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أاك Ìمن  %82من اŸواطن Úراضشون عن اÿدمات الششرطية

جÓب ‘ زيارة عمل
إا ¤الطارف
يقوم وزير التجارة ،سشعيد
ج -لب ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت -ف -ق-د إا ¤ولي-ة ال-ط-ارف،
ح-يث ي-ت-اب-ع ﬂت-لف مششاريع
وهياكل التجارة.

لقاءان حول الثورة
التحريرية

بن مسشعود يعاين
مششاريع السشياحة
بسشكيكدة
يشش - -رع وزي - -ر السش - -ي - -اح- -ة
والصشناعة التقليدية ،اليوم،
‘ زي- - -ارة ع- - -م - -ل إا ¤ولي - -ة
سش-ك-ي-ك-دة .وي-ت-وق-ف ال-وزي-ر
عبد القادر بن مسشعود خلل
الزيارة عند مششاريع القطاع
لجراءات اŸتخذة
وŒسشيد ا إ
‘ سش -ب -ي-ل ان-ت-ع-اشض السش-ي-اح-ة
لضش -ع -ف
اÙل- -ي- -ة ا◊ل- -ق- -ة ا أ
بسش- - - - - -بب ن- - - - - -قصض اŸراف- - - - - -ق
وال-ه-ي-اك-ل وسش-وء السش-ت-ق-ب-ال
وغلء أاسشعار اÿدمات.

سشهرة غنائية
بالكازيف

أاظهر السشتطلع الدوري لسش Èآاراء أاجري على مسشتوى مقرات الششرطة ع ÈالÎاب الوطني،
لجراءات التي وضشعتها اŸديرية العامة لتقييم اÿدمة
خلل الثلثي الثا Êلـ ،2019بخصشوصض ا إ
اŸوجهة للمواطن ،Úأان أاك Ìمن  %82من اŸواطن Úراضشون على نوعية السشتقبال ،مدة النتظار
لصشغاء.
داخل مقرات الششرطة وحسشن اŸعاملة ،التوجيه وا إ
الدراسشة اعتمدت على –ليل نتائج اسشتبيانات اŸواطن Úالوافدين Ÿقرات الششرطة ،أاظهرت أان
 %78,80من اŸواطن ÚعÈوا عن رضشاهم على نوعية السشتقبال أاما بخصشوصض مدة النتظار
داخل مقرات الششرطة‚ ،د أان  %92,88من اŸواطن Úيرون أانها معقولة ‘ ،ح‚ Úد أان %76,95
لصشغاء كانت لئقة ولبقة.
من اŸواطن Úيرون أان حسشن اŸعاملة والتوجيه وكذا جودة ا إ
تأاتي هذه النتائج اŸرضشية اسشتنادا لسشتبيان دون تششخيصض أاصشحابه“ ،اششيا وتعليمات القيادة
لم-ن ال-وط-ن-ي ال-ن-اصش-ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز نوعية السشتقبال ،التوجيه واŸرافقة ،والسشتجابة
ال-ع-ل-ي-ا ل -أ
لمن الوطني.
لنششغالت اŸواطنÃ Úقرات ا أ

ح ّصشة «ألمنكم» تبث من تندوف

ت -ط -ب -ي -ق-ا لÈن-ام-ج «ع-يشض
الصش - -ي - -ف  ،»2019ي- -ح- -تضش -ن
مسشرح الهواء الطلق بسشيدي
ف- -رج «ال -ك -ازي -ف» ،ك -ل أاح -د
وث -لث -اء إا ¤غ -اي -ة  26أاوت
لح - -دث
ا÷اري ،ع- - -روضش- - -ا أ
لف -لم السش -ي -ن -م -ائ -ي-ة .ك-م-ا
ا أ
لطفال كل
تÈمج عروضض ل أ
أاربعاء.
لط - - -ار ،مسش - - -رح
‘ ه- - - -ذا ا إ
ال- -ه- -واء ال- -ط- -ل- -ق ال- -ك- -ازي- -ف
بسشيدي فرج ،اليوم اÿميسض
 22أاوت ا÷اري ،سشهرة فنية
ي- -نشش- -ط -ه -ا حسش -ن -ي الصش -غ،Ò
الششابة جميلة ونسشيم.

لم -ن -ك -م ال -ت -ي ت -ع -ن -ي ب -السش-لم-ة
ت -بث حصش -ة أ
لعلمي الذي يبث
اŸرورية بتندوف ،الفضشاء ا إ
لو ¤ي -ج -يب ع-ل-ى
لذاع -ي -ة ا أ
ع Èأاث Òال -ق -ن -اة ا إ
تسش - -اؤولت وانشش - -غ - -الت اŸواط- -ن› ‘ Úال أام- -ن
ال -ط -رق .ي -نشش -ط ا◊صش -ة ال -ت -ي ت -بث م -ن إاذاع -ة
تندوف اÙلية هذه اŸرة ،اليوم  22أاوت ا÷اري،
إاطارات الششرطة وصشحفيون ﬁليون ويتناولون
ﬂط -ط ح-رك-ة اŸرور ،م-وسش-م الصش-ط-ي-اف ال-ذي
حمل ششعار «صشيف بل حوادث».

لششعاع الثقا‘ «ارك» معرضض الفنان التششكيلي «ﬁمد باكلي» ،الذي
تنظم الوكالة ا÷زائرية ل إ
يتواصشل إا ¤غاية اÿميسض  05سشبتم ،2019 Èابتداء من السشاعة اÿامسشة مسشاء ( 17:00سشا) ،بدار
عبد اللطيف.
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الهاتف(021) 60.69.55:
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(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

ي- -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -م -ج -اه -د ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع
اŸؤوسشسش -ات ال -ت -اب -ع -ة ل-ل-وزارة
الوصشية اللقاء ا÷ماعي رقم
 ،٣90اليوم اÿميسض 22 ،أاوت
ا÷اري .خصشصض لـ»ال - - - - - -دور
السشÎات- - -ي- - -ج- - -ي ل- - -ل - -ري - -ف
ا÷زائري ‘ “ركز الثورة».

األسشبوع الثقا‘
Ÿدينة ورقلة ببلدية
ا÷زائر الوسشطى
ي-خ-ت-ت-م ب-بلدية ا÷زائر
لسش -ب-وع ال-ث-ق-ا‘
ال -وسش -ط -ى ،ا أ
Ÿدينة ورقلة ،اليوم  22أاوت،
ع-ل-ى السش-اع-ة  11.00صشباحا
ب -ح -دي -ق -ة ا◊ري -ة ب -ت -ق-دË
ع-روضض ت-عّ-رف Ãا ت-خ-ت-زن-ه
ورق- -ل- -ة م -ن ك -ن -وز ث -ق -اف -ي -ة
ومعا ⁄تاريخية لها وزنها ‘
اŸوروث الوطني.

حفل فني متنوع بقصشر
الثقافة مفدي زكريا

معرضض الفنان التششكيلي «ﬁمد باكلي» بدار عبد اللطيف

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

ت- -ن- -ظ- -م ج- -ب -ه -ة ال -ع -دال -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ،ال-ي-وم ،ج-ام-ع-ت-ها
الصش-ي-ف-ي-ة الشش-ب-اب-ي-ة ال-ث-انية
ب-دار الشش-ب-اب «رشش-ي-د بوناب»
Ãدي-ن-ة ج-ي-ج-ل ح-يث ي-ل-ق-ي
رئ -يسض ا÷ب -ه -ة الشش-ي-خ ع-ب-د
ال- - -ل- - -ه ج - -اب ال - -ل - -ه ك - -ل - -م - -ة
افتتاحية.
تسشتمر ا÷امعة إا ¤غاية
 24أاوت ا÷اري ،حيث يتلقى
فيها الششباب برنا›ا سشياسشيا
وث -ق-اف-ي-ا وف-ك-ري-ا وت-رف-ي-ه-ي-ا
ث -ري -ا يسش -ت -ج -يب Ÿت -ط -ل -ب -ات
اŸرح -ل-ة ب-أاب-ع-اده-ا اŸت-ع-ددة،
ي -ق -دم -ه ن -خ -ب -ة م -ن ق-ي-ادي-ي
لول
لم Úا أ
ا÷ب -ه -ة م -ن -ه-م ا أ
اŸه- - - -ن - - -دسض نصش - - -ر ال - - -دي - - -ن
حجÒة.

ينظم قصشر الثقافة مفدي
زك -ري -ا ،ال -ي -وم ،ح -ف -ل ف -ن -ي-ا
م -ت -ن -وع -ا م -ع اŸط -رب ح-ك-ي-م
الشش- -اوي ،ششÒي- -ن ع- -ب- -ابسش- -ة
وسش - -ام - -ي زري - -اب .وت - -ن- -ظ- -م
السش-ه-رة ،اب-ت-داء م-ن السش-اعة
 19.00مسش- -اء ،ب- -ال -ق -اع -ة
اŸتعددة النششاطات.
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الخميسض  22أاوت  2019م
الموافق لـ  21ذي الحجة  1440هـ

الدخول ا’جتماعي ،ازمة التزود باŸاء وقضشايا اخرى ‘ اجتماع ا◊كومة

تقليصس عجز ميزان اŸدفوعات وا◊فاظ على احتياطي الصشرف أاولوية
تعليمات لتوزيع الÈامج السشكنية اŸنتهية Ãختلف اأ’‰اط على مسشتحقيها
ع-ق-دت ا◊ك-وم-ة امسس اج-ت-م-اعا برئاسشة
’ول ,ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ,اسش-ت-م-عت
ال-وزي-ر ا أ
ون -اقششت م -ن خÓ-ل-ه ع-رضش )02( Úي-تعلقان
ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ب-ال-دخ-ول ا’ج-تماعي -2019
 ،2020وكذا التداب Òالتي يتعن اتخاذها
ل-ت-ق-ل-يصس ع-ج-ز م-ي-زان اŸدف-وع-ات م-ن أاج-ل
ا◊فاظ على احتياطات البÓد من الصشرف،
‘ إاطار مواصشلة النقاشس حول هذا اŸوضشوع,
’ول.
حسشب ما جاء ‘ بيان Ÿصشالح الوزير ا أ
خ Ó- -ل ع - -رضض شش- -ام- -ل ح- -ول م- -دى ال- -ت- -ق- -دم
ل -ت -حضشÒات ال-دخ-ول ا’ج-ت-م-اع-ي الشش-ه-ر اŸق-ب-ل
قدمه كل وزراء الداخلية والÎبية والتعليم العا‹
والتكوين اŸهني والسشكن ” ,التطرق إا ¤التدابÒ
ال -ت -ي ” ات-خ-اذه-ا ‘ إاط-ار ال-ت-حضشÒات ل-ل-دخ-ول
ا’جتماعي’ ,سشيما فيما يتعلق بالتحضش Òللدخول
اŸدرسش -ي وا÷ام -ع -ي وال -ت -ك -وي-ن-ي ب-اإ’ضش-اف-ة إا¤
ن -ظ -اف -ة اÙي-ط والصش-ح-ة وال-ن-ق-اوة ال-ع-م-وم-ي-تÚ
عÓوة على التحضشÒات اÿاصشة بفصشلي اÿريف
والششتاء.
“ت اإ’ششارة ‘ هذا اÛال إا ¤العدد غÒ
اŸسشبوق من الهياكل التي ” اسشتÓمها وسشتدخل
ح -ي -ز اÿدم -ة Ãن -اسش-ب-ة ال-دخ-ول اŸدرسش-ي ل-ه-ذه
السشنة والتي تقدر بـ  656مؤوسشسشة جديدة ،منها 426
ابتدائية و 137إاكمالية و 93ثانوية ,على أان تكلل
كذلك مع نهاية السشنة ا◊الية  2019باسشتÓم 161
مؤوسشسشة إاضشافية ،وقد اسشتفاد القطاع قصشد ضشمان
تأاط Òهذه اŸؤوسشسشات ا÷ديدة من  8041منصشب
ما‹ جديد ,منها  1061منصشب بيداغوجي .هذا
وقد ” التنويه با÷هد اÿاصض اŸبذول بالنسشبة
ل -و’ي -ة ا÷زائ -ر ،ب -ال -ن -ظ -ر ل -ت -زاي -د ال -ط -لب ع-ل-ى
اŸؤوسشسش -ات اŸدرسش -ي -ة ب-ح-ك-م ع-م-ل-ي-ات الÎح-ي-ل
واإ’سشكان التي أاجريت ‘ الفÎة اأ’خÒة.
ف -ب -خصش-وصض ال-دخ-ول اŸدرسش-ي سش-يشش-ه-د ه-ذا
اأ’خ– Òسش- -ن- -ا ﬁسش- -وسش- -ا ‘ ›ا’ت اإ’ط- -ع- -ام
اŸدرسشي بفتح  %94من اŸطاعم اŸدرسشية ،وكذا
ت -ع-زي-ز ال-ن-ق-ل اŸدرسش-ي و–سش Úظ-روف ال-ت-ك-ف-ل
ب -ال -تÓ-م-ي-ذ ،م-ن خÓ-ل اق-ت-ن-اء  1000ح-اف-ل-ة نقل
جديدة ,حيث كانت ا◊كومة قد أاقرت برنا›ا
’قتناء  3500حافلة ,وتفعيل اللجان ا’سشتششارية
للنقل اŸدرسشي على مسشتوى الو’يات وكذا اللجان
ال -ب -ل -دي -ة ل -لصش -ح -ة وال -ن -ظ -اف -ة واÙي -ط ,وه-ذا
باإ’ضشافة إا ¤تعزيز اأ’قسشام اŸد›ة اŸوجهة
للمتمدرسش Úمن فئة ذوي ا’حتياجات بـ 186
قسشم جديد ،ليصشبح عددها اإ’جما‹ بذلك 851
قسش- -م وك- -ذا عصش- -رن -ة و رق -م -ن -ة تسش -ي ÒاŸدارسض
ا’بتدائية ومنحة التمدرسض ,وقد ” التأاكيد هنا
على ضشرورة إاعÓم اأ’ولياء عن طريق الوسشائط
اإ’عÓمية اŸتوفرة بافتتاح هذه اأ’قسشام ا÷ديدة
ومؤوسشسشات تواجدها.
فيما يتعلق بالدخول ا÷امعي ،فسشتششهد هذه
السشنة اسشتقبال  368أالف طالب من ا◊امل Úا÷دد
لششهادة البكلورياŒ ،ري عملية توجيههم ‘ إاطار
التسشجيÓت ا÷امعية ‘ أاحسشن الظروف ،حيث
حضشي أاك Ìمن % 90منهم با’سشتجابة لرغباتهم
فيما يتعلق بالتخصشصض ،كما ” اتخاذ كل التدابÒ
’سشتقبالهم والتكفل بهم ‘ أاحسشن الظروف ،من
خÓل فتح أاك Ìمن  83400مقعد بيداغوجي جديد
وكذا  51950سشرير ،عÓوة على اسشتفادة القطاع
من  3000منصشب تأاط.Ò
أاما قطاع التكوين والتعليم اŸهني Úفسشيتعزز
Ãن -اسش-ب-ة ال-دخ-ول ال-دراسش-ي اŸق-ب-ل ب-اسش-تÓ-م 34
م -ؤوسشسش -ة ت -ك-وي-ن ج-دي-دة ،بسش-ع-ة أاك Ìم-ن 15.100
منصشب بيداغوجي ،ما سشيمكن القطاع من اسشتقبال
أاك Ìمن  503الف مÎبصض.
م-ن ج-ه-ت-ه ،سش-ي-ع-رف ق-ط-اع ال-تضش-ام-ن ال-وط-ني
ت-ع-زي-ز إام-ك-ان-ي-ات-ه ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-فئة ذوي ا’حتياجات
اÿاصشة من خÓل  239مركز و 17ملحقة عÈ
الÎاب الوطني ،يسشتم تدعيمها خÓل هذه السشنة
بثÓثة ( )03مراكز جديدة ،خاصشة وأان القطاع قد

اسش -ت-ف-اد ه-ذه السش-ن-ة م-ن ف-ت-ح 1722م-نصشب م-ا‹
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤رف -ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن ع-دة ع-م-ل-ي-ات
لÎميم وتأاهيل اŸراكز التابعة له.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ات -خ -ذ ق -ط -اع الصش-ح-ة ج-م-ل-ة م-ن
اإ’جراءات قصشد –سش Úالرعاية الصشحية ’سشيما
بالنسشبة للصشحة اŸدرسشية.
‘ تعقيبه على هذا العرضض وكذا اŸناقششات
التي تلته ,أاكد الوزير اأ’ول التقدم اŸلحوظ ‘
التحضش Òللدخول ا’جتماعي اŸقبل الذي يعتÈ
ث - -م- -رة ت- -ن- -ف- -ي- -ذ الÈن- -ام- -ج ال- -ت- -حضشÒي اÿاصض
وال -ق -رارات اŸت -خ -ذة م -ن ق -ب-ل ا◊ك-وم-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،مؤوكدا على ضشرورة مواصشلة Œند جميع
اŸتدخل Úوتعزيز التنسشيق بﬂ Úتلف القطاعات،
بالنظر للوضشع اÿاصض الذي تعيششه بÓدنا ،من
خ Ó-ل ت -ك -ريسض ق -ي -م ا’سش -ت -م -اع وا◊وار وال -ع-م-ل
ا÷واري مع الششركاء اŸهني Úوا’جتماعي.Ú
كما ثمن العمل التضشامني اŸتمثل ‘ نقل ما
يقارب  80.000طفل ‘ إاطار اıيمات الصشيفية
أ’بناء ا÷نوب نحو الو’يات الششاطئية.
كما أاكد الوزير اأ’ول على ضشرورة تكريسض قيم
التضشامن مع الفئات اŸعوزة والتزام ا◊كومة التام
Ãراف -ق -ت -ه-ا وال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ’سش-ي-م-ا Ãن-اسش-ب-ة ه-ذا
ال-دخ-ول ا’ج-ت-م-اع-ي ،م-ث-م-ن-ا ب-اŸن-اسش-ب-ة التنظيم
ا÷يد الذي ميز العملية التضشامنية Ãناسشبة ششهر
رمضش-ان’ ،سش-ي-م-ا ع-قب ا’سش-ت-ع-ان-ة ب-ت-ك-ن-ولوجيات
اإ’عÓم وا’تصشال ,داعيا إا ¤تعميم هذه التجربة.
وقصش- -د ال- -تسش- -ري- -ع م- -ن وتÒة إا‚از ال- -ه -ي -اك -ل
اŸتبقية وكذا التكفل با’نششغا’ت اŸع Èعنها من
طرف اŸواطن ،Úقرر السشيد الوزير اأ’ول تكليف
ال- -وزراء اŸع- -ن- -ي Úب- -ات -خ -اذ ال -ت -داب Òالضش -روري -ة
ل -ل -تسش -ري -ع ‘ إا‚از ال -ع -م -ل -ي -ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-رب-ط
اŸؤوسشسشات اŸعنية بالدخول ا’جتماعي اŸقبل
بششبكات الكهرباء والغاز واŸاء الششروب ,باللجوء,
ع- -ن- -د ا’ق- -تضش -اء ,ل -تسش -خ Òم -ؤوسشسش -ة سش -ون -ل -غ -از
ومؤوسشسشات قطاع اŸوارد اŸائية اŸعنية.

–ديد اŸسشؤووليات بخصشوصس
التذبذب فب التزود باŸاء
بعدة و’يات
كما كلف وزير الداخلية ووزير اŸوارد اŸائية
ب -إاج -راء ع -م -ل -ي -ة ت -ق -ي -ي -م ل -ت -ح-دي-د اŸسش-ؤوول-ي-ات
ب -خصش -وصض ال -ت -ذب -ذب اŸسش -ج-ل م-ؤوخ-را ‘ ›ال
ال - -ت - -زود ب- -اŸاء الشش- -روب ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ب- -عضض
ال -و’ي -ات ,م -ع ت -ق -د Ëم -قÎح -ات ع -م -ل -ي-ة ح-ول
اإ’جراءات الواجب اتخاذها ,مع اإ’نهاء الفوري
Ÿهام اŸسشؤوول ÚاÙلي Úالذين ثبت تقصشÒهم
‘ هذا اÛال بالو’يات اŸعنية ,وهي البويرة,
اŸدية ,اŸسشيلة ,الÈج ,وسشطيف.
وكلف كذلك وزير الششباب والرياضشة بالتنسشيق
مع القطاعات اŸعنية بوضشع اسشÎاتيجية وطنية
وخ -ط -ة ع-م-ل مششÎك-ة ل-ب-عث ال-ري-اضش-ة اŸدرسش-ي-ة
وا÷امعية وكذا لفائدة مÎبصشي التكوين اŸهني,
مع إاعادة إاحياء التجارب الناجحة ‘ هذا اÛال
’سش-ي-م-ا ,ت-ن-ظ-ي-م ال-ب-ط-و’ت ا÷امعية واŸدرسشية
وإانششاء اأ’قسشام الرياضشية وتنظيم مسشابقات العدو
على مسشتوى البلديات ,عÓوة على تثم ÚاŸنششآات
الرياضشية اŸتوفرة على مسشتوى مؤوسشسشات التعليم
والتكوين وا÷امعات.

نتائج ملموسشة ‘ ›ال
عقلنة الواردات
وم -ن ج -ه -ت -ه ق -دم وزي -ر اŸال -ي -ة ع -رضش-ا ح-ول
التداب Òالتي يتع Úاتخاذها لتقليصض عجز ميزان

اŸدف -وع -ات م -ن أاج -ل ا◊ف -اظ ع-ل-ى اح-ت-ي-اط-ات
البÓد من الصشرف.
وتضشمن هذا العرضض اإ’جراءات العملية التي
ششرع ‘ تنفيذها من طرف القطاعات اŸعنية,
ت-ن-ف-ي-ذا ل-ل-ق-رارات ال-ت-ي صش-ادقت ع-ل-ي-ه-ا ا◊ك-ومة
خÓل اجتماعها بتاريخ  07أاوت ا÷اري ,فيما
ي-خصض ضش-ب-ط شش-ع-ب-ة اÿدم-ات ب-ال-نسش-ب-ة ل-قطاعي
الفÓحة والنقل البحري’ ,سشيما من خÓل Œسشيد
أاولوية اأ’سشطول البحري الوطني ‘ نقل الواردات
من ا◊بوب وا◊ليب ,عن طريق إابرام اتفاقية بÚ
›م -ع ال-ن-ق-ل ال-ب-ح-ري وك-ل م-ن ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
اŸهني للحبوب والديوان الوطني اŸهني للحليب
وكذا التسشريع ‘ عملية اقتناء
ال- -ب- -واخ- -ر ا÷دي- -دة اŸت -ب -ق -ي -ة م -ن الÈن -ام -ج
ا’سشتثماري Ûمع  GATMAوالÎخيصض باقتناء
ا◊اويات اŸسشتعملة قصشد تقليصض تكاليف النقل.
ك -م -ا تضش -م -ن ال -ع-رضض اإ’ج-راءات اŸت-خ-ذة ‘
›ال ع - - -ق - - -ل - - -ن - - -ة ال- - -واردات وت- - -أام Úاıزون
ا’سشÎاتيجي من القمح الل’ Úسشيما من خÓل
اسشتكمال برنامج إا‚از ﬂازن القمح ع ÈالÎاب
الوطني وكذا إاعادة تنظيم الديوان الوطني اŸهني
للحبوب.
‘ تعقيبه على هذا العرضض ،نوه الوزير اأ’ول
ب -ال -ن -ت -ائ -ج اŸل -م-وسش-ة اÙق-ق-ة ‘ ›ال ع-ق-ل-ن-ة
الواردات وضشبط ششعب النششاط اŸذكورة Ãا Áكن
من اÙافظة على احتياطات البÓد من العملة
الصشعبة ،مؤوكدا على ضشرورة التسشريع ‘ تنفيذ كل
القرارات اŸتخذة ‘ هذا اÛال.
‘ هذا اإ’طار ,قرر الوزير اأ’ول تكليف السشادة
ال -وزراء اŸع -ن -ي Úب -ال -ت -جسش -ي -د ال -ف -وري ل-ل-ت-دابÒ
اŸقررة ,التي يجب أان تدخل حيز النفاذ بداية
اأ’سشبوع اŸقبل على أاقصشى تقدير.
وأامر بدوي بتقييم ا◊اجيات ا◊قيقة للسشوق
ال -وط -ن -ي -ة م -ن ال -ق-م-ح ,ع-ل-ى ضش-وء م-ن-ت-وج السش-ن-ة
ا◊ال -ي -ة ,م -ع وضش -ع ج -دول زم -ن -ي دق -ي-ق م-ت-ع-دد
السش-ن-وات ل-ل-ت-ق-ل-يصض ال-ت-دري-ج-ي للواردات من هذه
اŸادة.

÷ان تفتيشس على مسشتوى
مششاريع إا‚از ﬂازن ا◊بوب
كما قرر أايضشا إايفاد ÷ان تفتيشض على مسشتوى
مششاريع إا‚از ﬂازن ا◊بوب ,والتطبيق الصشارم
للقوان ÚاŸعمول بها Ãا ‘ ذلك الفسشخ الفوري
لعقود اإ’‚از مع اŸؤوسشسشات التي ثبت عجزها عن
الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ،مع مباششرة اŸتابعات
ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة ع- -ن- -د ا’ق- -تضش -اء ,ضش -د اŸسش -ؤوولÚ
اŸت -ق-اعسش Úال-ذي-ن تسش-ب-ب-وا ‘ خسش-ائ-ر ل-ل-خ-زي-ن-ة
العمومية.
وكلف اللجنة متعددة القطاعات اŸوضشوعة
’سشراع ‘ تقدË
على مسشتوى وزارة اŸالية با إ
اŸقÎحات العملية ا÷ديدة ‘ ›ال عقلنة
ال-واردات وضش-ب-ط ب-اق-ي شش-عب ال-نشش-اط ’سش-ي-م-ا
ا◊ليب والدواء.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى اسش -ت-م-عت ا◊ك-وم-ة خÓ-ل
اج -ت -م -اع-ه-ا ل-ت-ق-ري-ر ق-دم-ه وزي-ر السش-ك-ن ،ح-ول
ال -ت-ق-دم ‘ إا‚ازالÈام-ج السش-ك-ن-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف
الصشيغ وتوزيعها.
’ول
عقب تقد Ëهذا التقرير ,قدم االوزير ا أ
ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات صش- -ارم- -ة إا ¤وزي- -ر السش- -ك -ن وو’ة
ا÷مهورية ،بغية ا◊رصض على توزيع الÈامج
’‰اط ع -ل-ى
السش -ك -ن -ي -ة اŸن -ت -ه -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف ا أ
مسش -ت -ح -ق -ي -ه -ا ,م -ن سش -ك-ن اج-ت-م-اع-ي إاي-ج-اري
وسش- -ك -ن -ات ع -دل 1وسش- -ك -ن -ات ع -دل  2والسشكن
العمومي اŸدعم والسشكن العمومية الÎقوي,
وك -ذا ال -ت -ج -زئ -ات ا’ج -ت -م -اع -ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا÷نوب والهضشاب العليا.

لÓسشتماع ا ¤اقواله ‘ قضشايا فسشاد

وزير العدل السشابق الطيب لوح أامام اŸسشتششار اÙقق اليوم
اسش -ت -دع -ى اŸسش -تشش -ار اÙق-ق ل-دى اÙك-م-ة
ال -ع -ل -ي -ا وزي -ر ال -ع -دل السش -اب -ق ,ال -ط -يب ل-وح,
ل -ل -م -ث -ول أام -ام -ه ال -ي -وم اÿم-يسس قصش-د سش-م-اع
أاقواله ‘ قضشايا «›رمة قانونا» ,حسشب ما أافاد
به امسس بيان للنائب العام لدى ذات اÙكمة.
أاوضش -ح ذات اŸصش -در أان -ه «ب -ت -اري-خ  18أاغسشطسض

 2019تلقت النيابة العامة لدى اÙكمة العليا من
ال- -ن- -ائب ال- -ع- -ام ل- -دى ›لسض قضش- -اء ا÷زائ- -ر م -ل -ف
اإ’جراءات اŸتبعة ضشد لوح الطيب وزير العدل حافظ
اأ’ختام سشابقا ومن معه ,اŸتابع ‘ Úقضشايا ›رمة
قانونا» ,مضشيفا أان ملف القضشية «قد أاحيل على
اŸسشتششار اÙقق وقد قام هذا اأ’خ Òباسشتدعاء

اŸدعو لوح الطيب ليوم اÿميسض  22أاغسشطسض 2019
على السشاعة التاسشعة صشباحا لسشماعه حول الوقائع
اŸنسشوبة إاليه».
وأاششار بيان النائب العام إا ¤أانه «” تكوين ملف
Óجراءات القانونية ضشد عضشو
رفع ا◊صشانة وفقا ل إ
من ›لسض اأ’مة له عÓقة بالوقائع».

تبعا للحركية التي مسشت  12و’ية

تنصشيب مديري الوكا’ت الو’ئية للصشندوق «كاسشنوسس»
” ت- - -نصش- - -يب م - -دراء ج - -دد ل - -ل - -وك - -ا’ت
ال- -و’ئ- -ي- -ة ل- -لصش- -ن- -دوق ال- -وط -ن -ي ل -لضش -م -ان
’ج -راء ب -ه-دف إاع-ط-اء
ا’ج -ت -م -اع -ي ل -غ Òا أ
«ن - -فسس ج - -دي - -د» ل- -نشش- -اط ه- -ذه ال- -وك- -ا’ت
و»–سش Úاÿدم -ات» اŸق-دم-ة ل-ل-م-واط-ن‘ Ú
ه - - -ذا اÛال ,حسشب م - - -ا أاورده امسس ب - - -ي- - -ان
ل - -وزارة ال - -ع - -م - -ل وال - -تشش - -غ - -ي- -ل والضش- -م- -ان
ا’جتماعي.
أاوضشح ذات اŸصشدر أان عملية تنصشيب اŸدراء

ا÷دد جرت –ت إاششراف اأ’م Úالعام للوزارة,
مرزاق غرناوط.
وقد مسشت هذه العملية  12و’ية ,حيث «”
تعي Úمدراء جدد و–ويل آاخرين وترقية ›موعة
م- -ن اإ’ط- -ارات الشش- -اب- -ة ‘ م- -نصشب م -دي -ر وك -ال -ة
و’ئية» ,حسشب نفسض اŸصشدر الذي أاششار ا ¤أان
هذا التغي Òيأاتي ‘ إاطار «مسشعى الوزارة الرامي
Óطارات
إا ¤ترقية اŸوارد البششرية ومنح الفرصشة ل إ
الشش-اب-ة وإاضش-ف-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-ديدة على نششاطات

الصشندوق على اŸسشتوى اÙلي».
وخÓل إاششرافه على تنصشيب اŸدراء ا÷دد,
أاكد ا’م Úالعام للوزارة على ضشرورة «إاعطاء نفسض
جديد لنششاط الوكا’ت اÙلية للصشندوق من أاجل
–سش Úوت - -رق - -ي - -ة اÿدم - -ات واأ’داءات ل - -ف- -ائ- -دة
اŸواطن ,»Úمششددا على «أاهمية إاششراك جميع
العمال لتحقيق اأ’هداف اŸسشطرة وا◊رصض على
ت -ك -وي-ن وت-رق-ي-ة اŸوارد ال-بشش-ري-ة وت-رسش-ي-خ ث-ق-اف-ة
ا◊وار والتششاور ب Úاإ’دارة والششريك ا’جتماعي».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دعا من ورقلة ا ¤حششد الطاقات من اجل الوطن

رابحي:ا◊كومة تلتزم بتوف Òكل الظرف لÎقية العمل الصشحفي
التكفل با’عÓم ا÷واري وايصشال اŸعلومة ‘ وقتها

أاك- -د أامسس وزي -ر ا’تصش -ال وال -ن -اط -ق
ال-رسش-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة حسش-ان رابحي على
ضشرورة العمل من أاجل –قيق تغطية
شش -ام-ل-ة Ãا يسش-م-ح ل-ل-م-واط-ن ع Èك-اف-ة
الÎاب الوطني من تلقي كافة اŸضشامÚ
’عÓمية ‘ حينها.
ا إ

ورڤلة :إاÁان كا‘
اع -ت Èال -وزي -ر ‘ أاول ن -ق -ط-ة اسش-ت-ه-ل ب-ه-ا
زي - -ارت - -ه إا ¤ورق - -ل- -ة Ãرك- -ز ال- -بث اإ’ذاع- -ي
باأ’مواج الطويلة ‘ منطقة حوضض بركاوي أان
هذه الزيارة تعد فرصشة مهمة لطرح اŸششاكل
اŸطروحة وا◊لول اŸمكنة من أاجل ضشمان
تغطية جيدة وششاملة لكل الÈامج الوطنية Ãا
Áك -ن اŸواط -ن م-ن ت-ل-ق-ي ب-رام-ج اÙط-ات
اإ’ذاعية والتلفزية الوطنية وكذا تسشهيل أاداء
م-ه-ام ال-ك-ف-اءات ا÷زائ-ري-ة اŸك-ل-ف-ة ب-تسش-يÒ
هذا النوع من اÙطات والتي تتطلب تقنيات
وم- -ع- -رف- -ة ع -ال -ي -ة ‘ ›ال ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
ا’تصشال.
ووقف الوزير رفقة الوفد اŸرافق له على
ظ- -روف ال -ع -م -ل ب -ذات اŸرك -ز ،ك -م -ا ت -ل -ق -ى
ششروحات حول مهامه واŸسشاحة التي يغطيها
ومعلومات حول اŸششاريع التي يجري العمل
على ا‚ازها ‘ الوقت من ا◊ا‹ من أاجل
م -واك -ب-ة ال-ت-ط-ورات ا◊اصش-ل-ة ‘ ›ال ال-بث
اإ’ذاع- -ي وال- -ت- -ل- -ف- -زي ،ك -م -ا ط -اف ﬂت -ل -ف
اأ’جنحة ،على غرار فضشاءات “ديد الطاقة
وق -اع -ة ال -بث ب-اأ’م-واج ال-ط-وي-ل-ة وك-ذا ق-اع-ة
اŸراقبة أاين اطلع على التجهيزات والعتاد
الذي يتوفر عليه اŸركز.
و‘ اŸدي- -ري- -ة ا÷ه- -وي -ة ل -وك -ال -ة اأ’ن -ب -اء
ا÷زائرية أاششاد الوزير Ãدى التزام الطاقات
اÙلية وا◊رصض الذي تبديه لنقل اŸعلومة
‘ ح- - -ي- - -ن- - -ه- - -ا رغ- - -م ق- - -ل- - -ة اŸوارد وع - -دد
اŸسش- -ت- -خ -دم ،ÚمششÒا إا ¤أان ه -ذه ال -زي -ارة
سشتكون فرصشة لطرح اإ’نششغا’ت وتلقي الرد

اإ’يجابي من أاجل –سش Úظروف العمل بهذه
اŸؤوسشسشة التي تغطي  9و’يات جنوبية.
وشش -م -لت ال -زي -ارة ال-ت-ي ت-دوم ي-وم Úأايضش-ا
معاينة مقر ششركة الطباعة للنششر با÷زائر
وحدة ورقلة أاين أاكد الوزير حسشان رابحي
ع -ل -ى أان ال -دول -ة تسش -ع-ى م-ن خÓ-ل أاه-داف-ه-ا
اإ’سشÎاتيجية على ا◊فاظ على مؤوسشسشاتها
واأ’يادي العاملة فيها ودعا ‘ نفسض السشياق
القائم Úعليها على العمل على تكييفها مع
ال -ت -ط-ور ا◊اصش-ل ‘ ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا’تصش-ال
ا◊ديثة ومتطلبات اÛتمع.
وششدد الوزير على ضشرورة حششد الطاقات
من اجل خدمة الوطن واŸواطن ،مؤوكدا ان
الظرف الراهن يسشتدعي توافق الرؤوى لوضشع
مصشلحة البÓد فوق كل اعتبار ‘ ،اششارة ا¤
م -ا ي -ج -ري م -ن مشش -اورات ‘ سش -ب -ي -ل “ه-ي-د
ا’رضشية ◊وار وطني توافقي .مثلما تقوم به
هيئة ا◊وار والوسشاطة واطراف اخرى.
وواصش -ل راب -ح -ي ق-ول-ه ان ا◊ك-وم-ة ت-ل-ت-زم
بتوف Òكل الظروف لÎقية العمل الصشحفي
م -ن خ Ó-ل تسش -خ Òا’م -ك -ان -ي -ات وال -وسش -ائ-ل
لضش -م-ان صش-ح-اف-ة Îﬁف-ة تسشÃ Òوضش-وع-ي-ة
واخÓقيات مهنية.
وابرز الوزير الدور الذي يلعب ا’عÓم ‘
الوقت الراهن والسشباق اÙموم بﬂ Úتلف
القنوات والفضشائيات والوائل ا’خرى مؤوكدا
ان ا◊كومة جادة ‘ مسشعى تكريسض اعÓم ‘
مسشتوى تثقيف وتوجيه اÛتمع Ãا يرتبط
بشش -ؤوون-ه واه-ت-م-ام-ات-ه ،مشش-ددا ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل
ب - -ا’عÓ- -م ا÷واري وا◊رصض ع- -ل- -ى ايصش- -ال
اŸعلومة للمواطن ‘ وقتها.
بششان البث ا’ذاعي والتلفزي ،ششدد الوزير
على اهمية التغطية الششاملة لتمك ÚاŸواطن
اي- -ن -م -ا وج -د ‘ ال -ت -ق -اط الÈام -ج ا’ذاع -ي -ة
وال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وال-قضش-اء ن-ه-ائ-ي-ة ع-لى مناطق
ال -ظ -ل م-ث-ل-م-ا ج-رى سش-اب-ق ‘ ب-عضض م-ن-اط-ق
ا◊دودية الششرقية والغربية.

جو من التاثر البالغ ‘ الذكرى ’ 26غتيال قاصشدي مرباح

ششهادات اعÎاف بخصشال فقيد ا÷زائر ودوره ‘ اإ’صشÓحات
عائلة الراحل تطالب بكششف مÓبسشات ا÷رÁة

ح -ال -ة م -ن ال -ت -أاث -ر ال -ب -ال-غ ع-اشش-ت-ه-ا أامسس
م- -قÈة ال -ع -ال -ي -ة ‘ ذك -رى اغ -ت -ي -ال ف -ق -ي -د
ا÷زائر قاصشدي مرباح .26

العالية :ع نايت رمضضان
ششباب سشمعوا عن الراحل الكث Òمن اÿصشال
واŸآاثر ،و ⁄يعرفوه عن قرب ⁄ ،يتمالكوا أانفسشهم
معÈين وهم يذرفون الدموع عن خسشارة ا÷زائر
لفقدان هذه الششخصشية السشياسشية البارزة اŸعروف
باسشتقامتها وÃسشارها النضشا‹ ع Èا◊قب.إانها
◊ظ -ات ع -اشش -ت -ه «الشش -عب» ب -ع ÚاŸك -ان راصش-دة
تفاصشيل وقفة التذكر والÎحم ،حيث ’ زالت عائلة
خالف متمسشكة بكششف حقيقة اغتياله وبقاء الكثÒ
من الغموضض واÓŸبسشات تسشتدعي تسشليط الضشوء
عنها دون اعتباره اŸلف مغلقا . DOSSIER CLOS
أاحيت أامسض ،عائلة خالف و بحضشور مناضشل Úو
إاط- -ارات ا◊زب ال- -ذي أاسشسش- -ه ال -ف -ق -ي -د «›د» (
ا◊رك -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ع -دال-ة و ال-ت-ن-م-ي-ة) ÃقÈة
العالية با÷زائر العاصشمة و رفقاء اŸرحوم و عدد
من اŸواطن Úوحتى الششباب الذكرى ’ 26غتيال
خالف عبد الله اŸدعو «قاصشدى مرباح» رفقة ابنه
حكيم و أاخيه
عبد العزيز و مرافقه عزيز ناصشرى وسشائقه
مقيدشض الهاششمي يوم  21أاوت  1993بÈج البحرى
،حيث “ت قراءة الفا–ة على روح الفقيد ‘
أاجواء من اÿششوع والتأاثر.
عائلة مرباح ،أاثارت ‘ كلمة تأابينية ظروف
اغ -ت -ي -ال -ه ع -ن-دم-ا ك-انت ا÷زائ-ر ب-ح-اج-ة إا ¤ك-ل
اıلصش Úمن أابنائها قائلة »:ان الفقيد كان يضشع

مصشلحة الوطن فوق اعتبار و قبل عائلته «،مؤوكدة
أان ا’غ- -ت -ي -ال ك -ان م -ن ط -رف ال -ذي -ن أارادوا ال -زج
با÷زائر ‘ العششرية الدموية.
و ط -ال -بت ع -ائ -ل -ة ال -ف -ق -ي -د ال-ن-ائب ال-ع-ام ل-دى
اÙكمة العليا بإاعادة فتح –قيق حول مÓبسشات
ا’غتيال وﬁاسشبة اŸتورط ‘ Úا÷رÁة التي
بقيت حتى هذه السشاعة  ،دون عقاب  ،متوعدة
ب -رف -ع دع -وى قضش -ائ -ي -ة ضش -د اŸشش -ت -ب -ه ف-ي-ه-م ‘
القضشية.
من جهة أاخرى أاكد بعضض اŸقرب Úمن ششهيد
الوطن ‘ حركة «›د»  ،أان قاصشدى مرباح كان
رج - -ل دول - -ة ه- -م- -ه ال- -وح- -ي- -د اسشÎج- -اع اأ’م- -ن و
ا’سشتقرار الوطني رغم أانه كان يعيشض آانذاك ‘
حالة أامنية خطÒة ،و‘ هذا السشياق قام بعدة
لقاءات مع العديد من الششخصشيات السشياسشية و
التى كان لها وزنها فى السشاحة السشياسشية إ’يجاد
حل فى إاطار لقاءات تششاورية بعيدا عن كل أاششكال
العنف و التطرف..
وتطرق آاخرون إا ¤خصشال الرجل الذي كان
يعرف بنزاهته و تفانيه ‘ العمل من اجل الوطن،و
هو الذي تقلد عدة مناصشب عسشكرية ومدنية  ،كان
على رأاسض عدة وزارات منها الصشناعة  ،الصشحة ،
الفÓحة و رئيسض حكومة بعد أاحداث  5أاكتوبر
.1988
واعÎف ا◊ضش -ور Ãك -ان -ة ال -ف-ق-ي-د السش-ي-اسش-ي-ة
ومسش-اره ال-نضش-ا‹ أاث-ن-اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وال-بناء
الوطني بعدها قائل »:Úيششهد لقاصشدي مرباح انه
ك -ان وراء اإ’صش Ó-ح -ات السش -ي -اسش -ي -ة و ال -ت -ع -ددي-ة
ا◊زب -ي -ة و ح -ري -ة الصش -ح -اف -ة ق -ب -ل أاي شش -خصش-ي-ة
جزائرية او مسشؤوول آاخر ‘ هرم ا◊كم».
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بن فليسس عقب لقائه هيئة ا◊وار والوسصاطة

مسسار حل اأ’زمة ‘ ا’Œاه الصسحيح

الدكتور عيسصى بن عقون لـ «الشصعب»:

اجراء الرئاسسيات ‘ اقرب اجال يجنب البÓد الفراغ الدسستوري
على هيئة ا◊وار أان ’ تنسساق كليا وراء مطالب ا◊راك
ا◊زب العتيد الذي واجه هجوما من قبل
األم Úال - -ع - -ام ب - -ال - -ن - -ي - -اب- -ة Ÿن- -ظ- -م- -ة
اÛاهدين ،بالرغم من أان هذه الهيئة
رحبت Ãناضسل Úمن هذه األحزاب الذين
Á ⁄ارسسوا مسسؤووليات كبÒة ‘ السسلطة
و ⁄يتورطوا ‘ الفسساد للمشساركة دون
انتمائهم ا◊زبي.

^ رحيل ا◊كومة خطوة لتنظيم انتخابات رئاسسية نزيهة –ظى بثقة الشسعب
^ الظرف السسياسسي يقضسي تبني تداب Òالثقة والتهدئة

ي-رى ال-دك-ت-ور ع-يسص-ى ب-ن عقون،
أاسصتاذ العلوم السصياسصية و العÓقات
الدولية بجامعة ا÷زائر  ،3أان على
لسصراع ‘
هيئة الوسصاطة و ا◊وار ا إ
ع- -م -ل -ي -ة ال -تشص -اور ،و ال -ت -وصص -ل إا¤
تشص -ك -ي -ل ÷ن -ة وط -ن -ي -ة ل -ت -ن -ظ -ي-م
وم-راق-ب-ة الن-ت-خ-ابات ‘ اقرب وقت
‡ك- -ن ل- -ت- -ج- -ن- -يب ال- -بÓ- -د ال- -ف- -راغ
ال-دسص-ت-وري و م-ا ق-د ي-ن-ج-ر ع-ن-ه م-ن
عواقب ل يحمد عقباها.

حياة  /ك

اأك - - -د رئ - - -يسس ح- - -زب طÓ- - -ئ- - -ع
ا◊ري -ات ع -ل -ي ب-ن ف-ل-يسس،اأمسس،
اإن مسصاعي حل الأزمة السصياسصية
تسص ‘ ÒالŒاه الصص- -ح -ي -ح ،ب -ع -د
اإسص - -ن - -اد اŸه - -م- -ة ل- -ه- -ي- -ئ- -ة ا◊وار
والوسصاطة ،داعيا ‘ نفسس الوقت
اإ ¤ضص- -رورة رح- -ي- -ل ا◊ك- -وم- -ة،
واسص- -ت- -ب- -ع- -اد اأح- -زاب اŸوالة م- -ن
اŸشص - -اورات ل - -ت - -ه- -دئ- -ة الأوضص- -اع
والتوجه لنتخابات رئاسصية.

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
شسدد بن فليسس وهو رئيسس ا◊كومة
الأسس-ب-ق ،ع-قب مشس-اورات-ه م-ع ال-ه-ي-ئ-ة
ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ح-وار وال-وسس-اط-ة ب-ق-ي-ادة
م -نسس -ق -ه-ا ك-ر Ëي-ونسسÃ ،ق-ر طÓ-ئ-ع
ا◊ري- -ات ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة،اأمسس ،ع -ل -ى
ضس- -رورة رح -ي -ل ح -ك -وم -ة ن -ور ال -دي -ن
ب- -دوي ،واأك- -د “سس -ك -ه ب -اأرضس -ي -ة عÚ
ال- -ب -ن -ي -ان ب -خصس -وصس رفضس مشس -ارك -ة
اأحزاب اŸوالة ‘ ا◊وار الوطني لأن
ذلك شسرط لإرضساء ا◊راك الشسعبي.
اأوضسح بن فليسس ‘ ندوة صسحفية
نشس -ط -ه -ا ع -ل -ى ال-ه-امشس ق-ائ »:Ó-غÒ
مقبول اإشسراك اأحزاب اŸوالة التي
اأي- -دت ال- -ع- -ه- -دة اÿامسس- -ة ‘ ا◊وار
ال -وط-ن-ي ،واأك-د “سس-ك-ه ب-اأرضس-ي-ة عÚ
البنيان التي تفصسل ‘ هذه النقطة
ع Èاسستبعاد اأحزاب اŸوالة ،مشسÒا
اإ ¤اإن مشساركتهم ‘ ا◊وار سسيتسسبب

‘ انسسداد سسياسسي يطيل عمر الأزمة
ال-ت-ي ت-ت-زاي-د ت-داع-ي-ات-ها السسلبية على
البÓد».
ووضس -ع ب -ن ف -ل -يسس شس -روط-ا ل-ن-ج-اح
اŸشس - - -اورات وا◊وار ال - - -وط- - -ن- - -ي ‘
مقدمتها رحيل حكومة قائ »:Óذلك
اأضس- -ح- -ى ضس- -رورة قصس- -وى ،م -وضس -ح -ا
بالقول « من يقود ا◊كومة زور وكان
ط -رف -ا رئ -يسس-ي-ا ‘ الأزم-ة السس-ي-اسس-ي-ة
التي دخلت فيها البÓد منذ  22فيفري
اŸنصس- -رم ،مÈزا اأن ا◊ل ي- -ك- -م -ن ‘
ال-ت-وج-ه لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسسية وذلك
يقتضسي وجود حكومة كفاءات وطنية
ل -تصس -ري -ف الأع -م -ال ل -ه -ا ق -درة ع-ل-ى
مسسايرة الوضسع السسياسسي».

تداب Òالثقة لنجاح
الرئاسسيات
وت- - -ع- - -ت Èالشس - -روط السس - -ي - -اسس - -ي - -ة
واŸوؤسسسس -ات -ي -ة وال -ق -ان -ون -ي -ة واŸن-اخ
اÓŸئم لإجراء القÎاع حسسب رئيسس
حزب طÓئع ا◊ريات مطلبا ملحا،
واول-وي-ة ،ل-ك-ن-ه-ا ت-ق-تضس-ي ت-بني تدابÒ
الثقة والتهدئة وكذا اإشسارات قوية من
ط -رف السس -ل -ط -ات ت -ع Èع -ن اإرادت -ه-ا
ال- -ق- -وي -ة لضس -م -ان صس -ح -ة وشس -ف -اف -ي -ة
وسسÓمة هذا القÎاع.
ومن شسروط بن فليسس « ،تاأسسيسس
سس -ل -ط -ة ان -ت -خ -اب -ي -ة مسس -ت-ق-ل-ة ت-ك-ل-ف

ب -ت -حضس Òوت -ن -ظ-ي-م وم-راق-ب-ة اŸسس-ار
النتخابي الرئاسسي ،بدءا من مراجعة
ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة اإ ¤الإعÓ-ن ع-ن
ال-ن-ت-ائ-ج ،ت-ع-دي-ل ال-تشس-ري-ع الن-ت-خابي
ا◊ا‹ لسستئصسال بوؤر التزوير وسسد
الثغرات ،اإعادة النظر ‘ هيكلة تاأطÒ
اŸسس -ار الن -ت-خ-اب-ي ،ورف-ع اŸع-وق-ات
ال -ت -ي ت -عÎضس اÿي-ار ا◊ر ل-ل-ن-اخ-بÚ
وضس- - -م - -ان اقÎاع ن - -زي - -ه وصس - -ح - -ي - -ح
وشسفاف».
ل- -ه- -ذا ق- -ال رئ- -يسس ح- -زب طÓ- -ئ- -ع
ا◊ريات « :هذه الشسروط من شساأنها
“ك Úالشس- -عب السس- -ي- -د م- -ن ‡ارسس -ة
الصس Ó- -ح - -ي - -ات ال- -ت- -ي ي- -خ- -ول- -ه- -ا ل- -ه
الدسستور» ،نافيا الأخبار التي روجت
باأن يكون مرشسحا للرئاسسيات اŸقبلة،
ق - -ائ  ‘ Ó- -ه- -ذا اÛال» :ه- -ك- -ذا اإن
ت -رشس -حت سس -اأك -ون م -رشس -ح-ا ال-ن-ظ-ام،
ي -ري -دون ح -ت -ى ح-رم-ا Êم-ن ح-ق-وق-ي
اŸدن- -ي -ة» ،واأف -اد اأن ح -ل الأزم -ة ه -و
الرهان الذي ينبغي اأن Œمع عليه كل
الأطراف.
ع- -ن دور ك -ر Ëي -ونسس وم -وق -ع -ه ‘
مسس- -ع- -ى ح- -ل الزم -ة اع -ت -م -ادا ع -ل -ى
ﬂتلف الفاعل ،Úدافع بن فليسس على
منسسق هيئة ا◊وار والوسساطة ،وذكر
ب -اأن -ه شس -خصس ك -ان ضس-د ال-فسس-اد م-ن-ذ
العهدة الثانية للرئيسس اŸسستقيل ،عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وه-ذا م-ا «ي-ج-ع-له
الشس- - - - -خصس اŸن- - - - -اسسب ‘ اŸك- - - - -ان
اŸناسسب».

منسصق هيئة ا◊وار والوسصاطة ،كر Ëيونسس:

هدفنا الوصسول لسسلطة شسرعية بانتخاب رئيسس يختاره الشسعب
قال منسسق الهيئة الوطنية للوسساطة
و ا◊وار ،كر Ëيونسس ،اأمسس ،اإن تهيئة
الظروف لتنظيم انتخابات رئاسسية هو
الهدف الأسساسسي من اŸشساورات مع
الأح - -زاب السس - -ي - -اسس - -ي- -ة ،واأن رئ- -يسس
ا÷زائر القادم يجب اأن يكون مسستواه
عاŸيا ،ويحظى باحÎام الشسعب.
اأوضسح يونسس ‘ تصسريح مقتضسب
للصسحافة عقب لقائه مع رئيسس حزب

طÓئع ا◊ريات ،اإن الرئيسس الشسرعي
ال-ذي سس-ي-ت-م ان-ت-خ-اب-ه ع Èالصس-ن-دوق،
سستكون اأحد اأبرز اŸهام اŸكلف بها
ه- -و ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى –سسﬂ Úت- -ل- -ف
الأوضس -اع الق-تصس-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة،
والقضساء على الظروف السسيئة التي
تعيشسها ا÷زائر.
وشسدد يونسس اأن الهيئة تتكفل باإدارة
ا◊وار الوطني الشسامل ،و تعمل بجهد

م- -ن اأج- -ل –ق- -ي -ق ال -ه -دف اŸنشس -ود
ب -ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة شس-ف-اف-ة
ونزيهة ،تفرز سسلطة شسرعية –ظى
برضسى الشسعب ،لأن ا◊ل اأول واأخÒا
ه-و ان-ت-خ-اب رئ-يسس ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ب-ع-د
اسس- -ت- -ي- -ف- -اء ك- -ل شس- -روط الشس- -ف- -اف -ي -ة
والنزاهة.

جÓل بوطي

العدد
1٨02٩
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أاك -د ال -دك -ت -ور ب -ن ع -ق -ون م -ن خ Ó-ل
تصس -ري -ح -ه ل»الشس -عب»  ،ان ع -ل -ى ه -ي-ئ-ة
ال -وسس -اط -ة وا◊وار ال -تسس -ري -ع م -ن وتÒة
ع-م-ل-ه-ا ،ول ت-ب-ق-ى م-نسس-اق-ة وراء م-طالب
ا◊راك ،التي يتزايد سسقفها و تتباين
م- -ن ولي- -ة ألخ -رى ،ح -يث أان ا÷م -ع -ات
األو ⁄ ¤ت- -ت- -ع -د  4م-ط-الب ،وم-ا ف-ت-ئت
تتضساعف ‘ كل مرة متجاوزة  10مطالب
عشسية ا÷معة  27من ا◊راك الشسعبي
الذي انطلق منذ  22فيفري.
أاوضسح اŸتحدث أان مطالب ا◊راك
أاصسبحت متباينة من ولية ألخرى ،ولذلك
فان على الهيئة أان ل تتخوف من مطالبه
و تنصساع وتنسساق ورائها كليا  ،لن ذلك
يؤودي إا“ ¤ييع األمور ،ويطيل من عمر
األزمة ،ليسس ‘ صسالح البÓد  ،و قد يدفع
ذلك إا ¤اÛهول.
وقال الدكتور أايضسا »:أان على الهيئة
Œاوز النتقائية ‘ عملها  ،مشسÒا إا¤
إاقصساء أاحزاب اŸوالة  6و على رأاسسها

مواجهة ب Úقيادة «ا’فÓن»
واأ’م Úالعام بالنيابة Ÿنظمة
اÛاهدين
وفيما يتعلق ب»اÿرجة «غ ÒاŸتوقعة
Ÿنظمة اÛاهدين  ،الذي هاجم أامينها
ال -ع -ام ب -ال -ن -ي -اب -ة ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني و دعا صسراحة إا ¤حله  ،اعتÈ
ا◊زب ال- -ع- -ت- -ي- -د ‘ ب- -ي- -ان ل- -ه أان ه- -ذه
السسلوكيات هي خروج عن عمل اŸنظمة
العريق و تدخ ‘ Óشسؤوون ا◊زب ،
قال بن عقون اأن ذلك راجع إا ¤ان ﬁند
واع- -م- -ر ب- -ن ا◊اج ل -دي -ه ت -وج -ه -ات غÒ
توجهات «األفÓن»  ،ليسس مناضس Óفيه و
ل ‘ ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي ال -دÁق-راط-ي،
Ãعنى اأن قناعته السسياسسية تختلف عن
تلك التي تتبناها اأحزاب اŸوالة و حزب
جبهة التحرير بصسفة خاصسة.
واأضس -اف ال -دك-ت-ور ب-ن ع-ق-ون غ-ي ه-ذا
السسياق أان هذا اŸوقف من األم Úالعام
ب-ال-ن-ي-اب-ة ل-ل-م-ن-ظمة الوطنية للمجاهدين،
يتطابق واحد مطالب ا◊راك التي تدعو
«إلدخ -ال ا◊زب ال -ع -ت -ي-د إا ¤اŸت-ح-ف»،
وإابعاده من ا◊ياة السسياسسية ،كونه Áثل
وج- -ه م- -ن وج -وه ال -ن -ظ -ام ال -ذي ي -ط -الب
ا◊راك بتغيÒه.
وي - -رى ب - -ن ع - -ق- -ون أان ه- -ذا اŸط- -لب
ا◊راكي سسيكون له تأاثÒا على ›ريات
ال -رئ -اسس -ي-ات ال-ق-ادم-ة ،ف-ي-م-ك-ن أان ي-ل-ج-ا
ال -رئ -يسس ال -ق -ادم «إاذا  ⁄ي-ك-ن م-ن ال-ت-ي-ار
الوطني « إا ¤حل ا◊زب العتيد ،وهي
مسسالة « صسعبة جدا « ‘ الواقع ،لن «
األفÓ- -ن» ل- -ه ام -ت -دادات ‘ اŸن -ظ -م -ات
واÛت -م -ع اŸد ،Êوب -ال-ت-ا‹ سس-ي-ك-ون رد
ف-ع-ل-ه ق-وي ويسس-ت-م-ر ا÷دل وال-ت-ج-اذبات
السسياسسية..

دعا من وهران ا ¤توافق وطني ،غويني:

ا◊وار مقدمة لÓنفراج السسياسسي وخطوة ◊لحلة ا’زمة
لم Úال- - - -ع - - -ام ◊رك - - -ة
صص- - - -رح ا أ
لصصÓ-ح ال-وط-ن-ي ف-ي ‹Ó-غ-ويني ،
ا إ
أامسس ،ب- - -وه - -ران أان «آام - -ال ك - -بÒة»
ت- -ع- -ق- -ده- -ا ح- -رك- -ت- -ه ع- -ل- -ى ا◊وار
ال - -وط - -ن - -ي ال - -ذي Áك - -ن أان ي- -ك- -ون
«مقدمة لÓنفراج السصياسصي وخطوة
لزمة».
◊لحلة ا أ
ذكر غويني ‘ لقاء للمجلسس التنسسيقي
÷هة الغرب ◊ركة اإلصسÓح الوطني اأن
تشسكيلته السسياسسية تعقد «اآمال كبÒة على
ا◊وار الوطني الذي تقوده الهيئة الوطنية
للحوار والوسساطة الذي Áكنه اأن يكون
مقدمة لÓنفراج السسياسسي و خطوة نحو
اإلمام ◊لحلة األزمة ‘ البÓد».
وج- -دد ن- -فسس اŸت- -ح -دث ال -دع -وة اإ¤
«اŸشساركة الواسسعة» ‘ ا◊وار «خاصسة
وأان العديد من مطالب ا◊راك الشسعبي
قد ” تلبيتها» على حد تعبÒه.
وأاشسار ا ¤أان حركة اإلصسÓح الوطني
كانت السسباقة للدعوة إا« ¤الذهاب اإ¤
ت -واف -ق وط -ن -ي م -ن خÓ-ل ا÷ل-وسس ع-ل-ى
ط-اول-ة ح-وار ي-ج-ت-م-ع ف-ي-ه-ا ال-ف-اع-لون ‘
السس -اح -ة السس -ي -اسس -ي -ة ل -ل -ت -ط -رق إا ¤أاه-م
اŸواضسيع على رأاسسها –ضس Òالشسروط
الÓزمة و اŸناسسبة لتنظيم السستحقاق
الرئاسسي اŸقبل».
وقال ان اإلسستحقاق اŸقبل «سسيفرز
رئ- -يسس- -ا ج- -دي- -دا ي- -ع- -ه- -د ل- -ه ب- -اŸه -ام و
الصس Ó-ح-ي-ات ال-ت-ي ي-خ-ول-ه-ا ل-ه ال-دسس-ت-ور

وت-ن-ف-ي-ذ ك-اف-ة اŸط-الب اŸشس-روع-ة ال-تي
ي- -رف- -ع -ه -ا الشس -عب ا÷زائ -ري م -ن خ Ó-ل
حراكه ا◊ضساري و السسلمية وذلك تكريسسا
لدولة ا◊ق و القانون ‘ اŸيدان».
وثمن نفسس اŸتحدث ما يتم حاليا ‘
›ال مكافحة الفسساد داعيا ‘ الوقت
ذاته اإ ¤أاخذ الوقت الكا‘ Ÿعا÷ة كافة
اŸلفات معا÷ة قانونية.
كما طالب غويني السسلطات العمومية
ال- -ت -دخ -ل ل -ل -ن -ظ -ر ‘ وضس -ع -ي -ات ع -م -ال
اŸؤوسسسس- -ات الق- -تصس- -ادي- -ة ال -ت -ي ي -وج -د
مسس -ؤول -وه -ا ومسسÒوه -ا ‘ السس -ج-ن ب-ت-ه-م
الفسساد.

الخميسس  ٢٢أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢١ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

حـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـوار

»æWh

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ا’قتصصاد الوطني سصيعا Êمن ارتدادات
كبÒة علـ ـ ـ ـ ـى مدار اÿمـ ـاسصي الق ـ ـ ـادم

لبواق
لوليغارششية اŸالية تعتقد لديها نفسس طويل ،تراهن على الوقت وا أ
^ا أ
لمنة للمسشتقبل
لنها اŸداخل ا÷ماعية ا آ
^ تفعيل دور الهيئات Ÿكافحة الفسشاد أ
^ اŸيكانيزمات اŸنتهجة حاليا غ Òكفيلة ببناء اقتصشاد فّعال

‘ تششخيصشه للمششهد السشياسشي با÷زائر اليوم ،إاعت Èأاسشتاذ العلوم السشياسشية والعÓقات الدولية بجامعة تبسشة ،أان الوضشع الذي يعيششه البلد
لعÓم الدو‹
بالسشتثنائي ،حينما اختار الششعب ا÷زائري الششارع الرحب ،بدي Óللتعب Òعن الرادة التي تعيشس ﬂاضشا عسشÒا ،خصشوصشا وأان ا إ
لرهاب والهجرة غ Òالششرعية والضشطرابات الجتماعية ،وقدمنا دائما على أاننا ششعب بعيد عن التحضشر،
اختزلنا ‘ صشورة سشلبية ترتبط با إ
عصشبي ومتجهم وذو نزعة عنيفة ،ليكون الرد مغايرا “اما
فا÷زائريون ،يقول الدكتور البار ‘ حوار مع «الششعب» ،الذين نفيت عنهم صشفة اŸرونة ،وقيل أانهم ل يحبون ا◊ياة تصشا◊وا بششكل مفاجئ مع
الفضشاء العمومي الذي أاعادوا اكتششافه من جديد ،ا ¤جانب ذلك تطرق ا ¤عدة قضشايا أاششار إاليها اŸتحدث .

»LGô©d øjódG Qƒf : QGƒM
«الششعب « :ذكر وزير العدل ‘ اآخر خرجة
ل -ه ،ان ا÷زائ -ر ت -ع -يشس م -رح -ل -ة مسش-ب-وق-ة ‘
ت -اري -خ -ه -ا ،اأب -ه -رت ال -ع -ا ⁄م -ن ح-يث سش-ل-م-ي-ة
ا◊راك الشش-ع-ب-ي ،وم-ن ج-ه-ة اأخ-رى م-ا ت-ع-ل-ق
Ãخ -اط -ر ال -فسش -اد ‘ .راأي-ك-م م-ا خ-ط-ورة ذلك
على القتصشاد الوطني؟
الدكتور اأم Úالبار :ا÷زائر تعيشس مرحلة مسسبوقة
‘ تاريخها Ÿا تقدمه من دروسس جّمة من حيث الدفاع
ع-ل-ى م-قّ-وم-ات األم-ة وث-واب-ت-ه-ا وه-وي-ت-ه-ا ووح-دت-ه-ا ح-يث
أاصسبحت النموذج الذي قّدمه ا÷زائريون وا÷زائريات
عن أانفسسهم منذ تاريخ  ٢٢فيفري ،وعلى مدار األسسابيع
والشسهور التي تلته ،صسدم العا ⁄إان صسّح القول ،ألنه جاء
م -غ -اي -را “ام-ا Ÿا ك-ان ي-ع-ت-ق-ده ال-ك-ثÒون ،خصس-وصس-ا وأان
اإلعÓم الدو‹ اختزلنا ‘ صسورة سسلبية ترتبط باإلرهاب
والهجرة غ Òالشسرعية والضسطرابات الجتماعية ،وقدمنا
دائما على أاننا شسعب بعيد عن التحضسر ،عصسبي ومتجهم و
ذو نزعة عنيفة ،ليكون الرد مغايرا “اما ،فا÷زائريون
الذين نفيت عنهم صسفة اŸرونة ،وقيل أانهم ل يحبون
ا◊ياة تصسا◊وا بشسكل مفاجئ مع الفضساء العمومي الذي
أاع -ادوا اك -تشس -اف -ه م -ن ج -دي -د ،واخ -ت-اروا الشس-ارع الّ-رحب
للتعب Òعن إارادتهم رغم أانهم يعيشسون مرحلة ﬂاضس
عسس ،Òوتعاملوا مع منطق الّلعب على عامل الوقت وعدم
Ÿهuدد اÿطŸ Òسستقبل
السستجابة Ÿطالب الشسعب هو ا ُ
سسلمية ا◊راك بحنكة عالية فتمسسك الشسعب بشسرعيته
وسسلميته ،وهذا هوا الرهان ا◊قيقي ب Úالشسعب والنظام.
أاما بخصسوصس ﬂاطر الفسساد على القتصساد الوطني،
أاظن ان الفسساد بعد ا◊راك أاظهر تهله ÓكبÒا ،على
الصسعيد القتصسادي وأان البنية القتصساديه منعدمة بشسكل
كب Òولذا أاعتقد ان ﬁاربة الفسساد أامر ﬁتوم و مطالب
به ،لكن أارى ان اŸيكانيزمات اŸنتهجة حاليا غ Òكفيلة
ب -ب -ن -اء اق -تصس -اد ف -ع-ال م-ث Ó-ه-ل ت-أام-ي-م اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ي
آاصسحابها متّورطون ‘ قضسايا فسساد سسيخدم القتصساد ؟
ه -ل ارج -اع الم -وال اŸه -رب -ة م -ن ط -رف ه -ات-ه ال-عصس-اب-ه
سس- -ي -ك -ون ‘ م -دى قصس Òب -ح -يث ت -ن -عشس رأاسس -م -ال ه -ات -ه
اŸؤوسسسسات إاذا ما وجدنا ان معظم اŸؤوسسسسات اÙجوز
عليها كانت ‘ شسبه افÓسس تام وعليه أاظن ان القتصساد
الوطني سسيعا Êمن ارتدادات كبÒة على مدار اÿماسسي
القادم و‘ هذا الشسأان فإان جهود العدالة ا÷زائرية ‘
›ال ﬁاربة الفسساد ودفع عملية التنمية قد تؤوول إا¤
ال- -فشس- -ل ،إان  ⁄ت -دع -م آال -ي -ات ا◊ك -م ال -راشس -د و ﬁارب -ة
الفسساد.

–ّرر العدالة وا’بتعاد عن ا’نتقائية
وا’نتقامية ‘ ﬁاربة الفسصاد وإاحداث
القطيعة مع قاعدة اإ’فÓت من العقاب

@ ه - -ل ت- -ع- -تﬁ Èارب- -ة ال- -فسش- -اد مسش- -وؤول- -ي- -ة
العدالة وحدها؟
@@ أاعتقد أان مسسؤوولية ﬁاربة ومكافحة الفسساد على
ع -ات -ق ا÷م -ي -ع ول ت -ق -تصس -ر ع -ل-ى ال-ع-دال-ة وح-ده-ا ف-ه-ي
مسس -ؤوول -ي-ة أاخÓ-ق-ي-ة ب-درج-ة أاو ،¤ح-يث ت-رت-ب-ط ال-ت-ن-م-ي-ة
الق -تصس-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة وال-بشس-ري-ة ألي ›ت-م-ع ودول-ة
بتوفر مناخ يخلو من الفسساد واŸفسسدين ،ولÎسسيخ قيم
العدالة وثقافة اŸسسؤوولية ا÷نائية واŸسساءلة واÙاسسبة
ودولة القانون لبد من ارسساء دعائم وآاليات قوية Ùاربة
ال -فسس-اد ،أاه-م-ه-ا –رر ال-ع-دال-ة والب-ت-ع-اد ع-ن الن-ت-ق-ائ-ي-ة
والن -ت -ق -ام -ي-ة ‘ ﬁارب-ة ال-فسس-اد وإاح-داث ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع
ي مرحلة اŸاضسي بكّل
قاعدة اإلفÓت من العقاب ،وط ّ
انتهاكاتها بربط اŸسسؤوولية باŸسساءلة واÙاسسبة ،فيتوّزع
ف على ا÷ميع ،ويجب تفعيل دور الهيئات الوطنية
اÿو ُ
Ÿك -اف-ح-ة ال-فسس-اد ،وه-ي م-ن اŸداخ-ل ا÷م-اع-ي-ة اآلم-ن-ة
للمسستقبل.
@ يششكك كث ‘ Òعدم اإمكانية العدالة من
اسشÎج- -اع الأم- -وال اŸن- -ه- -وب- -ة م- -ن اÿزي- -ن- -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ب -ن-وك ،سش-واء ال-ت-ح-ويÓ-ت اأو

ال-ع-ق-ارات اŸن-ق-ول-ة ال-ت-ي اأسشسشت ب-ه-ا العصشابة
اأوليغارششية مالية؟
@@ ان اÓŸحظ ◊جم الموال اŸنهوبة ‘ كل صسيغها
اŸت -ع-ددة م-ن ال-ت-ح-ويÓ-ت وال-ع-ق-ارات اŸن-ق-ول-ة ي-ج-د أان
العصسابة أاسسسست لنفسسها مناخ فسساد من درجة أاو ¤و–ت
حماية عالية وبتخطيط ‡نهج يبعدهم عن اÙاسسبة
واŸسساءلة ،وذلك بكبح جهاز العدالة وتعطيله وإا◊اقه
ب- -أاح- -د اŸؤوسسسس- -ات الشس- -ك- -ل -ي -ة ‘ ال -فÎة السس -اب -ق -ة ،ألن
األصسوات التي تعالت حول ملفات الفسساد وتنادي بتطبيق
العدالة النتقالية ،عندما يتحّرك القضساء –ت ضسغط
ا◊راك الشّسعبي و‘ ظّل اŸرحلة النتقالية ،التي تخضسع
إا ¤ميزان القّوة ا÷ديد ،ب Úقّوة صساعدٍة ولكنها غÒ
م-ت-مّ-ك-ن-ة ،وقّ-وة راح-لٍ-ة ول-كّ-ن-ه-ا غ Òمسس-تسسِ-ل-م-ة فالعصسابة
األوليغارشسية تعتقد أان مازال لديها نفسس طويل وتراهن
على الوقت وعلى بعضس أابواقها وفلولها ‘ الدولة العميقة
ألن الموال اŸنهوبة من اÿزينة هائلة وعظيمة ومن
الصسعب جدا اسسÎجاعها ‘ الوقت القريب وأاعتقد أان
ال -دول -ة سس-ت-واصس-ل مسس-ار م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد ب-ك-ل صس-رام-ة،
و‚اعة اŸتابعات القضسائية تكمن ‘ اسسÎجاع األموال
اŸنهوبة.
@ دعت م -ن-ظ-م-ة الأ· اŸت-ح-دة ا ¤م-ك-اف-ح-ة
ظ-اه-رة ال-فسش-اد ،ب-اع-ت-ب-اره-ا ليسشت ﬁصشورة
داخل الدولة ككيان ،بل لها امتدادات عابرة

ل- -ل- -ح- -دود ،ه- -ل Áك- -ن ‘ راأي- -ك- -م ك- -اأسش -ت -اذ ‘
العÓقات الدولية تفعيل التفاقيات الدولية
ف- -ي- -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -ج -م -ي -د الأرصش -دة وح -ج -ز
الأمÓك واسشÎجاع الأموال اŸنهوبة؟
@@ يشسكل الفسساد عقبة خطÒة لسسيادة القانون والتنمية
اŸسستدامة ،و‘ إاعÓن الجتماع الرفيع اŸسستوى اŸعني
بسسيادة القانون ،أاقّرت الدول األعضساء بأان للفسساد أاثرا
سسلبيا يعوق النمو والتنمية ‘ اÛال القتصسادي ،ويزعزع
ثقة اÛتمع ويقّوضس الشسرعية والشسفافية ويحول دون سسن
ق- -وان Úع -ادل -ة وف ّ-ع -ال -ة ،فضس  Ó-ع -ن إادارت -ه -ا وإان -ف -اذه -ا
والسستناد إاليها ‘ إاصسدار األحكام القضسائية (الفقرة .)٢5
وأاكدت أايضسا أاهمية سسيادة القانون باعتبارها أاسساسسيا ‘
الت ّصسدي للفسساد ومنعه.

اعتمدت ا÷معية العامة اتفاقية األ· اŸتحدة
Ÿكافحة الفسساد بالقرار  ‘ ٤/5٨عام  ٢٠٠3ودخلت
حيز النفاذ ‘ كانون األول /ديسسم .٢٠٠5 Èو“ثل
اتفاقية األ· اŸتحدة Ÿكافحة الفسساد أاول صّسك
م -ل -زم ق -ان-ون-ا Ÿك-اف-ح-ة ال-فسس-اد .وت-ق-دم الت-ف-اق-ي-ة
›م-وع-ة شس-ام-ل-ة م-ن اŸع-اي ،Òوال-ت-داب Òوال-ق-واعد
ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أان ت-ط-ب-ق-ه-ا ج-م-ي-ع ال-دول األطراف ‘
الت-ف-اق-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز ن-ظ-م-ه-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
Ÿكافحة الفسساد .وتقدم األ· اŸتحدة اŸسساعدة
للدول األعضساء ‘ تنفيذ التفاقية وأايضسا ‘ تعزيز
القدرات Ÿنع الفسساد ،واكتشسافه والتحقيق فيه ،ولتنفيذ

لعÓم الدو‹ اختزلنا
^ا إ
لرهاب والهجرة غ Òالششرعية
‘ا إ
^ التمسشك بالششرعية والسشلمية
الرهان ا◊قيقي ب Úالششعب والنـظام

برامج لتعزيز الشسفافية ،والنزاهة واŸسساءلة ‘ مؤوسسسسات
ال -ع-دال-ة ا÷ن-ائ-ي-ة وسس-ي-ادة ال-ق-ان-ون .وأاع-ت-ق-د أان ا÷زائ-ر
ك-عضس-و ‘ اŸن-ظ-م-ة وب-اع-ت-ب-اره-ا أاشس-ه-رت سس-ي-ف ﬁارب-ة
ومكافحة الفسساد وماضسية قدما نحو اسسÎجاع الموال
اŸنهوبة وكذا Œميد األرصسدة وحجز المÓك ،مسستندة
‘ ذلك على عودة العدالة ا÷زائرية كجهاز قوي بعد
–رره م -ن ال -ق -وى ال -ظ Ó-م -ي -ة وغ Òال -دسس -ت-وري-ة ب-فضس-ل
ا◊راك الشسعبي ،وسستسسعى ا÷زائر بكل قوة لتحقيق ذلك،
وم -ان -راه م -ن اع -ت -ق -الت ألب-رز رؤووسس ال-ن-ظ-ام السس-ي-اسس-ي
السسابق ،وكذا مسسؤوول Úورجال أاعمال وكذا شسخصسيات
عسسكرية تسسببوا ‘ ملفات فسساد ثقيلة خ Òمثال ،هذا
على مسستوى الداخل أاما خارجيا Áكن للجزائر أان تقوم
ب -ت -ج -م -ي -د األرصس-دة وح-ج-ز المÓ-ك واسسÎج-اع الم-وال
اŸنهوبة ،وذلك بتفعيل التفاقيات الدولية وكذا من خÓل
برنامج ال· اŸتحدة ال‰ائي (مكافحة الفسساد) ،رغم
أان الجراءات التي “كننا من ذلك معقدة للغاية وتتطلب
وقتا كبÒا ،لكن أاظن إان ا◊ل ليسس بيد العدالة ،بل بيد
الرادة السسياسسية للدولة التي يجب أان “ثلها شسخصسيات
نافذة ولها عÓقات على اŸسستوى الدو‹ ،و◊د السساعة
الدولة الوحيدة التي أابدت نيتها ‘ ارجاع تلك األموال هي
كندا.
@ تبّني ا◊وار يعّد السشبيل الأمثل لتقريب
وج- -ه- -ات ال- -ن- -ظ -ر وال -وصش -ول ب -ال -ب Ó-د اإ ¤بـّر
الأمان ،ماهي وسشائل ‚احه؟
@@ لبد من وضسع أارضسية وخارطة طريق للحوار اŸؤوسّسسس
والبنّاء لتقريب وجهات النظر والرؤوى اıتلفة من أاجل
مصسلحة الوطن وجعل مصسلحة البÓد واسستقرارها فوق كل
اع -ت-ب-ار ول-ن-ج-اح ه-ذا ا◊وار وت-ث-م-ي-ن-ه وت-ف-ع-ي-ل-ه لب-د م-ن
تدعيمه بآاليات ووسسائل أاهمها:
@ وجود تصسور واضسح ◊ل األزمة.
@ Œاوب من قبل كل أاطراف ا◊وار Ãا فيها السسلطة
التي يجب عليها اتخاذ إاجراءات تهدئة
@ عدم النتقائية ‘ العدالة
@ توحيد الصسفوف إليجاد حلول للمرحلة القادمة
@ انتهاج سسياسسة التنازلت ‘ سسبيل بناء حقيقي Ÿسسار
دÁقراطي.
@ اشس -راك ج -م-ي-ع أاط-ي-اف اÛت-م-ع دون اسس-ت-ث-ن-اء ل-ب-ن-اء
خارطة طريق تكون األولوية فيها إلقامة انتخابات رئاسسية
@ربط ا÷سسور ب Úكل اŸسساعي واŸبادرات واŸقÎحات
للخروج بالبÓد إا ¤بر األمان.
@ وصش-فت ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-جيشس الأقليات
ال- -رافضش- -ة ل- -ل- -م- -ب- -ادرات اŸق -دم -ة ع -ل -ى اأن -ه -ا
مرتبطة بالعصشابة ،من خÓل رفعها لششعارات
مغرضشة ونداءات مششبوهة تقلل من اأهمية
م -ا –ق -ق م -ن ا‚ازات سش -واء ع -ل-ى اŸسش-ت-ويÚ
ال -قضش -ائ -ي اأو السش -ي -اسش -ي ،م -اه -ي غ-اي-ات ه-ذه
الأطراف؟
@@ لبد من الفصسل ب Úاألقليات الرافضسة للمبادرات
اŸقدمة وب Úسسقف طموحات الغلبية أاعتقد أان غايات
بعضس الطراف أاو الثلة واضسحة فهي مدفوعة من جهات
مغرضسة ولها ﬂطط تسسعى لتطبيقه تدافع عن مسسأالة
وجودها فهي امتداد للعصسابة وتضسييق اÿناق عنها من
خÓل تورط ابرز اŸسسؤوول ‘ Úقضسايا “سس أامن الدولة
واقتصسادها وبالتا‹ نهايتها ﬁتومة وخروجها من معادلة
مسستقبل ا÷زائر أاي مرحلة بناء ا÷زائر الدÁقراطية
ا÷ديدة ل دور لها ول وجود أاسساسسا.
أام- -ا الط- -راف الخ- -رى ال- -ت- -ي ت -رى وت -رفضس اŸب -ادرات
اŸق- -دم- -ة وت- -ن -ظ -ر ‘ ال‚ازات اÙق -ق -ة سس -واء ع -ل -ى
اŸسستوي Úالقضسائي أاو السسياسسي غ Òكافية ول ترتقي
لطموحات وآامال كل الشسعب ،حيث يرون ل Áكن اسستكمال
الن -ت -ق -ال ال -دÁق -راط-ي وت-رسس-ي-خ ق-ي-م ال-دÁق-راط-ي-ة إال
بتفعيل القاعدة السساسسية ‘ ا◊كم وهي الشسعب مصسدر
السسلطة ول يتجسسد ذلك إال برحيل كل الرموز التي –سسب
على النظام السسابق حيث يعتقد هذا الطرف أان اŸؤوسسسسة
العسسكرية مقيّدة بحكم الدسستور Ãهام أامنية لذا وجب
عليها عدم التدخل ‘ الشسؤوون السسياسسية وأان التجارب
أاثبتت لنا أان حكم العسسكر  ⁄ي ÍدÁقراطيات ومصسر خÒ
دليل .
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أايقونة العمران باŸتيجة

سسكان بوفاريك يحلمون باسستعادة ›د مدينتهم التاريخية

دعا سشكان أاحياء ششعبية ‘ بوفاريك إا ¤الششمال من مقر الولية البليدة ،مسشؤووليهم و ‘ مقدمتهم منتخبيهم ،إا ¤الهتمام
لهمال ،حتى تسشتعيد مدينتهم
Ãششاكل سشكان اŸدينة التاريخية ومعا÷ة  ،ما أاصشبحوا يصشفونها بـ التخلف ،والتهميشس وا إ
رونقها و›دها التاريخي ،خصشوصشا و أان مششاكلهم بسشيطة وحلها ليسس مسشتحي Óأاو معجزا.
كانت موطنا بامتياز لزرأعة أألرز ،أل أن كل
أبدى ‡ثلون عن ألسسكان ‘ بوفاريك ،أنهم أعلى مسستوياتها.
شسهدوأ عهدأت أنتخابية ،وأÛلسس ألبلدي و أضساف موأطنون غاضسبون من ألوضسع ألعام تلك ألمتيازأت أختفت  ،و ⁄يعد لها ذكر،
أ÷ديد ،مضسى على أنتخابه سسنت Úكاملت ،Úو باŸدينة ،بان طرقات أحياء شسعبية عديدة  ،ح -ت -ى أن ألسس -وق أل -ذي ك -ان Áي -زه -ا ‘ ب -ي-ع
ل- - -ك - -ن م - -ن دون أي أم - -ل ‘ أن يسس - -ت - -ع - -ي - -د أضسحت غ Òقابلة للسس ، Òو هي بحاجة إأ ¤أ÷ملة للخضسار وألفاكهة  ،تÓشسى مع أأليام و
أŸوأطنون› ،د أŸدينة و أحيائها ألعتيقة ،ألصسيانة  ،بل أ ¤إأعادة تعبيدها بالكامل  ،و أصسبح قليل ألذكر وأŸكانة.
ودون أن تتحسسن ظروفهم أ◊ياتية ألبسسيطة و هم يخشسون أن يحل موسسم أألمطار  ،بينما ل وم -ا زأد ‘ م -أاسس -اة ألسس -ك -ان وأسس-ت-ي-ائ-ه-م ،أن
يومياتهم  ،و أسستدلوأ على حقيقة وأقعهم  ،أن يتم تعبيدها أو تهيئتها  ،مثلها ‘ ذلك مثل مدينتهم أŸشسهورة ‘ عمق ألتاريخ  ،أصسبحت
عددأ من أألحياء أصسبحت تغرق ‘ ألظÓم أألرصسفة  ،أ ¤حد أن أŸوأطن بات يضسطر منفرة  ،لنتشسار كÓم عن روأج أ÷رÁة و
،ن -ت -ي -ج -ة ضس -ع-ف أل-ت-ي-ار أل-ك-ه-رب-ائ-ي  ،بسس-بب ألسسﬁ ‘ Òور أŸركبات  ،معرضسا نفسسه ألعتدأءأت  ،وبالخصس ألسسرقات  ،حتى أن
سسمعتها ‘ ألرياضسات ألفردية أو أ÷ماعية ،
ألسستهÓك ألظاهر ‘ ألطاقة  ،نتيجة تشسغيل ألخطار أ◊وأدث.
أŸكيفات و أÈŸدأت ‘ هذه أأليام شسديدة وأع -اب أŸت -ح -دث -ون ع -ل -ى مسس-ؤوول-ي-ه-م ك-ي-ف و أللقاب ألتي حصسدتها  ⁄ ،يعد لها ذكر  ،و
أ◊ر،و أن ألسسكان أشستكوأ ألعتمة وألتذبذب –ولت م -دي -ن-ت-ه-م  ،وأل-ت-ي ك-ان صس-ي-ت-ه-ا ي-ب-ل-غ  ⁄ت -ع -د أل -ن -وأدي أŸن -افسس-ة ل-ه-ا ت-ره-ب-ه-ا أو
‘ ذلك  ،لكن من دون أي أمل ‘ عÓج مشس- - - -ارق و أقصس- - - -ى أ◊دود ‘ أوروب - - -ا  ‘ ،تخشساها  ،وهم و أمام هذأ ألوأقع أŸر ،
ألسسنوأت ألو ¤من ألقرن أŸاضسي ،أي ‘ ي -ري -دون م -ن مسس -ؤوول-ي-ه-م و م-ن أخ-ت-اروه-م و
أŸشسكل .
كما أنهم ‘ هذه أأليام شسديدة أ◊رأرة ،عانت ألفÎة ألتي كانت فرنسسا تسستغل خÒأتها  ،أنتخابوهم أن يضسعوهم أمام ألمر ألوأقع ،
و ل تزأل كث Òمن ألعائÓت من أزمة ألعطشس وكانت تعتÈها و تصسنفها على أنها ﬂزن حتى تسستعيد يوما مدينتهم ›دها ألضسائع.
و جفاف أ◊نفيات ،و نقصس ألتموين ألكا‘ أوروب -ا “ ‘ ،وي -ن -ه -ا Ãخ -ت -ل -ف أŸزروع-ات
البليدة :لينة ياسشمÚ
Ãياه ألشسرب ‘ ،وقت تعرف درجة أ◊رأرة وألفاكهة  ،وعلى رأسسها أ◊مضسيات  ،بل إأنها

لحياء الششرقية
تسشببوا ‘ ضشياع  70باŸائة من اŸياه وحرمان ا أ

فÓحون كسسروا القنوات الرئيسسية Ÿياه الشسرب لسسقى أاراضسيهم
لعÓ-م والتصش-ال ل-ولي-ة خ-نشش-ل-ة ،اك-تشش-اف السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،أامسس ،ل-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-دي وسش-رق-ة ك-بÒة
كشش -ف ،ب -ي -ان ÿل-ي-ة ا إ
Óبار العميقة Ÿنطقة «بقاقا» بإاقليم بلدية ا◊امة غرب
اسشتهدفت اŸياه بالقنوات الرئيسشية الناقلة للمياه الششروب الرابطة ل آ
عاصشمة الولية بأاحياء ا÷هة الششرقية Ÿدينة خنششلة ،من طرف بعضس فÓحي هذه اŸنطقة اسشتغلوها ‘ سشقى ﬁاصشيلهم.
خنششلة:اسشكندر ◊جازي
أوضسح ذأت أŸصسدر أن ألسسلطات أوفدت
÷ن -ة –ق -ي -ق م -ي -دأن -ي -ة ف -ج -ائ -ي -ة أث-ر ورود
معلومات مؤوكدة تفيد قيام بعضس ألفÓحÚ
ب -ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ب -ت-وصس-يÓ-ت عشس-وأئ-ي-ة غÒ
م - -رخصس - -ة م - -ن أل - -ق - -ن- -وأت أŸذك- -ورة أŒاه
أرأضسيهم ،حيث ” بحضسور أألمن وأ÷هات
أإلدأري- -ة أŸع- -ن- -ي- -ة ووأ‹ أل- -ولي- -ة أك -تشس -اف
ب -وأسس -ط -ة آألت خ -اصس -ة ل -ل -ج -زأئ -ري-ة ل-ل-م-ي-اه

 12توصسي Óعشسوأئيا وألعملية متوأصسلة.
وقد ربط ألبيان ألتذبذب أ◊اصسل منذ فÎة
‘ “وي -ن أح -ي -اء أ÷ه -ة ألشس -رق -ي-ة ل-ع-اصس-م-ة
ألولية أنطÓقا من أآلبار أŸذكورة كان سسببه
ه-ذه أل-ت-وصس-يÓ-ت أل-عشس-وأئ-ي-ة أل-غ Òم-رخصس-ة
وألتي تسسببت كذلك ‘ تكسس Òألقنوأت ،حيث
” تسسجيل ضسياع حوأ‹  70باŸائة من أŸسساه
ألتي تضسخها أآلبار أŒاه خزأ 6000 ÊمÎ
Óحياء.
مكعب أŸمونة ل أ

وقد نزل أ Èÿكالصساعقة على سسكان أŸدينة
ألذين طالبوأ بتسسليط عقوبات مشسددة أŒاه
أل -ف -اع -لŸ Úا سس-ب-ب-وه ل-ل-ع-ام-ة م-ن م-ع-ان-اة ‘
ألفÎة أألخÒة جرأء ألنقصس أ◊اد أŸسستمر
‘ ألتزود باŸياه إلحياء أ÷هة ألشسرقية ،مع
أل -ع -ل -م أن ب -اق -ي أألح -ي -اء ب -ع -اصس -م -ة أل-ولي-ة
مربوط Úباÿزأنات أŸمونة من سسد كدية
Ÿدور ألضسامن ل 70باŸائة من أŸياه ألتي
تصسل إأ ¤سسنة ألبلديات أŸربوطة به.

مديرية الصشحة والسشكان بالنعامة:

 980إاصسابة بالتسسمم العقربي و وفاة واحدة منذ بداية السسنة
سسجلت بولية ألنعامة  982إأصسابة بالتسسمم
ألعقربي من بينها حالة وفاة وأحدة لطفلة
تبلغ من ألعمر  4سسنوأت ,منذ بدأية ألسسنة
أ÷ارية إأ ¤منتصسف أوت أ÷اري ,حسسبما
ع- -ل- -م أمسس،م- -ن مصس- -ال -ح م -دي -ري -ة ألصس -ح -ة
وألسسكان.
وت-ع-د ه-ذه أ◊صس-ي-ل-ة م-رت-ف-ع-ة م-قارنة بنفسس
ألفÎة من ألسسنة أŸاضسية ألتي عرفت تسسجيل
زهاء  750حالة تسسمم عقربي بفعل ألنتشسار
أل- -ك- -ب Òل- -ه- -ذه أ◊شس- -رأت ألسس- -ام- -ة ‘ ه- -ذه
ألصسائفة وخاصسة منذ مطلع يونيو ألفارط إأ¤
أآلن ,فيما سسجل خÓل هذه ألفÎة ترأجع ‘
عدد ألوفيات أذ سسجلت حالة وفاة وأحدة سسنة
 2019مقابل  3حالت ألسسنة أŸاضسية ,وفق
ذأت أŸصسالح.
وتتمثل أŸناطق ذأت ألنتشسار ألوأسسع للسسعات
ألعقارب باألسساسس ‘ بلديات ع Úألصسفرأء
وأل-ن-ع-ام-ة وأل-ب-ي-وضس وأل-ق-رى أل-ت-ابعة لبلديات
تيوت وعسسلة وصسفيصسيفة ,وفق ذأت أŸصسدر
أل- -ذي يشس Òإأ ¤أŸت- -اب- -ع -ة وأل -ت -ك -ف -ل أ÷ي -د
باŸصساب Úعﬂ Èتلف أŸؤوسسسسات ألصسحية
أ÷وأرية أŸنتشسرة بالولية من خÓل حقنهم

باألمصسال أŸضسادة للتسسمم ألعقربي.
وأكد ذأت أŸصسدر أن هذأ ألنوع من أألدوية
أŸضس -ادة ل -ل-تسس-م-م أل-ع-ق-رب-ي م-ت-وف-ر Ãع-ظ-م
أŸرأفق ألصسحية للولية حيث ” منذ بدأية
فصسل أ◊ر أ÷اري إأسستÓم وتوزيع أك Ìمن
 1.600ج -رع -ة ل -ل -مصس -ل أŸضس -اد ل -لسس -ع -ات
أل- -ع- -ق- -ارب ع- -ل -ى ﬂت -ل -ف ن -ق -اط أŸدأوم -ة
ألصسحية وقاعات ألعÓج وخصسوصسا بالبلديات
وألقرى ألنائية.
وي -ج -ري ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع أ÷م-ع-ي-ات أÙل-ي-ة

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

تكثيف عملية جمع ألعقارب فضس Óعن تنظيم
حمÓت –سسيسسية حول ألوقاية من أخطار
هذأ ألنوع من ألتسسممات.
وتسستهدف هذه أ◊ملة ألوقائية وألتحسسيسسية
ﬂت- - -ل- - -ف ج- - -ه - -ات أل - -ولي - -ة ع Èأألسس - -وأق
أألسس-ب-وع-ي-ة و ألسس-اح-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وم-ن-اط-ق
ألبسسات Úو ألوأحات وŒمعات ألبدو ألرحل
ب -ال-ت-نسس-ي-ق ب Úإأط-ارأت م-ن م-دي-ري-ة ألصس-ح-ة
وألسسكان وأعوأن أ◊ماية أŸدنية للولية،كما
أشس Òأليه.

لفراج عن موقو‘
يطالبون با إ
ا◊راك الششعبي بالعاصشمة

سسكان بوحمزة
‘ وقفة احتجاجية

نّ
ظم ،أمسس ،سسكان بلدية بوحمزة ،وقفة أحتجاجية سسلمية

ألعدد
18029

06

مدير تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة ,مقداد ششيبي:

جني  2,5مليون قنطار
من ا◊بوب بسسوق أاهراسس

لنتاج «الوف »Òمن ششتى أانواع ا◊بوب بولية سشوق أاهراسس الذي وصشل إا¤
مكن ا إ
غاية أاول أامسس ،إا 2 ¤مليون و 500أالف قنطار ,من ملء ﬂتلف ﬂازن ا÷مع,
حسشبما أافاد به أامسس ،مدير تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة ,مقداد ششيبي.
وأوضس- - -ح ذأت أŸسس- - -ؤوول لـ/وأج /أن ط - -اق - -ة أ◊صساد وألدرسس لهذه ألصسائفة.
ت -خ -زي -ن أل -ت-ع-اون-ي-ة أل-ت-ي تصس-ل إأ 1 ¤مليون وقصسد توسسيع طاقة ألتخزينŒ ,ري حاليا
ق -ن-ط-ار ع 16 Èن-ق-ط-ة ج-م-ع  ⁄ت-ت-م-ك-ن من أشس- -غ- -ال إأ‚از م- -ط -م -ري -ن أث -ن Úم -وصس -ولÚ
أسس -ت -ي -ع -اب أإلن -ت -اج أل -وف◊ Òم -ل -ة أ◊صس -اد ب -السس -ك -ة أ◊دي -دي -ة وذلك ب -ك -ل م -ن أŸك -ان
وأل -درسس ل -ل-م-وسس-م أ◊ا‹ أل-ت-ي ت-ق-ارب ع-ل-ى أŸسس -م -ى أل -ط Ó-ل (أŸشس -روح-ة) وأل-دأم-وسس
أسستكمالها.
(وأدي ألكباريت) حيث تصسل طاقة تخزينهما
وأشسار شسيبي بأان كمية أ◊بوب بشستى أنوأعها إأ 100 ¤ألف قنطار لكل وأحد منهما.
ألتي ” جمعها إأ ¤غاية ، ,أول أمسس غت  1وإل‚اح ح- -م- -ل- -ة أ◊رث وأل- -ب- -ذر ل- -ل- -م -وسس -م
مليون و 480ألف قنطار وهي -كما أضساف -ألفÓحي أŸقبل ,أوضسح ذأت أŸسسؤوول بأانه
سسابقة أو ¤بولية سسوق أهرأسس منذ تاريخ ” جمع  173ألف قنطار من ألبذور ,مشسÒأ
أنشساء ألتعاونية.
إأ ¤أن ﬁطة Ÿعا÷ة ألبذور دخلت ألسسنة
وبعدما أضساف بأان أإلنتاج ألوف Òمن أ◊بوب أŸاضسية حيز أÿدمة ببلدية مدأوروشس وذلك
حتم على مسسؤوو‹ تعاونية أ◊بوب وألبقول بطاقة معا÷ة بـ 50قنطار ‘ ألسساعة وهو ما
أ÷افة أللجوء لÓسستعانة Ãخازن ‘ ألهوأء سس -م -ح ب -ت-غ-ط-ي-ة أل-ع-ج-ز أŸسس-ج-ل ‘ –ضسÒ
ألطلق بصسفة مؤوقتة ,أكد ذأت أŸصسدر بأانه ألبذور.
” –وي - - -ل أك Ìم- - -ن  500أل-ف ق-ن-ط-ار م-ن كما ” فتح  3شسبابيك موحدة تضسم كل من
أ◊بوب أ ¤وليات ›اورة على غرأر تبسسة ب -نك أل -ت -ن -م -ي-ة أل-ري-ف-ي-ة وألصس-ن-دوق أ÷ه-وي
وأم ألبوأقي وعنابة وباتنة.
للتعاضسد ألفÓحي وذلك ع Èبلديات كل من
ومن أŸرتقب أن يتم برسسم حملة أ◊صساد سسوق أهرأسس و سسدرأتة و مدأوروشس ,حسسب
وألدرسس أ◊الية ,جمع  1مليون و 600ألف ذأت أŸصسدر.
ق -ن -ط -ار م -ن أ◊ب -وب ,ك -م -ا أشس -ار إأل -ي-ه ذأت من جهته ,أوضسح مدير أŸصسالح ألفÓحية,
أŸصسدر ,مضسيفا أنه ” خÓل صسائفة ألسسنة سسيد أحمد شسباح ,أن توقعات جني أ◊بوب
أŸاضسية جمع  1مليون و 95ألف قنطار أي ب -رسس -م ح -م -ل-ة أ◊صس-اد وأل-درسس أŸت-وأصس-ل-ة
بزيادة هذه ألسسنة بـ  500ألف قنطار قبل أن بولية سسوق أهرأسس سستصسل إأ 2 ¤مليون و600
يطمئن ألفÓح Úبأان ﬂازن ألتعاونية سستبقى أل -ف ق -ن-ط-ار ,م-ؤوك-دأ أن ه-ذأ ألن-ت-اج أرت-ف-ع
بصسفة «ﬁسسوسسة» مقارنة باŸوسسم أŸاضسي
مفتوحة أ ¤غاية نهاية سسبتم ÈأŸقبل.
وÁكن للمتجول هذه أأليام ع Èنقاط أ÷مع ألذي بلغ  1مليون  300ألف قنطار.
أŸغ -ط -اة ب -ك -ل م -ن شس -ارع أÛاه-د أل-رأح-ل وأرجع ذأت أŸسسؤوول –قيق هذأ أإلنتاج إأ¤
«ﬁمد ألشسريف مسساعدية» وطريق تيفاشس أنتظام تسساقط أألمطار ألذي بلغ ب550 Ú
بسس- -وق أه- -رأسس أو بسس -درأت -ة وم -دأوروشس أن ملم و 600ملم وكذأ أحÎأم أŸسسار ألتقني
يÓحظ أن هذه أıازن ‡لوءة عن آأخرها للحبوب من طرف ألفÓح ÚوŒديد حظÒة
ب- -ا◊ب- -وب ب- -ع- -دم- -ا ع -رفت ط -وأب Òط -وي -ل -ة ألعتاد من جرأرأت وحاصسدأت ‘ إأطار ألدعم
ل -لشس -اح -ن -ات أŸع -ب-أاة ب-ا◊ب-وب خÓ-ل ح-م-ل-ة ألفÓحي.

خلف خسشائر مادية كبÒة

حريق مهول بغابة الدولة
بلزمة جبل بوعريف بباتنة

ت -دخ -لت ،أمسس ،أŸصس-ال-ح أل-ع-م-ل-ي-ة Ÿدي-ري-ة
أ◊ماية أŸدنية لولية باتنة‡ ،ثلة ‘ فرقة
أإلط -ف -اء أل -ت-اب-ع-ة ل-ل-وح-دة أل-ث-ان-وي-ة أŸع-ذر،
ب -اŸشس-ارك-ة وأل-ت-نسس-ي-ق م-ع مصس-ال-ح أل-غ-اب-ات،
إلخماد حريق مهول شسب بغابة ألدولة بلزمة
ج -ب -ل ب -وع -ري -ف ح -وز ت -اح -م -امت ،ب -اŸك-ان
أŸسسمى حوز تاحمامت بلدية ودأئرة أŸعذر.
و جندت ذأت أŸصسالح كل إأمكانياتها أŸادية
وألبشسرية ،حيث ” إأخماد أ◊ريق بصسعوبة
وب -أاق -ل أÿسس -ائ -ر ،وذلك ع -ل -ى م -دأر سس -اع -ة
ونصس -ف م -ن أل -زم -ن ،ب -ع -د أن خ -ل-ف أ◊ري-ق
أŸه - -ول خسس - -ائ - -ر م - -ادي- -ة ق- -درت ب- -احÎأق
حوأ‹1000م 2حشسائشس يابسسة و 130شسجرة
 100شسجرة منها من نوع ألعرعار 5 ،زيتون
ب -ري 20 ،ضس -رو و 5ب -ل-وط ،و” إأن-ق-اذ ب-اق-ي
ألغابة Ãحاصسرة أ◊ريق ‘ بدأيته وألتحكم
فيه ومنع أنتشساره إأ ¤أ÷وأر.
باتنة :حمزة Ÿوششي

..وا◊ماية –سسسس ضسد أاخطار
حرائق الغابات بع“ Úوشسنت

بادرت مديرية أ◊ماية أŸدنية لولية عÚ
“وشسنت ‡ثلة ‘ ضسابط من مصسلحة ألوقاية
و ألوحدة ألثانوية للحماية أŸدنية لبني صساف
Ãشساركة كل من ﬁافظة ألغابات لدأئرة بني

أمام مقر ﬁكمة أقبو ،للمطالبة بإاطÓق سسرأح أŸوقوفÚ
من أ◊رأك ألشسعبي ،ومن بينهم ألشساب «ب ب ﬂلوف»،
أŸت -وأج -دي -ن ب -السس-ج-ن م-ن-ذ شس-ه-ر ج-وأن أل-ف-ارط ،ح-يث ”
توقيفهم من قبل مصسالح ألشسرطة بشسوأرع ألعاصسمة وبحوزتهم
ألرأيات أألمازيغية.
وب- -حسسب أÙت- -ج ،Úلـ»ألشس- -عب» ،ف- -إان أل- -دسس- -ت- -ور ي- -ك- -ف -ل
للموأطن Úبكل دÁقرأطية حمل شسعارأت تعّبر عن قناعاتهم
ألشسخصسية ،ول يدل ذلك على أنهم يريدون أŸسساسس بالوحدة
ألوطنية ،حيث خرجوأ من أجل Œسسيد مطالب أ◊رأك ألتي
رفعت ويأامل أ÷ميع Œسسيدها ،على غرأر ألتغي Òأ÷ذري

صس -اف وم -دي -ري -ة أل -ت -ج -ارة ب -ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
–سسيسسية توعوية من أخطار حرأئق ألغابات
و ألتسسممات ألغذأئية .
شسملت أ◊ملة غابة كمÒأطا ألتابعة لبلدية
سسيدي ألصسا‘ دأئرة بني صساف ،حيث ”
تذك ÒألعائÓت وأألطفال أıيمات ألصسيفية
أŸتوأجدين بالغابة من أجل للتنزه بإاخماد
ألنار بعد إأنهاء عملية ألشسوأء لتفادي خطر
إأندلع أ◊رأئق وهذأ بفعل هبوب رياح من
شسأانها أن تؤودي إأ ¤أنتشسار ألسسنة أللهب و
تكون ألكارثة وبذلك تكون خسسائر ‘ ألÌوة
ألغابية .
أ◊ملة ألتحسسيسسية تضسمنت تقد Ëمطويات
للعائÓت و ألشسباب تضسم نصسائح وإأرشسادأت
ع -ن خ -ط -ر ح -رأئ -ق أل -غ -اب -ات و أل -تسس -م-م-ات
ألغذأئية ألتي تك ‘ Ìفصسل ألصسيف  ،و”
شسرح لهم كيفية ألتصسرف عند ألتصسادف مع
هذه أألخطار باإلضسافة إأ ¤أ◊فاظ على
نظافة أÙيط وألغابة وأيضسا أ◊فاظ على
ثروتنا ألغابية و ألبيئية وكذلك رفع مسستوى
ألوعي لدى ألسسائح Úمن هذه أألخطار.
و أعرب أŸوأطنون و أŸصسطاف Úو ألسسوأح
ع -ن ت -ف -اع -ل -ه -م و ف -خ -ره -م ب -ه-ذه أ◊مÓ-ت
ل -ل -ت-حسس-يسس-ي-ة أل-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إأط-ار أŸن-ف-ع-ة
ألعامة و أÿاصسة و للمحافظة على ألبيئة و
أإلنسسان و أ◊يوأن على حد سسوأء.
ع“ Úوششنت:بكاي عمر

للنظام ،أ◊فاظ على ألوحدة ألوطنية ،و موأصسلة ﬁاربة
ألفسساد.
و ن -ظ -م أل -عشس -رأت م -ن ﬁام -ي ولي -ت-ي ت-ي-زي وزو وب-ج-اي-ة،
مؤوخرأŒ ،معا سسلميا للمطالبة ›ددأ للمطالبة باإلفرأج عن
أŸتظاهرين ألذين أعتقلوأ ،مؤوكدين أن ألهوية أألمازيغية هي
عنصسر من ألهوية ألوطنية ،بل أنه معÎف بها ‘ ألقانون
أألع -ل -ى ل -ل -ب Ó-د ،ك-م-ا ج-ددوأ ت-أاك-ي-ده-م وت-ع-ل-ق-ه-م ب-ال-وح-دة
ألوطنية.
بجاية :بن النوي توهامي

الخميسس  22أاوت  2019م
الموافق لـ  21ذي الحجة  1440هـ
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فتح أك Ìمن  7500منصشب تكويني لدورة سشبتمÈ

ظاهرة التسشّرب بقطاع التكوين والتعليم اŸهنيﬁ Úل دراسشة بوهران
نحو تنفيذ اتفاقية ششراكة مع وزارة الدفاع الوطني

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

ضشمن حركة ششملت رؤوسشاء ونوأب أÛالسس ألقضشائية

تنصشيب الرئيسس والنائب العام Ûلسس قضشاء تيبازة
” ،أمسس ،ألتنصشيب ألرسشمي لكل
ّ
من ﬁمد بودربالة كرئيسس جديد
Ûلسس قضش-اء ت-ي-ب-ازة Ãع-ي-ة أل-ن-ائب
أل- -ع- -ام أ÷دي- -د ﬁم- -د ك -رب -وب م -ن
طرف رئيسشة ›لسس ألدولة فريدة
ب -ن ي -ح -ي ،ن -ي -اب -ة ع -ن وزي -ر أل-ع-دل
حافظ ألأختام بلقاسشم زغماتي.

تيبازة :علي ملزي
‘ م -ع -رضس ت -دخ -ل -ه -ا ع -ل -ى ه -امشس
ت- -نصس- -يب ال -واف -دي -ن ا› ¤لسس قضس -اء
ت- -ي- -ب- -ازة ق -الت رئ -يسس -ة ›لسس ال -دول -ة
ف -ري -دة ب -ن ي-ح-ي ب-اأّن ال-ت-ع-ي-ي-ن-ات ال-ت-ي
شس - -م- -ل- -ت- -ه- -ا ا◊رك- -ة الأخÒة ‘ سس- -لك
ال- -قضس- -اء ت- -ن- -درج ضس -م -ن مسس -ار قضس -اء
عصس- -ري ب- -ع- -م- -ل Ãق- -اي -يسس اŸرون -ة و
ا÷ودة و التواصسل و سسÓمة اÿدمة مع
دق -ة ال-ت-ق-دي-ر وال-ت-ك-ام-ل الي-ج-اب-ي م-ع
باقي موؤسسسسات.
كما اأشسادت رئيسسة ›لسس الدولة
بالدور الفعال الذي اأداه كل من الرئيسس
و ال -ن -ائب ال -ع -ام ف -ي -م-ا سس-ب-ق ‘ ق-ط-اع
العدالة ومن ثّم فاإّنهما يدركان جيدا
ق -امت م -دي -ري-ة أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م
أŸه-ن-ي Úل-ولي-ة وه-رأن ب-ت-نفيذ درأسشة
لسش- -ب -اب أ◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ظ -اه -رة
ح- -ول أ أ
أل -تسش -رب م -ن أŸرأك-ز وأŸع-اه-د أل-ت-اب-ع-ة
لج-رأءأت ألوقائية
ل-ه-ا ،ب-غ-ي-ة –دي-د أ إ
وألعÓجية ،بحسشب ما علم لدى رئيسس
مكتب مكلف بالنششاطات ألبيدأغوجية
ع -ل -ى مسش -ت -وى أŸدي-ري-ة ،ده-ورأح-م-د،
م -ع -تÈأ أن -ه -ا «مشش -ك-ل-ة وخسش-ارة ك-بÒة
للقطاع وأÛتمع ».

وهران :براهمية مسسعودة
شس-م-لت ال-ع-ي-ن-ة ج-م-ي-ع اŸع-اه-د وم-راك-ز
«ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي» و»ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي» بÚ
ﬂت-ل-ف ال-ط-ب-ق-ات الجتماعية والقتصسادية،
من خÓل اسستطÓع رأاي اŸتسسرب Úأانفسسهم
من ذكور وإاناث وأاولياء أامورهم ،وذلك –ت
إاشسراف اŸفتشس Úالتابع Úللقطاع بالولية،
بحسسب توضسيحات السسيد دهور أاحمد الذي
أاّك- -د م -ن ج -انب آاخ -ر «أان نسس -ب -ة ال -تسس -رب -ات
ب-ال-ق-ط-اع م-ن-خ-فضس-ة ل-ل-غ-اي-ة م-ق-ارن-ة ب-قطاع
الÎبية والتعليم»..
أاوضسح ﬁدثنا أان النتائج الدراسسة التي
انطلقت ‘ سسنة  2018سسيعلن عنها برسسم
الدخول اŸهني اŸقبل (دورة سسبتم،)2019 È
بهدف ا◊د من هذه الظاهرة وانعكاسساتها
متعددة األوجه ،انطÓقا من تكثيف الÈامج
ال -ت -وع -وي -ة و ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ب-أاه-م-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن
وﬂاطر التسسرب ،مشسÒا ‘ الوقت نفسسه إا¤
تنظيم زهاء  26معرضس خÓل شسهر جوان
اŸنصسرم ،مع السستعدادات اŸتواصسلة لتنظيم
معرضس آاخر على مسستوى مركز أاحمد بن عبد

ال -رزاق ،وذلك ق -ب -ل غ -ل -ق ب -اب ال -تسس-ج-يÓ-ت
النهائية.

مدّونة الششعب والتخصشصشات
‘ طبعتها ا÷ديدة 2019
ترتفع إا 478 ¤تخصشصس
ب- -حسسب ن- -فسس اŸصس- -در ،ف -إان م -ؤوسسسس -ات
ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه-ن Úب-ولي-ة وه-ران
سسّ-خ-رت ك-اف-ة اإلم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة والبشسرية
من أاجل إا‚اح الدخول اŸهني ا÷ديد ،معلنا
‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ع- -ن ت- -وف Òأاك Ìم -ن 7500
منصسب تكويني جديد لدورة سسبتم،2019 È
م- -وزع ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف األ‰اط ومسس -ت -وي -ات
ال- -ت- -أاه- -ي- -ل ،م- -ن- -ه- -ا أاك Ìم -ن  2500منصسب
بيداغوجي ‘ إاطار التكوين ا◊ضسوري وأاكÌ
من  3870لنمط التكوين عن طريق التمه،Ú
فيما بلغ عدد اŸناصسب اŸعروضسة ‘ إاطار
ال -ت -ع -ل-ي-م اŸه-ن-ي Ãع-ه-د أارزي-و  108منصسب
للتكوين ‘ تخصسصسات اإلنتاج اŸيكانيكي
والصسيانة الصسناعية وكذا اإللكÎو تقني.
مع العلم أان اÎŸبصس ‘ Úهذا النوع من
التكوين يتدرجون من الشسهادة اŸتخصسصسة ‘
التكوين اŸهني وشسهادة الكفاءة اŸهنية ثم
شسهادة اŸهارة اŸهنية والتحكم اŸهني إا¤
غاية نيل شسهادة تقني وتقني سسامي ،وذلك
انطÓقا من اŸسستوى األول وتÎاوح مدته بÚ
سسنة و 18شسهرا إا ¤اŸسستوى الرابع اÙدد بـ
 24شسهرا واŸسستوى اÿامسس بـ  30شسهرا.
ف -ي -م -ا ي -خصس ال -ت-ك-وي-ن اŸتّ-وج بشس-ه-ادة
ال -ت -أاه -ي-ل ،وال-ذي تÎاوح م-دت-ه م-ن  3إا6 ¤

أاشس -ه -ر ،ف -ق -د ب -ل -غ ›م -وع ال-ع-رضس ‘ ه-ذه
الدورة  3245منصسب بيداغوجي موزع على
عدة أا‰اط ،من بينها  670منصسب بيداغوجي
لفائدة اŸرأاة اŸاكثة بالبيت و 30منصسبا ‘
ال -وسس -ط ال -ري -ف -ي ،ف -ي-م-ا ح-ظ-ي ال-ت-ك-وي-ن ‘
الوسسط العقابي با◊صسة الكبÒة من خÓل
فتح  410منصسب بيداغوجي ،بحسسب تأاكيدات
نفسس اŸصسدر الذي أاشسار إا ¤أان هذه األرقام
مؤوقتة إا ¤ح Úغلق التسسجيÓت.
أاضساف ذات اŸسسؤوول أان دورة سسبتمÈ
سستعرف دخول اختصساصسات جديدة ‘ إاطار
التكوين عن طريق التمه ،Úأابرزها تقني ‘
األشسغال العمومية بحي جمال الدين  3إاضسافة
إا ¤ن-ظ-اف-ة األم-ن وال-ب-ي-ئ-ة ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني السسانية ،وكذا
ت- -خصسصس اÙاصس -ي -ل –ت ال -دف -ي -ئ -ة أاو م -ا
يعرف بالبيوت البÓسستيكية ،وذلك ‘ إاطار
التكوين ا◊ضسوري Ãركز مسسرغ ،ÚلÎتفع
بذلك مدونة الشسعب والتخصسصسات ‘ طبعتها
ا÷ديدة من  422تخصسصس خÓل السسنوات
اŸاضس- -ي -ة إا 478 ¤ت -خصسصس خÓ-ل ال-دخ-ول
التكويني ا÷ديد.
ك-م-ا أاّك-د ح-رصس-ه-م ع-ل-ى ت-ع-زي-ز الشس-راك-ة
والتعاون مع اÙيط القتصسادي وجعلها من
ب Úاأله -داف ال -رئ-يسس-ي-ة ÓŸئ-م-ة ال-ت-ك-وي-ن م-ع
متطلبات سسوق الشسغل والتحديات ا÷ديدة ‘
إاشسارة منه إا ¤اتفاقية شسراكة مع وزارة الدفاع
الوطني من اŸزمع أان تدخل حيز التنفيذ برسسم
الدخول اŸهني ا÷ديد من أاجل تكوين 20
تقنيا سسامي ‘ صسيانة اŸعدات الطبية على
مسستوى معهد السسانية و 20آاخر باŸعهد الوطني
اŸتخصسصس ‘ التكوين اŸهني ﬁمد عياشس
اÿروب بقسسنطينة.

ألنقابة ألوطنية أŸسشتقلة لعمال قطاع ألتضشامن ألوطني:

ندوة يوم  26أاوت ا÷اري لتسشليط الضشوء على مششاكل القطاع
أع- -ل- -ن أŸك- -تب أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ن -ق -اب -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة أŸسش- -ت -ق -ل -ة ل -ع -م -ال ق -ط -اع
لسش -رة وقضش -اي -ا
أل- -تضش -ام -ن أل -وط -ن -ي وأ أ
أŸرأة ‘ ،ب- -ي- -ان ل- -ه- -ا تسش- -ل- -مت ج- -ري- -دة
«ألشش -عب» نسش -خ-ة م-ن-ه ،ع-ن ع-ق-د ن-دوة
ي - -وم  26أوت أ÷اري ل- -ت -ق -ي -ي -م مسش -ار
لخ-تÓ-لت أل-ت-ي تشش-وب-ه ‘
أل -ق -ط -اع وأ إ
لليات
›ال ألتسشيﬁ ،Òاولة إأيجاد أ آ
لعادة ترتيب ألبيت ألدأخلي
أŸمكنة إ
وأل -ت -أاسش -يسس ÷ب -ه -ة م-وح-دة ت-دخ-ل ‘
خ -ط أل -ت -ف -اوضس م -ع أل -وزأرة أل -وصش-ي-ة،
بحسشب ما أفاد به بيان ألنقابة.

سس .بوعموشسة
أاوضس -ح اŸك -ل -ف ب -اإلع Ó-م ع -ل -ى مسس -ت-وى
النقابة ،نبيل خلف الله ،أان هذه الندوة تأاتي
‘ ظ-روف ج-د اسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ي-ع-يشس-ه-ا ال-ع-م-ال،
والتي تتطلب من ا÷ميع –مل مسسؤووليتهم
ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة إل‚اح- -ه -ا ،مضس -ي -ف -ا أان ه -ذه
اŸسس -ؤوول -ي -ة ا÷م -اع -ي-ة سس-ت-ؤوسسسس ل-ل-ق-ط-ي-ع-ة
النهائية مع األسساليب واŸمارسسات النضسالية
القدÁة ،كما شسددت النقابة على ضسرورة
اإلل -ت -ح -ام وت -وسس -ي -ع دائ-رة ال-تشس-اور ب-إاشس-راك
جميع األسسÓك اŸنتمية للقطاع من خÓل

ت -غ -ل -يب اŸصس -ل -ح -ة ال -ع -ام -ة وت -وح-ي-د تصس-ور
موضسوعي للحلول الناجعة .
أاضس -اف خ -ل -ف ال -ل -ه أان ،ال -ن -دوة سس-ت-ت-ن-اول
تقد Ëحوصسلة شساملة عن اإلختÓلت التي
تشس -وب تسس-ي Òق-ط-اع ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي ،م-ن
خÓ-ل –ل-ي-ل اŸع-ط-ي-ات ال-ت-اري-خ-ية والنتائج
السسابقة ومدى تأاثÒها اإليجابي أاو السسلبي
ع -ل -ى أاداء ال -ق -ط -اع ك -ك -ل ،وم -ع -ا÷ة ضس -ع-ف
ال -ت Ó-ح -م وال -ت -آازر ب Úع -م -ال ال -ق -ط-اع وك-ذا
ﬁاولة إايجاد اŸيكانزمات اŸمكنة إلعادة
ترتيب البيت الداخلي والدخول ‘ حوار مع
الوزارة الوصسية ،مع تأاسسيسس خطة عمل تعتمد
ع - -ل - -ى اŸرح - -ل - -ي - -ة ‘ م - -ع - -ا÷ة اŸل- -ف- -ات
اŸط -روح -ة ،وه-ذا ب-ت-ح-دي-د األول-وي-ات ال-ت-ي
سسيحدده نقاشس اŸشسارك ‘ Úالندوة.

باŸقابل ،سستتطرق الندوة اŸزمع تنظيمها
ه-ذا الشس-ه-ر ل-ت-ف-ع-ي-ل دور ن-خ-ب-ة ال-ق-طاع التي
تشسمل كل أاطيافه من أاجل إاسستغÓل الرصسيد
البشسري والكفاءات التي همشست طيلة هذه
السس -ن -وات ،ح -يث سس -ت -ع-م-ل ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسس -ت -ق-ل-ة ل-ع-م-ال ق-ط-اع ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
واألسس -رة وقضس -اي -ا اŸرأاة ع -ل -ى إاع -ادة إاح-ي-اء
الطاقات الكامنة من خÓل مؤوسسسسات النقابة
التي تعت Èالفضساء القانو Êوالشسرعي اŸمكن
إلعادة اإلعتبار لكل اإلطارات.
باإلضسافة إا ¤إابÓغ الرأاي العام الوطني
ب -قضس-اي-ا ال-ق-ط-اع ون-فضس ال-غ-ب-ار ،ع-ن قضس-اي-ا
العمال وما كابدوه من معاناة ع ÈالفÎات
ال-زم-ن-ي-ة ال-ت-ي أاج-هضست ف-ي-ه-ا ك-ل اÙاولت
لتحسسيسس الوزارة الوصسية بضسرورة اللتفاف
للمشساكل التي تتخبط فيها اŸؤوسسسسات التابعة
للقطاع ،مشسÒا إا ¤أان الوزارة ظلت تعتمد
ع -ل -ى سس -ي -اسس -ات ل “ت ب -أاي صس -ل -ة Ÿف -ه-وم
النجاعة ‘ اŸعا÷ة وأاضسحى قطاع التضسامن
ي -ت-م-ي-ز ب-ال-ت-داخ-ل ‘ األدوار م-ع ال-ق-ط-اع-ات
األخرى‡ ،ا أاثر بشسكل واضسح على مسستوى
ال -ت -ك -ف -ل ب -ال-ف-ئ-ات ال-هشس-ة لسس-ي-م-ا ف-ئ-ة ذوي
الح -ت -ي -اج -ات اÿاصس -ة ،ب -حسسب م -ا أاف-اد ب-ه
اŸكلف باإلعÓم.
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ح -ج -م الأع -ب -اء اŸل -ق-اة ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-م
ب- -حسسب رئ -يسس -ة ›لسس ال -دول -ة دائ -م -ا
لسسيما ‘ هذه اŸرحلة اŸفصسلية التي
Áر ب -ه -ا ال-وط-ن وال-ت-ي ت-رت-ب-ط اأسس-اسس-ا
Ãح- -ارب -ة ال -فسس -اد واسسÎج -اع الأم -وال
اŸن- -ه- -وب- -ة ك- -اأول- -وي- -ات م- -ل- -ح- -ة ي -جب
–قيقها.
ك -م -ا وج -هت رئ -يسس -ة ›لسس ال -دول -ة
جملة من التوجيهات العملية اŸتعلقة
باسستقÓلية القضساء والنزاهة ‘ العمل،
مشسÒة ا ¤اأّن ا◊رصس على اسستقÓلية
ال-قضس-اء وت-اأدي-ة ال-واج-ب-ات ال-دسس-ت-وري-ة
بكل شسفافية وحياد واأخÓقيات اŸهنة
واسس -ت -حضس -ار ال -قسس -م اŸوؤدى ‘ ب-داي-ة
اŸشس- -وار اŸه- -ن- -ي ت- -ع- -ت Èج- -م- -ي- -ع- -ه -ا
مرتكزات ل بديل عنها لتاأسسيسس دولة
القانون.
Œدر الشسارة ا ¤اأّن الرئيسس ا÷ديد
Ûلسس قضس -اء ت-ي-ب-ازة ﬁم-د ب-ودرب-ال-ة
كان يشسغل اŸنصسب ذاته Ãجلسس قضساء
اŸسسيلة فيما كان النائب العام ا÷ديد
يشسغل منصسب وكيل جمهورية Ãحكمة
غليزان.

...تنصشيب احمد منصشور رئيسشا جديدا Ûلسس قضشاء اŸسشيلة

أشش - - -رف أمسس ،ع - - -ب - - -د أ◊م - - -ي- - -د
بليليطه ‡ث Óعن وزير ألعدل ‘
أإط -ار أ◊رك -ة أل -ت -ي أج-رأه-ا رئ-يسس
ألدولة عبد ألقادر بن صشالح ‘ سشلك
أل - - -روؤسش- - -اء وأل- - -ن- - -وأب أل- - -ع- - -ام‘ Ú
أÛالسس أل -قضش -ائ -ي -ة ،ع -ل-ى ت-نصش-يب
أح -م -د م -نصش-ور رئ-يسش-ا Ûلسس قضش-اء
أŸسش -ي -ل -ة خ -ل -ف -ا ل -ب -ودرب-ال-ة ﬁم-د
ب - - -حضش - - -ور ألسش - - -ل - - -ط - - -ات أÙل - - -ي - - -ة
وألقضشائية وأŸدنية وألعسشكرية.

اŸسسيلة :عامر ناجح
تطرق عبد ا◊ميد بليليطه ‘ كلمته
اإ ¤اŸسس- -ار اŸه- -ن- -ي ل- -ل- -رئ- -يسس ا÷دي -د
Ûلسس قضس -اء اŸسس -ي -ل -ة اح -م-د م-نصس-ور
ا◊افل باÈÿة التي Áتاز بها والكفاءة
ال -ع-ال-ي-ة ‘ اأداء م-ه-ام-ه ب-ح-ك-م ان-ه ت-ق-ل-د
العديد من اŸناصسب القضسائية ،موؤكدا ان

الرجل اظهر من خÓل رصسيده العملي
جديتة ‘ العمل.
اأشس- - -ار اإ ¤اأن ا◊رك - -ة الأخÒة ال - -ت - -ي
اأج -راه -ا رئ -يسس ال -دول -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن
صسالح تهدف اإ ¤اإضسفاء ديناميكية اكÈ
ل- -ق- -ط- -اع ال- -ع- -دال- -ة ا◊سس- -اسس ،لسس- -ي -م -ا
اŸرحلة القتصسادية الهامة التي Áر بها
وطننا والتي يجب فيها بحسسبه ﬁاربة
ال -فسس -اد ب -درج -ت -ه واأشس -ك -ال -ه واسس -ت-ع-ادة
الأموال اŸنهوبة ،معتÈا النزاهة من بÚ
الأولويات اŸوكلة للجهة القضسائية.
من جهة نّوه رئيسس اÛلسس القضساء
ولية اŸسسيلة ا÷ديد» احمد منصسور «
اإ ¤ضسرورة ا◊رصس للسس ÒبالبÓد اإ ¤بر
الأم -ان ،مضس -ي -ف-ا اأن ال-ق-اضس-ي ي-درسس ك-ل
اŸلفات باعتبار انه ل يوجد ما يعرف
بالقضسية الكبÒة وقضسية صسغÒة للوصسول
اإ ¤ا◊كم الصسحيح واŸنصسف.

...تنصشيب الرئيسس والنائب العام لدى ›لسس بسشكرة
أشش-رف ‡ث-ل وزي-ر أل-ع-دل ح-افظ
ألأخ -ت -ام ب -وزي -ا Êن-ذي-ر ع-ل-ى ح-ف-ل
تنصشيب رئيسس ›لسس قضشاء بسشكرة
ب- -ن سش- -دي- -رة ﬁم- -د و ب- -وريشس ن- -ور
ألسش - -ادأت ن - -ائ - -ب- -ا ع- -م- -ا ل- -دى ن- -فسس
أÛلسس ،وق- -د أشش- -اد ب -ك -ف -اءت -ه -م -ا ‘
ك- - -ل- - -م- - -ت - -ه Ãق - -ر أÛلسس ب - -حضش - -ور
ألسش- - -ل- - -ط- - -ات أل- - -ولئ - -ي - -ة ıت - -ل - -ف
أل- -ق- -ط- -اع- -ات وألأسشÓ- -ك ألأم- -ن- -ي- -ة
وأل- -قضش- -ائ -ي -ة وألإدأري -ة وم -وظ -ف -ي
أل-ع-ادل-ة ،وب-خ-اصش-ة و أن-ه-م-ا خ-ريجي
أŸدرسشة أ÷زأئرية.
اأشس -ار ب -وزي -ا Êان ال -ه-دف م-ن ا◊رك-ة
الأخÒة التي قام بها رئيسس الدولة جاءت
‘ ظ -رف يسس -ت -دع -ي ال -رف -ع م-ن مسس-ت-وى
ال-ت-ك-ل-ي-ف ‘ درج-ة اŸسس-وؤول-ي-ة ل-لكفاءات
ال-قضس-ائ-ي-ة اŸسس-ن-دة اإل-ي-ه-ا م-ه-ام ن-وع-ي-ة،
موؤكدا اأن وزير العدل يدرك حجم اŸهام
واŸسسوؤولية اŸلقاة على رجال مسساعدي
ال- -ع- -دال- -ة ول سس- -ي- -م- -ا ‘ ه -ذه اŸرح -ل -ة
اŸفصس -ل -ي-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي Áر ب-ه-ا ال-وط-ن
Ùارب- -ة ال- -فسس- -اد ب- -درج -ات -ه واأشس -ك -ال -ه
واسس-ت-ع-ادة الم-وال اŸن-ه-وب-ة ودع-م نظام
ال- -ن- -زاه- -ة ال- -وط -ن -ي ،م -ن ب Úالول -وي -ات

اŸلحة .
يتع – Úبحسسبه – النجاح ‘ معا÷تها
باسستئناف عملية التنمية والزدهار سسيما
‘ ه- -ذا ال- -ظ -رف ،م -ا ي -ح -ت -م م -ن ج -ع -ل
ال -قضس-اء قضس-اء م-واط-ن-ة ب-ك-ل م-ا يشس-ت-م-ل
عليه هذا اŸصسطلح من اŸعا Êوالأبعاد
و عصس -رن -ت -ه و ج -ع -ل -ه -دي -ع -م-ل Ãق-اي-يسس
اŸرون -ة وا÷ودة والسس -ه -ول -ة واŸردودي -ة
والتقرب من الناسس والتواصسل و ضسمان
سس Ó-م -ة اÿدم -ة ،وحسس -ن ال -ت -دب Òودق -ة
ال -ت -ق -دي-ر وال-ت-ك-ام-ل الي-ج-اب-ي م-ع ب-اق-ي
موؤسسسسات الدولة .
اأبدى ا◊ضسور ارتياحا للتوجه ا÷ديد
ال -ت-ي تسس-ه-ر ع-ل-ي-ه وزارة ال-ع-دل ال-ق-اضس-ي
Ãج -اب -ه -ة ك -ل اأن -واع ال -فسس -اد ال -ذي مسس
الدارة و ال- -ق -وان Úوال -دسس -ت -ور والأم -وال
وال-ع-ق-ار واŸم-ت-ل-كات العمومية واÿاصسة
وه -در ل -ل -م-ال ال-ع-ام وال-ط-اق-ات ال-بشس-ري-ة
اÓÿقة Ÿدة فاقت عقدين من الزمن
كلفت الشسعب ا÷زائري كثÒا فضس Óعن
اسس -ت -بشس -اره -م خÒا ب -ان بسس -اط ال -ع -دال-ة
يشسمل ا÷ميع.

بسسكرةﬁ :مد حريز

 ..وتنصشيب رئيسس ›لسس قضشاء ع“ Úوششنت
اأشسرف ،اأول اأمسس‡ ،ثل وزير العدل
حافظ الأختام ﬁمد بوبكر على تنصسيب
عبد الرزاق ﬁمد رئيسسا جديدا Ûلسس
قضس -اء ولي -ة ع“ Úوشس -نت خ -ل -ف -ا ل -ع -ب -د
الوهاب عشسعاشسي وهذا بحضسور السسلطات
الولئية والعسسكرية واŸدنية.
تقلد عبد الرزاق ﬁمد عدة مناصسب
‘ سسلك القضساء ،ابتداء من رئيسس ﬁكمة
اأم ال -ب -واق -ي ‘  1988اإ ¤رئ - -يسس ›لسس

قضساء سسطيف ‘  ،2017من جهته اأكد
‡ثل وزير العدل ﬁمد بوبكر ‘ معرضس
كلمته على حجم اŸسسوؤولية اŸلقاة على
عاتق رئيسس ›لسس قضساء ع“ Úوشسنت
‘ ظ -ل ال -ظ -رف ا◊سس -اسس ال -ذي ت -ع-يشس-ه
ا÷زائر من خÓل ﬁاربة الفسساد بجميع
اأشسكاله.

ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

الخميسس  ٢٢أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢١ذي الحجة ١٤٤٠هـ
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من مراسسلينا

«الششعب» تنقل انششغالتهم للسشلطات اÙلية بتيارت

سسكان دوار مصسلي بفرندة يطالبون بوضسع حّد للتهميشس
اŸاء ،النقل وغياب مدرسشة معاناة  ⁄تنته

لعÓم ا÷واري الذي تقوم به «الششعب»ı ،تلف اŸناطق النائية با÷زائر العميقة ،ح ّ
طت الرحال هذه اŸرة بدوار
‘ إاطار ا إ
مصشلى بقرية اŸعايزية ببلدية فرندة ‘ تيارت ،راصشدة انششغالت السشكان ومعاناتهم مع التهميشص والعزلة.
وصسلنا ا ¤الدوار Ãشسقة كبÒة نظرا لÓهÎاء
ال -ك -ب Òل-ل-ط-ري-ق ال-وح-ي-د اŸؤودي ا ¤اŸك-ان
الذي يقطنه حوا‹  ٢٠نسسمة .أاتربة متناثرة
على حافتي الطريق عاقت سس Òسسيارة التي
كنا على متنها ،ما يؤوكد رداءة اŸمر وعدم
تكفل ا÷ماعات اÙلية بانشسغا’ت السسكان
اŸرفوعة إاليها منذ زمان.
وضسعية الطريق أاثبتت Ÿاذا اŸنطقة ﬁرومة
من النقل سسواء ا÷ماعي أاو سسيارات اأ’جرة،
ما حّتم على سسكان الدوار على السس Òعلى
اأ’قدام للوصسول إا ¤الطريق الوطني رقم ١٤
ومن ثم إا ¤مدينة فرندة ع ÈاŸنحدرات.
وÃجرد وصسولنا ،اسستقبلنا السسكان بالشسكاوى
’عتقادهم أاننا من السسلطات اÙلية وجئنا
للنظر ‘ قضساياهم ومطالبهم.
بعد التعريف بهويتنا شسرع اŸواطنون ‘ سسرد
انشسغا’تهم اŸتمثلة أاو’ ‘ اŸاء الشسروب ،ورغم قطع اŸاء عن اŸعايزية وإايصسالها من ال -ت -ن -ق -ل ال -ي-وم-ي حسسب ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ع-ل-ى
حيث يجلبونه من قرية ا÷نان اÛاورة ،رغم قناة أاخرى ،إا’ أان اŸاء اŸتدفق ع Èالقناة اŸسستوى الدراسسي.
أان دوار مصس -ل -ى ت -ن -ب-ع م-ن-ه اŸي-اه ال-ت-ي ت-زود يجهل سسيÓنه».
وإ’ع- -ط- -اء ك- -ل ذي حّ- -ق ح- -ق- -ه ‘ اإ’ع Ó-م
” قطع القناة اŸدرسس- -ة ه- -اجسس آاخ- -ر ي- -ؤورق سس- -ك- -ان ه -ذا وال -رد ت-وج-ه-ن-ا إا ¤م-رك-ز ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه،
سسكان ا÷هات اÛاورة .وقد ّ
التي كانت “ّون الدوار باŸاء منذ أاك Ìمن ١5الدوار ،هذا ما جعل التÓميذ يتنقلون مشسيا حيث صسرح ناصسري ﬁمد رئيسسه لـ»الشسعب»،
سس -ن -ة ،ب -حسسب تصس -ري -ح ا◊اج ي -ح -ي -ى ع -م -ر ع -ل -ى اأ’ق-دام إا ¤ق-ري-ة م-ع-اي-زي-ة وي-ق-ط-ع-ون أان سسبب قطع اŸاء عن جزء من الدوار مرده
لـ»الشسعب».
الطريق الوطني رقم  ١٤اÙفوف باıاطر إا ¤ع -دم ت -خ -ل -يصس ال-ف-ات-ورات ال-ت-ي تصس-ل-ه-م
يحيى عمر الذي يشستغل مهنة سساعاتي قال لنا لكونه ’ تتوقف حركة العربات به لي Óونهارا ،دوريا.
أانه ،يتنقل يوميا إا ¤مدينة فرندة منذ أاك Ìو’ سسيما ‘ فصسل الشستاء ،حيث تقل خÓل ودع - -ا ط - -لب م - -ن- -ه- -م ع Èالشس- -عب ا’تصس- -ال
من  ١٠سسنوات ويتلقى عوائق متعّددة ،أاولها النهار.
باŸصسلحة إ’يجاد حل يسستطيعون من خÓله
مشسكل الطريق.
وقال لنا اأ’ولياء أانهم يخشسون على أابنائهم من ال- -دف -ع وف -ق رزن -ام -ة تضس -ب -ط ب -ا’ت -ف -اق بÚ
وعن اŸاء صسّرح ﬁدثنا قائ« :Óأان انعدام ﬂاط- -ر ا◊ي- -وان- -ات اŸفÎسس -ة ك -ون ال -دوار الطرف.Ú
اŸاء يعود إا ¤قطع القناة الرئيسسية التي كانت Œاوره غ -اب -ة “ت -د إا ¤و’ي -ة م -عسس -ك -ر ،ل -ذا
تزود السسكان طيلة عشسريات متعاقبة ،رغم يطالبون بإانشساء مدرسسة بالدوار
تيارت:ع.عمارة
أانها كانت متصسلة بقرية اŸعايزية اÛاورة وŒنب اأ’طفال عناء التنقل والتعب ،وقد أاثر

لسشبوع وأاحيانا خÓل  10أايام
تصشلهم مرة ‘ ا أ

التزّود باŸاء كابوسس يؤورق سسكان حي األم Òبخنشسلة
ششراء صشهاريج اŸاء بـ 1500دج أامر حتمي

لم Òعبد القادر ا÷زء اÙاذي Ÿتوسشطة «مولود فرعون» وسشط عاصشمة خنششلة ،نداء إا ¤وا‹ الولية
جه سشكان ششارع ا أ
و ّ
ومدير قطاع اŸوارد اŸائية ،طالبوا من خÓله التدخل لرفع الغ Íعنهم جراء معاناتهم من النقصص ا◊اد ‘ تزويدهم باŸياه
الششروب.
وأاشس- -ار ‡ث -ل السس -ك -ان ‘ ه -ذا السس -ي -اق ،إا ¤وأاضس -اف ﬁدث -ن -ا أان -ه -م اتصس -ل -وا ع-دة م-رات
خنششلة :اسشكندر ◊جازي
حتمية ÷وء السسكان أامام هذا النقصس ا◊اد Ãصسالح ا÷زائرية للمياه الواقعة بالقرب من
أاكد ‡ثل عن السسكان «ر.ب» لـ»الشسعب» ،أان إا ¤شس -راء الصس -ه -اري -ج ب -ث -م-ن يصس-ل إا١5٠٠ ¤
دينار للقاطن ‘ Úالطوابق العليا .وقال أان حّيهم وقدموا عدة شسكاوى بهذا الشسأان ،إا’
م -ع-ان-ات-ه-م ازدادت ،ح-يث قّ-ل-صست ا÷زائ-ري-ة
ل-ل-م-ي-اه ك-م-ي-ة اŸي-اه اŸوج-ه-ة ل-ل-ح-ي أ’سسباب هؤو’ء السسكان أامام حتمية شسراء لصسهريج ذات أانهم ‘ كل مرة يتم وعدهم بضسخ اŸياه كل
›ه-ول-ة ب-اع-ت-م-اده-ا ع-ل-ى ت-وزي-ع اŸي-اه م-رة  3٠٠٠ل ،Îو ١٢٠٠دينار للطوابق والسسكنات ثÓثة أايام لكن دون جدوى.
واحدة أاسسبوعيا و‘ بعضس اŸرات تصسل إا ¤اأ’رضس -ي-ة ،وه-و م-ا أاث-ق-ل ك-اه-ل-ه-م Ãصس-اري-ف «الشس - -عب» :ح - -اولت ا’تصس- -ال Ãدي- -ر وح- -دة
 ١٠أاي -ام ،وه -و م -ا أادخ -ل السس -ك -ان ‘ دوام -ة جديدة  ⁄تكن ‘ ا◊سسبان ’ ،سسيما ومعظم
معاناة جديدة تزامنت وزيادة اسستعمال هذه سس- -ك- -ان ا◊ي م -ن ف -ئ -ة اŸوظ -ف Úوال -ع -م -ال ا÷زائرية للمياه خنشسلة لÓسستفسسار عن هذا
اŸوضسوع دون جدوى.
البسسطاء.
اŸادة.

بعد مششاق البحث عن قارورة غاز البوتان

سسكان ببلدية سسيدي معروف
يسستفيدون من الغاز

” ربط  ٨٤٠سسكن بشسبكة الغاز الطبيعي
ّ
Ãن -ط -ق -ة اŸن -ت -اي -ة ب -أاع-ا‹ ج-ب-ال سس-ي-دي
معروف ( 7٠كلم شسرق جيجل).
وقد أاعطى إاشسارة عملية الربط هذه التي
خصسصس لها غÓف ما‹ بـ 6٠مليون د.ج من
م -ي -زان -ي -ة ال -و’ي -ة ‘ آاج-ال  ⁄ت-ت-ج-اوز ١٢
شس -ه -را ،اأ’م Úال -ع -ام ل -و’ي-ة ج-ي-ج-ل وذلك
ت -زام-ن-ا م-ع ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى اŸزدوج-ة
ل-ه-ج-وم-ات الشس-م-ال ال-قسس-ن-ط-ي-ني  ٢٠أاوت
 ١٩55وان -ع -ق-اد م-ؤو“ر الصس-وم-ان  ٢٠أاوت
.١٩56

وم - -ن شس- -أان ه- -ذا اإ’‚از ال- -ذي ك- -ثÒا م- -ا
انتظره سسكان هذه اŸنطقة ،أان يرفع العÍ
عن هذه اŸنطقة التي عانى سسكانها من
مشساق البحث عن قارورات غاز البوتان.
وك -انت السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة اŸدن-ي-ة م-ن-ه-ا
والعسسكرية اشسرفت قبل ذلك على مراسسم
ا’ح -ت -ف -ال ب -ه -ذه ال -ذك -رى ب-ب-ل-دي-ة سس-ي-دي
م -ع-روف ب-ت-دشس Úع-ددا م-ن ال-ه-ي-اك-ل ع-ل-ى
غرار قاعة عÓج Ãنطقة الشسكريدة ووضسع
حجر اأ’سساسس إ’‚از معلم تذكاري لشسهداء
الثورة التحريرية Ãنطقة بو◊مام.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 267حريق منذ دخول موسشم الصشطياف

تيزي وزو أاك Èالوليات معاناة مع ا◊رائق

 67بلدية ‘ حالة تأاهب قصشوى خÓل صشيف حار

ششهدت ،ولية تيزي وزو حالة تأاهب قصشوى ،بسشبب تزايد حرائق الغابات ،حيث
 ⁄ت -دّخ -ر ا÷ه -ات ال-وصش-ي-ة أاvي ج-ه-د ‘ ات-خ-اذ إاج-راءات ك-ف-ي-ل-ة ل-ل-ح-د م-ن-ه-ا ،ع-ل-ى
مسشتوى  67بلدية.
‘ هذا ا’طار ّ” ،تسسجيل ما ’ يقل عن  3١ال -ت -دخ Ó-ت اıت -ل -ف -ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ف-ري-ق
حريقا ‘ السساعات اأ’خÒة ،وبفضسل ا÷هود اإ’طفاء ،خÓل  ٤٨سساعة اŸاضسية ” ،تعبئة
ال -ت -ي ب -ذل-ت-ه-ا ع-ن-اصس-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ”ّ ،وح -دات ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ل -و’ي -ة ب -نسس -ب-ة
السس -ي -ط -رة ع -ل -ي -ه-ا وا◊د م-ن ام-ت-داده-ا إا١٠٠ ¤باŸئة ،باإ’ضسافة إا ¤الرتل اŸتنقل على
اŸناطق اÛاورة واŸنازل.
وج - -ه اÿصس- -وصس ،ون- -ظ- -راً ◊ج- -م ا◊رائ- -ق
بحسسب اأ’رقام التي هي بحوزة «الشسعب» ّ” ،وكÌت -ه -ا ،اضس-ط-رت ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة
تسسجيل خمسسة حرائق كبÒة بحر اأ’سسبوع ،تيزي وزو إا ¤طلب تعزيزات من الو’يات
‡ا شس-ك-ل ت-ه-ديً-دا ح-ق-ي-قً-ي-ا ل-ل-غ-طاء النباتي ،اÛاورة ،فضس Óعن اŸسساهمة القّيمة Ÿئات
واŸناطق اŸأاهولة بالسسكان على غرار بلدية اŸواطن Úالذين  ⁄يّÎددوا ‘ التشسم Òعن
سسيدي نعمان دائرة ذراع بن خدة ،حيث عاشس سسواعدكم ومواجهة النÒان.
” تسسجيل حرائق غابات
سسكان قريتي بومهالة وزبوج كارا ا÷حيم ،وعÓوة على ذلكّ ،
وك -انت م -ن-ازل-ه-م م-ه-ددة حً-ق-ا ب-ال-نÒان ،ل-و’ أاخ -رى ‘ و’ي -ة ت -ي -زي وزو ،وأاه ّ-م -ه-ا إاتÓ-ف
ال -ت-دخ-ل ال-ف-وري وال-فّ-ع-ال ل-ع-ن-اصس-ر ا◊م-اي-ة اŸسس -اح -ات اÿضس -راء ب-ق-ري-ة أاف ‘ Òب-ل-دي-ة
اŸدنية.
ب-وج-ي-م-ة ،ك-م-ا ت-دخ-ل رج-ال ا’ط-ف-اء ل-تجنب
وكان الوضسع نفسسه ‘ جميع أانحاء قرية آايت اأ’سسوأا بقرية آايت عقاد ببلدية آايت بومهدي،
وات- -اسس ‘ ب- -ل- -دي -ة امسس -وح -ال ،ح -يث ع -اشس ح- -يث ّ” السس- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى السس- -ن- -ة ال -نÒان
السسكان كابوسسا مرعبا بسسبب حريق كب Òدمر وا◊يلولة دون امتدادها وŒنب اŸزيد من
عشسرات الهكتارات من اŸسساحات اÿضسراء ،اÿسسائر.
Ãا ‘ ذلك أاشسجار الزيتون بشسكل أاسساسسي.
Óشسارة بلغ عدد ا◊رائق اŸسسجلة ‘ و’ية
ل إ
اŸناطق اأ’خرى التي كان رجال اإ’طفاء ‘ تيزي وزو ،منذ بداية موسسم ا’صسطياف٢67 ،
ح -ال-ة ت-أاهب قصس-وى وت-دخ-ل-وا بصس-ف-ة ف-ع-ال-ة ،حريًقا ،اتلفت ما ’ يقل عن  ٢5٢6هكتار،
كانت حسسب مصسدر موثوق لـ»الشسعب» ،قرى بينما ” تسسجيل  35حريقا فقط اŸاضسي
ت-ام-رزوق-ة ،وإايشس-ري-وي-ن (ف-ري-ح-ة) وب-وف-ه-يمة واتÓف النÒان لـ  7٤هكتارا فقط ‘ نفسس
(ذرعا اŸيزان) وآايت عارف (ترميت ،)Úوقرى الفÎة من العام اŸاضسي.
ي من البلديات السسبعة
إاف-ل-يسس Úوم-زران-ا وإامسس-وح-ال ،وق-د أاسس-ف-رت و ⁄تسستثن ا◊رائق أا ّ
التدخÓت على السسيطرة على السسنة النÒان ،والسست Úهذا العام ،و‘ اŸتوسسط ” تسسجل
فيما ”ّ تسسجيل إاصسابة أاحد اأ’عوان شسارك ثÓثة حرائق على اأ’قل يوميًا ،ودمرت بذلك
‘ عملية إاطفاء حريق بومهالة ببلدية سسيدي آا’ف اأ’شسجار اŸثمرة ،ومنها  ٩٠باŸئة من
نعمان ،وهو حالًيا متواجد ‘ مسستشسفى ذراع أاشسجار زيتون اÎÙقة والتي حّولت إا¤
بن خدة.
رماد.
تيزي وزو :بن النوي توهامي
أاما بالنسسبة للوسسائل ،التي ”ّ تسسخÒها ‘

–سشبا للدخول الجتماعي بسشوق أاهراسص

أازيد من  150مليون دج إلعادة
تأاهيل وترميم مؤوسسسسات تربوية

خ ّصس -صست و’ي -ة سس -وق أاه -راسس غÓ-ف-ا م-ال-ي-ا
إاجماليا بقيمة  ١5١مليون د.ج ،وذلك من أاجل
ت- -رم- -ي- -م وصس- -ي -ان -ة اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة ‘
ﬂتلف اأ’طوار التعليم الثÓثة حسسب مصسالح
الو’ية.
واسستنادا لذات اŸصسالح ،فإان هذا الغÓف
” إاقراره خÓل اجتماع ترأاسسه
اŸا‹ الذي ّ
اأ’م Úالعام للو’ية بحضسور رؤوسساء الدوائر
وم- -دي- -ري اإ’دارة اÙل- -ي- -ة وال- -ت- -ج- -ه -ي -زات
العمومية وال›Èة ومتابعة اŸيزانية ،يندرج
‘ إاطار الÈنامج القطاعي لسسنة .٢٠١٨
وب -حسسب اŸع -ل -وم -ات Ãح -وزة «الشس-عب»”ّ ،
خÓل هذا اللقاء تخصسيصس  6٠مليون د.ج
إ’عادة تأاهيل  3٠مدرسسة ابتدائية و 53مليون
د.ج لÎميم  ٢٠مؤوسسسسة للتعليم اŸتوسسط و3٨
م -ل -ي -ون د.ج إ’ع -ادة ت -أاه -ي-ل  ١5ث-ان-وي-ة عÈ
بلديات الو’ية.
وبعدما أاضساف بأان هذه العمليات سستخصس
Óقسس-ام وا◊ج-رات
ت -رم -ي -م وده -ن وت-ه-ي-ئ-ة ل -أ
وإا‚از أاشسغال الكتامة ودورات اŸياه ،أاوضسح

ذات اŸصسدر ،أان أاشسغال التهيئة ،انطلقت
مؤوخرا ع 57 Èمدرسسة ابتدائية أاخرى وذلك
‘ إاط - -ار صس - -ن - -دوق ال - -تضس - -ام- -ن والضس- -م- -ان
للجماعات اÙلية Ãبلغ  ١٠٠مليون د.ج.
وقصسد إاعادة تهيئة كل اŸؤوسسسسات الÎبوية
ب -ال -و’ي -ة وا‚از أاقسس -ام ل -ل -ت-وسس-ع-ة ومÓ-عب
وق- -اع- -ات م- -ت -ع ّ-ددة ال -ري -اضس -ات وال -ت -دف -ئ -ة
اŸرك -زي -ة ال -ت -ي سس -ت -ع -م-م ت-دري-ج-ي-ا ع Èك-ل
اŸدارسس ا’بتدائية أاضساف ذات اŸصسدر بأان
هذه العمليات من شسأانها “ك ÚالتÓميذ من
التمدرسس ‘ ظروف مÓئمة للتحصسيل العلمي
واŸعر‘ و–قيق نتائج ايجابية.
وذكرت مصسالح الو’ية بأانه ” نهاية ديسسمÈ
اŸاضسي تخصسيصس غÓف ما‹ بـ 5٨مليون
د.ج إ’‚از شسبكة التدفئة اŸركزية ع Èكامل
اŸدارسس ا’ب -ت-دائ-ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ات الـ ٢6لهذه
ال -و’ي -ة ا◊دودي -ة ت -ب -ع -ا ل -لÈن -ام-ج ال-وط-ن-ي
اÿاصس بتوف Òكل ظروف التمدرسس للتÓميذ
دون تركهم لوحدهم عرضسة للمعاناة.
سشوق أاهراسص :سشم Òالعيفة
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ذكريات

«ألشسعب» ترصسد صسيفيات بونة 2019

«ألكور» ،سسرأيدي وألشسوأطئ تسستقبل أŸصسطاف Úإأ ¤سساعات متأاخرة
ع -ن -اب -ة ..ج -وه -رة ألشس -رق ب -ون -ة ،م-دي-ن-ة
ب-ت-عّ-دد أم-اك-ن-ه-ا ألسس-ي-اح-ي-ة ،ج-علها مقصسدأ
لعديد ألزوأر من دأخل وخارج ألوطن..

ل يختلف أثنان أن تلك ألفتاة ألريفية
أل-ت-ي ك-انت ذأت ي-وم ت-رأف-ق أب-وه-ا ألشس-ي-خ
لف-رأح وأ◊فÓ-ت ألشس-ع-ب-ي-ة
أب -رأه -ي-م ‘ أ أ
بقريتها تتحّول إأ ¤أسسطورة تاريخية ‘
لن أم كلثوم
ألغناء ألديني ،وألرومنسسي أ
قيل عنها ومنذ شسبابها كانت تتمتع بصسوت
م -ت -م -ي -ز وآأدأء رأئ -ع -ا أŸشس -ح -ون ب -ا◊ن -ي -ة
وط -ول أل-ن-فسس ،ح-يث أّدت أج-م-ل ألغ-اÊ
م- -ث- -ل رب- -اع- -ي -ات أÿي -ام ،ل -لصس Èح -دود،
رأج -ع Úب -ق-وة ألسسÓ-ح ،وي-ا مسس-ه-ر Êك-م-ا
لم ك - -ل - -ث - -وم أك Ìم - -ن  ٨00أغ-ن-ي-ة ك-لها
أ
Óغ-اÊ
لن آأدأء ك -وكب ألشس-رق ل -أ
ن -اج -ح -ة أ
لدأئ - -ه - -ا أŸت- -م- -ي- -ز
ل - -يسس ع - -ادي - -ا ن - -ظ - -رأ آ
وأ÷ّذأب.

وليلة  ،حكم علينا ألهوى .وللسسيد مّكاوي هو
◊ن لها أغنية
أآ’خر نصسيب ‘ أأ’◊ان حيث ّ
ي -امسس -ه-ر Êأل-ت-ي ن-الت شس-ه-رة ك-بÒة ‘ أل-وسس-ط
ألفني على أŸسستوى أŸصسري وألعربي وأغاÊ
أخرى دون أن ننسسى بعضس أأ’فÓم على غرأر
فيلم دنان ÒوأقÓم ،وأخرى نالت شسهرة كبÒة.

أأم كلثوم..

أألسسطورة أÿالدة

باريسس 196٧

وق -فت أم ك -ل -ث -وم ع-ل-ى مسس-رح أأ’Ÿب-ي-ا ب-ب-اريسس
 1967وغ ّ-ن -ت ل -ل -ث -ورة وأغ -ا Êأخ-رى ع-اط-ف-ي-ة
ورومانسسية أمام أ÷مهور ألعربي وغ Òألعربي
هناك ،وكان هذأ أ◊فل كبÒأ بك Èقامة كوكبة
ألشسرق وأثبتت ألدرأسسات وألعارف Úللذبذبات
ألصسوتية لكل فنان ،أن أم كلثوم قيل عنها أنها
“لك  14ألف ذبذبة صسوتية عوضس  4آأ’ف عند
أإ’نسسان ألعادي.
وكانت أم كلثوم ’ يفارقها أŸنديل ألذي تعتÈ
ك -أان -ه -ا ت -ع-زف ع-ل-ى آأل-ة أل-ك-م-ان ضس-م-ن أل-ف-رق-ة
أŸوسس -ي -ق-ي-ة أŸصس-اح-ب-ة ل-ه-ا أ’ن م-ن-دي-ل-ه-ا رم-ز
تاريخي لهذه ألعمÓقة.

إأعدأد :فؤوأد بن طالب

لقبت بفنانة ألشسعب

عنابة :هدى بوعطيح
من يبحث عن أ’سستجمام وزرقة أŸياه فهي
م- -ن أك ÌأŸدن أ÷زأئ- -ري -ة أل -ت -ي تشس -ت -ه -ر
بشسوأطئها ألذهبية وأÙيطة بها من كل
ج-انب ..وم-ن تسس-ت-ه-وي-ه أل-ط-ب-ي-عة وأŸناظر
أÓÿبة فاŸرتفعات أ÷بلية بسسÒأيدي من
أورع أŸناطق ألسسياحية ألتي تتميز بها بونة،
أم -ا م -ن ي -رغب ‘ ج -لسس -ة سس -م-ر ’رتشس-اف
ف-ن-ج-ان ق-ه-وة أو أŸث-ل-ج-ات فسس-اح-ة أل-ث-ورة
وجهته أأ’و..¤
تعت Èعنابة ألو’ية أأ’و ¤ألتي –مل صسفة
«أŸدينة ألتي ’ تنام» بدون منازع ،فسسهرأت
سسكانها وزوأرها تدوم إأ ¤غاية ألسساعات
أأ’و ¤لبزوغ ألفجر ،فمن غ ÒأŸعقول أن
يحط أي كان رحاله بعنابة ،ويزور شسوأطئها
وغ -اب -ات -ه -ا ل -ي -ل -ت-ح-ق Ãن-زل-ه ع-ن-د ألسس-اع-ة
ألعاشسرة أو أ◊ادية عشسر لي ’ ،Óسسيما ‘
ظل أأ’جوأء أأ’منية ألتي تطبع ليا‹ بونة،
وهو ما يبعث ألطمأانينة ‘ نفوسس ألعائÓت
ألتي تتجّول ‘ كل مكان دون أي خوف من
سسرقة أو أعتدأء.

شسوأطئ تعجّ باŸصسطافÚ

فقد تعهدت ألسسلطات ألو’ئية أ’ن يكون
موسسم أ’صسطياف ببونة هذه ألسسنة ‡يزأ،
باتخاذ إأجرأءأت تنظيمية ﬁكمةŒ ،هيز
ألشسوأطئ ،وتوف Òألنظافة ،ألنقل وأإ’نارة
ألعمومية ،و’ سسيما أأ’من وكل ما يسساهم ‘
خ -دم -ة سس -ك -ان ع -ن -اب -ة وزوأره -ا م-ن دأخ-ل
وخ -ارج أل -وط -ن ،فضس  Ó-ع -ن ت -وف Òأل-رأح-ة
وأ’سستجمام ،حيث عرفت عنابة هذه ألسسنة
Œن-ي-د  2٨0ع -ون -ا ◊رأسس-ة ألشس-وأط-ئ و76
عونا حماية مدنية Îﬁف يسسهرون على
تأام Úحياة أŸصسطاف.Ú
ب- -ال- -رغ- -م م -ن أن شس -ه -ر أوت شس -ارف ع -ل -ى

أ’نتهاء ،إأ’ أن شسوأطئ «شسابي»« ،سسانكلو»،
«ع Úعشس« ،»Òأÿروب»« ،طوشس» وغÒها
من ألشسوأطئ ألتي تتميز بها عنابة ما تزأل
تسستقبل عشسرأت أŸصسطاف Úيوميا ،حيث
ي -ت -وأف -دون وم -ن-ذ ألسس-اع-ات أأ’و ¤ع-ل-ي-ه-ا،
ن-اصس-ب Úشس-مسس-ي-ات-ه-م وك-رأسس-ي-ه-م ‘ رمالها
ألذهبية ،وما إأن تدق سساعة منتصسف ألنهار
Óت ع -ن
ح- -ت- -ى Œد ه- -ذه ألشس- -وأط- -ئ أم -ت  -أ
آأخ-ره-ا ،وزرق-ة أŸي-اه ت-خ-ت-ف-ي ن-ظ-رأ ل-كÌة
أŸصسطاف Úمن نسساء ورجال وأطفال من
ﬂتلف أأ’عمار ،كما أن Œوألنا ب Úهؤو’ء
أŸب- -ح -ري -ن كشس -ف ل -ن -ا ع -ن إأق -ب -ال سس -ك -ان
ألو’يات أÛاورة على بونة ’ ،سسيما من
سس - -وق أه- -رأسس ،ق- -اŸة ،أل- -ط- -ارف وح- -ت- -ى
سسكيكدة وقسسنطينة.
ل - -يسست ألشس - -وأط- -ئ ف- -ق- -ط م- -ا تسس- -ت- -ه- -وي
أŸصس -ط-اف ،Úوإأ‰ا أيضس-ا ك-ورن-يشس ع-ن-اب-ة،
وألذي يعت Èمن أك Ìأأ’ماكن جلبا للسسياح
ن-ظ-رأ ل-روع-ت-ه وج-م-ال م-ن-ظ-ره ،ف-ه-و م-كان
ل -ل -م -ت -ع-ة وأل-ف-رج-ة ’ ،ي-ح-ت-وي ف-ق-ط ع-ل-ى
Óﬁت لبيع أأ’كل وأŸثلجات ،وإأ‰ا أيضسا
م -ك -ان يصس -ط -ف ف-ي-ه ب-عضس أل-ب-اع-ة ل-ع-رضس
Óطفال ،و‘ بعضس
منتجات تقليدية ،لعب ل أ
أأ’ح -ي-ان شس-ب-اب ي-خ-ت-ارون أم-اك-ن ل-ه-م ف-وق
ألصس - -خ - -ور إ’م - -ت - -اع أŸارة Ãوسس- -ي- -ق- -اه- -م
باسستخدأم ألقيتارة وألدربوكة..
أأ’ط- -ف- -ال أيضس- -ا ل- -ه -م م -ك -ان -ت -ه -م ‘ ه -ذأ
أل -ك -ورن -يشس م -ن خ Ó-ل أأ’ل-ع-اب أŸت-ن-وع-ة،
وألتي يتّم نصسبها مع موسسم أ’صسطياف وهي
أل -ع -اب ıت -ل -ف أأ’ع-م-ار ،ح-يث Œد ه-ذه
ألفئة ضسالتها للÎفيه عن نفسسها وأ’سستمتاع
بها لسساعة متأاخرة من ألليل ،أما Ùبي
أل -ف -ن ف -إان مصس -ال-ح أل-ب-ل-دي-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
م -دي -ري -ات أل -ث -ق-اف-ة وألسس-ي-اح-ة وأل-ري-اضس-ة
وضسعوأ برنا›ا ثريا يشسمل تنظيم سسهرأت
ف -ن -ي-ة وج-لسس-ات ث-ق-اف-ي-ة وأدب-ي-ة ونشس-اط-ات
ترفيهية.

جلسسة سسمر بنكهة أŸثلجات
سساحة ألثورة أو ما يعرف بـ»ألكور» من يأاتي
إأ ¤عنابة و’ يقوم بجولة مسسائية أو ليلية
على وجه أÿصسوصس لهذأ أŸكان ،ف Óيحق
له ألقول بأانه قام بزيارة بونة وّŒول بها..
مكان سساحر بنسسيمه وأشسجاره أÙيطة به،
حركة دؤووبة تصسنعها هذه ألسسنة ألعائÓت
ألعنابية وتلك ألقادمة من ﬂتلف جهات
أل -وط -ن ،ف-م-ن ي-ري-د أك-ل أŸث-ل-ج-ات ف-ع-ل-ي-ه
جه نحو سساحة ألثورة دون ترّدد ،فهناك
ألتو ّ
م- -ا لّ- -ذ وط -اب م -ن -ه -ا Ãخ -ت -ل -ف أأ’شس -ك -ال
وأأ’ذوأق وÃخ -ت -ل-ف أأ’ح-ج-ام ،دون نسس-ي-ان
«ألكربو »Êألذي يعت Èأأ’ك Ìطلبا و’ غنى
عنه ‘ سسهرأت ألعائÓت.
فأاصسحاب
أÓÙت
أŸتوأجدة
بـ»ألكور»
يتنافسسون
ف-ي-م-ا ب-ينهم
لتقد Ëأأ’فضسل لزبائنهم ،حيث يتفننون ‘
ت -زي -ي -ن -ه -ا وت -ق -دÁه -ا Ãخ -ت -ل-ف أل-ن-ك-ه-ات
أŸشس -ك-ل-ة ب-ع-دي-د أل-ف-وأك-ه ،ويسس-ه-رون ع-ل-ى
تلبية طلبات ﬁبي أŸثلجات إأ ¤سساعات
متأاخرة من ألليل ،مع ألعلم أن سساحة ألثورة
باتت تعرف مؤوخرأ تنظيم لقاءأت شسعرية
وسسهرأت فنية متنوعة على ألهوأء ألطلق،
وهو ما يجلب أك ÌألعائÓت أÙبة لها.
Óطفال أيضسا نصسيب ‘ هذه ألسسهرأت،
ول أ
ف - -ح Úي - -قصس - -دون «أل - -ك - -ور» سس - -ي - -ج - -دون
بانتظارهم ألعديد من أأ’لعاب ألÎفيهية،
وع - -ل - -ى رأسس - -ه - -ا ألسس - -ي - -ارأت أŸت- -حّ- -رك- -ة
وألدرأجات ألصسغÒة ألتي Œوب بهم أنحاء
ألسساحة ،فهي بالنسسبة لهم Ãثابة ألنزهة،
و‘ ه -ذأ ألصس -دد ع ّ-ب -ر ل -ن -ا أل -ط -ف-ل «أم»Ú

صساحب ألـ 6سسنوأت عن فرحته ألكبÒة حÚ
ي-ل-ب-ي وأل-ده ط-ل-ب-ه ل-رك-وب إأح-دى ألسس-يارأت
وأل -ت -ج -ول ب -ه -ا ،ق -ائ  Ó-بÈأءت -ه ب -أان-ه ي-حب
«ألكور» أ’جل أأ’لعاب أŸتوفرة فيها.

ولدت أم كلثوم عام  1906وهي من عائلة قروية
بقرية نهاي ألزهيزة «بدلتا» ألنيل وكانت منذ
ن -ع-وم-ة أظ-اف-ره-ا شس-ع-ب-ي-ة ،و–ب ق-رأءة أل-ق-رآأن
ألكر Ëوآأدأء أŸدأئح ألدينية وأŸوأويل ،وكان
مشسجّعها أأ’ول أبوها (ألشسيخ أبرأهيم) ألذي كان
مؤوذنا بقريتها ألتي حفظت فيها ألقرآأن وتعّلمت
أŸوأويل ومبادئ ألغناء ألديني ،قبل أن تشسّد
ألرحال إأ ¤ألقاهرة للبحث عن أÛد وألشسهرة.

سسÒأيدي ورحلة ألبحث
عن جمالية ألطبيعة

من فتاة ريفية..
إأ ¤أسسطورة ‘ ألغناء ألعربي

إأن ك -ان ه -ن -اك م -ن ي -فضس -ل ‘ ب -ون -ة زرق -ة
مياهها ورمالها ألذهبية ،فهناك من يفضسل
ف- -ي- -ه- -ا م- -ن- -اط- -ق- -ه- -ا أÿضس -رأء ألسس -اح -رة،
فـ»سسÒأي- - -دي» وأح - -دة م - -ن أروع وأج - -م - -ل
أŸن -اط -ق أل -ت -ي تشس-ت-ه-ر ب-ه-ا ع-ن-اب-ة ،ك-ون-ه-ا
م -ن-ط-ق-ة “ت-زج ف-ي-ه-ا زرق-ة أل-ب-ح-ر بشس-م-وخ
أ÷ب- - - -ال وروع - - -ة
غ-اب-ات-ه-ا ،م-ن-ط-قة
تسس-ت-ق-طب سس-ن-وي-ا
آأ’ف ألسس - - - -ي- - - -اح،
وم Ó- - - - -ذأ آأخ - - - - -ر
م-فضس Ó-ل-ل-عائÓت
أل -ع -ن -اب -ي -ة أل -ت -ي ت -ب -حث ع -ن ن-ق-اوة أل-ه-وأء
وأŸسس- -اح -ات أÿضس -رأء ه -روب -ا م -ن ل -ه -يب
أ◊ر ،ح- -يث ’ ي- -وج- -د م -ا ي -ل -ب -ي ه -وسس -ه -ا
بالغابات سسوى أعا‹ جبال سسÒأيدي.
سس- -ي- -ارأت –م -ل ت -رق -ي -م ﬂت -ل -ف و’ي -ات
ألوطن ،تشسكل يوميا طوأب ’ Òمتناهية نحو
ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ألسس -ي -اح -ي -ة ،نسس -اء ورج-ال
وشسيوخ وأطفال وشسباب يعتÈون سسÒأيدي
وج -ه -ت-ه-م أŸفضس-ل-ة شس-ت-اء ’رت-دأئ-ه-ا أ◊ل-ة
ألبيضساء نظرأ لكثافة تسساقط ألثلوج ‘ هذأ
أل -فصس -ل ،وصس -ي -ف -ا ل -ل -ط -اف -ة ج -وه-ا ‘ ظّ-ل
أ’رت - -ف- -اع أل- -ك- -ب Òل- -درج- -ة أ◊رأرة أل- -ت- -ي
تشس- -ه- -ده- -ا ع- -ن -اب -ة ه -ذه ألصس -ائ -ف -ة ،ح -يث
يفÎشسون غابتها ويقضسون فيها يوما ‡تعا
بعيدأ عن ألضسوضساء وصسخب أŸدينة كما
تؤوكده ألعائÓت ألعنابية.

–ّولت أم ك -ل -ث -وم م -ن ف -ت -اة ري -ف -ي -ة ب -ل -ب -اسس -ه -ا
ألصس -ع -ي -دي إأ ¤أسس -ط -ورة أل -ف -ن أل -ع -رب -ي وه-ذأ
Ãرأفقة أبيها ألشسيخ أبرأهيم ألذي كان يرأفقها
‘ أدأء أŸوأويل ألتي تقدمها ‘ أأ’فرأح إأ ¤أن
أكتشسفها ألقدر وغنت بصسوتها ألشسجي أŸشسحون
ب -ا◊ن -ي -ة وط -ول أل -ن -فسس ،ح-يث غ-نت رب-اع-ي-ات
أÿي- -ام ،ل- -لصس Èح- -دود رأج- -ع Úب- -ق -وة ألسس Ó-ح
ورأئعتها أŸشسهورة من أ◊ان أŸوسسيقار ألسسيد
أŸك- -اوي «ي- -ا مسس- -ه- -ر »ÊأŸضس -اف -ة إأ ¤م -ئ -ات
أأ’غا Êألطويلة حفظتها ألطبقة ألشسعبية عÈ
أŸعمورة ألعربية وخاصسة أŸغرب ألعربي ألذي
كان و’زأل يعشسق أغا Êأم كلتوم حتى ألنخاع.

ليا‹ سسمر بنكهة أŸثلجات
ولكل عائÓت وجهتها أŸفضسلة

نكسسة  ‘ 6٧دف Îأأم كلثوم ل لإÓنهزأم

أول حفل لها ‘ زفاف أبن شسوقي

‘ نهاية ألعشسرنيات ،أحيث حفل زفاف أبن أمÒ
ألشسعرأء أحمد شسوقي «حسس »Úألذي حضسرته
مباشسرة .بعث لها شسوقي أم Òألشسعرأء رسسالة
هنأاها فيها على آأدأئها أ÷ميل وأهدأها قصسيدة
«صس-ل-و» ف-ل-ح-ن-ه-ا أŸوسس-ي-ق-ار ري-اضس ألسس-ن-ب-اط-ي
ألذي  ⁄تنقطع عنه أ’ك Ìمن  45سسنة ،حيث
◊ن لها أجمل أ’◊ان ألتي بقيت خالدة إأ¤
أآ’ن.
على غرأر لسسه فاكر ،غلبت أصسالح روحي دليلي
أختار ،ولد ألهدى ،أ’طÓل  ،رباعيات أÿيام،
أرأك عصس -ى أل -دم -ع ،أق-ب-ل أل-ل-ي-ل ،وي-ق-ول-ون م-ن
عرفوأ أم كلثوم ،كانت أول أغنية لها ‘ 1921
(ما‹ فتنت) «أنا على كيفك».

أنطÓقتها ألغنائية

أم كلثوم عندما نزلت من قريتها إأ ¤ألقاهرة
كانت منشسدة برفقة أبيها ،ألشسيخ أبرأهيم ،أ’ أن
هذأ أ’نشساد بقي يسسري ‘ عروقها ،غ Òأن
طموحها ‘ ألغناء كان أك .Ìفدخلت حقل ألغناء
وأل -ط-رب ب-فضس-ل أول م-ل-ح-ن-ي-ه-ا «ألشس-ي-خ زك-ري-اء
أحمد وﬁمد ألقصسباجي» وهذأ ‘ ألعشسرينات

وألثÓثينات وكانت تؤودي أŸوشسحات وأŸدأئح
أل -دي -ن -ي -ة وأŸق -ام-ات وغ-اصست ‘ ه-ذأ أÛال
ب -ط -ري -ق-ة ح-دي-ث-ة ،خ-اصس-ة أŸوأوي-ل وأل-قصس-ي-دة
وأ’وبرأت ألغنائية ،وهذأ ما جعلها تنتقل من
أأ’غا Êإأ ¤أغا Êألطرب وألرومانسسية.

وماذأ عن كتّاب ألكلمات

كان لفطاحل كّتاب ألكلمات جزء كب‚ ‘ Òاح
كوكبة ألشسرق ‘ مسسارها ألفني ،حيث ألتقت ‘
 193٨م- -ع أح- -م- -د رأم- -ي وغ- -نت ل- -ه صس- -ح -ي -ح
خصسامتك ،خيالك ‘ أŸنام وألعديد من أأ’غاÊ
ألرأئعة.
من أشسهر ألشسعرأء ألذين غنت لهم أم Òألشسعرأء
أحمد شسوقي ،أبو ألفرأسس أ◊مدأ ،Êأبرأهيم
ناجي ،عمر أÿيام.
ﬁم -د أق -ب -ال ،أح -م -د رأم -ي ،رأب -ع -ة أل -ع -دوي-ة
وأأ’م Òعبد ألله ألفيصسل ،وكانت من أŸطربات
أأ’وأئ -ل أل -ل -وأت-ي أدخ-لت ع-ل-ى ج-وق-ه-ا أŸت-م-ي-ز
بقيادة كبار ألعارف ÚأŸشسهورين من بينهم أحمد
ألكتفاوي ‘ مصسر على آألة ألكمان ،وأسستطاعت
أن تدخل آألة ألقيتارة وأ’كورديون ‡ا أضساف
على عزف أغانيها نوع متميز جذأب.

كيف ألتقت مع أŸوسسيقار ﬁمد عبد ألوهاب
حن Úألذين ذكرناهم ‘
بعدما غّنت لكبار أŸل ّ
ه -ذأ أŸوضس -وع ،ك -انت أم ك-ل-ث-وم ت-ن-ت-ظ-ر ف-رصس-ة
لقائها مع أŸوسسيقار ﬁمد عبد ألوهاب ألذي
كان مّÎبعا على عرشس ألطرب وألتلح ،Úإأ¤
جاءت ألفرصسة ‘ عشساء نظمه ألرئيسس جمال
ع -ب -د أل -ن -اصس -ر وك -انت أل-ف-رصس-ة م-وأت-ة لÓ-ت-ق-اء
عمÓقي ألطرب وألتلحﬁ Úمد عبد ألوهاب
وأم كلثوم ‘ أول عمل غنائي (أنت عمري) ألتي
نالت شسهرة كبÒة وألتي أعجب ألرئيسس جمال
فهنّأاها على هذأ ألنجاح وكان هذأ .1962
وبعد «فكرو »Êتلتها أغا Êأخرى مشسّوقة من
أ◊ان ع -ب -د أل -وه -اب ع-ل-ى غ-رأر «ف-ك-رو Êت-اÊ
ع- -نك»« ،آأم- -ا‹ ح- -ي- -ات- -ي»« ،أنت أ◊ب»« ،ه -ذه
ليلتي»« ،ودأرت أأ’يام» و--

جيل جديد من أŸلحنÚ

بعد هذأ ألنجاح على يد كبار أŸلحن Úألقدأمى
جاء دور أŸلحن Úألشسباب مثل بليغ حمدي ألذي
◊ن
يعت Èأصسغر ملحن ‘ زمان أم كلثوم ،حيث ّ
لها أسسأالك ،أ◊ب كله ،بنفكر ‘ م ،Úألف ليلة

 19أوت ..يوم له تاريخ

أأول من يسستجيب للمسساعدة ،وآأخر من يغادر أŸيدأن
لنسساÊ
@ ألنسساء ‘ قلب ألحتفالية باليوم ألعاŸي أ إ
ل· أŸتحدة تدعو ◊ماية  250ألف أمرأة
@أ أ

ل·
ألشس- -عب  /أل- -وك- -الت :ك -رمت أ أ
أŸت-ح-دة مسس-اه-م-ة م-ا ي-ق-رب م-ن ربع
م-ل-ي-ون م-وظ-ف-ة إأغ-اث-ة ‡ن ُي-قّدمن
لنسس-ان-ي-ة إأ ¤أÙت-اجÚ
أŸسس-اع-دة أ إ
Ãناسسبة ألذكرى ألسسنوية ألعاشسرة
لنسسا ،Êحيث
لليوم ألعاŸي للعمل أ إ
ل· أŸت -ح -دة وشس -رك -اؤوه-ا
أط -ل -قت أ أ
لنسس-ان-ي-ة) أل-عاŸية
ح-م-ل-ة (أل-نسس-اء أ إ
ل -ت -ك -ر Ëأل -نسس-اء أل-ل-وأت-ي ي-ع-م-ل-ن ‘
لروأح وت - -خ - -ف - -ي- -ف
›ال إأن - -ق - -اذ أ أ
لنسسانية.
أŸعاناة أ إ
‘ ه - -ذأ أل - -ع - -ام ” ، ،ت - -ك ّ- -ر Ëأل - -نسس - -اء
أل-ع-امÓ-ت ‘ ط-وأق-م أإ’غ-اث-ة أإ’نسس-ان-ية،
ب -الÎك -ي-ز ع-ل-ى أأ’ب-ط-ال أÛه-ول‡ Úن
ع -م -ل -وأ م -ن -ذ أم -د ط -وي -ل ع -ل-ى خ-ط-وط
أŸوأجهة أÿطرة ‘ ›تمعاتهم ،وأولئك
أل- -ذي- -ن ي- -ع- -م- -ل -ون ‘ ب -عضٍس م -ن أصس -عب
أŸن -اخ-ات وأل-تضس-اريسس ،نسس-ت-ذك-ر ع-ط-اء
أل- -نسس- -اء ‡ن ع -ا÷ن ج -رح -ى أ◊رب ‘
أف-غ-انسس-ت-ان وسس-اه-م-ن ‘ ت-خ-فيف معاناة
أنعدأم أأ’من ألغذأئي ‘ منطقة ألسساحل
وسس -اع -دن م -ن ف -ق -دوأ م -ن -ازل -ه -م وسس -ب-ل
ع -يشس -ه -م ‘ أم -اك -ن ك -ثÒة ح -ول أل -ع -ا،⁄
كجمهورية أفريقيا ألوسسطى وغÒها
يكتسسي أليوم ألعاŸي للعمل أإ’نسسا‘ Ê
ألعرأق أهمية خاصسة ،حيث ” –ديده ‘
ذكرى ألهجوم ألذي وقع ‘  19أغسسطسس
 2003م ،على فندق ألقناة ‘ بغدأد وألذي

أسسفر عن مقتل  22شسخصساÃ ،ن فيهم
·Ó
Óم Úأل- -ع- -ام ل - -أ
أŸم - -ث - -ل أÿاصس ل  - -أ
أŸتحدة ‘ ألعرأق.
يذكر أنه ‘ عام  2009م ،حّددت أ÷معية
 ·ÓأŸتحدة يوم  19أغسسطسس
ألعامة ل أ
يومًا عاŸياً للعمل أإ’نسساÊ
وجاء ‘ بيان أأ’· أŸتحدة ،أن ما يصسل
إأ 250 ¤ألف أمرأة“ ،ثلن حوأ‹  %40من

عدد ألعامل ‘ ÚأÛال أإ’نسسا ،Êتعملن
Ÿسس -اع -دة أŸدن -ي ÚأÙاصس -ري-ن وسس-ط
أأ’زم -ات ،وك -ذلك ‘ أÿط -وط أأ’م-ام-ي-ة
Ÿك- -اف -ح -ة أن -تشس -ار أأ’م -رأضس وأأ’وب -ئ -ة،
وأيضسا من يسسارعن بتقد ËأŸسساعدة إأ¤
أŸنكوب ‘ Úمناطق ألكوأرث.
ودعت أأ’· أŸتحدة ،إأ ¤توف Òأ◊ماية
ل- -ه -ؤو’ء أل -ع -ام Ó-ت ‘ أÛال أإ’نسس -ا،Ê
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مشسÒة إأ ¤أنهن يتعّرضسن ıاطر عديدة
تشسمل أ’عتدأءأت أ÷نسسية وأ’ختطاف،
وغÒهما من أشسكال ألعنف.
وأوضس- - -حت أن م- - -ا يصس- - -ل إأ 4500 ¤من
ألعامل ‘ ÚأÛال أإ’نسسا Êمن ألرجال
وألنسساء منذ عام  2003قد تعرضسوأ للقتل
أو أإ’صس -اب -ة أو أ’ع -ت -ق -ال أو أ’خ-ت-ط-اف
خÓل قيامهم بعملهم أإ’نسسا ،ÊوÃا يصسل
معدله إأ ¤خمسس هجمات أسسبوعيا ‘
أŸتوسسط .و‘ ألوقت ألذي أكدت أأ’·
أŸتحدة ،أن ألنسساء يتعّرضسن وبشسكل أكÈ
ıاطر متزأيدة ‘ هذأ أÛال ،ناشسدت
أŸنظمة ألقادة حول ألعا ⁄وأأ’طرأف ‘
أل-ن-زأع-ات ب-ال-وف-اء ب-ال-ت-زأمتهم ألقانونية،
وت -ق -د Ëأ◊م -اي -ة ل -ل -ع -ام -ل ‘ ÚأÛال
أإ’نسسا ‘ Êكل مكان.
وتشس -ك -ل أل -نسس -اء ع -دًدأ ك -بًÒأ م -ن أول-ئك
أل - -ذي - -ن ي - -ع - -م - -ل - -ون ‘ ›ال أإ’غ - -اث - -ة
وي -خ -اط -رون ب-ح-ي-ات-ه-م إ’ن-ق-اذ أآ’خ-ري-ن.
وغالبا ما تكون ألنسساء أول من يسستجيب
ل -ل -مسس -اع -دة ،وآأخ -ر م -ن ي -غ-ادر أŸي-دأن.
وأل- -ي- -وم  ،ه- -ن- -اك ح -اج -ة إأ ¤أل -نسس -اء ‘
أÛال أإ’نسسا Êأك Ìمن أي وقت مضسى
 ل-ت-ع-زي-ز أ’سس-ت-ج-اب-ة أإ’نسس-انية ألعاŸية÷ميع ألفئات .ويجب على قادة ألعا⁄
وأ÷هات ألفاعلة أن تضسمن لهم و÷ميع
أل -ع -ام -ل ‘ ÚأÛال أإ’نسس -ا Êأ◊م -اي-ة
أŸكفولة Ãوجب ألقانون ألدو‹.

Ÿت Ãصسر  67وألعا⁄
بعد هذه ألنكسسة ألتي أ ّ
ألعربي ،كانت أم كلثوم كا÷ندي ألذي يحمل
ألسسÓم بفضسل أغانيها ألثورية أŸؤوثرة ‘ ألوسسط
أŸصسري وألعربي ،فكان لكوكب ألشسرق جزء كبÒ
‘ إأع -ادة أل -روح وأل-ط-م-أان-ي-ن-ة ل-لشس-عب أŸصس-ري
أل- - -ذي ع - -اد م - -ن ج - -دي - -د إأ ¤أل - -ك - -ف - -اح ضس - -د
أإ’سسرأئيلي Úوحّقق ألفوز ألباهر وأعاد به أرضس
سسيناء وغÒها إأ ¤ألشسعب أŸصسري ألشسقيق.
أ’ن إأÁانها بالقضسية هو إأÁان ألنجاح للثورة
أŸصسرية ‘ تلك ألنكسسة ألتي دفعت بجمال بأان
يسس -ت -ق -ي -ل ل -ك -ن أم ك -ل -ث -وم وألشس -عب رفضس ه -ذأ
وألكفاح هو ألسسبيل للنجاح.

رحيلها

رحلت كوكبة ألشسرق أم كلثوم ‘  3فيفري ،1975
عن عمر يناهز  74سسنة تركت ورأءها ما يقارب
 ٨00أغنية وبعضس أأ’فÓم «أيام أأ’بيضس وأأ’سسود
« على غرأر فيلم «دنان »Òوأخرى .غابت صساحبة
أل -روأئ -ع أÿال -دة وت -ركت إأرث-ا غ-ال-ي-ا ‘ خ-زأئ-ن
أإ’ذأعة أŸصسرية وألعربية ’ تعد و’ –صسى،
ولكن هذه ألروأئع تبقى خالدة ‘ سسماء ألغناء
ألعربي .إأنها أم كلثوم أأ’سسطورة أÿالدة .للعلم،
فإان أم كلثوم تزوجت مرة وأحدة وهي ‘ سسن
خمسس Úسسنة.

«سسويعة ورويحة»
فتيحة كلوأز
هي سساعة من ألزمن أسسÎجعت فيها ذكريات زمن كنت أظنه
أنقضسى ورحل عن يومياتنا ألتي صسارت مليئة با÷فاء وألفتور،
جلسست فيها وسسط أŸدعوين إأ« ¤قهوة» جمعت فيها ألسسيدة
ألبيت عائلتها فرحا بابنتيها أللت– Úصسلتا على شسهادة ألتعليم
أŸتوسسط وألبكالوريا ،سسعادة أرأدت أن تتقاسسمها مع كل وأحد
من عائلتها ألتي تشسّرفت أن أكون معهم وإأن  ⁄أكن فردأ منهم.
كانت وألدتها ألتي دخلت عقدها ألتاسسع جالسسة جنبا إأ¤
ج-نب م-ع ح-م-اة أب-ن-ت-ه-ا ،أخ-وأت-ه-ا وشس-ق-ي-ق-ات زوج-ها وبناتهن
وأح -ف -اده -ن ك -ل -ه -ن ج -السس -ات ي -ت-ب-ادل-ن أط-رأف أ◊ديث بÓ-
رسس -م -ي -ات أو «أت -ي -ك -يت» خ -رب م -ع م -رور أل -وقت ع Ó-ق -ات-ن-ا
أ’جتماعية ،أمها ألتي ولدت وترعرعت ‘ حي ألقصسبة كان
لها ألنصسيب أأ’ك Èمن ألفرح وأ’هتمام ،فرغم أنها تشسارف
على بلوغ سسن « ألقرن» أ’ أنها  ⁄تبخل على أبنتها بإاعدأد «
أÿفاف» ألذي كان متقنا وكأانها دوأئر صسنعها مهندسس.
منذ سسنوأت طويلة  ⁄أشسعر بصسدق ‘ أŸشساعر أإ’نسسانية
دأخل أÙيط ألذي أعيشس وسسطه أ’ مع أمي ،فهي ألوحيدة
ألتي تعطي ب Óثمن ،تضسحي دون حسسابات مسسبقة ـ أ◊ياة
بالنسسبة لها أبناءها وفقط و’ أحد غÒهم ،ورغم ضسربات
ألزمن أسستطاعت أن –افظ على أ’نسسان دأخلها و ⁄يتزعزع
Óن أŸكان غناء ورقصسا
ألضسم Òدأخلها ،تلك ألنسسوة ألÓئي م أ
وتطبي Óعلى ألدربوكة جعلني أتأاكد أن تخلي أ’نسسان ‘
◊ظة ما عن ألبسساطة سسيفقد مع مرور ألزمن أنسسانيته ،غنÚ
أغا Êكنت أسسمعها ‘ صسغري عندما كانت أ÷ارأت Œتمع
عند وأحد ‘ كل مرة لتتبادل أطرأف أ◊ديث،
و‘ أŸوأسسم وأأ’عياد وأ’فرأح تكون أŸتعة موجودة بعيدأ
عن قاعات أ◊فÓت وألدعوأت أŸزينة و ألـ»» DJأ’نها من
جعلت أŸناسسبة ألسسعيدة ب Óروح وحّولت أأ’قارب أ› ¤رد
أشسخاصس يجمعهم رأبط ألدم أو أŸصساهرة.
عÓقاتنا أ’جتماعية ألتي تلّونت بالعصسرنة جعلت من أفرأد
أأ’سسرة ألوأحدة غرباء عن بعضسهم وأصسبحت معها أ’فرأح
›رد قيمة مالية تعطى لتسسÎد ،أرتبط أ◊ب باأ’نانية رغم
أن-ه شس-ع-ور أرت-ب-ط دأئ-م-ا ب-ال-ع-ط-اء وأل-تضس-ح-ي-ة ،شس-عور ضسّيقت
حدوده حسسابات أŸصسلحة فأاصسبحنا ›تمع ب Óروح تائه
وسسط زخم أ◊ياة أŸتسسارع– ’ ،تاج أإ’نسسانية أ ¤تعقيدأت
أ◊ياة بل أ ¤عفوية وبسساطة أ’نهما Áنحان أآ’خر رأحة
وأطمئنان بعيدأ عن قوأعد «أ’تيكيت» وألوأجب فعله حتى
ت- -ظ -ه -ر ع -ل -يك ع Ó-م -ات أ’رسس -ت -ق -رأط -ي -ة ،ف -ه -ذه أŸرت -ب -ة
أ’جتماعية أصسبحت مطلب أ÷ميع حتى وإأن  ⁄ينتبهوأ إأليه ..
هو ألتفاخر ألذي حّولنا أ ¤أشسباه أنسسان أختلط فيه أ◊ابل
بالنابل.

لطÓق
لك Ìخطورة على أ إ
«أندروكتنيسس أسسÎأليسس» ألنوع أ أ

أك Ìمن  1.600لسسعة منها  4وفيات منذ مطلع 2019

سسكان ورقلة –ت تهديد ألتسسمم ألعقربي وحمÓت ألتحسسيسس دأئمة
” تسسجيل ما ’ يقل عن  1.626لسسعة عقرب،
ّ
من بينها أربعة ( )4وفيات منذ مطلع ألسسنة
أ÷ارية إأ ¤غاية  31يوليو بورقلة ،حسسبما
ع -ل -م م -ن م -ن -ظ-م-ي م-ب-ادرة –سس-يسس-ي-ة ح-ول
ألوقاية من ألتسسمم ألعقربي.
جلت أغلب حا’ت ألوفيات Ãنطقتي ورقلة
سس ّ
وتقرت ،كما أفاد نفسس أŸصسدر على هامشس
ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة ح-ول أل-وق-اي-ة م-ن أل-تسس-م-م
أل-ع-ق-رب-ي أل-ت-ي أن-ط-ل-قت ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا بعاصسمة
أل-و’ي-ة Ãب-ادرة م-ن أŸك-تب أل-و’ئ-ي ل-ل-ن-خ-بة
ألوطنية للعلوم ألطبية.
ت -ه -دف ه -ذه أل -ت -ظ -اه -رة أل-ت-ي يشس-رف ع-ل-ى
ت -أاطÒه -ا أعضس -اء أŸك -تب أل -و’ئ -ي ل -ل-ن-خ-ب-ة
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ع -ل-وم أل-ط-ب-ي-ة م-ن ط-ل-ب-ة أل-طب
وألصسيدلة وجرأحة أأ’سسنان ،إأ ¤تقد Ëجميع
ألشس -روح -ات ل -ل -ج-م-ه-ور ح-ول أأ’خ-ط-ار أل-ت-ي
يسسببها ألتسسمم ألعقربي ،فضس Óعن ألتدأبÒ
ألوأجب أتخاذها للوقاية من هذأ ألنوع من
أل -تسس ّ-م -م -ات أÿطÒة أل -ت -ي تشس ّ-ك -ل ت-ه-دي-دأ
ح -ق -ي -ق -ي -ا ل -لصس-ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ،م-ث-ل-م-ا ج-رى
توضسيحه .ويتضسمن برنامج هذه أ◊ملة ألتي
ت -ت -وأصس -ل ع -ل-ى م-دأر ثÓ-ث-ة ( )3أي -ام ع -دي -د
أأ’نشسطة أŸتنوعة ،من بينها لقاءأت علمية
وورشسات تكوينية ومعارضس Ãا ‘ ذلك تقدË
نصسائح وتوزيع مطويات للموأطن ،Úكما صسّرح
لوأج أŸنسسق ألو’ئي للنخبة ألوطنية للعلوم
ألطبيةﬁ ،مد صسهيب تلي.
وأك -د أن أل -وق -اي -ة ت -ظّ-ل أل-وسس-ي-ل-ة أŸث-ل-ى ‘
م-ك-اف-ح-ة أل-تسسّ-م-م أل-ع-ق-رب-ي وذلك م-ن خÓل
أ◊رصس ع -ل -ى أل-ت-خ-لصس م-ن أك-وأم أل-ن-ف-اي-ات

أŸن -زل -ي -ة وأل -ه -ام -دة خ -اصس -ة ح-ول أŸن-ازل،
باإ’ضسافة إأ ¤توف Òأإ’نارة ألعمومية.
ويتعّلق أأ’مر أيضسا بتجنب ألطرق ألتقليدية
‘ عÓج لسسعة ألعقرب ونقل ألضسحية فورأ إأ¤
أŸرك -ز ألصس -ح -ي أأ’ق -رب ل -ت -ل -ق -ي أل -رع -اي -ة
ألصسحية ألضسرورية ،يضسيف ذأت أŸتحدث.
وأشس -ار أن ع -م -ل -ي -ات ج -م-ع أل-ع-ق-ارب ل-ت-ل-ب-ي-ة
حاجيات معهد باسستور بغرضس صسناعة أŸصسل
أŸضساد للتسسّمم ألعقربي من شسأانها أن تسساهم
‘ ألتقليل من أنتشسار هذه أ◊شسرة ألسسامة
وعدد أللسسعات ألتي تعد قاتلة أحيانا.

وي -ع -ت Èأل -تسس-م-م أل-ع-ق-رب-ي أح-د أ’نشس-غ-ا’ت
ألكÈى لقطاع ألصسحة ألذي يحصسي سسنويا
نحو  50ألف لسسعة عقرب خاصسة باŸناطق
ألصسحرأوية ،حيث سسجّلت و’ية ورقلة ألعام
أŸاضسي أزيد من  2.500لدغة عقرب تسسببت
‘ وفاة سسبعة ( )7أشسخاصس.
وتعد ورقلة وأحدة من أŸناطق ألتي ينتشسر
ب - -ه - -ا أل - -ن - -وع أأ’ك Ìخ - -ط - -ورة ل - -ل - -ع - -ق - -ارب
«أن -دروك -ت -ن -يسس أسسÎأل-يسس» أل-ت-ي ت-تسس-بب ‘
أل -ع -دد أ’أك Èم -ن أل-لسس-ع-ات ’سس-ي-م-ا أل-ق-ات-ل-ة
منها.

الخميسص  ٢٢أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢١ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حينمـ ـ ـا يتحـ ـ ـّدث شسبـ ـ ـاب ا÷زائر لغ ـ ـة اإلبـ ـ ـداع واإلمت ـ ـ ـاع
لطاŸا كانت صسرخة الفرح التي يطلقها اŸتّوج بجائزة أاحسسن عرضض مسسرحي ،مدعاة للبهجة ومصسدرا للسسعادة ..هذه اŸرة ،كان شسباب جمعية إابتوران من ولية تيزي وزو من أاطلقوا تلك
لمكانيات والوسسائل ..كل ذلك ‘ سسهرة ختامية
حا إ
الصسرخة ،احتفاءً بافتكاكهم القناع الذهبي ‘ ا أ
ليام الوطنية Ÿسسرح الطفل ببودواو ببومرداسض ،متفوق Úعلى الفرق اŸنافسسة ،وعلى شس ّ
لجيال والأعمار ،وحضسرها فنانو الولية وسسلطاتها اÙلية ،وكانوا جميعا على إايقاع واحد عنوانه الفن الرابع.
لهازيج وا أ
اختلطت فيها اŸشساعر وا أ

أسسامة إأفرأح
ب -ع -د أارب -ع -ة أاي -ام م -ن ال -ع -روضص وال -ت -ن-افسص،
تابعتها «الشسعب» عن قرب ،و‘ حفل اختتام
ُكرم فيه كل من عمر فطموشص ،عبد القادر
شساعو ،عايدة قشسود ،والصسادق جمعاوي ،أاُعلن
عن قائمة اŸتوج ‘ Úجائزة القناع الذهبي
Óي-ام ال-وط-ن-ي-ة Ÿسس-رح ال-ط-ف-ل ،ال-تي جاءت
ل -أ
كاآ’تي:
ال -ق -ن -اع ال -ذه -ب -ي (أاحسس-ن ع-رضص م-ت-ك-ام-ل):
مسسرحية «غريبة» للجمعية الثقافية إابتوران
بو’ية تيزي وزو.
أاحسس -ن إاخ -راج مسس -رح -ي :مسس -رح -ي-ة «أاوه-ام
الغابة» لتعاونية الربيع للثقافة والفنون و’ية
باتنة.
أاحسس- -ن نّصص مسس- -رح- -ي :مسس- -رح- -ي -ة «ح -ن»Ú
÷معية براعم الفن الثقافية بو’ية سسكيكدة.
أاحسس -ن سس -ي-ن-وغ-راف-ي-ا :مسس-رح-ي-ة «ال-ن-واسس-خ»
÷معية السستار الذهبي بو’ية مسستغا.Â
أاحسس -ن ‡ث -ل -ة :ب -ل -ق-يسص ب-وك-ل-وة (دور ح-ن)Ú
مسسرحية «حن( »Úسسكيكدة).
أاحسس - -ن ‡ث- -ل :ع- -م- -ر ق- -ادري (دور ال- -ق- -ط)
مسسرحية «أاوهام الغابة» (باتنة).
ج -ائ -زة ÷ن -ة ال -ت-ح-ك-ي-م :وع-ادت إا ¤ك-ل م-ن
«م - -زروع - -ة ي - -ق( »Úدور ال- -ف- -راشس- -ة وا÷دة)
مسس -رح -ي-ة «زه-رة اإ’خÓ-صص» ÷م-ع-ي-ة الÌي-ا
للثقافة والفنون بتيارت« .ربيعي زينب» (دور
اأ’مÒة شس- -مسص) مسس- -رح -ي -ة «اŸلك الصس -غ»Ò
÷معية الفنون اŸسسرحية النÈاسص با÷لفة.
«ول - -د ب - -وخ- -ن- -يسص أاشس- -واق» (دور ال- -ف- -راول- -ة)
مسس-رح-ي-ة «ح-ل-وي-ات ف-راول-ة» ÷م-ع-ية أاحباب
منصسورة بتلمسسان.

÷نة التحكيم :تعزيز نقاط
القّوة ..وتصسحيح مكامن الضسعف
‘ بداية تقريرها ،تطّرقت ÷نة التحكيم إا¤
اŸراح -ل ال -ثÓ-ث-ة ال-ت-ي ي-ن-قسس-م إال-ي-ه-ا مسس-رح
ال -ط -ف -ل حسسب السس-ن وخصس-وصس-ي-ة ال-ط-ف-ول-ة،
ح- -يث ل -ك -ل م -رح -ل -ة أادوات -ه -ا وم -واضس -ي -ع -ه -ا
وأاشس-ك-ال-ه-ا .ك-م-ا أاع-طت ال-ل-ج-ن-ة ‘ ،ع-ج-ال-ة،
Ùة عن بدايات مسسرح الطفل ‘ ا÷زائر،
واŸراحل اŸتقّدمة التي وصسل إاليها انطÓقا
من سسبعينيات القرن اŸاضسي.
جلت ÷نة التحكيم مÓحظات على
كما سس ّ
ÿصستها ‘:
عموم اأ’عمال اŸتنافسسة ،والتي ّ
ـ ضس-ع-ف أاسس-ب-اب اخ-ت-ي-ار ال-نصس-وصص اŸوج-ه-ة
للطفل؛
ـ ضسعف البنى الدرامية أ’غلب النصسوصص؛
ـ خلل واضسح ‘ بناء الشسخوصص؛
ـ ع- -دم ﬁاول -ة ال -ع -م -ل ع -ل -ى –ف -ي -ز وإا‰اء
ﬂيال جمهور الطفل ،على اأ’قل من ناحية
اخ -ت -ي -ار ال -نصس -وصص وال -قصسصص اÙت -واة ،ث-م
نوعية اأ’داء والتمثيل؛
ـ ضسعف تأاط Òواضسح للشسباب؛
ـ ال -ت -وق -ف ‘ ال-ع-م-ل اإ’ب-داع-ي أام-ام ظ-روف
م -ادي -ة ك -ان Áك -ن Œاوزه -ا ب -اع -ت -ب-ار ب-عضص
التجارب التي أاثمرت مبادرات فنية تسستحق
التنويه؛
ـ ك - -م- -ا ’ح- -ظت ال- -ل- -ج- -ن- -ة أان كÌة ال- -ع- -م- -ل
اŸناسسباتي الذي يخّل بالعروضص ،من خÓل
قلة اŸمارسسة ،وبالتا‹ قلة التمرين والتكوين

وك- -م -ا سس -ب -ق ال -ق -ول ،ف -ه -ذه ه -ي أاول Œرب -ة
إاخ- -راج- -ي -ة ل -لشس -اب ح -ل -ي -م مسس -دور صس -احب
ال -عشس-ري-ن رب-ي-ع-ا ،ال-ذي ك-ان ‡ث Ó-مسس-رح-ي-ا
وت -ل -ق -ى دورات ت -ك -وي -ن -ي-ة ‘ اŸسس-رح ،ث-م ‘
اإ’خ -راج اŸسس -رح -ي م -ع ح -م -ي -دة آايت ا◊اج
وعمر فطموشص« ،هذا ‘ ا÷انب النظري،
أام -ا ‘ ا÷انب ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي ف -ق-د ن-ه-لت م-ن
م-ع-ارف ح-دب-ي م-اسس-نسس-ن ،ال-ذي ق-دم ال-ك-ثÒ
÷م -ع -ي -ت -ن-ا ،وه-و ال-ذي وّج-ه-ن-ي ن-ح-و مسس-رح
عصس- -ري ،مسس- -رح ا◊رك- -ة وا÷سس- -د ،وه -ك -ذا
وج -دت ن -فسس -ي ‘ ب -ي-ئ-ة م-ل-ي-ئ-ة ب-اŸع-ل-وم-ات
ولكنها فقÒة باإ’مكانيات».
وع -ن ال -ن -قصص ال -ك-ب ‘ Òاإ’م-ك-ان-ي-ات ،ي-ق-ول
اıرج الشس- - -اب ،وال- - -ط- - -الب ا÷ام - -ع - -ي ‘
ت-خصسصص ال-ب-ي-ول-وج-ي-ا ال-ط-ب-ي-ة« :كان بودنا أان
ن-حسس-ن ال-دي-ك-ور ون-قÎح سس-ي-ن-وغرافيا أاحسسن
ب -ك -ث ،Òول -ك -ن إام -ك -ان-ي-ات-ن-ا ’ تسس-م-ح ،وح-ت-ى
ال -ق -اع -ات ال -ت -ي ن -ت-دّرب ف-ي-ه-ا ’ “لك أادن-ى
الشس- -روط» ..ويضس -ي -ف« :ن -ح -ن ‰ت -لك ال -نصص
اŸسسرحي ،و‰تلك الروح ،ولكن ينقصسنا اŸال
واإ’مكانيات اŸادية لتقد Ëعروضص أافضسل
ونشس -ارك ‘ م -ه -رج-ان-ات دول-ي-ة إان شس-اء ال-ل-ه
ونفوز بجوائز».
الذي هو من أاسساسسيات العمل الناجح.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ث ّ-م -نت ÷ن -ة ال -ت -ح -ك -ي -م
›هودات ومسساعي ا÷معية اŸكلفة بتنظيم
ه -ذه اأ’ي-ام اŸسس-رح-ي-ة ،ال-ت-ي أان-هت ط-ب-ع-ت-ه-ا
ال-ث-ال-ث-ة عشس-ر ،وأاك-دت ال-ل-ج-ن-ة ع-ل-ى «ضس-رورة
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ه -ذه اأ’ي-ام اŸسس-رح-ي-ة ،ال-ت-ي
بدأات تأاخذ شسكل مهرجان مسسرحي وطني،
من خÓل تزويده بالوسسائل التقنية الÓزمة
م -ن إاضس-اءة وصس-وت وت-وظ-ي-ف ل-ل-خشس-ب-ة ،وك-ذا
ا’سس -ت -ف -ادة م -ن دورات ت -ك-وي-ن-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف
اŸسسارح الوطنية مث ،Óوا◊فاظ على هذا
اŸركز الثقا‘ ببودواو باعتباره مركزا مهما
Óبداع واإ’شسعاع ،الذي اسستطاع أان يسستقطب
ل إ
اŸواطن بالعمل ا÷واري الذي كان اأ’سساسص
ل- -ل -وصس -ول إا ¤ال -ب -ع -د ال -وط -ن -ي ل -ه -ذه اأ’ي -ام
اŸسسرحية».
واعتÈت اللجنة ‘ ،تقريرها ،أان هذه الطبعة
الثالثة عشسر وفرت فرصسة ’كتشساف «قدرة
رائعة ‘ الكتابة ’ تتعدى سسن  ١٤سسنة ،وكذا
مشسروع ‡ثل Úبسسن صسغÒة ،و‡ثل Úمن ذوي
ا’ح -ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤م-ا Áث-ل-ه
الكث Òمن صسغار اŸمثل Úمن مشسروع فني
يسس -ت -وجب أان ن -ق -ف ع -ن -ده ب -ت -وف Òم-ا ي-جب
توفÒه لهذا اŸهرجان ،الذي نؤوكد ونعيد أانه
أاصس -ب -ح م -كسس -ب -ا وط -ن-ي-ا وجب ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه
و–سسينه وتطويره».

هل سسيكون لبومرداسض مهرجانها
ومسسرحها؟
كانت ÷نة التحكيم صسريحة ومباشسرة ،حينما
أاكدت ‘ تقريرها على «ضسرورة ا◊فاظ على
هذه اأ’يام اŸسسرحية ،التي بدأات تأاخذ شسكل
مهرجان مسسرحي وطني» .وقد صساحب هذه
ال - -دع - -وة إاشس - -ارةٌ أاخ - -رى إا ¤ضس- -رورة ت- -وفÒ
اإ’مكانيات الكفيلة بتقد Ëأاعمال ركحية ‘
اŸسس- -ت- -وى ،خصس- -وصس- -ا ‘ ع -دم ت -وف -ر و’ي -ة

بومرداسص على مبنى «مسسرح» ،بكّل ما تعنيه
هذه الكلمة من معنى.
اغ- - -ت- - -ن - -مت «الشس - -عب» ت - -واج - -د وا‹ و’ي - -ة
بومرداسص يحيى يحياتن ،الذي أاشسرف على
حفل اختتام هذه التظاهرة الثقافية ،وسسأالته
ع- -ن م- -دى إام- -ك- -ان -ي -ة ا’سس -ت -ج -اب -ة إا ¤ه -ذه
ال -ن -داءات ،ف -ق -ال إان تسس -م -ي -ة م -دي -ن -ة ال-ع-ل-م
وال -ع -ل-م-اء وم-دي-ن-ة ال-ف-ك-ر ،ال-ت-ي ُت-ط-ل-ق ع-ل-ى
ب -وم -رداسص ⁄ ،ت -أات اع -ت -ب -اط-ا ،وه-ذا «راج-ع
أاسس -اسس -ا إا ¤ال -زخ -م ال -ك -ب Òال -ذي ت -ت-م-ت-ع ب-ه
الو’يةÃ ،ا ‘ ذلك مدينة بودواو اŸعروفة
بنشساطاتها الكثيفة سسواء ‘ اŸيدان الثقا‘
أاو ال -ري -اضس -ي ..وه -ذه اأ’ي -ام اŸسس -رح -ي -ة ‘
ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ال-ث-ة عشس-ر م-ا ه-ي إا’ دل-ي-ل ع-ل-ى
ال -ت -واج -د اŸك -ث -ف ل -ل -ث -ق -اف -ة ع -ل-ى مسس-ت-وى
الو’ية».
وأاضس- -اف« :ل- -ق -د اسس -ت -م -ع -ن -ا ال -ي -وم إا ¤ن -داء
اŸشسارك Úوالقائم Úعلى هذه ا’حتفالية،
ال-داع-ي إا ¤أان ي-ك-ون ل-ب-وم-رداسص م-ه-رج-ان-ها
اÿاصص Ãسسرح الطفل ،وسسنسسعى إا– ¤قيق
ذلك مع وزارة الثقافة».
وعن سسؤوالنا حول إامكانية أان يكون للو’ية
’ ⁄؟ ما
مسسرحها ا÷هوي ،أاجاب يحياتنَ « :
دامت بومرداسص تزخر بكل هذه الطاقات،
ن -ت -م -ن-ى أان ت-ت-م-ت-ع ال-و’ي-ة Ãث-ل ه-ذا الصس-رح
الثقا‘ مسستقب.»Ó
و‘ ذات السسياق ،أافادت مصسادرنا من مديرية
الثقافة بالو’ية ،بأان مشسروع اŸسسرح موجود
فع ،Óوأانه تأاّخر ’صسطدامه ببعضص العوائق
اŸيدانية التي سستلقى طريقها إا ¤ا◊ل ،وهو
ما قد نعود إاليه بتفصسيل أاك ‘ Èقادم اأ’يام.

بلكروي :التنافسض كان ب Úثلث
فرق
‘ تصسريحه لـ»الشسعب» ،يتحّدث الفنان عبد
ال -ق -ادر ب-ل-ك-روي ،عضس-و ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ،ع-ن

–تضسنها دار الثقافة الدكتور أاحمد عروة بالقليعة

الطبعة اÿامسسة لأليام اÙلية للموسسيقى الشسبابية

ليام اÙلية للموسسيقى
تنطلق مسساء اليوم بدار الثقافة الدكتور احمد عروة بالقليعة فعاليات الطبعة اÿامسسة ل أ
الشسبابية Ãشساركة العديد من ا÷معيات اŸوسسيقية الشسبانية اÙلية ،وتدوم التظاهرة على مدار أاسسبوع كامل وهي مناسسبة
لونة
لمازيغي الذي حظي ‘ ا آ
Œمع بﬂ Úتلف الطبوع الفنية التي تعجّ بها ﬂتلف جهات الوطن Ãا ‘ ذلك الطابع ا أ
لخÒة بقدر كب Òمن الهتمام.
ا أ
إا ¤ال -ف -ن-ان سس-ل-ي-م ب-دل-ة والشس-اب
إاقليم الو’ية ‘ بادرة تهدف إا ¤الثقافة فرقة اشسنويان
إاب-راز م-واه-ب-ه-ا ودع-م نشس-اط-اتها وفرقة نوميدار وفرقة ايورايان بيالكة وفرقة الطّلة العريقة ‘
ب -اŸن -اسس -ب -ة صس ّ-رح م -دي-ر دار م - - -ع اإ’شس - - -ارة ،إا ¤أاّن سس - - -ه- - -رة Ãعية الفنان بÓل عنو لتنشسيط طابع اŸنوعات ،فيما “ّثل طابع
ال -ث -ق -اف -ة ال -دك -ت-ور أاح-م-د ع-روة ا’فتتاح خصسصست للفنان Úنوال السس-ه-رات ‘ ال-ط-اب-ع اأ’م-ازي-غ-ي ال -راب ف -رق -ة واح -دة ه -ي ف-رق-ة
قائ :Óإان «التظاهرة تندرج ضسمن اي -ل -ول وع -ب -د ال -رح-م-ان ج-ل-ط-ي ضس-م-ن سس-ه-رات ﬂت-ل-ف-ة ومرفقة قوربيÓسص .مع اإ’شسارة إا ¤أاّن
ف- -ق- -رة سس -ه -رات ل -ي -ا‹ الصس -ي -ف ضس -م -ن ب-رن-ام-ج ا÷و’ت ال-ف-ن-ي-ة ب -ط -ب -وع أاخ -رى ،ك -م-ا دعت إادارة جّل السسهرات الفنية التي يشسرع
” اŸدعمة من طرف وزارة الثقافة الدار أايضسا ك Óمن الفنان سسليم فيها بداية من الثامنة لي Óتضسم
لÈنامج السسنة ا◊الية بحيث ّ
ا÷وهرة Ãعية فرقته وفرقة نور ‘ ›م -ل-ه-ا ط-اب-ع Úم-وسس-ي-ق-يÚ
تخصسيصص فÎات للنشساط ÷ّل عﬂ Èتلف و’يات الوطن.
ال-ف-رق اŸوسس-ي-ق-ي-ة ال-نشس-ط-ة ع Èو‘ ذات السسياق ،دعت إادارة دار السساحل ‘ طابع القناوي ،إاضسافة ﬂتلف.Ú

تيبازة :علي ملزي

وج -ود مسس -ت -وي ْ-ي -ن اث -ن ‘ Úه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة:
مسستوى أاّول من مسسرحيات Îﬁمة تتضسمن
كل مكونات العرضص من النصص واإ’خراج إا¤
اأ’داء والسس- -ن- -وغ- -راف- -ي- -ا ،ومسس -ت -وى ث -اٍن م -ن
مسسرحيات مالت أاك Ìإا ¤التنشسيط واŸسسرح
البيداغوجي .وعلى هذا اأ’سساسص ،فقد كان
التنافسص ب ÚثÓث فرق “يزت عن غÒها،
وهي التي حصسدت معظم ا÷وائز.
وأاشس-اد ب-ل-ك-روي ب-أاعضس-اء ال-ف-رق-ة ال-ت-ي م-ثلت
و’ية تيزي وزو ،الذين قدموا عرضسا معاصسرا
ب-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة واضس-ح-ة ع-ل-ى ال-ركح ،وكث Òمن
ا’نضسباط ،رغم ضسعف اإ’مكانيات.
من جهتهم ،كان ‡ثلو و’ية باتنة Áلكون
التجربة ،وقّدموا اŸسسرح اŸرتكز على النصص
وال -قصس-ة ،أاداء صس-ح-ي-ح ج-دا واسس-ت-غÓ-ل ج-ي-د
للفضساء.
إا ¤جانب الفرقة القادمة من سسكيكدة التي
كانت اŸفاجأاة وقدمت عم Óجمي ‘ Óاليوم
Óسس-ف ك-انت
اأ’خ Òم -ن ال -ت -ظ-اه-رة ،ول-ك-ن ل -أ
نهاية اŸسسرحية نقطة ضسعفها ،ولو  ⁄يتّم
كسس -ر ا÷دار ال -راب -ع ل -ب -ق -يت اŸسس -رح -ي-ة ‘
اŸنافسسة على ا÷ائزة الكÈى .وقد اسستحق
ن ّصص اŸسس -رح -ي -ة ا÷ائ -زة ف-ه-و نّصص إاب-داع-ي
يتطّرق إا ¤قضسايا ومواضسيع الشسباب.
وع- -ن خصس- -وصس- -ي- -ة ا÷م- -ه- -ور ودوره ،ي- -ق -ول
ب-ل-ك-روي« :ح-ي-ن-م-ا ي-ت-مّ-ك-ن ال-عرضص من جذب
ا÷م -ه-ور ف-إان ه-ذا اأ’خ Òسس-ي-ب-ق-ى ويشس-اه-د
اŸسسرحية ويتابعها ،خصسوصسا الطفل ،حينما
يسستقيل الطفل فهذا يعني أان هنالك شسيئا ما
خاطئا ‘ اŸسسرحية ،وحينما نحافظ على
ان -ت -ب -اه وم -ت -اب -ع -ة ال -ط -ف -ل ف -ه -ذا م -ع -ن -اه أان
اŸسسرحية جيدة».
ويضسيف بلكروي ‘ اأ’خ« :Òأا“نى أان يكون
ل-ل-مسس-رح ا÷زائ-ري ع-م-وم-ا مسس-ت-ق-بل أافضسل،
وأان يحظى مسسرح الطفل والشسباب باهتمام
أاك.»È

ﬂرٌج ‘ العشسرين ..وكاتبة نصّض ‘
الرابعة عشسرة
جة بالقناع
اقÎبنا من ﬂرج اŸسسرحية اŸتو ّ
ال -ذه -ب -ي أ’حسس -ن ع -رضص م -ت -ك-ام-ل ،اıرج
واŸم -ث -ل اŸسس -رح -ي الشس -اب ح-ل-ي-م مسس-دور،
الذي ’ يتعدى سسنه  ٢٠سسنة .وصسّرح لنا قائÓ
إان اŸسس -رح -ي -ة ال -ت -ي شس -اركت ب -ه -ا ا÷م-ع-ي-ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة إاب-ت-وران (و’ي-ة ت-ي-زي وزو) ،وك-ت-بت
ن ّصسها رميسسة بنان البالغ سسنها  ١٤سسنة ،هي
عمل مسسرحي من تقد Ëفرقة حديثة النشسأاة،
ك - -م - -ا أان - -ه - -ا أاول Œرب - -ة ل - -ل - -م - -خ- -رج وك- -ذا
للسسينوغرا‘.
وي -ق -ول ح -ل -ي-م إان ا÷م-ع-ي-ة ت-أاسسسست ق-ب-ل ١٠
سسنوات ،ولكنها تعمد كل سسنت Úإا ¤تشسكيل
فرقة جديدة وتقد Ëالفرصسة لعناصسر جديدة
ب -أان ت -ت -ع -ل -م وت-ط-ور ق-درات-ه-ا ،ف-ي-م-ا ت-واصس-ل
العناصسر اأ’قدم نشساطها و‘ مسستويات أاكÌ
صسعوبة ،وهكذا دواليك.

التكوين ..أاسساسض النجاح
من جانبها ،قالت بلقيسص بوكلوة ،أاحسسن ‡ثلة
‘ التظاهرة بأادائها لدور الطفلة «حن ،»Úإان
هذه ا÷ائزة هي اأ’و ¤لها مع هذه ا÷معية
ال- -ف -ت -ي -ة ،ال -ت -ي ت -أاسسسست ه -ذا ال -ع -ام ف -ق -ط،
واسس - -ت - -ط- -اعت ‘ ه- -ذه اأ’ي- -ام اŸسس- -رح- -ي- -ة
ا◊صس -ول ع -ل -ى ج -ائ -زة أاحسس -ن نّصص وأاحسس -ن
‡ثلة .وأاضسافت بلقيسص« :أا“نى أان ’ تكون
هذه البداية نهاية ‘ نفسص الوقت ،سسأاسسعى
إا ¤أان أات - -ع - -ل - -م وأاك - -ون ن- -فسس- -ي وأاط- -ور م- -ن
قدراتي».
ه -ذه اŸم -ث -ل -ة ال -ت-ي  ⁄ت-درسص ال-ف-ن ال-راب-ع،
وت-ع-ل-م-ت-ه ‘ إاط-ار مسس-رح ال-ه-واة ،ه-ي ط-ال-ب-ة
ج -ام-ع-ي-ة ‘ ›ال ال-ب-ي-ول-وج-ي-ا ،وم-درك-ة Ÿا
ل -ت-ك-وي-ن اŸم-ث-ل وال-ت-ك-وي-ن بصس-ف-ة ع-ام-ة م-ن
أاهمية ،و‘ هذا الصسدد تقول« :كلنا ‰ارسص
اŸسسرح كهواية ،وهذا ما يحتم علينا أان نكون
دائ - -م- -ي اŸط- -ال- -ع- -ة وا’طÓ- -ع ،ومشس- -اه- -دة
‡ن سسبقونا
اŸسسرحيات ا÷ديدة ،وأان نتعلم ّ
‘ هذا اŸيدان وننهل من Œربتهم ،ومثل
ه - -ذه ا÷وائ - -ز ه - -ي إاضس- -اف- -ة إاŒ ¤رب- -ت- -ن- -ا
الشسخصسية».

التمويل ..مرة أاخرى
ي-ب-دو اأن ال-ت-م-وي-ل وال-دع-م اŸادي سس-ي-ب-قيان
ال-ه-اجسص ا’أك Èل-ل-ت-ظ-اه-رات ال-ث-ق-اف-ي-ة على
ﬂت -ل -ف اŸسس-ت-وي-ات ،سس-واء ‘ ال-ت-ظ-اه-رات
اÙل -ي -ة ،ا’إق-ل-ي-م-ي-ة ،اأو ح-ت-ى اŸه-رج-ان-ات
الثقافية الوطنية والدولية ،خصسوصسا واأن هذه
التظاهرات  ⁄تنجح /تتمكن من ا’نتقال من
ا’ع- -ت- -م- -اد ال -ك -ام -ل ع -ل -ى دع -م ال -دول -ة اإ¤
ا◊صس -ول ع -ل -ى دع -م ال -ق -ط -اع ا’ق -تصس -ادي،
العمومي واÿاصص ،على الرغم من تشسجيع
عديد التداب Òعلى ذلك ،على غرار اقتطاع
اŸال اŸق ّ-دم ل -دع -م ال -ث -ق -اف -ة م-ن ضس-رائب
اŸمّول.
وقد اأثر هذا ا÷انب بشسكل واضسح على هذه
التظاهرات ،وعلى سسبيل اŸثال ’ ا◊صسر،
ف -ق -د ت -ع ّ-ذر ع -ل -ى ال -ف-رق اŸشس-ارك-ة ‘ اأي-ام
مسس -رح ال -ط -ف -ل ال -ب -ق -اء Ÿت -اب -ع -ة ال -ع -روضص
اŸنافسسة ،على الرغم من اأهمية هذا ا÷انب
‘ التعلم وا’حتكاك ،وهو ا’أمر الذي حصسل
‘ مهرجانات اأك Èمثل اŸهرجان الوطني
ل -ل -مسس -رح اÎÙف ن -ه-اي-ة السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة،
وسسيحصسل بعد اأسسبوع ‘ مهرجان مسستغاÂ
Ÿسس- -رح ال- -ه- -واة .و‘ ه- -ذا الصس- -دد ،شسّ- -ك -ك
رضس- -وان زوق- -اري رئ- -يسص ج- -م -ع -ي -ة اŸسس -رح
ال-ب-ودواوي ،م-ن-ظ-م-ة اأي-ام مسس-رح ال-ط-ف-ل‘ ،
اإمكانية تنظيم الطبعة الـ ١٤السسنة اŸقبلة،
خصس -وصس -ا واأن دي -ون ج-م-ع-ي-ت-ه م-ن نشس-اط-ات
السسنوات اŸاضسية قاربت  3مÓي Úدينار .وما
 ⁄ي -ت -ح ّ-رك ال -ق -ط -اع ا’ق -تصس -ادي ،بشس ّ-ق -ي-ه
ال-ع-م-وم-ي واÿاصص ،ل-دع-م ال-ث-ق-اف-ة وال-ق-ي-ام
ب -واج -ب -ه Œاه اÛت -م-ع ،فسس-ت-ب-ق-ى ال-ث-ق-اف-ة
رهينة ا’إعانات العمومية ..اإ ¤ح.Ú
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السسودان يخطو أاول خطوة Œاه ا◊كم اŸد ّ

الÈهان وأاعضساء ›لسس السسيادة يؤودون اليم Úالدسستورية

أادى الفريق أاول عبد الفتاح
لربعاء،
الÈهان ،أامسس ا أ
اليم Úالدسستورية ،رئيسساً
Ûلسس السسيادة النتقا‹ ‘
السسودان ،وذلك أامام رئيسس
القضساء ا◊ا‹ عباسس علي
بابكر ،قبل أان يؤودي  9من
أاعضساء اÛلسس ،اليم Úأامام
الÈهان .جاء أاداء اليمÚ
الدسستورية ،مباشسرة بعد
قرار بحلّ اÛلسس العسسكري
الذي تقّلد السسلطة ‘
البÓد ،بعد سسقوط نظام
الرئيسس عمر البشس‘ ،Ò
أافريل اŸاضسي.
ت- -وّل- -ى ألÈه- -ان رئ- -اسش- -ة أÛلسس
ألسش- -ي- -ادي Ãوجب أت- -ف- -اق وق- -ع- -ه
أÛلسس أل - -عسش - -ك - -ري ،م - -ع ق - -وى
«إأعÓن أ◊رية وألتغي ،»Òوقضشى
ب -تشش -ك -ي -ل ›لسس ل-لسش-ي-ادة م-ن 11
عضشوأً؛  5منهم من ألعسشكري ،Úو5
م- -ن أŸدن- -ي ،Úوعضش- -و آأخ- -ر ي -ت -م
ألتوأفق عليه.
سش - - - - - -يÎأسس ألÈه- - - - - -ان أÛلسس
Óشش -ه -ر  21أألو ‘ ،¤ح Ú- - - - - -
ل -أ
سش -ي -ح -ك-م-ه م-د Êل-فÎة  18ششهرأ
أŸت-ب-ق-ي-ة م-ن أŸرح-ل-ة ألن-تقالية،
ومدتها  39ششهرأ.
ب-ان-ت-ه-اء م-رأسش-م أل-ي-م ،Úيكون قد
تششّ- - -ك- - -ل أول جسش - -م م - -ن أجسش - -ام
ألسشلطة ألنتقالية ،ألتي ” ألتفاق
ع- -ل- -ي- -ه -ا ب ÚأÛلسس أل -عسش -ك -ري
ألن -ت -ق -ا‹ ،و»ق -وى إأعÓ-ن أ◊ري-ة
وألتغي.»Ò
تششمل قائمة أÛلسس من جانب
أل -عسش -ك -ري Úك Óً-م-ن :أل-ف-ري-ق أول
ﬁم -د ح -م-دأن دق-ل-و»ح-م-ي-دت-ي»،
أل- -ذي سش- -ي- -ك- -ون ن- -ائ -ب ً-ا ل -لÈه -ان،
وأل-ف-ري-ق شش-مسس أل-دي-ن أل-ك-ب-اشش-ي،

وأل -ف -ري -ق ي -اسش-ر أل-ع-ط-ا ،وأل-ف-ري-ق
إأبرأهيم جابر ،أما من جانب قوى
«إأعÓ-ن أ◊ري-ة وأل-ت-غ-ي »Òف-تشش-مل
أل- -ق- -ائ -م -ة :حسش -ن ﬁم -د إأدريسس،
وصش- -دي- -ق ت- -اور ،وﬁم- -د أل- -ف -ك -ي
سشليمان ،وعائششة موسشى ،وﬁمد
حسشن ألتعايششي.
عبد الله حمدوك رئيسسًا للوزراء
‘  17أوت أ◊ا‹ ،توصّشل أÛلسس
أل -عسش -ك-ري ،وق-وى «إأعÓ-ن أ◊ري-ة
وأل- -ت -غ -ي ،»Òلت -ف -اق قضش -ى ب -ن -ق -ل
أ◊كم إأ ¤سشلطة مدنية؛ تتأالف من
›لسس سش- - - - -ي- - - - -ادة و›لسس وزرأء
وبرŸان أنتقا‹.
أخ - -ت - -ارت ق - -وى «إأعÓ- -ن أ◊ري- -ة
وألتغي ،»Òأÿب Òأأل‡ي عبد ألله
حمدوك رئيسشاً للوزرأء ،وقد أدى
هوأآلخر ،أمسس ،أليم Úألدسشتورية
أمام رئيسس ›لسس ألسشيادة ،على
أن ُي -م -ن -ح م -ه -ل -ة أسش -ب-وع ل-تشش-ك-ي-ل
حكومته.
ك- -ان أÛلسس أل- -عسش- -ك- -ري وق- -وى
ألتغي Òقد وقعا ،ألسشبت أŸاضشي،
بصش- -ورة ن- -ه- -ائ- -ي -ة ع -ل -ى وث -ي -ق -ت -ي
«أإلع Ó- -ن أل- -دسش- -ت- -وري ،أإلعÓ- -ن
ألسش-ي-اسش-ي» بشش-أان ه-ي-اك-ل وت-ق-اسش-م
ألسشلطة ‘ ألفÎة ألنتقالية .تضشم
ه- -ي- -اك- -ل ألسش- -ل- -ط- -ة خ Ó-ل أل -فÎة
ألن-ت-ق-ال-ي-ة ثÓ-ث-ة ›السس› :لسس
أل - -وزرأء ،أÛلسس أل - -تشش - -ري - -ع- -ي،
›لسس ألسشيادة.
–ّديات
أق-ي-م ح-ف-ل ت-وق-ي-ع رسش-م-ي لـلوثيقة
أل - -دسش- -ت- -وري- -ة ،ألسش- -بت أŸاضش- -ي،
ب - -حضش - -ور ع - -دد م - -ن أل - -زع - -م - -اء

أألج- - -انب ‘ ،م- - -ؤوشش- - -ر ع - -ل - -ى أن
ألسشودأن قد يقلب صشفحة ألعزلة
أل-ت-ي ع-اشش-ه-ا خÓ-ل ع-ه-د أل-رئيسس
أŸعزول عمر ألبشش Òألذي أسشتمر
ث Ó-ث Úع -ام -ا .ي -ت -وق -ع أن يضش-غ-ط
أÛلسس أ÷دي- -د م- -ن أج -ل وق -ف
تعليق عضشوية ألسشودأن ‘ أل–اد
أإلف - - -ري - - -ق - - -ي .وأت- - -خ- - -ذ أل–اد
أإلف -ري -ق -ي ق -رأر ت -ع -ل -ي-ق عضش-وي-ة
ألسشودأن بعد عملية فضس أعتصشام
أÙتج Úألدأمية ‘ أÿرطوم ‘
أل- -ث- -الث م -ن ج -وأن أل -ت -ي أدت أ¤
مقتل  128ششخصس.
كما سشيسشعى حّكام ألبÓد أ÷ّدد
أ ¤إأزألة أسشم ألسشودأن من ألÓئحة
Óرهاب.
أألمريكية للدول ألرأعية ل إ
سش- -ي- -م -ث -ل إأح Ó-ل ألسش Ó-م ‘ ب -ل -د
تسشوده نزأعات ‘ أقاليم دأرفور
وك- -وردف -ان وأل -ن -ي -ل أألزرق إأح -دى
أŸه -ام أل -ع -اج -ل -ة ◊ك -ام ألسش-ودأن
ألن-ت-ق-ال-ي .Úف-ي-م-ا سش-يشش-ك-ل إأن-قاذ
ألق - -تصش - -اد أل - -ذي أن - -ه - -ار خÓ- -ل
ألسش -ن -وأت أألخÒة –دي -ا أسش-اسش-ي-ا
أيضشا..
أث- -ار رف- -ع أسش- -ع- -ار أÿب- -ز ثÓ- -ث- -ة
أضشعاف ‘ ديسشم 2018 Èموجة
ألحتجاجات ألعارمة ألتي أنتهت
بإاطاحة ألبشش.Ò
ل -ل -ع -ل -م ،أÛلسس ألسش -ي -ادي أل-ذي
أنشش -أاه ألسش -ودأن -ي -ون ل -ل -خ -روج م -ن
أألزم- -ة أل- -ت -ي ت -عصش -ف ب -ب Ó-ده -م،
ه- -وألسش- -ادسس ‘ ت -اري -خ ألسش -ودأن،
وقد تأاسشسس أألول سشنة  1955قبل
ألسشتقÓل بعام وأحد.
من هو عبد الفتاح الÈهان ؟
 ⁄ي -ك -ن أل -ف -ري -ق أول رك -ن ع-ب-د
ألفتاح ألÈهان ألذي أدى أليم،Ú

أمسس أألرب -ع -اء ،رئ -يسش -ا ل -ل-م-ج-لسس
ألسش - - -ي - - -ادي أ◊اك- - -م أ÷دي- - -د ‘
ألسش- -ودأن ،م- -ع- -روف -ا خ -ارج دوأئ -ر
أ÷يشس ح- -ت- -ى م- -ن- -تصش- -ف أف- -ري -ل
أŸاضشي ح Úتو ¤دفة قيادة ألبلد
ألعربي أإلفريقي أŸضشطرب ،حيث
ب - -ات ‘ دأئ - -رة ألضش- -وء ح Úت- -و¤
ق - - -ي - - -ادة أÛلسس أل - - -عسش - - -ك - - -رّي
ألنتقا‹.
ت- -و ¤ه- -ذأ أÛلسس ألسش- -ل -ط -ة ‘
أعقاب أإلطاحة بالرئيسس ألسشابق
ع -م -ر أل -بشش Òع -ل -ى ي-د أ÷يشس ‘
ألسشادسس من أفريل إأثر تظاهرأت
حاششدة أسشتمرت خمسشة أششهر.
‘ أل - -ي- -وم أل- -ت- -ا‹ ،أدى ألÈه- -ان،
أل - -عسش - -ك- -ري أıضش- -رم ،أل- -ي- -مÚ
ك- -رئ- -يسس ل- -ل- -م -ج -لسس أل -عسش -ك -ري،
مرسّشخا وجوده كÓعب أسشاسشي ‘
أŸششهد أإلقليمي .سشيحلّ أÛلسس
ألسشيادي ﬁل أÛلسس ألعسشكري
ألن-ت-ق-ا‹ وسش-يشش-رف ع-ل-ى تشش-كيل
أ◊ك- -وم- -ة وأÛلسس أل- -تشش -ري -ع -ي
ألنتقالي.Ú
ب Óميول سسياسسية
توّلى ألÈهان ‘  12أفريل منصشبه
ب- -ع -دم -ا ت -ن -ازل أل -ف -ري -ق أول رك -ن
عوضس أبن عوف عن رئاسشته بعد
أقل من  24سشاعة ‘ ألسشلطة.
وب - -اسش- -ت- -ق- -ال- -ة أب- -ن ع- -وفّ– ،ول
ألÈه -ان م -ن شش -خصش -ي -ة ت -ع -م-ل ‘
أل -ظ -ل إأ ¤رئ -يسس ل -ل -ب Ó-د .أمضش-ى
فÎة م -ن ح-ي-ات-ه أŸه-ن-ي-ة ك-م-ل-ح-ق
عسش -ك -ري ل -دى ب-ك .Úوي-ق-ول أح-د
ألضشباط عن ألÈهان إأنه «ضشابط
ك -ب Òي -ع -رف ك -ي -ف ي -ق -ود ق-وأت-ه»،
مضشيفا «ليسشت لديه ميول سشياسشية،
إأنه عسشكري».

ل‡ية – ّ
ضسر Ÿؤو“ر دو‹ ‘ أاكتوبر
البعثة ا أ

مسساع للحـ ـل ‘ ليبي ـ ـا وإاصسـ ـرار حكومـ ـي عل ـ ـى اسستبعـ ـ ـاد حفÎ
فيما تتواصسل اŸسساعي
الدولية الرامية إا ¤إايجاد
Óزمة الليبية ،يصسر
حل ل أ
مسسؤوولون ‘ حكومة الوفاق
الليبية على اسستبعاد اللواء
اŸتقاعد خليفة حف Îمن أاي
حل سسياسسي.
قال مصشدر ‘ حكومة ألوفاق إأن
فششل حملة حف Îألعسشكرية على
طرأبلسس أضشطر ألكث Òمن حلفائه
إأ ¤ألنسشحاب من ورأئه تدريجيا
وألبحث عن بدأئل عنه ،مششÒأ إأ¤
أن ح - -ك - -وم - -ة أل- -وف- -اق وق- -ادت- -ه- -ا
أل-عسش-ك-ري Úيّصش-رون ع-ل-ى أسش-تبعاد
حف Îمن أي حل سشياسشي.
كشش- -ف أŸصش- -در أ◊ك- -وم- -ي ،ع- -ن
توأصشل دو‹ مكثف با◊كومة من
أجل إأقناعها بالعدول عن عملياتها
ألعسشكرية أŸرتقبة ،مششÒأ إأ ¤أن
ب- - -اريسس وم - -وسش - -ك - -و ع - -ل - -ى رأسس
أŸتصشل.Ú
‘ ألسشياق ،أكد أŸصشدر أن وزير
ألدأخلية ‘ حكومة ألوفاق فتحي

ب -اشش -اغ -ا ،أب -ل-غ ألسش-ف Òأألم-ري-ك-ي
أ÷دي-د ،ري-تشش-ارد ن-ورلن-د ،خÓ-ل
لقائه به ،أألحد ،رفضس قادة قوأت
أ÷يشس لتلك أŸطالب قبل إأخرأج
م-ل-يشش-ي-ا ح-ف Îم-ن ك-ام-ل أŸن-طقة
ألغربية.
أوضشح أŸصشدر أن «ألبعثة أأل‡ية
أب -ل -غت أ◊ك -وم -ة ب -ق -رب أك -ت -م-ال
جهودها من أجل عقد مؤو“ر دو‹
حول ليبيا ،خÓل أكتوبر أŸقبل،
دون أن –دد مكانه».
دعوات لسستئناف العملية
السسياسسية
فتح أللقاء ب Úألرئيسس ألفرنسشي
إأÁانويل ماكرون ونظÒه ألروسشي
ف Ó-د ÒÁب -وت ،Úأل -ث Ó-ث-اء ،أل-ب-اب
أمام إأمكانية تقارب روسشي أوروبي
ج -دي -د ،ح -يث ن -اقشس أل -ل-ق-اء ع-دة
م-ل-ف-ات ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا أŸل-ف أل-ل-يبي،
وأكد ألرئيسشان على «ضشرورة حث
أألط -رأف أل -ل -ي -ب-ي-ة ع-ل-ى أسش-ت-ع-ادة
ألعملية ألسشياسشية ووقف ألقتال».

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

ق- -ال مصش- -در ح- -ك- -وم- -ي رف -ي -ع ‘
ح- -ك- -وم- -ة أل- -وف- -اق ب -ط -رأب -لسس إأن
ألتعزيزأت ألعسشكرية ششارفت على
أكتمال أنتششارها ‘ ﬁاور ألقتال،
فيما سشتكون أŸرحلة أ÷ديدة من
م -ع -رك -ة أ÷يشس ضش -د ق-وأت ح-فÎ
«ق- -ري- -ب -ة وخ Ó-ل أألي -ام أل -ق -ل -ي -ل -ة
أŸق -ب -ل -ة» ،مششÒأ إأ ¤أن أŸع -رك-ة
أŸق- -ب -ل -ة سش -ت -ك -ون «أك Ìشش -رأسش -ة
وأتسش- -اع- -ا وإأصش- -رأرأ ع- -ل- -ى إأب- -ع -اد

م -ل-يشش-ي-ا ح-ف Îع-ن م-ن-ط-ق-ة غ-رب
ليبيا بكاملها».
‘ ألسشياق أعلن أÛلسس ألبلدي
Ÿدينة مصشرأته أن ‡ثليه أبلغوأ
ن -ائ-ب-ة رئ-يسس ب-ع-ث-ة أأل· أŸت-ح-دة
للدعم ‘ ليبيا للششؤوون ألسشياسشية،
سشتيفا Êوليامز ،بششرطهم للقبول
با◊وأر ألسشياسشي ،مششددين على
ضش- -رورة أسش- -ت- -ب -ع -اد ح -ف Îم -ن أي
عملية سشياسشية.
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لنضسمام إا– ¤الف «تأام ÚاÓŸحة ‘ اÿليج»
وافقت على ا إ

م ـ ـن فيتن ـ ـام إا ¤هرمـ ـ ـ ـز مرورا بالعـ ـ ـ ـراق ..
أاسسÎالي ـ ـ ـا خل ـ ـ ـ ـ ـف الو’يـ ـ ـ ـات اŸتح ـ ـدة
قررت ا◊كومة
الأسسÎالية اللتحاق
بالوليات اŸتحدة ‘
عمليات ما يسسمى
«تاأم »ÚاÓŸحة ‘
مضسيق هرمز ،مشسددة
على اأن عمل قواتها
سسيقتصسر هناك على
ضسمان اأمن اŸمرات.
كشسف رئيسس ا◊كومة
الأسسÎالية سسكوت
موريسسون خÓل موؤ“ر
صسحفي مشسÎك مع
وزيرة الدفاع
الأسسÎالية ،ورئيسس
الأركان العامة ‘
الŸÈان ال–ادي اأن
اأسسÎاليا تنوي اإرسسال
فرقاطة وطائرة
اسستطÓع اإ ¤مضسيق
هرمزÃ ،ا سسيسسهم ‘
جعل اÓŸحة اأك Ìاأمنا
‘ اŸنطقة.
ي - -ذك- -ر أن أ÷يشس ألأسشÎأ‹
شش - -ارك ‘ م- -ع- -ظ- -م أ◊روب
أل - -ت - -ي ق - -ادت - -ه - -ا أل - -ولي- -ات
أŸت - -ح- -دة ب- -دءأ م- -ن أ◊رب
أل- -ع- -اŸي- -ة أل- -ث- -ان- -ي- -ة ،ح- -يث
خاضشت حرب Úأإحدأها ضشد
أŸان -ي -ا وأإي -ط-ال-ي-ا ،وألأخ-رى
ضش -د أل -ي -اب -ان ،وق -ت-ل ل-ه-ا 39
ألف عسشكري ،و أصشيب أكÌ
من  23ألف أآخرين.
كما خاضشت ألقوأت أŸسشلحة
ألأسشÎأل- -ي- -ة ح- -رب ف- -ي -ت -ن -ام
ألضش- -اري- -ة وأل- -دم -وي -ة خ -ل -ف
أل -ولي -ات أŸت -ح -دة ،وب -ق-يت
وح - - - - -دأت أ÷يشس ألأسشÎأ‹
–ارب هناك من عام 1965
حتى عام .1972
قتل للجيشس ألأسشÎأ‹ خÓل

تلك أ◊رب ‘ أدغال فيتنام
 521عسش -ك -ري و أصش -يب أكÌ
من  3000أآخرين من أإجما‹
 60ألف عسشكري مروأ بتلك
أŸغامرة أŸاأسشاوية ألكÈى.
شش - - - - -ارك أك Ìم - - - - -ن 17000
عسشكري أسشÎأ‹ ‘ أ◊رب
أل - -ك - -وري - -ة خ - -ل- -ف أل- -ق- -وأت
ألأمريكية و–ت علم ألأ·
أŸت -ح-دة ،وب-ل-غت خسش-ائ-ره-ا
‘ ت - - - - -لك أ◊رب  340قتيل
و أك Ìمن  1216جريح.
 ⁄تتخلف ألقوأت ألأسشÎألية
ع- -ن أŸشش -ارك -ة ‘ أل -غ -زوأت
ألأم -ري -ك -ي -ة أل -ت-ال-ي-ة ،وك-انت
ح- -اضش- -رة ‘ ح- -رب أÿل- -ي- -ج
أل - -ث - -ان- -ي- -ة ع- -ام  1991و‘
أل-غ-زوألأم-ري-كي لأفغانسشتان،
بدءأ من  2001ومن بعد غزو
ألعرأق عام .2003
–الف واشسنطن
تسشعى وأششنطن لتششكيل هذأ
أل- -ت- -ح -ال -ف أل -دو‹ Ÿوأك -ب -ة
ألسشفن ألتجارية ‘ أÿليج،
لكنها  ⁄تتمكن على ما يبدو
من جذب ألكث Òمن ألدول،

ول سش - -ي - -م - -ا أن أل- -ك- -ث Òم- -ن
حلفائها يتّوجسشون من جرهم
أإ ¤ن - -زأع م - -ف - -ت- -وح ‘ ه- -ذه
أŸنطقة ،ألتي يع Èمنها ثلث
أل- -ن- -ف- -ط أل- -ع -اŸي أŸن -ق -ول
بحرأ .وتقوم فكرة وأششنطن
على أن تتو ¤كل دولة موأكبة
سشفنها ألتجارية مع دعم من
أ÷يشس ألأمريكي ألذي يوؤمن
أŸرأق - -ب - -ة أ÷وي - -ة وق - -ي- -ادة
ألعمليات.
ل ينفك ألتوتر يتصشاعد ‘
أŸن- -ط- -ق- -ة م- -ن- -ذ أنسش- -ح- -اب
أل -رئ -يسس ألأم -ري -ك -ي دون -ال-د
ت- - -رأمب ‘ م- - -اي  2018من
ألتفاق ألنووي وأإعادة فرضس
عقوبات على أإيرأن ‘ أإطار
ح -م -ل -ة «ألضش -غ -وط أل -قصش-وى
ضشدها».
وردت أإي - -رأن ع- -ل- -ى خ- -ط- -وة
ت-رأمب ب-ت-ع-ل-ي-ق ت-ن-ف-يذ بعضس
ألتزأماتها ‘ ألتفاق .وكاد
أل-وضش-ع ي-خ-رج ع-ن ألسش-ي-ط-رة
‘ ألأسشابيع ألأخÒة مع وقوع
هجمات ضشد سشفن ششحن ‘
م -ن -ط -ق -ة أÿل -ي -ج ،وأإسش-ق-اط
أإيرأن طائرة مسشÒة أمريكية،
وأحتجاز ناقÓت نفطية.

يهيمن عليها ملف بريكسست

بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوريسس جونسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدأا
مـ ـ ـ ـ ـن ب ـ ـ ـ ـ ـ ـرل Úجولـ ـ ـ ـ ـ ـة أاوروبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بدأا رئيسس الوزراء
الÈيطا Êا÷ديد بوريسس
لربعاء،
جونسسون ،أامسس ا أ
من برل Úجولة أاوروبية،
قبل التوجه لباريسس ثم
إا ¤بياريتسس للمشساركة ‘
قمة ›موعة السسبع‘ ،
ﬁاولة لفرضس رؤويته
حول بريكسست.

ووصش -ل ج -ونسش -ون إأ ¤ب -رلÚ
ح - -يث أسش - -ت - -ق- -ب- -ل Ãرأسش- -م
ألشش -رف أل -عسش -ك -ري-ة ق-ب-ل أن
ي- - - -ج- - - -ري مشش - - -اورأت م - - -ع
أŸسش-تشش-ارة أألŸان-ي-ة أن-غيÓ
مÒكل.
ق -ال م -ت-ح-دث ب-اسش-م مÒك-ل
إأنهما «–دثا مرًة سشابقاً عÈ
أل -ه-ات-ف ،ل-ك-ن أ÷ل-وسس م-عً-ا
Ÿن-اقشش-ة ب-ري-كسشت ومسش-ائ-ل
أوروبية أخرى سشيكون مفيدأً
جدأً».
اليوم يلتقي ماكرون

ي- -ت- -وج- -ه ج- -ونسش- -ون ،أل -ي -وم

أÿميسس ،إأ ¤قصشر أإلليزيه
ح - -يث ي - -ل - -ت - -ق - -ي أل - -رئ- -يسس
أل-ف-رنسش-ي إأÁان-وي-ل م-اك-رون
ألذي يتخذ موقفًا أك Ìحزمًا
م- - -ن مÒك - -ل بشش - -أان م - -ل - -ف
ب- -ري- -كسشت .ت- -ن- -ت -ه -ي ج -ول -ة
ج- -ونسش- -ون أل- -دب- -ل- -وم -اسش -ي -ة
باŸششاركة ‘ قمة ›موعة
ألسش- -ب -ع ‘ ب -ي -اري -تسس ،أل -ت -ي
سش -ي-ل-ت-ق-ي خÓ-ل-ه-ا خصش-وصشً-ا
أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي دون-ال-د
ت- - -رأمب أŸؤوي- - -د لÈي - -كسشت
بدون أتفاق.
م- - -ن أŸت- - -وق- - -ع أن ت- - -ك- - -ون
ﬁادث- - -ات ج- - -ونسش- - -ون م - -ع
مÒك -ل وم -اك-رون أك Ìت-وت-رأً
من لقائه ألرئيسس أألمريكي.
‘ ق - - - -لب أÙادث - - - -ات بÚ
ج - - -ونسش - - -ون وأل- - -زع- - -ي- - -مÚ
أألوروب -ي ،Úم-ل-ف ب-ري-كسشت،
وأسش-ت-ع-دأد ج-ونسشون للخروج
من أل–اد أألوروبي ‘ 31
أك -ت -وب -ر م -ه -م-ا ك-ل-ف أألم-ر،
حتى بدون أتفاق.
أك - -د ج - -ونسش - -ون ألث- -ن‘ Ú

تلتئم السسبت القادم بفرنسسا

تـ ـ ـرامب ي ـ ـ ـدعم عـ ـ ـودة روسسيـ ـ ـا إا› ¤موعـ ـ ـة السسب ـ ـ ـ ـع
أشش -ار أل -رئ -يسس ألأم -ري -ك-ي دون-ال-د
ترأمب أإ ¤دعمه لدعوة روسشيا لتعود
أإ› ¤موعة  ،)7G( 7بحيث تعود
أÛم -وع -ة أإ ¤م -ا ك -انت ع -ل-ي-ه ق-ب-ل
 ‘ .2014ح- -دي- -ث- -ه م -ع ألصش -ح -ف -ي،Ú
أمسس ألثÓثاء ،بالبيت ألأبيضس ،قال
ترأمب أإنه «من أŸناسشب جدأ عودة

ألعدد
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روسشيا أإ› ¤موعة ألسشبع» ،مضشيفا
« أن- -ه- -ا ي- -ن- -ب -غ -ي أن ت -ك -ون ›م -وع -ة
ألثمانية ،لأن كثÒأ ‡ا نتحدث عنه،
ي -جب أل -ت -ع -ام -ل ح -ول -ه م -ع روسش -ي-ا».
أضش- - -اف «أإذأ أرأد أح- - -د ط - -رح ه - -ذه
أÿطوة ،فسشاأكون بالتاأكيد دأعما لها
“اما» .جاء تصشريح ترأمب هذأ قبل

أيام من رحلة مقررة له أإ ¤فرنسشا،
◊ضش -ور ق -م -ة ›م -وع-ة ألسش-ب-ع ل-ه-ذأ
ألعام.
كان زعماء ›موعة ألسشبع قد ألغوأ
أج-ت-م-اع-ا ﬂط-ط-ا Ûموعة ألثماÊ
عام  ،2014بسشبب ألتوتر ‘ أوكرأنيا،
و أخرجوأ موسشكو من أÛموعة.

رسش- -ال- -ة إأ ¤رئ- -يسس أÛلسس
أألوروب- - -ي دون - -ال - -د ت - -وسشك
م- -ع- -ارضش- -ت -ه ل -ب -ن -د «شش -ب -ك -ة
أألم -ان» أŸت -ع -ل -ق ب -إاي-رل-ن-دأ
ألشش-م-ال-ي-ة أل-وأرد ‘ ألت-ف-اق
أل- -ذي ت -وصش -لت إأل -ي -ه تÒي -زأ
ماي مع أل–اد أألوروبي.
ي- -نصس أل- -ب- -ن- -د ع- -ل- -ى إأب -ق -اء
إأي -رل -ن -دأ ألشش -م -ال -ي -ة ضش -م -ن
«منطقة جمركية وأحدة» مع
أل–اد أألوروبي Ÿنع عودة
ح- -دود م- -ادي- -ة ب- -ي -ن -ه -ا وبÚ
ج -م-ه-وري-ة إأي-رل-ن-دأ وح-م-اي-ة
أتفاقات ألسشÓم أÈŸمة ‘
.1998
نتائج اقتصسادية ثقيلة

أعت Èجونسشون ‘ رسشالة بند
«شش- - -ب- - -ك- - -ة أألم- - -ان» ب- - -أان - -ه
«يتعارضس مع ألدÁقرأطية»
متهمًا أألوروبيÃ Úنع بÓده
م-ن أع-ت-م-اد سش-ي-اسش-ة Œاري-ة
م - - -ن- - -فصش- - -ل- - -ة ع- - -ن أل–اد
أألوروب - - - - -ي .أك - - - - -د أل–اد
أألوروب- -ي أك Ìم- -ن م -رة أن -ه
غ Òمسشتعد إلعادة ألتفاوضس
على أتفاق أÿروج.
أوضشحت مÒكل خÓل زيارة
إليسشلندأ ألثÓثاء أنها تنتظر
«حلولً عملية» من أ◊كومة
ألÈي -ط -ان -ي -ة ل -ت -خ -ط -ي ب-ن-د
«ششبكة أألمان».
Áك-ن ÿروج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن
أل–اد أألوروبي بدون أتفاق
أن يكون له نتائج أقتصشادية
ث -ق-ي-ل-ة ،م-ع أح-ت-م-ال حصش-ول
نقصس ‘ موأد غذأئية وأدوية
وألوقود.
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ألخميسس  22أوت  201٩م
ألموأفق لـ  21ذي ألحجة  1440هـ

لŸا Êوعّوضشوإ إنخفاضس معدل موإليده
إند›وإ ‘ إÛتمع إ أ

تا Áـ ـز :مـ ـ ـ ـ ـقامرة مـ ـ ـ ـ ـ ـÒكل باسشتقب ـ ـ ـال
الÓجـ ـ ـئ Úالسشـ ـ ـوري Úتؤوت ـ ـ ـ ـي ثمارهـ ـ ـ ـا
يقول إلكاتب روجر بويز إن
إŸقامرة إلكبÒة للمسشتششارة
لŸانية أإ‚ي ÓمÒكل
إ أ
إŸتمثلة ‘ إسشتقبال إÓŸيÚ
من إلÓجئ Úومعظمهم من
إلسشوري Úتؤوتي ثمارها .و‘
مقال نششرته صشحيفة ذي
تاÁز إلÈيطانية ،يذكر
إلكاتب أإن مÓي ÚإŸهاجرين
إلذين قدموإ من بلدإن
ﬂتلفة سشرعان ما إند›وإ ‘
لŸا ،Êوعوضشوإ
إÛتمع إ أ
إنخفاضس معدل إŸوإليد ‘
إلبÓد.

يصشف ألكاتب أŸسشتششارة بأانها «ملكة
أوروبا غ ÒأŸتوجة» ويشش Òإأ ¤أنها
تسش-ت-ع-د ح-ال-ي-ا ل-ل-خ-روج م-ن أ◊ك-ومة،
وإأ ¤أللقاء أŸرتقب مع رئيسس ألوزرأء
ألÈيطا Êبوريسس جونسشون ‘ برل.Ú
ف - -مÒك - -ل  -وف - -ق وصش- -ف أل- -ك- -اتب -
أصشبحت ششخصشية هامششية على نحو
م- -ت- -زأي- -د ‘ ع- -ا ⁄أل–اد أألوروب -ي،
وأنها باتت تنظر للورأء لكل ما حققته
ول تنظر إأ ¤أألمام حيث تغادر عا⁄
ألسشياسشة.
ي- -ق- -ول إأن- -ه ل أح -د ‘ ب -رل Úأول -ن -دن
أوب -روكسش -ل ي -ع -ت-ق-د ح-ق-ا أن مÒك-ل ل
تزأل تتمتع بالنفوذ ،أوأن لديها ألقدرة
ع-ل-ى مسش-اع-دة ب-ري-ط-ان-ي-ا ف-ي-م-ا يتصشل
باÿروج من عضشوية أل–اد أألوروبي،
مضشيفا أن مÒكل مرتبكة جرأء تعا‹
ألنÈة ألقومية حولها ،غ Òأنه يجب أل
تلوم سشوى نفسشها.
فسش- -بب ك- -ل أألوضش- -اع أل- -ت- -ي “ر ب -ه -ا
مÒكل -وفق ما يرى ألكاتب -يعود إأ¤
ف -ت -ح -ه -ا أب-وأب بÓ-ده-ا أم-ام أك Ìم-ن
مليون مهاجر ولجئ قبل أربع سشنوأت،

‡ا تسشبب ‘ تغّير أÿريطة ألسشياسشية
للهوية ألوطنية ‘ أوروبا ،وأبعد من
ذلك.
ي -رى أل -ك -اتب أن ت -دف -ق ألÓ-ج-ئ Úإأ¤
أŸانيا ،وألششعور بالقلق ألششديد إأزأء
عدم وجود ضشمانات للقادم Úأ÷دد،
ك-ان-ا ضش-م-ن أل-دوأف-ع أل-رئ-يسش-ية لصشعود
أليم ÚأŸتششدد وألششعبوية بأاوروبا من
ألسشويد وحتى إأيطاليا ،وأنها كانت أحد
أسشباب أÿروج ألÈيطا Êوفوز دونالد
ت -رأمب ب -رئ -اسش -ة أل -ولي -ات أŸت-ح-دة.

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

ي -ق -ول أيضش -ا :أل -ث -م -ن ألسش-ي-اسش-ي أل-ذي
دفعته مÒكل يتمثل ‘ صشعود حزب
«بديل ألŸانيا» أليميني أŸتطرف عام
 ،2017وألذي من أŸتوقع أن يحصشد
أغ- - -لب أŸق- - -اع - -د شش - -رق أل - -ب Ó- -د ‘
ألنتخابات ألبلدية هذأ أÿريف.

إلثمن إلذي دفعته مÒكل
يضشيف ألكاتب أن عهد ما بعد مÒكل
(أنتخابات  )2021قد بدأ بالفعل ،وأن
أل -ل-وم سش-ي-ق-ع ع-ل-ى مÒك-ل إأزأء أŸان-ي-ا

«أŸريضش - -ة» ذأت ألق - -تصش - -اد أŸت- -عÌ
وإأزأء فقدأنها دورها ألريادي بأاوروبا
لصش -ال -ح أل -رئ -يسس أل -ف -رنسش-ي إأÁان-وي-ل
م-اك-رون ،وإأخ-ف-اق-ه-ا ‘ أخ-ت-ي-ار خ-ل-ف
ل- -ه- -ا ،وع -ل -ى رأسس ذلك ك -ل -ه دع -وت -ه -ا
للهارب Úمن أ◊روب إأ ¤بÓدها.
يسشتدرك بأان إأحصشاءأت سشوق ألعمل ‘
أŸانيا ل تÈر ألفÎأضشات ألسشياسشية
للوبي أŸناهضس للهجرة ،موضشحا أن
أك Ìمن ثلث ألÓجئ- Úألذين قدموأ
من سشبع دول أسشاسشية ‡ثلة ‘ سشوريا
أل- -ع- -رأق وإأي- -رأن وب- -اكسش -ت -ان وإأريÎي -ا
وأفغانسشتان وألصشومال ،لديهم وظائف
رسشمية ويدفعون ألضشرأئب.
ي -ع -ت -ق -د أرب -اب أل -ع -م -ل -وف -ق ت -ع-بÒ
أل- - -ك- - -اتب -أن ع- - -دد أŸوظ - -ف Úم - -ن
ألÓجئ ÚسشÒتفع ما  ⁄يحصشل ركود
أقتصشادي ،وأنه ل توجد أدلة تثبت أن
ألقادم Úأ÷دد يسشتولون على فرصس
ألعمل من أŸوأطن Úأوأنهم Áتصشون
ألقتصشاد بالعيشس على نظام ألتأامÚ
ألجتماعي.
يقول أيضشا إأن ألÓجئ Úأصشبحوأ جزءأ
من ألقوة ألعاملة وإأنهم أند›وأ مع
زمÓئهم أألŸان ‘ ،ظل صشغر سشنهم
و“ت -ع -ه -م ب-ال-ق-درة أل-ب-دن-ي-ة ومسش-ت-وى
تعليمهم أ÷يد.
ف -ن -ظ -ام أل -ت -ع -ل -ي -م وأل -ت -دريب وأل -ل-غ-ة
أألŸان -ي -ة أل -ذي أت -ب -ع م -ع -ه -م -ي -ق-ول
أل -ك -اتب -ج -ع -ل -ه -م م -ؤوه -ل Úل -ل-خ-روج
م - -ب - -اشش - -رة إأ ¤سش - -وق أل- -ع- -م- -ل أل- -ذي
يحتاجهم.
أخ -ت -ت -م أŸق -ال ب -تسش -اؤول إأزأء أل -ث -م -ن
ألج- -ت- -م- -اع -ي ب -أاŸان -ي -ا ‘ ح -ال ب -دأ
ألق- -تصش- -اد ي- -ع- -ا Êرك- -ودأ وح- -ال ب- -دأ
أل-ت-ن-افسس أل-وظ-ي-ف-ي ي-أاخ-ذ ح-ي-زأ ع-ل-ى
نطاق أوسشع ‘ ألبÓد.

إششهــــــــــــــــــــــــــار
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بعد إنهيار –الف إلرإبطة وحركة خمسس ‚وم

مشش ـ ـ ـ ـ ـاورات سشياسشي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لتششكي ـ ـ ـ ـ ـ ـل
ائتـ ـ ـÓف حك ـ ـومي جديـ ـ ـ ـد ‘ إايطالي ـ ـا

بدأإت مششاورإت تششكيل
حكومة جديدة ،أإمسس
لربعاء ‘ إيطاليا،
إ أ
حيث توجهت إلقوى
إلسشياسشية إ ¤إلقصشر
إلرئاسشي لتقدË
إقÎإحاتها للرئيسس
سشÒجيو ماتاري Óبعد
إنهيار –الف إلرإبطة
وحركة خمسس ‚وم.
ب- - -دأت ه - -ذه «أŸشش - -اورأت»
أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة ،ب-اتصش-ال أج-رأه
ألرئيسس ماتارلي Óمع سشلفه
ج-ورج-ي-ون-اب-ول-ي-ت-ان-و .وÁلك
رئيسس أ÷مهورية ‘ ألنظام
ألŸÈا Êأإلي -ط -ا‹ م-ف-ات-ي-ح
حل أألزمات أ◊كومية.
ب -ع -د ذلك يسش-ت-ق-ب-ل أل-رئ-يسس
ع- -ل- -ى م -دى ي -وم Úرئ -يسش -ي
›لسش -ي ألشش -ي -وخ وألŸÈان،
ث -م أل -ك -ت-ل ألŸÈان-ي-ة ك-اف-ة.
وت -ن -ت -ه -ي أŸشش -اورأت أل -ي-وم

أÿم -يسس ب -ل -ق -اء م -ع ح -رك -ة
خ- -مسس ‚وم أل- -ت -ي ح -ق -قت
ألغالبية ( ‘ )%32ألنتخابات
ألŸÈانية ‘  .2018رغم
ت- -ق- -دم- -ه ‘ أسش -ت -ط Ó-ع -ات
ألرأي بنسشبة تأاييد تÎأوح بÚ
 36و ،%38ل ي -ت -م -ت -ع زع -ي-م
ح- -زب أل- -رأب -ط -ة أل -ي -م -ي -ن -ي
أŸت -ط -رف م -ات-ي-وسش-ال-ف-ي-ن-ي
ب- -ت- -أاي -ي -د أك Ìم -ن  %17م - -ن
أعضش - - - -اء ألŸÈان .ب- - - -دأت
أألزمة ‘ إأيطاليا ‘  8أوت
م -ع أنسش-ح-اب سش-ال-ف-ي-ن-ي م-ن
ألئتÓف أ◊كومي بعد 14
ششهرأ من تششكيله مع حركة
خ- - -مسس ‚وم .وق - -د أت - -ه - -م
حليفه باŸعارضشة أŸنهجية
Ÿشش - -اري - -ع - -ه ألق- -تصش- -ادي- -ة
وط -الب ب -إاج -رأء أن -ت -خ -اب-ات
ب- -رŸان -ي -ة م -ب -ك -رة .أكد
سش -ال -ف-ي-ن-ي أن-ه سش-ي-ط-لب م-ن
ألرئيسس ألدعوة إأ ¤أنتخابات

مبكرة.
وم- -ن ب Úسش -لسش -ل -ة خ -ي -ارأت
Áك- -ن ل -رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة
أل - -ل - -ج- -وء إأل- -ي- -ه- -ا ،أل- -دع- -وة
لن -ت -خ -اب -ات م -ب -ك-رة ك-مÓ-ذ
أخ Òإأذأ تعذر –قيق غالبية
ضش -روري -ة ل -تشش -ك -ي-ل أئ-تÓ-ف
ج - -دي- -د .يصش- -غ- -ي أل- -رئ- -يسس
لقÎأح -ات ك -اف -ة أألط -رأف
قبل أن يتخذ قرأرأ بحلول
أ÷معة على أألرجح.
أع -ل -ن أ◊زب أل-دÁق-رأط-ي
(يسش -ار أل -وسش -ط) ع-ل-ى لسش-ان
رئ - - -يسس أل - - -وزرأء ألسش - - -اب- - -ق
م-ات-ي-وري-ن-زي ع-ن أسش-ت-ع-دأده
ل -ل-ت-ح-ال-ف م-ع ح-رك-ة خ-مسس
‚وم ل - -تشش - -ك- -ي- -ل ح- -ك- -وم- -ة
«م -ؤوسشسش -ات -ي -ة» ي -ق-وده-ا م-ن
ج- -دي- -د ك -ون -ت -ي .ل -ك -ن ه -ذه
أل-ف-ك-رة ل ت-ت-م-ت-ع ب-ت-أاي-ي-د ‘
أوسش - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اط أ◊زب
ألدÁقرأطي.

á°VÉjQ

الخميسش  22أاوت  2019م
الموافق لـ  21ذي الحجة  1٤٤0هـ

لبطال
Óندية ا أ
كأاسش العرب ل أ

ششبيبة السشاورة مطالبة بالفوز على تيليكوم جيبوتي
يواجه ششبيبة السشاورة اليوم نظÒه جيبوتي تيليكوم ‘ اطار مباريات ا÷ولة الثانية للدور التمهيدي لكأاسش
لبطال ،حيث يسشعى أاششبال اŸدرب الششاب جاليت لتحقيق النتصشار من أاجل مواصشلة اŸغامرة
العرب لÓندية ا أ
الناجحة.

حـ ـ

وار

ــــــ
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بششـــــــــــوشش ،مسشاعـــــــد مـــــــدرب
ا–ــــــــاد ا◊ــــــــراشش لـ«الششعــــــــب»:

«نحـ ـ ـ ـرصص عل ـ ـ ـى تك ـ ـ ـوين فري ـ ـ ـ ـ ـق
تنافسشـ ـ ـ ـي ألداء مـ ـ ـ ـ ـ ـوسشم جيـ ـ ـ ـ ـ ـد»

أاكد ناصشر بششوشش ‘ حوار لـ»الششعب» ،أان الصشفراء Œري –ضشÒاتها ‘ ظروف
جيدة و‘ أاجواء حميمية رائعة ،مضشيفا أان فريقه الذي دخل الÎبصشات متأاخرا
إال أانه عازم على الظهور بقوة ‘ أاول مباراة أامام أاوŸبي اŸدية .وعن السشتعدادات
لمور يجيب عنها ﬁدثنا.
وبعضش ا أ

حاوره :فؤؤاد بن طالب

عمار حميسسي
ينتظر ان ل يجد شضبيبة السضاورة
صضعوبات كبÒة ‘ تخطي عتبة
نظÒه تيليكوم من جيبوتي خÓل
اŸواج- -ه- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة م -ن ال -دور
التمهيدي لكأاسش العرب لÓندية
األب -ط-ال ،ح-يث ي-ب-ق-ى ال-ف-وز ه-و
الهدف الوحيد.
وي- -ت- -واج -د شض -ب -ي -ب -ة السض -اورة ‘
›موعة متوازنة رفقة البنزرتي
ال -ت -ونسض-ي وت-ي-ل-ي-ك-وم جيبوتي
وب -رك -ان م -ن ج -زر ال-ق-م-ر ،ح-يث
ي -ت -أاه -ل م -تصض-در اÛم-وع-ة ا¤
الدور اŸقبل وهو الهدف الذي
يسضعى شضبيبة السضاورة لتحقيقه.

ويتواجد شضبيبة السضاورة ‘ سضباق
عن بعد مع البنزرتي التونسضي،
حيث ينتظر حسضم تأاشضÒة التأاهل
خÓل مباراة ا÷ولة الثالثة التي
سض -ت -ج -ري األح -د اŸق -ب -ل ،وه-ي
اŸواج-ه-ة ال-ت-ي سض-ت-فصض-ل ب-نسض-بة
كبÒة ‘ خوية اŸتأاهل ا ¤دور
الـ .32وكان شضبيبة السضاورة قد
اكتسضح فريق فومبو Êمن جزر
القمر ‘ ا÷ولة األو ¤بخماسضية
كاملة ،وهو األمر الذي سضيسضمح
ل - -ه ب - -دخ - -ول م- -واج- -ه- -ة ال- -ي- -وم
Ãعنويات مرتفعة وهذا لتحقيق
غاية التأاهل .وأاشضاد مصضطفى
ج -ال -يت اŸدي -ر ال -ف -ن -ي لشض-ب-ي-ب-ة
السض -اورة ب -النضض -ب -اط ال-ذي ك-ان

عليه لعبوه وقال بعد مواجهة
فومبو« Êكانت لنا نظرة شضاملة
ع -ل-ى ب-ط-ل ج-زر ال-ق-م-ر حضض-رن-ا
ل-ل-م-ب-اراة بشض-ك-ل ج-ي-د ع-ل-ى كافة
اŸسضتويات هدفنا الذهاب بعيدا
‘ هذه اŸنافسضة حققنا اŸهم
والن- -تصض- -ار ب- -حصض -ة ع -ريضض -ة ل
يعني قوتنا أاو ضضعف منافسضنا ل
ي- -ف- -وت- -ن- -ي أان اشض- -ك- -ر ا÷م -ه -ور
اŸغربي الذي كان سضندا لنا فقد
ل - -ع - -ب - -ن - -ا ع- -ل- -ى أارضض- -ن- -ا وأام- -ام
وع - - -ن ن - - -فسش
جمهورنا».
اÛموعة تفوق النادي البنزرتي
ال -ت -ونسض -ي ع -ل -ى ن -ظÒه ت -ل -ي-ك-وم
ج-ي-ب-وت-ي ب-نتيجة ( )0-3وب-ال-تا‹
تصض -در شض -ب-ي-ب-ة السض-اورة وال-ن-ادي

ال- -ت -ونسض -ي اÛم -وع -ة ال -ث -ان -ي -ة
ب -رصض-ي-د  3ن -ق -اط وع -قب ه -ذه
الدورة اŸصضغرة يتأاهل األول عن
كل ›موعة للدور السضادسش عشضر
ل- -ل- -م- -ن- -افسض -ة و‘ ح -ال ال -ت -أاه -ل
سض- -ت- -ك- -ون شض- -ب- -ي- -ب- -ة السض -اورة ‘
مواجهة الشضباب السضعودي النادي
ال- - -ذي يضض- - -م اŸداف- - -ع ال- - -دو‹
ا÷زائري بلعمري.
وكان ال–اد العربي لكرة القدم
ق - -د اخ - -ت- -ار شض- -ب- -ي- -ب- -ة السض- -اورة
للمشضاركة ‘ هذه اŸنافسضة بعد
اŸشض- -وار اŸم- -ي- -ز ال- -ذي ق -دم -ه
خÓ- -ل مشض- -ارك- -ت- -ه ‘ م- -ن -افسض -ة
راب -ط -ة أاب -ط -ال اف -ري -ق -ي-ا خÓ-ل
النسضخة اŸاضضية.

ال -ق -ادم -ة م -ن ت -أاه -ي-ل ب-عضش
اŸسض - -ت - -ق - -دم Úا÷دد ،وإان
شضاء الله فا◊ل قادم.
@ م -ع -ن-ى ه-ذا سش-ت-ل-ع-ب-ون
مباراة الفتتاح بÓعبÚ
شش- -ب- -ان م- -ع ت- -دع- -ي- -م -ه -م
ببعضش الركائز؟
@@ ‘ صضورة ما إاذا  ⁄يحل
ه- -ذا اŸشض- -ك- -ل فسض- -ت- -دخ- -ل
ا÷ولة األو ¤بÓعب Úشضباب
وهذا ما سضنقوم به ‘ انتظار
ا÷دي- - -د ع- - -ل- - -ى مسض- - -ت- - -وى
الرابطة.
ت- -ع- -دادن -ا ح -ال -ي -ا ج -ل -ه م -ن
الشض - -ب- -اب وم- -دع- -م ب- -ب- -عضش
الكوادر ،لكن ثقتنا كبÒة ‘
ه- -ؤولء الشض -ب -ان ألن ه -دف -ن -ا

قّم ـ ـ ـ ـة مرتقب ـ ـ ـة ب ـ ـ ـ ÚأاوŸب ـ ـي اŸديـ ـ ـة وا– ـ ـاد ا◊راشص

ثÓثة لقاءات ﬁلية تتصشدر
لو ¤من بطولة
برنامج ا÷ولة ا أ
الرابطة الثانية لكرة القدم
للموسشم ا÷ديد ،2020 -2019
اŸقررة يومي ا÷معة والسشبت.

ا◊ضش ـ ـ ـ ـ ـ ـور الذهن ـ ـ ـ ـ ـي وا÷اهزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
البدنية مفتاح الفوز عل ـ ـ ـ ـى «الصشفـ ـ ـراء»

عّبر مدرب أاوŸبي اŸدية ششريف حجار
‘ تصشريح لـ»الششعب» بأان مباراة الغد
لو ¤للثاÊ
الفتتاحية من ا÷ولة ا أ
اÎÙف أامام ا–اد ا◊راشش لن تكون
لهمية نقاطها
سشهلة للفريق ،Úنظرا أ
‘ أاول لقاء لهذا اŸوسشم ،وكذا
طموحات كل طرف ‘ ضشمان انطÓقة
جيدة تفتح الششهية ‘ بداية هذا
اŸوسشم الذي يعت Èقويا لكل الفرق،
وهو ما سشيجعل هذا ا◊وار بÚ
ا÷ارين سشاخنا ومثÒا.

فؤؤاد بن طالب
لعبيهما األسضاسضي– ‘ Úقيق بداية ناجحة،
ولو أان الدفاع اŸسضتفيد من عامل اŸيدان قد
يكون مرشضحا للفوز .ويجري اللقاء اÙلي
ال -ث -ا Êل -ل -ج-ول-ة الف-ت-ت-اح-ي-ة ‘ غ-رب ال-بÓ-د
وب -الضض -ب -ط ‘ غ -ل -ي -زان ب Úالسض-ري-ع اÙل-ي
الذي يسضتضضيف جاره مولودّية سضعيدة .الفريق
اÙلي الذي تدعم خÓل مرحلة النتقالت
الصض-ي-ف-ي-ة ب-ع-دة لع-ب Úم-ن ب-ي-ن-هم اıضضرم
ﬁم -د سض-ق-ر (ا–اد ب-ل-ع-ب-اسش سض-اب-ق-ا) ،ع-ازم
هذه اŸرة على حسضن تسضيÒه Ÿشضوار الصضعود
ال- -ذي ف- -لت م- -ن- -ه ‘ اŸواسض- -م األخÒة .أام -ا
م -ول -ودي -ة سض -ع -ي -دة ف -ه -ي م-ط-ال-ب-ة Ãراج-ع-ة
أاهدافها نحو األعلى و عدم اكتفائها بهدف
البقاء ‘ كل موسضم.
وسضيتÓقى فريقا شضبيبة بجاية ووداد تلمسضان
اŸرشضحان القويان للصضعود مسضاء يوم السضبت
(سض -ا 00ر )20أام-ام م-درج-ات م-ه-ج-ورة ب-ف-ع-ل
ع -ق -وب -ة ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة اŸسض-ل-ط-ة ع-ل-ى
شض-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة وال-ذي سض-ي-ؤوث-ر ل ﬁال-ة ع-ل-ى
ا÷انب الفني للمواجهة ‘ .اŸقابل ،سضيعمل
م -نشض -ط ن -ه-ائ-ي ك-أاسش ا÷زائ-ر ،2019 -ع-ل-ى
–قيق انطÓقة قوية رغم قوة الوداد الذي ما
فتئ يلعب دوما على «البوديوم».
من جهته سضيكون ألمل الربعاء الذي عاد
بشضق األنفسش للقسضم الثا Êبعد صضراع مث Òمع
‚م بن عكنون ‘ بطولة قسضم الهواة وسضط،

األسض -م-ى ه-و ت-ك-وي-ن ت-ول-ي-ف-ة
قوية شضبانية ومنسضجمة.
@ كيف يلوح لك ا◊وار
لول أامام اŸدية؟
ا أ
@@ هي مباراة قوية و–تاج
إا ¤نفسش طويل وأا“نى أان
ي- -ك- -ون ف- -ري- -ق- -ن- -ا ‘ ي- -وم -ه
ومسض -ت -ع -دا م-ن أاج-ل –ق-ي-ق
ن- -ت- -ي- -ج- -ة إاي- -ج- -اب- -ي- -ة خ -ارج
قواعدنا.
أاط -لب م-ن-ه-م أان ي-ق-ف-وا وراء
فريقهم ،خاصضة ‘ األوقات
الصضعبة ألنه فريق شضاب وله
مسض-ت-ق-ب-ل واع-د ألن األنصض-ار
مصض - -در ال - -ق - -وة ألي ف- -ري- -ق
وفريق ا◊راشش له أانصضار من
ذهب.

حجار ،مدرب أاوŸبي اŸدية لـ»الششعب»

لو ¤للرابطة اÎÙفة الثانية
ا÷ولة ا أ

وسضيكون «دربي» منطقة الوسضط ب ÚأاوŸبي
اŸدي -ة وا–اد ا◊راششﬁ،ل اه -ت -م -ام ه -واة
«ال-ك-رة اŸسض-ت-دي-رة» ،تضض-اف إال-ي-ه-ا م-ب-ارات-ان
جديرتان باŸتابعة ‘ شضرق وغرب البÓد
وهما على التوا‹ :دفاع تاجنانت  -ا–اد
عنابة وسضريع غليزان  -مولودية سضعيدة.
ففي اŸدية ،سضيكون األوŸبي الذي ل يزال
–ت صض- -دم- -ة السض -ق -وط ل -ل -قسض -م ال -ث -ا‘ ،Ê
م -واج -ه-ة ال-نشض-اط السض-اب-ق ‘ قسض-م ال-ن-خ-ب-ة،
ا–اد ا◊راشش الذي يسضعى دون جدوى منذ
ثÓثة مواسضم ،للرجوع إا ¤قسضم النخبة.
أام- -ا األوŸب- -ي ال- -ذي يشض -رف ع -ل -ى ت -دري -ب -ه
الشضريف حجار ،يخوضش هذا اللقاء الفتتاحي
بهدف حصضد نقاط الفوز Ãيدانه ،واعطاء
دف -ع ق -وي Ÿع -ن -وي -ات-ه م-ن أاج-ل تسض-ي Òب-ق-ي-ة
مراحل اŸوسضم ا÷اري بارتياح ،خاصضة وأان
اŸرشضح Úللصضعود «يتزاحمون» أامام الباب
الصض - -غ ÒاŸؤودي ل - -ل- -راب- -ط- -ة األو .¤وحسضب
مسضؤوو‹ األوŸبي ،فإان التحضضÒات للموسضم
ال -ك -روي « ،»2020-2019ج- - - -رت ‘ أاحسض - - -ن
ال -ظ -روف ،م -ؤوك -دي -ن أان ال -ك -رة م-ت-واج-دة ‘
مرمي الÓعب Úلتحقيق بداية موفقة Ãلعب
«اإلمام لياسش».
‘ اŸقابل ،يبقى ا–اد ا◊راشش يواجه ازمة
م -ال -ي -ة ح -ادة ت -ه ّ-دد أارك -ان ال -ن-ادي ،ح-يث ⁄
يتوقف رئيسش النادي ﬁمد العايب الذي ل
ي- -زال ‘ م -نصض -ب -ه ،ب -ت -ق -د Ëوع -ود ب -تسض -وي -ة
مسض -ت-ح-ق-ات الÓ-ع-ب Úال-ق-دام-ى أاول ،ب-ه-دف
ا◊صضول على إاجازات الÓعب Úا÷دد التي ل
زالت ﬁجوزة لدى الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم .وينتظر ا–اد ا◊راشش عودة اŸدرب
ج -ل-ي-د اŸت-واج-د خ-ارج ال-وط-ن ،ف-ي-م-ا ت-ك-ف-ل
مسض-اع-ده بشض-وشش ب-ا◊صضصش ال-ت-دري-ب-ي-ة وك-ل-ه
أامل ‘ تقد Ëتشضكيلة تنافسضية ‘ اŸدية.
ويجمع دربي الشضرق ا÷زائري فريقا حديث
السض -ق -وط ،دف -اع ت -اج -ن -انت ،ب -ا–اد ع -ن-اب-ة.
ويسض -ع -ى ال -ف -ري -ق -ان ال -ل-ذان ف-ق-دا ع-ددا م-ن

@ «الششعب» :كيف Œرى
اسش-ت-ع-دادات ال-فريق قبل
ان- - - - - - -ط Ó- - - - - -ق اŸوسش - - - - - -م
بسشويعات؟
@@ بششوشش :مقارنة بالفرق
األخرى ،فإان ا–اد ا◊راشش
دخل التحضضÒات متأاخرا ل
يتعدى زمن التحضض ÒثÓثة
أاسض - -اب- -ي- -ع ،وه- -ذا راج- -ع اإ¤
ب -عضش األم -ور ال -ت -ي ع-رق-لت
الن -ط Ó-ق -ة ،ل -ك-ن رغ-م ه-ذا
ب -ذل -ن -ا ك -ل ا÷ه-ود م-ن أاج-ل
وضضع الفريق على السضكة قبل
ان - -ط Ó- -ق ب - -ط - -ول- -ة ال- -ث- -اÊ
اÎÙف غ - -دا ا÷م- -ع- -ة ‘
أاول حوار لنا خارج القواعد
أامام أاوŸبي اŸدية.
@ إا ¤غ- - - -اي- - - -ة ال- - - -ي- - - -وم
لدارة  ⁄ت - -ت - -حصش - -ل
ف - -ا إ
على بعضش إاجازات بعضش
الÓ- -ع- -ب .Úأاي- -ن وصش- -لت
هذه العملية؟
@@ أاعتقد أان اإلدارة بقيادة
ال - -رئ - -يسش ال - -ع - -ايب تسض- -ع- -ى
جاهدة لتجد ا◊ل اŸناسضب
م -ع ال -راب -ط -ة ح -ول ت -أاه -ي -ل
ب - -عضش ال Ó- -ع- -ب ،Úوع- -ل- -ي- -ه
ف- -اإلدارة ت- -ن- -ت- -ظ- -ر ردا م- -ن
الرابطة ‘ غضضون السضاعات

منافسش عنيد يتمثل ‘ شضبيبة سضكيكدة التى
عانت المرين اŸوسضم الفارط.
اما جمعية اÿروب التي عادت هي األخرى
للقسضم الثا Êسضتواجه منافسضا صضعب اŸراسش
وي -ت -ع ّ-ل -ق األم -ر Ãن -افسش ق -ادم م -ب-اشض-رة م-ن
ال -قسض -م األول ،وه -ي م -ه -م -ة صض -ع -ب -ة ت-ن-ت-ظ-ر
ال -ن -ادي Úا◊دي -ث -ي ال -ع -ه -د ب-ه-ذا ال-قسض-م ‘
اŸوسضم .2020 - 2019
وŒمع اŸباراتان األخÒتان لهذه ا÷ولة بÚ
م-ول-ودي-ة وج-م-ع-ي-ة وه-ران م-ن ج-ه-ة وأاوŸبي
أارزيو وأامل بوسضعادة من جهة أاخرى واللتان
سضتكونان مبدئيا ‘ صضالح النادي ÚاŸضضيف.Ú
الÈنامج

ا÷معة
أاوŸبي أارزيو  -أامل بوسشعادة
سشريع غليزان  -مولودية سشعيدة
أامل الربعاء  -ششبيبة سشكيكدة
أاوŸبي اŸدية  -ا–اد ا◊راشش
مولودية العلمة  -جمعية وهران
السشبت
ششبيبة بجاية  -وداد تلمسشان
دفاع تاجنانت  -ا–اد عنابة
جمعية اÿروب  -مولودية بجاية.

مدرب األوŸبي و‘ هذا التصضريح ا◊صضري
الذي خ ّصش به «الشضعب» اعت Èبأان كل األجواء
وال -ظ -روف م -ن-اسض-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ه-دف
اŸسضطر من طرف اإلدارة وا÷هاز الفني هو
الفوز ‘ أاول مباراة ‘ بطولة اÎÙف الثا،Ê
وق -ال ك -م -ا سض -ت-ك-ون ل-ل-ف-ري-ق أافضض-ل-ي-ة ال-ع-وام-ل
الكÓسضيكية منها اŸلعب وا÷مهور ‘ أاول لقاء
ل -ه -م ‘ ه -ذه ال -ب-ط-ول-ة اŸل-غ-م-ة ،م-ا م-ن شض-أان-ه

منحهم دفعا بسضيكولوجيا إاضضافيا حتى يكونوا
ج-اه-زي-ن ل-ل-ف-وز ب-اللقاء .و‘ ذات السض - -ي- -اق،
اسضتطرد ﬁدثنا يقول اŸهم ‘ كل هذا بالنسضبة
ÓوŸبي هو أاداء مباراة من نوع خاصش و–قيق
ل أ
الفوز اŸنتظر ‘ أاول مباراة ،ألن ذلك سضيدفع
من معنويات لعبينا وسضيجعلهم يتفاءلون ببقية
مشضوار البطولة ،حيث قال« :أاعتقد بأان شضحن
ب -ط -اري -ات ال Ó-ع -ب Úخ Ó-ل ال-ت-حضضÒات ال-ت-ي
جرت وكانت مشضفوعة بلقاءات ودية كلها كانت
تصضب ‘ خانة اللقاء الرسضمي األول ،باعتبار أان
ن -ت -ي -ج -ت -ه أام -ام ا◊راشش م -ت -وق -ع -ة ع-ل-ى م-دى
اسض-ت-ع-دادات ال-تشض-ك-ي-ل-ة األسض-اسضية التي سضتدخل
م-عÎك اŸب-اراة وك-ذا م-دى ج-اه-زي-ت-ه-ا ب-دن-ي-ا،
إاضضافة إا ¤ا◊ضضور الذهني لÓعب Úعلى مدار
التسضع Úدقيقة وقال بأان اشضباله سضيلعبون مباراة
ث حجار اŸعروف
خاصضة ضضد ا◊راشش .كما ح ّ
ع-ن-ه ب-الصض-رام-ة لع-ب-ي-ه ب-ال-ل-عب ب-روح ا÷ماعة
وب -ع -ق -ل -ي -ة ال-ف-وز م-ع ت-ف-ادي األخ-ط-اء ال-ف-ردي-ة
والتقنية أاثناء اŸباراة ،مشضÒا إا ¤تفاؤوله بقدرة
رفاق لكروم على اÿروج من موقعة ا◊راشش
بالزاد الكامل مؤوكدا أان لعبيه ‘ صضحة جيدة
ومعنويات عالية تفتح لهم الشضهية Ÿا هو قادم.

بعد أان وصشل إا ¤سشن الـ 35سشنة

رونالدو« :قد أاعتزل ‘ نهاية اŸوسشم»

فتح كريسشتيانو رونالدو‚ ،م
يوفنتوسش ،باب الحتمالت حول
موعد نهاية مسشÒته الكروية،
بينما يتقدم حاليا نحو عامه الـ35
قائ« :Óقد اأنهي مسشÒتي العام
اŸقبل ،وقد األعب حتى اأبلغ من
العمر  40اأو  41عاًما».،
وتابع« :ل اأعرف ما سشيحدث ،لذلك
ما اأقوله دائًما هو اأنه يجب علي
السشتمتاع بهذه اللحظة ،لأن
ا◊اضشر الذي اأعيششه ‡تاز ويجب
اأن اأسشتمتع به».
وواصضل« :ل اأحتاج الآن اإ ¤كرة القدم
م -ال ً-ي -ا ك -ي اأع -يشش بشض -ك -ل ج-ي-د ..اأ“ت-ع
بوضضع مسضتقر على اŸسضتوى اŸا‹ ،لكن
ما كنت اأحتاجه هو النضضمام اإ ¤مشضروع

جذاب ،وقد وجدت ذلك ‘ يوفنتوسش».
واأردف رونالدو« :لقد كنت دائًما اأحب
هذا الفريق (يوفنتوسش) ..اإنه الأفضضل ‘
اإيطاليا ومن الأفضضل ‘ العا ،⁄كما اأنه
ي-ق-ات-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق اإ‚ازات ع-ل-ى اŸسضتوى
الأوروبي».
واسض -ت -ط -رد ال -دو‹ الÈت -غ -ا‹« :ب-ع-د اأن
ح -ق-قت ان-تصض-ارات ‘ اإ‚لÎا واإسض-ب-ان-ي-ا
انضض -م -مت اإ ¤ي -وف -ن -ت -وسش ،وف-زت اأي ًضض -ا
ب -ال -دوري ه -ن -ا ،واأن-ا سض-ع-ي-د ل-وج-ودي ‘
تورينو».
واأ” ب -ق -ول -ه« :ال-ك-ل ي-ري-د ال-ف-وز ب-دوري
اأبطال اأوروبا ،ونحن اأيضًضا لدينا نفسش
الهدف ..لكن يجب األ نتعامل مع الأمر
وكاأنه هاجسش ،واإ‰ا سضندع الأمور تسضÒ
‘ طريقها ونتقدم خطوة بخطوة.

á°VÉjQ

آلخميسس  22أآوت  2019م
آلموآفق لـ  21ذي آلحجة  1440هـ

لول مرة ‘ مسسÒته
التحق بـ»الليغ  »1الفرنسسية أ

سسليم ـ ـ ـا Êينتقـ ـ ـ ـ ـل إا ¤نادي موناكـ ـ ـ ـ ـ ـو
ويبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث مشسـ ـ ـ ـ ـ ـواره م ـ ـ ـ ـ ـن جديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
لو¤
لمارة موناكو الناشسط ‘ الدرجة ا أ
التحق ثالث أاحسسن هداف ‘ تاريخ اŸنتخب الوطني ا÷زائري إا ¤نادي ا إ
الفرنسسية على شسكل إاعارة Ÿدة موسسم واحد من نادي ليسس Îسسيتي الإ‚ليزي مع خيار شسراء العقد ‘ نهاية اŸوسسم
الكروي (Óÿ ،)2020 – 2019فة النمر الكولومبي «رادÁيل فالكاو» صساحب الـ  33ربيعا والذي من اŸقّرر أان يغّير
لجواء نحو فريق آاخر قبل غلق سسوق النتقالت الصسيفية ‘ أاوروبا.
ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص
عكسس كل آلتوقعات آلتي كانت
ت -رم -ي ك -ل -ه-ا آإ ¤آن-ت-ق-ال ه-دآف
آÿضس -ر «آإسس Ó-م سس -ل-ي-م-ا ،»Êآإ¤
آل -ل -عب ‘ آل -ب -ط -ول -ة آل -ق -ط -ري -ة
وآلل-ت-ح-اق ب-زم-ي-ليه ‘ آŸنتخب
( ح ن ي و ق د ي و ر ة ) ‘ نا د ي آ ل غ ر آ ف ة ،
ضس -م -ن آل Ó-عب آلسس -اب -ق لشس-ب-اب
بلوزدآد آلنتقال آإ ¤وجهة مهمة
‘ مسسÒته آلكروية بحمل آألوآن
ن -ادي م -ون -اك -و آل -ف -رنسس -ي آل -ذي
ي -نشس -ط ب -ه ع -دد ك -ب Òم -ن ‚وم
آلكرة آلعاŸية ،ليكون بذلك ثامن
ف - -ري - -ق ‘ مسسÒت - -ه آل - -ك - -روي - -ة
وآÿامسس آأوروب -ي -ا ب -ع -د ك -ل م-ن
س س ب و ر ت ي ن غ ل ش س ب و ن ة و ل ي س س  Îس س يت ي
وت - - -وت - - -ن- - -ه- - -ام آإل‚ل- - -ي- - -زي- - -ان
وفينارباتشسي آلÎكي وصسول آإ¤
موناكو آلذي سسيسسمح له من دون
ك من آسستعادة مسستوآه
آأدنى شس ّ
آل -ف -ن -ي وآل -ب -د Êوآل -ت -ن -افسس م-ع
«ب- -غ- -دآد ب -و‚اح» ع -ل -ى م -نصسب
آل Ó-عب آألسس -اسس -ي ‘ آŸن-ت-خب
آل-وط-ن-ي ،وه-و م-ا سس-ي-م-ن-ح حلول
آإضسافية للناخب آلوطني «جمال
بلماضسي» ‘ قادم آŸنافسسات.
آه-ت-م-ام ن-ادي م-ون-اك-و ب-خ-دمات
لعب ل -يسس Îسس -ي-ت-ي ج-اء ب-ع-دم-ا
قّرر هدآف آŸنتخب آلكولومبي
لكل آألوقات تغي Òآألجوآء آإ¤
وجهة ّ– ⁄دد بعد ،ونظرآ آإ¤
مسس-اه-م-ة «سس-ل-ي-م-ا ‘ »Êضس-م-ان
آلتاج آلقاري آلثا Êللجزآئر ‘
نهائيات كاأسس آأ· آإفريقيا ،رغم
آأن -ه ل-عب م-ب-ارآة وآح-دة آأسس-اسس-ي-ا
“كن خÓلها من تسسجيل هدف
وتقد“ Ëريرت Úحاسسمت Úضسد
منتخب تانزآنيا ،ودخل بدي‘ Ó
لقاءين آألول آأمام كوت ديفوآر ‘
آ ل ر ب ع ن ه ا ئ ي آ ل ت ي ل ع ب في ه ا 4 5
دقيقة وسسجل فيها ركلته آ◊رة
‘ سس- - -لسس- - -ل - -ة ضس - -رب - -ات آ÷زآء
مسس -اه -م -ا ‘ ع -ب -ور آÿضس -ر آإ¤
آŸربع آلذهبي ،كما دخل بديÓ
‘ آلنهائي ‘ آلدقائق آألخÒة

18029

لعارة من نابو‹
على سسبيل ا إ

ليل الفرنسسي قريب جدا من ضسّم وناسس

اقÎب الÓعب الدو‹ ا÷زائري وبطل إافريقيا آادم الوناسس ،من العودة إا ¤فرنسسا
لنضسمام إا ¤فريق ليل.
وا إ
وسسيلعب آدم آلوناسس ِلفريق
ل -ي -ل آل -ف -رنسس-ي ُم-ع-ارآ ِل-مّ-دة
م -وسس -م وآح -د ،م -ع إآم-ك-ان-ي-ة
شسرآء آلعقد صسيف .2020
ودفعت إآدآرة نادي ليل مبلغ
 3مÓي Úأآورو إآ ¤نظÒتها
م -ن ف-ري-ق ن-اب-و‹ آإلي-ط-ا‹،
لنتدآب آدم آلوناسس بِصسيغة
آإلعارة .كما ذكرته صسحيفة
«إآل ماتينو» آإليطالية .،آلتي
أآضسافت أآن آلعقد يوشسك أآن
ُي - - -مضس- - -ى ،وأآشس- - -ارت إآ ¤أآن
فريق ليل ُيمكنه جلب آلدو‹
آ÷زآئ- -ري ِب -صس -ف -ة ن -ه -ائ -ي -ة
آلصسيف آŸقبل ،وذلك ِبدفع
غÓف ما‹ قيمته  22مليون
أآورو إآ ¤إآدآرة نادي نابو‹ أآسس -اسس-ي-ا ‘ ب-ط-ول-ة إآي-ط-ال-ي-ا بوردو آلفرنسسي.
ل-ل-م-وسس-م آŸاضس-ي ،م-ن أآصسل و‘ آلطرف آŸقابل ،وبعد
آإليطا‹.
وي-رت-ب-ط صس-ان-ع آألل-ع-اب آدم  38م-وآج-ه-ة ل-ع-ب-ه-ا ف-ري-ق-ه م- -رور ج- -ولَ- -ت Ú- -م- -ن ع- -م -ر
آلوناسس ( 22سسنة) مع نادي ن - -اب - -و‹ .وه - -و م - -ا حّ- -رضس آل-ب-ط-ول-ة آل-ف-رنسس-ي-ة ل-لموسسم
ن- -اب- -و‹ آإلي- -ط- -ا‹ ِب- -ع- -ق -د ،آل- - -دو‹ آ÷زآئ- - -ري ع- - -ل- - -ى آ◊ا‹ ،سسّ- -ج- -ل ف- -ري -ق ل -ي -ل
آل ّ-رح -ي-ل ه-ذه آلصس-ائ-ف-ة ،إآ ¤آن-تصس-ارآ وخسس-ارة ،وي-ت-م-وق-ع
تنقضسي مّدته صسيف .2022
وكان آدم آلوناسس قد آكتفى ب -ل -د ي -ع-رف ب-ط-ول-ت-ه جّ-ي-دآ ‘ ،آŸركز آلـ  9من أآصسل 20
ِب -خ-وضس  6م-ق-ابÓ-ت فقط ح- -يث سس- -ب- -ق ل- -ه آرت- -دآء زّي ناديا مُتنافسسا.

بعدما اندمج ‘ تدريبات الفريق

م -ن ع -م -ر آŸب -ارآة ،وك-ل-ه-ا آأم-ور
ج- - -ع- - -لت م- - -درب - -ه آلسس - -اب - -ق ‘
سس -ب -ورت -ي -ن -غ لشس -ب -ون -ة «ل-ي-ون-اردو
غ - -ارد »Ëي - -ت - -اأك - -د ب- -اأن آل- -دو‹
آ÷زآئ -ري ورغ-م آب-ت-ع-اده آل-ك-بÒ
ع -ن آŸن -افسس -ة آل -رسس -م -ي -ة م -ن-ذ
آلتحاقه بنادي ليسس Îسسيتي آلذي
آأعاره ‘ ثÓث مناسسبات ،آإل آأنه
ل زآل ي -ت-م-ت-ع ب-حّسس-ه آل-ت-ه-دي-ف-ي
وباإمكانه قيادة آلقاطرة آألمامية
ل-ف-ري-ق آ÷ن-وب آل-ف-رنسس-ي خÓ-ل
آŸوسسم آلكروي آ÷اري ،لتكون
وج - -ه - -ت - -ه آ◊ال - -ي - -ة ‘ صس- -ا◊ه
خصسوصسا آأن لديه آإمكانيات كبÒة
من آأجل فرضس نفسسه ‘ موناكو
وآل-ب-ط-ول-ة آل-ف-رنسس-ية آلتي ينتظر
آأن يسسجل فيها مروره باأحرف من
ذهب.
ه -ذآ وكشس -فت ت -ق -اري-ر آإعÓ-م-ي-ة
فرنسسية باأن مدرب نادي موناكو
«ل- -ي- -ون- -اردو غ- -ارد »Ëآأل -ح ع -ل -ى
ضس -رورة آسس -ت -ق -دآم خ -ري -ج ن-ادي
ع Úآلبنيان هو آلذي آأشسرف على
ت د ر ي ب ه م و س س م (  ) 2 01 4 – 2 0 13م ع
سسبورتينغ ،ووضسع فيه آلثقة وقتها
‘ موسسمه آألول هناك آأين منحه

آلفرصسة بدي ‘ Óآلبدآية قبل آأن
يقّرر تنصسيبه كأاسساسسي بعدما كان
يسسجل ‘ كل مقابلة يشسركه فيها
كبديل على حسساب هدآف آلفريق
آل -ك -ول-وم-ب-ي «م-ون-تÒو ف-ري-دي»،
خصس- -وصس- -ا آأن- -ه سسّ- -ج- -ل آأه -دآف -ا
ح ّسس -اسس -ة ضس -د ع -م -ال -ق -ة آل -ك -رة
آلÈتغالية بنفيكا وبورتو ،وسساهم
‘ ذلك آŸوسس- - - -م ‘ ضس- - - -م- - - -ان
سس -ب -ورت -ي -ن -غ ت-اأه-ل-ه آإ ¤م-ن-افسس-ة
رآب -ط -ة آألب-ط-ال آألوروب-ي-ة ل-ك-رة
آلقدم ،وهو آألمر آلذي يوؤكد باأن
«غ- -ارد »Ëسس -ي -م -ن -ح آل -ف -رصس -ة لـ
«سسليما »Êهذآ آŸوسسم وسسيجعله
يعود آإ ¤مسستوياته آŸعهودة.
هذآ وكانت عدة آأندية ع Èآلعا⁄
دخلت ‘ آتصسالت متقدمة مع
ن -ادي ل -يسس Îسس -ي -ت -ي آل‚ل -ي-زي
لضس - - -م - - -ان خ - - -دم - - -ات آل - - -دو‹
آ÷زآئ- -ري «آإسسÓ- -م سس- -ل- -ي -م -ا»Ê
خÓل آÒŸكاتو آلصسيفي آ÷اري،
ع- - -ل - -ى غ - -رآر ن - -ادي - -ه آلسس - -اب - -ق
سس -ب -ورت -ي -ن -غ لشس -ب -ون -ة آلÈت -غ-ا‹
ون-ادي آل-غ-رآف-ة آل-ق-طري وبوردو
آل-ف-رنسس-ي ،ل-ك-ن آل-ف-رق آŸذكورة
كانت تّÎقب وتبحث عن خطف

–سسبا Ÿواجهة اŸريخ السسوداÊ

آلÓعب دون مقابل مادي كب،Ò
آإ ¤آأن ضس - -م - -ن ن - -ادي م - -ون- -اك- -و
خدمات آلÓعب بعد مفاوضسات
دآم -ت  24سس-اع-ة وم-ب-اشس-رة بعد
آإع Ó-ن آإدآرة آل -ث-ع-الب ع-ن ق-ي-م-ة
–ويل «سسليما »Êآإ ¤فريق آخر
ن-ه-ائ-ي-ا Ãب-ل-غ  10م Ó-ي Úي-ورو،
ب- -ع- -دم -ا كشس -ف م -درب آل -ف -ري -ق
«برآندن رودغيز» باأن آ÷زآئري
ل -ن ي -دخ -ل ‘ ﬂط -ط -ات -ه ل-ه-ذآ
آŸوسسم.
م -ن ج -ه -ة آأخ -رى ،ق -ام آل -ه-دآف
آلسس -اب -ق ل -ن -ادي شس -ب -اب ب -ل-وزدآد
ب-فÎة آل-ت-حضسÒآت آلصس-ي-ف-ي-ة مع
ف-ري-ق-ه ل-يسس Îسس-ي-ت-ي آإل‚ل-ي-زي
بدآية من آلتاسسع آأوت آŸنصسرم
ب -ع-دم-ا م-ن-ح-ت-ه آإدآرة آل-ف-وكسس-ي-ز
آأيام رآحة بعد تتويجه بكاأسس آأ·
آإف- -ري- -ق- -ي- -ا م -ع آÿضس -ر ،وحسسب
ت -ق-اري-ر صس-ح-ف-ي-ة آإ‚ل-ي-زي-ة ف-اإن
«سسليما »Êمنذ عودته آإ ¤آأجوآء
آل -ت -دري-ب-ات ك-ان ي-حّضس-ر ب-ج-دي-ة
كبÒة مع آلطاقم آلفني كي يكون
‘ آأحسسن مسستوياته مع آلفريق
آل- -ذي ي- -ل -عب ل -ه خ Ó-ل آŸوسس -م
آ÷اري.

بعث ـ ـ ـ ـ ـة «الكنـ ـ ـ ـاري» حل ـ ـ ـت اليـ ـ ـ ـوم باÿرطـ ـ ـ ـ ـ ـوم

يحل فريق شسبيبة القبائل،
اليوم ،بالعاصسمة
السسودانية اÿرطوم
اسستعدادا Ÿواجهة نادي
اŸريخ السسودا Êبرسسم
مباراة اإياب الدور
التمهيدي Ÿسسابقة رابطة
اأبطال اإفريقيا.
ويتنقل «آلكناري» آإ ¤آلسسودآن
Ãع -ن -وي -ات ع -ال -ي -ة ب -ع -د آل -ف-وز
آلصس -عب آل -ذي ح -ق -ق-ه ،ي-وم آأول
آأمسس ،آأمام آ–اد بسسكرة فوق
م -ي -دآن -ه Ãل-عب آأول ن-وف-م‘ È
ت- -ي -زي وزو ب -ث Ó-ث -ة ل -ه -دف‘ Ú
آإطار آ÷ولة آلثانية من بطولة
آلرآبطة آÎÙفة آلأو.¤
ورآسسلت آإدآرة آلشسبيبة نظÒتها
‘ آÿرط- - - -وم ح - - -ول م - - -وع - - -د
وصسولها آإ ¤آلعاصسمة آلسسودآنية
آلذي سسيكون مسساء آليوم ،وهذآ
آسس - -ت - -ع- -دآدآ ÿوضس م- -وآج- -ه- -ة
آلعودة ضسد آŸريخ آلسسودآ ،Êمع
آلإشس- -ارة آإ ¤آأن ل- -ق- -اء آل -ذه -اب
Ãل- -عب آل- -وح -دة آŸغ -ارب -ي -ة ‘
ب-ج-اي-ة آن-ت-ه-ى Ÿصس-ل-ح-ة شس-ب-ي-بة
آل -ق -ب -ائ -ل ب -ه-دف دون رد ،وه-ي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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نتيجة غ Òمطمئنة بالنظر آإ¤
ق- -وة آل- -ف- -ري- -ق آŸن- -افسس ب -ط -ل
آلدوري آلسسودآ ÊآŸريخ آلذي
ي-حسس-ن آل-ت-ع-ام-ل دآخل قوآعده،
آإذ سسبق آأن آأقصسى فريقي آ–اد
آلعاصسمة ومولودية آ÷زآئر من
آلبطولة آلعربية آلأندية آŸوسسم
آŸاضس -ي ،ع -قب ف -وزه ب -ن -ت-ي-ج-ة
عريضسة Ãلعب آأم درمان آلذي
ي -ع-د ن-ق-ط-ة ق-وة آÙل-ي ،Úك-م-ا
ف-از ‘ ج-ول-ة آلف-ت-ت-اح ل-ل-ب-طولة
آلسس- - - -ودآن - - -ي - - -ة ،ي - - -وم آلث - - -نÚ
آŸنصسرم ،على غرÁه آلتقليدي
آلأهلي بـ 2/3ما يوحي بصسعوبة
م -اأم-وري-ة آأسس-ود ج-رج-رة آل-ذي-ن
يعزمون آلعودة بورقة آلـتاأهل من
آلسسودآن.
وصس ّ- -ب - -ت آأغ - -لب تصس - -ري - -ح - -ات
آلÓ- -ع- -ب ÚوآŸدرب وآل- -ط- -اق -م
آلإدآري لشس -ب -ي -ب -ة آل -ق -ب -ائ-ل ع-ن
م- - -ب - -ارآة آŸري - -خ آلسس - -ودآ‘ Ê
آŒاه وآحد ،وع Èرئيسس آلفريق
شسريف مÓل وآŸدرب آلفرنسسي
ه- -وب Òف -ي -ل -ود ع -ن ت -ف -اوؤل -ه -م -ا
ب -خصس -وصس ت -اأه -ل آل -ك-ن-اري آإ¤
آلدور آŸقبل لرآبطة آلأبطال،

بـ ـ ـن ناصسـ ـ ـر « :اŸيـ ـ ـÓن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو الن ـ ـ ـ ـ ـادي
األمث ـ ـ ـ ـ ـ ـل لتحـ ـ ـسس Úمسستـ ـ ـ ـواي الفن ـ ـي»
قّدمت اإدارة نادي
ميÓن اآسسي الإيطا‹،
ل ع ب ه ا ا ÷د ي د ا ل د و ‹
ا÷زائري اإسسماعيل بن
ناصسرِ ،لوسسائل الإعÓم.
وقال آإسسماعيل بن ناصسر آإن
آل -ت -ق -ن -ي م -ارك -و ج -ان -ب -اول-و
آŸدرب آ÷دي- - -د ِل- - -ف - -ري - -ق
م - -ي Ó- -ن آسس - -ي ،آّت- -صس- -ل ب- -ه
ُم - - - - -وؤّخ - - - - -رآ ،وآأخÈه آأن - - - - -ه
يسس -ت -حسس -ن ق -درآت -ه آل -ف-ن-ي-ة
آŸم - - -ت- - -ازة ،وي- - -رغب ‘ آأن
ي- -ج- -ل -ب -ه آإ ¤ن -ادي آلأح -م -ر
وآلأسسود.
وآأضس - - -اف آأحسس - - -ن لعب ‘
ك- -اأسس آأ· آإف- -ري- -ق- -ي- -ا 2019
بِ -مصس -ر ‘ ،م -وؤ“ر صس-ح-ف-ي
ن -ق-لت ت-ف-اصس-ي-ل-ه آإدآرة ن-ادي
«آل -روسس -ونÒي» ،آأن آŸي Ó-ن
ف -ري -ق ك-ب Òوآل-ن-ادي آلأم-ث-ل
لِ- -ت- -حسس Úمسس- -ت -وآه آل -ف -ن -ي،
وحصس- - - - - -د آŸزي - - - - -د م - - - - -ن
آ ل ت ت و ي جا ت .ك م ا  Áل ك ل ع ب Ú
جّيدين ،ويتوّفر على منشساآت
ه -ائ-ل-ة ،وق-اع-دة ج-م-اهÒي-ة
عريضسة ،جعلته ل يّÎدد ‘
ت -ل -ب-ي-ة ط-لب آŸدرب م-ارك-و
ج ان ب ا و لو .
وت -اب -ع ب -ن ن -اصس -ر ي-ق-ول ،آإن
مشس - -ارك - -ت- -ه م- -ع آŸن- -ت- -خب

آ ل و ط ن ي آ ÷ز آئ ر ي ‘ « ك ا ن »
م ص س ر  ، 2 0 1 9و م س س اه م ت ه ‘
آإح - - -رآز «آÿضس - - -ر» آل- - -ت- - -اج
آلقاري ،منحته دروسسا قّيمة
وخÈة ل ُتقّدر ِبثمن .آلأمر
آل-ذي ي-ج-ع-ل-ه ي-ق-ت-حم آأسسوآر
«سسان سسÒو» ِبثقة ‘ آلنفسس
وِب Óخوف آأو خجل.
ووآصس - -ل آل Ó- -عب آلسس - -اب - -ق
لِ- -ف- -ري- -ق آأم- -ب -و‹ آلإي -ط -ا‹
تصسريحاته ،قائ Óآإنه ُيف ّضسل
ش س غ ل م ن ص س ب م تو سس ط م يد آ ن
ه - -ج - -وم - -ي .ل - -ك - -ن آل- -دو‹
آ÷زآئ -ري آسس -ت -ط -رد ،وق -ال
آإن -ه ُم -سس-ت-عّ-د ِل-ت-اأدي-ة آأّي دور

ي -ط -ل-ب-ه م-ن-ه آŸدرب م-ارك-و
ج ان ب ا و لو  .و آ خ ت ت م ب ن نا ص س ر
ي -ق -ول آإن -ه ُم -تشس ّ-وق ِل-خ-وضس
 Œر ب ت ه آ ÷ د يد م ع آ ل ع م  Óق
آل- -ل- -م- -ب- -اردي ،وآل- -تضس -ح -ي -ة
لِ- -تشس- -ري- -ف آأل- -وآن آل -ف -ري -ق،
Ÿسس ّ
طر ة .
و–قيق آلأهدآف آ ُ
ويسستهّل آإسسماعيل بن ناصسر
و ف ر ي ق ه م ي  Óن آ س سي آ  Ÿش س وآ ر
‘ ب-ط-ول-ة آإي-ط-ال-ي-ا ل-ل-م-وسسم
آ÷ديدِ ،بموآجهة آŸضسيف
آأودي - -ن - -ي - -زي مسس - -اء آلأح - -د
آŸقبلِ ،برسسم آ÷ولة آلأو¤
م - - -ن ع - - -م - - -ر م - - -ن - - -افسس - - -ة
« آ ل ك ا ل ت شس ي و » .

بعد نهاية عقده مع البايرن

إالتحاق ريبÒي بفيورنتينا اإليطا‹

خاصسة بعد آلروح آلقتالية آلتي
آأظ-ه-ره-ا آلÓ-ع-ب-ون ف-وق آأرضسية
م -ل -عب آأول ن -وف -م Èضس -د آ–اد
بسسكرة وآإصسرآرهم على آلفوز،
وهي نفسس وجهة نظر حمرون
ورفاقه آلذين بدوآ جد وآثقÚ
عن قدرتهم من خطف آلتاأهل
آإ ¤آل- -دور آŸق- -ب -ل م -ن رآب -ط -ة
آأبطال آإفريقيا Ãلعب آأم درمان.
م-ن ج-ه-ة ث-ان-ي-ة ،ي-ب-ذل آل-ط-اق-م
آلطبي للشسبيبة ›هودآت جبارة
لسسÎجاع آŸدآفع آلأÁن آأمÒ

بÓيلي آلذي تخلف عن مبارآة
بسس -ك -رة ،ل -دآع-ي آلإصس-اب-ة آل-ت-ي
تعرضس آإليها ‘ جولة آلفتتاح
آأم- -ام ف- -ري- -ق نصس -ر حسس Úدآي.
ك- -م- -ا سس -وف ت -ت -دع -م تشس -ك -ي -ل -ة
«آل-ك-ن-اري» ب-اŸه-اج-م آلإفريقي
جومة آلذي ترك آنطباعا جيدآ
بفضسل آŸسستوى آلذي قدمه ‘
آخر لقاء ،علما آأنه  ⁄يشسارك
‘ مبارآة آلذهاب آأمام آŸريخ
آلسس -ودآ Êبسس -بب ع -دم ت -اأه -ي -ل-ه
لدخول آŸنافسسة.

أآع-ل-ن ف-ي-ورن-ت-ي-نا آليطا‹
آل -ن -اشس -ط ‘ ب -ط-ول-ة آل-قسس-م
آلول لكرة آلقدم تعاقده مع
فرآنك ريبÒي لعب بايرن
م- -ي- -ون- -خ وم -ن -ت -خب ف -رنسس -ا
آلسس - -اب - -ق آل - -ي- -وم آألرب- -ع- -اء.
وأآظ-ه-ر م-وق-ع آل-ن-ادي ف-يديو
لÓعب آلبالغ عمره  36عاماً
أآثناء نزوله من طائرة خاصسة
‘ م -ط -ار ف -ي -ورن -ت -ي -ن -ا ق-ب-ل
آجتماع مع آŸسسؤوول.Ú
وذك- -رت ت- -ق -اري -ر إآع Ó-م -ي -ة
إآي - -ط - -ال - -ي - -ة أآن ح - -وآ‹ 300
مشس-ج-ع ل-ف-ي-ورن-ت-ي-نا كانوآ ‘
آن- -ت -ظ -ار آ÷ن -اح آل -ف -رنسس -ي
لسس -ت -ق -ب -ال-ه.وق-ال ريÈي إآن
زميله آلسسابق ‘ بايرن لوكا
تو ،Êمهاجم إآيطاليا آلسسابق
آل- - - -ذي قضس- - - -ى فÎت Úم - - -ع

فيورنتينا ،سساعد على إآقناعه
بالنتقال.
وأآضس - - - - - -اف ريÈي آل - - - - - -ذي
سس-ي-خضس-ع ل-كشس-ف ط-ب-ي ق-ب-ل
آل- -ت- -وق -ي -ع ع -ل -ى ع -ق -د Ÿدة
عام« :Úلقد أآبلغني أآنه ناٍد
عظيم وأآنها مدينة رآئعة».
وآنضسم ريÈي إآ ¤بايرن ‘
 ،2007وأآحرز  21لقباً كبÒآً
م -ع آل-ع-مÓ-ق آألŸا ،Êم-ن-ه-ا

دوري أآب - -ط- -ال أآوروب- -ا 2013
Óندية إآضسافة
وكأاسس آلعا ⁄ل أ
إآ ¤خ- -مسس- -ة أآل- -ق -اب ل -ك -أاسس
أآŸانيا وتسسعة أآلقاب للدوري
أآŸا.Êوسس- - - -ج- - - -ل ريÈي 16
ه- - -دفً- - -ا ‘  81م -ب -ارآة م-ع
ف -رنسس-ا رغ-م آع-ت-ب-ار ك-ثÒي-ن
أآن - -ه  ⁄يصس - -ل إآ ¤مسس - -ت - -وى
آل -ط-م-وح-ات آŸن-ت-ظ-رة م-ن-ه
على آلصسعيد آلدو‹.
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موإقيت
إلصشÓة

^  22أإوت  : 19٥٨أإعلن وزير خارجية
ل–اد إلسش-وف-ي-ات-ي (أإن-دري غ-روم-ي-ك-و) دعم
إ إ
بÓده للثورة إ÷زإئرية.
^  22أإوت  : 1960ط-ال-بت إ◊ك-وم-ة إŸؤوقتة
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة إ÷زإئ-ري-ة ب-إاج-رإء إسش-ت-ف-ت-اء ح-ول تقرير
ل· إŸتحدة.
مصش Òإلششعب إ÷زإئري –ت رقابة هيئة إ أ

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد

إلعدد

اŸظاهرات ﬁاولة لضصرب اسصتقرار اŸقاطعة وليسص من اجل الدÁقراطية

إÓŸحة إلدولية يقصشده إلركاب من كل جهات
إŸعمورة.
أإك Ìمن هذإ قام هؤولء إÙتجون بتخزين
بصشفة غ Òششرعية أإسشلحة هجومية ووسشائل
خطÒة ذإت إŸسشاسش باألمن إلعمومي .و⁄
يتوقفوإ عند هذإ إألمر،حيث “ادت إ÷ماعة
‘ أإع -م -ال إل -ع -ن -ف ،م -ع -ت -دي -ة ع -ل -ى ‡ث -ل-ي
إ◊كومة إŸركزية إلصشينية وإŸسشاسش بالعلم
إلصش- -ي- -ن- -ي .م- -ا ي- -ؤوك- -د إن ه -ذه إŸم -ارسش -ات
وإلتجاوزإت تششكل جنحا مفضشوحة وجرإئم
بسش- -ب -ق إلصش -رإر وإلÎصش -د ،ي -ع -اقب ع -ل -ي -ه -ا
إلقانون ول Áكن لي دولة إن تتسشامح Œاه
هذإ إإلرهاب إŸتفششي ‘ هونغ كونغ من قبل
هذه إ÷ماعات إلتي Œاوزت إ◊دود ودإسشت
على إلتششريعات.
إن-ت-ق-د إلسش-ف Òإلصش-ي-ن-ي ت-ع-اط-ي إل-ع-وإصش-م
إلغربية مع هذإ إلوضشع ،متسشائ Óكيف Áكن
ل -وسش -ائ -ل إإلع Ó-م إل -غ -رب -ي -ة إع -ت -ب -ار إل-ع-ن-ف
إŸت- -ج- -ذر ‘ ه -وإن -غ ك -ون -ع ع -ل -ى إن -ه ›رد
مظاهرإت تطالب بالدÁقرإطية ،قائ« :Óإن
م -ا ت -ت -ج -اه -ل -ه ه -ذه إل-ع-وإصش-م إن إل-وضش-ع ‘
إŸقاطعة قبل إسشتعادة إلصش Úلها عام ،1997

من ب Úإلضشحايا وإ÷رحى عائلة من  6إفرإد تقطن بالششرإربة

 3قتلى  33جريحا فى حادثي مرور خطÒين بالبويرة

ل يزإل إرهاب إلطرق يحصشد إŸزيد من
إلروإح ،ففي حادث Úمروعي Úوقعا بولية
إل -ب -وي -رة أإمسش رإح ضش -ح -ي-ت-ه ثÓ-ث-ة ق-ت-ل-ى
وإصش - -اب - -ة  33شش- -خصش -ا ب -ج -روح م -ت -ف -اوت -ة
إÿط - -ورة ،إ◊ادث إلول وق- -ع ب- -ال- -ط- -ري- -ق
إلسش- -ي -ار شش -رق غ -رب ب -ال -ب -وي -رة ،ف -ى ح -دود
إلسش -اع -ة إلسش -ادسش -ة وإل -رب -ع صش -ب -اح -ا ب-اŸك-ان
إŸسشمى بولرباح.

البويرة :ع نايت رمضضان

إ◊ادث وقع جرإء إصشطدإم ب Úأإربع سشيارإت
ﬂلفا ،وششاحنة ذإت مقطورة للوزن إلثقيل ،أإدى إ¤
هÓك ثÓثة أإششخاصش وإصشابة أإثن Úآإخرين بجروح

متفاوتة إÿطورة ” نقلهم إ ¤مسشتششفى ﬁمد
بوضشياف بالبويرة ،ومن ب Úإلضشحايا ربة إسشرة «
زوجة مششهد عبد إ◊كيم «من بلدية إلششرإربة
بالعاصشمة توفيت بع ÚإŸكان ،و” نقل إطفالها
إÿمسشة نحو مسشتششفيات زم ،‹Òبار ،Êوبقيت
وإحدة ‘ غرفة إلنعاشش Ãسشتششفى إلخضشرية،
حسشب مصشادر مقربة من إلعائلة إŸتضشررة.
إما إ◊ادث إلثا Êفوقع ‘ حدود إلسشاعة إلثانية
عششر وخمسشة وأإربع ÚدقيقةÃ ،نحدر إ÷باحية،
ح -يث ف -ق -د إلسش -ائ -ق إل -ت -ح-ك-م ‘ إ◊اف-ل-ة وخ-ل-ف
إ◊ادث إصشابة  31رإكبا بجروح و من بينهم ثÓثة
إششخاصش فى حالة خطÒة  ” ،نقل كل إŸصشابÚ
إ ¤مسشتششفى إألخضشرية.

هÓك أإربعينية دهسشا –ت إلقطار

ومقتل شصاب صصدمته سصيارة بتبسصة

لقيت مسشاء إمسش إلول ،إمرأإة بولية تبسشة
حتفها بعد أإن دهسشها قطار ح Úكانت بصشدد
عبور إلسشكة إ◊ديدية ،حسشب بيان Ÿصشالح
إ◊ماية إŸدنية ،إلتي تدخلت ألجل –ويل
جثة إلضشحية إلتي تبلغ من إلعمر حوإ‹ 42
سشنة ،إ ¤مصشلحة حفظ إ÷ثث Ãسشتششفى
عاليا صشالح بتبسشة ،وإلضشحية دهسشها قطار
ناقل للمحروقات «غﬁ Òمل» ،على مسشتوى
حي إلمام علي بتبسشة متوفية ‘ ع ÚإŸكان
–ت إلقطار ،وفق ذإت إŸصشدر.

كما تدخلت وحدة إلقطاع إلتابعة للحماية
إŸدنية ببكارية خÓل نفسش إليوم ‘ فÎة
إلصشباح ،ألجل –ويل جثة ششاب متو‘ وإلبالغ
من إلعمر حوإ‹  18سشنة ،صشدمته سشيارة وجد
ملقى حافة إلطريق إلوطني رقم  10مدخل
ب -ل -دي -ة ب -ك-اري-ة ،و” –وي-ل إ÷ث-ة ع-ل-ى مÏ
سش -ي -ارة إإلسش-ع-اف إل-ت-اب-ع-ة ل-ذإت إل-وح-دة إ¤
مصش -ل -ح -ة ح -ف -ظ إ÷ثث Ãسش -تشش -ف -ى ب -وق-رة
بولعرإسش ببكارية.

تبسضة :خالد.ع

إن كل إ◊كومات إŸتعاقبة على إإلقليم كانت
ت -ع Úم -ن إ◊ك -وم -ة إلÈي-ط-ان-ي-ة .وإن سش-ك-ان
إŸنطقة آإنذإك ⁄ ،يتمتعوإ بأاي حق إنتخابي
وإن إإلقليم  ⁄يكن لديه إلسشلطة إلقضشائية
إŸسشتقلة إلتي كانت بحوزة إللجنة إلقضشائية
Ûلسش إÿاصش للملكة إŸتحدة».
وب- -حسشب إلسش- -ف Òإلصش- -ي- -ن -ي ،ف -إان أإشش -ي -اء
إي -ج -اب -ي-ة ك-ثÒة حصش-لت ‘ ه-ون-غ ك-ون-غ م-ن-ذ
ضش - -م - -ه - -ا إ ¤إل- -وط- -ن إألم ،ف- -ه- -ي ت- -ت- -م- -ت- -ع
ب-دÁق-رإط-ي-ة ك-بÒة وح-ري-ة ول-ه-ا إسش-ت-قÓ-ل-ية
ذإتية وسشلطات تششريعية وقضشائية مسشتقلة.
كما تسشتحوذ على سشلطة للحكم إلنهائي.
ل -ك -ن إلع Ó-م إل -غ-رب-ي-ي-ت-ن-ك-ر ل-ل-م-ك-اسشب و
ي -ت -ج -اه -ل ه -ذإ ،م -ت -م -ادي-ا ع-ن قصش-د وصش-ف
إŸظ - -اه - -رإت ب - -ان - -ه - -ا «ح - -رك - -ة م - -ن إج - -ل
إل-دÁق-رإط-ي-ة» ،مسش-ان-دإ ب Ó-وج-ه ح-ق،ح-ال-ة
إلتصشعيد وإلتطرف ‘ هونغ كونغ ،مسشاهما ‘
إل-زج ب-الق-ل-ي-م ن-ح-و إل-ف-وضش-ى وع-رق-ل-ة مسشار
إل-ت-ن-م-ي-ة إÙل-ي-ة إل-ت-ي –رصش ع-ل-يها إلصشÚ
وتعمل من إجل تعزيزها.
وجدد إلسشف Òرفضش إلصش Úإلبقاء مكتوفة
إألي -دي Œاه إل -ت-دخ-ل ‘ شش-ؤوون-ه-ا إل-دإخ-ل-ي-ة
–ت أإي ذري- -ع- -ة وح- -ج- -ة ،م -ؤوك -دإ إن شش -ؤوون
إلقليم هي ششؤوون إلوطن إلذي تعمل إ◊كومة
إŸركزية ،إŸسشتحيل من أإجل حماية سشيادته
وضشمان أإمنه وترقيته .وهي تسشاند إ ¤أإقصشى
درجة إ◊كومة إÙلية ‘ هونغ كونغ بتطبيق
إل -ق -ان -ون بصش -رإم -ة ضش -د م-ن ي-ن-ادي ب-ال-ع-ن-ف
ويسشتمر ‘ نششر إلبلبلة وإلقÓقل.
إ◊ك -وم -ة إŸرك -زي -ة ت -ن -ظ -ر ب -ع Úإل-رضش-ا
للمظاهرإت إلتي نظمها أإك Ìمن  470أإلف
موإطن ‘ هونغ كونغ يوم  17أإوت إ÷اري،
إجمعت على صشوت وإحد« :مقاومة إلعنف..
‚دة هونغ كونغ».
وي -رى إلسش -ف Òإن ه -ذه إل -وق -ف -ة إلسش -ل-م-ي-ة
إل -غ -ي -ورة ع -ل -ى سش Ó-م -ة ه -ون -غ ك-ون-غ ،رسش-ال-ة
وإضشحة Ÿن يتنكر ◊قائق إلتاريخ ويتجاهل
إن إŸقاطعة إلتي تخضشع للصش Úمنذ فا—
جويلية “ ،1997كنت منذ تطبيق مبدأإ» بلد
وإحد ونظام‚ ،Úاحات ل تخطر على إلبال
م -ن-ه-ا تسش-ج-ي-ل ن-ا œدإخ-ل-ي خ-ام بـ 360مليار
دولر عام  2018وباتت إŸقاطعة معÎف لها
ب -ان-ه-ا ع-اŸي-ا تسش-ج-ل إق-تصش-ادإ إك Ìل-يÈإل-ي-ة
لعششرين سشنة على إلتوإ‹.

 2٨°وهرإن

 29°وهرإن

إلثمن  10دج

18029

بعضص العواصصم الغربية –رضص جماعات متطرفة على العنف ‘ هونغ كونغ

قال إلسشف Òإلصشيني ،أإن إŸظاهرإت إلتي
تشش- -ه -ده -ا ه -ون -غ ك -ون -غ ،ج -اءت ب -ع -د إقÎإح
ح-ك-وم-ة إŸن-ط-ق-ة إإلدإري-ة إÿاصش-ة ،ب-ت-عديل
إŸرسشوم إŸتعلق باÛرم Úإلفارين ،وكذإ
إل-ق-رإر إŸت-ع-ل-ق ب-اŸسش-اع-دة إل-قضش-ائ-ية حول
إلقضشايا إ÷نائية.
وم -ا ي -جب م -ع-رف-ت-ه ،أإن ه-ذه إلقÎإح-ات
غ-اي-ت-ه-ا تصش-ح-ي-ح إلخ-تÓ-لت وسش-د إل-ث-غرإت
إلقانونية بصشفة تسشمح Ãكافحة إ÷رÁة و
تعزيز فرضش دولة إلقانون وإلعدل.لكن هذإ
إŸب-ادرة وإج-ه-ه-ا ب-عضش إألشش-خ-اصش ووسش-ائ-ل
إع Ó-م ذإت ن -وإي -ا سش -ي-ئ-ة ب-تصش-ري-ح-ات م-ثÒة
للقلق دون إسشتنادها إ ¤أإسشسش وإقعية ،ما دفع
بسش -ك -ان ه -ون -غ ك-ون-غ إ ¤ت-ن-ظ-ي-م م-ظ-اه-رإت
Óجرإءإت ،بدإية من جوإن إŸاضشي.
مناوئة ل إ
وب -حسشب إلسش -ف Òإلصش -ي-ن-ي ،ف-ان إ◊ك-وم-ة
إÙلية إلتي أإرإدت إلسشتماع أإك Ìللسشكان،
ق -ررت Œم -ي -د إل -ع-م-ل ذي إل-عÓ-ق-ة ب-ت-ع-دي-ل
إإلج -رإء إل -تشش -ري-ع-ي ‘ مسش-ع-ى ج-اد ل-ت-ه-دئ-ة
إلوضشع وللحيلولة دون أإي تصشعيد.
مع ذلك  ⁄يجد هذإ إإلجرإء Œاوبا من
ق -ب -ل إل -ق-وى إل-رإدي-ك-ال-ي-ة ب-ه-ون-غ ك-ون-غ ،إل-ت-ي
وإصشلت نششاطها إلعدإئي مرددة رفضشها لهذإ
إلتعديل متسشببة ‘ موجة عنف ل حصشر له.
ف-ق-د وق-ع إع-ت-دإء ع-ل-ى إÛلسش إل-تشش-ري-ع-ي،
ن -هب وضش -رب ع -ن -اصش -ر إلشش -رط -ة وﬁاصش -رة
م- -رإك- -ز إألم- -ن ،و ⁄يسش- -ل- -م م -ن ع -ن -ف ه -ذه
إ÷ماعات إŸطرفة صشحافيون ول سشياح.
ووإصش - -ل إلسش- -ف ‘ Òذإت إل- -تصش- -ري- -ح« :إن
إل -ع -ن -ف إل -ذي م -ارسش-ه ه-ؤولء ،ب-ل-غ ذروت-ه إ¤
درجة ” تعطيل حركة مطار هونغ كونغ ،أإحد
إŸطارإت إلعاŸية إألك Ìكثافة ونششاطا ‘

 31°إ÷زإئر

عنابة

لعÓمية ،إلسشف Òإلصشيني ‹ ليانهي لـ»إلششعب»:
منتقدإ مغالطات إ إ

فنيدسس بن بلة

 32°إ÷زإئر

عنابة

إلخميسش  21ذو إلحجة  1٤٤0هـ إلموإفق لـ  22أإوت  2019م

م- -اذإ ي- -ج- -ري ‘ ه- -ون- -غ ك- -ون -غ؟ وŸاذإ
تتوإصشل موجة إŸظاهرإت إلتي –ولت
إ ¤إل- -ع -ن -ف م -ن -ذ شش -ه -ر ج -وإن إŸاضش -ي،
م -غ -ذي -ة م-ن ›م-وع-ة أإف-رإد م-ت-ط-رف-ة
ت -ؤوث -ر ع -ل -ى إسش -ت -ق -رإر إŸق -اط -ع -ة إل-ت-ي
إسش-ت-ع-ادت-ه-ا إلصش Úوضش-م-ت-ه-ا إ ¤إل-وطن
لم؟ إن -ه -ا أإسش -ئ -ل -ة م -ط -روح-ة ب-ح-دة ‘
إ أ
إلسش -اح -ة إل -دول -ي -ة ،أإج -اب ع-ن-ه-ا سش-فÒ
إلصش Úب -ا÷زإئ-ر ‹ ل-ي-ان-ه-ي ‘ تصش-ري-ح
خاصش لـ»إلششعب».

إلفجر0٤.2٧................:
إلششروق06 .10..............:
إلظهر12.٥1.................:
إلعصشر16.3٤................:
إلمغرب19.32...............:
إلعششـاء21.03..................:

30°
31°

france prix 1

‘ عمليات متفرقة قامت بها مفارز إ÷يشش

تدم Òقنبلت Úتقليديي الصصنع وحجز معدات التنقيب عن الذهب
لره -اب ،كشش -فت ودم-رت
‘ إط -ار م -ك -اف -ح -ة إ إ
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،ي-وم  20أإوت
 ،2019ق- - -ن- - -ب- - -ل- - -ت )02( Úت- -ق- -ل- -ي- -دي -ت -ي إلصش -ن -ع
باŸدية/ن.ع.1.
و‘ إط -ار م -ك -اف -ح-ة إل-ت-ه-ريب وإ÷رÁة إŸن-ظ-م-ة،
أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي وحرسش إ◊دود
ب -ع Úق -زإم و“Ôإسشت/ن.ع )13 ( ،6.شش-خصش-ا وضش-ب-طوإ
( )09م -ول-دإت ك-ه-رب-ائ-ي-ة و( )08م -ط -ارق ضش -غ -ط و()10
مضشخات باإلضشافة إ ¤مركبت )02( Úرباعتي إلدفع،

ف- -ي- -م- -ا أإوق- -فت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج -يشش إل -وط -ن -ي إلشش -ع -ب -ي
بالوإدي/ن.ع 4.مهربا ( )01وحجزت ( )10092وحدة من
ﬂتلف إŸششروبات.
من جهة أإخرى ،وموإصشلة للعمليات إلهادفة للتصشدي
ل -ظ -اه -رة إلŒار ب -اıدرإت ب -بÓ-دن-ا ضش-ب-ط ع-ن-اصش-ر
إلدرك إلوطني بتلمسشان/ن.ع ،2.كمية معتÈة من إلكيف
إŸعالج تقدر بـ( )400كيلوغرإم.

ق.و

‘ عمليت ÚأإمنيتÚ

توقيف شصخصص متورط ‘ ﬁاولة قتل بسصكيكدة

لمن
“كنت مصشالح أإمن سشكيكدة ،على مسشتوى إ أ
إ◊ضش -ري إلسش -ادسش ،م -ن ت -وق -ي -ف شش -خصش ي-ب-ل-غ م-ن
إل-ع-مر  ٥٤سش-ن-ة ب-خصش-وصش ﬁاول-ة إل-ق-ت-ل إل-ع-مدي
لب -يضش ،ح -يث ت -ع -ود ح-ي-ث-ي-ات
ب -وإسش -ط -ة إلسش Ó-ح إ أ
إلقضشية إ ¤إلسشادسش عششر من إلششهر إ÷اري.

سضكيكدة /ميلة :خالد العيفة

‘ حدود إلسشاعة إلثالثة صشباحا عندما تلقت مصشالح
إلم -ن ب Ó-غ -ا ع -ن وج -ود شش -خصش م -ل -ق -ى ع-ل-ى إألرضش
بالقرب من عمارإت حي إبرإهيم دباح  ،يعا Êمن نزيف
‘ إلصشدر أإسشفل منطقة إلقلب  ،وبتنقل قوإت إلششرطة
لع ÚإŸكان وإتخاذ إإلجرإءإت إلكفيلة بنقل إŸعني إ¤
إلسش -ت -ع-ج-الت إل-ط-ب-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى مسش-تشش-ف-ى «ع-ب-د
إل -رزإق ب -وح -ارة « أإي -ن أإخضش -ع ل -ع-م-ل-ي-ة ج-رإح-ي-ة ن-ظ-رإ
ÿطورة إصشابته وقبوله بذإت إŸؤوسشسشة إلسشتششفائية.
›ريات إلتحقيق بينت أإن إلضشحية إلبالغ من إلعمر
 19سشنة تعرضش لÓعتدإء بالسشÓح إألبيضش «سشك « Úمن
طرف حارسش حظÒة للمركبات باŸنطقة ،وإلذي ”
تششخيصش هويته وتوقيفه ‘ نفسش إلليلة  ،أإين ضشبط
مرتديا قميصشا ملوثا بالدماء مع حيازته لسشك Úمن نوع
كولومبيا ذومقبضش أإسشود  ،وهاتف خاصش بالضشحية  ،كما
أإنه كان ‘ حالة سشكر ليتم إقتياده للمصشلحة .
ك -م -ا ب -ي -نت إŸع -اي -ن -ات إŸي-دإن-ي-ة Ÿسش-رح إ÷رÁة
إŸتوإجد خلف إحدى إلعمارإت بذلك إ◊ي عبارة ،عن
ﬂبأا صشغ Òيسشتعمله إلسشكان لرمي إÿردوإت  ،توإجد
ب- -ق -ع م -ن إل -دم -اء  ،أإي -ن وق -ع خ Ó-ف ب ÚإŸشش -ت -ب -ه ب -ه

وإلضشحية إنتهي بالعتدإء إ÷سشدي على هذإ إألخ، Ò
ب -ع -د إسش-ت-ك-م-ال م-ل-ف إل-ت-ح-ق-ي-ق إل-قضش-ائ-ي  ” ،ت-ق-دË
إŸششتبه به أإمام وكيل إ÷مهورية ﬁكمة سشكيكدة عن
«ﬁاولة إلقتل إلعمدي بوإسشطة إلسشÓح إألبيضش « ،ليتم
إيدإعه إ◊بسش.

 ...وتوقيف شصخصص Úوحجز  ٤860قرصصا مهلوسصا Ãيلة
“ك -ن ع -ن -اصش -ر ف -رق -ة إل -ب -حث وإل -ت -ح -ري إل -ت-اب-ع-ة
للمصشلحة إلولئية للششرطة إلقضشائية بأامن ولية ميلة،
ب- -دإي- -ة ه- -ذإ إألسش- -ب- -وع م- -ن ت- -وق- -ي -ف شش -خصش ÚتÎإوح
أإعمارهما ب28 Úو29سشنة وحجز 4860قرصشا مهلوسشا
Ãيلة ،وتفاصشيل إلقضشية تعود إ ¤تلقي عناصشر فرقة
إل-ب-حث وإل-ت-حري ( )BRIب-أام-ن ولي-ة م-ي-ل-ة Ÿع-ل-وم-ات
م- -ؤوك- -دة ،ع- -ن نشش- -اط مشش- -ب- -وه لشش- -خصش ي -ق -وم بÎوي -ج
إŸؤوثرإت إلعقلية على مسشتوى مدينة ميلة وضشوإحيها،
بناَء على ذلك ” وضشع خطة ميدإنية ﬁكمة كللت
بتوقيفه رفقة ششريكه إلبالغ من  29سشنة ،على مسشتوى
إلطريق إلوطني رقم  79ببلدية ع Úإلت ،Úعلى مÏ
سش-ي-ارة سش-ي-اح-ي-ة ،ب-ع-د إل-ت-ف-ت-يشش إل-دق-ي-ق ل-ل-م-رك-ب-ة عÌ
بدإخلها على  4860قرصشا من إŸؤوثرإت إلعقلية ﬂبئة
بإاحكام دإخل أإماكن مسشتحدثة ‘ إلسشيارة باإلضشافة إ¤
مبلغ ما‹ معت Èمن إلعملة إألجنبية من عائدإت ترويج
ه -ذه إلسش -م-وم ،وب-ع-د إسش-ت-ك-م-ال إج-رإءإت إل-ت-ح-ق-ي-ق ”
تقد ËإŸششتبه فيهما أإمام إلنيابة إıتصشة لدى ﬁكمة
ميلة.

إثر سشقوط سشقف منزل قدË

اصصابة ثÓثة نسصاء بجروح متفاوتة بسصكيكدة
لرب-ع-اء3 ،
أإصش -ي -بت ل -ي -ل -ة إل-ثÓ-ث-اء إ ¤إ أ
نسشوة بجروح ،منهن إمرأإة عجوز ،إثر إنهيار
سشقف منزل قد Ëمتكون من طابق Úيقع
على مسشتوى حي علي عبد إلنور.
وحسشب مصشادر من ع ÚإŸكان إوضشح إن سشبب
إ◊ادث رإج- -ع ل- -تصش- -دع أإسش- -ق -ف وج -درإن ب -ن -اي -ة
تقطنها عائلة أإلضشحايا  ،تعود للحقبة أإلسشتعمارية
وق -د ج -رى ن -ق -ل إ÷ري -ح -ات إل -ثÓ-ث ع-ل-ى ج-ن-اح

كاريكات /ÒعنÎ

إلسشرعة إ ¤مسشتششفى عبد إلرزإق بوحارة ،لتلقي
إإلسشعافات إلضشرورية.ومباششرة بعد وقوع إ◊ادث،
أإوفد إألم Úإلعام للولية ‡ثل Úعنه من إلديوإن
بصشفته إلوإ‹ بالنيابة للوقوف على حجم إألضشرإر،
وق -د إط -م -أان م -وف-دومصش-ال-ح إل-ولي-ة ع-ل-ى صش-ح-ة
وسش Ó-م-ة إلضش-ح-اي-ا ،ف-ي-م-ا Œري درإسش-ة إم-ك-ان-ي-ة
ترحيلهم إ ¤سشكن بديل.

سضكيكدة :خالد العيفة

