوى جيوشس ألعا ⁄لعام  ،2014حسسب
ت-ق-ري-ر م-وق-ع «غ-ل-وب-ال فاير باور» ألأمريكي
أŸت -خصسصس ‘ ألشس -وؤون أل -عسس -ك -ري -ة ،أل-ذي
يصس-در ك-ل سس-ن-ة ل-ت-ق-ي-ي-م أل-ق-درأت ألعسسكرية
÷ميع دول ألعا.⁄
وحسسب ذأت ألتقرير ،فاإن أ÷يشس أ÷زأئر
تقدم بسسبع مرأتب مقارنة بعام  ،2013فبعد
أن أحتل أŸرتبة  37ألسسنة أŸاضسية تقدم أإ¤
أŸرتبة  ‘ 31ألÎتيب أÿاصس بعام ،2014
وقد أحتل أ÷يشس ألأمريكي أŸرتبة ألأو¤
عاŸيا ﬁتفظا بصسدأرته ،وحلت روسسيا ‘
أŸرك -ز أل-ث-ا ،Êوألصس ‘ ÚأŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة،
وألهند ‘ أŸركز ألرأبع وأإ‚لÎأ ‘ أŸركز
أÿامسس ،وف- - -رنسس - -ا ‘ أŸرك - -ز ألسس - -ادسس،

و أŸانيا ‘ أŸركز ألسسابع ،وتركيا ‘ أŸركز
أل-ث-ام-ن وك-وري-ا أ÷ن-وب-ي-ة ‘ أŸركز ألتاسسع،
وأليابان ‘ أŸركز ألعاشسر .وبالنسسبة للدول
أل -ع -رب -ي -ة ،ف -ق-د أح-ت-لت مصس-ر أŸرك-ز ألأول
ك- -اأق- -وى ج- -يشس ع -رب -ي ،ح -يث ت -ق -دمت م -ن
أŸركز ألرأبع عشسر أإ ¤أŸركز ألثالث عشسر،
لتليها أŸملكة ألعربية ألسسعودية ‘ أŸركز
أل -ث -ا Êوأل -ت -ي ت -ق -دمت م -ن أŸرك -ز ألسس-اب-ع
وألثÓث Úأإ ¤أŸركز أÿامسس وألعشسرين ،ثم
سس -وري -ا م -ن أŸرك -ز أل -ت -اسس -ع وأل -ث Ó-ث Úأإ¤
أŸرك - -ز ألسس - -ادسس وأل- -عشس- -ري- -ن ،وب- -ع- -ده- -ا
أ÷زأئر.
وترأجعت أليمن من أŸركز ألثالث وألأربعÚ
أإ ¤أŸرك- -ز أÿامسس وألأرب -ع ،Úك -م -ا ح -لت
أŸغرب ‘ أŸركز أÿامسس وألسست Úوتونسس
‘ أŸرك- - -ز ألسس - -ادسس وألسس - -ت ،Úوألأردن ‘

أŸركز ألسسابع وألسست ،Úوألعرأق ‘ أŸركز
أل-ث-ام-ن وألسس-ت ،Úوسس-ل-ط-ن-ة عمان ‘ أŸركز
ألتاسسع وألسست ،Úوألكويت ‘ أŸركز ألرأبع
وألسسبع ،Úوليبيا ‘ أŸركز ألثامن وألسسبع،Ú
وألسس- -ودأن ‘ أŸرك- -ز أل- -ت- -اسس -ع وألسس -ب -ع،Ú
وأل -ب -ح -ري -ن ‘ أŸرك -ز أ◊ادي وأل -ث -م -ان،Ú
وقطر ‘ أŸركز ألثا Êوألثمان ،Úولبنان ‘
أŸرك- -ز أل -ث -الث وأل -ث -م -ان ،Úوألصس -وم -ال ‘
أŸركز رقم مئة.
وأع -ت -م -د أŸوق-ع ألأم-ري-ك-ي أŸت-خصسصس ‘
ألشس -وؤون أل -عسس -ك-ري-ة «غ-ل-وب-ل ف-اي-ر ب-اور» ‘
أإع- -دأد ت -ق -ري -ره أإ ¤أل -ع -دي -د م -ن أل -ع -وأم -ل
أŸوؤثرة على ألقوة ألعسسكرية ،منها ألكثافة
ألسسكانية لكل بلد وعدد أŸقاتل ،Úبالإضسافة
أإ ¤عدد ألآليات ألعسسكرية ألتي تلعب دورأ
كبÒأ ‘ ألتصسنيف .اإÁان علي اإسصماعيل
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لجهزة ؤالهيئات اŸعنية
ؤزارة الصصحة راسصلت كافة ا أ

اسستنف ـ ـار عل ـ ـى ا◊ ـ ـدود Ÿواجه ـ ـة «إايب ـ ـول»
^ منظمة الصسحة العاŸية –ّدد مبلغ  500مليون دولر Ÿكافحة اإليبول
أŸرضس ‘ غرب إأفريقيا ‘ أآلونة
أألخÒة ،قد يشسمل  20ألف شسخصس،
ح -يث أصس -درت أŸن -ظ -م -ة أل -ت -اب-ع-ة
 ·ÓأŸت-ح-دة خ-ط-ة أسسÎأت-ي-ج-ية
ل -أ
Ÿك -اف -ح -ة أن -تشس-ار أŸرضس ‘ أرب-ع
دول بغرب إأفريقيا ،وقالت إأن ألعدد
ألفعلي ◊الت أإلصسابة قد يتجاوز
ثÓ-ث-ة أو أرب-ع-ة أم-ث-ال أل-ع-دد أŸع-ل-ن
للحالت وهو  3069حالة.

أعلن وزير ألصسحة وألسسكان وإأصسÓح
أŸسستشسفيات عبد أŸالك بوضسياف،
أتخاذ إأجرأءأت صسارمة على أŸعابر
ألÈي- -ة ،وك- -ذأ أŸط- -ارأت وأŸوأن -ئ
للتصسدي لفÒوسس إأيبول أŸتفشسي ‘
أل -ع -دي -د م-ن ب-ل-دأن غ-رب إأف-ري-ق-ي-ا.
وأسستبعد ألوزير خÓل ندوة صسحافية
عقدها Ãقر وزأرته أنتشسار فÒوسس
إأي- - -ب- - -ول ب- - -ا÷زأئ - -ر ،مشسÒأ إأ ¤أن
أŸصس-ال-ح ألصس-ح-ي-ة ل-ل-حدود وأللجنة
أل-ق-ط-اع-ي-ة أل-ت-ي أسس-ن-دت لها متابعة  500مليون دولر أامريكي للسسيطرة
علـ ـى اإليبـ ـول!
أل -وضس-ع ،ت-ع-م-ل ع-ل-ى أل-تصس-دي ل-ه-ذأ
ألوباء .وأكد ‘ هذأ ألصسدد ،عدم ذكرت من ّ
ظمة ألصسحة ألعاŸية أنها
تسس- -ج- -ي- -ل أي ح- -ال- -ة إأصس- -اب -ة ب -ه -ذأ سس-ت-ح-ت-اج إأ ¤ن-ح-و خمسسمائة مليون
أل- -فÒوسس ‘ أ÷زأئ -ر ،م -ذك -رأ ب -أان دولر أمريكي ،خÓل أألشسهر ألتسسعة
وزأرة ألصس -ح -ة ه-ي أل-ه-ي-ئ-ة أıول-ة أŸق-ب-ل-ة ل-لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى تفشسي وباء
Ãت-اب-ع-ة أل-وضس-ع وإأعÓ-م أل-رأي ألعام أإليبول ‘ غرب إأفريقيا .وأصسدرت
ب-اŸسس-ت-ج-دأت ح-ول هذأ أŸوضسوع .أŸن -ظ -م -ة ،خ -ارط -ة ط-ري-ق ت-فصس-ل
وب -دوره -ا ذّك -رت أل -دك -ت-ورة سس-ام-ي-ة خطط ألعمل وأإلحتياجات أŸالية،
ع-م-رأ Êم-ن م-دي-ري-ة أل-وق-اية بنفسس بهدف وقف أنتقال أŸرضس ‘ فÎة
أل-وزأرة ،ب-اإلج-رأءأت أل-وق-ائ-ي-ة أل-تي تÎأوح ب Úسستة وتسسعة أشسهر .وقال
أتخذتها ألدولة لتفادي أنتشسار ألوباء أل -دك -ت -ور ب -روسس إأي -ل -وورد مسس -اع-د
‘ أ÷زأئ - -ر ،مشسÒة إأ ¤أن أل - -دول- -ة أŸدي-رة أل-ع-ام-ة ل-ل-م-ن-ظ-مة لعمليات
ت-ط-ب-ق بصس-رأم-ة ت-ع-ل-ي-م-ات أŸنظمة ألطوأرئ ،إأن أ◊اجة تسستدعي توفÒ
أل -ع -اŸي -ة ل -لصس -ح-ة ،أل-ت-ي أع-ل-نت أن ن- -ح- -و ث Ó-ث -ة عشس -ر أل -ف ع -ام -ل ‘
فÒوسس إأي -ب -ول ظ-اه-رة دول-ي-ة ت-ه-دد أÛال ألصس- -ح- -ي ل- -ل- -مسس- -اع -دة ‘
ألصس -ح -ة أل-بشس-ري-ة .ك-م-ا ” أل-ت-ذك Òأحتوأء أŸرضس بالدول أألك Ìتضسررأ
خ Ó-ل أل-ن-دوة ب-اŸن-اسس-ب-ة Ãخ-ت-ل-ف منه وهي غينيا وليبÒيا وسسÒأليون.
أإلجرأءأت أŸتخذة للتكفل با◊جاج وأشس -ارت أŸن -ظ -م-ة ،إأ ¤أن أŸرضس
ألذين سسيتنقلون إأ ¤ألبقاع أŸقدسسة ،خّ- -ل- -ف آأث- -ارأ غ Òمسس- -ب- -وق -ة ع -ل -ى
ول سس -ي -م -ا م -ا ت-ع-ل-ق ب-ت-وف Òأألدوي-ة ألعامل ‘ ÚأÛال ألصسحي ،إأذ لقي
وألفحوصسات ألطبية وأللقاحات .كما أك Ìم - - - - - - -ن  120شس -خصس م -ن -ه-م
أع-ل-نت ،أول أمسس ،م-ن-ظ-م-ة ألصس-ح-ة مصسرعهم ،جرأء أنتقال ألعدوى لهم
أاسصماء منور
ألعاŸية ‘ تقييمها أألخ ،Òأن تفشسي من أŸرضسى.
ؤزير الصصحة عبد اŸالك بوضصياف لـ :$

«إالزام األّطباء اÿواصس باŸناوبات الطبية لي› Óانا»

ق - -ررت وزأرة ألصس- -ح- -ة وألسس- -ك- -ان
وإأصسÓ- -ح أŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ،إأب- -رأم
أتفاقيات مع أألطباء أÿوأصس ،من
أجل ألقيام باŸناوبات ألطبية على
مسس -ت -وى ع-ي-ادأت-ه-م أÿاصس-ة ل-ي،Ó-
لتدعيم أŸسستشسفيات.
و‘ هذأ ألشسأان ،كشسف وزير ألصسحة
وألسس-ك-ان وإأصسÓ-ح أŸسس-تشس-ف-ي-ات،
عبد أŸالك بوضسياف لـ «ألنهار» ،أن
أإلت -ف-اق-ي-ات ﬁل درأسس-ة م-ن ق-ب-ل
مصس - -ا◊ه ،وت - -ه - -دف إأ ¤إأشس- -رأك
أألطباء أÿوأصس ‘ قائمة أŸناوبة
أل- -ط- -ب- -ي- -ة ،خ- -اصس -ة ‘ ›ال طب
ألنسساء وألتوليد ،كما ذكر ألوزير أنه
سسيتم بحث كيفية تسسديد أألتعاب
أÿاصس- -ة ب- -األط- -ب -اء أل -ع -ام -ل‘ Ú
أل- -ق- -ط- -اع أÿاصس ،وأل- -رأغ -ب‘ Ú
ضس - - -م - - -ان أŸن- - -اوب- - -ة إأ ¤ج- - -انب
أŸسستشسفيات .و‘ سسياق آأخر ،أّكد
ب-وضس-ي-اف أن-ه يشس-رف ع-ل-ى م-تابعة
ملف ألتغيÒأت ألتي سستمسس أإلدأرة
أŸرك-زي-ة ،وم-دي-ري ألصس-ح-ة وك-ذأ
مسسÒي أŸؤوسسسسات أإلسستشسفائية،
مشسÒأ إأ ¤أنه سسيتم ألكشسف عنها
‘ أقرب أآلجال بعد أإلنتهاء من
مرأجعتها .وأوضسح ألوزير أنه و‘
إأط -ار أÿارط -ة ألصس -ح -ي -ة ،سس -ي -ت-م
إأع- -ادة أإلع- -ت- -ب -ار ل -ع -دد ك -ب Òم -ن
م- - -ؤوسسسس- - -ات ألصس - -ح - -ة أ÷وأري - -ة

ومصسالح أإلسستعجالت ،باعتبارها
ألوأجهة أألو ¤للقطاع ،مشسÒأ إأ¤
أل-دي-ن-ام-ي-ك-ية ألتنموية ألكبÒة ألتي
يشسهدها قطاع ألصسحة عﬂ Èتلف
ج- -ه -ات أل -وط -ن وأل -ت -ي –ت -اج إأ¤
أل -ت-ب-ن-ي وأŸرأف-ق-ة أإلي-ج-اب-ي-ة م-ن
ط -رف ك -ل أل -ف -اع -ل Úل -ك -ي –ق-ق
أهدأفها .وأضساف أŸسسؤوول أألول
ع -ن أل -ق -ط -اع ،أن مشس -روع ألصس-ح-ة
با÷زأئر ألذي سسخّرت له إأمكانات
ضس -خ -م -ة م -ن أج -ل إأ‚از وŒه -ي-ز
مشس -اري -ع إأسسÎأت -ي -ج -ي -ة م -ه-ي-ك-ل-ة،
وأخ -رى ج -وأري -ة ل -ت -ق -ريب خ-دم-ة
ألصس -ح -ة م -ن أŸوأط-ن وت-رق-ي-ت-ه-ا،
ي- -ح- -ت- -اج إأ ¤أدأء ن -وع -ي ومسس -ؤوول
يضس-م-ن خ-دم-ة صس-ح-ي-ة ‘ مسس-ت-وى
أل -ت -ح -دي-اتŒ .در أإلشس-ارة إأ ¤أن
ألتحقيق ألذي قامت به أإل–ادية
أل -وط -ن -ي -ة Ÿسس -ت -خ -دم -ي ألصس -ح-ة
ألعمومية مؤوخرأ 400 ‘ ،مؤوسسسسة
أسس -تشس -ف -ائ -ي -ة وصس-ح-ي-ة ع Èك-ام-ل
ألÎأب أل- -وط- -ن- -ي كشس- -ف ت- -ع- -رضس
ط -ب -يب إأ ¤أإلع -ت -دأء ب -الضس -رب أو
أل ّسس -ب وألشس -ت -م م -ن ق-ب-ل م-رأف-ق-ي
أŸرضسى كل سساعت ،Úحيث أحتلت
ولية ألعاصسمة وضسوأحيها ألصسدأرة
خاصسة بلدية باشس جرأح ،متبوعة
بوليتي عنابة وخنشسلة.
أاسصماء منور

ؤزير اÛاهدين الطيب زيتو Êمن سصعيدة:

«اسستح ـداث ن ـواد للمجاهديـن إلعـادة كتابـة
ت ـ ـاريـ ـ ـخ الثـ ـ ـورة ا÷ ـ ـ ـزائ ـ ـري ـ ـة»
أك- -د وزي- -ر أÛاه -دي -ن ،أل -ط -يب
زيتو ،ÊخÓل زيارة ألعمل وألتفقد
أل-ت-ي ق-ادت-ه إأ ¤ولي-ة سس-ع-ي-دة أول
أمسس ،ع - -ل - -ى أسس - -ت - -ح- -دأث ن- -وأد
أÛاه-دي-ن وأل-ت-ي سس-ت-كون فضساًء
Óسس-رة أل-ث-وري-ة وجيل ألسستقÓل
ل -أ
ل-ل-ت-ب-احث ح-ول أإع-ادة ك-تابة تاريخ
أل -ث -ورة وأŸع-ارك ،ك-م-ا حث ع-ل-ى
ضسرورة تنظيم ندوأت وﬁاضسرأت
وط -ن -ي-ة وج-ه-وي-ة وﬁل-ي-ة ل-ف-ائ-دة
ط - -ل - -ب - -ة أ÷ام- -ع- -ة وأŸؤوسسسس- -ات
ألÎب -وي -ة Ãخ -ت -ل-ف مسس-ت-وي-ات-ه-ا،
م- - - - -ؤوك - - - -دأ أن مصس - - - -ال - - - -ح وزأرة
أÛاه-دي-ن ق-د أب-رمت أت-فاقيات
مع ﬂتلف ألوزأرأت منها ألÎبية
أل-وط-ن-ي-ة وأل-ت-ع-ل-يم ألعا‹ وألبحث
أل -ع -ل -م -ي وألشس -ب -اب ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى
ضس - -رورة أسس - -ت - -غ Ó- -ل أŸت- -اح- -ف

وم -ل -ح -ق -ات -ه -ا أŸن-تشس-رة ب-الÎأب
أل-وط-ن-ي ألج-ل أله-ت-م-ام بالذأكرة
أل-ت-اري-خ-ي-ة ألوطنية ،وبعد تدشسينه
Ÿل -ح-ق-ة أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ب-ح-ي
ألنصسر ‘ سسعيدة ألذي كلف خزينة
أل-دول-ة  76م-ل-ي-ون دي-نار جزأئري
وي- -تشس- -ك- -ل م- -ن  3ط -وأب-ق م-ن-ه-ا
أل -ع-روضس أل-دأئ-م-ة وأÙاضس-رأت
وق- - -اع- - -ات أألنÎنت وأŸك - -ت - -ب - -ة
وأ÷ن -اح أإلدأري ،وأل -ذي سس -ي -زود
بكتب تاريخية حول منطقة سسعيدة
أل -ت -اري -خ -ي -ة ،وضس -ع أل-وزي-ر ح-ج-ر
أألسس- -اسس إل‚از م- -ق- -ر م- -دي -ري -ة
أÛاه -دي -ن م -ع مسس-ك-ن وظ-ي-ف-ي
◊ي ألسس -رسس -ور ،م -ؤوك -دأ ع -ل -ى أن
هذأ أإل‚از سسيكلف ألدولة مليون
دينار جزأئري مع إأضسفاء ألطابع
أا.جوادي
ألتاريخي عليه.
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وزير العدل يحدث ثورة تغيÒات ويوافق على  11طلب اسستيداع للقضساة

ت ـعي 331 Úق ـ ـاضس جـ ـ ـديد و–ـ ـ ـ ـويل  803آاخريـ ـن

’سشبوع اŸاضشي ،على عدد من القرارات اŸتعلقة بتعي 48 Úقاضشيا مع إابداء اŸوافقة على
’على للقضشاء ،نهاية ا أ
صشادق اÛلسس ا أ
’على للقضشاء ‘ بيان له .وأاوضشح
ترسشيم  331آاخرين واŸصشادقة على ترقية  1333قاضس ،حسشب ما أافاد به ،أاول أامسس ،اÛلسس ا أ
’سشاسشي للقضشاء ،كما أابدى
’على للقضشاء صشادق على تعي 48 Úقاضشيا ،وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون ا أ
البيان بأان اÛلسس ا أ
موافقته على ترسشيم  331قاضس بعد اسشتيفاء ششرط التمرين Ÿدة سشنة ،طبقا للمادة  40من نفسس القانون.

عبد الروؤوف شسودار

تصســـوير  :بÓل بوزمارن

كما وأفق أÛلسس كذلك على
 11ط- -ل- -ب- -ا لÓ- -إح -ال -ة ع -ل -ى
أ’سص -ت -ي-دأع ،ق-دمت م-ن ط-رف
ق -اضص -ي -ات ’أسص-ب-اب ع-ائ-ل-ي-ة أأو
صص- -ح- -ي -ة ،أإضص -اف -ة أإ ¤ط -ل -ب -ي
أسص- -ت- -ق- -ال- -ة ق- -دم -ا م -ن ط -رف
ق- -اضص- -ي’ Úأسص- -ب- -اب ع- -ائ- -ل- -ي -ة
وخ - - - -اصص - - - -ة ‘ ،ح Úصص- - - -ادق
أÛلسس ع-ل-ى ق-ائ-م-ة ت-تضص-م-ن
 1333ق- -اضس ‡ن ي -ح -وزون أأو
يسص-ت-وف-ون ألشص-روط أل-ق-ان-ون-ية
ل -لÎق -ي -ة ،ب -اسص -ت -ث -ن-اء أل-قضص-اة
ألذين هم ﬁل أإجرأء تاأديبي

’أم -ن -ي-ات أل-ن-ق-ل أŸق-دم-ة م-ن
أل - -قضص- -اة ،وأل- -ذي شص- -م- -ل 803
قاضس ” –ويلهم أو ترقيتهم
أإ ¤م - -ن - -اصصب ن - -وع- -ي- -ة حسصب
أل-ك-ف-اءة وأŸه-ن-ية ألتي أأبدوها
خÓل فÎة عملهم ،و أكد نفسس
أŸصص - - - - - - - -در أأن أÛلسس أأو¤
ع -ن -اي -ة ل -ل -قضص -اة أل -ع-ام-ل‘ Ú
أ÷ن-وب ب-ا’سص-ت-ج-اب-ة ’أمنيات
أل- - - - -ن - - - -ق - - - -ل Ÿن Œاوز أŸدة
ألقانونية .كما درسس أÛلسس
وفصص- -ل ‘ مسص- -ائ- -ل ﬂت- -ل- -ف -ة
ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ظ-ل-مات رفعها قضصاة
أأو ج - - -زأئ - - -ي و ⁄ي - - -رد ل- - -ه- - -م أÛلسس صصادق على أŸشصروع أإ ¤أÛلسس ت-ت-ع-ل-ق Ãسص-اره-م
أ’عتبار .كما أوضصح ألبيان أن أل- -ذي أأع- -ده أŸك- -تب أل- -دأئ- -م أŸهني.

التفاصصيل الكاملة ◊ركة القضصاة على مسصتوى ﬁاكم ميلة

أن -ت -ه -ى أج -ت -م -اع أÛلسس أأ’ع -ل -ى
ل -ل -قضص -اء أŸن -ع -ق -د ‘ أل -ع -اصص -م-ة،
بحركة وأسصعة ‘ سصلك ألقضصاء على
مسص -ت -وى ﬂت -ل -ف أÙاك -م ب -و’ي-ة
م-ي-ل-ة ،وسص-م-حت بÎق-ي-ات م-ن-ت-ظ-رة
وكذأ –ويÓت ،خاصصة وأن ألعديد
منها جاءت بعد سصنوأت من أÿدمة
أل -ن -وع -ي -ة ‘ أدأء أل -وأجب أŸه -ن -ي
وأ◊ف-اظ ع-ل-ى مصص-دأق-ي-ة أل-ع-دألة،
ف-ب-ال-نسص-ب-ة Ùك-م-ة شص-ل-غ-وم أل-ع-يد،
ف -ق -د ” –وي -ل وك -ي -ل أ÷م -ه-وري-ة
بذأت أŸنصصب إأﬁ ¤كمة بوسصعادة

›لسس قضص -اء أŸسص -ي -ل -ة ،ف -ي -م -ا ”
ترقية عميد قضصاة ألتحقيق رئيسس
أل- -غ- -رف- -ة أأ’و ¤إأ ¤م- -نصصب وك- -ي -ل
أ÷م-ه-وري-ة Ãح-ك-م-ة شصلغوم ألعيد،
ب-ي-ن-م-ا ت-ولت ق-اضص-ي-ة ح-كم Ãحكمة
ميلة منصصب قاضصي ألتحقيق بذأت
أÙك -م -ة ،وح-ولت ق-اضص-ي-ة أل-قسص-م
ألعقاري Ãحكمة شصلغوم ألعيد إأ¤
م - -نصصب مسص- -تشص- -ارة Ãج- -لسس ب- -رج
ب -وع -ري-ري-ج ،وÃح-ك-م-ة م-ي-ل-ة حّ-ول
وك- -ي -ل أ÷م -ه -وري -ة ب -ذأت أŸنصصب
أيضص - -ا إأﬁ ¤ك - -م - -ة ڤ - -اŸة وت- -و¤

م -نصص -ب -ه ق -اضس ب -ال -ق-طب أ÷زأئ-ي
أŸتخصصصس ‘ قسصنطينة ،فيما ”
–ويل قاضصي حكم موضصوع ألقسصم
أŸد Êق- -اضص- -ي –ق -ي -ق Ãح -ك -م -ة
ألدبيلة ›لسس قضصاء وأد سصوف ،و”
–ويل وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة
ف - -رج - -ي - -وة إأ ¤م - -نصصب مسص- -تشص- -ار
Ãج- -لسس قضص- -اء سص- -ط- -ي- -ف ،وح ّ-ول
مسص-اع-د وك-ي-ل ج-م-ه-وري-ة Ãح-ك-م-ة
ألزيادية إأ ¤منصصب وكيل جمهورية
Ãحكمة فرجيوة.
سسفيان بوعون

حركة تغي Òتشصمل  14قاضصيا ‘ ولية البيضس
شص-م-لت أ◊رك-ة أل-ت-ي أج-رأه-ا وصصادق
ع-ل-ي-ه-ا أÛلسس أأ’ع-ل-ى ل-ل-قضصاء ،يوم
أول أمسس أÿميسس 14 ،قاضصيا ‘ و’ية
ألبيضس حسصب مصصادر م ّ
طلعة خاصصة
بـ«ألنهار» .هذأ وكانت أهم ألتحويÓت
تلك ألتي أجريت ‘ ﬁكمة أأ’بيضس
سصيدي ألشصيخ وتعلقت بتحويل رئيسس
ﬁك -م -ة أأ’ب -يضس سص -ي -دي ألشص -ي-خ إأ¤
رئيسس ﬁكمة ‘ مسصتغا ،Âفيما ”
ترقية قاضصي حكم بذأت أÙكمة إأ¤
رئيسس أÙكمة ،كما ” –ويل قاضصي
أل-ت-ح-ق-ي-ق ب-ذأت أÙك-م-ة إأ ¤إأحدى

ﬁاك-م و’ي-ة مسص-ت-غ-ا Âب-ن-فسس ألرتبة
وعّين مكانه قاضصي حكم من ﬁكمة
أل -ب -يضس ،ف-ي-م-ا ” أإ’ب-ق-اء ع-ل-ى وك-ي-ل
أ÷م- -ه -وري -ة ‘ م -نصص -ب -ه .أم -ا ع -ل -ى
مسصتوى ﬁكمة ألبيضس فقد ” –ويل
وكيل أ÷مهورية بها إأ ¤نفسس ألرتبة
‘ ﬁكمة سصيڤ بو’ية معسصكر ،فيما
” –ويل قاضصي أÙكمة أ÷زأئية
إأ ¤مسص-تشص-ار Ãج-لسس قضص-اء سص-ع-ي-دة،
أما مسصاعد وكيل أ÷مهورية ،فقد ”
–وي -ل -ه إأﬁ ¤ك -م -ة أأ’غ-وأط ب-ذأت
أل- -رت- -ب- -ة ،و” أإ’ب -ق -اء ع -ل -ى ق -اضص -ي

ألتحقيق ورئيسس أÙكمة Ãنصصبهما،
فيما عرفت أÙكمة تعي 3 Úقضصاة
جدد .أما ‘ ﬁكمة بوقطب ألقطب
ألقضصائي ألثالث بو’ية ألبيضس ،فقد ”
–وي- -ل وك- -ي- -ل أ÷م- -ه -وري -ة ب -ه -ا إأ¤
ﬁكمة بريان ‘ و’ية أأ’غوأط بنفسس
أل -رت -ب -ة ،وح -اف -ظ ق -اضص-ي أل-ت-ح-ق-ي-ق
ورئ-يسس أÙك-م-ة ع-ل-ى م-نصص-ب-ي-ه-م-ا.
نشص Òإأ ¤أن أ◊ركة “ ⁄سس ألنائب
أل - -ع- -ام ورئ- -يسس ›لسس قضص- -اء و’ي- -ة
سصعيدة ألتابعة له و’ية ألبيضس قضصائيا.
ن.رحماÊ

حركـ ـ ـة ‘ سص ـ ـلـ ـ ـك القضص ـ ـاء بتل ـمـ ـسص ـ ـان
مسصت أ◊رك - -ة أŸع - -ل- -ن- -ة ‘ سص- -لك
أل -قضص-اء ،ع-ددأ م-ن أل-قضص-اة ووكÓ-ء
أ÷م -ه-وري-ة دأخ-ل ﬁاك-م ت-ل-مسص-ان
وخارجها ،و‘ هذأ ألشصأان ” تعيÚ
قاضصي ألتحقيق لدى ﬁكمة سصبدو،
ع- -يشص- -ور ع- -ل- -ي ‘ ،م- -نصصب وك- -ي -ل
أ÷م - -ه- -وري- -ة ل- -دى ﬁك- -م- -ة أو’د

أŸي- -م- -ون ،ف- -ي -م -ا ” ت -ع -ي Úوك -ي -ل
أ÷م- - -ه - -وري - -ة ألسص - -اب - -ق ‘ ن - -فسس
أŸنصصب Ãحكمة سصيدي علي ،بينما
” ت -ع -ي Úأح-د قضص-اة ﬁك-م-ة أو’د
أŸيمون ‘ منصصب قاضصي ألتحقيق
Ãح -ك -م -ة سص -ب -دو ،ف -ي -م -ا ” ت-ع-يÚ
أل- -ن- -ائب أل -ع -ام أŸسص -اع -د Ãج -لسس

قضص- -اء ت- -ل- -مسص -ان ‘ م -نصصب وك -ي -ل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة باب ألعسصة
أل -ت -ي سص -ي -ت -م ب -ه-ا أسص-ت-ح-دأث ك-اف-ة
أأ’قسص -ام ألضص -روري-ة .ك-م-ا ” ت-ع-يÚ
أل-ق-اضص-ي ب-وخ-ل-ف-ة علي ،من ﬁكمة
تلمسصان مسصتشصارأ لدى ›لسس قضصاء
ب.عبد السسÓم
تلمسصان.

علمت «ألنهار» من مصصادر موثوقة،
أن عناصصر فرقة ألشصرطة أŸالية و
أ’ق-تصص-ادي-ة ب-أام-ن و’ي-ة ع-نابة ،قد
ف -ت -حت –ق -ي -ق -ات أم-ن-ي-ة م-ع-م-ق-ة
و–ري -ات م -وسص -ع-ة ح-ول قضص-ي-ة م-ا
ب-ات ي-ع-رف ع-ل-ى أŸسص-ت-وى أÙلي
Ãدينة عنابة ،قضصية ألثغرة أŸالية
أل- -ت- -ي ” أك -تشص -اف -ه -ا خ Ó-ل أأ’ي -ام
أل -ق -ل-ي-ل-ة أŸنصص-رم-ة م-ن ق-ب-ل ÷ن-ة
دأخ -ل -ي -ة لشص -رك -ة أل -ت-ط-ه Òوت-وزي-ع
أŸي- -اه «سص- -ي- -ات- -ا» ب -ال -و’ي -ة ،ع -ل -ى
مسصتوى فرع «ميناديا» ،وألتي  ⁄يتم
–ديد مبلغها حسصب ذأت أŸصصادر
ألتي أوردت أ ‘ ،Èÿألوقت ألذي
تقول مصصادر متطابقة إأنها كبÒة.
وحسصب أŸع - -ط - -ي - -ات أŸت- -وف- -رة لـ
«أل -ن -ه -ار» ،ف -إان أن -ط Ó-ق ع -ن -اصص -ر

أل- -ف- -رق- -ة أŸال- -ي- -ة وأ’ق- -تصص- -ادي- -ة
للشصرطة ألقضصائية بأامن ألو’ية ‘
–ري-ات-ه-ا ح-ول أŸوضص-وع ،ج-اء أإث-ر
شص -ك -وى رسص -م -ي-ة ت-ق-دمت ب-ه-ا إأدأرة
ألشص -رك -ة ل -دى أ÷ه -ات أل -قضص -ائ -ي-ة
أıتصص -ة إأق -ل-ي-م-ا ،وأل-ت-ي م-ف-اده-ا
ألعثور على ثغرة مالية بفرع تسصديد
أل-ف-وأت Òل-ل-زب-ائ-ن «م-يناديا» بعد أن
أك -تشص -ف أل -قضص -ي-ة أح-د أŸسص-ؤوولÚ
Ãقر ألفرع على خلفية شصكوى تقدم
بها زبون ،ما أسصتدعى تشصكيل ÷نة
دأخ-ل-ي-ة ◊صص-ر أل-ث-غ-رة أŸالية وكذأ
ت-اري-خ-ه-ا وك-ذأ –دي-د أŸسصؤووليات
أ÷زأئ- -ي- -ة ،وأضص- -افت أŸصص- -ادر أن
ع- -ن- -اصص- -ر ألشص- -رط- -ة سص -تسص -ت -دع -ي
أل -عشص -رأت م-ن أŸوظ-ف Úوإأط-ارأت
ألشصركةÃ ،ن فيهم موظف Úوعمال

م-ت-ق-اع-دي-ن ،ك-إاج-رأء روتيني يدخل
‘ إأط-ار ت-وسص-ي-ع دأئ-رة أل-ت-ح-ق-يقات
ل -ت-ح-دي-د أŸسص-ؤوول-ي-ات وك-ذأ حصص-ر
أÿسص-ائ-ر أŸادي-ة أل-ن-اŒة ع-ن ه-ذه
أل -ث -غ -رة أŸال -ي -ةŒ .در أإ’شص-ارة ‘
ألسصياق ذأته ،إأ ¤أن أŸديرية ألعامة
لشص -رك -ة أل -ت -ط -ه ÒوأŸي-اه ب-و’ي-ت-ي
ع-ن-اب-ة وأل-ط-ارف ،ق-د أوف-دت ÷نة
–ق -ي -ق رف -ي-ع-ة أŸسص-ت-وى إأ ¤م-ق-ر
ألفرع Ãيناديا خÓل أأ’يام ألقليلة
أŸنصص -رم-ة ،ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ أل-قضص-ي-ة
وألتدقيق ‘ سصجÓت ألزبائن وكذأ
أ◊سص -اب -ات ،وحصص -ر أل -رق -م أأ’خÒ
ل -ل -ث -غ -رة أل -ت -ي ق -الت ب -خصص -وصص -ه-ا
مصصادر «ألنهار» قد تصصل إأ ¤مبلغ 2
مليار سصنتيم.
هشسام قاسسمي

اسصتدعاء موظفي وإاطارات فرع ميناديا لشصركة «سصياتا» عقب
اكتشصاف ثغرة مالية ‘ عنابة

حريق مهول يحّول مطعما مدرسسيا إ ¤رماد ‘ إلوإدي

نششب ،صشباح ا÷معة ،حريق مهول داخل اŸطعم اŸدرسشي ’بتدائية عبد ا◊ميد بن باديسس بقرية أاكفادو التابعة
’ضشافة إا¤
لبلدية الدبيلة ششرق و’ية الوادي ،وقد تسشبب ا◊ريق ‘ إاتÓف كل اŸعدات اıصشصشة للطهي باŸطعم با إ
’طعام ‡ا تسشبب ‘ احÎاق
’طعمة ،وامتدت أالسشنة اللهب لتصشل إا ¤قاعة ا إ
احÎاق اÈŸدات اıصشصشة لتخزين ا أ
’ضشافة إا ¤تفحم كلي للسشقف وا÷دران ،وقد تدخلت
الششبكة الكهربائية بها وعدد كب Òمن الطاو’ت والكراسشي ،با إ
’دارة.
مصشالح ا◊ماية اŸدنية التي سشيطرت على ا◊ريق ومنعت أالسشنة اللهب من ا’متداد إا ¤أاقسشام اŸدرسشة وا إ
إاسشماعيل.سس
وحسشب مصشادر ﬁلية ،فإان سشبب ا◊ريق يرجح أان يكون ششرارة كهربائية.

حجز موإشسي منقولة بدون
ترخيصص بيطري ‘ غليزإن

قامت ،نهاية ا’أسشبوع ،مصشالح
الششرطة التابعة للمصشلحة
الو’ئية لÓأمن العمومي ‘
غليزان على مسشتوى ا◊واجز
ا’أمنية باŸدخل الششرقي
والغربي لعاصشمة الو’ية،
بتوقيف ششاحنتﬁ Úملت Úبـ
 21راأسس غنم ،وبعد مراقبة
الوثائق تب Úاأن اأصشحابها ’
يحوزون على اأي ترخيصس
بيطري يسشمح لهم بنقل هذه
اŸواششي ’أجل –ديد سشÓمتها،
حيث ” اسشتدعاء الطبيب
البيطري الذي اأكد عدم
اإصشابتها باŸرضس ،ليتم
–ويلها اإ ¤اŸذبح البلدي
بحضشور مدير الفÓحة بالو’ية
ورئيسس اÛلسس الششعبي البلدي
اأين ” فحصشها من قبل البيطري
وذبحها ويدخل هذا ‘ اإطار
ا’إجراءات ا’حÎازية اŸتخذة
Ÿنع وانتششار مرضس ا◊مى
القÓعية واسشتفحاله على
مسشتوى و’ية غليزان.
ب.مراد

تسسجيل  5حا’ت جديدة
للحمى إلقÓعية ‘ إلبويرة

كششفت مصشادر بيطرية
لـ«النهار» اأن داء ا◊مى
القÓعية’ ،زال يكتسشح بعضس
مناطق ا÷هة الششرقية لو’ية
البويرة ،بدليل اكتششاف 5
حا’ت اأخرى ‘ قرية اأڤوران
باأعا‹ سشحاريج ،نهاية
ا’أسشبوع ،حيث ” –ويلها على
مذبح امششدالة .يحدث هذا ‘
الوقت الذى اأكدت فيه مديرية
الفÓحة– ،كمها ‘ داء ا◊مى
القÓعية عﬂ Èتلف بلديات
الو’ية ،بعد تلقيح اأزيد من 40
األف بقرة منذ عدة اأسشابيع.
لÓإششارة فاإن الداء عشّششس ‘ 21
بلدية من ب Úضشمن 45
متواجدة ‘ البويرة ،وقد اأبدى
العششرات من الفÓح Úتخوفهم
من الداء ،ومن جهتها «النهار»
حاولت ا’تصشال Ãدير اŸصشالح
الفÓحية لكن من دون ا◊صشول
على رد.
بوعÓم.ه

مسسبوق قضسائيا يعتدي على
ﬁاميته ويسسرقها ‘ وهرإن

التمسشت النيابة العامة للغرفة
ا÷زائية Ûلسس قضشاء وهران،
تششديد عقوبة متهم ‘ قضشية
السشرقة التي طالت
ﬁامية ،والذي اأدين على
مسشتوى اÙكمة ا’بتدائية
بعقوبة اأربع سشنوات حبسشا
نافذا .ملخصس الوقائع اأن
اÙامية التي كانت وسشط
مدينة وهران ،وح Úعبورها
اأحد اŸمرات باغتها اŸتهم من
اÿلف وقام بسشرقة اأحد
اأقراطها ما تسشبب ‘ ششق اأذنها،
وقد “كنت اÙامية من
التعرف عليه كونه كان اأحد
موكليها للدفاع عنه لتقوم
باإيداع ششكوى ضشده وتباششر
اŸصشالح ا’أمنية بحثها
لتوقيفه ،حيث ” اإلقاء القبضس
عليه مع اإحالته على
العدالة ،وخÓل جلسشة
اÙاكمة  ⁄ينكر اŸتابع ‘
قضشية ا◊ال الذي مثل دون
م.معمري
دفاع فعلته.

توقيف ملثم Úينصصبون ا◊واجز اŸزيفة بالطريق
الوطني رقم  43بتمالوسس ‘ سصكيكدة
“كنت ،أمسس ،عناصصر من كتيبة
أل- -درك أل- -وط -ن -ي ب -ت -م -ال -وسس ‘
سص-ك-ي-ك-دة ،ب-ع-د –ري-ات موسصعة،
من توقيف عصصابة ملثمة تتكون
من شصخصص Úأقاما حاجزأ مزيفا
ع -ل -ى أل -ط -ري -ق أل -وط-ن-ي رق-م 43
أل-رأب-ط ب Úسص-ك-ي-ك-دة وجيجل ‘
شصطره أŸار ب Úبلديتي “الوسس
وب Úأل - -وي - -دأن ،وأسص - -ت - -ن - -ادأ أإ¤
أŸصص- -در ،ف- -اإن ع -ن -اصص -ر أل -درك
–ركت بناء على شصكوى تقدم بها
أŸسص - -م- -ى «ج.ع»  50سص-ن-ة ح-ول
ت-ع-رضص-ه ’ع-ت-دأء ب-وأسص-طة سصÓح
أب- -يضس وﬁاول -ة سص -رق -ت -ه ،وذلك
أثناء عودته أإ ¤مقر مسصكنه على
م Ïسص- -ي- -ارت- -ه أÿاصص- -ة م -ن ن -وع
«بيجو  ،»405قادما من بلدية بÚ
أل-وي-دأن سص-ال-ك-ا أل-ط-ري-ق ألوطني
أŸذك -ور أآن -ف -ا ،وع -ن-د ت-خ-ف-يضص-ه
للسصرعة أمام أإشصارة أŸرور قف،
ت-ف-اج-اأ ه-ذأ أ’أخ ÒبشصخصصÚ
حاو’ توقيفه على جانب ألطريق

ف-ل-م Áت-ث-ل ل-ذلك ،ف-ق-ام أحدهما
بضص- -رب- -ه ب- -وأسص -ط -ة سص -ك Úع -ل -ى
مسص -ت -وى ي -ده أل -يسص -رى ،مسص-ت-غÓ-
زجاج ألسصيارة أŸفتوح ،حينها قام
ألسصائق بزيادة ألسصرعة وأ’إفÓت
م -ن -ه -م-ا ،وع-ل-ى أل-ف-ور ق-ام أف-رأد
ألكتيبة أ’إقليمية للدرك ألوطني
‘ “ال -وسس ب -ال -ت -ن -ق -ل وت -ط -وي-ق
أŸك - -ان ،ح - -يث ب - -ع- -د ع- -م- -ل- -ي- -ة
أل -ت-مشص-ي-ط ” أل-ق-بضس ع-ل-ى أح-د
أŸشص - -ت - -ب - -ه Úوي - -ت - -ع- -ل- -ق أ’أم- -ر
باŸسصمى «ب.ع»  32سصنة ألسصاكن
ب -ب -ل -دي -ة “ال -وسس ،وه-و ‘ ح-ال-ة
سص -ك -ر ،وب -ع-د ت-ف-ت-يشص-ه ” أل-ع-ث-ور
ب-ح-وزت-ه ع-ل-ى خ-ن-ج-رين وقطعة
من ألكيف أŸعالج ‘ ،ح“ Úكن
ألشصخصس ألثا Êمن ألفرأر ،وبعد
تعميق ألتحقيق ” ألتعرف عليه،
ويتعلق أ’أمر باŸسصمى «ح.م» 32
سصنة من بلدية “الوسس ” توقيفه
هو أ’آخر.
جمال بوالديسس

بعد اعتداء مريضس على زميلتهم

عمال اŸؤوسصسصة العمومية للصصحة ا÷وارية
يحتجون با◊جÒة ‘ ورڤلة
ن ّ-ظ -م ،ن -ه-اي-ة أأ’سص-ب-وع أŸنصص-رم،
عمال أŸؤوسصسصة ألعمومية للصصحة
أ÷وأري - -ة ب - -ا◊جÒة ‘ ورڤ- -ل- -ة،
وقفة أحتجاجية دأخل أŸؤوسصسصة،
ح- -يث رف- -ع- -وأ شص- -ع -ارأت ت -ط -الب
ب -ت -وف Òأأ’م-ن ل-ل-ع-م-ال وﬁاسص-ب-ة
أŸسص- -ؤوول Úع- -ن أ’ع -ت -دأء ،وذلك
تضص-ام-ن-ا م-ع ‡رضص-ة ” أ’ع-ت-دأء
ع -ل-ي-ه-ا ي-وم أ’ث-ن ÚأŸنصص-رم ،م-ن
طرف أحد أŸرضصى ،بعد رفضصها
ح-ق-ن-ه ب-دون وصص-ف-ة م-ن أل-ط-بيب،

وه -و م -ا ن -ت -ج ع -ن -ه م -ن-اوشص-ات ‘
ألكÓم ،تÓه إأقدأم أŸريضس على
ب أŸمرضصة ،ومباشصرة أ’عتدأء
سص ّ
أ÷سص - -دي ع - -ل- -ي- -ه- -ا ،م- -ا أدى إأ¤
إأصصابتها بجرح على مسصتوى ألفم،
ه -ذأ وط -الب ع -م -ال أŸؤوسصسص-ة ‘
أتصص -ال بـ«أل-ن-ه-ار» بضص-رورة ت-وفÒ
أأ’م- -ن ع -ل -ى مسص -ت -وى أŸؤوسصسص -ة،
ل- - -ت- - -ف - -ادي ت - -ك - -رأر م - -ث - -ل ه - -ذه
أ’عتدأءأت ألسصافرة.
سسم Òخروبي

حجز شصاحنة ﬁملة بـ 6أاطنان من الفرينة
و 8800ل Îمن اŸازوت ب Úرڤان وأادرار

كشص - - -فت أŸدي- - -ري- - -ة أ÷ه- - -وي- - -ة
للجمارك ‘ بشصار ،بأان عناصصرها
أل -ع -ام-ل-ة ب-و’ي-ة أدرأر“ ،ك-نت ‘
عملية مشصÎكة مع أفرأد أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي ،من حجز شصاحنة
ك -انت ﬁم -ل -ة ب -اŸوأد أل -غ -ذأئ-ي-ة
وأŸازوت .وأفادت ذأت أŸصصادر
أŸذك- -ورة ،ب- -أان أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة “ت
بالطريق ألرأبط ب Úدأئرتي رڤان
وبرج باجي ﬂتار ،أين ” ألعثور
ع- -ل- -ى شص- -اح- -ن- -ة م -ن ن -وع «ب،‹Ò
ج - -ي.ب - -ي.أشس» ت - -خ- -ل- -ى ع- -ن- -ه- -ا
أŸه -رب -ون ب -ع -د إأصص-اب-ت-ه-ا ب-ع-ط-ل
م- -ي- -ك -ان -ي -ك -ي ،وأضص -افت مصص -ادر
أŸدي -ري -ة أ÷ه-وي-ة ل-ل-ج-م-ارك ‘

بيانها ،بأان ألشصاحنة كانت ّﬁملة
ب- - -أاك Ìم - -ن  6أط- -ن -ان م -ن م -ادة
ألفرينة ،زيادة على  600،1كغ من
ألكسصكسس ،و 8آأ’ف و 800ل Îمن
أŸازوت ،وب-ذلك ت-ك-ون أل-ع-م-ليات
أŸشصÎك - - - - -ة ب Úأف- - - - -رأد أ÷يشس
أل- -وط- -ن- -ي ألشص- -ع- -ب- -ي وع- -ن- -اصص- -ر
أ÷م- -ارك ،ق- -د ضص -ي -قت ب -دوره -ا
أÿن-اق ع-ل-ى م-ه-رب-ي أÙروقات
وأŸوأد أل - -غ - -ذأئ- -ي- -ة ب- -الشص- -ري- -ط
أ◊دودي ،أل - -رأب- -ط ب Úأ÷زأئ- -ر
ودول ألسص -اح -ل أإ’ف -ري -ق -ي ،أل -ت -ي
ب -اتت ب -عضس أŸن -اط -ق ب-ح-دوده-ا
ملجأا لعصصابات ألتهريب.
ن.مازري

علمت «ألنهار» من مصصادرها ،أن
مصص- -ال- -ح ألشص- -رط -ة ب -السص -وڤ -ر ‘
ت -ي-ارت ،ق-د ف-ت-حت –ق-ي-ق-ا ع-ل-ى
مسص-ت-وى ب-ل-دي-ة ع Úأل-ذهب ،ع-ل-ى
خ-ل-ف-ي-ة شص-ك-وى ت-ف-يد بوجود خرق
لشص -روط أ÷ودة ‘ ق -ف-ة رمضص-ان،
و أنها كانت –وز على بعضس ألسصلع
م- -ن- -ت -ه -ي -ة ألصص Ó-ح -ي -ة وأل -ت -ي ”
ت - -وزي - -ع - -ه - -ا ،م - -ؤوخ- -رأ ،ح- -يث ”
أ’سص - -ت - -م - -اع أإ ¤أŸم- -ون وب- -عضس
أŸصص- -ال- -ح أل- -ت- -ي أشص- -رفت ع- -ل- -ى
–ضص Òك-م-ي-ات ق-ف-ة رمضص-ان ق-بل
ت -وزي -ع -ه -ا ،ع -ل -م-ا و أن ب-ل-دي-ة عÚ
ألذهب ‘ تيارت ،قد وّزعت 1650
قفة هذه ألسصنة ‘ شصهر رمضصان،
وحسصب تصصريحات سصابقة لرئيسس

ب- -ل- -دي- -ة ع Úأل -ذهب وأخ -رى م -ن
ﬁي- -ط أل- -ب- -ل -دي -ة ،ف -إان ع -م -ل -ي -ة
أ◊رصس على جودة ألكميات ألتي
” جلبها خضصعت للمعاينة من قبل
مصص -ال-ح أل-وق-اي-ة ‘ و’ي-ة ت-ي-ارت،
وع -م -ل -ي -ة ث -ان -ي -ة م -ن ق-ب-ل م-ك-تب
ألوقاية لبلدية ع Úألذهب ،وألتي
أثبتت صصÓحية كل أŸوأد ألغذأئية
بدليل ألشصهادأت ألتي –وز عليها
مصصالح بلدية ع Úألذهب ‘ هذأ
أÿصص- -وصس ،و‘ أن- -ت- -ظ- -ار Œل- -ي
أ’أم -ور ي -ب -ق -ى أل-ت-ح-ق-ي-ق ج-ار إأ¤
غاية ألوقوف على صصحة من عدم
ثبوت ما ” تدأوله حول وجود سصلع
منتهية ألصصÓحية ‘ قفة رمضصان.
د.داود/م.جلباÊ

أعÎضصت ،أأمسس ،أل - - -ب- - -ح- - -ري- - -ة
أ’إسص -ب -ان -ي -ة ط-ري-ق  19مغامرأ
ج -زأئ -ري -ا ي -ن -ح -درون م-ن غ-رب
ألبÓد فيما كانوأ يوشصكون على
أل - - -دخ - - -ول أإ ¤ع - - -رضس أŸي- - -اه
أ’إق-ل-ي-م-ي-ة أ’إسص-ب-ان-ي-ة ع-ل-ى مÏ
قارب قادم من غرب ألبÓد قبل
أأن ت- -رصص- -ده أل -ق -وأت أل -ب -ح -ري -ة
أ’إسص -ب -ان -ي -ة وت-وق-ي-ف-ه Ãن ف-ي-ه،
ح- - -يث ح - -ول أ◊رأڤ - -ة أل - -ذي - -ن
وجدوأ على متنه على ألتحقيق

‘ أنتظار تقدÁهم أمام ألعدألة
بتهمة ألهجرة ألسصرية ،وتضصاف
عملية أ’إجÓء هذه أإ ¤تلك ألتي
ح-دثت ل-ي-ل-ة أ’أرب-ع-اء أŸنصص-رم،
ب- -ع- -دم- -ا ت- -دخ- -لت ق- -وأت خ -ف -ر
ألشص -وأط -ئ Ãسص -ت -غ -ا’ Âإن-ق-اذ 3
ح -رأڤ -ة ب -ع -دم -ا أن-ق-لب أل-ق-ارب
أل-ذي ك-ان-وأ يسص-ت-ق-ل-ون-ه ،ف-ي-ما ’
ي -زأل أل -ب -حث ج -ار ع -ن  6شصبان
أآخرين كانوأ رفقتهم.
سس›.اهد

األمن يحقق حول سصلع منتهية الصصÓحية بقفة
رمضصان ببلدية ع Úالذهب ‘ تيارت

اعÎاضس  19شصابا جزائريا على م Ïقارب قرب سصواحل إاسصبانيا

ألح ـدث

مشسايخ وأائمة جزائريون يحّذرون من ا’نسسياق وراء دعاوي ا÷هاد ‘ اÿارج

قتل أŸسشلم Úبحجة نصشرة أإ’سشÓم من أفكار أÿوأرج

أاجمع شسيوخ وأائمة جزائريون على أان التغرير بالشسباب بدعوى ا÷هاد ‘ سسبيل قتال إاخوانهم اŸسسلم Úهي عقيدة اÿوارج،
مؤوكدين أان ا÷هاد ا◊قيقي ‘ الوقت الراهن هو جهاد النفسس.
مشسÒأ إأ ¤أن حرمة أŸسسلك أعظم
حمزة عسساسس
حرمة عند ألله من ألكعبة ألتي حّرم
ع-ن-ده-ا أل-ق-ت-ال ،فقال عليه ألصسÓة
حذر أألئمة وألشسيوخ من أإلنسسياق
وألسسÓ- -مَ( :م- -ا َأ ْ
طَ- -ي- -بَِ- -ك َوأَْطَ- -يَ- -ب
ت
ورأء دع - -اوى أ÷ه - -اد –ت رأي - -ا
ِري َ- -حِ- -ك ،مَ- -ا أَْعَ- -ظَ- -مِ- -ك َوأَْعَ- -ظَ- -م
ن
أ
›هولة تّدعي أإلسسÓم ،مؤوكدين
حsمدٍ ِبَيدِهِ
حْرَمَتكَِ ،وألsذِي َنْف ُسس مُ َ
ُ
م
Ó
أإلختباء ورأء دعوى نصسرة أإلسس
َل -حُ ْ-رَم ُ-ة أْلُ-م-ؤوِْمِ-ن َأْعَ-ظُ-م ِعْ-نَ-د ألs-لِ-ه
ا
م
ا
لسس -فك دم -اء أŸسس -ل -مِ Úردة “
ظsن ِبهِ
حْرَمًة مِْنكِ مَالِهِ َوَدمِهِ َو َأْن َن ُ
ُ
ك -ال -ذي ي -ق -وم ب -ه ت -ن -ظ -ي -م أل -دول -ة
إأِsل َخْيًرأ) .ومن جهته دعا ألشسيخ،
أإلسسÓمية «دأعشس» أليوم ،وما يقوم
جلول حجيمي ،رئيسس نقابة أألئمة
به من تقتيل وسسط أŸسسلم Úومن
‘ أتصسال مع «ألنهار» ،إأ ¤ألبتعاد
ي-دع-و ل-ه-ذأ أل-ن-وع م-ن أن-وأع أ÷هاد
ع -ن م -ث-ل ه-ذه أل-ف-ت-اوي وأل-دع-اوي
ف -ه -و ع -اصس وآأث -م .وأوضس -ح ألشس -ي-خ
ألتي تدفع بالشسباب إأ ¤أ÷هاد ‘
نسسيم بوعافية إأمام مسسجد عقبة بن
سس- - -وري- - -ا وأل - -ع - -رأق وغÒه - -ا م - -ن
نافع بولية ميلة ،أن كل من سساعد
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ات أل -ت -ي تّ-دع-ي نصس-رة
‘ قتل مسسلم بغ Òحق مدعيا نصسرة
أإلسسÓم وتعمل خÓف ذلك بسسفكها
أ◊ق ف -ه-و ع-اصس وآأث-م ،مضس-ي-ف-ا أن
ح-ق-ي-ق-ة أ÷ه-اد ت-ت-م-ث-ل ف-ي-م-ا ق-ال-ه ألله»Ã ،عنى أن أصسل ألتغي Òينطلق بدعوى ألناسس إأ ¤عبادة ألله وحده للدماء ،مشسددأ ‘ هذأ ألصسدد على
رسسول ألله صسلى ألله عليه وسسلم بأان م- -ن ت- -غ- -ي Òأل -ن -فسس ،مشسÒأ إأ ¤أن ث - -م أ÷زي- -ة ث- -م إأن رفضس- -وأ ي- -ك- -ون ضس - - -رورة أل- - -تصس- - -دي Ÿث- - -ل ه- - -ذه
«أ÷هاد هو من جاهد نفسسه ‘ ذأت أل -رسس-ول ع-ل-ي-ه ألصسÓ-ة وألسسÓ-م  ⁄أل- -ق- -ت- -ال .وأك -د ألشس -ي -خ نسس -ي -م ،أن أل-دع-وأت وأل-ف-ت-اوي ◊ماية شسبابنا
يجاهد إأل دفاعا عن ألنفسس وإأعÓء أ÷هاد يكون فقط ‘ حال توفرت م- -ن أل- -وق- -وع ‘ أÿط- -ي- -ئ- -ة ،وذلك
ك- -ل- -م- -ة أ◊ق ل غ ،Òوك- -ان ‘ ذلك ألشس -روط ألÓ-زم-ة ل-ذلك ،ه-ذأ ضس-د ب -دع -وت -ه-م إأ ¤أل-تسس-ام-ح وأل-ت-آاخ-ي
مقتل ششخصشي Úوإصشابة  25ي- -ت- -ح -رى أج -ت -ن -اب سس -فك أل -دم -اء أل-ك-ف-ار ،ف-م-ا ب-الك ضس-د أŸسس-لم ،Úفيما بينهم.

آإخرين ‘ حوإدث مرور
بتيزي وزو

سسجل ،أاول أامسس ،الطريق الوطني
رقم  73الرابط ب Úفريحة وأاغريب،
حالة وفاة ‘ حادث مرور ‡يت،
حيث اصسطدمت شساحنة بعربة نقل
اŸسسافرين ،ما أاودى بحياة سسائق
العربة البالغ من العمر  33سسنة .أاما
لخر فقد ” تسسجيله
ا◊ادث اŸميت ا آ
على مسستوى الطريق الوطني رقم 12
‘ ذراع بن خدة ،حيث انحرفت سسيارة
عن الطريق ،وهو ما أادى إا ¤وفاة
امرأاة تبلغ من العمر  55سسنة ،هذا كما
” تسسجيل أايضسا حوادث أاخرى خّلفت
ح.سسمÒ
 25جريحا.

إكتششاف جثة ششخصص ›هول
إلهوية دإخل كوخ بسشوق إ÷ملة
‘ ششلغوم إلعيد

ع ،Ìصسباح أامسس ،على مسستوى كوخ
كائن بسسوق ا÷ملة للخضسر والفواكه
على مسستوى بلدية شسلغوم العيد ‘
ولية ميلة ،على جثة شسخصس ›هول
الهوية ،وأاوردت مصسادر رسسمية
لـ«النهار» بأان اŸعني  ⁄يتم –ديد
هويته بسسبب عدم العثور على أاي
وثيقة تب Úهويته ،أاين وجد ميتا
داخل كوخ ،حيث قالت اŸراجع إانه ⁄
يتم العثور على أاي أاضسرار بصسورة
جح فعل مع ‘ ،Úانتظار
أاولية تر ّ
النتائج النهائية للتحقيق الذي
سسيكشسف عنه تقرير الطبيب
الشسرعي ،بعد أان حّولت ا◊ماية
اŸدنية شسلغوم العيد الضسحية نحو
مصسلحة حفظ ا÷ثث ‘ اŸسستشسفى
سسفيان بوعون
اÙلي.

فÓحو منطقة «ثÓث دوإير»
يحتجون ’نعدإم ّلقاحات إ◊مى
إلقÓعية ‘ إŸدية

لول ،فÓحو منطقة
احتج ،أامسس ا أ
ثÓث دواير الواقعة على بعد  53كلم
جنوب-شسرق اŸدية ،من قلة اللقاحات
اıصسصسة لداء ا◊مى القÓعية التي
لبقار ،وحسسب مصسادر
أاصسابت ا أ
«النهار» اŸؤوكدة ،فإان اÙتج Úقاموا
Ãقاطعة القافلة التحسسيسسية التي
بادرت بتنظيمها مديرية الفÓحية
لولية اŸدية حول هذا الفÒوسس
القاتل ،حيث طالبوا بضسرورة توفÒ
اللقاحات ‘ أاقرب وقت ‡كن وحماية
الÌورة ا◊يوانية ‘ اŸنطقة ،من
جهتها مصسالح الفÓحة لولية اŸدية،
أاكدت ‘ ردها على هذا اŸوضسوع ،بأان
لمر سسيتم التكفل به ‘ القريب
ا أ
العاجل ،مؤوكدة ‘ الوقت ذاته ،بأانها
وفرت قرابة  15أالف جرعة لقاح
وّزعت على ولية اŸدية.
حسسام أاÁن

إلعثور على ششابة مششنوقة دإخل
كوخ ببلدية إ◊دإدة ‘ سشوق
أإهرإسص

علمت «النهار» من مصسادرها موثوقة،
أان فرقة الدرك الوطني التابعة
لبلدية اÿضسارة ا◊دودية ‘ سسوق
لسسبوع
أاهراسس ،قد عÌت ،نهاية ا أ
اŸنقضسي ،على جثة شسابة ‘ عقدها
الثا Êمن العمر مشسنوقة بحبل داخل
كوخ والديها الكائن مقّره Ãشستة
«لعمر م ،»Óوقد ” –ويل ا÷ثة من
طرف فرقة الدرك الوطني لدائرة
ا◊دادة إا ¤مصسلحة حفظ ا÷ثث
لعرضسها على الطبيب الشسرعي‘ ،
الوقت الذي فتحت فيه ذات الفرقة
لسسباب
–قيقا للتوصّسل إا ¤ا أ
ا◊قيقية اŸؤودية للوفاة ،والتي تبقى
لسسطر.
غامضسة إا ¤حّد كتابة هذه ا أ
حياة طوافشسية

اŸفتي العام للمملكة العربية السسعودية:

«كل من أخرج ششابا من بلده Ÿقاتلة أŸسشلم Úبدعوى أ÷هاد فهو عاصص»

قال اŸفتي العام للمملكة العربية السسعودية ورئيسس هيئة كبار العلماء ،الشسيخ عبد العزيز اآل الشسيخ ،اإن
كل من تسسبب ‘ خروج اأحد الشسباب من بÓده بحجة ا÷هاد مع اŸنظمات الإرهابية التي تدعي الإسسÓم،
فاإنه عاصس لله ومرتكب للذنوب ،لأنه قد عّرضس هذا الشساب للخطر ،وهو غشس وخيانة ،حيث دعا شسباب
اŸسسلم Úاإ ¤الإنسسياق وراء دعاوى ا÷هاد بدعوى نصسرة الإسسÓم –ت رايات ›هولة ومبادئ منحرفة.
واأضساف الشسيخ عبد العزيز ‘ حديث لإذاعة «نداء الإسسÓم» من مكة اŸكرمة ،اأن ما يحصسل من هذه الفÏ
مصسيبة عظيمة تعّرضس شسبابنا لأن يكونوا وقودا لها ،هذه تصسدر من اأناسس هدانا الله واإياهم اإما جاهلون
بحقيقة هذه الف Ïاأو اأناسس مغرضسون ‘ قلوبهم شسيء على الإسسÓم واأهله ،هذا اأمر خط Òاأن يزج بهوؤلء
الشسباب الصسغار الأغرار ‘ متاهات ل يعرفونها اإ ¤اأرضس ل يعرفونها ورايات يجهلونها ومبادئ ل يطلعون
حمزة عسساسس
عليها فيكونوا ضسحية فقط ،يوؤسسرون ويباعون ويسساوم بهم.

ألسسبت  30أوت  2014ألموأفق لـ  05ذي ألقعدة  1435ه ـ

إأفششال ﬁاولة إأبحار سشّري لـ  21حرأڤ
بسشوأحل ألغزوأت ‘ تلمسشان

7

أح - - -ب - - -طت ،أمسس ،أÛم- - -وع- - -ة
أإلق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة ◊رأسس ألسس- -وأح -ل
ب-ال-غ-زوأت غ-رب ت-لمسسانﬁ ،اولة
إأب- -ح -ار سس ّ-ري لـ  10شس-ب-ان تÎأوح
أعمارهم ما ب 20 Úو 32سسنة نحو
أوروب - -ا ،ب- -ع- -دم- -ا ” ضس- -ب- -ط- -ه- -م
م -ت -ل -بسس Úب-ام-ت-ط-اء ق-ارب ›ه-ز
بعتاد أ◊رڤة على بعد أميال من
سساحل سسيدي يوشسع ،حيث أكدوأ
أنهم دفعوأ مبالغ مالية تÎأوح ما
ب  7 Ú-و 10م Ó-يŸ Úن-ظ-م ه-ذه

أل-رح-ل-ة أل-ذي ي-ج-ري ألبحث عنه،
وك - -انت ‘ سس - -ي- -اق م- -وأزي ن- -فسس
ألهيئة قد أفشسلت ﬁاولة أخرى لـ
 11شس -اب -ا ك-ان-وأ يسس-ت-ق-ل-ون ق-ارب-ا
مطاطيا على بعد أميال من ميناء
أل -غ -زوأت ،مسس -ت -غ -ل ÚفÎة ه -دوء
أل-ب-ح-ر نسس-ب-ي-ا ‘ ،أل-وقت أل-ذي ”
فيه إأسسعاف وإأنقاذ  5أشسخاصس بعد
ت -ع -رضس أق -ارب -ه -م ل -ل-ع-طب ب-ذأت
أŸنطقة عندما خرجوأ ‘ رحلة.
سس›.اهد

أوق- - - -فت ‘ ألسس - - -اع - - -ات أألخÒة
ألقوأت ألبحرية ألعاملة بإاقليم بني
صس-اف ‘ ع Úت-ي-م-وشس-نت ،م-غÎب-ا
ي-ح-وز ع-ل-ى أ÷نسس-ي-ت Úأل-ف-رنسس-ية
وأ÷زأئ- -ري- -ة م- -ت -ل -بسس -ا Ãح -اول -ة
تهريب  12شسابا بطال نحو إأسسبانيا،
ب- -اسس -ت -ع -م -ال ق -ارب م -ط -اط -ي ”
ضس- -ب- -ط -ه ‘ وضس -ع -ي -ة إأب -ح -ار غÒ
ق -ان -ون-ي-ة ن-ح-و أوروب-ا ب Úسس-وأح-ل
تلمسسان و“وشسنت ،أين ” ألتفطن
ل-ل-م-ح-اول-ة ق-ب-ل ﬁاصس-رة أل-ق-ارب
وإأفشس- -ال ﬁاول- -ت- -ه دخ- -ول أŸي -اه

أإلق- -ل- -ي- -م -ي -ة أإلسس -ب -ان -ي -ة ،وع -ن -د
ألتحقيق مع ركابه ” ألقبضس على
دليلهم ألذي يتنقل بهويت Úلتسسهيل
تنقÓته ب Úأ÷زأئر وأوربا ،فيما
أك- -د أسس- -ت- -ج- -وأب أل- -ب- -ق -ي -ة أن -ه -م
ينحدرون من وليات غرب ألوطن
وي- -ح -وزون أ÷نسس -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة،
مؤوكدين أن ألبطالة سسبب ألتحاقهم
بهذه ألرحلة ألفاشسلة لتتم إأحالتهم
ع- - -ل- - -ى مصس- - -ال- - -ح أل - -درك إل“ام
ألتحريات معهم إأ ¤ح ÚتقدÁهم
سس›.اهد
أمام ألعدألة.

توقيف مغÎب بصشدد “رير  12حرأڤ
إأ ¤إأسشبانيا ع“ Èوششنت

م Òسشيدي بايزيد ألسشابق ومن معه رهن
ألرقابة ألقضشائية ‘ أ÷لفة

أّي-دت ،ن-ه-ار أمسس ،غ-رف-ة ألت-ه-ام
أل - -ت - -اب- -ع- -ة Ûلسس قضس- -اء ولي- -ة
أ÷لفة ،أمر قاضسي ألتحقيق لدى
ﬁكمة أ÷لفة ،ألقاضسي بوضسع كل
من «شس.ق» أ ÒŸألسسابق لسسيدي
ب -اي -زي-د ورئ-يسس أ◊ظÒة ألسس-اب-ق
وأألم Úألعام وأÙاسسب للبلدية،
مقابل إايهامهم با◊صسول على مسساكن
ره -ن أل -رق -اب -ة أل -قضس -ائ -ي -ة ب-ت-ه-م
أل-ت-زوي-ر وأسس-ت-عمال أŸزور وأإبرأم
صسفقات ﬂالفة للتشسريع أŸعمول
وأج -ه عسس -ك -ري سس -اب -ق وم -وظ -ف -ة مسسكن بصسيغة «أآل أآسس بي» بعد أن أŸت-ه-م-ة أŸن-ت-ح-ل-ة صس-ف-ة م-وظ-ف-ة ب -ه ،وق -د ج -اءت أŸت -اب -ع -ة حسسب
سس -اب -ق-ة ب-دي-وأن ألÎق-ي-ة وأل-تسس-ي Òعرضست عليه مسسكنا شساغرأ حيث بـ«ألأوب-ي-ج-ي-ي» أل-ت-ي أب-ع-دت م-ن-ه-ا مصسادر «ألنهار» بناء على شسكوى
أل-ع-ق-اري ت-ه-م-ة أل-نصسب وألح-تيال سس-ل-مها  80م-ل-ي-ون دون أن ي-ت-ح-قق تسسلمت من ألضسحايا مبالغ ب Úألـ
وأنتحال صسفة موظف أمام ألغرفة م-ب-ت-غ-اه ،وح Úم-ط-ال-ب-ت-ه باŸسسكن  25و 50م-ل-ي-ون-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م سسيدة
أ÷زأئ- -ي -ة Ûلسس قضس -اء وه -رأن ،سس-ل-م-ت-ه وث-ائ-ق ق-طعة أرضسية معدة م-ط-ل-ق-ة ب-ع-د أن “ك-ن ط-ل-يقها من
رأح ضسحيتهما عشسرأت ألأشسخاصس للبناء باسسم وكالة عقارية خاصسة ،أ◊صسول على مسسكن و أقصسيت هي
ر
م -ع -ظ -م -ه -م م -ن أل -عسس -ك-ري Úب-ع-د وه -و م -ا ج -ع -ل ألضس -ح -ي -ة ي -ت-ف-ط-ن م- -ن ذلك وك -ذأ عسس -ك -ري Úوت -اج “ -ك - - -نت مصس - - -ال - - -ح ألشس- - -رط- - -ة
أإي-ه-ام-ه-م ب-اإم-ك-ان-ي-ة حصسولهم على ◊يلتها ليودع شسكوى ضسدها ،حيث سس-ل-م-ه-ا م-ب-ل-غ م-ائ-ت-ي م-ل-ي-ون ،وهم أل -قضس -ائ -ي -ة لأم-ن مسس-ت-غ-ا‘ ،Â
مسس -اك -ن م -ن صس -ي -غ -ة ألج-ت-م-اع-ي ” نصسب ك - -م Úل - -ه - -ا أسس- -ف- -ر ع- -ن ألضس -ح -اي -ا أل -ذي-ن ت-ك-ف-ل شس-ري-ك-ه-ا أإط - - -ار ﬁارب- - -ت- - -ه- - -ا Ÿروج- - -ي
وح- -ت- -ى أل- -تسس- -اه- -م- -ي Ãب -ال -غ ب Úتوقيفها بحي لڤÓسسيار وبحوزتها ب -ج-ل-ب-ه-م ل-ه-ا ل-ي-ح-ال ألإث-ن-ان ع-ل-ى أŸشس-روب-ات أل-ك-ح-ول-ي-ة ب-طريقة
خ - -مسس Úأإ 480 ¤م-ل-يون .ملخصس ›م -وع -ة م -ن أل -وث -ائ -ق “ث-لت ‘ ألعدألة .من جهتها ألتمسست ألنيابة غ Òشس -رع -ي -ة ،م -ن ح -ج -ز ك-م-ي-ة
أŸل- -ف أن أح- -د ألضس- -ح -اي -ا ت -ق -دم شس-ه-ادأت م-يÓ-د وب-ط-اق-ات تعريف أل -ع -ام -ة ت -اأي -ي -د أ◊ك -م ألب-ت-دأئ-ي ك - -بÒة م - -ن- -ه- -ا وت- -وق- -ي- -ف أأح- -د
Ÿصس - -ال - -ح ألأم - -ن بشس - -ك - -وى ضس - -د وملفات طلب مسسكن وعقود أإيجار ألصسادر ‘ حقهما وألقاضسي بثÓث ب -ارون -ات ت -روي -ج -ه -ا .أل -ع -م-ل-ي-ة
أŸدع-وة «ل-ي-ن-دة» أل-ت-ي ط-ل-بت منه وك -ذأ م -ب -ل -غ م -ا‹ ق -ي -م-ت-ه خ-مسس-ة سسنوأت حبسسا نافذأ.
جاءت ‘ حدود ألسساعة ألتاسسعة
ي
ر
م
ع
م
.
م
مبلغ  480مليون مقابل “كينه من م Ó-ي .Úوت -ب Úم -ن أل -ت -ح -ق -ي -ق أن
لي Óمن يوم ألأربعاء ،بناء على
معلومات وردت أŸصسلحة ،تفيد
باأن أحد ألأشسخاصس يحوز على
ع- -ل- -مت «أل- -ن- -ه- -ار» م -ن مصس -ادر ع- -ل -ى  5دلء ل -ل -ب -ن -زي -ن وم-وأد ه-وؤلء ألشس-ب-ان أل-ذي-ن ت-ب Úف-ي-م-ا ك- -م- -ي- -ة ك- -بÒة م -ن أŸشس -روب -ات
م- -وث- -وق- -ة ،أأن ع- -ن- -اصس -ر أل -درك غذأئية ،حيث ” –ويل أ◊رأڤة ب -ع-د أأن-ه-م ح-رأڤ-ة وه-وأة ه-ج-رة أل - - -ك - - -ح - - -ول - - -ي - - -ة Ãسس - - -ك- - -ن- - -ه
ألوطني بوليتي عنابة وألطارف ،أŸوق- -وف Úع- -ل- -ى م- -ق- -ر ف- -رق- -ة سس - -ري - -ة ،ل - -ت - -ت - -م ﬁاصس- -رت- -ه- -م أل- -ك- -ائ- -ن ب- -ح -ي سس -ي -دي ◊سس -ن
ق- -د ‚ح- -وأ ل- -ي- -ل -ة ألأرب -ع -اء أإ ¤أل- - -درك أل- - -وط - -ن - -ي Ãن - -ط - -ق - -ة وتوقيفهم وحجز بعضس ألوسسائل منطقة خروبة Ãسستغا ،Âوعليه
أÿم -يسس أŸاضس -ي ‘ ،Úأإح -ب-اط «ألشس -ط» ،ب -ع -د أإخ -ط-ار أ÷ه-ات ألتي كانت سستسستعمل ‘ رحلتهم ” أسستصسدأر أإذن بالتفتيشس عن
ﬁاولة رحلة سسرية نحوى ألضسفة أل -قضس -ائ -ي -ة .وأسس -ت -ن-ادأ أإ ¤ذأت غ Òألشس -رع -ي -ة .وت -ع -د أل -ع-م-ل-ي-ة
ألأخ- -رى م- -ن أŸت- -وسس- -ط ،ع -ل -ى أŸصسادر ألتي أوردت أ ،Èÿفاإن أل -ث -ان -ي -ة م -ن ن -وع-ه-ا ‘ أأق-ل م-ن
مسس- - -ت- - -وى شس- - -اط - -ئ ب - -وخ - -مÒة عملية أإحباط ﬁاولة هجرة غ Òأأسس-ب-وع ،ب-ع-د أأن “ك-نت ع-ن-اصس-ر
أ◊دودي ب Úسس- -وأح- -ل م- -دي- -ن -ة شسرعية لـ  16شسابا حرأڤ ،جاءت أل-ب-ح-ري-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ع-نابة ،من
عنابة وألطارف ،وألتي ضسمت  16أإث- -ر دوري- -ة روت- -ي- -ن- -ي- -ة مشسÎك -ة أإحباط رحلة سسرية لـ  10حرأڤة“ ،كنت كتيبة ألدرك ألوطني Ÿغنية
شسابا تÎأوح أعمارهم ما ب 20 Úل-ع-ن-اصس-ر أل-درك ،أأي-ن لفت أنتباه ع-ل-ى م Ïق-ارب ت-ق-ل-ي-دي ألصس-ن-ع غ -رب ت-ل-مسس-ان ،م-ن إأل-ق-اء أل-ق-بضس
و 34سس -ن-ة ي-ن-ح-درون م-ن أأح-ي-اء أأح- - -د ع- - -ن- - -اصس- - -ره - -ا –رك - -ات ل- - -ي- - -ل - -ة ألإث - -ن Úأإ ¤أل - -ث Ó- -ث - -اء ع -ل -ى ب -ارون ﬂدرأت خ -ط ،Òإأث-ر
ﬂت- -ل- -ف- -ة م- -ن م- -دي- -ن- -ة ع -ن -اب -ة أأشس -خ -اصس ب -ال -ق -رب م -ن سس -اح-ل أŸاضس -ي ،Úع -ل -ى ب -ع -د  20مي Óم-دأه-م-ة أم-ن-ي-ة ناجحة أسستهدفت
وضس -وأح -ي -ه -ا ،ك-م-ا أأسس-ف-رت ذأت ب-وخ-مÒة ،ألأم-ر أل-ذي أسس-ت-دعى ب- -ح -ري -ا شس -م -ال وأدي أل -ب -ق -رأت م-ن-زل-ه أل-وأق-ع وسس-ط م-غ-نية وألذي
أل -ع-م-ل-ي-ة ع-ن ح-ج-ز ق-ارب صس-ي-د م -ن ذأت أل -ع -ن -اصس-ر ألإسس-رأع أإ ¤ببلدية سسÒأيدي ‘ ولية عنابة .ك -ان م -ع-ب-أا ب-ك-م-ي-ة م-ن أıدرأت،
هشسام قاسسمي أسسÎج-عت م-ن-ه-ا أل-ك-ت-يبة ما زهاؤوه
ت-ق-ل-ي-دي ألصس-ن-ع وﬁركه ،عÓوة ع ÚأŸك -ان Ÿع-رف-ة سس-ر ت-وأج-د
 12ك -ل -غ ،ت -ب Úأن -ه -ا م -ه -رب -ة م -ن

موظفة باأ’وبيجي وعسشكري سشابق يسشلبون عششرأت ألعسشكري Úأموألهم ‘ وهرأن

تقدم بها عددأ من معارضسي أÒŸ
ألسس-اب-ق إأ ¤ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
أإلدأرية منها وألقضسائية وأألمنية،
حيث أسسندت فيها عملية ألتحقيق
إأ ¤أل-فصس-ي-ل-ة ألق-تصس-ادي-ة ل-لدرك
أل -وط -ن-ي ‘ أ÷ل-ف-ة ،بشس-أان وج-ود
سس -وء تسس -ي Òوتضس -خ -ي-م ‘ ف-وأتÒ
ألشس-رأء وإأب-رأم صس-ف-ق-ات مشس-ب-وهة
ﬂالفة للتشسريع أŸعمول به ،وهو
ألشس- - -ئ أل- - -ذي أّدى إأ ¤أل- - -ق- - -ي- - -ام
بإاجرأءأت أŸتابعة ألقضسائية.
ﬁمد غا‰ي

حجز قرأبة  8آأ’ف وحدة مششروبات كحولية
وتوقيف مروجها ÃسشتغاÂ

ألدرك يحبط ﬁاولة هجرة غ Òششرعية لـ  16ششابا بششاطئ بوخمÒة ‘ عنابة

وك -ي -ل أ÷م -ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة
مسس-ت-غ-ا ،Âح-يث ك-انت أل-ع-م-ل-ي-ة
أإي-ج-اب-ي-ة و” أل-ع-ث-ور ع-ل-ى ك-م-ية
ك-بÒة م-ن أŸشس-روب-ات ألكحولية
م - - - - - - - - - - -ن ﬂت - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - -ف
ألأح- - - -ج- - - -ام وألأن - - -وأع ق - - -درت
ب - -ـ  7400ق- -ارورة خ -م -ر ،ك -انت
ﬂب -اأة ب -ق -ب -و أ◊دي -ق-ة أل-ت-اب-ع-ة
Ÿسس-ك-ن أŸع-ن-ي ب-الأم-ر ،وي-تعلق
ألأمر باŸدعو «ت.ح» ألبالغ من
أل - -ع- -م- -ر  32سس- -ن- -ة ،أŸق -ي -م
Ãسستغا ” ،ÂتقدÁه أمام وكيل
أ÷م- - -ه- - -وري- - -ة ل- - -دى ﬁك - -م - -ة
مسس- -ت- -غ- -ا ،Âأل -ذي أأودع -ه ره -ن
أ◊بسس أŸوؤقت.
بن حالة اأنيسس

توقيف باروﬂ Êدرأت وحجز  12كلغ كيف
‘ مدأهمة Ãغنية

أŸغ-رب وم-وج-ه-ة ل-ل-تسس-وي-ق دأخل
ألÎأب أ÷زأئ -ري ،ك -م-ا أوق-فت ‘
سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،ف- -رق- -ة أل- -ب- -حث
وألتحري ألمن تلمسسان بارونا ثانيا
Ãغنية ،تب Úأنه فار من ألعدألة لـ
 10سس- -ن- -وأت ‘ قضس -اي -ا ت -ت -ع -ل -ق
ب -الŒار ‘ ،أıدرأت وألضس -رب
وأ÷رح ألعمدي .سس›.اهد

بطالون يحتجزون ششاحنة وقود ويهددون بتفجÒها بالرويسشات ‘ ورڤلة سشيارة –ول جسشد طفلت Úإأ ¤أششÓء ببلدية
÷أا ،صس -ب-ي-ح-ة أÿم-يسس أŸنصس-رم ،وذلك ب -اسس -ت -ع -م -ال أل -ب-ط-ال Úوبث ح-د ت-ع-ب ÒأÙت-ج ،Úأي-ن ط-ال-ب-وأ
أنسشيغة ‘ خنششلة
زهاء  40بطال ،ينحدرون من أحياء أإلشس -اع -ات أل -ك -اذب -ة ،ح -يث ي -ق-وم بإاقالة أŸسسؤوول Úوطردهما نهائيا

ب-ل-دي-ة أل-رويسس-ات ب-ورڤلة ،إأ ¤غلق
ألطريق ألسسريع أÛاور لبلديتهم
ب-ا◊ج-ارة ،وأح-ت-ج-از شساحنة وقود
تابعة ألحد أÿوأصس ،حيث هّددوأ
ب- -ت- -ف- -جÒه- -ا أم- -ام ق -وأت أل -درك
أل -وط -ن -ي أل -ت -ي ح -اولت إأق -ن -اع-ه-م
ل -ل -ع -دول ع -ن ف -ع -ل -ت -ه -م ،وم -رج -ع
خ - -ط - -وت- -ه- -م حسسب ح- -دي- -ث- -ه- -م لـ
«ألنهار» ،هو إأقدأم رئيسس أŸشسروع
ب-ال-وك-ال-ة أل-ولئ-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل ،ع-لى
إأث -ارة أل-ف-ت-ن-ة ب Úع-روشس أل-ب-ل-دي-ة،

Ãع- -ي- -ة رئ- -يسس وك- -ال- -ة أل -تشس -غ -ي -ل
أÙل- - -ي- - -ةÃ ،لء ق - -وأئ - -م ع - -م - -ل
للبطال ،Úبينما يعدونهم Ãناصسب
ع -م -ل وه -م -ي -ة ،م-ا أدى إأ ¤نشس-وب
خÓفات ب Úألبطال Úكادت تتطور
إأ ¤معارك باألسسلحة ألبيضساء لول
ت -دخ-ل أل-ع-قÓ-ء ،ن-اه-يك ع-ن ق-ي-ام
رئ-يسس أŸشس-روع ب-ال-وك-ال-ة أل-ولئ-ية
ل -ل -تشس -غ -ي -ل بشس-رأء ذ· أŸرأسس-لÚ
ألصسحفي Úمن أجل قضساء مصسا◊ه
وأإلسس -اءة ل-ب-ط-ا‹ أŸن-ط-ق-ة ،ع-ل-ى

من قطاع ألتشسغيل وضسرورة تنصسيب
مسس -ؤوول م -ؤوه-ل ون-زي-ه ،وه-و أألم-ر
ألذي نفاه مطلقا مسسؤوول «لنام»،
م- -ؤوك- -دأ أن- -ه ع- -ل -ى أسس -ت -ع -دأد ت -ام
Ÿوأجهة من يثبت ذلك عن طريق
ألقضساء .من جهته فقد أكد رئيسس
أل -وك -ال-ة أن-ه مسس-ت-ع-د ل-ل-ت-خ-ل-ي ع-ن
أŸنصسب ،م- -ؤوك- -دأ ع -ل -ى ح -ظ -وت -ه
ب -دع -م م -ع -ظ -م ألسس -ك -ان ،ن -ت -ي -ج-ة
أÛهودأت ألتي قدمها.
سسم Òخروبي

أه -ت -ز ،سس -ك -ان ب -ل -دي-ة أنسس-ي-غ-ة ‘
خ -نشس-ل-ة ،عشس-ي-ة أمسس ،إأث-ر ح-ادث
م-رور م-روع رأح ضس-ح-ي-ت-ه ط-ف-لتÚ
تبلغان من ألعمر ب 4 Úو 8سسنوأت
م -ن سس -ك -ان ح -ي  60مسس-ك-نا ،أين
تسس-ب-بت ألسس-رع-ة أŸف-رطة لسسيارة
م -ن ن-وع « »305ي-ق-وده-ا شس-اب م-ن
سس -ك-ان خ-نشس-ل-ة ق-ب-ال-ة م-ق-ر وح-دة
أ◊ماية أŸدنية وعلى بعد أمتار
من نقطة أŸرأقبة ألثابتة Ÿصسالح
ألشسرطة– ‘ ،ويل جسسدهما إأ¤

أشسÓ- -ء ،ح- -يث سس -ارع أŸئ -ات م -ن
م-وأط-ن-ي أل-ب-ل-دي-ة وسس-كان أألحياء
أÛاورة وعشس -رأت أŸسس -اف -ري -ن
إأ ¤موقع أ◊ادث أألليم Ÿشساهدة
ب-ق-اي-ا أشسÓ-ء أل-ط-ف-ل-ت ÚألÈي-ئ-تÚ
دق-ائ-ق ق-ب-ل ت-دخ-ل مصس-ال-ح أألم-ن
ل- -ت- -ط- -وي- -ق أŸك- -ان قصس -د إأج -رأء
أŸع-اي-ن-ات وأل-ت-ح-قيقات ألÓزمة،
ف -ي -م -ا ” ت -وق -ي -ف ألسس -ائ-ق أل-ذي
أصسيب بدوره بنوبة هسستÒية جرأء
عمر عامري
ما أرتكبه.
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نتيجة موجة ا◊ر التي Œتاح وليات الوطن منذ اÿميسس اŸاضسي

 9و’ي ـ ـ ـ ـ ـ ـات داخـ ـلي ـ ـ ـة –ـ ـ ـ ـت ا◊صشـ ـ ـار !
^ ا◊رائق ت ـ ـ ـأاتي على غ ـ ـابـ ـات الشش ـ ـريعـ ـة ،سشطي ـ ـف قسشنطي ـ ـن ـة وڤ ـ ـ ـ ـ ـاŸـة
^ إاتÓف  470هكتار من اأ’ششجار اŸثمرة وأاششجار الزيتون ‘  48سشاعة بتيزي وزو
^ سشحب رمـ ـادي ـ ـة – ـ ـاصشـ ـ ـر سشك ـ ـان بني دوال ـ ـ ـة وواضشي ـ ـ ـة ‘ منطقة القبائل
لخضصر واليابسس يومي اÿميسس وا÷معة 9 ،وليات داخلية سصجلت أاك Ìمن  50حريقا نتيجة
حاصصرت ا◊رائق التي أاتت على ا أ
لصصابات وسصط اŸوطن“ Úثلت ‘ حروق
موجة ا◊ر التي اجتاحت أاغلب الوليات الشصمالية وا÷نوبية ،حيث خلفت عديد ا إ
لختناقات وسصط مرضصى الربو وا◊سصاسصية.
خطÒة وعشصرات ا إ
ال- - - -ره- - - -يب ‘ درج- - - -ات ا◊رارة،
داودي أامينة /مراسسلون
ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤و’ي -ة بسس -ك-رة ال-ت-ي
تسسببت أالسسنة النÒان ‘ إاتÓف 107
كما أاتلفت أالسسنة اللهب أاك Ìمن أالف
ن- -خ- -ل- -ة ب -واح -ة ب -ل -دي -ة الÈان -يسض،
و 300هكتار من اŸسساحات الغابية
واحÎاق أاشسجار مثمرة أاخرى على
واأ’شس -ج -ار اŸث -م-رة ،م-ا اسس-ت-دع-ى
غ -رار اŸشس -مشض وال -ت Úوال-ل-ي-م-ون.
ال-ت-دخ-ل ال-ف-وري ل-وح-دات ا◊ماية
و“ك -نت ن -ه -اي -ة اأ’سس-ب-وع ،وح-دات
اŸدن-ي-ة إ’خ-م-اده-ا .وأاصس-يب نهاية
ا◊م - -اي - -ة اŸدن - -ي - -ة ل- -و’ي- -ة ب- -رج
اأ’سس-ب-وع ال-ع-دي-د م-ن اŸواط-ن‘ Ú
بوعريريج ،من السسيطرة على حريق
و’ي -ة ت -ي -زي وزو ب-ح-روق م-ت-ف-اوت-ة
مهول شسب على مسستوى بلدية خليل
واخ -ت -ن -اق -ات وخ -وف وه -ل -ع ج -راء
أاتى على  03هكتارات من اأ’شسجار
ﬁاصس -رة ك -ت -ل ه -ائ -ل -ة م -ن أالسس -ن-ة
اŸث- -م- -رة ،أاي- -ن ت- -دخ- -لت مصس- -ال -ح
ال- -نÒان اŸل- -ت- -ه- -ب -ة سس -ك -ان وق -رى
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة إ’خ -م -اده ،ك -م -ا
اŸداشس-ر Ãن-اط-ق ب-وزق-ان واضس-ية،
ت -دخ-لت وح-دات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
ب-ن-ي دوال-ة ،وت-ي-زي غ-ن-ي-ف ومنطقة
ب -و’ي -ة سس -ك -ي -ك-دة إ’خ-م-اد ح-رائ-ق
بوزقان ،والتي امتدت إا ¤مسساحات
ضس -خ -م -ة م-أاه-ول-ة ب-السس-ك-ان ،اأ’م-ر ب -ا◊ظÒة ال -وط-ن-ي-ة ل-لشس-ري-ع-ة ‘ زيادة ‘ درجة ا◊رارة ‡ا تسسبب نشس -بت ‘ ع-دة م-ن-اط-ق م-ن ال-و’ي-ة
الذي اسستدعى نقلهم إا ¤اŸصسالح و’ية البليدة اأيضسا ،اإ ¤اإتÓف  ‘ 15صس- -ع -وب -ة ال -ت -ن -فسض ب -ال -نسس -ب -ة وأاتت ع-ل-ى عشس-رات ال-ه-ك-تارات من
اإ’سس- -تشس- -ف -ائ -ي -ة م -ن أاج -ل ت -ق -د Ëه -ك -ت -ارا م -ن ال -غ -ط -اء ال -ن -ب -ات -ي ،ل -ل-ع-ائÓ-ت ال-ق-اط-ن-ة ب-ال-ق-رب م-ن اأ’حراشض واأ’شسجار اŸثمرة ،والتي
اإ’سس-ع-اف-ات اأ’ول-ي-ة ،ب-اإ’ضس-افة إا ¤اسستدعى تدخل مصسالح مكافحة مكان ا◊ريق .من جهتها سسجلت أاتت فيها أالسسنة اللهب على حوا‹
هروب السسكان من منازلهم تفاديا حرائق الغابات مدعمÃ Úصسالح م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة  300شسجرة زيتون.
ل-زح-ف أالسس-ن-ة ال-نÒان إال-ي-ه-ا ،والتي ا◊ماية اŸدنية ،من اأجل اإخماد اŸدية نهاية ا’أسسبوع 22 ،حريقا هلع وإاغماءات وسشط السشكان
اأسسفرت عن خسسائر مادية ضسخمة ا◊ري -ق ال -ذي اسس -ت -م -ر اإ ¤غ-اي-ة غ- -اب- -ة تسس -بب ‘ خسس -ائ -ر م -ادي -ة
بسشبب أالسشنة اللهب
“ث - -لت ‘ إات Ó- -ف  70ه-ك-تارا من السساعة السسابعة والنصسف مسساء ،جمة“ ،ثلت ‘ اإتÓف  13هكتارا
اأ’شسجار اŸثمرة ،و 400هكتار من لوجود ا’أحراشض وا’أشسجار التي من ا’أشسجار اŸثمرة ،ا’أمر الذي وقد ‚م عن ا◊رائق التي شسهدتها
اأشس -ج -ار ال -زي -ت -ون ،وسس -ط ت-ق-اعسض سس - -اع - -دت ‘ اشس- -ت- -ع- -ال ال- -نÒان تطلب Œنيد العديد من ا’أعوان ﬂتلف الو’يات الداخلية حالة من
ف-اضس-ح م-ن ق-ب-ل السس-ل-ط-ات الوصسية وان-ت-ق-ال-ه-ا اإ ¤اأم-اكن متفرقة من الذين “كنوا من اإخماد ا◊ريق اÿوف وال -ف -زع واإ’غ-م-اءات ج-راء
ال-ت-ي – ⁄رك سس-اك-ن-ا إ’ن-ق-اذ ح-ياة اŸنطقة صسعبت من مهام اأعوان ‘ ظ - - - - -رف  7سس-اع-ات وح-م-اي-ة أالسس- -ن- -ة ال- -نÒان اŸل- -ت- -ه- -ب- -ة ال -ت -ي
اŸواط -ن Úوث -روات-ه-م ،اأ’م-ر ال-ذي ا◊م - -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ،م- -ا اأدى اإﬁ ¤ط- - -ة ا’أرصس- - -اد ا÷وي - -ة و 120حاصسرت منازلهم ،وحجبت الرؤوية
اأدى إا ¤وقوع العديد من اإ’صسابات ،احÎاق ال-غ-ط-اء ال-نباتي خصسوصسا مسسكن ،اإضسافة اإ 8 ¤هكتارات من عنهم ‘ وضسح النهار نتيجة الدخان
الكثيف الذي خيم على سسماء هذه
تراوحت ب ÚاÿطÒة واÿفيفة ‘ ا’أح -راشض وا’أدغ -ال ال -ت -ي ت-تسس-م ا’أشسجار اŸثمرة.
ال-و’ي-ات .ك-م-ا تسس-ب-بت ا◊رائ-ق ‘
اأوسساط سسكان القرى التي وصسلتها با÷فاف وسسرعة ا’لتهاب.
ا◊رائق تلتهم  134هكتار
تسس- - -ج- - -ي - -ل ع - -دي - -د ا◊ا’ت م - -ن
األسس-ن-ة ال-ل-هب دون تسس-ج-ي-ل وفيات .وتسس - -بب ح- -ري- -ق م- -ه- -ول ان- -تشس- -ر
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ا’ختناقات وسسط السسكان وتسسجيل
وسس -اه -مت ال -ري -اح ‘ ق -وة ان -ت-ق-ال بسس- -رع- -ة ب- -ا÷ب- -ال ال- -واق -ع -ة بÚ
قسشنطينة وڤاŸة
خسس -ائ -ر م -ادي -ة م-ع-تÈة ف-ي-ه-ا ب-ع-د
ال -نÒان ال-ت-ي ح-اصس-رت اŸئ-ات م-ن بلديتي ع Úاأزال وصسالح باي ‘
ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ف-رت م-ن م-ن-ازل-ها ،و’ي- -ة سس- -ط- -ي- -ف ‘ ،اإتÓ- -ف  600وتسسببت ا◊رائق اŸهولة اŸندلعة ام- -ت- -داد أالسس -ن -ة ال -نÒان إا ¤داخ -ل
وام -ت -دت سس -حب ال -رم-اد وال-دخ-ان ه -ك -ت -ار م -ن ا’أشس -ج -ار ال -غ -اب -ي-ة ،ب -غ -اب -ة ب -ن-ي صس-ال-ح ‘ ب-ل-دي-ة ›از اŸنازل ،خصسوصسا بو’ية تيزي وزو،
ل -ت -ح -جب سس -م -اء ب-ل-دي-ة ب-ن-ي دوال-ة والذي اسستغرق يوم Úمتتال Úمن الصسفاء بو’ية ڤاŸة ،منذ  3أايام ‘ ،والتي خلقت حالة من الرعب والهلع
وواضس -ي -ة ب -أاك -م -ل -ه-ا ،م-ا أاسس-ف-ر ع-ن اأج- -ل اإخ -م -اده والسس -ي -ط -رة ع -ل -ى إاتÓف ما يزيد عن  130هكتار من وسس -ط سس-ك-ان ال-ق-ري-ة ال-ذي-ن قضس-وا
ح -ا’ت اخ -ت-ن-اق ب-ال-غ-ة وح-جب ت-ام ال -نÒان ت -خ -وف-ا م-ن وصس-ول-ه-ا اإ ¤ال-ن-ب-ات-ات ال-غ-اب-ي-ة ،اسس-تدعى تدخل ل-ي-ل-ة سس-وداء ،ك-م-ا ‚م ع-ن-ها سسحب
اŸن - -ازل ال - -ق- -ري- -ب- -ة م- -ن م- -ك- -ان وح-دات ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة م-ن أاجل كثيفة من الدخان إاضسافة إا ¤زيادة
للرؤوية.
ا◊رائق تلتهم الششريعة وتأاتي على ا◊ريق ،والذي كان سسببه ارتفاع إاخ -م-اد أالسس-ن-ة ال-ل-هب ،اأ’م-ر ن-فسس-ه ‘ درج- - - -ة ا◊رارة ‡ا تسس - - -بب ‘
درج- -ة ا◊رارة ال- -ت- -ي شس- -ه -دت -ه -ا شسهدته و’ية قسسنطينة ،أاين التهمت صس-ع-وب-ة ‘ ال-ت-ن-فسض ل-دى ال-عائÓت
 600هكتار من غابات سشطيف
اŸن -ط -ق -ة ،ك -م-ا ‚م ع-ن-ه سس-حب أالسس - -ن- -ة ال- -ل- -هب  34ه -ك -ت-ارا م-ن اŸق-ي-م-ة ب-ال-ق-رب من أاماكن اند’ع
وق- -د اأدى ان- -د’ع ح- -ري- -ق م- -ه -ول ك -ث -ي -ف -ة م -ن ال -دخ-ان اإضس-اف-ة اإ ¤اŸسس-اح-ات ال-غ-اب-ية نتيجة اإ’رتفاع هذه ا◊رائق.

راسشبـ ـ ـون ‘ م ـسش ـ ـاب ـقـة
اأ’سشاتذة يحتجون Ãديرية
الÎب ـي ـ ـة ‘ م ـعـ ـسش ـكـ ـر

لول ،اÎŸشصحون
احتج ،أامسس ا أ
الراسصبون ‘ مسصابقات توظيف
لسصاتذة بولية معسصكر ،حيث
ا أ
اعتصصموا طيلة يوم اÿميسس أامام
لعÓن عن
مديرية الÎبية تاريخ ا إ
لطوار الثÓثة،
نتائج اŸسصابقات ‘ ا أ
واصصف Úإاياها باŸهزلة ،بعد أان شصابها
الكث Òمن الغموضس على حد تعبÒ
اÙتج .Úويرى هؤولء ،أان العملية
“ت ‘ ظروف مشصبوهة ومشصكوك ‘
نزاهتها من حيث دراسصة اŸلفات
وتنقيط المتحان الشصفهي واÈÿة
والتناقضصات اŸوجودة ‘ سصلم التنقيط
والنتائج اŸعلن عنها ،حيث طغى على
الناجح Úصصغر السصن و” إاقصصاء
اŸتخرج Úالقدامى الذين تتوفر
فيهم الشصروط اŸطلوبة ،زد على ذلك
تفوق نسصبة كبÒة من الفتيات
وأاسصماء حملت معارف وأاقارب بعضس
اŸوظف ،Úحسصب تصصريحات اŸقصصي،Ú
حيث  ⁄يهضصم هؤولء طريقة انتقاء
هؤولء الناجح .Úو‘ الوقت الذي
أاعطت مديرية الÎبية مهلة  5أايام
لتقد Ëالطعون ،طالب الراسصبون
ا÷هات اŸتخصصصصة بإايفاد ÷نة
–قيق للنظر ‘ أاسصماء
الناجح .Úوكانت مصصالح مديرية
الÎبية لولية معسصكر ،قد اسصتقبلت
أاك Ìمن  7400ملف لجتياز مسصابقة
لطوار الثÓثة الثانوي،
التوظيف ‘ ا أ
اŸتوسصط والبتدائي بعد أان خصصصصت
الوزارة  515منصصب موزعة على 95
منصصبا ماليا على مسصتوى الطور
الثانوي ،و ‘ 124الطور اŸتوسصط،
و ‘ 296الطور البتدائي ،ورفضصت
اللجنة دراسصة  197ملف ،نتيجة عدم
تطابق الشصهادة مع التخصصصس اŸطلوب
‘ اŸسصابقة.
عيسصى بوعزة

الح ـدث

لعضساء من الدورة السستثنائية لـ  APWدعا إاليها وا‹ ميلة
انسسحاب غالبية ا أ

اللجوء إا ¤وزيـ ـ ـر الداخلي ـ ـة لتم ـ ـري ـ ـر
’داري !!
اŸيزانية وا◊سشاب ا إ

كما كان متوقعا ،انسسحبت الغالبية
ال - -قصس - -وى م - -ن أاعضس- -اء اÛلسض
الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ل-و’ي-ة م-يلة ،من
الدورة ا’سستثنائية التي دعا اإليها
الوا‹ واÿاصسة با◊سساب اإ’داري
واŸي -زان -ي -ة اإ’ضس-اف-ي-ة أاول أامسض،
ح -يث ب -داأ ت -ك -ه -رب اأ’ج -واء م-ن-ذ
ال - -ل- -ح- -ظ- -ات اأ’و ¤خ- -اصس- -ة واأن
ﬁاو’ت ه- -ذا ال- -ت- -م- -ري- -ر ب- -اءت
ب-ال-فشس-ل ،وه-و م-ا سس-ب-ق لـ «النهار»
واأكدت اسستحالته إ’صسرار أاعضساء
اÛلسض الشس - - -ع - - -ب- - -ي ال- - -و’ئ- - -ي
اŸن -ت -خ -ب Úع -ل -ى ت -ق -د Ëرئ -يسض
اÛلسض اسس - -ت - -ق - -ال- -ت- -ه م- -ق- -اب- -ل
اŸوافقة على ا’نعقاد وا’جتماع
وم-ن-اقشس-ة اŸل-ف ÚاŸع-ن-ي ،Úوق-د
ال -ت -أام أاعضس -اء اÛلسض ‘ ال -وقت
اÙدد حسسب ال- - - - - -دع - - - - -وات أاو
اإ’سس-ت-دع-اءات ال-ت-ي وج-هت إال-يهم
م- -ن ط- -رف ال- -وا‹ ،وب- -ع- -د ت Ó-وة
الفا–ة والوقوف للنشسيد الوطني
بوشسر ‘ تÓوة أاسسماء ا◊اضسرين،
قبل أان يطالب العضسو ،بهلول عز
ال -ذي -ن ،ال -ك -ل -م -ة ل -ق-راءة ب-ي-ان ”
ال -ت -واف -ق ع -ل -ي -ه م -ع ج -م -ي -ع ك-ت-ل
اÛلسض ،قبل اأن يرفضض طلبه ‘
بادئ اأ’مر ،غ Òأان اإصسرار النائب
ع-ل-ى ذلك مّ-ك-ن-ه م-ن ق-راءة ال-ب-يان
الذي حمل تصسريحا واضسحا بربط
اسس-ت-م-رار ع-م-ل اÛلسض ونشساطه
برحيل رئيسض اÛلسض من خÓل
ت-ق-د Ëاسس-ت-ق-الته مكتوبة ،وأاوضسح
ال-ب-ي-ان بصس-ري-ح ال-ع-ب-ارة اأن ال-ع-م-ل
ب- -ات مسس- -ت -ح -ي  Ó-ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى
مصس -داق -ي -ة وسس -م-ع-ة ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة
اŸنتخبة على حد قول اŸنتخبÚ
ب-إاصس-راره-م ع-ل-ى رفضض ال-وضس-ع-ية

ا◊الية التي  ⁄تسسمح لهم بالوفاء
وا’لتزام اŒاه اŸواطن ‘ Úإاطار
الشسراكة اإ’يجابية لتضسافر ا÷هود
مع الهيئة التنفيذية التي اعتÈوا
ال -ع -م -ل م -ع -ه -ا م -رب -وط -ا أاسس -اسس-ا
ب- -اسس -ت -ق -ال -ة رئ -يسض اÛلسض دون
م -ن -اقشس -ة قصس -د إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار
ل- -ل -م -ج -لسض ل -ي -م -ارسض اÛلسض -
يضس-ي-ف اŸن-ت-خ-ب-ون -صسÓ-ح-ي-ات-ه
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ودوره ‘ ال- -ت- -ك -ف -ل
ب- -انشس -غ -ا’ت اŸواط -ن Úو–سسÚ
إاطارهم اŸعيشسي ،وقرروا Œميد
ك- -اف- -ة ال- -نشس- -اط -ات م -ع ال -رئ -يسض
ا◊ا‹ ل -ل -م -ج -لسض ال-ذي صس-ادقت
ج -م -ي -ع ال -ك -ت -ل Ãا ف -ي -ه -ا ك -ت -ل-ت-ه
اأ’رندي على رحيله والتي ينتمي
إال -ي -ه-ا ال-رئ-يسض ا◊ا‹ وك-ذا ك-ت-ل-ة
ع -ه-د  54وك-ت-ل-ة اأ’فÓ-ن ع-م-وم-ا
Ãجموع  41عضسوا ،فيما  ⁄يبق ‘
ق-اع-ة اإ’ن-ع-ق-اد سس-وى عضس-و واحد
ف -ق -ط ورئ -يسض اÛلسض الشس -ع-ب-ي
الو’ئي والوا‹ وبعضض اŸديرين.
وت- -شس Ò- -ا- -Ÿادة  168م -ن ق-ان-ون
ال -و’ي -ة صس -راح-ة إا ¤أان-ه ‘ ح-ال-ة
ع - -دم ال - -تصس- -ويت ع- -ل- -ى مشس- -روع
اŸي -زان -ي -ة بسس -بب اخ -تÓ-ل داخ-ل
اÛلسض يسس -ت -دع -ي ع -ق -د ال -وا‹
دورة اسستثنائية ‘ دورة غ Òعادية
وهو ما قام به لكنها فشسلت ،وهو
م -ا سس -يضس -ط -ره حسسب نصض اŸادة
إا ¤إاب Ó-غ وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ’ت-خ-اذ
ال-ت-داب ÒاÓŸئ-م-ة لضس-بطها ،فيما
ي -ب -ق -ى نشس -اط اÛلسض الشس -ع -ب -ي
ال- -و’ئ -ي م -ق -ب  Ó-ع -ل -ى خ -ط -وات
م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ك-ل ا’ح-ت-م-ا’ت
حسسب مصسادر أاكيدة من اÛلسض.
سسفيان بوعون

لربع ÚباŸناطق النائية
بعد أان ع ÚثÓثة مديرين Ãقر الولية وما يقارب ا أ

مديرو اŸدارسض ا÷دد يحتجون على قرارات تعيينهم ‘ البيضض

اح -ت -ج ع -دد م -ن اŸدي -ري-ن ا÷دد
ال -ذي -ن ‚ح -وا السس -ن -ة ال -دراسس -ي -ة
اŸاضس-ي-ة وت-ل-ق-وا ت-كوينا مسستعجÓ
بو’ية البيضض ،بعد شسكوى رفعوها
إا ¤ا÷ه -ات ال -وصس-ي-ة مشس-ك-ك‘ Ú
عملية التعيينات التي مسستهم والتي
ت-ق-تضس-ي Ãوج-ب-ه-ا ،وحسسب ق-ان-ون
اÿدم -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ال-ن-ائ-ي-ة ق-ب-ل
ال -دخ -ول إا ¤م-ق-ر ال-و’ي-ة ،ل-ي-ب-ق-ى
وج - - - -ه اÓÿف ب ÚاŸدي - - - -ري- - - -ة
واŸع-ن-ي Úقضس-ي-ة خ-مسس-ة ت-ع-يينات
اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة مسست ثÓ-ث م-دي-ريات
وشسخصس Úآاخرين من ضسمن قائمة
هؤو’ء الناجح Úاكتشسفوا أان هؤو’ء
–صسلوا على تعيينات Ãدارسض ‘
لثنÚ
لجواء وأامطار خفيفة بداية من يوم ا إ
اسستقرار ‘ ا أ
مقر الو’ية وبالقرب من مسسكنهم
و ⁄ي -ط-ب-ق ع-ل-ي-ه-م ق-ان-ون اÿدم-ة
ال-ن-ائ-ي-ة ،اأ’م-ر ال-ذي أاث-ار ح-ف-ي-ظة
زم Ó-ئ-ه-م اÙت-ج Úوط-ال-ب-وا م-ن
سس -ت -ع -رف و’ي -ات ال-وط-ن ارت-ف-اع-ا التنبؤوات بالديوان الوطني ل أ
Óرصساد  44إا 47 ¤درج -ة ب -اŸن-اط-ق مديرة الÎبية والوزارة تÈير هذه
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ﬁسسوسسا ‘ درجات ا◊رارة تصسل ا÷وي- - - -ة ‘ إاتصس- - - -ال ه - - -ات - -
التعيينات ا’سستثنائية والتي مسست
Óيام القليلة اŸقبلة وإا¤
إا 47 ¤درج- -ة ب- -ج -ل ال -و’ي -ات م-ع»ال-ن-ه-ار» ،إان اأ’ج-واء اŸرت-ق-ب-ة الطقسض ل أ
ا÷ن-وب-ي-ة ،ف-ي-م-ا ت-تجاوز  40درجة ل- -ن- -ه -ار ال -ي -وم وب -داي -ة ب -اŸن -اط -ق غ- -اي -ة ي -وم اإ’ث -ن ،Úف -ت -ؤوك -د ن -فسض
فيما ” تشسكيل ÷نة –قيق Ÿراقبة طرق التشسغيل
ب-ال-و’ي-ات ال-داخ-ل-ي-ة ،وذلك بسس-بب الشس-م-ال-ي-ة ل-ل-وط-ن ،سس-ت-ك-ون مغشساة اŸصسادر أان اأ’جواء سستكون مغشساة
إا ¤غائمة مع سسحب رعدية تكون
موجة ا◊رائق التي تعرفها عديد ع-ل-ى اŸن-اط-ق الشس-رق-ي-ة ومشس-مسسة
و’ي- -ات ال- -وط- -ن .وسس- -تشس- -ه -د ج -ل ع-ل-ى اŸن-اط-ق ال-وسس-ط-ى والغربية ،مصسحوبة ببعضض اأ’مطار اÙلية
أام-ا ب-اŸن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة الشس-رق-ية ع-ل-ى اŸن-اط-ق السس-اح-ل-ية الوسسطى
و’يات الوطن ابتداء من اليوم إا¤
غ -اي -ة ي-وم اإ’ث-ن ،Úأاج-واء مشس-مسس-ة وك -ذا ال-داخ-ل-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة فسس-ت-ك-ون والغربية ،بينما باŸناطق الشسرقية ي- - -واصس - -ل أازي - -د م - -ن  100بطال التشسغيل ومفتشسية العمل ،وقد ”
وح- -ارة م -ع تشس -ك -ل ب -عضض السس -حب اأ’ج -واء م -ن مشس -مسس -ة إا ¤م -غشس -اة فسس-ت-ك-ون اأ’ج-واء م-ن مشس-مسسة إا ¤اح-ت-ج-اج-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة أامام مقر تشس -ك -ي -ل ÷ن -ة ل -ل -م-ت-اب-ع-ة ت-ت-ك-ون
ال-ك-ث-ي-ف-ة واÓÿي-ا ال-رعدية خاصسة خ- -اصس- -ة ع- -ل- -ى ال- -هضس- -اب ال -ع -ل -ي -ا م-غشس-اة ،ب-ي-ن-م-ا اŸن-اط-ق ال-داخ-لية بلدية رڤان الواقعة نحو  140كلم من اŸصسالح اŸذكورة والسسلطات
ع-ل-ى اŸن-اط-ق السس-اح-ل-ية الوسسطى واأ’وراسض ،وعلى اŸناطق ا÷نوبية ل -ل -وط -ن ف -ال -ط -قسض سس -ي-ك-ون ح-ارا ج- -ن- -وب ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة أادرار ،اÙل -ي -ة و‡ث -ل Úع-ن ال-ب-ط-ال،Ú
والغربية تتسسبب ‘ سسقوط أامطار فاأ’جواء سستكون مغشساة مع سسحب ومشسمسسا مع تشسكيل بعضض السسحب ،وذلك ع- -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة م -ا وصس -ف -وه ويجري حاليا ا’طÓع على بعضض
ﬁل -ي -ة ي -وم اإ’ث-ن ،Úك-م-ا سس-تشس-ه-د رعدية على الهقار والطاسسيلي أاثناء و‘ اŸن - -اط- -ق ا÷ن- -وب- -ي- -ة ت- -ك- -ون ب- -اسس- -ت- -م- -رار إاقصس- -اء وت- -ه- -م- -يشض اŸل-ف-ات وال-ن-ق-ائصض اŸسس-ج-لة ‘
اŸن -اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-وط-ن أاج-واء ال -ظ-هÒة ل-ت-تÓ-شس-ى ت-دري-ج-ي-ا ،أام-ا اأ’ج- -واء ح- -ارة وج -اف -ة م -ع سس -م -اء ال -ك -ف -اءات وأاصس -ح -اب الشس-ه-ادات ه -ذا اإ’ط -ار ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع إادارة
ح- -ارة ومشس- -مسس -ة ،أام -ا ب -اŸن -اط -ق وضس -ع -ي -ة ال-ري-اح اŸرت-ق-ب-ة ف-ت-ك-ون غائمة وسسحب رعدية على الهڤار وغÒه-م م-ن ال-ب-ط-ال ÚباŸنطقة ،الشس-رك-ة اŸع-ن-ي-ة وبعضض الشسركات
ا÷ن -وب-ي-ة ف-اأ’ج-واء سس-ت-ك-ون ح-ارة م -ع -ت -دل -ة م -ن شس -م-ال-ي-ة غ-رب-ي-ة إا ¤وال -ط-اسس-ي-ل-ي .أام-ا درج-ات ا◊رارة م -ن ق -ب -ل اإدارات ب-عضض الشس-رك-ات اأ’خ -رى ،إ’ي -ج -اد ح -ل -ول ن -اج -ع -ة
وج-اف-ة م-ع سس-م-اء م-غشس-اة ت-ت-خّ-ل-لها شس -م -ال -ي -ة شس -رق -ي-ة ع-ل-ى السس-واح-ل ال-قصس-وى اŸرت-ق-ب-ة ،فتÎاوح ماب Úال-ع-ام-ل-ة ب-ا÷ه-ة ،خ-اصس-ة الشس-رك-ة ل -ت -دارك ال -ت -ج -اوزات اŸسس -ج -ل -ة
بعضض اÓÿيا الرعدية .أاما بالنسسبة تÎاوح سسرعتها ما ب 10 Úو 20كلم 30 /و 36درج -ة م-ئ-وي-ة ب-اŸن-اط-ق ال-وط-ن-ي-ة «ان-اف-ور» ،وال-ت-ي يتهمها وŒن-ب-ه-ا مسس-ت-ق-ب ،Ó-خصس-وصس-ا أان
لدرجات ا◊رارة فسستبقى مرتفعة سس -ا ،ب -ي -ن -م -ا ب -اŸن-اط-ق ال-داخ-ل-ي-ة السس -اح-ل-ي-ة ،وتÎاوح م-اب 38 Úو 40ال-ب-ط-ال-ون ب-ع-دم م-نحهم حقهم ‘ ال- -و’ي- -ة تسس- -ت- -ق- -ب- -ل خ Ó-ل اŸدة
ل- -تصس- -ل إا 36 ¤درج-ة م-ئ-وي-ة ع-ل-ى فسس-ت-ك-ون ضس-ع-ي-فة .أاما عن درجات درج -ة ع -ل -ى اŸن -اط -ق ال -داخ -ل -ي -ة م-ن-اصسب الشس-غ-ل وت-وظ-ي-ف شس-ب-اب ا’أخÒة عددا هاما من الشسركات
اŸن -اط -ق الشس -م -ال -ي-ة ،و 40درجة ا◊رارة اŸرت- -ق -ب -ة ل -ن -ه -ار ال -ي -وم ،وال -هضس -اب ال -ع -ل -ي-ا ،أام-ا ب-اŸن-اط-ق اŸن-ط-ق-ة ،وف-ق-ا ل-ت-ع-ليمات الوزير ال-وط-ن-ي-ة واأ’ج-ن-بية‡ ،ا سسيسسمح
باŸناطق الداخلية ،وماب 44 Úإا ¤فسستكون مرتفعة تصسل إا 36 ¤درجة ا÷ن -وب -ي -ة ف -تÎاوح م-اب 44 Úو 47اأ’ول ع - -ب- -د اŸالك سسÓ- -ل ال- -ت- -ي ب - -ت - -وف ÒاŸزي - -د م- -ن اŸن- -اصسب
 47درجة باŸناطق ا÷نوبية .وقال مئوية على اŸناطق الشسمالية ،و 40درجة مئوية بأادرار وع Úصسالح .تعطي اأ’ولوية أ’بناء اŸنطقة ‘ وت -ق -ل -يصض نسس -ب -ة ال-ب-ط-ال-ةŒ .در
أامسضﬁ ،مد عڤاڤنة ،رئيسض مركز درج-ة ب-اŸن-اط-ق ال-داخلية ،ومابÚ
داودي أامينة ال- -ت- -وظ- -ي -ف ،وحسسب اÙت -ج ،Úاإ’شس- -ارة إا ¤أان- -ه ت- -ع- -ذر ع- -ل- -ي- -ن -ا
ف -ق -د ” تسس -ج-ي-ل Œاوزات ك-بÒة ا’تصس -ال ب -إادارة الشس-رك-ة اŸع-ن-ي-ة
وخ-رق ل-ل-ق-ان-ون م-ن ه-ذه الناحيةŸ ،ع -رف -ة رده -ا ب -خصس -وصض تسس-يÒ
تدخلت وحدتي ا◊ماية اŸدنية لكل من بلديتي تاجنانت وشصلغوم العيد Ãيلة ‘ ،سصاعة متقدمة من نهار أامسس ،على مسصتوى بلدية وهو ما دفع العشسرات من البطال Úه-ذا اŸل-ف وانشس-غ-ا’ت ال-ب-ط-الÚ
لمر يتعل
أاولد خلوف ‘ ميلة ،من أاجل انتشصال جثة شصاب غرق بحوضس مائي .وحسصب مصصادر رسصمية ،فإان ا أ
¤قم بصاصللشصحاةب «حفم.ظم ا» ي÷بلثغثم‘ن ل-لضس-غ-ط اŸسس-ت-مر على السسلطات اŸطروحة.
العمر  22عاما ،أاين انتشصل جثة هامدة من ا◊وضس الكائن على مسصتوى مشصتة الشصبكة ،وفيما ” –ويله إا
اليام Úبلعلمي
سصفيان بوعون اÙل-ي-ة ،و’ سس-ي-م-ا م-ن-ه-ا مصسالح
مسصتشصفى شصلغوم العيد ” ،مباشصرة –قيقات من طرف الدرك الوطني ‘ ا◊ادثة.

حرارة تتجاوز  40درجة ‘ الو’يات الداخلية وا÷نوبية

ثÓثة فقط من زمÓئهم وما يقارب
اأ’رب-ع Úع-ي-ن-وا ب-اŸن-اط-ق النائية.
مدير الÎبية لو’ية البيضض وبعد أان
اتصس - -لت ب - -ه «ال - -ن - -ه- -ار» صس- -رح أان
ال -ت -ع-ي-ي-ن-ات ال-ثÓ-ث-ة ال-ت-ي وصس-ف-ه-ا
با’سستثنائية وأ’سسباب أامنية مسست
ثÓثة مديرات زوجات رجال أامن
ي-ع-م-ل-ون Ãق-ر ال-و’ي-ة ،وقال مدير
الÎبية إانه تلقى طلب مسساعدة من
قبل رئيسض اأ’من الو’ئي من أاجل
أان يحصسل هؤو’ء على مناصسب دخل
مقر الو’ية ،لكن اŸديرين طالبوا
ب-ال-تسس-اوي ‘ ال-ت-ع-ي-ي-ن-ات وت-ط-بيق
ب -رن-ام-ج ال-وزارة اÿاصض ب-ال-ت-ع-يÚ
والتنقل حسسبما تتضسمنه مواده ،و‘
ان-ت-ظ-ار إاي-ج-اد صس-يغة قانونية تقنع
اŸعني ÚلÓلتحاق Ãناصسبهم تبقى
بعضض اŸدارسض Ãقر الو’ية تثÒ
الشس -ه -ي-ة ب-ع-د أان ال-ت-ح-ق مسسÒوه-ا
بركب اŸتقاعدين.
نورالدين بالبشسÒ

بطالون يواصشلون احتجاجاتهم ببلدية رڤان
ويطالبون بتطبيق تعليمات سشÓل ‘ أادرار

انتششال جثة غريق من حوضض مائي ‘ أاو’د خلوف Ãيلة

الح ـدث
اّدعى أانه قدم لÓسستفسسار عن والده اŸفقود ثم مرة أاخرى لÓحتجاج على إاقصسائه من الÎحيل

مسشبـ ـوق قضشائيـ ـ ـا يقتح ـ ـم قصش ـ ـر ا◊كومـ ـ ـة بششف ـرة
حÓقـ ـ ـ ـة Ÿقابلـ ـ ـ ـة الوزيـ ـ ـ ـر اأ’ول سشـ ـ ـ ـÓل!

’من ،بعد
’سسبوع ألفارط ،حادثة ﬁاولة شساب مسسبوق قضسائيا ،أقتحام أŸبني وأجتياز عناصسر أ أ
شسهد مبنى قصسر أ◊كومة ،بحر أ أ
’ول عبد أŸالك سسÓل.
تهديدهم بشسفرة حÓقة ،وذلك بنية ألوصسول إأ ¤مكتب ألوزير أ أ
عن والده اŸفقود منذ مدة تارة،
سسهيلة .ز
ثم يتناقضس مع نفسضه تارة اأخرى،
باأنه اأراد مقابلة الوزير الأول سضÓل
“كنت عناصضر الأمن Ãبنى قصضر
بعد عملية طرد عائلته من السضكن
ا◊ك-وم-ة ،م-ن اإل-ق-اء ال-ق-بضس ع-ل-ى
‘ اإط-ار ال-ع-م-ل-ي-ة الأخÒة للÎحيل
شض - - - -اب ح- - - -اول Œاوز ا◊واج- - - -ز
ال-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا ال-ع-اصضمة ،وقال اإن
الأم -ن -ي -ة ،ون -ق -اط ال -ت-ف-ت-يشس ،عÈ
اعÎاف- -ه ‘ ﬁضض- -ر الضض- -ب- -ط- -ي- -ة
ال -ت -ه-دي-د بشض-ف-رة حÓ-ق-ة ل-ك-ل م-ن
القضضائية باقتحامه قصضر ا◊كومة
يقÎب منه ،بحجة مÓقاة الوزير
بشض -ف -رة ح Ó-ق -ة ع-ن سض-ب-ق اإصض-رار
الأول سضÓل ،لتتم السضيطرة عليه،
وت -رصض -د وت -ه -دي -د ع-ن-اصض-ر الأم-ن
م -ن دون تسض -ج -ي -ل اأي اإصض -اب -ات اأو
 Óﬂب -ال -ن -ظ -ام ال -ع -ام وك-ان –ت
خسضائر ،نتيجة فطنة وحنكة اأعوان
الضض-غ-ط وال-ت-ه-دي-د ،ط-ال-ب-ا اŸتهم
الأم-ن والشض-رط-ة اŸك-ل-ف Úب-ت-اأمÚ
اإف-ادت-ه ب-اأقصض-ى ظ-روف ال-ت-خ-فيف
قصض -ر ا◊ك -وم -ة ،وم -ن-ه اأودع ره-ن
والعفو ،معتÈا اأن تصضرفه طائشس،
ا◊بسس اŸوؤقت ‘ اŸوؤسضسض- - - - - - - - -ة
اﬁمد ،يوم اÿميسس الفارط ،من اإ ¤قصض - -ر ا◊ك - -وم- -ة ك- -م- -واط- -ن ‘ ،اŸق - - -اب - - -ل ال - - -ت- - -مسس وك- - -ي- - -ل
العقابية سضركاجي.
اŸت -ه -م اأث -ن -اء ت-ق-دÁه اأم-ام وك-ي-ل دون ﬁام ،اأنكر تهمة حمل سضÓح قاصضدا مكتب الوزير الأول من اأجل ا÷مهورية ‘ حقه عقوبة  6اأشضهر
ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك-م-ة سض-ي-دي اأب-يضس ﬁظ-ور ،م-وؤك-دا اأن ت-وج-ه-ه ط-لب مسض-اع-دت-ه ‘ ع-م-ل-ية البحث حبسضا نافذا.

سشكان عرعار يحتجون على
غياب التهيئة وضشجيج قاعات
ا◊فÓت ‘ باتنة

قام ،أول أمسس ،سسكان حي عرعار ‘
باتنة ،بحرق ألعجÓت أŸطاطية على
جانبي ألطريق ألوطني رقم ،03
ألرأبط ب Úباتنة وقسسنطينة دون قطع
ألطرق أمام أŸركبات ،وذلك أحتجاجا
منهم على ألوضسع ألسسائد ‘ أ◊ي
بالرغم من وجوده منذ  30سسنة
تقريبا ،حيث عّبروأ عن غضسبهم فيما
يخصس غياب قاعة للعÓج وألوضسعية
أŸهÎئة للطرق ،وأشستكوأ كذلك من
أنعدأم ألنظافة وأ’سستعمال ألكثيف
للبارود ‘ صسا’ت أ◊فÓت أŸنتشسرة ‘
أŸنطقة ،وقد تدخل م Òباتنة رفقة
’من و”
’عضساء ورجال أ أ
عدد من أ أ
أ’جتماع Ãمثل Úعن أÙتج ،Úحيث
أقÎح أ ÒŸتخصسيصس جرأر ÷مع
ألقمامة ‘ أنتظار أسستكمال أشسغال
ألتهيئة وأنطÓق عملية أسستغÓل
شساحنات ألنظافة هناك ،كما قام
رئيسس ألبلدية بإارسسال قرأر للدأئرة
متعلق Ãنع أسستعمال ألرصساصس ‘
’عرأسس وأشسÎط وجوب سسحب
أ أ
’قامة أي حفل،
ترخيصس من ألبلدية إ
وأكد رئيسس ألبلدية أن أ◊ي أسستفاد
من غÓف ما‹ يقدر بـ 07مÓيÒ
سسنتيم خصسصس لتهيئة ألطرق ،وقال
إأن حيي أو’د بشسينة وتامشسيط
’طار
أسستفادأ من غÓف ما‹ ‘ نفسس أ إ
يقدر بـ 05مÓي Òلكل حي ،وأكد على
أحقية سسكان حي عرعار ‘ تسسجيل
ملحقة بلدية وقاعة عÓج.
سس.قيدوم

توقيف ششخصس وبحوزته
كمية من «الكوكاي »Úببششار

كشسفت مصسادر تابعة للمجموعة
’قليمية للدرك ألوطني ببشسار ،بأان
أ إ
Óمن
’و ¤ل أ
عناصسر ألفصسيلة أ أ
وألتدخل ألتابعة لذأت أÛموعة
’قليمية أŸذكورة ببشسار“ ،كنت
أ إ
خÓل قيام عناصسرها بدورية عÈ
إأقليم أ’ختصساصس ،من توقيف كل من
أŸدعو «غ.ع»  40سسنة ،و«ضس.ج» 36
سسنةÃ ،حاذأة مؤوسسسسة إأعادة ألÎبية
’‚از بالطريق
ألتي ’تزأل طور أ إ
ألرأبط ب Úعاصسمة ألو’ية بشسار
ودأئرة ◊مر .وأفادت مصسار أÛموعة
’قليمية للدرك ألوطني ،بأان
أ إ
ألعملية جاءت خÓل قيام عناصسرها
بدورية عادية بالطريق أŸذكور ،أين
لفت أنتباههما ألشسخصسان أŸوقوفان
أللذأن كانا على م Ïسسيارة متوقفة،
حيث ” إأجرأء عملية أŸرأقبة
وألتفتيشس ،وهي ألعملية ألتي تبÚ
على إأثرها بأان ألشسخصس Úكانا
يتناو’ن أŸشسروبات ألكحولية،
وبحوزتهما  23قارورة جعة وعينة من
مسسحوق أبيضس بوزن  0.5غرأم تبÚ
أنه كوكاي ،Úليتم أقتيادهما إأ ¤مقر
’قليمية للدرك ألوطني
ألفرقة أ إ
ببشسار للتحقيق معهما.
ن.مازري

تغر Ëمقاول ششتم موظفا بسشونلغاز واعتدى عليه بالضشرب ‘ ششعيبة

التمسس وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
ا÷ن-ح ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ،توقيع عقوبة عامÚ
ح -بسض -ا ن -اف -ذا ‘ ،ح -ق م -ق -اول ،ب -ع -د
م-ت-اب-ع-ت-ه ب-ج-ن-ح-ة إاه-ان-ة م-وظف أاثناء
ت-أادي-ة م-ه-ام-ه .خ-ل-ف-ية القضضية حسضبما
جاء على لسضان الضضحية ،وهو موظف
مسض -ؤوول م -ق -اط -ع -ة ب -وح-دة سض-ون-ل-غ-از
بشض-ع-ي-ب-ة ،ه-ي أان اŸق-اول ال-ذي ي-ع-مل
–ت وصضاية مؤوسضسضة «سضونلغاز» ،توجه
بتاريخ  20أاوت ،إا ¤مكتبه ،أاين طلب
م-ن-ه ق-ط-ع ال-ك-ه-رب-اء ،ح-ت-ى يتمكن من
إا“ام أاشضغاله ،فيما يتعلق بربط أاجهزة
ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-ورشض-ات ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ت-ي

ب-رب-يسض-ة وشض-ع-ي-ب-ة ،ف-ط-لب م-نه الÎيث
وانتظار فÎة لقطع الكهرباء ألسضباب
ت -ق -ن -ي -ة وان -ع-دام ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ،إال أان
اŸتهم أاصضر عليه ،و ⁄يتحمل النتظار
أاك ،Ìونشضب بينهما خÓف ،حيث قام
بالعتداء عليه ضضربا وشضتمه وتهديده
ح-ت-ى ت-دخ-ل ع-ون األم-ن ال-ذي خ-لصضه
م -ن ب Úي -دي-ه ل-ي-ت-م التصض-ال Ãصض-ال-ح
األم - -ن ‘ .ح Úن - -ف - -ى اŸت - -ه- -م ي- -وم
ﬁاك -م -ت -ه الع -ت -داء ع -ل -ى اŸوظ -ف
بالضضرب واعÎف بشضتمه ،وبّرر سضبب
ذلك بأانه ملزم بعقد عمل وÃدة معينة،
وم -ن -ذ شض-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة وه-و يÎدد ع-ل-ى

اŸصضلحة من أاجل قطع الكهرباء ،إال
أانه ‘ كل مرة كان ينتظر رفقة عماله
وع -ود اŸوظ -ف ل-ك-ن م-ن دون ج-دوى،
ويوم الواقعة Ÿا توجه إاليه مسضتفسضرا،
على الرغم من أانه تلقى إارسضالية من
مديرية سضونلغاز بتيبازة لتسضهيل أاشضغال
اŸق-اول ،إال أان-ه ف-اج-أاه ب-الم-ت-ن-اع ع-ن
قطع الكهرباء ،بحجة عدم وجود اليد
ال-ع-ام-ل-ة ،ف-ل-م ي-ت-م-الك ن-فسضه وتشضاجر
م -ع -ه وشض -ت -م-ه ،ل-ك-ن  ⁄يضض-رب-ه ،وب-ع-د
اŸداولت قضضت اÙكمة بـ 50أالف
دج غرامة مالية ‘ حق اŸتهم.
ف .فطيمة

طالب ‡ثل نيابة ﬁكمة ا÷نح لدى
›لسس قضض- -اء ب- -وم -رداسس ،ب -ت -وق -ي -ع
عقوبة مشضددة ضضد سضيدة ‘ عقدها
الرابع ،لرتكابها جرÁة إانشضاء ﬁل
للدعارة وتطبيق القانون ‘ حق ثÓث
من بناتها عن تهمة ‡ارسضة الدعارة.
ت -ف-اصض-ي-ل ال-قضض-ي-ة –ركت ب-ن-اء ع-ل-ى
شض- -ك- -وى سض -اب -ق -ة ،ت -ق ّ-دم ب -ه -ا ب -عضس
ا÷Òان اÙاذي -ن ل-ل-ع-ائ-ل-ة اŸت-ه-م-ة
Ãدي -ن-ة ب-ودواو ،ت-ف-ي-د ب-وج-ود ح-رك-ة
ونشضاط غ Òعادي للمتهمات ،كÎدد

سض- - - - -ي- - - - -ارات ف - - - -اخ - - - -رة ع - - - -ل - - - -ى
م- -ن- -زل- -ه- -م وأاشض -خ -اصس غ -ري -ب Úع -ن
اŸن- -ط- -ق -ة ،ت -ب ّ-ي -ن أان -ه -م ل -يسض -وا م -ن
ع-ائ-ل-ت-ه-م ،وب-ن-اًء ع-ل-ى ه-ذه الشض-ك-وى،
ترصّضدت مصضالح األمن للعائلة اŸكونة
م -ن ال -وال -دة اŸط -ل -ق -ة م-ن-ذ سض-ن-وات
ط -وي -ل -ة وب -ن-ات-ه-ا السض-ت-ة ،إا ¤غ-اي-ة أان
توصضلت إا ¤خيط القضضية بعد ضضبط
البنات متلبسضات ‘ مواقف ﬂلة مع
شض -خصض ” Úت -وق -ي-ف-ه-م-ا ه-م-ا أايضض-ا.
وحسضب ذات اŸصض- -در ،ف- -إان ج- -م- -ي -ع

اŸتهم ÚاعÎفوا Ãا نسضب إاليهم ،بل
ذهب أاح- -د اŸت -ورط Úإا ¤أاب -ع -د م -ن
ذلك Ÿا صض- -رح أان -ه ت -اج -ر ك -ب Òوق -ام
بشض - -راء شض - -ق- -ة إلح- -دى اŸت- -ه- -م- -ات
بضضواحي العاصضمة بنية الزواج منها،
ل -ك-ن-ه-ا اسض-ت-غ-ف-ل-ت-ه وأاصض-ب-حت “ارسس
نشضاطها هناك منذ نحو سضنة ،واسضتمر
موضضحا أان اŸتهمة الرئيسضة الوالدة،
هي من تعمل على اسضتغÓل بناتها منذ
طÓقها واحدة تلو األخرى.
سضعيدة .م

مطّلقة تسشتغل بناتها Ÿمارسشة الدعارة ‘ منزلهم ببومرداسس

أاوهم مواطنا Ãسساعدته ‘ ا◊صسول على مسسكن اجتماعي

توقيف موظف ببلدية حطاطبة ‘ تيبازة متلبسشا بتلقي  6مÓي Úرششوة

ت-قّ-دم أاح-د اŸواط-ن Úأام-ام مصض-ال-ح
أام-ن دائ-رة ال-ق-ل-ي-ع-ة ،ل-ت-قييد شضكوى،
مفادها أان موظفا ببلدية حطاطبة،
قام بإايهامه Ãنحه شضقة تتكون من
غ -رف -ت Úوم -ط -ب -خ ‘ إاط -ار السض -ك-ن
الجتماعي اإليجاري بنفسس البلدية،
م-ق-اب-ل م-ب-ل-غ م-ا‹ ي-قدر بـ 6مÓيÚ
سض -ن-ت-ي-م .وع-ل-ى إاث-ر ه-ات-ه اŸع-ل-وم-ة

ق -امت مصض -ال -ح األم-ن ب-وضض-ع خ-ط-ة
ﬁك -م -ة ،ع -ن -ده -ا اتصض -ل الضض -ح-ي-ة
ب-اŸشض-ت-ك-ي م-ن-ه لضض-رب م-وعد أامام
م-ق-ر دائ-رة ال-ق-ل-ي-ع-ة ،من أاجل منحه
اŸب -ل -غ ال -ذي سض -ب-ق وصض-ور م-ن ق-ب-ل
عناصضر الشضرطة إلثباته كدليل على
اإلدان -ة ،وف-ور ق-دوم اŸت-ه-م ،م-ن-ح-ه
الضض- -ح- -ي -ة اŸب -ل -غ اŸا‹ ،وÃج -رد

تسض-ل-م-ه ف-اج-أاه رج-ال األمن وأاوقفوه
متلبسضا ،حيث ” –ويله إا ¤اŸركز
ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه ،وه-ن-اك أانكر خÓل
م-واج-ه-ت-ه ب-األف-ع-ال ،وب-ع-د ت-ق-دÁه
أام-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة لدى ﬁكمة
ال- -ق- -ل- -ي- -ع -ة ،أاودع -ه ا◊بسس اŸؤوقت
با◊راشس ،إا ¤حﬁ Úاكمته لحقا.
ف.فطيمة

ت- -دخ -لت مصض -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة
ب -قسض -ن-ط-ي-ن-ة ‘ ،السض-اع-ات اآلو ¤م-ن
صض -ب -ي -ح -ة أاول أامسس ،م -ن أاج-ل إاخ-م-اد
ح -ري -ق شضّب ‘ ﬂزن ت -اب -ع Ÿدي -ري-ة
السضكك ا◊ديدية بقسضنطينة الكائن ‘
ح -ي ب -اب ال -ق -ن -ط -رة وسض-ط اŸدي-ن-ة،
وحسض -ب -م-ا أاف-ادت ب-ه مصض-ال-ح ا◊م-اي-ة

اŸدن- -ي -ة ،ف -إان ا◊ري -ق ال -ذي شضّب ‘
حدود السضاعة الثانية صضباحا ،تسضبب ‘
إاتÓف ﬂزن تبلغ مسضاحته  150مÎ
مربع مقسضم إا ¤جزأاينÃ ،ا فيه من
مكاتب وعتاد إالكÎو ،Êباإلضضافة إا¤
›م - -وع - -ة م - -ن ال- -ط- -رود الÈي- -دي- -ة
والوثائق اإلدارية ،وكذا سضقوط سضقفه

اŸشضيد من األخشضاب ،فيما ” إانقاذ
من التلف بعضس العتاد إاثر تدخل فرق
اإلط-ف-اء ،ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى أاسض-باب ا◊ادث
›هولة وهي التي سضتكشضف من خÓل
–قيق فرق األمن التي كانت حاضضرة
‘ ع ÚاŸكان.
أاحسسن بن زروق

نششوب حريق ‘ ﬂزن مديرية السشكك ا◊ديدة بقسشنطينة

على خلفية نزاع عقاري جمعهم Ÿدة  9سسنوات

يششّوه وجه زوجة ششقيقه بششفرة حÓقة انتقاما ’سشتحواذها على ششقة والدتهم اŸتوفاة

ت -ع ّ-رضضت سض -ي -دة ،لع -ت -داء بسضÓ-ح اأب-يضس ،ب-ع-د
تشضويه وجهها بشضفرة حÓقة من طرف اأخ زوجها
اŸسض-ب-وق قضض-ائ-ي-ا ،ح-يث ” ت-وق-ي-ف-ه ب-ن-اء ع-ل-ى
شض -ك -وى رسض -م -ت -ه -ا ضض -ده اأم -ام ﬁك -م -ة سض-ي-دي
اﬁمد ،بتهمة الضضرب وا÷رح العمدي بسضÓح
اأبيضس.
اŸتهم وخÓل تقدÁه اأمام قاضضي ا÷نح ،نهاية
هذا الأسضبوع ،اأكد اأنه بريء من اتهامات زوجة
اأخ -ي -ه ال-ت-ي –اول الفÎاء ع-ل-ي-ه ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
النزاع العقاري الذي يجمعه مع شضقيقه Ÿدة 9
سض -ن -وات ،ب -ع -د اسض -ت -ح -واذه ع -ل -ى شض -ق -ة وال-دت-ه

اŸرحومة ،والتي هي ‘ الأصضل ملك للشضيوع،
مشضÒا ‘ معرضس تصضريحاته ،اإ ¤اأن الضضحية
اŸزعومة منعته من دخول اŸنزل العائلي بعد
خروجه من السضجن ‘ قضضية حمل سضÓح اأبيضس
ﬁظور ،اإذ ثارت ثائرتها بعد حكم بالطرد الذي
صضدر ‘ حق زوجها من الشضقة ،والتي امتنعت
عن تسضّلم الأشضعار ،كما اأكد اأنه تقّدم  6مرات
اأم -ام م -ك -تب وك -ي -ل ا÷م -ه-وري-ة م-ن اأج-ل اإي-داع
شض-ك-وى ضض-ده-ا ،ك-م-ا ت-طّ-رق ال-دف-اع اإ ¤سضيطرة
الضضحية على البيت العائلي بعد طردها لÓإخوة
والسضتحواذ عليها ،هذا ما ف ّسضر عدم ذهاب الأخ

الأكŸ Èنزله ،مباشضرة بعد وفاة والدته ،واŸبيت
‘ م -ك -ان ع -م -ل -ه ،ه-روب-ا م-ن اŸشض-اك-ل ،غ Òاأن
الضض-ح-ي-ة م-ق-اب-ل ه-ذه ال-تصضريحات اأصضرت على
ت-ع-رضض-ه-ا ل-لضض-رب م-ن ق-ب-ل اŸت-هم الذي اسضتغل
غ -ي -اب شض -ق -ي-ق-ه ،واع-ت-دى ع-ل-ى ح-رم-ة اŸن-زل،
منّفذا انتقامه ‘ عملية تشضويه وجهها بشضفرة
حÓقة– ،صضلت على عجز عن العمل Ÿدة 8
اأيام ،لتطلب ‘ حقها تعويضضا قدره  50مليون
سض -ن -ت-ي-م ،ع-ن الأضض-رار ،واأم-ام ه-ذه اŸع-ط-ي-ات،
طالب ‡ثل ا◊ق العام ‘ حقه تسضليط عقوبة
سسهيلة .ز
عام حبسضا نافذا.
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توقيف كهل حاول ا’عتداء جنسشيا على قاصشر
‘ سشيدي ◊سشن بسشيدي بلعباسس
أالقت مصضالح األمن بدائرة سضيدي
◊سض -ن بسض -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ال-ق-بضس
ع-ل-ى ك-ه-ل ي-ب-ل-غ م-ن العمر  48سضنة،
ب -ع -د ت -ورط -ه ‘ ﬁاول -ة الع-ت-داء
ا÷نسضي على قاصضر يبلغ من العمر
 15سض - -ن- -ة ،ه- -ذا األخ Òت- -عّ- -رضس
لع -ت -داء جسض -دي ع -ل-ى ي-د اŸت-ه-م
ال -ذي ” ت -وق -ي -ف -ه وت -ق -دÁه أام -ام
ال- -ن- -ي- -اب- -ة ال- -ت- -ي أام- -رت ب -إاي -داع -ه
ا◊بسس ،حيثيات القضضية تعود إا¤
اسض- -ت- -غÓ- -ل الشض -رط -ة ب -أام -ن دائ -رة
سض-ي-دي ◊سض-ن ،م-ع-ل-وم-ات م-ف-ادها
ت -ع-رضس ق-اصض-ر ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر 15
سض-ن-ةÙ ،اول-ة اع-ت-داء ج-نسض-ي م-ن
ط -رف أاح -د األشض -خ -اصس ،ل -ت -ب-اشض-ر
اŸصض-ل-ح-ة ف-ت-ح –ق-ي-ق ع-ل-ى جناح
السض-رع-ة Ÿع-رف-ة ال-ف-اع-ل وتقدÁه

أامام العدالة ،وقد مكنت التحقيقات
التي باشضرتها اŸصضلحة من –ديد
هوية الفاعل ،ويتعلق األمر باŸدعو
«م.ن»  46سض -ن -ة ،ه -ذا األخ Òق -ام
ب -إاب -ع-اد ال-ق-اصض-ر إا ¤م-ك-ان م-ع-زول
ب -دائ -رة سض -ي -دي ◊سض-ن ،أاي-ن ح-اول
العتداء عليه جنسضيا ،إال أان القاصضر
سضالف الذكر ،منعه من ذلك ،وهو ما
أاث-ب-ت-ه ت-ق-ري-ر ال-طب الشض-رع-ي الذي
أاك-د أان-ه  ⁄ي-ت-عّ-رضس ل-ل-ف-ع-ل اŸشض-ار
إاليه ،إال أانه تعّرضس لتعنيف جسضدي،
‡ا ول-د ل-دي-ه صض-دم-ة ن-فسض-ي-ة ،وقد
أا‚زت اŸصض -ل -ح -ة إاج-راء قضض-ائ-ي-ا
ضض -د ال -ف -اع -ل ع -ن ال-ت-ه-م-ة سض-ال-ف-ة
ال -ذك -ر ،قّ-دم Ãوج-ب-ه أام-ام ال-ن-ي-اب-ة
التي أامرت بإايداعه ا◊بسس.
ع.صساو‹/سش.شسريف

التمسس مثل نيابة ﬁكمة ا÷نح لدى
›لسس قضض -اء ب -وم -رداسس ،ت -ط-ب-ي-ق
ع- -ق- -وب -ات م -ت -ف -اوت -ة ب Úالسض -ن -تÚ
وشض- -ه- -ري -ن ح -بسض -ا ن -اف -ذا ،ضض -د 11
م -ت-ه-م-ا ،ج-راء ت-ورط-ه-م ج-م-ي-ع-ا ‘
قضض -ي -ة مشض-اج-رة ب-واسض-ط-ة أاسض-ل-ح-ة
بيضضاء مع الضضرب وا÷رح العمدي
اŸت- -ب- -ادل ب Úج- -م- -ي -ع اŸت -ه -م.Ú
خ-ل-ف-ي-ات ال-قضض-ي-ة ج-اءت إاثر مباراة
كرة قدم ،نظمها أاطفال على مسضتوى
حي Ãنطقة خميسس اÿشضنة ،حيث
نشضب نزاع ب Úطفل ‘ Úالعاشضرة من
العمر ،ومنه قام أاحدهما باسضتدعاء
أاخيه ووالده الذي قام بضضرب الطفل

اآلخر ،األمر الذي أاثار غضضب عائلة
ال-ط-ف-ل اآلخ-ر ،وت-ن-قلوا إا ¤منزلهم،
أاي -ن شض -ه -د اŸك -ان واق -ع -ة م -ع -رك -ة
دامية ،اسضتخدم فيها األطراف شضتى
أانواع األسضلحة من سضكاك Úوسضيوف
وح -ت -ى غ-از مسض-ي-ل ل-ل-دم-وع ،وك-ل-م-ا
تدخل شضخصس لفك النزاع ،تورط هو
اآلخر ودخل ‘ اŸشضاجرة التي ⁄
يتمكن من حلها سضوى عناصضر األمن،
حيث حولت البعضس إا ¤مركز األمن،
‘ ح Úأاح- - - -ي - - -ل  4ع-ن-اصض-ر ع-لى
اŸسض - -تشض- -ف- -ى بسض- -بب ت- -ع- -رضض- -ه- -م
إلصض- -اب- -ات خ- -طÒة ،ك- -ب Îأاصض- -اب- -ع
سسعيدة .م
أاحدهم.

ششجار ب Úمواطن Úبسشبب مباراة كرة قدم ‘ خميسس اÿششنة

حبسس رعيت Úإافريقي Úدخ Óا÷زائر ببطاقات مزّورة

ال-ت-مسس وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ،تسضليط داي ،الذي أامر بإايداعهما ا◊بسس،
ع -ق -وب -ة ع -ام ح-بسض-ا ن-اف-ذا ‘ ح-ق وج -اء ع -ل -ى لسض -ان أاح -د اŸت -ه-مÚ
رع -ي -ت Úإاف -ري -ق -ي Úم -ن ال -ن -ي-ج-ر ،خ Ó-ل م -واج -ه-ت-ه م-ن ق-ب-ل ق-اضض-ي
تورطا ‘ جنحتي اسضتعمال اŸزور ا÷ن-ح ب-ج-ن-ح-ت-ي اسض-ت-عمال اŸزور
واإلق- -ام- -ة غ Òالشض- -رع- -ي -ة ،وه -ذا واإلق -ام -ة غ Òالشض -رع -ي -ة ،أان-ه ق-ام
ب -ع -دم -ا ” ت -وق -ي -ف-ه-م-ا بضض-واح-ي بشض- -راء ال- -ب- -ط- -اق- -ة ق- -ب- -ل دخ- -ول -ه
حسض Úداي م - -ن ق - -ب - -ل ع - -ن - -اصض- -ر األراضض - - - -ي ا÷زائ - - - -ري - - - -ة ،م- - - -ن
الشضرطة .وق -ائ -ع قضض -ي-ة ا◊ال ،ق -ب -ل شض -خصس ل ي -ع -رف -ه ،أاي-ن دف-ع
وحسضبما دار ‘ ا÷لسضة ،انطلقت م- -ب- -ل- -غ- -ا م -ال -ي -ا ل -دى وصض -ول -ه إا¤
خÓ- -ل ق- -ي- -ام اŸت- -ه- -م Úب -دخ -ول ا◊دود ،وتسضلم البطاقة قبل دخوله
األراضض-ي ا÷زائ-ري-ة ب-ط-ري-قة غ Òاألراضض -ي ا÷زائ -ري -ة ،مضض -ي -ف-ا أان
شض-رع-ي-ة ،ب-واسض-ط-ة ب-طاقات دخول سض-بب إاق-ام-ت-ه ب-ا÷زائ-ر هو البحث
م -زورة ” ،شض -راؤوه-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى ع- -ن ل- -ق -م -ة ال -ع -يشس ف -ق -ط ،وه -ي
ا◊دود ،حيث ” توقيفهما من قبل ال -تصض-ري-ح-ات ال-ت-ي  ⁄ت-ق-ن-ع ‡ث-ل
مصض- -ال- -ح األم- -ن بضض -واح -ي حسض Úا◊ق ال -ع -ام ال-ذي ط-الب ب-تسض-ل-ي-ط
داي ،أاث-ن-اء دوري-ة ت-ف-ت-يشس روت-ينية ،ع-ق-وب-ة ع-ام ح-بسض-ا ن-اف-ذا ‘ ،حÚ
وق -د “ت إاح -ال -ت -ه -م -ا ع -ل-ى وك-ي-ل أارج-أا ال-ق-اضض-ي ال-ن-ط-ق ب-ا◊كم إا¤
أاسسماء .ب
ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة حسض Úجلسضة لحقة.

عامـ ـ ـ ـ ـ ـان حبسشا Ÿسش Òمطعـ ـ ـم بجامعـ ـ ـ ـ ـة1
‘ قسشنطينة عن التزوير وا’حتيال

ن- -ط- -ق ق- -اضض -ي ا÷ن -ح Ãح -ك -م -ة
ال-زي-ادي-ة الب-ت-دائية بقسضنطينة ‘
جلسضة ،مسضاء أاول أامسس اÿميسس،
بإادانة مسض Òمطعم تابع للخدمات
الج -ت -م -اع -ي -ة ب -ج -ام -ع -ة ‘ 1
قسضنطينة .اŸتهم «م.م» البالغ من
العمر  41سضنة اأدين بـعام Úحبسضا
نافذا و 10مÓي Úدينار جزائري
غرامة مالية نافذة ،مع تعويضس 3
ضض-ح-اي-ا Ãل-ي-ون سض-ن-تيم لكل واحد
م -ن -ه -م ،ب -ع-د م-ت-اب-ع-ت-ه ب-ج-ن-ح-ت-ي
التزوير ‘ ﬁرر إاداري والنصضب
والح -ت -ي -ال .وه -ي ال -قضض-ي-ة ال-ت-ي
ك -انت ﬁل شض -ك -وى رئ-يسس ه-ي-ك-ل
ال -تسض-ي Òل-ل-خ-دم-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
با÷امعة «باركي جاب ا◊ق» إا¤
وك- -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ‘ اÙك -م -ة
سض -ال -ف-ة ال-ذك-ر ،مضض-م-ون-ه-ا إاق-دام
اŸشض-ت-ب-ه ع-ل-ى ال-ت-زوي-ر ‘ ال-عقود
اÿاصض- -ة ب- -اسض- -ت- -ئ -ج -ار اÓÙت
ال- -ت- -ج- -اري- -ة اŸت- -واج -دة ب -ا◊رم
ا÷ام -ع -ي ،وال-ت-ي ” غ-ل-ق-ه-ا م-ن-ذ
أاك Ìم - - -ن سض - - -ن- - -ت Úم- - -ن ط- - -رف
اÿدم -ات الج -ت -م -اع-ي-ة اŸسضÒة

لها ،أاين ” فتح –قيق أامني من
طرف مصضالح األمن ‘ اŸوضضوع
شضهر أاكتوبر  ،2012حيث تب Úبأان
مسض Òم - -ط- -ع- -م «ع - -ب- -د ا◊ق ب- -ن
حمودة» ق -د ت -ل-ق-ى م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة
تÎاوح ق- -ي -م -ت -ه -ا م -ا ب 30 Úو50
مليون سضنتيم من  8أاشضخاصس ،بعد
اإقناعهم باسضتفادتهم من اسضتئجار
اÓÙت ال -ت -ج-اري-ة ‘ ا÷ام-ع-ة،
أاي -ن ” اسض -ت -نسض-اخ ال-ع-ق-د اÿاصس
ب-اÙل ال-ت-ج-اري ال-ذي اسض-تأاجره
بآالة السضكان ،Òوهي الوقائع التي
” سض - -رده - -ا خ Ó- -ل السض - -ت - -م- -اع
ل - -لضض - -ح- -اي- -ا والشض- -ه- -ود ‘ إاط- -ار
ال -ت -ح -ق -ي-ق الب-ت-دائ-ي ل-لضض-ب-ط-ي-ة
ال- - -قضض- - -ائ - -ي - -ة ،ب - -اإلضض - -اف - -ة إا¤
اعÎاف- -ات اŸشض- -ت- -ب -ه ف -ي -ه «م.م»
ال - - -ذي ” ت- - -ق- - -دÁه إا ¤وك- - -ي- - -ل
ا÷م-ه-وري-ة ب-ت-اريخ اإلثن 4 Úأاوت
ا÷اري ،وأاصض- -در أام- -را ب -إاي -داع -ه
ا◊بسس اŸؤوقت ‘ اŸؤوسضسض- - - - - - - -ة
العقابية الكدية إا ¤غاية تقدÁه
للمحاكمة.
جواد.ع

ل -ق -ي ،اأول اأمسس ،الشض -اب اŸدع-و
«ع.رضضا» البالغ من العمر  21سضنة
والقاطن بع ÚوŸان ‘ سضطيف،
مصض-رع-ه م-ت-اأث-را ب-الإصض-اب-ة ال-ت-ي
ت -ع-رضس ل-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة سض-ق-وط-ه م-ن
فوق صضخر Ãياه البحر بشضواطئ
ج -ي -ج-ل «ليڤروت» ،اأي - - -ن ك- - -انت

الإصض -اب -ة خ -طÒة ع -ل -ى مسض -ت-وى
الراأسس اإذ لفظ اأنفاسضه الأخÒة ‘
اŸسض -تشض -ف-ى ،ل-ي-ت-م ع-رضس ج-ث-ت-ه
ع- -ل -ى ال -ط -ب -يب الشض -رع -ي قصض -د
تشض- -ري- -ح- -ه- -ا Ÿع -رف -ة الأسض -ب -اب
ا◊قيقة التي كانت وراء ا◊ادث.
عادل بعداشش

هÓك ششاب ينحدر من سشطيف ‘ ششواطئ جيجل
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وصسفوأ أجتماعهم بالوزيرة «بالّلا حدث»

’نفاق وفرضض سسيطرة ألسسلطة ألفلسسطينية على ألقطاع
يهدف للقضساء على أ أ

نقابات الÎبية تهّدد بشصل اŸؤوسصسصات ‘ اليوم األول من الدخول اŸدرسصي

لّوحت النقابات بتنظيم اإضشرابات مباششرة بعد الدخول اŸدرسشي بسشبب سشياسشة «التسشويف» التي اعتمدتها الوزارة ‘
اجتماع اÿميسس اŸاضشي ،والذي “خضشت عنه قرارات  ⁄ترق اإ ¤تطلعاتها‡ ،ا تسشبب ‘ تششنج الوضشع واإدخال اŸنظومة
الÎبوية ‘ دوامة من الفوضشى.
باسصتدعاء أÛلسس ألوطني من أجل
نوأل زأيد
م -ن -اقشص -ة أل -وضص -ع و–دي -د ك -ي -ف-ي-ة
أ’سصتحوأذ على هذه أŸطالب‡ ،ا
قال مسصعود بوديبة أŸكلف باإ’عÓم
يؤوكد أن أإ’ضصرأب سصيبقى هو أ◊ل
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى أÛلسس أل -وط -ن -ي
أل -وح -ي -د» .وم -ن ج-ه-ت-ه ق-ال ق-وي-در
أ’سص-ات-ذة أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ث-ان-وي وأل-ت-ق-ني
ي -ح -ي -اوي أŸك -ل -ف ب -اإ’ع Ó-م ع-ل-ى
«ك -ن -اب -اسصت» ،إأن ن -ق -اب -ت-ه ت-ف-اج-أات
مسص- -ت- -وى ن- -ق- -اب- -ة ع- -م- -ال ألÎب- -ي- -ة
Ãسصتوى أ◊وأر ألذي قّدمته وزأرة
«سص- - -ان- - -ت- - -ي- - -و» ،أن أإ’ضص- - -رأب غÒ
ألÎبية «أ’نه كان خال من أي قرأرأت
مسصتبعد ،وأن ألوزأرة  ⁄تلب سصوى 10
جريئة وألتي رأحت تتحدث عن أمور
 ٪من أŸطالب ألتي ” رفعها .وقال
ق-دÁة ل-ك-ن ب-ل-غ-ة ج-دي-دة» .وقال
يحياوي ،إأن ألعديد من أŸطالب ⁄
ب- -ودي -ب -ة ‘ أ◊ديث أل -ذي خصس ب -ه
Œب عنها وزأرة ألÎبية ،على غرأر
«ألنهار» ،أمسس« ،لقد طالبنا أŸكتب
طب أل -ع-م-ل وأل-ت-ق-اع-د وك-ذأ أآ’ي-لÚ
أل -وط -ن -ي ،ب -درأسص -ة أÙضص-ر أل-ذي
ل -ل -زوأل ،ك-م-ا ه-دد أ’–اد أل-وط-ن-ي
قّدمته لنا ألوزأرة ،ولقد أصصبنا بخيبة
ل-ع-م-ال ألÎب-ي-ة وأل-ت-ك-وي-ن «أون-باف»
أمل كبÒة ،أ’ن ألوزأرة Œ ⁄ب على
أه -م أل -قضص -اي-ا أŸط-روح-ة وم-ع-ظ-م إأج -اب -ات ق-دمت ‘ ألسص-اب-ق و–م-ل أأ’مور  ⁄تتغ ،Òوأن هذه ألوضصعية ب -ال -دخ -ول ‘ إأضص -رأب بسص -بب ع -دم
أإ’ج-اب-ات ك-انت ت-ف-ت-ق-د إأ ¤قرأرأت ت- -ن- -اقضص- -ات وم- -غ- -ال -ط -ات ك -ثÒة» .ه -ي ن -فسص -ه -ا أل -ت -ي عشص -ن -اه -ا ق -ب -ل أسص -ت-ج-اب-ة أل-وزأرة –حسص-ب-ه– ل-ك-اف-ة
وأل -ت -زأم -ات ج-دي-ة ،ك-م-ا أن-ه-ا ك-انت وأسص- -ت -ط -رد ق -ائ « ،Ó-ن -ح -ن ن -رى أن أإ’ضص-رأب-ات ألسص-اب-ق-ة ،ول-هذأ سصنقوم أŸطالب.

مطالب النقابات التي وافقت عليها وزارة الÎبية

تطبيق ما جاء ‘ ألتعليمة  ‘ ،2014/ 04أنتظار
لقاء ألوزأرة Ãديري ألÎبية خÓل هذأ أأ’سصبوع
لتوحيد ألفهم وألتطبيق.
أŸت-خ-رج-ون بعد  3ج-وأن  ،2012وم -ن ه-م ق-ي-د
أل-ت-ك-وي-ن ،ت-ت-م ت-رق-ي-ت-ه-م ل-ل-رت-ب-ة أل-ق-اع-دي-ة ،كما
Áكنهم أ÷مع ب Úألرتبة أأ’صصلية وأأ’قدمية ‘
أل -رت -ب-ة أ÷دي-دة ل-لÎق-ي-ة ع-ن ط-ري-ق أ’م-ت-ح-ان
أŸهني أو ثم ألتسصجيل على قوأئم ألتأاهيل لرتبة
أسص-ت-اذ رئ-يسص-ي ،م-ع أل-ت-ح-ويل ألتلقائي Ÿناصصبهم
أŸالية ‘ حال ‚احهم.
أŸشص -ت -غ -ل-ون ع-ل-ى أل-رتب أآ’ي-ل-ة ل-ل-زوأل م-ن غÒ
أسصÓك ألتدريسس– مسصاعدو ألÎبية ،ومسصاعدو
ألÎب-ي-ة أل-رئ-يسصيون صصنف  ،8أÈıي-ون ب-ج-ميع
تصص -ن -ي -ف -ات-ه-م ،مسص-اع-دو أŸصص-ال-ح أ’ق-تصص-ادي-ة
وأŸسص -اع -دون أل-رئ-يسص-ي-ون ،مسص-تشص-ارو أل-ت-وج-ي-ه
أŸدرسص -ي وأŸه -ن -ي ،ي -ت -م ت-رق-ي-ت-ه-م ع-ن ط-ري-ق
أل-تسص-ج-ي-ل ع-ل-ى ق-وأئ-م أل-ت-أاه-ي-ل ب-ال-ت-حويل أآ’‹
ألتلقائي – للÎقية ‘ ألرتبة أأ’على لكل من له
خÈة  10سصنوأت .
•بالنسصبة للذين ” ترقيتهم ب Úإأدماجي 2008
و ،2012أكدت ألوزأرة ألقيام بإاحصصائهم لتسصوية
وضص -ع -ي -ت -ه -م ب-ع-د أŸوأف-ق-ة أŸب-دئ-ي-ة ل-ل-وظ-ي-ف-ة
أل-ع-م-وم-ي-ة ’سص-ت-ف-ادت-ه-م م-ن عمليات أإ’دماج ‘
ألرتب أŸسصتحدثة ،بناء على ﬁاضصر أ’تفاق .
أأ’سص-ات-ذة أل-ت-ق-ن-ي-ون ‘ أل-ث-ان-وي-ات ،ت-ت-م ترقيتهم
ك -أاسص-ات-ذة ‘ أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ث-ان-وي ألصص-ن-ف  ،13ع -ن
ط-ري-ق أل-تسص-ج-ي-ل ع-ل-ى ق-وأئ-م أل-ت-أاهيل بالتحويل
أآ’‹ لكل من له خÈة  10سصنوأت.
أŸوأف-ق-ة بصص-ف-ة أسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ع-ل-ى إأدم-اج معلمي

تسسجيل  161حالة إصسابة
مؤؤكدة ألبقار با◊مى
إلقÓعية ‘ وهرإن

كششفت مصشالح البيطرة ‘ وهران،
أان العينات التي ” اقتطاعها على الـ
 161بقرة التي ” ا’ششتباه ‘
إاصشابتها با◊مى القÓعية Ãزرعة
ولهاصشة ‘ دوار بوعششرية ‘
مسشرغ Úبوهران ،كانت إايجابية،
’بقار
أاين ” ذبح كافة رؤووسس ا أ
بتدخل من مصشالح الدرك الوطني
التي تنقلت إا ¤ع ÚاŸكان بعد
معلومات تلقتها عن إاصشابة عدد
’عراضس ششبيهة
’بقار أ
هائل من ا أ
بأاعراضس ا◊مى القÓعية Ãزرعة
ولهاصشة ،حيث ” التبليغ الرسشمي
بتواجد اŸرضس ‘ اŸنطقة اŸذكورة
لتفادي انتقال العدوى واتخاذ كافة
’جراءات ا’حتياطية بتطهÒ
ا إ
اŸزرعة إا ¤جانب كافة اŸناطق
القريبة منها ،مع أاخذ إاجراءات
مباششرة عمليات التلقيح وتعويضس
ب.عائششة
صشاحب اŸزرعة.

آإلة حفر تقتل سسائقها ‘ أإيت
لعزيز بالبؤيرة

لقي سشائق آالة حفر ‘ الثÓث Úمن
العمر وأاب لـ 3أاطفال حتفه بعد
’لة عن مسشارها
انحراف ا آ
وسشقوطها ‘ حفرة وذلك بأاحدى
قرى بلدية أايت لعزيز التابعة
لدائرة البويرة .و‘ ظل غياب
معلومات رسشمية عن هذا ا◊ادث،
فإان الششارع اÙلي يتحدث عن
فقدان السشائق السشيطرة على
’لة أاثناء العمل‡ ،ا جعلها
ا آ
تنقلب متسشببة ‘ وفاته ،ليتم
نقله إا ¤مصشلحة ا’سشتعجا’ت
للمؤوسشسشة ا’سشتششفائية ﬁمد
بوضشياف ‘ البويرة.
طارق أاسشامة

أŸدرسص -ة أ’ب -ت -دأئ-ي-ة أ◊اصص-ل Úع-ل-ى شص-ه-ادت-ي أسص -ات -ذة أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ث -ان -وي ،أل -ذي -ن درسص -وأ ‘
ليسصانسس ومهندسس دولة ‘ غ Òأ’ختصصاصس قبل أŸتوسصط أو أ’بتدأئي.
صصدور أŸرسصوم ألتنفيذي  ‘ 240/21رتبة أسصتاذ • رفضس إأدم- -اج م- -ن- -ت- -وج أل- -ت- -ك- -وي -ن أŸت -خصصصس
Ÿوظ -ف -ي إأدأرة م -ؤوسصسص -ات أل -ت -ع -ل -ي-م وم-وظ-ف-ي
أŸدرسصة أ’بتدأئية .
أŸوأف-ق-ة ع-ل-ى إأدم-اج أسص-ات-ذة أل-ت-عليم أأ’سصاسصي أل-ت-ف-تيشس لسصنة  ،2012أل-ذي-ن زأول-وأ ت-ك-وي-نهم ‘
أ◊اصص - -ل Úع - -ل- -ى شص- -ه- -ادة م- -ه- -ن- -دسس دول- -ة ‘ ظ- -ل أح -ك -ام أŸرسص -وم  315/08وت-خ-رج-وأ بعد
أ’خ -تصص -اصس ،وف -ق -ا ل -ل-ق-رأر أل-وزأري أŸشصÎك صص-دور أŸرسص-وم أل-ت-ن-ف-ي-ذي  ‘ 240/12أل -رتب
أ- - - Ÿؤورخ ‘  2009/09/16ل -لÎق-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف أÿاصص -ة ب -إادأرة م -ؤوسصسص -ات أل -ت -ع -ل-ي-م وم-وظ-ف-ي
ألتفتيشس .
ألرتب .
أŸوأف - -ق- -ة ع- -ل- -ى م- -ع- -اج- -ة م- -ل- -ف أŸت- -ك- -ون • Úمنحتا ألتأاط Òسصيتم ألبت فيها خÓل شصهر أكتوبر
أŸت -خ -رج Úق -ب -ل  ،2012 /6 /3وشص-ه-ادأت-ه-م .2014
م -ؤورخ -ة ب -ع -د ه -ذأ أل -ت -اري -خ ،شص-ري-ط-ة أن ي-ك-ون • أŸن- -ح- -ة أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة Ÿوظ -ف -ي أŸصص -ال -ح
ﬁضص -رأŸدأو’ت أŸدون ‘ شص -ه -ادأت أل-ن-ج-اح أ’قتصصادية ،سصتتم درأسصة هذأ أŸلف وألبت فيه
Óدماج ‘ ألرتب أŸسصتحدثة .خÓل شصهر أكتوبر . 2014
قبل  ،2012 /6 /3ل إ
Óدماج ‘ ألرتب • ملف طب ألعمل ،سصيتم ألتكفل به مع ألقطاعÚ
• أحتسصاب أأ’قدمية أŸطلوبة ل إ
أŸسصتحدثة أبتدأء من تاريخ ألتعي Úوليسس من أŸعني« Úألصصحة وألعمل» ،كما سصيتم عن قريب
تنصصيب فوج عمل لتجسصيد هذأ أŸطلب خÓل
تاريخ ألتنصصيب.
• مسصتشصارو ألÎبية أŸشصاركون ‘ مسصابقة مديري شصهر أكتوبر .2014
أŸتوسصطات ألذين ألتحقوأ بالتكوين و ⁄ينهوه • ،ملف أ÷نوب وألهضصاب وأأ’ورأسس ،قالت ألوزأرة
ف -إان أل -وظ -ي -ف -ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأف-قت م-ب-دئ-ي-ا ب-ع-د إأنه من صصÓحيات أ◊كومة.
إأحصص -ائ -ه -م ‘ ك-ل و’ي-ة ،وإأدرأج-ه-م ‘ ﬂط-ط • بالنسصبة لتعويضس أيام أإ’ضصرأب للو’يات ألتي ⁄
تعوضس ،سصتتم أإ’جابة قبل .2014 / 11 /30
ألتكوين لسصنة ’ 2015لتحاقهم بالتكوين .
• تسصوية وضصعية أأ’سصاتذة أŸكلف Úبالتدريسس ‘ • بالنسصبة لوضصعية  86عام Óبا÷زأئر غرب ،تتم
أللغة أأ’مازيغية ‘ و’ية باتنة ،حيث يتم تعيينهم أإ’جابة قبل 2014 /11/ 30
من أليوم أأ’ول للدخول أŸدرسصي وترسصيمهم ‘ • ب-ال-نسص-ب-ة ل-وضصعية  140أسص-ت-اذأ ب-و’ية سصكيكدة،
ت -ؤوك -د أل -وزأرة ب -أان وضص -ع-ي-ت-ه-م ﬂال-ف-ة ل-ق-وأنÚ
أŸادة خÓل هذه ألسصنة ألدرأسصية.
أŸسصابقات و” إأعÓن ‚احهم من دون وجه حق
أŸطالب ألتي رفضصت ألوزيرة أ’سصتجابة لها
رفضس أحتسصاب أÈÿة أŸهنية أ’سصاتذة ألتعليم ن- -ظ -رأ ل Ó-خ -ت ’Ó-ت أŸسص -ج -ل -ة ‘ مسص -اب -ق -ات
أŸت -وسص -ط ،أل -ذي -ن درسص -وأ ‘ أ’ب -ت -دأئ -ي وك -ذأ ألتوظيف.
مؤوسسسسة ميناء أ÷زأئر سسجلت دخول  6979سسيارة

 19أال ـ ـف سص ـ ـائ ـ ـح ي ـ ـ ـ ـدخ ـ ـ ـ ـل ـ ـون ا÷ ـ ـزائ ـ ـر خـ ـ ـ ـÓل شص ـ ـه ـ ـ ـ ـر

مشصروع أامريكي يجّرد اŸقاومة من السصÓح وغزة من حماسس

قال دبلوماسصيون باأ’· أŸتحدة إأن
ج -ه -ودأًت -ب -ذل ’ت -خ -اذ ق-رأر ي-ن-ه-ي
أأ’زمة ب Úأإ’سصرأئيلي ÚوأŸقاومة
‘ غزة ،وذلك على مسصتوى ›لسس
أأ’من بحيث يكون هذأ ألقرأر حÓ
ط -وي -ل أŸدى وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ع -دم
تكرأر أ◊رب أأ’خÒة .وحسصب ما
أك -ده دي -ب -ل -وم-اسص-ي رف-ي-ع أŸسص-ت-وى
Ãج -لسس أأ’م -ن Ÿوق -ع دن-ي-ا أل-وط-ن
أإ’خ-ب-اري أل-ف-لسص-ط-ي-ني فقد قدمت
أل- -و’ي- -ات أŸت -ح -دة مشص -روع ق -رأر
ي-نصس ع-ل-ى ج-ع-ل أل-ق-ط-اع «م-ن-ط-قة
خ- -ال -ي -ة م -ن ألسص Ó-ح وأŸسص -ل -ح»Ú
باسصتثناء ألسصلطة ألفلسصطينية ،وعلى
تدم Òكل أأ’نفاق ع Èأ◊دود مع كل
م-ن إأسص-رأئ-ي-ل ومصصر .ك-م-ا قدمت
أل -ب -ع -ث -ة أأ’مÒك -ي -ة أŸشص-روع أل-ذي
ي-ت-ق-اط-ع م-ع ن-ق-اط ألورقة أأ’وروبية
ومشص -روع أل -ق -رأر أأ’رد ،Êح-يث أن-ه
يذهب أبعد من ذلك ‘ مسصأالة جعل
غزة منطقة منزوعة ألسصÓح وخالية
من أأ’نفاق ،أأ’مر ألذي ’ يتماشصى
وألرؤوية ألتي سصطرتها حماسس ألتي
ترفضس رفضصا قاطعا أي قرأر يقضصي
بنزع ألسصÓح من يد أŸقاومة .وجاء
‘ أŸشص- -روع أŸؤول -ف م -ن  12فقرة
ع-ام-ل-ة ،أن ›لسس أأ’م-ن ي-ن-دد ب-ك-ل
أع -م-ال أل-ع-ن-ف وأأ’ع-م-ال أل-ع-دأئ-ي-ة
أŸوجهة ضصد أŸدني Úوكل أأ’عمال
أإ’ره -اب-ي-ة ،دأع-يً-ا ك-ل أأ’ط-رأف إأ¤
أ’م-ت-ث-ال ل-ل-ق-ان-ون أإ’نسصا Êألدو‹،
أل- -ذي ي- -دع -و إأ ¤ت -وف ÒأŸع -ون -ات
أ◊ي - -وي - -ة لسص - -ك - -ان ق - -ط- -اع غ- -زة،
وخصصوصصا ع Èوكالة أأ’· أŸتحدة
ل- -غ -وث أل Ó-ج -ئ Úأل -ف -لسص -ط -ي -ن -يÚ
وتشص -غ -ي-ل-ه-م «أأ’ون-روأ» وغÒه-ا م-ن
أŸنظمات أإ’نسصانية ،كما يدعو إأ¤
وق- -ف ف- -وري إ’طÓ- -ق أل- -ن -ار وي -ت -م
أحÎأم -ه م -ن ق -ب-ل ك-ل أأ’ط-رأف ‘

غزة وحولها .ويطالب أŸشصروع بحل
دأئ -م ل -ل -وضص -ع ‘ غ -زة أسص -ت-ن-ادأًإأ¤
إأع-ادة ألسص-ي-ط-رة أل-ت-ام-ة ع-ل-ى قطاع
غزة من ألسصلطة ألفلسصطينية ،وفقًا
’لتزأمها Ãبادئ ألرباعية ،بدءأً من
نقاط ألعبور على حدود غزة ،وكذأ
ف -ت-ح آأم-ن وسص-ل-ي-م ومسص-ت-دأم ل-ن-ق-اط
ألعبور على كامل حدود ألقطاع ،مع
عودة سصيطرة ألسصلطة ألفلسصطينية،
Ãا يتفق وقرأر ›لسس أأ’من ألرقم
 1860وت -ب -ع ً-ا ل -ل -ت -نسص -ي-ق أأ’م-ن-ي
أŸناسصب ،باإ’ضصافة إأ ¤إأعادة ألبناء
وج- - -ه- - -ود إأع- - -ادة Ãاء أ’ق - -تصص - -اد
بالقطاع ،من خÓل برنامج إ’عادة
أإ’ع -م -ار ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع ألسص -ل-ط-ة
أل -ف -لسص-ط-ي-ن-ي-ة ب-دع-م م-ن أÛت-م-ع
Óج-رأءأت أأ’م-ن-ي-ة
أل -دو‹ ،وف -ق ً-ا ل -إ
أŸت -ف -ق ع -ل -ي -ه -ا Ãا ‘ ذلك ن-ه-اي-ة
أŸرأقبة وألتحقق من منع أسصتخدأم
موأد ألبناء وغÒها ‘ بناء أأ’نفاق.
ك-م-ا ي-نصس أŸشص-روع أأ’مÒك-ي ع-ل-ى
دع- -وة أل -دول أأ’عضص -اء أ« ¤أت -خ -اذ
إأج- -رأءأت م -ل -ح -ة Ÿن -ع أإ’م -دأدأت
وأŸب- - -ي- - -ع- - -ات أŸب- - -اشص- - -رة أو غÒ
Óسص -ل -ح -ة أÙظ -ورة
أŸب- -اشص- -رة ل  -أ
وأŸوأد أŸرتبطة بها أ ¤غزة ،عÈ
أرأضصيها أو من خÓل موأطنيها ،أو
ب-اسص-ت-خ-دأم ألسص-ف-ن وألطائرأت ألتي
ترفع علمها ،أكانت منطلقة أو غÒ
م- -ن -ط -ل -ق -ة م -ن أرأضص -ي -ه -ا ،وي -ؤوك -د
أŸشصروع أن أي عملية ◊ل ألوضصع
‘ غزة بطريقة دأئمة وذأت مغزى،
يجب أن تؤودي ‘ ألنهاية إأ ¤إأقامة
ق-ط-اع غ-زة ك-م-ن-ط-ق-ة خ-ال-ية من أي
مسص-ل-ح Úأو ع-ت-اد ح-رب-ي أو أسص-ل-ح-ة
غ Òم -ا ي -خضص -ع ل -لسص -ي -ط-رة أل-ت-ام-ة
وأŸشص-روع-ة ل-لسص-ل-ط-ة أل-ف-لسصطينية،
م -ع ت -ف -ك -يك وت-دم Òأي أن-ف-اق عÈ
وكا’ت
حدود قطاع غزة.

إاصصابة  3عمال وإانقاذ مصصنع إلنتاج اآلجر من
حريق مهول ‘ بسصكرة

أنقذ عناصصر أ◊ماية أŸدنية ،صصباح
أمسس ،مصص- -ن- -ع- -ا إ’ن -ت -اج أآ’ج -ر إأث -ر
تعرضصه ◊ريق مهول ألتهم جزء من
م- -ن- -ط- -ق- -ة أل -ت -ج -ف -ي -ف وألشص -ح -ن،
وأوضصحت مصصالح أ◊ماية أŸدنية
ب ‘ مصصنع Áلكه أحد
أن أ◊ريق شص ّ
أÿوأصس ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دية أ◊اجب ‘
بسص -ك -رة ،تسص-بب ‘ إأتÓ-ف ج-زء م-ن
أح -د أأ’ف -رأن أıصصصص-ة ل-ت-ج-م-ي-ع
وŒف - -ي- -ف وح- -دأت أآ’ج- -ر ،ح- -يث
ت -دخ -لت ع -ن -اصص -ر أإ’ط-ف-اء ،أل-ذي-ن
–كموأ ‘ ألنÒأن ومنعوأ أنتشصارها
إأ ¤باقي أأ’فرأن ،وعلم أن ألنÒأن

أشصتعلت خÓل ألقيام بعملية صصيانة
وتلحيم على مسصتوى ألفرن باŸوأزأة
م- -ع ت- -وأج- -د م- -ادة أŸازوت Ãوق -ع
أأ’شصغال ،حيث يرجح تطاير شصرأرة
خ Ó-ل أل -ت-ل-ح-ي-م تسص-ب-بت ‘ أل-نÒأن
أل - -ت - -ي أت - -ل - -فت ج - -زءأ م- -ن أŸم- -ر
Óج-ر ،ك-م-ا تسص-بب
أل -ب Ó-سص -ت -ي -ك-ي ل -آ
أ◊ريق ‘ إأصصابة  3عمال تعرضصوأ
لصصعوبات ‘ ألتنفسس ” –ويلهم إأ¤
مصصلحة أ’سصتعجا’ت ‘ مسصتشصفى
بشص Òبن ناصصر ،فيما فتحت مصصالح
أأ’من أıتصصة إأقليميا –قيقا ‘
عمار لقريد
أ◊ادث.

أامن بوفاريك يحجز  1519قارورة من اŸشصروبات الكحولية

بلغ عدد أŸسصافرين ألذين مّروأ ع Èع-دده-م  1856شص-خصس خÓ-ل شص-ه-ر ألتي غادرت أŸيناء فقد سصجلت هي
م-ي-ن-اء أ÷زأئ-ر خÓ-ل شص-ه-ر ج-وي-ل-ية جويلية  ،2014مقابل  3143شصخصس أأ’خ-رى ت-رأج-ع-ا ب-نسص-ب-ة ،٪ 35 .43
أŸاضصي ،أك Ìمن  19ألف شصخصس ،خ Ó- - -ل ن - - -فسس أل- - -فÎة م- - -ن  ،2013لتمثل  904سصيارة شصهر جويلية ،2014
مقابل  21ألف خÓل نفسس ألفÎة من وبÎأج -ع ب-نسص-ب-ة  .٪ 40.66وفيما م -ق-اب-ل  1400سص -ي -ارة خ Ó-ل ن -فسس
ألسص-ن-ة أŸاضصية .وذك-رت م-ؤوسصسصة ت-ع-ل-ق ب-ح-رك-ة سص-ي-ارأت أŸسص-افرين ،أل- -فÎة م -ن  2013حسصب أŸؤوسصسص -ة
ميناء أ÷زأئر ‘ بيان لها ،أن عدد ف -ق -د ع -رفت ه -ي أأ’خ -رى ت-رأج-ع-ا أŸينائية للعاصصمة .ويتوقع أن تسصمح
أŸسص- -اف -ري -ن أل -ذي -ن ن -زل -وأ Ãي -ن -اء ب-نسص-بة  ،٪ 9.96ل-تسص-ت-ق-ر ع-ن-د  6979أشصغال ألتهيئة ألتي “تد على مدى
ألعاصصمة ،عرف ترأجعا بنسصبة  2.14سص-ي-ارة ،شص-ه-ر ج-وي-لية  ،2014م-ق-ابل  22شص-ه-رأ ،ب-زي-ادة مسص-احة أÙطة
 ،٪إأ 17753 ¤مسصافر خÓل ألشصهر  7501سصيارة خÓل ألشصهر ألسصابع من ألبحرية ألتي سصتنتقل من  8250مÎ
ألسص -اب -ع م-ن ألسص-ن-ة أ÷اري-ة ،م-ق-اب-ل ألسص-ن-ة أŸاضص-ي-ة .وأسص-ت-ق-ر ع-دد مربع إأ 23 ¤ألف و 500م Îمربع‘ ،
 18142خÓل ذأت ألفÎة من ألسصنة ألسص -ي -ارأت أل -ت -ي ن -زلت م -ن أŸي -ن-اء ح ÚسصÎت - -ف - -ع مسص - -اح - -ة أل- -فضص- -اء
ألفارطة .ن-فسس أŸن-ح-ى أل-ت-ن-از‹ أأ’ك ÈبالبÓد خÓل ألشصهر أŸاضصي أıصصصس ل-لسص-ي-ارأت وأŸسص-اف-ري-ن
سص- -ج- -ل -ه ع -دد أŸسص -اف -ري -ن أل -ذي -ن عند  6075سصيارة ،مقابل  6101سصيارة من  29ألف م Îمربع إأ 51 ¤ألف مÎ
رأضسية.شض
غ-ادروأ م-ي-ن-اء أ÷زأئ-ر ،وأل-ذي-ن ب-ل-غ ألسصنة أŸاضصية ،أما عدد ألسصيارأت مربع.
أŸتهمان أسستدرجا ألضسحية من بلدية ألدويرة

“ك-نت ع-ن-اصص-ر ألشص-رط-ة أل-ت-اب-عة أأ’شص - -ك - -ال وأأ’ن - -وأع ،و‘ م- -ن- -زل
أ’م -ن دأئ -رة ب -وف-اريك ،أمسس ،م-ن أŸشصتكى منه ألثا Êع Ìعلى 942
ح - - -ج- - -ز  1519ق - - -ارورة م- - -ن ق-ن-ي-ن-ة م-ن أŸشص-روب-ات ألكحولية،
أŸشصروبات ألكحولية من ﬂتلف كما ع ‘ Ìسصيارته من نوع «دأسصيا
أأ’ح-ج-ام وأأ’ن-وأع .ع-م-لية أ◊جز ل -وڤ -ان» ع -ل-ى  312ق-ن-ي-نة أخرى
ج- -اءت ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى م- -ع- -ل- -وم -ات للخمور وألتي قام بÎكها ‘ إأحدى
ل-ل-مصص-ل-ح-ة ت-ف-ي-د ب-ق-ي-ام شصخصص Úأأ’حوأشس وقام بالفرأر ،و” حجز
بÎوي -ج أŸشص -روب -ات أل -ك -ح -ول -ي -ة م-ب-ل-غ م-ا‹ ق-در بـ 36000:دج م-ن
و أن-ه-م-ا ي-ت-خ-ذأن م-ن-زل-ي-هما مكانا ع -ائ -دأت ب -ي -ع ه -ذه أÿم-ور ،ه-ذأ
ل -ب -ي -ع -ه -ا ،أي -ن ” ف-ت-ح –ق-ي-ق ‘ وقد ” تقد ËأŸشصتكى منه أأ’ول
أل -قضص-ي-ة ح-يث أفضصت أل-ت-ح-ري-ات أمام ألعدألة أين صصدر ‘ حقه أمر
ب-إاذن أل-ت-ف-ت-يشس Ÿسص-ك-ن أŸشص-تكى إأيدأع فيما ’ يزأل ألثا ‘ Êحالة
م- -ن- -ه أأ’ول ع -ل -ى  265ق-ن-ي-نة من فرأر.
صسارة.ق
أŸشصروبات ألكحولية من ﬂتلف
وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي من أŸدية:

أأ’م-ن ب-ت-م-دي-د أ’خ-تصص-اصس ووضصع
خ -ط -ة ﬁك -م -ة م -ن أج-ل أإ’ط-اح-ة
بعناصصر ألعصصابة ،وهذأ بعد عملية
بحث و–ر وأسصعة ألنطاق ،مكنتها
م-ن ت-وق-ي-ف-هما متلبسص Úوبحوزتهما
أسص- -ل- -ح- -ة ب- -يضص- -اء ﬁضص -ورة ،ك -م -ا
أسصÎج- -عت ألسص- -ي- -ارة أŸسص- -روق- -ة.
وŒدر أإ’شص- -ارة إأ ¤أن أح- -د أف -رأد
أل-عصص-اب-ة مسص-ب-وق قضص-ائ-ي-ا ،وقد ”
أقتيادهما إأ ¤مركز ألشصرطة بأامن
دأئ-رة ب-وأسص-م-اع-ي-ل للتحقيق معهم،
ع -ل-ى أن ي-ت-م ت-ق-دÁه-م إأ ¤أل-ع-دأل-ة
للنظر ‘ قضصيتهما.
أيــوب.أ

ألوزير باأن توف Òألسصكن ألوظيفي
لÓ- - -أسص- - -ات - -ذة أ÷ام - -ع - -ي Úأم - -ر
ضص -روري ،قصص -د أإع -ط-اء أري-ح-ي-ة
أك ‘ Ìألعمل لÓأسصرة أ÷امعية،
م- -رأه -ن ً-ا ‘ وقت ذأت -ه ،ع -ل -ى أن
أŸوسصم أ÷امعي أŸقبل سصيكون
ناجحًا وهذأ وفقًا لهذه أŸعاي.Ò
ياأتي هذأ بعد زياته أمسس أ’أول،
أإ ¤و’ية أŸدية ،حيث تفّقد عدة
مشص- -اري- -ع م- -ن- -ه- -ا أإ‚از أل -ق -طب
أ÷ام- -ع- -ي أ÷دي -د ب -وزرة ،وك -ذأ
ت-دشص ÚأŸق-ر أ÷دي-د ل-ل-خدمات
أ÷امعية.
حسسام أÁن

مصصالح األمن توقف شصخصص ÚوتسصÎجع سصيارة مسصروقة ببواسصماعيل «سصنسصتقبل أاك Ìمن مليون ونصصف مليون طالب..
وجاهزون لحتواء هذا العدد»
“كنت ،ليلة أول أمسس ،مصصالح أمن ألدويرة غرب ألعاصصمة ،حيث طلبا ذأت أŸركبة ،لتقوم بعدها عناصصر

دأئ-رة ب-وأسص-م-اع-ي-ل ‘ و’ية تيبازة،
من أسصÎجاع سصيارة مسصروقة وإألقاء
ألقبضس على سصارقها متلبسصا ببلدية
ألشصعيبة أÛاورة ،وحسصبما كشصفت
ع-ن-ه مصص-ادر م-وث-وق-ة ،ف-إان ع-ناصصر
ألشص- - -رط- - -ة أل- - -قضص- - -ائ- - -ي- - -ة أ’م- - -ن
ب-وأسص-م-اع-ي-ل ،ت-لقت شصكوى مفادها
ت -ع ّ-رضس شص -خصس ل -ع -م -ل -ي -ة أع-ت-دأء
بوأسصطة سصÓح أبيضس عند أÙول
أل- -رأب- -ط ب Úب- -ل- -دي- -ت- -ي ألشص -ع -ي -ب -ة
وب -وأسص -م -اع -ي -ل ع -ل -ى ي-د ›ه-ولÚ
ي- -ن -ح -درأن م -ن ب -ل -دي -ة ألشص -ع -ي -ب -ة،
وأضصاف ذأت أŸصصدر ،أن أŸتهمÚ
أسص -ت -درج -ا ضص -ح-ي-ت-ه-م-ا م-ن ب-ل-دي-ة

منه أن يوصصلهما إأ ¤مدينة ألشصعيبة
ل -ي  ،Ó-وع -ن-د وصص-ول-ه-م-ا إأ ¤م-دي-ن-ة
ب -وأسص -م -اع-ي-ل ،ق-ام ك-ل م-ن أŸدع-و
«ع.م» ي -ب -ل -غ  23سص -ن-ة م-ن ع-م-ره و
«ب.سس»  17سص-ن-ة ب-ا’ع-ت-دأء ع-لى
صص -احب ألسص -ي -ارة ب -وأسص -ط -ة سص Ó-ح
أبيضس وسصرقة منه أŸركبة من نوع
«ف -ي -ات أون -و» وه -رب -ا ن -ح -و وج -ه-ة
›هولة .عناصصر أأ’من وفور تلقيها
أ ،Èÿسص- -ارعت إأ ¤ف- -ت- -ح –ق- -ي -ق
معّمق ‘ ألقضصية ،وبعد أسصتغÓلها
Ÿع- -ل- -وم- -ات دق- -ي -ق -ة“ ،ك -نت م -ن
–ديد هوية أŸشصتبه فيهما أللذأن
أŒها إأ ¤بلدية ألشصعيبة على مÏ

أك -د ،أمسس أ’أول ،وزي -ر أل -ت -ع-ل-ي-م
أل -ع -ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ،ألسص-ي-د
ﬁم- -د م- -ب -ارك -ي ،ب -اأن أ÷ام -ع -ة
أ÷زأئرية سصتسصتقبل مليونا و600
أل- - - -ف ط - - -الب خ Ó- - -ل أŸوسص - - -م
أ÷ام -ع -ي أŸق -ب-ل ،و أضص-اف ذأت
أŸتحدث ،باأن قطاعه على أكÈ
قدر من أ÷اهزية ’سصتقبال هذأ
أل - -ع - -دد ،سص - -وأء ع - -ل- -ى مسص- -ت- -وى
أŸق -اع-د أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة أو ح-ت-ى
أ’إقامات أ÷امعية على أŸسصتوى
ألوطني ،بعدما ” أإ‚از ألعديد
من أ’أقطاب أ÷امعية وأ’إقامات
أ÷امعية ،و‘ سصياق صصلة  ،أكد

أاخبار الوسسط

ألسسبت  30أوت  2014ألموأفق لـ  05ذي ألقعدة  1435ه ـ

بلدية بني معوشص ‘ بجاية

أاراضض فÓحية مهجورة ونقصض ‘ اŸرافق العمومية

أجمع موأطنو بلدية بني معوشض ،على أن تنمية بلديتهم تتطلب برنا›ا تنمويا وميزأنية خاصشة ،بالنظر أإ ¤ألتاأخر ألذي
تششكو منه أŸنطقة ‘ ﬂتلف أÛا’ت ،أإذ تعت Èبلدية بني معوشض من أهم أŸناطق ألفÓحية أŸششهورة بزرأعة ألقمح
وألششع Òوأ’أششجار أŸثمرة ‘ و’ية بجاية.
ب-ا’إضس-اف-ة أإ ¤خ-ط-ر أل-تلوث ألذي
ﬁفوظ رمطاÊ
يهّدد صسحتهم جرأء أŸياه ألقذرة
أل - -ت - -ي تصسب ‘ ك - -ل م - -ك - -ان‡ ،ا
–ّو لت أل -ي -وم ك -ث Òم -ن أرأضس -ي -ه-ا
يسس - -ت - -وجب حسسب ر أي ألسس- -ك- -ان،
أÿصسبة أإ ¤حقول جردأء قاحلة،
أإ‚از ﬁطة أو أحوأضض لتصسفية
ب -ع -د أن ه -ج -ره -ا سس -ك -ان -ه -ا م -ن-ذ
أŸي -اه أل-ق-ذرة وأل-ت-ف-ك Òك-ذلك ‘
سس-ن-وأت بسس-بب أŸشس-اك-ل أ’أم-ن-ي-ة،
أإ‚از سس - - - - - -دود أخ - - - - - -رىÃ ،ا أن
وكذلك ألزلزأل أ’أخ Òألذي ضسرب
أ’أم-اك-ن م-ن-اسس-ب-ة وم-توفرة ،وألتي
أŸنطقة سسنة ‡ ،2005ا أعجزهم
سس -تسس-اه-م ‘ ح-م-اي-ة أŸدي-ن-ة م-ن
ع -ن أل -ع -ودة أإل -ي -ه -اŸ ،ا ت -ت -ط -ل -ب-ه
ألفيضسانات خÓل موسسم أ’أمطار،
خ -دم -ات -ه-ا م-ن ›ه-ودأت و أم-وأل
وت -ع -ا Êأل -ت -ج -م-ع-ات أل-ري-ف-ي-ة م-ن
كبÒة ،وتبعد هذه ألبلدية عن مقر
ن-اح-ي-ة أخ-رى م-ن ن-قصض ‘ أل-ن-ق-ل
ألو’ية بـ 50كلم ،وينتمي  ٪ 80من
أل-ع-م-وم-ي ،ح-يث ي-وأجه تÓميذها
سس -ك -ان -ه -ا أإ ¤أŸن -اط -ق أل-ري-ف-ي-ة،
صس - -ع - -وب - -ة ك - -بÒة ل - -ل - -وصس- -ول أ¤
ويعيشسون على ألفÓحة باعتبارها
أإك-م-ال-ي-ات أل-ب-ل-دية وذلك ‘ غياب
ألنشساط ألرئيسسي لهم ،ويرون أنه ’
سسبيل للنهوضض ببلديتهم أإ’ باإعادة أل-ب-ل-دي-ة أل-ك-ث Òم-ن أل-نقائصض ،من أل-ن-ق-ل أŸدرسس-ي ع-نهم ،با’إضسافة
أ’عتبار أإ ¤هذأ ألقطاع وضسرورة ب -ي -ن -ه -ا أف -ت -ق -ار أل -ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة أ ¤أف -ت -ق -ار أل -ب -ل-دي-ة أإ ¤م-نشس-اآت
سسكان قرية أو’د أبرأهيم
ت-ه-ي-ئ-ة ظ-روف ع-ودة أل-نازح Úأإ ¤أÿدم- -ات أإ ¤أل- -ف- -حصض أل- -ط -ب -ي ري-اضس-ي-ة ب-اسس-ت-ثناء أŸلعب ألقدË
ة
ي
و
س
ض
يشستكون من أŸزأبل ألفو
م -ن -اط -ق -ه -م أل-ت-ي ه-ج-روه-ا ،ك-م-ا أŸتخصسصض ونقصض ألتجهيزأت ‘ أل- -ذي ت- -ن- -ع- -دم ف- -ي -ه م -ت -ط -ل -ب -ات
وألروأئح ألكريهة بع Úبسسام
ت-ع-رف أŸنشس-اآت ألصس-ح-ي-ة ‘ هذه ك- - -ث Òم- - -ن أŸرأك - -ز ألصس - -ح - -ي - -ة ،ألرياضسة.
يششتكي سشكان قرية أو’د أبرأهيم
ببلدية ع Úبسشام ،من أŸزأبل
جرأء ألنقائصص ألتي تشسهدها Ãحطة ألنقل ألÈية
ألفوضشوية أÎŸأمية هنا وهناك،
وكÌة ألروأئح ألكريهة ألتي عّكرت
حياتهم أليومية ،وحسشب ألششكوى
ألتي تلقت «ألنهار» نسشخة منها ،فإان
ذأت أŸزأبل تسشببت ‘ أجتياح
’ضشافة
أ◊ششرأت مسشاكن أŸوأطن ،Úبا إ
إأ ¤ألروأئح ألكريهة ألتي تسشّبب فيها
بعضض أŸوأل Úبالقرية ،وعليه يطالب
ألسشكان من م Òع Úبسشام إأيجاد آأليات
تنظيم مثل هذه أŸزأبل وأبعادها على
بوعÓم .هـ
ألقرية.

 20مليار سسنتيم لÎميم
 200أبتدأئية ‘ ألبويرة

صشصشت و’ية ألبويرة 20 ،مليار
خّ
سشنتيم ،لÎميم  200مدرسشة أبتدأئية
موجودة ‘ أŸناطق أ◊صشرية
’ششغال على قدم
وألريفية ،وŒرى أ أ
’“ام عمليات ألÎميم قبل
وسشاق إ
ألدخول أ’جتماعي ألقادم ،حيث يتم
تهيئة ذأت أŸدأرسض ’سشتقبال
ألتÓميذ ،و’سشيما ما تعّلق بإاعادة
إأ‚از كتامات ذأت أŸدأرسضŒ ،نبا
’مطار خÓل فصشل
لتسشرب مياه أ أ
ألششتاء ،وحسشب مصشلحة ألوسشائل
ألعامة باŸديرية ،فإان ألغÓف أŸا‹
سشيخصشصض لذأت أŸدأرسض كدفعة
أو ‘ ،¤ح ” Úبر›ة مدأرسض
أخرى خÓل عطلة ألربيع أو ألصشيف
ألقادم لÎميمها.
بوعÓم .هـ

 400معوق ‘ ألبويرة يسستنجدون
برئيسس أ÷مهورية للمطالبة بحقوقهم

أسشتنجد معوقو و’ية ألبويرة،ألذين
يفوق عددهم  400معوق ،برئيسض
أ÷مهورية ‘ ،رسشالة تلقت «ألنهار»
نسشخة منها ،للتدخل ،قصشد إأنصشافهم
وأنتششالهم ‡ا وصشفوه بالظروف
ألقاسشية وألقاهرة ألتي يعيششونها
جرأء تفششي -حسشب مضشمون ألرسشالة-
’دأري ألذي خنق أصشوأتهم،
ألفسشاد أ إ
وألذي حال دون “كنهم من أ◊صشول
على حقوقهم ،ويضشيف أصشحاب
ألبيان ،أن ذأت ألششريحة ﬁرومة من
ألسشكن أ’جتماعي ،وعدم أ’سشتفادة
من أÓÙت ألتجارية ،وكذأ ألعمل،
ومازأد ألط Úبلة ،أŸنحة ألزهيدة
ألتي ’ تتعدى  3000دج ،وتدفع أجرة
وأحدة ‘ كل  4أششهر ،وقد طالب
أصشحاب ألرسشالة ،رفع أŸنحة قياسشا
Óجر أŸضشمون،
’دنى ل أ
على أ◊ّد أ أ
وأŸقّدر بـ 18000دج ،وتششكو ذأت
ألششريحة من ألتهميشض ألفضشيع
وأ◊رمان من أبسشط أ◊قوق.
بوعÓم .هـ

مقÈة ذرأع ألÈج ‘ ألبويرة
تضسيق Ãوتاها

ضشاقت مقÈة ذرأع ألÈج ألعتيقة
بالبويرة ذرعا بأاهلها من أŸوتى ،بعد أن
أكتظت بالقبور ،بعد أن قام حفارو
ألقبور با◊فر ألعششوأئي خÓل
ألسشنوأت ألفارطة حيث أصشبحت ’
تسشتوعب أŸزيد حسشب ألعارف،Ú
’حيان ’
و’سشيما أنه ‘ ألكث Òمن أ أ
يع Ìأ◊فارون على أمتار ﬁدودة
لدفن أŸوتى ،وقد طالب ألعديد من
’ها‹ ألذين ألتقتهم «ألنهار»‘ ،
أ أ
مناسشبات دفن أقارب وأها‹ وجÒأن
من أÛلسض ألبلدي ،ألتحّرك من
أجل إأيجاد قطعة ﬁاذية ،أو ألبحث
’موأت
عن مسشاحة أخرى لتكر Ëأ أ
ودفنهم ‘ أماكن يتجنب فيه ألزحام
أو ألدوسض على أŸقابر عند زيارة
أŸوتى ،يحدث هذأ ‘ ألوقت
ألذي تتوّلى جمعيات أوربية ألتكفل
Ãقابر أŸسشيحي ‘ Úكل من ألبويرة
’خضشرية وسشور ألغز’ن،
وأ أ
حيث ” تزيينها وتسشييجها مع
تخصشيصض حرأسض لذأت أŸقابر.
بوعÓم .هـ

سسكان الشسراڤة بالعاصسمة يطالبون بتهيئة ﬁطة النقل ا◊ضسرية

ي - -ع- -ا ÊأŸسس- -اف- -رون وأل- -ن- -اق- -ل- -ون
ب-اÙط-ة ألÈي-ة ل-ن-ق-ل أŸسس-اف-ري-ن
ب-الشس-رأڤ-ة ‘ أل-ع-اصس-م-ة ،ج-م-ل-ة من
أŸشساكل ألتي نغصست عليهم حياتهم
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ع-م-ل-ي-ة ،ع-ل-ى غرأر
أ◊الة ألكارثية ألتي تشسهدها معظم
ألطرقات وأرضسية أÙطة ،ناهيك
ع-ن أن-تشس-ار أل-ن-ف-اي-ات بها ،مطالبÚ
م-دي-ري-ة أل-ن-ق-ل ،ألتدخل ألعاجل من
أجل –سس Úوضسعية أÙطة وكذأ
ألطرقات .وقد ع ÈأŸسسافرون عن
أن -زع -اج -ه-م وت-ذم-ره-م ألشس-دي-دي-ن
لÓهÎأء ألكب Òألذي تعرفه أرضسية
أÙط- - - - -ة ،ج- - - - -رأء كÌة أ◊ف- - - - -ر
وهشساشسة ألزفت ،وألتي سسرعان ما
ت -ت -ح -ول إأ ¤ب -رك م -ائ -ي -ة ‘ فصس -ل
ألشس- -ت- -اء ،خ- -اصس- -ة وأن وضس- -ع -ي -ت -ه -ا
أل -ك -ارث -ي -ة ب -اتت ت -تسس-بب ‘ ت-ع-ط-ل
’ضس-اف-ة إأ¤
م -رك -ب-ات ألسس-ائ-ق ،Úب-ا إ
أل -زح -م -ة أŸروري -ة أل -ت-ي تشس-ه-ده-ا
’سس -ب -وع ،ن -اه -يك ع -ن
ط -ي -ل -ة أي -ام أ أ
مشس -ك-ل غ-ي-اب أل-ن-ظ-اف-ة ب-اÙط-ة،

وألذي بات يؤورق أŸوأطن ÚبكÌة،
وي- -تسس- -بب ل- -ه- -م ‘ م- -ع -ان -اة ك -بÒة،
خصس-وصس-ا تÓ-ل أل-ن-فايات أÎŸأكمة
‘ ك- - -ل م - -ك - -ان ،م - -ن دون ت - -دخ - -ل
’مر ألذي أدى
ل-ل-مصس-ال-ح أŸع-ن-ي-ة ،أ أ
إأ ¤أن -تشس -ار أل-روأئ-ح أل-ك-ري-ه-ة أل-ت-ي
باتت تعبق أ÷و ،خاصسة مع درجات
أ◊رأرة أŸرت -ف -ع -ة و–ل -ل أك -ي -اسض
ألقمامة .وأرجع أŸوأطنون سسبب
ت- -أاّزم أل- -وضس- -ع ،إأ ¤أن أŸن- -ت- -خ- -بÚ
أÙل- - -ي Úل- - -ب - -ل - -دي - -ة ألشس - -رأڤ - -ة،
’خÒ
’ول وأ أ
باعتبارهم أŸسسؤوول أ أ
ع - -م - -ا آألت إأل- -ي- -ه أÙط- -ة ،ن- -ظ- -رأ
لتماطلهم ‘ إأيجاد حلول للمشساكل
أل -ق -ائ -م -ة أل-ت-ي تشس-ه-ده-ا أÙط-ة،
وأل-ت-ي ب-ات أŸوأط-ن أل-بسس-ي-ط يدفع
ثمنها ،مؤوكدين بذلك أنه على ألرغم
من ألنقائصض ألتي تعرفها أÙطة
م -ن غ -ي -اب ل -ل -ن -ظ-اف-ة ،ف-إان م-ع-ظ-م
شسوأرع وطرقات ألبلدية تعرف نفسض
أل- -وضس- -ع ،م- -ع أ’خ- -ت- -ن- -اق أŸروري
أل-ك-ب .Òم-ن ج-ه-ت-ه-م ،طالب ألسسكان

ألسسلطات أÙلية ،أتخاذ إأجرأءأت
كفيلة من شسأانها رفع ألغ Íعن سسكان
أŸنطقة ،مضسيف Úأنه من ألضسروري
Œه-ي-ز أÙط-ات أ◊ضس-ري-ة وشس-ب-ه
أ◊ضس- -ري- -ة ،ن- -ظ- -رأ ل- -غ- -ي- -اب أدن -ى
ألشس - -روط ،و’سس - -ي - -م- -ا أ’خ- -ت- -ن- -اق
أŸروري أل- -ذي تشس- -ه- -ده أÙط- -ة،
’سس- -ب- -وع ،م- -ط -ال -بÚ
ع- -ل- -ى م- -دأر أ أ
ب- -ت- -حسس Úوأج -ه -ة أÙط -ة ،وف -ق -ا
ل -ل -م-ع-اي ÒأŸع-م-ول ب-ه-ا ،م-ن خÓ-ل
ت- -ق- -د Ëخ -دم -ة ع -م -وم -ي -ة ف -ع -ال -ة
ل-ل-م-وأط-ن ،وت-وسس-يع نشساطها وإأعادة
ه-ي-ك-ل-ة شس-ب-كة خطوط ألنقل وإأعادة
أ’ع-ت-ب-ار ل-ه-ا ،وإأع-ط-ائ-ها ديناميكية
ح- -دي- -ث- -ة ،خ- -اصس- -ة أم -ام أل -ك -ث -اف -ة
ألسس -ك -ان -ي -ة أل -ك -بÒة أل -ت -ي ت-ع-رف-ه-ا
أل-ب-ل-دي-ة ،ك-م-ا ط-البوأ بضسرورة تهيئة
ن -ق -اط أل -ت -وق -ف وŒه -ي -ز أÙط-ة
’سسرأع ‘ إأ‚از
بوأقيات وكرأسض ،وأ إ
أŸشس- - -اري - -ع أ›ÈŸة م - -ن خ Ó- -ل
’دأرية وتطبيقها
’جرأءأت أ إ
تفعيل أ إ
’جال .دأودي أمينة
‘ أقرب أ آ

رف -ع سس -ك -ان ق -ري -ة ت -ي -زي م -وح-اشض
ألتابعة لبلدية ألعجيبة ،ألوأقعة على
ب -ع-د  25ك -ل -م شس -رق ع-اصس-م-ة و’ي-ة
أل -ب -وي-رة ،أصس-وأت-ه-م ،م-ت-ذم-ري-ن م-ن
ألعزلة وألتهميشض منذ عدة سسنوأت،
ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن ت-ع-اقب أل-ع-دي-د من
أŸن-ت-خ-ب Úوت-ول-ي-ه-م رئ-اسس-ة أل-بلدية
ألتي تبعد عنهم مسسافة  7كلم ،إأ’ أن
حال ألقرية ’ يزأل على ما كان عليه
سس -اب -ق -ا ،ع -ل -ى ن-ح-و ج-ع-ل أإ’ه-م-ال
وألنسسيان وأإ’قصساء عوأمل أشسÎكت
‘ صسنع أ◊ياة أليومية لسسكانها ،و‘
جولة أسستطÓعية لـ«ألنهار» إأ ¤عÚ
أŸك -ان ،أك -د أŸوأط -ن -ون ق -ي -ام -ه-م
ب- -ت- -ق- -د Ëأل- -ع- -دي- -د م -ن أل -رسس -ائ -ل
للمسسؤوول ،Úإأ’ أنها بقيت حÈأ على
ورق ،أأ’م -ر أل -ذي زأد م -ن ت-ذم-ره-م
وأسستيائهم ،ومن جملة ألنقائصض ألتي

ي - -ع - -ا Êم- -ن- -ه- -ا ه- -ؤو’ء ،أزم- -ة أŸاء
ألشس -روب أل -ت -ي ن -غصست ي -وم -ي -ات -ه -م
وحولت حياتهم إأ ¤جحيم ’ يطاق،
إأذ ÷ؤووأ أك Ìم- -ن م- -رة إأ ¤أق- -ت- -ن -اء
صسهاريج أŸياه بأاثمان باهضسة ’ تقل
ع - -ن  1000دج ل -لصس -ه-ري-ج أل-وأح-د،
وأأ’غرب ما ‘ أأ’مر ،أن هذه ألقرية
ت- -ق- -ع ع- -ل- -ى ب- -ع- -د أم- -ت- -ار م- -ن سس -د
«ت-ي-لسس-ديث» ،أل-ذي ت-ت-زود م-ن-ه عدة
م-ن-اط-ق ب-ع-ي-دة ج-دأ ح-ت-ى من خارج
إأقليم ألو’ية ،كما يطرحون بإا◊اح
ت-أاخ-ر أŸسس-ؤوول ‘ Úرب-ط-ه-م بشس-بكة
غ-از أŸدي-ن-ة ،ف-ه-م ي-وأج-هون مع كل
فصس- -ل شس- -ت- -اء رحÓ- -ت أل -ب -حث ع -ن
ق -ارورأت غ -از أل -ب-وت-ان أل-ت-ي أث-ق-لت
ك -اه -ل -ه -م ‘ ،ظ -ل غÓ-ئ-ه-ا ألشس-دي-د
بسس-بب جشس-ع ب-عضض أل-ت-ج-ار أل-ذين ’
ضس -م Òل -ه -م ،أو ل -ن -درت -ه-ا أ◊ادة ‘

أغلب أأ’حيان ،ما أدخلهم ‘ معاناة
دأئ-م-ة ج-ع-ل-ت-ه-م ي-رأسس-لون ألسسلطات
ل-ل-ت-دخ-ل قصس-د رب-ط م-ن-ازل-ه-م ب-هذه
أŸادة أل -ت -ي ت -ع-ت Èأك Ìم-ن ضس-رورة
وسسط ألظروف ألقاسسية ،وهو أ◊لم
ألذي  ⁄يتحقق لهؤو’ء ألذين صسرحوأ
ل -ن -ا أن -ه ،ع -ل -ى أل-رغ-م م-ن أسس-ت-ف-ادة
ألعديد من ألقرى أÛاورة من هذه
أŸادة أ◊ي- -وي- -ة ،ع- -ل -ى أل -رغ -م م -ن
تضساريسسها ألوعرة ،إأ’ أن منطقتهم
’تزأل تنتظر أ’لتفاتة ألفعلية إ’نهاء
ح-ل-ق-ات مسس-لسس-ل عنوأنه «أŸعاناة»،
و ⁄ي -ف-وت-وأ أل-ف-رصس-ة ع-ل-ى أن-فسس-ه-م
ل-ل-ح-ديث ع-ن مشس-ك-ل-ة غ-ي-اب أإ’نارة
ألعمومية ،إأذ يسسود ألظÓم ألدأمسض
Ãجرد أن يسسدل ألليل أو ¤خيوطه،
فتبدو ألقرية كأانها مقÈة.
مناسص جمال

أرت -ي -اح ك -ب Òأب -دأه أŸرضس-ى م-ن ع-دة
و’ي - -ات ب - -ع - -د ت - -دع - -ي - -م أŸؤوسسسس - -ة
أ’سستشسفائية ﬁمد بوضسياف بالبويرة
بـ 6أط- -ب- -اء م -ت -خصسصس ‘ Úأم -رأضض
أل-نسس-اء وأل-ت-ول-ي-د ،أأ’م-ر ألذي أعفاهن
من ألتنقل إأما إأ ¤ألعيادأت أÿاصسة،
وإأ ¤أŸسس- -تشس- -ف -ي -ات أأ’خ -رى ،خ -ارج
عاصسمة ألو’ية ،مع –مل أعباء ألنقل
ومشس -ق -ة ألسس -ف -ر ،و’سس -ي -م-ا ‘ أل-فÎة
ألليلية .ألعملية خففت كثÒأ ألضسغط
ع -ل -ى مصس -ل -ح -ة أل -ت -ول -ي -د أل-ت-ي ك-انت
ﬁروم-ة م-ن أط-ب-اء م-ت-خصسصس Úم-ن-ذ
م-دة‡ ،ا ك-ان ي-ج-ع-ل م-ه-م-ة ألقابÓت
صس -ع -ب -ة ‘ ظ-ل ت-زأي-د أŸريضس-ات م-ن
دأخ -ل أل -و’ي -ة وخ -ارج -ه -ا ،ب -اع -ت -ب -ار
أŸسس -تشس -ف -ى م -ن أك ÈأŸسس -تشس-ف-ي-ات
ب- -ال- -و’ي- -ة ،وب- -ال -ت -ا‹ ،ف -إان أŸرضس -ى

سسيودعن حياة أŸعاناة .ونشس Òإأ ¤أنها
أŸرة أأ’و ‘ ¤تاريخ ألو’ية ألتي يتم
فيها تزويد هذه أŸصسلحة بهذأ ألعدد
من أأ’طباء أŸتخصسصس ،Úخاصسة وأنه
ينتظر ألتحاق طبيب آأخر قريبا ،وذلك
بفضسل أÛهودأت أŸبذولة من طرف
أ÷م -ي -ع ،و’سس -ي -م -ا م -دي -ر أŸؤوسسسس-ة
وم -دي -ري -ة ألصس -ح -ة وأل -وزأرة أل-وصس-ي-ة
وألسسلطات أÙلية لتحسس Úأÿدمات
ألصسحية أك Ìفأاك ،Ìمن دون أن ننسسى
ألوجه أ÷ديد وأ÷ميل ألذي ظهر به
أŸسس - -تشس - -ف - -ى خÓ- -ل أŸدة أأ’خÒة،
خ -اصس-ة مصس-ل-ح-ة أ’سس-ت-ع-ج-ا’ت أل-ت-ي
عرفت تغيÒأ جذريا من ناحية ألهياكل
وحسس-ن أ’سس-ت-ق-ب-ال وألتكفل باŸرضسى
من ﬂتلف أأ’عمار وألو’يات.
طارق أسسامة

اŸاء والغاز حلم سسكان «تيزي موحاشض» بالعجيبة ‘ البويرة
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الشسباب بحاجة إا ¤مرافق ترفيهية ورياضسية ‘
سسيدي عيسسى باŸسسيلة

^ يشس-ت-ك-ي عشس-رأت ألشس-ب-اب ‘ سس-ي-دي ع-يسس-ى ب-اŸسس-ي-ل-ة ،من ألعجز
أŸسسجل ‘ أŸرأفق ألÎفيهية وألرياضسية ،حيث يضسطر أغلبهم أ¤
‡ارسس-ة أنشس-ط-ت-ه-م أل-ري-اضس-ي-ة ‘ ألسس-اح-ات ألÎأب-ي-ة أŸنتشسرة خارج
أŸدينة ،وسسط زوأبع رملية صسيفا وأوحال شستاًء ،و‡ا يزيد من تذمر
ألطبقة ألشسبانية ،هو ألتأاخر أŸسسجل ‘ ترميم أŸركز ألثقا‘ مفدي
زكريا ،وكذأ دأر ألشسباب سسا ⁄بوجمل Úألتي أغلقت بابها ‘ وجههم
منذ أشسهر عدة ،بسسبب ألصسيانة ألتي  ⁄تنطلق إأ ¤يومنا هذأ ،أمام دأر
أ◊ضسانة ألتي  ⁄تفتح منذ إأ‚ازها قبل سسنوأت ،لتحرم بذلك موأهب
من أبسسط حقوقها ‘ دأئرة –صسي قرأبة  100ألف نسسمة ،لتبقى ‘
’يام أ◊ارة ،وجهة أغلبهم إأ ¤مسسبح نزل ألنصسر للتعويضض عن زرقة
أأ
ألبحر ،وألذهاب إأ ¤شسوأطئه لÓسستجمام ،ألذي يسستقبل أŸئات من
’عمار ،مقابل تسسعÒة رمزية للدخول،
عشساق ألسسباحة من ﬂتلف أ أ
شسباب أŸدينة ’ يجد سسوى أŸقاهي لتبادل أ◊ديث وسسط موجة أ◊ر
أل-ت-ي ت-ط-ب-ع أŸن-ط-ق-ة ،و’سس-ي-م-ا أŸن-تم ÚللعائÓت أŸعوزة وعدÁي
ألدخل ‘ ،حŒ Úد فئة متعتها وتغي Òألروت Úأليومي بدفع تسسعÒة
 500دج ،وألذهاب إأ ¤ألشساطئ لقضساء سسويعات بالبحر ،ألشسباب ‘
سسيدي عيسسى يتطلّع إأ ¤غد أفضسل ،تفتح فيه أŸؤوسسسسات ألثقافية
وألÎفيهية وألرياضسية ،بدأية بدور ألشسباب وأŸسسبح ألنصسف أوŸبي
ألذي يبقى حلم أ÷ميع ،وتغي Òبسساط أŸلعب ألبلدي ،وŸا ’ إأ‚از
ملعب ثان ،إأ ¤جانب إأ‚از مÓعب جوأرية حديثة وغÒها.
خالد عثماÊ

الشسرطة تع Ìعلى  120طفل تائه بشسواطى
أازفون ‘ تيزي وزو

’منية خÓل مسسوم أ’صسطياف
^ شسهدت معظم تدخÓت أŸصسالح أ أ
أ÷اري Ãنطقة أزفون ألسساحلية بتيزي وزو ،تسسجيل  120حالة فقدأن
Óطفال بشسوأطئ أزفون ،حسسب رئيسض أمن ألدأئرة سسعدون أحمد،
ل أ
’طفال جميعا إأ ¤أهاليهم،
’من ‘ إأعادة هؤو’ء أ أ
وقد ‚ح عناصسر أ أ
وع-ن ه-ذه أل-ن-ق-ط-ة ،كشس-ف أŸت-ح-دث« ،ل-ق-د ت-ل-ق-ي-ن-ا ع-ددأ م-ع-ت Èم-ن
’مر ألذي دفعنا إأŒ ¤نيد جميع
’بنائهم ،أ أ
’ولياء أ
ألبÓغات بفقدأن أ أ
’طفال أŸفقودين ،وغالبا ما كنا نعÌ
’مكانات للبحث عن هؤو’ء أ أ
أإ
عن أطفال مفقودين قبل أن يتصسل أولياؤوهم Ãصسا◊نا ،خاصسة ‘
ألشسوأطى أŸكتظة باŸصسطف ،»Úمؤوكدأ ‘ نفسض ألسسياق ،أن أ◊صسيلة
’مني ألذي وضسع لتأامÚ
’منية  ⁄تكن كبÒة ،وذلك بفضسل أıطط أ أ
أأ
’زرق 140 ،شسرطي،
وحماية أŸصسطاف ،Úحيث ” تسسخ Òللمخطط أ أ
معززين بفرق تدخل من أمن تيزي وزو ،وقد سساهم ذلك ‘ تعزيز
’م- -ن- -ي‡ ،ا أدى إأ ¤ت -رأج -ع ﬁسس -وسض وك -ب ‘ Òأل -قضس -اي -ا
أ÷انب أ أ
’ج -رأم -ي -ة بشس -ك -ل ع -ام ،ح -يث  ⁄تسس -ج -ل أي قضس -ي -ة ف -ي -م -ا ي -خصض
أإ
ألشسجارأت ألفردية ،باسستثناء وأحدة ،غ Òأن ألÓفت لÓنتباه حسسب
’رقام أŸسسجلة ،هي كÌة ألبÓغات ألتي قدمها أŸصسطافون حول
أأ
’منية ألتي أتخدت خÓل
’جرأءأت أ أ
فقدأنهم أطفالهم .ويذكر أن أ إ
موسسم أ’صسطياف بكل من تڤزيرت وأزفون ،لقيت أسستسسحان وأريتاح
’جانب ألذين توأفدوأ على هذه أŸناطق.
ألعائÓت وأŸصسطفي Úوأ أ
ح .سسمÒ

القمامة –اصسر مدينة ع Úوسسارة ‘ ا÷لفة

’حيان Ÿدينة
^ أصسبحت ظاهرة أ’نتشسار ألكثيف للقمامة ‘ أغلب أ أ
ع Úوسسارة بو’ية أ÷لفة ،تث ÒأŸزيد من أ◊Òة وألدهشسة وسسط
ألسس-اك-ن-ة ،ن-ت-ي-ج-ة ت-رأك-م أك-وأم أل-ق-م-ام-ة ،ب-ع-د ج-معها من قبل نشسطاء
أ÷زأئر ألبيضساء ،ألتي  ⁄يتم نقلها إأﬁ ¤طة ألردم ألتقني من قبل
أŸصس -ال -ح أل -ب -ل -دي -ة أŸك -ل -ف-ة ب-ال-ن-ظ-اف-ة ،ح-يث –ّولت أه-م ألشس-وأرع
’حياء كابن باديسض و 120مسسكن ،إأ ¤مزأبل فوضسوية قائمة بذأتها،
وأ أ
حيث ذكر لـ«ألنهار» ،بعضض ألسسكان ،أن ألعملية مسستمرة منذ أزيد من
شس-ه-ري-ن ‘ ،ظ-ل غ-ي-اب مصس-ال-ح أل-ب-ل-دي-ة ،و’سس-ي-م-ا رئ-يسس-ه-ا أ◊اضس-ر
ألغائب ألذي  ⁄يسستجب لشسكاوي أŸوأطن ÚأŸتعددة ،أŸطالبة برفع
ق -م-ام-ات و–سس Úن-ظ-اف-ة أÙي-ط ،م-ط-ال-ب Úوأ‹ أل-و’ي-ة ،أل-ت-دخ-ل
لوضسع حّد لهاته ألنقائصض ،و’سسيما ‘ هذأ ألظرف بالذأت ،أŸتميز
ﬁمد غا‰ي
بارتفاع درجات أ◊رأرة وألدخول أŸدرسسي.

سسكان قرية لهÓلت يطالبون بالسستفادة من مشسروع
قنوات الصسرف الصسحي ‘ برهوم باŸسسيلة

^ طالب سسكان قرية له’Óت ألتابعة لبلدية برهوم شسرق و’ية أŸسسيلة،
ألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ،إأنشس-اء مشس-روع شس-ب-ك-ة ألصس-رف ألصس-ح-ي ،إأذ أشس-تكى
ه-ؤو’ء ألسس-ك-ان م-ن أخ-ط-ار أŸي-اه أل-ق-ذرة أل-ق-ادم-ة م-ن أل-ق-ن-اة أل-رئيسسية
للبلدية ،وهذأ بالنظر ’نعكاسساتها ألسسلبية على ألصسحة ألعمومية وألبيئة،
وحسسب مصسادرنا ،فإان أŸياه ألقذرة وصسلت إأ ¤غاية منازلهم ألتي غمرت
ألعديد من أŸسساحات أÛاورة لها‡ ،ا ‚م عنه أنبعاث روأئح كريهة
تشسمئز منها أأ’نفسض ،وتعّكر صسفو أ◊ياة على ألسسكان ،كما أثارت هذه
ألظاهرة ﬂاوف ألسسكان من أنتشسار بعضض أأ’مرأضض ألوبائية ،و’سسيما
أŸتنقلة عن طريق أŸياه ،وعلى ألرغم من ألشسكاوى أŸتكررة Ÿديرية
ألبيئة وأŸصسالح أŸعنية ،إأ’ أن أأ’مور بقيت على حالها ،و’يزأل أŸشسكل
طاهر بوزيد
قائما يهدد سسÓمة وصسحة سسكان له’Óت.

مسستشسفى البويرة يتدّعم ب ـ 6أاطباء متخصسصس ‘ Úأامراضض النسساء والتوليد قاطنو جل األحياء ‘ حاجة ماسسة إا ¤خدمة األنÎنت ‘ أاولد عدي لقبالة باŸسسيلة
أأك -د سس -ك -ان ع -دة أأح -ي-اء وسس-ط
مدينة أو’د عدي ألقبالة شسرق
و’ية أŸسسيلة ،ضسرورة ألتعجيل
بتوصسيل أحيائهم بشسبكة ألهاتف
ألثابت وأ’أنÎنت ،ألتي أودعوأ
بشساأنها ألعديد من ألطلبات ،أإ’
أنهم  ⁄يتلقوأ أي رد ◊د أ’آن،
و‘ ح -ديث ب -عضض ألسس-ك-ان ،أأن-ه
ب -ا’إضس-اف-ة أإ ¤أل-ت-ه-م-يشض أل-ذي
يعانون منه ،من غياب أŸرأفق
وأل -ه -ي -اك -ل ألضس -روري -ة’ ،ت -زأل
أ’أح- -ي- -اء ﬁروم -ة م -ن شس -ب -ك -ة
ألهاتف ألثابت وأ’أنÎنت ،ألتي
دف-ع-ت-ه-م أإ ¤رف-ع ألشس-كاوى بعد
تقدÁهم طلبات من أجل أإعادة
ت- -وصس- -ي -ل -ه -م بشس -ب -ك -ة أل -ه -ات -ف
ألثابت ،وأ’سستفادة من خدمات

أ’أنÎنت ،أإ’ أن طلبهم  ⁄يلق
أآذأن- -ا مصس- -غ- -ي- -ة ل- -دى أ÷ه- -ات
أŸع - -ن- -ي- -ة.وأأك- -د ه- -وؤ’ء ع- -ل- -ى
ضس - -رورة أل - -ت- -ف- -ات- -ة ج- -ادة م- -ن
أ÷ه-ات أل-وصس-ي-ة أإ ¤أنشس-غ-الهم
أل -ذي ط -ال أأم-ده ،وأŸت-م-ث-ل ‘
رب- -ط ب -عضض أأح -وأشض أل -ب -ل -دي -ة
بشس - -ب - -ك - -ة أل - -ه - -ات - -ف أل - -ث - -ابت
وأ’أنÎنت وأ’إسس- - - - - - - - - - - - - -رأع ‘
أإصسÓحها ،حيث  ⁄يخف سسكان
ه - - -ذه أ’أح - - -ي- - -اء ت- - -ذم- - -ره- - -م
وأسستياءهم ألشسديدين أإزأء تدÊ
مسس- - -ت- - -وى أÿدم- - -ات ‘ ه- - -ذأ
أÛال أل - - - - - - -ذي ح - - - - - - -ال دون
–ق -ي -ق -ه -م غ -اي -ات -ه -م ،خ-اصس-ة
ألعمال وألطلبة وألتÓميذ ألذين
ح -رم -وأ م -ن ه-ذه أÿدم-ة أل-ت-ي

أأصس- -ب- -حت أأك Ìم- -ن ضس- -رورة ‘
أإج -رأء ب -ح -وث -ه -م وم-ذك-رأت-ه-م،
فضس Óعن أنها تربطهم بالعا⁄
أÿارج -ي ب -اع -ت -ب -اره-ا ضس-رورة
ت -ك -ن -ول -وج-ي-ة ‘ وق-ت-ن-ا أ◊ا‹،
أل - -ت - -ي ’ Áك - -ن أ’سس - -ت - -غ - -ن- -اء
ع -ن -ه -ا.وأسس-ت-ن-ك-ر ه-وؤ’ء صس-مت
أ÷هات أŸسسوؤولة ،على ألرغم
م- -ن ألشس -ك -اوى أل -ع -دي -دة أل -ت -ي
أأودع -وه -ا ع-ل-ى مسس-ت-وأه-ا ،غÒ
أأن- -ه ’ ح- -ي -اة Ÿن ت -ن -ادي ،وه -و
نفسض ألوضسع بالنسسبة للمصسلحة
أل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ه- -ات- -ف أل -ث -ابت
وأ’أنÎنت أŸوج -ودة ب -ال -ب-ل-دي-ة
أل -ت -ي ظ -لت ت-ت-ج-اه-ل م-ط-ل-ب-ه-م
’أسسباب ›هولة.
طاهر بوزيد

أاخبار الشسرق

السشبت  30اأوت  2014الموافق لـ  05ذي القعدة  1435ه ـ

رغم تصشنيفها ضشمن قائمة «رامسشار» العاŸية للمناطق الرطبة

سسكان بلديتي الهنشس Òومسسكيانة يطالبون بفتح
مقرين لأÓمن ‘ أام البواقي

ﬁمية بني بلعيد ‘ جيجل ..جنة منسسية فوق األرضس

تتوفر بلدية خÒي واد العجول السساحلية أاو كما تعرف لدى زوارها من السسياح واŸصسطاف Úالدين يتوافدون يوميا خلل كل
للف باسسم «بني بلعيد» ،التي تبعد بنحو  45كلم شسمال شسرق عاصسمة ولية جيجل ،على إاحدى أاهم وأاشسهر
موسسم اصسطياف با آ
اŸناطق الرطبة اŸعروفة باÙمية الطبيعية ،ويفضسل سسكان اŸنطقة تسسميتها بـ«ا÷نة اŸنسسية».
عن  3آالف م .Îوعن أانواع الطيور
أاÁن عبد الرحيم
اŸهاجرة فقد ” إاحصشاء ما يزيد
عن  80نوعا ،وهي العملية التي تتم
وقد ششرعت اŸصشالح اŸعنية ‡ثلة
عاŸيا مع نهاية ششهر جانفي من كل
‘ ﬁاف -ظ -ة ال -غ -اب-ات ب-ال-ولي-ة ‘
سشنة ،كط Òالبط الصشافر والبط ذو
لشش-غ-ال واŸششاريع
ال-ق-ي-ام ب-ب-عضس ا أ
اŸنقار العريضس ،ا◊دف الششتوي،
ال- -ت- -ي م -ن شش -أان -ه -ا أان ت -خ -رج ه -ذه
ال- -ونسس ال- -رم -ادي وغ -راب اŸاء ذو
اÙم -ي-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ذات اŸن-اظ-ر
لصشناف طيور
القنÈة ،أاما بالنسشبة أ
اÓÿب -ة السش -اح -رة ب -ج -م -ال -ه -ا م-ن
الشش -واط -ئ ال -ب -ح -ري -ة ف -ن-ج-د زم-ار
عزلتها ،وما زاد ‘ قوة هذا السشحر
ال -رم -ل الشش-ائ-ع ،السش-فسش-اق الصش-غÒ
ه -و ال -ت-زاوج ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ذي ج-م-ع
والسش-فسش-اق ال-ك-ب .Òول-ل-تعريف أاكÌ
بقدرة اÿالق ب Úمياه البحر ورماله
ب -ه -ذا اŸرف -ق السش -ي -اح-ي وال-ب-ي-ئ-ي
الذهبية وب ÚاŸياه العذبة للبحÒة
النادر فقد ” بر›ة مششروع إا‚از
اŸتواجدة وسشط اÙمية الطبيعية
الطريق الرابط ب Úالطريق الوطني
اÙاطة بغطاء نباتي متميز ،حيث
ﬁ ‘ 43وره الكائن Ãنطقة ÷ناح
لجمالية بأازيد من
تقدر مسشاحتها ا إ
لسش -م -اك تفاديا لسشتمرار عملية ضشخ مياهها سش -ي -دي ع -ب -د ال -ع -زي -ز واŸن -ط -ق -ة
 600هكتار ” تطه Òمنها ما يزيد ح- -م -اي -ة أاكı Ìت -ل -ف ا أ
عن  100هكتار بعدما صشنفت سشنة وال- - -ط - -ي - -ور اŸه - -اج - -رة ال - -ن - -ادرة م -ن ط -رف ال-فÓ-ح Úقصش-د ال-ق-ي-ام السش- -ي- -اح- -ي- -ة ب- -ن -ي ب -ل -ع -ي -د م -رورا
لضش-اف-ة إا ¤ب -اÙم -ي -ة ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة أاو «ا÷ن-ة
 2003ضش- -م -ن ق -ائ -م -ة «رامسش -ار» اŸتواجدة باÙمية ،فقد ششرعت ب -ع -م -ل -ي -ات السش-ق-ي ،ب-ا إ
للمناطق العاŸية الرطبة .ولضشمان ذات اŸصش - - -ال - - -ح ‘ إا‚از  10آابار وضشع سشياج على طول مسشافة تزيد اŸنسشية».

قطار يدهسس ششاحنة وإصشابة
سشائقها بجروح Ãرسشط ‘ تبسشة

لسسبوع ،قطار فوسسفات
دهسس ،نهاية ا أ
يعمل ب Úوليتي تبسسة وعنابة
شساحنة ذات مقطورة كانت ‘ طريقها
إا ¤ولية أام البواقي على مسستوى
حاجز غﬁ Òروسس ببلدية مرسسط
 34كلم شسمال تبسسة ،حيث أادى
ا◊ادث إا– ¤طم الشساحنة بعد جرها
Ÿسسافة طويلة ،فيما أاصسيب السسائق
بجروح وصسفت بأانها غ ÒخطÒة،
فيما تدخلت مصسالح الدرك الوطني
لشسارة
وفتحت –قيقا ‘ القضسية .ل إ
فإان هذا اŸمر يشسهد حوادث متكررة
آاخرها قبل شسهر رمضسان ،أاين دهسس
قطار شساحنة على السساعة الرابعة
فجرا ،وقد خلف ا◊ادث حينها هلك
 9رؤووسس من اŸاشسية وإاصسابة السسائق
هواري غريب
بجروح خطÒة.

إند’ع حريق ‘ ﬂزن مديرية
إلسشكك إ◊ديدية بقسشنطينة

تدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية ‘
قسسنطينة ،صسبيحة أاول أامسس ،من أاجل
إاخماد حريق شسب ‘ ﬂزن تابع
Ÿديرية السسكك ا◊ديدية بقسسنطينة
الكائن بحي باب القنطرة وسسط مدينة
قسسنطينة .وحسسبما أافادت به مصسالح
ا◊ماية اŸدنية ،فإان ا◊ريق الذي
شسب حوا‹ السساعة الثانية صسباحا
تسسبب ‘ إاتلف ﬂزن تبلغ مسساحته
 150م Îمربع مقسسم إا ¤قسسمÃ ،Úا
فيه من مكاتب وعتاد إالكÎو،Ê
لضسافة إا› ¤موعة من الطرود
با إ
لدارية،
الÈيدية والوثائق ا إ
لضسافة إا ¤سسقوط سسقفه اŸشسيد من
با إ
لخشساب ،فيما ” إانقاذ بعضس العتاد
ا أ
لطفاء ،فيما تبقى
إاثر تدخل فرق ا إ
أاسسباب ا◊ادث ›هولة وسستكشسف من
لمن التي كانت
خلل –قيق فرق ا أ
حاضسرة ‘ ع ÚاŸكان.
أاحسسن بن زروق

قتيÓن و 4جرحى إثر حادث
مرور ‘ قسشنطينة

لقي ،أاول أامسس ،شسخصسان حتفهما فيما
أاصسيب  4آاخرون بإاصسابات متفاوتة
اÿطورة ،إاثر حادث مرور أاليم
بقسسنطينة .وحسسبما ما أافادت به
لمر
مصسالح ا◊ماية اŸدنية ،فإان ا أ
يتعلق بضسحيت Úيبلغان من العمر 30
و 55سسنة ذكر وأانثى على التوا‹ ،أاين
لفظا أانفاسسهما بع ÚاŸكان إاثر اصسطدام
السسيارة التي كانت تقلهما من نوع
«لوڤان» بشساحنة على مسستوى الطريق
الوطني رقم  3بدائرة زيغود يوسسف،
لخرون بجروح
لربعة ا آ
فيما أاصسيب ا أ
متفاوتة اÿطورة ،و” إاثر ذلك نقل
جثتي الضسحيت Úإا ¤مصسلحة حفظ
ا÷ثث Ãسستشسفى زيغود يوسسف ،فيما
أاسسعف البقية ‘ مصسلحة السستعجالت
بذات اŸسستشسفى.
أاحسسن بن زروق

سشقوط خط Òلششاب تسشلق
نصشب إأ’موإت أ’خذ صشور
تذكارية ‘ قسشنطينة

تدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية،
صسبيحة أاول أامسس ،من أاجل إانقاذ
شساب يبلغ من العمر  28سسنة ،إاثر
لموات
سسقوطه من أاعلى نصسب ا أ
التذكاري بقسسنطينة ،والذي يرجع
سسببه حسسب مصسادرنا إا ¤تسسلق
الضسحية للنصسب من أاجل اخذ صسورة
لمر الذي أادى إا¤
تذكارية ،ا أ
لسسعافات
سسقوطه ،حيث ” تقد Ëا إ
لولية له بعد تعرضسه لكسسر ‘
ا أ
الكاحل ،و” نقله إا ¤مصسلحة
السستعجالت باŸسستشسفى ا÷امعي
ابن باديسس الذي ل يبعد عن النصسب
سسوى بأامتار قليلة .أاحسسن بن زروق

تعليمات صسارمة Ùاصسرة ظاهرة البزنسسة باألسسمدة وتهريبها من ﬂازن ديوان ا◊بوب ‘ خنشسلة

علمت «النهار» من مصشادر موثوقة
أان وا‹ الولية وجه تعليمات إا ¤كل
اŸسش- -ؤوول ÚاŸع- -ن- -ي ÚاŸن -ت -خ -بÚ
لم- -ن- -ي ÚعÈ
لداري Úوا أ
م- -ن- -ه- -م وا إ
لداري- -ة ذات
لق- -ال- -ي- -م ا إ
ج - -م - -ي - -ع ا أ
لق - -ل - -ي - -م - -ي ،عÈ
الخ- - -تصش - -اصس ا إ
اÙاور الرئيسشية نحو حدود ولية
خ-نشش-ل-ة م-ع ال-وادي وبسش-ك-رة وتبسشة
وأام ال- -ب- -واق- -ي ،ت- -تضش -م -ن ت -ك -ث -ي -ف
اŸراق-ب-ة وت-وسش-يع وتعميق التفتيشس
ال-دق-ي-ق ل-ك-ل م-رك-ب-ة أاو وسش-ي-ل-ة نقل
م- -ه- -م- -ا ك- -انت بسش -ي -ط -ة ،وت -ن -ف -ي -ذ
م-داه-م-ات ط-ب-ق-ا ل-ت-ع-ل-ي-مات وكÓء
لق-ل-ي-م-ي-ة
ا÷م -ه -وري -ة ب -اÙاك-م ا إ
ال -ثÓ-ث-ة ،اسش-ت-ج-اب-ة ل-ط-لب ا÷ه-ات
ال- -ت- -ن -ف -ي -ذي -ة اıتصش -ة ‘ ب -ي -ع اأو
ت- -خ- -زي- -ن أاو ج- -م- -ع ﬂت -ل -ف أان -واع

لسشمدة العمومية منها
لعÓف وا أ
اأ
أاو اÿاصش - -ة ،قصش - -د وضش- -ع ح- -د Ÿا
وصشف بالنزيف ا◊اد لكميات هائلة
من هذه اŸواد اŸطلوبة بكÌة من
ال -ف Ó-ح ÚواŸوال ،Úب-ع-د تسش-ج-ي-ل
ع -م -ل -ي -ات ب -زنسش -ة واسش-ع-ة ال-ن-ط-اق
وب- -ط -رق م -ل -ت -وي -ة ومشش -ب -وه -ة م -ن
لع- -م- -ال وذوي
أاصش - -ح - -اب اŸال وا أ
ال - -ن - -ف - -وذ والسش- -ل- -ط- -ة ،وع- -دد م- -ن
اŸن -ت -خ -ب ‘ ÚاÛالسس ال -ب -ل -دي -ة
لعÓ- - -ف
واÛلسس ال- - -ولئ- - -ي ‘ ا أ
لسش -م -دة ع -ل -ى وج -ه اÿصش-وصس،
وا أ
ال -ت -ي ي -ت -م ت -ه -ري -ب -ه -ا –ت غ -ط -اء
ومشش -ارك -ة م -ب -اشش -رة م -ن ب -ارون -ات
التهريب .وكان وا‹ الولية قد تلقى
تقارير تفيد بأان أازيد من  ٪ 80من
لسش- -م- -دة ال- -ك- -ي -م -اوي -ة اŸوج -ه -ة
اأ

ل -ف Ó-ح -ي خ -نشش -ل -ة ت-تسش-رب ب-ط-رق
مشش -ب -وه -ة إا ¤ال-وسش-ط-اء وب-ارون-ات
البزنسشة على حسشاب الفÓح Úمن
ﬂازن مصشالح ديوان ا◊بوب‡ ،ا
أاث -ار غضشب ال-فÓ-ح Úال-ذي-ن ب-ل-غ-وا
درج-ة قصش-وى م-ن ال-ت-ذم-ر والغضشب
لسشمدة
بسشبب التÓعب ‘ كميات ا أ
ال -ك -ي -م -اوي -ة اŸوج -ه-ة ل-ه-م ،وال-ت-ي
تتسشرب بعششرات القناط ‘ Òجنح
الظÓم بسشعر ل يتعدى  4500دينار،
ويضشطرون إا ¤ششرائها من Óﬁت
Œاري-ة ت-اب-ع-ة ل-ه-م ‘ زري-ب-ة ح-ام-د
وزري - -ب - -ة ال- -وادي ب- -ولي- -ة بسش- -ك- -رة
اÙاذي -ة Ùي -ط -ات-ه-م ال-فÓ-ح-ي-ة
بأازيد من  6500دينار ،رغم أان ذلك
يعتﬂ Èالفا للقانون.
عمر عامري

يصش -ارع ال -ط -ف -ل «ك -ح -ل-ة حسش »Úذو
السش-ت-ة سش-ن-وات ب-ب-ل-دي-ة الÎي-ع-ات ‘
عنابة ،وضشعا صشحيا حرجا قد يفقده
ا◊ياة ‘ أاية ◊ظة ،نتيجة إاصشابته
ب-تشش-وه خ-ل-ق-ي ‘ ال-ق-لب ع-ل-ى شش-ك-ل
ث -قب م -ع انسش -داد ‘ الشش -راي‡ ،Úا
تسش -بب ‘ ت -ع -ق -ي -د وضش -ع -ه الصش-ح-ي
ب- -ع -دم -ا تسش -بب ال -تشش -وه ‘ ن -ح -اف -ة
جسشمه لدرجة فقد معها القدرة على
الوقوف على قدميه« .النهار» تنقلت
إا ¤بيت الطفل «حسش »Úالذي يعيشس
رف -ق-ة وال-دت-ه وإاخ-وت-ه ال-ثÓ-ث-ة ع-ن-د
جدته «فاطمة» بحي كوري حمادي
وسشط البلدية اŸذكورة ،بعد أان ⁄
ي - -ق ّ- -در ل - -وال - -دي- -ه السش- -ت- -م- -رار ‘
زواجهما ،حيث وقفت «النهار» على
م -دى ت-ده-ور وضش-ع-ه الصش-ح-ي ال-ذي

يقابله سشوء ‘ األوضشاع الجتماعية
ل -ع -ائ -ل -ت -ه الصش -غÒة وال -ك -بÒة ع -ل -ى
السش -واء ‘ ،ظ -ل اف -ت -ق-اره-ا Ÿسش-ك-ن
لئق ومصشدر رزق ثابت .وتقول والدة
«حسش »Úإانها باتت عاجزة عن توفÒ
الدواء الÓزم لفلذة كبدها وكل ما هو
بحاجة إاليه من أاكل يتماششى ووضشعه
الصش -ح -ي ‘ ،ظ -ل ت-ع-ق-د م-ت-ط-ل-ب-ات
ا◊ي -اة وارت -ف -اع ت-ك-ال-ي-ف اŸع-يشش-ة،
لتضشيف الوالدة أانها “وت ‘ اليوم
م -ئ -ة م-رة ح-رق-ة ع-ل-ى ف-ل-ذة ك-ب-ده-ا
ال- - -ذي يÎبصس ب- - -ه اŸوت م- - -ن ك - -ل
جانب ،من دون “كنها هي أاو والده
م- -ن ان- -تشش- -ال- -ه م- -ن اŸع- -ان -اة ال -ت -ي
ح - - -اصش - - -رت - - -ه ‘ ،وقت ك - - -ان م - - -ن
اŸف - - -روضس أان ي - - -حضش - - -ر «حسش»Ú
ل-دخ-ول اŸدرسش-ة ب-دل ال-ب-قاء طريح

ف- -راشس اŸرضس ،لÎف -ع ن -دائ -ه -ا إا¤
السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة وال-ولئ-ي-ة وك-ذا
ذوي القلوب الرحيمة ،قصشد التدخل
إلن-ق-اذ اب-ن-ه-ا ال-ذي يسش-ت-دعي وضشعه
الصشحي عÓجا طارئا ،وكذا لرفع
ال-غ Íع-ن ب-اق-ي إاخ-وت-ه ال-ذي-ن ي-عتÈ
«حسش »ÚأاكÈهم سشنا.
عمار بودربالة

تشسوه ‘ القلب يحرم الطفل «حسس »Úمن التمدرسس وعائلته تناشسد اŸسسؤوول Úإلنقاذه ‘ عنابة

سسلوكات الÓجئ Úاألفارقة تث Òاسستياء السسائقÚ
والركاب ‘ ﬁطة نقل اŸسسافرين بسسطيف

ت -ع -ج ﬁط-ة ن-ق-ل اŸسش-اف-ري-ن ‘
لخÒة ب- - - -ال Ó- - -ج - - -ئÚ
ال- - - -فÎة ا أ
لف -ارق -ة ال -ف -اري-ن م-ن ال-ظ-روف
اأ
لم-ن-ي-ة الصش-ع-بة ببلدانهم ،باŒاه
اأ
ﬂت-ل-ف اŸن-اط-ق ببÓدنا ،وتعتÈ
ولي -ة سش -ط -ي -ف م-ن ب Úال-ولي-ات
لك Ìاسش-ت-ق-ط-اب-ا ل-هم وعلى وجه
اأ
اÿصش -وصس م -رك -ز اŸدي -ن -ة ،أاي -ن
Áكن مششاهدة أافراد من ا÷نسشÚ
لعمار يتجولون أاو
و‘ ﬂتلف ا أ
لرصش- -ف- -ة ،ح- -ام- -لÚ
ي- -فÎشش- -ون ا أ
أاغ-راضش-ه-م ال-ت-ي أاصش-ب-حت تتسشبب
‘ تشش -وي-ه وج-ه اŸدي-ن-ة وع-رق-ل-ة
ح-رك-ة اŸرور ،وت-ع-د ﬁط-ة ن-ق-ل
لكÌ
اŸسش - -اف - -ري- -ن بسش- -ط- -ي- -ف ا أ
اسشتقطابا لÓجئ Úالذين يجدون
فيها حظوظا أاك Èللحصشول على
الصش -دق -ات م -ن أام-وال وم-أاك-ولت
وأاششياء أاخرى ،غ Òأان الذي أاصشبح
ي- -زع- -ج اŸسش- -اف- -ري -ن وأاصش -ح -اب
لط- -ف- -ال
ا◊اف Ó- -ت ه- -و ق- -ي- -ام ا أ
لشش- -خ- -اصس
ب- -ال- -ت- -ه- -ج- -م ع- -ل- -ى ا أ
لموال ،أاين يقومون
ومطالبتهم با أ

لمسش -اك ب -أاي -دي -ه -م وث -ي -اب -ه -م
ب -ا إ
وحقائب اليد رغبة منهم ‘ كسشب
ع-ط-ف-ه-م ،وه-ي ال-تصش-رف-ات ال-ت-ي
عÈت عنها إاحدى الفتيات بالقول
إان- -ه- -ا أاصش- -ب- -حت تشش- -ع- -ر ب -ا◊رج
لم -راضس
واÿوف م- -ن ان- -ت- -ق -ال ا أ
عند اقÎابهم منها ،نظرا للهيئة
التي هم عليها رغم أانهم يثÒون
الشش -ف -ق -ة ن -ظ -را ل -ظ -روف ا◊ي-اة
ال- -ق- -اسش -ي -ة ال -ت -ي أاب -ع -دت -ه -م ع -ن
أاوط -ان -ه-م ،ول-ك-ن ي-جب وضش-ع ح-د
لم -ور ،وه -و ن-فسس ال-كÓ-م
ل -ه -ذه ا أ
ال -ذي ق-ال-ه صش-احب ح-اف-ل-ة ل-ن-ق-ل
لوان
اŸسشافرين ،أاين أاكد أانه آان ا أ
ل-ت-ن-ظ-ي-م اÙط-ة وإاخراج الغرباء
م - -ن - -ه- -ا ع- -ل- -ى غ- -رار اŸتسش- -ولÚ
واŸصش-اب Úب-اضش-ط-راب-ات ن-فسش-ية
لف-ارق-ة ،ال-ذي-ن
وك -ذا ال Ó-ج-ئ Úا أ
أاصش -ب -ح -وا ي -ت -ج -ول-ون ب-ك-ل ح-ري-ة
ويصش- - - - -ع- - - - -دون إا ¤ا◊افÓ- - - - -ت
ويقومون بالتسشول مسشبب Úعديد
اŸششاكل لهم.
م.غاوي

11

ناششد سشكان بلدتي هنشش Òتومغنى ومسشكيانة ‘ ولية أام البواقي ،السشلطات
اŸدنية والعسشكرية على اŸسشتوى اÙلي والوطني من أاجل فتح وتدششÚ
مقري األمن الكائن Úبالبلديت ،Úبعد أان ” إا‚ازهما وانتهت بهما األششغال
منذ أاك Ìمن عام ،غ Òأانهما  ⁄يفتحا ألسشباب ل تعلمها إال وزارة الداخلية
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ب-ال-رغ-م م-ن ا◊اج-ة اŸاسش-ة لسش-ك-ان
واŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
البلديت Úلهاذين الهيكل Úاألمني ،Úبعد أان عرفت البلديت Úتوسشعا كبÒا من
ح-يث ال-ع-م-ران وازدادت ك-ث-اف-ة السش-ك-ان إا ¤ضش-ع-ف م-ا ك-انت ع-ل-ي-ه خÓ-ل
السشنوات القليلة اŸاضشية ،األمر الذي أادى إا ¤انتششار جرائم السشرقة والقتل
والع -ت -داءات وت -روي -ج السش -م -وم م -ن ﬂدرات ومشش-روب-ات ك-ح-ول-ي-ة عÈ
األح-ي-اء ،م-ن دون أان ت-ت-م-ك-ن ع-ن-اصش-ر األم-ن ب-ب-ل-دي-ة مسش-ك-يانة ول مصشالح
الدرك بهنشش Òتومغنى من السشيطرة على الوضشع ،وهذا بسشب قلة العتاد
ون-قصس ‘ ال-ت-ع-داد ال-بشش-ري ،األم-ر ال-ذي ج-ع-ل  ‘Îﬁاإلج-رام ي-ع-ي-ث-ون
فسش -ادا ‘ األرواح و‡ت -ل -ك -ات ال -غ Òم -ن دون رادع‡ ،ا ي -ح-ت-م ف-ت-ح م-ق-ر
Óمن ببلدية هنشش Òتومغني،
الششرطة القضشائية ببلدية مسشكيانة فتح مقر ل أ
حتى يخففا الضشغط على اŸصشالح األمنية اŸوجود بالبلديت ،ÚعÓوة على
ت-وف Òت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة ج-ي-دة تسش-م-ح ل-ل-م-واطن بالششعور باألمن والطمأانينة،
لتبقى الكرة ‘ مرمى ا÷هات اŸعنية لÓسشتجابة لنداء سشكان البلديت.Ú
بوجمعة.ع

إانتاج مليون و 900أالف قنطار من ا◊بوب ‘ سسوق أاهراسس

صشرح مصشدر مسشؤوول Ãديرية الفÓحة لولية سشوق أاهراسس لـ«النهار»،
أانه سشجل خÓل حملة ا◊صشاد والدرسس التي ” النتهاء منها منذ أايام،
–قيق مليون و 900أالف قنطار من ششتى أانواع ا◊بوب ،وذكر اŸصشدر
نفسشه أان هناك قفزة نوعية مقارنة مع اŸوسشم الفارط ،حيث سشجل
اŸوسشم اŸاضشي إانتاج مليون و 500أالف قنطار .وحسشب القائم Úعلى
ق -ط -اع ال -فÓ-ح-ة ،ف-ان أاسش-ب-اب ه-ذه ال-ق-ف-زة ه-و ات-ب-اع اŸسش-ار ال-ت-ق-ن-ي
واسشتعمال األدوية واألسشمدة اŸمتازة ومكافحة األعششاب الضشارة ‘
وقتها ،وكذا الدعم الذي قدمته الوزارة الوصشية عن طريق بنك الفÓحة
والتنمية الريفية وتعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة واŸرافقة التقنية من
طرف غرفة الفÓحة Ÿنتجي ا◊بوب وتأاطÒهم ،مع التسشهيÓت التي
اسشتفادوا منها على غرار اŸسشاعدات التقنية والقروضس اŸوسشمية التي
ششملت األسشمدة ،فضش Óعن السشند الكب Òالذي لقته ا◊ملة من طرف
مصشالح الولية التي وفرت العتاد الÓزم للحصشاد والدرسس ،موضشحا ‘
سشياق حديثه بأانه ” جمع  906أالف قنطار من ششتى أانواع ا◊بوب ،على
الرغم من أان قدرات وطاقة التخزين وا÷مع بالولية تبقى ﬁدودة،
وقد وصشل اإلنتاج الذي ” جمعه هذا اŸوسشم إا 708 ¤أالف قنطار من
القمح الصشلب ،و 30أالف قنطار من القمح الل ،Úباإلضشافة إا1000 ¤
حياة طوافششية
قنطار من العدسس وا◊مصس.

عمال حظÒة بلدية سسيدي عقبة يواصسلون
إاضسرابهم عن العمل ‘ بسسكرة

يواصشل عمال حظÒة بلدية سشيدي عقبة ‘ بسشكرة توقفهم عن العمل ،منذ
أاسشبوع ،احتجاجا على عدم تلقيهم أاجورهم طيلة األششهر التسشعة األخÒة،
األمر الذي اعتÈوه غ Òمقبول ودفعهم لÓحتجاج ،مؤوكدين تلقيهم وعودا
ب -ا÷م -ل -ة  ⁄ت -ع -رف ط -ري-ق-ا ل-ل-ت-جسش-ي-د .ورف-ع اÙت-ج-ون شش-ك-واه-م إا¤
السش -ل -ط -ات ي-ت-ه-م-ون ب-عضس اŸن-ت-خ-ب Úب-ال-ت-عسش-ف ‘ اسش-ت-ع-م-ال السش-ل-ط-ة
وتهديدهم بالطرد ،حسشب نصس الششكوى التي –وز «النهار» نسشخة منها،
مششددين على مششروعية مطلبهم لتغطية نفقات عائÓتهم ،حيث ÷أاوا إا¤
السشتدانة لتوف Òضشروريات ا◊ياة اليومية خÓل األششهر التي حرموا فيها
م-ن السش-ت-ف-ادة م-ن مسش-ت-ح-ق-ات-ه-م ،ب-اŸوازاة م-ع تلقيهم ضشمانات Ãنحهم
أاموالهم العالقة .وأاكد ‡ثل العمال مواصشلة إاضشرابهم اŸفتوح ورفضشهم
رفع القمامة إا ¤غاية تلقي أاجورهم‡ ،ا أاغرق مدينة سشيدي عقبة ‘ أاكوام
ال-ق-م-ام-ة اÎŸاك-م-ة بشش-ك-ل غ Òمسش-ب-وقﬁ ،م Ó-مسش-ؤوول-ي-ة وضشعيتهم إا¤
اÓÿفات ب Úأاعضشاء اÛلسس البلدي التي راح ضشحيتها عمال ا◊ظÒة
بسش-بب ع-دم اŸصش-ادق-ة ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن اŸداولتÃ ،ا ف-ي-ه-ا اŸت-ع-ل-ق-ة
بتسشديد أاجور عمال ا◊ظÒة .من جانبه ،أاكد نائب رئيسس البلدية ‘ اتصشال
مع «النهار» أان وضشعية العمال اÙتج Úسشيتم مناقششتها خÓل اجتماع
الهيئة التنفيذية للمجلسس اŸقرر بداية األسشبوع ،مضشيفا أان مطلبهم ششرعي
وسشيعرف التسشوية خÓل األيام اŸقبلة ،جدير بالذكر أان اÙتج Úتلقوا
م-راسش-ل-ة –م-ل خ-ت-م وإامضش-اء ن-ائب ب-ال-ب-ل-دي-ة ت-ل-زم-ه-م ب-ال-ع-ودة إا ¤العمل
والتوقف عن تعطيل اŸصشلحة العمومية والتحريضس على اإلضشراب من
دون إاششعار مسشبق ،حيث لقت غضشبا ششديدا من العمال الذين اعتÈوها
تهديدا بفصشلهم من عملهم بعد مطالبتهم بحقوقهم ،حسشب متحدث عن
عمار لقريد
العمال.

 $تزور مركز تكوين األسساتذة ا÷دد ‘ الطارف

ق -ب -ي -ل أاي -ام م -ع -دودة م -ن ال -دخ-ول
اŸدرسش - -ي ،أان - -ه- -ى ي- -وم اÿم- -يسس
اŸاضش- -ي ،أاك Ìم- -ن م- -ائ- -ة أاسش- -ت- -اذ
ج -دي -د م -رح -ل -ة ال -ت -ك -وي -ن ب -ولي-ة
ال-ط-ارف ،ب-ع-د  15ي-وم-ا م-ن ال-تعلم
اŸتواصشل ،حيث احتضشنت أاطواره
م-ت-وسش-ط-ة ح-م-ي-زي ال-ه-ادي ب-بلدية
لط -وار
ب -حÒة ال -ط -ي -ور وشش -م -لت ا أ
الثÓثة .عملية التكوين التي أاقرتها
وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة أاتت أاك-ل-ه-ا،
لسش-ات-ذة اŸع-ن-ي-ون
ب -ع-د أان كشش-ف ا أ
عن ارتياحهم ÿضشوعهم إا ¤هذه

ال-ت-ج-رب-ة ال-ع-م-ل-ي-ة وال-ب-ي-داغوجية،
ال -ت -ي م -ك-ن-ت-ه-م م-ن السش-ت-ف-ادة م-ن
طرق ووسشائل التعليم ا◊ديثة من
خ Ó- -ل تسش- -خ ÒخÒة اŸك- -ون‘ Ú
م-واد ال-ت-دريسس وم-ف-تشش Úيتوفرون
لم-ر الذي
ع-ل-ى اÈÿة وال-ك-ف-اءة ،ا أ
سش-اع-د ع-ل-ى إا‚اح ال-ع-م-ل-ي-ة ،ح-يث
ان -ف-ردت «ال-ن-ه-ار» ب-دخ-ول اŸرك-ز
لقسشام وتابعت أاطوار
وتفقدت كل ا أ
عملية التكوين التي اسشتعملت فيها
لعÓ-م
ال -وسش -ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ك-ا إ
ل‹ ،ب- -غ- -ي- -ة –وي- -ل ال- -ن -ظ -ري -ات
اآ

ال-ت-ع-ل-ي-مية والكفاءات البيداغوجية
اإ ¤مهارات تقنية وسشلوكية –تويها
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة الÎب- -وي -ة ،ك -م -ا أاب -دى
لسش -ات -ذة ا÷دد
اŸت- -ك- -ون -ون م -ن ا أ
ارت-ي-اح-ه-م ‘ ن-ه-اي-ة ال-ت-كوين الذي
م-ن-ح-ه-م م-ك-اسشب ت-ع-ل-ي-م-ية جديدة
وق -رب -ه -م أاك Ìإا ¤ال -ت -ل-م-ي-ذ وط-رق
التعامل معه ،وطالبوا باŸزيد من
لي -ام ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة ع-ل-ى م-دار
ه -ذه ا أ
السشنة ،وششكروا وزارة الÎبية التي
منحتهم هذه الفرصشة.
ﬁمد بن كموخ

سسكان بئر العاتر يشستكون تفاقم ظاهرة انتشسار عربات اŸهرب ‘ Úتبسسة

اشش- -ت- -ك -ى ال -ع -دي -د م -ن اŸواط -نÚ
Ãن-ط-ق-ة ب-ئ-ر ال-ع-ات-ر ج-ن-وب مدنية
ت- - -بسش - -ة ‘ ،اتصش - -ال - -ه - -م أاول أامسس
بـ«ال - -ن - -ه - -ار» ،م- -ن ع- -ودة ان- -تشش- -ار
لنواع أاغلبها ذات
العربات ﬂتلفة ا أ
الدفع الرباعي تعود للمششتبه فيهم
ب-ال-ت-ه-ريب ،ح-يث ي-ج-وبون الششوارع
يوميا خاصشة ‘ اŸسشاء باسشتعمال
السشرعة اŸفرطة‡ ،ا أادى إا ¤دق
ن- -اق- -وسس اÿط -ر وت -خ -وف سش -ك -ان

لطفال خÓل
اŸنطقة على حياة ا أ
الدخول الجتماعي الذي هو على
لب - -واب ،م- -ط- -ال- -ب Úالسش- -ل- -ط- -ات
اأ
اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل ل-وضش-ع حد لهذه
ال -تصش -رف-ات ،وي-أات-ي ذلك ‘ ال-وقت
الذي ششرعت قوات الششرطة ،منذ
لسشبوع اŸاضشي ‘ ،حمÓت
مطلع ا أ
وم - -داه- -م- -ات اسش- -ت- -ه- -دفت أان- -واع
ﬂتلفة من السشيارات والششاحنات
اŸششبوهة بالتهريب واŸزورة بعدة

م- -ن- -اط- -ق م- -ن- -ه- -ا ت- -بسش- -ة وال -ون -زة
والشش-ري-ع-ة وك-ذلك ب-ئ-ر ال-ع-اتر وبئر
م-ق-دم ،وق-د أاسش-ف-رت ال-ع-م-ل-ية وفق
لع Ó-م
تصش- -ري- -ح مسش- -ؤوول خ- -ل -ي -ة ا إ
لمن
والتصشال باŸديرية اŸركزية أ
ولي -ة ت -بسش -ة ،ع -ن ح-ج-ز  12عربة
بينها ششاحنتان مقطورتان مهيأاتان
للتهريب ،وحجز ما يزيد عن 8000
ل Îمن الوقود.
رابح.ل

أاخبار الغرب
ألعملية “ت ‘ وضضح ألنهار وبجسضر يعرف حركة مرورية كبÒة

اعتداء تخريبي على كابل أارضسي ’تصسا’ت ا÷زائر يعزل أاك Ìمن  800زبون ‘ بشسار

لنÎنت ألتابعة لتصسالت أ÷زأئر،
شسهدت عاصسمة ألولية بشسار ،عملية تخريب كبÒة طالت كابل أرضسي لشسبكة ألهاتف وأ أ
لخÒة ،بأان ألعملية ألتي “ت ‘ وضسح ألنهار وبجسسر يعرف حركة مرورية كبÒة باعتباره يربط بÚ
وقد أفادت مصسادر هذه أ أ
وسسط مدينة بشسار وأحياء منطقة ألدبدأبة غرب مدينة بشسار ،قد تسسببت ‘ عزل أك Ìمن  800زبون وحرمانهم من شسبك
لنÎنت.
ألهاتف ألثابت وأ أ
أ’ع -ت-دأءأت أŸت-ك-ررة أل-ت-ي ت-ط-ال
نور ألدين مازري
أل - -ك - -وأب - -ل أ’أرضس- -ي- -ةÃ ،ا ‘ ذلك
أل- -ك- -وأب -ل أŸم -ت -دة ع Èأ’أع -م -دة
ع -م -ل -ي-ة أل-ت-خ-ريب وحسسب ت-ق-ن-ي-ي
وأل -ت -ي ب -ل -غت أآ’ف أ’أم -ت -ار دأخ-ل
مديرية أتصسا’ت أ÷زأئر قام بها
أ’أح - -ي - -اء .ي- -ب- -ق- -ى أن نشس Òأإ ¤أن
Îﬁف - - -و سس- - -رق- - -ات أل- - -ك- - -وأب- - -ل
مديرية أتصسا’ت أ÷زأئر سسبق لها
أل -ن -ح -اسس -ي-ة ‘ ،وقت ك-انت ح-رك-ة
و أن دقت ن -اق -وسس أÿط -ر أل -ن-اج-م
أŸرور ق- - -ائ- - -م- - -ة ب- - -جسس - -ر « أو’د
عن سسرقات ألكوأبل ألهاتفية ألتي
ن
ب -ازأي -د» ،وق -د ح -اول-وأ ق-ط-ع-ه م-
تنامت منذ بدأية ألسسنة أŸاضسية،
ى
أ÷هت Úليتمكنوأ من سسحبه وعل
وه- -ي أ’ع- -ت- -دأءأت أل- -ت- -ي ع- -رفت
’
إ
أ
مسسافة طويلة من –ت أ’أرضس،
تدأعيات خطÒة ظلت على أإثرها
ن
و
د
أن حركة أŸرور وألسس Òحالت
أل-ع-دي-د م-ن أÿط-وط أل-هاتفية Ãا
ة
ق
ي
ر
ذلك ،ف-ل-ج-اأوأ أإ ¤ت-خ-ري-به بط
‘ ذلك ألشس-ب-ك-ة أل-ع-ن-ك-ب-وتية تشسهد
ل
ب
ا
ك
جنونية من خÓل قطعه وقطع
أضس -ط -رأب -ات ي-وم-ي-ة وأن-ق-ط-اع-ات
‘
ك
أ’ألياف ألبصسرية متسسبب Úبذل
م-ت-ك-ررة أث-رت سس-ل-ب-ا ع-ل-ى خدمات
ح -رم -ان شس-ري-ح-ة ك-بÒة م-ن زب-ائ-ن
ألهاتف وأ’أنÎنت لدى نسسبة كبÒة
أتصس -ا’ت أ÷زأئ -ر أل -ت-ي سس-ب-ق ل-ه-ا
من زبائن أتصسا’ت أ÷زأئر ألتي ⁄
قبل يوم Úأن أكدت لـ«ألنهار» على حيث ’تزأل أŸديرية تعمل جاهدة ت -ت -ط -لب أح -ي -ان -ا أك Ìم-ن أسس-ب-وع ،تٌفلح أإ ¤غاية يومنا هذأ ‘ ترسسيخ
لسس-ان رئ-يسس دأئ-رت-ه-ا أل-ت-ق-ن-ي-ة ب-اأن على Œديد مئات ألكيلومÎأت من أ’أم -ر أل -ذي ب -ات ي-وؤث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى ث-ق-اف-ة أل-ت-ب-ل-ي-غ لدى أŸوأطن ،رغم
خسس- - -ائ- - -ره- - -ا ج- - -رأء ألسس - -رق - -ات أل - -ك - -وأب- -ل أ’أرضس- -ي- -ة ‘ ك- -ل م- -رة نوعية أÿدمات لدى ألزبائن ألذين أل-ع-دي-د م-ن ت-دخÓ-ت-ها أليومية من
وأ’عتدأءأت ألتخريبية بلغت أك Ìت-ت-ع-رضس ل-لسس-رق-ات خ-ارج أل-نسس-ي-ج ب -ات -وأ ب -دوره -م يشس -ت-ك-ون م-ن كÌة خÓ-ل أل-ل-ق-اءأت أل-ت-حسس-يسس-ي-ة ألتي
م -ن خ -مسس-ة مÓ-ي Òسس-ن-ت-ي-م ،أ’أم-ر أل -ع -م -رأن ودأخ -ل أ’أح-ي-اء وت-ه-ي-ئ-ة أ’إن-ق-ط-اع-ات ع Èشس-ب-كات ألهاتف أج -رت -ه -ا م -ع أل -ع -دي -د م -ن روؤسس -اء
ألذي أثر سسلبا على نوعية أÿدمة ،أل- -غ- -رف وأإصسÓ- -ح أ’أضس- -رأر أل -ت -ي وأ’أنÎنت دون درأي- - - - -ة ب- - - - -ت- - - - -لك أ’أحياء وأ÷معيات ألفاعلة.
ل‚اح ألدخول ألجتماعي
إأجرأءأت صضارمة لرؤوسضاء ألبلديات وألدوأئر إ
تلمسسان

قتيل و 3جرحى إاثر
اصسطدام سسيارات

أدى ،أمسس ،حادث تصسادم تسسلسسلي
لسسيارأت بوسسط مدينة تلمسسان،
إأ ¤هÓك شسخصس وجرح  3آأخرين
كانوأ رفقته ،إأثرها ” نقل
ألضسحايا للمسستشسفى ،فيما فتحت
لمن –ريات ‘ أسسباب
مصسالح أ أ
أ◊ادث.
سس›.اهد

تيارت

حجز قرابة  3قناط Òمن
اللحوم بسسوق السسيارات

حجزت مصسالح شسرطة ألعمرأن
لولية تيارت ،صسباح أمسس،
قنطارين و 83كلغ من أللحوم كانت
معروضسة للبيع بطريقة غÒ
صسحية ‘ سسوق ألسسيارأت Ãدينة
تيارت ،وفور إأبÓغ مصسالح
ألبيطرة أنتقلت إأ ¤ع ÚأŸكان،
حيث كشسفت أن  93كلغ منها غÒ
صسا◊ة لÓسستهÓك ،ليتم إأتÓفها
ومن بينها  14كلغ من ألدجاج و15
كلغ من ◊م أÿروف و 63كلغ من
لبقار ،فيما ” –ويل
◊وم أ أ
ألصسا◊ة منها إأ ¤دأر ألعجزة،
ورغم ألتحذيرأت ألتي أطلقتها
مفتشسية ألبيطرة للموأطنÚ
لسسوأق ،إأل
بتجنب هذأ ألنوع من أ أ
أن ألبعضس مازأل يرغب ‘ شسرأئها
رغم خطورتها بسسبب أنخفاضس
مالك جلباÊ
سسعرها.

سسيدي بلعباسس

قتيل و 3جرحى ‘ حادث
مرور ببلدية تلموÊ

وقع حادث مرور أليم ‘ بلدية
تلمو Êبسسيدي بلعباسس ،أدى إأ¤
مقتل شسخصس يبلغ من ألعمر 48
سسنة ،فيما أصسيب  03آأخرون
بجروح خطÒة ” نقلهم إأثرها
من قبل مصسالح أ◊ماية أŸدنية
إأ ¤مصسلحة ألسستعجالت بسسيدي
بلعباسس .هذأ وفتحت مصسالح
ألدرك ألوطني –قيقا ‘ أ◊ادث.
ع.صساو‹

ألشسلف

حجز أازيد من  800قنينة بÒة
من دون رخصسة بوادي الفضسة

قامت ،أول أمسس ،مصسالح ألدرك
ألوطني لبلدية وأدي ألفضسة ‘
ألشسلف ،بوضسع يدها على أك Ìمن
 800قارورة خمر كانت بصسدد
ترويجها بذأت ألبلدية ،ومن
خÓل أ◊ملة أŸتوأصسلة Ùاربة
ألبيع ألعشسوأئي للمشسروبات
ألكحولية ومتابعة بؤور ألرذيلة،
أقدمت ذأت أŸصسالح على عملية
مدأهمة فجائية “ت ‘ منطقة
ألسسقاسسيق بوأدي ألفضسة ،أين
حجزت ذأت أŸصسالح أزيد من 30
صسندوقا –توي على حوأ‹ 840
قنينة بÒة من نوع «هنكل».
سس.بلحوسسÚ

رفع التجميد عن أاموال الصسندوق اŸشسÎك للجماعات اÙلية لÎميم اŸدارسس ‘ تيارت

قصسد إأ‚اح ألدخول أŸدرسسي وكذأ
ت -رسس -ي -م خ -ط -ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن أم-ط-ار
أÿري-ف أل-ف-ج-ائ-ي-ة وت-ك-ثيف أ÷هود
ل- -ل- -م- -رأق- -ب -ة وأل -وق -اي -ة م -ن أ◊م -ى
ألقÓعية ،تعكف سسلطات ألو’ية على
أت -خ -اذ إأج -رأءأت ه -ام -ة م -ن أه-م-ه-ا
ضس -رورة ف -ت -ح أŸدأرسس أ÷دي-دة ‘
آأج -ال -ه -ا ،إأ“ام صس -ي -ان -ة أŸؤوسسسس-ات
ألÎب-وي-ة أل-ت-ي أن-ط-ل-قت م-نذ شسهرين
حسسب أŸعاي ÒأŸطلوبة خاصسة ما
ت -ع-ل-ق ب-السس-م-اك-ة وأل-طÓ-ء وأل-ن-وأف-ذ
وأأ’ب -وأب وأ’ه-ت-م-ام ب-دورأت أŸي-اه
وت- -ن- -ظ- -ي- -ف أÿزأن -ات أŸائ -ي -ة م -ع
أ’ه - -ت- -م- -ام ب- -اÙي- -ط أل- -دأخ- -ل- -ي
وأÿارج- -ي ل- -ل -م -ؤوسسسس -ات ألÎب -وي -ة
ب-إازأل-ة أأ’ت-رب-ة وب-ق-اي-ا ورشس-ات أل-بناء
ع- -اج ،Ó- -وك -ذأ صس -ي -ان -ة أŸدف -ئ -ات
وت-وف Òأل-وق-ود وأل-غ-از أل-ط-ب-يعي لها،
إأضس -اف -ة إأ ¤صس-ي-ان-ة ح-افÓ-ت أل-ن-ق-ل
أŸدرسسي أŸوجهة لتÓميذ أأ’رياف

وأŸناطق أŸعزولة ،وكلها معطيات
من شسأانها أسستعادة ألصسورة أŸشسرقة
للمدرسسة أ÷زأئرية ‘ ،وقت وجهت
أن - -ت - -ق - -ادأت ل- -رؤوسس- -اء أل- -ب- -ل- -دي- -ات
ب -اع -ت-ب-اره-م م-قصس-رون ‘ أل-تصس-رف
ب- - - -أام- - - -وأل ألصس- - - -ن- - - -دوق أŸشسÎك
ل-ل-ج-م-اع-ات أÙل-ي-ة أÛمدة لعدة
سس- -ن- -وأت ،رغ- -م أن- -ه م- -ت- -اح لÎم- -ي -م
أŸدأرسس أ’ب -ت -دأئ -ي -ة ،ح -يث ط-الب
ب -ت -ف -ع -ي -ل خ -ط -وأت ج -دي -ة ‘ ه -ذأ
أ’Œاه ل -ت -حسس“ Úدرسس أل-تÓ-م-ي-ذ
مع فتح مدأومات أيام ألسسبت من كل
أسس- -ب- -وع ل- -ذأت أل- -غ- -رضس Ÿوأج- -ه- -ة
ألضس -غ -ط ع -ل -ى ه -ذه أŸصس-ال-ح ،ك-م-ا
أع- -ط- -يت أه- -م- -ي- -ة ل -ت -وزي -ع م -ن -ح -ة
ألتمدرسس ألتي تكتسسي أولوية بالنسسبة
ل- -لسس- -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ،ح -يث ي -جب
ت- -وزي- -ع- -ه- -ا م -ع أل -دخ -ول أŸدرسس -ي
م-ب-اشس-رة دون ت-أاخ Òب-ت-ظ-اف-ر ج-ه-ود
أل -ق -ائ -م Úع -ل -ي -ه -ا خ -اصس -ة م-دي-ري
لمضضاءأت
بحجة أنتهاء مهلة أ إ

أŸؤوسسسس- -ات ألÎب- -وي- -ة وأل- -ب -ل -دي -ات
وأل-دوأئ-ر ،ل-ت-ن-ط-لق بعد ذلك مباشسرة
إأجرأءأت فتح أŸطاعم أŸدرسسية ‘
أحسس -ن أل -ظ -روف أŸم -ك-ن-ة ،ك-م-ا ”
ألتطرق إأ ¤حماية أŸدن وألتجمعات
ألسس- -ك- -ان- -ي- -ة م- -ن أم- -ط- -ار أÿري- -ف
أÙت -م -ل -ة وŒن-ي-د أ÷م-ي-ع خ-اصس-ة
ألبلديات وألديوأن ألوطني للتطه،Ò
أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه وم-ديرية أأ’شسغال
أل -ع -م -وم -ي -ة ب-ت-ن-ظ-ي-ف ›اري م-ي-اه
أأ’م -ط-ار وأل-ودي-ان وق-ن-وأت ألصس-رف
ألصسحي مع ألÎكيز على إأزألة أأ’تربة
وب -ق -اي -ا ورشس -ات أل -ب -ن -اء م-ن أل-ط-رق
وأأ’رصسفة ،مع إألزأم أصسحابها برفعها
‘ آأج -ال ﬁددة ،و‘ ح -ال -ة أل-ع-كسس
أتخاذ أإ’جرأءأت ألردعية وكل ذلك
لتفادي أي خسسائر ﬁتملة مادية أو
بشس - -ري - -ة ،خ - -اصس - -ة ح - -وأدث أŸرور
وأن- -غ Ó-ق أل -ط -رق ‘ ح -ال تسس -اق -ط
د.دأود
أمطار رعدية فجائية.

’عبون موهوبون ‘ كرة القدم يحرمون من ا’لتحاق بنوادي رياضسية ‘ غليزان

 ⁄ي -ف-ق-ه أل-عشس-رأت م-ن أل-ري-اضس-ي Úتوسسيع شسرخ معاناتهم هو خيبة آأمال ك-رة أل-ق-دم ب-غ-ل-يزأن ألوضسع ألكارثي
ألعاشسق Úللكرة أŸسستديرة ،ألتعامل أول- -ي- -ائ -ه -م أل -ذي -ن وف -روأ ل -ه -م ك -ل أل- - -ذي ي- - -ع- - -يشس- - -ه أل- - -ع- - -دي - -د م - -ن
ألسسلبي للجهات أŸعنية مع أŸلف أل - - - - - - -ظ - - - - - - -روف م- - - - - - -ن أج- - - - - - -ل ألرياضسي Úإأ ¤أŸسسÒين أÙليÚ
برفضس ألتحاقهم Ãختلف ألنوأدي أ’حÎأفية وفرضس أنفسسهم بإاحدى أل -ذي -ن ي -فضس -ل -ون ج -لب ’ع-ب Úم-ن
أل-ري-اضس-ي-ة أŸت-وأج-دة ع-لى مسستوى أل-ف-رق ب-غ-ل-ي-زأن ،ع-ل-ى غرأر حارسس خ-ارج أل-و’ي-ة وÃب-ال-غ ضس-خ-مة رغم
أل-و’ي-ة غ-ل-ي-زأن ب-ح-ج-ة أنتهاء مهلة أŸرم -ى ب -ن ح -ل -ي -م-ة ع-ب-د أل-ل-ه م-ن أن أل-ع-ن-اصس-ر ألشس-اب-ة أÙلية تتفوق
’ن - -دي - -ة م -وأل -ي-د  1994.05.17أل -ذي ت -أال-ق ع-ل-ي-ه-ا ف-ن-ي-ا وب-دن-ي-ا ،وأم-ام أل-وضس-ع
’مضس- - -اءأت ل- - -ل - -ف - -رق وأ أ
أإ
وإأي -دأع -ه -ا ع -ل -ى مسس-ت-وى أل-رأب-ط-ة ألسس-ن-ة أŸن-قضس-ي-ة م-ع أشس-ب-ال وآأمال أل - -ق - -ائ - -م ن - -اشس - -د أل - -عشس- -رأت م- -ن
أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ك- -رة أل -ق -دم ،وحسسب سس-ري-ع غ-ل-ي-زأن ،وك-ان ﬁل أه-ت-م-ام أل- - - - - - -ري- - - - - - -اضس- - - - - - -ي Úوزأرت- - - - - - -ي
’ن - -دي - -ة ،إأ’ أن - -ه أل - -ري - -اضس - -ة وألشس - -ب - -اب أل- -ت- -دخ- -ل
أŸتضس- -رري- -ن م -ن أل -وضس -ع ،ف -إان -ه -م أل- - -ع- - -دي - -د م - -ن أ أ
وج-دوأ أن-فسس-ه-م دون ف-ري-ق رياضسي ت-ف-اج-أا أŸوسس-م أ◊ا‹ ب-ع-دما وجد ألعاجل قصسد أسستحدأث فرق أخرى
رغ - -م مسس - -ت - -وأه- -م أل- -ع- -ا‹ وع- -ل- -و ن -فسس -ه م -ن دون ف -ري -ق‡ ،ا تسس -بب ع- - -ل- - -ى مسس - -ت - -وى أل - -ب - -ل - -دي - -ات ألـ
’قليم ألو’ية حتى تتاح
ك- - -ع- - -ب- - -ه- - -م ك- - -ون- - -ه- - -م م- - -ارسس - -وأ ل-ه ‘ صس-دم-ة ن-فسس-ي-ة ل-ه ول-ع-ائلته ’  38أŸشسكلة إ
أل -ري -اضس -ة ك -ه -وأة أو ك -م-حÎف ‘ Úسس -ي -م -ا ج -دت -ه أل -ت -ي ك-انت ت-رأف-ق-ه لهم ألفرصسة ‘ ‡ارسسة كرة ألقدم
’صسناف من ل- -ل- -مÓ- -عب م- -ن أج- -ل تشس- -ج -ي -ع -ه .دون طابوهات -يضسيف هؤو’ء.
عديد ألفرق و‘ شستى أ أ
ب.مرأد
’مال ،وألذي زأد ‘ ب-اŸق-اب-ل ح-م-ل أل-ع-دي-د م-ن عشس-اق
’صساغر إأ ¤أ آ
أأ
ألوأ‹ يأامر باسضتكمال ألهيكل ‘ أقرب وقت بعد معاينته للملف

ألسسبت  30أوت  ٢014ألموأفق لـ  05ذي ألقعدة  1435ه ـ
تيارت
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مقتل شسخصس وإاصسابة  2آاخرين ‘ حادث مرور بالرشسايقة

لقي ،مسساء أول أمسس ،كهل يبلغ من ألعمر  56سسنة مصسرعه ،فيما أصسيب 2
ب-ج-روح م-ت-ف-اوت-ة أÿط-ورة إأث-ر أن-قÓ-ب سسيارتهم من نوع «هيليكسس» ‘
أل-ط-ري-ق أل-رأب-ط ب Úقصس-ر ألشسÓ-ل-ة وألرشسايقة بتيارت ،وقال أŸصسدر إأن
ألضسحية «لﬁ.مد» ألذي ينحدر من بلدية مدروسسة كان ‘ طريق عودته
إأ ¤مسسكنه رفقة صسديقيه بعد ألنتهاء من عملهم لدى أحد أŸقاول ،Úوقد
مالك جلباÊ
فتحت مصسالح ألدرك ألوطني –قيقا ‘ أ◊ادث.

معسسكر

عصسابة تعتدي على فتاة لسسرقة ›وهراتها

Óمن أ◊ضسري ألسسادسس ،من توقيف
“كنت مصسالح ألشسرطة ألتابعة ل أ
أŸت-ورط ‘ Úقضس-ي-ة سس-رق-ة أل-ت-ي رأحت ضس-حيتها فتاة بتاريخ  24أوت،
كانت قد سسلبت منها ›وهرأت “ثلت ‘ سسلسسلة وخا“ Úوهاتف نقال.
وبعد ألشسكوى ألتي قدمتها ألضسحية لدى مصسالح ألشسرطة ،باشسرت هذه
لخÒة ب-ع-م-ل-ي-ات ب-حث و–ري ” م-ن خÓ-ل-ه-ا –دي-د هوية أŸشستبه
أ أ
لمر بكل من أŸدعو «صس.ف»  26سسنة وأŸدعو «ب.أ» 44
فيهما ،ويتعلق أ أ
لمن أ◊ضسري ألسسادسس بتوقيف أŸشستبه
سسنة ،وقامت عناصسر ألشسرطة با أ
ف-ي-ه-م-ا وأسسÎج-اع أŸسس-روق-ات أل-ت-ي سس-ل-مت ل-لضس-ح-ي-ة ،ك-م-ا ” أت-خ-اذ
لجرأءأت ألقانونية ضسده و” تقدÁهما أمام وكيل أ÷مهورية لدى
أ إ
ع.طوبال
ﬁكمة معسسكر ألذي أودعهما أ◊بسس أŸؤوقت.

ألشسلف

السسكان يشستكون انتشسار القمامة ‘ حي بن حطاب

يشس-ت-ك-ي سس-ك-ان ح-ي ب-ن ح-ط-اب أل-ت-اب-ع ل-ب-ل-دي-ة ألشسلف ،من أنتشسار
لوسساخ وألقمامة وسسط أ◊ي بسسبب عدم ألتزأم أعوأن ألنظافة برفع
أ أ
أل-ق-م-ام-ة وف-ق ب-رن-ام-ج ت-ن-ظ-يمي وأضسح ،حيث أشسار ،إأبرأهيم رزقي،
‡ث-ل ÷ن-ة أ◊ي ‘ أتصس-ال-ه بـ«أل-ن-ه-ار» إأ ¤أن-ب-عاث ألروأئح ألكريهة
وأن-تشس-ار أ◊شس-رأت ألضس-ارة ب-ف-ع-ل ت-رأك-م أل-ق-م-امة وتعفنها ‘ بعضس
لوسساخ على أطرأف أ◊ي وألتخلصس منها
ليام ،ناهيك عن Œميع أ أ
أ أ
بطريقة فوضسوية عن طريق أ◊رق ،ما يعّرضس قاطني حي بن حطاب
لÓ-خ-ت-ن-اق أم-ام أل-دخ-ان أŸتصس-اع-د م-ط-ال-با بضسرورة تدخل أ÷هات
أل-وصس-ي-ة Ÿع-ا÷ة ه-ذه أل-وضس-ع-ي-ة أل-ك-ارثية ‘ .ذأت ألسسياق– ،دث
لرضس-ي-ة أل-ت-ي ك-ان ي-حتلها
‡ث-ل ÷ن-ة أ◊ي ع-ن ضس-رورة ت-ه-ي-ئ-ة أ أ
حلون ‘ إأطار برنامج ألقضساء على ألبناء ألهشس
ألسسكان ألفوضسويون أŸر ّ
وتخصسيصسها Ÿرأفق عمومية تخدم أŸنطقة .هذأ وتطرق ﬁدثونا إأ¤
أفتقار حي بن حطاب Ÿرأفق ألتسسلية على ألرغم من وجود قاعة لهذأ
ألغرضس ،غ Òأنها غ› Òهزة ومغلقة ‘ وجه أبناء بن حطاب ألذين
ن-اشس-دوأ ألسس-ل-ط-ات ب-وضس-ع ‡هÓ-ت ل-ل-ح-د م-ن خطر إأرهاب ألطرقات
بالقرب من إأحدى أŸدأجن ألقريبة من حي بن حطاب .يحيى عزوأو

تيارت

اأ’نصسار يطالبون السسلطات Ãسساعدة فريق قصسر الشسÓلة ماديا

ناشسد أنصسار فريق شسبيبة بلدية قصسر ألشسÓلة بتيارت ،ألسسلطات بالتدخل
ألعاجل من أجل مسساعدة ألفريق ماديا ألذي أصسبح يتخبط ‘ وضسعية
مادية صسعبة ‡ا يجعله مهددأ بالÎأجع نتيجة ذلك ،وقال ›موعة من
لنصس--ار إأن أŸب--ل--غ أŸا‹ أŸقÎح م--ن ط--رف أÛلسس ألشس-ع-ب-ي غ Òك-اف
أ أ
لتسسديد نفقات ألفريق وطالبوأ Ãضساعفته حتى يتنسسى له ألدخول ‘
أŸنافسسة ألرياضسية خÓل أŸوسسم ‘ ظروف عادية ،ل سسيما وأن ألفريق
أصسبح يعتمد كثÒأ على لعب Úمن جهات أخرى ‘ ،ح Úمازأل ألبعضس
 ⁄يتلق أŸنح أŸالية أıصسصسة له ،وهو ألوضسع ألذي جعل أنصسار وﬁبي
أل-ف-ري-ق ي-ط-ال-ب-ون أŸسس-ؤوول ÚأŸع-ن-ي Úب-ال-ت-دخل ألعاجل من أجل صسب
مالك جلباÊ
لموأل لدخول أŸنافسسة Ãعنويات مرتفعة.
أ أ

غليزأن

توقيف شساب عن تهمة انتهاك حرمة منزل
مع التهديد بالعنف والسسكر العلني

لمن أ◊ضسري ألثامن ‘ غليزأن ،من توقيف شسخصس ‘
“كنت مصسالح أ أ
عقده ألثا Êعن تهمة أنتهاك حرمة منزل مع ألتهديد بالعنف وألسسكر
ألعلني .وقائع ألقضسّية تعود إأ ¤تاريخ  20أوت ،أين تقدمت سسّيدة تبلغ
من ألعمر 27سسنة إأ ¤ذأت أŸصسلحة من أجل –رير شسكوى بخصسوصس إأقدأم
شسخصس ›هول على أنتهاك حرمة منزلها ،وعلى ألفور أنتقل عناصسر
ألشسرطة إأ ¤ع ÚأŸكان أين ضسبط ألشسخصس Ãسسكن ألضسحية وهو ‘ حالة
جد متقدمة من ألسسكر ،ليتم توقيفه وإأ‚از ملف قضسائي ضسده ،ليقّدم
ّ
أمام وكيل أ÷مهورّية لدى ﬁكمة غليزأن ،أين أودع أ◊بسس أŸؤوقت عن
ب.مرأد/م.بغدأد
ألتهمة أŸنسسوبة إأليه.

تلمسسان

حجز  4آا’ف خرطوشسة سسجائر مضسللة
باÿضسار بحوزة  4مهرب ‘ Úباب العسسة

لقليمية Ÿصسالح ألدرك ألوطني بباب ألعسسة ‘ تلمسسان،
أحبطت ألفرقة أ إ
لجنبية صسوب ألÎأب أŸغربي
ﬁاولة تهريب شسحنة كبÒة من ألسسجائر أ أ
باسستعمال سسيارت Úمن نوع «فورڤون» من دون ترقيم ” ،أعÎأضسهما قبالة
ألشسريط أ◊دودي بعد ألشستباه فيهما ،وعند تفتيشسهما ” ضسبط ما زهاؤوه
 4000خ-رط-وشس-ة م-ن ﬂت-ل-ف أن-وأع ألسسجائر ‡وهة باÿضسار ،وأسسفرت
ألعملية عن توقيف  4مهرب ” ÚتقدÁهم أمام ألعدألة بتهمة تهريب
ألسس-ج-ائ-ر وت-زوي-ر ألسس-ي-ارأت ،ك-م-ا أح-ب-طت ‘ سس-ياق متصسل نفسس ألهيئة
لمنية ﬁاولة لتهريب أزيد من  3600ل Îمن ألوقود على م Ïقافلة
أ أ
حم Òبضسوأحي سسيدي بوجنان وألسسوأ ،Êفيما ألقي ألقبضس على مهربÚ
من جنسسية جزأئرية.
سس›.اهد

تلقيح  11ألف رأسس بقر Ûانبة ظهور أ◊مى ألقÓعية

وا‹ معسسكر سساخط على تأاخر تسسليم
بÒوقراطية اإ’دارة –رم شسباب «شسطيبو» من إانهاء مشسروع مركز تكوين مهني ‘ وهران
مشساريع القطاع الÎبوي

 ⁄يتمكن مئات ألشسباب وأŸرأهقÚ
‘ حي ألنجمة «شسطيبو» من مزأولة
أل-درأسس-ة وح-ت-ى ت-ع-ل-م ح-رفة لدخول
عا ⁄ألشسغل بسسبب ألتأاخر ألفادح ‘
إأنهاء مشسروع مركز ألتكوين أŸهني
ألوحيد ‘ أŸنطقة ،خاصسة وأن حي
أل- -ن- -ج- -م- -ة ﬁروم م- -ن أل- -ك -ث Òم -ن
أŸرأف- -ق ألضس- -روري -ة وأل -تصس -قت ب -ه
فكرة توأجد ألعصسابات وأÛرمÚ
وأ’نحرأف دون أن يكون لهم بديل
على أرضس ألوأقع ،هذأ أŸركز ألذي
ع -اي -ن -ه ‘ أل -ب -دأي-ة أل-وزي-ر ألسس-اب-ق،
م-ب-ارك-ي ،وك-انت نسس-ب-ة أأ’شس-غ-ال فيه
م-ت-ق-دم-ة ق-ب-ل أن ي-ت-وق-ف م-ن-ذ سس-ن-ة
ك- -ام -ل -ة رغ -م ت -وف -ر أأ’م -وأل بسس -بب
أل -بÒوق -رأط -ي -ة ‘ ب -عضس أإ’دأرة م-ا

ج-ع-ل أŸشس-روع م-ع-ل-ق-ا إأ ¤أج-ل غÒ
مسس -م -ى ،ح -ت-ى وصس-ل أ Èÿمسس-ام-ع
ألوأ‹ خÓل زيارته ألتفقدية لبعضس
أŸشس -اري -ع ألÎب -وي -ة ،أي -ن ت-دخ-ل ‘
أتصس -ال ه -ات -ف -ي م-ع م-دي-ر أل-ت-ك-وي-ن
أŸهني بالنيابة Ÿعرفة أسسباب ذلك،
ح -يث ” ت -وضس -ي -ح ت-ف-اصس-ي-ل ذلك ‘
أتصسال هاتفي مع «ألنهار» بأامر من
أŸسس -ؤوول أل -ت -ن -ف -ي-ذي أأ’ول ل-ل-و’ي-ة
ألذي –قق من سسؤوأل «ألنهار» حول
أŸوضس -وع وت -اب-ع أŸل-ف ه-ات-ف-ي-ا م-ع
أŸسسؤوول Úإأ ¤غاية دخوله أŸكتب،
أي -ن أط -ل -ع ع -ل-ى أŸل-ف أÙول م-ن
طرف مديرية أل›Èة و” ألتوقيع
على أمر ببدء أأ’شسغال خÓل شسهر
سس - -ب - -ت- -م Èإ’‚از ألشس- -ط- -ر أل- -ث- -اÊ

أŸت- -ب -ق -ي ب -فÎة  10أشس -ه -ر حسسب
تصس-ري-ح-ات م-دي-ر أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي
بالنيابة ،هذأ أأ’مر  ⁄يكن ليتحرك
ل -و’ ت -دخ -ل أل -وأ‹ ب -ع -د أسس -ت -فسس-ار
«ألنهار» حول أŸشسروع بسسبب غياب
ألكث Òمن أŸسسؤوول Úميدأنيا إ’نهاء
أŸشس -اري -ع أل-ع-ال-ق-ة ،ه-ذأ وق-د رحب
سسكان «شسطيبو» بتدخل ألوأ‹ إ’نهاء
م -ع -ان -اة أب -ن -ائ -ه-م ب-ع-دم-ا ت-دخ-ل ‘
مشس-اري-ع أل-ط-رق-ات وت-ه-ي-ئ-ة أأ’ح-ي-اء
ب-إارسس-ال م-دي-رة أأ’شس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة
وأل- - - -ري وم- - - -دي- - - -ري أŸؤوسسسس - - -ات
ألعمومية أŸكلفة بتعبيد ألطرقات،
وي-ت-وق-ع أن ت-ظ-ه-ر ن-ت-ائ-ج ذلك خÓ-ل
أشسهر قليلة.
عمر ألفاروق

أحدثت خرجة وأ‹ و’ية معسسكر،
ن -ه -اي-ة أأ’سس-ب-وع أŸاضس-ي ،سس-خ-ط-ا
كبÒأ إأثر زيارة عمل وتفقد للعديد
من أŸشساريع ألتنموية بغية تدشسÚ
ع -دة م -ؤوسسسس -ات ت -رب -وي-ة وإأع-ط-اء
إأشسارة أنطÓق أشسغال ألربط بالغاز
ألطبيعي لعدة بلديات لعدم رضساه
بوتÒة أإ’‚از ألتي أضسحت تسسÒ
بخطى بطيئة’ ،سسيما ‘ أŸشسروع
أŸت-ع-ل-ق ب-اÛم-ع أŸدرسسي بحي
أل -رأشس -دي -ة ط -ري -ق ألسس Ó-ط -ن-ة ‘
م- -عسس- -ك- -ر .وه- -و أŸشس- -روع أل- -ذي
وصسلت به نسسبة أأ’شسغال إأ،% 85 ¤
‡ا ج - -ع - -ل أل - -وأ‹ ي- -أام- -ر م- -دي- -ر
أل -ت -ج -ه -ي -زأت أل -ع -م -وم-ي-ة ب-ت-ع-يÚ
م -ق -او’ت أخ -رى ل -دع -م أأ’شس -غ-ال

أŸت- -ب- -ق- -ي -ة .ه -ذأ و ⁄ي -ت -وأن وأ‹
أل- -و’ي- -ة ‘ أغ -ت -ن -ام ف -رصس -ة ه -ذه
ألزيارة بالكشسف عن مدى جاهزية
مسس - -ؤوو‹ أل- -و’ي- -ة ل- -ل- -تصس- -دي إأ¤
ظاهرة أ◊مى ألقÓعية ،مؤوكدأ ‘
هذأ ألشسأان تلقيح  11.000رأسس بقر
ع Èت-رأب أل-و’ي-ة م-ب-دي-ا أرت-ي-اح-ه
ألكامل لعدم تسسجل أية حالة عÈ
ألبلديات ،وأكد على أ’سستمرأر ‘
أسس -ت -ك -م -ال ع -م-ل-ي-ة أل-ت-ل-ق-ي-ح ضس-د
أ◊مى ألقÓعية عند ألبقر خÓل
ه-ذأ أأ’سس-ب-وع ،م-ع ت-ن-ظ-ي-م حمÓت
–سسيسسية وتوعوية من قبل مديرية
أŸصسالح ألفÓحية وألبيطرة لفائدة
أŸرب Úللتعريف بهذأ ألدأء وكيفية
ع.طوبال
ألوقاية منه.

أخبار ألجنوب

إلسسبت  30أإوت  2014إلموإفق لـ  05ذي إلقعدة  1435ه ـ

على خلفية تعثر إأنجاز عدة مشساريع سسكنية

وألي أدرأر يتعهد بمعاقبة ألمتورطين ويعطي تعليمات للتكفل بملف ألسصكن

تعهد والي أادرار خÓل اجتماع قطاعي خصشصشه لملف السشكن حضشره رؤوسشاء الدوائر  11ومديري القطاعات المعنية ،بمعاقبة
المتورطين في عرقلة إاجراءات السشير الحسشن المتعلقة بإانجاز مختلف المششاريع السشكنية خاصشة منها نمط السشكن الريفي.
إنجازها منذ  ،2010منها 5 . 267
بوبكر ألعربي
وح -دة ف -ي ط -ور إ’إن-ج-از ف-ي-م-ا ’
ت -زإل  412غ-ي-ر م-ن-طلقة ،مشسيرإ
ه-ذإ وق-د ت-م تسس-ج-ي-ل ت-اأخ-ر ك-ب-ير
إلى إسستفادة عاصسمة إلو’ية من
ف-ي ت-جسس-ي-د إل-ب-رإم-ج إل-مسس-ج-ل-ة،
 3 . 348وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ،إأم-ا دإئ-رة
ل-ي-حّ-م -ل إل-وإل-ي إل-ج-ه-ات إل-مكلفة
ب -رج ب -اج -ي م -خ -ت -ار إل -ح -دودي-ة،
وإل- -م -ع -ن -ي -ة ك -ام -ل إل -مسس -وؤول -ي -ة،
فاسستفادت من حصسة تقدر بـ562
مشسددإ على ضسرورة تطبيق كافة
وحدة سسكنية لم تنجز منها سسوى
إل-ت-ع-ل-ي-م-ات ’أج-ل ت-دإرك إل-تاأخر
 129وحدة ،فيما توجد  367وحدة
إل- -مسس- -ج- -ل ف- -ي ه- -ذإ إل- -م- -ج- -ال،
في طور إ’إنجاز و 66وحدة غير
م- -وضس- -ح- -ا إأن م- -وإط -ن -ي إل -و’ي -ة
م-ن-ط-ل-ق ،ك-م-ا إسس-ت-ف-ادت إل-دوإئ-ر
ي -ع ّ-ل -ق-ون إآم-ا’ ع-ريضس-ة ع-ل-ى ح-ل
إلكبرى من حصسصص معتبرة ،منها
مشسكلة إلسسكن’ ،سسيما بالقصسور
 560وحدة لدإئرة زإوية كنتة و570
وإل- -م -ن -اط -ق إل -ن -ائ -ي -ة م -ن خ Ó-ل
ل - -دإئ- -رة شس- -روي- -ن و 660لدإئرة
ت-جسس-ي-د ب-رن-ام-ج إلسس-ك-ن إلريفي،
فنوغيل و 730لدإئرة رڤان و1080
محددإ موإعيد جديدة ’سستكمال
لدإئرة تيميمون ،وهو ما من شساأنه
جميع إلعمليات إلمتعلقة بالملف،
خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اسس-ت-ف-ادة دي-وإن إل-ت-رق-ية وإلتسسيير إلعقاري إيجارية ضسمن مختلف إلحصسصص ت-وسس-ي-ع م-ج-ال إل-نسس-ي-ج إل-عمرإني
إل -م -وإط -ن-ي-ن م-ن إإع-ان-ات إلسس-ك-ن ل- -و’ي- -ة إأدرإر ،ق -د كشس -ف إأن -ه ت -م إلسسكنية منذ  ،2010وذلك ضسمن إل-حضس-ري خ-ارج ع-اصس-م-ة إل-و’ية
إل-ري-ف-ي ،لÓ-إشس-ارة ف-قد كان مدير إإن - -ج- -از  3 . 580وح -دة سس -ك-ن-ي-ة  9 . 262وح -دة سس -ك -ن -ي-ة شس-رع ف-ي وتنويع إأنماط إلسسكن.

معاناة يومية بسصبب نقصص
حافÓت ألنقل ألعمومي بحي
ألمسصتقبل بتڤرت في ورڤلة

يششتكي سشكان حي المسشتقبل
بتڤرت ،من نقصس كبير في وسشائل
النقل العمومي ،وهي المأاسشاة التي
يتجرعونها يوميا ،حيث تعد من
أاهم متطلباتهم اليومية ،خاصشة
وأانهم يعانون من ا’نتظار لسشاعات
طويلة أامام الموقف تحت أاششعة
’مر الذي جعلهم
الششمسس ،وهو ا أ
يطالبون السشلطات المحلية
بالتدخل لحل المششكل.
كما وضّشح السشكان في هذا الصشدد،
أان مششكل النقل أاثّر عليهم كثيرا،
وأاصشبحوا يضشطرون لركوب سشيارات
’جرة ويدفعون مبالغ معتبرة
ا أ
للتنقل من أاجل قضشاء حاجياتهم،
حيث أاصشبح أاصشحاب هذه السشيارات
يسشتغلون هذه الوضشعية ودخول
الناقلين غير الششرعيين على الخط
مّما ضشاعف من معاناة السشكان.
نوال لكعصس

مشصاريع بقيت حبرأ على ورق
وأخرى لم تر ألنور في بلدية
تڤرت وألموأطنون متذمرون

ما تزال العديد من المششاريع في
بلدية تڤرت معطّلة ،والتي لم تر
النور إالى اليوم على الرغم من
الوعود المتكررة ،حيث أاعرب
المواطنون عن تذمرهم من هذه
الوعود والتي ’ طائل منها سشوى
كبت غضشب المواطن خاصشة في ظل
المششاكل التي تعرفها البلدية،
حيث أان العديد من التسشاؤو’ت ’
تزال مبهمة لدى سشكان المنطقة،
ناهيك عن الميزانية المخصشصشة
للتهيئة وإانجاز المششاريع ،كما
تسشاءل الششباب عن حقهم في
المششاريع الترفيهية والرياضشية،
وحسشبما أادلى به سشكان المنطقة
فإان جل هذه المششاريع لم تر النور
’مر الذي خلق حالة
مطلقا ،وهو ا أ
من ا’سشتياء لدى الششباب خاصشة
وأان معظمهم يعانون من مششكل
البطالة ،فحسشبهم لو جسشدت
مششاريع كهذه على أارضس الواقع،
لكانت هناك فرصشة سشانحة للششباب
للعمل ،غير أان واقعهم المعاشس ’
’طÓق بأان تكون
يبشّشر على ا إ
هناك إانجازات يسشتفيد منها
المواطن ،في ظل تبخر وعود
المسشؤوولين على -حسشب قولهم.-
مريم.ن

حريق يتلف  80نخلة ببرج
أعمر إأدريسص في إأيليزي

تسشبب حريق مهول اندلع بزاوية
سشيدي موسشى ببلدية برج أاعمر
إادريسس بو’ية إايليزي ،في تسشجيل
خسشائر مادية معتبرة ،تمثلت في
إاتÓف  80نخلة مثمرة وعدد من
’خرى ،مما
’صشناف ا أ
’ششجار من ا أ
ا أ
اسشتدعى تدخل عناصشر الحماية
’خماد أالسشنة النيران،
المدنية إ
والتي كادت أان تنتقل إالى أاماكن
أاخرى من هاته الواحة ،وهو ما
كّلف أاعوان الحماية المدنية وقتا
’خمادها وذلك باسشتعمال
طوي Óإ
وسشائل ضشخمة ،وهذا دون تسشجيل
خسشائر بششرية تذكر ،من جهتها
مصشالح الدرك فتحت تحقيقا
لمعرفة سشبب الحادث .جدير
بالذكر أان واحة برج أاعمر إادريسس
ما فتئت تعرف نششوب حرائق في
’خيرة بسشبب تقارب
السشنوات ا أ
البسشاتين ،ونتيجة إاهمال مالكيها
’من المّتبعة للوقاية
’جراءات ا أ
إ
من الحرائق.
أاقرابو عبد القادر

تعتبر ح Óمؤوقتا للتخفيف من معضسلة ألسسكن

ألتهاب غير مسصبوق في أسصعار كرأء ألشصقق يثير أسصتياء ألموطنين بتڤرت

م -ازإلت ظ -اه -رة إرت -ف -اع إأسس-ع-ار
إل -ع -ق -ارإت «إلشس -ق -ق» ،ف -ي إ’آون -ة
إ’أخ- -ي -رة ،ت -ث -ي -ر إسس -ت -ي -اء وغضسب
إلموإطنين في تڤرت ،ما إأدى إلى
إن -خ -ف -اضص إ’إق -ب-ال ع-ل-ى إ’إي-ج-ار
خÓ- -ل ه- -ذه إل- -ف- -ت- -رة ت- -ح- -دي- -دإ،
خصس -وصس -ا وإأن إأسس -ع-ار إ’إي-ج-ار ل-م
ت -ع -رف إرت -ف -اع -ا م -ن ق-ب-ل وك-انت
ت -ق -ري -ب -ا ف -ي م -ت -ن -اول م-ت-وسس-ط-ي
إلدخل ،إلذين يلجوؤون لها من إأجل

إلتخفيف من حدة إلسسكن’ ،سسيما
إ’أزوإج ح -دي-ث-ي إل-زوإج وغ-ي-ره-م،
ومع إ’رتفاع إلمسستمر في إأسسعار
شس -ق -ق إ’إي -ج -ار ب -دإأ إل -م -وإط -ن -ون
يعزفون عن إسستئجار هذه إلشسقق
إل- -ت- -ي ’ ت- -ت- -ن- -اسسب م -ع روإت -ب -ه -م
ودخلهم ،ما جعلهم طوإل إلسسنوإت
إل-م-اضس-ي-ة ي-ط-البون بخفضص إأسسعار
إ’أرإضس- -ي وإلشس- -ق- -ق ،وم -ا زإد م -ن
إل -وضس -ع ت -ع -ق -دإ وسس -وءإ إأيضس -ا ه -و
بسسبب ألغياب شسبه ألكلي لها

إرت -ف -اع إأسس -ع -ار م -وإد إل-ب-ن-اء إل-ت-ي
ل- -ع -بت دورإ ك -ب -ي -رإ ف -ي إل -ت -ح -ك -م
ب -اأسس-ع-ار ه-ذه إلشس-ق-ق إل-م-خصسصس-ة
للكرإء.
وإل-م-ل-فت لÓ-ن-ت-ب-اه إأن إأسسعار شسقق
إ’إي -ج -ار ،إأصس -ب -حت ت -ث-ي-ر إسس-ت-ي-اء
إل-م-وإط-نين ،خصسوصسا إلمحرومين
م- -ن -ه -م م -ن إلسس -ك -ن ’سس -ي -م -ا م -ن
ضسعيفي إلدخل وإلعمال وغيرهم.
نوأل لكعصص

شصباب تڤرت يجددون مطلبهم بخلق مشصاريع ترفيهية
نّ- -دد شس- -ب- -اب م- -دي- -ن- -ة ت -ڤ -رت ،م -ن
إل-وضس-ع-ي-ة إ’ج-ت-م-اع-ي-ة إل-م-ت-دهورة
ن-ت-ي-ج-ة ل-ل-غ-ي-اب شس-ب-ه إل-ك-لي أ’شسكال
إلتنمية إلمحلية وإلمرإفق إأ’سساسسية
وإلهياكل إلترفيهية ،إلتي يتطلع إليها
شس -ب -اب إل -م -ن -ط -ق -ة ،وذلك بضس -رورة
إل-ت-ف-ات إلسس-ل-ط-ات إل-م-ح-ل-ي-ة إل-ي-هم،
Óخذ بعين
م-ط-ال-ب-ي-ن م-نها إلتدخل ل أ
إ’ع -ت-ب-ار ك-اف-ة إنشس-غ-ا’ت-ه-م وك-ذلك
مشساكلهم ،إلتي ترجموها في سسلسسلة
م-ن إل-ن-ق-ائصص إل-ت-ي ت-ك-ب-ح ي-وم-ياتهم
وت -ره-ق ن-فسس-ي-ت-ه-م.ه-ذإ وق-د كشس-ف
بعضص شسباب إلمنطقة في إتصسال مع

«إل-ن-ه-ار» ،أإن إأ’وضس-اع إ’ج-ت-م-اع-ي-ة
إل-م-زري-ة إل-ت-ي ي-ع-ان-ون م-ن-ها في ظل
غ -ي -اب مشس -اري-ع إل-ت-ن-م-ي-ة وإل-ه-ي-اك-ل
إأ’سس- -اسس- -ي- -ة ،أإدت إل -ى إسس -ت -ي -ائ -ه -م
وت -ذم -ره -م إلشس -دي-د ،خ-اصس-ة خÓ-ل
أإوق-ات ف-رإغ-ه-م ل-ع-دم ت-وف-ر م-رإف-ق
إل-ت-رف-ي-ه وإل-تسس-ل-ي-ة وغ-ي-اب إل-ن-وإدي
إلرياضسية ،خاصسة في فصسل إلصسيف،
فبالتالي ’ يجدون وسسيلة للترفيه عن
إل -ن -فسص سس -وى إل-ل-ج-وء ل-ل-م-ق-اه-ي أإو
مقاهي إإ’نترنيت أإو إ’تجاه للتسسّكع،
ول-ذلك ف-ه-م يصس-ب-ح-ون ع-رضسة لعالم
إإ’نحرإف بكل سسلبياته ،خاصسة وأإن

إل -ب -ط -ال -ة ت -ع -رف نسس -ب -ة ع-ال-ي-ة ف-ي
إلمنطقة .من جهة أإخرى وفي سسياق
م- -تصس -ل ف -إان ب -عضص إأ’ول -ي -اء م -م -ن
إل -ت -ق -ي -ن -ا ب-ه-م ،أإل-ح-وإ ع-ل-ى ضس-رورة
إ’هتمام بالشسباب وأإخذ إنشسغا’تهم
وم-ط-ال-ب-ه-م بالجدية وخلق فضساءإت
إل -ت -رف-ي-ه وإل-ري-اضس-ة ،وإع-دإد آإل-ي-ات
ل-م-ح-ارب-ة إل-ب-ط-ال-ة وتشسجيع إلشسباب
وتدعيمهم عن طريق خلق مختلف
أإج -ه -زة إل-دع-م ،إل-ت-ي ت-وف-ره-ا ع-ل-ى
سس-ب-ي-ل إل-م-ث-ال إل-وكالة إلوطنية لدعم
وتشسغيل إلشسباب ومؤوسسسسات أإخرى.
نوأل لكعصص

سصكان مدينة تڤرت يطالبون بربطهم باإلنارة ألعمومية في ورڤلة
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ناسص ألخير ڤمار تجمع أألدوأت ألمدرسصية للمحتاجين في ألوأدي

ششرعت مجموعة ناسس الخير ڤمار ،في عملية جمع المسشاعدات العينية
’دوات المدرسشية على مسشتوى دائرة ڤمار ،وذلك قصشد توزيعها مع
من ا أ
الدخول المدرسشي القادم على العائÓت المحتاجة ،وذلك ضشمن نششاطها
’سش-ر ال-م-ح-ت-اج-ة ،وت-خفيف مصشاريف الدخول
ال-خ-ي-ري ف-ي مسش-اع-دة ا أ
ال-م-درسش-ي ،م-ن أادوات م-درسش-ي-ة وك-تب وم-آازر ،ول-ت-ف-ع-ي-ل ع-م-ل-ية جمع
التبرعات ،قامت الجمعية بوضشع نقاط جمع على مسشتوى جميع المكاتب
الموزعة عبر أاحياء بلدية ڤمار ،لتسشهل عملية التبرع على المحسشنين،
فيما تتكفل الجمعية بتوزيعها وفق رزنامة معدة مسشبقا ،وقد تم ضشبط
’سشر المحتاجة ونوعية الحاجات التي تلزمهم.
قائمة جميع ا أ
إاسشماعيل.سس

إأحصصاء  45قتي Óو 381جريح في حوأدث ألمرور بأادرأر

كشش-ف مصش-در مسش-ؤوول ف-ي سش-ري-ة أام-ن ال-ط-رق-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-م-وعة
’قليمية للدرك الوطني بو’ية أادرار ،أانه تم إاحصشاء وفاة  45ششخصشا
ا إ
وإاصشابة  381ششخصس آاخر بجروح متفاوتة الخطورة عبر مختلف طرق
الو’ية ،خاصشة منها الطرق الوطنية كالرقم  06والطريقين الوطنيين
رقم 51أا و51ب ،والطريق الوطني رقم  52إاثر وقوع  32حادثا مميتا و163
حادث جسشماني ،منذ مطلع العام الجاري  ،2014في مؤوششر يعكسس ارتفاع
حصشيلة ضشحايا حوادث المرور في المنطقة بالرغم من حمÓت التحسشيسس
وال-ت-وع-ي-ة ،ف-ي ح-ي-ن تم تسشجيل مقتل  37شش-خصش-ا وإاصشابة  353ششخصس
بجروح ،إاثر وقوع  150حادث جسشماني و 39حادثا مميتا خÓل سشنة ،2013
مرجعا أاسشباب تزايد عدد حوادث المرور ،إالى عدم احترام قواعد السشير
والسشرعة المفرطة والتجاوز الخطير ،محذرا من ارتفاع حصشيلة حوادث
ال-ط-رق خÓ-ل م-ا ت-ب-ق-ى م-ن أاشش-ه-ر ال-ع-ام الجاري بداية من مطلع الموسشم
بوبكر العربي
ا’جتماعي الجديد.

توقيف خمسصة أشصخاصص وضصبط  178قرصص مهلوسص في تمنرأسصت

’داب العامة للمصشلحة
ت-م-ك-نت ف-رق-ة م-ك-اف-ح-ة ال-م-خ-درات وح-م-اي-ة ا آ
ال-و’ئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة بأامن و’ية تمنراسشت ،من توقيف أاربعة
أاششخاصس تتراوح أاعمارهم بين  20و 39سشنة ،لتورطهم في قضشية الحيازة
’ق-راصس ال-م-ه-ل-وسش-ة ،ح-يث وعلى إاثر عمل
وال-م-ت-اج-رة ب-ال-م-خ-درات وا أ
م-ي-دان-ي ل-ق-وات الشش-رط-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ذات ال-مصش-ل-حة ،تم توقيف ثÓثة
أاشش-خ-اصس ف-ي «ح-ي الصش-فصش-اف» ،ضش-ب-ط ب-ح-وزت-ه-م ك-م-ي-ات متفاوتة من
’قراصس المهلوسشة بكمية إاجمالية تقدر بـ 51قرصشا و23,6
المخدرات وا أ
غ-رام-ا م-ن ال-ك-ي-ف ال-م-ع-ال-ج ،حيث تم حجزها ،ليمتد التحقيق لتوقيف
ششخصس آاخر .وفي ذات السشياق تمكنت مصشالح الششرطة بأامن دائرة عين
صشالح ،من توقيف ششخصس يبلغ من العمر  30سشنة ،أاين جاءت العملية إاثر
مراقبة روتينية للمسشافرين المتنقلين عبر الحافÓت على مسشتوى حاجز
’نواع كانت مخبأاة
أامني ،أاين ضشبط بحوزته  127قرصس مهلوسس مختلفة ا أ
في محفظة يدوية ،وقد تم تقديم المششتبه فيهم أامام وكيل الجمهورية،
بلهات الصشديق
الذي أامر بوضشعهم رهن الحبسس المؤوقت.

تعطل معالجة ملفات ألسصكن منذ أسصبوعين
بعد أنقطاع في ألشصبكة في ولية إأيليزي

تشش-ه-د ع-م-ل-ي-ة م-ع-ال-ج-ة ودراسش-ة م-ل-ف-ات السشكن على مسشتوى الصشندوق
ال-وط-ن-ي ل-لسش-ك-ن ف-ي و’ي-ة إاي-ل-ي-زي ،ت-أاخرا كبيرا وتعط Óغير مسشبوق،
’ك-ثر من أاسشبوعين ،وهو ما أاثار
بسش-بب مشش-ك-ل ان-ق-ط-اع الشش-ب-ك-ة ،وه-ذا أ
اسش-ت-ي-اء ك-ب-ي-را ل-دى ال-م-واط-ن-ي-ن خ-اصشة المسشتفيدين من برامج السشكن
الريفي وبرنامج محاربة السشكن الهشس في الو’ية ،وحسشب بعضس المصشادر
م-ن داخ-ل الصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لسش-ك-ن ف-ي الو’ية ،فإان الخلل يكمن في
تعطل ششبكة ا’تصشال الخاصشة بمعالجة هاته الملفات من مصشدرها في
’داري-ة الخاصشة
و’ي-ة ورڤ-ل-ة ،وه-و م-ا ن-ج-م ع-ن-ه ت-ع-ط-ل ال-ع-م-ل-ي-ات ا إ
’عانات ،وكذا قرارات
باسشتصشدار دفاتر الششروط للمسشتفيدين من هاته ا إ
ا’سشتفادة خصشوصشا بالنسشبة للسشكن الريفي ،كما م ّسشت هاته المششكلة أايضشا
’مر الذي خّلف اسشتياء
’ع-ان-ات ،وه-و ا أ
م-ع-ال-ج-ة صش-رف ف-وات-ي-ر ه-ات-ه ا إ
واضشحا وسشط هاته الششرائح المعنية بهاته البرامج السشكنية .من جهتها
’صشÓح العطب لكن
إادارة الصشندوق ،قامت با’تصشال بالجهات المعنية إ
أاقرابو عبد القادر
من دون جدوى.

محطة ألنقل ألبري بتڤرت بحاجة إألى تهيئة شصاملة في ورڤلة

دع-ا م-رت-ادو م-ح-ط-ة ال-ن-ق-ل ال-ب-ري ل-م-دي-ن-ة ت-ڤرت ،إالى ضشرورة تهيئة
وت-وسش-ع-ة وت-ج-ه-ي-ز ال-م-ح-ط-ات الحضشرية وششبه الحضشرية ،وهذا في ظل
غياب أادنى الششروط الضشرورية’ ،سشيما الزحمة المرورية الخانقة التي
’سشبوع ،مطالبين بتحسشين واجهة المحطة
تششهدها المحطة على مدار ا أ
وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي-ي-ر ال-م-ع-م-ول ب-ه-ا م-ن خÓ-ل تقديم خدمة عمومية فعالة
ل-ل-م-واط-ن وت-وسش-ي-ع نشش-اط-ه-ا وإاع-ادة هيكلة ششبكة خطوط النقل وإاعادة
ا’ع-ت-ب-ار وإاع-ط-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ح-دي-ث-ة ل-ل-محطة خاصشة أامام الكثافة
السشكانية الكبيرة التي تعرفها البلدية.
ك-م-ا ط-الب السش-ك-ان ،بضش-رورة ت-ه-ي-ئ-ة ن-ق-اط ال-ت-وق-ف وتجهيز المحطة
’سشراع في إانجاز المششاريع المبرمجة من خÓل تفعيل
بواقيات وكراسشي وا إ
’دارية ،نظرا لÓهتراء الكبير الذي تعرفه أارضشيتها ،حيث
’جراءات ا إ
ا إ
سشرعان ما تتحول إالى برك مائية في فصشل الششتاء خاصشة وأان وضشعيتها
ال-ك-ارث-ي-ة ب-اتت ت-تسش-بب ف-ي ت-ع-ط-يل مركبات السشائقين -حسشبما أافاد به
مرتادو المحطة.-
ك-م-ا أان مشش-ك-ل غ-ي-اب ال-ن-ظ-اف-ة ف-ي ال-م-ح-ط-ة ،ب-ات يسش-بب معاناة وأارقا
للمواطنين في ظل انتششار أاكوام النفايات وتماطل المسشؤوولين في إايجاد
ح-ل-ول ل-ل-مشش-اك-ل ال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي تشش-ه-ده-ا ال-محطة والتي بات المواطن
البسشيط يدفع ثمنها.
مريم.ن

إأع -رب سس-ك-ان م-دي-ن-ة ت-ڤ-رت ،ع-ن إل- -ع- -م -وم -ي -ة ب -ال -م -دي -ن -ة ،وإل -ت -ي ح -ل ل -ه -ذإ إل -ك -اب -وسص ،م -ن خÓ-ل
ت-ذم-ره-م وإسس-ت-ي-ائ-ه-م إلشس-دي-دين سس- -تسس- -اه- -م ب Ó- -شسك ف -ي ت -فشس -ي إإصسÓ- -ح ج- -م- -ي- -ع إأع- -م -دة إ’إن -ارة
م- -ن ضس- -ع- -ف إ’إن -ارة إل -ع -م -وم -ي -ة إل -ج-ري-م-ة ب-م-خ-ت-ل-ف إأن-وإع-ه-ا ،إإذ إلعمومية ،ليتمكن سسكان إلمدينة
وإن -ع -دإم -ه -ا ،ف -ي ب-عضص إلشس-وإرع ي -تسس -اءل إلسس -ك -ان ع-ن سسّ-ر صس-مت من إلتنقل بسسهولة لي ،Óمشسيرين
إل-رئ-يسس-ي-ة ،ح-يث إأصس-ب-حت إأح-ي-اء إلسس -ل -ط-ات إل-م-ع-ن-ي-ة ،خ-اصس-ة وإأن إإل-ى ت-ردي ن-وع-ي-ة إل-مصس-ابيح إلتي
إل-م-دي-ن-ة غ-ارق-ة ف-ي ظÓم دإمسص إلعديد منهم ف ّضسلوإ إلمكوث في ت -زود ب -ه-ا إ’أع-م-دة إل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة،
ن -ت -ي-ج-ة غ-ي-اب إ’إن-ارة إل-ع-م-وم-ي-ة بيوتهم في إلفترة إلليلية خوفا من وعليه ياأمل سسكان مدينة تڤرت إأن
إأي مكروه في ظل تفشسي ظاهرة تتدخل إلجهات إلمعنية مع تكثيف
وعدم صسÓحيتها.
وضس - - -ع ك- - -ارث- - -ي ك- - -ه- - -ذإ -حسسب إلسس - -رق - -ة ،ويشسّ- -د د ه- -وؤ’ء ع- -ل- -ى دوريات صسيانة وتغيير إلمصسابيح،
إلسس -ك -ان -ي -ت -ط -لب م -ن إل -ج-ه-ات ضس - - -رورة إسس- - -ت- - -درإك إل- - -ن- - -قصص فضس Ó- - -ع- - -ن ت - -زوي - -د إ’أع - -م - -دة
إل- -م- -ع- -ن- -ي -ة إل -ت -ح -رك ل -ت -دإرك -ه ،إل -ح-اصس-ل ف-ي إ’إن-ارة إل-ع-م-وم-ي-ة ،إل-ك-ه-رب-ائية بمصسابيح من إلنوعية
وإ’إسس -رإع ف -ي إإصس Ó-ح إ’أع -ط-اب ح-يث ط-ال-ب-وإ إلسس-ل-ط-ات إل-م-حلية إلجيدة.
يجري إنجاز محطة جديدة للنقل
إل -م -ت -ك -ررة إل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا إ’إن-ارة ب-ال-ت-دخ-ل إل-ع-اج-ل من إأجل إإيجاد
نوأل لكعصص إل-ب-ري ل-ل-مسس-اف-ري-ن بمدينة جانت
ف -ي و’ي-ة إي-ل-ي-زي ،وإل-ت-ي خصسصص
لها غÓف مالي بقيمة  26مليون
دج ،وي-ن-درج إن-ج-از ه-ذه إل-م-ح-طة
أإفاد مصسدر أإمني مسسؤوول في أإمن إل -ه -ام -دة ف -ي م-ك-ان غ-ي-ر م-رخصص .إلعمرإني وحماية إلبيئة في إلو’ية ،إل-ت-ي ت-ت-رب-ع ع-ل-ى مسساحة إجمالية
و’ي - -ة أإدرإر ،أإن مصس - -ال - -ح شس - -رط- -ة فيما كانت قد أإحصست ذإت إلمصسالح غ-ي-ر أإن ع-دة ج-م-ع-ي-ات نشس-ط-ة ت-تهم ق -وإم-ه-ا  88،1ه -ك -ت -ار ف-ي إط-ار
إل -ع -م -رإن وح -م-اي-ة إل-ب-ي-ئ-ة ،سس-ج-لت خÓل إلسسدإسسي إأ’ول من سسنة  2013إل-ج-م-اع-ات إل-محلية ،بغضص إلطرف ب -رن -ام-ج ت-ن-م-ي-ة م-ن-اط-ق إل-ج-ن-وب
إرت-ف-اع-ا ل-ل-م-خ-ال-فات وإلجنح خÓل  105مخالفة في مجال إلعمرإن و 12ع -ن إسس -ت -ف -ح -ال ظ -اه -رة إل -ب -ن-اءإت لسس -ن -ة  ،2006ح- -يث ي- -ت -ك -ون ه -ذإ
إلسس -دإسس -ي إأ’ول م-ن إل-ع-ام إل-ج-اري مخالفة في مجال إلبيئة و 68مخالفة إل -ف -وضس -وي -ة خ -اصس -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى إلهيكل من جناحين أإحدهما علوي
م -ق-ارن-ة ب-السس-دإسس-ي إأ’ول م-ن سس-ن-ة ف- -ي م- -ج- -ال إل- -ن- -ظ- -اف- -ة وإلصس- -ح -ة إل -م -دن ،ح -يث ت -م إ’سس -ت -ي Ó-ء ع-ل-ى يضس- - - - -م إإ’دإرة وإآخ- - - - -ر خ- - - - -اصص
 ،2013حيث أإحصست  137مخالفة في إل-ع-م-وم-ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إلى  75حالة مسساحات وإسسعة بصسفة غير قانونية ،ب-ال-م-ح-ط-ة يضس-م شس-ب-اب-يك للتذإكر
م-ج-ال إل-ع-مرإن و 11م-خ-الفة إعاقة ت -ت -ع -ل -ق ب -ال -م -ي -اه م -وضس-ح-ا أإن ه-ذإ ’سسيما منها إلوإقعة أإمام وإجهات وج -ن -اح إسس-ت-ق-ب-ال وم-ق-ه-ى وكشسك
إسس -ت-ع-م-ال إل-رصس-ي-ف إل-ع-م-وم-ي و  11إ’رت-ف-اع ف-ي إل-م-خ-ال-ف-ات إل-م-ت-علقة إلمسساكن ،وهو إأ’مر إلذي تسسبب في وغ- -ي- -ره- -ا م- -ن إل- -م -رإف -ق ،وف -ق -ا
مخالفة عرضص سسلع للبيع في مكان ب-ال-ع-م-رإن وإل-ب-ي-ئ-ة ،م-رّده إ’ه-ت-م-ام تشس-وي-ه إل-م-ن-ظ-ر إلجمالي لعدة طرق ل-ل-ب-ط-اق-ة إلتقنية للمشسروع ،وتصسل
غير مرخصص ،باإ’ضسافة إلى مخالفة إلبالغ إلذي توليه هذه إلمصسالح من وشسوإرع.
طاقة إسستقبال هذه إلمنشسأاة إلتي
ي
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وإح-دة ف-ي-م-ا ي-خصص رم-ي إل-ن-ف-اي-ات أإج- -ل إل- -م- -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى إل -ط -اب -ع
يجري بناءها في مدخل إلمدينة
وبلغت نسسبة إإ’نجاز بها حدود 20
ب- -ال -م -ائ -ة إل -ى  350.000مسسافر
كششفت مصشادر من داخل ششركة «سشونلغاز» في و’ية إايليزي ،أان مصشالح هاته اأ’خيرة قد أاعدت برنامجا خاصشا لربط مدينة أاهرير سسنويا ،حيث تحتوي إلمحطة على
السشياحية التابعة لبلدية برج الحواسس في إايليزي ،وذلك انطÓقا من مركز اإ’نتاج الجديد في برج الحواسس ،وهذا على مسشافة تقّدر  13رصس-ي-ف-ا م-خصسصسا للنقل دإخل
بـ 89كلم ،حيث يتضشمن المششروع المسشجل في إاطار المخطط  ،2014 /2010فضش Óعن الششبكة الرئيسشية التي تتكون من  04محو’
ت إلو’ية ،منها سسبعة أإرصسفة للصسعود
للكهرباء من الضشغط المتوسشط إالى الضشغط المنخفضس ،حيث سشيمسس المششروع حوالي  324مسشكن في المنطقة ،فيما رصشد للعملية
غÓفا ماليا هاما يصشل إالى حدود  376مليون دينار جزائري ،وقد ق ّسشم المششروع إالى أاربعة أاجزاء ،هذا وقد أاعطيت إاششارة انطÓق وثÓثة أإخرى للنزول ،فيما توجد
’مر بالجزء الخاصس بمخرج بلدية برج الحواسس.
’ول قبل أاسشبوعين ،ويتعلق ا أ
الجزء ا أ
أاقرابو عبد القادر ثÓ- -ث -ة أإخ -رى إح -ت -ي -اط -ي -ة ،ك -م -ا

جانت ألسصياحية تسصتفيد من مشصروع
محطة للنقل ألبري في إأيليزي

شصرطة ألعمرأن تحصصي  160مخالفة خÓل سصتة أشصهر في أدرأر

رصصد مبلغ  376مليون دج لربط مدينة أهرير بالكهرباء في إأيليزي

خصسصست خ -مسس -ة أإرصس -ف -ة ل-ل-ن-ق-ل
إلحضسري و 50رصسيفا مناصسفة بين
سسيارإت إلنقل إلحضسري وسسيارإت
إلخوإصص ،وتعود أإسسباب تأاخر هذإ
إل -مشس -روع إل -ذي صس -م -م ب -ط-ري-ق-ة
ت- -ت- -م- -اشس -ى وط -ب -ي -ع -ة إل -م -ن -اط -ق
إلصسحرإوية إلى عدة عوإمل ،من
ب-ي-ن-ه-ا صس-ع-وبة إلتضساريسص ،خاصسة
وإأن مدينة جانت معروفة بطابعها
إل-ج-ب-ل-ي ،م-م-ا ي-ؤودي إل-ى إسس-ت-غرق
وقت طويل لتهيئة أإرضسية إحتضسان
هذإ إلمشسروع ،كما سسيسساهم هذإ
إلمرفق إلحيوي عند دخوله حيز
إل -خ -دم -ة ،ف -ي ت -حسس-ي-ن وت-ن-ظ-ي-م
حركة إلنقل بمدينة جانت ،وفتح
خطوط جديدة مما سسيسساهم في
إنتعاشص إلسسياحة خاصسة إلدإخلية،
وياأتي هذإ إلمشسروع بالتوإزي مع
ما تشسهده مدينة جانت من حركية
ت -ن -م -وي -ة’ ،سس -ي -م -ا م -ن -ه -ا إن-ج-از
إل -ط -رق -ات ،وم -ن ب -ي-ن-ه-ا إل-م-ح-ور
إلجديد إلرإبط بينها وبين عاصسمة
إلو’ية.
أقرأبو عبد ألقادر
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لثنÚ
فيمـــــــا يلتحــــق البقيــــة تبــــــاعــــا قبـــــل منتصشف نهار ا إ

اŸنتخ ـ ـب الوطنـ ـي ي ـب ـ ـاشسـ ـ ـر التح ـ ـضس ـÒ
Ÿواجهتي إاثيوبيا وما‹ غدا بـ 11لعبا
وليد بوسشنة
ي-ن-ط-ل-ق غ-دا ت-ربصش اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري اسش-تعدادا Ÿواجهتي
إاثيوبيا وما‹ ‘ تصشفيات كأاسش إافريقيا  2015اŸقررة باŸغرب ،حيث
ينتظر أان يبدأا توافد الÓعب Úتباعا بداية من غد اأ’حد  ،أاين ينتظر أان
يحل ’ 11عبا على ا÷زائر ،على رأاسشهم ثنائي الليغا سشفيان فيغو‹
وم -دح -ي ◊سش -ن ال -ل-ذان أان-ه-ي-ا ال-ت-زام-ات-ه-م-ا م-ع ن-ادي-ي-ه-م-ا «ف-ال-نسش-ي-ا»
و«خيتا‘» سشهرة أامسش ا÷معة ،كما سشيلتحق غدا أايضشا الثنائي سشفÒ
ت-اي-در وع-يسش-ى م-ان-دي ،أام-ا م-ب-و◊ي ف-ل-ن ي-ك-ون م-ع-نيا Ãواجهة فريقه
«فيÓديلفيا» اأ’مريكي يوم اأ’ربعاء اŸقبل  3سشبتم Èكونه سشيكون قد
دخل ‘ تربصش «اÿضشر» ،ما يرجح إامكانية التحاقه بسشيدي موسشى قبل
ا÷ميع .هذا ويلتحق بقية الÓعب Úالـ  16قبل منتصشف يوم اإ’ثن Úالفا—
من سشبتم ،Èعلى غرار رياضش بودبوز وثنائي «طرابزون سشبور» الÎكي
السشعيد بلكا’م وكارل ›ا ،Êباإ’ضشافة إا ¤نبيل بن طالب ورياضش ﬁرز
اللذين يواجهان «ليفربول» و«أارسشنال» مع فريقيهما «توتنهام هوتسشب»Ò
و«ليسش Îسشيتي» على التوا‹ .هذا ومن اŸنتظر أان يط« Òاÿضشر» إا¤
العاصشمة اإ’ثيوبية «أاديسش أابابا» يوم  4سشبتم ÈاŸقبل على م Ïرحلة

جوية خاصشة Ÿواجهة أاصشحاب اأ’رضش يوم  6سشبتم ،Èعلى أان يعودوا إا¤
أارضش الوطن إ’نهاء الÎبصش Ãواجهة اŸنتخب اŸا‹ Ãلعب مصشطفى
تشش-اك-ر ب-ال-ب-ليدة يوم  10سش-ب-ت-م ‘ Èإاط-ار تصش-ف-ي-ات ك-أاسش أا· إاف-ري-ق-يا
اŸقرر إاقامتها باŸغرب سشنة .2015

غوركيف يفكر ‘ اسستدعاء حارك لتعويضص غولم ‘ مواجهتي إاثيوبيا وما‹
من اŸنتظر أان يسشتنجد الناخب الوطني ا÷ديد كريسشتيان غوركيفÃ ،دافع نادي
نيم الفرنسشي فتحي حارك –سشبا لÓسشتحقاقات القادمة التي تنتظر «اÿضشر» من
أاجل تعويضش غياب فوزي غو’م ،الذي أاصشيب بكسشر ‘ اليد ‘ لقاء فريقه نابو‹
اأ’خ Òأامام أاتليتيكو بيلباو ،مثلما تطرقت إاليه ›لة «فرانسش فوتبال» ‘ تقريرها
أامسش ،خصشوصشا بعد تأاكد غياب غو’م عن اŸنافسشة Ÿدة  20يوما كام Óحسشب
تقارير صشحفية إايطالية ،ومن اŸنتظر أان يوجه غوركيف الدعوة ◊اراك للدخول ‘
تربصش «اÿضشر» بسشيدي موسشى بداية من الفا— سشبتم– ÈضشÒا للقاءي إاثيوبيا يوم
السشادسش من سشبتم Èثم ما‹ ‘ العاششر من نفسش ششهر ،ليكون منافسش جمال مصشباح
‘ الرواق اأ’يسشر .هذا وكان حارك متواجدا ‘ قائمة ’ 31عبا اأ’ولية التي أاعلنها
التقني الفرنسشي سشابقا ،قبل أان يتخلى عن خدماته رفقة الثÓثي مهدي مصشطفى،
عبد اŸالك عداد
قادير ويبدة.

لثبــــات قدراتــــه مــــع اŸنتخـــب الوطنـــي وإانــه انتظـــر اسشتدعـــاءه مطول
قـــال إانـــــه يسشعى إ

بودبوز« :مبـ ـاراة مـ ـا‹ صسعبـ ـة ودائمـ ـا نلعب من أاج ـل الفـوز داخل قواعدنـا»
{z»à∏FÉ©dh ‹ ô````îa á```«```æ`WƒdG ¿Gƒ````d’CG π```ªMh »JÉ```«M øe AõL ô°†ÿG
أاكد رياضش بودبوز ،الدو‹ ا÷زائري اŸنتمي إا ¤صشفوف نادي باسشتيا الفرنسشي ،أان اŸنتخب الوطني جزء من
حياته الششخصشية و“ثيل اأ’لوان الوطنية فخر له ولعائلته خصشوصشا وأانه انتظر عودته إا« ¤اÿضشر» منذ مدة
طويلة ،موضشحا ‘ الوقت ذاته أانه يسشعى إ’ثبات قدراته ‘ تششكيلة الناخب الوطني ا÷ديد كريسشتيان غوركيف
◊جز مكانته ،حيث صشرح قائ ‘ Óحوار مع قناة نادي باسشتيا« :اŸنتخب الوطني جزء من حياتي وارتداء
قميصشه كان دائما فخرا ‹ ولعائلتي أايضشا ،كنت ‘ اتصشال مع الناخب الوطني غوركيف وأانا سشعيد جدا
باسشتدعائي للخضشر أ’نه Ãثابة اأ’وكسشج Úالذي احتجته منذ وقت طويل ،عليّ أان أاثبت قدراتي أ’ن هناك
أامورا جديدة ‘ اŸنتخب الوطني ،كما أاننا ’ ‰لك الوقت إ’ثبات قدراتنا طيلة اŸوسشم مع اÿضشر مثلما
يحدث ‘ اأ’ندية ،بل لدينا أايام قليلة فقط أ’ثبت قدرتي وأاحجز مكا ‘ Êالتششكيلة الوطنية» ،وبخصشوصش
اŸقابÓت القادمة التي تنتظر ﬁاربي الصشحراء على غرار مباراة ما‹ التي سشتلعب ‘ ملعب مصشطفة تششاكر
بالبليدة ،أاردف قائ« :Óمنتخب ما‹ جيد واللقاء سشيكون صشعبا ،أ’ننا نعرفه جيدا ونعرف ’عبيه مثل إادريسشا
دياكيتي ،وخوضش اŸباراة ‘ البليدة سشÎافقها عواطف كثÒة ،هدفنا دائما الفوز وسشندخل اللقاءات دائما من
عبد اŸالك عداد
أاجل الفوز فقط ،خصشوصشا أاننا سشنلعب فوق أارضشية ميداننا».
أاكد معرفته لـ«اÿضشر» وقال إان اŸواجهة لن –مل الكث Òمن اŸفاجآات

كاسسÈجاك (مدرب ما‹)« :أانا قلق من اللعب ‘ ا÷زائر وسسÓمة لعبينا فوق كل اعتبار»
شش - -دد هÔي ك- -اسشÈج- -اك ،م- -درب اŸن- -ت- -خب اŸا‹،
منافسش «اÿضشر» على تأاششÒة التأاهل إا ¤نهائيات كأاسش
أا· إافريقيا  2015باŸغرب ،على ضشرورة السشهر على
سشÓمة الÓعب Úالتي تبقى فوق كل اعتبار ،يأاتي ذلك
ع -ل-ى خ-ل-ف-ي-ات اأ’ح-داث ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ب-وف-اة
م-ه-اج-م شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل أال-ب Òإاي-بوسشي ،والتي زادت من
ﬂاوف اŸنتخب اŸا‹ ،وعّبر كاسشÈجاك عن قلقه من
هذه اŸواجهة اŸرتقبة ‘  10من الششهر اŸقبل Ãلعب
مصشطفى تششاكر ،حيث قال خÓل الندوة الصشحفية التي
عقدها مؤوخرا« :أانا جد قلق على سشÓمة ’عبينا خاصشة
ب -ع -د ا◊ادث اŸأاسش -اوي ال -ذي وق -ع ب-ا÷زائ-ر إاث-ر وف-اة
’عب داخل اŸيدان ،يجب أان نتأاكد من سشÓمة ’عبينا ومن اŸهم جدا أان
نسشهر على ذلك ،وسشنحرصش على –قيقه» .هذا وأادان اŸدرب بششدة
م -ق -ت -ل ال -ك -امÒو Êح -يث ق -ال« :إان -ه تصش -رف غ Òم -ق-ب-ول أان-دد ب-ه ب-ك-ل
صش -رام -ة» ،وع -ن اŸب -اراة ق -ال« :ل -دي-ن-ا م-ع-ل-وم-ات ك-اف-ي-ة ع-ن اŸن-ت-خب

ا÷زائري واŸواجهة لن –مل مفاجآات كثÒة» .هذا
وأاكد اŸدرب الفرانكو بولوندي أان حجز تأاششÒة التأاهل
إا ¤العرسش القاري لن تكون سشهلة ،واسشتطرد قائ‘ Ó
ه -ذا الصش -دد« :اŸن -ت -خب اŸا‹ ي -ع-د أاب-رز اŸرشش-حÚ
للظفر بتأاششÒة التأاهل ،لكنني متأاكد أان اŸهمة لن تكون
سش-ه-ل-ة أ’ن-ه ’ وج-ود Ÿن-ت-خب ضش-ع-ي-ف ‘ اÛم-وعة».
هذا ويدخل اŸنتخب اŸا‹ ‘ تربصش مغلق منتصشف
اأ’سش- -ب- -وع ا◊ا‹ ،ح -يث ط -الب اŸدرب م -ن ال Ó-ع -بÚ
بضشرورة ا’لتحاق Ãركز كابا’ يومي اإ’ثن ÚوالثÓثاء،
ك -م-ا –دث ع-ن خ-ي-ارات-ه واأ’سش-م-اء ال-ت-ي وج-هت إال-ي-ه-ا
الدعوة ،حيث قال« :وجدت صشعوبات كبÒة ‘ –ديد
القائمة التي سشتواجه ما’وي وا÷زائر أ’ن معظم البطو’ت اأ’وروبية
اسش-ت-أان-فت ل-ل-ت-و ،ك-م-ا أان سش-وق ا’ن-ت-ق-ا’ت  ⁄ي-غ-ل-ق ب-ع-د وب-عضش الÓعبÚ
سشيقومون بتغي Òاأ’جواء ورغم ذلك عملنا على اختيار أافضشل الÓعبÚ
حمزة حسشناوي
كما أان القائمة قد تعرف بعضش التغيÒات».

ما‹ تنافسس ا÷زائر وتدخل اÿط ’حتضضان «كان »2017

ديارا (رئيسص ال–اد اŸا‹)« :تلقينا تأاييدا سسياسسيا ولدينا اإلمكانيات لحتضسان الكان»
ع Èا’–اد اŸا‹ لكرة القدم عن رغبته ‘ احتضضان فعاليات كأاسس أا· إافريقيا  ،2017بعد أان قررت ليبيا ا’نسضحاب من تنظيم الدورة
’منية اÎŸدية التي تعرفها البÓد ،وكشضف رئيسس ا’–اد اŸا‹ للعبة بوبكر ديارا بابا ،أان السضلطات العليا ‘ البÓد أاعطت
’وضضاع ا أ
بسضبب ا أ
’خضضر للÎشضح بالنظر إا ¤امتÓكها للبنى التحتية الÓزمة ،حيث قال ‘ هذا الصضدد« :لقد تلقينا تأاييدا سضياسضيا من السضلطات العليا
الضضوء ا أ
‘ ما‹ من أاجل الÎشضح ’حتضضان نهائيات كأاسس أا· إافريقيا لسضنة  ،2017اللجنة التنفيذية بصضدد إاعداد اŸلف ،وبÓدنا لديها البنية
’خرى أاوضضاعا أامنية متدنية ،إا’ أانها تسضعى على غرار عدة
التحتية الÓزمة ’سضتضضافة حدث مثل الكان» ،ورغم أان ما‹ تعيشس هي ا أ
بلدان إافريقية إا ¤ا’سضتثمار ‘ حادثة وفاة اŸهاجم إايبوسضي لرسضم صضورة سضيئة عن ا÷زائر التي تعد أابرز اŸرشضح Úللظفر بشضرف احتضضان
’فريقية تلقت أاربعة طلبات ’سضتضضافة هذا اÙفل الكروي،
’شضارة إا ¤أان ا’–ادية ا إ
كأاسس أا· إافريقيا  2017بعد انسضحاب ليبياŒ .در ا إ
حمزة حسضناوي
من غانا مضضيفة نسضخة  ،2008كينيا ،إاثيوبيا وا÷زائر.

يواجه رفقة غيÓسس مصضÒا ›هو’ قبل ثÓثة أايام من انقضضاء اÒŸكاتو

انتق ـ ـال ق ـ ـادي ـ ـر إا ¤بيتيـ ـسص يتـ ـأاخـ ـر والن ـادي اإلسسبا Êمطالب بتسسريح لعب لنتدابه

يواجه الثنائي الدو‹ ا÷زائري ،فؤواد قادير ونبيل غيÓسس ،مصضÒا ›هو’ قبل ثÓثة أايام فقط من إاسضدال السضتار عن اÒŸكاتو الصضيفي،
بعدما أاصضبح غ Òمرغوب فيهما ‘ نادييهما مرسضيليا الفرنسضي وبورتو الÈتغا‹ ،على التوا‹ ،وذكرت تقارير صضحفية فرنسضية أامسس ،أان
’سضبانية الثانية
صضفقة انتقال قادير الذي يواصضل تدريباته رفقة احتياطيي نادي ا÷نوب الفرنسضي ،نحو بيتيسس الناشضط ‘ الليغا ا إ
’خ Òتتخبط ‘ أازمة مالية ،كما أان القوان“ Úنعها من التعاقد مع قادير ،إا’ ‘ حال قررت
قد تتع ،ÌمشضÒة إا ¤أان إادارة هذا ا أ
التخلصس من أاحد ’عبيها ‘ التعداد ا◊ا‹ ،كما نقلت ذات التقارير عن مصضادر إاسضبانية ،أان إادارة بيتيسس تنتظر ﬁاولة من الÓعب
اŸرتبط مع مارسضيليا إا ¤غاية  2016للحصضول على ورقة تسضريحه ،لتسضهيل مهمة انتقاله .على صضعيد آاخر ،كشضفت تقارير صضحفية
برتغالية ،أان غيÓسس يبقى دون وجهة مسضتقبلية ﬁددة بعدما تأاكد رحيله عن نادي بورتو ،ووضضعه ‘ قائمة اŸسضرح ‘ ،Úظل عدم
نيله لثقة مدربه ،وأاضضافت صضحيفة «مي فوتبال» اÙلية ،أان ا÷زائري يواجه مصضÒا ›هو’ ،قبل  3أايام من نهاية فÎة ا’نتقا’ت‘ ،
ظل عدم تلقيه عروضضا جدية ،باسضتثناء العرضس الذي جاءه منذ أايام من إادارة نادي سضبورتينغ براغا ،قبل أان تتعطل اŸفاوضضات بسضبب
’جرة التي يتقاضضاها الÓعب ‘ حال انتقاله ،وكذا اشضÎاطه اŸشضاركة أاسضاسضيا مع براغاﬁ .مد  ÚŸصضحراوي
عدم اتفاق الطرف Úعلى ا أ

حدث ذلك ‘ غرفة تغي ÒاÓŸبسس وسشيحالن على اÛلسس التأاديبي

حراق يكسسر أان ـ ـف آاي ـ ـت واعم ـ ـر بعـ ـد
خÓفه ـم ـ ـا ‘ تدريبات ا–اد ا◊راشص
ت - -ع - -رضش ح - -م- -زة آايت واع- -م- -ر،
متوسشط ميدان إا–اد ا◊راشش،
ل -كسش-ر ع-ل-ى مسش-ت-وى اأ’ن-ف ب-ع-د
تعرضشه للكمة عنيفة من زميله ‘
ال- -ف- -ري -ق شش -مسش ال -دي -ن ح -راق،
داخ- -ل غ- -رف- -ة ت- -غ -ي ÒاÓŸبسش،
ع -قب ال -ت-دري-ب-ات ال-ت-ي أاج-رت-ه-ا
ال-تشش-ك-ي-لة اأ’ربعاء اŸاضشي ،نقل
على إاثرها إا ¤مسشتششفى «سشليم
زم »‹Òع- -ل- -ى ج- -ن -اح السش -رع -ة
ل-ت-ل-ق-ي ال-عÓ-ج ،وقد بدأا اÓÿف
ب Úال Ó-ع -ب Úخ Ó-ل ال-ت-دري-ب-ات
ال-ت-ي ج-رت Ãل-عب «’ف-ي-جري»،
ح -يث ت -ب -ادل ال-ط-رف-ان الشش-ت-ائ-م
والتششابك باأ’يدي ،قبل أان يتدخل زمÓؤوهما
ل -فك ال -ن-زاع ،أام-ام م-رآاى اŸدرب ع-ب-د ال-ق-ادر
ي -ع -يشش ،ال -ذي ط -لب م -ن -ه -م -ا م-غ-ادرة ا◊صش-ة
وال-ت-وج-ه إا ¤غ-رف ت-غ-ي ÒاÓŸبسش ،ل-ي-تواصشل
الشش -ج -ار ه -ن-اك ،اأي-ن اع-ت-دى ح-راق ع-ل-ى آايت
واعمر بلكمة قوية على أانفه وتسشبب ‘ كسشره،
ومن اŸنتظر أان –يل إادارة ا◊راشش ’عبيها
ع-ل-ى اÛلسش ال-ت-اأدي-ب-ي خÓ-ل اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
ال-ق-ادم-ة لÓ-سش-ت-م-اع إال-ي-ه-م-ا وم-ع-اق-بتهما على

ف-ع-ل-ت-ه-م-ا’ ،سش-ي-م-ا وأان-ه-ما أاخ Óبالنظام العام
للفريق ،كما أاثارت خرجة حراق وآايت واعمر
اسشتياء كبÒا ب Úأانصشار الصشفراء بششكل خاصش
واأ’نصشار ا÷زائري Úعامة ،خاصشة وأان ِجراح
فاجعة وفاة الكامÒو Êإايبوسشي مهاجم ششبيبة
ال -ق -ب -ائ-ل  ⁄ت-ل-ت-ئ-م ب-ع-د ،ل-ي-تسش-رب ال-ع-ن-ف م-ن
اŸدرج - -ات إا ¤غ - -رف ت - -غ- -ي ÒاÓŸبسش وبÚ
’عبÁ ÚثÓن نفسش اأ’لوان.
ﬁمد  ÚŸصشحراوي

نصشر حسش Úداي يسشتـــــأانف التــــدريبـــــات غــــــدا

آايت جودي يÈمج حصست Úيوميا لتعويضص نقصص اŸنافسسة
سش -ت-ع-ود تشش-ك-ي-ل-ة ن-ادي نصش-ر حسش Úإا ¤أاج-واء ال-ت-دري-ب-ات
صش -ب-ي-ح-ة غ-د اأ’ح-د ب-ع-د ي-وم ونصش-ف م-ن ال-راح-ة م-ن-ح-ه-ا
اŸدرب عز الدين آايت جودي لÓعبيه ،إاذ تدربت تششكيلة
اÓŸحة صشباح أامسش ا÷معة قبل أان يقرر آايت جودي إاراحة
’عبيه مسشاء واليوم السشبت ،بعد اÛهودات الكبÒة التي
بذلوها ‘ التدريبات منذ اأ’حد اŸاضشي ،والتي ششهدت
ت -ن -افسش-ا ك-بÒا ب ÚالÓ-ع-ب Úب-ه-دف إاق-ن-اع ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
وخطف مكانة أاسشاسشية ‘ ا÷و’ت اŸقبلة ،خصشوصشا ‘
الداربي العاصشمي أامام مولودية ا÷زائر ◊سشاب ا÷ولة
الثالثة من رابطة موبيليسش اÎÙفة اأ’و .¤هذا وسشتعرف
ت-دري-ب-ات غ-د اأ’ح-د مشش-ارك-ة ج-م-ي-ع الÓ-ع-ب Úب-ع-د ع-ودة
وليد بوسشنة
اŸصشاب.Ú

بابا يطالب بتعي Úحكام أاجانب ‘ مباريات فريقه

مولودية وهران لن Œري أاي تربصص مغلق
سشيعقد أاعضشاء ›لسش إادارة مولودية وهران
اجتماعا طارئا مباششرة بعد عودة السشيناتور
ال -ط -يب ﬁي -اوي م -ن إاسش -ب -ان -ي -ا ،أاي-ن ي-قضش-ي
إاجازته ،من أاجل النظر ‘ العديد من اأ’مور
ال-ت-ي ت-خصش ال-ف-ري-ق ،وخ-اصش-ة اإ’عانة اŸالية
التي قدمتها الدولة للنادي الهاوي ،والتي من
اŸنتظر أان Áنح جزء منها لبابا .هذا وكششف
أاح -د مسشÒي م -ول -ودي -ة وه -ران أامسش ل -رج-ال
اإ’عÓم أانه لن يكون هناك أاي تربصش مغلق ‘
ظل حظر الرابطة الوطنية على الفرق إاقامة
ل -ق -اءات ودي -ة إاع -دادي -ة ،وحسشب ذات اŸسشÒ
ف -إان ال -دخ -ول ‘ م-عسش-ك-ر –ضشÒي م-ن أاج-ل
ا’ك- -ت- -ف -اء ب -ال -ركضش أام -ر غ› Òد و’ ي -ع -ود
باŸنفعة العامة على الفريق.

بابا يطالب بتعي Úحكام أاجانب لفريقه

أاصش- -ب -ح رئ -يسش ›لسش إادارة م -ول -ودي -ة وه -ران
ب -ل -ح -اج ﬁم-د اŸدع-و ب-اب-ا ي-ط-الب ‘ اآ’ون-ة
اأ’خÒة الرابطة اÎÙفة لكرة القدم بضشرورة
تعي Úحكام أاجانب إ’دارة لقاءات فريقه داخل
وخارج دياره ،وذلك ’عتقاده التام أان أاصشحاب

ال-ب-دل-ة السش-وداء هضش-م-وا ح-ق ف-ري-ق-ه م-ع بداية
اŸوسشم وهم من يتحملون مسشؤوولية قبوع ذوي
ال -زي اأ’ح -م -ر واأ’ب -يضش ‘ اŸرت -ب -ة اأ’خÒة،
ب -ع -دم-ا ” رفضش اح-تسش-اب ه-دف Úصش-ح-ي-حÚ
وعدة ركÓت جزاء.

زعبية يلّح على السستفادة من شسقة فاخرة

يبقى الÓعب زعبية ﬁمد الوحيد الذي ⁄
تسش ّ-و ل -ه مشش -ك-ل-ة الشش-ق-ة ،ح-يث م-ازال ال-دو‹
الليبي ينتظر Œسشيد مسشÒي الفريق لوعودهم
ويسش-ل-م-ون-ه مسش-ك-ن-ا ’ئ-ق-ا .وأاك-د زع-ب-ية أانه ⁄
يقبل تسشلم مفاتيح ششقة تقع بكانسشتال أ’نها ”
رفضشها ‘ وقت سشابق من قبل ’ 7عب ،Úما
يوحي أانها ’ تتوفر على ششروط إاقامة مريحة،
ونفى نفيا قاطعا أان يكون قد هدد بالرحيل
ال -ن -ه-ائ-ي م-ن ال-ب-يت ا◊م-راوي بسش-بب قضش-ي-ة
السشكن موضشحا ‘ الوقت نفسشه أان كل ما ‘
اأ’م -ر أان -ه أاخ -ط -ر مسشÒي ال -ف-ري-ق ب-ع-د ل-ق-اء
شش-ب-اب ب-ل-وزداد ب-أان-ه سش-ي-ب-ق-ى ب-العاصشمة لغاية
إايجاد حل لنهائي Ÿششكلة الششقة.
كﬁ.مد

رغم توقف البطولة إا ¤إاششعار آاخر

شسباب قسسنطينة يسستأانف تدريباته غدا واإلدارة تنفي إاجراء تربصص
ب -ع -د راح -ة ثÓ-ث-ة اأي-ام م-ن-ح-ه-ا ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
لÓعبيه ،من اŸنتظر أان تعود تششكيلة النادي
الرياضشي القسشنطيني إا ¤جو التدريبات بداية
من صشبيحة الغد Ãلحق الششهيد حمÓوي ،كما
ه -و مÈم-ج ،ح-يث سش-ي-ق-وم اŸدرب «غ-ارزي-ت-و»
باسشتكمال برنا›ه –سشبا ’سشتئناف البطولة
ال-ت-ي ” إاي-ق-اف-ه-ا اضش-ط-راري-ا ب-ع-د حادثة مقتل
الÓ- -عب ال- -ك- -امÒو« Êأال- -ب Òإاي -ب -وسش -ي» .ه -ذا
وسشÒك- -ز م- -درب اÿضش- -ورة خÓ- -ل اأ’سش- -اب -ي -ع
التحضشÒية القادمة على اإ’كثار من اŸباريات
التطبيقية ب’ Úعبيه إ’بقائهم ‘ جو اŸنافسشة
‘ ظل منعهم من إاجراء مباريات ودية بقرار من
الرابطة الوطنية لكرة القدم ،إاضشافة إا ¤طول
فÎة ال -راح-ة ،وق-د ب-دا ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي لشش-ب-اب
قسش -ن -ط -ي-ن-ة غ Òق-ل-ق م-ن رك-ون ’ع-ب-ي-ه ل-راح-ة
ط -وي -ل -ة ،ح -يث اع-ت Èذلك ل-ن ي-ؤوث-ر ك-ثÒا ع-ل-ى
مردوهم الفني والبد ،Êحيث يسشعى إا ¤الÎكيز
أاك Ìعلى ا÷انب النفسشي من أاجل ا◊فاظ على
دي-ن-ام-ك-ي-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-اب-ي-ة وإاكمال اŸششوار
ب -ن -ج -اح’ ،سش -ي -م -ا وأان -ه -م سش -يسش-ت-ق-ب-ل-ون ا–اد
ا◊راشش وم- -ول- -ودي- -ة ال- -ع -ل -م -ة ‘ م -ن -اسش -ب -تÚ
متتاليتÃ Úلهب الششهيد حمÓوي.

اإلدارة تنفي إاجراء تربصص خارج قسسنطينة

أاسش- -رت مصش- -ادر م- -ق- -رب- -ة م -ن ﬁي -ط ال -ن -ادي
الرياضشي القسشنطيني ،أان إادارة الفريق ’ تفكر

إاطÓ- -ق- -ا ‘ إاج -راء ت -ربصش م -غ -ل -ق خ Ó-ل فÎة
ال -راح -ة ال -ت-ي –صش-ل ع-ل-ي-ه-ا الÓ-ع-ب-ون بسش-بب
توقف البطولة ا’ضشطراري ،حيث أاكدت ذات
اŸصشادر أان الفريق سشيواصشل التدرب ‘ مدينة
ا÷سش- -ور اŸع- -ل- -ق- -ة بشش- -ك -ل ط -ب -ي -ع -ي –سش -ب -ا
’سشتئناف البطولة.

بارتي فقد شسقيقته وتنقل إا ¤ما‹

باإ’ضشافة إا ¤غياب الÓعب الكامÒو« Êأامينو
بوبا» عن تدريبات الفريق التي سشتجرى صشبيحة
الغد بسشبب تنقله إا ¤تونسش من أاجل الفصشل ‘
ب-عضش ال-قضش-اي-ا ال-ع-ال-ق-ة م-ع إادارة ناديه السشابق
الÎج- - -ي ،سش- - -ي- - -غ - -يب ك - -ذلك اŸداف - -ع اŸا‹
«عصشمان بارتي» الذي تلقى عششية أامسش اأ’ول
خ Èوفاة ششقيقته الصشغرى ،حيث تلقى ترخيصشا
من اإ’دارة بالتنقل إا ¤ما‹ ◊ضشور ا÷نازة،
وبهذا سشيغيب هو اآ’خر عن تدريبات الفريق.
سس .رياشس

رياضضة
الرابطة تدرسس جملة من ا’قÎاحات وتنتظر اجتماع الوزراء و«الفاف»

الت ـ ـÓميـ ـ ـذ Ÿواج ـهة العن ـ ـف
‘ ا Ÿـ ـ ـ ـ ـÓع ـ ـ ـ ـب!
á```jó``f’CG »`°ü≤fh ó``jóM øe ó```«H Üô°†æ°S{ :êÉ``Hôb
zIÉ`«◊G ió``e ∞``æ©dG ≈∏Y Ú°Vôq``ÙG ÚÑYÓdGh

«مرحلة الذهاب تلعب بدون جمهور
والبطولة سضتسضتأانف يوم  16سضبتم!»È
ه-دد ﬁف-وظ ق-رب-أج ،رئ-يسص ال-رابطة اÎÙفة لكرة
’قصش-أء م-دى ا◊ي-أة
’ن-دي-ة ا÷زائ-ري-ة ب-أ إ
ال-ق-دم ،ا أ
وح-رم-أن-ه-أ م-ن ‡أرسش-ة ك-رة ال-قدم نهأئيأ ‘ البطولة
ا÷زائ--ري--ة ،وه--دد الÓ--ع--ب Úأايضش-أ بسش-حب رخصش-ة
الÓعب اÎÙف منهم مدى ا◊يأة.
سشمÒة .ل

ح-يث أك-د أن-ه ي-ط-الب ب-ت-ط-ب-ي-ق ه-ذأ ألإج-رأء ل-ل-ح-د م-ن
ظ-اه-رة أل-ع-ن-ف أل-ت-ي ت-فّشش -ت ك-ثÒأ ‘ أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة
وتسشببت ‘ مقتل ألÓعب ألكامÒو Êأإيبوسشي أإثر رششقه
بحجر من أششباه أنصشار ششبيبة ألقبائل ،ويرى قرباج أن
ألأن-دي-ة أŸتسش-ب-ب-ة ‘ أل-ع-ن-ف سش-ي-ك-ون مصشÒه-ا ألإقصش-اء
م -دى أ◊ي-اة خ-اصش-ة ت-لك أل-ت-ي تسش-ل-ط ع-ل-ي-ه-ا أل-ع-ق-وب-ات
ألعادية أك Ìمن مرة بسشبب ألعنف ،بالإضشافة أإ ¤ألÓعبÚ
ألذين يحّرضشون على ألعنف ،وكششف قرباج خÓل تدخله
ع Èأموأج ألإذأعة ألوطنية أمسس قائ« :Óلقد أآن ألأوأن
ل-تضش-رب أل-رأب-ط-ة ب-ي-د م-ن ح-دي-د ،وي-جب أت-خاذ قرأرأت
وع-ق-وب-ات صش-ارم-ة وردع-ي-ة ،ف-اأن-ا م-ن أŸط-الب Úباإقصشاء
ألأندية نهائيا من ألبطولة أÎÙفة بالأخصس تلك ألتي
تعاقب مرة ومرت ،Úبر أيي هذه ألأندية ل تصشلح ÿوضس
م -ب -اري -ات ‘ ك -رة أل -ق -دم ،وح-ت-ى ألÓ-ع-ب-ون ،ف-ك-ل لعب
ي-حّ-ر ضس ع-ل-ى أل-ع-ن-ف أو ي-ق-وم ب-اأي تصش-رف ع-ن-ي-ف دأخ-ل
أŸلعب فسشتسشحب منه ألبطاقة أÎÙفة مدى أ◊ياة،
لأنه ل يششرف أبدأ ألكرة أ÷زأئرية وليسس لعبا Îﬁفا،
وباإمكاننا ألعتماد حتى على لقطات ألتلفزيون ،وألأمر
ن -فسش -ه م -ع أŸسشÒي -ن ..ظ -اه -رة أل-ع-ن-ف ت-فششت ك-ثÒأ ‘
مÓعبنا وهذه أŸرة ألأو ¤ألتي يقتل فيها لعب دأخل
أŸلعب ،لÓأسشف أإنه تصشرف غ Òمسشوؤول ول يعكسس أبدأ
ألكرم أ÷زأئري» ،و ⁄يخف أŸتحدث ذأته أن ألرأبطة
و«ألفاف» تنويان تغي Òسشلم ألعقوبات Ÿكافحة ألعنف ‘
أÓŸعب أ÷زأئ -ري-ة وأإدرأج ع-ق-وب-ات أك Ìصش-رأم-ة ل-ردع
هذه ألظاهرة.

فيمــــا وقـــــع بن طـــــــــالب ،غو’م ،سسودا Êوالثنــــــائي بلكــا’م
و›ـــــا› ‘ Êموعــــــات متبــــاينـــــة ‘ «اليوروبــــا ليــــغ»

سضليمـ ـ ـا Êيواج ـ ـه تشضيلـ ـسضي وجـبور يتحدى
ال ـÈصض ـا و«البياسضجي» ‘ «التشضامبينز ليغ»
أاوقعت قرعة دور اÛموعأت لدوري رابطة أابطأل
أاوروب-أ ،الÓ-ع-ب Úال-دول-ي Úا÷زائ-ري ÚاŸع-ن-يÚ
بأŸششأركة ‘ اŸنأفسشة ‘ ›موعأت صشعبة ،أابرزهأ
اÛم--وع--ة السش--أدسش--ة أاو «›م--وع-ة اŸوت» ،ال-ت-ي
أاوق--عت اŸه--أج--م ال--دو‹ ا÷زائ-ري رف-ي-ق ج-ب-ور
وف-ري-ق-ه «أاب-وي-ل ن-ي-ق-وسش-ي-أ» ال-قÈصشي ‘ مواجهة
ال-ع-مÓ-ق ال-ك-أت-أل-و Êب-رشش-ل-ون-ة إاضش-أف-ة إا ¤نأدي
ال-ع-أصش-م-ة ال-فرنسشية «بأريسص سشأن جرمأن» واŸأرد
الهولندي «أاجأكسص أامسشÎدام» ،من جهته سشيواجه
إاسشÓ--م سش--ل--ي--م--أ Êرف-ق-ة «سش-ب-ورت-ي-ن-غ لشش-ب-ون-ة»
’‚ل--ي-زي و«شش-ألك »04
الÈت--غ--أ‹ ،تشش--ي--لسش--ي ا إ
’Ÿأ Êو«م--أري--ب--ور» السش--ل--وف--ي--ن--ي ‘ اÛم-وع-ة
ا أ
السشأبعة ،فيمأ وقع يأسش Úبراهيمي ونبيل غيÓسص
’وكرا« ،Êأاتليتيك بيلبأو»
وفريقهمأ «بورتو» الÈتغأ‹ ‘ اÛموعة الثأمنة اŸتكأفئة بجأنب «ششأختأر دونيتسشك» ا أ
’سشبأ Êو«بأتي بوريسشوف» البÓروسشي .إا ¤ذلك ،و◊سشأب ذات الدور من منأفسشة «يوروبأ ليغ» سشيواجه الدو‹
ا إ
’‚ليزي ك Óمن «بيششيكتأشص»الÎكي« ،بأرتيزان بلغراد» الصشربي
ا÷زائري نبيل بن طألب وفريقه «توتنهأم» ا إ
و«أاسشÎاسص تريبوليسص» اليونأ ‘ ÊاÛموعة الثألثة ،من جأنبه سشيكون اŸهأجم العربي هÓل سشودا Êو«دينأمو
زغرب» الكرواتي على موعد مع مواجهة «سشلتيك غÓسشكو» ا’سشكتلندي« ،سشألزبورغ» النمسشأوي و«آاسشÎا» الرومأÊ
’يطأ‹ ‘ اÛموعة الثأمنة التي تضشم بدورهأ
‘ اÛموعة الرابعة ،أامأ فوزي غو’م فوقع رفقة فريقه «نأبو‹» ا إ
«سشبأرتأ براغأ» التششيكي« ،يونغ بويسص» السشويسشري و«سشلوفأن راتيسشلفأ» السشلوفأكي ،فيمأ جأء ثنأئي «طرابزون
’وكرا،Ê
سشبور» الÎكي السشعيد بلكأ’م وكأرل ›أ ‘ ÊاÛموعة الثأنية عششرة مع أاندية «ميتأليسص خأركيف» ا أ
«ل-وك-أرن» ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي و«ل-ي-ج-ي-أ ف-أرسش-و »Êالبولو ،Êأاين يخوضشأن أاول منأفسشة أاوروبية ‘ مششوارهمأ –ت قيأدة
وليد بوسشنة
النأخب الوطني السشأبق وحيد حليلوزيتشص.

متوقعأ أان يصشنع الفأرق ‘ داربي الغد ..الدو‹ الÈتغأ‹ السشأبق هيÓريو:

«سضليما Êمهاجم جيد ..أانتظر مشضاركته أامام بنفيكا وهو األنسضب ألسضلوب لشضبونة»

أŸب-اري-ات أŸت-اأخ-رة ،م-وضش-ح-ا أن أإي-ق-اف أل-ب-ط-ول-ة ه-ذأ
ألأسشبوع و‘ ألأيام أŸقبلة لن يوؤثر على أل›Èة ،و أن
هيئته سشتقدم كل ألتسشهيÓت وأŸسشاعدأت لنادي وفاق
سش -ط -ي -ف ح -ت -ى Áث -ل أ÷زأئ -ر أحسش -ن “ث -ي -ل ‘ رأب-ط-ة
ألأب- -ط- -ال ألإف- -ري- -ق- -ي -ة ،وأل -ذي وصش -ل أإ ¤دوره -ا نصش -ف
ألنهائي ،حيث سشيوأجه مازمبي ألكونغو‹.

«ل Áكننا –ميل اأنصضار شضبيبة القبائل مسضؤوولية مقتل إايبوسضي»

ويرى ﬁفوظ قرباج أن حادثة مقتل ألÓعب ألكامÒوÊ
أإيبوسشي ‘ ملعب أول نوفم Èبتيزي وزو تصشّرف معزول
ول يجب –ميل أŸسشوؤولية لكل أنصشار ششبيبة ألقبائل ،كما
ت باأي صشلة Ÿناصشري هذأ ألفريق ،كما كششف
أكد أنه ل ّ Á
أŸتحدث ذأته أن أإدأرة ألششبيبة طلبت من أإدأرة أŸلعب
تنظيف أŸلعب بعد ترميمه قبل أنطÓق ألبطولة ألوطنية،
أإل أن ذلك  ⁄يحدث ،وهو ما تسشبب ‘ مقتل ألÓعب،
ح -يث أق -دم ق -ات -ل أإي -ب-وسش-ي ع-ل-ى رشش-ق ألأخ Òب-ح-ج-ر ”
أقتÓعه من مدرجات أŸلعب ألإسشمنتية ،وطالب قرباج
الرابطة تدرسض فكرة السضماح للجنسض اللطيف
ب-ال-ت-وق-ف ع-ن أل-ت-اأويÓ-ت وأل-ق-ي-ل وألقال ‘ هذه ألقضشية،
حيث أكد أن ألتحقيقات جارية وألنيابة ألعامة لتيزي وزو
واألطفال وتÓميذ اŸدارسض بدخول اÓŸعب
كششفت عن أسشباب ألوفاة ،ودعا أيضشا للتوقف عن أتهام
‘ أŸق-اب-ل ،ت-درسس أل-رأب-ط-ة أÎÙف-ة أإم-ك-ان-ي-ة ت-طبيق أطرأف على حسشاب أخرى ،كما دعا أ÷ميع أإ ¤ألتكاتف
أ ل ت ج ر ب ة أ ل  Îك ي ة ‘ أ  Ó Ÿع ب أ ÷ ز أ ئ ر ي ة  ،و ذ ل ك ب ا ل س ش م ا ح من أجل أ◊د من مثل هذه ألظاهرة ،و أكد أنه لو ل تتخذ
للجنسس أللطيف وألأطفال ألدخول أإ ¤أÓŸعب ومتابعة ألإجرأءأت ألÓزمة ‘ ألوقت أŸناسشب سشيحدث أك Ìمن
أŸباريات ،ويكون ذلك مع ألأندية أŸعاقبة باللعب من هذأ مسشتقب ،Óو دعا أيضشا عائÓت ألأطفال ألذين تكتظ
دون ج -م -ه-ور ،وه-ذأ ب-ع-د ‚اح ه-ذه أل-ف-ك-رة ‘ أل-ب-ط-ول-ة ب-ه-م أÓŸعب أإ– ¤م-ل مسش-وؤول-ي-ات-ه-م وم-رأق-ب-ة أب-نائهم،
ألÎكية ألتي تفششت فيها ظاهرة ألعنف بششكل كبÒة ،حيث بالإضشافة أإ ¤مسشوؤو‹ أÓŸعب لتحسش ÚأŸنششاآت ألتي
وج- -د أل–اد ألÎك- -ي ل- -ل- -ع- -ب- -ة أ◊ل ‘ أإدخ- -ال أل- -نسش- -اء “لكها على غرأر تركيب كامÒأت مرأقبة ‘ أŸدرجات
وألأطفال أإ ¤أÓŸعب ،وقال قرباج ‘ رد له على أقÎأح وف-ت-ح ك-ل ألأب-وأب ل-ل-م-ن-اصش-ري-ن ح-ت-ى ل ي-ح-دث أك-ت-ظ-اظ
أح-د ألأنصش-ار بضش-رورة ألع-ت-م-اد ع-ل-ى أ÷نسس أل-ل-ط-يف :وتدأفع ما ينجم عنه من ألعنف.
«ألرأبطة تدرسس هذه ألفكرة رغم صشعوبتها» ،كما دعت
÷ان أنصشار ألأندية أ÷زأئرية أإ ¤ألعتماد على تÓميذ «ما عÓقة تنظيم ا÷زائر لـ كان  2017بحادثة إايبوسضي؟»
أŸدأرسس خÓل أŸباريات ألتي سشتلعب من دون جمهور ،تسشاءل ألرئيسس ألسشابق لششباب بلوزدأد عن ألعÓقة ب Úرغبة
و أكد رئيسس ألرأبطة أنه ل أحد Áلك «خا” سشليمان» أ÷زأئر ‘ تنظيم كأاسس إأفريقيا  2017وأŸلف ألذي –ضشره
حتى يتم ألقضشاء على ألعنف بششكل كلي و‘ مدة قصشÒة ،من أجل ألÎششح لهذه أŸنافسشة أإلفريقية ،بحادثة مقتل
موضشحا أنه ل يتهرب من مسشوؤولياته وأإ‰ا مقتل أإيبوسشي إأي -ب -وسش -ي ،وأك -د أن ل ع Ó-ق-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ك-ون ح-ادث-ة ألÓ-عب
مسشوؤولية أ÷ميع دون أسشتثناء.
أل-ك-امÒو Êتصش-رف م-ن-ع-زل ،مضش-ي-ف-ا أن ه-ن-اك أط-رأفا من
دأخ -ل أ÷زأئ-ر ت-روج ل-ه-ذه أإلشش-اع-ات وت-ع-م-ل ع-ل-ى تشش-وي-ه
«مرحلة الذهاب قد تلعب بدون جمهور
سش -م -ع -ة أل -ك-رة أ÷زأئ-ري-ة ،ب-ي-ن-م-ا أك-د ‘ أŸق-اب-ل أن ط-لب
والبطولة سضتسضتأانف يوم  16سضبتم»È
أل–اد أŸا‹ لكرة ألقدم بنقل أŸوأجهة ب Úمنتخب بلده
ف
ن
كما كششف أŸتحدث ذأته أن ألبطولة ألوطنية قد تسشتاأ
وأŸنتخب أ÷زأئري إأ ¤بلد ﬁايدÁ ،كن تفهمه.
ا
م
ن
ي
ي -وم  16سش-ب-ت-م ÈأŸق-ب-ل ،ب-خ-وضس أ
÷ولل-ةم أرل-حث-لاةل-ثألة،ذ بهاب «لزلت أاتذكر جيدا رقصضة إايبوسضي بعد تسضجيله للهدف»
تدرسس ألرأبطة أÎÙفة أإمكانية أإكما
من ألرأبطة أÎÙفة من دون جمهور ،وهذأ ‘ أنتظار وكشش -ف رئ -يسس أل -رأب -ط-ة أÎÙف-ة أن م-ق-ت-ل إأي-ب-وسش-ي ك-ان
ما سشيسشفر عنه أجتماع أŸكتب ألفدرأ‹ ،بالإضشافة أإ ¤صشدمة كبÒة بالنسشبة إأليه ،خاصشة وأنه كان حاضشرأ ‘ ملعب
ألج- -ت- -م- -اع أل- -وزأري أŸششÎك أل- -ذي دع- -ا أإل- -ي -ه رئ -يسس أول نوفم Èبتيزي وزو ،رغم أنه  ⁄يكمل أللقاء ب Úألششبيبة
أ÷م -ه -وري -ة ع -ب -د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ه-ذأ ألأح-د ،أل-ذي ألقبائلية وأ–اد ألعاصشمة ‘ ثا Êجولت رأبطة موبيليسس
سش -ي-درسس ﬂط-ط-ا Ùارب-ة أل-ع-ن-ف ‘ أÓŸعب ،وأل-ذي أÎÙف- -ة ،وأضش- -اف ق -ائ « :Ó-لزلت أت -ذك -ر ج -ي -دأ رقصش -ة
سشيتقرر Ãوجبه أسشتئناف ألبطولة بالإضشافة أإ ¤تطبيق إأيبوسشي بعد تسشجيله لهدف فريقه ،ولزألت ب Úعيني تلك
قرأر أللعب من دون جمهور من عدمه ،كما أكد قرباج أنه ألرقصشة وطريقة أحتفاله مع أألنصشار ،ل Áكنني نسشيانها
ل Áكن أإلغاء ألبطولة ألوطنية بششكل نهائي معتÈأ مثل أبدأ فقد كانت صشدمة كبÒة ‹ بعد سشماعي Ãقتل ألÓعب،
ه -ذه أل -ق -رأرأت غ Òمسش -وؤول -ة ،و أك-د ›ددأ أن أل-رأب-ط-ة إأنه أمر غ Òمقبول بتاتا ،فالعنف أنطلق مبكرأ هذأ أŸوسشم
سش -تÈم -ج ث Ó-ث م -ب -اري -ات ‘ أسش -ب -وع وأح -د لسش -ت-درأك ‘ مÓعبنا».
’قسشأم السشفلى
 ⁄تصشله عروضص أاخرى و’ يريد اللعب ‘ ا أ

غزال يرفضض من جديد النتقال إا ¤سضالÒنيتانا ونحو بقائه مع بارما
ج-دد ال-دو‹ ا÷زائ-ري السشأبق ،عبد
ال--ق--أدر غ--زال ،رفضش--ه ع--رضص ن-أدي
سشألÒنيتأنأ النأششط ‘ الدرجة الثألثة
’ي-ط-أل-ية ،والذي يصشر على انتدابه
ا إ
’سشطر ،وحسشب
إا ¤غأية كتأبة هذه ا أ
م-وق-ع «ك-أل-تششيو نيوز »24ف----إأن إادارة
سش-ألÒي-ن-ت-أن-أ ’زالت متمسشكة بفكرة
التعأقد مع صشأحب الـ 30سشنة ،غ Òأان
’قسشأم
’خ Òغ Òمتحمسص للعب ‘ ا أ
ا أ
السش-ف-ل-ى ،مضش-ي-فة أان غزال ينتظر أان
يأأتيه عرضص من «السشÒي أا« أاو «السشÒي ب« ‘ الثÓثة
أاي--أم اŸت-ب-ق-ي-ة م-ن اÒŸك-أت-و الصش-ي-ف-ي ،وإا’ ال-ب-ق-أء ‘
’ي-ط-أ‹ دون-أدو ÊاŸوسش-م اŸق-بل،
تشش-ك-ي-ل-ة ال-ت-ق-ن-ي ا إ
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وكششف ذات اŸوقع من مصشأدره اÿأصشة
أان العرضص اŸأ‹ الذي تقدمت به إادارة
سشألÒنيتأنأ إا ¤نظÒتهأ ‘ بأرمأ  ⁄يرق
إا ¤ت-ط-ل-ع-أت اŸه-أج-م الذي لعب اŸوسشم
الفأرط ‘ بأري على ششكل إاعأرة ،مأ دفع
غ----زال إا ¤رفضص ف---ك---رة ف---ت---ح ب---أب
اŸف--أوضش-أت .ج-دي-ر ب-أل-ذك-ر أان اŸدرب
دون--أدو Êن--وه ‘ وقت سش--أب--ق ب-أل-ع-م-ل
الكب Òالذي يقوم به الدو‹ السشأبق ‘
التدريبأت والفÎة التحضشÒية ،مششيدا
’مكأنيأت البدنية والفنية التي أابأن
‘ الوقت ذاته بأ إ
عنهأ ‘ اللقأءات الودية.
ﬁمد  ÚŸصشحراوي

أاثنى الدو‹ الÈتغأ‹ السشأبق و‚م سشبورتينغ لششبونة مأ ب 1958 Úو ،1973هيÓريو بأريي،
على مهأجم الفريق وهداف اŸنتخب الوطني ،إاسشÓم سشليمأ ،Êواصشفأ إايأه بألÓعب اŸتكأمل
’مأمية لسشبورتينغ« :سشليمأ Êإاضشأفة قوية للفريق ،كمأ أانه يحسشن
’نسشب لقيأدة القأطرة ا أ
وا أ
’يسشر ،ويكسشب الصشراعأت ‘ ظهر
’Áن وا أ
اللعب ‘ منطقة العمليأت ،وكذا على ا÷نأح Úا أ
اŸدافع ،Úويتوغل بدقة ،إانه مهأجم فعأل وجيد ويعرف كيف ينهي الهجمأت» ،كمأ –دث
اŸدرب اŸسشأعد السشأبق ‘ تصشريحأت لصشحيفة «روكورد» الÈتغألية أامسص ،عن إامكأنية عودة
سشليمأ Êللمششأركة أاسشأسشيأ مع الفريق ا’أول Ãنأسشبة داربي الغد أامأم بنفيكأ ◊سشأب ا÷ولة
الثألثة للسشوبر ليغ ،بعد أايأم فقط من إاحألته على الفريق ا’حتيأطي ،مؤوكدا أان هداف ششبأب
’مكأنيأت للمششأركة وصشنع الفأرق ‘
بلوزداد السشأبق ينأسشب طريقة لعب سشبورتينغ ،وÁلك كل ا إ
ﬁمد  ÚŸصشحراوي
مواجهة الغد ،التي توقع ذات اŸتحدث أان تنتهي على وقع التعأدل.
قأل إان دعوة غوركيف جأءت ‘ وقتهأ

جابو« :قررت اŸواصضلة مع اإلفريقي وقد أاجدد Ÿوسضم إاضضا‘»
ق-رر الÓ-عب ال-دو‹ ا÷زائ-ري عبد
اŸوم--ن ج--أب--و ،م--واصش--ل-ة مشش-واره ‘
ال--ب--ط--ول--ة ال--ت--ونسش-ي-ة م-ع ال-ن-أدي
’ف--ري-ق-ي ،ب-ع-د أان ت-ع Ìال-ت-ح-أق-ه
ا إ
’وروبية خÓل فÎة
’ندية ا أ
بأأحد ا أ
ا’ن-ت-ق-أ’ت الصش-يفية ا◊ألية ،وأاكد
ج-أب-و ‘ تصش-ري-ح تنأقلته عدة مواقع
ﬁلية أامسص ،أانه يششعر بأ’رتيأح مع
’ف-ري-ق-ي وه-و م-أ حفزه على البقأء
ا إ
إا ¤غأية انتهأء عقده ،وقأل ‘ هذا
’فريقي وأاسشعى
الصشدد« :أاحÎم العقد الذي يربطني بأ إ
إا ¤تشش-ري-ف-ه ح-ت-ى ال-ن-ه-أي-ة ،أاشش-عر أانني وسشط عأئلتي
ال-ث-أن-ي-ة وأاح-ظ-ى ب-دع-م كب Òمن ا÷مهور ،مأ يجعلني
ي
مرتأحأ وأاوافق على البقأء دون إاششكأل بعد أان تع Ìعل ّ
ا’حÎاف خÓ--ل ه-ذا اÒŸك-أت-و» ،ه-ذا وكشش-ف م-دل-ل
الوفأق السشأبق أانه يفكر ‘ “ديد عقده الذي سشينتهي
ششهر جوان اŸقبل Ÿوسشم إاضشأ‘ حيث ينتظر أان Œمعه

’ي-أم ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-ق-أدمة مع
ج-لسش-ة ‘ ا أ
رئيسص النأدي سشليم الريأحي ،سشيتحدد
‘ أاعقأبهأ مصشÒه مع النأدي ،كمأ –دث
’سش-ب-أب ال-تي حألت دون التحأقه
ع-ن ا أ
’وروب-ي-ة وق-أل:
ب-إأح-دى ال-ب-ط-و’ت ا أ
«ت--ل--ق--يت ال--ك--ث Òم-ن ال-ع-روضص ب-ع-د
اŸون--دي--أل ،ل-ك-ن اŸف-أوضش-أت وصش-لت ‘
ال-غ-ألب إا ¤ط-ري-ق مسش-دود م-أ ج-ع-لني
’ف-ريقي».
أاق-رر م-واصش-ل-ة اŸشش-وار م-ع ا إ
ه-ذا وع Èوسش-ط م-ي-دان «اÿضش-ر» ع-ن
سش-ع-أدت-ه ب-أل-دع-وة ال-ت-ي وج-ه-ه-أ ل-ه ال-ن-أخب ال-وط-ني
كريتسشأن غوركيف –سشبأ Ÿبأرتي إاثيوبيأ ومأ‹ ضشمن
التصشفيأت اŸؤوهلة لنهأئيأت كأأسص أا· إافريقيأ ،حيث قأل
’ن-ه-أ
‘ ه--ذا الشش-أن« :دع-وة اŸن-ت-خب ج-أءت ‘ وق-ت-ه-أ أ
تزامنت مع الفÎة التي عدت فيهأ إا ¤التدريبأت ،بعد
غ-ي-أب-ي ع-ن اŸن-أفسش-ة ل-فÎة ط-وي-ل-ة أاشش-ع-ر أانني بدأات
حمزة حسشنأوي
أاقÎب من مسشتواي ا◊قيقي».

فيمأ بلغ التنأفسص ذروته ب« Úجنوى» و«سشأمبدوريأ» للتعأقد مع الÓعب

فوسضشضي (اŸدير الرياضضي لتشضيزينا)« :مصضباح لعب جيد لكنه  ⁄يكن أابدا ضضمن ﬂططاتنا»

’و ¤ا’إيطأ‹
نفى «رينو فوسشششي» ،اŸدير الريأضشي لنأدي «تششيزينأ» النأششط بدوري الدرجة ا أ
’يسشر الدو‹ ا÷زائري لنأدي «بأرمأ»
لكرة القدم ،أان يكون فريقه قد أابدى اهتمأمه بضشم الظه Òا أ
’يطألية ،إا’ أان نفيه Ÿأ راج Á ⁄نعه
’عÓم ا إ
جمأل الدين مصشبأح ،مثلمأ أاششأعته مؤوخرا وسشأئل ا إ
’شش-أدة ب-أل-دو‹ ا÷زائ-ري وال-ت-أأك-ي-د ع-ل-ى أان-ه ’عب ج-ي-د وذو إامكأنأت كبÒة ،حيث صشرح
م-ن ا إ
’عÓم اÙلية قأئ« :Óمصشبأح ’عب جيد وقوي وهذا هو أاهم ششيء ،لكنه  ⁄يكن أابدا
لوسشأئل ا إ
ضشمن ﬂططأتنأ و ⁄نفكر يومأ ‘ التعأقد معه» .من جهة أاخرى ،عأد فريقأ «جنوى» و«سشأمبدوريأ»
للتنأفسص بششدة من أاجل ا’سشتفأدة من خدمأت ’عب «ميÓن» سشأبقأ الذي أاصشبحت أايأمه معدودة
’يطألية وعلى رأاسشهأ «كألتششيو مÒكأتو»،
’عÓم ا إ
رفقة فريقه ا◊أ‹ «بأرمأ» ،حسشب وسشأئل ا إ
الذي أاششأر إا ¤أان «سشأمبدوريأ» عأد Ùأولة التعأقد مع مصشبأح إا’ أان الÓعب يقÎب أاك Ìمن
«جنوى» بعدمأ قأمت إادارة «بأرمأ» بتقد ËاقÎاح جديد Ãقأيضشة الدو‹ ا÷زائري بÓعب من
’خÒة ترفضص فكرة اŸقأيضشة وتفضشل أان تكون الصشفقة عأدية بششراء عقد
«جنوى» ،إا’ أان هذه ا أ
وليد بوسشنة
’عأرة مع إامكأنية ششراء العقد اŸوسشم اŸقبل.
الÓعب أاو ضشمه على سشبيل ا إ

تأأكد غيأب غو’م عن مواجهتي إاثيوبيأ ومأ‹ والÓعب يطمئن عششأقه بخصشوصص حألته

بلفوضضيل ي ـ ـدخ ـ ـل دائ ـ ـرة اهتم ـ ـام ن ـ ـادي «دين ـ ـامو كيـيف» األوكـ ـراÊ

’وكرا،Ê
دخل اŸهأجم الدو‹ ا÷زائري إاسشحأق بلفوضشيل دائرة اهتمأم نأدي «دينأمو كييف» ا أ
’ي-ط-أ‹ ق-ب-ل غ-لق سشوق ا’نتقأ’ت
ال-ذي ي-رغب ‘ ا’سش-ت-ف-أدة م-ن خ-دم-أت ’عب «ب-أرم-أ» ا إ
الصش-ي-ف-ي-ة ا◊أل-ي-ة ،حسش-ب-م-أ أاع-ل-ن-ه م-وق-ع «ت-وتو مÒكأتو» اŸتخصشصص ‘ ششؤوون ا’نتقأ’ت ‘
’يطأ‹
’وكرا Êيرغب ‘ التعأقد مع مهأجم «إان ÎميÓن» ا إ
إايطأليأ ،والذي أاوضشح أان النأدي ا أ
’وكرا Êمؤوخرا ،كمأ
سشأبقأ ‘ إاطأر سشعيه لتعويضص مهأجمه اŸلتحق بنأدي «ششأختأر دونيتسشك» ا أ
’ن مدرب
أاششأرت ذات اŸصشأدر إا ¤أان رغبة «دينأمو كييف» لن تتحقق بصشفة ششبه مؤوكدة نظرا أ
«بأرمأ» ’ يفكر مطلقأ ‘ التخلي عن أاحد أابرز ’عبيه الذين يعول عليهم هذا اŸوسشم ،وهو الذي
’يطألي .Úو‘ إايطأليأ دائمأ،
عأد إاليه بعد Œربت Úفأششلت Úرفقة النÒاتزوري و«ليفورنو» ا إ
’يسشر الدو‹ ا÷زائري فوزي غو’م عن اÓŸعب لفÎة لن تقل عن 20
تأكد غيأب الظه Òا أ
’يسشر الذي تعرضص لكسشر
يومأ ،بعد العملية ا÷راحية النأجحة التي أاجراهأ على معصشمه ا أ
’سشبأ ‘ Êلقأء العودة للدور التمهيدي
’ربعأء اŸأضشي أامأم «أاتليتيك بيلبأو» ا إ
خÓل مبأراة ا أ
’خ Òلرابطة أابطأل أاوروبأ ،وهو مأ سشيجعله يغيب عن مواجهتي اŸنتخب الوطني اŸقبلتÚ
ا أ
’ثيوبي واŸأ‹ يومي  6و 10سشبتم ÈاŸقبل ‘ ،إاطأر تصشفيأت كأسص أا· إافريقيأ
أامأم اŸنتخب Úا إ
اŸقررة بأŸغرب سشنة  ،2015وهو مأ دفع الÓعب لطمأنة عششأقه ومتأبعيه بتغريدة ع Èحسشأبه الششخصشي ‘ «توي »Îقأل فيهأ:
وليد بوسشنة
«تعرضشت لكسشر فقط ‘ معصشمي يسشتلزم عملية جراحية ،ا◊مد لله كل ششيء على مأ يرام».

’ثن ÚاŸقبل بفندق هيلتون ‘ العأصشمة
التوقيع على العقد ا÷ديد ا إ

موبيليسض واللجنة األوŸبية Áددان شضراكتهما اإ ¤أالعاب طوكيو 2020

’وŸبية ا÷زائرية ،برئأسشة مصشطفى بÒاف ،ثقتهأ ‘ متعأمل الهأتف النقأل «موبليسص» بعدمأ اتفق الطرفأن على
جددت اللجنة ا أ
’ول اÈŸم
’وŸبية  2020التي سشتسشتضشيفهأ العأصشمة اليأبأنية طوكيو ،بعد العقد ا أ
’لعأب ا أ
“ديد وتوسشيع ششراكتهمأ إا ¤غأية ا أ
ب Úالطرف Úششهر جوان  2013واŸنقضشي سشنة  ،2017مثلمأ أاكده الرئيسص اŸدير العأم Ÿوبيلسص سشعد دامة اÿميسص الفأرط« :نحن
’نبأء
’وŸب-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع التخصشصشأت إا ¤غأية أالعأب  ،»2020مضش-ي-ف-أ ‘ تصش-ري-ح خصص ب-ه وك-ألة ا أ
ف-خ-ورون Ÿراف-ق-ة ا◊رك-ة ا أ
’ثن ÚاŸقبل ،بفندق هيلتون بألعأصشمة ،وع Èذات اŸتحدث عن تفأؤوله بظهور
ا÷زائرية ،أان مراسشم العقد ا÷ديد سشتتم يوم ا إ
أابطأل جدد يرفعون العلم الوطني عأليأ ‘ ا’سشتحقأقأت اŸقبلة ،قبل أان يختم قأئ« :Óبفضشل العقد ا÷ديد وكذلك اÈŸم مؤوخرا
ﬁمد  ÚŸصشحراوي
’ول للريأضشة ا÷زائرية».
’ندية ،تبقى موبيليسص اŸتعأمل ا أ
مع ا’–أدية ا÷زائرية لكرة القدم وا أ

السسبت  ٣٠أاوت  ٢٠١٤الموافق لـ  ٠٥ذي القعدة  ١٤٣٥ه ـ 15

رياضضة
لربعاء الثÓثاء القادم
وفـــاق سصطيـــف يبــاشصـــر التحضصÒات اليؤم ويؤاجه أامل ا أ

«الكاف» ترسّضم مواجهة مازÁبي ‘ لومومباشضي
لبطال أامام مازÁبي ،وقد
يشصرع وفاق سصطيف أامسصية اليؤم ‘ التحضصÒات اسصتعدادا للمؤاعيد اŸقبلة ،وباÿصصؤصس نصصف نهائي رابطة ا أ
سصطر الطاقم الفني برنا›ا مكثفا من خÓل الرفع من حجم العمل وبر›ة عدة مؤاجهات ودية لÎسصيخ منهجية اللعب ،ويراهن اŸدرب
ماضصؤي على حضصؤر ا÷ميع بداية من اليؤم من أاجل ضصمان التحضصÒات للتحديات القادمة.
ع/شصهيلي
وقد رسصم برنامج اŸباريات الؤدية ،حيث برمج  5مؤاجهات اأمام فرق من
القسصم Úالأول والثا ،Êاإضصافة اإ ¤مؤاجهة ودية مع فريق من القسصم
الثالث للهؤاة ،وسصتكؤن البداية اأمسصية الثÓثاء اأمام اأمل الأربعاء Ãلعب
 8ماي ومن دون جمهؤر .وتبقى مؤاجهة ا–اد العاصصمة الأهم ،واŸنتظر
اأن يشصرك فيها اŸدرب ماضصؤي العناصصر التي سصتؤاجه مازÁبي وŒريب
اŸنهجية التي سصيعتمدها ،وتبقى مؤاجهة شصباب ع Úالفكرون الؤحيدة
ال-ت-ي سص-ت-ج-رى خ-ارج القؤاعد يؤم الثÓثاء  9سص-ب-ت-م ،Èعلى اأن تختتم
سص--لسص-ل-ة اŸب-اري-ات ال-ؤدي-ة اأم-ام ‚م ق-رواشس ي-ؤم اÿم-يسس  11سصبتمÈ
القادم.

«الكاف» ترسّضم مواجهة اإ’ياب ‘ لومومباشضي

لفريقي الذي كشصف عن اŸنتخبات الثÓث اŸعنية باŸنع
جاء بيان ال–اد ا إ
م دولة
من السصتقبال ‘ بلدانها بسصبب انتشصار مرضس ا إ
ليبؤل ،والذي  ⁄يضص ّ
لدارة السصطايفية ‘ إامكانية لعب مؤاجهة
ال-ك-ؤن-غ-ؤ ،ل-يضص-ع ح-دا ل-ط-م-ؤح ا إ
لياب خارج الكؤنغؤ ،خاصصة أان مصصادر من ال–ادية أاوضصحت أان مدينة
ا إ
ل-ؤم-ؤم-ب-اشص-ي ب-ع-ي-دة ع-ن مسص-اح-ة ان-تشص-ار اŸرضس ما يرسصم بر›ة مؤاجهة
مازÁبي فؤق ملعب لؤمؤمباشصي.

مباراة اإ’ياب ‘ الثالثة والنصضف وتخوفات من ا◊رارة

لياب مثلما أاشصرنا إاليه سصابقا،
حددت إادارة مازÁبي ،رسصميا ،مؤعد مباراة ا إ
لح-د  28سص-ب-ت-م Èب-داي-ة م-ن ال-ث-الثة والنصصف مسصاء ،ووسصط درجة
ي-ؤم ا أ
حرارة مرتفعة ،ما يجعل الطاقم الفني يتخذ احتياطاته من هذا ا÷انب
وب-ر›ة ع-دد م-ن اŸؤاج-ه-ات ال-ؤدي-ة ‘ ن-فسس ت-ؤق-يت اŸب-اراة ح-تى يتأاقلم
الÓعبؤن مع أاجؤاء اŸباراة.

التنقل قد يقدم  4أايام قبل اللقاء

لدارة ت-ف-ك-ر ‘ Œسص-ي-ده-ا لضص-م-ان ت-أاق-ل-م
وم--ن أاول اÿط--ؤات ال-ت-ي ب-دأات ا إ
الÓعب Úمع مناخ اŸنطقة وأاجؤاء اŸباراة خاصصة بعد ترسصيم اŸؤعد ‘ الثالثة
والنصصف ،إامكانية تقد Ëمؤعد التنقل إا ¤مدينة لؤمؤمباشصي يؤم  24سصبتمÈ
القادم وا◊ضصؤر  4أايام قبل اŸباراة ،والتدرب ‘ نفسس تؤقيت اŸباراة ،ومن
لدارة اليؤم شصركة الطÒان ا÷زائرية من أاجل اسصتئجار
اŸنتظر أان تراسصل ا إ
طائرة خاصصة تضصمن نقل الÓعب Úيؤم  24سصبتم Èالقادم والعؤدة يؤما بعد
اŸباراة.

اإ’دارة ترسّضم مباراة الذهاب يوم  21سضبتمÈ

ك--م-ا راسص-لت إادارة ال-ؤف-اق أاول أامسس اÿم-يسس ال–ادي-ة وم-ن-ه-ا ال–ادي-ة
لبÓغ إادارة مازÁبي عن اŸؤعد الذي حددته Ÿؤاجهة الذهاب
الكؤنغؤلية إ
لحد  21سصبتم Èبداية من السصابعة مسصاء،
‘ سصطيف ،حيث اختارت يؤم ا أ
وتبقى تنتظر مراسصلة من إادارة اŸنافسس حؤل قائمة الؤفد ومؤعد حضصؤره
لقامة ومراسصيم اسصتقباله.
لتخاذ ترتيبات ا◊جز وا إ

بوعزة يلجأا إا÷ ¤نة اŸنازعات للحصضول على تسضريحه

لدارة بدفع  10آالف يؤرو
 ⁄يرد اŸهاجم الدو‹ عامر بؤعزة على طلب ا إ
مقابل ورقة التسصريح ،بعد انضصمامه إا ¤فريق ريد سصتار الفرنسصي ،ويبدو أان
الÓعب يصصر على تسصريحه ›انا ويعت Èمغادرته كانت بسصبب عدم تلقيه
لجال اŸتفق عليها مثلما ينصس عليه العقد ،ما جعله يلجأا إا÷ ¤نة
أامؤاله ‘ ا آ
النزاعات لدى الرابطة اÎÙفة للحصصؤل على تسصريحه.

حصضة تقوية العضضÓت يوميا لكل ’عب

ي-ح-رصس لع-ب-ؤ ال-ؤف-اق ع-ل-ى ت-طبيق الÈنامج التدريبي الذي منحه إاياهم
اŸدرب ماضصؤي ،خÓل فÎة الراحة ،حيث طلب من كل لعب القيام بحصصة
ت-ق-ؤي-ة عضصÓ-ت ي-ؤم-ي-ا وبشص-ك-ل ف-ردي ،ك-ل ‘ مكان تؤاجده ،للحفاظ على
ال-ل-ي-اق-ة وضص-م-ان ال-ع-ؤدة ل-ل-ت-دري-ب-ات ‘ كامل ا÷اهزية Ÿؤاصصلة الÈنامج
اŸسصطر.

بوكرية يتعافى ويباشضر اليوم

لصصابة التي كان يعاÊ
ليسصر بؤكرية تعافى من ا إ
كشصف مصصدر طبي أان الظه Òا أ
منها وسصيكؤن حاضصرا منذ حصصة السصتئناف أامسصية اليؤم Ÿباشصرة التدريبات
رفقة زمÓئه ،ما يضصمن انطÓق التحضصÒات اليؤم بتعداد مكتمل ومن دون
مصصاب ،Úوسصيكؤن ا÷ميع –ت تصصرف الطاقم الفني بداية من اليؤم.

أامقران وعوŸي ‘ تربصس اŸنتخب اأ’وŸبي

لÁن عؤŸي واŸهاجم
يدخل الثنائي الشصاب ‘ تشصكيلة وفاق سصطيف الظه Òا أ
لوŸبي اليؤم ،بعد أان تلقيا
أامقران ،تربصس اŸنتخب ا أ
دعؤة من اŸديرية الفنية للمنتخبات الؤطنية للسصفر
إا ¤العاصصمة ،حيث سصيكؤنان الغائب Úالؤحيدين عن
التحضصÒات رغم أان ذلك لن يكؤن مؤؤثرا على اعتبار
أان الطاقم الفني أاجل العتماد على الثنائي إا ¤وقت
لحق من البطؤلة.

مؤلؤدية العلمة

هـ ـرادة يسضانـ ـ ـد غواف ـي ـ ـك وي ـ ـÎقب انتفـ ـاضض ـ ـة الفريق

بعد فشصله ‘ الحÎاف ‘ سصلطة عمان

عمرون يعود إا ¤شضباب باتنة وضضيف يريد اŸغادرة

تفكر إادارة مؤلؤدية بجاية ‘ فسصخ عقد الÓعب براهمية بعد مقاطعته تدريبات فريقه منذ حصصة السصتئناف ،فحسصب مصصادر مقربة
لخ ⁄ Òيهضصم إاسصقاط اسصمه من قائمة الـ  18خÓل اŸباراة اŸاضصية أامام شصبيبة السصاورة ،وهؤ ما جعله ل يسصتأانف
من الÓعب ،فإان هذا ا أ
لثن ÚاŸاضصي ،كما أانه ل يرد على اŸكاŸات ،وهؤ ما جعل ا÷ميع يتسصاءل عن السصبب الذي جعل
مع الفريق منذ العؤدة إا ¤التدريبات ا إ
ب-راه-م-ي-ة ي-ت-م-رد ع-ل-ى ف-ري-ق-ه ‘ ه-ذا ال-ؤقت ب-ال-ذات ،ك-م-ا أاك-د ل-نا مدرب مؤلؤدية بجاية أان تصصرف الÓعب طائشس ولن يقبل به ‘
فريقه ،فـ«اŸؤب» تعاقدت معه وعليه احÎام عقده ويجب أان يكؤن مثاليا ‘ تعامله مع ا÷ميع .و‘ سصياق منفصصل ،أابان اŸدرب عمراÊ
ﬁفؤط رمطاÊ
عن ارتياحه لفÎة تؤقف البطؤلة بعد أان عّبر عن رضصاه التام ‘ الشصق اŸتعلق بتقدم سص Òالعمل.
هيئـــــة التحـــــرير'' :المجمــــع الهاتفي''

023.59.92.92/023.59.91.28
023.59.91.37
023.59.91.56

لثير للصصحافة'' شس.ذ.م.م
تصصدر عن شصركة ''ا أ
مسصــــــــــــــــؤؤول النـــــــــشصر

''أانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس رحمـ ـ ـ ـاني''
مديـرة التحـريــــــــر

سضعـ ـ ـ ـ ـ ـاد عزوز

فــــــــــــــــــاكسس ''هيئة التحـــرير'':

023.59.91.38

لدارة العــــــــامة :صس.ب رقـــــــــــم 67
ا إ
حيــــدرة ا÷ـــزائر العاصصمة 16035

العنــــــؤان :صس.ب رقـــــــــم 146
منطـــــقة النشصــــاط سصعيــــــد حمدين (مقابل
لروية الذهبية)
فندق ا أ

بوف ـل ـ ـيـ ـح ‘ تـ ـربـ ـصس اŸن ـ ـت ـخ ـب اأ’وŸبـ ـي
لثن Úالقادم ،بعد أان اسصتفاد الÓعبؤن من
تعؤد تشصكيلة أاهلي الÈج إا ¤أاجؤاء التدريبات أامسصية ا إ
راحة  3أايام بسصبب تؤقف البطؤلة ،قبل أان تتنقل اÿميسس القادم إا ¤سصطيف Ÿؤاجهة الؤفاق سصطيف
ودي-ا ‘ ،ف-رصص-ة ل-ل-م-درب والÓ-ع-ب ÚلÓ-سص-ت-فادة من اŸنافسصة –ضصÒا Ÿؤاجهة ا÷ؤلة القادمة أامام
شصبيبة بجاية مع اسصتئناف البطؤلة .من جهة أاخرى ،يتنقل وسصط اŸيدان الشصاب بؤفليح اليؤم إا¤
لوŸبي ،والذي يدوم أاسصبؤعا ،اسصتجابة للدعؤة التي تلقاها من
العاصصمة ◊ضصؤر تربصس اŸنتخب ا أ
ع /شصهيلي
اŸديرية الفنية للمنتخبات الؤطنية.

اجتماع مرتقب ب Úإادارة بلعباسس والديجياسس لضضبط كامÒات اŸراقبة ‘ اŸلعب

علمنا من مصصادر مؤؤكدة ،أان وا‹ بلعباسس يكؤن قد أاعطى تعليمات Ÿصصالح مديرية الرياضصة لعقد
لمن الؤلئي
اجتماع مصصغر بإادارة إا–اد بلعباسس ومدير مركب  24فÈاير  56أاحمد بؤصصؤار و‡ثل عن ا أ
لحداث
لغرضس دراسصة مشصروع وضصع كامÒات اŸراقبة Ãختلف مداخل اŸلعب ومدرجاته ،لضصبط كل ا أ
التي يشصهدها اŸلعب خÓل اŸباريات ،وذلك من باب تفادي حرمان النادي من السصتقبال Ãلعبه بعد
لمنية وغÒ
القرار الصصادر عن هيئة قرباج التي تعتزم غلق اÓŸعب التي ل تتؤفر فيها الشصروط ا أ
اŸزودة بكامÒات اŸراقبة .وحسصب اŸصصدر الذي أاورد ا ،Èÿفإان شصركة كؤندور التي عكفت مؤؤخرا على
ل‚از مشصروع وضصع كامÒات اŸراقبة بعد الدراسصة
لضصؤاء الكاشصفة باŸلعب ،مرشصحة إ
إاعادة تأاهيل ا أ
لمني الذي سصيكؤن أاول
لطراف اŸعنية لسصيما ا÷هاز ا أ
ليام القادمة Ãعية جميع ا أ
التي سصتتم خÓل ا أ
سس .شصريف
اŸسصتغل Úلهذه التقنية قصصد تؤقيف اŸشصاغب ‘ ÚاÓŸعب.

Garderie d'Enfants

04,Rue Ahmed Bouchrit (ex Berlioz) Châteauneuf- El Biar – Alger

ájQÉ¡°TGE áMÉ°ùe
ذكرى وترحم

اليوم  ٣٠أاوت  ٢٠١٤تكون قد مرت السسنة الثانية على رحيل اŸغفور لها بإاذن
الله اÛاهدة «سسريا Êبركاهم» تاركة وراءها فراغا كبÒا ’ يعوضسه سسوى
’ل-ي-م-ة ت-ط-لب اب-ن-ت-ه-ا «بدرة
’Áان ب -قضس-اء ال-ل-ه وق-دره ،وب-ه-ذه ال-ذك-رى ا أ
اإ
سسريا »Êوأاخ-وات-ه-ا وإاخ-وان-ه-ا ،وزوج-ه-ا سس-ري-ا Êع-ب-د ال-ق-ادر ،م-ن ك-ل من
عرفها أان يدعو لها بالرحمة واŸغفرة وأان يسسكنها الله فسسيح جنانه ،وأان
يجعل قÈها روضسة من رياضض ا÷نة.
«إانا لله وإانا إاليه راجعون»
و’ية تلمسشان
دائرة ا◊ناية
بلدية ا◊ناية
الرقم ٢٠١٤ / ٠٠٣

النهــــــــار REF: 1705/730/700/0814

فشصلت اŸفاوضصات ب Úنادي عمان ووكيل أاعمال لعب شصباب باتنة ﬁمد عمرون ،بعد أان حل الÓعب بسصلطنة عمان منذ أاك Ìمن
اأسصبؤع ،على أاسصاسس النضصمام إا ¤هذا الفريق ،و“حؤرت نقطة اÓÿف ‘ الشصق اŸا‹ الذي  ⁄يقنع الÓعب السصابق Ÿؤلؤدية
ا÷زائر الذي  ⁄ير أانه يختلف مقارنة Ãا يتقاضصاه ‘ شصباب باتنة ،ومن اŸرتقب أان يحل الÓعب اليؤم على أارضس الؤطن ليسصتأانف
التدريبات مع الشصباب .ونفى وكيل عمرونﬁ ،مد مرابط ‘ حديثه إا« ¤النهار» ،أان تكؤن إادارة الشصباب أاخÈته بنيتها ‘ إاصصدار
عقؤبات ‘ حق الÓعب ،مادام أان تنقله إا ¤السصلطنة كان Ãباركتها ،وهي التي كانت سصتنال نسصبتها من الصصفقة لؤ وّقع الÓعب
هناك .من جهة أاخرى ،طلب لعب شصباب باتنة ضصيف اŸغادرة إا ¤ع Úالبيضصاء بسصبب عدم اعتماد الطاقم الفني على خدماته،
لسصاسصية مادام أانها تثق ‘ إامكانات وقدرته على العؤدة بقؤة .يذكر
وقد طلبت منه إادارة الشصباب الصص Èإا ¤غاية اسصتعادة مكانته ا أ
اأن الشصباب يسصتأانف التدريبات سصهرة اليؤم Ãلعب سصفؤحي بقيادة عامر جميل.
سس .سس

مولودية بجاية قد تفسضخ عقد الÓعب براهمية

أاهلي الÈج

النهــــــــار REF: 1703/728/700/0814

لنفاسس ،على أان تكؤن
بعد أاسصبؤع من العمل الشصاق ،قرر مدرب وداد تلمسصان ÿضصر بلؤمي ،منح لعبيه يؤم Úراحة لسصÎجاع ا أ
العؤدة إا ¤التدريبات عشصية اليؤم بداية من السصاعة اÿامسصة مسصاء Ãلعب بÒوانة ،لسصتكمال التحضصÒات وفق الÈنامج
التحضصÒي الذي أاعده تزامنا مع التؤقف الضصطراري للمنافسصة .على صصعيد آاخر ،رفضصت الرابطة الؤطنية تأاهيل اŸسصتقدم
ا÷ديد عيسصاوي عباسس ‘ صصفؤف وداد تلمسصان ،بالنظر إا ¤وجؤد ملف ضصده على مسصتؤى ÷نة اŸنازعات من طرف فريقه
السصابق ا–اد بلعباسس ،الذي كان لعب لصصا◊ه قبل مؤسصم ،Úوحسصب مصصادرنا فإان عيسصاوي مطالب بدفع  120مليؤن سصنتيم
لفريقه السصابق مقابل تأاهيله ‘ الؤداد ،وقد أابدى الرئيسس سصليما Êغضصبه من الÓعب ،كؤنه  ⁄يعلمه من قبل بهذه القضصية،
وطلب منه تسصؤية مشصكله مع مسصÒي بلعباسس ‘ ظرف ل يتعدي ثÓثة أايام ،قبل إاتخاذ القرار اŸناسصب بشصأانه ،والذي قد يصصل
ح .التلمسصاÊ
إا ¤حد فسصخ عقده ‘ حال فشصله ‘ إايجاد ﬂرج لقضصيته.

النهــــــــار

سضليماÁ Êنح عيسضاوي ثÓثة أايام لتسضوية مشضكله مع بلعباسس

أاقدمت إادارة شصبيبة السصاورة عشصية أاول أامسس ،على إانهاء مهام اŸدرب
آالن م-يشص-ال ،ن-ت-ي-ج-ة ت-ده-ؤر ال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن-ه وب Úبعضس اŸسصÒين‘ ،
مقدمتهم الرئيسس ﬁمد جبار ،وحسصب مصصادرنا فإان اŸدرب الفرنسصي
الذي ليزال مرتبطا مع السصاورة إا ¤غاية نهاية هذا اŸؤسصم ،من اŸنتظر
أان ي-ج-لسس ع-ل-ى ط-اول-ة اŸف-اوضص-ات خÓ-ل السص-اع-ات ال-قليلة اŸقبلة مع
مسصÒي الفريق لفسصخ عقده بالÎاضصي ،وحسصب ذات اŸصصادر فإان النقطة
التي أافاضصت الكأاسس هؤ رفضس اŸدرب البقاء Ãدينة بشصار والتدرب هناك
خÓ--ل فÎة ت--ؤق--ف ال--ب--ط--ؤل-ة ،وإاصص-راره ع-ل-ى ب-ر›ة ت-ربصس آاخ-ر
ب-ال-ع-اصص-م-ة ،م-ت-ح-ج-جا بعدم قدرته على العمل ‘ أاجؤاء حارة ،وهؤ ما
أاغضصب اŸسصÒين كؤن الفريق ومنذ قدومه وتدريباته كلها خارج مدينة
لنصصار  ⁄تتح لهم حتى فرصصة التعرف على لعبيهم ا÷دد،
بشصار ،وا أ
وهؤ ما أاكده الرئيسس ﬁمد جبار لـ«النهار» صصبيحة أامسس« :لقد كان ‹
لقاء مع اŸدرب آالن ميشصال ‘ العاصصمة بعد مؤاجهة شصباب باتنة التي انهزمنا فيها ،حيث اعÎف بأاخطائه
ووعد Êبالعمل على تصصحيحها ،لكن مع مرور الؤقت زادت الؤضصعية تدهؤرا واŸدرب  ⁄يعد يتحكم ‘
اÛمؤعة ‘ ،ظل وجؤد تكتÓت ب ÚالÓعب ،Úولعل النقطة التي أافاضصت الكأاسس هي مطالبته ب›Èة
لجؤاء ا◊ارة التي تعيشصها مدينة بشصار ،وهؤ ما
تربصس –ضصÒي بالعاصصمة كؤنه ل يسصتطيع –مل ا أ
اعتÈناه إاهانة لفريقنا وتكÈا من هذا اŸدرب الذي تأاكدنا أانه  ⁄يعد يرغب ‘ مؤاصصلة العمل معنا ،لهذا
قررنا إاقالته رسصميا من منصصبه ،حيث سصتكؤن ‹ جلسصة معه لفسصخ عقده بالÎاضصي» .وعن هؤية اŸدرب
Óشصراف
ا÷ديد قال◊« :د السصاعة القرار الذي اتخذه ›لسس إادارة الفريق هؤ تعي ÚاŸدرب بلحفيان ل إ
ح .التلمسصاÊ
مؤؤقتا على الفريق إا ¤غاية تعي Úمدرب جديد».

GARDERIE D'ENFANTS MAGIC MAYA A LE PLAISIR DE
VOUS ANNONCER L’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
POUR L'ANNÉE 2014 - 2015,
Du Samedi à Jeudi de 09.00 Heure à 15.00 Heure,
Si votre enfant est âgée de 03 mois à 05 ans, une équipe professionnelle avec la petite enfance (psychologue-pédiatre- éducatriceorthophoniste..), de 7h00 jusqu'à 17h00 va le prendre en charge pour
un programme trilingue, des activités et des ateliers bien riches :
)…(Jeux,sport,dance,flore,
Pour toute information Complémentaire
Veuillez appeler au :0559 711 226
LE MEILLEUR ACCUEILLE VOUS SERA RÉSERVÉ

REF:1704/729/700/0814

وداد تلمسصان

شضبيـ ـبـ ـة السضاورة تقيل اŸدرب آا’ن ميشضال

Rentrée scolaire 2014 – 2015

كبÁ Òنح راحة لÓعبي جمعية الشضلف وإايغيل يعود

لخÒة ،على أان
ليام ا أ
منح الطاقم الفني ÷معية الشصلف بقيادة اŸدرب  ÚŸكب ،Òراحة يؤم ÚلÓعب ،Úبعد ا÷هؤد اŸبذولة ‘ ا أ
لحد –سصبا للمؤاجهة الهامة التي تنتظر الفريق أامام مؤلؤدية بجاية عند اسصتئناف البطؤلة،
يعؤدوا إا ¤أاجؤاء التحضصÒات غدا ا أ
لشصاعات لدى ﬁبي
Óسصبؤع اŸاضصي عرفت غياب اŸدرب الرئيسصي مزيان إايغيل بدون سصابق إانذار ،ما فتح باب ا إ
ا◊صصصس التدريبية ل أ
لسصبؤع
الفريق وكذا إادارة النادي حؤل مغارته للجمعية ،وحاولنا التصصال أاك Ìمن مرة باŸدرب إايغيل لكن هاتفه ظل مغلقا طيلة ا أ
مصصطفى .ع
اŸاضصي ،إال أانه بدد الشصكؤك وعاد ليشصرف على حصصة صصبيحة أامسس Ãلعب ﬁمد بؤمزراق.

باشصر مدرب مؤلؤدية العلمة ،الفرنسصي غؤافيك ،عمله مع الفريق ،بعد اŸسصاندة التي لقيها من الرئيسس هرادة ووقؤفه إا ¤جنبه ‘
كل القرارات التي يتخذها ،خاصصة مع تزايد احتجاجات الÓعب ،Úومن أاجل فرضس التغيÒات التي سصتعرفها التشصكيلة أاراد الفرنسصي
أان يكؤن اŸهاجم حميتي أاول الضصحايا حتى يكؤن عÈة لبقية العناصصر ،بعد أان قرر فرضس عقؤبة فنية على الÓعب من خÓل
لسصاسصية وتعؤيضصه بزميله قارة ‘ ،انتظار التغيÒات اŸرتقبة علي مسصتؤى اÿط اÿلفي حيث ل تسصتبعد مصصادرنا
تضصييعه Ÿكانته ا أ
لصصلي ‘ الؤسصط الدفاعي ،مع عؤدة زغيدي إا ¤مكانته
أان يكؤن القائد همامي الضصحية القادم ،والعتماد على بؤتريبات ‘ منصصبه ا أ
‘ ﬁؤر الدفاع إا ¤جنب معيزة اسصتعدادا للمؤاجهة الصصعبة أامام ا÷ار وفاق سصطيف ،خاصصة أان أاي تع Ìسصيزيد من الشصكؤك حؤل
ع/شصهيلي
لدارة قد أاقدمت على تسصديد أاجؤر الÓعب.Ú
اŸدرب الفرنسصي ‘ قدرته على قيادة سصفينة «البابية» ،وكانت ا إ

سصيخلفه بلحفيان مؤؤقتا إا ¤غاية تعي Úمدرب جديد

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية

وصشل تسشجيل التصشريح بتجديد عهدة مكتب جمعية دينية
بلدية ا◊ناية
’حكام اŸادة  ١٨من القانون رقم  ١٢ - ٠٦اŸؤورخ ‘  ١٨صسفر  ١٤٣٣اŸوافق لـ  ١٢يناير  ٢٠١٢اŸتعلق با÷معيات ” ،هذا اليوم ١٢
طبقا أ
 ٢٠١٤ / ٠٨ /اسستÓم التصسريح التجديدي اŸؤورخ ‘ – ٢٠١٣ / ٠٥ / ١٧ت رقم ٢٠١٣ / ٠٣ :اŸتعلق بتجديد ا÷معية البلدية :ا◊ناية،
جمعية :الدينية Ÿسسجد سسيدي اıفي لقرية مليلية ا◊ناية ،اŸقيمة بـقرية مليلية ا◊ناية .يÎأاسسها السسيد (ة) :شسريط ﬁمد.
’حكام اŸادة  ١٨الفقرة ٢
’شسهار وفقا أ
وبالتا‹ يجب القيام بإاجراءات ا إ
رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي

لشصهـــــــار
مصصــــــلحة ا إ
الهــاتف٠2٣-٥٩-٩1-14 :
فـاكسس٠2٣-٥٩-٩1-٨٠ :
للكتروني:
البريد ا إ

ennaharpub@yahoo.fr

Áكنكم أايضصا حجز مسصاحات إاشصهارية ع:È

٠21 66 ٣٠ ٠7

دار الصصحــــــــافة الطــــــاهر جاووت
 ،1شصارع بشص Òعطار  -ا÷زائر

الحسصاب الجاري CCP
Compte CCP n° 351608 clé 42

الحسصاب البنكي CPA
Compte CPA n° 103 400 000 3114-38
Agence 103 les Halles

مكتب وهران
الهاتف/٠٤١ ٣٣ ٦١ ٣٤ :الفاكسض٠٤١ ٣٣ ٦١ ٣٣ :
مكتب قسصنطينة
شصارع رÁؤند بيشصار  -الكدية  -عمارة 13
رقم  13قسصنطينة

الهاتف  / ٠٣١ ٩٢ ٥٨ ٥٩:الفاكسض ٠٣١ ٩٢ ٥٨ ٧٠
مكتب تلمسصان

¯ مÓحظة :كل الوثائق والصصور التي تصصل ا÷ريدة ’ ترد إا ¤أاصصحابها ،سصواء نشصرت أاو  ⁄تنشصر الهاتف٠٧٩٤٤٣٩٣٣٣:

مكتب سصطيف

الهاتف٠٣٦٩٢٧٩٢٤ :
الفاكسض٠٣٦٩٢٨٤٨١ :

الطبــــــــع:

SIA
الؤسصط:
SIE
الشصــرق:
SIO
الغـــرب:
الجنؤب :مطبعة ورڤلة

التؤزيع:

ؤسصسصة ''النهار'' للتؤزيع
الؤسصط :م ؤ

الشصرق:
الغـرب :
ا÷نؤب :

023،59،91،84
SO. DI, PRESSE
tel-fax 031 68-39-84 / 031 68 -38 -28
- 0661 30 97 73
SARL M P S -tel 0550 17 26 03
Fax : (041) 53 81 19
Sarl TDS 066 1242910

للكتروني:
البريد ا إ
infos@ennaharonline.com
للكتروني:
المؤقع ا إ

www.ennaharonline.com

ألسسبت  ٣٠أوت  ٢٠١٤ألموأفق لـ  ٠٥ذي ألقعدة  ١٤٣٥ه ـ
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يومية ''ألنهار'' تفتح لكم هذأ ألفضصاء ألخدماتي مع ألمختصصة ألنفسصانية
لجتماعيـة ألسصيـــــــدة ''نور'' ،ألتي تسصتمع إألى مشصاكلكم وآأهاتكم بقلب
وأ إ
لمان بكل أمانة وسصرية ،تحتضصن
كبير ،فتأاخذ بأايــــديكم إألى بر أ أ
ألمهمومين وألموجوعين على أمل إأيجاد ألحلول ألشصافيـة يرجى فقط
لتصصال من خط هاتف ثابت على ألرقم  38٠٠لنقل مشصاغلكم وهمومكم أو
أ إ
لتلقى إأسصتشصارأت نافعة سصعر ألدقيقة  ١٠٥دج باحتسصاب جميع ألرسصوم

nahar.nour@gmail.com

أملك من أألدلة ما يثبت أن زوجتي لسست أمرأة!!
تحية
طيبة لروأد
هذأ ألمنبر وأسصأال
ألله أن يجد
أنشصغالي ألهتمام من
لنه من نوع
طرفكم أ
خاصص ،ولم يحدث
أنني طالعت ما يشصبه
حالتي ألتي على ما
يبدو أنها فريدة
من نوعها.

لربعين من ألعمر تزوجت منذ
أنا رجل في أ أ
خ -مسس سس -ن -وأت ب -ط -ري -ق-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وأل-دت-ي
وشسقيقاتي أخترن بالنيابة عني شسريكة ألعمر،
لحسسن أخÓقها ورصسانتها وهدوئها ألدأئم ،ل
أنكر أنها ُمسسالمة ومخلصسة وفية ،لكنها مقابل
هذه ألصسورة ألحسسنة تخفي بدأخلها أسسرأرأ
ج-م-ة ل-م أت-م-ك-ن م-ن ألطÓ-ع ع-ل-ي-ه-ا ،وأه-م-ها
أل -ع Ó-ق -ة أل -ح -م -ي -م -ي -ة أل-ت-ي ت-رفضس-ه-ا ج-م-ل-ة
وت -فصس-ي ،Ó-ه-ي لسست م-ن ن-وع أل-نسس-اء أل-ل-وأت-ي
لع-ذأر ل-ل-ت-ه-رب م-ن ت-ق-دي-م أل-ح-ق
ي -خ-ت-ل-ق-ن أ أ

≈∏YGC AÉ````¨°UÓEd Ò``K’CG õcôe
á`«aGÎM’Gh á`jô°ùdG äÉLQO
3802/ 3801/ 3800

من ألثابت ومتعاملي ‚مة جازي وموبيليسص بـ  ١٠٥دج للدقيقة مع أحتسصاب كل ألرسصوم
الفتاوى الششرعية ıتلف الششؤؤون الدينية

ب-ط-ري-ق-ة م-بسص-ط-ة وسص-ه-ل-ة ألسص-ت-ي-عاب ،ألشصيخ «شصمسص ألدين
أ÷زأئري» يفيدكم بالفتوى ألشصرعية ıتلف ألقضصايا ألدينية،
ي-زي-ل ع-ن-ه-ا أل-غ-م-وضص ويقدم لك أجوبة شصافية كافية مصصدرها
ألقرآأن ألكر ËوألسصÒة ألنبوية ،فتوى تريح ألقلب وتبعث فيها
ألطمأانينة بعيدأ عن ألتباسص ألجتهادأت ..هذه أÿدمة Œدونها
لتية:
لرقام أ آ
فقط على أ أ

تعر‘ على السشر الذي يجعل زوجك ’ ينسشاك ويتذكرك طؤال الؤقت

أŸرأة وأل--رجـل شص-ري-كـان ‘ أ◊ي-اة ل-ك-ن-ه-مـا ل ي-ت-ف-قـان فـي كـل
لمـور ،فالرجـل يعتمـد على عقله وأŸرأة على قلبهـا وعوأطفهـا.
أ أ
لخـر
ولكـن من منهمـا ل يحـب أن يكـون شصريكـا ل ُينسصـى ‘ حيـاة أ آ
مهمـا تغيـر ألزمـان وأŸكـان؟ ويÎك بصصمـة يصصعـب أن “حـى مع
مرور ألوقـت ،هي تلك أŸرأة ألتى تÎك أثرأ يصصعـب على ألرجـل أن
ي--نسصـاه وت--فشصـل أل--ذأكـرة فـي ﬁو وجـودهـا ،ف-إاذأ أردت أن ت-ك-وÊ
كذلك أتصصلي بنا و–صصلي على ألسصر ألذي يجعل زوجك ل ينسصاك
أبدأ ويفكر فيك طوأل ألوقت.

تخلّصص من همؤمك ومششاكلك النفسشية والعاطفية

أل-ت-ل-ف-زي-ون ول ت-ح-ب-ذ أل-ت-ج-م-ع-ات أل-ع-ائلية ،ل
لسس -ب -اب ،ق -د
لي سس -بب م -ن أ أ
ت- -غ- -ادر أل- -ب- -يت أ
ت-تسس-اءل-ون م-ا أل-ذي ف-رضس ع-ل-ي أل-ق-ب-ول ب-ه-ذأ
أل-وضس-ع ،ف-أاق-ول ل-ك-م أل-ح-ي-رة وأل-فضسول غايتي
ألتعرف على أغوأر هذه ألمرأة ألغربية وإأدرأك
ماهية تفكيرها ،أهي من طائفة ألجنسس ألثالث
أم بها مسس شسيطاني ،أنا في حيرة من أمري،
لنني
أرجوكم سساعدوني قبل أن أفقد صسوأبي ،أ
لنه
ل-م أع-د أسس-ت-ط-ي-ع أل-ت-أاق-ل-م م-ع هذأ ألوضسع أ
^ زوج حائر
أشسبه بالقصسصس ألخيالية.

Óزأوج ،بل تصسدني بكل قوة ول تمّكنني من
ل أ
لمر ،شسعارها أن
لن-ه-ا م-ق-ت-ن-عة بهذأ أ أ
ن-فسس-ه-ا أ
لن ه -ذه أل -غ -ري -زة
ي -رت -ق -ي ألنسس -ان ب -ن -فسس -ه أ
لنسسان قدرته على قمعها،
حيوأنية ،وما يميز أ إ
لكثر من
منطق غريب تحتكم إأليه زوجتي ،وأ أ
ه-ذأ أن-ه-ا ل ت-تصس-رف ك-ب-ن-ات ج-نسس-ه-ا أب-دأ ،لم
ي-ح-دث ي-وم-ا أن-ه-ا ت-زي-نت أو أظ-ه-رت أن-وث-تها،
تتصسرف بطريقة بدأئية وكأان ألزمن ولى بها
إأل-ى أل-عصس-ور أل-غ-اب-رة رغ-م أن-ه-ا أب-ن-ة أل-م-دي-ن-ة
وم-ت-ع-ل-م-ة بشس-ه-ادة ج-ام-ع-ي-ة .فزوجتي ل تتابع

معكـ ـ ـم إألـ ـى ب ـ ـر أألمـ ـ ـ ـان

ÜÉë`°U’C ΩÉ```g
á«fhÎµd’EG πFÉ°SôdG
…OÉ©dG ójÈdGh

أنك لن تكون سسعيدأ لأن ألرسسول صسلى ألله
أإلى مليكة  /ألجلفة:
أسس -ت -ه -دي ب -ال -ل -ه وأأك -ث -ري م -ن ألسس -ت-غ-ف-ار عليه وسسلم أوصسى بذأت ألدين ،أقول هذأ
أرجـو من إأخوأ Êألقرأء ،أصصحاب
وأسساأليه أن يجعل هذأ ألبتÓء بردأ وسسÓما و أترك لك حرية ألختيار.
للكÎو ÊوألÈيد ألعادي،
على أبنك ،بالعقل وألروية يمكننا ألتصسدي
ألÈيد أ إ
ل -ل -مشس -اك-ل وع-رأق-ي-ل أل-ح-ي-اة أل-ي-وم-ي-ة ،ف Ó-أإلى عباسص /تلمسصان:
ألختصصار و–ديد أŸطلوب بكل
تصسّعدي ألأمر أكثر من ألÓزم ،عليك باإخبار ل أأوأف -قك أل -رأأي ،لأن ت -وق -ي -ف أب -ن -تك ع-ن دقة ،لكي يتسصنى ‹ ألّرد عليهم
زوجك وأإط Ó-ع -ه ع-ل-ى أل-ح-ق-ي-ق-ة ،م-ن غ-ي-ر ألدرأسسة ومنعها بتاتا عن ألخروج من ألبيت
بسصهولة ،نظرأ للكم ألهائل ألذي
أل- -م- -م -ك -ن أأن ت -تصس -دى أل -م -رأأة ب -م -ف -رده -ا في هذأ ألسسن ،لن يحل ألموضسع أكثر مما
للمشساكل في وجود ألحامي وألمسسوؤول ألأول ي-زي-ده ت-ع-ق-ي-دأ ،ع-ل-ي-ك-م أل-ت-ق-رب منها وفتح أتلقاه يوميا ،كما أحيطكم علما أÊ
أبذل ما ‘ وسصعي لكي ألبي كل
قنوأت ألحوأر معها ول تنسسى أنها مرأهقة
عنها وعن أولدها.
ت -م -ر ب -اأح -رج م-رح-ل-ة ف-ي أل-ع-م-ر ،أإذأ ت-ع-ذر ألطلبات ،فالذين تأاخرت ‘ ألّرد
ع-ل-يك ألأم-ر أأط-لب م-ن وأل-دت-ه-ا أأن ت-كلمني عليهم أسصتسصمحهم عذرأ ،وأطمئنهم
أإلى بشصير /ألبويرة:
ق-د ت-ج-د أل-ج-م-ي-ل-ة أل-ت-ي تسسر نظرك وتفرح ع -ب -ر أل -ه -ات -ف ك -ي أأسس -اع-ده-ا ع-ل-ى ك-ي-ف-ي-ة أ Êسصأافعل ذلك متى أعانني أللّه،
قلبك ،وقد يوفقك ألحظ مع ثرية تضسمن لك ألتوأصسل مع ألبنة ،أسسال ألله أن يحفظها
تقبلوأ مني أسصمى معا Êألتقدير
رغ- -د أل- -ع- -يشس ،ل- -ك- -ن أإذأ غ- -اب ع -ن ألأول -ى ل -ك -م -ا وي -ج -ع -ل -ه -ا ق -رة ع-ي-ن ..أأم-ي-ن ي-ا رب وألحÎأم وشصكرأ لتفهمكم ^ .نور
وألثانية أللتزأم وألأخÓق ألفضسيلة ،فتاأكد ألعالمين.
ردت نور

h G
h
C ô``````bG

أإذأ كنت تشصعر بالفرأغ أو تتخبط ‘ أŸشصاكل مع ألأهل وألأصصحاب،
أأره-ق-تك أأح-وأل أل-دن-ي-ا ون-الت م-نك ،أإذأ ك-نت ت-ع-ا Êمن خيانة،
ل-وع-ة ف-رأق ،أإره-اق أأو أإح-ب-اط ،ن-ح-ن ‘ ألن-ت-ظ-ار ل-ن-زي-ل عنكم
ألهموم ونرسصم لكم طريق ألسصعادة ،رقمنا ألوحيد من سصيخلصصك
ف Óتتجاهله أإنه يخبئ لك ألشصيء أŸفيد.

’سشتششاراتكـــــم القانؤنيــــــة

Óج-ابة عن أسصتشصارأتكم ‘ ﬂتلف
لسص-ات-ذة وأıتصص Úل -إ
ن-خ-ب-ة م-ن أ أ
لحوأل ألشصخصصية ،وأ÷نائية،
لدأرية ،أŸدنية ،أ أ
أÛالت ألقانونية ،أ إ
بالضصافة إأ ¤توجيهات ‘ ذأت أÛال ،أتصصلوأ بنا وأنتظروأ أ÷وأب ‘
حصصة ألسصتشصارأت ألقانونية.

 expressرسسائـ ـ ـ ـل

أمنح لنفسصك فرصصة ألتعب Òوأرسصل ألكÓم سصيصصل Ÿن تريد ‘ أ◊.Úلديك رسصالة أمتنان شصكر أو عتاب ،كلمات ألشصوق وألشصتياق ،عبارأت ظلت
لقارب
لحباب أ آ
لوأن ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن-ه-ا وإأرسص-ال-ه-ا إأ ¤أ أ
ح-ب-يسص-ة وج-دأنك آأن أ آ
لصصدقاء أ÷Òأن ،إأ ¤ألزوج وألزوجة ،أ◊بيبة أو أÿطيبة أتصصل بنا لكي
أ أ
نسص-ه-ل ع-ل-يك م-ه-م-ة إأرسص-ال-ه-ا ع Èج-ري-دة «أل-نهار» ‘ هذأ ألركن أ÷ديد ل
لرقام38٠2 ،38٠١ ،38٠٠ .
تÎددوأ أتصصلوأ بنا ،نحن ‘ ألنتظار على أ أ

expressــــــل
ـــــــــــــــ
رسســائــــ
^ من إأبرأهيم إأ ¤ألصسهر أÎÙم فؤؤأد من تبسسة

أل- -رج- -ول- -ة ح- -ك- -م- -ة وق- -وة ورح- -م- -ة،
ف-ب-ح-ك-م-تك ت-ق-ود سس-ف-ي-ن-ة أل-ح-ي-اة بها
لتصس Óإألى بر أألمان ،وبقوتك تحمي
مملكتك من أعاصسير ألحياة وبرحمتك
ل-ه-ا ي-دوم وده-ا لك .ل-ق-د ك-انت أب-ن-ت-ي
كريمة عندنا فلتكن لها مكرما ومعزأ،
ل-ق-د ع-ل-م-ت-ه-ا ك-ي-ف ترضسي ربها وتفوز
بجنته ،ف Óتكن مانعا لها نعيَم ألجنة
ب-غضس-بك ع-ل-ي-ه-ا ،ف-ق-د ق-ال رسس-ول ألله
صس -ل -ى أل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م« :أي-م-ا أم-رأة
م- -اتت وزوج- -ه- -ا ع -ن -ه -ا رأضٍس دخ -لت
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أم مثاليـ ـ ـة أنقـ ـ ـذت أبنتهـ ـ ـا بالحكمـ ـ ـة م ـ ـن برأثـ ـ ـن ألرذيلـ ـ ـة
أرأدت فتاة أن تجرب حظها وتاأخذ نصسيبها من
أل -ت -ه -ور وألسس -ت -ه -ت -ار م -ع أل -رج -ال ف-ي سس-ه-رأت
ألصس-ي-ف م-ث-ل-م-ا ت-ف-ع-ل بعضس ألفتيات ألطائشسات،
فما كان من ألأم ألوأعية أإل أن نصسحتها باأن ما
تريد ألإقدأم عليه أمر مشسين أجتماعيا ومحرم
دي-ن-ي-ا ،ت-ع-ت-ب-ر صس-اح-ب-ت-ه سساقطة مهما حازت من
ألمال ،لكن ألفتاة أصسرت على ر أيها ،يا ترى ماذأ
ف -ع -لت ألأم م -ع أإصس -رأر أل -ف -ت-اة؟ .وأف-قت ألأم أن
تسسمح لبنتها بما تريد لكن بشسرط أن تنجح في
ألخ-ت-ب-ارأت أل-ت-ي سس-ت-ع-ده-ا ل-ه-ا ألأم ،ف-اإذأ أنهت
ألختبارأت بنجاح ،فلها ألخيار فيما تريده.
ا’ختبار ا’أول:
طلبت ألأم من أبنتها أن تقف في ألصسباح أمام
بيت رجل مهم وعندما يخرج ويمر من أمامها،
عليها أن ترمي نفسسها على ألأرضس وكاأنه أغمي
عليها ثم تنتظر ما سسيحدث لها ،وأفقت ألفتاة
ع -ل -ى ط-لب أم-ه-ا ي-ا ت-رى م-ا أل-ذي ح-دث؟ ذه-بت
ألفتاة صسباح أليوم ألتالي وفعلت ما طلبته منها
ألوألدة ،حيث تظاهرت بالإعياء وسسقطت على
ألأرضس وف-ج-اأة أسس-رع أل-رج-ل أإل-ي-ه-ا ،ورف-ع-ه-ا من
على ألأرضس و أحاط بها ألجميع من كل ألجهات

باهتمام بالغ ،تظاهرت ألفتاة وكاأنها أسستعادت
وع -ي -ه -ا وشس -ك -رت أل -رج -ل أل -غ -ن -ي ث-م أنصس-رفت،
وذه-بت مسس-رع-ة أإل-ى أم-ه-ا ل-ت-خ-ب-رها باأنها أنهت
ألختبار ألأول بنجاح ،فما هو ألختبار ألتالي؟
قالت لها أمها عليك أن تذهبي أإلى نفسس ألمكان
يوم ألغد ،وتعيدي نفسس ألفعل عندما يمر ذلك
ألرجل ،فما كان من ألفتاة أإل أن قامت باإعادة
نفسس ألمشسهد في أليوم ألتالي ،لكن ألنتيجة كانت
مختلفة ،هذه ألمرة لم يسسرع أإليها ألرجل نفسسه
ب -ل ذهب أإل -ي -ه -ا ع -ام-ل ع-ن-ده و أوق-ف-ه-ا م-ن ع-ل-ى
ألأرضس ،و أح-اط م-ن ح-ول-ه-ا ب-عضس أل-ن-اسس ب-ي-ن-ما
ألرجل ألمعني بالأمر لم يلتفت أإليها ،تظاهرت
ألفتاة وكاأنها أفاقت من ألإغماء وشسكرت ألعامل،
ث-م ذه-بت أإل-ى أم-ه-ا ل-ت-خ-ب-ره-ا ب-م-ا ح-دث لها في
ألختبار ألثاني ،سساألت أمها عن ألختبار ألقادم،
فقالت ألأم «عليك أن تعيدي نفسس ألختبار وفي
نفسس ألمكان وفي نفسس ألوقت وعند مرور ألرجل
أل-م-ه-م» ،ف-ي أل-ي-وم أل-ت-ال-ي ذه-بت أل-فتاة و أعادت
ن -فسس أل -مشس -ه -د ،وع-ن-دم-ا سس-ق-طت ع-ل-ى ألأرضس
تقدم أإليها حارسس ألبوأبة و أزأحها من ألطريق،
وت -رك -ه -ا ول -م ي -قـف أإل-ى ج-ان-ب-ه-ا سس-وى أل-ق-ل-ة ث-م

ت-رك-وه-ا .ع-ادت أل-ف-ت-اة أإل-ى أم-ه-ا و أخ-ب-رت-ه-ا بما
ح -دث ل-ك-ن-ه-ا ك-انت ف-ي ضس-ي-ق وحسس-رة ن-وع-ا م-ا،
سساألت أمها هل أنتهى ألختبار فقالت ألأم ل يا
أبنتي أريد منك أن تعيدي نفسس ألمشسهد ،على
مدى ثÓثة أيام ألقادمة ،و أخبريني في ألنهاية
عما سسيحدث في أليوم ألثالث وهو أليوم ألأخير
لÓختبار ،فعلت ألفتاة حسسب ما قالت لها أمها
وجاءت في أليوم ألأخير أإلى أمها وهي تبكي ،لأن
ألختبار أزدأد صسعوبة لأنها في أليوم ألأخير لم
يقترب منها أحد ليسسعفها بل سسخر منها ألبعضس
وألبعضس أظهر ألشسماتة ،ومنهم من ركلها برجله،
وف-ي ه-ذه أل-ل-ح-ظ-ة ق-الت ألأم أل-ح-ك-ي-م-ة لب-ن-تها
ه -ك -ذأ شس-اأن أل-ف-احشس-ة ،ف-ي أل-ب-دأي-ة سس-ي-قصس-دك
أل -وج -ي -ه وأل-ث-ري وأل-وسس-ي-م ،وب-ع-د ف-ت-رة م-ن ذلك
سسينفر منك ألجميع بل سسيسسخرون منك ولن تعود
لك كرأمتك ،بل حتى أحقر ألناسس سسيسسخر منك
ف-ه-ل ت-ري-دي-ن ألن-ح-رأف ي-ا ح-ب-ي-ب-ت-ي؟ أسستعادت
أل-ف-ت-اة ع-ق-ل-ه-ا ووع-ي-ه-ا وشس-ك-رت أم-ه-ا أل-ح-ك-يمة
وقالت لها :شسكرأ لك أمي على هذأ ألدرسس ،وألله
ل -ن أت -ب -ع ه -ذأ أل -ط -ري -ق أب -دأ ول -و أط -ب-قت ع-ل-ي
ألسسماء ^ .مششاركة اأم نزيهة  /تلمسشان

ألجنة» .فليتسسع صسدرك لما يقع منها
من أخطاء ،فالذي ل يخطئ ل يتعلم..
ول -ت -ك -ن ل -ه -ا زوج -ا م-ع-ل-م-ا ،ت-وّج-ه إأذأ
أخ -ط-أات وت-ث-ن-ي ب-ال-ح-م-د إأذأ أحسس-نت
وت -ت -رف -ق ف -ي ك -ل أألم -ور ك -م -ا أم-رك
ألرسسول ألكريم صسلى ألله عليه وسسلم؛
إأذ قال« :رفقًا بالقوأرير» ،فأانت جنتها
أو ن -اره -ا ف -ل -ت -ك -ن ل -هـا خ -ي -ر أل-عشسـي-ر
م-ق-ت-دي-ا ب-رسس-ول أل-ل-ه صس-ل-ى أل-ل-ه عليه
وسسلم حيث قال« :خيركم خيركم ألهله
وأنا خيركم ألهلي».

آإدم وحوإء
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سصعـ
ر الدقيقة  105دج باحتسصاب جميع الرسصوم

لتصصال من الثابت ومشصÎكي متعاملي ''‚مـة'' و''جــازي'' و''موبيليسض''
ا إ

ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ج ـ ـدإ..

لخوة القراء تفهم طبيعة هذه الصصفحة التي وجدت لغرضض نبيل وشصريف وهو الزواج على سصنة الله ورسصوله
نرجو من ا إ
وليسض من أاجل التÓعب واللهو لذا سصاعدونا با÷دية والتفهم حتى نكون عند حسصن ظن ا÷ميع

عــــــــروضض ﬂتلفــــــة
111812
رج -ل م -ن قسس-ن-ط-ي-ن-ة ‘ ،ال-ع-ق-د ال-ث-الث م-ن
عمره ،عامل مقيم مع اأ’هل ،يريد التعرف على فتاة
أاصسيلة ذات نية صسادقة من أاجل اإ’سستقرار وتأاسسيسس
بيت شسعاره ا◊ب واأ’مان ،مع شسابة واعية ومثقفة
من قسسنطينة ،سسطيف أاو باتنة ،عاملة يكون عمرها
ما ب 19 Úو  23سسنة.
111813
ﬁمد من وهران ،موظف ،يبلغ من العمر
 25سسنة ،لديه مسسكن خاصس ،يسسعى إا ¤اإ’رتباط
ع-ل-ى سس-ن-ة ال-ل-ه وال-رسس-ول بشس-اب-ة خ-ل-وق-ة ومسسؤوولة،
متدينة وتقية ،يكون عمرها ب 18 Úو  24سسنة ،ماكثة
‘ البيت ،متجلببة ،يقبلها من أاي مدينة داخل أاو
خارج الوطن.
111814
حسس Úم -ن “Ôاسست ،ي -ب -ل -غ م -ن ال -ع-م-ر 32
سس-ن-ة ،ع-ام-لÁ ،لك مسس-ك-ن-ا خ-اصس-ا ،ي-ت-م-ن-ى ال-زواج
وŒسسيد ا◊Óل مع شسابة تكون له ِنعم الشسريكة على
ا◊ل -و واŸر ’ ،ي -ت -ج -اوز ع -م-ره-ا  25سس-ن-ة ،يقبلها
عاملة أاو ماكثة ‘ البيت تكون من أاي و’ية.

والرسسول ،يناشسد فتاة طيبة عمرها ب 18 Úو 21
سسنة ،تكون من العاصسمة اأو وهران ،يقبلها عاملة
اأو ماكثة ‘ البيت.
111816
وليد من بجاية ،يعمل ‘ ›ال البناء ،يبلغ
من العمر  26سسنة ⁄ ،يسسبق له الزواجÁ ،لك مسسكنا
خ -اصس-ا ،ي-ح-ل-م ب-دخ-ول ال-ق-فصس ال-ذه-ب-ي م-ع شس-اب-ة
متفهمة ،قبائلية ’ يهم مكان إاقامتها ،عمرها ما بÚ
 18و  23سسنة ،تكون جميلة ذات شسعر أاسسود وماكثة ‘
البيت.
111817
عبد العزيز من العاصسمة ،أارمل أاب لشساب،Ú
موظف ‘ العقد اÿامسس من عمره ،يريد الزواج
ب -ام -رأاة صس -ادق -ة ون -اضس-ج-ة ت-ك-ون م-ن ال-ع-اصس-م-ة أاو
ضسواحيها ،عمرها ما ب 40 Úو  50سسنة ،يقبلها مهما
ك-ان وضس-ع-ه-ا ا’ج-ت-م-اع-ي ،ت-ك-ون مسس-ؤوولة ومتفهمة
وماكثة ‘ البيت.

111818
شساب من و’ية معسسكر ⁄ ،يسسبق له الزواج،
يبلغ من العمر  28سسنة ،موظف ،طويل القامة ،أابيضس
البشسرة ،يتمنى اإ’قÎان بفتاة Îﬁمة تقدره وتعينه
111815
ع -ب -د ال -رح -م -ن م -ن ت -ل-مسس-ان ،شس-اب ج-اد على ا◊ياة ،تكون له زوجة صسا◊ة وفية ‘ السسراء
ومسس -وؤول ،ي -ب -ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  22سس-ن-ة ،م-ق-ي-م مع والضسراء ’ ،يتعدى عمرها  27سسنة ،يقبلها عاملة أاو
ا’أه-ل ،ل-دي-ه م-ط-ع-م ،ي-ب-حث ع-ن شس-ري-ك-ة ا◊ي-اة ماكثة ‘ البيت ،تكون من شسرق الوطن أاو من منطقة
ورف -ي -ق -ة ال -درب لÒت -ب -ط ب -ه -ا ع -ل -ى سس -ن -ة ال -ل -ه القبائل.

111819
سس -ل -ي -م م -ن واد سس -وف ،م-ن-خ-رط ‘ ا÷يشس
الوطني ،يبلغ من العمر  31سسنة ⁄ ،يسسبق له الزواج،
Áلك مسسكنا خاصسا ،أاسسمر البشسرة وطويل القامة،
يريد اإ’رتباط ‘ ا◊Óل بشسابة Îﬁمة وصسادقة،
عمرها ما ب 20 Úو  26سسنة ،تكون من إاحدى و’يات
ا÷نوب ا÷زائري ومقبولة الشسكل.
111820
يوسسف من تيبازة ،عمره  27سسنة ،منخرط ‘
ا÷يشس الوطني ‘ و’ية وهران ،حلمه اإ’رتباط ‘
ا◊Óل بشسابة متفهمة ومثقفة ’ ،يتعدى عمرها 27
سسنة ،موظفة ‘ سسلك التعليم أاو اأ’من ،تكون من
غرب الوطن.
111821
هشسام من و’ية سسعيدة ،يبلغ من العمر 34
سس- -ن- -ة ⁄ ،يسس- -ب- -ق ل- -ه ال -زواج ،م -ن -خ -رط ‘ ا÷يشس
الوطني ،طويل القامة ،أانيق وأاسسمر البشسرة ،يرغب
بالسس Îوالزواج مع امرأاة متفهمة وطيبة ،تكون من
الشسرق أاو الوسسط ا÷زائري ’ ،يتعدى عمرها 28
سسنة ،بيضساء البشسرة وطويلة القامة ،يقبلها عاملة أاو
ماكثة ‘ البيت.
111822
زك- -ري- -اء م- -ن اŸدي- -ة ،م- -ن -خ -رط ‘ ا÷يشس
ال -وط-ن-ي ،ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  21سس-ن-ةÁ ،لك مسس-ك-ن-ا
خ-اصس-ا ،وسس-ي-م ،ط-وي-ل ال-ق-ام-ة وأاسسمر البشسرة ،يريد

111826
امرأاة من و’ية باتنة ،تبلغ من العمر  46سسنة⁄ ،
يسس -ب -ق ل -ه -ا ال -زواج ،م -اك -ث -ة ‘ ال -ب-يت“ ،ارسس ح-رف-ة
اÿي-اط-ة ،ب-يضس-اء ال-بشس-رة ،أان-ي-ق-ة ،ت-ت-م-نى دخول دخول
القفصس الذهبي مع رجل يسسÎها ويصسونها Ãا يرضسي
الله ،يكون جادا وصسادق النوايا ،تقبله أارمل أاو مطلقا ’
يتعدى عمره  60سسنة ،يكون من أاي مدينة ‘ الوطن.
111827
نورة من بسسكرة ،امرأاة شسريفة ،تبلغ من العمر
 33سسنة ⁄ ،يسسبق لها الزواج ،ماكثة ‘ البيت ،بيضساء
ال -بشس -رة ،م -ت-وسس-ط-ة ال-ق-ام-ة و‡ت-ل-ئ-ة ا÷سس-م ،ت-ري-د

إا“ام نصسف الدين امتثا’ لوصسية رسسول الله خا”
اŸرسس -ل ،Úم -ن أاج -ل ذلك ،ي -ب -حث ع -ن ف-ت-اة ج-ادة،
رصسينة وجميلة ،عمرها ما ب 17 Úو  20سسنة ،تكون
من الوسسط ا÷زائري.
111823
جمال من قسسنطينة ،يبلغ من العمر  36سسنة،
مطلق أاب لطفلة ،منخرط ‘ ا÷يشس الوطنيÁ ،لك
مسسكنا خاصسا ،يبحث عن فتاة شسريفة وناضسجة بنية
اإ’رت-ب-اط ‘ ا◊Óل ،ت-ك-ون اب-ن-ة ع-ائ-ل-ة شس-ري-فة من
العاصسمة ،سسطيف أاو باتنة ’ ،يتعدى عمرها  34سسنة
و تكون عاملة مسستقرة.
111824
م -ن Òم -ن و’ي -ة ت -ي -ب -ازة ‘ ،الـ  31م-ن ال-عمر،
متقاعد من ا÷يشسÁ ،لك مسسكنا خاصسا ⁄ ،يسسبق له
الزواج ،طويل القامة وأاسسمر البشسرة ،يود التعرف على
شسابة جادة قصسد اإ’سستقرار وتكوين أاسسرة Ãا يرضسي
الله والرسسول ،متفهمة وقادرة على –مل اŸسسؤوولية’ ،
يتعدى عمرها  27سسنة ،تكون عاملة أاو ماكثة ‘ البيت.
111825
ع -م-اد م-ن و’ي-ة م-ي-ل-ة ،م-ن-خ-رط ‘ ا÷يشس
الوطني بو’ية ا÷لفة ،يبلغ من العمر  29سسنة⁄ ،
يسس-ب-ق ل-ه ال-زواج ،ي-ري-د اإ’رت-ب-اط واإ’سس-ت-قرار –ت
سسقف ا◊Óل مع زوجة ﬂلصسة ورفيعة اأ’خÓق من
ضسواحي الشسرق أاو الوسسط ا÷زائري ،يكون عمرها
أاقل من  29سسنة ،يقبلها عاملة أاو ماكثة ‘ البيت.

اإ’رتباط ‘ ا◊Óل برجل يقدرها ويحÎمها ،ناضسج
وواٍع ،تقبله مهما كانت حالته ا’جتماعية يكون من
أاي منطقة ،شسرط أان يكون لديه عمل مسستقر وÁلك
مسسكنا خاصسا ،عمره ما ب 35 Úو  40سسنة.
111828
ع -اصس -م -ي -ة م -اك -ث -ة ‘ ال -ب -يت“ ،ارسس ح-رف-ة
اÿياطة ،تبلغ من العمر  28سسنة ⁄ ،يسسبق لها الزواج،
شسقراء ،متوسسطة القامة وجميلة ،تبحث عن زوج طّيب
Œسسد معه ا◊Óل ،عامل مسستقر لديه مسسكن خاصس،
’ يتعدى عمره  39سسنة ،يكون طويل القامة ومقبول
الشسكل ،من العاصسمة أاو الوسسط ا÷زائري.
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ربي العا‹ يا مع .. Úقصصدت نكّمل نصصف
الدين ..على سصّنة الله و سصيد اŸرسصل... Ú
قررت ‚ي بالنية و القلب الصصا‘ ..ونقول
كامل أاوصصا‘ ،بيّنت قصصدي وشصي ما راه
خا‘ ..وي Óكتب ربي بالعاهد نو‘ ،و إان
شصاء الله تكمل الفرحة برضصا والديا ..
وربي يبارك ويصصلح الذرية  ..على
صصفحات  $اتصصلوا بيا و ربي يعطي كل
واحد على حسصاب النية..

موظفـــــــــــــــــــــات

111829
ام -رأاة م-ن ت-بسس-ة ،ت-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  47سسنة،
م -وظ -ف -ة ل -دي-ه-ا مسس-ت-وى ال-ن-ه-ائ-ي ،ب-يضس-اء ال-بشس-رة
وأان -ي -ق-ة ،ت-ود ال-ت-ع-رف ع-ل-ى رج-ل شس-ري-ف ي-ق-دره-ا
ويكون لها زوجا حنونا وﬂلصسا ،عمره ما ب 47 Úو
 60سسنة’ ،بأاسس إان كان أارمل أاو مطلقا ،يكون من أاي
و’ية ‘ الÎاب الوطني.

111831
سسم Òمن قسسنطينة ،تاجر ‘ مواد البناء،
مطلق من دون أاطفال ،عمره  42سسنةÁ ،لك مسسكنا
خاصسا ،غايته التعرف على امرأاة جادة وصسادقة من
أاجل الزواج وبناء بيت السسعادة والسسكينة ،تكون من
الشسرق ا÷زائريÁ ’ ،انع إان كانت اأرملة أاو مطلقة
من دون أاو’د ،عمرها ما ب 29 Úو  36سسنة.
111832
علي من سسوق أاهراسس ،مطلق من دون اأو’د
‘ العقد الثالث من العمر ،مقيم مع اأ’هل ،يرغب
‘ إاعادة اإ’سستقرار والتوازن إا ¤حياته مع زوجة
صسا◊ة ذات خلق واسستقامة ’ ،يتجاوز عمرها 25
سسنة ،تكون من الشسرق ا÷زائري ،و’ Áانع إان كانت
عاملة أاو ماكثة ‘ البيت.
111833
رج- -ل م- -ط -ل -ق وأاب أ’رب -ع -ة أاو’د م -ن و’ي -ة
م -عسس -ك -رÁ ،لك مسس-ك-ن-ا خ-اصس-ا ،ي-ب-حث ع-ن زوج-ة
ت-ق-دره وت-ف-ه-م-ه ،م-ت-واضس-ع-ة وح-ن-ون-ة ي-رت-اح م-ع-ه-ا،
ع -م -ره -ا م-ا ب 35 Úو  45سس-ن-ة ’ ،ي-ب-ا‹ ب-وضس-ع-ها
ا’ج -ت -م -اع -ي ،ت -ك -ون م -ن إاح-دى و’ي-ات ال-غ-رب اأو
الوسسط ا÷زائري.

111830
امراأة من العاصسمة ،تبلغ من العمر  43سسنة،
م-ت-وسس-ط-ة ال-ق-ام-ة ،ب-يضس-اء ال-بشس-رة ،م-وظفة غايتها
اإ’رتباط برجل جاد ومتفهم ،متدين صساحب أاخÓق
رف-ي-ع-ة ’ ،ي-ق-ل ع-م-ره عن  44سس-ن-ة ،ت-ق-بله أارمل أاو
مطلقا ،صسالح وملتزم بأاحكام الشسرع ،و يكون عامÓ
مسستقرا من العاصسمة.

ابنة اأصسول من اأي منطقة ’ ،يتعدى عمرها 35
سسنة ’ ،مانع اإن كانت اأرملة اأو مطلقة من دون
اأو’د ،ت -ك -ون ع -ام -ل -ة مسس -ت -ق -رة ،وي-ت-م-ن-ى زوج-ة
‡تلئة ا÷سسم.
111835
ﬁمد من و’ية اŸسسيلة ،يبلغ من العمر 46
سسنة ،فÓح Áلك مسسكنا خاصسا ،مطلق بطفل –ت
وصساية اأ’م ،يود اإ’سستقرار و–صسيل الهناء وراحة
ال-ب-ال م-ع زوج-ة صس-ادق-ة ،ي-ق-ب-ل-ه-ا م-ط-ل-ق-ة أاو أارم-لة
بأاو’د عمرها ما ب 30 Úو  47سسنة ،تكوم عاملة من
ي منطقة.
أا ّ
111836
رجل شسريف من قسسنطينة ،موظف مسستقر
م-ط-ل-ق واأب ل-ط-ف-ل –ت وصس-اي-ة ال-وال-دة ،ي-ب-ل-غ م-ن
العمر  41سسنةÁ ،لك مسسكنا خاصسا ،يتمنى تأاسسيسس
بيت ‘ رحاب التفاهم واإ’حÎام مع زوجة أاصسيلة
تشساركه ا◊ياة ‘ اإطار ا◊Óل ،عمرها ب 29 Úو 35
سسنةÁ ’ ،انع إان كانت عاملة أاو ماكثة ‘ البيت،
اŸهم تكون ﬁجبة وملتزمة.

111837
فا— من أام البواقي ،مطلق لديه طفل –ت
وصساية اأ’مÁ ،ارسس أاعما’ حرة ،يبلغ من العمر 42
111834
ﬁم -د م -ن ال-ع-اصس-م-ة ،رج-ل م-ط-ل-ق ل-دي-ه سسنة ،يناشسد امرأاة متواضسعة لÒتبط بها Ãا يرضسي
اأو’د –ت حضسانة ا’أم ،يبلغ من العمر  40سسنة ،الله ورسسوله ،تكون مطلقة من دون أاو’د ’ ،يتجاوز
ك -ه-رب-ائ-ي Áلك مسس-ك-ن-ا خ-اصس-ا ،ط-وي-ل ال-ق-ام-ة ،عمرها  40سسنة ،موظفة ‘ سسلك التعليم من باتنة أاو
اأسسمر البشسرة ،يتمنى الزواج مع شسابة متواضسعة اأم البواقي.

إإطــــــــــــــــــــــارإت
111838
عبد الرحمن من ا÷لفة ،يبلغ من العمر
 39سسنة ⁄ ،يسسبق له الزواج ،يشسغل منصسب اإطار
‘ موؤسسسسة اقتصسادية ،لديه مسسكن خاصس ،يريد
ال- -زواج Ãا ي- -رضس- -ي ال- -ل- -ه وال- -رسس -ول م -ع ام -راأة
111842
متواضسعة تقدر ا◊ياة الزوجية ،قبائلية ا’أصسل
سس -م Òم -ن ال -ع -اصس -م -ة ،اإط -ار ‘ ال-دول-ة،
اأو عاصسمية ،عمرها ما ب 22 Úو  26سسنة ،تكون
مطلق من دون اأو’د ،يبلغ من العمر  37سسنة ،لديه
ماكثة ‘ البيت.
مسس-ك-ن خ-اصس ،ي-ب-حث ع-ن زوج-ة شس-ري-فة يسستقر
معها –ت سسقف ا◊Óل ’ ،يتعدى عمرها 38
111839
ع -ب -د ا◊ك -ي -م م -ن و’ي -ة ب -ات -ن-ة ،اإط-ار ‘ سسنة ’ ،باأسس اإن كانت اأرملة اأو مطلقة من دون
اإح -دى الشس -رك -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ،م -ط -ل-ق م-ن دون اأو’د ،ت- -ك- -ون ع- -ام- -ل- -ة م- -ن الشس- -رق اأو ال- -وسس- -ط
اأط-ف-ال ،ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-مر  42سس-ن-ة ،ي-ت-منى اإعادة ا÷زائري.
ترميم حياته والبدء من جديد مع زوجة صسا◊ة
111843
وشس -ري -ف -ة ،ت-ك-ون م-ن ب-ات-ن-ة ،خ-نشس-ل-ة اأو بسس-ك-رة،
رجل من عنابة ،مطلق اأب لطفل– Úت
ماكثة ‘ البيت ’ يتعدى عمرها  29سسنة ،سسمراء
رع -اي -ة ا’أم ،ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  50سس -ن-ة ،اإط-ار ‘
البشسرة ومتوسسطة القامة.
اإح -دى الشس -رك -ات ال -وط -ن -ي -ة ،ي -ت -م-ن-ى ا’إرت-ب-اط
وا’إسس -ت -ق-رار ‘ ب-يت ت-غ-م-ره اŸودة واÙب-ة م-ع
111840
ف- -ري- -د م- -ن مسس- -ت- -غ- -ا ،Âاإط -ار ‘ ا÷يشس زوجة صسا◊ة ،من اأي مدينة ’ يتعدى عمرها 48
الوطني ،لديه مسسكن خاصس ،يبلغ من العمر  32سس -ن-ة ،ي-ق-ب-ل-ه-ا اأرم-ل-ة اأو م-ط-ل-ق-ة ،وت-ك-ون ع-ام-ل-ة
سسنة ،مطلق قبل البناء ،يبحث عن زوجة صسا◊ة مسستقرة.
ت-ن-اسس-ب-ه سس-ن-ا ،ي-ق-ب-ل-ه-ا م-ط-ل-ق-ة اأو اأرملة من دون
111844
اأو’د ،عاملة اأو ماكثة ‘ البيت ،تكون من الوسسط
شساب من تيسسمسسيلت ،يبلغ من العمر 34
اأو الغرب ا÷زائري.
سسنة ⁄ ،يسسبق له الزواج ،اإطار ‘ الدرك الوطني
وÁلك مسس -ك -ن -ا خ -اصس -ا ،اأسس -م -ر ال -بشس-رة ،ط-وي-ل
111841
اأرم- -ل واأب ÿمسس- -ة اأط- -ف- -ال م -ن سس -ي -دي ال -ق -ام -ة ،ي -ب-حث ع-ن شس-ري-ك-ة ◊ي-ات-ه م-ن اإح-دى
ب -ل -ع -ب -اسس ،يشس -غ -ل م -نصسب اإط -ار وÁلك مسس-ك-ن-ا م- -ن -اط -ق ال -وسس -ط اأو ال -غ -رب ا÷زائ -ري ب -يضس -اء
خاصسا ،عمره  56سسنة ،يبحث عن زوجة –رره ال-بشس-رة ،ط-وي-ل-ة ال-ق-ام-ة و‡ت-ل-ئة ا÷سسم ،وتكون
م -ن اŸاضس -ي ،ام -راأة شس-ري-ف-ة ومسس-وؤول-ة ،ح-ن-ون-ة عاملة مسستقرة.

ع -م -ره -ا م-ا ب 47 Úو  50سس -ن-ة ’ ،ي-ه-م ال-وضس-ع
ا’إج -ت -م -اع -ي ،ت -ك -ون م-ن ال-غ-رب ا÷زائ-ري ،و’
Áانــــع اإن ك - -انــــت ع - -ام- -لــــة خ- -اصســـة ‘ ›ـــال
التعلـيــــم.

مواقيت الصشÓة اÿاصشة با÷ـزائر العاصشمة وضشــواحيها

مصسرع شسابة بلسسعة عقرب أاي ـ ـ ـ ـاما قبل عقد ق ـ ـ ـ ـرانها ‘ بسسكرة

لقيت شسابة حتفها ،صسباح أÿميسس ،إأثر تعرضسها للسسعة عقرب Ãنزلها ‘ قرية ألولجة ألتابعة لبلدية
ألفيضس أقصسى شسرق ولية بسسكرة .وأسستناد إأ ¤مصسادر ﬁلية ،فإان ألضسحية فتاة تبلغ من ألعمر  30سسنة
لفظت أنفاسسها دأخل سسيارة أإلسسعاف أثناء –ويلها إأ ¤مسستشسفى بشس Òبن ناصسر بعاصسمة ألولية
لتلقي ألعÓج ،لكن سسرعة تغلغل ألسسم ‘ جسسمها أنهى حياتها ،وعلم أن ألضسحية كانت تسستعد لعقد
عمار.ل
قرأنها خÓل أأليام أŸقبلة.

توقيف شساب أاضسرم النÒان
‘ مقÈة مسسيحية بتيزي وزو

السشبت  ٣٠أاوت  ٢٠١٤اŸوافـق لــ
 ٠٥ذي القعدة  ١٤٣٥هــ -العدد ٢١٠٥

لطلسص بالعاصسمة وأاحياها الشساعر اŸصسري هشسام ا÷خ
لمسسية الشسعرية التي نظمها بقاعة ا أ
خÓل ا أ

تلفزيون  $يكّرم الشساعر ا÷زائري أابو القاسسم خمار

تسسمم  64شسخصسا خÓل حفل زفاف ‘ العقلة بتبسسة

ع -ل -ى دف -ع -ات Ãج -رد أن ظ -ه-رت
ع-ل-ي-ه-م أع-رأضس أل-تسس-م-م أل-غذأئي
منها آألم ‘ ألبطن وإأسسهال وتقيؤو،
وأضس -افت مصس -ادرن -ا أن أŸصس-ابÚ
ت -ن -اول -وأ وج -ب -ة ت -ت -ك-ون م-ن ط-ب-ق
«أل -ك-ف-ت-ة» أل-ذي ي-رج-ح أن-ه
مصس-در أل-تسس-م-م ألغذأئي،
ب- -اإلضس- -اف- -ة إأ ¤ط -ب -ق
أل- -كسس -كسس -ي وألشس -رب -ة
وأŸشس-روب-ات أل-غ-ازي-ة،
‘ أل -وقت أل -ذي ” رف -ع
ع -ي -ن -ة م-ن ط-ب-ق أل-ل-ح-م
أŸف - - - - - -روم وك - - - - - -ذلك
أŸشس-روب-ات أل-غ-ازي-ة وإأرسس-الها إأ¤
 Èﬂأل -وق -اي -ة إلج -رأء أل-ت-ح-ال-ي-ل
أŸيكروبيولوجية ،كما فتح عناصسر
أمن دأئرة ألعقلة –قيقا ‘ هذه
أ◊ادثة.
رابح.ل

عبد الرؤووف شسودار
وتأاتي مبادرة تلفزيون «ألنهار» ‘ إأطار
تشس- -ج -ي -ع شس -ع -رأء أ÷زأئ -ر وأŸوأهب
ألشسعرية أ÷زأئرية ،حيث يعد ألشساعر
أ÷زأئري أبو ألقاسسم خمار من أكÈ
ألشس - -ع - -رأء أل - -ذي- -ن ع- -ايشس- -وأ أل- -ث- -ورة
أل -ت -ح -ري -ري -ة ،وه-و أل-ذي ول-د Ãدي-ن-ة
بسس -ك-رة ع-ام 1931م ،ودرسس Ãسس -ق -ط
رأسسه ثم أنتقل إأ ¤معهد عبد أ◊ميد
ب- -ن ب- -اديسس ‘ قسس- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ،ث -م أ”
مرحلته ألثانوية Ãدينة حلب ألسسورية،
وك -ذأ درأسس -ت-ه أ÷ام-ع-ي-ة ‘ ت-خصسصس
ع -ل -م أل -ن -فسس ب -ك-ل-ي-ة أآلدأب ب-ج-ام-ع-ة
دمشسق ،وحصسل على شسهادة ألليسسانسس.
و” تكر Ëألشساعر خمار ،ليلة أمسس،
‘ ج - -و شس - -اع- -ري صس- -ن- -ع- -ه ألشس- -اع- -ر
أŸصس -ري هشس -ام أ÷خ ب -أاشس-ع-اره أل-ت-ي

مقتل طفلة وإاصسابة  5أاشسخاصص ‘ حادث مرور خÓل موكب زفاف بأادرار انتحار شسابة شسنقا
أخّÿ- -ل- -م-يفسس،ح- -ب-االد-ثط-رم-ي--رقوأرل-وخ-ل-ئ-طي أÒل-ورأق-ب--ع،طمبسس-Úاب-ءل-أوديلةأبموسدسة بسأسل--ي-اط-ررةي-ق-قادم-ما -أةدى‘ إأأل ¤أنŒ-اق-ه أŸÓبع-أالكسسس-ي-سا،رفة-اون-أصح-س-رط-فدأع-ملهاى بخم ـ ـ ـ ـار داخ ـ ـ ـ ـ ـل
غرب مدينة أدرأر وعاصسمة ألولية ،خمسسة جرحى
ب- -ج -دأر إأوحأ-شسد-تى-أع -اŸلسسأ-لت-نصس Ò-لأ-نحب--اه -تا،ألل- -في--ت Ó-محن--يق--ةل منزلها ‘ بوسسعادة
وم -ق -ت -ل ط-ف-ل-ة ل ي-ت-ج-اوز سس-ن-ه-ا 10

سسنوأت .وحسسب شسهود عيان ،فإان
أ◊ادث وق -ع ع -ن -دم -ا ك-ان م-وكب
زفاف متجها من مقر بلدية بودة باŒاه
أحد أحياء مدينة أدرأر ،و‘ ألطريق أرأد أحد ألشسباب
ألذي كان يقود سسيارة من نوع «تويوتا ياريسس» أن
ي -ت -ج-اوز سس-ي-ارأت أŸوكب بسس-رع-ة ف-ائ-ق-ة ،ل-ي-ت-ف-اج-أا

أ÷رح - - - -ى إأ ¤مصس - - - -ل - - - -ح - - - -ة
ألسس-ت-ع-ج-الت Ãسس-تشسفى أدرأر
ل -ت -ل -ق -ي أل -عÓ-ج ،ف-ي-م-ا ف-ت-حت
مصس -ال -ح أألم -ن –ق-ي-ق-ا ‘ مÓ-بسس-ات أ◊ادث أل-ذي
حّول عرسسا إأ ¤مأا” ومأاسساة.
اليام Úبلعلمي

م ـ ـ ـ ـ ـا‹ يسستعمل «ملعق ـ ـ ـة» إانقاذ « 7حّراڤة» وفقدان  14آاخرين إاثر
للسسطو على اŸنازل ‘ عنابة! تعرضص زورقيهم لÓنقÓب ‘ سسواحل مسستغاÂ

أمر ،نهاية أألسسبوع ،قاضسي ألتحقيق
لدى ﬁكمة عنابة بإايدأع مغÎب من
جنسسية مالية يبلغ من ألعمر  22سسنة،
أ◊بسس أŸؤوقت ،بعدما ” توقيفه من
قبل عناصسر أمن ألولية على مسستوى
حي «أŸيناديا» وسسط مدينة عنابة،
متلبسسا Ãحاولة كسسر قفل باب
مسسكن باسستعمال ملعقة ،حيث
” أقتياد أŸتهم إأ ¤مقر
أألمن أ◊ضسري ألسسابع،
أين ” –رير ملف
قضسائي ضسده” ،
Ãوجبه وضسعه رهن أ◊بسس أŸؤوقت
إأ ¤غاية تاريخ ﬁاكمته.
عمار بودربالة

“ك- -نت ،أول أمسس ،وح- -دأت م -ن
أل-ق-وأت أل-ب-ح-رية للجيشس ألوطني
ألشسعبي ألتابعة للناحية ألعسسكرية
أل - -ث - -ان - -ي - -ة ‘ ،ح- -دود ألسس- -اع- -ة
ألسسادسسة مسساء ،بضسوأحي سسيدي
ÿضس-ر شس-رق ولي-ة مسس-ت-غ-ا،Â
م - -ن إأن - -ق - -اذ سس - -ب - -ع- -ة
«ح- -رأڤ- -ة» ك- -ان- -وأ
متمسسكÚ
ب-ط-اق-ي-ات أل-ن-جدة
ب-ع-د أن-قÓ-ب أل-زورق أل-ذي ك-ان-وأ
على متنه ،فيما ” مباشسرة عملية
ب- - -حث ع- - -ن خ- - -مسس - -ة آأخ - -ري - -ن
ب- -السس- -ت- -ع -ان -ة ب -زورق Úت -اب -عÚ
◊رأسس ألشس- -وأط- -ئ Ãسس- -ت- -غ -اÂ

وحوأمت ،Úوفق ما أكده ألناجون
للعناصسر أألمنية .من جهة أخرى،
ل ت-زأل ع-م-ل-ي-ة أل-ب-حث م-ت-وأصسلة
ب -خصس -وصس ف -ق -دأن « 9حرأڤة»
آأخرين أختفوأ منذ ثÓثة أيام ،بعد
أنقÓب قاربهم بضسوأحي منطقة
عشس-ع-اشس-ة أقصس-ى شسرق
ولي-ة مسستغاÂ
م- - -ن ق - -ب - -ل
قوأت
ح -رأسس ألسس -وأح -ل ،أي-ن ” إأن-ق-اذ
ث Ó-ث-ة م-ن-ه-م م-ن أŸوت أÙق-ق
من طرف صسياد قام بالتبليغ عن
أ◊ادث - -ة ل - -دى مصس- -ال- -ح أل- -درك
بن حالة أانيسص
ألوطني.

شسابة –اول ا’نتحار برمي نفسسها من الطابق الثا Êبا◊جار ‘ عنابـ ـ ـة
فإان ألشسابة ألتي تدعى «ف.ف.ز»،
أق -دمت ع -ل -ى ﬁاول -ة ألن -ت -ح-ار
برمي نفسسها من ألطابق ألثا ،Êما
سسبب لها إأصسابات خطÒة وكسسورأ
‘ أنحاء متفرقة من أ÷سسم ،وهو
م- -ا أسس- -ت- -دع- -ى ت- -دخ- -ل مصس -ال -ح
أ◊ماية أŸدنية ألتي قامت بنقل
ألضس- - - -ح- - - -ي - - -ة إأ ¤مصس - - -ل - - -ح - - -ة

ألسس- -ت- -ع- -ج- -الت ب- -اŸسس -تشس -ف -ى
أ÷امعي أبن رشسد ،حيث تخضسع
ح- -ال- -ي -ا ل -ل -ع Ó-ج ،ف -ي -م -ا ف -ت -حت
أŸصس - -ال - -ح أألم- -ن- -ي- -ة أıتصس- -ة
–ق-ي-ق-ا ‘ أل-قضس-ي-ة ل-ل-كشس-ف ع-ن
أألسسباب أ◊قيقة ألتي أدت بالفتاة
لرمي نفسسها ‘ ﬁاولة لوضسع حد
ﬁمد .ب
◊ياتها.

انتحار أاربعيني ذبحا وفـ ـ ـ ـ ـاة رضسيعة بلسسعة عقرب ووضسع والدتها –ت
الرقابة الطبي ـ ـ ـ ـة ‘ سسطيف
Ãنزله ‘ اŸدين ـ ـة
ا÷ديدة ‘ الشسلف
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لمسشية
كرمت قناة «النهار» ،أامسس ،الششاعر ا÷زائري اŸعروف أابو القاسشم خمار ،على هامشس ا أ
الششعرية التي ” تنظيمها من قبل القناة ،والتي أاحياها الششاعر اŸصشري هششام ا÷خ بقاعة
أُعلنت ،ليلة أÿميسس إأ ¤أ÷معة ،أŸرك -زة ،وق -د ت -وأف -د أŸصس-اب-ون
لطلسس ‘ بلدية باب الواد بالعاصشمة.
ا أ

ح - - -ال - - -ة ط - - -وأرئ Ãصس - - -ل - - -ح- - -ة
أوقفت مصسالح ألدرك ألوطني
ألسس-ت-ع-ج-الت أل-ط-ب-ية باŸؤوسسسسة
شسابا أضسرم ألنار ‘ مقÈة
أŸسسيحي Úألكائنة Ãحاذأة مقر ألعمومية للصسحة أ÷وأرية بالعقلة
وألشسريعة ‘ تبسسة ،أين ” أسستقبال
ألدرك ألوطني Ãنطقة تيزي
أزي -د م-ن  64شس-خصس-ا م-ن ﬂتلف
غينف جنوب ولية تيزي وزو.
أل- -ف- -ئ- -ات أغ- -ل- -ب- -ه- -م م -ن أل -نسس -اء
وحسسب ما علمته «ألنهار» من
وأألط -ف -ال ،إأث -ر إأصس -اب -ت -ه -م
ف
مصسادر ﬁلية ،فإان أŸوقو
ب -تسس-م-م ج-م-اع-ي ن-ت-ي-ج-ة
غ
ل
ب
ي
ينحدر من ذأت أŸنطقة و
تناولهم وجبة عشساء ‘
ث
ي
ح
من ألعمر حوأ‹  27سسنة،
عرسس أقيم ‘ قرية
ى
ل
ع
أقدم ‘ ألفÎة أŸسسائية
ذرأع ألعربية بالعقلة،
ل
خ
د
حرق أŸقÈة قبل أن يت
ح - -يث أن سس - -ي- -ارأت
د
ق
و
.
ا
ه
د
سسكان أŸنطقة إلخما
أإلسس-ع-اف أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
صسرح أŸوقوف للدرك ألوطني
أŸدن -ي -ة  ⁄ت -ت -وق -ف ط -ي-ل-ة وق-وع
أنه  ⁄يقصسد حرق أŸقÈة بل كان أ◊ادث - -ة ،وت - -ف - -ي - -د أŸصس - -ادر أن
ذلك حادثا نتيجة رميه للسسيجارة ،أŸصساب Úتلقوأ أإلسسعافات أألولية
ليتم إأ‚از ملف ضسده عن تهمة
و” ن -ق-ل أغ-ل-ب-ه-م إأ ¤أŸسس-تشس-ف-ى
ة
أ◊ريق ألعمدي وأنتهاك حرم
ألعمومي ﬁمد شسبوكي بالشسريعة،
أŸوتى.
كاتيا.ع أي- -ن ” وضس- -ع- -ه- -م –ت أل -ع -ن -اي -ة

أه -ت -ز ،ن -ه -اي-ة أألسس-ب-وع ،ح-ي 436
مسس-ك-ن ب-ا◊ج-ار ‘ ع-ن-اب-ة ،ع-ل-ى
وق-ع ﬁاول-ة ﬁال-ة أن-ت-ح-ار شس-ابة
ت -ب -ل-غ م-ن أل-ع-م-ر  34سس-ن-ة ،ب-رمي
ن-فسس-ه-ا م-ن أل-ط-ابق ألثا Êللعمارة
ألتي تسسكن فيها ،ما خلق حالة من
ألذعر وألهلع لدى ألسسكان وأفرأد
عائلتها .وحسسب مصسادر «ألنهار»،

الفجر الظهر العصشر اŸغرب العششاء

ل- -ق -يت ،أمسس ،أل -رضس -ي -ع -ة «ز.ه -ب -ة
ألرحمن» ألبالغة من ألعمر  15شسهرأ
أسستيقظ ،أول أمسس ،سسكان وأل-ق-اط-ن-ة ب-ق-ري-ة ألسس-ه-ال-ة ب-ب-ل-دي-ة
عمارأت أŸدينة أ÷ديدة أولد ت -ب -ان ‘ سس -ط-ي-ف ،مصس-رع-ه-ا
بحي ألشسرفة ‘ ألشسلف
بسسبب تعرضسها للسسعة عقرب قاتلة،
على وقع جرÁة أنتحار،
ك-م-ا أصس-ي-بت وأل-دت-ها بنفسس أللسسعة
بعد أن أقدم شسخصس ‘
ول تزأل –ت ألرقابة ألطبية ،حيث
عقده ألرأبع على
ألسستعانة بسسÓح أبيضس من
نوع خنجر لذبح نفسسه ‘
ه
أ
ألبيت ألعائلي ،قبل أن تر عÌت مصس -ال -ح أألم -ن ‘ سس -ط-ي-ف،
زوجته وتقوم بالصسرأخ
صسبيحة أمسس أ÷معة ،بعد بÓغ من
ح
ل
وإأخبار أ÷Òأن ومصسا
أحد أŸوأطن Úعلى شسخصس مشسنوق
ألشسرطة ألتي فتحت
بحبل مربوط إأ‹ شسجرة ‘ منطقة
–قيقا معمقا ‘
وأدي ب- -وسسÓ- -م أÙاذي -ة ÷ام -ع -ة
،
ة
م
ي
ل
أ
ل
أ
ة
مÓبسسات أ◊ادث
أل- -ب- -از بسس- -ط -ي -ف .وحسسب مصس -ادر
ل
ب
ق
حيث ” نقله من
«ألنهار» ،فقد ” ألتعرف على هوية
ة
ي
ن
د
Ÿ
أ
مصسالح أ◊ماية
ألضسحية ألذي يبلغ من ألعمر  45سسنة
إأ ¤مسستشسفى ألشسرفة
وي -ق-ط-ن ‘ ح-ي  500مسس-كن وسسط
وإأ“ام ›ريات ألتحقيق .م-دي-ن-ة سس-ط-ي-ف ،و ⁄ت-عرف أسسباب
سص.بلحوسس Úأ◊ادث -ة وم -ا إأذأ ك -ان ألضس -ح -ي-ة ق-د

أن أل -رضس-ي-ع-ة ” ن-ق-ل-ه-ا إأ ¤أل-ع-ي-ادة
متعددة أÿدمات بصسالح باي ،ليتم
–وي-ل-ه-ا إأ ¤أŸسس-تشس-ف-ى أ÷ام-عي
سس -ع-ادن-ة ع-ب-د أل-ن-ور بسس-ط-ي-ف ،أي-ن
ل- -ف- -ظت أن- -ف- -اسس- -ه- -ا أألخÒة رغ- -م
أÛه- -ودأت أل- -ط- -ب- -ي- -ة أŸب- -ذول- -ة
عادل بعداشص
إلنقاذها.

العثور على كهل مشسنوقا بوادي بوسسÓم ‘ سسطيف
أق -دم ع-ل-ى ألن-ت-ح-ار أو أن-ه ت-ع-رضس
لÓ- -ع- -ت- -دأء م- -ن ط- -رف ›ه -ول،Ú
خ- -اصس- -ة أن م -ن -ط -ق -ة وأدي وسس Ó-م
ع-رفت م-ث-ل ه-ذه ألع-ت-دأءأت ،ك-ان
آأخرها قبل شسهر ح ” Úألعثور على
شس-خصس مشس-ن-وق-ا ‘ ،أن-ت-ظ-ار ن-تائج
ألتحقيق ألذي فتحته مصسالح أألمن
أل -ت -ي ك -انت ح -اضس -رة ،ك -م-ا ” ن-ق-ل
ألضس-ح-ي-ة إأ ¤مسس-تشس-ف-ى ع-ب-د أل-ن-ور
سس- -ع- -ادن- -ة إلج- -رأء أل- -ف- -ح- -وصس- -ات
ع.شسهيلي
ألÓزمة.

أل-ق-اه-ا ع-ل-ى مسس-ام-ع أ◊ضس-ور ب-ق-اعة
أألطلسس ،حيث كانت ألدعوة عامة لكل

أ÷زأئ-ري Úوج-ه-ه-ا ت-ل-ف-زيون «ألنهار»
ل- -ك- -ل أل -رأغ -ب ‘ Úسس -م -اع أل -رسس -ائ -ل
ألشس-ع-ري-ة أل-ت-ي تضس-م-نتها أشسعار هشسام
أ÷خ .وÁت -لك ألشس -اع -ر أ÷زأئ-ري
بلقاسسم خمار عدة دوأوين شسعرية ”
نشسرها ‘ ألفÎة ما ب 1967 Úو1996م،
حيث أصسدر ما يزيد عن عشسرة دوأوين
جلها تتحدث عن ألوطن وأ÷رأح وعن
ُ
أل- -غ- -رب -ة وم -ذك -رأت -ه ‘ ألشس -ام ،وع -ن
بطولت أ÷زأئري ÚوأألحÓم وأآلمال
ألتي يبحث عنها كل موأطن ‘ ألتحرر
وألسستقÓل ،منها ديوأن «أورأق» ألذي
صس- - -در ع- - -ام  ،1967دي- - -وأن «أصس- - -دأء
وظ Ó- -ل» أل - -ذي أصس - -دره ع - -ام ،1977
ودي-وأن «م-وأي-ل ل-ل-حب وأ◊زن» أل-ذي
صسدر عام  ،1994وغÒها من ألدوأوين
ألتي أصسدرها ألشساعر حتى توقفه عن
ألتأاليف عام .1996

ليقاف عن التدريب Ÿدة سستة أاشسهر
مهدد با إ

دعوى قضسائيـ ـة ضسد زيـ ـ ـدان بتهمة ا’حتي ـ ـ ـال!..

رف -ع أŸرك -ز أل-وط-ن-ي ل-ت-أاه-ي-ل أŸدرب‘ Ú
إأسسبانيا دعوى قضسائية ضسد لعب أŸنتخب
ألفرنسسي ،زين ألدين زيدأن ،نتيجة
عمله كمدرب لفريق ألشسباب لكرة
أل -ق -دم ‘ ن -ادي ري-ال م-دري-د م-ن
دون حصسوله على مؤوهل مناسسب
وشس -ه -ادة ‘ أل-ت-دريب أل-ري-اضس-ي،
حسسب ما أوردته صسحيفة «ماركا»
ألسس-ب-انية أمسس .وب-ذلك ي-كون
ألنجم ألفرنسسي مهددأ باإليقاف
Ÿدة ق -د تصس -ل إأ ¤سس-ت-ة أشس-ه-ر،
‡ا قد يرهن مسستقبله كمدرب
ل يزأل ‘ بدأية مشسوأره.
وق -ال م -دي -ر أŸرك -ز أل-وط-ن-ي،
م -ي -غ -ل غ -الن ‘ ،ه-ذأ ألشس-أان:
«يجب ألدفاع عن أŸدرب Úألذين يحملون
أŸؤوهل وأي شسخصس مهما كان أسسمه يجب
أن ي -ح -م -ل أŸؤوه-ل أŸن-اسسب أŸع-ت-م-د م-ن
وزأرة ألتعليم وألثقافة وألرياضسة» ،وأضساف:
«أ÷ميع يعلم أن زيدأن هو أŸدير ألفني
أألول ل-ف-ري-ق ألشس-ب-اب ‘ ري-ال م-دري-د ه-ذأ
أŸوسسم وليسس ألثا .»Êوقد جاء ‘ تقرير
أŸبارأة أألو ¤لريال مدريد ‘ بطولة دوري
ألشسباب ،أن زيدأن هو أŸدرب ألثا ،Êوأن
سس -ان -ت -ي -اج -و سس -انشس -ي -ز ه -و أŸدرب أألول،
وأوضسح غالن ‘ هذأ أÿصسوصس« :هذأ
أل-ت-وزي-ع ل-ل-م-ه-ام م-وج-ود ف-ق-ط على ألورق،

وأل- -وأق -ع ه -و أل -ع -كسس ،زي -دأن ه -و أŸدرب
أألول لشس -ب -اب ري -ال م -دري -د وسس-انشس-ي-ز ه-و
أŸدرب أل- -ث -ا ،»Êك -م -ا أشس -ار غ -الن إأ ¤أن
أ- - Ÿادة  155.1م -ن لئ-ح-ة
أل–اد أإلسسبا Êلكرة ألقدم
Ÿوسسم  ، 2015/2014تنصس
ع-ل-ى أن-ه م-ن ي-ح-م-ل م-ؤوهÓ-
ع-ال-ي-ا ‘ أل-ت-دريب أل-رياضسي
أو دي -ب -ل-وم أل-ت-دريب أل-وط-ن-ي
م -ن أŸسس -ت -وى أل -ث-الث ف-ق-ط
Áكنه أن يقوم بتدريب ألفريق
أŸن- - - -افسس ‘ أÛم - - -وع - - -ة
ألثانية من دوري ألقسسم ألثا،Ê
وأوضسح أŸتحدث ذأته قائ:Ó
«زي - -دأن ل ي - -ح - -م - -ل أŸؤوه - -ل
أŸطلوب وكل ألتقارير تشس Òإأ ¤أنه يحمل
رخصسة أ من أل–اد أألوروبي لكرة ألقدم،
وأل-ت-ي ت-ع-ادل م-ؤوه-ل أل-ت-دريب ألرياضسي من
أل -درج -ة أŸت -وسس -ط -ة أو دي -ب -ل -وم أل -ت-دريب
ألوطني من أŸسستوى ألثا ،Êوهذه ألرخصسة
ل تتيح له ألعمل كمدرب أول لفريق ألشسباب
‘ ريال مدريد» ،وأشسار غالن إأ ¤أن أŸادة
 104.2من ألقانون ألتأاديبي تنصس صسرأحة
على أن أŸسسؤوول عن هذأ ألنوع من ألوقائع،
يعاقب باإليقاف ما ب Úأربعة إأ 20 ¤مبارأة
أو من شسهر إأ ¤سستة أشسهر.
سسمÒة.ل

شس-ه-دت ،مسس-اء أول أمسس ،ب-ل-دي-ة ب-ئ-رأل-عرشس
بسسطيف ،حادثة مؤوŸة تأاثر بها كل من رأى
فصسولها ،بعد أن أقدم شساب بحي  80مسسكنا
على حرق نفسسه .أ◊ادثة وقعت قبل صسÓة
أŸغ-رب ،ع-ن-دم-ا خ-رج ألضس-ح-ي-ة ألبالغ من
ألعمر  24سسنة من أŸنزل و‘ يده قارورة
أن - -تشس - -لت ،ن - -ه- -ار أمسس ،م-ن م-ادة مشس-ت-ع-ل-ة ،ث-م ق-ام بصس-ب-ه-ا ع-لى
مصس-ال-ح أ◊م-اية أŸدنية جسس -ده وأشس -ع -ل ولع -ة ل -ت-ل-ت-ه-م أل-نÒأن
ل-ولي-ة أ÷ل-ف-ة جثة شساب جسس- -ده ،أي- -ن أسس- -رع أح- -د ألشس- -ب- -اب إأ¤
يبلغ من ألعمر 21سسنة من
دأخ -ل ب -رك -ة م -اء ب -ج -ب-ل
ح - -وأصس ب - -ال - -ق- -رب م- -ن أسستيقظ سسكان منطقة «وأد أ◊مار» على
م- -دي- -ن- -ة أ÷ل -ف -ة ،ح -يث ب -ع -د  20ك-ي-ل-ومÎأ شس-رقي
أوضسحت مصسادر «ألنهار» ب- -ل- -دي- -ة ح- -اسس -ي أل -دلع -ة
ب- -أان ألشس -اب غ -رق دأخ -ل ب -ولي-ة ألغ-وأط ،ن-ه-ار أول
ألÈك - -ة ع - -ن- -دم- -ا ح- -اول أمسس ،على ظاهرة طبيعية
ألسس - -ب - -اح - -ة ‘ أرت- -ف- -اع غ -ري -ب -ة “ث -لت ‘ تشس -ق -ق
درج - -ات أ◊رأرة ،ح - -يث أألرضس على مسسافة وعمق
” فتح –قيق ‘ ألقضسية كبÒين ،حيث Œاوز عمق
م -ن ق-ب-ل مصس-ال-ح أل-درك ه -ذأ ألشس -ق أŸم -ت -د ع -ل-ى
ألوطني.
مسسافة كيلومÎأت عدة أمتار ،وكأان زلزأل
ﬁمد غا‰ي ضسرب أŸنطقة ،رغم أن ألسسكان  ⁄يشسعروأ

إأحضسار غطاء ولفه فيه إلخماد ألنار ،حيث ”
نقله إأ ¤مؤوسسسسة ألصسحة أ÷وأرية ،وÿطورة
إأصسابته ” –ويله إأ ¤مسستشسفى ألعلمة،
ول ي- -زأل ي- -خضس -ع ل -ل -ع Ó-ج بسس -بب ح -روق
م -ت -ف -اوت -ة ‘ ج-م-ي-ع أن-ح-اء جسس-ده .و ق-د
تركت أ◊ادثة أŸؤوŸة حالة من أ◊زن
وأألسسى ‘ أوسساط سسكان أŸدينة ،فيما
ف- -ت -حت مصس -ال -ح أألم -ن –ق -ي -ق -ا ‘
صص.ب
ألقضسية.

أهتز ،صسبيحة أمسس ،حي
أل- -ب- -ن- -اء أل- -ذأت- -ي ﬁم- -د
شس- -ع- -ب- -ا ‘ Êب- -وسس -ع -ادة،
ع -ل -ى وق -ع ح -ال -ة أن-ت-ح-ار
شسابة وجدت جثة هامدة
دأخل منزلها ألعائلي ،بعد
أن ل -فت رق -ب-ت-ه-ا ب-خ-م-ار،
وق - -د أك - -تشس - -ف أ◊ادث- -ة
أخ - -وه- -ا أل- -ذي ع- -اد م- -ن
أل - - -ع- - -م- - -ل ‘ ح- - -دود 11
و30دق- -ي- -قــــــــة ،ع- -ن- -دم -ا
وج -دهـــــــــا ج-ث-ة ه-ام-دة.
وأسس - -ت - -ن - -ادأ أإ ¤مصس- -ادر
«أل- -ن- -ه- -ار» ،ف- -اإن ع -ائ -ل -ة
ألضس -ح -ي -ة ت-ع-يشس ظ-روف-ا
أج-ت-م-اع-ي-ة صسعبة ،بسسبب
أل-ب-ط-ال-ة أل-ت-ي ي-عا Êمنها
أب -وه -ا وأإخ -وت -ه-ا ،وح-ال-ة
أŸسسكن ألذي تقطن فيه
أل -ع -ائ -ل -ة أل -ت -ي ت -ع -ا‘ Ê
صس -مت ك -ب ،Òل -ي -ت -م ن -ق -ل
ألضس- -ح- -ي- -ة أإ ¤مصس -ل -ح -ة
ح-ف-ظ أ÷ثث Ãسس-تشس-ف-ى
ب- -وسس -ع -ادة ،ك -م -ا ف -ت -حت
أŸصس- - - -ال- - - -ح أıتصس - - -ة
–قيقا ‘ ألقضسية.
سسعد لعجال

انتشسـ ـ ـ ـال غريق
بÈكة م ـاء بحواصص
‘ ا÷لف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

شساب يضسرم النار ‘ جسسده باسستعمال البنزين ببئر العرشص ‘ سسطيف

اأ’رضص تنشسق لكيلوم ـÎات بح ـ ـ ـاسسي الد’عة ‘ اأ’غ ـ ـواط!

ب-أاي أرت-دأد ك-م-ا أن أŸن-ط-ق-ة غ Òزل-زأل-ي-ة،
وهو ما أثار تعجب ألسسكان
م -ن مصس -در ه-ذه أل-ظ-اه-رة
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أل-غ-ري-بة ألتي ⁄
يجدوأ لها تفسسÒأ ،غ Òأن
ب-عضس أıتصس Úأرج-ع-وها
أ ¤أح- -ت- -م- -ال ح -دوث ه -زة
أرضس -ي -ة أو صس -اع-ق-ة رع-دي-ة
ت- -زأم -ن -ا وأألم -ط -ار أألخÒة
ألتي تسساقطت بكميات كبÒة على أŸنطقة.
حمدي.ع

انتشسال جثتي طالبت Úج ـ ـ ـ ـامعيت Úوإانقاذ  3أاخريات من بحÒة ‘ اŸنيع ـ ـ ـة
ل -ق -يت ،مسس -اء أول أمسس ،ف -ت -ات -ان ‘  20و 21م-ن أل-عمر ألصسغÒة ألتي نشساأت بعد تسسرب كب Òللماء من بئر حفر ‘
حتفهما غرقا ،فيما ‚ت ثÓث فتيات أخريات تÎأوح أإطار ألسستثمار ألفÓحي ،لكنه –طم وتسسبب ‘ خروج
أعمارهن ب 22 Úو 27سسنة من موت ﬁقق ،بعد أن علقهن أŸياه أ÷وفية ألتي كّونت بحÒة صسغÒة ،وفيما ” نقل
‘ ألوحل ببحÒة مائية بالقرية ألفÓحية أŸسسماة ألزملة أ÷ميع أإ ¤مسستشسفى ألعقيد ﬁمد شسعبا ” ،Êألتكفل
بحاسسي غا Âعلى بعد حوأ‹  60كلم عن مدينة أŸنيعة أل-ط-ب-ي أŸسس-ت-ع-ج-ل ب-ال-ن-اج-يات ،ووضسعت ألضسحيتان قي
بغردأية‡ ،ا تطلب تدخل عناصسر أ◊ماية أŸدنية ألتي مصسلحة حفظ أ÷ثث ،وهما طالبتان جامعيتان ‘ ،حÚ
ق -امت ب -اإن -ق -اذ وأإسس-ع-اف ثÓ-ث ف-ت-ي-ات ‚ Úم-ن أل-غ-رق ،فتحت مصسالح ألدرك ألوطني –قيقا معمقا ‘ أسسباب
بالإضسافة أإ ¤أنتشسال جثتي ألفتات Úأللت Úلقيتا حتفهما ألوفاة.
عاصسم بن ﬁمد /عبد اŸالك ÚŸ
ب-ع-د أن ع-ل-ق-ت-ا ‘ أل-وح-ل وه-ن يسس-ب-ح-ن ‘ ه-ذه أل-ب-حÒة

