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الذكـ ـرى اŸزدوجـ ـ ـة لـ 20أاوت
عشصية حراك شصعبي يشصع ‘ ا’فق

ﬁطــــات تـــــؤورخ أ◊ــدث وجزأئـــر جديــــدة تــــرسشم معاŸها

ألدكتور سشليمان أعرأج لـ «ألششعب»:
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بلعيد ،أول ﬁطة ‘ لقائها
لحــــــزأب
مع قــــــادة أ أ

التمسصك بالدسصتور ضصمان
’سصتمرارية مفهوم الدولة

الهيئة الوطنية للح ـ ـ ـوار
والوسصـ ـاطة متمـ ـ ـادي ـ ـ ـ ـة
‘ مسصعـ ـاها ◊ّل اأ’زمـ ـة

^ أ÷يشش ألسشباق ‘ ألسشتجابــة
للمطالب ألششعبية قبل أي جهة أخرى
^ أخÓقيــــات أŸهنة تفــــرضش
ألبتعاد عن ألدعايـة وألÎويج

أŸششاورأت مفتوحة
لكل ألفاعل ،Úعدأ
رموز ألنظام ألسشابق
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لفق ‘ بيت ششباب بلوزدأد
أزمة تلّوح ‘ أ أ

منتقدة وسشائل إأعÓم تششكك
‘ نوأيا أŸؤوسشسشة ألعسشكرية

عم ـ ـرا Êيبدي رغبت ـه ‘ ا’سصتقالة
مـن علـى رأاسش الع ـ ـ ـ ـارضصـة الفني ـة
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رحيل حبيب الصصايغ  ،فجيعة
للثقافة واŸثقفÚ
وا’عÓمي Úالعرب
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«بصسمة أأمل» تنظم
تظاهرة خÒية
لـ  70طفÓ

ا’ربعاء  ٢١أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٠ذي الحجة  ١٤٤٠هـ
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فرق شسرطة ألشسوأطئ وألدرأجات ألهوأئية تث Òأرتياح أŸصسطافÚ

ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة
«بصس-م-ة آام-ل» ،ال-ي-وم  21أاوت
ا÷اري ،ت -ظ -اه -رة خÒي-ة لـ
 70ط - -ف  Ó- -م - -ن ف - -ئ- -ة ذوي
ا’ح - - -ت - - -ي- - -اج- - -ات اÿاصس- - -ة
’ي-ت-ام .وت-ن-ظ-م التظاهرة
وا أ
ب - -ال - -ت - -نسس- -ي- -ق م- -ع الشس- -رك- -ة
ا÷زائ-ري-ة ال-ق-طرية للصسلب
بحديقة ا◊يوانات كيسس‘ Ò
ال- -ع- -وان -ة ب -ج -ي -ج -ل ع -ل -ى ان
ت -ت -خ -ل -ل -ه -ا زي -ارة ا ¤شس-اط-ئ
سسيدي عبد العزيز.

أأ’سسبوع ألثقا‘
Ÿدينة ورقلة ببلدية
أ÷زأئر ألوسسطى

لقاءأن حول ألثورة ألتحريرية
ي- -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م -ج -اه -د ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
اŸؤوسسسس -ات ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-وزارة
الوصسية اللقاء ا÷ماعي رقم
 390ي -وم اÿم-يسس  22أاوت
ا÷اري .خصسصس لـ»ال - - - - - -دور
ا’سسÎات- - -ي- - -ج- - -ي ل- - -ل - -ري - -ف
ا÷زائري ‘ “ركز الثورة».

وفاة  37شسخصسا
وإأصسابة  1919آأخرين
‘ حوأدث ألطرق
ل- -ق- -ي  37شس-خصس-ا ح-ت-ف-ه-م
وأاصسيب  1919آاخرون بجروح
م -ت -ف -اوت -ة اÿط -ورة ‘ 1476
حادث مرور وقع خÓل الفÎة
اŸم -ت -دة م -ن  11إا 17 ¤أاوت
ا÷اري ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى ع -دة
مناطق من الوطن ،بحسسب ما
أاوردته ،أامسس حصسيلة Ÿصسالح
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ح -م-اي-ة
اŸدن- -ي- -ة ” .تسس -ج -ي -ل أاث -ق -ل
حصس-ي-ل-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى و’ي-ة
سس- -ي- -دي ب- -ل- -ع- -ب -اسس ب -وف -اة 04
أاشس -خ -اصس و ج -رح  32آاخرين،
” إاسس -ع -اف -ه -م و –وي -ل -ه-م إا¤
اŸراكز ا’سستشسفائية على إاثـر
 27حادث مرور .فيما يخصس
ال -ع -م -ل -ي -ات اıت -ل-ف-ة ف-ق-امت
وح- -دات ا◊م- -اي- -ة اŸدن -ي -ة بـ
 4660ت - - - -دخـل فـي ن - - - -فسس
الفÎة لتغطية  4098عملية
’شس-خ-اصس ‘
إاسس -ع -اف وإان -ق -اذ ا أ
خطر.

’من اÈŸمج من اجل «صسيف ب Óحوادث» ،مؤوكدين أان
اسستحسسن اŸصسطافون نشساط مصسالح ا أ
’داري-ة ◊سس Úداي
اÿرج -ة اŸي -دان-ي-ة اŸت-ك-ررة ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ن-ت-زه ‘‘الصس-ابÓ-ت» ب-اŸق-اط-ع-ة ا إ
Óمن
’نها تÈز دور فرق الدراجات الهوائية ل أ
وشساطئ «ا÷ميلة» بع Úالبنيان ،مهمة للغاية أ
’جراءات
’ماكن العمومية وكذا فرق الشسرطة العاملة بالشسواطئ ،وكل التداب Òوا إ
الوطني با أ
’ماكن العامة.
’منية اŸسسخرة لضسمان أامن وسسÓمة اŸصسطاف Úخاصسة بالشسواطئ وا أ
ا أ
’منية ،مهمة ا◊فاظ
’زرق لـ  ،2019أاوكلت للفرق ا أ
ضسمن نشساطها اŸندرج ‘ سسياق اıطط ا أ
’شس -خ -اصس واŸم -ت -ل -ك-ات والسس-ه-ر ع-ل-ى ت-وف Òشس-روط ال-راح-ة’ ،سس-ي-م-ا خÓ-ل ال-ع-ط-ل
ع -ل -ى أام -ن ا أ
’ماكن التي تعرف حركية وإاقبال كب Òللمواطن Úكالفضساءات العامة
واŸناسسبات على مسستوى ا أ
وا◊دائق واŸنتزهات والشسواطئ.
’م-ن و السس-ك-ي-ن-ة لدى اŸواطن على
ك-م-ا أان م-ه-م-ت-ه-ا ه-ي ال-ق-ي-ام ب-دوري-ات ،ل-ت-ع-زي-ز الشس-ع-ور ب-ا أ
’ماكن ،خصسوصسا الوجهات البحرية .من أاجل صسيف آامن ،تضسع اŸديرية العامة
مسستوى هذه ا أ
’خضسر  1548وخط النجدة  17لتلقي البÓغات 24
Óمن الوطني –ت تصسرف اŸواطن Úالرقم ا أ
ل أ
سسا 24/سسا.
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اÿامسسة مسساء (:00
 ،201ابتداء من السساعة
 17سسا) بدار عبد اللطيف.

سسعر سسلة خامات «أوبك» يسستقر فوق  59دو’رأ
ارتفع سسعر سسلة خامات أاوبك إا56 ¤ر 59دو’را للÈميل بعد ان كان
’سسبوع الفارط 13ر 59دو’را ،حسسبما أافادت منظمة
قد بلغ نهاية ا أ
’لكÎو.Ê
الدول اŸصسدرة للنفط (أاوبك) ،أامسس ،على موقعها ا إ
بالنسسبة ÷لسسة ،أامسس ،فقد سسجلت أاسسعار النفط ارتفاعا ،إاذ بلغ
خام القياسس العاŸي مزيج برنت تسسليم أاكتوبر ارتفاعا بـ 37ر ‘ 0اŸئة
إا 59،96 ¤دو’را للÈميل مقارنة بإاغÓق ا’ثن.Ú

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

ت -ط -ب -ي -ق-ا لÈن-ام-ج «ع-يشس
الصس - -ي - -ف  ،»2019ي- -ح- -تضس -ن
مسسرح الهواء الطلق بسسيدي
ف- -رج «ال -ك -ازي -ف» ،ك -ل أاح -د
وث Ó-ث -اء إا ¤غ -اي -ة  26أاوت
’ح - -دث
ا÷اري ،ع- - -روضس- - -ا أ
’ف Ó-م السس -ي -ن -م -ائ -ي-ة .ك-م-ا
ا أ
Óطفال كل
تÈمج عروضس ل أ
أاربعاء.
’ط - -ار ،ي - -ن - -ظ - -م
‘ ه - -ذا ا إ
مسس - - -رح ال - - -ه- - -واء ال- - -ط- - -ل- - -ق
ال-ك-ازي-ف بسس-ي-دي ف-رج ،يوم
اÿم- -يسس  22أاوت ا÷- -اري،
سس-ه-رة ف-ن-ي-ة ي-نشس-طها حسسني
الصس- -غ ،Òالشس- -اب- -ة ج- -م- -ي- -ل -ة
ونسسيم.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

تسس-تضس-ي-ف ب-ل-دية ا÷زائر
’سس -ب -وع ال -ث -ق -ا‘
ال -وسس -ط -ى ا أ
Ÿدينة ورقلة ،وذلك من 17
إا 22 ¤أاوت ا÷اري  ،بحيث
ك -ان ا’ف -ت-ت-اح ،أامسس السس-بت
 17أاوت  2019ع-ل-ى السساعة
 11.00صس -ب -اح -ا ب -ح-دي-ق-ة
ا◊ري-ة .وتسس-ت-م-ر ال-ع-روضس
للتعريف Ãا تختزنه ورقلة
م -ن ك -ن -وز ث -ق -اف -ي -ة وم -ع-ا⁄
تاريخية لها وزنها ‘ اŸوروث
الوطني.

ديوأن ألثقافة
وأإ’عÓم يحتفي بيوم
أÛاهد
ت- -رك ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن -ي
’عÓم بصسمته ‘
للثقافة وا إ
ا’ح -ت -ف -ال-ي-ة ب-ي-وم اÛاه-د،
م- -ن خÓ- -ل ب- -ر›ة أانشس- -ط -ة
م- -ت- -ن -وع -ة ن -الت اسس -ت -حسس -ان
’نشس- -ط- -ة ال- -ت- -ي
ا◊ضس - -ور .ا أ
اح- -تضس- -ن- -ت- -ه- -ا ق- -اع -ة سس -يÒا
م- -ايسسÎا ،ب- -ب- -ل- -دي -ة سس -ي -دي
أاﬁم -د ب-ال-ع-اصس-م-ة ،واŸركب
ال -ث -ق -ا‘ ع-ب-د ال-وه-اب سس-ل-ي-م
شس -ن -وة ،ب -ت -ي -ب -ازة ،وك -ازي -ف
بسسيدي فرج ،شسملت عروضسا
م-ت-ن-وع-ة لÓ-أط-ف-ال ،م-ع-رضس
ك- - -تب وأاف Ó- -م ث - -وري - -ة دون
نسسيان ا◊فÓت الغنائية.

إ’ع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ا’ربعاء  21أاوت  2019م
الموافق لـ  20ذي الحجة  1440هـ

اشسرف رفقة طاقم وزراي على احتفالية يوم اÛاهد باليزي:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ابرزت اهمية القرضس اŸصسغر من ميلة،الدالية:

دحمون :نتائج الÈنامج التنموي بجانت سشلبية وإاجراءات سشتتخذ  886مششروع وفر ازيد من  28أالف منصشب عمل
 146أالف حقيبة مدرسشية ألطفال اŸعوزين ‘ الدخول البيداغوجي

أاشسرف وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة صسÓح
الدين دحمون  ،أامسس ،باليزي رفقة
ع - -دد م - -ن أاعضس - -اء ا◊ك - -وم - -ة ع- -ل- -ى
ا’ح -ت -ف-ا’ت اıل-دة ل-ل-ي-وم ال-وط-ن-ي
للمجاهد و الذكرى اŸزدوجة  20أاوت
 1955و.1956
بهذه اŸناسسبة كرم دحمون رفقة أاعضساء
ا◊ك - -وم - -ة ع - -دد م - -ن ›اه - -دي ال - -ث- -ورة
التحريرية اÛيدة بو’ية اليزي  ،كما ”
توزيع شسهادة اسستفادة من قطع أارضسية إا¤
جانب تسسليم  120وحدة من أاجهزة الطاقة
الشسمسسية موجهة لسسكان اŸناطق النائية
’ضسافة إا ¤توزيع عتاد وشساحنات
باليزي با إ
صس -ه -اري -ج ل -ت -دع-ي-م ح-ظ-ائ-ر ب-ل-دي-ات ه-ذه
الو’ية .

ا÷امعة ا÷زائرية مطالبة
Ãواكبة التطورات ا◊اصشلة
‘ اÛتمع
م -ن ج -ه -ت-ه اأك-د وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي ،الطيب بوزيد ،من و’ية
ال -ي -زي ،اأن ا÷ام -ع-ة ا÷زائ-ري-ة م-ط-ال-ب-ة
Ãواكبة التطورات ا◊اصسلة ‘ اÛتمع.
و‘ هذا الصسدد ،دعا بوزيدÃ ،ناسسبة
ال -زي -ارة ال -ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ا ¤ه-ذه ال-و’ي-ة
وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة، ،
رف- - -ق- - -ة وف- - -د وزاري ه - -ام ،اأن «ا’أسس - -رة
ا÷ام- -ع- -ي- -ة م -دع -وة اإ ¤اإج -راء دراسس -ات
اسس-تشس-راف-ي-ة ح-ول ال-ت-خصسصس-ات ال-ع-ل-م-ية
ا÷امعية Ÿواكبة التطورات ا◊اصسلة ‘

اÛتمع ‘ اآفاق .»2020
وشس -دد ب -اŸن -اسس-ب-ة ع-ل-ى ضس-رورة ت-ع-زي-ز
التنسسيق ب ÚاŸؤوسسسسات ا÷امعية الواقعة
‘ ج -ن -وب ال -ب Ó-د ون -ظÒات -ه -ا ‘ الشس-م-ال
ب-ه-دف «م-واك-ب-ة ال-عصس-رن-ة وال-ت-ط-ور وج-عل
ج -ام -ع -ات ا÷ن -وب تسس -ت -ق -ب -ل ال-ط-ل-ب-ة م-ن
ﬂتلف و’يات الوطن».
وخÓ- -ل إاشس- -راف- -ه ع- -ل -ى ت -دشس Úإاق -ام -ة
ج-ام-ع-ي-ة بسسعة  500سس-ري-ر Ãدي-ن-ة اليزي،
دعا وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي إا¤
ت- -خصس- -يصص وع -اء ع -ق -اري يسس -م -ح بÎق -ي -ة

اŸركز ا÷امعي بو’ية إاليزي إا ¤جامعة.
وب -اŸن-اسس-ب-ة ،ج-دد ال-وزي-ر ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى
’جنبية،
ضسرورة تكثيف اسستعمال اللغات ا أ
خاصسة منها ا’‚ليزية.
و‘ خ - -ت - -ام ال - -زي - -ارة ،صس - -رح دح - -م- -ون
للصسحافة أان تقييم نتائج الÈامج التنموية
’دارية ÷انت كان
على مسستوى اŸقاطعة ا إ
’مكانيات
«سسلبيا» بالرغم كما قال من «ا إ
اŸع- -تÈة ال- -ت- -ي رصس- -دت- -ه- -ا ال- -دول -ة ل -ه -ذه
اŸنطقة» ،مؤوكدا أانه سسيتخذ «›موعة من
القرارات لتدارك الوضسع».

’حزاب
بلعيد ،أاول ﬁطة ‘ لقائها مع قادة ا أ

الهيئة الوطنية للحوار والوسشاطة متمادية ‘ مسشعاها ◊ل األزمة
اŸششاورات مفتوحة لكل الفاعل ، Úعدا رموز النظام السشابق

قال رئيسس جبهة اŸسستقبل
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د،أامسس ،أان
اŸشس- -ارك- -ة ‘ اŸشس- -اورات ال -ت -ي
ت- -ق- -وده -ا ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل- -ل- -وسس- -اط- -ة وا◊وار ضس- -رورة
ل - -ل - -ذه- -اب ن- -ح- -و ان- -ت- -خ- -اب- -ات
رئ - - -اسس - - -ي - - -ة ،رافضس - - -ا إاقصس- - -اء
’ف Ó- - -ن» و»ا’رن- - -دي» م- - -ن
«ا آ
ا◊وار ‘ ،ح Úأاك- - -د م- - -نسس- - -ق
’بواب
الهيئة كر Ëيونسس أان ا أ
م- -ف- -ت- -وح -ة ل -ك -ل ا÷زائ -ريÚ
’زم- - -ة
ل Ó- - -سس - - -ه - - -ام ‘ ح - - -ل ا أ
السسياسسية.

جÓل بوطي
‘ أاول لقاء يجمع هيئة ا◊وار
مع حزب سسياسسي ‘ إاطار مسساعي
’زمة وافقت جبهة اŸسستقبل
حل ا أ
’سسهام ‘ وضسع
بقيادة بلعيد على ا إ
’زم-ة
إاسسÎات -ي -ج -ي -ة ل-ل-خ-روج م-ن ا أ
بتصسور جديد ومرحلي يفضسي إا¤
إانشساء هيئة عليا مسستقلة Ÿراقبة
ا’ن- -ت- -خ -اب -ات ،م -ؤوك -دا أان ث -ق -اف -ة
’قصس- -اء ل- -ن ت- -ؤودي إا ¤ح- -ل- -ح -ل -ة
ا إ
’زمة التي تقتضسي ا’سستماع لكل
ا أ
’حزاب السسياسسية.
ا أ
وان -ت -ق -د ب -ل-ع-ي-د بشس-دة ‘ ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة نشس-ط-ه-ا م-ع م-نسس-ق هيئة
ا◊وار ع- - -قب اŸشس- - -اورات Ãق - -ر
ا◊زب ب -ال-ع-اصس-م-ة،أامسص ،رافضس-ي
ا◊وار ووصس- -ف- -ه- -م ب- -اŸت -ط -رف،Ú

’ن -ه -م ’ ي -ري -دون ا Òÿل-ل-ج-زائ-ر
أ
ال- -ت- -ي –ت -اج إا ¤ت -ك -ات -ف ج -م -ي -ع
أاب - -ن - -ائ - -ه- -ا ل- -ل- -خ- -روج م- -ن اŸأازق
السسياسسي الذي “ر به ،معتÈا أان
ا◊وار ا÷ام -ع ه -و ا◊ل ال -وح -ي -د
للخروج من عنق الزجاجة.
وأاوضسح رئيسص جبهة اŸسستقبل
قائ Óانه «يحاور و’ يفاوضص هيئة
ا◊وار»’ ،ن ال -ه -دف ال -وح -ي-د ه-و
ال-ت-وج-ه إا ¤ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة ‘
اق - -رب وقت ب - -ع- -د إانشس- -اء ه- -ي- -ئ- -ة
مسس -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة ا’ن -ت -خ -اب-ات،
وشسدد على أاهمية الثقة ‘ ا◊وار
’نه سسبيل ‚اح اŸشساورات ،مثمنا
أ
دور ال -ه -ي -ئ -ة وأاعضس -اءه -ا ل -ت-ق-ريب
وج- -ه -ات ال -ن -ظ -ر ب Úا÷زائ -ري،Ú
مشسÒا ان- - -ه م - -ن ح - -ق ك - -ل ح - -زب
ا’خ -ت Ó-ف م -ع ال-ه-ي-ئ-ة ل-ك-ن رفضص
ا◊وار غ Òمنطقي.
و‘ رده على سسؤوال حول دور
اŸؤوسسسسة العسسكرية دعا بلعيد إا¤
إابعاد ا÷يشص عن ا◊ياة السسياسسية،
وت -رك -ه -ا ت -ع -م -ل ضس -م -ن م -ه -ام -ه -ا
الدسستورية ودعمه فقط ‘ حماية
ام- - -ن ال- - -بÓ- - -د ،وا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى
ا’سستقرار.
من جهته أاكد كر Ëيونسص أان
باب الهيئة مفتوح لكل ا÷زائريÚ
و’ Áكن إاقصساء أاي طرف فاعل
’زمة باسستثناء رموز النظام
◊ل ا أ
السس- -اب -ق ال -ت -ي ي -رفضس -ه -ا الشس -عب،
م -وضس -ح -ا أان -ه-م ي-ع-م-ل-ون ل-ت-ح-ق-ي-ق

مطالب الشسعب ا÷زائري سسيما ما
ت -ع -ل -ق ب -رفضص ا◊ك -وم-ة وﬁارب-ة
رموز النظام السسابق ،قائ »Óنحن
نسس ‘ Òخطى ا’سستماع للشسعب
ا÷زائري  ،وسسنواصسل مهما كانت
ال-ظ-روف ونسس-م-ع لشس-ع-ب-ن-ا ل-لخروج
’زمة».
من ا أ
وذك - -ر م - -نسس - -ق ه - -ي- -ئ- -ة ا◊وار
وال- -وسس- -اط- -ة ب -أان أاعضس -اء ال -ه -ي -ئ -ة
سسيواصسلون عملهم حتى يتم Œسسيد
’ن-ت-ق-ادات
م -ط -الب الشس -عب رغ -م ا إ
اŸوج -ه -ة ل -ب -عضص أاعضس-اء ال-ه-ي-ئ-ة،
قائ Óان ا◊وار  ⁄يبدأا اليوم أاو
البارحة ،موضسحا ‘ هذا السسياق
الذي هو ضسد ا◊وار كان يجب أان
ي - -ك - -ون ضس- -د ك- -ل ا◊وارات ال- -ت- -ي
سس- -ب- -قت إانشس -اء ال -ه -ي -ئ -ة .مÈزا أان
’ح- -زاب السس- -ي- -اسس -ي -ة واÛت -م -ع
ا أ
اŸد Êحضسرت أارضسيات سسياسسية
وم-ا ع-ل-ي-ن-ا سس-وى دراسس-ت-ه-ا وال-عمل
على Œسسيدها ميدانيا.

هيئة ا◊وار والوسشاطة تلتقي
اليوم بن فليسس وتوسشع
اللقاءت مع األحزاب
ومن اŸقرر أان تلتقي اليوم هيئة
ا◊وار والوسساطة مع رئيسص حزب
ط Ó-ئ -ع ا◊ري -ات ع -ل -ي ب-ن ف-ل-يسص
حسسب م- -ا أاك- -ده م- -نسس- -ق- -ه -ا ك -رË

ي -ونسص ‘ ،ح Úسس -ت -ع -ق-د ل-ق-اء م-ع
حركة البناء الوطني ‘ وقت ’حق،
’حزاب
وتسسطر برنا›ا للقاء كل ا أ
Ãا فيها اŸعارضسة ،داعيا الطبقة
السسياسسية إا ¤قبول دعوات ا◊وار
لنجاح اŸشساورات.

..وتثمن موقف الهيئـة العليـا
ألعيـان عششـائر واد ميـزاب
ثمنت الهيئ ـة الوطنية للوسساطة
وا◊وار م - -وق - -ف ›لـسص الشس - -ي- -خ
ب -اع -ب -د ال-رح-م-ن ال-ك-رث-ي ،ال-ه-ي-ئـة
’عيـان عشسـائر واد ميـزاب
العليـا أ
بو’يـة غردايـة الذي «يؤوكـد دعمـه
Ÿسسـار ا◊وار ك - - - - -إاطـار حضسـاري»
’زمـة التي “ـر بهـا
للخروج من ا أ
ال- -بÓ- -د ،حسسب م -ا أاف -اد ب -ه امسص،
بيان لذات الهيئة.
وأاوضس- - - -ح ن- - - -فسص اŸصس - - -در أان
›لـسص الشس- -ي -خ ب -اع -ب -د ال -رح -م -ن
الكرثي «يؤوكـد دعمـه Ÿسسـار ا◊وار
’زمـة
كإاطـار حضسـاري للخروج من ا أ
ال- -ت -ي “ـر ب -هـا ب Ó-دنـا ع -ل -ى درب
Œسس- -ي -د ال -ت -ط -ل -ع -ات اŸشس -روع -ة
ل-ل-ح-راك ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،والذي
ي -ع -ل -ق أاه -م -ي -ة ك -بÒة ع -ل-ى ات-خ-اذ
ت -داب Òت -ه -دئ -ة ل -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ظ-روف
اÓŸئ - -م - -ة لÓ- -ن- -خ- -راط ال- -واسس- -ع
’ح- -زاب
ل - -ل - -م - -ج - -ت- -م- -ع اŸد Êوا أ
السسياسسية لنجاح ا◊وار».

خÓل مؤو“ر بايفري اوز’غن

قوى البديل الدÁقراطي تؤوكد “سشكها Ãبادئ مؤو“ر الصشومام
اك - -د مسس - -ؤوو‹ أاح - -زاب «ق - -وى ال- -ب- -دي- -ل
ال -دÁق -راط -ي» امسس -ال-ثÓ-ث-اء خÓ-ل م-ؤو“ر
ب-اي-ف-ري اوز’ق-ن (ع-ل-ى ب-ع-د حوا‹  40كلم
غ- -رب ب- -ج- -اي- -ة) “سس- -ك- -ه- -م Ãب- -ادئ م -ؤو“ر
الصسومام اŸنعقد ‘  20أاغسسطسس .1956
دعت هذه اأ’حزاب إا« ¤اسستعادة التاريخ ومصسا◊ته
مع ا◊اضسر لبناء مسستقبل أافضسل» مطالب Úب»العمل
على ترجمة مبادئه لواقع جزائر اليوم» و جعلها «نقطة
–ول كما كان الشسأان بالنسسبة Ÿؤو“ر الصسومام الذي
أاعطى نفسسا جديدا ◊رب التحرير».
كما شسدد مسسؤوولو التشسكيÓت السسياسسية الذين
Œمعوا ‘ هذا ا’ئتÓف والذين نظموا لقاءا ‘
اŸكان الذي احتضسن اŸؤو“ر ،على أاهمية هذا
ا◊دث الذي أاعطى «نفسسا جديدا ◊رب التحرير

الوطني و وضسع أاسسسص الدولة ا÷زائرية اŸسستقلة».
و‘ ه -ذا الصس -دد ،دع -ا ح -ك -ي -م ب -ل -عسس-ل اأ’مÚ
ال- -وط- -ن- -ي اأ’ول ÷ب- -ه- -ة ال- -ق- -وى ا’شسÎاك- -ي -ة إا¤
اإ’سستلهام «من إاصسرار ا’سسÓف لبناء جزائر اليوم
وجعل ديناميكية  22فÈاير بداية جديدة إ’رسساء
الدÁقراطية ‘ البÓد».
واعت Èذات اŸتحدث أان هذه الديناميكية «فتحت
ال-ط-ري-ق ام-ام ع-م-ل-ي-ة دم-ق-رط-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر»
›،ددا باŸناسسبة التزام جبهة القوى ا’شسÎاكية بـ
Óزم -ة» م -ع اأ’خ -ذ ‘ ا’ع -ت-ب-ار إان
«ح -ل سس -ي -اسس -ي ل  -أ
«إاجراء انتخابات رئاسسية ‘ الظرف ا◊ا‹ من شسأانه
أان يزيد من تعقيد الوضسع» ،على حد تعبÒه.
وب -دوره -م أاشس -ار ك -ل م -ن ﬁم -ود راشس -دي م -ن
ا◊زب ا’شسÎاكي للعمال و رمضسان تعزيبت من

ح -زب ال -ع -م -ال إا« ¤صس Ó-ح -ي -ة شس -ع -ارات م -ؤو“ر
الصس-وم-ام» ل-لسس-ي-اق ال-وط-ن-ي ا◊ا‹ م-ؤوك-دي-ن ع-لى
«ضسرورة ا’Œاه نحو جمعية تأاسسيسسية».
م -ن ج -ه -ت -ه ،دع -ا ف -ت -ح -ي غ -ارسص م -ن ا◊رك-ة
الدÁقراطية وا’جتماعية إا« ¤عدم التورط ‘
الدعوات لتقسسيم تاريخنا» و «ا◊فاظ على ذاكرة
وتاريخ حرب التحرير اÛيدة سسليمة» ،مشسددا
ع- -ل- -ى أان م- -ؤو“ر الصس- -وم- -ام ك -ان «ا’سس -ت -م -راري -ة
وا’سستمرار اŸنطقي ◊ركة الفا— نوفم.»1954 È
ك -م -ا أاك -د ك -ل م -ن م-ق-ران آايت ال-ع-رب-ي وزب-ي-دة
عسسول خÓل تدخÓتهما على أاهمية تزويد البÓد
Ãؤوسسسسات «ذات سسيادة» و التي سستكون «الضسامن
Ÿت -ان -ة ال -دول -ة ال -دÁق -راط-ي-ة» ال-ت-ي ت-ط-الب ب-ه-ا
الديناميكية الشسعبية منذ  22فÈاير اŸاضسي.

ق- -الت وزي- -رة ال- -تضس -ام -ن ال -وط -ن -ي
’سس- - -رة وقضس- - -اي- - -ا اŸرأاة ،غ- - -ن- - -ي- - -ة
وا أ
الدالية ،امسس بو’ية ميلة بأان «الباب
م -ف -ت-وح أام-ام اÿواصس لÓ-سس-ت-ث-م-ار ‘
›ال ال -ت -ك -ف -ل ب -ال -ف -ئ -ات ال-هشس-ة م-ن
اŸعاق ÚواŸسسن.»Ú
أاوضسحت الوزيرة ‘ ندوة صسحفية ضسمن
زيارة عمل إا ¤و’ية ميلة بأان «فتح اÛال
أام - -ام اÿواصص ل - -ول - -وج ه - -ذا ال - -ن - -وع م- -ن
ا’سستثمار جاء نتيجة ما “ت مÓحظته من
’ع-اق-ات خصس-وصس-ا ال-ذه-ن-ي-ة
ت-زاي-د ل-ع-دد ا إ
وكذا عدد اŸصسابÃ Úرضص التوحد عÈ
الوطن».
وأاشسارت الوزيرة إا ¤أان ّ«أان ا’سستثمار ‘
’عاقة منظم وفق مرسسوم تنفيذي
›ال ا إ
خ- -اصص ب -ذلك صس -در ال -ع -ام اŸاضس -ي Áن -ح
Óشس-خ-اصص اŸق-ب-ل Úع-ل-ي-ه ‘
تسس -ه -يÓ-ت ل -أ
ا÷انب ا÷ب - -ائ - -ي» ،فضس  Ó- -إا« ¤ضس - -م - -ان
اŸراف-ق-ة ال-دائ-م-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن م-ن ق-بل
’سسرة وقضسايا اŸرأاة».
قطاع التضسامن وا أ
و‘ ع -رضس-ه-ا ل-ل-حصس-ي-ل-ة اÿاصس-ة ب-ع-م-ل
الوكالة الوطنية لتسسي Òالقرضص اŸصسغر،
صسرحت الوزيرة أانها قدمت منذ نشسأاتها -
سسنة  2005إا ¤غاية  18 - 2018أالف و974
ق- -رضص مصس- -غ -ر ÿري -ج -ي ا÷ام -ع -ات عÈ
الوطن بقيمة  1مليار و  21مليون د.ج ،فيما
’جما‹ من القرضص
بلغ عدد اŸسستفيدين ا إ
اŸصس -غ-ر  886أال -ف مسس -ت -ف-ي-دا ،م-ا سس-م-ح
باسستحداث أازيد من  28أالف منصسب شسغل.
وق-د أاك-دت غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع
وزارت- -ه- -ا ◊ام- -ل- -ي الشس -ه -ادات ا÷ام -ع -ي -ة

وخ-ري-ج-ي م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،داعية
Óق-ب-ال أاك Ìع-ل-ى ال-وك-ال-ة ال-وطنية
إاي-اه-م ل -إ
ل -تسس -ي Òال -ق-رضص اŸصس-غ-ر ب-ه-دف Œسس-ي-د
مشس -اري -ع م -درة ل -ل -رب -ح وخ Ó-ق -ة Ÿن-اصسب
الشس -غ -ل ،خصس -وصس-ا وأان ح-ام-ل-ي الشس-ه-ادات
ال- -ي- -وم -ك- -م -ا ق -الت« -م -ت -واج -دون ح -ت -ى
ب-اŸن-اط-ق اŸع-زول-ة م-ا سس-ي-ن-ع-كسص إاي-ج-اب-ا
عليها ويسساهم ‘ ﬁاربة ظاهرة النزوح
الريفي».
وأاشسارت الوزيرة إا ¤أان اسستفادة العديد
من خريجي ا÷امعات من قروضص مصسغرة
’و ¤من مشساريعهم ،نظرا
تعد اŸرحلة ا أ
ل -بسس -اط -ة ال -ق -ي-م-ة اŸال-ي-ة ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
ال -ق -روضص اŸم -ن -وح -ة ول-ك-ن-ه-م -حسس-ب-ه-ا-
“كنوا باŸقابل من ثقافة اŸقاو’تية التي
تتاح لهم من خÓل اŸرافقة التي توفرها
وكالة تسسي Òالقرضص اŸصسغر.
وأاشس -ارت ال -دال -ي -ة إا ¤إام -ك-ان-ي-ة ت-وسس-ع-ة
مشساريعهم مع التعديل الذي ” ‘ اŸرسسوم
ال-ت-ن-ف-ي-ذي اÙدد لشس-روط ا’سس-ت-ف-ادة من
القرضص و التي باتت متاحة ،حيث يضسمن
ا’سستفادة من قرضص جديد بقيمة ‡اثلة أاو
’ول.
أاك Ìللذين سسددوا قرضسهم ا أ
و–سس- -ب -ا ل -ل -دخ -ول اŸدرسس -ي اŸق -ب -ل،
كشسفت الوزيرة أان دائرتها الوزارية تواصسل
–سس Úالعملية التضسامنية اÿاصسة بذلك،
حيث سستمول مع الدخول اŸدرسسي اŸقبل
’طفال
 146أالف حقيبة مدرسسية موجهة أ
’سس - -ر اŸع- -وزة وﬁدودة ال- -دخ- -ل ،ك- -م- -ا
ا أ
سستتكفل باÓŸبسص اÿاصسة بجميع أاطفال
اŸراكز التابعة لقطاعها.

’سسÓمية لو’ية ا÷زائر:
ﬁافظ الكشسافة ا إ

 20أاوت  1955و ﬁ ،1956طتان مفصشليتان من تاريخ الثورة
أاك - -د رشس - -ي - -د ب - -ودي - -ن - -ة ﬁ ،اف - -ظ
’سسÓ-م-ي-ة لو’ية ا÷زائر
ال-كشس-اف-ة ا إ
،امسس ،أان إاح - -ي - -اء ال - -ي - -وم ال- -وط- -ن- -ي
ل - -ل - -م - -ج - -اه- -د ه- -و Ãث- -اب- -ة «ف- -رصس- -ة
’سسÎج- - - - - - -اع ذاك- - - - - - -رة ﬁط - - - - - -تÚ
م- - -فصس- - -ل- - -ي- - -ت ‘ Úت- - -اري- - -خ ال- - -ث - -ورة
التحريرية».
أاوضسح بودينة ‘ مداخلة بحضسور وا‹
ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ع -ب -د اÿال -ق صس-ي-ودة
’سسرة الثورية Ã ،ناسسبة
ونخبة من أاعضساء ا أ
إاحياء الذكرى اŸزدوجة ليوم اÛاهد ،أان
هجومات الشسمال القسسنطيني  1955بقيادة
الشس- -ه- -ي -د زي -غ -وت ي -وسس -ف تشس -ك -ل ﬁط -ة
«ح -اسس -م -ة» ‘ ت -اري -خ ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة
«ح -ق-قت أاه-داف-ه-ا السس-ي-اسس-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة
وأاكدت تÓحم الشسعب ا÷زائري مع قادة
الثورة».
وأاشس - -ار إا ¤أان ه - -ج- -وم- -ات الشس- -م- -ال
القسسنطيني أاكدت على قوة الثورة و تغلغلها
‘ أاوسساط الشسعب ا÷زائري الذي «التف
حول ثورته وأاهدافها» ،وهو ما يعت Èكما
قال »‚احا كبÒا للثورة ‘ مواجهة دعاية
ومشس -اري-ع ا’سس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ال-ت-ي ك-ان
يروج لها داخل ا÷زائر و‘ فرنسسا وعلى

’ج-ه-اضس-ه-ا وع-زل-ه-ا ع-ن
الصس -ع -ي -د ال-دو‹ إ
الشسعب» .
وأاشس- -ار ك -ذلك ا ¤ان ه -ذه ال -ه -ج -وم -ات
ال -ت -اري -خ -ي -ة اسس -ت -ط-اعت فك ا◊صس-ار ع-ن
الثورة ‘ الو’ية التاريخية ا’و ¤و’حققت
‚احا عسسكريا» ،مقابل ذلك كما قال فقد
كان انتقام ا÷يشص الفرنسسي عقب تنفيذ
هذه الهجومات «وحشسيا» حيث شسن حمÓت
ت -وق-ي-ف و ق-م-ع وب-طشص واسس-ع-ة اسس-ت-ه-دفت
آا’ف اŸدن- -ي Úا÷زائ- -ري Úم- -ع ال- -قصس -ف
الÈي و ا÷وي الذي اسستهدف القرى و
اŸداشس -ر ،م-ذك-را أان ع-دد ضس-ح-اي-ا ان-ت-ق-ام
اÙتل الفرنسسي عقب الهجومات بلغ 12
أالف شسهيدا أابرزها ›زرة اŸلعب البلدي
ب»ف-ي-ل-يب ف-ي-ل» (سس-ك-ي-كدة) ال-ت-ي ن-ك-لت
ب - -اŸدن- -ي Úوب- -طشست ب- -ه- -م ب- -إاع- -ان- -ة م- -ن
’سسلحة.
اŸعمرين الفرنسسي ÚاŸدجج Úبا أ
وذكر ‘ ذات السسياق ،أان مؤو“ر الصسومام
و الذي انعقد ‘  20أاوت من عام 1956
ب-ق-ري-ة إاي-ف-ري (ب-ج-اي-ة) ب-ال-و’ي-ة التاريخية
ال- -ث- -ال- -ث -ة ي -ع -د ﬁط -ة ت -اري -خ -ي -ة «ه -ام -ة
وح -اسس -م -ة»  ،ك -م -ا سس -م-ح حسس-ب-ه ب-تشس-ك-ي-ل
أارضسية و فلسسفة الثورة و كذا وضسع هيكلها
التنظيمي.

‘ مسسÒتهم  26السسلمية

الطلبة يتمسشكون Ãطالب ا◊راك والوفاء لرسشالة ششهداء نوفمÈ
نظم طلبة ا÷امعات امسس انطÓقا
من سساحة الشسهداء با÷زائر العاصسمة
مسسÒتهم ا’سسبوعية  ،26جددوا من
خ Ó-ل -ه -ا دع -وت -ه -م ل -ت -ل -ب -ي -ة م -ط-الب
ا◊راك الشس- -ع -ب -ي ‘ ت -غ -ي Òال -ن -ظ -ام
واح-داث ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع كل ‡ارسساته
وك -ذا ال -وف -اء ل -رسس -ال -ة شس -ه-داء ث-ورة
التحرير.
ان -ط -ل -قت اŸسسÒة م -ن سس-اح-ة الشس-ه-داء
وجابت شسارع العربي بن مهيدي وصسو’ ا¤
سس -اح -ة الÈي -د اŸرك -زي ال -ت-ي ل-وح-ظ ب-ه-ا
تعزيز امني.
ورفع اŸتظاهرون شسعارات تنادي بتلبية
م- -ط- -الب الشس- -عب ا÷زائ -ري ال -رام -ي -ة ا¤
احداث القطيعة التامة مع النظام السسابق
و‡ارسساته و»عدم التحاور مع أاي رمز من
رموزه».
كما  ⁄يفوت اŸتظاهرون الذين واصسلوا
مسسÒتهم ا ¤سساحة أاول ماي حيث انضسم
اليهم عدد من اŸواطن ،Úالفرصسة ليحيوا

على طريقتهم الذكرى اŸزدوجة ل 20أاوت
(ه -ج -وم -ات الشس -م -ال ال -قسس -ن -ط -ي-ن-ي 1955
ومؤو“ر الصسومام  ،)1956حيث دعوا ا¤
الوفاء لتضسحيات شسهداء الثورة التحريرية،
خ- -اصس- -ة م- -ن- -ه- -م صس- -ان -ع -و أارضس -ي -ة م -ؤو“ر
الصسومام ،لبناء «جزائر حرة ودÁقراطية».
وجدد الطلبة الدعوة ا« ¤إاطÓق سسراح
’شسخاصص اŸوقوف Úوا’سسراع ‘ –قيق
ا أ
مطالب الشسعب بعيدا عن كل اŸزايدات
والشسروط اŸسسبقة التي ’ تخدم إا’ مصسالح
اŸفسس -دي-ن ال-ذي-ن ي-جب ﬁاسس-ب-ت-ه-م ع-ل-ن-ا
واسسÎجاع كل أاموال الشسعب اŸنهوبة».
وŒدر ا’شسارة ا ¤ان اŸسسÒة شسهدت
حا’ت إاغماء ‘ أاوسساط الطلبة ” التكفل
بها بع ÚاŸكان من طرف شسباب وشسابات
الهÓل ا’حمر ا÷زائري وعناصسر ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ال -ذي -ن اظ -ه -روا ت -ف-ان-ي-ا ك-بÒا ‘
مسس -اع -دة اŸت -ظ-اه-ري-ن واسس-ع-اف ال-ب-عضص
منهم وتقد Ëلهم يد العون كلما اسستدعت
الضسرورة ذلك.

»æWh

ألربعاء  21أوت  2019م
ألموأفق لـ  20ذي ألحجة  1440هـ

أبرز من عنابة جدوى ﬁافظة للطاقات أŸتجددة

عرقاب 5600 :ميقاواط من الطاقات اŸتجددة سستنجز لدعم الشسبكة الوطنية
مركز –ويل للقضساء نهائيا على مشسكل انقطاع الكهرباء

ت -وق -ف وزي -ر أل -ط -اق-ة ﬁم-د ع-رق-اب
خÓ-ل م-ع-اي-ن-ت-ه Ÿشض-اري-ع أل-ق-ط-اع ب-عنابة
أمسس ،م- -ط- -ول ع- -ن- -د ت -اأسض -يسس ﬁاف -ظ -ة
ل-ل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،وأل-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ها
كثÒأ ‘ تعزيز ألتنقل نحوألطاقات ذأت
فعالية من ناحية أسضتخدأمها ،مشضÒأ أإ¤
أنه مشضروع جزأئري بحث ،يوليه ألوزير
ألأول نور ألدين بدوي أهتماما بالغا ‘
أط -ار أل -ت -ن-وع أل-ط-اق-وي دون أل-ب-ق-اء أسض-ر
ألطاقات ألتقليدية.

عنابة :هدى بوعطيح
أكد عرقاب من عنابة أمسس على أهتمام
أ÷زأئر ألكب ÒباŸسشتقبل ألطاقوي  ،مششددأ
ع -ل -ى ع -دم ألع-ت-م-اد ع-ل-ى أل-غ-از ف-ق-ط لإن-ت-اج
أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،ب-ح-يث ي-ق-ل-ل من قدرأت
أ÷زأئر ‘ ›ال ألغاز ألطبيعي وألذي يجب
ت-وج-ي-ه-ه ن-ح-وأŸصش-ان-ع وألع-ت-م-اد على ألإنتاج
ألبÎوكيماوي ÿلق ثروأت دأئمة.
ألوزير قال ،أن ألتفك Òجار ي ‘ قطاع
أل -ط -اق -ة ب -اإشش -رأف أل -وزي -ر ألأول ح -ول ك-ي-ف-ي-ة
–ق- -ي- -ق أل- -ن- -ج- -اع -ة ،م -ن خ Ó-ل ألإسش -ت -ه Ó-ك
ألطاقوي ،مششÒأ أإ ¤أن هناك  5600ميقاوأط

من ألطاقات أŸتجددة سشتنجز لدعم ألششبكة
ألوطنية أإ ¤غاية  ،2028متحدثا عن أول أ‚از
Ùطة بالطاقة ألششمسشية ‘  2011لتصشل أليوم
أإﬁ 22 ¤طة ،مÈزأ ما حقق ‘ تكوين خÈأت
لتسشي Òألطاقات أŸتجدة وبلوغ ألهدف ألرهان.
من جانب أآخر أششار عرقاب ،أإ ¤أنه بالرغم
من أل‚ازأت ألتي حققتها عنابة ،أإل أن هناك
عم ÓكبÒأ ينتظرها ‘ ›ال أإنتاج وأسشتهÓك
ألكهرباء ،قائ Óأن أŸدينة أسشتهلكت ‘ وقت
ألذروة  268ميغاوأط ‘ ألوقت ألذي تتوفر فيه
على قدرة –ويلية وأإنتاج ﬁلي يصشل أإ440 ¤
ميغاوأط وهوما يوؤكد ـ حسشبه ـ على أن ألششبكة

ألكهربائية تغطي كافة طلبات بونة.
عن ألإختÓلت ‘ أنقطاع ألتيار ألكهربائي،
ط-م-اأن أل-وزن ب-ان أ÷ه-ود م-نصش-ب-ة ع-ل-ى ت-ق-وي-ة
ألششبكة من  20كيلوفولط أإ 60 ¤كيلوفولط ، ،ما
Áك -ن م -ن ت-وزي-ع أحسش-ن ل-ل-ك-ه-رب-اء ،م-ن خÓ-ل
أ‚از  04مرأكز –ويل على مسشتوى عنابة،
أثنت Úمنهما تنطلق بهما ألأششغال هذه ألسشنة،
وألباقيت Úبدأية ألسشنة أŸقبلة ،حيث سشتكون
هناك تغطية ششاملة للششبكة ألكهربائية.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،ث -م -ن ع -رق -اب أ‚ازأت
ن-ف-ط-ال Ÿرك-ز «ب-رح-ال» وأل-ن-ق-ل ع Èأل-ق-ن-وأت
وع- -دم أسش- -ت- -ع- -م- -ال ألشش -اح -ن -ات ل -ن -ق -ل أŸوأد
ألبÎولية،قائ Óأن « ألعملية سشتضشمن ألتحكم ‘
م -رأك -ز ن -ف -ط -ال وت-اأم Úت-وزي-ع ﬂت-ل-ف أŸوأد
أŸهمة بالنسشبة للموأطن».
وب-خصش-وصس أن-ق-ط-اع أل-ك-ه-رباء ألذي تششهده
عنابة يوميا  ،أرجع ألوزير أŸسشالة أ ¤أرتفاع
درج- -ة أ◊رأرة مÈزأ أ◊اج -ة أŸل -ح -ة لع -ادة
أل- -ن- -ظ- -ر ‘ ت- -رك- -ي -ب -ة ألشش -ب -ك -ة أل -ك -ه -رب -ائ -ي -ة
وأسش -ت -خ -دأم -ه -ا ب -ن -ج -اع-ة ،مضش-ي-ف-ا ب-اأن-ه ع-ل-ى
أŸسش- -ت- -وى أل- -وط- -ن- -ي ه- -ن- -اك ج- -رد ıت- -ل -ف
أÙولت أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ع-زيزها
وŒدي -د أÿط-وط ،وه-ي ع-م-ل-ي-ة أن-ط-ل-ق ف-ي-ه-ا
لتتوأصشل أإ.2023 ¤

ألسضياحة قاطرة أ◊ركية ألقتصضادية ،بن مسضعود من ألشضلف:

 26مشسروعا تعزز هياكل ا’سستقبال وتخفيضس اأ’سسعار أاك Ìمن ضسرورة
تسسويق اŸنتوج ا÷زائري Áر حتما بتكوين وتأاهيل موارد بشسرية
شض- -دد وزي- -ر ألسض- -ي- -اح- -ة وألصض -ن -اع -ة
ألتقليدية عبد ألقادر بن مسضعود خÓل
وق -وف -ه ع -ل -ى ورشض -ات أل -ق -ط-اع ب-ولي-ة
ألشض - -ل - -ف ع - -ل - -ى ت- -نشض- -ي- -ط ألسض- -ي- -اح- -ة
ليكولوجية وألتاريخية وألشضاطئية ،
أ أ
دأع-ي-ا إأ ¤م-رأف-ق-ة أŸسض-ت-ث-م-ري-ن ‘ هذأ
أÛال لتحقيق طموحات قطاع مازألت
بعيدة عن أهدأفها ،مبديا سضعي وزأرته
ب -ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ه-ي-ئ-ات إأدأري-ة أخ-رى ‘
أن-ت-ع-اشس أ◊رك-ي-ة ألسض-ي-اح-ي-ة وج-ع-ل-ه-ا
قاطرة ألتنمية وألشضغل..

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
عن سشؤوأل «ألششعب» حول طبيعة أألسشعار
ومدى مÓءمتها ومنطق ألتنافسس و–ديات
أسشتقطاب أك Èعدد من ألسشوأح  ،أجاب عبد
ألقادر بن مسشعود أن أألسشعار أ◊الية معقولة
جدأ،قائ Óأن سشعر ألفنادق للغرفة ألوأحدة
يÎأوح ما ب 5 Úو 8آألف د .ج  .وهوسشعر
أعتÈه ألوزير معقول جدأ إأذأ ما قورن بتوفر
أألسشرة وبجودة عالية كما هوألششأان باŸرأفق
أل -ت -ي “ت م -ع -اي -ن -ت -ه -ا ب -ك-ل أل-ولي-ات م-ن-ه-ا
ألشش -ل -ف.ل -ك-ن ه-ذه ألسش-ع-ار م-ك-ل-ف-ة ‘ ن-ظ-ر
أل -ك-ث Òم-ن أŸوأط-ن Úأل-ذي-ن لي-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى
أل-وج-ه-ة أل-وط-ن-ي-ة وي-فضش-ل-ون ألج-ن-ب-ي-ة عليها
وخ -اصش -ة ب -ج -ارت-ه-ا ‘ أ÷ه-ة ألشش-رق-ي-ة أل-ت-ي

ت -وأف -د ع -ل -ي-ه-ا ع-دد ك-ب Òم-ن أ÷زأئ-ري‘ Ú
موسشم ألصشطياف.
ويششتكي أŸوأطن ‘ ألتوأفد على أŸرأفق
ألسش-ي-اح-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-يسس ف-ق-ط م-ن سش-ع-ره-ا
أŸرتفع بل من نقصس ‘ حسشن ألسشتقبال،
وهوما يششدد عليه ألوزير بن مسشعود ‘ كل
خرجاته أŸيدأنية و‘ لقاءأته مع أŸتعاملÚ
وألفاعل.Ú
جدد ألتاكيد عليها ‘ زيارته أ ¤ألششلف
ح- -يث ق -ال ‘ ه -ذأ أÛال »:م -ن -ح أل -ق -ط -اع
خدمات ‘ مسشتوى ألتحدي وأŸنافسشة“ ،ر
حتما بالتكوين وتنششيط أŸعاهد أıتصشة
وأŸرأك-ز ل-ت-خ-رج ي-د ع-ام-ل-ة م-ؤوه-ل-ة ل-تسش-ويق
أŸنتوج ألسشياحي أ÷زأئري ألÌي».
من جهة أخرى أوضشح أنه لن يتسشامح مع

كل Œاوز للعقار ألسشياحي خاصشة
إأذأ ثبت أسشتغÓله ‘ غ Òزجهته.
ك -انت ل -ه وق -ف -ات ع -ل -ى وضش-ع ع-دة
مشش- -اري- -ع ق- -ي- -د أإلسش- -ت- -غÓ- -ل ك -م -ا
هوأ◊ال بفندق طالبي من ‚ 3وم،
م -ب -دي -ا إأع -ج -اب -ه ب -ت -ن-وع م-ن-ت-ج-ات
ألصشناعة ألتقليدية ألتي أخذت جزء
من تدخÓته حول أإلنتاج وألتكوين
وألتسشويق خاصشة وأن ألقطاع حقق
ن- -ت- -اج مشش- -رف- -ة م- -ن خÓ- -ل ت- -وفÒ
مناصشب ألششغل ألك Ìمن  21ألف
أسشرة كمحصشلة للصشناعة ألتقليدية
وأ◊رفية بالششلف يقول ذأت ألوزير.
ب- -حسشب أل- -وزي- -ر ف -إان أل -ت -وج -ه ن -ح -ودع -م
ألسشياحة أÙلية وربطها بالصشناعة ألتقليدية
يحتل ألولوية ‘ عÓقة ألوزأرة مع كل ولية.
وهي عÓقة تششاركية من ششأانها أسشتقطاب
ع -دد ك -ب Òم -ن ألسش -ي -اح وأل -وأف-دي-ن أألج-انب
إلكتششاف موروثنا أŸتنوع أ◊ضشاري.
أما بخصشوصس ألقدرأت أ◊الية لقطاع ،
سشجل بن مسشعود نقصشا ‘ ألهياكل حاليا ‘
أنتظار أإلنتهاء من تسشليم  26مششروعا ضشمن
تعدد يفوق  7ألف سشرير جديد على أŸسشتوى
ألوطني  ،معتÈأ تششجيع أŸسشتثمرين إل‚ار
مششاريع وأقطاب سشياحية من أألهدأف ألتي
تعمل ألوزأرة على Œسشيدها ميدأنا.

أكدت من وهرأن على مرأفقة ألسضتثمار ‘ ألبيئة

زرواطي :على الشسباب اقتحام مهن رسسكلة النفايات والفرز ا’نتقائي
أب- -رزت وزي- -رة أل- -ب- -ي -ئ -ة وأل -ط -اق -ات
أŸت -ج -ددة ,ف-اط-م-ة أل-زه-رأء زروأط-ي,
أمسس ،ب- - -وه- - -رأن ,أن ج- - -م- - -ي - -ع آأل - -ي - -ات
أل-تشض-غ-ي-ل م-ت-اح-ة أم-ام ألشضباب لتقدË
ك-ل أل-دع-م لسض-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸهن
أŸرتبطة باÛال ألبيئي.

أكدت ألوزيرة خÓل زيارتها ألتفقدية لوهرأن
وألتي قادتها Ÿنششآات تابعة لقطاعها ,أن «جميع
آأل -ي-ات أل-تشش-غ-ي-ل ع-ل-ى غ-رأر أل-وك-ال-ت Úأل-وط-ن-ي-تÚ
للتششغيل ودعم تششغيل ألششباب متاحة أمام ألششباب
ل -ت -ق-د Ëك-ل أل-دع-م لسش-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸه-ن
أŸرتبطة باÛال ألبيئي».
وأك-دت زروأط-ي ع-ل-ى أه-م-ي-ة أل-رسش-ك-ل-ة وألفرز
ألنتقائي ,مششÒة إأ ¤أن «هذأ أÛال مفتوح أمام
ألششباب وألرأغب ‘ Úألسشتثمار ‘ هذأ ألقطاع
وسش-ي-ح-ظ-ون ب-اŸزي-د م-ن أل-دع-م م-ن ق-ب-ل وك-الت
ألتششغيل ودعم تششغيل ألششباب على غرأر ألوكالتÚ
أل -وط -ن -ي -ت Úل -ل -تشش -غ -ي -ل ودع -م تشش-غ-ي-ل ألشش-ب-اب».
وأضش -افت أŸسش -ؤوول -ة أألو ¤ع -ن أل -ق -ط -اع أن ه-ذأ
أÛال ل يحتاج إأ ¤وسشائل مادية ومالية كبÒة
وÁكن للششباب ألسشتثمار فيه
دون حاجة Ÿسشتوى تعليمي عا‹.
وأبرزت ‘ هذأ ألسشياق أنه سشيتم تنظيم دورأت
ت-ك-وي-ن-ي-ة ح-ول رسش-ك-ل-ة أل-ن-ف-ايات وألفرز ألنتقائي
لفائدة ألششباب أŸهتم Úفضش Óعن توف ÒتأاطÒ

خ-اصس Ÿرأف-ق-ت-ه-م أث-ن-اء إأطÓ-ق مشش-اري-ع-ه-م .ك-ما
سشيتم تنظيم لقاءأت –سشيسشية لفائدة ألششباب من
أجل ألتحسشيسس أك Ìبهذأ ألقطاع ألذي يششكل قيمة
مضشافة لÓقتصشاد ألوطني.
كما أششارت ألوزيرة إأ ¤أنه «Áثل أيضشا ألوسشيلة
أألك‚ Ìاعة لقطع ألطريق أمام ألسشوق أŸوأزية
لرسشكلة ألنفايات» ,مضشيفة أن ذلك يسشمح كذلك
Ãع -رف -ة ط -ب-ي-ع-ة ه-ذه أل-ن-ف-اي-ات ومصش-دره-ا وك-ذأ
وجهة أŸنتجات أŸنتهية أونصشف منتهية.
وÃركز ألردم ألتقني للنفايات بأارزيو ,حثت
ألوزيرة مسشؤوو‹ هذه أŸنششأاة على ألسشتثمار ‘
›ال رسش-ل-ك-ة أل-ن-ف-اي-ات وأل-ف-رز ألن-ت-ق-ائ-ي م-علنة

ب -اŸن -اسش -ب -ة أن ه -ذأ أŸرك-ز سش-يسش-ت-ل-م أب-ت-دأء م-ن
أألسشبوع أŸقبل ﬂتلف أŸعدأت ألضشرورية لهذه
ألعمليات.
وب -ب -ل -دي -ة أل -ك -رم -ة (دأئ-رة ألسش-ان-ي-ا) ,ت-ف-ق-دت
ألوزيرة أŸوقع ألذي ” به إأزألة مفرغة عششوأئية
كبÒة حيث ” تنظيفه من كل ألنفايات وسشيعرف
عما قريب عملية تهيئة .
وأبرزت زروأطي أن «ألهدف أŸنششود يكمن ‘
ألتحول من ألقضشاء على أŸفرغات ألعششوأئية إأ¤
ألفرز ألنتقائي للنفايات وأŸرور إأ ¤مسشتوى آأخر
لسشيما وأن ألبÓد تنتظرها موأعيد هامة لبد من
أحÎأم -ه -ا ع -ل -ى غ -رأر أل -ع -اب أل -ب -ح -ر أŸت-وسش-ط
أŸرتقبة ‘ ‡ 2021ا يسشتدعي أن تكون مدينة
وهرأن على أ” ألسشتعدأد» ,مضشيفة أن «غايتنا
ت -ك -م -ن ك -ذلك ‘ ج -ع -ل ولي -ة وه -رأن ‰وذج-ا ‘
تسشي Òألنفايات فضشÓ
عن أسشتحدأث مركز للفرز ألنتقائي للنفايات
على مسشتوى كل بلديات ألولية».
ولدى زيارتها Ÿششروع دأر ألبيئة بوهرأن ألذي
ت -وششك أشش -غ-ال-ه ع-ل-ى ألن-ت-ه-اء وي-ن-ت-ظ-ر أسش-تÓ-م-ه
قريبا ,أكدت ألوزيرة على «ضشرورة فتح دأر ألبيئة
أمام أ÷ميع لسشيما تÓميذ أŸدأرسس لتكون قطبا
ح-ق-ي-ق-ي-ا أوم-ل-ح-ق-ة ل-ل-م-درسش-ة» ,مضش-يفة أن «هذه
أŸنششأاة لبد أن تظل مفتوحة أمام أ÷معيات ودور
ألششباب وغÒها  ,وعدم فرضس برنامج وإأ‰ا ترك
أÛال للمبادرة».

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

ألعدد
18028

بلخ Òمن قسضنطينة:

04

جعل التكوين اŸهني ‘ خدمة اŸؤوسسسسة ا’قتصسادية هدفنا
 1295مؤوسسسسة لتخرج كفاءت مهنية متعددة ا’ختصساصس

أب-رز وزي-ر أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي وأل-ت-عليم أŸهنيÚ
«م -وسض -ى دأدة ب -ل -خ »Òم -ن قسض -ن -ط -ي-ن-ة أل-ت-ي ق-ام
ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د Ÿشض -اري -ع ح -ي -وي -ة م-وق-ع
أل -ت -ك-وي-ن أŸه-ن-ي ‘ أ◊رك-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة أل-ت-ي
يعول عليها ‘ خلق ألÌوة وألتشضغيل وألقيمة
أŸضضافة.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
قال ألوزير أن ألتعليمات منصشبة على هذأ أألمر،
ب-ع-ي-دأ ع-ن ق-اع-دة أل-ت-ك-وي-ن م-ن أج-ل أل-ت-ك-وي-ن ،مضش-يفا
ألنشش -غ -ال أألك Èأل -ت -ك-وي-ن أŸه-ن-ي م-ن أج-ل أل-تشش-غ-ي-ل،
مؤوكدأ أن عدد ألدفعات ل يهم مقارنة مع توف Òمناصشب
عمل للمتخرج Úألباحث Úعن سشوق عمل أوألولوج أ¤
إأنششاء مؤوسشسشات مصشغرة .
وعن ألدخول ألجتماعي ألذي هوعلى أألبوأب ،قال
ألوزير أن تدأب Òعدة أتخذت من أجل أن يكون ناجحا
وسشلسشا Ãرأعاة ششروط أسشاسشية  ،أولها جاهزية ألهياكل،
ألتÓقي وألتجاوب مع أسشرة ألقطاع ككل من مسشÒين
وأسشاتذة ،مششددأ على ألفكرة أ÷ديدة أŸتعلقة بإانششاء
أختصشاصشات ألمتياز على غرأر إأدخال أللغة أإل‚ليزية
وألÎبصش -ات أŸي -دأن -ي-ة ب-اŸؤوسشسش-ات ألق-تصش-ادي-ة أل-ت-ي
تعت Èألششريك ألفعال ألذي لن تكتمل به عملية ألتكوين.
ووأصشل بلخ Òأن ألدخول أŸهني  ،2020-2019يتميز
بعديد أŸسشتجدأت على غرأر توف Òمدونة تخصشصشات
وط -ن -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف أŸرأك-ز وأŸع-اه-د ،م-رأك-ز ح-ولت
Ÿعاهد فضش Óعن أسشتحدأث مرأكز ومعاهد ببلديات،
لن أله -ت -م -ام م-نصشب ع-ل-ى أخ-تصش-اصش-ات ألم-ت-ي-از إأ¤
جانب مششروع أŸؤوسشسشة ألذي يتضشمن  1295مؤوسشسشة
ع Èألوطن ،حيث سشيكون لكل مؤوسشسشة مششروع حتى
ن -ت -م -ك-ن م-ن –ضش Òأل-ب-ك-ال-وري-ا أŸه-ن-ي-ة شش-ه-ر أك-ت-وب-ر
ألدأخل بالتنسشيق مع وزأرة ألتعليم ألعا‹ ،وزأرة ألÎبية
وألتكوين أŸهني.
و‘ رده على سشؤوأل «ألششعب» حول أحتمالية وجود

إأسشÎأت -ي -ج -ي -ة ق -ارة ب Úم -ع-اه-د أل-ت-ك-وي-ن وأŸؤوسشسش-ات
ألق -تصش -ادي -ة تضش-م-ن م-ن-اصشب ع-م-ل ل-ل-م-ت-خ-رج ،Úأك-د
أل -وزي-ر ع-ل-ى أل-ت-ج-اوب أل-ك-ب Òوأل-ت-ف-اع-ل أإلي-ج-اب-ي بÚ
أل-وزأرة وأل-ق-ط-اع ألق-تصش-ادي وت-رسش-ي-خ عÓ-ق-ة ت-ك-ام-ل-ة
وششرأكة مثمرة من خÓل ألتفاقيات أ÷ديدة سشوأء على
أŸسشتوى أ÷نوب ،ألششمال أوألغرب معربا على أن هذه
أŸؤوسشسشات ألقتصشادية تكون لها دور كب ‘ Òتخصشصشات
ألمتياز باعتبار ألتنسشيق وألعمل ألتششاركي ألكب.Ò
ب- -حسشب أل -وزي -ر يسش -ج -ل ق -ط -اع أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي
وألتمه 730 ،Úمؤوسشسشة ألتكوين،تخرج منها ما يعادل
ألف و‡ 500تهن وهم أآلن يعملون ‘ مناصشب قارة
Ãؤوسشسش- -ات أق- -تصش -ادي -ة كÈى ،م -ؤوك -دأ أن ه -ذه أŸوأرد
ألبششرية مكسشب للجزأئر وهوأŸبتغى من ألتكوين ،وأن
ألوزأرة تعمل على مسشتوى كل ألوليات بتوف Òأقطاب
تخصشصشات ألمتياز لتتحول أŸرأكز Ÿعاهد وطنية ياأ”
ما –مله ألكلمة من معنى.
من جهة أخرى ،أبدى ألوزير غضشبه ألششديد من تأاخر
تسشليم ألششهادأت لعديد أŸتخرج Úمن مرأكز ألتكوين
أŸه -ن -ي ع Èأل -وط -ن ،م -عÎف -ا ب -وج -ود ألف م -ن -ه -م ⁄
يحصشلوأ عليها ،حيث ششّدد ‘ ذأت ألسشياق على ضشرورة
تسش-ل-ي-م ك-ل ألشش-ه-ادأت شش-ه-ر سش-ب-ت-م Èوأسش-ت-عمال أرضشية
إألكÎونية لكل ألوثائق ألبيدأغوجية تظهر حالة ألتسشيÒ
ألششفاف وألنجاعة.

ضضمن حركية شضملت رؤوسضاء ونوأب أÛالسس ألقضضائية

تنصسيب الرئيسس والنائب العام Ûلسس قضساء معسسكر

” أمسس Ãجلسس قضضاء معسضكر  ،وبحضضور ‡ثل
لختام بلقاسضم زغماتي ،
عن وزير ألعدل حافظ أ أ
تنصضيب ألرئيسس وألنائب ألعام Ûلسس قضضاء معسضكر
 ،ضض -م -ن ح -رك -ة ج -زئ -ي -ة شض -م-لت أل-رؤوسض-اء وأل-ن-وأب
ألعام Úللمجالسس ألقضضائية ع Èترأب ألوطن أقرها
رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صضالح .

معسسكر /ام ا.Òÿسس
ششملت أ◊ركة أ÷زئية ‘ سشلك ألقضشاء Ãعسشكر،
تعي Úمنصشور عبد ألقادر رئيسشا للمجلسس ألقضشائي خلفا
Ÿيسشور عمارة أÙول Ÿهام أخرى Ãجلسس ألدولة ،
إأضشافة إأﬁ ¤بوبي نور ألدين نائبا عاما لذأت أÛلسس
خلفا لفارسس عبد ألقادر أÙول بدوره Ÿهام أخرى
باÙكمة ألعليا .
وأششتغل رئيسس ›لسس قضشاء معسشكر أ÷ديد منصشور
عبد ألقادر عدة مناصشب هامة ‘ قطاع ألعدألة منذ
ألتحاقه بالسشلك ‘ سشنة  1989كقاضس Ãحكمة فرندة،
ﬁكمة تيارت وﬁكمة قصشر ألششÓلة  ،قبل أن يرقى
Ÿنصشب مسش -تشش -ار Ãح -ك -م -ة أŸدي -ة ث -م ،رئ-يسس غ-رف-ة

ونائب رئيسس أÛلسس قضشاء أŸدية ،لÒقى مؤوخرأ وفق
أ◊رك - -ة أ÷زئ - -ي - -ة إأ ¤م - -نصشب رئ - -يسس ›لسس قضش - -اء
معسشكر.
ك -م -ا ت -ق -ل -د أل -ن -ائب أل-ع-ام أ÷دي-د Ûلسس قضش-اء
Óدأرة
معسشكر ﬁبوبي نور ألدين ـ خريج أŸرسشة ألعليا ل إ
 ع-دة م-ه-ام ب-السش-لك أل-قضش-ائ-ي م-ن-ذ أل-ت-ح-اق-ه ب-ق-ط-اعألعدألة ‘ سشنة  ،1986قبل أن يع Úكمحام عام للمحكمة
ألعليا  ،ثم نائبا عاما Ûلسس قضشاء معسشكر.
‘ ششأان هذه ألتعيينات أ÷ديدة ،قال ‡ثل وزير
أل -ع -دل ح -اف -ظ أألخ -ت-ام ألسش-ي-د وأضش-ح-ي رئ-يسس غ-رف-ة
Ãجلسس ألدولة ،أن ألتجديد وألتدأول على أŸناصشب
«سشنة ألله ‘ أÿلق» ،موضشحا أن ألظرف ألرأهن يقتضشي
–قيق أŸهمة أألسشاسشية للسشلطة ألقضشائية أŸسشتقلة ،
ب -الرت -ك -از ع -ل -ى م -ب -ادئ ألشش -رع-ي-ة وأŸسش-اوأة وأ◊ي-اد
وألمتثال Ÿدونة أخÓقيات أŸهنة وألقانون أألسشاسشي
للقضشاء ضشمانا لعدألة ﬁايدة ل تتأاثر بأاي مؤوثرأت
قائمة أوﬁتملة .
كما تأاتي هذه ألتعيينات أ÷ديدة ‘ قطاع ألعدألة
على مسشتوى ولية معسشكر ‘ ،ظل مطالب ششعبية وأسشعة
بتحريك آألة ألقانون لفتح ملفات ألفسشاد Ãعسشكر.

...تنصسيب رئيسس ›لسس قضساء باتنة والنائب العام
أشش- -رف ،أمسس ،ب- -وزي- -ا Êن- -ذي- -ر ،ن -ائب رئ -يسس
أÙكمة ألعليا ورئيسس غرفة‡ ،ث Óلوزير ألعدل
حافظ أألختام ،على مرأسشم تنصشيب كل من ششبÒة
ﬁمد ألصشالح رئيسشا Ûلسس قضشاء باتنة وزردأزي
فيصشل نائبا عاما لذأت أÛلسس ،وذلك بحضشور كل
من وأ‹ ألولية فريد ﬁمدي وألسشلطات أŸدنية
وألعسشكرية.
أكد بوزيا Êنذير ،أن هذه ألعملية تندرج ‘
إأطار أ◊ركة أ÷زئية ألتي أجرأها رئيسس ألدولة
يرأد من خÓلها إأعطاء نفسس جديد للقضشاء ،كما
من ششأانها تعميق أإلصشÓحات ألتي يعرفها جهاز

ألعدألة ‘ أ÷زأئر.
كما أكد على دور ألقضشاء ‘ ﬁاربة ألفسشاد
ودعم ألنزأهة ،لتحقيق ألزدهار للجزأئر ،وكذأ
ج-ع-ل أل-قضش-اء ي-ح-م-ي وي-ط-م-ئ-ن أŸوأط-ن ،وي-ك-ون
ب -ذلك قضش -اء م -وأط -ن -ة ي -ع -م -ل ب -ا÷ودة وأŸرون-ة
وحسشن ألتدب Òودقة ألتقدير يضشيف أŸتحدث،
منوها بحجم أألعباء وأŸسشؤوولية ألكبÒة ألتي تقع
ع -ل -ى ع -ات -ق أألسش -رة أل -قضش -ائ -ي -ة خ -اصش-ة ‘ ه-ذه
أŸرحلة أŸهمة ألتي “ر بها ألبÓد.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

...مالك بخّوشس رئيسسا Ûلسس قضساء تبسسة

أشش -رف أمسس ،ع -ب -د أل -ق-ادر ح-م-دأن أŸفّ-ت-شس أل-ع-اّم
بوزأرة ألعدل‡ ،ثّ Óعن وزير ألعدل حافظ أألختام،
خوشس رئيسس ›لسس ألقضشاء
على مرأسشم تنصشيب مالك ب ّ
أ÷ديد ،خلفا ّﬁمد عزيون ،ألذي أسشتدعي إأ ¤مهاّم
أخرى.
ج- -رى ح- -ف- -ل ألّ- -ت- -نصش- -يب ،ب- -حضش- -ور ب- -ل -ق -اسش -م ب -ن
ط -وي -ل -ة أŸف ّ-ت -شس أل -ع -اّم ل -ل -ولي -ة ‡ّث Ó-ل-وأ‹ أل-ولي-ة،
وأل ّسش- -ل- -ط- -ات أإلدأرّي -ة ،أألم -ن ّ-ي -ة وأل -عسش -ك -رّي -ة ،ون ّ-وأب
ألŸÈان ،و‡ّثلي أألسشرة ألّثورية ،وإأطارأت سشلك ألعدألة

بتب ّسشة ،ويأاتي ‘ إأطار أ◊ركة ألتي أقّرها رئيسس ألّدولة
‘ سشلك ألرؤوسشاء وأألمناء ألعام Úللمجالسس ألقضشائّية،
ب-غ-رضس إأضش-ف-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ل-قطاع ألعدألةÃ ،ا
يسشتجيب Ÿتطّلبات أŸرحلة.
أ÷دير بالّذكر  ،أنّ رئيسس ›لسس قضشاء تب ّسشة ألذي
” تنصشيبه  ،يحوز مسشارأ مهنيّا مششّرفا  ،ألتحق بسشلك
أل- -قضش- -اء سش -ن -ة  1992ك -مسش -تشش -ار ،ثّ-م رئ-يسس غ-رف-ة
بولية أّلشّشلف.

تبسسة :خالد.ع

...بن عبد الرحمان يوسسف رئيسسا Ûلسس قضساء ا÷لفة

” عششية أمسس ،تنصشيب «بن عبد ألرحمان يوسشف»
رئيسشا جديدأ Ûلسس قضشاء أ÷لفة ،خلفا ل»وأزن عبد
أ◊ميد» ويأاتي هذأ ألتنصشيب من طرف عبد «ألرحيم
›يد « ألنائب ألعام للمحكمة ألعليا ‡ثل عن وزير
ألعدل حافظ أألختام ‘ ،سشياق حركة ألتغيÒأت ألتي
أجرأها رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صشالح مؤوخرأ ‘
سشلك ألقضشاء.
وقد جرت مرأسشيم ألتنصشيب ،بحضشور وأ‹ ألولية
و‡ثلي ﬂتلف أألسشÓك أألمنية وألسشلطات أŸدنية

وأألسشرة ألقضشائية بالولية.
وأكدأ « عبد ألرحيم ›يد» ألنائب ألعام للمحكمة
ألعليا و‡ثل عن وزير ألعدل حافظ أألختام من خÓل
كلمة له ،مذكرأ ‘ ألوقت ذأته بتوجيهات ،بخصشوصس
ضشمان إأسشتقÓلية ألقضشاء Ÿوأجهة ألتحديات ألرأهنة
ل -ل -ب Ó-د وم -ك -اف -ح -ة ك -ل أشش -ك -ال أل -فسش -اد وأŸفسش -دي -ن
وإأسشÎجاع أألموأل أŸنهوبة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

ا’ربعاء  2١أاوت  2٠١٩م
المؤافق لـ  2٠ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

حوار
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التمسسك بالدسستور ضسمان ’سستمرارية مفهوم الدولة
^ ا÷يشش السسباق ‘ ا’سستجابة للمطالب الشسعبية قبل اي جهة أاخرى
^ اخÓقي ـ ـ ـ ـ ـ ـات اŸهنـ ـ ـ ـ ـة تفرضش ا’بتعـ ـ ـ ـ ـاد عن الدعايـ ـ ـ ـة والÎويج

’طار الدسضتوري هو تأاكيد على عقلنة وترشضيد
اوضضح الدكتور سضليمان أاعراج أاسضتاذ العلوم السضياسضية والعÓقات الدولية بجامعة ا÷زائر ، 3بان ا’لتزام با إ
السضلوك العام للمحافظة ،على ضضمان بقاء العمل من اجل الدولة وليسض العكسض  ،و‘ السضياق ذاته –دث اعراج على تلك ا’صضوات التي تطالب باÛلسض
التأاسضيسضي ،قائ Óانه من خÓل اŸعطيات اŸيدانية اتضضح اليوم أانهم ثلة صضغÒة “ثل نفسضها وايديولوجيتها ورؤوية ضضيقة كثÒا ’ “ثل و’ تسضع كل
ا÷زائري ،Úكما ان هذه اÛموعة تعلم ان فرصض ‚احها ‘ فرضض خيار اÛلسض التأاسضيسضي ضضئيلة ان  ⁄اقل منعدمة ،لكنها تسضتعمل هذه الورقة من اجل
الضضغط والتشضويشض على اÿيارات العامة  ،كما –دث أاعراج عن نقاط عدة نكتشضفها ‘ ا◊وار
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م- -رت- -ب- -ط Ãخ -رج -ات ال -ن -دوة ال -ؤط -ن -ي -ة
ا÷امعة.

^ «الشض- - - -عب» ‘ :اخ - - -ر تصض - - -ري - - -ح
ل -ل -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ج-يشض اأك-دت ان
ال- -ت- -مسضك ب- -ا’إط- -ار ال -دسض -ت -وري ه -و
الضضمان ا’أسضاسضي للحفاظ على كيان
ال-دول-ة وم-وؤسضسض-ات-ه-ا ،ك-يف تقروؤون
هذا التمسضك ؟
^^ د .سضليمان اأعراج  :ان الدولة
العصصرية هي دولة اŸؤؤسصسصات ،والتمسصك
بالدسصتؤر هؤ عنؤان اسصاسصي للحفاظ على
ك -ي -ان ال -دول-ة واسص-ت-م-راري-ت-ه-ا ،وه-ؤ ت-ؤج-ه
عق ÊÓوايجابي يجسصد مفاهيم اسصاسصية
ورئيسصة من بينها اأهمية التشصبع بثقافة
الدولة ،ا’خÓصص والؤ’ء للدولة الؤطن،
والؤفاء لرسصالة الشصهداء.
زيادة على ذلك فان التاأكيد على اأهمية
ا’لتزام با’طار الدسصتؤري هؤ تاأكيد على
عقلنة وترشصيد السصلؤك العام الذي يحافظ
على ضصمان بقاء العمل من اجل الدولة
ول -يسص األ -ع -كسص ك -م -ا ان ال-ت-مسصك ب-ا’إط-ار
ال -دسص -ت -ؤري ي -جسص -د خ -ي -ارا ع -ام -ا ي-ج-نب
ا÷زائر الدخؤل ‘ اية انز’قات او القفز التاأسصيسصي ضصئيلة ان  ⁄اقل منعدمة ،لكنها
نحؤ اÛهؤل ،فÁ Óكن معا÷ة اأخطاء تسص -ت -ع -م -ل ه -ذه ال-ؤرق-ة م-ن اج-ل الضص-غ-ط
وال- - - -تشص- - - -ؤيشص ع - - -ل - - -ى
ب- -خ- -ط- -اأ اآخ- -ر ،وال- -ت -مسصك
تصض- -اع- -د خ- -ط- -اب ال- -ع -ق -ل اÿيارات العامة بهدف
با’طار الدسصتؤري هؤ ما
يصصنع الفرق ب Úمن تعدى والعقÓنية وŒليه يوما بعد ضص -م -ان م -ق -ع-د ل-ه-ا ‘
ع -ل -ى ال -دول -ة واŸصص -ل -ح -ة ي - -وم  ،سض - -اع - -د ع- -ل- -ى ظ- -ه- -ور اŸشص - -ه - -د السص - -ي - -اسص- -ي
العامة ،وب Úمن يعمل على ا◊ق -ائ -ق وج -ع -ل ال -ك-ث Òم-ن وضص - -م - -ان مصص - -ا◊ه - -ا،
صص -ي -ان -ة اسص -ت -ق -رار ال-دول-ة وسض -ائ -ل ا’عÓ-م ال-ي-وم ت-ع-ي-د وضصمان تؤاجد العناصصر
وضص-م-ان اŸصص-ل-ح-ة ال-ع-امة ضض- -ب- -ط ب- -وصض- -ل- -ت -ه -ا و ت -أادي -ة اŸمثلة لها.
ال- -ت- -ي ي- -ح -دد م -ف -ه -ؤم -ه -ا دوره - -ا ‘ م - -راف- -ق- -ة ا◊راك
^ دعت ال - -ق - -ي- -ادة
الدسصتؤر.
الشض - -ع - -ب - -ي و‘ نشض - -ر ال- -وع- -ي
ال - -ع - -ل - -ي - -ا ل - -ل- -ج- -يشض
اذن ال-ت-مسصك ب-ال-دسص-تؤر با◊فاظ على السضلمية
وسض- - - -ائ- - - -ل ا’إعÓ- - - -م
ه-ؤ ع-ن-ؤان ل-ه-دف اسص-اسصي
ال- -وط -ن -ي -ة اإ ¤ع -دم
ه - -ؤ Œ :سص - -ي - -د ا’صص Ó- -ح
والتغي ‘ Òاطار ضصمان اسصتمرارية مفهؤم الوقوع ‘ مغالطات اأعداء الوطن ا¤
ال -دول -ة ،وف -ي -ه ت -اأك -ي -د ع -ل -ى ان -ه ’ Áك-ن اأي مدى Áكن ان توؤثر هذه الوسضائل
اختزال الدولة ‘ اأشصخاصص واأن ا’خطاء ‘ ت - -غ - -ي Òمسض - -ار ال - -ع - -م- -ل ب- -ا’إط- -ار
الدسضتوري ؟
يتحملها ا’شصخاصص وليسص الدولة.
^^ كنا نتحدث عن مسصاعي شصخصصية
^ Ÿاذا ت- -دع- -وا ال- -ق- -ي- -ادة ال- -ع- -ل- -ي- -ا وف-ئ-ؤي-ة ،تسص-ع-ى ل-ف-رضص ن-فسص-ه-ا وم-ن-طقها
ل- -ل- -ج- -يشض ا ¤ال- -ت- -نصض -يب ال -ع -اج -ل  ،ع -ل -ى اÿي -ار ال-ع-ام ال-ذي ي-جسص-د وي-ح-م-ي
ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسض-تقلة لتحضض ÒاŸصصلحة العامة ،وقلنا اأن هذه الفئات هي
وت- -ن- -ظ- -ي- -م وم- -راق- -ب- -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات ن -فسص -ه -ا م -ن ت -ت-ح-دث ع-ن ال-ت-ف-اوضص ب-دل
الرئاسضية  ،كاأولوية قصضوى ‘ مسضار ا◊ؤار ،وال -ت -ع -ي Úب -دل ا’ن-ت-خ-اب ،وت-روج
ا◊وار ال-وط-ن-ي  ،ف-ي-م-ا ت-ط-الب بعضض Ÿنطق اŸظلؤمية بدل مفهؤم اŸؤاطنة ،
ا’صض- - -وات ب- - -اÛلسض ا’ن- - -ت - -ق - -ا‹ او وتقدم نفسصها على انها ضصحية ‡ارسصات
اقصصائية  ،وانها “تلك تصصؤرات وحلؤ’
التاأسضيسضي على حد قولهم ؟
^^ ت-نصص-يب ال-ه-ي-ئ-ة ال-ؤطنية اŸسصتقلة على ما يبدوا اأنها وهمية  ،وهؤ ما يجعلها
ل-ت-ن-ظ-ي-م وم-راق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ه-ؤ ع-نؤان كما قلت تؤؤدي دور الضصحية رغم انها كانت
لÎك -ي -ز ا÷ه -ؤد وت -ؤح-ي-د ال-روؤى وŒسص-ي-د شصريكة ولؤ بصصفة غ Òمباشصرة ومسصتفيدة
’أحد اأهم ا’جراءات العملية التي تخرجنا من واقع النظام السصابق.
وه - -ن - -ا ظ - -ه- -ر دور ا’عÓ- -م  ،اأو ب- -عضص
من دائرة الشصعارات وبيع الكÓم اŸؤجه
ل Ó-سص-ت-هÓ-ك ا ¤مسص-ت-ؤى ال-ع-م-ل م-ن اج-ل ا’بؤاق التي كانت منصصات للÎويج لÓأفكار
الصصالح العام ،وفيها قطع للطريق على كل واŸغالطات ،اأين ’حظنا انه ومنذ بداية
م- -ن ي- -ري- -د اŸت- -اج- -رة ب- -قضص- -اي- -ا الشص -عب ا◊راك الشصعبي ‘  22فيفري كانت فيه
ومسصتقبل الدولة لصصا◊ه ولتحقيق مزايا ‡ارسصات سصلبية فيها الكث Òمن التحامل
واأطماع تعكسص تعطشص هذه اÛمؤعات وال -ك -ث Òم -ن ا’ن -ت -ق -ائ -ي-ة ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع
الصصغÒة للسصلطة ،واأن هدفها ليسص مصصلحة ا’أشص- -خ- -اصص وا’أف- -ك- -ار  ،وا’ن -ز’ق -ات ‘
الشص -عب ،ب -ل اسص -ت -ع -م -ال ا’رادة الشص -ع -ب -ي-ة بعضص ا’حيان ،ودعني اأقؤل اأنني ’حظت
كمطية لتحقيق ماآربهم الشصخصصية والدفاع ب -عضص ال -ت -ح -ي -ز ‘ اŸع -ا÷ة ا’ع Ó-م -ي-ة
وال -ك -ث Òم -ن ال -تضص -خ -ي -م وال -ت -ه-ؤي-ل ال-ذي
عن مصصالح حلفائهم ‘ اÿارج.
كما اأن اصصؤات اÛلسص التاأسصيسصي و مارسصته وسصائل اإعÓم وطنية واأجنبية‘ ،
من خÓل اŸعطيات اŸيدانية اتضصح اليؤم صصؤرة تسصعى ليسص لنقل ا◊قيقة وتنؤير
اأنهم ثلة صصغÒة “ثل نفسصها وايديؤلؤجيتها الراأي العام ،بل وكاأنها تقؤل اأن الفرصصة
وروؤية ضصيقة كثÒا ’ “ثل و’ تسصع كل مؤاتية لقلب اأ’أوضصاع ’ اأدري ان كان ذلك
ا÷زائري ،Úكما ان هذه اÛمؤعة تعلم بفعل عنصصر اŸفاجئة الذي صصنعه ا◊راك
ان فرصص ‚احها ‘ فرضص خيار اÛلسص الشصعبي والذي  ⁄يكن متؤقعا لدى وسصائل

ا’عÓم بزخمه وسصلميته ،اأو قلة التجربة
‘ ظل تغطيات سصاخنة واأخرى ﬁرضصة
مارسصتها بعضص وسصائل ا’عÓم ا’أجنبية ،
ل -ك -ن تصص -اع-د خ-ط-اب ال-ع-ق-ل وال-ع-قÓ-ن-ي-ة
وŒليه يؤما بعد يؤم سصاعد على ظهؤر
ا◊قائق وجعل الكث Òمن وسصائل ا’عÓم
اليؤم تعيد ضصبط بؤصصلتها و تاأدية دورها
‘ م- -راف- -ق- -ة ا◊راك الشص- -ع -ب -ي و‘ نشص -ر
الؤعي با◊فاظ على السصلمية و‘ تنؤير
ال -راأي ال -ع -ام Ÿؤاج -ه -ة ال -نشص -اط اŸؤازي
ال- -ذي ت- -ق- -ؤم ب -ه ب -عضص اÛم -ؤع -ات عÈ
شصبكات التؤاصصل ا’جتماعي.
لتاأتي دعؤة الفريق نائب وزير الدفاع
ال- -ؤط- -ن- -ي ل- -ؤسص- -ائ- -ل ا’عÓ- -م ب -ال -ت -ح -ل -ي
با’إيجابية وذلك اÁانا بالدور الذي تؤؤديه
واإق-رارا ب-اأه-م-ي-ت-ه-ا وم-ك-ان-ت-ه-ا ‘ ظل هذه
ال- -فÎة اأ◊سص- -اسص- -ة ،ف- -دور ا’عÓ- -م م -ه -م
وبقائه على نهج اŸؤضصؤعية وا◊ياد بعيدا
عن التحيز و‡ارسصة الدعاية والÎويج هؤ
قضص -ي -ة تسص-ت-ؤج-ب-ه-ا وت-ف-رضص-ه-ا اخÓ-ق-ي-ات
اŸهنة قبل ان تسصتؤجبها حسصاسصية ا’أزمة
ا◊الية  ،لذلك اقؤل اأن ا’عÓم ‘ ا÷زائر
يجب اأن يكؤن ويجسصد صصؤت الؤطن.
^ ب- -عضض ا’أط- -راف ي -زع -ج -ه -ا اأم -ن
ا÷زائر وحتى اسضتقرارها  ،ما يجعلها
عرضضة للطامع ÚواŸغامرين  ،و“لك
ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ج-يشض م-ع-ل-وم-ات
موؤكدة حول ﬂططات معادية ،سضبق
واأن ح- -ذرت م- -ن- -ه- -ا وم- -ن ﬂاط- -ره- -ا
وت-ه-دي-دات-ه-ا  ،م-اه-ي ال-ط-ري-ق-ة التي
ت - - -راه - - -ا ك- - -ف- - -ي- - -ل- - -ة ب- - -فضض- - -ح ه- - -ذه
السض -ي -ن -اري-وه-ات وكشض-ف اصض-ح-اب-ه-ا ؟
وهل الظرف الراهن مناسضب لذلك ؟
^^ ا◊قيقة وجب قؤلها ،وهي اأن دور
ا÷يشص ا÷زائري ‡ث ‘ Óقيادته قدم
درسصا للجميع ‘ الداخل واÿارج حؤل
مفهؤم الؤفاء وا’خÓصص وحماية الؤطن،
وبرهن ميدانيا عن قدرته ‘ ان يجسصد
خ-اصص-ي-ت-ه و‡ي-زات-ه ال-ت-ي ت-ع-كسص ام-ت-داده
الشصعبي وعمق الرابطة جبشص –اأمة ،وان
قيادة ا÷يشص كانت السصباقة ا ¤ا’سصتجابة
ل -ل -م-ط-الب الشص-ع-ب-ي-ة ق-ب-ل اي ج-ه-ة اأخ-رى،
وبالتا‹ هناك عمل جبار تقؤم به ﬂتلف
مصص -ال-ح ا÷يشص ال-ؤط-ن-ي الشص-ع-ب-ي وتسص-ه-ر
عليه قيادة اركان ا÷يشص،
اع-ت-ق-د ان ال-ظ-رف-ي-ة ا◊ال-ي-ة تسص-ت-ؤجب

^ وصض -فت ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض
ا’قليات الرافضضة للمبادرات اŸقدمة
ع -ل -ى ان -ه -ا م -رت-ب-ط-ة ب-ال-عصض-اب-ة ،م-ن
خÓ- -ل رف- -ع- -ه- -ا لشض- -ع- -ارات م -غ -رضض -ة
ونداءات مشضبوهة تقلل من اهمية ما
–ق - - -ق م - - -ن ا‚ازات سض - - -واء ع - - -ل- - -ى
اŸسض- -ت- -وي Úال -قضض -ائ -ي او السض -ي -اسض -ي،
ماهي غايات هذه ا’طراف ؟
^^ ‘ هذا السصياق Œدر ا’شصارة ا¤
ا◊م- -ل- -ة اŸغ -رضص -ة اŸرف -ؤق -ة بشص -ع -ارات
سصلبية تصصب ‘ خانة التشصؤيشص والتشصكيك
ورفضص كل شصيء ،دون تقد Ëوجهة نظر
مقبؤلة اأو بدائل منطقية Œمع و’ تفرق،
من اجل ذلك فاإن تتبع حركة ومسصار تكؤين
ه- -ذه الشص -ع -ارات ‚ده -ا تشص -ك -ل ام -ت -دادا
Ÿشص-روع ال-عصص-اب-ة واذن-اب-ه-ا ،وم-ن-ط-ق تلك
الشصعارات ’ يختلف عن منطق العصصابة
ال-ت-ي تÓ-ع-بت ب-ال-دول-ة وم-ؤؤسصسصاتها ،ورفع
شصعارات سصلبية هؤ جزء من هدف اطالة
ع-م-ر ا’أزم-ة وال-دف-ع ن-ح-ؤ ا’ح-ت-ق-ان ،فÓ-
يؤجد مÈر ا ¤غاية ا’ن يدعؤا ا ¤رفع
شصعارات سصلبية او رفضص كل شصيء ،من اجل
العمل ‘ صصمت من اجل الؤطن ،لضصمان ذلك Áك- -ن ال- -ق- -ؤل ان ال- -ت- -ح- -ام- -ل ع -ل -ى
خروج امن من ا’زمة
اŸؤؤسصسص -ة ال -عسص -ك -ري -ة ه -ؤ
م- -ن ج- -ه- -ة وŸؤاصص- -ل -ة
ج- -زء م- -ن مسص- -ع- -ى ه- -دف -ه
ت - - -ف - - -ك- - -يك شص- - -ب- - -ك- - -ة
ب -عضض ال -ت-ح-ي-ز ‘ اŸع-ا÷ة الؤصصؤل ا ¤تقييد اأو –ييد
اÎŸبصص Úب- - -ا÷زائ - -ر ا’ع Ó- -م - -ي - -ة وال - -ك - -ث Òم - -ن دور ا÷يشص ،ك - -م- -ا ان رف- -ع
م - - -ن ج - - -ه - - -ة اخ - - -رى ،ال -تضض -خ -ي -م وال -ت -ه-وي-ل ال-ذي شصعار العصصيان اŸد Êهؤ
واع- -ت- -ق -د ان ت -ط -ؤرات مارسضته وسضائل إاعÓم وطنية ﬁاول -ة م -ن اذرع ال-عصص-اب-ة
ا’حداث ‘ ظل تاأط Òوأاج -ن -ب -ي -ة ‘ ،صض -ورة تسض -ع-ى ’إط Ó- -ق ب - -ال - -ؤن اخ- -ت- -ب- -ار
ق- -ؤي م- -ن ق -ب -ل ق -ي -ادة ل-يسض ل-ن-ق-ل ا◊ق-ي-قة وتنوير لقياسص ا÷ؤ العام وŸعرفة
ا÷يشص الؤطني الشصعبي الرأاي العام ،بل وكأانها تقول امتداد شصعاراتها من اجل
وا÷ه- -د ا÷ب- -ار ال- -ذي أان ال- -ف -رصض -ة م -وات -ي -ة ل -ق -لب –دي -د اأو Œدي -د ن-ه-ج-ه-ا،
ي-ق-ؤم ب-ه ج-ه-از ال-عدالة أا أ
’وضضاع ’ أادري ان كان ذلك ف -ي -م -ك -ن ال -ق -ؤل اأن ه -ن-اك
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ك-ف-ي-ل ب-غ-رب-ل-ة وتصص-فية ب-ف-
ﬁاو’ت ل Ó- -ن - -ت - -ق - -ال ا¤
اŸشص -ه -د ال-ع-ام م-ن ك-ل صضنعه ا◊راك الشضعبي
خ -ط-ة اأخ-رى ال-ه-دف م-ن-ه-ا
ال-ف-اسص-دي-ن واŸفسصدين
دائ - -م - -ا ه - -ؤ اسص - -ت - -ه - -داف
واÎŸبصص Úواإذن- - - - - -اب
اسص -ت -ق-رار ا÷زائ-ر ،وخ-ل-ط
العصصابة
ا’وراق.
مرافقة ا÷يشص الؤطني الشصعبي للعدالة
^ تبني ا◊وار يعد السضبيل ا’أمثل واŸط -ال -ب -ة ب -ف -ت -ح ج -م-ي-ع اŸل-ف-ات دع-ؤة
ل -ت -ق -ريب وج -ه -ات ال-ن-ظ-ر وال-وصض-ول تتضصمن اعÓن نية وارادة قؤية تعكسص
ب -ال -بÓ-د اإ ¤بـر ا’أم-ان م-اه-ي وسض-ائ-ل ضص -رورة م -ك -اف -ح -ة ال-فسص-اد واج-ت-ث-اث-ه م-ن
‚احه ؟
م-ف-اصص-ل ال-دول-ة وف-ي-ه ت-اأك-ي-د ع-ل-ى مسص-عى
^^ صص -ن -اع-ة وصص-ي-اغ-ة مشص-روع ت-ؤاف-ق اإعادة ا’نضصباط والصصرامة و هيبة الدولة
وطني ،وا’تفاق حؤل التصصؤر الذي Áكن وه- -ؤ اك Ìم- -ن ضص- -رورة ال- -ي -ؤم ل -تصص -ح -ي -ح
او يجب ان تكؤن عليه طريقة ا’سصتثمار ‘ ا’أخ- -ط- -اء واإع- -ادة مسص -ار ال -ب -ن -اء ل -لسص -ك -ة
الضص- -م- -ان- -ات اŸق -دم -ة ل -ت -جسص -ي -د ا’رادة الصصحيحة ،و مؤقف ا÷يشص يعد ضصمانة
الشصعبية  ،انطÓقا من الهيئة الؤطنية العليا رئيسصية واأسصاسصية Ÿباشصرة ا’إجراءات ‘
ل -ت -ن -ظ -ي -م وم -راق -ب -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات ،واأه -م جؤ من الطمئنينة وا’سصتقرار
ال -ت -ع -دي Ó-ت ال -ؤاجب ت -ؤف -ره -ا ‘ ق -ان-ؤن
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات  ،وا’ت- -ف- -اق ح- -ؤل ك -ي -ف -ي -ة
^ م-اه-و ت-ع-ل-ي-ق-ك-م عن ما” تناوله
اŸشصاركة ‘ ا’نتخابات الرئاسصية والتجند حول «سضجناء الراأي» ؟
’إ‚اح- -ه- -ا وان -ت -اج رئ -يسص Áث -ل وي -جسص -د
^^ الÎوي -ج ل -قضص -ي -ة سص -ج -ن -اء ال-راأي،
ا’رادة الشصعبية ،واأهم اÿطؤط العريضصة ›رد ادعاءات ومغالطات ومن يطرح هذه
ال -ت -ي ي -جب ان ي -راع -ي -ه-ا مشص-روع ورشص-ات ا’أفكار يحاول الهروب اإ ¤ا’أمام ،ودعني
ا’صصÓح التي سصيعمل الرئيسص القادم على اقؤل ان من يروج Ÿثل هذه الطروحات هم
فتحها ا ¤جانب مؤاصصلة مكافحة الفسصاد ،ن -فسص اÛم -ؤع -ات الصص -غÒة ال -ت-ي ك-انت
لكن يجب ان نفهم اأن ا’صصÓح ’ يعني ت- -ق -ؤل ان ال -ؤقت غ Òم -ن -اسصب Ùاسص -ب -ة
ت -ع-ط-ي-ل اج-ه-زة وه-ي-اك-ل ال-دول-ة ت-ع-ط-ي Ó-الفاسصدين وروجت Ÿفاهيم بعيدة كل البعد
ك- -ل -ي -ان ب -ل ي -جب ان ي -ك -ؤن اصص Ó-ح -ا م -ن عن ا◊قيقة والؤاقع على غرار وصصفهم
ال- -داخ- -ل ل- -ل- -م- -ن- -ظ- -ؤم- -ة ول- -لسص -ي -اسص -ات و ل -ت -ح -رك ال -قضص -اء ب -ال -ع -دال -ة ا’ن -ت -ق -ال-ي-ة
للذهنيات.
ا’ن -ت -ق-ائ-ي-ة و ع-دال-ة ال-ه-ات-ف وغÒه-ا م-ن
اضص- -اف- -ة ا ¤ذلك ف -ال -دور ق -ائ -م ع -ل -ى الشص -ع-ارات واŸغ-ال-ط-ات ال-فضص-ف-اضص-ة ،م-ن
ﬂتلف الفؤاعل اÛتمعية اŸسصاهمة ‘ اأجل ذلك Áكن القؤل اأن من يشصكك ‘
ا‚اح ا◊ؤار من خÓل تقد Ëتصصؤرات العدالة فهؤ متؤرط بشصكل مباشصر اأو غÒ
ومبادرات مدروسصة ‘ شصكل عرائضص يتم مباشصر ‘ قضصايا الفسصاد اأو ان مصصا◊ه
تصصنيفها من قبل اللجنة ‘ اطار التحضص Òت-ت-ن-اقضص م-ع ق-ي-ام ال-ع-دال-ة ب-دوره-ا ع-ل-ى
ل-ن-دوة وط-ن-ي-ة ج-ام-ع-ة’ ،ن ره-ان ال-ل-ج-ن-ة اكمل وجه.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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‘ ظـــــــل آاليــــــات جديـــــدة لبنــــــاء دولـــــة والتمسســـــك بالدسستـــور
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جـــاهــد

الذكرى اŸزدوجة لـ 20أاوت عشصية حراك شصعبي يشصع ‘ ا’فق
ﬁطــــــــات تـــــؤورخ ا◊ـــــدث وجزائـــــر جديــــدة تــــرسسم معـــــاŸها

وا÷زائ- -ر ت- -ع- -يشش م- -رح- -ل -ة م -ه -م -ة م -ن ت -اري -خ -ه -ا السس -ي -اسس -ي
وا’جتماعي اليوم ،ياأتي ا◊راك الشسعبي ليزيح ذلك الوجه
الشس-احب ع-ل-ى ت-اري-خ-ه-ا وشس-ع-ب-ه-ا ،وب-روز ال-ي-ات ج-دي-دة ل-ب-ن-اء
دول- -ة ‘ ظ- -ل ال- -ت- -مسسك ب- -ال- -دسس- -ت- -ور ،تسس- -ود ف- -ي- -ه- -ا ال- -ع -دال -ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وت-ك-اف-وؤ ال-ف-رصش ،ه-اه-ي غ-رة الذكرى اŸزدوجة
لهجمات الشسمال القسسنطيني بقيادة القائد الفذ الشسهيد زيغود
يوسسف ،تضسع منعرجا حاسسما وزاوية مفصسلية من تاريخ ابطالنا

وع -ظ -م -ة ث-ورت-ن-ا اÛي-دة ‘ ،ه-ذا ال-ت-اري-خ اŸصس-ادف لـ 20اأوت
. 1955
لفك اÿناق عن ا’وراسش اÙاصسر من قبل قوات ا’سستعمار،
ثم التفك ‘ Òانشساء ارضسية تضسع ميثاق جديد ،بعد مرحلة
ا’عداد والتحضس Òللثورة اŸظفرة ،فجاء موعد عقد موؤ“ر
الصسومام ‘ نفسش التاريخ من السسنة اŸوالية  ،1956هذا اŸوؤ“ر
الذي دام ’أيام– ⁄ ،ضسره الو’ية ا’و ¤ا’وراسش النمامشسة،

أاكدوا أان هجومات الشسمال القسسنطيني تعد ا’نطÓقة الثانية للثورة:

رخيلة :الكتابات التاريخية حول هجومات الشصمال القسصنطيني غ Òكافية
@ وثيقة الصصومام جاءت لسصد النقصص وتنظيم الثورة
اأكد اŸتدخلون ‘ الندوة التاريخية التي نظمها اŸتحف الوطني للمجاهد اأمسش –ت رعاية رئيسش الدولة ووزير
اÛاهدين Ãناسسبة اليوم الوطني للمجاهد –ت شسعار «اÛاهد ›د وشسموخ» ،اأن الذكرى اŸزدوجة لليوم الوطني
للمجاهد مكسسب نضسا‹ ودبلوماسسي ،داعي Úلتوجيه اÿطاب اإ ¤ما هواإيجابي.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن

أع- -ت Èوزي- -ر أل -ث -ق -اف -ة ومسش -تشش -ار
للرئاسشة سشابقا ﬁي ألدين عميمور
ﬁاول -ة ل -ل-ت-ذك ÒأŸسش-ت-م-ر أن-ه إأذأ
ك- -ان ه -ن -اك ب -ل -د مسش -ت -ق -ل أسش -م -ه
أ÷زأئر فهوبفضشل ألثورة وألششهدأء
وأÛاهدين ،وأنه إأذأ هناك تقدم
‘ هذأ ألوطن فإانه بفضشل ألذين
حملوأ لوأء أ÷هاد أأ’ك،1962 ‘ È
كما أنها فرصشة كي تلتقي أجيال
م- -ت- -ع- -ددة ‘ أŸت- -ح- -ف أل- -وط -ن -ي
ل - -ل - -م - -ج - -اه - -د م - -ع أÛاه - -دي- -ن
وأÛاه-دأت ،م-ت-أاسش-ف-ا ع-ن أل-ذي-ن
يسشتهينون بالثورة ورموزها ،مضشيفا
أن ه-ج-وم-ات ألشش-م-ال أل-قسش-نطيني
تعد أإ’نطÓقة ألثانية للثورة.
م -ن ج -ه -ت -ه أسش -ت -ع -رضس أÛاه -د
وأل- -وزي- -ر ألسش -اب -ق ل -ل -ع Ó-ق -ات م -ع
ألŸÈان ﬁم- -د كشش- -ود ت -ف -اصش -ي -ل
أن - -ط Ó- -ق ه - -ج - -وم - -ات ألشش - -م - -ال
ألقسشنطيني ،ألذي كان Ãثابة تقييم
Ÿسشار ألثورة بعد سشنة من أند’عها
و–دي- -د أسش -تÒأت -ي -ج -ي -ة Ÿوأك -ب -ة
أل -ك -ف-اح أل-ت-ح-رري ،م-ؤوك-دأ أن ه-ذأ
أ◊دث ك - -ان أŸن - -ق- -ذ ل- -ل- -ث- -ورة ‘
بدأيتها أخرجها إأ ¤بر أأ’مان ،كما
أششار إأ ¤أنه ’ Áكن فهم مغزى 20
أنوت  1955و 1956قبل ألعودة إأ¤
مرجعيتنا وهي تاريخ أجتماع 24
أكتوبر  1954ألذي عقدته أللجنة
ألسشدأسشية.
أكد مصشطفى بيطام أŸدير ألعام
ل -ل -م -ت -ح -ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د أن
أÛاه -د ك -ان أل -ع -نصش-ر أأ’سش-اسش-ي
ل-ب-ل-وغ أأ’ه-دأف أل-وط-ن-ي-ة ،وألششعب
أ÷زأئري قاد مصشÒه بإارأدة حرة
جعلت ألتماسشك وألتÓحم ألوطني
قوة إأعتزأز وششموخ ،دأعيا ألششباب
÷ع-ل ع-ن-وأن-ه-م أإ’خÓ-صس وأل-وفاء
ل-لشش-ه-دأء ب-ال-ب-ن-اء وأل-تشش-ييد ،منوها
برسشالة رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن
صشالح قائ »:Óهذه ألرسشالة أŸعÈة
‘ ه -ذه أŸرح -ل -ة ب -ال -ذأت ،ت -ع-تÈ
حاملة لقيم ومثل وتطلعات ألششعب
أ÷زأئري».
وأضش -اف أن -ن -ا نسش -ت -حضش -ر ‘ ه -ذه
أŸناسشبة ألتاريخية أÛيدة ،مآاثر
وتضش-ح-ي-ات ألشش-ه-دأء وأÛاه-دي-ن
وننحني بخششوع وإأجÓل أ’روأحهم
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و– ⁄ضسره جماعة اÿارج ،لكنه اسستمر ليضسع لبنات جديدة
‘ عمر الثورة ويرتب البيت بخطى يراها البعضش انها متسسرعة
ن -وع-ا م-ا ‘ ،اŸق-اب-ل ي-راه-ا ا’خ-ر ب-اأن-ه-ا م-ن-حت الضس-وء ا’خضس-ر
لÓسستمرار ‘ الكفاح .
ع -رفت ال-ع-دي-د م-ن و’ي-ات ال-وط-ن ،نشس-اط-ات م-ك-ث-ف-ة اأرخت
ل-ل-م-ن-اسس-ب-ة ،واسس-ت-حضس-رت ا›اد وب-طو’ت الشسهداء وتضسحيات
^
اÛاهدين.

نورالدين لعراجي

الطيب الهواري من سسكيكدة:

منظمة أابناء الشصهداء تعكف على إاعـ ـداد
وثيق ـ ـ ـ ـة اقÎاح ـ ـ ـ ـ ـات بشص ـ ـ ـ ـ ـان ا◊ ـ ـ ـ ـوار
قال الطيب الهواري ا’أم Úالعام Ÿنظمة اأبناء الشسهداء ،على هامشش تنظيم
ندوة بقاعة اÙاضسرات بقصسر الثقافة بسسكيكدة ،ان اŸنظمة بادرت بتنظيم
ندوة عشسية احياء الذكرى اŸزدوجة ليوم اÛاهد اŸتمثلة بهجومات  20اوث
 ،55وموؤ“ر الصسومام ،اسستحضسارا لذاكرتنا اŸاضسية ،لبناء مسستقبلنا الزاهر‘،
اطار هذه التحو’ت التي “ر بها ا÷زائر من خÓل التغي Òالذي اأصسبح
مفروضسا علينا جميعا».

^ سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة

ألزكية ألطاهرة ،ومن ◊قهم من
إأخ - -وأن - -ه - -م ‘ أ÷ه - -اد ،مششÒأ أن
ذأكرة أأ’مة –فظ باعتزأز ذأكرة
ألششهدأء.
أبرز أÙامي وأıتصس ‘ تاريخ
أ◊رك -ة أل -وط -ن -ي -ة ع -ام-ر أرخ-ي-ل-ة،
أه -م -ي -ة أل -ذك -رى أŸزدوج -ة ل-ل-ي-وم
أل-وط-ن-ي ل-ل-مجاهد  20أوت 1955
و ،1956ق - -ائ  Ó- -أن- -ه- -م- -ا ﬁط- -ات
تاريخية كان لها دور فاعل ‘ صشنع
ملحمة ششعبية أنتهت إأ ¤أسشÎجاع
ألسش-ي-ادة أل-وط-ن-ي-ة أŸسش-أال-ة ت-تجاوز
أل- -رم -زي -ة ‘ أل -ع -م -ق أل -ت -اري -خ -ي،
مضشيفا أن  20أوت “ 1955ثل نقلة
منحت طابع ششعبي ،وفتحت نافذة
ج- -دي- -دة ع- -ل- -ى ألسش -اح -ة أل -دول -ي -ة
وإأنعكاسس على دورة أ÷معية ألعامة
 ·ÓأŸتحدة وهي مكسشب نضشا‹
لأ
ودب-ل-وم-اسش-ي ع-ل-ى ألصش-عيد ألنفسشي
للجزأئري.Ú
وب -ال -نسش -ب -ة Ÿؤو“ر ألصش -وم -ام أك -د
أرخ -ي-ل-ة أن-ه أرضش-ي-ة وورق-ة ت-ن-ظ-ي-م
ل-ل-ث-ورة رسش-م م-ع-اŸه-ا أŸسش-ت-قبلية،
وسش -د أل -ن -قصس أل-ذي ك-ان م-وج-ودأ،
متأاسشفا عن قلة ألكتابات ألتاريخية
ح- - - -ول ه - - -ج - - -وم - - -ات ألشش - - -م - - -ال
أل- -قسش- -ن- -ط- -ي- -ن -ي ،ق -ائ  »:Ó-ه -ن -اك
›هودأت لكن تبقى دون أŸسشتوى
أŸط- -ل- -وب» ،أم Ó- -مسش- -ت- -ق -ب ‘ Ó-
مضشاعفة أإ’مكانيات للتششجيع على

ألكتابات ألتاريخية.
* أأ’سش -ت -اذ ع -ب -د ألسش -ت -ار :ي -ن -ب-غ-ي
توجيه أÿطاب إأ ¤ما هوإأيجابي
و‘ مدأخلة قيمة أ’سشتاذ ألتاريخ
ع -ب -د ألسش -ت-ار م-ن أŸدرسش-ة أل-ع-ل-ي-ا
Óسشاتذة ،ثورتنا تنفرد بخصشائصس
لأ
وه- -ي إأن- -ط Ó-ق -ه -ا ب -إام -ك -ان -ي -ات -ه -ا
أÿاصش - -ة ،و 20أوت  1955أرأد
–ميل ألششعب أŸسشؤوولية ألكاملة،
وأسش -ق -ط ح -ك -وم -ة إأي -دغ -ار ف -ورد،
مششÒأ أن هذه ألهجومات علمتنا أن
أ÷انب أل- -عسش- -ك- -ري ي- -ت- -ن -اغ -م م -ع
أأ’هدأف ألسشياسشية وألدبلوماسشية،
متأاسشفا عن أن ألششهادأت حول 20
أوت  1955ت -ع -د ع -ل -ى أأ’صش-اب-ع
وأŸوجودة غ Òكافية بحجم حدث
مثل هجومات ألششمال ألقسشنطيني.
وشش -دد أأ’سش -ت -اذ أ÷ام -ع -ي ع-ل-ى
ضش- -رورة ت- -وج- -ي -ه أÿط -اب إأ ¤م -ا
هوإأيجابي ،قائ»:Óألتاريخ ألتوثيقي
أŸوسش -وع -ي أل -ذي ي -رأد م -ن -ه رف -ع
م-ع-ن-وي-ات ألشش-ع-وب ه-وأل-ذي ينبغي
أ◊ديث عنه ‘ هذه أŸناسشبات»،
م- -ؤوك -دأ أن م -ؤو“ر ألصش -وم -ام ن -ق -ل
ألثورة من ألششخصشانية وأإ’جتهادأت
ألفردية إأ ¤فكرة أŸؤوسشسشات ألتي
’ تزول بزوأل ألرجال.
‘ هذأ ألسشياق أششاد عبد ألسشتار
ب- -ع- -ب- -ق- -ري- -ة ق- -ادة أل- -ث- -ورة أل- -ذي -ن
أسش - -ت - -ط - -اع- -وأ رغ- -م بسش- -اط- -ت- -ه- -م

تلمسسان وع“ Úوشسنت ‘ اŸوعد

ومسش-ت-وأه-م أل-ت-ع-ل-ي-م-ي ،أن يجلسشوأ
على طاولة أ◊وأر ويخرجوأ بوثيقة
شش -ام -ل-ة “ث-ل ق-اع-دة إأي-دي-ول-وج-ي-ة
Ûت-م-ع ت-تضش-م-ن آأف-اق مسش-ت-ق-ب-ل-ية
للدولة أ÷زأئرية بعد أ’سشتقÓل،
ون -ح -ن أل -ي -وم  ⁄نسش-ت-ط-ع أ÷ل-وسس
ع- -ل- -ى ط -اول -ة أ◊وأر ،مضش -ي -ف -ا أن
هؤو’ء علمونا أن أ÷زأئر أك Èمن
كل ششيء حتى من ألششهيد نفسشه،
وأن لنا ثورة عاŸية قائ »:Óأصشبحنا
نقتات منها بطريقة سشخيفة جدأ
أل- -ت- -اري- -خ ي -جب أن ي -رج -ع أ’ه -ل -ه،
رأسشمال أ÷زأئري هوألتاريخ يجب
–سش Úصشورته «.
وحسش- -ب- -ه ف -إان أل›Èة أل -عصش -ب -ي -ة
Óج- -ي- -ال ’ ت- -ك- -ون ب- -ال -ط -ري -ق -ة
ل - -أ
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ب -ل ت -ك -ون ع Èب -ن -اء
ششخصشية تنطلق من رفع معنويات
ألشش - - -ع - - -وب خ - - -اصش- - -ة ‘ ح- - -ا’ت
أأ’زمات ،،مطالبا بضشرورة أإ’د’ء
ب- - -ك- - -ل ألشش - -ه - -ادأت ،مششÒأ إأ ¤أن
أÓÿفات ‘ ألثورة من ب Úأأ’مور
أإ’ي -ج -اب-ي-ة ف-ي-ه-ا ب-ق-يت ‘ أل-ق-م-ة،
ت -ف -ادي -ا ل -ل -ف -ت -ن -ة ب Úأب-ن-اء أل-وط-ن
أل -وأح -د م -ع -ط -ي-ا م-ث-ا’ ب-ال-و’ي-ات
أŸتحدة أأ’مريكية ألتي خلقت علم
جديد يسشمى علم ألزمن ألرأهن،
حتى يصشححوأ أإ’عوجاجات ،ومن
ب Úم- -ا درسش- -وأ م- -ع- -رك- -ة أ÷زأئ- -ر
Óسشتفادة منه.
لإ

ﬁاضصـ ـ ـرات ،تكرÁـ ـ ـ ـات وتـ ـ ـ ـدشص› Úسصم اأ’م Òعبـ ـ ـد الق ـ ـ ـ ـادر
اأشسرف اأمسش وا‹ تلمسسان علي بن
يعيشش رفقة السسلطات اŸدنية
والعسسكرية على ا’حتفاء بيوم الوطني
للمجاهد،وكانت البداية بتوجه الوفد
نحواŸقÈة الو’ئية للشسهداء ببلدية
ا◊ناية ،وبعدها كانت الوجهة صسوب
اأعا‹ هضسبة ’لة سستي وبالضسبط
باŸتحف ا÷هوي للمجاهد الذي احتضسن
فعاليات هذه ا’إحتفالية التاريخية
اŸزدوجة والتي يفخر بها مل جزائري.

تلمسسان/ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

كششف مدير أŸتحف أ÷هوي للمجاهد حومات
يحي ‘ تصشريح لـ»ألششعب» أنه ” تنظيم معرضس
خ -اصس بصش -ور أÛاه -دي -ن وألشش -ه-دأء ومسشÒأت-ه-م

أل -نضش -ال -ي -ة ضش -د أŸسش-ت-ع-م-ر أل-ف-رنسش-ي إأضش-اف-ة إأ¤
إأششرأف أأ’سشتاذين بن عبد أŸومن إأبرأهيم وطويلب
ع -ب-د أل-ل-ه،ح-يث أل-ق-ي-ا ﬁاضش-رت Úح-ول أŸن-اسش-ب-ة
وب -ع -ده -ا ” ت -ك -ر› Ëم -وع -ة م -ن رج-ال أ◊رسس
أل -ب -ل -دي وع -ائ Ó-ت أÛاه -دي -ن وأرأم-ل ألشش-ه-دأء
وبعضس ألصشحفي Úيتقدمهم ألصشحفي ششهر ألدين
برياح وآأخرون.
وأضشاف حومات أن أŸتحف يحرصس خÓل ألسشنة
من قيامه بعملية تسشجيل ألعششرأت من ألششهادأت
ألتي يد‹ بها ›اهدون ،وأكدت مصشادرنا أÿاصشة
أن -ه خ Ó-ل ه -ذه ألسش -ن -ت ÚأŸاضش -ي -ت ” Úتسش -ج-ي-ل
نحو 200ششهادة Ãجموع نحو  250سشاعة تسشجيل
مرئي ومسشموع.
و‘ أ÷هة أŸقابلة كذلك نظم أŸتحف ألوطني
ألعمومي للفن وألتاريخ معرضشا للصشور ألفوتوغرأفية

Óم-ان-ة ،ف-ح-ت-ى
خ-اصش-ة ب-اÛاه-دي-ن وألشش-ه-دأء ول -أ
أإ’ذأعة ألوطنية ﬁطة تلمسشان هي أأ’خرى بادرت
ب-ت-ن-ظ-ي-م حصشصس ت-اري-خ-ي-ة خ-اصش-ة أي-ن ” أل-تطرق
وإأج -رأء ح -وأرأت م -ع ك -ت-اب وم-ؤورخ Úو›اه-دي-ن
وهذأ من أجل عدم طمسس ألهوية ألوطنية وكذأ
تاريخ أ÷زأئر أÛيد.
وبو’ية ع“ Úوششنت أششرفت ألوأ‹ ويناز لبيبة
ع-ل-ى أ’ح-ت-ف-ال أل-رسش-م-ي ب-ال-ي-وم أل-وطني للمجاهد
وإأن -ع -ق -اد م -ؤو“ر ألصش-وم-ام أي-ن ” أ’ح-ت-ف-اء ب-ه-م-ا
ببلديتي ع“ Úوششنت وأأ’م Òعبد ألقادر ،حيث
وقفت على تدشش› Úسشم ألقائد ألتاريخي «أأ’مÒ
عبد ألقادر» ،ألتابعة لدأئرة بني صشاف وهوأŸعلم
ألتاريخي ألذي لقي أسشتحسشانا ‘ أوسشاط أ◊ضشور،
سشيسشاهم حتما ‘ حفظ ألذأكرة ألتاريخية وتوريثها
Óجيال أŸتعاقبة.
لأ

وأضشاف أأ’م Úألعام Ÿنظمة أبناء ألششهدأء« ،أن
ذلك ل -ب -ن -اء مسش -ت-ق-ب-ل ج-دي-د ع-ن ط-ري-ق أ◊وأر
ألوطني ألذي باششرته ألهيئة ألوطنية للوسشاطة
وأ◊وأر» ،وأكد ‘ ذأت ألسشياق أن هذه ألقناة
ألتي باششرت عملها ،أن منظمته مسشتعدة للحوأر
وأŸشش -ارك -ة ،وأن ه -ي -ئ -ت -ه ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ق-دË
أقÎأح - -ات م- -ن خÓ- -ل –ضش Òوث- -ائ- -ق تسش- -ه- -ر
إأطارأت أŸنظمة على إأعدأدها».
وأوضشح ألهوأري أنه يعمل على أطÓع قاعدة
منظمة أبناء ألششهدأء ،على مبادئ هذه أŸبادرة،
ألتي ” إ’‚احها تنظيم لقاءين ،أأ’ول Ãدينة
مسشتغا Âضشم و’يات أ÷نوب ،لغرب ،وألوسشط،
وندوة سشكيكدة ألتي ضشمت ألو’يات ألششرقية،
وو’يات أ÷نوب ألششرقي ،حتى ‰كن أعضشاء
أÛلسس ألوطني وأأ’مانات ألو’ئية ،من أ’طÓع
ع -ل -ى أŸق -ارب -ة أل -ت -ي سش -وف ن -ق -دم -ه-ا ‘ ه-ذأ
ألششأان».
وبشش -ان إأسشÎأت -ي-ج-ي-ة أŸن-ظ-م-ة خÓ-ل أŸرح-ل-ة
أآ’نية ،يقول أأ’م Úألعام Ÿنظمة أبناء ألششهدأء
لـ»ألششعب» ،أنه يعمل على إأ‚اح أ◊وأر ألوطني،
وأŸشش- -ارك ف- -ي- -ه ،و–ضش Òم- -ؤو“ر أŸن -ظ -م -ة،
و–ضش Òأ’نتخابات ألرئيسشة ،وهي أıططات
أأ’ربعة لعمل أŸنظمة.
وعن ألوثيقة ألتي تعكف إأطارأت أŸنظمة على
إأعدأدها يقول ألطيب ألهوأري» أنه ” تأاسشيسس
÷ن -ة م -ت-ك-ون-ة م-ن إأط-ارأت ،ت-ع-م-ل ع-ل-ى إأع-دأد
أرضشية هذه أ’خÒة ،وتششمل على ﬁ 06اور ،من
ب -ي -ن-ه-ا أÙور أ’ق-تصش-ادي وأŸا‹ ،أخÓ-ق-ي-ات
أل - -رئ - -يسس أ÷زأئ - -ري أŸق - -ب - -ل ،أل - -ت- -اري- -خ- -ي،
وألسشياسشي ،وغÒه من ﬁاور هامة».

...وجيجل ‘ مسستوى ا◊دث
التاريخي
وم -ن ج -ان -ب -ه -ا ،أح -يت و’ي -ة ج -ي -ج -ل أل -ذك -رى
أŸزدوجة لهجومات  20أوث  55ومؤو“ر ،حيث
قام عزألدين بوطارة أ’م Úألعام للو’ية صشباح
أمسس ،رف- -ق- -ة ألسش -ل -ط -ات أŸدن -ي -ة أل -عسش -ك -ري -ة
وأ’سش -رة أل -ث-وري-ة ب-وضش-ع ح-ج-ر أ’سش-اسس إ’‚از
معلم تذكاري لششهدأء ألثورة ألتحريرية Ãنطقة
بو◊مام بلدية سشيدي معروف ،كما قام بزيارة
أŸعتقل أ’سشتعماري بذأت أŸنطقة وأ’سشتماع

ل-ن-ب-ذة ل-وق-ائ-ع أل-ت-ع-ذيب ب-دأخ-ل-ه وه-ي تعت Èمن
أŸن- -اط- -ق أ’و ¤أل- -ت -ي أن -دل -عت م -ن -ه -ا أل -ث -ورة
ألتحريرية.
وباŸناسشبة أششرف أ’م Úألعام للو’ية ‡ثÓ
للوأ‹ على تدشش Úوتسشمية قاعة ألعÓج باسشم
أÛاه- -د أŸت- -و‘ ب -ل -ي -ل -ط مسش -ع -ود Ãن -ط -ق -ة
ألششكريدة (سشيدي زروق) بلدية سشيدي معروف
ألتي أحتضشنت أ’حتفا’ت ألرسشمية ،و” خÓل
ه- -ذه أ’ح- -ت -ف -ا’ت ت -زوي -د  840ع-ائ-ل-ة ب-الغاز
ألطبيعي Ãنطقة أŸنتاية بنفسس ألبلدية ،و‘
ن- -فسس أ’ط- -ار ق- -ام ب- -زي- -ارة وت -ك -ر ËأÛاه -د
بوششاكور زوأوي ألسشاكن بنفسس ألبلدية.
وبنفسس ألذكرى نظم أمن جيجل ،حف Óعلى
مسش -ت -وى ق -اع -ة أÙاضش -رأت أل-ك-ائ-ن-ة Ãدرسش-ة
ألششرطة سشابقا بجيجل ،حضشره رؤوسشاء أŸصشالح،
إأط- -ارأت وق -وأت ألشش -رط -ة م -ن ﬂت -ل -ف أل -رتب
وأŸصش-ال-ح ،ح-يث أل-ق-ى ك-ل-م-ة ت-رح-ي-ب-ي-ة أل-قاها
ع-م-ي-د ألشش-رط-ة ح-ل-ول-وم-ن ” ،Òأل-ت-ن-ويه خÓلها
بالتضشحيات أ÷سشام ألتي قدمها أ’سشÓف ‘
سشبيل نيل أ◊رية ،وكذأ أهمية إأحياء مثل هذه
أŸن -اسش -ب -ات ‘ صش -ف -وف ق -وأت ألشش -رط-ة ون-ق-ل
مآاثرها لهم.
ونششط عميور فاروق ،أسشتاذ مادة ألتاريخ من
م-دي-ري-ة ألÎب-ي-ة ب-و’ي-ة ج-ي-ج-ل ،ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة
تناول فيها ظروف وقوع أحدأث  20أوت 1955
وأهدأفها أŸتمثلة أسشاسشا ‘ فك أ◊صشار عن
منطقة أأ’ورأسس ،فضش Óعن “هيدها ’نعقاد
مؤو“ر ألصشومام سشنة  1956وألذي عرف وضشع
أŸن -اه -ج وأأ’ط-ر أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة Ÿوأصش-ل-ة أل-ث-ورة
بششقيها ألسشياسشي وألعسشكري ،بعد مرور سشنتÚ
عن أند’ع ألثورة ألتحريرية أÛيدة.
ليتم تكرÁه ‘ أأ’خ Òنظ Òمششاركته قوأت
ألششرطة ‘ إأحياء هذه أŸناسشبة ألتاريخية.
باŸوأزأة مع ذلك نظمت مصشالح أمن ألو’ية
زي -ارأت م -ن -زل -ي -ة وك -ذأ ب-اŸسش-تشش-ف-ي-ات ل-ف-ائ-دة
متقاعدي ألششرطة أÛاهدين تقديرأ وعرفانا
لهم Ÿا قدموه من تضشحيات ،كما ” تعميم هذه
أ’حتفا’ت على مسشتوى جميع مصشالح ألششرطة
ب -أام -ن أل -و’ي -ة قصش-د ت-ع-ري-ف أ÷ي-ل أ◊ا‹ م-ن
قوأت ألششرطة بالتضشحيات أ÷سشام ألتي قدمها
أسشÓفنا ‘ سشبيل أسشÎجاع أ◊رية وأ’سشتقÓل.

...وباتنة ‘ اŸوعد

تكر Ëاأ’سصرة الثورية وتأاكيد على عظمة الثورة ا÷زائرية
حيت عاصسمة ا’أوراسش باتنة
ا’حتفا’ت اıلدة للذكرى
اŸزدوجة لليوم الوطني للمجاهد
وانعقاد موؤ“ر الصسومام  20اأوت
– ،1955 / 1956ت شسعار «اÛاهد
›د وشسموخ» ،بتنظيم عديد
التظاهرات التاريخية والثقافية
Ãشساركة ﬂتلف الفاعل Úخاصسة
ا’أسسرة الثورية وكذا فعاليات
اÛتمع اŸد Êوالكشسافة ا’إسسÓمية.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

أشش -رف أل -وأ‹ ف-ري-د ﬁم-دي رف-ق-ة ألسش-ل-ط-ات
أŸدن -ي -ة وأل -عسش -ك -ري-ة ،ع-ل-ى م-رأسش-م أ’ح-ت-ف-ال
بزيارة مقÈة ألششهدأء بطري تازولت ،كما ”

أ’سشتماع لكلمة أأ’م Úألو’ئي للمجاهدين حول
أŸناسشبة ،وألذي أكد على ألتضشحيات أ÷سشام
ألتي قدمها أ÷زأئريون ‘ سشبيل نيل أ’سشتقÓل
وأنتزأع ألسشيادة ألوطنية من أ’سشتعمار ألفرنسشي،
أل -ذي ح -اول ب -ك-ل أل-ط-رق ط-مسس م-ع-ا ⁄أل-ه-وي-ة
أل -وط -ن -ي-ة بشش-ن ح-رب ق-ذرة أسش-ت-خ-دم ف-ي-ه-ا ك-ل
أأ’سش -ل-ح-ة أÙرم-ة دول-ي-ا أب-اد ب-ه-ا أ÷زأئ-ري،Ú
غ Òأن حب ألوطن وألعزÁة على ألتحرر كانت
أقوى من كل ألهمجية ألفرنسشية يضشيف أأ’مÚ
ألو’ئي Ÿنظمة أÛاهدين.
وكانت أŸناسشبة فرصشة لزيارة معرضس تاريخي
وحضشور ندوة تاريخية إأضشافة إأ ¤تكر Ëبعضس
أÛاهدين وذوي أ◊قوق Ãتحف أÛاهد من
طرف ألوأ‹ ألذي أكد بدوره على عظمة ألثورة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي حÒت أل -ع -ا ⁄ب -فضش -ل صش-م-ود
أبنائها وتضشحيات ششعبها أأ’بي.

أأ’ربعاء  21أوت  2019م
ألموأفق لـ  20ذي ألحجة  1440هـ
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اسستذكار لنضس ـال الشسهـ ـداء واÛاهدين وإاصسرار علـ ـى تبليـ ـغ الرسسال ـ ـة

اأحيت السسلطات العمومية Ãعية ‡ثل Úعن ا’أسسرة الثورية وفعاليات اÛتمع اŸد Êبتيبازة احتفا’ت الذكرى
اŸزدوجة لهجوم الشسمال القسسنطيني وانعقاد موؤ“ر الصسومام بجملة من النشساطات ا÷وارية والثقافية والرياضسية
التي ”ّ من خÓلها ا’شسارة ا ¤قدسسية النضسال ضسد اŸسستعمر خÓل وقبل الثورة التحريرية.

تيبازة :علي ملزي

وبرز ذلك جليا من خÓل كلمة أأ’م Úألو’ئي Ÿنظمة ع -ن مسس -ار أل -ث-ورة أل-ت-ح-رري-ة ،ك-م-ا أق-ي-مت ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة
أÛاه-دي-ن ع-ل-ى ه-امشش أ’ح-ت-ف-ا’ت أل-رسس-م-ي-ة ب-عاصسمة باŸناسسبة يوم أمسش من تأاطﬂ Òتصس ‘ Úألتاريخ تلتها
ألو’ية وجملة ألنشساطات ألثقافية وألفنية ألتي أحتضسنتها قرأءأت شسعرية من طرف شسعرأء ﬁلي Úصسبّت ›مل
أشسعارهم حول “جيد ألثورة ونضسال ألشسهدأء وأÛاهدين
عّدة أقطاب ثقافية بتيبازة وألقليعة وشسرشسال.
” ألÎكيز على أهمية مباشسرة حوأر صسادق وهادف ب Úألذين أنتزعوأ أ◊رية نزعا من أ’سستعمار و“ ⁄نح لهم
و ّ
جميع أطياف أÛتمع من أجل إأعادة بناء أŸؤوسسسسات باÛان مثلما ترّوج له بعضش أأ’بوأق ألتي –اول عبثا
أل -دسس -ت -وري -ة وأل -دف -ع ب-ا÷زأئ-ر أ ¤مسس-ار أل-ت-ط-ور ،و“ت أإ’ق -رأر ب -أاّن أ’سس -ت -ق Ó-ل ي -ع -ت Èه-دي-ة ’ ت-رّد م-ن ف-رنسس-ا
باŸناسسبة تسسمية أŸلعب ألبلدي للكرة أ◊ديدية بعاصسمة ألغاشسمة.
ألو’ية باسسم أÛاهد أŸتو‘ سسنة ﬁ 2009مد بودومة و‘ سسياق ذي صسلة شسهد أŸركز ألثقا‘ عبد ألوهاب سسليم
وألذي سساهم بحنكته وعناده ‘ إأعطاء دفع قوي Ÿسسار بشس -ن -وة ت-ن-ظ-ي-م  3م -ع -ارضش م -ت -وأزي -ة ي-ع-ن-ى أول-ه-ا بصس-ور
ألثورة باŸنطقة قبل أن يتو ¤زمام أمور بلدية تيبازة بعد أÛاه -دي -ن وأÛاه -دأت أل -ذي -ن شس -ارك-وأ ‘ أل-ث-ورة م-ن
أŸنطقة فيما يتعلق أŸعرضش ألثا Êبالكتب ألتاريخية ألتي
أ’سستقÓل ويسساهم بجدية ‘ بناء أ÷زأئر أ◊ديثة.
وشس -ه -دت دأر أل -ث -ق -اف -ة أل -دك -ت -ور أح -م-د ع-روة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ت -ت -ح -دث ع -ن ح -رب أل -ت -ح -ري -ر وي-ت-ع-ل-ق أŸع-رضش أل-ث-الث ﬁلي Úأبدعوأ جميعهم ‘ تقديسش و“جيد ثورة ألتحرير
فيما شسهدت سسهرة أمسش إأحياء حفل فني سساهر Ãشساركة
باŸناسسبة تنظيم معرضش تاريخي ضسمّ جملة من ألوثائق با÷رأئد ألصسادرة خÓل حرب ألتحرير.
كما نظمت باŸركز قرأءأت شسعرية من طرف شسعرأء كوكبة من ألفنان Úألشسباب أحتفاء با◊دث.
وأŸرأجع وألكتب ألتي تشس ‘ Òطياتها إأ ¤أدق ألتفاصسيل
’أجل جزائـــــــــر قويـــــة
لتقوية وتعزيز لهيب الثورة اŸقدسسة
طاﬁة اإ ¤التقدم والرقي

اÛاهـ ـد جودي أاتوم ـي من بجاية :الذك ـرى
غالية ‘ قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب كافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريÚ
^ شسك Óمنعرجا إايجابيا Ÿواصسلة إاسسÎاتيجية القادة

تواصسلت ،اأمسس ،ا’حتفا’ت اıلدة
للذكرى اŸزدوجة ،لهجومات الشسمال
القسسنطيني 20اأوت  1955وموؤ“ر
الصسومام  20اأوت  ،1956وهما ﬁطتان
مهمتان ‘ تاريخ الثورة ا÷زائرية ،من
خÓل العديد من النشساطات ،ومنها
تدشس Úمعرضس خاصس بالكتب ،الصسور
الفوتوغرافية ،اŸقا’ت ،وا’أفÓم،
با’إضسافة اإ ¤تنظيم ﬁاضسرات من
تنشسيط ›اهدين واأسساتذة من اأهل
ا’ختصساصس.

بجاية :بن ألنوي توهامي

أك- -د أÛاه- -د ج -ودي أت -وم -ي ،لـ»ألشس -عب» ،أن
«هذه ألذكرى غالية على قلوب كافة أ÷زأئريÚ
وﬁبي أ◊رية ،فهما حدثان “يزأ بوقع كبÒ
على ألثورة أ÷زأئرية ودفع بها أإ ¤أ’أمام ،حيث
شس-ك Ó-م-ن-ع-رج-ا أإي-ج-اب-ي-ا Ÿوأصس-ل-ة أإسسÎأتيجية
ألقادة قصسد أŸسساهمة ‘ فك أ◊صسار ،تعميم
ألكفاح أŸسسلح ،وتنظيمه ،من خÓل ألعمليات
أل -ب -ط -ول -ي -ة أل -ت -ي شس -ه -دت -ه -ا م -ن -اط -ق ألشس -م-ال
ألقسسنطيني بقيادة ألشسهيد زيغود يوسسف وألثوأر
أل -ب -وأسس -ل ،وشس ّ-ل -ت ع -ل -ى أإث -ره -ا أرك-ان أÙت-ل
ألغاشسم وباءت خططه أ÷هنمية بالفشسل ألذريع،

وألتي كانت ترمي ’إجهاضش ألثورة أ÷زأئرية،
م -ا سس -اه -م ‘ أل -ت-ف-اف ألشس-عب أ÷زأئ-ري ح-ول
ج-يشش أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،ب-ال-رغ-م م-ن أ’أع-مال
أÿرأب وأ’إج -رأم أل -ذي أرت -ك -ب -ه أل -ع-دو‘ ح-ق
أ’أبرياء« ‘ .ح Úأن موؤ“ر ألصسومام ،بحسسب
ذأت أŸت -ح -دث« ،وب -ع-د أل-ه-ج-وم ألشس-ام-ل أل-ذي
شسهدته أŸنطقة ألثانية ‘  20أوت  ،1955كان
م-ن-اسس-ب-ة سس-ان-ح-ة ل-ق-ادة أل-ث-ورة أل-ذي-ن أج-ت-معوأ
ل-ت-ق-ي-ي-م أŸرح-ل-ة ألسس-اب-قة وأ’سستعدأد للمرحلة
أل- -ق- -ادم- -ة ،و” ع- -ق- -د أ’ج- -ت- -م -اع ‘  20أوت
Ã1956ن-ط-ق-ة أي-ف-ري أوز’ق-ن ،ن-ظ-رأ Ÿوق-ع-ه-ا
أ÷غ - -رأ‘ وأ’سسÎأت - -ي - -ج - -ي أŸم- -ت- -از ،وك- -انت
أ’أه- -دأف أŸسس- -ط- -رة ت- -تضس -م -ن درأسس -ة أ◊ال -ة
ألسس -ي -اسس -ي -ة وأل -عسس -ك -ري -ة ل -ل -ث -ورة أل -ت -ح-ري-ري-ة
وتطورها ،ومن أبرزها وضسع موؤسسسسات لضسمان
أسس -ت -م -رأري -ة أل -ث -ورة ‘ ﬂت -ل-ف أŸي-ادي-ن ،أإ¤
جانب أإقبال ألعديد من أŸوأطن ÚلÓنضسمام
أإ ¤ج -يشش أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،ح-يث زأد أإق-ب-ال
أŸت -ط -وع Úع -ل-ى أ’ن-خ-رأط ‘ صس-ف-وف-ه ط-ل-ب-ا
ل Ó-سس -تشس -ه -اد ‘ سس -ب-ي-ل أل-وط-ن ،وعّ-م -ت ب-ذلك
ألعمليات ألعسسكرية كل ألÎأب ألوطني ،وتكّبد
أل -ع-دوخسس-ائ-ر ك-بÒة كّ-ل -لت ب-ن-ي-ل أ’سس-ت-قÓ-ل ‘
أÿامسش م -ن شس -ه -ر ج -وي -ل -ي-ة  1962رغ -م أن-ف
أ’أعدأء.

اسستذكـــــــــار البطـــــــو’ت اÿالــــــدة

أانشسطـ ـ ـة رسسخـ ـ ـت باŸسسيلـ ـ ـة بي ـ ـ ـوم اÛاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

نظمت و’ية اŸسسيلة Ãناسسبة الذكرى اŸزدوجة لهجومات الشسمال القسسنطيني وانعقاد موؤ“ر
الصسومام اŸصسادف لـ 20اأوت من كل سسنة  ،عدة اأنشسطة تاريخية وثقافية ورياضسية تخليدا ’أرواح
من ضسحوا باأنفسسهم من اجل اأن تكون ا÷زائر حرة مسستقلة وذات سسيادة.
أوت ه- -وي- -وم م- -ب- -ارك وجب ب- -ر›ة أŸن-ط-ق-ة وأب-ن-اء ألشس-ه-دأء وت-كرÁهم
زي- -ارة إ’ب- -ائ- -ن -ا أÛاه -دي -ن أل -ذي -ن ب -وشس -اح أل -رأي -ة أل -وط -ن -ي -ة ،ح -يث ”
أسستهلت أ’حتفا’ت أıلدة ألذكرى صسنعوأ ›د ألبÓد  ،دأعيا ألشسباب أسس- - -ت- - -حضس- - -ار م- - -آاث- - -ر وب- - -ط- - -و’ت
ب -وف -ق -ة ل -لسس -ل-ط-ات أل-و’ي-ة وأأ’سس-رة إأ ¤زي- - -ارة آأب- - -ائ- - -ه - -م أÛاه - -دي - -ن أÛاهدين وألشسهدأء بهدف ترسسيخ
أل- -ث- -وري- -ة Ãرب- -ع ألشس- -ه -دأء Ãدي -ن -ة ’سستذكار بطو’تهم ومآاثرهم ،
ق - -ي - -م أل- -ث- -ورة ‘ ن- -ف- -وسش ألشس- -ب- -اب
ومن ذأت أ÷انب أحيت دأر ألشسباب أ◊اضس - -ري - -ن ،ك- -م- -ا ج- -اب أ◊ضس- -ور
أŸسسيلة ترحما على أروأح ألشسهدأء
أل -ط -اه -رة ” خ Ó-ل -ه -ا ت Ó-وة ف-ا–ة أŸق- -ري ب -ب -ل -دي -ة م -ق -رة أŸن -اسس -ب -ة معرضش ألصسور أŸقام باŸناسسبة.
ألكتاب ورفع ألعلم ألوطني وألتذكÃ ÒسسÒة من مقر ألبلدية إأ ¤مقÈة م- -دي -ر دأر ألشس -ب -اب أŸق -ري «أÒÿ
Ãآاثر ألعديد من شسهدأء و›اهدي ألشس- -ه- -دأء أي- -ن ” وضس -ع إأك -ل -ي -ل م -ن سسايب «أكد أن دأر ألشسباب أŸقري
أŸن -ط -ق -ة  ،ح -يث أك -د أأ’م Úأل -ع-ام ألزهور ترحمها على أروأح ألشسهدأء ح- -ريصس- -ة ع -ل -ى إأح -ي -اء أŸن -اسس -ب -ات
للو’ية عبد ألكر Ëبطيوي أن يوم  20أل- -ط- -اه- -رة  ،وأسس- -ت -ق -ب -ال ›اه -دي ألتاريخية دأعيا ألشسباب إأ ¤ألتوأفد
ل -ل -م-ؤوسسسس-ة م-ن أج-ل ت-نشس-ي-ط أل-ع-م-ل
أ÷م -ع -وي ب-اŸؤوسسسس-ة  ،مضس-ي-ف-ا ب-أان
بلدية ا÷ازية –تضسن ا’حتفا’ت
ح- -رأك ألشس- -عب أ÷زأئ- -ري ي -جب أن
بصس -ح -ب -ه ح -رأك ث -ق -ا‘ وأق -تصس-ادي
وع-ل-ى ألشس-ب-اب أل-ت-مسسك ب-ق-ي-م ألثورة
أ÷زأئرية وتذكر تضسحيات ألشسهدأء
احتضسنت بلدية ا÷ازية باأم البواقي هذه السسنة ا’حتفا’ت
‘ سسبيل حرية أ÷زأئر  .ومن ذأت
الرسسمية بالذكرى اŸزدوجة لهجومات الشسمال القسسنطيني
أ÷انب أح -ي -يت ألسس -ل -ط -ات أÙل -ي -ة
وانعقاد موؤ“ر الصسومام  20اأوت  ،1956 / 1955حيث اأحيت
ب- -ب- -ل- -دي- -ة ب- -ره -وم أل -ذك -رى ب -ت -ك -رË
السسلطات اÙلية اŸدنية وا’أمنية بحضسور ا’أسسرة الثورية
أŸت -ف -وقﬂ ‘ Úت -ل -ف أ’م-ت-ح-ان-ات
مراسسيم ا’حتفا’ت ÃقÈة الشسهداء للبلدية تلتها زيارة
أل-رسس-م-ي-ة وح-ت-ى أŸؤوسسسس-ات ألÎب-وية
’أحياء البلدية.
ألتي حصسد أŸرأتب أأ’و ، ¤رئيسش
بلدية برهوم عيسسى مرزوقي أشسار إأ¤
” باŸناسسبة تدشس Úأقسسام مدرسسية جديدة لتوسسعة أŸدرسسة أ’بتدأئية
أن أÛلسش دأب على تكر ËألناجحÚ
«بن خضسرة عمارة» Ãا سسيضسمن أريحية للتÓميذ ‘ ألدخول أŸدرسسي
‘ ﬂتلف أأ’طوأر ألتعليمية دعما لهم
ألقادم ‘ ويقضسي نهائيا على أ’كتظاظ حيث جرى ذلك بحضسور أولياء
ب-ه-دف دف-ع-ه-م ق-دم-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائج
ألتÓميذ و‡ثلي أأ’حياء أÛاورة.
أفضس -ل مسس-ت-ق-ب Ó-وتشس-ري-ف أل-ب-ل-دي-ة ،
ة
ن
ا
ي
س
ص
و
ل
ي
ه
ا
أ
ت
ز
ج
ن
Ÿ
أ
ع
و
ر
س
ش
Ÿ
أ
Ú
س
ش
د
ت
كما قامت ألسسلطات باŸناسسبة ب
مشسÒأ إأ ¤أن أل -ذك -رى ه -ي م -ن -اسس -ب-ة
ألطريق ألبلدي ألرأبط ب Úألبلدية وألطريق ألو’ئي رقم  02على مسسافة 1.5
’سستلهام بطو’ت من حرروأ أ÷زأئر
كيلومÃ Îا سسيسسهل حركية أŸركبات وسسكان ألبلدية ‘ هذأ أ’Œاه بعد
من يد أŸسستعمر ألغاشسم .
سسن Úمن معانات تكسسر أهÎأء أجزأء هذأ ألطريق.

أŸسسيلة :عامر ناجح

تدشس Úأاقسسام مدرسسية وطريق بلدي بأام البواقي

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

 ﬁـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاضسرات
وتكرÁـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
بتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارت

اأحيت اأمسس ،ا’أسسرة
الثورية بتيارت بحضسور
الوا‹ بن تواتي عبد
السسÓم والسسلطات
اÙلية واŸدنية
والعسسكرية واÛتمع
اŸد Êذكرى اليوم
الوطني للمجاهد ،التي
ارخت لتاريخ ا÷زائر
ا◊ديث من خÓل
تضسحيات جسسام قدمها
الشسعب ا÷زائري
وقطف ثمارها جيل
ا’سستقÓل .

تيارت :ع.عمارة

كانت أŸناسسبة فرصسة للتذكÒ
ب-الشس-ب-ل أل-كشس-ف-ي شس-عال بوزيد
وهوأول شسهيد يسسقط بسساحة
أل- -وغ- -ى وه- -وم- -رت- -دي- -ا أل -ع -ل -م
ألوطني ‘ رمزية أ ¤ألتضسحية
÷ميع فئات ألشسعب أ÷زأئري
ألتي شساركت ‘ –رير ألوطن ،
أل- -رأي- -ة أل- -ت- -ي رف- -ع -ه -ا شس -ب -اب
أ◊رأك م-ن-ذ أن-طÓ-ق-ت-ه ك-رأي-ة
وأح - - -دة م - - -وح - - -دة ل - - -لشس - - -عب
أ÷زأئري.
من جهة أخرى كانت ألذكرى
ك-انت م-ن-اسس-ب-ة ل-ت-ك-ر Ëأ’سس-رة
ألثورية وأŸشسارك ‘ Úألومضسة
أ’شس- - -ه- - -اري - -ة وأŸسس - -اب - -ق - -ات
أل- -ري- -اضس- -ي- -ة أŸت- -ع- -ددة أل- -ت -ي
شسهدتها و’ية تيارت  ،كما ”
ع -رضش ل -وح -ات زي-ت-ي-ة ل-ف-ن-انÚ
ون -ح -ات“ Úج -د ك -ف -اح ألشس-عب
أ÷زأئ- -ري ب -السس Ó-م وب -ال -ق -ل -م
وب -نشس-ر أل-وع-ي أل-ث-وري دأخ-ل-ي-ا
وخارجيا .
أل- -كشس- -اف -ة أ’سس Ó-م -ي -ة ك -انت
حاضسرة ‘ أ◊دث من خÓل
Œسسيد كفاحا لشسعب أ÷زأئري
ومدى “رير أŸشسعل لÓأجيال
أŸت -ع -اق -ب-ة  ،وخ-اصس-ة أ÷زأئ-ر
“ر بحقبة هامة ‘ تاريخها ‘
ظ -ل ح -وأر شس -ام -ل دون أقصس -اء
ل- -ل -خ -روج ب -ات -ف -اق ي -فضس -ي أ¤
أنتخابات رئاسسية تعيد أ÷زأئر
أ ¤أŸسس - -ار ألشس - -رع- -ي وب- -ن- -اء
جزأئر قوية طاﬁة أ ¤ألتقدم
وألرقي  ،وجيشش قوي أسستطاع
أن ي-ج-نب أل-ب-ل-د أزم-ة ح-ق-ي-قية
كادت تدخله ‘ دوأمة.
باŸناسسبة أ÷ميع أقر بالدور
ألريادي ألذي لعبه أ÷يشش ‘
أÙاف- -ظ- -ة ع -ل -ى أ’سس -ت -ق -رأر
وتعدأه أ ¤توقيف من أسساءوأ
أ ¤أل- -وط- -ن وخ- -ان- -وأ أ’أم- -ان- -ة
،و أرأدوأ أن ي- - -ره- - -ن- - -وأ شس- - -عب
ب - -اأك- -م- -ل- -ه ،وق- -د ج- -اء أإصسÓ- -ح
ألعدألة وتنصسيب كفاءأت خÒة
‘ ألوقت أŸناسسب قبيل فرأر
م- -ن أرأدوأ ت- -نصس- -يب أن -فسس -ه -م
أوصسياء على شسعب حر وتوأق
أإ ¤ألعيشش ألكر.Ë

ﬁاضسرات ونشساطات ‘ ا’حتفالية بالبليدة

أاحيت و’ية البليدة
نهار،أامسس،ا’حتفالية اıلدة للذكرى
اŸزدوجةŸ ،ؤو“ر الصسومام والهجوم
القسسنطيني  20أاوت  1955و،1956
وتقدﬁ Ëاضسرات تاريخية  ،أاطرها
من عايشسوا ثورة الفا— من نوفمÈ
وشساركوا ‘ أاحداثها.

ألبليدة:لينة ياسسمÚ

وأنطلقت أ’حتفالية Ãختلف ألقطاعات أأ’خرى ،
وعلى رأسسها جهاز أأ’من  ،أين خصست مديرية أأ’من
ألو’ئي ‘ ألبليدة  ،بتقد Ëبرنامج ملون وثقري
حول أ◊دث  ،جاء ‘ تنظيم ندوة تاريخية Ãركز
أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي ،أل -ق-ى ب-اŸن-اسس-ب-ة أÛاه-دأن
بوسسيلة ﬁمد وعبد ألرزأق خشسنة ،وهم من سسليل
ج -يشش أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن-ي  ،و›اه-دي-ن ب-ال-و’ي-ة

ألرأبعة (ﬁ ،)4اضسرت– ،Úدثا فيها عن ألذكرى
أŸزدوجة.
وركزأ ‘ ألتطرق بإاسسهاب عن ألدوأفع وألعوأمل
أل -ت -ي أدت إأ ¤شس -ن أل -ث -وأر أÛاه -دي-ن م-ا أصس-ب-ح
يعرف تاريخيا  ،بـ»هجومات ألشسمال ألقسسنطيني»،
‘  20أوت من صسائفة ألعام  ، 1955وﬁاولة ألثوأر
فك أÿناق عن أÛاهدين  ،وضسرب إأسسÎأتيجية
وعسس -ك -ر ف -رنسس -ا  ،ل -ت -ق -وي -ة وت-ع-زي-ز ل-ه-يب أل-ث-ورة
أŸقدسسة  ،وإأعطاء ضسربات موجعة للعدوألفرنسسي
أŸدرب وأÛهز  ،بعتاد متطور وقتها.
كما عرجا أ ¤أأ’بعاد وأأ’هدأف ألتي ” تسسطÒها
 ‘ ،عقد مؤو“ر ألصسومام Ãنطقة بجاية ‘ 20
أوت  ، 1956وهومن أهم أÙطات ألتاريخية ‘
ثورتنا أŸظفرة  ،ويعت ÈأŸنعرج ‘ تأاجيج ثورة أول
ن -وف -م، 1954 Èوأسس -ت -م -رأري-ت-ه-ا أ ¤غ-اي-ة حصس-د
وق- -ط- -ف ث- -م- -رة أ◊ري- -ة وأسسÎج- -اع أ’سس- -ت- -ق Ó-ل
وألسسيادة ألوطنية  ،وتنظيم ألكفاح أŸسسلح .

بحضسور ا’سسرة الثورية ومعطوبي حرب التحرير

احتفا’ت دافعت عن الذاكرة الشسعبية بدائرة يوب ‘ سسعيدة
’حتفالية الرسسمية لذكرى  64اليوم الوطني
أاحيت السسلطات الو’ئية بسسعيدة ا إ
للمجاهد احتضسنتها بلدية يوب الواقعة شسما’ على بعد  35كلم وبعد رفع العلم
الوطني ،حيث ” تسسمية حي  300سسكن إاجتماعي بإاسسم الشسهيد مغربي جلول بن
اŸنطقة وزيارة ›اهدي كبار معطوبي حرب التحرير الوطني وتكرÁهم Ãقر
سسكناهم كل من اÛاهد جبار عبد ا÷بار وعائلة الشسهيد مؤوذن عبد القادر.

سسعيدة :ج.علي

كما أقيم حفل أسستقبال Ãقر أŸنظمة ألوطنية
’سس-رة
ل -ل-م-ج-اه-دي-ن ب-ب-ل-دي-ة ي-وب ع-ل-ى شس-رف أ أ
ألثورية وبعد ألظهÒة بعاصسمة ألو’ية ” تدشسÚ
ملعب Úجوأري Úبحيي جيشش ألتحرير ألوطني
عدل و›مع مدرسسي بحي عبد ألوهاب وتوزيع

أوسس -م -ة ع -ل -ى أÛاه -دي -ن وع-ائÓ-ت ألشس-ه-دأء
ببلدية سسعيدة.
كما ” تسسليم أŸفاتيح على أŸسستفيدين من
ﬂت- -ل- -ف ألصس- -ي- -غ إأ ¤ج- -انب ت- -وزي -ع م -ق -ررأت
أÓÙت أل- -ت- -اب- -ع- -ة ◊ظÒة أل -دي -وأن ألÎق -ي -ة
وألتسسي Òألعقاري لفائدة ألشسباب أŸسستفيد من
ﬂتلف أليات ألتشسغيل.

القاعدة الشسرقية ‘ اŸوعد بسسوق أاهراسس:

بلدية أاو’د إادريسس –تضسن ا’حتفا’ت
’حداث  20أاوت من بلدية أاو’د
أاحيت سسوق أاهراسس ،أامسس ،الذكرى اŸزدوجة أ
إادريسس ،حيث تضسمن ا’حتفال باŸناسسبة اŸزدوجة  ،تدشس Úمكتب بريدي بذات
البلدية ووضسعه حيز اÿدمة إا ¤جانب تسسمية احد الشسوارع الرئيسسية باسسم شسارع
 20أاوت .1955هذا إا ¤جانب التوجه نحوثانوية عوادي مالك بن عوادي ،أاين ”
إاقامة حفل تكر Ëعلى شسرف التÓميذ اŸتفوق.Ú
أŸزدوج- -ة ل- -ل -ي -وم أل -وط -ن -ي ألشس- -رب سس -ي -ت -م ت -زوي -د أكÈ
ل -ل -م -ج -اه -د،وأل -ب -دأي-ة ك-انت ع -دد م -ن أŸن -اط-ق ب-ال-و’ي-ة
’م Úألو’ئي بإاطÓق تسسميات شسهدأء على سس -وأء م-ن أل-ب-وي-رة أوأل-بÒي-ن
من جهته ذكر أ أ
Ÿن - - -ظ- - -م- - -ة أÛاه- - -دي- - -ن ب - - - - - - - - -عضش أŸؤوسسسس- - - - - - - - -ات ب- - -ا÷ل- - -ف- - -ة أوسس- - -د غ - -ريب
أإ
’ج- - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ،وع - -اي - -ن كمرحلة أو ،¤بقصسد تعميم
ب -أاه-م-ي-ة أح-دأث  20أوت ،
ودور أل -ق -اع -دة ألشس -رق-ي-ة ‘ أŸصسلحة ألبيومÎية Ãلحقة عملية ربط باقي ألبلديات ،
فك أ◊صس- - -ار ع- - -ن أل - -ث - -ورة أل- -ب- -ل -دي -ة ب -ح -ي 15ديسسم ،Èأما أŸرحلة ألثانية فتخصش
’ورأسش ألنمامشسة  ،حيث شسدد ‘ كلمة ﬂتصسرة متابعة كل أŸشساريع أÿاصسة
بجبال أ أ
ك- -م- -ا تضس- -م- -نت ف- -ع- -ال- -ي- -ات على ضسرورة أ إ
’هتمام بسسكان بهذه أŸادة أ◊يوية».
أ’ح- -ت -ف -ال ع -روضش ل -لصس -ور أ÷ه-ة،ف-ي-م-ا ي-خصش ﬂت-ل-ف وكشس- - - -ف ب- - - -دوأي ‘ ه - - -ذأ
أل -ت-اري-خ-ي-ة وأن-اشس-ي-د ث-وري-ة أ’نشسغا’ت أŸطروحة بدل ألصس -دد ب -أان -ه سس -ي-ق-وم خÓ-ل
ع - - -ل - - -ى شس- - -رف أ◊ضس- - -ور  ،أ÷لوسش دأخل أŸلحقة.
’يام ألقليلة ألقادمة بزيارة
أأ
وأم - -ت- -عت ج- -م- -ع- -ي- -ة حسس- -ن وبشسأان ألبلديات أŸسستفيدة ت -ف -ق-دي-ة ،إأ ¤ب-ل-دي-ات شس-رق
أ◊سس- -ن- -ي أ◊ضس -ور ب -ع -رضش م - -ن م - -اء ألشس- -رب م- -ن سس- -د أل-و’ي-ة Ÿع-اي-ن-ة ووضس-ع ح-ي-ز
Ÿسس-رح-ي-ة « م-ل-ح-م-ة أل-كفاح «كدية أسسردون» وعلى ÿ / 24دمة Ÿشساريع تخصش مياه
«  ،على أن يتم ‘ نهاية هذأ  24سساعة ‘ خضسم ألصسيف ألشس- -رب وأل- -غ -از أل -ط -ب -ي -ع -ي
أليوم ألتاريخي تكر Ëبعضش ألصسعب أكد أن كمية أŸياه وألكهرباء ،إأ ¤جانب بعضش
أل-وج-وه أل-ث-وري-ة أل-ت-ي قدمت ألتي تسستفيد منها و’يته من ألبلديات ألتي ’ تزأل تعاÊ
لهذأ ألوطن ألغا‹ وألنفيسش ألسس -د ح-ال-ي-ا ت-وج-ه ل-ن-ح-و 24ن- -قصس- -ا م- -ل- -ح- -وظ -ا ‘ ه -ذه
’جل
بلدية بنسسبة ألثلث على وجه أل-ق-ط-اع-ات أ◊سس-اسس-ة أ
‘ سسبيل أسستعادة كرأمته .
أشس -رف ع -ب -اسش ب -دوأي وأ‹ أل- - -ت- - -ق- - -ريب ،وب- - -ع - -د إأ‚از أل-قضس-اء ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى م-ع-اناة
أŸدي- -ة Ãن- -اسس- -ب -ة أل -ذك -رى أŸشس -اري -ع أŸت -ع -ل -ق -ة Ãي -اه سسكان أŸناطق أŸعنية «.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الربعاء  21أاوت  2019م
الموافق لـ  20ذي الحجة  1440هـ

تزامنت وا’حتفا’ت بذكرى يوم اÛاهد

تسسمية الفوج  12للمدفعية السساحلية بوهران باسسم الشسهيد فرندي ﬁمد
^ ا◊دث ..يخلد تضشحيات رموز الثورة ويكريسص مبدأا « جيشص امة»

” امسص ب - -وه - -ران تسش - -م - -ي - -ة ال - -ف - -وج 12
ل -ل -م -دف -ع -ي -ة السش -اح -ل -ي -ة ال -ت -اب -ع ل -ل-ن-اح-ي-ة
ال -عسش -ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-اسش-م الشش-ه-ي-د ف-رن-دي
ﬁم- -د اŸدع- -و «سش -ي ال -بشش »Òوسش -ط حضش -ور
’سشرة الثورية.
عائلة الششهيد و‡ثلي ا أ
” تسس -م -ي -ة ه -ذه ال -وح -دة ال -عسس -ك-ري-ة ال-واق-ع-ة
بكناسستيل (شسرق مدينة وهران) من خÓل مراسسم
أاشسرف عليها قائد الواجهة البحرية الغربية للناحية
العسسكرية الثانية العميد شسعÓل عبد العزيز ،حيث
تأاتي تطبيقا لقرارات القيادة العليا للجيشس الوطني
الشسعبي القاضسية بتسسمية ﬂتلف هياكله بأاسسماء
شس -ه-داء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة واÛاه-دي-ن
وتزامنا وإاحياء اليوم الوطني للمجاهد.
وأاثنى العميد شسعÓل ‘ كلمة أالقاها باŸناسسبة
ع -ل -ى تضس -ح -ي-ات شس-ه-داء ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر اŸظ-ف-رة
«الذين أادوا الواجب كام ،»ÓمÈزا أانه «من باب
الواجب والوفاء لتضسحياتهم و‘ سسبيل السس Òعلى
نهجهم فإان إاطÓق أاسسماء الشسهداء واÛاهدين
على هياكل ا÷يشس الوطني الشسعبي هو ليسس فقط
تشسريف سسامي لها وإا‰ا هو كذلك تكليف كبÒ
يتطلب منا أان نكون ‘ مسستوى هذه التضسحيات ل
سس- -ي- -م- -ا ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى ا÷زائ -ر آام -ن -ة مسس -ت -ق -رة
ومزدهرة».
وم -ن ج -ان-ب-ه ،أاع-رب ق-ائ-د ال-ف-وج  12للمدفعية
السساحلية بوهران العقيد بلزكور حسس Úعن اعتزازه
وفخره بحمل هذه الوحدة العسسكرية لسسم الشسهيد
فرندي ﬁمد من خÓل حفل يكرسس مبدأا «جيشس

– أامة» معتÈا هذه اŸبادرة التي أاطلقتها القيادة
العليا للجيشس الوطني الشسعبي «هو تخليد لتضسحيات
ونضسالت رموز ثورتنا اŸظفرة».
ويعد الشسهيد فرندي ﬁمد من مواليد 1925
ببوتليليسس (وهران) .وقد بدأا ‘ عمله الثوري ضسمن
اŸنظمة اŸدنية ÷بهة التحرير الوطني بالولية
التاريخية الرابعة.
وبعد مسسار من النضسال الثوري ” القبضس عليه
‘ أاواخر سسنة  1956با◊ي العتيق سسيدي الهواري
ب -وه -ران ،ح -يث خضس -ع ل -ل-ت-ع-ذيب م-ن ق-ب-ل شس-رط-ة

السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ال-غ-اشس-م Ãركز «شساطوناف»
وحكم عليه باإلعدام قبل أان يتمكن بعد قضساء مدة
‘ السسجن من الفرار Ãسساعدة ›موعة من رفاقه
الفدائي Úليعود ›ددا لنشساطه الفدائي.
وقد اسستشسهد فرندي ﬁمد سسنة  1957و ⁄يتم
العثور على رفاته حيث يسسمى ‘ وسسط األسسرة
الثورية «بشسهيد بدون ق.»È
ويشس -ار إا ¤أان -ه ” Ãن -اسس -ب -ة م -راسس-م ال-تسس-م-ي-ة
تكر Ëعائلة الشسهيد وسسط حضسور رفقاءه و‡ثلي
اŸنظمة الوطنية ألبناء الشسهداء.

بعد معاناة طويلة

مناطق ريفية با÷لفة تسستفيد من مشساريع الربط Ãاء الشسرب
” تدشش Úومتابعة أاششغال إا‚از عدة مششاريع
تخصص عمليات الربط باŸاء الششروب وتعزيزها
Ãنششآات التخزين امسص ببلدية سشيدي بايزيد (5٨
ك -ي-ل-وم Îشش-رق ا÷ل-ف-ة) ،وذلك ‘ إاط-ار م-راسش-ي-م
ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى اŸزدوج -ة ل -ي -وم اÛاه -د
ومؤو“ر الصشومام.
و” ببلدية سسيدي بايزيد ذات الطابع ا÷بلي والتي
Áتهن سسكانها ﬂتلف الشسعب الفÓحيةÃ ،ا فيها تربية
األغنام ،بإاطÓق مشسروع إا‚از قناة جر اŸياه الشسروب

لفائدة سسكان اŸنطقة الريفية «ضساية لعدد» التي يجري
بها كذلك مشسروع إا‚از خزان مائي بسسعة  100مÎ
مكعب .وÃنطقة «النقيب» حيث يوجد Œمع سسكاÊ
ريفي تقطنه  380نسسمة Áتهن سسكانها الرعي” ،
تدشس Úخزان مائي بسسعة  100م Îمكعب مع قناة توزيع
اŸاء الشسروب بطول  5.6كيلوم ،Îحيث قدرت تكلفة
اŸشسروع الذي رفع الغ Íعن سسكان هذه اŸنطقةÃ ،ا
يزيد عن  29مليون دج.
وÃنطقة «سسيدي السسعادة « ،التي اسستفادت من نفسس

اŸشساريع ” ،تدشس Úخزان مائي بسسعة  100م Îمكعب
مع قناة جر للمياه بطول  3.2كيلوم ،Îوقد خصسصس لذات
اŸشسروع ،الذي يندرج ضسمن برنامج اıطط البلدي
للتنمية  ، 2018 / 2017غÓف ما‹ ب 25مليون دج.
وقد اسستحسسن سسكان هذه اŸنطقة ،التي تتوسسط
سسلسسلة جبلية ،هذا اŸشسروع ‘ ظل تعداد السساكنة الذي
يناهز  280نسسمة ،وباŸناسسبة رفع ‡ثلو سسكان هذه
اŸنطقة ‡ن التقوا السسلطات اÙلية عدة انشسغالت
تهم حياتهم اليومية.

تطبيقا للÈنامج الوطني ‘ التكفل باŸواطن Úبا÷نوب

إاجراءات إاسستعجالية لتدعيم شسبكة توزيع الكهرباء برقان ‘ ادرار
ب -اشش -رت م -ؤوسشسش -ة ت-وزي-ع
ال- -ك -ه -رب -اء وال -غ -از ب -و’ي -ة
أادرار إاج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -راءات
‘‘اسش- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي -ة‘‘ ل -ت -حسشÚ
ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء ب -ب-ل-دي-ة
رق- - -ان (ج- - -ن - -وب أادرار)Ã ،ا
يسش - - - -م - - - -ح ب - - - -وضش - - - -ع ح- - - -د
ل Ó- -ن- -ق- -ط- -اع- -ات اŸت- -ك- -ررة
ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-ربائي بعدد من
أاح- - -ي- - -اء ه- - -ذه ا÷م- - -اع- - -ة
اÙل -ي -ة ،حسش -ب -م -ا اسش-ت-ف-ي-د
ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء م-ن مصش-ال-ح
ذات اŸؤوسشسشة.
وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-إاع-ادة ت-وزيع
اÙولت ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ع-لى كل
خطوط التوزيع بالتسساوي لفك
الضسغط عن بعضسها إا ¤جانب
إاصس Ó- -ح ال - -ك - -واب - -ل األرضس- -ي- -ة،
وإاحصس - -اء ﬂت - -ل - -ف ال - -ن - -ق - -اط
السس- -وداء ب- -الشس- -ب -ك -ة ،وف -ق ذات
اŸصسدر.
وتضساف هذه اإلجراءات إا¤
الÈن -ام -ج اŸسس-ط-ر لسس-ن-ة 2020
الذي يتضسمن اسستحداث خطÚ
ج-دي-دي-ن ل-ل-ت-وزي-ع Ãدي-نة رقان
ل-ت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ع-ن اÿطÚ
ا◊ال- - - - - -ي Úإا ¤ج - - - - -انب إا‚از
ﬁولت ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة ج- -دي -دة
للقضساء على ضسعف شسدة التوتر
بالشسبكة ،حسسب اŸصسدر ذاته.
و‘ السس- - - - -ي- - - - -اق ذات - - - -ه” ،
اسستقدام فرقة تقنية من مديرية
ت -وزي -ع ال -ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-ولي-ة
بشس- -ار ‘ إاط -ار ت -ك -ام -ل ج -ه -ود
فروع الشسركة بوليات ا÷نوب
ال -غ -رب -ي و ذلك إلي -ج-اد ا◊ل-ول
ال- -ت- -ق- -ن -ي -ة ب -اÙط -ة ال -ث -اب -ت -ة
ا÷ديدة.
وشس - -ه - -دت شس - -ب- -ك- -ة ت- -وزي- -ع
الكهرباء ببلدية رقان انقطاعات
م -ت -ك-ررة ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ‘
اآلون- -ة األخÒة سس- -ي- -م -ا ‘ فÎة
الظهÒة التي تعرف بلوغ ذروة
ارتفاع درجات ا◊رارة و هو ما

إاششهار
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دفع سسكان اŸنطقة لÓحتجاج
واŸطالبة بوضسع حد Ÿعاناتهم
بخصسوصس التموين بهذه الطاقة
‘ هذه الصسائفة.
و‘ شس- - -أان ذي صس - -ل - -ة ،دع - -ا
اŸواط- -ن -ون ب -ب -ل -دي -ة رق -ان إا¤
ضسرورة اإلسسراع ‘ توسسيع شسبكة
ت-وزي-ع ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ن-ح-و كل
القصسور اÛاورة لبلديتي رقان
و سسا‹ إلنهاء معاناتهم اليومية
مع اقتناء قارورات غاز البوتان
التي شسهدت ندرة حادة خاصسة
‘ فÎة أايام عيد األضسحى.
و‘ ه - -ذا الصس - -دد أاوضس- -حت
مصسالح مديرية توزيع الكهرباء
والغاز بأادرار أانه سسجلت عملية
ل-ت-وسس-ي-ع شس-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-يعي
بإاقليم بلدية رقان على مسسافة
 48كلم /طو‹ والتي سسيشسرع ‘
إا‚ازه - - -ا شس- - -ه- - -ر سس- - -ب- - -ت- - -مÈ
اŸقبل....

وﬁطة جديدة ‘ األفق
إلنتاج الكهرباء بالطاقة
الشسمسسية بتندوف
سس-ي-ت-م ق-ري-ب-ا إاطÓ-ق مشسروع
إا‚از ﬁط- -ة ج- -دي- -دة إلن- -ت -اج
ال -ك -ه -رب -اء ب-ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة
ب -ب -ل -دي -ة ت -ن-دوف ‘ إاط-ار دع-م
وت -ط -وي -ر ال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة
ب-اŸن-ط-ق-ة ،حسس-ب-م-ا ع-ل-م ال-ي-وم
ال -ث Ó-ث-اء ل-دى م-دي-ري-ة ال-ط-اق-ة
بالولية.
وق- -د ” اخ- -ت- -ي- -ار األرضس -ي -ة
اŸناسسبة Ÿشسروع هذه اÙطة
بطاقة  11ميغاواط ،و ذلك على
مسستوى منطقة تربط ب Úمدينة
تندوف وحاسسي عبد الله ،كما
أاوضس-ح م-دي-ر ال-ط-اق-ة ب-ال-ن-ي-ابة،
مÈوك شسحامي.
يندرج هذا اŸشسروع ضسمن
تسس - - - -ع (ﬁ )9ط - - -ات إلن- - -ت- - -اج

الكهرباء بالطاقة الشسمسسية التي
اسستفادت منها وليات ا÷نوب
‘ إاط -ار الÈن -ام -ج ال-ذي ت-ب-ن-ت-ه
شس -رك -ة ال -ك -ه -رب -اء و ال -ط -اق-ات
اŸت- -ج -ددة  ،اسس -ت -ن -ادا إا ¤ذات
اŸسسؤوول.
ويهدف هذا اŸشسروع ،الذي
يندرج ‘ إاطار مسساعي الدولة
ل- -ل- -مضس- -ي ق- -دم- -ا ‘ اع- -ت- -م- -اد
ال- -ط- -اق- -ات ال -ب -دي -ل -ة ‘ إان -ت -اج
ال- -ك- -ه- -رب- -اء ،إا ¤دع- -م ال- -ق -درة
اإلن-ت-اج-ي-ة ل-ل-ك-ه-رب-اء و ت-ق-ل-يصس
اسس - -ت - -ه Ó- -ك م- -ادة اŸازوت ‘
إان -ت -اج ال -ك -ه-رب-اء وال-ت-ي ت-ت-ع-دى
 6.000ل Îيوميا بالولية.
ك - -انت ولي - -ة ت - -ن - -دوف ق - -د
حظيت Ãحطة إلنتاج الكهرباء
ع -ن ط -ري -ق ال -ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة
ب -ق -درة إان -ت-اج ت-ب-ل-غ  9ميغاواط
والتي توجد قيد السستغÓل ،كما
أاشس Òإاليه.
وق- -د م- -ك -نت ه -ذه اÙط -ة
ال -ت -ي أا‚زت Ãن -ط-ق-ة م-رك-ال-ة
ببلدية تندوف ،من –قيق نسسبة
 15ب -اŸائ -ة م -ن ›م-وع إان-ت-اج
ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ية اŸسستعملة
بالولية ،كما حققت قفزة نوعية
‘ اإلنتاج العام من الكهرباء و
الذي بلغ  75ميغاواط و سساهمت
‘ ت- -ق- -ل -يصس ن -ف -ق -ات اÙط -ة
ال-رئ-يسس-ي-ة ال-ت-ي ت-عمل باŸازوت
من خÓل خفضس اسستهÓك هذا
الوقود ،حسسب ذات اŸسسؤوول.
ي - -ذك- -ر أان ذروة اسس- -ت- -هÓ- -ك
ال -ط -اق -ة ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ب -ولي -ة
تندوف خÓل الصسائفة ا◊الية
بلغت أازيد من  71ميغاواط أاي
بزيادة قدرت ب 4ر 4باŸائة
مقارنة ب  2018التي بلغت ذروة
السستهÓك بها  68باŸائة  ،وهو
ما يدفع باŸصسالح اŸعنية إا¤
ال -ت -ف -ك ‘ Òت-وسس-ي-ع إان-ت-اج ه-ذه
الطاقة التي يك Ìعليها الطلب
خاصسة ‘ فصسل الصسيف.

ANEP 1916018334
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وجهة نظر

العدد
١٨0٢٨

 -ا◊رارة

عوامل Œعلك هدًفا
لـ«الناموسس» أاك Ìمن غÒك!
يك Ìالبعوضس ‘ الصصيف وتزداد معه حالت
ال -ل -دغ اŸزع-ج-ة ،ويÓ-ح-ظ ال-ب-عضس أان-ه-م أاكÌ
عرضصة للدغ أاك Ìمن غÒهم ،لكن يا ترى ما
السصبب ‘ ذلك؟ .يرجح اÈÿاء أان األمر يعود
إا ¤اŸواد الكيميائية التي يفرزها جلد اإلنسصان
وأاسصباب أاخرى عديدة.
وأاوضصحوا أان العوامل البيولوجية تلعب دوًرا
ه -اًم -ا ‘ ج -ذب ب -عضس األشص -خ-اصس ل-ل-ب-ع-وضس،
بشص -ك -ل أاك Èم -ق-ارن-ة ب-أاول-ئك ال-ذي-ن ي-ت-م-ت-ع-ون
ب-خ-واصس م-ق-اوم-ة ل-ل-دغ-ات ال-ب-ع-وضس ،وه-ن-اك
ع- -وام- -ل ت- -ل- -عب دوًرا ه- -اًم- -ا ‘ ج- -ذب ب- -عضس
األشصخاصس للدغ وهي:

 -أالوان اÓŸبسس

ي -ع -ت -م -د ال -ب -ع -وضس ع -ل -ى ال-ع-ي-ون لسص-ت-ه-داف
الضصحايا ،ويوضصح الÈوفيسصور ،جوناثان داي،
األخصصائي ‘ علم ا◊شصرات بجامعة فلوريدا،
أان بصصر البعوضس قوي جًدا خاصصة ‘ اŸسصاء،

ينجذب البعوضس إا ¤األشصخاصس األك Ìدفًئا
مقارنة بغÒهم ،وخاصصة أاولئك الذين يفرزون
العرق «السصاخن» .وتؤوثر العوامل الوراثية على
كمية حمضس اليوريك واŸواد األخرى اŸنبعثة
من جسصد اإلنسصان بشصكل طبيعي ،ما يجعلهم
أاك Ìعرضصة للدغات البعوضس.

ح-يث ت-ب-دأا ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث ع-ن ال-بشص-ر،وارتداء
األل -وان ال -داك-ن-ة وال-ل-ون األح-م-ر ،ي-ج-ع-ل رؤوي-ة
األشصخاصس بالنسصبة للبعوضس أاك Ìسصهولة.

 -غاز ثا Êأاكسصد الكربون

البعوضس لديه إامكانية بالشصعور بغاز ثا Êأاكسصيد
ال -ك -رب -ون ع -ل-ى ب-ع-د  50مًÎا ،وب -ال -ت -ا‹ ف-إان

 -اŸرأاة ا◊امل

األشص -خ -اصس ذوي ال -زف Òال-ق-وي ،أاك Ìج-اذب-ي-ة
للبعوضس ،وعادة ما يكون الزف Òعند كبار السصن
بنسصبة أاعلى من غÒهم.

 -الروائح والعرق

يبدو أان البعوضس ينجذب إا ¤روائح أاخرى ،إا¤
جانب ثا Êأاكسصيد الكربونÃ ،ا ‘ ذلك روائح

منظومة آالية تسصاعد على التنبؤو بالز’زل ع Èصصور الفضصاء
أاعلن كب Òالباحث ‘ Úمعهد الدراسصات الفضصائية ‘ أاكادÁية العلوم الروسصية إان العلماء ابتكروا منظومة آالية تسصاعد على التنبؤو بالزلزل ع Èصصور الفضصاء.
وأاضصاف أانه لتحليل اŸعلومات لبد من هيئة ﬂتصصة منفصصلة غ Òموجودة ‘ أاي بلد من بلدان العا ‘ ⁄الوقت ا◊اضصر».
وأاشصار إا ¤أان علماء ال–اد السصوفيتي سصابقا كانوا أاول من لحظ الظواهر الشصاذة ‘ طبقة األيونسصف Òفوق
اŸناطق التي تعرضصت إا ¤هزات أارضصية بعد –ليلهم للمعلومات التي أارسصلها القمر الصصناعي
«انÎكسصموسس  ‘ ١٩-الثمانينيات من القرن اŸاضصي».
وذكر أان هذه الظواهر كانت تظهر قبل بضصعة أايام من وقوع الزلزل وارتباطا بالتوقيت
اليومي والظروف ا÷يوفيزيائية األخرى Áكن أان تكون إايجابية وقد ” على ضصوء
ذلك ابتكار تكنولوجيا للتعرف آاليا على الظواهر الشصاذة التي تظهر ‘ طبقة
األيونسصف Òقبل الزلزل.

ا◊شصرات وحسصاسصية الصصيف
تكاثر ا◊شصرات وانتشصارها بصصورة ضصخمة ‘ فصصل الصصيف أايضصا ،يدخل ضصمن مسصببات حسصاسصية الصصيف ،نتيجة
التعّرضس اŸسصتمر للدغات هذه ا◊شصرات ،إاضصافة إا ¤أانها تنقل العديد من العدوى ،وÁكن أان تسصبب حسصاسصية شصديدة
اÿطورة ‘ بعضس األماكن من العا.⁄
وثبت أان التقلبات اŸزاجية والعوامل النفسصية والتوتر اŸسصتمر والضصغوط الزائدة والقلق له دور ‘ اإلصصابة با◊سصاسصية عموما
‘ كل الفصصول ،ويزيد الكتئاب من فرصس اإلصصابة بحسصاسصية الصصيف ،ويتح ّسصسس العديد من األشصخاصس كذلك من مÓمسصة أانواع
من اŸعادن مثل الفضصة والذهب.
ويزيد التعرضس لغاز األوزون من احتمالت اإلصصابة بحسصاسصية الصصيف ،ويؤودي إا ¤تفاقم
أاعراضصها وأاضصرارها ،ألن امتزاج غاز األوزون مع أاشصعه الشصمسس ا◊ارقة وكذلك
الختÓط مع مركب الهيدروكربون الناجم عن حرق الوقود وكذلك غاز النيÎوجÚ
أاكسصيد يؤودي إا ¤خلق حالة كبÒة من ا◊سصاسصية ‘ أايام الصصيف شصديدة ا◊رارة.
وتتكّون سصحب من هذا الغاز فوق العديد من اŸدن بسصبب العوامل السصابقة،
وÁيل لون هذه السصحب إا ¤األسصود ،ومع قلة حركة الرياح يزداد األمر
سصوءا ،وترتفع فرصس اإلصصابة بالتحسصسس بشصكل كب.Ò
تناول بعضس األدوية Áكن أان يقود إا ¤حالة ا◊سصاسصية ‘ الصصيف،
وم- -ن- -ه- -ا اŸضص- -ادات ا◊ي- -وي -ة م -ث -ل ال -ب -نسص -ل ،Úوب -عضس مضص -ادات
للحسصاسصية أاصص Óتعمل على –فيز ظهور ا◊سصاسصية لدى بعضس
األشصخاصس ،إاضصافة إا ¤عدد من اللقاحات.
ي-ؤودي اسص-ت-ع-م-ال أان-واع م-ع-ي-ن-ة م-ن مسص-ت-حضص-رات ال-ت-ج-م-ي-ل
وصصبغات الشصعر إا ¤اإلصصابة بهذه اŸشصكلة مع ا÷و ا◊ار،
ح-يث ت-ت-ف-اع-ل ه-ذه اŸرك-ب-ات ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة مع ا÷سصم
بصصورة مضصرة تؤودي إا ¤التحسصسس ،وتب Úأايضصا أان
اŸبيدات ا◊شصرية لها دور كب ‘ Òالتحسصسس
خاصصة ‘ فصصل الصصيف ،وبعضس اŸنظفات
اŸنزلية ومعطرات ا÷و.

اÈÿة و ا◊كامة ‘ تسصي Òقطاع الÈيد

 -ا÷لد ا◊يوي

 -فصصيلة الدم

يتغذى البعوضس على الرحيق للبقاء على قيد
ا◊ي -اة ،ول -ك -ن ت -ع -ت -م -د اإلن -اث ع -ل-ى الÈوتÚ
اŸوجود ‘ دمنا ،إلنتاج البويضصات ،لذا فمن
غ ÒاŸف -اج -ئ أان ت -ك -ون ب -عضس فصص -ائ-ل ال-دم،
م- -رغ- -وب- -ة بشص- -ك- -ل أاك Èم -ن غÒه -ا ،ووج -دت
األبحاث أان األشصخاصس الذين يحملون فصصيلة
ال -دم  ،Oل-دي-ه-م ج-اذب-ي-ة مضص-اعفة للبعوضس،
مقارنة بأاولئك ا◊امل Úللفصصيلة A.

كلمات من القلب
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أاظ- -ه- -رت ب- -عضس األب- -ح- -اث أان أان- -واع وك- -م -ي -ة
البكتÒيا اŸوجودة على ا÷لدÁ ،كن أان تلعب
دوًرا ‘ جذب البعوضس ،ويتميز جلد اإلنسصان
بغÓف حيوي يخلق رائحة ‡يزة ،حيث Œذب
بشص -رة ب -عضس األشص -خ -اصس أان -واًع -ا ع -دي -دة م-ن
اŸيكروبات ،ما يفسصر ا‚ذاب البعوضس إاليهم
بشصكل أاك.È

ابتكرها علماء الروسص بعد Œارب دقيقة

أاشسياء
أاثبتها العلم
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تعرف عليها خÓل الصسيف

الÌاء الفاحشس..
كان حلما جمي Óفصصار واقعا مقززا

عندما تتابع وقائع ما يحدث اليوم مع كبار اŸسصؤوول‘ Ú
الدولة ،يتب Úلك بأان هذا النوع من البشصر  ⁄يكونوا حقا
يتمتعون بذرة من اإلنسصانية أاو حتى البشصرية والعياذ بالله؟ كيف
كانت يا ترى –يا ب Úجوانحهم وزمرهم مÓي Òالسصنتيمات؟
وكيف أانهم عززوا مواقعهم على اŸدي Úالقريب والبعيد وكذا
مع عائÓتهم وأاصصهارهم؟ وكيف اسصتغلوا بهذا اŸال القذر
نفوذهم وصصنعوا فع ÓامÈاطوريات؟
Óسصف الشصديد  ⁄يكن بنيانها أاصصي Óأاو بأادوات أاصصيلة وفوق
ل أ
أاراضِس تربتها حÓل ﬁلÓ؟ ال تشصوبهم خشصية أاو خوف من
التاريخ واألقدار ..ورغم ذلك Œد بعضصهم يسصاهم باإلغداق
من هذا اŸال ‘ بناء بيوت الله؟ وآاخرون يتهافتون على أاداء
خامسس األركان يوم يطوفون بالبقاع وِمنى ..حيث يحط اŸال
بقلم  :جمال نصسرالله
بهم أاينما شصاؤووا ورغبوا.
شساعر وصسحفي
الفرق ب Úثراء رجال اŸال ‘ اÿارج وثراء مسصؤوولينا فرق
شص -اسص -ع ج -دا..األول م -ب-ن-ي ع-ل-ى ح-رك-ة رؤووسس األم-وال ال-ت-ي
تضصخمت بفعل السصتثمار ‘ الفكر واŸواد التي تشصكل اسصتهÓكا واسصعا لدى مواطني دولهم ..
والثا Êاتخذ من العقار وا◊اويات منتجعا رحبا وطبعا بطرق ملتوية بها (.فقط  ⁄يبق لهم
وحركة الŒار بالبشصر إال بضصع خطوات) ورÃا لو تسصنى لهم ذلك لفعلوا..
أاثرياء اŸثال األول جعلت منهم أاسصماء لمعة ‘ عا ⁄اŸال واألعمال إا ¤درجة أان Œد
جه نحو اŸسصائل الثقافية وهو مرفوع الرأاسس  .أاما رجال امÈاطورياتنا الورقية
أاغلبهم يتو ّ
فهم ل يظهرون للعمل أايام عزهم ،بل ل يعملون ‘ وضصح النهار إا‰ا هم كاÿفافيشس ،تختصصر
حركتهم على الهواتف وطبعا غ Òالذكية؟ بل من أاجل التغطية والتوجيه لرؤووسس ومؤوخرات
حاوياتهم ..لذلك فغالبا ما صصار اŸواطن ا÷زائري يتفاجأا حينما يسصمع عن إايداع هذا
اŸسصؤوول أاو ذاك غياهب السصجون وهو من كان ذات تاريخ ‘ نظره قدوة ألرقى اŸسصؤووليات
واŸناصصب..
لو اسصتمرت عملية اÙاسصبة الدقيقة شصهورا أاخرى لُزج بالنصصف األك Èمن ا÷زائري ..Úو⁄
يبق لنا إال بعضس الطاعن ‘ Úالسصن وعشصرات من الشصباب اŸتحمسس للحراك؟..إان الÌاء
كمفهوم حضصاري هو حقّ مشصروع شصريطة أان يكون كالبناء اŸرصصوصس ،حجرة أاصصيلة فوق
أاخرى ،لكن معشصر الذين باتت القنوات والصصحف تنقل لنا أاخبارهم ،شصقوا البحار على طريقة
القراصصنة ،داسصوا على كث Òمن اŸبادىء والقيم ،انتزعوا جلود النسصانية من أاجسصادهم .
وأاعلنوها صصرخة واحدة وهي (عدم القناعة) حتى ولو اسصتدعى األمر كسصب كل خزائن الوطن
ا◊بيب.
وكأان بهم يخوضصون سصباقا ﬁموما ‘ رفع أارصصدتهم وإايصصالها نحو أارقام ل تخطر ببال..
لكن واخيبتاه كما يقال جاءت السصاعة التي ل ينفعهم فيها لمال ول بنون  .وهنا تذكرت حكمة
قالها إامامنا ا÷ليل الشصافعي رحمة الله (ما فائدة أان تكسصب كنوز الدنيا وسصمعتك سصيئة)..
األكيد اŸؤوكد هم اآلن ‘ موضصع ل يحسصدون عليه من النواحي النفسصية واإلحباطية ..تذكرت
هنا ما حدث للخليفة العباسصي اŸسصتعصصم حينما دخل عليه هولكو قائد التتار الشصرسس والذي
نكل بالعلماء والفقهاء كلهم ،فدلهم هذا اÿليفة على كل أاماكن الذهب والفضصة ،ثم أاضصاف أان
أارشصدهم على كنز –ت النهر وهذا ليبّين اŸسصتعصصم حجم صصدقه حتى ينجو بجسصده ،فقال
هولكو له( :لو وزعت هذا اŸال على رعيتك بانصصاف ◊مّوك اليوم مني).
فأاخذ التتار ما جمعه العباسصيون طيلة خمسصة قرون
‘ ليلة واحدة.
وهذه ِع ‘ Èالتاريخ  ⁄نسصتفد
م- - -ن- - -ه - -ا ن - -ح - -ن م - -عشص - -ر
اŸسصلم...Ú
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حمضس اللبنيك ،واليوريك واألمونيا ،وغÒها
من اŸركبات اŸنبعثة من العرق.

ي -ب -دو أان ب -عضس أان -واع ال -ب -ع -وضس أاك Ìا‚ذاًب-ا
للنسصاء ا◊وامل ،مقارنة بغÒهنّ من النسصاء.
وي -ع -ت -ق-د ال-ب-اح-ث-ون أان األم-ر ي-رج-ع إا ¤زي-ادة
إاف -راز غ -از ث -ا Êأاكسص -ي -د ال -ك-رب-ون .ك-م-ا وج-د
العلماء أان الزف Òعند ا◊وامل ،يكون أاعلى
مقارنة بغ Òا◊وامل ،كما اكتشصفوا أان بطونهّن
أاك Ìسصخونة ،ما يسصاعد على جذب البعوضس.

لمريكية الÎاخيصص اŸؤوقت لها  90يوما
دبعد “ديد اÿارجية ا أ

العمÓق الصصيني «هواوي» ...
فرصصة أاخرى للشصراء من موردين أامريكيÚ

للتخلصص
من رائحة ا÷سسم

خطوات للتعامل مع زيادة التعّرق

يفيد الباحثون الطبيون من كليفÓندكلينك ،بأان التعامل مع زيادة التعّرق وتغ Òرائحة ا÷سصم يعتمد على السصبب الكامن وراءهما،
وهو ما Áكن للطبيب –ديده من خÓل الفحصس والختبار البد .Êوتشصمل النصصائح العامة ما يلي:
حافظ على نظافة البشصرة من خÓل السصتحمام اليومي ،وبخاصصة تنظيف منطقة اإلبط Úواألعضصاء التناسصلية.
@ احرصس على غسصل اÓŸبسس بانتظام وعلى ارتداء مÓبسس نظيفة.
@ قّلل من تناول األطعمة الغنية بالتوابل العطرية والثوم واللحوم ا◊مراء.
@ اسصتخدم مضصادات التعّرق اŸوضصعية ،وهي تعمل عن طريق حجز العرق ‘ الغدد
العرقية ،وعندما يتلقى ا÷سصم إاشصارة بأان غدد العرق ‡تلئة ،فإان إانتاج العرق
ي -ت -ن -اقصس .وتشص -م -ل مضص -ادات ال -ع-رق ›م-وع-ة م-ن األدوي-ة ال-ت-ي ُي-م-ك-ن
ا◊صصول عليها من دون وصصفة طبية ،وكذلك مضصادات التعرق التي
يتطّلب ا◊صصول عليها وصصفة طبية.
@ حافظ على إازالة شصعر اإلبط Úلتسصهيل تبخر العرق بسصرعة
أاك Èوعدم إاعطاء البكتÒيا وقتاً طوي ًÓللتفاعل مع مكوناته.
@ ارتِد مÓبسس مصصنوعة من أالياف طبيعية (صصوف أاو
قطن أاو حرير) تسصمح للجلد بالتنفسس ،ولتبخر العرق
بالنفاذ من خÓلها.
@ Áكن للحقن الصصغÒة من البوتوكسس ،وهو سصم
البوتولينوم ‘ ،الإبط Úأان “نع لفÎة مؤوقتة تأاثÒ
اŸواد الكيميائية التي –فز التعرق.
@ Áكن اسصتخدام األدوية اŸوصصوفة Ÿنع
التعرق ،لكن يجب اسصتخدامها بعناية؛ ألن
ا÷سصم قد ل تكون لديه القدرة على تÈيد
نفسصه عند ا◊اجة بوسصيلة إافراز العرق.
@ Áكن للجراحة إازالة الغدد العرقية
م- -ن –ت ال -ذراع Úأاو م -ن -ع وصص -ول
الإشص- -ارات ال- -عصص- -ب- -ي -ة إا ¤ال -غ -دد
ال -ع -رق -ي -ة ع Èع -م -ل -ي-ة ج-راح-ة
تسص- -م- -ى اسص- -ت- -ئصص- -ال ال -عصصب
الودي.

أاعلنت وزارة التجارة األمريكية اول امسس أانها سصتمدد الÎخيصس
ال-ع-ام اŸؤوقت اŸم-ن-وح ل-ع-مÓ-ق ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا الصص-ي-ن-ي-ة ((ه-واوي))
لتخفيف القيود اŸفروضصة على الصصفقات التجارية مع اÛموعة
و‘ بيان ،قالت الوزارة إان
الصصينيةŸ ،دة  ٩0يوما مرة أاخرى.
التمديد يسصمح «Ãشصاركة ﬁددة وﬁدودة ‘ اŸعامÓت اŸتعلقة
بتصصدير منتجات وإاعادة تصصديرها ونقلها» إا ¤هواوي والشصركات
وجاء هذا التمديد بعد أان وضصعت وزارة التجارة
التابعة لها.
األم-ري-ك-ي-ة اÛم-وع-ة الصص-ي-ن-ي-ة والشصركات ال 6٨ال-ت-اب-ع-ة ل-ها على
«قائمة الكيانات» ‘ شصهر مايو◊ ،ظر بيع التقنيات األمريكية أاو
نقلها إاليها .وأاصصدرت الوزارة ‘  ٢0مايو ترخيصصا مؤوقتا Ÿدة ٩0
يوما لتخفيف جزء من هذه القيود .وقال وزير التجارة األمريكي
ويل Èروسس «ندرك أان اŸزيد من الوقت ضصروري Ÿنع أاي تعطيل».
ج -اء ال -ت -خ -ف -ي -ف اŸؤوقت وسص -ط ﬂاوف م -ن أان ع -مÓ-ء ه-واوي ‘
ال -ولي -ات اŸت -ح-دة ،خ-اصص-ة ‘ اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ،سص-ي-ع-ان-ون ب-دون
الوصصول إا ¤خدمات الشصركة الصصينية .و‘ الوقت نفسصه ،أاضصاف
مكتب الصصناعة واألمن التابع للوزارة  ٤6شصركة أاخرى تابعة لهواوي
إا ¤القائمة .وردا على ذلك ،قالت هواوي ‘ بيان صصدر لحقا اليوم
إانه «من الواضصح أان هذا القرار ،اŸتخذ ‘ هذا الوقت بالذات ،له
دوافع سصياسصية وليسس له أاية عÓقة باألمن القومي».
و‘ معرضس إاشصارتها إا ¤أان «“ديد الÎخيصس ل يغ Òحقيقة أان
ه- -واوي ع -وم -لت ب -ط -ري -ق -ة غ Òع -ادل -ة» ،دعت الشص -رك -ة ا◊ك -وم -ة
األمريكية إا ¤وضصع حّد لهذه اŸعاملة الظاŸة ورفع هواوي من
القائمة .وكانت مصصادر إاعÓمية قد توقعت أان “دد وزارة التجارة
األمريكية مهلة تسصمح لشصركة هواوي بالشصراء من شصركات توريد
أامريكية حتى تسصتطيع خدمة عمÓئها ا◊الي.Ú
ونقلت رويÎز عن مصصادر أانه سصيتم “ديد «الÎخيصس العام اŸؤوقت»
لـ هواوي  ٩0يوما ،بعد أان كانت وزارة التجارة األمريكية قد سصمحت
‘ بادئ األمر لـ :العمÓق الصصيني بشصراء بعضس السصلع األمريكية
الصصنع ‘ مايو اŸاضصي بعد وقت قصص Òمن إادراج الشصركة على
قائمتها السصوداء بهدف ا◊ّد من أاثر ذلك على عمÓئها الذين يشصغل
كثÒون منهم شصبكات ‘ الريف األمريكي.
ويأاتي التمديد ليمثل Œديدا لتفاق من اŸقرر أان ينتهي ‘  ١٩أاوت
ا÷اري ل -ت -ظ-ل ه-واوي ق-ادرة ع-ل-ى الح-ت-ف-اظ بشص-ب-ك-ات التصص-الت
ا◊الية وتوف– Òديثات لÈامج هواتفها اÙمولة.

يعت Èقطاع الÈيد واŸواصصÓت من أاهم القطاعات
اŸرتبطة مباشصرة باŸواطن  ،وهي تقدم الكث Òمن
اÿدمات واŸعامÓت اŸالية ،ومن ثم كلما كانت
إادارة تسص -ي Òم -ك -اتب الÈي -د وال -ق -ب -اضص -ات ت -ع -ت -م-د
ا◊كامة وجودة التسصي Òواإلشصراف – ،قق النجاح
وتنال رضصا اŸواطن ،وإاذا وقع العكسس كما هو شصأان
بعضس فروع مؤوسصسصة الÈيد ‘ بعضس الوليات حضصر
الغضصب الشصعبي.
م -ؤوسصسص -ة ب -ري -د سص -ك-ي-ك-دة ف-رع ع-زاب-ة –رصس ع-ل-ى
ت -ق -د Ëأاحسص -ن اÿدم -ات اŸال -ي -ة ،ل-ه-ذا ن-الت رضص-ا
اŸواط -ن وأاغ -ن -ت -ه ع -ن ك -ث Òم-ن اŸشص-اك-ل ال-ي-وم-ي-ة،
بخاصصة ‘ اŸناسصبات الدينية
والجتماعية ،ونقصصد هنا –ديدا الÈيد اŸركزي
والقابضس اŸشصرف عليه ،السصيدة نادية منصصوري.
فقد لحظ كل متعامل وزبون بأان اÿدمات – ّسصنت
Óجابة عن انشصغالته قد تطّور
واسصتقبال اŸواطن ل إ
وت- -ف- -اع- -ل م- -ع ضص- -روري -ات التصص -ال ‘ اŸؤوسصسص -ات
العصصرية.
ومع الوقت سصتتحسصن الكث Òمن األمور بالتأاكيد،
سص- -واء ‘ ال- -ت- -ع -ام Ó-ت الل -كÎون -ي -ة والسص -حب اآل‹
Óموال ،أاو بالنسصبة لتحقيق ﬂتلف مطالب الزبون
ل أ
الذي يقصصد مؤوسصسصة بريد ا÷زائر بسصكيكدة ‘ ،ظلّ
التضصامن ب ÚاŸوظف Úوالتعليمات اليومية اÿاصصة
بانشصغالت اŸواطن ‘ عزابة وضصواحيها.
اŸواط -ن ي -ري -د خ -دم-ات ا÷ودة ال-ع-ال-ي-ة والسص-ري-ع-ة
والحÎاف- -ي- -ة ،ول ›ال ه -ن -ا ل -ن -ع -ي -د ال -ت -ذك Òب -أان
ا◊ضصور اإلداري اÎÙم اليومي ◊ل كل إاشصكال

يسص- -ه -م ‘ رب -ط اŸواط -ن Ãؤوسصسص -ت -ه ،ع Èاع -ت -م -اد
الكفاءة واÈÿة ‘ التسصي ،Òألن الوطن ا÷زائري ‘
مرحلة حاسصمة من تاريخه ويتجه للتحّول السصياسصي
والتغي ÒالدÁقراطي بفضصل حراكه الشصعبي السصلمي.
ا÷زائر بحاجة لتضصافر كل الطاقات لتحقيق النهضصة
الشصاملة وعلى كل اŸؤوسصسصات العمومية واŸشصرفÚ
عليها أان يكونوا عند حسصن ظن اŸواطن ،و–قيق
م-ط-ال-ب-ه ال-ي-وم-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة اŸت-عّ-ددة ،ول ت-ك-في
اŸوارد اŸادي- -ة ‘ غ- -ي- -اب ال- -ق- -درة ع -ل -ى ال -تسص -يÒ
الحÎا‘ للموارد البشصرية.
علينا أان نشصكر كل مسص Òمبدع ونسصانده ‘ عمله
ون -ع -اتب م-ن ي-ت-ق-اعسس وي-خ-ل ب-اŸسص-ؤوول-ي-ة وال-واجب
اŸهني .ونعتقد أان اإلدارة اŸركزية Ÿؤوسصسصة بريد
ا÷زائ -ر ت -ع -رف ق -در م -وظ -ف -ي-ه-ا وتسص-ه-م ‘ ت-ك-رË
ا÷ادين والسصاع Úلتطويرها وإارضصاء الزبون ،وŒاوز
كل خلل ‘ إادارة اŸال العام.
علينا جميعا أان نذكر كل نقاط اإلضصاءة والصصدق
وال-تضص-ح-ي-ة ‘ وط-ن-ن-ا و‘ م-ؤوسصسص-ات-ن-ا ،ف-م-ن الÎب-ية
والتعليم ،للعدالة ،التجارة ،الضصرائب ،الفÓحة....،كل
ميدان ‘ رجال ونسصاء يجتهدون لناء الوطن ،ول
يجب أان نكتب فقط عن نقاط الظÓم واŸمارسصات
اŸشصبوهة
والسصلبية ،لكي نقول للمحسصن أاحسصنت ونضصمن فتح
أابواب النجاح و غلق أابواب الفشصل.هذه سصمة اإلدارة
العلمية ا◊ديثة التي يطمح إاليها كل مواطن ويضصع
ثقته فيها اليوم غدا ودائما.
وليد بوعديلة

بطرق بسسيطة

اطردي الذباب الصصغ Òمن اŸنزل

ينجذب الذباب إا ¤اŸنزل الذي يوّفر مصصادر الغذاء
له ،وُتعت Èكلّ من أاطباق الطعام اŸتّسصخة واÎŸوكة
‘ ا◊وضس ،وعلب القمامة ،وبقايا الطعام اŸوجودة
‘ صصندوق طعام ا◊يوانات اŸنزليّة ،وصصناديق
التسصميد مصصادر جذب للذباب
الريحان
ُيعّد نبات الريحان من الروائح القوّية التي ينفر
الذباب منها ،باإلضصافة إا ¤امتÓكه خواصّس مضصاّدة
للبكتÒيا والفÒوسصات ،حيث ُيسصاعد على توف Òبيئة
صصحّية ‘ اŸنزل ،وُيمكن وضصع نبات الريحان ‘ أايّ
مكان ‘ اŸنزل ،وُيف ّضصل وضصعه بالقرب من النوافذ
اŸفتوحة.
تعليق أاكياسص اŸياه البÓسستيكية
ُتعت Èأاكياسس اŸياه البÓسصتيكّية من اÿدع الذكّية
للتخلّصس من الذباب اŸوجود ‘ اŸنزل؛ وذلك بسصبب
الطريقة التي يرى بها الذباب انعكاسس الضصوء عÈ

اŸياه ،ويؤوّدي العدد الكب Òمن العدسصات اŸوجودة
ي الذبابة إا ¤منحها قدرةً كبًÒة
‘ كلّ ع Úمن عين ّ
على اسصتكشصاف الضصوء وا◊ركة ،وبالتا‹ انعكاسس
‡ا
الضصوء بسصبب أاكياسس اŸاء ‘ كلّ مكان حولهاّ ،
يؤوّدي إا ¤إارباك الذباب وإابعاده عن أاكياسس اŸاء.
لسساسسية
اسستخدام الزيوت ا أ
ومن هذه الزيوت :الزع ،ÎوالÓفندر ،والقرنفل،
والليمون ،والريحان ،والنعناع ،وُيمكن اسصتخدام هذه
الزيوت على شصكل رذاذ ورشّصه ‘ األماكن التي يتواجد
فيها الذباب ،أاو سصكب بضصع قطرات منه ‘ موّزع
الزيت ،ووضصعه ‘ التي يك Ìتواجد الذباب فيها.
لليفة
تنظيف فضسÓت ا◊يوانات ا أ
ُينصصح بتنظيف الفضصÓت التي ُتخلّفها ا◊يوانات
األليفة للتخّلصس من الذباب ومنع تواجده حولها
ويجب التأاكّد من نظافة أاقفاصس ا◊يوانات والتخلّصس
من فضصÓتها بشصكل دوريّ.
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قطة
«يتيمة» –قق أارباحا
كبÒة لزوج ÚعÈ
«إانسستغرام»

‘ يدي القمح Ÿسصبل
و مليت حجري ترفاسش
اوسصعدي الزين اŸدلل تاجي
فوق الراسش على عهدي ما
نتبدل كي تدور قاع الناسش

الثور

انت سصاعة و انا
رقاصش فيك انت
خا” و انا مرجان
فيك نطلعو لراسش ا÷بل و
ا‹ تلحق بكري تديك

ا
÷وزاء

“كن زوجان من –قيق أارباح
كبÒة بسصبب قطتهما التي
يتابعها ما يزيد عن  4مÓيÚ
شصخصش ع Èتطبيق «إانسصتغرام»،
لكÌ
‡ا يجعلها القطة ا أ
شصعبية هناك .ويقول مالكا
القطة *نال* إان إادارة حسصابها
تعد مهمة صصعبة للغاية ،كونهما
يعمÓن طيلة الوقت ،إاذ يقوم
الثنائي ع Èحسصاب القطة ببيع
منتجات مثل أالعاب ا◊يوانات
لليفة ونشصر منشصورات عÈه
ا أ
إاياك أان تؤوذي نفسصك بالصص Èعلى
مقابل  8آالف دولر لكل منشصور.
لسصتفزاز
عÓقات كثÒة الشصد كثÒة ا إ
وذكر الزوجان ،أانهما اقتنيا
كثÒة الوجع مليئة بسصوء الظن تِعشش
ر
و
القطة ‘  2010من إاحدى د
عمرك تلهث للتÈير واثبات براءتك..
لليفة وأانشصآا
رعاية ا◊يوانات ا أ
ُ
ُ
العÓقات  ⁄تخلق إال من أاجل أان نسصعد
حسصاباً لها على «إانسصتغرام»
بعضصنا ..من يؤوذيك ابتعد عنه
بالصصدفة ،قبل أان يتفاجئ
البيئة التي تزعجك وتخنقك
الثنائي بزيادة عدد اŸتابعÚ
غÒها لتشصارك ‘ ا◊وارات
للحسصاب .و بدآا بتلقي عروضصا
السصلبية والنقاشصات ا◊ادة
لنشصر إاعÓنات ع Èحسصاب القطة
لتفكر باŸاضصي ،خطط
بعدما صصارت شصهÒة ،وهو ما جعل
الزوجة ميثاشصيتيفان تعت Èأان
بإايجابية للغد من يجرحك
إادارة حسصاب القطة يسصتحق أان
اجعل بينك وبينه مسصافة
ر
ا
ص
ش
أ
ا
يصصبح وظيفة وليسش هواية .و
كافية ول تك Ìالحتكاك
الزوجان إا ¤أان مظاهر شصعبية
به من يغمز ويلمز ‘ الكÓم
القطة تظهر عندما تشصارك ‘
Œنب ا◊وار معه وبذلك
مهرجانات حيث يحرصش الكثÒون
تغلق باب الشصرمن يكيد لك
على السصفر لتحيتها ،بل إان البعضش
ويسصتغلك فوضش أامرك فيه
يبكي لدى رؤويتها وأاضصافا أانهما
لله.
يسصتخدمان حسصابات ا◊يوانات لزيادة
الوعي بشصأان ما تعا Êمنه ا◊يوانات
لخرى مثل ا÷وع ،وكذلك تثقيف
ا أ
الناسش حول تربية ا◊يوانات ،وفقا
لوكالة «سصبونتيك»
لخبارية.وبسصؤوالهما عن ماذا سصيفعÓن
ا إ
عندما “وت القطة ،أاجابا أانهما يفكران
كثًÒا ‘ هذا ،وأانهما يركزان على كيفية
السصتمرار ‘ مسصاعدة ا◊يوانات ،ومن ثم
بناء شصيء يبقى ويكون مسصتداماً يعيشش من
تلقاء نفسصه وهذا سصيكون إارث *نال*.
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فلسصط Úداري ودرب انتصصاري
تظل بÓدي هوى ‘ فؤوادي
و◊نا ابيا على شصفتيا
وجوه غريبة بأارضصي السصليبة
تبيع ثماري و–تل داري
وأاعرف دربي
ويرجع
شصعبي
إا ¤بيت
جدي إا¤
دفء مهدي
فلسصط Úداري
ودرب انتصصاري

السسرطان

ع
Èة

همسسة لذاتك

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

اعطاك الزين و
طباعك ا◊نة
كحل العÚ
واتاك  ..و ردة ‘
ا÷نينة ‘ يد اللي حذاك
يحفضصك ربي من لعوينة
ويخليلك ا‹ بغاك

@ أان ال -ك -وكب
ال- -وح- -ي -د ال -ذي
ي- -دور م- -ع ح- -رك- -ة
ع - -ق- -ارب السص- -اع- -ة ه- -و
كوكب الزهرة.
@ أان ما ب%25 Ú
إا %30 ¤من سصكان
العا( ⁄يعطسصون)
عندما
يتعرضصون
ل-لضص-وء ف-ج-أاة
.

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

غرسصت و ردة ‘
ﬁبسش كÈت و
دارت الشصوك و
اشش ادا‰ Êسصها حتى و
ليت مهلوك

@ اسصمها با◊ا و
ا◊ا غبار
يزرعوها لعشصية و
الصصباح يصصبح
نوار .

األسسد

شصعري كحل و عينيا شصهل
 ..فيا ليل و نهار و
ما “ل قلتلو يا
جميل يا ولد فÓن
اذا عينك فيا ارواح
خ Èوالديا

حل العدد السصابق

اŸطر

العذراء

عÓشش قالو الع Úالكحلة ما
تفناشش قلتلهم اللى
نحبها مازال
ماجاتشش

اŸيزان

كلما كÌت Œاربنا ‘ ا◊ياة صصغرت دائرة عÓقتنا Ãن حولنا
لن التجارب “نحنا معاي Òأاك Ìدقة لنتقاء
ليسش تكÈا وإا‰ا أ
لشصخاصش.
ا أ

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

ليل كامل وانا عند باب دارهم
انوح حشصمتك ياسصيدي
عيسصى وياسصيدى نوح
اعطو Êبنتكم وخليني
نروح

العقرب

الناسش تنده بالرجال و
الوا‹  ...انا ننده بربي
العا‹  ..اذا حبيتوا ديروا
بحا‹

@ الtدنيا ح Úتضصي ُ
ق بك
ن عدل الله
من جانب فإا ّ
الطـيـارة الصصـفـرا احـبـسصـي ما تـضصربيشش ....احـبـسصـي ما تـضصربيشش
ُيوسصعها لك من جان ٍ
ب
حبيبك حبوا و السصر اللي بيناتكم
نـسصـعـى راسش خــويـا اŸـيـمـة مـاتـظنـيـشش ..واŸـيـمـة مـاتـظنـيـشش
آاخر ف Óتيأاسش.
خبيه  ..و اذا حبك حبو اك Ìو
نطلع للجبل ‰وت *** ‰وت وما نرديشش ‰وت وما نرديشش
اك Ìاذا نسصاك ل تسصال عليه
@ ل تسصأال الكاذب Ÿاذا
الله الله ربي رحيم الشصهداء رحيم الشصهداء
كذب لنه حتما
ا÷ندي ‹ جانا *** و طرحنالوا الفراشش وطرحنالوا الفراشش
سصيجيبك
سصمع فرنسصا جات *** القهوة ما شصربهاشش القهواة ما شصربهاشش
طلعت للجنان وفرشصت زربية لبسصت
بكذبة
ذاك الشصيخ العيفة وأانا معرفتوشش وأانا ماعرفتوشش
القطيفة وغطيت رجليا ودرت
الله الله ربي رحيم الشصهداء رحيم الشصهداء
اخرى.

القوسس

ا÷دي

ابتسسم

قرطاسش ذهب حتى لوذنيا افرحي يا
حبيبي و ¤ليا نسصتشصفى فى العدو
كيما اسصتشصفى فيا

@ أابو علقمه وابن أاخيه قدم على أابي علقمه النحوي ابن أاخ له  ،فقال له  :ما
فعل أابوك؟ قال  :مات قال  :وما علته ؟ قال  :ورمت قدميه قال  :قل :
قدماه ..قال  :فارتفع الورم إا ¤ركبتاه  .قال :قل  :ركبتيه  .فقال :
دعني يا عم  ،فما موت أابي بأاشصد علي من نحوك هذا .!..
انتيا ‚مة ضصوات لي Óمن –ت السصحاب تÓل كي
@-عاجل:
شصفتك وحدت الله ما خلق يا موليا قلتلك –بني قلتي
حفيد نيوتن وقعت على رأاسصه ليمونة الله يسصÎ
لل
..،نتمني ان يعصصرها فوق صصحن السصلطة
ويسصكت.-قولوا آامŸ Úاذا أانتم سصاكتون ؟

الدلو

ا◊وت

لو ¤قالت زهري ﬁبوب و
شصفت ثÓث بنات ‘ وسصط الدار ا أ
الثانية قالت زهري مكتوب و الثالثة جميلة قالت زهري مع اÙبوب
انا خÒت دعوة ا Òÿتشصفع فيا و تنحيلي الذنوب

ثقافة

األربعاء  21أاوت  2019م
الموافق لـ  20ذي االحجة  1٤٤0هـ

’يام الوطنية Ÿ 13سشرح الطفل
اختتام ا أ

مسصتوى فني مقبول ..والطفل هو الفائز األكÈ

اختتمت مسشاء أامسس الثÓثاء ،باŸركز الثقا‘ ببودواو و’ية بومرداسس ،فعاليات
’يام الوطنية الثالثة عششرة Ÿسشرح الطفل ،التي ششهدت تنافسس
الدورة  13من ا أ
ثما Êفرق مسشرحية على جائزة القناع الذهبي .وبعيدا عن روح التنافسس وقائمة
’طفال،
’ك Èكان من نصشيب ا أ
الفائزين ،فقد كان أاجمع اŸششاركون على أان الفوز ا أ
الذين اكتظت بهم القاعة على مدار التظاهرة.
أاسشامة إافراح
الذي بلغ عمره  13سضنة ،وعن فرحه أايضضا
لرؤوية مسضرح الطفل يحتّل حّيزا معتÈا ‘
وعن هذه الدورة الـ ،13قال رضضوان زوقاري ،اŸشضهد الثقا‘ الوطني« ،والشضيء الذي عّزز
رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة اŸسض-رح ال-ب-ودواوي اŸن-ظ-مة هذا اإلعجاب لدي هو األطفال الذين أاتت
للتظاهرة ،إان من ب‡ Úيزاتها اŸرة الثانية ،ب -ه -م أام-ه-ات-ه-م إا ¤اŸه-رج-ان ب-ل-ب-اسض ج-دي-د
ب-ع-د سض-اب-ق-ت-ها الدورة  ،12ال-ت-ي ت-ت-م-ك-ن فيها وه -ن -دام ج -م -ي -ل وك -أان -ه -م آات -ون إا ¤ع-رسض».
ا÷م-ع-ي-ة م-ن ف-ت-ح أاب-واب اŸشض-ارك-ة لضض-ي-وف وبالنسضبة للعروضض يقول« :هذا كله بالنسضبة
شض- -رف م- -ن خ- -ارج ال- -وط- -ن .وأاشض -اد زوق -اري إا‹ م -كسضب ك -ب ،Òأام -ا ال -ع -روضض ف -ك-ل ك-اتب
بالسضمعة التي باتت –ظى بها هذه التظاهرة ،وﬂرج له نظرته ومسضتواه وتكوينه ،لذلك
م -رك -زا ع-ل-ى ا÷م-ه-ور ال-ذي ج-اء ب-عضض-ه م-ن نتحدث دائما عن أاهمية التكوين ،ألن شضباب
خارج ولية بومرداسض ،حيث هناك من قدم اليوم Áلكون شضيئا ‰ ⁄لكه ‘ السضابق وهو
من ا÷زائر العاصضمة ووليات أاخرى ›اورة ،أانÎنت» ،وه -و ال -ع -ام -ل ال -ذي يسض -اع -د ع -ل -ى
وهناك حتى من قدم من وهران ،خصضوصضا مع التكون والتعلم .ولكن يبقى أان Ÿسضرح الطفل
ت -زام -ن ه -ذه األي -ام اŸسض -رح -ي -ة م -ع ع -ط -ل-ة خصضوصضياته وقواعده ،التي يجب احÎامها
وال -ت -قّ-ي-د ب-ه-ا ،وه-و م-ا اع-ت-م-دت ع-ل-ي-ه ÷ن-ة
الصضيف.
وقد اختÒت كوكبة من اŸسضرحي Úلعضضوية التحكيم ‘ الفصضل واŸفاضضلة ب Úاألعمال
÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ،ال-ت-ي ت-رأاسض-ه-ا ال-فنان القدير اŸشضاركة .وخارج اŸنافسضة ،كان آاخر عرضض
ع -ب -د ال -ل-ه ح-م-لوي ،و‚د ف-ي-ه-ا اŸسض-رح-ي اخ -ت -ت -مت ب -ه األي -ام اŸسض-رح-ي-ة ه-و ال-ع-رضض
القدير عبد القادر بلكروي ،واألسضتاذ حيدر اŸسض- -رح- -ي ال- -ت- -ونسض -ي «ال -ديك واÿف -اشض»،
÷معية األمل اŸسضرحي بالرديف التونسضية،
بلحسض ،Úوالفنانة الصضاعدة أامال بن عمرة.
اقÎبت «الشضعب» من رئيسض ÷نة التحكيم ،التي نزلت ضضيف شضرف على التظاهرة .و‘
الفنان عبد الله حملوي ،وسضأالته عن رأايه ‘ ه- -ذا الصض- -دد ،ق- -ال رئ- -يسض ا÷م- -ع -ي -ة م -ن -ور
اŸسض- -ت- -وى ال- -ع- -ام ل -ل -ف -رق اŸشض -ارك -ة ،وأاك -د عشضÒي لـ»الشضعب» إان هذه اŸسضرحية تتحدث
حملوي رضضاه عن هذا ا÷انب« :األعمال عن ا Òÿوالشضر ،و–اول إايصضال رسضالت:Ú
ال-ت-ي ت-ف-رح ال-ط-ف-ل وت-ب-ه-ج-ه ه-ي ب-ال-نسضبة ‹ الرسضالة األو ¤تخصض الطفل ،وهي أان اÒÿ
يتغلب دوما على الشضر« ،أاما الرسضالة الثانية
أاعمال ‘ اŸسضتوى».
كما عّبر حملوي عن فرحه بهذا اŸهرجان فتتعلق بالكبار ،الذين نحاول أان نوصضل لهم

فكرة مفادها تقول إاياكم وعمل الظلم ،إاياكم
وخفافيشض الظلم ،العمل يكون ‘ النور و‘
وضضح النهار».
وعن ﬁاولة إاشضراك ا÷مهور و»كسضر ا÷دار
ال -راب -ع» ‘ ه -ذه اŸسض -رح -ي -ة ،ق -ال عشضÒي:
«هذا يكون عادة ‘ األعمال اŸوجهة للطفل،
ه- -ذا األخ Òي- -ت- -واج- -د ‘ دور ال- -ث- -ق- -اف- -ة أاو
اŸركبات الثقافية مع والديه ،ونحن ل نريد
أان يصضاب مرافق الطفل ،سضواء والده أاو والدته
أاو كلهما ،باŸلل ،ونحاول أان نخلق فرجة
على الركح وداخل القاعة بشضكل تفاعلي بÚ
اŸم-ث-ل Úواألط-ف-ال والضض-ي-وف ،وه-ن-ا ن-خ-لف
ذكرى وبصضمة ول نتفرج على مسضرحية ثم
ننسضاها Ãجرد انتهائها».
وأاك -د عشضÒي أان -ه ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن أان ه -ذا
ال -ع -رضض Áث -ل أاول مشض -ارك-ة مسض-رح-ي-ة ل-ه-ذه
ا÷م -ع -ي -ة ب -ا÷زائ -ر ،إال «أان -ن-ا ل ن-ح ّسض أان-ن-ا
ضضيوف ،بل أاحسضسضنا أاننا أاولد البلد ونسضاير
اŸهرجان وكأاننا ‘ تونسض ،ونتمنى أان تكون
هذه فرصضة لناء علقات أاخرى مع جمعيات
مسضرحية نتمنّى أان تتواجد معنا ‘ الردّيف
التونسضية».
للتذك ،Òفقد شضهدت الطبعة الثالثة عشضرة من
األيام الوطنية Ÿسضرح الطفل ،التي احتضضنها
اŸركز الثقا‘ لبودواو بولية بومرداسض على
م- -دار أارب- -ع- -ة أاي- -ام ،واخ- -ت -ت -مت مسض -اء أامسض
الثلثاء ،مشضاركة ثما Êفرق مسضرحية ‡ثلة
لوليات باتنة ،سضوق أاهراسض ،تيارت ،تيزي
وزو ،تلمسضان ،مسضتغا ،Âا÷لفة ،وسضكيكدة.
كما حرصض اŸنظمون على تكر Ëوجوه فنية
ومسض -رح -ي -ة وت -ل-ف-زي-ون-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ع-اي-دة
قشضود ،عبد القادر شضاعو ،الصضادق جمعاوي
وعمر فطموشض.

–تضشنها بششار نهاية الششهر ا÷اري

الطبعة  12للمهرجان الوطني Ÿوسصيقى الديوان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اختتام فعاليات اŸهرجان الوطني
’غنية الراي بسشيدي بلعباسس
أ

15

حضصور ‡ّيز لفنان Úمن فئة
ذوي الحتياجات اÿاصصة

إاجماع على ‚اح الطبعة بالرغم من قّلة
اإلمكانيات وضصعف “ويل اŸهرجان

’مسس ،السشتار على فعاليات الطبعة ا◊ادية عششر للمهرجان الوطني
أاسشدل ،ليلة ا أ
’ربع
’غنية الرأاي بسشيدي بلعباسس ،حيث أاجمع العديد ‡ن تابعوا السشهرات ا أ
أ
للتظاهرة بنجاح هذه الطبعة على اŸسشتوي Úالفني واللوجسشتيكي على الرغم من
ال-ن-قصس اŸسش-ج-ل ‘ ال-ت-ن-ظ-ي-م بسش-بب ع-دم اسش-ت-ي-ع-اب ق-اع-ة ا◊فÓ-ت ل-دار ال-ثقافة
«كاتب ياسش »Úللجمهور الكب Òالذي توافد على القاعة طيلة أايام اŸهرجان.
سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
وصضف ﬁمد بوسضماحةﬁ ،افظ اŸهرجان
ال- -وط -ن -ي ألغ -ن -ي -ة ال -رأاي ال -ط -ب -ع -ة ا◊ال -ي -ة
ب-ال-ن-اج-ح-ة ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن األوضض-اع ا◊الية
التي تعيشضها البلد ،مؤوكدا ان الفن والثقافة
ع -م -وم -ا ي -ت -ط-ل-ب-ان ح-راك-ا ث-ق-اف-ي-ا ي-ت-م-اشض-ى
وا◊راك العام ،وهو ا◊راك الذي يتأاتى من
خلل النهوضض بقطاع الثقافة والفن خصضوصضا
وتشض -ج -ي -ع ال -ف -ن -ان Úوم -ن -ح الشض -ب -اب اŸب-دع
ال -ف -رصض -ة Ÿواصض -ل -ة اŸسضÒة ال -ف -ن -ي -ة ،وع -ن
مهرجان أاغنية الراي أاكد بوسضماحة العمل
مسضتقبل وخلل الطبعات القادمة على إاعادة
اŸهرجان إا ¤سضابق عهده ،باسضتضضافة أاŸع
‚وم الرأاي Ãا ‘ ذلك النجوم العاŸي،Ú
مضضيفا أان الوقت حان للتخلصض من التمويل
األحادي وتشضجيع التمويل اÿاصض للمتعاملÚ
الق - - -تصض - - -ادي ÚواŸؤوسضسض - - -ات Ÿث- - -ل ه- - -ذه
التظاهرات الفنية اŸميزة التي تسضاهم ‘
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اŸوروث اÙل- -ي وإايصض- -ال -ه
لجيال القادمة.
ل أ
هذا وعرفت السضهرة اÿتامية حضضور عدد
م -ن رواد األغ -ن -ي-ة ال-راي-وي-ة Ãشض-ارك-ة ‡ي-زة
ل-ف-ن-ان Úم-ن ف-ئ-ة ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصض-ة
كالفنانة نرÁان خريجة أا◊ان وشضباب والتي
أامتعت ا÷مهور بوصضلت غنائية من روائع

الفنان اŸرحوم الشضاب عقيل كأاغنية مازال
م- -ازال ،ال- -عشض- -ق اŸم- -ن- -وع وأاغ -ن -ي -ة ت -زع -زع
خاطري ،أاما الفنان الواعد نصضÒو فقد ‚ح
‘ التواصضل مع ا÷مهور بعد تأاديته Ûموعة
م -ن أاغ -ا Êالشض -اب نصض -رو واŸرح -وم حسض-ن-ي
والتي لقت إاعجاب وŒاوب كلي للحضضور.
ل-ت-ع-ت-ل-ي ب-ع-ده-ا خشض-ب-ة اŸسض-رح الشض-ابة فاتي
وال- -ت- -ي أاشض -ع -لت اŸسض -رح بصض -وت -ه -ا الشض -ج -ي
وإايقاعات أاغانيها اÿفيفة التي تنوعت بÚ
الطابع الرايوي والطابع اŸغربي ،هذا و”
منح الفرصضة أايضضا لفئة الفنان Úالشضباب ‡ن
اع-ت-ل-وا خشض-ب-ة مسض-رح م-ه-رج-ان أاغ-ن-ية الراي
ألول مرة كالفنانة داود ليليا ريحان خريجة
م- -درسض- -ة أا◊ان وشض- -ب- -اب وال- -ت -ي أادت أاغ -اÊ
شض -ب -اب -ي -ة ل -ع-دد م-ن ال-ف-ن-ان Úك-الشض-اب ب-لل،
الشض -اب حسض -ن -ي وغÒه -م ،أام-ا الشض-اب حسض-ام
صضطا فقد ‚ح ‘ خلق تواصضل مع ا÷مهور
العباسضي ‘ أاول لقاء له به بعد أان تعالت
هتافات ا÷مهور تطالبه باŸزيد من األغا.Ê
هذا وقدم الشضاب ﬁفوظ عددا من أاغانيه
ال - -ق- -دÁة Ãا ‘ ذلك األغ- -ا Êال- -ري- -اضض- -ي- -ة
ا◊ماسضية قبل أان يختتم السضهرة الفنان حكيم
صضا◊ي الذي تف وكعادته ‘ تأادية أاغانيه
اŸشضهورة والرقصض على خشضبة اŸسضرح ‘
جو حماسضي تفاعل معه ا÷مهور بشضدة.

يششجع اÿط العربي والفن التششكيلي

صصالون ﬁلي للمبدع Úالشصباب با÷لفة

تشض -ارك أاك Ìم -ن عشض -ر ف -رق ‘ م -وسض -ي -ق -ى ال -دي -وان ‘ ال -ط -ب-ع-ة 12
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-وط-ن-ي Ÿوسض-ي-ق-ى ال-دي-وان Ãدي-ن-ة بشض-ار وال-ت-ي سض-ت-عقد
فعالياتها من  31أاوت إا 3 ¤سضبتم ÈاŸقبل وفقا للمنظم.Ú
سضيحتضضن هذا اŸهرجان -وهو التظاهرة الفنية الوحيدة Ÿوسضيقى
الديوان -اŸركب األوŸبي «البورقة»( Ãدينة بشضار) حيث سضتتنافسض
 12فرقة بينها ثلث جديدة قادمة من أادرار وتندوف والنعامة.
م -ن ب Úال -ف -رق اŸت -ن -افسض -ة «ب -ان -غ-ا ن-اسض ال-واح-ة» م-ن ورق-ل-ة و»اولد
›دوب» من مسضتغا Âو»سضيدي بلل» من غرداية ،باإلضضافة إا« ¤أاهل
الديوان» من بشضار.
باإلضضافة إا ¤الفرق اŸتنافسضة سضيكون ا÷مهور البشضاري على موعد
مع عروضض لفرق «راينا راي» و»نورا غناوا» و»تافركا» ،باإلضضافة إا¤
«الشضراعا» .برمج اŸنظمون تكرÁا للمعلم ﬁمد بحاز ( 77سضنة)،
أاحد أاعمدة الديوان الذي كان قد شضارك ‘ العديد من الدورات

السضابقة لهذه التظاهرة مع فرقة متشضكلة من أابنائه.
عرف هذا اŸهرجان -الذي كان ينظم سضابقا خلل شضهر الÎاث (18
أافريل 18 -ماي) -تذبذبات كبÒة منذ Ÿ 2015ا صضار ينظم كل عامÚ
بالتناوب مع طبعته الدولية با÷زائر العاصضمة .و” إالغاء اŸهرجان
الدو‹ Ÿوسضيقى الديوان هذا العام ليبقى مهرجان بشضار الوحيد من
نوعه Ÿوسضيقى الديوان.
قال ﬁافظ اŸهرجان حمدا Êعماري أان ميزانية هذه التظاهرة
تقدر حاليا بـ « 5ملي Úدج» ما جعل التنظيم يقتصضر على «أاربعة أايام
ب -دل سض -ت -ة» ،مضض -ي-ف-ا أان إاي-ج-ار ال-وسض-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة (اŸسض-رح والصض-وت
واإلضض -اءة) يسض -ت -ه -لك ل -وح -ده «رب -ع» ه -ذه اŸي -زان -ي -ة .ي -دع-و م-رت-ادو
اŸهرجان وبعضض اŸلحظ Úمنذ سضنوات إا ¤نقله إا ¤إاحدى الواحات
السضياحية Ÿنطقة السضاورة وضضبط تاريخ ليتزامن مع وفود أاك Èلسضياح
اŸنطقة.

–تضضن دار الثقافة « بن رشضد « Ãدينة ا÷لفة
ف -ع -ال -ي -ات صض -ال-ون ﬁل-ي Ÿب-دع Úشض-ب-اب ‘ ف-ن
اÿط العربي األصضيل ولوحات الفن التشضكيلي‘ ،
إاط -ار –ف -ي -ز ه -ؤولء الشض -ب-اب ‘ مسض-اره-م ال-ف-ن-ي
Ãختلف مشضاربه ومدارسضه.
جذبت اللوحات الفنية ‘ الرسضم التشضكيلي للفنان
الشضاب واŸبدع مالكي علي زوار الصضالون ،الذين
اسضتمتعوا باللوحات التي مزجت فيها ريشضة الفنان
ب Úم -داع -ب -ة ل -ل -خ -ي -ال ‘ ،رسض -وم-ات يصض-عب فك
شضفرتها وأاخرى –اكي الطبيعة وإابداعات اÿالق
‘ كونه الفسضيح .وتأالق اŸبدع الشضاب بسضعود خالد
ه -و اآلخ -ر ‘ ف -ن اÿط ال -ع -رب -ي األصض -ي-ل ،ح-يث
أاضض -فت Ÿسض -ات-ه ‘ ك-ت-اب-ة آاي-ات ق-رآان-ي-ة ب-خ-ط-وط

‡يزة بأانواع ﬂتلفة من حيث فسضيفسضاء اإلبداع،
حيث جمع فنه ب Úاÿط الديوا Êوخط النسضخ
والرقعة .ا÷دير بالذكر ،فتحت دار الثقافة» بن
رشضد « أابوابها لهؤولء اŸبدع Úمن أابناء الولية ‘
إاطار تشضجيعهم على مواصضلة اإلبداع وفتح نافذة
واسضعة أامامهم ÿوضض غمار Œربة إابراز الفن أامام
ﬁبيه والشضغوف Úبه وزوار ﬂتلف هذه اŸعارضض
والصضالونات ،بحسضب مسضؤوو‹ دار الثقافة.
لشضارة ،سضيدسضل السضتار على الصضالون اÙلي
ل إ
للفنون التشضكيلية وفن اÿط العربي األصضيل الذي
دامت فعالياته  10أايام يوم غد الثلثاءÃ ،ناسضبة
إاحياء الذكرى اŸزدوجة ليوم اÛاهد ومؤو“ر
الصضومام  20أاوت 1955و.1956

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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نظام جديد للهجرة إا ¤بريطانيا بعد بريكسست
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ال–اد األوروبي يرفضش إالغاء خطة اŸسساندة اŸتعلقة با◊دود األيرلندية
رفضض ا’–اد ا’أوروبي ،اأمسض ،طلب رئيسض الوزراء الÈيطا Êبوريسض جونسسون باإلغاء خطة «شسبكة ا’أمان» ا◊دودية ‘ ايرلندا من اأجل تنفيذ اتفاق بريكسست ،مشسÒا اإ ¤اأنه  ⁄يطرح
بدائل عملية .كان جونسسون اأرسسل خطابا اإ ¤رئيسض اÛلسض ا’أوروبيّ دونالد توسسك ،ا’ثن ،Úللتاأّكيد اأن بريطانيا ’ Áكن اأن تقبل ما اأسسماه شسبكة ا’أمان «غ ÒالدÁقراطية» ،ا’آلية
اŸتفق عليها لتجنب نقاط حدودية ب Úايرلندا عضسوا’–اد وايرلندا الشسمالية اÿاضسعة لÈيطانيا.
م -ن-ذ ت-ول-ي-ه م-نصس-ب-ه الشس-ه-ر ال-ف-ائت ،يّصس-ر
جونسسون اأنّ بÓده سستغادر التكتل ‘ 31
اأك-ت-وب-ر وق-د كّ-ث-ف ا’سس-ت-ع-دادات لسسيناريو
مغادرة فوضسوية «ب Óاتفاق» اŸتوقع اأن
تسسّ-ب-ب اضس-ط-راب-ات اق-تصس-ادي-ة ك-بÒة .لكّن
اŸفوضسية ا’أوروبية ،الذراع التنفيذي الذي
قاد مفاوضسات بريكسست مع لندن ،رفضست
اŸقÎح الذي طرحه جونسسون ‘ خطابه
باأن تسستبدل «شسبكة ا’أمان» بـ «التزامات»
’إيجاد «ترتيبات بديلة».
ق-الت اŸت-ح-دث-ة ب-اسس-م اŸف-وضس-ي-ة ن-اتاشسا
بÒتود للصسحافي Úاإنّ «اÿطاب ’ يقدم
ح  Ó-ق -ان -ون -ي -ا ع -م-ل-ي-ا Ÿن-ع ع-ودة ا◊دود
اŸادية ‘ جزيرة ايرلندا».
تابعت اأن اÿطاب «’ يحدد اأي ترتيبات
بديلة Áكن اأن تكون ،وواقعيا فاإنها تقر
باأن ليسس هناك ضسمانات اأّن تنفذ هكذا
ترتيبات بنهاية الفÎة ا’نتقالية».
«شس -ب -ك -ة ا’م -ان» ال -ت-ي نصس ع-ل-ي-ه-ا ات-ف-اق
ا’نسسحاب من ا’–اد ا’وروبي اÈŸم ‘
ن -وف-م ،201٨ Èاع- - - - - -تÈت اıرج ا’خÒ
وت- -نصس ع- -ل- -ى اح- -داث «دائ- -رة ج- -م -رك -ي -ة
موحدة» تضسم ا’–اد واŸملكة مع ربط
اأكŸ Èقاطعة ايرلندا الشسمالية الÈيطانية
ب - -ع - -دد م - -ن ق - -واع - -د السس - -وق ا’وروب- -ي- -ة
اŸشسÎكة.
ال- -ه- -دف م- -ن ذلك ت- -ف- -ادي ع- -ودة ا◊دود

اŸادي - -ة ب ÚاŸق - -اط - -ع - -ة الÈي - -ط - -ان - -ي- -ة
وجمهورية ايرلندا التابعة Ÿنطقة ا’أورو
وا◊فاظ على اتفاق السسÓم لعام ‘ 1٩٩٨
اي- -رل -ن -دا وع -ل -ى وح -دة السس -وق ا’وروب -ي -ة
اŸشسÎكة.
نظام جديد للهجرة
قالت بريطانيا اإنها سستنهي قوان Úا’–اد
ا’أوروبي ◊ركة التنقل فور انسسحابها من
ا’–اد ‘  31اأكتوبر ،ولكن رئيسس الوزراء
بوريسس جونسسون قال اإن بÓده لن تاأخذ
موقفًا معاديًا للهجرة.
و ⁄ت -ق -ل ا◊ك -وم -ة الÈي -ط -ان -ي-ة ‘ ع-ه-د
رئيسسة الوزراء السسابقة تÒيزا ماي سسوى اإن
بريطانيا سستعمل على اإنهاء حرية التنقل
«باأسسرع ما Áكن» ‘ حالة خروج لندن من
ا’–اد ا’أوروبي ب Óاتفاق انتقا‹.
ق- -ال م- -ت- -ح- -دث ب- -اسس- -م وزارة ال- -داخ -ل -ي -ة
الÈيطانية ‘ بيان «حرية التنقل بوضسعها
ا◊ا‹ سستنتهي ‘  31اأكتوبر عندما تÎك
اŸملكة اŸتحدة ا’–اد ا’أوروبي ،وبعد
اÿروج سس-ت-ط-ب-ق ا◊ك-وم-ة ن-ظ-امً-ا ج-ديداً
للهجرة ،اأك Ìعد’ً يعطي اأولوية للمهارات،
وŸا Áكن اأن يسستطيع الناسس اأن يقدموه
للمملكة اŸتحدة بد ً
’ من ا’عتماد على
اŸكان الذي جاءوا منه».
قالت اŸتحدثة باسسم جونسسون اإنه يجري
وضسع تفاصسيل اأخرى بشساأن التغيÒات ‘

مسساألة حرية التنقل ،سسيتم طرحها قريباً،
ول -ك -ن -ه -ا سس -تشس -م-ل اإج-راءات اأك Ìصس-رام-ة
للتحقق من السسجل ا÷نائي.

ظريف يلتقي ماكرون ‘ باريسض ا÷معة

اليونان تنفي طلب ناقلة النفط اإليرانية الرسسو ‘ موانئها
يغادر وزير اÿارجية
ا’إيراﬁ ،Êمد جواد
ظريف ،ا÷معة ،اإ¤
باريسض’ ،إجراء
ﬁادثات مع نظÒه
الفرنسسي والرئيسض
اإÁانويل ماكرون.
ويقوم ظريف حاليا
بجولة ‘ ثÓث دول
اسسكندنافية وسسيزور
الصس ،Úا’أسسبوع
اŸقبل.

فرنسسا من الدول اŸوقعة على
ا’ت- -ف- -اق ال- -ن -ووي اÈŸم ع -ام
 ،2015وقادت جهودا اأوروبية
’إنقاذ ا’تفاق التاريخي منذ
انسس -ح -اب ال -رئ-يسس ا’أم-ري-ك-ي
دون -ال -د ت-رامب بشس-ك-ل اأح-ادي
م -ن -ه ال-ع-ام اŸاضس-ي ،واإع-ادت-ه
فرضس عقوبات على اإيران.
وردا ع- -ل- -ى ت- -لك ال -ع -ق -وب -ات،
وع -ل -ى م -ا ت-ع-تÈه ع-دم –رك
شس- - -رك- - -ائ- - -ه- - -ا ا’أوروب- - -ي‘ Ú
م - -واج - -ه - -ة ت- -لك ا’إج- -راءات،
اأع- -ل- -نت اإي- -ران ‘ م- -اي اأن- -ه -ا
سس-ت-وق-ف ال-ع-م-ل ب-ال-ق-ي-ود على
ﬂزون - -ه - -ا م- -ن ال- -ي- -وران- -ي- -وم
اıصسب واŸاء ال - - -ث - - -ق - - -ي- - -ل
Ãوجب ا’تفاق.
ه-ددت ط-ه-ران ب-ات-خ-اذ م-زي-د

م - -ن ا’إج - -راءات م - -ا  ⁄ت- -ق- -م
ا’أط - -راف ا’أخ - -رى اŸوق- -ع- -ة
على ا’تفاق ،بريطانيا والصسÚ
وف- -رنسس- -ا واأŸان- -ي- -ا وروسس- -ي -ا،
Ãسساعدتها ‘ ا’لتفاف على
ال - -ع - -ق - -وب - -ات ا’أم - -ري - -ك - -ي- -ة،
وخصسوصسا ‘ بيع النفط..
ب -داأ وزي -ر اÿارج -ي -ة ا’إي-راÊ
ج- -ول- -ت -ه ب -زي -ارة اإ ¤ال -ك -ويت،
السس- - -بت ،ث- - -م اإ ¤ف- - -ن- - -ل- - -ن - -دا
والسسويد .ومن اŸقرر اأن يزور
’حقا الÔويج.
اأضس - -اف ظ - -ري- -ف اأن «ا◊ظ- -ر
ا’أمريكي  ⁄يوؤثر علي» مقلÓ

من اأهمية العقوبات ا’أمريكية
ال -ت -ي تسس -ت -ه -دف -ه م-ن-ذ اأواخ-ر
جويلية وتاأثÒها على نشساطه
الدبلوماسسي.
ق -ال وزي -ر ال -ت -ج -ارة ال-ب-ح-ري-ة
ال- - - - -ي- - - - -ون- - - - -ا ،Êي - - - -وان - - - -يسس
بÓ-ك-ي-وت-اك-يسس ،اأمسس الثÓثاء،
اإن ن- -اق -ل -ة ال -ن -ف -ط ا’إي -ران -ي -ة
«اأدري- -ان داري -ا» ال -ت -ي غ -ادرت
ق- -ب- -ل ي- -وم Úج- -ب- -ل ط- -ارق ⁄
ت- -ط- -لب ال -رسس -و ‘ اأي م -ي -ن -اء
يونا.Ê
نقلت مصسادر عن وزير التجارة
البحرية اليونا Êقوله لوسسائل

اإعÓم يونانية ⁄« ،يتم تقدË
اأي طلب رسسمي بشساأن وصسول
ناقلة النفط ا’إيرانية اإ ¤اأحد
اŸوانئ اليونانية».
اأضساف «نتابع مسسارها ونحن
ع- - -ل- - -ى ت- - -نسس- - -ي- - -ق م- - -ع وزارة
اÿارج- - -ي- - -ة ال- - -ي - -ون - -ان - -ي - -ة».
تصس- -ري -ح -ات ب Ó-ك -ي -وت -اك -يسس،
جاءت ردا على تسساوؤ’ت حول
م - -ع- -ل- -وم- -ات اأورده- -ا اŸوق- -ع
ا’إل - - - -كÎو ÊاŸت - - - -خصسصس ‘
ت -ع -قب ح -رك-ة السس-ف-ن «م-اري-ن
ترافيك» تفيد باأن ناقلة النفط
التي احتجزتها سسلطات جبل
ط- - -ارق ‘  4ج-وي-لية اأبحرت،
ا’أحد ،وتتواجد الثÓثاء على
بعد نحو مئة كلم من سسواحل
شس- -م -ال غ -رب م -دي -ن -ة وه -ران
ا÷زائرية.
ب -حسسب اŸوق-ع ف-اإن السس-ف-ي-ن-ة
Áك - -ن اأن ت - -رسس - -و ‘ م- -ي- -ن- -اء
ك- -ا’م- -ات- -ا ال- -واق -ع ‘ ج -ن -وب
م -ن -ط -ق -ة ال -ب -ي -ل -وب-ون-ي-ز .ل-ك-ن
سس- - -ل - -ط - -ات اإدارة اŸوان - -ئ ‘
اŸن- - -ط- - -ق- - -ة  ⁄ت - -وؤك - -د ه - -ذه
اŸع- -ل- -وم- -ات .دعت ال -و’ي -ات
اŸت -ح -دة اإ ¤اإع -ادة اح -ت -ج-از
السس- -ف- -ي- -ن- -ة ‘ ط- -لب اع- -تÈت
طهران اأن تلبيته سستوؤدي اإ¤
«تداعيات وخيمة».

ق-ال ج-ونسس-ون ل-رادي-وب-ي.ب-ي.سسي كورنوال
«م -ا سس -ن -ف -ع -ل -ه ه-و ت-رك ا’–اد ا’أوروب-ي
وهذا يعني اأن توؤول كل هذه السسلطات اإ¤

اŸملكة اŸتحدة ..هذا ’ يعني اأننا سسنمنع
اأحداً من دخول هذا البلد ،و’ يعني اأننا
سسنصسبح معادين للهجرة اأوللمهاجرين».

الصس– Úذر من عودة الدموي ‘ Úبؤور التوتر

بومبيـ ـ ـ ـ ـ ـو« :داعشش» الرهاب ـ ـ ـي يكتسسـ ـب
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوة ‘ بع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضش اŸناطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

اأّقر وزير اÿارجية
ا’أمريكي مايك
بومبيو ،اأمسض
الثÓثاء ،باأن تنظيم
«داعشض» ا’إرهابي
يكتسسب قوة ‘ بعضض
اŸناطق ،اإ’ اأن قدرته
على تنفيذ الهجمات
تضساءلت.
أاضساف ‘ مقابلة صسحافية
«اأ’م-ر م-ع-ق-د .ه-ن-اك ق-طعا
أام -اك -ن ي -ت -م-ت-ع ف-ي-ه-ا داعشس
ا’ره -اب -ي ال -ي -وم ب-ق-وة أاك،È
‡ا ك- -ان ع -ل -ي -ه ق -ب -ل ث Ó-ث
أاوأاربع سسنوات».
اسستطرد اŸسسؤوول اأ’مريكي
قائ ،Óإان «داعشس» ا’رهابي
 ⁄يعد له وجود ،وإان قدرته
ع- -ل- -ى شس- -ن ه -ج -م -ات ب -اتت
أاصسعب بكث.Ò
كانت اÿارجية اأ’مريكية
قد حّذرت من أان التنظيمات
اإ’رهابية ‘ سسوريا والعراق
أاعادت بناء نفسسها «كما كانت
‘ السس -اب -ق» ،وف -ق -ا ل-ت-ق-ري-ر
نشسرته وكالة «بلومÈغ».
‘ ج- - -وان اŸاضس- - -ي ،نشس- - -ر

م- - - -رك- - - -ز دراسس - - -ات ا◊رب
بواشسنطن تقريرا قال فيه إان
«داعشس» ’ ي- -زال ي- -ح- -ت -ف -ظ
بشس -ب-ك-ة م-ال-ي-ة ع-اŸي-ة “ول
ع -ودت -ه ،و“ك -ن -ه م -ن إاع -ادة
هيكلة عملياته للعودة.
قال مبعوث الصس Úاÿاصس
بسس- - -وري- - -ا ،أامسس ،إان- - -ه م- - -ن
اŸم - -ك - -ن أان ي - -ع- -ود نشس- -اط
تنظيم «داعشس» ا’رهابي ‘
سس -وري -ا لسس-اب-ق ع-ه-ده ،وحّث
على –قيق تقدم ‘ العملية

السسياسسية.
ذك - -ر اŸب - -ع - -وث الصس - -ي- -ن- -ي
اÿاصس شس - - -ي شس - - -ي - - -اوي- - -ان
للصسحفي Úبعد ﬁادثات مع
م - -ب - -ع - -وث اأ’· اŸت - -ح - -دة
اÿاصس بسسوريا ج Òبيدرسسن
‘ جنيف« :هناك اآ’ن خطر
ع- -ودة نشس- -اط ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ات
إاره -اب -ي -ة م -ث -ل داعشس ،ن-رى
ب- -عضس اŸؤوشس- -رات ..ه- -ن -اك
ح -اج-ة لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن ا◊رب
على اإ’رهاب».

بادر به مسستوطنون –ت حماية شسرطة ا’حتÓل

اÿارجي ـ ـ ـة الفلسسطيني ـ ـ ـة تنّدد Ãشسارك ـ ـ ـ ـة أامـ ـ ـريكي ‘ Úاقتح ـ ـام اŸسسج ـ ـد األقصس ـ ـ ـى
اأدانت وزارة اÿارجية الفلسسطينية،
اأمسض الثÓثاء ،مشساركة عدد من كبار
موظفي البيت ا’أبيضض ‘ اقتحام باحات
اŸسسجد ا’أقصسى اŸبارك بحماية عناصسر
شسرطة وﬂابرات ا’حتÓل ا’إسسرائيلي.
اأوضس -حت ال -وزارة ‘ ،ب -ي -ان ل -ه -ا ،اأن م -وظ -ف-ي
البيت ا’أبيضس لوكان هدفهم ›رد الزيارة Ÿا
“ت ب - -ط - -ري - -ق - -ة اق - -ت - -ح - -ام - -ي - -ة وÃشس - -ارك- -ة
اŸسستوطن ،Úولكانت “ت من خÓل التنسسيق
م -ع ا÷ه -ة ال -رسس -م-ي-ة اŸسس-وؤول-ة ع-ن اŸسس-ج-د
ا’أقصسى اŸبارك.
اسس -ت -ن -ك -رت ال-وزارة بشس-دة دع-وات اŸن-ظ-م-ات
ال -ي -م -ي -ن -ي -ة اŸت -ط -رف-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ا’ق-ت-ح-ام-ات

ا◊اشس -دة ل -ل -مسس-ج-د ا’أقصس-ى وال-ت-ي اأط-ل-ق-ت-ه-ا
صس -ب-اح ال-ي-وم ،ل-ت-غ-ي Òال-وضس-ع ال-ق-ائ-م ‘ ا◊رم
القدسسي الشسريف وانتزاع صسÓحيات ا’أوقاف
ا’إسسÓ-م-ي-ة ،واŸط-ال-ب-ة ب-ف-ت-ح اأب-واب اŸسس-ج-د
ا’أقصسى كاملة اأمام اŸقتحم Úوطيلة النهار
ول -يسس ‘ سس -اع -ات ﬁددة ،والسس -م -اح ل -ل -ي-ه-ود
ب -اأداء صس -ل -وات -ه-م ال-ت-ل-م-ودي-ة ‘ ب-اح-ات ا◊رم
القدسسي.
اأشسارت اإ ¤اأن ذلك يحدث ‘ وقت تتواصسل
فيه اإجراءات وتداب Òا’حتÓل ا÷ائرة Ÿنع
اأي نشساط ينظمه اŸقدسسيون ،وهو ما يعني
حرمان الفلسسطيني Úمن اأي نشساط جماعي ‘
مدينتهم اŸقدسسة ،وهي اإجراءات اسستعمارية

صسّرح بها ما يسسمى وزير ا’أمن الداخلي ‘
دولة ا’حتÓل.
اأك- -دت اأن ح- -رب ا’ح- -تÓ- -ل اŸف -ت -وح -ة ع -ل -ى
ال -وج -ود ال -وط -ن -ي ا’إنسس -ا Êل-ل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي‘ Ú
مدينة القدسس ’ تقتصسر فقط على حمÓت
التضسييق والتنكيل والتهج Òالقسسري لهم اإ¤
خارج اŸدينة ،اإ‰ا تتواصسل من خÓل هدم
اŸنازل وطرد مقومات هذا الوجود كافة ،كان
اآخرها تسسليم اأوامر هدم اإداري لعدة منازل ‘
ب-ل-دة ال-ع-يسس-وي-ة ‘ اإط-ار ا◊م-ل-ة ا’سس-ت-عمارية
اŸسستمرة التي تسستهدف البلدة ومواطنيها ،ما
يسس -ت -دع -ي ح -م -ل-ة تضس-ام-ن-ي-ة ك-ام-ل-ة م-ع اأه-ا‹
ال -ع -يسس -وي -ة ،ك -م-ا ” سس-اب-ق-ا م-ع اأه-ا‹ سس-ل-وان

وصس -ور ب -اه -ر وج -ب -ل اŸك Èوال -ب -ل-دة ال-ق-دÁة
ب- -ال- -ق- -دسس ،وي -جب ع -كسس اأشس -ك -ال ال -تضس -ام -ن
اıتلفة مع العيسسوية ،ع Èاآليات عمل لتعزيز
صسمود مواطنيها اأمام هذه الهجمة ا’إحتÓلية
ا’سستعمارية.
اأشسارت الوزارة اإ ¤اأنها تواصسل بذل جهودها
السس -ي -اسس -ي -ة وال -دب -ل -وم-اسس-ي-ة ل-فضس-ح اإج-راءات
ا’ح -ت Ó-ل ب -ح -ق اŸدي-ن-ة اŸق-دسس-ة واأح-ي-ائ-ه-ا
وب-ل-دات-ه-ا وم-ق-دسس-ات-ه-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-دو‹
دبلوماسسيا وقانونيا› ،ددة مطالبتها اŸدن
ال-ع-رب-ي-ة وا’إسسÓ-م-ي-ة ب-ع-ق-د ت-واأمات فورية مع
العاصسمة اÙتلة كتعب Òتضسامني يتبنى صسمود
اŸقدسسي Úوطرح قضساياهم ‘ اÙافل كافة.

‹hO

اأ’ربعاء  21أاوت  201٩م
الموافق لـ  20ذي الحجة  1440هـ

بروفيسسور أامريكي يفند دعايات مغربية تطعن ‘ قابلية الدولة الصسحراوية للوجود

‡ثل البوليسساريو ‘ أاسسÎاليا يسستنكر ا’دعاءات
الكاذب ـ ـ ـة واŸضسللـ ـ ـة للصسحف ـ ـي دي ـ ـون نيسسونبـ ـوم

اعت‡ Èثل جبهة
البوليسساريو ‘ أاسسÎاليا
ونيوزيلندا ،السسيد كمال
فاضسل ‘ ،رأاي نشسره ‘
صسحيفة «وول سسÎيت
جورنال» ،أامسس الول ،أان
ا◊فاظ على الوضسع القائم ‘
الصسحراء الغربية ،كما يريد
اŸغرب ،يشسكل خطرًا على
·Ó
اŸنطقة ومكلف ل أ
اŸتحدة والوليات اŸتحدة
واÛتمع الدو‹ ككل.

‘ معرضش رده على مقال وفيديو
ح- -ول الصس- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة نشس -ره
الصس -ف -ح -ي دي -ون ن -يسس-ون-ب-وم ح-ول
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة –ت ع-ن-وان:
«حرب خامدة تث Òانتباه الو’يات
اŸت -ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة» ،ال-ذي ُن-شس-ر
يوم  12أاوت اŸاضسي ‘ صسحيفة
وول سسÎيت ج -ورن -ال ،ل -فت ك -م-ال
ا’نتباه إا ¤أان «قارئ اŸقال قد
ي -ع -ت -ق -د أان ا◊ف -اظ ع -ل-ى ال-وضس-ع
ال -ق -ائ -م ه-واÿي-ار اأ’فضس-ل اŸت-اح
بالنسسبة لقضسية الصسحراء الغربية.
وه -ذه ف -ك -رة يضس -غ-ط اŸغ-رب م-ن
أاجل فرضسها ب Óكلل ،لكنها خيار
خط Òليسش فقط على الصسحراء
الغربية بل على اŸنطقة بأاسسرها.
·Ó
كما أانه أايضًسا خيار مكلف ل أ
اŸت- -ح- -دة ول- -ل- -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة
اأ’مريكية «.
حذر الدبلوماسسي الصسحراوي من
أان «صس Èالشسعب الصسحراوي قد
ب -دأا ي -ن -ف -د» ،م -ذك -را أان «اŸغ -رب
فشس- - -ل ‘ كسسب ق - -ل - -وب وع - -ق - -ول
الصس -ح-راوي ÚخÓ-ل  44ع-اًم-ا من
ا’حتÓل».
اعت Èكمال فاضسل أان ا’دعاءات
الكاذبة التي نشسرتها مقالة ديون
نيسسونبوم مضسللة ،معتÈا أانه ’ بد
م -ن السس -م -اح ل -لشس -عب الصس-ح-راوي
بتقرير مسستقبله ‘ اسستفتاء ،أ’ن «
أاي حل غ Òمدروسش أاوغ Òناضسج
Áكن أان يث Òا’سستياء ويؤودي إا¤

عودة اŸواجهة العسسكرية «.
كما اتهم الدبلوماسسي الصسحراوي
اŸغرب «باسستخدام ورقة اÿوف
للحفاظ على احتÓل غ ÒقانوÊ
آ’خر مسستعمرة ‘ إافريقيا».
‘ تصس- -ري- -ح إاضس- -ا‘ ل- -لصس- -ح- -اف -ة
الصسحراوية ،أاوضسح السسيد كمال أان
«ا’دع -اء ب -أان ال -دول -ة اإ’سس Ó-م -ي-ة
أاوالقاعدة تÎبصسان للحصسول على
ف- -رصس- -ة ل- -ل- -ت -واج -د ‘ الصس -ح -راء
الغربية ’ أاسساسش له من الصسحة
وإاهانة للعاقل« .Ú
ب-اŸق-اب-ل ي-ع-ت-ق-د ك-م-ال ف-اضسل أان
«إاي -ج -اد ح -ل سس -ري -ع وع-ادل ودائ-م
لقضسية الصسحراء الغربية من شسأانه
أان يسس -ه -م ‘ اسس -ت -ق -رار اŸن -ط-ق-ة
وي - -درئ أاي ت - -ه - -دي - -دات ل- -لسسÓ- -م
العاŸي».

«اسسمحوا لشسعب الصسحراء
الغربية أان يد‹ برأايه»
نشس - -ر الÈوف - -يسس - -ور اأ’م - -ري - -ك - -ي
جوزيف هودلسستون ،ردا إاعÓميا،
ا’ثن ‘ ،Úصسحيفة «وول سسÎيت
ج- -ورن- -ال» ،ي -ف -ن -د ف -ي -ه ال -دع -اي -ة
اŸغ -رب -ي -ة ال -ت -ي ت -زع -م أان ال-دول-ة
الصس -ح -راوي -ة غ Òق -اب-ل-ة ل-ل-وج-ود،
ويدعو إا“ ¤ك Úشسعب الصسحراء
الغربية من ‡ارسسة حقه ‘ تقرير

اŸصس.Ò
نشس- -ر اأ’ك- -ادÁي اأ’م -ري -ك -ي رأاي -ه
–ت ع- -ن- -وان« :اسس- -م- -ح -وا لشس -عب
الصسحراء الغربية أان يد‹ برأايه!»
Óج- -اب- -ة ع- -ل- -ى م -ق -ال وف -ي -دي -و
ل - -إ
الصس -ح -ف -ي دي -ون ن -يسس-ون-ب-وم ح-ول
الصسحراء الغربية.
اع -ت ÈالÈوف -يسس-ور ه-ادلسس-ت-ون أان
«ا’دع -اء ب -أان الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة
اŸسستقلة قد تصسبح غ Òمسستقرة
وق- -د “ن- -ح م- -وط -ئ ق -دم ل -ل -دول -ة
اإ’سس Ó-م -ي -ة ا’ره -اب -ي -ة ه-و ›رد
ت- - - -خ- - - -م Úمضس - - -ل - - -ل» ،ح - - -يث أان
ا÷م -ه -وري-ة الصس-ح-راوي-ة م-وج-ودة
بالفعل على أارضش الواقع وتتعاون
م - -ع ا÷ه - -ود ال - -دول - -ي- -ة Ùارب- -ة
ا÷رÁة اŸن - - -ظ- - -م- - -ة وت- - -ه- - -ريب
اıدرات ،ع- - -ل- - -م- - -ا أان اŸغ - -رب
ه - -واŸصس - -در ال- -رئ- -يسس- -ي ل- -ه- -اتÚ
الظاهرت.Ú
كما قدر اأ’كادÁي اأ’مريكي أان
م -ق -ال دي -ون ن -يسس -ون-ب-وم ،رغ-م أان-ه
«شسامل ومتسساوي بشسكل عام ،ويثÒ
ا’ن- -ت- -ب- -اه إا ¤الصس- -راع ال- -ذي ي -ت -م
Œاهله ‘ كث Òمن اأ’حيان بÚ
اŸغ -رب وج -ب -ه -ة ال -ب-ول-يسس-اري-و ‘
شس -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا» ،إا’ أان -ه «ي-ؤوك-د
بشس -ك-ل خ-اط-ئ أان دول-ة صس-ح-راوي-ة
مسس -ت -ق -ل -ة سس -تشس -ك -ل خ -ط -را ع-ل-ى
ا’سستقرار اإ’قليمي».

ف- -ف- -ي ال- -واق -ع ،يضس -ي -ف ج -وزي -ف
هودلسستون« ،لقد قام الصسحراويون
ب - -ب - -ن- -اء ج- -ه- -از ك- -ام- -ل ل- -ل- -دول- -ة.
فا÷مهورية الصسحراوية هي عضسو
م- - -ن- - -ذ فÎة ط- - -وي - -ل - -ة ‘ ا’–اد
اأ’ف -ري -ق -ي وم -عÎف ب-ه-ا م-ن ق-ب-ل
عشس- -رات ال- -ب- -ل- -دان .وه- -ي –ق- -ق
ا’نتصسارات ‘ دعاوى قضسائية ‘
اÙاك -م ال -دول -ي -ة .وت -ق -وم ج-ب-ه-ة
ال- -ب- -ول- -يسس -اري -و ا◊اك -م -ة ب -تسس -يÒ
اŸن -ط -ق -ة اÙي -ط -ة ب-اıي-م-ات
وتتعاون مع ا÷هود اأ’منية الدولية
Ÿكافحة التهريب واإ’رهاب».
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ك- -انت ج -ب -ه -ة
البوليسساريو قد ردت على مزاعم
الصسحفي ديون نيسسونبوم اŸضسللة
التي اسستنسسخت الدعاية اŸغربية
وغيبت آاراء الصسحراوي.Ú
اعتÈت جبهة البوليسساريو ‘ بيان
صسحفيُ ،نشسر يوم  13أاوت اŸاضسي
أان «تبني سسياسسة تشسويه ا◊قائق
وشس- -راء ال- -ذ· ونشس- -ر ال- -دراسس -ات
واŸق -ا’ت اŸدف -وع -ة اأ’ج -ر ،ل -ن
ي- -غ Òم- -ن ح- -ق- -ي- -ق -ة أان اŸم -ل -ك -ة
اŸغ- -رب- -ي- -ة ل- -يسست سس- -وى سس -ل -ط -ة
اح -ت Ó-ل وأان ط -ب -ي -ع-ة وج-وده-ا ‘
أاج- -زاء م- -ن أاراضس- -ي ا÷م- -ه- -وري -ة
الصس - -ح - -راوي- -ة ه- -ي اح- -تÓ- -ل غÒ
شس -رع -ي وﬁك -وم ع -ل -ي -ه ب -ال -زوال
 Óأام آاج ً
عاج ً
.»Ó

بعد إاجتماعات ماراطونية

قوى «ا◊رية والتغي »Òتسسّمي ‡ثليها Ã 5جلسض السسيادة السسوداÊ

سسمت قوى «اإعÓن ا◊رية
والتغي ‘ »Òالسسودان ،فجر
اأمسس الثÓثاء 5 ،شسخصسيات
لتمثيلها ‘ ›لسس السسيادة
النتقا‹.
شس -م -لت ق -ائ-م-ة ‡ث-ل-ي «ا◊ري-ة
وال -ت -غ -ي »Òك  Óً-م -ن حسس-ن شس-ي-خ
اإدريسش ،وعايشسة موسسى ،وﬁمد
ال -ف -ك-ي سس-ل-ي-م-ان ،وصس-دي-ق ت-اور
كا‘ ،وﬁمد حسسن التعايشسي.
ج- -اء ال- -ت- -واف- -ق ع- -ل -ى ا’أسس -م -اء
اÿمسس - -ة ب - -ع - -د اج - -ت - -م - -اع- -ات
م - -اراث - -ون - -ي - -ة ل - -ق - -وى «ا◊ري- -ة
والتغي ،»Òاسستمرت ’أك Ìمن 12
سساعة.
ي- -ن- -ت- -ظ -ر اأن ي -ل -ي خ -ط -وة ق -وى

«اإع Ó-ن ا◊ري -ة وال -ت -غ -ي »Òح ّ-ل
اÛلسش ال -عسس -ك -ري ا’ن -ت-ق-ا‹،
واإصسدار مرسسوم دسستوري بتعيÚ
اأعضساء ›لسش السسيادة.
كانت قوى ا◊رية والتغي Òقد
سسّ- -م- -ت ،ا’أح- -د ،م- -رشس- -ح- -ي- -ه- -ا
Ûلسش السسيادة ،وسسلمت قائمة
ب-اأسس-م-ائ-ه-م ل-ل-مجلسش العسسكري،
اإ’ اأن -ه-ا ق-ررت سس-ح-ب-ه-م ن-ت-ي-ج-ة
ضسغط كب Òمن مناصسريها لوجود
اسس -م ط -ه ع -ث -م -ان اإسس-ح-ق ،اأح-د
ق - - -ي - - -ادات «Œم- - -ع اŸه- - -ن- - -يÚ
السس -ودان -ي »Úضس -م -ن ال -ق -ائ -م -ة،
ب- -ح -ج -ة اأن ال -ت -ج -م -ع ت -ع -ه -د ‘
السس - -اب - -ق ب- -ع- -دم اŸشس- -ارك- -ة ‘
اÛلسش السس- - - - -ي- - - - -ادي و›لسش

الوزراء.
ك-م-ا ب-رزت اح-ت-ج-اج-ات شس-ع-ب-ية
ع- -ل- -ى اسس- -م Úل- -ك Èسسّ- -ن- -ه- -م- -ا،
با’إضسافة اإ ¤احتجاج اآخر على
انتماء بعضش اŸرشسح’ Úأحزاب
سس- -ي- -اسس- -ي- -ة ،م- -ا ُع ّ-د ن -وع ً-ا م -ن
اÙاصسصسة السسياسسية.
ردد اŸشس- - -ارك- - -ون ،ا’إث - -ن‘ ،Ú
ا’حتجاجات اأمام حزب ا’أمة،
ه-ت-اف-ات ت-دع-و ل-تشس-ك-ي-ل ›لسش
سسيادي من كفاءات مسستقلة.
كان من اŸقرر ،ا’أحد ،ا’إعÓن
ع - -ن اأسس - -م- -اء ›لسش السس- -ي- -ادة،
وعددهم  11عضسوا ً 5 ،منهم من
ال-عسس-ك-ري ،Úو 5م -ن اŸدن-ي،Ú
وعضسو اآخر يتم التوافق عليه بÚ

ال- - - - -ط - - - -رف ،Úاإ’ اأن «ا◊ري - - - -ة
والتغي ⁄ »Òتسستطع التوصسل اإ¤
توافق حول ‡ثليها ‘ اÛلسش.
ط-ب-ق-ا ل-ل-ج-دول ال-زم-ن-ي اŸت-فق
عليه ب Úقوى ا◊رية واÛلسش
ال- -عسس- -ك- -ري ،ف- -اإن ا’إع Ó-ن ع -ن
التشسكيل الوزاري ا÷ديد سسيكون
‘  28اأوت ا÷اري يسسبقه تسسمية
اأعضس - - - -اء اÛلسش السس- - - -ي- - - -ادي
ورئيسش الوزراء الذي ” التوافق
عليه و واÿب Òا’قتصسادي عبد
ال-ل-ه ح-م-دوك .ي-تضس-م-ن ا’ت-ف-اق
اأيضسا تشسكيل ›لسش تشسريعي من
 300عضس -و ي -ع -م -ل اأث-ن-اء ال-فÎة
ا’ن -ت -ق-ال-ي-ة اإضس-اف-ة اإ ¤ح-ك-وم-ة
كفاءات.

لزمة السسياسسية التي تعصسف بالبÓد منذ ثÓثة أاشسهر
◊ل ا أ

رئيسسـ ـ ـة السسلط ـ ـة التنفيذية ‘ هونغ كونغ تعرضض ا◊وار
أاعلنت كاري ’م ،رئيسسة السسلطة
ال -ت-ن-ف-ي-ذي-ة ‘ ه-ون-غ ك-ون-غ ،أان-ه-ا
مسس -ت -ع -دة إ’نشس -اء م -ن Èل -ل -ح-وار
إ’ي-ج-اد ح-ل لÓ-ضس-ط-راب-ات ال-ت-ي
شسهدتها اŸدينة منذ ما يقارب
ثÓ- -ث- -ة أاشس- -ه -ر .ق -الت ال -رئ -يسس -ة
التنفيذية ‘ ،تصسريحات نقلتها
مصس -ادر إاع Ó-م -ي -ة ﬁل-ي-ة ،أامسش
الثÓثاء ،إان إادارتها سستعمل فورا ً
ع- - -ل- - -ى إاي- - -ج- - -اد وسس - -ي - -ل - -ة ◊ل
ا’ضس-ط-راب-ات اŸدن-ي-ة ال-ن-اج-م-ة
ع - -ن مشس - -روع ق - -ان - -ون تسس - -ل- -ي- -م
اŸتهم Úللصس Úوالذي ’ يحظى
بشسعبية ‘ هونغ كونغ.
لكنها ذكرت أانها لن توافق على
إاجراء –قيق مسستقل حول تعامل
الشسرطة مع اŸتظاهرين خÓل

اأ’زمة السسياسسية ،مشسÒة إا ¤أان
›لسش شسكاوى الشسرطة اŸسستقل
قادر على التعامل مع سسوء سسلوك
الشسرطة اŸزعوم.
أاك- -دت ع- -ل- -ى أان -ه -ا واŸسس -ؤوولÚ

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

اآ’خرين ملتزمون با’سستماع إا¤
م -ا سس-ي-ق-ول-ه ال-ن-اسش ،م-ع-رب-ة ع-ن
أاملها ‘ إاجراء حوار مع ﬂتلف
شسرائح اÛتمع.
أاوضسحت أانها سستبدأا بالتوجه إا¤

اأ’شسخاصش الذين اقÎحوا إاجراء
ﬁادث - -ات ‘ اŸاضس - -ي .ت - -أات - -ي
تصسريحات كاري ’م بعد يومÚ
م - -ن خ - -روج م - -ئ- -ات اآ’’ف م- -ن
اÙت- - - - - -ج Úإا ¤الشس - - - - -وارع ‘
مظاهرة سسلمية.
ي - -ذك - -ر أان اÙت- -ج Úط- -ال- -ب- -وا
بسس -حب مشس -روع ق -ان -ون تسس -ل -ي -م
اŸت -ه -م Úبشس -ك -ل ك -ام-ل وإاج-راء
–ق- -ي -ق مسس -ت -ق -ل ح -ول ت -ع -ام -ل
الشسرطة مع اŸظاهرات ...كما
دع- - -وا إا ¤اسس - -ت - -ق - -ال - -ة ’م م - -ن
م-نصس-ب-ه-ا ،وت-راج-ع ا◊ك-وم-ة عن
اعتبار ا’شستباكات بأانها «أاعمال
شسغب» وإاطÓق سسراح اأ’شسخاصش
ال -ذي-ن ” ال-ق-بضش ع-ل-ي-ه-م خÓ-ل
ا’شستباكات دون قيد أاوشسرط..
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لمن أاصسبح معضسلة حقيقية ‘ السساحل
إانعدام ا أ

ارتف ـ ـاع ع ـ ـدد قتل ـ ـى الهجـ ـ ـوم ا’ره ـ ـ ـ ـابي
‘ بوركين ـ ـ ـ ـ ـ ـا فاسسـ ـ ـ ـ ـ ـو إا 24 ¤شسخصسـ ـ ـ ـ ـا

قال جيشس بوركينا
فاسسو ،اأمسس ،اإن 24
عسسكريا قتلوا ‘
هجوم نفذه ارهابيون
على وحدة للجيشس،
يوم الثن ،Úواأضساف
‘ بيان اإنه يواصسل
عملية برية وجوية
ردا على الهجوم ‘
منطقة شسمال البÓد
التي اجتاحتها اأعمال
عنف لÓإرهابي Úهذا
العام .واأضساف اأن
سسبعة عسسكريÚ
اآخرين اأصسيبوا بينما
ل يزال خمسسة ‘
عداد اŸفقودين.
كانت هيئة اأركان ا÷يشش
‘ بوركينا فاسسو –دثت
‘ حصسيلة اأولية عن مقتل
قرابة عشسرة عسسكري‘ Ú
ه - -ج- -وم واسس- -ع ال- -ن- -ط- -اق

شسّ- -ن - -ت- -ه ،صس- -ب- -اح ا’ث -ن،Ú
›م- - -وع- - -ات اإره- - -اب - -ي - -ة
مسسلحة ‘ شسمال البÓد.
واأوضس - - -حت ‘ ب- - -ي- - -ان اأن
«اŸف- -رزة ال- -عسس -ك -ري -ة ‘
ك -وت -وغ وÃح -اف -ظ -ة سس-وم
تعرضست لهجوم».
ت- -واج- -ه ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسس -و
ه -ج -م -ات اإره -اب -ي -ة م -ن -ذ
اأرب -ع -ة اأع -وام ،خ -اصس-ة ‘
شسمال البÓد وشسرقها وقد
اأوق- -عت ه- -ذه ال -ه -ج -م -ات
اأك Ìمن  500قتيل.
تركزت الهجمات بداية ‘
شسمال البÓد ،ثم توسسعت
اإ ¤م- -ن -اط -ق اأخ -رى م -ث -ل
الشس- - - - - - - - - - - - - - - -رق اÙاذي
ل -ت -وغ -ووب -ن Úوال -ذي ب-ات
ث -ا Êم-ن-ط-ق-ة كÈى ت-ع-اÊ
من انعدام ا’أمن.
ت-ب-دو ال-ق-وات ال-ب-ورك-ي-ن-ية
غ Òق- - -ادرة ع - -ل - -ى وق - -ف

ا’ع-ت-داءات ،ف-ي-ما يبسسط
ال -دم -وي-ون ن-ف-وذه-م ع-ل-ى
م -زي-د م-ن اŸن-اط-ق .وفّ-ر
اآ’ف السس- -ك -ان م -ن اŸدن
وال-ق-رى ال-ت-ي اسس-ت-ه-دفتها
هجماتهم.
‘ م- -ن- -تصس- -ف ج- -وي- -ل -ي -ة،
م ّ-د دت السس -ل -ط -ات لسس -ت -ة
اأشس - -ه - -ر ح - -ال ال - -ط- -وارئ
السس - -اري- -ة م- -ن- -ذ ديسس- -مÈ
 ‘ 2018م -ن-اط-ق واسس-ع-ة
م -ن ال -ب Ó-د .وت-ن ّصش ح-ال-ة
ال- - -ط - -وارئ ع - -ل - -ى م - -ن - -ح
صسÓحيات اإضسافية لقوات
ا’أم -ن ،م -ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ق-ي-ام
بعمليات دهم للمسساكن ‘
اأي وقت م- - - -ن ال- - - -ل- - - -ي - - -ل
اأوال -ن -ه -ار .وتسس -ري ح -ال-ة
الطوارئ ‘ ﬁ 14افظة
واقعة ‘ سسبع مناطق من
اأصس- - - -ل  13م -ن -ط -ق-ة ‘
البÓد.

الفصسائل الرهابية واŸعارضسة تنسسحب منهزمة

ا÷ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشض السس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوري يف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرضض
سسيطرتـ ـ ـ ـه ع ـ ـلى خـ ـ ـان شسيخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون

ح - -ق- -ق ا÷يشش ال- -ع- -رب- -ي
السسوري انتصسارا ميدانيا
ك-بÒا ب-اسس-ت-ع-ادة سسيطرته
على مدينة خان شسيخون،
م - -ا اضس - -ط- -ر اŸع- -ارضس- -ة
وا÷ماعات ا’رهابية و‘
مقدمتها جماعة النصسرة
ل Ó-نسس -ح -اب م -ن -ه -ا وه -ي
ّŒر اأذي - - - -ال ال - - - -ه- - - -زÁة
واÿي - -ب - -ة ‘ .السس - -ي- -اق،
اأوردت اŸصس- - - - - - - - - - -ادر اأن
فصس- - - -ائ- - - -ل اره- - - -اب - - -ي - - -ة
وم-ع-ارضس-ة ،انسس-ح-بت ل-يل
ا’إث -ن Úا ¤ال -ث Ó-ث -اء م -ن
م- -دي- -ن- -ة خ- -ان شس- -ي- -خ -ون
ا’سسÎات -ي -ج-ي-ة ‘ ج-ن-وب
اإدلب وم - -ن ري - -ف ح- -م- -اة
الشس- -م -ا‹ اÛاور ،وذلك
–ت ضس - -رب - -ات ال - -ق- -وات
السس -وري -ة وب -اإسس-ن-اد ج-وي
روسس - - -ي .ك - - -م- - -ا ذك- - -رت
وسس - -ائ - -ل اع Ó- -م - -ي - -ة ،اأن
ا÷يشش السس - - -وري ،دخ - - -ل
اأط- - -راف م - -دي - -ن - -ة خ - -ان
شس - -ي - -خ - -ون ب - -ري- -ف اإدلب
ا÷ن -وب -ي ،م -ن اÙوري-ن
ال-غ-رب-ي والشس-م-ال ال-غربي
للمدينة.
اأضس- - -افت اأن ذلك ي- - -اأت - -ي
وسس-ط م-ع-ارك ع-ن-ي-فة مع
ا’إره - -اب - -ي ،Úوق - -د ب - -ات
يسس - -ي - -ط - -ر ن - -اري - -ا ع- -ل- -ى
ا’أوت - -وسسÎاد ال- -دو‹ بÚ
خ - -ان شس - -ي- -خ- -ون وم- -ع- -رة
النعمان.
تكمن اأهمية خان شسيخون
‘ م- -وق- -ع- -ه- -ا ا÷غ- -را‘،
ال -ذي ي -ق-ع ع-ل-ى ال-ط-ري-ق
الدو‹ السسريع الذي Áر
ب - - -اإدلب وي- - -رب- - -ط ح- - -لب
ودمشسق ،وتعت Èمن اأكÈ
م - - -دن ﬁاف- - -ظ- - -ة اإدلب.
وتشسكل مع معرة النعمان
وجسس- -ر الشس- -غ -ور ال -ب -ن -ي -ة

ال- -دف -اع -ي -ة ‘ ﬁاف -ظ -ة
اإدلب .اأشس - -ارت اŸصس- -ادر
ا’عÓمية ،اإ ¤اأن ا÷يشش
ثّبت نقاطا له ‘ اŸواقع
ال -ت -ي ح -رره-ا م-ن ق-بضس-ة
«ال - -نصس - -رة» ا’ره - -اب - -ي - -ة
وحلفائها من الفصسائل ‘
خان شسيخون .كانت قوات
ا◊ك -وم -ة سس -ي -ط-رت ل-يÓً-
على اأك Ìمن نصسف خان
شس -ي -خ -ون ب -ع-دم-ا ق-ط-عت
ال-ط-ري-ق ال-دو‹ شس-م-الها،
وياأتي هذا التطور بعدما
اأع- -ل- -نت اأن- -ق -رة ،ا’ث -ن،Ú
تعرضش تعزيزات عسسكرية
اأرسسلتها اإ ¤جنوب اإدلب
لضس- -رب- -ة ج -وي -ة ،تسس -ب -بت
Ãق-ت-ل  3اأشس-خ-اصش‡ ،ا
اأدى اإ ¤توقفها ‘ شسمال
خان شسيخون.
–ذير لÓرهابيÚ
اأك -د وزي -ر اÿارج -ي-ة
ال - - - - -روسس- - - - -ي ،سسÒغ- - - - -ي
’فروف ،اأن اأي اعتداءات
لÓ-إره-اب-ي ،Úان-طÓقا من
اإدلب سسيتم التصسدي لها
ب- -ك- -ل ح -زم وق -وة ،مشسÒا
اإ ¤وجود عسسكري Úروسش

«على ا’أرضش» ‘ اإدلب.
قال ’فروف خÓل موؤ“ر
صسحفي مع نظÒه الغا،Ê
شس ‹Òاأيروكور بوتشسويه،
‘ م -وسس -ك-و ،اأمسش« ،ل-ق-د
اأك -دت بشس -ك -ل واضس -ح اأن-ه
اإذا واصس -ل (ا’إره -اب -ي -ون)
ه -ج -م-ات-ه-م ان-طÓ-ق-ا م-ن
تلك اŸنطقة على ا÷يشش
السس - - - - - -وري واŸدن- - - - - -يÚ
وق-اع-دة ح-م-ي-م-يم ا÷وية
ال-روسس-ي-ة ،ف-اإن-ها سستواجه
ردا حازما وقاسسيا» .تابع
’ف- - - - - - - - - - -روف اأن ا÷يشش
الÎك- -ي اأنشس- -اأ ع- -ددا م- -ن
ن -ق -اط اŸراق -ب-ة ‘ اإدلب
وك - - -انت ه - - -ن - - -اك اآم - - -ال
م -ع -ق -ودة ع -ل -ى اأن وج -ود
العسسكري Úا’أتراك هناك
سس - - - -ي- - - -ح- - - -ول دون شس- - - -ن
ا’إرهابي Úهجمات ،لكن
ذلك  ⁄يحدث.
شس- -دد ’ف- -روف ع- -ل- -ى اأن
ا÷هود من اأجل التصسدي
’عتداءات دمويي «جبهة
ال -نصس -رة» وال -قضس -اء ع-ل-ى
ا’إره- - - - - -اب - - - - -ي ‘ Úاإدلب
سس- -ت -ت -واصس -ل ،واأن ت -رك -ي -ا
اأبلغت بذلك.
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عزيز عباسس ،مدرب ودأد تلمسصان لـ»ألشصعب»:

«جاهـزون ’نطÓقة اŸوسسم والصسعود غايتنا»

كشصف مدرب ودأد تلمسصان عزيز عباسس ‘ حوأر لـ»ألشصعب» ‘ هذأ أ◊ديث ألهاتفي بأان كل ألظروف مهيأاة لدخول معÎك
’ن نسصعى كجهاز
ألبطولة ألوطنية ألثا ÊأÎÙف هذأ ألسصبت ،بنية ألظهور بوجه يليق Ãقام ودأد تلمسصان وقال ،نحن أ آ
فني وإأدأرة من أجل بناء فريق متكامل أÿطوط ،خاصصة وأن هذأ أŸوسصم فالفريق يضصم عدة ’عب Úمتميزين لهم مكانة
قوية ‘ ألتعدأد.

حاوره :فؤؤاد بن طالب
@ «ألشص -عب» م -ا ه-و ت-ق-ي-ي-مك
للÎبصصات ألتي قمتم بها؟
@@ عزيز عباسس :أاعتقد منذ
انطÓق الÎبصشات التي أاجريناها
لحظنا على اÛموعة أان لها
رغبة ملحة للعمل فوق اŸيدان
بأاك Ìقوة وانضشباط وهذا مهم
جدا للمجموعة.
أاج -ري -ن-ا سشّت م-ب-اري-ات ودي-ة م-ع
فرق ﬂتلفة األقسشام ،مع ا–اد
ب - -ل - -ع - -ب - -اسس ،ونصش- -ر حسش Úداي
وغÒه- - - -ا ،وق- - - -د ك- - - -انت ه- - - -ذه
اŸباريات نافعة للتحضش.Ò
@ ماذأ عن ألتشصكيلة؟
@@ أان - -ا راضس ع - -ل - -ى ال - -ت- -ع- -داد
اŸت- -ك- -ون م- -ن لع- -ب Úم- -ن ذوي
اÈÿة ،ولع - -ب Úم - -ن الشش - -ب- -اب
وهذا ما أاعطى لنا فكرة أاولية
ع- -ل- -ى أان ال -وداد ل -ه ت -ع -داد ه -ذا
اŸوسشم متميز وÁكنه أان يظهر
Ãظهر اŸنافسس القوي.
@ معنى هذأ أنكم مسصتعدون
للبطولة؟
@@ لقد أانهينا التحضشÒات بدون
إاصش -اب -ات وه -ذا شش -يء م -ه -م ل -ن -ا
كجهاز فني ،ألننا سشندخل بطولة
ه -ذا اŸوسش -م السش -بت ال -ق -ادم ‘
أاول حوار خارج القواعد وأامام
ششبيبة بجاية وبدون جمهور ،ما

يعني أان الوداد سشيدخل ‘ األمور
ا÷دية ‘ أاول حوار أامام فريق
ل - -ه وزن - -ه وق - -ي- -م- -ت- -ه ‘ ال- -ث- -اÊ
اÎÙف.
@ ك- - -ي- - -ف ت- - -ل- - -وح لك ه - -ذه
أŸبارأة؟
@@ هي مباراة من نوع خاصس،

ك -م -ا ت -ع -ت Èأايضش -ا أاول ام -ت -ح -ان
ح -ق -ي-ق-ي ل-ت-ع-دادن-ا اŸت-ك-ون م-ن
عناصشر لها وزنها وقيمتها على
بن ششريفة عتو ،بوقاشس مباركي،
أاوكÒي-ف وه-ؤولء ك-ل-ه-م أاصش-ح-اب
Œرب - -ة وخÈة ‘ ه - -ذا ال - -قسش- -م
وب- -إام- -ك -ان -ه -م إاع -ط -اء اإلضش -اف -ة

للبقية.
@ م- - - - -اذأ ع - - - -ن أنصص - - - -ار ودأد
ت - -ل - -مسص- -ان ب- -ع- -د ألÎبصص- -ات
ألسصتة ؟
@@ أاعتقد أان للوداد أانصشار من
ذهب ،وك -ل-ه-م م-رت-اح-ون ل-ت-ع-داد
ه -ذا اŸوسش -م وي -ط -م-ح-ون ل-ل-عب
ع- -ل -ى ورق -ة ال -ع -ودة إا ¤مصش -اف
ال - -ك- -ب- -ار أال وه- -و ال- -قسش- -م األول
اÎÙف ،وال - - -دل- - -ي- - -ل حضش- - -ور
ا÷م -ه -ور ‘ اŸب -اري -ات ال -ودي -ة
أاع -ط -ى ل Ó-ع -ب Úتشش-ج-ي-ع-ا ق-وي-ا
وه -ذا م -ا ج -ع -ل ا÷م-ي-ع ي-ت-ف-اءل
خÒا للوداد اŸقبل على بطولة
ق -وي-ة وف-ي-ه-ا ال-ك-ث Òم-ن ال-ت-واب-ل
التقنية وتتطلّب اسشتعدادا كبÒا،
سش -واء م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -ب-دن-ي-ة أاو
النفسشية وهذا ما نعمل به حاليا
‘ بيت الوداد.
@ هل من كلمة أخÒة؟
@@ نحن نعمل حاليا للتحضشÒ
ا÷ي - -د ل - -ل - -ف - -ري- -ق وسش- -نشش- -ح- -ن
ال -ب -ط -اري -ات ج -ي -دا ح -ت-ى ي-ك-ون
ال - -ت- -ع- -داد ‘ اŸوع- -د ،ك- -م- -ا أان
اŸردود العام للفريق جيد خاصشة
اÿط األمامي الذي سشيكون له
دور ك- -ب ‘ Òال- -ل -ق -اء األول أام -ام
شش- -ب- -ي- -ب- -ة ب- -ج- -اي -ة ،ألن ه -دف -ن -ا
األسش- -اسش- -ي ه- -و ال- -دخ- -ول ب- -ق -وة
وتسش-ج-ي-ل ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ت-كون
مششجعة Ÿا هو قادم.

سصيكون حاضصرأ ‘ سصباق 1500م يوم ألسصبت

ﬂلو‘ يشسارك ‘ ملتقى باريسص أ’لعاب القوى
يشصارك أ÷زأئري توفيق ﬂلو‘،
صصاحب فضصيتي ( 800و  1500م)Î
’وŸبية ريو  ‘ ،2016 -سصباق
Óلعاب أ أ
ل أ
 1500م Îلتجمع باريسس أŸقرر يوم
ألسصبت  24أوت أ÷اري Ãلعب شصارتلي
برسصم أŸرحلة ألـ 12للرأبطة أŸاسصية،
حسصبما أعلنه أŸنظمون.
وسشيخوضس ﬂلو‘ أاول سشباق له ‘ الـ 1500
م Îلهذا اŸوسشم الرياضشي ،حيث عاد البطل
األوŸبي لهذا التخصشصس ‘ لندن  ،2012 -إا¤
اŸيادين ‘  16جويلية الفارط بعد غياب
ط- -وي- -ل Ãن- -اسش- -ب -ة ال -ت -ج -م -ع ال -دو‹ ب -روان
(فرنسشا) ،أاين اكتفى بالصشف الثا Êلسشباق 800
م 1( Îد  46ثا  33ج).
ك -م -ا ن -ال اب -ن م -دي -ن -ة سش -وق أاه -راسس ،ن-فسس
اŸرتبة بعد أاربعة أايام ضشمن التجمع الدو‹

زول-در (ب-ل-ج-ي-ك-ا) بزمن ( 1د  45ث -ا  33ج)،
ّﬁق -ق -ا ب-ذلك ا◊د األدن-ى اŸؤوه-ل ل-ب-ط-ول-ة
العا ⁄أللعاب القوى  2019 -بقطر.
وتعود اÿرجة األخÒة لتوفيق ﬂلو‘ يوم
األحد  18أاوت بتجّمع لوكسشمبورغ ،حينما حلّ
ثانيا دوما ‘  800م 1( Îد  45ثا  82ج) ،خلف
مواطنه ياسش Úحتحات الذي اقتطع بدوره
تأاششÒة مونديال  ،2019 -بزمن (1د  45ثا 58
ج).
وب -اإلضش -اف-ة إا ¤ت-وف-ي-ق ﬂل-و‘ ( 800م،)Î
تأاهلت خمسشة عناصشر وطنية إا ¤بطولة العا⁄
  2019بالدوحة ( 28سشبتم 6 - Èأاكتوبر)،وهم :ياسش Úحتحات ( 800م)ﬁ ،مد بلبششÒ
( 800م) ،ياسشر ﬁمد الطاهر تريكي (قفز
ثÓثي) ،بÓل ثابتي ( 3000م موانع) وعبد
اŸليك لهولو ( 400م حواجز).

’ول مــــــــــرة با÷زأئــــــــــــر
أ

تذاكر إالكÎونيـ ـ ـة لدخول ملعب حم ـ ـ ـÓوي بقسسنطين ـ ـ ـة

أصصبح ألدخول إأ ¤ملعب
ّ»ألشصهيد حمÓوي»
م بوأسصطة
بقسصنطينة يت ّ
تذأكر إألكÎونية ،وذلك
أبتدأء من مسصاء أ’ثنÚ
Ãناسصبة مبارأة أ÷ولة
ألثانية لبطولة ألرأبطة
’و ¤أÎÙفة لكرة ألقدم
أ أ
ألتي جمعت شصباب
قسصنطينة با–اد أ÷زأئر،
حسصبما علم لدى مديرية
ألشصباب وألرياضصة.
وق -د ّ” ت -ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة
األو ¤من نوعها بهذه الولية من
طرف مديرية كل من نادي ششباب
قسش- -ن- -ط -ي -ن -ة وم -ل -عب «الشش -ه -ي -د
حمÓوي» ،بالتنسشيق مع مديرية
الششباب والرياضشة وذلك تطبيقا
ل- -ت- -وج- -ي- -ه -ات ال -وزارة ال -وصش -ي -ة
الرامية أاسشاسشا إا« ¤تسشي Òوإادارة
أافضش- - - - -ل وأاحسش- - - - -ن األح- - - - -داث
ال -ري -اضش -ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف حضش-ورا
ك-بÒا ب-ه-ذه السش-اح-ة ال-ري-اضش-ية»،
حسش-ب-م-ا أاوضش-ح-ه رئ-يسس مصش-لحة
الÎب-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة وال-ري-اضشية لدى

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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–سصبا Ÿوأجهة أŸغرب ‘ تصصفيات «ألشصان»

اŸنتخب اÙلي ‘ تربصص بسسيدي موسسى
بداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـن اأ’سسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم
يعود أŸنتخب أÙلي إأ ¤ألنشصاط من خÓل إأجرأء تربصس –ضصÒي بدأية من 24
أوت أ÷اري Ãركز سصيدي موسصى بقيادة جمال بلماضصي ألذي يطمح لقيادة
أÙلي Úللتأاهل إأ ¤أŸنافسصة أŸقبلة ألتي سصتجري بالكامÒون.

عمار حميسسي
أاك - -دت «ال - -ف - -اف» ‘ ب- -ي- -ان
رسش - -م- -ي صش- -در أامسس ع- -ل- -ى
م -وق -ع -ه -ا ال -رسش -م -ي ب-ر›ة
ت - -ربصس –ضشÒي Ÿن- -ت- -خب
اÙلي Úمن  24ا 28 ¤أاوت
ا÷اري م -ن أاج -ل ال -ت -حضشÒ
ل- -ل -م -واج -ه -ة اŸق -ب -ل -ة أام -ام
منتخب اŸغرب.
اكد اإل–اد ا÷زائري لكرة
ال -ق -دم أان ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي
ج- -م- -ال ب- -ل- -م- -اضش- -ي ب -اٍق ‘
منصشبه حتى نهاية مّدة العقد
أاواخر ديسشم.2022 È
وَكُ- -ثَ- -ر ا÷دُل ب- -ع- -د إاسش -دال
سش- -ت- -ار ن -ه -ائ -ي -ات ك -أاسس أا·
إافريقيا بِمصشر ‘ الـ  19من
ج - -وي - -ل - -ي - -ة اŸاضش - -ي ح- -ول
مسشتقبل جمال بلماضشي مع
اŸنتخب الوطني ا÷زائري
وأاطلق البعضس كÓما أاششبه بـ
«ال -ت -ك ّ-ه -ن-ات» ح-ول اح-ت-م-ال
رح-ي-ل ب-ل-م-اضش-ي ِب-سشبب عدم
ق -ي -ام ال -ف -اف ِب-إاج-راء ب-عضس
التحسشينات على غرار تنحية
ب- -عضس اŸسش- -ؤوول Úأاب- -رزه- -م
مدير «اÿضشر؛ حكيم مدان.
وأاضش -افت ال -ف-اف ،أان ج-م-ال
ب -ل -م -اضش -ي سَش ُ-ي -شش -رف ع -ل -ى
ت -رّب -صس ل -ل -م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي
اÙل - -ي ِب- -اŸرك- -ز ال- -ف- -ن- -ي
ال -وط-ن-ي ِل-سش-ي-دي م-وسش-ى ‘
فÎة ما ب Úالـ  24والـ  28من
أاوت ا◊ا‹.

ويسش -ت -ع ّ-د ﬁل -ي -و «اÿضش -ر»
لِ- -م- -واج- -ه -ة ن -ظ -رائ -ه -م م -ن
اŸغرب ‘ الـ  20من سشبتمÈ
اŸقبل ِبأارضس الوطن والـ 18
من الششهر اŸوا‹ بعيدا عن
ال- -دي- -ار ِب- -رسش -م ال -دور األول
واألخ Òأايضش -ا م-ن تصش-ف-ي-ات
ب-ط-ول-ة إاف-ري-ق-ي-ا ِل-ه-ذه ال-ف-ئة
›ÈŸة ن- - -ه- - -ائ- - -ي- - -ات- - -ه - -ا
اُ
ِب -ال -ك-امÒون م-ا ب Úج-ان-ف-ي
وفيفري . 2020
و  ⁄يكششف الناخب الوطني
ع- - -ن ق- - -ائ- - -م- - -ة الÓ- - -ع - -بÚ
اŸششارك ‘ Úهذا الÎبصس،
حيث ينتظر صشدرو القائمة
خÓ-ل ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة وال-ت-ي
سش- - -ت - -ع - -رف ال - -ع - -دي - -د م - -ن
اŸف - - -اج - - -ات ،خ - - -اصش- - -ة أان
بلماضشي يريد بعضس مششوار

يعا Êمن إأصصابة

ج -ي -ل ج -دي -د م -ن ال Ó-ع -بÚ
اÙلي.Ú
وŒري اŸواجهة األو‘ ¤
 20سشبتم ÈاŸقبل با÷زائر
بينما Œري اŸواجهة الثانية
ب- -ع -د شش -ه -ر م -ن ذلك ،ح -يث
سش -ي -ك -ون اŸن -ت -خب اÙل-ي
أام - -ام ح - -ت - -م - -ي- -ة ال- -ف- -وز ‘
اŸواج- -ه- -ة األو ¤م- -ن أاج -ل
ضش-م-ان ل-عب اŸب-اراة ال-ث-انية
بارتياح.
وي- -ق- -ود ب- -ل- -م- -اضش -ي ت -ربصس
ال Ó-ع -ب ÚاÙل -ي Úوه-و م-ا
ي - -ؤوك - -د ب - -ق - -اؤوه ع - -ل- -ى رأاسس
ال-ع-ارضش-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب
الوطني ،خاصشة أان الششائعات
ك - - - -انت ك - - - -بÒة ‘ ال - - - -فÎة
اŸاضش -ي -ة ب-خصش-وصس رح-ي-ل-ه
عن منصشبه.

بلعمري يغيب عن تربصص «اÿضسر» ‘ سسبتمÈ

سش -ي -غ -يب اŸداف -ع ال-دو‹
ا÷زائ-ري ،ج-م-ال ب-ل-ع-م-ري،
ق -راب -ة شش -ه -ر ع-ن اŸن-افسش-ة
ل -داع -ي إاصش -اب -ت -ه ب-ت-م-زق ‘
غضشروف الركبة ،حسشب ما
أاك- - -ده ف- - -ري- - -ق- - -ه الشش - -ب - -اب
السشعودي.
وأاث -بت ن -ت -ائ -ج ال -ف-ح-وصش-ات
ال - -ط - -ب - -ي - -ة ال- -ت- -ي أاج- -راه- -ا
«ب-ل-ع-م-ري» ع-ن م-ع-ان-ات-ه من
إاصش-اب-ة سش-ت-جÈه ل-ل-غ-ياب عن
ف- -ري- -ق الشش -ب -اب السش -ع -ودي،
وك -ذا ع -ن ت -ربصس اŸن -ت-خب
ال- -وط -ن -ي اŸق ّ-ررة ‘ شش -ه -ر
سش - -ب - -ت - -م ÈاŸق - -ب- -ل ،ح- -يث
سش - -ي - -خضش - -ع صش - -خ- -رة دف- -اع
اÿضشر لفÎة راحة إاجبارية
على أاقل تقدير ششهر من جل
اŸعا÷ة من “زق غضشروف
الركبة.
وفتح غياب «جمال بلعمري»

ع-ن ت-دري-ب-ات ن-ادي الشش-ب-اب
Óششاعات ‘
قبل يوم Úبابا ل إ
وسش -ائ -ل اإلع Ó-م السش-ع-ودي-ة،
ال- - -ت- - -ي أاولت ذلك ب- - -نشش - -وب
خ Ó- -ف - -ات م - -ا ب ÚالÓ- -عب
واإلدارة ح- - - - -ول إاضش - - - -اف - - - -ة

ام- -ت- -ي- -ازات ج -دي -دة ب -ع -ق -د
بلعمري ،فضش Óعن مطالبته
ب -رف -ع راب-ت-ه أاو ال-ت-وق-ف ع-ن
ال-ت-دري-ب-ات وال-رح-ي-ل بشش-ك-ل
ن- -ه- -ائ -ي م -ن ن -ادي الشش -ب -اب
السشعودي.

تفاصصيل صصغÒة تعطل ألصصفقة

نيمار على مقربة من العودة إا« ¤البارسسا»

م-دي-ري-ة الشش-ب-اب وال-ري-اضشة عبد
ا◊ميد هوام .ويهدف هذا النهج
ا÷ديد أاسشاسشا إا« ¤القضشاء على
جميع أاششكال الحتيال ‘ تذاكر
اŸل -عب» ،وك -ذا «تسش-ه-ي-ل و“كÚ
مصشالح األمن من –ديد هوية
اŸناصشرين اÙتمل ÚاŸششاركة
‘ أاعمال تخريب وعنف» ،كما
“ت اإلششارة إاليه.
ّ
و–ت- -وي ال- -ت- -ذك -رة ا÷دي -دة
اŸطبوعة على ورق خاصس على
شش- -ري- -ح- -ة واق- -ي -ة ورم -ز مشش -ف -ر

ومعلومات حول موقع اŸناصشر ـ
ك - -م - -ا أاوضش- -ح- -ه ذات اŸسش- -ؤوول ـ
مششÒا إا ¤أان أاج- -ه- -زة اŸراق -ب -ة
سش -ت -وضش -ع ع -ن -د م -دخ -ل اŸل-عب
وذلك م - -ن أاج - -ل «ال- -كشش- -ف ع- -ن
ال -ت -ذاك-ر غ Òالصش-ا◊ة وم-راق-ب-ة
وتنظيم تدفق ا÷مهور».
وسش -يسش -م-ح ت-ع-م-ي-م اسش-ت-خ-دام
التذاكر اللكÎونية ‘ اÓŸعب
األخ -رى ل -ك -رة ال -ق -دم ب -ت -حضشÒ
ان- -طÓ- -ق «‘ غضش- -ون السش -ن -وات
اŸق -ب -ل -ة»  -ن -ظ -ام «و.ت-ذك-رت-ي»

ال -ذي ي -ت -م -ث -ل ‘ «شش -راء ت-ذك-رة
اŸلعب ع ÈالنÎنت».
وق -د ّ” إاط Ó-ق ع -م -ل -ي-ة شش-راء
ال- -ت- -ذاك- -ر اإلل -كÎون -ي -ة ◊سش -اب
مباراة ششباب قسشنطينة  -إا–اد
العاصشمة ع Èنقاط البيع ومكاتب
ال -ت -ذاك -ر الل -كÎون -ي -ة ل-ل-م-ل-عب،
حسش - -ب - -م - -ا ّ“ت اإلشش - -ارة إال - -ي - -ه
م- -وضش- -ح- -ا ب- -أان سش -ع -ر ال -ت -ذك -رة
ا÷ديدة بلغ  ‘ 200اŸدرجات
و 300د.ج ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-درج-ات
اŸغطاة.

كششف تقرير صشحفي إاسشبا،Ê
أامسس ال- -ث Ó-ث -اء ،ع -ن ت -ف -كÒ
ب -رشش -ل -ون -ة ‘ ع -رضس شش-رط
ج- -دي- -د ،ع -ل -ى إادارة ب -اريسس
سش- - -ان جÒم- - -ان ،م - -ن أاج - -ل
ال-ت-ع-اق-د م-ع الÈازي-لي نيمار
دا سشيلفا ،هذا الصشيف.
وأاك- -دت صش -ح -ف -ي -ة «م -ون -دو
دي-ب-ورت-ي-ف-و» اإلسش-ب-ان-ي-ة ،فإان
صش -ي-غ-ة ت-ع-اق-د ب-رشش-ل-ون-ة م-ع
ن- -ي- -م- -ار ت- -ت- -ج -ه صش -وب ح -ل
اإلع- -ارة م- -ع خ- -ي- -ار الشش- -راء
النهائي ‘ الصشيف اŸقبل.
وأاق- -ي- -م اج -ت -م -اع ،أاول أامسس
اإلثن ،Úداخل مكاتب النادي
الفرنسشي بششأان صشفقة نيمار،
وشش- - - -ه- - - -د حضش- - - -ور ب - - -عضس

الشش -خصش -ي-ات أاب-رزه-ا رئ-يسس
ب -رشش -ل -ون -ة ،ج -وسش -يب م-اري-ا
بارتوميو ،ومدير عام النادي
أاوسش- - -ك- - -ار ج - -ارو ،واŸدي - -ر
الرياضشي إايريك أابيدال.
وأاشش -ارت الصش -ح -ي -ف -ة إا ¤أان
ب-رشش-ل-ون-ة مسش-ت-عد لدفع أاكÌ
م -ن  8.5م-ل-ي-ون ي-ورو لسش-ان
جÒم - - -ان خ Ó- - -ل اŸوسش - - -م
ا◊ا‹ ،ما يفوق قيمة إاعارة
ف -ي -ل -يب ك -وت-ي-ن-ي-و إا ¤ب-اي-رن
ميونخ هذا اŸوسشم.
وأاوضشحت الصشحيفة أان بند
الششراء الذي يجهزه برششلونة
لضشم نيمار نهائيًا ‘ اŸوسشم
اŸق-ب-ل سش-ي-ك-ون ب-ق-ي-م-ة 150
مليون يورو.

وي - -فضش- -ل ج- -وسش- -يب م- -اري- -ا
بارتوميو ،رئيسس برششلونة ،أان
يكون بند ششراء عقد نيمار
ل -يسس إال -زام ً-ي -ا ع -ل -ى ال-ن-ادي
الكتالو.Ê

á°VÉjQ

إألربعاء  21أإوت  2019م
إلموإفق لـ  20ذي إلحجة  1440هـ

لفق ‘ بيت ششباب بلوزداد
أازمة تلّوح ‘ ا أ

عم ـ ـرأ Êيبـ ـدي رغبت ـ ـ ـه ‘ أ’سستقالـ ـ ـ ـ ـة
مـ ـ ـ ـ ـن علـ ـ ـى رأأسس ألعارضسـ ـ ـ ـ ـ ـة ألفني ـ ـ ـ ـة
لّوح مدرب ششباب بلوزداد «عبد القادر عمرا »Êإا ¤إامكانية اسشتقالته من على رأاسس العارضشة الفنية لفريق ششباب بلوزداد
لثن ،Úبأانه ليسس بإامكانه مواصشلة مهمته مع الفريق بسشبب اÙيط الذي أاصشبح
بعدما أاكد ‘ تصشريحات صشحفية ،سشهرة ا إ
لخÒة ،ؤهو التصشريح الذي أاحدث زلزال ‘ الششارع البلوزدادي مباششرة بعد نهاية لقاء
لؤنة ا أ
يزعجه ؤيعيق عمله ‘ ا آ
لؤ ¤لكرة القدم بفوز العاصشمي Úبهدف Úمقابل ؤاحد على الوافد ا÷ديد للبطولة
ا÷ولة الثانية من الرابطة اÎÙفة ا أ
نادي ‚م مقرة ،خصشوصشا أان ا÷ميع يعلق آامال كبÒة على ‚اح اŸششرؤع الرياضشي Ûمع مدار برفقة اıضشرم «عمرا.»Ê

ﬁمد فوزي بقاصص
كشش- -ف إب- -ن م- -دي- -ن- -ة ت- -ل- -مسش- -ان
إŸدرب «ع -ب -د إل -ق -ادر ع-م-رإ»Ê
عدم رضشاه عن إلوضشعية إ◊الية
ل- -ل- -ف- -ري- -ق ،ح- -يث ق -ال ب -ا◊رف
إل-وإح-د ‘ تصش-ري-ح-ات صش-ح-ف-ي-ة
عقب فوز فريقه Ãبارإة إ÷ولة
إل-ث-ان-ي-ة ضش-د ‚م م-ق-رة ب-ه-دفÚ
م -ق -اب -ل وإح -د Ãل-عب  5جويلية
إألوŸبي« ،ليسشت لدي إلرغبة ‘
م- -وإصش- -ل- -ة ع- -م- -ل- -ي وسش -ط ه -ذإ
إÙي- - -ط ،م- - -ن - -ذ ق - -دوم - -ي إ¤
إلششباب عملت بإاخÓصس ورفعت
إل -ت -ح -دي وب -ل-غت ك-ل أإه-دإ‘ ‘
موسشمي إألول ،وكنت أإود موإصشلة
إل- - -ع- - -م- - -ل و–ق- - -ي - -ق إŸشش - -روع
إلرياضشي إلطموح للنادي إلعادة
إلشش- -ب- -اب إ ¤م- -ا ك- -ان ع -ل -ي -ه ‘
إلسش -اب -ق ،ق -دمت ك -ل م -ا ك -ان ‘
وسش -ع -ي ل -ذلك ،ل -ك -ن -ي شش -اه -دت
أإم -ورإ  ⁄ت -ع-ج-ب-ن-ي ‘ إل-ف-ري-ق»،
وتابع حديثه «تصشوروإ قبل مبارإة
إليوم ‚ ⁄د ملتقطي إلكرإت،
وك -ن -ا مضش -ط -ري-ن إ ¤ت-ع-ويضش-ه-م
Ãناصشرين للفريق ،هل تعتÈون
هذإ باألمر إلعادي ‘ فريق كبÒ
مثل ششباب بلوزدإد ؟».
«ع-م-رإ »Êأإع-رب ع-ن إم-ت-ع-اضش-ه
م -ن إل -وضش -ع -ي -ة إ◊ال-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق
وه -دد ق -ائ « :Ó-م -ا دإم إÙي -ط
غ Òن -ظ -ي -ف وع -ف -ن ل Áك -ن -ن-ي
إل -ع -م -ل وم-وإصش-ل-ة م-ه-م-ت-ي ع-ل-ى
رأإسس ششباب بلوزدإد ،أإنا ششخصس
ل -دي ضش -م Òول Áك -ن-ن-ي ت-ق-دË

أإفضشل ما عندي ‘ ظل توإجد
أإشش- -خ -اصس ب-ال-ف-ري-ق ي-عيقون
عملي».
من جهة أإخرى ،إسشتغرب إŸدير
إل- -ع- -ام ل- -ن- -ادي شش- -ب- -اب ب -ل -وزدإد
إلتصشريحات إلتي أإد ¤بها مدربه
لرجال إإلعÓم ،موضشحا بأانه ⁄
ي- -ت- -ح- -دث م -ع -ه ع -ن أإي مشش -ك -ل
وسش-ي-ت-ق-رب م-ن-ه ك-ي ي-ق-نع إلرجل
بالعدول عن قرإر إسشتقالته من
ع- -ل- -ى رأإسس إل- -ع- -ارضش -ة إل -ف -ن -ي -ة
ل -ل -ف -ري -ق ،مضش -ي -ف -ا أإن-ه سش-ي-ق-وم
ب -ب -عضس إل -ت -ع -دي Ó-ت ل -تصش -ح -ي-ح
إألخ -ط -اء إل -ت -ي ق -د ت -ؤوث -ر ع -ل -ى
مسش-ت-ق-ب-ل إل-ف-ري-ق وأإن-ه ل-ن ي-ق-ب-ل

ب -ت -دخ -ل أإح-د ‘ شش-ؤوون إل-ط-اق-م
إل -ف -ن -ي وإل -ف-ري-ق ،ك-م-ا ذهب إ¤
أإبعد من ذلك ح Úقال «سشأالتقي
ه- -ذإ إألسش- -ب- -وع ب- -رئ- -يسس ›لسس
إإلدإرة Ÿط -ال -ب -ت-ه Ãح-ن-ي ك-اف-ة
إلصش Ó-ح -ي -ات ‘ تسش -ي Òإل -ن -ادي
لتفادي إلوقوع ‘ أإي Œاوزإت
مسش-ت-ق-ب ،»Ó-وخ-ت-م ق-ائ« :Óبعضس
إألطرإف ل يعجبها ما نقوم به،
ه- - -ن- - -اك م- - -ن ي- - -ح- - -اول ضش - -رب
إسشتقرإرنا وتكسشÒنا للعودة إ¤
إÿل -ف» ،وه -ي تصش -ري -ح -ات ق -د
تدخل إلفريق ‘ أإزمة وتؤوثر على
معنويات إلÓعب ÚإŸقبل Úعلى
مبارإة مهمة إألسشبوع إŸقبل هم

إŸع -ن -ي Úب -ال -ت -ن -ق -ل إ ¤إل -تشش-اد
Ÿوإج- -ه- -ة إل- -ق- -ط- -ن إÙل -ي ‘
مبارإة إلعودة عن إلدور إلتمهيدي
م-ن م-ن-افسش-ة ك-أاسس إل-ك-ونفدرإلية
إإلفريقية لكرة إلقدم.
Óششارة ،إŸدرب إلقدير «عبد
ل إ
إل- -ق- -ادر ع -م -رإ »Êأإشش -رف ع -ل -ى
إلعارضشة إلفنية للششباب قبل نهاية
م- -رح- -ل- -ة إل -ذه -اب م -ن إŸوسش -م
إŸاضشي ،حيث أإعاد إلفريق من
ب -ع -ي -د وضش-م-ن م-ع-ه إل-ب-ق-اء ،ك-م-ا
“كن من إلتتويج معه بلقب كأاسس
إ÷م -ه -وري -ة إل -ث -ام -ن ‘ خ-زإئ-ن
أإصشحاب إللون Úإألحمر وإألبيضس
وإلرإبعة ‘ مسشÒته إلتدريبية.

إادارة الفريق تراهن على اŸششرؤع الرياضشي

مرزقان مديرأ رياضسيا للنصسرية قريبا
أاكد مراد ◊لو ،رئيسس
نصشر حسش Úداي اŸؤوقت‘ ،
حديث مقتضشب ،اتصشاله
باŸدرب ؤالÓعب السشابق
للنادي ،ششعبان مرزقان،
عارضشا عليه منصشب مدير
رياضشي ،ؤهذا ‘ إاطار
اŸششرؤع الرياضشي الذي
تسشعى إادارة النصشرية
لتحقيقه مسشتقب.Ó
ق -ال ◊ل -و ،أإن إخ -ت-ي-ار م-رزق-ان،
كان بسشبب كفاءته وخÈته إلكبÒة
‘ إÓŸعب ،ح - - - -يث Áك - - - -ن- - - -ه
إإلشش- -رإف ع -ل -ى خ -زإن إل -ف -ري -ق
إألول« :مرزقان إبن إلنصشرية و
عرف إلبيت جيدإ ،ووقع إلختيار
عليه ،ألنه بوسشعه تقد ËإلكثÒ
للنادي».
فيما يخصس إلتوقيع على إلعقد،
أإوضشح ﬁدثنا« :تلقينا إŸوإفقة

إŸب -دئ -ي -ة م -ن م-رزق-ان ،ع-ن-دم-ا
ع- -رضش- -ن -ا ع -ل -ي -ه إل -ف -ك -رة ،وم -ن
إŸفروضس أإن نلتقي ‘ إلسشاعات
إلقليلة إŸقبلة لÎسشيم كل ششيء
وب- -دء إل- -ع- -م -ل ..ل -دي -ن -ا مشش -روع
رياضشي نريد Œسشيده على أإرضس
إلوإقع ،نحن نريد إعادة إلنصشرية
إ ¤مصشاف إلكبار».
وÁني رئيسس إلنصشرية ،إلنفسس،
‘ أإن تسشتلم ششركة وطنية زمام
إألمور وتسشتثمر ‘ إلفريق على
غرإر ما يحدث ‘ بعضس نوإدي
إلرإبطة إألو ،¤حيث قال ‘ هذإ
إلصشدد« :قدمنا رسشالة إ ¤إلوزير
إألول ،ن - -ور إل- -دي- -ن ب- -دوي ،ي- -وم
إألرب -ع -اء إŸاضش -ي ،ف -ي -ه -ا ب-عضس
إŸطالب ..آإمل أإن تكون رسشالتنا
قد وصشلت ،ويتم إلرد عليها ‘
أإقرب إآلجال ،فنحن بحاجة إ¤
إلدعم ،ولسشت أإ–دث عن فريقي

ف -ق -ط ،ب -ل ك -ل إألن -دي-ة إŸع-ن-ي-ة
باألزمة».
Œدر إإلشش - - -ارة ،إ ¤أإن رؤوسش - - -اء
أإندية إلرإبطت Úإألو ¤وإلثانية،
ع -ق -دوإ إج -ت -م -اع-ا ي-وم إألرب-ع-اء
إŸاضشي ‘ ،إلعاصشمة ،مع رئيسس
إل -رإب -ط -ة ع -ب -د إل -ك -ر Ëم -دوإر،
Ÿن-اقشش-ة إŸشش-اك-ل إل-ت-ي ي-ع-ان-ون
م -ن -ه -اÃ ،ا ف-ي-ه-ا إألزم-ة إŸال-ي-ة
إل -ت -ي ت -ه -دد مسش -ت -ق -ب-ل ف-رق-ه-م،
ب -ح -يث ط-ال-ب-وإ بشش-رك-ات وط-ن-ي-ة
تششرف على أإنديتهم ،مثلما هو
إ◊ال مع ششباب بلوزدإد ،مولودية

التجربة ال‚ليزية لقت اعجاب انفانتينو

إ÷زإئر ،ششبيبة إلسشاورة ،ششباب
قسشنطينة».
ت -ع -ا Êأإغ -لب إألن -دي-ة إÎÙف-ة
على إلورق من إلرإبطت Úإألو¤
وإلثانية ،من أإزمات مالية خانقة،
ف -ك -ل -ه -ا شش -رك -ات م-ف-لسش-ة ول-يسس
ل -دي -ه -ا م -دإخ -ي -ل ك -ثÒة ،إل م-ن
ع -ق -ود إل -ت -م -وي -ل إل -ت-ي ل ت-ك-ف-ي
لتسشديد روإتب ششهرين أإو ثÓثة
ف -ق -ط ،ك -م -ا إن ع -ائ -دإت إل-ن-ق-ل
إل -ت -ل -ف -زي -و ،Êغ-ال-ب-ا م-ا ت-ق-ت-ط-ع
لتحّول لتسشديد ديون إلفريق Œاه
÷نة فضس إلنزإعات.

«ألفيفا» تدرسس أمكانية تقليصس فÎة «أÒŸكاتو» ألصسيفي

يدرسس إل–اد إلدو‹ لكرة إلقدم (فيفا) تقليصس
إل -فÎة إل -ق -ان -ون -ي -ة إÿاصش -ة ب -ان -ت-ق-الت إلÓ-ع-بÚ
إلصشيفية من خÓل إسشتنسشاخ إلتجربة إإل‚ليزية.
ك-انت إلن-ت-ق-الت إلصش-ي-ف-ي-ة إإل‚ل-ي-زي-ة قد أإغلقت
أإبوإبها قبل يوم عن إنطÓق بطولة إلدوري إŸمتاز،
بينما سشوق إلنتقالت ‘ بقية إلدوريات إألوروبية ل
تزإل مسشتمرة حتى إليوم إلثا Êمن ششهر سشبتم،È
بعد مضشي عدة جولت عن بدإية إŸنافسشات.
بحسشب ما كششفه ماتيو إŸا ،ÊإŸدير إلرياضشي
بنادي فالنسشيا إإلسشبا ،Êفإان «إلفيفا» يدرسس بجدية
إسشتنسشاخ إلتجربة إإل‚ليزية لتطبيقها على بقية
إلدوريات لتفادي إنتقال أإي لعب خاضس مع فريقه

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

م -ب -ارإة رسش -م -ي -ة م -ن ج-ه-ةŒ ،سش-ي-دإ Ÿب-دأإ ت-ك-اف-ؤو
إلفرصس ب Úجميع إألندية ‘ كافة إلدوريات من
جهة أإخرى .برأإي إŸا ،Êفإان إلنموذج إإل‚ليزي
أإثار إعجاب كافة مسشؤوو‹ إلكرة إألوروبية خاصشة
إدإرإت إألندية ،حيث إصشبح ل مناصس من إلعمل به،
بعد ما طبق ألول مرة هذإ إلعام ‘ بطولة إلدوري
إŸمتاز.
بحسشب صشحيفة «سشبورت» إإلسشبانية ،فإان «إلفيفا»
يدرسس مقÎح تعميم إلتجربة إإل‚ليزية على بقية
إلدوريات على إن يتم تطبيقها ‘ صشيف عام 2020
أإو صشيف عام  2021على أإقصشى تقدير.
هذإ وتوإصشل إألندية إألوروبية إبرإم تعاقدإتها بعد

إنطÓق منافسشات إلدوريات إألوروبية بعدة جولت،
‡ا ج -ع -ل أإصش -وإت إل -ع -دي -د م-ن إŸدرب Úورؤوسش-اء
إألندية تطالب Ãرإجعة فÎة إلنتقالت إلصشيفية
خ -اصش -ة ‘ إÓŸعب إإل‚ل -ي -زي-ة ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-ب-دأإ
مبكرإً وتؤوثر بششكل كب Òعلى إلتششكيلة إلسشاسشية
Óندية .يشش - -ار إ ¤أإن إل–اد إل‚ل - -ي - -زي ق - -د
لأ
إسش- -ت- -ج- -اب Ÿط- -الب إلن- -دي- -ة وق -رر إغ Ó-ق ب -اب
إلنتقالت إلصشيفية قبل إنطÓق مباريات إ÷ولة
إألو ¤من بطولة إلدوري إÙلي ،غ Òإن إسشتمرإر
سشوق إلنتقالت ‘ بقية إلدوريات ل يخدم إألندية
إإل‚ليزية ،طاŸا إنه يتيح ألي لعب إلرحيل من
صشفوفها.

إلعدد
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لقرب للتعاقد معه
«نيسس» الفرنسشي ا أ

نابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو‹ –ـ ـ ـ ـ ـ ـّدد  22مليـ ـ ـ ـ ـ ـون أأورو
للتخلـ ـ ـي ع ـ ـ ـن أ÷زأئ ـ ـ ـري ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس
ليطا‹ ششرؤط بيع ‚مه ا÷زائري آادم ؤناسس لفريق نيسس
حّدد نادي نابو‹ ا إ
الفرنسشي ،ؤفق ما كششفت عنه تقارير صشحفية إايطالية.
كششفت صشحيفة «إل ماتينو»
إإلي- -ط- -ال- -ي- -ة ،ع- -ن أإن ن- -ادي
إ÷ن - -وب إإلي - -ط- -ا‹ إششÎط
ع- - -ل - -ى ن - -ظÒه إل - -ف - -رنسش - -ي
إ◊صشول على مبلغ  3مÓيÚ
أإورو من أإجل ضشم مهاجمه
إ÷زإئ- - -ري م - -ع - -ارإ لسش - -ن - -ة
وإح - -دة ،م - -ع ب - -ن - -د إلشش - -رإء
إإلج -ب -اري Ãب -ل-غ  22مليون
أإورو.
يسش-ع-ى «إل-ب-ارت-ي-ن-وب-ي» من
خ Ó- - - - -ل ه - - - - -ذه إÿط - - - - -وة
لسش-ت-غÓ-ل إŸن-افسشة إلكبÒة
إŸوج - -ودة ب Úع- -دة أإن- -دي- -ة
ف- -رنسش- -ي -ة وإي -ط -ال -ي -ة ع -ل -ى
ون - -اسس ،م - -ن أإج - -ل –ق- -ي- -ق
مكاسشب مادية كÈى  .يذكر
أإن نابو‹ قام ‘ سشنة 2017
بضش -م ون -اسس م -ن جÒون -دإن
ب -وردو إل -ف -رنسش -ي Ãب -ل -غ 10
م Ó-ي Úأإورو ف-ق-ط .ويسش-ع-ى
ن- -ادي ن- -يسس ب- -ت- -وصش- -ي -ة م -ن
م- -درب -ه إل -ف -رنسش -ي ب -ات -ريك
ف -يÒإ ل -ت -ك -وي-ن ج-ب-ه-ة Áن-ى
ن - -اري - -ة ،م - -ن خ Ó- -ل وج- -ود
إلثنائي إ÷زإئري إŸكون من
آإدم وناسس ويوسشف عطال.
ششهدت أإسشهم وناسس إرتفاعا
م-ل-ح-وظ-ا ب-ع-د ت-أالقه إلÓفت

خ Ó-ل م -ن -افسش-ات ك-أاسس أإ·
أإفريقيا Ãصشر  ،2019حيث
أإسشهم ‘  4أإهدإف ما بÚ
صشناعة وتسشجيل من جملة 3
م-ب-اري-ات ف-ق-ط ل-ع-بها .وكان
إل Ó-عب إألسش-ب-ق Ÿن-ت-خ-ب-ات
فرنسشا للششباب قد عجز عن
إثبات وجوده مع وصشيف بطل
إيطاليا ‘ مناسشبت Úألسشباب
ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ب-األسشاسس ،باعتبار
أإن طريقة لعبه إلقائمة على
إلح - - -ت - - -ف - - -اظ ب - - -ال - - -ك - - -رة
وإÙاولت إل - - -ف - - -ردي - - -ة ل
ت -ت -م -اشش -ى م -ع ف -لسش -ف -ة ك-رة

إلقدم إإليطالية .
ششارك وناسس طوإل Œربته
إلحÎإفية ‘ إيطاليا ‘ 39
م- - - - -ب- - - - -ارإة ‘ ﬂت - - - -ل - - - -ف
إŸسشابقات ،سشجل خÓلها 5
أإه - - -دإف وأإه - - -دى “ري - - -رة
ح- - -اسش - -م - -ة وح - -ي - -دةŒ .در
إإلشش - -ارة إ ¤أإن ن- -ادي ن- -يسس
ي- - -دخ- - -ل إŸوسش- - -م إ÷دي - -د
بطموحات كبÒة ،حيث يحتل
إŸرك- - - -ز إألول ‘ إل- - - -دوري
إل -ف -رنسش -ي ح-ال-ي-ا ب-رصش-ي-د 6
نقاط مناصشفة مع أإوŸبيك
ليون وإسشتاد رين.

بعد موسشم رائع مع غلطة سشراي

فيغو‹ يسستلم جائزة أفضسل ’عب ‘ ألدوري ألÎكي
اسشتلم الÓعب الدؤ‹
ا÷زائري ؤبطل إافريقيا
سشفيان فيغو‹ ،أامسس
الثÓثاء جائزة فخرية
لحسشن لعب ‘ بطولة
أأ
تركيا للموسشم اŸاضشي.
سشّلم ا÷ائزة الَرمزية
لÓعب الدؤ‹
ا÷زائري سشفيان
فيغو‹ ،موقع إالكÎؤÊ
رياضشي تركي.
قال سشفيان فيغو‹ إنه فخور
بِنيله هذه إŸكافأاة إلششرفية،
وسشيجتهد أإك Ìفأاك ÌلِتقدË
إألفضش- - - - - -ل ‘ م- - - - - -وسش- - - - - -م
 .2020-2019ك - - -م - - -ا ج - - -اء،
أإمسس ‘ ،ت- -غ- -ري- -دة ل- -ل -دو‹
إ÷زإئ- - - - -ري ع Èم - - - -وق - - - -ع
إل - -ت - -وإصش - -ل إإلج - -ت - -م- -اع- -ي
«توي .»Îنال إ÷ناح فيغو‹
‘ إŸوسش - -م إŸن- -قضش- -ي م- -ع
ف -ري -ق-ه غ-ل-ط-ة سش-رإي :ل-قب
بطولة تركيا وكأاسس هذإ إلبلد
Óندية.
وإلكأاسس إŸمتازة ل أ
‘ سشياق آإخر ،قال فيغو‹

إن طبيب نادي غلطة سشرإي
إلÎكي منحه رخصشة إلعودة
إ ¤إل -ت-دري-ب-ات ،وسش-ي-خ-وضس
إŸن-افسش-ة إلّ-رسش-م-ي-ة لح-ق-ا.
ِب - -دون أإن ُي - -حّ- -دد إل- -ت- -اري- -خ
ِبالضشبط.
أإج -رى سش -ف -ي -ان ف -ي -غ-و‹ ‘
إألّي- -ام إل- -ق- -ل- -ي- -ل -ة إŸاضش -ي -ة
ِب-م-دي-ن-ة إسش-ن-ط-ب-ول إلÎك-ي-ة،
ع -م -ل -ي -ة ج -رإح -ي -ة بسش -ي-ط-ة

لِ -ت -ف-ت-يت وإزإل-ة إ◊صش-ى م-ن
إلكلى.
ح - -رمت ه - -ذه إل - -ع - -م - -ل - -ي- -ة
إ÷رإح -ي -ة سش-ف-ي-ان ف-ي-غ-و‹،
إ÷معة إŸاضشية ،من خوضس
م - -ب - -ارإة ق - -ل - -ع - -ة إلسش - -رإي - -ا
وإŸضش- -ي -ف دن -ي -ز‹ سش -ب -ور،
ِبرسشم إ÷ولة إألو ¤من عمر
إل -ب -ط -ول -ة إلÎك -ي -ة ل-ل-م-وسش-م
إ÷ديد.

بقاؤؤه ‘ كلوج الرؤماﬁ Êل ششك

سسيلتيك وغÓسسكو رأ‚رز يتنافسسان على خدمات أ÷زأئري عمرأÊ
قالت وسشائل إعÓم بريطانية ،أإمسس ،إن إلÓعب
إ÷زإئ- -ري ،بÓ- -ل ع -م -رإ ،Êم -ط -ل -وب ‘ إل -دوري
إلسش-ك-ت-ل-ن-دي دون ذك-ر ت-ف-اصش-ي-ل ع-ن ه-وي-ة إلنادي
إل-ذي يسش-ع-ى ل-ل-ف-وز ب-خ-دم-ات م-ه-اج-م ن-ادي ك-ل-وج
إلروما ،Êلكن مصشادر متطابقة أإكدت بأان إألمر
يتعلق إما بفريق سشلتيك أإو غÓسشكو رإ‚رسس ،من
م-ن-ط-ل-ق أإن-ه-م-ا إل-ف-ري-ق-ان إل-وح-ي-دإن إلقادرإن على
تقد Ëعرضس بقيمة  3.5مليون أإورو لضشم مهاجم
كلوج ،وهي إلقيمة إلتي تدإولتها وسشائل إإلعÓم
ووضش- -عت ضش- -م- -ن ع- -رضس م- -ق- -دم إلدإرة إل- -ف- -ري -ق
إلروما .Êأإششارت ذإت إŸصشادر إإلعÓمية إ ¤أإن
حسش-م مسش-ت-ق-ب-ل إلÓ-عب إ÷زإئ-ري سش-ي-ت-ح-دد ب-عد
م -وإج -ه -ة سش Ó-ف -ي-ا ب-رإغ إل-تشش-ك-ي ‘ إل-دور إألخÒ
إŸؤوهل لدور ›موعات دوري أإبطال أإوروبا ،حتى
ي -ت -أاك-د مسش-ؤوول-و إل-ف-ري-ق إلسش-ك-ت-ل-ن-دي م-ن ق-درإت
ع -م -رإ Êول ي-درج ت-أال-ق-ه م-ع سش-ل-ت-يك ضش-م-ن خ-ان-ة
إلصش-دف-ة فقط .ك -ان ع -م -رإ Êت-أال-ق بشش-ك-ل لفت
لÓنتباه ‘ إلدور إلتمهيدي إŸؤوهل Ÿنافسشة رإبطة
أإبطال أإوروبا ،عندما قاد فريق كلوج إلروما Êإ¤

إلتأاهل إ ¤إلدور إألخ Òلهذه إŸنافسشة إŸقرر أإمام
نادي سشÓفيا برإغ إلتششيكي ،وفاز زمÓء عمرإÊ
بأاربعة أإهدإف لثÓثة على نادي سشيلتيك غÓسشكو
إلسشكتلندي ‘ لقاء إلعودة ،بعد أإن كانوإ تعادلوإ
ب -ه -دف Ÿث -ل -ه ذه -اب-ا ‘ غÓ-سش-ك-و ،وك-انت بصش-م-ة
عمرإ Êوإضشحة ‘ تأاهل فريق كلوج إلروما ،Êبعد
أإن سشجل ثنائية وقدم “ريرة حاسشمة ،ليختار رجل
إŸبارإة ،وحظي لعب أإوŸبيك مرسشيليا إلفرنسشي
إلسشابق بإاششادة وإسشعة من طرف وسشائل إإلعÓم
إلرومانية وإألوروبية ووصشفته Ãهندسس تأاهل كلوج
وت -ق -ري -ب -ه م -ن دور إÛم -وع -ات ألغ -ل-ى م-ن-افسش-ة
أإوروبية .يلعب عمرإ Êمع نادي كلوج إلروما ،Êمنذ
سشنة  2016وتوج معه بلقب إلدوري إŸوسشم إلفارط
باإلضشافة إ ¤كأاسس إلسشوبر ،كما لعب  89مبارإة
سشجل خÓلها  34هدفا ،وكان لعب مرسشيليا إلسشابق
عّبر عن رغبته ‘ حمل أإلوإن إŸنتخب إلوطني ،لكن
إلدعوة  ⁄توجه له ◊د إلسشاعة من طرف ﬂتلف
إŸدرب ÚإŸت- -ع- -اق- -ب Úع- -ل- -ى إل -ع -ارضش -ة إل -ف -ن -ي -ة
لـ»إÿضشر».
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موأقيت
ألصشÓة

^  2١أوت  : ١٩5٧أجتمع أÛلسص
أل-وط-ن-ي ل-ل-ثورة أ÷زأئرية بالقاهرة
” ف -ي-ه أإع-ادة تشش-ك-ي-ل ÷ن-ة أل-ت-نسش-ي-ق
وألتنفيذ (.)C . C . E

٢٤

ألطقــسص أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة

’ربعء  20ذو ألحجة  ١٤٤0هـ ألموأفق لـ  2١أوت  20١٩م
أ أ

ألعدد

موته فجيعة للثقافة واŸثقف ÚواإلعÓمي Úالعرب

خلفت قتيÓن و 5جرحى

خمسسة حوادث مرور ‘ يوم واحد ببجاية
تسش- -ب -بت ،أمسص 5 ،ح-وأدث م-رور
خطÒة ‘ ،مقتل خمسشة أششخاصص،
وإأصشابة  5آأخرين بجروح متفاوتة،
حيث ” إأسشعاف ألضشحايا ونقلهم إأ¤
أŸسشتششفى أ÷امعي ببجاية.

بجاية :بن النوي توهامي

وب - -حسصب أل - -رأئ - -د صص- -و‘ ف- -ا— ،م- -ن
أ◊ماية أŸدنية ،لـ «ألشصعب»« ،.سصجلت
مصصا◊نا 5حوأدث مرور خطÒة ‘ يوم
وأحد ،حيث أسصفرت عن وفاة شصخصصÚ

يبلغان من ألعمر  23و43سصنة ،على أثر
أن- -ح- -رأف سص -ي -ارة ب -إاح -دى أŸن -ح -درأت
Ãنطقة مقلع بلدية إأغيل علي ‘ ،حÚ
” تسصجيل 5جرحى ‘ حوأدث متفرقة
” نقلهم إأ ¤أŸسصتشصفى لتلقي ألعÓج«،
وي -ب -ق -ى أل -ت -ذك ،Òحسصب ذأت أŸت -ح-دث
ضص - -رورة Œنب أألسص - -ب - -اب أل - -رئ - -يسص- -ي- -ة
ل -ل -ح -وأدث ،وم -ن-ه-ا أإلف-رأط ‘ ألسص-رع-ة
وع - -دم أحÎأم أألول - -وي - -ة وأل- -ت- -ج- -اوزأت
أÿطÒة وضصعف ألرؤوية ببعضس أألماكن.

تورطوأ ‘ أنتهاك حرمة منازل Ÿوأطن ÚباŸدينة

شسرط ـ ـة سسي مصسطفى تضسع حدا ÷ماعة اشسرار ببومرداسس
‘ إأط - -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة ك- -ل أشش- -ك- -ال
’جرأم ‘ ألوسشط أ◊ضشري “كنت
أ إ
’من
مصش-ال-ح ألشش-رط-ة أل-قضش-ائ-ي-ة با أ
أ◊ضشري سشي مصشطفى من توقيف
عششرة أششخاصص.

ق.و

أŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ت -ورط -وأ ‘ قضص -اي -ا
أŸتاجرة باıدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية
وسصط ألشصباب،حيازة أسصلحة بيضصاء كانت
تسص -ت -ع -م -ل ‘ أل -ت -ع -دي ع -ل -ى أŸوأط-نÚ
وسص-ل-ب-ه-م ‡ت-ل-ك-ات-ه-م،إأضص-اف-ة إأ ¤قضص-اي-ا
سص -رق -ة ه -وأت -ف ن -ق -ال-ة وأن-ت-ه-اك ح-رم-ة

منازل ،حيث قام عناصصر ألشصرطة بتكثيف
دوريات أŸرأقبة وسصط أألحياء ألسصكنية
وب-الÎصص-د ل-ل-مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ووضص-ع خ-ط-ة
أم -ن -ي-ة ﬁك-م-ة ل-ل-قضص-اء ع-ل-ى أÛرمÚ
وخ- - -ل - -ق ج - -وم - -ن أل - -رأح - -ة وأألم - -ن بÚ
أŸوأطن ” Úحجز  42قرصس مهلوسس
وك - -م - -ي- -ة م- -ن أıدرأت ك- -ان- -وأ بصص- -دد
ت-روي-ج-ه-ا وسص-ط ألشص-ب-اب ‘ م-دي-ن-ة سص-ي
م- -ط- -ط -ف -ى م -ع ح -ج -ز أسص -ل -ح -ة ب -يضص -اء
وأسصÎج -اع ه -ات -ف ن -ق -ال ،ل -ي -ت -م أق -ت-ي-اد
أŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه-م إأ ¤م-رك-ز ألشص-رط-ة م-ع
سصماعهم على ﬁاضصر رسصمية وتقدÁهم
أمام أ÷هات ألقضصائية أıتصصة.

 33°أ÷زأئر
 33°أ÷زأئر

 2٧°وهرأن

3١°

30°

france prix 1

وسشائل إأعÓم ’ تزأل تششكك ‘ نوأيا أŸؤوسشسشة ألعسشكرية:

جمعية صسحفيي ا÷زائر العاصسمة –ذر من
اŸغالطات اŸقصسودة

‘ بيان لها تلقت «ألششعب» نسشخة منه
ج - -اء ف - -ي - -ه ،أن ج- -م- -ع- -ي- -ة صش- -ح- -ف- -ي- -ي
ألعاصشمة’،حظت ومنذ «أ÷معة ألـ 20
تصش- -اع- -د شش -ع -ارأت ﬂت -ل -ف -ة تشش -كك ‘
’ع Ó-م
مصش- -دأق- -ي- -ة ون -زأه -ة وسش -ائ -ل أ إ
أıت-ل-ف-ة وشش-ع-ارأت ت-خصص ألصش-ح-في،Ú
وه -وم -ا ي -ؤوك -د أن ه -ن -اك شش -ب -ه ت -غ-ي-يب
ل -ل -دور أل -ذي ق -ام ب -ه ألصش -ح -ف -ي Úم-ن-ذ
ب -دأي -ة أ◊رأك ألشش-ع-ب-ي ‘  22فيفري،
ح -يث ت-وضش-ح ه-ذه أ’خÒة ب-أان ه-ن-اك
بعضص أŸغالطات،وتأاكيد بعضشها وفق ما
’خÓ- -ق- -ي- -ات أŸه- -ن -ي -ة ل -ع -م -ل
“ل- -ي- -ه أ أ
ألصشحفي من جهة ،وما “ليه أŸيو’ت
ألوطنية من جهة أخرى.

ت -رج -مت أع -م -ال -ه ألشص-ع-ري-ة أ¤
أل -ع -دي -د م -ن ل -غ -ات أل -ع-ا ،⁄م-ن-ه-ا
ألإ‚ل-ي-زي-ة وأل-ف-رنسص-ي-ة وألأŸان-ية
وألإي-ط-ال-ي-ة وألإسص-ب-ان-ية وألصصينية،
ل -ه أل-ع-دي-د م-ن ألع-م-ال ألشص-ع-ري-ة
وألإصصدأرأت أŸطولة ،من بينها،
«هنا بار بني عبسس ألدعوة عامة
« ،1980أل -تصص -ري-ح ألأخ Òل-ل-ن-اط-ق
باسصم نفسصه»
«قصصائد أإ ¤بÒوت « كما –صصل
على عدة جوأئز عربية ودولية ،كما
حصصل سصنة  2004على جائزة ترË
ع -م -رأن « ف -ئ -ة روأد ألصص -ح-اف-ة «،
وك-رم-ت-ه ج-م-ع-ي-ة ألصص-ح-ف-ي Úسص-ن-ة
 2006كاأول من قضصى  35عاماً ‘
خ -دم -ة ألصص -ح -اف-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ك-م-ا
حصص- -ل سص- -ن- -ة  2007ع-ل-ى ج-ائ-زة
ألدولة ألتقديرية ‘ ألآدأب ،وكانت
أŸرة ألأو ¤أل- -ت -ي “ن -ح لشص -اع -ر،
يشصغل حاليًا مركز مسصتشصار» دأر
أÿليج «ورئيسس ألتحرير أŸسصوؤول،
رئ - -يسس ›لسس أإدأرة أ–اد ك- -ت- -اب
و أدب- -اء ألإم -ارأت م -ن -ذ ع -ام 2009
وح - -ت - -ى أن وأف - -ت - -ه أŸن- -ي- -ة أمسس
ألثÓثاء  21جويلية 2019

 30°وهرأن

ألثمن  ١0دج

18028

إأ–اد ألكتاب أ÷زأئري Úيعزي أ◊بيب ألصشائغ:

أب- - - - -رق أإ–اد أل- - - - -ك- - - - -ت- - - - -اب
أ÷زأئ- - - -ري Úع Èم - - -وق - - -ع - - -ه
أل -رسش -م-ي ب-رق-ي-ة ع-زأء ‘ ح-ق
ف - -ق- -ي- -د أل- -ث- -ق- -اف- -ة وأ’إعÓ- -م
أ’سش-ت-اذ ح-ب-يب ألصش-ايغ ،ألذي
ت-و‘ أمسص أل-ثÓ-ث-اء ب-ابوظبي،
ح- -يث ج -اء ف -ي -ه -ا ع -ل -ى لسش -ان
رئ- - - - -يسص أ’–اد ،ألشش- - - - -اع - - - -ر
ي - -وسش - -ف شش- -ق- -رة ن- -ائب أ’مÚ
أل-ع-ام ’–اد أ’دب-اء وأل-ك-تاب
أل -ع-رب « ،أم-ا أآن ل-ه-ذأ أل-ف-ارسص
أن يسشÎيح ،فقدأنك يا حبيب
ي -وسش -ف ع-ب-د أل-ل-ه ألصش-ائ-غ أ⁄
و ف-ج-ي-ع-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة وأŸث-ق-ف Úوألأدب- -اء أل -ع -رب ب -اسص -م -ه أÿاصس
ون- -ي- -اب- -ة ع -ن زم Ó-ئ -ه ‘ ألأم -ان -ة
وأ’إعÓمي Úألعرب.
أل - - - -وط - - - -ن- - - -ي- - - -ة وأÛلسس وك- - - -ل
نورالدين لعراجي
أŸنخرط Úخالصس ألتعازي ،لكل
بقلوب موؤمنة بقضصاء ألله وقدره
أŸبدع ÚوأŸثقف Úألعرب وخصس
يضص - -ي - -ف ب - -ي - -ان أ–اد أل - -ك - -ت - -اب
ب - -ال- -ذك- -ر ألخ- -وة ‘ ›لسس أإدأرة
أ÷زأئري ،Úنودع أليوم ،أخا عزيزأ
أ–اد أل- -ك- -ت- -اب ،و أدب -اء ألأم -ارأت
غ-ال-ي-ا وشص-اع-رأ م-ت-م-ي-زأ وأإعÓ-م-يا
وك-ل أŸث-ق-ف Úوأل-ك-ت-اب أل-ع-اŸيÚ
صصدأحا موأجها ومتحديا ل ينحني
بالإمارأت ألعربية أŸتحدة.
ول ينكسصر،نصص Òألقضصايا ألعادلة
لÓ-إشص-ارة أل-ف-ق-ي-د ح-ب-يب ي-وسصف
وع -ل -ى ر أسص -ه -ا أل-قضص-ي-ة أŸرك-زي-ة
عبد ألله ألصصايغ شصاعر وكاتب من
ل-ل-ع-رب وألإنسص-ان-ي-ة ق-اط-ب-ة قضص-ي-ة
ألإمارأت ألعربية أŸتحدة ،ولد ‘
فلسصط.Ú
أب -وظ -ب-ي سص-ن-ة  ،1955ح -ائ -ز ع -ل-ى
شص -اء أل -ل -ه ول رأد ل -قضص -ائ-ه أن
أإج- -ازة أل -ف -لسص -ف -ة ع -ام  ،1977ث - -م
يفارقنا ألأخ حبيب يوسصف عبد ألله
أŸاجسصت ‘ Òأللغويات ألإ‚ليزية
ألصص -اب -غ وي -ودع -ن -ا ه -ك -ذأ ف -ج -اأة،
أل-ع-رب-ي-ة وألÎج-م-ة ع-ام  1998من
ف -ل -ي -ت -غ -م -ده أل -ل -ه ب -وأسص-ع رح-م-ت-ه
ج -ام -ع -ة ل -ن -دن ،أإشص-ت-غ-ل ‘ ›ا‹
ويسص -ك -ن -ه ج -ن-ات أل-رضص-وأن وي-ل-ه-م
ألصصحافة وألثقافة وتر أسس ›لسس
أهله وﬁبيه ألصص Èوألسصلوأن.
أإدأرة أ–اد كتاب و أدباء ألإمارأت،
حيث قدم يوسصف شصقرة ،رئيسس
له زأوية يومية ‘ جريدة أÿليج
أ–اد أل- -ك- -ت -اب أ÷زأئ -ري Úن -ائب
ألصصادرة عن أإمارة ألشصارقة.
ألأم Úألعام ل–Óاد ألعام للكتاب

ألفجر0٤.2٦................:
ألششروق0٦ .0٩..............:
ألظهر١2.5١.................:
ألعصشر١٦.35................:
ألمغرب١٩.33...............:
ألعششـاء2١.0٤..................:

نورالدين لعراجي

‘ هذأ ألشصأان تؤوكد أ÷معية وترفع أللبسس
عن أŸسصتجدأت حسصبها« ،أن ألوقوف على
شص-ع-ارأت ت-خ-ون ألصص-ح-ف-ي Úب-وج-ه ع-ام ع-ل-ى
أŸسصتوى ألوطني ،أ‰ا ،هناك فهم خاطئ
ل - -دور رج - -ال أإلع Ó- -م»،ألن أغ - -لب وسص - -ائ- -ل
أإلعÓم ألوطنية ،وÃا فيها أألجنبية وأكبت
م -ن -ذ ب -دأي -ة أ◊رأك ألشص -ع -ب -ي وÃوضص-وع-ي-ة
أŸط -الب ألشص -ع-ب-ي-ة أŸرف-وع-ة ،حسصب أÿط
ألف- -ت- -ت -اح -ي ل -ك -ل وسص -ي -ل -ة إأع Ó-م -ي -ة سص -وأء
ألفضصائيات أوألصصحف وأ÷رأئد ،أوأŸوأقع
أإللكÎونية ،وإأن كان ل يوجد قانون وأضصح
ينضصم عمل هذه أألخÒة ‘ ظل غياب سصلطة
ألصصحافة أإللكÎونية وأŸكتوبة كذلك».
ي-ق-ول رئ-يسس أ÷م-ع-ي-ة ألعÓ-م-ي سص-ليمان
عبدوشس »،أن بعضس وسصائل أإلعÓم تعمل وفق
منطق أŸصصالح ،وهذأ ل Áكن أخفاؤوه ‘
هذه أŸرحلة أ◊سصاسصة ألتي “ر بها أ÷زأئر
‘ وقت ت -تضص -اف -ر ف -ي-ه ج-ه-ود أل-وط-ن-ي Úم-ن

مسص -ؤوو‹ م -ؤوسصسص -ات أل -دول -ة ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
أŸؤوسصسصة ألعسصكرية ألتي تسصهر على ﬁاربة
ك -ل أألف -ك -ار أل-ت-ي ت-غ-ال-ط ألشص-عب أ÷زأئ-ري
وتشص -كك ‘ م -ط -ال -ب -ه أŸرف-وع-ة م-ن-ذ ب-دأي-ة
أ◊رأك ألشصعبي ألسصلمي ،إأل أن وسصائل إأعÓم
ل ت -زأل تشص -كك ول Ó-أسص -ف ألشص -دي -د ‘ ن -وأي-ا
أŸؤوسصسصة ألعسصكرية».
دأعيا ‘ هذأ ألصصدد أ ¤جعل أŸصصلحة
أل -ع -ل -ي -ا ل-ل-وط-ن ف-وق ك-ل أع-ت-ب-ار ،وألح-ت-ك-ام
ب- -أاخÓ- -ق- -ي- -ات أŸه- -ن- -ة وم -ا Áل -ي -ه أل -وأجب
ألوطني،موضصحا أن أ◊ق ‘ أإلعÓم تكفله
كل أŸوأثيق ألدولية ◊قوق أإلنسصان ،خاصصة
‘ زمن باتت فيه ألشصاعة Œد له أرضصية
خصص- -ب- -ة ‘ م -وأق -ع أل -ت -وأصص -ل ألج -ت -م -اع -ي
وصصفحات خاصصة Ãؤوسصسصات إأعÓمية.
كما دعا ألبيان عشصية أنطÓق جولة أ◊وأر
وألوسصاطة مع ألحزأب ،إأ ¤أإلسصهام ‘ إأعÓم
موأطنة يخدم أŸوأطن وألدولة ،ألن ألرهان
أ◊ا‹ حسصب ج -م -ع -ي -ة صص -ح-ف-ي-ي أل-ع-اصص-م-ة
ينصصب على ألثقة ‘ إأخرأج ألبÓد من أزمتها
وليسس ألدخول ‘ صصرأعات فكرية أوتصصفية
حسصابات شصخصصية».

على خلفية أحدأث ششاطئ مرسشى بن مهيدي

ﬁكمة باب العسسة تطلق سسراح اŸوقوف Úمع غرامات مالية
أصص- -درت ‘ ألسص- -اع- -ات أألخÒة م- -ن ي- -وم
أمسس غرفة أ÷نح Ãحكمة باب ألعسصة حكما
قضصائيا ،مفاده إأطÓق سصرأح جميع أŸوقوفÚ
‘ قضص -ي -ة م -ا صص -ار ي -ع-رف ب-أاح-دأث شص-اط-ئ
مرسصى بن مهيدي ألتي تطرقت لها»ألشصعب»

كاريكات /ÒعنÎ

‘ أع -دأده -ا ألسص -اب -ق -ة ،أك -دت مصص -ادرن-ا أن
ﬁك -م -ة ب -اب أل -عسص -ة،أم -رت ب -إاطÓ-ق سص-رأح
أŸتهم Úألسصبعة وتغرÁهم ب  2مليون ،فيما
” إأخÓء سصبيل ألبقية.

تلمسسان :بكاي عمر

