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’م - -ن
سشّ- - -ج- - -لت مصش- - -ال - -ح أ أ
’سشبوع107 ،
ألوطني ،نهاية أ أ
ح -ادث م -رور جسش -م -ا Êع -ل-ى
مسش -ت-وى أŸن-اط-ق أ◊ضش-ري-ة،
أسش -ف -ر ع-ن وف-اة  05أششخاصض
وجرح  120آأخرين.
وتشش Òم -ع -ط -ي -ات أŸصش-ال-ح
Óم-ن أل-وط-ن-ي ،أّن
صش-ة ل -أ
أıت ّ
سش - -بب وق - -وع ه - -ذه أ◊وأدث
’و ¤إأ¤
ي- -ع- -ود ب -ال -درج -ة أ أ
ألعنصشر ألبششري ،إأضشافة إأ¤
’خرى.
ألعوأمل أ أ
ُ
’ط- - -ار ،ت- - -جّ- - -دد
‘ ه - - -ذأ أ إ
Óم- -ن
أŸدي - -ري - -ة أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
دع-وت-ه-ا Ÿسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق
أل- -ع- -ام إأ ¤ت- -وّخ- -ي أ◊ي -ط -ة
وأ◊ذر أث -ن -اء ألسش -ي-اق-ة ،م-ع
أحÎأم ق- -ان -ون أŸرور وع -دم
Œاوز ألسشرعة أÙددة ،دون
أل - -ت - -غ - -اضش - -ي ع - -ن أŸرأق - -ب- -ة
أل -دوري-ة ل-ل-م-رك-ب-ة ،ح-ف-اظ-ا
’روأح وسشÓ- - - -م - - -ة
ع- - - -ل- - - -ى أ أ
مسشتعملي ألطريق ألعام .كما
تضش- -ع –ت أل -تصش ّ-رف أل ّ-رق -م
’خضش- - - - - - -ر  ،1548وخ- - - - - - -ط
أ أ
ألنجدة  ،17لتلّقي ألبÓغات
 24سشا  24 /سشا.

ا÷امعة ال ّصشيفية
لـ «حمسض» من 25
إا 29 ¤أاوت
صشيفية
تتوأصشل أ÷امعة أل ّ
لـ «ح- - - -مسض» ب- - - -ب- - - -وم - - -ردأسض
Ãن -اقشش-ة م-وأضش-ي-ع ألّسش-اع-ة،
وأقÎأح-ات أ◊ل-ول ألÓّ-زم-ة
ألسش- -ي- -اسش -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -يشش -ه -ا
أل -ب Ó-د .أ÷ام -ع -ة ألّصش-ي-ف-ي-ة
Óط-ارأت وأŸؤوسّش-سش-ات ،أل-تي
ل -إ
ف -ت -حت ي-وم  25أوت تسش-ت-مر
إأ ¤غ - -اي- -ة  29م-ن-ه ،ب-اŸعهد
أل-وط-ن-ي ل-لفندقة وألّسشياحة
Ãدينة ألكرمة ‘ بومردأسض.

اŸطربون دزيري،
بريزة وششاكر ‘ حفل
غنائي
ي- -ح- -تضش -ن قصش -ر أل ّ-ث -ق -اف -ة
م-ف-دي زك-ري-ا ،ي-وم أÿم-يسض
 29أوت أ÷اري ،ح -ف Ó-ف-ن-ي-ا
م - -ت - -ن ّ- -وع- -ا ،ي- -نّشش- -ط- -ه ‚وم
’غ- -ن -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ،وه -م
أ أ
ن- -ور أل -دي -ن دزي -ري ،ب -ري -زة
ألسشطايفية وبوعÓم يششاكر.
م - -ع أل - -ع- -ل- -م ،أن أل- -دخ- -ول
للحفل 300 :دج.
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«العرضض الدو‹ تونسض» خدمة أاطلقها موبيليسض

’دأرة وألمالية
أ إ

معرضض الفنّان التّششكيلي «ﬁمد
باكلي» بدار عبد اللطيف
ت- -ن ّ-ظ -م أل -وك -ال -ة أ÷زأئ -ري -ة
Óشش-ع-اع ألّ-ث-ق-ا‘ «أرك» معرضض
ل -إ
ّ
ألفنان ألتششكيلي «ﬁمد باكلي»،
أل- - -ذي ي- - -ت- - -وأصش- - -ل إأ ¤غ- - -اي- - -ة
أÿم- - -يسض  05سش -ب -ت-م،2019 È
أب- -ت- -دأًء م- -ن ألّسش -اع -ة أÿامسش -ة
مسش - -اًء ( 17:00سش- -ا) ب -دأر ع -ب -د
أللطيف.

«ّﬁرم..فضشائل وقيم»
ﬁور ندوة دينية اليوم

ي-ع-ل-ن «م-وب-ي-ل-يسض» ع-ن إأطÓ-ق خ-دم-ت-ه أ÷دي-دة «أل-ع-رضض أل-دو‹ ت-ونسض» ،ل-زب-ائ-ن ع-روضض ألدفع
أŸسشبق و ، Win Max Controlبالششرأكة مع أŸتعامل .Orange Tunisie
’سشعار ،يطلق موبيليسض عرضشه
ح-ت-ى ي-تَسش-ن-ى ل-زب-ائ-ن-ن-ا أل-ب-ق-اء ع-ل-ى أتصش-ال دأئ-م ب-ذوي-ه-م ب-أافضش-ل أ أ
ألدو‹ أ÷ديد بـ  500دج فقط ،وألذي يسشمح لزبائن عروضض ألدفع أŸسشبق أ’سشتفادة من سشاعة من
أŸكاŸات ألدولية نحو تونسض.
ألعرضض ألدو‹  Orange Tunisie 500دج:
 60دقيقة مكاŸات نحو ألثابت و ألنقال (أŸتعامل ، )Orange Tunisieعرضض صشالح Ÿدة  30يوم.
لÓسشتفادة من هذأ ألعرضض ،على ألزبائن تششغيل ألعرضض ألدو‹ تونسض ،بتششكيل * #600أو عÈ
ألتطبيق  MobiSpaceأو وأجهة ألوأبmeetMob https://meetmob.mobilis.dz:
أو ألصش -ف -ح -ة أل-رسش-م-ي-ة Ÿوب-ي-ل-يسض Ÿ www.mobilis.dzزي -د م -ن أŸع -ل -وم-ات أل-ت-ح-ق-وأ ب-ن-ا ع ÈأŸوق-ع
’لكÎو Êوع Èألفايسشبوك.
أ إ

جازي تفاجئ مششÎكيها بعروضض األنÎنت ا÷ديدة
أط -ل -قت ج -ازي ألّشش-رك-ة ألّ-رأئ-دة ‘ ت-ق-ن-ي-ات أ’تصش-ا’ت ألّ-رق-م-ي-ة ،ع-روضض إأنÎنت ج-دي-دة
ل -ت -ل -ب -ي -ة أح -ت -ي-اج-ات أŸششÎك Úم-ن أÿوأصض وألشش-رك-ات ،م-ؤوك-دة م-رة أخ-رى أل-ت-زأم-ه-ا ب-ج-ع-ل
’نÎنت ع Èألهاتف أÙمول أك Ìأنتششاًرأ ‘ أ÷زأئر.
أسشتخدأم أ أ
’نÎنت أ÷ديدة فهي كما يلي:
بخصشوصض باقات أ إ
ألباقات ألششهرية 60 :جيغابايت مقابل  2000دينار،
و15جيغا بايت مقابل  1000دينار و  6جيغا بايت مقابل  500دينار.
’سشبوعية 3 :جيغا بايت مقابل  300دينار.
ألباقة أ أ
ألباقات أليومية 1 :جيغابايت مقابل  100دينار 250،ميغابايت مقابل  50دينار و  100ميغابايت مقابل  30دينار.
’ول ،ح-يث يصش-ب-ع سش-ع-ر
أم -ا م-ف-اج-أاة ج-ازي ف-ه-ي ت-ت-م-ث-ل ‘ خصش-م  ٪ 50ع -ل -ى أ’ششÎأك -ات أل -ت -ي ت-ل-ي أ’ششÎأك أ أ
أ’ششÎأك كما يلي:
ألباقات ألششهرية 60 :جيغابايت مقابل  1000دينار ،و 15جيغابايت مقابل  500دينار و 6جيغابايت مقابل 250
’سش-ب-وع-ية فتوفر  3ج-ي-غ-ا ب-ايت م-قابل  150دي-ن-ار .وأل-ب-اق-ات أليومية 1 :ج-ي-غ-ا ب-ايت م-قابل 50
دي-ن-ار .أم-ا أل-ب-اق-ة أ أ
دينار 250،ميغابايت مقابل  25دينار و 100ميغابايت مقابل  15دينار فقط.
لÓسشتفادة من باقات أ إ
’نÎنت أ÷ديدة ما على أŸششÎك إأ’ أن يقوم بتششكيل *  ،# 707أو أسشتعمال تطبيق جازي أو
ألدخول أ ¤صشفحة ألويب أÿاصشة باŸتعامل.

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسض(021) 60.67.93 :

ي - -ن ّ- -ظ - -م أŸت - -ح- -ف أل- -وط- -ن- -ي
للمجاهد بالّتنسشيق مع أŸؤوسّشسشات
ألّتابعة لوزأرة أÛاهدين ألّلقاء
أŸوسّش- - - - -ع رق- - - - -م  392لتسشجيل
شش -ه-ادأت أÛاه-دي-ن ،وذلك ي-وم
أÿميسض  29أوت أ÷اريÃ ،قر
أŸت- -ح- -ف ع- -ل- -ى ألّسش- -اع -ة 10:00
صشباحا.

18034

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسض مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألتحرير

الّلقاء اŸوسّشع رقم 392
لتسشجيل اÛاهدين

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دباشض
مدير ألتحرير

فنيدسض بن بلة

Ãناسشبة حلول أل ّسشنة ألهجرية
أ÷دي - - - - - -دة أول ﬁرم  1441هـ،
’سشÓ-م-ي
ي -ن ّ-ظ -م أŸرك -ز أل ّ-ث -ق -ا‘ أ إ
ل- -ب- -وم- -ردأسض ،حصش- -ة أثÒي- -ة م- -ع
’ذأع- -ة أÙل- -ي -ة أل -ي -وم  28أوت
أ إ
أ÷اري –ت عنوأن:
«ﬁرم..فضشائل وقيم» ،يقّدمها
ألÈوف - -يسش - -ور بشش- -ار ن- -ور أل- -دي- -ن
وألشش- -ي -خ سش -اŸي ع -ب -د أل -رح -م -ان.
ت -ت-زأم-ن أ◊صش-ة أŸقّ-ررة ب-دءًأ م-ن
أل ّسشاعة  15.00مسشاءً ،مع معرضض
أل-ك-ت-اب أل-ديني ومنششورأت وزأرة
’وق - -اف
ألشّش- - -ؤوون أل- - -دي - -ن - -ي - -ة وأ أ
وت - -وزي - -ع م - -ط- -وي- -ة ت- -ع- -ري- -ف- -ي- -ة
باŸناسشبة.
م- -ع أل- -ع -ل -م ،ي -ت -وأصش -ل م -ع -رضض
أل -ك -ت-اب أŸق-ام إأ ¤غ-اي-ة أل-دخ-ول
أ’جتماعي.

 300أالف زائر يوميا خÓل
موسشم الّتخفيضشات
ي -ن ّ-ظ -م أŸرك -ز أل -ت -ج -اري ب -ب -اب
أل- -زوأر أل- -ب- -ي- -ع ب -ال -ت -خ -ف -يضض ك -ل
م-وسش-م-ي ألصش-ي-ف وألشش-ت-اء ،ب-حيث
’سش-ع-ار
ي -ج-د أل-زوأر ت-ن-زيÓ-ت ‘ أ أ
تصشل إأ ‘ 70 ¤أŸائة .ألتخفيضشات
أل - -ت - -ي شش - -رع ف- -ي- -ه- -ا ب- -دءًأ م- -ن 21
ج -وي -ل -ي -ة وت -ن -ت -ه-ي ي-وم  31أوت
أ÷اري ،شش -ه -دت ت -وأف-د  300ألف
زأئ- -ر ي- -وم- -ي- -ا‡ّ ،ا ي- -ؤو ّك- -د ج -دوى
أل -ع -م -ل -ي -ة أل-تسش-وي-ق-ي-ة أل-ت-ي دأب
أŸركز عليها ،وجعلها تقليدأ سشنويا
لÎسش-ي-خ عÓ-ق-ات ث-ق-ة ب-ي-نه وبÚ
ألّزبائن.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’ششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسض(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الربعاء  28أاوت  2019م
الموافق لـ  27ذي الحجة  1٤٤0هـ

بوقدوم خÓل اŸؤو“ر التحضشÒي لقمة «تيكاد»7

أافريقيا فضصاء اقتصصادي وديناميكي وليسصت خزانا للموارد األولية
ا÷زائر تدعو لشصراكة متوازنة ب Úالقارة السصمراء واليابان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عقب التحقيق معه ‘ قضشايا ذات صشلة بالفسشاد

أامر بوضصع بوعزقي عبد القادر ‘ إافراج

أام -ر اŸسص -تشص -ار اÙق -ق ل -دى اÙك -م -ة
العليا بوضصع وزير الفÓحة سصابقا ،بوعزقي
عبد القادر ‘ ،إافراج وذلك بعد السصتماع إا¤
أاقواله ‘ إاطار التحقيق معه ‘ قضصايا ذات
صصلة بالفسصاد ،حسصب ما أافاد به ،أامسش ،بيان
للنائب العام لدى ذات الهيئة.
أاوضص -ح ال -ب -ي -ان أان -ه «و‘ إاط -ار ال -ت -ح-ق-ي-ق
اŸف -ت -وح ع-ل-ى مسص-ت-وى اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا” ،
أامسش  27أاغسصطسش  ،2019السصتماع من طرف
اŸسصتشصار اÙقق إا ¤اŸدعو بوعزقي عبد

القادر ،وزير الفÓحة سصابقا ،اŸتابع بجنح
م- -ن- -ح ام -ت -ي -ازات غ ÒمÈرة ل -ل -غ› ‘ Òال
الصصفقات والعقود وإاسصاءة اسصتغÓل الوظيفة
ط-ب-ق-ا ل-ل-م-ادة  33م -ن ال -ق -ان -ون رق-م 01-06
اŸتعلق بالوقاية من الفسصاد ومكافحته».
كما تشصمل هذه ا÷نح أايضصا «تبديد أاموال
عمومية» ،طبقا للمادة  29من القانون سصالف
ال -ذك -ر ،يضص -ي-ف ن-فسش اŸصص-در ،م-وضص-ح-ا أان
اŸسصتشصار اÙقق «أاصصدر أامرا بوضصع اŸتهم
‘ إافراج».

لششغال بـ٪97
تقدم ا أ

›مع بÓرة للحديد والصصلب عملي نهاية نوفم2019 È

أاك- - -د وزي- - -ر الشش- - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة،
صشÈي ب- -وق- -دوم ،أامسس ،ب- -ي- -وك- -وه -ام -ا
ال -ي -اب -ان-ي-ة ،أان رسش-ال-ة ا÷زائ-ر ل-ل-ق-م-ة
السشابعة Ÿؤو“ر طوكيو حول التنمية ‘
إافريقيا (تيكاد ،)7تتمحور حول ضشمان
ششراكة «رابح رابح» ب Úاليابان والقارة
لفريقية.
ا إ
ق-ال ب-وق-دوم ‘ تصص-ري-ح ل-لصص-ح-اف-ة ع-ل-ى
هامشش أاشصغال الجتماع التحضصÒي الوزاري
لقمة تيكاد  7اŸقررة بداية من اليوم ،إان
«رسص -ال -ة ا÷زائ -ر ه -ي ال -ت -وصص-ل إا ¤شص-راك-ة
راب -ح-راب -ح ول -يسش ف -ق -ط اع -ت -ب -ار أاف-ري-ق-ي-ا
لولية» ،موضصحا أان إافريقيا
مصصدرا للموارد ا أ
لديها عديد الشصركاء ع Èالعا ،⁄مشصÒا إا¤
أانه من رهانات قمة تيكاد « 7إارسصاء شصراكة
لف-ارق-ة م-ن
ف -ع -ال -ةﬁ ،وري-ة وب-ن-اءة “ك-ن ا أ
اك -تسص -اب خÈات ‘ ال -ت -ن-ظ-ي-م وال-ت-م-وي-ل ‘
بعضش اÛالت التي حددها اÈÿاء ،على
غ-رار الب-ت-ك-ار ،ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،الري و“ويل
النقل ‘ القارة».
لفريقي
ثمن بوقدوم «مشصاركة ال–اد ا إ
‘ هذا اÙفل بجميع دوله Ãا ‘ ذلك
ا÷م- -ه- -وري- -ة الصص- -ح- -راوي- -ة» ،م -ع -تÈا ه -ذا
لفريقيا» ،مضصيفا أان
ا◊ضصور «مكسصبا كبÒا إ
ا÷زائر تؤويد مشصاركة جميع أاعضصاء ال–اد
الف -ري -ق -ي ال -ذي سص -ي -كسصب ال-ك-ث Òب-حضص-ور
جميع أاعضصائه».
وبخصصوصش التعاون الثنائي ب Úا÷زائر

واليابان ،ذكر بوقدوم انه يعود إا ¤سصنوات
السص- -ت -ق Ó-ل ،ل سص -ي -م -ا ‘ م -ي -دان ال -ن -ف -ط
والتنقيب ،كما أان البلدين «يتبادلن التشصاور
السص- -ي- -اسص- -ي بصص- -ف- -ة مسص- -ت -م -رة ‘ ﬂت -ل -ف
اÙافل الدولية».
وك- -ان ال- -وزي- -ر ق -د ت -دخ -ل ‘ الج -ت -م -اع
ال - -ت - -حضصÒي ل - -ل - -ق - -م - -ة السص- -اب- -ع- -ة Ÿؤو“ر
ط-وك-ي-وح-ول ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا (ت-يكاد،)7
اŸقررة من  28إا 30 ¤أاغسصطسش ،قائ Óإان
«ا÷زائ -ر ت -ع -ت Èب -أان ال -ط-م-وح اŸشصÎك ‘
شصراكة اسصتثنائية ‘ إاطار مؤو“ر طوكيويجب
أان يÎجم لزوما بتحول ‘ النموذج من أاجل
الن- -ت- -ق- -ال م- -ن ال- -ن- -ظ -رة اŸت -داول -ة ل -ق -ارة
ﬁصص- -ورة ‘ ط -رف ب -ح -اج -ة إا ¤مسص -اع -دة
لول- -ي- -ة وسص- -وق Œاري- -ة
أاوخ - -زان ل- -ل- -م- -واد ا أ
واسص-ت-هÓ-ك-ي-ة وق-ارة م-ت-خ-ب-ط-ة ‘ ال-ن-زاعات
والصص- -راع -ات ،إا ¤أاصص -ور فضص -اء اق -تصص -ادي -ا
ودي -ن -ام -ي -ك -ي -ا يشص -ارك ب -ف -ع-ال-ي-ة ‘ ازده-ار
القتصصاد العاŸي».
واعت Èالوزير أان «تطلعات إافريقيا تفرضش
ب-ال-نسص-ب-ة ل-لشص-رك-اء ال-دول-ي Úالل-ت-زام ال-فعلي
لمكانيات
بعمل مسصتمر يهدف إا ¤تعزيز ا إ
البشصرية لتنمية القارة» موضصحا أان «ذلك Áر
بصصفة خاصصة ع Èنقل حقيقي للتكنولوجيا
لف-ري-ق-ي-ا ب-ت-ط-وي-ر إام-ك-ان-ي-اتها
يسص-م-ح آاج Ó-إ
الصص-ن-اع-ي-ة ل-ت-ح-وي-ل م-وارده-ا ال-طبيعية ذات
القيمة اŸضصافة العالية عن طريق التشصغيل
وخلق الÌوات ،مع السصتفادة من إاشصراك كل

لف-ري-ق-ي-ة ل سص-ي-م-ا
م -ك -ون -ات اÛت -م-ع-ات ا إ
الشصباب والنسصاء وكذا القطاع اÿاصش».
وأاك -د ب -وق -دوم أان «ت -ي -ك -اد» شص -ك -لت م-ن-ذ
إاطÓقها سصنة  1993دعما معتÈا ‘ –فيز
ال-ن-م-و الق-تصص-ادي وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دامة ‘
لفريقية» ،مضصيفا أانه «يجب عليه
القارة ا إ
مواصصلة التكيف مع التحولت التي تعرفها
القارة لبلوغ الطموح الشصرعي ‘ أان ترتقي
إا ¤شصراكة متكافئة وديناميكية واسصتباقي».
من جهة أاخرى ،اعت Èالوزير أان إاطÓق
لف-ري-ق-ي-ة
م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ب-ادل ا◊ر ‘ ال-ق-ارة ا إ
لرسص -اء سص -وق إاف-ري-ق-ي
واŸسص -ارات ا÷اري -ة إ
ل -ل -ن -ق -ل ا÷وي وشص -ب -ك -ة اف -ري -ق -ي -ة م-د›ة
للقطارات السصريعة «أاضصحت ضصروريات ملحة
لفريقيا سصيما من
لداء القتصصادي إ
لتحسص Úا أ
خÓل تطوير قدراتها الصصناعية والفÓحية
وت -ع -زي -ز ان -دم -اج السص -وق ال -داخ -ل-ي-ة ل-ل-ق-ارة
لفريقية».
وتعزيز اŸبادلت ب Úالدول ا إ
‘ ن- -فسش السص- -ي- -اق ،أاشص- -ار ال- -وزي -ر إا ¤أان
لمن ‘ القارة
التحديات اŸرتبطة بالسصلم وا أ
لرهاب« ،هي عوامل
لفريقيةÃ ،ا ‘ ذلك ا إ
ا إ
تعيق بشصكل جدي قدرة الدول على التصصدي
لفات ووضصع منشصآات اقتصصادية
للظواهر وا آ
مسصتدامة».
لمر يتعلق «Ãجال
واسصÎسصل يقول إان ا أ
يسصتحق تعاونا أاك Èب Úاليابان وباقي شصركاء
لف - -ري - -ق - -ي ‡ث ‘ Ó- -
ت- - -ي- - -ك- - -اد وال–اد ا إ
مفوضصيته».

تطوير عÓقات التعاون السشياحي ﬁور اÙادثات

بن مسصعود يسصتقبل نظÒته اŸالية نينا والت انتالو
ت -ن -اولت اŸب -اح -ث -ات ال -ت -ي أاج -راه-ا وزي-ر
السشياحة والصشناعات التقليدية عبد القادر
ب -ن مسش -ع-ود ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،م-ع
نظÒته اŸالية ،نينا والت انتالو ،سشبل دعم
وت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ب Úال-بلدين من
خÓل تبادل التجارب واÈÿات لسشيما ‘
›ا‹ السشياحة والصشناعة التقليدية.
و‘ تصصريح عقب هذا اللقاء أاشصادت وزيرة
السص -ي -اح -ة والصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة اŸال -ي -ة
بـ»مسص -ت -وى ال -عÓ-ق-ات اŸم-ت-ازة ال-ق-ائ-م-ة بÚ
البلدين ‘ ﬂتلف اÛالت لسصيما ‘ قطاع
السص-ي-اح-ة والصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية» مؤوكدة على
«ضصرورة منح اهمية كبÒة لهذا القطاع الذي
يعرف تطورا وتغÒا متواصص‡ »Óا يسصتدعي
كما قالت «التكفل به ÷عله مصصدر للÌوة».

كما أاشصارت ‘ هذا الصصدد إا ¤أان «ا÷زائر
كانت دائما بجانب اŸا‹ بدعمها وتقد Ëكل
اŸسص -اع -دات م -ن خ Ó-ل اسص -ت -ف -ادة ﬂتصصÚ
وطلبة من اŸا‹ من منح وتكوين ‘ هذا
اÛال».
مÈزة أاه -م -ي -ة م -واصص-ل-ة «ت-ب-ادل ال-ت-ج-ارب
واÈÿات ب Úال -ب -ل-دي-ن «م-وج-ه-ة ب-اŸن-اسص-ب-ة
دعوة لوزير السصياحة والصصناعة التقليدية لكل
الفاعل ‘ ÚاŸيدان لزيارة اŸا‹».
م-ن ن-اح-ي-ت-ه اع-ت Èب-ن مسص-ع-ود «ال-عÓ-قات
ال -ق -ائ -م -ة ب Úال -ب -ل-دي-ن بـ»اŸث-م-رة وا÷ي-دة»
مؤوكدا “سصكه بـ «إاعادة إاحياء هذا اÛد ‘
›ال الصصناعة التقليدية « من خÓل دعم
تبادل اÈÿات والتجارب ب Úالبلدين خاصصة
وأان ا÷زائر كما قال «“لك Œارب وخÈات

كبÒة ‘ هذا اÛال “اشصيا مع اŸعايÒ
اŸعمول بها دوليا ‡ا Áكنها من مرافقة
اŸا‹ ‘ ›ال الصصناعة التقليدية».
ودع -ا ال -وزي-ر إا ¤ضص-رورة ت-ع-زي-ز وت-دع-ي-م
التعاون ب Úا÷انب Úمن خÓل تبادل الزيارات
لك -تشص -اف الÌاء السص -ي -اح -ي ال -ذي ي -زخ-ر ب-ه
البلدين مشصددا على وجوب خلق ديناميكية
جديدة ب Úا◊رف Úوتطوير مسصالك الشصراكة
والتعاون من خÓل إاقامة اŸعارضش».
وتقوم وزيرة السصياحة والصصناعة التقليدية
اŸالية ‘ وقت لحق من اليوم بزيارة معرضش
ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-لصص-ن-اع-ة
ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة إا ¤ج-انب زي-ارة م-رك-ز اŸع-ا÷ة
Ãياه البحر بسصيدي فرج واŸتحف وا◊ظÒة
األثرية بتيبازة.

خلف خمسشة جرحى نقلوا إا ¤مسشتششفى سشطيف

نشصوب حريق ‘ سصيارة داخل ﬁطة بنزين «بابور»
اأوضش-حت الشش-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسشويق
وتوزيع اŸواد البÎولية (نفطال) ،اأمسس،
‘ بيان لها ،اأن سشيارة سشياحية ،كان على
متنها  5اأششخاصس ،نششب بها حريق داخل
ﬁط -ة خ-دم-ات ب-اب-ور شش-م-ال (سش-ط-ي-ف)
على مسشتوى الطريق السشيار.
اأوضصح ذات اŸصصدر باأن ا◊ادث وقع ‘
حدود السصاعة الثالثة والنصصف صصباحا ،عندما
شصب حريق ‘ ﬁرك سصيارة سصياحية كانت
تسصتعد للخروج من اÙطة بعد التزود بغاز

الوقود «طبقا للشصروط الأمنية اŸعمول بها».
واأضص- -اف ال- -ب- -ي- -ان اأن «ال- -ت- -دخ- -ل السص -ري -ع
وال -ف -وري لأع-وان «ن-ف-ط-ال» م-ك-ن م-ن اإخ-م-اد
ا◊ريق الذي كان قد انتقل اإ ¤داخل السصيارة
بحيث ” حينا نقل اŸصصاب Úا ¤مسصتشصفى
سصطيف».
واسصتطرد البيان اأن هذا ا◊ادث تسصبب ‘
ح- -روق ل- -ل- -رك- -اب اÿمسش اإذ اأصص -يب  3منهم
ب- -ح- -روق خ- -ف- -ي- -ف- -ة ‘ ح Úت -ع -رضش الث -ن -ان
الآخران اإ ¤حروق من الدرجة الثانية على

مسصتوى الأعضصاء العلوية مضصيفا اأن اأربعة من
الركاب غادروا اŸسصتشصفى ‘ ح ” Úالإبقاء
ع-ل-ى اÿامسش –ت اŸراق-ب-ة ال-ط-ب-ي-ة ل-ك-ون-ه
مصصاب بالسصكري.
من جهة اأخرى ،اأشصارت موؤسصسصة نفطال
اإ ¤فتح –قيق من طرف مصصا◊ها اıتصصة
«م -ن اأج -ل –دي -د الأسص -ب-اب ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ه-ذا
ا◊ادث» وال- -ذي ت- -وؤك- -د ع- -ن- -اصص -ره الأو ¤اأن
Œهيز السصيارة بنظام سصÒغاز  ⁄يتم على
مسصتوى اŸراكز التابعة للموؤسصسصة.

«الشش -عب» اسش -ت -ق -ب -لت السش-ي-دة ج-م-ي-ل-ة
“ازي- -رت ،وزي- -رة الصش- -ن- -اع -ة واŸن -اج -م،
أامسسÃ ،ق -ر ال -وزارة ،سش -ع-ادة سش-ف Òدول-ة
ق-ط-ر ب-ا÷زائ-ر ،حسش-ان إاب-راه-ي-م اŸال-ك-ي،
حيث ششكلت اŸقابلة فرصشة لك ÓالطرفÚ
لج- -راء ت- -ق -ي -ي -م ل -ل -ت -ع -اون الق -تصش -ادي
إ
والصش- -ن -اع -ي ب Úال -ب -ل -دي -ن ال -ذي ي -ع -رف
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة تصش-اع-دي-ة.جاء هذا ‘ بيان
تسشلمت «الششعب» نسشخة منه.
‘ هذا الصصدد ،رحب الطرفان بالشصراكة
ا÷زائ -ري -ة ال -ق-ط-ري-ة ‘ اÛال الصص-ن-اع-ي،
وخ-اصص-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãج-م-ع بÓ-رة ل-لحديد
والصصلب (جيجل).
خ Ó-ل ه -ذه اŸق -اب -ل -ة ،رح -بت السص -ي -دة

ال- -وزي- -رة ب -ال -ت -ق -دم اÙرز ‘ أاشص -غ -ال ه -ذا
اÛم -ع ال -ذي ب -ل-غ ت-ق-دم-ه  %97وال- -ذي م -ن
اŸقرر افتتاحه الرسصمي ودخوله الكامل ‘
حيز اÿدمة ‘ نهاية نوفم.2019 È
وأا◊ت خÓل هذه ا÷لسصة على ضصرورة
تنويع منتجات ا◊ديد والصصلب للمركب لتلبية
طلب السصوق الوطنية وبالتا‹ تقليل من فاتورة
ال- -واردات الصص- -لب وال- -ذه- -اب إا ¤ال -تصص -دي -ر
بشصكل خاصش نحوالسصوق األفريقية.
للتذك ،Òفإان مركب بÓرة للحديد والصصلب
ه- -وث- -م- -رة الشص- -راك- -ة ا÷زائ -ري -ة ال -ق -ط -ري -ة
وه -وذوأاه -م-ي-ة وط-ن-ي-ة ألن-ه ي-ه-دف إا ¤ت-ل-ب-ي-ة
اح- -ت- -ي- -اج -ات السص -وق اÿرسص -ان -ة واألسص Ó-ك
ا◊ديدية ومنتجات الصصلب األخرى.

أاشش -رفت وزي -رة الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م
جميلة تامازيرت ،أامسس ،على تنصشيب
ناصشر ششارب على رأاسس اÛمع العمومي
للصشناعات اÙلية «ديفاندوسس» وذلك
خلفا لرضشوان ﬁمدي ،حسشبما أافاد به
بيان للوزارة.
أاوضصح ذات اŸصصدر أان «هذا التغي Òيندرج
‘ إاط - -ار اŸت - -اب- -ع- -ة اŸن- -ت- -ظ- -م- -ة ل- -نشص- -اط
اÛم -ع -ات ال -ع -م -وم -ي -ة الصص-ن-اع-ي-ة وت-ق-ي-ي-م
آاداءاتها».
‘ هذا الصصدد  -يضصيف ذات البيان  -فإان
هيئة التسصي Òا÷ديدة مكلفة بإاعداد ﬂطط
ت- - -ق - -و ËاسصÎات - -ي - -ج - -ي ي - -ت - -م - -ح - -ور ح - -ول
ت-ط-وي-رال-نشص-اط-ات وت-نشص-يط الفروع وعصصرنة
ط -ري -ق -ة تسص -ي ÒاÛم -ع وف -روع -ه وت -رشص-ي-د
األعباء وتسصي ÒاŸمتلكات.

كما أاكدت الوزارة على أان اإلدارة ا÷ديدة
م-ك-ل-ف-ة ب-اسص-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ة Œسص-ي-د ﬂط-ط
ال-ت-ط-وي-ر ال-ذي وضص-ع-ت-ه السص-ل-ط-ات ال-عمومية
وبعث عمليات الشصراكة مع اسصتهداف تنويع
اŸنتجات والÎكيز على النشصاطات التي تكون
بدائل للواردات.
وأاضصاف البيان أان «هذا اıطط سصيعرضش
‘ أاق -رب اآلج -ال ل -ل -دراسص-ة واŸواف-ق-ة ع-ل-ى
مسصتوى ›لسش مسصاهمات الدولة».
ل -ل -ت-ذك Òف-إان ›م-ع «دي-ف-ان-دوسش» ق-د ”
إانشصاؤوه ‘ سصنة  2015على إاثر إاعادة تنظيم
›م -وع -ة ك -بÒة م -ن اŸؤوسصسص -ات اŸت -ن -وع-ة
ال -ت -اب-ع-ة سص-اب-ق-ا ÿمسش ( )5شص -رك -ات تسص -يÒ
مسصاهمات جهوية.
وت -ت -وزع ت -لك ال -ف -روع ع -ل -ى ك -ام-ل الÎاب
الوطني وتتوفر على شصبكة Œارية هامة.

شصارب على رأاسض اÛمع العمومي «ديفاندوسض»

–تضشنه العاصشمة السشورية من  28أاوت إا 6 ¤سشبتم Èالداخل

ا÷زائر سصتشصارك ‘ الطبعة  61من معرضض دمشصق الدو‹

تششارك ا÷زائر –ت إاششراف وزارة
ال -ت -ج -ارة ‘ ال -ط -ب -ع-ة  61م -ن م-ع-رضس
دمشش -ق ال -دو‹ (سش-وري-ا) ال-ذي سش-ي-ن-ظ-م
م -ن  28أاوت إا 6 ¤سش-ب-تم ،2019 Èم -ن
خÓ- -ل عشش -رة ع -ارضشÁ Úث -ل -ون ع -دة
ق- - -ط- - -اع - -ات ،حسشب ب - -ي - -ان ل - -لشش - -رك - -ة
ا÷زائرية للمعارضس (سشافكسس).
أاوضص - -ح ذات ال - -ب - -ي - -ان أان ا÷زائ- -ر ال- -ت- -ي
سصتشصارك ‘ هذا اŸعرضش بعد غياب دام
عشصر سصنوات سصتكون ‡ثلة من خÓل جناح
رسصمي يÎبع على مسصاحة  300م Îمربع.
وأاضصاف اŸصصدر ذاته أان العارضص Úالعشصرة
Áث- -ل- -ون ق- -ط- -اع- -ات ال- -ب- -ن- -اء وم -واد ال -ب -ن -اء
والصص-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة واŸي-كانيك والكهرباء
والنسصيج وعتاد تربية الدواجن.
كما أاشصارت الشصركة ا÷زائرية للمعارضش
إا ¤أان اŸشصاركة ا÷زائرية ‘ معرضش دمشصق
ال -دو‹ ال -ذي ي -ن -ظ -م ع -ل -ى مسص -ت -وى م -دي-ن-ة
اŸعارضش بالعاصصمة السصورية –ت شصعار «من

سص- -وري -ا إا ¤ال -ع -ا »⁄تشص -ك -ل «ف -رصص -ة ج -ي -دة
ل- -ل- -ع- -ارضص Úا÷زائ- -ري Úم- -ن اج- -ل ت -ط -وي -ر
شص -راك -ات م -ث -م -رة م -ع اŸؤوسصسص -ات السص -وري-ة
وم -ن -ط -ق -ة الشص -رق األوسص -ط م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة
تصصدير اŸنتوج الوطني وتوف Òموارد بهدف
اÿروج من التبعية شصبه الكلية للمحروقات».
وم- -ن أاج- -ل ت- -وف Òج- -م- -ي- -ع شص- -روط ‚اح
اŸت - -ع - -ام- -ل Úالق- -تصص- -ادي Úا÷زائ- -ري‘ Ú
مشصاركتهم وتثم Úأاعمالهم الÎقوية من خÓل
اتصصالت جادة وإامكانية تلقي طلبات وإابرام
عقود شصراكة فان ‡ثل Úعن «سصافيكسش» قد
” إايفادهم إا ¤ع ÚاŸكان منذ  20أاوت
ا÷اري.
وخلصش ذات اŸصصدر ‘ األخ Òإا ¤أان
ت -ك -ف  ‘ Ó-ح-دود  %80ف-ي-م-ا ي-خصش ت-ك-ال-يف
اسص-ت-ئ-ج-ار فضص-اءات ال-ع-رضش وإارسص-ال ع-ي-ن-ات
اŸن -ت -ج -ات ق-د خصصصش ل-ل-مشص-ارك ‘ Úإاط-ار
الصص -ن -دوق اÿاصش بÎق -ي -ة الصص -ادرات ال-ذي
تشصرف عليه وزارة التجارة.

خÓل مسشÒتهم السشلمية  27بالعاصشمة

الطلبة يتمسصكون برحيل رموز النظام وﬁاسصبة اŸفسصدين
نظم العششرات من الطلبة ،أامسس ،مسشÒة
جديدة بالعاصشمة ،للتعب Òعن مسشاندتهم
للحراك الششعبي اŸطالب برحيل كل رموز
النظام السشابق واحÎام سشيادة الششعب.
ككل ثÓثاء منذ  26فÈاير اŸنصصرم ،أاعطى
لسصبوعية
الطلبة موعدا آاخرا لتنظيم مسصÒتهم ا أ
ب-ال-ع-اصص-م-ة ل-ت-ج-دي-د دع-م-ه-م ل-ل-ح-راك الشص-عبي
اŸط -الب ب -رح -ي -ل م -ا ت -ب-ق-ى م-ن رم-وز ال-ن-ظ-ام
السصابق وإارجاع السصلطة للشصعب وﬁاسصبة كل
اŸتورط ‘ Úقضصايا فسصاد.
فبعد Œمعهم بسصاحة الشصهداء ،التي أاصصبحت،
منذ األسصابيع اŸاضصية نقطة انطÓق مسصÒاتهم،
ج-اب ال-ط-ل-ب-ة ح-ام-ل ÚاألعÓ-م ال-وط-ن-ي-ة ،الشصوارع

الرئيسصية للجزائر العاصصمة (العربي بن مهيدي،
باسصتور وعمÒوشش) قبل الوصصول إا ¤سصاحة الÈيد
اŸرك -زي م-رددي-ن شص-ع-ارات م-ن-اوئ-ة ل-ب-ق-اي-ا رم-وز
النظام السصابق ومطالبة بتطبيق اŸادت 7 Úو 8من
الدسصتور وﬁاسصبة الفاسصدين.
ك- -م- -ا ج- -دد ال -ط -ل -ب -ة م -ن خ Ó-ل ال Ó-ف -ت -ات
والشصعارات التي رددوها رفضصهم للحوار مع ما
أاسص-م-وه-م بـ» الشص-خصص-ي-ات ال-ف-اسص-دة» ،مشص-ددين
على أاهمية إاقصصاء كل اŸسصؤوول Úالضصالع‘ Ú
قضص -اي -ا ال -فسص -اد م -ع ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى م -واصص -ل -ة
مسصÒاتهم إا ¤غاية السصتجابة لكافة اŸطالب
اŸع Èعنها منذ بداية ا◊راك الشصعبي ‘ 22
فÈاير اŸنصصرم.

»æWh

ألربعاء  2٨أأوت  2٠١٩م
ألموأفق لـ  2٧ذي ألحجة  ١٤٤٠هـ

لسساسسي
تنظيم ألنتخابات ألرئاسسية ﬁورها أ أ

أكادÁية أÛتمع أŸد Êتطلق مبادرة ◊ل أألزمة ألسضياسضية
لزمة ألسسياسسية تعتمد على أ◊وأر ،وترتكز على
أطلقت أكادÁية أÛتمع أŸد Êأ÷زأئري ،أمسس ،مبادرة جامعة ◊ل أ أ
حشسد ألدعم لتنظيم ألنتخابات ألرئاسسية ‘ أقرب وقت بعد ألتأاكيد أنها أ◊ل ألرئيسسي لتفادي تأازم ألوضسع ألسسياسسي للبÓد.

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
لكادÁية ،د.أأحمد شضنة،
وبحسضب رئيسش أ أ
ف- -إان أŸشض- -ارك ‘ ÚأŸب- -ادرة م- -ن ﬂت- -ل- -ف
ج-م-ع-ي-ات وم-ن-ظ-م-ات أÛت-م-ع أŸد Êع-لى
أŸسضتوى ألوطني أأجمعوأ على ضضرورة ألتوجه
لن-ه-ا ب-اتت ألضض-امن
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة أ
ألوحيد لتلبية مطالب ألشضعب ألذي يخرج منذ
أأزيد من سضبعة أأشضهر ،رأفعا شضعارأت ألتغيÒ
وإأنهاء فÎة ألنظام ألسضابق.
لط Ó-ق
وأأوضض- -ح شض- -ن -ة ‘ ك -ل -م -ة خ Ó-ل أ إ
لك- -ادÁي- -ةÃ ،ق- -ره- -ا
أل - -رسض - -م- -ي Ÿب- -ادرة أ أ
ب -ال -ع -اصض-م-ة ،أأن ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة ه-ي
لسض -اسض -ي ل-ل-م-ب-ادرة ،م-ؤوك-دأ أأن-ه-ا ل
أÙور أ أ
ت-ت-ع-ارضش م-ع نشض-اط أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ية للحوأر
وأل -وسض -اط -ة أل -ت -ي وصض -ف دوره -ا ب -اÙوري
لوضضاع ‘ أŸشضهد ألوطني ،وأأشضار
لتهدئة أ أ
لكادÁية هي إأشضرأك أÛتمع
إأ ¤أأن خطوة أ أ
أŸد ÊأŸن- - -زوي –ت ل- - -وأئ- - -ه - -ا ‘ أ◊وأر
لي-ج-اد أأرضض-ي-ة شض-ام-ل-ة Ÿا “ر ب-ه
أل -وط -ن -ي إ
ألبÓد من مأازق سضياسضي يزدأد وضضعه خطرأ.
‘ مقابل ذلك قال أأحمد شضنة إأن ألقاعدة

لسضاسضية للمبادرة وضضعت مع بدأية أ◊رأك
أ أ
لنها تضضع مطالب ألشضعب ‘
ألشضعبي ألسضلمي أ
صض-م-ي-م خ-ارط-ت-ه-ا ،إأضض-اف-ة إأ ¤أأن-ه-ا تسض-تقبل
لنها
فوأعل أ◊رأك ألشضعبي منذ أنطÓقه أ
لرضضية ألشضاملة
تؤومن بدورهم ‘ صضناعة أ أ
ألتي سضتشضارك فيها كل منظمات أÛتمع
أŸد Êعلى غرأر جمعية ألعلماء أŸسضلمÚ
أ÷زأئري ،Úوألنقابة ألوطنية لÓئمة ،جمعية
لصضÓ-ح ،ون-ق-اب-ات ق-ط-اع ألÎب-ي-ة
لرشض -اد وأ إ
أ إ
وغÒها من أŸنظمات.
ومع ألتطورأت ألتي تشضهدها ألبÓد ثمنت
أأك- -ادÁي- -ة أÛت- -م- -ع أŸد Êدور أŸؤوسضسض- -ة
ألعسضكرية ‘ أ◊فاظ على أسضتقرأر ألوطن،
وحماية مقومات ألدولة وألوقوف مع ألشضعب
أ÷زأئ -ري م -ن -ذ ب -دأي-ة أ◊رأك ،ح-يث أأشض-اد
شضنة بقيادة أ÷يشش ألوطني ألشضعبي Ÿرأفقة
لزمة ألتي أأكد أأنها
كل مرأحل أÿروج من أ أ
أأن –ل سضوى بتنظيم إأنتخابات رئاسضية ‘
أأقرب وقت ‡كن بعيدأ عن أأية وصضاية أأو
تأاط Òحكومي سضوى أŸرأفقة.
لك-ادÁي-ة ع-ل-ى أل-ع-م-ل
وت -رت -ك -ز م -ب-ادرة أ أ
أŸيدأ Êمع أŸوأطن Úمن أأجل بناء أ◊لول
لطياف وألقوى
وفتح نقاشضات جدية مع كل أ أ
دون إأقصضاء أأو “ييز ودون أعتبارأت سضياسضية

أأو مصضالح ضضيقة.
وذكر شضنة ‘ هذأ ألصضدد أأن هذه ألندوأت
لرأء
ألشض-ع-ب-ي-ة أŸف-ت-وح-ة سض-ت-ع-م-ل أأم-ام ك-ل أ آ
وأŸوأقف وبعيدأ عن أأي وصضاية أأو تأاطÒ
لنتخابات
حكومي على أŸسضاهمة ‘ إأجرأء أ إ
أل- -رئ- -اسض -ي -ة ‘ أأحسض -ن أل -ظ -روف و‘ أأق -رب
لجال أŸمكنة بكل ما يقتضضيه وذلك من
أ آ
إأنشضاء Ÿفوضضية عليا مسضتقلة لتنظيم ومرأقبة
ألنتخابات –ت إأشضرأف وإأدأرة أŸوأطن من
لجهزة
خÓل ‡ثليه ‘ ﬂتلف ألهياكل وأ أ
وأل-ه-ي-ئ-ات ألشض-ع-ب-ي-ة أŸسض-ت-ق-لة عن أأي تدخل
مباشضر أأو غ Òمباشضر للسضلطة ألقائمة.
لكادÁية
وأأضضاف أŸتحدث أأن مبادرة أ أ
وشض -رك -ائ -ه -ا سض -ت -ك-ون خ-ط-وة ن-اج-ح-ة حسضب
أŸؤوشضرأت أŸسضجلة نظرأ ◊ياد خطابها ‘
لف-ك-ار وأل-ط-روح-ات
أل -ت -ع -ام -ل م -ع ج -م -ي-ع أ أ
وحرصضها ألشضديد على تقد Ëنفسضها بأانها
إأضض-اف-ة م-ي-دأن-ي-ة ل-ل-مسض-ع-ى أل-وطني ألعام من
أأجل حوأر جدي ومسضؤوول ب Úجميع ألفاعلÚ
‘ ألسض -اح -ة أل -وط -ن -ي -ة ودع -وت -ه -ا م-ن خÓ-ل
أل- -وج- -وه وألشض- -خصض -ي -ات وأل -ق -وى أل -وط -ن -ي -ة
أŸشض -ارك -ة ‘ أŸب -ادرة إأ ¤ت-غ-ل-يب أŸصض-ال-ح
أل -وط -ن -ي -ة ع -ل -ى ك -ل أŸصض -ال-ح وألع-ت-ب-ارأت
لخرى.
أ أ

لمة
أكدوأ أنه أŸؤوسسسسة ألوحيدة ألتي تتمسسك بوحدة أ أ

مشضايخ ودعاة يثّمنون دور أ÷يشش ‘ مرأفقة مطالب أ÷زأئري Úألشضرعية

أشس -اد دع -اة ومشس -اي -خ ب -دور أŸؤوسسسس -ة
لمة
ألعسسكرية ‘ أ◊فاظ على وحدة أ أ
من خÓل ألتمسسك با–اد ألشسعب رغم
دسس -ائسس أÎŸبصس ،Úم -ث-م-ن Úم-رأف-ق-ت-ه
أ◊رأك ألشسعبي ألسسلمي منذ  22فيفري
أŸاضسي ،ودعوأ إأ ¤ألوقوف مع مسساعي
ق- -ي- -ادة أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشس- -ع- -ب- -ي ‘
ﬁاربة ألفسساد ورموز ألنظام ألسسابق.

جÓل بوطي
كما حذر أألئمة من أŸغالطات ألتي تصضدر
Óسضف عن جهات تريد تشضكيك ألشضعب ‘
ول أ
م -ؤوسضسض -ت-ه أل-وح-ي-دة أل-ت-ي ب-قت وف-ي-ة Ÿب-ادئ
ألشضعب أ÷زأئري وهو ما أأكده عمار طالبي
نائب رئيسش جمعية ألعلماء أŸسضلم ،Úقائ»Ó
ج -يشض -ن -ا ي -ح -م -ي ح -دودن -ا وأأم -ن-ن-ا وي-ت-مسضك

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

بوحدتنا» ،مضضيفا أأنه لبد من صضحوة شضاملة
للوقوف ضضد أÎŸبصض.Ú
وأأكد ألدكتور طالبي ‘ مدأخلة له خÓل
إأطÓ- -ق م- -ب- -ادرة أأك -ادÁي -ة أÛت -م -ع أŸدÊ
ب -ال -ع -اصض -م -ة ،أأمسش ،أأن أألم -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘
خ- -ط- -ر م- -ع أسض- -ت- -م- -رأر ت- -دأع- -ي- -ات أل -فسض -اد
ألقتصضادي ألذي تسضبب فيه ألناظم ألسضابق،
مشضÒأ إأ ¤أن -ه أأم -ام ه -ذه أل -ت -ح -دي -ات ت-ق-ف
أŸؤوسضسض -ة أل -عسض -ك -ري -ة م-ع ألشض-عب ولب-د م-ن
أل -ن -ه -وضش وأل -ت -ح -رك ◊م-اي-ة ه-ذه أل-ف-رصض-ة
ألتاريخية ،منتقدأ أألطرأف ألتي تشضكك ‘
نوأيا أŸؤوسضسضة ألعسضكرية Ùاربة ألفسضاد.
وأأم -ام أل -دور أل -ب -ارز ل -ق -ي -ادة أ÷يشش ق -ال
ألشض- -ي- -خ ع- -ل- -ي ع- -ي -ة إأم -ام أŸسض -ج -د أل -ك -بÒ
ب- -ال- -ع- -اصض- -م- -ة إأن أأي م- -ب- -ادرة –Îم أ÷يشش
ألوطني ألشضعبي لبد من مباركتها ومد ألعون

لها ،ألن أŸؤوسضسضة ألعسضكرية تقوم Ãسضاعي
◊ل أألزم -ة ألسض -ي -اسض -ي -ة وح -م -اي -ة أل-بÓ-د ‘
أألسضاسش ل ينكرها إأل جاحد ،لذلك ينبغي
قبول كل مبادرأت أ◊وأر ألنه أ◊ل ألوحيد
لتجاوز أŸرحلة ألرأهنة.
ب -دوره ق -ال ج-ل-ول ح-ج-ي-م-ي رئ-يسش ن-ق-اب-ة
أألئمة إأن أ÷يشش ألوطني هو صضمام أألمان
ألنه أأنقذ أ÷زأئر من كل أıاطر ،مؤوكدأ أأنه
ينبغي رفضش أأي مبادرة ل تثمن دور أŸؤوسضسضة
أل -عسض-ك-ري-ة ول ت-عÎف ب-ج-ه-وده-ا أ÷ب-ارة ‘
حماية ألشضعب ‘ ،ح Úشضدد على ضضرورة
ألتعاون وأل–اد ب Úكل مكونات ألشضعب ‘
هذه ألفÎة من أألزمة ألسضياسضية .مشضÒأ إأ¤
أأنه بارك مبادرة أألكادÁية ألن ألوضضع خطÒ
وي-ت-ط-لب أل-وق-وف صض-ف وأح-د إلي-ج-اد ح-ل-ول
عاجلة للخروج من أŸأازق ألسضياسضي.

أعت Èألوضسع ألرأهن معقدأ جدأ

ألعدد
١٨٠٣٤
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ألوسسيلة ألوحيدة لتقريب وجهات ألنظر وأÿروج بحلول

أكادÁية أÛتمع أŸد Êتثّمن أ◊وأر
كقيمة وطنية وإأنسضانية

ضضرورة Œسضيد مطالب أ◊رأك ألشضعبي وتثم Úموأقف أ÷يشش

أع -تÈت أل -ن -دوة أل -ت -ي أن -ع -ق-دت
Ãق- - -ر أك- - -ادÁي- - -ة أÛت- - -م - -ع أŸدÊ
أ÷زأئري ،أن أ◊وأر كقيمة وطنية
وإأنسس -ان -ي -ة ه -و أل -وسس -ي-ل-ة أل-وح-ي-دة
ل -ت -ق -ريب وج -ه-ات أل-ن-ظ-ر وأÿروج
لشسكاليات ألتي تطرح
بحلول لكل أ إ
بشس -رط أن ي -ك-ون م-نضس-ب-ط-ا وﬁددأ
له - - -دأف
م- - - -ن ح - - -يث أŸوضس - - -وع وأ أ
لليات ليكون منتجا ومفيدأ.
وأ آ

نورالدين لعراجي
توجت ألندوة ألوطنية أŸنعقدة Ãقر
أأك - -ادÁي- -ة أÛت- -م- -ع أŸد Êأ÷زأئ- -ري
ب- -أاه- -دأف وضض- -وأب- -ط وأآل- -ي- -ات Œسض- -ي- -د
أŸبادرة ‘ أŸيدأن ،باإلضضافة أ ¤آأجالها
ورزنامة Œسضيدها ميدأنيا على أŸسضتوى
ألوطني .
كما ثمنت كل أŸبادرأت ألصضادرة عن

فعاليات أÛتمع أŸد Êوألقوى ألوطنية
أıت -ل -ف -ة ف -إان-ه-ا سض-عت إأ ¤رسض-م آأل-ي-ات
وأأطر وأضضحة وأأهدأف ﬁددة ،كما دعت
‘ ألصض- -دد ذأت- -ه ،ك- -ل ف- -ئ- -ات أÛت- -م- -ع
وشض- -رأئ- -ح- -ه ،إأ ¤دع- -م أل- -ذي- -ن ي- -ري -دون
أÿروج م - -ن أل - -وضض - -ع أ◊ا‹ ل - -ل - -ب Ó- -د،
وأŸسض- -اه- -م- -ة ‘ إأ‚اح- -ه- -ا ،ألن- -ه -ا م -ن
أŸب -ادرأت أÒÿي -ة وأإلصضÓ-ح-ي-ة ÿروج
ألبلد من أأزمته ،كما خلصش أŸشضاركون ‘
أل- -ن- -دوة أل- -وط -ن -ي -ة إأ ¤ضض -رورة Œسض -ي -د
مطالب أ◊رأك ألشضعبي ،وتثم Úموأقف
أ÷يشش أل- -وط -ن -ي ألشض -ع -ب -ي ،وأŸط -ال -ب -ة
بانتخابات رئاسضية نزيهة ‘ أأقرب أآلجال
وم -وأصض -ل -ة ﬁارب -ة أل-فسض-اد وأŸفسض-دي-ن
بدون هوأدة ،مع دعم جهاز ألعدألة ‘
هذأ أŸسضعى.
ك- - -م- - -ا رك- - -زت أل- - -ن - -ق - -اشض - -ات وأآلرأء
أŸطروحة من خÓل ألندوة على ضضرورة
أإلسضرأع بإاعدأد ألقانون أŸتعلق بتشضكيل
أŸف -وضض -ي -ة أل -ع -ل -ي -ا ل -ت -ن -ظ -ي-م وم-رأق-ب-ة
ألن -ت -خ -اب -ات و–دي -د م-ه-ام-ه-ا وت-ع-دي-ل
أل -ق -ان-ون أل-عضض-وي لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى أأن
يكون تشضكيل هده أŸفوضضية من أأوسضاط
ألفاعل ‘ Úأ◊رأك أألشضعبي وشضخصضيات
وقضضاة من ذوي ألنزأهة وألكفاءة وهذه
أŸط-الب تضض-م-ن-ت-ه-ا أŸب-ادرة أŸع-روضضة
عليهم.
ك- -م- -ا ث- -م- -ن أل -ل -ق -اء أل -ذي دعت أل -ي -ه
أألكادÁية موقف أ÷يشش ألوطني ألشضعبي
وكل أألحرأر وأıلصض ‘ Úأ÷زأئر إأ¤
ألتصضدي وكشضف كل أÙاولت ألرأمية
للمسضاسش بوحدة ألشضعب أ÷زأئري وألقيم
ألوطنية وثوأبت ألأمة ‘ ،ألسضياق ذأته
دعت أل- - -ن - -دوة ك - -ل إأط - -ارأت أأك - -ادÁي - -ة
أÛت-م-ع أŸد Êأ÷زأئ-ري ،وم-ن-تسض-ب-ي-ها
أإ ¤موأصضلة وتكثيف جهودهم ،بالتعاون
م -ع ك -ل ألشض -رك -اء إأ ¤ت -ن -ظ -ي -م أل -ن -دوأت
ألشض- -ع -ب -ي -ة أ›ÈŸة وأحÎأم أل -رزن -ام -ة
أÙددة من طرف أألكادÁية مع مرأعاة
أحÎأم كل ألنصضوصش ألقانونية وألضضوأبط
أŸتعلقة بتبليغ أŸؤوسضسضات ألرسضمية ،بكل
أل -نشض -ط -ات أل -ت -ي ت -ن -ظ -م ع -ل -ى مسض -ت-وى
ألبلديات وألوليات.

أسستقبلت فاعل ‘ ÚأÛتمع أŸد Êوألشسباب

ألهيئة ألوطنية للوسضاطة وأ◊وأر توأصضل جلسضاتها
أأرضضية توأفق إلخرأج ألبÓد من ألنسضدأد ألسضياسضي

أك-دت أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسس-اطة
وأ◊وأر ،أمسس ‘ ،ب - -ي - -ان ل - -ه - -ا ،أن - -ه - -ا
أسس -ت -ق -ب -لت ،م -ن -ذ ت -اري -خ ت -نصس -ي -ب-ه-ا،
ألعديد من ألفاعل ‘ ÚأÛتمع أŸدÊ
وأŸئ -ات م -ن أŸوأط-ن Úألشس-ب-اب أل-ذي-ن
ق -دم -وأ م -ن ﬂت-ل-ف رب-وع أل-وط-ن م-ن
أجل عرضس آأرأئهم وأنشسغالتهم.
وأأشضارت ألهيئة إأ ¤أأنه ” «أإلصضغاء
بتمعن» لنشضغالت ألفاعل ‘ ÚأÛتمع
أŸد ÊوأŸئات من أŸوأطن Úألشضباب،
حيث ” أأخذ آأرأئهم ومسضاهماتهم بعÚ
ألعتبار ،كما أأكدت ذأت ألهيئة أأنها «⁄
تقدم عهدة ألي كان ،سضوأء ‘ أ÷زأئر أأو
‘ أÿارج» ،مشض -ي -دة ب -ح -ج -م أŸب-ادرأت
ألتي ” أتخاذها ‘ إأطار أ◊وأر ل سضيما
من قبل ألشضباب.
وت -ه -دف أل -ه -ي -ئ -ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسض-اط-ة

وأ◊وأر ،ألتي ” تنصضيبها يوم  25جويلية
ألفارط بقيادة ألرئيسش ألسضابق للمجلسش
ألشض - -ع - -ب- -ي أل- -وط- -ن- -ي ك- -ر Ëي- -ونسش ،إأ¤
أŸسض -اه -م-ة ‘ ت-ه-ي-ئ-ة أل-ظ-روف ألÓ-زم-ة
ل-ت-ن-ظ-ي-م ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة أŸق-ب-لة
«بشض -ف -اف -ي -ة ك -ام -ل -ة وأن -ت -ظ -ام ل تشض -وب-ه
شضائبة» ،وسضيغطي أ◊وأر جميع أ÷وأنب
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ألن -ت-خ-اب-ات
ومرأحلها ألتحضضÒية وألشضروط ألÓزمة
ل- -ه -ا و›ري -ات أل -رزن -ام -ة ألن -ت -خ -اب -ي -ة
و–ديد تاريخ ألنتخابات ألرئاسضية ،كما
يجب أأن يكون أ◊وأر شضام Óوجامعا لكل
أل -ط -ب -ق -ة ألسض-ي-اسض-ي-ة ول-ل-ف-ع-ال-ي-ات أألكÌ
“ث -ي  Ó-ل-ل-م-ج-ت-م-ع أŸد Êوألشض-خصض-ي-ات
ألوطنية ،وكذلك ‡ثلي أ◊ركة ألشضعبية
إأذأ رغبوأ ‘ ذلك.

بن بعيبشش يدعو إأ ¤تنظيم ألرئاسضيات ‘ أقرب أآلجال
دعا رئيسس حزب ألفجر أ÷ديد ألطاهر بن
ب- -ع- -ي- -بشس ،أمسس ،ب- -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة ،أإ¤
ضس- -رورة ألإسس- -رأع ‘ ت- -ن- -ظ -ي -م ألن -ت -خ -اب -ات
أل -رئ -اسس -ي -ة ب -ه -دف «ح -ل ألأزم-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة
ألرأهنة وتفادي ألتدخÓت ألأجنبية».
وأأوضضح بن بعيبشش ‘ تصضريح صضحفي عقب لقائه
ب -ه -ي-ئ-ة أ◊وأر وأل-وسض-اط-ة ب-رئ-اسض-ة م-نسض-ق-ه-ا ك-رË

يونسش أأنه « يجب ألÎكيز ‘ ألوقت ألرأهن على
ك-ي-ف-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م أن-ت-خ-اب-ات رئ-اسض-ي-ة نزيهة وشضفافة»
بالنظر أإ »¤ألوضضع جد أŸقلق ألذي تعيشضه ألبÓد»
كما قال .
وشضدد على ضضرورة «أإقناع ألأغلبية ألصضامتة من
فوأعل أ◊رأك ألشضعبي للتسضجيل ‘ قوأئم ألهيئة
أل -ن -اخ -ب-ة» م-ن أأج-ل « أإشض-رأك-ه-ا ‘ صض-ن-ع مسض-ت-ق-ب-ل

أل- -بÓ- -د» ،ك -م -ا دع -ا أإ ¤ضض -رورة م -رأج -ع -ة ق -ان -ون
ألن -ت -خ -اب -ات أ◊ا‹ لسض -ي -م -ا « أŸوأد أŸت -ع -ل -ق -ة
بانتخاب رئيسش أ÷مهورية « ،مÈزأ أأن تشضكيلته
ألسضياسضية « تدعم « أ◊وأر باعتباره «ألسضبيل ألأ‚ع
◊ل ألأزمة ألسضياسضية»  ،مشضÒأ أإ ¤أأنه «هناك
تطابق ‘ وجهات ألنظر ب Úحزبه وب Úألهيئة».
ورأفع ‘ نفسش ألسضياق من أأجل ضضرورة « بلورة «

أأفكار أ◊وأر وترجمتها أإ ¤ألوأقع › ،ددأ “كسضه
باأرضضية « أجتماع قوى ألتغي Òبع Úألبنيان (أ÷زأئر
أل- -ع- -اصض- -م- -ة) « وأل- -ت -ي دعت حسض -ب -ه أإ « ¤ضض -رورة
مباشضرة أإجرأءأت ألتهدئة وأإطÓق سضرأح سضجناء
ألرأأي ورحيل أ◊كومة أ◊الية» ،كما دعا أŸوأطنÚ
أ ¤ضضرورة « أإدرأك أıاطر ألتي –دق بالبÓد
وموأجهتها بوعي كب.»Ò
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ا÷يـ ـشش متم ّسسـ ـك با◊ ـوار كمخ ـرج م ـن األزمة

^ اŸشضاركه السضياسضية من اŸوضضوعات الهامه ‘ بناء اÛتمع والدولة
’بواق الشضاذة تطرح أافكارا ومشضاريع للنيل من ا◊راك الشضعبي
^ا أ

اعت Èالدكتور نبيل أادريسش اسضتاذ العلوم السضياسضية والعÓقات الدولية بجامعة البليدة ،ان
’سضاسش ‘ العملية السضياسضية ،وان ما تشضهده ا÷زائر من حراك منذ
ا÷يشش ا◊امي والضضامن ا أ
بدايته يدخل ‘ اطار الثقة اŸتبادلة ب Úالشضعب وا÷يشش بعيدا عن الشض ّ
ك السضياسضي الذي
ترّوج له اطراف داخليه وأاخرى خارجيه وفق اجندات مصضلحيه.
ودعا الدكتور ادريسش إا ¤ا’سضتجابة للحوار الفعل ا’يجابي ،مقل Óمن حجم
القلة التي –اول اثارة النعرات معتÈا اياها ’ ،تؤوثر على سض Òالعمليه
السض -ي -اسض -ي-ه ‘ ظ-ل ت-وج-ه-ات م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى اسض-اسش م-ن ج-ه-ة ع-رق-ي-ة،
وأاخرى مصضلحية ،وأاخرى –ركها جهات ،يقول متحدث «الشضعب»
انها تخدم اطرافا ’ يخدمها اسضتقرار الوطن ،وهذا يعد حالة
طبيعية سضائدة ‘ اÛتمعات.
ب - -اأصض - -ح - -اب السضÎات الصض- -ف- -راء ‘
فرنسضا وما حدث خÓلها ‘ ،راأيكم
اأ’ ت-ت-وّق -ع-ون ن-ه-اي-ة ح-م-ل ودي-ع ‘
الشضهر التاسضع من ا◊راك؟
@@ “يز ا◊راك الشسعبي ‘ ا÷زائر بالنوعية
السس -ت -ث -ن-ائ-ي-ة بشس-ه-ادة ال-ع-ا ⁄دول وم-ن-ظ-م-ات
»LGô©d øjódGQƒf :QGƒM
حكوميه غ Òحكوميه .النوعية رسساله الشسعب
ا÷زائ -ري ل -ل -خ-ارج ،وال-داخ-ل ت-تضس-م-ن ال-وع-ي
الجتماعي الذي ميز اŸواطن ا÷زائري رجال
ونسس -اء ،شس -ب -اب وشس -ي -وخ ،اأط -ف -ال ..ب -الإضس-اف-ة
ل -ل -وع -ي السس -ي -اسس -ي ال -ذي ي-ن-ا‘ الÓ-ع-ن-ف‘ ،
ا◊راك اŸتميز.
اإن ا◊ديث عن اŸشسارك ‘ Úا◊راك يعني
التصساف بالفعالية واŸشساركة والنشساط بهدف
زيادة فرصش ا◊وار والشسفافية وتوسسيع دائرة
ال-دÁق-راط-ي-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-غ-ي Òال-ه-ادف وسس-م
ا◊اضسر واŸسستقبل ،و‚اح اأية اأمة يعتمد على
مقدرات اأبنائها ‘ –قيق الأهداف وال‚از
ا◊ق- -ي- -ق- -ي م -ن خ Ó-ل اإشس -راك ج -م -ي -ع ف -ئ -ات
اÛتمع لتحقيق الرغبة ‘ ا◊ياة الأفضسل.
وحسسب ن- -ظ- -رت- -ن -ا اŸت -واضس -ع -ة ‘ ظ ّ-ل ق -ي -اده
والوطنية ،وعليه ل تطرح هذه البواق الشساذة ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي واŸسس-اي-رة لÓ-أوضساع
افكارا ومشساريع جادة ايجابيه خدمة للوطن ،م-ن-ذ ب-داي-ت-ه-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-ت-ف-اءل ب-ن-ه-اي-ات ت-غيÒ
ب -ل ت -ط -رح اف-ك-ارا ومشس-اري-ع ل-ل-ن-ي-ل م-ن ال-ب-ن-اء اإيجابية تخدم الوطن بحكمه رجال ﬂلصسÚ
الجتماعي الذي يعد اللبنة الأسساسسية ‘ البناء وصس-ادقÁ .Úك-ن الع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه-م وت-وظ-ي-فهم
Ÿرحلة ،كما اأن الشسعب اسستفاد من Œربته
اŸوؤسسسساتي.
@ رحبّ اŸواطن بقرارات القيادة السسابقه عشسريه الدم والتي دفع الشسعب ثمنها
ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل -ل -ج -يشش ،ف -ي -م -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق غاليا.
@ ي - -ت - -داول ‘ الشض - -ارع ال - -ي - -وم اأن
Ãح - -اك- -م- -ة رم- -وز ال- -فسض- -اد واأز’م
ال - -ع - -دال - -ة ’ Áك - -ن - -ه - -ا اسضÎج- -اع
ال- - -عصض- - -اب- - -ة ،م- - -اه- - -ي ق - -راءت - -ك - -م
ا’أم- -وال اŸن- -ه- -وب- -ة واّÙو ل- -ة ن -ح -و
للمحاكمات اÿاصضة؟
ال -ب -ن -وك اÿارج -ي-ة؛ ا’أم-ر ن-فسض-ه
@@ اÙاكمات القضسائية واÿاصسة سسابقه ‘
بالنسضبة
ت - - -اري- - -خ ا÷زائ- - -ر
ل- -ل- -ع- -ق -ارات ،اأ’
وال -وط -ن ال -ع -رب -ي،
وت- -ع- -د Ãث -اب -ة ردة وحسضب ن -ظ -رت -ن -ا اŸت -واضض-ع-ة ‘ ظ-ل تتوّقعون تفعيل
ّ
ا’تفاقيات
لا-ل- -قف- -ي -ع -ادله االض÷س -يرشوشري‘-ة ق- -ي- -اده ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي الشض- -ع- -ب- -
ي
ال- -دول- -ي- -ة ‘ م- -ا
Óوضض -اع م -ن -ذ ب -داي -ت -ه-ا ي-خ ّصش مÓ-ح-قة
ه- - - -ذه اŸرح - - -ل - - -ه واŸسض -اي -رة ل  -أ
اÛرمÚ
ب -ال-ذات وال-ظ-روف
ال - - -ت- - -ي “ّر ب- - -ه- - -ا ي -ج -ع -ل -ن -ا ن -ت -ف -اءل ب -ن -ه -اي -ات ت-غ-ي ÒوŒميد
ا÷زائر ،فا◊راك ايجابية تخدم الوطن بحكمه رجال اأرصض- -دت- -ه- -م اإ¤
غ  Òذ ل ك م - - - - - - -ن
الشس - -ع- -ب- -ي .ف- -رضش
م -ط -الب اأسس -اسس -ي -ه ﬂلصض ÚوصضادقÁ ،Úكن ا’عتماد ا’إجراءات التي
ت- - -دخ- - -ل ‘ اط- - -ار ع-ل-ي-ه-م وت-وظ-ي-ف-ه-م Ÿرح-ل-ة ،ك-م-ا أان Áكن تفعليها؟
@@ ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ال - -ت - -غ- -ي ÒاŸن- -وط
وال -ث -ق-ة اŸت-ب-ادل-ة ،الشض-عب اسض-ت-ف-اد م-ن Œرب-ت-ه السضابقه بالأموال اŸنهوبة،
‡ا ف - -رضش ع - -ل - -ى عشض- -ري- -ه ال- -دم وال- -ت- -ي دف -ع الشض -عب –ت -اج اسس -ت-ح-داث
اأرضس -ي -ة ت-ت-م-ث-ل ‘
اقل- -- --ت-- --ي-ح- - -- -رادكه ا‘÷هي -شذاش ثمنها غاليا
اآل - - -ي - - -ات ج- - -دي- - -ه
وفّ- -ع - -ال -ة وخ -اصس -ة
الŒاه ك- - -م - -وؤط - -ر
باŸرحلة
ل -ل -ت -غ -ي Òم-ن ج-ه-ة
ضس- -ام- -ن اسس- -اسس- -ي م- -ن ج- -ه- -ه اخ- -رى ‘ .ظ- -ل وبسسرعة ،فعامل الوقت مهم جدا ،عن طريق
صس-راع-ات داخ-ل-ي-ه ،وظ-روف اق-ل-ي-م-ي-ه ﬁي-ط-ه خلق نصسوصش قانونية جديدة تتÓءم وطبيعة
ب -ا÷زائ -ر تÎبصش ل -ت -م-ري-ر ح-ال-ة الÓ-سس-ت-ق-رار اŸرح- -ل- -ة وال- -قضس- -اي- -ا اŸط -روح -ة اŸت -ع -ل -ق -ة
ت -ت -ك -ي -ف م -ع مصس -ا◊ه -ا ،ك-ل ه-ذا ج-ع-ل ق-ي-اده ب- -ال- -فسس- -اد ،وال- -ع- -م- -ل ب- -اأسس- -رع وقت ل -ت -ف -ع -ي -ل
ا÷يشش تتبنى ا◊كمه باتخاذ قرارات عقÓنيه التفاقيات الدولية وهذا ل يتطّلب وقتا وجهدا
فرضستها طبيعة اŸرحله والظروف السستثنائية كبÒا بقدر ما يتطلّب اإراده حقيقية وعن طريق
توظيف ﬂتصس ‘ Úالشساأن القانو ،Êفالأمر
التي “ّر بها ا÷زائر.
@ ي-دخ-ل ا◊راك الشض-ع-ب-ي شض-هره اسساسسي يحتاج للسسرعة ‘ ظلّ فراغ قانوÊ
السض -اب -ع دون تسض-ج-ي-ل ’أي-ة ق-ط-رة قائم ،قد تواجهه ا÷هات القضسائية مسستقب،Ó
دم واح -دة ع -كسش م-ا راه-نت ع-ل-ي-ه واأي تاأخر سسيوؤثر سسلبا على اسسÎجاع الأموال.
ا’أب- - -واق اÿارج- - -ي- - -ة ،م- - -ق- - -ارن - -ة

^ تبني ا÷يشش ا◊كمة باتخاذ قرارات عقÓنيه فرضضتها طبيعة اŸرحلة
^ هناك توجهات عرقية ومصضلحيه وأاخرى –ّركها أاطراف أاجنبية

«الشض- -عب» :اأكّ- -د ت رسض- -ائ -ل ا÷يشش السس-ي-اسس-ي-ه ل-ل-م-واط-ن Úداخ-ل اÛت-م-ع ،ف-كلما
اأنها سضتعمل وفق الدسضتور ،لذلك زادت مشس -ارك -ه اŸواط -ن Úب-ا◊ي-اة السس-ي-اسس-ب-ه
ت -راه -ن ع -ل -ى ا◊وار ك -م -خ -رج م -ن ازداد ان -دم -اج -ا Ãج-ت-م-ع-ه ،ك-ل-م-ا خ-فت ن-زع-ة
ا’أزم -ة ا◊ال -ي -ة ،م-اه-ي ق-راءت-ك-م العنف لديه لأن اŸشساركه ليسست فع Óماديا
للمشضهد؟
ف -ق -ط ،ب -ل ق -ي -م وع-واط-ف وشس-ع-ور ب-الن-ت-م-اء
ال -دك -ت -ور ادريسش ن-ب-ي-ل :اك -دت رسس -ائ -ل واإرادة ‘ التعب Òواإحسساسش من اŸشسارك باأنه
ق من حقوقه
ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل -ج -يشش ان-ه-ا سس-ت-ع-م-ل وف-ق جزء من الوطن .واأن اŸشساركه ح ّ
الدسستور دون التحايل عليه ،لذا تراهن على السسياسسيه واأنه عن طريقها يسستطيع اأن يغيّر ‘
ا◊وار ك -م-خ-رج م-ن
سس-ي-اسس-ة الدوله
الأزمة ا◊اليه ،يعد
وتوجهاتها
ا÷يشش ال- - -وط- - -ن- - -ي اÙاكمات القضضائية واÿاصضة سضابقه العامه.
الشس- - - -ع- - - -ب - - -ي ا◊ام
وعليه
والضس -ام -ن الأسس-اسش ‘ ت- -اري- -خ ا÷زائ -ر وال -وط -ن ال -ع -رب -ي ،السستجابة
‘ ال- - - -ع- - - -م - - -ل - - -ي - - -ة وت -ع -د Ãث -اب -ة ردة ال -ف-ع-ل الضض-روري-ة ل- -ل- -ح -وار ف -ع -ل
السس - -ي - -اسس - -ي - -ة وم - -ا
اي- -ج- -اب -ي ،اأم -ا
تشسهده ا÷زائر من لقيادة ا÷يشش ‘ هذه اŸرحله بالذات القلة ف Óتوؤثر
ح-راك م-ن-ذ ب-داي-ت-ه وال - -ظ - -روف ال - -ت- -ي “ّر ب- -ه- -ا ا÷زائ- -ر ،ع - - - - -ل- - - - -ى سسÒ
‘ اط - - -ار ال- - -ث- - -ق- - -ة
العمليه
اŸت - - - -ب - - - -ادل- - - -ة ب Úف- -ا◊راك الشض- -ع- -ب- -ي ،ف- -رضش م- -ط- -الب السس -ي -اسس -ي -ه ‘
الشس- - - - - - -عب وا÷يشش أاسضاسضية تدخل ‘ إاطار التغي ÒاŸنوط ظّ- -ل ت -وج -ه -ات
ب - -ع- -ي- -دا ع- -ن الشسّك
م- -ب- -ن- -ي- -ة ع -ل -ى
السس - -ي - -اسس - -ي ال - -ذي والثقة اŸتبادلة‡ ،ا فرضش على قيادة اأسس - - - -اسش م- - - -ن
ت- - -رّو ج ل- - -ه اط - -راف ا÷يشش ال- - - -ت- - - -ح ّ- - -رك ‘ ه - - -ذا ا’Œاه ج -ه -ة ع -رق -ي-ة،
واأخرى
دخا - - -خ-ا- -رل - -جي-- -- -يه- - -وهاأ وخ -ف- --ر-ىق كمؤوطر للتغيÒ
مصسلحية،
اجندات مصسلحيه.
واأخرى –ركها
وبالتا‹ يعد الدسستور اŸنطلق الأسساسسي للفعل ج -ه -ات ت -خ -دم اأط -راف ل ي -خ -دم-ه-ا اسس-ت-ق-رار
السس -ي -اسس -ي ا÷اد ودون ال -ت -ح -اي-ل ي-ع-ن-ي وف-ق-ه ال -وط -ن ،وه -ذا ي -ع -د ح-ال-ه ط-ب-ي-ع-ي-ه سس-ائ-دة ‘
نضسمن السسلوك السسياسسي الفعال واŸنوط ‘ اÛت -م -ع -ات ،ي -ت ّ-ط -لب الم -ر ات -خ -اذ ا÷ه -ات
ال -وقت ال -راه -ن ،وع -ل -ي -ه وجب الع-ت-م-اد ع-ل-ى القضسائية اجراءات حازمه لكل سسلوك يخالف
ا◊وار ال -بّ-ن -اء واŸسس-ت-م-ر والي-ج-اب-ي وبسس-رع-ة اŸصسلحة الوطنية.
دون ت-اأج-ي-ل ..ف-ع-ام-ل ال-زم-ن م-ه-م ÿصس-وصس-ية
@ دعت ب- -عضش ا’أب- -واق اإ ¤ف- -ك- -رة
اŸرحلة.
العصضيان اŸد ‘ ،ÊاŸقابل الغالبية
@ اسضتجابت بعضش ا’أحزاب لنداء
ال-ع-ظ-م-ى ضض-د ال-ف-ك-رة م-ن اأسض-اسضها،
÷ن -ة ا◊وار وال -وسض -اط -ة Ãا ف-ي-ه-ا
Ÿاذا ن- -ل- -ج -اأ اإ ¤م -واق -ف ’ تضض -ي -ف
الشض -خصض -ي -ات السض-ي-اسض-ي-ة وال-ن-خب،
شضيئا لعملية البناء اŸوؤسضسضاتي؟
ف -ه -ل ي -وؤث -ر ع -زوف ال -ب -عضش ع -ل -ى @@ الأب- -واق او م- -ا ي- -ع -رف ‘ ل -غ -ة السس -ي -اسس -ة
‚اح العملية؟
الأطراف غ Òالرسسميه التي تظهر مناسسباتيا،
@@ اŸشس -ارك -ه السس -ي -اسس -ي -ة م -ن اŸوضس-وع-ات ‘ ظ ّ-ل ال -ت -ح ّ-و لت وال -ت -غÒات ال -ت-ي تشس-ه-ده-ا
ال -ه -ام -ه ‘ ب -ن -اء اÛت -م -ع وال -دول-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ال -دول -ة واÛت-م-ع-ات ،خ-دم-ه Ÿصس-ال-ح ضس-ي-ق-ه
ا◊ديث ع -ن -ه -ا ي -ع -ن -ي اله -ت -م -ام ب -ال -ف -ع -ال -ي-ة واآن-ي-ة ،مصس-ل-ح-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن اŸصس-ل-ح-ه العامه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألموأفق لـ  27ذي ألحجة  1440هـ

رأهن على تقارير ÷نة أليقظة بالوزأرة

وزير الصشحة يتوعد باتخاذ إاجراءات ضشد اŸتسشبب ‘ Úندرة األدوية

’عادة ألنظر ‘ ألسشياسشة ألعامة لتسشي Òقطاع ألتضشامن
دعت إ

نقابة سشناسس :الدخول ‘ وقفة إاحتجاجية يوم  3سشبتم Èالداخل

دعت أل-ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسش-ت-قلة لعمال
’سش-رة وقضش-اي-ا
ق -ط-اع أل-تضش-ام-ن أل-وط-ن-ي وأ أ
أŸرأة ‘ ،ب -ي -ان -ه-ا أÿت-ام-ي أل-وزأرة أل-وصش-ي-ة
’ع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ ألسش-ي-اسش-ة أل-ع-ام-ة ل-تسشيÒ
إ
أل -ق -ط -اع أع -ت-م-ادأ ع-ل-ى م-ع-ط-ي-ات ت-ف-رضش-ه-ا
أل- -ت -ح -و’ت أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأ’ق -تصش -ادي -ة
أ◊ال- -ي -ة ،م -ع -رب -ة ع -ن م -د ي -ده -ا ل -ل -وزأرة
أل -وصش -ي -ة م -ن أج-ل ف-ت-ح ورشش-ات إأصشÓ-ح-ي-ة
“سش أŸؤوسشسش-ات أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-طاع ،من حيث
توحيد ألتصشور حول برأمج ألتكفل ووسشائل
وظروف ألعمل .مهددة ‘ ألدخول ‘ وقفة
أح-ت-ج-اج-ية يوم  3سش -ب-ت-م Èأل-دأخ-ل إأن ⁄
’يجابي.
تتلق ألرد أ إ

سس.بوعموشسة

ت - - -وع- - -د وزي- - -ر ألصش- - -ح- - -ة وإأصشÓ- - -ح
أŸسشتششفياتﬁ ،مد مÒأوي ،أمسش ،من
ألبليدة ،باتخاذ إأجرأءأت ضشد أŸتسشببÚ
’دوية على
‘ مششكل تذبذب وندرة أ أ
أŸسش - -ت - -وى أل - -وط- -ن- -ي ،وأوضش- -ح مÒأوي
خÓ-ل ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ع-ق-ده-ا ‘ خ-ت-ام
زي -ارة ع -م -ل وت-ف-ق-د ل-ع-دد م-ن أŸنشش-آات
أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه ب-الو’ية ،أنه «سشيتم
أتخاذ إأجرأءأت ضشد كل من يتسشبب ‘
’دوية» مششددأ بالقول
تذبذب وندرة أ أ
’ي ك - -ان ل - -ل - -ق - -ي- -ام ب- -ه- -ذه
«’ أسش - -م - -ح أ
أŸمارسشات من أجل أغرأضش أخرى».
وكشصف عن أن مصصا◊ه فتحت «–قيقا
معمقا ‘ هذأ أÛال وسصيتم أإلعÓن عن
نتائجه قريبا ألننا ل نسصتطيع وضصع تشصخيصس
ﬁدد ل -ل -وضص -ع م-ادأم أن ن-ت-ائ-ج أل-ت-ح-ق-ي-ق ⁄
تظهر بعد».
كما أشصار وزير ألصصحة إأ ¤أسصتحدأث على
مسص -ت-وى أل-وزأرة م-ا يسص-م-ى بـ»÷ن-ة أل-ي-ق-ظ-ة»
وه -ي م -ك -ون -ة م -ن أŸدي -ر أل -ع -ام ل-لصص-ي-دل-ي-ة
وأل- -ن- -ق- -اب -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -لصص -ي -ادل -ة وم -وزع -ي
ألصصيدلنيات وأÛلسس ألوطني ألخÓقيات
أŸهنة وأŸنتج ،Úوذلك للمتابعة أألسصبوعية
للوضصع على أŸسصتوى ألوطني باإلضصافة إأ¤
إأعطائه تعليمات لتنصصيب نفسس أللجنة على
مسص-ت-وى أل-ولي-ات ل-ل-ق-ي-ام ب-زي-ارأت ت-ف-ت-يشص-ية
و–ديد أÿلل ‘ سصلسصلة ألتوزيع.
وشصدد مÒأوي على أن ألÈنامج ألسصنوي
ألذي تسصطره ألوزأرة لتوزيع أألدوية «كاف إأل
أننا سصجلنا تذبذبات وندرة» و»لهذأ يتوجب

علينا –ديد أÿلل ‘ سصلسصلة توزيع أألدوية
Ÿعا÷ته» ،مضصيفا «سصنعرف أÿلل بالتعاون
مع جميع ألشصركاء ألجتماعي.Ú

...تعميم عمليات زرع األعضشاء
من ششخصس ميت دماغيا قريبا
سصيتم قريبا تعميم عمليات زرع أألعضصاء
م -ن شص -خصس م -يت دم -اغ -ي -ا ع -ل -ى أŸسص -ت -وى
أل-وط-ن-ي ب-ه-دف ألسص-ت-ج-اب-ة ل-لطلبات ألكبÒة
ل -ل -م -رضص -ى ع -ل -ى ه -ذأ أل -ن -وع م-ن أل-ع-م-ل-ي-ات
أ÷رأحية ،حسصبما أكده أمسس ألثÓثاء بالبليدة
وزير ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح أŸسصتشصفيات،
ﬁم- -د مÒأوي .وق- -ال أل- -وزي- -ر خÓ- -ل ن -دوة
صصحفية عقدها ‘ ختام زيارة عمل وتفقد
لعدد من أŸنشصآات ألتابعة لقطاعه بالولية أنه
«” ‘ شص -ه -ر م -اي -وأŸاضص -ي أل -ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة
جرأحية ناجحة لزرع أألعضصاء أنطÓقا من
شص -خصس م -يت دم -اغ -ي -ا وع -ل-ي-ه سص-ي-ت-م ق-ري-ب-ا
ت-ع-م-ي-م-ه-ا ع-ل-ى أŸسص-ت-وى أل-وط-ن-ي أسص-ت-ج-ابة
للعدد ألكب Òلطلبات أŸرضصى».وأضصاف أنه
ب -ع -د إأنشص -اء أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-زرع أألعضص-اء
وألتي تشصرف بدورها على  31فرعا لها على
أŸسص-ت-وى أل-وط-ن-ي «سص-نضص-ع ﬂط-ط-ا ج-ديدأ
Óرقام ألتي نصصبوأ إأ– ¤قيقها ‘
يسصتجيب ل أ
أÛال».
وكشصف مÒأوي عن عقد لقاء مع ألقائمÚ
على ألوكالة ‘ سصبتم ÈأŸقبل ،سصيتم خÓله

ت -ق -د Ëأ◊صص -ي -ل -ة ألسص -ن -وي -ة ل-لسص-ن-ة أ÷اري-ة
وألسصنة أŸاضصية وألتي من خÓلها «سصنعمل
على ألرفع من عدد ألعمليات ألتي تقوم بها
جميع وحدأت وفروع ألوكالة أŸتوأجدة عÈ
ألوطن» ،مشصÒأ إأ ¤أن هذه أ◊صصيلة سصتكون
Ãث -اب -ة «ورق -ة ط-ري-ق سص-تسص-م-ح ل-ن-ا ب-ت-حسصÚ
أŸعطيات ‘ سصنة  2020وتسصجيل عدد أكÈ
من أŸتÈع .»Úوأشصرف ألوزير خÓل هذه
أل -زي -ارة ع -ل -ى ت -ف -ق-د وت-دشص Úع-دة مشص-اري-ع
ومصصالح تابعة لقطاعه ،على غرأر تدشصينه
ألفرع أ÷ديد للوكالة ألوطنية لزرع أألعضصاء
ب -اŸرك -ز ألسص -تشص -ف -ائ -ي أ÷ام -ع -ي «ف -رأنسس
ف- -ان- -ون» ‡ا سص -يسص -م -ح ل -ه -ذأ أل -ف -رع ،حسصب
ألشص -روح-ات أŸق-دم-ة ب-ع ÚأŸك-ان ،ب-رق-م-ن-ة
ج- -م -ي -ع م -ل -ف -ات أŸتÈع ÚوأŸرضص -ى ع -ل -ى
أŸسص-ت-وى أل-وط-ن-ي و–دي-د أألول-وي-ات ط-ب-ق-ا
لقائمة خاصصة يتم وضصعها من طرف أنظمة
وت -ط -ب -ي -ق -ات إأل-كÎون-ي-ة.وزأر ﬁم-د مÒأوي
مصص-ل-ح-ة ألصص-ح-ة أل-ع-ق-ل-ي-ة ألشص-رع-ية بحضصور
أل -ن -ائب أل -ع -ام ل-دى ﬁك-م-ة أل-ب-ل-ي-دة ورئ-يسس
أÙك -م -ة ح -يث وق -ف ع -ل -ى –سص Úشص-روط
إأي -وأء أŸسص -اج ÚأŸرضص -ى ،وع-اي-ن أل-ب-ط-اق-ة
أل-ت-ق-ن-ي-ة Ÿشص-روع إأع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة م-ركز ألعملية
Óط-ف-ال أل-ذي سص-ت-ح-تضص-نه عيادة
أ÷رأح-ي-ة ل -أ
«أﬁم -د ي -زي -د» (ف-روج-ة سص-اب-ق-ا) ب-ع-دم-ا ”
–وي-ل مصص-ا◊ه-ا سص-اب-ق-ا Ÿسص-تشص-ف-ى فرأنسس
ف -ان -ون ،ك -م -ا أشص -رف أل -وزي -ر ع -ل-ى أل-ت-دشصÚ
ألرسصمي للمركز ألسصتشصفائي أŸتخصصصس ‘
زرأع -ة أألعضص -اء وأألنسص -ج -ة (م -ع -ه -د أل -ك -ل-ى
سصابقا).

أسشتفادتهم أعلنت سشنة  2014بالصشيغة أŸسشبقة

اŸسشتفيدون من مششروع  2000سشكن يطالبون بتسشريع األششغال
أقدم ،صشباح أمسش ،عششرأت أŸوأطنÚ
أŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ألسشكنات أ’جتماعية
حصش- -ة  2000سش-ك-ن أج-ت-م-اع-ي أŸسش-ماة
«ك -وسش-ي-دأر» ع-ل-ى أ’ح-ت-ج-اج أم-ام م-ق-ر
ألو’ية حيث طالبوأ ألسشلطات بالعمل
على تنفيذ وعودهم بتسشليم جزء من
سشكناتهم مع نهاية ألسشنة أ÷ارية كون
نسشبة أ’‚از باŸوقع ألسشكنى ووتÒتها
’ ت- -وح- -ي ب -اسش -ت Ó-م -ه -ا ن -ه -اي -ة ألسش -ن -ة
أ÷ارية.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
أوضص -ح أÙت -ج -ون لـ»ألشص-عب» ع-ل-ى لسص-ان
«ب.عبد ألله» أن آأمالهم كانت معلقة على

وعود ألسصلطات ‘ أألشصهر أŸاضصية بتسصليم
 600مسص - - -ك - - -ن م- - -ن أŸشص- - -روع أŸذك- - -ور
للمسصتفيدين مع نهاية ألسصنة أ÷ارية إأل أن
ه -ذه أل -وع -ود ت -ب -خ -رت ألن نسص -ب-ة أإل‚از ⁄
ت -ت-ج-اوز حسص-ب-ه  ٪70ووتÒة أألشص- - -غ - -ال تسصÒ
ببطء ما يسصتحيل أسصتÓمها مع نهاية ألسصنة.
وأضصاف ذأت أŸصصدر أنهم أرأدوأ من خل
هذأ ألحتجاج ألذي سصيكون مرة كل أسصبوع
ألضص -غ -ط ع -ل-ى ألسص-ل-ط-ات م-ن أج-ل دف-ع سصÒ
أألشص -غ -ال وتشص -دي-د أل-رق-اب-ة أŸسص-ت-م-رة ع-ل-ى
مؤوسصسصات أإل‚از باŸوأقع ألسصكنية للمشصروع
كخيار حتمي لهؤولء لسصتÓم سصكناتهم ألتي
أسص -ت -ف -ادوأ ب -ه-ا ع-ن ط-ري-ق أإلعÓ-ن أŸسص-ب-ق
للقوأئم قبل إأ‚ازها سصنة .2014

ومعلوم أن هذأ أŸشصروع ألوأقع بالوأجهة
أل -ع-م-رأن-ي-ة أ÷دي-دة أن-ط-ل-ق أإل‚از ب-ه سص-ن-ة
 2014موأزأة مع إأعÓن قوأئم ألسصكن حينها
بصصفة مسصبقة ،ليوأجه بعدها عدة صصعوبات
‘ ألتمويل بسصبب أألزمة أŸالية ليتم Œاوزها
من طرف أ÷هات ألوصصية وضصمان ألتمويل
أŸسصتمر للمشصروع ودفع ورشصات أل‚از به
وألتي تÎأوح ب 50 ÚوŸ ٪75وأقعه.
و‘ هذأ أإلطار كانت «ألشصعب» قد نشصرت
‘ ع -دد سص -اب -ق م -وضص -وع ح-ول “وي-ل ج-دي-د
للمشصروع خاصس بالربط بالشصبكات وألتهيئة
أÿارج -ي -ة وأل -ذي ي-وشصك ع-ل-ى ألن-طÓ-ق ‘
أرضس ألوأقع من طرف مديرية ألتعم Òوألبناء
وألهندسصة أŸعمارية للولية.

سشاهم ‘ أ’رتفاع ألنسشبي لدرجات أ◊رأرة

ا◊رائق تتلف أاك Ìمن  200هكتار من الغابات واألدغال بتيبازة
“ ⁄ر ه - -ذه ألصش- -ائ- -ف- -ة بسشÓ- -م ع- -ل- -ى
ألغطاء ألغابي بتيبازة وألذي فقد ما يربو
ع - -ن  200ه -ك -ت-ار م-ن مسش-اح-ت-ه أت-ل-ف-ت-ه-ا
أل -نÒأن أل -ن -اج -م -ة ع-ن أن-د’ع ح-رأئ-ق ‘
ظ -روف ﬂت -ل -ف -ة وذلك م -ن -ذ أل -ف -ا— م-ن
’سشبوع أ÷اري.
جوأن وإأ ¤غاية بدأية أ أ

تيبازة :علي ملزي
حسصب مصصدرنا من مديرية أ◊ماية أŸدنية
ب -ال -ولي -ة ف -إاّن -ه ل ›ال ل -ل -م -ق -ارن -ة أصص  Ó-بÚ
سصÒورة موسصم أ◊رأئق لهذه ألسصنة مع ›ريات
ما حصصل خÓل ألسصنة أŸاضصية ح ⁄ Úيبلغ
لدغال
›موع أŸسصاحات أÙروقة بالغابات وأ أ
حدود  30هكتارأ ،بحيث سصاهم ألرتفاع ألنسصبي
لدرجات أ◊رأرة هذه ألسصنة ‘ أنتشصار أ◊رأئق

وق -وة ل-ه-ي-ب-ه-ا خ-اصص-ة ‘ ظّ-ل ه-ب-وب ري-اح ق-وي-ة
لمر ألذي أفرز أتÓف  152،89هكتار
نسصبيا ،أ أ
لدغال ‘ 116
من ألغابات و 48،15هكتار من أ أ
حريقا مسصج.Ó
فيما أحصصت أŸصصالح ذأتها  7حرأئق أخرى
لعشص -اب أتت ع -ل-ى  2،72ه-ك-ت-ار من
ت -ع -ن -ى ب -ا أ
لعشص -اب أل -ي -ابسص-ة و 8ح -رأئ -ق أخ-رى خ-اصص-ة
أأ
باÙاصصيل ألزرأعية أتت على  30،04هكتار من
أل -ق -م -ح ألصص -لب و 14ح-ري-ق-ا خ-اصص-ا ب-ال-عÓ-ف
أسصفرت عن إأتÓف  21،21هكتار من أ◊صصيدة
و 2278حزمة ت ،Íأضصافة أ ¤حريق Úآأخرين
لشصجار أŸثمرة بحيث ”ّ إأحصصاء تلف
يتعلقان با أ
 327شصجرة من بينها  120شصجرة لوز و 60شصجرة
زي -ت-ون و 47شص - -ج- -رة ت Úو 100شص-ج-رة ل-يمون
لضصافة إأ ¤أحÎأق  4خÓيا نحل.
با إ

وكانت ألبلديات ألغربية للولية قد شصهدت
أك Èأ◊رأئ -ق أل -ت -ي أف -رزت خسص -ائ -ر ث -ق-ي-ل-ة ‘
لكÌ
أŸوأرد ألطبيعية على عادتها باعتبارها أ أ
أح -ت -وأء ل -ل -غ -ط -اء أل-ن-ب-ات-ي ن-اه-يك ع-ن صص-ع-وب-ة
أŸسص -الك أل -ت -ي ت -ؤوخ -ر وتصص -عب م -ن ع -م -ل -ي -ات
ألطفاء.
لسصبوع ألفارط
لشصارة إأ ¤أّن نهاية أ أ
وŒدر أ إ
ك -انت ق -د شص -ه -دت أن -دلع ح -ري-ق م-ه-ول ب-غ-اب-ة
أ◊م -دأن -ي -ة غ Òب-ع-ي-د ع-ن ج-ب-ل شص-ن-وة ب-ب-ل-دي-ة
شص- -رشص- -ال وأسص -ف -ر ع -ن إأت Ó-ف  7،7ه-ك-ت-ار من
ألصصنوبر أ◊لبي ول تزأل فرق أ◊ماية أŸدنية
لي حريق قد
‘ حالة طوأرئ قصصوى –سصبا أ
لخر خاصصة وأّن هذه
يعلن عنه ب Úأ◊ Úوأ آ
أل-فÎة ت-ع-رف ب-ف-ق-دأن أل-ن-ب-ات ل-رط-وب-ت-ه وم-ي-له
لسصباب.
لبسصط أ أ
للتعرضس لÓحÎأق أ

ألعدد
18034
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طالبت ألنقابة أŸسصتقلة لعمال قطاع ألتضصامن
ألوطني وأألسصرة وقضصايا أŸرأة ‘ بيانها أÿتامي
ألذي تسصلمت جريدة «ألشصعب» نسصخة منه ،بضصرورة
أإلسص -رأع ‘ ت -أاط Òأل -ع -م -ال م -ن ح -يث أل -ه -ي -ك -ل -ة
ألنقابية ،كما ينصس عليه ألقانون  14 / 90أŸعدل
وأŸتمم وأÙدد لكيفية ‡ارسصة ألعمل ألنقابي
وك -ذأ أل -ق -ان-ون أألسص-اسص-ي ،وأل-ذي ي-ن-درج ‘ إأط-ار
ﬂطط عمل ألنقابة للسصنة ألجتماعية / 2019
 ،2020مع إأبÓغ ألوزيرة بضصرورة فتح أ◊وأر ‘

أقرب أآلجال دون أدنى شصرط أو قيد.
وركز ألبيان أÿتامي على ضصرورة تبني قطاع
موحد من خÓل تبني آأليات ألتحسصيسس أ÷وأري،
ب -اع-ت-ب-اره أل-ق-ن-اة أألك Ìم-وأءم-ة ل-ت-ق-ريب وج-ه-ات
ألنظر ‘ ظل حمÓت ألتفرقة ألتي تشصنها بعضس
أألب -وأق ل -رأب ألصص -دع وأف -ت-ع-ال تسص-ريب أإلشص-اع-ة
أŸغرضصة ،حسصب ما أفاد به ذأت ألبيان ،مضصيفا أنه
سص -ي -ت -م وضص -ع سص -ل-م أألول-وي-ات ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ل-ف-ات
أŸطروحة حسصب نوعية وطبيعة كل ملف ،وأشصار
ذأت أŸصص- -در أن أŸؤوشص- -ر أل- -وح- -ي- -د ‘ م- -رأح- -ل
م -ع -ا÷ة أŸل -ف -ات م -ت-وق-ف ع-ل-ى م-دى أسص-ت-ج-اب-ة
ومشصاركة ألعمال ‘ هذأ أŸسصعى .حيث ناشصدت
ألنقابة ألعمال وألعقÓء من أبناء ألقطاع لÓلتفاف
حول ألكلمة ألصصادقة.
وم -ن ت-وصص-ي-ات أل-ب-ي-ان أÿت-ام-ي إأع-ادة ت-ن-ظ-ي-م
أŸورد أل- -بشص -ري ،إلدأرة أل -تضص -ام -ن ع -ل -ى ج -م -ي -ع
أŸسص- -ت- -وي- -ات إلع- -ادة ألع- -ت -ب -ار ألب -ن -اء أل -ق -ط -اع
وإأعطائهم ألفرصصة لصصنع ألفارق ‘ أألدأء بينهم
وب Úمن سصبقهم ،مع تبني إأسصÎأتيجية إأعÓمية
جوأرية ووطنية ب Úأبناء ألقطاع لنقل أŸعلومة
ألصصحيحة حول أŸشصاكل ألتي يتخبط فيها عمال
أل -ق-ط-اع ،وت-ق-ارب وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر وط-رح أألف-ك-ار
ضص-م-ن ق-ن-وأت شص-ف-اف-ة ودÁق-رأط-ي-ة ت-تصص-دى ل-ك-ل
ألن -ت -ه -ازي Úأل -ذي -ن يشص -وه -ون أ◊ق -ي -ق -ة وي-ب-ث-ون
أإلشصاعة.

طالبوأ بجسشر يربط قريتهم بالطريق ألوطني رقم 26

سشكان «أافتيسشن» يواصشلون منع أاششغال مششروع
الطريق السشريع اخÎاق بجاية ـ أاخنيف

وأصش- -ل ،أمسش ،سش- -ك- -ان ق- -ري- -ة أف -ت -يسش -ن،
ب -ب -ل -دي -ة سش-ي-دي ع-ي-اد ،و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،م-ن-ع
أسش-ت-ئ-ن-اف أشش-غ-ال مشش-روع أل-ط-ري-ق ألسش-ري-ع
أخÎأق بجاية ـ أحنيف ،ألذي تششرف عليه
ألششركات ألصشينية ،وذلك Ÿدة تزيد عن 20
ي- -وم- -ا ،ح- -يث ط -ال -ب -وأ ب -ب -ن -اء جسش -ر ي -رب -ط
قريتهم بالطريق ألوطني رقم  26ومدينة
سشيدي عيشش.

بجاية :بن النوي توهامي
‡ثلوألسصكان ،أكدوأ لـ»ألشصعب» ،أنهم ÷أاوأ إأ¤
م -ن -ع أسص -ت -ئ -ن-اف أشص-غ-ال أل-ط-ري-ق ألّسص-ي-ار ،ب-ع-دم-ا
أسصتنفذنا كافة طرق أ◊وأر مع أŸسصؤوول ،Úمن
خÓل مرأسصÓت عديدة وجهت للجهات أŸعنية،
حيث ل يبعد ألطريق ألوطني عن قريتهم سصوى
ب-بضص-ع أم-ت-ار ق-ل-ي-ل-ة ،م-ا يضص-ط-ره-م ل-ل-ق-ي-ام بجولة
ط-وي-ل-ة ع-ل-ى مسص-اف-ة  10ك-ي-ل-ومÎأت ل-لوصصول إأ¤

ألطريق أŸذكور ،وهوما يسصبب لهم معاناة كبÒة ‘
ألتنقل يوميا ،بسصبب ألختناقات أŸرورية بينما
هناك حل ‘ متناول أ÷ميع.
جمال ‡ثل عن ألسصكان أكد ،أنه بالرغم من
ت -وف-ر أإلم-ك-ان-ي-ات ل ي-ت-م ألسص-ت-ج-اب-ة لنشص-غ-الت
ألسصكان ،علما أنهم ل يريدون ألقيام بأاي أحتجاج
لكنها ألطريقة ألوحيدة للضصغط على أŸسصؤوولÚ
أÙل -ي ،Úك -ي يسص -ت-ج-ي-ب-وأ ل-ن-دأءأت-ه-م ‘ أل-ق-ريب
ألعاجل.
وأكد مصصدر مسصؤوول ،أن أŸشصروع ألذي يطالب
ب -ه ألسص -ك -ان ،ق -د ّ” تسص-ج-ي-ل-ه م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
أألشص -غ -ال أل -ع -م -وم-ي-ة ،ك-م-ا ” ت-خصص-يصس أل-غÓ-ف
أŸا‹ أيضص -ا ،وع -ل -ي -ه ن -اشص -د أÙت -ج Úبضص -رورة
أل -ت -ع -ق -ل وت -رك ألشص-رك-ات أŸك-ل-ة ب-ا‚از أخÎأق
ألطريق ألسصيار ،تسصتأانف أألشصغال ‘ ظروف عادية
ي أسصاليب تعيق عملها ،ألن تعطيل
بعيدأ عن أ ّ
أŸشصروع سصيؤودي إأ ¤مزيد من ألتأاخر لتسصليمه ‘
أآلجال أÙددة.

’‚اح أ◊ملة ألوطنية للتششجÒ
تعليمات إ

تسشخ Òكل الوسشائل اŸادية والبششرية بتلمسشان
أششرف علي بن يعيشش وأ‹ تلمسشانÃ ،قر
دي -وأن أل -و’ي -ة ،ع -ل-ى ج-لسش-ة ع-م-ل “ح-ور
ج - -دول أع - -م - -ال- -ه- -ا ح- -ول –ضش Òأ◊م- -ل- -ة
’م Úأل-ع-ام
أل -وط -ن -ي -ة ل -ل-تشش-ج Òب-حضش-ور أ أ
ب - -ال - -ن - -ي - -اب - -ة وألسش - -ي - -دأت وألسش- -ادة أŸدرأء
ألتنفيذي ÚأŸعني ، Úرؤوسشاء ألدوأئر.

تلمسسان :بكاي عمر
وأكد ألوأ‹ ‘ هذأ ألصصدد على ضصرورة تقسصيم
هذه أ◊ملة وفق  03مسصتويات وألتي تبدأ با◊ملة
ألتحسصيسصية ثم تليها حملة Œنيد ألوسصائل وحملة
تنفيذ ألعملية ألتي تنطلق من شصهر أكتوبر 2019
إأ ¤غاية شصهر مارسس .2020
‘ ه -ذأ ألشص -أان أع -ط -ى أل-وأ‹ ت-وج-ي-ه-ات إأ¤
أŸسص -ؤوول ÚأŸع -ن -ي Úل -ت -ن -ظ -ي -م أب -وأب م -ف -ت-وح-ة
وحمÓت –سصيسصية وأسصعة ألنطاق على مسصتوى
أإلذأعة وع Èموأقع ألتوأصصل ألجتماعي لتنفيذ
أل- -ت- -وج- -ي- -ه- -ات أل- -ت -ي أسص -دت -ه -ا وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأنية  ،وهذأ

بالتعاون مع كل من جامعة أبوبكر بلقايد تلمسصان ،
مديرية ألتكوين وألتعليم أŸهني ، Úمديرية ألÎبية
 ،مديرية ألبيئة وكل ألنشصطاء من أÛتمع أŸدÊ
وأ◊ركة أ÷معوية  ،مع إأنشصاء خلية متكونة من
هذه ألقطاعات قصصد متابعة هذه ألعملية وألسصهر
على ألسص Òأ◊سصن لها.
و‘ هذأ ألصصدد ” ألتطرق كذلك إأ ¤موضصوع
أألمرأضس أŸتنقلة عن طريق أŸياه ،حيث أمر
ألوأ‹ أŸسصؤوول ÚأÙلي Úعلى تنظيم خرجات
ت-ف-ت-يشص-ي-ة ل-ل-ف-رق أŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-بلديات
وألدوأئر قصصد متابعة أألوضصاع من أجل أÙافظة
على صصحة أŸوأطن.
و‘ ذأت ألسصياق ،أكد ألوأ‹ أنه سصوف يقوم
بزيارأت مفاجئة إأ ¤كل أŸسصتشصفيات وأŸصصالح
أل -ط -ب -ي -ة Ÿع -اي -ن -ة أألوضص -اع وأل -وسص -ائ -ل أل-بشص-ري-ة
وأŸادي -ة أÛن -دة م -ن ط -رف ه -ذه أŸصص -ال-ح ق-د
أل -ت -ك -ف -ل بصص -ح -ة أŸوأط -ن وإأن -ه ق -د ي -ت -م أت -خ-اذ
إأجرأءأت صصارمة ‘ حالة ما إأذأ ” تسصجيل نقصس
أوعنصصر ألÓمبالة ‘ ألتكفل بصصحة أŸوأطن.

دخول ششبكة األلياف البصشرية حيز اÿدمة بتندوف
«ألشش -عب» دخ -لت شش -ب -ك -ة ج -دي-دة
لÓألياف ألبصشرية حيز أÿدمة على
مسش- -ت- -وى ح- -ي أŸسش- -ت- -ق- -ب- -ل (ب -ل -دي -ة
ت -ن -دوف) ،حسشب أل-تصش-ري-ح-ات أل-ت-ي
أد ¤ب-ه-ا مسش-وؤول-و أŸدي-ري-ة أل-ع-م-لية
’تصش- -ا’ت أ÷زأئ- -ر ل- -ذأت أل -و’ي -ة
يوم ألثÓثاء أŸنصشرم.
ك -م-ا أوضص-ح أŸدي-ر أل-ع-م-ل-ي لتصص-الت
أ÷زأئر بالنيابةﬁ ،مد نويجم ،أنه سصيتم
تعميم هذه ألتقنية أ÷ديدة ألتي تندرج ‘
أإطار عصصرنة خدمات ألتصصالت ألسصلكية
وأل Ó-سص -ل -ك -ي -ة بصص -ف -ة ت -دري -ج-ي-ة ‘ ه-ذه
أŸن -ط -ق -ة وه -وم -ا سص -يسص -م -ح ل -ل-مشصÎكÚ
بالسصتفادة من خدمة ألأنÎنت ذي ألتدفق
أل- -ع- -ا‹ ك -م -ا أن -ه -ا سص -تسص -اه -م ‘ –سصÚ
خدمات ألهاتف ألثابت.

من جانب أآخر ،سصجلت أشصغال أإعادة
ت-اأه-ي-ل ألشص-ب-ك-ة أل-ه-ات-ف-ية أŸتدهورة على
مسصتوى بعضس أحياء وسصط ألولية ،على
غرأر تندوف لطفي ،ألقصصابي ورمضصان،Ú
ألتي أطلقت بدأية ألعام أ÷اري تقدما
ملحوظا ‘ وتÒة ألإ‚از بنسصبة .٪54
م--ن ب Úأل--ع--م--ل--ي--ات أل--ت--ي أط--ل-ق-ت-ه-ا
أتصص--الت أ÷زأئ-ر ب-ولي-ة ت-ن-دوف ل-ه-ذه
ألسصنة نذكر أإ‚از  830خط هاتفي ثابت
من أصصل ألفي خط مÈمج ‘ ،ح Úأن
 784مشصÎك ج---دي---د م---ن أصص--ل 2.800
مشصÎك أسص--ت--ف-ادوأ م-ن ع-م-ل-ي-ة رب-ط-ه-م
بشصبكة ألأنÎنت و 468مشصÎك أآخرين
م-----ن أصص----ل  3.500م-شصÎ-ك مÚ-›È-
أسص--ت--ف--ادوأ م--ن ع-م-ل-ي-ة رب-ط-ه-م بشص-ب-ك-ة
أ÷يل ألرأبع G LTE.4

األربعاء  ٢٨أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢٧ذي الحجة ١٤٤٠هـ

»æWh

بعد اÙاصشيل الوفÒة هذا اŸوسشم

ا÷زائر لن تسشتورد مادة الشّشع Òوالقمح ال ّصشلب
’من الغذائي
^ عماري :ا÷هود منصشّبة على –قيق ا أ

’ن موسشم
أاعلن وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد البحري ،ششريف عماري ،أانه لن يتم اسشتÒاد الششع Òأ
ا◊صشاد ا◊ا‹ حقق إانتاجا وافرا خاصشة ‘ مناطق الششرق ا÷زائري ،مضشيفا ،أان العمل حاليا منصشب على القمح
الصشلب الذي حقق بدوره إانتاجا معتÈا.

حياة ــ ك

جاء تصشريح الوزير ،أامسس ،عقب إاششرافه
Ãع-ي-ة وزي-ر األشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-نقل،
مصش -ط-ف-ى ك-وراب-ا ،ع-ل-ى م-راسش-ي-م ت-وق-ي-ع
ات -ف-اق-ي-ة م-ا ب› Úم-ع ال-ن-ق-ل ا÷زائ-ري
«ق- -ا“ا» وال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ح -ب -وب،
والديوان الوطني للحليب بوزارة الفÓحة.
وÃوجب الت -ف -اق -ي -ة ،ق -ال ع -م -اري ،أاّن-ه
سش -وف ت -ع ّ-زز ال -ق -درات ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
البحري ‘ إاطار التبادلت التجارية ألجل
اسش -ت -غ Ó-ل ق -درات ال-وط-ن-ي-ة ،وإاع-ط-ائ-ه-ا
Óشش - -راف ع - -ل - -ى ال- -واردات
األول - -وي - -ة ل  - -إ
والصشادرات كذلك.
وب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -واردات ال -ت -ي وضش-ع األسش-ط-ول
ا÷زائري ‘ خدمتها ،أاوضشح الوزير ،أان األمر
ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊ب-وب ب-أاصش-ن-اف-ه-ا وب-ودرة ا◊ل-يب،
ويدخل ذلك ‘ إاطار إادماج القتصشاد الوطني،
وه -ي م -ب -ادرة «سش -ي -ت -م ت-ع-م-ي-م-ه-ا ع-ل-ى ب-اق-ي
الواردات» ،مضشيفا« :نحن نششتغل كذلك على
الصشادرات ‘ إاطار تنويع القتصشاد الوطني»،
م -ع -تÈا أان ه -ذا ال -ت -ق -ارب بّ› Úم -ع ال-ن-ق-ل
ال -ب -ح -ري وال-دي-وان Úسش-ي-ع-ط-ي دف-ع-ا ل-ت-ث-مÚ
وت- -ع- -زي- -ز ق- -درات ال- -تصش -دي -ر ل -ب -عضس اŸواد
ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ت -ي ت -ل -ق -ى رواج -ا ‘ األسش -واق
اÿارجية.
عقد الوزير لقاءً صشحفيا قصشÒا ،أاجاب من
خÓله على األسشئلة اŸطروحة منها النقصس
الذي ششهدته مادة ا◊ليب مؤوخرا ،حيث نفى
وج- -ود أازم- -ة ‘ ه- -ذا الّشش -أان ،م -ؤوّك -دا أاّن ك -ل
” اتخاذها لدعم اŸنتوج الوطني،
اإلجراءات ّ
ول-ت-زوي-د الّسش-وق ب-ال-ك-م-ي-ات الÓ-زم-ة من هذه

ال -غ -ذائ -ي ل -ل -ب Ó-د ت -دع -ي -م -ا ل -لسش-ي-ادة
الوطنية.

اŸادة.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊ب-وب وعÓ-ق-ت-ه-ا الكبÒة
بتحقيق األمن الغذائي ،أاعلن الوزير أانه لن
ي- -ت- -م اسش- -تÒاد الشش- -ع Òألن م- -وسش- -م ا◊صش -اد
ا◊ا‹ حّقق إانتاجا وافرا خاصشة ‘ مناطق
الششرق ا÷زائري ،وأاضشاف أان العمل حاليا
منصشب على القمح الصشلب ،الذي حقق بدوره
إان -ت -اج -ا ب -ك -م -ي -ات م -ع-تÈة ،وه-ذا م-ا ي-ج-ع-ل
ا÷زائر ‘ أاريحية حيث Áكن السشتغناء عن
اسشتÒاده ،أاما القمح الل Úفإاّن السشوق الوطنية
تسش -ت-ه-لك ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن-ه ،وه-ذا ن-ا œع-ن
ال -ط -لب اŸت -زاي -د ع -ل -ى م -ادة اÿب-ز واŸواد
اŸصشنوعة من الفرينة.
ولفت الوزير ‘ هذا اإلطار ،إا ¤أانّ هناك
إاجراءات اّتخذتها ا◊كومة من أاجل ترششيد
الواردات ،حيث سشيتم إاعادة النظر ‘ دعم
م - -ادة اÿب - -ز ،ب - -اإلضش- -اف- -ة إا ¤إاج- -راءات ”
وضشعها لصشالح الفÓح ÚخÓل موسشم ا◊رث
والبذر اÿريف اŸقبل ،وهذا ما يعّزز األمن

كورابا 10 :بواخر وضشعت ‘
خدمة «لوايسشي» و» «لونيل»
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه اع -ت Èال -وزي -ر ك -وراب -ا،
الت-ف-اق-ي-ة ،م-ب-ادرة فّ-ع-ال-ة ،حيث سشيتم
Ãوج -ب-ه-ا وضش-ع  ١٠ب -واخ-ر ‘ خ-دم-ة
الديوان ،ÚمششÒا إا ¤أان قطاع النقل
البحري كان يعيشس ظرفا صشعبا جدا،
كاد يعصشف بأاجور العمال.
ومن جهته أافاد اسشماعيل غمري اŸدير العام
بالنيابة Ûمع النقل البحري «قا“ا» اŸوّقع
ع-ل-ى ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة ،أان األسش-ط-ول ال-ب-ح-ري
سشيسشاهم ‘ اسشتÒاد ا◊بوب وبودرة ا◊ليب،
ما سشيقّلل من تكاليف النقل التي تتعامل بها
الدول التي يتم السشتÒاد منها.
وأاضشاف ‘ سشياق متصشل أانّ هذه التفاقية
سش -ت -ع -ود ب-اŸن-ف-ع-ة ع-ل-ى الق-تصش-اد ال-وط-ن-ي،
خاصشة من ناحية –صشيل الضشرائب وتششغيل
ال -ع -م -ال ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸوان -ئ ،ح -يث ي -ت-م
تقليصس تكاليف النقل الذي تفرضشها الدول
اŸوردة لهذين اŸنتوج.Ú
وأاف -اد ك -ذلك أاّن األسش -ط -ول ال-ب-ح-ري يشش-ت-غ-ل
بنسشبة اقل من طاقته ،مششÒا إا ¤أان نسشبة
عمله ل تتعدى  6٠باŸائة ،ومقارنة بكل ما
هو مسشتورد ‘ ا÷زائر ،األسشطول ا÷زائري
ل Áثل سشوى  ٢.5باŸائة ،وهذا راجع لقدمه.

مع العلم أاّنه يخضشع منذ  ٢٠١٢إاŒ ¤ديد وإاعادة
تأاهيل.

دعا من سشكيكدة إا ¤مقاربة اأخرى ،بوزيد:

ا÷امعـ ـ ـة مطالب ـ ـة بلع ـ ـب دور ري ـ ـادي ‘ ا◊رك ـ ـة ا’قتصشادي ـ ـة
اسشتقطاب الكفاءات اŸتخّرجة ‘ مششاريع تعطي انطÓقة للبÓد

كششف بوزيد الطيب وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي ،من سشكيكدة ،اسشتحداث متاحف للذاكرة على مسشتوى جامعات ومراكز
’سشاتذة التعريف بتاريخ اŸنطقة ،مؤوّكدا على أان تطوير ا÷امعة من ششأانه أان يلعب دورا ‘ اÛال
الوطن ،حتى يتسشنى للطلبة وا أ
ا’قتصشادي ،وأانّ ا◊كومة لن تّدخر جهدا ‘ تطوير هذا القطاع ،سشواء ‘ ا÷انب التنظيمي أاو التعليمي.
وأاششار الوزير أانه يطمح أان تلعب ا÷امعة دورا
لجانب ،والعمل جاري
‘ اسشتقطاب الطلبة ا أ
لن على رقمنة ا÷امعة ،وأان تصشل اÿدمات
اآ
ا÷امعية مسشتوى السشتثمارات التي قامت بها
الدولة ،وأان يكون الطالب ‘ أاريحية من كل
لي -واء،
لط -ع -ام ،ا إ
ا÷وانب سش- -واء م- -ن ن- -اح -ي -ة ا إ
الÎفيه ،المن والمان» .
أاّكد بوزيد على أاّن «المكانيات متوّفرة والنوعية
ك-ذلك م-ت-وف-رة ب-ق-ط-اع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والبحث
العلمي ،ولبد من اسشتقطاب الطلبة اŸتخرج،Ú
وخلق جو وبيئة مÓئمة من ضشروريات ا◊ياة
Ÿباششرة البحث العلمي ،الذي بإامكانه إاخراج
البÓد من اŸششاكل التي تعا Êمنها».
ومن جهة أاخرى ،طمأان الوزير أاسشاتذة جامعة
سش-ك-ي-ك-دة ،ب-خصش-وصس السش-ك-ن-ات ال-وظيفية ،على
«أان- -ه- -ا سش- -ت- -ك- -ون ج -اه -زة ‘ ال -وقت اÓŸئ -م»،
لو ¤عن القطاع« ،نعمل على
وأاضشاف اŸسشؤوول ا أ
أان تكون ششهادتنا أاك Ìمرئية ،لهذا جعلنا اللغة
لصشلية ،وسشنعمل على
ال‚ليزية ‘ مكانتها ا أ
ت -ط -وي -ره -ا ‘ ا÷انب ال -ب -ح -ث -ي ع -ل-ى مسش-ت-وى

جامعاتنا ،للعطاء مرئية أاك Ìلششهادات ا÷امعة
ا÷زائرية».
وع -ن -د م -ع -اي -ن -ة مشش-روع إا‚از م-رك-ز ال-ت-ح-ل-ي-ل
البيÎوكيميائية واŸراقبة الصشناعية ،أالّح الوزير
«ع -ل -ى ال -ت -ف -ك ‘ Òم -دى ت-ط-اب-ق ال-ت-خصشصش-ات
واح -ت -ي -اج -ات سش -وق الشش -غ -ل ،ووف -ق ال-ت-ح-دي-ات
الكبÒة بÎاجع انتاج اŸواد البÎولية».
وكان أان تفّقد بوزيد Ãعية عبد السشÓم لكحل
لم Úالعام نيابة عن وا‹ الولية عدة
عياط ا أ
مشش-اري-ع ب-ال-ق-طب ا÷ام-ع-ي بسش-ك-ي-ك-دة ،أابرزها
مششروع إا‚از  ٨٠٠٠مقعدا بيداغوجيا ،أاين ششّدد
وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹ ع-ل-ى ضش-رورة ت-خ-ف-يضس
لنها ‘ الوقت ا◊ا‹
فاتورتي الكهرباء واŸاء ،أ
كما اضشاف جد مرتفعة على مسشتوى ا÷امعات.
كما تفّقد الوزير مششروع إا‚از مركز التحليل
ال-ب-يÎوك-ي-م-ي-ائ-ي واŸراق-ب-ة الصش-ن-اع-ي-ة ،أارضش-ية
مششروع ا‚از  Èﬂ ١5بحث ،مششروع ا‚از
لسشاتذة ،مع تدششÚ
 ٢٢٠مسشكن وظيفي لفائدة ا أ
جناح ﬂ 5ابر بحث وقاعة للمحاضشرات الكÈى
÷ام -ع-ة  ٢٠أاوت  55ت ّ- -ت- -سش- -ع لـ  6٠٠مقعد،

لضشافة إا ¤زيارة ا◊ديقة النباتية للجامعة
با إ
Ãركز العلوم.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

أاششاد من سشوق أاهراسس بجهود عصشرنة تسشي ÒاŸلّفات

هـ ـ ـّدام :ضش ـ ـ ـرورة متابع ـ ـة صشـ ـ ـرف أام ـ ـوال صشنـ ـ ـدوق التّقاع ـ ـ ـ ـد

دعا وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي ،تيجا Êحسشان هّدام ،أامسس ،لدى زيارته Ÿقر وكالة الصشندوق الوطني للتقاعد بسشوق
أاهراسس ،إا ¤متابعة صشرف أاموال الصشندوق ‘ بعضس ا◊ا’ت سشواء عن طريق اÿطأا أاو إاثر عدم متابعة تطور وضشعية ملف التقاعد على
غرار حالة الوفاة أاو تغي Òالوضشعية اŸهنية للمتقاعد ،منّوها ‘ ذات السشياق إا ¤بذل اŸزيد من ا÷هود ‘ ›ال عصشرنة و–سش ÚتسشيÒ
’دارات Ãا فيها الصشندوق الوطني للتأامينات
’عوان اŸكلف Úبهذه اŸلفات ،إاضشافة إا« ¤تعزيز التعاون ما ب Úا إ
اŸلفات ،وتكوين ا أ
’جراء والسشجل الوطني الرقمي للحالة اŸدنية».
’جراء والصشندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال غ Òا أ
ا’جتماعية للعمال ا أ
وبفرع الوكالة الولئية للتششغيل ،ذكر الوزير أان
الوكالة ومن خÓلها الوزارة ليسشت هي التي تخلق
م -ن -اصشب الشش -غ-ل إا‰ا ت-ت-كّ-ف-ل ب-دور ال-وسش-اط-ة بÚ
أاششار هّدام إا ¤تكثيف حمÓت التحسشيسس والتوعية ع -روضس ال -ع -م -ل وط -ل -ب -ات ال -ع -م -ل ،مششÒا إا ¤أان
لفائدة اŸسشتفيدين من اآلداءات بأاهمية ا◊فاظ اŸسشؤوولية األو ¤تقع على عاتق إاطارات وعمال
ع- -ل- -ى أام- -وال صش- -ن- -دوق ال- -ت- -ق -اع -د ال -ت -ي ه -ي ‘ الوكالة ،وهي ضشمان الششفافية ‘ تسشي Òعروضس
النهاية أاموال اŸششارك ،Úو“ثل حقوق األجيال ال -ع -م -ل م -ن خ Ó-ل إادراج ت -ك -ن -ول -وج -ي-ات اإلعÓ-م
القادمة على التقاعد ‘ اŸسشتقبل.
والتصش- - -ال وت- - -ع- - -زي- - -ز اإلعÓ- - -م والتصش - -ال Œاه
ول -دى زي -ارت -ه Ÿؤوسشسش -ة مصش ّ-غ-رة م-نشش-أاة ‘ إاط-ار اŸواطن Úع Èنششر عروضس العمل ،ونششر نتائج
الصشندوق الوطني للتأام Úعن البطالة واıتصشة ع- -م -ل -ي -ات ال -ت -وج -ي -ه ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا ال -وك -الت
بالزراعات الكÈى ببلدية ◊نانششة ،أاّكد الوزير اÙلية.
ع -ل -ى أاه -م -ي -ة م -ث -ل ه -ذه اŸؤوسشسش-ات ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة وخ Ó-ل ل -ق -اء م -ع إاط -ارات ال -ق -ط -اع ،ج ّ-دد ه ّ-دام
اÙلية ،ودورها ‘ خلق الÌوة ومناصشب الششغل ل ح -رصش -ه ع-ل-ى ت-ع-زي-ز –صش-ي-ل الششÎاك-ات ب-ك-اف-ة
سش -ي -م -ا ‘ اŸن -اط -ق ال -داخ -ل-ي-ة ل-ل-بÓ-د وال-ولي-ات ال -ط -رق ال -ق -ان -ون-ي-ة اŸت-اح-ة ،وك-ذا ال-ت-وع-ي-ة Œاه
ا◊دودية التي ل تتوفر على نسشيج اقتصشادي كب ،ÒاŸواط- -ن ÚواŸت- -ع- -ام- -ل ÚوإاعÓ- -م- -ه- -م ب -أاه -م -ي -ة
أاي - -ن دع - -ا مسش - -ؤوو‹ أاج - -ه - -زة دع- -م اسش- -ت- -ح- -داث النتسشاب لصشناديق الضشمان الجتماعي وانتظام
اŸؤوسشسشات اŸصشغرة إا ¤تششجيع الششباب وحاملي الششÎاك ف -ي -ه -ا ،داع -ي -ا إا ¤إاع -ط -اء األول -وي -ة ‘
اŸشش- -اري- -ع ع- -ل -ى الن -خ -راط ‘ شش -ك -ل Œم -ع -ات التوجيه الكÓسشيكي إا ¤الششباب الذين يتواجدون
للمؤوسشسشات اŸصشغرة التي ترتبط ‘ إاطار سشلسشلة ‘ إاطار جهاز اŸسشاعدة على اإلدماج اŸهني من أاجل امتصشاصس أاك Èعدد من هؤولء الششباب الذين
يتواجدون ‘ وضشعية صشعبة.
متكاملة تقوم على التعاون واŸناولة.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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رافع من تيبازة لرقمنة منظومة التّربية الوطنية

بلعابـ ـ ـ ـد :نح ّضش ـ ـ ـ ـر لتوصشيـ ـ ـل اŸدارسس
باأ’ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎنت ع ـ ـ ـ ـن طري ـ ـق السشاتـ ـ ـ ـ ـل

مرحلة ال ّسشباق نحو الكم ولّت والنّوعية الّرهان

كششف وزير الÎبية الوطنية ،عبد ا◊كيم
بلعابد ،أامسس على هامشس تفّقده للعديد من
اŸؤوسشسشات الÎبوية بتيبازة عن توقيع
قطاعه اتفاقية مع قطاع الÈيد
وتكنولوجيا ا’عÓم وا’تصشال ،تقضشي
بتوصشيل ›مل اŸؤوسشسشات الÎبوية عÈ
الوطن با’نÎنت بالسشاتل مباششرة دون
Óلياف البصشرية التي تبقى
ا◊اجة ل أ
تقنياتها باهظة الثمن حاليا.

تيبازة :علي ملزي

ق -ال ب -ل -ع -اب -د ع -ل -ى ه -امشس ت-دشش-ي-ن-ه ّÛم -ع
مدرسشي جديد بحي  ٨٠٠مسشكن بالقليعة ،اأّن
الت -ف -اق -ي -ة دخ -لت ح ّ-ي -ز ال -ت -ن-ف-ي-ذ م-ن خÓ-ل
الششروع ‘ اقتناء التجهيزات الضشرورية لفائدة
اŸوؤسشسشات ،الأمر الذي سشيتيح –سش Úالأداء
الÎبوي و–ديث مناهج التدريسس ،موؤكدا ،اأّن
ا÷زائ -ر Œاوزت م -رح -ل -ة السش-ب-اق ن-ح-و ال-ك-م
Ÿعادلة سشرعة وتÒة النمو الدÁغرا‘ ،وهي
الآن تسش -ع -ى ج -اه -دة م -ن اأج -ل –سش Úال -ن -وع
وال -ك -ي -ف -ي -ة ل -ل-حصش-ول ع-ل-ى م-ردود اأحسش-ن ‘
اÛال الÎبوي.
وقّدم الوزير ،تيبازة ‰وذجا حياّ لهذا اŸسشار
م -ن ح -يث ت -وف -ر ال -ه -ي -اك -ل الÎب-وي-ة ب-الشش-ك-ل
اŸري -ح ،وŒاوز ع -ق -ب -ة الك -ت-ظ-اظ Ãخ-ت-ل-ف
الأطوار الدراسشية ،متمنيا باأن تقتدي الوليات
الأخرى بها ‘ هذا ا÷انب ،غ Òاأّن الإششكال
الذي يجب التحضش Òله بجدية الآن يكمن ‘
مسشايرة النتائج اÙصشل عليها لهذا الزخم
من الهياكل الÎبوية من خÓل –قيق مردود
دراسشي مريح مقابل تراجع معت Èللرسشوب ‘
ﬂتلف اŸراحل.
وبحي  ٨٣6مسشكن اÛاور ،اأششار بلعايد على
هامشس تدششيه Ûمع مدرسشي جديد ،اإ ¤اأّن
ال -وزارة ط -ب -عت م -ا ف -ي -ه ال -ك-ف-اي-ة م-ن ال-ك-تب
ال-دراسش-ي-ة وع-ل-ى م-دي-ري-ة اŸوؤسشسش-ات ت-وفÒه
ل- -ل- -تÓ- -م- -ي -ذ م -ن -ذ ال -ي -وم الأول م -ن ال -دخ -ول
اŸدرسش- -ي ،مشش ّ-د دا ع -ل -ى ضش -رورة اسش -ت -غ Ó-ل
اŸدير للسشكن الإلزامي حفاظا على اسشتقرار
ودÁوم - -ة اÿدم- -ة داخ- -ل اŸوؤسشسش- -ة ،وحّ- -د د
وظ- -ي- -ف- -ة اŸف- -تشس ‘ م- -راف- -ق- -ة اŸوؤّط - -ري- -ن
البيداغوجّي Úوالإدارّي Úمع جمع اŸعطيات
من الواقع والتواصشل اŸباششر مع الوصشاية‘ ،
ح Úيبقى اŸدير ملزما بتوف Òظروف العمل
اŸري- -ح ÷م- -ي- -ع اŸوظ- -ف Úداخ- -ل اŸوؤسشسش -ة
الÎب -وي -ة ،وي -ن-درج ضش-م-ن ه-ذه اŸه-ام السش-ه-ر
على اأطالة فÎة ا◊ياة لهيكل اŸوؤسشسشة دون
تعرضشه لهÎائية معتÈة ‘ ظرف وجيز.
وب -ح-ي  66٠مسش -ك-ن ب-ع-اصش-م-ة ال-ولي-ة ،جّ-د د
ب-ل-ع-اب-د ت-ع-ل-ي-م-ات-ه الصشارمة اŸتعلقة بضشرورة
ا◊فاظ على التجهيزات البيداغوجية ،والتي
من بينها Œهيزات الإعÓم الآ‹ ،داعيا ا¤
ضشرورة اإسشناد مسشوؤولية تسشيÒها اإﬂ ¤تصس
‡ن تتوّفر فيهم
‘ اÛال من الأسشاتذة اأو ّ
الرغبة واŸوهبة ‘ اسشتعمالها كخطوة لبد
منها لضشمان اإطالة خدماتها ،كما اأعلن الوزير
جه جديد ‘ القطاع يقضشي بتحديث
عن تو ّ
الأثاث اŸسشتعمل كالطاولت والكراسشي عÈ
ﬂت-ل-ف اŸوؤسشسش-ات الÎب-وي-ة ل-غ-رضس تسش-ه-ي-ل
اسشتغÓله ıتلف ا◊الت اŸتعلقة بالدروسس
النظرية اأو اŸوجهة اأو الورششات التطبيقية

بالششكل الذي يوفر راحة اأك Èللمتمدرسس.
 50مليون كتاب مدرسشي وجناح خاصس
بتكوين ا’إطارات بالثّانوية ا÷ديدة
وعن الكتاب اŸدرسشي ،قال بلعابد ،اإنّ الوزارة
طبعت  5٠مليون كتاب هذه السشنة ،و”ّ توزيعها
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف اŸوؤسشسش -ات الÎب -وي-ة اŸع-ن-ي-ة
مسشبقا ،مششÒا ا ¤اسشتحداث  ٢٢كتاب جديد
نصشفها ‘ اŸرحلة البتدائية والنصشف الآخر
ب -اŸرح -ل -ة اŸت -وسش -ط -ة ،م-ع الل-ت-زام ب-ع-رضس
اÙتوى على اıتصش Úللتاأكد من سشÓمة
اŸعلومة بها ،بحيث اأعطى اÛلسس الأعلى
للغة العربية راأيه فيما يعنى باللغة ،واأفصشحت
مصشالح الششوؤون الدينية عن راأيها فيما يتعلق
ب -الÎب -ي -ة السش Ó-م -ي -ة ،ف -ي -م -ا اأسش -ن -د ا÷انب
التاريخي لوزارة اÛاهدين ‘ بادرة تهدف
جلة
اإّŒ ¤نب الوقوع ‘ نفسس الأخطاء اŸسش ّ
خÓل مراحل سشابقة.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة اأخ- - -رى ،اأم- - -ر ال- - -وزي- - -ر ،اأمسس،
ب -اسش -ت -ح -داث ج -ن -اح خ -اصس ل-ت-ك-وي-ن اإط-ارات
القطاع على مدار السشنة دون ا◊اجة للتنقل
اإ ¤العاصشمة اأو الوليات الأخرى ،على اأن ل
ي -ت -غّ-ي -ر ال-ط-اب-ع ال-ب-ي-داغ-وج-ي ال-رسش-م-ي ال-ذي
اأنششئت من اأجله هذه اŸوؤسشسشة ،والتي بقيت
مغلقة على مدار عام Úمتتالي ‘ ،Úانتظار
تسشجيل الطلب على التسشجيل بها من طرف
سشكان ا÷وار.
واأششار الوزير بهذا الششاأن اإ ¤اأّنه لبد من
اإعطاء مردود اأك Èلهذه اŸوؤسشسشة من خÓل
اسش -ت-غÓ-ل-ه-ا ل-ل-ت-ك-وي-ن ‘ م-رح-ل-ة اأو÷ ¤م-ي-ع
الطارات التابعة للقطاع واŸنحدرة من ولية
تيبازة والعاصشمة وسشط وغرب ،بالتوازي مع
تسش -ج -ي -ل ال -ت Ó-م -ي-ذ ب-ه-ا ‘ ح-ال وج-ود ط-لب
رسشمي بهذا الششاأن ،على اأن يتمّ قريبا –ديد
ا÷ن -اح اıصشصس ل -ل -ت -ك-وي-ن م-ن ط-رف ÷ن-ة
تقنية خاصشة تضشم مديرية التكوين بالوزارة
وم -دي -ري -ة الÎب -ي -ة ل -ل-ولي-ة و‡ث-ل Úع-ن وا‹
الولية ،مع التاأكيد على بقاء الطابع الهيكلي
للموؤسشسشة على حاله من حيث كونها ثانوية
بوسشعها اسشتقبال جميع تÓميذ سشكان ا÷وار،
ال-ذي-ن ي-رت-قب ب-اأن ي-ت-حّصش -ل-وا ع-ل-ى سش-ك-ن-ات-هم
ا÷دي -دة ‘ غضش -ون ال -ع -ام Úال -ق -ادم Úوف -ق
مراحل متعددة.

دعت من “Ôاسشت إا ¤مرافقة حاملي اŸششاريع

زرواطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي :عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى الشّشبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب
ا’سشتثم ـ ـ ـ ـ ـ ـار ‘ اŸه ـ ـ ـ ـ ـ ـن البيئيـ ـ ـ ـ ـ ـة
دعت وزيرة البيئة والطّاقات اŸتجّددة ،فاطمة
ال -زه -راء زرواط -ي ،خÓ-ل م-ع-اي-ن-ت-ه-ا ل-ل-ق-ط-اع،إا¤
ضش -رورة حّث الشش -ب -اب ع -ل -ى السش -ت-ث-م-ار ‘ ›ال
اŸه -ن ال -ب -ي-ئ-ي-ة ع-ن ط-ري-ق اسش-ت-غÓ-ل الم-ت-ي-ازات
اŸوجهة لهم ‘ إاطار آاليات دعم التششغيل .أاّكدت
الوزيرة لدى تدششينها Ÿركز الردم التقني ببلدية
ت- -ازروك  ٣٠٠ك -ل-م ع-ن ع-اصش-م-ة األه-ق-ار ب-ط-اق-ة
اسش-ت-يعاب  5٣5٠م ،٣ع- -ل -ى اأن ي -ك -ون تسش -ي Òه -ذه
اŸراكز ﬁليا ،بخلق اسشتثمارات بسشيطة ،لكون
اŸكسشب البيئي الذي تعّززت به اŸدينة ذو طابع
Œاري وصشناعي ،األمر الذي يحّتم فتحه أامام
الشش -ب -اب م -ع األخ -ذ ب -ع Úالع -ت -ب-ار خصش-وصش-ي-ات
اŸنطقة ومسشايرة ما يتÓءم معها.
ط-ال-بت زرواط-ي ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى ال-ق-ط-اع بعاصشمة
األه- -ق- -ار بضش- -رورة ال -ن -زول إا ¤اŸي -دان ،وإاع Ó-م
الششباب بأاهمية اقتحام هذا اÛال ،عن طريق
خ -ل -ق ف -رصس ت -ك-وي-ن ‘ اÛال ال-ب-ي-ئ-ي ،وأاه-م-ي-ة
السش- -ت- -ث- -م -ار ‘ ال -ن -ف -اي -ات ان -ط Ó-ق -ا ّ‡ا –وزه
اŸنطقة.
من أاجل ضشمان تسشي Òناجع وأامثل Ÿراكز الردم
التقني ،أاّكدت زرواطي على ضشرورة اإلعتماد على
الوكالة الوطنية للنفايات من أاجل إا‚از مراكز
الردم التقني ،لضشمان دراسشة ناضشجة ومنه تفادي
اŸششاكل الناجمة عن عدم التقييم ،مضشيفة إا ¤أان
الدراسشة الششاملة واŸلّمة بالتفاصشيل تنعكسس على
تسشي Òمراكز الردم وتسشي Òاÿندق.
وششّددت الوزيرة على أاهمية األخذ بع Úاإلعتبار

ك -ل اÓŸح -ظ -ات م-ن أاج-ل ت-ف-ادي األخ-ط-اء ال-ت-ي
وقعت بها مراكز ردم التقني األخرى.
مع العلم كانت للوزيرة على هامشس الزيارة مداخلة
ع Èأامواج اإلذاعة الوطنية من “نغسشت ،وكذا
اإلششراف على منح عقود إامتياز لبعضس الششباب ‘
›ال رفع النفايات ،وكذا معاينة دار البيئة ومركز
اإلرصشاد البيئي.

“Ôأسستﬁ :مد ألصسالح بن حود

من مراسسلينا

األربعاء  28أاوت  2019م
الموافق لـ  27ذي الحجة  1440هـ

أامطار طوفانية تغرق أاحياء وتقطع طرقا بقسشنطينة

بسشيكـ ـ ـوز عاششـ ـ ـ ـ ـه السشكـ ـ ـ ـ ـان وتسشـ ـ ـ ـاؤول
أاي ـ ـ ـ ـن ﬂط ـ ـط مواجه ـ ـ ـ ـ ـة الفيضشان ـ ـ ـات؟
@ السشلطات اÙلية أامام مسشؤوولية حماية مدينة ا÷سشور اŸعلقة

تسشببت التقلبات ا÷وية التي عرفتها قسشنطينة  ،مسشاء أامسض ‘ ،ششل حركة اŸرور ‘ عديد اŸناطق وغلق الطرق الو’ئية.
’حياء Ãدينة ا÷سشور اŸعلقة ،على غرار حي زواغي
وأاغرقت الفيضشانات التي تسشببت فيها السشيول ا÷ارفة عديد ا أ
سشليمان الذي وصشل منسشوب اŸياه فيه إا ¤حد خيا‹  ⁄تالفة الو’ية الششرقية منذ مدة زمنية طويلة و ⁄تعششه حتى ‘
’مطار.
موسشم ا أ
ب -حسسب مصس -ادر «الشس -عب» ،ف -ان
السس - -ي - -ول اŸت - -دف - -ق - -ة أاغ- -رقت
Óﬁت بأاكملها وجرف سسيارات
وشس - -اح - -ن - -ات ‘ صس- -ورة أاع- -ادت
مشسهد ما عرفته بعضش الوليات
الشسرقية العام اŸاضسي ،وأادت إا¤
اع -ت -م-اد ب-رن-ام-ج وط-ن-ي ◊م-اي-ة
اŸدن من الفيضسانات.ول زالت
صسورة تبسسة وبشسار وغÒها ماثلة
أامام األع.Ú
حدث هذا بقسسنطينة حيث أادى
ت -ه-اط-ل األم-ط-ار ال-ط-وف-ان-ي-ة ‘
ظرف قصس Òإا ¤إاغراق Œمعات
سسكنية وعمرانية وسسد اŸسسارات
وال- -ط- -رق اŸؤودي -ة إا ¤ع -اصس -م -ة
الشسرق ا÷زائري  ،حيث امت أ
Ó
جسس - -ر سس - -ي- -دي راشس- -د وع- -دي- -د
ا÷سسور عن آاخرها ما تسسبب ‘
غلقها وشسل حركة اŸرور عÈها
وه-و م-ا ي-ؤوث-ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى ب-ن-ي-تها
بسس - -بب اŸي - -اه والسس- -ي- -ول ال- -ت- -ي
ح -ول -ت -ه-ا Ûرد مسس-اب-ح أاع-اقت
ا◊ركة بصسفة كلية معيدة السسؤوال
ال- -ق- -د Ëا÷دي- -د :اي -ن ﬂط -ط
حماية اŸدينة من الفيضسانات؟
وك -ي -ف ل ي -ع -م -ل ه-ذا اıط-ط التي سسببتها األمطار الطوفانية الطريق الوطني رقم  27بسسبب اŸي- - -اه ح - -يث ع - -اشش اŸرضس - -ى
بصسفة جادة وفعالة ان وجد؟ وا ¤ال -ت -ي ك -ث Òم -ا ت -ق -ع ع-ن-د ن-ه-اي-ة السسيول التي جرفت معها بقايا بسسيكوزا جراء الوضسع اŸناخي
اي مدى تبقى السسلطات اÙلية موسسم الصسيف و“هد للخريف ،الأشسجار والأحجار  ،هذا ‘ ظل اŸت -ق -لب.ك -م -ا شس-ه-دت م-ن-ط-ق-ة
ت - -ت- -ح- -رك ف- -ق- -ط ع- -ن- -د ح- -دود ›رد حدث عابر .لكنها حملت ن - - -قصش اأو ع - - -دم صس Ó- - -ح - - -ي - - -ة اŸنية فيضسانات اأغلقت بسسببها
الكوارث الطبيعية؟.
مثل هذه التسساؤولت والنشسغالت البالوعات ‘ عديد النقاط التي ال- - -ط- - -ري- - -ق ال - -ذي ي - -رب - -ط بÚ
ن - -ق - -ول ه - -ذا لن م - -ا ع - -رف- -ت- -ه التي تسستدعي أاخذها ‘ العتبار ت -اأث -رت ج -راء ال -ف -يضس -ان -ات م-ن قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ع -ن -اب-ة ،سس-ك-ي-ك-دة
ب-ي-ن-ه-ا اأيضس-ا مصس-ل-ح-ة الأعصس-اب وغÒه- -ا ،م- -وؤدي -ة اإ ¤ان -ح -راف
قسسنطينة أامسش من اضسطرابات قبل موسسم األمطار.
ج -وي-ة وم-ا صس-اح-ب-ه-ا م-ن أام-ط-ار مع العلم تسسببت اأو ¤الأمطار  ،ب- -اŸسس- -تشس- -ف- -ى ا÷ام- -ع- -ي اب- -ن سسيارة وسسقوطها بواد زياد ،من
غ - -زي - -زة ج - -دي- -رة ب- -إاث- -ارة ه- -ذه اŸصس -ح-وب-ة ب-رع-ود ،ق-ب-ل ح-ل-ول ب- -اديسش ال- -ذي داه- -م -ت -ه سس -ي -ول حسسن ا◊ظ ⁄ ،يخلف ا◊ادث
اإلشسكالية .و ⁄تكن الفيضسانات اÿريف باأيام معدودات ‘ غلق غزيرة اأدت اإ ¤ارتفاع منسسوب خسسائر بشسرية تذكر.

قبل الدخول ا’جتماعي

غياب النقل اŸدرسشي بحوشش باسشتيلي بالرويبة يؤورق األولياء

جدد اأولياء تÓميذ حوشض باسشتيلي ببلدية الرويبة مطالبهم اإ ¤السشلطات اÙلية بضشرورة توف Òالنقل
اŸدرسشي ’ بنائهم اŸتمدرسش Úقبل الدخول اŸدرسشي القادم  ،اإذ ’ يزال تÓميذ هذا ا◊ي يعانون من الغياب
التام ◊افÓت النقل اŸدرسشي ،ما يرغمهم على قطع مسشافات طويلة سشÒا على ا’أقدام لÓإلتحاق Ãقاعد
الدارسشة خاصشة و اأن اŸوؤسشسشات التعليمية بعيدة عن مقر سشكناتهم .التفاصشيل تنقلها «الششعب»

العاصشمة :سشارة بوسشنة
أاكد أاولياء تÓميذ حوشش باسستيلي
‘ حديثهم ل»الشسعب» أان أابنائهم
›Èون على قطع مسسافة تزيد
ع - -ن  3ك-ي-ل-وم Îي-وم-ي-ا صس-ب-احا
ومسس- -اءا لÓ- -ل -ت -ح -اق ب -اŸدرسس -ة
اŸت- -واج- -دة ب- -ح- -ي ال- -نصس- -ر  ،إاذ
يجتازون الطريق الرئيسسية فضسÓ
عن اجتياز بعضش اŸسسالك جد
وعرة ل Áكن لتÓميذ ل يتجاوز
سسنهم  6أاو  7سسنوات قطعها.
ه -ذا األم -ر ف -رضش ع -ل -ى أاغ -لب
األول -ي -اء م -راف -ق-ة أاب-ن-ائ-ه-م ع-ن-د
ذه -اب -ه -م وإاي -اب-ه-م م-ن اŸدرسس-ة
ي -وم -ي -ا ،ف -ي -م -ا يسس -ي -ط-ر اÿوف
والقلق على باقي األولياء الذين
ل تسسمح ظروف عملهم بذلك،
وب -اإلضس -اف -ة إا ¤ه-ذا ،ف-إان ع-ن-اء
ال - -ذه - -اب واإلي - -اب ي- -وم- -ي- -ا إا¤
اŸدارسش مشسيا وŸسسافة طويلة
جعلت التÓميذ عرضسة للتعب.
وأاكد ‡ثل أاولياء التÓميذ لنا
ب- -أان- -ه ع- -ل- -ى ال- -رغ- -م ال- -رسس -اى ل
اŸقدمة من طرف جمعية «‰اء
ال -روي -ب -ة» ل -لسس -ل -ط -ات اÙل -ي-ة
والتي تشسرح فيها خطورة الوضسع
إال أان مصس -ال -ح ال -ب -ل -دي-ة اك-ت-فت
بدراسسة الوضسع بتخصسيصش غÓف
م -ا‹ ل -ت-زوي-د اŸدرسس-ة ب-ح-اف-ل-ة
نقل ،لكن ذلك  ⁄يجسسد على
ارضش الواقع.
ما زاد إاسستياء األولياء ،أان بلدية
الرويبة  ،ل تتوفر إال على عدد
ق - -ل - -ي- -ل م- -ن ح- -افÓ- -ت ال- -ن- -ق- -ل

اŸدرسس -ي ،ل Áك -ن ل -ه م -ط -ل-ق-ا
تلبية حاجيات أابنائها ،حيث ⁄
يسس -ت -ف -د غ -ال -ب -ي -ة ال-تÓ-م-ي-ذ م-ن
خ- -دم- -ات- -ه- -ا ،وذلك أام- -ام ع -ج -ز
ميزانية البلدية عن التكفل بالنقل
اŸدرسس -ي ،وه -و اŸشس -ك -ل ال -ذي
ط- -اŸا أاث- -ار ام -ت -ع -اضش األول -ي -اء
والتÓميذ على حد سسواء ،والذين
أاصس -ب -ح -وا ع-رضس-ة ل-ل-ط-رد بسس-بب
حالت التأاخر اÓŸحظة ‘ كل
م- - -رة وه- - -و األم- - -ر اÿارج ع- - -ن
إارادتهم.
وق- -ال ب- -عضش ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ أان -ه -م
يصس -ط-ف-ون وراء ب-عضس-ه-م ال-ب-عضش
قاطع ÚالكيلومÎات كبÒة مشسيا
ع -ل -ى األق-دام م-ن اج-ل ال-وصس-ول

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

إا ¤اŸدارسش ال -ت -ي ت -ب-ع-د ع-ن-ه-م
ب -ع -دة ك -ي-ل-ومÎات م-ا أان-ه-ك-ه-م و
جعلهم يعانون و يفكرون ‘ ترك
دراسس -ت-ه-م ن-ظ-را ل-ل-مشس-اك-ل ال-ت-ي
ي -واج -ه -ون-ه-ا و بشس-ك-ل ي-وم-ي م-ن
اجل الوصسول إا ¤مدارسسهم.
مشس - -ك - -ل أاخ - -ر ط - -رح- -ه أاول- -ي- -اء
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ه -و ع -دم اسس -ت -غÓ-ل
اŸط- -ع- -م اŸدرسس- -ي ب -اŸدرسس -ة
ال- - -ذي دامت م- - -دة ا‚ازه ع - -دة
سسنوات ،مؤوكدين بان األشسغال
انتهت به السسنة اŸاضسية ولكنه
 ⁄يسستغل ◊د اآلن ناهيك مشسكل
األشس -ج -ار اÙي -ط -ة ب -اŸدرسس-ة
التي أاصسبحت تشسكل خطرا على
التÓميذ ،مشسÒين ا ¤أانهم قد

–صسلوا على تراخيصش من طرف
م -دي-ري-ة ال-غ-اب-ات ل-ق-ط-ع-ه-ا ل-ك-ن
البلدية  ⁄تتحرك منذ سسنوات.
وع -ل -ي -ه ي -ن -اشس-د أاول-ي-اء تÓ-م-ي-ذ
حوشش باسستيلي بالرويبة ا÷هات
اŸع -ن -ي -ة  ،ت-وف Òح-اف-ل-ت Úع-ل-ى
األق-ل ل-ن-ق-ل أاب-ن-ائ-ه-م ل-ت-ج-ن-ي-ب-ه-م
مشسقة الوصسول ‘ وقت متأاخر
إا ¤اŸدرسسة ،فضس Óعن تأاخرهم
ع- -ن اŸن -زل ،وŒن -ي -ب -ه -م ك -ذلك
ﬂاطر الطريق اÙدقة بهم ‘
أاي ◊ظة ،او التعجيل ‘ ا ‚از
م- -دارسش ج- -دي- -دة ب -ال -ق -رب م -ن
ح -ي -ه -مŒ ،نب ف -ل-ذات أاك-ب-اده-م
مشسقة التنقل إا ¤مقاعد الدراسسة
لعدة كيلومÎات..

العدد
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أاك Ìمن  5مÓي Úمصشطاف توافدوا على ششواطئ تيبازة

 8322تدخـ ـ ـل ألعـ ـ ـ ـوان ا◊ماية
إلنقـ ـ ـ ـ ـ ـاذ  5561ششخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصش

تسشجيل  8حا’ت غرق ‘ مناطق غ Òمسشموح بها السشباحة
انتششل أاعوان ا◊ماية اŸدنية جثث  8غرقى Ãختلف ششواطئ الو’ية منذ
بداية موسشم ا’صشطياف لهذه السشنة معظمهم غرقوا Ãناطق صشخرية خÓل
ششهر أاوت ا◊ا‹ الذي ششهد تدفقا مثÒا للمصشطاف Úمن ﬂتلف و’يات الوطن.

تيبازة :علي ملزي
ع- -ل -م -ن -ا م -ن رئ -يسش م -ك -تب
اإلحصس- - - - - - - -اء و اإلعÓ- - - - - - - -م
ب-اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ي-ة للحماية
اŸدنية اÓŸزم األول ﬁمد
مشساليخ ل»الشسعب» ،بأانّ 6
”
حالت م نب Úتلك التي ّ
تسس -ج -ي-ل-ه-ا ت-ع-ن-ى ب-اŸن-اط-ق
الصسخرية ما يÎجم اÿطر
الداهم الذي تولده السسباحة
ب -ت -لك اŸن -اط -ق ال-ت-ي ت-خ-ل-و
“ام -ا م -ن م -راق -ب -ة ح -راسش
الشس - -واط- -ئ ك- -م- -ا اّن ›م- -ل
الضس-ح-اي-ا ي-ن-ح-درون م-ن فئة
الشس -ب -اب و تÎاوح أاع-م-اره-م
ب 20 Úو  40سسنة ما يÈز
ل- -ل- -ع -ي -ان ع -نصس -ر اŸغ -ام -رة
واÛازفة .مع اإلشسارة إا¤
أاّن إاح - - -دى ا◊الت ال - - -ت- - -ي
غ -رقت خÓ-ل شس-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة
Ãزرع- - -ة سس - -ي ع - -ب - -د ا◊ق
ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-بازة ،وهي منطقة
صس -خ -ري -ة غ Òمسس -م -وح ب -ه-ا
للسسباحة يبلغ سسنها  50سسنة و
” ان - -تشس - -ال - -ه- -ا م- -ن ط- -رف
ّ

م-واط-ن Úق-ب-ل أان ي-ت-م ن-ق-ل-ها
ن-ح-و مصس-ل-ح-ة ح-ف-ظ ا÷ثث
ب -اŸسس -تشس -ف -ى و ه -ي ا◊ال-ة
الوحيدة اŸنحدرة من ولية
تيبازة .وبحسسب ما يشس Òإاليه
ج -دول اإلحصس -اء اŸع -د م -ن
ط - -رف م - -ك - -تب اإلحصس- -اء و
اإلعÓ- -م Ÿصس- -ال -ح ا◊م -اي -ة
اŸدنية فإاّن شسواطئ عاصسمة
ال -ولي-ة ت-ب-ق-ى األك Ìع-رضس-ة
ل -ل -غ -رق م-ق-ارن-ة م-ع م-ن-اط-ق
أاخرى بالنظر إا ¤أاّنها األكÌ
اسس - -ت - -ق - -ط - -اب - -ا م- -ن ط- -رف
الوافدين من وليات أاخرى،
بحيث أانها شسهدت لوحدها
تسسجيل  4حالت غرق مقابل
حالت Úبع Úتقورايت و حالة
واح -دة ب -ك -ل م -ن مسس -ل -م -ون
وقوراية.
ك -م -ا Œدر اإلشس -ارة أايضس-ا،
إا ¤أاّن جلّ ا◊الت اŸعنية
ب -ال -غ-رق ت-ن-ح-در م-ن ولي-ات
ﬂت -ل -ف -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا ت -بسس-ة
وأادرار و البليدة و الشسلف و
العاصسمة ،و قد تكون الرغبة
‘ Œنب السسباحة باألماكن

العامة سسببا رئيسسا ‘ جنوح
الضسحايا للمناطق الصسخرية
التي –وم حولها جملة من
اıاط -ر اÙدق -ة .على
صسعيد آاخر ،أاحصست مصسالح
ا◊ماية اŸدنية منذ الفا—
م -ن ج -وان وإا ¤غ -اي-ة ب-داي-ة
األسس- -ب- -وع ا÷اري ال- -ت- -ح- -اق
 5275800مصس - -ط- -اف بـ43
شساطئا مسسموحا للسسباحة ،و
ه - -و ال - -ع - -دد ذات- -ه ال- -ذي ّ”
ال- -تصس- -ري- -ح ب -ه خ Ó-ل ن -فسش
الفÎة من اŸوسسم الفارط .
ك- -م -ا أاحصست ذات اŸصس -ال -ح
 8322تدخل ألعوانها لغرضش
إان -ق -اذ  5561م-ع-ن-ي ب-الغرق
جرح  2753منهم بحيث ”ّ
إاسس -ع -اف  2491م-ن-ه-م ب-عÚ
اŸكان فيم ”ّ نقل  262حالة
ıتلف اŸصسحات القريبة
ل -غ -رضش اسس-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ات
السستقطاب .ن - -ذك - -ر ،اّن
حالت التدخل و اإلصسابات
زادت ب- -نسسب ك -بÒة نسس -ب -ي -ا
مقارنة مع نفسش الفÎة من
العام اŸنصسرم

اهÎاء الطرق يتصشدر انششغا’تهم

سشكان حي عقب الليل بع“ Úوششنت :
مت ـ ـ ـ ـ ـى التكف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل بانششغـ ـ ـ ـ ـ ـالتنا
رئيسض البلدية :غÓف ما‹  900مليون دج ’نطÓق اŸششاريع

«غياب الغاز والكهرباء و اهÎاء الطرق» ،مششاكل يعانيها سشكان حي  150سشكن
’فق.هذا ما أاكده
الريفي ببلدية عقب الليل بو’ية ع“ Úوششنت و’ حل ‘ ا أ
بعضض السشكان ‘ تصشريحهم لـ «لششعب».
ح- -ي ع- -قب ال- -ل- -ي- -ل ج- -دي -د اك ÈاŸشساكل  ،غياب تعبيد ال- - -ب- - -وت- - -ان لسس- - -ي - -م - -ا و أان
ال‚از ،ل يزال يعرف عدة الطرقات و انتشسار األتربة و اÓÙت ال- -ت- -ي ت- -ب -ي -ع ه -ذه
ن -ق -ائصش ل-ه-ا عÓ-ق-ة وط-ي-دة الغبار و األوحال عند سسقوط اŸادة بعيدة عن ا◊ي.
ب-ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-واطن Úاألمطار وكذا ‰و ا◊شسائشش م -ن ج-ه-ت-ه-ا ول-ت-قصس-ي األم-ر
ح- -يث تسس- -بب غ- -ي- -اب- -ه- -ا ‘ و األعشساب الضسارة التي تغزو أاك Ìف -أاك Ìرب -ط -ن -ا ،اتصس -لت
صس- - -ع - -وب - -ة ا◊ي - -اة وŒ ⁄د ا◊ي من كل حدب و صسوب و ى»الشسعب» مع رئيسش بلدية
ال -ت-ف-ات-ة م-ن ق-ب-ل السس-ل-ط-ات التي ينجر عنها أايضسا تكاثر عقب الليل بتموشسنت قادة بن
اÙلية و الولئية.
ال - -ب - -اع- -وضش و ال- -زواح- -ف و شسيحة مهاجي الذي أاكد أان
ا◊شسرات.
قضس -ي -ة ح-ي150سس -ك-ن ري-ف-ي
الششغل ،الكهرباء والغاز معاناة يومية لسشكانها
كما يعا Êا◊ي كذلك من بعقب الليل ،قد ” دراسستها
غ -ي -اب ال -ك-ه-رب-اء ال-ذي ي-ع-د مع السسيدة وا‹ ولية و يناز
أاحد اŸرافق الضسرورية ‘ لبيبة .وقد تقرر مراسسلة كل
ا◊ي -اة ال -ي -وم -ي -ة ل -ل -م -واط-ن ا÷ه- - -ات ال- - -وصس- - -ي- - -ة وك- - -ل
تعرف قرية بن زيرق الواقعة الشسباب القاطن بها يتنقلون إا ¤عاصسمة رعوية بامتياز وخطÒة ‘ فصسل الصسيف
والذي ÷أات من أاجله بعضش اŸقاولت.
على الطريق الوطني رقم  06الولية للبحث عن منصسب شسغل قارة تسسمح حيث تك Ìاألفاعي و العقارب.
ال- -ع -ائ Ó-ت إا ¤اإلسس -ت -ن -ج -اد وأاضس - -اف رئ - -يسش ال- -ب- -ل- -دي- -ة
د
ب
ع
ح
ر
س
ص
و‘ ظل جملة هذه اŸشساكل
الرابط ب Úبششار ودائرة بني لهم بالعيشش الكر .Ëكما تشسهد القرية
ب -ال -ت -وصس -ي Ó-ت ال -عشس -وائ -ي -ة مطمئنا السساكنة ،ان عملية
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ونيف والتابعة اإداريا لبلدية مشساكل أاخرى من بينها عدم توفر القري
إلنارة مسساكنها فيما اهتدت ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة سس-تنطلق
بششار ،جملة من النقائصض  ،ع -ل -ى ح -واج -ز م -ائ-ي-ة ،ن-قصش ‘ ال-ك-ه-رب-اء «  ،أان السسكان ملوا النتظار ويطالبون من
أاخ - -رى لسس - -ت - -ع- -م- -ال ضس- -وء أاسس- -وة ب- -أاشس- -غ -ال رب -ط ا◊ي
السسلطات اÙلية اخذ انشسغالتهم مأاخذ
اأضشرت بالسشكان وصشعبت من نغصست من حياتهم و‘ تذمر شسديد.
الشسموع .
ب -ال -غ -از وال-ك-ه-رب-اء و اإلن-ارة
م -ن ج -ه -ت -ه -م ي-ع-ا ÊتÓ-م-ي-ذ ال-ث-ان-وي-ة و ج -د دون الك -ت -ف -اء ب -ت -ق-د Ëال-وع-ود.وق-ال
حياتهم اليومية.
ك-م-ا ي-ع-ا ÊاŸواط-ن-ون م-ن العمومية وهذا مع منتصسف
‘ هذا اإلطار ،أاعرب سسكان القرية ‘ اŸت- -وسس- -ط و اإلب- -ت -دائ -ي ،مشس -ك -ل ال -ن -ق -ل اŸتحدث »:ان سسكان اŸنطقة يطالبون من
الظÓم الدامسش الذي يخيم شس -ه -ر سس -ب -ت-م 2019Èوقد
تصسريح لـ « الشسعب « ،عن تذمرهم الكب ÒاŸدرسس- -ي ل- -ع- -دم وج- -ود م- -ك- -ان ﬂصسصش السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-إال-ت-ف-ات-ة ح-قيقية ◊ل
ع - -ل - -ى ا◊ي ل - -ي  Ó- -و ال- -ذي خصسصش ‘ ه- - - - -ذا اإلط- - - - -ار
للحالة اŸزرية التي يعيشسون فيها بالرغم لوقوف ا◊افلة اÿاصسة بنقلهم ،علما أان جملة اŸشساكل التي يتخبطون فيها بشسكل
يصسعب من حركة اŸواطن .ÚغÓ- - - - - - -ف م - - - - - -ا‹ ق - - - - - -در
من تواجدها بالقرب من مصسنع اإلسسمنت بـ أاقرب مؤوسسسسة تربوية تبعد بـ 50كلم ببلدية يومي من خÓل تخصسيصش مشساريع تنموية
ضسف إا ¤ذلك غياب الغاز بنحو900مليون دج.
 06كلم على أاراضسيها ،إال أان سسكانها ل بشس- -ار أاو دائ- -رة ب- -ن- -ي ون- -ي -ف 50ك-ل-م وت-عد ترقى والتطلعات .
الطبيعي ،الشسيء الذي ينجر
يزالون يعانون من مشسكل البطالة ،ا ما جعل اŸن-ط-ق-ة ن-ائ-ي-ة وت-ع-ت Èم-ن-ط-ق-ة فÓ-حية و
ع -ن -ه م -ع -ان-اة ك-بÒة م-ع غ-از

قرية بن زيرق ببششار تنتظر التفاتة من السشلطات اÙلية

بششار  /دحمان جمال

ع“ Úوششنت :بكاي عمر

أألربعاء  28أوت  2019م
ألموأفق لـ  2٧ذي ألحجة  1440هـ

رأي ‘ ألحدأث

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ثوآبت آÛتمع آ÷زآئري ‘ مسصار آلتحو’ت

نق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشش ح ـ ـ ـ ـ ـ ـول الهوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
وحـ ـ ـ ـراك التغ ـ ـ ـ Òالسصياسص ـ ـ ـي
تشص-ه-د آ÷زآئ-ر ح-رك-ي-ة سص-ي-اسص-ي-ة
و›ت -م-ع-ي-ة ك-بÒة ت-ت-ط-لب آ‚از
ت - -اأم Ó- -ت م - -ع - -رف- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
آل -ب -دآئ -ل وآ’أصص -وآت آل -ت -ي ت -ري-د
–ق-ي-ق مشص-اري-ع آÛت-م-ع وآل-ه-وية
آسص- -ت- -ن- -ادآ آ ¤م -رج -ع -ي -ة ن -وف -مÈ
،قيمه وغاياته ‘ تشصييد مشصروع
آل- -دول -ة آ◊دي -ث -ة “ن -ح آŸوآط -ن
كرآمة وآعتبارآ وŒعله ’ يشصعر
با’قصصاء –ت آي ظرف.
بعد شصهور من أصصوأت أ◊رأك ألسصلمي ألذي
أع- -ط- -ى ل- -ل- -ع -ا ⁄ق -اطب درسص -ا ‘ ألسص -ل -م -ي -ة
وألتحضصر..بعد ألتحول ‘ أ÷زأئر بد أ ألبحث
‘ مسص-ائ-ل ه-وي-ة أÛت-م-ع وقضص-اي-اه أل-دي-ن-ي-ة
وألثقافية من جديد ،لذلك من ألÓزم –ديد
ث -وأبت ل -ل -ح -وأر وألسص -ج -ال ،ك -ي ل ‰سص ب-ك-ل
أŸوروث أل-ث-ق-ا‘ وأل-ه-وي-ات-ي أ÷زأئ-ري ح-ت-ى
تسصتمر جزأئر أŸوؤسصسصات ل ألأشصخاصص.
وقد أعجبتني روؤية ألدكتور ألفاضصل أإبرأهيم
ن -وي-ري ل-ل-مسص-األ-ة ‘ درأسص-ة حضص-اري-ة ف-ك-ري-ة
رأق -ي -ة وسص -م-ه-ا ب»ط-ري-ق-ن-ا أÿاصص ل-ل-ن-هضص-ة
وألتقدم»– ،دث فيها عن بعضص ألقوى ألتي
ت-رصص-د ح-رك-ي-ة أÛت-م-ع وت-ط-ل-ع-ات-ه ل-ل-تنمية،
قصص -د ألب -ت-ع-اد ب-الأم-ة ع-ن ن-ه-ج-ه-ا ألصص-ح-ي-ح
وألنحرأف عن ألإقÓع أ◊ضصاري ألذأتي.
م -ا ج -اء ف -ي -ه-ا ن-ذك-ر ق-ول-ه »:أإن ت-لك أل-ق-وى
ع- -م- -لت وت- -ع- -م- -ل دأئ- -م- -ا وبشص- -ت- -ى أل -وسص -ائ -ل
وألأسصاليب على ألغزو ألعقول وألإشصرأف على
ب -رأم -ج أل-ت-ب-دي-ل أل-ف-ك-ري وألÎب-وي وأل-ث-ق-ا‘
وألعÓمي ،بهدف تاأييد ألتبعية لدى أإنسصاننا
و›ت -م -ع -ات -ن -ا ،وم -ن ث -م ت-اأخ Òأو أإقصص-اء أي
ﬁاول-ة صص-ح-ي-ح-ة ل-ل-ن-ه-وضص وأل-ت-نمية و ألبناء
أ◊ضصاري ألعام»
ل-ذلك أرت-ف-عت أصص-وأت أل-ن-خ-ب-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة
ألوطنية Ãكوناتها ألثÓثة (أŸسصلمة ،ألعربية
وألأم-ازي-غ-ي-ة )ل-ت-دأف-ع ع-ن ه-وي-ت-ن-ا أ÷زأئ-رية
ب -ك -ل أب-ع-اده-ا،ك-م-ا ق-ر أن-ا ع-ن-د أرزق-ي ف-رأد،
حميد لعدأيسصيةﬁ،مد ألهادي أ◊سصني ،عمار
ط -ال -ب -ي،رأب -ح ل -ون -يسص -ي ،ع -ب -د أل-رزأق قسص-وم
وغÒه- - -م شص- - -رف - -اء أ÷زأئ - -ر أل - -ن - -وف - -مÈي - -ة
ألباديسصية.وهم من أعÓم أ÷زأئر ألذي Áكن
ألسص-ت-ل-ه-ام م-ن أف-ك-اره-م وروؤي-ت-ه-م ل-تعقيدأت
أل - -رأه - -ن ،أ◊ل - -ول أŸم - -ك - -ن - -ة وأسص- -تشص- -رأف
أŸسص-ت-ق-ب-ل .وه-و أسص-تشص-رأف ي-ن-ط-ل-ق ب-ط-بيعة
أ◊ال من مقومات أŸاضصي أÛيد و أسصسصه.
وقد حرصصت –مثﬂ –Óتلف بيانات جمعية

لتحيا ثقافة
الصصخب والشُصهب ؟ا

180٣4

بقلم د-وليد
بوعديلة
جامعة سصكيكدة

تصصوير :آيت قاسصي

أل -ع -ل-م-اء أŸسص-ل-م Úأ÷زأئ-ري Úم-ن-ذ ب-دأي-ات
أ◊رأك ألشص- -ع- -ب- -ي ع -ل -ى أل -دع -وة ل Ó-رت -ب -اط
أل-وح-دوي أل-وط-ن-ي Ãب-ادئ أÛت-م-ع وث-وأب-ت-ه
و أصصوله ‘ كل عملية تغ Òسصياسصي و–ول
دÁق -رأط -ي ،ول -ع -ل أآخ-ره-ا ه-و ث-ن-اءه-ا ع-ل-ى
أ◊رأك ألسص -ل -م-ي أ◊ضص-اري ودع-وة أÛت-م-ع
أ÷زأئ -ري أإ»¤م -زي -د م -ن أل-ت-مسصك بسص-ل-م-ي-ة
أ◊رأك ووح- -دة صص -ف -وف -ه وصص -ي -ان -ة م -ب -ادئ -ه
وثوأبته.
كما نبهنا كثÒأ  ‘ ،مقالت عديدة عديدة
نشصرت ‘ أك Ìمن موقع وعناون أإعÓمي ‘
مقدمتهم «ألشصعب» ،لأهمية أإعادة ألنظر ‘
مضص - -ام Úك- -تب أŸدرسص- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ت- -ي
وضص- -عت ‘ ع- -ه- -د وزي- -رة ألÎب- -ي -ة ن -وري -ة ب -ن
غÈيط ،بخاصصة ألنظر ‘ ألأخطاء أŸعرفية
و أللغوية وغÒها ،وبينت موؤخرأ ÷نة من
وزأرة ألÎبية وجود  284خطاأ ‘ كتب أ÷يل
أل -ث -اﬂ ‘ Êت -ل -ف ألأط-وأر ،وف-ي-ه-ا م-ا ي-ه-دد
ألسصلم أÛتمعي وألهوياتي؟؟؟
ل- -ك- -ن م- -ن ي -ح -اسصب أل -ذي -ن شص ّ-و ه -وأ أب -ن -اءن -ا
و أرغ - -م - -وأ أŸع- -ل- -م Úع- -ل- -ى ت- -ق- -د Ëدروسص
ألأخطاء وألنقائصص من دون نقاشص ‘ دورأت
ت- -ك- -وي- -ن؟؟ن- -رى أن- -ه ك -م -ا ح -اسص -بت أل -ع -دأل -ة

أÛرم Úألقتصصادي Úو أŸالي ÚأŸتورطÚ
‘ قضص -اي -ا أل -فسص -اد  ،ع -ل -ي-ه-ا ت-وسص-ي-ع أ÷ه-ود
وت-ع-زي-ز ألآل-ي-ات أŸت-اب-ع-ة ب-ح-ث-ا ع-ن ألإج-رأم
ألأخطر وهو ألإجرأم ألÎبوي وألفكري ألذي
مورسص لسصنوأت بÈأمج ومناهج وفكر تربوي
تعليمي؟؟.
وأطلع علينا أك Ìمن مفكر وخب Òباأفكار حول
أل -ت -غ -ي Òأ÷ذري ل -يسص ف -ق-ط ل-ن-ظ-ام ألسص-ي-اسص-ة
ودوأل- -يب أ◊ك -م ،ب -ل أŸن -ظ -وم -ة ألق -تصص -ادي -ة
وألÎب -وي -ة ﬁل أه -ت -م -ام -ن -ا ووق -ف -ت -ن -ا ‘ ه-ذه
أÙطة أ◊اسصمة أŸفصصلية.
أط -ل -ع أك Ìم -ن ب -احث ي-دل-و ب-دل-وه ح-ول أل-ب-ن-اء
أل- -وط- -ن- -ي أŸنشص -ود ،وأل -دول -ة أ◊ضص -اري -ة ﬁل
أله -ت -م -ام .أل -دول -ة أل -ب -دي -ل -ة ك-م-ا ي-ق-ول رج-ال
ألسص -ي -اسص -ة وألإع Ó-م وم -ا ت -ف -رضص -ه م -ن شص-روط
ومقومات.
أإنها ألدولة أ◊ضصارية ألتي تفرضص قيما وثوأبت
‘ أ◊وأر ألسصياسصي ألنشصغال ألقائم وألتحول
أل -دÁق-رأط-ي ألسص-لسص أÙدد ل-ل-ق-ي-م وأل-ث-وأبت
دون ألسصماح بالقفز علي أحد عوأملها أو وضصعه
‘ أآخر ألÎتيبات.
أل- -ت- -ح- -ول أ÷ذري ،ي- -ف- -رضص أل -ت -اأ ‘ Êضص -ب -ط
ألأول -وي -ات وأإع -ادة ب -ن -اء أل -ف -ك -ر وأخ -ت -ي-ار أو¤

ألعذب ،بل هي ›رد رأب منسصوخ يتم ألÎكيز فيه على
قوة ألكلمات دون ألتوزيع أŸوسصيقي؟ ولسصنا هنا بصصدد
تقييم ألقيمة ألفنية لهذه ألأعمال ،وأإ‰ا ما تبعها من أآثار
ل أخÓقية مسصت ألنخاع ألشصوكي للمجتمع وعصصفت بكثÒ
من قيمه ،بل أفقدته صصوأبه أإ ¤درجة أن خرج ألإنسصان
من جلده ورأح يتصصرف بحماسصية تشصبه حماسصية ألروبو
(ألإنسصان ألآ‹)...
ألقائمون على بر›ة هذأ أ◊فل وألذين أقيلوأ فيما بعد
كانوأ يريدون أإيصصال رسصالة ،مفادها أن ألشصباب لبد له أن
ي- -رّوح ع- -ن ن- -فسص- -ه م -ا دأم أن أل -عصص -ر ه -و عصص -ره -م و أن
أتذكر أنني مرة دخلت مقر جمعية أ÷احظية بعد أن
أŸرحلة هي مرحلتهم .وكاأن به تكرÁا لهم...يقولون ‘
ق -ر أت أإعÓ-ن-ا ع-ل-ى صص-ف-ح-ات أ÷رأئ-د خ-اصص Ãح-اضص-رة
ذخائر ألأدبيات أنه ليسص هكذأ تورد ألإبل يا سصعد ؟ فقدر
ي -ق -دم -ه -ا أح -د ألأسص -ات -ذة أل -ب -اح -ث Úع-ن ت-رك-ي-ب-ة أÛت-م-ع
ه
ل
ل
آ
ر
ص
ص
ن
ل
ا
م
ج
:
م
ل
ق
ب
ما حاولوأ تبجيل أ◊رأك ألشصبا Êأسصاوؤوأ أإليه وخدشصوأ
أ÷زأئ -ري أل -ع -وأئ -ق وأŸاآلت...وصص -رأح -ة ت -ف -اج -اأت ب-ع-دد
شصاعر وصصحفي
مصصدأقيته من حيث ل يدرون ،بل أفسصدوه أشصد مفسصدة.
أ◊اضصرين ألذي  ⁄يتعد ألأربعة ؟ نعم أربعة فضصولي Úفقط
وألنتيجة كما عرف أ÷ميع كانت كارثية حيث كانت خسصائر
و أنا خامسصهم؟أ  ⁄أتذكر هذه ألبكائية وأ◊سصرة أإل قبل يوم Úأي بعد ما
‘ ألأروأح...أÓŸحظون ألذين يفهمون ‘ ألشصاأن ألسصياسصي أقنتعوأ باأن
حدث ‘ حفل هذأ ألفنان ألظاهرة أŸدعو سصولكينغ .ودبت ‘ نفسصي غÒة
أŸنظومة ألتفكÒية وألتنظيمية بالأسصاسص لزألت عرجاء ‘ أ÷زأئر .و أن
غ Òمعهودة عن حجم أ÷ماه Òألتي ألتفت حوله وألذين قاربوأ أŸليون
أخطاء أŸسصوؤول Úسصتظل تتكرر حتى يرث ألله ألأرضص ومن عليها؟أ .
شصخصص ،وهناك من علق أنه لو ترشصح هذأ ألنجم لفاز بالنتخابات ألرئاسصية
هذأ يحدث على ألرغم من أنه ” تغي Òألوجوه وكما يقال مربط ألفرسص
دون منافسص ،ثم –سصرت عن حال شصبابنا شصبه أıدر ألذين ما هبت ريح
ليسص هنا ،ما فائدة أن نحاول تغي ÒألِظÓل وألعيدأن عوجاء؟أ أŸشصكل
أإل وحملتهم Ãا حملوأ ،ولو أردنا أن نكون من ألنقاد ألفني Úلفعلنا ذلك
يكمن ‘ أآثار فكر متعفن من زمر قدÁة لزألت تعشصشص ب Úدوأليبها ،وأن
ببسصاطة وقلنا باأن ما يقدمه هذأ ألفنان و أشصباهه ل يعدو أن يكون ›رد
أŸشصكل ألرئيسص ليسص ‘ ألأشصخاصص كاأجسصام و أجسصاد بل ما ‘ عقولهم ،
صصخب ب Óهوية‡ ،زوج من عدة شصطحات معظمها غربي أي من بÓد
وما حوته من أرأء سصديدة وُمحكمة وحسصن للتدب.Ò
ألغرب تنطلي عليها بعضص ألإيقاعات ألطبلية مبتعدة كل ألبعد عن أللحن

وجهة نظر
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أŸطالب أŸمكنة وفق رزنامة قابلة للتجسصيد ،ل
أ÷ري ورأء أل -ت -ع -ج -ي-ز .أل-ت-ح-ول أ÷ذري –ت-م
وضص -ع ألشص -ع -ارأت ألسص -ي -اسص -ي -ة أŸرف -وع -ة أل -ت-ي
توؤسصسص للتوأفق ضصمن أŸنظور أ◊ضصاري ،يجعل
مكونات ألدين ،أŸدنية وألهوية أسصسص أŸعادلة
ألثابتة ‘ بناء ألدولة أ÷زأئرية أ◊ديثة ألتي
ثار من أجلها ألأسصÓف ،وتركوأ وصصية للنشصء
لÓأجيال »:أإذأ أسصتشصهدنا حافظوأ على ذأكرتنا».
لنجعل أإذأ من روأفد بناء دولة أ◊ضصارة ألتي
ه- -ي ب -الضص -رورة دول -ة ح -ق وع -دل ﬁط -ة ب -ن -اء
ووحدة بعيدأ عن ألتشصتت وألتقسصيم وأدعاء كل
طرف أن فكره أحق من ألخر وأك Ìمشصروعية.
أخÒأ...هذأ أإسصهام ‘ ألنقاشص أŸفتوح حول
ألرأهن أ÷زأئري ،وألأخطار ألتي تهدد ألهوية
ودور أŸنظومة ألÎبوية ‘ هذأ ألسصياق وندعو
ل-ف-ت-ح أل-ك-ث Òم-ن أف-ك-ار ك-ت-اب-ن-ا أ÷زأئ-ري Úع-ن
أ◊ضصارة و ألثقافة و أÛتمع ،ولنعد– ‘ أإطار
يوميات أ◊رأك ألسصلمي ألبناء– لكتابات مالك
ب - -ن ن- -ب- -ي ،أب- -ن ب- -اديسص،م- -ول- -ود ق- -اسص- -م ن- -ايت
ب -ل-ق-اسص-م ،أح-م-د ح-م-ا ،Êع-ب-د أل-ل-ط-ي-ف ع-ب-ادة،
أل- -بشص Òألإب- -رأه- -ي- -م- -ي ،ع- -ب- -د أل- -ل -ه شص -ري -ط..
وغÒهم..

ف-ه-ذه ألأج-ي-ال أل-ت-ي ه-ي ن-ت-اج م-رأح-ل لب-د م-ن ت-وج-ي-ه-ه-ا ت-وج-ي-ه-ا صصائبا
وسصليما ،وليسص أإغرأءها وتشصجيعها على ما هو فارغ ألوفاضص ومهله ،Óكل
هذأ لزأل يحدث عندناŸ ،اذأ ،لأننا  ⁄نسصتخلصص ألع Èوألدروسص من
أحدأث سصابقة ومن أقاليم أخرى ›اورة ،فا◊فل أŸقام Ãلعب يّعج
باŸرأهق Úوما نتج عنه كاد أن يعود بنا أإ ¤ما قبل  22فيفري  2019وكاد
Ÿحققة ،لنعود ونقول باأن أ÷زأئر ل تعا Êمن
أن يعصصف بكل أŸكاسصب أ ُ
معضصلة رجال ،بل ‘ منظومة أفكار ل تريد أن تخرج عن عنجهيتها
وصصد أها ...دون أ◊ديث عن ألأزمة ألأخÓقية ألسصائدة ‘ عمق أÛتمع
ألذي ينتظر من ياأخذ بيده ويوجهه ،بل يرشصده أإ ¤ثقافة أ÷دية وألإنتاج
وألإبدأع وليسص ألرقصص وألتخدير غ ÒأŸباشصر ‘ مسصائل تبدو عند ألعقÓء
›رد قشصور ولهو ل فائدة من ورأئه.
ف Óمناصص من أإعادة ألكّرة وألتÓعب ‘ مثل هذه ألأمور ،وألنتيجة كما
رأآها أ÷ميع وهي مفسصدة أŸفاسصد جرأء وألعياذ بالله عن أنها عقاب رباÊ
دفع ثمنه أبرياء وكنسص باŸقابل أصصحاب ألتخطيط ألأعمى وفاقدي ألبصصر
وألبصصÒة ،لأن ألأ· ألناجحة تشصتهر بعلمائها وأإطارأتها ألذين نتمنى لهم
أن ي-ع-ودوأ ب-ي-ن-ن-ا ولأحضص-ان ب-ل-ده-م ،أط-ب-اء وم-ه-ن-دسص Úو أسص-ات-ذة ج-امعيÚ
ليقودوأ هذه ألأمة نحو أآفاق جديدة.
وليسص أن يزدأدوأ نفورأ وأبتعادأ كلما سصمعوأ وشصاهدوأ حياة وفاعلية هذه
ألإمÈأطورية ألرديئة.

مسصــاهمات  :مقا’ت
’ تلزم آإ’ آأصصحـابها
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‘ انتظار ما سضتقّرره «أاوبك» ‘ اجتماع سضبتمÈ

أاسسعار النفط تواجه –دي التماسسك بسسبب تباطؤو ‰و ا’قتصساد العاŸي

تشضهد السضوق النفطية ‘ الوقت ا◊ا‹ حالة من التذبذب وعدم التماسضك بفعل فقدانها لعدة مكاسضب ،من بينها بطء ‰و القتصضاد العاŸي اŸرشضح إا ¤اŸزيد من الÎاجع ،بسضبب ا◊رب
لول مرة خÓل الصضائفة ا÷ارية ،عاود النخفاضش إا ¤حدود 58
لسضبوع اŸاضضي ،سضقف  60دولرا أ
لمريكية والصض ،Úوبعد أان لمسش ،خÓل ا أ
التجارية القائمة ب Úالوليات اŸتحدة ا أ
لسضبوع الثا Êمن شضهر سضبتم Èالداخل؟
دولرا أامام ترقب حذر من اŸنتج ÚواŸسضتثمرين ..فما هي القرارات وا◊لول التي سضتتخذها دول «أاوبك» خÓل اجتماعها اŸقرر ،خÓل ا أ
وإلصص .Úعلى إعتبار أإنه خÓل إألسصبوع إŸاضصي
أإعلنت إلصص Úبأانها قررت فرضش رسصوم إضصافية
تÎإوح قيمتها ب 5 Úو  1٠باŸائة على نحو 5
إنخفضصت ،أإمسش ،أإسصعار إلنفط ‘ ،ح Úترإجع م-ن-ت-ج-ات أإم-ري-ك-ي-ة ،وتشص-م-ل ك-ل م-ن إل-نفط إÿام
إÿام إألم -ري -ك -ي ألق -ل مسص -ت -وى ل -ه م-ن-ذ أإك Ìم-ن وم -ن -ت -ج -ات زرإع -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رإر إل -ف -ول إلصص-وي-ا
أإسص -ب -وع ‘ ،Úظ -ل تصص -اع -د إل -ت-وت-ر إل-ت-ج-اري ب Úوإلطائرإت إلصصغÒة .من جهتها إلوليات إŸتحدة
أإمريكا وإلصص ،Úبفعل إ◊رب إلتجارية إŸشصتعلة إألمريكية ،طلبت من إلشصركات إألمريكية إيجاد
بينهما ،وهذإ ما أإثر بشصكل مباشصر على إألسصعار ،سصبل أإخرى بهدف غلق أإنشصطتها ‘ إلصص Úوتصصنيع
مقل Óمن سصقف إلثقة ‘ إمكانية تصصاعد ‰و إŸنتجات ‘ أإمريكا.
إلقتصصاد إلعاŸي .وباŸوإزإة مع ذلك ترإجع خام  ⁄تتعاف أإسصعار إلنفط إ ¤مسصتوى يتطلع إليه
إلقياسش إلعاŸي برنت بحوإ‹  54سصنتا أإو ما يعادل إŸنتجونÃ ،ا فيهم أإعضصاء منظمة «أإوبك» ،إلذين
نسصبة  ٠.9باŸائة حيث إسصتقر عند  5٨.٨٠دولرإ سص -ي -ج -ت-م-ع-ون خÓ-ل إلشص-ه-ر إŸق-ب-ل ل-ب-حث ح-ل-ول
للÈميل .أإما إÿام إألمريكي ترإجع Ãا يناهز  59ف-ع-ل-ي-ة ،ب-رغ-م إق-دإم شص-رك-ات إل-ط-اق-ة إألم-ري-ك-ي-ة
سصنتا ،أإي ما يعادل نسصبة  1.1باŸائة ووصصل إ ¤بتقليصش حجم منصصات إ◊فر بأاك ÈوتÒة ،خÓل
 5٣.5٨دولرإ للÈميل ،علما أإنه كان قد ترإجع ‘ إألرب -ع -ة أإشص -ه -ر إألخÒة ،وك -ان م -ن إل -ط -ب -ي-ع-ي أإن
إلسصابق إ ¤مسصتوى  52.96دولرإ ،ويعد أإقل سصعر يÎإجع عدد إ◊فارإت ألقل مسصتوى ،منذ مطلع
له منذ يوم  9أإوت إ÷اري .وإ÷دير باإلشصارة أإن عام  ،2٠1٨مع ترإجع إنفاق إŸنتج Úعلى عمليات
ﬂاوف إل -ت -ب -اط-ؤو إلق-تصص-ادي ت-ت-زإي-د م-ن أإسص-ب-وع حفر جديدة ،وكذإ إسصتكمال أإنشصطة حفر ،بفعل
آلخر ،بسصبب تصصاعد إلتوترإت إلتجارية ب Úأإمريكا ضصبابية إسصتقرإر إلسصوق إلنفطية.

فضضيلة بودريشش

تــــــــوفيق حسضنــــــــــي خـــــــب ‘ Òشضـــــــــؤوون الطاقــــــــــة

«آاف ـ ـاق السس ـ ـوق غامضس ـ ـة ‘ اŸـ ـدى القصسـ ـ Òوسسع ـ ـر الÈمي ـ ـ ـل ’ يتع ـ ـ ـ ـدى  60دو’را»
^ اŸسستثمرون يثÒون الصسناعة البÎولية مع تزايد اıاوف حول التغ ÒاŸناخي
^ اجتماع «أاوبك» اŸقبل ’ يحقق جديدا مادامت القرارات ‘ يد الرئيسس اأ’مريكي
«يقلل اÿب Òالطاقوي توفيق حسضني
من النتائج اŸرتقبة ‘ اجتماع «أاوبك»،
لسضبوع الثا Êمن سضبتمر
اŸقبل ،اŸقرر ‘ ا أ
الداخل ،طاŸا أان القرارات التي –كم
سضوق النفط ل تزال ب Úأايدي ترامب»

حاوره :سضعيد بن عياد

ي -رى إÿب Òإل -ط -اق -وي ت -وف-ي-ق حسص-ن-ي إن إأف-ق
إ ل س ص وق إ ل ب  Îو ل ي ة ي ط ب ع ع ل ي ه ا إ ل غ م و ض ش و إ ل ض ص ب اب ي ة
‘ إŸدى إل - -قصص ،ÒمشصÒإ إ ¤إأن ه - -ج - -وم- -ات
إ◊وث -ي Úع -ل -ى ح -ق-ل ن-ف-ط-ي سص-ع-ودي إأدى إ¤
إرت-ف-اع سص-ع-ر ب-رم-ي-ل ن-ف-ط «ب-رنت» ل-تسص-ل-ي-م-ات
إأكتوبر بـ  1,1دولر /برميل إأي بلوغ مسصتوى
س ص ع ر  5 9 , 7 4د و ل ر ل  Èم ي ل « ب ر ن ت »  ،وك ا ن Áك ن
إأن تكون إلنتائج إأك Ìمن ذلك ،وهو إلأمر إلذي
يتطلب خفضش إلإنتاج ‘ إأمريكا وبلدإن منظمة
إلبلدإن إŸصصدرة للبÎول «إأوبك».
يضصيف إÿب Òإأن إلعائق إ÷وهري يكمن ‘
إلآفاق إلقتصصادية إلتي تبدو إأك Ìسصلبية ،وقد
إأب-رزه-ا إل-ت-ق-ري-ر إلشص-ه-ري Ÿن-ظ-م-ة إأوبك ح-ول
سص -وق إل -ن-ف-ط .ف-ب-ي-ن-م-ا ي-ق-ل-ل إل-ت-ق-ري-ر م-ن ‰و

إل -ع -رضش إلأم -ري -ك -ي ويسص -ج -ل إن-خ-ف-اضش إن-ت-اج
«إأوبك» ،يشص Òسصتيفن برنك ،وهو وسصيط ‘
سص- -وق إل- -بÎول ،إ ¤إأن إع- -ادة إل -ت -وإزن ل -لسص -وق
ي-خضص-ع لأسص-اسص-ي-ات إل-ط-لب ع-ل-ى إل-بÎول إل-ذي
ي ع ر ف إ ن خف ا ض ص ا .
‘ قرإءة لÓآفاق ،يقول توفيق حسصني من خÓل
مرإقبة تطور إŸوؤشصرإت وإŒاهات إلسصوق ،إأن
إلآفاق إŸسصتقبلية لشصهر إأكتوبر إلقادم ترسصم
معا ⁄بقاء سصعر برميل «برنت» إأقل من سصقف
 6٠دولرإ وإلوسصيط إلأمريكي عند  55دولرإ
للÈميل.
ب-ال-رغ-م م-ن ج-ه-ود إŸم-ل-ك-ة إل-ع-رب-ية إلسصعودية
إلقصصوى لوضصع إأسصهم شصركتها إلنفطية «إأرإمكو»
‘ إلبورصصة ،فاإنها  ⁄تنجح ‘ ذلك‡ ،ا يعني
إأن ليسش لها إأي مÈر للدفاع عن سصعر للنفط بـ
 7٠دولرإ ،ومن ثمة يتوقع إأن توإصصل خوضش
م ع ر ك ة إ ل ف و ز ب ح صص ة م ن إ ل سص و ق ب د ع م ك ب  Òم ن
إأمريكا.
بحسصب إÿب Òدإئما فاإن ›مل إŸسصتثمرين،
إل -ي -وم ،ي -ثÒون إأك Ìف -اأك Ìإلصص -ن-اع-ة إل-بÎول-ي-ة
با  Ÿو إ زإ ة م ع ت ز إ ي د إ  ıا وف و إ ل ن ش ص غ ا ل ت ح و ل

إ ل ت غ  Òإ  Ÿنا خ ي إ ل ذ ي يع ر ف ت ط و ر إ و ك ذ إ ت ر إ ج ع
ت -ك -ال -ي-ف إل-ط-اق-ات إŸت-ج-ددة وضص-ع-ف ‚اع-ة
إلأدإء إŸا‹ للصصناعة إلنفطية ،فلم يعد إلنفط
فئة إأصصول إأسصاسصية برإأي إÿب.Ò
بهذإ إلصصدد يشص Òإ ¤إأن شصركة إكسصون قامت
برفع توزيع إلأرباح للسصنة إلسصابعة وإلثÓث Úعلى
إلتوإ‹ ،غ Òإأن تدفق إلسصيولة ‘ خزينتها إ¤
غ اي ة س ص ن ة  2٠ 2 2ق د ل يغ ط ي إ ل د ف ع ح ي ن ه ا  ،لذ ل ك
ي ب ق ى إ  Ÿس ص ت ث م ر و ن ح ذ ر و ن ‘ و ق ت س صج ل ف ي ه
س ص ه م ش ص ر كة إ ك س ص و ن إ ن خف ا ض ص ا ب ن س صب ة  2 5با  Ÿا ئ ة

اŸـــــــوسضم السضياحـــــي Ãنظـــــــار احــــــــÎا‘

إابراهيم جلواجي :العرضس أاقل من الطلب والتنسسيق ب Úالشسركاء ضسرورة
^ دف ـ ـع اإ’نت ـ ـاج السسياحـ ـي علـ ـى أاسسـ ـ ـاسس ثق ـ ـا‘ وبيئ ـ ـوي وكسسـ ـر واقـ ـع الغ ـ ـ ـÓء وال ـ ـرداءة

ليسش هناك أافضضل من اŸتعامل ‘ السضياحة لرصضد
السضوق من خÓل الوقوف عند أابرز معا ⁄موسضم
السضياحة ‘ وقت ينتظر فيه أان ينتقل القطاع إا¤
سضرعة كبÒة لتدارك ما يسضتوجب تقدÁه للنمو
القتصضادي وتعويضش الفارق الذي يخسضره
القتصضاد جراء أازمة تراجع إايرادات اÙروقات.
الرؤوية التقييمية تندرج ‘ سضياق مرافقة أاصضحاب
القرار وإاثراء ﬁيط اŸتعا ÚŸحول خيار إاعادة
وجهة ا÷زائر إا ¤مركزها ضضمن اŒاهات السضوق
لقليمية والعاŸية.
ا إ

سضعيد بن عياد

جلوإجي إبرإهيم متعامل ‘ إلسصياحة يتابع على
مدإر إلسصنة توجهات سصوق إلسصياحة ‘ إ÷زإئر،
ي-وضص-ح ‘ ت-ق-ي-ي-م-ه ل-ل-مشص-ه-د أإن «م-ؤوشص-رإت م-وسصم
إلسصياحة لهذه إلسصنة  ⁄تتغ Òعن تلك إلتي سصجلتها
إلسصنوإت إلسصابقة ،حيث بقي إلعرضش إلسصياحي أإقل
م -ن ح -ج -م إل -ط -لب ،م-ع إسص-ت-م-رإر ظ-اه-رة إرت-ف-اع
إألسصعار مقارنة بالسصوق إلدولية إ ¤جانب ضصعف
جودة إÿدمات حتى ل نقول ردإءتها ‘ كث Òمن
إلفضصاءإت إلسصياحية ،ما عدإ بعضش إلسصتثناءإت
إلنادرة ‘ سصوق إÿدمات على مسصتوى مركبات
بحرية».
يشص Òإ ¤أإن «إعادة تنشصيط قطاع إلسصياحة ل Áكن
أإن تتحقق بدون إلتشصاور مع إŸهني Úإ÷زإئري،Ú
خ -اصص -ة إŸن -ت -م Úل -ل -ج -ال -ي-ة إ÷زإئ-ري-ة إŸق-ي-م-ة
ب-اÿارج ،إل-ذي-ن ي-عّ-دون ح-ل-ق-ة رب-ط ح-ق-ي-ق-ي-ة بÚ
إألسصوإق إŸصصدرة للسصياحة وإلسصوق إ÷زإئرية»،
ف -م -ن خ Ó-ل إلسص -ت -ف -ادة م -ن شص -ب -ك-ات-ه-م إŸه-ن-ي-ة

وإتقانهم Áكن أإن يوفروإ شصرط إلطمئنان للسصائح
إألجنبي بخصصوصش إÿدمات وإألمن وخاصصة توفÒ
ضصمانات إلقامته.
حول مدى إلقدرة على –ريك إلقطاع من خÓل
رصص -د إل -ن -ق -ائصش وت-ق-د Ëتصص-ورإت ن-اج-ع-ة ل-ب-عث
دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة سص-ي-اح-ي-ة ذإت ث-ق-ل إق-تصص-ادي ،يشصÒ
جلوإجي إ ¤إن «إŸؤوسصسصات إلسصياحية إلعمومية
يجب أإن تدرك بوضصوح أإنها ل Áكن أإن توإصصل
Œاه -ل م -ن -ظ -م -ي إل -رح Ó-ت إلسص-ي-اح-ي-ة ووك-الت
إألسصفار من أإجل تسصويق منتجاتها» ،مضصيفا أإن
«إŸل -فت ل -ل -ن -ظ -ر أإن -ه Áك -ن إل -ع -ث-ور ع-ل-ى أإسص-ع-ار
تنافسصية تقدم Ÿؤوسصسصات أإو شصركاء من خارج قطاع
إلسص - -ي- -اح- -ة ،ب- -ي- -ن- -م- -ا روإد  ‘Îﬁإلسص- -ي- -اح- -ة ل
ي٠.مكنهم إلوصصول إليها ،وفجأاة تصصبح غ Òعملية،
Óسصف أإن إŸمون Úإ÷زإئري‘ Ú
ونغ Òفعالة ،ول أ
إلفندقة أإو شصركات إلطÒإن وإلنقل إلبحري قطعوإ
إ÷ذع إلذي ترتكز عليه سصلسصلة إإلنتاج إلسصياحي».
ففي ›ال إلتنشصيط إلتجاري يرى أإن «إŸقاربة
Óنتاج إلسصياحي على أإسصاسش
تقتضصي إعطاء دفع ل إ
ثقا‘ وبيئوي من خÓل منتجات قصصÒة إŸدة
وÃجموعات صصغÒة ،بشصكل يسصمح باسصتعادة أإدإة
إإلن -ت -اج ،وإدخ -ال م -رون -ة ع -ل -ى إآلل-ة بﬂ Úت-ل-ف
‡و Êإلسصلسصلة إلسصياحية ،من ناقل ،Úمضصّيف،Ú
خدمات إلدليل ،إدإرة مركزية وﬁلية» ،ويدعو إ¤
إ◊رصش ع- -ل- -ى «م- -ع -ا÷ة م -ل -ف ت -ذل -ي -ل ع -ق -ب -ات
إل -ت -أاشصÒة ،غ Ó-ء إألسص -ع -ار ،وت -خ-ف-ي-ف إإلج-رإءإت
إألمنية بحيث تصصبح أإك Ìخفية و‡تعة».
‘ سصياق تقد ËإقÎإحات ملموسصة يشص Òإ« ¤منح
أإسصعار تفصصيلية لصصالح إŸتعامل Úإلذين يحÎفون

م-ه-ن-ة إلسص-ي-اح-ة إل-دول-ي-ة ،وتشص-ج-ي-ع أإنشص-ط-ة ترقية
وج -ه -ة إ÷زإئ -ر ي -ت -وله -ا م -ت -ع -ام-ل-ون ح-ق-ي-ق-ي-ون
ب -الرت -ك -از ع -ل -ى حصص -ي -ل-ة نشص-اط-ات م-ل-م-وسص-ة ”
إ‚ازه- -ا ف- -ع ،Ó- -وم- -رإج -ع -ة ط -رق إŸشص -ارك -ة ‘
إلصصالونات إلدولية إلتي ل –قق نتائج منذ ثÓث
عشص-ري-ات ،وت-خصص-يصش م-ي-زإن-ي-ات ل‚از ع-م-ليات
إلتكوين وترسصيخ إلثقافة إلسصياحية من أإجل –سصÚ
مسص-ت-وي-ات إل-ف-اع-ل Úوإل-رف-ع بشص-ك-ل ﬁسص-وسش من
رأإسص -م -ال وج -ه -ة ع -اصص -م-ت-ن-ا وك-ل إلŒاه-ات عÈ
إلبÓد».

م ق ا ر ن ة م ع خ م س ش س ص ن و إ ت م ض ص ت  .و بال تا ‹  Áك ن
ل -ل -مسص -ت -ث -م -ري -ن «إل -غ -ف-رإن» ل-ل-دول-ة إلسص-ع-ودي-ة
بوصصولها إ ¤خزإئن «إأرإمكو»’ لكن عجز إلشصركة
ع -ن ت -ق -د Ëإأك Ìم -ن صص -ي -غ -ة م -وج-زة ل-ك-ي-ف-ي-ة
تعويضصها قد يكون إأقل قبول.
ي- - -خ- - -لصش إÿب Òإ ¤إن- - -ه ‘ ضص - -وء ك - -ل ه - -ذه
إŸوؤشصرإت فاإن إجتماع «إأوبك» إŸقبل ل يتوقع
إأن يعطي جديدإ مادإمت إلقرإرإت ذإت إلصصلة
ب-ح-اضص-ر ومسص-ت-ق-ب-ل إلسص-وق إل-بÎول-ي-ة ‘ ق-بضصة
إلرئيسش إلأمريكي ترإمب.

سسلوكات ‘ قفصص ا’تهام

سسرقة مكشسوفة؟

فضضيلة بودريشش

ت - - -ب Úأان ال - - -غشش والسض- - -رق- - -ة وﬂت- - -ل- - -ف
السض -ل -وك-ات اŸشض-ي-ن-ة وأاسض-ال-يب اÿداع ال-ت-ي
يصض- -ط- -دم ب- -ه- -ا اŸواط -ن وت -ث Òسض -خ -ط -ه ،ل
تصض -در ف -ق-ط م-ن ب-عضش اŸسض-ؤوول Úوال-ت-ج-ار
واŸت - -ع - -ام - -ل ،Úك - -ون ال - -ظ- -اه- -رة السض- -ي- -ئ- -ة
تسضتشضري كذلك على مسضتوى عدة قطاعات
على غرار قطاع اÿدمات..سضلوكات Œعل
لمانة ‘
اŸواطن Áتعضش لغياب الصضدق وا أ
ت -ع -ام Ó-ت ب -عضش اŸسض -ت -خ -دم ،Úم-ن ب-ي-ن-ه-م
ن- -ذك- -ر Œاوزات ي- -ق- -ع ف- -ي- -ه- -ا ب -عضش ع -م -ال
ﬁط- -ات ال- -وق -ود أاو ع -ل -ى وج -ه ال -ت -ح -دي -د
«ال -ب -وم -ب -يسضت»..ف -ه -ل ضض -اعت أاخ Ó-ق -ي-ات
اŸهنة ‘ ﬁطات الوقود؟
حالة غريبة اسضتوقفتني بعد تكررها عدة
م -رات وم -ن ط -رف ع -دة مسض -ت -خ -دم Úع-ل-ى
مسض-ت-وى ب-عضش ﬁط-ات ال-وق-ود ب-ال-ع-اصض-مة،
وآاخ -ره -ا أاث -ارت اسض-ت-ي-ائ-ي ب-إاح-دى اÙط-ات
الكائنة بأاعا‹ العاصضمة خاصضة جاءت بعد
ا◊راك الشض- -ع- -ب- -ي ال- -ذي دع- -ا إا ¤ضض- -رورة
ت- -ط- -هﬂ Òت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات م -ن ال -فسض -اد
وم- -ع- -اق- -ب- -ة اŸت- -ورط Úف- -ي- -ه ،وت- -ف -اصض -ي -ل
ا◊ادثة وقعت عندما توقفت لتعبئة خزان
بنزين السضيارة ،حيث تفاجأات لدى نزو‹
بسض-ل-وك ل-ط-ي-ف وم-ع-ام-ل-ة ط-ي-بة من العامل
لن-ه ط-لب م-ن-ي ال-ع-ودة إا¤
«ال -ب-وم-ب-يسضت» ،أ
السض -ي -ارة ،ع -ل-ى أان ي-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ع-ب-ئ-ة
Ãف- -رده ،اع- -ت- -ق- -دت أان- -ه- -ا ت- -ن -درج ‘ إاط -ار
اŸع- -ام- -ل- -ة اÿاصض- -ة احÎام -ا ل -ل -م -رأاة ،ك -ون
ﬁط-ة ال-وق-ود ي-ت-وق-ف ف-ي-ه-ا ع-ادة ال-رجال
لن
أاك Ìمن النسضاء ،هذا ما أاثلج صضدري أ
«البومبيسضت» أاو عامل اÙطة من اŸفروضش
وكما هو راسضخ ‘ ذهني ،حرفة مبنية على
الثقة مثل ا◊Óق “نحه رأاسضك أاو الطبيب
ال -ذي ي -ف -حصش جسض -دك ويشض -خصش م -رضضك
لحد ،أاي
ويطلع على عيوبك ول يفشضي بها أ
حرفة قدÁة –كمها أاخÓقيات مبنية على
الثقة ودقة ا◊سضاب ،لكن بعد أان دفعت إا¤
«ال- -ب- -وم- -ب- -يسضت» ال- -ث- -م- -ن أاي  1500دينار،
وبسض -ل -وك ع -ف -وي ح -ولت ن-ظ-ري إا ¤ال-وراء
باŒاه العداد ،فوجدت أانه سضرق مني 120
دينار ،أاي  ⁄يعبأا سضوى  1380دينار ،ففضضلت
أان ل أان -ط -ق ب -أاي ك -ل -م -ة وإا‰ا ن -ظ -رت إال -ي -ه
وأاع - -دت ال - -ن- -ظ- -ر إا ¤ال- -ع- -داد ،ث- -م فضض- -لت
الن- -ط Ó-ق وت -رك -ت -ه لضض -مÒه ..ف -الضض -مÒ
وح-ده م-ن اŸف-روضش أان يصضّ-ح-ح سض-ل-وك-ي-اتنا،
واك- -ت- -ف- -يت ب- -ل- -فت ن- -ظ- -ره إا ¤أان سض- -رق- -ت- -ه
لحسضن عدم تكرارها ،وكان
مكشضوفة ومن ا أ
لفضض-ل أان ي-ط-لب إاك-رام-ي-ة ع-ل-ى أان يسض-رق
ا أ
من كل زبون  100أاو  200دينارỊ..
‘ هذا اŸقام Áكن إاثارة بعضش التسضاؤوولت
..م -ا ه -ي مسض -ؤوول -ي -ة «ن -ف -ط -ال» ‘ م -راف-ق-ة
عمال اÙطات بالتكوين والتأاهيل ..وليسش
لل -ة وإا‰ا ‘ ت -رسض -ي -خ
ف -ق -ط ‘ اسض -ت -ع -م -ال ا آ
أاخÓقيات اŸعاملة الصضحيحة وا÷يدة؟.

القوى الفاعلـــة معنيـــــة بتكريــــــــسش ا◊وكمـــــة

مكافحة الفسساد تنطلق من قلب اŸنظومة اÙلية

تتواصضل عمليه مكافحة الفسضاد من دون انقطاع ،حيث يشضرف جهاز العدالة من خÓل –قيقات واسضعة
لضضافة التي
ومعمقة على ﬁاكمة اŸتورط ،Úلكن ينبغي الوقوف و–ديد ولو بشضكل تقريبي ..ما هي ا إ
سضتقدمها مكافحة الفسضاد لÓقتصضاد الوطني؟ ..على خلفية أانها من الناحية القانونية– ،رك العمل
لمر بالدوائر
لخرى والتي تعد اقتصضادية بحتة ،ويتعلق ا أ
لجراءات والقضضاء يشضتغل وا◊لقات ا أ
وا إ
الوزارية واÛمعات الصضناعية ومؤوسضسضات ال‚از واŸؤوسضسضات القتصضادية ،يجب أان تدرك أان مسضتقبلها
لطر ،ومع ضضرورة احÎام إاجراءات الصضفقات
مرهون Ãدى ترسضيخ ثقافة مكافحة الفسضاد ‘ قلب هذه ا أ
العمومية ،وا◊رصش على حماية اŸال العام والعتماد على الكفاءات ‘ التسضي Òوكل ذلك يدخل ‘ إاطار
ا◊وكمة بشضكلها البعيد.
وإإلدإرإت وإلدوإئر إلوزإرية وإŸؤوسصسصات وما إ ¤غÒ
فضضيلة بودريشش
ذلك ،حتى Áكن إلقول أإننا نضصع إÿطوة إألو ¤لتجسصيد
إن إ÷م-اع-ات إÙل-ي-ة ب-دوره-ا م-ع-ن-ي-ة ب-ه-ذإ إل-ت-حدي ،إ◊وكمة بأايادي نظيفة تؤومنها إŸنظومة إلجتماعية
كونها كيانات إقتصصادية أإك Ìمنها هيئات إدإرية تعيشش وإلقتصصادية وإلسصياسصية ،فÁ Óكن للمسصؤوول وحده أإن
على إلريع ،وألن إ÷ماعات إÙلية أإيضصا معنية باعتماد يجسصد قيم إلتسصي Òإلرإشصد وإحÎإم قوإعد إلعمل ،بل
معاي Òمكافحة إلفسصاد ،كون إلفسصاد ل يقتصصر على إŸوظف وإلعامل وكل فاعل ‘ أإي موقع كان إقتصصادي
إلرشصوة ونهب إŸال إلعام وإÙسصوبية وإلبÒوقرإطية أإو إجتماعي أإو حتى إدإري ،مطالب أإن يؤودي عمله بتفان
..و..و ،..وإ‰ا يشصمل عدم إŸبادرة ،إذ ل يعقل أإن يسصتمر وإتقان ويتجنب إلتورط ‘ أإي مظاهر للفسصاد ،حتى وإن
على مسصتوى هذه إلهيئات إلتي تسصتنزف أإموإل إلدولة كانت جزئيات صصغÒة حتى ل ينبغي أإن يسصتهان بها ،ألنه
ثقافة إلريع ،ألنه ‘ أإضصعف بلدية ‚د توفر عوإمل ل -و ت -ع -م -م ع -ل -ى شص-رإئ-ح أإوسص-ع ع-وإق-ب-ه-ا ت-ك-ون وخ-ي-م-ة
تشصجع على إلنمو على قلتها ،ويفÎضش من إلقائم Úعلى وأإضصرإرها كبÒة.
إلشصأان إÙلي –ريكها ،ولعل ذلك يتطلب من إلقائم صصحيح أإن إلفسصاد يكبد إلقتصصاد إلوطني يوميا خسصائر
على إلشصأان إÙلي إلتحلي بالذكاء وكذإ مدى تشصبعه يصصعب تقديرها ماليا ،ودون شصك ‘ نفسش إلوقت يفوت
بقيم إÙافظة على إŸال إلعام من إلنهب وإلسصتنزإف ،عليها ‘ كل ◊ظة فرصصا ذهبية لÓسصتثمار وإنتاج إلÌوة،
وإسصتغÓله بالشصكل إ÷يد من خÓل إلÎشصيد ونبذ إلفسصاد ع -ن -دم -ا يسص-ج-ل ف-ي-ه-ا سص-ل-وك فسص-اد ت-خ-ت-ف-ي إŸك-اسصب
حتى ولو كان إهمال ولمبالة ،فلكل تصصرف مهما كان وإألرباح ،لذإ خÓصصة إلقول أإن جميع إلقوى إلفاعلة إليوم
ك-ل-ف-ة إق-تصص-ادي-ة ،وآإث-ار ع-دي-دة سص-ت-ن-ع-كسش ع-ل-ى إ÷بهة باتت مسصؤوولة عن تكريسش إ◊وكمة بشصكل تدريجي على
إŸدي ÚإŸتوسصط وإلبعيد ولعل ذلك سصوف يجند إ÷ميع
إلجتماعية وعلى إألدإء إلقتصصادي على حد سصوإء.
إذإ من إ◊لول إلتي ينتظر منها إلكث Òحتى تكون لعملية Ÿكافحة شصأافة إلفسصاد ،وبالتا‹ ترسصيخ قيم مكافحة
مكافحة إلفسصاد قيمة وعوإئد إقتصصادية ،ترسصيخ قيم نبذ إلفسصاد ‘ قلب إŸنظومة إÙلية وإلجتماعية ،ويدرج
إل -فسص -اد ومشص -ارك -ة ج -م -ي -ع ق-وى إÛت-م-ع إ◊ي-ة ،ب-دءإ ذلك ‘ إلÈإمج إلدرإسصية إ÷امعية ،حتى ينبه إلطالب أإو
باŸوإطن إلبسصيط ‘ مقاطعتها ،ألن مكافحة إلفسصاد إطار إŸسصتقبل إ ¤خطورة إلفسصاد إلذي Áنع من تطور
ت- -ب -دأإ م -ن إŸوإط -ن وإألسص -رة ث -م إ÷م -اع -ات إÙل -ي -ة إأل· ويكون جدإرإ مانعا ضصد إلفسصاد.
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بعد عام Úمن ألتهيئة وألتجهيز

تط
سس

مسساحة أمل

موسسم الصسيف مناسسب للعناية بنفسسك

حظÒة «تيبازيا بارك» تفتح أابوابها للجمهور

جلسسة ’سستجماع شستات
فتيحة كلوأز

وجهة ترفيهية بامتياز لسسكان تيبازة وألزوأر

أخÒأ ،أفتتحت حظÒة ألتسسلية وألÎفيه «تيبازيا بارك » أبوأبها للجمهور،
’ل-ع-اب ،وفقا Ÿعاي ÒألسسÓمة
ب-ع-د ع-ام Úم-ن أل-ت-ه-ي-ئ-ة وأل-ت-ج-ه-ي-ز ب-أاح-دث أ أ
أل -ع -اŸي -ة ،ب -حسسب م -ا ع -ل -م-ن-اه م-ن م-دي-ر أل-تسس-وي-ق ب-ا◊ظÒة أن-يسس زم-يت.
ألتفاصسيل ترصسدها «ألشسعب».
أادرجتها مصشالح البيئة منذ سشنوات خلت
تيبازة :علي ملزي
ك-فضش-اء ل-ل-تسش-ل-ي-ة والÎف-ي-ه ل-يبتسشم ا◊ظ
تÎبع ا◊ظÒة اŸسشتحدثة بالقرب من قبل عامŸ Úؤوسشسشة «فاميلي ششوب» ذات
اŸركز ا÷امعي لتيبازة على مسشاحة  13السشمعة الوطنية اŸرموقة لÓسشتفادة من
عقد إامتياز لتسشي ÒاŸرفق لفÎة ﬁددة،
هكتارا،
وف -ق -ا ل -دف Îشش-روط

” إاع -داده سش -ل -ف -ا ،ب -ح -يث ت-ط-لب األم-ر
ّ
انتظار  24ششهرا إل“ام أاششغال الششطر
األول من اŸششروع الذي يضشم كوكبة من
األل -ع -اب ل -لصش-غ-ار ،ك-م-ا ل-ل-ك-ب-ار فضش-اءات
Óكل السشريع و مطاعم
للراحة وÓﬁت ل أ
إاضشافة إا ¤مرفقات أاخرى تتيح للزائر
التمتع بأاقصشى درجات الراحة.
يسشتكمل الششطر اŸتبقي اÿاصض ببعضض
األلعاب اŸوجهة ل أ
Óطفال لحقا ،إال أانّ
ما ل يدع ›ال للششك بأاّن القسشط األكÈ
من اŸششروع انتهت به األششغال وأاضشحى
ج-اه-زا لÓ-سش-تغÓل

اآلن.
‘ السش- -ي -اق ،ق -ال م -دي -ر ا◊ظÒة أاي -وب
ط- -ل- -ح- -ي لـ «الشش- -عب» ،ب- -أاّن اŸشش -روع ّ”
إاعداده تلبية للحاجة اŸلحة اŸعبّر عنها
ﬁل -ي -ا وج -ه-وي-ا ‘ ظّ-ل ان-ع-دام مشش-اري-ع
‡اثلة للÎفيه والتسشلية باŸنطقة كلها
واقتصشار فرصض السشتثمار على القنوات
التي توّلد ‘ فÎات وجيزة ربحا سشريعا
ومضشاعفا.
أاردف اŸدير ،مؤوكدا أاّن الهدف األول
اŸتّوخى من اŸششروع يكمن أاسشاسشا ‘
ت -وسش -ي-ع أاف-اق ال-ف-رح ıت-ل-ف ال-ع-ائÓ-ت
باŸنطقة خاصشة وأاّن تيبازة تعت Èوجهة
سشياحية بالدرجة األو،¤
إال أاّن

اŸرافق التي توفر التسشلية والÎفيه تبقى
ضشعيفة وﬁدودة كما ونوعا ،ومن ثّم ،
جاء اŸششروع ليسشّد الثغرة اŸسشجلة و
ي -ح -ق-ق أام-ا Êال-ع-ائÓ-ت اŸت-واف-دة ع-ل-ى
اŸن -ط -ق -ة .ألّن األم -ر ي -ت -ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-ام-ل
اŸباششر مع العائÓت طيلة أايام السشنة،
÷أات إادارة ا◊ظÒة ا ¤تكوين اŸوارد
ال-بشش-ري-ة اŸسش-ت-غّ-ل-ة ل-فÎة ط-وي-ل-ة نسشبيا،
قبيل موعد الفتتاحﬂ ‘ ،تلف أاوجه
السشتقبال والÎحاب والتوجيه والنقاذ،
اق-ت-ن-اع-ا م-ن-ه-ا أان السش-ت-ث-م-ار ‘ العنصشر
ال -بشش -ري ك -ف-ي-ل ب-اŸسش-اه-م-ة ال-فّ-ع-ال-ة ‘
‚اح اŸششروع.
مع اإلششارة إا ¤أانّ اŸششروع يضشمن حاليا
 250منصشب عمل دائم تضشاف لها 100
م - - -نصشب أاخ- - -رى خÓ- - -ل م- - -وسش- - -م

أغرب من أÿيال

 4هواتف ﬁمولة ‘ معدة سسجÚ
‘ حادثة غريبة عÌت الششرطة الهندية على هاتف ﬁمول
‘ معدة سشج ” Úإايداعه ‘ سشجن تيهار ‘ دلهي ،وكان
السشج Úقد ابتلع هاتف ﬁمول صشيني صشغ Òا◊جم ،حيث
أارغمه األطباء على التقيؤو إلخراجه .و‘ حالة أاك Ìإاثارة
للصشدمة ،ابتلع سشج Úآاخر األسشبوع اŸاضشي أاربعة من هذه
الهواتف اÙمولة الصشغÒة كانت ملفوفة ‘ بÓسشتيك.
اسشتطاع األطباء إاخراجها من داخله بجعله يتقيأا  3مرات إال
أانه ظل يششكو من األ.⁄
حتى كششفت األششعة عن وجود هاتف ﬁمول عالق ‘
اŸسشتقيم ‡ا اضشطر األطباء إلجراء عملية جراحية إلزالة
ا÷هاز .وششنت سشلطات تيهار حملة على أاجهزة التصشال
اŸهربة إا ¤السشجن .وأاكد سشانديب غويال ،اŸدير العام
ا÷ديد لسشجون دلهي« ،أان تفكيك العصشابات التي تزود
السشجناء بالهواتف اÙمولة من أاولوياته» ‘ .وقت سشابق
من يوم  16أاوت ا÷اري ،ع Ìأايضشًا على هاتف ﬁمول ‘
جناح بالسشجن ،الذي يضشم بعضض السشجناء البارزين.
«وأتسسآاب» ..وأÿدعة ألعبقرية
ت -ت -ي -ح خ -دع -ة ع -ب -ق -ري-ة ‘ «واتسض آاب» إام-ك-ان-ي-ة م-راسش-ل-ة
›موعة من األصشدقاء دفعة واحدة دون إانششاء دردششة
جماعية جديدة .وتششمل ميزة «البث»  ،غ ÒاŸعروفة من
قبل ا÷ميع ،إارسشال الرسشالة ذاتها إا ¤عدة جهات اتصشال،
ح -يث يسش -ت -غ -رق إاع-داده-ا بضش-ع ث-وان ف-ق-ط .وت-ع-د ال-ب-دي-ل
األفضش -ل ل -ل -م -ح -ادث -ات ا÷م -اع -ي -ة ،ع -ن -دم-ا –اول إاخ-ب-ار
األصشدقاء ببعضض اŸعلومات بسشرعة .على سشبيل اŸثال،

رÃا يرغب اŸسشتخدمون باإلعÓن عن بعضض األخبار ،مثل
الرتباط أاو الولدة ،لكث Òمن األفراد ‘ وقت واحد .وتعد
قوائم البث طريقة رائعة لتجنب إانششاء الكث Òمن ›موعات
الدردششة ،بحسشب روسشيا اليوم.
 كيفية إأنشساء قائمة ألبث:إاذا كنت تسشتخدم هاتف «آايفون» ،فما عليك سشوى فتح
التطبيق والضشغط على خيار «قائمة البث»  -ششعار Œده
أاسشفل رمز ( Chatsالدردششات).
بعد ذلك ،انقر فوق قائمة جديدة ‘ األسشفل ،وحدد عددا

قلي Óمن جهات التصشال التي ترغب ‘ التحدث معها
بششكل جماعي بانتظام.
وÃج -رد الن -ت -ه -اء م -ن ذلكÁ ،ك -نك ال -ن-ق-ر ف-وق ال-ق-ائ-م-ة
وإارسش-ال رسش-ال-ة م-وح-دة ل-ل-ج-م-ي-ع ،ح-يث سش-ي-ت-ل-ق-ون رسش-ائ-ل
منفصشلة .بالنسشبة Ÿسشتخدمي هواتف «أاندرويد» ،انتقل إا¤
ششاششة الدردششات ‘ تطبيق «واتسشآاب» ،وانقر فوق اŸزيد
من اÿيارات ،ثم «بث جديد» واضشغط على رمز  +لختيار
اŸسشتلم Úمن قائمة جهات التصشال .وانقر فوق إانششاء
ليكون لديك قائمة جديدة من مسشتلمي «البث».

الصشطياف.
وفيما يتعلق بطرق السشتغÓل والتسشي،Ò
أاشش -ار م -دي -ر ال-تسش-وي-ق ب-ا◊ظÒة «أان-يسض
زميت» إا ¤أاّن الطبيعة العصشرية للمششروع
اقتضشت اقتناء أالعاب جّد مؤومنة وحديثة
من ايطاليا ،تركيا والصش Úلتلبية حاجيات
” تسشط Òسشلّم
العائÓت وأاطفالها ،كما ّ
ي حال من
تنافسشي ل أ
Óسشعار ل Áكن بأا ّ
األحوال مقارنته Ãا هو متداول وطنيا
وعاŸيا ‘ هذا اÛال نزول عند رغبة
ال -زب -ائ -ن ،ب -ح -يث ف -رضض سش -ع-ر  200دج
ل- -ل -دخ -ول دون السش -ت -ف -ادة م -ن األل -ع -اب
ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ح -رم -ة ا◊ظÒة وŒن -ب -ا
لتحّولها إا ¤وجهة مفضشلة لغ ÒاŸلتزمÚ
باآلداب العامة.
بحسشب مدير التسشويقÁ ،كن لعائلة من
 5أافراد ،دفع

مبلغ  1000دج للدخول إا ¤ا◊ظÒة مع
السشتفادة من  30نقطة –ول جميعها إا¤
ﬂتلف األلعاب  .كما Áكن لثÓثة أافراد
دفع  700دج للدخول والسشتفادة من 20
نقطة –ول إا ¤أالعاب للكبار أاو للصشغار.
واسشتحدثت هذه الطريقة ‘ التسشي Òمن
م -ن -ط -ل-ق اع-ت-م-اد ال-عصش-رن-ة ‘ ال-ت-دق-ي-ق
ي تسشربات ﬁتملة.
اŸا‹ Œنبا أل ّ
مع العلم ،أاّن مششروع «تيبازيا بارك «،
أا‚ز باسشتثمار خاصض قيمته  300مليون
دج ع- - -ل- - -ى م- - -دار ع- - -ام Úدون ا◊اج - -ة
ل- -ل- -حصش- -ول ع- -ل- -ى ق- -رضض ب- -ن- -ك -ي ،وه -و
السش -ت-ث-م-ار ال-ذي أاضش-ف-ى ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة
فضش -اء ت -رف -ي -ه -ي -ا م -ت -م ّ-ي -زا “ك-ن خÓ-ل
األسشبوع األول من افتتاحه جلب ما ب5 Ú
إا 6 ¤أالف ششخصض من ﬂتلف األعمار
يوميا لغرضض التسشلية والÎفيه.

عند اŸقارنة مع بقية أايام السشنة“ ،ثل ششهور
فصشل الصشيف الفÎة اŸثالية لÓهتمام بصشحة
ا÷سش-م وإاع-ادة ب-ن-اء ت-غ-ذي-ت-ه ب-ط-ري-ق-ة صش-ح-ي-ة.
ولهذا األمر أاسشباب صشحية تتعلق بطريقة عمل
أاعضش- -اء وأاج- -ه- -زة ا÷سش- -م ن -فسش -ه وم -دى ت -أاثÒ
األم-راضض ع-ل-ي-ه ،وأايضشً-ا ألسش-ب-اب أاخ-رى ت-ت-ع-ل-ق
بنوعية اŸنتجات الغذائية التي تتوفر ‘ تلك
الفÎة من السشنة .ولذا ،ثمة عدة خطوات صشحية
لÓهتمام بتغذية ا÷سشم ‘ فصشل الصشيف ،وهي
تختلف عن تلك التي يجدر القيام بها ‘ فصشل
الشش -ت -اء .وف -ق م-ا تشش Òإال-ي-ه اŸصش-ادر ال-ط-ب-ي-ة،
ترتفع ‘ فصشل الششتاء احتمالت معاناة ا÷سشم
من األمور التالية :زيادة ارتفاع ضشغط الدم،
وزي -ادة وتÒة اإلصش -اب -ة ب -ن -وب -ات صش -داع ال-ت-وت-ر
والصش -داع ال -نصش -ف -ي ،وزي -ادة ال -رغ -ب -ة ‘ ال -ن-وم
والكسشل البد ،Êوزيادة وتÒة وششدة اللتهابات،
وزي- -ادة الشش- -ع- -ور ب- -أا ⁄ال- -ت- -ه- -اب- -ات اŸف- -اصش- -ل
والعضشÓت ،وضشعف مسشتوى نششاط جهاز مناعة
ا÷سشم ،وزيادة جفاف ا÷لد ،وزيادة تفاقم تهيج
نوبات ا◊سشاسشية ا÷لدية ،وزيادة ضشعف بنية
األظافر وبنية الششعر ،وزيادة الكتئاب واÿمول
ال -ن -فسش -ي ،وت -د Êالشش -ع -ور ال -ن -فسش -ي ب -السش-ع-ادة
وال -رف -اه -ي -ة الصش -ح -ي -ة ،وزي -ادة وتÒة اإلصش -اب-ة
ب -ن -وب -ات ا÷ل -ط -ة ال -ق -ل-ب-ي-ة ،وزي-ادة وتÒة ع-دم

للÈأءة

نصسائح ’ختيار نوع البÓسستيك ال ّصسحي

مع اقÎاب موسشم الدراسشة يقبل أاولياء
األم -ور ع -ل -ى شش-راء األدوات اŸدرسش-ي-ة،
ولكن يجب ا◊رصض على اختيار أادوات
صشّ-ح-ي-ة ت-ن-اسشب اح-ت-ي-اج-ات ال-ط-فل و‘
نفسض الوقت –مي صشحته.
هناك  7أانواع من البÓسشتيك ،اŸوجود
‘ األسشوا  ،وهي –مل أارقام تÎاوح ما
ب  1 Ú-إا ،7 ¤وغ -ال -ب-ا م-ا ي-رسش-م م-ث-لث
وب -داخ -ل -ه -ا ال-رق-م ال-ذي ي-دل ع-ل-ى ن-وع
البÓسشتيك ،ولكل رقم دللة.
الرقم  ..1يدل على أان هذا البÓسشتيك
معاد تصشنيعه ،وهو ﬂصشصض لÓسشتخدام
مرة واحدة فقط ،ول يجب اسشتخدامه
م -رة أاخ -رى ،وه -و يسش -ت -خ -دم ‘ ت -ع -ب-ئ-ة
العصشائر أاو اŸششروبات الغازية أاو اŸياه
اŸعدنية.
الرقم  ،2آامن وينصشح باختيار ذلك النوع
عند اختيار األكياسض البÓسشتيك ◊فظ
األط -ع -م -ة ،ل -ك -ن ل ي -فضش -ل اخ -ت -ي -اره -ا
كأادوات اŸدرسشة.
الرقم  3هو بÓسشتيك خطر يحتوي على
مواد سشامة تؤوثر على هرمونات ا÷سشم،
وه- -ي ت- -دخ- -ل ‘ صش- -ن -اع -ة اŸن -ت -ج -ات
الرخيصشة مثل زجاجات الزيت.
الرقم  ،4آامن إا ¤حد ما ،ول يتفاعل مع
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األط -ع-م-ة واŸشش-روب-ات ال-ب-اردة ،وÁك-ن
إاع- -ادة ت- -دوي- -ره ،ل- -ك -ن -ه غ Òآام -ن ع -ن -د
اسشتخدامه مع األطعمة السشاخنة.
ال -رق-م  ،5وه -و أاك Ìأان -واع ال -ب Ó-سش -ت -يك
جودة ،وأامان ،ويصشلح ÷ميع اŸششروبات
السشاخنة والباردة ،فهو مقاوم للحرارة
واŸواد الكيميائية ،وينصشح باختيار هذا

النوع.
الرقم  ،6يعت Èخط Òوغ Òآامن على
الصشحة ،وقد يسشبب أاوراما سشرطانية.
ال -رق -م  ،7ه - -و ال - -ن - -وع األك Ìخ- -ط- -ورة
ويتفاعل مع ا◊رارة والرطوبة ،ويسشبب
مششاكل خطÒة.

السش- -ت- -ق- -رار ‘ ح- -الت ال- -ذب- -ح- -ة الصش- -دري- -ة،
وان- -خ- -ف- -اضض مسش- -ت- -وى ط- -اق -ة ا÷سش -م ،وزي -ادة
اضش -ط -راب -ات ت -ق ّ-ل -ب مسش -ت -وى السش-ك-ر ‘ ال-دم،
وزيادة احتمالت تهّيج نوبات الربو.
ب- -اŸق- -اب- -ل ‘ ،فصش -ل الصش -ي -ف ل –صش -ل ت -لك
األمور بتلك الصشفة ‘ الششدة ،ما يجعل تلك
ال -فÎة م -ن السش -ن -ة ،أاي فÎة الصش -ي -ف ،م Ó-ئ-م-ة
لوضشع برنامج لÓهتمام بالصشحة ع Èا÷وانب
ال-ت-ال-ي-ة :ال-ت-غ-ذي-ة الصش-ح-ي-ة ،و‡ارسش-ة الرياضشة
ال -ب -دن -ي -ة ،وضش -ب -ط ال-ن-وم ،وخ-فضض ارت-ف-اع وزن
ا÷سشم .لÓهتمام بهذه ا÷وانب ،ثمة خمسشة
أامور تتطلب العناية ‘ فصشل الصشيف ،وهي:
@ زيادة حاجة ا÷سشم لتناول السشوائل نتيجة
لرتفاع ا◊رارة والتعرضض ألششعة الششمسض
@ زيادة ا◊اجة لتعويضض ا÷سشم باألمÓح التي
يفقدها من خÓل سشائل العرق كالكالسشيوم
@ سشهولة فسشاد األطعمة باŸيكروبات نتيجة
لرتفاع حرارة األجواء وتكرار تناول األطعمة
خارج اŸنزل
Óشش -ع -ة ف-وق
@ م -ق -اوم -ة ت -أاثÒات ال -ت -ع ّ-رضض ل  -أ
البنفسشجية القادمة ضشمن حزمة أاششعة الششمسض
@ ارت -ف -اع اح -ت -م -الت زي -ادة ال -وزن م-ع السش-ف-ر
وجلب فصشل الصشيف ألنواع ششتى من اŸنتجات
الغذائية اŸوسشمية.

رويدا رويدا “ششي بخطى متثاقلة لتجلسض ‘ اŸكان الذي تركه لها أاحد الّركاب الذي
أاششفق على حالها ،عندما رمت بجسشمها على الكرسشي ششعرت وكأانها ترمي بحمل ثقيل
أاتعب كاهلها تنهدت ونادت على أاحد أاطفالها الذي رفضض الوقوف أامامها ،بل انحصشر ‘
زاوية الÎامواي و جلسض أارضشا ينظر ا ¤أافق ›هول من وراء الزجاج ،أاما اأصشغر أابنائها
الذي ل يتعدى سشنه العام Úبدأا ‘ ششقاوة ازعجت البعضض حتى ان السشيدة اŸقابلة لها
غّيرت مكانها.
اŸهم أان هذا البن الصشغ Òكان اŸفتاح الذي جعل تلك السشيدة اŸثقلة بالهموم للتتكلم
عن حالها و حياتها التي تعيششها مع أابنائها الثÓثة ،لحظ أاحد الركاب أان الطفل الصشغÒ
مضشطرب لذا نصشحها بأاخذه إا ¤طبيب نفسشي ،اعتذرت عن اإلزعاج الذي يسشببه صشغÒها
..أامسشكت به حتى ل يبقى خارجا عن السشيطرة ،أادرك الرجل ما أاح ّسشت به اŸرأاة فحاول
رفع ا◊رج عنها فأاخÈها أان ابنته أايضشا أاخذها إا ¤طبيب نفسشي ،اŸهم أان يتعاون األب
واألم ‘ منع تّوحد طفلهم.
هنا قالت اŸرأاة أان الطفل  ⁄يعرف أاباه أابدا و ل يعرف تقاسشيم وجهه منذ ولد ،أانا ومن
كان حو‹ فكر ‘ أانها أارملة ،ألن – ّسشرها واإلحسشاسض الذي –دثت به عن زوجها ل
يوحي بأانها مطلقة ،لكن ا◊قيقة غ Òذلك “اما ألنه سشجن منذ سشنت ‘ Úقضشية –ايل
قالت انه بريء منها،أاي أانها كانت حام Óبأاصشغر أاطفالها ما يف ّسشر حالة الهيجان التي كان
عليها وبحثه الدائم ‘ وجوه الرجال ا÷السش Úحوله عن ابتسشامة األب التي  ⁄يعرف
معناها أابدا.
 ⁄يتطلب األمر سشوى أاجزاء من الثانية لتÓحظ وتششعر بهبة إانسشانية بعيدة عن أاية حسشابات
نحوها فكل واحد من اŸسشافرين حاول إاعطاءها طاقة إايجابية خاصشة و أانها  ⁄تتخل عن
زوجها ‘ ﬁنته ،قال لها الرجل ا÷السض بجانبها يجب أان تكو Êاألب واألم ألبنائك ألنك
السشند الوحيد اŸتبقي لهم ‘ هذه ا◊ياة دون أان ننسشى طبعا سشند العائلة الكبÒة لها.
هنا سشالت دموع حاولت السشيدة حبسشها طوي Óلكن األ ⁄كان أاك Èوالرجل وضشع يده على
جرح عميق وغائر ،فقد كششفت السشيدة أانها تقطن ‘ ع Úطاية ‘ «حوشض» يجمع كل
عائلة زوجها من إاخوة وأابناء عمومة ،لكنها بعد سشجن زوجها وجدت نفسشها ‘ صشحراء
قاحلة وان كانت جارتهم ،فبمجرد اإلمسشاك بزوجها تÈأات منها العائلة وقطعوا كل صشلة
تربطهم بها حتى أابناؤوهم منعوا من اللعب مع أاطفالها ،طبعا السشبب واضشح فاŸال ‘
زماننا أاصشبح اÙدد الرئيسشي لطبيعة عÓقاتنا الجتماعية والبديل الششرعي للدم الذي
يؤوسشسض لصشلة الرحم ،كلماتها تلك أاششعرتني بحÒة كبÒة بعدما رأايت أاطفالها فواحد نائم
ب Úكراسشي الÎامواي والثا ÊافÎشض األرضض رغم إاصشرار بعضشهم على جلوسشه ،إال انه
رفضض و بقي هكذا إا ¤ح Úوصشولنا إا ¤اÙطة النهائية بالرويسشو وثالث يقفز هنا
وهناك وكأانه غ Òمعني Ãأاسشاة أامه.
مواسشاة الركاب لها  ⁄تسشتطع منع دموعها من التوقف ..قال لها الرجل أانها امرأاة قوية
تتخطى كل الصشعاب ما دامت اختارت طريق الصش Èوعليها ان أان تكون أامام أابنائها الرجل
الذي ل تهده ا÷بال ،ألنها الوحيدة القادرة على جعلهم ل يتأاثرون بغياب والدهم وهي
فقط من تسشتطيع منع تنمر اÛتمع عليهم ،هنا قالت السشيدة أانها قب Óكانت تظن أان
اŸرأاة باسشتطاعتها لعب دور األب واألم بكل سشهولة ،لكنها اآلن أايقنت أانها مهمة صشعبة،
بل مسشتحيلة ‘ بعضض األحيان ،ا◊مل ثقيل و مع اŸؤوثرات اÿارجية التي يتعرضض لها
األطفال ‘ اÙيط اÿارجي أاصشبح وجود األب معه ضشروري ألنه مطلع على خفايا
الششارع اŸظلمة .هنا نصشحها الرجل أال تسشتسشلم حتى ل يتحّول صشغارها إا ¤فريسشة سشهلة
‘ يد كل من تسشّول له نفسشه اسشتغÓلهم.
 »...ششدي ‘ نيفك (تقصشد ششرفها) و ربي ما يخليكشض» خاطبتها امرأاة مسشنّة تأاثرت
بقصشتها ،القصشة التي ّ حولت عربة « الÎامواي » إا ¤جلسشة اسشتجماع ششتات النفسض
الهاربة إا ¤اÛهول أاعطى فيها الركاب أاسشمى صشور اإلنسشانية ‘ ›تمع يكاد يتفق
ا÷ميع على ذبول عÓقاته اإلنسشانية ،هي هّبة جعلتني أاوقن أان ا Òÿباق فينا وان أاثبتت
التجارب العكسض فيكفي فقط أان نفتح الباب أامام جوهرنا بكل عفوية ودون حسشابات
مسشبقة.

بعد أ’قÎأن ألفلكي أ÷يومركزي ب Úألشّسمسس وألقمر هذأ أ÷معة

السسبت  31أاوت..غّرة ﬁرم فلكيا واأ’حد  1سسبتم Èرصسديا

ألشسعب  -يّÎقب العديد من اŸسشلم ÚعÈ
ال- -ع- -ا ⁄غ- -رة ﬁرم اŸواف- -ق ل -ب -داي -ة ال -ع -ام
ال -ه -ج-ري  ،1441لرت- -ب -اط -ه ب -ذك -رى ه -ج -رة
ال-رسش-ول صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م وب-داي-ة ع-ام
ه-ج-ري ج-دي-د وف-ق ال-ت-ق-و Ëال-ق-م-ري ،الذي
يتعلق بدورة القمر حول الرضض التي تقدر
فلكيا بـ  29يوما ونصشف تقريبا ،مع ما يتضشمنه
ذلك من مناسشبات دينية واجتماعية .لذا تكون
مدة الششهر القمري إاما  29أاو 30يوما كما جاء
‘ ا◊ديث النبوي الششريف .جاء هذا ‘ بيان
للجمعية العلمية الفلكية البوزناجي باŸدية
تسشلّمت «الششعب» نسشخة منه.
ب - -حسشب ذات ال- -ب- -ي- -ان ال- -ذي أامضش- -اه رئ- -يسض
ا÷م -ع -ي -ة ج -م -ال ف -ه -يسض ،وه -و أايضش -ا عضش-و
ال–اد العربي لعلوم الفضشاء والفلك،
ي -ح -دث القÎان ال-ف-ل-ك-ي ا÷ي-وم-رك-زي ،بÚ
الششمسض والقمر ،مسشاء ا÷معة  29ذي ا◊جة
 1440اŸوافق لـ  30أاوت  ،2019وهو نفسض
ال -ي -وم اıصشصض ل -ت-ح-ري هÓ-ل ﬁرم ل-ه-ذا
العام ‘ جل الدول العربية واإلسشÓمية على
السشاعة العاششرة صشباحا و 37دقيقة ()10:37
بالتوقيت العاŸي (ا÷زائر1+:سشا).
ب -حسشب ب -ي -ان ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م -ي-ة ال-ف-ل-ك-ي-ة
«ال-ب-وزن-اج-ي» ،و ّق-ع-ه رئ-يسش-ه-ا ج-م-ال ف-ه-يسض،
سشتغرب الششمسض ‘ مدينتي اŸدية وا÷زائر

أŸدينة

كوالŸبور
كراتششي
مقديششو
الكويت
دبي /
الدوحة
بغداد
/القاهرة
تونسض
العاصشمة حوا‹ السشاعة السشابعة مسشاء و23
دقيقة ( )19:23بالتوقيت اÙلي ،بينما يغرب
ال -ق-م-ر ب-ع-ده-ا بـ  26دق-ي-ق-ة ت-ق-ري-ب-ا اي على
السشاعة السشابعة و 49دقيقة ( )19:49وعمره 8
‡ا يجعل رؤوية الهÓل
سشاعات و 46دقيقةّ ،
غ‡ Òك- -ن- -ة “ام- -ا ب -ال -ع ÚاّÛردة وح -ت -ى
باسشتعمال التلسشكوب.
وب- -حسشب ذات ال- -ب- -ي- -ان ‘ ،م- -ك -ة اŸك -رم -ة،
سشتغرب الششمسض يومها على السشاعة السشادسشة
و 42دقيقة ( )18:42بالتوقيت اÙلي للمملكة
السشعودية (ت ع3+ :سشا) بينما يغرب القمر
بعدها بـ  18دقيقة فقط ‘ ،ح Úتختلف مدة
مكثه ‘ دول العا ÚŸالعربي والسشÓمي بÚ

دقيقة واحدة ‘ جاكارتا إا 15 ¤د ‘ عدن
و21د ‘ القدسض وعمان ا27 ¤د ‘ فاسض
باŸغرب (انظر ا÷دول).
أام -ا ع -ن ارت -ف -اع ال -ه Ó-ل ف -وق الف -ق ◊ظ -ة
غروب الششمسض ،ف Óتتعـدى  5درجات قوسشية
‘ أاحسشـن األح- -وال‡ّ ،ا ي- -ج -ع -ل رؤوي -ت -ه غÒ
‡كنة ‘ كافة اŸملكة ودول ا÷زيرة العربية
وح -ت-ى ‘ ب-اق-ي ال-دول ال-ع-رب-ي-ة واإلسشÓ-م-ي-ة
وقارات آاسشيا وإافريقيا وحتى أاوروبا..كما أانّ
هناك ‘ العديد من الدول العربية من سشيأاتي
كالعادة ،ويدعي رؤويته للهÓل ليلة ا÷معة،
علما أانه سشÒى واضشحا ليلة السشبت  31أاوت ‘
كل العا!!⁄

ثك(ششد)ط
أ Ÿنكوا
طهران
04
16
13
19
17
21
25
25
20

وبناء على ما سشبق ذكره ،فإانّ يوم السشبت 31
أاوت ا÷اري سشيكون غرة ﬁرم بالنسشبة للدول
التي تعتمد ا◊سشاب الفلكي مثل تركيا ودول
البلقان .أاما تلك التي تعتمد الرصشد ،فسشيكون
الفا— سشبتم Èهو غرة العام الهجري .1441
كما أاّنها فرصشة ودعوة تتكّرر كل عام لضشرورة
اع-ت-م-اد ا◊سش-اب-ات ال-ف-ل-ك-ي-ة ال-دق-يقة لضشبط
توقيتها والرزنامات السشنوية مسشبقا لتسشهيل
ا◊ياة الجتماعية والقتصشادية وحتى الدينية
ل -ل -ن -اسض ‘ ،زم -ان صش -ار ف -ي-ه غÒن-ا ي-خّ-ط-ط
لعششرات السشن Úالقادمة بينما ننتظر نحن
بداية الششهر والعام ‘ سشيناريو يتكّرر كل عام.

ثقافة

األربعاء  ٢٨أاوت  ٢01٩م
الموافق لـ  ٢٧ذي الحجة  1٤٤0هـ

اŸبدع الشساب تامر عراب لـ «الشسعب»:

شسّجعتني عائلتي وآامن أاسساتذتي Ãوهبتي
والطريـ ـ ـ ـق نح ـ ـو اإلصس ـ ـدار صسعـ ـ ـب ج ـ ـّدا
جة كبÒة
^ روايتي «عذاب القدر» اأحدثت ضس ّ

تامر عراب كاتب شساب من
مدينة العلمة بولية
سسطيف ،يخوضس منذ اأن
اعتنق موهبة الكتابة درب
صسة ،تاأّلق
الّرواية والق ّ
بفوزه ‘ مسسابقة عبد
ا◊ميد اإبن باديسس
الثقافية ‘ متوسّسطته
بقصسته القصسÒة «دواة
الأعمى اأحرف اإعÓن»،
وهو اليوم يحمل ‘ رصسيده
رواية «عذاب القدر»
و›موعة قصسصسية بعنوان
«صسك الغفران تاأشسÒة
الدخول اإ ¤ا÷نة» ،وله
مشساريع كثÒة يحدثنا
عنها من خÓل هذا ا◊وار.

أاجرت ا◊وار :حبيبة غريب
@ الشس - - -عب :م - - -ن ي- - -ك- - -ون
اŸبدع تامر عراب؟ ما هي
ه- -واي- -ات- -ه؟ انشس- -غ- -الت -ه؟
وك- -ي- -ف ي- -قضس- -ي ح- -ي- -ات- -ه
اليومية؟
@@ ت -ام-ر ع-راب :اأن-ا ك-اتب
وروائ- -ي ج- -زائ- -ري واع -د م -ن
م-دي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة ولي-ة سضطيف،
شضاب ‘  1٧ربيعا من عمره،
طالب ثانوي ‘ شضعبة العلوم
التجريبية والبن الثالث لعائلة
متكونة من  6ذكور ،اأنا شضاب
طموح يسضعى دائما لÓأفضضل،
ع -اشض -ق ل -ل -رسض -م واŸوسض -ي -ق-ى
وال - - -رقصس ،اأعشض- - -ق الّ- - -ر سض- - -م
ال-ك-رت-و ÊواŸوسض-يقى الهندية
والصض -اخ -ب -ة ورقصس ا÷م -ب -از،
واأنا من الأشضخاصس اŸدمنÚ
على اŸطالعة.
‘ حياتي اليومية اأرّكز على
مسضاعدة والداي وخاصضة اأمي،
ك -م -ا اأج -ع -ل اŸط -ال -ع -ة –ت-ل
النسضبة الكبÒة من انشضغالتي
ال -ي-وم-ي-ة ،واأحب ال-ع-زف ع-ل-ى
ال - -ق - -ي - -ت - -ار ورقصس ا÷م - -ب- -از
واأحيانا اأرسضم..
@ كيف بداأت حكايتك مع
الكتابة؟
@@ ع - -ان - -قت ا◊رف ‘ سض- -ن
م-ب-كرة  11سض-ن-ة ع-ن-دم-ا فزت
Ãسض -اب -ق -ة ع -ب -د ا◊م -ي-د اإب-ن
باديسس الثقافية باŸركز الأول
عن قصضة «دواة الأعمى اأحرف
اإع Ó- -ن» ،وم - -ن ث - -م - -ة ت - -والت
اإ‚ازاتي و‘ سضن  1٣وضضعت
اأول ح- -روف رواي- -ت- -ي «ع -ذاب
ال -ق -در» و›م -وع -ة قصضصض -ي -ة
«صضك الغفران» لأبرز موؤخرا
‘ م -ه -رج -ان ت-اف-ت-ي-ك-ا لÓ-أدب
.٢01٩
@ Ãن ت -ت -اأّث -ر م-ن الأدب-اء

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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يتوجّب اإرسسال معلوماتهم قبل الفا— سسبتمÈ

أاب ـ ـ ـ ـ ـواب «ذا فوي ـ ـ ـ ـ ـ ـسس سسينيـ ـ ـ ـ ـ ـور»
مفتوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزائرّيÚ

نشسر اŸايسسÎو سسليم دادة باأنه على الّراغب ‘ ÚاŸشساركة ‘ النسسخة
الكهولية لÈنامج «ذا فويسس» اإرسسال معلوماتهم على صسفحته الرسسمية
على فايسسبوك .وكانت قناة «اأم بي سسي» قد نشسرت على موقعها
الرسسمي ،مطلع جوان اŸاضسي ،اأنه «بعد ‚اح برنا›يّ «ذا فويسس» و»ذا
فويسس كيدز» ‘ جميع اأنحاء العا ،⁄حان الآن دور «ذا فويسس –
 ،»Seniorنسسخة ﬂصّسصسة للمواهب ما فوق الـ  60سسنة».

أاسسامة إافراح

ا÷زائرّي Úوالعرب؟ ومن
جع حرفك..؟
شس ّ
@@ قراأت اأول رواية ‘ السضن
 ٩وه- -ي رواي- -ة ج -رÁة ع -ي -د
اŸيÓد لأغاثا كريسضتي ،ومن
ث -م ت -ع ّ-ل -قت ب -ه-ا ح-ت-ى اأن-ه-يت
السض - -لسض - -ل - -ة ك - -ام - -ل- -ة..ب- -داأت
م -ط-ال-ع-ت-ي ب-ال-ت-ن-وع ل-ل-م-وؤل-فÚ
ال - -ع - -رب والأج - -انب ف - -ق- -راأت
Ÿصض-ط-ف-ى ل-طفي اŸنفلوطي،
جÈان خ- -ل -ي -ل جÈان ،اأح -م -د
شض - - -وق - - -ي ،ال- - -ع- - -ق- - -اد‚ ،يب
ﬁف - -وظ ،اأح - -م - -د اأم ،Úط- -ه
حسض ،ÚاأÁن العتوم ،فطالعت
ح - -وا‹  5٨5رواي- -ة وم- -ن ث -م
ان-ت-ق-لت ل-ل-م-وؤل-ف Úا÷زائريÚ
ف-ط-ال-عت لأحÓ-م مسض-ت-غا‰ي،
كامل داود ،مصضطفى بوغازي،
ن -ب -ي -ل ب -وغ -ازي ،ك-م-ال ق-رور،
ناصضر معماشس ،سضعيد فتاح،Ú
اأحÓ- -م ح- -ج- -از ،حسض- -ن- -اء ب- -ن
ن-وي-وة ،ف-ت-ي-ح-ة ون-ع-م-ه ن-ق-اب،
ع- -ب- -د ا◊ل- -ي- -م ب- -دران ،ع- -ب- -د
ال -رزاق ط -واه -ري -ة ،روم -يسض-اء
ل-ع-ي-اضض-ي ،بشض-رى ب-ن ع-وك-ل-ي،
م-روى سض-ل-ي-م-ا،Êج-م-ال ال-دين
ال- - -واح- - -دي ،اإي- - -ن - -اسس زه - -رة
ب- -دادرة ،اأÁن ح -و‹ ،زك -ري -اء
بوروبة واآخرين...
‘ الأول تلّقيت التشضجيع من
م -ام -ا ال -ت -ي اأدهشض -ه-ا ت-ع-بÒي
عندما قراأته للمرة الأو ¤ثم
شضّ-ج -ع-ن-ي اأسض-ات-ذتي واأصضدقائ
عندما عرفت عائلتي موهبتي
شض ّ-ج -ع -و Êاأخ -وا‹ م-ن ع-ائ-ل-ة
ب- -وط- -وي- -ل ول زال- -وا ◊د الآن
يشضجعونني.
@ اأين اأنت؟ واأين كتاباتك
من اŸشسهد الّثقا‘ الّراهن؟
@@ حاليا اأتشضّرف اأّنني الوجه
الأدب-ي Ÿدي-ن-ة ال-ع-ل-م-ة ،وه-ذا
اللقب الذي حصضلت عليه من

اŸك -تب ال -رئ -اسض -ي ل -ل -ث -ق -اف-ة
للعلمة.
@ ك -ي -ف شس -ق -قت ط-ري-قك
نحو الإصسدار؟ وماذا Áكن
تقدÁه للكتابة الشسبانية
م- -ن دع- -م ح- -ت- -ى ت -ك -ون ‘
الوضسع الثقا‘..؟
@@ ال- -ط -ري -ق ن -ح -و الإصض -دار
صض- -عب ن- -وع- -ا م- -ا ب- -ال- -نسض- -ب- -ة
ل - -ل- -م- -وؤل- -ف وŸول- -وده الأدب- -ي
الأول..ي-ت-م-ل-ك-ه ح-م-اسضا لروؤية
ك -ي-ف سض-ت-ك-ون ك-ت-اب-ات-ه ،ل-ذلك
ع -ل -ي-ه اأن ي-ت-ح-ل-ى ب-الصض Èواأن
يضض-ع ح-م-اسض-ه ج-ان-ب-ا ،شض-ققت
ط- - -ري- - -ق- - -ي ن- - -ح - -و الإصض - -دار
Ãسضاعدة كبÒة من دار الإرادة
الÎب -وي -ة ال -ت-ي ت-كّ-ف -لت ب-ط-ب-ع
م- -وؤل -ف -ات -ي ،ف -الشض -ك -ر ال -ك -بÒ
لÓأسضتاذ يوسضف رحمو Êعلى
مسض- -اع- -دت- -ه ال- -ك -بÒة ،وك -انت
م -وؤل -ف -ات -ي ب-غ-اي-ة ال-روع-ة م-ن
ح - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -يث ا÷ودة
وال -ط -ب-اع-ة–..ت-اج ال-ك-ت-اب-ات
الشض-ب-ان-ي-ة اإ ¤ال-دع-م اŸعنوي
الذي Áنحها الثقة والإصضرار
و–دي ال - -ظ - -روف م- -ن اأج- -ل
ال -ن -ج-اح ،ك-م-ا –ت-اج اإ ¤دع-م
اŸع- -ن- -وي م- -ن اأج -ل ت -غ -ط -ي -ة
حقوق النشضر.
@ تفتخر بتمثيلك للعلمة
ال -ث-ق-اف-ي-ة..م-اذا Áك-ن اأن
ت-قّ-د م ب-دورك ل-رف-ع م-ث-ل
هذا التحدي الكب..Ò؟
@@ تشضّرفت حقا اأّنني الوجه
الأدب -ي Ÿدي -ن -ة ال -ع -ل -م-ة ،واأن
العلمة تفتخر Ãوؤلفها الصضغÒ
وت -دّع -م -ه ل -ي -مّ-ث -ل ا÷زائ-ر ‘
ال- -ع- -ا..⁄ح- -ال -ي -ا اأن -ا اأتشض -رف
ب -ت -ع -ري-ف الصض-ف-ح-ات الأدب-ي-ة
والإخ -ب -اري -ة Ÿدي -ن-ة ال-ع-ل-م-ة،
واأشضكر كثÒا هذه اŸدينة Ÿا
اأعطتني اإياه من شضرف كب.Ò

@ م- - - - -ا ه - - - -و ج - - - -دي - - - -دك
الأدبي..؟
@@ حاليا صضدرت ‹ ›موعة
قصضصضية بعنوان «صضك الغفران
ت -اأشضÒة ،ال -دخ -ول اإ ¤ا÷ن -ة»
ال -ت -ي ح -ق -قت ‚اح -ا م -ع-تÈا
وت - - -ركت دهشض- - -ة ‘ ال- - -قّ- - -ر اء
والنقاد Ÿا –تويه من بÓغة
الأسض- -ل- -وب وفصض- -اح- -ة ال- -ل- -غ -ة
واإعجازها.
ك- -م -ا صض -در ‹ رواي -ة «ع -ذاب
ال -ق -در» ال -ت-ي اأح-دثت ضضّ-ج -ة،
وح ّ- -ق - -قت ‚اح - -ا ب- -اه- -را ‘
الوطن العربي.
@ ع- -ن م- -اذا –ك -ي رواي -ة
«عذاب القدر»؟
@@ «ع- - -ذاب ال - -ق - -در» رواي - -ة
اج- - -ت - -م - -اع - -ي - -ة م - -ن ا◊ج - -م
اŸت- -وسض -ط..ه -ي قصض -ة ب -ق -رة
الأيتام الÎاثية بصضيغة جديدة
وال -ت -ي اأح -دثت ج -دل وضض-ج-ة
بسض - -بب قصض - -ت- -ه- -ا اŸشضّ- -و ق- -ة،
وج -ذبت ع -ددا م -ن اŸت -اب-عÚ
وال-ق-راء ،وه-ات-ه ال-رواي-ة ال-ت-ي
حّققت ‚احا باهرا انطÓقا
م- - -ن سض - -ط - -ي - -ف ووصض - -ول اإ¤
مصضر..
@ كلمة اأخÒة؟
@@ اأول الشض- -ك- -ر ل- -ل- -ه ع- -ل- -ى
ت -وف -ي -ق-ه وام-ت-ن-ان-ه ث-م وال-دّي -ا
الكر ÚÁوالرائع ،Úلهما منّي
كل ا◊ب والتقدير والحÎام
والم -ت -ن -ان..اإخ -وت-ي واأخ-وا‹
ع -ائ -ل -ة ب -وط -وي-ل واأصض-دق-ائ-ي
جميعا..شضكرا كثÒا لأسضاتذتي
الكرام وكل من علّمني حرفا،
وب -الأخصس الّشض -ك -ر م -وّج -ه اإ¤
ث -ان -وي -ة ج -ف -ال حسض Úون -ادي
ال - -ع- -ل- -م- -ة ت- -ق- -راأ ودار الإرادة
الÎب-وي-ة ع-ل-ى راأسض-ه-ا الأسضتاذ
ي- -وسض- -ف رح- -م- -و Êوالأسض- -ت -اذ
جمال الدين الواحدي.

طالبوا بقانون يحميهم من التهميشس

فنانـ ـ ـون ومبدعـ ـ ـون ‘ وقف ـ ـة احتجاجي ـ ـة سسلميـ ـ ـ ـة بوه ـ ـ ـ ـ ـران

وهران :براهمية مسسعودة

ن ّ
ظم عديد الفنان ÚواŸبدع Úبعاصضمة
ال- - -غ - -رب ا÷زائ - -ري ،وه - -ران اأول اأمسس
وق -ف -ة اح -ت -ج-اج-ي-ة اأم-ام اŸق-ر ال-ولئ-ي
للديوان الوطني ◊قوق اŸوؤلف وا◊قوق
اÛاورة (اأون- -دا)  ،راف- -ع Úج -م -ل -ة م -ن
النشضغالت« ،معÈين عن امتعاضضهم من
اإقالة اŸدير بن الشضيخ ا◊سض Úسضامي
،عقب حادث ا◊فل الفني الذي اأودى
بحياة  5اأشضخاصس.
وذك- -ر اÙت- -ج -ون ‘ رسض -ال -ة ان م -دي -ر
«اون -دا» ،ق -ام ب -ج -ه -ود ك -بÒة ‘ سض -ب -ي -ل
تعزيز اŸوؤسضسضة العمومية ذات الطابع
الصض -ن -اع -ي وال -ت -ج -اري م -ن ج -ه-ة وك-ذا،

ضض - -م - -ان ح - -ق- -وق اŸوؤل- -ف Úوال- -ف- -ن- -انÚ
الأعضضاء ومنحهم القيمة والعتبار.
كما اسضتغل هوؤلء الفرصضة لرفع جملة
م- - -ن اŸط- - -الب ال- - -ت- - -ي ل- - -ه- - -ا عÓ- - -ق - -ة
ب- -الأوضض- -اع اŸه- -ن- -ي- -ة والج- -ت- -م- -اع- -ي -ة
والق -تصض -ادي -ة ال -ت -ي ي -ك -اب -ده -ا ال -ف -ن-ان
مـــوؤك -دي -ن اأن» اأغ -ل -ب -ه -م ي -ف -ت -ق -د لأدن-ى
شض - -روط ال- -ع- -يشس ال- -ك- -ر Ëم- -ن مسض- -ك- -ن
وخ- -دم -ات الج -ت -م -اع -ي -ة ،ن -اه -يك ع -ن
ال - -ت - -ه - -م - -يشس والإقصض- -اء  ،وغÒه- -ا م- -ن
العراقيل التي تعيق اŸشضاريع الإبداعية
وال-ف-ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف ف-روع-ه-ا ،».ع-ل-ى ح-د
تعبÒهم.
اسض- -ت- -دل اÙت -ج -ون ‘ ع -ريضض -ت -ه -م ب
«ح -الت اإنسض -ان-ي-ة م-زري-ة ك-ثÒة ل-ف-ن-انÚ

يعيشضون اأوضضاعا اجتماعية قاهرة على
ال -رغ -م م -ا ق -دم -وه ل -ل-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة
Ãخ -ت-ل-ف صض-ن-وف-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رار ال-ك-اتب
واıرج اŸسض - -رح - -ي ﬁم- -د شض- -رشض- -ال
واŸم- -ث- -ل ي -ح -ي -ى ب -ن مÈوك ،واŸم -ث -ل
اŸلقب باأسضد السضينما ا÷زائرية سضيد
علي كويرات الذي مات ‘ اŸسضتشضفى
وحيدا بعد صضراع مع اŸرضس».
واأرجع اÙتجون هذه الوضضعية  ،اإ¤
غياب اإطار قانو Êواضضح للفنان يحدد
حقوقه كاملة والتزاماته  ،كباقي اŸهن ،
م - -عÈي- -ن ع- -ن اأم- -ل- -ه- -م ‘ صض- -دور ه- -ذا
ال -تشض -ري -ع ال -ذي ي -ع -ي -د الع -ت-ب-ار ل-ل-ف-ئ-ة
وÁنحها مكانتها اŸسضتحقة دون تركها
وشضانها تغرق ‘ التهميشس.

نشضر رئيسس اÛلسس الوطني
ل -ل -ف -ن -ون والآداب ،اŸايسضÎو
ا÷زائري سضليم دادة ،اإعÓنا
ع - - -ن ف - - -ت - - -ح ب - - -اب الÎشض- - -ح
ل- -ل- -مشض -ارك -ة ‘ ب -رن -ام -ج «ذا
فويسس سضينيور» بقناة «اأم بي
سض- - - -ي» .وق- - - -ال دادة ع - - -ل - - -ى
صض -ف -ح -ت -ه ال -رسض -م -ي -ة Ãوق-ع
ال- - -ت - -واصض - -ل الج - -ت - -م - -اع - -ي
فايسضبوك ،اإنه بناًء على طلب
من اإدارة شضركة «ذا فويسس»
العربية ببÒوت (لبنان) ،و‘
اإط- -ار ال- -ت- -حضض Òل- -ل- -نسض- -خ -ة
ال-ك-ه-ول-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة Ÿسض-اب-ق-ة
،T HE V OICE S ENIOR
وقصض- -د اإع- -ط -اء اأك Èف -رصض -ة
‡كنة للجميع« ،يسضعد Êاأن
اأدع- - -و ك- - -ل اŸه- - -ت- - -م Úم - -ن
اŸغ- - - -ن- - - -ي- - - -ات واŸغ - - -ن - - -يÚ
ا÷زائ- - - -ري Úال - - -راغ - - -ب‘ Ú
اŸشض -ارك -ة اأن ي -رسض -ل -وا ع-ل-ى
ب- -ري- -د صض- -ف- -ح- -ت- -ي ال- -ع- -ام- -ة
W WW .F A C E B O O K . C O M
/S ALIM DADA.F ANP A
 »GEالسض- -م وال- -ل -قب والسض -ن
وال- -ع- -ن- -وان ،اأرق- -ام ال- -ه -ات -ف
وال- - - - - -واتسض- - - - - -اب ،الإÁي - - - - -ل
وال- -ف- -ايسض- -ب -وك ،سضÒة ف -ن -ي -ة
ذاتية (صضفحة واحدة) باللغة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة اأو ال‚ل -ي -زي -ة اأو
الفرنسضية ،فيديوهات متنوعة
ل - -ع- -روضس غ- -ن- -ائ- -ي- -ة ،واأخÒا
صضورا فنية .وقد حّدد اآخر
اأجل لإرسضال هذه اŸعلومات
يوم الأحد  1سضبتم Èالقادم.
واأشض- - -ار دادة اإ ¤اأن شض- - -روط
اŸشض- - -ارك- - -ة ه - -ي اأن ت - -ك - -ون
ج -نسض -ي-ة اÎŸشض-ح ج-زائ-ري-ة،
واأن يكون سضنه من  55اإ ¤ما
فوق ،واأن تكون لديه «جمال
وق- -وة الصض- -وت ،ك- -م- -ا ي -ح -ب -ذ
ا◊ي - -ازة ع - -ل- -ى خÈة ف- -ن- -ي- -ة
معينة».
وك - -ان ا◊سض - -اب ال - -رسض - -م - -ي
ل -ق -ن -وات «اأم ب -ي سض-ي »MBC

ق -د نشض -ر ال-ف-ي-دي-و الÎوي-ج-ي
الأول لÈن- - -ام- - -ج «ذا ف- - -ويسس
سض - -ي - -ن - -ي - -ور» ،ال- -ذي تسض- -ع- -ى
اÛم- -وع- -ة لإطÓ- -ق- -ه ب- -ع- -د
ال -ن -ج -اح ال-ك-ب Òال-ذي ح-ق-ق-ه
ب -رن -ا›ي «ذا ف -ويسس :اأح-ل-ى
صضوت» و»ذا فويسس كيدز».
وج - - - - -اء ‘ الإع Ó- - - - -ن الأول
ل- - -لÈن- - -ام - -ج اأن ه - -ذا الأخÒ
ﬂصضصس للمواهب فوق الـ 60
ع -ام ً-ا « ،وم -ن ي-ج-د ‘ ن-فسض-ه
اŸوهبة فاأمامه فرصضة ذهبية
ل- -ل- -ت- -ق- -د Ëم- -ن اأج -ل Œارب
الأداء».
وف- -ي- -م- -ا  ⁄ي- -تّ- -م ح- -ت -ى الآن
ال- -كشض- -ف ع- -ن ÷ن- -ة –ك- -ي -م
الÈن -ام -ج اأو م -وع -د ع-رضض-ه،
فقد ذكرت تسضريبات اأولية اأن
الفنانة اŸصضرية شضÒين عبد
الوهاب سضوف تعود اإ ¤مقعد
التحكيم من جديد ،بجوار كل

م - -ن ال - -ل - -ب - -ن - -ان - -ي - -ة اإل - -يسض - -ا
والإم -ارات -ي-ة اأحÓ-م ،و ⁄ي-ت-م
ح- - -ت- - -ى الآن ت- - -اأك- - -ي - -د ه - -ذه
الأسض -م -اء .م -ن ج -ه -ة اأخ -رى،
كانت قنوات «اأم بي سضي» قد
اأعلنت عن فتح باب اŸشضاركة
م- -ن اأج -ل اك -تشض -اف اŸواهب
Ÿواسض- - - - -م ج - - - -دي - - - -دة م - - - -ن
الÈنا›« Úذا فويسس T HE
 »V OICEاأو «ذا فويسس كيدز
،»T HE V OICE K IDS
ولكن حتى الآن  ⁄يتم –ديد
موعد عرضس اأيّ منهما.
ُيذكر اأّن برنامج «ذا فويسس
T HE
سض- -ي -ن -ي -ور V OICE
 »S ENIORاأو «اأحلى صضوت
للكهول» هو برنامج يبث ‘
ع- -دي- -د ال -ب -ل -دان وÃخ -ت -ل -ف
اللغات ،ولكنها سضتكون اŸرة
الأو ¤ال -ت -ي ي -بث ف -ي -ه-ا ه-ذا
الÈنامج ‘ الوطن العربي.

فاز بجائزتي اأحسسـن سسيناريو واأحسسن ‡ثلـــــــة

«بابيشس ـ ـ ـ ـ ـا» Ÿوني ـ ـة م ـ ـ ـ ـدور يـ ـ ـ ـ ـتّوج
Ãهرج ـ ـ ـ ـان أانغولي ـ ـ ـ ـ ـ ـم بف ـ ـرنسسـ ـ ـ ـ ـ ـا
القسسم الثقا‘  /فيلم
جزائري اآخر يتاأّلق ‘
اŸهرجانات الدولية،
ويفوز بجائزتي اأحسسن
سسيناريو واأحسسن ‡ثلة،
اإّنه الفيلم الروائي
الطويل «بابيشسا»
للمخرجة ا÷زائرية
مونية مدور ،الذي تاألق
Ãهرجان اأنغوليم ال 12
للفيلم الفرانكوفوÊ
بفرنسسا.
ح -از ه -ذا ال -ع -م -ل ال-روائ-ي
الأول Ÿونية مدور  -والذي
ق ّ- -د م ‘ ع - -رضض - -ه الشض- -ر‘
شض - - -ه - - -ر م- - -اي- - -و اŸاضض- - -ي
Ãهرجان كان السضينمائي -
ج -ائ-زت-ي «ف-ال-وا» ا÷م-ه-ور
و»ف -ال -وا» اأحسض -ن سض-ي-ن-اري-و
بينما تقاسضمت لينا خودري
م -ن ف -ري -ق ال -ع -م -ل ج -ائ-زة
اأحسض- -ن ‡ث- -ل- -ة م- -ع اأخ -رى
فرنسضية.
ويسضرد فيلم «بابيشضا» على
م- -دار سض- -اع- -ة ونصض -ف م -ن
الزمن حياة «نسضاء شضابات
ج - -زائ - -ري - -ات ‘ سض - -ن- -وات
التسضعينيات من خÓل قصضة
ط-ال-ب-ة ت-ب-ي-ع اإب-داع-ات-ه-ا ‘

ا◊ياكة ‘ النوادي الليلية
بهدف النطÓق ‘ اŸهنة
كمصضّممة Îﬁفة».
ل Ó-إشض-ارة ،ع-ادت ا÷ائ-زة
ال -كÈى ل -ل-م-ه-رج-ان ل-ف-ي-ل-م

الرسضوم اŸتحركة الفرنسضي
«سض- -ن -ون -وات ك -اب -ول» ،وه -و
ع -م -ل م -ق -ت -بسس ع -ن رواي -ة
ب - -ن - -فسس الإسض- -م ل- -ل- -روائ- -ي
ا÷زائري ياسضمينة خضضرا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إلقّمة إل ّسشابعة Ÿؤؤ“ر طؤكيؤ للتّنمية ‘ إفريقيا (تيكاد  )7تنطلق إليؤم

–سس Úمناخ السستثمار وتطوير اŸوارد البشسرية ﬁور األشسغال

تسضتضضيف اليابان ،اليوم األربعاء وإا ¤غاية
ا÷معة ،النسضخة السضابعة من مؤو“ر طوكيو
الدو‹ للتنمية ‘ أافريقيا «تيكاد  ،»7حيث
تسضتقبل عشضرات القادة األفارقة ‘ ﬁاولة
لÎقية النشضاطات القتصضادية و–سض Úمناخ
األعمال والسضتثمار وتطوير اŸوارد البشضرية
ب Úالقارة السضمراء التي تنام على كنوز طبيعية
ل تنضضب  ،و اليابان إاحدى قÓع التكنولوجيا
والتطور.
وتهدف هذه القمة التي تنظم Ãشضاركة
األ· اŸت- - -ح - -دة وال - -ب - -نك ال - -دو‹ وال–اد
األفريقي منذ العام  ،1993والتي من اŸنتظر
أان ي -حضض -ره -ا أازي -د م-ن  4500مشض -ارك ،إا¤
ال-ق-ي-ام Ãشض-اورات ون-ق-اشض-ات ع-ل-ى اŸسض-ت-وى
الدو‹ حول موضضوع تنمية القارة اإلفريقية
ومواضضيع أاخرى تخصس األمن والسضتقرار.
ويسضعى اŸشضاركون ‘ هذه القمة أايضضا إا¤
م-واصض-ل-ة ت-ع-زي-ز ا◊وار ب Úال-ق-ط-اع Úال-ع-ام
واÿاصس ‘ إافريقيا واليابان ،وكذا تطوير
اŸوارد ال -بشض -ري -ة ب -الع -ت -م -اد ع -ل -ى ع -نصض-ر
التكوين ثم السضتثمارات ،إا ¤جانب دعم البنى
التحتية ذات ا÷ودة من خÓل –سض Úقنوات
التصضال و–قيق أاهداف التنمية اŸسضتدامة
وŒسضيد جدول أاعمال أاجندة .2063
وع-ل-ى الصض-ع-ي-د الج-ت-م-اع-ي ،ت-ركز أاشضغال
ال-ق-م-ة ع-ل-ى ع-دة م-واضض-ي-ع م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ع-زيز
اÿدم -ات الصض -ح -ي -ة وت -رق -ي -ت-ه-ا ع Èضض-م-ان
ت -غ -ط-ي-ة شض-ام-ل-ة ،عÓ-وة ع-ل-ى “ك Úال-ب-ل-دان
اإلفريقية بالسضتفادة من التكنولوجيا اليابانية
‘ ›الت ال -ع -ل -وم وال-ت-ع-ل-ي-م وال-ب-ي-ئ-ة وإادارة
ﬂاطر الكوارث.
وم -ن ب ÚاŸواضض -ي -ع اŸط-روح-ة ل-ل-ن-ق-اشس
والدراسضة أايضضا دعم إاحÓل السضÓم والمن
وتنمية اŸوارد البشضرية.
ووفقا ÷دول أاعمال القمة الذي أاصضدرته
ا◊ك -وم-ة ال-ي-اب-ان-ي-ة ،سض-ي-ل-ت-ح-ق ‡ث-ل-و ق-ط-اع
األعمال باŸناقشضات ‘ اليوم الثا Êلدراسضة
ال-قضض-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-الصض-ح-ة وال-تعليم والبيئة
والوقاية من الكوارث.
أاما اليوم األخ Òمن الندوة فسضوف يتبادل
خÓله اŸشضاركون اآلراء حول مسضائل السضلم
والسضتقرار ‘ افريقيا قبل اعتماد اإلعÓن
النهائي للقمة.

Óشضارة ،فإان الندوة اŸنظمة من طرف
ل إ
اليابان واأل· اŸتحدة وبرنا›ها اإل‰ائي
ومفوضضية ال–اد اإلفريقي والبنك العاŸي،
Œري ‘ شض- -ك- -ل ل- -ق -اءات وورشض -ات ون -دوات
موضضوعاتية ،باإلضضافة إا ¤تنظيم العديد من
النشضاطات ذات الطابع الثقا‘ والجتماعي.
كما يشضارك ‘ القمة التي تدوم ثÓثة أايام،
‡ث-ل-و ال-دول اإلف-ري-ق-ي-ة ،اŸن-ظ-مات الدولية
البلدان وا÷هات اŸانحة والشضركات اÿاصضة
واÛتمع اŸد.Ê

قروضض ومششاريع
هذا ،و ب ÚالتدابÒاŸزمع أاخذها ،أان تعلن
طوكيو خÓل اŸؤو“ر عن قروضس بنحو 400
مليار ين ( 3.4مليار يورو) لتمويل مشضاريع
للطاقة اŸتجددة ،من ضضمنها معدات إاضضافية
إلن -ت-اج ال-ط-اق-ة ال-ه-وائ-ي-ة ‘ مصض-ر ،ووح-دات
للطاقة ا◊رارية ا÷وفية ‘ كينيا وجيبوتي.
وم -ن اŸق -رر أان ي -ع -ل -ن ال -ب -نك األف -ري-ق-ي
للتنمية واليابان معا عن مشضاريع تزيد قيمتها
على  300مليار ين سضتكون «شضفافة ونوعية»،
بحسضب بورصضة طوكيو.
وأاكدت اليابان أان اسضتثماراتها ‘ القارة
األفريقية سضتتم بـ «نوعية جيدة» مع «تطوير
للموارد البشضرية اÙلية» وا◊د من أاعباء
شضروط السضتدانة.
وبلغت قيمة السضتثمار اليابا ÊاŸوجه ‘
أافريقيا (القيمة الÎاكمية لÓسضتثمارات عاما
بعد عام)  7.8مليار دولر أاواخر العام 2017
مقابل  43مليار دولر للصض.Ú
وانخفضضت الصضادرات اليابانية إا ¤أافريقيا
بنسضبة  % 27منذ العام  2008فيما ارتفعت
ب -نسض-ب-ة  % 50الصض- -ادرات الصض- -ي -ن -ي -ة خ Ó-ل
اŸرحلة نفسضها وفق الوكالة.
ويأاتي ذلك ‘ ظل تنظيم الصض Úمؤو“را
منفصض Óبشضأان السضتثمار ‘ أافريقيا ،إاضضافة
إا ¤اسضتثمارها Ãبالغ أاعلى بكث ‘ Òالقارة،
حيث تعهدت بتمويÓت جديدة تبلغ  60مليار
دولر خ Ó-ل ق -م -ة الصض - Úأاف -ري -ق -ي -ا ال -ع -ام
اŸاضضي أاي ضضعفي تعهدات مؤو“ر طوكيو
العام .2016

ولد إلسشالك ‘ إليابان

أاّكد وزير الشضؤوون اÿارجية ﬁمد سضا⁄
ولد السضالك امسس الثÓثاء Ãدينة يوكوهاما
أان حضض -ور ا÷م -ه-وري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصض-ح-راوي-ة
الدÁقراطية ‘ القمة السضابعة Ÿؤو“ر طوكيو
للتنمية ‘ إافريقيا (تيكاد  )7دليل على أان
الدولة الصضحراوية «حقيقة ل رجعة فيها».
وق - -ال ال - -وزي- -ر الصض- -ح- -راوي ‘ تصض- -ري- -ح
للصضحافة على هامشس مشضاركته ‘ الجتماع
الوزاري التحضضÒي لقمة «تيكاد  »7اŸقررة
بداية من اليوم أان حضضور ا÷مهورية العربية
الصضحراوية الدÁقراطية ‘ هذه القمة «يدل
على انها حقيقة ل رجعة فيها» ،مشضÒا ا¤
أانه «بعد ابيدجان ومابوتو وبروكسضيل حيث
شضاركت ا÷مهورية الصضحراوية ‘ اجتماعات
تخصس الشضراكة مع ال–اد الوروبي واليابان
ودول ا÷امعة العربية ،ها هي اليوم –ضضر
قمة تيكاد  7ب Úال–اد الفريقي واليابان»،
‡ا يعد  -كما قال « -دلي Óعلى ان مسضÒة
ال- -دول- -ة الصض- -ح- -راوي -ة
لتبوء مكانتها ب Úاأل·
ح-ق-ي-ق-ة ل رج-ع-ة ف-يها
ول Áكن إايقافها».
وت - -اب - -ع ق- -ول- -ه ب- -أان
الشضعب الصضحراوي «له
ا◊ق ‘ الوجود على
غ- -رار ب- -اق- -ي شض- -ع- -وب
العا ⁄ويجب ان يأاخذ
مكانه ب Úال·».
واع - - - - -ت Èرئ - - - - -يسس
الدبلوماسضية
الصضحراوية ان ال–اد
الف -ري -ق -ي «أاصض -ب-ح ‘
ال - - - -وقت ا◊ا‹ ق- - - -وة
م -ت -ح -دة ع -ل -ى أاسض-اسس
م- -ب- -ادئ- -ه وم- -ي -ث -اق -ه»،
مشضÒا ا ¤أان «اŸغرب
 ⁄ي-ت-م-ك-ن م-ن ع-رق-ل-ة
ه- - - - - - - -ذا اŸوق- - - - - - - -ف
اإلف- -ري -ق -ي ،وب -ال -ت -ا‹
مشض - - -ارك - - -ة ال - - -دول - - -ة
الصض- -ح -راوي -ة ‘ ق -م -ة
تيكاد .»7
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دإعية ماكرون لÓهتمام ببÓده ومسشتعمرإته

الÈازيل ترفضض مسساعدة ›موعة السسبع إلخماد حرائق األمازون
رفضضت الÈازي- -ل
مسض - - - - -اع- - - - -دة دول
›م - -وع- -ة السض- -ب- -ع
إلخماد ا◊رائق ‘
غ- -اب- -ات الم- -ازون،
على ما أاعلن كبÒ
م- - - -وظ - - -ف - - -ي إادارة
ال -رئ -يسس الÈازي -ل-ي
ج -اي -ر ب -ولسض -ون-ارو،
داع- - -ي- - -ا ال - -رئ - -يسس
ال-ف-رنسض-ي إاÁان-ويل
ماكرون لÓهتمام بـ
«بÓده
ومسضتعمراته».
وق - -ال أاون- -ي- -كسس
ل - -ورن- -زو« Êن- -قّ- -در
(ال -ع -رضس) ل -ك ّ-ن ه -ذه اŸوارد ق -د ت -ك-ون
مفيدة أاك Ìإلعادة تشضج Òاأوروبا».
ج - -اء ذلك ردا ع- -ل- -ى وع- -د ق- -ط- -ع- -ت- -ه
›موعة السضبع اإلثن ‘ Úاليوم األخÒ
م -ن ق -م -ت -ه-ا ‘ ب-ي-اري-تسس ب-ج-ن-وب غ-رب
ف -رنسض -ا ،ب -ت -خصض -يصس  20م -ل -ي-ون دولر
كإاجراء طارئ إلرسضال طائرات من اأجل
إاخ -م -اد ا◊رائ -ق ال -ه -ائ -ل-ة اŸشض-ت-ع-ل-ة ‘
غابات األمازون الÈازيلية.
واضض -اف -ة ا ¤إارسض -ال ط-ائ-رات ،ت-ع-ت-زم
فرنسضا تقد Ëدعم عسضكري من قواتها
اŸنتشضرة ‘ غويانا ،كما اتفقت الدول
السضبع على دعم خطة إاعادة تشضج Òعلى
مسض- -ت- -وى األ· اŸت- -ح- -دة سض- -ي -ت -م وضض -ع
اللمسضات الخÒة عليها خÓل ا÷معية
العامة للمنظمة الدوليّة ‘ نهاية سضبتم.È
وقال لورنزو Êإان «ماكرون يعجز حتى
عن تفادي حريق Áكن توّقعه ‘ كنيسضة
م- -درج -ة ‘ الÎاث ال -ع -اŸي ل -ل -بشض -ري -ة،
وي -ري -د إاع-ط-اءن-ا أام-ث-ولت ل-بÓ-دن-ا؟»‘ ،
إاشضارة إا ¤ا◊ريق الذي طال كاتدرائية
نوتردام ‘ باريسس ‘  15أافريل.
وتابع« :لديه الكث Òمن العمل اÎŸتب
إششهار

ع - -ل - -ي - -ه ‘ ب Ó- -ده و‘ اŸسض - -ت- -ع- -م- -رات
الفرنسضية» ،ملمحا بذلك إا ¤اŸقاطعات
ال-ف-رنسض-ي-ة م-ا وراء ال-ب-ح-ار وم-ن ضض-م-ن-ها
غ -وي -ان -ا اÙاذي -ة ل -لÈازي-ل وال-ت-ي تضض-م
مسضاحة صضغÒة من غابة األمازون.
وق -ال« :الÈازي -ل ب -ل-د دÁق-راط-ي حّ-ر
و ⁄ي -ك -ن ل -ه ي -وم -ا سض -ل -وك اسض -ت -ع -م -اري
وإامÈيا‹ كما هو رÃا هدف الفرنسضي
ماكرون».
واأكد وزير الدفاع الÈازيلي فرناندو
اأزيفيدو اإي سضيلفا أان حرائق األمازون
«–ت السضيطرة» مع نشضر أاك Ìمن 2500
عسض - -ك - -ري وه - -ط - -ول أام- -ط- -ار ‘ غ- -رب
األمازون.
وقال إان «الوضضع ليسس سضه ،Óلكنه –ت
السضيطرة» ،مشضÒا ‘ الوقت نفسضه إا¤
وضضع «مقلق بعضس الشضيء» ‘ ثÓث من
ال-ولي-ات الÈازي-ل-ي-ة ول سض-ي-م-ا دون-دون-ي-ا
اÙاذية لبوليفيا.
وقبلت الÈازيل مسضاعدة إاسضرائيل التي
عرضضت إارسضال طائرة ،كما يعّول الوزير
ع-ل-ى مسض-اع-دة تشض-ي-ل-ي واإلك-وادور الّ-لتÚ
عرضضتا تقد Ëدعم مادي وبشضري.

إششهار
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أأ’ربعاء  28أوت  2019م
ألموأفق لـ  27ذو ألحجة  1٤٤0هـ

أّكدت أنّ أÿروج بهذأ ألشّصكل يصصب ‘ صصالح ترأمب

أأّول –ّرك للمعارضسة ألÈيطانية Ÿنع «بريكسست» من دون أّتفاق

بدأت أŸعارضسة ‘ بريطانيا ألتجمع،
ب -رئ -اسس -ة زع -ي -م أŸع -ارضس -ة أل -ع -م -ال -ي -ة،
جÁÒي ك-ورب-نÙ ،اول-ة تشس-ك-ي-ل ج-ب-ه-ة
مشسÎكة ضسد أتفاق خروج بريطانيا من
أ’–اد أأ’وروب - -ي «ب- -ري- -كسست» م- -ن دون
أتفاق ،كما يعتزم تنفيذه رئيسس ألوزرأء،
بوريسس جونسسون.
وم -ن أŸق -رر أن ي -ت -م أل -ت -ج -م -ع ل-ق-ادة
أŸعارضسة ‘  31أكتوبر أŸقبل.
وصسرح كوربن ÷ريدة «ذي إأندبندنت»
أمسس ب - -أان ح - -زب أل - -ع - -م- -ال» أŸع- -ارضس
أل- -رئ -يسس» سس -ي -ق -وم ب -ك -ل م -ا ي -ل -زم Ÿن -ع
«بريكسست» من دون أتفاق ،ألذي لن يكون
Óغنياء وأŸضسارب.Ú
مفيدأ إأ’ ل أ
وحّ- - -ذر أيضس- - -ا م - -ن ﬂاط - -ر حصس - -ول
أÿروج م - -ن دون أت - -ف- -اق يصسب لصس- -ال- -ح
أل - -رئ - -يسس أأ’مÒك - -ي ،دون - -ال - -د ت- -رأمب،
أŸدأف- -ع ألشس- -رسس ع- -ن «ب- -ري -كسست» دون
أتفاق.
ووع -د ج -ونسس-ون ب-إاب-رأم أت-ف-اق Œاري
كب Òجدأ بشسكل سسريع بعد أÿروج من
أ’–اد أأ’وروبي.
وأّكد كوربن أن بريكسست دون أتفاق «لن
يرد لنا سسيادتنا ،بل سسيضسعنا –ت رحمة
ترأمب وألشسركات أأ’مÒكية ألكÈى».

تدأعيات أ’نفصصال
ويريد بوريسس جونسسون مغادرة أ’–اد
مهما كلف أأ’مر مع أو دون أتفاق ،ما
يقسسم أŸملكة أŸتحدة وحتى معسسكره

أÙافظ ألذي يرغب قسسم منه بإابقاء
روأبط وثيقة مع أ’–اد .وهذأ أأ’مر يثÒ
أيضس -ا خ -وف أأ’وسس-اط أ’ق-تصس-ادي-ة أل-ت-ي
تخشسى تدأعيات أنفصسال من دون أتفاق
خصسوصسا إأعادة فرضس رسسوم جمركية.
وأعلن جونسسون أإ’ثن Úأنه «أك Ìتفاؤو’
ب-ق-ل-ي-ل» ب-إام-ك-ان-ي-ة أل-ت-وصسل إأ ¤أتفاق مع
بروكسسل ،بعد أن ألتقى قادة أوروبي Úعدة
خÓل قمة ›موعة ألسسبع.
ويختلف أ’–اد أأ’وروبي ولندن على
مصس Òأ◊دود أإ’يرلندية أŸسستقبلية ألتي
سس-ت-فصس-ل ب ÚأŸم-ل-ك-ة أŸت-ح-دة وألسس-وق
أŸوح- -دة أأ’وروب- -ي- -ة رغ- -م أّن- -ه -م -ا أّك -دأ
أسستعدأدهما Ÿناقشسة أŸسسأالة.
ويرى كوربن أن إأجرأء أنتخابات عامة
م -ب -ك -رة سس -ي -ك -ون أفضس-ل وسس-ي-ل-ة ل-ت-ف-ادي
بريكسست دون أتفاق .إأ’ أنه يريد قبل
ذلك أن ُيسسقط أ◊كومة ع Èألتصسويت
على مذكرة حجب ألثقة عنها بعد عودة
ألŸÈان من ألعطلة ‘ ألثالث من سسبتمÈ
وت-رؤوسس ح-ك-وم-ة أن-ت-ق-ال-ي-ة ي-ك-ون ه-دف-ها
إأرجاء موعد «بريكسست».

’جرأء أسصتفتاء جديد
حملة إ
وسسيقوم حزب ألعمال بحملة إ’جرأء
أسستفتاء جديد حول أ’نتماء إأ ¤أ’–اد
أأ’وروبي تطرح فيه إأمكانية إأبقاء أŸملكة
أŸتحدة عضسو ‘ ألتكتل.
وت- -رفضس ه- -ذأ ألسس- -ي- -ن- -اري- -و زع- -ي -م -ة
ألليÈألي ÚألدÁقرأطي ،Úجو سسوينسسون،

أل- -ت- -ي تشس- -ارك ‘ أ’ج -ت -م -اع إأ ¤ج -انب
ألنوأب؛ إأيان بÓكفورد (أ◊زب ألوطني
أ’سس- -ك- -ت- -ل- -ن- -دي) ول -ي -ز سس -ا‘-روب -رتسس
(أ◊زب أل- -وط- -ن- -ي ‘ وي- -ل- -ز) وأل- -ن- -ائ -ب -ة
أÙافظة ألسسابقة آأنا سسوبري (مسستقلة).
و ⁄يلبِ أي من أÙافظ ÚأŸوألÚ
أ’وروب -ا أل -دع -وة ل Ó-ج -ت -م -اع ،إأذ إأن-ه-م ’
ي- -رغ- -ب -ون ‘ وصس -ول ح -زب أل -ع -م -ال إأ¤
أ◊كم.

أ’لتزأم بالّتعّهدأت أŸالية
طالبت أŸفوضسية أأ’وروبية بريطانيا
بالوفاء بتعهدأتها أŸالية حتى ‘ حالة
أنسس - - -ح- - -اب- - -ه- - -ا م- - -ن أ’–اد أأ’وروب- - -ي
«بريكسست» بدون أتفاق.
وشسّ-ددت أŸت-ح-دث-ة ب-اسس-م أŸف-وضس-ية،
أ÷هاز ألتنفيذي أأ’وروبي ،مينا أندريفا،
على أن أ’لتزأمات ألتي قطعها أ’–اد
أأ’وروبي بدوله ألـ  28على نفسسه ،يجب أن
ت -ن -ف -ذ م -ن ق-ب-ل أ÷م-ي-ع ب-دون أسس-ت-ث-ن-اء،
وت -وق -عت م -ن ب -ري -ط -ان -ي -ا أن تسس -ت-م-ر ‘
أحÎأم هذه ألتعهدأت حتى عندما تصسبح
خارج ألتكتل.
Óوروب -ي Úأن أك -دوأ أن وف -اء
وسس -ب -ق ل  -أ
بريطانيا بتعهدأتها أŸالية يعت Èشسرطا
أسس -اسس -ي -ا ل -ل -ب -دء ‘ م -ف -اوضس -ات –دي -د
ألعÓقات أŸسستقبلية ب Úبروكسسل ولندن
بعد أن تصسبح أأ’خÒة خارج ألتكتل.

أحتجاز أطفال أŸهاجرين غ ÒألشّصرعّيÚ

وليات أأمÒكية تقاضسي ترأمب
أع - -ل - -ن –ال- -ف م- -ن  20و’ية
أمÒك -ي -ة أن -ه -م سس -ي -ق -اضس-ون إأدأرة
أل -رئ-يسس أأ’مÒك-ي دون-ال-د ت-رأمب
ب- -خصس- -وصس ق -رأره -ا أأ’خ Òإأزأل -ة
أ◊دود أل -ق-ان-ون-ي-ة ألصس-ارم-ة أل-ت-ي
Œع - -ل م - -دة أح - -ت - -ج - -از أط - -ف- -ال
أŸه- -اج- -ري -ن غ Òألشس -رع -ي ÚغÒ
ﬁددة بوقت.
وقالت أŸدعية ألعامة ‘ و’ية
ماسساشسوسستسس ماورأ هايلي «بهذأ
أ◊كم“ ،هد إأدأرة ترأمب ألطريق
لسسجن أأ’طفال أ’برياء لوقت غÒ
ﬁدد».
وذك- -رت وزأرة أأ’م- -ن أل -وط -ن -ي
أ’سسبوع ألفائت أنها سستنهي أتفاق
«ف -ل-ورز سس-ت-ل-م-نت» بشس-أان أل-ت-وطÚ
أب- -رم ع- -ام  1997أŸل-زم ق-ان-ونيا،
وينصس على أن أ◊كومة ’ Áكنها أحتجاز
أطفال أŸهاجرين أك Ìمن  20يومًا.
ويقول ألبيت أأ’بيضس إأن قاعدة فلورز عفا
عليها ألزمن و’ تأاخذ ‘ أ’عتبار ألزيادة
أل -ه -ائ -ل -ة ‘ أسس -ر أŸه-اج-ري-ن أل-وأف-دي-ن م-ن
أم -ري -ك -ا أل -وسس -ط -ى وأع -دأد أأ’ط -ف-ال أل-ذي-ن
ي- -عÈون أ◊دود إأ ¤أل- -و’ي- -ات أŸت- -ح- -دة ‘
ألسسنوأت أأ’خÒة.

وÃوجب سس-ي-اسس-ة ج-دي-دة ي-ب-دأ ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا
خÓل  60يومًا سستصسبح مدة أحتجاز أأ’طفال
أو عائÓتهم مفتوحة.
وقال أŸدعي ألعام ‘ كاليفورنيا كزأفييه
ب- -ي -كÒأ إأّن أل -دع -وى أل -قضس -ائ -ي -ة ت -ه -دف إأ¤
«ح -م -اي -ة أأ’ط -ف -ال م -ن أأ’ذى أل-ذي ’ Áك-ن
تعويضسه ألناجم عن أ’حتجاز غ ÒألقانوÊ
وغ Òألضسروري».
ويشس- -م- -ل –ال -ف أل -و’ي -ات أيضس -ا و’ي -ة ؤو

وديÓوير وإألينوي وماين
وم -اري Ó-ن -د وم -ي -تشس-غ-ن
ون -ي -ف -ادأ ون -ي -وجÒسس -ي
ونيو مكسسيكو ونيويورك
وأوري -غ -ون وب -نسس-ل-ف-ان-ي-ا
ورود آأيÓند وفÒمونت
وفÒج -ي -ن -ي-ا ووأشس-ن-ط-ن
ومقاطعة كولومبيا.
ك - - -م - - -ا أن - - -ت- - -ق- - -دت
أŸن -ظ -م -ات أ◊ق -وق-ي-ة
ألقوأعد أ÷ديدة إ’دأرة
ت- - - -رأمب وت - - -ع - - -ه - - -دت
ب - - - - -اعÎأضس - - - - -ه - - - - -ا ‘
أÙكمة.
وج- -ع- -ل ت- -رأمب م- -ن
أتخاذ إأجرأءأت صسارمة
ضس - - -د أل - - -ه - - -ج- - -رة غÒ
ألشسرعية جزءأ رئيسسيا من برنا›ه للÎشسح
لÓنتخابات ألرئاسسية ‘ ألعام .2016
و‘ أل - -ع - -ام  ،2018أط -ل -ق سس -ي -اسس -ة «ع -دم
ألتسسامح مطلقا» ألتي شسهدت فصسل أك Ìمن
 2300طفل عن ذويهم على أ◊دود ،قبل أن
تÎأج - -ع أ◊ك - -وم - -ة وسس - -ط أح - -ت - -ج - -اج- -ات
جماهÒية وأسسعة ألنطاق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قال أنّ فرضض عقوبات جديدة عليها ’ يصصبّ ‘ مصصلحة أحد

ماكرون يدعو أأوروبا إلعادة ألّنظر ‘ عÓقاتها
مع روسسيا

ق -ال أل -رئ -يسس أل-ف-رنسس-ي إأÁان-وي-ل
م -اك -رون إأّن زع -م -اء ›م-وع-ة أل-دول
ألصسناعية ألسسبع ألكÈى  ⁄يتوصّسلوأ
إ’ج-م-اع بشس-أان دع-وة روسس-ي-ا ل-ق-م-ت-ه-م
ألعام أŸقبل ‘ ألو’يات أŸتحدة.
وأضس- -اف م -اك -رون أن أŸسس -تشس -ارة
أأ’Ÿانية أ‚ي ÓمÒكل سسّÎتب لعقد
قمة ‘ أأ’سسابيع أŸقبلة مع زعيمي
روسسيا وأوكرأنيا للتوصسل لنتائج فيما
يتعلق باأ’زمة ‘ أوكرأنيا.
‘ ألسس- -ي- -اق ،دع -ا م -اك -رون أل -دول
أأ’وروبية إ’عادة ألنظر ‘ عÓقاتها
مع روسسيا ،حيث قال« :حان ألوقت
أ’ن تعيد أوروبا تقييم عÓقاتها مع
روسس -ي -ا ل -ل -ت -ح -ق -ق م -ن ط -م -وح -ات -ه-ا
أل -ع -اŸي -ة ،وأل -ت -ج -نب م -ن أل-وق-وع ‘
خضسم حرب باردة جديدة».
ورأى م - -اك - -رون أن ف- -رضس ع- -ق- -وب- -ات
ج- - -دي - -دة ع - -ل - -ى م - -وسس - -ك - -و ’ يصسب ‘
مصس - -ل - -ح - -ت - -ن- -ا ،دون أإ’شس- -ارة أإ ¤مصسÒ
أل-ع-ق-وب-ات أأ’وروب-ي-ة ع-ل-ى روسس-ي-ا بسس-بب
ضسمها شسبه جزيرة ألقرم أإليها ،ما إأذأ كان
يريد رفعها أو ’.
وقال ألرئيسس ألفرنسسي أإنه حان ألوقت
إ’عادة ألنظر ‘ عÓقاتنا مع روسسيا ،دون
مزيد من ألتفاصسيل.
وحّذر ماكرون من أن دفع روسسيا بعيًدأ
يعد خطأا أسسÎأتيجيًا عميًقا.

وقال أإّن نقاط ألضسعف وأأ’خطاء ‘
أوروبا سساعدت على دفع روسسيا إأ ¤تعزيز
–ال -ف -ه-ا م-ع ألصس ،Úوإأح-ي-اء ن-ف-وذه-ا ‘
سسوريا وليبيا وحول إأفريقيا.
وأأ’سس -ب -وع أŸاضس -ي ،أل -ت -ق -ى م -اك-رون
نظÒه ألروسسي ،فÓد ÒÁبوت ،Úوتعهدأ
بإاعطاء دفعة جديدة Ùادثات ألسسÓم
مع أوكرأنيا.
ل -ك-ن ألّ-زع-ي-م Úأخ-ت-ل-ف-ا بشس-أان قضس-اي-ا
أخ- - -رىÃ ،ا ‘ ذلك سس - -وري - -ا وأ◊م - -ل - -ة
أل -روسس -ي-ة ع-ل-ى أح-ت-ج-اج-ات أŸع-ارضس-ة،
وفق ألوكالة نفسسها.

دعوأت Ÿؤو“ر دو‹ حول ليبيا

قّوأت «ألوفاق» –كم سسيطرتها على غريان ومقاتلو
حف ÎيÎأجعون

أسستعادت قوأت أ÷يشس بقيادة حكومة
أل- -وف- -اق أل -ل -ي -ب -ي -ة أŸعÎف ب -ه -ا دول -ي -ا،
ألسس -ي -ط -رة ›ددأً ع -ل -ى م -دي -ن -ة غ-ري-ان
أ’سسÎأت-ي-ج-ي-ة وﬁي-ط-ه-ا ،ب-ع-د سس-ي-ط-رة
م -ؤوق -ت -ة Ÿق -ات -ل Úت -اب -ع Úل-ق-وأت أل-ل-وأء
خ -ل -ي -ف -ة ح -ف Îع -ل -ى ﬁاور رئ-يسس-ي-ة ‘
ضسوأحي أŸدينة.
وق-ال آأم-ر ق-وة ح-م-اي-ة غ-ري-ان أل-ت-اب-عة
للجيشس ألليبي بقيادة حكومة ألوفاق ،عبد
أل- -ل- -ه كشسÓ- -ف ،إأن ﬁاور أل -ق -ت -ال ح -ول
مدينة غريان تشسهد هدوءأ حذرأ حتى
هذه ألسساعة ،بعد سساعات من أ’شستباكات
ألعنيفة خÓل يوم أ’ثن ،Úأنتهت بأاسسر
آأمر غرفة عمليات غريان ألتابعة لقوأت
أللوأء خليفة حف.Î
وأضساف كشسÓف ،أن قوأته «“ّكنت من
ط- -رد ق- -وأت ح- -ف Îم -ن أŸن -اط -ق أل -ت -ي
تقدمت فيها بشسكل نسسبي ،و’ سسيما ‘
م-ن-ط-ق-ة غ-وط أل-ري-ح ،أل-ت-ي ت-ع-د أŸن-ف-ذ
ألرئيسس للمدينة باŒاه مناطق أ÷نوب»،
مؤوكدأ أن سسÓح أ÷و نفذ خمسس غارأت
ج -وي -ة أسس -ت -ه -دفت “رك -زأت عسس -ك -ري -ة
لقوأت حف.Î
وأوضسح أŸتحدث أّن «عملية مباغتة
نفذتها قوأت حفÃ Îنطقة غوط ألريح
وج-ن-دوب-ة مّ-ك-ن-ت-ه-ا م-ن ألسس-ي-ط-رة نسس-ب-ي-ا
ولسساعات فقط قبل أن تصسل تعزيزأت
عسسكرية كبÒة من قوأت أ÷يشس قادمة
من طرأبلسس» ،مشسÒأ إأ ¤أّن قوأت حفÎ
«ت -رأج -عت إأ ¤م -وأق -ع -ه -ا ألسس -اب-ق-ة ،وأن

غريان وضسوأحيها تقع حاليا –ت سسيطرة
قوأت أ÷يشس».
وف -ي -م -ا أّك -د كشسÓ-ف أن ه-ج-وم ق-وأت
حف Îعلى ضسوأحي أŸدينة نفذ بشسكل
عنيف و–ت غطاء جوي ،إأ’ّ أّنه أكد أنها
«حملة فاشسلة أنتهت بتمكن قوأت أ÷يشس
م -ن كسس -ره -ا وأسس -ر آأم-ر غ-رف-ة ع-م-ل-ي-ات
غريان ألتابعة ◊ف.»Î
وسسقطت مدينة غريان ‘ يد قوأت
أ÷يشس ب -ق -ي -ادة أ◊ك -وم -ة أوأخ -ر ج -وأن
أŸاضس- -ي ،م- -ا عّ- -ده ك -ث Òم -ن أŸرأق -بÚ
هزÁة كبÒة ◊ملة حف Îعلى طرأبلسس
ك-ون غ-ري-ان “ث-ل م-ق-رأ ل-غ-رف-ة ع-م-ل-ياته
أŸرك-زي-ة ب-اع-ت-ب-ار م-وقعها أ’سسÎأتيجي
أل -ذي م -ك -ن -ه م -ن ت-أام Úخ-ط-وط إأم-دأده
ألقادمة من مناطق أ÷نوب باŒاه ﬁاور
ألقتال ‘ جنوب طرأبلسس.
من ناحية ثانية ،دعت ألدول ألصسناعية
ألسسبع ألكÈى ‘ ،بيان صسدر ‘ ختام
قمتها ‘ بياريتسس بفرنسسا مسساء أإ’ثن،Ú
«إأ ¤م - -ؤو“ر دو‹ تشس - -ارك ف - -ي- -ه ك- -اف- -ة
أأ’طرأف أŸعنية على أŸسستوي ÚأÙلي
وأإ’قليمي» بشسأان ليبيا.
وأّكدت ألدول ألسسبع بشسأان أأ’وضساع ‘
ل-ي-ب-ي-ا ‘ أل-ب-ي-ان دع-م-ه-ا أل-ه-دن-ة ألتي قد
“ّكن من وقف دأئم إ’طÓق ألنار ،ودعم
أ◊ل ألسس -ي -اسس-ي كضس-ام-ن لÓ-سس-ت-ق-رأر ‘
ل -ي -ب -ي -ا ودع -م ›ه -ودأت أأ’· أŸت -ح-دة
وأ’–اد أأ’فريقي إ’قامة مؤو“ر ليبي -
ليبي.
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باتيلي أاخذ فكرة موسّسعة عن الÓعبÚ

تربصص اŸنتخب اÙلي يختتم اليوم Ãركز سشيدي موسشى

ي-خ-ت-ت-م ال-يوم ترّبصص اŸنتخب
اÙلي الذي جرى Ãركز سسيدي
م- - -وسس- - -ى ،ح- - -يث أاشس- - -رف اŸدرب
ال-ف-رنسس-ي ل-ودوف-يك ب-اتيلي على
ه - - - - -ذا الÎبصص ال- - - - -ذي ع- - - - -رف
مشس - -ارك - -ة أاب - -رز ال Ó- -ع - -ب Úم- -ن
البطولة الوطنية.
عمار حميسسي
ورغ- -م أان ال–ادي- -ة ك- -انت ق- -د أاك- -دت أان
ب -ل -م -اضص -ي ه-و م-ن سص-ي-ق-ود الÎبصس ،إال أان-ه-ا
تراجعت واكدت ان الفرنسصي لودوفيك باتيلي
هو من سصيتكفل Ãعاينة الÓعب ÚخÓل هذا
الÎبصس اŸه- -م ق- -ب- -ل الÎبصس اŸق -ب -ل ال -ذي
يسصبق مواجهة اŸغرب ‘ تصصفيات «الشصان».
ي-ت-فّ-رغ ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ا÷زائ-ري ج-مال

بلماضصي ِألكابر «اÿضصر» ،ولن ُيشصرف على
ال -ع -ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق اÙل-ي وأاسص-ن-دت
الفاف مأامورية تدريب منتخب اÙلي Úإا¤
ال -ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسص-ي ل-ودوف-يك ب-ات-ي-ل-ي رغ-م أان
جهة لهم الّدعوة ضصبطها
Ÿو ّ
قائمة الÓعب Úا ُ
جمال بلماضصي.
ووضصعت «الفاف» زمÓء بلماضصي ‘ خدمة
مدرب اÙلي Úلودوفيك باتيلي وهم اŸدرب
اŸسص - -اع- -د سصÒج روم- -ان- -و وم- -درب ح- -راسس
اŸرمى عزيز بوراسس ومدربَي اللياقة البدنية
عمارة مروا Êوزه Òبن سصديرة.
وك -ان ال–اد ا÷زائ -ري ل -ك -رة ال -ق-دم ّŸا
انتدب التقني لودوفيك باتيلي ُمؤوّخرا أاسصند
إاليه مهّمة منصصب اŸديرية الفنية الوطنية
وتأاط Òمنتخبات الفئات الصصغرى فضص Óعن
مسصؤووليات أاخرى.
ويكون بلماضصي قد تخّلصس من عبء ثقيل
ذلك أان« ،اÿضصر» سصيعودون إا ¤اŸنافسصة
ل -ل -دف -اع ع-ن ل-ق-ب-ه-م اإلف-ري-ق-ي ب-ع-د شص-هَ-ري-ن

ونصصف الشصهر من اآلن فقط كما أان ا÷مع
ب Úمنصصَب Úفّنَي Úقد ُيخلط حسصابات أاحسصن
مدرب ‘ «كان» مصصر  2019وŒربة اإلسصباÊ
ل -وك -اسس أال-ك-اراز ع-ام  ،2017خ Òدل -ي -ل ع -ل-ى
ذلك.
وِب- -اŸق- -اب- -ل ت -ن -ت -ظ -ر ل -ودوف -يك ب -ات -ي -ل -ي
اسصتحقاقات رسصمية قوية ‘ تاريخ متقارب
ح -يث سص -ي-ق-ود اŸن-ت-خب األوŸب-ي ا÷زائ-ري
لِمواجهة نظÒه الغا ‘ Êالـ  6والـ  10من
سصبتم ÈاŸقبل (ذهابا وإايابا) ،بِرسصم الدور
األخ Òمن تصصفيات بطولة إافريقيا لِفئة أاقل
من  23سصنة ثم ُيشصرف التقني الفرنسصي على
اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي اÙل-ي ِل-م-واج-ه-ة ن-ظÒه
اŸغربي ‘ الـ  20من سصبتم Èوالـ  18من
أاك-ت-وب-ر اŸق-بَ-ل( Ú-ذه-اب-ا وإاي-اب-ا) ضص-م-ن إاطار
الدور األّول واألخ Òـ أايضصا ـ من تصصفيات
ِ
›ÈŸة نهائياتها
بطولة إافريقيا لهذه الفئة ا ُ
ِبالكامÒون ما ب Úجانفي وفيفري .2020

لها عÓقة بحادثة ا◊فل الفني

بر›ة مباراة الششباب والنصشرية Ãلعب  5جويلية
ŸحÎفة،
تراجعت رابطة الكرة ا ُ
وبر›ت اŸباراة ا÷وارية العاصصمية
ب Úنصصر حسص Úداي وشصباب بلوزداد،
ِبملعب « 5جويلية .»1962
وكانت هيئة الرئيسس عبد الكرË
م -دوار ق -د ب -ر›ت ه -ذه اŸواج -ه-ة
ِبميدان « 20أاوت  »1955بِالعناصصر.
اŸنشص- -أاة ال- -ك- -روي- -ة ال -ت -ي –ّولت ‘
األّيام القليلة اŸاضصية إا ¤بقعة حزن
وب-ك-اء ،ب-ع-د ت-راج-ي-دي-ا ح-ف-ل اُŸغّني
«سصولكينغ».
وُي- -ج- -رى ل- -ق- -اء نصص- -ر حسص Úداي
وشصباب بلوزداد السصبت اŸقبل ،على
السص- -اع -ة ال -ت -اسص -ع -ة مسص -اًء ب -دل م -ن
ال -ث -ام -ن -ة وال -نصص -ف مسص -اًءِ ،ل-حسص-اب
ا÷ول -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن ع -م-ر ال-ب-ط-ول-ة
الوطنية للقسصم األّول.
فضص  Ó-ع -ن ذلك ،ق ّ-ررت الّ-راب-ط-ة
تنظيم مباراة نادي البارادو والضصيف
شصبيبة القبائل ،على السصاعة الثامنة
وال -نصص -ف مسص-اًء ب-دل م-ن السص-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة
مسصاًء ،وذلك ِبتاريخ السصبت اŸقبل ،ضصمن
إاطار اŸنافسصة ذاتها .على أان يكون ملعب
«عمر حمادي» مسصرحا لها.
وأاّخ -رت راب-ط-ة ال-ك-رة اÎÙف-ة م-ب-اراة
ا–اد العاصصمة أامل ع Úمليلة ،إا ¤األحد
اŸقبل على السصاعة التاسصعة مسصاًء .بعدما
كانت ُم›Èة ِبتاريخ ا÷معة اŸقبلة على
السصاعة الثامنة مسصاًءِ ،بملعب بولوغ.Ú
تسص -ت -ع ّ-د راب-ط-ة ال-ك-رة اÎÙف-ة إلِب-رام
اّت -ف-اق-ي-ة ج-دي-دة م-ع ال-ت-ل-ف-زي-ون ال-ع-م-وم-ي
ا÷زائ-ري ،ل-ل-ت-غ-ط-ي-ة ا◊صص-ري-ة ِل-م-ق-ابÓت
البطولة الوطنية للقسصم األّول.
وسصتكون مّدة اإلتفاقية ثÓثة أاعوام ،كما
أاوضصحته هيئة الرئيسس عبد الكر Ëمدوار،

التي أاضصافت أان مؤوسصسصة التلفزيون العمومي
ا÷زائ -ري سص ّ-ددت ال -دي -ون ال -ع -ال -ق -ة ع-ل-ى
ذّمتها ،اÿاصصة ِبتغطية نشصاطات البطولة
الوطنية ‘ اŸواسصم القليلة اŸاضصية .وهو
Óندية،
ما Áنح جرعة أاوكسصجُ Úمنعشصة ل أ
جع على Œديد اإلتفاقية .تقول رابطة
وُيشص ّ
الكرة اÎÙفة.
‘ سصياق آاخر ،تعتزم الرابطة أايضصا طرح
مناقصصة ،إليجاب مُمّول جديد (سصبونسصور)
ي-رع-ى شص-ؤوون ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية ِبقسصَميهما
األّول والثا.Ê
ج- -اء ذلك ب -ع -د اÓÿف -ات ال -ت -ي نشص -بت
Ÿمّول السصابق
ُمؤوّخرا ب Úرابطة مدوار وا ُ
متعامل الهاتف النقال «موبيليسس» ،لها صصلة
ِبتسصديد اŸسصتحقات اŸالية.

أاكد عزمه العمل ’سسÎجاع امكانياته

ويعني هذا أان البطولة الوطنية بِقسصَميها
للموسصم ا÷ديد سصتحمل اسصما آاخر ،غÒ
«ال -راب -ط -ة األو -¤م -وب -ي-ل-يسس» و»ال-راب-ط-ة
الثانية  -موبيليسس».
ك - -م - -ا دعت راب - -ط- -ة ال- -ك- -رة اÎÙف- -ة
مسصؤوو‹ فرق ا–اد سصيدي بلعباسس وعنابة
وا◊راشس ومولودية سصعيدة ،إا ¤مضصاعفة
ا÷ه-ود ِل-ت-ط-ه Òال-وضص-ع-ي-ة اŸال-ي-ة (تسصديد
ال -دي -ون اÎŸاك -م -ة) .ف -ي-م-ا ط-ال-بت ن-وادي
ا–اد ا◊راشس وأامل ع Úمليلة واألربعاء
وبوسصعادة ،بِÎميم مÓعبها ،حتى تسصتجيب
ن -ه -ائ-ي-ا ل-ل-م-ق-اي-يسس اŸع-م-ول ب-ه-ا ،وتسص-م-ح
ِب -اح -تضص -ان أام -ث -ل ل -ل -م -ق-ابÓ-ت الّ-رسص-م-ي-ة.
وأاشصارت إا ¤أان عملية الÎميم “ ّسس بعضس
مرافق ميادين هذه الفرق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بسسبب احتجاجاته على قرارات
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معاقبة ششريف الوزا Êباإليقاف Ÿباراة واحدة

سصّلطت ÷نة اإلنضصباط ،عقوبة اإليقاف
لِمّدة مباراة واحدة نافذة ،على التقني سصي
ال- -ط -اه -ر شص -ري -ف ال -وزا Êم -درب م -ول -ودي -ة
وهران.
فضص ،Óعن ذلك ُيسصّدد مدرب «ا◊مراوة»
غرامة مالية قيمتها  30أالف دينار ،بِسصبب
اح -ت -ج-اج-ات-ه ع-ل-ى ق-رارات ا◊ك-م .وذلك ‘
م -ب-اراة ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-قسص-م األّول ،بÚ
مولودية وهران واŸضصيف وفاق سصطيف (-1
 ،)1التي أاُقيمت فّعالياتها السصبت اŸاضصي.
وهكذا سصُيمنع اŸدرب سصي الطاهر شصريف
ال -وزا Êم -ن دخ -ول اŸل -عب أاو غ -رف ح -ف -ظ
اÓŸبسس ‘ ،مباراة مولودية وهران والزائر
شصباب قسصنطينة ،السصبت اŸقبل.
و‘ ب -ط -ول -ة ال -قسص-م ال-ث-ا ،Êسصّ-ل-طت ÷ن-ة
اإلنضصباط عقوبة إاجراء مباراة واحدة نافذة
ِبمدرجات شصاغرة ،على فريق شصبيبة سصكيكدة،
م -ع تسص -دي -د غ-رام-ة م-ال-ي-ة ِب-ق-ي-م-ة  100أالف

دينارِ .بسصبب اجتياح أانصصار الفريق ِألرضصية
م-ل-عب «إاسص-م-اع-ي-ل ﬂل-وف» ،خÓ-ل م-واج-هة
اŸضصيف أامل األربعاء ،ا÷معة اŸاضصية.
وعوقب التقني أاحمد حا ⁄مدرب اللياقة
ال-ب-دن-ي-ة ِل-ف-ري-ق شص-ب-ي-ب-ة سص-ك-ي-ك-دةِ ،ب-اإليقاف
ِلمباراة واحدة نافذة ،وتسصديد غرامة مالية
قيمتها  30أالف دينارِ .بسصبب احتجاجاته على
قرارات ا◊كم.
وِباŸقابلُ ،تسصّدد إادارة نادي أامل األربعاء
غ-رام-ة م-ال-ي-ة ِب-ق-يمة  80أال-ف دي-ن-ارِ ،ب-سص-بب
اسص -ت -ع -م -ال أانصص -ار ال -ف-ري-ق ل-لشص-هب ال-ن-اري-ة،
Ÿثبّتة ‘
وعطب سصّبورة اإلعÓن عن النتيجة ا ُ
إاحدى زوايا اŸلعب.
وعاقبت ÷نة اإلنضصباط اŸسصؤوول أاسصامة
شص -ك-يب ب-وع-ك-از رئ-يسس ن-ادي أام-ل ب-وسص-ع-ادة،
ِب -اإلي -ق -اف ِل -م -ب -اراة واح -دة ن -اف -ذةِ .ب -سص -بب
السص -ل -وك السص ّ-ي-ئ Œاه الّ-رسص-م-ي ‘ ،Úم-ب-اراة
فريقه و اŸضصيف أاوŸبي أارزيو.

بعد بدايته اŸوّفقة مع فريق موناكو

الصشحافة الفرنسشية تثني على أاداء ا÷زائري سشليماÊ
أاشص- -ادت ›ل -ة «ف -رانسس ف -وت -ب -ول»
الفرنسصية ،بالÓعب الدو‹ ا÷زائري،
إاسصÓم سصليما ،Êبعد بدايته اŸثالية
وال -ق -وي -ة م -ع ف-ري-ق-ه ا÷دي-د م-ون-اك-و
الفرنسصي ،بعد أاقل من  48سصاعة من
انتقاله إاليه على سصبيل الإعارة قادما
من ليسص Îسصيتي ال‚ليزي ،ووصصف
ت -ق -ري -ر ل -ل -م-ج-ل-ة ال-ف-رنسص-ي-ة الشص-هÒة
سصليما Êبـ»اŸهاجم الفّعال» واŸتميز
ب -ال -نشص -اط وا◊ي -وي -ة ط -وال اŸب -اراة،
م -ت -وق -ع-ة ‚اح-ه م-ع ال-ف-ري-ق وإان-ه-اءه
لسصيطرة اŸهاجم الكولومبي ،رادÁار
ف-ال-ك-او ،اŸرشص-ح ل-ل-رح-ي-ل ع-ن موناكو
خÓل السصاعات القادمة.
وسص -ج -ل سص -ل-ي-م-ا Êأاول أاه-داف-ه م-ع
موناكو ‘ مباراته األو ¤أامام نادي
ن -ي -م ،ب -رسص -م ل-ق-اء ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن
«ال -ل -ي -غ  ،»1وال- -ت- -ي ان- -ت- -هت ب- -ه- -دفÚ
Ÿثلهما ،كما سصاهم مهاجم «اÿضصر»
‘ الهدف الثا Êلفريقه ،والذي سصجّله الدو‹
الفرنسصي وسصام بن يدر ،كما اخت ÒسصليماÊ
أاحسصن لعب ‘ فريقه وحصصل على  7نقاط
كتقييم من طرف يومية «ليكيب» اıتصصة،
ويعد هدف ابن ع Úالبنيان أامام نيم األول له
بعد عام كامل ،وهو الذي فشصل ‘ Œربته
السصابقة مع نادي فيÔباتشصي الÎكي.
وأاشص -اد ت -ق -ري -ر «ف -رانسس ف-وت-ب-ال» Ãردود
سصليما Êووصصفه بـ»الواعد» ،خاصصة ‘ ظلّ
التفاهم الكب Òمع الفرنسصي وسصام بن يدر،
م-ت-وق-ع-ا أان ي-ك-ون ه-ذا ال-ث-ن-ائ-ي م-ن األخ-ط-ر
ه -ج-وم-ي-ا ‘»ال-ل-ي-غ  »1ه- -ذا اŸوسص- -م ،ت- -ب -ع -ا
لÓنطباع الذي تركه ‘ لقاء أاول أامسس ،بدليل
أان ك- -ل ال- -ف- -رصس اÿطÒة ك- -انت م- -ن صص- -ن -ع
الÓعب ،Úكما قدم سصليما Êحلول لزمÓئه،
حسصب «فرانسس فوتبال» ،بفضصل “ركزه ا÷يد
وط-ري-ق-ة ل-ع-ب-ه ‘ ال-ه-ج-وم ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د على
تغطية الكرة والتفوق ‘ الكرات العالية ،ولول
ط- -رد زم- -ي- -ل -ه ‘ الشص -وط ال -ث -ا Êواألخ -ط -اء

ال- -دف- -اع -ي -ة لسص -ج -ل م -ون -اك -و ف -وزه األول ‘
الدوري الفرنسصي ،وأاكدت اÛلة الفرنسصية
الشص -هÒة ب -أان اŸردود ال-ذي ق-دم-ه سص-ل-ي-م-اÊ
سص - -ي - -دف- -ع إادارة ن- -ادي اإلم- -ارة إا ¤تسص- -ري- -ح
مهاجمه األول سصابقا ،فالكاو ،اŸطلوب بقوة
‘ ن -ادي غ -التسص -راي الÎك -ي ،خ -اصص -ة ب -ع -د
ت - -راج- -ع مسص- -ت- -واه م- -ن- -ذ اŸوسص- -م ال- -ف- -ارط،
واسصتقدام الثنائي سصليما Êوبن يدر.
هذا وع Èهداف «اÿضصر» عن سصعادته
ب- -ب- -داي- -ت- -ه ‘ ال- -دوري ال -ف -رنسص -ي ،وق -ال ‘
تصصريحات إاعÓمية بعد اللقاء« :هذا الهدف
حرر ..Êأاشصكر الطاقم الفني وزمÓئي الذين
سص -اع -دو Êك -ثÒا خ Ó-ل أاول ُم -شص-ارك-ة ‹ م-ع
ال-تشص-ك-ي-ل-ة» ،ويسص-ع-ى سص-ل-ي-م-ا Êإا ¤ال-رد ع-لى
منتقديه بعد فشصل Œربته مع ليسص Îسصيتي
ال‚ل - -ي - -زي ث - -م فÎة إاع - -ارت- -ه إا ¤ك- -ل م- -ن
ن -ي-وك-اسص-ت-ل ال‚ل-ي-زي وف-يÔب-اتشص-ي الÎك-ي،
وت -ك -رار فÎة ‚اح-ه م-ع سص-ب-ورت-ي-ن-غ لشص-ب-ون-ة
الÈتغا‹ مع موناكو الفرنسصي.

بن ناصشر  :ميÓن فريق األسشاط Òوسشعيد بالدفاع عن أالوانه
قال الÓعب الدو‹ ا÷زائري إاسصماعيل
ب -ن ن -اصص -ر إان -ه ُي -عّ-ول ع-ل-ى ق-دم-اء ف-ري-ق-ه
ليطا‹ ،لِمسصاعدته
ا÷ديد ميÓن آاسصي ا إ
‘ تقد Ëالعروضس الفنّية اŸأامولة.
وضص- -رب إاسص- -م- -اع- -ي -ل ب -ن ن -اصص -ر م -ث Ó-
ِب- -أاسص- -ط- -ورَت -ي اŸي Ó-ن :ب -اول -و م -ال -دي -ن -ي
لّول منصصب
وزفونيم Òبوبان .حيث يشصغل ا أ
م -دي ري -اضص -ي لـ «ال -روسص -ونÒي» ،وي -ع -م -ل
لعÓمي ّﬁل Óفنيا،
لخ ‘ Òا◊قل ا إ
اأ
سصواء ‘ التلفزيون أاو ا÷رائدِ ،بإايطاليا

وبلده كرواتيا.
وأاوضص -ح ب -ن ن -اصص -ر ‘ أاح -دث م -ق -اب -ل-ة
إاعÓمية مع القناة التلفزيونية ِلنادي ميÓن
آاسصي« :لعبون مثل مالديني وبوبان امتازوا
كرويا وأايضصا إانسصانيا .أانا جّد سصعيد ِلتمثيل
أال- -وان ف -ري -ق سص -ب -ق وأان ضص ّ-م م -ث -ل ه -اتÚ
لسص- -ط -ورَت  Ú-ال -ري -اضص -ي َ-ت  .Ú-أاع -ت -ق -د أان
اأ
مالديني وبوبان سصوف لن يبخ ÓبِتقدË
اŸسص -اع -دات ،خ Ó-ل مشص -واري م-ع ال-ن-ادي
الّلمباردي».

وأامضصى متوسصط اŸيدان إاسصماعيل بن
ن -اصص -ر ( 21سص -ن -ة) ُم -ؤوّخ -را ع-ق-دا ،ي-ل-عب
لحمر واألسصود حتى صصيف
ِبموجبه ِلفريق ا أ
.2024
وك -ان إاسص -م -اع-ي-ل ب-ن ن-اصص-ر ق-د اسص-ت-هّ-ل
مشصواره الكروي الّرسصمي مع فريق ميÓن
لحد ،حيث دخل ‘ ربع سصاعة
آاسصي مسصاء ا أ
لخ Òم - -ن ع - -م - -ر م- -واج- -ه- -ة اŸضص- -ي- -ف
اأ
أاودينيزي ،بِرسصم ا÷ولة األو ¤من منافسصة
ليطالية للموسصم ا÷ديد.
البطولة ا إ

á°VÉjQ

إألربعاء  28أإوت  2019م
إلموإفق لـ  27ذو إلحجة  1440هـ

أاجواء بهيجة ميّزت اختتام دورة «راديوز باهية فوت»

تتويج فرق سصعيدة ومعسصكر ،وتكر Ëبخلو‘ وكشصاملي

–ية تقدير وعرفان للجيشس السساهر على حماية الوطن
«الشسعب» ‘ :أإج - - - - - -وإء
إح- -ت- -ف- -ال -ي -ة وحضص -ور ج -م -اهÒي
غ -ف ،Òإخ -ت -ت -مت «دورة إل -ب -اه -ي -ة
فوت» ‘ طبعتها  23بتتويج فرق
سصعيدة ،معسصكر ،وسصيدي إلشصحمي
أإب- -ط -ال ل -ه -ذإ إل -ت -ج -م -ع إل -ك -روي
إ÷وإري ،ح - -يث سص - -ل- -مت ك- -ؤووسض
وم -ي -دإل -ي -ات وج -وإئ -ز إل-دورة م-ن
ط -رف رئ -يسض ج-م-ع-ي-ة «إل-رإدي-وز»
قادة شصا‘ و‡ثلي وزإرة إلدفاع
إل- -ع- -ق- -ي -د إ◊اج خ -روب -ي وم -دي -ر
إ◊ماية إŸدنية إإ ¤جانب قدماء
ك - -رة إل - -ق - -دم إ÷زإئ - -ري - -ة ع- -ل- -ى
غ -رإر ،ب -ل-وم-ي ،ك-ويسص-ي ،م-غ-اري-ة،
مسص -اه-ل ،ف-وسص-ي ،وإ◊ك-م إل-دو‹
ح -نصص -ال .ج -اء ه -ذإ ‘ م -رإسص -ل -ة
خ - - -اصص - - -ة لـ «إلشص - - -عب» م- - -ن عÚ
إŸكان.
إŸن -اسص -ب -ة ك-انت ك-ذلك ت-ك-رË
إ÷يشض إل -وط -ن -ي إلشص-ع-ب-ي ،وع-ل-ى
رأإسصه إÛاهد إلفريق قايد أإحمد
صص -ال -ح ق -ائ -د إألرك -ان ب -وسص -ام إلسص -ت -ح -ق -اق
وميدإلية إلعرفان تقديرإ ŸسصÒة إلرجل إلذي
خدم إ÷زإئر بكل إإخÓصض ›اهدإ إإبان ثورة
إلتحرير موإصص Óمهمته ‘ تسصلق أإعلى رتب
إ÷يشض  .وتسصلم إلعقيد إ◊اج خروبي نيابة
عنه هذإ إلتكر Ëإلذي لقي إشصادة وإسصتحسصان
إ÷مهور إ◊اضصر ،شصاكرإ قيادة إ÷يشض وكذإ
إفرإده وإ÷نود إŸرإبط Úعلى إ◊دود .
ن ّ-وه إل -ع -ق -ي -د ح-اج خ-روب-ي‡ ،ث-ل وزإرة
إلدفاع خÓل تسصلمه إلتكر Ëنيابة عن إلفريق
ق-اي-د صص-ال-ح ب-ال-ت-ف-ات-ة «إل-رإدي-وز» ‘ ،رسص-ال-ة
خاطب بها إ◊ضصور مشصيدإ بجهود إ÷معية
خ -دم -ة ل -لشص -ب -اب وإل -ري-اضص-ة م-ن-ذ ت-أاسص-يسص-ه-ا

سصنة  1996وحضصورها إلدإئم وتكرÁها من
خدموإ إ÷زإئر من شصهدإء إلوإجب إلوطني أإو
شصخصصيات ‘ ﬂتلف إÛالت.
ك -م -ا ك -انت إل -دورة ف -رصص -ة ت -ذك -ر خصص-ال
وتضصحيات وإŸسصÒة إلرياضصية كÓعب ومربي
وم -درب أإح -د أإع-م-دة ف-ري-ق ج-ب-ه-ة إل-ت-ح-ري-ر
إلوطني إلذي فارقنا مؤوخرإ  .ويتعلق إألمر
بالÓعب إلسصابق لفريق موناكو إلفقيد قدور
بخلو‘ حيث تسصلم أإبناؤوه جمال ومرإد شصهادة
إلعÎإف وإلتقدير.
ك -م -ا ك ّ-رم ‘ خ -ت -ام إل -دورة إل -ت -ي أإن -عشصت
صص -ي -ف-ي-ات إل-ب-اه-ي-ة  ،2019إلÓ- - -عب إل- - -دو‹
إلسص -اب-ق إل-ذي ت-و‘ ‘ م-ق-اب-ل-ة إسص-ت-ع-رإضص-ي-ة

لزمة اŸالية
بسسبب ا أ

ببومردإسض .ويتعلق بالÓعب إلسصابق ÷معية
وهرإن ومولودية وهرإن وغا‹ معسصكر ﬂتار
كشص -ام-ل-ي ح-يث ت-أاث-ر إل-وإل-د وإلب-ن وشص-ق-ي-ق-ه
إلÓعب قادة كشصاملي بهذ إإلتكر Ëوإلعمرة
إلتي أإهديت له من إ÷معية.
مسصاعدإت مادية ولوإزم رياضصية تسصلمتها
إلفرق إŸشصاركة ‘ هذه إلدورة وكذإ بعضض
إŸرب ÚوإŸسص -يÒن إل -ذي -ن ي -ع -ان -ون مشص -اك-ل
إج -ت -م-اع-ي-ة ،أإك-دت م-ن خÓ-ل-ه-ا «إل-رإدي-وز» ،
إل -وف -اء ل -ق-ي-م تضص-ام-ن وروح إإخ-اء إع-ت-م-دت-ه-ا
وتسص Òعليها خدمة للشصباب وإلرياضصة إلعÓء
روح إلصصدإقة وﬁاربة إآلفات إلجتماعية
وإكتشصاف إŸوإهب.

إإدإرة إإ–اد إلعاصصمة تّدق ناقوسس إÿطر
وجهت إإدإرة إ–اد إلعاصصمة ،على لسصان
ﬁام -ي -ه -ا ،أإح -م -د دح -ي -م ،ن -دإء ع -اج Ó-إإ¤
إ◊ك- -وم -ة إ÷زإئ -ري -ة ،إلن -ق -اذ إل -ف -ري -ق م -ن
إŸصص ÒإÛهول إلذي يÓحقه ،بسصبب إألزمة
إŸالية إلتي ّÁر بها .طالب دحيم ،بضصرورة
إإلسصرإع ‘ إإيجاد تسصوية نهائية لقضصية Œميد
رصصيد إلنادي ،خاصصة وأإن إلفريق مقبل على
خوضض –ّديات مصصÒية ‘ إلفÎة إŸقبلة.
قال ﬁامي إلنادي «إلعاصصمي» خÓل مؤو“ر
Áر بأازمة مالية خانقة ،ل
صصحفي« :إلفريق ّ
Áكننا إلقول من إآلن إإننا لن نتنقل إإ ¤كينيا،
لكننا قد ‚د أإنفسصنا ›Èين على إلنسصحاب
‘ ظ -ل إل -وضص -ع -ي -ة إلصص -ع -ب-ة إل-ت-ي ّ‰ر ب-ه-ا».
ووإصصل« :ل نعلم إإ ¤إآلن سصبب تعنت وإإصصرإر
إلسص -ل -ط -ات إ÷زإئ -ري -ة ع -ل -ى Œم-ي-د رصص-ي-د
إلنادي ‘ ،ظل إبتعاد إلشصركة إلرياضصية عن
ك - -ل إلشص - -ب - -ه - -ات إŸت - -ع - -ل - -ق - -ة ب- -ال- -فسص- -اد».
أإضص -اف« :ل ع Ó-ق -ة لشص -رك-ة إ–اد إل-ع-اصص-م-ة
Ãشصاكل إŸالك إلرئيسصي علي حدإد ،فحسصاب
إلفريق تابع للنادي إلرياضصي و ⁄يكن يوما
ت- - - - - - - -اب- - - - - - - -ع- - - - - - - -ا Ÿالك إل- - - - - - - -ن- - - - - - - -ادي».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إ÷زإئر تنال  13ميدإلية منها ذهبيتان ‘ إلكارإتي دو
حصص-د إŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي
ل-ل-ك-ارإت-ي  13م-ي-دإل-ي-ة (02
ذه -ب -ي -ة 02 ،فضص - - -ي - - -ة و 9
برونزية) ،خÓل إليوم إلخÒ
م- -ن م -ن -ازلت إل -ك -ارإت -ي دو
(ك -ات -ا و ك -وم -ي -ت -ي) ‘ إإط-ار
إأللعاب إإلفريقية  2019إلتي
–تضصنها إلعاصصمة إŸغربية
إل -رب-اط .ع-ادت إŸي-دإل-ي-تÚ
إلذهبيت Úإإ ¤كل من شصيماء
م-ي-دي (ك-وم-يتي  61-ك -غ) و
ف-ري-ق إل-ذك-ور ك-وم-ي-تي بينما
كان معدن إلفضصة من نصصيب ﬁمد بوعقل
(كوميتي  67-كغ) و حسص Úدإيخي ( 84+كغ).
أإما إŸيدإليات إلÈونزية فقد –صصل عليها
كل من كاميليا حاج سصعيد (كاتا) وعبد إ◊كيم
حوإء (كاتا) و فريق إإلناث و فريق إلذكور ‘
فن إلكاتا ولمية معطوب (كوميتي  68-كغ) و
ودإد درإو (كوميتي  55-كغ) و أإنيسض برإهيمي
(كوميتي  84-كغ) و إإÁان طالب (كوميتي 50-
كغ) وفريق إإلناث (كوميتي).
صصرح رئيسض إلفيدرإلية إ÷زإئرية لرياضصة
إل- -ك- -ارإت- -ي ،سص- -ل -ي -م -ان مسص -دوي إن إ÷زإئ -ر
شصاركت بـ  18رياضصيا ( 10ذكور و  8إإناث)
بهدف إ◊صصول على  4ميدإليات ذهبية وهو
ما  ⁄يتمكن إلفريق إلوطني من إلوصصول إإليه
خÓل هذه إŸسصابقة .للتذك Òفإان إŸنتخب
إلوطني لرياضصة إلكارإتي دو حصصل على 6

م-ي-دإل-ي-ات ذه-ب-ي-ة خÓ-ل إألل-ع-اب إلف-ري-ق-ي-ة
لسص - -ن- -ة  2015إل -ت -ي إح -تضص-ن-ت-ه-ا إل-ع-اصص-م-ة
إلكونغولية برإزإفيل.
أإقصص- -ي إŸن- -ت -خب إ÷زإئ -ري ل -ك -رة إل -ي -د
سصيدإت على يد نظÒه إلغيني بنتيجة 27-29
إلشصوط إلول ( )15 -10إلتي جرت ،أإمسض
إلثÓثاء ،بقاعة إŸتعددة إلرياضصات للمركب
ﬁمد إÿامسض ،بالدإر إلبيضصاء (إŸغرب) ‘
إلدور ربع إلنهائي لدورة إللعاب إلفريقية
 .2019ك-انت إل-تشص-ك-ي-ل-ة إل-وط-ن-ي-ة م-تقدمة ‘
إلنتيجة  10 -15قبل إن تنهار ‘ إŸرحلة
إلثانية وتخرج من إŸنافسصة (.)29-27
لقاءإت إلدور ربع إلنهائي إلخرى Œمع،
إل- -ي- -وم إلرب- -ع- -اء ،ك- -ل م -ن أإن -غ -ول -أإوغ -ن -دإ
وإŸغرب ضصد إلكامÒون وجمهورية إلكونغو
إلدÁقرإطية أإمام تونسض

بعد غلق عدة مÓعب

 28ناديا بغردإية يعلنون مقاطعة إŸنافسصة إلكروية
إاÁان كا‘
أاعلن ،أامسس الثن 28 ،Úناديا
ري- -اضس- -ي- -ا ل- -ك -رة ال -ق -دم ي -نشس -ط
ب -ولي -ة غ -رداي -ة ع -ن م -ق -اط-ع-ة
البطولة بجميع أاقسسامها للموسسم
ال -ك -روي  2019و 2020وحسسب
بيان وارد مرفق بقائمة النوادي
ف-إان ه-ذا ال-ق-رار ج-اء ت-ب-ع-ا ل-عدة
اج-ت-م-اع-ات وب-ع-د اسس-ت-ن-فاذ كافة
ال - -ط - -رق ال - -ق - -ان - -ون - -ي - -ة وع - -دم
السستجابة Ÿطالبهم.
حدد إلبيان أإهم مطالب إلنوإدي إلرياضصية
ل- -ك -رة إل -ق -دم إŸق -اط -ع -ة ‘ تسص -دي -د م -ب -ل -غ
إلن -خ -رإط ÷م-ي-ع ف-رق ك-رة إل-ق-دم ب-ال-ولي-ة

وإلناشصطة ‘ جميع إلأقسصام وكذإ ‘ إŸطالبة
بفتح كل إÓŸعب إŸغلقة بكل من غردإية
وبريان وإلقرإرة ،باإلضصافة إإ ¤إلتكفل بالنقل
÷ميع إلفرق وإŸطالبة Ãرإفقة إلدولة ‘
إإيجاد ‡ّول Úأإو شصركاء إقتصصاديŸ Úسصاعدة
إلفرق خاصصة إلتي تنشصط على مسصتوى أإعلى.
أإوضصح ‘ هذإ إلشصأان رئيسض نادي إإ–اد
ب -ل -دي -ة ب -ري -ان أإولد إ◊اج ع -ل -ى مسص -ع-ود ‘
حديثه لـ»إلشصعب» أإن من ب Úأإهم إألسصباب
إلتي أإّدت بهذه إلفرق إإ ¤دعم قرإر مقاطعة
إلبطولة هو إلضصغط إلذي تعيشصه على إإثر
ق -رإر غ -ل -ق ع -دة م Ó-عب ب-غ-ردإي-ة م-ن ج-ه-ة
وإلوضصع إŸادي إلذي تتخبط فيه من جهة
أإخرى ،مشصÒإ إإ ¤أإن أإهم مطالب هذه إلفرق
هو ضصرورة فتح إÓŸعب إŸغلقة ‘ كل من
غ- -ردإي- -ة وب- -ري -ان وإل -ق -رإرة ،ب -اإلضص -اف -ة إإ¤
إŸطالبة بتسصديد مبلغ إلنخرإط لفرق كرة
إلقدم إلناشصطة بجميع إألقسصام.

بصسمة على انطÓق موسسم ‡ّيز
وأإبدى ﬁامي إل–اد تفاؤوله بإايجاد ﬂرج
Óزمة ،بعد قيام إلعدإلة إ÷زإئرية بتعيÚ
ل أ
متصصرف إإدإري على رأإسض شصركة إلنادي ،وهو
ما يخول له إإلشصرإف على عملية بيع أإسصهم
إلنادي لشصركة إ◊ياة بيÎوليوم .وختم« :رفع
إلتجميد عن حسصاب إلنادي إلبنكي هو جزء

من إ◊ل ،سصنعمل بعد ذلك على إإيجاد صصيغة
م -ن -اسص -ب -ة ل -ب-ي-ع أإسص-ه-م إل-ن-ادي لشص-رك-ة –Îم
تاريخه وعرإقته» .وسصيوإجه إ–اد إلعاصصمة،
فريق جور ماهيا إلكيني ‘ إلدور إلثا Êمن
دوري أإبطال أإفريقيا.

إ÷زإئري أإيت نوري يتأالق مع إأ‚ي

بعد اتفاقها مع نظÒتها ‘ باريسس سسان جÒمان

إإدإرة «إلبارسصا» تسصتعد لإلإألربعاء  28أإوت  2٠1٩معلن عن

كشص- -ف ت- -ق- -ري- -ر صص- -ح -ف -ي إإسص -ب -ا ،Êأإمسض
إلثÓثاء ،عن مفاجأاة ‘ مفاوضصات برشصلونة
مع باريسض سصان جÒمان بشصأان ضصمّ إلÈإزيلي
نيمار دإ سصيلفا .وأإبرزت صصحيفة «سصبورت»
إإلسصبانية ،سصر توإجد أإوسصكار غرإو ،إŸدير
إل -ت -ن -ف -ي -ذي لÈشص -ل -ون -ة ،ضص -م -ن وف-د إل-ن-ادي
إلكتالو ‘ Êباريسض للتفاوضض مع نيمار ،رغم
أإنه  ⁄يحضصر إ÷لسصات إلسصابقة مع مسصؤوو‹
سصان جÒمان .أإشصارت إإ ¤أإن غرإو هو إلوحيد
‘ إل- -وف- -د إŸشص- -ت- -م -ل ع -ل -ى إإي -ريك أإب -ي -دإل
إلسصكرت Òإلفني لÈشصلونة وخافي Òبوردإسض
عضص- -و ›لسض إإلدإرة ،إل- -ذي ل- -دي- -ه سص- -ل -ط -ة
إل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى إل-ع-ق-د .أإوضص-حت أإن-ه ‘ ح-ال-ة
توصصل إلطرف Úإإ ¤إتفاق خÓل إ÷لسصة ،فإان
إلصص- -ف- -ق- -ة ق -د ت -ع -ل -ن بشص -ك -ل رسص -م -ي ،أإمسض
إلثÓثاء .سصبق أإن كشصفت تقارير إإسصبانية أإن
ب-رشص-ل-ون-ة سص-ي-ع-رضض ع-ل-ى سص-ان جÒم-ان ضص-م
نيمار مقابل  170مليون أإورو ،على أإن تسصّدد
إألم - - - - - - - - - - - -وإل خ Ó- - - - - - - - - - - -ل ع- - - - - - - - - - - -ام.Ú
كما سصيقÎح ‡ثلو إلنادي إلكتالو Êضصم نيمار
على سصبيل إإلعارة Ÿدة موسصم مع إإلزإمية
إلشص -رإء ‘ إلصص -ي-ف إŸق-ب-ل م-ب-اشص-رة Ãق-اب-ل
يتخطى إلـ  150مليون أإورو .تقÎب صصفقة

إن -ت -ق -ال إلÈإزي -ل-ي ن-ي-م-ار إإ ¤ب-رشص-ل-ون-ة ،م-ن
مرإحلها إألخÒة ‘ ،ظل إألنباء إŸتÓحقة
إلوإردة من باريسض.
كان من إŸقرر أإن يعقد مسصؤوولو برشصلونة،
أإمسض ،إ÷لسصة إألخÒة لهم ‘ إلصصيف إ◊ا‹
مع إإدإرة سصان جÒمان ،لتقد Ëعرضض جديد
بشص -أان إل Ó-عب .ووف ً -ق -ا لصص-ح-ي-ف-ة «سص-ب-ورت»
إإلسص -ب -ان -ي -ة ،ف-إان ج-لسص-ة ،أإمسض ،ب Úإل-ن-اديÚ
عرفت حضصور ناصصر إÿليفي ،رئيسض باريسض

سص - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ان جÒم- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ان.
أإشصارت إلصصحيفة إإلسصبانية إإ ¤أإن مشصاركة
صص- -احب إل- -ق- -رإر بسص -ان جÒم -ان ‘ ج -لسص -ة،
أإمسض ،قد تكون دليً Óعلى أإن إلصصفقة وصصلت
إإ ¤نقطة إلنهاية .يذكر أإن وفد برشصلونة ‘
إ÷لسصة يتكون من إإيريك أإبيدإل إلسصكرتÒ
إلفني للبارسصا وخافي Òبوردإسض عضصو ›لسض
إإلدإرة ،وأإوسص -ك -ار غ -رإو ،إŸدي -ر إل -ت-ن-ف-ي-ذي
إلذي لديه سصلطة إلتوقيع على إلعقد.

حّقق إلنجم إ÷زإئري إلشصاب ريان أإيت
نوري ،إلظه Òإأليسصر أل‚ي إلفرنسصي ،رقما
‡يزإ للغاية على مسصتوى إلدوريات إألوروبية
إÿمسصة إلكÈى (إإسصبانيا وإإ‚لÎإ وإإيطاليا
وفرنسصا وأإŸانيا).
ووفقا لشصبكة إإلحصصاءإت إلشصهÒة «أإوبتا»،
فإان أإيت نوري أإصصبح أإك Ìلعب حاسصم على
مسص -ت -وى إل -دوري -ات إألوروب-ي-ة إل-كÈى ،وذلك
بالنسصبة للتصصنيف إÿاصض باŸوإهب إلتي يقل
عمرها عن  19سصنة.
صصنع آإيت نوري هدف Úلفائدة أإ‚ي ‘
أإول  3مباريات له بالدوري إلفرنسصي ،وذلك
خ Ó-ل م -وإج -ه -ة إألسص -ب -وع إألول أإم -ام ب-وردو
ومبارإة إ÷ولة إلثالثة أإمام ميتز.

‚ح إŸوهبة إ÷زإئرية ‘ أإن يصصبح لعبا
م- -ه- -م- -ا ‘ تشص- -ك- -ي -ل -ة أإ‚ي -ه خ Ó-ل إŸوسص -م
إ÷ديد ،بعد أإن إكتفى خÓل إلنسصخة إألخÒة
م - -ن إل- -دوري إل- -ف- -رنسص- -ي ب- -اŸشص- -ارك- -ة ‘ 3
مباريات“ ،تع خÓلها بوقت لعب ضصعيف ‘
حدود  55دقيقة فقط.
رغم صصغر سصنه ،جلب ريان آإيت نوري إنتباه
عدد كب Òمن إألندية إألوروبية على غرإر
جوفنتوسض إإليطا‹ وأإتلتيكو مدريد إإلسصبا،Ê
فضص Óعن مانشصسص Îيونايتد ومانشصسص Îسصيتي
إإل‚ليزي .Úيذكر أإن آإيت نوري دخل تاريخ
نادي أإ‚ي ‘ إلسصنة إŸاضصية ،وذلك عندما
أإصصبح ‘ سصن  16سصنة أإصصغر لعب يوّقع
عقدإ إحÎإفيا مع إلفريق.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة
هام جدا

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

لسصÓم
مظاهر الّرحمة ‘ ا إ

التّعامل بالّرحمة هو األصسل الذي ل ينهار أابًدا ،ول يتداعى أامام غÒه من األصسول

لنظار ‘ كتاب الله تعا - ¤وهو دسصتور اŸسصلم ،Úوأاهم مصصادر التشصريع  -أان كل السصور فيه  -باسصتثناء سصورة التوبة  -قد
ن أاّول ما يلفت ا أ
إا ّ
صُصuدرت بالبسصملة ،وأاُ ِ
◊ق بالبسصملة صصفتا الرحمن الرحيم .وليسس يخفى على أاحد أان تصصدير كل السصور بهات Úالصصفت Úأامر له دللته
لسصÓمي.
الواضصحة على أاهمية الرحمة ‘ التشصريع ا إ
ول يخفى على أاح ٍ
د أاي ً
ضصا التقارب ‘ اŸعنى ب Úالرحمن والرحيم ،والعلماء لهم تفصصيÓت كثÒة وآاراء متعددة ‘ الفرق ب Úاللفظ ،Úوكان من
اŸمكن أان يجمع الله تعا ¤مع صصفة الرحمة صصفة أاخرى من صصفاته ،كالعظيم أاو ا◊كيم أاو السصميع أاو البصص ،Òوكان من اŸمكن أان يجمع مع
حuقق توازًنا عند القارئ؛ بحيث ل تطغى عنده صصفة الرحمة؛ وذلك مثل :ا÷بار أاو اŸنتقم أاو القهار،
الرحمة صصفة أاخرى –مل معنى آاخر ُي َ
ولكن ا÷مع ب Úهات Úالصصفت ÚاŸتقاربت ‘ Úبداية كل سصور القرآان الكر Ëيعطي النطباع الواضصح جvدا ،وهو أان الرحمة مُقsدَمة ب Óمنازع
لصصول.
لصصل الذي ل ينهار أابًدا ،ول يتداعى أامام غÒه من ا أ
لخرى ،وأان التعامل بالرحمة هو ا أ
على كل الصصفات ا أ
وُيوَؤuكد هذا اŸعنى وُيظهره اأsن اأول
السسور التي نراها ‘ ترتيب القراآن
الكر ،Ëوهي الفا–ة ،قد افُتِتحت
ب-ال-بسس-م-ل-ة  -وف-ي-ه-ا صس-فتا الرحمن
ال -رح -ي -م  -ك -ب-ق-ي-ة السس-ور ،ث-م ‚د
ف-ي-ه-ا صس-ف-ت-ي ال-رح-م-ن ال-رح-يم قد
ت- -كs- -رَرت -ا ‘ السس -ورة ذات -ه -ا ،وه -ذا
ال -تصس -دي -ر ل -ل -ق -راآن ال -ك -ر Ëب -ه -ذه
السسورة بالذات له دللته الواضسحة
اأيضًس- -ا ،وك- -م- -ا ه- -و م -ع -ل -وم فسس -ورة
الفا–ة هي السسورة التي يجب على
اŸسسلم اأن يقراأها ‘ كل ركعة من
ركعات صسÓته كل يوم ،ومعنى ذلك
اأن اŸسس- -ل- -م ُي َ-رuدُد ل -ف -ظ ال -رح -م -ن
م- -رت Úع- -ل- -ى الأق -ل ،وُي َ-رuدُد ل -ف -ظ
ال -رح -ي-م م-رت Úع-ل-ى الأق-ل ،ف-ه-ذه
اأربع مرات يتذsكر فيها العبد رحمة
الله تعا ‘ ¤كل ركعة من ركعات
الصس Ó-ة ،وه-ذا ي-ع-ن-ي ت-ردي-د صس-ف-ة
ا ل ر ح م ة ‘ ك ل ي و م ث م ا نٍ و س س ت  Úم ر ة
‘ خ Ó-ل سس -ب -ع عشس-رة رك-ع-ة ُتَ-مu-ث-ل
ال -ف -روضس ال -ت-ي ع-ل-ى اŸسس-ل-م؛ ‡ا
ُيْعِطي تصسtوًرا جيًدا Ÿدى الحتفال
بهذه الصسفة ا÷ليلة :صسفة الرحمة.
واإن ه- -ذا ُيَ - -فu - -سس -ر ل -ن -ا ال -ك -ث Òم -ن
الأح- -اديث ال- -ت -ي ذك -ره -ا ال -رسس -ول
صسلى الله عليه وسسلم ،والتي تصسف
رحمة رuب العا ،ÚŸومنها ما يرويه
اأبو هريرة رضسي الله عنه اأن رسسول
ن
الله صسلى الله عليه وسسلم قالِ « :اإ s
ن َي ْخُلَق
ل اأَ ْ
ال-لَ-ه َكَ-تَ-ب ِكَ-ت-اًب-ا َقْ-بَ -
ح َ-م -تِ -ي سَص َ-ب َ-ق ْ-ت
اْل- -ـَخْ- -لَ- -ق ِاإ s
ن َر ْ
َ
ق
ب ِعْنَدُه َفْو َ
غضَصِبيَ ،فُهَو َمْكتُو ٌ
اْلَعْرشسِ».
وهذا اإعٌÓن واضسح على اأن الرحمة
م -ق -دم -ة ع-ل-ى ال-غضسب ،واأن ال-رف-ق
ُمَقsدم على الشسsدة.
واإضسافة اإ ¤ذلك كله فاإن الله تعا¤
قد بعث الرسسو ل صسلى الله عليه
وسس -ل -م رح -م -ة ل Ó-إنسس -ان-ي-ة ورح-م-ة
ل- -ل- -ع- -ا ،ÚŸف- -ق- -ال ت- -ع- -اَ{ :¤وَم -ا
اَأْر سَس -لْ َ -ن -اكَ اإِsل َرْح َ-م ً-ة ِل ْ-ل َ-ع -اَلِ-م}Úَ-
[الأنبياء ،]١٠٧ :وقد اأوضسح ذلك
‘ شسخصسه صسلى الله عليه وسسلم
و‘ تعامÓته مع اأصسحابه واأعدائه
ع -ل-ى السس-واء؛ ح-ت-ى اإن-ه صس-ل-ى ال-ل-ه
عليه وسسلم قال uﬁفًزا ومرغًuبا على
خt-لِ -ق ب-ه-ذا اُُÿلِ -ق وت-لك ال-ق-ي-مة
الs-تَ -
النبيلةَ « :
حُم
حُم اللهُ َمْن لَ َيْر َ
ل َيْر َ
النsاسَس» .وكلمة الناسس لفظة عامsة
حٍد ،دون اعتبارٍ ÷نسس
تشسمل ُكsل اَأ َ
اأو دين ،و‘ ذلك قال العلماء :هذا
ع - -اwم ي - -ت - -ن - -اول رح - -م- -ة الأط- -ف- -ال
وغÒهم.
ضس على
وقال ابن بطال :فيه ا◊ t
اسس-ت-ع-م-ال ال-رح-م-ة ÷م-يع اَْ ÿل ِ
ق؛
فيدخل اŸوؤمن والكافر والبهائم؛
اŸم -ل -وك م -ن -ه -ا وغ ÒاŸم -ل -وك،
وي- -دخ- -ل ‘ ال- -رح- -م- -ة ال -ت -ع -اه -د
ب-الإط-ع-ام والسس-ق-ي وال-ت-خ-فيف ‘
ا◊مل وترك التعsدي بالضسرب.
وقد اأقسسم الرسسول صسلى الله عليه
وسس - -ل - -م ‘ ح - -ديث اآخ - -ر ق - -ائ :Óً- -
«َواsل ِ-ذي َن ْ-ف-سِص-ي ِبَ-ي-دِِه ،ل َي-ضَصُ-ع
حَ-مَ-تُ -ه ِاإ s
ل َعَ-ل-ى َرِح-ي-مٍ»،
ال-لُ -ه َر ْ
ق-ال-وا :ي-ا رسس-ول ال-ل-ه ،ك-ل-ن-ا ي-رح-م،
ق - - -الَ« :ل ْ-ي َ-سس ِبَ-رْحَ-م-ة اأََحِ-دُكْ-م
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سس :كيف ُتزال ‚اسصة الكلب واÿنزير؟
جُ :تزال النجاسسة الكلبية بغسسل اŸوضسع اŸتنجسس سسبع مرات إاحداهّن
‡زوجة بالÎاب الطهور ◊ديث« :إاذا ولغ الكلب ‘ إاناء أاحدكم فليغسسله
سسبع مرات إاحداهّن ‡زوجة بالÎاب» (رواه البخاري أابو داود وغÒهما).
ويقاسس اÿنزير على الكلب ألّنه أاسسوأا حالً منه.

أاقوال مأاثورة:
لصصم :تعاهد نفسصك ‘ ثÓث :إاذا عملت ،فاذكر
قال حا” ا أ
ن -ظ -ر ال -ل -ه إال -يك ،وإاذا ت -كّ-ل-مت؛ ف-اذك-ر سص-م-ع ال-ل-ه م-نك ،وإاذا
سصكتs؛ فاذكر علم الله فيك.

خ Òالهدي:
عن جابر  -رضصي الله عنه  -قال :سصمعت النبي  -صصلى الله عليه
وسصلم يقول« :إان الشصيطان قد أايسس أان يعبده اŸصصلون ‘ جزيرة
العرب ،ولكن ‘ التحريشس بينهم» (رواه مسصلم).

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

قال بÓل بن سسعد :ل تكن وليًّا لله ‘ العÓنية ،وعدّوه ‘ السسر.

سصلوك ‘ اŸيزان

فوائدالعلم

م الsناسَس َكاsفًة»َ .فَغَفَر َل ُ
صص ُ-ف -وًرا َع -بًَ-ث-ا َعs-ج ِاإَل-ى ال-لِ-ه
صَص-اِحَ-بُ -ه؛ َيْ-رَحُ -
ه» ،قالوا :يا رسسول اللهُ ،ع ْ -
فاŸسسلم يرحم الناسس كاsفة ،اأطفالً واإsن لنا ‘ البهائم اأجًرا؟ قالِ« :في ت-ع-اَ ¤يْ-وَم اْلِ-قَ-ي-اَمِ-ةَ ،يُ-قوُلَ :يا
طَب ٍ
ل َكِب ٍ
د َر ْ
ن ُف َ
م
جٌر».
بِ ،اإ s
َر u
ًÓنا َقَتَلِني َعَبًثاَ ،وَل ْ
ة اأَ ْ
ونسس- -اًء وشس- -ي- -و ًخ- -ا ،مسس -ل -م Úوغُ Òك u
بل اإن الرسسول صسلى الله عليه وسسلم َيْقُتْلِني ِلَمْنَفَع ٍ
مسسلم.Ú
ة».
حْ-ت وي - -روي اŸوؤرخ- -ون اأن ع- -م- -رو ب- -ن
وقال اأيضًسا صسلى الله عليه وسسلم :اأع -ل -ن لأصس -ح-اب-ه اأن ا÷ن-ة َفَ -تَ -
حُ- - - -م- - - -وا َمْ- - - -ن ِف - - -ي ا َلأْرضِس اأبوابها لزانية –sرَكتِ الرحمة ‘ العاصس ‘ فتح مصسر نزلت حمامة
«اْر َ
َي ْ- -رَحْ- -مُ- -كْ- -م َم ْ-ن ِف -ي الsسص َ-م -اِء» ،ق-ل-ب-ه-ا ن-ح-و ك-لب! ف-ق-ال صس-ل-ى ال-له ب-فسس-ط-اط-ه (خ-ي-م-ت-ه) فاّتخذت من
ف اأع Ó- -ه ُع v - -شس - -ا ،وح Úاأراد ع - -م- -رو
ب ُيِطي ُ
وك- -ل- -م- -ة «َمْ- -ن» تشس- -م -ل ك -ل َم -ن ‘ عليه وسسلمَ« :بْيَنَما َكْل ٌ
ِبَ-رِكs-ي-ةٍ َك-اَد َي ْ-قُ-تُ-ل-هُ اْلَع َ
الأرضس.
طُشسِ ،اإْذ الرحيل راآها ،فلم يشساأ اأن يهيجها
وه- -ك -ذا ه -ي ال -رح -م -ة ‘ ›ت -م -ع َراأَْت ُ - -ه بَ ِ- -غw- -ي ِمْ - -
ن َبَ- -غ- -اَي- -ا َبِ- -ن- -ي ب-ت-ق-ويضس-ه ،فÎك-ه وت-ك-اث-ر ال-عمران
ل َفَ- -نَ- -زَعْ - -
ت ُم -وَق َ-ه -ا ،م- - -ن ح- - -ول- - -ه ،ف- - -ك - -انت م - -دي - -ن - -ة
اŸسس-ل-م ،Úت-لك ال-ق-ي-م-ة الأخÓقية ِاإسْصَ- -رائِ- -يَ - -
هَ ،فُغِفَر َلَها ِب ِ
ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي ُتَ-عu-بُ-ر ع-ن ت-ع-اط-ف َف َسصَقْت ُ
ه».
(الفسسطاط).
الإنسسان مع اأخيه الإنسسان ،بل هي واإن اŸرء ليدهشس :وما كلب ارتوى كما يروي ابن عبد ا◊كم ‘ ،سسÒة
رح -م -ة ت -ت-ج-اوز الإنسس-ان Ãخ-ت-ل-ف اإ ¤ج- - -انب ج- - -رÁة زن- - -ا؟! ل- - -ك - -ن اÿل -ي -ف -ة ال -راشس -د ع -م -ر ب -ن ع -ب -د
اأج - -ن - -اسس - -ه واأدي - -ان- -ه اإ ¤ا◊ي- -وان ا◊ق-ي-ق-ة ت-ك-م-ن ف-ي-م-ا وراء ال-ف-عل ،العزيز اأنه نهى عن ركضس الفرسس
الأعجم ،اإ ¤الدواب والأنعام ،واإ ¤وهي الرحمة التي ‘ قلب الإنسسان ،اإ s
ل ◊اجة ،واأنه كتب اإ ¤صساحب
الط Òوا◊شسرات!
وال -ت -ي ع -ل -ى ضس-وئ-ه-ا ت-اأت-ي اأف-ع-ال-ه ال uسسَككِ اأن ل يحملوا اأحًدا بلجام
ف-ق-د اأع-ل-ن ال-ن-ب-ي صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-يه واأعماله ،ومدى اأثِر وقيمةِ ذلك ‘ ث - -ق- -ي- -ل ،ول ي- -ن- -خسس Ãق- -رع- -ة ‘
وسسلم اأن امراأة دخلت النار لأنها اÛتمع الإنسسا Êبصسفة عاsمة.
اأسس -ف -ل -ه-ا ح-دي-دة .وك-تب اإ ¤وال-ي-ه
ٍ
‡ا جاء به الإسسÓم من الرحمةÃ ،صس -ر :اأن -ه ب -ل-غ-ن-ي اأن Ãصس-ر اإبÓً-
َق َسس ْ
ت على هِsرة و ⁄ترحمها ،فقال و s
صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-مَ« :دَخ َل ِ
ت دعوته اإ ¤رحمة ا◊يوان الأعجم نقالت يحمل على البع Òمنها األف
اْم َ-راأٌَة الs-ن-اَر ِف -ي ِهs-رٍة َرَبَ-طْ-تَ-ه-ا؛ من اأن ُيجsوع اأو ُيحsمل فوق طاقته! رطل ،فاإذا اأتاك كتابي هذا ،فÓ
م ُت ْ
ل فقد قال صسلى الله عليه وسسلم ‘ اأعرفن اأنه يحمل على البع ÒاأكÌ
م َتَدْعَها َتاأُْك ُ
طِعْمَهاَ ،وَل ْ
َفَل ْ
ِم ْ
س».
رحمة بالغة حَ Úمsر على بع Òقد من سستمائة رطل.
ن َخشَصاشسِ الأَْرض ِ
ه ‘ َه ِ
ذِه وه -ك -ذا ه -ي ال -رح-م-ة ‘ اÛت-م-ع
كما اأعلن صسلى الله عليه وسسلم اأن ◊قه الهزال« :اsتُقوا الل َ
جَمةَِ ...فاْرَكُبوَها الإسسÓمي..حيث “sكنت من قلوب
ال -ل -ه ت -ع-ا ¤غ-ف-ر ل-رج-ل رح-م ك-لً-ب-ا الَْبَهائِمِ الْـُمْع َ
ِ
اأف - -راده وب- -ن- -ي- -ه ،فÎاه- -م َيِ- -رtقَ- -ون
حًة».
ل
ا
ص
ص
ا
ه
حًةَ ،وُكُلو َ َ َ
فسسقاه من العطشس ،فقال صسلى الله صَصالِ َ
ع-ل-ي-ه وسس-ل-مَ« :بْ-يَ-ن-ا َرُجٌ-ل َيْمشِصي وق- -ال رج- -ل :ي- -ا رسس -ول ال -ل -ه ،اإuن -ي للضسعيف ،وياأŸون للحزين ،وَيِحtنوَن
َف-اْشصَ-تs-د َعَ-لْ-يِ -
ه اْلَ-عَ-طُ-شس؛ َفَ-نَ-زَل لأرح -م ال sشس -اة اأن اأذب -ح -ه -ا ،ف -ق-ال :ع -ل -ى اŸريضس ،وَيِ-ئ t-ن-وَن ل-ل-م-ح-ت-اج،
ك اللُه».
واإن ك -ان ح -ي -وا ًن -ا اأع -ج ً-م -ا .وب-ه-ذه
م َخَ-رَجَ« ،والشsساُة اإِْن َرِحْمَتَها َرِحَم َ
ِب ْ-ئ ً-را َف َ-شص ِ-رَب ِم ْ-نَ-ه-اُ ،ثs -
َف ِ -اإَذا ُه َ-و بِ َ-ك ْ-ل ٍ-ب َي ْ-ل َ-ه -ثَُ ،ي ْ -اأُك ُ-ل ويتجاوز الإسسÓم الرحمة بالبهائم ال -ق -ل -وب ا◊sي -ة ال -رح -ي -م -ة يصس -ف -و
ن اْلَع َ
لَ :لَقْد اإ ¤الرحمة بالطيور الصسغÒة التي اÛت - -م- -ع ،وَيْ- -نُ- -ب- -و ع- -ن ا÷رÁة،
الsثَرى ِم َ
طشسَِ ،فَقا َ
ل اsل ِ
ذي بََلَغ بِيَ ،فَمÓأَ ل ي- -ن- -ت- -ف- -ع ب- -ه -ا الإنسس -ان ك -ن -ف -ع -ه وُيصسبح َم ْصسَدَر خ ٍ
 Òوِبxر وسسÓم لَِما
َبَلَغ َهَذا ِمْث ُ
م اأَْم َسصَك ُ
ُخsف ُ
ي ب -ال -ب -ه -ائ-م ،فÎاه صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه حوله ومَْن حوله.
ه ِبِفيهِ ،ثُ s
ه ،ثُ s
م َرقِ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ل
ت
ق
ن
م
«
:
ر
و
ف
س
ص
ع
‘
ل
و
ق
ي
م
ل
س
س
و
،
ُه
ل
ُه
ل
ل
ا
ر
ك
ص
ش
ف
،
ب
ل
ك
ل
ا
ى
َق
َفَ-سص-
َ
َ
َ
َ

إاّن العلم ‘ ديننا ا◊نيف هو مفتاح الّنجاح ‘
الّدنيا و الفÓح ‘ اآلخرة ،فقد جعل الله
تعاŸ ¤ن يطلب العلم طريقاً مسسّه ً
 Óللجّنة،
فمن أاعظم فوائد العلم ،أانّ الشّسخصس ينال به
رضس -ي ال -ل -ه ت-ع-ا ،¤وي-أاخ-ذ ال-ق-در ال-ك-ب Òم-ن
ا◊سسنات ،وينال األجر العظيم ،فقد وصسف
الله تعا ¤العلماء بأاّنهم ورثة األنبياء ،وجعل
فضسل الإنسسان العا ⁄الذي يطلب العلم أاعظم
وأاجّل من مرتبة العابد الذي يتعبّد ،كفضسل
ت
ا
القمر ليلة البدر على جميع الكواكب ،ومن م عبد ا◊كيم مناصصرية
‘ سسبيل العلم فقد مات شسهيدا ً ،فيا لها من
Óنسسان ،ويا له من شسرفٍ كب ٍÒأان يكون اإلنسسان
مرتبٍة عظيمةٍ Áنحها العلم ل إ
طالبًا للعلم ،يلتمسس تقد Ëا Òÿوالفائدة ألمّته وللعا ⁄أاجمع.
العلم ،هو أاسساسس تقّدم األ· وتطّورها ،وهو أاسساسس الّنضسج الذي يصسل إاليه
األفراد واÛتمعات والّدول ،فبالعلم تزدهر البلدان ،ويعلو العمران ،وتتطّور
ال ّصسناعة والتّجارة وا◊ياة بكاملها ،فللعلم فوائد عظيمٌة ،لهذا حثّت عليه
جميع الشّسرائع والّديانات ،وجعلته ضسمن األولويات ،خصسوصساً اإلسسÓم ،الذي
جعل طلب العلم فريضسًة على كّل مسسلم ٍ ومسسلمةٍ ،وهذا دليل على عظيم
الفائدة التي يقّدمها العلم للنّاسس.
ك-م-ا “تّ-د ف-وائ-د ال-ع-ل-م ال-ع-ظ-ي-م-ة ل-تشس-م-ل ج-م-ي-ع ج-وانب ا◊ي-اةÃ ،ا ف-ي-ها
ا÷وانب اŸعنوّية ،والنّفسسية ،واŸادّية ،والّدينّية ،فالعلم يرفع قدر وقيمة
صساحبه ،ويجعل تفكÒه أاك Ìاّتسساعًا وُرقّيًا ،وُيوسّسع مدارك الشّسخصس الذي
يتسسلّح به ،وÁنحه احÎامًا عظيمًا ب Úالّناسس ،كما أاّن العلم Áنح صساحبه
Ÿطلقة بنفسسه ،ألّن من يتعلّم ويبحث ويفّكر ،يسسهل عليه كلّ شسيٍء ‘
الّثقة ا ُ
ا◊ياة ،وتنمو ‘ قلبه روح اإلبداع والبتكار.
ل Áكن حصسر فوائد العلم اŸادّية واŸلموسسة ‘ بضسع كلماٍت بسسيطةٍ،
ففوائد العلم ل ُتعّد ول ُتحصسى ،فبالعلم اسستطاعت الّدول أان تبني الكث Òمن
ي وال ّصسناعيّ،
ال ّصسروح العظيمة ،وُتعلي البنيان ،وتزيد قيمة اإلنتاج الّزراع ّ
فبه تتطّور ال ّصسناعات وُتصسبح متاحًة للجميع ،وبالعلم أايضساً اسستطاع األطباء
الّتخلصس من أامراضس كثٍÒة ،وإايجاد الشّسفاء التّام لها ،وبه – ّسسنت حياة
الّناسس وأاصسبحت ُمي ّسسرًة أاك ،Ìفال ّسسفر ب Úالّدول والبحار والقاّرات ،كان
يحتاج إا ¤شسهوٍر طويلةٍ ،لكنّه بفضسل العلم أاصسبح يتّم خÓل سساعاٍت قصسٍÒة،
وذلك بفضسل البتكارات التي توصّسل إاليها العلم ‘ اخÎاع وسسائل الّنقل
ا◊ديثة.
ومن أاعظم الفوائد التي قّدمها العلم للنّاسس أان جعل من العا ⁄قريًة صسغًÒة،
يسستطيع أايّ شسخصسٍ أان يتواصسل مع أاهله وأاصسدقائه ومعارفه Ãجّرد ال ّضسغط
على زّر التصسال ،كما أاصسبحت جميع اŸعلومات التي يبحث عنها النّاسس
متاحًة لهم ،فأاصسبحت الّثقافة سسهلًة ،وأاصسبح نشسر الأدب والعلوم ‘ متناول
اليد ،بفضسل ابتكار شسبكة اإلنÎنت.
ألجل كّل هذا ينبغي أان يكون العلم والكفاءة العلميّة اŸعيار الوحيد لتقّلد
اŸناصسب ،وتعي ÚاŸسسؤوول ‘ Úكلّ ›الت ا◊ياة ،ولقد علمتم ما أاصسابنا
ح Úتو ¤كلّ جاهل جهلول وكلّ رويبظة كسسول اŸناصسب عندنا ،واحتكروا
بغبائهم وجهلهم اŸسسؤوولّيات ،وهم ليسسوا أاه Óحتّى ألدناها!
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’ربعاء  28أاوت  2٠١٩م اŸوافق لـ  27ذي ا◊جة  ١٤٤٠هــ ـ العدد ١8٠3٤
ا أ
mimigaga783@gmail.com

«ا◊ب
يصسنع
اŸعجزات»..
فارق  56عاما
ب Úالعريسس
وعروسسه

يا حمل..افرح
باختيار الله فإانك ’
تدري باŸصسلحة ،فقد
تكون الشسدة لك خ Òمن
الرخاء.

الثور

َفن التعاُمل مع
’خرين ‘ ثÓث
ا آ
عبارات قرآانية يا
ثور وهيُ :خذ العفو وامر
باŸعروف ،واعرضض عن
ا÷ا ل.Ú

ا÷وزاء

كل السسعادة ‘
الدنيا بدايتها
الرضسا يا جوزاء،
لذلك قل دائما :يا رب
عّودنا على أان نرضسى
بأاقدارك ،بحكمتك،
بفضسلك ،بخÒك العظيم
الذي ’ تراه أاعيُننا.

السسرطان

تصسدرت قصسة حب نادرة
كللت بالزواج ،ب Úفتاة تبلغ
من العمر  27عاما ورج‘ Ó
الثالثة والثمان ،Úعناوين
الصسحف ‘ إاندونيسسيا ،خÓل
’سسبوع اŸاضسي .ورغم ا÷دل
ا أ
الدائر حول الفارق العمري
ب Úالزوج ،Úالبالغ  56عاما،
تقول الشسابة نورايني إانها
وقعت ‘ حب سسوديرغو «من
أاول نظرة» ،وذلك ‘ أاول مرة
رأاته فيها ‘ يوليو اŸاضسي.
وشساهدت نورايني العجوز
سسوديرغو أاول مرة عندما رافقت
الفتاة والديها إا ¤منزل الرجل ‘
ديسسا جاتيÓبا Ãقاطعة غاوا
الوسسطى لطلب اŸشسورة ،وفق ما
ذكرت وسسائل إاعÓم ﬁلية .ومنذ
ذلك ا◊ ،Úكانت نورايني تختلق
’عذار من أاجل زيارة سسوديرغو،
ا أ
الذي هو من جيل جدها ،رغم أان
الرجل  ⁄يكن يظهر أاي مشساعر
Œاهها.
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هل تعلم
’وكسسجÚ
@أان أاقنعة ا أ
بـالطائرات –توي
ÓوكسسجÚ
على ١3دقيقة ل أ
فقط! هذه اŸدة كافية كي
يتمكن من الهبوط Ÿسستوى جيد
لتنفسض الهواء؟
@أانه ‘ نيوزلندا مكان
اسسمه «نقطة
ا’نحدار» ،تهبّ فيه
العواصسف من جهة
واحدة فقط،
فأاصسبحت
’شسجار كلها
ا أ
مائلة ÷هة
واحدة،

كان رجل على عهد كسسرى أانو شسروان
يقول  :من يشسÎي ثÓث كلمات بأالف
دينار ؟ فسسخر منه الناسض كثÒا ا¤
أان وصسل ا Èÿا ¤كسسرى ،
فأاحضسره وسسأاله عنها  .فالتمسض
إاحضسار اŸال فأاُحضسر قال  :ليسض ‘
الناسض كلهم خ Òقال كسسرى  :هذا
صسحيح  ,ثم ماذا ؟ قال  :و’ بَد
منهم  ،قال كسسرى  :صسدقت  ,ثم
ماذا ؟ قال  :فالبسسهم على قدر ذلك
،قال كسسرى  :قد اسستوجبت اŸال ,
فخذه قال  ’ :حاجه ‹ به قال
’ Êأاردت أان
كسسرى فلم طلبته؟ .قال أ
أادري من يشسÎي ا◊كمة باŸال .
فاجتهد كسسرى ‘ قبوله فأابي أان
يقبل.

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ
لو شسربوا البحر أاو هدوا السسور
لو سسرقوا الهوا أاو سسرقوا النور
ما ببيعها لعكا بالدنيا كلها
ما ببدل حارتي و’ بقصسور
اŸينا وكل البحرية
هي ÓهيÓ
وشسخاتÒها الناÁة عاŸية
وشسباكها اÿضسرا اŸطوية
صسورة رح تبقى بقلبي دهور
أاغنية من الÎاث الفلسسطيني

ابتسسم

@ وقا*يبات Áشسي و
يظل Áشسي ما ياكل
شسي مايشسرب شسي؟

@ اŸيزان

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

ا÷زائر عربية ابيضض و أاخضسر معروف اعÓمنا
عليها ‚مة و هÓل منورة رفدوه الشسجعان
اصسلها امازيغية و ا’سسÓم نور اعتقادنا
احفظها يا ربي و صسنها من كيد الطغيان
–يا ا÷زائر كافة رجال ونسسوان
نطلبو ربنا بالنصسر لشسعبنا و –يا بÓدنا بجاه العدنان
نطلبو ربنا بالنصسر لديننا ويحيا شسعبنا رجال و نسسوان
*من الشسعر الشسعبي ا÷زائري

@ ضساع لرجل ولد ،فناحوا ولطموا عليه ،وبقوا على ذلك
أاياما ،وصسعد أابوه إا ¤غرفته فرآاه جالسسا ‘ زاوية من زواياها،
فقال :يا بني ،أانت با◊ياة ،أاما ترى ما نحن فيه؟ قال :قد علمت،
ولكن ها هنا بيضض ،وقد قعدت مثل الدجاجة عليه ،ولن أابرح
حتى تطلع الكتاكيت منها .فرجع أابوه إا ¤أاهله وقال :لقد وجدت
ابني حيا ولكن ’ تقطعوا الّلطم عليه.
’سسنان وسسأاله كم
@ ذهب رجل إا ¤طبيب ا أ
يكلف خلع الضسرسض؟ فقال الطبيب:
أاربعة دراهم ..فقال له الرجل:
خذ درهم Úوزعزعه
قلي.Ó

األسسد

صسن نفسسك جيًدا
حّ
بكÓم الله يا أاسسد ،
فهناك شسياط Úمن
البشسر يضسرونك أاك Ìمن
شسياط Úا÷ن.

حل العدد السسابق

حينما Áرضض من نحب ،نقول :ابتÓء! وحينما Áرضض من
نكره نقول :عقوبة! نصسيحة :إاحذر من توزيع أاقدار الله على
هواك

حك ـ ـم و أامثـ ـال
@ ق -د ي -ؤوŸك ال -ع -ا ⁄أاج-م-ع
ويسس -ع -دك شس -خصض واح -د ،
ذلك الشسخصض نفسسه الذي
ق- -د ي- -ؤوŸك ي- -ومً- -ا و ي -ع -ج -ز
العا ⁄كّله أان يسسعدك.
’ من
’همال ’ يأاتي إا آ
@ا إ
اث- -ن ، Úإاّم- -ا شس- -خصض ل -دي -ه
بديل أاو شسخصض ’ يريدك
أاسساسسًا ؛ الظروف بريئة.

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

كن مع الله ‘ كل
◊ظة ياسسرطان ،
واجعل نّيتك
صسادقة ‘ إاعمار الكون،
وتوّكل على الله حتى
يبارك لك ‘ كل ما
تقّدمه من قول أاو عمل.

العذراء

ياعذراء ا◊ياة
السسعيدة هي :حياة
القلب ،راحة البال،
هي القناعة والرضسا
وحب ا Òÿللناسض ،وبث
السسعادة فيهم وحفظ اللسسان
من القيل والقال.

اŸيزان

لو شسعـرت بـالتأانيـب على
موقف فعلته ذكر نفسسك
ياميزان أانك بشسر ،أاخطأات،
وتخطئ ،وسسوف تخطئ و’ مفر من
بشسريتك .اندم لـحـظـة ثم اعزم
على التغي.Ò

العقرب

لدينا أاشسياء جميلة ُتسسعدنا يا
عقرب  :دين ،أاهل ،رفقة ،أابناء،
’رواحو فا◊مد
صسلوات وأاذكار ترتاح بها ا أ
لله حمدًا كثًÒا.

القوسس

ن َمَع اْلُع ْسسِر
أا’ يقول لنا رّبنا يا قوسض {ِإا s
ُي ْسسرًا} ،وأان الضسيق يأاتي و‘ طياته الفرج،
فأاي بشسرى أابعث لÓطمئنان من هذه البشسرى؟

ا÷دي

من اŸسستحيل أان يذهب لـغÒك شسيء قد كتبه
الله لك يا جْدي..فاطمئن ’ –سسد ’ –قد
وعشض بقلب أابيضض نقي ونية صسافية ،وكن مع
الله يكون الله معك.

الدلو

’خرين يسساوي مكانتك يا دلو
أاسسلوبك ‘ التعامل مع ا آ
..وكّلما ارتقى أاسسلوبك كّلما علت مكانتك والعكسض
بالعكسض.

ا◊وت

ابتسسم يا حوت وانهضض وتخ ّ
طى الصسعاب بكل إاÁان وثقة بالله،
’ن ا◊ياة سستمضسي بكل حلوها ومرها ،ولن يعود منها شسيء ،واعلم
أ
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مواقيت
الصصÓة
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ح--ك-وم-ة ج-زائ-ري-ة م-ؤوق-ت-ة ب-رئ-اسصـــــة
““بن يوسصف بن خدة ““ .
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الشضعب الواعي والراشضد ’
يحتاج لوصضاية أاية جهة كانت
إل-ف-ري-ق ذك-ر ب-ال-وشس-ائ-ج إل-ق-وي-ة إل-تي ظلت
تربط إلشسعب إ÷زإئري بجيشسه ،ذلك أإن هذإ
إلشسعب إلوإعي وإلرإشسد ’ يحتاج لوصساية أإية
جهة كانت ،و’ يحتاج Ÿن Áلي عليه ما يجب
ف -ع -ل -ه ،ب -ل ه -و وح -ده م-ن ي-خ-ت-ار ب-ك-ل ح-ري-ة
وشسفافية رئيسش إ÷مهورية إلقادم:

الشضعب ا÷زائري الواعي والراشضد
’ يحتاج لوصضاية أاية جهة كانت
ل-ق-د ع-ل-م-ت-ن-ا إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة إŸب-ارك-ة
إإ’صسرإر وإŸثابرة إ ¤غاية –قيق أإهدإفنا
أإلنبيلة كما علمتنا أإن نتكلم بصسرإحة ودون

france prix 1

ضضبط  5قناط Òو 53كلغ
من الكيف اŸعالج ببشضار

^ الشضعب ’ يحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاج أان Áلى علي ـ ـ ـ ـ ـه ما يفعل ـ ـه
^ هيهات هيهات أان تتحق أاهداف العصضابة وأاذنابها

لكن هيهات أإن تتحقق أإما Êهذه إلعصسابة
وأإذنابها ومن يسس ‘ Òفلكها ،أ’ن إŸؤوسسسسة
إلعسسكرية ،و‚دد إلتأاكيد على ذلك وبإا◊اح،
سستوإجه وسستتصسدى بكل قوة وصسرإمة ،رفقة
ك -اف -ة إل -وط -ن -ي Úإıلصس Úوإأ’وف -ي-اء ل-ع-ه-د
إلشسهدإء إأ’برإر ،لهذه إ÷هات إŸغرضسة ،ولن
تسسمح أ’ي كان إŸسساسش بسسمعة إ÷زإئر بÚ
إأ’· وتاريخها إÛيد وعزة شسعبها إأ’صسيل،
وسس- -ن- -ع- -م- -ل م- -ع- -ا ودون ه -وإدة ع -ل -ى إفشس -ال
إıط -ط -ات إÿب -ي -ث-ة ل-ه-ذه إ÷ه-ات وه-ؤو’ء
إأ’شس- -خ- -اصش إŸأاج- -وري- -ن ،إل- -ذي- -ن أإصس- -ب -حت
موإقفهم متغÒة ومتناقضسة باسستمرإر ،أ’نها
وببسساطة ليسست نابعة من أإفكارهم بل أإمÓها
ع -ل -ي -ه -م أإسس -ي -اده-م ،إل-ذي-ن ي-ت-ح-ك-م-ون ف-ي-ه-م
وي -وج-ه-ون-ه-م حسسب أإه-وإئ-ه-مﬁ ،اول-ة م-ن-ه-م
تقز Ëدور إ÷زإئر إقليميا ودوليا ،هذإ إلبلد
إلقارة إلغني بتاريخه إلعريق ،إلقوي Ãوإقفه
إŸب-دئ-ي-ة إل-ث-اب-ت-ة ،وإلÌي ب-ط-اق-ات-ه وخÒإته،
ق- -لت إ÷زإئ -ر ل -يسست ‘ ح -اج -ة Ÿث -ل ه -ؤو’ء
إلبشسر ،بل هي بحاجة إ ¤إلوطني ÚإıلصسÚ
إلذين يعملون وفق خطط مدروسسة ،متحلÚ
‘ ذلك بروح إŸسسؤوولية وإلتحفظ ويتفادون
ت- -ق- -د Ëتصس -ري -ح -ات ط -ائشس -ة غﬁ Òسس -وب -ة
إلعوإقب ،ويسسعون إ ¤طرح مبادرإت تخدم
إلبÓد وتسساهم ‘ خروجها من إأ’زمة».

31°

لصصد انتشصار ظاهرة ا’Œار باıدرات

الفريق ڤايد صضالح  :ا÷زائر ’ تبنيها عصضابة Œهل شضعبها

إافشضال اıططات اÿبيثة
لأÓشضخاصص اŸأاجورين

 31°ا÷زائر

 ٢٩°وهران

الثمن  1٠دج

’ي كان اŸسصاسس بسصمعتها
لن تسصمح أ

‘ إل- -ب- -دإي -ة وب -ع -د م -رإسس -م إ’سس -ت -ق -ب -ال،
وÃدخ -ل م -ق -ر ق -ي-ادة إل-ن-اح-ي-ة ،وق-ف إلسس-ي-د
إل- -ف- -ري- -ق وق- -ف -ة ت -رح -م ع -ل -ى روح إÛاه -د
إŸتوفى «بوجنان أإحمد» إŸدعو «سسي عباسش»
إلذي يحمل مقر قيادة إلناحية إسسمه ،حيث
وضسع إكلي Óمن إلزهور أإمام إŸعلم إلتذكاري
إُŸخ -ل -د ل -ه ،وت Ó-ف-ا–ة إل-ك-ت-اب ع-ل-ى روح-ه
وعلى أإروإح إلشسهدإء إأ’طهار.
ب-ع-ده-ا ورف-ق-ة إل-ل-وإء م-ف-ت-اح صس-وإب ق-ائد
إل -ن -اح -ي -ة ،إل -ت -ق -ى إل -ف -ري-ق ب-إاط-ارإت وأإف-رإد
إل -ن -اح-ي-ة ،ب-حضس-ور ‡ث-ل-ي ﬂت-ل-ف إأ’سسÓ-ك
إأ’منية ،أإين أإلقى كلمة توجيهية ُبثت إ ¤جميع
وحدإت إلناحية ،ع Èتقنية إلتخاطب إŸرئي
عن بعد ،جدد فيها إلتذك Òبثبات إŸؤوسسسسة
إل -عسس -ك -ري -ة ع -ل-ى م-وإق-ف-ه-ا وب-أان-ه-ا سس-ت-وإج-ه
وسس -ت -تصس -دى ب -ك-ل ق-وة وصس-رإم-ة ،رف-ق-ة ك-اف-ة
إلوطني Úإıلصس Úوإأ’وفياء لعهد إلشسهدإء
إأ’برإر للعصسابة وأإذنابها ومن يسس ‘ Òفلكها،
ولن تسسمح أ’ي كان إŸسساسش بسسمعة إ÷زإئر
ب Úإأ’· وت -اري -خ -ه -ا إÛي -د وع -زة شس -ع-ب-ه-ا
إأ’صسيل:

 31°ا÷زائر

 ٢٩°وهران

31°

‘ إط- -ار ﬁارب -ة إ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة و‘ سس -ي -اق
إل-ع-م-ل-ي-ات إŸت-وإصس-ل-ة إل-ه-ادف-ة لصسد إنتشسار ظاهرة
إ’Œار باıدرإت وتهريبها ببÓدنا ،ضسبطت مفرزة
للجيشش إلوطني إلشسعبي بالتنسسيق مع عناصسر إلدرك
إلوطني ومصسالح إ÷مارك إ÷زإئرية ،يوم  26إأوت
 2019ببشسار/ن.ع ،3.كمية معتÈة من إلكيف إŸعالج
ُتقدر بخمسسة ( )05قناط ÒوثÓثة وخمسسون ()53
كيلوغرإما.

...ضضبط سضÓح كÓشضنكوف وإاحباط
ﬁاولة هجرة غ Òشضرعية
من جهة إأخرى ،ضسبطت مفرزة للجيشش إلوطني
إلشسعبي بع Úقزإم/ن.ع ،6.مسسدسسا رشساشسا من نوع
كÓشسنيكوف وكمية من إلذخÒة و( )06قوإلب من
مادة  TNTو( )06كبسسو’ت تفج ÒومÎين ( )02من
إل -ف -ت-ي-ل إلصس-اع-ق و( )04م -ول -دإت ك -ه -رب -ائ-ي-ة و( )05
م- -ط- -ارق ضس- -غ -ط ‘ ،ح ” Úضس -ب -ط (  )04م-ول-دإت
كهربائية و( )08مطارق ضسغط بجانت/ن.ع.4.
وبعنابة/ن.ع ،5.إأح -ب -ط ع -ن-اصس-ر إل-درك إل-وط-ن-ي
ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية لـ( )10إأشسخاصش ‘ ،حÚ
” توقيف ( )24مهاجرإ غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بع Úصسالح.
تزيـيـف و’ موإربـة ،وعليه فإاننا نقول ونؤوكد،
ول- -ن ‰ل أإب- -دإ م- -ن ت- -ردي- -د ذلك ،أإن إلشس- -عب
إ÷زإئري إلوإعي وإلرإشسد ’ يحتاج لوصساية
أإية جهة كانت ،و’ يحتاج Ÿن Áلي عليه ما
يجب فعله ،هذإ إلشسعب إلذي هو وحده من
يختار بكل حرية وشسفافية رئيسش إ÷مهورية
إل -ق-ادم ،ف-بÓ-دن-ا ’ ت-ب-ن-ي-ه-ا إل-عصس-اب-ة إل-ت-ي ⁄
تعرف أإبدإ حقيقة إ÷زإئر وشسعبها ،و ⁄تقف
إ ¤جانبه ‘ أإوقات إلشسدة وإأ’زمات

الشضعب صضقلته اÙن مدرك
لهذه ا◊قائق
فالشسعب إلذي صسقلته إÙن مدرك لهذه
إ◊قائق ،وعلى يق Úأإن إلبÓد يبنيها أإبناؤوها
إıلصسون ،وهم ولله إ◊مد Áثلون إأ’غلبية
م -ن ه -ذإ إلشس -عب إأ’ب -ي ،إل -ذي ن -ع-رف-ه ج-ي-دإ
ونقدره حق قدره ونعرف خصسوصسياته ،أ’ننا
م-ن صس-ل-ب-ه وأ’ن-ن-ا وإج-ه-ن-ا م-ع-ا ك-اف-ة إلصسعاب
وإلشس -دإئ-د’ ،سس-ي-م-ا خÓ-ل إأ’وق-ات إل-عصس-ي-ب-ة
إلتي عاشستها بÓدنا جرإء إإ’رهاب إلهمجي،
إلذي حاربه إ÷يشش إلوطني إلشسعبي ،طبقا
’سسÎإتيجية متبصسرة وبعيدة إلنظر وقدم فيها
أإف- -رإده ،إ ¤ج- -انب إخ- -وإن -ه -م م -ن إأ’سس Ó-ك
إأ’م-ن-ي-ة إأ’خ-رى وإŸوإط-ن Úب-ك-اف-ة ف-ئ-ات-ه-م،
إلتضسحيات إ÷سسام ،لكونهم يحملون إ÷زإئر
‘ ق -ل -وب -ه -م وي -ع -م -ل -ون ع -ل -ى ح -ف -ظ أإم -ن -ه-ا
وإسستقرإرها ويقدرون ويثمنون ما –قق من
إ‚ازإت معتÈة ’ ،ينكرها إ’ جاحد ناكر
للجميل».

تذليل الصضعاب و–ييد العقبات
ونزع اأ’لغام اŸزروعة
باŸؤوسضسضات
إل- -ف -ري -ق ج -دد إل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أإن إ÷يشش
إلوطني إلشسعبي ’ يزإل عازما على إŸسساهمة
بفعالية ‘ Œاوز هذه إŸرحلة إلدقيقة إلتي
تشسهدها بÓدنا وسسيوإصسل سسعيه لتذليل كافة
إلصسعاب و–ييد إلعقبات ونزع كافة إأ’لغام
إŸزروع- -ة م- -ن ق- -ب- -ل إل- -عصس- -اب -ة ‘ ﬂت -ل -ف
إŸؤوسسسسات:
وعلى ذكر إإ’‚ازإت أإود أإن أإتطرق إ ¤ما
–قق ،على مسستوى إŸناطق إ÷نوبية للبÓد،
ب -فضس -ل إ÷ه -ود إ◊ث -ي -ث -ة ل -ل-دول-ة ،م-ن خÓ-ل
إلنشساط إŸكثف للحكومة على مسستوى هذه
إŸناطق ،من أإجل إلدفع بعجلة إلتنمية بها
وإلوقوف على تقدم إ‚از ﬂتلف إŸشساريع

إ◊يوية أإ›ÈŸة كذلك بفضسل جهود إ÷يشش
إل -وط -ن -ي إلشس -ع -ب -ي ع -ل -ى ك -اف -ة إŸسس -ت -وي-ات
وإأ’صسعدة’ ،سسيما فيما تعلق بتقد Ëيد إلعون
وإŸسساعدة للسسكان ‘ إŸناطق إلنائية خاصسة
‘ ›ال إلرعاية إلصسحية ،كل هذه إ÷هود
سستسساهم دون شسك ‘ إنعاشش إ’قتصساد ‘
ه -ذه إŸن -اط -ق إلشس -اسس -ع -ة ،وب -ال -ت -ا‹ –سسÚ
ظروف معيشسة سساكنتها خاصسة على مسستوى
إلشسريط إ◊دودي إ÷نوبي ،إلذي يسسهر أإفرإد
ق-وإت-ن-ا إŸسس-ل-ح-ة ع-ل-ى ت-أام-ي-ن-ه ت-أام-ينا كام،Ó
وإلتصسدي بكل حزم لكل من تسسول له نفسسه
إŸسساسش بحرمة ترإب وطننا إلغا‹.

Œاوز اŸرحلة الدقيقة وسضيبقى
ا÷يشص اÿادم الو‘ للوطن
‘ إأ’خ Òنؤوكد ›ددإ أإن إ÷يشش إلوطني
إلشسعبي ،سسليل جيشش إلتحرير إلوطني ،كان
ح- -اضس- -رإ ‘ ك- -ل إÙط -ات إ◊اسس -م -ة إل -ت -ي

ع- -اشس- -ت- -ه- -ا إ÷زإئ- -ر ،و’ ي -زإل ع -ازم -ا ع -ل -ى
إŸسس -اه-م-ة ب-ف-ع-ال-ي-ة ‘ Œاوز ه-ذه إŸرح-ل-ة
إلدقيقة إلتي تشسهدها بÓدنا وتذليل إلصسعاب
و–ييد إلعقبات ونزع كافة إأ’لغام إŸزروعة
م -ن ق -ب -ل إل -عصس -اب -ة ‘ ﬂت -ل-ف إŸؤوسسسس-ات،
وذلك إنطÓقا من إÁانه إلعميق بنبل مهامه،
إلتي تعهد وإلتزم أإمام إلله وإلوطن وإلشسعب،
ب -ت -أادي -ت -ه -ا ب -ك -ل ح-زم وت-ف-ا Êم-ه-م-ا ع-ظ-مت
إل-ت-ح-دي-ات وكÈت إل-ره-ان-ات ،وسس-ي-ب-ق-ى ع-لى
إل- -دوإم إÿادم إل -و‘ ل -ل -وط -نُ ،ي -رإب -ط ع -ل -ى
إلثغور ،ويحمي إ◊دود ،ويبني ويطور كافة
م -ك -ون -ات-ه ،ه-دف-ه إأ’سس-م-ى ه-و إ◊ف-اظ ع-ل-ى
أإمانة إلشسهدإء إأ’برإر ،وصسون حاضسر إ÷زإئر
ومسستقبلها».
‘ ختام إللقاء فسسح إلسسيد إلفريق إÛال
أإمام إطارإت وأإفرإد وحدإت إلناحية للتعبÒ
عن إهتماماتهم وإنشسغا’تهم ،إلذين جددوإ
إل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى و’ئ -ه -م إل ﬁÓ-دود ل -ل-ج-يشش
إلوطني إلشسعبي وللجزإئر.

كاريكات /ÒعنÎ

...وكشضف  7قذائف وقنابل ﬂتلفة
بتمÔاسضت
‘ إط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة إ’إره -اب وح -م -اي -ة إ◊دود
وبفضسل إسستغÓل إŸعلومات ،كشسفت مفرزة للجيشش
إل -وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي ،ي-وم  26إأوت  ،2019إث- -ر دوري -ة
ت- - -ف- - -ت- - -يشش ق- - -رب إلشس- - -ري- - -ط إ◊دودي إ÷ن - -وب - -ي
بتمÔإسست/ن.ع ،6.سس - - -ب- - -ع ( )07ق- -ذإئ -ف ل -ل -ق -اذف
إلصساروخي  7RPG-وحشسوت )02( Úدإفعت Úلنفسش
إلقاذف با’إضسافة إ ¤قنبلت )02( Úتقليديتي إلصسنع.
ه -ذه إل -ع -م-ل-ي-ة إل-ت-ي تضس-اف إ ¤سس-لسس-ل-ة إل-ن-ت-ائ-ج
إÙق-ق-ة م-ي-دإن-ي-ا ،ت-وؤك-د إل-ي-ق-ظ-ة إلعالية وإ◊رصش
إلشس-دي-د ل-ق-وإت إ÷يشش إل-وط-ن-ي إلشس-ع-ب-ي إŸرإب-طة
على إ◊دود ‘ إ◊فاظ على سسÓمة ترإبنا إلوطني
و إحباط إأية ﬁاولة إخÎإق لها إأو تسسريب لÓأسسلحة
إأو إŸسساسش باأمن وإسستقرإر إلبÓد.
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