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زغماتي ينصشب رئيسض
›لسض قضشاء ورڤلة
يشض- -رف وزي- -ر ال- -ع- -دل ح -اف -ظ
لخ-ت-ام ب-ل-ق-اسض-م زغ-م-ات-ي،اليوم
ا أ
بورڤلة على تنصضيب ﬁمد رقاد
بصض - -ف - -ت - -ه رئ - -يسض- -ا Ûلسس قضض- -اء
ورڤ -ل -ة.م-راسض-م ال-ت-نصض-يب Œري
اب -ت -داء م -ن السض -اع-ة  14:00بعد
الزوالÃ ،جلسس قضضاء ورڤلة‘ ،
إاط-ار ح-رك-ة ال-ت-غ-ي Òال-تي أاقرها
رئ -يسس ال -دول -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب-ن
صضالح ‘ سضلك القضضاء .
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حصشة «ألمنكم» تبث من إاذاعة ميلة

“ازيرت تعاين مششاريع
الصشناعة بغليزان
تعاين وزيرة الصضناعة واŸناجم
ج- -م- -ي- -ل -ة “ازي -رت ،خ Ó-ل زي -ارة
العمل إا ¤غليزان هياكل ومنشضآات
القطاع الذي يعول عليه ‘ –ريك
عجلة النمو وزيادة اŸداخيل خارج
اÙروق - - -ات“ .ازي- - -رت ت- - -ق- - -ف ‘
زيارتها اŸقررة اليوم عند منشضآات
صضناعية باŸنطقة التي –ولت إا¤
قطب اقتصضادي ناشضئ.

ا÷امعة الصشيفية
لـ«حمسض» من 25
إا 29 ¤أاوت

بلجود يوزع مفاتيح
سشكنات «عدل»
يشض- - - - -رف وزي- - - - -ر السض - - - -ك - - - -ن
والعمران واŸدينة كمال بلجود،
ال- -ي- -وم ،ع- -ل- -ى م -راسض -م تسض -ل -ي -م
م - -ف - -ات - -ي - -ح سض - -ك- -ن- -ات «ع- -دل»،
ب- -ت -ع -اضض -دي -ة ع -م -ال ال -ب -ن -اء ‘
زرال-دة.ال-نشض-اط الوزاري مقرر
على السضاعة  10:00صضباحا.

بلعابد يلتقي الششركاء الجتماعيÚ
قبل الدخول الجتماعي
‘ إاط- -ار ال -ل -ق -اءات ا›ÈŸة،
ي-ل-ت-ق-ي وزي-ر الÎب-ي-ة ال-وطنية
ع -ب -د ا◊ك -ي -م ب -ل -ع-اب-د ،ال-ي-وم،
الشض -رك -اء الج-ت-م-اع-يÃ ،Úق-ر
ال -وزارة ال -ك -ائ -ن ب -اŸرادي -ة.م -ع
ال- -ع- -ل- -م ت- -ق- -رر أان ي- -ك -ون ل -ق -اء
اÿم- - -يسس  29أاوت Ãسض- - -ؤوو‹
لولياء
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا÷معوية أ
التÓميذ ،على أان يتبع يوم 03
سض- -ب- -ت- -م Èال- -داخ- -ل ب- -ل -ق -اء م -ع
مسضؤوو‹ التنظيمات النقابية.

بلخ Òيتفقد مششاريع
التكوين اŸهني بورڤلة
يقوم وزير التكوين والتعليم
اŸه- -ن- -ي Úدادة م- -وسض- -ى ب- -ل -خ،Ò
لح-د والث-ن 01 Úو02
ي -وم-ي ا أ
سض - -ب - -ت- -م ،Èب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا¤
ح- - -اسض- - -ي مسض- - -ع- - -ود وت- - -وق- - -رت
ب-ورڤ-ل-ة .وي-ع-اي-ن الوزير خÓل
ه-ذه ال-زي-ارة م-نشض-آات ال-ت-ك-وي-ن
والتخصضصضات اŸفتوحة –ضضÒا
للدخول اŸهني.

Óمن الوطني ،تبث هذه
لذاعي ل أ
لمنكم « التي تعنى بالسضÓمة اŸرورية ضضمن الفضضاء ا إ
حصضة « أ
لو ،¤وه-ذا مسض-اء
لذاع-ي-ة ا أ
لذاع -ة ا÷ه -وي -ة م -ي -ل -ة ،ع-ل-ى اŸب-اشض-ر ع Èأاث Òال-ق-ن-اة ا إ
اŸرة م -ن ا إ
اÿميسس  05سضبتم Èالداخل بدءا من السضاعة  16:00مسضاء.
وي- -ج -يب ‘ ا◊صض -ة إاط -ارات الشض -رط -ة وصض -ح -ف -ي م -ن إاذاع -ة م -ي -ل -ة ع -ل -ى تسض -اؤولت اŸواط -نÚ
وانشض-غ-الت-ه-م.ك-م-ا ت-ت-ن-اول وضض-ع-ي-ة ح-رك-ة اŸرور وﬂط-ط-ات أام-ن ال-ط-رق Ÿي-ل-ة ،تزامنا وموسضم
الصضطياف.
Óمن الوطني مسضتخدمي الطريق إا ¤توخي ا◊ذر واليقظة
باŸناسضبة تدعو اŸديرية العامة ل أ
أاثناء السضياقة ،مع احÎام قانون اŸرور وعدم Œاوز السضرعة اŸطلوبة مذكرة اŸواطن Úبالرقم
لخضضر  15-48وخط النجدة للتبليغ وطلب اŸعلومات أاو التوجيه.
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اÿامسضة مسضاء ( 17:00سضا) بدار  ،2ابتداء من السضاعة
عبد اللطيف.

لدارة والمالية
ا إ

ي -ح-تضض-ن قصض-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا،
يوم اÿميسس  29أاوت ا÷اري ،حف Óفنيا
لغ - -ن- -ي- -ة
م - -ت - -ن - -وع - -ا ،ي - -نشض - -ط - -ه ‚وم ا أ
ا÷زائ- -ري- -ة .وه- -م ن- -ور ال- -دي- -ن دزي -ري،
ب-ري-زة السض-ط-اي-فية وبوعÓم يشضاكر .مع
العلم أان الدخول للحفل 300 :دج

Ãناسضبة حلول السضنة الهجرية ا÷ديدة أاول ﬁرم  1441هـ  ،ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
لسضÓمي لبومرداسس،
حصضة أاثÒية مع ا إ
لذاعة اÙلية،اليوم  28أاوت ا÷اري– ،ت عنوانﬁ »:رم ..فضضائل وقيم» ،يقدمها
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ي ومنشضورات وزارة الشضؤوون الدينية وا أ
لوقاف وتوزيع مطوية تعريفية
باŸناسضبة .مع العلم  ،يتواصضل معرضس الكتاب اŸقام إا ¤غاية الدخول الجتماعي.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

اŸطربون دزيري ،بريزة
وششاكر ‘ حفل غنائي

«ﬁرم فضشائل وقيم» ﬁور ندوة دينية اليوم

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

التحرير

يشض - - - - - -رف رئ- - - - - -يسس اÛلسس
الشض- -ع- -ب- -ي ل- -ب- -ل- -دي- -ة ا÷زائ- -ر
الوسضطى ،عبد ا◊كيم بطاشس،
ي - -وم  31أاوت ا÷اري ،ع- - -ل - -ى
اختتام الورشضات التكوينية ‘
ف- -ن اŸسض- -رح ب- -ت- -ق- -د Ëع -رضس
–ت ع - -ن - -وان»:روح» Ãسض - -رح
ا÷زائ -ر ال -وسض-ط-ى .يشض-ارك ‘
ال- - -ت- - -ظ - -اه - -رة ،اÎŸبصض - -ون ‘
ورشضات كتابة النصس اŸسضرحي،
لخ- - - -راج
ال - - - -ت - - - -م- - - -ث- - - -ي- - - -ل ،ا إ
وال-ك-روغ-راف-يا ،السضينوغرافيا
واŸوسضيقى.
ينظم حفل الختتام على
السض- - - -اع - - -ة  18:00مسضاء،
Ãسض- -رح ا÷زائ -ر ال -وسض -ط -ى،
سض -ي -ن -م -ا ال -ك-ازن-و سض-اب-ق-ا،09 ،
شضارع العربي بن مهيدي.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

تتواصضل ا÷امعة الصضيفية
لـ»ح - - -مسس» ،ب - - -ب- - -وم- - -رداسس،
Ãن -اقشض -ة م -واضض -ي-ع السض-اع-ة
Óزم-ة
واقÎاح -ات ا◊ل -ول ل -أ
السض- -ي- -اسض -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -يشض -ه -ا
ال -ب Ó-د .ا÷ام -ع -ة الصض-ي-ف-ي-ة
Óط-ارات واŸؤوسضسض-ات ،ال-ت-ي
ل -إ
ف -ت -حت ي-وم  25أاوت تسض-ت-مر
إا ¤غ - -اي- -ة  29م-ن-ه ،ب-اŸعهد
ال-وط-ن-ي ل-لفندقة والسضياحة
Ãدينة الكرمة ‘ بومرداسس.

«دور اıازن» و»الÈيد
اÙمول» ‘ الثورة
Ãتحف اÛاهد
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي
ل -ل -م -ج -اه -د ب -ال -ت -نسض-ي-ق م-ع
اŸؤوسضسض -ات ال -ت -اب -ع-ة ل-وزارة
اÛاه- - -دي- - -ن ال- - -ل- - -ق - -اءي - -ن
اŸوسض - - - -ع Úرق- - - -م- - - -ي ()393
و( ،)394ل -تسض-ج-ي-ل شض-ه-ادات
اÛاه - -دي- -ن ،وذلك ي- -وم- -ي
الثن Úواÿميسس  02و 05
سض - -ب- -ت- -م Èال- -داخ- -لÃ ،ق- -ر
اŸت - -ح - -ف ،ع - -ل - -ى السض- -اع- -ة
لول
 10:00صضباحا .اللقاء ا أ
حول دور اıابئ واıازن
‘ الثورة والثا ،Êيخصضصس
له- -م- -ي- -ة الÈي- -د اÙم -ول
أ
وخ -ط -ورت -ه أاث -ن -اء ال -ك-ف-اح
اŸسضلح.

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:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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ألخميسس  29أأوت  2019م
ألموأفق لـ  28ذي ألحجة  1440هـ
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لؤل ،نور الدين
أاكد الوزير ا أ
ب---دؤي ،أامسس ،ب---ي---وك---وه---ام--ا ،أان
مسس-ت-ق-ب-ل ال-عÓ-ق-ات ا÷زائرية-
ال--ي--اب--ان--ي--ة «زاه--ر» ،مÈزا إارادة
ال-ط-رف ‘ Úالرت-ق-اء ب-ت-ع-اؤنهما
ال--ث--ن--ائ--ي إا« ¤مسس--ت--وي--ات أاع--ل-ى
تعود بالفائدة على البلدين».
قال بدوي ‘ تصصريح للصصحافة عقب
أÙادثات ألتي جمعته برئيسس ألوزرأء
أليابا ،Êشصينزو آأبي ،على هامشس أأشصغال
ألقمة ألسصابعة Ÿؤو“ر طوكيو للتنمية ‘
أف -ري -ق -ي -ا ،إأن «مسص -ت -ق -ب -ل أل-عÓ-ق-ات بÚ
أل- -ب -ل -دي -ن زأه -ر م -ن م -ن -ط -ل -ق أل -ت -ع -اون
أŸوجود» ،مÈزأ «أإلرأدة ألقوية لÓرتقاء
ب -ه إأ ¤مسص -ت -وي-ات أأع-ل-ى ت-خ-دم أل-ب-ل-دي-ن
وت -خ-دم أ◊رك-ي-ة أ÷دي-دة أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا
أ÷زأئ -ر وسص -ت-ع-رف-ه-ا م-ن خÓ-ل ث-روأت-ه-ا
وطاقاتها».
و‘ ذأت ألسصياق ،أأكد ألوزير أألول أأن
Óشص-ادة Ãسص-ت-وى
أل -ل -ق -اء «ك -ان ف -رصص -ة ل  -إ
ألتعاون أ÷زأئري-أليابا Êوكذأ للتأاكيد
على ألرقي بهذه ألشصرأكة أ ¤مسصتويات
أأعلى» ،مذكرأ بأان هذه ألشصرأكة «كانت
جيدة ‘ ألسصبعينيات قبل أن تنخفضس ‘
بدأية ألتسصعينيات».
وأأك - -د ب- -دوي ع- -ل- -ى «أإلرأدة أل- -ق- -وي- -ة
للدولت Úللرقي بهذه ألعÓقات ،خاصصة ‘
أ÷وأنب ألق -تصص -ادي -ة» ،مÈزأ أأن ه -ن-اك
«Œارب ب Úألبلدين أأعطت ثمارها».
وأأوضصح ألوزير أألول بأان أÙادثات
تناولت آأليات ألتعاون ،مؤوكدأ باŸناسصبة
على ضصرورة «أإلسصرأع ‘ تنصصيب أللجنة
ألق -تصص -ادي -ة ب Úأل -ب -ل -دي -ن ل -ت -ن-ط-ل-ق ‘
أأشصغالها».
و‘ ه - -ذأ أإلط- -ار ،أأب- -رز ب- -دوي «إأرأدة
أل -ط -رف ‘ Úأل -ع -م-ل سص-وي-ا ل-ل-رق-ي ب-ه-ذه
أل -ل-ج-ن-ة ل-تصص-ب-ح ÷ن-ة ح-ك-وم-ي-ة مشصÎك-ة
م-ث-ل-م-ا أقÎح-ت-ه أ÷زأئ-ر ح-ت-ى تسص-تجيب
لطموحات ألبلدين» ،خاصصة وأن أليابان

كما قال «Áلك خÈة كبÒة ‘ ألعديد من
أŸلفات ،سصوأء ‘ ألطاقات أŸتجددة أأو
م-ك-اف-ح-ة أل-ك-وأرث أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة أأو أل-ت-كفل
ب -ا÷انب أل -ت -أاه -ي -ل -ي ل -ل -م-ورد أل-بشص-ري»،
م- -ذك- -رأ ب- -أان -ه «ي -ت -م ح -ال -ي -ا ‘ أ÷زأئ -ر
أسصتعمال تكنولوجيات أإلعÓم وألتصصال
‘ ت -ك -وي -ن أŸك-ون Úب-ال-نسص-ب-ة ل-ك-ث Òم-ن
ألتخصصصصات أŸوجودة ‘ ألبÓد».
م - -ن ج - -ه - -ة أأخ- -رى ،ذك- -ر ب- -دوي ب- -أان
ع Ó-ق -ات أ÷زأئ-ر م-ع أل-ي-اب-ان «ت-ع-ود إأ¤
سص- -ن- -ة  1958ح- -يث ك- -ان ل- -ه- -ذأ أل- -ب -ل -د
وشصخصصياته ألعلمية موأقف تاريخية Œاه
ثورة ألتحرير أ÷زأئرية».

بوابة جيو اسضÎاتيجية لها وزنها
أأك -د أل -وزي -ر أألول ن -ور أل -دي -ن ب -دوي،
أأمسس ،ب-ي-وك-وه-ام-ا أأن أل-دور أŸسص-ت-ق-ب-ل-ي
ل-ل-ج-زأئ-ر ‘ أل-ق-ارة أإلف-ري-ق-ية «ﬁوري،
هام ورئيسصي».
وأأضص- - -اف أل - -وزي - -ر أألول ‘ تصص - -ري - -ح
للصصحافة عقب أÙادثات ألتي جمعته
برئيسس ألوزرأء أليابا Êشصونزو آأبي على
ه -امشس أأشص -غ -ال أل -ق -م-ة ألسص-اب-ع-ة Ÿؤو“ر
طوكيو للتنمية ‘ إأفريقيا بأان أ÷زأئر
ت -ع -تÃ Èث -اب -ة «ب -وأب -ة أأسص -اسص -ي -ة ل -ل-ق-ارة
أإلفريقية بالنظر إأŒ ¤ربتها وجسصورها
أŸمدودة مع كل ألبلدأن ألفريقية».
وذك - -ر ‘ ه - -ذأ ألشص - -أان ب - -أان أ÷زأئ- -ر
«سص- -اه- -مت ‘ ت- -ك- -وي- -ن أŸورد أل -بشص -ري
أإلف -ري -ق -ي وتسص -اه -م ‘ إأنشص -اء شص-رأك-ات
فعلية وعميقة لدعم ألتنمية ‘ ألقارة».
ومن هذأ أŸنطلق  -يضصيف بدوي فإان
«حضص - -ور أ÷زأئ - -ر دوم - -ا ‘ م- -ث- -ل ه- -ذه
أŸناسصبات ‘ ،إأشصارة منه إأ ¤تيكاد  ،7هو
«تأاكيد على أŸضصي بالقارة قدما إأ ¤ما
يطمح إأليه كل أألفارقة».
وبخصصوصس تيكاد 7أأشصار ألوزير أألول

إأ« ¤رغ -ب -ة أل -ب -ل -دأن أل -ك -بÒة ‘ أح -ت-وأء
أل -ق -درأت وأل -ط -اق -ات أإلف -ري -ق -ي -ة أل -ت-ي
أأصص- - -ب- - -حت ﬁل أه - -ت - -م - -ام ك - -ل أل - -دول
أŸتقدمة» ،مشصÒأ إأ ¤أنعقاد مثل هذه
Óفارقة للتعبÒ
أللقاءأت يعت« Èفرصصة ل أ
عن طموحاتهم» ‘ ألتنمية وألتقدم.
وأأوضصح بأانه ” ألسصتماع ‘ أ÷لسصة
ألصصباحية للقمة إأ« ¤ألطموحات ألكبÒة»
ل -ل -ب -ل -دأن ألف -ري -ق -ي -ة ‘ سص -ب-ي-ل –ق-ي-ق
«ألتطور وألرقي ‘ ألعديد من أÛالت
ع- - -ل - -ى غ - -رأر أŸورد أل - -بشص - -ري ،أألم - -ن
وألسص - - -ت - - -ق - - -رأر وأيضص - - -ا ‘ أ◊رك- - -ي- - -ة
ألق-تصص-ادي-ة وأŸرأف-ق-ة ألسص-ت-ث-مارية من
طرف ألبلدأن ألكبÒة خاصصة أليابان».
وأأضص- - -اف ‘ ه- - -ذأ ألشص- - -أان ب - -أان إأرأدة
ألتطور «عÈت عنها ألقارة أإلفريقية من
خÓ- -ل مسصÒت -ه -ا ع -ل -ى مسص -ت -وى أل–اد
أإلفريقي» ،مÈزأ دور أ÷زأئر ‘ هذه
أ◊ركية.
و‘ هذأ ألسصياق أأشصار ألوزير أألول إأ¤
أأن ألسص- -وق أإلف -ري -ق -ي -ة «م -وج -ودة أل -ي -وم
وسصتنطلق ‘ ألعمل».

يتحادث بيوكوهاما مع شضينزو ابي
وغوتÒيسس
أأجرى ألوزير أألول ،نور ألدين بدوي،
أأمسس ،بيوكوهاما (أليابان)ﬁ ،ادثات مع
رئ -يسس وزرأء أل -ي -اب -ان ،شص-ي-ن-زو آأب-ي ،وم-ع
ألم Úأل -ع -ام Ÿن -ظ -م -ة أأل· أŸت -ح -دة،
أأنطونيو غوتÒيسس.
وق -د ج -رت أÙادث -ات ع -ل -ى ه -امشس
فعاليات قمة طوكيو للتنمية ‘ إأفريقيا
أل -ت -ي أف -ت -ت-حت ‘ وقت سص-اب-ق م-ن ن-ه-ار
أأمسس.
ويشصارك بدوي ‘ أأشصغال هذه ألقمة
بصصفته ‡ث Óلرئيسس ألدولة ،عبد ألقادر
بن صصالح.

ما رّؤج عن ملفات مشساريع ع Èالبلديات

وزارة العدل تنفي تشضكيل ÷ان وزارية للتحقيق ‘ اŸسضأالة
ن---فت ؤزارة ال---ع--دل ،اأمسس،
ا Èÿال---------ذي ” ت---------داؤل---------ه
ب-----خصس-----وصس تشس-----ك----ي----ل ÷ان
ؤزاري--ة ل--ل--ت-ح-ق-ي-ق ‘ م-ل-ف-ات
مشس--اري--ع ع Èج-م-ي-ع ب-ل-دي-ات
ال-----وط----ن ،مشسÒة اإ ¤اأن ذلك
«ل ي---------------------دخ--------------------ل ‘ ›ال
اختصساصسها».
وأأكدت ألوزأرة ‘ بيان لها «عدم
صصحة» ما ورد ‘ هذأ أ ،Èÿمعربة
عن «أأسصفها» Ÿا قد يسصببه نشصر مثل
هذه ألأخبار من «قلق غ ÒمÈر لدى

أŸسصÒي- - - - -ن أŸشص- - - - -ه- - - - -ود ل- - - - -ه - - - -م
بالسصتقامة».
وذك - - -رت وزأرة أل - - -ع - - -دل ب - - -ه - - -ذأ
أÿصصوصس أأن «تشصكيل ÷ان وزأرية
ل يدخل ‘ ›ال أختصصاصصها ،عمÓ
ب- -ق- -وأع -د ألخ -تصص -اصس أل -ت -ي –ك -م
ت -ن -ظ -ي -م وسص Òأل-ق-ط-اع-ات أل-وط-ن-ي-ة
أıت- -ل- -ف -ة» ،مÈزة أأن وزي -ر أل -ع -دل
«يسص - -ه - -ر ك- -ل ألسص- -ه- -ر ع- -ل- -ى أحÎأم
سص -ل -ط -ات وصص Ó-ح -ي -ات أل -ق-ط-اع-ات
ألأخ- -رى ،وف- -ق- -ا لأح -ك -ام أل -دسص -ت -ور
وألتشصريع وألتنظيم ذي ألصصلة».

ك -م -ا ذك -رت أأيضص-ا أأن «صصÓ-ح-ي-ات
وزي - -ر أل - -ع - -دل ي- -ح- -ك- -م- -ه- -ا ‘ ه- -ذأ
أŸوضصوع قانون ألإجرأءأت أ÷زأئية
أل- -ذي ي- -ح- -دد أإط- -ار ت- -دخ -ل -ه بشص -اأن
أ÷رأئ -م أŸرت -ك -ب-ة أل-ت-ي وصص-لت أإ¤
علمه ،وله ‘ ذلك أأن يقوم باإخطار
أل -ن -ائب أل -ع -ام أأو ي -ك -ل -ف -ه Ãب -اشص -رة
أŸتابعة أ÷زأئية.
كما يسصتمد من أŸرسصوم ألتنفيذي
ألذي يحدد صصÓحيات وزير ألعدل
سص -ل -ط -ة ت -نسص-ي-ق أل-دع-وى أل-ع-م-وم-ي-ة
وتنشصيطها ‘ أإطار ألقانون.
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العÓقات الدبلوماسسية تعود إا ¤فجر السستقÓل

ا÷زائر -اليابان...شضراكة اسضÎاتيجية ‘ ﬁيط دو‹ متغÒ
تسسعى ا÷زائر ؤاليابان خÓل
لخÒة إا ¤الرفع من
السسنوات ا أ
ؤتÒة ت----ع----اؤن----ه----م---ا ال---ت---ج---اري
ؤالق--تصس--ادي ؤال-ع-ل-م-ي لÒت-ق-ي
إا ¤مسستوى العÓقات السسياسسية
ال-ت-ي Œم-ع-ه-م-ا ؤذلك م-ن خÓ-ل
ب----حث ف----رصس شس----راك----ة ف---ع---ال---ة
لمكانيات
ؤمتنوعة بالنظر إا ¤ا إ
التي –وزها ا÷زائر ،حسسب ما
ذكره ﬂتصسون.
وت- -ع -ود ج -ذور أل -ع Ó-ق -ات أ÷زأئ -ري -ة
أليابانية إأ ¤سصنة  1958حينما ” فتح
م-ك-تب “ث-ي-ل-ي-ة ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وطني
خÓل ألثورة ألتحريرية ‘ طوكيو قبل
إأرسصاء ألعÓقات ألدبلوماسصية رسصميا سصنة
.1962
وي -درك أل-ط-رف-ان أل-ي-وم أأن ت-ع-اون-ه-م-ا
ألثنائي يجب أأن يتعزز سصوأء ‘ أألطر
أ÷ماعية مثلما هو ألشصأان بالنسصبة للندوة
ألدولية لطوكيو حول تنمية أإفريقيا ألتي
تشصارك فيها أ÷زأئر باسصتمرأر أأو من
خÓل تعاون بيني فعال.
وب -ه -ذأ أÿصص -وصس ت -رغب أل -ي -اب-ان ‘
«تعزيز توأجد شصركاتها و مؤوسصسصاتها ‘
أ÷زأئ -ر ب -غ -ي -ة أŸسص -اه -م -ة ‘ «أل -ت -ن -وع
ألصص -ن -اع -ي» أل -ذي يشص-ك-ل «أأول-وي-ة كÈى»
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ج -زأئ -ر ،م -ث-ل-م-ا أأك-ده وزي-ر
خارجية أليابان تورو كونو Ãناسصبة زيارته
ل -ل -ج-زأئ-ر خÓ-ل شص-ه-ر ديسص-م Èم-ن سص-ن-ة
.2018
وت-رج-م-ة ل-ه-ذه أل-رغ-ب-ة أت-ف-ق أ÷انبان
ع- -ل -ى «تسص -ري -ع م -ل -ف ألت -ف -اق ‘ ›ال
ألسصتثمارأت و كذأ أŸلف أŸتعلق بعدم
أÿضصوع لÓزدوأج ألضصريبي».
وأأوضصح أŸسصؤوول أليابا ÊخÓل تلك
أل -زي -ارة ب -أان أ÷زأئ-ر ت-ع-د «ب-ل-دأ م-ه-م-ا»
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ي-اب-ان ‘ أÛم-وع-ة ألدولية،
م -ع -رب -ا ع -ن أأم -ل -ه ‘ «مشص -ارك -ة ف -ع-ال-ة»
للجزأئر خÓل ندوة طوكيو ألدولية حول
ألتنمية ‘ إأفريقيا «تيكاد.»7
ع -ل -ى صص -ع-ي-د أ◊وأر ألسص-ي-اسص-ي أع-تÈ
وزير خارجية أليابان أأن أأن بÓده تو‹
«أأه -م-ي-ة خ-اصص-ة» ل-ل-عÓ-ق-ات م-ع أ÷زأئ-ر
أل-ت-ي تسص-اه-م -م-ث-ل-م-ا ق-ال ‘ «أسص-ت-قرأر

م- -ن- -ط- -ق- -ت- -ي شص -م -ال إأف -ري -ق -ي -ا وألشص -رق
أألوسصط».
من جانبها تلح أ÷زأئر باسصتمرأر على
ت-وأج-د ألسص-ت-ث-م-ارأت أل-ي-اب-انية ‘ ألبÓد
ب - -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤أل- -ق- -درأت ألق- -تصص- -ادي- -ة
وأŸنشص- - - -آات أل- - - -ق - - -اع - - -دي - - -ة وأŸوق - - -ع
ألسصÎأتيجي وهي عوأمل أأسصاسصية تشصجع
ع-ل-ى ت-وأج-د ألسص-ت-ث-م-ارأت أل-ي-اب-ان-ي-ة ‘
أ÷زأئر.

شضريك أاسضاسضي ‘ تنمية إافريقيا
وضضمان أامنها
وفضص Ó- -ع- -ن أل -ت -ع -اون أل -ث -ن -ائ -ي ف -إان
أ÷زأئ-ر وأل-ي-اب-ان م-ع-ن-ي-ان ب-ت-عاون أأشصمل
لسصيما ‘ إأطار ألندوة ألدولية للتنمية ‘
أإفريقيا (تيكاد).
و‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ف -إان أ÷زأئ -ر أل -ت -ي
شصاركت ‘ ﬂتلف طبعات ندوة طوكيو
لتنمية إأفريقيا ،تعد شصريكا أأسصاسصيا ‘
أŸشصاورأت ألرأمية إأ ¤إأحÓل ألسصلم ‘
ألقارة وضصمان تنميتها أنطÓقا من وزنها
وم -ك-ان-ت-ه-ا وك-ذأ ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ق-درأت أل-ت-ي
تزخر بها ‘ ألعديد من أÛالت.
و‘ ه- -ذأ ألشص- -أان ،م- -ا ف -ت -ئت أ÷زأئ -ر
ت- -رأف- -ع خÓ- -ل مشص- -ارك -ت -ه -ا ‘ ﬂت -ل -ف
ألندوأت أإلقليمية وألدولية ،على حاجة
أإفريقيا أإ ¤دعم أليابان ومرأفقتها ‘
ﬂت -ل -ف أ÷ه -ود أل -ت -ن-م-وي-ة ،خ-اصص-ة م-ن
خÓ- -ل “وي- -ل وإأ‚از مشص- -اري- -ع وط -ن -ي -ة
وإأقليمية.
وب - -ه - -ذأ أÿصص - -وصس أأك - -دت أ÷زأئ - -ر
Ãن-اسص-ب-ة تيكاد 6أŸن -ع-ق-دة ب-نÒوب-ي أأن
أإفريقيا من خÓل آألية ألنيباد (ألشصرأكة
أ÷دي -دة ل -ل-ت-ن-م-ي-ة ‘ إأف-ري-ق-ي-ا) وأأج-ن-دة
 2063تكون قد تزودت بخارطة طريق من
أأج- -ل ضص- -م- -ان ت- -ن- -م- -ي -ت -ه -ا ألق -تصص -ادي -ة
وألج- -ت -م -اع -ي -ة وأŸشص -ارك -ة ك -ط -رف ‘
أل -ت-ح-ولت أل-كÈى أل-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا أل-ع-ا،⁄
مÈزة أأن أليابان ألتي تعد شصريكا مفضصÓ
إلف-ري-ق-ي-ا ،بـ»أإم-ك-ان-ه-ا م-رأف-قة ألقارة ‘
Œسصيد هذه أألهدأف».

افتتاح الدورة العادية للŸÈان الثن Úأاو الثÓثاء اŸقبلÚ
سس-ي-ف-ت-ت-ح الŸÈان ب-غ-رف-ت-يه
دؤرت-----ه ال-----ع-----ادي----ة لـ ( -2019
 ،)2020الث---ن Úاأؤ ال---ثÓ---ث--اء
اŸق---ب---ل ،Úؤف---ق---ا ل---ل---ف--ا— م--ن
ﬁرم الذي سسيكون السسبت 31
اأؤت اأؤ الأح-----------د  01سسبتم،È
حسسب م--------ا اأف-------اد ب-------ه اÛلسس
الشس---ع---ب---ي ال---وط--ن--ي ،اأمسس‘ ،
بيان له.
وأأوضصح ألبيان أأن ألŸÈان بغرفتيه
سصيفتتح دورته ألعادية ()2020-2019

يوم ألثن 02 Úسصبتم ‘ ،2019 Èحال
صص- -ادف ألأول م- -ن شص- -ه- -ر ﬁرم ي- -وم
ألسصبت  31أأوت  ‘ .2019ح Úسصيكون
ألفتتاح يوم ألثÓثاء  03سصبتم2019 È
أإذأ صصادف ألأول من ﬁرم يوم ألأحد
 01سصبتم.2019 È
وسص- -ت- -ب- -دأأ ج -لسص -ة ألف -ت -ت -اح Ãق -ر
أÛلسس ألشصعبي ألوطني ‘ ألسصاعة
أل -ع -اشص -رة صص -ب -اح -ا ،ث-م Ãق-ر ›لسس
ألأمة على ألسصاعة ( )11 : 00صصباحا،
يضصيف أŸصصدر ذأته.

لم---ة
ع---ق---د م---ك---تب ›لسس ا أ
ؤسس---اء
اج---ت---م---اع---ا م---وسس---ع---ا ل---ر ؤ
اÛم-وع-ات الŸÈان-ي-ة Ÿن-اقشس-ة
ت----رت----ي---ب---ات اف---ت---ت---اح ال---دؤرة
الŸÈان----ي----ة ال----ع----ادي----ة لسس---ن---ة
( ،)2020-2019حسسب م-----ا أاف----اد
به ،أامسس ،بيان لذات الهيئة .
وأأكد ذأت أŸصصدر أأن ألسصيد صصالح
لمة بالنيابة،
قوجيل ،رئيسس ›لسس أ أ
ق -د ت -رأأسس أج -ت -م-اع-ا Ÿك-تب أÛلسس
موسصعا لرؤوسصاء أÛموعات ألŸÈانية،
خصصصس Ÿناقشصة ترتيبات أفتتاح ألدورة
لمة لسصنة
ألŸÈانية ألعادية Ûلسس أ أ
( )2020-2019وذلك ‘ ثا Êيوم عمل
م-ن شص-ه-ر سص-ب-ت-م ،2019 ÈأŸوأف - -ق 03
- -ﬁرم  1441ه -ج -ري و ك -ذأ أج-ت-م-اع

م - -ك - -ت - -ب- -ي غ- -رف- -ت- -ي ألŸÈان و‡ث- -ل
أ◊ك -وم -ة لضص -ب -ط ج -دول أأع-م-ال ه-ذه
ألدورة.
وأأضصاف ذأت أŸصصدر أأنه ق ـد أأخذ
لعضصاء خÓل ألجتماع علما بـطلب
أ أ
لختام ،أŸتضصمن
وزير ألعدل ،حافظ أ أ
ت - -ف - -ع- -ي- -ل إأج- -رأءأت «رف- -ع أ◊صص- -ان- -ة
لمة
ألŸÈانية» عن عضصوي ›لسس أ أ
«علي طالبي» و «شصايد حمود» ،وذلك
لحكام أŸادة  127من ألدسصتور،
طبقا أ
حتى يتمكن ألقضصاء من ‡ارسصة مهامه
ألدسصتورية.
لع ـضصاء ألرؤوى ووجهات
كـمـا تبادل أ أ
أل -ن-ظ-ر ح-ول مشص-روع ب-ر›ة نشص-اط-ات
لمة خÓل ألدورة ألŸÈانية
›لسس أ أ
ألعادية لسصنة (.)2020-2019

›لسس األمة يضضبط ترتيبات الدورة العادية لـ
2020-2019
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الخميسس  ٢٩أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢٨ذي الحجة ١٤٤٠هـ

عقب لقائه مع هيئة ا◊وار والوسصاطة

ﬁم ـ ـد السسعيـ ـد يدعم خيار الرئاسسيات
◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة السسياسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لزمة السصياسصية،
لصصوات اŸنادية بتنظيم النتخابات الرئاسصية واعتبارها ا◊ل الوحيد لتجاوز ا أ
ارتفعت ا أ
وذلك بعد مباشصرة إاجراءات التهدئة لتفادي تصصاعد التوتر ،وŒاوز النسصداد السصياسصي ا◊اصصل“ ،سصك
لفق.
أاغلب التشصكيÓت السصياسصية با◊وار يؤوشصر على أان ا◊ل يلوح ‘ ا أ

دعا من باتنة مسصؤوو‹ القطاع للنزول ا ¤اŸيدان

كوراي ـ ـة  :احـ ـ ـ ـÎام مقـ ـاييسش وآاج ـ ـ ـ ـ ـ ـال
اإل‚از أاولوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ل تنـ ـ ـ ـ ـازل عنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

 15مليار دج لصصيانة وتوسصيع الطرق ع Èالوطن
طمأان،أامسس ،وزير
لشصغال العمومية
ا أ
والنقل ،مصصطفى
كوراية ،سصكان باتنة،
با‚از اŸشصاريع
القطاعية اŸسصجلة ‘
اجالها ،داعيا
اŸسصؤوول ÚاÙليÚ
ورؤوسصاء اŸؤوسصسصات
واŸقاولت ا ¤اŸزيد
من ا÷هود وتسصخÒ
لمكانيات لصصيانة
ا إ
الطرق وتطوير
اŸنشصآات و وسصائل
النقل لتحسصÚ
اÿدمة العمومية.

باتنة :حمزة Ÿوششي

جÓل بوطي
مع تصصاعد دعوات الفاعلÚ
‘ السصاحة الوطنية ا ¤ا◊وار
ا÷امع ◊ل ا’أزمة السصياسصية
ال -ت -ي دخ-لت شص-ه-ره-ا السص-اب-ع
دون ال -ت -م-اسس ح-ل-ول اآن-ي-ة ق-د
تزيد من عمق التازم ‘ ظل
ا’ختÓف حول فحوى ا◊وار
واŸشص- -اورات ال- -ت -ي ت -ق -وده -ا
ه-ي-ئ-ة ا◊وار وال-وسص-اط-ة م-نذ
اأسص-اب-ي-ع ،اإل-ت-ق-ى ،اأمسس ،ك-رË
ي -ونسس رئ -يسس ال -ه -ي -ئ-ة رئ-يسس
حزب ا◊رية والعدالة ﬁمد
السص - - - -ع- - - -ي- - - -د Ãق- - - -ر ا◊زب
ب - - -ال - - -ع - - -اصص - - -م - - -ة ‘ اإط - - -ار
ا  Ÿش ص - - -ا و ر ا ت م - - -ع  ﬂت - - -ل - - -ف
ا’أحزاب السصياسصة.
واأك -د ﬁم -د السص -ع -ي-د دع-وة
ا◊زب لتنظيم الرئاسصيات ‘
اق - - -رب ا’آج - - -ال م- - -ع احÎام
م -ط -الب الشص -عب ق-ب-ل ا’أق-دم
علي اأي خطوة نحو ا◊ل ’ن
صص- -م- -ود ا◊راك ال- -ذي ح- -رر
ا’إرادة الشص - -ع - -ب - -ي - -ة ’ Áك- -ن

ا’سص-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه مسص-ت-ق-ب‘ Ó-
–ديد مصص Òا’أمة.
و ⁄تختلف مقÎحات حزب
ا◊ري -ة وال -ع -دال -ة ع -ن ب -عضس
ا’أح-زاب ال-ت-ي ال-ت-ق-ت-ه-ا ه-يئة
ا◊وار سص- - - -اب - - -ق - - -ا ‘ اإط - - -ار
ا  Ÿش ص -ا ر و ا ت  ،ح -ي ث د ع -ا  ﬁم -د
السص- -ع- -ي -د اإ « ¤ت -ب -ن -ي ا◊وار
اŸسص- -وؤول وا÷اد ب- -اع- -ت- -ب -اره
السصبيل الوحيد لبناء التوافق
الوطني الذي يناضصل من اجله
ا◊زب م - -ن - -ذ ت - -اأسص - -يسص - -ه ‘
 »٢٠١٢ع - -ل - -ى ح - -د ت - -ع- -بÒه ،
م ش ص  Òا ا إ  ¤ا أ ن ه - - - - - - -ذ ا ا ◊ و ا ر
Œاه- -ل -ت -ه السص -ل -ط -ة او ح -ت -ى
ف -رضس ع -ل -ي -ه -ا م-ن ط-رف م-ا
اسص -م -اه ب» ال -ث -ورة الشص -ع -ب -ي-ة
السص - -ل - -م- -ي- -ة» ‘  ٢٢فيفري
اŸاضصي.
ث- - -م - -ن اŸت - -ح - -دث «ال - -ث - -ورة
الشص -ع -ب-ي-ة السص-ل-م-ي-ة» ،ب-ال-ق-ول
«:اإن - -ه - -ا  ⁄ت- -ك- -ن ل- -ت- -ف- -ك- -يك
م - - -وؤسصسص - - -ات ال- - -دول- - -ة واإ‰ا
ل- -ت- -ط- -هÒه- -ا م- -ن م -ن -ظ -وم -ة

ال- -فسص- -اد واŸفسص- -دي- -ن ال- -ت- -ي
صصادرت ا’إرادة الشصعبية عن
طريق التزوير ا’نتخابي وبناء
ن- -ظ -ام ي -ف -ت -ق -ر اإ ¤ع -نصص -ري
ال -دÁق -راط -ي -ة وه-م-ا ا◊ري-ة
والعدالة.
وبالنسصبة Ùمد السصعيد ،فان
«ا’أزمة القائمة اأزمة سصياسصية
–ت -اج ا ¤م -ع -ا÷ة سص-ي-اسص-ي-ة
ت-واف-ق-ي-ة ب-ق-در م-ا ن-ع-ج-ل بها
بقدر ما نسصتطيع التحكم فيها
وت - -ف - -ادي اأخ - -ط - -ار ا’ن- -ز’ق
وتصصعيد التوتر».
وشص- -دد ﬁم -د السص -ع -ي -د ان
حزبه ،ملتزم باأرضصية منتدى
ا◊وار ال-وط-ن-ي ل-ع Úال-ب-ن-ي-ان
و’ سص -ي -م -ا ‘ ت -دابÒه -ا ذات
الصص -ل -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
اŸفصص-ل-ي-ة اŸقÎح-ة ل-لخروج
من ا’أزمة ،داعيا السصلطة اإ¤
«ات - -خ - -اذ اإج - -راءات ت- -ه- -دئ- -ة
مسص -ب -ق -ة ل -ن -زع ف -ت -ي-ل ال-ت-وت-ر
وخاصصة اإطÓق سصراح عشصرات
الشص-ب-ان ال-ذي-ن اع-ت-ق-ل-وا اأث-ناء

اŸسصÒات الشصعبية والذين ⁄
يتورطوا ‘ اأعمال التخريب
اأو تهديد النظام العام .كما
دع - - -ا اإ– ¤ري - - -ر ال- - -ع- - -م- - -ل
السص- -ي- -اسص- -ي وا÷م- -ع- -وي م- -ن
القيود ا’إدارية اÿانقة،وعدم
ال- -تشص- -دي- -د ع- -ل- -ى ال- -نشص- -ط -اء
السص- -ي- -اسص- -ي، ÚاحÎام ح- -ري- -ة
ال -ت -ع-ب،Òوال-ك-ف ع-ن ‡ارسص-ة
الضص- - -غ- - -وط ع- - -ل- - -ى وسص - -ائ - -ل
ا’إعÓم».
كما دعا ﬁمد السصعيد اإ¤
توسصيع ÷نة الوسصاطة وا◊وار
اإ ¤شصخصصيات وطنية مشصهود
ل -ه -ا ب -ال -ن -زاه-ة واŸصص-داق-ي-ة
وتتمتع بقبول شصعبي واسصتبعاد
كل من تورط ‘ تاأييد العهدة
اÿامسصة  ،موؤكدا  ،اأن دور
اŸوؤسصسص - -ة ال - -عسص- -ك- -ري- -ة ه- -و
اŸسصاعدة ‘ –قيق التوافق
ال- - - -وط - - -ن - - -ي ب Úالشص - - -رك - - -اء
السص- -ي -اسص -ي Úوا’ج -ت -م -اع -يÚ
وضصمان تطبيقه حتى انتخاب
موؤسصسصات وطنية جديدة.

قدم مقÎحاته لكر Ëيونسس

«التضسام ـ ـن والتنمي ـ ـ ـ ـة» يدع ـ ـ ـ ـو إا ¤إاج ـ ـ ـراءات التهدئ ـ ـ ـ ـ ـة
اسصÎجاع الثقة حلقة مهمة ‘ ‚اح اŸشصاورات

رافع رئيسس ا◊زب الوطني للتضصامن
وال -ت-ن-م-ي-ة ،ط-الب الشص-ري-ف م-ن اج-ل
ا◊وار ل -ل -خ -روج م -ن ا’زم -ة م -وؤك-دا
ق -ن -اع -ة ا◊زب ‘ ت -رسص -ي -خ ت -ق -ال-ي-د
ال -دÁق -راط -ي -ة ‘ ال-ع-م-ل السص-ي-اسص-ي
يلبي دعوة الهيئة الوطنية للوسصاطة
وا◊وار ◊ضص - - -ور ج- - -لسص- - -ات ا◊وار
والتشصاور ‘ بيان –صصلت «الشصعب»
على نسصخة منه اأمسس ،عقب لقائه
ه- -ي- -ئ -ة ا◊وار وال -وسص -اط -ة Ãق -ره -ا
بالعاصصمة ،دعا طالب الشصريف اإ¤
«اإج - -راءات ال - -ت - -ه - -دئ- -ة اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة

ب -اسصÎج -اع ال -ث -ق -ة ‘ ن -ي -ة السص -ل-ط-ة
ال -ق -ائ-م-ة لضص-م-ان ‚اح اŸشص-اورات،
على غرار اإطÓق مسصاج Úالراأي و
م -ع -ت -ق -ل-ي ا◊راك الشص-ع-ب-ي م-ن-ذ ٢٢
ف -ي -ف -ري ،و اإي -ق -اف ك-ل اŸضص-اي-ق-ات
اŸف -روضص -ة ع -ل -ى وسص -ائ-ل ا’إعÓ-م و
عدم التضصييق على تنقل اŸواطنÚ
ع Èم - -داخ - -ل ال - -ع - -اصص - -م- -ة وخÓ- -ل
ال -ت -ج -م -ع -ات ا’أسص -ب -وع -ي -ة ل -ل-ح-راك
الشصعبي».
ك- -م- -ا اقÎح ا◊زب رح -ي -ل ال -ط -اق -م
ا◊كومي ا◊ا‹ وكل رموز النظام

الفاسصد من مرتكز القرار ،اسصتجابة
للمطالب الشصعبية اŸتكررة اأسصبوعيا
وم -ن -ذ اأك Ìم -ن سص -ت -ة اأشص -ه -ر ت -ع -يÚ
ح -ك -وم -ة ك -ف -اءات ح-ق-ي-ق-ي-ة ون-زي-ه-ة
يتميز اأعضصاوؤها بقبول شصعبي.
وراأى ط -الب اأن ال -ت -جسص -ي -د ال -ف -ع-ل-ي
ل -ل -ن -ق -اط السص -اب -ق -ة ال -ذك-ر سص-يسص-ه-ل
للسصلطة القائمة والطبقة السصياسصية
واÛت - -م - -ع اŸد Êاإنشص - -اء اأرضص - -ي- -ة
ت -واف -ق تضص-م-ن ت-ع-زي-ز وث-ي-ق-ة ط-ري-ق
جدية وواقعية.

مكتب وهران للهيئة الوطنية للحوار والوسساطة

” بوسصط مدينة وهران ،اأمسس،فتح
مكتب و’ئي للهيئة الوطنية للحوار
وال - -وسص - -اط - -ة يضص - -م تشص- -ك- -ي- -ل- -ة م- -ن
الشص -خصص -ي -ات السص -ي-اسص-ي-ة وال-ن-ق-اب-ي-ة
وا÷ام-ع-ي-ة وغÒه-م ،حسص-ب-م-ا اأع-ل-نه
منسصقها نور الدين جلو‹.
وق- -د ” ا’إع Ó-ن ع -ن ف -ت -ح اŸك -تب
خÓل ندوة صصحفية نشصطها جلو‹
ب-اŸن-اسص-ب-ة ب-حضص-ور اأعضص-اء ال-ل-ج-ن-ة
حيث اأوضصح اأن «تاأسصيسصها جاء من
اأج -ل م -ب -اشص -رة ا◊وار وال-ن-ق-اشس م-ع
ﬂت - -ل - -ف ال - -ف - -ع - -ال - -ي - -ات اÙل - -ي- -ة

واŸواط- -ن Úن- -ظ- -را ’سص- -ت- -ع- -ج -ال -ي -ة
الذهاب اإ ¤ا’نتخابات الرئاسصية».
واعت Èنور الدين جلو‹ اأن «الظرف
ملح لتنظيم الرئاسصيات واأن ا◊راك
الشصعبي قد اأعطى ثمارا كبÒة يجب
اسص -ت -ث -م -اره -ا م-ن اأج-ل –ق-ي-ق دول-ة
ال - -ع- -دل وال- -ق- -ان- -ون وال- -وق- -اي- -ة م- -ن
اıاط -ر ال -ت -ي ق-د تسص-ف-ر ع-ن ط-ول
اأم- -د ا’أزم- -ة» ’ف- -ت- -ا اإ ¤اأن اأعضص -اء
مكتب وهران لهيئة ا◊وار والوسصاطة
من نشصطاء ا◊راك الشصعبي.
واأضص -اف ذات اŸت -دخ -ل اأن ب -رن-ام-ج

جÓل بوطي

ع -م -ل اŸك -تب يشص -م -ل ع -ل -ى ت-ن-ظ-ي-م
لقاءات مع فعاليات جمعوية ونقابية
وسصياسصية ﬁلية ،مضصيفا «اأن اأبواب
اŸك -تب م -ف -ت -وح -ة ح -ت -ى ’أصص -ح -اب
اŸواقف اŸعارضصة Ÿبادرة الهيئة».
ي -ذك -ر اأن ال -ن -دوة الصص-ح-ف-ي-ة ع-رفت
ت - -واج - -د ›م- -وع- -ة م- -ن اŸواط- -نÚ
اعÎضصت ت -ن -ظ -ي -م -ه-ا وم-ن-عت دخ-ول
ب- - - -عضس الصص- - - -ح- - - -ف - - -ي Úح - - -يث ردد
ع - -ن - -اصص - -ره - -ا ع- -ب- -ارات ال- -ت- -ن- -دي- -د
وا’ح- -ت- -ج- -اج وال- -رفضس ل- -ف -ت -ح ه -ذا
اŸكتب.
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اأكد كوراية خÓل زيارة
ع - -م - -ل وت - -ف - -ق- -د ق- -ادت- -ه
ل-ع-اصص-م-ة ا’وراسس ب-ات-نة،
ت- -ف- -ق- -د خÓ- -ل- -ه -ا ع -دي -د
اŸشص- - -اري- - -ع ال- - -ت- - -اب- - -ع - -ة
لقطاعي النقل وا’أشصغال
ال-ع-م-وم-ية ،حرصس دائرته
ال- -وزاري- -ة ع- -ل- -ى ضص- -م- -ان
اŸت- - -اب - -ع - -ة و اŸراق - -ب - -ة
ال -دائ -م -ة لسص Òع -م -ل -ي-ات
ا’إ‚از وذلك ب- -اإل- -زام -ي -ة
ا◊ضص - - - - - -ور ال- - - - - -دائ- - - - - -م
ل- - -ل- - -مسص - -وؤول ÚاÙل - -يÚ
وم- - - - - - -ق - - - - - -او’ت ا’إ‚از
م- -ي -دان -ي -ا ع -ل -ى مسص -ت -وى
الورشصات ،لضصمان احÎام
اŸق - - - - -اي- - - - -يسس واأج- - - - -ال
التسصليم.
خÓل وقوفه على مشصروع
رب- -ط ب- -ات- -ن- -ة ب -ال -ط -ري -ق
الـسص-ي-ار شص-رق–غ-رب على
مسصافة  ٢٢ . ٢كم الشصطر

ا’أول ،والذي بلغت نسصبة
ا’إ‚از ب- - - - -ه  77باŸائة
ونسص - -ب - -ة ا‚از اŸنشص- -اآت
ال-ف-ن-ية  ٨٥ب-اŸائ-ة ،دع-ا
الوزيرا ¤تذليل العراقيل
و الصصعوبات بالتنسصيق مع
ا÷هات اŸعنية.
والح الوزير اثناء معاينة
اŸشصروع الذي خصصصس له
غÓف ما‹ هام يقدر ١٤
م- -ل -ي -اردج ع -ل -ى اأه -م -ي -ة
الصص- - -ي- - -ان- - -ة و ت- - -وسص - -ي - -ع
اسص -ت -ع -م -ال ال -ت -ج -ه -ي-زات
ا◊دي- - -ث- - -ةÃ ،ا يضص- - -م - -ن
ال- -ف- -ع- -ال- -ي -ة و ال -ن -وع -ي -ة،
Ÿواج -ه-ة ال-ت-وسص-ع ال-ك-بÒ
ال- -ذي ع- -رف- -ت- -ه الشص -ب -ك -ة
ال-وط-ن-ية للطرقات،كاشصفا
ت- -خصص -يصس ل -غ Ó-ف م -ا‹
ي -ف-وق الـ  ٥٠م-ل-ي-ار دينار
سص -ن -وي -ا ل-ل-ت-ك-ف-ل بصص-ي-ان-ة
الطرق الوطنية والو’ئية
والبلدية على مدى ثÓث
سصنوات.
ودع- - - - - - -ا ك- - - - - - -وراي - - - - - -ة،
اŸوؤسصسص- - -ات اŸك- - -ل- - -ف - -ة

ب- - -ا’‚از اإ ¤رف- - -ع وتÒة
ا’أشص - - -غ - - -ال وت - - -دع - - -ي- - -م
ال- - -ورشص- - -ات ب- - -ال - -ع - -م - -ال
وال -وسص -ائ -ل ح -ت-ى ي-تسص-ن-ى
اسصتÓم الشصطر ا’أول من
ال- -ط- -ري- -ق السص- -ي -ار شص -رق
غرب ‘ القريب العاجل،
م- - -ع ت- - -ع - -ه - -د اŸوؤسصسص - -ة
اŸكلفة با’‚از بتسصليمه
‘ اأجل اأقصصاه  ٠6اأشصهر،
ح -يث سص -ي -ت -م رب-ط ب-ات-ن-ة
بشصلغوم العيد على مسصافة
 6٢كم.
م-ع ال-ع-ل-م ،ت-ك-م-ن اه-م-ي-ة
هذا اŸشصروع الذي يعد
م-كسص-ب-ا ح-ق-ي-ق-يا لعاصصمة
ا’أوراسس على اعتبار اأنه
سص- - -ي- - -ت- - -م رب - -ط ب - -ات - -ن - -ة
ب- - - -ال- - - -و’ي- - - -ات اÛاورة
خنشصلة وبسصكرة واŸناطق
اÙيطة Ãيناء جن جن
ب -ج -ي-ج-ل ،ح-يث سص-تصص-ب-ح
و’ي- -ة ا’وراسس م- -ن -ط -ق -ة
عبور ıتلف اŸتعاملÚ
ا’ق- - -تصص- - -ادي ‘ Úشص - -رق
ا÷زائر.

جميعي خÓل لقائه السصف Òالروسصي :

«األفÓن» يثّمن دور ا÷يشش ‘ مرافقة ا◊راك

ث م ن ح ز ب ج ب هة
التحرير الوطني اأمسس،
ب ا ÷ ز ا ئ ر ال ع ا ص ص م ة  ،ع ل ى
لسصان اأمينه العام ﬁمد
ج م ي ع ي ا لد و ر ا ل ذ ي ي ق و م
به ا÷يشس الوطني
ا ل ش ص ع ب ي ‘ مر ا ف ق ة
ا ◊ ر ا ك و ح ر صص ه ع ل ى
ا ◊ ف ا ظ عل ى ط ا ب ع ه
السصلمي.
وشص - -دد ج - -م- -ي- -ع- -ي خÓ- -ل
اسص -ت -ق -ب -ال -ه لسص -ف Òروسص-ي-ا
ب -ا÷زائ -ر اإي -غ-ور ب-ي-ل-ي-اي-ف
 Ãق ر ا ◊ ز ب عل ى ضص ر و ر ة
«ال- -ت -ف -ك Òب -ج -د ‘ اإع -ادة
ب -عث ال -نشص -اط ا’ق-تصص-ادي
 Ÿو ا ص ص ل ة ب نا ء ا ل ب  Óد »  .ك م ا

اأك - -د ع- -ل- -ى “سصك ح- -زب- -ه
ب- -ا◊وار ال -وط -ن -ي وب -دع -م
ه -ي -ئ -ة ا◊وار وال -وسص -اط-ة،
د ا ع ي ا ا  ¤ض صر ور ة ا ’إ س ص ر ا ع
‘ ت- -ن- -ظ- -ي -م ا’ن -ت -خ -اب -ات
ال- -رئ- -اسص- -ي- -ة وذلك ب -ه -دف
«اإي-ج-اد ا◊ل-ول ال-دسص-تورية
الÓ- -زم- -ة وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
اسص - - - -ت - - - -ق - - - -رار ال- - - -بÓ- - - -د
و م و ؤ س ص س صا ت ه ا .
و ت و ق ع ‘ هذ ا ا Ûا ل ا أ ن
ت ك ل ل م س ص اع ي ه ي ئ ة ا ◊ و ا ر
و ا ل و س ص ا ط ة ب »ا لن ج ا ح » ل ك و ن
ك -م -ا ق -ال اأن ال -ع -دي -د م-ن
«ال - -ت - -ي - -ارات السص- -ي- -اسص- -ي- -ة
 Œا و ب ت ا إ ي ج اب ي ا » مع ه ذ ه
ال- -ه- -ي- -ئ -ة وا’أه -داف ال -ت -ي

ا أ ن ش ص ئ ت م ن اأ ج ل ه ا .
بدوره اأشصاد السصف Òالروسصي
ب»سص -ل -م -ي -ة» ح-راك الشص-عب
ا÷زائري وهو ما يدل كما
ق -ال ع -ل -ى «ال -وع -ي ال-ك-ب»Ò
الذي يتحلى به ا÷زائريÚ
م  Èز ا ا أ ن ا ÷ زا ئ ر « سص ت ت ج ا و ز
ه ذ ه ا  Ÿر حل ة ب ن ج ا ح » .
و ا أ ش ص ا ر ا  Ÿس ص و ؤ و ل ا ل ر و سص ي
ا ¤ال- -عÓ- -ق- -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة
ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة ب Úا÷زائ -ر
وم -وسص -ك -و و»ال-ت-ق-ارب» ‘
م - -واق - -ف ال - -ب- -ل- -دي- -ن Œاه
ال - -قضص - -اي - -ا ا’إق - -ل - -ي- -م- -ي- -ة
و ا ل د و ل ية  ،م ض ص ي ف ا ا أ ن ا ل تب ا د ل
ال -ت -ج-اري ب Úال-ط-رف‘ Ú
« ت ط و ر م س ص ت م ر» .

مقيمة بأاقبية حي ا÷رف بباب الزوار بالعاصصمة

ترحيل  156عائلة نحو سسكنات اجتماعية جديدة

” صص - - -ب - - -ي - - -ح- - -ة ،اأمسس،
ب -ال -ع-اصص-م-ة ت-رح-ي-ل ١٥6
ع-ائ-ل-ة م-ق-ي-م-ة ب-اأق-ب-ية ‘
ا◊ي السص- - -ك - -ن - -ي ا÷رف
التابع لبلدية باب الزوار،
اإ ¤سصكنات جديدة ببلدية
ب- -رج ال- -ب- -ح- -ري و ذلك ‘
اإطار اŸرحلة ا’أو ¤من
لÈنامج
ال -ع-م-ل-ي-ة ٢٥
اإع- -ادة ا’إسص- -ك- -ان ل- -و’ي -ة
ا÷زائر.
اأشص- - - - -رفت اŸصص- - - - -ال- - - - -ح
الو’ئية ،على عملية نقل
 ١٥6ع-ائ-ل-ة م-ق-ي-م-ة م-نذ
سصنوات ‘ اأقبية بعمارات
حي ا÷رف اإ ¤السصكنات

ا÷دي -دة ال -واق -ع -ة ب -ح -ي
 ٩١6مسصكن بÈج البحري
وذلك ت -ط -ب -ي -ق -ا لÈن -ام-ج
اإع - -ادة ا’إسص - -ك - -ان ال - -ذي
تشص- - -رف ع- - -ل- - -ي- - -ه و’ي- - -ة
ا÷زائر و الذي اأخذ بعÚ
ا’عتبار السصكنات الهشصة
و ا’أقبية كمرحلة جديدة
ل- -ل- -قضص- -اء ع- -ل- -ى مشص- -ك -ل
السصكن ‘ الو’ية.
وقد سصبق لو’ية ا÷زائر
عبد اÿالق صصيودة منذ
شص- -ه- -ر اأن اأع- -ط- -ى خ Ó-ل
ج- -لسص- -ة ع- -م- -ل ﬂصصصص -ة
ل -ق-ط-اع السص-ك-ن ب-ال-و’ي-ة،
تعليمات للو’ة اŸنتدبÚ

و اŸدراء اŸعني Úتقضصي
بوجوب ا’إسصراع ‘ ضصبط
ق - - - - -وائ- - - - -م اŸرشص- - - - -حÚ
لÓسصتفادة من السصكن مع
ضص- -ب- -ط ق- -وائ- -م ق- -اط -ن -ي
السص-ك-ن-ات ال-هشص-ة ب-اإق-ل-ي-م
ا÷زائر العاصصمة.
ك -م -ا سص -ب -ق ل -ب -ل -دي-ة ب-اب
ال -زوار اأن اسص -ت -ف-ادت م-ن
ب -رن -ام -ج الÎح -ي -ل شص -ه -ر
م- -اي -و اŸنصص -رم ح -يث ”
ت -رح-ي-ل  ١١ع-ائ-ل-ة ت-قيم
ب -ح -ي ب -وسص-ح-اق-ي Œزئ-ة
(ب) Ãنطقة ا÷رف و”
اإسصكانهم ‘ شصقق جديدة
بÈاقي والدويرة.
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الخميسس  ٢٩أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٨ذي الحجة  ١٤٤٠هـ
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ألباحـــــــث ‘ ألعلـــــــوم ألسضياسضيـــــــة عيسضـــــــا Êفــــــــؤوأد لـ «ألشضعــــــب»:

05

ا◊ ـرك الشّشعبـ ـي بداي ـ ـة قوّيـة فك ّكت النّظـام السشياسش ـ ـي ال ّسشابق

^ أنتقال ألنّظام ألسضياسضي من نظام فاسضد إأ ¤نظام مفسضد ^ تفتيت ألنّظام بطريقة دÁقرأطية سضلمية
وإأعادة بنائه نزيها ^ أ÷يشش جيشش ألشّضعب ل جيشش ألّنظام ألسضياسضي بوجهه أل ّسضلبي ^ ألعصضابة خلقت
لطالة عمرها
جيوبا مضضاّدة رأفضضة كل أŸقÎحات إ

أوضضح ألباحث ‘ حقل ألعلوم ألسضياسضية وألعÓقات ألدولية بجامعة ألشضلف ألدكتور فؤوأد عيسضا ،Êأن ما نتلمسضه أليوم ‘ أŸشضهد ألسضياسضي هو تفتيت للنظام بطريقة دÁقرأطية سضلمية من
أجل إأعادة بنائه بكث Òمن ألشضفافية وألنزأهة ،ونقل ألسضلطة سضلميا من نظام فاسضد مفسضد لنظام صضالح مصضلح هدفه أŸصضلحة ألعليا للبÓد ،و–ّدث ضضيف «ألشضعب» ‘ هذأ أ◊وأر أŸطّول عن
لضضافة أ ¤مباشضرة عملية أ◊وأر مع ألشضركاء ألسضياسضي Úوألفاعل ،Úمع توسضيعه
ألعديد من ألقضضايا ألتي تعيشضها أ÷زأئر أليوم من أنتقال ألسضلطة ،أŸشضاركة ألسضياسضيةﬁ ،اربة ألفسضاد ،با إ
إأ ¤شضباب أ◊رأك ألشضعبي ألذين ل تزأل أصضوأتهم ترّدد مطالبهم كل جمعة.

»LGô©d øjódGQƒf :QGƒM

@ ألشض -عب :ت -ع -يشش أ÷زأئ -ر أل -ي -وم ح -ال -ة أسض -ت -ث -ن -ائ -ي-ة ‘
Œربتها ألدÁقرأطية ،وألنتقال ألسضلمي للسضلطة ما هي
قرأءتكم لذلك؟
@@ ألباحث فوؤأد عيسضا :Êاأعتقد اأن ا÷زائر اليوم “ر بلحظة
فارقة ح ّسساسسة ،قوامها بداية قوية لتفكيك النظام السسياسسي السسابق
من خÓل الزج برموزه الفاسسدة ‘ السسجن كصسورة د’لية واضسحة
لتفكيك الثقافة السسياسسية التي سسادت طوال الفÎات السسابقة ،ما
نتلمسسه اليوم هو تفتيت للنظام بطريقة دÁقراطية سسلمية من اأجل
اإعادة بنائه بكث Òمن الشسفافية والنزاهة ،ونقل السسلطة سسلميا من
ن-ظ-ام ف-اسس-د م-فسس-د ل-ن-ظ-ام صس-ال-ح مصس-ل-ح ه-دف-ه اŸصس-ل-ح-ة العليا
للبÓد ،مع ا’إشسارة اإ ¤اأن هذه اŸرحلة هي مرحلة شسديدة التعقيد
وا◊سساسسية ،واأي خطاأ سسيكلّفنا غاليا.
@ يعت Èتاريخ  22فيفري تاريخا مفصضليا أبطل كل قرأءأت
أل ّ-رب -ي -ع أل -ع -رب -ي أل -ت -ي رأه -نت ع -ل -ي -ه -ا أل-ك-ث Òم-ن أل-دول
وأŸن -ظ -م -ات؟م -ا ه -ي أه -م أوج -ه ألّسض -ل -م -ي -ة أل-ت-ي “ّي-ز ب-ه-ا
أ◊رأك بعيدأ عن ألعنف؟
@@ دعني اأقول لك اأّن  ٢٢فيفري هو نتاج ترسسب حيثيات ووقائع
طيلة عقدين من الزمن ،اأسّسسس فيها النظام السسابق Ÿمارسسات
وقواعد رسسمت ‘ اıيال ا÷معي للشسعب ا÷زائري صسورة منفرة
‡ا جعل الكث Òمن الدول واŸن ّ
ظمات تعتقد اأّن
للنظام السسياسسيّ ،
سساعة ا’نفجار قد حانت مراهنة على كم ا’إمتعاضس الذي وصسلت
اإليه ا÷ماه ،Òموؤّكدة اأّن تسسونامي الربيع العربي سسيتج ّسسد ‘
ا◊ال -ة ا÷زائ -ري -ة ب -اأك Ìدم -وي-ة سس-اح-ب-ة ح-ال-ة تسس-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن
اŸاضسي ◊اضسر اليوم باآليات اأشسد عنفا ،معتقدة اأنّ ا÷يشس الشسعبي
ال- -وط- -ن -ي سس -ي -ك -ون ل -ه ال -دور اÙوري ‘ ذلك ،ل -ي -ف -اج -اأ الشس -عب
ا÷زائري وجيشسه ا÷ميع بعبقريته السسلمية مسسقطا كل التكهنات،
مسستفيدا من التجارب اÙلية والدولية السسابقة ،فكان حراك ٢٢
ف-ي-فري  ٢٠١٩مّ-ت-سس-م-ا ب-اأوج-ه سس-ل-م-ي-ة ف-اج-اأت ا÷م-يع ،واأهم هذه
ا’أوجه ما يلي:
 ٢٠ - ١فيفري ‡ارسسة احتجاجية سسلمية ‘ شسكل ‰وذج ا’إدارة
اŸتفق عليه ،دعني اأقول اأن ‰وذج ا’إدارة اŸتفق عليه هو اأحد
اأهم اأوجه ال ّسسلمية ‘ حراك ا÷زائر ،هذا النموذج يقّدم فيه
جون خططا ŸسسÒاتهم ويحّددون اأوقاتها وخطوط سسÒها،
اÙت ّ
وي -ق ّ-دم -ون ضس -م -ان-ات ع-ن ضس-ب-ط السس-ل-وك غ ÒاÓŸئ-م ‘ م-ق-اب-ل
الضسمانات التي تقدمها الشسرطة حول خط السس Òوضسبط اŸرور،
وسسÓمة ا÷مهور وفق ترخيصس اإداري مسسبق.
هذا النموذج كان حاضسرا ميدانيا ‘ حراك  ٢٢فيفري رغم غيابه
اإجرائيا قبل انطÓق ا◊راك ،وظهرت Œلياته من خÓل التنظيم
اÙك -م لسس Òا’ح -ت -ج -اج وخ -ل -ق مسس -ارات م-ن-ظ-م-ة Œوب شس-وارع
ﬁددة ‘ كل و’يات ا÷زائر وفق ضسبط سسلوكي مÓئم يسستمد
شس -رع -ي -ت-ه م-ن اÙت-ج Úذات-ه-م ،م-ع-ط Úب-ذلك ضس-م-ان-ات واق-ع-ي-ة
للموؤسسسسة الشسرطية عن عدم ا’نز’ق ’أعمال العنف والتخريب.
واأك Ìمن ذلك كانت هناك رسسا’ت قّمة ‘ الد’لة الرمزية على
سسلمية وتنظيمية الفعل ا’حتجاجي من خÓل خلق فضساء اأك Ìراحة
‡ا سسهل باŸقابل على سسÓسسة ا’لتزام الشسرطي بالعقد
للشسرطةّ ،
اŸعنوي من جهة ضسبط اŸرور وسسÓمة اÙتجّ ،Úفلم نÓحظ اأي
اشستباكات عنيفة اإ’ نادرا مع اŸوؤسسسسة الشسرطية .كل ذلك اأعطى
حضسورا ميدانيا لنموذج ا’إدارة اŸتفق عليه كاأحد وجوه سسلمية
الفعل ا’حتجاجي ا÷زائري.
 - ٢تاأط ÒاŸطالب بشسكل سسلمي :فما حدث ‘ حراك  ٢٢فيفري
وما بعده هو ظهور راأي تبلور ‘ اÛتمع ا÷زائري تبثه كل وسسائل
ا’تصسال اÛتمعي سسيطر على اÙتج ،Úوقد “ّكن هذا الراأي
من تاأط ÒاŸطالب على اأسساسس اأن هناك موقف غ Òعادل «العهدة
اÿامسس -ة» ،واأن -ه ي -ت -ط-لب ف-ع Ó-اح-ت-ج-اج-ي-ا ج-م-ع-ي-ا مشسÎك-ا Ÿن-ع
اŸوؤّيدين للعهدة اÿامسسة ‘ اŸضسي نحو خيارهم .هذا الراأي
ح ّ-ط -م ا’إط-ار ال-ق-د ،Ëوكّ-ون اإط-ارا ج-م-ع-ي-ا ج-دي-دا ي-رت-ب-ط ب-ع-دم
ال -ع -دال -ة واأع -اد ت -ع-ري-ف واق-ع الشس-عب ا÷زائ-ري ل-دى اŸسس-وؤول،Ú
فاأعطى مفاهيم جديدة د›ت ‘ عبارات اأو مفهومات تتجول كلها
‘ اıيال ا÷معي ا÷زائري ،فكانت هذه اŸطالب تّتسسم Ãا يلي:
@ أّتسضاق دأخلي.
@ مصضدأقية لدى أ÷مهور أ÷زأئري.
@ توأفق مع أŸعتقدأت ألرئيسضة لدى أ÷مهور أ÷زأئري،
‡ا أضض -ف -ى ع -ل -ى ه -ذأ أ◊رأك ‚اح -ا أسض -ت -ط -اع أن ي-رب-ط
ّ
م -ط -ال -ب -ه ب-الأط-ر أل-رئ-يسض-ة ألسض-ائ-دة ‘ أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري
وبشضكل سضلمي.

وقيادته بظهور جيل جديد يتوزع جغرافيا علي كل تراب ا÷زائر،
ي -ح -م -ل اآم -ال ك -ل ال -وط-ن واآ’م-ه ،وف-ائ-ه ف-ق-ط ل-ل-ج-زائ-ر ول-لشس-عب
ا÷زائ -ري ’ ،ت -رب -ط -ه ع Ó-ق -ات مصس-ل-ح-ي-ة ذات-ي-ة م-ع اŸم-ارسس-ات
السسلبية للنظام السسياسسي السسابق من جهة ،و’ القوى ا’أجنبية التي
عاثت ‘ ا÷زائر فسسادا من جهة اأخرى.

@ ألزج بقيادأت مسضوؤولة بالدولة بتهمة ألفسضاد ‘ ،ر أيكم
Ÿاذأ ج ّ-م-د ألّ-رئ-يسش أıل-وع ع-م-ل ÷ن-ة م-ك-اف-ح-ة أل-فسض-اد؟
وŸاذأ وّفرت لهم كل هذه أ◊ماية؟
@@ يتّفق الكث Òمن الباحث Úعلى اأن (الفسساد = ا’حتكار  +حرية
التصسرف  -اŸسساءلة) .و‘ ظل هذه اŸعادلة من الطبيعي اأن تغيب
اŸسساءلة ‘ ا◊الة ا÷زائرية’ ،أن الرئيسس اıلوع وبطانته عملت
علي ماآسسسسة الفسساد وتوطينه ‘ جسسد الدولة منتقلة اإ ¤اأشسد اأنواع
ال -فسس-اد اŸت-م-ث-ل ‘ ال-فسس-اد ال-نسس-ق-ي ه-ذا ا’أخÃ Òوج-ب-ه ي-ن-ت-ق-ل
النظام السسياسسي من نظام فاسسد اإ ¤نظام مفسسد ،حتى صسار
الفسساد اإحدى اأهم الثقافات اÛتمعية ،وهذه ا◊الة اŸرضسية
ّŒمدت فيها كل اآليات اŸسساءلة من ÷نة مكافحة الفسساد اإ¤
›لسس اÙاسسبة...الخ واأك Ìمن ذلك العمل علي التمك Úلكل
اŸمارسسات اŸافيوية ،وهذا ماقام به بالفعل الرئيسس اıلوع
وبطانته.
@ رأفقت موؤسضسضة أ÷يشش أ◊رأك ألشضعبي منذ بدأياته أإ¤
ألآن ودأفعت عن سضلميتهŸ ،اذأ ‘ ر أيكم؟
@@ دعني اأقول لك اأن النظام السسياسسي السسابق بكل Œلياته عمل
على تدج Úكل الفواعل السسياسسية ،واإفراغها من ﬁتواها من
خÓل خلق شسبكة زبائينية قوامها الزبون السسياسسي ،فصسرنا نرى
واقعا ا◊زب السسياسسي الزبون وا÷معية الزبون وحتى اÎŸشسح
الزبون ،كلها تقوم باأدوار مريبة من اأجل التمك Úاأك Ìلذلك النظام
السسياسسي ،وهذه ا◊الة كانت من اأشسد اأسسباب حراك  ٢٢فيفري.
ل -ذلك نسس -ت -ط -ي -ع ال -ق-ول اأن م-وؤسسسس-ة ا÷يشس ا÷زائ-ري  ⁄ت-خضس-ع
ل -ل -م -ع -ادل-ة السس-اب-ق-ة ،وك-انت ك-م-وؤسسسس-ة ج-م-ه-وري-ة اّت-خ-ذت مسس-ارا
صس -ح -ي -ح -ا ب -ع -ي -د ع-ن ك-ل ال-ت-ج-اذب-ات السس-ي-اسس-ي-ة وع-ن ال-ت-ورط ‘
‡ا جعلها موؤسسسسة
اŸمارسسات اŸشسينة للنظام السسياسسي السسابقّ ،
متماسسكة تعمل لصسالح ا÷زائر وفقط ،لذلك رافقت الهبة الشسعبية
›سسدة اأن ا÷يشس جيشس الشسعب ’ جيشس النظام السسياسسي بوجهه
السسلبي ،فكانت اŸرافقة للحراك من البدايات.
@ أختارت ألقيادة ألعليا للجيشش ألوقوف ‘ صضف ألشّضعب،
ع- -كسش خ- -ي- -ارأت أŸوؤسضسض- -ة ‘ سض- -ن -ة 1991؟ م - -ا ه- -ي أوج- -ه
ألختÓف وألتقارب؟
@@ رÃا وجه الشسبه الوحيد هو التشسابه ‘ التسسمية فقط ،والباقي
كلها اأوجه اختÓف كون قيادات اŸوؤسسسسة العسسكرية ‘ تسسعينيات
القرن اŸاضسي نحت نحو العنف ‘ معا÷ة ا’أحداث وقتها ،وذلك
راج-ع ل-لÎك-ي-ب-ة ال-بشس-ري-ة ل-ل-ق-ي-ادة وم-ا ت-ط-رح-ه م-ن تسس-اوؤ’ت حول
ماضسيها وحاضسرها حينها من شسبكات عÓئقية مصسلحية ‘ اÙيط
ال -دو‹ ،ه -دف -ه -ا ا◊ف -اظ ع -ل -ي اŸصس -ال-ح الشس-خصس-ي-ة ’ مصس-ل-ح-ة
ا÷زائر ،والوفاء للقوي ا’أجنبية ’ القوى الداخلية اÒÿة .على
ع -كسس ا÷يشس ال -ي -وم وق -ي -ادات-ه ال-ذي اأظ-ه-ر ال-و’ء ال-ك-ل-ي ل-لشس-عب
وللجزائر وفقط ،وهذا راجع للصسÒورة التاريخية خÓل الثÓث
عقود اŸاضسية ،والتي من اأهم Œلياتها الÎكيبة البشسرية للجيشس

@ تصضر بعضش ألأوسضاط على أŸطالبة باÛلسش ألتاأسضيسضي
وألنتقا‹ ،هل هو أÿوف من موأجهة ألصضندوق أم هي
سضياسضة ألنعام؟
@@ اسسمح ‹ اأن اأقول لك اأن تلك ا’أطراف التي تسساأل عنها اإ‰ا
ت- -ع- -يشس وت- -ت- -وّط- -ن ‘ ا’أوسس- -اط ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ا’أق- -ل ت- -رك -ي -زا
(ال -دÁق -راط -ي -ة ال -زائ -ف -ة) ،ف -ت-ج-ده-ا ت-ف-رضس ن-فسس-ه-ا ب-ط-رق غÒ
دÁقراطية ،من خÓل تزوير ا’نتخابات مث ‘ Óحالة اإسستÓئها
على علبة النظام السسياسسي اأو ا’إحتكام لنظام الكوطة ‘ اÛالسس
التاأسسيسسة وا’إنتقالية ‘ ا◊الة ا÷زائرية اليوم‡ ،ا يضسمن لها
البقاء وا’إسستمرارية ‘ جسسد الدولة خدمة Ÿصسالح ذاتية ضسيقة اأو
حتى خدمة Ÿصسالح قوي اأجنبية.
باŸقابل ‚د هذه القوى متخّوفة من الدÁقراطية ا’أك Ìتركيزا
(دÁقراطية حقيقة) ’أّنها ’ “لك ا’إنتشسار الشسعبي الذي يضسمن
لها البقاء كقوى موؤثرة ‘ علبة النظام السسياسسي ،ويلفظها الصسندوق
Ãج -رد ا’إح -ت -ك -ام اإل -ي -ه ،ب -ل وت -ث -ور ث-ائ-رت-ه-ا Ãج-رد ال-كÓ-م ع-ل-ى
ا’نتخابات النزيهة،فالعصسابة تسسعى بكل ما اأوتيت من قوى لتعكÒ
كل ما يصسب ‘ –قيق ا’إرادة الشسعبية من خÓل خلق جيوب مضسادة
تنادي برفضس كل اŸقÎحات ’إطالة عمرها.
@ ظهرت ألعدألة بوجه  ⁄ناألفه ‘ معا÷تها ألعديد من
أل-قضض-اي-ا ألّ-ث-ق-ي-ل-ة ،وأل-زج ب-رم-وز ألّ-نظام ألّسضابق ‘ ألسضجن
وكشضفها للمسضتور ،ماذأ تتوّقعون أن يحدث ‘ أÙاكمات؟
@@ جهاز العدالة تقني ’ –كمه العواطف و’ الذاتية ،هو جهاز
يقوم على توجيه ا’إتهام مع اÙافظة على قاعدة اŸتهم بريء
حتى تثبت اإدانته ،ويعمل على التحقيق الدقيق ‘ حيثيات الوقائع
اÙتمل اأن تشسكل جرÁة ،لذلك سسÔى ﬁاكمات اإحÎافية لوجوه
النظام السسابق من خÓل تلمسس الركن اŸادي والركن اŸعنوي،
وال -رك -ن الشس -رع -ي ل -ك -ل ا÷رائ -م اŸت -اب -ع Úب-ه-ا ،وك-ل م-ن ي-حضس-ر
اÙاكمة حينها سسيقتنع اإما بالÈاءة واإما با’إدانة للمتهم Úاأثناء
جلسسات اÙاكمة.
@ تقوم ÷نة أ◊وأر وألوسضاطة بعمل جّبار رغم أŸعارضضة
ألشّضرسضة من بعضش ألأطرأف ،هل ‘ ر أيكم تصضل أإﬂ ¤رج
أآمن يخرجنا من هذأ ألّنفق؟
@@ اأعتقد جازما اأن ’ وسسيلة للحل غ Òا◊وار الذي ثّمنه ا÷ميع،
ف-ق-ط ي-ب-ق-ى ا’إشس-ك-ال ‘ ا÷زئ-ي-ات ال-ت-ي ت-ذل-ل ب-ا÷ل-وسس ل-ط-اول-ة
ا◊وار ،على اأن تكون هذه الطاولة موؤسسسسة على بنيان دسستوري
بعيد على اŸراحل ا’نتقالية ،لذلك تبدو ÷نة ا◊وار والوسساطة ‘
مضسمون مهامها قريبة للنجاح والوصسول ’أرضسية جامعة توؤهلنا
للخروج با÷زائر من هذا النفق ،اأكيد لن يتاأّتى ذلك اإ’ بتضسافر
جهود اÿيّرين ‘ هذا البلد القارة.
@ كشضفت بعضش ألتّقارير أن من وصضفتهم موؤسّضسضة أ÷يشش
بالعصضابة يتلّقون أوأمرهم من دوأئر خارجية تريد ألشضر
ل-ل-ج-زأئ-رŸ ،اذأ  ⁄ي-ت-م أل-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-م ب-اŸثل أو ﬁاكمتهم
وكشضف أ÷هات ألتي –ّرضضهم؟
@@ اسسمح ‹ اأن اأقول لك اأن تفكيك العصسابة يتطلب وقتا كافيا من
خÓله يتم كشسف كل تفرعاتها ورصسد كل –ركاتها اسستبعادا لعنصسر
اŸفاجئة اإذا ماقرر اسستئصسالها من جذورها“ ،اما مثل تشسخيصس
ا’أمراضس اÿبيثة التي تصسيب جسسد ا’إنسسان ،فاŸسساألة اإذا مسساألة
وقت للتشسخيصس ومن ثمة السس ‘ Òاإجراءات اإسستئصسالها نهائيا،
لذلك اأتوقع ‘ اŸدى القريب الكث Òمن تلك ا’آليات التي سستفاجئ
ا÷ميع ،والتي من بينها ﬁاكمتهم وكشسف ا÷هات التي –ّرضسهم.
@ ‘ حالة ما أجريت ألنتخابات ألّرئاسضية و ⁄تشضارك
بعضش ألأطرأف ،هل يوؤّثر ذلك على نزأهة ألعملية؟
** هنا يجب اأن نفصسل ‘ ا’أطراف التي تقصسدها ،فاإن كانت
ا’أطراف الداعية Ûلسس اإنتقا‹ اأظن اأنها لن توؤثر ’أّني اأعتقد
اأّنها مرفوضسة شسعبيا ،واإذا كانت اأطراف وازنة ذات امتداد شسعبي،
فاأكيد سستوؤثّر هذه ا’أطراف على مصسداقية ا’نتخابات الرئاسسية،
ومن ثّمة نزاهتها.
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ـ ـف
لـــــ
م وزارة الÎبي ـ ـ ـ ـ ـ ـة عل ـ ـ ـ ـ ـى قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدم وسسـ ـ ـ ـ ـاق
Œنبـــــا للنقــــــائصص اّ Ÿسسجلـــــة ‘ السسنـــــوات اŸاضسيــــــة

لدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول مدرسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ناج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
’سسرة الÎبوية تسستعد Ÿباشسرة مهامها
^ –ضسÒات حثيثة ’سستقبال التÓميذ وا أ

–ضسÒات حثيثة على قدم وسساق للدخول اŸدرسسي  2020-2019الذي يفصسلنا عنه أاسسبوع فقط ،الكل منشسغل بهذا اŸوعد ا’جتماعي الهام ،وقد هيئت وزارة الÎبية الوطنية
’‚اح هذا الدخول ،من توف Òالوسسائل البيداغوجية ،الÈامج اŸدرسسية ،اŸطاعم ،اعادة تهيئة اŸنشسآات اŸدرسسية Ãختلف أاطوارها ،ناهيك عن توف Òالكتاب
’مكانيات اŸتاحة إ
ا إ
اŸدرسسي ،بأاعداد فاقت اÓŸي Úمن مناهج التعليم ،حتى ’ يسسجل أاي نقصص أاوعجز ‘ ذلك ،وŒنبا للسسنوات السسابقة وما عرفته فضسيحة الطور اÿامسص لكتب التاريخ والÎبية
’سسÓمية.
ا إ
من جهة أاخرى ،يتوقع ا÷ميع دخول اجتماعي هادئ ،بحيث  ⁄يسسبق وان أاقدمت النقابات الوطنية على نشسر أاي بيان ،و’ حتى أاولياء التÓميذ ،ورÃا ذلك يعود ا ¤ا◊راك الشسعبي
الذي يشسهده البلد‡ ،ا اسسفر عن نتائج بدأات Œد مكانتها ‘ اŸيدان ،خاصسة وان السسنة اŸاضسية عرفت الكث Òمن التشسنجات ب Úا’دارة والشسركاء .

التحرير
حلة جديدة
اŸنشسآات اŸدرسسية بالعاصسمة تتزّين ‘ ُ

األولياء ‘ سسباق مع الزمن ..القدرة الشسرائية ودخول مدرسسي مكّلف
’خرى ،أاجواء التحضسÒات للموسسم الدراسسي اŸقبل  ،2020-2019حيث تشسهد العديد
تعرف و’ية ا÷زائر ،على غرار الو’يات ا أ
من اŸؤوسسسسات الÎبوية إاعادة تهيئة من طÓء وتنظيف ،وتعرف هذه العملية التي تشسرف عليها ا÷ماعات اÙلية وتÒة أاسسرع ،مع
’حزمةŸ ،ا يÎتب عليه من مصساريف
’ولياء بصسفة خاصسة بÎقب كب ،Òمسستعدين لشسّد ا أ
اقÎاب هذا اŸوعد الذي ينتظره ا أ
’دوات والكتب اŸدرسسية.
لشسراء ا أ

حياة  /ك.
لضس -م-ان دخ-ول م-درسس-ي ج-ي-د ،ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي
ب-ال-ع-اصس-م-ة ي-ق-ف وي-ح-رصض ع-ل-ى ضس-مان اسستكمال
اإ’ج-راءات وت-ه-ي-ئ-ة ك-ل ال-ظ-روف ،اسس-ت-ع-دادا ل-هذا
اŸوع -د .إاحصس -اءات دق -ي -ق -ة ب -خصس -وصض مشس -اري-ع
قطاع الÎبية بالو’ية ’ ،سسيما تلك الواقعة على
مسس -ت -وى اأ’ق -ط-اب السس-ك-ن-ي-ة ا÷دي-دة ع-ل-ى غ-رار
اŸدينة ا÷ديدة سسيدي عبد الله وأاحياء أاخرى

التي اسستلم مسستفيدوها سسكناتهم مؤوخرا.
عرف هذا الÈنامج التحضسÒي للدخول اŸدرسسي
اŸق - -ب- -ل إا‚از  102م -ؤوسسسس -ة ت-رب-وي-ة 24 ،قسسم
توسسعة 09 ،مطاعم مدرسسية ،سستسستلم منه و’ية
ا÷زائر متمثلة ‘  65مدرسسة إابتدائية ،سستسسمح
بتوف 960 Òقسسم تربوي و 38.400مقعد بيداغوجي
و 13متوسسطة ،ما يعادل  256قسسم تربوي ،سسيمكن
من توف 10240 Òمقعد بيداغوجي و 05ثانويات،
سستتيح حوا‹  8000مقعدا بيداغوجيا.
فيما يخصض اÿدمات اŸدرسسية ،فقد خ ّصسصست

و’ية ا÷زائر  216حافلة نقل مدرسسي سسيسستفيد
منها حوا‹  25أالف تلميذ من ﬂتلف اأ’طوار،
باإ’ضسافة إا ¤تخصسيصض مبلغ  30مليار سسنتيم ،من
أاجل توف ÒاŸنحة اŸدرسسية لـ  100.000تلميذ
معوز ،قد ”ّ الشسروع ‘ دفعها Ÿسستحقيها(3000
دج لكل تلميذ معوز) ،كما إاسستفادت الو’ية من
إاع-ان-ة م-وج-ه-ة ل-ت-حسس Úن-وع-ي-ة ال-وجبات الغذائية
ب -اŸدارسض اإ’ب -ت -دائ -ي-ة ق-دره-ا  78م-ل-ي-ار سسنتيم
مقدمة من طرف الصسندوق اŸشسÎك للجماعات
اÙلية.

’جواء ببجاية
«الشسعب» تسستطلع ا أ

اŸناسسب ـ ـ ـ ـ ـات والعطل ـ ـ ـ ـ ـة الصسيفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تسستنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزف جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوب األوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

^ أاربــــــاب العائــــــÓت يشستكــــــــون كــــــــÌة
’بنــاء غايــة ’ ُتدرك
اŸصساريــف وإارضســاء ا أ

’جتماعي اŸقبل
–سسبا للّدخول ا إ

مطالب ـ ـ ـ ـ ـة اŸق ـ ـ ـ ـ ـاولت اإلسس ـ ـ ـ ـ ـراع ‘ تسسليـ ـ ـ ـ ـم اŸشساريـ ـ ـع

’قامة ا÷امعّية « »2000سسرير
’شسغال ا÷ارية با إ
تفّقد عطا الله مو’تي وا‹ تب ّسسة ،اسستعدادا للّدخول ا÷امعي واŸدرسسي اŸقبل ،ا أ
’شسغال الّثانوية بها ،ونبها خÓلها إا ¤عيوب ‘ ا’‚از يتوجّب اسستدراكها ،حاّثا على إا“ام
بجامعة تبسسة ،وعاين عن كثب مراحل ا‚از ا أ
’سسبوع القادم.
اŸطلوب والبدء ‘ عمليّة التجهيز ،وا’نتهاء من التّهيئة اÿارجيّة ،قبل ا أ

تبسسة :خ.ع.

Ãتوسّسطة «صسوا◊ّية ّﬁمد ال ّسسعيد» Ãدينة تب ّسسة،
تفّقد الوا‹ اأشسغال الّترميم واإعادة ا’عتبار لهذه
اŸوؤسّسسسة الّتربوية ،مسسديا توجيهاته اإ ¤اŸعنيÚ
بضسرورة اإنهاء ا’أشسغال ‘ مّدة ’ تتجاوز الشّسهر
الواحد ،و‘ اطار اŸتابعة الدورّية اŸيدانّية للهياكل
واŸرافق العمومّية التي هي قيد ا’‚از ،و– ّسسبا
ل -وضس -ع -ه ح ّ-ي -ز اÿدم -ة ق-ري-ب-ا ،زار ذات اŸسس-وؤول «
القطب ا÷امعي بو◊اف الّدير» .
ك-م-ا ع-اي-ن م-راح-ل اسس-ت-ك-م-ال الّ-ت-ه-يئة اÿارجّية،
ووق-ف ع-ل-ى م-دى ت-ن-ف-ي-ذ الّ-ت-وصس-يات والّتوجيهات
اّŸت -خ -ذة خ Ó-ل ال ّ-زي -ارات اŸي -دان ّ-ي -ة الّسس-اب-ق-ة،
ب- -حضس- -ور م -دي -ر ال -ب -ن -اء ،وال -ت -ع -م Òوال -ه -ن -دسس -ة
اŸع-م-ارّي-ة ،وم-دي-ر الّ-ت-ج-ه-ي-زات ال-ع-م-ومّية ،حيث
شسّدد وا‹ الو’ية على موؤسّسسسة ا’إ‚از ،بضسرورة
ا’إسس- -راع ‘ ا’ن- -ت- -ه -اء م -ن ال ّ-ت -ه -ي -ئ -ة اÿارج ّ-ي -ة
للمشسروع ،مطالبا بفصسل ورشسات العمل عن بعضسها
ال -ب -عضض ،وم -غ-ادرة كّ-ل ورشس-ة م-ك-ان-ه-ا م-ت-ى اأن-هت
اأشس-غ-ال-ه-ا و–وي-ل ع-ت-اده-ا ورف-ع ّﬂل-ف-ات ال-ب-ناء،
وغلق ا’أجنحة اŸنتهية بها ا’أشسغال.
كما اأّلح الوا‹ على الّتركيز على اسستكمال ا‚از
اŸدخل الّرئيسسي للقطب وال ّسسور اÿارجي ‘ ،اأجل
اأقصساه اأسسبوعا واحدا ،وا’هتمام با÷مالّية واŸنظر
العام ،واّنه «يتعّين عليهم مضساعفة ا÷هود والعمل
دون توّقف ’سستدراك اŸلحوظ ،مع ا◊رصض على

يشسكو أارباب العائÓت ببجاية ،من كÌة
اŸصساريف اŸتوالية ،خÓل فصسل الصسيف،
ل هذه الفÎة من السسنة
حيث عندما – ّ
التي تزامنت مع الشسهر الكر ،Ëوعيد
’ضسحى ،فضس Óعن
الفطر ،وبعدها عيد ا أ
النفقات اÿاصسة بالعطلة ،تزداد معها
الضسغوط بحلول اŸوسسم الدراسسي
ا÷ديد.

اسستطÓع :بن النوي التوهامي
ا÷ودة وا’إت -ق-ان ‘ الّ-ت-ن-ف-ي-ذ ،ووج-وب ا’ن-ت-ه-اء م-ن
وضسع ا’إنارة العمومّية ،وصسبّ ا’إمسساكيات ،وتوصسيل
الكهرباء اإ ¤اŸكتبة وتدعيم ا’أجنحة البيداغوجّية
وال -ه -ي-اك-ل ا’إدارّي-ة ب-اŸكّ-ي-ف-ات ال-ه-وائّ-ي-ة وال-ت-دف-ئ-ة
اŸركزّية ،واإعطاء ا’أولوّية ’إنهاء اأشسغال اŸصسعد
ال-ك-ه-رب-ائ-ي ،وا’ن-طÓ-ق ‘ الّ-ت-ج-ارب ا’أول-ية لشسبكة
اŸي -اه الّصس -ا◊ة ل -لّشس -رب ،واإط Ó-ق ع -م -لّ-ي-ة تشس-جÒ
الفضساءات اÿارجّية وتنويع اŸسساحات اÿضسراء»،
موؤكدا ‘ ذات السسياق على اّنه «يو‹ اأهمّية قصسوى
لتنفيذ تعليماته هذه ،قبل زيارته للموقع ا’أسسبوع

...ومدير الÎبية يشسّدد

اŸقبل».
ع -اي -ن ال -وا‹ ب -ع -د ذلك ،نسس -ب -ة ت -ق ّ-دم ا’أشس -غ -ال
Ãشسروع ا’إقامة ا÷امعيّة « »4000سسرير بذات
القطب ،موؤكدا على اŸقاو’ت اŸعنيّة با’إ‚از« ،
ت- -ع- -زي -ز ع -دد ال -ع ّ-م -ال Ÿضس -اع -ف -ة وتÒة ا’‚از
وتسسليم اŸشسروع ‘ اآجاله اّÙددة ،موازاة مع
ال -ع -م -ل ع -ل-ى Œه-ي-ز ا’إق-ام-ة Ãل-عب م-عشس-وشسب،
وق -اع -ة ري -اضس ّ-ي -ة واأخ -رى ل -ل -نشس -اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
ومصسّلى ،والبدء فورا ‘ تهيئة ﬁيطها وا‚از
ا’أسسوار اÿاصسة بها».

ضسرورة معا÷ة النقائصص اÿاصسة بالتأاط Òاإلداري والÎبوي

أاكد منصسر عبد اÛيد مدير الÎبية
لتبسسة ،خÓل ا’جتماع ا’فتتاحي اÿاصص
بالدخول اŸدرسسي  ،2019/2020على
ضسرورة Œميل واجهة اŸؤوسسسسات وتنظيف
ﬁيطهاÃ ،ا يكون ﬁفزا للتمدرسص ،ودعا
ا÷ميع من إاداري Úوتربوي Úوعمال
’‚اح هذا ا◊دث
مهني Úإا ¤التجنيد إ
الذي يتابعه اÛتمع ،مذكرا ‘ السسياق ذاته
’سسبقيات التي يتع Úعلى
’وليات وا أ
با أ
مديري اŸؤوسسسسات العمل بها ،ومنها على
وجه اÿصسوصص.
شس -دد ع -ل -ى ضس -رورة تسس -ه -ي-ل اÿدم-ات اŸوج-ه-ة
ل -ل -م -واط -ن Úوحسس -ن اسس -ت-ق-ب-ال-ه-م ،ضس-ب-ط رزن-ام-ة
ا’سستقبا’ت ،وتوزيع الوقت Ãا يسسمح با’نتهاء من
ﬂت- -ل- -ف اإ’ج- -راءات اإ’داري- -ة ،ت- -وزي- -ع ال- -ك- -ت -اب
اŸدرسسي وفق القائمة اŸعدة سسلفا وبداية من
ال- -ي- -وم اأ’ول ،وا◊رصض ع- -ل- -ى ت- -ق -د Ëال -وج -ب -ات
اŸدرسسية السساخنة للمتمدرسس ،Úالتكفل Ãتابعة
طلبات إاعادة السسنة ،ا’نطÓق ‘ الدروسض مباشسرة
بعد تقد Ëالدرسض ا’فتتاحي».
ا’جتماع الذي احتضسنته متوسسطة العقيد ﬁمود

الشس- - -ري - -ف ب - -ت - -بسس - -ة ” ،ت - -خصس - -يصس - -ه Ÿدي - -ري
اŸت-وسس-ط-ات ،وال-ت-ط-رق ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وال-ت-وجيهات
اŸتعلقة بالدخول اŸدرسسي وما ينتظر مديري
اŸؤوسسسسات باŸناسسبة ،وكان Ÿدير الÎبية ورؤوسساء
اŸصس-ال-ح ل-ق-اء ه-امشس-ي م-ع م-دي-ري اŸت-وسس-ط-ات
ببلدية الونزة ،أاين ” التطرق ıتلف ا÷وانب
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-دخ-ول اŸدرسس-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى ه-ذه
البلدية.
كان Ÿسسؤوول القطاع ان أاشسرف ‘ وقت سسابق،
ع-ل-ى اج-ت-م-اع اف-ت-ت-اح-ي خ-اصض ب-ت-حضس Òال-دخ-ول
اŸدرسسي ‘ الطور اإ’بتدائي ،وبحضسور رؤوسساء
اŸصسالح باŸديرية ،ومفتشض الÎبية الوطنية ،حيث
” التطرق إا ¤الدخول اŸدرسسي واأ’شسواط التي
قطعت ‘ ›ال التحضس ،Òسسواء من حيث الهياكل
أاوالتأاط Òاإ’داري والÎبوي وكذا التوجيه.
باŸناسسبة وجه مدير الÎبية جملة من التوصسيات
وال-ت-ع-ل-ي-م-ات Ÿف-تشس-ي إادارة اŸدارسض ا’ب-ت-دائية،
ل Ó-سس -ت -ئ-ن-اسض ب-ه-ا ‘ ه-ذا ال-دخ-ول ،وشسّ-دد م-دي-ر
الÎب -ي -ة ع-ل-ى ضس-رورة م-ع-ا÷ة ال-ن-ق-ائصض اÿاصس-ة
بالتأاط Òاإ’داري والÎبوي ،قبل التحاق التÓميذ
Ãؤوسسسساتهم ،ومن ثم ضسمان دخول مدرسسي عادي

وه - -ادي ،ك - -م - -ا دع- -ا إا– ¤دي- -د ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات
ا’سستعجالية ‘ ما يخصض التجهيز اŸدرسسي من
ك -راسض وط -او’ت م -ع اŸت -اب -ع -ة اŸسس -ت -م -رة ل -ك -ل
القضسايا اŸطروحة.
‘ نفسض السسياق ،احتضسنت متوسسطة العقيد ﬁمود
الشس-ري-ف ب-ت-بسس-ة ،ل-ق-اء أاشس-رف ع-ل-ي-ه ف-رادي ف-وضسيل
اأ’م Úال- -ع- -ام Ÿدي- -ري- -ة الÎب- -ي- -ة ،وت- -ع- -ل- -ق ب- -ن- -فسض
ا’ج -راءات ،حضس -ره رئ -يسض مصس -ل -ح-ة تسس-ي Òن-ف-ق-ات
اŸسستخدم ،Úوكذا رئيسض مكتب اŸيزانية ،وشسارك
ف -ي -ه اŸسسÒون اŸال -ي -ون ل -ل -م -ت -وسس -ط -ات ،أاي-ن وج-ه
باŸناسسبة مؤوطرو ا’جتماع جملة من اÓŸحظات
والتوجيهات ŸسسÒي اŸتوسسطات للتقيد بها وذلك
قبل التحاق التÓميذ Ãؤوسسسساتهم .
ع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصض ” ،ال -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
اأ’قسس- -ام وﬁي- -ط اŸؤوسسسس- -ات اÿارج -ي ،وإازال -ة
اأ’وسس -اخ وا◊شس -ائشض الضس -ارة ،ت -ه-ي-ئ-ة اŸؤوسسسس-ات
و–سس Úمظهرها الداخلي واÿارجي ،إاضسافة ا¤
اإ’سسراع ‘ إا‚از ﬂتلف العمليات التضسامنية،
انطÓقا من توزيع الكتاب اŸدرسسي ومرورا Ãنحة
 3000دي- -ن- -ار ج- -زائ- -ري ،وصس- -و’ إا ¤اŸط- -اع- -م
اŸدرسسية والنقل وغÒها.

«الشس-عب» ،ن-ق-لت ان-ط-ب-اع-ات ب-عضض اŸواط-ن،Ú
سسم Òمن مدينة بجاية أاكد ،لـ»الشسعب» أانه بعد
توديعهم العديد من اŸناسسبات ،ومنها رمضسان،
عيدي الفطر واأ’ضسحى فضس Óعن اŸناسسبات
واأ’فراح وما تتطلبه من مصساريف موازية مع
العطلة الصسيفية ،هاهو الدخول اŸدرسسي ،وهي
كلها مصساريف قد أاثقلت كاهل اأ’ولياء’ ،سسيما
ﬁدودي ال - -دخ- -ل ال- -ذي- -ن  ⁄ي- -ج- -دوا ا◊ل- -ول
الناجعةÛ ،ابهة ارتفاع اأ’سسعار خÓل فÎة
وجيزة  ⁄تتعد الثÓثة أاشسهر.
‘ نفسض السسياق ،صسّرحت إاحدى السسيدات ،أان
هذه اŸصساريف الكثÒة من الصسعب ا’قتصساد
ف-ي-ه-ا ،ح-يث ت-ع-اق-بت مصس-اري-ف شس-ه-ر رمضس-ان،
مسستلزمات ا◊لويات ،ومÓبسض العيد ،وبعدها
م -ب -اشس -رة ت -ك -ال -ي-ف ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة ل-لÎف-ي-ه
والÎويح عن النفسض ،خاصسة الذهاب للشسواطئ
وال- -غ -اب -ات ،وت Ó-ه -ا ع -ي -د اأ’ضس -ح -ى وه -ا ه -ي
مصس- - -اري- - -ف ال - -دخ - -ول اŸدرسس - -ي –ّل ،وŒد
العائÓت نفسسها ‘ موقف ’ ُتحسسد عليه ،وهي
دائما تسستدين أ’جل هذه اŸصساريف الكثÒة،
أ’ن زوج -ه -ا م -وظ -ف ب -ال -ب-ل-دي-ة و’ ي-ل-ب-ي رات-ب-ه
حاجياتهم ،وكثÒا ما –دث خÓفات حول هذا
اŸوضسوع.
‘ نفسض السسياق ،أاكد عÓوة ،من سسيدي عياد،
أان مصساريف اأ’سسرة تشسهد خÓل موسسم الصسيف
زي -ادة م -ع-تÈة ،ح-يث ط-ول السس-ن-ة ي-ك-ون ال-ع-م-ل
وا’دخار ليوفر ما يلبي مصساريف الصسيف ،من
أاج -ل قضس -اء ع -ط -ل -ة م -ري -ح -ة و‡ت -ع-ة ،ون-ظ-را
للتكاليف الكثÒة ببÓدنا ’ سسيما ارتفاع أاسسعار
ك -راء اŸن -ازل ع -ل -ى شس-اط-ئ ال-ب-ح-ر أاوال-ف-ن-ادق،
يفضسل قضساء العطلة ‘ أاحد الدول الشسقيقة،
أ’ن تكاليف العطلة بأاسسعار مقبولة مع ضسمان
خدمات ‘ اŸسستوى .أاما اŸناسسبات الدينية
فإان ذلك أايضسا ’ يؤوثر على ميزانيته ،أ’نه يعمل
إا ¤ج -انب زوج -ت -ه ‘ م -ؤوسسسس -ة اق -تصس -ادي-ة و’
يح ّسسان بثقل التكاليف ،وبالرغم من ذلك فإانه
يعلم جيدا أان ما يصسرف ليسض ‘ متناول العديد
من العائÓت نظرا لغÓء اŸعيشسة.

حفيظة ،تعقب ‘ اŸوضسوع ،أان الصسيف بالنسسبة
لها ’ يعني الذهاب إا ¤الشسواطئ يوميا ،حيث
يكفي تنظيم خرجات إا ¤اŸسساحات اÿضسراء
وا◊دائق مرت ‘ Úاأ’سسبوع ،وكي تتفادى شسراء
اŸأاك - -و’ت ع - -ل - -ى مسس - -ت- -وى اÓÙت ،ت- -ق- -وم
بتحضس Òوجبات اقتصسادية تكفي طوال النهار،
حيث أان زوجها يتقاضسى راتبا ’ يعتدى 30أالف
دينار وتصسرف أاك Ìمنه ‘ العطل ،مشسÒة إا¤
أان التخطيط ’ بّد منه لتجاوز عقبات مصساريف
الصسيف واŸناسسبات ،داعية ربات البيوت إا¤
ع -دم الضس-غ-ط ع-ل-ى أازواج-ه-ن وت-ك-ل-ي-ف-ه-م م-ا ’
يطيقون.
’مكانيات اŸادية
..وتسسخ Òكافة ا إ
’‚اح اŸوسسم
والبشسرية إ
ت ّ-دع -م ق -ط -اع الÎب -ي -ة ب -ب -ج -اي-ة ،خÓ-ل ال-ع-ام
الدراسسي الذي بات على اأ’بواب ،بالعديد من
الهياكل الÎبوية ا÷ديدة التي من شسأانها تغطية
ال- -ع- -ج- -ز اŸسس -ج -ل ،وال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن مشس -ك -ل
ا’كتظاظ على مسستوى بعضض اŸوؤسسسسات ،حيث
م ّسست اأ’طوار الÎبوية الثÓثة.
بحسسب بدر إابراهيم ،مدير الÎبية ،فقد جندت
مديرية الÎبية للو’ية كافة اإ’مكانيات اŸادية
والبشسرية ’سستقبال 210179 ،تلميذ ‘ ظروف
حسس-ن-ة ،م-ن ب-ي-ن-هم113875 ،ب-ال-تعليم ا’بتدائي،
 66103ب-ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسسط ،و 30201بالتعليم
ال -ث -ان-وي ،وذلك ب-ه-دف ضس-م-ان دخ-ول م-درسس-ي
ناجح للتÓميذ ومزاولة دراسستهم ‘ ظروف،
ح -يث ” ت -ه -ي -ئ -ة اŸراف -ق وال -ه -ي -اك-ل الÎب-وي-ة
الÓ-زم-ة ،ك-م-ا ت-دع-م ال-ق-ط-اع ب-ثÓ-ث موؤسسسسات
ج -دي -دة ،ث -ان -وي -ة ،م -ت-وسس-ط-ت-ان ،واب-ت-دائ-ي-ت-ان،
ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إا› ¤م- -ع- -ات م- -درسس- -ي -ة ،ح -يث
ج -رت ال -ت -حضسÒات ‘ ظ -روف ج ّ-ي -دة لضس-م-ان
دخول مدرسسي ‘ مسستوى التطلعات.
‘ سس -ي -اق ال -تضس -ام -ن اŸدرسس -ي ف -ق -د ات-خ-ذت
اŸديرية الوصسية ،كافة التداب ÒاŸادية إ’‚اح
ال -دخ -ول ا’ج -ت -م -اع -ي ،وذلك ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
الشسركاء على غرار مديرية النشساط ا’جتماعي
وال -ب -ل -دي-ات ،م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-أاب-ن-اء
ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة وت -وزي -ع ال-ك-ت-اب اŸدرسس-ي
” ترميم اŸنشسآات
أ’زيد من  70أالف تلميذ ،كما ّ
الÎب- -وي- -ة قصس- -د مسس- -اع- -دة ال- -ط- -اق -م الÎب -وي
واŸت -م -درسس Úع -ل -ى أاداء م -ه -م -ت-ه-م ‘ أاحسس-ن
الظروف ،وهوما سسيضسمن انطÓق الدراسسة ‘
ال - -ت - -اري - -خ اÙدد ل - -ه - -ا ،فضس Ó- -ع- -ن إاع- -داد
التنظيمات الÎبوية اŸتّوقعة للمؤوسسسسات ،حركة
ت -ن -ق -ل اّŸوظ -ف ،Úودع -م اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي-ة
بالتأاط Òالبيداغوجي واإ’داري الكا‘.
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الخميسس  ٢٩أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢٨ذي الحجة ١٤٤٠هـ

ـ ـف
مل ـ ـ ـ ـ ـ ‚اح إŸششروع مرهون بإاششرإك إلفاعل Úبالقطاع
النقابي فرقنيسص لـ«الشسعب»:

^ إدرإج إللغة إإل‚ليزية يتطلب ورششة عمل بيدإغوجي

ي- -رى ال- -ن- -ق- -اب -ي وال -ن -اشس -ط ‘ ق -ط -اع
الÎبية نبيل فرقنيسص ،أان إادراج اللغة
’‚ل - -ي - -زي - -ة ‘ الÈن- -ام- -ج ال- -دراسس- -ي
ا إ
يتطلب ورشسة عمل بيداغوجي بإاشسراك
ك - -ل ال - -ف - -اع - -ل ‘ Úال - -ق- -ط- -اع ،وت- -وفÒ
’سس-ات-ذة،
الشس -روط اÓŸئ-م-ة ك-ت-ك-وي-ن ا أ
داع -ي -ا ل -ف -ت -ح م -ن-اصسب م-ال-ي-ة ل-ت-ع-م-ي-م
’مازيغية.
تدريسص اللغة ا أ

سسهام بوعموشسة
أاك- -د ال- -ن- -ق -اب -ي ف -رق -ن -يسس ‘ اتصس -ال م -ع
جريدة»الشسعب» ،أامسس ،أانه  ⁄يتم إادراج اللغة
اإل‚ليزية ‘ اŸقرر الدراسسي هذه السسنة،
موضسحا أانه ينبغي إاشسراك ا÷ميع ‘ هذه
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ولب- -د م- -ن ورشس -ات ع -م -ل تضس -م
ب-ي-داغ-وج-ي ،Úأاسس-ات-ذة ون-ق-ابات قصسد إاعداد
ه- -ذا اŸشس- -روع ،وحسس- -ب- -ه ف- -إان- -ه دون ه- -ؤولء
الفاعل ‘ Úالقطاع سسيكون حتما الفشسل.
وأاضساف فرقنيسس أانهم بصسدد دراسسة هذا
اŸشسروع ،الذي يتطلب ‚احه إاشسراك كل
األطراف ،بحيث أانه ل Áكن الذهاب إا¤
تطبيق مشسروع إادراج اللغة اإل‚ليزية ب Úليلة
وضس -ح -اه -ا ،ألن ه -ن -اك ال -ل -غ -ت Úال -وط -ن-ي-تÚ
ال -ع -رب -ي -ة األم -ازي -غ -ي -ة ب -اإلضس -اف-ة إا ¤ال-ل-غ-ة
ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èغ-ن-ي-م-ة حرب ،وكذلك
اللغة اإل‚ليزية التي لبد أان ترافق اللغات
الثلثة األخرى.
وأاشس- -ار ال- -ن- -ق -اب -ي إا ¤أان -ه ي -ن -ب -غ -ي ت -وفÒ
الشسروط اŸلئمة لتدريسس هذه اللغة كتكوين
األسساتذة الذي يعت ÈاŸعيار األول بالنظر إا¤
النعدام الكلي Ÿعاهد تكوين األسساتذة على
اŸسستوى الوطني منذ بداية التسسعينات ،كما

لسس -ات -ذة ب -ب -وزري-ع-ة،
أان اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا ل  -أ
قسسنطينة ووهران غ Òكافية لتأاط ÒاŸدارسس
ا÷زائرية كمشسروع تدريسس اللغة األمازيغية.
‘ هذا الشسأان تأاسسف النقابي عن الوتÒة
البطيئة التي يسس Òبها تعميم اللغة األمازيغية،
بسسبب غياب مناصسب مالية لتعميم هذه اللغة
ق -ائ-ل »:ل-ق-د ط-رح-ن-ا ه-ذا اŸشس-ك-ل ‘ ع-ه-د
ال -وزي -ر السس -اب -ق -ة ل -لÎب-ي-ة ،ل-ك-ن  ⁄ن-ل-ق ال-رد
اإليجابي لبد من إارادة سسياسسية لتعميمها»،
داعيا لفتح مناصسب مالية ‘ هذه اŸادة.
و‘ رده عن سسؤوالنا حول سسيكون الدخول
الجتماعي هادئ هذه السسنة؟ قال فرقنيسس
أانه ل يعتقد ذلك بسسبب عدة معطيات ،وهي
أان أاك ÌاŸدارسس تعا Êاإلكتظاظ  ،القانون
اÛح- -ف ل -ع -م -ال الÎب -ي -ة ،أاغ -لب اŸدارسس
قدÁة التي –تاج لÎميم والنقصس الكب‘ Ò
م -ي-زان-ي-ات ال-تسس-ي Òب ٥٠ Úإا 6٠ ¤باŸائة،
وتد Êالقدرة الشسرائية لعمال الÎبية خاصسة

فئة العمال اŸهني.Ú
وفيما يتعلق بتخفيضس األدوات اŸدرسسية
لطوار الثلثة ،يرى النقابي أانه لبد من
ل أ
سسياسسة جديدة ‘ قطاع الÎبية الوطنية ،ألن
ه -ن -اك ع -ائ -لت ج -زائ -ري -ة ل تسس-ت-ط-ي-ع سس-د
ت- -ك- -ال- -ي- -ف ك -ل ه -ذه األدوات ح -ت -ى اŸن -ح -ة
اŸق- - -درة ب ٣أالف دج ل تسس - - - - - -د ه- - - - - -ذه
اإلح -ت -ي -اج -ات ،أام -ا ال -ك -تب اŸدرسس -ي-ة ف-ه-ي
متوفرة ‘ الوقت ا◊ا‹ ،مضسيفا أانه ينتظر
الدخول اإلجتماعي لنتأاكد من مدى توفرهم.
علما أان عدد اŸتمدرسس Úالذين سسيلتحقون
هذه السسنة  ٩.٥مليون تلميذ على اŸسستوى
الوطني.
ب -اŸق -اب -ل  ،أاع-اب ﬁدث-ن-ا ع-ل-ى ال-ك-ث-اف-ة
ال-ك-بÒة ل-لÈن-ام-ج ال-دراسس-ي م-قÎح-ا ضس-رورة
إادراج نشساطات ثقافية ورياضسية ،ألن التلميذ
يحتاجها ،مشسÒا إا ¤أانه ” تقد ËإاقÎاحات
للوزارة الوصسية التي تنتظر التجسسيد.

وقوفا على مدى جاهزية اŸنشسآات بالو’يتÚ

24مؤوسشسشة تربوية جديدة بتلمسشان و 8بع“ Úوششنت

اأشس - -رف ع - -ل - -ي ب - -ن ي - -ع- -يشص وا‹
تلمسسان ،رفقة مدير الÎبية كرË
اأعمÒة ومدير مديرية التجهيزات
ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة صس -ال -ح رشس -ي -دÃ ،ق -ر
اÛلسص الشس- -ع- -ب- -ي ال- -و’ئ- -ي ،ع- -ل- -ى
اإجراء اجتماع وجلسسة عمل خاصسة
ب- -ال- -ت -حضسÒات ا÷اري -ة ل -ل -دخ -ول
اŸدرسسي وا÷امعي .2020 /2019
قدم مدير التجهيزات العمومية عرضسا
مفصسل حول وضسعية الهياكل اŸدرسسية
ا›ÈŸة ل -ه -ذا ال -ع -ام ،ح -يث سس-ي-ت-دع-م
ق- -ط- -اع الÎب- -ي- -ة ل- -ولي -ة ت -ل -مسس -ان بـ ٢٤
م -وؤسسسس -ة ت-رب-وي-ة ج-دي-دة ع-ل-ى غ-رار ١7
م- -درسس- -ة اب- -ت -دائ -ي -ة تضس -م  ١٠مطاعم
مدرسسية و  ٠٤متوسسطات و  ٠٣ثانويات.
وبالنسسبة لقطاع التعليم العا‹ سسيدخل
حيز السستغلل هيكلن هامان األ وهما
م-ق-ر اإدارة ا÷ام-ع-ة واŸك-ت-ب-ة اŸرك-زي-ة
الواقعة بجوار القطب ا÷امعي لروكاد
ب -ب -ل -دي -ة م -نصس -ورة وك -دا ت -دشس Úاإق -ام-ة

جامعية جديدة تضسم  ٢٠٠٠سسرير ببلدية
منصسورة.
وب -ولي -ة ع“ Úوشس -نت ع -اي -نت وي-ن-از
لبيبة وا‹ ولية ع“ Úوشسنت ‘ زيارة
ميدانية لها اŸوؤسسسسات الÎبوية الواقعة
Ãخطط شسغل الأراضسي با÷هة ا÷نوبية
الشسرقية  ،٢اŸزمع تسسليمها مع الدخول
اŸدرسسي اŸقبل  ٢٠٢٠ / ٢٠١٩بحضسور
اŸديرين التقني ،Úمديرة الÎبية ،رئيسس
دائ- - -رة ع“ Úوشس - -نت ،رئ - -يسس اÛلسس
الشسعبي لبلدية ع“ Úوشسنت.
خ- -لل ه- -ذه ال- -زي- -ارة اأع- -طت ال- -وا‹
تعليمات صسارمة Ÿقاولت الإ‚از لرفع
ﬂل -ف -ات ال -ب -ن-اء وت-ن-ظ-ي-ف ﬁي-ط ه-ذه
اŸوؤسسسس -ات الÎب -وي -ة ،ك -م -ا اأ◊ت ع -ل -ى
ضس- -رورة ت- -وف Òك- -ل ال- -ظ- -روف ال -لزم -ة
لإ‚اح الدخول اŸدرسس.
جدير بالذكر وحسسب مصسادر»الشسعب»
من مديرية الÎبية بع“ Úوشسنت فاإن
ق -ط -اع الÎب -ي -ة سس -ي-ت-ع-زز خ-لل اŸوسس-م

ال -دراسس -ي ،٢٠١٩/٢٠٢٠ب-اسس-ت-لم خ-مسس
م-دارسس اب-ت-دائ-ي-ة وم-ت-وسس-ط-ت-ان وثانوية
ب -ب -ل -دي -ة ع Úال -ك-ي-ح-ل ل-ت-ع-ويضس ث-ان-وي-ة
«العقيد عمÒوشس» بالإضسافة اإ ¤فتح ٤٤
قسسما لتخفيف الضسغط على اŸدارسس
الإبتدائية.
من جهة اأخرى ،تراأسست مديرة الÎبية
ل -ولي -ة ع“ Úوشس -نت ع-ب-ي-د زول-ي-خ-ة ‘
الأي - - -ام اŸاضس - - -ي - - -ة Ãق- - -ر اŸدي- - -ري- - -ة
اإج - -ت - -م - -اع- -ات ت- -نسس- -ي- -ق- -ي- -ة م- -ع الأمÚ
العام،روؤسساء اŸصسالح وروؤسساء اŸكاتب،
ح -يث ” ال -ت -ط-رق اإ ¤ك-ل ال-ن-ق-اط ال-ت-ي
ي- -جب ال -ع -م -ل ب -ه -ا م -ن اأج -ل ت -وف Òك -ل
ال -ظ -روف ا◊سس-ن-ة لسس-ت-ق-ب-ال ال-ت-لم-ي-ذ
Ãخ -ت -ل -ف اŸوؤسسسس-ات الÎب-وي-ة والسس-ه-ر
ع- -ل- -ى ت- -وف Òا÷و اŸن- -اسسب ل- -ل- -ط -اق -م
الÎب-وي وال-ب-ي-داغ-وج-ي م-ن اأج-ل ال-ع-م-ل
بكل اأريحية.

تلمسسان :ع“ Úوشسنت:بكاي عمر

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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فيما سستسستلم › 09معات مدرسسية ومتوسسطة بالÈج

÷نة إلÎبية باÛلسس إلولئي تعاين إŸرإفق إلقطاعية
اسستعدادا و–ضسÒا للموسسم الدراسسي
اŸن -ت -ظ-ر  ،2020 /2019ت - -ق - -وم ÷ن- -ة
الÎب- -ي- -ة وال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ ب -اÛلسص
الشس - -ع- -ب- -ي ال- -و’ئ- -ي بÈن- -ام- -ج زي- -ارات
م -ي -دان -ي -ة إا ¤ك -ل اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة
ب - -إاق - -ل - -ي- -م ال- -و’ي- -ة م- -ن خÓ- -ل زي- -ارة
ÓطÓ-ع عن كثب
ال-ب-ل-دي-ات وال-دوائ-ر ل -إ
ع- -ل- -ى ال -ن -ق -ائصص اÙت -م -ل -ة واŸسس -ج -ل -ة
خ- -اصس- -ة ‘ ›ال ال- -ت- -دف- -ئ- -ة ،ت- -رم- -ي -م
’طعام اŸدرسسي والتأاط،Ò
اŸؤوسسسسات ،ا إ
قبل الدخول اŸدرسسي ،لتفادي اŸشساكل
’ول- -ي -اء
ال- -ت- -ي ت- -واج- -ه ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ وا أ
وال - - -ط - - -اق - - -م الÎب- - -وي ‘ ك- - -ل دخ- - -ول
مدرسسي.
أام - -ا ‘ ج - -انب ال - -ه - -ي- -اك- -ل واŸؤوسسسس- -ات
ا÷ديدة التي سسيتم اسستلمها ،تسستعد ولية
برج بوعريريج لسستلم › ٠٩معات مدرسسية

ومتوسسطة حيث Œري بهذه اŸؤوسسسسات آاخر
ال-رت-وشس-ات والÎت-ي-ب-ات لسس-ت-لم-ها ع Èعدد
من البلديات.
وسسيتم اسستلم ›مع Úمدرسسي Úبأاحياء
سسكنات عدل ا÷ديدة بعاصسمة الولية بلدية
الÈج ،و›م- -ع Úم- -درسس- -ي Úآاخ- -ري -ن ب -ح -ي
سس -ك-ن-ات ع-دل ب-ب-ل-دي-ة رأاسس ال-وادي ،و›م-ع
مدرسسي Ãنطقة التوسسع العمرا Êالعيشساوي
ب- -ب -ل -دي -ة اŸنصس -ور ،و›م -ع آاخ -ر ب -اŸدخ -ل
الشس -م -ا‹ ل -ب -ل -دي -ة ال -ع -ن-اصس-ر غ Òب-ع-ي-د ع-ن
ا÷ام- -ع- -ة ،و›م- -ع Úم- -درسس- -ي Úب -ك -ل م -ن
ب -ل -دي -ت -ي ›ان -ة وا◊م -ادي -ة ،ب-اإلضس-اف-ة اإ¤
ال-ت-حضس Òلسس-ت-لم م-ت-وسس-ط-ة ودخ-ول-ه-ا ح-يز
اÿدمة مع بداية الدخول اŸدرسسي Ãنطقة
التوسسع العمرا ‘ ÊاŸدخل الشسرقي Ÿدينة
برج بوعريريج.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

توف Òأإحسشن إلظروف لسشتقبال إلتÓميذ با÷لفة
عقد صسباح أامسص ،وا‹ ا÷لفة ضسيف
ت -وف -ي -ق ،اج -ت -م -اع -ا خ -اصس -ا ب -ال -دخ-ول
اŸدرسسي بحضسور كل من رؤوسساء الدوائر
ورؤوسس -اء اÛالسص الشس -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة
وكذا اŸديرين اŸعني ،Úحيث شسدد على
ضس - -رورة ت - -ن - -ف- -ي- -ذ ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة
ال- - -ع - -م - -ران - -ي - -ة اÿاصس - -ة ب - -ال - -دخ - -ول
ا’جتماعي .2020/ 2019
أاع -ط -ى ال-وا‹ ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة ل-رؤوسس-اء
ال -دوائ -ر وم -دي -ر الÎب -ي -ة م -ن أاج -ل ال-وق-وف
الشسخصسي على اŸؤوسسسسات الÎبوية بالولية
وال -ت -ك -ف -ل األم -ث -ل Ãل -ف -ي اإلط -ع -ام وال-ن-ق-ل
اŸدرسسي ،فضسل عن توف Òكل األسساسسات

ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-ت-ي ل-ه-ا ع-لق-ة بهذا القطاع
ا◊سساسس وضسرورة السسهر على توف Òأاحسسن
الظروف خاصسة من ناحية اإلطعام اŸدرسسي
ا÷يد ونقل وكذا التدفئة بقاعات التدريسس.
كما أامر بتسسديد منحة التمدرسس  ٣٠٠٠دج
مع بداية الدخول اŸدرسسي على التلميذ
اŸع- -وزي- -ن وال- -ي- -ت -ام -ى وذوي الح -ت -ي -اج -ات
اÿاصسة من مسستلزمات مدرسسية ‡ثلة ‘
مآازر وﬁافظ مدرسسية بكافة لوازمها وتوفÒ
الكتاب للتلميذ ،مشسددا على ضسرورة تكثيف
اÛهودات من أاجل إا‚اح الدخول اŸدرسسي
ب-األط-وار ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ث-لث-ة Ãج-رد ت-دع-يم
اÿريطة الÎبوية بهياكل جديدة.

ا÷لفة:موسسى بوغراب

سشعيدة مسشتعدة لسشتقبال إلتÓميذ

ع-ق-دت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-يذية اجتماعا
ت- -نسس- -ي- -ق- -ي- -ا ب- -ق -اع -ة اÙاضس -رات Ãق -ر
الو’ية والذي خصسصص جدول أاعماله
’سس- -ت- -ع- -راضص ال- -ت -حضسÒات اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -ال -دخ -ول ا’ج -ت -م -اع -ي ،ح -يث شس -م -ل
ال - -دخ - -ول اŸدرسس - -ي وا÷ام- -ع- -ي قصس- -د
ضسبط آاخر الÎتيبات الضسرورية وإانهاء
كل عملية تهيئة للمؤوسسسسات الÎبوية
والشس- -روع ‘ ت- -ن- -ظ- -ي- -ف- -ه- -ا ’سس- -ت -ق -ب -ال
ال -ت Ó-م -ي -ذ ‘ أاحسس -ن ال -ظ-روف لضس-م-ان
دخول مدرسسي ‡تاز ومريح للتلميذ.
و” ا◊رصس على توف Òواسستكمال جميع
الهياكل ا›ÈŸة للدخول اŸقبل Ãا ‘ ذلك
اŸطاعم اŸدرسسية على مسستوى التجمعات
واألق -ط -اب السس -ك -ن -ي -ة ا÷دي -دة ،وك -ذا ع -ل-ى
نظافة اÙيط والوسسط اŸدرسسي لتفادي
لم -راضس أاو األوب-ئ-ة اÙت-م-ل-ة
أاي ان -تشس -ار ل  -أ
وال-ع-ن-اي-ة بصس-ح-ة وسس-لم-ة اŸت-مدرسس ،Úو”
تخصسيصس خرجات دورية Ÿراقبة اŸؤوسسسسات
والهياكل الÎبوية اŸسستقبلة ،وتنظيم حملت
ت -ط -وع -ي -ة وبصس-ف-ة دوري-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف و–سسÚ
الوسسط.
و ‘ ذات السسياق ” اسستعراضس نتائج عمل
اللجنة الولئية اŸنصسبة ‘ ذات الشسأان والتي
ق -دمت ت -ق-ري-را ح-ول ال-ت-حضسÒات وال-ت-دابÒ
اŸتخذة لتهيئة الهياكل واŸؤوسسسسات الÎبوية
اŸسس -ت -ق -ب -ل -ة إاذ –صس -ي ال -ولي -ة اسس -ت-لم ٣٢
مؤوسسسسة تربوية جديدة –ت تصسرف مديرية

الÎب -ي -ة م -ن-ه-ا › ١7م- -ع- -ا م- -درسس -ي -ا و ١٠
متوسسطات و  ٠٥ثانويات ،باإلضسافة إا ¤إا‚از
 ٠٤م-ط-اع-م ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-ب-ن-اءات ا÷اهزة على
مسس- -ت -وى ع -دي -د اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة وه -ي
اŸب -ادرة ال -ت -ي م -ن شس -أان -ه -ا ال-قضس-اء وبصس-ف-ة
ن-ه-ائ-ي-ة ع-ل-ى ال-وج-ب-ات ال-ب-اردة ع-ل-ى مسس-توى
اŸؤوسسسسات الÎبوية بداية من هذا اŸوسسم.
كما ” تخصسيصس خلل السسنة اŸاضسية ٥٨
حافلة للنقل اŸدرسسي خاصسة بالنسسبة لبلدية
سس-ع-ي-دة وال-ت-ي تشس-ه-د ع-م-ل-ي-ة ت-رح-ي-ل واسسعة
للسسكان إا ¤أاقطاب سسكنية جديدة مع إابرام
ات -ف -اق -ي -ات م -ع اÿواصس ،حسسب م -ا ج -اء ‘
ت -دخ -ل ال -وا‹ ،ح -يث –دث ع -ن ت -خصس -يصس
السس -ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة اع-ت-م-ادات م-ال-ي-ة إلب-رام
إاتفاقيات مع الناقل Úلتفادي أاي اختللت ‘
النقل.
ك -م -ا أال -ح ال -وا‹ ع -ل -ى م -ت -اب -ع-ة إاج-راءات
اŸنحة اŸدرسسية وتوف Òالكتاب اŸدرسسي
باإلضسافة إاﬁ ¤اور أاخرى ناقشسها الجتماع
ك -ال -دخ-ول ا÷ام-ع-ي وإاع-ادة الع-ت-ب-ار ل-ل-ح-ي
ا÷امعي اÿاصس بع Úا◊جر ،وهذا لفائدة
الطلبة واÙور اŸتعلق بالتحضس Òللموسسم
اÿري- -ف -ي والشس -ت -اء ب -ت -ن -ظ -ي -ف ال -ب -ال -وع -ات
واÛاري اŸائ- - -ي - -ة إاضس - -اف - -ة إا ¤ال - -ودي - -ان
بالتنسسيق مع مديرية الري وا◊ماية اŸدنية
ال -ت -ي ت -ع -ت ÈفÎة دق -ي -ق-ة ت-ت-زام-ن وال-دخ-ول
الجتماعي اŸهم.

سسعيدة :ج .علي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’قليم باÛلسس الو’ئي تدعو إاﬁ ¤اسصبة اŸسصؤوولÚ
÷نة النقل وتهيئة ا إ

طرق وهرإن ‘ حالة تدهور مسستمر وإÓŸي ‘ Òمهب إلريح

’ ت-زال وضص-ع-ي-ة ال-ط-رق ال-رئيسصية
وال-ف-رع-ي-ة ب-عاصصمة الغرب ا÷زائري
وه - - - -ران ،ت - - - -ث Òا÷دل وت - - - -واج - - - -ه
ا’نتقادات ،رغم اŸيزانيات اıصصصصة
’رق- - -ام ال- - -ت- - -ي ت- - -ق- - -دم- - -ه- - -ا
ل - - -ه- - -ا وا أ
ال-و’ي-ةواÛالسس اŸن-ت-خ-ب-ة وﬂت-لف
ا÷هات اŸعنية ‘ كل مناسصبة.

وهران :براهمية مسسعودة
اشص- -ت- -ك -ى ال -ع -دي -د م -ن أاصص -ح -اب اŸرك -ب -ات
والسصائق Úالناشصط Úبإاقليم الولية ‘ تصصريح
ل»الشصعب» من تنامي ظاهرة الغشس والتÓعب
وسصياسصة الÈيكولج والÎقيع ‘ إا‚از مشصاريع
لشص - - - - - -غ - - - - - -ال ال - - - - - -ع- - - - - -م- - - - - -وم- - - - - -ي- - - - - -ة و‘
اأ
م -ق -دم -ت -ه -ا ال -ط -رق ،ب -اع -ت -ب -اره -ا م -ن أاخ -ط-ر
مشصكÓت السصÓمة اŸرورية ،لسصيما خÓل فÎة
التسصاقطات اŸطرية.
أاوضصح ﬁدثينا أانّ التدهور الكب Òلشصبكة
لسص-ب-اب
ال -ط-رق-ات واف-ت-ق-اره-ا ل-ل-م-ع-اي ، Òم-ن ا أ
ال - -رئ - -يسص - -ي- -ة ◊وادث اŸرور ،ال- -ت- -ي ت- -ن- -ط- -وي

عليها خسصائر بشصرية ومادية ضصخمة ،إاضصافة إا¤
لسصر ا÷زائرية ،مسصتنكرين ما
آاثارها على ا أ
وصص -ف -وه بـ»ال-وضص-ع-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة» ال-ت-ي آالت إال-ي-ه-ا
لرصصفة ،وخاصصة ا◊ديثة منها.
الطرقات وا أ
وأاشصار هؤولء إا ¤أان أاغلب اŸمهÓت التي يتم
ت -نصص-ي-ب-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى ﬂت-ل-ف ال-ط-رق-ات  ،ل
لدارية والقانونية اŸعمول
Óجراءات ا إ
تخضصع ل إ
ب- - -ه- - -ا ‘ ،ظ- - -ل ت- - -ن- - -ام- - -ي ع- - -دد اŸم- - -ه Ó- -ت
لسصمنتية الضصخمة والÎابية العشصوائية وتلك
اإ
لمر الذي Áكن يؤودي،
اÙددة بأاحبال بحرية ،ا أ
حسص -ب -ه -م دائ-م-ا ،إا ¤ن-ت-ائ-ج وخ-ي-م-ة م-ن ح-وادث
لضصرار
اŸرور ،ناهيك عن عرقلة حركة السص Òوا أ
الكبÒة التي تتسصبب للمركبة ،لسصيما ‘ غياب
إاشص- -ارات اŸرور وعÓ- -م- -ات السص ÒوالÓ- -ف- -ت -ات
التوجيهية أاو تعطلها على الرغم من ضصروريتها
القصصوى.
تسصاءل اŸواطنون عن وجهة اÓŸي Òالتي
تضصخها الدولة سصنويا من أاجل تطوير شصبكة
لدارة السصÓمة
الطرق وتعزيز القدرات الوطنية إ
اŸروري -ة ،ن -اه -يك ع -ن ع -ائ -دات ب -ي -ع قسص -ي -م -ة
لموال التي تسصتفيد منها
السصيارات وغÒها من ا أ
اÿزي -ن -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ،داع ‘ Úسص -ي-اق م-تصص-ل

السص -ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة إا ¤ال-ن-ظ-ر ‘ ه-ذه ال-قضص-ي-ة
ومتابعتها.
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ،أاّك-دت ع-ب-د ال-رح-م-ا Êخديجة،
لق-ل-ي-م ب-اÛلسس
عضص -و ÷ن -ة ال -ن -ق -ل وت -ه -ي-ئ-ة ا إ
الشص- - - - -ع- - - - -ب- - - - -ي ال- - - - -ولئ - - - -ي ل - - - -وه - - - -ران ،أان
ال - -دول - -ة ت - -خصصصس سص- -ن- -وي- -ا اÓŸي ‘ Òإاط- -ار
لضص -اف -ي-ة م-ن أاج-ل ت-ع-ب-ي-د
لول -ي -ة وا إ
اŸي -زن -ي -ة ا أ
الطرقات وصصيانتها ،متسصائلة ‘ الوقت نفسصه
لموال ،إاذا ما قورنت Ãا حققته
عن وجهة هذه ا أ
الولية وبلدياتها من إا‚ازات على أارضس الواقع.
وصص -ن -فت السص-ي-دة رح-م-ا ،ÊاŸت-ح-دث-ة ب-اسص-م
لقليم ،الوضصع الصصحي لشصبكة
÷نة النقل وتهيئة ا إ
ط- -رق- -ات ال- -ولي- -ة ب»ال- -ردي- -ئ» ،ب- -ال -رغ -م م -ن
اŸشصاريع التي جرى تدشصينها وأاعمال الصصيانة
التي خصصصصت لها ميزانيات ضصخمة تفوق حجم
اŸشصاريع اŸنجزة واŸعطلة ،ما سصاهم حسصبها
‘ تراجع معّدلت السصÓمة على الطرقÃ ،ا
فيها الداخلية والثانوية والشصبكة الرئيسصية.
لغ-ل-ف-ة اŸال-ي-ة
اŸت -ح -دث -ة ت -اب -عت ق-ائ-ل-ة :ا أ
موجودة ،نصصادق عليها مرت ‘ Úالسصنة ،وعلى
ا÷ميع –مل مسصؤوولية التدهور اŸسصتمر لشصبكة
الطرقات والبنى التحتية وتنوع أاسصاليب الغشس
والتحايل التي يقع ضصحيتها اŸواطن ا÷زائري
م -رج -ع -ة ذلك إا ¤ع -دة أاسص -ب -اب ،أاه -م -ه -ا سص -وء
لطراف،
التسصي Òوالتواطؤو اŸكشصوف مع بعضس ا أ
ومن بينهم مسصؤوولون ﬁليون ومسصÒون عمروا
لسصنوات على رأاسس عديد القطاعات و ⁄يحققوا
أاي ‚اح- - -ات أاو ا‚ازات ت- - -ذك- - -ر ،ع - -ل - -ى ح - -د
تعبÒها.
وحّملت السصيدة عبد الرحما Êخديجة ،عضصو
اÛلسس ال- -ولئ- -ي وه -ران ،اÛالسس ال -ب -ل -دي -ة
لكı Èتلف اŸشصاكل اŸطروحة،
اŸسصؤوولية ا أ
بسص - -بب ت - -ق - -اعصص - -ه - -ا ع - -ن أاداء أادواره - -ا وف - -ق
لول- - - - - - -وي- - - - - - -ات ،وع - - - - - -ل - - - - - -ى رأاسص - - - - - -ه - - - - - -ا
اأ
لسصاسصية
شصبكات الطرقات ،باعتبارها الدعامة ا أ
واÙرك الرئيسصي للتنمية ،مشصّددة ‘ اÿتام
ع- - - -ل- - - -ى ضص - - -رورة ﬁاسص - - -ب - - -ة وم - - -ع - - -اق - - -ب - - -ة
اŸت- - - - -ق- - - - -اعصص ÚواŸت - - - -ف - - - -ل - - - -ت Úم - - - -ن أاداء
مهامهم بفاعلية وكفاءة لضصمان ‚اح اŸشصاريع
و–ق -ي-ق م-ع-اي Òا÷ودة اŸط-ل-وب-ة وف-ق ال-ق-ي-ود
اŸالية والزمنية اÙددة سصلفا.
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وفاة  72شسخصسا وإصسابة  293آإخرين ‘ ظرف أإسسبوع
ل - - -ق - - -ي  72شصخصصا
ح- -ت- -ف- -ه- -م وأاصص -يب 2٩3
آاخ- -رون ب- -ج -روح ‘ ١6١
ح- - - - - - -ادث م - - - - - -روري ”
تسص -ج-ي-ل-ه خÓ-ل ال-فÎة
اŸمتدة ما ب 20 Úا26 ¤
اغسص - - -طسس ا◊ا‹ أاي ‘
ظ -رف أاسص -ب -وع ك-م-ا ج-اء
أامسس ‘ ب - -ي - -ان Ÿصص - -ال - -ح
الدرك الوطني .
وأاوضص- -ح ذات ال -ب -ي -ان ان
اث - -ق - -ل حصص- -ي- -ل- -ة سص- -ج- -لت
ب-ولي-ت-ي سص-ك-ي-ك-دة وغرداية
ب -وف-اة  7أاشص-خ-اصس ت-ليهما
ولي -ت -ي سص -ط -ي -ف وال-ب-وي-رة
ب -تسص -ج -ي-ل  5وف - -ي- -ات ‘
كÓهما ثم ولية الشصلف ب 4وفيات ووليتي
“Ôاسصت ومعسصكر ب 3وفيات.
كما عرفت ولية ا÷زائر أاك Èعدد ‘
حوادث اŸرور بتسصجيل  14حادثا مروريا
ت -ل-ي-ه-ا ولي-ات اŸدي-ة وع Úال-دف-ل-ى وب-ج-اي-ة
ب 10حوادث ‘ كل منها ثم ولية بومرداسس
بتسصجيل  ٨حوادث مرورية.
وأارجعت مصصالح الدرك الوطني العوامل
اŸتسصببة ‘ وقوع هذه ا◊وادث إا ¤األسصباب
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-السص-ي-اق-ة ب-نسصبة  ٨4, 47باŸئة

واŸتعلقة باŸارة بنسصبة  9, 32باŸئة وبحالة
اŸركبات بنسصبة  4 , 97باŸئة وبكذا حالة
الطريق واÙيط بنسصبة  1 , 24باŸئة .
ومن ب Úاألسصباب العامة التي أادت إا¤
وق - -وع ه - -ذه ا◊وادث السص - -رع - -ة اŸف - -رط - -ة
وال- -ت- -ج- -اوز اÿط Òوع -دم احÎام اŸسص -اف -ة
األم -ن -ي-ة والسص Òع-ل-ى ال-يسص-ار وت-غ-ي ÒالŒاه
بدون إاشصارة ولمبالة اŸارة وعدم احÎام
اإلشص -ارات والسص -ي -اق -ة ‘ ح -ال -ة سص -ك -ر وع-دم
احÎام األولوية ومناورة خطÒة والسص‘ Ò
الŒاه اŸمنوع.

صصدمة اخرى Ãنشصاة  20أاوت بالعاصصمة

مقتل طفل إثر سسقوط إحدى أإبوإب إŸلعب

لقي امسس طفل ‘ ,الرابعة من العمر ,حتفه
ب -ع -د إاصص -اب -ت -ه ب -ج -روح خ -طÒة إاث -ر سص-ق-وط أاح-د
األب -واب ا◊دي -دي-ة Ÿل-عب  20أاوت  1955ببلدية
ﬁمد بلوزداد با÷زائر العاصصمة ,حسصبما علم
لدى ا◊ماية اŸدنية.
وق -ال اŸك -ل -ف ب -األعÓ-م ب-اŸصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة
للحماية اŸدنية بولية ا÷زائر ,اÓŸزم أاول بن
خلف الله خالد« ,الطفل كان مارا مع والدته ‘
حدود السصاعة الثانية زوال و 50دقيقة (14سصا و  50د)

Ãحاذاة جدار ملعب  20أاوت ليتفاجآا بسصقوط باب
حديدي مصصيبا الطفل على مسصتوى الرأاسس».
وأاضصاف ذات اŸصصدر أان «الطفل لفضس أانفاسصه
بعدما ” نقله من طرف أاعوان ا◊ماية اŸدنية
إا ¤العيادة متعددة اÿدمات بالعناصصر».
و” نقل جثة الطفل إا ¤اŸسصتشصفى ا÷امعي
مصصطفى باشصا ,حسصب نفسس اŸسصؤوول ,مشصÒا إا¤
أان السصلطات اıتصصة قد فتحت –قيقا Ÿعرفة
مÓبسصات هذا ا◊ادث األليم.

إاشصهار

مواجهة ’ي طاري قبل موسصم ا’مطار

إحصساء إلنقاط إلسسودإء إÿاصسة بالفيضسانات ‘ تيزي وزو
سص- - -ي - -ت - -م إاط Ó- -ق إاحصص - -اء
ال- -ن- -ق- -اط السص- -وداء اÿاصص -ة
ب-ال-ف-يضص-ان-ات اŸت-واج-دة عÈ
’سص -ب -وع
و’ي- -ة ت -ي -زي وزو ا أ
اŸق -ب -ل ب -ن -اًء ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-م-ات
أاصصدرها امسس وا‹ الو’ية,
ﬁمود جمعة ,خÓل أاشصغال
›لسس و’ئ- - - - - - - - - - - - -ي خصصصس
ل- - - - - -ل - - - - -دخ - - - - -ول اŸدرسص - - - - -ي
وال - - - -ت - - - -حضصÒات اÿاصص- - - -ة
بفصصل الشصتاء.
وأاك-د رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-نفيذية
اÙلية ‘ هذا الجتماع على
ا◊اج- - -ة اŸل - -ح - -ة إا–« ¤دي - -د
ج- -م -ي -ع ال -ن -ق -اط السص -وداء ع -ل -ى
مسص -ت -وى ال -ولي -ة وب -دء ع-م-ل-ي-ات

الشصعب 20١٩0/0٨/2٩

التنظيف ‘ وقت مبكر اعتبارا
من األسصبوع اŸقبل» ,إا ¤جانب
«ضص -رورة وضص -ع خ-ري-ط-ة م-ن-اط-ق
الثلوج والفيضصانات واتخاذ جميع
التداب Òالوقائية الÓزمة لتجنب
ا◊الت اŸأاسصاوية».
وŒسصيدا لذلك ,أاعطى ذات
اŸسصؤوول تعليمات إا ¤اŸسصؤوولÚ
اŸع -ن-ي Úوع-ل-ى وج-ه اÿصص-وصس
م- -دي- -ري -ة األشص -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة
وال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي ل -ل -ت -ط -هÒ
وا◊م- - -اي- - -ة اŸدن- - -ي - -ة ورؤوسص - -اء
ال- -دوائ -ر إلنشص -اء ÷ن -ة م -ت -ع -ددة
القطاعات تتكفل بالعملية و تقدم
تقريرا نهاية سصبتم.È
وب- -ع- -دم- -ا أاع- -رب ع- -ن أاسص- -ف -ه

«ل - -ل - -ت - -أاخ Òال - -ك - -ب ‘ Òإاط Ó- -ق
العمليات اŸسصجلة لصصالح الولية
والتي يعود بعضصها إا ¤عام 2012
أاو  »2013و ال - -ت - -ي ‚م ع- -ن- -ه- -ا
«حالت اسصتياء اŸواطن ,»Úدعا
السصيد جمعة اŸسصؤوول ÚاÙليÚ
«ل -ت -غ -ي Òأاسص -ال -يب ال-ع-م-ل وج-ع-ل
التنمية اÙلية من أاولويتهم».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بالعام الدراسصي
ا÷دي- -د ,ق- -ال م -دي -ر الÎب -ي -ة,
أاح - -م - -د ل - -ع Ó- -وي ,أان ال - -ولي- -ة
«سصتسصتفيد من سصتة ( )06هياكل
مدرسصية جديدة لهذا اŸوسصم Ãا
‘ ذلك اثن Úلكل طور دراسصي»
لضص-م-ان ات-خ-اذ ج-م-ي-ع الÎت-ي-بات
من أاجل بداية عام دراسصي جيد».

ANEP 1916102302
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من مراسسلينا

ُرعب ‘ اŸسشتششفى ا÷امعي «ابن باديسض» بقسشنطينة

غرباء يقتحمون قسشم ا÷راحة بالسشيوف وتسشاؤول عن غياب األمن

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

دعوا ا÷زائرية للمياه بتيزي وزو للتدخل

تسشّربات اŸياه بقرية «تاقومونت عزوز» تثÒ
اسشتياء السشكان
تيزي وزو :بن النوي توهامي

»ØjôW Ió«Øe :áæ«£æ°ùb
صشحة بعاصشمة
’ يزال قطاع ال ّ
الشش -رق ا÷زائ -ري ،قسش -ن -ط -ي-ن-ة،
ي - - -ع - - -رف إان - - -ز’ق - - -ات خ - - -طÒة
وسش -ل-وك-ات ت-هّ-دد سشÓ-م-ة اŸريضض
وال-ط-ب-يب ع-ل-ى ح-د سش-واء ،ح-يث
شش - - -ه - - -دت م - - -ؤوخ- - -را مصش- - -ل- - -ح- - -ة
ا’سش- - -ت- - -ع- - -ج- - -ا’ت ا÷راح- - -ي- - -ة
ب-اŸسش-تشش-ف-ى ا÷ام-عي ابن باديسض
حادثة اقتحام خط Òمن طرف
أاششخاصض غرباء.
بحسشب ششهود عيأن ‡ن –دثوا لـ
«الششعب» ،فإأن ا◊أدثة خلقت حألة من
ال- -ه- -ل- -ع وال- -ف -زع ل -دى ال -ط -أق -م ال -ط -ب -ي
وم- -ريضش Úك- -أن- -أ ي- -خضش -ع -أن ل -ع -م -ل -ي -أت
جراحية.
ا◊أدث -ة اÿطÒة ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-أ ل-يÓ-
اŸصشلحة ،جأءت نتيجة لنقصس عنأصشر
األم -ن ب -أŸسش -تشش-ف-ى ال-ذي ي-ع-ت Èم-دي-ن-ة

صش-ح-ي-ة ب-أم-ت-ي-أز ،خ-أصش-ة وأان-ه ك-أن ب-دون
م- - -دي- - -ر م - -دة ف - -أقت  3أاشش -ه -ر بسش -بب
ال -ت -ح -ق -ي -ق -أت ال -ت-ي ب-أشش-رت-ه-أ اŸصش-أل-ح
األمنية ،هذا وقد تسشبب الهجوم ‘ حألة
غليأن ع Èمواقع التواصشل الجتمأعي،
متسشأئل Úعن سشبب نقصس أاعوان األمن ‘
مثل هذه اŸؤوسشسشة السشتششفأئية.
اختلفت الروايأت حول هذه ا◊أدثة
األل -ي -م -ة م-ن ق-ب-ل شش-ه-ود ع-ي-أن والأط-ب-أء
الذين كأنوا بأŸنأوبة الليلية ،علمأ أانهأ
ل - -يسشت ا◊أل - -ة األو ¤ال - -ت - -ي ت- -ع- -رف- -ه- -أ
اŸؤوسشسش -ة السش -تشش-ف-أئ-ي-ة .ف-ق-د سش-ب-ق ان
شش -ه -د ع -دي -د األقسش-أم ال-ط-ب-ي-ة مشش-أدات
كÓمية وششجأرات عنيفة من قبل أاهأ‹
اŸرضشى وحتى من بعضس اŸرضشى ‘ حد
Óسش -ل -ح -ة ال -ب -يضش -أء
ذات- -ه- -م ،ا◊أم -ل Úل  -أ
واŸواد اÙظ -ورة ،ح -يث ت -ع -رضس ع -ل-ى
ه- -أمشس ه- -ذه ال- -تصش- -رف -أت والسش -ل -وك -أت
ال-ع-ن-ي-ف-ة ح-وادث راح ضش-ح-ي-ت-ه-أ ع-دد من
األطبأء.
كأن مطلب العأمل Úوالفرق الطبية هو
توف Òاألمن بششكل كب Òداخل مسشتششفى
ابن بأديسس،عن طريق توظيف أاعوان أامن

أاو ح- -راسش- -ة دائ- -م- -ة م- -ن ق- -ب -ل ع -ن -أصش -ر
الششرطة ،مؤوكدين أان حيأتهم مهددة أاثنأء
العمل ‘ حألة نقصس هؤولء العوان.
بحسشب مأ كششف عنه بعضس األطبأء،
ف- -إأن ا◊أدث -ة ت -ت -ع -ل -ق Ãريضس ح ّ-ول إا¤
اŸسشتششفى بجروح كثÒة ،وقد أاصّشر أاهله
ومرافقوه على إالزامية اجراء له عملية
بطريقة اسشتعجألية بألرغم من أان غرفة
العمليأت أاصش Óكأن يتواجد بهأ مريضشأن
حألتهمأ أاك Ìخطورة .وهو األمر الذي
أادى إا ¤اقتحأم مرافقي اŸريضس اŸكتب
وتكسش Òكل مأ هو موجود فيه ،ثم ولوجهم
ل -ق -أع -ت -ي ع -م -ل -ي -أت ال-ت-ي ك-أن ب-ه-أ اح-د
اŸرضشى ‘ حألة اسشتفأقة ،أامأ اŸريضس
الثأ Êفكأنت بطنه مفتوح.
ولهذا ،طألب الطأقم الطبي السشلطأت
اŸعنية بضشرورة توف Òاألمن بصشفة دائمة
بسشبب مأ أاصشبحوا يضشطرون للتعأمل معه
بصشفة متكّررة.
من جهتهأ ،أاكدت مديرية األمن عن
ف -ت -ح –ق -ي -ق سش -ي -م -أ وان ه -وي-ة ال-غ-رب-أء
معروفة وسشيتم توقيفهم ‘ لحقأ

أازمة اŸاء تسشتفحل بسشطيف

سشكان بوعنداسش ينتظرون التكفل بانششغالتهم
ت -ت -واصش -ل م -ع -أن -أة سش-ك-أن ال-ع-دي-د م-ن
بلديأت اŸنطقة الششمألية لولية سشطيف،
سشواء الششرقية أام الغربية مع أازمة نقصس
اŸيأه وسشوء التسشي ‘ Òعملية التوزيع،
ك-م-أ يسش-م-ي-ه-أ السش-ك-أن .ب-ل-دي-ة ب-وعنداسس
إاح -دى ال -ب -ل -دي -أت ال -كÈى ‘ اŸن -ط -ق -ة
الششمألية الغربية ،يعأ Êسشكأنهأ من هذه
األزمة التي اسشتفحلت هذه الصشأئفة‡ ،أ
أادى ب - -ه - -م إا ¤الح- -ت- -ج- -أج،م- -ؤوخ- -را‘ ،
ال -ط -ري -ق ال -وط-ن-ي رق-م  75ل-ل-ت-عب Òعن

تذمرهم من ششح ا◊نفيأت التي تتزود
مرة كل أاسشبوع فقط ،مأ اعتÈوه أامرا غÒ
مقبول ‘ عّز فصشل الصشيف .
وح- -دة م- -ؤوسشسش- -ة ا÷زائ- -ري -ة ل -ل -م -ي -أه
اعتÈت أان البلدية تعأ Êفع Óنقصشأ ‘
اŸيأه بأعتبأرهأ تزّود من منبع واحد هو
منبع الدراوات ،ويجري حأليأ العمل بجد
من أاجل رفع الكمية ،وذلك بربطهأ Ãنبع
السشأمطة بنفسس اŸنطقة ،وهذا ردا على
السش-ك-أن وسش-ل-ط-أت ال-ب-ل-دي-ة الذين اتهموا

الوحدة بألتقصش.Ò
نشش Òإا ¤ان عديد اŸنأطق الششمألية،
ومنهأ بلدية ع ÚالكبÒة وأاولد عدوان ‘
ا÷هة الششرقية ،تعأ Êمن أازمة خأنقة ‘
التزّود بأŸيأه ،مأ أادى بألسشكأن لÓحتجأج
‘ كل مرة بسشبب عدم اسشتفأدتهم من
هذه اŸأدة ا◊يوية Ÿدد تفوق  10أايأم
أاحيأنأ.

سشطيف :نور الدين بوطغان

يناششدون السشلطات اÙلية با÷لفة التّدخل

سشكان لصشماد بالششارف يطالبون Ãحّولت كهربائية
ل ت-زال م-ع-أن-أة سش-ك-أن م-ن-ط-ق-ة ضش-أي-ة
«لصشمأد» ،التأبعة لبلدية الششأرف ،بولية
ا÷ل -ف -ة م -ت -واصش -ل -ة ،ح -يث ج ّ-ددوا ن -داء
اسش -ت -غ -أث -ة ل -ل -ج -ه -أت اŸع -ن -ي -ة ل -ل -ت-ك-ف-ل
ب- -أنشش- -غ- -ألت- -ه- -م اŸط- -روح- -ة ‘ ع -دي -د
اŸن -أسش -ب -أتُ ،م-ب-دي-ن ‘ ذلك اسش-ت-ي-أءه-م
وت- -ذم- -ره -م الشش -دي -دي -ن ج -راء األوضش -أع
اŸزرية و الكأرثية التي يعيششونهأ.
يششتكي سشكأن هذه اŸنطقة من الغيأب
الكلي للكهربأء الريفية والفÓحية ،اŸأء
الشش -روب واŸسش-ألك ال-ري-ف-ي-ة بسش-بب ه-ذا
الوضشع اŸزري التي يعيششونه منذ مدة..

‘ ح- -دي- -ث- -ه- -م لـ «الشش- -عب» ،ع ّ-دد
اŸواطنون جملة اŸششأكل ،مؤوكدين غيأب
ب -رام -ج ال -ت -ن -م-ي-ة واŸشش-أري-ع ال-ت-ي ت-ن-ف-ع
اŸواطن Úخأصشة وأانهأ ذات طأبع فÓحي
ورعوي.
مأ أاضشحى يؤورق كأهلهم مأديأ ومعنويأ،
أازمة اŸيأه و غيأب اŸسشألك ،خصشوصشأ
الكهربأء منهأ التي بقيت حأجزا من أاجل
ال- -ب -ق -أء ‘ م -ن -أط -ق -ه -م رغ -م ن -داءات -ه -م
اŸتكررة للمسشؤوول ÚاÙلي Úبألتدخل.
وج -دد السش -ك -أن ع« Èالشش -عب» دع -وت -ه -م
ل -لسش -ل -ط -أت ب-ت-زوي-د اŸن-ط-ق-ة Ãحّ-ولت

كهربأئية وربط سشكنأتهم بألكهربأء سشيمأ
وأان اÿط الرئيسشي ّÁر بأأراضشيهم ببضشع
أام -ت -أر .ط -ألب السش -ك -أن م -ن ج-ه-ة أاخ-رى
وعلى رأاسشهم الفÓحون رخصشأ بحفر أابأر
إارت -وازي -ة وف -ت -ح مسش -ألك ري -ف -ي-ة ج-دي-دة
و–سش Úوضشعية اŸسشألك ا◊ألية التي ⁄
ت- -ع- -د صش -أ◊ة ،م -ن -أشش -دي -ن وا‹ ال -ولي -ة
بضش- -رورة ال- -ت -دخ -ل ال -ع -أج -ل ب -حسش -ب -ه -م
إلنقأذهم من جحيم اŸعأنأة التي تتخبط
فيهأ سشأكنة هذه اŸنطقة.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

العدد
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عّبر سشكأن قرية تأقومونت عزوز ،بلدية
أايت ﬁم -ود ،ع -ن ام -ت -ع -أضش -ه-م الشش-دي-د م-ن
التسشربأت الكثÒة للميأه الصشأ◊ة للششرب ،مأ
يؤودي يوميأ ‘ فقدان كميأت هأئلة منهأ ،ومأ
ينجر عنه من خسشأئر مأدية ل سشيمأ مأ تعلق
بتدهور الطرقأت ‘ ،الوقت الذي تششهد فيه
ب - -عضس ال - -ق - -رى ن - -درة ح- -أّدة ‘ ه- -ذه اŸأدة
ا◊يوية.
‡ثلو السشكأن ،ومن بينهم نبيل ،أاكدوا لـ
«الششعب « « ،ان هذه الوضشعية ل تبعث على
الرت- -ي -أح  ،خ -أصش -ة وأان ظ -ه -ور ال -ع -دي -د م -ن
التسشريبأت على مسشتوى الششأرع الرئيسشي ‘
القرية ،وأاحيأء أاخرى ،بسشبب ضشيأع كميأت
معتÈة من اŸيأه الصشأ◊ة للششرب ،كمأ يسشبب
بركأ كبÒة  ،خلقت إازعأجًأ لدى اŸواطن،Ú
الذين ل يجدون ‡رات أاخرى للعبور وقضشأء
حأجيأتهم.
‘ ه- - -ذا الط- - -أر ،صش - -رحت «ضش - -أوي - -ة «لـ
«الششعب» ،قأئلة « :ان عدة قرى ببلدية أايت
ﬁمود ،تعأ Êمن نقصس ‘ ميأه الششرب ،ومع
ذلك ،يتم تسشجيل خسشأئر هأئلة بسشبب هذه
ال-تسش-ري-ب-أت اŸسش-ت-م-رة ،ن-ح-ن ن-طألب بتدخل
ا÷هأت اŸعنية ‘ أاقرب وقت ‡كن من أاجل
وضشع حّد لهذا الوضشع ،علمأ أان اÓŸحظ‘ ،
كل مرة يتم فيهأ إاصشÓح هذه التسشريبأت من
قبل مصشألح البلدية ،تظهر نفسس اŸششكلة‘ ،
نفسس اŸكأن أاو أابعد من ذلك بقليل ،ويرجع
ذلك ،إا ¤أان ال- -ت -ده -ور ‘ شش -ب -ك -ة ال -ت -م -وي -ن

القدÁة والتي تتطلب Œديدهأ»..
بحسشب مصشدر مسشؤوول ،فإأنه سشيتم Œديد
الششبكة القدÁة ،بداية من سشبتم Èمن العأم
ا◊أ‹ ،ح -يث سش -ت -ت -و ¤شش -رك -ة م -ت -خ ّصش -صش-ة
مسشؤوولية هذا اÙور بششكل نهأئي وسشتنهي
ب- - -ذلك م- - -ع- - -أن- - -أة السش - -ك - -أن ،مششÒا ا ¤أان
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي -أه ت -ب -ذل ›ه -ودات ك -بÒة
إلم- -داد السش- -ك -أن ب -أŸي -أه الصش -أ◊ة ل -لشش -رب
وإاصشÓح األعطأب ‘ أامأكن متفرقة.
ق- -أل ذات اŸصش- -در أايضش- -أ ،ان ا÷زائ -ري -ة
للميأه ،بأدرت خÓل موسشم الصشيف بعمليأت
لضشمأن توزيع عأدل للميأه على جميع القرى،
على الرغم من صشعوبة اŸهمة إاذا مأ علمنأ أان
اسشتهÓك هذا السشأئل ا◊يوي ،خÓل موسشم
الصشيف ،يضشأعف مرت Úأاو ثÓث مرات.
‘ سشيأق آاخر ،تنفسس سشكأن قرية أاولد
ع -يسش -ى الصش -ع-داء ،ع-قب –سش-ن م-ل-ح-وظ ‘
التزود بأŸيأه الصشأ◊ة للششرب ،بعدمأ انتهت
ج -م -ي-ع األع-م-أل اÿأصش-ة ب-ت-ج-دي-د الشش-ب-ك-ة،
والتي سشمحت بتموين السشكأن بكميأت كأفية،
وهو –سشن ملحوظ إاذا مأ قورن بأألششهر
السشأبقة ،التي ششهدت أازمة حأدة ،وجأء هذا
بفضشل ›هودات ا÷هأت الوصشية التي قأمت
بأأعمأل Œديد األنأبيب ‘ وقت قيأسشي.
ن ّ-وه السش -ك -أن ب -أÛه -ودات ال -ت -ي ب-ذل-ت-ه-أ
ا÷زائ -ري -ة ل-ل-م-ي-أه ،ب-ع-د م-ع-أن-أة سش-ك-أن ه-ذه
القرية ‘ السشنوات اŸأضشية ،ويأأملون ‘ أان
ي -ت -م ا◊ف -أظ ع -ل -ى ضش-غ-ط اŸي-أه ع-ل-ى ه-ذا
اŸسشتوى ،حتى يتواصشل إامداد اŸأء إا ¤كل
منزل دون انقطأع.

سشكان حي ا◊سشنية بالششلف وبلدية زدين بع Úالدفلى

التهميشش ،نقصش اإلعانات واهÎاء الطرق معاناة يومية

الششلف /ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

كششف سشكأن بلديتي الششلف وزدين عن
متأعب يومية بسشبب تدهور الطريق و قلة
اإلع- -أن- -أت ال -ري -ف -ي -ة ال -ت -ي ج -ع -لت عشش -رات
ال -ع -أئ Ó-ت ت -واج -ه ظ -روف -أ ق -أسش -ي -ة ب -حسشب
تصشريحأتهم بع ÚاŸكأن .برأاي سشكأن حي
ا◊سش-ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة الشش-ل-ف ،ف-إأن تّ-ردي الوضشع
النأجم عن اهÎاء الطريق وحألة التسشّيب التي
م ّسشت اŸنطقة اÙصشورة ب Úمدخل ا◊ي
وحديقة التسشلية بألششرفة ،أافرز حألة تلوث
خط ،Òوأادى ا ¤تفششي ظأهرة الغبأر ومأ
أاح -دث-ه م-ن م-ت-أعب صشّ-ح-ي-ة ع-ل-ى السش-ك-أن ل
سشيمأ كبأر السشن ،وكذا اŸصشأب Úبأأمراضس
الربو وا◊سشأسشية.
ذكر السشكأن بأسشتيأء ان اŸسشلك الذي ولّد
ه-ذه ال-هسش-تÒي-ة ،ت-عÈه شش-أح-ن-أت ل-ن-ق-ل مواد
ال-ب-ن-أء ل-ف-أئ-دة ال-ت-ج-أر وا◊رف-ي Úب-أل-ن-أح-ية،
نأهيك عن زوار ا◊ديقة ‘ اŸسشأء وأايأم
العطل الذين اسشتغربوا حألة اإلهمأل التي
طألت اŸنطقة دون أان تتخذ ا÷هأت اŸعنية
بأŸلف الذي كأن قد منحه مششروعه ألحد
اŸقأول .Úلكن الـتأأخر ‘ تهيئة أاثأر غضشب
السشكأن خأصشة وأان اŸكأن يقأبل الصشيدلية
ال- -ت -ي ت -وف -ر األدوي -ة ل -ل -م -رضش -ى خ Ó-ل أاي -أم
األسشبوع.
‘ رده على انششغألت السشكأن ،أاوضشح
رئيسس البلدية ﬁمد دليح أان اŸششروع التأبع

ıط-ط ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ب-ل-دي ،سش-ي-تم تسشليمه ‘
قريب األجأل رفقة مششأريع أاخرى متعددة
لتحسش Úظروف العيشس لسشكأن بلديته.
من جأنب آاخر ،أاثأرت الوضشعية اŸزرية
لقأطني اŸنأطق الريفية ‘ بلدية زدين بعÚ
الدفلى اسشتيأء سشكأن اŸداششر الذين –دثوا
عن ضشعف حصشة اإلعأنأت اŸوجهة لبلديتهم
ال- -ت- -ي ت -ع -د مصش -درا م -أل -ي -أ م -ه -م -أ Ÿداشش -ر
الزعأرطة وفوغأل وكوارة وأاولد برحمة وغÈ
والعقأيلية وأاولد موسشى وأاولد سشعأدة وأاولد
ا÷ي ‹Ó- -وأاولد ي -ح -ي  .وه -ي اح -ي -أء فضش -ل
سشكأنهأ السشتقرار بهأ ورفضس النزوح بألرغم
من ظروف الوضشع الأمني اÿط Òالتي ضشرب
النأحية على غرار كل بلديأت الولية ،بحسشب
تصشريحأتهم.
‘ رده أاكد لنأ رئيسس البلدية ،احمد ريبوح ،أان
م -داشش -ر ال -ب -ل -دي-ة ب-ح-أج-ة ف-ع Ó-إا ¤حصشصس
سشكنية ريفية لتجأوز النقصس اŸسشجل منذ
سشنوات وتفأقمت حدته بعد النفجأر السشكأÊ
الذي ششهدته اŸنطقة ،مششÒا ا ¤أان عدد
اŸلفأت ا◊ألية قد Œأوزت  1300ششخصس.
أاضشأف رئيسس البلدية لـ»الششعب» »:سشبق أان
اطلعت مصشألح مديرية السشكأن التي بحوزتهأ
م -ل -ف -أت ل-ط-لب اإلع-أن-أت ال-ري-ف-ي-ة ،ون-ن-ت-ظ-ر
اجوبة ،موضشحأ أان ا◊صشة اŸنصشرمة بلغت
140وح - -دة ،وه- -ي غ Òك- -أف- -ي- -ة ‘ ان- -ت- -ظ- -أر
السش -ت -ج -أب -ة Ÿط-لب السش-ك-أن م-ن السش-ل-ط-أت
العليأ».

 ⁄تتّوفر فيه الششروط للحصشول على السشكن العمومي ا’يجاري

ششطب اسشم األم Úالعام لبلدية فرندة
بتيارت من قائمة 1183
تيارت :ع .عمارة

بأأمر من وا‹ تيأرت ” ششطب اسشم األمÚ
العأم لبلدية فرندة من قأئمة السشتفأدة من
السشكن العمومي اليجأري  .هذا مأ أاعلنه
رئيسس دائرة فرندة ششريف بوركأيب ،قأئ Óان
القرار جأء عقب اششهأر قأئمة  1183سشكن
إايجأري ‡ن تبلغ أاعمأرهم أاك Ìمن  35سشنة و
التي انتظرهأ السشكأن منذ  .2013نشش Òإا ¤ان
مدينة فرندة ششهد مواطنوهأ حألة من اŸلل
والÎقب ،إال ان أاعلن الوا‹ بن تواتي عبد
السشÓم ،منذ يوم Úعن اششهأر القوائم التي
تراوح صشداهأ ب Úمؤويد‡ ،ن اسشتفأدوا ،و
معأرضس ‡ن  ⁄يسشعفهم ا◊ظ ‘ ذلك .
ارجع الوا‹ ،طول اŸدة ‘ اإلعÓن عن
القأئمة ا ¤الدراسشة اŸعّمقة ألك Ìمن 30
بطأقية لتصشفية اŸلفأت و ششطب اŸسشتفيدين

واŸتحأيل Úعلى القأنون والدخÓء والغربأء
عن اŸدينة  .طألب وا‹ تيأرت اÙتجÚ
ع -ل-ى ال-ق-وائ-م إا ¤ت-ق-د Ëال-ط-ع-ون مصش-ح-وب-ة
ب-أل-وث-أئ-ق ال-ث-ب-وت-ي-ة ووصشÓ-ت ت-ق-د ËاŸلفأت
م -ب -أشش-رة إا ¤ال-ل-ج-ن-ة ال-ولئ-ي-ة ال-ت-ي يÎأاسش-ه-أ
ششخصشيأ للفصشل ‘ أاي إاششكأل..
رحب الكث Òمن اŸواطنÃ Úبأدرة ششطب
اسشم الم Úالعأم لبلدية فرندة من القأئمة،
رغ- - -م ان - -ه ل Áلك سش - -ك - -ن - -أ غ Òان شش - -روط
السشتفأدة من ‰ط السشكن العمومي ل تتوفر
فيه لكونه أامينأ عأمأ للبلدية ويتقأضشى مرتبأ
يفوق السشقف اÙدد لصشيغة هذا النوع من
السشكن.
مع العلم ،أان الذين  ⁄تكن اسشمأئهم ‘
ال-ق-أئ-م-ة السش-ك-ن-ي-ة ،ق-أم-وا ب-وق-فة احتجأجية
أام- -أم م -ق -ر ال -ولي -ة راف -ع Úشش -ع -أرات غضشب
واسشتيأء مطألب Úبدراسشة معّمقة للطعون.

الخميسس  ٢٩أاوت  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٢٨ذي الحجة ١٤٤٠هـ

‹hO

يعت Èإلتنمية إŸسضتدإمة طريقا للسضÓم وإ’سضتقرإر

ال–اد األفريقي يجّدد إاسستعداد دوله لتعزيز التعاون مع «التيكاد»

ان - -ط - -ل - -قت ،أامسس ا’رب - -ع- -اءÃ ،دي- -ن- -ة
يوكوهاما اليابانية ،أاشسغال الدورة العادية
السس - -اب - -ع - -ة ل- -ق- -م- -ة الشس- -راك- -ة ب Úا’–اد
ا’ف -ري -ق -ي وال -ي -اب -ان ال-ت-ي ت-ع-رف Ãؤو“ر
طوكيو الدو‹ للتنميةاإ’فريقية «التيكاد « 7
.
م -راسس-ي-م اف-ت-ت-اح ال-ق-م-ة ج-رت ب-رئ-اسس-ة
مشسÎكة ب Úالرئيسس عبدالفتاح السسيسسي،
رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة مصس-ر ال-ع-رب-ي-ة وال-رئيسس
الدوري ل–Óاد ا’فريقي ،ورئيسس وزراء
اليابان شسينزوآابى– ،ت شسعار «دفع التنمية
اإ’ف- -ري -ق -ي -ة م -ن خ Ó-ل اŸوارد ال -بشس -ري -ة
والتكنولوجيا وا’بتكار».
يركز جدول أاعمال اŸؤو“ر على بعضس
ال- -قضس- -اي- -ا ال- -رئ- -يسس- -ي- -ة م- -ث -ل ال -ت -ح -و’ت
ا’ق -تصس -ادي -ة و–سس Úب -ي -ئ -ة اأ’ع -م-ال م-ن
خÓ- -ل تشس- -ج- -ي- -ع ا’سس -ت -ث -م -ارات اÿاصس -ة
وا’ب- -ت- -ك -ار ،وت -ع -زي -ز اأ’م -ن وا’سس -ت -ق -رار
والسسÓم ‘ افريقيا.

’عمال وتشضجيع
–سض Úبيئة إ أ
إ’سضتثمارإت
‘ السسياق ،أاكد رئيسس مفوضسية ا’–اد
اأ’فريقي موسسى فقي ﬁمد ،إان مؤو“ر
طوكيو الدو‹ ‘ طبعته السسابعة ،لعب دورا
هاما ‘ تعزيز التنمية بالقارة اأ’فريقية،
مÈزا إاسس-ت-ع-داد ال-دول اأ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ت-دعيم
ال -ت -ع -اون م-ع اŸن-ظ-م-ة وك-اف-ة اŸؤوسسسس-ات
الدولية ‘ ›ال التنمية.

أاضساف فقي ‘ ،كلمته خÓل ا÷لسسة
ا’فتتاحية لقمة التيكاد التي تسستمر حتى
 ٣٠ا÷معة ،أان ا’–اد القاري قام بعملية
إاصس Ó-ح م -ؤوسسسس -ي Ûاراة ال -ت-غÒات ع-ل-ى
السس -اح -ة ال-دول-ي-ة وت-ع-زي-ز قضس-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسس-ت-دام-ة وال-ت-ع-اط-ي ب-ف-اعلية مع قضسايا
الهجرة غ Òالشسرعية والنازح Úوالشسباب،
’ف- -ت- -ا إا ¤أان أاف- -ري- -ق -ي -ا ت -واج -ه –ّدي -ات
تكنولوجية.
’فريقي
أاوضسح رئيسس مفّوضسية ا’–اد ا أ
’فريقية
أان التيكاد «سسوف تسساعد الدول ا أ
‘ تدريب الشسباب وتفعيل دور التكنولوجيا
‘ ال -ت -ن -م -ي-ة» ،م-نّ-وه-ا ب-أان ال-ت-ي-ك-اد حّ-ولت
م-ب-ادرة الشس-راك-ة ا÷دي-دة ل-ت-ن-م-ي-ة أافريقيا
«ال- -ن- -ي- -ب -اد» ،وال -ت -ي ت -ع -د رؤوي -ة أاف -ري -ق -ي -ة
’سسÎات -ي -ج -ي -ة شس -ام-ل-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة
ا’قتصسادية وا’جتماعية والسسÓم بالقارة
السس- -م- -راء إا ¤م- -ؤوسسسس- -ة ف -اع -ل -ة ‘ ›ال
التنمية.
ل- -فت إا ¤أان ا’–اد اأ’ف- -ري- -ق- -ي ،عّ- -زز
جهود التكامل التجاري اإ’قليمي من خÓل
إاط Ó-ق م -ن -ط -ق -ة ال -ت -ج -ارة ا◊ّرة ال-ق-اري-ة
اأ’ف-ري-ق-ي-ة خÓ-ل ق-م-ة ن-ي-ام-ي ب-ال-نيجر ‘
جويلية اŸاضسي.
أاكد أان أافريقيا تتحرك بشسكل صسحيح
’سس -ت -غ Ó-ل ج-ه-وده-ا ال-ذات-ي-ة ‘ م-واج-ه-ة
مشسكÓتها ،موضسحا أان دول القارة عازمة
على تنفيذ مبادرة إاسسكات البنادق بحلول
عام  ٢٠٢٠لتعزيز اأ’من وا’سستقرار وتفعيل
دور القارة على السساحة العاŸية.

دعا فقي ،القطاع اÿاصس اليابا ،Êالذي
ك -ان ح -اضس -را ب -ق -وة خ Ó-ل ق -م -ة ال -ت -ي-ك-اد
السس-ادسس-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ك-ي-ن-ي-ة نÒوبي عام
 ،٢٠١6إا ¤تقد ËاÈÿات واŸسساهمة ‘
ا’سس-ت-ث-م-ار وال-ت-ن-م-ي-ة و–سس Úب-ي-ئ-ة العمل
’فريقية.
بالقارة ا أ

غؤتÒيتسض يدعؤ لتعزيز
إلسضÓم وإلتنمية بأافريقيا
·Ó
’م Úال -ع -ام ل  -أ
م- -ن ج- -ان -ب -ه ،ذك -ر ا أ
اŸت -ح-دة أان-ط-ون-ي-و غ-وتÒي-تسس ،إان م-ؤو“ر
’فريقية
ط-وك-ي-و ال-دو‹ السس-اب-ع ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ا أ
سساهم منذ انطÓقه عام  ‘ ١٩٩٣تعزيز
السس Ó-م وا’سس -ت -ق -رار وال -ت -ن -م -ي -ة ب -ال -ق-ارة
’فريقية.
اأ
ق- - -ال  ‘ -ك- - -ل- - -م - -ت - -ه خ Ó- -ل ا÷لسس - -ة
ا’ف-ت-ت-اح-ي-ة ل-ل-ق-م-ة السس-اب-ع-ة ل-ل-ت-يكاد  -أان
’فريقية غنية بالفرصس واŸوارد
«القارة ا أ
الÓزمة للتنمية» ،مشسددا على أان «التيكاد
ل- -ع- -بت دورا ف- -ع -ا’ ف -ى ت -ع -زي -ز ال -ن -ق -اشس
’فريقية بÚ
والتفاعل بشسأان اŸشسكÓت ا أ
دول تلك القارة السسمراء».
’· اŸت -ح -دة ح -ريصس-ة ع-ل-ى
أاك -د أان «ا أ
’فريقى لتنفيذ
دعم التعاون مع ا’–اد ا أ
أاجندة  ٢٠6٣وأاجندة  ٢٠٣٠بشسأان التنمية
اŸسس-ت-دام-ة» ،م-ب-دي-ا ت-ط-ل-ع-ه ل-لمشساركة ‘
’من وا’سستقرار
«مناقشسات بناءة لتعزيز ا أ
بأافريقيا».

ظل متمسضكا Ãشضاركتها ‘ منتديات إلشضرإكة إلتي ينظمها

ال–اد اإلفريقي ينتصسر للقضسية الصسحراوية
أاكد السسف Òالصسحراوي لدى إاثيوبيا
وا’–اد اإ’فريقي السسيد Ÿن أاباعلي،
أان قمة الشسراكة العادية السسابعة التي
Œمع ا’–اد اإ’فريقي باليابان أاوما
ي-ع-رف Ãؤو“ر ط-وك-ي-وال-دو‹ ل-ل-ت-نمية
اإ’فريقية ،أاظهرت “سسكا غ Òمسسبوق
للموقف اإ’فريقي اّŸوحد ،وانحيازا
واضسحا من الشسريك الياباŸ Êصسا◊ه
الكÈى التي تتجاوز العÓقات الثنائية
مع بعضس الدول.
أابرز السسف Òالصسحراوي ‘ مقابلة
م -ع وك -ال-ة اأ’ن-ب-اء الصس-ح-راوي-ة عشس-ي-ة
ان- -ع -ق -اد ال -ق -م -ة السس -اب -ع -ة ل -لشس -راك -ة
اإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة ال- -ي- -اب -ان -ي -ة ،أان ا’–اد
اإ’فريقي ظل متمسسكا بعدم التنازل
أاواŸسساسس بحق مشساركة جميع دوله
اأ’عضس- - -اء  ‘ ٥٥ج -م -ي -ع م -ن-ت-دي-ات
الشس- -راك- -ة ال- -ت- -ي ي- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا ا’–اد
اإ’فريقي أاويكون طرفا فيها ،باسستثناء
تلك التي تنظمها صسيغة با‚ول.
أاضس - -اف أان اŸن - -ظ - -م - -ة ال - -ق- -اري- -ة
اسس -ت -م -رت ‘ اإ’ج -م -اع وا’ت -ف -اق خ Ó-ل
ا’جتماعات التحضسÒية ıتلف أاجهزة
صسنع القرار بشسأان قمة التيكاد  ،7على
اعتبار حق مشساركة جميع الدول اأ’عضساء
«مبدأا مقدسسا» اأ’مر الذي أاجهضس بعضس
اÙاو’ت غ ÒاŸعلنة من طرف دول
أاعضساء بشسأان مراجعة هذا اŸبدأا.

إجهاضض إŸؤؤإمرإت إŸغربية
ب -خصس -وصس ج -واب -ه ع-ل-ى السس-ؤوال اŸت-ع-ل-ق
Ãاه- -ي -ة اÙاو’ت ال -ف -اشس -ل -ة ال -ه -ادف -ة إا¤

والوحدة والتكامل ،واعتبار ذلك حدود حمراء
’ ينبغي تخطيها.
أاما بخصسوصس اŸواقف واأ’دوار التي لعبها
الشسريك اليابا ،Êنبّه السسف Òالصسحراوي إا¤
أان اليابان احÎمت كل مقررات أاجهزة صسنع
القرار ‘ ا’–اد اإ’فريقي ،وأان اŸغرب قد
يكون عول على اŸوقف اŸتوقع من الشسريك
ال- -ي- -اب- -ا Êب- -اŸسس- -اه- -م- -ة ‘ م- -ن- -ع مشس -ارك -ة
ا÷مهورية الصسحراوية ،لكن الرؤوية اليابانية
Ÿوضسوع الشسراكة مع ا’–اد اإ’فريقي كانت
اسسÎاتيجية على اŸدى البعيد بحيث Œاوزت
ا◊سس -اب -ات واŸصس -ال -ح ال -ث -ن -ائ -ي -ة واخ -ت-ارت
الرهان على مسستقبل اقتصسادي واعد مع قارة
تنشسد التكامل واإ’ندماج وا’زدهار.

حضضؤر صضحرإوي

اŸسساسس بحق اŸشساركة ،أاوضسح السسيد Ÿن
أاباعلي أانه « من الواجب فضسح السسياسسة التي
“ارسسها الدبلوماسسية اŸغربية بهدف تغييب
ا÷مهورية الصسحراوية عن شسراكات ا’–اد
اإ’ف- -ري -ق -ي ،وه -ذه ل -يسست اŸرة اأ’و ¤ال -ت -ي
تفشسل فيها دبلوماسسية اŸملكة اŸغربية بعد
ما’بو  ٢٠١6ومابوتو  ٢٠١7وأابيدجان ».٢٠١7
شسّدد على أان اŸغرب مارسس ضسغوطا كبÒة
ع- -ل- -ى ا’–اد اإ’ف- -ري- -ق -ي وال -دول اأ’عضس -اء
والشسريك اليابا Êدون فائدة ،وبعد فشسل كل
ت -لك اŸم -ارسس -ات والضس -غ -وط ،سس َ-ل -م ب -اأ’م-ر
ال -واق -ع أام -ام ت -زاي-د الضس-غ-ط م-ن اŸف-وضس-ي-ة
اإ’فريقية والدول اأ’عضساء من أاجل احÎام
مبادئ اŸنظمة القارية الهادفة إا ¤التماسسك

ه- - -ذا وي- - -حضس - -ر ‘ ال - -ي - -اب - -ان ال - -رئ - -يسس
الصس- -ح- -راوي إاب- -راه- -ي- -م غ- -ا‹ أاسس- -وة ب -ق -ادة
›م -وع -ة ال -دول ا’ف-ري-ق-ي-ة ،وي-ع-ت Èت-واج-د
ا÷مهورية الصسحراوية بقمة التيكاد السسابعة
Œسس-ي-دا Ÿك-ان-ت-ه-ا ال-ع-اŸي-ة اŸسس-ت-حقة التي
انتزعتها بتضسحيات شسعبها والتأاييد العاŸي
مع حقوقها ‘ السسيادة والوجود كغÒها من
اأ’· ،كما يج ّسسد من جهة أاخرى “اسسك
اإ’–اد اأ’فريقي الذي أاضسحى شسريكا عاŸيا
له وزنه ودوره ‘ حياة اÛتمع الدو‹ ،ا’مر
الذي سسعى اÙتل اŸغربى بكل قواه إا¤
تقويضسه والتشسويشس عليه.
ي -راف-ق ال-رئ-يسس اب-راه-ي-م غ-ا‹ وف-د ه-ام،
يضسم كل من السسادةﬁ :مد سسا ⁄ولد السسالك
وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ،ع -ب -دات -ي اب -ري-ك-ة
اŸسس-تشس-ار ب-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ةŸ ،ن اب-اعلي
السسف Òبإاثيوبيا وا’–اد ا’فريقي.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إلقرإر أإغضضب إŸعارضضة إلسضاعية إ ¤منع بريكسضت

جونسسون يعلّق عمل الŸÈان الÈيطاÊ

اسس- - -ت- - -خ- - -دم رئ- - -يسس
ال- - - -وزراء الÈي- - - -ط - - -ا،Ê
ب - - - -وريسس ج- - - -ونسس- - - -ون،
اأ’رب- -ع- -اء ،صسÓ- -ح -ي -ات -ه
ال-دسس-ت-وري-ة ل-تعليق عمل
الŸÈان اع - -ت - -ب- -ارا م- -ن
منتصسف سسبتم Èإا١٤ ¤
أاك- -ت- -وب- -ر .وج- -اءت ه -ذه
اÿط- -وة ‘ إاط- -ار سس -ي -اسس -ة ل -وي ال -ذراع م -ع
اŸعارضسة الرافضسة لÈيكسسيت من دون اتفاق،
والتي اعتÈتها «فضسيحة دسستورية».
‘ خ- - -ط- - -وة أاث- - -ارت غضسب م- - -ع- - -ارضس - -ي
بريكسسيت ‘ بريطانيا ،أاعلن رئيسس الوزراء
الÈي -ط -ا Êب -وريسس ج -ونسس -ون ،أامسس“ ،دي-د
تعليق الŸÈان من منتصسف سسبتمر إا١٤ ¤
تشس -ري-ن أاك-ت-وب-ر ق-ب-ل أاسس-ب-وع Úع-ل-ى اŸوع-د
اŸقرر ÿروج اŸملكة اŸتحدة من ا’–اد
اأ’وروبي.
سسيعود النواب إا ¤لندن بعد فÎة أاطول
‡ا دأاب -وا ع -ل -ي -ه ‘ السس -ن -وات اŸاضس -ي-ة ،م-ا
سسيعطي النواب اŸؤويدين ل–Óاد اأ’وروبي
وقتا أاقل من اŸتوقع إ’فشسال خطط جونسسون
اŸت -ع -ل -ق -ة بÈي -كسست ،ق -ب -ل اŸوع -د اŸق-رر
ÿروج بريطانيا من ا’–اد اأ’وروبي ‘ ٣١
أاكتوبر .
وم- -ن اŸق -رر أان ي -حضس -ر ج -ونسس -ون ق -م -ة
أاخÒة ل–Óاد اأ’وروبي بعد ثÓثة أايام على
ج -لسس -ة الŸÈان .وال -ع -ام اŸاضس -ي اسس-ت-م-رت
ال- -ع -ط -ل -ة اŸرت -ب -ط -ة Ãوؤ“ر ا◊زب م -ن ١٣
سسبتمر إا ٩ ¤أاكتوبر ،أاي بعد سستة أايام على
ان -ت -ه -اء م-ؤو“رات اأ’ح-زاب ،ف-ي-م-ا اسس-ت-م-رت
عطلة عام  ٢٠١7من  ١٤سسبتمر إا ٩ ¤أاكتوبر،
أاي ب -ع -د خ -مسس -ة أاي -ام ع -ل -ى ان -ت -ه-اء اŸؤو“ر
اأ’خ.Ò

قرإر ُيث Òغضضب
إŸعارضضة
أاثار القرار غضسب نواب
اŸعارضسة السساع Úإا ¤منع
بريكسست .قال توم واتسسون،
ن -ائب زع-ي-م ح-زب ال-ع-م-ال،
أاك Èاأ’حزاب اŸعارضسة« :هذا التحرك إاهانة
ف -اضس -ح -ة “ام -ا ل -دÁق -راط-ي-ت-ن-اÁ ’ .ك-ن-ن-ا
السسماح بحدوث هذا».
وغ -رد اŸت -ح -دث ب -اسس -م ا◊زب ال-ل-يÈا‹
الدÁقراطي توم بريك ع Èتوي Îبأان «أاعرق
الŸÈانات لن يسسمح له بإابعاد برŸان الشسعب
عن أاك Èالقرارات التي تواجه بلدنا .إاعÓنه
للحرب هذا سسيقابل بقبضسة من حديد».
ي -ت-مسسك ج-ونسس-ون ب-خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن
ا’–اد اأ’وروبي ‘ اŸوعد اŸقرر ‘ ٣١
أاكتوبر والذي أارجأا مرت ،Úمع أاوبدون اتفاق
مع بروكسسل.
ت -ع -ه -دت سس -ت-ة أاح-زاب م-ع-ارضس-ة ال-ثÓ-ث-اء
بالسسعي لتعديÓت تشسريعية Ÿنع بريكسست من
دون اتفاق .من جهته ،اعت Èرئيسس ›لسس
العموم جون بÒكو قرار رئيسس الوزراء تعليق
أاعمال الŸÈان «فضسيحة دسستورية».
قال «من الواضسح جدا» أان اÿطوة تهدف
«Ÿنع الŸÈان من مناقشسة بريكسسيت وأاداء
مهامه ‘ صسياغة مسسار للبلد».
ح-اول ج-ونسس-ون ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ان-ت-ق-ادات
اŸعارضسة لهذا القرار بالقول« :سسيكون هناك
متسسع من الوقت ‘ جانبي قمة  ١7أاكتوبر
ا◊اسسمة ،ومتسسع من الوقت ‘ الŸÈان أامام
نقاشس النواب».

مقتل ثÓثة شضرطي Úوإصضابة عدة أإشضخاصض ‘ تفجÒين بغزة

هندوراسس تسستفز الفلسسطيني ÚوتعÎف بالقدسس
اÙتلة عاصسمة إلسسرائيل
أاع- -ل- -نت ه -ن -دوراسس اعÎاف -ه -ا ب -ال -ق -دسس
اÙت -ل -ة ع -اصس -م -ة إ’سس -رائ-ي-ل ،وق-ررت ف-ت-ح
«م -ك-تب دب-ل-وم-اسس-ي ل-ه-ا ‘ ال-ق-دسس اع-تÈت-ه
امتدادا لسسفارتها ‘ تل أابيب ،وكانت الو’يات
اŸتحدة قد نقلت سسفارتها إا ¤القدسس ‘
ماي  ،٢٠١٨ما أاثار سسخط الفلسسطيني.Ú
اعÎفت ح- -ك- -وم- -ة ه -ن -دوراسس ب -ال -ق -دسس
اÙت -ل -ة ع -اصس -م -ة إ’سس -رائ-ي-ل ،إاذ أاع-ل-نت أان
ال -رئ-يسس خ-وان أاور’ن-دوهÒن-ان-دي-ز سس-ي-ق-وم،
ا÷معة ،بزيارة رسسمية إا ¤إاسسرائيل ’فتتاح
«مكتب دبلوماسسي» ‘ القدسس.
علق رئيسس هندوراسس على هذه اÿطوة
ق -ائ « :Ó-إان -ه ‘ ن -ظ -ري ا’عÎاف ب -ال -ق-دسس
عاصسمة لدولة إاسسرائيل» ،موضسحا أان اŸكتب
الدبلوماسسي هو امتداد لسسفارة بÓده القائمة
‘ تل أابيب.
ذكرت وزارة خارجية هندوراسس ‘ بيان أان
اسس -رائ -ي -ل ط -رحت ف -ك -رة ن -ق -ل السس-ف-ارة إا¤
ال- -ق -دسس اÙت -ل -ة ‘ اقÎاح ي -ج -ري ح -ال -ي -ا
«–ليله ‘ اأ’جواء الدولية والوطنية».
كانت الو’يات اŸتحدة قد أاثارت سسخط
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úإاث-ر ن-ق-ل-ه-ا ‘  ١٤م -اي ٢٠١٨
سس -ف -ارت -ه -ا ل -دى إاسس -رائ -ي -ل م -ن ت-ل أاب-يب إا¤
ال -ق-دسس اÙت-ل-ة ‘ ،ق-ط-ي-ع-ة م-ع سس-ي-اسس-ت-ه-ا
السس -اب -ق-ة ،واع-تÈت ال-ع-م-ل-ي-ة أان-ه-ا ت-دخ-ل ‘
سسياق الوعود التي قطعها الرئيسس اأ’مريكي
دون- - -ال- - -د ت- - -رامب Œاه ت- - -ل أاب - -يب .ي - -ع - -تÈ
الفلسسطينيون القدسس الشسرقية التي احتلتها
إاسس - - -رائ- - -ي- - -ل ‘  ١٩67ع -اصس-م-ة ل-دول-ت-ه-م
اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة .ب-خÓ-ف ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة،
ق-ررت م-ع-ظ-م ال-ع-واصس-م اأ’ج-ن-ب-ية ا’حتفاظ
بسس -ف -ارات -ه -ا ل -دى إاسس -رائ -ي -ل خ -ارج ال -ق-دسس
اÙتلة حتى إايجاد حل لوضسع اŸدينة من
خÓل اŸفاوضسات.

خطؤة أإمريكية أإخرى مثÒة
للغضضب
وت - - -زاي- - -د ال- - -ت- - -وت- - -ر ب Úاأ’م- - -ري- - -ك- - -يÚ
وال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن -ي Úم -ن -ذ وصس -ول ت -رامب إا¤
ال -رئ -اسس -ة .و‘ ت -ط -ور ج -دي -د ل -ل -ع Ó-ق -ة بÚ
الطرف ،Úأاعرب مسسؤوولون فلسسطينيون عن
غضسبهم بعد ما أازال اŸوقع اإ’لكÎو Êلوزارة
اÿارجية اأ’مريكية صسفحة خاصسة باأ’راضسي
الفلسسطينية من قائمته للبلدان واŸناطق‘ ،
أاع- -ق- -اب سس- -لسس- -ل- -ة م- -ن اإ’ج -راءات اŸؤوي -دة
إ’سس -رائ -ي -ل م -ن ق -ب -ل إادارة ال -رئ -يسس دون -ال -د
ترامب.

و ⁄ي -ع -د اŸوق -ع ال -رسس -م -ي ل-ل-وزارة يضس-م
مدخ Óمنفصس Óللسسلطة الفلسسطينية .وتظهر
نسسخة من اأ’رشسيف من اŸوقع اإ’لكÎو‘ Ê
عهد الرئيسس السسابق باراك أاوباما (-٢٠٠٩
 )٢٠١7أان «اأ’راضس- -ي ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة» ك -انت
م -درج -ة ع -ل -ى ق-ائ-م-ة ال-ب-ل-دان واŸن-اط-ق ‘
الصسفحة ا’فتتاحية و‘ قسسم مكتب الشسرق
اأ’دنى.

تفجÒإن وثÓثة قتلى
أاطلقت حركة «حماسس» ،أامسس ،عملية
أام- -ن- -ي -ة واسس -ع -ة ‘ ق -ط -اع غ -زة ’ع -ت -ق -ال
اŸسس -ؤوول Úع -ن ت-ف-جÒي-ن راح ضس-ح-ي-ت-ه-م-ا
ثÓ-ث-ة م-ن ع-ن-اصس-ره-ا ،ف-ي-م-ا أاك-دت وسسائل
إاع Ó-م أان اŸب -ح -وث ع -ن -ه -م م -ق ّ-رب-ون م-ن
تنظيم «داعشس» ا’رهابي.
’ربعاء ،قتل ثÓثة عناصسر
وفجر أامسس ا أ
من الشسرطة وأاصسيب ثÓثة آاخرين ،جراء
تفجÒين منفصسل Úشسبه متزامن Úاسستهدفا
حاجزين للشسرطة غربي مدينة غزة .القتلى
هم سسÓمة ماجد الند ٣٢( Ëعاما) ووائل
موسسى ﬁمد خليفة ( ٤٥عاما) وعÓء زياد
الغرابلي ( ٣٢عاما) .أاكدت حماسس أان هذه
التفجÒات اŸشسبوهة التي تسستهدف خلط
’وراق ‘ السساحة الداخلية هي حوادث
اأ
معزولة.
’ي ج- -ه- -ة ك- -انت
ت- -اب- -عت «ل- -ن نسس- -م- -ح أ
باŸسساسس بأامن اŸواطن ‘ Úقطاع غزة»،
’ثمة واŸشسبوهة ‘
وأان «كل اÙاو’ت ا آ
ه-ذا اŸضس-م-ار سس-ت-ب-وء ب-ال-فشس-ل ،وسسنضسرب
بيد من حديد كل من يعمل لذلك– ،ت أاي
غطاء ،أاوبأاي وسسيلة كانت».

نفي إسضرإئيلي
ن- -فت إاسس- -رائ- -ي- -ل أاي مسس- -ؤوول -ي -ة ل -ه -ا ع -ن
ا’ن -ف -ج -اري -ن ،وق -ال م-ت-ح-دث ب-اسس-م ا÷يشس
اإ’سسرائيلي إانه ’ علم له بأاي ضسلوع للجيشس
‘ ا◊ادث.
كانت إاسسرائيل قد شسنت ‘ وقت سسابق
الثÓثاء غارة جوية على أاهداف تابعة ◊ركة
حماسس ‘ غزة .وقال ا÷يشس اإ’سسرائيلي إان
ت -لك ال -غ -ارة ج -اءت ردا ع -ل-ى إاطÓ-ق ق-ذي-ف-ة
ه- - -اون م- - -ن ال- - -ق- - -ط- - -اع ‘ اŒاه اأ’راضس - -ي
اإ’سسرائيلية.
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ا◊ديقة العمومية مÓذا للمتسشكع ÚواŸنحرف Úببششار
وه -ل صس -ح -ي -ح أان ه -ن -أك إارادة ل-ت-غ-يÒ
م -ع -أ ⁄ه -ذه ا◊دي -ق-ة؟ وك-ي-ف سس-ي-ع-أد
هيكلة هذه ا◊ديقة التي رصسدت لهأ
آالف اŸليأرات و ⁄تر النور؟

’ ت - -زأل أ◊دي - -ق- -ة
ألعمومية ببشسأر تشسهد حألة من
’ه- -م- -أل وأل- -تسس ّ-ي -ب رغ -م أه -م -ي -ت -ه -أ
أ إ
’ن-فسص ع-ن
ل -ل -ع-أئÓ-ت أل-ت-ي ت-ب-حث بشسّ-ق أ أ
فضس -أءأت ل -ل -ت -ن -فسص وألÎف -ي -ه وأل -ن -زه -ة ‘
ﬁي-ط ط-غ-ى أ’سس-م-نت ع-ل-ى ك-ل شس-يء ع-ل-ى
حسس - -أب أŸسس - -أح - -أت أÿضس- -رأء« .ألشس- -عب»
ت -وّق -فت ع-ن-د وضس-ع-ي-ة أ◊دي-ق-ة أل-ت-ي
تسستغيث وتعرضص أدق ألتفأصسيل
بع ÚأŸكأن.

 ⁄يتم إاعأدة تهيئة ا◊ديقة العمومية
التي توجد ‘ صسورة بأئسسة جراء مأ
حل بهأ بسسبب فيضسأنأت  ،2008مأ
يفرضس على السسلطأت اÙلية التحّرك
ل -ل -ع -ن-أب-ة ب-ه-أ ‘ إاط-أر إاع-أدة الع-ت-ب-أر
ل -ل-بسس-أط األخضس-ر .ت-ب-ق-ى ا◊دي-ق-ة ‘
ان -ت -ظ -أر ال -ت -ف -أت -ة ح -ق-ي-ق-ة م-ن ط-رف
السس -ل -ط -أت م -ن أاج -ل إاع-أدة ت-ه-ي-ئ-ت-ه-أ،
خ -أصس -ة وأان-ه-أ تشسّ-ك-ل م-ت-ن-فسس-أ لسس-ك-أن
ال-ب-ل-دي-ة ،ح-يث أات-ل-فت ج-م-ي-ع مرافقهأ
وسسرقت كل Œهيزاتهأ وحيوانأتهأ التي
كأنت بهأ.
–ّولت ا◊ديقة العمومية وسسط مدينة
بشس -أر إا ¤م -ك -أن عشس -وائ -ي ل -ل -ن-ف-أي-أت
وم -ك -أن ل -ل-م-ن-ح-رف ،Úن-أه-يك ع-ل-ى أان
عشسرات أانواع األشسجأر وأاشسجأر النخيل
واألزهأر شسهدت إاهمأل كبÒا ،وأاتلفت
كل مرافقهأ بعد فيضسأن وادي بشسأر
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 ،2008يحدث هذا ‘ ظل غيأب أاية
تداب Òللصسيأنة رغم أان ›لسس البلدي
ل- -ب- -ل- -دي -ة بشس -أر ي -ت -وف -ر ع -ل -ى أاع -وان
وم -وظ -ف Úك -أن -وا يشس-رف-ون ع-ل-ى تسسÒ
ا◊ديقة العمومية من قبل.
أاضسحت ا◊ديقة العمومية اŸتواجدة
وسسط بلدية بشسأر على حأفة الوادي
الذي كأن Áنحهأ رونقأ من ا÷مأل
وسسط واحة من النخيل ‘ وضسعية
ك -أرث -ي-ة ،بسس-بب اإله-م-أل ،ب-ح-ك-م ع-دم
اسستفأدتهأ من أاي أاعمأل صسيأنة ،وهو
م - -أ ج - -ع - -ل ال- -فضس- -أء اŸذك- -ور مÓ- -ذا
ıتلف اŸتسسكع ÚواŸنحرف Úالذين
بأتوا يتخذون من ذات اŸكأن موقعأ
منأسسبأ لتعأطي اıدرات واÿمور.
وقد بأتت ا◊ديقة اŸذكورة تشسهد
›موعة من اŸشسأهد اıلة بأآلداب
بشسكل يومي حيث يتوافد على اŸكأن
‘ واضسحة النهأر ›موعة من ذوي
السس-واب-ق ال-ع-دل-ي-ة ال-ذي-ن ي-ت-خ-ذون منه

أام- -أم م- -رأاى ومسس- -م- -ع ا÷م -ي -ع فضس -أء
للقمأر دون حيأء ومبألة ،خأصسة ‘
ظّ- -ل ال- -ت- -قصس ÒاŸسسّ- -ج- -ل م- -ن ط -رف
السسلطأت التي تغضس الطرف والبصسر
ع - -ن اŸشس - -أه - -د اŸذك - -ورة ألسس - -ب- -أب
›هولة.
وإا ¤ج -أنب اŸشس -أه -د اŸذك-ورة ال-ت-ي
ب -أتت ت-ف-رضس ع-ل-ى ا÷ه-أت اŸسس-ؤوول-ة
ضسرورة التدخل بشسكل مسستعجل قبل
تفأقم الوضسع إا ¤مأ ل يحمد عقبأه،
أاضس- -حت ا◊دي- -ق- -ة ت- -ت- -ع- -رضس بشس -ك -ل
مسس -ت -م -ر ل -ل-ت-خ-ريب وت-كسس Òالسس-ي-أج ،
والتي تتضسح للعأدي والبأدي..
و‘ انتظأر صسحوة ضسمأئر اŸسسؤوولÚ
واŸن -ت -خ -ب ÚاÙل-ي Úقصس-د ال-ت-دخ-ل
إازاء الوضسعية الكأرثية للمكأن اŸذكور
الذي فقد قيمته ‘ الوقت الراهن ،و⁄
يعد وجهة للتسسلية والÎفية التي أانشسئ
من أاجلهأ.
إان -ه م -ط -لب اŸواط -ن Úال -ذي أاط-ل-ق-وا

بحسسب جمعية بن الهيثم بأم البواقي

غرة ششهر ﬁرم  1441يوم األحد  01سشبتمÈ

صس -رخ-ة اسس-ت-غ-أث-ة ل-ل-تصس-دي Ÿث-ل ه-ذه
السس- - -ل- - -وك- - -أت واŸظ- - -أه - -ر اıزي - -ة
واŸشسأهد التي يندى لهأ ا÷ب Úالتي
تشسهدهأ بشسكل يومي مأ يسسمى ›أزا
بأ◊ديقة.
كمأ يوجه النداء إا ¤فعأليأت اÛتمع
اŸد Êال - -غ - -ي - -ورة ع - -ل - -ى ال- -فضس- -أءات
اÿضسراء للتدخل وإاعأدة العتبأر لهذه
ا◊دي- -ق- -ة ،ب- -أع- -ت- -ب- -أره- -أ م -ن أاج -م -ل
اŸن -أط -ق ،إاضس -أف -ة إا ¤أان -ه-أ م-ن أاق-دم
اŸسس - -أح - -أت اÿضس- -راء ‘ ع- -أصس- -م- -ة
السس- -أورة ،ل- -ك- -ن Ãج -رد أان ت -ط -أ ق -دم
الزائر هذا اŸكأن ،يكتشسف أانه أامأم
أاط Ó- - -ل ورك - - -أم اف- - -ق- - -د اŸسس- - -أح- - -ة
اخضس -راره -أ وسس -ح -ره -أ ،ب-ع-دم-أ ك-أنت
ب -أألمسس ال -ق -ريب م -ن أاه-م م-ت-ن-فسس-أت
عأصسمة السسأورة.
فمأ الذي حدث حتى تفقد ا◊ديقة
ال -ع -م -وم -ي -ة رون -ق -ه -أ ،وم -أ ه -ي خ-ط-ة
سس-ل-ط-أت إلع-أدة ال-وج-ه ا◊ق-ي-ق-ي لهأ،

درأسسأت

ب Úألبأرح وأليوم
ف-إأ ¤ح-دود م-ن-تصس-ف ال-ث-م-أن-ي-ن-أت من
ال- - -ق - -رن اŸأضس - -ي ،ك - -أنت ا◊دي - -ق - -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة بشس-أر ،تشس-ه-د إاقبأل
›م- -وع -ة م -ن األسس -ر ،ت -قضس -ي ف -ي -ه -أ
سسأعأت من الطمأنينة والراحة وحتى
ا◊ف Ó- -ت وال - -ت - -ب - -أدل ال - -ث - -ق - -أ‘ بÚ
ال -ولي -أت ،إال أان ه -ذا ال -واق -ع إاخ-ت-ل-ف
بصسورة كلية ،ففي السسنوات األخÒة مع
فيضسأنأت ّ– ،2008ولت هذه ا◊ديقة
إا ¤مكأن للمتسسكع ،Úأامأ السسكأرى فÓ
ي- -ح- -ل- -و ل- -ه- -م شس- -رب ال- -ن- -ب- -ي- -ذ إال بÚ
أاشس -ج -أره -أ ،اŸت -ب -ق -ي -ة واŸت -م -ث-ل-ة ‘
أاشس -ج -أر شس -وك -ي-ه م-أ ج-ع-ل صس-ورة ه-ذه
ا◊دي -ق -ة ت -خ -ت -ل -ف إا ¤ال -ن-ق-يضس ،إا¤
درجة أان ›موعة من األسسر هجرتهأ
بحثأ عن أامأكن أاخرى.
و‘ هذا السسيأق يقول يأسسر «موظف
بألبلدية « ‘ ا◊قيقة  ⁄أاعد أاجد أاي
م-ك-أن ب-ب-ل-دي-ة بشس-أر أاقضس-ي ف-ي-ه رف-ق-ة
عأئلتي الصسغرى ◊ظأت من الطمأنينة
والراحة ،فليسس هنأك أاي مكأن يغري
بألزيأرة ،وهذا أامر ﬁزن للغأية».
ليسس يأسسر وحده من له هذا اŸوقف،
بل هنأك العديد من اŸواطن ،Úالذين
ك -أن ل -ه -م ح -ديث م -ع «الشس-عب» ال-ذي-ن
ي -ع -تÈون أان ال -فضس-أء األخضس-ر ب-ب-ل-دي-ة
بشسأر تقّلصس بشسكل كب Òأامأم اكتسسأح
السسمنت كل شس Èمن اŸدينة ،الشسيء
الذي يجعلهم يفكرون مرات كثÒة قبل
أان ي -غ -أدروا م -ن -أزل -ه -م ‘ اŒأه ب -عضس
أامأكن الÎفيه الوحيدة وهو سسد جرف
الÎب -ة ع -ل -ى مسس -أف-ة 40ك -ل -م أاو واح -ة
بويعلة  94كلم أاو تأغيت واŸسستثمرات
الفÓحية من أاجل النزهة والÎفيه بعد
غ -ي -أب اŸسس -أح -أت اÿضس -راء ب -ب-ل-دي-ة
بشسأر.
م -ن ج -ه -ت -ه ،صس -رح «ع-ب-د ال-وه-أب .م»
لـ»الشس - -عب» ،أان ال - -دراسس - -أت اÿأصس - -ة

أاعلنت جمعية إابن الهيثم للعلوم والفلك ،بأن أاول
ﬁرم لسسنة  ،1441سسيكون يوم األحد  01سسبتمÈ
، 2019مفيدة ‘ بيأن لهأ نسسخة أان« :ا◊سسأبأت
ال-ف-ل-ك-ي-ة ال-دق-ي-ق-ة ل-ل-ج-م-يعة تؤوكد ان غرة شسهر
ﬁرم وأاول العأم الهجري ا÷ديد  1441سستكون
فلكيأ ،يوم األحد  01سسبتم 2019 ÈاŸقبل».
وق -ألت ا÷م -ع -ي -ة ال -ت -ي ت-ت-واج-د ع-ل-ى مسس-ت-وى
منطقة ع Úفكرون بولية أام البواقي أانه «يولد
هÓل شسهر ﬁرم عأم  1441يوم ا÷معة  30أاوت

 ،2019يحدث القÎان اŸركزي ،على السسأعة
 10.37بألتوقيت العأŸي»
كمأ أاشسأر ذات اŸصسدر إا ¤أانه «تبعأ للمعطيأت
الفلكية ل Áكن رؤوية هÓل بداية شسهر ﬁرم
لسسنة  1441هجري يوم ا÷معة  30أاوت .»209
هذا وأاكدت «ابن الهيثم للعلوم و الفلك» أان قرار
إاث -ب -أت ب-داي-ة األشس-ه-ر ال-ق-م-ري-ة ي-ع-ود إا÷ ¤ن-ة
األهلة التأبعة لوزارة الشسؤوون الدينية واألوقأف
ÓعÓن.
بأ÷زائر ،وهي ا÷هة الرسسمية ل إ

 حأويأت ألطعأم ألبÓسستيكلزالت ت- -ت- -وف- -ر ال -ع -دي -د م -ن ح -أوي -أت ال -ط -ع -أم
البÓسستيكية التي تصسنع من الفينيل الذي يحتوي
على الفثألت ،هذه اŸواد الكيميأئية تزيد من
مرونة البÓسستيك وبألتأ‹ يسسهل تشسكيله وصسنع
ﬂتلف األشسكأل لهذه ا◊أويأت ،وتتسسبب هذه

Ãشسروع إاعأدة هيكلة حديقة العمومية
بدأات منذ سسنوات و ⁄تر النور ونطلب
من الوا‹ التدخل ونفضس الغبأر عن
ا◊دي -ق -ة ب -ع -د أان “لصس اŸن -ت -خ-ب-ون
وإادارة ال -ب -ل -دي -ة م-ن إاطÓ-ق اŸشس-روع،
مضسيفأ أان اŸشسروع يربطأ ب Úاألحيأء
ال -دب -داب -ة ووسس -ط اŸدي -ن -ة ع Èوضس-ع
جسسر يربط وÁر بألقرب من ا◊ديقة
ويسسهل حتى حركة اŸرور للسسيأرات إاذ
سس- -ت- -ت -ح ّ-ول ه -ذه ا◊دي -ق -ة إا ¤وح -دة
متنأسسقة لسسأكنة الولية.
وي -ت -ف -أءل ع -ب -د ال -وه -أبÃ ،سس -ت -ق -ب -ل
ا◊دي -ق -ة ال -ع-م-وم-ي-ة إاذ وج-دت صس-دى
ل- -دى وا‹ ال- -ولي- -ة و ب- -عضس اŸصس- -أدر
اŸهتمة بهذه القضسية من أاجل السسعي
إا ¤ت-غ-ي Òم-ع-أ ⁄ا◊دي-ق-ة ال-ع-م-وم-ي-ة،
هذا اŸطلب ليسس وليد اليوم ،بل هنأك
من يدعو منذ سسنوات إا ¤ضسرورة إازالة
الغبأر على هذا اŸلف ،مؤوكدين أانه ل
ي -ع -ق-ل إاه-م-أل أاق-دم ح-دي-ق-ة ع-م-وم-ي-ة

بولية بشسأر ،حيث يعود تأريخ وجودهأ
إا ¤ب -داي -ة ال -ق-رن اŸأضس-ي ،ف-ه-ي ت-ع-د
واحدة من معأ ⁄مدينة بشسأر مأ يجعل
اŸواطن يطلب من السسلطأت العمومية
أان تتحّرك من أاجل إاعأدة هيكلة هذه
ا◊ديقة ،الوضسعية اŸزرية ،التي آالت
إاليهأ ،إاذ فقدت الكث Òمن توهجهأ.
فبعدمأ كأنت من أاجمل حديقة ‘
عأصسمة السسأورة ،أاصسبح اŸرور منهأ
ل -ي  Ó-أاو ن -ه -أرا ي -ع-د م-غ-أم-رة ﬁف-وف-ة

بأıأطر والعواقب ‘ بعضس أاجزائهأ،
فهل سستسستطيع السسلطأت رفع الغ Íعن
ه- -ذه ا◊دي- -ق- -ة؟ أام أان ه -ذا اŸشس -روع
سس -ي -ب-ق-ى ف-ق-ط ›رد ح-ل-م م-ن أاحÓ-م
البشسأريÚ؟
كأن يطلق عليهأ حديقة عمومية وكأن
ال -ع -دي -د م -ن اŸق-ي-م Úال-ف-رنسس-ي‘ Ú
ا÷زائ -ر ‘ فÎة السس -ت -ع -م-أر ال-غ-أشس-م
يسس-ت-غ-ل-ون ه-ذا ال-فضس-أء ل-ل-ت-ن-زه وقضسأء
◊ظأت من الراحة والهدوء ،وسسيمأ أان

م -وق -ع -ه -أ ا÷غ -را‘ ك -أن يسس -م -ح ل -ه -م
بزيأرتهأ بشسكل متواصسل وكأن تصسميم
هذه ا◊ديقة بقلب مدينة بشسأر و‘
موقع قريب من واحة النخيل وواد ي
بشسأر الذي يتوسسط اŸدينة وقريب من
أام -أك-ن ال-ع-ب-أدة ب-أل-نسس-ب-ة إال-ي-ه-م يسس-م-ح
للمقيم Úالفرنسسي Úبقضسأء أاك Èوقت
‘ ه -ذه ا◊دي -ق -ة ،ف -ل -م ي -ك -ن ي -ع-ت-ق-د
اŸه-ن-دسس ال-ف-رنسس-ي ال-ذي صسّ-م-م ه-ذا
ال -فضس -أء ،ع -ل-ى ضس-ف-ة وادي بشس-أر أان-ه-أ
سستتغ Òكليأ ،بسسبب اإلهمأل.
وب- -دون شسّك ك- -أن ي- -أم -ل اŸه -ن -دسس
ال -ف -رنسس -ي آان -ذاك أان ت -ك -ون ا◊دي -ق-ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -بشس -أر ج-زءا م-ن ح-دائ-ق
بأريسس ا÷ميلة ،سسيمأ أانه كأن يحرصس
خÓل تصسميمه لهذا اŸشسروع أان ينقل
ال-ت-ج-رب-ة ال-ف-رنسس-ي-ة واألوروب-ي-ة بصس-فة
ع -أم -ة ‘ إاح-داث ا◊دائ-ق ال-ع-م-وم-ي-ة
بأ÷زائر.
وإاذا كأن اŸهندسس الفرنسسي‚ ،ح ‘

أدوأت مدرسسية م ّ
صسحة ألطفل
ضسرة ل ّ

–رصص كل أم على تأأم Úطفلهأ من أي ﬂأطر قد توأجهه خÓل توأجده ‘ أŸدرسسة ،ولكن
’دوأت ألتي يسستخدمهأ قد تشسكل خطورة على صسحته ،لذلك من أŸهم أن
’ تتوقع أن أ أ
صسحية من خÓل بعضص أŸوأصسفأت ألتي يجب مرأعأتهأ
تتحرى ألدقة ‘ أختيأر أ أ
’دوأت أل ّ
’دوأت ألتي Áكن أن تشسكل خطورة على صسحة
’دوأت ،إأليك قأئمة بأ أ
أثنأء شسرأء هذه أ أ
ألطفل.
 حقيبة ألظهرينصسح بتجنب ا◊قأئب التي –توي على مأدة
ال -ف -ي -ن -ي -ل أاو ال -ب -و‹ ف-ي-ن-ي-ل ك-ل-وري-د  PVCأاو
ال-بÓ-سس-ت-يك رق-م  3أاو ح-ق-أئب ال-ظ-ه-ر الÓ-م-ع-ة،
بأإلضسأفة إا ¤اŸدون عليهأ حرف  ،Vفعأدًة مأ
ت -ك-ون مصس-ن-وع-ة م-ن ال-ف-ي-ن-ي-ل ،ال-رصس-أصس ،ونسسب
كبÒة من الفثألت ،والتي تزيد فرصس اإلصسأبة
بحسسأسسية الصسدر ،السسكري ،البدانة ،واضسطراب
الغدد الصسمأء .وعند إاختيأر ا◊قيبة اŸدرسسية،
يجب اختيأر واحدة مصسنوعة من األليأف الطبيعية
مثل القطن ،أاو األليأف الصسنأعية مثل النأيلون أاو
البوليسس ،Îبدًل من اŸواد التي ذكرنأهأ سسأبقًأ.

مناششدة السشلطات اÙلية إلعادة
العتب ـ ـ ـ ـ ـار له ـ ـذا اŸعلم التـ ـاريخي

اŸواد ‘ اإلصسأبة بألربو ،إانخفأضس معدل الذكأء
لدى الطفل ،مشسأكل ‘ ‰و ا÷هأز التنأسسلي تؤوثر
ع -ل -ى اإل‚أب ‘ اŸسس -ت -ق -ب -ل ،وك -ذلك اإلصس -أب -ة
بألسسكري ،حيث Áكن Ÿأدة الفثألت أان تدخل
إا ¤جسسم الطفل عن طريق األطعمة التي يتم
وضسعهأ داخل هذه ا◊أوية ،ولذلك ينصسح بأختيأر
ا◊أويأت اŸصسنوعة من البÓسستيك رقم .5
 زجأجأت أŸأءلزالت ب -عضس الشس -رك -أت تسس -ت-خ-دم ال-رصس-أصس ‘
تصسنيع زجأجأت اŸأء حتى بعد معرفة أاضسرار
الرصسأصس على الصسحة ،حيث يسسبب مشسأكل ‘
النمو ،فقر الدم ،ويؤوثر على صسحة القلب واألوعية
الدموية ،فيتم تصسنيع هذه الزجأجأت من مواد
ك -ي -م-أوي-ة ت-تسس-رب إا ¤اŸأء م-ع ت-ك-رار اسس-ت-خ-دام
الزجأجأت ،وعند تراكمهأ ‘ ا÷سسم ،تؤودي إا¤
العديد من اŸشسأكل الصسحية ،ألنهأ غ Òمؤوهلة
إلع-أدة اسس-ت-خ-دام-ه-أ ،وي-ن-ط-ب-ق ه-ذا ع-لى ﬂتلف
ال -زج -أج -أت ال -بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة اŸصس-ن-وع-ة م-ن م-واد
خطرة مثل الفثألت ،ولهذا ينصسح بإأختيأر زجأجة

اŸأء الصسحية واآلمنة ،والتي يدون عليهأ رقم ،5
فهو أافضسل أانواع البÓسستيك وأاكÌه أامأنًأ.

’ورأق وألدفأتر
أ أيفضسل اختيأر اŸواد الورقية التي ” تدويرهأ
بدون اسستخدام غأز الكلور الذي يسستخدم ليجعل
الورق نأصسع البيأضس ،فأŸظهر خأدع ويخفي وراءه
الكث Òمن اıأطر ،وتؤودي لتلوث الهواء الذي
ي -ت -ن -فسس -ه ال -ط -ف-ل وال-ب-ي-ئ-ة م-ن ح-ول-ه ،ل-ذلك ف-إأن
اŸن-ت-ج-أت ال-ورق-ي-ة اŸك-ت-وب ع-ل-يهأ  PCFهي
اŸعأ÷ة من دون كلور ،و” تصسنيعهأ من اŸواد
التي أاعيد تدويرهأ ،و” تبييضسهأ بدون اسستخدام
الكلور .كمأ أان اŸنتجأت الورقية اŸكتوب عليهأ
 TCFهي مواد خألية “أمًأ من الكلور ،ولكنهأ

غ Òمصسنوعة من اŸواد التي أاعيد تدويرهأ.

 ألوأن ألشسمع Crayons–ت- -وي ب- -عضس أان- -واع أال- -وان الشس- -م- -ع ع -ل -ى م -أدة
األسسبسستوسس ،وهي مأدة لهأ العديد من اıأطر
ع- -ل- -ى الصس- -ح- -ة ،وÁك -ن أان تضس -ر ال -رئ -ة وتسس -بب
السسرطأن وخأصسًة سسرطأن الرئة ،و” –ر Ëهذه
اŸأدة دول -ي ً-أ ول -ك -ن ب-عضس ال-دول ال-ع-رب-ي-ة لزالت
تسستخدمهأ لرخصس ثمنهأ ،وبألتأ‹ فإأن إاسستخدام

األطفأل لهأ يعرضسهم ıأطر جسسيمة.
يجب التحقق من وجود ملصسق  APالصسأدر عن
معهد الفن واŸواد اإلبداعية  ،ACMIوالذي
يشس Òإا ¤أان اŸواد اŸسستخدمة ‘ صسنع هذه
األقÓم ليسست سسأمة ،وإاذا Œ ⁄د هذا اŸلصسق،
ف- - -ي- - -جب ال- - -ب- - -حث ع - -ن ع - -ب - -أرة «children’s
» product certificateوالتي تشس Òإا ¤اجتيأز
هذا اŸنتج لختبأر معأي Òاألمأن .حتى يكون
ال -ط -ف -ل ب -ع -ي -داً ع-ن ﬂأط-ر ه-ذه اŸواد ،ي-نصس-ح
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الششباب واŸواطنة
لتطوير اŸدينة ا÷زائرية

هذه اŸهمة ‘ بداية القرن اŸأضسي،
ف -ف -ي ن -ه -أي -ت -ه ف -ق -دت ا◊دي -ق-ة اسس-م
حديقة وهو مأ دفع إا ¤التفك Òا÷دي
‘ الطرق الكفيلة بإأعأدة هذا التوّهج
لهأ ،فهل سستسستطيع السسلطأت اÙلية
واŸن -ت-خ-ب-ة كسسب ره-أن إاع-أدة ه-ي-ك-ل-ة
ه - -ذه ا◊دي - -ق- -ة ،ب- -ع- -د أان –ّولت إا¤
خراب بعد فيضسأنأت وادي بشسأر 2008
وه-ل سس-ت-ك-ون األج-ي-أل ال-ق-أدم-ة ببلدية
بشس - -أر ﬁظ - -وظ - -ة ب- -رؤوي- -ة ح- -دي- -ق- -ة
تصس- - -أ◊ه- - -م م- - -ع ال - -فضس - -أء األخضس - -ر
ت- -خ- -أصس- -مت م -ع -ه ولي -ة بشس -أر بسس -بب
التهأون واإلهمأل من طرف السسلطأت
ب- -ع- -د أان –ّولت ك -ل أاج -زاء ا◊دي -ق -ة
ال -ع -م-وم-ي-ة ا ¤أاطÓ-ل والصس-ور أاصس-دق
دليل على هذا اŸكأن.
وبينمأ يؤوكد أاحمد ارتيأحه بتخصسيصس
جزء من ا◊ديقة وهو اŸسسبح البلدي
الذي يسستقبل الشسبأب وطلبة اŸدارسس
القرآانية بأÛأن ،إال أان الغضسب الذي
كأن يشسعر به وهو يتحدث لـ»الشسعب»
ك -أن ظ -أه -را ع -ل -ى ﬁي-أه ،مضس-ي-ف-أ أان
السسلطأت العمومية لبد أان تفّكر ‘
ح -ل ج-ذري ل-ه-ذه ا◊دي-ق-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ال -ت -ي ت -ع -ت Èأاق -دم ح -دي -ق -ة ب-ع-أصس-م-ة
السسأورة وتعيد لهأ بعضس من العتبأر
كأك Èوأاقدم حديقة ‘ بلدية بشسأر،
حيث أانهأ –ّولت إا ¤وكر للمنحرفÚ
وال -دع -أرة وق ّ-ط -أع ال-ط-ري-ق ‘ وضس-وح
النهأر حيث تعرضس العديد من الطلبة
Ãركز التكوين اŸهني اÛأور لهأ ا¤
العتداء.
وأاك -د أاح -د ن -واب ب -أÛلسس الشس -ع -ب -ي
الولئي لـ «الشسعب» والذي طلب عدم
ذكر اسسمه ،أان مشسروع تأهيل ا◊ديقة
العمومية لن يخرج إا ¤الوجود،قأئ،Ó
لن يتم إاعأدة الهيكلة إا ¤الوجود ‘
غيأب رجأل لهم غÒة على هذه الولية،
وقد اتخذت جميع التداب Òمن أاجل أان
يكون مشسروعأ يليق بسسمعة هذا الفضسأء
مع الولة السسأبق Úبتعأون مع وزارة
الشس-ب-ي-ب-ة وال-ري-أضس-ة ،وÁك-ن ال-ق-ول إانه
سس -ي -ك -ون مشس -روع-أ ي-ن-أل رضس-ى ج-م-ي-ع
الغيورين عليه لكنه أاصسبح حلـمأ.

تعت Èمواقف و‡أرسسأت التطوع والعمل ا÷معوي
من مÓمح التطور ‘ الدول ،وهي من آاليأت –قيق
اŸواطنة والنهوضس Ãعأ ÊاŸدينة العصسرية.
وتعد الكشسأفة من اŸؤوسسسسأت واŸنظمأت الهأمة
التي تنجز األعمأل التطوعية وتسسعى لربط النسسأن
ا÷زائري بهويته وموروثه الثقأ‘ والهويأتي ،لذلك
يحتأج الرجأل القأئم Úعلى هذا الفضسأء اŸد Êكل
التشسجيع و الدعم ع Èالوليأت.
نذكر هنأ اŸنجز التطوعي الكب Òالذي يقوم به فوج
أاهل العزم للكشسأفة بعزابة سسكيكدة ،وبفضسل تضسحيأت
الشسبأن صسألح حجأج واحمد بوعديلة ومن معهمأ من
ق- -أدة ال- -ف -وج“ ،ك -ن الشس -ب -أب ‘ اŸن -ط -ق -ة م -ن كشس -ف
د-وليد بوعديلة
مواهبهم الريأضسية والفنية.
سسكيكدة
–ولت معأ ⁄النشسأط الشسبأ Êالصسيفي اŸدينة نحو
األحسسن بإأمكأنيأت قليلة وبدعم اÙسسن Úفقط ،حيث ‚د دورة كروية كÈى ‘ كرة
القدم فيهأ الطأقة الشسبأنية والعمل التطوعي اŸشسÎك واليومي،بحضسور جمأهÒي كبÒ
أابعد النشسء ا÷زائري عن اآلفأت الجتمأعية واألخÓقية.
وهنأ تنفتح ‡أرسسأت اŸواطنة ‘ اŸدينة ا÷زائرية ،فÁ Óكن انتظأر مؤوسسسسأت
الدولة فقط ،بل يجب أان تتحرك اإلرادات والقوى الوطنية اıلصسة ،لكن هذا ل يعني
غيأب غ ÒمÈر لكل مسسأعدة ودعم من البلديأت والهيئأت اŸعنية بألثقأفة و الشسبأب
والريأضسة.
وعند تواصسلنأ مع قأدة الفوج وجدنأ اإلرادة الوطنية الكبÒة ‘ القيأم بأألعمأل
التطوعية التي تهم اÛتمع عأمة والشسبأب خأصسة ،حيث هنأك الÈامج لÎبوية اÿأصسة
بأألطفأل والشسبيبة› ‘ ،ألت متعددة تشسمل الثقأفة والÎفيه واألخÓق وغÒهأ ÷أنب
العمل اÒÿي ‘ سسيأق نشسر ثقأفة اŸواطنة وروح اŸبأدرة وخدمة اÛتمع ،رغم
النقأئصس والظروف الصسعبة وعدم وجود مقر للفوج ،وهنأ نطلب من رئيسس البلدية منح
هذا الفوج الكشسفي اŸقر اÎÙم سسريعأ Ÿواصسلة نشسأطه ،كي ل تندم اŸنطقة ‘ حأل
توقف النشسأط الكشسفي.
بأختصسأر إان الوطن بحأجة لكل الطأقأت النوفمÈية البأديسسية لكي ينهضس ويتقدم،
واŸواط -ن -ة ه-ي Œسس-ي-د ف-ع-ل-ي ◊ب ال-وط-ن ،ب-ع-ي-دا ع-ن الشس-ع-أرات ا÷وف-أء وال-قصس-أئ-د
العأطفية التي تتحرك ‘ القلب دون النزول للميدان ،وعلينأ أان نسسأعد شسبأب الكشسأفة
ع Èالوطن لتحقيق النجأح الÎبوي والجتمأعي اŸأمول و‚دد الشسكر لفوج أاهل العزم
للكشسأفة بعزابة ولية سسكيكدة.

تقنية أŸعلومأت

«واتسشآاب» ..واÿدعة العبقرية

بأختيأر األقÓم اŸصسنوعة من  %100شسمع نقي
طبيعي وغ Òسسأم.

 أقÓم ألتحديد Markersتسستخدم بعضس الشسركأت مواد خطرة ومسسرطنة
‘ تصسنيع أاقÓم التحديد ،والتي تسسبب اإلصسأبة
بألسسرطأن وإاضسطرابأت ‘ وظأئف الكلى والكبد،
كمأ أان البنزين اŸوجود ‘ هذه األقÓم Áكن أان
يسسبب مشسكÓت ‘ التنفسس على اŸدى القصس،Ò
كمأ يؤودي إا ¤الدوخة ،الصسداع ،والنعأسس ومثل
أاقÓم الشسمع ،يوصسى بألبحث عن األنواع اŸدون
عليهأ  APأاو عبأرة «children’s product
certificate».

 أ◊لقأت أŸعدنية ‘ أÛلدأتعأدًة مأ يتم تصسنيع ا◊لقأت اŸعدنية التي تربط
ب Úأاوراق اÛلدات من الفثألت ،وقد يتعرضس
الطفل للخطر ألنه يضسع يده ‘ فمه بعد اإلمسسأك
ب-ه-ذه ا◊ل-ق-أت اŸع-دن-ي-ة ،ل-ذلك ي-وصس-ى ب-أخ-ت-يأر
اÛلدات التي –توي على حلقأت ربط مصسنوعة
م- -ن م- -واد آام- -ن- -ة ،م- -ث- -ل اÿشسب أاو ال -ب Ó-سس -ت -يك
اآلمن،وÁكن التأكد عن طريق البحث عن الرموز
اŸدون - -ة ‘ ت- -لك اŸدون- -أت ،وŒنب أاي م- -ن- -ت- -ج
يحتوي على رقم  3أاو حرف V.

الخميسس  29أاوت  2019م
الموافق لـ  28ذي الحجة  1440هـ

 مسستلزمأت ألرسسم وألتلوينيحذر اسستخدام أاي مواد تلوين مدّون عليهأ ملصسق
–ذيري  CLألن هذا يشس Òإلحتواءهأ على
م-ك-ون-أت ضس-أرة ،وي-فضس-ل اخ-ت-ي-أر اŸن-ت-ج-أت التي
–توي على ملصسق  APأاي منتج معتمد ،أاو CP
أاي منتجأت حأصسلة على شسهأدة األمأن أاو  HLأاي
منتجأت صسحية ،ولكن هذه اŸلصسقأت ل تضسمن
خلوهأ التأم من اŸواد الكيميأئية الضسأرة ،ولذلك
يجب أان يحرصس الطفل عند اسستخدامهأ،كذلك
ي -جب أان ي -ق -وم ال -ط -ف -ل ب -غسس -ل ي-دي-ه ج-ي-داً ب-ع-د
اسستخدام هذه األدوات وقبل أان يتنأول الطعأم.

تتيح خدعة عبقرية ‘ «واتسس آاب» إامكأنية
م -راسس -ل -ة ›م -وع -ة م -ن األصس -دق -أء دف -ع-ة
واحدة دون إانشسأء دردشسة جمأعية جديدة.
وتشسمل ميزة «البث»  ،غ ÒاŸعروفة من قبل
ا÷م -ي -ع ،إارسس -أل ال -رسس -أل -ة ذات -ه -أ إا ¤ع-دة
جهأت اتصسأل ،حيث يسستغرق إاعدادهأ بضسع
ثوان فقط .وتعد البديل األفضسل للمحأدثأت

ا÷مأعية ،عندمأ –أول إاخبأر األصسدقأء
ب -ب -عضس اŸع -ل -وم -أت بسس -رع-ة .ع-ل-ى سس-ب-ي-ل
اŸثأل ،رÃأ يرغب اŸسستخدمون بأإلعÓن
عن بعضس األخبأر ،مثل الرتبأط أاو الولدة،
لكث Òمن األفراد ‘ وقت واحد .وتعد قوائم
البث طريقة رائعة لتجنب إانشسأء الكث Òمن
›موعأت الدردشسة ،بحسسب روسسيأ اليوم.

إاخذا كنت تسستخدم هأتكيف «فآاييفةونإا»ن ،فششمأاءعليقاكئسسموىة افتلبث
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اŸسسرح بطوله وعرضسه وعمقه ومداه التاريخي الطويل ’ Áكن ا◊ديث عنه فهوأابوالفنون وأاوله على اختÓف أاشسكاله وأا‰اطه هوفنّ من الفنون التعبّÒية التي أاوجدها
’لفية الثالثة حيث بدأا كل شسيء يأاخذ اŒاهً مغايرًا يتÓءم
’و ¤للمسسرح وزمنها؛ ثم تدرج ا◊ال ونحن ‘ ا أ
’نسسان منذ قد Ëالزمان ،ويصسعب –ديد مكان النشسأاة ا◊قيقيّة ا أ
ا إ
’سساليب والتقنيات اŸسستخدمة ’زدهار اŸسسرح.
مع التطور ا◊ضساري والتكنولوجي الذي حدث ‘ العصسر ا◊ديث وابتكار أاحدث ا أ

بقلم :دينا ا÷ندي
وﬁمد عبد العزيز ششميسس
وإذإ ك- -انت إل- -عÓ- -ق- -ة إŸل- -ت- -بسس- -ة بÚ
إŸثقف وإلفنان هي إلوإقعية ‘ مشسروع
لنسس -ان وإل -ت -ج -ريب إل-ذي ي-ق-دم ت-غ-يÒإ
إإ
جذريا إنسسانيا وعلميا وعمليا يعكسس إ
ÿيال إ ¤حقيقة ونقل ما ورإء إلوإقع إ¤
إلوإقع ‘ عصسر إلثقافة إŸعلوماتية عÈ
إلسس -م -اوإت إŸف-ت-وح-ة وإذإ ك-ان إŸث-ق-ف
Áلك قدًرإ من إلثقافة إلتي تؤوهله لقدرٍ
من إلنظرة إلشسمولية وقدرٍ من إللتزإم
إل- -ف- -ك- -ري وإلسس- -ي- -اسس- -ي Œاه ›ت- -م -ع -ه
وه -وي -ب -دع ك -ل ي -وم ه -ل إسس -ت -ط -اع ب -ه-ذإ
لبدإع إلثقا‘ أإن يفصسل ب Úتهذيبات
إإ
إلقول وŒليات إلفكر ب Úإلثقافة وعدم
إلثقافة ح Úيخرج علينا إلفنان ‘ منظر
نصسف مغلق يعكسس مكانًا مفتوحاً ،يحوي
قدرة إلبتكار وإلبدإع على –ويل إلنصس
لدبي إ‹ رموز بصسرية تشسكل إıزون
إأ
إلبصسري لكل مكونات إŸوروث إلثقا‘
بجوإنبه إ÷مالية وإلتي تكون أإك Ìقربًا
وإتصس -ال ب-ذإئ-ق-ة إ÷م-اه Òع-ام Óً-ع-ل-ي
إŸوروث إلثقا‘ يعزز من إلقيم يحكي
عن عمق إ◊ضسارة وإلبيئة إلفنية ،للثقافة
للوإن وإلنسسب
لشسكال وإ أ
إŸادية بجمال إ أ
وإÓŸمسس.
ل- -ذإ ف- -إان إل -ه -وي -ة إŸصس -ري -ة ُت -ن ِ-ق -صس
إلعروضس إŸصسرية ,إ ¤حد بعيد ،وهذه
ليسست مشسكلة إŸسسرح لكنها مشسكلة كتاب
إŸسسرح إلذين يجب أإن يعنوإ بالÎإث.
ه- -ن -اك ت -رإث أإدب -ي وف -رع -و Êومصس -ري
وإسسÓمي ومسسيحي وكان Áكن تسسليط
لثرإء
إلضسوء على هذه إلعصسور إلتاريخية إ
فكر إ÷ماه Òوثقافتها إ÷امعة .فهذه
مشسكلة تتعلق بالكتاب وبخطة إلتعاون مع
أإولئك إلكتاب .لكن إ◊قيقة بعد موت
مسس - - -رح إ÷ام - - -ع - - -ة وإŸسس- - -رح إÿاصس
Ÿع -ط -ي -ات ك -ثÒة وفسس -اد إل-ذوق وإل-رأإي
لنتاج لصسناعة إلسسينما  ⁄يتبق
وهجرة إ إ
ل-ل-ف-ن إŸسس-رح-ي سس-وي إŸسس-رح إل-ق-ومي
ولسست معنياً بصسدد إ◊ديث حول ذلك
فهناك إمور يطول شسرحها رغم ما يعاÊ
من –ديات كثÒة وصسرإعاً من إلقنوإت
إلفضسائية إلتي أإصسبحت تلبي إحتياجات
إŸشس- -اه -د ‘ ك -ل إÛالت ووسس -ط ك -ل
هذه إلتحديات كان لزمًا عودة إÓŸئكة
إلطائرة ‘ صسورة إلدرإماتورج إŸصسري .
ف -م -ن -ذ إي-ام ف-اج-أان-ا إل-ف-ن-ان إح-م-د ع-ب-د
إلعزيز بعمل مبهر ورإئع أإل وهوإفتتاح
إŸه -رج -ان إل -ق -وم -ي ل -ل-مسس-رح إŸصس-ري
وإلذي هورئيسسه حام Óكدرإماتورج فوق
ك -ت -ف Úإشس -ك -ا ً
ل م -ب -ه -رةً ﬁوًل إَŸؤوsل -ف
إل -ف -ن -ي إ ¤روح -ه ‘ إب -ت -ك -ار ج -دي-د ث-م
لبهار من
ترجمته لعرضس غايته إلدقة وإ إ
إعدإد وتوليفه وتقد Ëقرإءة ﬁددة له
لبدإع وجاءت موإقع إلتوإصسل
صسنفها إ إ
إلجتماعي ‘ بث مباشسر لتخلق حياة
Óنسس -ان ف -م -ن ي -ك -ون إل -ف -ن -ان
م- -وإزي -ة ل  -إ
إÎÙم أإحمد عبد إلعزيز.
لسسكندرية،
ولد أإحمد عبد إلعزيز با إ
حي ﬁرم بك ،حصسل على بكالوريوسس
Œارة ،ثم حصسل على بكالوريوسس معهد
إلفنون إŸسسرحية ،بدإيته إلفنية كانت من
خÓل إŸسسرح إ÷امعي ،ثم بدأإ إلعمل ‘
مسسرح إلطليعة عام  1976أإخرج إلعديد
م- -ن إŸسس- -رح- -ي- -ات ‘ م- -ع -ه -د إل -ف -ن -ون
إŸسسرحية وعلي رأإسسها عرضس ( ميديه
)وكان عرضسا ناجحًا جدإً “ .سسك به
أإسساتذته Ãعهد إلفنون إŸسسرحية ووزير
إلثقافة آإنذإك نظرإً لتفوقه بل وإرسساله
‘ ب -ع -ث -ات ل -ل -خ -ارج لسس -ت -ك-م-ال درإسس-ة
لخرإج إŸسسرحي ،حيث أإخرج ما يقرب
إإ

من  20مسسرحية وكانت علي رأإسس أإعماله
لخ -رإج إŸسس -رح -ي (م -أاسس -اة
إل- -ه -ام -ة ب -ا إ
إ◊Óج) وإل -ت -ي ع -رضست م -رت -ان،إشس-ت-ه-ر
لعمال إلتليفزيونية إلدرإمية وإشستهر
با أ
ب- - -أادوإره إŸؤوث - -رة ‘ ت - -اري - -خ إل - -درإم - -ا
إŸصسرية .حتى كانت تخلوإلشسوإرع من
إŸارة أإثناء عرضس مسسلسسÓته وظل أإكÌ
لول ب Óمنافسس
من  25عاما ‚م مصسر إ أ
وسسط ‚وم كبÒة كما كان إلظهور بجوإر
أإح -م -د ع -ب-د إل-ع-زي-ز ‘ مسس-لسسÓ-ت-ه ك-ان
Ãث- -اب- -ة ف- -رصس- -ة ذه- -ب -ي -ة ل -ل -فت أإن -ظ -ار
إŸشساهدين ‘ .ذلك إلوقت وكانت أإشسهر
أإعماله إلتليفزيونية ..ذئاب إ÷بل ،من
إل- -ذي ي- -حب ف- -اط- -م -ه ،وإŸال وإل -ب -ن -ون
وغÒها كثÒإً و‘ إلسسينما كانت أإشسهر
أإع -م-ال-ه ..إل-ودإع ب-ون-اب-رت،ع-ودة م-ال-ط-ا
لب
لسسورة .وإحدث أإعماله إ أ
وإلطوق وإ أ
إل -روح -ي و‘ رمضس -ان إلسس -اب -ق مسس -لسس-ل
كلبشس ودور من أإروع أإدوإره  .إسستحق أإن
حا
حا يجد فيه نفسسه مسسر ً
يقدم له مسسر ً
قاب ً
حا Áتع ليقنع حتى
ر
س
س
م
 Óللتصسديق
ً
ي -ؤوث -ر ت -ط -هًÒإ أإوت -غ -يًÒإ ح -يث إسس-ت-ط-اع
كمفكر يؤومن بالظوإهر إŸادية جنًبا إ¤
جنب مع إÁانه بالغيب أإن نصسدق إلنسسب
وإÓŸمسس وإل -ي -وم ك -رئ -يسس ل -ل -م-ه-رج-ان
إسستطاع أإن يقدم خطوة من إÿطوإت
لصسÓحية للسسياسسة إلعامة وإلدعوة إ‹
إإ
ت -غ-ي Òشس-ك-ل إŸسس-رح وإل-ع-م-ل ع-ل-ى ضس-خ
دماء جديدة ‘ إلكليشسيهات إŸسسرحية
إ÷امدة وإعادة إنتاج إلÎإث وإكتشساف
إŸوإهب إلشس- -اب- -ة.ح- -يث ن- -ادي ب -إاح -ي -اء
مسس - -ارح إŸدإرسس وإŸسس - -رح إ÷ام- -ع- -ي
ون -اشس -د ك-ل إل-ق-ائ-م Úع-ل-ي إنشس-اء إŸدن
إ÷ديدة بأان يكون مصسممًا بها مسسرح
أإوإثنان لÎويج إ◊ركة إلثقافية وإلفنية
ل· صسحيح أإن إŸهرجانات
فهي عماد إ أ
ل ت -ب -ن -ي مسس -رحً-ا ل-ك-ن-ه-ا إسس-ت-ط-اعت أإن
لج-ي-ال وأإن ي-ك-ون
ت -وط -د إل -ع Ó-ق -ة ب Úإ أ

إŸهرجان ‘ دورته إ◊الية إلثانية عشسر
من إلقامات إلشساﬂة إلتي أإسسهمت ‘
نهضسة إŸسسرح إŸصسري منذ خمسسينات
إلقرن إŸاضسي وهي دورة إلفنان إلرإحل
ك- -رم م- -ط- -اوع وإل- -ذي ع -رضس إب -دإع -ات
إلفنان إلرإحل من خÓل فيلما قصسÒإ
وع-قب إل-ع-رضس ف-ق-رة إل-ت-ك-رÁات ل-لذين
إبدعوإ فأامتعوإ ثم رحلوإ عنا بأاجسسادهم
ولكن أإروإحهم وإبدإعهم وفنهم باٍق فينا
وسسيبقي وبحضسور معا‹ وزيرة إلثقافة
إي -ن -اسس ع -ب -د إل -دإ Ëل -ت -ك -ر Ëإل -ف-ن-انÚ
إل - -رإح - -ل Úوب - -حضس - -ور رئ - -يسس وم - -دي- -ر
إŸهرجان فتكرم إلفنانة إلقديرة إلرإحلة
ﬁسس-ن-ة ت-وف-ي-ق وي-تسس-ل-م ت-ك-رÁه-ا ‚لها
لسس-ت-اذ وإئ-ل ك-م-ا ي-ك-رم إل-ف-ن-ان إل-ق-دي-ر
إأ
إلرإحل ﬁمود إ÷ندي ويتسسلم تكرÁه
‚له إıرج أإحمد إ÷ندي كما يتسسلم
إلفنان شسريف ‚م تكر Ëوإلده إلفنان
إل -ك -ب Òإل -رإح -ل ﬁم -د ‚م ك -م -ا ي-ك-رم
لسس-ت-اذ ف-ؤوإد إلسس-ي-د
إŸه-رج-ان إل-رإح-ل إ أ
لدإري للمسسرح إلقومي
إŸدير إŸا‹ وإ إ
وت -تسس -ل -م ت -ك -رÁه ‚ل-ت-ه وت-ن-ت-ه-ي ف-ق-رة
إل -رإح -ل Úب-ت-ك-ر Ëإل-ف-ن-ان إل-ك-ب Òف-اروق
إل- -ف- -يشس- -اوي إل- -ذي ك- -ان م- -ن إŸك- -رمÚ
لحياء لكن إلقدر Á ⁄هل إŸهرجان
إأ
ت -ك -رÁه ح -ي -ا ف -ي -ك -رم-ه رإح Óً-وي-تسس-ل-م
تكرÁه ‚له ثم عمد رئيسس إŸهرجان
للفقرة إلتالية عام Óعلي تكر Ëرموز
لول إل - -ف - -ن - -ان Úسس - -م - -ي - -ح- -ه
إŸسس - -رح إ ُأ
إيوبﬁ،،مود حميدةﬁ ،ي إسسماعيل،
سس -ه ÒإŸرشس -دي وسس -م Òسس -ي -ف وع -زت
إل-عÓ-ي-ل-ي،ت-وف-ي-ق ع-ب-د إ◊م-ي-د ،إıرج
إŸسسرحي إŸتميز ﬁسسن حلمي ،وهالة
ف-اخ-ر ،ول-ط-ف-ي ل-ب-يب وإل-ن-اق-دة إلدكتورة
هدي وصسفي.
وتكر ËإŸبدع ÚإŸسسرحي Úإلفنان
إل -ك -ب Òي -وسس -ف شس-ع-ب-ان وإل-ك-اتب إل-ك-بÒ
لسستاذ عاصسم إلبدوي
يسسري إ÷ندي وإ أ

لدإرة إŸسسرحية باŸسسرح إلقومي
مدير إ إ
وإل -ف -ن -ان ل -ط-ف-ي ل-ب-يب وإıرج ﬁسس-ن
ح -ل-م-ي وإل-ف-ن-ان-ة سس-وسس-ن ب-در وإŸط-رب
ع -ل -ي إ◊ج -ار ودك-ت-ور ع-ب-درب-ه ع-ب-درب-ه
أإسس-ت-اذ إل-دي-ك-ور ب-اŸع-ه-د إل-ع-ا‹ ل-ل-ف-نون
إŸسس-رح-ي-ة وإل-ف-ن-ان ت-وف-ي-ق عبد إ◊ميد
وإلفنانة هالة فاخر وإلكاتب إŸسسرحي
وإل -روإئ -ي إل -ف -ن -ان إلسس-ي-د ح-اف-ظ وسس-ط
ت -ف -اع -ل إ÷م -اه Òوح -ف -اوة إلسس-ت-ق-ب-ال
لصس-ي-ل ل-ل-ف-نان
ومسسك إÿت-ام ب-ال-ط-رب إ أ
علي إ◊جار ثم بدء مسسابقات من خÓل
 68ع -رضس -ا مسس -رح -ي -ا ت-ع-رضس ع-ل-ي 20
خشسبة مسسرح من مسسارح إلقاهرة إلكÈى
وذلك غ Òإل- - -ع- - -روضس إŸوإزي- - -ة خ- - -ارج
إŸسس-اب-ق-ات وإل-ت-ي ت-ع-رضس ع-ل-ي مسس-ارح
إŸدن وإÙاف - - - - -ظ- - - - -ات خÓ- - - - -ل فÎة
لجمالية
إŸهرجان حيث وصسلت إلقيمة إ إ
ل -ـ  573أإل-ف ج-ن-ي-ه مصس-ري م-وزع-ة ع-ل-ى
إŸسسابقات إÿمسس بقيمة تعادل ثÓث
إضس-ع-اف إŸسس-اب-ق-ات إŸاضس-ي-ة مسس-اب-ق-ة
إل -ت -أال -ي -ف إŸسس -رح -ي ومسس -اب -ق -ة إل-ن-ق-د
إŸسس- -رح- -ي ويصس -ع -د ع -ل -ي إŸسس -رح ك -ل
رئ -يسس ÷ن-ة ف-اŸسس-اب-ق-ة إلو‹ ي-رأإسس-ه-ا
إل -ف -ن -ان وإıرج ف -ه -م -ي إÿو‹ وتضس-م
إلناقدة عبلة إلرويني وإŸوسسيقار هاÊ
شس -ن -ودة وإسس -ت-اذ إل-دي-ك-ور إل-دك-ت-ور ن-ب-ي-ل
إ◊ل -وج -ي وإل -ف-ن-ان-ة سس-ل-وي ﬁم-د ع-ل-ي
وإل -دك-ت-ورة Ÿي-اء زإي-د وإل-دك-ت-ور إل-ف-ن-ان
ﬁمود زكي وإŸسسابقة إلثانية ترأإسسها
إلناقدة إلدكتورة سسامية حبيب وتضسم
إıرج إسسÓ- -م إم- -ام وإŸوسس- -ي- -ق -ار
ه-ي-ث-م إÿم-يسس-ي وإıرج إل-دكتور
ج-م-ال ي-اق-وت وإل-ف-ن-ان إل-تشسكيلي
إŸه- -ن- -دسس ﬁم- -د إل- -غ- -رب- -اوي
وإل-ك-اتب إŸسس-رح-ي وإلسسيناريسست
أإÁن سسÓمة وإلناقد عبد إلرإزق حسسÚ
أإم -ا إŸسس-اب-ق-ة إل-ث-ال-ث-ة فÒأإسس-ه-ا إل-ك-اتب
إل-ك-ب Òي-ع-ق-وب إلشس-ارو Êوتضس-م إل-دك-تور

إلفنان ﬁمد عبد إŸعطي وإŸوسسيقار
من Òإلوسسيمي وإıرج إŸسسرحي طارق
إلدويري وإلفنانة مي عبد إلنبي ثم ÷نة
–ك -ي -م مسس -اب -ق -ة إل-ت-أال-ي-ف إŸسس-رح-ي «
ج -ائ -زة ل -ي -ن Úإل -رم-ل-ي « وإل-ت-ي ي-رأإسس-ه-ا
إل-دك-ت-ور عÓ-ء ع-ب-د إل-ع-زي-ز وت-ت-أال-ف م-ن
إŸؤولف وإıرج إŸسسرحي نادر صسÓح
إل-دي-ن وإل-ن-اق-دة وإل-ف-ن-ان-ة ل-ي-ل-يت ف-ه-م-ي
وإل -دك -ت -ور ح -ا” ح-اف-ظ أإسس-ت-اذ إل-درإم-ا
وإل -ن -ق -د ب-أاك-ادÁي-ة إل-ف-ن-ون ،ك-م-ا يصس-ع-د
رئ- -يسس ÷ن- -ة –ك- -ي- -م مسس -اب -ق -ة إل -ن -ق -د
إŸسسرحي «جائزة إلدكتور فوزي فهمي»
وإل-ت-ي ي-رأإسس-ه-ا إل-دك-ت-ور أإسس-امة أإبوطالب
وإلذي يتغيب لسسفره وتتكون إللجنة من
إل -ن -اق -د إل -دك-ت-ور سس-ي-د إلم-ام وإل-دك-ت-ور
ياسسر عÓم أإسستاذ إلدرإما وإلنقد باŸعهد
إلعا‹ للفنون إŸسسرحية.
–ي - -ة ل - -ك - -ل إل - -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ي ه- -ذإ
إŸه -رج-ان –ي-ة ل-رئ-يسس-ه إل-ف-ن-ان أإح-م-د
عبد إلعزيز لهذإ إلفتتاح إŸبهر وإلذي ل
يقل ‚احا وإبهارإ عن مهرجان إلسسينما
إل -ذي إث -بت ب -ح -ري -ت-ه وب-دي-ع ق-درإت-ه ‘
لخرإج إلقدرة علي إعادة رونق إŸسسرح
إإ
Ÿا Áثله إŸسسرح ذإته من قيم إلعدإلة
لنسسا ،Êتلك إلقيم إلتي
وإ◊رية وإلنبل إ إ
لونة إلأخÒة
تكاد تغيب عن ›تمعنا ‘ إ آ
وإثبات إنه ل يأاسس أإبدإً طاŸا هناك مبدأإ
نؤومن به ونتحدث به ‘ إلأوقات إلصسعبة.

م
سســا
ه
م
تلزم ات :
م
ق
ا’
اإ’ ا
أصسحـاب ت ’
ها

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

ثقافة

الخميسس  2٩أاوت  201٩م
المؤافق لـ  2٨ذي الحجة  1440هـ

قّدمتها فرقة «مسشرح ا◊ارة» لبوسشماعيل

«ألكـ ـ ـ ـؤأغط» “ّث ـ ـل أ÷زأئ ـر ‘ مهرجـ ـان
طق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤسس أŸسسرح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي باألردن

لربعاء
ششاركت ا÷زائر ‘ مهرجان طقوسس اŸسشرحي ،الذي اختتمت فعاليات دورته الثانية عششرة أامسس ا أ
لردن .ومّثلت فرقة جمعية «مسشرح ا◊ارة» ا÷زائر بتقدÁها مسشرحية «الكواغط» للمخرج عبد
با أ
الرؤووف دادي ،الذي أاششرف بدوره على ورششة ‘ البانتوما ‘ Ëإاطار اŸهرجان .وتعت« Èالكواغط» تاسشع
لردن ،تونسس ،مصشر ،العراق ،الكويت،
مسشرحية مششاركة ‘ التظاهرة ،إا ¤جانب مسشرحيات من فلسشط ،Úا أ
السشعودية ولبنان.

العدد

1٨035

ينطلق ‘ مهرجان فينيسشيا ثم تورونتو

15

أفÓم ألّرعب ألعربية وقائمة أهم  50مؤؤّلفا عربيا
‘ ألعدد أ÷ديد من ›ل ـ ـ ـ ـة «ألسسينم ـ ـا ألعربي ـ ـة»

^ مرحلة السشباق نحو الّكم وّلت والنوعية الرهان
أاصشدر مركز السشينما
العربية ،العدد
ا÷ديد من ›لته
اıصشصشة لعا ⁄الفن
السشابع يسشتمر ‘
جولته ‘ مهرجانات
وأاسشواق السشينما
الدولية مششاركا
حسشب بيان له
–صشلت «الششعب»
على نسشخة منه ‘
الدورة  76من
مهرجان فينيسشيا
السشينمائي الدو‹،
ثم ‘ الدورة  44من
مهرجان تورونتو
السشينمائي الدو‹.

القسسم الثقا‘
أاسسامة إافراح
ُعرضست مسسرحية «الكؤاغط»
للمخرج عبد الروؤوف دادي،
وم - -ن اأداء ف - -رق- -ة ج- -م- -ع- -ي- -ة
«مسس-رح ا◊ارة» ل-ب-ؤسس-م-اع-يل
(ولية تيبازة)Ã ،سسرح هاÊ
صس- -ن- -ؤب- -ر ب- -اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘
اŸلكي ‘ ،نفسس السسهرة التي
شسهدت العرضس Úالفلسسطيني
والكؤيتي .وتعتمد اŸسسرحية
ا÷زائ- - -ري- - -ة ع- - -ل - -ى الإÁاء،
وتتطلب من اŸمثل Úبراعة
عالية ‘ الأداء .وليسس هذا
العرضس الأول من هذا النؤع
الذي تقدمه جمعية «مسسرح
ا◊ارة» ل -ب -ؤسس -م -اع-ي-ل ،ح-يث
سسبق لها اأن قدمت ‘ ،اإطار
ال - -ع - -روضس ا÷ؤاري - -ة ال - -ت - -ي
ن-ظ-مت ع-ل-ى ه-امشس ال-ط-ب-عة
الأخÒة م - - - -ن اŸه - - - -رج- - - -ان
ال -ؤط -ن -ي ل -ل-مسس-رح اÎÙف
ديسس - -م ÈاŸاضس - -ي ،بسس- -اح- -ة
اŸسسرح الؤطني ﬁيي الدين
بشس -ط -ارزي ،ق ّ-دمت ع-رضس-ه-ا

الصس - - - -امت ()P ANTOMIME
–ت ع -ن -ؤان «ع -ن-د ا◊Óق»،
وهؤ عرضس من تاأليف خالد
بلحاج.
واإ ¤ج- - - - - -انب ال - - - - -ع - - - - -رضس
ا÷زائ- - - - -ري ،اسس- - - - -تضس - - - -اف
م -ه -رج -ان ط -ق -ؤسس ث -م -ان -ي -ة
عروضس اأخرى ،ويتعلق الأمر
Ãسسرحية «سساأمؤت باŸنفى»
للفنان غنام غنام ،و»خÓصسة
كÓم» للمخرج اأسسامة روؤوف
(مصس - - - -ر) ،و»قصس - - - -ة الأمسس»
(ال -ك -ؤيت) و»ح -ل-م-ي اإم-ب-ارح»
ل-ل-م-خ-رج ع-ب-دال-ع-زي-ز ا◊داد
(ال- -ك- -ؤيت) وه- -ي م -ن مسس -رح
اŸك -ف -ؤف ،Úو»ق -ه -ؤة زعÎة»
م -ن ت -األ -ي -ف واأداء حسس -ام اأب-ؤ
عيشسة (فلسسط ،)Úو»اŸقامة
ال-ؤاسس-ط-ي-ة» ل-ل-مخرج الدكتؤر
زه Òك- - - -اظ- - - -م (ال - - -ع - - -راق)،
و»ال- -ب- -اب» ل- -ل- -م -خ -رج ي -اسس -ر
ا◊سسن (السسعؤدية) ،و»دبؤسس
ال- -غ- -ؤل» ل -ل -م -خ -رج ال -ط -اه -ر
عيسسى (تؤنسس).
وك -انت ف -ع -ال -ي -ات ال-دورة 12

Ÿه-رج-ان ط-ق-ؤسس اŸسسرحي
قد انطلقت باŸركز الثقا‘
اŸل -ك -ي ب-ال-ع-اصس-م-ة الأردن-ي-ة
ع ّ- -م - -ان ،وُع - -رضس ‘ ح - -ف- -ل
الف- -ت- -ت -اح ف -ي -ل -م ع -ن ت -اري -خ
اŸه- -رج -ان ومسسÒت -ه ،واآخ -ر
ع -ن ال -ف -ن -ان الأرد Êال -راح-ل
ياسسر اŸصسري ،كما ”ّ تكرË
الشس- -خصس- -ي- -ت Úال- -ث- -ق -اف -ي -تÚ
ل-ل-م-ه-رج-ان ،الكاتب واıرج
العراقي الدكتؤر سسامي عبد
ا◊م -ي -د وال-ك-اتب اŸسس-رح-ي
الأرد ÊجÈي - - - -ل الشس - - - -ي- - - -خ.
وشسملت ÷نة التحكيم ،التي
ي- -راأسس- -ه- -ا ال- -ع- -راق- -ي صسÓ- -ح
القصسب ،ك Óمن اللبنا Êجان
قسسيسس ،واŸصسري اأسسامة اأبؤ
ط- - - -الب ،والأردن - - -ي Úن - - -ادرة
عمران وﬁمد الشسؤابكة.
وتضس ّ-م -ن الÈن -ام -ج ال -ث -ق -ا‘
ل- - - -ل- - - -م- - - -ه- - - -رج- - - -ان ورشس - - -ة
«ال-ب-ان-ت-ؤم-ا »Ëب-اإدارة ال-ف-ن-ان
ا÷زائري عبد الروؤوف دادي،
وندوة فكرية بعنؤان «مسسرح
ا◊كؤاتي والفرجة الشسعبية»،

واأمسس-ي-ت Úتضس-م-ن-ت-ا شس-ه-ادات
اإب- - -داع- - -ي- - -ة ع- - -ن Œربَ- - -ت - -ي
شس- - -خصس- - -ي- - -ت - -ي اŸه - -رج - -ان
ال -ث -ق -اف-ي-ت Úال-دك-ت-ؤر سس-ام-ي
عبد ا◊ميد وجÈيل الشسيخ،
وح -ل -ق -ة ب-ع-ن-ؤان «ا÷سس-د بÚ
ال- -ك- -ي- -ن- -ؤن- -ة وال- -ه -ؤي -ة..ل -غ -ة
ا÷ماعة» –ت اإدارة الفنانة
التؤنسسية زوهاد ضسفÓوي.
ل- -ل- -ت- -ذك ،Òف- -ق- -د ك- -ان ع -ب -د
ال- -روؤوف دادي رئ- -يسس ف -رق -ة
«مسس -رح ا◊ارة» ق -د اشس -ت -ك-ى
من عراقيل واجهتها الفرقة
ع -ل -ى مسس-ت-ؤى وزارة ال-ث-ق-اف-ة
ا÷زائ -ري -ة ،ب -ع-د اأن ت-عّ-ط-لت
ع- -م- -ل- -ي -ة دع -م شس -راء ت -ذاك -ر
السس- -ف -ر ،رغ -م حصس -ؤل م -ل -ف
الفرقة على مؤافقة مديرية
صسندوق دعم الإبداع كما قال
دادي ،الذي اأعرب حينها عن
خشس -ي -ت -ه م -ن اأن ي-ت-عّ-ذر ع-ل-ى
فرقته اŸشساركة ‘ فعاليات
م-ه-رج-ان ط-ق-ؤسس اŸسس-رحي
بالأردن ،وهؤ ما  ⁄يحصسل،
بدليل مشساركة الفرقة.

بعد تأاّلقهما ‘ كل من سشويسشرا وفرنسشا

«بابيشسا» و « 143طريق أل ّصسحرأء» ‘ منافسسة مهرجان أ÷ؤنة Ãصسر

ينافسس الفيلم الروائي
الطويل «بابيششا»
للمخرجة ا÷زائرية
مونية مدور والوثائقي
الطويل « 143طريق
الصشحراء» Ÿواطنها حسشان
فرحا ‘ Êالطبعة الثالثة
Ÿهرجان ا÷ونة
السشينمائي الدو‹ Ãصشر
التي تعقد فعالياتها من
 19إا 27 ¤سشبتم ÈاŸقبل،
وفقا للمنظم.Ú
ويسس -رد ف -ي -ل-م «ب-اب-يشس-ا» -
الذي سسينافسس ‘ مسسابقة
الأف Ó-م ال -رواي -ة ال-ط-ؤي-ل-ة
اإ ¤جانب  11عم Óاآخر -
ح - - -ي - - -اة نسس - - -اء شس - - -اب- - -ات
ج - -زائ - -ري - -ات ‘ سس- -ن- -ؤات
ال- -تسس -ع -ي -ن -ي -ات م -ن خ Ó-ل
قصسة طالبة تبيع اإبداعاتها
‘ ا◊ي - -اك - -ة ‘ ال - -ن- -ؤادي
الليلية بهدف النطÓق ‘
اŸهنة كمصسّممة Îﬁفة.
وت ّ-ؤ ج ه -ذا ال -ع-م-ل م-ؤؤخ-را
بجائزة ا÷مهؤر وجائزتي

اأحسس -ن سس -ي -ن -اري-ؤ واأحسس-ن
‡ثلة Ãهرجان اأنغؤليم ال
 12ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ف-رانكفؤÊ
بفرنسسا.
وسسينافسس من جهته فيلم
ف - - -رح- - -ا 143 « Êطريق
الصس - -ح- -راء» ‘ مسس- -اب- -ق- -ة
الأفÓ-م ال-ؤث-ائ-قية الطؤيلة

اإ ¤ج -انب ث -م-ان-ي-ة اأع-م-ال
اأخ- -رى م- -ن ع- -دة ب- -ل- -دان.
وي-ح-ك-ي ه-ذا ال-ع-م-ل قصس-ة
«مليكة» التي تدير مطعما
م- -ت- -ؤاضس- -ع- -ا ع -ل -ى ط -ري -ق
صس- - -ح- - -راوي م- - -ق- - -ف- - -ر ‘
ا÷ن-ؤب ا÷زائ-ري ،ت-خ-دم
من خÓله اŸسسافرين من

سس- - -ائ- - -ق- - -ي الشس- - -اح - -ن - -ات
و ا ل -ب -ا ح -ث  Úع -ن ا  Ÿغ -ا م ر ا ت
وعابري السسبيل.
وح-از ه-ذا ال-ف-ي-ل-م م-ؤؤخ-را
جائزتÃ Úهرجان لؤكارنؤ
ا ل - - - - - -د و ‹ ا ل  ( 7 2ج ا ئ ز ة
اأحسس - - - -ن ﬂرج ن - - - -اشس- - - -ئ
وج- - -ائ- - -زة ÷ن - -ة –ك - -ي - -م
الأصساغر).
لÓإشسارة ،يهدف مهرجان
ا÷ؤن-ة السس-ي-ن-م-ائي الدو‹
 ال- - -ذي ت - -اأسسسس ‘ 2017Ãدي- -ن- -ة ال- -غ -ردق -ة (شس -رق
مصس - - - - - -ر)  -اإ ¤ع - - - - - -رضس
›م- - -ؤع- - -ة م- - -ن الأفÓ- - -م
اŸت - -ن - -ؤع - -ة ل - -ل- -ج- -م- -ه- -ؤر
الشس -غ -ؤف ب -السس-ي-ن-م-ا ،ك-م-ا
يسسعى ÿلق تؤاصسل اأفضسل
ب Úال -ث -ق -اف -ات م -ن خ Ó-ل
السس -ي-ن-م-ا وضس-م-ان ت-ؤاصس-ل
ب Úصسناع الفن السسابع من
اŸن - -ط - -ق- -ة ب- -ن- -ظ- -رائ- -ه- -م
ال -دول -ي Úم -ن اأج-ل ت-ع-زي-ز
روح ال - -ت- -ع- -اون وال- -ت- -ب- -ادل
الثقا‘ وفقا للمنظم.Ú

تطّرق العدد ا÷ديد من
›ل-ة السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ية،
حسسب ذات اŸصسدر إا¤
قائمة أاهم  50مؤؤلف ‘
السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة خÓ-ل
لخÒة،
السس- - - - - -ن- - - - - -ؤات ا أ
لضسافة إا ¤ملف ضسخم
با إ
ع -ن ت -اري-خ وح-اضس-ر ن-ؤع
أاف Ó-م ال -رعب ‘ ال -ع-ا⁄
العربي.
جاء ‘ افتتاحية اÛلة
ب-ق-ل-م اÿب Òالسس-ي-ن-مائي
ك - -ؤل - -ن ب - -راون الشس- -ريك
اŸسس-ؤؤول ع-ن ال-ع-م-ل-ي-ات
ال- - - -دول - - -ي - - -ة ‘ MAD
 SOLUTIONSومدير
–ري- -ر اÛل- -ة ك -تب ‘
افتتاحية اÛلة «‘ هذا
العدد سسلطنا الضسؤء على
أاهم  50مؤؤلف ‘ العا⁄
ال- -ع -رب -ي ،ون -ح -ن ن -درك
ج- -ي- -داً أان- -ه- -م Áت -ل -ك -ؤن
مؤهبة نادة وقيمة يجب
رع-اي-ت-ه-ا واسس-تثمارها ‘
ﬂت - -ل- -ف أان- -ؤاع ا◊ك- -ي
لنهم Áثلؤن
كلما أامكن ،أ
لسس - -اسس ال- -ذي
ح - -ج - -ر ا أ
بؤسسعه القضساء على أاي
ع -طب يصس -يب السس -ي -ن-م-ا
العربية».
م -ن ج-ان-ب-ه ق-ال م-اه-ر
دي - -اب اŸدي - -ر ال - -ف- -ن- -ي
والشس - - - - - - - - -ريك اŸؤؤسسسس
Ÿرك-ز السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ية
وMAD
« SOLUTIONSمع
ه -ذا ال -ع -دد ن-ب-دأا ق-ؤائ-م
Óفضس-ل أاك Ìت-خصسصسً-ا،
ل -أ
لو ¤مرتبطة بالكتابة،
اأ
وما نخطط له تاليًا هؤ
تسس- -ل- -ي- -ط الضس- -ؤء ع- -ل- -ى
ﬂتلف التخصسصسات ‘
صس-ن-اع-ة السس-ي-ن-ما بالعا⁄
العربي».
وتضسّمن العدد ا÷ديد،
م -ؤضس -ؤع -ا ع -ن «ج -ؤائ -ز
ÓفÓ-م
ال -ن -ق -اد ال -ع-رب ل -أ
لوروبية» ،وهي اŸبادرة
اأ
التي تقام بالشّسراكة بÚ
م-رك-ز السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة
ومؤؤسسسسة EUROPEAN
،FILM PROMOTION
ÓفÓم
و“نح جؤائزها ل أ
لوروب- -ي- -ة وُصسs- -ن- -اع- -ه- -ا
اأ
وسس- - -ؤف ي- - -ت - -م ت - -ق - -دË
ا÷ؤائ-ز خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات
م - -ه - -رج - -ان ال - -ق - -اه - -رة

السس -ي -ن -م -ائ -ي ال -دو‹ ‘
نؤفم - Èتشسرين الثاÊ
اŸقبل.
كما تضسّمن ملفًا خاصسًا
ح- -ؤل اŸسسÒة ال- -ف- -ن- -ي -ة
وحياة الناقد السسينمائي
الراحل هذا العام يؤسسف
شسريف رزق الله اŸدير
الفني Ÿهرجان القاهرة
السس - -ي- -ن- -م- -ائ- -ي ال- -دو‹،
وال - -ذي م- -ن- -ح- -ه م- -رك- -ز
السسينما العربية النسسخة
ل‚از
لو ¤من جائزة ا إ
اأ
ال - -ن - -ق- -دي ،إاضس- -اف- -ة ا¤
ال - -ت- -ط- -رق ا ¤م- -ؤضس- -ؤع
«ال- -ت- -ؤاج- -د ال- -ع -رب -ي ‘
م- -ه- -رج- -ان- -ات ل- -ؤك -ارن -ؤ
وف- -ي- -ن -يسس -ي -ا وت -ؤرون -ت -ؤ،
لرقام ما حققته
كذلك با أ
شسركة التؤزيع والتسسؤيق
MAD SOLUTIONS
‘  10سسنؤات ،وأايضسًا ما
ح -ق -ق -ه م -رك -ز السس-ي-ن-م-ا
العرببة ‘  5سسنؤات».
Óشسارة ،يحتفل مركز
ل إ
السس -ي -ن -م -ا ال -ع-رب-ي-ة ه-ذا
ال- -ع -امÃ ،رور  5سسنؤات
على تأاسسيسسه من خÓل
شس- - - - - - - - -رك - - - - - - - -ة MAD
 ،SOLUTIONSوهي
م - -ؤؤسسسس - -ة غ Òرب- -ح- -ي- -ة
مسس - -ج - -ل - -ة ‘ أامسسÎدام
وت-رّوج ل-لسس-ي-ن-ما العربية،
حيث يؤفر مركز السسينما
ال-ع-رب-ي-ة لصس-ن-اع السس-ينما
العربية ،نافذة احÎافية
ل -ل -ت -ؤاصس -ل م -ع صس -ن -اع -ة
السسينما ‘ أانحاء العا،⁄
ع Èعدد من الفاعليات
التي يقيمها وتتيح تكؤين
لع- -م -ال م -ع
شس- -ب- -ك- -ات ا أ
‡ث- - - -ل- - - -ي الشس- - - -رك - - -ات
واŸؤؤسسسسات ‘ ›الت
لن- - - - - -ت- - - - - -اج اŸشسÎك،
اإ
ال - - -ت - - -ؤزي - - -ع اÿارج - - -ي
وغÒه-ا ،وت-ت-ن-ؤع أانشس-طة
مركز السسينما العربية ما
لسسؤاق
ب Úأاجنحة ‘ ا أ
ال - -رئ - -يسس- -ي- -ة ،ج- -لسس- -ات
ت-ع-ارف ب Úالسس-ي-ن-مائيÚ
لج- - - -انب،
ال - - - -ع - - - -رب وا أ
ح - -ف Ó- -ت اسس - -ت - -ق - -ب- -ال،
اجتماعات مع مؤؤسسسسات
وم -ه -رج -ان -ات وشس-رك-ات
دول- -ي- -ة ،وإاصس- -دار ›ل- -ة
السس -ي -ن -م -ا ال-ع-رب-ي-ة ل-ي-ت-م
تؤزيعها على رواد أاسسؤاق

اŸه -رج -ان-ات ،ك-م-ا أات-اح
م-رك-ز السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ي-ة
التسسجيل ع Èمؤقعه ‘
خدمة الرسسائل الÈيدية،
وع Èهذه اÿدمة يتاح
ل -ل-مسس-ت-خ-دم Úا◊صس-ؤل
ع -ل -ى نسس -خ رق -م -ي -ة م -ن
›ل-ة السس-ي-ن-م-ا ال-ع-رب-ية،
أاخبار عن أانشسطة مركز
السس - -ي - -ن- -م- -ا ال- -ع- -رب- -ي- -ة،
إاشس- - -ع- - -ارات Ãؤاع- - -ي- - -د
ال- -ت- -ق- -دم لÈام- -ج اŸن -ح
واŸه -رج -ان-ات وع-روضس
م - -ؤؤسسسس - -ات ال - -ت- -ع- -ل- -ي- -م
والتدريب– ،ديثات عن
لفÓم العربية اŸشساركة
اأ
ب -اŸه -رج -ان -ات ،وإال -ق -اء
الضس- -ؤء ع- -ل -ى –دي -ث -ات
أانشس- -ط- -ة شس -رك -اء م -رك -ز
السس - -ي - -ن - -م - -ا ال - -ع- -رب- -ي- -ة
ومشساريعهم السسينمائية.
ويضس -ي -ف ذات ال-ب-ي-ان أان
اŸرك -ز ق -د أاط -ل -ق دل-ي-ل
السس -ي -ن -م -ا ال -ع -رب -ي-ة عÈ
لنÎنت
م- -ؤق- -ع- -ه ع -ل -ى ا إ
ل‚ل-ي-زي-ة ،وهؤ
ب-ال-ل-غ-ة ا إ
دل -ي -ل سس -ي -ن-م-ائ-ي شس-ام-ل
وخ -دم -ي ي -ع -ت -م -د ع -ل -ى
›م - -ؤع - -ة أادوات ي - -ت - -م
لول
ت -ق -دÁه-ا ›ت-م-ع-ة أ
م - - -رة ،ب- - -ه- - -دف ت- - -ؤفÒ
اŸع -ل -ؤم -ات اŸرت -ب -ط -ة
ب-السس-ي-ن-م-ا العربية لُصسsناع
لف Ó- -م داخ - -ل وخ - -ارج
اأ
ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب-ي ،وت-يسس-ر
لفÓ- - - - - -م
لصس- - - - - -ن- - - - - -اع ا أ
والسس- -ي -ن -م -ائ -ي Úال -ع -رب
Óسس- - -ؤاق
ال - - -ؤصس - - -ؤل ل  - - -أ
ال -ع -اŸي -ة ،ك -م -ا تسس -اع-د
‡ث-ل-ي صس-ن-اع-ة السس-ي-نما
ال- -ع- -اŸي- -ة ‘ ال- -ت- -ع ّ-رف
بسس -ه -ؤل-ة ع-ل-ى إان-ت-اج-ات
السسينما العربية.
ك-م-ا أاع-ل-ن م-رك-ز السس-ينما
ال - -ع - -رب - -ي - -ة ع - -ن إاطÓ- -ق
م- -ه -رج -ان م ّ-د ع -رب -ي ‘
ب - -راغ ب - -دول - -ة ال - -تشس- -يك،
وال -ذي ت -تضس -م-ن أانشس-ط-ت-ه
برامج تسستهدف التعريف
ب - -ج- -ؤانب م- -ت- -ع- -ددة م- -ن
ال-ث-ق-اف-ة ال-ع-ربية للجمهؤر
‘ كل أانحاء العا ،⁄وتركز
الÈام -ج ع -ل -ى صس -ن -اع -ت-ي
السسينما والتليفزيؤن لكنها
ت - -ت - -م - -دد ‘ ك- -ل ج- -ؤانب
الثقافة والفنؤن واÙتؤى
اإلبداعي.

á°VÉjQ

اÿميسش  29أاوت  2019م
الموافق لـ  28ذي الحجة  1440هـ

لول
ا÷ولة الّثالثة من اÎÙف ا أ

لعÓم
بعد تقدÁه لوسسائل ا إ

بسسكرة ومقرة لتحقيق الفوز الّثاÊ

ت-ن-ط-ل-ق سس-ه-رة ال-غ-د ب-داية من
السس-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة مسس-اًء ّﬂل-ف-ات
ا÷ول- -ة ال -ث -ال -ث -ة م -ن ال -راب -ط -ة
لو ¤ل- -ك- -رة ال -ق -دم،
اÎÙف- -ة ا أ
لول سس-ي-ج-م-ع
ب -إاج -راء ل -ق-اءي-ن ا أ
ال - -واف - -دي - -ن ا÷دي - -دي - -ن ع- -ل- -ى
لول إا–اد بسس - - - -ك - - - -رة
اÎÙف ا أ
بضس -ي -ف -ه ج-م-ع-ي-ة الشس-ل-ف ،ف-ي-م-ا
Œمع اŸواجهة الثانية ب‚ Úم
م- -ق- -رة وإا–اد ب- -ل- -ع -ب -اسس ،وه -م -ا
ل-ق-اءان ي-ب-حث خÓ-ل-ه-م-ا أاصسحاب
الضس- -ي- -اف -ة ع -ن –ق -ي -ق ف -وزه -م
الثا ‘ ÊاŸوسسم داخل الديار.
ﬁمد فوزي بقاصس

يحتضسن ملعب  18فÈاير العالية ببسسكرة
بداية من السساعة الثامنة مسساء مباراة ا÷ولة
ال -ث -ال-ث-ة ع-ن ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة اأ’و ¤ل-ك-رة
ال -ق -دم ،ال -ذي سس -ي -ج-م-ع ب Úاإ’–اد اÙل-ي
وضس -ي -ف -ه ج -م -ع -ي -ة الشس-ل-ف ‘ ل-ق-اء ق-وي بÚ
فريق Úلعبا اŸوسسم اŸنصسرم ‘ اÎÙف
الثا ،Êوتصسارعا إا ¤غاية الرمق اأ’خ Òمن
اŸوسسم الكروي ( )2019- 2018لضسمان ورقة
الصسعود إا ¤حظÒة الكبار.
وي -ه -دف أاب-ن-اء م-دي-ن-ة بسس-ك-رة إا– ¤ق-ي-ق
فوزهم الثا ‘ ÊاŸوسسم ا÷ديد والثا Êداخل
الديار وأامام ا÷مهور ،بعدما انهزموا ‘ لقاء
ا÷ولة الثانية ضسد شسبيبة القبائل ‘ مباراة
م -ثÒة ل -ل -غ -اي-ة ب-واق-ع ثÓ-ث-ة أاه-داف ل-ه-دفÚ
Ãلعب أاول نوفم Èبتيزي وزو ،أاين “ّكنوا ‘
كل مرة من العودة ‘ النتيجة ،وهو ما يؤوّكد
ق- -وة شس- -خصس- -ي- -ة أاصس -ح -اب ال -ل -ون Úاأ’خضس -ر

واأ’سسود ،ويطمح أاشسبال اŸدرب «لكناوي» ‘
ه -ذا ال -ل -ق-اء إا ¤ع-دم تضس-ي-ي-ع ن-ق-اط ج-دي-دة
خصسوصسا أاّنهم كانوا جد قريب Úمن العودة من
ت -ي-زي وزو ع-ل-ى اأ’ق-ل ب-ن-ق-ط-ة ال-ت-ع-ادل ال-ت-ي
كانت سستسسمح لهم من تقاسسم اŸركز اأ’ول مع
اÿمسش ف -رق ال -ت -ي –ت -ل صس -دارة ال -ب -ط -ول-ة
برصسيد  4نقاط.
من ا÷هة اŸقابلة ،يتنّقل «زاوي» وكتيبته
إا ¤عاصسمة الزيبان ببسسكرة ،وكلّهم عزم على
العودة على اأ’قل بنقطة التعادل التي سستسسمح
أ’سسود الونشسريسش من تنفسش الصسعداء وتفادي
ال -دخ -ول ‘ أازم -ة ن -ت -ائ -ج ح-ق-ي-ق-ة م-ع ب-داي-ة
اŸوسسم الكروي ا÷ديد ،بعدما انهزموا ‘
لقاء ا÷ولة ا’فتتاحية ضسد الوافد ا÷ديد
‚م م -ق -رة Ãل -عب ال -ث -ام -ن م -اي بسس -ط-ي-ف،
وفرضش عليهم التعادل السسلبي ‘ لقاء ا÷ولة
الثانية ضسد نصسر حسس Úداي ،وهو ما يحّتم
عليهم ا’سستفاقة أامام إا–اد بسسكرة ،ما ينبئ
Ãباراة كبÒة ب Úالفريق.Ú

‘ اŸواج- - - - -ه - - - -ة
ال-ث-ان-ي-ة ◊سس-اب ذات
ا÷ول- - -ة ،سس- - -ي - -ك - -ون
م -ل -عب ال -ث -ام-ن م-اي
بسس- -ط- -ي- -ف مسس -رح -ا
إ’جراء مباراة مثÒة
ب Úال- -واف- -د ا÷دي -د
‚م م -ق -رة وضس -ي -ف -ه
ا÷ري- - - - - - - - - - - -ح إا–اد
ب-ل-ع-ب-اسش اŸن-ه-زم ‘
ل- -ق- -اءي- -ن م- -ت -ت -ال -يÚ
بنتيجة ثÓثة أاهداف
لهدف وحيد ،رغم أاّن
أاب -ن-اء اŸك-رة قّ-دم-وا
مسس -ت-وي-ات راق-ي-ة و’
ب - - -أاسش ب - - -ه - - -ا ضس - - -د
م -ول -ودي -ة وه -ران ‘
ا÷ول- -ة اأ’و ¤وأام -ام
ضسيفهم أاهلي برج بوعريرج ‘ لقاء ا÷ولة
الثانية ،وهو ما يجعلهم يتنقلون إا ¤سسطيف
وكلهم عزم على –قيق نتيجة إايجابية أامام
فريق دخل اŸنافسسة جيدا بعدما حّقق أاول
فوز ‘ تاريخ النادي ‘ الرابطة اÎÙفة
اأ’و ¤لكرة القدم ضسد فريق جمعية الشسلف
ليخسسر اŸواجهة الثانية ضسد شسباب بلوزداد
Ãل- -عب  5ج-وي-ل-ي-ة اأ’وŸب-ي ب-ه-دف Úم-ق-ابل
واحد وبأاداء راق وقوي خصسوصسا ‘ اŸرحلة
الثانية ،ما يجعل من هذا اللقاء مثÒا وغاية
‘ اأ’همية.

برنامج مباريات الغد
ا–اد بسسكرة  -أاوŸبي الشسلف
20:00
‚م مقرة  -ا–اد بلعباسس 20:00

ا÷ولة  2للّرابطة اÎÙفة الثّانية

الÈنامج
ا÷معة

أام -ل ب -وسس -ع -ادة  -شس-ب-ي-ب-ة
بجاية.
جمعية وهران  -أاوŸبي
أارزيو.
م - -ول - -ودي - -ة سس - -ع - -ي - -دة -
مولودية العلمة.
شس-ب-ي-ب-ة سس-ك-ي-كدة  -سسريع
غ- - -ل- - -ي - -زان (ب - -دون حضس - -ور
ا÷مهور).

السسبت:

ا–اد ا◊راشش  -أام - - - - - -ل
اأ’ربعاء (سسا .)17 : 00
مولودّية بجاية  -دفاع تاجنانت (سسا : 00
.)18
وداد تلمسسان  -جمعية اÿروب (سسا : 00
.)20
ا–اد عنابة  -أاوŸبي اŸدية (سسا : 00
.)20

لندية ‘ اŸنافسسات اÿارجية
بسسبب مشساركة ا أ

الرابطة تتعّهد بضسمان رزنامة منسسجمة

تعّهدت الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ،التي اجتمعت سسهرة ا’ثن ÚاŸاضسي با÷زائر ،برئاسسة
عبد الكر Ëمدوار ،بضسمان رزنامة منسسجمة لبطولة الرابطة اأ’و ،¤دون إا◊اق الضسرر بأاي ناد،
رغم مشساركة سسبعة أاندية وطنية ‘ ﬂتلف اŸنافسسات اÿاصسة باأ’ندية خÓل موسسم.2020-2019 ،
وأاوضسحت الرابطة ‘ بيان لها نشسرته على موقعها الرسسمي:
«تتخّوف الّرابطة اÎÙفة نسسبيا من بقية ال›Èة ،اŸكثّفة Ãختلف اŸواعيد الدولية سسواء
Óندية أاو ﬂتلف اŸنتخبات الوطنية ،دون التطرق للظروف اÿارجة عن نطاق الرابطة.
بالنسسبة ل أ
رغم هذا ،تسسعى الرابطة اÎÙفة إا ¤إايجاد عدة حلول لضسمان رزنامة منسسجمة دون إا◊اق الضسرر
بأاي ناد».
و‘ هذا السسياق ،تتوّفر ا÷زائر هذا اŸوسسم على سسبعة أاندية حاضسرة ‘ ﬂتلف اŸنافسسات
الدولية وهي :ا–اد ا÷زائر وشسبيبة القبائل ‘ منافسسة رابطة اأ’بطال اإ’فريقية ،وشسباب بلوزداد
ونادي بارادو ‘ كأاسش الكونفدرالية باإ’ضسافة إا ¤شسبيبة ال ّسساورة ،مولودّية ا÷زائر وشسباب قسسنطينة
Óندية البطلة.
‘ الكأاسش العربية ل أ
كل هذه ا’لتزامات الدولية قد ينجّر عنها تأاجيل أاو تقد Ëبعضش مباريات البطولة الوطنية ،وهو
” إاعدادها مسسبقا.
ما قد يتسسّبب ‘ إاحداث إارباك كب Òعلى الرزنامة الوطنية التي ّ
واعتÈت الهيئة التي يÎأاّسسها عبد الكر Ëمدوار بأاّنه «من واجبها التّكّيف مع كل الوضسعيات
واŸعطيات» ،مضسيفة بأاّنها –تفظ Ãبدأا «ال ّصسالح العام» الذي «سسيكون فوق كل اعتبار».

كشسف اŸدرب ا÷زائري ،عادل عمروشش،
ع -ن ج -اه-زي-ت-ه ل-رف-ع ال-ت-ح-دي م-ع اŸن-ت-خب
البوتسسوا ،Êوعن مهمته ا÷ديدة ‘ القارة
ال ّسس -م -راء ب -ع -د أان سس -ب -ق ل -ه ال -ع -م -ل ‘ ع-دة
م-ن-ت-خ-ب-ات ع-ل-ى غ-رار ب-ورن-دي ،ك-ي-نيا وليبيا،
وأاّكد مدرب مولودية ا÷زائر السسابق خÓل
تقدÁه لوسسائل اإ’عÓم اÙلية أاّنه جاهز
لرفع التحدي اŸتمثل ‘ تأاهيل اŸنتخب لـ
«ك - -ان  ،»2021ال -ت -ي سس -ت -ل -عب تصس -ف-ي-ات-ه-ا ‘
م -واج -ه -ة اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي ب-ط-ل إاف-ري-ق-ي-ا
اأ’خ.Ò
وقال عمروشش ‘ ندوة صسحفية تعليقا على
مغامرته اإ’فريقية ا÷ديدة« :أانا جاهز لرفع
التحدي وتطوير كرة القدم ‘ بوتسسوانا،»..
مشسÒا إا ¤أان م - -درب م- -ن- -ت- -خب ب- -وتسس- -وان- -ا
السس - -اب - -ق ،اŸدي - -ر ال- -ف- -ن- -ي ا◊ا‹ ل–Ó- -اد
اÙلي ،سسÒامي لوتزوكا ،لعب دورا حاسسما
‘ اتخاذ قراره النهائي ،وقال بهذا الشسأان:
«ب - - -ع- - -د أاول اتصس- - -ال م- - -ع مسس- - -ؤوو‹ ا’–اد
البوتسسوا ،Êقمت بجمع بعضش اŸعلومات عن
اŸنتخب والكرة ‘ بوتسسوانا ،وعندما علمت

ب- -ت- -واج -د سسÒام -ي  ⁄أاف -ك -ر م -رت Úوق -ب -لت
بالعرضش ،»..وأاّكدت مصسادر إاعÓمية ﬁلية
أان الهدف اأ’ول لعمروشش ،اŸتفق عليه مع
مسس- -ؤوو‹ ا’–اد ال- -ب -وتسس -وا ،Êه -و ال -ت -أاه -ل
لكأاسش أا· إافريقيا  2021اŸزمع تنظيمها ‘
الكامÒون.
وسس- -ي- -واج- -ه ع- -ادل ع- -م- -روشش اŸن- -ت- -خب
ا÷زائ -ري ‘ تصس -ف -ي -ات «ك -ان  ،»2020ح -يث
تضس- -م اÛم -وع -ة أايضس -ا م -ن -ت -خ -ب -ي زام -ب -ي -ا
وزÁب- -اب- -وي ،وي- -ط- -م -ح ا’–اد ال -ب -وتسس -واÊ
لتحقيق التأاهل لـ «الكان» ،خاصسة أانه سسيتم
ت -أاه -ل م -ن -ت -خ -ب Úم -ن اأ’رب -ع -ة ل -ل -ن-ه-ائ-ي-ات،
وسس -تشس -ه -د ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ال -تصس-ف-ي-ات
اإ’فريقية ،مواجهة ا÷زائر وبوتسسوانا على
ملعب اأ’خ ‘ Òشسهر نوفم ÈاŸقبل.
وك- -ان ع- -م- -روشش ق- -د خ -اضش ع -دة Œارب
تدريبية ‘ القارة السسمراء ،على غرار تدريب
بورندي ،كينيا وليبيا ،فضس Óعن تدريبه ‘
ا÷زائر ،إاذ سسبق له اإ’شسراف على العارضسة
ال -ف -ن-ي-ة ل-ف-ري-ق-ي ا–اد ال-ع-اصس-م-ة وم-ول-ودي-ة
ا÷زائر.

عّطال يعود إا ¤أاجواء اŸنافسسة مع نيسس

السس-بت ،ب-ي-ن-م-ا ُت-ل-عب مقابلة
شس -ب -ي -ب -ة سس -ك-ي-ك-دة  -سس-ري-ع
غ- - -ل- - -ي- - -زان ب- - -دون حضس - -ور
ا÷مهور.

خرجة لهما داخل الديار.
Óن-دي-ة  16أاما
وسس-ت-ك-ون ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة ل -أ
للتأاكيد للفرق التي سسجلت نتيجة مرضسية أاو
للتدارك لتلك اŸتعÌة ‘ ا÷ولة ا’فتتاحية.
وكانت الرابطة اÎÙفة اŸكلفة بتسسيÒ
منافات البطولت Úاأ’و ¤والثانية قد بر›ت
أاربع مباريات ليوم ا÷معة ونفسش العدد ليوم

عمروشس :هد‘ قيادة بوتسسوانا لبلوغ
كأاسس إافريقيا 2021

لصسابة
بعد شسفائه من ا إ

مباراة مثÒة ب Úا–اد عنابة وأاوŸبي اŸدية
يقÎح برنامج ا÷ولة الثانية من بطولة
ال -راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة ا›ÈŸة ي-وم-ي
ا÷معة والسسبت ،عّدة مباريات هامة وواعدة
ت-تصسّ-دره-ا م-ق-اب-ل-ت-ان ﬁل-ي-ت-ان ،وه-م-ا ا–اد
ا◊راشش  -أامل ا’ربعاء ‘ الوسسط وجمعية
وهران  -أاوŸبي أارزيو ‘ ،الغرب ‘ ،الوقت
ال -ذي ي -ق -وم ف -ي -ه الصس-اع-د ا÷دي-د ،ج-م-ع-ي-ة
اÿروب ب -ت -ن ّ-ق-ل شس-اق ÓŸق-اة وداد ت-ل-مسس-ان
الذي ضسّيع الصسعود اŸوسسم الفارط ‘ ا÷ولة
اأ’ خÒة.
وشس -اءت أاصس -داف ال -رزن-ام-ة أان ت-ف-رز ع-دة
لقاءات ‘ القمة منذ ا÷ولة الثانية أاهما بÚ
اأ’ن-دي-ة السس-اب-ق-ة ل-قسس-م ال-ن-خ-ب-ة ع-ل-ى غ-رار،
مولوديتي سسعيدة والعلمة ،وشسبيبة سسكيكدة -
غليزان ،ومولودّية بجاية -تاجنانت ،باإ’ضسافة
إا ¤ا–اد ع - -ن - -اب - -ة  -أاوŸب- -ي اŸدي- -ة وه- -ي
م -ب -اري -ات “ت -از ب -ال -ت -ك -اف -ؤو ن -ظ -را ل -ت-ق-ارب
مسستواها مثلما تؤوّكده نتائج ا÷ولة اأ’و.¤
ورغ -م اسس-ت-ف-ادت-ه-ا م-ن ع-ام-ل اŸي-دان⁄ ،
ت-ت-مّ-ك-ن شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة وم-ول-ودّي-ة ال-ع-ل-مة من
فرضش نفسسها مكتفيتان بتعادل أارضسى كثÒا
ال -ن -ادي -ن الضس -ي -ف Úوداد ت -ل -مسس -ان وج -م-ع-ي-ة
وهران.
ه -ذه ا’ن -ط Ó-ق -ة اŸت -واضس -ع -ة ق -د ت-ره-ن
تنقلهما هذا اأ’سسبوع إا ¤بوسسعادة وسسعيدة،
ح- -يث يصس -عب ال -ن -ي -ل م -ن ه -ذي -ن ال -ف -ري -قÚ
اŸصسمم Úعلى انتزاع النقاط كاملة ‘ أاول
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www.ech-chaab.com
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ع -اد اŸداف-ع ال-دو‹
ا÷زائري يوسسف ع ّ
طال
ال - - -ذي اب - - -ت- - -ع- - -د ع- - -ن
اÓŸعب م- - - - - -ن - - - - -ذ 11
جويلية اŸاضسي ،ضسمن
›م- -وع- -ة ن- -ادي ن- -يسش
تسسحبا للمباراة اÙلية
التي جرت ضسد أاوŸبيك
م- -رسس- -ي- -ل -ي -ا ،ي -وم أامسش
(اأ’رب - - -ع - - -اء) ◊سس - - -اب
ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-بطولة
ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة (ال- -درج- -ة
اأ’و ،)¤حسسب ما أاعلنه
أامسش ال - -ف - -ري - -ق ع - -ل - -ى
م -وق -ع -ه ال-رسس-م-ي ع-ل-ى
شسبكة التواصسل ا’جتماعي «توي.»Î
وتواجد اŸدافع اأ’Áن ا÷زائري ضسمن
اÛموعة التي اسستدعاها اŸدرب باتريك
فيÒا Ÿواجهة مرسسيليا على ميدان «أاليانز
ريفيÒا» يوم أامسش اأ’ربعاء.
وك -ان ال Ó-عب السس -اب -ق ل-ن-ادي ب-ارادو ،ق-د
أاصسيب على مسستوى الكتف خÓل لقاء الدور
 2019 ·Óأامام
ربع النهائي لكأاسش إافريقيا ل أ
كوت ديفوار يوم  11جويلية اŸاضسي بالسسويسش
(مصسر) .كما غاب عن لقاء اŸربع الذهبي
أامام نيجÒيا ( ،)1-2و‘ النهائي الذي فاز به

اÿضسر أامام السسنغال (.)0-1
وسستكون عودة الÓعب الشساب ( 23سسنة)
ال -ذي أاّدى م -وسس -م -ا أاو’ ن -اج -ح-ا ( 6أاهداف
و“ريرة حاسسمة) ،خÈا سسارا Ÿدربه الذي
يعتÈه عنصسرا أاسساسسيا ‘ تشسكيلته.
ويحتل نادي نيسش الذي اقتنته اÛموعة
ال-بÎوك-ي-م-ي-اوي-ة الÈي-ط-انية (إاينيوسش) ،والتي
Áلكها اŸلياردير جيم راتكيف ،اŸركز الرابع
‘ ترتيب البطولة الفرنسسية بـ  6نقاط وبفارق
 3نقاط عن اŸتصسّدر ران ،مع لقاء متأاّخر
أامام مرسسيليا.

لفريقية 2019
الألعاب ا إ

ا÷زائر –صسد  3ميداليات منها ذهبّيتان ‘ أالعاب القوى
حصسد اŸنتخب ا÷زائري أ’لعاب القوى
ث Ó-ث م -ي -دال -ي -ات م -ن -ه-ا ذه-ب-ي-ت-ان وفضس-ي-ة
واحدة ،عقب مسسابقات اليوم الثا Êأ’لعاب
Óلعاب اإ’فريقية  2019التي جرت
القوى ل أ
أامسش اأ’ربعاء بالرباط.
وك -انت م -ي -دال-ي-ات اŸع-دن الّ-ن-ف-يسش م-ن
نصس -يب ا’خ -تصس-اصس-ي ‘ ال-عشس-اري ال-ع-رب-ي
ب -ورع -دة ،ال -ذي أان -ه -ى اŸسس -اب-ق-ة Ãج-م-وع
 7318نقطة وأام Úبوعنا ‘ Êسسباق  110م/
ح- -واج- -ز ‘ ظ -رف ( 13ث -ا  )60ب-ي-ن-م-ا ن-ال
اŸيدالية الفضسية ياسسر ﬁمد تريكي ‘
الوثب الثÓثي بقفزة قدرها ( 16 ، 71م).
وسس-ي-ط-ر ب-ورع-دة ع-ل-ى مسس-اب-ق-ت-ي ال-قفز
بالزانة ( 4 ، 60م) ورمي الرمح ( 59 ، 69م)،
حيث تقّدم ‘ الÎتيب العام كل من اŸصسري
مصسطفى رمضسان ( 7099نقطة) واŸغربي
مروان قسسيمي ( 6607نقطة).
وتقّدم بوعنا Êكل من النيجÒي ايزكيال

اب -ي-ج-وي ( 13ث - -ا  )90والسس- -ن -غ -ا‹ ل -ويسش
فرانسسوا (14ثا  .)05أاما ا÷زائري الثاÊ
اŸشسارك ‘ سسباق  110م /حواجز لياسش
مقدال فقد أاقصسي بسسبب انطÓقة خاطئة.
ك -م -ا ت -غ ّ-ل -ب اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ل-ل-ك-رة
الطائرة رجال على نظÒه اŸصسري بنتيجة

( 21-25 :0-3و 20-25و-25
◊ )18سس -اب ا÷ول -ة ال -ث -ال -ث-ة
Óلعاب
لدورة الكرة الطائرة ل أ
اإ’ف- -ري- -ق -ي -ة  2019جمعت
بينهما بسس( ÓاŸغرب).
ه - -ذا ال - -ف - -وز ه- -و ال- -ث- -اÊ
ل -ل -خضس -ر ب-ع-د اŸسس-ج-ل أام-ام
اŸغرب ( )1-3مقابل هزÁة
واحدة أامام الكامÒون (.)3-0
و‘ وقت سسابق من اليوم،
تغلّب الكامÒون على نيجÒيا
( ،)0-3ف - -ي - -م - -ا ج- -رى ل- -ق- -اء
اŸغرب مع الرأاسش اأ’خضسر.
ونشسارك ‘ دورة اأ’لعاب اإ’فريقية 2019
سس -ت-ة م-ن-ت-خ-ب-ات ‘ شس-ك-ل ب-ط-ول-ة مصسّ-غ-رة،
واŸنتخب الذي يحتل اŸركز اأ’ول يفوز
باللقب.

á°VÉjQ

أÿميسس  29أأوت  2019م
ألموأفق لـ  2٨ذي ألحجة  1440هـ

«اÿضصر» يواجهون البن Úودّيا ‘  5سصبتمÈ

زطششي يلتقي بلماضشي ويضشعان حّدا للجدل
لمور إا› ¤اريها بÚ
عادت ا أ
رئ - -يسس ال–ادي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
ل-ك-رة ال-ق-دم خ Òال-دي-ن زطشص-ي
والناخب الوطني جمال بلماضصي
ب - - -ع - - -د فÎة م ّ- - -د وج- - -زر ،ك- - -ان
للشصائعة نصصيب السصد فيها إال أان
ل- -ق- -اء زطشص- -ي ب- -ب -ل -م -اضص -ي أاع -اد
المور إا ¤نصصابها.
عمار حميسصي
ع -ق -د أل -ن -اخب أل -وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-م-اضص-ي
ورئ- -يسس أل–ادي- -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم
أجتماعا سصهرة أأول أأمسس ◊ل كل أÓÿفات
ألعالقة.
عاد صصانع ملحمة ألقاهرة ألرضس ألوطن
Óشص- -رأف ع- -ل -ى ت -ربصس «أÿضص -ر» أŸزم -ع
ل - -إ
أنطÓقه يوم  2سصبتم Èألقادم بعد أأن ترأجع
أŸدرب ألسصابق لنادي ألدحيل ألقطري عن
أإلشصرأف على منتخب أÙليّ.Ú
وحسصب بعضس ما تسصّرب من أللقاء ،فإان
ج -م -ال ب -ل-م-اضص-ي أأصصّ-ر ع-ل-ى ضص-رورة ت-ط-هÒ
ﬁيط أŸنتخب ألوطني كلية ليتمّكن من أأدأء
مهامه على أأحسصن وجه.
و ⁄ي -ك -ن رح -ي-ل ح-ك-ي-م م-دأن م-ن م-نصصب
مناج ÒأŸنتخب إأل أأحد ألشصروط أŸطروحة
من قبل ألÓعب ألسصابق ألوŸبيك مارسصيليا،
غ Òأأّن «ألفاف» حاولت ألكتفاء بهذأ ألقدر
وفرضس سصياسصة أألمر ألوأقع ،غ Òأأن بلماضصي
رفضس ألÎأج -ع ع -ن م -ط -ال -ب -ه م -ا أأدخ-ل خÒ
ألدين زطشصي وﬁيطه ‘ حالة أرتباك عقب
رفضس ألناخب ألوطني ألشصرأف على تربصس
أÙلي.Ú

ولعلم رئيسس «ألفاف» أأن أسصتقالة بلماضصي
وم -ه -م -ا ك -ان سص -ب -ب -ه-ا تسص-بب ل-ه صص-دأع-ا غÒ
مسصبوق بالنظر أ ¤شصعبية أŸدرب ألذي منح
ﬁاربي ألصصحرأء ألنجمة ألثانية بعد أنتظار
دأم  30سصنة.
فسصارع ألرجل أألول ‘ مبنى دأ‹ أبرأهيم
لحتوأء ألوضصع باجتماع أأمسس ،ألذي يبدو أأنه
أأنهى حالة ألحتقان ب Úألرجل.Ú
وÁت- -لك ب- -ل- -م- -اضص- -ي ت- -أاثÒأ ك- -بÒأ ع- -ل- -ى
ألÓعب ،Úحيث أأن رحيله سصيكون له تأاث ÒكبÒ
على أÛموعة ألتي برزت ‘ كاسس أفريقيا
أŸاضص -ي -ة ،وه -و أل -ع-ام-ل أل-ذي وضص-ع-ه رئ-يسس
أل–ادية ‘ أ◊سصبان.

‘ أŸق- -اب -ل كشص -فت مصص -ادر م -ق -رب -ة م -ن
«أل -ف -اف» ،أأن أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي سص -ي -ج -ري
م -ب -ارأت Úودي -ت Úي-وم-ي  5و 9سص-ب-تم Èضصد
ألبن Úومنتخب أفريقي ثان  ⁄يتحّدد بعد،
وي - -رج - -ح أأن ي - -ك - -ون غ- -ان- -ا ‘ ح- -ال وصص- -ول
أŸف- -اوضص -ات ب Úأل -ط -رف Úأ ¤أت -ف -اق ،وم -ا
يعرقلها حاليا هي أŸطالب أŸالية للمنتخب
ألغا.Ê
وي -ن-ت-ظ-ر أأن ي-كشص-ف أل-ن-اخب أل-وط-ن-ي ع-ن
ق -ائ -م-ة ألÓ-ع-ب ÚأŸع-ن-ي Úب-الÎبصس أŸق-ب-ل
خ Ó-ل ألسص -اع-ات أŸق-ب-ل-ة ،خ-اصص-ة أأن ألم-ور
حسصمت فيما يخصس معرفة هوّية أŸنتخب
ألذي سصيوأجه «أÿضصر» ودّيا ‘ ألبليدة.

مراد ◊لو ،رئيسس نصصر حسص Úداي :

نرفضض مواجهة ششباب بلوزداد Ãلعب  5جويلية
أأّكد رئيسس نصصر حسص Úدأي ،مرأد ◊لو،
رفضصه أسصتقبال أ÷ار فريق شصباب بلوزدأد،
Ãلعب  5جويلية يوم ألسصبت أŸقبل ‘ ،إأطار
ألدولة ألثالثة لبطولة ألدرجة أألو.¤
وبر›ت ألرأبطة أÎÙفة «ألدأربي» بÚ
أل -نصص -ري -ة وأأب-ن-اء ل-ع-ق-ي-ب-ة ‘ ،م-ل-عب أŸركب
ألوŸبي ﬁمد بوضصياف ،بعدما كان مقررأ
‘ ملعب  20أأوت  55بالعناصصر ،وألذي ⁄
ت -ن-ت-ه-ي ب-ه أألشص-غ-ال ب-ع-د ،وه-و ق-رأر رفضص-ت-ه
إأدأرة أل -نصص -ري -ة م -ب -دئ -ي -ا ،وأأ ّك-دت ع Èلسص-ان
رئيسصها مرأد ◊لو ،أأّنها تسصتقبل ضصيوفها ‘
أŸلعب ألذي ترأه مناسصبا لفريقها.
” أختيار
ف
وقال مرأد ◊لو ⁄« :نفهم كي
ّ
م -ل-عب  5ج -وي -ل -ي -ة ،ف  Ó-أأح-د م-ن أل-رأب-ط-ة
أسص -تشص -ارن-ا ب-ه-ذأ أÿصص-وصس ،ف-ن-ح-ن أل-ف-ري-ق
ألذي يسصتقبل ألشصباب ‘ هذه أ÷ولة..نريد
أللعب ‘ أŸلعب ألذي نرأه مناسصبا ،وأخÎنا
م - - -ل - - -عب أأول ن - - -وف- - -م ‘ Èأ◊رأشس م- - -ن- - -ذ
أل -ب -دأي -ة..أŸب -ارأة ك -بÒة ،ورغ -م أ◊سص-اسص-ي-ة
ألرياضصية بّﬁ Úبي ألفريق Úإأل أأن ألغلبة
سصتكون للروح ألرياضصية ،ول ‚د أأي حرج أأو

م -ان -ع ي -ج -ع -ل -ن-ا ن-خ-وضص-ه-ا ب-ع-ي-دأ ع-ن م-ل-عب
أ◊رأشس».
وأأضص -اف ن -فسس أŸت -ح -دث« :ن-ح-ن ن-رفضس

أللعب ‘  5جويلية مبدئيا..تعّودنا على
ألت- -ف- -اق مسص- -ب- -ق -ا ع -ن م -ك -ان إأج -رأء
أŸباريات أÙلية ،ذهابا وإأيابا ،ولكن
أأن تفاجئنا ألرأبطة بنقل أŸبارأة إأ¤
أŸركب أألوŸبي ،فهذأ غ Òمنطقي».
وقال رئيسس ألنصصرية ،أأّنه سصيتحّدث
م- -ع رئ- -يسس أل- -رأب- -ط- -ة أÎÙف -ة عÈ
أل -ك -ر Ëم -دوأر ،ل -يسص -ت -فسص -ر ع-ن ه-ذأ
ألختيار ويؤوكد رفضصه للطريقة ألتي
يتم ألتعامل معهم بها ،وسصيطالب أأيضصا
ب -ن -ق -ل أŸب -ارأة إأ ¤م -ل-عب أÙم-دي-ة
ب -ا◊رأشس ،أل -ذي خ -اضس ف -ي -ه ف -ري-ق-ه
موأجهته أألو ¤أأمام شصبيبة ألقبائل.
كان «ألدأربي» م›Èا ‘ ملعب 20
أأوت ،ولعدم جاهزية أألخ Òوألسصباب
أأم- -ن -ي -ة أأيضص -ا ،ق ّ-ررت أل -رأب -ط -ة ن -ق -ل
أŸبارأة إأ ¤ملعب  5جويلية ،ألذي يعد
أألنسصب ل -ك -ل أŸب -اري -ات خ-اصص-ة أل-ت-ي
تسص -ت-ق-طب أك Èع-دد م-ن أŸن-اصص-ري-ن ،ول-ك-ن
إأدأرة ألنصصرية ترى ألعكسس.
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بودششيششة يتنّقل إا ¤فرنسشا لÓمضشاء ‘ بوردو
زّف -ت أل ّسص -ف -ارة أل-ف-رنسص-ي-ة ب-ا÷زأئ-ر خÈأ
سص -اّرأ ل -ل -غ -اي -ة ،ل -ل-ظ-ه Òألأيسص-ر ل-ن-ادي وف-اق
سص- -ط- -ي- -ف وأŸن- -ت- -خب أ÷زأئ -ري أألوŸب -ي،
ع -يسص -ى ب -ودشص-يشص-ة ،بشص-أان أŸشص-اك-ل أإلدأري-ة
أل - -ت - -ي ت - -ع - -ي - -ق أن - -ت - -ق - -ال- -ه ل- -ن- -ادي ب- -وردو.
وع- -اشس ب- -ودشص- -يشص -ة أأمسص -ي -ة ح -زي -ن -ة بسص -بب
ح -رم -ان -ه م -ن ت -أاشصÒة أل-دخ-ول إأ ¤أألرأضص-ي
أل-ف-رنسص-ي-ة ل-ل-م-رة أل-ث-ان-ي-ة ع-لى ألتوأ‹ بحّجة
عدم أكتمال ملفه ،قبل أأن تتدّخل إأدأرة بوردو
و–ل أألزمة.
وقّررت إأدأرة ألنادي ألفرنسصي ألتدخل لدى
ألسص -ف Òأل-ف-رنسص-ي ب-ا÷زأئ-ر م-ن أأج-ل إأي-ج-اد
Óزم-ة وأسص-ت-ك-م-ال أل-وث-ائ-ق ،وه-و م-ا
تسص-وي-ة ل -أ
لقى آأذأنا صصاغية ،بعد أأن أّتصصل مسصؤوولو
ألسصفارة بالÓعب وطلبوأ منه ألعودة أليوم،
ل - - - - -ل - - - - -حصص- - - - -ول ع- - - - -ل- - - - -ى أل- - - - -ت- - - - -أاشصÒة.
ومن أŸنتظر أأن يط ÒألÓعب مباشصرة إأ¤
فرنسصا بعد حصصوله على ألتأاشصÒة ،لسصتكمال
إأجرأءأت أنتقاله إأ ¤نادي بوردو بعقد Áتد لـ
 4سصنوأت.
وق - -فت مسص - -اع- -ي لعب وف- -اق سص- -ط- -ي- -ف
وأŸن - -ت - -خب أ÷زأئ - -ري أألوŸب - -ي ،ع- -يسص- -ى
ب -ودشص -يشص -ة ‘ ،ألن-ت-ق-ال ل-ل-عب ب-ن-ادي ب-وردو
ألفرنسصي ‘ ،أأول Œربة أحÎأفية له خارج
أ÷زأئر.
وك-ان ب-ودشص-يشص-ة ع-ل-ى أأع-ت-اب أل-ت-وق-ي-ع لنادي
بوردو ،ألربع سصنوأت ،قبل أأن تتحّول أأحÓمه
إأ ¤كوأبيسس ،بعد رفضس طلبه با◊صصول على
أل-ت-أاشصÒة ل-ل-م-رة أل-ث-ان-ي-ة م-ن ق-ب-ل أل-ق-نصص-ل-ي-ة

ألفرنسصية ‘ أ÷زأئر ،إأل أن ألمور عادت أ¤
›اريها.
وكانت إأدأرة بوردو ،أأبدت رغبة ملحة ‘
ضصم صصاحب ألـ  20عاما ،حيث دّعمت ملف
أل -ط -لب ب -ج -م -ي -ع أل -وث-ائ-ق ،وأأرف-ق-ت-ه ب-ت-ع-ه-د
بالتعاقد معه فور وصصوله إأ ¤فرنسصا ،لكن
ﬁاولت- - - - - -ه- - - - - -ا ب - - - - -اءت ب - - - - -ال - - - - -فشص - - - - -ل.
وينشصط بودشصيشصة ‘ منصصب ألظه Òأأليسصر،
ويعت Èوأحًدأ من أأبرز أŸوأهب ‘ أ÷زأئر،
ح-يث ي-ت-م-ت-ع ب-ق-درأت ك-بÒة وم-ه-ارأت ع-الية
ج -ع -ل -ت -ه ﬁط أأن -ظ -ار أل -ع -دي -د م-ن أألن-دي-ة
أألوروبية رغم صصغر سصنه.

بعد خضصوعه للفحوصصات الطبية

إادارة نيسض تقّرر إاعارة بوداوي إا ¤ششارلوروا البلجيكي
وصص - - -ل أ÷زأئ - - -ري هشص- - -ام ب- - -ودأوي ‚م
ن - -ادي أأت - -ل- -ت- -يك ب- -ارأدو ،إأ ¤ف- -رنسص- -ا ،أمسس
أألربعاء ،من أأجل أÿضصوع للفحصس ألطبي ‘
فريق نيسس.
وك-ان ب-ودأوي سص-ي-و ّق-ع ع-ل-ى ع-ق-ود أن-ت-قاله
لصصفوف نيسس Ÿدة  4موأسصم ،فور أجتياز
ألكشصف ألطبي.
ومن أŸرجح أأن تقوم إأدأرة نيسس بعد إأنهاء
كافة أإلجرأءأت ،بإاعارة ألÓعب أ÷زأئري
إأ ¤شص - -ارل ل- -وروأ أل- -ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ي ،م- -ن أأج- -ل
منحه أÈÿة أŸطلوبة وأŸشصاركة ‘ أأكÈ
ع - - - - - -دد ‡ك - - - - - -ن م- - - - - -ن أŸب- - - - - -اري- - - - - -ات.
وت ّ-وج ب -ودأوي ألشص -ه-ر أŸاضص-ي م-ع أŸن-ت-خب
أ÷زأئ -ري ب -ل -قب ب -ط-ول-ة أأ· أأف-ري-ق-ي-ا أل-ت-ي
أأقيمت ‘ مصصر.
ب -ات م -ت -وسص -ط م -ي -دأن ب-ارأدو وأŸن-ت-خب
أ÷زأئري ،هشصام بودأوي ‘ ،مرحلة جديدة

من خوضس Œربة أحÎأفية ‘ أوروبا حيث
ي -ع -د ن -يسس ب ّ-وأب-ة ب-ودأوي م-ن أأج-ل مÓ-مسص-ة
أŸسصتوى ألعا‹.
وكانت أŸفاوضصات ب Úبودأوي ونادي نيسس
ب- -ل- -غت م -رأح -ل م -ت -ق -دم -ة ،ب -ع -د أأن ت -و ّصص -ل
ألطرفان لتفاق شصبه نهائي حول قيمة ألعقد
ومدته.
وخضص -ع لعب ب -ارأدو ‘ ألسص -اع -ات أل -ق -ل-ي-ل-ة
أŸاضص-ي-ة ل-ل-ف-ح-وصص-ات أل-ط-ب-ي-ة ألÓزمة ،قبل
أل- - -ت- - -وق- - -ي- - -ع أل - -رسص - -م - -ي ع - -ل - -ى أل - -ع - -ق - -د.
ويعت Èصصاحب  19عاما من ب Úأأبرز أŸوأهب
‘ أ÷زأئر ،حيث يتمتّع Ãوهبة فنية كبÒة
ويتميز بدقة “ريرأته وقدرته على أŸرأوغة،
ك- - -م- - -ا أأن - -ه ي - -ت - -م - -ت - -ع ب - -رؤوي - -ة ‘ أل - -ل - -عب.
كما يعد بودأوي من أأصصغر ألÓعب Úألذين
شصاركوأ رفقة أŸنتخب أ÷زأئري ‘ منافسصة
كأاسس أأل· أألفريقية

دÁبيلي مقابل نيمار

صشفقة مقايضشة ب Úبرششلونة وباريسض سشان جÒمان

بعد فوزه على كراسصنودر الروسصي

سشودا Êيقود أاوŸبياكوسض لدور اÛموعات لرابطة أابطال أاوروبا

ت -أاّه -ل أل Ó-عب أل -دو‹
أ÷زأئ -ري أل -ع -رب-ي هÓ-ل
سص -ودأ Êوف -ري -ق-ه أ÷دي-د
أأوŸب- -ي- -اك- -وسس أل -ي -ون -ا،Ê
أل - - - - -ث Ó- - - - -ث - - - - -اء ،إأ ¤دور
أÛم- -وع- -ات ِل -م -ن -افسص -ة
رأبطة أأبطال أأوروبا.
وف- - -از أأوŸب- - -ي - -اك - -وسس
أل -ي -ون -اِ Êب -ن -ت-ي-ج-ة ()2-1
على أŸضصيف كرأسصنودأر
ألروسصي ،ضصمن إأطار إأياب
أل- -دور أل -تصص -ف -وي أل ّ-رأب -ع
لِ -م -ن -افسص -ة رأب-ط-ة أأب-ط-ال
أأوروبا.
وكان فريق أأوŸبياكوسس
ق- -د ف- -از أأيضص -ا ِب -م -ي -دأن -ه
ذهاباِ ،لكن ِبنتيجة (.)0-4
وهو ما منحه «آأليا» تأاشصÒة ألتأاّهل.
ودخ- -ل أŸه -اج -م أل -ع -رب -ي ه Ó-ل سص -ودأÊ
بدي ‘ Óألدقيقة ألـ  ،73وعّوضس زميله ِبنفسس
أÿط أŸغ- -رب- -ي ي- -وسص- -ف أل -ع -رب -ي ُم -سص ّ-ج -ل
ألهدَف .Úوحينها كان فريقهما أأوŸبياكوسس

ُمتقّدما ‘ ألنتيجة بـ (.)2-1
وك- -ان سص- -ودأ Êق- -د ت- -اب- -ع وق- -ائ -ع م -ب -ارأة
أل- -ذه- -اب ،م- -ن د ّك- -ة ب- -دلء ف- -ري- -ق أألح- -م -ر
وأألبيضس.
Óشصارة ،فإان ألعربي هÓل سصودأ Êعاد ‘
ل إ

أألّي - -ام أل - -ق - -ل- -ي- -ل- -ة
أŸاضص- - - - - -ي- - - - - -ة إأ¤
أŸن - -افسص - -ة ،ب - -ع- -د
إأصص - - -اب- - -ة خ- - -طÒة
ت- - -عّ- - -رضس ل - -ه - -ا ‘
ألّ- - -رك- - -ب- - -ة ي- - -ع- - -ود
تاريخها إأ ¤أأكتوبر
من ألسصنة أŸاضصية.
أأب- - - -ع- - - -دت- - - -ه ع - - -ن
أŸن-افسص-ة ِل-مّ-دة 10
أأشص-ه-ر ،ك-م-ا حرمته
م -ن أŸشص -ارك -ة م -ع
أŸن -ت -خب أل-وط-ن-ي
أ÷زأئري ‘ «كان»
مصصر .2019
وُتجرى
م- - - -ق - - -اب Ó- - -ت دور
أÛموعات ِلمنافسصة رأبطة أأبطال أأوروبا،
أنطÓقا من منتصصف سصبتم ÈأŸقبل .وقبل
ذلكُ ،تسصحب قرعة –ديد أألفوأج ألثمانية
أليوم أÿميسس.

قالت تقارير إأن نادي باريسس سصان جÒمان
ألفرنسصي حدد طلباته أأمام برشصلونة أإلسصبا،Ê
مقابل ألتخلي له عن ‚مه ألÈأزيلي نيمار دأ
سص -ي -ل -ف -ا ،وألسص -م -اح لÓ-عب ب-ال-ع-ودة ل-ل-ف-ري-ق
أل -ك-ت-ال-و ‘ Êألن-ت-ق-الت ألصص-ي-ف-ي-ة أ◊ال-ي-ة،
وأأوضصحت صصحيفة لوباريزيان ألفرنسصية أأن
سصان جÒمان طلب من برشصلونة أ◊صصول على
 100مليون يورو ،بجانب ألتخلي له عن جناحه
أل -ف -رنسص -ي ع -ث -م -ان دÁب -ل -ي وظ -هÒه أألÁن
ألÈتغا‹ نيلسصون سصيميدو ،من أأجل ألسصماح
له باسصتعادة نيمار.
وكشصفت ألصصحيفة أأن ألفريق ألفرنسصي قدم
ذلك ألعرضس بعدما أأقدم ألبارسصا على إأعارة
ألÈأزي -ل -ي ف-ي-ل-ي-ب-ي ك-وت-ي-ن-ي-و لصص-ف-وف ب-اي-رن
م -ي -ون -ي -خ أألŸا ،Êوأل-ذي ك-ان سص-ان جÒم-ان
مهتما بضصمه ‘ بدأية أألمر ضصمن صصفقة

ن -ي -م -ار ،وأأوضص -حت أأن ألÈأزي -ل -ي ل -ي -ون -اردو،
أŸدير ألرياضصي للنادي ألباريسصي ،أأبلغ إأدأرة
ألبلوجرأنا باسصتعدأد سصان جÒمان لبيع نيمار
م -ق-اب-ل  100م -ل -ي -ون ي-ورو إأضص-اف-ة ل-دÁب-ل-ي
وسصيميدو.
وب-ه-ذأ ألشص-ك-ل سص-تÎأوح ق-ي-م-ة صص-ف-ق-ة بيع
ن -ي -م-ار ب 250 Úو 300م-ل-ي-ون ي-ورو ،ب-النظر
ل-ل-ق-ي-م-ة ألسص-وق-ي-ة ل-ل-ج-ن-اح ألفرنسصي وألظهÒ
ألÈتغا‹ حاليا‡ ،ا يعني أأن باريسس سصيبيع
أŸه-اج-م ألÈأزي-ل-ي Ãق-اب-ل أأع-ل-ى م-ن ق-ي-م-ة
شصرأئه ‘  2017من برشصلونة ،ح÷ Úأا لقيمة
ألشصرط أ÷زأئي ‘ عقده وألتي بلغت 222
مليون يورو ،ووفقا لوسصائل أإلعÓم ،سصÒسصل
نادي برشصلونة وفدأ لÓجتماع Ãسصؤوو‹ سصان
جÒم -ان وت -ق -د Ëع -رضس ج -دي -د ب-خصص-وصس
نيمار.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإ’براهيمي
شسـارع الشسهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

ق على الباطل
أاظهر الله فيه ا◊ ّ

إان من نعم الله تعا ¤على عباده ،أان يوا‹ مواسصم اÒÿات عليهم ليوفيهم أاجورهم ويزيدهم من فضصله ،فما أان
انقضصى موسصم ا◊ج اŸبارك ،إا’ وتبعه شصهر كر Ëهو شصهر الله اÙرم ،فلعلنا نشص Òإا ¤شصيء من فضصائله وأاحكامه.
أاو’ً :حرمة شصهر الله اÙرم
قال ـ تعا ¤ـÉænKG p¬∏sdG ónærYp Qpƒ¡o°t ûdG InósYp ¿sGEp{ :
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( ،}Úألتوبة أآلية  ،)٣6وعن أأبي بكرة ـ رضصي
َ ≤pàsªodrG
ألله عنه ـ أأن ألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ خطب ‘
جِته ،فقال« :أأل إأن ألزمان قد أسصتدأر كهيئته يوم
َ
ح u
خلق ألله ألسصموأت وأألرضص ألسصنة أثنا عشصر شصهرأ ً
م-ن-ه-ا أأرب-ع-ة ح-رم ،ثÓ-ث-ة م-ت-وأل-ي-ات ذو أل-ق-ع-دة وذو
أ◊جة وأÙرم ورجب مضصر ب Úجمادى وشصعبان»،
أ◊ديث متفق عليه.
ق -ال أل -ق -رط -ب -ي« :خصص أل -ل -ه ـ ت-ع-ا ¤ـ ألأشص-ه-ر أ◊رم
بالذكر ونهى عن ألظلم فيهاتشصريفًا لها ،وإأن كان منهيًا
عنه ‘ كل ألزمان ،كما قال ِ ـ تعا ¤ـn anQn Óan{ :
’hn å
( ،} ّ èëألبقرة من أآلية .)١٩7
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وعلى هذأ أأك Ìأأهل ألتأاويل ،أأي :ل تظلموأ ‘ أألربعة
أأشصهر أ◊رم أأنفسصكم ،وروى حماد بن سصلمة عن علي بن
زيد عن يوسصف بن مهرأن عن أبن عباسص قال:
«َفَ Óت ْ
ظِلُموأ ِفيِهsن َأأْنُف َسصُكم» ‘ ألثني عشصر» أ.هـ

ثانياً :فضصل شصهر الله اÙرم:
قال أبن رجب« :وقد أختلف ألعلماء ‘ أأي أألشصهر أ◊رم
أأفضصل؟ فقال أ◊سصن وغÒه :أأفضصلها شصهر ألله أÙرم،
ورجّحه طائفة من أŸتأاخرين ،وروى وهب بنجرير عن
قرة بن خالد عن أ◊سصن ،قال :إأن ألله أفتتح ألسصنة بشصهر
حرأم وختمها بشصهر حرأم ،فليسص شصهر ‘ ألسصنة بعد شصهر
رمضصان أأعظم عند ألله من أÙرم ،وكان يسصمى شصهر ألله
أألصصم من شصدة –رÁه ،و أأخرج ألنسصائي من حديث أأبي
ذر ـ رضصي ألله عنه ـ قال« :سصأالت ألنبي ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ :أأي ألليل خ Òوأأي أألشصهرأأفضصل؟ فقال« :خÒ
أل -ل -ي-ل ج-وف-ه ،وأأفضص-ل أألشص-ه-ر شص-ه-ر أل-ل-ه أل-ذي ت-دع-ون-ه
أÙرم» ،وإأطÓق ألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ ‘ هذأ
أ◊ديث أأفضصل أألشصهرﬁ ،مول على ما بعد رمضصان ،كما
‘ روأي - - - - - - - - - -ة أ◊سص - - - - - - - - - -ن أŸرسص- - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - -ة» أ.هـ.
و‡ا يدل على فضصله ما روأه مسصلم عن أأبي هريرة ـ رضصي
ألله عنه ـ قال :قال رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ:
«أأفضصل ألصصيام بعد رمضصان شصهر ألله أÙرم ،وأأفضصل
ألصصÓ- - - -ة ب- - - -ع- - - -د أل- - - -ف- - - -ريضص- - - -ة صصÓ- - - -ة أل- - - -ل- - - -ي - - -ل».
قال أبن قاسصم« :أأي أأفضصل شصهر تطّوع به كام ً
 Óبعد شصهر
رمضصان شصهر ألله أÙرم؛ ألن بعضص ألتطّوع قد يكون
أأفضص -ل م -ن أأي -ام -ه ك -ع -رف -ة وعشص-ر ذي أ◊ج-ة ،ف-ال-ت-ط-وع
أŸط- -ل- -ق أأفضص -ل -ه أÙرم ،ك -م -ا أأن أأفضص -ل ألصص Ó-ة ب -ع -د

أŸك- - - - - - -ت - - - - - -وب - - - - - -ة ق - - - - - -ي - - - - - -ام أل - - - - - -ل - - - - - -ي - - - - - -ل» أ.هـ.
و‘ هذأ ألشصهر يوم حصصل فيه حدث عظيم ونصصر مب،Ú
أأظهر ألله فيه أ◊ق على ألباطل؛ حيث أأ‚ى فيه موسصى ـ
عليه ألسصÓم ـ وقومه ،وأأغرق فرعون وقومه ،فهو يوم له
فضص - - - -ي - - - -ل - - - -ة ع- - - -ظ- - - -ي- - - -م- - - -ة ،وم- - - -ن- - - -زل- - - -ة ق- - - -دÁة.
عن أبن عباسص ـ رضصي ألله عنهما ـ أأن رسصول ألله ـ صصلى ألله
ع -ل -ي -ه وسص -ل -م ـ ق -دم أŸدي -ن-ة ف-وج-د أل-ي-ه-ود صص-ي-امً-ا ي-وم
عاشصورأء ،فقال لهم رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ:
«ما هذأ أليوم ألذي تصصومونه؟» فقالوأ :هذأ يوم عظيم
أأ‚ى ألله فيه موسصى وقومه ،و أأغرق فرعون وقومه،
فصصامه موسصى شصكرأ ً ،فنحن نصصومه ،فقالرسصول ألله ـ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ« :فنحن أأحق وأأوÃ ¤وسصى منكم»
فصصامه رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ وأأمر بصصيامه»،
متفق عليه ،وألحمد عن أأبي هريرة نحوه وزأد فيه« :وهو
أليوم ألذي أسصتوت فيه ألسصفينة على أ÷ودي فصصامه نوح
شص- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رأ» .
وعن أبن عباسص ـ رضصي ألله عنهما ـ قال« :ما رأأيت ألنبي ـ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ يتحرى صصيام يوم ف sضصله على غÒه
إأل ه -ذأ أل -ي -وم ي -وم ع -اشص -ورأء ،وه-ذأ ألشص-ه-ر ي-ع-ن-ي شص-ه-ر
رمضص - - - - - - - -ان» ،م - - - - - - - -ت - - - - - - - -ف - - - - - - - -ق ع- - - - - - - -ل- - - - - - - -ي- - - - - - - -ه.
وقد روى مسصلم من حديث أأبي قتادة مرفوعاً أأن صصوم
عاشصورأء يكّفر سصنة ،وأأن صصيام يوم عرفة يكفر سصنت،Ú
وظاهره أأن صصيام يوم عرفة أأفضصل من صصيام عاشصورأء،
وقد قيل ‘ أ◊كمة ‘ ذلك إأن يوم عاشصورأء منسصوب إأ¤
موسصى ـ عليه ألسصÓم ـ ،ويوم عرفة منسصوب إأ ¤ألنبي ـ
صص- -ل- -ى أل- -ل- -ه ع- -ل- -ي- -ه وسص -ل -م ـ ف -ل -ذلك ك -ان أأفضص -ل» أ.هـ.
فضص- - - - - - - - - - - - - - -ل ي- - - - - - - - - - - - - - -وم ع- - - - - - - - - - - - - - -اشص - - - - - - - - - - - - - -ورأء:
يوم عاشصورأء له فضصل عظيم وحرمة قدÁة ،فقد كان
موسصى ـ عليه ألسصÓم ـ يصصومه لفضصله؛ بل كان أأهل ألكتاب
يصصومونه ،بل حتى قريشص كانت تصصومه ‘ أ÷اهلية ،وقد
وردت عدة أأحاديث عن فضصل عاشصورأء وصصيامه ،منها:
ما جاء ‘ صصحيح مسصلم عن أأبي قتادة أأن رج ً
 Óسصأال ألنبي
ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ عن صصيام يوم عاشصورأء ،فقال« :إأÊ
أأحتسصب على ألله أأن يكّفر ألسصنة ألتي قبله» ،روأه مسصلم،

وهذأ من فضصل ألله علينا أأن جعل صصيام يوم وأحد يكّفر
ذن- - - - - - - - - - -وب سص- - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - -ة ك - - - - - - - - - -ام - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -ة.
ت ألنبي ـ
وعن أبن عباسص ـ رضصي ألله عنهما ـ قال« :ما رأأي ُ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ يتحّرى صصيام يوم فضصله على غÒه
إأل ه -ذأ أل -ي -وم ي -وم ع -اشص -ورأء ،وه-ذأ ألشص-ه-ر ي-ع-ن-ي شص-ه-ر
رمضصان»  ،روأه ألبخاري ( ،ومعنى يتحرى ،أأي :يقصصد
صص - - -وم- - -ه ل- - -ت- - -حصص- - -ي- - -ل ث- - -وأب- - -ه وأل- - -رغ- - -ب- - -ة ف- - -ي- - -ه).
أ◊ك - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - -ة م- - - - - - - - - -ن صص- - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - -ام- - - - - - - - - -ه:
وأ◊كمة من صصيامه ،أأن يوم عاشصورأء هو أليوم ألذي ‚ى
ألله فيه موسصى ـ عليه ألسصÓم ـ وقومه من فرعون وجنوده،
فصصامه موسصى شصكرأ ً لله ـ تعا ¤ـ ،وصصامه نبينا ـ صصلى ألله
عليه وسصلم ـ وأأمر بصصيامه ،فقد جاء ‘ ألصصحيح Úمن
حديث أبن عباسص ـ رضصي ألله عنهما ـ قال« :قدم ألنبي ـ
صصلى ألله عليه وسصلم ـ أŸدينة فوجد أليهود صصيامًا يوم
عاشصورأء ،فقال لهم ألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ :ما
هذأأليوم ألذي تصصومونه؟ قالوأ :هذأ يوم عظيم أأ‚ى ألله
فيه موسصى وقومه ،وأأغرق فرعون وقومه ،فصصامه موسصى
شصكرأ ً لله فنحن نصصومه ،فقال ألنبي ـصصلى ألله عليهوسصلمـ:
فنحن أأحق Ãوسصى منكم ،فصصامه رسصول ألله ـ صصلى ألله
ع- - - - - -ل - - - - -ي - - - - -ه وسص - - - - -ل - - - - -م ـ وأأم - - - - -ر بصص - - - - -ي - - - - -ام - - - - -ه».
أأما أ◊كمة ‘ صصيام أليوم ألتاسصع ،فقد نقل ألنووي ـ
رح- - -م- - -ه أل - -ل - -ه ـ ع - -ن أل - -ع - -ل - -م - -اء ‘ ذلك ع - -دة وج - -وه:
أأحدها :أأن أŸرأد من ﬂالفة أليهود ‘ أقتصصارهم على
ألعاشصر.
ألثا :Êأأن أŸرأد به وصصل يوم عاشصورأء بصصوم ،كما نهى أأن
يصص - - - - - - - - - -ام ي - - - - - - - - - -وم أ÷م - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - -ة وح - - - - - - - - - -ده.
ألثالث :ألحتياط ‘ صصوم ألعاشصر خشصية نقصص ألهÓل
ووقوع غل ٍ
ط ،فيكون ألتاسصع ‘ ألعدد هو ألعاشصر ‘ نفسص
أألمر.
وأأقوى هذه أألوجه هو ﬂالفة أليهود كما أأشصار إأ ¤ذلك
شص - -ي- -خ أإلسصÓ- -م أب- -ن ت- -ي- -م- -ي- -ة ـ رح- -م- -ه أل- -ل- -ه ت- -ع- -ا ¤ـ.
م - - - - - - - -رأتب صص - - - - - - - -ي- - - - - - - -ام ي- - - - - - - -وم ع- - - - - - - -اشص- - - - - - - -ورأء:
أأوًل :صص -ي -ام أل -ي -وم أل-ت-اسص-ع وأل-ي-وم أل-ع-اشص-ر ،وه-ذأ أأفضص-ل
أŸرأتب؛ ◊ديث أأبي قتادة عند مسصلم أأن ألنبي ـ صصلى ألله
عليه وسصلم ـ قال ‘ صصيام يوم عاشصورأء« :أأحتسصب على ألله
أأن يكفر ألسصنة ألتي قبله» ،و◊ديث أبن عباسص عند مسصلم
أأيضصًا «لئن بقيت إأ ¤قابل ألصصومن ألتاسصع وألعاشصر».
ثانياً :صصيام أليوم ألعاشصر وأ◊ادي عشصر؛ ◊ديث أبن
عباسص ـ رضصي ألله عنهما ـ،أأن ألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم
ـ قال« :خالفوأ أليهود صصوموأ يومًا قبله أأو يوماً بعده»،
أأخ - - - - - - - -رج - - - - - - - -ه أأح- - - - - - - -م- - - - - - - -د وأب- - - - - - - -ن خ- - - - - - - -زÁة.
ثالثاً :صصيام أليوم ألتاسصع وألعاشصر وأ◊ادي عشصر؛ ◊ديث
أبن عباسص مرفوعاً« ،صصوموأ يوماً قبله ويومًا بعده».
رأبعاً :إأفرأد ألعاشصر بالصصيام؛ ◊ديث أأبي قتادة عند
مسصلم» أأن ألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ قال ‘ صصيام يوم
عاشصورأ« :أأحتسصب على ألله أأن يكفر ألسصنة ألتي قبله».

معا ⁄إاÁانية من يوم عاشسوراء
ما أأجمل تلك أأليام ألتي يقضصيها أإلنسصان ‘
حياته من أأعماٍل طيبة صصا◊ة يقوم أأسصاسصها على
أأصصٍل ثابت غرأسصه توحيد ألله وحده عقيدًة صصحيحًة
قولً وفع ،ًÓوعبادته وفق شصرعه وإأخÓصص ألعمل
لوجه ألكر ،Ëوفروعها أأعمال صصا◊ة ،فتلك هي
أ◊ياة ألطيبة؛ قال ألله تعا{ :¤من عمل صصا◊ًا من
ذك-ر أأو أأن-ث-ى وه-و م-ؤوم-ن ف-ل-ن-ح-ي-يّ-ن-ه ح-ي-اة ط-ي-بة}،
(ألنحل أآلية .)٩7
فتلك أأيام خ Òتعقبها أأيام خ Òأأخرى ،وما ينتهي
موسصم خ Òإأل ويطل علينا آأخر أŸوفق لها ليسص من
أأدركها وصصامها فقط ،ولكن أŸوفق هو من وفقه
ألله إلدرأكها وصصيامها وألفوزِ بقبولها؛ ألن من أأدرك
هذه أأليام فرÃا يصصومها عادًة ،ولكن عندما يعلم
أŸؤومن أأن فÓحه وسصعادته لن تكتمل إأل بقبول عمله
من ربه  -جّل وع - Óومصصدأق ذلك قوله تعا:¤
( ،}ÚأŸائدة أآلية .)٢7
{إأِsنَما َيَتَقsبُل أللُsه ِمَن أْلُمsتِق َ
وقد خ ّصص ألنبي  -صصلى ألله عليه وسصلم  -صصيام
يوم عاشصورأء من ب Úأأيام شصهر ألله أÙرم بفضصلٍ
كب Òوهو تكف Òسصنٍة ماضصية؛ ففي حديث أأبي قتادة
Ÿا سُصئل ألنبي  -صصلى ألله عليه وسصلم  -عن صصوم
ّ

يوم عاشصورأء ،فقال« :يكفر ألسصنة أŸاضصية؛ روأه
مسصلم.
وهذأ من فضصل ألله وكرمه علينا أأن أأعطانا
بصصيام يوٍم وأحد تكف Òذنوب سصنة كاملة؛ إأذأ أجتنب
أŸسصلم ألكبائر و ⁄يصصّر عليها ،وألله جوأدٌ كر.Ë
وعن أبن عباسص  -رضصي ألله عنهما  -قال« :قدم
ألنبي ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ أŸدينة فرأأى أليهود
تصصوم يوم عاشصورأء فقال :ما هذأ؟ قالوأ :هذأ يوم
‚ى ألله بني إأسصرأئيل من عدوهم،
صصالح هذأ يوم s
فصص -ام -ه م -وسص -ى ،ق -ال :ف -أان -ا أأح t-ق Ãوسص-ى م-ن-ك-م،
فصصامه وأأمر بصصيامه»؛ روأه ألبخاري.
ونسصتقي من هذأ أ◊ديث موأسصاة إأ ¤كِل عاٍ ⁄
ومعلم ٍللناسص أ ،Òÿوإأ ¤كلِ آأمٍر باŸعروف وناهٍ عن
أŸنكر ،وإأ ¤كل دأعيٍة إأ ¤ألله ،وإأ ¤كل مكروب
وم -ه -م -ومَ ،ت َ-و ّك َ-ل ع -ل -ى أل -ل-ه وح-ده وط-لب أل-ه-دأي-ة
وألتوفيق منه ،وجعلَ ألله  -عز وجل  -ملجأاه ورغبته
إأليه ،فحٌق على أأن ينصصره وُيَنِجّيه من كيد ألكائدين
وألطغاة وأŸتجÈين ،فمن كان مع ألله ‘ ألرخاء،
كان ألله معه ‘ شصّدته ،وأأيده وكان له عونًا ونصصًÒأ
ومؤويًدأ وظهًÒأ ،فقصصة موسصى  -عليه ألسصÓم  -مع

فرعون قصصُة إأÁاٍن وثباٍت بنصصر ألله ،وأأن ألعاقبة
للمتق ،Úوفيها أأن ما من عسصٍر وإأل وسصيعقبه يسصٍر،
وما من كرٍب إأل وسصيعقبه فرٍج ،كل ذلك بأامر ألله
تعا ،¤وتلك أأليام ألتي مضصت شصاهدةٌ على صصدق
ذلك؛ فعن أأبي ألعباسص عبدألله بن عباسص  -رضصي
ي  -صصلى ألله عليه
ألله عنهما  -قال :كنت خلف ألنب ّ
وسصلم  -يومًا ،فقال« :يا غÓم ،إأّني أأعلّمك كلمات:
أحفظ ألله يحفظك ،أحفظ ألله Œده Œاهك ،إأذأ
سص -أالت ف-اسص-أال أل-ل-ه ،وإأذأ أسص-ت-ع-نت ف-اسص-ت-ع-ن ب-ال-ل-ه،
وأعلم أأن أألمة لو أجتمعت على أأن ينفعوك بشصيء،
 ⁄ينفعوك إأل بشصيء قد كتبه ألله لك ،ولو أجتمعوأ
على أأن يضصّروك بشصيء  ⁄يضصروك إأل بشصيء قد كتبه
ألله عليك ،رفعت أألقÓم وجّفت ألصصحف»؛ روأه
ألÎمذي وقال :حديث حسصن صصحيح.
فهذأ يومٌ عظيم ‚ى ألله فيه موسصى ومن معه،
Óه ،فصصامه موسصى  -عليه ألسصÓم
وأأغرق فرعون وم أ
 شصكًرأ لله ألذي ‚اه ،وصصامه ألنبي  -صصلى أللهعليه وسصلم  -وأأصصحابه ،نحن نصصومه أقتدأًء بنبينا -
صصلى ألله عليه وسصلم  -شصكًرأ لله وﬂالفًة لليهود
بصصياِم يومٍ قبله أأو يومٍ بعده.

١٨٠٣٥

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

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

فضسائل شسهر اÙرم وأاحكامه

ألعدد

ألخميسص  ٢٩أأوت  ٢٠١٩م
ألموأفق لـ  ٢٨ذي ألحجة ١٤٤٠هـ
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خ Òالهدي:
عن خولة أألنصصارية رضصي ألله عنها قالت :سصمعت ألنبي ـ صصلى ألله عليه
وسصلم ـ يقول« :إأن رجال يتخوضصون ‘ مال ألله بغ Òحق ،فلهم ألنار يوم
ألقيامة» ،روأه ألبخاري.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

السص-ؤوال :ك-ي-ف صص-ي-ام ع-اشص-وراء؟ وه-ل ي-ج-وز صص-يام
اليوم العاشصر منه .
ا÷واب :أأما صصيام عاشصورأء فال ُسصّنة أأن يصصوم أإلنسصان أليوم ألعاشصر

من أÙرم وهذأ يجزيئ ،وأأن يصصوم معه يومًا قبله أأو يومًا بعده ،وأألفضصل
أأن يصصوم ألتاسصع مع ألعاشصر ،لقول ألنبي »:لئن عشصت إأ ¤قابل ألصصومن
ألتاسصع يعني :مع ألعاشصر» وأŸروي عنه عليه ألصصÓة وألسصÓم أأنه قال:
«خ- - -ال- - -ف- - -وأ أل- - -ي- - -ه- - -ود وصص- - -وم- - -وأ ي- - -وًم- - -ا ق - -ب - -ل - -ه أأو ي - -وًم - -ا ب - -ع - -ده».
فال ُسصنة للمؤومن أأن يصصوم ألتاسصع وألعاشصر جميًعا أأو يصصوم ألعاشصر ومعه
أ◊ادي عشصر ،أأو يصصوم ألثÓثة جميًعا ألتاسصع وألعاشصر وأ◊ادي عشصر ،كل
هذأ فيه ﬂالفة لليهود ،وأŸؤومن يخالفهم يعني :مأامور Ãخالفة أأعدأء
ألله من أأهل ألكتاب ومن غÒهم من ألكفرة.

أاقوال مأاثورة:
قال سصلمة بن دينار« :أشصتدت مؤونة ألدين وألدنيا ،قيل :وكيف؟ قال:
أأما ألدين ،فŒ Óد عليه أأعوأنا ،وأأما ألدنيا ،ف“ Óد يدك إأ ¤شصئ
منها إأل وجدت فاجرأ قد سصبقك إأليه».

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

ل يوجد رجل فاشصل ولكن يوجد رجل بدأأ من ألقاع وبقى فيه.

سصلوك ‘ اŸيزان:

ا’ختÓط
م -ن أأصص -عب م -ا ي -ن ّ -غ -صص ع -ل -ى أل -ط-ل-ب-ة
حياتهم ألّدرأسصّية ألتّعامل فيما بينهم وعدم
درأيتهم بال ّضصوأبط لسصيما ألشّصرعّية منها
وأألخÓقّية خاصّصة ب Úألّذكور وألفتيات.
ففي ألوقت ألذي أهتدت فيه دول ألعا⁄
أŸتقّدم علمّيا إأ ¤سصنّ ضصوأبط وقوأن‘ Ú
مدأرسصها لتجنّب طلبتها قدر أإلمكان ألشصتغال ببعضصهم ألبعضص كفتح
مدأرسص ل أختÓط فيها ب Úأ÷نسص Úوتوحيد ألهندأم وتقليصص عدد
ألطلبة ‘ أألقسصام وما إأ ¤ذلك من ألشّصروط أŸسصاعدة على صصرف تفكÒ
ألطلبة إأ ¤ألّدرأسصة
وألّتعّلم فقط ‘ ،هذأ ألوقت ،يغطّ ألقائمون على ألتّعليم ‘ ألبلدأن
ألعربّية ‘ سُصبات ألّدببة ألُقطبّية تارك Úط ّ
Óبهم يتخّبطون ‘ مشصاكل ل
حسص -رة ل-ه-ا وع-ل-ى رأأسص-ه-ا م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-الخ-تÓ-ط ،ف-ت-دّن أŸسص-ت-وى وك-ذأ
ألّرسصوب مرّده بقدر كب Òصُصعوبة ألتّحصصيل ألعلمي ‘ ظروف نفسصيّة
رهيبة على ألطÓب ،فكيف ُيعقل أأن يطلب منهم ألّتركيز ‘ ألّدرسص وَهtم
ألفتيات إأظهار مفاتنهن وجمالهن أأمام ألّذكور ،ألذين بدورهم ل همّ لهم
إأّل إأظهار قّوتهم و طيشصهم Ãجابهة أأسصاتذتهم
وإأحرأجهم طوأل أ◊صصصص ألّدرأسصّية.
و‘ ألوقت ألذي يعلو فيه صصوت ألعقل وأ◊كمة ‘ ألّدول أŸتقّدمة
أأن فرقوأ ب Úأ÷نسص ‘ ÚأŸدأرسص لتحقيق ألّنتائج أŸمتازة وأŸرجّوة
وتخريج عباقرة هّمهم ألعلم وتقّدم بلدهم ،تعلو عندنا نحن ألعرب
أأصص -وأت أل ّسص -ف -ه -اء أل -ع -ال -ي-ة أأن ل ت-فّ-رق-وأ ب Úأ÷نسص Úحّ-ت-ى ل ي-نشص-ؤووأ
معقّدين ومتنافرين من بعضصهم ألبعضص ،تعلو أأصصوأتهم وهم يتعامَون عن
أإلحصصائيات أل ّصصادمة ‘ معّدلت ألّرسصوب وأأرقام أ÷رÁة وألعنف ‘
أŸدأرسص وأ÷امعات ،حيث ألتّناحر ب ÚألطÓب عن ألطالبات
وأسصتعرأضص ألّذكور لعنفهم ووحشصيّتهم أأمام أألسصاتذة قصصد أسصتمالة
إأع -ج -اب أل -ف -ت -ي -ات ،وع-زوف ألّ-ط-ل-ب-ة ع-ن ألّ-درأسص-ة وأ÷ّد ،وأشص-ت-غ-ال-ه-م
بالّتسصابق أÙموم على من يكون ألّرقم وأحد ‘ مظهره وشصكله ،أأصصوأت
تعلو لÎمي كلّ غيور عن دينه وأأهله بالتحجّر وألتّخّلف
وألّتزمت ،أأل من ألتّخّلف ألعقليّ وقصصر ألنّضصر يعانون ُهم دون غÒهم
وأأمام أŸشصاكل أّÎŸتبة عن ألختÓط يقفون حيارى عاجزين عن إأيجاد
Ÿتقّدمة
أأ ّ
ي حلّ أأو ﬂرج لفشصلهم وضصعفهم وتخلّفهم عن ركب ألّدول أ ُ
.
م
ي
ل
ع
ت
ل
أ
‘
ة
د
ئ
أ
ر
ل
أ
و
ّ
ّ
عبد ا◊كيم مناصصرية

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
❊ ا◊مل

Òãe È`N

’ يـسســأال عــنك إا ّ
’
مـــن يفـتـقدك ،و’
يفـتـقـدك إا’ مـن
يÓحـــظ كبـر ا فراغ
بـعدك ،فهل فهمت القصسد
يا حمل؟
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نيمار يفاجئ ا÷ميع..
ويتجه للتمثيل

❊ الثور

’ تسسخْر م ْ
ن
’خرين يا
أاوجاع ا آ
ثور ،و’ تتف ‘ العزف
على جراحاتهم!
فأارواحهم مُثقلٌة Ãا
يكفي.

❊ ا÷وزاء

بعد أان اشستد الصسراع بÚ
ناديي برشسلونة وريال
مدريد على ضسم نيمار دا
سسيلفا من باريسس سسان
جرمان ،فاجئ النجم
الÈازيلي ا÷ميع بتغريدة
مصسحوبة بفيديو على
«توي »Îمعلنا مشساركته ‘
مسسلسسل إاسسبا.Ê
وظهر نيمار مرتديا الزي
’حمر وقناع الفنان
ا أ
ر
و
د
ا
ف
ل
ي
س
س
،
‹
ا
ي
ر
س
س
ل
ا
Ê
ا
ب
س
س
ا إ
’
طلب رجل من ابنه أان يذهب ويبحث عن عمل
ل
س
س
ل
س
س
Ÿ
ا
ب
س
ص
ا
ÿ
ا
،
‹
دا
ليقتات منه  ،فاسستجاب ا’بن لطلب والده
’سسبا ’« Êكاسسا ديل بابيل»
ا إ
س ا’سساعات حتى عاد...
ض
“
⁄
و
ب
ه
ذ
ف
ِ
والتي تعني بالعربية «بيت
فسسأاله والده Ÿ « :اذا رجعت ؟»
الورق».
فقال ا’بن  « :يا أابي جلسست –ت
’
«
Ê
ا
ب
س
س
إ
’
ا
ل
س
س
ل
س
س
Ÿ
ا
ويتمتع
شسجرة فإاذ بغراب منهك
كاسسا ديل بابيل» بأارقام قياسسية
مريضس موشسك على اŸوت ،
‘ اŸشساهدة ،حيث تخطى عدد
فسسأالت كيف لهذا أان
متابعيه الـ 34مليون مشساهد ‘
يقتات؟»
’يام
جميع أانحاء العا ‘ ⁄ا أ
ً
وأاضساف شسارحا  « :وفجأاة
’ول
السسبع ،التي تلت العرضس ا أ
جاء أاسسد بغنيمة كبÒة
للجزء الثالث.
أاكل منها ما أاراد  ،فذهب
ن
ع
ب
ا
غ
د
ق
ر
يذكر أان نيما
وبقي بعضس الفتات بعد أان
ا
ه
ب
ع
ل
ي
ت
ل
ا
،
ت
ا
الثÓث مباري
أانهى وشسبع  ...فذهب
فريقه باريسس سسان جرمان
الغراب وأاكل من هذا
بالدوري الفرنسسي ‘ ،ظل عقده
الفتات فعلمت أان الرزق
للعزم على الرحيل عن النادي
مضسمون فرجعت».
الفرنسسي ‘ الصسيف ا◊ا‹.
’ب  « :أا’ –ب أان تكون أاسسد
فقال ا أ
وبحسسب التقارير الصسحفية
يقتات الناسس من فضسله بد ً
’ من أان
ع
ا
ر
س
ص
ل
’يطالية فإان ا
’سسبانية وا إ
ا إ
تكون غراباً يتفضسل عليه
ة
ن
و
ل
س
ش
ر
ب
و
د
ي
ر
د
م
ل
ا
ي
ر
Ú
ب
م
د
ت
ﬁ
الناسس؟»
على ضسم النجم الÈازيلي ،وتلوح ‘
’فق بوادر حسسم العمÓق الكتالوÊ
ا أ
للصسفقة.

إاما أان تكون
أاسسدا أاو غرابا

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ
فدائي فدائي فدائي *** يا أارضسي يا أارضس ا÷دود
فدائي فدائي فدائي ** يا شسعبي يا شسعب اÿلـــود
فدائي فدائي فدائي ** يا أارضسي يا أارضس ا÷دود
فدائي فدائي فدائي** يا شسعبي يا شسعب اÿلـــود
بعزمي وناري وبركان ثاري
’رضسي وداري
وأاشسواق دمي أ
صسعدت ا÷بال وخضست النضسال
قهرت اÙال حطمت القيود

للع
È
ة

التجـاهل وقت
الغضسب ذكاء،
والتجاهل وقت
اŸصساعب إاصسرار،
’سساءة
والتجاهل وقت ا إ
تعّقل ،والتجاهل وقت
النصسيحة البناءة غرور،
فانتبه يا جوزاء متى
تتجاهل.

❊ السسرطان

هل ت*عأالنهم
❊هناك مطعم ‘ الفلبÚ
’شسخاصس
يرتاده ا أ
الغاضسبون ..السسبب أان اŸطعم
يسسمح لك بتكسس Òالصسحون عن
طريق رميها على ا◊ائط ليخف غضسبك
وتوترك؟
’وز الذهبية»
❊ أان «جائزة ا إ
يتم تسسليمها للعلماء الذين
بدأاوا بأابحاث كانت تبدو
غبية وسسخيفة ‘ البداية
ثم تسسببت بتأاثÒ
إايجابي كبÒ
للبشسرية ‘ النهاية؟

❊ سستتحّقق كل أاحÓمك إاذا
كنت “لك الشّسجاعة
Ÿطاردتها.

ابتسسم

ما هو الشسي الذي
يتكلم جميع لغات
العا ⁄؟
حل العددالسسابق

*الوادي .

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

والراية باهÓلها نايـــــــــــر واتوحـــــدنا ابذا الشسعــــــار
سسبع اسسن Úوا◊ــرب الداير ما جاب امعانا حصســـــــــــار
خاضســــــــوها ابطال مغاور ‘ ا◊روب ظـهروا شسطــار
أاوسساريسس متبقي حـــــــــاير ’كوسســـت وا’سستــــكبــــــار
معركة ا÷رف او ثامـــــــر او فيهم صسار اللي مـــا صسـار
كبـــــــــــرنا واباذن القادر جبنا او جانا ا’نتصســـــــــــار
نوفمبــــــر تاريخو ظـــاهر ’ جاحد منا نكـــــــــــــــار
ارحمــــهم وانت يا غـــافر ذوك الشسهـــــداء لبـــــــــرار
بن شسعبان ذا اسسم الشســـاعر جاب اكÓمو باختصســــــــــار.
قصسيدة قدÁة كتبت ‘ ذكرى إاند’ع الثورة اÛيدة

❊ حوار كل يوم قبل النوم:
ا÷سسم :هل Áكن أان أانام؟
العقل ’ ’ :ليسس بعد ،هيا نتخيّل أامورا مسستحيل أان
–دث.
’ن..
البطن :أانا أاريد أان آاكل بطاطا مقلية ا آ
أانا :حسسبي الله ونعم الوكيل.

❊ األسسد

من أاجل راحة
قلبك تغافل يا أاسسد
و’ تهتم إا’ Ÿن يهتم
بك.

حل العدد السسابق

معادلة ا◊ياة هي :من يبحث عن ا ‘ Òÿالناسس ،سسيجده أاو’
‘ نفسسه..و من ’ يبحث إا’ عن نقائصسهم ،سسيتع Ìبعيوبه.

حك ـ ـم و أامثـ ـال
❊ إاذا كان ا÷مال يفرضس
نفسسه..ف Óتنسسى بأان
’خÓق تفرضس صساحبها.
ا أ

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

أاصسعب معركة ‘
حياتك يا سسرطان
عندما يدفعك
الناسس إا ¤أان تكون شسخصساً
آاخر.

❊ العذراء

إاذا جعلت سسعادتك ‘
’خرين،
تصسفيق ا آ
’خرين يغÒون
فا آ
آاراءهم كل
حح وجهة نظرك
يوم..فصس ّ
حذرا يا عذراء.

❊ اŸيزان

ليسس إاختÓف نفوسسنا هو
اختÓف سسعادة وشسقاء يا
ميزان ،وإا‰ا اختÓف
مواقف.

❊ العقرب

احÎم كل شسيء مهما صسغر
شسأانه يا عقرب؛ إاذا فعلت ذلك
فإانك سسوف تخطو أاول خطوة
لتكون إانسسانا حكيًما.

❊ القوسس

‡كن لÓنسسان أان يعيشس ب Óبصسر
ولكنه ’ Áكن أان يعيشس بÓ
أامل..ف Óتيأاسس يا قوسس.

❊ ا÷دي

إاذا أاردت أان تعيشس متوازًنا ‘ حياتك يا
جدي ،تخّلصس من الذين إاذا احتاجوك
وجدوك.

❊ الدلو

إاذا أاردت أان تعرف حجم عقلك يا دلو ،فانظر إا¤
’شسياء التي تغضسبك.
حجم ا أ

❊ ا◊وت

إاذا كنت منشسغ ً
 Óلدرجة ’ Œعلك تسستمتع با◊ياة يا حوت،
فأانت منشسغل أاك Ìمن اŸطلوب.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^  2٩أاوت  : 1٩37نّ-ظ-م اŸنأضضلون
Œم - -ع- -أ ك- -بÒا Ãدي- -ن- -ة ت- -ل- -مسض- -أن
ت -ن -دي -دا ب -ع -م -ل -ي-ة اع-ت-ق-أل مسض-ؤوو‹
حزب الشضعب ا÷زائري ( )P.P.Aمن طرف
السضلطأت الفرنسضية .
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الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

العدد

موإكبة إلتحديات إŸتسصارعة◊ ،ماية إسصتقÓل إ÷زإئر
وعيا شسديدا بحسساسسية اŸهام اŸوكلة وبضسرورة
أادائها على الوجه األصسوب واألكمل.
فبقدر هذا الرتياح الذي نشسعر به كلما تفقدنا
األفراد والوحدات والنواحي والقوات ،فإاننا نبقى
دوم- -ا ن- -ط- -لب اŸزي- -د ،ف- -ال- -ت- -ح- -دي -ات م -ت -وال -دة
ومتسسارعة ،وا÷زائر تسستحق من كافة أابنائها‘ ،
كافة مواقعهم ،بأان يكونوا حصسنها اŸنيع ،وهنا
يكمن سسبب ارتياحنا ألننا نشسعر فع ،Óأان ا÷يشش
الوطني الشسعبي ،هو سسليل فعلي ÷يشش التحرير
الوطني ،ف Óخوف على وطن يتشسبع أافراد جيشسه
ب -ق -ي -م ت-اري-خ-ه-م ال-وط-ن-ي ،وي-ع-تÈون ت-ث-م Úعـبـره
والسس- -ت- -ف -ادة م -ن دروسس -هÃ ،ث -اب -ة السس -راج ال -ذي
يهتدون بنوره نحو امتÓك اŸزيد من القوة التي
بها –فظ هيبة ا÷زائر وتصسان سسيادتها الوطنية
ووحدتها الÎابية والشسعبية.

ق.و

الجتماع ضسم قيادة وأاركان الناحية ومسسؤوو‹
ﬂت- -ل- -ف اŸصس- -ال- -ح األم- -ن- -ي- -ة وق -ادة ال -وح -دات،
واŸدي -ري-ن ا÷ه-وي ،Úاسس-ت-م-ع خÓ-ل-ه ال-ف-ري-ق إا¤
ع- -رضش شس- -ام- -ل ح- -ول ال- -وضس- -ع ال- -ع- -ام ‘ إاق- -ل -ي -م
اإلخ -تصس -اصش ،ق ّ-دم-ه ال-ل-واء م-ف-ت-اح صس-واب ،ق-ائ-د
الناحية العسسكرية الثانية ،بعدها أالقى كلمة جدد
فيها التأاكيد على ضسرورة مواصسلة بذل اŸزيد من
ا÷هود اŸثابرة من أاجل بناء جيشش قوي عصسري
وم- -ت- -ط- -ور ،ع- -م- -اده ال- -ع- -نصس- -ر ال- -بشس -ري ال -ك -فء

«لقد ” توف Òكافة عوامل النجاح اŸطلوبة،
و“ت تهيئة كل سسبل التطور اŸهني اÎÙف من
ح-يث ال-ت-ج-ه-ي-ز وال-ت-ك-وي-ن وال-تحضس Òوالتحسسيسش،
وإان -ن -ا ن -درك ج -ي -دا ،ب-ارت-ي-اح شس-دي-د ،أان ك-ل ه-ذه
ا÷هود اŸبذولة ‘ السسنوات القليلة اŸاضسية ،على
أاك Ìمن مسستوى ،قد أاثمرت نضسجا مهنيا رفيعا
و“رسسا قتاليا وعملياتيا عاليا ،وأانتجت ،أاسساسسا،

ترسصيخ إŸعا Êإلسصامية ‘
عقول أإبناء إ÷يشص وإ’عتزإز
بتاريخهم إلوطني
ت -ل -ك -م ه -ي اŸب -ادئ ال -ت-ي ل-ن ‰ل م-ن ت-رسس-ي-خ
أاسسسسها ومعانيها السسامية والنبيلة ‘ عقول أابناء
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ال -ذي ب-ق-در م-ا ي-ع-ت-ز
بتاريخه الوطني وبقيم ثورته التحريرية اÛيدة،
فإانه سسيبقى يتكفل Ãا خول إاليه من مهام بكل
عزÁة وإاصسرار ،وكفاءة واقتدار ،وفاء منا لرسسالة
الشس -ه -داء األب -رار ،وضس -م-ان-ا أاب-دي-ا Ÿكسسب سس-ي-ادة
وح-ري-ة ا÷زائ-ر واسس-ت-قÓ-ل-ه-ا ال-وط-ن-ي ،ووح-دت-ه-ا
الشسعبية والÎابية».
بعدها ق ـام الفريق بتدشس Úصسرح اجتماعي هام
واŸتمثل ‘ النادي ا÷هوي للجيشش ،وهو النادي
الذي يضسم ( )132غرفة فاخرة وعادية ،فضس Óعن
مطاعم ونوادي وقاعة ﬁاضسرات ومسسبح وغÒها
من اŸرافق التي توفر إاقامة ‘ جو من الراحة
ل-ف-ائ-دة إاط-ارات ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ع-املÚ
ومتقاعدين ولفائدة عائÓتهم.

’رهأب وﬁأربة ا÷رÁة
‘ إاطأر مكأفحة ا إ

تدم 3 Òقنابل تقليدية إلصصنع وحجز سصÓح ÚناريÚ

‘ اإط -ار م -ك -اف-ح-ة الإره-اب وخÓ-ل
ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة ب- - -حث وت- - -ف- - -ت - -يشش ب - -عÚ
الدفلى/ن.ع ،1.كشسفت ودمرت مفرزة
للجيشش الوطني الشسعبي ،يوم  27اأوت

 ،2019ثÓث ( )03قنابل تقليدية الصسنع.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى و‘ اإط -ار ﬁارب -ة
ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،اأوق- -ف ع- -ن- -اصس -ر
الدرك الوطني با÷لفة/ن.ع ،1.شسخصسا

يحÎفأن سضرقة اÓÙت التجأرية

شصرطة أإوقاسص تطيح Ãجرم Úبحوزتهما أإسصلحة بيضصاء
“كن عنأصضر فرقة الشضرطة القضضأئية،
’م-ن و’ي-ة
’م -ن دائ -رة أاوق -أسص ،ال -ت -أب -ع-ة أ
أ
’ول ،م- -ن ال- -ق- -بضص ع- -ل- -ى
ب - -ج - -أي - -ة ،أامسص ا أ
›رم Úي-ب-ل-غ-أن م-ن ال-ع-م-ر  22و  24سضنة،
ينحدران من و’يت Úشضرقيت ،ÚيحÎفأن
سضرقة اÓÙت التجأرية Ãدن بجأية.

بجاية :بن النوي توهامي

تفاصسيل العملية جاءت ،بحسسب مصسدر مسسؤوول،
بعد قيام عناصسر الشسرطة ألمن الدائرة بدوريات
مراقبة ع Èقطاع الختصساصش ،حيث عند وصسولهم
إا ¤شس -اط -ئ ال -ب -ح -ر اŸسس -م-ى «واد ت-اب-ل-وط» ل-فت

ان-ت-ب-اه-ه-م شس-خصس-ان غ-ري-ب-ان ع-ن اŸن-ط-ق-ة ،وبيد
أاح-ده-م-ا ح-ق-ي-ب-ة ي-دوي-ة وت-ب-دو ع-ل-ي-ه-م-ا عÓ-مات
التوتر خاصسة عند رؤويتهما لعناصسر الشسرطة ،وبعد
ﬁاول- -ت -ه -م -ا ال -ف -رار ّ” ت -وق -ي -ف -ه -م -ا ،وضس -ب -طت
بحوزتهما أاسسلحة بيضساء تتمثل ‘ سسكين Úوخنجر
من ا◊جم الكب ،Òكما ” العثور داخل ا◊قيبة
ال -ي -دوي -ة ع-ل-ى ك-م-ي-ة ك-بÒة م-ن وصس-ولت ال-ت-ع-ب-ئ-ة
اÿاصسة Ãتعاملي الهاتف النقال الثÓثة ،ثÓثة
هواتف نقالة خاصسة بالتعبئة ،باإلضسافة اإ ¤مبلغ
ما‹ بالعملة الوطنية ،عبارة عن قطع نقدية من
ﬂت -ل -ف ال-ف-ئ-ات ت-ف-وق ق-ي-م-ت-ه-ا اإلج-م-ال-ي-ة 7000
دينار.

أاّكدوا “سضكهم بأ◊وار مع وزارة الدفأع الوطني

متقاعدو ومعطوبو إ÷يشص ‘ وقفة إحتجاجية بسصكيكدة
اح -ت -ج ،أامسص ،ال -عشض -رات م -ن م -ت -ق-أع-دي
وم- -ع- -ط -وب -ي ومشض -ط -وب -ي ا÷يشص الشض -ع -ب -ي
الوطني وذوي ا◊قوق ،بتنظيم وقفة أامأم
م -ق -ر ال-و’ي-ة ،ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن رفضض-ه-م ل-ل-ق-أء
ال -ذي خّصض -ه وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م-أع-أت
اÙل-ي-ة Ÿمّ-ث-ل ج-م-ع-ي-ة م-ت-ق-أع-دي ا÷يشص،
ومأ ترّتب عن ذلك اللقأء من نتأئج.

سشكيكدة :خالد العيفة

ع ÈاÙتجون من خÓل بيان أاصسدروه ،عن
لي “ثيل سسواء كان صسادرا من
رفضسهم القاطع أ
جمعية ،أاو من منظمة أاو من حزب سسياسسي أاو

حّتى التكّلم باسسم كل الفئات اŸكّونة للتنسسيقية
ال- -ت- -ي اع- -تÈوه- -ا اŸم- -ث- -ل ال- -وح- -ي- -د ل- -ف- -ئ -ات
اŸتقاعدين ،اŸعطوب ،Úا÷رحى ،اŸشسطوب،Ú
ذوي ا◊قوق ،وأارامل شسهداء ا÷يشش الشسعبي
الوطني.
اÙت -ج -ون أاك -دوا ع -دم اعÎاف -ه -م ال-ق-اط-ع
واŸطلق باŸنظمة الوطنية Ÿتقاعدي ا÷يشش،
وم -ن ّÁث -ل -ه -ا ول ب -ال -ق -رارات الصس -ادرة ع -ن -ه-ا،
وط- -ال- -ب -وا رئ -يسش اŸك -تب ال -ولئ -ي لسس -ك -ي -ك -دة
ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿت-قاعدي ا÷يشش الشسعبي
ال -وط -ن -ي ب-ال-رح-ي-ل وب-اŸق-اب-ل أاّك-دوا “سس-ك-ه-م
با◊وار مع وزارة الدفاع الوطني.

بحوزته سسÓح )02( Úناري ،Úفيما ”
توقيف ( )48مهاجرا غ Òشسرعي من
ج -نسس -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب-ك-ل م-ن ت-ل-مسس-ان
والنعامة وبشسار

 2٩°وهران

 2٩°وهران

الثمن  10دج

18035

’ خوف على وطن يتشصبع أإفرإده بقيم تاريخهم إلوطني

حماية إسصتقÓل إ÷زإئر وصصيانة
سصيادتها إلوطنية وتأامÚ
وحدتها

 30°ا÷زائر

عنأبة

من أاجل بنأء جيشص قوي عصضري ومتطور ،الفريق ڤأيد صضألح:

’خ Òم-ن زي-أرت-ه إا¤
‘ ال -ي -وم ال -راب-ع وا أ
ال-ن-أح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-ثأنية ،وبعد إاشضرافه
على تنفيذ “رين رمأيأت بألصضواريخ ضضد
أاه-داف سض-ط-ح-ي-ة ،وب-ع-د ال-ل-ق-أء ال-ت-وج-ي-ه-ي
الذي جمعه بإأطأرات وأافراد النأحية ،ترأاسص
الفريق أاحمد ڤأيد صضألح نأئب وزير الدفأع
ال- -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسص أارك -أن ا÷يشص ال -وط -ن -ي
الشضعبي ،اجتمأع عمل Ãقر قيأدة النأحية.

 30°ا÷زائر

عنأبة

الخميسص  28ذو الحجة  1440هـ الموافق لـ  2٩أاوت  201٩م

واŸتخصسصش القادر Ãهارة عالية على اسستيعاب
ال -ت -ق -ن -ي-ات ا◊دي-ث-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اŸت-ط-ورة،
وا÷دير Ãواكبة التحديات اŸتسسارعة ،التي بات
يفرضسها واجب حماية اسستقÓل ا÷زائر وصسيانة
سسيادتها الوطنية وتأام Úوحدتها الشسعبية والÎابية:

الفجر04.38................:
الشضروق06 .1٥..............:
الظهر12.4٩.................:
العصضر16.2٩................:
المغرب1٩.2٥...............:
العشضـأء20.٥0..................:

31°

31°

france prix 1

إاثر انحراف سضيأرة بع Úغراب

حادث مرور يخلف وفاة شصاب بالÈج
خلف حأدث مرور أاليم وفأة شضأب ‘ 27
من العمر ‘ ع ÚاŸكأن ،وهذا إاثر إانحراف
سض -ي -أرت -ه ب -أŸك -أن اŸسض -م -ى م -ن -ط -ق -ة مشض -ت-ة
الصضيأفة بع Úغراب بلدية حسضنأوة ،دائرة
›أنة شضمأل برج بوعريريج.

برج بوعريريج  :حبيبة بن يوسشف

وعلى الفور تدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية
إلنتشساله من داخل السسيارة بصسعوبة ،و” –ويله
إا ¤مصس - -ل - -ح- -ة ح- -ف- -ظ ا÷ثث Ãسس- -تشس- -ف- -ى ب- -رج
بوعريريج ،فيما باشسرت مصسالح األمن –قيقا ‘
ا◊ادث.

إإدإنة شصاب بـ  3سصنوإت بتهمة
ﬁاولة إلقتل
‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة Ãختلف أاشسكالها،
وعلى إاثر بÓغ بوقوع اعتداء بواسسطة خنجر كاد أان

يسستبب ‘ وفاة شساب ،باشسرت مصسالح الشسرطة
–قيقا أاين “كن عناصسر األمن ا◊ضسري السسادسش
بأامن ولية برج بوعريريج ،من توقيف اŸشستبه به
‘ قضسية ﬁاولة القتل العمدي بواسسطة سسÓح
أابيضش ،ويتعلق األمر باŸدعو ( ز  -أا )  23سسنة،
الذي طلب من الضسحية (ث  -ع)  29سسنة مشساركته
‘ شسجار بأاحد أاحياء مدينة برج بوعريريج ،وعند
رفضس -ه ل -ذلك وق -عت م -ن -اوشس -ات ب-ي-ن-ه-م-ا أاي-ن ق-ام
اŸشستبه به بالعتداء على الضسحية بواسسطة سسكÚ
من ا◊جم الكب Òعلى مسستوى الرقبة ،مسسببا له
نزيفا حادا نقل على إاثره للمسستشسفى ،أاين قدمت
لسسعافات وأابقي –ت الرعاية الطبية.
له ا إ
لبحاث
وعلى الفور باشسرت مصسالح الشسرطة ا أ
والتحريات ،ليتم توقيف اŸشستبه به ،حيث أا‚ز
ضس -ده م -ل -ف قضس -ائ -ي ق -دم Ãوج-ب-ه أام-ام وك-ي-ل
ا÷م-ه-وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج وبعد
جلسسة اŸثول الفوري صسدر ‘ حقه حكم بـ03 :
سسنوات حبسسا نافذا و  2مليون سسنتيم غرامة
مالية.

أاعمأرهم ب 28 Úو 60سضنة

 6جرحى ‘ حادث مرور باŸدخل إلشصما‹ Ÿدينة إ÷لفة
تسض - -بب ح- -أدث م- -رور وق- -ع ،أامسص ‘ ،ح- -دوود
السضأعة التأسضعة صضبأحأ ،بألطريق الوطني رقم
 ،01ب -أل -ق -رب م -ن ﬁط-ة ال-ق-ط-أر ال-ق-دÁة ب-ح-ي
«الÈج» ب- -أıرج الشض- -م- -أ‹ Ÿدي- -ن- -ة ا÷ل- -ف- -ة‘ ،
إاصضأبة سضتة أاشضخأصص من جنسص ذكر.
ا◊ادث “ثل ‘ اصسطدام سسيارة نقل جماعي نوع
بيجو»  »505تعمل خط «ا÷لفة»« ،ع Úمعبد «بجرافة «

–مل اŸعدات الثقيلة ،وخلف إاصسابة سستة أاشسخاصش
ه -ذا وق -د ت -دخ -لت مصس-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،وق-دمت
اإلسسعافات األولية للجرحى الذين تÎاوح أاعمارهم بÚ
 28و 60سسنة ،بعدما أاصسيبوا إاصسابات ﬂتلفة اÿطورة
و” –ويلهم على جناح السسرعة Ÿسستشسفى ﬁاد عبد
القادر.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

’من بأتنة
عملية نوعية أ

توقيف  03أإشصخاصص وحجز  3كلغ من إıدرإت
‚حت ،فرقة البحث والتحري بأمن و’ية
بأتنة ‘ ،وضضع حد لعصضأبة أاشضرار ﬂتصضة ‘
الÎويج للمخدرات ،وذلك بنأء على معلومأت
م -ؤوك -دة –صض-لت ع-ل-ي-ه-أ ت-ف-ي-د ب-وج-ود شض-خصص
ي -ق -وم ب -ت -خ -ب -ئ-ة ك-م-ي-ة م-ن اıدرات Ãسض-ك-ن
والده بحي أارضص زدام ببوعقأل بأتنة.

باتنة :حمزة Ÿوششي

وبعد اسستصسدار إاذن بتفتيشش اŸسسكن ” العثور
على كمية من اıدرات من نوع كيف معالج يقدر
وزنها بـ  03كلغ ،باإلضسافة إا ¤سسÓح أابيضش ﬁظور
يتمثل ‘ سسيف من ا◊جم الكب ،Òبحوزة اŸشستبه به
ال -ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  25سس-ن-ة ،وم-واصس-ل-ة ل-ل-ت-حقيق ”
التوصسل إا ¤شسركاء اŸتهم ويتعلق األمر بشسخصسÚ
يبلغان من العمر  31و  38سسنة مسسبوق Úقضسائيا،
وبعد اسستيفاء إاجراءات التحقيق ” تقد ËاŸشستبه

كاريكات /ÒعنÎ

بهم أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة باتنة.

...ومصصرع شصاب وإصصابة  4آإخرين ‘ حادث مرور قاتل
لقي ،أامسش ،شساب يبلغ من العمر  27سسنة وهو
سسائق جرار مصسرعه إاثر حادث مرور قاتل ،فيما
أاصسيب  4أاشسخاصش آاخرين ،أاعمارهم تÎاوح ب19 Ú
سسنة و 32سسنة بإاصسابات متعددة ومتفاوتة اÿطورة
كانوا على م Ïا÷رار.
ونتج ا◊ادث إاثر انحراف وانقÓب جرار فÓحي
وسس- -ق- -وط- -ه ‘ وادي ،ب -ال -ط -ري -ق ال -ولئ -ي رق -م 160
ب-ال-ن-ق-ط-ة الكيلومÎية  11ب-ب-ل-دي-ة ف-م ال-ط-وب دائ-رة
إاشسمول ،حيث تدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية ‡ثلة
‘ إاسس -ع -اف -ات ال -وح-دة ال-ث-ان-وي-ة ت-ي-م-ق-اد ل-ن-ق-ل ج-ث-ة
الضسحية إا ¤اŸركز السستشسفائي ا÷امعي وإاسسعاف
وإاجÓء اŸصساب Úفيما ” فتح –قيق ‘ ا◊ادث
األليم من طرف اŸصسالح اıتصسة.

