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أ◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوأر وألنتخابات ألرئاسسية ‘ صسدأرة ألدورة ألŸÈانية
ڤوجيل :ألدولـ ـة مؤوسسسسات ...
وأ◊كم يتغ Òحسسب رغبـ ـات ألشسعب
لزمـ ـ ـ ـة تفرضس ألتوجه
شسن : Úأ أ
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وألرق ـ ـابي ‘ جدول أألعمـ ـ ـ ـال
شصرع فيها اÛلسس الشصعبي الوطني
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من الناحية العسصكرية
الرابعة بورڤلة
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هو الطريق ا أ
الرئاسصيات رابحي:
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عّبر عن رغبته ‘ قيادة
«اÿضصر» لبلوغ مونديال 2022

الدكتور باديسس فوغا‹:
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«الشصعب» تزور حديقة
«جرمة فاميلي لومبي» للتسصلية بباتنة

«أأكوأ بارك» ›مع مائي
وجهة سسكان ألأورأسس
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زرواطي تشصرف على
الدخول اŸدرسصي
من البليدة
ت -ن -ف -ي -ذا ل -ت -ع -ل-ي-م-ات ال-وزي-ر
لول ،تشس -رف وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة
ا أ
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ،ف -اط-م-ة
ال -زه -راء زرواط-ي ،ال-ي-وم ع-ل-ى
اف - -ت - -ت - -اح السس - -ن- -ة ال- -دراسس- -ي- -ة
ب - -ولي - -ات ال - -ب - -ل - -ي - -دة ،اŸدي - -ة
وتيسسمسسيلت.
م- -ع ال- -ع- -ل- -م ح -ظ -ي ال -دخ -ول
اŸدرسس - -ي ه - -ذه اŸرة ب- -ت- -حضسÒ
م -ك -ث -ف م-ن أاج-ل أان ي-ت-م ‘ ج-و
مÓئم.

...وبوزيد يشصرف
على ا◊دث من بشصار

األربعاء  ٠٤سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٤محرم  ١٤٤١هـ

بلخ ‘ Òزيارة عمل
إا ¤إاليزي
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يقوم وزير التكوين و التعليم
اŸه - -ن- -ي Úدادة م- -وسس- -ى ب- -ل- -خ،Ò
ال- -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل و ت -ف -ق -د
إا ¤ولية إاليزي ،حيث سسيعاين
ع -ددا م -ن مشس -اري -ع ال -ق-ط-اع إا¤
ج- - -انب ال- - -وق- - -وف ع- - -ل - -ى واق - -ع
الشس -راك -ة ب Úق -ط -اع ال -ت -ك -وي -ن
وال- -ت- -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي Úب -ال -ولي -ة
والقطاع القتصسادي.
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«دور اıازن» و«الÈيد اÙمول» ‘ الثورة Ãتحف اÛاهد

يشس-رف وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م العا‹
وال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي ط-يب ب-وزي-د،
ال-ي-وم ،ع-ل-ى ال-دخ-ول اŸدرسسي،
بدءا من السساعة  08:00صسباحا،
ببشسار ،تليها النعامة.
لشس -راف
وي- -واصس- -ل ال- -وزي- -ر ا إ
ع - -ل - -ى اŸوسس - -م ال - -دراسس - -ي غ- -دا
اÿم - -يسس ب - -ولي - -ت - -ي ال- -ب- -يضس
وتلمسسان.

الدالية تفتتح
اŸوسصم بالعاصصمة
تشس-رف وزي-ر ال-تضس-ام-ن ال-وط-ني
لسس - -رة وقضس - -اي - -ا اŸرأاة غ - -ن - -ي - -ة
وا أ
الداليةÃ ،عية وا‹ العاصسمة عبد
اÿال - -ق صس - -ي - -ودة ،ال - -ي - -وم ،ع- -ل- -ى
ال - - - -دخ- - - -ول اŸدرسس- - - -ي ب- - - -ولي- - - -ة
ا÷زائ- -ر.ي -ك -ون اŸوع -د ب -اŸدرسس -ة
الب -ت-دائ-ي-ة «ﬁم-د م-ادة» بسس-اح-ة
أاول ماي ببلدية سسيدي أاﬁمد.كما
يشسرف وا‹ العاصسمة على انطÓق
اŸوسس- - -م ال- - -دراسس- - -ي ب - -اŸق - -اط - -ع - -ة
لدارية الرويبة.
ا إ

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع اŸؤوسسسسات التابعة لوزارة اÛاهدين
ال--ل-ق-اءي-ن اŸوسس-ع Úرق-م-ي ( )393و(  ،)394ل--تسس--ج--ي-ل شس-ه-ادات اÛاه-دي-ن ،وذلك ي-وم-ي
الثن Úواÿميسس  02و 05سسبتم Èا÷اريÃ ،قر اŸتحف على السساعة  10:00صسباحا.
له-م-ي-ة الÈي-د
لول ح--ول دور اıاب-ئ واıازن ‘ ال-ث-ورة ،وال-ث-ا ،Êي-خصسصس أ
ال--ل--ق--اء ا أ
اÙمول وخطورته أاثناء الكفاح اŸسسلح.

تدشص Úأاول مسصرح
مدرسصي باÿنسصاء
يشسرف عبد ا◊كيم بطاشس رئيسس
اÛلسس الشس- -ع -ب -ي ل -ب -ل -دي -ة ا÷زائ -ر
ال -وسس -ط -ى ،ال -ي-وم ،ع-ل-ى ت-دشس Úأاول
مسسرح مدرسسي بالعاصسمة يحمل اسسم
ال-ف-ن-ان ال-ق-دي-ر اح-م-د ق-ادري اŸدعو
«قريقشس».يتم النشساط على مسستوى
م- -درسس- -ة اÿنسس- -اء ال- -ك- -ائ- -ن بشس -ارع
حسس Úبلعجل رقم  09مقابل «كنيسسة
القلب اŸقدسس»سساكري كÃ »Òناسسبة
ال - -دخ- -ول اŸدرسس- -ي ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة
 07:30صسباحا.

..وعرقاب يشصرف
على العملية بتبسصة
ي-ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة ﬁمد
عرقاب ،اليوم وغدا ،بافتتاح
اŸوسس - -م ال- -دراسس- -ي ب- -ولي- -ات
تبسسة ،خنشسلة وأام البواقي.

اÛاهد الفقيد بن حميدة ‘ منتدى الذاكرة
ت-ك-رÁا ل-ل-م-ج-اه-د ال-ف-ق-ي-د ع-ب-د ال-رح-م-ان ب-ن حميدة ‘ الذكرى  10ل-رح-ي-له ،يسستضسيف «منتدى
لول ‘ فجر السستقÓل.
الذاكرة» أاسساتذة جامعي Úمع شسهادات حية حول الدخول اŸدرسسي ا أ
ينظم اŸنتدى ،اليوم ،على السساعة  10:00صسباحا ،بيومية اÛاهد.

...أاخÒا دليل للمصصطلحات البيئية
وضسعت وزارة البيئة والطاقات اŸتجددة دلي Óللمصسطلحات التقنية حول القطاع باللغات
العربية والأمازيغية والفرنسسية يضسم  4237مصسطلح.العمل يعد ثمرة جهود مبذولة ‘ اإطار
–ق -ي -ق ات -ف -اق-ي-ة شس-راك-ة ب Úال-وزارة واÛلسس الأع-ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة واÙاف-ظ-ة السس-ام-ي-ة
لÓأمازيغية.
لÓسستفادة من هذا العمل ،تتكفل الدائرة الوزارية بتوزيع دليل اŸصسطلحات البيئية تقنيا
يوم  30سسبتم Èا÷اري ،تزامنا واليوم العاŸي للÎجمة –ت شسعار «:الÎجمة ولغات السسكان
الأصس -ل -ي ،»Úوذلك ع -ل-ى ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات ال-وزاري-ة ،اŸدي-ري-ات ودور ال-ب-ي-ئ-ة ب-غ-اي-ة “كÚ
الشسركاء من مهني ÚواإعÓمي Úومسستثمرين و‡ثلي اÛتمع اŸد ،Êمن السستعمال السسليم
واÙكم لهذه اŸصسطلحات ومفاتيح فهم البيئة كما يجب.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

جمعية اŸقاول Úتدق
ناقوسس اÿطر
ت- -ن- -ظ- -م ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام- -ة
ل-ل-م-ق-اول Úا÷زائ-ري ،Úل-قاءها
السس -ن -وي ،ي-وم  7سس-ب-تم ،Èبباب
ال- -زوار ،ل- -ع- -رضس م- -وق- -ف- -ه- -ا م -ن
اŸشس -ه -د ال -ذي ت -ع -رف-ه ا÷زائ-ر.
وت -ع -ال-ج ا÷م-ع-ي-ة ‘ الج-ت-م-اع
Ãكتبها التنفيذي الوطني ،بدءا
م- - -ن السس - -اع - -ة  10:00صسباحا،
ال-وضس-ع الق-تصس-ادي الج-تماعي
الذي تضسمنته وثيقة اتخذت ‘
اجتماع  10أافريل اŸاضسي ،رفعت
إا ¤السسلطات العليا للبÓد.
وي- -نصسب انشس- -غ- -ال ج- -م- -ع- -ي- -ة
اŸقاول Úبالتحديد على 3٦500
م- - -ؤوسسسس- - -ة ‘ ق- - -ط- - -اع ال- - -ب- - -ن - -اء
لشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة ‘ وضس -ع
وا أ
صس- -عب تشس- -غ- -ل  ،175000ج - -راء
تراجع إانتاج مواد البناء بنسسبة
تصسل إا ‘ 80 ¤اŸائة.

اجتماع اÛلسس
الوطني لـ«األفنا»
يشس -رف م -وسس -ى ت-وات-ي ،ي-وم ٦
سسبتم Èا÷اري ،على الجتماع
ال- -وط- -ن- -ي ل -ل -ج -ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا÷زائ -ري-ة .ي-ع-رضس الج-ت-م-اع
اŸق -رر ب -اŸق -ر ال -وط -ن -ي ل -ل-ح-زب
ب - -رن - -ام - -ج ع - -م - -ل Œاه ال - -وضس- -ع
السس- -ي -اسس -ي ال -راه -ن واقÎاح -ات
ا◊لول.

معرضس حول «التعليم
العا‹ ‘ الصص»Ú
ت-ن-ظ-م وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ال- -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي -ة الصس -ي -ن -ي -ة
ل -لÎب -ي -ة وسس -ف -ارة الصس ،Úغ -دا
اÿم -يسس ،م -ع -رضس-ا –ت شس-ع-ار:
«التعليم العا‹ الصسيني» .ينظم
اŸع -رضس ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي
زك- -ري- -ا ،ع- -ل- -ى السس- -اع- -ة 09:00
صسباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع 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 - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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’‚ع نحو ألرئاسشيات
رأبحي يوؤكد أن أ◊وأر هو ألطريق أ أ

بن صضالح يدعو ا◊كومة إا« ¤العقÓنية» ‘ –ضض Òقانون اŸالية لـ  2020ترميم القصضبة بكفاءات جزائرية ومواد ﬁلية مفخرة للبÓد

دع- -ا رئ- -يسس أل- -دول- -ة ،ع- -ب -د
أل- - - -ق - - -ادر ب - - -ن صش - - -ال - - -ح ،أمسس،
أ◊ك- - - -وم- - - -ة إأ ¤أل- - - -ت- - - -ح - - -ل - - -ي
بـ«ألصش- -رأم- -ة وأل- -ع- -قÓ- -ن -ي -ة» ‘
–ضش Òق- -ان- -ون أŸال- -ي- -ة لسش- -ن- -ة
 2020دون أن ي- -ت- -م ذلك ع- -ل- -ى
حسش-اب ألسش-ي-اسش-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
للدولة ،حسشب ما أفاد به بيان
لرئاسشة أ÷مهورية.
خÓل أسستقباله للوزير أألول ،نور
أل- -دي- -ن ب- -دوي ‘ ،إأط- -ار م -ت -اب -ع -ت -ه
ل- -ل- -نشس- -اط أ◊ك- -وم -ي وأسس -ت -ع -رأضس
أألوضس -اع ألسس -ي -اسس -ي -ة وألق -تصس -ادي-ة
وألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-بÓ-د ،ح-يث ق-دم له

بدوي عرضسا عن –ضسÒأت قانون
أŸال- - -ي - -ة لسس - -ن - -ة  2020وألتدأبÒ
أŸعتمدة من طرف أ◊كومة للتحكم
‘ ألنفقات ألعمومية وتقليصس عجز
أŸي- -زأن- -ي- -ة ،أسس- -دى رئ- -يسس أل -دول -ة
تعليمات للحكومة من أجل «ألتحلي
ب -الصس -رأم -ة وأل -ع -ق Ó-ن-ي-ة ‘ –ضسÒ
ق - - -ان - - -ون أŸال - - -ي- - -ة لسس- - -ن- - -ة ،2020
وب- -اÿصس- -وصس ‘ ›ال أل- -ن- -ف- -ق -ات
أŸرت - -ب- -ط- -ة ب- -ن- -م- -ط سس Òأإلدأرأت
وأŸؤوسسسسات ألعمومية» ،مركزأ على
«ضسرورة Œنب ألنفقات غ ÒأÈŸرة
أقتصساديا وأجتماعيا».
و‘ سسياق متصسل ،أكد بن صسالح

أن «أعتماد ألصسرأمة وألعقÓنية ‘
–دي -د أل -ن -ف-ق-ات ‘ ق-ان-ون أŸال-ي-ة
ل -لسس -ن -ة أŸق -ب -ل-ة ،وإأن ك-انت ضس-رورة
حتمية “ليها ألظروف ألصسعبة على
ألصسعيدين ألدأخلي وألدو‹ ،ل يجب
أن ي - -ت - -م ع- -ل- -ى حسس- -اب ألسس- -ي- -اسس- -ة
ألج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-دول-ة أل-تي سستتوأصسل
بشس -ك -ل ُم -سس -ت -هَ-دف ل-ف-ائ-دة أل-ف-ئ-ات
أŸعوزة».
وأوضس -ح أل -ب -ي -ان أن ع-رضس ب-دوي
ت -ن -اول أيضس -ا «أإلج -رأءأت أŸت -خ -ذة
ل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ظ-روف ل-دخ-ول أج-ت-ماعي
وم- -درسس- -ي وج- -ام- -ع- -ي سس- -لسس ه- -ذه
ألسسنة».

و‘ ألشس - - - -ق ألج- - - -ت- - - -م- - - -اع- - - -ي
وألقتصسادي ،أبلغ ألوزير أألول رئيسس
أل -دول -ة ب -ال -ت -دأب Òأل -ت -ي أت -خ -ذت -ه-ا
أ◊ك- - - - - - - -وم - - - - - - -ة ‘ ›ال «–سسÚ
أÿدمات ألعمومية لسسيما ‘ قطاع
ألصسحة Ãا ‘ ذلك تأام Úظروف
أل-ع-م-ل ‘ أŸؤوسسسس-ات ألسس-تشس-ف-ائية
ألعمومية ،ضسمان أسستمرأرية نشساط
ألشس -رك-ات أÿاصس-ة أل-ت-ي ت-ن-ت-م-ي إأ¤
أشسخاصس ﬁل متابعة قضسائية من
خ Ó-ل رف -ع أ◊ج -ز ع -ل -ى أرصس-دت-ه-ا
أŸالية ‘ ألبنوك ودفع أجور ألعمال
ومسس- -ت- -ح- -ق- -ات ألشس -رك -ات أألخ -رى،
ألوقاية من ألنزأعات أ÷ماعية ‘
سس-ي-اق أل-دخ-ول ألج-ت-م-اع-ي ،ت-قدË
ألدعم أŸا‹ للعائÓت للتخفيف من
عبء أل -ن -ف-ق-ات أŸدرسس-ي-ة وأل-ت-ك-ف-ل
بنقل ألطلبة على مسستوى أألقطاب
أ÷امعية ألكÈى».
و‘ أألخ ،Òأب - -ل- -غ أل- -وزي- -ر أألول
رئ -يسس أل -دول -ة ب-ن-ت-ائ-ج مشس-ارك-ت-ه ‘
م -ؤو“ر ط-وك-ي-و أل-دو‹ ألسس-اب-ع ح-ول
ألتنمية ‘ إأفريقيا () TICAD -VII
ألذي أنعقد بيوكوهاما أليابانية ،من
 28إأ 30 ¤أوت  ،2019مسس-ت-عرضسا
نشساطه «أŸكثف» وأللقاءأت ألثنائية
أل -ت -ي أج -رأه -ا ،لسس -ي -م -ا م -ع ن-ظÒه
أل- - -ي- - -اب- - -ا Êوك - -ذأ م - -ع رؤوسس - -اء دول
وح-ك-وم-ات ب-عضس أل-ب-ل-دأن أŸشساركة
‘ أŸؤو“ر وكذأ مسسئول Úعلى رأسس
منظمات جهوية ودولية على غرأر
مفوضسية أل–اد أإلفريقي ومنظمة
أأل· أŸتحدة.

خاصس بتقييم ظروف “درسس ألتÓميذ ‘ ألطور أ’بتدأئي

وزارة الداخلية تعلن عن إاطÓق اسضتبيان إالكÎوÊ

أع-ل-نت وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ية وألتهيئة
ألعمرأنية ،أمسس ‘ ،بيان لها ،عن إأطÓق أسشتبيان ألكÎوÊ
خاصس بتقييم ظروف “درسس ألتÓميذ ‘ ألطور أ’بتدأئي
خÓل أŸوسشم .2020-2019
وجاء ‘ ألبيان «سسعيًا منها لتحسس Úألتكفل بتÓميذ
ألطور ألبتدأئي وأŸسساهمة ‘ بلوغ أحسسن مسستويات
أل-ت-حصس-ي-ل أل-ع-ل-م-ي ،ت-ع-ل-ن وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات
أÙل -ي -ة وأل -ت -ه -ي -ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ع-ن إأطÓ-ق أسس-ت-ب-ي-ان
أل -كÎو Êخ -اصس ب -ت -ق -ي-ي-م ظ-روف “درسس أب-ن-ائ-ن-ا ‘
أل -ط -ور ألب-ت-دأئ-ي خÓ-ل أŸوسس-م  ،2020-2019وه -ذأ
ع Èموقعها أللكÎو. ») www.interieur.gov.dz( Ê
وأوضس -ح أŸصس -در ذأت -ه أن إأط Ó-ق ه-ذأ ألسس-ت-ب-ي-ان
«يندرج ضسمن ألتحضسÒأت أ÷ارية للدخول أŸدرسسي
أŸقبل ،كما يأاتي دعما ◊مÓت ألتفتيشس ألتي تقوم
ب -ه -ا مصس-ال-ح دأئ-رت-ن-ا أل-وزأري-ة بصس-ف-ة دوري-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا
لتعليمات وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة
ألعمرأنية ،صسÓح ألدين دحمون ،بإاشسرأك أŸوأطن ‘
تقييم ﬂتلف أÿدمات ونشساطات أŸرأفق ألعمومية
وفق مبدأ ألدÁقرأطية ألتشساركية».
كما دعت ألوزأرة أولياء ألتÓميذ إأ« ¤أŸشساركة
باإلجابة على أسسئلة هذأ ألسستبيان بغية أ◊صسول على

ت -ق -ي-ي-م شس-ام-ل ل-ظ-روف أل-دخ-ول أŸدرسس-ي ،إأذ سس-ي-ت-م
أل-ت-ك-ف-ل ب-ج-م-ي-ع ألشس-ك-اوى وأÓŸحظات وألقÎأحات
قصس -د درأسس -ت -ه -ا ل-ت-دأرك ج-م-ل-ة أل-ن-ق-ائصس أŸسس-ج-ل-ة
وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ب-ل-وغ ت-ط-ل-ع-ات أول-ي-اء أل-تÓ-م-يذ و“كÚ
أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة م -ن أل -ت -حضس Òأ÷ي -د ل -ل-م-وسس-م
ألقادم».
كما أعلنت ألوزأرة عن إأطÓق أسستبيان إألكÎوÊ
خاصس بتقييم موسسم أ◊ج 1440هـ2019-م وهذأ عÈ
موقعها أللكÎو Êوكذأ حسساباتها على موأقع ألتوأصسل
ألجتماعي.
أشس- -ار أل- -ب- -ي- -ان أن ه- -ذأ أإلج- -رأء ي -ن -درج ‘ إأط -ار
«أ◊رصس ألدأئم على –سس Úأÿدمة ألعمومية وعمÓ
ب -اŸق -ارب -ة أل -تشس -ارك -ي -ة أŸع -ت -م -دة ‘ ت-ق-ي-ي-م ج-م-ي-ع
أع -م -ال -ه -ا» ،وي -ه-دف إأ« ¤أألخ-ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار ك-اف-ة
ألشسكاوى وأÓŸحظات وألقÎأحات –ضسًÒأ للموأسسم
أل- -ق- -ادم- -ة وت- -ق- -د Ëخ- -دم- -ات ت -ت -ن -اسسب وت -ط -ل -ع -ات
أŸوأطن.»Ú
ودعت ألوزأرة أ◊جاج أŸيام Úإأ« ¤أŸشساركة ‘
أإلج-اب-ة ع-ل-ى أسس-ئ-ل-ة ه-ذأ ألسس-ت-ب-ي-ان م-ن أج-ل ت-ق-ييم
شسامل لعملية أ◊ج ع Èكافة مرأحله بدءأ من عملية
ألتحضس Òإأ ¤غاية أدأء أŸناسسك وألعودة إأ ¤أرضس

ألوطن».
من جهة أخرى ،و‘ إأطار «ألسسعي ألدأئم» لتوفÒ
ألظروف أŸثلى Ÿوسسم ألصسطياف وتقد« Ëخدمات
ن-وع-ي-ة ت-رق-ى ل-ت-ط-ل-ع-ات أŸوأط-ن وف-ق ألسسÎأت-ي-جية
أŸسسطرة ألقائمة على مبدأ ألتحي ÚأŸسستمر وألتقييم
أل-تشس-ارك-ي ،وسس-ع-ي-ا م-ن-ه-ا ل-ت-جسس-ي-د م-بدأ ألشسفافية ‘
ألتسسي Òوحق أŸوأطن ‘ أ◊صسول على أŸعلومة»،
أع -ل-نت أل-وزأرة أن ن-ت-ائ-ج ألسس-ت-ب-ي-ان ألل-كÎو Êأل-ذي
أط-ل-ق ل-ت-ق-ي-ي-م م-وسس-م ألصس-طياف  2018م-ت-وفرة عÈ
م -وق-ع-ه-ا ألل-كÎو Êوصس-ف-ح-ت-ه-ا أل-رسس-م-ي-ة ع Èم-وق-ع
ألتوأصسل ألجتماعي فايسسبوك.
وذكر ألبيان أن ألسستبيان ألذي ” إأطÓقه ألول مرة
Ãناسسبة موسسم أصسطياف  2018شسكل «أدأة فعالة» ‘
«تقييم موضسوعي» Ÿوسسم ألصسطياف ألفارط و–ديد
أول-وي-ات ع-م-ل أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸت-ع-ددة ألقطاعات
أŸكلفة بتسسي Òموسسم ألصسطياف  2019وألتي نصسبها
ألوزير أألول وتÎأسسها وزأرة ألدأخلية« ،بهدف تنسسيق
جهود كل ألفاعل ÚأŸؤوسسسساتيÃ Úا يسسمح بتقدË
أحسسن أسستقبال للمصسطاف Úعلى مسستوى ألشسوأطئ
وكذأ تعميم ألنشساطات ألÎفيهية Ÿوسسم ألصسطياف
ع Èوليات أ÷نوب وألهضساب ألعليا».

’‚اح ألدخول أŸدرسشي
بعد –ضشÒأت مكثفة إ

أاك Ìمن  9مÓي Úتلميذ يلتحقون Ãدارسضهم اليوم
 15مليار دج منحة التمدرسس التضضامنية لـ 3مÓي Úطفل معوز
ب-ع-د –ضشÒأت م-ك-ث-ف-ة ’‚اح أل-دخول
أŸدرسشي ،أك Ìمن  9مÓي Úتلميذ يلتحقون
أل -ي -وم Ãدأرسش -ه -م أل -ي -وم وأخ -ت Òأن ي-ك-ون
ألدرسس أ’فتتاحي «أŸوأطنة وحب ألوطن،
ل -غ -رسس ق-ي-م حب أل-وط-ن وﬁارب-ة أل-فسش-اد»
ل - -دى أل - -ت Ó- -م- -ي- -ذ ‘ ،إأشش- -ارة إأ ¤أ’ل- -ت- -زأم
ب- -الÈن -ام -ج أل -وط -ن -ي ل -لÎب -ي -ة وم -ن -اه -ج -ه
للحفاظ على ألثوأبت وألهوية ألوطنية.
شس -دد وزي -ر ألÎب -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ،ع-ب-د أ◊ك-ي-م
بلعابد ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،على ضسرورة
ألتسسريع بدأية من أليوم ‘ عملية توزيع منحة
أل -ت -م -درسس أل -تضس -ام -ن-ي-ة أل-ت-ي ق-ررت أ◊ك-وم-ة
م -ؤوخ -رأ رف -ع ق -ي-م-ت-ه-ا ب-دأي-ة م-ن ه-ذأ أل-دخ-ول
أŸدرسسي  2020 - 2019من  3000دج إأ5000 ¤
دج وألتي خصسصس لها هذه ألسسنة غÓف ما‹
قدر بـ 15مليار دج.
وأك- -د أل -وزي -ر ،خ Ó-ل ت -دشس -ي -ن -ه رف -ق -ة وأ‹
أل -ع -اصس -م -ة ع -ب -د أÿال -ق صس -ي -ودة أل -ع -دي-د م-ن
أŸؤوسسسس- -ات ألÎب- -وي- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى زرأل -دة
وألشس -رأق -ة –سس -ب -ا ل -ل -دخ -ول أŸدرسس-ي /2019
 2020أليوم أألربعاء ،على ضسرورة ألتسسريع بدأية
م -ن أل -ي -وم ‘ ع -م -ل-ي-ة ت-وزي-ع م-ن-ح-ة أل-ت-م-درسس
ألتضسامنية ألتي قررت أ◊كومة رفع قيمتها من
 3000دج إأ 5000 ¤دج لفائدة  3مÓي Úتلميذ من
ألعائÓت أŸعوزة على أŸسستوى ألوطني وألتي
خصسصس لها غÓف ما‹ قدر بـ 15مليار دج حتى
يتم صسرفها ‘ أوأنها لتلبية مسستلزمات ألدخول

أŸدرسسي أ÷اري ،مؤوكدأ حرصسه على متابعة
أل -ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ي ” ألشس -روع ف -ي -ه -ا ع Èع -دي -د
ألوليات.
وأوضسح أن هذه أإلجرأءأت تندرج ‘ إأطار
ألتدأب Òألتي ” أتخاذها ل سسيما رفع أŸنحة
أÿاصسة للتÓميذ أŸعوزين من  3.000دج إأ¤
 5.000دج ورفع مبلغ عÓوة ألدرأسسة ألسسنوية،
أŸقدرة منذ سسنة  1994بـ  400دج وتثمينها إأ¤
 3.000دج عن كل طفل متمدرسس ‘ أألطوأر
ألثÓثة (أبتدأئي ومتوسسط وثانوي).
وأشس - -ار أل- -وزي- -ر إأ ¤ج- -اه- -زي- -ة أŸوؤسسسس- -ات
ألÎبوية ألتي ” تدشسينها بالعاصسمة بكل من
بلدية معاŸة بزرألدة وكذأ ببلديات أولد فايت
وع Úب-ن-ي-ان وألشس-رأق-ة إلسس-ت-ق-ب-ال أل-تÓ-م-ي-ذ ‘
«أحسسن ألظروف» ،مÈزأ أن ألدخول أŸدرسسي
ل -لسس -ن-ة أ÷دي-دة  2020-2019ع- -رف «–ضسÒأ
جيدأ» وهذأ ع Èأتخاذ تدأب Òغ Òمسسبوقة من
طرف أ◊كومة من أجل ضسمان ألسس Òأ◊سسن
للدخول أŸدرسسي.
وأشس -ار إأ ¤أن أل -درسس ألف -ت -ت -اح -ي أŸوح -د
ألذي سسيميز ألدخول أŸدرسسي سسيتمحور حول
موضسوع «أŸوأطنة وحب ألوطن ،لغرسس قيم حب
أل -وط-ن وﬁارب-ة أل-فسس-اد» ل-دى أل-تÓ-م-ي-ذ ،ك-م-ا
أعت Èمن جهة أخرى أŸدأرسس أÿاصسة دعما
ل -ل-ق-ط-اع ألÎب-وي أل-ع-م-وم-ي شس-ري-ط-ة أل-ت-زأم-ه-ا
بدف Îشسروطها وكذأ ألÈنامج ألوطني للÎبية
وم -ن -اه -ج -ه ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى أل -ث-وأبت وأل-ه-وي-ة

ألوطنية.
وبخصسوصس ألكتب أŸدرسسية ،طمأان بلعابد
أولياء ألتÓميذ ،مؤوكدأ أنها متوفرة على مسستوى
أŸؤوسسسس -ات ألÎب -وي -ة وأŸع -ارضس أل -ت -ي سس -ي -ت-م
تنظيمها بكل ولية.
وأكد ذأت أŸسسؤوول أنعدأم حالت ألكتظاظ
‘ ألقسسام هذه ألسسنة با÷زأئر ألعاصسمة وهذأ
ن- -ظ- -رأ ل- -ع- -دد أŸؤوسسسس- -ات ألÎب- -وي- -ة أل- -ت -ي ”
أسستÓمها وألتي سسيتم أسستÓمها تدريجيا عÈ
ألعاصسمة خÓل أأليام ألقادمة ،مؤوكدأ ألتكفل
بتسسجيل كل ألتÓميذ ألذين أسستفادت عائÓتهم
من سسكنات مؤوخرأ ‘ إأطار عمليات ألÎحيل
ع Èجميع أألحياء ألسسكنية أ÷ديدة بكل أريحية
وبدون ضسغط ‘ أألقسسام.
من جهته ،أكد وأ‹ ولية أ÷زأئر عبد ألقادر
صس- -ي- -ودة ،أن- -ه ل ي -وج -د أقسس -ام ل -ل -ت -م -درسس ‘
مؤوسسسسات ألبناء أ÷اهز.
وأسستمع ألوفد ألوزأري على هامشس تدشسÚ
أل -ث -ان -وي -ة أ÷دي -دة أÛاه -د ب -رأدع -ي ﬁم -د
باŸعاŸة بزرألدة لعرضس مفصسل قدمته مديرة
ألÎب -ي -ة أ÷زأئ -ر (غ-رب) ألسس-ي-دة صس-ون-ي-ا ق-اي-د
تضس -م -ن ت -ف -اصس -ي -ل ب -األرق -ام ح -ول أŸؤوسسسس-ات
وأŸط -اع -م ألÎب-وي-ة أل-ت-ي ” أسس-تÓ-م-ه-ا خÓ-ل
ألدخول ألدرأسسي أ÷اري غرب ألعاصسمة على
غرأر أسستÓم  35مدرسسة أبتدأئية و 9ثانويات و9
متوسسطات بكل من زرألدة وألشسرأقة وألدرأرية
وبئر توتة وبئر مرأد رأيسس.

^ ا◊كومة مسضتعدة لدعم مشضاريع ترميم قصضبات ا÷زائر

أشش -ار حسش -ان رأب -ح -ي ،وزي-ر أ’تصش-ال
أل -ن -اط-ق أل-رسش-م-ي ب-اسش-م أ◊ك-وم-ة ووزي-ر
أل -ث -ق -اف -ة ب -ال -ن -ي -اب -ة ،إأ ¤أه -م-ي-ة أ◊وأر
’‚ع ن-ح-و ت-ن-ظ-ي-م أن-ت-خ-اب-ات
أل -ط -ري -ق أ أ
رئاسشية نزيهة وششفافةŸ ،ا يخدم مصشالح
أل -ب Ó-د وأل -ع -ب -اد ضش -ارب -ا ‘ ذلك أŸث -ل إأ¤
سش Ó- -سش - -ة أ◊وأر وأ’تصش - -ال ب- -ي- -ن- -ه وبÚ
أل -ق -ائ -م Úع -ل -ى أŸنشش -آات أل-ث-ق-اف-ي-ة أل-ت-ي
تفقدها أمسس ‘ ،أول زيارة ميدأنية له
ك-وزي-ر ث-ق-اف-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة وألتي قادته إأ¤
ك -ل م -ن م-وق-ع أل-قصش-ب-ة أل-ع-ل-ي-ا ب-ا÷زأئ-ر،
م -ت -ح -ف ك -ل م -ن م -وق -ع أل -قصش -ب -ة أل -ع-ل-ي-ا
ب -ا÷زأئ -ر ،أŸت -ح -ف أل-ع-مـــــوم-ي أل-وط-ن-ي
ل -ل -ب -اردو وأŸركــــــز أل -وط -ن-ي ل-ل-ب-ح-وث ‘
’نسش-ان
عصش-ور م-ا ق-ب-ل أل-ت-اريـــخ ع-لـــــم أ إ
وألتاريخ (.)CNRPAH

حبيبة غريب
تصصوير :عباسس تيليوة

أكد رأبحي ،خÓل زيارته أŸيدأنية على
«أه-م-ي-ة أل-ث-ق-اف-ة ودوره-ا ل-ل-ت-أاسس-يسس ل-لذأكرة
أل -وط-ن-ي-ة وأل-ق-ي-م وألشس-خصس-ي» ،مشس-ددأ ع-ل-ى
«وضس -رورة أ◊ف -اظ ع-ل-ى أŸع-ا ⁄أل-ت-اري-خ-ي-ة
وألثقافية للشسعب أ÷زأئري ،ألتي هي رمز
للهوية ألوطنية ،وهو أألمر ألذي يسسمح من
خÓله بالتصسدي لكل أÙاولت ألرأمية إأ¤
أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ق-ي-م-ة ألشس-عب وضس-رب أسس-ت-قرأر
ألبÓد».
و‘ رده ب- -خصس -وصس أإلج -رأءأت أل -ت -ي ق -د
ت -ت-خ-ذه-ا أ◊ك-وم-ة أ÷زأئ-ري-ة Œاه م-وضس-وع
أŸوأطن Úأÿمسسة أŸوقف ‘ Úتونسس ،قال
ألناطق ألرسسمي باسسم أ◊كومة ،إأن ألعÓقات
ألثنائية ألقائمة ب Úأ÷زأئر وتونسس ،تظل
عÓقات قوية ومتميزة أيا كانت أŸسسائل ألتي
قد تطرأ ،مضسيفا أن من مهام وزأرة ألشسؤوون
أÿارج- -ي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة أله -ت -م -ام بسس Ó-م -ة
أ÷زأئ -ري Úب -اÿارج ،ك -م -ا أن ه-ن-اك ق-وأنÚ
قائمة وأتفاقيات موقعة ‘ هذأ ألصسدد.
و‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،أشس -ار رأب -ح -ي إأ ¤أن
أ÷زأئر سسيدة قرأرأتها –Îم سسيادة ألدول
أألخرى ‘ تسسي Òشسؤوونها ألدأخلية ،مؤوكدأ أن
ت -رك -ي -ا ح -رة ‘ أت -خ-اذ ك-ل أل-ت-دأب Òأÿاصس-ة
بتسسليم تأاشسÒة دخول أألجانب إأ ¤أرأضسيها.
وأكد أيضسا على طبيعة ألعÓقات أإليجابية

ألتي تربط ب Úأ÷زأئر وتركيا بحكم أ÷الية
ألÎكية أŸتوأجدة با÷زأئر ،مشسÒأ إأ ¤أن
أإلج -رأءأت أل -ت -ي أت -خ-ذت-ه-ا ت-رك-ي-ا ق-د ت-ك-ون
صسعبة نوعا ما على أ÷زأئري Úألذين لهم
أرت-ب-اط-ات Œاري-ة ه-ن-اك ،ل-ك-ن-ه ي-ق-ول هناك
درأسسة للموضسوع ب Úوزأرة أÿارجية وألهيئة
ألدبلوماسسية ألÎكية كما تسسن بذلك ألعÓقات
ب Úألدولت.Ú
تأاهيل قصشبات أ÷زأئر
من أولويات ألدولة
وقف حسسان رأبحي ،وزير ألتصسال ألناطق
أل -رسس -م -ي ب -اسس -م أ◊ك -وم -ة ووزي -ر أل -ث -ق-اف-ة
ب -ال-ن-ي-اب-ة ،أمسس ،ع-ل-ى م-وق-ع أل-قصس-ب-ة أل-ع-ل-ي-ا
أألثري ألذي تعرف أشسغال ألÎميم به نسسبة
ت -ق -دم  ⁄ت -ت -ع-د  %28حسسب أل -ق -ائ -م Úع -ل-ى
ألورشسة.
كشس -ف أل -وزي -ر ق -ائ  Ó-إأن ت -رم -ي-م أل-قصس-ب-ة
وإأع -ادة ت -أاه -ي -ل -ه-ا مشس-روع وإأن ع-رف ت-أاخÒأ
ك -بÒأ ‘ أإل‚از م -ن -ذ تصس -ن -ي-ف أŸع-ل-م إأرث-ا
وطنيا وعاŸية ومنذ أعتماد ألدرأسسات أألو¤
«يقوم أليوم على ›هودأت كفاءأت وخÈأت
وط -ن -ي-ة ب-ره-نت ق-درت-ه-ا ع-ل-ى رف-ع أل-ت-ح-دي
وح -رصس -ه -ا ع -ل -ى أحÎأم أل -ط -اب -ع أŸع-م-اري
للقصسبة ،كما يعتمد Œسسيده -،أي أŸشسروع -
على أسستعمال موأد ﬁلية ألصسنع.
وأك -د أن أŸشس -روع ه -و م -ف -خ-رة ل-ل-ج-زأئ-ر
وإأضس -اف -ة ث-ق-اف-ي-ة وت-اري-خ-ي-ة وأق-تصس-ادي-ة إأ¤
شسعبها ،كما دعا إأ ¤ألسستفادة من خÈأت
أŸهتم Úبالتاريخ وألباحث ‘ ÚألÎأث وكذأ
ألسستعانة بخÈأت أıتصس ‘ ÚأÛال ‘
دول أ÷وأر وتلك أŸطلة على ألبحر أألبيضس
أŸتوسسط ألتي قطعت أشسوأطا ل بأاسس بها ‘
هذأ أÛال.
وأشسار رأبحي أن ألدولة أ÷زأئرية تو‹
أهمية كÈى لكل قصسبات أ÷زأئر ،مشسÒأ أنها
على أسستعدأد تام لتوف Òكل ألرعاية أŸادية
وأŸع- -ن- -وي- -ة إلع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل ه- -ذه أŸع- -ا⁄
ألتاريخية وإأعادة ألعتبار لها.
و‘ زيارته إأ ¤أŸتحف ألعمومي ألوطني
للباردو وأŸرك ـز ألوطني للبحوث ‘ عصسور
م- -ا ق- -ب- -ل أل- -ت -اري -خ ع -لـم أإلنسس -ان وأل -ت -اري -خ
( ،)CNRPAHشس - -دد أل - -وزي - -ر ع- -ل- -ى ضس- -رورة
ألن- -ف -ت -اح أك Ìع -ل -ى أŸوأط -ن وزرع ث -ق -اف -ة
ألهتمام بالتاريخ وزيارة أŸتاحف وباألخصس
ألناشسئة.

ششرع فيها أÛلسس ألششعبي ألوطني

تفعيل إاجراءات رفع ا◊صضانة الŸÈانية عن ثÓثة نواب
ششرع أÛلسس ألششعبي ألوطني ،أمسس،
‘ ت- -ف- -ع- -ي- -ل إأج- -رأءأت رف- -ع أ◊صش- -ان- -ة
ألŸÈان -ي-ة ع-ن ثÓ-ث-ة ن-وأب م-ن ب-ي-ن-ه-م
’م Úأل- - -ع- - -ام أ◊ا‹ ◊زب ج- - -ب - -ه - -ة
أ أ
أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -يﬁ ،م -د ج -م-ي-ع-ي،
وذلك ب -ن -اء ع -ل -ى ط -ل-ب-ات وزي-ر أل-ع-دل
’ختام ،حسشب ما جاء ‘ بيان
حافظ أ أ
للمجلسس.
وأوضسح ذأت أŸصسدر أن مكتب أÛلسس
«ق -د ن -ظ-ر خÓ-ل أج-ت-م-اع ل-ه ب-رئ-اسس-ة رئ-يسس
أÛلسس ،سس -ل -ي -م -ان شس -ن ‘ ،Úط -ل-ب-ات وزي-ر
أل -ع -دل ح -اف -ظ أألخ -ت -ام أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ف-ع-ي-ل
إأجرأءأت رفع أ◊صسانة ألŸÈانية عن ثÓثة
ن -وأب .وي -ت -ع -ل-ق أألم-ر ب-ك-ل م-ن :ب-ن ح-م-ادي
أسسماعيل ،بري ألسساكر وﬁمد جميعي».
ويأاتي هذأ أإلجرأء «طبقا ألحكام أŸادة
 127من ألدسستور ،حتى يتمكن ألقضساء من
‡ارسس-ة م-ه-ام-ه أل-دسس-ت-وري-ة وت-ف-ع-ي-ل أح-كام
أŸادة  573وما يليها من قانون أإلجرأءأت

أ÷زأئية» ،حسسب بيان أÛلسس.
وأشسار ذأت أŸصسدر إأ ¤أنه «عم Óبأاحكام
أ- -Ÿادة  72م-ن أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس
ألشسعبي ألوطني ،أحال أŸكتب طلبات وزير
أل -ع -دل ح -اف -ظ أألخ -ت -ام أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ت-ف-ع-ي-ل
إأجرأءأت رفع أ◊صسانة ألŸÈانية على ÷نة
ألشس- -ؤوون أل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وأإلدأري- -ة وأ◊ري- -ات
باÛلسس إلعدأد تقرير ‘ أŸوضسوع ورفعه
إأ ¤أŸكتب ،على أن يعرضس تقرير أللجنة
فيما بعد على ألنوأب للبت فيه ‘ جلسسة
مغلقة».
وأضساف ألبيان أن مكتب أÛلسس «وأفق
ع- -ل- -ى –دي -د ت -اري -خ ع -ق -د ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي -ة
للمصسادقة على تقرير ÷نة ألشسؤوون ألقانونية
وأإلدأرية وأ◊ريات حول إأثبات عضسوية نوأب
جدد».
م- - -ن ج- - -انب آأخ - -ر ق - -رر رئ - -يسس أÛلسس
ألشس -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي« ،ب -ع -د أسس-تشس-ارة أعضس-اء
أŸكتب ،إأنهاء مهام أألم Úألعام للمجلسس».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تنعقد ‘ ظرف سشياسشي متميز
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ا◊وار والنتخابات الرئاسشية ‘ صشدارة الدورة الŸÈانية
لمة بالنيابة صشالح قوجيل ،ورئيسش اÛلسش الششعبي
طغى ا◊وار الذي Áهد الطريق لتنظيم النتخابات الرئاسشية التي يؤومل ‘ أان Œسشد تطلعات الششعب ا÷زائري ،أامسش ،على خطابي رئيسشي ›لسش ا أ
لششادة با◊وار الوطني وتأاكيد
الوطني سشليمان ششنÃ ،Úناسشبة افتتاح الŸÈان بغرفتيه السشنة الثالثة من الفÎة التششريعية الثامنة ،بتثم ÚمقÎح اسشتدعاء الهيئة الناخبة منتصشف الششهر ا÷اري ،وا إ
لمان.
أاهمية اÙطة النتخابية ‘ إاخراج البÓد إا ¤بر ا آ

قوجيل :الدولة مؤوسشسشات ...وا◊كم يتغ Òحسشب رغبات الششعب

دور ا÷يشش وواجبه أان يبقى دائما مع الششعب

لزمة تفرضش التوجه السشريع إا ¤الششرعية الششعبية
ششن : Úا أ

اŸسشÒات –مل رسشائل يجب أان –ظى بالهتمام

لزمة السشياسشية التي تعرفها بÓدنا تفرضش
ا أ
ع -ل -ى ا÷م -ي -ع ال -ت -وّج -ه السش -ري -ع إا ¤الشش -رع -ي-ة
الشش-ع-ب-ي-ة ،م-ن خÓ-ل الن-ت-خ-اب-ات الرئاسشية قبل
ن- -ه- -اي -ة السش -ن -ة ا◊ال -ي -ة ،و ذلك ضش -م -ن م -ن -ط -ق
ال -ت -واف -ق وال -ت -ن -ازل م -ن أاج -ل مصش -ل -ح -ة ال -وط -ن
ووح- -دت- -ه وسش- -ي -ادة ق -راره ،ه -ذا م -ا رك -ز ع -ل -ي -ه
سشليمان ششن Úرئيسش اÛلسش الششعبي الوطني.

م.شش.و :حياة  /ك
تصصوير  :فواز بوطارن
«Ÿا نتكلم عن ا÷يشش الوطني الششعبي ا◊ا‹ وعن دوره ‘ هذه اŸرحلة ،فإانه دور طبيعي وحقيقي وواجب عليه كسشليل
جيشش التحرير أان يبقى دائما مع الششعب ،ويضشع حدا للعصشابات ولكل اŸششكك ‘ Úتاريخنا واŸؤوول Úحسشب رغباتهم لتبقى
لمة بالنيابة صشالح قوجيل على منتقدي اŸؤوسشسشة العسشكرية ،جازما أان
ا÷زائر ‘ فوضشى» .بهذا الكÓم رد رئيسش ›لسش ا أ
«الدÁقراطية التي نتجه إاليها ليسشت دÁقراطية واجهة وإا‰ا حقيقية ،يع ÈخÓلها الششعب عن رأايه بكل حرية» ،دون
تفويت الفرصشة للتأاكيد بأان النتخابات مهمة..

›لسش األمة :فريال بوشصوية
تصصوير:عباسش تيليوة
وضشع رئيسض ›لسض األمة بالنيابة الصشالح
قوجيل النقاط على ا◊روف ،قاطعا الطريق
أامام منتقدي اŸؤوسشسشة العسشكرية  ،ومقلÓ
من طرح العسشكري واŸد Êمسشتدل بالثورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة اÛي -دة ال -ت -ي ح -م -ل خ Ó-ل-ه-ا
السشياسشيون السشÓح و ⁄يكونوا عسشاكر ،كما
انتقد ‘ خطاب أالقاه أامسض لدى إاششرافه على
اف- -ت -ت -اح السش -ن -ة الŸÈان -ي -ة ا÷دي -دة ،بشش -دة
اŸشش -ك -ك Úوم -ن ي -ؤوول -ون ال -ت -اري -خ م -ن أاج-ل
أاغراضض لتبقى ا÷زائر ‘ فوضشى.
وإاذا كان إابن باديسض «اقتلع جذور اÿائنÚ
ومن هم كل العطب» ـ أاضشاف يقول صشالح
ق -وج -ي -ل « ،ف-إان-ن-ا ن-ق-ول ال-ي-وم «اق-ت-ل-ع ج-ذور
العصشابات واŸششكك Úألن منهم كل العطب»،
وخلصض إا ¤القول «لدينا ثقة كاملة ‘ الششعب
ا÷زائ -ري ،ألن-ن-ا ن-ؤوم-ن ب-الشش-ع-ار م-ن الشش-عب
وا ¤الشش - -عب ،ون - -ح - -ن م - -ن أاب - -ن- -اء الشش- -عب،
وسش - -ن - -داف - -ع دائ - -م - -ا ع - -ن م - -ب - -ادئ الشش- -عب
ودÁقراطية الششعب وعن كلمته».
وأاضشاف رئيسض ›لسض األمة بالنيابة «نحن
دورنا اليوم وغدا وبعد غد ،وبصشفة خاصشة ‘
الŸÈان عموما و‘ ›لسض األمة –ديدا،
ن -ح -ن ‰ث -ل ع -م -ق ا÷زائ-ر ك-م-ؤوسشسش-ة ول-يسض
ك- -أاشش- -خ -اصض ،ودورن -ا ت -ذك Òأان -فسش -ن -ا ‘ ك -ل

مناسشبة Ãا يطمح إاليه الششعب».
و ⁄ي - -ف - -وت اŸن - -اسش - -ب - -ة ،ل - -ي - -ج - -زم ب- -أان
‘ال- -دÁق- -راط- -ي -ة ال -ت -ي ن -ت -ج -ه إال -ي -ه -ا ل -يسشت
دÁق-راط-ي-ة واج-ه-ة ول م-زي-ف-ة ول Ãف-اه-ي-م
خاطئة ،إا‰ا هي دÁقراطية حقيقية الششعب
ح- -ر وي- -ع Èع- -ن رأاي- -ه ب- -ك- -ل ح -ري -ة وبصش -دق
ون -زاه -ة» ،م -ف-ي-دا ‘ السش-ي-اق «ون-ح-ن نسش-اي-ر
الششعب ،كما تسشايره اŸؤوسشسشة العسشكرية».
وقبل ذلك ،حدد الصشالح قوجيل أاولويات
اŸرح -ل -ة م -ن -ب -ه -ا إا ¤أان ه -ن -اك اŸه-م وه-ي
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ،ف-ي-ما صشنف مراجعة
ال- -دسش -ت -ور وب -ن -اء ال -دول -ة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل -ب -ن -اء
اŸسشتقبل ‘ خانة األهم ،داعيا إا ¤التمييز
ب Úم -ف -ه -وم ال -دول -ة وم -ا ي -ن -ط -وي ع -ل-ي-ه أاي
اŸؤوسشسشات وأانها للجميع ،وب Úا◊كم الذي
يتغ Òحسشب رغبات الششعب من مرحلة إا¤
أاخرى ،غ Òأان الدولة تبقى البيت وواقفة رغم
ا÷ميع.

وضشع النقاط على ا◊روف والطريق الذي
‰ششي عليه أاي النتخابات».
ووصشف ا◊وار الذي تقوده هيئة ا◊وار
والوسشاطة بـ»ا÷اد واŸسشؤوول» يجمع آاراء
األح- -زاب وا÷م- -ع- -ي- -ات واÛت- -م- -ع اŸد،Ê
م- -ذك- -را ب- -أان اŸؤوسشسش -ة ال -عسش -ك -ري -ة راف -قت
الششعب ومطالبه ولبت رغباته عندما خرج إا¤
الششارع وطالب بالتغي Òا÷ذري وقال  20سشنة
بركات ،لفتا إا ¤أانه ” تزييف دورها ألسشباب
م-غ-رضش-ة ،لسش-ي-م-ا وأان األم-ر ي-ت-ع-ل-ق با÷يشض
الوطني الششعبي سشلسشل جيشض التحرير.
وفتح قوسشا مطول –دث فيه عن ا◊قائق
التاريخية ،ردا على أاصشحاب طرح النقÓب
على الششرعية ،وتوقف من خÓله عند أاحداث
بارزة خÓل الثورة والسشتقÓل» ،مؤوكدا بأان
تطرقه إا ¤الششق التاريخي كان لبد منه ألن
اŸاضش -ي م -رب -وط ب -ا◊اضش -ر ،رافضش -ا ت-زوي-ر
ا◊قائق.

خطاب ڤايد صشالح وضشع النقاط
على ا◊روف

ل أاحد يقصشي جبهة التحرير
الوطني

«نحن ‘ مرحلة دقيقة جدا» ـ اسشتطرد ـ
«وخطاب نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسض
أارك-ان ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي أاح-م-د ڤ-اي-د
صشالح األخ Òمن ورقلة ،الذي اقÎح تاريخ 15
سش-ب-ت-م Èا÷اري لسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخبة،

كما قطع الششك باليق Úحول مصش Òجبهة
التحرير الوطني ،بعد ارتفاع أاصشوات –دثت
ع -ن إاح -ال -ت -ه ع -ل-ى اŸت-ح-ف ،ب-ق-ول-ه «ل أاح-د
ي-قصش-ي ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ألن-ها ليسض
لديها زعيم ،والزعامة فيها للعمل ا÷ماعي».

تناول مواضشيع حول العمل التششريعي والرقابي

اجتماع Ãجلسش األمة لضشيط جدول أاعمال الدورة الŸÈانية
«الشش- -عب» -ت- -رأاسش صش- -ال- -ح ق -وج -ي -ل،
لمة بالنيابة ،و سشليمان
رئيسش ›لسش ا أ
ششن ،Úرئيسش اÛلسش الششعبي الوطني،
أامسش ،اجتماعا Ÿكتبي غرفتي الŸÈان،
ب-حضش-ور ‡ث-ل ا◊ك-وم-ة ف-تحي خويل،
وزير العÓقات مع الŸÈان.جاء هذا ‘
بيان تسشلمت «الششعب» نسشخة منه.
ي -ن -درج ه -ذا الج -ت -م -اع ال -ت-ي ج-رى Ãق-ر
›لسض األمة ‘ ،إاطار ضشبط جدول أاعمال
ال - - -دورة الÈلـم - - -ان - - -ي - - -ة ال - - -ع- - -ادي- - -ة -2019
 ،2020وذلك طبقا ألحـكـام الـمادة ( 15الفقرة
األو )¤من القـانون العضشوي رق ـم ،12-16

ذي ال- - -ق- - -ع- - -دة
ا- - - - - - - - - - - - - - - -Ÿؤورخ ‘ 22
عام  1437اŸوافق 25غششت سشنة  ،2016الذي
ُي -ح u-دد ت -ن -ظ -ي -م اÛلسض الشش -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي
و›لسض األم -ة ،وع -م -ل -ه -م-ا ،وك-ذا ال-عÓ-ق-ات
الوظيفية بينهما وب Úا◊كومة.
وق -د ع -رضض ‡ث -ل ا◊ك-وم-ة ف-ت-ح-ي خ-وي-ل،
وزي -ر ال -ع Ó-ق -ات م -ع الŸÈان ق -ائ -م-ة مشش-اري-ع
ال -ق -وان Úال-ت-ي ُي-م-ك-ن أان ُت-ششu -ك-ل ج-دول أاع-م-ال
الدورة الŸÈانية العادية  ،2020-2019وأاششار
أانه Áكن أان تضشاف لهذه القائمة مششاريع قوانÚ
أاخرى هي حاليا قيد التحضش Òواإلعداد على
مسشتوى بعضض القطاعات الوزارية.

ع- -قب ذلكُ ،ف- -سِشَ- -ح اÛال أام- -ام أاعضش- -اء
م -ك -ت -ب -ي غ -رف -ت -ي الŸÈان ل-ل-ن-ق-اشض وت-ب-ادل
وج -ه -ات ال -ن -ظ-ر ح-ول أاول-وي-ة وت-رت-يب ب-عضض
مشش- -اري- -ع ال- -ق- -وان Úال- -ت- -ي ع- -رضش- -ه- -ا ‡ث -ل
ا◊كومة.
و‘ السشياق ذاته ،تناول الجتماع ،كيفيات
تعزيز التنسشيق والتششاور ب Úغرفتي الŸÈان
وا◊كومة ‘ ،اÛالت ذات الصشلة بالعمل
ال -تشش -ري -ع -ي وال -رق -اب -ي وك -ذا ال -دب-ل-وم-اسش-ي-ة
الŸÈانية خاصشة ‘ ظل الظروف الراهنة
ال-ت-ي ت-ع-يشش-ه-ا ال-بÓ-د ،وال-ت-ي ت-ق-تضشي تنسشيقا
أاك Èب Úمؤوسشسشات الدولة.

أاب-رز شش-ن ÚخÓ-ل ال-ك-ل-م-ة الف-ت-ت-اح-ي-ة ال-ت-ي أال-ق-اه-ا
Ãناسشبة افتتاح الدورة الŸÈانية العادية ،2020-2019
أاهمية إاجراء النتخابات الرئاسشية لن الظرف الراهن
«ي -ف -رضض ع -ل -ى ا÷م -ي -ع ال-ت-وّج-ه السش-ري-ع إا ¤الشش-رع-ي-ة
الششعبية » كما أانها -يضشيف -موقف وطني مطلوب أامام
ما تتعرضض له إارادة بناء ا÷مهورية ا÷ديدة وما تواجهه
من حمÓت م›Èة من أاجل تعطيل وتأاجيل –قيق حلم
الششهداء ‘ بناء جمهورية جزائرية دÁقراطية ششعبية
اجتماعية ‘ إاطار اŸبادئ اإلسشÓمية.
ويعت Èرئيسض الغرفة السشفلى للŸÈان ،أان الرئاسشيات
ل -ن ت -ب -ق -ى ل -ل -م-ت-ق-ول Úأاي ح-ج-ة ب-ع-د فصش-ل اŸؤوسشسش-ة
العسشكرية وترجيحها لنتخابات رئاسشية قبل نهاية السشنة
وأاثبتت للجميع ‘ الداخل واÿارج بذلك « أانها مؤوسّشسشة
جمهورية كما عهدناها سشليلة جيشض التحرير الوطني».

ا◊وار ا◊ل اŸتاح واŸمكن ألنه
صشمام األمان
وأاك-د شش-ن Úك-ذلك دع-م ال-ه-ي-ئ-ة ال-تشش-ري-ع-ي-ة Ÿسش-ع-ى
ا◊وار الذي يعد أاك Ìمن واجب وطني  ،وا◊ل اŸتاح
واŸم- -ك- -ن ألن- -ه صش- -م -ام أام -ان م -ن ك -ل أان -واع اıاوف
واıاطر اÙدقة ببÓدنا ،ومن القلق الذي ينتاب
اŸواطنŒ Úاه حاضشر بÓدنا ومسشتقبلها ،مششيدا بالدور
الكب Òالتي لعبته هيئة الوسشاطة و ا◊وار والديناميكية
التي أاحدثتها داخل اÛتمع من أاجل التعجيل با◊ل
السشياسشي اŸتمثل ‘ تنظيم انتخابات رئاسشية ‘ أاحسشن
الظروف.
ولفت ششن ‘ Úكلمته إا ¤أان اŸسشÒات التي عرفتها

ب Ó-دن -ا مشش -ه-د دÁق-راط-ي ،وم-كسشب م-هّ-م يضش-اف إال-ي-ه
اŸرافقة ‘ تأامينها من طرف القوات األمنية «التي
ن -ت -وج-ه إال-ي-ه-ا ب-الحÎام وال-ت-ق-دي-ر ،م-ثّ-م-ن Úتضش-ح-ي-ات
أاف -راده-ا وال-ت-زام-ه-م بضش-ب-ط ال-ن-فسض والحÎاف-ي-ة ال-ت-ي
Œعلنا نتيّقن أاننا قد خطونا أاششواطا كبÒة نحو تكريسض
نظام دÁقراطي تعددي».
« إاّل أاّن هذه اŸسشÒات «  -يسشتطرد– -مل رسشائل
ي -جب أان –ظ -ى ب -اله -ت -م -ام والÎج -م-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى
مسشتوى القرارات ،والتي ل Áكنها أان تكون بدي Óعن
النتخابات التي لها « ا◊صشرية ‘ ا◊سشم ‘ التمثيل
الشش - - - - - - - -ع - - - - - - - -ب- - - - - - - -ي وت- - - - - - - -ف- - - - - - - -ويضض إارادت- - - - - - - -ه».
وأاغتنم ششن Úهذه الفرصشة للتعب Òعن تثم Úودعم
الصشحافي ÚواŸؤوسشسشات اإلعÓمية التي «تقوم بواجبها
ال -وط -ن -ي Ãسش-ؤوول-ي-ة واق-ت-دار ،وه-ي م-درك-ة ل-ل-مصش-ل-ح-ة
الوطنية ‘ هذه اŸرحلة ا◊رجة التي تفرضض الكث Òمن
اŸهنية واŸوضشوعية والتدقيق والتحري»  ،وأاكد ‘ هذا
السشياق على أان ُيمنح قطاع الصشحافة ‘ بÓدنا دعما
أاك Èو–سشينا أافضشل لوضشعيته وتنمية Ÿكتسشباته.

الوضشع القتصشادي اŸتأازم نتاج
السشياسشات الفاششلة
تأاتي هذه الدورة الŸÈانية ‘ الوقت الذي تششهد
فيه السشاحة السشياسشية عدة دعوات إلعادة النظر ‘
القوان ÚاŸنظمة لÓنتخابات ،حيث ينتظر  -كما
قال  -أان تكون على طاولة الŸÈان مششاريع قوانÚ
Ÿناقششتها بعدما تقاطعت جل اŸقÎحات اŸقدمة
من قبل الطبقة السشياسشية لهيئة ا◊وار والوسشاطة ‘
تعديل القانون العضشوي اŸتعلق بالنتخابات.
وفيما يتعلق بالوضشع القتصشادي ،قال إانه يزيد ‘
التأازم بعد السشياسشات الفاششلة التي كانت تعتمد من
قبل و القائمة على الحتكار واقتصشاد الريع ،كما يرى
ضشرورة مراعاة الوضشع الجتماعي الصشعب الذي “ر
به البÓد ،لفتا النتباه إا ¤أاهمية أان يكون قانون
اŸالية القادم خاليا من أاي نوع من الزيادات التي
“سض ع -م -وم اŸواط -ن ،Úدون اإلخ Ó-ل ب -ال -ت -وازن-ات
الكÈى للدولة .
وجدد ششن ÚباŸناسشبة اŸوقف الثابت ‘ دعم
ال -قضش -ي -ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،وال-وق-وف إا ¤ج-نب الشش-عب
الصشحراوي ،وكذا مسشاندة اŸقاربة األ‡ية لتسشوية
أازمة الششعب الليبي.

صشرحوا على الهامشش:

رابحي :مششاريع قوان Úلألسشرة اإلعلمية قريبا
دعا حسشان رابحي وزير التصشال الناطق
ال-رسش-م-ي ب-اسش-م ا◊ك-وم-ة إا ¤ت-ع-اضش-د ج-ه-ود
الصشحافي Úمن القطاع Úخاصشة ‘ اŸرحلة
ا◊الية التي –تاج إا ¤توافق الرؤوى وإا¤
تثقيف اÛتمع فيما يرتبط بضشمان اسشتقرار
البÓد واسشتغÓل مقدراتها.

حياة  /ك
كشش -ف ال -وزي-ر ‘ تصش-ري-ح ل-لصش-ح-اف-ة ،أامسض،
ع -قب اف -ت -ت -اح ال -دورة ال-ع-ادي-ة ل-لŸÈان -2019
 2020عن –ضش Òوزارته Ÿششاريع قوان Úتعكف
ع -ل -ي-ه-ا ÷ان ،سش-ت-ع-رضض ع-ل-ى ا◊ك-وم-ة ،وال-ت-ي
سشتكون لها آاثار إايجابية على األسشرة اإلعÓمية،
وقد فتح ›ال السشتششارة لكل اŸنتسشب Úلهذا
القطاع.

وفيما يتعلق Ãؤوسشسشات اإلعÓم اÿاصشة التي
” إايداع مالكيها رهن ا◊بسض ،قال هناك عمل
منصشب على اإلفراج عن أاموال هذه اŸؤوسشسشات،
مششÒا إا ¤أان ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ب- -رم- -ت -ه -ا م -رت -ب -ط -ة
ب- -اإلج- -راءات اإلداري -ة وال -ق -ان -ون -ي -ة وم -ا ت -ق -ره
العدالة.
من جهة أاخرى ،خاطب رابحي الصشحافيÚ
ق -ائ  Ó-ل-ه-م »:دع-ون-ا إا ¤أان ي-ت-وف-ر ل-لصش-ح-اف-يÚ
›لسض آاداب وأاخÓقيات اŸهنة ،إاعادة النظر ‘
ششروط منح بطاقة الصشحفي».
من جهة أاخرى –دث رابحي عن النتخابات
ال -رئ -اسش -ي -ة ب -ال -ق -ول إان أاغ -ل -ب -ي -ة ا÷زائ-ري Úل
يرفضشون اŸبدأا.
وذكر «أاننا ‘ حاجة ماسشة إا ¤حوار وطني
Áكننا من اللتفاف حول برنامج السشتحقاق
الرئاسشي.

لوكال :مششروع قانون اŸالية على طاولة ا◊كومة األسشبوع القادم
كششف وزير اŸالية ﬁمد لوكال ‘ تصشريح مقتضشب للصشحافة عقب افتتاح الدورة العادية للŸÈان
 2020-2019عن اسشتكمال مششروع قانون اŸالية  2020الذي سشيعرضض على ا◊كومة األسشبوع القادم،
مششÒا إا ¤أانه سشيعزز باإلجراءات للحفاظ على مناصشب العمل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’نز’قأت خلقت تصسدعأ ‘ جدار ◊مته الوطنية ،فوغأ‹:

ا◊راك الشصعبي سصابقة ‘ تاريخ وحياة الشصعب ا÷زائري
^ ا’نتقال الدÁقراطي وبلوغ –قيق تقليدي ÷مهورية جديدة
^ تفادي اإ’قصصاء بكل أاشصكالهÃ ،ا ‘ ذلك أاحزاب اŸوا’ة سصابقا
يعود الدكتور بأديسش فوغأ‹ أاسستأذ العأ‹ بجأمعة قسسنطينة ا ¤او ¤البدايأت من خÓل اŸعطيأت اŸتوفرة واŸتواترة مع التسسأوق الزمني وا◊دثي
’و ¤إا ¤اليوم ومأ اتضسحت من خÓله بعضش معأ ⁄مأ يؤوول إاليه كأنتفأضسة شسعبية ،بحكم اŸنطق اÎŸتب عن مثل هذه ا’نتفأضسأت السسلمية الهأدئة التي تؤوثر
للحراك ،منذ جمعته ا أ
التحرك السسلمي بكل أابعأده ،وتعمل بوعي وطني عميق على Œدر هذا السسلوك الذي يتهيأأ أانه سسأبقة ‘ تأريخ وحيأة الشسعب ا÷زائري.

سسجلها  :نور الدين لعراجي
ي -رج -ح ال -دك -ت -ور ف -وغ-ا‹ ان ه-ذا ا’خ Òتشس-ك-ل م-ن
اأ’ح -داث السس -اب-ق-ة واŸآاسس-ي ال-ت-ي ع-رف-ه-ا ه-ذا الشس-عب
قائ ،Óانه وعى وعيا عميقا إايجابيا وعرف كيف يسستفيد
ويأاخذ الدروسس والع Èمن Œاربه السسابقة ويتخذ من
ا’ن -ز’ق -ات ال -ت -ي أاوشس -كت أان ت -خ-ل-ق تصس-دع-ا ‘ ج-دار
◊مته الوطنية ﬂرجا ◊ل مشساكله ومع مواصسلة الشسارع
‘ حراكه السسلمي و“دده نوعا وعددا من جمعة إا¤
أاخرى دون أان ينجرح ويتأاثر ‘ ›راه ،ومسساره ،فإان
–و’ته حسسب فوغا‹ ‘ بعضس اŸطالب ،تبدو ‘ بعضس
اأ’حيان متناقضسة ومتداخلة ومتشسابكة ،لكنها تصسب ‘
ج- -وه- -ر واح- -د وه- -و ال- -رغ- -ب- -ة الشس- -دي -دة ‘ ا’ن -ت -ق -ال
ال -دÁق -راط -ي ل-تسس-ي Òا◊ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة وب-ل-وغ –ق-ي-ق
ت -ق -ل -ي -دي ÷م -ه -وري -ة ج -دي -دة ت -ن -هضس ع -ل -ى اŸسس-اواة
ا’جتماعية وتثبيت العدل و‡ارسسة ا◊ريات الفردية

وا÷ماعية Ãا يكفله الدسستور وقوان Úا÷مهورية.
ي -رى ال -ك -اتب ف -وغ -ا‹ ب-اديسس أان ب-عضس ال-ت-ن-اقضس-ات
ا÷زئية “نح ا◊راك وقودا إ’“ام رسسالته التي حركته
‘ البدء نتيجة الÎسسبات اŸتنوعة مع اÙافظة على
الهدوء والسسلمية التي تبناها وعيا و‡ارسسة منذ جمعة
ال- -ث- -ا Êوال- -عشس -ري -ن م -ن ف -ي -ف -ري دون ان -ز’ق أاو Œاوز
Ÿطالبه ا÷وهرية اŸعروفة ،و‘ ضسوء هذا اŸشسهد
الذي يبدو لنا أانه ملغم ،يصسعب Œاوزه واÿروج منه إا¤
أاف -ق ال -ع -ودة إا ¤ا◊ي -اة ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ‘ ظ -ل ال -ت -غÒات
اŸفصسلية التي تعرفها البÓد ’حقا بعد انتخاب رئيسس
جمهورية تلتف حوله كل الطبقة السسياسسية وأاغلب الشسعب
ا÷زائري وذلك نراه قريبا وآاتيا
‘ ه -ذا الصس -دد ي -قÎح ال -دك -ت -ور ب -اديسس ج -م -ل-ة م-ن
اإ’ج -راءات ق -د تسس -م -ح حسس -ب -ه ب-ت-ج-اوز ه-ذه اŸرح-ل-ة،
ملخصسا إاياها ‘:
 -او’ :م - -واصس - -ل - -ة ا◊راك ت- -زام- -ن- -ا وتسس- -اوق- -ا م- -ع

اإ’ج -راءات وال -ت -داب Òال -ت -ي تشس -ت -غ -ل ج -زئ -ي -ا م -ن ق-ب-ل
العدالة،إاذا لو تنطفئ أاوار ا◊راك وتهدأا النفوسس “اما
وتعود كل الشسرائح التي تبنت “ظهرات ا◊راك إا¤
ا◊ياة الطبيعية السساكتة والصسامته لن يتحقق ما يصسبو
إاليه الشسعب ا÷زائري بصسورة عمودية ،فا◊راك إاذن هو
ÓصسÓحات التي نراها تتجد تدريجيا.
الرفيق اأ’مثل ل إ

ا◊وار يشصمل ربوع الوطن مع ا’خذ
با’قÎاحات واŸطالب ا÷وهرية
ثانيا :تفادي اإ’قصساء بكل أاشسكالهÃ،ا ‘ ذلك أاحزاب
اŸوا’ة سس -اب -ق -ا،ع -ل -ى أان تشس -ت -غ -ل ه -ذا اأ’ح -زاب ع-ل-ى
مسس- -ت- -واه- -ا ا◊زب- -ي ع- -ل- -ى م- -ن- -اقشس -ة اأ’زم -ة وت -ق -دË
ا’قÎاحات التي تراها مناسسبة للجنة ا◊وار،والوسساطة

ميهوبي حول ا’سستحقأق الرئأسسي:

مقÎح ا÷يشس يحسصم ا÷دل القائم ويجسصد الشصرعية
’م Úال -ع -أم
داف- -ع ع- -ز ال- -دي- -ن م- -ي- -ه- -وب -ي ا أ
لـ»ا’رندي» بألنيأبة ،أامسش ،عن مقÎح نأئب
وزي -ر ال -دف -أع ق -أئ -د أارك-أن ا÷يشش الوطني
الشسعبي وب-أل-ت-وج-ه إا ¤ا’ن-ت-خ-أبأت الرئأسسية
نهأية السسنة ،معتÈا أان مرحلة ا◊وار انتهت
وح- -أن وقت ال- -ت- -جسس- -ي -د ال -ف -ع -ل -ي ل -ل -م -ط -ألب
’ن
الشس -ع -ب-ي-ة ،ب-أخ-ت-ي-أر رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ،أ
ﬂرجأت اŸشسأورات اقتضست ذلك.

جÓل بوطي
ل -ق-يت م-ب-ادرة اŸؤوسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ب-اقÎاح
تنظيم الرئاسسيات قبل نهاية السسنة اسستحسسان
ال -ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ك-ون-ه-ا السس-ب-ي-ل
’زمة السسياسسية ،وقال ميهوبي إان
الوحيد ◊ل ا أ
’رن-دي
ﬂرج -ات ا◊وار ال -ذي اسس -ت-ب-ع-د م-ن-ه ا أ
ت-ق-تضس-ي ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات وت-ف-ادي اŸرح-ل-ة
’ن عواقبها يعرفها ا÷زائريون قبل
ا’نتقالية ،أ
غÒهم ،وهي باب إاذا فتح لن يغلق ويزيد من
ت -ع -م -ي -ق ال -ف-ج-وة ب Úالسس-ل-ط-ة والشس-عب ‘ ظ-ل
اÓÿفات ا◊اصسلة.
وأاوضسح ميهوبي ‘ كلمة خÓل لقائه منتخبي
الŸÈان ،أامسسÃ ،ق- -ر ا◊زب ب -ال -ع -اصس -م -ة ،أان
خطاب قائد أاركان ا÷يشس ،أاول أامسس ،أاكد مرة
’نه حث
أاخرى أانه ’ يطمح ‘ السسلطة نهائيا ،أ
’نتخابات ،كما يؤوكد أانه فعÓ
على ا◊وار ثم ا إ
سسليل جيشس التحرير من خÓل –مله مسسؤوولية
زمام شسؤوون البÓد منذ اسستقالة الرئيسس السسابق،
’زمة بعيدا عن أاسس
وبرهن أانه يسسعى ◊ل ا أ

تدخل أاجنبي.
’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ب-ع-د
’ل-ت-زام Ãوع-د ا إ
اإ
’زمة السسياسسية قال ميهوبي إانه
نصسف عام من ا أ
كاف لتلبية اŸطالب بتجسسيد اŸادت7 Úو  8من
الدسستور ‘ إاختيار رئيسس ا÷مهورية يقوم ببناء
مؤوسسسسات دولة قوية ‘ ،ظل عدالة نزيهة ،لكن
ا◊مÓت الشسرسسة التي تطال مؤوسسسسة ا÷يشس
’قصساء ‘ ا◊وار لديها
وعملت على إارسساء ا إ
م -آارب أاخ -رى حسسب م -ي-ه-وب-ي و’ ي-ه-م-ه-ا سس-وى
اŸصس- -ال -ح الضس -ي -ق -ة ،ق -ائ  Ó-إان خ -ط -وة ا÷يشس
’ن-ه-اء ا÷دل ال-ق-ائ-م ‘
Óن-ت-خ-اب-ات ح-اسس-م-ة إ
ل -إ
اŸشسهد السسياسسي».
’رندي بالنيابة امتعاضسه
وأابدى أام Úعام ا أ
من اسستبعاد ا◊زب من اŸشساورات للخروج من
’زمة السسياسسية ‘ ،ح Úثمن دور وجهود الهيئة
اأ
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسس-اط-ة وا◊وار ‘ ت-ق-ريب وج-هات

النظر التي أاظهرت أان ا÷زائري Úمتمسسكون
با◊وار ◊ل كافة القضسايا الوطنية .وأاكد أان
أاب- -واب ا◊زب م -ف -ت -وح -ة أام -ام شس -ب -اب ا◊راك
الشسعبي الذي أاظهر نضسجا سسياسسيا كبÒا يسستحق
التثم.Ú
’رن -دي ي -ق -ف م -ع
ك- -م- -ا ق -ال م -ي -ه -وب -ي إان ا أ
’زمة السسياسسية
اŸؤوسسسسة العسسكرية ‘ اعتبار ا أ
شسأانا داخليا وعائليا ’ Áكن قبول تدخل أاي
طرف خارجي فيهﬁ ،ذرا من عواقب اŸرحلة
’ن-ت-ق-ال-ي-ة ك-ون-ه-ا أاسس-ل-وب-ا ل-ت-كريسس اŸشسروعية
اإ
وليسس الشسرعية الشسعبية ،وأافاد أان ا◊زب دأاب
منذ تأاسسيسسه على إاحÎام إارادة الشسعب الذي
’ه -ت -م-ام م-ه-م-ا ك-انت
ي -ب -ق -ى دائ -م -ا ‘ دائ -رة ا إ
الظروف التي “ر بها البÓد ،داعيا مناضسلي
’سسهام
’قÎاع وا إ
ا◊زب إا ¤التحسسيسس بأاهمية ا إ
’زمة السسياسسية.
‘ اÿروج من ا أ
’صسوات اŸنتقدة للحكومة
ورد ميهوبي على ا أ
’ج- -راءات اŸسس- -ط- -رة لضس -م -ان دخ -ول
ح- -ي- -ال ا إ
إاجتماعي هادئ ،قائ Óإان الطاقم ا◊كومي قام
ب -خ -ط -وات ه -ام -ة لضس -م-ان دخ-ول مسس-ت-ق-ر ل-ك-ل
اŸواط -ن .»Úوف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب-ت-ن-ظ-ي-م اŸؤو“ر
ال -وط-ن-ي ل-ل-ح-زب أاشس-ار أان-ه سس-ي-ت-م ع-ق-د ›لسس
’ي -ام ال -ق -ادم -ة ي -ق -رر ف -ي -ه م -وع -د
وط- -ن -ي ‘ ا أ
اŸؤو“ر ،كما سسيتخذ خÓله ا◊زب موقفا من
مرشسح الرئاسسيات ،معتÈا أان ا◊ديث عن أامور
’وانه ‘ الوقت الراهن،
ا◊زب الداخلية سسابق أ
’سسهام للخروج
وكل جهود ا◊زب منصسبة على ا إ
’زمة السسياسسية التي تشسهدها البÓد.
من ا أ

حذرت من اŸصسأعب اŸألية ،حمسش:

›لسس الشصورى هو من سصيتخذ اŸوقف من الرئاسصيات
أاك- - -دت ح - -رك - -ة ›ت - -م - -ع السس - -ل - -م
«ح- - -مسش» ،أامسش ،أان ›لسش الشس- - -ورى
للحركة هو «من سسيتخذ اŸوقف» من
ا’ن-ت-خ-أب-أت ال-رئ-أسس-ي-ة ب-عد اسستدعأء
الهيئة النأخبة.
شسددت ا◊ركة ‘ بيان لها عقب اجتماع
م-ك-ت-ب-ه-ا ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-وط-ن-ي ب-رئ-اسس-ة ع-ب-د
ال- -رزاق م- -ق- -ري ،رئ- -يسس ا◊زب ،ع- -ل- -ى أان
«ال -ت-ح-دي ا◊ق-ي-ق-ي ال-ذي ي-ع-ي-ق أاي مسس-ار
سسياسسي ويد Ëالفسساد ويصسنع العصسابات هو
ع- -دم ن- -زاه- -ة ا’ن- -ت- -خ -اب -ات وع -دم ح -ي -اد
مؤوسسسسات الدولة ‘ اŸنافسسة السسياسسية»،
مضسيفة أان «التحول الدÁقراطي ا◊قيقي
’رادة السسياسسية ا◊قيقية
’ يتحقق إا’ با إ

ق- -ب- -ل ال- -ه- -ي- -ئ -ات وال -نصس -وصس ال -ق -ان -ون -ي -ة
’جراءات الرسسمية التي Áكن Œاوزها
وا إ
وا’نقÓب عليها».
ون -ب -هت ا◊رك -ة إا ¤أان «ث -م -ة م -وؤشس-رات
ت -تسس -بب ‘ ت -خ -وف -ات ك -ثÒة ع -ل -ى صس-ع-ي-د
ا◊ريات والدÁقراطية ،ومن ذلك التحكم
’عÓ- -م وال- -تضس- -ي- -ي- -ق ع- -ل- -ى ت- -أاسس- -يسس
‘اإ
’ح -زاب ،واع -ت -م -اده -ا وف-ق
ا÷م -ع -ي -ات وا أ
قاعدة الو’ء القدÁة.
م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ،أاع -ربت ا◊رك -ة ع -ن
تشسجيعها ◊ملة مكافحة الفسساد ،مؤوكدا أان
«“ام النجاح ‘ هذه اŸهمة يرتكز على
’موال وقطع الطريق نهائيا على
إاعادة ا أ
’ول -ي -غ -ارشس -ي -ة» م -ذك -رة ب -أان «ب -ن-اء
ع -ودة ا أ

اŸؤوسسسسات الشسرعية وذات اŸصسداقية هو
م -ا يضس -م -ن م -ك -اف -ح -ة ال-فسس-اد ب-ال-دÁوم-ة
والفاعلية والعدالة».
وذكرت أان ا÷زائر «سستعرف مصساعب
اق - -تصس - -ادي - -ة ك - -بÒة وأان اıرج م - -ن ك- -ل
’زمات ’ يكون إا’ با◊وار ا÷اد والسسيد
اأ
واŸسس -ؤوول وال -ت -واف-ق-ات ال-كÈى ،وبضس-م-ان
ا◊ري -ات وال -رضس -ا الشس -ع -ب -ي ال -ع-ام وأان أاي
’رادة الشسعبية العامة ا◊قيقية
–ايل على ا إ
سستكون كلفتها عظيمة على اسستقرار البلد».
‘ سس - -ي- -اق م- -تصس- -ل ،دعت ا◊رك- -ة «إا¤
اسس - -ت - -م - -رار ا◊راك ‘ إاط - -اره السس- -ل- -م- -ي
وا◊ضساري إا ¤أان يتحقق ‚اح ا’نتقال
’رادة الشسعبية.
الدÁقراطي وتتجسسد ا إ

خÓل مسسÒتهم السسلمية بألعأصسمة

الطلبة يصصرون على رحيل رموز النظام السصابق
ن- -ظ- -م ال- -ط- -ل- -ب- -ة ،أامسش ،ب -أ÷زائ -ر
ال -ع -أصس-م-ة ،مسسÒة ج-دي-دة ل-ل-ت-ع-بÒ
ع - - -ن “سس - - -ك - - -ه- - -م Ãط- - -ألب ا◊راك
الشس-ع-ب-ي ودع-وت-ه-م إا ¤رح-ي-ل ج-م-يع
رموز النظأم السسأبق.
وان -ط Ó-ق -ا م -ن سس -اح -ة الشس-ه-داء م-رورا
بشسارع العربي بن مهيدي ثم وصسو’ إا¤
سس- -اح -ة الÈي -د اŸرك -زي ،ع -رفت اŸسسÒة

’سسبوعية التي ينظمها الطلبة ا÷امعيون
اأ
كل ثÓثاء منذ بداية ا◊راك الشسعبي ‘
فÈاي - - -ر اŸنصس - - -رم ،انضس- - -م- - -ام عشس- - -رات
اŸواطن Úإاليها ،تعبÒا عن “سسكهم برحيل
كل من له صسلة بالنظام السسابق والدعوة إا¤
احÎام سسيادة الشسعب.
ورف- -ع اŸت- -ظ- -اه -رون خ Ó-ل مسسÒت -ه -م
الراية الوطنية وصسورا لشسهداء ثورة التحرير

وك -ذا ’ف -ت -ات ت -ط-الب بـ»إارسس-اء دول-ة ا◊ق
وال -ق -ان -ون ورح -ي -ل ا◊ك -وم -ة ا◊ال -ي -ة م -ع
احÎام ال -دسس-ت-ور وت-ط-ب-ي-ق اŸادة السس-اب-ع-ة
منه».
وع - -رفت ﬂت - -ل - -ف ال - -و’ي- -ات مسسÒات
سسلمية للطلبة ” ،التأاكيد خÓلها على عدم
ال - -تسس - -ام - -ح م - -ع اŸت - -ورط ‘ Úال - -فسس - -اد
’موال اŸنهوبة.
’صسرار على اسستعادة ا أ
وا إ

الوطنية أاثناء الندوة الوطنية ا÷امعة من خÓل ‡ثلÚ
م-ن-ت-ق Úان-ت-ق-اء ي-راع-ي ال-ت-ح-و’ت ا÷دي-دة ‘ اŸشس-هد
السسياسسي العام.
ثالثا :اإ’فادة من ا◊وار الذي يجب أان يشسمل كل ربوع
ال- -وط- -ن م- -ن أاقصس- -اه غ -ل -ى أاقصس -اه وج -م -ع ا’قÎاح -ات
واŸطالب ا÷وهرية التي تخدم التنمية اÙلية بقدم
اŸسساواة مع اŸطالب السسياسسية اأ’خرى وإايجاد صسيغة
“ث-ي-ل-ي-ة ل-لشس-ري-ح-ة اÙاورة وال-ت-ي ب-ال-ت-أاك-ي-د تضسم أاهم
ا◊راكي Úالعارف Úبجدوى وأاهمية ا◊وار الوطني الذي
يجب أان يتجاوب ا◊سساسسيات ا÷هوية والعرقية....إالخ
رابعا :إاعادة النظر ‘ الصسيغ والشسروط التي تؤوطر
ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات ال-وط-ن-ي-ة واÙل-ي-ة ال-ق-ادم-ة Ãا يسس-م-ح
ت-خ-ط-ي شس-رط ال-ك-وط-ة وم-ن-ح اأ’ول-ي-ة ل-ل-ق-درات ال-ف-ن-ي-ة
والفكرية اŸؤوهلة دون التمييز ب Úالذكر واأ’نثى و’ بÚ
الشسباب والكهول الذين ’ Áكن ان يتعتبوا السسبع Úعلى
أاك Ìتقدير.

’زمة الراهنة
’فÓن» من ا أ
جّدد موقف «ا أ

جميعي :ضصرورة الذهاب إا ¤ا’نتخابات الرئاسصية ‘ آاجالها القانونية
ج- -دد ح- -زب ج- -ب- -ه -ة
ال - -ت- -ح- -ري- -ر ال- -وط- -ن- -ي،
اأمسش ،على لسسأن اأمينه
ال -ع -أم ﬁم -د ج-م-ي-ع-ي،
م - - - -وق- - - -ف- - - -ه بضس- - - -رورة
الذهأب اإ ¤ا’نتخأبأت
ال -رئ -أسس-ي-ة واإج-رائ-ه-أ ‘
«اآجألهأ القأنونية».
اأوضسح جميعي ‘ لقاء له
مع نواب واأعضساء ا◊زب
‘ غ - -رف - -ت - -ي الŸÈان ،اأن
موقف ا◊زب «منسسجم مع
ن-ظ-رة ال-ف-ري-ق اأح-م-د قايد
صس-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع
ال - -وط - -ن - -ي ،رئ- -يسس اأرك- -ان
ا÷يشس الوطني الشسعبي ،بضسرورة الذهاب
اإ ¤ا’نتخابات الرئاسسية ‘ اأسسرع وقت
و‘ اآجالها القانونية».
واأضساف جميعي اأن مواقف ا◊زب منذ
البداية كانت «صسريحة» ،حيث اأكدت على
اأن حل ا’أزمة «’بد اأن يكون دسستوريا

وقانونيا» مع «ا’بتعاد
ع - - - - - - - - -ن ال- - - - - - - - -فÎات
ا’نتقالية».
واأك- - -د اسس- - -ت- - -ع- - -داد
ا◊زب ل - -ل- -مسس- -اه- -م- -ة
«ال- -ف -ع -ال -ة» ‘ Œن -ي -د
م- -ن- -اضس- -ل- -ي -ه م -ن اأج -ل
«اŸشس-ارك-ة ال-ق-وي-ة» ‘
ا’سس -ت-ح-ق-اق ال-رئ-اسس-ي
ال -ق -ادم ،مÈزا اأن «ك -ل
ال- - -ق- - -رارات سس- - -ي- - -ت- - -م
م-ن-اقشس-ت-ه-ا ب-ك-ل ح-ري-ة
والفصسل فيها با’إجماع
م- -ن ط -رف م -وؤسسسس -ات
ا◊زب».
وب - -ال - -نسس - -ب - -ة ل - -ل- -ق- -وان ÚاŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب -ا’ن -ت -خ -اب -ات’ ،سس -ي -م -ا ت -لك اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -ال -ه -ي -ئ -ة اŸسس -ت -ق -ل-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م وم-راق-ب-ة
ا’نتخابات ،اأكد جميعي اأنها «سسوف تلقى
ك -ام -ل ال-دع-م واŸسس-ان-دة م-ن ق-ب-ل ح-زب
جبهة التحرير الوطني».

حزب الوسسيط السسيأسسي:

الدعوة إا ¤ا◊وارالشصامل وا÷اد
دع-أ ح-زب ال-وسس-ي-ط السس-ي-أسسي على
لسسأن رئيسسه أاحمد لعروسسي رويبأت،
أامسش ،ب- - -أ÷زائ - -ر ال - -ع - -أصس - -م - -ة ،ك - -ل
ال- -ف- -أع- -ل Úالسس- -ي- -أسس- -ي Úوال- -ن- -خ- -ب- -ة
الوطنية واÛتمع اŸد Êا ¤ضسرورة
«تبني صسيغة وأاسسلوب ا◊وار الوطني
’خراج
الشسأمل وا÷أد كسسبيل وحيد إ
البÓد من ا’زمة السسيأسسية القأئمة».
أاك- -د رئ- -يسس ا◊زب ‘ ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة
نشسطها على هامشس لقائه باŸنسسق العام
ل -ل -ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسس-اط-ة وا◊وار ك-رË
يونسس موقفه «اŸؤويد واŸسساند Ÿا تقوم به
هذه الهيئة من أاجل دعم «ا◊وار ا÷اد
واŸسسؤوول للتمكن من بلورة مشسروع سسياسسي
قانو Êمن أاجل وضسع حد لÓزمة السسياسسية
الراهنة» ،معتÈا هذا اللقاء «مكسسبا آاخر
÷لسسات ا◊وار التي أاجرتها هذه الهيئة مع
كل الشسركاء السسياسسي Úواطياف اÛتمع
اŸد Êوالنخب الوطنية رغم كل اŸعوقات

التي عرفتها ‘ اŸيدان».
ودعا لعروسسي رويبات من جهة أاخرى
«السسلطة القائمة وأاعضساء هذه الهيئة إا¤
ا’سس -ت -ج -اب-ة إا ¤م-ط-الب ا◊راك الشس-ع-ب-ي
ال- -ذي ح- -ق- -ق إا‚ازات ج- -ب- -ارة خÓ- -ل ك -ل
اŸسسÒات السس -ل -م -ي -ة وك-ذلك ع ÈمسسÒات
الطلبة من بينها رحيل رموز النظام السسابق
ومواصسلة توقيف وﬁاسسبة عصسابة الفسساد
اŸا‹ والسسياسسي.
ك -م -ا أاع -رب ع -ن ت-أاي-ي-ده Ÿب-ادرة ا◊وار
السس -ي -اسس -ي الشس -ام -ل ل -ل -ت-وصس-ل إا ¤ت-ن-ظ-ي-م
انتخابات رئاسسية نزيهة وشسفافة.
واقÎح ‘ هذا السسياق ضسرورة البحث
عن «خريطة طريق قانونية تضسمن ا’نتقال
السسياسسي السسلمي للسسلطة ع Èانتخابات
شسفافة ونزيهة وإاجراء تعديل عميق لقانون
ا’ن -ت -خ -اب -ات وك -ذا إاع-داد مشس-روع ق-ان-وÊ
’نشساء هيئة مسستقلة تشسرف على تنظيم
إ
ا’نتخابات».

تصصويب
وق -ع خ -ط -أأ ‘ ع -ن -وان م-داخ-ل-ة السس-ي-دة أام-ي-ن-ة دب-أشش ،ال-رئ-يسس-ة
اŸدي -رة ال -ع -أم -ة ÷ري -دة «الشس -عب» ‘ ن -دوة ن -ق -أشش ح -ول ال-وضس-ع
السس -ي -أسس -ي ال -راه -ن ،الصس-أدرة ‘ صش  4م -ن ع -دد أامسش ح -يث ك -تب
«الرئأسسيأت اıرج ا◊تمي ‘ ا’نسسداد» والصسحيح هو «الرئأسسيأت
اıرج ا◊تمي من ا’نسسداد».
فمعذرة

»æWh

األربعاء  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٤محرم ١٤٤١هـ

فيما تتواصصل التّحقيقات مع رئيسصها اŸتوّرط ‘ الفسصاد

بلدية السسانية بوهران تطالب بإاعانة مالية ’سستكمال تهيئة اŸدارسص
أاعلنت عاصصمة الغرب ا÷زائري ،وهران اسصتعدادها ’سصتقبال الطÓب ‘ جميع الصصفوف الدراسصية بداية من الطور التحضصÒي واŸرحلة
ا’بتدائية ،واŸتوسصطة ،والثانوية ‘ ،وقت ’ تزال فيه عديد اŸدارسض ب Óتهيئة داخلية أاو خارجية.

وهران :براهمية مسسعودة
 ⁄تسستفد الكث Òمن اŸدارسص البتدائية
ب -ب -ل -دي -ة السس -ان -ي -ة ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال ل
ا◊صسر من أاي نوع من عمليات التهيئة
وإاعادة التأاهيل ،على غرار مدرسستي أابو
ب - -ك - -ر الصس - -دي - -ق وب - -ودوارة ب - -ح- -ي ٢٠٠
مسس -ك -ن ،ألسس -ب -اب أارج -ع -ت -ه -ا السس -ل-ط-ات
اÙلية إا ¤ضسعف اŸيزانية اıصسصسة
لذلك.
وأاك -دت ل-ك-روف صس-ل-ي-ح-ة ،ن-ائب رئ-يسص
بلدية السسانية ،أانهم طالبوا بإاعانة مالية
من أاجل العمل على إاعادة تهيئة اŸدارسص
اŸتبقية وتوف Òبيئة صسحية وآامنة ،تخدم
عناصسر العملية الÎبوية ،وتضسمن الكفاءة
وال- -ف- -اع -ل -ي -ة م -ن أاج -ل –ق -ي -ق أاه -داف
النظام التعليمي بنجاح.
ونّوهت نفسص اŸسسؤوولة ‘ سسياق مّتصسل
إا ¤إان -ه -اء أاشس -غ -ال ت -ه -ي -ئ -ة وت -أاه-ي-ل ع-دة
مؤوسسسسات ابتدائية بهذه البلدية اÎŸامية
األط- -راف ،ع -ل -ى غ -رار م -درسس -ة ﬁم -د
ب -وضس -ي -اف ب -ح-ي ق-ارة وم-درسس-ة ال-ن-ج-اح
ب-ال-ب-ل-دي-ة األم وم-درسس-ة ال-نصس-ر ب-السس-ان-ي-ة
وسسط ومدرسسة احمد باي بع Úالبيضساء
وأايضسا مدرسسة عبد القادر علولة وعبد

اŸعرضض الوطني للكتاب اŸدرسصي بالوادي

إاقبـ ـ ـال ك ـ ـب Òعلـ ـى شس ـ ـ ـراء الك ـ ـ ـتب..
واأ’ولي ـ ـ ـ ـ ـاء يثمنّـ ـ ـ ـون اŸبـ ـ ـ ـ ـادرة
الوادي :قديري مصسباح
صسادف معرضص بيع الكتاب موعد
الدخول اŸدرسسي ليتمكن التÓميذ
وأاولياؤوهم من اقتناء ما يلزمهم من
كتب مدرسسية ‘ ظروف جيدة دون
الدخول ‘ رحلة بحث عنها ،لسسيما
ل -ل -راغ-ب ‘ Úال-ت-حصس-ل ع-ل-ي-ه-ا ق-ب-ل
تواجدها ‘ اŸؤوسسسسات الÎبوية مع

ان -طÓ-ق ال-دخ-ول اŸدرسس-ي ي-ع-رف
توافدا كبÒا من قبل اŸعني‘ Ú
ظل توفر كل العناوين اŸدرسسية.
وحسسب ا÷ولة اŸيدانية ،لحظنا
ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙك-م والرت-ي-اح ال-ك-بÒ
ألول -ي -اء ال -ت Ó-م -ي -ذ ،ح -يث أاك -د ل -ن-ا
أاحدهم أانه اقتنى كل الكتب اÿاصسة
ب- -أاب- -ن- -ائ- -ه ‘ األط- -وار الب- -ت- -دائ -ي
واŸتوسسط والثانوي ،وهي األسسعار

ال -ت -ي وصس -ف-ه-ا ب-اŸع-ق-ول-ة ‘ ،وقت
شسهدنا فيه إاقبال غﬁ Òدود على
ك -ل الشس-عب واألط-وار دون اسس-ت-ث-ن-اء،
ح - -ت - -ى ك - -تب ال- -ت- -حضسÒي اÿاصص
ب- -األط- -ف- -ال دون سس- -ن ال- -ت- -م -درسص،
ويتواصسل اŸعرضص حسسب اŸنظمÚ
على مدار أاسسبوع بهدف “ك ÚأاكÈ
ع -دد م -ن اŸت -م -درسس Úم-ن اق-ت-ن-اء
كتبهم اŸدرسسية بكل أاريحية تامة.

” توف Òكل ال ّ
ظروف اÓŸئمة لدخول مدرسصي ناجح
فيما ّ
الرحمان بن ميلود.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ذك- -رت اŸت -ح -دث -ة،
أانه باŸوازاة مع هذه العملية ” إاطÓق
حملة تنظيف واسسعة للمراحيضص و›اري
اŸياه اŸسستعملة وﬂتلف األشسغال التي
تسسهر عليها البلدية ،على غرار الصسيانة

الدورية للزجاج واألقفال ومنشسآات تخزين
اŸي -اه ون -ق -اط ت -وزي-ع-ه-ا ،وذلك م-ن أاج-ل
ت- -ف- -ادي األم- -راضص اŸع- -دي -ة وال -وق -اي -ة
من اŸشساكل الصسحية.
جدير بالذكر أانه ‘ الوقت الذي تطالب
فيه السسانية التي تعت Èمن أاغنى البلديات

Ãناسصبة الّدخول اŸدرسصي

بإاعانة مالية من أاجل التكفل باŸدارسص
البتدائية ،تتواصسل التحقيقات مع اÒŸ
ا◊ا‹ ،أاح- -م- -د ب -ون -اق -ة ال -ذي ” إال -ق -اء
ال -ق -بضص ع -ل -ي -ه م -ؤوخ-را ب-ت-ه-م فسس-اد دون
ت -وضس -ي -ح-ات أاوف-ى م-ن سس-ل-ط-ات ال-قضس-اء
ا÷زائري.

’بتدائي  63167تلميذ ‘ الطور
يسصتعد  186أالف متمدرسض بو’ية برج بوعريريج ‘ ﬂتلف ا’طوار منهم  97400تلميذ ‘ الطور ا أ
Óلتحاق Ãقاعد الدراسصة ‘ الدخول اŸدرسصي اŸرتقب ،والذي Œري التحضصÒات له من خÓل
اŸتوسصط و 25033تلميذ بالطور الثانوي ل إ
إاجتماعات وزيارات ميدانية قادت وا‹ الو’ية بن عمر بكوشض إا ¤أاغلب البلديات Ÿعاينة اŸؤوسصسصات واŸرافق الÎبوية.
ومن اŸنتظر اسصتÓم  86مشصروعا جديدا من بداية الدخول اŸدرسصي إا ¤نهاية السصنة ،منها  16مدرسصة إابتدائية 05 ،متوسصطات04 ،
ثانويات ،مع  45قسصم توسصعة و 16مطعما مدرسصيا باŸدارسض التي تعا Êمن ا’كتظاظ.

خÓل اجتماع للمجلسص التنفيذي اŸوسسع
بحضسور رؤوسساء البلديات ورئيسص اÛلسص
الشسعبي الولئي ،قّدم وا‹ برج بوعريريج
ب -ن ع-م-ر ب-ك-وشص ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-وج-ي-ه-ات
وال- -ت- -ع -ل -ي -م -ات لضس -م -ان ا‚اح ال -دخ -ول
اŸدرسسي ،حيث شسدد على ا“ام كامل
الÎميمات وانهاء الشسغال قبل الدخول
اŸدرسسي ،ضسمان توزيع الوجبات السساخنة
ع ÈاŸطاعم اŸدرسسية بداية مع اول يوم

١٨٠٣٩
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’سصبوع من قبل
يشصهد اŸعرضض الوطني لبيع الكتاب اŸدرسصي الذي افتتح بداية هذا ا أ
’م Úالعمودي بالوادي ،إاقبا’
الديوان الوطني للمطبوعات اŸدرسصية بدار الثقافة ﬁمد ا أ
’بنائهم ،وŸا يحتويه اŸعرضض من ﬂتلف الكتب
كبÒا للمواطن’ Úقتناء الكتب اŸدرسصية أ
’طوار التعليمية انطÓقا من التحضصÒي إا ¤غاية الثالثة ثانوي بأاسصعار
والعناوين لكل ا أ
مقبولة.
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برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

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

العدد

م -ن ال -دخ -ول اŸدرسس-ي م-ع السس-ه-ر ع-ل-ى
“وي - -ل اŸط - -اع- -م اŸدرسس- -ي- -ة ب- -اŸواد
السساسسية.
ودع- -ا ال- -وا‹ رؤوسس- -اء ال- -ب- -ل -دي -ات ل“ام
اجراءات تسسليم اÙافظ اŸدرسسية على
مديري اŸؤوسسسسات التعليمية ،مع ضسمان
التاط Òالبيداغوجي لكل اŸؤوسسسسات Ãا
فيها عملية السستخÓف مع الولوية لبناء
اŸناطق اŸعنية ،وكذا السسهر على نظافة
ﬁي- -ط اŸؤوسسسس -ات الÎب -وي -ة م -ع دع -وة
رؤوسساء اÛالسص البلدية للتجند ‘ هذا
الشسأان.

وبخصسوصص اŸشساريع اŸنتظر إاسستÓمها،
من اŸرتقب أان يتم إاسستÓم  ١6مدرسسة
ابتدائية منها  ٠7منتهية م›Èة مع اول
ي- -وم م- -ن ال- -دخ- -ول اŸدرسس- -ي ٠5 ،اخر
سس- -ب- -ت -م Èو  ٠٤اخ -ر السس -ن-ة ،ب-اإلضس-اف-ة
إا ٠5 ¤م -ت-وسس-ط-ات م-ن-ه-ا م-ت-وسس-ط-ة
تسستلم مع اخر شسهر سسبتم Èو ٠٤مع نهاية
السس- -ن -ة ٠٣ ،م -ن -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ب-رج
بوعريريج و ‘ ٠٢الياشس Òوراسص الوادي،
كما سسيتم إاسستÓم  ٠٤ثانويات منها واحدة
براسص الوادي تسسلم مع نهاية الشسهر و٠٣
بÈج بوعريريج تسسلم قبل نهاية السسنة.

و‘ الشس-ق اإلج-ت-م-اع-ي ال-تضس-ام-ن-ي ،ف-قد
” ت- -خصس- -يصص واق- -ت -ن -اء ﬁ 76٠٠فظة
م -درسس -ي -ة م -ن ط -رف م -دي-ري-ة ال-نشس-اط
الجتماعي وﬁ ٣٨5٠فظة ‘ اطار اعانة
الولية وقد ” مباشسرة عملية التوزيع على
ال - -دوائ - -ر ،ك- -م- -ا خصسصست ب- -ل- -دي- -ة ب- -رج
بوعريريج  ١5مليون دج ” به اقتناء ١١
الف ﬁفظة ،وبلغت نسسبة صسرف اŸنحة
اŸدرسسية  ،% ٨١أاما الكتاب اŸدرسسي فتم
◊د الن توزيع العناوين ا÷ديدة بنسسبة
 % 65،٩وسسيتم اسستكمال عملية التوزيع مع
الدخول اŸدرسسي.

نحو  97167تلميذا سصيلتحق اليوم Ãقاعد الدراسصة

تسسخ 109 Òحافلة للنقل اŸدرسسي و  128مطع ـ ـم مدرسس ـ ـي
’عÓم هواري بلخيال لـ «الشصعب» ،أان كل الشصروط متوفرة وتسصمح باسصتقبال
أاكدت مديرية الÎبية لو’ية ع“ Úوشصنت وعلى لسصان اŸكلف با إ
’قسصام التحضصÒية أاي Ãجموع 105255تلميذا.
’طوار التعليمية الثÓثة إاضصافة ا 8088¤تلميذ مسصجل ‘ ا أ
نحو 97167تلميذا يشصملون ا أ
بع Úالكيحل ،و” اضسافة لها  ٤٤قسسم واألسساتذة.
بلغ عدد اŸطاعم بقطاع الÎبية بنحو
توسسعة.
وعلى صسعيد آاخر ،فقد سسجلت مديرية  ١٢٨مطعم يوفرون الوجبات السساخنة
وأاوضس-ح ب-ل-خ-ي-ال ف-ي-م-ا ي-خصص ال-ك-تاب الÎب- -ي- -ة ب- -ع“ Úوشس- -نت ن -ح -و  ٣7٢٠٠لنحو  ٣5٠٠٠تلميذ مسستفيد من هذه
” التحضس Òلهذا اŸوعد الهام سسواء اŸدرسسي فإان كل اŸؤوسسسسات الÎبوية تلميذ سسيسستفيدون من منحة الفئات اÿدمة .و‘ القطاع الصسحي ‘ قطاع
م -ن ط-رف وا‹ ال-ولي-ة السس-ي-دة ل-ب-ي-ب-ة اŸق- -در ع -دده -ا بـ  ٣٠٠ع Èاألط -وار اŸعوزة اŸقدرة بـ ٣٠٠٠دج أاو 5٠٠٠دج الÎبية ،فقد ” تسسخ ١7Òوحدة كشسف
ويناز أاو مديرية الÎبية زوليخة عبيد ،التعليمة الثÓثة قد اسستلمت حصستها مثلما تقرر رفعها ‘ األيام األخÒة من ومتابعة صسحية موزع Úعﬂ Èتلف
وعليه ” النتهاء بعملية التحويÓت و قبل اÿروج ‘ عطلة الصسيف ،حيث ط- -رف ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري -ة ،ح -يث ” بلديات ودوائر الولية.
عملية ا◊ركة اÿاصسة باألسساتذة ‘ بلغت نسسبة التوزيع ١٠٠باŸائة ،وبلغ
إاحصساء نحو  ٢١٤5٠مسستفيد ‘ الطور م -ن ج -ه -ت -ه -ا أاع -ل-نت ج-م-ع-ي-ة «رع-اي-ة
أاحسس - - -ن ال - - -ظ - - -روف وك - - -دا Œدي - - -د عدد الكتب اŸوزعة بـ  557٤٢6كتاب البتدائي و ‘ ١١5٠٠الطور اŸتوسسط
أاطفال التوحد» لولية ع“ Úوشسنت
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال -ب -ي -داغ -وج -ي-ة ل-ب-عضص مدرسسي.
و ‘ ٤٢5٠الطور الثانوي ،و‘ إاطار ع - -ل - -ى ت- -وف Òالضس- -روري- -ات الÓ- -زم- -ة
اŸؤوسسسسات.
وم -ن ج -ه-ت-ه-ا ،أاك-دت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ال-ت-ع-اون م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة وم-ديرية للمتمدرسس Úمن هذه الفئة مع افتتاح
وا÷ديد هذا اŸوسسم هو اسستÓم ٠5ل - -ولي - -ة ع“ Úوشس - -نت ي - -د ‘ ب - -ي- -ان ال-نشس-اط الج-ت-م-اع-ي وال-تضس-امن ،فقد اŸوسسم الدراسسي ا÷ديد ،وذلك بغية
›م-ع-ات م-درسس-ي-ة ج-دي-دة م-ت-واج-دة صسحفي تلقت «الشسعب» نسسخة منه ،أان تسس- -ل- -م ق- -ط- -اع الÎب- -ي- -ة ﬁ775٠فظة ت -أاه -ي -ل -ه -م واŸسس -اع -دة ع -ل-ى د›ه-م
ع -ل -ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ات ع“ Úوشس-نت ،ك-ل ال-ظ-روف م-ت-وف-رة وم-ه-ي-أاة ب-غ-رضص ›ه - -زة ب- -ب- -عضص األدوات اŸدرسس- -ي- -ة اجتماعيا ،حيث ” تخصسيصص ورشسات
العامرية ،األم Òعبد القادر ،رشسقون
إا‚اح الدخول اŸدرسسي لسسنة  / ٢٠١٩سس -وف ي -ت -م ت -وزي -ع -ه -ا ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ ن-فسس-ي-ة ت-رت-ك-ز ع-ل-ى ال-ت-واصس-ل و تلقÚ
ب-ن-ي صس-اف,وب-ق-ري-ة ال-ق-ي-ط-ن-ة ب-ب-لدية  ،٢٠٢٠وذلك بتضسافر جهود السسلطات اŸعوزين.
األسساسسيات ألزيد من  ٤٢طفل متوحد
ح-اسس-ي ال-غ-ل-ة إاضس-اف-ة إا ¤م-ت-وسس-ط-ت ÚاÙل- -ي -ة وال -ولئ -ي -ة ع -ل -ى غ -رار وا‹ و‘ ›ال النقل اŸدرسسي ،سسخرت منخرط با÷معية األخÒة تعمل على
ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -ل -دي -ت -ي م-ق-ر ال-ولي-ة ال -ولي -ة ،وك -ذا ب-فضس-ل م-وظ-ف-ي ق-ط-اع مديرية الÎبية نحو  ١٠٩حافلة لنقل تأاسسيسص مركز خاصص بالتوحد بالقطب
وثانوية تعويضسية جديدة ” تشسيدها الÎب - -ي - -ة والشس - -رك- -اء الج- -ت- -م- -اع- -ي ٩٩75 Úتلميذا ‘ األطوار الثÓثة ،فيما ا÷نوب شسرقي.

ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

قراب ـ ـ ـ ـة  238أالـ ـ ـف تلميذ معنـ ـ ـي بالّدخـ ـ ـول اŸدرسسـ ـ ـي باŸديـة

يلتح صسبيحة اليوم ،زهاء  ٢٣7٤6٣تلميذ وتلميذة
‘ الثÓث أاطوار باŸؤوسسسسات الÎبوية باŸدية،
موزع Úعلى  ٨6٩٨فوجÃ ،عدل  ٢7تلميذ بكل
فوج و يؤوطرهم  ١٢5٨٩مربي ،من بينهم 6١7٤
لعÓم
لبتدائي ،حسسب خلية ا إ
مؤوطر ‘ التعليم ا إ
بهذه اŸديرية.
لعÓ-م ح-ف-ي-ظ-ة عÈي ،ف-إان
وحسسب اŸك -ل -ف -ة ب-ا إ
مصس-ال-ح م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ح-رصست ع-ل-ى اسس-ت-ي-ف-اء
جميع اŸراحل الكفيلة بضسمان دخول مدرسسي
لداري -ة
لع -م -ال ا إ
ع- -ادي ،ب- -ع- -د ا‚ازه- -ا ل- -ك- -ل ا أ
ل‚اح ال -دخ -ول اŸدرسس -ي
والÎب- -وي- -ة الÓ- -زم- -ة إ
اŸق -ب -ل خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق Ãن-ح-ة اŸع-وزي-ن
وال- -ك- -ت- -اب اŸدرسس- -ي وتسس- -ج- -ي Ó-ت ال -ت Ó-م -ي -ذ،
لضس -اف -ة إا ¤ال -ت -أاشسÒة ع -ل-ى ﬂط-ط ال-تسس-يÒ
ب -ا إ
وإارسس -ال ال -ت -ع -ي -ي -ن -ات ل -ل -ن -اج -ح ‘ Úمسس-اب-ق-ات
لخÒة ع-قب إاج-راء ح-رك-ة ال-ت-ن-قÓت
ال-ت-وظ-ي-ف ا أ
Óجراءات
اÿاصسة باŸوظف Úالتي “ت وفقا ل إ
القانونية.
لغلبية من اŸوظف،Ú
ومكن ذلك من تلبية رغبة ا أ

لمر الذي من شسأانه اŸسساهمة طبعا ‘ خلق
وهو ا أ
السستقرار باŸؤوسسسسات الÎبوية بعدما حظي هذا
الدخول اŸدرسسي Ãتابعة شسخصسية من قبل وا‹
ال -ولي -ة ،وال -ذي ع -اي -ن ال -ع -دي -د م-ن اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية قيد ال‚از ع Èزيارات متعددة مسسديا
لشسغال.
لسسراع ‘ وتÒة ا أ
بتعليماته الصسريحة با إ
ووفقا لبيان هذه اŸديرية ،فإانه متوقع أان يسستلم
ق -ط-اع الÎب-ي-ة ب-ه-ذه ال-ولي-ة  ٤٠م-ؤوسسسس-ة تربوية
خ Ó-ل ه -ذا ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا ١5
ابتدائية و ١٨مطعم مدرسسي ،فضس Óعلى أان هذه
اŸدي -ري -ة ق-امت أايضس-ا ب-إاع-داد ال-ق-وائ-م اÿاصس-ة
باŸسستفيدين ‘ حدود  ٨٠أالف تلميذ والتأاشسÒ
عليها من طرف مصسالح الدائرة وإاعطاء تعليمات
صس -ارم -ة بضس -رورة ال-تسس-دي-د السس-ري-ع ل-ه-ا ل-ت-م-كÚ
التÓميذ من السستفادة منها ،واقتناء مسستلزمات
لول من
لسسبوع ا أ
الدخول اŸدرسسي ‘ غضسون ا أ
ال-دخ-ول اŸدرسس-ي ،عÓ-وة ع-ل-ى ق-ي-ام-ه-ا ب-ت-وزي-ع
جميع العناوين على اŸؤوسسسسات الÎبوية عدا كتب
ال -ت -اري -خ وا÷غ -راف -ي-ا ل-لسس-ن-ة اÿامسس-ة وال-راب-ع-ة

متوسسط ،كما سسخرت  ٣٨٣حافلة للنقل اŸدرسسي
لفائدة  ٣٠757مسستفيد.

اŸدية :علي ملياÊ

هياكـ ـ ـل تربويـ ـ ـة جديـ ـ ـدة وتخ ـ ـ ـصسيصص
 116أالف ح ّصسـة Ÿنحة التّمدرسص بالشسلف
يعرف الدخول اŸدرسصي
بو’ية الشصلف انفراجا
كبÒا من حيث الهياكل
ا÷ديدة اŸسصلمة لتجاوز
النقائصض اŸسصجلة،
والتي عملت إادارة القطاع
بالو’ية ضصمن خريطتها
اŸدرسصية على ضصبطها
تلبية لÓحتياجات التي
شصخصصتها اŸصصالح اŸعنية
بالتمدرسض وال›Èة
واŸتابعة بذات اŸديرية.

الشسلف :و  -ي  -أاعرايبي

اإلج-راءات ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا
إادارة ال- -ق- -ط- -اع –سس- -ب- -ا ل- -ل -دخ -ول
اŸدرسسي وتهيئة الظروف اÓŸئمة
لنجاح هذه العملية التي احتاطت لها
اŸصسالح الولئية من خÓل مشساريع
هامة بر›ها اŸسسؤوول األول عن
ا÷هاز التنفيذي بالولية.
وت -ت -ع-ل-ق ب-إا‚از  ٤م-ت-وسس-طات مع

–وي - -ل ث - -ان - -وي- -ة إا ¤م- -ت- -وسس- -ط- -ة
لسس- -ت- -ي- -ع- -اب ال- -ع- -دد ال- -ه -ائ -ل م -ن
اŸتمدرسس ‘ Úهذا اŸسستوى ،الذي
وصسل عدد تÓمذته هذه السسنة إا¤
 ١5٣56٠م-ت-م-درسس-ا ،ب-اإلضس-افة إا¤
ث -ان -وي -ت Úم -ن-ه-ا واح-دة ب-ع Úم-ران
وال -ت -ي ك -انت ت-ع-ا Êف-ي-م-ا سس-ب-ق م-ن
ظاهرة الكتظاظ حسسب اŸسسؤوول
األول عن القطاع الذي طمأان أاولياء
ال- -تÓ- -م -ي -ذ والشس -رك -اء ‘ ال -ق -ط -اع
بخصسوصص ظروف التمدرسص والتكفل
ب - -اŸت - -م - -درسس ،Úك- -م- -ا ه- -و ا◊ال
باŸسستوى البتدائي الذي سسيسسجل
به اسستÓم مؤوسسسسات تربوية جديدة
وأاقسس -ام ت -وسس-ي-ع-ي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة ال-ط-لب،
خ- -اصس- -ة وأان ال- -دخ -ول ه -ذه السس -ن -ة
حسسب مسسؤوول إادارة القطاع سسيعرف
اسستقبال أازيد من  ١٤٨٨٠٠تلميذا ‘
هذا الطور.
–قيق هذا التحسسن جاء بعد إاعطاء
دينامكية جديدة للمشساريع القدÁة
التي Œسسدت ميدانيا Ãتابعة يومية
من طرف وا‹ الولية ا◊ريصص على

وضس - -ع ق - -ط - -اع الÎب- -ي- -ة ‘ أاحسس- -ن
الظروف خاصسة من حيث التمدرسص،
Ãا ف-ي-ه-ا ه-ي-اك-ل اإلط-ع-ام ووح-دات
الكشسف واŸتابعة اÿاصسة بالصسحة
اŸدرسسية.
أاما بخصسوصص التأاط Òالبيداغوجي،
فقد علمنا من ذات اŸسسؤوول أانه ”
وضسع كل األسساتذة ‘ مناصسبهم Ãا
ف -ي -ه -م خ -ري -ج -ي اŸدارسص ال -ع -ل-ي-ا
والحتياطي Úتطبيقا لتعليمات وزير
القطاع األخÒة يشس Òمدير الÎبية
ع - - - - - - - -اب - - - - - - - -د ع - - - - - - - -ط- - - - - - - -وي.
ومن جانب آاخر ،أاكد مدير القطاع
تعاون اŸصسالح اإلدارية بالدائرات
م -ع م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة Ÿن -ح م-ن-ح-ة
التمدرسص اÿاصسة باŸعوزين ،والتي
وصس- -لت ه- -ذه السس- -ن- -ة إا ١١6 ¤أالف
حصس - -ة ب - -اإلضس- -اف- -ة إا ¤اÙاف- -ظ
اŸدرسس-ي-ة ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا م-دي-ري-تي
اإلدارة اÙل - - - -ي - - - -ة وال - - - -نشس - - - -اط
الج- -ت- -م- -اع- -ي ،زي -ادة ع -ل -ى اŸآازر
وإايصس - - -ال ال - - -ك - - -ت - - -اب اŸدرسس - - -ي
للمؤوسسسسات اŸعنية.

 434947تلمي ـ ـ ـ ـ ـ ـذ يلتحق ـ ـ ـ ـ ـون
Ãقاع ـ ـد الّدراسسـ ـ ـ ـة بسسطـ ـ ـ ـيف

اتخذت مديرية الÎبية لو’ية سصطيف مع باقي الشصركاء كافة التداب ÒالÓزمة ’‚اح الدخول
اŸدرسصي ،الذي ينطلق اليوم ،حيث يلتحق Ãقاعد الدراسصة ‘ ا’طوار التعليمية الثÓث 434.947
تلميذا ،وضصمــانــا لدخــول مــدرسصــي نــاجــح علــى مسصتــوى الو’يـة ،تــم تـوفيـر كــل الوسصــائــل
اŸــاديــة والبشصـريــة ،و إاشصــراك كـل الفـاعليـن والشصـركـاء التـربـوييـن وا’إدارييـن ،قصصـد اŸسصـاهمـة
الفعليـة فـي –قيـق دخـول مدرسصـي عــادي.
البعضص منها قبل نهاية السسنة.
 .٣٩6م- -ل- -ي -ون دج ل -ف -ائ -دة ١٣٢٠٠٠
Œدر اإلشس - - - -ارة إا ¤أاّن ت - - - -ع - - - -داد مسس-ت-ف-ي-د Ÿن-ح-ة ال-ت-مدرسص ،بقيمة
سسيتم مع الدخول اŸدرسسي  - ٢٠١٩ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ل- -ل- -م- -وسس -م ال -دراسس -ي  ٣٠٠٠دج موزعة على  7١٨٤5تلميذ
 ٢٠٢٠بسسطيف اسستÓم  ١٢مؤوسسسسة  ٢٠٢٠-٢٠١٩اŸسس -ج -ل Úب -ولي -ة ‘ الطور البتدائي ،و ٤6٩٢٩تلميذ
تعليمية جديدة تتمثل ‘  ٣ثانويات سسطيف ‘ ﬂتلف األطوار وصسل ‘ الطور اŸتوسسط ،و ١٣٢٢6تلميذ
إا ٤٣٤.٩٤7 ¤ت-ل-م-ي-ذ م-نهم  ‘ 666١٨الطور الثانوي.
( ‘ ٢سسطيف وواحدة ببوقاعة)٤ ،
متوسسطات ( ١ببوقاعة ٢ ،بسسطيف تلميذ جديد موزع Úعلى الÎبية وبخصسوصص اإلطعام اŸدرسسي ‘
وواح -دة ب -ال -ع -ل -م -ة) و ٠5مدارسص ال- - - - - - - -ت - - - - - - -حضسÒي - - - - - - -ة بـ  ٢٢676ال-ت-ع-ل-ي-م الب-ت-دائ-ي ،ف-ق-د ب-ل-غ ع-دد
ابتدائية ( ٢بسسطيف  ٢ -بع Úأارنات مسسجل،و ٤٣٩٤٢مسس -ج-ل ‘ السس-ن-ة اŸسس-ت-ف-يدين  ١565٠٠ت-ل-م-يذ على
األو ¤ابتدائي.
مسس-ت-وى  ٨66م-درسس-ة ،أام-ا ال-ك-تاب
  ١بالعلمة).وبخصسوصص هذه الهياكل ا÷ديدة وبلغ عدد تÓميذ الطور البتدائي اŸدرسس - - -ي ف - - -ت - - -م ت - - -وزي - - -ع م - - -ا
ال -ت -ي م -ن شس -أان-ه-ا اسس-ت-ي-ع-اب ال-ع-دد  ٢٣757٣و‘ ال- -ط- -ور اŸت- -وسس- -ط ي-ق-ارب  ٢.٤٩6.٩٨6ك-ت-اب مدرسسي
اŸت -زاي -د ل -ل -ت Ó-م-ي-ذ عﬂ Èت-ل-ف  ١٤٤6١٣و‘ الطور الثانوي  ،5٢76٣على  ١١٩5مؤوسسسسة تعليمية.
بلديات الولية سستسساهم ‘ –سس Úف-ي-م-ا ب-ل-غ ع-دد ال-تÓ-م-ي-ذ اŸع-نيÚ
أام-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-الÎت-ي-ب-ات اŸعتمدة
األداء ال- -ب- -ي- -داغ -وج -ي ،م -ن خ Ó-ل ب-األم-ازي-غ-ي-ة  ‘ ٤6٣6الب -ت -دائ-ي لضس - - - -م ـان اإلع ـÓم و ال - - - -تـوج- - - -يـ ـه
ت -خ -ف -ي -ف الك -ت -ظ-اظ ‘ األقسس-ام ،و ‘ ١١٣٤5اŸت- -وسس -ط و ‘ ١٠٨٠والسس-ت-ق-ب-ال وال-ت-ك-ف-ل بالنشسغالت
وك- - -ذا –سس Úظ- - -روف ال- - -ع- - -م- - -ل ال- - -ث - -ان - -وي ،ك - -م - -ا ب - -ل - -غ ›م - -وع اŸط -روح -ة ذات الصس -ل -ة ب-ال-دخ-ول
وال- -ت- -م- -درسص وت- -ط- -وي- -ر ال- -ن -ت -ائ -ج اŸوظ- - - - - - -ف ٣٠7٢5 Úموزع ÚاŸدرسس -ي ” ،ف -تـح السس -ت -ق -ب-الت
اŸدرسسية ،علما أان قطاع الÎبية على التأاط Òاإلداري بـ  ،١٠66٠أاما ال- -يـوم- -يـة صس- -ب- -اح- -ا ل- -ل -م -واط -ن -يـن
ب- - -ال- - -ولي- - -ة أاضس- - -ح- - -ى ي- - -ت- - -وف- - -ر التأاط ÒالÎبوي فبلغ  ٢٠٠65موظف واŸـوظ -ف ÚخـÓل شس -هـر سس -ب -ت-م-بـر
ع -ل-ى  ٢٣٣م-ت-وسس-طة ١٠٣ ،ثانوية منهم  5١٨موظف جديد.
 ،٢٠١7ك - -م - -ا ” ت - -نصس - -يـب خ - -ل- -يـة
و ٨7٤ابتدائية ،دون احتسساب توسسعة فيما يخصص منحة التمدرسص بقيمة اإلصس - -غـاء ع- -لـى مسس- -تـوى اŸديـريـة
عدة أاقسسام ،ودون احتسساب الهياكل  ٣٠٠٠دج ،ف- -ق- -د خ ّصس- -صست ولي- -ة وكـذا اŸؤوسسسس -ات الÎبـويـة ل -ل -وليـة
ا÷اري ا‚ازها ،واŸرتقب اسستÓم سسطيف غÓفا ماليا إاجماليا قّدر بـ للتكفل بالنشسغالت اŸطـروحـة.

سسطيف  :نورالدين بوطغان

...و تسسجيـ ـ ـل  12999مّÎبصس ـ ـا جدي ـ ـدا بالو’ي ـ ـة خ ـ ـÓل الدخ ـ ـول اŸهن ـ ـ ـي
تتواصصل التحضصÒات اŸكثفة Ÿديرية التكوين والتعليم اŸهني Úبو’ية سصطيف ،من اجل إا‚اح اŸوسصم الدراسصي التكويني ،2020 / 2019
وهذا منذ انتهاء دورة فيفري اŸاضصي ،بسصلسصلة من ا’جتماعات مع ﬂتلف الفاعل ،Úوتنفيذ خطة العمل اŸدروسصة واŸوضصوعة لهذا
الغرضض ،مع اŸتابعة اليومية لها.
وم -ؤوسسسس -ات ال -ت -ك -وي -ن اŸن -تشس-رة ع Èال-ولي-ة ” ،الرسسمي ‘  ٢٩سسبتم ،Èوهذا ÷ميع اÎŸبصس،Ú
اسستحداث  ٨تخصسصسات جديدة لعدة مسستويات ،سس-واء ل-ل-ت-ك-وي-ن ا◊ضس-وري او ال-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق
وم-ن-ه-ا ال-ب-ن-وك ،وصس-ي-ان-ة م-رك-بات الوزن اÿفيف ،التمه.Ú
وق -درت ذات اŸدي -ري -ة ،حسسب ط -اق -ة اسس -ت-ي-ع-اب وال -رسس -م ع -ل -ى اŸع -ادن ،و‚ارة األث-اث ،وصس-ي-ان-ة نشس Òا ¤ان اŸديرية الوصسية كانت قد نظمت
اŸؤوسسسس -ات ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة ،بـ  ١٢٩٩٩م-نصسب ت-ك-وين ان -ظ -م -ة ال -ت -ط -ه ،Òوك-ذا ت-رك-يب وصس-ي-ان-ة األل-واح
أابوابا مفتوحة على مؤوسسسسات التكوين ،وهذا منذ
لدورة سسبتم Èا÷اري ،والتي تنطلق رسسميا ‘  ٢٩الضس -وئ -ي -ة ،ك -م -ا ن -ظ -مت أاي -ام ل Ó-ن-ت-ق-اء ‘ ب-عضص  ١5جويلية اŸاضسي للتواصسل ا ¤غاية  ٢١سسبتم،È
من ذات الشسهر ،أاما عن جديد الدورة فإانه من التخصسصسات ‘  ٢٢و ٢٣و ٢٤من الشسهر ا÷اري ،وهذا لتمك Úالشسباب اŸهتم Úمن التسسجيل ‘
جملة  ٣٠٠تخصسصص معتمد لدى ﬂتلف مراكز على ان تعلن النتائج ‘  ٢6منه ،ليتم الدخول فروع التكوين التي تناسسبهم.

سسطيف :نور الدين بوطغان

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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صسصسات
النتهاء من تصسنيف اÛموعات وا أ
لفواج لكافة الّتخ ّ

تسستقبل أاك Ìمن  5آالف حامل بكالوريا جديد

تواصسل جامعة ا÷زائر  ،3عملية «ترسسيم» التحاق  7500طالب جديد Ãقاعد ﬂتلف الشسعب والتخصسصسات التابعة لها ،معتمدة منهجية عمل
لسسبوع اŸقبل.
سسلسسلة ‘ التسسجيÓت النهائية التي سستسستمر إا ¤غاية الثامن من الشسهر ا÷اري ،على أان تنطلق الدراسسة بشسكل رسسمي ا أ

كشسف نائب مدير ا÷امعة للعÓقات اÿارجية والتعاون والتنشسيط والتصسال
والتظاهرات العلمية ،بلواضسح الهاشسمي ،أان جامعة ﬁمد بوضسياف باŸسسيلة على اسستعداد
لسستقبال  5264طالب حامل للبكالوريا جديدة وفق إاجراء التسسجيÓت النهائية ،والتي
سستدوم إا ¤غاية الثامن من شسهر سسبتم Èا÷اري.

التّسسجيÓت النّهائية للطّلبة ا÷دد Œرى ‘ ظروف حسسنة بجامعة ا÷زائر جامعة ﬁمد بوضسياف ترافق الطّلبة باŸسسيلة
حمزة ﬁصسول
Œري التسسجيÓت النهائية◊ ،املي
شسهادة البكالوريا ا÷دد واŸوجهÚ
إا ¤ك -ل -ي -ات ج -ام -ع-ة ا÷زائ-ر ‘ ،٣
ظ- -روف ع- -ادي -ة ،وأاب -رز م -ا Áي -زه -ا
السس Ó- - -سس - - -ة والسس - - -رع- - -ة ،ووق- - -فت
«الشس- -عب» ،أامسس ،ع- -ل -ى اŸن -ه -ج -ي -ة
اŸع -ت -م -دة م -ن ق -ب -ل إادارة ا÷ام-ع-ة
إل“ام ال-تسس-ج-يÓ-ت ال-ن-ه-ائ-ي-ة خÓ-ل
الفÎة اŸمتدة ب ٠٢ Úو ٠٨سسبتمÈ
ا÷اري ،إاذ اخ- - -تصس- - -رت ك - -ثÒا م - -ن
ا÷هد والوقت بالنسسبة للطالب وكذا
اإلداري.Ú
ج- -ه -زت إادارات ج -م -ي -ع ال -ك -ل -ي -ات
وّ
ال -وث -ائ -ق ال -رسس-م-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷دد،
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ الشس-ه-ادة اŸدرسس-ي-ة،
ب-ط-اق-ة ال-ط-الب ،ورق-م اÛم-وع-ات
واألف- - -واج بشس- - -ك - -ل مسس - -ب - -ق ،وأاك - -د
ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة ،أان جامعة
ا÷زائ- - -ر ّ – ،٣صس- -لت م- -ث- -ل ب- -اق- -ي
ج- -ام- -ع- -ات ال- -وط- -ن ،ع -ل -ى السس -ج -ل
الل- - -كÎو Êاÿاصس ب- - -ال- - -ط- - -ل- - -ب- - -ة
اŸوجه Úإا ¤كلياتها ،انطÓقا من
اŸنصس -ة الل-كÎون-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي
«ب -روغ -ريسس» ،وشس -رعت م-ب-اشس-رة ‘
إاع -داد ال-وث-ائ-ق ال-رسس-م-ي-ة وتصس-ن-ي-ف
اÛم- - -وع- - -ات واألف- - -واج ل - -ك - -اف - -ة
التخصسصسات ‘ األسسابيع اŸاضسية.
ويكفي كل طالب جديد أان يتقدم
Ãل-ف ال-تسس-ج-ي-ل اŸت-م-ث-ل ‘ ح-وال-ة
الÈيد (تسسدد على مسستوى ا÷امعة)
وصس- - -ورت Úشس- - -مسس - -ي - -ت Úوشس - -ه - -ادة
الباكالوريا ،حتى يحصسل على وثائقه
بشس - -ك - -ل ف - -وري ،ع - -كسس السس - -ن- -وات
اŸاضس- -ي -ة ح -يث ك -انت ت -ت -م ج -م -ي -ع
العمليات ‘ وقت واحد األمر الذي

اŸسسيلة :عامر ناجح
أاشسار اŸتحدث إا ¤انه ” ‘
إاط-ار ال-تسس-ج-يÓ-ت ال-ن-ه-ائ-ي-ة أان
مصسالح جامعة ﬁمد بوضسياف
خرت أاك Ìمن  ٢٠مهندسس ‘
سس ّ
اإلع Ó-م اآل‹ وت -ق -ن -ي Úسس-امÚ
ﬂتصس ‘ Úال - -ب - -ي - -داغ- -وج- -ي- -ا
Ÿراف-ق-ة ح-ام-ل-ي ال-طلبة ا÷دد
حاملي باكالوريا  ٢٠١٩لتسسهيل
ع-م-ل-ي-ة ال-تسس-ج-يل للطلبة ا÷دد
وضسمان اŸرافقة لهم ،مؤوكدا أان

وسسط تداب Òتنظيمية اّتخذت كل أاسسباب الّنجاح

ي - -ؤودي إا ¤خ - -ل - -ق ط- -واب Òط- -وي- -ل- -ة
وف -وضس -ى خ -اصس -ة ب -ال -ك -ل -ي -ات ال -ت -ي
تسستقطب عددا كبÒا من الطلبة.
وأابدى عدد من الناجح Úا÷دد ‘
شسهادة البكالوريا ،ارتياحهم للظروف
التي تتم فيها عملية التسسجيل خاصسة
م- - -ن ح- - -يث السس- - -رع- - -ة واخ - -تصس - -ار
اإلج - - -راءات ،وخصسصست ج- - -ام- - -ع- - -ة
ا÷زائ -ر  ٣ب-دا‹ إاب-راه-ي-م ،اŸكتبة
اŸرك - -زي- -ة وع- -ددا م- -ن اŸدرج- -ات
للكليات التابعة لها من أاجل إا“ام
التسسجيÓت النهائية ،ووضسعت –ت
تصس -رف-ه-ا مصس-ل-ح-ة إاعÓ-م آا‹ ت-ت-و¤
ت -أاك -ي -د ال -تسس-ج-ي-ل ال-ن-ه-ائ-ي ل-ل-ط-ل-ب-ة
Ãنصس-ة «ب-روغ-ريسس» ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي،
وت-رسس-ي-م-ه-م ‘ ال-ب-ط-اقة اإللكÎونية

اÿاصسة بكل كلية أاين يصسنفون ‘
اÛموعات واألفواج.
وحسسب األرق -ام اŸق -دم -ة م -ن ق -ب-ل
اإلدارة ،ف - -إان ج - -ام- -ع- -ة ا÷زائ- -ر ،٣
سستسسجل التحاق  75٠٠طالب جديد
Ãق -اع -ده -ا ،وسس -ت -ن -ال ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم
الق -تصس-ادي-ة وال-تسس-ي Òحصس-ة األسس-د
بقرابة  5آالف طالب ،و‘ السسياق
كشسفت رئيسسة قسسم التصسال بكلية
ع -ل -وم اإلع Ó-م والتصس -ال د.م -ل -ي-ك-ة
عطوي لـ «الشسعب» ،أان  ١٢٠٠طالب
جديد سسيلتحقون بالكلية هذه السسنة،
مؤوكدة أان التسسجيÓت النهائية Œري
‘ ظروف «جد حسسنة ،ول تسستغرق
ع -م -ل-ي-ة تسس-ج-ي-ل ك-ل ط-الب أاك Ìم-ن
دقيقت.»Ú
واأفادت اŸتحدثة ،اأن اأول ﬁاضسرة

ل - -ل- -م- -وسس- -م ا÷ام- -ع- -ي ٢٠٢٠-٢٠١٩
سس - -ت - -ج- -رى الث- -ن ،Úم- -ن الأسس- -ب- -وع
اŸقبل ،بعدم اأن ” توزيع اŸهام
والÈن -ام -ج ع -ل -ى الأسس -ات -ذة ن -ه -اي -ة
جويلية اŸاضسي.
وسس -م -حت رق -م -ن -ة ا◊ال -ة اŸدن -ي-ة
واع-ت-م-اد اŸنصس-ة ال-رق-م-ي-ة م-ن قبل
وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي،
ب-تسس-ه-ي-ل اإج-راءات تسس-ج-ي-ل ل-لطلبة،
م -ن خ Ó-ل اإل -غ -اء ع -دد م-ن ال-وث-ائ-ق
كشسهادتي اŸيÓد والإقامة ،ما سسمح
ب- -ت- -وف Òا÷ه- -د وال -وقت وت -ق -ل -يصس
فاتورة الأوراق وتضسم ا÷امعة كليات
ال -ع-ل-وم الق-تصس-ادي-ة وال-تسس ،Òع-ل-وم
الإعÓم والتصسال ،العلوم السسياسسية
وم-ع-ه-د الÎب-ي-ة ال-ب-دي-ن-ة وال-رياضسة،
وتسستوعب  5٠األف طالب.

عميد كلية العلوم القتصسادية بجامعة ا÷زائر :3

إاع ـ ـ ـ ـ ـÓن نتائ ـ ـ ـ ـج اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسس 08 ‘ Îسسبتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Èا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـاري
لو ¤ماسس،Î
كشسف عميد كلية العلوم القتصسادية بجامعة ا÷زائر  ،03د  -بناي مصسطفى لـ «الشسعب» ،أان إاعÓن قائمة طلبة السسنة ا أ
سسيكون ‘ الثامن سسبتم Èا÷اري ،مفيدا بانطÓق الدراسسة ‘ جميع التخصسصسات بشسكل رسسمي ‘  14من نفسس الشسهر.

حمزة .م
قال د  -بناي ،اأنه ووفقا للتنظيم
ا÷ديد اŸعتمد هذه السسنة ،فاإن ٨٠
ب - -اŸائ - -ة م - -ن م - -ق - -اع - -د اŸاسس،Î
خصسصست للدفعة ا◊الية« ،وقد ”
الن-ت-ه-اء ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل-ي-ة ال-علوم
الق-تصس-ادي-ة م-ن ال-تسس-ج-يÓت نهاية
اأوت اŸنصسرم ،وسسيعلن عن النتائج
‘ الثامن من الشسهر ا÷اري».
واأوضس- - - -ح اأن نسس - - -ب - - -ة  ٢٠باŸائة
اŸت- -ب- -ق- -ي- -ة واıصسصس- -ة ◊ام- -ل -ي
شس - -ه - -ادات ال- -ل- -يسس- -انسس ل- -ل- -ن- -ظ- -ام
الكÓسسيكي والقادم Úمن جامعات
اأخرى ،سستقوم وزارة التعليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي ب -ف -ت -ح اŸنصس-ة

الرقمية «بروغريسس» ،خÓل الأيام
ال -ق -ل-ي-ل-ة ال-ق-ادم-ة م-ن اأج-ل ع-م-ل-ي-ة
التسسجيل.
وب- -خصس- -وصس ال- -ط- -ل- -ب- -ة ا÷دد م -ن
ح -ام -ل -ي شس -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري-ا ه-ذه
السسنة ،اأوضسح بنادي اأنه «” توجيه
 ٤٨6٢ط - -الب ك - -ل - -ي - -ة ال - -ع- -ل- -وم
القتصسادية ،ورغم العدد الذي يبدو
كبÒا اإل اأننا سسنقوم بتسسجيلهم كلهم
خÓل  7اأيام».
واأّكد بتوف Òالظروف وتهيئة اŸناخ
ح -ت -ى ت -ك -ون ال -تسس -ج -يÓ-ت «ع-ادي-ة
وانسس -ي -اب -ي -ة» ،ب -اع -ت -م -اد ال-ت-حضسÒ
اŸسس- -ب- -ق ل -ل -وث -ائ -ق ال -ت -ي سسÎاف -ق
ال -ط-الب ط-ل-ي-ة مسس-اره ا÷ام-ع-ي ‘
طور الليسسانسس.

واأفاد اأن التسسجيÓت النهائية ووفقا
ل- -رزن- -ام- -ة وزارة ال- -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،سس-ي-ع-ق-بها من ٠٩
اإ ١٢ ¤م -ن الشس -ه -ر ا÷اري ف -ت -ح
ال- -تسس- -ج- -يÓ- -ت ل -ل -ح -الت اÿاصس -ة
والتحويÓت ،على «تنطلق الدراسسة
‘  ١٤سسبتم»È
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ت -اأط Òال -ط -ل -ب -ة ع-ل-ى
مسستوى كلية تعد الأك Èعلى مسستوى
جامعة ا÷زائر ،٣اإذ تسستوعب ٤٢
األف مقعد بيداغوجي ،اأفاد بناي
مصس-ط-ف-ى ،اأن «ال-ك-ل-ي-ة ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
 7٨٤اأسستاذ  5٠باŸائة منهم بدرجة
اأسس -ت -اذة ت -ع -ل-ي-م ع-ا‹ (ب-روف-يسس-ور)
واأسس -ت -اذة ﬁاضس -رون ،و 5٠باŸائة
الأخرى اأسستاذة مسساعدون».

واأضس -اف اأن -ه «ب -ح-ك-م ع-دد ال-ط-ل-ب-ة
ال -ك -ب ،Òي -ت -م السس -ت -ع -ان-ة ب-اأسس-ات-ذة
م -وؤق -ت Úوط-ل-ب-ة دك-ت-وراه م-وؤه-ل.»Ú
وبالنسسبة Ÿسسابقة الدكتوراه ،اأوضسح
ب- -ن -اي ،اأن وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹،
صس -ادقت ع-ل-ى ق-ائ-م-ة ال-ت-خصسصس-ات
ال- -دراسس- -ي- -ة ال- -ت- -ي سس -ت -درج ضس -م -ن
اŸسسابقة على مسستوى كلية العلوم
القتصسادية ،وسسيتم «–ديد تاريخ
اإج -راء اŸسس-اب-ق-ة م-ن-تصس-ف اأك-ت-وب-ر
اŸقبل ،وتنطلق عملية التسسجيل ‘
مسس -اب -ق -ة ال -دك -ت-وراه ع-ل-ى مسس-ت-وى
م -نصس -ة ب -روغ -ريسس ال -ت-اب-ع-ة ل-وزارة
ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي
منتصسف سسبتم Èا÷اري و“تد اإ¤
غاية اأكتوبر.

بقيمة  12مليون دينار من قطاع الّتضسامن بسسيدي بلعباسس

ﬁافظ ›ّهـزة ومـآازر للمعوّزين وذوي ا’حتياجات ا ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاصّسة

‘ إاطار برنا›ها التضسامني مع الفئات اŸعوزة والرامي إا ¤التكفل ا÷يد بالفئات اÙرومة وذوي الحتياجات اÿاصسة من فئة اŸتمدرسس،Ú
لدوات اŸدرسسية
صسصست مديرية النشساط الجتماعي للموسسم الدراسسي اŸقبل ،مبلغ  12مليون دينار ”ّ صسرفه على شسراء اÙافظ وا أ
خّ
واŸآازر لفائدة هؤولء سسواء اŸتمدرسس Úمنهم بقطاع الÎبية أاو نزلء مؤوسسسسات النشساط الجتماعي ،حسسب ما كشسف عنه مصسدر رسسمي
لـ «الشسعب».

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

اأوضس - - - - - - - -ح ذات اŸصس- - - - - - - -در اأن
اÙاف - - - - -ظ اÛه- - - - -زة واŸاآزر
اŸق - -ت - -ن - -اة ‘ ه- -ذا الإط- -ار”ّ ،
تسس -ل -ي -م ج -زء م-ن-ه-ا اإ ¤م-دي-ري-ة
الÎبية لولية خنشسلة حتى يتسسنى
ل- -ه- -ا ت- -وزي -ع -ه -ا ب -داي -ة ال -دخ -ول
اŸدرسس-ي ع-ل-ى مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا م-ن
الأط- -وار ال- -ت- -ع- -ل -ي -م -ي -ة ال -ث Ó-ث -ة
اŸسسجل ‘ Úبطاقيتها الولئية
ل -ل -م -ع -وزي -ن ‘ ه -ذا الصس -دد‘ ،
الوقت الذي Œري التحضسÒات
ل - -ت - -وزي- -ع ا÷زء ال- -ب- -اق- -ي ع- -ل- -ى
الأط - -ف - -ال ذوي الح - -ت - -ي- -اج- -ات
اÿاصس- - -ة م- - -ن ن- - -زلء ﬂت - -ل - -ف
اŸوؤسسسس - - - - - - - - - -ات واŸراك- - - - - - - - - -ز
اŸت -خصسصس -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق-ط-اع
بالولية.
واأضس- - - - - - -اف ذات اŸصس - - - - - -در اأن
الأدوات واÙاف- - - -ظ واŸاآزر ‘
هذا الإطار “ت مراقبة نوعيتها

ال-تسس-ج-يÓ-ت ت-ت-م ال-كÎونيا دون
أاي وثائق تطبيقا السسياسسة التي
ان- -ت- -ه- -ج- -ت -ه -ا ا÷ام -ع -ة السس -ن -ة
اŸاضس -ي -ة ال-ه-ادف-ة ل-ل-ع-م-ل وف-ق
صس -ف-ر ورق .مضس-ي-ف-ا أان ج-ام-ع-ة
ﬁم- -د ب- -وضس- -ي- -اف ب -اŸسس -ي -ل -ة
–صسلت على تخصسصس جديد ذا
تسس - -ج - -ي - -ل وط- -ن- -ي ،وي- -ت- -ع- -ل- -ق
ب - -ال - -ل - -يسس - -انسس ‘ ال - -ط- -اق- -ات
اŸت -ج -ددة وال -ب -ي -ئ-ة ،وال-ذي ”
التسسجيل فيه ◊د الن  ٢7طالب
م- - -ن أاصس- - -ل  ٣٠ط -الب ك -ق-درة
اسستيعابية.

وبخصسوصس التحويÓت الداخلية
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال-ت-خصسصس-ات ،أاك-د
ن - - - -ائب م - - - -دي- - - -ر ا÷ام- - - -ع- - - -ة
ل-ل-ب-ي-داغ-وج-ي-ا الÈوفيسسور رابح
بوقرة ،إا ¤انه سسيتم معا÷تها
خ Ó-ل ي -وم -ي  ٠٨و ٠٩سسبتمÈ
ا÷اري ،ع- -ل- -ى ان ي- -ت -م حسس -ب -ه
التكفل بجميع ا◊الت اÿاصسة
اŸت-ع-ل-ق-ة Ãشس-اك-ل ال-تسسجيل ‘
اŸرح - -ل - -ة األول - -ي- -ة خصس- -وصس- -ا
بالطلبة غ ÒاŸسسجل ÚاطÓقا،
وحل بعضس اŸشساكل التي وقعت
الكÎونيا.

ب - - - -اإشس- - - -راك ﬂتصس Úواأع- - - -وان
م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-ولي-ة خ-نشس-لة
لضس -م -ان ن -وع-ي-ة ج-ي-دة وم-وؤم-ن-ة،
وتفادي اأي خطر على التÓميذ
عند اسستعمالهم هذه الأدوات.
واأشسار مصسدرنا اإ ¤اأن العملية
نّ- -ف -ذت ب -ع -د اسس -ت -ق -دام ق -ائ -م -ة
الأدوات م- -ن م- -دي- -ري- -ة الÎب- -ي- -ة

ل -ولي-ة خ-نشس-ل-ة واسس-تشس-ارت ه-ذه
الأخÒة حول متطلبات التمدرسس
ل-لسس-ن-ة ال-دراسسية ٢٠٢٠ / ٢٠١٩
Ãا يضسمن سسنة دراسسية للتÓميذ
دون احتياج لÓأدوات اŸطلوبة.
و‘ سس - -ي - -اق م - -تصس - -ل ،اّت - -خ- -ذت
مديرية النشساط الجتماعي كل
الإج - - - -راءات وق - - - -امت ب - - - -ك - - - -ل

....والتحاق أازيد من  166أالف
تلميذ Ãقاعــــد الّدراسسيــــة

يلتحق اليوم 166725 ،تلميذا Ãقاعدهم
الدراسسية بسسيدي بلعباسس ،موزع Úعلى 454
موؤسسسسة تربوية ع Èالأطوار التعليمية الثÓثة،
بعدد اأفواج يقدر بـ  5076وÃعدل  30تلميذ ‘
الفوج الواحد ،مع تسسجيل زيادة ‘ عدد التÓميذ
مقارنة باŸوسسم الدراسسي اŸاضسي ،حيث فاق عدد
تÓميذ الطور الإبتدائي  88األف تلميذ موزعÚ
على  2950فوج تربوي و 57األف تلميذ بالطور
اŸتوسسط موزع Úعلى  1715فوج ،واأزيد من 20
األف بالطور الثانوي موزع Úعلى  810فوج
تربوي.

التحضسÒات اŸطلوبة من صسيانة
م -نشس -ئ-ات-ه-ا وت-وف Òك-ل ال-ظ-روف
لإ‚اح ال - -دخ- -ول الج- -ت- -م- -اع- -ي
ب- -ال- -ق- -ط- -اع ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ك- -ل
م - -وؤسسسس - -ات- -ه ع Èك- -ل ب- -ل- -دي- -ات
ال -ولي -ة ،م -ع ضس -م -ن تسس -خ Òك -ل
اŸوارد ال- - - -بشس - - -ري - - -ة خ - - -اصس - - -ة
اŸتخصسصسة منها لهذا الدخول.

أازيد من  247أالـ ـ ـ ـ ـف تلمي ـ ـذ يلتحقـ ـون
Ãقاعـ ـ ـد الّدراسسـ ـ ـة ببوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرداسس

يلتحق صسباح اليوم،
 247742تلميذ وتلميذة
إا ¤مقاعد الدراسسة بولية
لطوار
بومرداسس ‘ ا أ
التعليمية الثÓثة من
بينهم  129أالف تلميذ ‘
الطور البتدائي 80 ،أالف ‘
اŸتوسسط 26 ،أالف تلميذ ‘
الثانوي وأازيد من  11أالف
تلميذ ‘ التحضسÒي مع
تسسجيل زيادة ‘ عدد
التÓميذ لهذه السسنة
مقارنة مع السسنة الدراسسية
السسابقة Ãجموع  25أالف
تلميذ جديد ‘ السسنة
أاو.¤

بومرداسس :ز ــ كمال

ب -ع -د ع-ط-ل-ة صس-ي-ف-ي-ة زادت ع-ن
الشس -ه -ري -ن ،ي-ع-ود ال-تÓ-م-ي-ذ إا¤
مقاعد الدراسسة ›ّددا وآاخرون
يدقون أابواب اŸدرسسة ألول مرة
‘ حدث اجتماعي وطني هام
ّŒندت له كل الهيئات اإلدارية
اŸركزية واÙلية
ل- -ت- -أاطÒه م- -ادي- -ا وبشس -ري -ا ،م -ع
إاحاطته برعاية اجتماعية هامة
“ثل هذه السسنة ‘ رفع منحة
ال-ت-م-درسس اıصسصس-ة للتÓميذ
اŸعوزين إا 5 ¤آالف دينار بدل
عن  ٣آالف دينار ،وهو اإلجراء
ال -ذي ت -رك ارت-ي-اح-ا ب-ادي-ا ل-دى

األولياء الذين ثّمنوا قرار الوزير
األول ،الذي جاء بهدف تخفيف
أاع- - -ب- - -اء وت- - -ك - -ال - -ي - -ف األدوات
اŸدرسسية اŸرتفعة على كاهل
ال-ع-ائÓ-ت ال-هشس-ة وت-ف-ع-ي-ل م-بدأا
التضسامن الجتماعي.
ولية بومرداسس ورغم النقائصس
التي ل تزال تطبع قطاع الÎبية
‘ ›ال الهياكل البيداغوجية،
إال أان ال- -ت- -حضسÒات ل- -ل- -م- -وع -د
جرت ‘ ظروف ايجابية حسسب
تصسريحات مدير الÎبية ،نذير
خ- -نسس- -وسس ،خ- -اصس- -ة م -ن ح -يث
ال -ت -أاط Òال -ب -ي -داغ-وج-ي وت-وفÒ
األسس- -ات- -ذة ‘ ك -ل اŸسس -ت -وي -ات
التعليمية ونفسس اآلمر بالنسسبة
للكتاب اŸدرسسي ،فيما شسرعت
السس -ل -ط-ات ال-ولئ-ي-ة ‘ م-ت-اب-ع-ة
تسس - -ل - -ي - -م مشس - -اري - -ع ال - -ق- -ط- -اع
اŸسسجلة ،حيث ” أامسس تسسلم
›م- -ع Úم- -درسس -ي Úب -ح -ي ب -ن
مرزوقة ببودواو على اثر الزيارة
ال -ت -ي ق -ام ب -ه-ا وا‹ ال-ولي-ة‘ ،
انتظار باقي اŸرافق اŸنتشسر
ع Èبلديات الولية.
 51أالف تلميذ معوز يسستفيدون
من منحة الّتمدرسس
ب -اŸوازاة م -ع ع -م -ل-ي-ة ال-دخ-ول
اŸدرسس - -ي ،وب - -ه - -دف إاع - -ط- -اء
اŸوع - -د ب- -ع- -ده الج- -ت- -م- -اع- -ي
التضسامني ،سسيسستفيد أازيد من

 5١أالف تلميذ معوز من منحة
ال-ت-م-درسس اŸق-درة ه-ذه السس-ن-ة
بـ 5آالف دي -ن-ار Ÿسس-اع-دة ه-ذه
الفئة البسسيطة من متابعة دخول
م- -درسس- -ي ج- -د ع- -ادي ك- -ب -ق -ي -ة
أاق -ران -ه -م ‘ ،ل -ف-ت-ة اج-ت-م-اع-ي-ة
تضس -ام -ن -ي -ة تسس -ع -ى ا ¤ت-ق-ل-يصس
ال - -ف - -وارق ومسس- -اع- -دة أاط- -ف- -ال
العائÓت اŸعوزة على التمدرسس
ك- -ح- -ق دسس- -ت- -وري ل- -ف- -ائ -دة ك -ل
ا÷زائري.Ú
ك -م -ا خّصس-صست وزارة ال-تضس-ام-ن
الوطني واألسسرة مبلغ  ١6مليون
دينار لقتناء األدوات وا◊قائب
اŸدرسس- -ي- -ةّ› ،ه- -زة ب- -ج- -م -ي -ع
ال- -ل- -وازم ل- -ف- -ائ- -دة ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ
اŸعوزين سسيسستفيد منها ٣٨٤٢
ت -ل -م -ي -ذ حسسب م -ا كشس -فت ع-ن-ه
م -دي -رة ال -نشس -اط الج -ت -م -اع -ي
ل-ب-وم-رداسس ،م-ن ب-ي-ن-ه-م تÓ-ميذ
من ذوي الحتياجات اÿاصسة.
باŸناسسبة أايضسا ،وبهدف توفÒ
ال -ك -ت -اب اŸدرسس -ي ل -ل -ت Ó-م -ي-ذ
وﬂت- -ل- -ف األنشس- -ط- -ة الÎب -وي -ة
األخ-رى ،ت-ت-واصس-ل ب-ب-ه-و اŸركز
ال -ث-ق-ا‘ اإلسسÓ-م-ي ل-ب-وم-رداسس
ف- -ع- -ال- -ي- -ات م- -ع- -رضس ال- -ك -ت -اب
اŸدرسسي وشسبه اŸدرسسي ،وهو
ا◊دث ال - -ذي واكب ع - -م - -ل - -ي- -ة
الدخول بهدف توف Òفضساءات
البيع للتÓميذ واقتناء ما يلزمهم
اسس- -ت- -ع- -داد لن- -طÓ- -ق اŸوسس- -م
الدراسسي ا÷ديد.

لضسمان دخول مدرسسي متميّز وسسلسس

Œني ـ ـ ـ ـد كاف ـ ـ ـة اإ’مكان ـ ـ ـيات ’سستقبـ ـ ـال
أازيـ ـ ـ ـد من  210أال ـ ـف تلميـ ـ ـذ ببجاي ـ ـة

يلتحق ،اليوم0179 21 ،تلميذا Ãقاعد الدراسسة بولية بجاية ،حيث هيأات مديرية الÎبية كل
إامكانياتها اŸادية والبشسرية لسستقبالهم ‘ ظروف حسسنة ،حيث ” تهيئة كل اŸرافق والهياكل
لطوار التعليمية الثÓثة.
الÎبوية ،وسسّد العجز والنقصس اŸسسجل ‘ التأاط Òبالقطاع ع Èا أ

بجاية :توهامي بن النوي
ب -حسسب ،ب -در إاب -راه -ي-م ،م-دي-ر
الÎب -ي -ة ل -ل -ولي -ة ،ف -ق-د ” ت-وفÒ
كافة اإلمكانيات اŸادية والبشسرية
لسس -ت-ق-ب-ال  ٢١٠١7٩ت -ل-م-ي-ذا ‘
أاحسس- - - -ن ال - - -ظ - - -روف ،ح - - -يث ”
تسس- - -ج - -ي - -ل ١١٣٨75 ،بالتعليم
الب -ت -دائ -ي ‘ ،ح ” Úتسس -ج -ي -ل
 66١٠٣ب-ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسسط ،إا¤
ج -انب تسس -ج -ي -ل  ٣٠٢٠١بالتعليم
ال -ث -ان -وي ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ت -ه-ي-ئ-ة
جميع اŸرافق والهياكل الÎبوية
الÓزمة ،فضس Óعن تدعيم القطاع
بثÓث مؤوسسسسات جديدة ،ثانوية،

متوسسطت Úوابتدائيت ،Úإا ¤جانب
›معات مدرسسية.
ومن جهتها ،سس ّ
طرت مصسالح أامن
ولي- -ة ب- -ج -اي -ة ،ب -رن -ا›ا أام -ن -ي -ا
خاصسا– ،سسبا للدخول اŸدرسسي
لسس-ن-ة  ،٢٠٢٠ - ٢٠١٩وذل- - -ك ‘
إاط -ار Œسس -ي-د ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ق-ي-ادة
Óم-ن
ال -ع -ل-ي-ا ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني ،التي تؤوكد على ضسرورة
تضس- -اف- -ر ج- -ه- -ود ك- -ل ال- -ه -ي -ئ -ات،
واŸصس -ال -ح ال -ع -م -ل -ي-ات-ي-ة لضس-م-ان
دخول اجتماعي آامن وناجح.
”
وبحسسب مصسدر مسسؤوول ،فقد ّ
ات -خ -اذ ك -اف -ة اإلج -راءات األم -ن-ي-ة
الÓ- -زم -ة ،قصس -د ت -وف Òال -ظ -روف

قطاع الّتربية بالو’ية يتعّزز بـ  10مؤوسّسسسات تربوّية جديدة
ك -م -ا ت -ع -زز ق -ط -اع الÎب -ي -ة ه -ذا اŸوسس-م بـ  7مدارسس
اإب -ت -دائ -ي -ة ج -دي -دة ل -يصس -ب-ح ع-دد اŸدارسس الإب-ت-دائ-ي-ة
ب -ال-ولي-ة  ،٢٩٨ج - -ل ه - -ذه الب - -ت- -دائ- -ي- -ات ” اإ‚ازه- -ا
بالسسكنات والأحياء اŸسستحدثة منها ابتدائيت Úبسسيدي
بلعباسس بكل من اŸنطقة ا◊ضسارية طريق تسسالة وحي
سس -ك -ن -ات ع -دل ال -ب -وسس -ك -ي ،م-درسس-ت Úب-ا◊ي السس-ك-ن-ي
ا÷ديد ببلدية تلمو ،Êمدرسسة ببلدية تاودموت جنوبا،
ومدرسسة باŸنطقة ا◊ضسرية الغربية لسسيدي علي بن
ي -وب ،فضس  Ó-ع -ن اإع -ادة ت -رم -ي -م وف-ت-ح اإب-ت-دائ-ي-ة ق-ري-ة
النواورة التابعة لبلدية حاسسي دحو بعد سسنوات طويلة
من الغلق.

وتعّزز القطاع اأيضسا Ãتوسسطة على مسستوى حي بومليك
لÒت -ف -ع ع -دد اŸت -وسس -ط -ات اإ ،١٠5 ¤ك- -م -ا ّ” اسس -ت Ó-م
ثانويت Úاإحداهما ببلدية سسيدي ◊سسن والثانية ببلدية
الضساية ليصسل عدد الثانويات اإ 5١ ¤ثانوية .وينتظر
اأيضسا اسستÓم  ٣مرافق تربوية اأخرى منها متوسسطة ‘
اإط -ار السس -ك -ن -ات اŸد›ة ب -ت -ل -م -و Êوث -ان -وي-ت Úالأو¤
بالقطب السسكني لتلمو Êوالثانية بطريق تسسالة بسسيدي
بلعباسس ،وهي اŸنشساآت التي من شساأنها خفضس نسسبة
شسغل ا◊جرات اإ ¤اأقل من  ٣٠باŸائة ،حيث تقّدر حاليا
بـ  ٣٠باŸائة ‘ الطور الإبتدائي ٣5 ،باŸائة ‘ الطور
اŸتوسسط و ٢5باŸائة ‘ الطور الثانوي.

األم -ن -ي -ة اÓŸئ -م -ة ل -ل -م -ؤوسسسس -ات
التعليمية Ÿباشسرة مهامهم ‘ أامن
وأام - - -ان ،ح - - -يث ت - - -ه - - -دف ه - - -ذه
اإلج - - - -راءات إا ¤ت- - - -وف Òاألم- - - -ن
Ãح -ي -ط ك-ل اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة
من مدارسس ابتدائية ،متوسسطات
وثانويات ،وهذا عن طريق تكثيف
الدوريات األمنية الراكبة والراجلة،
لضس -م -ان سسÓ-م-ة اŸت-م-درسس Úم-ع
مضس-اع-ف-ة ن-ق-اط اŸراق-ب-ة ال-ث-اب-ثة
واŸتحركة ،وتعزيز الرقابة خÓل
سس - -اع - -ات ال - -ذروة خ - -اصس - -ة أام- -ام
اŸؤوسسسسات الÎبوية اŸوزعة عÈ
كامل إاقليم الختصساصس.
و‘ ه- - -ذا اإلط - -ار ،ب - -حسسب ذات
اŸصس -در ،سس ّ-خ -رت مصس -ال -ح أام -ن
ولية بجاية قوة بشسرية إاجمالية
تقدر بـ  77٠شسرطي من ﬂتلف
الرتب ،وذلك سسواء ‘ اÙيط
اŸباشسر للمؤوسسسسات الÎبوية ،أاو
‘ ع -م-ل-ي-ات أام-ن-ي-ة ل-ت-أام Úك-ام-ل
ن -ط -اق الخ -تصس -اصس ،ك -م-ا سس-ي-ت-م
اسس -ت-ئ-ن-اف الÈن-ام-ج ال-ت-حسس-يسس-ي
اŸوج -ه ل -ل -ت Ó-م-ي-ذ اŸت-م-درسسÚ
باألطوار التعليمية الثÓثة ،يتناول
م-واضس-ي-ع ﬂت-ل-ف-ة ت-ت-ع-لق بقواعد
السسÓ- - -م- - -ة اŸروري- - -ةﬂ ،اط- - -ر
اسس- - -ت- - -هÓ- - -ك اıدرات ،وك- - -ذا
ﬂاط - -ر السس - -ت - -ع - -م - -ال السس - -يء
لÓنÎنيت واأللعاب اللكÎونية.

من مراسسلينا

األربعاء  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٤محرم ١٤٤١هـ

للمطالبة بتسسريع وتÒة إا‚از اŸشساريع ا›ÈŸة

مكتتبو «عدل  »2بتيبازة يحتجّون أامام مقر الو’ية
اأقدم العشسرات من مكتتبي «عدل  »2بتيبازة ،يوم اأمسس ،على تنظيم وقفة احتجاجية اأمام مقر
الولية ،رافع Úشسعارات تدعو جميعها اإ ¤مزيد من الشسفافية ‘ معا÷ة اŸلف ﬁليا ،من حيث
الإسسراع ‘ Œسسيد اŸشساريع ا›ÈŸة على اأرضس الواقع ،ومباشسرة عملية الإسسكان اŸتاأخرة عن
موعدها.

تيبازة :علي ملزي
ك -ان اÙتّ-ج -ون ق-د اأعّ-د وا
ع -ريضس -ة تضس -م ‘ ›م-ل-ه-ا
ﬂتلف النشسغالت اŸعّبر
ع- -ن- -ه- -ا ل- -ي- -ت- -م تسس- -ل -ي -م -ه -ا
ل-لسس-ل-ط-ات ال-ولئ-ية اŸعنية
بشسكل مباشسر بتسسي Òهذا
اŸلف الشسائك ،الذي اأرهق
ك -اه-ل اŸك-ت-ت-ب Úم-ن-ذ اأكÌ
من  5سسنوات ،بحيث طالبوا
بالفراج عن الشسطر الأول
ل- -لسس- -ك- -ن- -ات ل- -تسس- -ل- -ي- -م -ه -ا
للمكتتب Úالأوائل بالتوازي
م - -ع الشس - -روع ‘ ت - -ن - -ف- -ي- -ذ
مشس-اري-ع ال-ت-ه-ي-ئة اÿارجية
ل- -ل- -مشس- -اري- -ع ال- -ت- -ي حصس- -ل
بشس-اأن-ه-ا الخ-ت-ي-ار ب-ع-اصسمة
ال-ولي-ة وب-وسس-م-اع-ي-ل ،وحّل
مشس -ك -ل ال -رب-ط ب-ال-ك-ه-رب-اء
الذي اأعدت بشساأنه موؤسسسسة

سسونلغاز فاتورة اأولية تعنى
بربطها انطÓقا من ﬁطة
سس - -ي - -دي راشس - -د ب - -دل م- -ن
رب -ط-ه-ا بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر م-ن
الشس-ب-ك-ة اÙل-ي-ة اŸت-وف-رة
حاليا.
هذا اŸشسكل اŸث Òيندرج
ضس-م-ن ال-ع-وام-ل ال-ت-ع-جيزية
التي تسساهم بشسكل مباشسر
‘ اإطالة عمر الأزمة ،كما
ط - -الب اÙت - -ج - -ون اأيضس- -ا
بتكليف شسركات اإ‚از –وز
ع -ل -ى ق-درات ع-ال-ي-ة لإ“ام
اŸشس -اري -ع اŸن -ط-ل-ق-ة ب-دل
م - -ن اإسس - -ن - -اد ج - -م- -ل- -ة م- -ن
اŸشس- -اري- -ع لشس -رك -ة واح -دة
ليسص Ãقدورها الإسسراع ‘
Œسسيد اŸشساريع ‘ اأزمنة
معقولة ،بالتوازي مع اإرغام
الشس- - - -رك- - - -ات ال- - - -ف - - -ائ - - -زة
Ãن - - -اقصس- - -ات اŸشس- - -اري- - -ع

اıت - -ل - -ف- -ة ب- -الإسس- -راع ‘
وتÒ- - -ة ال‚- - -از ،و- - Œن - -ب
التاأخر غ ÒاŸرغوب فيها
ع -ل -ى غ -رار م-ا ه-و ح-اصس-ل
ب- -ع Úت -ق -ورايت وال -ن -اظ -ور
وع-اصس-م-ة ال-ولي-ة وح-جوط
وغÒها.
ما يوؤّكد على اأّن اŸلف ل
ي -زال ي -ك -ت -ن -ف -ه ال -غ-م-وضص،
ت -اأك -ي -د ج -م-ع-ي-ة اŸك-ت-ت-بÚ
التي ظّلت تنشسط باŸيدان
لعّدة سسنوات على اأّن العدد
ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-م-ك-ت-ت-ب Úيبقى
›ه- -ول و ⁄ي- -ت- -م الف- -راج
عنه بعد ،بالرغم من مرور
اأك Ìم- - - -ن  5سس-ن-وات ع-لى
الكتتاب.
م -ن ث -م ،ط -الب اÙت-ج-ون
من خÓل عريضستهم Ãزيد
م -ن الشس -ف -اف -ي -ة ح -ول ه-ذه
ال- -ن -ق -ط -ة ،م -ع الإسس -راع ‘

ع-م-ل-ي-ة تسس-ل-ي-م شس-هادات ما
ق- -ب- -ل ال -ت -خصس -يصص لق -ن -اع
اŸك -ت -ت -ب Úب-حسس-ن سسÒورة
ا  Ÿل - - -ف  ،و ق - -د ز ا د ا  ÿل - -ط
ال- - - - - -ف- - - - - -ادح ‘ الأرق - - - - -ام
ال- - - -تسس- - - -لسس- - - -ل - - -ي - - -ة حسسب
اÙت- - -ج ‘ Úال - -تشس - -ويشص
على ثقة اŸكتتب ‘ Úوكالة
«ع - - -دل» ،ال - - -ت- - -ي ل ت- - -زال
ت-رفضص وضس-ع ال-ن-ق-اط ع-لى
ا◊روف والرّد على ›مل
النشس -غ -الت اŸع ّ-ب -ر ع-ن-ه-ا
بكل شسفافية ووضسوح.
وم - -ن ث ّ- -م ف- -ق- -د ه- -ت- -ف
اÙتجون مطول بضسرورة
السسراع ‘ معا÷ة اŸلف
بشس -ك -ل م -ت -ك-ام-ل م-ن ح-يث
تسس - - - - -ري- - - - -ع وتÒة ال‚از،
وت-وف Òال-ط-اق-ة ال-ك-هربائية
و–ضس Òشس -ه -ادات م-ا ق-ب-ل
التخصسيصص.

طالبوا بتوف Òمياه ال ّسسقي

فÓحو اÙمدي ـ ـة Ãعسسكر يشسلّـ ـ ـون حركـ ـ ـة القطـ ـ ـار

اأقدم مئات الفÓحÚ
باÙمدية ،صسبيحة
اأمسس ،على قطع خط
السسكة ا◊ديدية،
وعرقلة حركة
القطارات من واإ¤
العاصسمة – وهران،
احتجاجا منهم على
شسح مياه السسقي.

معسسكر :اأم ا Òÿــ سس
شس ّ-ك -ل اح -ت-ج-اج ال-فÓ-حÚ
باÙمدية اأمسص ،مشساكل
ك -ثÒة شس ّ-ل -ت ح-رك-ة ال-ن-ق-ل
على شسبكة الطرق والنقل
بالسسكة ا◊ديدية ‘ ،شسكل
من اأشسكال التصسعيد الذي
هدد به الفÓحون قبل نحو
اأسس -ب -وع م -ن اح -ت -ج -اج -ه -م
بسس- - -بب ق - -ط - -ع ال - -وك - -ال - -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -لسس -دود ل -دورة
مياه السسقي.
وي - - -ط - - -الب ال- - -فÓ- - -ح- - -ون
اÙت- - -ج- - -ون ،اŸنضس - -وون
–ت ل -واء ع -دة ج -م -ع-ي-ات

للسسقي الفÓحي وجمعيات
م-ن-ت-ج-ي الÈت-ق-ال ،وزارتي
ال-فÓ-ح-ة واŸوارد اŸائ-ي-ة
ب-ف-ت-ح –ق-ي-ق ‘ اŸشس-اك-ل
ال-ت-ي ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا ،وال-تي
تسس -بب ف -ي -ه -ا سس -وء تسس -يÒ
اŸوارد اŸائ - - -ي - - -ة ع- - -ل- - -ى
مسس -ت -وى ﬁي -ط هÈة ،م-ع
دع - -وت - -ه - -م اإﬁ ¤اسس - -ب - -ة
اŸتسسبب ‘ Úاإ◊اق الضسرر
Ãنتوجهم.
اأوضس- - - - -ح ال - - - -ف Ó- - - -ح - - - -ون
اÙت - -ج - -ون لـ «الشس - -عب»،
«اأن دورة السسقي  ⁄تتاأخر
ف -حسسب ،اإ‰ا ” ق -ط -ع -ه -ا
ف -ج -اأة م -ن ط -رف ال -وك-ال-ة
الوطنية للسسدود بطلب من
مصس- -ال- -ح اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
Ÿعسسكر ،بحجة انخفاضص
ره- -يب ‘ م- -نسس- -وب م- -ي -اه
سس-دي وي-زغت وب-وح-ن-ي-ف-ية
ال- - -ت - -ي “ون ﬁي - -ط هÈة
اŸت- - - -خصسصص ‘ اإن- - - -ت- - - -اج
ا◊مضس- -ي- -ات م- -رورا بسس- -د
فرقوق اŸتوحل» ،موؤكدين
اأن دورة اŸياه اıصسصسة

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

شس - -م- -لت ن- -ح- -و  5مÓيÚ
م ٣م -ن اŸي -اه ،ل -ك -ن ه-ذه
ال- -ك- -م -ي -ة  ⁄تصس -ل ح -ق -ول
الÈت- -ق -ال ب -اÙم -دي -ة اإل
بعضص اŸسساحات الصسغÒة
التي  ⁄تكفيها الكمية التي
” اإطÓقها.
من جهتها مصسالح الغرفة
ال-فÓ-ح-ي-ة Ÿعسسكر حاولت
ت -ه -دئ-ة ال-فÓ-ح ،Úدون اأن
ت-خ-ف-ي اأسس-ف-ه-ا واسس-ت-ياءها
من القطع اŸفاجئ لدورة
السس - -ق - -ي ال - -ف Ó- -ح- -ي دون
اسس- -تشس- -ارت- -ه- -ا ،ع- -ل -ى ح -د
تصس -ري -ح م -ق-تضسب ل-رئ-يسص
ال- -غ- -رف- -ة ،ال- -ذي اأشس- -ار ‘
حديث لـ «الشسعب» ا ¤ان
اأغ- -لب ال- -فÓ- -ح ÚاŸق- -در
ع- -دده- -م ع -م -وم -ا بـ ٢7٠٠
م-ن-ت-ج ل-ل-حمضسيات Ãحيط
هÈة  ⁄ي- -ت- -حصس -ل -وا ع -ل -ى
ا◊صس -ة اŸق -ررة م-ن م-ي-اه
السس -ق -ي ،م -ا ي-ن-ذر ب-تضس-رر
ﬁاصسيل ا◊مضسيات.
اأما مدير اŸوارد اŸائية
ل- -ولي- -ة م- -عسس- -ك -ر ف -ت -ح -ي

ع- -وف- -ار ،ف- -اأك- -د ب -دوره اأن
ال -فÓ-ح Úاسس-ت-ل-م-وا حصس-ة
اأول - - -ي - - -ة م - - -ن  5مÓيÚ
م ،٣وهي حصسيلة  ١٢مليون
م ٣م -ن اŸي -اه اıصسصس-ة
لدورة السسقي – تصسل منها
ف- -ق -ط  5مÓ- -ي Úبسس -بب
مشس- -اك- -ل ضس- -ي- -اع وسس- -رق- -ة
اŸي- -اه – مشسÒا اأن- -ه ب- -ع -د
اح-ت-ج-اج ال-فÓ-ح Úع-م-لت
ال- -وزارة ع- -ل- -ى ت- -خصس- -يصص
حصسة ثانية من  ٣مÓيÚ
م ٣ت-ل-ب-ي-ة ل-طلب الفÓحÚ
على مياه السسقي.
و ‘ ذ ا ت ا ل ص س - - - - -د د  ،ق - - - -ا ل
ف-ت-ح-ي ع-وف-ار ،اأن وضس-عية
سس- -دود ال- -ولي- -ة ل تسس -م -ح
ب -رف -ع حصس -ة م-ي-اه السس-ق-ي
بسسبب انخفاضص اıزون
السسÎات -ي-ج-ي Ÿي-اه سس-دي
ويزغت وبوحنيفية اإ١١ ¤
مليون و ٩مÓي Úم ٣على
ال - -ت- -وا‹ ،ح- -يث ي- -خصسصص
ه- -ذا اıزون ب- -ط- -ري- -ق- -ة
عقÓنية لتوف Òاحتياجات
اŸاء الشسروب كاأولوية.

العدد

١٨٠٣٩
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مــــــوازاة مـــــع مواصسلـــــــــة التّحقيــــــق
‘ اعتداءات أاخرى لسسرقـــــــة اŸيـــاه

«ا÷زائرية للمياه» بخنشسلة تقاضس ـي
الفّÓح ÚاŸعتدين على الشّسبكـ ـ ـ ـة

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

اأ و ر د م ص س ـ ـ ـ ـ د ر ر س س م ـ ـ ـ ي
ل ـ « ا ل ش س - - - - - - -ع ب » ع - - - - - - -ن
م - - - - - -ب - - - - -ا ش س - - - - -ر ة اإ د ا ر ة
ا÷زائرية للمياه لولية
خ - -ن ش س - -ل - -ة  ،ا لإ ج - -ر ا ء ا ت
ا ل -ق -ا ن -و ن -ي -ة ا  Ÿط -ل -و ب -ة
للمتابعة القضسائية ضسد
 ١ ٢ف  Ó-ح م -ن ب -ل -د ي -ة
ا ◊ ا م -ة  ،اأ ق -د م -و ا ع -ل -ى
ك س س -ر ا ل -ق -ن -ا ة ا ل -ر ئ -ي س س ي ة
ل -ن -ق -ل ا  Ÿي -ا ه ا ل ش س -ر و ب
م - -ن ا لآ ب - -ا ر ا ل - -ع -م -ي -ق -ة
 Ÿن -ط -ق -ة ب -ق -ا ب -ا ا  Œا ه
ع - - -ا ص س - - -م - - -ة ا ل - -و ل ي - -ة ،
و ق - - -ا م - - -و ا ب - -ر ب - -ط - -ه - -ا
ب -اأ ر ا ض س -ي -ه -م ا ل -ف  Ó-ح -ي -ة
لسسقيها.
اأ و ض س - - -ح ذ ا ت ا  Ÿص س - -د ر
اأ ن ا ل ع د ا ل ة س س ت ف ص س ل ‘
ه - - - -ذ ه ا ل ع - - - -ت - - - -د ا ء ا ت
ا ل ش س -ر س س -ة ع -ل -ى ق -ن -و ا ت
ن - -ق -ل ا  Ÿي -ا ه ا ل ش س -ر و ب ،
و ف - -ق - -ا ل - -ل - -ق - -ا ن - -و ن م - -ع

ض س - - - - - - - - -ر و ر ة ط - - - - - - - - -ل ب
ا ÷ ز ا ئ - -ر ي - -ة ل - -ل - -م - -ي - -ا ه
ب -ت -ع -و ي ض س -ا ت م -ن ج -ر ا ء
ا ل -ك -م -ي -ا ت ا ل -ه -ا ئ -ل -ة م -ن
ا  Ÿي - - - -ا ه ا  Ÿس س - - - -ر و ق - - - -ة
و ا ل ض س - - -ا ئ - - -ع - - -ة  ،و ك - - -ذ ا
ت - -ع - -و ي ض س - -ا ت ت ص س - -ل - -ي - -ح
ا ل - - -ق - - -ن - -و ا ت ا  Ÿك س س - -ر ة
و غ  Òه - -ا م - -ن ا لأ ض س -ر ا ر
التي ◊قت بالشسركة.
موازاة مع ذلكŒ ،ري
÷نة التحقيق اŸشسكلة
م ن م ا ي ق ا ر ب اأ س س ب و ع Ú
م - -ن ع - -د ة ق - -ط - -ا ع - -ا ت ،
و ا ل - - - -ت - - - -ي ا ك - - - -ت ش س - - - -ف ت
ا ل - - -ت - - -و ص س - - -ي  Ó- - -ت غ Ò
ا  Ÿر خ ص س - - -ة ا  Ÿذ ك - - -و ر ة
– ق -ي -ق -ا ت اأ خ -ر ى ع -ل -ى
م س س -ت -و ى ع -د ة ب -ل -د ي -ا ت
ب -ا ل -و ل ي -ة ت ش س -ه -د ك -ذ ل ك
ع - -م -ل -ي -ا ت ت -و ص س -ي  Ó-ت
ع ش س - - -و ا ئ - -ي - -ة لأ ر ا ض س - -ي
ف  Ó- -ح  Úم - -ن ق - -ن - -و ا ت
ل -ن -ق -ل ا  Ÿي -ا ه ا ل ش س -ر و ب ،

و ذ ل ك ب - - - -ب - - - -ل - - - -د ي - - - -ا ت
ا  Ùم - - - - - - - - - - - - - -ل  ،اأ و ل د
اأ ر ش س - -ا ش ص  ،م - -ت - -و س س -ة ‘
ا ن - - - -ت - - - -ظ - - - -ا ر ك ش س - - - -ف
ا ل - -ت -ف -ا ص س -ي -ل ‘ ا لأ ي -ا م
القادمة ،و–ويل ملف
الفاعل Úعلى العدالة.
ي ذ ك ر اأ ن ع م ل ي ة ا ل ت ع د ي
على شسبكة نقل اŸياه
ا  Ÿذ ك - - - -و ر ة  ،و ا ل - - - -ت - - - -ي
ت ط ر ق ت اإ ل ي ه ا « ا ل ش س ع ب »
ق -ب -ل ن -ح -و اأ س س -ب -و ع ، Ú
اأ س س ف ر ت ع ن ض س ي ا ع 7 ٠
ب - - -ا  Ÿا ئ - - -ة م - -ن ا  Ÿي - -ا ه
ا  Ÿض س - -خ - -ة ي - -و م - -ي - -ا ‘
ا ل ق ن و ا ت ا  Œا ه ا لأ ح ي ا ء
ا ل ش س - -ر ق - -ي - -ة ل - -ع - -ا ص س -م -ة
ا ل - -و ل ي - -ة  ،و ت س س ّ- -ب - -ب ت ‘
ت - -ل ك ا ل - -ف  Îة ‘ ن - -ق ص ص
ك - - -ب  ‘ Òع - - -م - - -ل - - -ي - -ا ت
ا ل - - -ت - - -م - -و ي - -ن ب - -ا  Ÿي - -ا ه
ا ل ش س - - -ر و ب ل Ó- - -أ ح - - -ي - - -ا ء
ا ل س س - -ك - -ن - -ي - -ة ب - -ا ÷ ه - -ة
الشسرقية.

انهيار بناية قدÁة بحي «نابوليتان» وسسط سسكيكدة

شس -ه -د ،صس-ب-اح اأمسص ،ح-ي
«ن- -اب- -ول -ي -ت -ان» ب -اŸدي -ن -ة
القدÁة بسسكيكدة ،انهيار
ب -ن -اي -ة ق-دÁة م-ن ال-ع-ه-د
السس-ت-ع-م-اري ،وسس-ط ه-لع
مواطني ا◊ي ،وحسسب ما

علم من ا◊ماية اŸدنية،
فاإن النهيار وقع بحي ١٤
شس-ارع ع-ل-ي ع-ث-م-ا Êع-ل-ى
اŸسستوى اŸدينة القدÁة
ب-ب-ل-دي-ة سس-كيكدة ،وحسسب
ذات اŸصسادر ⁄ ،تسسجل

اي خسس- - - -ائ - - -ر بشس - - -ري - - -ة
خ - - - - - - -طÒة ،ح - - - - - - -يث ان
الشس - - -ي- - -خ Úال- - -ل- - -ذان ”
انزالهما من الطابق الثاÊ
 ⁄ي - -ت - -ن - -ق  Ó- -ح - -ت- -ى ا¤
اŸسستشسفى.

..وسسقوط جزئي لسسقف غرفة Ãنزل بتبسسة
ت-دّخ-لت ال-وح-دة ال-ث-ان-وية
ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-تبسسة،
‘ ح - - - - -دود السس- - - - -اع- - - - -ة
اÿامسس -ة صس -ب -اح-ا ،ألج-ل
سس- -ق- -وط ج- -زئ -ي لسس -ق -ف
غرفة Ãنزل على مسستوى
ح-ي ال-ك-اه-ن-ة ب-ئ-ر ال-عاتر،
اŸن -زل مسس -اح -ت -ه ح -وا‹

 ١٠٠م Îم- -رب- -ع ط- -اب- -ق
ارضس- - - -ي ب- - - -ه غ - - -رف - - -تÚ
ومطبخ،اسسفر ا◊ادث عن
اإصسابة  ٠5اأشسخاصص (الم
وح - - - - -الت صس- - - - -دم- - - - -ة)،
اأعمارهم ب ١٨ Úو 6٤سسنة
” ت- -ق- -د Ëاإلسس- -ع- -اف- -ات
األول - - -ي - - -ة ل - - -ه- - -م ‘ عÚ

اŸك- -ان ،و–وي- -ل- -ه- -م م -ن
طرف فرق التدخل بذات
ال- -وح- -دة إا ¤اŸصس- -ل- -ح- -ة
السس-تشس-ف-ائ-ي-ة Ãسس-تشس-فى
ال- -ت- -ي- -ج- -ا Êه- -دام ب -ب -ئ -ر
العاتر.

سسكيكدة  /تبسسة :خالد العيفة

...وسسكان حـ ـ ـي  650سسكن Ãدبـ ـ ـ ـر
يط ـ ـ ـ ـ ـ ـالبون بتـ ـ ـ ـ ـدّخل ال ّسسلط ـ ـ ـ ـات

دعا سسكان ا◊ي
ا÷ديد  650سسكن
Ãدبر ‘ مدينة
معسسكر ،السسلطات
ا  Ùل ي ة اإ  ¤ا ل ت د خ ل
Ÿعا÷ة اŸشساكل
التي يعانون منها
بصسفة يومية جراء
اأ ع ط ا ب اأ ص س ا ب ت
شسبكة مياه الشسرب
وشسبكة الصسرف
ا ل ص س ح ي  ،م ع ّبر ي ن ل ـ
«الشسعب» عن
ﬂاوفهم من
اختÓط اŸياه ‘
حال  ⁄يتم
اسستدراك الوضسع ‘
ا لآ و ا ن ا ل  Óز م ة .
و ع - -م - -ل س س - -ك - -ا ن ا ◊ ي
 ﬁل ا  Ÿو ض س - -و ع ا ل - -ذ ي
ا س س - -ت - -ل - -م - -و ا م - -ف - -ا ت - -ي -ح
ش س - -ق - -ق - -ه - -م ا ل س س - -ك - -ن -ي -ة
الجتماعية قبل ثÓث
اأ ش س - - -ه - - -ر  ،ع - - -ل - -ى ر ف - -ع
ا ن ش س غ ا ل ه م اأ م ا م ا ÷ ه ا ت

ا ل ق ض س ا ئ ي ة و ا لأ م ن ي ة ‘ ،
ش س -ك -ل ش س -ك -و ى ج -م -ا ع -ي ة
 ⁄يعطى لها اعتبارا،
ح س س ب اأ ق - -و ا ل س س - -ك - -ا ن
ا ◊ ي  ،ح - - - - - - - - - - - - - -ي ث ”
ت -و ج -ي -ه -ه -م اإ  ¤م ص س -ا ل -ح
ديوان الÎقية والتسسيÒ
العقاري Ãعسسكر وفق
ما هو معمول به.
و ‘ ش س - -ك - -و ى ل - -ل س س -ك -ا ن
ا  Ùت -ج  Úا س س -ت -ل -م -ت -ه -ا
« ا ل ش س - - - - - - - - - - - - -ع ب »  “ ،ت
ا لإ ش س ا ر ة اإ  ¤ش س ب ه ا ت ‘
الغشص ‘ ا‚از شسبكتي
مياه الشسرب والصسرف
ا ل ص س -ح -ي  ،ا لأ م -ر ا ل -ذ ي
ي - - -ف س س - -ر ع - -ن  ﬁا و ل - -ة
ا ل س س -ك -ا ن ا ل -ت -ق -ر ب م -ن
ا÷هات القضسائية لفتح
– ق - - - - -ي - - - - -ق ‘ ه - - - - -ذ ه
ا  Ÿش س -ا ر ي -ع  ،و  ﬁا س س -ب -ة
اŸقاولت التي عملت
ع - - - - -ل - - - - -ى ا ‚ ا ز ه - - - - -ا ،
م س س - -ت - -د ل  ‘ Úذ ل ك اإ ¤
و ض س - -ع ق - -ن - -و ا ت ا  Ÿي - -ا ه

ا  Ÿع - -ط - -و ب - -ة ‘ ن - -ف س ص
م س س -ت -و ى ق -ن -و ا ت ص س -ر ف
ا  Ÿي -ا ه ا  Ÿس س -ت -ع -م -ل -ة  ،م ا
ز ا د م -ن  ﬂا و ف -ه -م م -ن
خ - -ط -ر ا خ -ت  Ó-ط م -ي -ا ه
ا ل ش س -ر ب  Ãي -ا ه ا ل ص س -ر ف
الصسحي.
« ا ل ش س - - - - - - - -ع ب » ل - - - - - - -د ى
م -ع -ا ي -ن -ت -ه -ا ل -ل -و ض س -ع ‘
ع  Úا  Ÿك - - - -ا ن  ،و ق - - -ف ت
ع - -ل - -ى ت -د خ -ل اإ ط -ا ر ا ت
ا  Ÿص س - -ا ل - -ح ا ل - -ت - -ق - -ن - -ي - -ة
ل - - - -د ي - - - -و ا ن ا ل  Îق - - - -ي - - -ة
والتسسي Òالعقاري ،من
اأ ج - -ل ط - -م - -اأ ن - -ة س س -ك -ا ن
ا ◊ ي و ا ل ت ع ه د ب اإ ص س  Óح
ا ل ع - -ط - -ا ب ا  Ÿو ج - -و د ة
ع -ل -ى م س س -ت -و ى ش س -ب -ك -ة
م -ي -ا ه ا ل ش س -ر ب  ،ب -ح ض س -و ر
ا  Ÿق -ا و ل -ة ا ل -ت -ي ن -ف -ذ ت
ا  Ÿش س - - - - - - - - -ر و ع  ،غ  Òاأ ن
اŸشسكل ما زال يراوح
م -ك -ا ن -ه اأ م -ا م ح -ا ل -ة م -ن
ا ل -ت -ذ م -ر و ا ل س س -ت -ي -ا ء ب Ú
السسكان.

اأ’ربعاء  28أاوت  2019م
الموافق لـ  2٧ذي الحجة  1440هـ

من مراسسلينا

’شصغال بباتنة
’مطار تكشصف عيوب ا أ
ا أ

غرق ّŒمعات سضكانية وأنهيار طرق عبّدت حديثا
’‚از
السصكان غاضصبون من الغشض ‘ عمليات الّتهيئة وا إ

اشصتكى سصكان القطب العمرا Êا÷ديد حملة باأجزائه الثÓثة ا’أوضصاع اŸزرية التي يعيشصونها كّلما
تسصاقطت كميات من ا’أمطار الرعدية اŸوسصمية مثلما جرى اأمسض ،حيث اأدت ا’ضصطرابات اŸناخية
بعاصصمة ا’وراسض باتنة اإ ¤انهيار طرق وتشصقق منازل وغرق اأحياء بكاملها دون ا◊ديث عن العزلة
التي فرضصتها على بعضض التجمعات السصكنية ببلديات تازولت باتنة ،ع Úالتوتة اأريسض ،ا÷زار جنوب
الو’ية وغÒها« .الشصعب» عاشصت هذه ا’أجواء ،وتنقل اأدق التفاصصيل.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
عّ- -ب - -ر سص- -اك- -ن- -ة ب- -ات- -ن -ة ع -ن
ت - -ذّم - -ره- -م الشص- -دي- -د ج- -راء
ﬂلفات ا’أمطار الطوفانية
ا’أخÒة ،ال- -ت- -ي كشص- -فت ع- -ن
ع- - - - - -ي- - - - - -وب وغشص ‘ ا‚از
عشص-رات اŸشص-اري-ع ال-ت-نموية
خ -اصص -ة م -ا ت -ع -ل-ق ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ضص -ري -ة وت -ع -ب -ي -د ال -ط-رق
بعدة بلديات.
اأبانت سصيول اŸياه حسصبما
وق - - -فت ع - - -ل- - -ي- - -ه ج- - -ري- - -دة
«الشص - -عب» ،ع - -ن ع - -ي - -وب ‘
اإ‚از مشصاريع اأغلبها حديثة
Á ⁄ضص على دخولها حيز
اÿدمة الوقت الطويل ،على
غرار انهيار طريق ” تعبيده
موؤخرا منذ اأقل من شصهرين
بالقطب العمرا Êحملة 02

ب ÚاŸسص -ج -د وم -رك -ز ح-ق-ن
الدم ،والذي تتدهور بشصكل
ك- - - -بÃ Òج- - - -رد تسص- - - -اق - - -ط
ا’أمطار.
نوعية اأشصغال الطرق اأثارت
ح- -ف- -ي- -ظ- -ة السص- -ك- -ان ال -ذي -ن
اسص-ت-ن-ج-دوا Ãصص-ال-ح ال-بلدية
وا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-تصصريف
اŸياه ‘ ظل غياب شصبكات
الصص -رف ب -اŸف -ه -وم ال-ت-ق-ن-ي
واأحيانا انعدامها “اما ،واإن
وج -دت ال -ب -ال -ع-ات ف-اأغ-ل-ب-ه-ا
مسص- -دودة ،ا’أم -ر ال -ذي اأث -ار
اسص- -ت -ي -اء السص -ك -ان وط -ال -ب -وا
الوا‹ ﬁمدي بفتح –قيق
‘ هذه التجاوزات اÿطÒة
ال- -ت- -ي ك- -ادت اأن ت- -تسص -بب ‘
ك -وارث ح -ق -ي -ق-ي-ة ب-ع-د غ-رق
ال-ت-ج-م-ع-ات السص-كنية ودخول
اŸياه للمنازل.

ك- -م -ا اأوضص -ح السص -ك -ان ل -ن -ا اأن
عديد العمارات التي يقطنون
ب- -ه- -ا غ Òم -رب -وط -ة ب -ق -ن -وات
›اري الصص- -رف ،رغ -م وج -ود
ال- -ب- -ال- -وع- -ات .ون -فسص الشص -يء
ب-ال-نسص-ب-ة ل-وسص-ط م-دي-ن-ة باتنة
ال -ت -ي غ -رق ﬁوره-ا ال-دوراÊ
بسص- - -اح- - -ة ا◊ري- - -ة ‘ اŸي - -اه
واأصص - -ب- -ح م- -رور ال- -راج- -ل Úاأو
اŸركبات عليه مسصتحي ،Óوهو
اŸشص -ه -د ال -ذي ي -ت-ك-رر ك-ل-م-ا
تسصاقطت ا’أمطار.
وببلدية اأريسص تسصبب كميات
ا’أمطار الطوفانية ‘ جرف
طرق معبدة حديثا وحولتها
اإ ¤اأخ-ادي-د وح-ف-ر ج-رف-ت-ه-ا
اŸي - - -اه و اإتÓ- - -ف اأع- - -م- - -دة
ال-ك-ه-رب-اء ك-م-ا ح-دث ب-بلدية
ث-ن-ي-ة ال-ع-اب-د ،ح-يث سص-ارعت
السص- - -ل- - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة اإ¤

اح - -ت- -واء ا’أم- -ر خ- -وف- -ا م- -ن
غضصب اŸواط - - -ن Úال- - -ذي- - -ن
ه-ددوا ب-ح-رك-ات اح-ت-جاجية
عارمة ‘ حال  ⁄يتم تدارك
ع- -ي- -وب ا’أشص- -غ- -ال سص -ري -ع -ا،
خ- - -اصص - -ة ون - -ح - -ن ‘ فصص - -ل
اÿري- - - -ف ال- - - -ذي يشص - - -ه - - -د
اضص- -ط- -راب- -ات ج- -وي- -ة ك -ثÒة
ومفاجئة.
وب - -ال - -ط- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي 31
الرابط باتنة وبسصكرة مرورا
ب -اأريسص ،ت -ت -واصص -ل ع-م-ل-ي-ات
ت -ن -ظ -ي -ف وت -ط-هﬂ Òل-ف-ات
اإن - -ز’ق - -ات الÎب - -ة ب - -ف - -ع- -ل
ا’أم -ط -ار ال -غ -زي -رة ،ك -م-ا ”
اإج Ó- -ء ع - -ائ Ó- -ت ت - -ق - -ط - -ن
بسصكنات فوضصوية على جانب
الطريق الوطني  28با÷زار
ج - -ن - -وب ال - -و’ي - -ة ب - -ع - -دم- -ا
حاصصرتها السصيول.

اجتماع رفيع اŸسصتوى لبحث ا’سصتعدادات ا÷ارية

وهرأن تكّثف –ضضÒأتها ’سضتضضافة ألعاب أŸتوسّضط 19
^ اÿسصارة اّÎŸتبة عن –ويل العملة ال ّصصعبة وتوقيف العتاد قيد الّدراسصة

وهران :براهمية مسسعودة

اأع- -ل- -ن وا‹ وه- -ران ،م -ول -ود
شص- -ري- -ف- -ي ،ع -ن ات -خ -اذ ع -دة
اإجراءات
سص-ت-ع-ج-ال-ي-ة ’سص-ت-ك-م-ال كافة
اŸرافق السصياحية والرياضصية
ال- -ت -ي سص -ت -ح -تضص -ن ال -ط -ب -ع -ة
التاسصعة عشصرة ’ألعاب البحر
ا’أب- - -يضص اŸت - -وسص - -ط ،2021
مشصّددا على مضصاعفة العمال
وتسصوية اŸشصاكل التي تعرقل
اإ‚از اŸركب ال - - -ري - - -اضص- - -ي
ا’أوŸبي والقرية اŸتوسصطية
الواقعت Úببلدية بئر ا÷.Ò
ج- -اء ذلك خÓ- -ل ا’ج- -ت -م -اع
ال -دوري ال -ذي ت-راأسص-ه ال-وا‹
ي - -وم  02سص -ب -ت -م ‘ Èاإط -ار
متابعة التحضصÒات اŸتعلقة
باحتضصان وهران للدورة 19
’أل- -ع -اب ال -ب -ح -ر اŸت -وسص -ط،
Ãشص - - - -ارك- - - -ة سص- - - -ف ÒالصصÚ
ب -ا÷زائ -ر وال -رئ -يسص اŸدي -ر
ال -ع -ام ل -لشص-رك-ة الصص-ي-ن-ي-ة (اأم
سص-ي سص-ي) ،اŸك-ل-ف-ة ب-اأشص-غال

اإ‚از اŸركب ال - - -ري - - -اضص- - -ي
ا’أوŸبي.
ك -م -ا ع -رف ا’ج -ت-م-اع رف-ي-ع
اŸسصتوى حضصور ا’أم Úالعام
ل- -وزارة السص- -ك- -ن وال- -ع- -م- -ران
واŸدينة ،و‡ثل Úعن وزارة
الشص- -ب- -اب وال- -ري -اضص -ة ووزارة
اŸالية ،با’إضصافة اإ ¤مكاتب
ال - - -دراسص - - -ات واŸدي - - -ري - - -ن
التنفيذي ،Úوقد تدارسصوا معا
ج-م-ي-ع ا÷وانب ال-ت-ي ت-ع-رقل
ت-ق-دم ا’أشص-غ-ال ع-ل-ى مسصتوى
اŸركب ا’أوŸبي ‘ شصطره
ا’أول اŸت - -م - -ث- -ل ‘ اŸل- -عب
ا’أوŸبي  40.000مقعد ،و‘
شص- -ط -ره ال -ث -ا ÊاŸت -م -ث -ل ‘
ا‚از ق - - -اع - - -ة م - - -ت - - -ع - - -ددة
الرياضصات ومركب للرياضصات
اŸائية.
ك -م -ا ّ” ا’ت -ف -اق ع -ل -ى ع ّ-دة
اإج - -راءات ،ت - -ت - -و ¤ك - -ل م- -ن
اŸوؤسصسص- - - -ة الصص- - - -ي- - - -ن- - - -ي - - -ة
واŸصص- - -ل - -ح - -ة اŸت - -ع - -اق - -دة
Œسصيدها ‘ اأقرب ا’آجال،
وعلى راأسصها تعزيز الورشصات

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

ب-ال-وسص-ائ-ل ال-بشص-ري-ة اŸوؤه-لة
‘ اأقرب ا’آجال ،مع تدعيم
اŸشصروع بنظام مداومة اإ¤
غاية تسصليمه كامÃ Óرافقه،
ب -ا’إضص -اف-ة اإ ¤تسص-دي-د دي-ون
اŸوؤسصسص -ات اŸن-اول-ة ،سص-ي-م-ا
اŸوؤسصسص- -ة اŸك- -ل -ف -ة ب -وضص -ع
العشصب الطبيعي باŸلعب.
م - -ن ج - -ه - -ت- -ه- -ا ،سص- -ت- -ت- -وّل- -ى
اŸصص-ل-ح-ة اŸت-ع-اق-دة تسص-وية
وضص -ع -ي-ة ا’أشص-غ-ال ا’إضص-اف-ي-ة
واÓŸحق ،وكذا تسصوية ملف
ال-ت-ح-ي Úوم-راج-ع-ة ا’أسص-عار،
وك- - -ذا ا’ل- - -ت - -زام ب - -ت - -ق - -دË
ال- -ت- -ع -ويضص -ات اÎŸت -ب -ة ع -ن
ت- -وق- -ي- -ف ال -ع -ت -اد واÿسص -ارة
اÎŸت- -ب -ة ع -ن نسص -ب -ة –وي -ل
العملة الصصعبة ،وهو ملف ‘
ط - -ور ال - -دراسص- -ة م- -ن ط- -رف
ال -ل -ج -ان اŸنصص -ب -ة م -ن ق -ب-ل
الوزير ا’أول لهذا الغرضص.
وياأتي هذا ا’جتماع ‘ اإطار
ت- -ن -ف -ي -ذ ال -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -ت -ي
اأسص -داه-ا ال-وزي-ر ا’أول خÓ-ل
ا’ج-ت-م-اع ال-وزاري اŸشصÎك

ب- -ت -اري -خ  18ج- - - -وان 2019
اıصصصص ل - - - - - - - -دراسص - - - - - - - -ة
ال-ت-حضصÒات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه
خضص عنه
ا’ألعاب ،والذي “ ّ
ت -نصص-يب ÷ن-ة وط-ن-ي-ة ت-ق-ن-ي-ة
–ت وصص- -اي- -ة رئ- -يسص دي- -وان
ال -وزي-ر ا’أول ،ب-ا’إضص-اف-ة اإ¤
÷ان ف -رع-ي-ة ت-ه-ت-م ب-ك-ل م-ن
ا÷انب ا’أم- -ن- -ي ،ال- -ت- -ق- -ن -ي،
اŸا‹ ،ال- -ت -نشص -ي -ط ال -ث -ق -ا‘
والسص- -ي- -اح- -ي واسصÎات -ي -ج -ي -ة
ا’تصصال.
وقد نّفذت هذه اللجان عّدة
زيارات ميدانية على مسصتوى
ﬂت -ل -ف اŸراف-ق ال-ري-اضص-ي-ة
التي سصتحتضصن هذه ا’ألعاب،
تبعتها عدة اجتماعات على
مسصتوى الوزارة ا’أو ،¤وذلك
’ت-خ-اذ ا’إج-راءات وال-تدابÒ
ال Ó- -زم- -ة م- -ن اأج- -ل اإي- -ج- -اد
ا◊ل -ول اŸم -ك -ن-ة ل-ل-رف-ع م-ن
وتÒة ا’أشص- - -غ- - -ال ،وتسص - -وي - -ة
اŸشص-اك-ل اŸال-ي-ة اŸط-روحة
م -ن ط-رف الشص-رك-ة الصص-ي-ن-ي-ة
(اأم سصي سصي).

العدد
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تسصاءلوا عن سصبب عدم ترميمها
صصيفيــــة
‘ العطلـــــة ال ّ

أأولياء يشضتك ـ ـ ـون من ت ـ ـدهور وضضعي ـ ـة
مدرسضـ ـة أأي ـ ـت سضـ ـ ـا ‘ ⁄تي ـ ـ ـزي وزو

خطر كب Òيحدق
بتÓميذ
مدرسصة اأيت سصا،⁄
ببلدية اأيت يحيى
موسصى ‘ ،و’ية
تيزي وزو ،بسصبب
وجود هذه اŸوؤسصسصة
‘ وضصع كارثي،
حيث  ⁄تسصتفد من
ي ترميم يذكر
اأ ّ
خÓل العطلة
الصصيفية ،وهو ما
جعل ا’أولياء
يدقون ناقوسض
اÿطر ويتخّوفون
من مصص Òاأبنائهم
اŸتمدرسص.Ú
‡ثلو ا’أولياء ،اأّكدوا لـ
«الشصعب» ،اأنهم ناشصدوا
السصلطات اÙلية بحل
مشص-ك-ل ت-ده-ور اŸرف-ق
الÎب- -وي ،ال- -ذي ي- -وؤث- -ر
ع- -ل- -ى ظ- -روف “درسص
اأبنائهم،مطالبÚ

بتنفيذ الوعود.
وق- -ال اأح- -د ا’أول -ي -اء لـ
«الشص - - - -عب»« :م- - - -ن بÚ
م - -ط - -ال - -ب - -ن- -ا اŸرف- -وع
ضص - - -رورة ال - - -ت - - -ك- - -ف- - -ل
ب- -انشص -غ -ا’ت اأب -ن -ائ -ن -ا،
بدءا من اإبعاد اÿطر
اÙدق ب - - -ه- - -م داخ- - -ل
اأسص -وار ه -ذه اŸدرسص-ة،
حيث يتواجد الباب ‘
حال جّد متدهورة منذ
ع - -ام ،Úوق- -د يسص- -ق- -ط
ع -ل -ى روؤوسص ال-تÓ-م-ي-ذ
‘ اأي ◊ظة».
وط -الب ا’أول-ي-اء اإع-ادة
ت - - -ه - - -ي- - -ئ- - -ة السص- - -اح- - -ة
وا’أقسص-ام ،ق-ائ-ل Úاأن-ه-ا
تعا Êمن تسصربات مياه
ا’أم -ط -ار خصص -وصص -ا ‘
ه- -ذه ا’أي -ام اŸت -م -ي -زة
ب - - -اضص - - -ط - - -راب ج- - -وي
متواصصل».
وق - - - -ال ا’أول- - - -ي- - - -اء اإّن
«التÓميذ يعيشصون بهذه

اŸدرسص - -ة ح - -ال - -ة م - -ن
ال- - -ذع - -ر وال - -ت - -خ - -وف،
والسص- - - - -بب راج- - - - -ع اإ¤
ا’إهمال الذي حال دون
ا‚از اأشصغال ا’إصصÓح
والÎم - -ي - -م ‘ ع- -ط- -ل- -ة
الصصيف ،والسصوؤال الذي
ي- -ط- -رح ن- -فسص- -ه ،ك- -ي -ف
سص -ي-زاول اŸت-م-درسص-ون
‘ ه - - - -ذه ال- - - -ظ- - - -روف
الصص-ع-ب-ة؟ ح-يث ب-الرغم
اÿطر اÙيط بهم ’
ي- - - -وج - - -د اأّي ت - - -دخ - - -ل
ل -ل -ج -ه -ات اŸع -ن-ي-ة اإ¤
غاية اليوم».
وعليه ناشصد ا’آباء كّل
اŸن- -ت- -خ- -ب ÚاÙل- -يÚ
بذل ›هودات ◊ماية
ف- -ل -ذات اأك -ب -ادن -ا ق -ب -ل
فوات ا’أوان.

تـــــــــــيزي وزو:
بن النوي توهامي

بعد أان باتت وعود اŸسصؤوول ‘ Úخ Èكان

مرضضى أأوز’قـ ـن ‘ بجاية يجّددون
طلبهم بتـ ـ ـوف Òجه ـ ـ ـ ـ ـاز أأ’شضّعـ ـ ـ ـة

طالب مرتادو
العيادة اŸتعددة
اÿدمات باأوز’قن
‘ بجاية ،التعجيل
بدعم هذا اŸرفق
الصصحي بجهاز
ا’أشصعة للتكفل
اأحسصن باŸرضصى،
واإزالة عنهم عبء
التنقل اإ ¤عيادات
خاصصة باهظة
الثمن.
و‘ ه-----------ذا الصصــــــدد،
اأّكد ‡ثلــــــو السصكـــــان
لـ «الشص-----------عب» ،اأن-----------ه
ب---ال---رغ--م م--ن ال--وع--ود
ال--ت--ي ت-ل-ق-وه-ا ب-ت-زوي-د
ال-ه-ي-ك-ل ب-جهاز جديد،
اإ’ اأن شصيئا  ⁄يتغ،Ò
وهو ما جعل اŸرضصى
ي---ع---ان---ون ب---اسص--ت--م--رار
ويضصطرون اإ ¤التنقل
ن-ح-و ال-ه-ي-اكل الصصحية
اÛاورة ’إج--------راء اأّي
تقييم اإشصعاعي.
وب------ذلك  ⁄ي------ع-----د
اŸراف-------ق الصص-------ح------ي
ال-----ع-----م-----وم-----ي ي----وّف ----ر
اÿدم----ات ال----ط----ب----ي---ة
اŸط----ل---وب---ة ،لضص---م---ان
تكفل اأحسصن باŸرضصى
وال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن عبئهم
الثقيل الذي دام اأزيد
من سصنة.
ق---الت ف--ري--دة ،اإح--دى
القاطنات باأوز’قن« :
نتاأسّصف لهذه الوضصعية
التي اآلت اإليها العيادة
التي ’ توّفر اÿدمات
الصص---ح---ي---ة اŸط--ل--وب--ة
ل----ل---م---رضص---ى ،وم---ن---ه---ا
ان--ع-دام ج-ه-از ا’أشص-ع-ة
الذي بقي ›رد وعد
 ⁄ي---ر ال---ن---ور اإ ¤حّ---د

السصاعة».
وب--ال-رغ-م م-ن ج-ه-ود
الطاقم الطبي العامل
ب-------ه------ا ،اإ’ اأن ن------قصص
ال-ت-ج-ه-ي-زات ج-ع-ل م-ن
ه---ذه اŸرف---ق ه---ي---ك--ل
بدون روح ،واÿدمات
اŸقدمة دون اŸسصتوى
اŸطلوب ،ا’أمر الذي
ج-ع-ل م-ع-ان-اة اŸرضصى
ت--زداد ي--وم-ا ب-ع-د ي-وم،
وع-ل-ي-ه ي-طالب السصكان
ا÷ه------ات اŸسص-----وؤول-----ة
ال--------ت--------دخ-------ل ’أخ-------ذ
انشص----غ----ا’ت السص----ك----ان
ب--ع Úا’ع-ت-ب-ار ،ب-ع-ي-دا
عن الوعود التي اأثبتت
اأن-----ه-----ا ›رد كÓ----م ’
ي--غ--ن--ي و’ يسص--م--ن م--ن
جوع.
تاأجيل فتح
مسصتشصفى ا’أمراضض
العقلية بوادي غÒ

ك--ان م--ن اŸق--رر ف--ت-ح
مسص---تشص--ف--ى ا’أم--راضص
العقلية بوادي غ‘ ،Ò
ب---ج---اي---ة ،ن---ه--اي--ة ع--ام
 ،2018لكن ” تاأجيل
ذلك اإ ¤اأج----------------ل غÒ
مسص---م---ى ،ا’أم--ر ال--ذي
جعل اŸرضصى وذويهم
ي-----ع-----ان-----ون ا’أم-----ري----ن
ب---ال--ت--وج--ه اإ ¤و’ي--ات
اأخ----رى قصص----د ت---ل---ق---ي
ال---عÓ---ج ،ع---ل---ى غ---رار
مسص----تشص----ف---ي---ات ،وادي
عيسصي بتيزي وزو ،عÚ
اأب------يسص------ة سص------ط-----ي-----ف
والبليدة.
بحسصب مصصدر مسصوؤول
لـ «الشص----------عب» ،ف----------اإن
اŸسصتشصفى بسصعة 120

” ا’نتهاء من
سصريراًّ ،
اأع-م-ال ب-ن-ائ-ه ت-ق-ريً-ب -ا،
لكنه ’ يزال غ Òقادر
ع-ل-ى ف-ت-ح اأب-واب-ه‡ ،ا
اأثار اسصتياء الكث Òمن
اŸرضص-ى ال-ذي-ن غ-ال-ب-ا
م--------ا Œد اأسص--------ره--------م
صص-----ع-----وب-----ة ‘ ،ن----ق----ل
ا◊--ا’ت ا--ÿطÒ-ة اإ¤
م-وؤسصسص-ات م-ت-خصصصص-ة
اأخ--رى ،وع--ل--ى سص--ب--ي--ل
اŸث----ال اŸسص----تشص----ف---ى
ال-----ق-----د« Ëف-----ران-----ت----ز
ف--ان--ون» ،ال--ذي يشص-ه-د
اك--ت-ظ-اظ-ا ،وي-ع-ا Êم-ن
نقصص كب ‘ ÒاŸوارد
البشصرية واŸادية ،و’
Áك-ن-ه ال-ت-ك-ف-ل ب-جميع
ا◊ا’ت.
ووفًقا لذات اŸصصدر،
فاإن التاأخ ‘ Òدخول
مسص---تشص---ف---ى وادي غÒ
حيز اÿدمة راجع اإ¤
عدة عوامل ،منها بطء
وتÒة ا’‚از اŸوك--ل--ة
اإ ¤م--وؤسصسص--ة خ--اصص--ة،
ح---يث ب---داأ ال---ع--م--ل ‘
ه-----ذا اŸشص-----روع ع-----ام
 ،2014وال-----ذي ك-----ل----ف
م---ي---زان--ي--ة م--ل--ي--ار دج،
وك----ان م---ن اŸف---روضص
تسص----ل----ي----م---ه ‘ فÎة ’
ت-ت-جاوز 30شص-هً-ر ا ،وها
هو ا’آن وبعد  60شصهًرا
م----------------------ن Œاوز اŸدة
اّÙد دة ل‚Ó--------از’ ،
ي---زال اŸشص--روع ي--راوح
م-----ك-----ان-----ه وم-----ع----ان----اة
اŸرضص----ى وذوي----ه---م ⁄
تتوقف بعد.

بجاية :بن النوي
توهامي

‹hO

األربعاء  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٤محرم ١٤٤١هـ

اŸعارضسة مصسّرة على منع بريكسسيت دون اّتفاق

معركة ‹ّ ذراع ب Úجونسصون وخصصومه

تواجه بريطانيا احتمال الدعوة
لنتخابات عامة جديدة منتصسف الشسهر
اŸقبل ‘ ،حال ‚ح نواب معارضسون ‘
عرقلة خطة رئيسس الوزراء بوريسس
جونسسون لتنفيذ خطة اÿروج من
لوروبي سسواء كان باتفاق أاو
ال–اد ا أ
لوروبّي.Ú
بدون اتفاق مع ا أ
ولّ- -وح مسس- -ؤوول- -ون ب- -رئ- -اسس- -ة ا◊ك -وم -ة ب -ال -دع -وة
لن-ت-خ-اب-ات رغ-م ت-أاك-ي-د ج-ونسس-ون أان-ه ل ي-ري-ده-ا،
وق- -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة دوم -ي -ن -يك راب إان رئ -يسس
ال -وزراء سس -ي -ع -رضس ت -ف -اصس -ي -ل بشس -أان الن-ت-خ-اب-ات
اŸبكرة اÙتملة التي قد Œري ‘  ١٤أاكتوبر
اŸقبل قبل أاسسبوع Úمن حلول موعد اÿروج من
ال–اد األوروبي.
النتخابات اŸبكرة سستكون ‘ صسالح جونسسون
ورغم أان جونسسون أاعلن أامسس الول ›ددا عدم
رغبته بالنتخابات اŸبكرة التي يطالب بها حزب
ال- -ع- -م -ال اŸع -ارضس سس -ع -ي -ا Ÿن -ع ت -ن -ف -ي -ذ ات -ف -اق
الÈيكسست ،فإانه لوح بإامكانية اللجوء لهذا اÿيار
‘ مواجهة “رد العديد من النواب اÙافظ.Ú
علما بأان هناك اسستطÓعات للرأاي ترجح كفته ‘
حال أاُجريت انتخابات مبكرة.
وب -حسسب وسس -ائ -ل إاع Ó-م ﬁل -ي -ة ،ف -إان ج -ونسس -ون
سسيلجأا إا ¤هذا اÿيار ‘ حال ‚اح نواب ›لسس
العموم ‘ السسيطرة على جدول أاعمال الŸÈان،
والتصسويت لصسالح مشسروع قانون Áنع حكومته من

اÿروج من ال–اد األوروبي دون اتفاق.
ويأاتي هذا التطور ‘ وقت اسستأانف أاعضساء ›لسس
ال -ع -م -وم أاع -م -ال -ه-م ،أامسس ،ب-ع-د ان-ت-ه-اء ع-ط-ل-ت-ه-م
الصسيفية التي اسستغرقت خمسسة أاسسابيع.
وكان رئيسس الوزراء علق عمل الŸÈان ÿمسسة
أاسسابيع ،وقال إانه لن يرجئ موعد الÈيكسست –ت
أاي ظرف ‘ ،خطوة أاثارت احتجاجات ‘ الشسارع.
ولكن أاعمال الŸÈان لن تسستمر طوي Óبسسبب قرار
التعليق بداية من التاسسع من الشسهر ا◊ا‹ ،والذي
أاث -ار غضسب خصس -وم ج -ونسس -ون ال -ذي-ن اع-تÈوا أان-ه
يهدف Ÿنعهم من إاجراء مناقشسات مسستفيضسة قبل
حلول موعد تنفيذ اتفاق الÈيكسست ‘  ٣١أاكتوبر
اŸقبل.
اŸعارضسة مصسّرة على منع اÿروج دون اّتفاق
وقبل التصسويت اŸرتقب ‘ ›لسس العموم ،أاكد
زع -ي -م ح -زب ال -ع -م -ال اŸع -ارضس جÁÒي ك -ورب-ن
اسس-ت-ع-داد ح-زب-ه لÓ-ن-ت-خ-اب-ات اŸب-ك-رة ،وك-ان أاك-د
مرارا على إامكانية تقد Ëمذكرة لسسحب الثقة من
حكومة جونسسون.
كما تعّهد كوربن ببذل كل ما ‘ وسسعه بالتعاون مع
قادة األحزاب األخرى Ÿنع رئيسس ا◊كومة من
ت- -ن- -ف- -ي- -ذ خ- -ط- -ة اÿروج دون ات- -ف -اق م -ع ال–اد
األوروبي.
وت-ت-طّ-ل-ب ال-دع-وة لن-ت-خ-اب-ات م-ب-ك-رة ت-أاي-ي-د ث-لثي
أاعضساء ›لسس العموم البالغ عددهم  65٠نائبا،
وينطوي هذا على ﬂاطر ÷ونسسون ،حيث سسبق

أان ات -خ -ذت رئ -يسس -ة ال-وزراء السس-اب-ق-ة تÒي-زا م-اي
ق -رارا ‡اث  Ó-ل -تسس -ف -ر الن -ت -خ-اب-ات اŸب-ك-رة ع-ن
خسسارة حزبها األغلبية.
وقال مراسسلون ،إان منع ا◊كومة من تنفيذ خطة
الÈيكسست دون اتفاق يسستدعي طريقت ،Úاألو¤
طرح تصسويت بحجب الثقة عن حكومة جونسسون،
والثانية تعديل القانون الذي ينصس على اÿروج من
ال–اد األوروبي مع إالزام ا◊كومة بطلب “ديد
مهلة اÿروج ‘ حال عدم التوصسل لتفاق جديد
معه قبل ذلك.
وأاشس - -اروا إا ¤أان ج - -ونسس - -ون ه - -دد ن - -واب ح- -زب- -ه
اŸتمردين بعقوبات تشسمل وقف “ثيلهم للحزب،
وم -ن -ع -ه -م م -ن الÎشس -ح ب -ل -وائ -ح-ه ‘ الن-ت-خ-اب-ات
اŸقبلة ،إاذا صسّوتوا ضسد حكومته األيام اŸقبلة.
ُيذكر أان ال–اد األوروبي كان قد رفضس مؤوخرا
م -قÎح -ا ÷ونسس -ون ب -ح -ذف ب -ن -د شس -ب -ك -ة األم -ان
(اÿاصس بالوضسع النتقا‹ للحدود ب Úجمهورية
إايرلندا ومقاطعة إايرلندا الشسمالية) .ولكن رئيسس
الوزراء أاكد تفاؤوله  -بعد ﬁادثات مؤوخرا مع
اŸسس- -تشس- -ارة األŸان- -ي -ة أا‚ي  Ó-مÒك -ل وال -رئ -يسس
ال -ف -رنسس -ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون  -ب-ال-ت-وصس-ل لت-ف-اق
نهائي مع األوروبي.Ú
ومع تأاكيدات جونسسون اŸتكررة مؤوخرا بأانه ماضس
‘ ت -ن -ف -ي -ذ خ -ط-ت-ه ،أاُثÒت ﬂاوف م-ن ت-داع-ي-ات
اقتصسادية سسلبية على بريطانيا حال اÿروج من
ال–اد األوروبي دون اتفاق.

رئيسسة سسلطات هونغ كونغ تنفي نّيتها السستقالة

متظاهرون يعّرضصون مبدأا «دولة واحدة ونظامان» للخطر

اأّك -دت ك -اري لم ال -رئ -يسس -ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
Ÿن -ط -ق -ة ه-ون-غ ك-ون-غ الإداري-ة اÿاصس-ة،
اأمسس ،اأن - - -ه ل- - -يسس ل- - -دي- - -ه- - -ا اأي ن- - -ي- - -ة ‘
السس -ت -ق -ال -ة ،وذلك ردا ع -ل -ى تسس -ري-ب-ات
–دثت ع-ن رغ-ب-ت-ه-ا ‘ م-غ-ادرة م-نصسبها،
فيما اأعلنت السسلطات اŸركزية الصسينية
اأنها تدعمها بحزم.
وشسّددت كاري لم ،خÓل لقاء صسحفي قبل
اجتماع اÛلسس التنفيذي ،صسباح اأمسس ،على
اأنها واثقة من قدرتها على مسساعدة هونغ كونغ
ع -ل -ى Œاوز اŸعضس -ل -ة ا◊ال -ي -ة ب -ع -د اأك Ìم-ن
شسهرين من التظاهرات والأعمال العنيفة ‘
اŸنطقة.
وقالت« :ما زلت اأعتقد اأّنني Áكن اأن اأقود
فريقي Ÿسساعدة هونغ كونغ على Œاوز هذه
اŸعضس- -ل- -ة .وب -ع -د اأك Ìم -ن شس -ه -ري -ن ،ل ي -زال
ال- -وضس- -ع ق- -ا“ا ،ول Áك- -ن -ن -ا اأن ن -ت -وق -ع م -ت -ى
سس -ت -ت -خ -لصس ه -ون -غ ك -ون -غ “ام -ا م -ن اŸاأزق»،
مضسيفة« :ولكن حتى الآن ،ل يزال لدي الثقة
واللتزام للقيام بذلك».
ولفتت الرئيسسة التنفيذية لهونغ كونغ اأنها «⁄
ت -ف -ك-ر ح-ت-ى» ‘ ب-حث مسس-األ-ة اسس-ت-ق-ال-ت-ه-ا م-ع
ا◊كومة اŸركزية الصسينية.

وشسّددت على اأن الهدف الأول ◊كومة هونغ
ك- -ون- -غ ه- -و وق- -ف ال -ع -ن -ف واسس -ت -ع -ادة السس Ó-م
والسستقرار ‘ اŸنطقة.
و‘ ذات السسياق ،جّددت ا◊كومة اŸركزية
الصسينية ،دعمها ا◊ازم لكاري لم على راأسس
السسلطة التنفيذية ‘ هونغ كونغ.
وقال يانغ غوانغ ،اŸتحدث باسسم مكتب شسوؤون
ه -ون -غ ك -ون -غ وم -اك -او ،ال -ت -اب -ع Ûلسس ال-دول-ة
الصسيني ،للصسحافي« :Úاإّننا ندّعم بحزم رئيسسة
السسلطة التنفيذية ‘ هونغ كونغ كاري لم على
راأسس حكومة اŸنطقة الإدارية اÿاصسة».
مبداأ «دولة واحدة ونظامان» –ت
اÛهر
قال متحدث باسسم مكتب شسوؤون هونغ كونغ
وماكاو التابع Ûلسس الدولة ،اأمسس ،اأن حفنة
من اŸتظاهرين مثÒي الشسغب ‘ هونغ كونغ
يريدون مواجهة ا◊كومة اŸركزية ،و–قيق
اسستقÓلية كاملة وتعريضس مبداأ «دولة واحدة
ونظامان» للخطر.
واأضس- -اف اŸت- -ح- -دث ي- -ان- -غ ق- -وان -غ ‘ م -وؤ“ر
صسحفي «اإنهم يسستهدفون جعل هونغ كونغ ‘
حالة من الفوضسى واإعاقة حكومة منطقة هونغ
ك- -ون -غ الإداري -ة اÿاصس -ة ث -م السس -ت -ي Ó-ء ع -ل -ى

السسلطة الإدارية ،وبذلك يحولون هونغ كونغ
اإ ¤كيان سسياسسي مسستقل اأو شسبه مسستقل».
وّŒددت اŸواج - - - - -ه - - - - -ات ب Úالشس - - - - -رط - - - - -ة
واŸت -ظ -اه -ري -ن ن -ه -اي -ة الأسس -ب-وع اŸنصس-رم ‘
م -ن -اط -ق ﬂت-ل-ف-ة م-ن ه-ون-غ ك-ون-غ ،وحسسب م-ا
اأف - -ادت ب - -ه ,ح - -ك - -وم - -ة ه - -ون- -غ ك- -ون- -غ ،ف- -اإن
اŸتظاهرين «اŸتطرف »Úاشستبكوا مع الشسرطة
‘ مناطق ﬂتلفة واألقوا العديد من القنابل
ا◊ارق -ة ع -ل -ى اŸب -ا Êا◊ك -وم -ي -ة وه -اج -م-وا
ع- -ن- -اصس- -ر الشس -رط -ة ب -ال -غ -ازات ،مشسÒة اإ ¤اأن
اŸتظاهرين «اأشسعلوا النÒان ‘ اأماكن ﬂتلفة
وخ -رب -وا اŸم-ت-ل-ك-ات ال-ع-ام-ة واأق-ام-وا ح-واج-ز
ودمروا مرافق ‘ ﬁطات مÎو الأنفاق».
هذا ،وتشسهد مدينة هونغ كونغ ،التي تتمتع
بوضسع خاصس ،مظاهرات منذ جوان اŸاضسي،
ب-داأت ب-الح-ت-ج-اج ع-ل-ى مشس-روع ق-ان-ون يسس-م-ح
بتسسليم مطلوب Úاإ ¤الصس ،Úو ⁄تتوقف عند
هذا ا◊د ،اإذ صسّعد اŸتظاهرون من مطالبهم،
داع Úاإ ¤مزيد من ا◊ريات .وتتمّتع اŸدينة
بامتيازات خاصسة على اŸسستوي Úالقتصسادي
والسسياسسي ،منذ اأن سسّلمتها بريطانيا اإ ¤الصسÚ
‘ ال- -ع- -ام  ،١٩٩7اإذ ك -انت تسس -ت -ع -م -ره-ا ط-وال
سسنوات.

لخ Òعلى ا◊دود ا÷نوبية
إاثر التّصسعيد ا أ

لبنـ ـ ـ ـ ـان ي ـ ـ ـؤوّكد حرصصـ ـ ـ ـ ـه علـ ـ ـ ـى الـه ـ ـ ـ ـ ـدوء والسصتقـ ـ ـ ـ ـرار
اأّكد وزير الدفاع اللبنـــــا Êاإليـــــاسس
بو صسعب ،حرصس ا◊كومة اللبنانية
على الهدوء والسستقرار ،وقال اإنها
تعمل جاهدة Ÿنع تفاقم الأزمة على
ا◊دود اللبنانية الإسسرائيلية.
اأشسار الوزير ،اإ ¤اأن اإسسرائيل يجب اأن تتحمل
وح -ده -ا مسس -وؤول -ي -ة ه-ذه الأزم-ة اŸسس-ت-ج-دة
وت -ب-ع-ات-ه-ا ،م-ع-تÈا اأن الع-ت-داء الإسس-رائ-ي-ل-ي
الأخ Òعلى لبنان ،والذي اسستهدف ضساحية
بÒوت ا÷نوبية ،جاء Ãثابة تغي Òلقواعد
الشستباك من قبل الإسسرائيلي ،Úعلى نحو

اأدى اإ ¤ت- -ف -اق -م ال -وضس -ع اإ ¤م -ا وصس -ل اإل -ي -ه
الأحد.
ون ّ-ف -ذ ح -زب ال -ل -ه الأح-د ،ع-م-ل-ي-ة عسس-ك-ري-ة
اأسسفرت عن تدم Òمدرعة اإسسرائيلية عند
ط -ري -ق مسس -ت -وط -ن -ة اأف -ي -ف -ي -م الإسس -رائ -ي -ل-ي-ة
ا◊دودي- -ة ،وذلك ردا ع- -ل -ى الع -ت -داء ال -ذي
نفذته اإسسرائيل على ضساحية بÒوت ا÷نوبية
باسستخدام طائرت Úمن دون طيار قبل نحو
 ١٠اأيام ،اإ ¤جانب مقتل اثن Úمن عناصسر
ا◊زب ‘ سس - - -وري - - -ا ج - - -راء غ- - -ارة ج- - -وي- - -ة
اإسسرائيلية.

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

ورّد ا÷يشس الإسسرائيلي بشسن هجوم مضساد
ومكثف باŸدفعية على بلدات ‘ ا÷نوب
ال -ل -ب-ن-ا ،Êع-ل-ى ن-ح-و اأدى اإ ¤ان-دلع ح-رائ-ق
كبÒة ‘ عدد من اŸناطق الزراعية ‘ نطاق
ق-رى م-دي-ن-ة ب-نت ج-ب-ي-ل Ãح-اف-ظ-ة ال-ن-بطية
جنوبي البÓد.
‘ السس -ي -اق ،ع ّ-ل -قت اإح -دى وسس -ائ-ل الإعÓ-م
الإسسرائيلية على العملية التي نّفذها حزب
الله قائلة« :اأثبت ا◊زب اأنه قادر على اإطÓق
النار باŒاه طرق كانت تعت Èاآمنة ‘ الشسمال
الإسسرائيلي».
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لوروبّي Úيوم Úقبل تخفيضس التزاماتها الّنووية
أامهلت ا أ

إايران ترفضس إاجراء مفاوضصات ثنائية مع الوليات اŸتحدة
رفضس الرئيسس الإيرا Êحسسن روحا ،Êاأمسس ،اإجراء مفاوضسات ثنائية مع
الوليات اŸتحدة ،وحّذر من اأنّ بÓده سستخفضس التزاماتها Ãوجب التفاق
النووي ما  ⁄يحدث تطور ‘ اŸباحثات مع الأوروبي ‘ Úغضسون يوم.Ú
–اول طهران وثÓث دول
اأوروبية  -فرنسسا واأŸانيا
وبريطانيا  -اإنقاذ التفاق
ال - -ذي اأُب - -رم ال- -ع- -ام ،٢٠١5
واّ ıصس - -صس ل - -وضس - -ع ح- -د
ل-لÈن-ام-ج ال-ن-ووي الإي-را،Ê
ب -ع -د النسس -ح -اب الأح -ادي
للوليات اŸتحدة منه العام
 ،٢٠١٨واإع- - - - - -ادة ف- - - - - -رضس
عقوبات اقتصسادية اأمÒكية
على اإيران.
و ⁄ت- -ك- -ف ال -ت -وت -رات ع -ن
ال- - -تصس - -اع - -د ب Úط - -ه - -ران
واإدارة ال- - -رئ - -يسس دون - -ال - -د
ت-رامب ال-ت-ي ان-ت-ه-جت م-نذ
ان-ت-خ-اب-ه-ا سس-ي-اسس-ة م-ع-ادية
جدا حيال اإيران.
لكن ‘ اأواخر اأوت ،اأثناء
ق- -م -ة ›م -وع -ة السس -ب -ع ‘
ف - -رنسس - -ا– ،دث ال- -رئ- -يسس
الفرنسسي اإÁانويل ماكرون
ون -ظÒه الأم -ري-ك-ي دون-ال-د
ت -رامب ع -ن اح -ت-م-ال ع-ق-د
ل - - - -ق - - - -اء ب Úه- - - -ذا الأخÒ
وروح- - -ا Êع- - -ل- - -ى ه- - -امشس
ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة السس-ن-وي-ة

لÓ- - -أ· اŸت- - -ح- - -دة ال- - -ت - -ي
ي - - -فÎضس اأن ت - - -ع - - -ق - - -د ‘
سسبتم ‘ Èنيويورك.
وعن احتمال عقد مثل هذا
ال -ل -ق -اء ،ق -ال روح-ا Êاأم-ام
› ل س س ا ل ش س - - - - - - - - -و ر ى « ر  Ãا
حصسل سسوء فهم» ،مضسيفا:
«ق - -ل - -ن - -ا ذلك م - -رات ع- -دة
ون -ك -رره  ⁄ي -ت -م ات -خ-اذ اأي
ق- -رار ب- -ع- -ق- -د م- -ف -اوضس -ات
ث - -ن - -ائ - -ي - -ة م - -ع ال - -ولي - -ات
اŸتحدة..ومن حيث اŸبداأ
ل ن-ري-د م-ف-اوضس-ات ث-ن-ائ-ية
مع الوليات اŸتحدة» ،اإل
اأنه اأشسار اإ ¤احتمال عقد
ﬁادثات مع واشسنطن كما
حصس - -ل ‘ اŸاضس- -ي بشس- -اأن
اŸسسائل النووية ‘ ،اإطار
صسيغة  ‘ ،١+5حال رفعت
ال - - - -ولي - - - -ات اŸت - - - -ح- - - -دة
عقوباتها.
اليابان لن تنضسم اإ¤
الّتحالف البحري
ق-الت ج-ري-دة «ي-وم-ي-وري»،
اأمسس ،اإن اليابان لن تنضسم
اإ ¤ال- -ولي -ات اŸت -ح -دة ‘

مهمة اأمنية ◊ماية السسفن
ال - - -ت - - -ج - - -اري- - -ة اŸارة عÈ
‡رات م- -ائ- -ي -ة رئ -يسس -ة ‘
اÿل- -ي- -ج والشس -رق الأوسس -ط
وسس- -ت- -درسس ب- -دل ع- -ن ذلك
نشس- - -ر ج- - -يشس- - -ه - -ا بشس - -ك - -ل
مسستقل.
ورغم اأن الوليات اŸتحدة
اأه -م ح -ل -ف-اء ال-ي-اب-ان ،اإل اأن
ط- -وك -ي -و ع -ززت ع Ó-ق -ات -ه -ا
الق- - -تصس - -ادي - -ة م - -ع اإي - -ران،
وكانت الشسركات اليابانية من
كبار مشسÎي النفط الإيراÊ
اإ ¤اأن اأجÈت -ه -ا ال -ع -ق -وب-ات
الأمÒك -ي -ة ع -ل -ى الŒاه اإ¤
موردين اآخرين.
وق-الت ج-ري-دة «ي-وم-يوري»
ن-ق Ó-ع-ن مصس-ادر ح-ك-وم-ية
 ⁄ت - -ذك - -ر اأسس - -م- -اءه- -ا ،اإن
ال - -ي - -اب - -ان ت - -درسس خ - -ط - -ة
لإرسس- - -ال ق- - -وات ال- - -دف- - -اع
ال -ذات -ي ال-ب-ح-ري-ة ‘ م-ه-ام
÷م - - -ع اŸع - - -ل - - -وم - - -ات ‘
اŸناطق اÙيطة Ãضسيق
ه - - -رم - - -ز ومضس- - -ي- - -ق ب- - -اب
اŸندب.

لزمة السسياسسية ‘ إايطاليا
ا أ

الغر Áـ ـ ـ ـ ـان «ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزب الدÁقراط ـ ـ ـ ـ ـ ـي»
و «خمسس ‚وم» يتّفقان على تشصكيل ا◊كومة
اّتفق الغرÁان «ا◊زب الدÁقراطي
الإيطا‹» وحركة «خمسس ‚وم»
على تشسكيل –الف لتشسكيل
ا◊كومة ا÷ديدة ،بعدما اأُسسقط
الئتÓف ا◊كومي ب Úحزب
«الرابطة» وا◊ركة ،لتغرق البÓد ‘
اأزمة سسياسسية حادة.
ل- -ط- -اŸا اسس- -ت -ب -ع -د ا◊زب ال -دÁق -راط -ي
تشسكيل –الف مع حركة خمسس ‚وم التي
كانت تنعته بـ «ا◊زب النخبوي» ،اإل اأنه
دخ -ل ه -ذا ال -ره -ان م -ن اأج -ل «ال-ع-ودة اإ¤
السسلطة» بعدما اأضسعفته انقسسامات داخلية
ونتائج ﬂيبة ‘ النتخابات الأخÒة.
وشس- - -ك- - -ل ف- - -وز ح- - -رك- - -ة خ- - -مسس ‚وم ‘
النتخابات التشسريعية ‘ مارسس  ٢٠١٨بـ
 % ٣٢من الأصسوات ضسربة اأضسعفت ا◊زب
الدÁقراطي (وسسط يسسار) الذي حل ‘
اŸرتبة الثانية بحصسوله على نحو  % ١٩من
الأصس -وات ،ف -ي -م -ا ج -اء ح -زب ال-راب-ط-ة ‘
اŸرتبة الثالثة بـ ‡ ،% ١7ا اأدى اإ ¤تشسكل
ح- -ك- -وم- -ة م -ع ح -زب ال -راب -ط -ة ال -ي -م -ي -ن -ي
اŸتطرف بزعامة ماتيو سسالفيني.
و“ن- - -ح اسس- - -ت- - -طÓ- - -ع- - -ات ال - -راأي ا◊زب
ال- -دÁق- -راط -ي ال -ي -وم  % ٢٣م - -ن ن - -واي - -ا
الأصس -وات ،ف -ي-م-ا ي-ت-ق-دم-ه ح-زب ال-راب-ط-ة
ب -ف -ارق ك-ب ،)% ٣٢ ( Òوق -د ع ّ-ز ز صس -ف-وف-ه
ب-زع-ام-ة م-ات-ي-و سس-ال-ف-ي-ن-ي السس-ي-ادي ،فيما

تسس ّ-ج -ل ح -رك -ة خ -مسس ‚وم  % ١٨ف-ق-ط،
الأمر الذي دفع ا◊زب الدÁقراطي اإ¤
التخلي عن –فظاته حيال ا◊ركة وطرح
«ع- -ق- -د ات- -ف- -اق م -ع اأع -داء الأمسس ي -ج -نب
اإيطاليا انتخابات مبكرة».
وي - -اأم - -ل ا◊زب ‘ اأن ُي - -ب - -ق - -ي الت - -ف - -اق
«الرابطة» بعيدا عن السسلطة ،واأن Áنحه
اأيضسا متسسعا من الوقت لتعزيز موقعه قبل
السستحقاق النتخابي اŸقبل.
‚اح اأم انهيار
اضسطر ا◊زب الدÁقراطي العام اŸاضسي
اإ ¤التخلي عن السسلطة لصسالح «الرابطة»،
الذي حّقق اخÎاقا ‘ اسستطÓعات الراأي
مدعوما بسسياسسته اŸناهضسة للهجرة‘ ،
وقت كانت البÓد تواجه اأزمة اŸهاجرين
منذ سسنوات ،ويرى اŸراقبون اأن –الف
ا◊زب الدÁقراطي مع حركة خمسس ‚وم
قد –رم الدÁقراطي ÚالشسÎاكي Úقسسما
م-ن ن-اخ-ب-ي-ه-م ال-ذي-ن ي-اأخ-ذون ع-ل-ى ح-ركة
خمسس ‚وم –الفها مع اليم ÚاŸتطرف.
واأعلن وزير الصسناعة السسابق كارلو كالندا،
اÿروج م -ن ا◊زب ال -دÁق-راط-ي ،ق-ائ:Ó-
«ن- -ق- -اط الضس- -ع- -ف ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ‘ ا◊زب
الدÁقراطي اŸقÎنة باÓÿفات العميقة
مع حركة خمسس ‚وم لن تكون مفيدة ل
لإيطاليا ول للحزب».

بعد أان قتل  5أاشسخاصس ‘ الباهاماسس

اإلعصصار «دوريان» يعصصف بفلوريدا األمريكية
تسسبّب الإعصسار دوريان
الإثن ‘ Úدمار كبÒ
بجزر الباهاماسس،
رافقته اأمطار غزيرة
ورياح بلغت سسرعتها
حوا‹  300كلم ‘
‡ا اأدى اإ¤
السساعة ّ
مقتل خمسسة اأشسخاصس
على الأقل واإصسابة
العشسرات.
ي - -واصس- -ل الإعصس- -ار مسس- -اره
ن- -ح- -و ال- -ولي -ات اŸت -ح -دة،
ح - -يث اأم - -رت السس - -ل - -ط - -ات
باإجÓء وقائي Ÿئات اآلف
السس- - -ك- - -ان م- - -ن اŸن- - -اط - -ق
السساحلية.
وضس- -رب دوري -ان ال -ذي ب -ل -غ
ال- -ف- -ئ- -ة اÿامسس- -ة ووصس -ف -ه
م- -رك -ز الأع -اصس Òال -وط -ن -ي
الأم - -ري- -ك- -ي بـ «ال- -ك- -ارث- -ي»
م-ن-ط-ق-ة اإي-ل-ب-و ك-اي ‘ جزر
اأب-اك-و شس-م-ال غ-رب اأرخ-ب-ي-ل
الباهاماسس اŸوؤلف من نحو
 7٠٠جزيرة ،قبل اأن يÎاجع
ل- -ل- -ف -ئ -ة ال -راب -ع -ة وي -واصس -ل
–ركه غربا ببطء شسديد ،اإذ
ب -ل -غت سس -رع-ت-ه ح-وا‹ م-ي-ل

واحد ‘ السساعة.
وب- -حسسب م -رك -ز الأع -اصسÒ
الوطني الأمريكي الذي يقع
م - -ق - -ره ‘ م - -ي - -ام - -ي ،ف- -اإن
الإعصس - - -ار دوري - - -ان ع - - -ادل
ب -ق-وت-ه اأق-وى اإعصس-ار ضس-رب
م-ن-ط-ق-ة اÙي-ط الأط-لسس-ي
العام  ،١٩٣5واأظهرت صسور
نشسرت على مواقع التواصسل
الجتماعي اأضسرارا بالغة.
واأع -ل -ن ه -ي -وب -رت م -ي -ن -يسس
رئيسس وزراء البلد الواقع بÚ
فلوريدا وكوبا وهايتي مقتل
خمسسة اأشسخاصس على الأقل
‘ ج - -زر اأب - -اك - -و واإصس - -اب - -ة
العشسرات.
وكان مينيسس كتب على تويÎ
«ن- -ح- -ن ن- -واج -ه اإعصس -ارا ⁄
تشسهد الباهاماسس مثله من
ق-ب-ل ‘ ت-اري-خ-ه-ا» ،مضسيفا:
«هذا رÃا اليوم الأك Ìحزنا
‘ ح -ي -ات -ي..ت -رك -ي -زن-ا الآن
ع - -ل - -ى الإن- -ق- -اذ وال- -ت- -ع- -ا‘
والصسلوات».
واأظ -ه -رت م -ق -اط -ع ف -ي -دي-و
اأم- - -واج- - -ا ه- - -ائ- - -ل - -ة وصس - -ل
ارت- -ف- -اع- -ه- -ا ح- -ت -ى اأسس -ط -ح

اŸن- -ازل اÿشس- -ب- -ي -ة ،وب -دت
ال -ق -وارب اŸق -ل -وب-ة ط-اف-ي-ة
ع -ل -ى سس -ط -ح م -ي -اه م -وح-ل-ة
وسس - -ط اأغصس - -ان الأشس - -ج- -ار
واألواح خشسبية وحطام.
وع- -ل- -ى شس- -واط -ئ ال -ولي -ات
اŸت -ح -دة ،اأم -رت سس -ل -ط-ات
عدة وليات ‘ جنوب شسرق
ال-بÓ-د (ف-ل-وري-دا ،ج-ورج-ي-ا،
كارولينا ا÷نوبية) ،باإجÓء
م -ئ -ات الآلف م -ن السس -ك -ان
وذلك بعد اأيام من الشسكوك
حول مسسار الإعصسار.
وب- -حسسب م -رك -ز الأع -اصسÒ
ال - -وط - -ن - -ي ،ف- -اإن الإعصس- -ار
دوري- -ان ب- -ات ‘ م- -واج- -ه- -ة
شساطئ فلوريدا.
ويحّذر العلماء من اأن التغÒ
اŸن -اخ -ي ي -ج-ع-ل الأع-اصسÒ
اأشس - -د ح - -دة ،ح - -يث ي - -زي - -د
ارتفاع حرارة الأرضس درجة
ح- - -رارة سس- - -ط- - -ح اÙي- - -ط
وتزداد قوة العواصسف ،الأمر
ال - -ذي Áك - -ن اأن ي - -وؤّدي اإ¤
هطول اأك ÈلÓأمطار ورياح
اأشس- -د ،ع- -ن- -د وصس- -ول- -ه -ا اإ¤
اليابسسة.

‹hO

األربعاء  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٤محرم ١٤٤١هـ

حملة انتخابية سصاخنة للمÎشّصح26 Ú

ال ّسسبـ ـ ـ ـ ـاق الّرئاسسـ ـ ـ ـ ـي اختبـ ـ ـ ـ ـار آاخـ ـ ـ ـ ـ ـر
للّدÁقراطي ـ ـة النّاشسئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ تـ ـ ـ ـونسض

يواصصل مرشّصحو الّرئاسصة
‘ تونسس ا◊ملة
ا’نتخابية با’إعÓن عن
برا›هم واإطÓق حمÓت
الدعاية ع Èوسصائل
التواصصل ا’جتماعي
◊شصد الناخبÚ
للتصصويت لهم ‘
ا’نتخابات اŸقررة يوم
 15سصبتم ،Èوالتي “ثل
اختبارا جديدا
للدÁقراطية الناشصئة ‘
مهد انتفاضصات التغيÒ
العربي.
م - - - -ع ا ن - - - -ط  Ó- - - -ق ا ◊ م  Ó- - -ت
الن-ت-خ-اب-ي-ة ،األ-قي الضسوء من
جديد على التحديات الأمنية
ال -ت -ي ت -واج -ه ال -بÓ-د ب-ع-د اأن
اأع -ل -نت الشس -رط-ة الث-ن Úع-ن

مقتل شسرطي وثÓثة اإرهابيÚ
‘ ت- -ب- -ادل لإطÓ- -ق ال- -ن -ار ‘
ب- -ل- -دة ح- -ي- -درة ع -ل -ى ا◊دود
الغربية.
وتضس- -م ال -ق -ائ -م -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة
للمرشسح ٢6 Úمرشسحا بينهم
امراأتان.
وم- -ن ب ÚاŸرشس- -ح Úن- -ب- -ي- -ل
ال- - -ق- - -روي رج- - -ل الأع- - -م- - -ال
وصساحب قناة نسسمة اÿاصسة
واŸسس -ج -ون ح -ال-ي-ا ،ح-يث ”
اإي -ق -اف -ه ق-ب-ل ن-ح-و اأسس-ب-وعÚ
بسسبب شسبهات غسسل الأموال
والتهرب الضسريبي.
وي -ت -وق -ع اأن ت -ك-ون اŸن-افسس-ة
على منصسب الرئيسس ﬁتدمة
ب Úرئ - -يسس ال - -وزراء ي- -وسس- -ف
الشس -اه -د ووزي -ر ال-دف-اع ع-ب-د
ال - -ك- -ر Ëال- -زب- -ي- -دي ورئ- -يسس

الوزراء السسابق مهدي جمعة،
وك - -ذلك ال - -رئ - -يسس السس - -اب - -ق
اŸنصسف اŸرزوقي.
ومن ب ÚاŸرشسح Úالبارزين
عبد الفتاح مورو نائب رئيسس
حزب النهضسة الإسسÓمية وهو
اأول م- - -رشس - -ح لن - -ت - -خ - -اب - -ات
الرئاسسة ‘ تاريخ النهضسة.
وت-اأت-ي الن-ت-خ-اب-ات الرئاسسية
اŸب -ك -رة ع -قب وف-اة ال-ب-اج-ي
ق- -ائ- -د السس -بسس -ي ،اأول رئ -يسس
منتخب دÁقراطيا ‘ تونسس،
‘ جويلية اŸاضسي عن عمر
 ٩٢عاما.
وسستكون هذه ثالث انتخابات
ح- - - - -رة ‘ ت- - - - -ونسس م- - - - -ن - - - -ذ
احتجاجات  ٢٠١١التي اأنهت
ح -ك -م ال -رئ -يسس السس -اب -ق زي-ن
ال -ع -اب -دي -ن ب-ن ع-ل-ي وف-ج-رت

احتجاجات التغي ‘ Òالعديد
م -ن ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،و‚حت
‘ –قيق انتقال دÁقراطي
سس- - - - -لسس ل - - - -ك - - - -ن الأوضس - - - -اع
الق -تصس -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي-ة
م -ث -لت –دي -ا اأسس -اسس -ي-ا اأم-ام
تسس-ع ح-ك-وم-ات ت-ع-اق-بت ع-لى
البÓد بعد عام .٢٠١١
وت- - - - -نصسب اأغ- - - - -لب اŸه- - - - -ام
ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي- -ة ‘ ي- -د رئ -يسس
ال - - -وزراء Ãوجب ال - - -ن- - -ظ- - -ام
السس -ي -اسس -ي ‘ ت -ونسس ،ف -ي -م -ا
يتو ¤الرئيسس اإدارة السسياسسة
اÿارج -ي-ة وسس-ي-اسس-ة ال-دف-اع.
غ Òاأن م- -نصسب ال- -رئ- -يسس م -ا
زال Áث - -ل ل - -لشس - -عب ال - -ك - -ثÒ
خصسوصسا فيما يتعلق بقدرته
ع -ل-ى ت-وح-ي-د الصس-ف واحÎام
الدسستور.

‘ ظل الّرفضس الدو‹ لهجوم حفÎ

ح ـ ـ ـراك بالعاصسم ـ ـ ـة الّلي ـ ـ ـ ـبّية إ’ح ـ ـياء العملي ـ ـة السسياسسيـ ـ ـ ـ ـ ـة

تشصهد العاصصمة طرابلسس
حراكا متزايدا ‘ ردهات
سصلطتها وب Úقادتها
للبحث عن حلول ’أزمة
البÓد ،مسصتفيدة من
اŸناخ الدو‹ لوقف
ا◊رب ‘ العاصصمة،
واإحياء العملية
السصياسصية ›ددًا،
خصصوصصاً بعد تراجع حدة
القتال منذ اإعÓن هدنة
عيد ا’أضصحى.
آاخر هذه التحركات كان إاعÓن
اÛلسس األعلى للدولة مناقشسة
مقÎح مقدم من ÷ان اÛلسس،
انتهى بتكليف ÷انه إاطÓق حوار
ونقاشس مع الفاعليات السسياسسية
وم - -ؤوسسسس - -ات ال - -دول- -ة األخ- -رى.
وج -دد اÛلسس ،خ Ó-ل ج -لسس -ت-ه
مسساء اإلثن ،Úأاسسبوع Úللجانه
ك -ح -د أاقصس -ى ل -ل -خ -روج بصس -ي -غ-ة
م- -قÎح- -ة ل- -ل- -ح- -ل “ث- -ل رؤوي- -ت -ه
للخروج من األزمة التي “ر بها
البÓد.
وك -ان رئ -يسس اÛلسس ال -رئ-اسس-ي
◊كومة الوفاق ،فائز السسراج ،قد
التقى ،السسبت اŸاضسي ،عددا من
‡ث - -ل - -ي ال - -ن - -خب السس- -ي- -اسس- -ي- -ة
والج -ت -م -اع -ي -ة وال -عسس -ك -ري-ة ‘
ط-راب-لسس ،ب-ه-دف «صس-ي-اغ-ة رؤوية
وطنية مشسÎكة “كن البÓد من
Œاوز األزم- -ة ال- -راه- -ن -ة» ،وذك -ر
ب-ي-ان اŸك-تب اإلعÓ-م-ي ل-لسس-راج
أان اللقاء بداية لسسلسسلة لقاءات
‡اثلة.

هدوء نسصبي
وŒم- -ع ع- -دة مصس- -ادر مسس- -ؤوول -ة
ودب -ل -وم -اسس -ي-ة ،ع-ل-ى أان ا◊راك
ا◊ا‹ «ج -اء اسس-ت-ج-اب-ة لضس-غ-وط
دولية تقودها واشسنطن حاليا من
أاجل وقف ا◊رب القائمة جنوب
طرابلسس وضسرورة إاحياء العملية
السسياسسية ›ددا».
واع - -تÈت اŸصس- -ادر أان ا÷م- -ود
اŸيدا Êوتراجع حدة القتال منذ
إاعÓ- -ن ه- -دن- -ة ع- -ي- -د األضس -ح -ى
اŸاضسي «انعكاسس لتلك ا÷هود
الدولية».

وت -ع -يشس ج -ب-ه-ات ال-ق-ت-ال ه-دوءاً
نسسبيًا منذ هدنة عيد األضسحى،
ت -خ -ل-ل-ه-ا ت-ق-دم ل-ق-وات ا◊ك-وم-ة
ب -اŒاه م -دي -ن -ة ت-ره-ون-ة ،ج-ن-وب
شس-رق-ي ط-راب-لسس ،ب-ع-دم-ا صس-دت
ﬁاولة لقوات اللواء خليفة حفÎ
ل -ل -ت -ق -دم ب -اŒاه م -دي -ن-ة غ-ري-ان
السسÎاتيجية.
ل دون اإشصراك حفÎ
ح ّ
وذك -رت مصس -ادر دب -ل-وم-اسس-ي-ة أان
ق -ادة ط -راب -لسس «أاج -م -ع -وا ع -ل -ى
ال-ب-حث ع-ن صس-ي-غ ل-ل-ح-ل سس-ياسسيا
دون إاشس- -راك ح -ف ،»Îم -ؤوك -دة أان

ه -ؤولء ال -ق -ادة «ي -ق -ف -ون م -وق -ف -ا
حدا من رفضس شسراكة حفÎ
مو ّ
سسياسسيا تزامنا مع إاصسرارهم على
ضس -رورة سس -حب ق -وات-ه م-ن غ-رب
ل-ي-ب-ي-ا شس-رط-ا لسس-ت-ئ-ن-اف العملية
السسياسسية».
وأاشس- -ارت إا ¤أان مسس- -اع- -ي ق- -ادة
ط- - -راب- - -لسس ‘ ›لسس ال- - -دول- - -ة
واÛلسس ال - -رئ- -اسس- -ي ◊ك- -وم- -ة
الوفاق «تتسسق مع رغبة واشسنطن
‘ إان -ت -اج ح -ك-وم-ة وح-دة وط-ن-ي-ة
ب-دي-ل-ة ع-ن ح-ك-وم-ت-ي ،ال-وفاق ‘
طرابلسس ،واŸنبثقة عن الŸÈان
شس-رق ل-ي-ب-ي-ا ،ف-الصس-ي-غ السس-ي-اسس-ية
للحل التي يعد لها ‘ طرابلسس
سستشسرك طيفا سسياسسيا و›تمعيا
واسسعا يظهر وجود شسركاء آاخرين
غ ÒحفÁ Îكنهم أان يؤوثروا ‘
مشس -ه -د اŸن -اط -ق ال -ت -ي ت -خضس -ع
لسسلطة حف.»Î
وتعت ÈاŸصسادر أان «العوامل التي
قد تعرقل مسساعيها قد ل تكون
داخلية ،ولكنها سستصسطدم بواقع
عÓقتها اŸتوترة مع دول تقدم
ال - -دع- -م بشس- -ك- -ل صس- -ري- -ح ◊فÎ
وإام-ك-ان-ي-ة ت-أاثÒه-ا ع-ل-ى ق-رارات
دول كÈى للقبول Ãشساريع للحل
السسياسسي نابعة من الداخل».
ول- - -ف - -تت إا ¤أان ت - -غ ÒاŸوق - -ف
الدو‹ وميله لصسالح وقف حرب
ح- -فÁ« Îك- -ن أان Áث Ó- -ن- -اف- -ذة
ج- -ي -دة ل -ق -ادة ط -راب -لسس ÿوضس
م -ع -رك -ة سس -ي -اسس -ي -ة ضس-د مشس-روع
ح -ف Îوح-ل-ف-ائ-ه ،ل-ك-ن-ه-ا سس-ت-ك-ون
طويلة األجل».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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› ـ ـ ـلسض ال ّسسيـ ـ ـادة ‘ السس ـودان يعلن
ا◊كومة ا’نتقالية خÓل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـومÚ

قال ﬁمد الفكي ،اŸتحدث باسصم
›لسس السصيادة ‘ السصودان ،اأمسس،
اإن اإعÓن تشصكيل ا◊كومة
ا’نتقالية سصيكون ‘ غضصون 48
سصاعة على اأقصصى تقدير.
جاء ذلك ‘ تصسريحات إاعÓمية أاد ¤بها
الفكي عقب اجتماع اسستثنائي عقده اÛلسس
ب-ال-قصس-ر ا÷م-ه-وري ‘ ال-ع-اصس-م-ة اÿرطوم،
بحضسور رئيسس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذك -ر ال -ف -ك -ي أان الج -ت -م -اع ب -حث قضس -ي-تÚ
أاسس -اسس -ت ،Úه -م -ا تشس -ك-ي-ل م-ف-وضس-ي-ة السسÓ-م،
وتأاخر تشسكيل ا◊كومة النتقالية.
وأاضس- -اف أان الج- -ت- -م- -اع أاك- -د ع- -ل -ى ضس -رورة
اإلسس- -راع ف- -ى تشس- -ك- -ي- -ل م- -ف- -وضس -ي -ة السس Ó-م
لرتباطها بالتفاوضس مع ا◊ركات اŸسسلحة،
ولرتباط قضسية السسÓم بالأشسهر السستة األو¤
من الفÎة النتقالية ،حسسب ما نصست عليه
الوثيقة الدسستورية.
حكومة اأك“ Ìثي Óللو’يات
وبشسأان تأاخر تشسكيل ا◊كومة ،أاوضسح الفكي
أان الجتماع اسستمع إا ¤شسرح من حمدوك
ح- -ول األسس- -ب- -اب والصس -ع -وب -ات ال -ت -ي ت -واج -ه
التشسكيل فى بعضس الوزارات ،التي أاوجزها فى
رغ -ب -ت -ه ف -ى أان ت -ك -ون ا◊ك -وم-ة أاك“ Ìث-يÓ-
Óج -ي -ال ال -ت -ي ق -امت
ل- -ولي- -ات السس- -ودان ول - -أ
ب -إاح-داث ال-ت-غ-ي ،Òب-اإلضس-اف-ة إا ¤م-ق-تضس-ي-ات
التوازن ا÷ندري.
وأاوضس -ح ال -ف -ك -ي أان اÛلسس ت -ف -ه -م أاسس -ب-اب
التأاخ ،Òووعد باŸسساعدة فى إاكمال أاسسماء

الوزراء ،مشسÒا إا ¤أان اإلعÓن عن ا◊كومة
سسيتم خÓل يوم Úكأاقصسى تقدير.
ووفق اŸصسدر نفسسه ،فإان اÛلسس سسيعقد،
ال -ي -وم األرب -ع -اء ،اج -ت -م -اع -ا ب -حضس -ور رئ-يسس
ال- -وزراء ،ف -ى إاط -ار ال -ت -دارسس وال -تشس -اور بÚ
›لسس السسيادة وا÷هاز التنفيذي.
واألرب -ع -اء ،أاع-ل-ن ح-م-دوك الت-ف-اق م-ع ق-وى
ا◊ري- -ة وال- -ت- -غ- -ي Òع- -ل- -ى م -راج -ع -ة ق -وائ -م
اŸرشس -ح Úل -ل -م-ن-اصسب ال-وزاري-ة وف-ق ج-دول
زمني ﬁدد.
و ⁄تتّضسح تفاصسيل ا÷دول الزمني ،إال أان
القيادي بقوى ا◊رية والتغيﬁ Òمد ضسياء،
قال ،إانهم اتفقوا مع حمدوك ،على تأاجيل
إاعÓن تشسكيل ا◊كومة.
وال -ث Ó-ث -اء اŸاضس -ي ،تسس -ل -م ح-م-دوك ق-وائ-م
ترشسيحات الوزراء اŸقدمة من قوى إاعÓن
ا◊رية والتغي ،Òحيث بلغت الÎشسيحات ٤٩
مرشسحا ومرشسحة لـ ١٤وزارة ،و ١6مرشسحا
ومرشسحة لـ › 5السس وزارية متخصسصسة.
و‘  ٢٢أاوت اŸاضسي ،أادى حمدوك اليمÚ
الدسستورية رئيسسا للحكومة السسودانية ،خÓل
اŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ال-ت-ي تسس-تمر  ٣٩شسهرا،
وتنتهي بإاجراء انتخابات.
وي -أام -ل السس-ودان-ي-ون أان ي-ن-ه-ي الت-ف-اق بشس-أان
اŸرحلة النتقالية ،اŸوقع ‘ أاوت اŸاضسي،
اضسطرابات متواصسلة ‘ البلد منذ أان عزلت
قيادة ا÷يشس ‘  ١١أافريل اŸاضسي ،عمر
البشس Òمن الرئاسسة (– ،)٢٠١٩ – ١٩٨٩ت
وط -أاة اح -ت -ج -اج -ات شس -ع -ب -ي -ة م -ن -ددة بÎدي
األوضساع القتصسادية.

رّدا على عمليات الهدم والبناء ا’سصتيطاÊ

ا’–اد اأ’وروبي يهاج ـ ـم إاسسرائيـ ـ ـل:
إاجـ ـ ـراءاتكـ ـ ـ ـم تق ـ ـ ـّوضض ال ـ ـ ـ ـ ـ ّسسÓم

’وروبي ،إان «عمليات
قال ا’–اد ا أ
الهدم ‘ اŸناطق اŸصصنفة (ج) بالضصفة
الغربية ،والبناء ا’سصتيطاÊ
’سصرائيلي يشصكل تهديدا
لÓحتÓل ا إ
Óمال
لقابلية حل الدولت Úوتقويضصا ل آ
بسصÓم دائم».
جاء ذلك ردا على هدم السسلطات اإلسسرائيلية
األسس- -ب -وع اŸاضس -ي Ÿن -زل وم -ط -ع -م ي -ع -ودان
للفلسسطيني« ‘ Úبت »Òو»بيت جال» Ãدينة
بيت ◊م جنوب الضسفة الغربية ،ألنهما يقعان
‘ اŸناطق اŸصسنفة (ج).
وأاوضسح ال–اد األوروبي ‘ ،بيان صسدر عن
‡ثله بالتفاق مع رؤوسساء البعثات األوروبية
‘ ال- -ق- -دسس ورام ال- -ل- -ه ،امسس ال- -ثÓ- -ث -اء ،أان
«سس-ي-اسس-ة السس-ت-ي-ط-ان اإلسس-رائ-يلية تعت ÈغÒ
قانونية Ãوجب القانون الدو‹ ،كغÒها من
اإلج -راءات اŸت -خ -ذة ‘ ه -ذا السس -ي -اق ،م-ث-ل
عمليات الÎحيل القسسري ،والطرد ،والهدم
ومصسادرة اŸنازل».
ا’سصتيطان غ ÒقانوÊ

وت -اب -ع ال-ب-ي-ان« :ي-ت-وّق-ع ال–اد األوروب-ي م-ن
سس- -ل- -ط- -ات الح- -تÓ- -ل اإلسس- -رائ- -ي -ل -ي احÎام
التزاماتها كقوة احتÓل وفق القانون الدو‹»،
مشسّددا على أان ال–اد كرر معارضسته الدائمة
ال -ق -وي -ة لسس -ي -اسس -ة السس-ت-ي-ط-ان اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ة
واإلجراءات اŸتخذة ‘ هذا السسياقÃ ،ا ‘
ذلك عمليات اإلخÓء والهدم ،لفتا إا ¤أان
اسستمرار هذه السسياسسة يقوضس إامكانية –قيق
حل الدولت ÚوالسسÓم الدائم ،كما يهدد بشسكل
خط Òإامكانية كون القدسس عاصسمة مسستقبلية
للدولت.Ú
وت -قّسس -م الضس -ف -ة ال -غ -رب -ي -ة وب-ل-دات ‘ شس-رق
ال - -ق - -دسس حسسب ات- -ف- -اق «أاوسس- -ل- -و» ل- -لسسÓ- -م
اŸرح- -ل -ي اŸوق -ع ب Úإاسس -رائ -ي -ل وم -ن -ظ -م -ة

ال-ت-ح-ري-ر ال-ف-لسس-ط-ينية عام  ١٩٩٣إا ¤ثÓ-ث-ة
م - -ن - -اط - -ق :األو( ¤أا) وت - -خضس - -ع لسس - -ي- -ط- -رة
ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة ك -ام -ل-ة وال-ث-ان-ي-ة (ب) وت-خضس-ع
لسسيطرة أامنية إاسسرائيلية وإادارية فلسسطينية،
والثالثة (ج) وتخضسع لسسيطرة أامنية وإادارية
إاسسرائيلية.
دعوى قضصائية ضصد هندوراسس
أاع -ل -ن مسس -تشس -ار وزي -ر اÿارج -ي -ة ل-لشس-ؤوون
السسياسسية» أاحمد الديك» أامسس» أان السسلطة
الفلسسطينية سسÎفع دعوى قضسائية ‘ ﬁكمة
ال-ع-دل ال-دول-ي-ة ضس-د ه-ن-دوراسس ب-ع-د ق-ي-ام-ها
بافتتاح مكتب دبلوماسسي ‘ القدسس.
وصس ّ- -رح ال- -ديك إلذاع- -ة «صس- -وت ف- -لسس- -ط»Ú
الرسسمية» أان اÿطوة الفلسسطينية تأاتي إلجبار
ه -ن -دوراسس ع -ل -ى الÎاج -ع ع -ن اف -ت -ت-اح ه-ذا
اŸكتب.
واعت Èالديك» أان خطوة هندوراسس «عدوان
مباشسر على الشسعب الفلسسطيني» ،مشسÒا اإ¤
أان ا÷انب الفلسسطيني يواصسل –ركاته بشسكل
واسس- -ع ع- -ل- -ى صس- -ع -ي -د ›لسس األم -ن ال -دو‹
 ·ÓاŸت -ح -دة بشس -أان
وا÷م- -ع- -ي -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
القضسية.
واف -ت -ت -ح رئ -يسس ه -ن -دوراسس خ -وان أاورلن -دو
أارناندز أالÈتو مكتبا دبلوماسسيا لدى إاسسرائيل
‘ ال -ق -دسس األح -د ع -ل -ى ه -امشس زي-ارت-ه إا¤
إاسس-رائ-ي-ل ال-ت-ي تضس-م-نت اج-ت-م-اع-ه مع رئيسس
الوزراء اإلسسرائيلي بنيام Úنتنياهو.
وسس -ب -ق أان أاع-ل-نت الّسس-ل-ط-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘
سسبتم Èمن العام اŸاضسي رفع دعوى قضسائية
ضسد الوليات اŸتحدة األمريكية أامام ﬁكمة
العدل الدولية ،وذلك لنتهاكها القانون الدو‹
ون -ق -ل سس -ف -ارت -ه -ا إا ¤م -دي-ن-ة ال-ق-دسس ،وك-ان
ترامب أاعلن ‘ ديسسم ٢٠١7 Èاعتبار القدسس
‡ا أاثار غضسب فلسسطيني
عاصسمة إلسسرائيل ّ
وعربي واسسع النطاق.
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«الشسعب» تزور حديقة «جرمة فاميلي لومبي» للتسسلية بباتنة

باتنة :حمزة Ÿوشسي
شش -ه -د م -ركب «ف-ام-ي-ل-ي ل-وم-ب-ي» ،م-ن-ذ دخ-ول فصش-ل
الصشيف توافدا قياسشيا لسشكان عاصشمة ا’وراسس باتنة
والعديد من الو’يات الششرقية اÛاورة على غرار
خنششلة ،قسشنطينة ،بسشكرة وقاŸة ،نظرا للخدمات
ال -ت -ي ي-ق-دم-ه-ا ،خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-اأ’م-ن والÈن-ام-ج
اŸسشطر لكل فئة عمرية.
يتوافد الزوار على اÛمع اŸائي ،الذي يتوفر على
ششاطئ مائي اصشطناعي هو اأ’ول من نوعه وطنيا،
أاف -ت -ت -ح ال -ع -ام اŸاضش -ي .و’ زال ق -ب-ل-ة اŸصش-ط-افÚ
ببعضس الو’يات السشاحلية التي أاثرها فضشول زيارة
هذا الششاطئ دون ا◊ديث عن اŸغÎب ÚالقاطنÚ
بالو’يات الداخلية والذين فضشلوا التواجد بفاميلي
لومبي رفقة اأ’هل واأ’قارب..
تكفي زيارة واحدة لفاميلي لومبي وبالتحديد ›مع
«اكوا بارك» اŸائي ،لتصشبح من ب Úالزبائن اأ’وفياء
Ÿركب التسشلية والÎفيه جرمة على بعد  30كلم من
عاصشمة الو’ية باتنة .ا‚ز «اكوا بارك» سشنة 2008
‘ إاطار اإ’سشتثمار اÿاصس ،وهو يقدم خدمات ترفيه
وتسشلية ‘ غاية اأ’همية ،لكن تبقى تسشعÒة الدخول
غ -ال -ي -ة ن -وع -ا م -ا ب-حسشب م-ا أاك-ده ال-ع-دي-د م-ن زوار
ا◊ديقة ‘ تصشريحات ÷ريدة «الششعب».
رغم ذلك تعت Èحديقة التسشلية متنفسشا للعائÓت
ه - -روب- -ا م- -ن

ح -رارة الصش -ي -ف ون -قصس م -راف -ق ال -تسش-ل-ي-ة والÎف-ي-ه
بالو’ية ،خاصشة بالنسشبة للعائÓت التي ’ تسشتطيع
زيارة ششواطئ البحر ،حيث وجدت ‘ «اكوا بارك»
مÓ-ذا ل-ه-ا وأ’ط-ف-ال-ه-ا ال-ذي-ن ي-ل-ح-ون ع-ل-ى اسش-تغÓل
عطلة الصشيف لÓسشتجمام.
كما يعت Èسشاكنة و’يات بسشكرة ،خنششلة ،أام البواقي،
سشوق أاهراسس وحتى قسشنطينة  ،والو’يات السشاحلية
ع -ن -اب -ة وسش -ك -ي -ك -دة م-ن أاك Èال-واف-دي-ن لÓ-سش-ت-م-ت-اع
ب -الشش -اط -ئ ا’صش -ط -ن -اع -ي وك -ذا اأ’ح -واضس اŸائ -ي-ة
الرائعة للحديقة ،التي توفر أايضشا لزبائنها وزوارها
خدمات تتعلق باإ’يواء للراغب ‘ Úاإ’قامة.
‘ هذا الصشدد ،كششف أاحد مسشؤوو‹ ا◊ديقة ‘
تصشريحات لنا بأان فكرة إا‚از ›مع مائي با◊ديقة
راودت مÓكها منذ افتتاحها ،خاصشة وأانها موجودة
بكÌة ‘ الدول اأ’وروبية ،غ Òان اأ’مر احتاج لبعضس
الوقت لدراسشة اŸششروع  ،خاصشة وأان ا‚ازه سشيكلف
غ Ó-ف -ا م -ال -ي-ا م-ع-تÈا ل-ب-ن-اء الشش-اط-ئ ا’صش-ط-ن-اع-ي
وإا‚از اأ’حواضس اŸائية التي تششتغل بأاجهزة اكÎو
وميكانيكية لضشخ اأ’مواج ،وتوف Òبعضس اÿدمات
اأ’خرى.
ع- -اد ﬁدث- -ن- -ا ل- -ظ- -روف إا‚از ا◊دي- -ق -ة ‘ إاط -ار
ا’سش -ت -ث -م-ار اÿاصس ف-وق إاح-دى اأ’راضش-ي ال-ق-اح-ل-ة
ببلدية جرمة بجانب الطريق الوطني رقم  03اŸؤودي
لقسشنطينة ،تÎبع بحسشب بطاقتها التقنية على 22
ه-ك-تارا5 ،

عيادة طبية تسسهر
على سسÓمة الزوار

م- -ن- -ه- -ا ل- -ل- -م -ج -م -ع
اŸائ - - - -ي ال- - - -ذي
يضشم 10مسشابح،
م -ن -ه -ا م-ا ه-و
ﬂصشصس
Óطفال
ل أ
الصشغار
›هزة
Ãسشابح
ت -ت -وف -ر ع -ل -ى أاح-دث
ال- -ت- -ق- -ن- -ي -ات و ال -ت -ج -ه -ي -زات
Óط-ف-ال،
اÿاصش -ة ب-اأ’ل-ع-اب اŸائ-ي-ة ل -أ
إاضش-اف-ة إا ¤مسش-اب-ح ل-ل-نسش-اء م-ن ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات
العمرية ،وأاخرى للكبار.

شساطئ اصسطناعي برمال ذهبية وأامواج
بحرية سساحرة
ح -ق -قت ا◊دي -ق -ة ط -ف-رت-ه-ا ب-اف-ت-ت-اح أاول شش-اط-ئ
اصش-ط-ن-اع-ي ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-وط-ن-ي ،يÎب-ع مسشبحه
على مسشاحة  2500م Îمربع ‘ ،ح ÚيÎبع الششاطئ
الرملي على مسشاحة  5000م 2جعلت منه ششاطئا
«ط -ب -ي -ع -ي -ا ب-ام-ت-ي-از» ب-ط-اق-ة إاسش-ت-ي-ع-اب ت-ف-وق 4500
مصشطاف.
بحسشب نفسس اŸصشدر ،فإان ا◊ديقة اŸائية لوحدها
خاصشة بعد افتتاح الششاطئ تسشتقبل يوميا ما بÚ
 2000إا3000 ¤

ششخصس و 6آا’ف
شش - -خصس ،خ Ó- -ل
ع -ط -ل -ة ن -ه -اي -ة اأ’سش-ب-وع،
وÁت-د ف-ت-ح ا◊دي-ق-ة ي-وم-ي-ا ع-ل-ى
مدار  3أاششهر اÿاصشة بفصشل الصشيف ‘
ح Úيقتصشر عملها خÓل باقي أايام السشنة على
عطلة نهاية اأ’سشبوع والعطل اŸدرسشية حيث تسشتقبل
الزوار خاصشة من و’يات ا÷نوب أاثناء عطلتي الششتاء
والربيع.
بالعودة إ’قبال العائÓت رفقة أاطفالها على الششاطئ
ا’صش -ط -ن -اع -ي ،ف -أاشش -ار أاح -د ال -زائ -ري -ن ال-ذي ك-ان
مرفوقا بولديه إا ¤أانه حريصس على مرافقته أابنائه
ل -زي -ارة اأ’ح -واضس اŸائ -ي -ة والشش-اط-ئ ا’صش-ط-ن-اع-ي
خ Ó-ل فصش -ل الصش -ي -ف ،رغ -م غ Ó-ء ت -ك -ل-ف-ة ال-دخ-ول
للحديقة
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بيع اŸثلجات و النقل اÛا Êمن مدينة باتنة إا¤
ا◊ديقة على مسشافة تزيد عن  30كيلومÎا ،وأاخÒا
اإ’يواء للزوار القادم Úمن و’يات بعيدة كوادي
سشوف وغÒها من خÓل التفك ‘ Òا‚از
ف-ن-دق وشش-ال-ي-ه-ات لضش-م-ان خ-دمة
اإ’ي -واء لضش -م -ان ف -ع -ال-ي-ة
التكفل بالزوار.

ا’سستثمار اÿاصص ‘ ‚دة السسياحة الداخلية
«أاكوا بارك» ›مع مائي ‘ خدمة سسكان اأ’وراسص

لوراسسية بباتنة ،أاخر أايام العطلة الصسيفية ،حيث شسهدت أاغلب اŸرافق و
تعيشش العائÓت ا أ
الفضساءات وا◊دائق الطبيعية ومركبات التسسلية والÎفيه ،إاقبال منقطع النظ ،Òمن طرفها،
خاصسة تلك التي توفر خدمات ‡يزة على غرار حديقة Ÿباركية ببلدية جرمة ،وذلك نظرا
للف من اŸواطن Úمن ﬂتلف وليات الشسرق
لتواجد ›مع مائي متكامل يحج إاليه يوميا ا آ
ا÷زائري».الشسعب» زارت اŸنطقة وتعرضش أادق التفاصسيل.
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واŸقدرة بـ  1200دج للفرد الواحد على ان تسشتغل كل
Œه -ي -زات وأال -ع -اب ا◊دي -ق -ة ،مششÒا إا ¤ان السش-ف-ر
لبعضس الو’يات السشاحلية يحتاج إا ¤إامكانيات ليسشت
‘ متناوله.
كما يوفر الششاطئ خدمات كثÒة تبدأا باŸرشس ثم
اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة ال-ت-ي ت-ع-رضس ك-ل ال-ل-وازم ال-ت-ي
يحتاجها اŸصشطاف ‘ البحر ،إاضشافة إا ¤خدمات
اإ’طعام و

لضش-م-ان خ-دم-ات ‡ي-زة ت-ت-وفر
«ا’ك-وا» ع-ل-ى ع-ي-ادة ط-ب-ي-ة ي-عمل
ب -ه -ا ث Ó-ث -ة أاط -ب -اء ،ي -ت -دخ -ل-ون ‘
ا◊ا’ت اŸسش- -ت- -ع- -ج- -ل -ة وي -راف -ق -ون
اŸصش -ط -اف Úب -ال -نصش -ائ-ح وال-ت-وج-ي-ه-ات
الضش-روري-ة لضش-م-ان سشÓ-م-ت-ه-م وقضش-اء أاوقات
‡تعة وعائلية على ضشفاف الششاطئ اŸائي اŸكسشو
برمال طبيعية ذهبية ناعمة.
ق -ب -ل دخ-ول ا◊دي-ق-ة تصش-ادفك ح-ظÒة اŸرك-ب-ات
العششرات من السشيارات وا◊افÓت التي –مل ترقيم
ع -دي -د و’ي -ات ال -وط -ن وح-ت-ى ت-رق-ي-م أاج-ن-ب-ي ل-زوار
م -غÎب Úات -خ -ذوا م -ن ف -ام -ي -ل -ي ل -وم -ب -ي وج -ه -ت -ه-م
اŸفضش -ل -ة ،خ Ó-ل الصش-ي-ف ،م-ث-ل-م-ا أاف-ادت ب-ه إاح-دى
السشيدات التي كانت برفقة أاو’دها الثÓثة ‘ زيارة
أ’قاربهم بو’ية خنششلة.
أاششار بعضس من –دثت إاليهم «الششعب» ،من قاصشدي
اأ’ك- -وا إا ¤أان ال -زائ -ر أ’ول م -رة ل -ل -م -ج -م -ع اŸائ -ي،
سشيلفت نظره Ãجرد الدخول ا ¤ششاطئ اصشطناعي
–رك- -ه اأ’م- -واج ،وك- -أان- -ه ط -ب -ي -ع -ي ب -فضش -ل ال -رم -ال
اŸوج - -ودة ع - -ل- -ى ضش- -ف- -اف ا◊وضس اŸائ- -ي اأ’زرق
السشاحر ،خاصشة عندما تششاهد اأ’مواج ا’صشطناعية
ال-ت-ي تضش-خ-ه-ا أاج-ه-زة إال-كÎوم-ي-ك-ان-يكية ،زادته متعة
Óط-ف-ال وال-ع-ائÓ-ت ع-ل-ى ضش-ف-افه
ا’ن-تشش-ار ال-ك-ب Òل -أ
أاضش -فت ع -ل -ي -ه اŸوسش -ي -ق -ى ال -راقصش -ة الصش -ادرة عÈ
مكÈات الصشوت اŸنتششرة على هامشس اŸسشبح Ÿسشة
جمالية.

اأ’ربعاء  04سشبتمبر  2019م
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حظÒة «الطاسسيلي ناجر»

متحف مفتوح على تاريخ عمره مليون سسنة
جر أاو تاسشيلي نعاجر (هضشبة من اأ’نهار) هي
طاسشيلي نا ّ
سشلسشلة جبلية تقع بو’ية إاليزي ‘ ا÷نوب الششرقي
للجزائر ،وهي هضشبة قاحلة حصشوية جد مرتفعة ،تبلغ
مسشاحة هذا اŸوقع اإ’جمالية  80000كلم مربع ،وقد
أادرجت ‘ قائمة الÎاث العاŸي عام  ،1992وقد تركت
الششعوب التي تعاقبت على اŸنطقة الكث Òمن اآ’ثار
اأ’ركيولوجية ،منها مادة غزيرة من الفخار ،غ Òأان
ال -رسش -وم اŸل-ون-ة وال-ن-ق-وشس الصش-خ-ري-ة اŸت-ك-اث-رة ع-ل-ى
ج -دران ال -ك -ه -وف ،ه-ي ال-ت-ي صش-ن-عت الشش-ه-رة ال-ع-اŸي-ة
للطاسشيلي ،ابتداء من عام  1933تاريخ اكتششافها من
طرف اÓŸزم اأ’ول «برينانسس» .حيث يوجد أاك Ìمن
 15000رسشما وصشورة ” إاحصشاؤوها إا ¤يومنا هذا.
“Ôاسشت ح- -اضش- -ن- -ة أ’ق- -دم ا◊ضش -ارات اإ’نسش -ان -ي -ة ‘
ا÷زائر واŸناطق اŸأاهولة بالسشكان ‘ ششمال إافريقيا،
حيث كانت مع Èقوافل اŸلح والذهب والفضشة ‘ زمن
و .¤رحلة الذهاب إا ¤منطقة اأ’هقار “ر ع Èمسشالك
ملتوية ‘ علو متزايد ،ووسشط طقسس رائع ’ يختلف
كثÒا طيلة ششهور السشنة ،مع تد Êدرجات ا◊رارة ليÓ
خصشوصشا ‘ فصشل الششتاء بينما متوسشطها يÎاوح سشائر
اأ’يام ب 13 Úإا 29 ¤درجة ،مع أامطار مدارية صشيفية
تغرق ‘ بعضس اأ’حيان اŸناطق الصشحراوية ‘ مفارقة
عجيبة.
عندما صشنفت منظمة اأ’· اŸتحدة للÎبية والعلوم
والثقافة (اليونسشكو) اأ’هقار ضشمن الÎاث العاŸي ،بدأا
كث Òمن اŸغامرين اأ’جانب من كل دول العا ،⁄مع
غ -ال -ب -ي -ة ﬁسش -وم -ة ل-ل-ف-رنسش-ي Úواأ’Ÿان واإ’ي-ط-ال-ي،Ú
ي -ت -واف -دون إا ¤أاقصش -ى ج -ن -وب ال -ع -اصش -م -ة ا÷زائ-ر،
’كتششاف أاسشرار اŸنطقة التي تكتنز
‘ جنباتها تراثا إانسشانيا موغÓ
‘ ال- -ق- -دم ،يضش -م إال -ي -ه أاح -د
أاق-دم ال-رسش-وم-ات ال-بششرية
وال -ن-ق-وشس ال-ت-ي ي-ت-ج-اوز
ع-م-ره-ا اÿمسش-ة آا’ف
سشنة ،وهي تنبئ عن
‰ط ح- -ي- -اة إانسش -ان
ما قبل التاريخ ‘
ت- -لك اŸن -ط -ق -ة
وال -رق -ي ال-ذي
بلغه.
هذا ما Œسشده
ال-رسش-وم اŸن-ح-وت-ة ع-لى
صش-خ-ور ع-ال-ي-ة –م-ي-ه-ا ال-ط-بيعة
وتذود عنها من عوامل التعرية ،وتزيدها
أاشش -ع -ة الشش -مسس ال -ت -ي ي -ع -د شش -روق -ه-ا م-ن أاج-م-ل
اŸناظر ‘ العا ⁄رونقا ،وتسشتك Úمسشاء مع غروب
ُقرصشها وسشط صشخور قرميدية ،فاسشحة اÛال أامام
زوار اŸتحف الطبيعي النادر واŸفتوح الذي ’ –د
دونه ا◊واجز والعوازل وا÷دران ،ويسشتقبل كل ضشيف
بصش -در رحب م -ن ال -واف -دي -ن ال -ذي -ن يسش-ب-ق-ه-م
ال -فضش -ول لُÒووا غ -ل -ي -ل -ه -م ،وه -م ي -نصش-ت-ون
ب -اه -ت-م-ام ل-رواي-ات ال-رج-ال ال-زرق م-ن
قصشصس ›ت -م -ع ال -ط-وارق (سش-ك-ان
الهقار) ،وخصشوصشا قصشة ملكتهم
(ت Úهينان) التي سشادت وحكمت
قبل قرون خلت.
يؤوكد الباحثون أان الرومان هم

من
أاوائل
ال-ذي-ن ق-دموا
إا ¤اŸنطقة حينما اسشتقروا ‘ ششمال أافريقيا ،وجعلوا
م- -ن- -ه- -ا م- -ل- -ت- -ق -ى ق -واف -ل Œاري -ة ب Úا÷ن -وب وروم -ا،
وتصشاهروا مع أاهلها واحتكوا بهم كثÒا ،ويضشيفون أان
ال -ع -دي -د م -ن ال -دراسش -ات ال -ت -ي اط -ل -ع ع -ل -ي -ه -ا ع -ل-م-اء
جيولوجيون مكثوا سشنوات طويلة يدرسشون العينات
ال - - -ت - - -ي أاخ - - -ذوه - - -ا إا¤
ﬂتÈات - -ه- -م ،ت- -ؤوك- -د أان
اŸن-ط-ق-ة ك-انت ب-ح-رية
وﬂت- -ل- -ف- -ة “ام- -ا ع -ن
تكوينها ا◊ا‹.
ك-م-ا ت-ت-واج-د ب-ه-ذا
الفضشاء
الطبيعي
بقايا
غابات

ت-دل ع-ل-ي-ه-ا ت-لك اأ’شش-ج-ار الضش-خ-م-ة اŸت-ح-ج-رة ب-ف-ع-ل
العوامل اŸناخية ،والتي توحي اليوم Ãفارقة غريبة إا¤
تواجد غابة اسشتوائية وسشط صشحراء قاحلة ،فضش Óعن
انتششار أاك Ìمن  350نوع من النباتات ،وÁثل هذا الغطاء
ال-ن-ب-ات-ي مسش-اح-ة رع-وي-ة ك-انت ت-ق-ت-ات م-ن-ه-ا ا◊يوانات
الÈية واأ’ليفة ،وما زال العديد من أانواع هذه النباتات
يسش-ت-ع-م-ل ال-ي-وم ل-دواع-ي ال-عÓ-ج والصش-ن-اع-ات ال-تقليدية
وبناء اŸسشاكن باأ’هقار.
تكششف الكث Òمن الد’ئل أان هذا الغطاء النباتي كان
كثيفا ،وكانت تنتششر فيه منذ أاك Ìمن  10آا’ف سشنة .كما
أان اŸنطقة تزخر بالعششرات من الغز’ن ،إا’ أان عددها
يتناقصس بسشبب الصشيد ا÷ائر لهذه الÌوة ا◊يوانية التي
تك Ìهناك ،كالزرافة ووحيد القرن والفيلة ،وتششهد على
ذلك أايضش -ا ال -رسش -وم وال -ن-ق-وشس الصش-خ-ري-ة اŸن-تشش-رة ‘
معظم مناطق ا◊ظÒة.
تششهد حظÒة الهقار الكث Òمن اŸواقع ا÷يولوجية
واŸناجم واأ’ثريات وبقايا اŸقابر التي
ت -ع -ود إا ¤م -ا ق -ب -ل ظ-ه-ور اإ’سشÓ-م،
وال -ك -ث Òم -ن ال -ن -ق -وشس اıت -ل -ف -ة
وال -رسش -وم -ات الصش -خ-ري-ة ال-ت-ي ’
زالت ت - -روي إا ¤ال- -ي- -وم م- -اضش- -ي
وأاسشرار اŸنطقة.

األربعاء  ٠٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٤محرم ١٤٤١هـ
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info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ح-ي-ن-م-ا ق-دمت ‹ إلشس-اع-رة صس-بÒة قسس-ام-ة
›م-وع-ت-ه-ا إلشس-ع-ري-ة «يشس-ك-ل-ني كما يهوى»
تذكرت أإول لقاء بهذه إلشساعرة ،وكان ذلك
ق -ب -ل بضس -ع سس-نÃ Úك-تب ف-رع إ’–اد ،وق-د
ك -نت أإسس-ت-م-ع إل-ي-ه-ا وه-ي ت-ق-رأإ نصس-ه-ا بصس-وت
’لقاء قصسيدة
خافت رخيم يصسارع جاهدإ إ
ق-وي-ة إل-ب-ن-اء م-ت-ي-ن-ة إلشس-كل ،كيف ’ ،وهي
’صسيل وتنهل من إŸنطلق
تنحت من إلنبع إ أ
’ول ،ف-ك-انت ل-غ-ت-ه-ا رصس-ي-ن-ة ق-وي-ة –اكي
إ أ
إل -قصس -ائ-د إل-عصس-م-اء إل-ق-دÁة إل-ت-ي أإب-دع-ه-ا
إم -رؤو إل -ق -يسس وزه Òوع -نÎة إل -ع -بسس -ي...
فهجسست ‘ سسريرتي حينها وقلت أإين كانت
هذه إلشساعرة؟ ومن أإين جاءت؟

بقلم  :من Òمزليني
لقد اأبدت حينها من النضسج الشسعري ما ل يضسع
›ال ل -لشسك ‘ ق -درت -ه -ا الشس-ع-ري-ة ع-ل-ى ال-تشس-ك-ل
وال-ب-ن-اء ‘ ›ال ال-قصس-ي-دة ال-ع-م-ودي-ة..وك-ان ع-لي
ح- -ي- -ن- -ه- -ا ب -ع -د ال -ث -ن -اء ع -ل -ى نصس -ه -ا اإب -داء ب -عضض
اÓŸحظات فيما سسمعت ،من باب سسد رياح الغرور
من جهة ،وربط وثاق الرصسانة والثبات من جهة
ثانية ..واأذكر اأ Êلحظتها ‘ نقطت..Ú
الأو :¤متعلقة بالإلقاء اإذ  ⁄تكن الشساعرة “لك
من الصسوت ما Áكن حمل ثقل قصسيدتها.
الثانية :اأنها شساعرة تاأتي من بعيد حتى ل اأقول
من قد ،Ëفقاموسسها وبناوؤها بل حتى اإيقاعات
نصسوصسها قدÁة ومشسكلة بحيث ترصسد و–اكي
قصسائد الأول Úبناء واإيقاعا ،اإ ¤درجة اأنك حينما
تسس-ت-م-ع اإ ¤قصس-ي-دت-ه-ا ت-ق-ف-ز اإ ¤ذه-نك اإي-ق-اعات
واأجواء قصسيدة اأخرى سسابقة للخنسساء اأو امروؤ
القيسض اأو اأبو “ام وغÒهم من الرعيل الأول من
الشسعراء.
نحن نعرف اأن البحور واحدة وجوازاتها واحدة اإل
اأن اسستعمالتها شسخصسية فهي مثل البصسمة ،وكما
ي -ق -ول ال -ن -ق -اد« :الأسس -ل-وب ه-و الشس-خصض»  ،ف-ل-ك-ل
اأسسلوبه ونفسسه واإيقاعه ..فكل الشسعراء القدامى
ت-ق-ري-ب-ا ك-ت-ب-وا ع-ل-ى ال-ب-ح-ر ال-ط-وي-ل ،ل-كن لكل فيه
نفسسه واأسسلوبه ،فالطويل عند امرئ القيسض ليسض
ه- -و ع- -ن -د زه Òول ه -و ن -فسس -ه ع -ن -د اأب -ي “ام اأو
اŸتنبي اأو اأبي نواسض..
ل -ك -ن -ي خشس -يت ح -ي -ن -ه -ا اأن اأث -ق -ل ع -ل -ي-ه-ا ب-ال-ن-ق-د
واÓŸح- -ظ- -ة وه -ي ‘ اأول ال -ع -ه -د ،ورك -زت ع -ل -ى
التشسجيع والإثراء لكن اليوم ،وبعد عقد من الزمن
وما ينيف التجربة نضسجت وبات لشساعرتها ديوانا
وهي تنشسط بكثافة ‘ الوسسط الإعÓمي وتشسارك
‘ اŸن -اب -ر ال -ت -ن -افسس -ي -ة م -ب-اري-ة ف-ح-ول الشس-ع-راء
ومنافسسة لهم ‘ اŸسسابقات واŸسساجÓت ،ورحت
اأتسساءل ،ما اإن كانت تلكم اÓŸحظات قائمة؟
لكني واأنا اأتصسفح الديوان اأو اÛموعة وجدتني
اأغ -رق ف -ي -ه م -ن اأول وه -ل -ة و ⁄اأسس -ت -ط -ع اأن اأرف -ع
ناظري قراءة واسستمتاعا ،ثم عدت اإليه مرة ثانية
‘ ج -لسس -ة م -ت -اأن -ي-ة ف-وج-دت-ن-ي اأن-ق-اد اإ ¤ق-راءتÚ
موازيت Úمتكاملت..Ú
الأو ‘ : ¤شس- -ك- -ل اÛم- -وع- -ة اأو ف- -ي- -م- -ا يسس -م -ى
Ãتعالياتها النصسية
الثانية ‘ :مضسمونها وقراءتها فنيا وجماليا.
اأما فيما يتعلق باŸتعاليات النصسية:
فاأبداأها بالغÓف والذي طغى عليه اللون الأسسود
ال- -داك- -ن الÓ- -م- -ع ث- -م ق- -اسس -م -ه اإ ¤شس -ط -ري -ن غÒ
متسساوي Úخط اأبيضض كتب اأعÓه عنوان اÛموعة
بالأبيضض ،ثم اأضسيف اإليه اللون الأحمر الذي كتب
به اسسم الشساعرة وكلمة شسعر تصسنيفا للمجموعة،
ولهذا دللته سسناأتي على ذكرها.
طبعا اللون Úالغالب Úهما الأسسود الطاغي ثم اللون
الأبيضض بدرجة اأقل ،وهذين اللون ‘ Úلغة الفن
التشسكيلي ل يعدان من الألوان الأسساسسية بقدر ما
يشسكÓن فضساء للتشسكيل ويعÈان عن خطاب رمزي

اإي -ح -ائ -ي ي -ع -ي -د م -ل -ح -م -ة الصس -راع وال -ت-ع-اقب بÚ
الضسدين اŸتÓزم Úالليل والنهار ،ا Òÿوالشسر،
ا◊ب والكره ،الظلم والعدل ،ثم اأضسيف اإ ¤هذين
ال -ل -ون Úل -ون اأسس -اسس -ي ه -و الأح -م -ر ال-ق-ا ،Êوه-ذا
ال -ل-و‰ه-م-ا خ-فت مسس-اح-ت-ه اأو ن-قصست ف-ه-و م-ل-فت
لÓنتباه مث Òللجدل ،فهو يع Èعن الثورة والغضسب
والن -ت -ف -اضض سس -واء ك -انت ه -ذه ث -ورة حب اأو ث -ورة
حرب اأو ثورة تنوير..
وب -ال-ت-ا‹ يضس-م ال-غÓ-ف ثÓ-ث-ة األ-وان ب-ارزة م-ل-ف-ت-ة
ل Ó-ن-ت-ب-اه ﬂت-ل-ف-ة ‘ ل-ون-ه-ا وم-ت-ن-اسس-ق-ة ‘ ق-وت-ه-ا
ودللتها ..ثم رصسعت ‘ ا÷زء الأسسود الغالب
امراأة دمية تشسكل بيديها مثل حاد على شسكل هرم
مقلوب وهذا له دللته اÿطابية ‘ عا ⁄التصسال
على اأسساسض خطاب الهرم اŸقلوب ،ويتوسسط هذا
اŸثلث وجه بارد لمراأة تنظر ‘ الÓشسيء خال
من الإيحاء الشسعوري ..وهو وجه يرمز لÓشسيء
اأك‡Ìا يرمز لشسيء اآخر ،وهو ما ل اأراه موفقا
Ÿضسمون اÛموعة الذي سسنتعرف عليه لحقا.
اأما ظهر الغÓف فبه صسورة للشساعرة من –تها
م -ق -ط -ع شس-ع-ري م-ن اخ-ت-ي-ار الشس-اع-رة ف-ي-ه ب-وح اأو
خ -ط -اب م -وج -ه ل Ó-أم ت -بث ف -ي-ه اآلم-ه-ا واأح-زان-ه-ا
اŸكنونة وهي تشسق طريقها اإ ¤ا◊ياة ،اإ ¤عا⁄
الشسعر والكتابة.
هذا و ⁄ننسض العنوان الذي يعت Èمفصس Óمهما ‘
ال -دراسس -ة ال-دلل-ي-ة و‘ ط-رح اŸت-ع-ال-ي-ات ال-نصس-ي-ة
«يشسكلني كما يهوى» وÁكن تناوله على زاويت:Ú
من ناحية اŸدلول اللغوي الصسرف.
من ناحية اŸدلول الإيحائي الرمزي الإبداعي.
اأما من الناحية اللغوية فا÷ملة الفعلية اŸتكونة
من العنوان يحضسر فيها الفعل واŸفعول ويغيب
ع -ن -ه-ا ال-ف-اع-ل ال-ذي ي-ب-ق-ى مسس-تÎا ،ل-ي-ح-ي-ل-ن-ا اإ¤
السسوؤال عن هوية هذا الفاعل وطبيعته ،هل هو
شسخصض ما؟ اأم هو الزمن؟ اأم هو شسيء اآخر ‚هله؟
و‘ هذا اŸضسمار يكمن سسر جمال هذه ا÷ملة
الفعلية بناء وتشسكي.Ó
اأما من ناحية اŸدلول الرمزي الإيحائي فا÷ملة
 ⁄تÎك اÛال واسسعا للدللة الإيحائية ،ما عدا
هوية الفاعل ،وبالسستناد اإ ¤نصض العنوان نفسسه
وال -ذي ه -و ‘ الأصس -ل م -اأخ -وذ م -ن ع-ن-وان ف-رع-ي
لقصسيدة منبثة داخل اÛموعة باحت بسسرها و⁄
تÎك ل- -ل- -م- -ت- -ل- -ق -ي فسس -ح -ة ك -بÒة ل -ل -ق -راءة ا◊رة
اŸنفتحة ،لكنه يبقى عنوانا ذا مدلولت جمالية،
اإذ ف -ي -ه اسس -تسس Ó-م ل -ل -م -ف -ع -ول Œاه ال -ف -اع-ل وه-و
اسس -تسس Ó-م م -ط -ل -ق ورÃا ب -ت -واط -وؤ اأو ب -ت -ورط م-ن
اŸفعول نفسسه لأن الكلمة الدالة على ذلك تكمن
‘ فعل يهوى ،وهي واإن كانت فعل يعود للفاعل اإل
اأن -ه -ا ل –م-ل م-دل-ول ال-ق-وة والسس-ي-ط-رة ب-ق-در م-ا
توحي بالنسسياق والرغبة ،وكاأن اŸفعول اأراد اأن
يقول للفاعل خذ Êاإليك وشسكلني كما تهوى.
ول-و ن-نسس-اق وراء ه-ذا ال-ت-ح-ل-ي-ل السس-ي-م-ي-ائ-ي للدال
واŸدلول Ÿا كفانا هذا اÛال ،ونكتفي عند هذا
اÛال ،ونكتفي عند هذا ا◊د مع اŸتعاليات
لننتقل اإ ¤فحوى اÛموعة ومضسمونها.
القراءة الفنية Ÿضسمون اÛموعة:
تتضسمن اÛموعة اإحدى واأربع Úقصسيدة ونصسا
شسعريا من اأصسل سسبعة وسسبع Úصسفحة ،توزعت بÚ
ال -قصس -ي -دة ال -ع -م -ودي -ة والشس -ع-ر ا◊ر ك-م-ا يسس-م-ي-ه
البعضض ،وهي نصسوصض تفرقت ب Úمتوسسط الطول
وقصسÒه والتي تصسل حد البيت الواحد ،وهيفي
اأغ- -ل- -ب -ه -ا قصسÒة ال -ن -فسض خ -ف -ي -ف -ة ال -ظ -ل اإل م -ن
قصس -ي -دت Úم -ع -ت -ق -ت Úرصس -ي -ن -ت ،Úالأو ‘ ¤ح-م-د
الرسسول الكر Ëبعنوان «فيضض اÙامد» والثانية
قصسيدة روؤيوية بعنوان «تاأشسÒة لبقايا حلم» سسياأتي
ال-ت-فصس-ي-ل ح-ول-ه-ا ف-ي-م-ا ب-ع-د ،واÛم-وعة على ما
يبدو اأنها جاءت متنوعة الأسسلوب والبناء والشسكل،
وق -د اأظ -ه -رت ف -ي -ه -ا الشس-اع-رة رصس-ان-ة وح-ن-ك-ة ‘
بعضسها وخفة روح ودعابة طفلة –بفتح الطاء– على
قول هيام يونسض ،وهي منزلة من الشسعر ل ينالها
اإل اÙظوظون من الشسعراء والشساعرات.
و‘ هذا السسياق يجدر بنا القول اأن الأسسلوب ‘
الإب -داع الأدب -ي وال -ف-ن-ي بصس-ف-ة ع-ام-ة ي-ن-قسس-م اإ¤
نوع Úاأسسلوب اإيحائي رمزي يرتكز على الصسورة
واÿي -ال واع -ت -م -اد ل-غ-ة ان-زي-اح-ي-ة واأل-ف-اظ دلل-ي-ة
رامزة تتكل على ثقافة اŸتلقي ومدى مشساركته
الفاعلة ‘ مقاربة النصسوصض اŸطروحة ،واأسسلوب
ثان يرتكز على اŸضسمون والبيان وهو يعتمد ‘
ذلك على لغة رصسينة معÈة جميلة تتخ Òالألفاظ
الشسعرية اŸناسسبة Ÿضسمونها ،و–رصض على تبليغ
اŸعنى الذي هو فيبطن الشساعر كما يقال.
واأعتقد اأن هذا الأخ Òهو الذي “يزت به نصسوصض
اÛموعة التي ب Úاأيدينا وهو الأسسلوب اŸعتمد
عموما ‘ ثقافتنا العربية وهو ما تدرجت عليه
قريحة شسعرائنا من اأول رعيل ومازال ،وهي تنتمي

بذلك اإ ¤مدرسسة الأصسالة والتي –اول اأن –افظ
ع-ل-ى ع-ذري-ة ال-قصس-ي-دة ال-ع-رب-ي-ة ونقاوتها الأصسيلة
اŸعتقة ..واسستدلل على ذلك نسسوق هذه الأبيات
من القصسيدة ا÷ميلة التي “دح فيها الشساعرة
سسيد اÿلق وخ Òالأنام رسسولنا الكرﬁ Ëمد عليه
الصسÓة والسسÓم و“جد فيها سسÒته ،اإذ تقول ‘
مطلع القصسيدة:
ص س ل ت ع ل ي ك ش س م و سض ا ل ش س و ق و ا ن ب ع ث ت
ته د ي س س  Óم ا  Ò ÿا لع ر ب و ا ل ع ج م
و ظ ل ل ت ك جن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا ن ا  ÿل د ‘ ش س غ ف
ت ر ج ـ ـ ـ و ل ق ـ ـ ـ ا ء ب ن ـ ـ ـ و ر شس ا ه ـ ـ ق ا ل ق م ـ م
اإ ¤ق ول ها:
خرجت ن ور ا ع لى ال قوم ا لذ ين اأتو ا
ب ا لك ف ر د ي ن ا بث و ب ا ÷ ه ل و ا ل ن ق م
و ال ي تم يس س كب ‘ الأيام لو عت ه
و ال فق ر يسس ك ن ما ي بق ى م ن الأ⁄
و‘ قص سي دة تاأش سÒة ل بق ايا حلم تقول :
ت ب يض ض ع ي ن ا ك م ن ح ز ن ا ل ذ ي ن مض س و ا
هل اأنت يوس س فه م اأ م اأن ت يع قوب
وي زهر الش سو ق و ال تح نا ن ‘ زم ن
ا ÷ ـ ـ ـ و ع ل ه ج ت ه و ا ل ق ل ـ ب م صس ل و ب
ت ف ي ض ض ج رح ا و ق د ج ر ت ض س م ا ئ ر ه م
ط و ق ا ل و د ا ع و ن ب ض ض ا ◊ ب م صس ح و ب
سس بع و ن ع ذ ر ا و م ا م ل ت م  Óج ئه م
ص س و ت ا ل ع وا ء و كل ا ◊ ا ل م ن ك و ب
واإذ نشسهد ‘ هذين اŸقطع Úالسسابق ،Úكيف اأن
الشس -اع -رة اسس -ت -وق -فت ال -زم -ن ا÷م -ي -ل ك -م-ا ي-ق-ال
وراحت تقطف منه هات Úالقصسيدت ÚالرصسينتÚ
وت-نسس-ج ع-ل-ى م-ن-وال-ه نسس-ق-ا م-ع-ت-ق-ا ي-ح-اك-ي ال-عهد
اŸفقود بناء وشسك Óولغة وهذا تاأكيد من الشساعرة
على اأصسالتها واعتزازها بالقصسيدة العربية اŸتينة
ومدى قدرتها على ›اراتها وﬁاكاتها ،اإل اأن
الشساعرة اأيضسا  ⁄تغ Íزمانها ودون اأن تتخلى عن
اأصس -ال -ت -ه -ا ن-ظ-مت ج-م-ل-ة م-ن ال-نصس-وصض الشس-ع-ري-ة
الأخرى ذات طابع اأخف وبروح اأرهف ولغة سسلسسة
رشس -ي -ق -ة م -ت -ح-رك-ة م-داع-ب-ة ت-رقصض ب Úال-ك-ل-م-ات
وتداعب اŸعا Êاÿفيفة وا÷ميلة اإ ¤درجة اأن
اŸتلقي ولو Œ ⁄مع ‘ كتاب واجد لفرق بÚ
التجربت Úواأكد جازما على اأن الشساعرة هي ذاتها
‘ ه-ات Úال-ت-ج-رب-ت Úول-ن-اأخ-ذ نصض «يشس-ك-ل-ن-ي ك-ما
يهوى» والذي اختارته عنوانا Ûموعتها وكاأنها
تريد بذلك اأن تقول لنا اأ Êبنت اليوم وما الأمسض
اإل ذكرياتي وموعدي اإذ تقول:
يش س كل ن ي ك ما ي هو ى
ي ش س ك ل ن ي ع لى ا ل د ف Î
فمر ات سسّ Òفعن ي ،ومر ات سس ينص س بن ي
و م را ت س س ي ج ز م ن ي
جو از ا منه ل اأك Ì
سساأ تب ع ه. .
كما نعت Ãن عو ت اإذ ا يح ضسر
ي ش س ا رك ن ي م ع ا ل ف عل
ك م ف ع و ل ب  Óم ص س در
ع ل ى ور ق  Áرر Ê
ينا ز عني عل ى ا لأس سط ر
يش س كل ن ي ك ما ي هو ى
ي ش س ك ل ن ي ع لى ا ل د ف Î
ف -ف -ي ه -ذا ال -نصض الشس -ع -ري اŸداعب واŸت Ó-عب
بالألفاظ والكلمات ،والذي اسستندت فيه الشساعرة
على قواعد اللغة كمتكئ ،فراحت –ركها من رفع
اإ ¤نصسب اإ ¤جزم وتوؤولها من مفعول اإ ¤مصسدر،
وهكذا جرت اللعبة ‘ القصسيدة والتي اأعطتها لونا
اآخر وحسسا جديدا اأظهرت فيه الشساعرة مكنتها
الأدبية والإبداعية على ›اراة عصسرها وﬁاكاة
فحوله من الشسعراء ،وهي مداعبات شسعرية جرى
ب -ه -ا ق -ل -م ن -زار ‘ ال-غ-زل واأح-م-د م-ط-ر ‘ ال-ق-دح
ال Ó-ذع وغÒه-م-ا ،ف-نÓ-ح-ظ ك-م ه-ي ال-ل-غ-ة سس-لسس-ة
واŸعا Êمتحركة وﬂاتلة تنتقل ب Úحركة واأخرى
لتصسنع منا موارب جديد..
والشس- -اع- -رة ‘ ه -ذا ال -نصض ل تسس -ت -ه -دف اŸع -ن -ى
واŸضسمون بقدر ما تسستهدف اإبراز اŸكنة على
اللعب بالأدوات الشسعرية دون اÿروج عن قواعده
اŸاألوفة فكانت تفعيلتي «مفاعلت Úمفاعيلن»
من بحر تتحرك معها بسسÓسسة ورشساقة.
رغم اأن العرف جرى من باب شسعر التفعيلة اأن
ت -ك -تب ع -ل-ى ال-ب-ح-ور الصس-اف-ي-ة السس-ت-ة ك-اŸت-ق-ارب
واŸتدارك والرجز..
ومن خÓل اÛموعة اأيضسا نكتشسف باأن هناك
قصسة حب وهيام وملحمة عشسق كبÒة ب Úالشساعرة
والشسعر ‘ حد ذاته ،فهي تعشسق الشسعر و–ب
قرضسه لدرجة الهوسض وا÷نون ويبدو اأن هو الآخر
يبادلها ا◊ب نفسسه والهيام عينه ،وهذه الظاهرة
‘ عشس -ق ال -ف -ن ه -ي ال-دال الصس-ح-ي-ح ع-ل-ى اأصس-ال-ة
الفنان وجودة عÓقته بهذا الفن الذي Áارسسه اأو

يبدعه ،ورÃا يتجلى هذا بوضسوع ‘ فن الغناء
ب -اÿصس -وصض وبشس -ك -ل م-ب-اشس-ر Áك-ن ل-ل-مسس-ت-م-ع اأن
يتلقاه مباشسرة اأين ‚د هذا التÓحم والتفاعل بÚ
اŸوؤدي والأغنية وهو ‘ الأصسل ما يحقق النجاح
لهذا العمل ،وهذا التفاعل اŸسستحيل والبهر ‚ده
عند كبار اŸوؤدين واŸغني Úمثل اأم كلثوم وعبد
ا◊ليم حافظ وفريد الأطرشض ووردة ا÷زائرية
وغÒهم ،ورÃا الكث Òمنا يعلم بتلك القصسصض التي
تروى حول الأغنية وصساحبها ،ومنها على سسبيل
اŸثال الأطÓل التي اأرعبت اأم كلثوم وهي ‘ قمة
جدها ،وكذلك عبد ا◊ليم الذي كان ينقل مباشسرة
بعد ا◊فل اإ ¤اŸسستشسفى ،وفريد الأطرشض الذي
حذره الأطباء ‘ اآخر حياته من الغناء اإل اأنه اأصسر
ع -ل -ى السس -ت -م-رار وك-ان ل ي-ت-اأخ-ر ع-ن م-وسس-م شس-م
النسسيم ليوؤدي اإحدى اأصسعب الأغا« Êالربيع» وقد
م -ات ف -ري -د ‘ ل -ب -ن -ان وه -و ي -حضس-ر ل-ف-ل-م غ-ن-ائ-ي
جديد..
اإذ اأن هذا التÓحم الصسادق ب Úالفنان وفنه هو
الذي يصسنع اÛد ويعلي من صسرح الفنان  ،وهذا
ما نلمسسه ‘ الشساعرة صسبÒة قسسامة من خÓل
نصسوصسها وهي تعيشسها وتبث اإليها اآلمها واأحزانها
وتشساركها اأفراحها واأحÓمها..
و‘ اأغ- -لب قصس- -ائ -ده -ا اإن  ⁄اأق -ل ج -ل -ه -ا ت -رت -ك -ز
الشساعرة على ضسم ÒاŸتكلم «اأنا» وهذا له دللته
السسيميائية ‘ تقوية اÿطاب الأدبي ومدى تاأثÒه
‘ اŸتلقي ،ففي قصسيدة «اإليك عني» مث‚ Óد
ه - -ذا ال - -ت Ó- -ح - -م وه - -ذا الن- -تصس- -ار ◊ب الشس- -ع- -ر
ومعايشسته فوق كل حب اآخر اإذ تقول:
اإل ي ك عن ي فاإن ال شسمس ض تن صس رف
وب عض ض شس عري هنا اأودى به ال تلف
م ذ كنت اأر قب اأور اق ي ﬁل قة
اأص ســــاب اأجنح ت ي كس ســـر بــه كلـــف
ورÃا من اللحظات اأو اŸواقف التي يقف عندها
ال- -لسس -ان ع -اج -زا ع -ن ال -ب -وح ،ه -ي ◊ظ -ات اŸوت
وال- -ف- -راق خصس- -وصس- -ا ع -ن -د ◊ظ -ات -ه الأو ،¤ل -ك -ن
شس -اع -رت -ن -ا ت -ل -ج-اأ اإ ¤الشس-ع-ر حضس-ن-ا ت-ذرف ع-ل-ي-ه
دموعها وŒيشض على كتفه بكاء ،وهي تبثه مرارة
ح -زن-ه-ا وح-رق-ة اآلم-ه-ا ف-ت-ق-ول ‘ ب-ك-ائ-ي-ة «ذب-ح-ة
الشسعر» وهي ترثي اأباها:
ع م ر م ن ا ◊ ب ‡ ز و ج ب ن س س ر ي ني
و ص س ف ح ة كت ب ت م ن د م ع ة ا لع Ú
اإلم ت ذر فني الها ت اآه اأب ي
ه ل يش سرق ا ◊ل م ‘ نوم ي ف تاأ تين ي
يا ذب حة الش سع ر ‘ اأ صس داء قاف ي تي
ه ز ي ح ج ا بك ع ن ح ز  Êو ض س م ي ن ي
واإن ا◊ديث ي - - -ط - - -ول ول Áل ‘ ف- - -ح- - -وى ه- - -ذه
اÛم-وع-ة وم-ع-ايشس-ة نصس-وصس-ه-ا ،ف-ي-ه-ا ال-ك-ث Òمن
الصسدق الوجدا Êوهذا راجع Ÿا سسبق ذكره وهو
اأن الشساعرة تقاسسم الشسعر ل مشساعرها فحسسب بل
روح -ه -ا وك -ي -ان -ه -ا ،فصس-بÒة قسس-ام-ة ه-ي شس-ع-ره-ا،
وشسعرها هو صسبÒة قسسامة ،هما روح واحدة ‘
جسسد وكتاب.

مسســاهمات  :مقا’ت
’ تلزم إ’ إأصسحـابها

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لعــــÓم والتصســـال ﬁمـــد أامــــ Úرزيـــــن
لسســــتاذ عــــلوم ا إ
ثــــالث كتــــاب أ
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«السسينما والسسياسسة» ..ب ÚبÓغـ ـة الصسـ ـورة ورمزيـ ـة اÿطاب
لخÒة ‘
لفÓم ا÷زائرية» لصساحبه ﬁمد أام Úرزين ‘ ،عÓقة الفن السسابع بالسسياسسة ،وحضسور هذه ا أ
يغوصس كتاب «السسينما والسسياسسة :دراسسة نصسية سسيميولوجية Ûموعة من ا أ
السسينما ا÷زائرية .هذه العÓقة التي تأاسسسست بحكم الظروف‡ ،ا أادى إا ¤بروز السسينما كوسسيلة تواصسل سسياسسي لبث اÿطابات والرموز والشسعارات واŸشساريع .ويتطرق أاسستاذ علوم
لعÓم والتصسال بجامعة ا÷ي ‹Óاليابسس بسسيدي بلعباسس ‘ ،كتابه الصسادر عن دار «اŸاهر» للنشسر ،إا ¤مسسأالة ا÷مع ب Úوسسيلة تعب ÒجماهÒي ووسسيلة ‡ارسسة السسلطة.
ا إ

ìGôaGE áeÉ°SGC
ج -اء ال -ك -ت -اب ‘ قسس -م ،Úقسس-م اأول
ي-ت-ن-اول عÓ-ق-ة السس-ي-ن-م-ا ب-السس-ي-اسسة،
وي -ن -قسس -م ب -دوره اإ ¤اأرب -ع -ة فصس -ول؛
الفصسل الأول عنوانه «عن السسينما:
اÿصس- -ائصس وال -نشس -اأة» ،اأم -ا ال -فصس -ل
ال -ث-ا Êف-ج-اء –ت ع-ن-وان «السس-ي-ن-م-ا
والسس -ي -اسس -ة» ،ف -ي -م -ا ت -ط -رق ال-فصس-ل
الثالث اإ« ¤نشساأة السسينما ا÷زائرية
وتطور موضسوعاتها» ،بينما خصسصس
الفصسل الرابع لـ»السسياسسة ‘ السسينما
ا÷زائرية».
ب- -اŸق- -اب -ل ،ورد ال -قسس -م ال -ث -ا Êم -ن
ال - -ك- -ت- -اب ‘ شس- -ك- -ل دراسس- -ة نصس- -ي- -ة
سس-ي-م-ي-ول-وج-ي-ة Ûموعة من الأفÓم
ا÷زائرية ،وتفرع اإ ¤ثÓثة فصسول.
ال- -فصس- -ل الأول ه -و دراسس -ة ل -ل -ن -ظ -ام
ال- -نصس -ي ل -ف -ي -ل -م «م -ع -رك -ة ا÷زائ -ر»
للمخرج الإيطا‹ جيلو بونتيكورفو،
والفصسل الثا Êدراسسة النظام النصسي
ل -ف -ي -ل -م «ال -ف -ح -ام» ل -ل -م-خ-رج ﬁم-د
ب -وع -م-اري ،اأم-ا ال-فصس-ل ال-ث-الث ف-ه-و
دراسسة النظام النصسي لفيلم «يوسسف
اأسس -ط -ورة ال -ن -ائ -م السس-اب-ع» ل-ل-م-خ-رج
ﬁم- -د شس- -وي- -خ ..ف -ي -م -ا يسس -ت -ع -رضس
الكتاب ‘ مÓحقه ›مل الدراسسات
السس-اب-ق-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-عÓ-ق-ة السس-ي-نما
بالسسياسسة.
«السس-ي-ن-م-ا والسس-ي-اسس-ة» ع-ن-وان م-رّك ز
يلخصس فحوى الكتاب ،الذي يقدمه
ل- -ن- -ا الأسس- -ت- -اذ ﬁم- -د رزي -ن ‘ ٢6٠
صس-ف-ح-ة ،ح-ي-ن-م-ا ي-ب-حث ال-عÓ-قة بÚ
ه- -ذي- -ن اŸت- -غÒي -ن .ي -ق -ول رزي -ن ‘
ملخصس كتابه هذا ‘« :البداية كان
اÛاه -د ب -ب -ن -دق -ي-ت-ه ،والسس-ي-ن-م-ائ-ي
ب -ك -امÒت -ه ،ول -ذلك ع -رفت السس-ي-ن-م-ا

ا÷زائ -ري-ة م-ن-ذ م-يÓ-ده-ا ‘ ا÷ب-ال
كسسÓح نضسا‹ من اأجل قضسية عادلة،
فصسّورت الأفÓم الأو ¤واقع معاناة

اÛاه - - -دي- - -ن ،وج- - -زء م- - -ن نضس- - -ال
‡رضسات جيشس التحرير باإمكانيات
بسس - -ي- -ط- -ة وت- -ك- -ال- -ي- -ف زه- -ي- -دة بÓ- -

خÓل سسهرة اختتام مهرجان الديوان ببشسار

وقف ـ ـ ـ ـ ـة إاجـ ـ ـ ـ ـÓل وتق ـ ـ ـ ـ ـدير للمعـ ـ ـ ـلم ﬁمـ ـ ـ ـد بهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز
لول ،وقفة إاجÓل وتقدير للمعلم ﬁمد
كان ا◊فل اÿتامي للمهرجان الوطني الثقا‘ Ÿوسسيقى ورقصس الديوان سسهرة أامسس ا أ
بهاز من البليدة الذي يعد أاحد أاعمدة موسسيقى ورقصس الديوان بالوطن ،حسسبما أافاد به الثن Úمنظمو هذا ا◊دث ‘ طبعته ال
 12اÿاصس بهذا النوع من اŸوسسيقى التقليدية ا÷زائرية الذي تتواصسل فعالياته Ãلعب»  18فÈاير» Ãدينة بشسار .

«سسنقوم بتنظيم وقفة إاجÓل
وتقدير لهذا اŸعلم الكب‘ Ò
م -وسس -ي -ق-ى ال-دي-وان Ãن-اسس-ب-ة
مراسسم السسهرة اÿتامية لهذا
اŸهرجان و ذلك اعÎافا بهذا
ال -ف -ن -ان ال -ق -دي -ر ال-ذي ك-رسس
حيزا كبÒا من حياته لÎقية
ه -ذا ال -ف -ن األصس -ي -ل» ،م-ث-ل-م-ا
صس - - - - - - -رح لـ/وأاج ﬁاف - - - - - - -ظ
اŸهرجان حمدا Êعماري .
ويعد الفنان ﬁمد بهاز الذي
سساهم Ãقاطع صسوتية من فن
ال -ق -رق -اب -و ضس-م-ن اŸوسس-ي-ق-ى
ال-تصس-وي-ري-ة ل-ل-ف-ي-ل-م ال-تاريخي
ا◊رب - -ي الشس - -ه »Òم - -ع - -رك - -ة
ا÷زائ- - -ر» وه - -و م - -ن إان - -ت - -اج
سس-ي-ن-م-ائ-ي مشسÎك جزائري-
إايطا‹ للمخرج والسسيناريسست
ج -ي -ل -و ب -ون -ي-ت-ك-ورف-و ،و ال-ذي
كانت موسسيقاه للملحن الشسهÒ
ل- -ل- -ف- -ي- -ل- -م اإلي- -ط- -ا‹ إاي- -ن -ي -و
موريكون ،واحدا من الوجوه
البارزة ‘ فن الديوان بالوطن
و الذي واصسل وعلى الرغم من
ت- -ق- -دم -ه ‘ السس -ن ( 77سسنة)
حضس - -وره ‘ الح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ات
اŸقدسسة للديوان و‘ ﬂتلف
ال-ت-ظ-اه-رات ال-ف-ن-ية والثقافية
الوطنية.

سسيناريوهات ومن دون اسستوديوهات
تصسوير».
ويسستطرد قائ« :Óثم رافقت السسينما
ا÷زائ -ري -ة ب -ع -د اسس -ت -ع -ادة السس -ي-ادة
الوطنية جل الأحداث ا◊اسسمة التي
ع -رف -ت -ه-ا ال-بÓ-د ،وت-رج-مت ذلك م-ن
خÓ-ل اأفÓ-م –م-ل اأه-م-ي-ة سس-ي-اسس-ية
واج- -ت- -م- -اع -ي -ة وح -ت -ى ت -اري -خ -ي -ة»..
ويضسيف رزين اأن كتابه يتطرق اإ¤
«اأصس-ول عÓ-ق-ة السس-ي-ن-م-ا ب-السس-ياسسة،
ه -ذه ال -ع Ó-ق -ة ال-ت-ي ت-اأسسسست ب-ح-ك-م
الظروف‡ ،ا اأدى اإ ¤بروز السسينما
ك- -وسس- -ي- -ل- -ة ت- -واصس- -ل سس- -ي- -اسس- -ي ل -بث
اÿط - -اب - -ات وال- -رم- -وز والشس- -ع- -ارات
واŸشساريع».
من جهته ،قدم الكتاب الÈوفيسسور
ﬁمود اإبراقن ،وهو رئيسس تخصسصس
دك-ت-وراه «السس-ي-ن-م-ا ووسس-ائل التصسال
التفاعلية» بجامعة ا÷زائر  .٣و‡ا
ورد ‘ تقد ËالÈوفيسسور اإبراقن:
«السس-ي-ن-م-ا والسس-ي-اسس-ة م-وضس-وع يجمع
ب Úوسسيلة تعب ÒجماهÒي ووسسيلة
‡ارسسة السسلطة ،وقد تبلورت هذه
العÓقة انطÓقا من باحث Úكبار من
ب-ي-ن-ه-م ال-ب-احث ال-ف-رنسس-ي ك-ريسستيان
زÁر  Christian ZIMERالذي
ت -ط -رق اإ ¤م -ي Ó-د ع -ق -ي -دة ال -ع-رضس
 spectacleالسسينمائي ،باعتبار
اأن ه - -ذا الأخ Òك - -ثÒا م - -ا ي - -وصس- -ف
Ãم- -ارسس- -ة سس -ل -ط -ة ع -ل -ى اŸشس -اه -د
اŸسس-تسس-ل-م ك-ل-ي-ا ل-ل-قصس-ف الهائل من
صس- - -ور اÿط- - -اب- - -ات ال- - -ف - -ي - -ل - -م - -ي - -ة
السستهÓكية».
ويضس - -ي- -ف اإب- -راق- -ن ‘ ت- -ق- -دÁه ،اأن
ع Ó-ق -ة السس-ي-ن-م-ا ب-السس-ي-اسس-ة ظ-ه-رت
اأيضسا «كتوثيق Ÿرحلة عصسيبة مرت
بها شسعوب العا ⁄الثالث التي كانت
ت-رك-ن –ت ن Òالسس-ت-ع-م-ار ال-غ-اشس-م،
ف - -ج - -اءت اأف Ó- -م ح- -رب ال- -ت- -ح- -ري- -ر
كصس- - -رخ- - -ات ان- - -ع- - -ت- - -اق و»م - -ع - -ارك
Batailles
صسور»d’images
م -وازي-ة ◊مÓ-ت ال-غ-زو ال-عسس-ك-ري».
واأث -ن -اء ح -رب ال -ت -ح -ري-ر ا÷زائ-ري-ة،
ك -انت السس -ي -ن -م -ا ذات اأه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة،

يوؤكد اإبراقن ،حيث اأنها لعبت «دورا
م -فصس -ل -ي -ا ‘ ال -نضس -ال ال -ذي خ-اضس-ه
الشسعب ا÷زائري من اأجل التحرير
ب -ع -ام -ة وت -دوي-ل ال-قضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
بخاصسة» .وذّكر اإبراقن باأن ا◊كومة
ا÷زائرية اŸوؤقتة قد اأنشساأت «÷نة
السسينما» ثم «مصسلحة السسينما» ،دون
نسس- -ي- -ان ذك -ر «مصس -ل -ح -ة السس -ي -ن -م -ا»
التابعة ÷يشس التحرير الوطني وكذا
«مدرسسة التكوين السسينمائي».
وي -ع -ت Èاإب -راق -ن اأن صس-احب ال-ك-ت-اب
انطلق من السسينما «كظاهرة اتصسالية
“لك كل عناصسر التاأث Òوالإقناع ،ثم
Áر ع -ل-ى اأم-ث-ل-ة وﬁط-ات ت-اري-خ-ي-ة
مهمة من تاريخ السسينما السسياسسية،
ل- -يسس -ت -ق -ر اأخÒا ع -ل -ى اإب -راز ›م -ل
الأف Ó-م ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة
بالسسياسسة ...لأن السسينما السسياسسية
غ -ال-ب-ا م-ا ت-ل-ج-اأ اإ ¤رم-زي-ة اÿط-اب
وبÓ- -غ- -ة الصس- -ورة ،ولأن ال- -ت- -ح- -ل- -ي -ل
السسيميولوجي يعد اأحسسن اŸقاربات
ل- - - - -ت- - - - -ح- - - - -ل- - - - -ي- - - - -ل اÿط- - - - -اب - - - -ات
السس -م -ع -ي -ة-ال -بصس -ري-ة ،ف-اإن ال-ب-احث
رزين ﬁمد عالج ‘ كتابه هذا ثÓث
ﬁطات تاريخية وسسياسسية جزائرية
عكسستها ثÓثة اأفÓم جزائرية مهمة:
«م-ع-رك-ة ا÷زائ-ر» ل-ل-م-خرج اليسساري
جيلو بونتيكورفو« ،الفحام» Ùمد
بوعماري ،و»يوسسف اأسسطورة النائم
السس -اب -ع» Ùم -د شس -وي -خ ».وي -خ-لصس
اإبراقن اإ ¤اأن اŸوؤلف الباحث يعالج
ه -ذه الأف Ó-م «ان -ط Ó-ق -ا م -ن شس-ب-ك-ة
–ليل متكاملة مسستمدة من مقاربة
التحليل النصسي السسيميولوجي لرولن
بارث».
ل Ó-إشس -ارة ،ف -ه -و ل -يسس ال-ك-ت-اب الأول
ال -ذي يصس -در ل -ل -ك -اتب ﬁم -د رزي-ن،
حيث صسدر له اأيضسا «ﬂرج يناضسل
ب -ال -ك -امÒا» ع -ن دار «ال -وط-ن ال-ي-وم»
( )٢٠١٨وهو عبارة عن بورتري عن
اıرج الإيطا‹ جيلو بونتيكورفو،
وقبل ذلك صسدر للكتاب «فيلوصسو‘»
عن دار «اأجنحة» ( )٢٠١7وهو عبارة
›موعة نصسوصس وتاأمÓت.

لمية
‘ ذكرى اليوم العاŸي Ùو ا أ

اليونسسكو –تفي بالتعدد اللغوي
–يي منظمة الأ· اŸتحدة للÎبية والعلوم والثقافة(اليونسسكو)
الثن ÚاŸقبل ،اليوم العاŸي Ùو الأمية –ت شسعار «ﬁو الأمية
والتعددية اللغوية»و ذلك من خÓل اإعداد برنامج احتفالت يضسم
موؤ“را دوليا حول ﬁو الأمية والتعددية اللغوية حسسب ما ذكره
امسس اŸوقع الإلكÎو Êلهذه اŸنظمة الأ‡ية.
وسس- - -تشس- - -ارك ع- - -دي- - -د ف - -رق
م -وسس -ي-ق-ى ال-دي-وان م-ن شس-ت-ى
م -ن -اط -ق ال -وط-ن وف-ن-ان Úم-ن
ﬂتلف األلوان اŸوسسيقية ‘
ه-ذه ال-وق-ف-ة Ãن-اسس-ب-ة اختتام
ف-ع-ال-ي-ات اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي
ال- -ث- -ق- -ا‘ Ÿوسس -ي -ق -ى ورقصس
الديوان ‘ طبعته .١٢
وسس- -م- -حت ه- -ذه ال- -ت -ظ -اه -رة
ال-غ-ن-ائ-ية ( ٣١أاغسس - -طسس ٣-
سسبتم )Èالتي تشسهد مشساركة
نحو عشسرة فرق ‘ مسسابقتها
ل -ل -ف-وز ع-ل-ى اŸراتب ال-ثÓ-ث-ة
األو ¤ل- -ل -ج -م -ه -ور Ãت -اب -ع -ة،
خÓ-ل السس-ه-رة ال-ث-ان-ي-ة م-ن-ه-ا،
ف - -ق- -رات ‘ ال- -رقصس وإاب- -داع
اŸعلم Úلفرق «أاهل الديوان»
(م -عسس -ك -ر) و» دن -دون سس-ي-دي

ب Ó- - -ل» (غ - - -رداي - - -ة) و» أاولد
سسيدي بÓل» (مدينة غليزان)
وشس- -ب- -اب ف -رق -ة « أاولد ط -رح
ال- - -دي - -وان» (بشس - -ار) و ال - -ت - -ي
اسستقطبت فضسول السساهرين،
حيث صسعوبة الختيار للجنة
التحكيم التي يقودها اŸعلم
ي- -وز ي -وسس -ف ،أاح -د ع -م -ال -ق -ة
موسسيقى الديوان بالوطن.
«ه-ذا وك-انت ع-دة ت-ظ-اه-رات
ال - - -ت - - -ي ك - - -انت “ي - - -ز ه - - -ذا
اŸه -رج -ان م -ن -ذ ت-أاسس-يسس-ه ‘
 ،٢٠٠7على غرار ﬁاضسرات
م-ت-ب-وع-ة ب-ن-ق-اشس ال-ت-ي تتناول
مواضسيع ذات صسلة بهذا الفن
العريق و معارضس حول اآللت
اŸوسس -ي -ق -ي -ة اŸسس -ت -ع-م-ل-ة ‘
ال- -دي- -وان وغÒه- -ا م- -ن أان -واع

اŸوسس - -ي - -ق - -ى ال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي- -ة
ا÷زائرية األخرى قد أالغيت
ألسس- - -ب- - -اب م- - -ال - -ي - -ة» ،حسسب
اŸنظم . Úو أاوضسح حمداÊ
ع - -م - -اري ‘ ه - -ذا الشس - -أان أان
«إاع-ان-ة م-ال-ي-ة ق-دره-ا خ-مسس-ة
( )5مÓي Úدج قدمت من قبل
وزارة ال -ث -ق -اف-ة ،ف-ي-م-ا سس-اه-م
ب- - -نك ال- - -ق- - -رضس الشس- - -ع- - -ب - -ي
ا÷زائري بغÓف ما‹ قدره
مئتي أالف دج ( ٢٠٠.٠٠٠دج)
Áثل مبلغ الرعاية» .وبرأاي
ذات اŸسس - -ؤوول ف- -إان- -ه «ع- -ل- -ى
ال -رغ -م م -ن ت -لك الصس -ع -وب -ات
اŸالية إال أان اŸهرجان قد
وف- - -ى ب - -وع - -وده ‘ ت - -رق - -ي - -ة
موسسيقى الديوان».

وسس- - - -تشس- - - -ارك ‘ ه - - -ذا
اŸوؤ“ر ع- - - - - - -دد م- - - - - - -ن
الأطراف اŸعنية وصسناع
ال - -ق - -رار ال - -ق- -ادم Úم- -ن
ج- -م- -ي- -ع اأن- -ح- -اء ال- -ع- -ا⁄
لإع - - -ادة ال - - -ت - - -ف - - -ك‘ Ò
م -ه -ارات ﬁو الأم -ي-ة ‘
ك -ن -ف ›ت -م -ع -ات غ -ن-ي-ة
ب-اŸع-ل-وم-ات وت-تسسم على
ن- -ح -و م -ت -زاي -د ب -ال -ت -ن -وع
اللغوي ،فضس Óعن تنظيم
ح- -ف- -ل ل- -ت- -وزي- -ع ج- -وائ -ز
ال-ي-ونسس-ك-و ال-دول-ي-ة Ùو
الأمية.
واك-دت ال-ي-ونسس-كو حسسب
اŸوق-ع ان-ه ع-ل-ى «ال-رغ-م
م -ن ال-ت-ق-دم اŸسس-ج-ل ‘
ه - - - -ذا اÛال ل ت - - - -زال
مشس- - -اك- - -ل ﬁو الأم- - -ي - -ة

م- - -وزع- - -ة ،بشس- - -ك- - -ل غÒ
م - -تسس - -او ،ب Úال - -ب - -ل- -دان
والسس -ك-ان »،مشس-ددة ع-ل-ى
اأن «مراعاة التنوع اللغوي
‘ تطوير التعليم وﬁو
الأم- - -ي- - -ة اأم - -ر ضس - -روري
Ÿواجهة هذه التحديات
و–ق-ي-ق اأه-داف ال-ت-نمية
اŸسستدامة».
وسس -ج -لت اŸن -ظ -م -ة م-ن
ج -ه -ة اخ -رى اأن -ه «ن -ظ-را
ل- -ك- -ل ال- -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي
ف - -رضس - -ت - -ه - -ا ال- -ع- -وŸة و
ال-رق-م-ن-ة ،ف-اإن ق-راب-ة ٤٠
‘ اŸائ- - -ة م- - -ن سس - -ك - -ان
ال - -ع - -ا ⁄ي- -ف- -ت- -ق- -رون اإ¤
ال -ت -ع -ل -ي -م ب -ال-ل-غ-ات ال-ت-ي
ي- - -ت- - -ح- - -دث- - -ون ب- - -ه- - -ا اأو
ي -ف -ه -م-ون-ه-ا ،و“ث-ل ه-ذه

ال-نسس-ب-ة حسسب ال-ي-ونسس-كو
مشس - -ك - -ل- -ة خ- -طÒة اأم- -ام
ا÷ه- -ود ال- -ت- -ي ت- -ب- -ذل -ه -ا
ال -ي -ونسس -ك -و Ùو الأم-ي-ة
لدى هذه الفئات ».
وق - -الت السس - -ي - -دة اأودري
اأزولي اŸدي- -رة ال -ع -ام -ة
ل - -ل - -ي - -ونسس- -ك- -و ،ان «ﬁو
الأم - -ي - -ة Áث - -ل ن - -ق - -ط- -ة
النطÓق لأي شسكل من
اأشس-ك-ال ال-ت-ع-ل-ي-م الشس-ام-ل
وا÷ي -د،ل -ذا ي -ت -ع Úك -م -ا
اوضس -حت دع -م وت -وسس -ي -ع
ن- -ط -اق ع -م -ل اŸب -ادرات
العديدة التي تعنى Ãحو
الأم -ي -ة ‘ ج -م-ي-ع اأن-ح-اء
ال -ع -ا ⁄والسس -ع -ي ÷ع-ل-ه-ا
ح -ق -ا واق -ع -ا ي -ت -م -ت -ع ب -ه
ا÷ميع».
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فتح اسضتشضارة طبية لعÓج األورام
’ورام على مسضتوى
” فتح اسضتشضارة طبية خاصضة با أ
مركز مكافحة السضرطان لدراع بن خدة الواقع على بعد ١٠
كم غرب تيزي وزو ،حسضبما علم اليوم الثÓثاء من اŸدير
اÙلي للصضحة والسضكان ،عباسس زيري.
وسشيسشمح هذا النششاط ا÷ديد اıصشصس لتششخيصس
ومتابعة وعÓج مرضشى السشرطان ،حسشب ذات اŸسشؤوول،
بالتكفل ‘ البداية باŸرضشى الذين يعانون من سشرطان
الثدي ليتوسشع قريبا ليششمل أامراضس سشرطانية أاخرى.
و” Œن -ي -د ل -ه -ذا ال -غ -رضس ف -ري -ق م -ن سش -ت-ة أاط-ب-اء
متخصشصس ‘ األورام ،وفق الÈوفيسشور زيري الذي قال
أان «ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي سش-ي-ت-م اف-ت-ت-اح-ه غً-دا (األرب-عاء)
لصشالح مريضس أاو اثن ،»ÚمششÒا إا ¤أان هذه السشتششارة

الطبية اŸتخصشصشة ‘ األورام تندرج ‘ إاطار «–سشÚ
أانششطة مركز مكافحة السشرطان لدراع بن خدة».
وأاضشاف أان «افتتاح هذا النششاط العÓجي ا÷ديد هو
جزء من إاجراء تدريجي يقضشي بوضشع –ت تصشرف
اŸرضشى ›موعة واسشعة من التخصشصشات التي تتوفر
عليها هذه اŸؤوسشسشة».كما تأاتي بعد بدء نششاط العÓج
اإلششعاعي ‘ أاوائل ششهر فÈاير الفارط وفتح مسشتششفى
النهار ‘ ششهر يوليو اŸاضشي.
للتذك Òيتسشع مركز مكافحة السشرطان لدراع بن خدة
ل 1٤0سشرير ،علما أان عملية إا‚ازه تطلبت تعبئة غÓف
م -ا‹ ت -ق-ارب ال 9م-ل-ي-ار دي-ن-ار م-ن-ها 5ر 1م-ل-يار دينار
خصشصشت للتجهيزات.

موجهة لصضيانة  3٠قاعة عÓج

 ١٠٠مليون دج للتكفل بسضكان اŸشضاتي ‘ سضوق اهراسس

أاك-د م-دي-ر ال-ت-ط-ه Òوح-ماية البيئة
ب -وزارة اŸوارد اŸائ -ي-ة ،ب-وزرورة ي-زي-د
أامسس ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصض-م-ة أان ت-ك-ي-ي-ف
م- -نشض- -آات ال- -ري م- -ع ﬂاط- -ر ال -ت -غÒات
اŸن-اخ-ي-ة ‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ال-ف-يضضانات
ب -ات ضض -رورة م-ل-ح-ة ،مشضÒا إا ¤شض-روع
’مر.
ا◊كومة ‘ التكفل با أ
‘ م -داخ -ل-ت-ه خÓ-ل ن-دوة صش-ح-ف-ي-ة ح-ول
تسش- -ي Òاıاط -ر ال -كÈى ‘ ا÷زائ -ر ال -ت -ي
ن-ظ-مت Ãق-ر اŸن-دوب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لمخاطر
الكÈى أاششار بوزرورة إا ¤أان دائرته الوزارية
ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ك -ي -ي -ف ك -اف -ة اŸنشش -آات م -ع
اıاطر اŸرتبطة بالتغÒات اŸناخية.
وأاوضش- - -ح ي- - -ق- - -ول أان- - -ه «ب- - -ال- - -ن - -ظ - -ر إا¤
الضشطرابات ا÷وية اŸسشجلة نحن بصشدد
إاعادة النظر ‘ منششآاتنا من حيث حجم و نوع
الفيضشانات».
وحسشب ذات اŸسش -ؤوول ف -ان «اŸع -ط -ي -ات
ت - -غÒت» و اŸنشش- -آات ال- -ت- -ي أا‚زت ‘ فÎة
ال -ث -م -ان -ي -ن-ات و ط-ري-ق-ة ال-ت-ح-ك-م ‘ ارت-ف-اع
منسشوب مياه الوديان ‘ تلك الفÎة لبد أان

–.Ú
وأاششار إا ¤أان «ارتفاع منسشوب اŸياه الذي
كان ُيسشجل مرة ‘ السشنة بات يحدث عدة
م - -رات ‘ ظ - -رف سش - -ن - -ة واح- -دة .وق- -درات
اŸنشش -آات ا◊ال -ي -ة ع -ل -ى صش -رف اŸي-اه ب-ات
ﬁدودا ببلوغ منسشوب اŸياه فيها مسشتوى
مع.»Ú
وب- -غ- -ي- -ة ال- -تصش- -دي ل- -ه- -ذا ال- -وضش -ع ب -اتت
الدراسشات ا÷ديدة حول ا‚از هذا النوع من
اŸنشش -آات ت -أاخ -ذ ب -ع Úالع-ت-ب-ار اŸع-ط-ي-ات
ا÷ديدة اŸرتبطة بتكرر الظواهر اŸناخية
الهامة و تعذر امكانية التنبؤو بها.
وأاردف ذات اŸسشؤوول قائ« Óهي ورششة
ضش-خ-م-ة ف-ت-ح-ن-اه-ا» ت-خصس ت-ك-ي-ي-ف م-نششآات
الري على اŸسشتوى الوطني.
و أاكد ‡ثل الوزارة أانه منذ سشنة  2000إا¤
لولية عن  600عملية
اليوم تكششف ا◊صشيلة ا أ
حماية ضشد الفيضشانات ع Èالوليات ال٤8
بكلفة اجمالية تقارب  200مليار دج.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ذك -رت ن-ورة زي-ا ÊاŸك-ل-ف-ة
ب -ال -دراسش -ات ب -ذات ال-وزارة ب-وج-ود ب-رن-ام-ج

وقائي يششرك كافة اŸتعامل ÚاŸعني Úقصشد
تنظيف ششبكات التطه Òو –ضشÒها لفÎة
الفيضشانات.
لطار أاششارت السشيدة زيا Êإا¤
‘ هذا ا إ
مباششرة تفك Òمع السشلطات اŸعنية بغرضس
ت-وسش-ي-ع م-ه-ام ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-تطه Òمن
أاجل صشيانة ›اري الصشرف الصشحي على
اŸسشتوى الوطني».
وب- -خصش- -وصس تسش- -ي Òال- -ودي -ان أا◊ت ذات
اŸتحدثة على ضشرورة –سشيسس اŸواطنÚ
بعدم اسشتعمال ›اري الصشرف كمفرغات».
وركز ذات اŸسشؤوول على أاهمية اıطط
ال -ع -ام Ÿك -اف -ح -ة ال -ف-يضش-ان-ات ال-ذي يشش-م-ل
اŸن -اط -ق اŸوج -ودة ع -رضش-ة ل-ل-ف-يضش-ان-ات و
لمطار اŸتسشببة فيها.
نوعية ا أ
وخلصشت ‡ثلة الوزارة إا ¤القول «يجب
أان نتحرك اليوم بتخصشيصس ﬂطط تسشيÒ
خاصس بكل حوضس هيدروغرا‘ يششمل كافة
ا÷وانب ان -ط Ó-ق -ا م -ن ا÷انب ال -ب -ي-ئ-ي إا¤
ال -ه-ي-درول-وج-ي م-ع –سش Úال-وع-ي Ãخ-اط-ر
الفيضشانات».

 ⁄يتلقوا اجورهم لشضهري جويلية واوت

عمال ›مع طحكوت للنقل ا÷امعي ‘ اضضراب
ق -ام م -ا ›م-وع-ه  464ع-ام-ل Ãجمع
ط- -ح -ك -وت ل -ل -ن -ق -ل ا÷ام -ع -ي ب -إاضض -راب
«ﬁدود» امسس ب -قسض -ن -ط -ي -ن-ة م-ط-ال-بÚ
بصضب أاجورهم ،حسضب ما لوحظ.
وششمل هذا اإلضشراب العششرات من العمال
(سشائق Úو ميكانيكي Úو أاعوان أامن و غÒهم)
ل -ل -م -ط -ال -ب-ة بصشب أاج-وره-م لشش-ه-ري ي-ول-ي-و و
أاغسشطسس  2019و ذلك على مسشتوى منطقة
«القرية» التي تقع ب Úمدينة علي منجلي و
بلدية اÿروب موقع توقف حافÓت النقل
ا÷امعي التابعة Ûمع طحكوت.
وصشرح اÙتجون أانهم وجهوا بتاريخ 28
أاغسش - -طسس األخ Òإاشش - -ع - -ارا ب - -اإلضش- -راب إا¤

مسشÒي ›م -ع ط -ح -ك -وت ل -ل -م -ط -ال-ب-ة بصشب
أاجورهم «اŸتأاخرة منذ ششهرين ألسشباب غÒ
منطقية».
وأاف -اد ال -ع-م-ال اÙت-ج-ون أان-ه-م «مصش-ري-ن
على مواصشلة حركة اإلضشراب» إا ¤غاية تلبية
مطالبهم ،كما دعوا السشلطات العمومية إا¤
تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ت-ه-م ال-ت-ي ت-ت-زام-ن م-ع ال-دخول
اŸدرسشي.
وبعد أان أاششادوا باŸسشاعي التي تقوم بها
العدالة ضشد األششخاصس اŸتورط ‘ Úنهب
اŸال ال- -ع- -ام ،أاوضش- -ح أاح- -د اŸضش- -ربÚŸ ،Ú
مازي ،أان «عمال اÛمع الذين أابانوا وعيا و
درجة عالية من الصش Èيطالبون حاليا بصشب

أاجورهم ألنهم ليسس لديهم دخ Óآاخر».
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاف -اد شش -ع -ب -ان ب -ون -اح ،سش-ائ-ق
مضشرب عن العمل ،أان العمال «على وعي تام
Ãششاكل اŸؤوسشسشة» لكنهم يتسشاءلون عن سشبب
ت -أاخ -ر تسش -وي-ة وضش-ع-ي-ت-ه-م اŸال-ي-ة «‘ ال-وقت
الذي عينت فيه السشلطات العمومية خÈاء ‘
اŸالية لتسشي ÒاÛمعات التي يوجد مÓكها
‘ السشجن عن تهم الفسشاد».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه -م صش -رح مسش -ؤوول -ون Ãج -م -ع
طحكوت للنقل ا÷امعي بقسشنطينة لـ/وأاج بأان
صشب أاجور ششهري يوليو وأاغسشطسس سشيتم «يوم
اÿميسس اŸقبل».
إاشضهار

’ينوكسس والفضضيات
اŸؤوسضسضة الوطنية ’نتاج أادوات ا إ
ORFEE
شس ذ ا ـ فرع ›مع BCR
ر ت ج ٠٠٠١35٠7٢34٠٢8٠
شس ذ ا برأاسضمال قدره  76٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠دج

04/ORFEE/DG/2019

إاعÓن عن الغاء اŸناقصضة الوطنية والدولية رقم
04/ORFEE/DG/2019

طبقا ألحكام العÓن عن اŸناقصضة الوطنية والدولية رقم
اŸتضشمنة اقتناء  1762طن من الفولذ الغ Òالقابل للتأاكسشد بنوعية
(AISI304) X 5CRNI 18.10 et (AISI430) X6CR17
الصشادرة ‘ يومية اÛاهد والششعب على التوا‹ بتاريخ  2019 / 05 / 22و 2019 / 05 / 23
نظرا لÓعÓن عن اŸنح اŸؤوقت اŸتعلق باŸناقصشة رقم
04/ORFEE/DG/2019
ا ¤مؤوسشسشة OUTOKUMPU
الصشادرة ‘ يومية اÛاهد والششعب بتاريخ 2019 / 07 / 10
ـ نظرا للغاء اŸنح اŸؤوقت اŸتعلق باŸناقصشة رقم
04/ORFEE/DG/2019
الصشادرة ‘ يومية اÛاهد والششعب على التوا‹ بتاريخ  2019 / 09 / 02و 2019 / 09 / 03
تعلم مؤوسشسشة انتاج أادوات اإلينوكسس والفضشيات شس ذ ا فرع م ع ا  BCRاŸتعهدين الذين ششاركوا ‘ اŸناقصشة انه ” الغاء هذا األخÒ
ألسشباب اŸنفعة العامة للمؤوسشسشة.
الشضعب ٢٠١٩/٠٩/٠4

ANEP 1916102319

” بو’ية سضوق أاهراسس تخصضيصس غÓف ما‹
بـ ١٠٠مليون د.ج قصضد إاعادة تأاهيل وصضيانة 3٠
قاعة عÓج ع Èعديد مناطق ومشضاتي الو’ية،
حسضب ما علم امسس من مدير الصضحة والسضكان،
عمر بن تواتي.
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول ل/وأاج بأان هذا الغÓف اŸا‹
اıصشصس برسشم صشندوق الضشمان والتضشامن للجماعات
اÙلية ” توجيهه إلعادة تأاهيل  30قاعة عÓج عÈ
عديد اŸششاتي ،منها مششتة بوششهدة (أاولد إادريسس)
ومشش -ت-ة ل-ف-ويضس ومشش-ت-ة ال-ك-اف بـ(أاولد م-وم-ن) وق-اع-ة
عÓج Ãششتة خماجة (سشدراتة).
وقد ” بعث خدمات قاعات العÓج التي كانت مغلقة
والتي أاصشبحت تعمل على مدار األسشبوع Ãا فيها يومي
ا÷معة والسشبت ،على غرار عيادات متعددة اÿدمات
كنقاط مناوبة  2٤/2٤سشاعة ،كما “ت اإلششارة إاليه.
ومن ششأان عملية إاعادة التأاهيل هذه التي اسشتكملت
األششغال ‘ بعضشها واŸتواصشلة بالبعضس اآلخر أان تضشمن
تغطية صشحية وتقريب اÿدمات الصشحية من مواطني
اŸشش-ات-ي وال-ب-ل-دي-ات ،لسش-ي-م-ا م-ن-ه-ا ال-واق-ع-ة بالششريط
ا◊دودي مثل ÿضشارة وسشيدي فرج و ويÓن.
وبالتوازي مع ذلك ،أاوضشح بن تواتي بأان مؤوششرات
قطاع الصشحة بهذه الولية ا◊دودية تÈز مدى ا÷هود
اŸب -ذول -ة لضش -م-ان ل-ل-ت-ك-ف-ل بصش-ح-ة اŸواط-ن Úوت-ق-ريب
اÿدم -ات ال -ط -ب -ي -ة م-ن-ه-م لسش-ي-م-ا ب-ال-ب-ل-دي-ات ال-ن-ائ-ي-ة
واŸششاتي.

وأاششار إا ¤أان هذه اŸؤوششرات تخصس نسشب تغطية
تتمثل أاسشاسشا ‘ سشرير واحد لكل  983سشاكن ومسشتششفى
واح -د ل -ك-ل  171٤٤٤سش-اك-ن وع-ي-ادة م-ت-ع-ددة اÿدمات
واحدة لكل  21٤3٤سشاكن ،موضشحا بأان هذه الولية التي
–صشي  51٤٤36نسشمة تصشل بها نسشبة التغطية ‘ ›ال
قاعات العÓج إا ¤قاعة عÓج واحدة لكل  6768سشاكن.
وبعدما اعت Èأان هذه اŸؤوششرات «تتطابق إا ¤حد
كب Òمع اŸؤوششرات الوطنية» ،أاضشاف ذات اŸسشؤوول بأان
ولي -ة سش -وق أاه -راسس ت -ت -وف -ر ع -ل -ى م-نشش-آات صش-ح-ي-ة «ل
يسشتهان بها» منها مركب الطفولة واألمومة ( 120سشرير)
بعاصشمة الولية ومسشتششفى تاورة ( 60سشريرا) اللذين
دخ Óحيز اÿدمة مطلع  ،2019وكذا مسشتششفى «ابن
رششد» و»اŸسشتششفى القد »Ëبعاصشمة الولية ومسشتششفى
«هواري بومدين» Ãدينة سشدراتة.
وأاششار ذات اŸصشدر إا ¤أان هذه اŸرافق تششكل «بنية
–تية ل يسشتهان بها» دون نسشيان مرافق القطاع اÿاصس
اŸتمثلة ‘ مؤوسشسشت Úاسشتششفائيت Úخاصشت Úبعاصشمة
الولية و أاربعة مراكز خاصشة لتصشفية الدم.
وذك- -ر ب- -ن ت- -وات- -ي ب -أان -ه قصش -د ت -ك -وي -ن األط -ب -اء ‘
ت -خصشصش -ات ع -دة ،أاب -رمت م -دي -ري -ة الصش -ح -ة ب -ال -ولي-ة
اتفاقيات توأامة مع اŸركزين السشتششفائي Úا÷امعيÚ
لكل من قسشنطينة وعنابة ،حيث اسشتفاد عديد األطباء
من تكوين –ت إاششراف أاسشاتذة ‘ الطب وكذا عÓج
ب- -عضس ا◊الت ال- -دق- -ي- -ق- -ة ‘ طب ال- -ع- -ي -ون وج -راح -ة
األعصشاب واإلنعاشس وا÷راحة الطبية وا÷راحة العامة.

وزارة البيئة تطالب بتفعليها

أاهمية اŸراسضيم التنفيذية ‘ حماية اÙيط
أاكدت وزارة البيئة و الطاقات اŸتجددة امسس ‘
’همية الكÈى للمراسضيم التنفيذية
بيان لها على ا أ
اŸتعلقة باÛال اÙمي الصضادرة مؤوخرا ‘ ا÷ريدة
ال -رسض -م -ي -ة ،مشضÒة إا ¤أان -ه -ا سض -ت -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
مضضامينها بالتنسضيق مع القطاعات اŸعنية.
ويتعلق اŸرسشوم التنفيذي األول بتحديد كيفيات
إاعداد اıطط التوجيهي للمجال اÙمي الذي يرمي
ا ¤حماية اŸناطق الطبيعية ذات القيمة البيولوجية و
يحدد التوجيهات للحفاظ على هذا اÛال ‘ إاطار
التنمية اŸسشتدامة.
كما يÈز األهداف اŸرجوة على اŸدى البعيد فيما
ي -خصس اÙاف -ظ -ة ع -ل-ى ال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي و ال-ت-ث-مÚ
والتسشي ÒاŸسشتدام للÎاث الطبيعي و الثقا‘ و تطوير
أانششطة السشياحة البيئية و حماية و إاعادة تأاهيل األنظمة
البيئية التي أانششئ من اجلها.
و حسشب ذات اŸصشدر فانه يتم إاعداد اıطط
التوجيهي بالتششاور مع القطاعات اŸعنية و الفاعلÚ
اÙلي Úمن طرف مؤوسشسشة تسشي ÒاÛال ا◊مي –ت
مراقبة و مسشاعدة اŸديرية التقنية للوصشاية اŸعنية.
أاما اŸرسشوم الثا Êفيتعلق Ãخطط تسشي ÒاÛال
اÙم- -ي ال- -ذي ه -و ع -ب -ارة ع -ن وث -ي -ق -ة ت -ق -ن -ي -ة و اداة
ديناميكية يتم –ديثها بانتظام مع مراعاة التطورات
كما يسشمح بتحديد قواعد التسشي Òلتحقيق الهداف

التي انششئ من اجلها اÛال اÙمي.
وأاوضشح البيان انه يتم إاعداد و تنفيذ ﬂطط تسشيÒ
اÛال اÙم- -ي م- -ن ط- -رف م- -ؤوسشسش- -ة تسش -ي ÒاÛال
اÙمي و يرسشل إا ¤اŸديرية التقنية الوصشية اŸعنية
للمصشادقة عليه و “ثل حاليا هذه اŸديريات التقنية
وزارتي الفÓحة و التنمية الريفية والصشيد البحري و كذا
البيئة و الطاقات اŸتجددة.
وأاوضشح البيان أان أاي قطاع آاخر يرغب ‘ اŸبادرة
بتصشنيف أاي ›ال طبيعي بإامكانه السشتناد على مرافقة
اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي التي هي ‘ طور
التنصشيب ‘ كل القطاعات ( اŸوارد اŸائية والطاقة و
األششغال العمومية و السشكن  )...و ذلك وفقا للهدف
الثالث من السشÎاتيجية الذي يحث على إادماج التنوع
البيولوجي ‘ السشÎاتيجيات و ﬂطط العمل اÿاصس
بالقطاعات.
وي- -ح- -ت- -وي ﬂط- -ط تسش -ي ÒاÛال اÙم -ي ع -ل -ى
خصشائصس الÎاث و تقييمه و وسشائل ا◊ماية و التسشيÒ
الواجب تنفيذها إاضشافة إا ¤برنامج التدخل على اŸدى
القصش Òو اŸتوسشط و كذا برنامج البحث.
وخضش -ع ﬂط -ط تسش -ي ÒاÛال اÙم -ي ل -ل -ت-ق-ي-ي-م
السش -ن -وي م -ن ط -رف م -ؤوسشسش-ة تسش-ي Òو ي-رسش-ل ال-ت-ق-ري-ر
أال-ت-ق-ي-ي-م-ي إا ¤ال-وزارة ال-وصش-ي-ة ال-ت-ي ب-اشش-رت ب-تصش-نيف
اÛال من اجل اŸصشادقة عليه.

République Algérienne Démocratique et Populaire
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشضعبية
Ministère des Transport
وزارة النقل
Groupe Transports Terrestres de Voyageurs TRANTEV
›مع النقل الÈي للمسضافرين ترونسضتيف
Soiété d’Exploitation des Gares Routiéres d’Algérie
شضركة اسضتغÓل اÙطات الÈية للجزائر
SOGRAL EPE /SPA Capital Social 90 000 000 DA RC 16/ 00- 001 3827 B00

صضوقال ال شس .و .إا  /شس .ذ .أا
 4١٢نهج جيشس التحرير الوطني صس ب  / 4١٢حسض Úداي ـ ا÷زائر
الهاتف ٠٢١ 77 . ٠٠ . ٠٠ :الفاكسس٠٢١ 4٩ . 7١ . 4٩ :

إاعÓن عن مزايدة رقم ٢٠١٩ / ٠٠٤

ششركة اسشتغÓل اÙطات الÈية ا÷زائر صشوقرال شس.و.إا  /شس .ذ .أا ،تعلن عن مزايدة وطنية لكراء Óﬁت ذات طابع إاداري
وŒاري كائنة على مسشتوى:
اÙطة الÈية ا÷ديدة تيارت.
دف Îالششروط Áكن سشحبه مقابل دفع 5000دج ،على مسشتوى اÙطة الÈية اŸذكورة أاعÓه.
Óحكام اŸنصشوصس عليها ‘ دف Îالششروط ،مغلق داخل ظرف داخلي موضشوع داخل ظرف
العرضس يجب أان يكون مطابقا ل أ
خارجي مؤوششر عليه بعبارة «عرضس ل يفتح ،مزايدة رقم .»2019 / 00٤
اŸدة اÙددة من أاجل إايداع العروضس هي  08يوم ابتداء من تاريخ ظهور اإلعÓن الششهاري على ا÷رائد ،على السشاعة 12
صشباحا.
فتح األظرفة سشيتم ‘ اليوم األخ Òليداع العروضس على السشاعة  13زوال ،على مسشتوى قاعة الجتماعات الكائنة Ãقر ولية
تيارت (مرفوق Úببطاقة الدخول اŸسشلمة من طرف صشوقرال) وبحضشور ﬁضشر قضشائي.
الشضعب ٢٠١٩/٠٩/٠4

ANEP 1916019133
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فالك
ا◊مل

Òãe È`N

ألقاع ألقاسسي ألذي
أرتطمت به عندما
أخفقت ، ..سسيصسبح
صسلب ألذي سستعيد
أ أ
لسساسض أل s
عليه بناء حياتك من
جديد.

١٧

لربعاء  ٠٤سسبتم ٢٠١٩ Èم أŸوأفق لـ ﬁ ٠٤رم  ١٤٤١هــ ـ ألعدد ١٨٠٣٩
أ أ
mimigaga783@gmail.com

الثور

‘ اليابان..
«دراجة السسماء»
تتحدى القطار
األفعوا Êاıيف

ما أقل تفكÒنا
فيما لدينا ،ياثور ..
وما أك ÌتفكÒنا فيما
ينقصسنا.

ا÷وزاء

بعضض ألبشسر
ياجوزأء ..يخلق
لك جـزء من ألسسعادة أما
لخر هـو
ألبعضض أ آ
ألسسعادة بذأتـها

السسرطان

شسيء َقد ُيحبه
ألناسض فيك
ياسسرطان  ..هو
طيبة َقلبك و لكنهم ل
يعلمون كم يعا Êطيب
ألَقلب..

يسستمتع كث Òمن الناسس بركوب
القطار األفعوا Êالسسريع ،لكن
اليابان أارادت إايجاد فرصسة
ألولئك الذين ل يزالون يخشسون
أحـيـانـا ياأسسد ..
ركوب القطار السسريع من خÓل
@ شسئ يؤوخذ منك قبل
نـصسـر عـلـى
ألبعوضسه أانثى لها مائه ع‘ Ú
ابتكار «دراجة السسماء».
؟
و
ه
ا
م
ف
ك
ي
ل
أ
ى
ط
ع
ي
ن
أ
لن
ألـصسـمـت  ،أ
راسسها ...لها  48سسنا ‘ فمها ...لها
وبينما ل Áكن لراكبي القطار
هـنـاك أشسـيـاء
‘ لندن… قبل العملية بسساعت Úدخلت ‡رضسة
ث Ó-ث-ه ق-ل-وب ك-ام-ل-ه ‘ ج-وف-ه-ا
حل ألعدد ألسسابق
األفعوا Êالسسريع التحكم فيه ،فإان
ليـعـالـجـهـا ألـكـÓم.
تنسسق الزهور ‘ غرفة اŸريضس وبينما هي منهمكة
...لها سست ـه سسكاك ‘ Úخرطومها
دراجة السسماء Áكن التحكم
أب-يضض م-ن أل-ث-ل-ج أل-كفن.أسسود
ولكل واحده منها وظيفتها ...لها ثÓثه
‘ تنسسيق الزهور ..سسأالت اŸريضس من طبيبك الذي
ل
ث
م
ل
م
بسسرعتها ،ألنها ببسساطة تع
من ألليل ظلمة ألق Èأكله
اجنحه ‘ كل طرف من اطرافها  ...مزوده بجهاز
سسيجري لك العملية ؟ قال لها :جبسسون .فقالت له  :وهل
ح - - -رأم وأŸقصس - - -ود ه- - -ن- - -ا
ل
الدراجة الهوائية من خÓ
حرارة يعمل مثل نظام الشسعه –ت ا◊مراء ويعكسس
رضسي أان يعمل لك العملية ؟ قال :طبعاً!قالت له :
ب - -اŸيت ،شس - -رب- -ه حÓ- -ل
د
ق
ء
ا
م
س
البدالت .لكن دراجة الس
لها لون ا÷لد البشسري ‘ الظلمة ا ¤لون بنفسسجي
معقول!!! قال Ÿ :اذا؟ قالت  :هذا الطبيب عمل عشسرة
عندما أŸطر ينزل على
ر
ا
ط
ق
تكون ﬂيفة أاك Ìمن ال
د
و
ن
÷
ا
ا
ه
ل
م
ع
ت
س
س
ي
ي
ت
ل
ا
ه
ي
ل
ي
ل
ل
ا
ه
ي
ؤ
و
ر
ل
ا
ه
م
ظ
ن
أ
ا
ل
ث
م
لشسياء أ÷ميلة
أ أ
آالف عملية كلها ناجحه  ،وليسس لديه أاي وقت  ،كيف
أŸق - -اب- -ر وتسس- -ي- -ل ت- -لك
األفعوا Êالسسريع ،خاصسة أانها ل
...م -زوده ب -ج-ه-از ت-خ-دي-ر م-وضس-ع-ي يسس-اع-ده-ا
بدأخلك أنت
أŸياه وتتجمع ‘ مكانِ
أاعطاك موعد ؟ فقال لها  :على كل حال أانا على موعد
علـ ـى غرز إابرها ‘ جسسم النسسان دون أان يشسعر
تتمتع Ãواصسفات األمان التي يتمتع
ياعذرأء ..وليسست
م - -ا ف - -إان ُشس - -رب أŸاء
.
معه .فقالت  :ليسس معقول إانه أافضسل طبيب ‘ العا. ⁄
أاو ي- -حسس ب- -ق -رصس -ه ح -ت -ى “صس ال -دم ...م -زود
بها األخ ،Òفضس Óعن أان ارتفاعها
هنا جائز،و تلبسسه
لحدأث فعندما
‘أ أ
بعد هذا ا◊وار دخل اŸريضس غرفة العمليات وتكللت
بجهاز –ليل للدم فهي ل تسستسسيغ اية دماء
ق
ر
يصسل إا ¤أاك Ìمن  15مÎا .وتسستغ
ة
د
ح
أ
و
ة
ر
م
ة
أ
ر
Ÿ
أ
ً
“تلك عينا جميلة فأانت
العملية بنجاح  ،واآلن اŸريضس حي يرزق .فيما بعد اتضسح
...مزوده بجهاز لتمييع الدم حتى يسسري ‘
اŸسسافة التي Áكن أان يقطعها
وهو ألكفن
ترى كل شسيء جمي Óوعندما
ان هذه اŸمرضسة كانت أاخصسائية نفسسية وليسست ‡رضسة ،
خرطومها الدقيق جدا أاثناء عملية اŸصس
ة
د
و
ج
مسستخدمو دراجة السسماء اŸو
“تلك نفسساً رأضسية سسÎضسى
...مزوده بجهاز للشسم تسستطيع من خÓله
وظيفتها أان ترفع معنويات اŸرضسى قبل العملية ولكن
ث
Ó
Ãدينة أاوكاياما ‘ اليابان ،ث
ولو بالقليل.
شسم رائحة عرق النسسان من مسسافه ()60م
بشسكل ذكي جداً وهي تنسسق الزهور تسسأال اŸريضس من
ع
ت
م
ت
ل
ا
م
ه
ن
دقائق ‘ اŸتوسسط ،وبإامكا
...واغ -رب م -ن ك -ل ه -ذا ف -إان ال -ع -ل -م ا◊ديث
طبيبك...الخ فُي َسَسر اŸريضس أان هذا الطبيب أافضسل
باŸناظر اÓÿبة أاسسفل منهم ،حيث
اك- -تشس- -ف أان ه -ن -اك حشس -ره صس -غÒه ج -دا
طبيب ‘ العا ⁄ول يوجد عنده ول خطا طبي
يقع منتزه ترفيهي .ومن اÙتمل أان
تعيشس فوق ظهر البعوضسه ل ترى إال
وترتفع معنوياته.
Ê
ا
تكون دراجة السسماء أابطأا قطار أافعو
ّ
ُ
.
ر
ه
Û
ا
ب
Ê
ا
ث
ل
أ
ه
ج
و
ل
أ
ن
ع
ث
ح
ب
ت
ن
أ
ل
و
ا
ح
ت
ل
 Èأحًدأ على
Œ
ل
ْ
ثبت علمياً أانه كلما كانت معنوية اŸريضس
معلق ‘ العا ،⁄ألنها تسس Òمدعومة
ي شسخصضٍ حّتى لو ُكنت متأاuكدأ أّنه
ألهتمام بك و ألسسؤوأل
من أ u
عالية زادت فرصسة التغلب على اŸرضس.
بدواسسات Áكن للمسستخدم التحكم
يء  ...يكِفي أّنه أحÎمك و أظهر
عنك ياميزأن  !..فمن
سس ّ
ليسس فقط التغلب على األمراضس بل كل
ء
ا
م
بسسرعتها .كما أان قطار دراجة السس
ً
.
ه
ن
م
ل
س
ض
ف
أ
ل
أ
ب
ن
ا
÷
أ
ك
ل
يحبك حقا .سسيبحث عنك كما
َ
َ
مشساكل ا◊ياة تتأاثر ايجابا وسسلبا
منبسسط ول توجد فيه أاي منحدرات.
يبحث عن شسيء ثم Úضساع منه..
Ãسستوى الروح اŸعنوية.
وعلى الرغم من أان البعضس يظن بأان ركوب
دراجة السسماء يعد سسه ،Óفإانها ل تزال
قادرة على زيادة األدرينال Úلدى
ل –سسب أن نفسسك هي
مسستخدميها من خÓل الشسعور بعدم
ألتي سساقتك إأ ¤فعل
السستقرار والشسعور باÿطر وعدم اليقÚ
أÒÿأت ياعقرب ..بل إأنك
باسستمرار.
عبد أحبك ألله ف Óتفرط ‘ هذه
أÙبة فـينسساك.
@ أبدًأ ل تكسسر أثن ‘ Úحياتك:
لنها إأذأ
ألثقة ،وألوعود ،أ
بÓدي هي أ÷زأئر
ً
ل
ب
ا
ت
و
س
كسسرت ل تصسدر ص
وعليها ...ورأ Êحاير
أسسوأ ما قد يوأجهه ألنسسان ‘
ل.⁄
ألكث Òوألكث Òمن أ أ
ر
ي
أ
ز
ا
ه
ل
ح
و
ر
ن
ت
ي
غ
ب
أ
حياته ياقوسض ..هو كÌة
@ عندما Œد من يعق
ولفك كيف سساهل  ..وفرأقك ماقدرت عنو
ألتفك ،Òلذلك ردد؛ أللهم إأÊ
⁄
و
ه
وألديه أبتعد عنه ،ف
و
ن
ع
ت
ر
د
ق
ا
م
ك
ق
أ
ر
ف
و
.
.
ل
ه
ا
س
س
ف
ي
ك
ك
ف
ل
و
أسسأالك با ً
ل مٌطمئنًا وشساكرًأ ِلما قسسمته
يفي بجميل ما قدموه له،
‹.
فكيف سسيكون وفياً معك.
وألله ما نسسيتك عنابة ألغالية
قسسنطينة وسسطيف ألعالية
بÓدي نارها ‘ قلبي قادية
إأذأ جاءك أليأاسض لُيحّدثك عن أُŸسستحيل
@ ‘ ذأت ليلة مظلمة كان هناك رجل يركب حمارأ و يتبعه كلبه ..
لÁان وأ÷رح ألفلسسطيني ..
ل Êأحمل أ إ
أ
جْدي  ..فحّدثه عن قدرة رّب ألعاŸـÚ
.
ء
أ
ر
ح
س
ص
ل
أ
‘
…
ي
ن
ي
ك
أ
ر
ب
د
م
خ
ت
⁄
ن
و
ي
ف
أ
ل
أ
م
ئ
ا
م
غ
ن
أ
ل
ً
َ
ُ
لل ُ
هك ْ
ن
!﴿إأsنما أمُرُه إأذأ أرأَد شسيئا أن يقو َ
ل زألت أŸسسافه طويله ؟
و إأذأ به ‘ منتصسف ألطريق يسسمع أ◊مار يقول أ أ
ل ⁄ Êيكن إأل جهادأ دأميا ديني …
أ
َفَيكون﴾.
صسعق ألرجل  ..بأانه كيف Áكن للحمار أن يتكلم ..فعرف أن أ◊مار
لرضض …
أشسرد ‘ منا‘ أ أ
مسسكون.
وأجلد ‘ ألزنازين …

رفع
الروح اŸعنوية
من أاروع اŸهن

للع
È
ة

هل تعلم

األسسد

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

العذراء

اŸيزان

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

حكم و أامثال

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

لقصسى
من ديوأن أناشسيد أ أ

القوسس

ا÷دي

ابتسسم

ل Êما خفضست ألرأسض ‘ ريح أÿيانة …
أ
ل Êما طبعت على عقود ألذل بصسماتي …
أ
أسس Òعلى جرأحاتي …
و تنهشسني عذأباتي …
وكل جرÁتي أ Êفلسسطيني … فلسسطيني …

العقرب

فنزل على ألفور و أخذ يركضض بأاقصسى سسرعه Ÿسسافة طويله
ومعه كلبه ثم توقف ليسسÎجع أنفاسسه::فإاذأ بالكلب
ينطق قائ : Óفجعنا ؟ فمات ألرجل مباشسرة
بسسكتة قلبية.

الدلو

ن ألقنآاعه تصسبح
يادلو .بالصس Èو ألرضسى و ألقليل م َ
لشسياء أجمل.
أ أ

ا◊وت

ل تسسعى ِلتÈير نيتك إأن كنت تَرأها وأضسحة جًدأ ياحوت
َ..فالبعضض Áشسون وعُقولهم Œري خلفُهم

أألربعاء  04سشبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  04محرم  1441هـ

á°VÉjQ

كر Ëبختي (مسساعد مدرب شسباب بلوزدإد) لـ «إلشسعب»:

حققنا انطلقة قّوية  ..ونطمح Ÿواصسلة النتصسارات وطنيا وقاريا

إŸنافسسة إلقارية ،ها هو إلشسباب
يعود لهذه إŸنافسسة برسسم إلدور
إلثا Êمن كأاسس إلكاف ذهاب أإمام
إلفريق إŸصسري (برإميدز) ،كيف
تتوقع هذإ إ◊وإر ؟

أإع - -رب ك - -ر Ëب- -خ- -ت- -ي ،مسس- -اع- -د
م- - -درب شس - -ب - -اب ب - -ل - -وزدإد ‘ ح - -وإر
لـ«إلشسعب» عن سسعادته بالنطÓقة
لب -ن -اء ل -ع -ق -ي -ب -ة إل -ذي-ن
إŸت -م -ي -زة أ
حققوإ إنتصسارين وتعادل .وقال إن
لجوإء وإلظروف مهيأاة وكانت
كل إ أ
مناسسبة لرفاق تركات .وعن ظروف
إلن - -ط Ó- -ق - -ة وإل- -ن- -ت- -ائ- -ج إل- -ثÓ- -ث
لي -ج -اب -ي -ة ط -رح -ن -ا ع -ل -ي-ه أإسس-ئ-ل-ة
إ إ
ﬁددة ح -ول إسس -ت -ع -دإدإت إل-ف-ري-ق
إلذي تنتظره ثÓث جبهات سساخنة،
إلبطولة إلوطنية ،كأاسس إ÷مهورية
وكأاسس إلكاف إلتي سسيدخلها إلفريق
برسسم إلدور إلثا ،Êبدءإ من  14من
ه- -ذإ إلشس- -ه- -ر ذه- -اب أإم- -ام إل- -ف- -ري -ق
إŸصسري «برإميدز» إŸصسري.

^^ سشبق للششباب وأأن ششارك منذ سشنتÚ
‘ نفسض ألنسشخة وأأقصشي من طرف فريق
ميموزأ ،وهذأ لظروف ما كان ألفريق يعيششها
صشّعبت من مهمة موأصشلة أŸششوأر ألقاري.

^ وإل- -ي -وم ،ك -ي -ف ت -ل ّ-وح لك
مشس-ارك-ة إلشس-ب-اب ‘ ك-أاسس إل-ك-اف
برسسم إلدور إلثا Ê؟

حـاوره :فؤوإد بن طالب
^ »إلشسعب» :بدإية ماذإ Ÿسستم
م- -ن إلÓ- -ع -ب Úب -ع -د إن -تصس -اري -ن
وتعادل

^^ Ÿسشنا من ›موعة ششباب بلوزدأد
ألرغبة أŸلحة على بدء ألنطÓقة ‘ بطولة
ه -ذأ أŸوسش -م ب -أان ت -ك -ون ج-ي-دة ،خ-اصش-ة وأأن
أل-ف-ري-ق ك-ان ج-اه-زأ ن-فسش-ي-ا وب-دن-ي-ا للجولت
أألو ،¤حيث حقق ألنتصشار أألول أأمام ‚م
مقرة ،و فوز ثان أأمام أ÷ار نصشر حسش Úدأي
و تعادل أأمام أأهلي ألÈج  ..ما يعني أأن أأبناء
بلوزدأد ‘ صشحة جيدة.

توليفة قوية ،وكما قلت للفريق عدة مششاركات
وطنية وقارية ،وهذأ ما يتطلب نوعية عالية
من ألÓعب ،Úولذلك فإان ألسشتقدأمات كانت
مدروسشة وبحسشب أŸناصشب ألتي نحن بحاجة
إأل- -ي -ه -ا ،وه -ذأ م -ا ف -ع -ل -ن -ا م -ن أأج -ل -ه ،خ Ó-ل
ألتحضش Òوألتدريبات مع ألÓعب Úوأأعتقد أأننا
نسش ‘ Òعملنا أ÷ماعي نحو أأفضشل ألنتائج.

^ أإين يكمن تركيزهم ؟
^^ عملنا مÎكز أأسشاسشا على أ÷انب
ألتكتيكي وألتقني وألنفسشي ،كلها عوأمل تكمل
بعضشها ‘ ›ال –ضش ÒألÓعب.Ú

^ ن- -ف -ه -م م -ن ك Ó-مك أإن ()07
ن -ق-اط ‘ إŸزإد ،ك-ب-دإي-ة سس-ت-ف-ت-ح
إلشسهية للفريق وإ÷هاز إلفني ؟

^ ماذإ تقول عن إلبطولة بعد
إ÷ولة إلثالثة ؟

هذأ أŸوسشم  ⁄تبح بعد بأاسشرأرها و ⁄نتعرف
على ألفرق ألقّوية وغ Òألقّوية ولذلك فبدأية
ألن -ط Ó-ق -ة ق -د ت -ب -ق -ى م -ف -ت -اح ألسش -ت -ع-دأد
وألتششجيع لÓعب.Ú

أأو أأربعة فرق بدأأت تكششر عن أأنيابها نسشبيا،
لكن هذأ ل يعني أأنها قوية بل أŸششوأر يتطلب
نفسشا طوي Óوجرأأة كبÒة فوق أŸيدأن ،ألن
أل -ق -ادم ي -ت -ط -لب ›ه -ودأت إأضش-اف-ي-ة ◊صش-د
ألنتائج أŸنتظرة من أأي فريق.

^^ أأعتقد أأن أأبناء بلوزدأد سشيدخلون ‘
أŸعÎك ألقاري من بابه ألعريضض ،وهذأ بدءأ
من مبارأة ألذهاب بالقاهرة ،يوم  14سشبتمÈ
أ◊ا‹ ولقاء ألعودة ‘ أ÷زأئر يوم  23من
نفسض ألششهر ،كما تعت Èهذه أŸبارأة ﬁطة
عبور إأ ¤ألدور ألثالث قبل ألدخول ‘ دور
أÛموعات لذلك فاألمور ليسشت سشهلة ،بل
تتطلب –ضش Òجاد وعلى مسشتوى عالٍ ،إأذأ
أأردنا بلوغ دور أÛموعات ألقادم.

^ أإع -ت -ق -د أإن دع -م م -ؤوسسسس -ة
«مدإر» سسيكون له وزن ‘ إمكانية
–ق - - -ي - - -ق إ‚از ق- - -اري يسس- - -ع- - -د
لدإرة ،أإليسس كذلك ؟
لنصسار وإ إ
إ أ
^^ نعم ،فالفريق حاليا وفرت له مؤوسشسشة
مدأر كل أإلمكانيات أŸادية وأŸعنوية وعليه
ف- -إان ألÓ- -ع- -ب Úمسش -ؤوول -ي -ة ك -بÒة ل -ت -ح -ق -ي -ق
أألهدأف أŸسشطرة من طرف إأدأرة ألنادي
وأ÷ه -از أل -ف -ن -ي وه-و أل-ل-عب م-ن أأج-ل حصش-د
أأللقاب خاصشة ‘ كأاسض ألكاف ألتي أأصشبحت
ألششغل ألششاغل لكل ألفاعل ‘ Úبيت ألششباب.

^^ إأ ¤أليوم ل Áكن أ◊كم على أأي
^^ أأقولها ،وبكل روح رياضشية ،فالبطولة
^ كيف تتوقع مبارإة إلفريق
هي ‘ بدأيتها ول نغ Îبالنتائج أألولية لأن فريق أأنه أألفضشل أأو أألقوى ،ألن ألبطولة ⁄
مششوأر أŸنافسشة لزأل حبله طويل ويتطلب ت -دخ -ل م -رح -ل -ة أ÷د ،ب -ل لزألت ك-ل أل-ف-رق إŸصس - -ري «ب- -رإم- -ي- -دز» وإلشس- -ب- -اب
ألبقاء مركزين على ما هو قادم ،ألن بطولة تبحث عن مردود أأفضشل ،ولو أأن هناك ثÓثة ذهابا ؟

^ على ماذإ ركز إ÷هاز إلفني
بقيادة عمرإ Êومسساعديه ؟

^^ كل تركيزنا على أ÷انب ألبدÊ
وألنفسشي ،إأضشافة إأ ¤ألنسشجام مع أÿطوط
أل-ثÓ-ث-ة ،وأل-ع-م-ل م-ع أل-ق-اط-رة أألم-ام-ية ألتي
سشيكون لها دور مهم ‘ أŸباريات ألقادمة.

^ وم -اذإ ع -ن ت -ع -دإد إلشس-ب-اب
بصسفة عامة ؟

^^ ت-ع-دأد جّ-ي-د ،وح-ت-ى ألسش-ت-ق-دأم-ات
كانت مدروسشة وذأت نوعية عالية ،كما للفريق
لع -ب Úج ّ-ي -دي -ن ف-ي-ه-م م-ن أأصش-ح-اب أÈÿة،
وألششباب.

^ ل- -لشس- -ب- -اب ع -دة ﬁط -ات
تنتظره هذإ إŸوسسم ،ماذإ تقول ؟

^^ بالفعل ،فالششباب حاليا بحاجة إأ¤

^ وماذإ عن إلشسباب ؟

^^ ألششباب جاهز لكل أŸباريات وألعمل
أŸنجز يوحي بأان أأبناء بلوزدأد لهم كلمة ‘
بطولة هذأ أŸوسشم وما يليها من منافسشات.

^ م- -ا ه- -ي ره -ان -ات ع -م -رإÊ
ومسساعديه ؟

^^ بحسشب ألنتائج أإليجابية ألثÓثة ،مع
ب -دأي -ة م -عÎك أل -ب -ط-ول-ة ف-إان أ÷ه-از أل-ف-ن-ي
ب -ق -ي -ادة ع-م-رأ Êل-ه خ-ط-ة ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ن-اج-ح-ة
وعرفنا كيف نوظف ،وسشنوظف كل إأمكانياتنا
لبعث ألروح وألثقة لدى ›موعتنا ،وعليه فإان
ره -ان -ات ألشش -ب -اب وألسش -ت -ع -دأد ل -ل -م-ب-اري-ات
أل-ق-ادم-ة لب-د م-ن شش-ح-ن ب-ط-اري-ات ألÓ-عبÚ
وألقيام بتحضش Òبد Êوذهني كبÒين.

^^ أأم-ام-ن-ا أأسش-ب-وع Úع-ل-ى ه-ذه أŸب-ارأة
وي-جب أأن ن-ك-ون ج-اه-زي-ن ،وه-ن-ا ف-الÓ-ع-ب-ون
مطالبون بأان يتعاملوأ مع أÿصشم هناك بذكاء
وبهدوء وبكفاح مرير من أأجل –قيق نتيجة
إأي -ج -اب-ي-ة ي-ؤوّم-ن ب-ه-ا ل-ق-اء أل-ع-ودة ‘ أ÷زأئ-ر
وأŸرور إأ ¤أل- - -دور أل - -ث - -الث أŸؤودي إأ ¤دور
أÛموعات من كأاسض ألكاف.

^ Ãاذإ يّود كر Ëبختي إنهاء
هذإ إ◊وإر إŸتمّيز ؟

^^ أأعتقد أأن ألششباب يسش ‘ Òألطريق
ألصشحيح ول خوف عليه ،نظرأ للعمل ألذي
ي -ق -وم ب -ه أ÷ه -از أل -ف-ن-ي م-ع تشش-ج-ي-ع أإلدأرة
أŸسشتمر ،هذأ ما يعني أأن أأبناء لعقيبة قادرين
على –قيق حلم أألنصشار وطنيا وقاريا. .و كل
أل-ع-ن-اصش-ر ‘ صشّ-ح-ة ج-ي-دة وم-ع-ن-وي-اتها عالية
أسش- -ت -ع -دأدأ Ÿا ه -و ق -ادم ،م -ع ت ّ-وخ -ي أ◊ذر
وأ◊ي -ط -ة ع -ل -ى ›ري -ات ل -ق -اء أل -ك-اف ،ألن
أأم -ام -ن -ا خ -ي -ار وأح -د ب-اŸرأه-ن-ة ع-ل-ى ورق-ة
ألهجوم أأمام «برأميدز» أŸصشري للعودة من
ألقاهرة بنتيجة أيجابية.

^ ب-ع-د سس-ن-ت Úم-ن إل-غياب عن

بحسسب تقارير إعÓمية إسسبانية

نيمار متأاثر لفشسل مفاوضسات عودته إا ¤برشسلونة
كشش -ف ت -ق -ري -ر صش -ح -ف -ي إأسش-ب-ا ،Êأأمسض
ألثÓثاء ،عن رد فعل ألÈأزيلي نيمار دأ
سش -ي -ل -ف -ا‚ ،م ب -اريسض سش-ان جÒم-ان ،ب-ع-د
فشش -ل م -ف-اوضش-ات ع-ودت-ه إأ ¤ب-رشش-ل-ون-ة ‘
أÒŸك -ات -و ألصش -ي -ف -ي ..ووف ً -ق -ا لصش -ح -ي -ف-ة
«سش -ب -ورت» أإلسش -ب -ان-ي-ة ،ف-إان أأح-د مسش-ؤوو‹
برششلونة أأجرى أتصشاًل هاتفًيا مع نيمار،

صش -ب -اح ألسش -بت أŸاضش -ي ،إلب Ó-غ -ه ب -فشش -ل
ألصش- -ف- -ق- -ة ..أأشش -ارت إأ ¤أأن ن -ي -م -ار شش -ع -ر
با◊زن ثم بدأأ يبكي ،بسشبب عدم قدرته
ع- -ل- -ى م- -غ- -ادرة ب- -اريسض سش -ان جÒم -ان ‘
أŸوسش - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م أ◊ا‹.
أأوضش - -حت أأن أل Ó- -عب ألÈأزي - -ل- -ي أأصش- -يب
Ãزي -ج م -ن أإلح -ب -اط وأل -غضشب ،ألن -ه ك -ان

يعتقد أأن ألنادي ألفرنسشي سشيوأفق على
رح - - -ي - - -ل - - -ه ‘ ن - - -ه - - -اي - - -ة أÒŸك - - -ات - - -و..
ووفًقا للكث Òمن ألتقارير ،فإان نيمار ⁄
ي- -ت- -خ- -ل ع- -ن ح -ل -م أل -ل -عب ›دًدأ ب -ج -وأر
لرج -ن -ت -ي-ن-ي ل-ي-ون-ي-ل م-يسش-ي ،ول-ذلك ق-رر
أ أ
تأاجيل عودته إأ« ¤كامب نو» حتى ألصشيف
أŸقبل..

بسسبب معاناته من إصسابة

ميسسي يواصسل الغياب عن تدريبات البارصسا
خ- -اضض ف- -ري- -ق ب- -رشش- -ل- -ون- -ة ،صش -ب -اح أأمسض
ألثÓثاء ،مرأنه بالÓعب ÚأŸتاح Úمع غياب
أل-دول-يÚ؛ ل-ل-مشش-ارك-ة م-ع م-ن-ت-خ-ب-ات بÓدهم،
خ Ó- - - -ل فÎة أل - - - -ت - - - -وق - - - -ف أل - - - -دول- - - -ي- - - -ة.
قالت صشحيفة أإلسشبانية سشبورتسض ،إأsن ألظهÒ
أأليسشر جونيور فÒبو ،ألذي عانى من ششد ‘
أل-رب-اط أ÷ان-ب-ي ل-ل-رك-ب-ة أل-يسش-رى وغ-اب ع-ن

موأجهة أأوسشاسشونا ،بدأأ ‘ خوضض تدريبات
ف -ردي -ة ع-ل-ى أل-عششب ب-ع-يً-دأ ع-ن أÛم-وع-ة.
‘ سشياق منفصشل ⁄ ،يظهر كل من ليونيل
م -يسش -ي ،وع -ث -م -ان دÁب-ل-ي ،ول-ويسض سش-وأري-ز،
ونيتو ‘ ،ألتدريبات ،ووأصشلوأ عملهم ‘ قاعة
أأللعاب ألرياضشية للتعا‘ من إأصشاباتهم .ضشم
إأرنسش -ت -و ف -ال-فÒدي ،م-درب أل-ف-ري-ق ل-ل-م-رأن،

عدًدأ من لعبي ألششباب ،وهم سشÒجي بويج،
وأأنسش - - - - -و ف - - - - -ات - - - - -ي ،ورأم- - - - -ون ف- - - - -ي.Ó- - - - -
سشيوأصشل برششلونة ،تدريباته ‘ أنتظار عودة
ألدولي ،ÚللتحضشŸ Òوأجهة فالنسشيا بالليغا،
ث - -م ب - -وروسش- -ي- -ا دور“ون- -د ‘ دوري أأب- -ط- -ال
أأوروبا..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاجراءات اسستعجالية لتسسليم اŸركب الرياضسي
‘ اآلجال اّÙددة
أتخذت مصشالح ولية وهرأن إأجرأءأت
لسش-رأع ‘
إأسش-ت-ع-ج-ال-ي-ة ج-دي-دة م-ن أأج-ل أ إ
ألنتهاء من أأششغال إأ‚از أŸركب ألرياضشي
أ÷دي -د ب -وه -رأن ،ب -حسشب م -ا ع-ل-م ،أأمسض
ألثÓثاء ،من مصشالح ألولية.
أأعطيت تعليمات إأ ¤ألششركة ألصشينية
لشش-غ-ال ،وأل-ت-ي
(أأم سش -ي سش -ي) أŸك -ل-ف-ة ب-ا أ
كانت ‡ثلة ‘ أجتماع بالولية عقد ،يوم
ألث- -ن ،Úح- -ول ه- -ذأ أŸوضش- -وع ،ب -ك -ل م -ن
ألسشف Òألصشيني با÷زأئر وألرئيسض أŸدير
ألعام للمؤوسشسشة ،من أأجل تدعيم ورششات
أŸششروع بعمال أأكفاء مع رفع وتÒة ألعمل
من خÓل ألعتماد على نظام أŸدوأمة
لشش-غ-ال ط-ي-ل-ة 24
أل -ذي يضش -م -ن ت -وأصش -ل أ أ
سشاعة يوميا.
ك -م -ا ” أل -ت -أاك-ي-د ع-ل-ى ن-فسض أŸؤوسشسش-ة
ضشرورة ألوفاء بالتزأماتها أŸالية Œاه
ألششركات أŸناولة ،خاصشة منها ألششركة
أŸكلفة بزرع ألعششب ألطبيعي على أأرضشية
ميدأن ملعب كرة ألقدم ،وهي ألعملية ألتي
لسشباب مالية.
تعرف تأاخرأ ملحوظا أ
أأوضش- -ح ن -فسض أŸصش -در ب -أان أŸصش -ل -ح -ة
أŸت -ع -اق -دة سش -ت -ت-و ¤م-ن ج-ه-ت-ه-ا «تسش-وي-ة
لضش -اف -ي-ة وأÓŸح-ق،
لشش -غ -ال أ إ
وضش -ع -ي -ة أ أ
لسشعار،
وتسشوية ملف ألتحي Úومرأجعة أ أ
وت-ق-د Ëأل-ت-ع-ويضش-ات أÎŸت-ب-ة ع-ن توقيف
ألعتاد وأÿسشارة أÎŸتبة عن نسشبة –ويل
ألعملة ألصشعبة وهو ملف ‘ طور ألدرأسشة
من طرف أللجان أŸنصشبة من قبل ألوزير
لول لهذأ ألغرضض».
أ أ
لوŸبي ،ألوأقع
يعرف مششروع أŸركب أ أ
ب -ب -ل -دي -ة ب-ئ-ر أ÷( Òشش-رق وه-رأن) ت-أاخ-رأ
ﬁسش -وسش -ا ‘ تسش -ل -ي -م -ه ب -ع -دم-ا أن-ط-ل-قت
أأشش -غ -ال -ه ‘  .2008وب- -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أقÎأب
للعاب ألبحر
أحتضشان وهرأن للطبعة  19أ

لب- -يضض أŸت- -وسش -ط أŸق -ررة ‘ صش -ائ -ف -ة
أ أ
Œ ،2021ندت ألسشلطات ألعمومية من أأجل
لسشرأع ‘ إأ‚از هذأ ألصشرح ألرياضشي
أ إ
لجال.
ألهام ‘ أأقرب أ آ
يأاتي ألجتماع ‘ إأطار تنفيذ ألعليمات
ألتي أأسشدأها ألوزير أألول
خ Ó- -ل ألج - -ت - -م- -اع أل- -وزأري أŸششÎك
أŸن- -ع- -ق- -د ،ب -ت -اري -خ  18ج- - - -وأن ،2019
أıصشصض لدرأسشة ألتحضشÒأت أŸتعلقة
للعاب ،وألتي نتج عنها تنصشيب ÷نة
بهذه أ أ
وط -ن -ي -ة ت-ق-ن-ي-ة –ت وصش-اي-ة رئ-يسض دي-وأن
لول ،ب- -اإلضش -اف -ة إأ ¤ع -دة ÷ان
أل- -وزي- -ر أ أ
ف -رع -ي -ة ت -ه -ت -م ب -ك -ل م-ن أ÷انب أألم-ن-ي،
وأل -ت -ق -ن -ي ،وأŸا‹ ،وأل -ت -نشش -ي -ط أل -ث -ق-ا‘
وألسشياحي وإأسشÎأتيجية ألتصشال.
وتنفيذأ لتعليمات ألوزير أألول خÓل
هذأ ألجتماع ،قامت هذه أللجان بعدد من
ألزيارأت أŸيدأنية على مسشتوى ﬂتلف
أŸرأف-ق أل-ري-اضش-ي-ة أل-ت-ي سش-ت-ح-تضش-ن ه-ذه
لل -ع -اب ،ت -ب -ع -ت-ه-ا ع-دة أج-ت-م-اع-ات ع-ل-ى
أ أ
مسش - -ت - -وى أل - -وزأرة أألو ،¤وذلك لت - -خ - -اذ
لج- -رأءأت وأل- -ت -دأب Òأل Ó-زم -ة م -ن أج -ل
أ إ
إأي -ج -اد أ◊ل -ول أŸم -ك-ن-ة ل-ل-رف-ع م-ن وتÒة
لشش - -غ - -ال وتسش - -وي - -ة أŸشش - -اك- -ل أŸال- -ي- -ة
أ أ
أŸطروحة من طرف ألششركة ألصشينية (أأم
سش- - -ي سش- - -ي) أŸك- - -ل- - -ف - -ة ب - -ا‚از أŸركب
ألوŸبي.
ي- -ح- -ت- -وي أŸركب أألوŸب -ي ،أل -ذي م -ن
أŸقرر أسشتÓمه بكافة مرأفقه ‘ جوأن
 ،2020ع- -ل- -ى م- -ل -عب ل -ك -رة أل -ق -دم بسش -ع -ة
 40.000مقعد وآأخر أللعاب ألقوى بـ 4.000
مقعد وقاعة متعددة ألرياضشات بـ 6.000
مقعد ومركز مائي بثÓثة أأحوأضض ،منها
أثنان أأوŸبيان وثالث نصشف أأوŸبي.

لول لكرة إليد
إلقسسم إ أ

احتمال انسسحاب نادي آافاق مواهب وهران يبقى قائما
تتمسشك إأدأرة نادي آأفاق موأهب وهرأن،
ألصشاعد أ÷ديد إأ ¤بطولة ألقسشم ألوطني
أألول ل- -ك -رة أل -ي -د (ذك -ور وإأن -اث) ب -اح -ت -م -ال
ألنسش -ح -اب م -ن أŸن -افسش -ة أŸوسش -م أŸق -ب-ل
بسش -بب أألزم -ة أŸال -ي -ة أل -ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا،
بحسشب ما أسشتفيد ،أأمسض ألثÓثاء ،من رئيسض
هذأ ألنادي.
صشرح سشيد أأحمد جندأرة« :ألقسشم ألوطني
أألول يتطلب إأمكانيات أأك،È
وألوأقع أأنه ◊د أآلن ليسشت لدينا حتى
أإلمكانيات ألتي تسشمح لنا بالتطلع للعب ورقة
ألبقاء».
ورغم أأن نادي آأفاق موأهب وهرأن لكرة
أليد تأاسشسض ‘  2014فقط ،إأل أأنه “كن من
صش -ع -ود ع -دة درج -ات م -ن أألقسش -ام ألسش -ف -ل-ى
ل -ي -فصش-ل-ه أآلن شش-وط وأح-د ف-ق-ط ع-ل-ى قسش-م
ألنخبة ،لكن مششاكله أŸالية أ◊الية قد تعيده
إأ ¤نقطة ألصشفر ،وفق رئيسشه دأئما.
أأضشاف ذأت أŸسشؤوول ‘ هذأ ألصشدد :
«نحن بصشدد تضشييع ثمار عمل أأربع سشنوأت
بسشبب إأحجام ألسشلطات أÙلية وأŸصشالح
أŸعنية على مسشاعدتنا ،فمن غ ÒأŸعقول أأن
نعامل باŸثل ،من حيث أإلعانات أŸالية ،مع

أأندية تنششط ‘ أألقسشام ألسشفلى ،رغم أأننا
حققنا ألصشعود لرأبع موسشم على ألتوأ‹ و‘
أ÷نسش.»Ú
تابع « :نادينا ألذي أسشتثمر ‘ ألÓعبÚ
ألششبان أŸتأالق ‘ Úألرياضشة
أŸدرسش - -ي - -ة ،يضش - -م أأك Ìم - -ن  250لعب
ولعبة ‘ كامل فئات كرة أليد ،وهو أآلن
م -ه -دد ب -الن -دث -ار ‘ ظ -ل أŸت -اعب أŸال -ي -ة
ألكبÒة ألتي نوأجهها».
كما ذكر نفسض أŸسشؤوول بالوعد ألذي تلقاه
من طرف وأ‹ وهرأن لدى تكر Ëناديه بعد
صشعوده ‘ نهاية أŸوسشم أŸنصشرم« ،ولكننا
ن-ن-ت-ظ-ر دأئ-م-ا أأن ت-ت-جسش-د ه-ذه أل-وع-ود أل-ت-ي
ب -دون -ه -ا ق -د ل ن -ك -ون ح-اضش-ري-ن ‘ أŸي-دأن
أŸوسشم أŸقبل» ،على حد تعبÒه.
قبل بضشعة أأسشابيع من أنطÓق أŸنافسشة
ألرسشمية– ⁄ ،دد إأدأرة فريق آأفاق موأهب
وه -رأن ب -ع -د م -وع -دأ لن -طÓ-ق أل-ت-حضشÒأت
للموسشم أ÷ديد ،بحسشب رئيسشها ،ألذي ينتظر
أتضشاح أألمور أأك Ìمن أ÷انب أŸا‹ قبل
أت -خ -اذ أل -ق -رأر أل-ن-ه-ائ-ي ب-خصش-وصض مشش-ارك-ة
تشش -ك -ي -ل -ت -ه ‘ ألصش -ن -ف ‘ Úب -ط -ول-ة أŸوسش-م
أŸقبل من عدمها.

تشسيلسسي

كوفاسسيتشش يتعرضش لإلصسابة  ..وقد يغيب عن
مباراة وولفرهامبتون
ت -وأصش -لت م -ت -اعب م -درب تشش-ي-لسش-ي
فرأنك لمبارد ،بعد ألتأاكد من إأصشابة
م- -ت -وسش -ط م -ي -دأن -ه أل -ك -روأت -ي م -ات -ي -و
ك -وف -اسش -ي -تشض .وسش -ي -غ -يب ك -وف-اسش-ي-تشض
ب- -ال- -ت- -ا‹ ع- -ن م- -ب -ارأت -ي ك -روأت -ي -ا‘ ،
ألتصشفيات أŸؤوهلة إأ ¤أأورو  ،2020أأمام
ك -ل م -ن سش-ل-وف-اك-ي-ا وأأذرب-ي-ج-ان ،بسش-بب
م -ع -ان -ات -ه م-ن أل-ت-ه-اب ‘ وت-ر إأك-ي-ل-يسض
بسش- -اق- -ه أل- -ي -م -ن -ى ،ب -حسشب م -ا ن -ق -لت
صش -ح -ي -ف -ة « ذأ صش-ن « ألÈي-ط-ان-ي-ة ..ي-خشش-ى
تششيلسشي بالتا‹ ،غياب كوفاسشيتشض عن مبارأة
وولفرهامبتون ‘ ألدوري أإل‚ليزي ،يوم 14
م -ن شش -ه -ر سش-ب-ت-م Èأ÷اري .ي-ع-ا Êتشش-ي-لسش-ي
غ -ي -اب -ات ع -دي-دة ‘ وسش-ط م-ي-دأن-ه ،أأب-رزه-ا
أل -ف-رنسش-ي ‚ول-و ك-ان-ت-ي ،إأ ¤ج-انب أل-ث-ن-ائ-ي
روبن لوفتيسض تششيك وهودسشون أأودوي .يعاÊ

تششيك من إأصشابة ‘ وتر إأكيليسض أأيضًشا أأبعدته
عن أÓŸعب منذ ششهر ماي أŸاضشي ،وهي
ن- -فسض أإلصش- -اب- -ة أل -ت -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا أأودوي.
Óصش-اب-ة أأث-ن-اء
ك-م-ا ت-ع-رضض أإلسش-ب-ا Êب-ي-درو ل -إ
أإلحماء ،قبل خوضض مبارأة نوريتشض سشيتي ‘
ألدوري ،وهي أإلصشابة ألتي أأبعدته أأيضًشا عن
مبارأة ششيفيلد يونايتد ‘ أ÷ولة أŸاضشية..

إألربعاء  04سسبتم 2019 Èم
إلموإفق لـ  04محرم  1441هـ

á°VÉjQ

عّبر عن رغبته ‘ قيادة «إÿضسر» لبلوغ مونديال 2022

بلمأضسي ⁄ « :أإفكر ‘ مغأدرة إلعأرضسة إلفنية ومأ أإشسيع ’ أإسسأسش له من إل ّصسحة»

وضس- -ع إل- -ن- -اخب إل- -وط -ن -ي ج -م -ال
ب -ل -م -اضس -ي ،ح -دإ ل-ل-ج-دل إل-ذي أإثÒ
مؤوخرإ حول مسستقبله حيث إكد إنه
ب -اق ع -ل -ى رأإسس إل -ع -ارضس -ة إل -ف -ن -ي-ة
ل -ل -م -ن -ت -خب و ط -الب خ Ó-ل إل-ن-دوة
إلصس- -ح -ف -ي -ة إل -ت -ي ع -ق -ده -ا ،زمسس،
Ãركز سسيدي موسسى بعضس إلقنوإت
إÿاصسة وإÙلل Úبتفادي تهد Ëما
بني خÓل إلفÎة إŸاضسية من خÓل
إ’نتقاد إلهّدإم.

عمار حميسسي
–دث بلماضسي بصسرإحة كبÒة حول مسستقبله
وإكد إنه  ⁄يفكر إطÓقا ‘ إلرحيل عكسس ما إشسيع
مؤوخرإ و إسستغرب تأاكيد إلبعضس إنه هّدد بالرحيل
‘ حال  ⁄يتم تنفيذ بعضس طلباته وهو إلمر إلذي
رّد عليه بقوة وحزم خÓل إلندوة إلصسحفية وأإكد
إنه يطمح لقيادة إŸنتخب لبلوغ مونديال .2022

’شساعات»
« لن أإرّد على إ إ
رفضس إلناخب إلوطني جمال بلماضسي إلرد
على إشساعة رحيله من تدريب إŸنتخب حيث
قال «لن أإرد على إلشساعات ألنها أإصسبحت
عادة و زإدت عن حدها ‘ إلفÎة إŸاضسية
تعّمدت عدم إلطÓع على ما ينشسر ‘ وسسائل
إلع Ó-م وأإع -ت -ق -د إن -ن -ي ك -نت ﬁق -ا ‘ ظ -ل
إألخبار إŸغلوطة إلتي كانت تنشسر و شسخصسيا
إعتÈت إلّرد عليها إنقاصسا من قيمتي كمدرب
و من قيمة إل‚از إلكب Òإلذي حققناه ‘
مصسر « .

«أإشسكر مدإن على ما قّدمه
للمنتخب»
إنتهز بلماضسي إلفرصسة ليع Èعن إمتنانه
بالعمل مع مدإن ،حيث قال « :مدإن قام بعمل
ك- -ب Òخ Ó-ل ت -وإج -ده ‘ م -نصسب إŸن -اج Òو
رحيله هو أإمر يخ ّصسه وأإعتقد أإنكم إطلعتم
ع -ل -ى إل -ب-ي-ان إل-ذي شس-رح ف-ي-ه إلسس-ب-اب إل-ت-ي
دفعته للرحيل منها إلضسغط و إلتعب و إلهجوم
إلشس- -رسس م- -ن ط- -رف ب- -عضس إلط -رإف ل -ه -ذإ
إعتقد إنه من إلوإجب علينا شسكره على كل ما
قدمه كمناج Òوأإ“نى له إلتوفيق ‘ أإي مهمة
مسستقبلية له سسوإء دإخل إل–ادية أإو خارجها

فوزنا على إلطوغو «حّرر»
إلÓعبÚ
عاد بلماضسي للحديث عن إألسسباب إلتي
ج-ع-لت إŸن-ت-خب ي-تّ-وج ب-ك-أاسس إإف-ري-ق-يا حيث
قال« :بدإية إ◊لم بالتتويج إلقاري كان بعد
إلفوز على إلطوغو هناك وهو إلنتصسار إلذي
حرر إلÓعب ÚكثÒإ خاصسة إن إلعديد منهم
كان يؤومن إن –قيق إلفوز ‘ إفريقيا أإمر
مسستحيل ،لكننا جعلناه وإقعا بعد إلنتصسار
هناك ،كما إن هناك عوإمل أإخرى متمثلة ‘
رغبة إلعديد من إلÓعب ‘ Úتقد Ëشسيء
لهذإ إلبلد وهو ما حدث ‘ مصسر».

’دإء بعد إلكان»
«أإخشسى ترإجع إ أ
عّبر بلماضسي عن تخوفه من ترإجع آإدإء

ي - -ل- -عب أإي دق- -ي- -ق- -ة م- -ع
ل - -ي- -ف- -رب- -ول ◊د إآلن ‘
إل- -دوري إل‚ل- -ي- -زي ول
Áكنني إسستدعاء لعب،
ألنه لعب مبارت ÚوديتÚ
م -ع ل -ي -ف -رب -ول وع -ل -ي -ه -م
إل - -ع - -م- -ل أإك ‘ Ìإل- -فÎة
إŸقبلة من إجل إلتوإجد
مع إŸنتخب « .

إلÓعب Úحيث قال« :بعد إلتتويج هناك دإئما
ترإجع ‘ إŸسستوى لهذإ يجب إلتعامل مع
إألمر بجدية كبÒة وهناك أإمثلة عديدة على
غ -رإر م-ا ح-دث ل-ل-م-ن-ت-خب ب-ع-د ك-أاسس إل-ع-ا⁄
 2010و  2014و حتى أإŸانيا بعد إلتتويج ‘
 2014خرجت من إلدور إلول ‘  2018و
فرنسسا ترإجع مسستوإها أإيضسا بعد إŸونديال
وخسس- -رت أإم- -ام م- -ن- -ت- -خ- -ب -ات أإق -ل م -ن -ه -ا ‘
إŸسستوى»  .شسن بلماضسي هجوما حادإ على
إلقنوإت إÿاصسة وبعضس إÙلل Úحيث قال:
«صسرإحة لقد بلغ إلسسيل إلزبى وعلينا وضسع
حد للمهاترإت إلتي يطلقها بعضس إÙللÚ
إلذين يأاتون إ ¤إلبÓطوهات ببدلت إلزفاف
وي -ت -ح-دث-ون ع-ن وط-ن-ي-ة ب-عضس إل-ع-ن-اصس-ر م-ن
إلعيب إن يكون لدينا ّﬁلل Úبهذإ إŸسستوى
وك -ان ي -جب ع -ل -ى ه -ات-ه إل-ف-ئ-ة م-ن إلÓ-ع-بÚ
إلسس -اب -ق Úإل -ن -زول إ ¤إŸي -دإن وت-وضس-ي-ح م-ا
Áكن تقدÁه للكرة إ÷زإئرية».

«عّدة ّﬁلل ÚمطالبÚ
با’عتذإر من إلشسعب
وإلÓعب»Ú
ط - -الب ب- -ل- -م- -اضس- -ي م- -ن ب- -عضس إÙل- -لÚ
ب -الع -ت-ذإر م-ن إلÓ-ع-ب Úوإلشس-عب إ÷زإئ-ري
ح- -يث ق- -ال «إل- -ب- -عضس ت- -ه -ج -م ب -قسس -وة ع -ل -ى
إلÓ- -ع- -ب ،Úب- -ل ذه -ب -وإ ألك Ìم -ن ذلك ب -عضس
ﬁل -ل -ي إل -ب Ó-ط-وه-ات ف-اق-وإ ك-ل إل-تصس-ورإت
بتصسريحاتهم هم Ãثابة ›رمي إلتحليل أإين
Óبد بعد
هم إآلن ؟ أإ“نى عدم مشساهدتهم ل أ
ت -ت -وي -ج-ن-ا ب-ك-أاسس إإف-ري-ق-ي-ا ه-ل ف-ازوإ ب-ك-أاسس
إإفريقيا ؟ هل شساركوإ ‘ نصسف نهائي كأاسس
إإفريقيا ؟ عليهم تقد Ëإلعتذإر لهذإ إلشسعب
ول- -ه- -ؤولء إل Ó-ع -ب Úخ -اصس -ة ق -دي -ورة وﬁرز
وسسليما.»Ê

« ’ يوجد مشسكل مع غو’م»
كشسف إلناخب إلوطني إن غياب غولم ل
يعود إ ¤مشسكل معه حيث قال « :ل أإريد
إ◊ديث ك - -ثÒإ ع- -ن ه- -ذإ إألم- -ر ،ألن غ- -ولم
لعب م -ن ب Úإل Ó-ع -ب Úو–دث -ن -ا م-ع-ه ق-ب-ل
كأاسس إإفريقيا وقال لنا إإنه غ Òجاهز بدنيا
وح- -ت- -ى ب- -دإي -ة إŸوسس -م  ⁄ي -ق -دم إŸسس -ت -وى
إŸن- -ت- -ظ- -ر م- -ن -ه وح Úيصس -ب -ح ‘ إŸسس -ت -وى
إŸطلوب سسيكون متوإجدإ مع إŸنتخب».

«أإيت نوري ولعروسسي ’
يتوإجدإن ‘ مفكرتي»
أإغلق بلماضسي ملف إلثنائي أإيت نوري و
ل- -ع- -روسس- -ي ح -يث ق -ال« :أإيت ن -وري لعب ‘
إŸن -ت -خب إألوŸب -ي إل -ف-رنسس-ي ول-ع-روسس-ي ⁄

«موإجهة إلبنÚ
آإخر مبارإة
◊ليشس»

بÒهوف مرتأح لتجديد إلÓعب فÒنر عقده مع ’يبزيغ
أإشساد أإوليفر بÒهوف،
إŸدي -ر إإلدإري Ÿن-ت-خب
أإŸان-ي-ا ،ب-ال-ق-رإر إلصسائب
ل -ل -م -ه -اج -م ت -ي -م -و فÒن-ر
ب-ت-ج-دي-د ع-ق-ده م-ع ناديه
لي-ب-زي-غ ،رغ-م إحتماليات
دخ- -ول- -ه ‘ م- -ف- -اوضس- -ات
إلمضساء مع أإندية أإخرى،
ب-ي-ن-ه-ا ب-اي-رن م-يونخ .قال
بÒه- -وف ،خÓ- -ل م -ؤو“ر
صس -ح-ف-ي ،أإمسس إل-ثÓ-ث-اء:
«أإن-ا سس-ع-ي-د ل-ل-غ-اي-ة ب-قرإر
ت -ي -م -و .أإع -ت -ق -د أإن -ه ك -ان
ب -ح -اج -ة ل Ó-سس -ت -م-رإر ‘
أإج-وإء إع-ت-اد ع-ل-ي-ه-ا ،و‘
ف -ري -ق ي -ن -افسس ق-ارًي-ا ،وي-ح-ت-اج إإل-ي-ه وإأن
يوإصسل إلنضسج فيه» .كان فÒنر ،صسّرح أإنه
ل يسستبعد تغي Òإألجوإء ‘ غضسون  3إأو 4
موإسسم ،عندما ينضسج كÓعب بشسكل إأك،È
ووق-ت-ه-ا سس-ي-ب-ل-غ ع-م-ر إلÓ-عب إل-دو‹ 26
عاًما.

أإع -ل -ن لي -ب -زي -غ م -ؤوخ ً-رإ Œدي-د ع-ق-د
إلÓعب إلبالغ من إلعمر  23عاما حتى
 ،2023وإل -ذي ك -ان سس -ي-ن-ت-ه-ي ‘ إلصس-ي-ف
إŸقبل .كان فÒنر ،إنضسم لفريق ليبزيغ
‘  2016قادمًا من شستوتغارت ،ومنذ ذلك
إل -وقت سس-ج-ل  62ه -د ًف -ا ‘  116مبارإة
تنافسسية..

مانشسيسس Îيونايتد

«غانا إعتذرت ‘ آإخر ◊ظة
وهو ما أإخلط حسساباتنا»

إلعمل على ضسمأن بقأء بوغبأ مع إلفريق لفÎة أإطول

–دث ب-ل-م-اضس-ي ع-ن ب-رن-ام-ج إŸن-ت-خب
حيث قال « :لقد كان من إŸفروضس إن
نوإجه منتخب غانا ‘ سسبتم ،Èلكن هذإ
إلخ Òإع- -ت -ذر ‘ آإخ -ر ◊ظ -ة وه -و إلم -ر
إلذي أإخلط حسساباتنا كثÒإ خاصسة إننا كنا
قد وضسعنا برنا›ا معينا من أإجل تقسسيم
إÛموعة ،لكن على إلعموم هناك مبارإة
وإح -دة م -ع إل-ب-ن Úو ع-ل-ي-ن-ا إل-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا
ب-ج-دي-ة و م-وإصس-ل-ة إلن-تصس-ارإت ،ك-م-ا إن-ه-ا
لخ- -ذ ف -ك -رة ع -ن مسس -ت -وى ب -عضس
ف- -رصس- -ة أ
إلÓعب Úإ÷دد « .

«أإكادÁية بارإدو تقّدم خدمة
كبÒة للكرة إ÷زإئرية»
عّ-ب-ر ب-ل-م-اضس-ي ع-ن سس-ع-ادت-ه ب-احÎإف
عدة لعب Úحيث قال « :هناك لعبÚ
إحÎفوإ ‘ سسن صسغÒة وهو أإمر جيد مثل
بودشسيشسة إلذي إنتقل إ ¤بوردو ولكن ل
ي-جب إل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن إل-ع-م-ل إل-ذي ت-ق-وم به
إكادÁية بارإدو إلتي بحسسب رأإيي تقدم
خ--دم--ة ج--ل--ي--ل--ة ل--ل--ك--رة إ÷زإئ--ري--ة ب-ع-د
إحÎإف ع----دة لع----ب Úع----ل---ى غ---رإر ب---ن
سس--ب--ع--ي--ن--ي ،ع--ط--ال ،ن--ع--ي--ج--ي ،ب--ودإوي،
لوصسيف ولعب Úآإخرين».

«إلصسحافة إلرياضسية إ÷زإئرية
مطالبة با’حÎإفية»
طالب بلماضسي من إلصسحافة إلرياضسية
إ÷زإئ-ري-ة إل-ت-ح-ل-ي ب-الحÎإف-ي-ة حيث قال
لعÓ-م ت-ق-وم
«ه -ن-اك إل-ع-دي-د م-ن وسس-ائ-ل إ إ
بعمل غÎﬁ Òف و‘ إلوإقع هي تضسر
إŸنتخب وعليها إلتزإم حدودها ‘ إلفÎة
إŸقبلة ،خاصسة أإن إلمر أإصسبح ل يطاق
ونفسس إلمر ينطبق على بعضس إÙللÚ
إلذين لهم سسوى إلنتقاد

« إلرإديوز» تتضسأمن وتوإسسي عأئلة إلفقيد بودإ‹ بكوشش

ب-اŸن-ت-خب إل-وط-ن-ي وإŸسس-اه-م-ة ‘ ت-ت-وي-ج-ه
باأللقاب ورفع إلرإية إلوطنية عاليا ‘ أإكÈ
إÙافل ،وأإكÌها قيمة وقوة ورمزية.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ع-ائ-ل-ة إل-ف-ق-ي-د ت-لّ -ق-ت م-ب-ادرة
«إل -رإدي -وز» إل ّ-ت -ضس -ام -ن -ي-ة ‡ّث-ل-ة ‘ إل-ت-ك-رË
وإŸسساعدة ،وقفة عرفان ومسساندة معنوية
Ÿا ق ّ-دم -ه إŸرح -وم ب -ودإ‹ ب -ك -وشس ،وإل -ذي

منتخب أإŸانيا

كشس - -ف م - -درب إŸن - -ت - -خب إن ح - -ل- -يشس
سسيعتزل إلّلعب دوليا حيث قال « :موإجهة
إلبن Úهي آإخر مبارإة ◊ليشس مع إŸنتخب
حيث سستكون إلفرصسة موإتية له من إجل
توديع إلنصسار عن قرب و لعب آإخر مبارإة
له و باŸناسسبة إسستغل إلفرصسة من أإجل
–يته على كل ما قدمه للمنتخب ‘ إلفÎة
إŸاضسية وأإ“نى له إلتوفيق فيما تبقى من
مسسÒته إلرياضسية».

” إلعثور عليه مقتو’ بغابة بسسعيدة ووفاته تركت آإثارإ حزينة
ّ

{ / zÖ©°ûdGوفّية لتقاليدها تنّقلت
جمعية «إلرإديوز» إإ ¤سسعيدة لتقدË
إلتعازي لعائلة إلفقيد بودإ‹ بكوشس،
صس -احب  20سس -ن-ة ،وإل-ذي ع Ìع-ل-ي-ه
م-ق-ت-ول ب-إاح-دى غ-اب-ات إل-ولي-ة حيث
ك- -ان ي- -ت -دّرب ي -وم -ي -ا ف -ي -ه -ا –ضسÒإ
ل -ل -م -وسس -م إل -ري -اضس -ي إ÷دي -د ضس-م-ن
فريقه نادي مولودية سسعيدة .جاء هذإ
‘ مرإسسلة خاصسة لـ «إلشسعب».
وف -د «إل -رإدي -وز» ،ب -رئ-اسس-ة ق-ادة
إلشس -ا‘ و‚م ك -رة إل -ق -دم إ÷زإئ-ري-ة
ÿضسر بلومي وإ◊كم إلدو‹ حنصسال
ﬁمد وبحضسور رئيسس نادي مولودية سسعيدة
نوإر ،وإعز صسديقي إلفقيد ،إلÓعب Úعيمر
وفرحي وجÒإنه عÈوإ عن تأاثرهم إلبالغ من
هول إلفاجعة إلتي أإصسابت إلعائلة إلتي ⁄
ت -ف -رح ب -السس -ت -دع -اء إل -ذي ت-ل-ق-اه أإب-ن-ه-م م-ن
إل–ادي -ة إل -وط -ن -ي -ة ل -ك -رة إل -ي -د ،لÓ-ل-ت-ح-اق
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يشس -ه -د ل -ه زم Ó-ؤوه ب -أاخ Ó-ق -ه إل-ع-ال-ي-ة وت-و ّق-ع
إ÷ميع له Ãسستقبل زإهر.
وإلد إلضسحية إحمد كان أإك Ìإ◊ضسور
ت -أاّث -رإ ب-ال-ت-ف-ات-ة «إل-رإدي-وز» ،ح-يث نّ-وه ك-ذلك
Ãوقف إلتآازر إلذي أإبدإه سسكان ولية سسعيدة
Œاه إلعائلة كلها.
Œاوب رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة «إل -رإدي -وز» ق -ادة
إلشسا‘ مع هذإ إŸشسهد بالغ إلتأاثر قائ ÓبنÈة
أإسس -ى« :م -ن إل -وإجب إل-وق-وف وإل-تضس-ام-ن م-ع
ه- -ذه إل- -ع- -ائ- -ل- -ة ‘ ه- -ذإ إل -ظ -رف إ◊ ّسس -اسس
وإلصسعب ألّن إلكل يشسهد على إلÎبية إ◊سسنة
للفقيدﬁ ،بوب زمÓئه ‘ إلنادي ،وحضسورنا
إليوم له دللة معنوية « ،معّبرإ عن أإمله أإن “ر
ه -ذه إÙن-ة وإل-ك-ارث-ة إل-ت-ي أإصس-ابت إل-ع-ائ-ل-ة
بسس -رع -ة ،م-ؤو ّك-دإ أإّن أإخÓ-ق إل-ف-ق-ي-د وسس-ل-وك-ه
إلرياضسي يبقى إŸثل إ◊ي وإلطريق إلذي
يسس Òع -ل -ي -ه ك -ل م -ن-خ-رط ‘ ن-ادي م-ول-ودي-ة
سسعيدة إليوم ،غدإ وأإبدإ.

ق- -ال ت- -ق -ري -ر صس -ح -ف -ي ،إإن م -انشسسسÎ
يونايتد ،إسستهل مبكرإ ً حملة –صس‚ Úم
إلفريق من أإطماع مدرب ريال مدريد زين
إلدين زيدإن .ضسغط «إÒŸنغي» بقوة من
أإجل إلظفر بخدمات بول بوغبا ‘ ،فÎة
إلن -ت -ق -الت إلصس -ي -ف -ي-ة ،إإّل إأن م-انشسسسÎ
يونايتد رفضس إلتفريط ‘ خدمات ‚مه،
إل -ذي ُي -ع -د دع -ام -ة أإسس -اسس-ي-ة ‘ مشس-روع
م -درب «إلشس -ي -اط Úإ◊م -ر» إأو‹ ج -ون-ار
سسولسسكاير.
ي -ب -دو أإن م-انشسسس Îي-ون-اي-ت-د ،ي-رغب
م- -ب -ك -رإ ً ‘ –صس‚ Úم -ه م -ن أإط -م -اع

مدرب ريال مدريد زين إلدين زيدإن،
فقد ذكرت صسحيفة «ديلي مÒور» أإن
إإدإرة «إلشسياط Úإ◊مر» بدأإت إلتحرك
لن ،بهدف ضسمان بقاء بول بوغبا
من إ آ
م- -ع إل- -ف- -ري- -ق ل -فÎة أإط -ول .أإوضس -حت
إلصس -ح -ي -ف -ة إلÈي -ط -ان -ي-ة أإن م-انشسسسÎ
يونايتد يريد “ديد عقد بوغبا ،وإلذي
ينتهي صسيف سسنة  .2021أإضسافت أإن
إإدإرة «إلشسياط »Úإ◊مر إقÎحت على
إل -دو‹ إل -ف -رنسس-ي “دي-د ع-ق-ده لسس-ن-ة
إإضسافية..

دي ليخت

سسأحأول إلعمل بجد ‘ إيطأليأ
فاز ماتياسس دي ليخت،
مدإفع جوفنتوسس ومنتخب
هولندإ ،بجائزة لعب إلعام
‘ بÓ- -ده ،وإŸق- -دم- -ة م -ن
قبل صسحيفة «دي تليغرإف»
إلهولندية .وقال دي ليخت،
‘ تصس- -ري- -ح- -ات أإب- -رزت -ه -ا
صس -ح -ي-ف-ة «لغ-ازي-ت-ا دي-ل-ل-و
سس- - -ب- - -ورت» ع- - -قب حصس - -د
إ÷ائ- -زة« :إإن -ه -ا ح -ل -م ،أإن -ا
ف -خ-ور ب-األشس-خ-اصس إل-ذي-ن
سساعدو Êعلى مدإر إلعام
إŸاضسي ،وفخور بالعائلة إلتي دعمتني».
وأإضساف« :أإنا إآلن موجود ‘ بلد جديد
وأإعرف أإن إألمور ‘ جوفنتوسس ليسست
سسهلة».
ح-ول ت-ط-ل-ع-ات-ه ل-ل-فÎة إŸق-ب-ل-ة ،صسّرح
م -ات -ي-اسس« :ه-ذه إ÷ائ-زة ه-ي دل-ي-ل ع-ل-ى
نشسأاة جيل جديد للكرة إلهولندية .كومان،
ف -ان بÒسس -ي وروب -ن ه -م إ÷ي -ل إل -ق-د،Ë

وأإ“ن -ى أإن إأسس Òع -ل -ى خ -ط -اه-م ،وأإق-دم
ل -ك -رة إل -ق -دم م -ا ق-دم-وه ل-ه-ا .وسس-أاح-اول
إلعمل بجد ‘ إإيطاليا من أإجل أإن أإ‚ح
هناك» .يخوضس دي ليخت موسسمه إألول
‘ إإيطاليا ،بعدما إنتقل هذإ إلصسيف من
أإج- -اكسس أإمسسÎدإم إإ ¤ج- -وف- -ن -ت -وسس‘ ،
صس-ف-ق-ة ق-ي-اسس-ي-ة ت-ب-ل-غ ق-ي-م-ت-ها إإلجمالية
حوإ‹  85مليون إأورو..

منتخب إسسبانيا

مورينو« :مسستعد للتّخلّي عن منصسبي إإذإ رغب
أإنريكي ‘ إلعودة»

حب روبرت مورينو ،مدرب إإسسبانيا،
ر s
أإمسس إل-ثÓ-ث-اء ب-ال-ت-خ-ل-ي ع-ن م-نصس-ب-ه إإذإ
رغب لويسس إإنريكي ‘ إلعودة للمنتخب،
بعد أإن إسستقال للبقاء بجوإر إبنته إلتي
ت - - - - -وف - - - - -يت إألسس - - - - -ب - - - - -وع إŸاضس- - - - -ي.
وإسس- -ت -ق -ال إإن -ري -ك -ي ‘ ج -وإن إŸاضس -ي؛
لقضساء إŸزيد من إلوقت مع إبنته تشسانا
« 9سسنوإت» ،وإلتي توفيت بسسبب نوع نادر
م- -ن سس- -رط- -ان إل- -ع- -ظ- -ام ،ي- -وم إÿم -يسس
إŸاضسي.
وع -م -ل م -وري -ن-و ،مسس-اعً-دإ ل-ل-م-درب
لول
إإن-ري-ك-ي ،ويسس-ت-ع-د ل-ق-ي-ادة إإسسبانيا أ
مرة منذ تعيينه رسسميًا بعد أإن سسبق أإن
قاد إلفريق ‘  3مباريات خÓل فÎة
غياب سسلفه.

وق -ال م -وري -ن -و ‘ م -ؤو“ر صس -ح-ف-ي:
«لويسس صسديق وإلصسدإقة لها أإولوية .إإذإ
أإرإد إل- - -ع- - -ودة ل- - -ق- - -ي- - -ادة إŸن- - -ت - -خب،
فسس -يسس -ع -د Êأإن أإك -ون ب-ج-ان-ب-ه وأإع-م-ل
معه».
وسس-ت-وإج-ه إإسس-ب-ان-ي-ا م-ن-ت-خب رومانيا
يوم إÿميسس قبل أإن تسستضسيف جزر
لح- -د ‘
إل- -ف- -ارو ‘ ،خ- -ي- -خ- -ون ي- -وم إ أ
إل -تصس -ف -ي -ات إŸؤوه -ل -ة ل -ب -ط-ول-ة أإوروب-ا
.2020
وأإضساف مورينو« :كان أإسسبوًعا صسعًبا،
لجوإء ‘ خضسم هذه
سسنحاول تلطيف إ أ
لم-ر إل-وح-ي-د
لح -دإث إ◊زي -ن-ة .إإن-ه إ أ
إ أ
إلذي Áكننا إلقيام به»..

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

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة
هام جدا

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

لُلفة ب ÚاŸسسلمÚ
تزيد من ا أ

الزيارة ‘ اإلسسÓم ..تقوية رابطة األّخوة
لداب تفرضس مراعاتها
جملة من ا آ

يحب اإلنسصان بطبيعته التعرف
والتآالف مع غÒه من الناسس ،وقد
جاء اإلسصÓم فأاّكد على هذا األمر
وعّززه ،فهو دين أالفة وﬁبة ،وأاكد
ك- -ذلك ع- -ل- -ى أاه- -م -ي -ة الخ -ت Ó-ط
بالناسس والصص Èعليهم ،وأانّ اŸؤومن
الذي يخالط الناسس له أاجر عظيم،
وه- -و خ Òم- -ن ال- -ذي ل ي- -خ- -ال- -ط
الناسس ،ول يصص Èعلى أاذاهم ،وأاكد
كذلك على أاهمية انتشصار اÙبة
واŸودة ب ÚاŸسصلم ،Úقال صصلى
الله عليه وسصلم( :مَثُل اŸؤومن‘ Ú
تواuدهم وتراحُِمهم وتعا ُ
طِفهم مَثُل
ا÷سصِ- -د ،إاذا اشص- -ت َ -ك -ى م -ن -ه عضص ٌ-و
ت -داَع -ى ل-ه سص-ائُ-ر ا÷سصِ-د ب-ال sسص-هِ -ر
◊sمى) ،والزيارة من األمور التي
وا ُ
تزيد من هذه األُلفة ب ÚاŸسصلم،Ú
وهي وسصيلة من وسصائل ﬂالطتهم،
وتقوية رابطة األخوة اإلسصÓمية فيما بينهم .ول بد
للمسصلم عندما ينوي زيارة أاحد ما أان يراعي جملة
من اآلداب ،ومنها ما يأاتي:
إاخÓصس النية لله واسصتحضصارها عند الزيارة:
ح -يث ي -ق -ول ال -ن -ب-ي صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م( :إاّن-م-ا
األعماُل بالنياِت ،وإا‰ا لكل uامر ٍ
ئ ما نوى) ،فالنية
هي أاسصاسس العمل ،وأاسصاسس قبوله أاو رّده عند الله
تعا ،¤فرّبما يقوم اثنان بزيارٍة ألحدهما ،األول
منهما كانت نيته ‘ تلك الزيارة إارضصاء الله تعا،¤
وصصلة رحمه ،أامّا الثا Êفكانت نّيته أان ُيقال عنه كذا
وكذا وغ Òذلك ،فاألول عمله مقبول بإاذن الله ،أاّما
الثا Êفعمله مردود عليه ،وبالتا‹ على الزائر أان
يبتغي وجه الله ‘ زيارته ،وأان تكون نيته لله ولنيل
مرضصاته جّل وع.Ó
اختيار اليوم والوقت اŸناسصب :Úفعلى اŸسصلم اأن
يختار الوقت اŸناسصب للزيارة ،ويبتعد عن األوقات
التي نهى اإلسصÓم من الدخول فيها على اŸسصلم،Ú
والتي يغلب الظّن فيها أاّنها أاوقات نوم وراحة.

اسصتغÓل وقت الزيارة Ãا ينفع :فاإنّ الوقت الذي
يقضصيه اŸسصلم ‘ زيارته وقت سصيُسصأال عنه ،فمن
ا÷ميل أان يسصعى لقضصائه Ãا ينفع ويفيد ،وأان يبتعد
عن القيل والقال ،وكÌة اŸزح ،وما ل فائدة منه،
قال صصلى الله عليه وسصلم( :إاsن العبَد ليتكsلُم بالكلمِة
من رضصواِن اللهِ ل ُيلقي لها باًل يرفُعه اللُه بها
درجاٍت ،وإان sالعبَد ليتكلُsم بالكلمِة من سصخ ِ
ط اللهِ ل
ُيلقي لها باًل يهوي بها ‘ جهsنَم).
ا÷لوسس ‘ اŸكان الذي ُيجلسصه فيه صصاحب
البيت :فعلى الزائر أان يجلسس ‘ اŸكان الذي يأاذن
له فيه صصاحب البيت ،فإاّنه أادرى ببيته وخصصوصصيته.
غضس البصصر عن ﬁارم البيت :فإاّن الواجب على
اŸسصلم أان يحتاط أاثناء زيارته ،ول ُيطلق العنان
لبصصره ،فرّبما يقع نظره على ﬁارم البيت ،وما ل
يجب أان يراه ،فيؤودي ذلك إا ¤حدوث اŸشصاكل،
والوقوع ‘ ا◊رمة ،خصصوصصًا إان وصصف ما رآاه ونقله
لغÒه .عدم إاطÓق العنان للنفسس ‘ السصؤوال عن
أاثاث البيت :فربّما يرى الزائر أاثناء زيارته بعضصاً من
حسصن أاثاث البيت وترتيبه ،فيبدأا بسصؤوال صصاحب
ُ

ي اْلَبْدِريu
َعْن اْبِن َم ْسصُعوٍد ُعْقَبَة ْبِن َعْمٍرو ا ْ َألْن َصصاِر u
رضصي الله عنه َقاَلَ :قاَل َرسُصوُل اللِsه صصلى الله عليه
ك النsاسُس مِْن َكَِÓم الtنُبsوِة اْألُوَلى:
وسصلم« :إاsن مِsما َأاْدَر َ
ِ
ي.
إاَذا َلْم َت ْسصَتِح َفاصْصَنْع َما شصْئت» َ .رَواُه اْلُب َ
خاِر t
هذا ا◊ديث ‘ بيان فضصل خلق ا◊ياء وبيان أاثره.
وف - - - - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - - - -ه مسص- - - - - - - - - - - - - - -ائ- - - - - - - - - - - - - - -ل:
األو ‘ :¤قول النبي صصلى الله عليه وسصلم( :إان ‡ا
أادرك الناسس من كÓم النبوة األو )¤دليل على أان
ا÷ملة الواردة هي من مأاثور كÓم األنبياء السصابقÚ
من غ– Òديد نبي مع Úوهذا ‡ا يرويه العامة
عمن سصبقهم صصاغر عن كابر ولكن النبي صصلى الله
عليه وسصلم أاّيده بالوحي اŸصصدق فنؤومن بثبوته وما
سصواه ‡ا اشصتهر حكايته عن األنبياء ف Óحرج ‘
ذكره .
الثانية ‘ :قوله( :اإذا  ⁄تسصتح فاصصنع ما شصئت)
ق- - - - -ولن أله- - - - -ل ال- - - - -ع- - - - -ل- - - - -م ‘ ت- - - - -فسصÒه- - - - -ا:
األول :أانه ليسس على سصبيل األمر وإا‰ا هو على
سصبيل الذم والنهي عنه ولهم وجهان ‘ تفسص Òهذا
القول :أاحدهما :أانه أامر Ãعنى التهديد والوعيد
وله نظائر ‘ القرآان قال تعا( :¤اعملوا ما شصئتم
إانه Ãا تعملون بصص .)ÒواŸعنى إاذا  ⁄يكن عندك
حياء فاعمل ما شصئت والله ›ازيك على فعلتك.
ثانيهما :أانه أامر Ãعنى ا ÈÿواŸعنى :من  ⁄يكن
عنده حياء فعل كل ما يسصتنكر ومن كان عنده حياء
منعه عن كل قبيح ،كما جاء ‘ ا◊ديث( :من كذب
علي متعمدا فليتبوأا مقعده من النار) .أاي فقد تبوأا
مقعده.
الثالثة :ا◊ياء من شصعب الإÁان له فضصل عظيم
وهو عمل قلبي يبعث العبد على فعل ا÷ميل وترك
القبيح من منكر ودÊء فكل ما أافضصى إا ¤ترك
السصوء وفعل ا◊سصن فهو من ا◊ياء اÙمود شصرعا
أاما ترك األمر باŸعروف والنهي عن اŸنكر وترك
السصؤوال عن مسصائل العلم و السصكوت عن بيان ا◊ق

ف -ه -ذا ضص -ع -ف وخ -ور ول -يسس م -ن ا◊ي -اء وإان ادع-اه
الناسس ولذلك قالت أامنا عائشصة رضصي الله عنها:
(نعم النسصاء نسصاء األنصصار Á ⁄نعهن ا◊ياء أان
يتفقهن ‘ الدين).
الرابعة :ا◊ياء من العبد ‡دوح ‘ كل حال و‘
كل اأمر وقد كان رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم
أاشص -د ح -ي -اء م -ن ال-ع-ذراء ‘ خ-دره-ا ي-ع-رف ف-رح-ه
وغضصبه واسصتبشصاره وكراهيته ‘ وجهه الشصريف فÓ
يذم ا◊ياء من العبد ولو هضصم حقه وانتقصصه الناسس
ولذلك ورد ‘ الصصحيح( :Úأان النبي صصلى الله عليه
وسصلم مّر على رجل وهو يعاتب أاخاه ‘ ا◊ياء يقول
إانك لتسصتحيي كأانه يقول قد أاضصر بك فقال رسصول
ال -ل -ه صص -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م دع-ه ف-إان ا◊ي-اء م-ن
اإلÁان)
اÿامسصة :ا◊ياء يدعو لكل خ Òوعاقبته حسصنة
‘ الدنيا واآلخرة وكلما ازداد العبد حياء ازداد
إاÁانا وبرا حتى يبلغ منزلة الكمال ولذلك ورد ‘
صصحيح مسصلم قول النبي صصلى الله عليه وسصلم ‘
ح -ق ع -ث-م-ان( :أال أاسص-ت-ح-ي م-ن رج-ل تسص-ت-ح-ي م-ن-ه
اÓŸئكة) .وأاو ¤الناسس با◊ياء هم أاهل العلم وأاهل
الفضصل ويقبح بالناسصك أان يكون صصفيق الوجه ل
ح - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اء ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ه.
السصادسصة :مشصاهدة القلب لصصفات ا÷Óل وا÷مال
لله والتفكر ‘ آالء الله مع التقصص ‘ Òحق الله
بشصكر هذه النعم تورث اŸؤومن ا◊ياء والتعرف على
فضصائل ا◊ياء وثوابه يع Úعلى التصصاف با◊ياء
وصصحبة أاهل اŸروءة وا◊ياء تكسصب ا◊ياء والتفكر
‘ اآلثار اÎŸتبة على ترك ا◊ياء يحمل اŸرء
على التحلي با◊ياء وعدم الزهد فيه والتفكر ‘ أان
خلق ا◊ياء يسص Îالعيوب ويجعل لصصاحبه مودة بÚ
الناسس ويكسصبه الصصيت ا◊سصن ‡ا يرغب ‘ ا◊ياء،
ولذلك قال أابو حا”( :إان اŸرء إاذا إاشصتد حياؤوه
صصان ودفن مسصاوئه ونشصر ﬁاسصنه ).وبالضصد من

البيت عن األثاث ،وسصعره ،وغÒها من األسصئلة
والسصتفسصارات التي قد توقع صصاحب البيت ‘
ا◊رج ،والتي ل تليق باŸسصلم ،قال صصلى الله
عليه وسصلمِ( :من حُسصنِ إاسصÓمِ اŸرِء تْرُكه ما ل
يعنيهِ).
ع - ----دم رف  -- - --ع الصص  ----وت :ف- -م- -ن حسص- -ن األدب
والحÎام أان يخفضس الزائر صصوته ،ول يرفعه
أاثناء حديثه وزيارته لغÒه .ا◊رصس على عدم
التجسصسس على أاهل البيت :فمّما ل شصك فيه أانّ
التجسصسس والتسصّمع على اآلخرين من األمور
اÙرم- -ة ال- -ت- -ي ن- -ه- -ى اإلسصÓ- -م ع -ن -ه -ا ،ق -ال
ج sسص ُسصوا}.
تعاَ{:¤وَل َت َ
ضصبط األولد أاثناء الزيارة :فقد يأاتي الرجل
أاو اŸرأاة مع أاطفالهما للزيارة ،ويبدأا األطفال
بالعبث ‘ اŸنزل وبأاثاثه ،والتكسص Òوالتخريب
‡ا ل يليق ول يحسصن أان يكون ،و‘
وغÒها ّ
ه -ذه ا◊ال -ة إاّم -ا أان ي -ت -م ضص -ب -ط األولد أاث -ن-اء
الزيارة ،وإارشصادهم آلدابها قبلها ،أاو تركهم عند
غÒهم من العقÓء ،حتى ُيبعد األهل أانفسصهم عن
العتاب ،واإلثقال على اآلخرين.
تقد Ëالشصكر ألهل البيت على السصتضصافة :فكما
Ÿزار للزائر ،وقبِل زيارته ،وأاحسصن
اأحسصن الشصخصس ا ُ
اسصتضصافته ،فإانّ على الزائر كذلك أان ُيحسصن شصكره،
وأان يدعو له با.Òÿ
عدم اÿروج إال بعد اسصتئذان أاهل البيت :فكما
يحتاج الدخول للبيت إا ¤اسصتئذان ،فإاّن اÿروج منه
يحتاجه كذلك ،وذلك مراعاة لصصاحب البيت وأاهله
وحرماته ،وحتى ل يقع نظر الزائر على ما ل يجب
أان يراه ،قال صصلى الله عليه وسصلم( :إاَِذا َزاَر أاحُدُكْم
َأاَخاُه فجل َسس عنَدُه ،فَ Óيُقوَمsن حتى َي ْسصَتأاِْذَنُه)
فالزيارة ‘ الله من أافضصل الُقربات التي ُتوجب
ﬁبة الله للعبد كما تعّد الزيارة وسصيلة من وسصائل
زيادة اÙبة ،وتوثيق العÓقات ،وبقاء اŸودة بÚ
القلوب ،وفيها مشصاركة ألفراح اآلخرين وأاحزانهم إان
ُوجدت ،والتخفيف فيها عنهم.

فوائد من حديث «إاَذا لَْم َت ْسستَِح َفاصْسنَْع َما شِسْئت»

ذلك مصصاحبة أاهل الوقاحة والسصفه تورث السصفه
وقلة ا◊ياء وا÷هل بفضصل ا◊ياء يزهد اŸرء فيه
وكÌة الذنوب واتباع الهوى Œعل القلب خال من
ا◊ياء.
السصابعةŸ :ا ترك كث Òمن الناسس ا◊ياء وفضصائل
األخÓق صصاروا ل يبالون من ارتكاب قبائح األمور
واÛاهرة بها ‘ اÛتمع وانتشصر ‘ كث Òمن
اÛتمعات اŸسصلمة إاظهار الفواحشس واŸنكرات
وقل الناصصح واŸغ Òمن قبل الولة وهذا سصببه
ضصعف اإلÁان والفتتان بحب الدنيا وطول األمل
ولهذا قال عمر رضصي الله عنه( :من قل حياؤوه قل
ورعه ومن قل ورعه مات قلبه) .وقد كان اŸسصلمون
ي -غ -لب ع -ل -ي -ه-م ا◊ي-اء ويسص-تÎون ب-اŸع-اصص-ي –ت
رحمة الله وعفوه وكان ا◊ياء يظهر ‘ ›السصهم
وطرقاتهم وأاسصواقهم ولذلك ينبغي على األولياء أان
ي -رب-وا أاه-ل-ه-م وأاولده-م ع-ل-ى ا◊ي-اء وي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى
ال - -ع - -ا ⁄واŸع - -ل - -م م - -راع - -اة ذلك ‘ ت Ó- -م - -ي - -ذه.
الثامنة :جلباب ا◊ياء أاعظم ما تسصت Îبه اŸرأاة
اŸسصلمة وله أاثر عظيم ‘ صصÓح أاقوالها وأافعالها
وتصصرفاتها قال ربيط بني إاسصرائيل( :زين اŸرأاة
ا◊ي- -اء وزي- -ن ا◊ك- -ي- -م الصص- -م) .وإاذا تسص- -ل- -حت ب -ه
خفضصت صصوتها ولزمت بيتها إال ◊اجة واعتزلت
نوادي الرجال و ⁄تزاحمهم حياء من الله وغلب
ع -ل -ي -ه -ا السص Îوالصص -ي -ان -ة ورÃا ت -ركت شص -ي -ئ -ا م -ن
مصص -ا◊ه -ا خ -وف -ا م -ن خ -دشس ا◊ي -اء ك -ح-ال نسص-اء
السص -ل -ف اŸت -ع -ف -ف -ات ال -ع-اب-دات وإاذا ت-ركت اŸرأاة
ا◊ي -اء فسص -د ط -ب-ع-ه-ا وق-ل سصÎه-ا وب-رزت ل-ل-رج-ال
وظهرت مسصاوئها وتشصبهت بالرجل كحال كث Òمن
نسص -اء ال -زم -ان الÓ-ت-ي ي-كÌن م-ن ﬂال-ط-ة ال-رج-ال
Óجانب ول يتحرجن عن كل ما
ويظهرن زينتهن ل أ
ي -خ -دشس ا◊ي -اء وق -وة اŸرأاة وع -زه -ا وج-م-ال-ه-ا ‘
التحلي با◊ياء وضصعف اŸرأاة وذلها وقبحها ‘
ترك ا◊ياء ل كما يظنه السصفهاء وأاهل الفتنة.
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خ Òالهدي:
عن ابن عمر رضصي الله عنه أان رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم قال( :ما
يزال الرجل يسصأال حتى يأاتي يوم القيامة وليسس ‘ وجهه مزعة ◊م) رواه
مسصلم

جوابك

عّمـ ـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

سس :ما هي مبطÓت الصسÓة ؟

ج  :تبطل الصصÓة بالكÓم العمد Ãا هو من كÓم الناسس ،وبا◊ركات
ال -ك -ثÒة ،وب -ا◊رك -ة ال -واح -دة ل-ل-عب ،وب-األك-ل والشص-رب ،وب-ا◊دث ،وح-دوث
النجاسصة التي ل يعفى عنها ‘ البدن أاو الثوب أاو اÙمول ،وبالردة ،وبنية
قطع الصصÓة ،وبتعليق قطعها على حصصول أامر ،وبالÎدد فيه ،وÃضصي ركن مع
الشصك ‘ نية التحر Ëأاو طول زمن الشصك ،وبا◊ركة اŸفرطة ،واسصتدبار
القبلة ،وانكشصاف العورة.

أاقوال مأاثورة:
اإلنسصان النّاجح هو الذي يغلق فمه قبل أان يغلق النّاسس آاذانهم ،ويفتح
أاذنيه قبل أان يفتح الّناسس أافواههم.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد
«قد يكمن حاضصر بعضس الناسس ‘ عيونهم ،أاما مسصتقبلهم
فهو يكمن ب Úشصفاههم»

رجال هداهم الله لÓسسÓم

ميكائيل بليخيو السسويدي
أاصصبحت ظاهرة اŸتحّول Úإا ¤اإلسصÓم ‘ الغرب ملفتًة للنظر،فأاعداد الغربيÚ
الذين أاسصلموا ويسصلمون باتت مدهشصًة للغاية ،و ⁄يعد األمُر مقصصوًرا على فئةٍ دون
أاخرى ،بل إانً اŸتحول Úإا ¤اإلسصÓم ‘ الغرب ينتمون إا ¤ا÷نسص Úمًعا ،وإا¤
ﬂتلف اŸسصتويات العلمية واألكادÁية ،كما فعل أاخًÒا الفيلسصوف السصويدي uهوجان
لرسصون الذي أاعلن عن إاسصÓمِه ‘ السصويد ،وقد حدث ذلك بعد دراسصاٍت مسصتفيضصٍة
عن اإلسصÓم ،قام بها لرسصون الذي تsوج كsل ذلك بإاعÓن إاسصÓمه ‘ مدينة ماŸو ‘
ا÷نوب السصويديّ ،ومن هؤولء اŸتحّول Úالسصويدي uميكائيل بليخيو الذي سصّمى نفسصه
إابراهيم ⁄ ،يكتف بإاعÓن إاسصÓمه ،بل تعsمق ‘ الدراسصات اإلسصÓمية ،وفتح مدرسصًة
إاسصÓميًة ‘ مدينة أاوبسصال السصويدsية لتعليم أابناِء ا÷اليِة اŸسصلمِة ‘ السصويد تعاليَم
دينهم.
يقول ميكائيل بليخيو السصويدي على امتداد حياِتي ،ومنُذ أان بدأاتْ ذاكرتي تِعي،
كنت على الدوام أاُؤوِْمُن بأاsن الله موجودٌ ،لكن هذا العتقاَد  ⁄يكْن مؤوثًuرا ‘ حياِتي ،أاو
جًها لها ،فهذا العتقاد كان ‘ واٍد ،و حياِتي ‘ واٍد آاخر .لقد كانت حياِتي مليئًة
مو u
باŸشصاكلِ والُعَقد والنكسصاراِت ،فقد توuفَيت أاُuمي عندما كان عمري  14سصنة ،وسصافر
أاِبي إا ¤منطقةٍ أاخرى وَق َ
طَن فيها ،وتوsلى أاِخي األك Èرعايتِي ،و كان ُمsرا ‘ رعايته
جه إا ¤شُصرب اÿموِر وَتَعاِطي اıدرات –ا◊شصيشس على
‹ ،األمُر الذي جعلني أاتو s
ت اإلسصَÓم ،الِذي منحني الطمأانينة واليقÚ
وجه التحديد ..وا◊مد لله أاsنِني اكتشصف ُ
واألمان ،ونقلنِي من دوائر الضصياع والتهلكة إا ¤دائرِة النور والسصتقرار والعبودية،
Óنسصانِ ،وكْم هي
ÓسصÓمِ إا ¤معرفة كْم هي ا÷اهليُة مَضصsرٌة ل إ
وقد قادِني اكتشصاِفي ل إ
الهدايُة َخّÓقٌة ورائعٌة وتصصوَن فطرَة اإلنسصاِن...
ت على عائلةٍ من إاريÎيا تقيم ‘ السصويد ،وكنت
عندما كان عمري  17سصنة تعsرف ُ
عندما أازوُر هذه العائلَة كsنا نتناقشُس حول الدياناِت واإلسصِÓم ،واÿصصوصصيَة اŸوجودةَ
ت  ⁄تكن لتوصuصَلني
‘ اإلسصِÓم ،وما إا ¤ذلك من اŸواضصيِع ذات ال uصصلةِ ،وهذه النقاشصا ُ
ف
ل
آ
ا
ر
ق
ت
ص
س
ا
ن
أ
ا
د
Èها ›رد نقاشصاٍت عادية خصصوصًصا بع
إا ¤اإلسصÓم ،فقد كنتُ أاعت ُ
ُ
s
ب هذه
اŸسصلم ‘ Úالسصويد وأاصصبحوا ظاهرًة حقيقيًة ،وأاعÎفُ أايضًصا أاsننِي بدأاتُ أاُِح ّ
ث عندما بلغتُ سصّن العشصرين اسصتعرتُ النsسصخَة السصويدsية من
النقاشصاِت ا◊يوّية ،حي ُ
القرآانِ الكر ،ِ Ëوأاخذتُ أاقرأاُ بتمtعٍن كsل ما َوَرَد ‘ القرآاِن الكر ،ِ Ëوكان يُهtمِني ‘ هذه
اŸرحلةِ عقُد مقارنةٍ ب Úاإل‚يل ،وقد كنت قرأاُته والقرآاَن الذي تعرفتُ عليه
ف أايضًصا أاsن العائلَة اإلريÎية قالتْ ‹ :أان sالقرآانَ مقدسسٌ بالنسصبِة
حديًثا .والطري ُ
للمسصلم Úول يجوُز Ÿسصهُ إال sإاذا كان اإلنسصاُن متوضصًئا ،ونصصحو Êبالوضصوِء لقراءِة
القرآانِ الكر ،ِ Ëفوجدتُ نفسصي أاتوضصأاُ تلقائًيا بعد أان دtلو Êإا ¤كيفيِة الوضصوِء..
ت معانيُه إا ¤الّلغِة اإل‚ليزيةِ والتي قاَم بها عبُد
وضصع ُ
 Ëالتي ُترِجم ْ
ت القرآاَن الكر َ
ب عليها كيفيُة الوضصوء ،و
الله يوسصف عليّ ‘ كيسسٍ ،و‘ داخِلهِ َق َصصاصَصُة ورٍق ُكت َ
‹ على
ت بالُوضصوِء كما ُكتبَ َ
ت إا ¤بيتي ،حيث توجهتُ رأاسًصا إا ¤ا◊ماِم ،وبدأا ُ
توجه ُ
ت براحةٍ
الورقةِ ،وعندما انتهيتُ من الوضصوِء شصعر ُ
ت بإاشصراقٍة َما ‘ قلبي ،وأاحسص ْسص ُ
ٍ
ٍ
ت ‘ قراءِة معا Êالقرآاِن الكرِ.Ë
ي ،وبعد الوضصوِء شَصَرْع ُ
عجيبة جديدة َعل ّ
 ،Èمشصاعر عدٍة انتابْتنِي وأانا أاقرأاُ القرآاَن ،فرٌح داخليٌ وانفراجٌة ‘ الصصدر،
اللُه أاك ُ
 ،Ëوأاقرأاُ ⁄ ،أاشصعُر مطلًقا
ت تلقائيًا أاsنني مسصلٌم ..وظَلْل ُ
وأادرك ُ
ت أاقرأاُ القرآاَن الكر َ
باŸللِ ،وبعد ثÓثِة أاسصابيَع ِمن قراءِة القرآاِن وبعضس الكت ِ
ت بالشصهادت ،Úقائ:Ó
ب نطق ُ
أاشصهد أاْن ل إالَه إاsل الله وأاsن ﬁمًدا رسصوُل اللِه.
بعد أان أاسصلمتُ  ⁄أا“كن من الsذهاِب إا ¤اŸسصجدِ إلعÓن شصهادِة إاسصِÓمي ،كنتُ
ي أاصصحاَب ◊ي طويلًة وكثيفًة
أاظّن أان sاŸسصلم ِ ،Úوكما يصصuورهُم اإلعÓمُ الغرب ّ
ت كsل
ويحملوَن دوًما سَصَكاك َ
ت إا ¤اŸسصجد وجد ُ
 Úلَِقْتِل الناسسِ ،لكن وعندما توجه ُ
الuرعاية من اŸسصلم Úالذين سصاعدو Êواسصتوعبو.Ê
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موأقيت
ألصشÓة

^  04سشبتم : 19٥٥ Èتظاهر جنود
ألح -ت-ي-اط أل-ف-رنسش-ي ÚأŸسش-ت-دعÚ
ل -ل -خ -دم -ة ب -ا÷زأئ -ر Ãح -ط-ة ق-ط-ار
مونÈناسس بباريسس معÈين عن رفضشهم
أŸصش Òألذي ينتظرهم ‘ أ÷زأئر .
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علينا ألتوصشل إأ ¤أ◊لول دون تعصشب وتوظيفها

الفريق ڤايد صصالح يؤوكد على تبني ا◊وار النزيه وإا‚احه
^ ا÷زائر مرت بأازمات وخرجت منها قوية ومنتصصرة
بوطننا الغا‹ إا ¤بر األمان ككل مرة ،واألمل
ك-ل األم-ل ي-ح-دون-ا لÓ-رت-ق-اء ب-بÓ-دن-ا ل-ت-ح-ت-ل
مكانتها اŸرموقة والطبيعية ب Úاأل· ،ألن
ال -ل -ه ع-ز وج-ل أان-ع-م ع-ل-ي-ه-ا ب-ك-اف-ة م-ق-وم-ات
النهضسة والقوة ،هذه النعم الكثÒة التي نحسسد
عليها اليوم ،يتع Úعلينا جميعا العمل دون كلل
ول ملل ‘ سسبيل حمايتها من أايادي العابث،Ú
وعلى أان يظل شسعبنا األبي ينعم بخÒات بÓده
إا ¤أان يرث الله الأرضس ومن عليها ،وذلك
بفضسل النسسجام والتكاتف والوحدة الوطنية
التي يجب أان تطبع كل مرامينا ومقاصسدنا،
وب -ت -ج -ن -د ك-ل واح-د م-ن-ا اسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-م-ط-لب
ال -وط -ن -ي اŸل -ح ،ال -ذي لب-د أان ي-ك-ون أاول-وي-ة
ا÷م- -ي- -ع ويسس- -م- -و ف- -وق أان -ان -ي -ة األشس -خ -اصس
وأاهوائهم.

^ وضصعنا شصأان جزائري داخلي،
يقتضصي حلو’ من Œاربنا
^ ﬂط-ط-ات ال-عصص-اب-ة الضص-الة
واÿائنة مآالها الفشصل حتما
وأصشل ألفريق أحمد ڤايد صشالح نائب
وزي- -ر أل- -دف- -اع أل- -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسس أرك- -ان
أ÷يشس أل- -وط- -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ،زي -ارت -ه إأ¤
أل -ن -اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أل-رأب-ع-ة ب-ورق-ل-ة ‘
ي- -وم -ه -ا أل -ث -ا ،Êم -رف -وق -ا ب -ال -ل -وأء حسش -ان
ع ÁÓ-ي -ة ق -ائ -د أل -ن -اح -ي -ة ب-ت-ف-ق-د ب-عضس
وح-دأت أل-ق-ط-اع-ي Úأل-ع-م-ل-ي-ات-ي Úشش-م-ال
ششرق إأن أمناسس وجنوب -ششرق جانت.
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ف -ب -إان أام -ن -اسس ،ق -ام ال-ف-ري-ق ب-ت-دشس Úم-رك-ز
ال- -ت -نسس -ي -ق وال -ت -ح -ك -م ‘ م -ن -ظ -وم -ة اŸراق -ب -ة
اللكÎونية أاين اسستمع إا ¤عرضس شسامل حول
هذا اŸركز ،الذي يتم من خÓله التحكم ‘
ج-م-ي-ع ع-م-ل-ي-ات اŸراق-ب-ة اإلل-كÎون-ي-ة ل-ل-حدود
الوطنية بإاقليم الختصساصس.
الفريق و‘ لقائه يوم أامسس بإاطارات وأافراد
الناحية ذكر بأان ا÷زائر قد سسبق وأان مرت
بأازمات عرفت كيف تخرج منها قوية ومنتصسرة،
وعلينا نحن ا÷زائري Úدون غÒنا ،ودون تعصسب
ول مكابرة ،التوصسل إا ¤ا◊لول وتوظيفها Ãا
يتيح لنا Œاوز أازمتنا بسسÓم ،من خÓل تبني
ا◊وار ال -ع -ق  ÊÓ-ال-ن-زي-ه وا÷اد ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى
إا‚احه:

تخطي الصصعاب والتصصدي لتجار
اليأاسس والتفرقة
«إان اŸسستقرئ واŸتمعن ‘ تاريخنا اÛيد
ا◊اف -ل ب -ال -دروسس وال-ع ،Èي-دع-ون-ا إا ¤ال-ت-أام-ل
والتدبر ‘ ما بذلناه من أاجل ا÷زائر ،وكيف
“كنت بÓدنا ‘ ،كل مرة ،أان تنتصسر وتخرج من
أازماتها أاك Ìقوة و“اسسكا ،فبالعودة إا ¤هذا

ال -ت -اري -خ ال -ذي ن-ع-ت-ز ب-ه ونسس-ت-ل-ه-م م-ن-ه اŸآاث-ر،
تسستوقفنا إارادة الشسعب ا÷زائري التي ل تلÚ
ول ت- -ق- -ه- -ر ،وروح األم- -ل ال- -ت -ي –دوه وت -غ -ذي
طموحاته على مر السسن ،Úوجعلته يـتـبـ Úصسالح
السسبل لتخطي الصسعاب والتصسدي لتجار اليأاسس
والتفرقة.

تدعيم وحدتنا أامام كل ما يهدد
ا÷زائر ويÎبصس بها
ومن هذا اŸنطلق ،فإانه يتع Úعلينا جميعا
أان نسستحضسر اليوم تلك اإلرادة القوية ،وذلك
األمل الوهاج ،تيمنا بتجارب أاسسÓفنا ومن
سسبقونا لنكون ‘ مسستوى آامالهم وتضسحياتهم
وعلى أاثرهم الطيب ،هذه التجارب التي يجب
أان نسس -ت -م-د م-ن-ه-ا ا◊ل-ول اŸن-اسس-ب-ة ل-ل-خ-روج
العاجل من هذه األزمة ،ذلك أان ا÷زائر سسبق
وأان مرت بأازمات عرفت كيف تخرج منها
قوية ومنتصسرة ،هذه التجارب الÌية ،علينا أان
ننهل منها لتعزيز وتدعيم وحدتنا أامام كل ما
يهدد ا÷زائر ويÎبصس بها السسوء ،وعليه ،فإان

بفضشل أسشتغÓل مفارز أ÷يشس Ÿعلومات أمنية

حجز كÓشصنيكوف وﬂزن ذخÒة بغرداية

لره- -اب وب- -فضش- -ل
‘ إأط - -ار م - -ك - -اف - -ح- -ة أ إ
أسشتغÓل أŸعلومات ،كششفت مفرزة للجيشس
ألوطني ألششعبي ،إأثر عملية بحث و“ششيط
ب-غ-ردأية /ن.ع ،4.ي - -وم  02سش-ب-تم،2019 È
مسش-دسش-ا ( )01رشش -اشش-ا م-ن ن-وع كÓ-شش-ن-ي-ك-وف
وﬂزن ( )01ذخÒة.
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‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸن ّ
ظمة،
أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي بتمÔاسست
وبرج باجي ﬂتار/ن.ع )18( ،6.شسخصسا وحجزت
( )08شس -اح -ن -ات ﬁم -ل-ة بـ( )160ط -ن م -ن خ -ل -ي-ط

ا◊جارة وخام الذهب ،باإلضسافة إا )17( ¤مولدا
كهربائيا و( )06مطارق ضسغط.

 ...حجز معدات ﬂتلفة وتوقيف
 105مهاجر غ Òشصرعي

من جهة أاخرى ،أاحبط حرسس السسواحل بكل من
وعنابة/ن.ع،5.
وه - -ران ومسس - -ت- -غ- -ا/Âن.ع2.
ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية لـ( )61شسخصسا كانوا
على م Ïقوارب تقليدية الصسنع ،فيما ” توقيف
( )44مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة
بتلمسسان/ن.ع.2.

لم Úألعام للوزأرة
أششرف عليها أ أ

تنصصيب الÈوفيسصور عّمار بودّلة مديرا جديدا ÷امعة تبسصة

أشش- - -رف ،صش- - -ب - -اح أمسس ،صش Ó- -ح أل ّ- -دي - -ن
لم Úألعام لوزأرة ألّتعليم ألعا‹
صشّديقي أ أ
وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-يÃ ،عّ-ي-ة ع-ط-ا أل-له مولتي
وأ‹ أل - -ولي - -ة ،ع - -ل- -ى م- -رأسش- -ي- -م ت- -نصش- -يب
ألÈوف -يسش -ور عّ-م-ار ب-ودّل-ة ،رئ-يسش-ا ÷ام-ع-ة
ت-بّسش-ة ،خ-ل-ف-ا لسش-ع-ي-د فكرة ،ألذي أسشتدعي
إأ ¤مهاّم أخرى.
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اŸراسسيم احتضسنها مقّر عمادة جامعة تب ّسسة،
بحضسور األسسرة ا÷امعية وإاطارات ا÷امعة وعدد
“ت بحضسور نائب رئيسس اÛلسس
من الطّلبة ،و ّ

الشّس -ع -ب -ي ال -ولئ -ي ،الّسس -ل -ط -ات األم -نّ-ي-ة ،اإلدارّي-ة
وال -عسس -ك-رّي-ة ،وال-واف-د ا÷دي-د الÈوف-يسس-ور عّ-م-ار
ب -ودّل -ة ،ي -ح -وز مسس -ارا ع -ل -م ّ-ي -ا وع -م-لّ-ي-ا م-ت-مّ-ي-زا،
ب -روف -يسس -ور» ت -خّصس -صس ف -ي -زي -اء « وشس -غ-ل أاسس-ت-اذا
ج -ام -ع ّ-ي -ا ث -م ن -ائ -ب -ا Ÿدي-ر ج-ام-ع-ة «ب-اب الّ-زوار»
بالعاصسمة ،وعميد كلّية الفيزياء بذات ا÷امعة.
وب -اŸن -اسس-ب-ة هّ-ن-أا وا‹ ال-ولي-ة ال-واف-د ا÷دي-د
متمنّيا له الّتوفيق ‘ مهاّمه اإلدارّية الّنبيلة ،مفيدا
أاّن كّل ال ّ
ظروف هّيئت لسستقبال الطّلبة وضسمان
دخول جامعيّ ناجح ،وا◊رصس على بعث مشساريع
ومرافق بيداغوجّية وهياكل خدماتّية ،تسساعد على
ترقية هذا القطاع ا◊ ّسساسس بالولية.

الوضسع اليوم هو شسأان جزائري داخلي يخصسنا
وحدنا ،ويقتضسي بالضسرورة حلول من واقعنا
ومن Œاربنا ،وحتى وإان تباينت وجهات النظر
واخ -ت -ل-فت اآلراء ال-ت-ي ل ت-فسس-د ل-ل-ود قضس-ي-ة،
ف -ع -ل -ي -ن -ا ن-ح-ن ا÷زائ-ري Úدون غÒن-ا ،ودون
تعصسب ول مكابرة ،التوصسل إا ¤هذه ا◊لول
وتوظيفها Ãا يتيح لنا Œاوز أازمتنا بسسÓم،
والتفرغ والتجند معا ÿدمة ا÷زائر وضسمان
تطورها ورقيها ‘ جميع اÛالت.

التوصصل إا ¤حلول وتوظيفها Ãا
يتيح لنا Œاوز أازمتنا بسصÓم
وان -طÓ-ق-ا ‡ا سس-ب-ق ،ي-ت-ع Úع-ل-ى ا÷م-ي-ع
الوعي بحسساسسية اŸرحلة واليق Úبأان تبني
ا◊وار العق ÊÓالنزيه وا÷اد ،والعمل على
إا‚احه والوصسول به إا ¤منتهاه والبتعاد عن
السسلبية واŸهاترات الفارغة وسسياسسة تثبيط
العزائم ،هو واجب وطني تسستلزمه اŸصسلحة
ال -ع -ل -ي -ا ل-ل-ج-زائ-ر وتسس-ت-وج-ب-ه دواع-ي ضس-م-ان
مسستقبلها وحفظ سسيادتها وحماية اقتصسادها

الوطني وثرواتها ومواردها اŸالية».

سصنتجاوز هذا الظرف بفضصل
ا’نسصجام والتكاتف والوحدة الوطنية
الفريق أاكد أان قناعة أافراد ا÷يشس الوطني
الشسعبي راسسخة وإاÁانهم عميق بأاننا سسنتجاوز
ه- -ذا ال- -ظ- -رف ال -ذي ت -ع -يشس -ه ب Ó-دن -ا ،ب -فضس -ل
النسسجام والتكاتف والوحدة الوطنية التي يجب
أان ت -ط -ب -ع ك-ل م-رام-ي-ن-ا وم-ق-اصس-دن-ا ،م-ؤوك-دا أان
مشساريع وﬂططات العصسابة الضسالة واÿائنة
ال- -ت- -ي ل تصسب ‘ مصس- -ل- -ح -ة ال -وط -ن والشس -عب،
سسيكون مآالها الفشسل حتما:

اأ’نانية أاعمت بصصÒة الذين ’
يعرفون قيمة البلد وشصعبه
«إان ق-ن-اع-ت-ن-ا ‘ ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
راسس-خ-ة وإاÁان-ن-ا ع-م-ي-ق ب-أان-ن-ا سس-نتجاوز هذا
ال -ظ -رف ال -ذي ت -ع-يشس-ه بÓ-دن-ا ،وسس-ن-ع Èم-ع-ا

كاريكات /ÒعنÎ

’ و’ء لنا إا’ لله ثم للوطن،
وسصتظل ا÷زائر دائما وأابدا
فوق كل اعتبار
هذه األنانية أاعمت بصسÒة أاولئك الذين ل
يعرفون قيمة هذا البلد وشسعبه ،ويحÎفون
ال-تضس-ل-ي-ل وال-ت-دل-يسس ،وي-ح-اول-ون ع-ب-ثا تغليط
الرأاي العام والتشسكيك ‘ أاي مبادرة وطنية
خÒة ،سس-اع-ي-ة ل-ت-ج-اوز األزم-ة ،وي-ع-م-ل-ون م-ن
أاج- -ل ال- -زج ب- -بÓ- -دن- -ا ‘ م- -ت -اه -ات ل –م -د
عقباها ،خدمة للعصسابة ومن يسس ‘ Òفلكها،
واألكيد أان مشساريع وﬂططات هذه الشسرذمة
الضسالة واÿائنة التي ل تصسب ‘ مصسلحة
الوطن والشسعب ،سسيكون مآالها الفشسل حتما،
ولهؤولء اŸتآامرين اŸغامرين نقول إاْن كان
ولؤوكم لغ Òالوطن بل ألعدائه واÎŸبصس Úبه
وŸصس- -ا◊ك- -م الشس- -خصس -ي -ة ال -ت -ي تضس -ع -ون -ه -ا
أاولويتكم العليا ،فإاننا ‚دد من هذا اŸنÈ
أاننا ‘ ا÷يشس الوطني الشسعبي ،سسليل جيشس
التحرير الوطني ،سسنبقى إا ¤األبد ،رفقة كافة
ال-وط-ن-ي Úاıلصس ،Úأاوف-ي-اء ل-ع-ه-د شس-ه-دائنا
األبرار ،ل ولء لنا إال لله ثم للوطن ،وسستظل
عندنا مصسلحة ا÷زائر دائما وأابدا فوق كل
اعتبار ،والله على ما أاقول شسهيد».

