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« الهشساشسة من اŸنظور الدو‹ والتشسريع ا÷زائري» –ت اÛهر
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نظمتÃ ،شساركة خÈاء ،اكتسست أاهمية كبÒة باعتبارها ﬂصسصسة لضسباط الشسرطة القضسائية
لطفال ،النسساء واŸسسن.»Ú
اŸكلف Úبالتحقيقات القضسائية ‘ ›ال حماية الفئات الهشسة «ا أ
خÓل الدورة ،قدمت عدة مداخÓت من قبل أاخصسائي ÚوخÈاء ،تناولت ﬂتلف اŸعارف
وا÷هود اŸبذولة ‘ اŸيدان من قبل القطاعات ‘ حماية هذه الفئات الهشسة ،اŸسسائل اŸتعلقة
لطار القانو ÊواŸرجعي لها من اŸنظور الدو‹ والتشسريع ا÷زائري ،مع التطرق إاﬁ ¤اور
با إ
ا◊ماية الجتماعية والقضسائية لهذه الشسريحة.

«حÒشس إاكسسبو
للخدمات» ‘ لقاء
إاعÓمي
Ãن -اسس -ب-ة ان-ع-ق-اد ال-ط-ب-ع-ة
لو ¤م- -ن اŸل- -ت- -ق -ى ال -دو‹
ا أ
ل -لسس-ي-اح-ة وال-ف-ن-ادق ،ت-ن-ظ-م
م- - -ؤوسسسس - -ة « حÒشس اكسس - -ب - -و
ل -ل -خ -دم-ات» ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة
ب- - - - -اŸوازاة م - - - -ع ع - - - -دد م - - - -ن
اÙاضس- -رات .ي -ن -ظ -م ال -ل -ق -اء
لح- -د والث- -ن08 Ú
ي - -وم - -ي ا أ
و 09سسبتم Èا÷اري ،باŸركز
ال - -دو‹ ل- -ل- -م- -ؤو“رات ع- -ب- -د
ال - -ل - -ط - -ي - -ف رح - -ال ب - -ن - -ادي
الصسنوبر ،ابتداء من السساعة
 10:00صسباحا.

ت -ن -ظ -م ا÷م -ع -ي -ة ال -ع-ام-ة
ل- - -ل - -م - -ق - -اول Úا÷زائ - -ري،Ú
ال-ي-وم ،ل-ق-اءه-ا السس-نوي بباب
ال -زوار ،ل -ع -رضس م-وق-ف-ه-ا م-ن
اŸشسهد الذي تعرفه ا÷زائر.
وتعالج ا÷معية ‘ الجتماع
Ãك -ت -ب -ه -ا ال -ت -ن -ف-ي-ذي
ال - -وط - -ن - -ي ،ب - -دءا م- -ن
السس - - - - - - -اع - - - - - - -ة 10:00
صس - - -ب - - -اح - - -ا ،ال- - -وضس- - -ع
القتصسادي
لمن الوطني 249حادث مرور جسسما Êعلى مسستوى اŸناطق ا◊ضسرية خÓل الفÎة اŸمتدة
سسجلت مصسالح ا أ
ي
ذ
ل
ا
ي
ع
الج - -ت - -م - -ا
من 27أاوت إا 02 ¤سسبتم Èمن السسنة ا÷ارية ،أاسسفر عن وفاة  14شسخصسا وجرح  317آاخرين.
تضس - -م - -ن - -ت- -ه وث- -ي- -ق- -ة
لسسبوع اŸاضسي ،عرفت ا◊وادث
مقارنة بإاحصسائيات ا أ
1
ات-خ-ذت ‘ اج-ت-م-اع 0
انخفاضسا قدر بـ ( )51حادثا ،وانخفاضس ‘ عدد ا÷رحى
ت
أاف -ري -ل اŸاضس-ي ،رف-ع
( )39حالة ،بينما عدد الوفيات عرف ارتفاعا بـ ()04
ا
ي
إا ¤السس -ل -ط -ات ال -ع -ل
حالت.
للبÓد.
تشس ÒاŸع- -ط- -ي- -ات ذات الصس- -ل- -ة ،إا ¤أان أاسس- -ب- -اب ه- -ذه
ت أاسس- -ع- -ار ال- -ن- -ف- -ط ،أامسس ،م- -ع اŒاه
اسس - -ت- -ق- -ر
ل
ا
غ
س
ش
ن
ا
ب
س
ص
وي - - -ن
لو ¤إا ¤ال-ع-نصس-ر ال-بشس-ري
ا◊وادث ت -ع -ود ب-ال-درج-ة ا أ
ق- -ي- -اسس- -ي Úب- -رنت وغ- -رب ت- -كسس- -اسس
لمان ،اÿام Úال- -
Ú
ل
و
ا
ق
Ÿ
ا
ة
ي
ع
ج- - -م - -
بنسسبة تفوق  ،%93نتيجة عدم احÎام مسسافة ا أ
ك-اسسب أاسس-ب-وعية ‘ ظل تراجع كبÒ
لره -اق وع -دم الÎك -ي -ز ع -ن -د ل-ت-ح-ق-ي-ق م-
3
6
5
0
0
ى
ل
ع
د
ي
د
بالتح
لف- -راط ‘ السس- -رع -ة ،ا إ
ا إ
لمريكية.
أ
ا
ط
ف
ن
ل
ا
ıزونات
مؤوسسسسة ‘ قطاع البناء السسياقة ،إاضسافة إا ¤أاسسباب أاخرى متعلقة باŸركبة.
ع-اŸي ب-رنت سس-ت-ة سس-ن-ت-ات إا61.01 ¤
وارت-ف-ع خ-ام ال-ق-ي-اسس ال-
لشسغال العمومية ‘
وا أ
وÃن -اسس -ب-ة ال-دخ-ول اŸدرسس-ي ُ ،2020 / 2019ت-ج-دد
رب ت-كسس-اسس ال-وسس-ي-ط
ل
غ
س
ش
ت
ب
ع
س
ص
ع
وضس
Óم -ن ال -وط-ن-ي دع-وت-ه-ا Ÿسس-ت-ع-م-ل-ي دولر ل -لÈم -ي -ل ،ب -ي -ن -م -ا صس -ع -د خ -ام غ È -ميل .وانحسسرت التوترات التجارية
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
ي خمسسة سسنتات إا 56.35 ¤دولر لل
ء
ا
ر
ج
،
ل
م
ا
ع
1
7
5
0
00
لمريك
ت رفيعة اŸسستوى الشسهر القادم ،وهو
ال-ط-ري-ق ال-ع-ام إا ¤ت-وخ-ي ك-ث Òا◊ي-ط-ة وا◊ذر أاث-ن-اء ا أ
ق واشسنطن وبك Úعلى إاجراء ﬁادثا
لخضسر  1548بعد اتفا
ء هذه ا◊رب التجارية التي أادت إا¤
ت - -راج - -ع إان - -ت- -اج م- -واد السسياقة .كما تضسع –ت التصسرف الرقم ا أ
به اŸسستثمرون الذين يأاملون ‘ انتها
ما رحب
البناء بنسسبة تصسل إا ¤وخط النجدة  ،17لتلقي البÓغات  24سسا 24/سسا.
زيادات متبادلة للرسسوم ا÷مركية.
 ‘ 80اŸائة.

 249حادث مرور يودي بحياة  14شسخصسا

النفط يسستقر عند  61.01دو’ر

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

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)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع 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

إلسسبت  07سسبتم 2019 Èم
إلمؤإفق لـ  07محرم  1441هـ

’جال القانونية
يعكف على دراسضتها للفصضل فيها ‘ ا آ

اÛلسض الدسستؤري يتلقى أاول قضسية الدفع بعدم الدسستؤرية
اأك -د رئ -يسض اÛلسض ال-دسض-ت-وري ،ك-م-ال
ف -ن -يشض ،اأول اأمسض ،اأن اÛلسض ت -ل -ق -ى اأول
قضضية تتعلق بـ «الدفع بعدم الدسضتورية»،
اأحالتها اإليه اÙكمة الدسضتورية ،والتي
سض -ت -وؤرخ ل -ي -وم مشض -ه -ود ‘ ت -اري-خ ال-قضض-اء
الدسضتوري ‘ بÓدنا.
‘ مدإخلة خÓل لقاء علمي ترإأسسه مناصسفة
مع نائب رئيسس إÙكمة إلدسستؤرية ÷مهؤرية
إندونيسسيا ،إسسؤإنتؤ ،صسرح فنيشس قائ« Óتلقى
إÛلسس إل-دسس-ت-ؤري إأول قضس-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-دفع
ب -ع -دم إل -دسس -ت -ؤري -ة ،إأح -ال -ت -ه -ا إل -ي -ه إÙك -م-ة
إلدسستؤرية» ،مضسيفا إأن «إÛلسس سسيفصسل ‘
هذه إلقضسية ،إلتي يعكف حاليا على درإسستها
وإل -ت -ي سس -ت-ؤؤرخ ل-ي-ؤم مشس-ه-ؤد ‘ ت-اري-خ إل-قضس-اء
إلدسستؤري ،ضسمن إ’آجال إÙددة دسستؤريا».
وإأوضسح فنيشس إأن هذه إ’آلية ” تكريسسها ‘
إل -ت -ع -دي-ل إل-دسس-ت-ؤري شس-ه-ر م-ارسس  ،2016وإل -ت-ي
Ãؤجبها «يحق لكل متقاضس ‘ إأن يقدم دعؤى
إأمام جهة قضسائية ،خÓل إÙاكمة ،يدعي فيها
إأن إ◊كم إلتشسريعي إلذي يتؤقف عليه ماآل إلنزإع
ي -ن -ت -هك إأح-د إ◊ق-ؤق وإ◊ري-ات إل-ت-ي ي-تضس-م-ن-ه-ا
إلدسستؤر» ،مشسÒإ إ ¤إأنه ” إصسدإر إلنصسؤصس
إلتطبيقية إŸؤؤطرة لهذه إ’آلية إلتي دخلت حيز
إل- -ت- -ن- -ف- -ي -ذ ‘ م -ارسس إŸاضس -ي .ك -م -ا إأك -د ن -فسس
إŸسسئؤل إأن هذه إ’آلية من شساأنها تعزيز قناعة
إŸؤإط- -ن ب- -اأن إل -دسس -ت -ؤر ه -ؤ إلضس -ام -ن إ’أسس -اسس
◊ماية إ◊قؤق وإ◊ريات ،مشسÒإ إ ¤إأن إحÎإم
هذإ إلقانؤن إ’أسساسسي «هؤ إلكفيل وحده بضسمان
تنظيم حياة إلناسس وضسبط سس ÒإŸؤؤسسسسات وإأن
كل خرق ’أحكامه من شساأنه إأن يعيق بناء دولة
إلقانؤن ويضسر باسستقرإر إŸؤؤسسسسات».
وب - -ه - -ذه إŸن- -اسس- -ب- -ة ،إأب- -رز رئ- -يسس إÛلسس
إلدسستؤري «جؤدة عÓقات إلتعاون ب Úهيئته
وإÙك-م-ة إل-دسس-ت-ؤري-ة ÷م-ه-ؤري-ة إن-دون-يسس-ي-ا،
سس- -ؤإء ع- -ل- -ى إلصس- -ع- -ي- -د إل- -ث- -ن -ائ -ي إأو إŸت -ع -دد
إ’أطرإف».

 ...يسستقبل سسفÒة الدا‰ارك
ا÷ديدة
إسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر إلشس- -ؤؤون إÿارج- -ي -ة ،صسÈي
بؤقدوم ،إلسسيدة فانيسسا فيغا سساينز ،إلتي سسلمته

نسسخا من أإورإق إعتمادها بصسفتها سسفÒإ مفؤضسا
فؤق إلعادة Ÿملكة إلدإ‰ارك لدى إ÷زإئر ،حسسب
ما أإفاد به بيان لؤزإرة إلشسؤؤون إÿارجية.

 ...يسستقبل سسف Òما‹ ا÷ديد
إسس -ت-ق-ب-ل وزي-ر إلشس-ؤؤون إÿارج-ي-ة ،صسÈي
ب- -ؤق- -دوم ،أإول أإمسس ،ب- -ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،إلسس -ي -د
ماهامان أإمادو مايغا ،إلذي سسلمه نسسخا من
أإورإق إع -ت-م-اده بصس-ف-ت-ه سس-فÒإ م-ف-ؤضس-ا ف-ؤق
إلعادة ÷مهؤرية ما‹ لدى إ÷زإئر ،حسسب ما
أإفاد به بيان لؤزإرة إلشسؤؤون إÿارجية.

...و‡ثل برنامج األغذية العاŸي
إسس -ت-ق-ب-ل وزي-ر إلشس-ؤؤون إÿارج-ي-ة ،صسÈي
ب -ؤق -دوم ،ع -م -اد خ -ن-ف ،Òإل-ذي سس-ل-م-ه أإورإق
إعتماده بصسفته ‡ث Óعن برنامج إأ’غذية
إلعاŸي لدى إ÷زإئر،حسسب ما أإفاد به بيان
لؤزإرة إلشسؤؤون إÿارجية.

’سضبق
وفاة الرئيسض الغامبي ا أ

األم Úالعام لؤزارة الشسؤؤون اÿارجية يؤقع سسجل التعازي
م -ن ج -ان -ب -ه ،ت -ط -رق إسس -ؤإن-ت-ؤ إ ¤إل-ت-ج-رب-ة
إ’أندونيسسية ‘ ›ال إلدفع بعدم إلدسستؤرية،
مسستعرضسا على إÿصسؤصس إŸبادئ إلدسستؤرية
إلتي تؤؤسسسس إÙكمة عليها قرإرإتها.
وكان فنيشس قد إسستقبل وفدإ من إÙكمة
إل -دسس -ت -ؤري -ة إ’ن -دون -يسس -ي-ة إل-ذي ي-ق-ؤم ب-زي-ارة
رسسمية منذ يؤم إ’أربعاء إ ¤غاية إأمسس ،وهذإ
بحضسؤر سسف Òإندونيسسيا با÷زإئر.
وخÓل هذه إŸباحثات ،إسستعرضس إلطرفان

عÓقات إلتعاون وإلتبادل إ÷يدة ب Úإلهيئت،Ú
وإم -ك -ان -ي-ات ت-ع-زي-زه-ا مسس-ت-ق-ب Ó-ضس-م-ن إت-ف-اق
إلتعاون إلذي يربطهما منذ خمسس سسنؤإت.
Œدر إ’إشسارة ،إ ¤إأن إÙكمة إلدسستؤرية
إ’ن -دون -يسس-ي-ة عضس-ؤ ف-ع-ال ‘ ج-م-ع-ي-ة إÙاك-م
وإÛالسس إل- -دسس -ت -ؤري -ة وإل -ه -ي -ئ -ات إŸم -اث -ل -ة
إ’أسس-ي-ؤي-ة إل-ت-ي تسس-تضس-ي-ف ج-اك-رتا (إندونيسسيا)
إأمانتها إلدإئمة ،مثلما تسستضسيف إ÷زإئر مقر
مؤؤ“ر إلهيئات إلدسستؤرية إ’إفريقية.

ورقة طريق للنهؤضض بهذه الÌورة ا◊يؤانية
وغÒه - -ا م - -ن إÿدم - -ات ذإت إأ’ه - -م - -ي - -ة ل - -ه- -ذه
إلشسعبة،يضسيف عماري.
كما ثمن إلؤزير ›هؤدإت إŸرب Úوروإد هذه
إلشس -ع -ب -ة إل-ت-ي وصس-ف-ه-ا بـ «إŸسس-ؤؤول-ة « و»إل-ق-ي-م-ة»
وك- -ؤن- -ه- -ا ع- -كسست صس- -ؤرة إل- -ؤع- -ي إل- -ك -ام -ل وروح
إŸسس-ؤؤول-ي-ة وإل-تضس-ام-ن ل-ت-ن-م-ي-ة ›ال ت-رب-ي-ة إ’بل
وإŸهن إŸرتبطة بها.
وكانت إلؤزإرة قد شسرعت منذ يؤليؤ إŸاضسي ‘
زيارإت ميدإنية إ ¤إ÷نؤب لتشسخيصس إأ’وضساع
وإلنقائصس إلتي “يز هذإ إلنشساط ،أإين ” إتخاذ
إجرإءإت إسستعجالية لتؤف Òإأ’عÓف وغÓف ما‹
إ’نشساء نقاط إلÎوية ‘ إŸرإعي،إ ¤جانب إيفاد
بعثات خاصسة للبياطرة تتكفل بتشسخيصس إ’مرإضس
إلتي تصسيب إإ’بل ،يضسيف عماري.
ويتؤقع إلؤزير «مسستقب Óوإعدإ» لشسعبة تربية
إإ’بل ‘ ظل إسستعدإد إ◊كؤمة لدعم مربي إإ’بل
وإلدفع بتنمية هذإ إلنشساط وإلنشساطات إŸرتبطة
به على غرإر سسباقات إإ’بل وإنتاج إ◊ليب ودباغة
إ÷لؤد وغÒها.
وي -رت -قب أإن ي -ق -ؤم إل -ؤزي-ر ب-زي-ارإت أإخ-رى إ¤
مناطق من إ÷نؤب إلكب Òمعروفة بنشساط تربية
إإ’بل على غرإر جانت وت Úزوإت Úوتيمياوين برج
باجي ﬂتار وغÒها.
من جانبه ،أإكد رئيسس إÛلسس إلؤطني ما بÚ
إŸه- -ن لشس -ع -ب -ة إإ’ب -ل ط -ؤيسس -ات ع -ب -د إل -ق -ادر أإن
إإ’جرإءإت إŸتخذة من طرف إ◊كؤمة سستسسمح
ب -ت -ث -ب-يت إŸرب ‘ Úم-ن-اط-ق-ه-م وتسس-اع-ده-م ع-ل-ى

ترقية ›ال تربية إإ’بل ومضساعفة عددها سسيما
بعد تنصسيب › 16لسس مهني ع Èو’يات إ÷نؤب.
وحسسب طؤيسسات فإان هذه إإ’جرإءإت جاءت ‘
وقت عرفت فيه ثروة إإ’بل ‘ إ÷زإئر تناقصسا
معتÈإ ،بفعل عدة عؤإمل تتعلق بنقصس إإ’مكانيات
ل -دى إŸرب ،Úوإل -ظ -روف إŸن -اخ -ي -ة إل-ق-اسس-ي-ة ‘
إ÷نؤب ،ونقصس إإ’عÓف.
وحسسب ن -فسس إŸسس -ؤؤول ف-ق-د م-ك-نت إل-ل-ق-اءإت
إلتي ضسمت ﬂتلف إلفاعل Úمن إلتؤصسل إ ¤إتفاق
لÎق -ي -ة ه -ذه إلشس -ع -ب -ة ،وإ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى إل-ؤسس-ائ-ل
إل -ع -ل -م -ي -ة إ◊دي -ث -ة ب -ال-ت-ع-اون م-ع وزإرة إل-فÓ-ح-ة
وإلتنمية إلريفية وﬂتلف إŸؤؤسسسسات ذإت إلصسلة.
و‘ هذإ إإ’طار ينتظر إلتنسسيق مع إ÷امعات
وإŸؤؤسسسس-ات إل-ع-ل-م-ي-ة وإŸع-اه-د وم-رإك-ز إل-تكؤين
وإشسرإك إÈÿإء وإıتصس ‘ Úمسساعي إلنهؤضس
ب- -نشس- -اط ت -رب -ي -ة إ’ب -ل ‘ إ÷ن -ؤب ،ي -ت -اب -ع ن -فسس
إŸصسدر.
وتضسم شسعبة تربية إإ’بل حسسب طؤيسسات حؤإ‹
 16تخصسصسا نذكر منها  :منتجي إ◊ليب ومنتجي
إأ’وب- -ار وم- -ن- -ت- -ج- -ي إل -ل -ح -ؤم وإل -ن -اق -ل Úودب -اغ -ة
إ÷لؤد،وإلتي Áكن أإن تتجه إ ¤عمليات إلتصسدير
‘ حال ” تؤف Òإإ’مكانيات إلÓزمة.
وحسسب رئ- -يسس إÛلسس ف- -إان إلشس -ع -ب -ة ع -رفت
إنطÓقة قؤية من خÓل إلؤقؤف بصسرإمة على
إن-ت-خ-اب-ات أإعضس-اء إŸك-تب إل-ؤط-ن-ي وإل-ت-ي رإفقها
تنظيم ÷اﬁ Êكم حرصسا على تعزيز نشساط تربية
إإ’بل ع Èو’يات إ÷نؤب إلكب.Ò

زرواطي تشضدد من مسضتغا:Â

تنسسيق ب Úعدة دوائر وزارية للتعامل مع خطر اŸبيدات وإازالتها
أاك - - -دت وزي - - -رة ال - - -ب- - -ي- - -ئ- - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ،ف -اط -م-ة
ال - -زه- -راء زرواط- -ي ،أاول أامسض،
ب -و’ي -ة مسض -ت -غ -ا ،Âأان -ه ي -وج -د
تنسضيق مشضÎك ب Úعدة دوائر
وزاري- -ة ل- -ل- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع خ -ط -ر
اŸبيدات وإازالتها.
قالت زروإطي خÓل لقاء صسحفي
على هامشس زيارتها إ ¤إلؤ’ية أإن
«ه -ن -اك ت -نسس -ي-ق ﬁك-م ب Úإل-دوإئ-ر
إل -ؤزإري -ة إŸع -ن -ي -ة ب -ه -ذإ إŸل-ف و’
سس-ي-م-ا إل-دإخ-ل-ي-ة وإلصس-ح-ة وإلفÓحة
وإل -ب -ي -ئ -ة ل -ؤضس -ع خ-ط-ة ح-ؤل ك-ي-ف-ي-ة
إلتعاون من أإجل إ◊د من ﬂاطر
إŸبيدإت وإزإلتها».
وذكرت إلؤزيرة أإن «إ÷زإئر مثل
كل إلدول تسستعمل هذه إŸبيدإت ‘
ب -عضس إأ’ح -ي -ان و‘ ظ -روف ط -ارئ -ة
ولكن بعد إسستعمالها يبقى كث Òمنها
ﬂزن وه - -ؤ خ - -ط Òج - -دإ و’ ‰لك
إإ’مكانات إ’زإلته».
كما أإوضسحت أإن «إلقانؤن ينصس أإن
أإي مادة خطÒة على غرإر إŸبيدإت

بؤقدوم يسستقبل وفدا عن اÙكمة الدسستؤرية
إلندونيسسيا
اسض -ت -ق -ب-ل وزي-ر الشض-ؤوون اÿارج-ي-ة،
صضÈي ب- - - - -وق- - - - -دوم ،أاول أامسضÃ ،ق - - - -ر
الوزارة ،وفدا عن اÙكمة الدسضتورية
÷م -ه -وري -ة ان -دون -يسض -ي -ا ي -ق -وده ن -ائب
رئ -يسض اÙك -م -ة،أاسض-وان-ت-و ،ال-ذي ي-ق-وم
بزيارة رسضمية إا ¤ا÷زائر.
وقبل ذلكŒ ،در إإ’شسارة إ ¤أإن إÙكمة
إلدسستؤرية إ’ندونيسسية عضسؤ فعال ‘ جمعية
إÙاك -م وإÛالسس إل -دسس -ت -ؤري -ة وإل-ه-ي-ئ-ات
إŸم-اث-ل-ة إآ’سس-ي-ؤي-ة إل-ت-ي تسس-تضس-ي-ف ج-اك-رتا
(إندونيسسيا) أإمانتها إلدإئمة ،مثلما تسستضسيف
إ÷زإئ -ر م -ق -ر م -ؤؤ“ر إل -ه -ي-ئ-ات إل-دسس-ت-ؤري-ة
إإ’فريقية.

’بل
عوماري ينصضب اÛلسض الوطني ما ب ÚاŸهن لشضعبة ا إ
صض-رح وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-مية الريفية
والصض- -ي- -د ال -ب -ح -ري الشض -ري -ف ع -وم -اري ،أان
تنصضيب اÛلسض الوطني ما ب ÚاŸهن لشضعبة
’بل الذي ” ،أاول أامسض ،با÷زائر ،سضيفتح
ا إ
آافاقا واعدة أامام اŸرب ÚوÁكن النشضاط من
اŸسضاهمة ‘ تنمية ا’قتصضاد الوطني.
أإوضسح عؤماري خÓل لقاء جمعه أإمسس بأاعضساء
إŸكتب إلؤطني للمجلسس عقب إنتخابهم قائ: Ó
«إليؤم ” بعث شسعبة تربية إ’بل إلتي تؤ‹ لها
إلدولة أإولؤية كبÒة بعد ترسسيمها كشسعبة وطنية ما
يجعلنا مرتاح Úللعمل بكل تشساركية مع إŸربÚ
وﬂتلف إلفاعل Úلتطؤير هذإ إÛال».
وحسسب إلؤزير فقد ” إعدإد ﬂطط إلعمل
إÿاصس ب -ت -ط -ؤي -ر ه -ذه إلشس -ع -ب -ة خ Ó-ل إج -ت -م -اع
إ◊ك -ؤم-ة إŸن-ع-ق-د ‘  10ي-ؤل-ي-ؤ إŸاضس-ي ،وإلذي
أإفرز عدة لقاءإت ب Úمربي إ’بل ومسسؤؤو‹ إلقطاع
إ ¤جانب إلعديد من إلزيارإت إŸيدإنية سسمحت
بؤضسع ورقة طريق لتطؤير إلنشساط أإسساسسها تنظيم
وهيكلة إŸهني.Ú
وأإكد إلؤزير أإنه سسيتم إلشسروع ‘ تنفيذ ورقة
إلطريق هذه إŸعدة ب Úإلؤزإرة ومربي إإ’بل بعد
عرضسها على إ◊كؤمة لتفعيلها،ما سسيعطي لهذه
إلشسعبة «إŸكانة إلتي تليق بها Ãناطق إ÷نؤب
إلكب Òخاصسة إŸناطق إ◊دودية».
وسسيتم ‘ هذإ إإ’طار إلعمل على دعم ›ال
إأ’عÓف وتهيئة إŸرإعي وتهيئة مناطق إلشسرب
وتؤف Òإلطب إلبيطري وآإليات إلتكؤين وإإ’رشساد
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ي-ك-ؤن إل-ت-خ-لصس م-ن-ه-ا وإزإل-ت-ه-ا ع-لى
ع- -ات- -ق م- -ن ي- -ح- -ؤزه- -ا،ل- -ك -ن ب -عضس
إلظروف إلطارئة Œعل إŸؤؤسسسسات
إ◊ائزة غ Òقادرة على ذلك».
وم - - - - - - - - -ع ذلك،تضس- - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ف
إلؤزيرة»،سسنسساهم بالقدر إلكب‘ Ò
إزإل- -ة ه- -ذه إل- -ن- -ف -اي -ات» خ -اصس -ة أإن
«إل-ن-ق-ط-ة إ÷ؤه-ري-ة إآ’ن ه-ي ك-ي-فية
ت-خ-زي-ن-ه-ا ‘ ظ-روف صس-ح-ي-ة وب-ي-ئية
بعيدة عن أإي ضسرر مهما كان ولؤ
بنسسبة ضسئيلة جدإ».
و‘ ه - - -ذإ إلصس- - -دد ” م- - -ؤؤخ- - -رإ
تنصسيب خÓيا يقظة على إŸسستؤى
إÙلي لتتبع أإي مشسكل و ⁄يسسجل
أإي خ - - -ط - - -ر ك - - -ب Òي- - -ذك- - -ر خÓ- - -ل
إلصسيف،تضسيف إلسسيدة زروإطي إلتي
حيت دور إŸؤإطن وإÛتمع إŸدÊ
كمرإقب.
وب -خصس -ؤصس إل -ن -ف -اي -ات إÿاصس-ة
إأ’خرى،قالت إلؤزيرة أإن إلعديد من
إل- -ؤ’ي- -ات ت- -ع- -ززت Ãرإدم ت- -رإع- -ي
إŸع-اي Òإل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ت-خ-لصس من هذه
إŸؤإد إÿطÒة،ك - - -م - - -ا أإن ه- - -ن- - -اك

إسستثمارإت ﬁلية ‘ هذإ إÛال.
كما أإكدت إأن هناك نفايات أإخرى
«’ Áكن إلتكفل بها دإخل إلؤطن
وت - - -ب - - -ق - - -ى ع - - -ل - - -ى ع - - -ات - - -ق م - - -ن
ي - -ح - -ؤزه - -ا»،مشسÒة إ ¤أإن إ÷زإئ- -ر
ملتزمة با’تفاقيات إلدولية وخاصسة
معاهدة بازل إلتي تلزم إلدول بتتبع
إل -ن -ف-اي-ات إÿطÒة م-ن إŸن-ب-ع وإ¤
غاية إلتخلصس منها نهائيا.

...و تكشسف عن تنظيم عملية
Ÿكافحة مادة البÓسستيك
ورسسكلتها Ÿدة شسهر
سس-ت-ن-ظ-م وزإرة إل-ب-ي-ئ-ة وإل-ط-اقات
إŸتجددة ،ب 21 Úسسبتم Èإ÷اري
و 21أإك-ت-ؤب-ر إŸق-ب-ل ،ت-ظ-اهرة بيئية
وط -ن -ي-ة Ÿك-اف-ح-ة م-ادة إل-بÓ-سس-ت-يك
ورسس-ك-ل-ت-ه-ا،حسس-ب-م-ا أإع-ل-نت عنه أإول
أإمسس ،بؤ’ية مسستغا Âوزيرة إلقطاع
فاطمة إلزهرإء زروإطي.
وق- - -الت زروإط - -ي ‘ ل - -ق - -اء م - -ع

إلصس- -ح- -اف- -ة ع -ل -ى ه -امشس زي -ارت -ه -ا
إلتفقدية إ ¤إلؤ’ية إن «إطÓق هذه
إل- -ت- -ظ- -اه -رة إل -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إط -ار
ع-م-ل-ي-ات ت-ث-م Úإل-ن-ف-ايات ورسسكلتها
سس-ت-ت-م بشس-ك-ل ت-ف-اع-ل-ي وتشساركي بÚ
م- -رإك- -ز إل -ردم إل -ت -ق -ن -ي وإÛت -م -ع
إŸد ÊوإŸؤإطن Úوسستسساعد على
م-ك-اف-ح-ة م-ادة إل-بÓ-سستيك وإلتعرف
ع -ل -ى ك -ي -ف -ي-ات رف-ع-ه-ا وف-رزه-ا م-ن
إŸنبع ورسسكلتها».
وق- -امت إل- -ؤزي- -رة أإيضس- -ا ب- -زي- -ارة
م-ع-رضس ل-ل-نشس-اط-ات إل-ب-ي-ئية شساركت
ف -ي-ه ع-دي-د إ÷م-ع-ي-ات وإŸؤؤسسسس-ات
إ’قتصسادية إلناشسطة ‘ ›ال إلبيئة
وإلطاقات إŸتجددة بحديقة إلتسسلية
وإلÎف-ي-ه «م-ؤسس-ت-ا’ن-د»،ك-ما أإشسرفت
ع - -ل - -ى ع- -م- -ل- -ي- -ة إطÓ- -ق ع- -دد م- -ن
إ◊ي -ؤإن -ات إلÈي -ة ‘ إل -فضس -اء إ◊ر
إلذي ” إ‚ازه خصسيصسا لهذإ إلنؤع
م -ن إأ’صس -ن-اف ( 4ه-ك-تارإت) دإخل
حديقة إ◊يؤإنات.

’م Úال- -ع- -ام ل -وزارة الشض -ؤوون
وق- -ع ا أ
اÿارج -ي-ة رشض-ي-د ب-ل-ده-ان ،أاول أامسض،
Ãقر سضفارة غامبيا با÷زائر العاصضمة،
ع-ل-ى سض-ج-ل ال-ت-ع-ازي إاث-ر وفاة الرئيسض
’سضبق ،داودا كايرابا جاوارا.
الغامبي ا أ
’م Úإلعام لؤزإرة إلشسؤؤون إÿارجية
كتب إ أ
‘ سس -ج -ل إل -ت -ع -ازي «ت -ل -ق -يت ب -ب -ال-غ إ◊زن
’سسبق ÷مهؤرية
’سسى نبأا وفاة إلرئيسس إ أ
وإ أ
’ربعاء 4
غامبيا دإودإ كايرإبا جاوإرإ أإمسس إ أ
سس-ب-تم .2019 Èوإث- -ر ه- -ذإ إŸصس- -اب إ÷ل -ل
أإت- -ق- -دم إل- -ي- -ك- -م ب- -اسس -م إلشس -عب وإ◊ك -ؤم -ة

إ÷زإئ -ري -ة وأإصس -ال -ة ع -ن ن -فسس -ي ب -ت -ع -ازي-ن-ا
إÿالصسة».
وأإضس -اف ب -ل -ده -ان «ب -رح-ي-ل إلسس-ي-د دإودإ
كايرإبا جاوإرإ تفقد غامبيا أإحد أإهم أإبنائها
إلÈرة و رجل دولة من إلطرإز إلرفيع إلذي
وهب حياته خدمة لؤطنه و رفاه شسعبه».
’م Úإل -ع -ام ل -ؤزإرة إلشس -ؤؤون
ك- -م- -ا ك- -تب إ أ
إÿارج -ي -ة «آإم -ل أإن ت-ب-ل-غ-ؤإ شس-عب وح-ك-ؤم-ة
غامبيا وكذإ عائلة وأإقارب إلفقيد أإصسدق
مشساعر إŸؤإسساة وتعازينا إÿالصسة وكامل
تعاطفنا».

خلفا ل Íمهيدي رضضا

قاسسمي حليم مديرا عاما للمؤؤسسسسة اŸينائية بجاية
ق- -ام ›لسس إدإرة إŸؤؤسسسس- -ة إŸي- -ن- -ائ- -ي- -ة
لبجاية بتعي Úقاسسمي حليم ‘ منصسب مدير
عام للمؤؤسسسسة ،خلفا ل Íمهيدي رضسا حسسبما
أإف -اد ب -ه أإول أإمسس ب -ي -ان ل -ل -م -دي -ري-ة إل-ع-ام-ة
Ûمع «سسÒبؤر».
جاء هذإ إلتعي Úبعد تسسجيل إخت’Óت
وŒاوزإت ‘ تسسي Òشسؤؤون إŸؤؤسسسسة بحيث
ق -رر إÛلسس ع -ل -ى إث -ره -ا إن -ه -اء م -ه -ام ب-ن
مهيدي كمدير عام للمؤؤسسسسة و تعي Úإلسسيد

قاسسمي وذلك منذ يؤم إلثÓثاء إŸاضسي 3
سسبتم ،Èيضسيف ذإت إŸصسدر.
يذكر أإن قاسسمي حليم تقلد عدة مناصسب
كمدير للمحطة إلبحرية ومدير إللؤجيسستيك.
و” تكليف إŸدير إلعام إ÷ديد للمؤؤسسسسة
ب -ت -ق-د Ëخ-ط-ة ع-م-ل م-ن أإج-ل إع-ادة إطÓ-ق
إŸشس -اري -ع إل -ت -ي ت -ع -رف صس -ع-ؤب-ة ‘ إإ’‚از
فضس Óعن –سس Úإلنشساطات ورفع مردود
إŸؤؤسسسسة حسسب بيان إŸؤؤسسسسة.

بن مسضعود من تندوف :

 20مرفقا لتعزيز ا◊ظÒة الفندقية ودفع حركة السسياحة
‘ اليوم الثا Êمن زيارة العمل و التفقد إا¤
و’ية تندوف وقف وزير السضياحة والصضناعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع-ن-د ب-عضض اŸشض-اري-ع ال-ف-ن-دق-ي-ة
واŸع -ا ⁄ال -ت -اري -خ-ي-ة كـ»دوي-ري-ة أاه-ل ال-ع-ب-د»
واŸسض -ج -د ال -ع -ت-ي-ق ،ك-م-ا ت-ف-ق-د م-ع-رضض-ا خ-اصض-ا
باŸنتجات ا◊رفية بدار الصضناعة التقليدية
’ي -ج -اد اŸوارد
وا◊رف ،ك- -اشض -ف -ا ع -ن السض -ع -ي إ
اŸال- -ي- -ة ال- -ك- -اف- -ي- -ة م- -ن أاج -ل ت -رم -ي -م وإاع -ادة
ا’عتبار للمعا ⁄التاريخية بالو’ية ،مؤوكدًا
أان اŸن-ط-ق-ة ت-زخ-ر ب-إام-ك-ان-ات سض-ي-اح-ي-ة ه-ائ-ل-ة
“كنها من التحول إا ¤قطب سضياحي صضحراوي
بامتياز.
أإوضسح إلؤزير أإن إلؤ’ية سستسستفيد خÓل 04
سسنؤإت إلقادمة من  20مرفقا سسياحيا ‡ا سسيعزز
إ◊ظÒة إلفندقية ويرفع من إلطاقة إ’سستيعابية
ل-ل-ف-ن-ادق من  300سس -ري -ر ح -ال-يً-ا إ ¤ح-ؤإ‹ 2000
سسرير مسستقب .ًÓهذإ إıطط ،يأاتي لÓسستجابة
Óه-م-ي-ة إإ’سسÎإت-ي-ج-ي-ة ل-ل-ؤ’ي-ة
ل -ل-ط-لب إل-ك-ب Òول -أ
خاصسة وأإن إلبعد إ’قتصسادي إلذي تنتظره إلؤ’ية

سسؤإء ما تعلق باسستغÓل منجم غار إ÷بيÓت أإو
إŸؤإرد إل -غ -ازي -ة إŸك -تشس -ف -ة م-ؤؤخ-رإً ي-دف-ع-ن-ا إ¤
ضسرورة إلرفع من إلطاقة إ’سستيعابية للفنادق ‡ا
سس -يسس -م-ح ب-خ-ل-ق م-ن-اخ إق-تصس-ادي وسس-ي-اح-ي وإع-د
للمنطقة.
من جهة أإخرى ،أإشسرف بن مسسعؤد على إبرإم
إت-ف-اق-ي-ة بﬁ Úاف-ظ-ة إل-غ-اب-ات وغ-رف-ة إلصس-ن-اع-ة
إلتقليدية وإ◊رف ،بهدف حماية ،تثم Úوتطؤير
إŸؤإرد إل -ط -ب -ي -ع -ي -ة خ -اصس-ة شس-ج-رة إأ’رق-ان ،أإي-ن
سس-ت-دخ-ل ﬁاف-ظ-ة إل-غ-اب-ات ‘ شس-رإك-ة م-ع غ-رف-ة
إلصسناعة إلتقليدية من أإجل تكؤين إŸرأإة إلريفية
وب- -عضس إ◊رف- -ي› ‘ Úال إسس- -ت- -خÓ- -صس زي- -ؤت
إلنباتات إلعطرية Ãا فيها زيت شسجرة إأ’رقان،
باإ’ضسافة إ ¤تنظيم قؤإفل –سسيسسية ‘ أإوسساط
إÛتمع بغية إلتأاكيد على ضسرورة إلكفاظ على
إŸؤروث إلثقا‘ إلطبيعي وإلؤطني ،وسستسستفيد من
إل -ع -م -ل-ي-ة ‘ م-رإح-ل-ه-ا إأ’و ¤ح-ؤإ‹  200حرفية
وإلتي خصسصس لها غÓف ما‹ قدره  08مليؤن دج.

تندوف :عويشش علي

تصضادف يوم الثÓثاء القادم

يؤم عاشسؤراء عطلة مدفؤعة األجر

سسيكؤن يؤم عاشسؤرإء إŸصسادف ليؤم إلثÓثاء
إلقادم يؤم عطلة مدفؤعة إأ’جر لكافة مسستخدمي
إŸؤؤسسسس- -ات وإإ’دإرإت إل- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة وإل- -ه- -ي -ئ -ات
وإل-دوإوي-ن إل-ع-م-ؤم-ي-ة وإÿاصس-ة وك-ذإ مسس-ت-خدمي
إŸؤؤسسسس- -ات إل- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة وإÿاصس- -ة ‘ ج- -م- -ي- -ع
إلقطاعات ،حسسب ما أإفاد به بيان لؤزإرة إلعمل
وإلتشسغيل وإلضسمان إ’جتماعي وإŸديرية إلعامة
للؤظيفة إلعمؤمية وإإ’صسÓح إإ’دإري.
وأإوضس- - -ح ذإت إŸصس- - -در أإن- - -ه «ي - -ت - -ع Úع - -ل - -ى

إŸؤؤسسسس- -ات وإإ’دإرإت إل- -ع- -م- -ؤم- -ي- -ة وإل- -ه- -ي -ئ -ات
وإلدوإوين وإŸؤؤسسسسات إŸذكؤرة «إتخاذ إلتدإبÒ
إلÓزمة لضسمان إسستمرإرية إÿدمة ‘ إŸصسالح
إلتي تعمل بنظام إلتناوب».
وذك-رت إŸدي-ري-ة إل-ع-ام-ة ل-ل-ؤظ-ي-ف-ة إل-ع-م-ؤم-ية
وإإ’صس Ó-ح إ’دإري أإن ه -ذإ إ’ج -رإء ي -أات -ي ط -ب -ق-ا
أ’حكام إلقانؤن رقم  278-63إŸؤؤرخ ‘  26يؤليؤ
 1963إŸع-دل وإŸت-م-م إŸتضس-م-ن ق-ائ-م-ة إأ’ع-ياد
إلقانؤنية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’حداث ويؤوكد:
الناششط ا◊قوقي سشعد ‚اع يششخصس ا أ

دعاة اÛلسض التأاسسيسسي يريدون دسستورا على مقاسسهم
غلق اŸرافق العمومية باألسسمنت ورهن مصسالح الشسعب مرفوضض
يرى الناششط ا◊قوقي واÙامي سشعد ‚اع ،أان ما تششهده السشاحة السشياسشية ‘ ا÷زائر اليوم من توتر وتضشارب وعدم الثقة ،منذ
ا◊راك الششعبي  22فيفري كانت بدايته لتجلي الوعي الششعبي ،بعدما سُشّدت ‘ وجهه جميع ال tسشبل ،و’حظ بأان ثرواته ُتنهب ودسشتوره
’مر ليسس بالهuين ،أامام قلة قليلة اسشتطاعت بسشط نفوذها Ãفاصشل الدولة.
ُيداسس ونخبته مهمششة ،وأان القادم على دينه ومقدسشاته أ

أأك- -د رج- -ل أل -دف -اع سس -ع -د ‚اع ب -أان أل -عصس -اب -ة،
أسستولت على خÒأت هذأ ألوطن دون حسسيب و’
رقيب بصسفتها “ثل ألسسلطة ألعليا للبÓد ،ليضسيف
‘ ألشسأان ذأته ،بأان أتباعها حاولوأ مؤوخرأ ألسسطو
◊رأك ألشسعبي ألذي أأبهر ألعا ⁄بسسلميته
على أ َ
وك-انت ت-رأف-ق سس-ل-م-ي-ت-ه ،م-ؤوسسسس-ة ح-ك-يمة صسامدة،
ذأت أل-ق-ي-ادة أل-رشس-ي-دة وه-ي أŸؤوسسسس-ة أل-عسس-ك-رية،
هذه أأ’خÒة حسسب أÙامي ‚اع أأطاحت بالكثÒ
م -ن أل -وج -وه أŸع -روف -ة ع -ل -ى ألسس -اح -ة ألسس-ي-اسس-ي-ة
وأل -دول -ي -ة وت -ط -اول-ه-ا ع-ل-ى شس-عب أŸل-ي-ون ونصس-ف
أŸليون شسهيد.
أأضساف أ’سستاذ ‚اع ،أأن أنطÓقة أ◊رأك كانت
من أأجل «’ للعهدة أÿامسسة» ،وألتي فتحت بابا
طوي Óوعريضسا للبعضض بركوب أŸوجة و–ويل،
ذلك ألشسعار إأ ¤شسعار آأخر وهو «يتنحاو قاع»..هذأ
أأ’خ Òألذي فتح بابا آأخر وهو عدم قبول ألشسعب
أ’ي شسخصسية سسوأء شساركت ‘ ألنظام ألسسابق أأو ⁄
تشسارك بأان تسساهم ‘ تسسي ÒألبÓد بالرغم من
–قيق مطلب هام جدأ ،إأسسقاط سسيناريو ألعهدة

أÿامسسة وألّزج بالكث Òمن ألوجوه أŸعروفة من
عصسابة ألنظام أıلوع ‘ ألسسجن.

بذهنيات ألقائم Úبها نحو ألصسÓح مادأم أŸرفق
ألعمومي ÿدمة ألصسالح ألعام.

اŸؤوسسسسة العسسكرية ترفضض العودة إا ¤اإلسسراع ‘ تنظيم النتخابات الرئاسسية
وإاقصساء رموز النظام السسابق
سسيناريو التسسعينيات
وبالعودة أ ¤دور أŸؤوسسسسة ألعسسكرية ،قال ألناشسط
‘ ألفضساء أأ’زرق ،إأن ما تقوم به هذه أأ’خÒة من
حماية للوطن حيال ألظروف ألرأهنة للبÓد لهو
أ◊ل أأ’م -ث -ل وأأ’نسسب ل -ل -خ -روج م -ن ه-ذه أأ’زم-ة،
حيث جنبت أ÷زأئري Úألوقوع ‘ ألفوضسى وإأعادة
مشسهد ألتسسعينات ،ولعل مرأفقتها للحرأك ألشسعبي،
كان سسببا ‘ منع إأرأقة وسسفك دماء أأ’برياء ،قائÓ
هناك تيارأت تعمل لصسالح ألشسعب ،بينما هناك من
هم ألعكسض‡ ،ن يطالبون أليوم بالعصسيان أŸدÊ
مسستغل ‘ Úذلك ألدخول أ’جتماعي لكسسر ظهر
جميع أإ’صسÓحات ألتي تبنتها ألسسلطة أ◊الية..
وقد بدأ جليا –رك هذأ ألتيار ‘ بعضض أ÷هات
م -ن أل -وط -ن ،رأفضس -ا ،ث -ق -اف-ة غ-ل-ق ب-عضض أŸرأف-ق
أل-ع-م-وم-ي-ة ب-اأ’سس-م-نت ه-ذه أل-ث-ق-اف-ة أل-ت-ي ’ تسسمو

أأرجع أ’سستاذ ‚اع ،سسبب هذه أŸغا’ة وألشسعارأت
أل -ه -دأم -ة إأ ¤ن -قصض أل -وع -ي أŸصس -ح -وب ب-ه-اجسض
أÿوف من أŸسستقبل وبالتا‹ ،فإان بعضض أأ’طرأف
تسسعى جاهدة لنزع تلك ألهيبة ألتي تكتسسبها ألدولة،
وحسسبه« :أأصسبحنا ’ ‰تثل للقرأرأت و’ للقوأن،Ú
هيبة ألدولة تتمثل ‘ جهازها أأ’مني ألذي يسسÒ
وفق قوأن Úمسسطرة بدسستورية وأضسحة  ..فمنح
رج -ل أأ’م -ن ألسس -ل -ط -ة أل -ك -ام -ل -ة ‘ ح -م -اي-ة ح-ي-اة
أŸوأطن هو أأ’و ¤با’هتمام وألتجسسيد.
دأع -ي -ا ألسس -ل -ط -ة ب -اإ’سس -رأع ‘ ت -ن -ظ -ي -م م -وع -د
أ’ن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسس -ي -ة م -ع ف -ت -ح ب -اب ألÎشس -ي-ح
ÎŸشس - -ح Úج - -دد وإأقصس - -اء أل - -وج - -وه أŸع - -روف- -ة
وأŸشساركة ‘ مهازل ألنظام أألسسابق ،على أأن تكون
ه -ن -اك ÷ن -ة م -رأق -ب -ة أن -ت -خ -اب-ات صس-ارم-ة يشس-ه-د

لقي دعم اŸكتب السشياسشي و ⁄يودع اسشتقالته ،جميعي:

القضسية شسخصسية...وسسيتنازل عن ا◊صسانة طوعا وÁتثل للقانون مثل أاي مواطن

’م Úالعام ◊زب
 ⁄يودع ا أ
جبهة التحرير ﬁمد جميعي،
اسشتقالته خÓل اجتماع اŸكتب
السشياسشي ،وإان أاوحى من خÓل
ك -ل-م-ت-ه ب-اŸن-اسش-ب-ة إا ¤إام-ك-ان-ي-ة
م- -غ- -ادرت- -ه ،أام- -ر ك -ان م -ت -وق -ع -ا
’سش- - -ي- - -م- - -ا وأان اŸق - -رب Úم - -ن - -ه
اسش-ت-ب-ع-دوا ا’سش-تقالة مرجحÚ
ب- -اŸق- -اب- -ل ت- -ف- -ويضس م -ه -ام -ه إان
’مر ’سشيما وأانه ربط
اقتضشى ا أ
طلب سشحب ا◊صشانة الŸÈانية
ب- -قضش- -ي- -ة شش- -خصش- -ي -ة ،حصش -ان -ة
سش-ي-ت-ن-ازل ع-ن-ه-ا Ãج-رد ت-ب-ليغه
رسشميا.

فريال بوششوية
كما كان متوقعا رفضض أأ’م Úألعام للحزب
أل-ع-ت-ي-د ﬁم-د ج-م-ي-ع-ي ،أل-رضس-وخ أ’م-ر وأقع
سسارع إأ ¤طرحه أأعضساء قياديون Ãجرد نشسر
خ Èطلب سسحب أ◊صسانة ألŸÈانية عنه،
و–دثت مصسادر عن إأمكانية تفويضض مهامه
مفندة جملة وتفصسي Óأللجوء إأ ¤أ’سستقالة،
خيار ÷أا إأليه أأ’م Úألعام ألسسابق جمال ولد
ع - -ب- -اسض أل- -ذي أنسس- -حب م- -ن أŸنصسب ÈŸر
صسحي حسسبه رأفضسا إأيدأع أسستقالة ،ترسسمت
خÓل أجتماع أللجنة أŸركزية أŸنعقد يوم
 23أأفريل أأ’خ.Ò
ج-م-ي-ع-ي أل-ذي ب-دأ م-ت-أاث-رأ ب-اŸسس-تجدأت،
ح -رصض ع -ل -ى ع -دم ت -ف -ويت أŸن -اسس -ب -ة ع -ل-ى
أإ’عÓمي Úمشسركا إأياهم أأشسغال أ’جتماع،
رغم أأن أأ’مر كان مسستبعدأ ‘ ألبدأية ورد
على كل أأ’سسئلة Ãا ‘ ذلك أŸتعلقة بارتباط
ط- -لب سس- -حب أ◊صس -ان -ة ب -ال -فسس -اد ،وق -ال ‘
معرضض رده على سسؤوأل يخصسه بأان ألسسؤوأل
م -ن-ط-ق-ي وضس-روري ،مضس-ي-ف-ا «أأع-ل-م-ك-م أأن-ن-ي
سس -م -عت أأن ه -ن-اك ط-لب ل-رف-ع أ◊صس-ان-ة ع-ن
شس -خصس -ي ،ن -ح -ن ‘ ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت-ح-ري-ر
ألوطني قلنا من ألبدأية أأن ألقانون وألعدألة
حرة وفوق أ÷ميع ،وإأ ¤حد أآ’ن «أÿميسض»
 ⁄يصسل إأ ¤شسخصسي أأي أسستدعاء».
وما بلغني من أÛلسض ألشسعبي ألوطني ـ
أأضس -اف ي -ق -ول ـ «ه -ن -اك ط-لب رف-ع أ◊صس-ان-ة
بصسفتي نائبا ،وأأؤوكد أأمامكم أأنني  ⁄أأطلع
على أŸوضسوع إأ ¤أآ’ن ،لكن ما بلغني أأن
أأ’مر يخصض مسسأالة شسخصسية ،وما أأطلبه هو
ألهدوء ‘ تناول أأ’مر» ،وخلصض إأ ¤ألقول
«ألقانون فوق أ÷ميع وأأن ألعدألة تعمل دون
ضسغوط وعندنا كل ألثقة فيها ،ومن أأخطأا
’بد أأن يتحمل نتائج خطئه».
وأأف- -اد ‘ سس- -ي- -اق م- -وصس- -ول «Ÿا يصس -ل -ن -ي
أسستدعاء سسوف أأتنازل طوعا عن حصسانتي،
وفيما يخصض منصسبي كأام Úعام سسوف نتخذ

‘ هذأ ألظرف لتجاوز أŸرحلة.
موقف  ⁄يسستسسغه قياديون ‘
أ◊زب ألذين أأكدوأ بأان أŸسسأالة
ت -ق -ع ضس -م -ن صس Ó-ح -ي -ات أل -ل -ج-ن-ة
أŸرك -زي -ة أل -ت -ي ي -ن-ب-غ-ي أل-ت-ئ-ام-ه-ا
للفصسل ‘ أأ’مر.

ترقب وحديث عن
تفويضض اŸهام

ألقرأر جماعيا مع أŸكتب ألسسياسسي» ،وختم
ذأت أŸسسؤوول ردوده على أأسسئلة ألصسحافيÚ
بتأاكيد أ’متثال للقانون ،معربا عن كامل ثقته
‘ ألقضساة أŸتمرسس ،Úمشسددأ على ضسرورة
عدم تهويل أأ’مور.

اŸكتب السسياسسي يدعو إا¤
اللتفاف حول هياكل ا◊زب
وق -ب -ل ذلك ج -اءت أل -ك -ل -م -ة أ’ف -ت -ت -اح -ي-ة
÷م -ي -ع -ي ت -ق-ي-ي-م-ي-ة ل-ل-فÎة أل-ت-ي قضس-اه-ا ‘
م- -نصسب أأم Úع- -ام ع- -ل- -ى رأأسض أل- -تشس- -ك- -ي- -ل -ة
و–ديدأ  4أأشسهر وأأسسبوع ،جازما بأانه أأعاد
للحزب ‘ ظرف وجيز جدأ وبشسهادة أ÷ميع
أأك Èم -كسسب ل -ل -م -ن -اضس -ل‡ Úث « ‘ Ó-أأ’م-ل
ألذي فقد وأأعطينا نفسسا جديدأ لنشسارك ‘
خ -دم -ة ب -ل -دن -ا م -ن خ Ó-ل أل -ت -ي -ار ألسس-ي-اسس-ي
ألوطني ،تيار حزب جبهة ألتحرير ألوطني»،
متوقفا عند كل ألنشساطات ألتي أأشسرف عليها،
وق -د ظ -ه -رت نÈة أل -ودأع ج -ل -ي-ا ع-ن-دم-ا ق-ال
برنامج حزب جبهة ألتحرير ألوطني ’زأل
م-ت-وأصس ،Ó-سس-ط-ره أأعضس-اء أŸك-تب ألسس-ياسسي
م-ن خÓ-ل خ-رج-ات م-ي-دأن-ي-ة ت-ن-ط-ل-ق ألسس-بت
وتشسمل  20و’ية ،وكذأ ملتقى ألشسباب أŸقرر
ي- -وم  19سس-ب-ت-م Èأ÷اري.أج-ت-م-اع-ن-ا أل-ي-وم ـ
حسسب ما أأكد جميعي ـ «يسستدعي ألعزÁة
’سستكمال ألÈنامج أ’ننا مسسؤوولون عن أ◊زب
مهما كانت ألظروف سسوأء توقف أأ’شسخاصض،
‘ وج - -ودن - -ا أأو ‘ وج - -ود غÒن - -ا ’ب - -د م - -ن
أسستمرأر ألعمل».
م -ن ج -ه -ت -ه-م ،أأعضس-اء أŸك-تب ألسس-ي-اسس-ي،
أك -ت -ف -وأ ب -ال -ت -ط -رق إأ ¤أŸسس -أال-ة ‘ أل-ن-ق-ط-ة
أأ’خÒة من ألبيان ألذي كلل أأ’شسغال ألتي
ج -رت ‘ ج -لسس -ة م -غ -ل -ق -ة ،دون أ◊ديث ع-ن
أسستقالة أأو تفويضض ،بل بالعكسض “اما دعوأ
إأ ¤أ’لتفاف حول أ◊زب وهياكله ألشسرعية

 ⁄ت -ك -ن أ◊رك -ي -ة أل -ت -ي م-ي-زت
ألشس -ارع أŸت -وأج -د ب -ه م -ق-ر ح-زب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ب-ح-ي-درة
عادية صسباح أÿميسض أŸاضسي ،إأذ
سس -ادت ح -ال -ة ت -رقب م-ن ق-ب-ل رج-ال أإ’عÓ-م
وك-ذلك أŸن-اضس-ل Úوق-ب-ل-ه-م أل-ق-يادي ،Úألذين
كانت أأنظارهم مشسدودة إأ ¤أجتماع أŸكتب
ألسسياسسي غ ÒأÈŸمج و’ حتى متوقع قبل
أل -ث Ó-ث-اء أŸاضس-ي ،أل-ي-وم أل-ذي ت-ل-ق-ى م-ك-تب
أÛلسض ألشس- -ع- -ب- -ي أل- -وط- -ن- -ي ط- -لب سس- -حب
أ◊صسانة ألŸÈانية عن ألنائب ﬁمد جميعي
ألذي يشسغل ‘ نفسض ألوقت منذ  30أأفريل
أأ’خ Òمنصسب أأم Úعام للتشسكيلة ،أجتماع ‘
جدول أأعماله نقطة جوهرية أسستقالة أأ’خÒ
من منصسبه وفق ما ” توأرده عشسية أ’جتماع.
أج-ت-م-اع أŸك-تب أل-وط-ن-ي ل-ل-ح-زب أل-ع-ت-ي-د
ألذي مقررأ ‘ حدود ألسساعة أ◊ادية عشسرة
صس-ب-اح-ا أن-ط-ل-ق ب-ع-د أل-وقت أÙدد ب-ح-وأ‹
نصسف سساعة ،بحضسور ‡ثلي وسسائل أإ’عÓم،
ألذين حضسروأ بقوة لتغطية ألنشساط ’سسيما
ب -ع -د أ◊ديث ع -ن أ’سس -ت -ق -ال -ة ،أأم -ر  ⁄ي-ك-ن
متوقع من قبلهم ،رغم أأنهم حضسروأ مبكرأ
ل -رصس-د وصس-ول أأ’م Úأل-ع-ام ﬁم-د ج-م-ي-ع-ي،
وك -ذلك أأعضس -اء أŸك -تب ألسس -ي -اسس-ي أل-ذي ”
توسسيعه إأ ¤ما ’ يقل عن  27عضسوأ’ ،سسيما
منهم ألعضسو ألبارز بومهدي ألذي تنقل وغادر
دون حضس -ور أ’ج -ت -م -اع لسس -بب صس-ح-ي حسسب
أأ’صسدأء.
أأ’صسدأء ألتي أنتشسرت بقوة ‘ ألوقت ألذي
كان فيه جميعي دأخل مكتبه ،أأن أأ’خ Òلن
يقدم أسستقالته وسسيلجأا إأن –تم أأ’مر إأ¤
أل -ت -ف-ويضض“ ،ام-ا ك-م-ا ف-وضض خÓ-ل ع-ط-ل-ت-ه
ألصس- -ي- -ف- -ي -ة عضس -وأ م -ن أŸك -تب ألسس -ي -اسس -ي،
وألسسبب أأن طلب وزير ألعدل ألقاضسي بسسحب
أ◊صسانة ألŸÈانية عنه ،سسببه شسخصسي وفق
ما أأكده شسخصسيا للمقرب Úمنه و’ عÓقة له
بقضسايا ألفسساد ،وهو ما أأكده فع ÓخÓل رده
ع -ل-ى أأسس-ئ-ل-ة ألصس-ح-اف-ي ‘ Úأأع-ق-اب أل-ك-ل-م-ة
أ’فتتاحية أ’شسغال أŸكتب ألسسياسسي ،دأعيا
إأياهم إأ ¤ألتعامل بهدوء مع أŸسسأالة ،ومعربا
عن ثقته ألكاملة ‘ ألعدألة.

Ÿمثليها بالشسفافية وألصسرأمة ،ثم ألذهاب إأ ¤من
سسيختاره ألشسعب عن طريق ألصسندوق.

حزب Œمع أامل ا÷زائر «تاج»

التعجيل بالنطÓق الفعلي واŸيدا Êلتجسسيد
ﬂرجات ا◊وار
دعا Œمع أأمل أ÷زأئر «تاج» ألشسعب
أ÷زأئري وكل أıلصس Úوألقوى أ◊ية
‘ ألبÓد إأ ¤ألعمل على إأ‚اح ﬁطة
أل- -رئ- -اسس- -ي- -ات أل- -ق- -ادم -ة وت -ك -ريسض ح -ق
أŸشس -ارك -ة ألسس-ي-اسس-ي-ة أل-ف-ع-ال-ة ،وذلك ‘
تصس -ري -ح إأع Ó-م -ي ل -ه تسس -ل -مت «ألشس-عب»
أأمسض نسسخة منه.

ح/ك

جاءت هذه ألدعوة ◊زب «تاج» خÓل
أجتماع أŸكتب ألسسياسسي أأول أأمسض Ãقر
أ◊زبŸ ،ت- -اب -ع -ة مسس -ت -ج -دأت ألسس -اح -ة
ألسس -ي -اسس -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ،وق-د “خضض ع-ن-ه
ج-م-ل-ة م-ن أل-ت-وصس-ي-ات أأب-رزه-ا أل-ت-ع-ج-ي-ل
ب -ا’ن-طÓ-ق أل-ف-ع-ل-ي وأŸي-دأ Êل-ت-جسس-ي-د
ﬂرجات أ◊وأر ،خاصسة تلك أŸرتبطة
باسستدعاء ألهيئة ألناخبة ،وأإنشساء ألسسلطة
أŸكلفة بتنظيم ومرأقبة أ’نتخابات وما
تعلق بالقوأن. Ú
و جاء ‘ ألتصسريح أŸضسي ألسسريع نحو
تنظيم أنتخابات رئاسسية نزيهة وشسفافة

قبل نهاية ألسسنة أ÷ارية ،تلبية Ÿطلب
ألشس - - -عب وت- - -ف- - -ادي- - -ا ıاط- - -ر أأ’زم- - -ة
ومضس-اع-ف-ات-ه-ا ،وت-ك-ريسس-ا ◊ق أŸشس-اركة
ألسسياسسية ألفعالة .
ك -م-ا أسس-ت-ن-ك-ر ح-زب «ت-اج» أÙاو’ت
«أليائسسة «و أŸغرضسة ألتي “ارسسها بعضض
أأ’طرأف بتوريط أŸؤوسسسسة ‘ معÎكات
سسياسسية بهدف ألتشسويشض على ›ريات
أ◊وأر ومسسار ألعدألة ومكافحة ألفسساد،
م- -ث- -م- -ن- -ا ج -ه -ود أŸؤوسسسس -ة أل -عسس -ك -ري -ة
وم -وق -ف -ه -ا أل-ث-ابت ‘ م-رأف-ق-ة أŸط-الب
ألشسعبية ،وألوقوف كحصسن منيع ضسد كل
ألتهديدأت ألدأخلية وأÿارجية .

عقب لقاء أاعضشائها بوفد عن هيئة ا◊وار والوسشاطة

جمعية العلماء تدعو إا ¤توف Òالضسمانات
لنزاهة الرئاسسيات

دعت ج- -م- -ع- -ي- -ة ال -ع -ل -م -اء اŸسش -ل -مÚ
ا÷زائ - - - - - -ري ،Úأاول أامسس اÿم- - - - - -يسس،
با÷زائر العاصشمة ،على لسشان رئيسشها
عبد الرزاق قسشوم ،إا ¤ضشرورة توفÒ
«ك - -اف - -ة شش - -روط وضش- -م- -ان- -ات ن- -زاه- -ة»
ا’نتخابات الرئاسشية القادمة.
قال قسسوم ‘ ندوة صسحفية عقب لقائه
ب -وف -د ع -ن ه -ي -ئ -ة أ◊وأر وأل-وسس-اط-ة ب-ق-ي-ادة
م- -نسس -ق -ه -ا أل -ع -ام ك -ر Ëي -ونسض إأن أ÷م -ع -ي -ة
«أقÎحت ودعت إأ ¤ت- - -وف Òك- - -اف - -ة شس - -روط
وضس -م -ان -ات ن -زأه -ة أ’ن -ت -خ -اب -ات أل-رئ-اسس-ي-ة
أل -ق -ادم -ة» ،مشس -ددأ ع -ل -ى ضس -رورة «مشس -ارك-ة
وأسسعة لكل فئات ألشسعب» ‘ هذأ أŸوعد
أ’ن -ت -خ -اب-ي .ك-م-ا أقÎحت أ÷م-ع-ي-ة ضس-رورة
Óشسرأف
«أن-ت-ق-اء» أأعضس-اء أل-ه-ي-ئ-ة أŸسس-تقلة ل إ
على أ’نتخابات من «ألكفاءأت ألوطنية ألتي
تتمتع باŸصسدأقية وأ◊ياد».
وبعد أأن أأوضسح أأن أللقاء كان «بطلب من

أل - -ه - -ي - -ئ - -ة» شس - -دد ع - -ل- -ى ضس- -رورة «ضس- -م- -ان
أسستقÓليتها» مع توف« Òمناخ مناسسب» لعملها
من خÓل وضسع «إأجرأءأت تهدئة» وعلى سسبيل
أŸثال –كما قال – «لعفو عن هفوأت بعضض
شسباب أ◊رأك ألشسعبي» وكذأ «تشسكيل حكومة
Óشس-رأف ع-ل-ى أŸرح-ل-ة
وط -ن -ي -ة ت -وأف -ق -ي -ة ل -إ
أŸقبلة».
ك -م -ا ج -ددت أ÷م -ع -ي -ة ب -ه -ذه أŸن -اسس -ب -ة
«دع -م -ه -ا» ل -ل -ح -رأك ألشس -ع -ب -ي أل -ق -ائ-م ع-ل-ى
«منطلقات سسلمية ووطنية» ،مشسددأ ‘ هذأ
أإ’طار على ضسرورة «تقوية وحدة أ÷زأئريÚ
–ت رأية وطنية وأحدة و“سسكهم بثوأبتهم
أل- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة» ،وأأب- - -رز قسس - -وم ‘ أأ’خ Òأأن
«أقÎأح- - -ات» ه- - -ي - -ئ - -ة أ◊وأر وأل - -وسس - -اط - -ة
ب - -خصس - -وصض ت - -ع - -دي - -ل ب- -عضض م- -وأد ق- -ان- -ون
أ’نتخابات «معقولة جدأ» ،مضسيفا أأن كل ما
ق -دم -ت -ه ه -ذه أل -ل-ج-ن-ة ‘ ل-ق-ائ-ه-ا ب-ا÷م-ع-ي-ة
«مطمئن ويطبعه ألوضسوح وألصسدق».
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إلسصبت  07سصبتم 2019 Èم
إلموإفق لـ  07محرم  1441هـ

النتخابات ضشرورة ملحة ل تتطلب اأي تأاخ ،Òرابحي :

إإ’عÓم مدعو لتناول ما يرتبط بالشسأان إلعام بروح إŸسسؤوولية
‘ ال- -زي- -ارة ال -ت -ي ق -ادت -ه إا¤
خ -مسص ولي -ات شش -رق -ي-ة ،صش-رح
وزير التصشال الناطق الرسشمي
ل- -ل- -ح- -ك- -وم- -ة ،وزي- -ر ال- -ث- -ق -اف -ة
ب- -ال- -ن -ي -اب -ة ،حسش -ان راب -ح -ي ،أان
ا÷زائ-ر ت-ن-ع-م ب-ال-ت-ف-اف أابنائها،
وأانها قطعت ششوطا ل بأاسص به ‘
ا◊ف-اظ ع-ل-ى م-ع-ا ⁄ومؤوسشسشات
الدولة ،مششيدا بالدور اÙوري
ال- - - -ذي ت- - - -ل- - - -ع- - - -ب- - - -ه اŸؤوسشسش - - -ة
ال-عسش-ك-ري-ة ،داع-ي-ا إا ¤ال-ذه-اب
لجال،
إا ¤النتخابات ‘ أاقرب ا آ
لن ال -ظ -رف ب -ات حسش -اسش -ا ج-دا
أ
وي -ت -ط -لب ال -ت -ع -ج-ي-ل ب-ان-ت-خ-اب
رئ -يسص ج-م-ه-وري-ة ي-ق-ود ال-بÓ-د
وف-ق الضش-واب-ط ال-دسش-ت-ورية إا¤
لمان.
بر ا أ

سسوق أإهرإسس  :سسم Òإلعيفة
من سصوق أإهرإسس إ ¤قاŸة كان
للوزير خطاب وإحد يتمثل ‘ إبرإز
دور إإ’عÓم ‘ إلتحول إلذي تشصهده
إ÷زإئر ومرإفقته ‘ موإصصلة إلبناء
إلوطني باحÎإفية ومسصؤوولية ’ تقبل
إÿلل.
شص -ارك إل -وزي -ر إأ’سص -رة إلÎب -وي -ة
ب- - -و’ي- - -ة سص - -وق أإه - -رإسس إل - -دخ - -ول
إ’جتماعي ،حيث أإشصاد با’سصتقرإر
وإلسص Òإ÷يد للمرإفق إلÎبوية وكذإ
ﬂتلف إ÷هود إلتي تبذلها إلو’ية
‘ سص - -ب - -ي - -ل إ◊ف - -اظ ع- -ل- -ى إأ’م- -ن
وإ’سصتقرإر إ’جتماعي. Ú
كما ذكر ‘ ذإت إلسصياق با÷و
إلعام ‘ أإزيد من  04و’يات با÷هة
إلشصرقية إلتي وقف عندها أإمسس ،أإن
إŸوإط- -ن Úع- -ل- -ى ق -لب رج -ل وإح -د
ي- -نشص- -دون إ’سص -ت -ق -رإر إلسص -ي -اسص -ي و
ي -غ -ل -ب -ون إŸصص -ل -ح -ة إل-وط-ن-ي-ة ع-ل-ى
إŸصص- -ال- -ح إلشص- -خصص -ي -ة ،وه -و إÿط
إلذي سصارت فيه إلدولة من خÓل
فتح أإبوإب إ◊وإر على مصصرإعيها

ح- - -ول «حب إل- - -وط - -ن وإل - -ت - -مسصك
ب -ال-وح-دة إل-وط-ن-ي-ة» ،إع-ت Èحسص-ان
رإبحي ،أإن شصعار إŸوسصم إ÷ديد
يصصب ‘ إط- -ار ت- -ع -زي -ز إŸوإط -ن -ة
و–صص Úإلوطن من كل ما من شصأانه
إل -دع -وة إ ¤إل -ت -ف -رق -ة وإل -ف -ت -ن-ة و
زعزعة إلصصف إلوطني.
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لأÓطفال إŸعوزين
ووضصع خارطة طريق تضصمن ذهابا
سصريعا و مؤوطرإ ’نتخابات رئاسصية
’خ- -ت- -ي- -ار إل -رج -ل إأ’ول ع -ل -ى رأإسس
إ÷مهورية إ÷زإئرية .
ك- -م -ا أإشص -ار ‘ ح -دي -ث -ه إ ¤ع -دم
إ’نسص- -ي -اق ورإء إ’صص -وإت إل -ن -اع -ق -ة
إŸث- -ب- -ط- -ة إل- -ت- -ي ت -غ -لب مصص -ا◊ه -ا
إلشصخصصية على مصصلحة إلوطن ،وقال
هذه إلفئات معروفة وهي قلة آإثرت
مصص - - -ا◊ه - - -ا ومصص - - -ال - - -ح إ÷ه- - -ات
إŸشصبوهة إلتي –رضصها ،لكن مسصار
إل -دÁق-رإط-ي-ة م-ف-ت-وح ل-ل-ج-م-ي-ع دون
إسصتثناء ‘ إطار قوإن Úإ÷مهورية
ووفق إلضصوإبط إلدسصتورية إلتي هي
صصمام أإمان إلبÓد.

..ويؤوكد من قاŸة:
ترسسانة قوإن Úمن أإجل
إعÓم إحÎإ‘
وببلدية إلفجوج ‘ قاŸة حيث
دشص -ن ث-ان-وي-ة ،أإع-اد رإب-ح-ي إل-ت-أاك-ي-د
على إإ’عÓم ‘ لعب دوره إلكامل
وتأادية مسصؤووليته ‘ إإ’عدإد Ÿرحلة
ج -دي -دة ل -ل -ب Ó-د ي -ك -ون ف -ي-ه-ا إÒÿ
وإأ’من وإ’سصتقرإر».
وأإضصاف رإبحي باŸناسصبة بأان

وزإرة إ’تصصال «على إسصتعدإد تام
’خ -ذ ب -ع Úإ’ع -ت -ب -ار م -ا ي-قÎح-ه
أ
’عÓم من آإرإء
إŸنتسصبون لقطاع إ إ
وأإف -ك -ار وصص -ي -غ ق -ان-ون-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
إلقطاع ،مضصيفا بأان إŸشصاريع إلتي
ف -ت -ح -ت -ه -ا مصص -ال-ح إل-وزإرة ت-ه-دف
’و ¤إ« ¤إلوصصول إ¤
بالدرجة إ أ
وضصع ترسصانة قانونية لتأاط Òقطاع
’عÓم بشصكل سصليم وÃا يتوإفق
إإ
مع إلتطورإت إلتي عرفتها إلبÓد
وم-ا ي-ق-تضص-ي-ه إل-ت-ك-ف-ل إ’ج-ت-ماعي
وإŸه-ن-ي ل-لصص-ح-ف-ي لضص-م-ان “تعه
بكامل حقوقه».
وج -دد وزي -ر إ’تصص -ال وإل -ث -ق-اف-ة
ب-ال-ن-ي-اب-ة وإل-ن-اطق إلرسصمي للحكومة
ت- -أاك- -ي- -ده ع- -ل -ى أإن إıرج إلسص -ل -ي -م
للوضصع إلذي تعيشصه إلبÓد يكون من
خ Ó-ل «ت -ن -ظ -ي-م إن-ت-خ-اب-ات رئ-اسص-ي-ة
وإإ’ع- - -دإد ل - -ه - -ا ع Èح - -وإر صص - -ادق
وشص- -ف -اف» ،م -ع -تÈإ أإن دع -وة رئ -يسس
أإركان إ÷يشس إلوطني إلشصعبي نائب
وزير إلدفاع إلوطني ،إلفريق أإحمد
ڤ -اي -د صص -ال -ح ،ل -ت -ن -ظ -ي-م إن-ت-خ-اب-ات
رئ- -اسص- -ي- -ة ‘ أإق- -رب وقت ه -و «ق -ول
فصصل وإضصح وسصليم يسصتمد قوته ‡ا
يرضصاه كل إÛتمع إ÷زإئري».
وب - -ع - -د إسص - -ت - -م- -اع- -ه إ ¤درسس
إفتتاحي للموسصم إلدرإسصي إ÷ديد

 400منششأاة مدرسشية جديدة بسشعيدة ،هدام:

أإك- -د رإب- -ح- -ي م -ن إل -ط -ارف أإن
تنظيم إنتخابات رئاسصية ‘ أإقرب
’‚ع
’ج- - -ال Áث - -ل إل - -ط - -ري - -ق إ أ
إآ
’نسصب Ÿسصتقبل إلبÓد.
وإ أ
وأإب- - -رز إل - -وزي - -ر ‘ ل - -ق - -اء م - -ع
إلصصحافة Ãدرسصة زروقي إلطاهر
بÈج ن -ام ب -ب -ل -دي -ة إل -درع -ان ع -ل-ى
هامشس إشصرإفه على إفتتاح إŸوسصم
إلدرإسصي إ÷ديد أإن «إ’نتخابات
إلرئاسصية هي إŸسصعى إلوحيد إلذي
م- -ن شص- -أان- -ه أإن Áك- -ن إل- -بÓ- -د م -ن
إÿروج من إŸرحلة إلصصعبة إلتي
’من».
تعيشصها و يعزز إ’سصتقرإر وإ أ
وأإضص- -اف ‘ ه- -ذإ إلسص -ي -اق« :أإن
إلوقت قد حان للكف عن إلرجوع
’ن
’طروحات إلتي ’ تشصجع أ
إ ¤إ أ
إل -ب Ó-د ب -ح -اج -ة إ ¤إل -ت-وج-ه ن-ح-و
ت-وف Òإلشص-روط إÓŸئ-م-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
إنتخابات رئاسصية».
وب - -ع - -د أإن ذك - -ر ب- -اÛه- -ودإت
إŸبذولة من طرف إلدولة لتمكÚ
إلتÓميذ إلذين وصصفهم بأانهم «أإمل
إل -غ -د» م -ن إل-ت-ف-رغ ل-ل-م-ع-رف-ة ل-ك-ي
يسص-ت-ط-ي-ع-وإ ب-دوره-م إŸشص-ارك-ة ‘
ب -ن -اء وط -ن -ه-م أإشص-رف إل-وزي-ر ع-ل-ى
ح- -ف- -ل رم- -زي سص- -ل -م خ Ó-ل -ه 3800
ح -ق -ي-ب-ة م-درسص-ي-ة ق-ب-ل أإن يسص-ت-م-ع
ل -ع -رضس ح -ول ق-ط-اع إلÎب-ي-ة ب-ه-ذه
إلو’ية.

’طوإر
أإك Ìمن  400منشصأاة مدرسصية جديدة ‘ إ أ
إل-ثÓ-ث ع Èت-رإب إل-وط-ن ح-اث-ا إل-تÓ-م-ي-ذ ع-ل-ى
إ÷د وإ’جتهاد باعتبارهم مسصتقبل إلبÓد وأإن
إ÷زإئ -ر ت -ع -يشس ‘ ط -م -أان -ي -ن-ة Œم-ع-ه-ا إل-رإي-ة
’سصÓم وإللغة إلعربية
إلوطنية وإلوطن ويجمعها إ إ
’مازيغية.
إأ
’عدإء
وأإشصار إلوزير بالقول إن هناك بعضس إ أ
يÎبصصون بوطننا إلعزيز ولكن وحدتنا وتÓحمنا
وبيد وإحدة نصصنع إلقوة وعدم ترك إلفرصصة
’ع -دإء ،ك -م -ا –دث إل -وزي -ر ب-اÛم-ع
ل -ه -ؤو’ء إ أ

إŸدرسص -ي أإن إل -دول -ة إ÷زإئ -ري-ة ح-ريصص-ة ع-ل-ى
’مكانيات
أإبنائها إŸتمدرسص Úمسصخرة لهم كل إ إ
إŸادية وإŸعنوية وإلبشصرية.
و أإضصاف إلوزير جئنا إ ¤دإئرة سصيدي بوبكر
من أإجل مشصاركة أإبنائنا إلتÓميذ وحثهم على
’خÓق إلتي يتحلون بها بهذإ إŸوسصم
إŸبادئ وإ أ
إ÷ديد لهذه إلسصنة ،معربا ‘ أإمله أإن تكون
إلÈإعم قدوة حسصنة Ÿسصتقبل إ÷زإئر.

سسعيدة:ج.علي

لسشÎاتيجية مع السشلطات الولئية
بهدف تبادل السشتششارات و الدراسشات ا إ

بوزيد يؤوكد من تلمسسان إسستحدإث ›السس علمية باŸدن إ÷امعية
موقع ““بروغرسس سسوف““ يفتح أإوإخر شسهر سسبتم Èمن أإجل إلتسسجيل ‘ إŸاسسÎ
أاك-د وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ و البحث العلمي
ال-ط-يب ب-وزي-د ،أان-ه ق-ب-ل ن-ه-اي-ة شش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
للكÎو Êبروغرسص من
سشوف يتم فتح اŸوقع ا إ
أاج- -ل ال -تسش -ج -ي -ل ‘ اŸاسش Îوي -ت -م إاسش -ت -ح -داث
›السص ع-ل-م-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸدن ا÷امعية
ال-ت-ي م-ن خÓ-ل-ه-ا ي-ت-م ال-ت-نسش-ي-ق م-ع السش-ل-طات
لسشتششارات لدفع
اÙل-ي-ة وال-ولئ-ي-ة وت-ب-ادل ا إ
عجلة التنمية اÙلية .هذا ما جاء ‘ تصشريح
أاد ¤ب - -ه ال - -وزي - -ر حصش- -ري- -ا لـ «الشش- -عب» ب- -عÚ
اŸكان.
عقب زيارة إلعمل وإلتفقد إلتي قادته يوم
إÿميسس إ ¤و’ية تلمسصان ،أإشصرف بوزيد على
وضصع حيز إÿدمة إŸتوسصطة إ÷ديدة لع Úدوز
ببلدية بني مسصتار إلتي إسصتلمت لهذإ إŸوسصم
إل -درإسص -ي  .وه -ي م -درسص -ة ب -ط -اق -ة إسص -ت -ي -ع-اب

’شص-غال ‘
700م-ق-ع-د ب-ي-دإغ-وج-ي ،إن-ت-هت ب-ه-ا إ أ
ظرف  8أإشصهر.
بعد ذلك حل إلوفد إلوزإري بجامعة أإبو بكر
بلقايد تلمسصان ،حيث وقف باŸكتبة إŸركزية
للجامعة ببوهناق «عبد إÛيد مزيان» على سصÒ
عملية إلتسصجيÓت إلنهائية للطلبة إ÷دد وكذإ
’سصتقبال.
معاينة ظروف إ إ
هنا أإشصرف بوزيد على عملية تدوين معلومات
أإحد إلطالبات على جهاز إلكمبيوتر و طبع لها
ب-ط-اق-ة إل-ط-الب إŸغ-ن-اط-يسص-ي-ة ح-يث ل-قيت هذه
إŸب-ادرة إسص-ت-حسص-ان-ا م-ن-ق-ط-ع إل-ن-ظ Òمن طرف
إلطلبة إ◊اضصرين وأإوليائهم.
ومن جهتهم ،ع Èبعضس إلطلبة ‘ حديثهم
للوزير عن مشصاكل تعÎضصهم جرإء تطبيق نظام
أإل م دي وأإثار آإخرون تعقيدإت وإجهتهم إلسصنة

اأك -د وزي -ر السش -ك -ن وال -ع-م-ران واŸدي-ن-ة ،ك-م-ال
بلجود ،اأول اأمسص ،بولية مسشتغا ،Âاأن «تقليصص
الآجال ومراعاة ا÷ودة سشيسشاعد على اإ‚از اأكÈ
قدر ‡كن من الهياكل الÎبوية».
وق -ال ب -ل -ج -ود ل -لصص -ح -اف -ة خ Ó-ل زي -ارت -ه إ ¤إل-و’ي-ة
Ãناسصبة إلسصنة إلدرإسصية إ÷ديدة ،إن « إ‚از إŸدإرسس
إ’بتدإئية ‘  4إأشصهر وإŸتوسصطات ‘  8إأشصهر وبجودة
عالية ‘ بعضس إلو’يات على غرإر ع Úإلدفلى وسصطيف
سصاعد على –قيق إ’أهدإف إلتي وضصعها إلقطاع وتسصليم
عدد معت Èمن إلهياكل إلÎبوي».
وإأضصاف إلوزير «يجب إأن نعمل ‘ هذإ إ’إطار ’إ‚از
إأك Èقدر ‡كن من إلهياكل إŸدرسصية خاصصة إأن قطاع
إلÎبية إلوطنية على إسصتعدإد ’سصتÓم إأي مرفق جديد».
وع -اي -ن ب -ل -ج -ود إل -ذي ك -ان م -رف -وق -ا ب -وزي -رة إل-ب-ي-ئ-ة
وإلطاقات إŸتجددة ،فاطمة إلزهرإء زروإطي ،إŸدرسصة
إ’بتدإئية ﬁمد ﬂتار بحي صصÓمندر (بلدية مسصتغا)Â

دششن أاول ثانوية بع Úقزام بتمÔاسشت ،بلعابد:

فتح مركز إجرإء إمتحانات إلبكالوريا بالو’ية إŸنتدبة قريبا
أاع- -ل- -ن وزي- -ر الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،ع -ب -د
ا◊ك- - -ي- - -م ب- - -ل- - -ع- - -اب - -د ،أاول أامسص ،ب - -ولي - -ة
لج- -راء ام- -ت- -ح- -ان -ات
“Ôاسشت ،أان م- -رك- -زا إ
ششهادة البكالوريا سشيفتح بالولية اŸنتدبة
ا◊دودي - - -ة ع Úق - - -زام ( 420ك-ل-م ب-أاقصش-ى
جنوب مقر الولية).
أإوضصح إلوزير لدى تدشصينه أإول ثانوية بع Úقزإم
إ◊دودية ‘ إطار زيارة إلعمل إلتي قام بها إ¤
إŸنطقة ضصمن جولته إŸيدإنية Ÿتابعة إلدخول
إŸدرسص- -ي إ÷دي -د  2020 /2019ب-ب-عضس و’يات
أإقصص -ى إ÷ن -وب أإن -ه «سص -ي -ت -م ف -ت -ح م -رك -ز إ’ج-رإء
إمتحانات نيل شصهادة إلبكالوريا لفائدة إÎŸشصحÚ
إلنظامي Úوإأ’حرإر بهذه إŸنطقة إ◊دودية‡ ،ا
سص - -يسص - -اه - -م ذلك ‘ إل- -ت- -خ- -ف- -ي- -ف م- -ن م- -ع- -ان- -اة
إŸتمدرسص.»Ú
وتفقد إلوفد إلوزإري ﬂتلف مرإفق إلثانوية

’لكÎونية و
إŸنصصرمة ‘ إلتسصجيل ع Èإلبوإبة إ إ
’لكÎو Êبروغرسس إلذي  ⁄ينجح و”
إŸوقع إ إ
’سصتعانة بالطريقة إلكÓسصيكية إلعام إŸنصصرم.
إإ
لكن إلوزير طمأانهم بأان كل إلظروف هيئت
م -ن أإج -ل إلسصÒورة إ÷ي -دة ل-ه-ذه إل-ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ي
ت -دخ-ل ‘ إط-ار تسص-ه-ي-ل إل-تسص-ج-يÓ-ت ع Èك-اف-ة
’ط- -وإر م -ن ل -يسص -انسس وم -اسص Îو دك -ت -ورإه عÈ
إأ
’لكÎو Êللوزإرة و‘ سصياق آإخر كشصف
إŸوقع إ إ
مسصؤوول إŸكتبة إŸركزية بجامعة أإبو بكر بلقايد
أإن ك -ل إل -ك -تب و إŸرإج -ع ق -د خضص -عت ل -ع-م-ل-ي-ة
إلرقمنة بنسصبة 100باŸائة وهذإ يحسصب ÷امعة
ت -ل -مسص -ان وه -و ‘ خ -دم -ة إل -ط -ل-ب-ة وأإسص-ات-ذت-ه-م
وإل -وإف -دي -ن ع -ل -ى إ÷ام -ع-ة م-ن ب-اح-ث Úورج-ال
’عÓم.
إإ

تلمسسان :بكاي عمر

دششن مؤوسشسشات تربوية بقسشنطينة

بلمهدي يؤوكد على إلعمل إلبشسري إ÷اد
أاششرف أاول أامسص ،وزير الششؤوون الدينية
لوق- -اف ي -وسش -ف ب -ل -م -ه -دي ‘ ،زي -ارة إا¤
وا أ
قسش -ن-ط-ي-ن-ة ع-ل-ى اف-ت-ت-اح السش-ن-ة ال-دراسش-ي-ة
ا÷دي- - -دة  ،2020 / 2019ودشش - -ن ب - -ه- -ذه
اŸن- - -اسش - -ب - -ة ،ب - -اŸدي - -ن - -ة ا÷دي - -دة «ع - -ل - -ي
منجلي» بالوحدة ا÷وارية  ،18مؤوسشسشتÚ
لو ¤متوسشطة باسشم
تربويت Úجديدت ،Úا أ
اÛاهد «حسشان العيدي» ،والثانية ابتدائية
–مل اسشم الششهيد» الطيب نوايلي».

قسسنطينة  /أإحمد دبيلي
أإكد إلوزير على أإن هاته إŸؤوسصسصات إ÷ديدة،
جاءت لتدعم هياكل ومؤوسصسصات إلÎبية إلقائمة
ب -ال -و’ي -ة وإل-قضص-اء ع-ل-ى إل-ع-ج-ز إ◊اصص-ل ‘ ه-ذإ
إÛال ،ومن جهة أإخرى تعمل على إلتخفيف
م -ن إلضص -غ -ط ع -ل -ى إل -ه -ي -اك -ل إŸوج -ودة ل-ف-ائ-دة
إلتÓميذ إŸتمدرسص Úإلذين يجب أإن يدرسصوإ ـ كما
أإضصاف ـ ـ بكل أإريحية ،معتÈإ أإن إضصافة مؤوسصسصة
جديد للقطاع يعت Èعام Óإيجابيا يحتاج إ ¤عمل
بشصري جاد ومثابرة تسصاهم ‘ إلرفع من إŸسصتوى
إلتعليمي لدى إلتÓميذ.

وع-ن إŸن-ح-ة إŸدرسص-ي-ة إŸم-ن-وح-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت
إŸع -وزة وإل -ت -ي حضص -ر إل -وزي -ر ج-ان-ب-ا م-ن ع-م-ل-ي-ة
صصرفها لبعضس إأ’ولياء Ãتوسصطة «حسصان إلعيدي»
سصالفة إلذكر ،قال إلوزير إن هذه إŸنحة إلتي
سصÎفع إ 5 ¤آإ’ف دينار سصتخفف دون شصك إلعبء
إŸا‹ عن أإولياء إلتÓميذ إلذين هم ‘ حاجة إ¤
مسصاعدة ،وأإضصاف باŸناسصبة بعد توزيع إأ’دوإت
إŸدرسص -ي -ة وإل -ك -تب إŸق -ررة ل-ع-ي-ن-ة ب-قسص-م Úم-ن
إŸؤوسصسص -ت Úإل -ل -ت Úدشص -ن -ه-م-ا ،ع-ل-ى أإن م-ث-ل ه-ذه
إلهبات إŸمنوحة أ’طفالنا إŸتمدرسص Úيؤوكد على
روح إلتضصامن وإللحمة إŸوجودة ب Úأإفرإد إلشصعب
إ÷زإئري وأإيضصا مؤوسصسصاته.
Œدر إإ’شص- - -ارة ،أإن إŸؤوسصسص- - -ت ÚإلÎب- - -وي- - -تÚ
سصالفتي إلذكر ،تدخÓن ضصمن  31مؤوسصسصة تربوية
إلتي إسصتلمتها مديرية إلÎبية للو’ية ودخلت حيز
إÿدمة هذإ إŸوسصم إلدرإسصي ،منها  3ثانويات و8
متوسصطات و Œ 20معا مدرسصيا (إلطور إ’بتدإئي)
Ãخ -ت -ل -ف ب -ل -دي -ات إل -و’ي -ة ،وب-ذلك ي-رت-ف-ع ع-دد
إŸؤوسصسصات إلÎبوية إŸسصتغلة ◊د إآ’ن إ631 ¤
مؤوسصسصة ‘ أإطوإر إلتعليم إلثÓث ع Èكامل ترإب
إلو’ية ،علما أإن مشصاريع عديدة أإخرى هي طور
إإ’‚از ‘ إلوقت إلرإهن.

تركيز إ÷هود إ’عادة بعث إلرياضسة إŸدرسسية
دع -ا وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش-ة رؤووف
ب- -رن -اوي ،خ Ó-ل زي -ارة ع -م -ل ق -ادت -ه إا¤
ولي-ة ورق-ل-ة Ãن-اسش-ب-ة الدخول اŸدرسشي
 2020-2019إا ¤أاه -م -ي -ة ت-رك-ي-ز ا÷ه-ود
لعادة بعث وتششجيع الرياضشة اŸدرسشية
إ
ال-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا اŸسش-اه-م-ة بشش-ك-ل ف-عال ‘
تنقية وإاعداد الطاقات اŸؤوهلة ‘ ﬂتلف
لضش- -اف- -ة إا¤
أان - -واع ال - -ري- -اضش- -ات ه- -ذا ب- -ا إ
ضش -رورة اله -ت-م-ام ب-ال-ري-اضش-ة ا÷ام-ع-ي-ة
والرياضشة ‘ الوسشط اŸهني.

ورقلة :إÁان كا‘
أإك- -د وزي- -ر إلشص- -ب- -اب وإل -ري -اضص -ي -ة ب -ال -و’ي -ة
إŸنتدبة تقرت ( 160كلم عن عاصصمة إلو’ية
’ندية إلرياضصية مطالبة إليوم بتوجيه
ورقلة) أإن إ أ
إهتمامها نحو إسصÎإتيجية إلتكوين وإ’سصتثمار
‘ إلعنصصر إلبشصري من أإجل إلرفع من مسصتوى
’ن -دي -ة إل-ري-اضص-ي-ة إ ¤م-رإج-ع-ة
’دإء ،دإع -ي -ا إ أ
إأ
سص -ي -اسص -ة إل-ت-ك-وي-ن إل-ت-ي ت-ع-د أإسص-اسص-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر
ﬂتلف إلرياضصات.
وأإشص - -ار أإيضص - -ا إ ¤ضص - -رورة إ◊ف - -اظ ع - -ل- -ى
إŸنشص -آات إل-ري-اضص-ي-ة إل-ت-ي أإ‚زت-ه-ا إل-دول-ة عÈ
عدة مناطق ‘ إلبÓد وإلتي تعد مكسصبا هاما من
شص -أان -ه إŸسص -اه -م -ة ‘ ت-رق-ي-ة مسص-ت-وى ‡ارسص-ة
إلرياضصة ﬁليا.
إل- -وزي- -ر ب- -رن -اوي خ Ó-ل ه -ذه زي -ارت -ه إل -ت -ي
ت- -وإصص -لت Ÿدة ي -وم Úب -و’ي -ة ورق -ل -ة وشص -م -لت
معاينته لعدة منشصآات تربوية بكل من إŸقاطعة
’دإرية تقرت ،حاسصي مسصعود وورقلة ،عاين
إإ
بتقرت إŸتوسصطة إ÷ديدة وإÛمع إŸدرسصي

لجال ومراعاة النوعية
مششددا من مسشتغا Âعلى تقليصص ا آ

بلجود:إإ‚از أإك Èعدد ‡كن من إلهياكل إلÎبوية أإولوية
وحضص- -ر إل- -درسس إ’ف- -ت -ت -اح -ي إل -ذي “ح -ور ح -ول «حب
إلوطن».
لÓإشصارة ” ،بو’ية مسصتغا Âوضصع حيز إÿدمة لـ12
موؤسصسصة تربوية جديدة من بينها › 8معات مدرسصية
ببلديات بوقÒإت وماسصرة وحاسصي ‡اشس وحجاج وبن
عبد إŸالك رمضصان وصصيادة ،حسصب إلشصروحات إلتي
قدمها مسصوؤولو إلقطاع.
وت -دع -م إل -ق -طب إ◊ضص -ري إ÷دي -د ب -ا◊شص-م (ب-ل-دي-ة
صصيادة) بثÓث مدإرسس إبتدإئية جديدة إأ‚زت من طرف
دي- -وإن إلÎق- -ي- -ة وإل- -تسص -ي Òإل -ع -ق -اري ‘ إط -ار إ’أح -ي -اء
إلسصكنية إŸد›ة تضصاف إ ¤ثÓث متوسصطات Ãزغرإن

إ÷ديدة ( 800مقعد و  200وجبة) ،حيث إلتقى
باŸناسصبة تÓميذ رفعوإ له إنشصغا’ يتعلق Ãسصأالة
ت -وف Òفضص -اءإت م Ó-ئ-م-ة وم-ه-ي-أاة ل-فÎإت إل-رإح-ة
ب -اŸؤوسصسص -ات إلÎب -وي -ة ،ح-يث وع-د وزي-ر إل-ق-ط-اع
بالتكفل بذلك.
ك -م -ا أإع -ط-ى وزي-ر إلÎب-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ت-ع-ل-ي-م-ات
Ÿسص- -ؤوو‹ إل- -ق- -ط- -اع ب- -خصص- -وصس ت- -وف Òإل- -ك -ت -اب
إŸدرسصي بع Úقزإم ‘ أإقرب إآ’جال.
وإختتم عبد إ◊كيم بلعابد هذه إلزيارة بوضصع
ح- -ج -ر إأ’سص -اسس Ÿشص -روع إ‚از  20سص-ك-نا لفائدة
قطاع إلÎبية بالو’ية إŸنتدبة ع Úقزإم.
وكان وزير إلÎبية إلوطنية قد قام قبل ذلك
بزيارة ‡اثلة إ ¤إلو’ية إŸنتدبة ع Úصصالح (750
كلم شصمال “Ôإسصت) إلتي دشصن بها ثانوية جديدة
وع -اي -ن ع -دة ه -ي-اك-ل ت-رب-وي-ة ‘ ﬂت-ل-ف إأ’ط-وإر
إلتعليمية.

برناوي من ورقلة:

إإمكانيات بشسرية ومادية سسخرتها إ÷زإئر للتعليم
قام ،أاول أامسص ،وزير العمل والتششغيل
لجتماعي تيجا Êحسشن هدام،
والضشمان ا إ
لششراف على الدخول اŸدرسشي ببلدية
با إ
سشيدي بوبكر ،حيث دششن ›معا مدرسشيا
صشنف «د» للششهيدة دوار خÒة بحي 700
سش -ك -ن م -ع إاع -ط -اء إاشش -ارة إان -ط Ó-ق السش -ن-ة
ال-دراسش-ي-ة ا÷دي-دة وب-ع-د ت-ك-ر Ëع-ائ-ل-ة
الششهيدة أاششرف على توزيع اŸنح واللوازم
لطفال اŸعوزين .
اŸدرسشية لفائدة ا أ
و‘ كلمته باŸناسصبة قال إلوزير إن هناك
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إلسصفلى وخ Òإلدين وإلنكمارية وثانوية Ãاسصرة.

..و يعلن عن تسسليم  656مؤوسسسسة تربوية عÈ
إلوطن
أإعلن وزير إلسصكن و إلعمرإن و إŸدينة ،كمال بلجود ،أإول أإمسس،
بغليزإن ،أإنه ” تسصليم  656مؤوسصسصة تربوية ‘ ﬂتلف إ’أطوإر
إلتعليمية على إŸسصتوى إلوطني خÓل إلسصنة إ÷ارية.
وقال إلوزير ‘ تصصريح للصصحافة على هامشس تدشصينه Ÿتوسصطة
إلشصهيد لزرق كيÃ ‹Óدينة غليزإن  « :لقد سصلمنا هذه إلسصنة 656

ومشص - -روع إ‚از مسص - -ب- -ح شص- -ب- -ه أإوŸب- -ي ب- -ح- -ي
إŸسص -ت -ق -ب -ل ،وإسص -ت -م -ع إ ¤ع -رضس ح-ول ق-ط-اع
إلÎبية بالو’ية وببلدية ورقلة تفقد وزير إلشصباب
وإل-ري-اضص-ة ›م-ع-ا م-درسص-ي-ا وإب-ت-دإئية وإŸعهد
’سص-ات-ذة وإل-ق-طب إل-ري-اضص-ي
إل -وط-ن-ي ل-ت-ك-وي-ن إ أ
وإخ- -ت- -ت -م أإمسس إل -وزي -ر رؤووف ب -رن -اوي زي -ارت -ه
Ãع -اي -ن -ة إÛم -ع إŸدرسص -ي إ÷دي -د ب -ب -ل -دي -ة
حاسصي مسصعود.
يذكر أإن قطاع إلÎبية بورقلة قد إسصتفاد من
’شصغال
مبلغ ما‹ فاق إلـ 5مÓي Òدج ،خصصصس أ
إلÎميم وإلتهيئة إلتي مسصت  297إبتدإئية عÈ
إلو’ية على أإن تنتهي كل هذه إلعمليات على
مسصتوى إÛمعات إŸدرسصية خÓل هذه إلسصنة
ويبقى إŸشصكل إŸطروح حسصب مسصؤوو‹ إلقطاع
متعلقا باŸطاعم إŸدرسصية إلتي تشصهد نقصصا ‘
إليد إلعاملة إıتصصة.
ورغم إلعمليات إلتكوينية إلتي “ت ‘ إطار
إ’ت -ف -اق -ي-ة إÈŸم-ة ب Úوزإرة إلÎب-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة
ووزإرة إلتعليم وإلتكوين إŸهني Úإ’ أإن عدد
إŸت -ك -ون ’ Úي -ك -ف -ي لسص -د إلشص -غ -ور إŸسص -ج -ل،
’شص - -ارة ه - -ن - -ا إ ¤أإن ع- -دد إŸط- -اع- -م
وŒدر إ إ
إŸدرسصية بالو’ية حسصب إŸعلومات إŸقدمة
 325م-ط-ع-م يسص-ت-ف-ي-د منه  107.608ت-ل-ميذ Ãا
يقدر بنسصبة  ‘ 100إŸائة.
أإم -ا ‘ إط -ار إل -تضص -ام -ن إŸدرسص-ي ل-ل-م-وسص-م
إلدرإسصي إ÷ديد فقد إسصتفاد إلقطاع من حصصة
إج- -م- -ال- -ي -ة ت -ق -در ب -أاك Ìم -ن ﬁ 12.000فظة
’ضص-اف-ة إ¤
م -درسص -ي -ة ب -ك-ام-ل مسص-ت-ل-زم-ات-ه-ا ب-ا إ
 60.000منحة تضصامن مدرسصي  5.000دج‘ ،
ح Úب - -ل - -غ ع- -دد إل- -ك- -تب إŸدرسص- -ي- -ة إŸوزع- -ة
Óطوإر إلثÓث.
 1.183.850كتاب ل أ

مؤوسصسصة تربوية ‘ ﬂتلف إأ’طوإر إلتعليمية وهذإ بفضصل إلتجنيد
إŸسصتمر ıتلف إŸتدخل Úوكذلك بفضصل إلدولة إلتي رصصدت
إإ’مكانيات إŸالية».
وإوضصح بلجود أإن «كل إلو’يات إلتي زرتها وإلتي زإرها زمÓئي
إلوزرإء أإثبتت أإن إلدخول إŸدرسصي على إŸسصتوى إلوطني جد
عادي « ،مشصÒإ إ ¤توفر إŸرإفق وإلتجهيزإت وإلطاقم إلÎبوي،
مضصيفا أإن «وزإرة إلÎبية إلوطنية مسصتعدة لفتح أإية مؤوسصسصة تربوية
جاهزة وهذإ تبعا لتعليمات إلوزير إأ’ول نور إلدين بدوي».
كما أإمر إلوزير باإ’سصرإع ‘ Œسصيد مشصاريع قطاع إلÎبية إلتي
هي ‘ مرحلة إإ’نطÓق و‘ طور إإ’‚از بو’ية غليزإن ،دإعيا إ¤
تقليصس مدة إ‚ازها وإختيار مقاو’ت Œسصد إŸشصاريع ‘ وقت
أإقل ’سصتÓمها قبل إلدخول إŸدرسصي إŸقبل.
و ‘ ذإت إلسصياق ،قال إلوزير «إن إŸقاولة إ÷زإئرية ببعضس
إل -و’ي -ات إل -ت -ي ق -مت ب -زي -ارت-ه-ا ع-ل-ى غ-رإر ت-ي-ارت وع Úإل-دف-ل-ى
أإصصبحت تنجز إليوم مدإرسصا إبتدإئية ‘ ظرف أإربعة أإشصهر وتنجز
متوسصطة ‘ ثمانية أإشصهر و ثانوية ‘ ظرف سصنة وإحدة».

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

»æWh

أأ’ربعاء  28أوت  2019م
ألموأفق لـ  27ذي ألحجة  1440هـ

جلة على عاتق القطاع
Œسصيد ا أ
لهداف اŸسص ّ

تبسسة :خ العيفة

تهدف هذه ألزيارة إأ ¤ألوقوف على مدى
Œسش -ي-د أأ’ه-دأف أŸسشّ-ج-ل-ة ع-ل-ى ع-ات-ق
ق- -ط- -اع أل- -ع- -م -ل وأل ّ-ت -شش -غ -ي -ل وألّضش -م -ان
أ’جتماعي ’ ،سشيما ما تعّلق منها Ãجال
–سش Úأÿدم- -ة أل- -ع- -م -وم ّ-ي -ة ،ت -بسش -ي -ط
أإ’ج- -رأءأت أإ’دأرّي- -ة ،وأل -ت -ك ّ-ف -ل أأ’م -ث -ل
ب -انشش -غ -ا’ت أŸوأط -ن Úع -ل -ى أŸسش -ت-وى
أّÙلي ‘ أÛا’ت ذأت أل ّصشلة.
ألوفد ألوزأري تفقد مقّر وكالة «أونسشاج»،
لّÓ- -طÓ- -ع ع- -ل- -ى سش Òع- -م- -ل أل- -وك- -ال- -ة،
وأ’سش -ت -م-اع ıت-ل-ف أنشش-غ-ا’ت أل-ع-م-ال
وعدد من ألشّشباب ،توبعت بزيارة مقّر»
أل ّصش-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-لّ-ت-أام Úع-ن أل-ب-ط-ال-ة
«كناك» ،لÓط ّ
Óع على بعضص أإ’حصشائيات
ومناقششة وضشعيّة بعضص أŸششاريع أŸمّولة
من طرف أل ّصشندوق ،قبل أن يعاين ألوفد
مقّر « ألوكالة ألو’ئّية لل ّصشندوق ألوطني
لل ّضشمان أ’جتماعي «  -كازنوسص  -أين
ط-اف Ãخ-ت-ل-ف أج-ن-ح-ة وم-ك-اتب ألوكالة
مسشتفسشرأ عن طريقة ألعمل وظروفه .
وÃقّ-ر «أل-وك-ال-ة أل-و’ئّ-ي-ة ل-لّ-ت-ششغيل» ،تابع
ألوفد عرضص حال مصشور حول مؤوشّشرأت
سشوق ألشّشغل بالو’ية « ألعرضص وأل ّ
طلب «،
وأسشتمع إأ ¤مششاكل ألقطاع وألعرأقيل ألتي

–ول دون –قيق أأ’هدأف أŸسش ّ
طرة من
طرف ألوزأرة ألوصشّية .
ألّ-زي-ارة سش-م-حت Ãع-اي-ن-ة ج-م-ي-ع مقّرأت
وفروع ألهيئات –ت ألوصشاية أŸتوأجدة
ب -ع -اصش -م -ة أل -و’ي-ة وع-دد م-ن أل-ب-ل-دّي-ات،
ومّكنت من أ’طّÓع على ظروف ألعمل
وأل-وسش-ائ-ل أŸادّي-ة وأل-بشش-رّي-ة أŸوضش-وع-ة
–ت أل -تصش ّ-رف ،م -ن أج -ل ت-وف Òخ-دم-ة

ع-م-ومّ-ي-ة ذأت ج-ودة تسش-ت-ج-يب ل-ت-طّلعات
Óصش -غ-اء إأ¤
أل ّسش -اك -ن -ة ،وك -انت ف -رصش -ة ل  -إ
أنشش - -غ- -ا’ت ب- -عضص أŸوأط- -ن Úوت- -دوي- -ن
مÓ-ح-ظ-ات-ه-م ب-خصش-وصص أÿدم-ات أل-تي
ي-وّف-ره-ا ه-ذأ أل-ق-ط-اع Ÿرت-ف-ق-ي-ه ،بهدف
ت -دأرك ألّ-ن-ق-ائصص ،وأل-ع-م-ل ع-ل-ى –سشÚ
أÿدم-ة أل-ع-م-ومّ-ي-ة وت-ط-ويرها وموأكبتها
للّرأهن .

تسصط Òبرنامج عملياتي

أأل ـ ـ ـفا ششرط ـ ـ ـي لتأام Úألدخـ ـ ـول أŸدرسشـ ـ ـي بتلمسش ـ ـ ـ ـ ـان
بهدف تأام Úوتسشهيل عملية ألتحاق
تÓ-م-ي-ذ أ’ط-وأر أıت-ل-ف-ة Ãق-اع-د
أل -درأسش -ة ،وإأع -ط -اء إأنسش -ي -اب -ي-ة أكÌ
◊ركة أŸرور قامت مصشالح أأ’من
ب-ت-ل-مسش-ان ب-تسش-ط Òب-رنامج عملياتي
من خÓل تسشخ 2000 Òششرطي من
ﬂت- -ل -ف أل -رتب م -ن أج -ل ت -ك -ث -ي -ف
ت-وأج-ده-ا أŸي-دأ Êخ-اصش-ة Ãح-ي-ط
أŸؤوسشسشات ألÎبوية أıتلفة ،وكذأ

ألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدرك ألوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يتخ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ
ك ـ ـ ـ ـل أإلج ـ ـ ـ ـرأءأت أألمنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
–ضصÒا للدخول اŸدرسصي  ،2020-2019وسصعيا من مصصالح الدرك الوطني للمسصاهمة ‘
إا‚احه ومرافقته وذلك بالتنسصيق مع السصلطات اŸعنية ع Èكامل إاقليم اختصصاصص الدرك
لجراءات الضصرورية والÓزمة اŸتعلقة بتوف Òالشصروط
الوطني ” ،اتخاذ جميع ا إ
لمنية اŸناسصبة لفائدة اŸؤوسصسصات التعليمية.
والظروف ا أ

ق.و

وق -د أسش -ت -ق -ب -ل أل -وف-د أل-وزأري م-رف-وق-ا
Ãدير ألقطاع بالو’ية إأبرأهيم قسشميّة،
من طرف عطا ألله مو’تي وأ‹ ألو’ية،
Ãك -ت -ب -ه أي -ن ّ” إأط Ó-ع -ه ع -ل -ى ظ -روف
وخÓ-صش-ة أŸهّ-م-ة أŸوك-ل-ة إأل-ي-ه-م ب-تبّسشة،
وت -دأرسص م -ع -ه -م وأق -ع أل -ق -ط -اع وآأف -اق-ه
أŸسشتقبلّية.

باÙاور وألطرق ألرئيسشية أŸؤودية
إأ ¤ه -ذه أŸؤوسشسش -ات وأل -ت -ي تشش -ه -د
أك Ìك -ث -اف -ة ◊رك-ة أŸرور ل-ل-وق-وف
ع -ن ك -ثب ع -ل -ى أل -ت -ط -ب -ي -ق أل-ف-ع-ل-ي
وإألزأمية أحÎأم قانون أŸرور من
ط- -رف سش- -وأق أŸرك- -ب- -ات وت- -ف- -ادي
أل -وق -وف وأل -ت -وق-ف أل-عشش-وأئ-ي أم-ام
أŸؤوسشسشات ألتعليمية.
ك- -م- -ا ” وضش- -ع أ◊وأج- -ز أأ’م- -ن- -ي -ة

Ãدأخ- - -ل أŸدن وﬂارج- - -ه - -ا ،م - -ع
ت-ك-ث-ي-ف أل-دوري-ات أŸت-ن-قلة ألرأجلة
وألرأكبة لعناصشر أ’من ،كما سشوف
تعمل مصشالح أمن و’ية تلمسشان على
أŸرأف -ق -ة أل -دأئ-م-ة ل-ه-ذه ألشش-ري-ح-ة
أŸه-م-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع م-ن خÓ-ل تنظيم
ح -م Ó-ت –سش -يسش -ي -ة ط -ي -ل -ة ألسش -ن-ة
ألدرأسشية بتكثيف حمÓت ألتحسشيسص
وألتوعية ‘ ›ال ألسشÓمة أŸرورية

خ -اصش -ة ب-إاث-ارة أŸوأضش-ي-ع أŸت-ع-ل-ق-ة
Ãخ - -اط - -ر أل - -وق - -وف وأل - -ت- -وق- -ي- -ف
ألعششوأئي للمركبات أمام أŸؤوسشسشات
ألÎب - -وي- -ة وح- -ث- -ه- -م ع- -ل- -ى ﬂاط- -ر
أ’سش -ت-ع-م-ال ألسش-ي-ئ لÓ-نÎنت ،وك-ذأ
ت- -وج- -ي- -ه نصش- -ائ- -ح ل- -ع- -دم ت- -ع- -اط- -ي
أıدرأت ‘ ألوسشط أŸدرسشي.

تلمسسان :بكاي عمر

لخÒة
اسصتغلت احتجاجات السصكان ا أ

تفك ـ ـ ـيك ششبكـ ـ ـات –ـ ـ ـÎف ألصشوصشي ـ ـ ـة ببسشكـ ـ ـ ـرة
‚حت مصصالح أامن ولية بسصكرة ‘ عدة عمليات نوعية متفرقة ‘ ،وضصع حد لعدة جمعيات أاشصرار زرعت الرعب ‘ السصكان ،خاصصة ببعضص
لمن ا◊ضصري اÿامسص من توقيف شصخصص Úيبلغان من العمر 21و 26سصنة
اŸناطق ا◊يوية بإاقليم الولية ،حيث “كنت قوات الشصرطة با أ
بعد تورطهما ‘ قضصية جناية تكوين جمعية أاشصرار.
خاصشة Ãفاتيح ألششاحنة يبلغ ثمنها أح- -ده -م وب -ال -ت -ح -ق -ي -ق م -ع -ه أعÎف تقدم بها نائب مسش Òمصشنع أ’آجر
 08مÓي Úوألثا Êأسشتهدف منه مبلغ ب -ا÷رم أŸنسش -وب أإل -ي-ه ك-م-ا دل ع-ل-ى م -ف -اده -ا ت -ع -رضص أŸصش -ن -ع ل -لسش -رق-ة
ما‹ قدره  57مليون سشنتيم.
أث -ن Úم -ن -ه -م أوق-ف أح-ده-م ف-ي-م-ا ’ أسش-ت-ه-دفت م-ن-ه أآ’ت خ-ف-ي-ف-ة خ-اصشة
أوضشحت مصشالح أ’أمن ‘ بيان تلقت ع - -م - -ل - -ي - -ة ألسش - -رق - -ة وق - -عت أث - -ن- -اء يزأل ألثالث ‘ حالة فرأر.
باŸصشنع لتباششر أŸصشلحة –قيقاتها
«ألششعب» نسشخة منه أن غرضص هذه أح -ت -ج -اج -ات سش -ك -ان أŸن -ط -ق -ة أإث -ر و‘ ن- - -فسص ألسش- - -ي- - -اق أوق - -ف ق - -وأت و–ري- -ات- -ه- -ا وب- -اسش- -ت -غ Ó-ل ك -امÒأت
أ÷ماعات هو أ’إعدأد ÷ناية ألسشرقة أن-ق-ط-اع أل-ك-ه-رب-اء ف-اسش-تغل ›موعة ألشش -رط -ة ب -ا’أم -ن أ◊ضش -ري أل -ث -ام -ن ألتسشجيل أŸتوأجدة دأخل أŸصشنع ”
أŸوصش -وف -ة أŸقÎن -ة ب-ظ-روف أل-ل-ي-ل من أصشحاب ألسشوأبق ألعدلية ألوضشع ششخصشا يبلغ من ألعمر  19سشنة بعد –دي -د ه -وي -ة أل -ف -اع -ل ÚوÃوأصش -ل -ة
وألتعدد وأسشتعمال ألتهديد وألعنف ،وق -ام -وأ ب -ق -ط -ع أل -ط -ري -ق ب -ا’أم -اك-ن تورطه ‘ قضشية جناية تكوين جمعية أل- -ب- -حث وأل- -ت- -ح- -ري أوق -ف أح -ده -م
وق -د ج -اءت ع -م -ل -ي -ة ت -وق-ي-ف-ه-م-ا أإث-ر أل - -ب - -ع - -ي- -دة ع- -ن ألسش- -ك- -ان وأعÎأضص أششرأر لغرضص أ’إعدأد ÷ناية ألسشرقة وب- -ال- -ت- -ح- -ق -ي -ق م -ع -ه أعÎف ب -ا÷رم
شش-ك-وى ت-ق-دم ب-ه-ا شش-خصش-ان أح-دهما مسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق ل-غ-رضص سشرقتهم أŸوصش -وف -ة أŸقÎن -ة ب-ظ-روف أل-ل-ي-ل أŸنسش -وب أإل -ي -ه ودل ع-ل-ى شش-ري-ك-ه ‘
Áلك ششاحنة وألثا Êسشيارة سشياحية وبتقد Ëموأصشفات بعضص أ’أششخاصص وألتعدد وألتسشلق.
عملية ألسشرقة ألذي ’ يزأل ‘ حالة
م-ف-اده-ا ت-ع-رضش-ه-م-ا ل-لسش-رق-ة ب-العنف “ك -نت ق -وأت ألشش -رط -ة م -ن ت -وق-ي-ف ع -م -ل-ي-ة أل-ت-وق-ي-ف ج-اءت أإث-ر شش-ك-وى فرأر.
وألتهديد أسشتهدفت من أ’أول حقيبة

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

انخفاضص ‘ عدد حوادث اŸرور بتيزي وزو

أÛموعة ألولئية للدرك ألوطني توأصشل حملتها ألتحسشيسشية
تواصصل اÛموعة الولئية للدرك الوطني بتيزي وزو ،حملتها التحسصيسصية والتوعوية Ãناسصبة الدخول اŸدرسصي والجتماعي /2019
– ،2020ت شصعار «دخول اجتماعي آامن يحÎم قانون اŸرور» ،وهذا سصعيا للمسصاهمة ‘ إا‚احه ومواكبته بالتنسصيق مع السصلطات اŸعنية
بكامل إاقليم الختصصاصص على مسصتوى كلّ البلديات.
” تسشخ Òكل ألوسشائل أŸادية وألبششري لتجنب إأرهاب ألطرقات.
بهم إأ ¤درجة أإ’عاقة ،كما ثّمنوأ هذه
أŸت- -اح- -ة ،أ’ج -ل م -رأف -ق مسش -ت -ع -م -ل -ي وم-ن ج-ه-ت-ه-م ،أب-دى مسش-ت-ع-م-ل-و أل-طرق أŸبادرة ألتي تذكرهم Ãخاطر ألطرق
سش -ط -رت أÛم -وع -ة أل -و’ئ-ي-ة ل-ل-درك ألطريق طيلة هذه ألفÎة ،وألÎكيز على أسش-ت-حسش-ان-ا ك-بÒأ ل-ه-ذه أŸب-ادرة ،ح-يث وأهمية أحÎأم قانون أŸرور ،وكذأ نششر
ألوطني بتيزي وزو ،برنا›ا متطابقا ضش -رورة أحÎأم ق -ان -ون أŸرور ل-ت-ف-ادي تهدف إأ ¤ألتقليل من حوأدث أŸرور أل-ث-ق-اف-ة أŸروري-ة أل-ت-ي تضش-م-ن أل-وقاية
وعملياتيا –سشبا للدخول أŸدرسشي ،من ألعوأقب ألوخيمة ألتي Áكن أن تقع.
أل- - -ت - -ي ت - -خ - -ل - -ف خسش - -ائ - -ر ‘ أأ’روأح وأل- -ت- -ق -ل -ي -ل م -ن ألضش -ح -اي -ا وأÿسش -ائ -ر
خÓل أتخاذ جميع أإ’جرأءأت أŸتعلقة وب- -ل- -غ- -ة أأ’رق- -ام ،أحصشت أÛم- -وع- -ة وأ÷رحى ،ألذين منهم من يصشل أأ’مر أŸادية.
بتوف Òششروط وإأجرأءأت أمنية مناسشبة ،ألو’ئية للدرك ألوطني ،وقوع  65حادث
ل-ف-ائ-دة تÓ-م-ي-ذ أŸؤوسشسش-ات أل-ت-ع-ل-ي-مية م -رور ‘ أل -فÎة أŸم -ت -دة ،م -ن أل -ف -ا—
أÿاصش- -ة وأل- -ع- -م- -وم -ي -ة ،وذلك ب -ت -أام Úجانفي إأ ¤نهاية ششهر أوت أŸاضشي،
وت- -ك- -ث- -ي- -ف دوري- -ات أل- -درك Ÿرأق- -ب -ة ح- -يث أسش- -ف- -رت ع -ن وف -اة  20ششخصشا
أÙيط ألقريب من أŸرأفق ألÎبوية ،وجرح  14آأخرين ،ومقارنة بنفسص ألقÎة
خاصشة ‘ ألفÎأت ألصشباحية أŸتزأمنة م- - -ن ألسش- - -ن - -ة أل - -ف - -ارط - -ة ،حسشب ذأت
م - -ع أوق - -ات أل- -دخ- -ول ،وك- -ذأ أل- -فÎأت أŸصشدر ،فقد ” تسشجيل أنخفاضص ‘
أŸسش -ائ -ي -ة ع -ن-د أÿروج قصش-د تسش-ه-ي-ل أÿسشائر أŸادية وألبششرية ،حيث كانت
“كن أفرأد أÛموعة ألو’ئية باŸدية ،مؤوخرأ ،من تفكيك ورششة سشرية
حركة أŸرور وحفاظا على سشÓمة وأمن أ◊صش-ي-ل-ة 103ح- -ادث م -رور ،خ -ل -ف 40
لصشناعة ذخÒة سشÓح ناري «بنادق ألصشيد» ،وتوقيف  5أششخاصص من عÚ
قتي Óو161جريحا ،أي بانخفاضص يزيد
أŸتمدرسش.Ú
ألدفلى ،كانوأ بصشدد بيع ذخائر نارية Ãدينة أŸدية ،حسشب بيان إأعÓمي لهذه
ج -اءت ه -ذه أŸب -ادرة ،ب -حسشب مصش -در ع- - -ن  34ب- - -اŸئ - -ة ،وه - -ذأ رأج - -ع إأ¤
أÛموعة.
مسشؤوول ،للمسشاهمة ‘ –قيق ألسشÓمة أÛه - -ودأت أŸضش - -ن - -ي - -ة ل - -ع - -ن - -اصش- -ر
وقد أسشفرت عملية أŸدأهمة ألتي قام بها هؤو’ء عن حجز  140خرطوششة،
أŸروري- -ة ،وذلك ت -زأم -ن -ا م -ع أل -دخ -ول أÛم -وع -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى أل -ط -رق -ات
أ’ج -ت -م -اع -ي ،وب -اŸن -اسش -ب -ة ّ” إأع -دأد وت -وأج -ده -م أل -ف -ع -ل -ي ‘ أŸي-دأن ،م-ن
إأ ¤ج -انب م -رك -ب -ت Úسش -ي -اح -ي -ت Úوك -ذأ أدوأت تسش-ت-ع-م-ل ‘ صش-ن-اع-ة وحشش-و
ﬂط- -ط ل- -ت- -أام Úح -رك -ة أŸرور ع -ل -ى خ Ó- -ل وضش- -ع ﬂط- -ط ت- -أام Úخ- -اصص،
أÿرأط -يشص ،ك -م -ا أن -ه وف -ور ت -ق -د ËأŸت -ورط ‘ Úه -ذأ أ÷رم ل -دى وك -ي-ل
ي
مسشتوى كافة ﬁاور وطرق و’ية تيزي ’سشيما ‘ فÎة موسشم أ’صشطياف ألذ
أ÷مهورية لدى ﬁكمة أŸدية أمر بايدأعهم أ◊بسص باŸؤوسشسشة ألعقابية.
وزو ،م -ن خ Ó-ل أل -ت -وأج -د أل -ف -ع -ل -ي ‘ يششهد تدفقا كبÒأ Ÿسشتعملي ألطرق،
أŸكان وألزمان أŸناسشب ،Úوعليه فقد م -ع ألÎك -ي -ز ع-ل-ى أ÷انب أل-ت-حسش-يسش-ي

تيزي وزو :بن النوي توهامي

...و تفك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك جماعـ ـ ـ ـ ـ ـة
أأشش ـ ـ ـرأر باŸدي ـ ـ ـ ـ ـة

اŸدية :علي ملياÊ

18034

ل‚اح الدخول اŸدرسصي
سصعيا منه إ

وفد عن وزأرة ألعمل وألتششغيل وألضشمان ألجتماعي بتبسشة
صصندوق الوطني
حلّ صصباح أامسص ،بولية تبسصة ،وفد عن وزارة العمل والتشصغيل والضصمان الجتماعي ضصمّ يوسصف عاشصق اŸدير العاّم لل ّ
صصندوق
صصندوق الوطني للتأامينات للعمال ا أ
للعّمال غ Òا أ
لجراء « ،ياسص Úطبّال اŸدير العامّ لل ّ
لجراء ،عبد ا◊فيظ جغري اŸدير العاّم لل ّ
الوطني Ÿعادلة اÿدمات الجتماعيّة ،وذلك ‘ زيارة عمل وتفّقد للهياكل اÙليّة للهيئات التي –ت الوصصاية.

ألعدد

06

تهدف هذه أإ’جرأءأت أŸتخذة
م- - -ن ط- - -رف مصش - -ال - -ح أل - -درك
ألوطني على مسشتوى كل و’يات
ألوطن ،إأ ¤توف Òأأ’من Ãحيط
ك-ل أŸؤوسشسش-ات أل-ت-ع-ل-ي-مية (دور
أ◊ضش -ان -ة ،م -دأرسص أب -ت -دأئ-ي-ة،
م- -ت- -وسش- -ط- -ات ،ث -ان -وي -ات وك -ذأ
أ÷ام-ع-ات وأأ’ح-ي-اء أ÷ام-ع-ية)
وه- -ذأ ب -ت -ك -ث -ي -ف أل -تشش -ك -ي Ó-ت
أأ’م- -ن- -ي- -ة خ- -اصش- -ة ‘ أل- -فÎأت
ألصشباحية أŸتزأمنة مع أوقات
أل -دخ -ول وك -ذأ أŸسش -ائ -ي-ة ع-ن-د
أÿروج ،مع تسشهيل سشيولة حركة
أŸرور ب - - -ال- - -ق- - -رب م- - -ن ه- - -ذه
أŸؤوسشسش -ات وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
أم - -ن وسش Ó- -م - -ة أŸت- -م- -درسشÚ
وأأ’ولياء.
‘ ه- -ذأ أإ’ط -ار ت -ق -رر أن -تشش -ار
ع-ن-اصش-ر أل-درك أل-وط-ن-ي ضش-م-ن
تشش- -ك -ي Ó-ت ث -اب -ت -ة وم -ت -ح -رك -ة
(دوريات ،نقاط مرأقبة وتأام،Ú
تششكيÓت لضشمان سشيولة وأمن
أ◊رك -ة أŸروري -ة) ل -ت-وف Òأم-ن

ج- -وأري أ‚ع م -ن ج -ه -ة ،وه -ذأ
لغرضص زرع ألطمأانينة وألسشكينة
‘ أنفسص أأ’ولياء وأŸتمدرسش،Ú
ومن جهة أخرى ونظرأ لزيادة
‘ ت - -دف - -ق ح - -رك- -ة أŸرور عÈ
ﬁاور أل- - -ط- - -رق أل - -رئ - -يسش - -ي - -ة
وأل- -ث -ان -وي -ة أŸن -ج -رة ع -ن ه -ذأ
أل- -دخ -ول أŸدرسش -ي ” ،إأع -دأد
ﬂط - -ط - -ات خ - -اصش - -ة ل- -ت- -أامÚ
وضشمان سشÒورة حركة أŸرور،
ع -ن ط -ري -ق أل -ت -وأج -د أل -ف -ع-ل-ي
وأل -ف-ع-ال ل-ل-وح-دأت م-ع ألÎك-ي-ز
ع - -ل - -ى أ÷انب أل - -ت - -حسش - -يسش - -ي
وأل- -ت- -وع- -وي أل -ذي ي -ع -ت Èأح -د
أأ’سش-ال-يب أل-ن-اج-ع-ة ‘ ألسشÓمة
أŸرورية بصشفة عامة.
وباŸوأزأة مع كل أıططات
أŸع - - -دة ل - - -ت - - -أام Úأل - - -دخ - - -ول
أŸدرسش - - -ي ع - - -ل - - -ى ج - - -م- - -ي- - -ع
أŸسش- -ت -وي -ات ،وب -ه -دف ت -ع -زي -ز
أوأصشر ألثقة ب Úألدرك ألوطني
وأŸوأط - - -ن لضش - - -م - - -ان دخ - - -ول
مدرسشي آأمن ،من خÓل ألعمل
ع -ل -ى ت -خ-ف-يضص ح-وأدث أŸرور
وﬁارب - - - -ة أإ’ج - - - -رأم أŸروري
ب-ج-م-ي-ع أشش-ك-ال-ه ،ت-ق-رر ت-ن-ظ-ي-م

ح-م-ل-ة –سش-يسش-ي-ة وط-ن-ية –مل
شش -ع -ار «ل -دخ -ول م-درسش-ي آأم-ن،
أحÎموأ قانون أŸرور» ،من 04
إأ ¤غاية  20سشبتم 2019 Èمن
أجل مرأفقة مسشتعملي ألطريق
ط -ي -ل-ة ه-ذه أل-فÎة و–سش-يسش-ه-م
بعوأقب حوأدث أŸرور.
وعلى هذأ أأ’سشاسص ،تبقى مصشالح
أل -درك أل -وط -ن -ي دأئ -م-ة أ÷اه-زي-ة
وم- -ه- -ي- -أاة ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع -ل -ى أأ’م -ن
وألسشكينة ألعمومي Úبصشفة مسشتمرة
ودأئ -م -ة م -ن أج -ل أل -ت-دخ-ل لصش-ال-ح
أŸت- -م- -درسش Úوأل- -ط- -ل -ب -ة ‘ إأط -ار
وق -ائ -ي وردع -ي ،ك -م-ا ي-ب-ق-ى أل-رق-م
أأ’خضشر  10-55موضشوعا ‘ خدمة
أŸوأطن Úو–ت تصشرفهم ‘ حالة
طلب ألنجدة أو أإ’سشعاف أو طلب
أل- -ت- -دخ- -ل ع- -ن- -د ألضش- -رورة .ك -ذلك
أŸوق- - - - - - - - - - - - - -ع أإ’ل- - - - - - - - - - - - - -كÎوÊ
«»HTTPS://PPGN.MDN.DZ
أÿاصص بالششكاوى أŸسشبقة للدرك
أل- -وط- -ن- -ي أŸوضش- -وع –ت تصش -رف
أŸوأطن ،وهذأ إ’رسشال ششكاوى عن
ب -ع-د ع-ن ط-ري-ق أإ’نÎنت أن-طÓ-ق-ا
من أي مكان يتوأجد فيه.

 1500ششرطي لضشمان ألتغطية أألمنية بتيبازة
أاعدت مصصالح أامن ولية تيبازة ﬂططا أامنيا ﬁكما يعنى بضصمان تغطية أامنية
شصاملة للدخول اŸدرسصي وذلك بتجنيد  1500شصرطي خصصيصصا لهذا الغرضص.

تيبازة :علي ملزي

وحسشب مصشدرنا من خلية أ’تصشال
وألعÓقات ألعامة باأ’من ألو’ئي فإاّن
أıطط يهدف إأ ¤ألتوأجد أأ’مني
أم -ام م -دأخ -ل أŸؤوسشسش -ات ألÎب-وي-ة
◊م-اي-ة أل-تÓ-م-ي-ذ أŸت-م-درسش Úمع
أ◊رصص على ضشمان أنسشيابية حركة

أŸرور ع- - -ل- - -ى مسش- - -ت- - -وى أÙاور
أل-رئ-يسش-ي-ة ع Èج-م-ي-ع م-دن أل-و’ية،
ضش -م -ن ﬂط -ط يشش-م-ل أيضش-ا وضش-ع
تششكيÓت أمنية ثابتة ومتنقلة حول
ﬁيط أŸؤوسشسشات ألÎبوية.
وقال مصشدرنا أيضشا إأّن ذأت ألتغطية
أأ’م-ن-ي-ة أل-ت-ي سش-ت-ت-وأصش-ل على مدأر
ألسشنة ألدرأسشية سشتكون مرفقة بعّدة
ح- -مÓ- -ت –سش- -يسش- -ي -ة ‘ أل -وسش -ط

أŸدرسشي تعنى بالسشÓمة أŸرورية
ÓنÎنت م-ع
وأ’سش -ت -ع -م -ال أأ’م-ث-ل ل -أ
تبيان أ÷وأنب ألسشلبية منها ،فيما
أدرجت ذأت أŸصشالح عملية ألقاء
درسص ‰وذجي Ãختلف أŸؤوسشسشات
ألÎب- -وي- -ة ي -ع -ن -ى ب -خ -ط -ر أأ’ل -ع -اب
أ’ل- -كÎون- -ي -ة ع -ل -ى أ’ط -ف -ال وه -و
أل -درسص أل -ذي ت -ت -ك -ف -ل ب -ه إأط-ارأت
متخصشصشة تابعة للمصشالح أأ’منية.

الشصعب /ع- -م- -دت مصش- -ال -ح
ألششرطة بأامن و’ية بومردأسص إأ¤
ت-ن-ظ-ي-م ح-مÓ-ت –سش-يسش-ي-ة وأسش-ع-ة
ع Èكامل أŸؤوسشسشات ألÎبوية ‘
إأق - -ل - -ي - -م أ’خ - -تصش - -اصص ،ح - -يث ”
–سشيسص وتوعية ألتÓميذ وأوليائهم
بضشرورة توخي أ◊يطة وأ◊ذر أثناء
ألتنقل ع Èألطرق من أجل أ◊فاظ

على سشÓمتهم.
كما ” تنبيههم على وجوب أحÎأم
قانون أŸرور بتجنب كل ألسشلوكيات
ألسش -ل-ب-ي-ة أل-ت-ي م-ن شش-أان-ه-ا أŸسش-اسص
بسش Ó-م -ت -ه -م وسش Ó-م -ة م -رك -ب -ات-ه-م
ك -ال -ت -وق -ف -ات أل -عشش -وأئ -ي -ة وأل-ق-ط-ع
أل -عشش -وأئ -ي ل -ل -ط-رق-ات ،إأضش-اف-ة إأ¤
تقد Ëنصشائح لفائدة ألتÓميذ دأخل

أأ’قسش -ام “ح -ورت ح -ول أل -ك -ي -ف -ي-ة
ألصشحيحة وألسشليمة ألتي ينبغي على
كل تلميذ معرفتها من أجل أ◊فاظ
على سشÓمته أثناء ألسش ‘ Òألطريق
م- -ع ت -وزي -ع م -ط -وي -ات وم -لصش -ق -ات
–توي على نصشائح وتوجيهات أمنية
م - -روري - -ة ب- -ه- -دف أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
أ÷ميع.

..وششرط ـ ـ ـة بوم ـ ـردأسس ‘ أŸوع ـ ـ ـ ـ ـد

لقراصص اŸهلوسصـة واıدرات
...وحجز أاسصلحة بيضصاء ،ا أ

ششرطـة بسشي مصشطفى توقف  11ششخصشا من بينهم بارون ﬂدرأت
لمن ا◊ضصري العاملة بالقطاع من وضصع حد Ûموعة إاجرامية كانت تزرع
“كنت مصصالح ا أ
لسصلحة البيضصاء ،البالغ عددهم  11شصخصصا
الرعب ‘ وسصط اŸواطن Úمن خÓل تهديدهم با أ
تÎاوح أاعمارهم ماب 14 Úسصنة و 46سصنة تورطوا ‘ قضصايا إاجرامية ،ينحدرون من بلديتي
سصي مصصطفى وبني عمران من بينهم بارون ﬂدرات.
ألعملية ألثانية حجز أسشلحة بيضشاء كانت تسشتعمل ‘
أ’ع -ت -دأء ع -ل -ى أŸوأط -ن Úأل -ع -زل م -ن أج -ل سش-رق-ة
و ت -ع -ت Èه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة أل -ث -ان -ي -ة خ Ó-ل شش-ه-ر أوت أغ -رأضش -ه-م و‡ت-ل-ك-ات-ه-م وك-ذأ ك-م-ي-ة م-ن أıدرأت
أŸنصشرم ،حيث عرفت ألعملية أأ’و ¤توقيف عششرة وأأ’قرأصص أŸهلوسشة ليتم –ويل أŸششتبه فيهـم إألـى
أششخاصص ‘ قضشايا إأجرأمية ﬂتلفة ” ألفصشل فيها أŸصشلحة مع سشماعهم على ﬁاضشر ومن ثم تقدÁهم
من خÓل تقد Ëأأ’طرأف أمام ألعدألة ،كما ” ‘ أمام ألعدألة.

ق.و

قام بها أافراد الشصرطة بسصيدي عمران

أإلطاحة بعصشابة “تهن ألسشرقة بالوأدي
لطاحة
لمن ا◊ضصري اÿارجي بسصيدي عمران بأامن ولية الوادي ،من ا إ
“كن عـناصصر ا أ
بعصصابة تتكون من شصخصص ‘ Úالعقدين الثا Êوالثالث من العمر ينحدران من اŸنطقة.

ق.و
تفاصشيل ألعملية تعود إأ ¤تلقي ذأت أŸصشلحة لششكوى من
طرف موأطنة رأحت ضشحية سشرقة من طرف ›هولÚ
أسش -ت -ه -دفت مسش -ك -ن -ه -ا م -ن ط-رف ›ه-ول Úمسص ب-عضص
ألتجهيزأت وكمية معتÈة من أ◊لي وأŸصشوغات ليتم
م -ب -اشش-رة عـم-ل-ي-ات أل-ب-حث وأل-ت-ح-ري أل-ت-ي أسش-ف-رت ع-ن
توقيف أŸششتبه فيهم أسشتكما’ إ’جرأءأت ألتحقيق ”
–دي -د م -ك -ان ت -وأج -د أŸسش -روق -ات ب -ع -د أت -خ-اذ ك-اف-ة
أإ’جرأءأت ألقانونية ” ،أسشتصشدأر إأذن بتفتيشص مسشكن
أŸششتبه فيه ،أين ” أسشÎجاع كافة أŸسشروقات وإأعدأد
Óعدأد
ملفات قضشائية عن جناية تكوين جمعية أششرأر ل إ
’رتكاب جناية .وجناية ألسشرقة بظرف ألليل وألتعدد
وتقدÁهم أمام أ÷هات ألقضشائية أıتصشة.

..وضصع حدا Ÿروج اŸشصروبات
الكحولـية بوسصط اŸدينة.

‚ح عناصشر أأ’من أ◊ضشري ألثا Êبالوأدي خÓل أليومÚ
أأ’خÒين ‘ ،وضشع حد لنششاط مروج أŸششروبات ألكحولية
وسشط ألششباب بوسشط أŸدينة ،بعـد أسشتغÓلهم Ÿعلومات
تفيد بوجود ششاب ‘ ألعقد ألثالث من ألعمر يقوم بÎويج
أŸششروبات ألكحولية بوأسشطة سشيارة سشياحية دأخل أحياء
أŸدينة.
وب -اشش-ر عـن-اصش-ر ألشش-رط-ة عـم-ل-ي-ات أل-ب-حث وأل-ت-ح-ري أل-ت-ي
أسشفرت عن –ديد مكان توأجده ليتم إأعدأد خطة ﬁكمة،
أسشفرت عن توقيف أŸششتبه فيه وحجز  105وحدة مششروبات
كحولية من ﬂتلف أأ’نوأع وأأ’حجام ،إأ ¤جانب حجز مبلغ
ما‹ Áثل عائدأت ألبيع ،بعد أسشتكمال كافة أإ’جرأءأت
ألقانونية ألÓزمة ” إأعدأد ملف قضشائي للموقوف لتقدÁه
أمام أ÷هات ألقضشائية أıتصشة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أأ’ربعاء  28أوت  2019م
ألموأفق لـ  27ذي ألحجة  1440هـ

وفرتها مديرية التضشامن تزامنا والدخؤل اŸدرسشي بباتنة

ﬁ 9600فظـ ـ ـة لفائ ـ ـ ـدة أŸعوزيـ ـن
وذوي ألحتياجـ ـ ـ ـ ـ ـات أÿاصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

اسشتفاد أاك Ìمن  9600تلميذ من اŸعؤزين وذوي ا’حتياجات اÿاصشة بؤ’ية باتنة ،من ﬁافظ مدرسشية ›هزة بكل اللؤازم اŸدرسشية ،من
’دوات اŸدرسشية التي يحتاجها التÓميذ ‘ دراسشتهم ،سشلتمها إاياهم مصشالح مديرية النششاط ا’جتماعي ‘ إاطار مسشاهمتها
مآازر وﬂتلف ا أ
السشنؤية ‘ دعم الفئات الهششة بالؤ’ية وإا‚اح الدخؤل اŸدرسشي ا÷ديد.

ألعدد

18034

نظرا لتجاوز التاريخ اÙدد لÓإ‚از

07

وأ‹ تيسسمسسيلت يشسدد عـ ـ ـلى إأنهـ ـ ـ ـ ـاء
مشساريـ ـ ـ ـ ـع أŸؤوسسـ ـ ـ ـ ـ ـسسات ألÎبويـ ـ ـ ـة
’‚از
’جال اÙددة إ
ششدد وا‹ و’ية تيسشمسشيلت صشالح العفا ،Êعلى ضشرورة احÎام ا آ
اŸؤؤسشسشات الÎبؤية’ ،سشيما اŸسشجلة ’فتتاح اŸؤسشم الدراسشي ا◊ا‹ مع مراعاة إاتقان
’‚از ،مؤؤكدا على جؤدة اŸرافق التي تقدم خدمات وأاريحية للتÓميذ Ãا يسشمح
ا إ
Óمكانات
للمتمدرسش Úالدراسشة ‘ ظروف مريحة ومن ثم –قيق نتائج مرجؤة نظرا ل إ
’سشراع ‘ فتح اŸطاعم والتجهيزات
اŸادية اŸقدمة من طرف الدولة ،ناهيك عن ا إ
اŸدرسشية بالنسشبة للمؤؤسشسشات اŸتخلفة.

تيسضمسضيلت :ع.عمارة

باتنة :حمزة Ÿوشضي
كشس - -فت مصس- -ادر م- -ن م- -دي- -ري- -ة
ألنشساط أ’جتماعي بو’ية باتنة،
ع -ن أسس -ت -ك-م-ال-ه-ا ل-ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع
أÙاف- -ظ أŸدرسس- -ي -ة أÛه -زة
بكل أللوأزم وذلك منذ أول أيام
ألدخول أŸدرسسي أ÷ديد 2019
 ،2020 /بكل بلديات ألو’ية،61
ألتي أسستفادت من هذه أإ’عانة
أل - -تضس - -ام - -ن - -ي - -ة ل - -ف - -ائ - -دة ذوي
أ’ح-ت-ي-اج-ات أÿاصس-ة وأل-تÓميذ
أŸع- -وزي- -ن وأل- -ف- -ق- -رأء ت -ن -ف -ي -ذأ
لتعليمات وأ‹ و’ية باتنة فريد
ﬁمدي وذلك بتخصسيصض غÓف
ما‹ معت Èللعملية فاق  1.3مليار
سس-ن-ت-ي-م “ث-ل مسس-اعدة ألصسندوق
أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل -تضس -ام -ن ‘ ،إأط -ار

ع- -م- -ل- -ي -ات أل -تضس -ام -ن أل -وط -ن -ي
أŸدرسسي.
وأشسارت ذأت أŸصسادر إأ ¤تكفل
أ÷م- -اع -ات أÙل -ي -ة ‡ث -ل -ة ‘
ألبلديات ‘ توزيع هذه أإ’عانات
ع -ل -ى أل -ف-ئ-ات أل-هشس-ة ب-اÛت-م-ع
وذلك ع Èجميع أطوأر ألتعليم،
ب -ه-دف تشس-ج-ي-ع ودع-م أل-تÓ-م-ي-ذ
وضس -م -ان دخ -ول م -درسس -ي ن-اج-ح
ب - -اŸؤوسسسس - -ات ألÎب - -وي - -ة وك - -ذأ
Ãخ -ت -ل -ف أŸرأك -ز أŸت-خصسصس-ة
أل- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ل -تضس -ام -ن أل -وط -ن -ي
وألنشساط أ’جتماعي.
وت-ن-درج أل-ع-م-ل-ي-ة حسس-ب-م-ا كشسف
عنه مدير ألقطاع إألياسض بن قبي
خÓل مرأسسم أفتتاح ألدخول ‘
إأطار أ÷هود ألكبÒة ألتي تبذلها
أل -دول-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل أ÷ي-د ب-ال-ف-ئ-ات

أل- - - -هشس- - - -ة ،وك- - - -ذأ ف- - - -ئ- - - -ة ذوي
أ’ح -ت-ي-اج-ات أÿاصس-ة Ãخ-ت-ل-ف
إأع- -اق -ات -ه -م ن -ظ -رأ ◊اج -ة ه -ذه
ألشسريحة ألهامة ‘ أÛتمع من
دعم وتضسامن خاصسة ‘ مثل هذه
أŸناسسبات ألوطنية.
و‘ سسياق متصسل أشسار بن قبي
إأ ¤تخصسيصض غÓف ما‹ هام
يقدر بـ 900مليون سسنتيم لتهيئة
وŒه -ي-ز  03م-رأك-ز ب-يدأغوجية
ب -ب -ات -ن-ة وب-ري-ك-ة ،لضس-م-ان دخ-ول
م-درسس-ي م-ري-ح ب-ال-نسس-ب-ة أ’طفال
أŸرأكز أŸتخصسصسة ،إأضسافة إأ¤
ت-خصس-يصض ط-وأق-م م-ؤوه-ل-ة تتكون
من أخصسائي Úنفسساني ÚومربÚ
ﬂتصس Úل- -لسس- -ه- -ر ع- -ل- -ى ت -أاطÒ
أŸعاق ÚباŸرأكز أŸتخصسصسة.
وأ÷دي- -ر ب- -ال -ذك -ر ‘ أأ’خ Òأن

ألقطاع بعاصسمة أأ’ورأسض باتنة،
يحصسي منذ سسنة  2003إأ ¤غاية
 2019م -ا ي -ق -ارب  28688معاق
بينهم  9577معاق حركيا4907 ،
منهم معاق بنسسبة مائة باŸائة،
‘ ح ” Úتسسجيل  13910معاق
ذهني 9283 ،منهم معاق بنسسبة
م - -ائ - -ة ب- -اŸائ- -ة ،و 2965معاق
بصسريا ،منهم  2352بنسسبة مائة
ب- -اŸائ- -ة ،فضس  Ó-ع -ن  2965من
أŸصس- -اب Úب- -إاع- -اق- -ة سس- -م- -ع- -ي -ة،
منهم  1038بنسسبة مائة باŸائة،
ب- -ي- -ن- -م- -ا وصس- -ل ع- -دد م -ت -ع -ددي
أإ’عاقات إأ 642 ¤معاق– ،رصض
حسسب ذأت أŸصس- - -ادر مصس- - -ال - -ح
ألنشساط أ’جتماعي على ألتكفل
ب- - - -ه- - - -م ‘ ح - - -دود أل - - -ق - - -درأت
وأإ’مكانيات أŸتاحة.

فيما تتؤاصشل التسشجيÓت بالقطاع اŸهني لتيبازة

عرضس أأك Ìمن  9آألف منصسب تكويني لدخول  29سسبتمÈ
’‰اط والتخصشصشات على
عرضشت مصشالح التكؤين اŸهني بتيبازة  9864منصشب تكؤيني لدخؤل  29سشبتم Èالقادم ‘ ﬂتلف ا أ
مسشتؤى  3معاهد وطنية و 15مركزا للتكؤين و 4ملحقات ،بحيث ’تزال التسشجيÓت للدخؤل ا÷ديد لهذا اŸؤسشم متؤاصشلة
إا ¤غاية تاريخ  21سشبتم.È

تيبازة :علي ملزي
ب -حسسب مصس -ادرن -ا م -ن م -دي-ري-ة
أل- -ق- -ط- -اع ب- -ال- -و’ي -ة ،ف -إاّن 2945
منصسب معروضض يعنى بالتكوين
أإ’ق- - -ام - -ي أل - -ذي يشسÎط ف - -ي - -ه
أ◊ضس- -ور أل- -ي -وم -ي إأ ¤م -رك -ز أو
معهد ألتكوين فيما يعنى 3359
م- -نصسب ب -ال -ت -ك -وي -ن ع -ن ط -ري -ق
ألتمه Úو 1005منصسب بالتكوين
ع -ن ط -ري -ق أل -دروسض أŸسس -ائ -ي-ة
و 1000م -نصسب ل -ل-م-رأة أŸاك-ث-ة
” تخصسيصض  465منصسب
بالبيت و ّ
ل -ل -ت -ك -وي -ن أأ’و‹ أل -ت-أاه-ي-ل-ي60 ،
م-نصس-ب-ا ل-ل-ت-ك-وي-ن أل-ت-ع-اق-دي75 ،
م -نصس -ب -ا ل -ل -ت -ك-وي-ن ب-اŸؤوسسسس-ات
أل-ع-ق-ابية 945 ،م-نصسب ل-ل-تكوين

باŸؤوسسسسات أÿاصسة أŸعتمدة،
 60منصسبا ‘ ألتعليم أŸهني.
بهذه أŸعطيات يرتقب أن يبلغ
ع- -دد أÎŸبصس Úع- -ل -ى مسس -ت -وى
ﬂت- - -ل - -ف أŸع - -اه - -د وأŸرأك - -ز
وأŸلحقات  17747مÎبصض من
ب -ي -ن -ه-م ‡ 7883ن ي- -وأصس -ل -ون
ت -ك -وي -ن -ه -م م -ن -ذ دورأت سس -اب-ق-ة
متفاوتة .
ول -غ -رضض ت -ل -ب-ي-ة ح-اج-ي-ات سس-وق
ألشس- -غ- -ل أÙل- -ي- -ة ف- -ق -د ب -ادرت
مصس- -ال- -ح أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي إأ¤
ع - -رضض  10ت-خصسصس-ات ج-دي-دة
ع -ل -ى مسس -ت -وى ﬂت -ل-ف أŸرأك-ز
وأŸعاهد ،منها تلك ألتي Œازى
بشسهادة تقني سسامي كتخصسصسات
مسستشسار ألهاتف ،تسسي Òوإأقتصساد

أŸاء وألكيمياء ألصسناعية ،إأعادة
تأاهيل مرأفق ألصسرف ألصسحي،
ومنها تلك ألتي Œازى بشسهادة
أل -ك -ف -اءة أŸه -ن -ي -ة ك -ت-خصسصس-ات
ألعمل ‘ أÙاجر وألتفتتيت ‘
أŸناجم ،سسياقة ألنقالة ،أ÷زأرة
ومشستقات أللحوم .
ك -م -ا أدرج ضس -م -ن ه -ذه أل -ت -خصسصس -ات
تخصسصض مسساعد تقني متخصسصض ‘
أŸك-ت-ب-ات وأل-ت-وث-ي-ق وأ’رشسيف إأضسافة
أ ¤معا÷ة أŸنتجات ألسسمكية ،بحيث
÷أات إأدرأة ألقطاع إأ ¤إأعتماد هذه
ألتخصسصسات عقب Œاوز عقبة أŸهن
أŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ب-ن-اء ،أأ’شسغال ألعمومية،
ألفÓحة ألتي أضسحت تسستقطب أŸزيد
من أÎŸبصس Úعقب عزوف عنها دأم
ط- - -وي ،Ó- - -م - -ع أإ’شس - -ارة إأ ¤إأضس - -اف - -ة

ت -خصسصض ت -نشس -ي -ط ألسس -ي-اح-ة أÙل-ي-ة
Ãع -ي -ة ت -خصسصض أ’سس -ت -ق -ب -ال بشس -ع-ب-ة
أل -ف -ن-دق-ة Ãع-ه-د أل-ف-ن-دق-ة وألسس-ي-اح-ة
بحجوط ألذي أفتتح أبوأبه أ’ول مّرة
خ Ó-ل دورة سس -ب -ت -م Èل -ل -ع-ام أŸنصس-رم
بتخصسصض وأحد.
وفيما يتعلق باÿدمات أŸقدمة
ل- -ل- -مÎبصس Úف -ق -د أحصست إأدأرة
أل- -ق- -ط- -اع أح- -ت- -وأء  14دأخلية
Ãخ-ت-ل-ف أŸؤوسسسس-ات أل-ت-ك-وي-ن-ية
على  2260سسرير بحيث يحوي
أكÈه- -ا  300سس -ري-ر ف-ي-م-ا –وز
أل -دأخ -ل -ي -ات ألصس -غ -رى ع -ل -ى 60
سس -ري -رأ وت-ق-دم ه-ذه أŸؤوسسسس-ات
›ت-م-ع-ة م-ا م-ع-دل-ه  1790وجبة
يوميا.

حؤل أاخطار حؤادث اŸرور

ألـ ـ ـدرك ألوطن ـ ـ ـي يحـ ـ ـسسسس ألتÓمي ـ ـ ـ ـذ بتي ـ ـ ـ ـارت
على هامشض الدخؤل اŸدرسشي ،قامت مصشالح الدرك الؤطني بؤ’ية تيارت بحمÓت –سشيسشية لفائدة تÓميذ اŸؤؤسشسشات الÎبؤية ÷ميع
’طؤار :ابتدائي متؤسشط وثانؤي.
ا أ
«الششعب» حضشرت جانبا من ا◊مÓت ،كانت أاو’ها صشبيحة الدخؤل اŸدرسشي باŸدرسشة النائية ششايب الذراع نؤرالدين بدوار معايزية
ببلدية فرندة.

تيارت :عمارة .ع
ق -ام رج -ال أل-درك أل-وط-ن-ي ل-ف-رن-دة
ب -ت -وزي -ع م -ط-وي-ات وف-ت-ح ن-ق-اشض م-ع
ت Ó- -م - -ي - -ذ أŸدرسس - -ة ع - -ن أسس- -ب- -اب
وع -وأقب ح -وأدث أŸرور ح -يث ك -ان
ألتجاوب إأيجابيا من خÓل ألرد على
أسس -ت -فسس -ارأت أل -درك أل-وط-ن-ي ح-ول
م -ع -ن -ى ح -وأدث أŸرور ومسس -ب-ب-ات-ه-ا
وأل- -وق- -اي- -ة م- -ن- -ه- -ا وŒنب ألسس‘ Ò

ألطرق و’ سسيما أن مدرسسة شسايب
أل- -ذرأع أل- -ن- -ائ- -ي- -ة –اذي أل- -ط- -ري -ق
أل - -وط - -ن - -ي رق- -م  14وأل- -ذي ي -ع -ج
ب -اŸرك -ب -ات أŸت -وج -ه -ة إأ ¤و’ي -ات
معسسكر وووهرأن وسسعيدة و’ سسيما
قاطرأت ألوزن ألثقيل.
أل-ع-م-ل-ي-ة رأف-ق-ت-ه-ا ج-م-ع-ي-ه ألسسÓمة
أŸرورية مكتب و’ية تيارت وألتي
أن-تشس-ر أعضس-اؤوه-ا ب-ال-ط-ريق أŸذكور
وق-ام-وأ ب-ع-م-ل-ي-ة مسس-اع-دة أل-تÓ-م-ي-ذ
ع -ل -ى أج -ت -ي -از أل -ط -ري -ق م -ع ت -وزي -ع

م -ط -وي -ات Œسس -د أخ -ط -ار أ◊وأدث
وكيفية Œنبها ،كما قام رجال ألدرك
ألوطني بتنظيم حملة لفائدة ألسسوأق
ع -ن ط -ري -ق ت -نصس-يب ح-اج-ز م-روري
وأ◊ديث مع ألسسائق Úللتحسسيسض.
وشس -ه -دت أل-ع-م-ل-ي-ة ‘ أل-ي-وم أŸوأ‹
ت-ن-ظ-ي-م زي-ارة م-ت-وسس-ط-ات وث-ان-ويات
وأبتدأئيات ،حيث كانت مثمرة وجادة
و’ سسيما ‘ أ◊ديث ألذي دأر بÚ
أل -ت Ó-م -ي-ذ وضس-ب-اط أل-درك أل-وط-ن-ي
بحيث أث Òألنقاشض حول ألوقاية من

أ◊وأدث وŒنب ح- - -دوث- - -ه- - -ا وم- - -ن
خÓلهم –سسيسض أأ’ولياء وألتÓميذ
ألذين يعتÈون سسوأق أŸسستقبل .وقد
أسس -ت-ه-دف أل-تÓ-م-ي-ذ ب-ا◊م-ل-ة ل-ك-ون
ألطرق أŸؤودية للمؤوسسسسات ألÎبوية
تشس -ه -د أزدح -ام-ا ك-بÒأ ،وك-ون ب-عضض
أل - -ت Ó- -م - -ي - -ذ ’ ي - -حÎم - -ون ‡رأت
أل- -رأج- -ل Úأل -ت -ي ت -ؤوم -ن ألسس Òوك -ذأ
ألسس Òعلى أأ’رصسفة ألتي أصسبح ألكل
يتناسساها مع أنها أأ’ك Ìأمنا عند
سس ÒألرأجلÚ

م-ن ج-ه-ت-ه ،م-دي-ر أل-ت-ج-ه-ي-زأت
أل-ع-م-وم-ي-ة وخÓ-ل أن-ع-قاد دورة
أÛلسض أل - - -و’ئ- - -ي أıصسصض
لتقييم ألدخول أŸدرسسي ،أكد
أسس- -ت Ó-م  6م-دأرسض أب-ت-دأئ-ي-ة
خÓل أŸوسسم ألدرأسسي أ÷ديد
بكل من بلديات سسيدي سسليمان
وأ’رب -ع -اء وأŸع -اصس-م ،أم-ا ع-ن
أل-ت-غ-ط-ي-ة ألصس-ح-ي-ة أل-ت-ي ت-عتني
بالتÓميذ فقد ” فتح وحدأت
ل- -ل- -كشس- -ف ألصس- -ح- -ي ب- -ك -ل م -ن
م-ت-وسس-ط-ت-ي دردأر ب-ب-ن-ي ◊سسن
وأبوبكر ألصسديق بسسلمانة.
ك - -م- -ا شس- -ه- -دت فÎة م- -ا ق- -ب- -ل
ألدخول أŸدرسسي ترميم عدة
موؤسسسسات تربوية وبعضسها سسجل
للÎميم وألتي قدر عددها بـ 60
م -وؤسسسس -ة ت -رب -وي-ة م-ع أل-ع-ل-م أن
ب- - -عضض أŸوؤسسسس - -ات ألÎب - -وي - -ة
ب- -و’ي- -ة ت- -يسس- -مسس -ي -لت ’ ت -زأل
ت - -ع- -رف ن- -قصس- -ا ‘ أل- -ت- -دف- -ئ- -ة
وأ’إطعام ،وعن ألتاأط Òأ’إدأري

وأل- -ب- -ي- -دأغ- -وج -ي ف -اإن أل -و’ي -ة
ضس - -ب- -طت ج- -م- -ي- -ع أ’إج- -رأءأت
أل - -بشس - -ري - -ة وأŸادي - -ة –سس- -ب- -ا
للدخول أŸدرسسي ،حيث أعتÈ
أŸوسس -م أل-درأسس-ي 2020-2019
–سس- -ن- -ا م- -ل- -ح- -وظ- -ا م- -ق- -ارن -ة
باŸوأسسم أŸنصسرمة.
كما عرفت عملية توزيع ألكتاب
أŸدرسس- - -ي ق - -ف - -زة م - -ن ح - -يث
أل -ت -وزي -ع وصس-لت أإ ¤نسس-ب-ة 100
باŸائة ،وكذأ ألنقل أŸدرسسي

هو أ’آخر عرف تقدما ملحوظا
و’ سسيما باŸناطق ألنائية ‡ا
يسس -ه -ل ع -م -ل -ي -ة أل -ت -م-درسض ‘
ظ - -روف ج - -ي- -دة ،أم- -ا م- -ن- -ح- -ة
أل- -تضس- -ام- -ن أŸدرسس- -ي ف- -ت- -مت
ترقيتها سسوأء بالنسسبة للمعوزين
أو أبناء موظفي أŸسستخدمÚ
وق -د أسس -ت -حسس -ن-ه-ا أ÷م-ي-ع م-ن
أول -ي -اء وم-وظ-ف ‘ Úت-ق-ي-ي-م-ه-م
ل -ل -ن -ت -ائ -ج أل -درأسس-ي-ة أÙق-ق-ة
خÓل أŸوسسم أŸنصسرم.

قبل التعميم على بلديات الؤ’ية

 246مؤوسسسسة تربوية لتعليم أألمازيغية بالبويرة
’مازيغية على مسشتؤى اŸؤؤسشسشات
تعكف وزارة الÎبية على تعميم تعليم اللغة ا أ
التعليمية ع ÈالÎاب الؤطني من خÓل تعزيز التداب ÒاŸتخذة ‘ هذا الششأان،
سشيما على مسشتؤى بعضض الؤ’يات كالبؤيرة ،باتنة ،تيزي وزو ،بجاية وتيبازة.

البويرة:ع .نايت رمضضان

ف - -ى ه - -ذأ أإ’ط - -ار ،أك- -د م- -رأد
بوزيان مدير ألÎبية بالبويرة فى
تصس -ري-ح لـ»ألشس-عب» أن-ه أت-خ-ذت
ك-ل أإ’ج-رأءأت ألÓ-زم-ة ل-ت-ع-ل-ي-م
أل-ل-غ-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة ع-ل-ى مسس-توى
 246مؤوسسسسة تربوية ع Èترأب

ألو’ية ،كما أن ألتعليم ’ يقتصسر
ع-ل-ى أ÷ه-ة ألشس-رق-ي-ة ف-ق-ط ب-ل
Áسض ك -ل أŸن -اط -ق ،ب -ح -يث ”
إأدرأج- -ه- -ا ح- -ت- -ى ب- -اŸؤوسسسس -ات
ألتعليمية أ÷ديدة ألتى فتحت
أب-وأب-ه-ا ب-ع-اصس-م-ة أل-و’ي-ة سس-وأء
منها أ’بتدأئي أو أŸتوسسط أو
ألثانوي.
‘ أŸقابل تعكف جامعة ﬁند

أكلى على توف Òألتأاط ‘ Òهذأ
أÛال ك -ون -ه -ا خصسصست دأئ -رة
للغة وألثقافة أأ’مازيغية ويتخرج
م -ن -ه -ا ع -دد ك -ب Òم -ن ح -ام -ل -ي
شسهادة أŸاسس ،Îو كذأ شسهادة
أل -دك -ت -ورأه ،م-ن ج-ه-ت-ه-م أول-ي-اء
أل -ت Ó-م-ي-ذ أسس-ت-حسس-ن-وأ ك-ل ه-ذه
أإ’ج-رأءأت ل-ت-م-ك Úأب-ن-ائ-هم من
تعلم أأ’مازيغية.

مششاريع تراوح مكانها ببجاية

أأوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ألتÓمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ قلق ـ ـ ـ ـ ـ ـون
ويطالب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون با◊ل ـ ـ ـ ـ ـ ـول
طالب أاولياء التÓميذ ببعضض اŸؤؤسشسشات الÎبؤية ببجاية ،بضشرورة تدخل ا÷هات
اŸعنية من أاجل معا÷ة اŸششاكل التي يتخبط فيها القطاع ،والتي حالت دون
–قيق ا’سشتقرار لفلذات أاكبادهم ،وهؤ ما جعلهم يرفضشؤن التحاق أابنائهم
Ãقاعد الدراسشة خششية وقؤع ما ’ يحمد عقباه.

بجاية :بن النوي توهامي
ك-ع-ي-ن-ة ،أك-د أول-ي-اء تÓ-ميذ
’خ- - -وة
أ’ب - - -ت - - -دأئ - - -ي- - -ة «أ إ
سس -وم-اري» Ãدي-ن-ة ب-ج-اي-ة،
لـ»ألشس -عب» ،أن -ه -م ت-ف-اج-أاوأ
بعدم وفاء أ÷هات ألوصسية
ب- -وع- -وده -ا ،ح -يث م -ازألت
ه - -ذه أŸؤوسسسس- -ة ألÎب- -وي- -ة
ع-ب-ارة ع-ن ورشس-ة م-ف-ت-وح-ة
’شس- -غ -ال
و ⁄ت- -ن- -ت- -ه ب- -ه- -ا أ أ
أÿاصس - - - -ة ب - - - -الÎم - - - -ي- - - -م
’صسÓح .وما زأد ألطÚ
وأ إ
ب ّ- -ل- -ة ه- -و أن أŸشس- -روع دأم
أزيد من  5سسنوأت ،دون أن
ي -ت-م أل-ت-ك-ف-ل أ◊ق-ي-ق-ي Ãا
يسس -م -ح ل -ل -تÓ-م-ي-ذ Ãزأول-ة
دروسسهم ‘ ظروف عادية،
وه -و م -ا  ⁄ي -ت -ق-ب-ل-ه أول-ي-اء
ألتÓميذ ألذين نظموأ وقفة
أح- -ت- -ج- -اج- -ي- -ة أم -ام م -ق -ر
أل- -و’ي- -ة ،ح- -يث عÈوأ ع -ن
أسستيائهم من هذه ألوضسعية
أل -ت -ي ح -رمت أب-ن-اءه-م م-ن
ألدرأسسة.
ك - -م - -ا ط - -ال- -ب- -وأ بضس- -رورة،
’ي-ج-اد أ◊ل-ول
أل -ت -ع -ج -ي -ل إ
أŸن - -اسس - -ب - -ة ’ن- -ه- -اء ه- -ذه
’شس- -غ- -ال ،أل- -ت- -ي  ⁄ت -ن -ت -ه
أأ

ب- -ال- -رغ -م م -ن ت -وف -ر ك -اف -ة
أ’م -ك -ان -ي -ات ،وع -ل -ي-ه ف-إان
’مور ’ Áكن أن تسستمر
أأ
ب - -ه- -ذأ ألشس- -ك- -ل أŸؤوسس- -ف ـ
حسسبهم ـ ،و’ يعقل أن تدوم
أشس -غ -ال أل -ت -ه-ي-ئ-ة وألÎم-ي-م
ط -ول ه -ذه أŸدة أل-زم-ن-ي-ة،
ك- -م- -ا ’ ي- -ع- -ق- -ل أن ي- -ح -رم
أŸتمدرسسون من حقهم ‘
تلقي ألعلم.
’خ - - - -وة
و‘ م - - - -درسس - - - -ة أ إ
ب- -وشس- -رب- -ة ،ت -ف -اج -أا أول -ي -اء
أل - -ت Ó- -م - -ي- -ذ ب- -غ- -ل- -ق ب- -اب
’ول
أŸؤوسسسسة منذ أليوم أ أ
للدخول أŸدرسسي ،وألسسبب
ي -ك -م-ن ‘ م-ط-ال-ب-ة أŸدي-ر
أ◊ا‹ ب - -اسسÎج - -اع حّ- -ق- -ه
أŸت-م-ث-ل ‘ أ◊صس-ول ع-ل-ى
ألسس -ك -ن أل -وظ -ي-ف-ي ،وأل-ذي
يشسغله أŸدير ألسسابق ألذي
أح -ي -ل ع-ل-ى أل-ت-ق-اع-د م-ن-ذ
سس-ن-وأت ،وه-و ح-ال أل-ع-ديد
م -ن ألسس -ك -ن -ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة،
أل -ت -ي ي-رفضض أŸت-ق-اع-دون
إأخÓ-ءه-ا ع-ل-م-ا أن-ه-م ت-لقوأ
’خÓء ،على غرأر
قرأرأت أ إ
’خوة حيطوشض،
مدأرسض ،أ إ
13شس - -ه- -ي- -د ،ع- -زوق إأن- -اث،
وع- - -زوق ذك- - -ور ،وغÒه- - -ا،

ب- -ال- -رغ- -م م -ن أن أل -ق -ان -ون
وأضسح وضسوح ألشسمسض فيما
يخصض ألسسكنات ألوظيفية.
وم -ن ج -ه -ت -ه -م م-ن-ع أول-ي-اء
تÓ-م-ي-ذ م-درسس-ة «ألشس-ه-دأء
ب - - -وط- - -اغ- - -ة» ب- - -ب- - -ل- - -دي- - -ة
«ت -ي -م -زريت» ،أب -ن-اءه-م م-ن
أل - - - -ول- - - -وج إأ ¤أŸؤوسسسس- - - -ة
ألÎبوية ،خوفا منهم على
أمنهم وسسÓمتهم ’ ،سسيما
وأن ه -ذه أŸدرسس -ة تشس -ه -د
وضسعا ’ يطاق بالنظر إأ¤
أل - -ن - -ق - -ائصض أŸسس - -ج - -ل - -ة،
وأÿطر أÙدق بالتÓميذ
أل- - -ذي- - -ن أك- - -دوأ أن - -ه - -م ⁄
ي - - -ف - - -رح- - -وأ ب- - -ال- - -دخ- - -ول
’ن م -درسس-ت-ه-م
أŸدرسس -ي ،أ
ت- -ت -وأج -د ‘ وضس -ع -ي -ة ج ّ-د
مزرية.
وه-ي ن-فسض أل-وضس-ع-ي-ة أل-تي
تشس -ه -ده -ا ك -ذلك ،م -درسس-ة
ألشس- - - -ه- - - -ي- - - -د «ح - - -م - - -ادي
ﬁم- -ود»ب -ب -ل -دي -ة أوق -اسض،
وأŸت- -وسس- -ط- -ة أıت- -ل -ط -ة
ببلدية فرعون ،حيث هناك
نقائصض يعا Êمنها ألتÓميذ
’ول- -ي- -اء
م- -ا أث- -ار ﬂاوف أ أ
ألذين طالبوأ بحلول فورية
لهذه أŸرأفق ألعمومية.

السسبت  ٠٧سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٧محرم ١٤٤١هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«ا◊راك الششعبي» يششّدد على ﬁاربة الفسشاد وبناء جزائر جديدة
التغي Òا÷ذري للنظام السسياسسي والقطيعة مع العصسابة
ج- -دد ا◊راك الشس- -ع- -ب- -ي ‘ ا÷م- -ع- -ة 29
السسلمية “سسكه باŸطالب اŸرفوعة منذ
 22ف -ي -ف -ري اŸاضس-ي  ،م-وؤك-دا اأن ال-ت-غ-يÒ
ا÷ذري ل- -ل- -ن- -ظ- -ام السس- -ي- -اسس -ي وﬁارب -ة
الفسساد واŸفسسدين غ Òقابل للتنازل ولن
يسسقط بالتقادم.
ذكر ا◊راك ‘ اŸسسÒات السسلمية ع Èالوطن،
اأن الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة اأم -ر م -ه -م  ،ل-ك-ن
يخوضسها من هو نظيف ويتمع بتاأييد شسعبي ل
يسسمح باي فجوة واختÓل ‘ ا◊قبة القادمة.
ظ -ه -ر ه -ذا اŸوق -ف ‘ اŸسسÒة السس -ل -م -ي-ة ٢٩
بالعاصسمة حيث اأصسرت حشسود اŸواطن Úعلى
بناء جزائر جديدة تسستجيب لوصسية الشسهيد
وتاأخذ مرجعيتها من بيان اأول نوفم.È
وخÓل هذه اŸسسÒات اŸتجددة التي تزامنت
م -ع ال -دخ -ول الج -ت -م-اع-ي،خ-رج اŸت-ظ-اه-رون
ك- -ع -ادت -ه -م ع -قب صس Ó-ة ا÷م -ع -ة اإ ¤الشس -وارع
ال- -رئ- -يسس- -ي -ة ل -ل -ع -اصس -م -ة،ع -ل -ى غ -رار دي -دوشض
مراد،العقيد عمÒوشض،الÈيد اŸركزي،موريسض
اأودان وزي - -غ - -ود ي - -وسس - -ف ‘ خ - -ط - -وة ع- -كسست
“سسكهم بالتغي Òوبتحقيق انتقال دÁقراطي
يهدف ا ¤بناء جزائر جديدة قوامها السسيادة
الشس-ع-ب-ي-ة وال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة،م-ث-ل-ما عÈت عنه
الشس-ع-ارات اŸرف-وع-ة وال-راي-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
حملها اŸتظاهرون.
ك - -م - -ا ج - -دد اŸشس - -ارك - -ون ‘ ه- -ذه اŸسسÒات
السس-ل-م-ي-ة م-رة اخ-رى م-ط-ال-ب-ه-م ب-رح-ي-ل ج-ميع
رم -وز ال -ن -ظ -ام السس -اب -ق واŸط -ال -ب -ة ب -ح-ك-وم-ة
ك -ف -اءات وط -ن -ي -ة،ب -الإضس-اف-ة ا ¤اإطÓ-ق سس-راح
اŸوقوف ‘ Úا◊راك الشسعبي.
وق -د وث -ق اŸت -ظ-اه-رون م-ط-ال-ب-ه-م ‘ لف-ت-ات
وشسعارات عكسست اآمالهم وتصسورهم ‘ التغيÒ

و‘ ب- -ن- -اء ج- -زائ- -ر ج- -دي- -دة ق- -وام- -ه- -ا ال- -ع -دل
واŸسس -اواة،م -عÈي -ن ع -ن “سس -ك -ه -م ب -ت -ط -ب-ي-ق
اŸادت Úالسسابعة والثامنة من الدسستور التي
تكرسض سسيادة الشسعب.
وت- -اأت -ي ه -ذه ا÷م -ع -ة اŸت -ج -ددة م -ن ا◊راك
الشس -ع -ب -ي غ -داة خ -ط -اب ال -ف -ري-ق اأح-م-د ق-اي-د
صسالح،نائب وزير الدفاع الوطني،رئيسض اأركان
ا÷يشض الوطني الشسعبيÃ،ناسسبة زيارة العمل
وال -ت-ف-ق-د ال-ت-ي ق-ادت-ه ا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
ال -راب -ع -ة ب -ورق-ل-ة ،وال-ذي اأوضس-ح ف-ي-ه اأن-ه «م-ن

الأجدر اأن يتم اسستدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ
 ١5سسبتم Èا÷اري على اأن يجرى السستحقاق
الرئاسسي ‘ الآجال اÙددة قانونا».
واأك - -د اأن ال - -وضس - -ع «ل ي- -ح- -ت- -م- -ل اŸزي- -د م- -ن
ال -ت -اأخ،Òب -ل ي-ق-تضس-ي اإج-راء ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات
اŸصسÒية ‘ حياة البÓد ومسستقبلها ‘ اآجال
«م-ع-ق-ول-ة وم-ق-ب-ول-ة ت-ع-كسض م-طلبا شسعبيا ملحا
كفيل باإرسساء دولة ا◊ق والقانون».
يحدث هذا ‘ وقت توشسك فيه الهيئة الوطنية
ل -ل -وسس -اط -ة وا◊وار ع -ل -ى الن -ت -ه-اء م-ن اع-داد

–قيقات Ùاسشبة اŸسشؤوول ÚاÙلي ..Úهتافات دوت بخنششلة
على هذا الأسساسس سسارت الأمور بخنشسلة حيث تظاهر ،اأمسس ،اŸئات من مواطني ولية خنشسلة اأمام
مبنى قاعة السسنماتيك مقابل سساحة الشسهيد «عباسس لغرور» ،بعاصسمة الولية ،رافعÚ
شسعارات تبارك حملة العتقالت التي طالت عديد اŸسسوؤول Úورموز النظام السسابق وتطالب
Ãواصسلة حملة ﬁاربة الفسساد اإ ¤غاية اجتثاث جميع اأتباع النظام السسابق قبل تنظيم اأي انتخابات.

خنشسلة:اسسكندر ◊جازي
اŸشس -ارك -ون ‘ ا÷م -ع -ة  ‘ ٢٩ال-وق-فة
السسلمية والتي اأعقبتها مسسÒة اإ ¤غاية
مقر ولية خنشسلة اأ◊وا وشسددوا على

م - -واصس - -ل - -ة ا◊راك اإ ¤غ- -اي- -ة –ق- -ي- -ق
مطالب الشسعب ،ووضسع اأسسسض وضسمانات
قيام الدولة اŸدنية بداية بلجنة مسستقلة
لÓأشسراف على النتخابات ل يشسارك ‘
وضس -ع-ه-ا وج-وه ال-ن-ظ-ام السس-اب-ق وتشس-رف
على تسسيÒه كفاءات وطنية نزيهة.

لمازيغية
من تنظيم اÙافظة السسامية ل أ

«مقاومـ ـ ـة اŸـ ـ ـ ـرأاة ‘ ششمـ ـ ـال إافريقيا»
 ﬁـ ـ ـ ـور ملتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى دو‹ بتبسش ـ ـ ـ ـ ـة

ل من
سسيشسكل موضسوع «مقاومة اŸرأاة ‘ شسما إ
التاريخ القد Ëإا ¤القرن التاسسع عشسر»
ﬁور ملتقى دو‹ من تنظيم اÙافظة
لمازيغية والذي سستحتضسن
السسامية ل أ
فعالياته ولية تبسسة ‘ الفÎة ب 28 Úو30
لمÚ
سسبتم ÈاŸقبل،حسسب ما أافاد به ا أ
لمازيغية ،سسي
العام للمحافظة السسامية ل أ
الهاشسمي عصساد.
«ه -ذا ال -ل -ق-اء ال-ع-ل-م-ي واألك-ادÁي سس-ي-ت-ن-اول
م -ق -اوم -ة اŸرأاة ‘ اÛت-م-ع-ات ال-ق-دÁة ‘
منطقة شسمال افريقيا» ،حسسب ما أافاد به
ذات اŸسسؤوول ‘ تصسريح صسحفي ،مشسÒا إا¤
أانه يعد فرصسة لتكر Ëبعضض الشسخصسيات التي
سس -ج -لت اسس -م -ه-ا ب-ح-روف م-ن ذهب ب-ال-ن-ظ-ر
Ÿشساركتها ‘ ا◊روب والصسراعات اŸسسلحة
خÓل ﬂتلف الفÎات التاريخية.
وأاضس-اف عصس-اد أان ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-م-ي-ة للملتقى
وبعد تقييمها للمداخÓت اŸرسسلة ،صسادقت
على  ٢٩مداخلة ألسساتذة وباحث Úمن ﬂتلف
جامعات الوطن ومن مراكز بحوث وجامعات
دول -ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا ف -رنسس-ا وال-ي-ون-ان وت-ونسض
والسس -ودان واسس -ب -ان -ي -ا ل -ل -ب-حث ‘ دور اŸرأاة
اŸناضسلة ‘‘خÓل ﬂتلف الغزوات ،إاضسافة ا¤

إاسس -ه -ام -ات -ه-ا ‘ اÛت-م-ع وﬂت-ل-ف ›الت
ا◊ياة‘‘.
كما سسيتم على هامشض اŸلتقى الدو‹ تنظيم
ع -دة ج-لسس-ات ل-ل-ن-ق-اشض وت-ب-ادل اŸع-ارف بÚ
ال -دك -ات -رة اŸشس -ارك Úوط -ل-ب-ة ال-دك-ت-وراه م-ن
ﬂت - -ل - -ف ا÷ام - -ع- -ات،إاضس- -اف- -ة ا ¤ت- -ك- -رË
شسخصسيات علمية وأاكادÁية وتقد Ëحصسري
ل-ل-ك-ت-اب ا÷دي-د «أاح-ك-ي-ل-ي األوراسض» ل-لكاتب
والصسحفي رشسيد حماتو،حسسب ما أاشسار إاليه
Óمازيغية.
األم Úالعام للمحافظة السسامية ل أ
ك-م-ا سس-ي-ت-م ت-ن-ظ-ي-م ج-ولت سس-ي-اح-ي-ة ل-ف-ائدة
اŸشس -ارك Úل -ل -ت -ع -رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸواق-ع
األث -ري -ة ال -ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ولي-ة ت-بسس-ة وزي-ارة
اŸعلم األثري «بئر اŸلكة ديهيا» ببلدية بئر
العاتر بهدف تثم ÚاŸوروث الثقا‘ اŸادي
ال -غ -ن -ي ال -ذي –وي -ه ه -ذه ال-ولي-ة ا◊دودي-ة
حسسب ما أافاد به ذات اŸسسؤوول.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاك-د عصس-اد ال-ذي ي-ت-واج-د
بتبسسة ‘ إاطار التحضس Òللملتقى الدو‹ أانه
سس -ي -ت -م ج -م -ع اŸداخÓ-ت وال-ت-وصس-ي-ات ال-ت-ي
سس -ت -ن -ب -ث -ق ع -ن اŸل-ت-ق-ى وط-ب-ع-ه-ا ‘ إاصس-دار
أاك -ادÁي Áك -ن السس -ت -ع -ان -ة ب -ه ‘ ال -ب -ح-وث
ا÷امعية.

طالب اŸتظاهرون بتعميم حملة القبضض
ع -ل -ى اŸفسس -دي-ن وف-ت-ح –ق-ي-ق-ات ع-ل-ى
اŸسس - - -ت - - -وى اÙل - - -ي Ùاسس- - -ب- - -ة ك- - -ل
اŸسس -وؤول Úال -ذي-ن ت-ع-اق-ب-وا ع-ل-ى تسس-يÒ
الشساأن اÙلي واŸتورط ‘ Úنهب اŸال
العام واأموال اŸشساريع العمومية.

ال- -وث- -ي- -ق- -ة ال- -ن- -ه- -ائ -ي -ة اÿاصس -ة ب -اŸشس -اورات
السسياسسية التي اأجرتها مع الطبقة السسياسسية
و‡ثلي اÛتمع اŸد.Ê
و‘ ه - - -ذا الصس - - -دد،اأوضس- - -ح اŸنسس- - -ق ال- - -ع- - -ام
للهيئة،كر Ëيونسض،اأن كل اأرضسيات العمل التي
ت- -وج ب- -ه -ا مسس -ار ا◊وار ◊ل الزم -ة ال -راه -ن -ة
«اأخذت بع Úالعتبار ‘ الوثيقة النهائية التي
سسÎف -ع -ه-ا ال-ه-ي-ئ-ة ا ¤السس-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د
قريبا»،مÈزا ان «كل القÎاحات تتماشسى مع
مطالب ا◊راك الشسعبي».

«الششعب مصشدر السشلطة» ..ششعار رفع بالبليدة
ك - -ع - -ادت - -ه - -م خ - -رج اŸت - -ظ - -اه- -رون اإ¤
السساحات و الشسوارع العامة بقلب مدينة
ال -ب-ل-ي-دة ،وال-ت-ق-وا بسس-اح-ة ا◊ري-ة ب-ب-اب
السس-بت ،شس-ب-اب-ا وك-ه-ول واأط-ف-ال ونسس-اء،
ورددوا شس -ع -ارات ق -دÁة اأصس -ب-حت “ي-ز
ا◊راك ‘ ك - -ل ولي- -ات ال- -وط- -ن ،م- -ث- -ل
«ت- -رح- -ل- -وا ق- -اع» ،و «ك- -ل- -ي -ت -و ال -ب Ó-د ي -ا
سسراق ، »Úو «الشسعب يريد السستقرار» و
«السستقÓل من حكم العصسابة «.
ف- -ي- -م- -ا ج- -اءت الشس- -ع- -ارات ا÷دي -دة ‘
ا÷م-ع-ة  ،٢٩تÎج- -م ا◊دث ‘ اآن- -ي- -ت -ه،

حيث اختار اŸتظاهرون عبارات دلت
ع- -ن م- -وق -ف ال -ب -عضض م -ن الن -ت -خ -اب -ات
الرئاسسية قائل « : Úنريد بناء الدولة
التي كان يحلم بها شسهداء ا◊راك  ،و ل
ل -ل -تضس -ل -ي -ل الإعÓ-م-ي ،و ن-ع-م لÓ-ن-ت-ق-ال
الدÁقراطي ،ول وصساية و ل اأبوية بعد
الآن « ،موؤكدين «سسيظل الشسعب مصسدر
السس -ل -ط -ة والشس-رع-ي-ة ‘ ،خضس-م ت-ط-ب-ي-ق
اŸادت ٠٧ Úو .»٠٨

البليدة :لينة ياسسمÚ

لوليــــــة
بسسبــــب تذبـــــذب ‘ التمويــــن باŸادة ا أ

توقي ـ ـف مؤوقت للفرن العا‹ Ãركب سشيدار ا◊جار بعنابة
” توقيف الفرن العا‹ رقم 2
Ãركب ا◊ديد والصسلب سسيدار
ا◊جار بعنابة عن العمل بسسبب
تذبذب التموين باŸادة الأولية
الضسرورية لصسناعة ا◊ديد
والصسلب (ا◊ديد اÿام) من
منجمي الونزة وبوخضسرة
(تبسسة) حسسبما علم اأمسس من
الرئيسس اŸدير العام بالنيابة
لطفي مانع.
اأوضسح ذات اŸسسوؤول لواأج بان توقيف
الفرن العا‹ الذي Áثل ا◊لقة الأو¤
لسس - -لسس - -ل - -ة اإن - -ت - -اج ا◊دي- -د والصس- -لب
ب -اŸركب ‘‘” ي -وم ال -ث-ا Êم-ن سس-ب-ت-مÈ
ا÷اري وذلك ب- -ع- -د ن- -ف -اد اح -ت -ي -اط -ي
اŸركب من اŸادة الأولية اŸتمثلة ‘
ا ◊ د ي - - -د ا  ÿا م ب س س - - -ب ب ت - - -ذ ب - - -ذ ب ‘
التموين وتوقفه لأيام متتالية من منجم
الونزة‘‘.
واأضساف اŸصسدر باأن اŸركب اضسطر
ا ¤توقيف الفرن العا‹ ‘‘بصسفة موؤقتة
ك-اإج-راء وق-ائ-ي ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-لى هدا

التجهيز الصسناعي الهام‘‘ الذي يتطلب
تشسغيله  -كما قال -توفر احتياطي
كا‘ من اŸادة ا◊ديد باأك Ìمن 3٠
يوما.
وذك- - -ر ‘ السس- - -ي- - -اق ذات- - -ه ب - -اأن اإدارة
اŸركب اأم - -ام اسس - -ت - -م - -رار وضس - -ع - -ي - -ة
ال-ت-ذب-ذب ‘ ال-ت-م-وي-ن ‘‘اأوف-دت ف-ري-قا
م- -ن اıتصس Úم- -ن اإط- -ارات سس- -ي- -دار
ا◊ج- -ار ا ¤م- -ن -ج -م ال -ون -زة Ÿع -اي -ن -ة
وضس- -ع- -ي- -ة اإن- -ت- -اج ا◊دي -د اÿام وك -ذا
–ويله نحو مركب ا◊جار‘‘ موؤكدا باأن
ه -ذا ال -ف -ري -ق وق -ف ع -ل -ى الصس-ع-وب-ات
اŸط- - -روح- - -ة لإن - -ت - -اج ا◊دي - -د اÿام
و‘‘عرضض على اإدارة اŸنجم خÈته ‘
›ال صسيانة معدات اإنتاج هده اŸادة
الولية‘‘.
ومن جهته ،اأصسدر الشسريك الجتماعي
Ÿركب سسيدار ا◊جار مسساء اÿميسض
ب -ي -ان -ا وج -ه ف -ي -ه ن -داء اإ ¤السس -ل-ط-ات
اŸعنية قصسد التدخل السسريع Ÿعا÷ة
اإشسكالية “وين مركب سسيدار ا◊جار
ب-ا◊دي-د اÿام ‘‘ل-ت-م-ك-ي-ن-ه م-ن –ق-ي-ق
اأه-داف-ه الإن-ت-اج-ي-ة وضس-م-ان اسستقراره

وا◊فاظ على مكاسسب العمال‘‘.
يذكر اأن مركب سسيدار ا◊جار كان قد
سسجل عدة توقفات لعمليات التموين
باŸادة الأولية (ا◊ديد اÿام) خÓل
السس- -داسس -ي الأول م -ن السس -ن -ة ا÷اري -ة
بسسبب توقفات عمال منجم بوخضسرة
وموؤسسسسة النقل بالسسكة ا◊ديدية عن
ال -ع -م -ل ل -ط -رح انشس -غ-الت اج-ت-م-اع-ي-ة
ومهنية.
و يسستهلك مركب سسيدار ا◊جار يوميا
ما ب ٧ Úو  ٨طنا من ا◊ديد اÿام
ال- -ذى يصس- -ل- -ه م- -ن م- -ن- -ج- -م- -ي ال -ون -زة
وبوخضسرة وذلك على التوا‹ بنسسبتي
 ٧5و  ٢5باŸائة من ا◊جم اليومي
اŸسستغل بالفرن العا‹ لإنتاج ا◊ديد
السسائل الذي يوجه لسسلسسلة الإنتاج.
وي -ن -ت -ج م -ركب سس-ي-دار ا◊ج-ار ح-ال-ي-ا
حوا‹  ٢5٠٠طن من ا◊ديد السسائل
ي- -وم -ي -ا وذلك ب -ط -اق -ة سس -ن -وي -ة ت -ق -در
ب -ح-وا‹  ٨٠٠األ- -ف ط- -ن م- -ن ا◊دي -د
القابل للتسسويق ‘ ح Úتقدر الطاقات
النظرية للمركب باأك Ìمن مليون طن
سسنويا بحسسب اŸسسوؤول ÚباŸركب.

…OÉ` `°üàb’G
اŸوعـــد
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«ايغل أازور» تختفي من سضوق الطÒان اليوم

العقار الفÓحي ‘ قلب مكافحة الفسصاد

 9سصبتم Èآاخر أاجل لعروضض شصراء الشصركة اŸفلسصة

^ سسعيد بن عياد

 1150عامل بينهم  350جزائري تهددهم البطالة
تتوقف ،اليوم ،نهائيا رحÓت شضركة «إايغل أازور» للطÒان بسضبب إافÓسضها ،وأاوضضحت مصضادرنا أان الشضركة أاودعت حسضاباتها اŸالية للتصضفية القضضائية،
وينتهي أاجل عرضضها للبيع يوم  9سضبتم Èبالنسضبة للمهتم Úالذين ينبغي إايداع ملفاتهم لشضرائها ،وقد كشضفت مصضادر إاعÓمية فرنسضية أان اÿطوط ا÷وية
الفرنسضية «إاير فرانسس» ،أابدت اهتمامها بشضراء أاصضول هذه الشضركة الفرنسضية ،إا ¤جانب تسضجيل اهتمام أاحد اŸسضاهم Úفيها ،والذي Áلك  19باŸائة من
أاسضهم الشضركة ،ويعتزم هذا اŸتعامل الفرنسضي ضضخ سضيولة تقدر حسضب ذات اŸصضادر بـ  15مليون أاورو.

فضسيلة بودريشش
ا÷دي -ر ب -اإ’شس -ارة أان زب -ائ-ن شس-رك-ة «إاي-غ-ل
أازور» ل -ل -طÒان ،ال -ذي -ن اق -ت -ط -ع -وا ت -ذاك-ر ‘
السسابق ورحÓتهم م›Èة بعد يوم  6سسبتمÈ
ا÷اري ،عملية تعويضسهم غ Òمضسمونة وليسست
أاكيدة ،حيث أاكدت مصسادر عليمة لـ»الشسعب» أان
آاخر رحÓت هذه الشسركة الفرنسسية كانت أامسص
ا÷معة ،ولن تنظم أاي رحلة بعد ذلك ،بل ولن
تقلع أاي طائرة تابعة لهذه الشسركة بعد اليوم،
ومن تداعيات إافÓسص هذه الشسركة وتوقفها
عن نشساطها والتي وصسفت باŸالية واأ’منية،
أان -ه -ا سس -ت -ح -ي -ل ع-ل-ى ال-ب-ط-ال-ة م-ا ’ ي-ق-ل ع-ن
١١5٠عامل من بينهم يسسجل نحو  35٠عامل
جزائري.
يذكر أان أاسسطول «إايغل أازور» ا÷وي يتشسكل
من  ١١طائرة ،ووجهة خطوط رحÓتها تقتصسر
على فرنسسا وا÷زائر ،بل أان نسسبة  6٠باŸائة
م -ن ه -ذه ال -رح Ó-ت ا÷وي -ة ت -رب -ط ب Úم -دن
فرنسسية وا÷زائر.
يتوقع أان يسسفر توقف نشساط شسركة «إايغل
أازور» عن تسسجيل نقصص ‘ العرضص بخصسوصص
الرحÓت ا÷وية التي تربط ا÷زائر بفرنسسا،
ع -ل -م -ا أان ه -ذه السس -وق ك -انت ت -غ -ط-ي-ه-ا ثÓ-ث
شس- -رك- -ات طÒان ،وي- -ت- -ع- -ل- -ق اأ’م- -ر ب -ك -ل م -ن

اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية واÿطوط ا÷وية
الفرنسسية «إاير فرانسص» و «إايغل أازور» ،التي
كانت تقل ‘ رحÓتها سسنويا ما ’ يقل عن ٢
مليون مسسافر ،وÁكن القول أان  5٠باŸائة
منهم زبائن جزائريون.
وح -ول مسس -ت -ج -دات ال -وضس -ع -ي -ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
للشسركة فإانها أاشسهرت إافÓسسها ،وسسيكون يوم ٩
سسبتم Èآاخر أاجل لكل مهتم بشسرائها إ’يداع
ملفه بفرنسسا ،أ’نها خاضسعة للقانون الفرنسسي،
وتصسنف شسركة «إايغل أازور» اŸؤوسسسسة الثانية
ضسمن أاهم شسركات الطÒان ‘ فرنسسا بعد
اÿطوط ا÷وية الفرنسسية «إاير فرانسص» ،التي
–دثت الصس -ح -اف -ة ال -ف -رنسس -ي-ة م-ؤوخ-را ب-أان-ه-ا

مهتمة بشسرائها وا◊فاظ على خدماتها ‘
السس -وق ،ه -ذا م -ن ج -ه -ة وم -ن ج -ه-ة أاخ-رى ”
تسسجيل اهتمام أاحد اŸسساهم Úبها ،والذي
Áلك  ١٩باŸائة من أاصسول الشسركة’ ،قتنائها
وينوي ضسخ  ١5مليون أاورو ’سستئناف نشساطها
مرة أاخرى.
وردا ع -ل -ى انشس -غ -ا’ت ال -ك-ث Òم-ن ال-زب-ائ-ن
خاصسة أاولئك الذين اقتنوا تذاكر الرحÓت ما
بعد تاريخ  ٧سسبتم ،Èويوجدون ‘ ا÷زائر أاو
فرنسسا ،أاوضسحت ذات اŸصسادر أانه اسستنادا إا¤
ال -وضس-ع-ي-ة اŸال-ي-ة ل-لشس-رك-ة ،ف-إان-ه م-ن الصس-عب
تعويضص زبائنها الصسغار للرحÓت التي يتعذر
تنظيمها ‘ اأ’يام اŸقبلة.

عشضية اجتماع أاوبك وشضركائها

ويتسساءل متتبعو سسوق الطÒان خاصسة زبائن
هذه الشسركة عن اأ’سسباب ا◊قيقية التي أادت
إا ¤هذا اŸصس Òللشسركة وعمالها ،علما أانه ‘
ظل وجود صساحبها «إاجرويدن» قبل أان يتوفى،
سسجلت ‚احات كبÒة من خÓل الÎكيز على
السس- -وق ا÷زائ- -ري- -ة ا÷ذاب- -ة ،و’ ي- -خ -ف -ى أان
صساحبها كان حيويا وحريصسا على أان تكون من
أاه -م شس -رك -ات ال -طÒان ال -ع -ام -ل -ة ع -ل -ى خ -ط
«ف- -رنسس- -ا -ا÷زائ- -ر» ،وف -ع  Ó-ك -انت الشس -رك -ة
’Óف من الزبائن من حيث جودة
اŸفضسلة ل آ
ع -ال -ي -ة ‘ اÿدم -ات وم -نضس-ب-ط-ة ‘ م-واع-ي-د
رحÓتها حيث ’ تسسجل اي تأاخر من شسأانه أان
يزعج اŸسسافرين ويعطل مصسا◊هم.
وعلمنا ‘ آاخر مسستجدات القضسية أان «جان
باتيسست جيباري» وكيل وزارة النقل الفرنسسية
أاكد أان إالغاء الرحÓت يعني أان اآ’’ف من
الزبائن لن يتمكنوا من العودة إا ¤فرنسسا بعد
قضساء عطلتهم الصسيفية ‘ اÿارج.
وقال جيباري إان ا◊كومة الفرنسسية تسساعد
هذه الشسركة ،التي تقدمت بطلب للحماية من
اإ’ف Ó-سص ه -ذا اأ’سس-ب-وع ،ب-ه-دف ال-ع-ث-ور ع-ل-ى
مسستثمرين جدد وإابعاد شسبح اختفائها‡ ،ا
يعني أانه يحتمل “ديد أاجل عروضص شسراء
أاصسول الشسركة ،ويذكر أان ›موعة «إاتشص إان
إايه» الصسينية تعد أاك Èمسساهم ‘ هذه الشسركة
بحصسة  ٤٩باŸائة.

النفط يقÎب من  61دو’را للÈميل
ع-ادت أاسض-ع-ار ال-ن-ف-ط ل-ل-ت-ع-ا‘ ›ددا،
ح - -يث ق - -ف - -زت إا ¤م - -ا ف - -وق  60دولرا
للÈميل ،مسضتمدة “اسضكها من التفاؤول
القائم بشضأان اقÎاب التفاوضس التجاري
لم- -ري- -ك- -ي- -ة
ب Úال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة ا أ
والصض ،Úوت - - -رقب أان ي - - -فضض- - -ي ذلك إا¤
ان -ف-راج نسض-ب-ي ي-ب-ع-د شض-ب-ح ال-ت-خ-وف م-ن
ب -طء ‰و الق -تصض -اد ال -ع -اŸي ،ول -ع-ل م-ن
ال -ع-وام-ل ال-ت-ي ح-ق-قت م-ك-اسضب ج-دي-دة
لسض- -ع- -ار ال- -ن -ف -ط ،ن -ذك -ر ال -ت -خ -وف م -ن
أ
ت - -أاثÒات إاعصض- -ار دوري- -ان ‘ ال- -ولي- -ات
لم -ري -ك -ي -ة ،واسض -ت -ع -داد دول
اŸت -ح -دة ا أ
أاوبك وشضركائها لعقد اجتماعهم خÓل
لم- -ارات
لسض - -ب - -وع ا÷اري ب- -ا إ
ن - -ه - -اي - -ة ا أ
ال -ع -رب -ي -ة وت-وق-ع ات-ف-اق-ه-م ع-ل-ى ال-ق-ي-ام
ب -اŸزي -د م -ن ال -ت -خ-ف-يضض-ات م-ن شض-أان-ه-ا أان
لنتاج.
تعمق –دي تخفيضس ا إ
تعافت أاسسعار النفط إا ¤مسستوى متماسسك

نوعا ما ،متجاوزة –ديات الزيادة اŸفاجئة
‘ اıزونات اأ’مريكية ،التي ضسغطت على
اأ’سسعار بشسكل كب ،Òوهذا ما أادى إا ¤كبح
مكاسسب السسوق ،علما أانه ‘ آاخر جلسسة ”
تداولها اتسسمت بالتقلب ،حيث انتعشص فيها
خام القياسص العاŸي برنت بحوا‹  ٢٢سسنتا أاو
ما يناهز نسسبة  ٠.35باŸائة حيث قفز إا¤
 6٠.٩٢دو’ر للÈميل ‘ ،ح Úارتفع خام غرب
تكسساسص الوسسيط اأ’مريكي بنحو  5سسنتات أاو
م- -ا ي -ن -اه -ز نسس -ب -ة  ٠.٩ب- -اŸائ- -ة ووصس -ل إا¤
مسستوى 56.3١دو’ر للÈميل.
إاذا ت -ن -ت-عشص أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط نسس-ب-ي-ا وبشس-ك-ل
طفيف ،لكنه يبعث على ا’رتياح ‘ سسوق يرى
اÈÿاء أانها بات يكتنفها الكث Òمن الغموضص
والÎدد ،بسس - -بب ع - -دم وضس - -وح ال- -رؤوي- -ة ح- -ول
ت -ط -ورات ال -ن -زاع -ات ال -ت -ج-اري-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة-
الصسينية التي مازالت قائمة ،وهناك من يراهن
ع - -ل- -ى ال- -ط- -رح ال- -ذي ي- -داف- -ع ع- -ن دع- -م ‰و

ا’سستثمارات النفطية ‘ العا ،⁄متجاهلة أاي
بطء قد يسسجل ‘ النمو ا’قتصسادي ،من أاجل
تأام Úمسستقبل صسناعة النفط.
وه- -ن- -اك م- -ن ي- -رى أان ان- -ت -ع -اشص اأ’سس -ع -ار
ال -ط -ف -ي -ف اŸسس -ج-ل م-ؤوخ-را ج-اء ف-ور إاعÓ-ن
ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة والصس Úع -ن اسس -ت -ئ -ن -اف
ﬁادثاتهما التجارية على اŸسستوى الوزاري،
هذا ما رشسح تراجع تداعيات ا◊رب التجارية
اأ’م -ري -ك -ي -ة الصس -ي -ن -ي -ة ،وب -ال -ت-ا‹ ت-ع-زي-ز ‰و
ا’قتصساد العاŸي ،ولعل من العوامل الداعمة
أ’سس -ع -ار ال-ن-ف-ط وازدي-اد ال-ط-لب ع-ل-ى ال-ذهب
اأ’سسود ،ينبغي تسسليط الضسوء على تأاث Òالتزام
«أاوبك» وشس -رك -ائ-ه-ا م-ن اŸن-ت-ج ÚاŸسس-ت-ق-لÚ
بخفضص العرضص العاŸي ،الذي يسسري تطبيقه
إا ¤غاية شسهر مارسص من السسنة اŸقبلة‘ ،
ظل تعميق هذه التخفيضسات.
ومن العوامل اŸؤوثرة ‘ السسوق ،نذكر حالة
ت - -رقب وت - -أاهب ‘ ظ - -ل م - -واصس - -ل- -ة إاعصس- -ار

«دوري-ان» زح-ف-ه ال-ب-ط-يء ع-ل-ى سس-اح-ل ج-ن-وب
شس -رق ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ،ه-ذا م-ن شس-أان-ه أان
يتسسبب ‘ انقطاع نشساط اŸصسا‘ اأ’مريكية
اŸن- -تشس- -رة ب -كÌة وك -ال -ف -ط -ري -ات ‘ ك -ل م -ن
ج -ورج -ي-ا وك-ارول-ي-ن-اسص ،وه-ذا م-ا ي-تسس-بب ‘
إاضس -ع-اف مسس-ت-وي-ات ال-ط-لب ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق
باسستهÓك البنزين.
و’ ينبغي Œاهل أان العقوبات اأ’مريكية
على إايران باتت تنتهج منحى تصساعديا ما قد
سس-يسس-ف-ر ع-ن اسس-ت-م-رار ج-ه-ود ال-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ى
اإ’ن-ت-اج وال-تصس-دي-ر ل-ل-ن-ف-ط اإ’ي-را ،Êوه-ذا م-ا
سس -ي -فضس-ي إا ¤ان-ك-م-اشص ام-دادات-ه ‘ ال-ع-رضص
على مسستوى السسوق ،ولعل كل ذلك سسوف يفعل
ع- -م- -ل- -ي- -ة ام- -تصس -اصص ال -ف -ائضص م -ن ال -ع -رضص
وتصسحيح اأ’سسعار من خÓل –قيق التوازن
ب Úمعادلتي العرضص والطلب.

فضسيلة بودريشش

اعت Èأان ا÷زائر تواجه معضضلة حوكمة وليسس أازمة مالية

مبتول يقÎح ﬁ 14ورا للتقو Ëا’قتصصادي وضصمان النهوضض بالتنمية
إاصصÓح النظام اŸا‹ ،تنشصيط البورصصة وشصراكة منسصجمة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصض

«ال -ت-حّ-دي-ات ال-ت-ي ت-ل-وح ‘ آاف-اق 2030 /2025 /2019
لصض Ó-ح -ات ال -ت -ي ت -ك-ون م-ؤوŸة ‘ اŸدى
ت -ت -ع -ل -ق ب -إا‚اح ا إ
لمل ‘ اŸدي ÚاŸتوسضط والطويل ‘
القصض Òلكنها –مل ا أ
ظ-ل رد الع-ت-ب-ار ل-ل-ع-م-ل وال-ذك-اء م-ع Œم-ي-ع ك-افة القوى
الوطنية ‘ ظل أاخلقة اÛتمع».
أاكد اÿب Òعبد الرحمان مبتول أانه بدون حل اأ’زمة السسياسسية
’ Áكن انتظار تنمية موضسحا بع ÚاŸراقب لتطورات اŸشسهد
الوطني أان ا’نتخابات الرئاسسية يجب أان تكون شسفافة بحيث ترتكز
على ثÓثة ﬁاور هي ÷نة Ÿراقبة ا’نتخابات شسفافة ومسستقلة
ع -ن السس -ل -ط -ة ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ،م -راج -ع-ة سس-ج-ل ال-ن-اخ-ب Úوح-ك-وم-ة
تكنوقراطية .واعت Èأان اŸعضسلة الراهنة تتعلق Ãعضسلة حوكمة
وليسص أازمة مالية ،غ Òأانها قد تتطور إا ¤أازمة مالية واقتصسادية
وسسياسسية بفعل تقلصص احتياطي الصسرف بالعملة الصسعبة .وسسجل
باŸقابل انه مع مديونية ضسعيفة باŸوازاة مع صسرامة ‘ تسسيÒ
اŸي -زان -ي -ة وح -وك -م -ة أافضس -ل ضس -م -ن ت -غ -ي Òل -ل -وج -ه -ة السس -ي-اسس-ي-ة
وا’قتصسادية ا◊الية وÃعدل سسعر برميل النفط بـ  65/6٠دو’ر
Áكن للجزائر أان تخرج من دوامة اأ’زمة ،مضسيفا أان التحديات ‘
آافاق  ٢٠3٠/٢٠٢5/٢٠١٩تتعلق بإا‚اح اإ’صسÓحات التي حسسبه
ت- -ك- -ون م -ؤوŸة ‘ اŸدى ال -قصس Òل -ك -ن -ه -ا –م -ل اأ’م -ل ‘ اŸدى
اŸتوسسط والطويل مشسددا على أاهمية رد ا’عتبار للعمل والذكاء
مع Œميع كافة القوى الوطنية ‘ ظل أاخلقة اÛتمع.
و‘ قراءته Ÿعا÷ة الوضسعية اقÎح أاربعة عشسر ﬁورا للتقوË
ا’قتصسادي ‘ أافق عشسر سسنوات القادمة ،وتتمثل ‘ -١ :وجود

عÓقة جوهرية وجدلية ب Úاأ’من والتنمية -٢ .إاشسكالية إاقامة دولة
القانون مع قوى موازية حقيقية-3 .معا÷ة النشساط اŸوازي الذي
أان-ت-ج-ت-ه ال-بÒوق-راط-ي-ة مسس-ت-ح-وذا ع-ل-ى  ٤٠ب-اŸائ-ة م-ن السس-ي-ول-ة
اŸتداولة و 5٠باŸائة من القيمة اŸضسافة -٤ .إادراج السسياسسة
ا’ق- -تصس- -ادي- -ة ا÷دي- -دة ‘ إاط- -ار ال- -فضس- -اء اأ’وروب- -ي ،اŸغ- -ارب -ي
واإ’ف -ري -ق -ي ،وع -م -وم -ا ضس -م -ن ال -فضس -اء ا’ق -تصس -ادي اŸت-وسس-ط-ي
واإ’فريقي– -5 .سس Úأاداء اأ’سسواق وتدقيق دور الدولة ،بحيث يتم
الذهاب إا ¤اقتصساد سسوق اجتماعي يوفق ب Úالفعالية ا’قتصسادية
وضسرورة ا’نسسجام ا’جتماعي مع تفادي أان تؤودي هيمنة عÓقات
السسوق التجارية إا ¤تدم Òروابط التضسامن -6 .دعم التنمية عن

طريق إادارة مركزية وﬁلية متجدد(إادارة الكÎونية) ومكافحة
ل -ل -بÒوق-راط-ي-ة ع-ل-ى ك-ل اŸسس-ت-وي-ات ع-ن ط-ري-ق ع-ق-ل-ن-ة خ-ي-ارات
Óدارات واŸؤوسسسس-ات’ -٨ .م-رك-زي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ح-ول
اŸي -زان -ي -ة ل  -إ
أاقطاب جهوية بحيث تتم مراجعة مهام الو’يات والبلديات لتصسبح
منشسئة للÌوة ويتجسسد التقريب بينها وب ÚاŸواطن -٩ .Úتنظيم
جديد للهيئات ا◊كومية بإاحداث وزارات كÈى خاصسة تلك اŸعنية
با’قتصساد(جمع اŸالية والتجارة) والÎبية التي تعد ﬁور التنمية
‘ القرن  ٢١بجمع التعليم ا’بتدائي والثانوية والعا‹ والتكوين
اŸهني مع إانشساء كتابات للدولة لقطاعات أاخرى لتفادي التداخل.
 -١٠مراجعة السسياسسات واıططات اÿاصسة بتنظيم اŸؤوسسسسات
باعتماد اŸرونة و’مركزية القرارات ا’قتصسادية وتسسي Òالكفاءات
والعمل ا÷ماعي واأ’خذ ‘ ا’عتبار التكنولوجيات ا÷ديدة-١١ .
إاصسÓح النظام اŸا‹ ومنها البنوك وتنشسيط بورصسة القيم وبعث
بشسكل منسسجم الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصص وفتح رأاسص
اŸال واÿوصسصسة لكن بعيدا عن التفريط ‘ اŸال العام-١٢ .
–ديدي سسياسسة جديدة للتشسغيل كعامل للتنمية لتفادي انهيار
صس -ن -ادي -ق ال-ت-ق-اع-د ل-ت-ي ي-جب م-راج-ع-ة ن-ظ-ام تسس-يÒه-ا م-ع إازال-ة
اŸعوقات البÒوقراطية ،إا ¤جانب وضسع حصسائل حقيقية لنشساط
كل قطاع -١3 .تقليصص الفوارق ا’جتماعية من خÓل سسياسسة
جديدة للدعم تكون مركزة ومسستهدفة ومراجعة النظام الضسريبي
مع مكافحة شسرسسة للفسساد -١٤ .عدم Œاهل الكفاءات ‘ اÿارج
ع -ل -ى غ -رار ب -ل -دان أاخ -رى ب -ح-يث Áك-ن-ه-ا أان تسس-اه-م ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة
الوطنية.

’ يتعلق الفسساد بسسرقة أاموال عمومية وإاتÓف موارد
اقتصسادية وتÓعب بالصسفقات فقط وغÒها من أاشسكال
ال -ن -هب وال -ت -ب -دي -د ،وإا‰ا أاك Ìم -ن ذلك ،ب -ن -هب ال -ع -ق -ار
ال -ف Ó-ح -ي وت -غ-ي Òط-اب-ع-ه م-ن ال-زراع-ة إا ¤اسس-ت-ث-م-ارات
انتهازية مثل الÎقية العقارية وإا‚از معامل قبل إاعادة
بيعها مرة أاخرى مقابل أاموال ’ Áكن تصسورها.
م-ن-ذ ال-ب-داي-ة وضس-عت ال-عصس-اب-ة وأادوات-ه-ا ا’سس-ت-ثمارية
اŸزعومة نصسب أاعينها ا’سستحواذ على العقار الفÓحي،
خاصسة ‘ اŸناطق التي تشسكل أارضسية اقتصسادية ناشسئة
وت -وف -ر ع -وام -ل ال -ن -ج -اح ل -ق -رب -ه-ا م-ن م-ن-اف-ذ ال-تسس-وي-ق
واندماجها ضسمن البنية التحتية للنقل.
رغم ثقلها ‘ معادلة النمو وخصسوصسيتها ا’قتصسادية
‘ ظل الصسراع حول اأ’سسواق الغذائية التي ’ يقل شسأانها
ع -ن أاسس -واق اÙروق -ات واŸوارد ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة اأ’خ-رى،
ت -ع -رضست ال -فضس -اءات ال -ف Ó-ح-ي-ة خ-اصس-ة اÿصس-ب-ة م-ن-ه-ا
’ع -ت -داءات –ت ع -ن -اوي -ن ﬂادع -ة ت -ع Èع -ن مشس-اري-ع
اسستثمارية ‘ الظاهر وتخفي تÓعبا فاضسحا بجانب من
الÌوة الطبيعية التي تتعلق Ãسستقبل أاجيال بكاملها.
أاط -راف ع -دي -دة م -ع-ن-ي-ة ب-تسس-ي Òوح-م-اي-ة ت-لك الÌوة
ت-ورطت بشس-ك-ل أاو ب-آاخ-ر ‘ ج-رائ-م م-ت-ك-ام-ل-ة ال-ع-ن-اصس-ر،
تصسنف ‘ خانة الفسساد ا’قتصسادي واإ’داري الذي تتكفل
حاليا أاجهزة القضساء Ãكافحته ضسمن التوجهات الكÈى
التي تنتهجها البÓد انسسجاما مع اŸطالب الشسعبية التي
–رصص الدولة على Œسسيدها ‘ ظل ا’سستقرار والهدوء.
ك -انت ال-عصس-اب-ة تسس-ع-ى إاŒ ¤وي-ع ا÷زائ-ري Úم-ث-ل-م-ا
كشسف عنه رئيسص أاركان ا÷يشص الوطني الشسعبي ،وبالطبع
ل -يسص م -ن سس -ب -ي -ل إا ¤ذلك غ Òت -دم Òوإات Ó-ف ال -نسس -ي-ج
العقاري الفÓحي الذي يعت Èالبنية ا’قتصسادية الصسلبة
لضسمان اأ’من الغذائي وتنويع ا’قتصساد من خÓل الرفع
م -ن أاداء الصس -ن -اع -ة ال-ت-ح-وي-ل-ي-ة ب-اأ’خصص ضس-م-ن ان-دم-اج
اق -تصس -ادي ف -ع -ال ب-ج-م-ع ك-ل اŸوارد ال-ت-ي تسس-اع-د ع-ل-ى
–سس Úمعدل النمو.
وتعكسص حالة العقار الفÓحي خاصسة حول كÈيات
اŸدن ومنها باÿصسوصص و’ية ا÷زائر وجود Œاوزات
خطÒة مسست احتياطات زراعية Áكن أان تكون موردا
اسستثماريا يسساعد على تنمية فرصص العمل والتحسس Úمن
ح-ج-م إان-ت-اج الÌوة ال-فÓ-ح-ي-ة Ãع-اي Òم-ط-اب-ق-ة ل-ق-واعد
التصسدير والصسناعة التحويلية ‘ ،وقت تواجه فيه البÓد
أازمة تراجع إايرادات النفط مقابل ارتفاع حجم الطلب
على اŸنتجات الغذائية ،بل وتسسجيل وجود إامكانيات
للتصسدير أايضسا.
ومن شسأان تسسليط أاضسواء مكافحة الفسساد على ملف
العقار الفÓحي التوصسل إا ¤اسسÎجاع مسساحات كبÒة
هي عرضسة للتوسسع العمرا ‘ Êظل اتسساع نطاق مشساريع
الÎقية العقارية التي بلغت ذروتها دون أان تعالج جانبا
مهما من معضسلة السسكن .وقد زادت حدة اŸضساربة التي
تصسب فوائدها ‘ حسساب اÙظوظ Úوأاصسحاب النفوذ
اإ’داري الذي يعت Èمن ب Úأادوات ا÷رÁة ا’قتصسادية
اŸف -ت -وح -ة ع -ل -ى ﬂاط -ر ت -ه -دد مسس -ت -ق -ب-ل اÛم-وع-ة
الوطنية.
‘ هذا اإ’طار يسسمح التحقيق ‘ تفاصسيل الفسساد
ب -ت -ح -دي -د مسس -ؤوول-ي-ات ك-ل ت-دخ-ل ‘ ع-م-ل-ي-ات ال-تÓ-عب
ب -ال-ع-ق-ار ال-فÓ-ح-ي ،ال-ع-م-وم-ي ب-اأ’خصص ،ال-ذي –ول ‘
◊ظة إا« ¤مال ب Óرقيب و’ حسسيب» ،رغم الÎسسانة
ال -ق -ان -ون -ي -ة الشس -ام-ل-ة ال-ت-ي تصس-ن-ف-ه ‘ صس-دارة اأ’مÓ-ك
ا◊سساسسة التي ’ Áكن التفريط فيها و تعريضسها للضسياع
أاو باأ’حرى للنهب وا’سستحواذ غ ÒاŸشسروع ومن ثمة
اŸضساربة فيه وتغي Òطابعه اأ’صسلي من مصسدر إ’نتاج
القوت إا ¤منصسات للربح السسهل والÌاء غ ÒاŸشسروع.
وم -ن شس -ان اإ’مسس -اك ب -ه -ذا اŸل -ف ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل
اŸناطق بدءا بتلك التي تث Òجد’ ‘ و’يات ارتفع فيها
سس -ه -م ال -ع -ق -ار أام -ام ال -ط-لب ع-ل-ى ا’سس-ت-ث-م-ار ا◊ق-ي-ق-ي
واŸزع- -وم م -ث -ل وه -ران ،ال -ع -اصس -م -ة ،ع -ن -اب -ة ،ت -ي -ب -ازة،
قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ا÷ل-ف-ة ،سس-ك-ي-ك-دة ،ت-لمسسان ،اŸدية ،بجاية،
البليدة ،سسطيف وع Úالدفلى وغÒها من الو’يات التي
ت -تصس-در سس-وق ال-ط-لب ع-ل-ى ال-ع-ق-ار ا’سس-ت-ث-م-اري ‘ ظ-ل
انفتاح الدولة على اŸبادرة اÿاصسة ومشساريع الشسراكة
أام ‘ Óتعزيز مسسار النمو.
ه -ذا ال -ت -وج -ه اŸراف -ق ب -ت -ح-ف-ي-زات م-ال-ي-ة وج-ب-ائ-ي-ة
وتسسويقية من أاجل النهوضص با’قتصساد الوطني وجد لدى
جماعات اŸصسالح و ‘Îﬁالفسساد ا’سستثماري منفذا
Óجهاز على ثروة العقار الفÓحي ،من خÓل مشساريع
ل إ
وهمية وبرامج مغشسوشسة سساعدتها تواطآات كبÒة على
مسستوى ا÷هات اŸعنية بتسسي Òا’أراضسي الفÓحية على
اŸسستوي ÚاŸركزي واÙلي.
وب -ل -غ اأ’م -ر درج -ة ت -وصس -ف ب -ا÷رÁة ال-كÈى ك-ون-ه-ا
اسستهدفت احد ركائز مقدرات ا’أمن الغذائي ،بحيث
ي-ن-ج-م ع-ن-ه-ا ح-ت-م-ا مضس-اع-ف-ة ال-ت-ب-ع-ي-ة أ’سس-واق خ-ارج-ية
تصسنف ا÷زائر زبونا مضسمونا وبالتا‹ تعيق كل مسسار
يهدف إا ¤فك ا’رتباط بها.

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

من مراسسلينا

السسبت  ٠٧سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٧محرم ١٤٤١هـ

’مطار
حملة تنظيف كÈى بالعاصشمة قبل موسشم ا أ

العدد

١٨٠٤١

’ششخاصس جرفتهم اŸياه
انقاذ عديد ا أ

10

تطه ÒاÛاري اŸائية وقنوات الصشرف Œنبا ألي طارئ

أامط ـ ـار رعديـ ـ ـ ـ ـة تكشش ـ ـ ـف عيـ ـ ـوب
أاششغـ ـ ـال التهيئـ ـ ـة ا◊ضشريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

’دارية ،بهدف
أاطلقت مصشالح و’ية ا÷زائر ،أاول أامسس  ،حملة تنظيف كÈى ع ÈاŸقاطعات ا إ
الوقاية من أاخطار انسشداد اÛاري اŸائية وقنوات الصشرف الصشحي ،والتي تعت Èالسشبب الرئيسشي ‘
’مطار».الششعب» تعرضس التفاصشيل.
حدوث فيضشانات أاثناء هطول ا أ

’مطار الغزيرة التي تسشاقطت مؤوخرا بو’ية سشعيدة عيوب أاششغال
عّرت ا أ
التهيئة ا◊ضشرية ع Èأاحياء البلدية  ،وهو ما وقفت عليه «الششعب» ليلتي
’ربعاء واÿميسس  ‘ ،عديد اŸناطق التي عرفت ورششات الÎميم والتهيئة.
ا أ

^ تأام Úاألحياء والتجمعات السشكنية من خطر الفيضشانات

سسعيدة  :ج .علي
كشسفت اأ’مطار الغزيرة التي
شسهدتها و’ية السسعيدة نهاية
اأ’سسبوع  ،انسسداد البالوعات
و›اري صسرف اŸياه ولدت
اسستياءا كبÒا لدى اŸواطنÚ
خ- -اصس- -ة ال- -ذي- -ن ي- -ق- -ط -ن -ون
اأ’ح -ي -اء ال -ق -دÁة م-ث-ل ح-ي
النصسر والصسومام .و ⁄تسستثن
ال -ت-ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة ال-ت-ي أادت
إا ¤سسيول جارفة قبل موسسم
اأ’م - -ط- -ار أاح- -ي- -اء ح- -دي- -ث- -ة
التشسييد التي عاشست نفسس
اŸشسكل  ،بعد أان تسسببت ‘
ع -رق -ل -ة ح -رك -ة السس Òج-راء
ارت- - -ف- - -اع م- - -نسس - -وب اŸي - -اه
بالشسوارع وطرقات اŸدينة .
وتسس -ب-بت ه-ذه اأ’م-ط-ار ‘

تسس - -رب م - -ي - -اه - -ه - -ا داخ- -ل
السسكنات القدÁة واÓÙت
ال - -ت- -ج- -اري- -ة ك- -م- -ا سس- -ج- -لت
تصس- -دع- -ات ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
ال- -ط -ري -ق ال -راب -ط ب Úح -ي
النصسر وبلدية الرباحية على
بعد  ٠5كلم .
وب - - - -ع - - - -د تسس - - - -اق - - - -ط- - - -ات
اأ’م- -ط- -ار،ت -دخ -لت مصس -ال -ح
اأ’شسغال العمومية من اجل
ت-ن-ظ-ي-ف ال-ن-ق-اط اŸتضسررة
ل-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور ،ك-م-ا
باشسرت ‘ عملية معا÷ة
اأ’ضسرار الناجمة عن عملية
التسساقط .من جهتها مصسالح
ال -دي -وان ا÷ه -وي ل-ل-ت-ط-هÒ
تدخلت على مسستوى جميع
ﬁاور اŸدينة لدفع اŸياه
اŸتجمعة بعد التسساقط .

من جهتها أاعلنت ا◊ماية
اŸدن - -ي - -ة ح - -ال - -ة ط - -وارئ ،
›ن- - -دة مصس - -ا◊ه - -ا وف - -رق
ال -ت -دخ -ل ل -ل -ح-د م-ن أاضس-رار
ال -ف -يضس -ان -ات ح -يث أان -ق -ذت
ع-دي-د اأ’شس-خ-اصس ال-ع-القÚ
وسسط اŸياه كما هو ا◊ال
بقرية ع Úتغات.
وقد عاين وا‹ الو’ية أاهم
النقاط وارجع ذلك ا ¤عدم
نظافة اÙيط ما نتج عنه
م - -ن انسس- -داد ل- -ل- -ب- -ال- -وع- -ات
منتقدا عدم التجند من قبل
للحد من أاي أاضسرار –دثها
اأ’م- -ط- -ار وح -ت -ى ’ ي -ت -ك -رر
سس -ي-ن-اري-و ف-يضس-ان-ات و’ي-ات
أادت إا ¤اع- -ت- -م- -اد ب- -رن -ام -ج
وط- -ن- -ي Ÿواج -ه -ة ال -ك -وارث
الطبيعية.

الكششف عن قوائم السشكن ا’جتماعي بسشطيف قريبا

العاصسمة :سسارة بوسسنة
كان وا‹ العاصسمة عبد اÿالق صسيودة  ،قد عقد اجتماعا
تنسسيقيا مع أاطارت الو’ية وا÷ماعات اÙلية دعا من
خÓله ا ¤ضسرورة التجنيد التام والتعبئة الÓزمة والتعاون
اŸثمر والوقوف بجدية إا ¤جانب السسلطات اÙلية من
اجل اÙافظة على التوازن البيئي للو’ية  ،ملحا على
ضسرورة إاطÓق مثل هذه ا◊مÓت التطوعية لتنظيف
اÙيط العمرا Êوتنظيمه بصسفة دورية طيلة السسنة بغية
–سس Úالوجه ا◊ضسري و ظروف معيشسة السسكان والصسحة
العمومية باإ’ضسافة ا ¤الوقاية من أاخطار انسسدادات
اأ’ودية وقنوات الصسرف الصسحي خÓل موسسم اأ’مطار .
الÈنامج اŸسسطر ،يجمع ‘ أاهدافه عدة ﬁاور للحفاظ
على نظافة ﬂتلف بلديات الو’ية،منها رسسم معا ⁄لعملية
التحسسيسس والتوعية للتدخل بهدف إازالة النقاط السسوداء
بها واحÎام اŸواطنŸ Úواقيت رمي النفايات ‡ا يسساعد
على جمالية اأ’حياء وحماية البيئة.
مع العلم ،أان حملة النظافة  ،باشسرتها كافة اŸقاطعات
اإ’داري-ة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ح-يث سس-خ-رت إام-ك-ان-ي-ات بشس-ري-ة
ومادية معتÈة من بينها شساحنات و رافعات من أاجل إازالة
اŸفارغ العشسوائية وتطه Òقنوات الصسرف الصسحي إا¤
ج -انب ال -قضس-اء ع-ل-ى ك-اف-ة «ال-ن-ق-اط السس-وداء» ال-ت-ي تشس-وه
اإ’طار اŸعيشسي لسسكان هذه الو’ية التي ’ طاŸا عانت

من غياب النظافة.
كما جند ،لهذا الغرضس إاطارات وعمال عديد اŸديريات
واŸؤوسسسسات الو’ئية  ،منها ،مديريتي اأ’شسغال العمومية
واŸوارد اŸائ -ي -ة وم -ؤوسسسس -ة ال -ن -ظ -اف -ة وج -م -ع ال-ن-ف-اي-ات
اŸن -زل -ي -ة «ن -ات ك -وم» و»اكسسÎانت» و»اسس-روت» وم-ؤوسسسس-ة
ا‚از وصسيانة اإ’نارة العمومية ومؤوسسسسة تنمية اŸسساحات
اÿضسراء .
شس -م -لت اŸرح -ل -ة اأ’و ،¤أاح -ي-اء وشس-وارع ال-ع-اصس-م-ة Ãشس-ارك-ة ع-دة
مؤوسسسسات ﬂتصسة ‘ التنظيف ،وشسارك بعضس رؤوسساء البلديات ‘
ا◊ملة .
وبحسسب ا÷ولة التي قادت «الشسعب « إا ¤بعضس بلديات
العاصسمة على غرار ﬁمد بلوزداد ،جسسر قسسنطينة ،القبة
،ب -رج ال -ك -ي -ف -ان،وا◊راشس  ،ف -إان ال -ب-ل-دي-ات و اŸؤوسسسس-ات
اŸع-ن-ي-ة ب-اأ’ح-ي-اء اسس-ت-ج-ابت ل-ن-داء ا◊م-ل-ة  ،ال-رام-ي-ة إا¤
ضسرورة إاعÓن ا◊رب على اأ’وسساخ والنفايات والقاذورات
والتخلصس من كل ما يشسوه اŸنظر العام لو’ية ا÷زائر.
وقد ’قت العملية اسستحسسانا كبÒا من قبل العاصسميÚ
حيث اسستقطبت شسبابا وجمعياتا أابدوا كلهم رغبة كبÒة ‘
إاضسافة جهودهم إا ¤هذه اŸبادرة.
و‘ ه- -ذا الشس- -أان دع -ا وا‹ ال -ع -اصس -م -ة م -ن ج -م -ع -ي -ات
والناشسط Úعلى توحيد جهودها التطوعية ‘ Œسسيد مثل
هذه العمليات التي يبقى اÛتمع بأامسس ا◊اجة إاليها،
خاصسة فيما يخصس نظافة اÙيط واŸدينة بصسفة عامة.

...و÷نة مركزية تششدد من ا÷لفة على ا’هتمام بالششباب

اعتم ـ ـ ـاد  122ملـ ـ ـف تششغيـ ـ ـل بعيد عن الطموح

اأكدت ÷نة مركزية عن وزارة العمل
وال -تشس -غ -ي -ل وال-تضس-ام-ن ا’ج-ت-م-اع-ي
ح -لت ب-و’ي-ة ا÷ل-ف-ة ع-ل-ى ال-ق-ائ-مÚ
ع- -ل- -ى ال -ف -رع اÙل -ي ل -وك -ال -ة دع -م
وتشس -غ-ي-ل الشس-ب-اب ع-ل-ى ضس-رورة ب-ذل
اŸزيد من ا÷هود لتثم Úالطاقات
الشسبانية ،حسسب ما علم اأول اأمسس
من مصسالح الو’ية التي اأوضسحت اأن
اأعضساء اللجنة و ‘ اجتماع لها موسسع
‘ ختام نشساطها اŸيدا Êالذي شسمل
بحر ا’أسسبوع ا÷اري زيارة عدد من
ال -ه -ي -ئ -ات ال -ت -اب -ع -ة ل -ق -ط -اع ال -ع-م-ل
وال -تشس -غ -ي -ل وال-تضس-ام-ن ا’ج-ت-م-اع-ي

(ال- -وك- -ال- -ة اÙل- -ي- -ة ل- -ل- -ت- -اأم- -ي- -ن -ات
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة ل- -ل- -ع- -م- -ال ا’أج- -راء
ون -ظÒت -ه-ا ل-ل-ع-م-ال غ Òاأج-راء وك-ذا
صس-ن-دوق ال-ت-ق-اع-د وال-وك-ال-ة اÙل-ية
ل -دع -م وتشس -غ -ي -ل الشس-ب-اب) ق-د ح-ثت
ال -ق -ائ-م Úع-ل-ى ه-ي-ئ-ة دع-م وتشس-غ-ي-ل
الشسباب بضسرورة تثم Úاأك Ìللطاقات
الشسبانية ومرافقتها ‘ مشساريعها.
جاء ‘ تعليمات هذه اللجنة اأنه ‘
ظل ما ” الوقوف عليه من نقصس ‘
عدد اŸلفات اŸصسادق عليها لدى
وك -ال-ة دع-م وتشس-غ-ي-ل الشس-ب-اب ب-رسس-م
 ٢٠١٨والتي  ⁄تتجاوز  ١٢٢ملف ”

التاأكيد على بذل جهود اأك ‘ Èهذه
ال- -و’ي- -ة و ال- -ت- -ق -رب م -ن الشس -ب -اب و
ت -ع -ري -ف-ه-م Ãخ-ت-ل-ف ال-ع-روضس ال-ت-ي
ي -ت -ي -ح -ه -ا ل -ه -م ج -ه -از دع -م تشس-غ-ي-ل
الشسباب .وشسكلت هذه الزيارة للجنة
ال- -ت- -ي ضس- -مت اإط- -ارات م- -ن ال- -وزارة
وم -دراء ع-ام-ون ıت-ل-ف الصس-ن-ادي-ق
التابعة لذات الدائرة الوزارية فرصسة
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى ال -تسس-ي Òال-عصس-ري و
م-دى م-واك-ب-ة ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ات اÙلية
لسس -ب -ل ال -رق -م -ن -ة وم-ع-ا÷ة اŸل-ف-ات
Ãرونة وكل ا’آليات التي تعمل على
–سس Úاأداء خدمة للمواطن.Ú

الوا‹ يششدد على اسشتفادة العائÓت اŸتضشررة

أاكد وا‹ و’ية سشطيف ﬁ،مد بلكاتب،خÓل إاحدى خرجاته اŸيدانية ،مؤوخراŸ،عاينة
مششاريع السشكن بكل أا‰اطه،ان قوائم السشكن ا’جتماعي ببلدية سشطيف عاصشمة الو’ية
’مر قبل
توششك على ا’نتهاء ،وان اللجنة اıتصشة بصشدد دراسشتها ،وهي ›ندة لهذا ا أ
’فراج عنها قريبا ،ومن اÙتمل خÓل بداية ششهر نوفم Èالقادم.
ا إ

ك- -م- -ا أاشس- -ار ا ¤ان -ه أاع -ط -ى
ت -ع -ل -ي -م -ات دق -ي -ق-ة أ’عضس-اء
اللجنة من اجل مسس اغلب
ال- -ع- -ائÓ- -ت اŸتضس- -ررة ،م -ن
خÓل إافادتها بالسسكن ،كما
رك - -ز ع - -ل - -ى ب- -عضس ا◊ا’ت
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة الصس-ع-ب-ة ،م-ث-ل
ال-ع-ائÓ-ت اŸسس-ت-ف-يدة خÓل
سس-ن-وات ال-ث-م-ان-ي-ات ،ول-دي-ه-ا
اآ’ن أابناء كبار متزوج‘ Ú
البيت القد‡ ،Ëا يجعل من
الضسروري إافادتها بسسكن ولو
لواحد فقط ‘ اأ’سسرة اي
اك Èاأ’بناء.
ك -م -ا ط -م -أان ال-وا‹ السس-ك-ان
ب -ك -ل م-ن ب-وق-اع-ة وع-م-وشس-ة
وق- -ج -ال وع ÚوŸان ب -ق -رب
اإ’ف- - - - -راج ع - - - -ن ق - - - -وائ - - - -م
اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن السس-كن ‘
أاجال قريبة،قبل نهاية السسنة
ا÷اري ،وأاعلن عن اسستفادة
ال -و’ي -ة م -ن حصس -ة م -ق -ب-ول-ة
ل -لسس -ك -ن ال -ري-ف-ي ،وه-ذا م-ن
اجل “ك Úسسكان الريف من
ا’سس -ت -ق -رار ‘ م -ن -اط -ق-ه-م،
وب- -ال- -ت- -ا‹ دع- -م ا’ق- -تصس- -اد
الريفي للو’ية .
يذكر ان عاصسمة الو’ية ⁄
ت- - -ع- - -رف ت- - -وزي- - -ع السس - -ك - -ن
ا’جتماعي منذ مدة طويلة،
م -ا خ -ل -ق ح -ال -ة ت -ذم -ر ل-دى
ال -ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ت-ع-ا Êبشس-دة
من هذه اأ’زمة.
حجز كمية من اللحوم
البيضشاء الفاسشدة

‘ إاطار أانشسطها الرامية إا¤
صس- -د ﬂت- -ل- -ف اŸم -ارسس -ات
ال- -ت- -ج -اري -ة غ Òالشس -رع -ي -ة،
خ -اصس -ة ال -ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا أان
ت-ع-رضس اŸسس-ت-ه-لك ıاط-ر
صسحية“ ،كنت مصسالح أامن
و’ي -ة سس-ط-ي-ف ،م-ؤوخ-را ،م-ن

حجز كمية هامة من اللحوم
ال -ب -يضس -اء ›ه-ول-ة اŸصس-در،
وغ Òالصسا◊ة لÓسستهÓك،
فاق وزنها القنطارين.
ال- -ع -م -ل -ي -ة أاط -رت م -ن ق -ب -ل
ع - -ن- -اصس- -ر اأ’م- -ن ا◊ضس- -ري
ال -ث-ا Êب-أام-ن و’ي-ة سس-ط-ي-ف،
وجاءت إاثر عمليات مراقبة
“ت وسسط اŸدينة ،أاين ”
ت - -وق - -ي- -ف م- -رك- -ب- -ة Œاري- -ة
أاخضسعت للمراقبة القانونية،
تب Úأانها ﬁملة بكمية هائلة
من اللحوم البيضساء ›هولة
اŸصسدر.
فور ذلك ” –ويل اŸركبة
بحمولتها إا ¤مقر ›موعة
ال-ت-ط-ه Òوال-ن-ظ-اف-ة ال-ت-اب-ع-ة
Óم-ن
ل -ل -مصس -ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل -أ
ال- -ع- -م- -وم- -ي ،ح- -يث ت -ب Úأان
صس -اح -ب -ه -ا ’ ي -ح -وز شس -ه-ادة

ت -ث -بت مصس -در ال -ل -ح -وم ‡ا
اسس- -ت- -دع- -ى ع- -رضس -ه -ا ع -ل -ى
الطبيب اıتصس الذي أاكد
ب- - - - -أان- - - - -ه- - - - -ا غ Òصس - - - -ا◊ة
لÓ- -سس -ت -ه Ó-ك، ،و ” ح -ج -ز
ال -ك -م -ي -ة ال-ت-ي ب-ل-غ وزن-ه-ا ال ـ
 ٠٢.١٠ق-ن-ط-ارا ،م-ع إاتÓفها
وف -ت -ح –ق -ي-ق ‘ مÓ-بسس-ات
القضسية.
اسس - - -ت - - -ك- - -م- - -ا’ إ’ج- - -راءات
القانونية ،أاعد ملف جزائي
ضس - -د اıال- -ف ب- -خصس- -وصس
ﬂالفة الذبح خارج اŸذابح
اŸنصسوصس عليها ‘ القانون
 ٠٨-٨٨اŸت -ع -ل -ق ب -نشس-اط
ال -طب ال -ب -ي -ط -ري ،وح -م-اي-ة
الصس- -ح -ة ا◊ي -وان -ي -ة ،أارسس -ل
للجهات القضسائية اıتصسة
للبت فيه.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ﬁصشول قياسشي  ⁄تأالفة و’ية ا◊ضشنة

البيـ ـ ـوت البÓسشتيكيـ ـ ـة –ـ ـ ـدث
ثـ ـ ـورة ‘ القط ـ ـ ـ ـاع الفÓح ـ ـي
@  2.6مليـــــــون قنطار من اÿضشر
والرقــــــم مــــــرششح للزيــــــــادة

حققت و’ية اŸسسيلة خÓل اŸوسسم الفÓحي إانتاج ما ’
يقل عن  ٢،6مليون قنطار من اÿضسر مقابل  ٢مليو Êقنطار
خÓل اŸوسسم الفÓحي اŸاضسي حسسب ما علم من مصسالح
الو’ية .وحسسب ذات اŸصسدر ،فإان هذه الزيادة ‘ اإ’نتاج
اŸق- - -درة بـ  6٠٠أال -ف ق -ن -ط -ار ت-ع-ود ب-اأ’سس-اسس إا ¤ت-وسس-ع
اŸسس-اح-ات اıصسصس-ة ل-ل-زراع-ات ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ية باŸناطق
الشسرقية والغربية للو’ية.
وأاكد ذات اŸصسدر أان دعم الفÓح ،Úخاصسة فيما يتعلق
ب -اق -ت -ن -اء م -ع -دات أان-ظ-م-ة السس-ق-ي ب-ال-ت-ق-ط Òوك-ذا السس-ق-ي
اÙوري و تكثيف عمليات اإ’رشساد الفÓحي ،قد سساهم ‘
تطوير زراعة اÿضسروات ‘ وقت مبكر.
وتضسم حاليا و’ية اŸسسيلة التي تعت Èمن ب Úالو’يات
اŸن- -ت- -ج- -ة ل- -ل -خضس -ر غ ÒاŸوسس -م -ي -ة أاك Ìم -ن  ٢٠٠٠بيت
بÓسستيكي ،حسسب ما ” توضسيحه.

السسبت  ٠٧سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٧محرم ١٤٤١هـ

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

من مراسسلينا

العدد

١٨٠٤١

يسشتفيـــــد مــــــن خدماتهـــــا مــــرضشى صشقــــل إ◊جـــــارة ‘ باتنـــــة
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مصشلحـة إألمـ ـرإضض إلصشدرية عمليـة بتك ـوت نهاية إلششهـر
ششدد وإ‹ باتنة ،فريد ﬁمدي ،من لهجته Œاه مسشوؤو‹ قطاع إلصشحة بالولية ،خÓل وقوفه على إلتاأخر إلكب ÒإŸسشجل ‘ فتح مصشلحة إلأمرإضش إلصشدرية باŸوؤسشسشة
إلعمومية إلسشتششفائية  6٠سشريرإ بتكوت ،وإلتي عرفت تاأخرإ كبÒإ ‘ تزويدها بالتجهيزإت إلضشرورية للعمل وكذإ بالأطقم إلطبية إŸتخصشصشة.

»°TƒŸ IõªM :áæJÉH

...و إلدرك بالولية يحسشسش من حوإدث
إŸرور ‘ إلوسشط إŸدرسشي

سس -ط-رت اÛم-وع-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ب-ات-ن-ة،
باŸوازاة مع الÈامج واıططات اأ’منية الشساملة اŸعدة
لتأام Úالدخول ا’جتماعي لسسنة  ،٢٠١٩حملة –سسيسسية
وطنية للوقاية من حوادث اŸرور –ت شسعار« :لدخول
اجتماعي أامن ،احÎموا قانون اŸرور «.
ب-ه-دف ت-وع-ي-ة مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق م-ن السس-واق ،الركاب،
الراجل ،Úبكل ا÷وانب باحÎام وتطبيق قواعد السسÓمة
اŸرورية ،إانذار اŸواطن Úبتفاقم حوادث اŸرور اÎŸتبة
عن سسلوكيات مسستعملي الطريق خاصسة بالوسسط اŸدرسسي
والÎك -ي -ز ع -ل-ى ﬂاط-ره-ا وان-ع-ك-اسس-ات-ه-ا ال-وخ-ي-م-ة ع-ل-ى
اÛتمع ،مع تفعيل العمل الوقائي ع ÈاÙاور والطرق
الرئيسسية والتي تعرف كثافة مرورية مضساعفة خاصسة ‘
الفÎت Úالصسباحية واŸسسائية اللت Úتصساحبان تدفق هائل
للتÓميذ والعمال من وإا ¤اŸؤوسسسسات الÎبوية ،باإ’ضسافة
إا ¤التواجد اŸيدا Êبالقرب من اŸؤوسسسسات الÎبوية من
أاجل توجيه وتوعية التÓميذ بالسسÓمة اŸرورية من جهة،
وتأام ÚاÙيط اŸدرسسي من جهة أاخرى.
أاوضسح خلية اإ’عÓم وا’تصسال بذات اÛموعة أان ا◊ملة
‘ غاية ا’همية كونها –سسسص Ãخاطر السسرعة اŸفرطة
والتجاوز اÿط Òخصسوصسا ‘ اŸناطق العمرانية ،عدم
احÎام مسسافة اأ’مان ،اŸناورات والتجاوزات اÿطÒة
والسس Òعلى اليسسار.
ك -م -ا –سسسص ب -خ -ط-ر اسس-ت-ع-م-ال ال-ه-ات-ف اÙم-ول أاث-ن-اء
السس- -ي- -اق- -ة ،ع- -دم اسس- -ت- -ع -م -ال ح -زام اأ’م -ن ‘ اŸق -اع -د
اأ’م -ام -ي -ة،ن -ق-ل اأ’ط-ف-ال ‘ اŸق-اع-د اأ’م-ام-ي-ة دون سس-ن
ال-ع-اشس-رة ،ع-دم اسس-ت-ع-م-ال ال-راج-ل ÚاŸم-رات اıصسصسة
لهم ،عدم سس Òالراجل Úعلى اأ’رصسفة أاو حواف الطرقات
اŸه -ي -أاة ل -ه -ذا ال-غ-رضص ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ال-ت-ع-ري-ف ب-ال-رق-م
اأ’خضس - -ر  ١٠55اıصسصص ’سس -ت -ق -ب -ال ن -داءات اÿط -ر
وال -ت -ب -ل -ي -غ ع -ن ا◊وادث ،وم -وق-ع ط-ري-ق-ي Ÿع-رف-ة ح-ال-ة
الطرقات اŸوضسوع ‘ Úخدمة اŸواطن.Ú

أاع -ط -ى ﬁم-دي ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة ل-ل-ج-ه-ات اŸع-ن-ي-ة
’ج-ال وح-دد ل-ه-ا
بضس -رورة ف -ت -ح اŸصس -ل -ح-ة ‘ أاق-رب ا آ
أاواخ -ر الشس -ه -ر ك -أاقصس-ى ت-ق-دي-ر ،ب-ه-دف ال-ت-ك-ف-ل ال-ت-ام
Ãرضسى صسقل ا◊جارة النتاج عن اسستنشساقهم لغبار
ل -لسس -ي -ل -ي -ك -وز ،ك -م -ا وج -ه ﬁم -دي اع-ذارا ب-اŸن-اسس-ب-ة
للمؤوسسسسة اŸكلفة باقتناء التجهيزات.
من جهة أاخرى ولضسمان خدمة جيدة لهذه اŸرافق
ال-ه-ام-ة أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات ب-اق-ت-ن-اء حصسصص م-ع-تÈة م-ن
’شسعةŒ ،هيزات
الّ-ت-ج-ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة اŸت-ع-لقة بعتاد ا أ
’سسعاف التي
اıابر ،أاجهزة تصسفية الدم ،وسسيارة ا إ
سستوضسع –ت تصسرف مصسالح اŸؤوسسسسة.
ولضسمان دخول مدرسسي عادي وهادئ ،أاعطى ﬁمدي
ج-م-ل-ة م-ن ال-ت-وج-ي-ه-ات وال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-هامة والصسارمة
اŸتعلقة بالدخول اŸدرسسي اŸقبل ‘ كافة جوانبه
’مكان على توف Òكل
اıتلفة ،وذلك بالعمل قدر ا إ
’مكانيات البشسرية واŸادية الضسرورية ،وتوف Òظروف
اإ
اسس -ت-ق-ب-ال ’ئ-ق-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
والÎبوية ،على هامشص زيارته لعدة مؤوسسسسات تربوية.
وخÓل لقائه باŸواطن Úوا’سستماع ’نشسغا’تهم ،أاشساد
’ول عن الهيئة التنفيذية با÷هود اŸبذولة
اŸسسؤوول ا أ
من قبل سسكان اŸنطقة للنهوضص بها سسيما الشسباب،
م-ط-ال-ب-ا السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة Ãضس-اع-ف-ة ج-ه-وده-ا ب-غية
Œسس -ي -د ﬂت -ل -ف الÈام -ج ال -ت-ن-م-وي-ة وال-ت-ي ت-ه-دف ‘
’سساسسية والضسرورية
’سساسص إا‹ –قيق ا◊اجيات ا أ
اأ
ل -ل -م -واط -ن Úل -ت -حسس Úظ -روف -ه-م اŸع-يشس-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع
اÛا’ت ا◊ي -وي -ة ،م -ع م-راف-ق-ت-ه-م وا’سس-ت-م-اع إال-ي-ه-م
’ولويات.
والتكفل بانشسغا’تهم حسسب ا أ
كما حث على نظافة اÙيط والتهيئة ا◊ضسرية مؤوكدا
’مر يسستدعي تكاثف جهود ا÷ميع من سسلطات
أان ا أ
ﬁلية ومواطن Úلتحسس Úالواجهة ا◊ضسرية للمدينة
و‘ مقدمتها ا◊رصص على رفع القمامة من الشسوارع
’ودية.
وتنظيف ا أ
إششهـــــــــــــــــار

»°TƒŸ.ì
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مكتب إلسشتاذ  /زيوشش ﬁمد
ﬁضشر قضشائي لدى دإئرة إختصشاصش ›لسش قضشاء برج بوعريريج  ١٩ششارع جوإدي عبد إلله حوزة بن زيوشش بÈج بوعريريج
إلهاتف (ث) )٠ . 35( ٧٢/ ٢٢ / 4١ /
إÙمول٠٧ . ٧١ . 44 . ٩٠ . 38 :

إعÓن عن بيع عقار مششاع باŸزإد إلعلني
للنششر بجريدة يومية وطنية

بطلب من السسيد  - /سسعدواي عمر بن عو‘ ،العنوان :حي الكاهنة
شسارع عبد السسÓم عبد الله رقم  ٤3برج بوعريريج -ا◊اجز
Ãوجب :نسسخة من القرار الصسادر عن ›لسص برج بوعريريج
(الغرفة العقارية) ،بتاريخ ،٢٠١٨ / ٠١ / ٠٤ :رقم القضسية/ ٠١556 :
 ،١٧رقم الفهرسص ،١٨ / ٠٠٠56 :واŸمهور بالصسيغة التنفيذية اŸؤورخة
‘٢٠١٨ / ٠١ / ١6 :
 بناء على اأ’مر بتحديد جلسسة البيع باŸزاد العلني الصسادر عنالسسيد  /رئيسص ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٨ / ١٤ :رقم:
 ١٩ / ١٩٩٢بأانه سسوف يجرى Ãحكمة برج بوعريريج بيع باŸزاد
العلني أ’على عرضص وآاخر مزايد للحقوق العقارية التالية:
حق امتياز فÓحي على الشسياع يقدر ب  ‘ ٤ / ١العقارات التالية:
 ارضص ط -ب-ي-ع-ة اسس-ت-غÓ-ل-ه-ا زراع-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة ت-ن-ت-م-ي ل-ل-قسس-م ١١١›موعة ملكية  ٠٤مسساحتها ا’جمالية 5١ :هكتار و ١٧ار و ٤٨سسنتآار
بÈج بوعريريج
 ارضص طبيعة اسستغÓلها زراعة تقليدية تنتمي للقسسم › ١٠موعةملكية  36مسساحتها ا’جمالية ٠٧ :هكتار و ٨5آار بÈج بوعريريج.
 ارضص طبيعة اسستغÓلها زراعة تقليدية تنتمي للقسسم › ١٠موعةإلششعب ٢٠١٩/٠٩/٠٧

ملكية  3٨مسساحتها ا’جمالية ٢٩ :هكتار و ٤٨ار  ٧5سسنتآار بÈج
بوعريريج
 ارضص طبيعة اسستغÓلها زراعة تقليدية تنتمي للقسسم › ١٠موعةملكية  5١مسساحتها ا’جمالية  ٨5 :ار بÈج بوعريريج
ارضص طبيعة اسستغÓلها زراعة تقليدية تنتمي للقسسم › 36موعةملكية  ٠3مسساحتها ا’جمالية ٠5 :هكتار و ١٧ار و 3١سسنتآار بÈج
بوعريريج
ح -دد السس -ع -ر ا’ف -ت -ت-اح-ي ل-ب-ي-ع ا◊ق-وق ال-ع-ق-اري-ة (ح-ق ا’م-ت-ي-از
الفÓحي) بثمن اجما‹ قدره ٢٢3 . 33٩ . ٨٨٢ ، 5٠ :دج (مئتان وثÓثة
وعشس-رون م-ل-ي-ون وثÓ-ث-م-ائ-ة وتسس-ع-ة وثÓ-ث-ون ال-ف وث-م-ا‰ائ-ة واث-نان
وثمانون دينار وخمسسون سسنتيما)
يكون البيع يوم ٢٠١٩/ ٠٩ / ١٧ :على السساعة  ١٠ : 3٠د صسباحا
بقاعة ا÷لسسات رقم Ã ٠٢قر ﬁكمة برج بوعريريج Ÿعلومات اكÌ
ولÓطÓع على قائمة شسروط البيع اتصسلوا مباشسرة Ãكتبنا الواقع
بالعنوان اŸذكور أاعÓه أاو بكتابة ضسبط اÙكمة.
* إÙضشر إلقضشائي *
جادت لÓشسهار ٠٧٩٤٤٠6١3٢
إلششعب PUB

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية

لسشتاذ  /زيوشش ﬁمد
مكتب إ أ
ﬁضشر قضشائي لدى دإئرة إختصشاصش ›لسش قضشاء برج بوعريريج  ١٩ششارع جوإدي عبد إلله حوزة بن زيوشش
بÈج بوعريريج
إلهاتف (ث) )٠ . 35( ٧٢/ ٢٢ / 4١ /
إÙمول٠٧ . ٧١ . 44 . ٩٠ . 38 :

إعÓن عن بيع عقار مششاع باŸزإد إلعلني
للنششر بجريدة يومية وطنية

بطلب السسادة  /ورثة اŸرحوم رمضسا Êمسسعود وهم :ارملته :بن
خالد نادية بنت مÈوك.
أاب -ن -اؤوه :رمضس -ا Êح -م -زة ،رمضس -ا Êخ Òال -دي-ن ،رمضس-ا Êم-ه-دي،
رمضسا Êياسس ،Úالسساكنون جميعا :حي الشسهداء نهج ب ج رقم ١٠ :برج
بوعريريج........سساعون ‘ التنفيذ
Ãوجب :ا◊ك -م الصس -ادر ع -ن ﬁك -م -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج (ال -قسس-م
العقاري) ،بتاريخ ،٢٠١٧ / ١٢ / ٠٤ :رقم ا÷دول ،١٧ / ٠3٤١5 :رقم
الفهرسص ،١٧ / ٠5١6٠ :واŸمهور بالصسيغة التنفيذية اŸؤورخة ‘/ ١٢ :
٢٠١٨ / ٠٤
 بناء على اأ’مر بتحديد جلسسة البيع باŸزاد العلني الصسادر عنالسسيد  /رئيسص ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٨ / ١٤ :رقم:
١٩ / ١٩٩٤
سسوف يجرى Ãحكمة برج بوعريريج بيع باŸزاد العلني أ’على
عرضص وآاخر مزايد للعقار التا‹ :
 مرآاب بالطابق اأ’رضسي ضسمن عقار سسكني مشسيد على القطعةإلششعب ٢٠١٩/٠٩/٠٧

اأ’رضسية الكائنة بحي الشسهداء نهج ب ج رقم  - ١٠وبشسارع بجو السسعيد
حاليا Ã -دينة برج بوعريريج تنتمي Ûموعة ملكية رقم  ٩٨قسسم ٧٩
رقم القطعة ا◊صسة  ٢ببلدية برج بوعريريج .القياسسات الداخلية
اŸسساحة تقدر ب  ٤١.٢٢ /م ٢بد’ من  36.٠٠م ٢الواردة بالدفÎ
العقاري أاي بزيادة ٠5.٢٢ :م.٢
 حدد السسعر ا’فتتاحي لبيع العقار (اŸرآاب) اŸشساع باŸزادالعلني بثمن قدره Ãبلغ 3 . ٩6٠ . ٠٠٠ ، ٠٠ :دج (ثÓثة مÓيÚ
وتسسعمائة وسستون الف دينار جزائري)
يكون البيع يوم ٢٠١٩/ ٠٩ / ١٧ :على السساعة  ١٠ : 3٠د صسباحا
بقاعة ا÷لسسات رقم Ã ٠٢قر ﬁكمة برج بوعريريج Ÿعلومات اكÌ
ولÓطÓع على قائمة شسروط البيع اتصسلوا مباشسرة Ãكتبنا الواقع
بالعنوان اŸذكور أاعÓه أاو بكتابة ضسبط اÙكمة.
* إÙضشر إلقضشائي *
جادت لÓشسهار ٠٧٩٤٤٠6١3٢

إلششعب PUB

سشليــــم حـدإد مديـــر جامعــة  ٢٠أإوت  55لـ «إلششعـب»:

نسشعـ ـى إلنششـاء ملحق ـة للعلوم إلطبي ـة بسشكيكـدة
^ نأامل ‘ رفع إلتجميد عن مششروعي إŸكتبة إŸركزية وإŸركب إلرياضشي

كششف سشليم حدإد رئيسش جامعة  ٢٠أإوت  55بسشكيكدة ،عن إلسشعي من أإجل إنششاء ملحقة للعلوم
إلطبية بسشكيكدة ،موضشحا أإن إ÷امعة إششتغلت على إŸلف مع مديرية إلصشحة بالولية ،بعد
لجل Œسشيد هذه إلفكرة ،لسشيما وإن  ٪5٠من
إتصشال أإسشاتذة من جامعتي قسشنطينة وعنابة ،أ
لسشاتذة بكليتي إلطب بقسشنطينة وعنابة من سشكيكدة ،مضشيفا إن من أإهدإف هذه إلفكرة تخفيف
إ أ
إلضشغط على كليتي إلطب بجامعتي عنابة وقسشنطينة ،وتقريب درإسشة إلعلوم إلطبية لطلبة سشكيكدة.

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S

ف -ي -م -ا ي -خصص ه -ي-ك-ل-ة ب-عضص ال-ك-ل-ي-ات وا’قسس-ام ،ق-ال رئ-يسص
ا÷امعة،ان الهدف لرفع مسستوى اŸقروؤية اك ،Ìفعلى الصسعيد
البحث العلمي ا‚زت  ٠٤ملفات ıابر ‘ ا’ختصساصسات
التي تتوفر عليها ا÷امعة ،على غرار ا’عÓم وا’تصسال،
البيئة والتاآكل ،علم النفسص ،اŸوارد والطاقات ،ونعمل بهذا
لتغطية كل التخصسصسات ،اما الهياكل فيعددها سسليم حداد ‘
انشساء مصسلحة مشسÎكة للحفاظ على حظائر ا÷امعة ،انشساء
مصس-ل-ح-ة ل-ل-حسس-اب اŸك-ث-ف ،ت-ط-وي-ر م-رك-ز ال-ت-ع-ل-ي-م اŸك-ثف
للغات.
ذكر رئيسص ا÷امعة لـ «الشسعب» ،باأنه ” تسسجيل  ٠٤مشساريع،
انتهت الدراسسات اÿاصسة بهم ،وتتعلق با‚از مكتبة مركزية،
مركب رياضسي نصسف اوŸبي ومشسروع تهيئة حظÒة ا◊افÓت
والسسيارات ،موضسحا ،اأن هذه اŸشساريع عرفت التجميد بعد
سس -ن-ة  ،٢٠١6وي -اأم -ل ‘ اŸسس -ت -ق -ب -ل رف -ع -ه ’‚از اŸشس -اري-ع
ا◊يوية.
اأشسار حداد اإﬂ ¤طط التنمية الذي اأعدته ا÷امعة ،وحظي
بتجاوب من قبل الوزارة الوصسية.بفضسل ذلك ” فتح معهد
ال -ع -ل -وم ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ،ب-الشس-راك-ة م-ع م-وؤسسسس-ة
سسوناطراك .اأوضسح ذات اŸتحدث اإ ¤اعتماد هذا اŸعهد،
وسس -ي -ب -اشس -ر خ Ó-ل شس-ه-ر سس-ب-ت-م Èاأول ف-وج ‘ مسس-ار لسس-انسص
نظافة وامن اÙيط ‘ الصسناعات البÎولية والغازية ،كما

تسسعى ا÷امعة اإ ¤فتح فسسم ‘ تسسريع اŸشساريع.
واأكد رئيسص جامعة  ٢٠اوت  ،55على ترقية قسسم البÎوكيمياء
ا ¤مدرسسة عليا ،وهذه الفكرة جاءت بعد النقاشص الذي ”
م -ب -اشس-رت-ه م-ن ق-ب-ل ا÷ام-ع-ة م-ع اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة Ÿوؤسسسس-ة
سسوناطراك ،وبطلب من مدير اŸوارد البشسرية.
من جهة اأخرى ،يرى حداد انه من الÓئق اإعطاء الطابع
الفÓحي لتخصسصسات ا÷امعة ،من خÓل فتح مسسارات ‘
العلوم الفÓحية ذات بعد وطني ،قائ Óان ا÷امعة ‘ ا’أصسل
اأنشسئت على اأنقاضص اŸدرسسة ا÷هوية الفÓحية سسابقا ،كما
برمج فتح مسسار مكروبيولوجيا ومراقبة النوعية.
وتعمل ا÷امعة على فتح ماسس ‘ Îالقانون البحري ،لتلبية
سس -وق الشس -غ -ل’ ،ن م -دي -ن-ة سس-ك-ي-ك-دة Œاري-ة ب-ام-ت-ي-از ،وه-ذا
اŸسسار ” قبوله ،وبشسراكة مع جامعة اسسبانية Ãدينة معروفة
«Ãدي -ن -ة اŸوان -ئ» ،ح -يث ” رب -ط ا’تصس -ال م -ع -ه -ا وسس -ي -ت-م
مباشسرة هذا اŸسسار ‘ بداية السسنة ا÷امعية اŸقبلة.
وعن باقي اŸسسارات ا÷ديدة ،كشسف رئيسص ا÷امعة على
بر›ة فتح مسسار ‘ اللغات التطبيقية ،وتعليم اللغات ،واآخر
‘ اأن -ظ -م -ة ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا اŸت-ط-ورة ،ولسس-انسص ‘ اق-تصس-اد
اŸكتبات ،واآخر ‘ نقد الدراسسات ا’دبية.
واعت ÈاŸتحدث اأن ذلك سسيدخل ضسمن خريطة التكوين التي
ت-ع-م-ل ا÷ام-ع-ة ع-ل-ى اŸدى ال-ب-ع-ي-د ب-غ-رضص ت-ل-ب-ي-ة م-تطلبات
اÙيط ا’جتماعي وا’قتصسادي ،وكذلك تنويع اŸسسارات
بطريقة مدروسسة.

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية

مكتب إلسشتاذ  /زيوشش ﬁمد
ﬁضشر قضشائي لدى دإئرة إختصشاصش ›لسش قضشاء برج بوعريريج  ١٩ششارع جوإدي عبد إلله حوزة بن زيوشش
بÈج بوعريريج
إلهاتف (ث) )٠ . 35( ٧٢/ ٢٢ / 4١ /
إÙمول٠٧ . ٧١ . 44 . ٩٠ . 38 :

إإعÓن عن بيع عقار مششاع باŸزإد إلعلني
للنششر بجريدة يومية وطنية

بطلب من السسيد  -قعلول رابح ،السساكن بـ  /بلدية القادرية و’ية
البويرة.......السساعي ‘ التنفيذ.......ا◊اجز.
Ãوجب :ا◊كم الصسادر عن ﬁكمة ا÷نايات اŸنعقدة Ãجلسص
قضساء البويرة ،بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠١ / ١٩ :قضسية رقم٠٨ / ٠٠٠٢١ :
فهرسص رقم ٠٨ / ٠٠١55 :واŸمهور بالصسيغة التنفيذية اŸؤورخة ‘ ٢٨
٢٠٠٩ / ٠3 /
 بناء على اأ’مر بتحديد جلسسة البيع باŸزاد العلني الصسادر عنالسسيد  /رئيسص ﬁكمة برج بوعريريج بتاريخ ٢٠١٩ / ٠٨ / ١٤ :رقم:
١٩ / ١٩٩3
سسوف يجرى Ãحكمة برج بوعريريج بيع باŸزاد العلني أ’علـى
عرضص وآاخر مزايد للعقار التا‹:
حقوق عقارية مشساعة مقدرة بـ ( ٢/١ /النصسف) ‘ قطعة ارضص
عليها بناية تقع بتجزئة  ٤٨٢قطعة القرية الشسمالية طريق ›انة بÈج
بوعريريج تنتمي إا ¤القسسم › ٠٩موعة ملكية Ã ٢3٠سساحة  ١66مÎ
مربع .وهو مسسكن فردي مشسيد على طابق ارضسي  +طابق اول وله
إلششعب ٢٠١٩/٠٩/٠٧

واجهة واحدة بطول ١٠م.
الطابق ا’رضسي :به مرآاب Úمسستغلة Óﬁت Œارية لبيع مواد
البناء  /مدخل قفصص الدرج (–ته خزان مائي).
الطابق ا’ول  :قفصص الدرج  /بهو  /قاعة اسستقبال  ٠٢ /غرف /
مطبخ  /قاعة اكل  /دوشص  +مرحاضص  +مرحاضص ‘ الفناء  /فناء
مغطاة با◊ديد  3 /شسرف
حدد السسعر ا’فتتاحي بثمن قدره  ٨ . ٨5٠ . ٠٠٠ . ٠٠دج (ثمان
مÓي Úوثما‰ائة وخمسسون أالف دينار جزائري).
يكون البيع يوم ٢٠١٩/ ٠٩ / ١٧ :على السساعة  ١٠ : 3٠د صسباحا
بقاعة ا÷لسسات رقم Ã ٠٢قر ﬁكمة برج بوعريريج Ÿعلومات اكÌ
ولÓطÓع على قائمة شسروط البيع اتصسلوا مباشسرة Ãكتبنا الواقع
بالعنوان اŸذكور أاعÓه أاو بكتابة ضسبط اÙكمة.
* إÙضشر إلقضشائي *
جادت لÓشسهار ٠٧٩٤٤٠6١3٢

إلششعب PUB

á°VÉjQ

السشبت  0٧سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  0٧محرم  1441هـ

عاين أارضصية ملعب  5جويلية

بلماضضي ينوي منح الفرصضة ألك Èعدد من الّÓعب Úأامام البنÚ

ي- -واصص- -ل اŸن- -ت- -خب ال- -وط -ن -ي
–ضصÒات - -ه –سص - -ب - -ا Ÿواج - -ه- -ة
منتخب البن Úوديا ‘  9سصبتمÈ
اŸق -ب -ل ،ح -يث ي -راه -ن ال -ن-اخب
ال -وط -ن-ي ع-ل-ى ه-ذه اŸب-اراة م-ن
اجل –قيق اول انتصصار Ãلعب
 5جويلية منذ فÎة.
عمار حميسصي

أاجرى اŸنتخب الوطني عدة حصشصس تدريبية
–ضشÒية –سشبا Ÿواجهة منتخب البن ،Úحيث
تعد هذه اŸباراة ا’و ¤للمنتخب بعد التتويج
القاري ،وهو ما يجعل الفوز بها اك Ìمن ضشروري
م- -ن اج- -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -نسش -ق ال -ذي رسش -م -ه
الÓعبون ‘ مصشر.
ورغم أان بلماضشي كان يريد إاششراك العديد
من الÓعب ،Úإا’ ان لعب مباراة واحدة أاخلط
حسشاباته كثÒا ،حيث يطمح ’ششراك اك Èعدد
من الÓعب Úمن خÓل اختيار تششكيلة ‘ كل
ششوط ،وهو ا’مر الذي سشÒفع كثÒا من حجم
اŸنافسشة.

–ضصÒات بدنية مكّثفة
رّك -ز ب -ل -م-اضش-ي خÓ-ل ال-ي-وم ÚاŸاضش-ي Úع-ل-ى
ا÷انب البد Êمن خÓل وضشع برنامج بد Êخاصس،
Ãا أان كل الÓعب Úيتواجدون ‘ بداية اŸوسشم
وجاهزيتهم البدنية  ⁄تصشل ا ¤الذروة اŸنتظرة.
ورغ - -م أان ج - -ل ال Ó- -ع- -ب Úشش- -ارك- -وا ‘ ب- -عضس
اŸب -اري -ات ،إا’ ان ال -ب-عضس اآ’خ-ر ال-ت-ح-ق م-ت-أاخ-را
بفريقه ،وهناك من  ⁄يلتحق أاصش Óبناديه على
غرار بÓيلي وهو ا’مر الذي جعل بلماضشي يخششى
أان يتاثر الÓعبون من هذه الناحية.
وأاضشحت وضشعية بعضس الÓعب Úتقلق بلماضشي
قبل مواجهة البن Úعلى غرار بÓيلي وبن العمري،
وهو ما سشيجعله مطالبا بايجاد البدائل الÓزمة
امام منتخب جيد أابان على قدرات كبÒة ‘ كأاسس
إافريقيا.

فرحات وشصتي –ت اÛهر
ي -ح -ظ -ى ال -ث -ن -ائ -ي زي-ن ال-دي-ن ف-رح-ات وشش-ت-ي
Ãتابعة كبÒة من طرف الناخب الوطني جمال
بلماضشي ،الذي يراهن عليهما خÓل الفÎة اŸقبلة
خاصشة انهما يسشتطيعان اللعب ‘ أاك Ìمن منصشب.
وأاصشبح ششتي البديل الوحيد لرامي بن سشبعيني
‘ الرواق ا’يسشر للدفاع بعد ا’صشابة اÿطÒة
التي تعرف لها ﬁمد فارسس ،وجعلته ينهي اŸوسشم
مبكرا ،حيث يراهن بلماضشي على ششتي Ÿمارسشة
الضشغط الÓزم على بن سشبعيني.
وي -ن -وي ب -ل -م -اضش-ي م-ن-ح ال-ف-رصش-ة لشش-ت-ي خÓ-ل
م -واج -ه -ة ال -ب-ن ،Úح-يث سش-ي-ق-وم ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي
بإاششراكه للمششاركة ‘ ششوط على ا’قل من اجل
ال -وق -وف ع -ل -ى ام -ك -ان -ي-ات-ه ،و تشش-ج-ي-ع-ه م-ن اج-ل
التواجد ‘ اÛموعة خÓل الفÎة اŸقبلة.
كما أان فرحات يحظى هو اآ’خر Ãتابعة كبÒة
من طرف بلماضشي بالنظر ا ¤امكانياته الكبÒة
م-ن ال-ن-اح-ي-ت Úال-دف-اع-ي-ة وال-ه-ج-وم-ية ،وهو ا’مر
الذي فهمه بلماضشي جيدا خاصشة أانه عانى كثÒا
من غياب عطال من الناحية الهجومية ‘ «الكان».

منافسصة كبÒة ب Úسصليما Êوبو‚اح
يتواجد بغداد بو‚اح وإاسشÓم سشليماÊ
‘ وضش--ع--ي--ة ج--ي--دة م--ن ال--ن--اح-ي-ت Úال-ف-ن-ي-ة
وال-ب-دن-ي-ة ،وه-و م-ا ج-ع-ل اŸن-افسش-ة ب-ي-ن-ه-ما
كبÒة ‘ الÎبصس ،حيث يطمح كل ’عب
’ظهار امكانياته خÓل مواجهة البن.Ú
ورغم أان بلماضشي كان صشريحا من خÓل
’ن
اعتماده على بو‚اح الذي يعد ◊د ا آ
اŸهاجم ا’ول ‘ اŸنتخب ،إا’ أان سشليماÊ
ي-ط-م-ح ’سش-ت-غÓ-ل م-واج-ه-ة ال-ب-ن Úمن أاجل
ال---ب--ق--اء ‘ دائ--رة اŸن--افسش--ة ع--ل--ى م--ك--ان--ة
أاسشاسشية.
ويبدو أان بلماضشي هو الفائز الوحيد ‘
هذا الصشراع ،خاصشة أان الفائدة سشتعود على
اŸنتخب Ãا أان اŸنافسشة ب ÚالÓعب Úأامر
جيد ومسشتحب ،ويرفع من اŸسشتوى الفني
لÓعب ÚخÓل الÎبصشات ،ويجعلهم يظهرون
Ãسشتوى ‡يز ‘ اŸباريات.

هيثم لوصضيف يلتحق رسضميا بنادي أا‚ي الفرنسضي
وسشيكون لوصشيف ثالث ’عب من نادي بارادو
يلتحق بأاوروبا خÓل مرحلة ا’نتقا’ت الصشيفية
ا◊الية بعد نعيجي الذي أامضشى مع نادي جيل
ف -يسش -ن -ت -ي الÈت -غ -ا‹ وب-وداوي لصش-ال-ح ن-ادي ن-يسس
الفرنسشي.
وُقّدرت قيمة صشفقة انتقال لوصشيف ا‹ أا‚ي
بحوا‹ مليون أاورو حسشب الصشحافة اıتصشة.
وي-ل-ت-ح-ق ل-وصش-ي-ف ب-زم-ي-ل-ه ا’سش-ب-ق ‘ «ال-باك»
فريد ا ‹ÓŸالذي انضشم بصشفوف أا‚ي اŸوسشم
الفارط قادما إاليه من بارادو.

تنتظرنا مباراة صضعبة أامام سضريع غليزان

وصص - - -ف ن - - -اصص - - -ر بشص- - -وشش
مسص - - - - -اع - - - - -د م- - - - -درب ا–اد
ا◊راشش م -ب -اراة ال -ي -وم أام-ام
سصريع غليزان برسصم ا÷ولة
ال -ث-ال-ث-ة م-ن ال-ث-ا ÊاÎÙف
ب -اŸف ّ-خ -خ -ة ،وال -ت-ي ت-ت-طّ-ل-ب
ب- -رودة أاعصص- -اب ك- -ام- -ل -ة م -ع
اللعب بحذر شصديد وبعزÁة
لهمية اŸباراة
كبÒة نظرا أ
‘ حسصابات كل طرف.

ط- -الب بشش- -وشس ‘ ه -ذا السش -ي -اق
’ع -ب -ي -ه ب -ت -ف -ادي أاخ -ط-اء ل-ق-اء اأ’رب-ع-اء ي-وم
ا’ثن ÚاŸاضشي ،أاين انهزمت الصشفراء فوق
ميدانها بثÓثية .باŸقابل كششف عن تفاؤوله
بقدرة فريقه على Œاوز عقبة سشريع غليزان
اŸن- -تشش- -ي ب- -ف- -وز وت- -ع -ادل ،وأارب -ع ن -ق -اط ‘
الرصشيد.
وق- -ال إاّن «اŸأام- -وري -ة ال -ي -وم أام -ام سش -ري -ع
غليزان لن تكون سشهلة ،وتتطلب ›هودات
إاضشافية فوق البسشاط اأ’خضشر ،وأاعتقد أان
ا–اد ا◊راشس أامام اختبار من نوع خاصس
اليوم أ’نه سشيلعب مباراة كبÒة بعد أان خسشر
ا÷ول-ت Úالسش-اب-ق-ت Úوب-رصش-ي-د صش-ف-ر نقطة».
وأاضشاف بششوشس «أان حوار اليوم يتطلب الكثÒ
م -ن ا◊ذر وا◊ي -ط -ة ،أ’ن -ن -ا سش -ن -ل -عب خ -ارج
ق-واع-دن-ا وأام-ام م-ن-افسس دخ-ل ال-ب-ط-ول-ة بفوز

شصبيبة بجاية ـ جمعية وهران

الغيابات هاجسس الطاقم الفّني للشّضبيبة
بجاية :بن النوي توهامي
’ خيار لفريق ششبيبة بجاية ،عششية اليوم،
سشوى الفوز بنقاط اللقاء أامام جمعية وهران،
◊سشاب ا÷ولة الثالثة من الرابطة اÎÙفة
ي
الثانية موبليسس ،وهذا من أاجل تفادي أا ّ
م -ف -اج -أاة غ Òسش -ارة ’ ،سش -ي-م-ا ب-ع-د تسش-ج-ي-ل
تعادل ‘ Úا÷ولت Úالفارطت.Ú
اŸدرب ال - -ب - -ج- -اوي أاّك- -د لـ «الشش- -عب» ،أان
الفريق مطالب بالفوز أامام جمعية وهران،
و’ خيار له سشوى –قيق هذا الهدف من
خÓل انتزاع النقاط الثÓثة ،واسشتعادة الثقة
ب -ال -ن -فسس وال -رف -ع م -ن م -ع -ن -وي -ات ال Ó-ع -بÚ
Ÿواصش- -ل- -ة اŸشش- -وار ‘ ظ -روف ’ئ -ق -ة ودون
ضش- -غ- -وط- -ات ،ك- -م- -ا اعÎف ذات اŸت- -ح -دث،
بصش -ع -وب-ة ال-ل-ق-اء ،خ-اصش-ة أان ن-ت-ي-ج-ة اŸب-اراة

سشتحّدد مصشÒه على رأاسس العارضشة الفنية.
من جهتهم ،ع Èأانصشار الفريق عن تفاؤولهم
بالفوز ،الذي سشيسشمح لهم بتفادي الدخول ‘
أازم -ة و–سش Úوضش -ع-ي-ت-ه-م ‘ الÎت-يب ال-ع-ام،
وط -ال -ب -وا ال Ó-ع-ب Úبضش-رورة ت-ف-ادي أاي ت-عÌ
ج- -دي- -د ،أ’ن ذلك م- -ن شش- -أان- -ه إادخ- -ال- -ه- -م ‘
حسشابات هم ‘ غنى عنها.
وفيما يخصس التششكيلة اأ’سشاسشية ،سشتعرف
أارب -ع -ة ت -غ -يÒات ج -دي -دة أ’سش -ب-اب م-ت-ن-وع-ة،
ويتعلق اأ’مر بكل من ا◊ارسس علوي بسشبب
اإ’صشابة ،التي تعرضس لها ‘ اللقاء اأ’خÒ
أامام أامل بوسشعادة ،وا◊ارسس الثا Êمكرشس
اŸت -واج -د م -ع ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي اأ’وŸب -ي،
أازام- -وم بسش- -بب اإ’صش- -اب- -ة وخ- -زري أ’سش- -ب -اب
خاصشة ،مع تسشجيل عودة ’عب وسشط اŸيدان
بلقاسشم نياطي

البجاوّيون من أاجل الّتأاكيد أامام اŸدية

ا–اد العاصصمة

ا–اد العاصشمة أاجورهم منذ سشتة أاششهر ،فيما ⁄
ي- -حصش- -ل الÓ- -ع- -ب- -ون ا÷دد ع- -ل -ى أاي راتب م -ن -ذ
التحاقهم بالنادي هذه الصشائفة ،أ’سشباب يعلمها
ا÷ميع».
وحسشب ال Ó- -ع - -ب ’« ،Úت- -قصش- -د ه- -ذه ا◊رك- -ة
ا’ح -ت -ج -اج -ي -ة ’ اإ’دارة ،و’ اأ’نصش -ار و’ ال-ن-ادي
نفسشه».
وكان رئيسس الرابطة اÎÙفة لكرة القدم،
عبد الكر Ëمدوار قد أاعلن يوم
ا’ث -ن ÚاŸاضش-ي« ،ب-أان ه-ي-ئ-ت-ه سش-تسش-اع-د ن-ادي
ا–اد العاصشمة ‘ التكفل Ãصشاريف التنقل إا¤
ك- -ي- -ن- -ي- -ا ÿوضس ل- -ق -اء اإ’ي -اب ل -راب -ط -ة اأ’ب -ط -ال

وتعادل ،ما يعني أانه له كل اإ’مكانيات للعب
م -ب -اراة م -ن أاج -ل ال -ف-وز» ،مضش-ي-ف-ا أان-ه ي-ل-عب
بأاسشلوب هجومي مع توخي ا◊ذر وا◊يطة
‘ ل-ق-اء سش-ي-ك-ون م-ل-غ-م-ا ون-ت-ي-جته سشتحسشمها
جزئيات بسشيطة.
وششّدد ﬁدثنا على ضشرورة –لي عناصشر
الصشفراء بالÎكيز على مدار التسشع Úدقيقة،
وعدم البحث عن التهديف بسشرعة أ’ن ذلك
سشيسشقطهم ‘ فخ التسشرع ويقلل من تركيزهم
وه- -ذا ل -ن ي -ك -ون ‘ صش -ا◊ه -م ،ن -ظ -را ل -ق -وة
اŸن -افسس ‘ ب -داي-ة مشش-وار ال-ب-ط-ول-ة ،وأاشش-ار
بشش- - -وشس إا ¤أان إارادة الÓ- - -ع - -ب ÚوالÎك - -ي - -ز
واسشتغÓل الفرصس اŸتاحة من العوامل التي
من ششأانها أان تصشنع الفارق ،و ’ ⁄العودة اإ¤
الديار بنتيجة إايجابية.

أاوŸبي اŸدية ـ مولودية بجاية

الÓعبون ‘ إاضضراب لعدم تلّقيهم أاجورهم منذ سضتّة أاشضهر
ق ّ-رر ’ع -ب -و ا–اد ا÷زائ -ر ال -ذي -ن  ⁄ي -ت -ل -ق-وا
أاج - -وره- -م م- -ن- -ذ  6أاشش- -ه- -ر ،ال- -دخ -ول إاضش -راب،
«احتجاجا» على وضشعية النادي الذي يواجه أازمة
مالية خانقة ،حسشب ما أاعلن عنه يوم اÿميسس
ح-ام-ل ال-ل-قب ع-ل-ى صش-ف-ح-ة ال-ت-واصش-ل ا’ج-تماعي
«فايسشبوك».
وأاوضش-ح ب-ي-ان ال-ن-ادي ال-ع-اصش-م-ي ق-ائ« :Ó-ع-قب
مباراة يوم اأ’حد اŸاضشي ضشد جمعية ع Úمليلة،
اج -ت -م-ع الÓ-ع-ب-ون ب-ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي واأ’م Úال-ع-ام
ل -ل -ن-ادي ،إ’بÓ-غ-ه-م ب-ق-رار ال-ت-وق-ف ع-ن نشش-اط-ه-م
احتجاجا على الوضشعية التي  ⁄تتغ.»Ò
وذكرت إادارة النادي Ãا يلي ⁄« :يتلق ’عبو

ناصصر بشصوشش (مسصاعد مدّرب ا–اد ا◊راشش) لـ «الشصعب»:

فؤواد بن طالب

–ويÓت

التحق مدافع نادي بارادو هيثم لوصشيف رسشميا
Ÿدة أاربعة مواسشم بنادي أا‚ي ،حسشب ما أاعلن
عنه رئيسس النادي الفرنسشي.
وأاوضشح رئيسس النادي سشعيد ششعبان ‘ تغريدة
على موقع التواصشل ا’جتماعي« ،توي »Îما يلي»:
أانا سشعيد جدا بÎسشيم قدوم هيثم لوصشيف الذي
التحق بنا للمواسشم اأ’ربع القادمة».
وسش- -ي- -خ- -وضس اŸداف- -ع ال- -دو‹ ا÷زائ -ري (23
عاما) مغامرته اأ’و ¤خارج الوطن بعد أان أاثبت
إامكانياته مع نادي اŸكّون بارادو.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’فريقية ،حيث «سشتخصشم هذه اŸصشاريف من
حقوق البث التلفزيو.»Ê
وك- -انت إادارة ا’–اد ال- -ع- -اصش- -م- -ي ق- -د ل ّ-وحت
اأ’سشبوع اŸاضشي با’نسشحاب من منافسشة رابطة
اأ’ب -ط -ال اإ’ف -ري -ق-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة اأ’زم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي
يتخبط فيها النادي.
وسشيجري لقاء الذهاب ب Úا–اد ا÷زائر وقور
ماهيا الكيني ◊سشاب الدور السشادسس عششر لرابطة
اأ’بطال اإ’فريقية يوم اأ’حد  15سشبتمÃ Èلعب
مصشطفى تششاكر (البليدة  /سشا  )20 : 45بينما تدور
مباراة اإ’ياب يوم  26سشبتم( Èسشا Ã )16 : 00لعب
كاسشارا ÊبنÒوبي.

بجاية :بن النوي توهامي

سشيكون فريق مولودية بجاية ،عششية اليوم،
على موعد هام خارج الديار ‘ ،اللقاء الذي
سشيجمعه بفريق أاوŸبي اŸدية Ãلعب إامام
إالياسس◊ ،سشاب ا÷ولة الثالثة من الرابطة
اÎÙفة الثانية موبليسس ،حيث يطمح إا¤
تسش -ج -ي -ل ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ت-أاك-ي-د
ومواصشلة اŸششوار ‘ ظروف حسشنة.
وب- -حسشب اŸدرب ب -وزي -دي ،ف -إان ف -ري -ق -ه
سشيلعب مباراة ‘ غاية ا’أهمية لتأاكيد الفوز
اأ’خ Òأامام دفاع تاجنانت ،حيث ’ ›ال
للتهاون ودعا إا ¤ضشرورة أاخذ اأ’مور بجدية
أامام رائد الÎتيب أاوŸبي اŸدية’ ،سشيما وأان

هذا اأ’خ Òبحوزته عناصشر تطبق كرة جميلة،
وع- - -ل- - -ي- - -ه ف- - -م - -ن الضش - -روري ،ب - -حسشب ذات
اŸتحدث ،مضشاعفة ا÷هود وبذل تضشحيات
كبÒة ‘ هذا اŸوعد ،من خÓل رفع التحدي
وتسشجيل ثا Êنتيجة إايجابية متتالية.
وللتذك ،Òفإان فريق اŸولودية Áر بفÎة
صشعبة بسشبب الضشائقة اŸالية ،والتي دفعت
ب- -الÓ- -ع -ب Úإا ¤ال -دخ -ول ‘ إاضش -راب ،ح -يث
قاطعوا التدريبات تنديدا منهم على تأاخر
روات -ب -ه -م ،وق -د أاع -ط-ى رئ-يسس ال-ف-ري-ق أاك-ل-ي
أادرار ،ضشمانات لÓعب Úبتلقي مسشتحقاتهم
‘ القريب العاجل ،مؤوكدا بدوره على ضشمان
ا’سش-ت-ق-رار وال-ع-م-ل ال-ف-ع-ال م-ن أاج-ل –ق-يق
الهدف اŸسشطر.

لوŸبية والرياضصية ا÷زائرية:
الّلجنة ا أ

 ⁄يشضارك أاي رياضضي ‘ األلعاب اإلفريقية دون موافقة ا–اديته
أاكدت اللجنة ا’وŸبية والرياضشية ا÷زائرية ،يوم اÿميسس ،أانها  ⁄تششرك
Óلعاب اإ’فريقية بالرباط  2019دون
اي رياضشي ‘ منافسشات الطبعة  12ل أ
موافقة ا–اديته الرياضشية.
وأاوضشح بيان أاصشدرته الهيئة ا’وŸبية التي يÎأاسشها ،مصشطفى براف أاّن
Óلعاب
«اللجنة ا’وŸبية  ⁄تششرك أاي رياضشي ‘ منافسشات الطبعة  12ل أ
ا’فريقية بالرباط  2019دون موافقة ا–اديته».
الطعن الوحيد الذي تسشلمته و ⁄ترفضشه ،متعلق بالعداءة يسشرى عرار،
اıتصشة ‘ القفز العا‹ ،والتي اعتÈت نفسشها أانها اسشتبعدت من اŸنتخب
الوطني بطريقة فيها نوع من التمييز».
وحسشب نفسس اŸصشدر ،فإان الرياضشية يسشرى عرار ،حققت ا◊د
ا’دنى اŸطلوب للمششاركة ‘ موعد الرباط التي تفرضشه الكونفديرالية
’جال
’لعاب القوى وا’–ادية ا÷زائرية للعبة ايضشا ‘ ،ا آ
’فريقية أ
اإ
القانونية واسشمها متواجد ضشمن القائمة اŸوسشعة التي أارسشلت من طرف

الهيئة الفديرالية ا÷زائرية واللجنة ا’وŸبية والرياضشية ا÷زائرية ،و”
اعتمادها بقرار كتابي من قبل ا’–ادية.
’خÒة على الطعن
وهكذا  -يضشيف بيان الكوا « -وافقت هذه ا أ
اŸق--دم م--ن ط--رف ال--ري-اضش-ي-ة ،مسش-ت-ن-دة ‘ ذلك ع-ل-ى ق-واع-د اŸي-ث-اق
ا’وŸبي».
وأاكدت اللجنة ا’وŸبية أانه « ⁄يقدم أاي رياضشي آاخر طعنا ما ،و⁄
تعتمد أاي واحد منهم دون موافقة ا’–ادية الرياضشية التابع لها».
وكان وزير الششباب والرياضشة ،رؤووف سشليم برناوي قد أاعاب على
’وŸب-ي-ة ،ع-ل-ى ه-امشس ح-ف-ل ت-ك-ر Ëال-ري-اضش-ي Úا÷زائ-ريÚ
ال--ل--ج--ن--ة ا أ
ا◊ائزين على اŸيداليات ‘ ا’لعاب ا’فريقية  2019أانها «Œاوزت
صشÓحياتها بالتدخل بطريقة مباششرة ‘ عمل بعضس الفدراليات ’سشيما
’فريقية  2019ووعدهم
’لعاب ا أ
عن طريق إاششراك بعضس العدائ ‘ Úا أ
Ãكافآات مالية».

’وŸب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ق-امت ب-إاشش-راك ب-عضس
وق -ال ال -وزي -ر إان «ال-ل-ج-ن-ة ا أ
العدائ Úبدون موافقة فيدرالياتهم واعدة إاياهم Ãكافآات مالية ‘ ،حÚ
’مر بتمثيل بلده ’ نتكلم عن اŸال بل نحّفز العداء بطريقة
Ÿا يتعلق ا أ
أاخرى مثل تذكÒه بأانه يلعب من أاجل فخر وششرف ششعب برّمته».
وأافاد البيان من جهة أاخرى أاّنه بخصشوصس «الوعود اŸقدمة للرياضشيÚ
اÿاصشة باŸنح اŸالية ،تعلم اللجنة ا’وŸبية أان اŸكافآات اŸالية التي
اعتادت على منحها هي من رصشيدها اÿاصس بهدف تششجيع الرياضشيÚ
ا÷زائري Úالذين ششّرفوا بلدهم».
كما أاششار اŸصشدر إا ¤أانه من أاجل ا◊فاظ على ا’نسشجام والتÓحم
اŸوجود ب Úاللجنة ا’وŸبية وششركائها والسشلطات العمومية ،فإان الهيئة
’وŸبية توّخت دائما Œنب اŸواضشيع ذات ا÷دل التي Áكنها التأاثÒ
اأ
بالسشلب على سشلوك ونتائج أاعضشاء ﬂتلف الوفود الرياضشية.
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خ Òالدين زطششي:

بطولة الرابطة اÎÙفة األو ¤ب 18فريقا اŸوسسم القادم غايتنا
صسÓحيات أاك Èللمديرية الوطنية Ÿراقبة تسسي Òاألندية
نسشعى ا ¤تغي Òهرم تنظيم البطولت
ب -ت -ح -دي -د قسش -م واح-د ي-خصس ال-راب-ط-ة
اÎÙفة من  18فريقا «  ،ذلك ما أاكده
رئ - -يسس ال–ادي - -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ك- -رة
القدم خ Òالدين زطششي عند حلوله
لذاعة
أامسس ضشيفا على القناة الثالثة ل إ
الوطنية.
حامد حمور
أاشش - -ار رئ - -يسس «ال- -ف- -اف» ،أان ه- -ذا اŸشش- -روع
سشيعرضس على أاعضشاء ا÷معية العامة خÓل
دورتها السشتثنائية يوم  17سشبتم Èا÷اري
للبت فيه حيث يحمل العيد من التغيÒات التي
« تسش- -م- -ح ل- -ن- -ا ب- -إان- -ق -اذ الحÎاف ‘ ال -ك -رة
ا÷زائرية « ..

الرابطة الثانية سستكون خاصسة
بالهواة  ..و ÃجموعتÚ

و Áكن القول أان هرم اŸنافسشات الوطنية
سشيحمل حسشب هذه الفكرة  ،تششكيل رابطة
Îﬁفة واحدة ( القسشم األول) ب  18فريقا و
يعد القسشم الوحيد بنظام الحÎاف ‘ ..
ح Úأان ال -قسش -م ال -ث -ا Êسش -ي -ك -ون ل -ل -ه -واة م-ن
›موعت Úكل واحدة تتكون من  16فريقا ،
بينما القسشم الثالث هو البطولة الوطنية للهواة
و يتششكل من › 6موعات .
و ‘ تدخله يوم أامسس أاششار زطششي « :أان هذا
ال -ت -ن -ظ -ي -م سش -يسش -م-ح ب-ت-ق-ل-يصس ع-دد األن-دي-ة
اÎÙفة حيث رأاينا أانه يوجد عدد كب Òمن
األندية اÎÙفة التي Œ ⁄د ضشالتها من
حيث اإلمكانيات و طريقة التسشي Òاإلداري و
اŸا‹ ..
و إارسشاء هذا التنظيم ا÷ديد الذي سشيبدأا

اع-ت-ب-ارا م-ن اŸوسش-م ال-ق-ادم ع-ن-د اŸصش-ادق-ة
ع- -ل- -ي- -ه م- -ن ط- -رف
أاعضش- -اء ا÷م- -ع- -ي- -ة
ال- -ع- -ام -ة  ،ي -ت -ط -لب
إاع -ط -اء صشÓ-ح-ي-ات
أاوسش- -ع ل- -ل- -م -دي -ري -ة
ال -وط -ن -ي -ة Ÿراق -ب-ة
تسش- -ي Òاألن- -دي -ة  ،و
كذا العتماد على «
ال- -روح ال- -ري- -اضش -ي -ة
اŸالية « .
و أاضش- - - -اف رئ- - - -يسس
ال- -ف -اف أان ه -ي -ئ -ت -ه
ت -ع-م-ل ل-ل-وصش-ول ا¤
وجود أاندية كقاطرة
ل- - - -ك- - - -رة ال- - - -ق - - -دم
ا÷زائ - -ري - -ة ال - -ت- -ي
Óندية األخرى التي تسشعى
تكون Ãثابة مثال ل أ
تدريجيا ا ¤الوصشول ا ¤تنظيم تسشيÒي ‘
مسشتوى الحÎاف .
و بدون ششك  ،فان هذه األفكار سشوف Œد
ا◊لول ıتلف اŸششاكل التي تعا Êمنها كرة
ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة م -ن ال-ن-اح-ي-ت Úال-داري-ة و
اŸالية  .و  ⁄يتم ◊د األن حسشب زطششي
–ديد أاليات الصشعود و النزول بالنسشبة لقسشم
النخبة  ،و سشيحدد لحقا .

« اÿضسر » سسيواجهون منتخبا كبÒا
من أامريكا ا÷نوبية ‘ أاكتوبر

و –دث رئيسس الفاف على ضشرورة الÎكيز
على التكوين الذي يكون السشبيل األمثل لÎقية
مسشتوى الÓعب Úو بالتا‹ األندية وصشول ا¤
“وين اŸنتخب الوطني بÓعب Úذوي مسشتوى
كب Òحيث أان اŸادة اÿام موجودة .

و قال ‘ هذا الششأان  « :ورثنا وضشعية صشعبة
ل -ل-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ح-يث أان
البطولة الوطنية ليسشت ‘
اŸسشتوى لعدة أاسشباب منها
أان األندية ل تعمل بششكل
ك - -ب Òو ت - -ع - -ا Êم - -ن ق - -ل- -ة
ال-ت-ن-ظ-ي-م اداري-ا و م-ال-ي-ا ..
ل- -ذلك ن- -ح- -اول األن ب- -ه -ذا
الهرم التنظيمي ا÷ديد و
اج -راءات م -راف -ق -ة اي -ج-اد
ا◊لول بصشفة تدريجية .
و ‘ موضشوع أاخر –دث
رئ-يسس ال-ف-اف ع-ن عÓ-ق-ت-ه
مع الناخب الوطني جمال
ب- - -ل- - -م- - -اضش - -ي  ،و ق - -ال « :
ع Ó-ق -ت -ن -ا اŸه -ن -ي -ة ج-ي-دة
ل -ل -غ -اي -ة و ع -ل -ى اŸسش -ت-وى
اإلنسش- -ا Êف- -ه- -ي عÓ- -ق- -ة أاخ- -وي- -ة « م- -ف- -ن -دا
ب- -اŸن -اسش -ب -ة ك -ل اإلشش -اع -ات ال -ت -ي راجت ‘
اŸاضشي القريب  ..و انتهز زطششي الفرصشة
ليع Èعن أاسشفه الششديد من كل النتقادات
التي طالت الطاقم الفني و الفاف .
و ع -ن ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي أاوضش-ح زطشش-ي أان «
اÿضشر « سشيخوضشون ‘ ششهر أاكتوبر القادم
مقابلت Úوديت ÚكبÒت ، Úسشتكون واحدة منها
أامام منتخب كب Òمن أامريكا ا÷نوبية  ..و
أاضش -اف – « :دي -د أاه -داف أاخ -رى ب -ال -نسش -ب-ة
للمنتخب الوطني الذي يسش ‘ Òرواق ‡ّيز
« ..كما أاششار ا ¤اقامة اجتماع لعائلة كرة
القدم ا÷زائرية ‘ وقت لحق ◊ديث بششكل
م- -ع- -م- -ق ع- -ن ال -ل -قب ال -ق -اري ال -ذي ت -وج ب -ه
اŸنتخب الوطني  ،و سشيكون هناك تقرير ‘
ن -ه -اي -ة الج -ت -م -اع ل Ó-سش-ت-ف-ادة أاك Ìم-ن ه-ذا
التتويج ‘ عملنا اŸسشتقبلي .

مباراة ا÷زائر  -البنÚ

طرح  50أالف تذكرة للبيع
تقّرر طرح  50أالف تذكرة للبيع Ãناسشبة
اŸب -اراة ال-ودي-ة ال-ت-ي ي-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه-ا اŸن-ت-خب
ا÷زائ-ري ب-ط-ل أاف-ري-ق-ي-ا م-ع ضش-ي-ف-ه م-نتخب
البن.Ú
وحّدد سشعر التذكرة الواحدة بـ  500دج،

على أان يششرع ‘ عملية بيع التذاكر اليوم
السش -بت ،وت -ت -واصش -ل ال -ع -م -ل -ي -ة ي -وم -ي األح-د
والث -ن.Úوي -ت -و ّق -ع أان ت -ك -ون م -ب -اراة ا÷زائ-ر
وال -ب -ن Úم -وع-دا ه-ام-ا ،خ-اصش-ة أان-ه-ا سش-ت-ك-ون
ال -ظ -ه -ور األول لـ«اÿضش -ر» م -ن -ذ حصش-د ل-قب

كأاسس أافريقيا .2019
كما سشتكون مناسشبة لتوديع الÓعب رفيق
ح -ل -يشس م-داف-ع م-وري-ن-نسش-ي الÈت-غ-ا‹ ،ال-ذي
سشيلعب مباراته األخÒة مع اŸنتخب الوطني،
بعدما قرر اعتزال اللعب دوليا

بطولة «الّنخبة الششاّبة» لكرة القدم ()2020-2019

انطÓق اŸنافسسة يوم  27سسبتمÈ

ت-ن-ط-ل-ق ب-ط-ول-ة «ال-ن-خ-ب-ة الشش-ابة» اÿاصشة
باألصشناف العمرية (دون  15سشنة)( ،دون 17
سشنة) و(دون  19سشنة) للموسشم «»2020-2019
يوم ا÷معة  27سشبتم Èا÷اري ،حسشب ما
أاعلنت عنه ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
(الفاف).
وحسشب ن-فسس اŸصش-در ،سش-ي-ت-كّ -ف-ل ب-ب-طولة
«ال -ن -خ -ب -ة الشش -اب -ة» ف -رع ج -دي -د أانشش -ئ ع-ل-ى
مسش-ت-وى اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-وطنية ل–Óادية

ا÷زائرية لكرة القدم.
و– ّسشبا للموسشم ا÷ديد ،تطلب اŸديرية
ال-ف-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-اف من األندية التصشال
بالرابطة الوطنية للهواة من أاجل اسشتخراج
اإلجازات اÿاصشة بÓعبيها.
وسش -ي -ت-م ت-ق-د Ëط-ل-ب-ات إاج-ازات اŸدربÚ
على مسشتوى اŸديرية الفنية الوطنية.
و‘ نهاية اŸوسشم ا÷ديد ،سشيتم تنظيم
دورات خ -اصش -ة ب -ال -ل-قب (بÓ-ي اوف) ،ب-ي-ن-م-ا

سشيتم الكششف عن رزنامة اŸوسشم ا÷ديد ‘
األيام القليلة القادمة.
أاخÒا ،ي- -تضش ّ-م -ن ت -وزي -ع األف -واج اÿمسش -ة
اŸقّررة ،إادماج األكادÁية ا÷ديدة لـ «الفاف»
اŸنضشوية –ت لواء صشفاء اÿميسس (مليانة)
ضشمن الفوج الثا Êللسشماح لهذا النادي بأان
يكون تنافسشيا باتباعه لÈنا›ه التكويني.

لرجنتÚ
ا أ

مارادونا يتولّى اإلشسراف على تدريب نادي خيمناسسي
أاعلن نادي خيمناسشيا لبÓتا ،الذي Áارسس
‘ ال -قسش-م الول ب-ال-دوري األرج-ن-ت-ي-ن-ي ل-ك-رة
القدم ،أان الدو‹ األرجنتيني السشابق دييغو
مارادونا سشيششرف على تدريب فريقه.
وك- -تب ال- -ن- -ادي ‘ حسش- -اب -ه ع -ل -ى م -واق -ع
التواصشل الجتماعي كلمة ترحيبية بعدد من
ل -غ -ات ال -ع-ا ،⁄رّح-ب ف-ي-ه-ا ب-اŸدرب السش-اب-ق
ل -ف -ري -ق دورادوسس دي سش -ي -ن -ال -وا اŸكسش-ي-ك-ي
اŸم -ارسس ‘ دوري ال -درج-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ق-ائ:Ó-
«أاه Óبك دييغو».
ونششر صشورا تظهر مارادونا مع مسشؤوو‹
النادي.
ويعا Êفريق مدينة لبÓتا ،عاصشمة إاقليم
ب -وي-ن-وسس أاي-ريسس ،م-ت-اعب ج-م-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة
األرجنتينية ،ويحتل ‘ الوقت ا◊ا‹ اŸرتبة
األخÒة ‘ دوري البلد ا÷نوب أامريكي إاثر
حصشوله على نقطة واحدة بعد  5جولت.
وكان الدو‹ األرجنتيني السشابق قد كششف
أانه على وششك اإلششراف على تدريب نادي

خيمناسشيا.
و‘ أاواخ - -ر ج - -وي - -ل - -ي- -ة اŸاضش- -ي ،أاج- -رى
أاسش -ط -ورة ك -رة ال -ق -دم األرج -ن -ت -ي-ن-ي-ة ع-م-ل-ي-ة
ج-راح-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى رك-ب-ت-ه ال-ي-م-ن-ى ب-أاحد
مسشتششفيات العاصشمة بوينوسس أايريسس.

وكششفت تقارير إاعÓمية
أان اŸششاكل التي كان يعاÊ
منها مارادونا على مسشتوى
رك-ب-ت-ه ال-ي-م-ن-ى كانت السشبب
الرئيسشي وراء اسشتقالته‘ ،
جوان اŸاضشي ،من تدريب
النادي اŸيكسشيكي وعودته
إا ¤بÓده.
وق -ب -ل أاسش -اب -ي -ع ،ت-ن-اق-لت
الصش - -ح- -ف اÙل- -ي- -ة ن- -ف- -ي
الÓعب األرجنتيني السشابق
شش - -ائ - -ع - -ات ح - -ول وضش - -ع- -ه
الصشحي ،وأانه «يحتضشر».
وعانى مارادونا من عدد
من اŸتاعب الصشحية خÓل
السشنوات األخÒة ،وكان أاحد أاطبائه قد أاّكد
ا◊اجة ÷راحة على مسشتوى القدم بسشبب
التهاب حاد ‘ مفاصشل الدو‹ األرجنتيني
السشابق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مشساركة  12منتخبا ‘ موعد ا÷زائر
يششارك  12بلدا ،منهم ا÷زائر
‘ ال -ب -ط -ول-ة الف-ري-ق-ي-ة ل-لشش-راع،
اختصشاصس لزار ،اŸقررة من 6
ا 12 ¤اكتوبر  ،2019باŸدرسشة
الوطنية للرياضشات اŸائية وششبه
اŸائية با÷زائر العاصشمة (ششرق
ال-ع-اصش-م-ة) ،اŸؤوه-ل-ة ا ¤الل-ع-اب
الوŸبية بطوكيو  ،2020حسشبما
أاعلنه رئيسس ال–ادية ا÷زائرية
لÓختصشاصس.
وأاوضش- - - -ح رئ- - - -يسس ال–ادي - - -ة
Óل -واح الشش -راع -ي -ة،
ا÷زائ- -ري -ة ل  -أ
حسشان جي ‘ ،‹Óندوة صشحفية
نظمها باألبيار بعد أاقل من 30
يوم على انطÓق ا◊دث ،قائ:Ó
«ب- -ع- -د ان- -قضش- -اء آاج- -ال تسش -ج -ي -ل
الرياضشي Úو‡ثلي البلدان القارة
‘ البطولة الفريقية لختصشاصس،
لزار ،اŸؤوهلة ا ¤اوŸبياد 2020
ب -ط-وك-ي-و ،سشّ-ج-ل-ن-ا رسش-م-ي-ا مشش-ارك-ة  11بلدا
باإلضشافة ا ¤ا÷زائر».
وأاضشاف« :هذه اŸرة الثانية التي تنظم فيه
ا÷زائر دورة افريقية موؤهلة ا ¤الوŸبياد
ب-ع-د ت-أاه-ي-ل-يات  .2015الو ¤ع- -رفت ت- -أاه- -ل
العديد من الرياضشي Úالأفارقة ،منهم ثÓثة
جزائري Úبريودي جانÒوسشنة ( 2016حمزة
ب- -وراسس ،ك- -ات- -ي- -ا ب- -ل- -ع- -ب -اسس وإاÁان شش -ري -ف
صشحراوي).
وÁنح موعد ا÷زائر  ،2019اربعة اماكن
اف-ري-ق-ي-ة وسش-ت-ك-ون اŸن-افسش-ة ل-لفوز بإاحداها
على أاششدها ،حسشب التقني ،Úخاصشة بتواجد
مÓح ،Úمصشري ،Úانغولي Úوتونسشي.Ú
واع- -ت Èرئ- -يسس ال- -ه- -ي -ئ -ة ال -ف -دي -رال -ي -ة أان
«اŸقاعد اŸؤوهلة ألوŸبياد طوكيو سشتكون
نفيسشة والصشراع عليها صشعب ،لكن الرياضشيÚ
ا÷زائري Úلهم من اŸؤوهÓت لفتكاكها كلية،
سشيما انهم يعرفون جيدا منافسشيهم ،وكذلك
اŸسشاحة اŸائية اıصشصشة لهذه اŸنافسشة،
وه- -و ال- -رأاي ال- -ذي شش- -اط- -ره ف -ي -ه اÓŸح -ان
ا÷زائريان ،وسشيم زيا Êومر Ëرزوا ،Êوهما
آامل ا÷زائر ‘ اقتطاع تأاششÒة اŸرور ا¤
اŸوعد الوŸبي.
ب -ال -نسش-ب-ة ل-ل-مسش-اب-ق-ة الف-ري-ق-ي-ة ،سش-ت-ك-ون
ا÷زائر ‡ثلة بـ  19مÓحا ،منهم  9فتيات،
م- -وزع Úع- -ل- -ى اخ -تصش -اصش -ات :لزار رادي -ال
سش-ت-ون-دار (سش-ي-دات) ،لزار سش-ت-ون-دار (رج-ال)
و( RSXرجال وسشيدات).
وحسشب ن- -فسس اŸسش- -ؤوول ،ف -إان ال–ادي -ة،
«وّف- -رت ك- -ل ال- -وسش- -ائ- -ل الضش -روري -ة ل -ف -ائ -دة
الرياضشي Úا÷زائري– Úت إاششراف مدربÚ
أاك ّ -ف -اء ،ج -ل -ب -ن -ا أايضش-ا م-درب Úأاج-انب ‘ ك-ل
اختصشاصس لتدعيم خÈتنا ومعارفنا ‘ هذا

اÛال ،ن ّ-ظ-م-ن-ا ال-ع-دي-د م-ن الÎبصش-ات ه-ن-ا
با÷زائر ،وهذا كلها لتحقيق نتائج مششرفة،
ن-ح-ن م-ت-ف-ائ-ل-ون وأا“ن-ى أان ن-ف-تك ال-ب-طاقات
األربعة اŸؤوّهلة».
وب - -خصش- -وصس م- -دى ت- -ق- -دم ال- -ت- -حضشÒات
اÿاصشة Ãوعد ا÷زائر ،أاّكد جي ‹Óأان «كل
األم- -ور تسش ‘ ÒالŒاه الصش- -ح- -ي- -ح ب- -فضش- -ل
اÈÿة اŸت - -حصش - -ل ع - -ل - -ي - -ه - -ا ‘ ﬂت - -ل - -ف
اŸنافسشات اŸنظمة ‘ السشنوات اŸاضشية،
ومنها األلعاب اإلفريقية للششباب .2018
وأاششار إا ¤أان التحضشÒات اسشتكملت ‘
›م -ل -ه -ا إلع -ط -اء إاشش -ارة ان -طÓ-ق ال-ب-ط-ول-ة
اإلفريقية ،سشنسشهر على ضشمان كل ششيء حتى
Œرى اŸنافسشة ‘ أاحسشن الظروف و“كÚ
ضش -ي -وف ا÷زائ -ر م -ن إاق -ام -ة م -ري-ح-ة (،)...
م- -ن- -دوب- -وال–ادي- -ة ال- -دول- -ي -ة سش -ي -حضش -رون
باŸناسشبة Ÿعاينة هذه المور».
وجدير ذكره أان قوان Úال–ادية الدولية
للششراع تفرضس على كل ال–ادات أان تكون
األدوات اÿاصشة باŸنافسشة القارية ،مطابقة
ل-ل-م-ق-اي-يسس ال-دول-ي-ة ،ب-اسش-ت-ث-ن-اء لوحة الششراع
التي طلبت من كل بلد جلب عتاده اÿاصس.
ويرى اÓŸحان ا÷زائريان ا◊اضشران ‘
الندوة الصشحفية ،وسشيم زيا Êومر Ëرزوا،Ê
أان مهمة اŸنتخب الوطني سشتكون صشعبة.
وقال زيا« :Êنحن معتادون على مثل هذه
اŸسشابقات ،لكن عندما تششارك ‘ منافسشة
ÓوŸب -ي-اد ،الضش-غ-ط سش-ي-ك-ون ع-ل-ى
م -ؤوه -ل -ة ل  -أ
أاششّده».
م- -ن ج- -ه -ت -ه -ا ،نصش -حت رزوا Êزم Ó-ئ -ه -ا،
«بالبقاء مركزين على اŸنافسشة حتى يكونوا
‘ لياقة بدنية جيدة ،ألن الرياضشي Úالجانب
ل يقصشدون ا÷زائر من أاجل السشياحة».

تصشفيات مونديال  2022لكرة القدم

بداية موّفقة للمنتخب الفلسسطيني
ف -از م -ن -ت-خب ف-لسش-ط Úل-ك-رة ال-ق-دم ع-ل-ى
ضش-ي-ف-ه األوزب-ك-ي ب-ث-ن-ائ-ي-ة ن-ظيفة ‘ اŸباراة
ال -ت -ي ج -م -عت ب -ي -ن-ه-م-ا ،ي-وم اÿم-يسس ،ع-ل-ى
أارضشية ملعب «فيصشل ا◊سشيني الدو‹» ،وذلك
ضشمن ا÷ولة األو ¤من منافسشات اÛموعة
الرابعة لتصشفيات سشيا اŸؤوهلة لكأاسس العا⁄
 2022بقطر.
وأاحرز اŸهاجم عدي دباغ الهدف األول
للمنتخب الفلسشطيني ‘ الدقيقة  ،60فيما
أاضشاف زميله إاسشÓم بطران الهدف الثا‘ Ê
الدقيقة .84

وبهذه النتيجة تكون فلسشط Úقد حصشدت
أاو ¤ثÓ- -ث ن- -ق- -اط ل- -ه -ا ب -اÛم -وع -ة ال -ت -ي
أاصشبحت تتصشّدرها ،وتأاتي بعدها سشنغافورة
واليمن بعد تعادلهما.
و‘ إاطار مباريات اÛموعة اÿامسشة،
تغّلب اŸنتخب العما Êعلى مضشيفه منتخب
ال -ه -ن -د ب -ه -دف Úم -ق -اب-ل ه-دف ،ح-يث ت-قّ-دم
أاصش -ح -اب األرضس ب -ه-دف ع-ن ط-ري-ق سش-ون-ي-ل
ششهرتي ‘ الدقيقة  ،24ثم سشجّل اŸنذر ربيع
ثنائية لعمان ‘ الدقيقت 82 Úو.90

جوفنتوسس

ماندزوكيتشش قد يرحل عن النّادي
كشش- -ف ت- -ق -ري -ر صش -ح -ف -ي
إاي -ط-ا‹ ،أامسس ا÷م-ع-ة ،ع-ن
تطور جديد ‘ العÓقة بÚ
ج-وف-ن-ت-وسس و‚مه الكرواتي
م -اري -و م-ان-دزوك-ي-تشس خÓ-ل
اŸوسش- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -م ا◊ا‹.
ووفً -ق-ا لصش-ح-ي-ف-ة «ك-وريري
دي -ل-و سش-ب-ورتسس» اإلي-ط-ال-ي-ة،
فإان ماريو ماندزوكيتشس ⁄
ي -ت -ق -ب -ل أام -ر اسش -ت -ب-ع-اده م-ن
ق- -ائ- -م- -ة ال- -ف- -ري- -ق اÿاصش -ة
ببطولة دوري أابطال أاوروبا.
وأاششارت الصشحيفة إا ¤أان اŸهاجم الكرواتي
صشاحب الـ  33عاًما ،قرر الرحيل عن السشيدة
ال- -ع -ج -وز خ Ó-ل فÎة الن -ت -ق -الت الشش -ت -وي -ة
اŸقبلة.
وأاوضش -حت أان اله -ت -م -ام األك Èبضش -م م -اري -و
ماندزوكيتشس يأاتي من جانب أاندية الدوري

الصش -ي -ن -ي ،ل -ك -ن الÓ-عب ال-ك-روات-ي  ⁄ي-ح-دد
وج - - - -ه - - - -ت - - - -ه اŸق - - - -ب- - - -ل- - - -ة ح- - - -ت- - - -ى اآلن.
يذكر أاّن األرجنتيني جونزالو هيغواين بات
اŸه -اج -م األسش -اسش-ي ÷وف-ن-ت-وسس ‘ اŸوسش-م
ا◊ا‹ ،بعد خوضشه إاعارت ÚخÓل اŸوسشم
اŸاضشي رفقة ميÓنو وتششيلسشي.

السسبت  ٠٧سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٧محرم  ١٤٤١هـ

حــ

ثقافة

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

العدد
١٨٠٤١

لكادÁية مسسعودة لعريط :
أ أ
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ا◊ركة النقدية النسسائية غائبة ‘ العا ⁄العربي.
لنسسان أŸغاربي
ألكتابة أدأة لتعرية ألزوأيا أŸظلمة ‘ حياة أ إ

لك-ادÁي-ة م سس-ع-ودة ل-ع-ري-ط ت-درسس
أل -ب -اح-ث-ة و أ أ
لنسس -ان -ي -ة
ب- -ج- -ام -ع -ة ت -ي -زي وزو ك -ل -ي -ة أل -ع -ل -وم أ إ
وألج -ت -م -اع -ي -ة ح -يث أشس -رفت ع -ل -ى أل -ع-دي-د م-ن
رسسائل أŸاجسست Òوأطاريح ألدكتورأه تسساهم من
خÓ-ل ُم-سس-اه-م-ات-ه-ا ع-ل-ى ألصس-ع-ي-د ألنقدي بإانتقال
أُŸط- -ارح -ات أل -ن -ق -دي -ة إأ› ¤ال ت -دأو‹ أوسس -ع إأذ
إأختارت لدرأسسة نصسوصس روأئية مغاربية نسسائية
منهج أŸوضسوعاتية باعتباره أدأة  ،لرصسد “ثÓت
أل - -وع - -ي ‘ أŸن - -ج- -ز أل- -روأئ- -ي
أل -نسس -وي إأذ م -ا ت -وصس -لت إأل -ي-ه
خ Ó- -ل رصس - -ده- -ا Ÿا ق- -دم- -تُ - -ه
أل -روأئ -ي -اُت ه-و غ-ي-اب أ◊سس
أل-نضس-ا‹ ع-ن-د أŸرأة أل-ع-رب-ية
ألكاتبة ألتي تسستغل ألكتابة
ع- - -ل - -ى ألصس - -ع - -ي - -د أÿاصس ل
ألعام .لكتسساب ›د سسريع و
لوسس -اط ألشس-ع-ب-ي-ة .
روأج ‘ أ أ
وك -ان ل -ن -ا ح -وأر م -ع ل -ع -ري -ط
ح - - -ول خصس - - -ائصس أل- - -روأي- - -ة
ألنسسوية أŸغاربية وما أرأدت
ن
إأضس- -اف -ت -ه ‘ ك -ت -اب -ه -ا أŸع -ن -و
أجرى أ◊وأر:
بـ(سس-ردي-ة أل-فضس-اء ‘ أل-روأي-ة كه يÓن ﬁمد
ألنسسائية أŸغربية) ألصسادر من
دأر ألفرأت.
كتابك أŸوسسوم بـ(سسردية ألفضساء ‘ ألروأية
ألنسسائية أŸغاربية) مكرسس لدرأسسة أعمال
روأئيات من بلدأن أŸغرب ألعربي هل ثمة
ما Áيُز ألغاية من كتابة ألروأية لدى أŸرأة
أŸنتمية لهذأ ألفضساء أ÷غرأ‘؟
@@ يلقى كتابي اŸوسسوم بالفضساء ‘ الرواية النسسائية
اŸغاربية الضسوء على أاربعة نصسوصص روائيةÁ ،كن القول
لسساسسية للمشسهد الروائي النسسائي
أانها “ثل التيارات ا أ
لح Ó-م
‘ اŸغ- -رب ال- -ع- -رب- -ي وه -ي ( :ذاك -رة ا÷سس -د ،أ
مسستغا‰ي من ا÷زائر ،عام الفيل ،لليلى أابو زيد ،من
لمال ﬂتار ،من تونسص ،رجل
اŸغرب ،نخب ا◊ياة ،أ
لرواية واحدة ،لفوزية شسÓبي ،من ليبيا).
إان الهدف من كتابة الرواية والكتابة بصسفة عامة عند كل
كاتب هو خلق عا ⁄متخيل ،وقد جاء هذا النوع من
لسساسص كفعل –رر
الكتابة عند اŸرأاة اŸغاربية با أ
لرادة و
واسسÎجاع للذات والكلمة التي ظلت مسسلوب ا إ
مقموع الصسوِت إا ¤وقت ليسص ببعيد ‘ ›تمعات تغلبت
عليها النزعة الدينية والثقافة الذكورية .من اŸعلوم أان
ال -رواي -ة ال -نسس -ائ -ي-ة اŸغ-ارب-ي-ة – ⁄ق-ق ت-راك-مً-ا ي-ث-بت
وجودها الفعلي إا ّ
ل مع مطلع عقد الثمانينات ‘ اŸغرب
و ليبيا و تونسص ،و مطلع التسسعينات ‘ ا÷زائر إالّ أان
ال -غ -اي -ة م -ن الن -خ -راط ‘ ال-ك-ت-اب-ة صس-ارت أاك ،Èح-يث
لنسسان
أاصسبحت أاداة لتعرية الزوايا اŸظلمة ‘ حياة ا إ
اŸغ-ارب-ي ب-ط-رح-ه-ا وت-ن-اول-ه-ا ل-لموضسوعات الجتماعية
والدينية والسسياسسية ،لتسسجل بذلك مسساهمة مهمة ‘
رصسد ونقد ومواكبة حركية اŸشسهد ا◊ضساري العام
لسس- -ي- -م- -ا أان اÛت- -م- -ع- -ات اŸغ -ارب -ي -ة ‘ ،تشس -اب -ه -ه -ا
واختÓفها ،تشسهد منذ السستينات –ولت متسسارعة.
Ÿاذأ ج -اَء إأخ -ت -ي -ارك Ÿن -ه -ج أŸوضس -وع -ات -ي -ة
ُŸق-ارب-ة أل-روأي-ات أل-نسس-ائ-ي-ة أŸغ-اربية بينما
ق- -د ي- -ك- -ون أل- -ن- -ق -د أل -ث -ق -ا‘ أكُ Ìم َÓ-ءم ً-ة
ل -ل -ت -ع -اط -ي م -ع أل -نصس -وصس أÙم -ل -ة ب -ه -م-وم
نسسوية؟
@@ إاّن الرواية نوع أادبي مهم ،من حيث التعب Òعن
لنسس-ان ،وأا‰اط حياته
ال-ت-ح-ولت الج-ت-م-اع-ي-ة ل-واق-ع ا إ
ولبد للمعا÷ة النقدية لها أان تكون بالضسرورة ثقافية
لمر بالرواية التي تكتبها اŸرأاة
خاصسة عندما يتعلق ا أ
سسواء كانت Ãضسام Úنسسائية أاو عامة ومفتوحة ،وقد
كانت مقاربتي اŸوضسوعاتية للمتون الروائية اŸذكورة
تصسب عن قصسد ووعي ‘ هذا اŸنحى ،إاذ Áنح النقد
اŸوضسوعاتي حرية كبÒة للناقد ويسسمح له بالنفتاح
لخرى ،وقد عمدت
والسستفادة من خÓصسات اŸناهج ا أ
‘ دراسستي التطبيقية إا ¤اسستعارة بعضص آاليات التحليل
السسيميائي ،تفادياً للوقوع ‘ التناول اÿارجي للمدونة،
لدب-ي ك-م-ادة ل-غ-وي-ة
ح -يث ت -ع -ال -ج السس -ي-م-ي-ائ-ي-ة ال-نصص ا أ
ملموسسة ،وبنية Áكن معاينة مكّوناتها ،كما حرصست على
توظيف بعضص اŸقولت والرؤوى النقدية الثقافية لبيار
بورديو وعبد الله الغذامي وﬁمد أافاية من أاجل أابراز
اÿصسوصسية والختÓف ‘ كتابة اŸرأاة اŸغاربية.
إان النقد اŸوضسوعاتي يهدف إا ¤كشسف البنيات الفكرية
لدب- -ي- -ة ل- -ك- -ن- -ه ل ي- -ق -تصس -ر ع -ل -ى ال -رؤوي -ة
Óع- -م- -ال ا أ
ل - -أ
لي -دي -ول -وج -ي -ة ،ب -ل ي -ت -ع -داه -ا إا ¤ال-ن-ظ-ر ‘ اŸوق-ف
اأ
لدبي
ا◊ضساري وذلك عامل مسساعد لفهم النصص ا أ
Óف-ك-ار واŸوضس-وع-ات التي ُتكّون
ب-اع-ت-ب-اره مسس-ت-ودعً-ا ل -أ
صسورة عن Œربة اŸبدع ودراسسة اŸوضسوعات اŸهيمنة
فيه Œعلنا نكشسف حوافز الكتابة وتعطينا صسورة العا⁄
اŸتخيل للمبدع.

م -ن أÓŸح -ظ إأه -ت -م -امك Ãضس -م -ون أل -ع -م -ل
لب- -دأع -ي دون ألÎك -ي -ز ع -ل -ى أÿصس -ائصس
أ إ
ألفنية للنماذج أُŸختارة هل Áكن فهم ذلك
ب- -ن- -اء ع- -ل -ى أŸن -ه -ج أÙدد ‘ درأسس -تك ،م -ن
أŸعروف أن أŸوضسوعاتية تتخذ من أŸضسامÚ
ُمنطلقاً لها؟
@@ كيفما كان نوع اŸقاربة النقدية فإان الغاية هي
ق - -ط - -ف م - -ع - -ن - -ى ال- -نصص .وإاذا ك- -ان م- -رك- -ز اه- -ت- -م- -ام
اŸوضسوعاتية هو اŸوضسوع ،فإان ذلك يبدأا من الشسكل،
لصس - -وات وا◊رك - -ات
لل- - -ف- - -اظ وا÷م - -ل وا أ
وأاقصس- - -د ا أ
لن اŸوضس - -وع م - -ث - -ل - -م - -ا ي - -ؤوك - -د ج - -ان
وال- - -ت- - -وت - -رات أ
روسسي(Á )Jean Rousseر م - -ن اŸسس - -ت- -وى
لعماق،
الدل‹ إا ¤اŸسستوى الشسكلي ،فالشسكل نابع من ا أ
Ãعنى أان الطريقة التي تبنى بها اŸوضسوعات ‘ العمل
لدبي هي التي –دد خصسوصسيته ،وخصسوصسية اŸبدع،
اأ
فقد تتقاطع اŸوضسوعات ب Úالكتاب غ Òأان ما يجعلها
تختلف هو طريقة تشسكيلها ،كما أان اختÓف الُكتاب ‘
وعيهم للموضسوعات يفرضص اختÓفا ‘ طريقة الكتابة.
و‘ ال -واق -ع ،دراسس -ت -ي اŸوضس -وع -ات -ي -ة ل -ل -م Ïال-روائ-ي
النسسائي اŸغاربي  ⁄تهمل ا÷انب الفني ،حيث عمدت
‘ مقاربة بنيوية سسيميائية إا ¤رصسد الÈامج السسردية و
إابراز اÿائصص الفنية على مسستوى البناء السسردي و اللغة
لسسلوب .ولعل الشستغال الشسكلي  ⁄يكن بارزا بسسبب
وا أ
ا◊رصص الشسديد على أان ل يكون ذلك تناول خارجيا
أافقيا متعسسفا ،إا‰ا نابعا من إانصسات إا ¤نبضص النصص
وروحه.
تشسÒي -ن إأ ¤ع -دم غ -زأرة أل -ن -ت-اج أل-روأئ-ي
ل-دى أŸرأة أŸغ-ارب-ي-ة ب-خÓ-ف م-ا ت-تصسُ-ف ب-ه
لب -دأع ل -دى أل-ك-ت-اب أل-روأئ Úم-ن
ح -رك -ة أ إ
لم -ر إأ ¤أsن م -ا
ألسس- -ت- -م -رأري -ة ه -ل ي -ع -وُد أ أ
ت -ب -حُث ع -ن -ه أŸرأُة ه -و مسس -اح-ة ل-ل-ب-وح ع-ن
هوأجسسها ودسس ذكرياتها ‘ ألنصس أك Ìمن
أحÎأف صسنعة ألروأية؟
@@ ل أاعرف كاتبا واحدا يحÎف صسنعة الرواية ،إان جاز
لن
هذا التعب ،Òونادرا ما نصسادفُ أاديبا متفرغا للكتابة أ
لق -ط -ار ال -ع-رب-ي-ة ل يضس-م-ن ال-ع-يشص ال-ك-ر،Ë
لدب ‘ ا أ
اأ
وبالنسسبة للمرأاة الكاتبة يبدو الوضسع أاك Ìتعقيدا فهي
لضسافة إا ¤ذلك بأاداء أادوار اجتماعية ل تلزم
مطالبة با إ
الكاتب الرجل ‘ شسيء .إان الثقافة التي نعيشص فيها
ونكتب Ãوجباتها تؤوثر على كتابة اŸرأاة العربية كما
وكيفا والدليل على ذلك أان الكاتبات ا÷زائريات اللواتي
لك Ìغ-زارة و ع-م-ق-ا
ي -ك -ت ْ-ب َ-ن ب -ال -ل -غ -ة ال -ف-رنسس-ي-ة هs-ن ا أ
وجرأاة(آاسسيا جبار مث Óومليكة مقدم ومايسسة باي) أاما
م -ق -ارن -ة ب -ال -رج-ل ف-ال-ف-رق م-ا ي-زال شس-اسس-ع-ا م-ن ح-يث
التجربة والÎاكم.
يشسكُو ›ال ألنقد ألعربي من غياب أصسوأت
نسس- -ائ- -ي- -ة وه- -ذأ م- -ا ح- -دأ ب- -اŸرأة أل -ك -ات -ب -ة
لدب أل-نسسائي طاŸا
ل-ل-ت-ح-ف-ظ ع-ل-ى م-ف-ه-وم أ أ
ت- -ؤوط- -ره رؤوي- -ة ذك- -وري- -ة ك -ي -ف ت -فسس -ري -ن

لشستغالت ألنقدية؟
عزوف ألكاتبات عن أ إ
@@ ليسص لدينا حركة نقدية نسسائية ‘ العا ⁄العربي ،كل
ما هنالك بعضص ﬁاولت وŒارب أانشسأات داخل أاسسوار
ا÷ام-ع-ة ،ق-ل-ي-ل م-ن-ه-ا يسس-ت-ح-ق ال-ت-نويه وأاغلب الرسسائل
لن تصسدر ‘ كتاب
لسساسص أ
لطروحات ل ترقى با أ
وا أ
وهي ل –قق السستفادة اŸرجوة منها حتى وإان وجدت
سسبيلها إا ¤النشسر.
ي حول موضسوع
من أاهم الناقدات اللواتي أابديَن الرأا َ
لدب النسسائي يظهر اسسُم Áنى العيد ،التي أاكدت على
اأ
دور الواقع الجتماعي ‘ تشسكيل كتابة اŸرأاة وإاخراجها
من اÿاصص إا ¤العام وهي ل ترى فيها سسوى ›رد فعل
ان -ع -ك -اسس-ي ل-واق-ع م-ادي وت-اري-خ-ي م-تسس-م ب-الضس-ط-ه-اد
والتغيّيب ولذلك ،تسسقط هذه الكتابة ،بحسسب رأايها‘ ،
بحر من الهواجسص الذاتية والعÎافات التي يحركها
هاجسص الصسراع ضسد الرجل ،وذلك ما يجعلها عاجزة
لنسسانية بشسمولية
عن اسستيعاب التجربة الجتماعية وا إ
لنا الكاتبة
وعمق ويحّد من رؤويتها للعا ،⁄حيث تصس Òا أ
مركز الكتابة ،و تصسبح الكتابة أاداةً للتحرر الفردي
وسسبي ÓللخÓصص من وضسع اجتماعي ينظر إاليها على
أانها قاصسرة ،ويضسعها ‘ موضسع التابع للرجل ،ولذلك
ف -ان ال -ت-م-وق-ع ‘ اÛت-م-ع وف-ت-ح عÓ-ق-ة ت-ف-اع-ل م-ع-ه،
وطرق قضسايا اŸرأاة خارج إاطار الفئة هو ما يجعل
مسس -اه -م -ت -ه -ا ف -ع-ل إاب-داع راق .ك-م-ا أان اÿصس-وصس-ي-ة ‘
نظرها زائلة بزوال الظرفية الجتماعية وا◊ضسارية
وزوال أاشسكال القهر اŸادي و هو طرح ل أاتفق معه ‘
لن زوال اÿصسوصسية أامر غ Òمؤوكد
بعضص جوانبه ،أ
لدب،
علميا وهو غ Òكاف لرفضص تسسمية هذا النوع من ا أ
رغم ظرفيته أاو طابعه النتقا‹ ،اŸزعوم لسسيما أانّ
الكتابة النسسائية حقل أادبي جديد ،يتطّلب بالضسرورة
البحث والدراسسة ،وتسسميته تعت Èأامرا منهجيا ،وشسرطاً
أاسساسسيا Ÿقاربة كتابة اŸرأاة.من الواضسح أان ا◊ديث
لن ل-ق-ل-ة
ع -ن ت -ي -ار ن -ق -دي نسس -ائ -ي ي -ب -ق-ى غ‡ Òك-ن ا آ
لقÓم
الناقدات اŸهتمات بكتابة اŸرأاة و لسسقوط ا أ
النقدية اŸوجودة ‘ فخ اŸنظور النقدي الذكوري .أاما
البحث عن أاسسباب هذه الظاهرة فيحتاج إا ¤دراسسة
اجتماعية وثقافية معمقة
م -ن أل -وأضس -ح رصس -دك ل -ت -م -ث Ó-ت أل -وع -ي
أل - -نسس - -وي ل - -ك - -ن ‘ (ذأك - -رة أ÷سس - -د) وه- -ي
م-درج-ة ضس-م-ن ›ال ب-ح-ثك ُي-ه-ي-م-ن صس-وت
أل -رج -ل ع-ل-ى فضس-اء أل-ع-م-ل ك-م-ا أن ح-ي-اة أو
أحÓم ترمز للجزأئر إأذن أين صسورة أŸرأة
بوصسفها “ثي ً
Ÿ Óسستوى مغاير من ألوعي؟
@@ هيمن على رواية ذاكرة ا÷سسد صسوت الرجل كبطل
ﬁوري ،ودارت أاحداثها حول مسسأالة خيانة الثورة ،وهو
لبداع إال
موضسوع سسياسسي  ⁄يكتب فيه Ãثل ذلك ا إ
الكتاب الكبار .لقد حضسرت اŸرأاة ‘ ذاكرة ا÷سسد
كرمز للجزائر ،و ⁄أاع Ìفيها على إايحاءات نسسائية تعنى
بقضسية اŸرأاة ،وهو ما يتطابق “اما مع تصسريح أاحÓم
مسستغا‰ي ‘ إاحدى حواراتها الصسحفية ،حيث تقول:

لنني أانثى ل بد أان أاثبت أانني قادرة على الكتابة
«أ
لدب النسسائي ل يهتم به
كالرجل ،ففي النهاية فإان ا أ
وهناك نوع من الشسفقة عليه()...وكل ما يقال عن اŸرأاة
لدب
الكاتبة أانها تتسسلى .و‘ تعريف ما تكتبه اŸرأاة «با أ
لهانة ،وهناك من يقول إان اŸرأاة
النسسائي» شسيء من ا إ
إاذا  ⁄تصسب ‘ الكتابة فذلك أامر عادي وهي ‘ النهاية
غ Òمطالبة بأان تأاخذ نفسسها مأاخذ ا÷د ،ولهذا هي ل
لدبي بل باŸفهوم النسسائي مادامت
–اَكم باŸفهوم ا أ
«تخربشص» ل غ .Òأانا أاريد أان أاُحاَكم ككاتبة بدون تاء
التأانيث ،وأان يحاكم نصسي منفصس Óعن أانوثتي وبدون
لنني أاحاول أان أاثبت نصسي .ولهذا
لي اعتبار ...أ
مراعاة أ
ه- -و م- -ك- -ت- -وب بصس -ف -ة رج -ل»و ب -ال -ف -ع -ل أاث -ب -تت أاح Ó-م
مسستغا‰ي أانها قادرة على الكتابة كرجل ،ولكن هل حكم
على نصسوصسها Ãعزل عن أانوثتها؟ يبقى ذلك سسؤوال
مطروحا.
ك-ثÒات ه-ن ال-ك-ات-ب-ات ال-ع-رب-ي-ات ال-ل-وات-ي اع-ت-نْ-قَن هذا
التوجه كلطيفة زيات ،رضسوى عاشسور ،نوال السسعداوي
وغÒهن ما يعني أان الوعي بقضسية اŸرأاة ‘ العا⁄
العربي  ⁄يتعد بعد سسقف اŸطالبة باŸسساواة.طبعا إان
تعا ¤الكاتبات العربيات عن الهموم الفئوية للنوع يرجع
لرادة ‘ خوضص معركة الختÓف
‘ رأايي إا ¤غياب ا إ
الصسعبة ،وغ ÒاŸضسمونة ضسمن سسياق اجتماعي ثقا‘
لضسافة
لنثوية كشسذوذ وانحÓل أاخÓقي ،با إ
ينظر إا ¤ا أ
إا ¤غياب ا◊سص النضسا‹ عند اŸرأاة العربية الكاتبة
ال -ت -ي تسس-ت-غ-ل ال-ك-ت-اب-ة ع-ل-ى الصس-ع-ي-د اÿاصص ل ال-ع-ام.
لنانية والÈاغماتية
أاقصسد باÿاصص ،هنا ،اŸصسالح ا أ
من ›د سسريع و رواج ‘ الأوسساط الشسعبية ،لذلك
لرضساء غرور القارئ العربي
‚دها تسسعى بكل الوسسائل إ
لسستهامية والعاطفية والفكرية ،اŸتناقضسة ‘
ورغباته ا إ
لحيان ،أاك Ìمن سسعيها إا ¤تكسس Òأافق انتظاره
غالب ا أ
والتحليق به فضساء الصسدمة.
من خÓل درأسستك لهذه ألنصسوصس أıتارة
ه -ل Ÿسسِت ب -ل -ورة وع -ي مسس-ب-ق ب-ه-م-وم أŸرأة
لدى هؤولء ألكاتبات أŸغاربيات ؟
@@ عا÷ت نصسوصص اŸدروسسة ‘ هذا الكتاب تفاصسيل
ﬂتلفة من قضسايا اŸرأاة وهمومها ‘ ›تمع ذكوري
تكاد تنعدم فيه حقوق و حرية الفرد بصسفة عامة ،ومن
أاه-م اŸوضس-وع-ات ال-نسس-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-اول-ت-ه-ا رواية «عام
ال-ف-ي-ل» ل-ل-ك-ات-ب-ة اŸغ-رب-ي-ة ل-ي-ل-ى أاب-و زي-د م-وضس-وع وضسع
اŸرأاة اŸط -ل -ق -ة ‘ م -غ -رب م -ا ب-ع-د السس-ت-قÓ-ل ح-يث
يذهب نضسالها هباء وتضسيع حقوقها كأانها  ⁄تشسارك ‘
لسساسص ،لينتهي
–رير الوطن و  ⁄تكن يوما موجودة با أ
بها اŸآال إا ¤اليأاسص ،وتعليق الرجاء كله على الدار
لخرة ‘ .سسياق آاخر تعالج رواية «رجل لرواية واحدة»
اآ
للكاتبة الليبية فوزية شسÓبي موضسوع ا◊رمان العاطفي
وا÷نسسي والضسغوط النفسسية التي تعانيها اŸرأاة العاملة
وسسط شسبكة من العÓقات مع الزمÓء الرجال ،بينما
تعالج رواية «نخب ا◊ياة» موضسوع اŸرأاة اŸتحررة التي
ل تشسبع من ا◊رية ا÷سسدية وتطمح للتحرر من كل ما
يكبل ا÷سسد من ثقافة وموروث من أاجل –قيق الذات
والوجود .بالتأاكيد إان كاتبات كأاحÓم مسستغا‰ي ا◊ائزة
على شسهادة الدكتوراه ‘ علم الجتماع من السسوربون
بباريسص عن أاطروحة موسسومة بـ «اŸرأاة والثقافة» ،و
ل‚ليزية والصسحافة
ليلى أابوزيد التي درسست اللغة ا إ
بجامعة تكسساسص ،وفوزية شسلبي التي كانت ‘ فÎة من
ÓعÓ-م
ت -اري -خ ل -ي-ب-ي-ا أام-ي-ن-ة ال-ل-ج-ن-ة الشس-ع-ب-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -إ
والثقافة ،وآامال ﬂتار الصسحفية التونسسية اŸتمرسسة
وا÷ريئة ينطلقن ‘ Œربتهن الروائية من وعي مسسبق
لنسسان اŸغاربي والعربي بشسكل
بهموم اŸرأاة وهموم ا إ
عام .إانهن كاتبات متمردات عن اÛتمع والثقافة وعن
التصسنيف كذلك.
شسخصسيات أŸتون أŸعا÷ة ‘ كتابك تشسÎك
لسسباب ﬂتلفة هل
‘ ألشسعور بالغÎأب أ
أردت م- -ن خÓ- -ل م- -ق- -ارب- -ة ه- -ذه أل -ن -م -اذج
لبانة عن دور أŸوروث ألثقا‘ ‘ –ديد
أ إ
خيارأت أŸرأة ألتي تفشسل ‘ صسياغة مغايرة
ل -ل-جسس-د ك-م-ا حصس-ل ب-ال-نسس-ب-ة ل-ب-ط-ل-ة ن-خب
أ◊ياة؟
@@ إانّ السستقÓل با÷سسد الفردي وحرية التصسرف فيه
لثبات ا◊رية الشسخصسية ،لذلك ‚د أانه
شسرط أاسساسسي إ
لديبات
شسّكل هاجسسا أادبيًا و مادة للكتابة النسسائية عند ا أ
‘ اŸشسرق العربي ،منذ ظهور رواية أانا أاحيا للكاتبة
ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة ل-ي-ل-ى ب-ع-ل-ب-ك-ي ،ك-م-ا ك-ان م-وضس-وع-ا رئيسسا ‘
الرواية النسسائية اŸغاربية اŸكتوبة باللغة الفرنسسية،
مثلما هو ‘ رواية «رجا‹» للكاتبة ا÷زائرية مليكة
مقدم .ضسمن هذا السسياق يرد مفهوم ا÷سسد ‘ رواية
نخب ا◊ياة مرتبطا بسسؤوال اÛتمع والثقافة اŸؤوسسسسة
على ا◊رمان وكبت ا◊ريات الفردية ،وقد شسكل ذلك
منطلقا أاسساسسيا ‘ –ديد مصس Òالشسخصسية الرئيسسة ،و
كان سسببا ‘ توجيه وعيها بالŒاه اŸعاكسص وجعلها
ت -ن -زع إا ¤ال -ت -مّ-رد وﬁاول-ة خ-رق ال-فضس-اء الج-ت-م-اع-ي
وتكسس ÒاŸوروث الثقا‘ الذي يحاول إاخضساع ا÷سسد
‘ قوالبه ا÷اهزة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعلى للّغة ألعربية
أششرف عليه أ  .د صشالح بلعيد رئيسس أÛلسس أ أ
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«اŸعجم األمازيغي» جديد مركز البحوث والتّواصصل اŸعر‘ بالسصعودية
صشدر حديثا عن «مركز ألبحوث وألتّوأصشل أŸعر‘»
لم-ازي-غ-ي (ق-ب-ائلي ـــ
ب-السش-ع-ودي-ة ،ك-ت-اب «أŸع-ج-م أ أ
لمازيغية
عربي)» ،ألذي يتطّرق إأ ¤تاريخ أللّغة أ أ
وبالتحديد أŸتغّير ألقبائلي .أعّد أŸعجم ›موعة
من ألباحث– ،Úت إأششرأف عام من رئيسس أÛلسس
لسش-ت-اذ أل-دك-ت-ور صش-ال-ح
لع -ل -ى ل ّ-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،أ أ
أ أ
بلعيد ،وبتنسشيق مليكة قماط .ويأاتي هذأ أŸعجم
أ÷دي-د ل-ي-نضشّ-م إأ ¤ق-ائ-م-ة م-ع-اج-م م-ن-ه-ا م-ا صش-در
ف -ع  Ó-ك -م -ع-ج-م “اشش-ق وأŸع-ج-م أل-ن-وب-ي ،وم-ن-ه-ا م-ا
ي -ن -ت -ظ-ر ألصش-دور ع-ل-ى غ-رأر أŸع-ج-م Úأل-ه-وسش-اوي
وألبلوششي.
أسشامة إأفرأح
يتناول اŸعجم األمازيغي (قبائلي ـ ـ عربي) ،الصسادر عن
«م -رك-ز ال-ب-ح-وث وال-ت-واصس-ل اŸع-ر‘» ب-اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة
السسعودية 320 ‘ ،صسفحة من القطع اŸتوسسط ،تاريخ
ال -ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة و–دي-داً اŸت-غّ-ي-ر ال-ق-ب-ائ-ل-ي ،وي-ع-رضش
حروفها ورموزها ومصسطلحاتها وما يقابلها ‘ العربية
وط -ري -ق -ة رسس -م -ه -ا ،ك -م -ا ي-قّ-دم اŸع-ج-م ق-واع-د ال-ك-ت-اب-ة
األمازيغية بشسكل ‡يز.
وي -ع -ت Èه -ذا اŸع -ج-م ث-م-رة ›ه-ود ج-م-ع م-ن ال-ب-اح-ث،Ú
بإاشسراف من رئيسش اÛلسش األعلى للغة العربية ،األسستاذ
الدكتور صسالح بلعيد ،وبتنسسيق مليكة قماط .ويأاتي هذا
اŸعجم ليكون سسنًدا للتلميذ والطالب والباحث وŸن يهّمه
أامر اللغة األمازيغية ،حيث ‚د فيه اŸفردات الوظيفية،
التي ” توزيعها ‘ مداخلها بحسسب ا◊روف العربية ،كما
” ترتيب اŸعجم على النحو األبجدي العربي ،مع العناية
ّ
Ãداخل تسساعد على تعلّم األمازيغية ،ومÓحق أايضساً ُتعÚ
على الوصسول إا ¤أاية كلمة ‘ موضسعها .كما وضسع فريق
ال- -ب- -اح- -ث Úم- -ق- -دم- -ة تضس- -م ع -ددا م -ن خصس -ائصش ال -ل -غ -ة
األمازيغية ،والفروق بينها وب ÚغÒها ،وبعضش ا◊روف
التي “ّيزها ،إاضسافة إا ¤تبيان مواطن انتشسار الناطق Úبها
‘ شسمال أافريقيا وآاسسيا العربية.

ويأاتي هذا اإلصسدار رابعا ضسمن سسلسسلة اŸعاجم ا÷ديدة
التي أاصسدرها اŸركز ،وتشسمل اŸعجم النوبي ،ومعجم
“اشسق ،فيما أاكد اŸركز أانه سسيصسدر خÓل هذا العام
بقية السسلسسلة ،التي تضسم اŸعجم الهوسساوي ،واŸعجم
البلوشسي.

األمازيغية ‘..الŒاهÚ

ل- -يسش ه- -ذا اإلصس -دار ه -و األول م -ن ن -وع -ه ب Úإاصس -دارات
اŸرك -ز ،ال -ذي سس -ب -ق وأان صس -در ع -ن -ه «اŸع -ج -م ال -ع -رب-ي
األمازيغي (القبائلي)» ،الذي يتّجه ‘ أاصسله إا ¤القارئ
ال-ع-رب-ي ال-ذي ي-ري-د م-ع-رف-ة ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة ‘ شس-ك-ل-ها
اŸفرداتي ،ويسسعى إا ¤فهم دللت الكلمات األمازيغية،
وهو يتقن أاو يسستعمل اللغة العربية.
وقد صسدر هذا اŸعجم أايضسا –ت إاشسراف الÈوفيسسور
صسالح بلعيد ،وأاوضسح القائمون على هذا العمل بأان الÎكيز
‘ اŸعجم على اللّهجة القبائلية راجع إا ¤كونها «لهجة من
ال ّ-ل-ه-ج-ات األم-ازي-غ-ي-ة ل-ه-ا م-ن ا◊ضس-ور م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا أاكÌ
ال -ل -ه -ج -ات األم -ازي -غ -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر إان -ت -اًج -ا ع -ل -ى وج-ه
اÿصسوصش ،ول ننسسى أانّ بعضش البÓد العربية فيها لهجات
أام -ازي -غ -ي -ة ط-اغ-ي-ة ،أاو غ Òأام-ازي-غ-ي-ة م-ن م-ث-ل ال-ل-ه-ج-ات
األمازيغية ‘ اŸغرب :السسنوسسية «التمزيغت» الشسلحية،
و‘ ل-ي-ب-ي-ا ال-ن-ف-وسس-ي-ة ،و‘ ج-زي-رة ج-رب-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ب-ق-ايا
األمازيغية .كما ‚د بعضش الّلهجات القدÁة ‘ اليمن
(األمهرية) ولغة اŸسسيح ‘ سسورية ،وبعضش اللغات القدÁة
جvدا ‘ العراق».

َتَماشَصْق..الّلغة ال ّضصاربة ‘ الِقدم

كما سسبق وأان أاصسدر اŸركز معجم َتَماشَسْق (طارقي) –
عربي ،يّتجه إا ¤القراء باللغة العربية ،سسواٌء أاكانوا من
اŸتحدث Úالعربية وَتَماشَسْق معاً ،أام من اŸتقن Úاللغة
العربية وحدها .ومع أان اŸعجم ينطلق من مفردة َتَماشَسْق
(الطارقية) ،فإاننا ‚د ‘ آاخره فهرسسا مرتبا ترتيبا عربّيا،
وذلك ّÁكن من العثور على الكلمات العربيّة.
ويهدف هذا اŸعجم إا ¤تدوين لغة َتَماشَسْق ،التي يتحدثها
مÓي Úالناسش ‘ الفضساء اŸتسسع ‘ الصسحراء الكÈى،

لثري سشنة 2017
بعد عملية أسشتكششاف أغوأر أŸعلم أ أ

انطÓق ا◊فريات األثرية Ÿوقع «مرسصى الدجاج» بزموري

لثار ÷امعة أ÷زأئر ،2
وّقع مدير ألثقافة لولية بومردأسس ،عبد ألعا‹ قوديد ،مع رئيسشة بعثة معهد أ آ
لثري «مرسشى ألدجاج» لزموري ألبحري
لسشتاذة عائششة حنفي ،على ﬁضشر أنطÓق أ◊فريات باŸوقع أ أ
أ أ
صش Úومؤو ّ
طرين Ûموعة من طلبة ألدكتورأه وأŸاسش ،Îألذين سشيششتغلون ‘
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أŸوقع Ÿدة  20يوما كمرحلة أوﬁ ‘ ¤اولة لكتششاف ألكنوز ألثرية لهذأ أŸعلم ،ألذي يعود للحقبة
أ◊مادية با÷زأئر.
بومردأسس :ز ــ كمال
ب -ع -د اÿط -وة األو ¤ال -ت -ي ب-اشس-رت-ه-ا
فرقة متخصسصسة ‘ اآلثار من جامعة
ا÷زائر شسهر سسبتم Èمن سسنة 2017
بالتنسسيق مع مديرية الثقافة لولية
بومرداسش ،التي أاخذت شسعار «ريادة
واسس- -ت- -كشس- -اف أاث- -ري Ãوق -ع زم -وري
ال-ب-ح-ري» ،ب-ن-اًء ع-ل-ى ال-ق-رار الوزاري
ا- - - Ÿؤورخ ‘  28أاف -ري -ل لسس-ن-ة ،2016
اŸتضسمن قرار تصسنيف اŸوقع الذي
أاع -ط -ى دف -ع-ا ق-وي-ا لن-طÓ-ق أاع-م-ال
ال -ب -حث وال -ت -ن -ق -يب ،ج -اءت اÿط -وة
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ان-ية Ÿباشسرة ا◊فريات،
واكتشساف أاغوار هذا اŸعلم التاريخي
الهام اŸصسنف وطنيا بناء على تقارير
ع- -دي- -دة ıتصس Úم -ن -ذ سس -ن -ة 2007
بالنظر إا ¤أاهميته ،حيث يعود للحقبة
ا◊م-ادي-ة وال-زي-ري-ة وح-ت-ى ال-فاطمية
با÷زائر ‘ القرن العاشسر ،أاي الرابع
ه -ج -ري حسسب تصس -ري -ح -ات أاسس -ات-ذة
اŸع-ه-د ،ك-م-ا يشس-ك-ل م-رج-ع-ا تاريخيا
م -ه -م -ا ي -خ-ت-زل ع-دة حضس-ارات م-رت
باŸنطقة منها الفينيقية والرومانية.
موقع «مرسسى الدجاج» وهي التسسمية
القدÁة لزموري البحري يّÎبع على

ح - -وا‹  6ه -ك -ت -ارات ،ظ-ل لسس-ن-وات
Óه -م-ال وزح-ف اإلسس-م-نت
ع -رضس -ة ل  -إ
وﬁاولت ع-دي-دة لÓ-سس-ت-ح-واذ ع-ل-يه
من قبل اÿواصش ومقاولت البناء مع
ت - -خ - -ريب السس- -ي- -اح اŸؤوقت وال- -ع- -بث
Ãح -ت -وي -ات -ه ال -ت-اري-خ-ي-ة م-ن ح-ج-ارة
و–ف ،ل -ول وق -وف ب -عضش ال -ه -ي -ئ-ات
وا÷معيات الثقافية اÙلية اŸهتمة
باآلثار ◊مايته ،ورفع تقارير Ÿديرية
ال-ث-ق-اف-ة واŸع-ن-ي Úم-ن أاج-ل ال-تدخل
إلن -ق -اذ اŸوق -ع ال -ذي يشس ّ-ك-ل م-ع-ل-م-ا
فريدا Ãا يكتنزه من –ف فنية وآاثار
ورسسومات ،وهي اÿطوة التي تكلّلت
‘ ال -ن -ه -اي-ة ب-إاطÓ-ق اŸرح-ل-ة األو¤
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ري-ادة والسس-تكشساف من
أاجل تسسييج اŸوقع وإاعداد ﬂطط
لن- - -طÓ- - -ق ا◊ف - -ري - -ات Ãشس - -ارك - -ة
ال - - -ب- - -اح- - -ث Úواıتصس ‘ Úاآلث- - -ار
والدراسسات التاريخية والجتماعية.
كما شسّكلت اŸرحلة األو ¤من بداية
عملية الكتشساف أايضسا التي رافقتها
ج -ري -دة «الشس -عب» م -ي -دان -ي -ا ،خ-ط-وة
إلعداد بطاقة تقنية شساملة ومف ّصسلة
عن اŸوقع األثري حسسب األسساتذة
اŸشسارك ‘ Úالبعثة Ÿسساعدة علماء

اآلث-ار وال-ب-اح-ث Úا÷زائ-ري ،Úوح-ت-ى
األج -انب ل -دراسس -ة ﬁت -وي-ات اŸع-ل-م
وحقبه التاريخية وا◊ضسرية والقيام
Ãخ -ت -ل -ف ال -دراسس -ات اıتصس-ة م-ن
أاج -ل ت -ث -م Úوح -م -اي -ة ه-ذا اŸوروث
اŸادي الوطني ،وإاعداد دف Îعقاري
ل -ل -م -وق -ع ي -وضس -ع –ت وصس -اي-ة وزارة
الثقافة.
ب - - -اإلضس - - -اف- - -ة إا ¤ه- - -ذه األشس- - -غ- - -ال
السستعجالية ،سسيتم بر›ة حفريات
كÈى وط -ن -ي-ة ودول-ي-ة اسس-ت-ن-ادا دائ-م-ا
لنفسش اŸصسدرّ“ ،هد لكتشساف باقي
اŸواقع األثرية اŸماثلة ﬁليا بولية
ب -وم -رداسش ع -ل -ى غ -رار قصس-ب-ة دلسش،
وب-اق-ي اŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-تي تعود
ل -ن -فسش ال-فÎة اإلسسÓ-م-ي-ة ا◊م-ادي-ة،
أاب -رزه -ا ق -ل -ع-ة ب-ن-ي ح-م-اد ال-ت-ي تÈز
األهمية التاريخية لهذا الفÎة الهامة
من تاريخ ا◊ضسارات التي مرت على
ا÷زائر Ãرور الزمن ،مع التفك‘ Ò
ت-ه-ي-ئ-ت-ه ك-م-ع-ل-م سس-ي-اح-ي م-فتوح أامام
ا÷مهور بعد انتهاء ا◊فريات ،لكنها
تبقى ›رد تكهنات ومشساريع نظرية
ي- -ح- -م- -ل- -ه -ا ال -ب -اح -ث -ون ‘ ،ان -ت -ظ -ار
Œسسيدها على أارضش الواقع.

على امتداد دول عدة .وُيعنى اŸعجم Ãا شساع اسستعماله
‘ هذه اللغة ،وما يفهمه جميع من يشسÎك ‘ خاصسّية
التحدث بها ‘ الفÎة ا◊الية ،وليسش بغريب هذه اللغة ،ول
Ãا ل يتقنه إال الراسسخون فيها ،أاو أاصسحاب لهجة معيّنة
منها.
ويشس ÒاŸعجم إا ¤أان «َكل َتَماشَسْق» ،أاي «أاهل َتَماشَسْق» ،قد
غ -لب إاط Ó-ق ل -قب ال -ط -وارق ع -ل -ي-ه-م ،وه-و ل-قب مصس-دره
عربي ،وقد شساع اسستعمال هذه الكلمة على سسبيل العرف،
ما دفع إا ¤إادراجها ‘ عنوان اŸعجم.

نشصاطات با÷ملة

ل -ل ّ-ت -ذك ،Òف -إاّن «م -رك-ز ال-ب-ح-وث وال-ت-واصس-ل اŸع-ر‘» ه-و
م -ؤوسسسس -ة ب-ح-ث-ي-ة مسس-ت-قّ-ل-ةُ ،ت-ع-ن-ى ب-ال-دراسس-ات اإلنسس-ان-ي-ة
وال -قضس -اي -ا اŸع -اصس -رة ،وال -ع Ó-ق -ات ال-دول-ي-ة ،وال-ت-واصس-ل
ال -ف -ك -ري وال -ع-ل-م-ي م-ع ال-ه-ي-ئ-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة ،واŸؤوسسسس-ات
البحثية ‘ كل أانحاء العا.⁄
وي -رم -ي اŸرك -ز إا– ¤ق -ي-ق ال-ت-واصس-ل اŸع-ر‘ Ãخ-ت-ل-ف

أاشس-ك-ال-ه ،وإاق-ام-ة ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة م-ع الهيئات
واŸؤوسسسسات البحثية والثقافية ،كما يهدف إا¤
«تبّني الدراسسات والبحوث ا÷ادة التي تسسهم ‘
توف Òمعلومات وافية عن اŸوضسوعات والقضسايا
‘ الشسؤوون اıتلفة ،و–ليلها ،ومعا÷تها،
ب -أاسس -ل -وب ع -ل -م -ي م -وضس -وع -ي» ،و»–ق -ي -ق
ال -ت -واصس-ل اŸع-ر‘ م-ع ا÷ه-ات ال-ب-ح-ث-ي-ة
الوطنية والعربية واإلقليمية والدولية،
وتبادل اŸعلومات واألفكار ووجهات
ال -ن -ظ -ر ح-ول ال-قضس-اي-ا اıت-ل-ف-ة؛
ل- -ت- -ج- -ل -ي -ة ا◊ق -ائ -ق ،وتشس -ك -ي -ل
اŒاه -ات م -وضس-وع-ي-ة ن-ح-وه-ا»،
و»فتح قنوات للتواصسل مع مراكز
البحوث والدراسسات ووسسائل اإلعÓم
خارج اŸملكة».
ويشسرف اŸركز على نشساطات عّدة ،نذكر منها
إاع- -داد ال- -ب- -ح- -وث وال- -دراسس -ات السسÎات -ي -ج -ي -ة
اŸتعلقة بالقضسايا العربية واإلقليمية والدولية،
واإلحاطة بوجهات النظر اıتلفة حولها ،والتواصسل مع
ا÷مهور العام ،من خÓل ﬁاضسرات وندوات ومؤو“رات
ت -ط-رح قضس-اي-ا Œد اه-ت-م-ام-ه وم-ت-اب-ع-ت-ه ،ونشس-ر األع-م-ال
الÎاث -ي -ة اŸؤوsصس -ل -ة ال -ت -ي ُت È-ز ع -ط-اء ا◊ضس-ارة ال-ع-رب-ي-ة
اإلسسÓ- -م- -ي- -ة ،وإاسس -ه -اَم -ه -ا ‘ رف -د ا◊ضس -ارة اإلنسس -ان -ي -ة
وإاغنائها ،وترجمة األعمال األجنبية التي تهم اŸتلقي
العربي ،إلطÓعه على رؤوى اآلخرين ‘ الشسرق والغرب،
وال-ت-عّ-رف إا ¤أاف-ك-اره-م ووج-ه-ات ن-ظ-ره-م ح-ول ال-قضس-ايا
واألحداث التي تعج بها السساحة الدولية ،وتركيز الهتمام
‘ البحوث والتقارير األجنبية ذات الصسلة باŸملكة العربية
السسعودية ،والعا ⁄العربي واإلسسÓمي ،ونقلها إا ¤العربية،
مع دراسستها ،و–ليلها ،إا ¤جانب إاصسدار دوريات متنّوعة
ُتعنى بالقضسايا السسعودية والعربية والدولية ،وتÈز ماضسي
اŸم -ل -ك -ة وت -راث -ه-ا ا◊ضس-اري ،وواق-ع ا◊ي-اة ب-ه-ا ،و–ّل-ل
األح -داث وال -قضس -اي -ا ‘ السس -اح -ة ال -ع -اŸي -ة ،وتسس-تشس-رف
تأاثÒاتها وتطوراتها.

‘ إأطار ورششة «فاينال كت فينيسشيا» ألسشينمائية

فيلم ““ميكا““ اŸغربي يفوز بجائزتي
 MAD Solutionsومهرجان ا÷ونة

القسسم الثقا‘  :أاعلنت ورشسة فاينال كات فينيسسيا ‘
ختام نسسختها السسابعة عن فوز مشسروع الفيلم الروائي
اŸغربي ميكا للمخرج إاسسماعيل فروخي بـجائزة التسسويق
وال -ت -وزي -ع ‘ ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي م-ن ،MAD Solutions
باإلضسافة إا ¤جائزة مهرجان ا÷ونة السسينمائي ،والتي
تتمثل ‘ دعم ما‹ قدره  5000دولر ومشساركة مشسروع
الفيلم ‘ النسسخة اŸقبلة من منصسة ا÷ونة السسينمائية
CineGouna..
ميكا هو  ،حسسب بيان للورشسة –صسلت «الشسعب» على
نسسخة منه « الفيلم الثالث للمخرج إاسسماعيل فروخي
الذي سسبق و أان فاز
ف- -ي- -ل- -م- -ه «ال -رح -ل -ة
ال- - - - -كÈى» ‘ 2004
بـج - - - -ائ - - - -زة أاسس- - - -د
اŸسس - - -ت - - -ق- - -ب- - -ل ‘
مهرجان فينيسسيا.
وي -ح-ك-ي ال-ف-ي-ل-م
ح - - - - - - -سس- - - - - - -ب ذات
اŸصس - - - -در» قصس - - - -ة
م-ي-ك-ا ،ال-ط-فل الذي
يعيشش ‘ حي فق،Ò
وي-ج-د ن-فسس-ه عامًÓ
‘ نادي تنسش فاخر
‘ ال -دار ال -ب -يضس -اء،
وبينما يسسعى لتغيÒ
قدره اÙتوم ،يلفت ميكا انتباه صسوفيا ،البطلة السسابقة
التي تأاخد ميكا –ت جناحيه»ا.
Óشس -ارة  :ت -أات-ي ج-ائ-زة  MAD Solutionsضسمن
ل -إ
اسسÎات-ي-ج-ي-ة الشس-رك-ة ل-دع-م صس-ن-اع-ة السس-ي-ن-ما العربية ‘
م-راح-ل اإلن-ت-اج اıت-ل-ف-ة ‘ السس-اح-ة ال-دول-ي-ة وال-ع-رب-ي-ة
والÎويج لها على اŸدى البعيد ،حيث سسبق أان قدمت
الشسركة جوائز ‘ مهرجان لوكارنو بسسويسسرا عندما ”
تخصسيصش ا÷وائز ألفÓم اŸغرب العربي ،وسسوق وملتقى
مهرجان ماŸو للسسينما العربية بالسسويد وأايام سسينمائية
بفلسسط ÚواŸلتقى الحÎا‘ بسسوق اŸهرجان الوطني
للفيلم ‘ طنجة باŸغرب.
ورشس-ة ف-اي-ن-ال ك-ات ف-ي-ن-يسس-ي-ا ‘ نسس-خ-ت-ه-ا السس-ابعة تدعم
األفÓم ‘ مرحلة ما بعد اإلنتاج من قارة إافريقيا والعراق
واألردن ول -ب -ن -ان وف -لسس -ط Úوسس -وري -ا ،م -ن خ Ó-ل ع -رضش
مشساريع األفÓم التي ” اختيارها للمشساركة بالورشسة أامام
›م -وع -ة اŸن -ت -ج ،ÚاŸوزع Úوم›Èي اŸه -رج-ان-ات
ÓفÓم الفائزة
السسينمائية ،وُتختتم الورشسة Ãنح جوائز ل أ
لدعمها ‘ مرحلة ما بعد اإلنتاج.
و تهدف هذه الورشسة إا »¤تطوير دور مهرجان فينيسسيا
السس -ي -ن -م-ائ-ي ال-دو‹ ل-ي-ك-ون جسس-راً ي-دع-م صس-ن-اع-ة أافÓ-م

مسس -ت -ق -ل -ة ج -ي-دة ف-ن-يً-ا م-ن ه-ذه ال-دول ،م-ن خÓ-ل ت-وفÒ
مسساعدة فعالة وذات تأاث Òعلى اإلنتاج السسينمائي ،ودعم
اŸنافسسة ب ÚاألفÓم على مسستوى السسوق الدو‹».
و قد اسسسش مركز السسينما العربية مند  5سسنوات شسركة
 ،MAD Solutionsالتي تعد مؤوسسسسة غ Òربحية
مسسجلة ‘ أامسسÎدام وترّوج للسسينما العربية ،حيث يوفر
مركز السسينما العربية لصسناع السسينما العربية ،من خÓلها
نافذة احÎافية للتواصسل مع صسناعة السسينما ‘ أانحاء
العا .⁄هذا ع Èعدد من الفعاليات التي يقيمها وتتيح
تكوين شسبكات األعمال مع ‡ثلي الشسركات واŸؤوسسسسات
‘ ›الت اإلنتاج اŸشسÎك ،التوزيع اÿارجي وغÒها.
وتتنوع
أانشسطة مركز
السسينما
ال -ع -رب -ي -ة م-ا
ب Úأاج- -ن -ح -ة
‘ األسس- - -واق
الرئيسسية،
جلسسات
ت - -ع- -ارف بÚ
السسينمائيÚ
العرب
واألجانب،
حفÓت
اسستقبال،
اجتماعات
مع مؤوسسسسات ومهرجانات وشسركات دولية ،وإاصسدار ›لة
السس- -ي -ن -م -ا ال -ع -رب -ي -ة ل -ي -ت -م ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى رواد أاسس -واق
اŸهرجانات ،كما أاتاح مركز السسينما العربية التسسجيل
ع Èموقعه ‘ خدمة الرسسائل الÈيدية.،
و ا÷دير بالذكر أان اÿدمة تتيح للمسستخدم Úا◊صسول
على نسسخ رقمية من ›لة السسينما العربية ،أاخبار عن
أانشسطة مركز السسينما العربية ،إاشسعارات Ãواعيد التقدم
لÈامج اŸنح واŸهرجانات وعروضش مؤوسسسسات التعليم
وال -ت -دريب– ،دي -ث -ات ع -ن األف Ó-م ال -ع -رب -ي -ة اŸشس -ارك-ة
باŸهرجانات ،وإالقاء الضسوء على –ديثات أانشسطة شسركاء
مركز السسينما العربية ومشساريعهم السسينمائية.
و قد أاطلق أايضسا مركز السسينما العربية دليل السسينما
العربية ع Èموقعه على اإلنÎنت باللغة اإلنكليزية ،وهو
دليل سسينمائي شسامل وخدمي يعتمد على ›موعة أادوات
يتم تقدÁها ›تمعة ألول مرة ،بهدف توف ÒاŸعلومات
اŸرتبطة بالسسينما العربية ل ُصسsناع األفÓم داخل وخارج
العا ⁄العربي ،وتيسسر لصسناع األفÓم والسسينمائي Úالعرب
Óسسواق العاŸية ،كما تسساعد ‡ثلي صسناعة
الوصسول ل أ
السسينما العاŸية ‘ التعّرف بسسهولة على إانتاجات السسينما
العربية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عّبرت بكلمة دأفئة« :أ÷زأئر ‘ قلبي»

ذ
كريــــات
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ماجدة الرومي..مطربة بوزن اأّمة

ت-ع-ود ب-ن-ا ألّ-ذك-ري-ات ون-ف-ت-ح ب-ه-ا دفاتر
لّي-ام ل-ن-ت-ذّك-ر ون-ت-حّ-دث ع-ن أŸط-ربة
أ أ
ألّلبنانية ألكبÒة ماجدة ألرومي ،ألتي
زأرت أ÷زأئ - -ر سس - -ن- -ة  1997وكّ-ن-ا م-ن
أÙظ - -وظ Úأل - -ذي - -ن حضس - -روأ أ◊ف- -ل
أŸت -م ّ-ي -ز ب -اŸسس -رح أل-وط-ن-ي أ÷زأئ-ري،
ح- -يث غ ّ-ن -ت ‘ ت -لك ألّسس -ه -رة أل -ف -ن -ي -ة
أل ّ-رأق -ي -ة أح -ل -ى أغ -ان-ي-ه-ا ،وب-ع-ثت عÈ
صسوتها ألدأفئ أحلى أ÷مل أŸوسسيقية
وأدأئ- -ه- -ا ألّ- -رأئ- -ع ،أل -ذي أن -ب -ه -ر ب -ه ك -ل
أ◊اضس -ري -ن ‘ ت -لك ألّسس -ه-رة أŸت-مّ-ي-زة،
وألتي يشسهد عليها ركح أŸسسرح ألوطني
أ÷زأئ -ري م -ن-ذ  1997إأ ¤أل -ي-وم ،إأّن-ه-ا
م- -اج- -دة أل- -روم- -ي ألّ- -ل- -ب- -ن- -ان- -ي -ة أل -ت -ي
صس-اح-ب-ت-ه-ا ف-رق-ة ي-ف-وق ع-ازفوها أكÌ
من  50عازفا.
إأعدأد :فؤوأد بن طالب
أاحبّت ا÷زائر ‘ سسن مبكر ،وها هي اأ’يام تعيد
نفسسها وتفتح ال ّ
طريق لهذه اŸطربة اŸناضسلة ،وتزور
بلد الثوار والفن والثقافة مرت ،Úحيث أاّكدت ذات يوم
على ركح اŸسسرح بأاّن «ا÷زائر ‘ قلبي وروحي،
وتواجدي أامامكم له بّنة خاصسة».

ششعورها نحو بلدها الثّاÊ
ت-ؤوّك-د اأ’خ-ب-ار أاّن م-اج-دة ال-روم-ي ق-ب-ل اسس-ت-دع-ائ-ه-ا
ل -زي -ارة ا÷زائ -ر ،ك -انت شس -غ-وف-ة ’سس-ت-ق-ب-ال ال-دع-وة
ل -ت -ح -ط ال -رح -ال ‘ ب -ل -د اŸل-ي-ون وال-نصس-ف شس-ه-ي-د،
وعندما وصسلتها الدعوة تفاجأات وقالت إانّ الغناء ‘
ا÷زائ -ر ب -ل-د ال-ك-رام-ة والّشس-ه-ام-ة ه-و إاضس-اف-ة وث-راء
كبÒان ‘ مشسواري الفني .وكانت مشساركة الفّنانة
واŸناضسلة ماجدة الرومي Ãناسسبة اختتام اŸهرجان
العاŸي للشسبيبة والطّلبة با÷زائر ،وقالت ذات يوم:

«كنت متلّهفة لكي أالتقي بجمهوري للمرة الثانية على
التوا‹ ‘ بلدي الثا Êا÷زائر ،التي تبقى صسورتها
منقوشسة ‘ ذهني و‘ قلبي أاينما كنت».

واŸشساركة فيه ،كما اعتÈته الفنانة اللبنانية ماجدة
أاحد جسسور التّواصسل واÙبة ب Úشسباب ا÷زائر
وشسباب العا ،⁄وكانت سسعيدة جدا بهذا اŸهرجان،
إاّن -ه ّÁث -ل ال ّ-ط -اق -ة ا◊ّي -ة وال -ق -لب الّ-ن-ابضص ل-ل-ح-ي-اة
الشسبابية ‘ ا÷زائر ،و‘ غÒها من بلدان اŸعمورة.

ي- -ق- -ول ك- -ل م- -ن ع- -ايشس -ه -ا ‘ ذلك اŸه -رج -ان وعÈ
ت-نّ-قÓ-ت-ه-ا داخ-ل ا÷زائ-ر ،إاّن-ه-ا ان-ب-ه-رت ب-اŸهرجان

مولدها

ملحمة تاريخية ‘ حياة ماجدة الرومي

أسسرة ألفقيد ألفّنان ألقدير
ﬁمد لعقاب

تعزية

بسسم ألله ألّرحمن ألّرحيم:
صسابرين ألذين إأذأ أصسابتهم مصسيبة قالوأ إأّنا لّلـه وإأّنا إأليه رأجعون}
{وبشّسر أل ّ
(صسدق ألّلـه ألعظيم)
تلّقى السسيد حسسن رابحي ،وزير ا’تصسال ،النّاطق الّرسسمي للحكومة ،ووزير الثّقافة بالنيابة،
ببالغ ا◊زن واأ’سسى نبأا وفاة اŸغفور له ،الفنّان القدير اŸرحوم «ﬁمد لعقاب» رحمة الله
عليه وغفرانه ،وهو أاحد عمداء اأ’غنية الشّسعبية واأ’ندلسسية البارزين ،الذين عشسقوا هذا النوع
Óجيال
من الفن اأ’صسيل والراقي ،وأابدعوا ‘ أادائه وعملوا على اÙافظة عليه وتوريثه ل أ
القادمة.
وبهذه اŸناسسبة اأ’ليمة ،يتقّدم السسيد الوزير إا ¤أاسسرة الفقيد وإا ¤اأ’سسرة الفنية بأاخلصص
تعازيه ومواسساته القلبية ال ّصسادقة ،داعيا اŸو ¤العلي القدير أان يلهمهم جميل ال ّصس Èوال ّسسلوان
وال ّسسكينة ،وأان يتغّمد الفقيد برحمته الواسسعة ،وأان يسسكنه فسسيح جنانه.

أسسرة ألفقيد ألكاتب وألشّساعر
عبد ألقادر ميلود

تعزية

بسسم ألله ألّرحمن ألّرحيم:
صسابرين ألذين إأذأ أصسابتهم مصسيبة قالوأ إأّنا لّلـه وإأّنا إأليه رأجعون}
{وبشّسر أل ّ
ّ
(صسدق أللـه ألعظيم)
تلّقى السسيد حسسن رابحي ،وزير ا’تصسال ،الناطق الرسسمي للحكومة ،ووزير الثقافة بالنيابة ،بكث Òمن
ا◊زن واأ’سسى ،نبأا وفاة اŸغفور له ،الكاتب والشّساعر والفّنان واŸثّقف اŸتمّيز ،اŸرحوم «عبد القادر
ميلود» الذي جمع وبجدارة ،ب Úالشّسعر الفصسيح والشّسعبي اŸلحون ،والبحث والتّخ ّصسصص ‘ اأ’دب الشّسعبي،
وشسارك ‘ اŸشسهد الفني من خÓل تقّمصسه لعدة أادوار مسسرحية وتلفزيونية ،وحيازته على عديد
الّتكرÁات وا÷وائز ،نظ Òعطائه الفني واأ’دبي الغني ،اŸشسهود له اليوم بهذا الّزخم الثّقا‘ الهائل من
العطاء واإ’بداع ،إا’ّ أاّنه شساءت اأ’قدار أان تفقده ال ّسساحة الثّقافية والفنية واأ’دباء والشّسعراء واأ’صسدقاء
الذين عاشسروه وتأاثّروا بأاخÓقه وبسساطته وأاشسعاره وأاعماله اÿالدة.
وبهذه اŸناسسبة اأ’ليمة ‘ ،فقد هذه القامة اأ’دبية ،يتقّدم السسيد الوزير إا ¤أاسسرة الفقيد وإا ¤اأ’سسرة
الثّقافية والفنية وأاسسرة ا–اد الكتاب ا÷زائري ،Úبأاخلصص تعازيه ومواسساته القلبية ال ّصسادقة ،داعيا الله
سسبحانه وتعا ¤أان يلهمهم جميل ال ّصس Èوال ّسسلوان وال ّسسكينة ،وأان يتغّمد الفقيد برحمته الواسسعة ،وأان
يسسكنه فسسيح جنانه.

ولدت ‘  ،1956 / 12 / 13وهي مغنية لبنانية ،تنحدر
من عائلة الرومي التي تتأاصّسل من عائلة الÈدعي من
مدينة صسور ‘ جنوب لبنان ،إان عائلة برادعي كانت
دائما تزور مدينة روم بÎكيا وأاخذت لقب الرومي.

من هو أابوها وأاّمها؟
هي ابنة اŸوسسيقار اللّبنا Êالشّسه Òحليم الرومي،
وازدادت ‘ صسور جنوب لبنان وأامّها ماري لطفي
اŸصسرية من بور سسعيد ،وتعد ماجدة الرومي من
أاشسهر الفّنانات العرب ،و‚مة العا ⁄إا ¤اليوم غناًء
أ’ن أاباها كان موسسيقارا كبÒا وقد خرج بها إا ¤فن
الغناء بامتياز ،كما كان أابوها حليم الرومي ـ أايضسا ـ
وراء أاسس -ط -ورة ال -غ -ن -اء ال -ع-رب-ي ع Èاأ’ج-ي-ال فÒوز،
صساحبة ا◊نجرة الّدافئة وا’داء الراقي اŸتميز على
غرار قصسيدة «زورو Êكل سسنة مرة».

تأاثّر ماجدة باŸوسشيقى
من خÓل حّبها وعشسقها للغناء واŸوسسيقى ،تأاّثرت
ب -ك -ب -ار اŸل ّ-ح-ن ÚواŸط-رب Úع-ل-ى غ-رار م-وسس-ي-ق-ار
اأ’جيال ﬁمد عبد الوهاب وأاسسطورة الغناء العربي
أام ك -ل -ث-وم وال-ع-ن-دل-يب اأ’سس-م-ر ع-ب-د ا◊ل-ي-م ح-اف-ظ
ومطربة اأ’جيال اسسمهان وأاخيها فريد ا’طرشص.
وقد أاجمع أاهل اختصساصص الفن والتلح Úوالطرب،
بأاّن ماجدة الرومي “لك صسوتا متميّزا وأاداء منبهرا،
كما لها هيئة فنية جذابة.

اسشتديو الفن
ب -ع -د ه -ذه الّشس -ه -ادة اŸت -م ّ-ي -زة ‘ ال-غ-ن-اء وا’نشس-اد،
اّتجهت إا ¤برنامج اسستديو الفن اأ’كÌة شسهرة ‘
لبنان ،وقد سساعدها للوصسول إا ¤هذا ا’سستديو ابن
عمها ،حيث فاجأات كبار اŸلحّن Úوالنقاد بصسوتها
الشسجي ،بأاغنية للمطربة الكبÒة ليلى مراد «أانا قلبي
دليلي» ،فكانت من الفائزات ‘ زمن جيلها من حيث
Óغنيات بصسوت منبهر ،كسسبت بها مÓيÚ
ا’داء ل أ
ا÷ماه Òعلى اŸسستوي Úالعربي والعاŸي إا ¤اليوم.

جوائز على أاعلى مسشتوى

ب -ع -د ك-ل ه-ذا اÛد والّ-ن-ج-اح ي-أات-ي الّ-ت-ت-وي-ج ،ح-يث

“ّك -نت م -ن حصس -د ج -ائ -زة ن -يشس -ان ال -ف-ن-ون وا’داب
ووسسام اأ’رز اللبنا Êالوطني برتبة فارسص ،وهناك
تكرÁات كثÒة ع Èالبلدان العربية وخارجها.

ا◊ياة الفنية Ÿاجدة
النوع :موسسيقى عربية  -ا’وبرا ،موسسيقى كÓسسيكية،
نوع الصسوت :سسوبارانو،
اآ’’ت اŸوسسيقية :الكمان،
اŸدرسسة اأ’م :ا÷امعة اللبنانية،
حنة.
ل
م
و
ة
ي
ق
ي
س
س
و
اŸهنة :منشسدة ،مغنية‡ ،ثلة ،م
ّ
سسنوات النشساط الفني من  19٧٠إا ¤اليوم :تأاّثرت منذ
دخولها عا ⁄الغناء والطرب باأسسطورة الغناء العربي
واللبنا ÊفÒوز.
شساركت ‘ عدة اأعمال درامية منها الفيلم الشسهÒ
«ع- -ودة ا’ب- -ن الضس- -ال» ل- -ل- -م -خ -رج ي -وسس -ف شس -اه،Ú
وشساركها اŸمثل ا÷زائري سسيد علي كويرات وكان
فيلما ناجحا.

دور الفّنان العربي ‘ نظر ماجدة الرومي
ت- -ؤوّك -د اأ’خ -ب -ار واŸت -اب -ع Úل -نشس -اط ه -ذه ال -ف -ن -ان -ة
العمÓقة ،بأاّنها تطلب دائما من الفنان العربي أان
يكون جاهزا بالدفاع عن حقوق العا ⁄العربي ،وهذا
واجب ع -ل -ي-ه اأن يضس-ط-ل-ع ب-ه ك-ال-دف-اع ع-ن ال-ع-روب-ي-ة
وحقوق ا’نسسان العربي ‘ العيشص واأ’من والسسلم،
والدفاع عن حقوق اŸظلوم.Ú

فّنها بقي منقوششا ‘ قلوب اÓŸيÚ
ع ÈاŸعمورة
م-اج-دة ال-روم-ي ق-ي-ل ع-ن-ه-ا إاّن-ه-ا ال-ف-ن-ان-ة اŸن-اضس-ل-ة
واŸتعّلقة بحبها للجزائر وللوطن العربي ،حيث غنّت
لكل الثوار واأ’حرار ،وقالت ‘ ثا Êرحلة لها للجزائر
وهي توّدع بلدنا العظيم« :لن أانسسى أابدا هذا البلد
ا÷ميل ،الذي زرته مرت Úوكنت من أاسسعد الناسص
فيه ،وذكرياته ا÷ميلة لن “حى من ﬂيÓتي أ’نني
وج -دت ف -ي -ه شس -ع-ب-ا مضس-ي-اف-ا وح-ب-ه ل-ل-ف-ن وال-ث-ق-اف-ة
أاعطا Êجرع اأكسسج Úاإضسافية ‘ حياتي الفنية».
إاّن -ه -ا ‚م -ة ل -ب -ن -ان م -اج -دة ال -روم -ي ال -ت -ي أاحّ-ب-ت-ه-ا
ا÷ماه Òالعربية وغ Òالعربية ،نظرا لقيمها الفنية
واأدائها أ’روع اأ’◊ان.

أاغانيها اÿالدة
ع -ل -ى غ -رار «ك -ن صس -دي -ق-ي»« ،اسس-م-ع ق-ل-ب-ي»« ،أ’ّن-ك
ع -ي -ن -ي»« ،ل -ب -ن -ان ق -ل-ب-ي»« ،ضس-وي ي-ا ق-م-ر»« ،رف-رف
واسس- -ع- -دن -ا»« ،ع -م يسس -أال -و Êع -نك ال -ن -اسص»« ،خ -دÊ
حبيبي»..كّلها أاغا Êوروائع أاثلجت قلوب اÓŸي.Ú
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عروسس
بريطانية تصسل
◊فل زفافها فى
سسيارة شسرطة

م Úكانت قاّدة
(نقطة فوق القاف)
كنت تقو‹ يا داّدة  ،و كي
طاحو الّركايب وليت تقو‹
يا العايب.

الثور
تسسالــني و
صســوارد ما
ال ّ
عنديــشس و عاذوك
الّلي را Êمنهم ‘ حالة .
هاذوك اللّي قلبو الغا‹
عاد رخيسس و الّلي كانو
رخاصس و ّ
جالة
’و ر ّ

ا÷وزاء
إاي Óكنت زين
أاسس Îروحك من
الع ، Úوإاي Óكنت شسÚ
أاسس Îروحك من الفضسايح

السسرطان

رسسالة
إا ¤كل غني

للع
È
ة

وصسلت كاتي ديفيز 24 ،عاًما،
من ويلز ،إا ¤زفافها يوم
ا÷معة ‘ مكتب تسسجيل
نيثيل برفقة ضسابط شسرطة،
يقول صصاحب ا◊كاية :كنت مدعوا ً إا ¤وليمة ألحد
وفقا لصسحيفة ديلى ميل
األصصحاب وŒاذبنا أاطراف األحاديث حتى حان موعد
الÈيطانية .كانت قد اتخذت
العشصاء ,فتناولنا طعام الوليمة وكلكم يعلم ما يحدث ‘
الولئم من اإلسصراف واŸباهاة بأانواع األطعمة
’سساسس الطريقة
‘ا أ
قال ﬁدثي :وبعد العشصاء بقي صصنف من الطعام
التقليدية للنقل ◊فل
بأاكمله Á ⁄سصه أاحد ,فاحتاروا أاين يذهبون به
زفافها ،مع والدتها وابنتها،
فقلت :أانا آاخذه فلما انتهينا ودعت صصاحب
وعملت حسسابها للكث Òمن
الوليمة وذهبت إا ¤أاحد األحياء الفقÒة,
الوقت ‘ ،حالة زحام اŸرور،
و‘ وسصط هذا ا◊ي اسصتوقفت أاحد اŸارة
لكنها علقت فى زحام مرورى
قائ ًÓله :لو سصمحت أاين أاجد أاهل بيت
نتج بعد حادث تصسادم خط.Ò
ﬁتاجÚ؟
كانت سستذهب للزواج من
قال :كل من حولك بأامسس ا◊اجة،
خطيبها ريان توماسس 24 ،عامً
فطرقت أاحد هذه البيوت ففتحت ‹ امرأاة
 ،لكن مع اقÎاب الوقت من
ﬁتشصمة بحجابها ومن خلفها ابنتها
الصصغÒة ،فناولتها الصصحن فشصكرتني ودعت ‹
حفل زفافهم ‘ ،السساعة 3
وأاغلقت الباب وقبل أان أانصصرف سصمعت صصوت
ء ،ازداد الزحام بشسدة ،على
مسسا ً
البنت الصصغÒة من خلف الباب تصصيح بأاعلى صصوتها
الطريق السسريع.و‘ ﬁاولة
وكأانها رأات شصيئًا عظيمًا « ◊م «
يائسسة للتأاكد من وصسول ابنتها
يقول ﬁدثي :فهزت ‘ مشصاعر كانت باردة من قبل,
إا ¤يومها الكب ، Òطلبت والدتها
فسصقطت دمعة من عيني مسصحتها ورحت أاجر أاذيا‹
اŸسساعدة من شسقيق العريسس .
وأانا أاتقطع من األ ،⁄داعيًا ألهل هذا البيت ولغÒه
ز
الذي طلب اŸسساعدة من مرك
أان يرحمهم الله وأان يلطف بهم وأان ل يؤواخذنا
الشسرطة اÙلي ‘ نيث .وقالت
الله بتقصصÒنا Œاههم ومضصة :يا من تنامون
العروسس عندما وصسلت الشسرطة،
على السصرر والنمارق الوثÒة وتأاكلون أالذ
اضسطررت إا ¤عبور مسسارين ،كان
األطعمة وتركبون اŸراكب الفارهة
هناك إاخوان لكم ل يجدون
الناسس جميًعا من سسياراتهم وهم
نصصف ما وجد” ،فماذا
يلتقطون مقاطع فيديو وصسوًرا
قدمنا لهم؟
ويهتفون ويقدمون التها.»Ê

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

صسور يا عا ⁄صسور والدم يسسيل
فلسسطيني ما بيقبل يحيى ذليل
جبينو عا‹ ما يوطي لو غÒو Áيل
ميل عا ’قصسى وقلو كيف بنهواه
وطنوا بينزف قدامو صسامد بيئن
بدو رجال ضسحيلو تعطي وما “ن
صسغار كبار بنتسسابق ما هم السسن
الواحد حاسسسس ببÓدو عاشست جواه
للفنانة :سسيسس شسلشس

حكم و أامثال
@ مشسكلتنا أاننا ’ ننتبه و’ نحتفي
’ننا
’شسياء التي ب Úأايدينا أ
با أ
’شسياء التي ب Úأايدي
مشسغولون با أ
’خرين.
ا آ
@ ’ –سسن الظن حد الغباء و’
تسسيء الظن حد الوسسوسسة وليكن
حسسن ظنك ثقة وسسوء ظنك
وقاية.

ابتسسم

هل تعلم
*

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

’ لقيت صساحبك
عسسل ما تلحسسوشس
 ،و’ لقيتو داب ما
تركبوشس.

*مر جماعة على
امرأاة تكلم
رج.Óفسسأالوها:من يكون
هذا؟ فأاجابتهم مالكم و
ما‹ ،أاخو زوجته يكون
خا‹ فمن هو؟

@أاّول جامعةٍ لتعليم
الّنسساء ‘ العهد
حت عام
ا إ
’سسÓمي ُفتِ َ
 ٨4١ميÓدي
و أاّول جامعة
حل العدد السسابق
أامريكيّة لتعليم
النّسساء ‘ أامريكا
حت عام ١٨3١
ُفِت َ
ميÓدي بعد
ع شسديد.
نزا ٍ
@ اŸنطقة اÙيطة
بفم السسمكة خالية من
ا عصساب لذالك تشسعر باي
أا ⁄عند اصسطيادها
’حÎام الذي تسستحُقه،
سستَنال ا إ
بالصسنارة
عندما فقط ’تُكون كاذبا ‘ أاحاديّثك،

األسسد
خالط العطار
تنال الشسموم ،و
خالط ا◊داد تنال
ا◊موم ،و خالط السسلطان
تنال الهموم.

الصســـورة

ً
’ ُيشسÎط أان َتُكون جيًدا ،بل يكفي أان
جنب الَك ِ
ذب الذي تعتقد بغباِئك
تت ّ
أانك بارًعا ِبه».

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

وطني وطني
غا‹ الثمن
روحي ما‹
نفسسي بدÊ
و انا ا◊امي لك ‘ اÙن
لتعشس حرا طول الزمن

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

العذراء
من عندي ومن
عندك تنطبع  ،و
من عند واحد فريد
تنقطع.

اŸيزان
ابكي يا قلبي على الّلي
ماتو  ،وماتبكيشس على
اللّي فارقك ‘ حياتو.

العقرب
صسْمت الّذهــب اŸشسـّذر
ال ّ
والكÓم يف ّسسد اŸسســالة
و اللي سسمعت بيها ’ تخّبر
وإايذا سسالوك قول ’’.

القوسس
امشسي مع الّلي يقّدك ،و يوّدك ،
ويعرف قيمتك و قيمة جّدك.

ا÷دي

@ عاجل :انتحر أاسستاذ اللغة العربية بسسبب أاسسئلة طرحها أاحد
التÓميذ و التي كانت كالتا‹:
الضسم Òالغائب...متى سسيعود؟ الضسم ÒاŸتصسل...هل ” الرد عليه أام مازال
متصسÓ؟ التاء اŸربوطة..هل فكوا وثاقها؟ إان و أاخواتها ...هل تزوجن أام
’فعال السساكنة...هل هي سساكنة تسساهمي أام إاجتماعي؟
’؟ا أ
@ شسيخ قبيلة جمع أافراد قبيلته وقال لهم :إاذا وجدت غبيا
بينكم يجب أان أاقضسي عليه
فنادى أاول واحد وسسأاله 3+5كم يسساوي؟
قال له  ٨فصسرخ أافراد قبيلة كلهم بصسوت
واحد :اعطيه فرصسة ة ثانية

خوذ راي اللي يبكيك ويبكي معاك
وماتخذشس راي اللي يضسحكك ويضسحك
عليك.

الدلو

الراجل يكلمتو يتقاسس ووليد حÓل عمرو مايلعب
ببنات الناسس وبنت الفاميليا مايغريها مال و’ لباسس
الفاهم يفهم وا◊ديث قياسس.

ا◊وت

رونت ا◊نة بالزهر و اŸسسك و العنب بخور ولقيت كفي للتمر و
خرجت البدر ادور..اقعد و اسستقيم الزهور اللي كانت –ت البحور .
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السشبت  07سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  07محرم  1441هـ

جا على اسضتÒاد ها الفوسضفات اŸسضروق من الصضحراء الغربية
احتجا ً

متظاهرون بنيوزيلندة يغلقون ألطريق إأ ¤مصشنع ششركة رأفنسشدأون
ق-امت ج-م-ع-ي-ة ال-عدالة
ال - -ب - -ي - -ئ- -ي- -ة «اوت- -ي- -ب- -وت- -ي»
ال- -ن- -ي- -وزي- -ل- -ن- -دي- -ة ،وب -عضس
م-ؤوي-دي-ه-ا ،ب-إاغÓ-ق ال-طريق
م- - - -ن مصش- - - -ن- - - -ع شش- - - -رك - - -ة
Óسش-م-دة ،يوم
راف-نسش-داون ل -أ
اÿم-يسس ‘ م-دي-ن-ة دن-ي-دن
جا على
النيوزيلندية ،احتجا ً
اسشتÒاد الششركة الفوسشفات
اŸسش -ت -خ -رج ب -ط-ري-ق-ة غÒ
ق - -ان - -ون - -ي- -ة م- -ن األراضش- -ي
اÙت - -ل - -ة م - -ن الصش- -ح- -راء
الغربية.
وŒمع حوا‹  20ناششطا
م- -ن اÛم- -وع- -ة ‘ م- -ول -ر
بارك ،بالضشاحية التي يقع
ب - - -ه - - -ا مصش - - -ن - - -ع شش- - -رك- - -ة
رافنسشبورن ،لÓحتجاج على
وصشول سشفينة النقل «أاموي
در ،»Ëالتي نقلت صشخور فوسشفاتية منهوبة
من األراضشي اÙتلة للصشحراء الغربية ،ضشد
إارادة الصشحراوي Úو‡ثلهم الششرعي ،جبهة
البوليسشاريو.
وق-ام اŸت-ظ-اه-رون Ãن-ع الشش-اح-ن-ات ال-ت-ي
–م -ل م -ن -ت -ج الشش -رك-ة م-ن م-غ-ادرة اŸصش-ن-ع،
راف- -ع Úلف- -ت- -ات ت- -دي- -ن ه -ذه ال -ت -ج -ارة غÒ
القانونية وتصشف اŸنتج بأانه «فوسشفات الدم»،
‘ إاشش -ارة إا ¤اسش -ت -خ -دام اŸغ -رب إلي -رادات-ه
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى الح -ت Ó-ل ال-عسش-ك-ري آلخ-ر
مسشتعمرة ‘ أافريقيا.
وأاصش- -درت اÛم- -وع- -ة ب- -ي- -اًن- -ا صش -ح -ف ً-ي -ا
أاوضشحت فيه مطالبها مع التششديد على أان
الحتجاج هو «حفل تعب Òعن عدم ترحيب»،
لسش-ت-ق-ب-ال ه-ذه السش-ف-ي-ن-ة ال-ت-ي –م-ل بضشائع
مسشروقة من الصشحراء الغربية.
«يجب أان تتوقف رافنسشداون عن “ويل
اح -ت Ó-ل الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،وع -ن ح-رم-ان
الصشحراوي Úمن العودة إا ¤ديارهم وأاراضشيهم
األصشلية ،وهم الذين يعيششون اللجوء ألك Ìمن
 40عاًما» ،يشش Òالبيان الصشحفي للمجموعة.
وق - -ال ج - -اك ب - -رازي- -ل ،ال- -ن- -اط- -ق ب- -اسش- -م
اÛموعة «إان العواقب األخÓقية ÿياراتنا
ت-ت-ج-اوز ت-أاثÒات-ه-ا ح-ي-ات-ن-ا ا◊ال-ية»« .هنا ‘
دن-ي-دن ل-دي-ن-ا ف-رصش-ة ل-ل-مسش-اع-دة على –رير
الشش -عب الصش -ح -راوي م -ن خ Ó-ل وق -ف Œارة
ال-ف-وسش-ف-ات اŸل-ط-خ ب-ال-دم .وت-ق-ع اŸسشؤوولية
ع- -ل- -ى ع- -ات- -ق راف -نسش -داون لت -خ -اذ اÿط -وة
األخÓقية لوقف التواطؤو ‘ اضشطهاد الششعب
الصشحراوي «.
«›موعة العدالة البيئية تدعم ا◊ق ‘
ت-ق-ري-ر اŸصش Òل-لشش-عب الصش-ح-راوي» يضش-ي-ف

السشيد برازيل ،ولذلك «يتع Úعلى رافنسشداون
وشش -رك-ة ب-النصس أان ت-ت-وق-ف-ا ع-ن ال-ت-ع-ام-ل ‘
ف -وسش -ف -ات ال -دم ح -ت-ى Áارسس الصش-ح-راوي-ون
اسشتفتاء للحصشول على اسشتقÓلهم».
ويطالب ششعب الصشحراء الغربية الششركتÚ
ال- -ن- -ي- -وزي- -ل -ن -دي -ت« Úب -ال -ت -وق -ف ع -ن سش -رق -ة
مسش - -ت - -ق - -ب - -ل- -ه- -م» ،ح- -يث ت- -ع- -د الشش- -رك- -ت- -ان
النيوزيلنديتان الششركتان األخÒتان اللتان ما
زال- -ت- -ا تسش- -ت- -وردان م- -ن اŸن- -ط- -ق -ة اÙت -ل -ة
ب-الضش-اف-ة إا ¤شش-رك-ة ه-ن-دي-ة ‡ل-وك-ة ج-زئً-يا
ل-ل-ع-ائ-ل-ة اŸل-ك-ي-ة اŸغ-رب-ي-ة ،حيث يؤوكد ‡ثل
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و ب-اسشÎال-ي-ا ،السش-ي-د ك-مال
فاضشل ،أان Œارة الفوسشفات «“ول الحتÓل
اŸغربي».

أاحكام قضضائية جائرة
من ناحية ثانية  ،ع Èقطاع جاليات
Óحكام ا÷ائرة
ا÷نوب عن إادانته الششديدة ل أ
التي أاصشدرتها ﬁكمة الحتÓل اŸغربي ‘
حق ششبان صشحراوي ، Úعلى خلفية مششاركتهم
الح -ت -ف-ال ب-ف-وز اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري ب-ك-أاسس
األ· اإلفريقية .
وج- -دد ال- -ق- -ط- -اع ‘ ب- -ي- -ان ل- -ه ال- -ت -ن -دي -د
ب- -اŸم- -ارسش- -ات اŸغ- -رب- -ي -ة ال -ظ -اŸة ‘ ح -ق
ا÷ماه Òالصشحراوية ‘ اŸناطق اÙتلة ،
داع -ي -ا اÛت -م -ع ال-دو‹ و م-ن-ظ-م-ات ح-ق-وق
اإلنسشان و الهيئات الرياضشية الدولية و القارية
إا ¤إادانة الحتÓل اŸغربي و ما دأابت عليه
أاجهزته األمنية من بطشس و تنكيل ‘ اŸناطق
اÙتلة .
ودع- -ا ال- -ب- -ي- -ان ›لسس األم- -ن ال- -دو‹ إا¤
اإلسش -راع ب -وضش -ع آال -ي-ة أا‡ي-ة Ÿراق-ب-ة ح-ق-وق

اإلنسشان ‘ الصشحراء الغربية و التقرير عنها ،
و ال- -ع- -م- -ل دون ت- -أاخ Òع- -ل- -ى “ك Úالشش- -عب
الصشحراوي من حقه غ Òالقابل للتصشرف ‘
تقرير اŸصش Òوفق مقتضشيات القانون الدو‹
و قرارات األ· اŸتحدة.
وع Èالبيان عن تضشامن مناضشلي القطاع
وم- -ؤوازرت -ه -م ل -ك -ل األسش -رى الصش -ح -راوي‘ Ú
السش - -ج - -ون اŸغ - -رب- -ي- -ة› ،ددي- -ن دع- -م- -ه- -م
الÓمششروط ÷ماه Òانتفاضشة السشتقÓل .

مع توسضيع صضÓحيات مينورسضو
أاك -د رئ -يسس ا◊ك -وم -ة السش -ب -ان-ي-ة و عضش-و
ا◊زب الششÎاكي العما‹ ,بيدرو سشانششيسس
دعمه توسشيع مهام بعثة األ· اŸتحدة من
أاج-ل ت-ن-ظ-ي-م اسش-ت-ف-ت-اء ‘ الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
(اŸينورسشو) لتششمل مراقبة حقوق النسشان ‘
األراضش- -ي الصش- -ح- -راوي- -ة اÙت- -ل -ة م -ن ق -ب -ل
اŸغرب.
‘ وثيقة حملت عنوان «اقÎاح مفتوح من
أاجل برنامج تقدمي مششÎك» أاعدها ا◊زب
الششÎاكي العما‹ السشبا Êا◊اكم ,أاوضشح
السش -ي -د سش -ان-تشش-يسس Ãدري-د أان ح-زب-ه ال-ت-زم
رسش -م -ي -ا ب -ت-وسش-ي-ع م-ه-ام ب-ع-ث-ة اŸي-ن-ورسش-و ‘
الصش- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة م -ؤوك -دا دع -م -ه Ÿسش -ار
اŸفاوضشات.
 ⁄يسش -ب -ق ◊زب اسش -ب -ا Êح -اك -م م -ن ق-ب-ل
اعÓن مسشاندته Ÿسشار اŸفاوضشات و مراقبة
حقوق النسشان ‘ الصشحراء الغربية من قبل
بعثة اŸينورسشو

لتخليد الذكرى الثالثة Ÿقتل ﬁسضن فكري

ألزفزأ‘ ورفاقه يدعون إأ ¤مسشÒة حاششدة بباريسس
‘ الذكرى الثالثة Ÿقتل الششهيد ﬁسشن
ف- -ك- -ري  ،دع- -ا م- -ع- -ت- -ق- -ل -و ا◊راك ال -ري -ف -ي
اŸرحلون من عكاششة إا ¤سشجن رأاسس اŸاء و
ط -ن-ج-ة  2ا ¤مسشÒة ح -اشش -دة ب -ال -ع -اصش -م-ة
ال -ف -رنسش -ي-ة ب-اريسس ي-وم  26اك-ت-وب-ر للمطالبة
باطÓق سشراح كافة معتقلي حراك الريف.
وجاء ‘ الرسشالة التي نششرها اŸعتقلون
«إازاء الصش -مت اŸط -ب -ق،أام -ام إان -ع -دام اإلرادة
Ÿعا÷ة األزمات و القضشايا الوطنية التي من
بينها قضشية ا◊راك الششعبي بالريف ،و قضشية
اŸعتقل Úالسشياسشي Úو الرأاي بصشفة عامة ،و

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

وأام- -ام اإلح- -ت- -ق- -ان اŸت- -زاي- -د ع- -ل -ى ج -م -ي -ع
اŸسشتويات و األصشعدة ،و القسشور ‘ التعاطي
م -ع ه -م-وم و ت-ط-ل-ع-ات الشش-عب ،ارت-أاي-ن-ا ن-ح-ن
اŸعتقل ÚاŸتواجدين برأاسس اŸاء ،اŸرحلÚ
من عكاششة ،و Ãعية اŸرحل Úإا ¤طنجة ،2أان
ن -ه -يب ب -ك -اف -ة إاخ -وان -ن -ا األح -رار و أاخ -وات-ن-ا
ا◊رائ- -ر ‘ ال -دي -ار األوروب -ي -ة ،إا ¤ت -خ -ل -ي -د
لسشتششهاد رمز لقمة العيشس،
الذكرى الثالثة إ
الشش- -ه- -ي- -د «ﬁسش- -ن ف- -ك- -ري» ،وب- -زوغ أاو¤
ششرارات ا◊راك الششعبي اÛيد ،و ذلك
يوم السشبت  26أاكتوبر  ،2019بتنظيم مسشÒة

إاح-ت-ج-اج-ي-ة سش-ل-م-ي-ة وحضش-اري-ة ب-ب-اريسس ،و
بهذه اŸناسشبة العظيمة ،ندعو كذلك كل
ال-ت-ع-بÒات السش-ي-اسش-ي-ة وال-نقابية وا◊قوقية
لوروبية للمششاركة ‘ هذه اŸسشÒة.و قبل
اأ
أان ننهي دعوتنا ،لبد أان نسشجل إاسشتنكارنا
الشش -دي-د ل-ل-ح-مÓ-ت ضش-د الصش-ح-اف-ة ا◊رة،
للكÎونية ،كما ندين جميع
الورقية منها وا إ
أاسشاليب القمع الذي يÓحق به اŸدونون
لج-ت-م-اع-ي ،و ما
ع-ل-ى م-نصش-ات ال-ت-واصش-ل ا إ
يتعرضشون له.

العدد
18041

’زمة
برل Úقد –تضضن مؤو“را دوليا حول ا أ

18

›لسس أألمن عاجز عن منع توريد أألسشلحة إأ ¤ليبيا
ذك- -ر اŸب- -ع -وث األ‡ي إا ¤ل -ي -ب -ي -ا غسش -ان
سشÓ- -م- -ة ،و‘ إاح- -اط- -ت- -ه ال -دوري -ة األرب -ع -اء
اŸاضشي ،اÛتمع الدو‹ بخطورة اسشتمرار
تصشدير السشÓح إا ¤ليبيا ،فيما  ⁄تقدم الدول
الكÈى أادوات فعلية لتطبيق ا◊ظر.
وأاكد سشÓمة أان فريق اÈÿاء وثsق  40حالة
انتهاك للحظر اŸفروضس على التسشليح من
جانب الطرف Úالرئيسشي ‘ Úالنزاع والدول
األعضشاء الراعية لكل منهما.
وق- -ال سشÓ- -م- -ة «ه -ن -اك ان -ت -ه -اك ا◊ظ -ر
اŸفروضس على التسشليح من جانب الطرفÚ
الرئيسشي ‘ Úالنزاع والدول األعضشاء الراعية
لكل منهما» ،ومششÒا إا ¤أانه «أامر عادي و‘
أاغلب األحيان صشارخ».
مندوب روسشيا الدائم لدى األ· اŸتحدة،
ف-اسش-ي-ل-ي ن-ي-ب-ي-ن-زي-ا ،وع-قب ا÷لسشة ،أاعلن أان
›لسس األمن دعا باإلجماع لÓلتزام الصشارم
ب -ح -ظ -ر إام-دادات األسش-ل-ح-ة اŸف-روضس ع-ل-ى
ل-ي-ب-ي-ا ،ل-ك-ن-ه  ⁄ي-ب Úمسش-ت-ق-ب-ل ه-ذا اإلج-م-اع
ووسشائل –قيقه على األرضس.
وقال نيبيزيا «موقفنا الرسشمي واضشح–
ي- -جب الل- -ت- -زام ال- -ك -ام -ل ب -ح -ظ -ر إام -دادات
األسشلحة من قبل جميع األطرافÃ ،ا ‘ ذلك
األطراف اÿارجية».
و‘ ال- -ع- -اشش- -ر م- -ن ج- -وان اŸاضش -ي ،م -دد
›لسس األمن قرار حظر صشادرات السشÓح
اŸفروضس على ليبيا منذ Ÿ ،2011دة عام
ك- -ام- -ل .ك- -م- -ا أاذن ال- -ق- -رار ،ال- -ذي صش- -اغ- -ت -ه
ب -ري-ط-ان-ي-ا ،ل-دول ال–اد األوروب-ي ب-ت-ف-ت-يشس
السشفن ‘ أاعا‹ البحار قبالة سشواحل ليبيا.

غياب آاليات
ل -ك -ن ،غ -ي -اب اآلل -ي -ات ال-واضش-ح-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ
اŸوق -ف ال -دو‹ ت -ب -ل-ور ‘ ت-أاك-ي-دات السش-فÒ
الروسشي بالقول»” تلقي اŸقÎحات بششكل
إايجابي ..لسشت متأاكدا من أاننا ‘ اŸسشتقبل
ال- -ق- -ريب سش- -ن -ك -ون ق -ادري -ن ع -ل -ى ح -ل ه -ذه
اŸششكلة “اما ،ولكن بالطبع ” سشماع رسشالة
سشÓمة وسشتؤوخذ ‘ العتبار فيما يتعلق برأايه
ب -أان ت -ف -ويضس ال -ب -ع-ث-ة ل يسش-م-ح ل-ه ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ ‘ أاداء واجباته ،التي يرغبون أان يفي
بها».
ومنذ اندلع حرب العاصشمة طرابلسس ‘ 4
أاف-ري-ل اŸاضش-ي ب Úال-ق-وات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-يادة

العامة والقوات اŸنضشوية –ت لواء حكومة
الوفاق ،ووفق اŸبعوث األ‡ي ،فقد توسشع
النطاق ا÷غرا‘ للنزاع وأا◊ق خسشائر فادحة
باŸدني ÚاŸتقاتل Úعلى حد سشواء ،حيث
أاششار إا« ¤مقتل أاك Ìمن  100مد Êوأاصشيب
أاك Ìمن  300ششخصس بجروح ،كما تسشبب هذا
النزاع ‘ نزوح  120أالف مد.»Ê

شضروط مسضبقة
 ·ÓاŸت -ح -دة ،أان -ط -ون-ي-و
األم Úال -ع -ام ل  -أ
غوتÒيسس ،اسشتبق مداخلة سشÓمة با◊ديث
عن «خلق ششروط وقف إاطÓق النار».
وبدا اŸوقف الدو‹ بثقل أامÒكي متغÒا
مؤوخرا‡ ،ا عزز من إامكانية أان يدفع بششكل
سش -ري -ع ل -وق -ف ح -رب ال -ع-اصش-م-ة أام-ام –رك
سشف Òواششنطن ،ودعوة الدول السشبع الكÈى
Ÿؤو“ر دو‹ حول ليبيا ،و–ذير األم Úالعام
 ·ÓاŸت -ح -دة م-ن ح-رب أاه-ل-ي-ة ،وتصش-ري-ح
ل -أ
اŸب -ع -وث األ‡ي م -ؤوخ -راً ب -أان سش-بب ال-وضش-ع
ا◊ا‹ هو الدعم اÿارجي.
وم - -ن اŸت - -وق- -ع أان –تضش- -ن ال- -ع- -اصش- -م- -ة
األŸانية برل ÚاŸؤو“ر الدو‹ اŸرتقب حول
ليبيا ،فيما تششدد الدول الكÈى على ضشرورة
مششاركة األطراف الإقليمية ودول جوار ‘
ذلك اŸؤو“ر حال انعقاده.

’رصضدة
اسضتعادة ا أ
اسشتعانت حكومة الوفاق ،اŸششرفة قانونا
على الهيئة الليبية لÓسشتثمار منذ منتصشف
الشش -ه -ر اŸاضش -ي ،ب -وك Ó-ء أاج -انب وشش -رك -ت-ي
اسشتششارات قانونية أامÒكية إلسشداء اŸششورة
بششأان كيفية رفع التجميد عن ثروة سشيادية
تقدر أاصشولها بنحو  67مليار دولر.
ووف-ق-ا لسش-جÓ-ت «ق-ان-ون تسش-ج-ي-ل ال-وكÓء
األج - -انب» ال - -ت- -ي ج- -رى ا◊صش- -ول ع- -ل- -ي- -ه- -ا
باسشتخدام أاداة اŸراقبة اÿارجية (فارا) فإان
اÙامي مايكل كوه ،Úوهو ﬁام الرئيسس
دون- - -ال - -د ت - -رامب ،وشش - -ري - -ك - -ه ‘ ال - -ع - -م - -ل
السشÎاتيجي السشياسشي ،إاضشافة إا ¤اÙامي
براد‹ غريسشتمان ،يعمÓن كوكيل ÚأاجنبيÚ
لصشندوق الÌوة السشيادي الليبي منذ  16أاوت
اŸاضش- -ي ،حسشب م- -وق- -ع «أاوب- -ن سش -ي -ك -رتسس»
األمÒكي.

‘ أاول جمعة «انتخابية»

تونسس –ذر من أسشتغÓل أŸسشاجد ألغرأضس سشياسشية
ح- -ذرت ال- -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا اŸسش -ت -ق -ل -ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ‘ ت -ونسس ،امسس  ،م-ن اأي
اسش -ت -غ Ó-ل ل -ل -مسش -اج -د ودور ال -ع -ب-ادة ‘
الدعاية ألي من اŸرششح ÚاŸتنافسشÚ
على منصشب رئيسس ا÷مهورية.
وراق-بت السش-ل-ط-ات ال-ت-ونسش-ي-ة وه-يئات
معنية بنزاهة ا◊ملة النتخابية ،باهتمام
ششديد فحوى ما أالقاه اÿطباء ‘ أاول
ج-م-ع-ة م-ن أاي-ام ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ية التي
بدأات الثن ÚاŸاضشي.
وكان رئيسس الهيئة نبيل بفون قد اعتÈ
‘ تصشريحات سشابقة أان لئمة اŸسشاجد
تأاث Òكب Òقد يوجه الناخب.Ú
وانطلقت ‘ تونسس ،الثن ÚاŸاضشي،
ح-مÓ-ت ال-دع-اي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات الرئاسشية

اŸبكرة التي يتنافسس فيها  26مرششحا،
وسش- -ط ت- -وق- -ع- -ات ب -أان تشش -ه -د ا◊م Ó-ت
الن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة «م- -ن- -افسش -ة ح -ام -ي -ة» بÚ
اŸرششح.Ú
وتسشتمر الدعاية النتخابية ‘ تونسس
حتى  12سشبتم Èا÷اري ،على أان تدخل
البÓد ‘ مرحلة الصشمت النتخابي ‘ 14
سشبتم Èقبل الذهاب إا ¤صشناديق القÎاع
‘  15سشبتم.È
واأع-ل-ن رئ-يسس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-يا اŸسشتقلة
لÓنتخابات 31 ‘ ،أاوت ،القائمة الرسشمية
النهائية للمرششح ÚلÓنتخابات الرئاسشية،
وتضشم  26مرششحا من ب 97 Úششخصشا
قدموا طلبات ترششحهم.

تضضم  18وزيرا بينهم  4نسضاء

تششكيل أأو حكومة أنتقالية ‘ ألسشودأن
أازاح رئيسس وزراء السشودان عبد الله حمدوك السشتار عن تششكيلة أاول حكومة
منذ اإلطاحة بالرئيسس السشودا Êعمر البشش ‘ Òأافريل اŸاضشي.
وسشتعمل ا◊كومة Ãوجب اتفاق لتقاسشم السشلطة مدته ثÓث سشنوات ”
توقيعه الششهر اŸاضشي ب Úا÷يشس واŸدني ،Úوتضشم ا◊كومة ا÷ديدة 18
وزيرا بينهم أاربع نسشاء أابرزهن وزيرة اÿارجية أاسشماء ﬁمد عبد الله.
وأاعلن رئيسس الوزراء السشودا Êعبد الله حمدوك اÿميسس تششكيلة أاول
حكومة ترى النور ‘ السشودان عقب أاششهر من احتجاجات أاطاحت بالرئيسس
السشودا Êالسشابق عمر البشش ‘ Òما يششكل مرحلة رئيسشية ‘ العملية النتقالية
التي يفÎضس أان تؤودي إا ¤حكم مد.Ê
وقال حمدوك ‘ مؤو“ر صشحا‘ «أاعلن اآلن تششكيل ا◊كومة ،اليوم نبدأا
مرحلة جديدة من تاريخنا» ،مؤوكدا أان «أاهم أاولويات الفÎة النتقالية إايقاف
ا◊رب وبناء السشÓم».
وأاضشاف «هذه الفÎة النتقالية إان أاحسشنا إادارتها ،سشتفتح لنا الطريق ،حاليا
موفر لنا مناخ وفرصشة كبÒة جدا للوصشول إا ¤السشÓم» ،مؤوكدا «اللتزام بالعدالة
والعدالة النتقالية».
وأارجئ إاعÓن ا◊كومة ا÷ديدة أاياما عدة Ÿنح رئيسس الوزراء وقتا كافيا

لÓختيار ب Úاألسشماء التي رششحها اÛلسس العسشكري و»قوى إاعÓن ا◊رية
والتغي ،»Òرأاسس حربة ا◊ركة الحتجاجية التي أاطاحت البشش.Ò
ومن أابرز الوزراء وزير رئاسشة ›لسس الوزراء عمر بشش Òمانيسس ووزير
الدفاع جمال عمر ﬁمد ووزير الداخلية الطريفي إادريسس ووزير العدل نصشر
الدين عبد الباري ووزير اŸالية والتخطيط القتصشادي إابراهيم أاحمد البدوي.
وتششكل ›لسس سشيادي ‘ السشودان بعد توقيع اتفاق تاريخي ب ÚاÛلسس
العسشكري النتقا‹ الذي تو ¤ا◊كم بعد البشش Òوقادة الحتجاجات ‘ 17
أاوت.

النهوضض با’قتصضاد
وأاحد أابرز –ديات ا◊كومة ا÷ديدة هو النهوضس باقتصشاد السشودان الذي
طالته عقوبات أامريكية طوال عقدين.
ورفعت واششنطن ا◊ظر على السشودان ‘ العام  2017مع إابقاء البÓد ‘
Óرهاب» ،األمر الذي أاضشر حسشب اŸسشؤوولÚ
لئحتها السشوداء «للدول الداعمة ل إ

السشوداني Úبالنمو القتصشادي وعطل جذب مسشتثمرين أاجانب.
ويعد السشودان ب Úأافقر دول العا ،⁄وصشنفته األ· اŸتحدة العام اŸاضشي ‘
اŸرتبة الـ 167من  189على مؤوششرها للتنمية البششرية.
وكانت اŸششاكل القتصشادية منطلق اŸظاهرات التي اندلعت ‘ ديسشمÈ
 2018بعد رفع سشعر اÿبز .وسشريعا ما –ولت إا ¤احتجاج على نظام البششÒ
الذي حكم البÓد منذ العام .1989
وقتل أاك Ìمن  250ششخصشا ‘ ا◊ركة الحتجاجية ،وفقا للجنة أاطباء قريبة
من حركة الحتجاج.
كذلك ،سشيكون على ا◊كومة ا÷ديدة التعامل مع –د مهم آاخر يتمثل ‘
إابرام اتفاقات سشÓم ‘ غضشون سشتة أاششهر مع حركات اŸعارضشة اŸسشلحة ‘
الوليات التي تششهد نزاعات.
ووعد حمدوك «بوقف ا◊رب وبناء سشÓم دائم» ‘ السشوداء ،وقال ›لسس
السشيادة النتقا‹ ‘ بيان الثÓثاء إان حمدوك أاكد «رغبته ‘ أان تكون ا◊كومة
أاك“ Ìثي Óلوليات السشودان».
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بعد صسراع مع اŸرضض

رئيسض زÁبابوي السسابق موغابي يرحل عن عمر ناهز  ٩٥سسنة
’بارتايد من أاجل إافريقيا موحدة
نضسال مسستميت ضسد ا أ

ت- -و‘ رئ- -يسس زÁب- -اب- -وي السس -اب -ق روب -رت
موغابي الذي حكم البÓد ب 1980 Úو2017
ع -ن ع -م-ر  95ع -ام -ا ،أامسس ،وف -ق م -ا أاع-ل-ن-ه
الرئيسس ا◊ا‹ إاÁرسسون منانغاغوا.
وقالت عائلة موغابي إانه تو‘ بعد صسراع
مع اŸرضس ،وكان الرئيسس السسابق يعالج ‘
مسستشسفى بسسنغافورة منذ أافريل اŸاضسي.
وكتب الرئيسس ا◊ا‹ إاÁرسسون منانغاغوا
‘ ت -غ -ري -دة «أاع -ل -ن ب -ب -ال -غ ا◊زن وف -اة اأ’ب
اŸؤوسسسس لزÁبابوي ورئيسسها السسابق القائد
روبرت موغابي».
وتابع« :كان القائد موغابي بطل التحرير،
مناصسر لعموم إافريقيا ،كّرسس حياته لتحرير
شسعبه لن ننسسى أابدا إاسسهامه ‘ تاريخ أامتنا
وقارتنا ..لÎقد روحه بسسÓم».
وع -ل -ق وزي-ر سس-اب-ق ‘ ح-ك-وم-ة م-وغ-اب-ي
جوناثان مويو على نبأا الوفاة قائ« Óغيمة
سس -وداء خ -ي -مت ع -ل -ى زÁب -اب -وي وأاَب -ع -د م -ن
زÁب -اب -وي» ،وك-تب اŸت-ح-دث ب-اسس-م ال-رئ-يسس
سسابقا جالوسسي ماواريري ‘ ،تغريدة« :يوم
أاسس- -ود» .و ⁄ت- -رد أاي ت- -ف- -اصس- -ي- -ل ‘ ال- -وقت
ا◊اضسر حول ظروف ومكان وفاته.
وأاطيح Ãوغابي من الرئاسسة إاثر انقÓب
عسسكري ‘ نوفم ،2017 Èبعدما ظل ‘ سسدة
ا◊كم أ’ك Ìمن  3عقود.
وفاز موغابي بأاول انتخابات ‘ زÁبابوي
بعد ا’سستقÓل ليصسبح رئيسسا للوزراء ‘ عام
 .1980و‘ عام  1987أالغي اŸنصسب ليتو¤
بعدها رئاسسة البÓد.

وحظيت اأ’عوام اأ’وŸ ¤وغابي ‘ ا◊كم
ب -ك -ث Òم -ن ال -ث -ن -اء أ’ن -ه سس -اع -د ع -ل -ى ت-وفÒ
Óغلبية السسود.
اÿدمات الصسحية والتعليمية ل أ

سسÒة نضسالية
وول- -د م- -وغ- -اب -ي ‘ ع -ام  ‘ 1924أاسس- -رة
فقÒة ،وأاكمل دراسسته ا÷امعية ليعمل مدرسسا
‘ ب -داي -ة ح -ي -ات-ه ،وت-ع-رضس ل-لسس-ج-ن م-دة 10
سس- -ن- -وات خ Ó-ل ال -فÎة م -ا ب 1964 Úو1974
بسس- -بب نشس- -اط- -ه اŸن- -اهضس ل- -ن- -ظ- -ام ا◊ك- -م
العنصسري آانذاك.
وب- -ع- -د ا’ف -راج ع -ن -ه ف -ر إا ¤اŸوزم -ب -ي -ق

اÛاورة وتو ¤قيادة حزب زانو الذي قاد
ح -رب عصس -اب -ات ضس -د ح -ك -وم -ة إاي-ان سس-م-يث
العنصسرية ‘ روديسسيا ا÷نوبية ( زÁبابوي
حاليا).
وخÓل مرحلة الكفاح اŸسسلح ضسد حكومة
روديسس -ي-ا ب-رز اسس-م م-وغ-اب-ي ب-اع-ت-ب-اره ث-وري-ا
ومناضس ‘ Óسسبيل حرية اأ’فارقة ضسد اأ’قلية
ال -ب -يضس -اء ا◊اك -م -ة ،ه-ذا اأ’م-ر ج-ع-ل ال-ق-ادة
ا’ف- -ارق- -ة مÎددي- -ن ‘ ت -وج -ب -ي -ه ال -ن -ق -د ل -ه
وŸمارسساته حتى اأ’ن.
وطيلة سسنوات حكم موغابي كان ما زال
ح- -زب زان- -و ال- -ذي ق- -اده «ي -ح -ارب ال -ت -وأامÚ
الشسريرين :الرأاسسمالية وا’سستعمار».
وحمل موغابي الدول الغربية وعلى رأاسسها
بريطانيا اŸسسؤوولية عن اŸشساكل ا’قتصسادية
التي تواجهها بÓده أ’نه صسادر مزارع البيضس،
بينما قال معارضسوه إانه ’ Áلك أادنى فكرة
عن ا’قتصساد ا◊ديث.
وم -ن ب Úا‚ازات زÁب -اب -وي وال -ت-ي ي-ع-ود
الفضسل فيها Ÿوغابي أان بÓده هي ا’فضسل
من حيث التعليم ‘ القارة ا’فريقية برمتها
رغم مواردها اÙدود إاذ ’ تتجاوز نسسبة
اأ’مية فيها الـ  10باŸائة.
وع-ن-دم-ا أاع-ي-د ان-ت-خ-اب رئ-يسس زÁب-ابوي،
روبرت موغابي ،للمرة السسابعة كانت هناك
ﬂاوف م -ن إام -ك -ان -ي -ة اإ’ط-اح-ة ب-ه م-ن ق-ب-ل
الدائرة اŸقربة منه ،وهو ما –قق مع فرضس
ا÷يشس السس -ي -ط -رة ع -ل -ى ال -ع-اصس-م-ة وال-قصس-ر
الرئاسسي سسنة .2017

زعيمة هونغ كونغ تفشسل بإارضساء اÙتجÚ

مظاهرات جديدة مرتقبة اليوم تسستهدف عرقلة وسسائل النقل
ق - -الت ك - -اري ’م رئ - -يسس - -ة ه - -ون- -غ ك- -ون- -غ
التنفيذية ،امسس ا÷معة ،إان اإ’جراءات التي
اتخذتها ا◊كومة اأ’سسبوع اŸاضسي إ’نهاء
ا’ضسطرابات السسياسسية ‘ اŸدينة هي ›رد
خطوة أاو ¤لن –ل اأ’زمة ‘ التو.
وسسحبت ’م اأ’سسبوع اŸاضسي مشسروع
ق -ان -ون م -ث Òل -ل -ج -دل ‘ خ -ط -وة م -ن أارب -ع -ة
إاجراءات تهدف لتهدئة مشساعر الغضسب ،لكن
كثÒين قالوا إان هذا التحرك غ Òكاف وجاء
متأاخًرا.
وك -ان مشس -روع ال -ق-ان-ون سس-ي-قضس-ي بÎح-ي-ل

اŸشس -ت -ب -ه ب -ه -م ‘ ال-قضس-اي-ا ا÷ن-ائ-ي-ة إا ¤ب-ر
الصس Úال-رئ-يسس-ي ح-يث ك-ان-وا سس-ي-م-ث-ل-ون أام-ام
ﬁاكم صسينية .
ه - -ذا و ج - -اءت تصس- -ري- -ح- -ات ’م ‘ وقت
يتأاهب فيه اÙتجون لتظاهرات جديدة.
ويخطط اÙتجون لتعطيل وسسائل النقل
إا ¤اŸطار ،خÓل التظاهرات التي سستنطلق
اليوم السسبت ،بعد أاسسبوع من تعطيل آا’ف
اŸتظاهرين وسسائل النقل ،حيث وقعت بعضس
أاسسوأا أاعمال العنف منذ تصساعد ا’ضسطرابات
قبل نحو ثÓثة أاشسهر.

وح- -ثت سس- -ل- -ط -ات اŸط -ار اÙت -ج‘ ،Ú
إاع Ó-ن بصس -ح -ي -ف -ة «سس-اوث تشس-اي-ن-ا م-ورن-ي-ن-غ
بوسست» امسس ا÷معة ،على «عدم تعطيل سسفر
عشس -رات اآ’’ف ال -ذي-ن يسس-ت-خ-دم-ون اŸط-ار
يوميا».
وتشس- - -م- - -ل اŸط- - -الب اأ’رب- - -ع- - -ة اأ’خ - -رى
للمحتج Úالكف عن اسستخدام كلمة «شسغب»
لوصسف التجمعات ا◊اشسدة ،وإاطÓق سسراح
جميع اÙتج ÚاÙتجزين ،وفتح –قيق
مسستقل ‘ سسلوك الشسرطة  ،ومنح أابناء هونغ
كونغ ا◊ق ‘ اختيار قادتهم.

ضسحاياه ‘ الباهاما Œاوزوا 30

““دوريان““ يضسرب السساحل اأ’مÒكي و يتسسبّب بخسسائر كبÒة

أالقى اإ’عصسار دوريان أامطارا غزيرة
ع -ل -ى و’ي -ت -ي ن -ورث ك -ارو’ي -ن -ا وسس -اوث
كارو’ينا اأ’مÒكيت ، Úحيث غمر بلدات
سساحلية وأاسسقط أاشسجارا بعد يوم Úمن
إاشس- -اع- -ت- -ه ال- -دم- -ار ‘ أاج- -زاء م- -ن ج -زر
الباهاما.
و‘ اŸن -اط -ق اŸن-خ-فضس-ة م-ن م-دي-ن-ة
تشسارلسستون التاريخية ‘ سساوث كارو’ينا
بلغ منسسوب مياه الفيضسانات  30سسنتيمÎا
أاو أاك.Ì
وق- - -ال اŸرك - -ز ال - -وط - -ن - -ي اأ’مÒك - -ي
Óعاصس ‘ Òميامي إان مركز اإ’عصسار
ل أ
ك -ان ع -ل -ى ب -ع-د ق-راب-ة  48ك-ي-لومÎا من
جنوب كيب ف ‘ Òنورث كارو’ينا مسساء
اÿم - -يسس وب- -ل- -غت سس- -رع- -ة ال- -ري- -اح 160
كيلومÎا ‘ السساعة.
وأاضس -اف أان م -ن اŸت -وق -ع أان ي -ت -ح-رك
مركز اإ’عصسار قرب أاو فوق سساحل نورث
كارو’ينا الليلة ا÷معة.
وحذر أايضسا من ارتفاع اŸوج والرياح
العاتية ‘ معظم سساحل نورث كارو’ينا
وفرجينيا.
وأاعلن حكام الو’يات ‘ اŸنطقة حالة
ال- -ط- -وارئ وأاغ -ل -ق -وا اŸدارسس وف -ت -ح -وا
اÓŸج- -ئ ك- -م- -ا وضس- -ع- -وا ق- -وات ا◊رسس
الوطني ‘ حالة تأاهب وناشسدوا السسكان
أاخذ التحذيرات على ﬁمل ا÷د ،وذلك
بعد انتشسار صسور جديدة للدمار الهائل
الذي سسببته العاصسفة ‘ وقت سسابق ‘
جزر الباهاما ،حيث أابلغ مسسؤوولون ﬁطة
(سسي.إان.إان) التلفزيونية أان عدد القتلى
بلغ  30حتى مسساء اÿميسس ومن اŸتوقع

أان يرتفع كثÒا.
و‘ نورث كارو’ينا وسساوث كارو’ينا
فقط صسدرت أاوامر أ’ك Ìمن  900أالف
شس- -خصس ب- -ا÷Óء .و ⁄ي- -تضس -ح ع -دد م -ن
نفذوا تلك اأ’وامر.
وذكرت تقارير أان أاربعة أاشسخاصس على
اأ’قل ‘ الو’يات اŸتحدة لقوا حتفهم
‘ حوادث مرتبطة باإ’عصسار.
فقد قال مكتب رئيسس بلدية مقاطعة
أاورا„ ‘ فلوريدا إان ثÓثة أاشسخاصس لقوا
حتفهم هناك أاثناء اسستعدادات Ÿواجهة
ال- -ع- -اصس- -ف- -ة أاو أاث -ن -اء ا÷Óء .و‘ ن -ورث
كارو’ينا قال حاكم الو’ية إان رج Óيبلغ
من العمر  85عاما سسقط من على سسلم
بينما كان يقوم بتحصس Úمنزله للتصسدي
للعاصسفة.
وقالت شسركات كهرباء ﬁلية إان التيار
انقطع عن قرابة  210آا’ف منزل وشسركة
‘ سساوث كارو’ينا وجورجيا حتى صسباح
اÿميسس.
دوريان يفتك بالباهاما

من جهة أاخرى ،ارتفع إا 30 ¤العدد
اŸوّق -ت ل -ل -ق -ت -ل -ى ال-ذي-ن قضس-وا ‘ ج-زر
ال -ب -ه -ام -ا ج ّ-راء م -رور اإ’عصس -ار اŸدّم-ر
دوري - -ان ،وف - -ق م - -ا أاع - -ل- -ن رئ- -يسس وزراء
اأ’رخبيل هوب Òمينيسس اÿميسس.
وكانت حصسيلة سسابقة أاشسارت إا ¤وجود
 20قتي ،ًÓغ Òأانّ ال ُسسلطات تخشسى أان
ُي -صس-ب-ح ال-ع-دد أاع-ل-ى م-ن ذلك ب-ك-ث Òب-ع-د
إانهاء عملّيات اإ’غاثة.

وقال مينيسس إاّن اإ’عصسار خّلف دماراً
‘ الباهاماسس سسيسستمّر «أ’جيال».
وقالت اأ’· اŸتحدة من جهتها إاّن
زه- -اء  70أال -ف شس -خصس «ي -ح -ت-اج-ون إا¤
مسساعدة فورّية».
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طهران “ر للخطوة الثالثة ‘ خفضض التزاماتها النووية

أامريكا تطالب بتشسديد العقوبات على إايران
إ’جبارها على التفاوضض

أاع- - - - -رب وزي- - - - -ر
ال -دف -اع اأ’م -ري -ك -ي
م- - - -ارك إاسس Èع- - - -ن
اع- - - -ت- - - -ق - - -اده امسس
ا÷معة ،أان تشسديد
العقوبات على إايران
ه -و ا◊ل إ’ج-ب-اره-ا
على التفاوضس.
وق- - - - - -ال وزي - - - - -ر
الدفاع اأ’مريكي ،إانه يبدو أان إايران تتجه نحو
مكان Áكن أان تعقد فيه اÙادثات ،بعد أايام
م -ن ت-رك ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب
ال -ب -اب م -ف -ت -وح-ا ل-ع-ق-د اج-ت-م-اع ﬁت-م-ل م-ع
ال -رئ -يسس اإ’ي -را Êحسس-ن روح-ا ‘ Êاج-ت-م-اع
 ·ÓاŸت-ح-دة اŸق-ب-ل ‘
ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
نيويورك.
وكان الرئيسس اإ’يرا Êحسسن روحا Êأاصسدر
أام- -را ب- -ان- -ط Ó-ق اÿط -وة ال -ث -ال -ث -ة ب -خ -فضس
ال- -ت- -زام- -ات بÓ- -ده ب- -ا’ت -ف -اق ال -ن -ووي ال -ذي
انسس -ح -بت م -ن -ه ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ‘ م -اي
 ،2018وذلك اعتبارا من يوم أامسس ا÷معة .
ونقلت وكالة «تسسنيم» اإ’يرانية عن روحاÊ
ق -ول-ه ‘ م-ؤو“ر صس-ح-ف-ي ع-ق-د ب-ع-د اج-ت-م-اع
«السسلطات الثÓث» مع رئيسسي الŸÈان علي
’ري- -ج- -ا ،Êوال -قضس -اء إاب -راه -ي -م رئ -يسس -ي ،إان
«إاي -ران سس-ت-ق-وم ب-ت-ن-ف-ي-ذ اÿط-وة ال-ث-ال-ث-ة م-ن
خ -فضس ال-ت-زام-ات-ه-ا ‘ إاط-ار ا’ت-ف-اق ال-ن-ووي
اعتبارا من ا÷معة ،وخÓل ذلك يجب على
م-ن-ظ-م-ة ال-ط-اق-ة ال-ذري-ة ال-ق-ي-ام Ãا –ت-اجه
البÓد ‘ ›ال اأ’بحاث وتنمية التكنولوجيا
النووية».
وأاضس -اف أان إاج -راءات اإي -ران سس -ت -ك-ون «‘
إاطار قوان Úالوكالة الدولية للطاقة الذرية،

وهناك فرصسة Ÿدة 60
ي - - -وم- - -ا أام- - -ام ا÷انب
اأ’وروب - -ي ،وم- -ت- -ى م- -ا
ال -ت -زم -وا ب -ت -ع -ه-دات-ه-م
ف- -ن- -ح- -ن سس- -ن- -ع- -ود إا¤
ال - -ت - -زام - -ات - -ن- -ا بشس- -أان
ا’تفاق النووي».
وقد أاعلنت إايران ‘
وقت سسابق أان اÿطوة
الثالثة تشسمل العمل على تطوير أاجهزة الطرد
اŸركزي.

’وروبي قلق
ا’–اد ا أ
من جهته ،جّدد ا’–اد اأ’وروبي دعوته
لطهران بالÎاجع عن قرار خفضس التزاماتها
با’تفاق النووي .وطالبها با’متناع عن اتخاذ
أاي خطوات تتعارضس مع بنود ا’تفاق.
وŒري ث Ó-ث دول أاوروب -ي -ة؛ ه -ي ف -رنسس -ا
وأاŸان -ي -ا وب -ري -ط -ان -ي-اﬁ ،ادث-ات ‘ ﬁاول-ة
إ’نقاذ ا’تفاق النووي الذي ” التوصسل إاليه
‘ فيينا عام  ،2015وبات مهدداً بعد انسسحاب
الو’يات اŸتحدة منه ‘ ماي  2018وإاعادة
فرضسها سسلسسلة من العقوبات ا’قتصسادية على
إايران.
وي -ق -ود ه -ذه ا÷ه -ود ال -رئ -يسس ال-ف-رنسس-ي،
إاÁانويل ماكرون ،الذي يحاول إاقناع الو’يات
اŸتحدة بأان تعفي إايران من بعضس العقوبات
اŸشسددة التي فرضستها عليها.
وقد عّبرت إايران عن اسستياء متزايد من
عجز أاوروبا عن ا’لتفاف على آاثار العقوبات
اأ’مÒك -ي -ة م -ق -اب -ل اسس-ت-م-رار ال-ت-زام ط-ه-ران
با’تفاق.

بتهمة خيانة الوطن

مادورو يحضض القضساء الفنزويلي على مÓحقة غوايدو
ح ّضس رئ -يسس ف -ن -زوي  Ó-ن -ي-ك-و’سس م-ادورو
اÿم -يسس ال -قضس -اء ع -ل-ى مÓ-ح-ق-ة اŸع-ارضس
خ-وان غ-واي-دو ب-ت-ه-م-ة خ-ي-ان-ة ال-وطن ’تهامه
بالسسعي لتسسليم منطقة إاسسيكويبو الغنية ‘
غويانا والتي تطالب بها كاراكاسس إا ¤شسركات
متعددة ا÷نسسيات.
وق - -ال م - -ادورو «وردت - -ن - -ا ›م- -وع- -ة م- -ن
اإ’ثباتات تفيد بأان خوان غوايدو يفاوضس
لتسسليم إاسسيكويبو لقاء دعم سسياسسي ◊كومته
اŸزعومة».
وتابع «على النيابة العامة التحرك سسريعا
أ’ن هذه جرÁة خيانة للوطن».
ويجري القضساء عدة –قيقات بحق رئيسس
ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ذي اأع-ل-ن ن-فسس-ه رئ-يسس-ا
ان -ت-ق-ال-ي-ا ‘ ج-ان-ف-ي واعÎفت بصس-ف-ت-ه ه-ذه
خمسسون دولة بينها الو’يات اŸتحدة.
وُرفعت ا◊صسانة النيابية عن غوايدو لكنه
 ⁄ي -ت -م ت -وق -ي-ف-ه ك-م-ا حصس-ل ل-ع-دد م-ن ن-واب
معسسكره ،وقد حّذرت واشسنطن بأان توقيفه
سسيكون أاك Èخطأا يرتكبه مادورو.

واتهمت نائبة الرئيسس ديلسسي رودريغيز ‘
وقت سسابق غوايدو بقيادة منظمة إاجرامية
‘ خدمة شسركات خارج حدود البÓد وتابعة
◊كومة الو’يات اŸتحدة.
وب-ثت رودري-غ-ي-ز ع-ل-ى الشس-ب-ك-ة التلفزيونية
الرسسمية رسسالة صسوتية من امرأاة عرفت عنها
على أانها موظفة ‘ اإ’دارة اأ’مÒكية تتواصسل
مع مسستشسار خارجي لغوايدو.
وقالت نائبة الرئيسس إان اŸوظفة –ضس
غوايدو على تبديل موقف فنزوي Óوتسسليم
إاسسيكويبو إا ¤شسركة إاكسسون موبيل النفطية
وشسركات أاخرى متعددة ا÷نسسيات.
ويعÎضس مادورو على قرار صسدر عن هيئة
–كيم ‘ باريسس ‘ نهاية القرن التاسسع عشسر
وقضس -ى Ãن -ح اŸن -ط -ق -ة ل-غ-وي-ان-ا ال-ت-ي ك-انت
آانذاك مسستعمرة بريطانية ،متمسسكا باتفاق
أاب- -رم ع- -ام  1966وي-ع-رضس ح Ó-ب-ال-ت-فاوضس.
وتصس- -اع -د ال -ت -وت -ر ع -ام  2015م -ع اك-تشس-اف
احتياطات نفطية ‘ اŸياه اŸتنازع عليها.

اهتزت مكانته السسياسسية أامام نواب اŸعارضسة الÈيطانية

جونسسون يتمسسك با’نتخابات ويرفضض ا’سستقالة
ق - -ال رئ - -يسس وزراء ب - -ري- -ط- -ان- -ي- -ا ب- -وريسس
جونسسون أامسس ،إانه ’ يرغب حتى ‘ ›رد
التفك ‘ Òا’سستقالة ،وأاضساف «سسأاذهب إا¤
بروكسسل وسسأاتوصسل ’تفاق وسسنضسمن خروجنا
‘  31أاكتوبر ،هذا ما يتع Úعلينا القيام به».
وعند سسؤواله عما إاذا كان سسيقدم اسستقالته
إان أاخفق ‘ –قيق ذلك أاجاب «هذه فرضسية
’ أارغب حتى ‘ التفك Òفيها».
ومع اŒاه بريطانيا نحو إاجراء انتخابات
’ يزال اÿروج من التكتل ‘ مهب الريح بعد
أاك Ìمن ثÓثة أاعوام على تصسويت الÈيطانيÚ
لصس -ال -ح ا’ن -فصس -ال ‘ اسس -ت -ف -ت -اء أاج-ري ع-ام
.2016
وتÎاوح اÿيارات ب Úخروج فوضسوي «دون
اتفاق» والتخلي عن اأ’مر برمته.
وقال رئيسس ›لسس العموم جاكوب ريسس-
م - -وج إان أاعضس- -اء اÛلسس سس- -يصس- -وت- -ون ي- -وم
ا’ث -ن Úع -ل-ى اقÎاح بشس-أان إاج-راء ان-ت-خ-اب-ات
مبكرة.
لكن أاحزاب اŸعارضسة ومنها حزب العمال
ت -ري -د ال -ت -أاك-د م-ن أان ا’ن-ت-خ-اب-ات ل-ن تسس-م-ح
÷ونسسون باÿروج من ا’–اد بدون اتفاق
يوم  31أاكتوبر اŸقبل.

وقال متحدث باسسم حزب العمال إان زعيم
ا◊زب جÁÒي كورب Úسسيعقد مؤو“را عÈ
ال -ه -ات -ف م -ع ب -ق -ي -ة أاح -زاب اŸع -ارضس -ة ي -وم
ا÷معة.
وأاعلن جونسسون يوم اÿميسس أانه يفضسل أان
«يسسقط ميتا» على تأاجيل انفصسال بريطانيا.
ويراهن رئيسس الوزراء على انتخابات عامة
Áكن أان “نحه ›ددا الغالبية التي خسسرها
‘ الŸÈان ،وقال ‘ هذا الصسدد»ليسس هناك
سسوى طريق واحد بالنسسبة إا ¤بÓدنا» يتمثل
‘ إاجراء ا’نتخابات.
وه -ي اÙاول -ة ال -ث -ان -ي-ة ÷ونسس-ون ل-لسسÒ
بانتخابات مبكرة بعدما رفضس النواب اأ’ربعاء

مذكرة حكومية إ’جراء ا’نتخابات منتصسف
أاكتوبر اŸقبل.
وإاضس -اف -ة إا ¤الصس -ف -ع -ة ال -ت -ي ت -ل -ق -اه -ا ‘
الŸÈان ،تبلغ بوريسس جونسسون أان شسقيقه جو
ال -ذي ك -ان أاي -د ب -ق -اء اŸم -ل -ك -ة اŸت -ح-دة ‘
ا’–اد اأ’وروب - -ي خ Ó- -ل اسس- -ت- -ف- -ت- -اء ،2016
اسستقال من ا◊كومة مؤوكدا ع Èتوي Îاأنه
يقدم «الو’ء الوطني» على «الو’ء العائلي».
وهو النائب الثالث والعشسرون الذي ينسسحب
من ا◊زب اÙافظ ‘ ثÓثة أايام ‘ ،ضسربة
جديدة لرئيسس الوزراء الضسعيف.
وقال إايان بÓكفورد زعيم الكتلة الŸÈانية
للحزب الوطني ا’سسكتلندي اŸعارضس أامسس،
إان ح- -زب- -ه ل- -ن ي- -واف- -ق ع -ل -ى –دي -د م -وع -د
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -ع -ام -ة م -ا  ⁄ي -ت -أاك-د م-ن أان
ب -ري -ط -ان -ي -ا ل -ن ت -غ-ادر ا’–اد اأ’وروب-ي دون
اتفاق.
وق - -ال ب Ó- -ك - -ف - -ورد «سس - -ن - -ح- -دد م- -وع- -دا
لÓنتخابات .أاريد إازاحة بوريسس جونسسون عن
منصسب رئيسس الوزراء لكن يتع Úأان نتأاكد من
أاننا لن نغادر ا’–اد اأ’وروبي دو‰ا اتفاق،
هذا أاهم أاولوياتنا».

األربعاء  2٨أاوت  2019م
الموافق لـ  2٧ذي الحجة  1٤٤0هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تغطي ـ ـ ـ ـ ـ ـة أامنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة متجانسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ô¶f á¡Lh
تتواصضل وسضط إاشضادة واسضعة من اŸواطنÚ

‘ الفضس ـ ـاءات العموميـ ـ ـ ـة والط ـ ـ ـ ـرق
لطفال» ضضمن ﬂطط الشضرطة
للعاب اللكÎونية على ا أ
«ﬂاطر ا أ

لنأاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذ اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب...
ونـ ـ ـ ـÎك القشسـ ـ ـ ـ ـ ـور
الشض -ع -وب ال -ع -رب-ي-ة م-ن
اÙي - -ط إا ¤اÿل - -ي - -ج ل
زالت ت- -ع -ا Êم -ن ع -ق -دة
لخ -ر,وه -و م -ا ي-وصض-ف
ا آ
لدب - - - - -ي- - - - -ات
دوم - - - - -ا ‘ ا أ
السضياسضية
ب - -ال - -غ- -رب..ون- -قصض- -د ‘
مقالنا هذا تلك ا÷هات
اŸتشض-ددة ال-ت-ي م-ا ف-تئت
تضض -ع دائ -م -ا وأاب-دا ب-ي-ن-ه-ا
لخ -رى
وب Úالضض- -ف -اف ا أ
جدارا صضلبا ومتينا,مرة
ب -ح -ج -ة ال -ت -ح-ر Ëوم-رة
ب- -ح- -ج- -ة وع- -ي سض -ي -اسض -ي
م- -ف- -اده أان ك- -ل م -ا ي -أات -ي م -ن ال -غ -رب ي -دخ -ل ‘ أاج -ن -دة
الغطرسضة والهيمنة وأان التعامل مع الصضليبي Úمفسضدة
لمر أان هذه البديهيات
أاك Ìمنه منفعة؟ا والغريب ‘ ا أ
لفئدة لدى الكثÒ
ما فتئت –يا متغلغلة ‘ النفوسس وا أ
من ا÷هات أاهمها اŸؤوسضسضات التي أاغلقت على نفسضها ‘
دائرة ما ,بينما بعضس الدول واŸؤوسضسضات ‡ن اسضتفادت
م- -ن خÈات ا÷م- -ي- -ع دون اسض -ت -ث -ن -اء Œده -ا ق -د خ -طت
خ- - - -ط- - - -وات ع- - - -مÓ- - - -ق - - -ة ‘ مسض - - -اره - - -ا ال - - -ت - - -ن - - -م - - -وي
وال-ت-ق-دم-ي..ول-ن-أاخ-ذ أام-ث-ل-ة ح-ي-ة ه-ن-ا ع-ن أان-دون-يسض-ي-ا
وب -اكسض -ت -ان وإاي -ران وم -ال -ي -زي -ا ك-ل-ه-ا دول ت-وصض-ف ب-أان-ه-ا
ÓسضÓ-م,فقد حافظت
إاسضÓ-م-ي-ة ح-ت-ى ل ن-ق-ول راع-ي-ة ل -إ
لسضÓ- -م- -ي- -ة ب- -ك- -ل
ع - -ل - -ى ت - -وج - -ه - -ات - -ه - -ا وج- -واه- -ره- -ا ا إ
أاري -ح -ي -ة,وب -اŸق -اب -ل ك -انت ج -ل ت -ع -امÓ-ت-ه-ا ال-ت-ج-اري-ة
لسض-واق ا◊رة م-ب-اح-ة...وأاك-ي-د أان
والق -تصض -ادي -ة م -ع ا أ
ه -ذا ال -ت -ع -ام -ل  ⁄ي -ك -ن ح -را ط -ل -ي -ق -ا  ,ب-ل ك-ان م›Èا
ومضضبوطا ويدور ‘ فلك الÈاغماتية الدائمة (أاي Ãبدأا
ل وجود لصضديق دائم ول لعدو دائم بل هناك مصضالح
دائمة) وهذه ليسضت دعوة للتعامل مع إاسضرائيل ؟ا حاشضا
لم-ري-ك-ي-ت Úج-نوبها
لوروب-ي وا أ
ف-ن-ح-ن ن-قصض-د ال-غ-رب ا أ
لسضيوية .
وشضمالها ,وحتى بعضس الدول ا أ
لق -ال -ي -م أاِل-فت أان تسض-ت-ف-ي-د م-ن اŸن-اه-ج
ه -ذه ال -دول وا أ
ال- - -واف- - -دة دون ع- - -ق- - -دة ,ف- - -ق- - -د اسض- - -ت- - -درجت ُل- - -ب- - -اب
لشضياء.وترفعت عما Áكنه أان يشضّكل وجها من أاوجه
ا أ
ال -تصض -ادم,وه -ذا ب -ط -ب -ي -ع -ة ا◊ال  ⁄ي -ن -قصس شض-ي-ئ-ا م-ن
سضÒورتها ا◊ياتية أاو Áسضسس بطرائقها التشضريعية أاو
التعبدية,ويحدث هذا عكسس كث Òمن الدول العربية
التي لزالت ◊د السضاعة تضضع أامامها فزاعات ﬂيفة
ومرعبة من الغرب والتي ترى بأان جله شضرا مسضتداما...
ت-ذك-رت ه-ن-ا إاح-دى ال-وق-ائ-ع ال-ت-ي ع-اشض-ه-ا ن-ب-ينا الكرË
صضلوات الله عليه إابان معركة اÿندق وكيف عمل برأاي
سض -ل -م -ان ال -ف-ارسض-ي ال-ذي اقÎح ع-ل-ي-ه ال-ف-ك-رة,ف-ك-ان أان
لح -زاب م -ن ق -ب -ائ -ل ع -رب -ي-ة ح-اولت
‚حت و” ه -زم ا أ
النيل من سضكان اŸدينة اŸنورة ” –رضضها من يهود بنو
النضض,ÒواŸقصضود هنا هو السضتفادة من آاراء الغ Òمهما
كان جنسضهم أاو لونهم أاو أاصضلهم ‘ ,اŸنهج و‘ الطريقة
لشض -ي -اء ,ول -يسس
و‘ الصض- -ي -غ ال -ت -ي ت -وصض -ل إا ¤م -ن -ط -ق ا أ
لما ,ÊفاŸهم من وثبة التجريب هو
معانقة اÿيال وا أ
عصضارة ‚اعتها وفائدتها للصضالح العام,دون تشضّدد اأو
إاطÓق أاحكام مسضبقة..اŸثال الثا Êالذي نورده هنا هو
دول-ة إاي-ران ف-ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان-ه-ا دول-ة شض-ي-ع-ي-ة إال أانها
صضارت الرقم الصضعب ‘ معادلة التسضابق النووي,حيث
لمر
ل· الكÈى  .كذلك ا أ
يوضضع لها أالف حسضاب ب Úا أ
مع الهند الدولة السضيخية التي ما زال معظم مواطنيها
يتعبدون البقر والعجل؟ا
ف- -ق- -د خ- -طت خ- -ط -وات ل ب -أاسس ب -ه -ا ‘ ›ال ال -ت -ق -دم
الصضناعي والنتاجي وهذا بفضضل سضياسضاتها الرشضيدة ‘
إادارة شض- - - -ؤوون ال- - - -دول- - - -ة,وقسس ع - - -ل - - -ى ذلك عشض - - -رات
لمثلة...بينما أاوطاننا العربية والتي كما قلنا لزالت
ا أ
ت - -خشض - -ى ال - -غ - -رب وت - -ت - -ج - -نب ال - -ت - -ع - -ام - -ل م - -ع أاح - -دث
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات.ظ-لت ق-اب ق-وسض Úمن الدول الضضعيفة
اق-تصض-ادي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا وح-ت-ى سض-ي-اسض-ي-ا ون-قصض-د بأانها ⁄
لن-ظ-م-ة واŸن-اه-ج ال-دÁق-راطية ,
ت-ع-م-ل ع-ل-ى Œريب ا أ
لراء ا◊رة وا÷م- -ه- -وري -ة وج -م -ه -وري -ة
واÿاصض- -ة ب- -ا أ
Ãف-ه-وم –ق-ي-ق ال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ية وليسس جمهوري
ع -ائ -ل -ي ..وه -ي ه -ن -ا ب -اتت ﬁت -ك -م -ة Ÿن -ط -ق ال -ق -ب-ي-ل-ة
وال -عشضÒة وا÷م -اع -ات ال-وارث-ة ل-ل-ح-ك-م .ح-ت-ى أاضض-حت
تراود مكانها وتتحرك ضضمن دوائر مغلقة؟ا
لخرى يصض Òوبحتمية
لجسضام ا أ
فاŸاء الذي يحتك با أ
طبيعية جامدا راكدا ومتعفنا,حتى يفنى ب Úمسضامات
لتربة؟
ا أ

^ بقلم :جمال نصصرالله

«الشض - -عب» -م- -ع ال- -دخ -ول الج -ت -م -اع -ي اŸدرسش -ي
Óم-ن
Ÿوسشم ،2020-2019ت -واصش -ل اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الوطني تطبيق اıطط المني الششامل الذي اعدته
وسشط ارتياح اŸواطن .Úوهو ﬂطط حسشب الوثيقة
ب -ح -وزة «الشش -عب» ي -رت -ك-ز ع-ل-ى ضش-م-ان ت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة
م-ت-ج-انسش-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-فضش-اءات ال-ع-م-وم-ي-ة ،لسش-ي-م-ا
ششبكة الطرقات الكثيفة ا◊ركة Ãا ‘ ذلك اŸنافذ
اŸؤودية ا ¤اŸؤوسشسشات الÎبوية.
Óمن
‘ هذا الطار ،سشتسشهر الوحدات العملياتية ل أ
الوطني ،على تكثيف وتكييف تواجدها لتعزيز التأامÚ

مقال –ليلي

وإاج-راءات اŸراق-ب-ة ،ب-السش-ت-ع-ان-ة ب-ال-دوري-ات ال-راج-لة
وال -راك -ب -ة خ -اصش -ة أاوق-ات ال-ذروة ل-تسش-ه-ي-ل النسش-ي-اب-ي-ة
اŸرورية.
‘ ذات السش- -ي- -اق ،ولضش- -م- -ان انسش -ي -اب -ي -ة ح -رك -ة السشÒ
وا◊فاظ على النظام العام يتم السشتعانة بالتقنيات
ا◊دي -ث -ة ‘ ع -م -ل-ي-ات اŸراق-ب-ة ،ع-ل-ى غ-رار ك-امÒات
اŸراقبة ،أاجهزة الرادار ،تعزيز التششكيÓت األمنية،
تأامﬁ Úطات نقل اŸسشافرين ،ناهيك على إاقحام
Óمن الوطني ‘ عملية اŸراقبة
ا◊وامات ا÷وية ل أ
اŸرورية ‘ أاوقات الذروة.

مع العلم تبقى عملية الششراكة والتنسشيق مع كل الفاعلÚ
خÓل وبعد الدخول الجتماعي واŸدرسشي ضشرورة
ملحة لتعزيز العمل األمني وترقية العمل ا÷واري ،من
خ Ó-ل إاع -داد درسس ‰وذج -ي ح -ول «ﬂاط -ر األل -ع-اب
الل-كÎون-ي-ة ع-ل-ى األط-ف-ال» ،ل-ي-ت-م السش-ت-ع-ان-ة ب-ه ع-ل-ى
مسش -ت -وى اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي -ة ‘ إاط -ار ت -ع -زي -ز سش-ب-ل
الششراكة مع وزارة الÎبية الوطنية ،ويبقى تعزيز العمل
التصشا‹ مع كافة وسشائل اإلعÓم من خÓل بر›ة
حصشصس إاذاعية وتلفزيونية لفائدة مسشتعملي الطريق
العام ،لضشمان دخول اجتماعي ومدرسشي آامن.

مشضاريع مكلفة –تاج ا ¤ميزانية باكملها

 Òالزواِج والعفا ِ
ف
الهيئُة الوطنيُة الفلسسطينيُة لتيسس ِ

بقلم د .مصصطفى يوسصف اللداوي
كاتب وباحث فلسصطيني
مششاريع الزواج ‘ أاغلب بÓدنا العربية واإلسشÓمية
مششاريع مكلفة– ،تاج إا ¤ميزانياٍت كبٍÒة ،وتتطلب
نفقاٍت كثًÒة ،عاجلًة وآاجلًة ،ومنظورًة وغ Òمنظورة،
ومباششرة وغ Òمباششرة ،توجب على الراغب ‘ Úالزواج
وذويهم ،التفك Òمليًا قبل اإلقدام على هذه اÿطوة
اŸصشÒي -ة ،ال -ت -ي ه -ي ف-ط-رةٌ ن-ب-ويٌ-ة ،وط-ب-ي-ع-ة بشش-ري-ة،
وحاجة إانسشانية ،حث عليها اإلسشÓم وسشنها رسشول الله
صشلى الله عليه وسشلم ،إال أان اإلقدام عليها يتطلب
القدرة اŸالية ،وا÷اهزية النفسشية واŸكانية ،والباءة
الكاملة ‘ النفقة واإلعالة ،وفتح البيت وبناء األسشرة،
والقيام بكل األعباء اŸنوطة بالرجل ،الذي يتطلع إا¤
اسشتكمال دينه وعفاف نفسشه ،وتكوين أاسشرٍة مسشتقرٍة
ومواصشلة حياته.
وق -د ك -انت مشش -اري -ع ال -زواج ق -دًÁا سش -ه-لً-ة وم-يسش-ورًة،
ق-راره-ا ح-اضش-ر وك-ل-ف-ت-ه-ا ج-اه-زة ،وك-انت مصش-در ف-رٍح
وبداية سشعادة ،تقام فيها األفراح والليا‹ اÓŸح ،وتعم
بسشببها الفرحة البلدة وا÷وار ،ويششارك فيها األقارب

واألغراب ،ويششارك ‘ كلفتها القادرون والراغبون ،فÓ
تورث دينًا ول تتسشبب ‘ ضشائقة ،إاذ  ⁄تكن تكلف
النفسس وتكسشر الظهر ،و ⁄تكن تتطلب ششروطاً كثÒة ول
يلزمها اسشتعدادات كثÒة.
ولكنها اليوم غدت صشعبًة ومتعذرة ،وإان كان البعضس
يصشفها بأانها مسشتحيلة ،خاصشة ‘ ظل الظروف الصشعبة
القاسشية التي يعيششها الفلسشطينيون عموماً ،و‘ قطاع
غزة على وجه اÿصشوصس ،إاذ غدا الزواج حلماً ،وبات
التجهيز له مسشتحي ،ًÓف Óقدرة مالية على امتÓك بيتٍ
أاو Œهيز غرفة ،ول إامكانية لتوف Òمهرٍ وكسشوة عروسسٍ،
‘ ظل البطالة وانعدام فرصس العمل ،وتدهور ا◊ياة
القتصشادية بسشبب الحتÓل الغاششم وا◊صشار الظا،⁄
حيث ل يقَو الششاب على توف Òما يكفي للزواج ،أاو
للمباششرة ‘ حياٍة مسشتقلٍة وبناء أاسشرٍة خاصشةٍ ،فيلجأا
بعضشهم إا ¤الهجرة والفرار ،بحثًا عن فرصٍس جديدٍة
وآافاٍق أاخرى ،أاو يتجه نحو خياراٍت فاسشدة وبدائل غÒ
مششروعة.
ل أابالغ ‘ وصشف األوضشاع العامة ‘ قطاع غزة بأانها
م- -أاسش- -وي- -ة وم- -ري -رة ،وأان ق -درة اŸواط -ن Úف -ي -ه ب -اتت
معدومة ،وتكاد تقÎب من الصشفر ا◊قيقي ،إان  ⁄تكن
قد Œاوزته إا ¤ما دون الصشفر Ãراحل عديدة ،فالفقر
ششديٌد مدقٌع ،وا◊اجة ضشرورةٌ ملحٌة ،والظروف صشعبٌة
ق -اسش -ي -ة ،والشش -ب-اب ع-اطٌ-ل ع-ن ال-ع-م-ل ،وأارب-اب ال-ع-م-ل
Œارتهم كاسشدة ومعاملهم متوقفة ،واألجور مقطوعٌة
أاو ﬁبوسشة ،والرواتب ‡نوعة أاو ﬁسشومٌة ،ف Óيجد
الرجل ‘ جيبه فلسشًا يششÎي به ششيئًا أاو يسشتخدمه أاجرًة
للمواصشÓت.
ل Áلك اŸواطن ‘ غزة ما يرضشي به أاهله أاو يسشر به
أاطفاله ،فضش ًÓعن قوت يومه وصشحة وتعليم أاطفاله،
ف Óيجد غ Òالنوم وسشيلًة للهروب والفرار ،وأاحياناً يلجأا
بعضشهم إا ¤حبوب اıدرات علها تنسشيهم همومهم
وتغ Òمزاجهم ،واألمر ل يقتصشر على الذكور فقط ،بل
إان األزمة النفسشية تطال اإلناث وتضشر بهن أاك.Ì
أازم -ة ال -زواج ‘ ق -ط -اع غ -زة خصش -وصش ً-ا و‘ ف -لسش-طÚ
ع-م-ومً-ا أازمٌ-ة وط-ن-ي-ة ،ومشش-ك-لٌ-ة اج-ت-م-اع-يٌ-ة ،تداعياتها
خطÒة ،ونتائجها سشلبية ،فهي ل تسشبب ارتفاع نسشبة
العنوسشة فقط لدى اإلناث ،وزيادة أاعداد العازب Úمن
الششبان ،بل إانها تتسشبب ‘ حالت إاحباطٍ واكتئاٍب،

وعزلٍة وهوسٍس ،وقد تكون سشبباً ‘ وقوع البعضس ‘
براثن العدو السشتخبارية وششباكه األمنية ،إاذ يسشتغل
ال -ع -دو ه-ذه األزم-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وي-ح-اول ال-تسش-ل-ل م-ن
خÓلها.
كما أان هذه األزمة تؤودي إا ¤تراجع مسشتوى النمو ‘
عدد السشكان نتيجًة لتأاخر سشن الزواج ،الذي من ششأانه
أان يؤوثر على اÿصشوبة لدى الزوج Úمعاً ،ومن اŸعلوم
أان اإلنسشان الفلسشطيني ‘ فلسشط ÚاÙتلة هو عماد
اŸشش -روع ال -وط -ن -ي ،وأاسش-اسس ال-ث-ب-ات وسش-بب ال-ب-ق-اء ‘
أارضشنا اŸباركة ،إاذ بدون السشكان اŸرابط ،Úواألهل
الرابضش Úعلى تراب الوطن ،واŸتمسشك Úبحقهم ‘
البقاء والوجود ،كانت صشبغة األرضس قد تغÒت ،وهوية
ال -وط -ن ق -د ت -ب -دلت ،وم-ق-دسش-ات ال-بÓ-د وم-ع-اŸه-ا ق-د
طمسشت أاو زورت ،ولول وجودهم الكثيف والفاعل لكان
العدو قد ‚ح ‘ ﬂططاته ،واحتل األرضس وسشلب
الهوية وصشادر ا◊قوق واŸقدسشات.
فهل تنششأا ‘ قطاع غزة أاو لدى السشلطة الفلسشطينية هيئة
وط -ن -ي -ة مسش -ت -ق-ل-ة ل-ت-يسش Òشش-ؤوون ال-زواج ،ت-ت-م-ي-ز ب-اÈÿة
وال -ن -زاه -ة ،والشش -ف -اف -ي -ة واŸوضش -وع -ي -ة ،والسش -ت -ق Ó-ل-ي-ة
وا◊ي -ادي -ة ،ت -ع -ن -ى ب -الشش -ب -ان راغ-ب-ي ال-زواج ،وت-وف-ر ل-ه-م
اŸسش-اع-دة اŸم-ك-ن-ة والح-ت-ي-اج-ات اŸط-ل-وب-ة ،وي-كون ‘
حسشابها ميزانية مناسشبة ،يسشتثمرها اŸكلفون باŸششروع،
ويعملون على تنميتها وزيادتها ،ورفدها باŸزيد وا÷ديد،
ومضش -اع -ف -ة رأاسس م -ال -ه-ا ع Èم-وازنٍ-ة سش-ن-ويٍ-ة ﬁددة م-ن
السش - -ل- -ط- -ة ،وم- -ن خÓ- -ل مسش- -اع- -ي اÒÿي- -ن وع- -ط- -اءات
اŸتÈع ،Úوأاوقاف الراغب ‘ ÚاŸسشاعدة ،وغÒها من
اŸصشادر اŸمكنة وهي كثÒةٌ ومتنوعة وسشخية وكرÁة.
علمًا أان مثل هذه الصشناديق متوفرة لدى الكث Òمن دول
العا ،⁄اŸعنية بششبابها ،وا◊ريصشة على أابنائها ،واÿائفة
على أاجيالها ،واŸهتمة كثÒاً Ãواليدها وأاطفالها ،ونششأاها
ا÷دي -د وأاج -ي -ال -ه -ا ال -ط -ال -ع -ة ،وم -ن ه -ذه ال-دول ال-ك-ي-ان
الصش- -ه- -ي- -و Êال- -ذي ي- -و‹ مشش -اري -ع زواج الشش -ب -ان أاه -م -ي -ة
كبًÒة ،فهل ‚د من يرأاف بحال الغزي Úوينقذهم ‡ا هم
فيه من ضشيٍق وضشنك ،ولعلهم يسشتحقون أان “د لهم يد،
فهم مبدعون إاذا عملوا ،ونششطاء إاذا اششتغلوا ،ونوابغ إاذا
درسشوا ،وأاوائل إاذا اختÈوا.
Twitter/Leddawy
moustafa.leddawi@gmail.com

شصاعر وصصحفي

إعدإد :عب ـد
إلق ـادر سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء

يومي ـات إسسـÓميـ ـة
هام جدإ

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

حدث عظيم يتذّكره اŸسصلمون
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 }Éfnôo°ür fnي -وسس -ف ،١١٠ :إاsن -ه-ا ج-ن-وُد ال-ل-ه ال-ت-ي

تصسحب اŸتوuكل Úعليه ،هذا سُسراقة بن مالك
ُي ْ-ب -صِس -ر م -ك -ان اıت -بَِ -ئْ-ي-ن ،ؤَيْ-ح-زن أاب-و ب-ك-ر
ُ
ي-
ؤيقول :أاتينا يا رسسول الله ،فيقول له النِب t
صسلى الله عليه ؤسسsلم « -ل َتحزْن؛ إاِsن الله
َمَ-ع-ن-ا» ،ف-إاذا ب-ال-ع-دuؤ ي-ن-ق-لب صس-ديً -قا ،يعرضص
عليهما الزاَد ؤاŸتاع ،ؤَيْذهب بوصسsية رسسول
الله  -صسلى الله عليه ؤسسsلم َ« -أاْخفِ عsنا»
(البخاري).
 -5من معا Êالهجرة:
هجرة اŸعاصسي ؤما ُيْعَبد من دؤن الله،

ما أإجمل أإن تعلم!...

جوإبك عما يشسغلك
@ سس :إاذا ت - - -ع ّ- - -رضس اŸصص - - -ل - - -ي
ل -وسص -وسص -ة الشص -ي -ط -ان ‘ صص Ó-ت -ه
ي-ل-بسس ع-ل-ي-ه ال-ق-راءة ،وي-أاتي له
ب -اÿواط -ر السص -ي -ئ-ة ويشصّ-ك-ك-ه ‘
ع -دد ال -رك -ع -ات ،ف -م -اذا ي -ف -ع -ل؟
@@ ج :لقد حصسل هذا ألحد الصسحابة
ؤهو عثمان بن أابي العاصص  -رضسي
الله عنه  -فجاء يشسكو إا ¤النبي -
صسلى الله عليه ؤسسلم  -ؤيقول :إانّ
الشّسيطان قد حال بيني ؤب ÚصسÓتي
ي؟ (أاي يخلطها
ؤقراءتي يلبسسها عل s
ؤيشسّككني فيها) ،فقال رسسول الله -
صسلى الله عليه ؤسسلم « -ذاك شسيطان
يقال له خنزب ،فإاذا أاحسسسسته فتعّوذ
بالله منه ؤاتفل على يسسارك ثÓثاً»،
قال :ففعلت ذلك فأاذهبه الله عني.
(صس- -ح- -ي- -ح مسس- -ل- -م) .ف- -تضس- -م -ن ه -ذا
ا◊ديث أامرين لدفع شسيطان الصسÓة،
األؤل :السس- -ت- -ع- -اذةب- -ال- -ل -ه م -ن شس -ره،
فيتلفظ بها اŸصسلي ؤل حرج ،ؤالثا:Ê
ال -ت -ف -ل ع -ن الشس -م-ال ثÓ-ثً-ا ؤه-و ن-ف-خ
الهواء مع شسيء من الريق بشسرط أان ل
يؤوذي من بجانبه ،ؤل يقذر اŸسسجد.

 }OmÉ©nen ≈ndp GE ∑nOtGônndالقصسصص ،85 :قال ابن عباسص:
َلراtدك إا ¤مsكة كما أاخرجَك منها.
َمِن الذي منع اŸشسرك Úمن أان َيْعÌؤا على
ي  -صسلى الله عليه ؤسسsلم  -ؤصساحبه ،ؤقد
النِب u
ؤَقفوا على شسف Òالغار ،حتsى قال أابو بكر :لو
حت قدَمْيه ألبصسرنا؟ إانه
أان sأاحدهم نظر َت ْ
الله؛ ؤلذلك كان جواب الرسسول  -صسلى الله
عليه ؤسسsلم « :-ما َ
ظtنك يا أابا بكر باْثَنْين اللُه
ثالُثهما؟» (البخاري).
إان التوtكل سسبيل الsنصسر ،فكلما احلولَك ِ
ت
ال t
ظلمات ،جاء ال tصسبح أاك ÌانبÓجًاGPnp GE ≈àsMn{ ،

م:
 -1ما أاجم َ
ل أان َتْعَل َ
أان الذين تخاف منهم ،هم أاشسtد خوًفا
م -نك! ؤك -ن ع -ل -ى ذك ٍ -ر ل -دع -وة م-ؤوم-ن آال
فرعون؛ قال تعاَ» :¤ف َسسَتْذُكُرؤنَ مَا َأاُقوُل
Ò
َلُكْم َؤأاَُفuوضُص َأاْمِري إاَِلى الsلِه إاِsن الsلَه بَصِس ٌ
ِباْلِعَباِد» «غافر ،»٤٤ :ؤالنتيجة:
ق- -ال ت -ع -اَ» :¤ف َ-و َق -اُه الs-ل-هُ سَسu-يَ -ئ-اِت َم-ا
حاَق ِبآاِل ِفْرَعْوَن سُسوُء الَْعَذاِب»
َمَكُرؤا َؤ َ
«غافر.»٤5 :
 -2أان تعلم:
أان اŸظلوم إاذا قال« :حسسبنا الله ؤنعم
الوكيل» ،فقد نقل قضسsيته من العباد إا¤
رuب ال- -ع- -ب- -اد! ؤق -د ك -ان ي -زي -د ب -ن ح -ا”
Ÿهsلبي (ت )١٧٠ :يقول :ؤالله ما ِ
ت
هْب ُ
ا ُ
شسيًئا ق t
ط مثل هيبتي لرجل ظلمتُه ،ؤأانا
أاعلم أانْ ل ناصسَر له إال اللهُ تعا ،¤فيقول:
حسسبك الله ،الله بيني ؤبينك!.
 -3أان تعلم:
أان ال -ي s-م ال -ذي أا‚ى ال -ل -ه ف -ي -ه ع -ب-ده
م -وسس -ى ؤه -و ‘ غ -اي -ة ضس -ع -ف-ه ك-م-ا ق-ال
تعاَ« :¤فِإاَذا ِخْف ِ
ت َعَلْيِه َفَأاْلِقيهِ ِفي الَْيuم»
«القصسصص ،»٧ :هو اليم الذي أاغرق فيه
ف - - -رع - - -ون ؤج - - -ن - - -ده ؤه - - -م ‘ غ - - -اي- - -ة

قsوِتهمَ»:فَ-أا َخْ-ذ َن-اهُ َؤُجُ-ن-وَدُه َف-نَ-بَْ-ذَن-اُهْم ِفي
الَْيuم َفاْن ُ
»Ú
ف َكاَن َعاِقَبُة الظsاِلِم َ
ظْر َكْي َ
«القصسصص.»٤٠ :
 -4أان تعلم:
أان أاصس- -ح- -اب م- -وسس -ى Ÿا خ -اف -وا م -ن
ف-رع-وَن ،ن-اَدؤا«:إاِsن-ا َلُ-مْ-دَر ُكوَن» «الشسعراء:
ِ
ي َرuبي
 ،»6١فأاجابهم بثقةَ« :ك Ósإاِsن َمع َ
سَسَيْهِديِن» «الشسعراء ،»6٢ :فانقلب ذلك
اإلدراك اıي - - - - - -ف إا ¤سسÓ- - - - - -ح أادرك
ع -دsؤه -م ،ؤقضس -ى ع -ل -ي -ه؛ أال -يسص ق-د ق-ال
تعا« :¤حَsتى إاَِذا َأاْدَرَكُه اْلَغَرُق» «يونسص:
»٩٠؟
 -5أان تعلم:
كلمة مباركة نطق بها اÿليُل إابراهيم
ع-ل-ي-ه السسÓ-م ،فسسs-ج-ل-ه-ا ا◊ق ‘ ك-ت-اب-ه؛
«َؤَق -اَل إاِuن -ي َذاِه -بٌ إاَِل -ى َرuب -ي سَس -يَ ْ-ه ِ-دي ِ -ن»
«الصسافات ،»٩٩ :فكلما شسعرت بالهموم
 Óأاقطاَر نفسِسك،
–اصسُرك ،ؤا◊Òة “ أ
فارحل بها إا ¤الله سسبحانه ،هناك Œد
الطمأانينة ؤَبْرد اليق.Ú
 -6أان تعلم:
أان الناَر – ⁄رْق إابراهيم ،ؤال uسسuك⁄ Ú
يذبح إاسسماعيل ،ؤالبحر ُ ⁄يغِرق موسسى،

العدد
١8٠٤١

السسبت  ٠٧سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٧محرم ١٤٤١

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

من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة

إلهجرة إلنّبوية..دروسس وعÈ
ل شصهر الله اُŸحsرم ،فيتذsكر اŸسصلمون ذلك ا◊دث العظيم ،الذي قلَب موازين
َي ُ
ح t
التاريخ ،وغsير وجه البشصرsية ،إاsنه حادث الهجرة النبوية اŸباركة ،من مsكة اŸشصsرفة
إا ¤اŸدينة النبوsية ،التي كانت سصبي ً
لسصÓمية؛ حيث شصsع نور
 Óإا ¤إانشصاء الدولة ا إ
جا.
لسصÓم ‘ ا أ
ا إ
لصصقاع ،ودخل النsاسسُ ‘ الدين أافوا ً
ِ
ب رسسول الله  -صسلى الله عليه
إاsن أاحداث اْلِهجرة النبوsية تضسsمَنت العديد يكون صساح َ
من الtدرؤسص ؤالِعَبر ،نقتصسر منها على سسبعة :ؤسسsلم  -حsتى قال :الصسحبَة بأابي أانت يا رسسول
الله؟ ،قال رسسول الله  -صسلى الله عليه ؤسسلsم
 -1التضصحية:
 «نعم» ،قالت عائشسة  -رضسي الله عنها -فهذا رسسولُ الله  -صسلى الله عليه ؤسسsلم  -فوالله ما شسعرت ق t
ط قبل ذلك اليوم أاsن أاحًدا
يضس- -طt- -ر إا ¤م- -غ- -ادرة ب- -ل -ده ال -ذي ُؤِل -د ف -ي -ه ي -ب-ك-ي م-ن ال-ف-رح ،حs-ت-ى رأايُت أاب-ا ب-ك-ر ي-ب-ك-ي
ؤترعرع ،ؤترك أاقرباءه ؤعشسÒته ،فقال ؤهو يومئٍذ( .البخاري).
يغادرها ِبَنْبرة من ا◊زنِ« :ؤاللهِ إاsنك َلخْير
ؤعندما خرجا مًعا ،كان أابو بكر يتقsدم
ي  -صسلى الله عليه ؤسسsلم  ‘ -تَرصtسد
أاْرضص الله ،ؤأاحب tأاْرضص الله إا ¤الله ،ؤلْول أاuني النبِ s
ت» (صص .الÎمذي).
األمكنة؛ حsتى ل يصسيبه أاًذى ،فسسأاله النبي -
ج ُ
جت مْنك ما خر ْ
أاُْخِر ْ
ؤهذه أاtم سسلمة  -ؤهي أاsؤل امرأاة مهاِجرة صسلى الله عليه ؤسسلsم  -قائ« :ًÓيا أابا بكر ،لو
‘ اإلسس Ó-م  -ت -ق -ولَ :ل s-م -ا أاْج َ-م-ع أاب-و سس-ل-م-ة كان شسيء ،أاحببتَ أان يكون بك دؤÊ؟» ،فقال
اÿرؤج إا ¤اŸدينة.
ت لتكون
أابو بكر :ؤالذي بعثك با◊uق ،ما كاَن ْ
من ُمِلsمة إال sأان تكون بي دؤَنك ،فلما انتَهيا
صصحبة:
إا ¤الغار ،قال أابو بكر :مكانك يا رسسول الله،
 -2حسصن ال ّ
ؤsŒل- -ت ‘ أاْبَ- -ه- -ى ُصس َ-و ِره -ا م -ع أاب -ي ب -ك -ر حs- -ت- -ى أاسسَ - -تْ- -بِ - -رئ لك ال -غ -ار (رؤاه ا◊اك -م ‘
 Òمن اŸف uسسرين إا ¤اŸسستدرك ،ؤقال الsذهبي :صسحيح ُمرسسل.
الصسuديق ،الذي ذهب كث ٌ
أاsنه هو اŸقصسود باْلُمصسuدق ‘ قوله تعا:¤
 -3إاتقان الّتخطيط وحسصن توظيف
 }ِ¬Hp ¥الزمر ،33 :لَsما
{n ósn°Uhn ¥pór°üu dÉHp AnÉLn …òpdsGhn
ال ّ
طاقات:
قال النبي  -صسلى
إاّن ال-ه-ج-رة ت-عu-ل-م-ن-ا ك-ي-ف ي-ؤوuدي التخطيُط
الله عليه ؤسسلsم -
ا÷uي- - -د َدْؤَره ‘ –ق- - -ي- - -ق
ت دار
«إاuن - - - - -ي أارُ ي ُ
ال s-ن -ج -اح ،ؤم -ن
ه- -ج -رت -ك -م ذات
أاع- -ظ- -م أاسُس- -س ِص
َن ْ - - - - - -خٍ - - - - - -ل بÚ
ح ْسسُن
لب -ت ،»Úؤُه -م-ا
الsتخطيط ُ
قال ابن
ا
ل
توظيف
ا◊رتان؛
ق
ي
م
:
إ
ا
ذ
ر
ؤؤية
ا أارا
أ
ا
د
ع
ا
ل
م
ل
ا
ل
ه
ه
الطاقات،
،
)
ي
(البخار
ب
ع
من
بده خ
َت- -جs- -ه- -ز أاب- -و ؤشس -غ-ل-ه ب-رؤؤي-ة ذن قلبه ،ؤا إ
لخبار بها Òا سسلب ؤسسÓ-م-ة اسستغÓل
م
ي
ب-ه،ب -ك -ر ،ف-ق-ال دخل ا÷نة ،فإان ف Ó-ي-زال نصسب ن لسسانه ،ال-ق-درات اŸت-احة،
ع
م
ي
ا
ل -ه ال-نِ -ب-ي  -القل
ت
ن-ه ح-ت-ى ف - -ال sصس ِ- -دي- -ق ق- -ب- -ل
ب رؤؤيته ؤمن اللسسا قبل من ا
t
أ
ل
ع
م
ا
ل
صس -ل -ى ال-ل-ه
رفع من ال -ط -ري-ق ،ؤال-راح-ل-ة
ن ذكره.
ع - -ل - -ي- -ه ؤسسs- -ل- -م -
ُت ْ-ع َ-ل -ف ؤُت -جs-ه-ز ق-ب-ل
«على ِرسْسِلك؛ فإاuني أارجو أان ُيؤوَْذن ‹»،
أارب-ع-ة أاشس-ه-ر ؤبِ-سسu-رية
ت -اsم -ة ،ؤع -ل t-ي ب -ن أاب-ي
فقال أابو بكر :ؤهل ترجو ذلك بأابِي أانت؟،
s
ِ
ي  -صسلى
ب
ن
ل
ا
ص
ش
ا
ر
ف
‘
م
و
ن
ل
ا
ب
ف
ل
ك
ي
ب
ل
ا
ط
حَب َسص أابو بكر نْف َسسه على رسسول
َ
ُ
قال« :نعم» ،ف َ
u
ال -ل -ه  -صس -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه ؤسسs-ل-م ِ -لَ-ي-صس-ح-ب-ه ،ال -ل -ه ع -ل-ي-ه ؤسسs-ل-م َ -ت-م-ويً-ه-ا ع-ل-ى اŸشس-ركÚ
ف-ان-ت-ظ-ر أارب-ع-ة أاشس-ه-ر ي-ع-ل-ف راح-لَ -تْ-ي-ن ك-ان-تا ؤتخذي ً
َ Óلهم ،ؤهو دؤر الفتيان األقوياء.
ع-ن-ده ،حs-ت-ى أاذن ال-ل-ه ب-ال-ه-ج-رة ،ف-ل-م-ا أاخَبره
 -4شصّدة الّتوّكل على الله:
ي-ق-ول ت-ع-ا¿n GBôr˘≤o ˘drG ∂n˘«r˘∏n˘Yn ¢n Vôn˘an …òp˘ dsG ¿sp GE{ :¤
ي  -صسلى الله عليه ؤسسلsم َ -لم ُيصسuدق أاْن
النبِ t
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إلشسريف إلتلمسساÊ

قال تعا }ôْ éogrÉan õnLrôtdGhn{ :¤اŸدثر ،5 :ؤقال -
صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه ؤسس-ل-sم « -اْلُ-م-سس-ل-م م-ن سَسِ-لم
اŸسس -ل -م -ون م -ن لسس -ان-ه ؤي-ده ،ؤاŸه-اج-ر مَ-ن
هجر ما َنهى الله عنه» (مsتَفق عليه).
جرة العصساة ،ؤمُجانبة ُمخالطتهم ،قال
هِ ْ
الله تعاGôkérgn ºrgoôréogrGhn ¿nƒdoƒ≤ojn Éen ≈∏nYn ôrÑp°rUGhn{ :¤
πk«ªpLnا} اŸزمل ،١٠ :ؤهو الذي ل عتاب فيه.
هجرة القلوب إا ¤الله تعا ،¤ؤاإلخÓصص
جه إاليه ‘ السسuر ؤالعÓنية ،قال النبي -
‘ التو t
صسلى الله عليه ؤسسsلم « -فَمْن كانت هجرته
إا ¤الله ؤرسسوله ،فهجرُته إا ¤الله ؤرسسوله،
ؤم -ن ك -انت ه-ج-رت-ه ِلُ-دن-ي-ا يصس-ي-ب-ه-ا أاؤ ام-رأاة
يتزsؤجها فهجرته إا ¤ما هاجر إاليه» (متفق
عليه).
أاtيها الناسص ،إانْ كان الصسيام ‘ شسهرِ مُحsرم
مسستحبvا؛ لقوله  -صسلى الله عليه ؤسسلsم -
«أافضسل الصسيام بعد شسهر رمضسان ،شسهر الله
ال- -ذي ت ْ-دع -ون -ه اُŸح s-رم» ،ف -إاsن صس -وم ال -ي -وم
العاشسر منه اŸعرؤف بعاشسوراء آاَكد ،نصسومه
شس -ك ً-را ل -ل -ه؛ ألsن-ه أا َْن-ج-ى ف-ي-ه م-وسس-ى  -ع-ل-ي-ه
ال sسسÓم  -ؤأاغرق فيه فرعون ،فكان صسياُمه
كما قال النبي  -صسلى الله عليه ؤسسsلم « -يكuفُر
ال sسس َ-ن َ -ة اŸاضِس-ي-ة؛ (مسس-ل-م) ،ؤم-ن اسس-ت-ط-اع أان
يصسوم يومًا قبله فهو أافضسل.

ؤا◊وت  ⁄يؤوِذ يونسص،
بإاذن الله تعا ،¤فكن مع الله سسبحانه،
فهو ينصسُرك من غ Òأاهٍل ؤل عشسٍÒة....
 -7أان تعلم:
أان الله سسبحانه قد أاخÈك بأانه قريب،
ؤاختصسر لك الطريق رحمًة بك ،فلماذا
تذهب إا ¤البعيد؟ قال تعاَ« :¤ؤإاَِذا سَسَأاَلكَ
ب َدْعَوَة الsداعِ
ب اأُِجي ُ
ِعَباِدي َعuني َفإاِuني َقِري ٌ
إاَِذا َدَعاِن» «البقرة.»١86 :
 -8أان تعلم:
أان ال -ت -وك -ل ع -ل -ى ال -ل-ه سس-ب-ح-ان-ه اأم-اٌن
ؤِك -ف -اي -ة؛ ق-ال ت-ع-اَ « :¤اأَلْ-يَ -سص الs-لُ-ه ِبَ -ك-اٍف
َع -بْ َ-دُه َؤُي َ -خ u-وُف -وَن َ -ك ِب -اsل ِ-ذي َ-ن ِم ْ-ن ُدؤِن ِ-ه»
«الزمر.»36 :
÷ناب ،ل ُيضسام من
ا
ع
ي
ن
م
ه
ن
فهو سسبحا
ُ َ
اسستند إا ¤جنابه ،ؤ÷أا اإ ¤بابه؛ فإانه
العزيز الذي ل أاعsز منه كما قال ابن كث.Ò
«َؤَم ْ-ن َي -تَ َ-و sكْ-ل َعَ-ل-ى الs-لِ-ه َفُ-هَ-و حَْ -سسُ-بُ-ه»
«الطÓق ،»3 :قال الربيع بن ُخثيم :إان الله
تعا ¤قضسى على نفسسه أان من توكل عليه
كفاه ،ؤتصسديُق ذلك ‘ كتاب اللهَ« :ؤَمْن
َيَتَوsكْل َعَلى اللِsه َفُهَو حَ ْسسُبُه».

 1ـ اسصمه و مولده
هو ﬁمد بن احمد
ب - -ن ع - -ل - -ي الشس - -ري- -ف
اإلدريسس-ي ؤك-ن-ي-ت-ه :أابو
ع - -ب - -د ال- -ل- -ه ،ؤل- -ق- -ب- -ه
ؤشس- -ه- -رت- -ه :الشس- -ري- -ف
ال- -ت -ل -مسس -ا ،Êؤي -ع -رف
أايضسا بالغلوي ،ؤاشستهر بذلك نسسبة إا ¤قرية
م -ن أاع -م -ال ت -ل-مسس-ان تسس-م-ى ال-ع-ل-وي-ن ،ك-م-ا
يعرف بابي عبد الله الشسريف ،ؤيكتفي تارة
بلفظ الشسريف ،ؤكثÒا ما كان أاهل عصسره
ؤمن بعدهم ينعتونه ببعضص األلقاب بحسسب
العتبار الفقهي أاؤ العلمي أاؤ األصسو‹ أاؤ
بعضص مؤولفاته كاإلمام أاؤ الشسيخ أاؤ عبارة
صساحب اŸفتاح أاؤ شسارح ا÷مل للخو‚ي.
ؤل -د الشس -ري -ف ال -ت -ل -مسس -ا Êسس-ن-ة عشس-ر ؤ
سس-ب-عمائة (٧١٠ه - -ـ ـ ١3١٠م) ‘ ،أاسس -رة ع -ل -م
ؤتقوى ؤشسرف ؤنباهة ؤنبل ؤصسÓح ؤحسسن
تدين.
 2ـ نشصأاته
ؤلد أابو عبد الله الشسريف التلمسسا Êؤسسط
أاسسرة عربية أاصسيلة ؤشسريفة ،حيث أان مرد
نسسبه إا ¤ا◊سسن بن علي بن أابي طالب رضسي
ال -ل-ه ع-ن-ه-م-ا ،ؤاتسس-مت ه-ذه السس-رة ب-ال-ع-ل-م
ؤالنباهة ؤالوجاهة ؤحسسن التدين ،ؤ‘ كنف
هذه البيئة اÿصسبة ؤ–ت رعاية خاله عبد
الكر Ëؤحرصسه الشسديد عليه نال أابو عبد
الله الشسريف حظه من الÎبية ؤالتعليم ‘
سسن مبكرة ،سساعده ذلك على تنمية مواهبه
الفكرية ؤقدراته الذهنية ،األمر الذي مّهد
أامامه آافاقا فسسيحة تبشسر بغد مشسرق بالعلم
ؤاŸعرفة.
 3ـ طلبه للعلم
ب -دأات ه -ذه اŸرح -ل -ة ال -دراسس -ي-ة ‘ سس-ن
مبكرة منذ كان أابو عبد الله الشسريف –ت
رعاية خاله عبد الكر ،Ëحيث كان يصسطحبه
م-ع-ه إا› ¤السص ال-ع-ل-م ؤال-ع-ل-م-اء ،ف-ظ-هرت
‚ابته ؤقدراته الذهنية ؤمواهبه الفكرية
منذ صسغره ،فأاحب العلم ؤ›السص العلماء
ف -أاق-ب-ل ع-ل-ي-ه ب-أاخÓ-ق م-رضس-ي-ة ،ؤك-ان خ-ال-ه
يوجه ابن أاخته التوجيه ا◊سسن بعد ظهور
عÓ-م-ات ال-ن-ج-اب-ة ع-ل-ي-ه ،ؤيÓ-زمه ؤيحرصص
على تعليمه ،ففي تلمسسان اهتم ‘ أاؤائل
دراسسته بقراءة القرآان ،فأاخذه عن الشسيخ
ابي زيد ابن يعقوب.
بعد أان اكتمل فنون متعددة ‘ سسن مبكرة
ؤجد أابو عبد الله الشسريف ‘ نفسسه عزما
ق -وي -ا ،ؤرغ -ب -ة م -ل -ح -ة ‘ اŸزي -د م-ن ط-لب
ال -ع -ل -وم ،ف -ار–ل صس -وب م -دي -ن -ة ف-اسص أاي-ن
اسستفاد من ›موعة من اŸشسايخ ‘ شستى
الفنون ،ؤ‘ سسنة  ٧٤٠هـ ـ ١33٩م ار–ل إا¤
ت -ونسص ،ؤل -ق -ي ه -ن -اك ›م -وع -ة ك -بÒة م -ن
اŸشسايخ ،ؤاسستفاد منهم الكث ،Òثم رجع أابو
عبد الله الشسريف إا ¤مسسقط رأاسسه تلمسسان.
 4ـ شصيوخ الشصريف:
ت -ل ّ -ق -ى الشس -ري -ف ال -ع -ل -م خ Ó-ل م-رح-ل-ت-ه
ال-ت-حصس-ي-ل-ي-ة ع-ن ط-ائ-ف-ة م-ن شس-ي-وخ-ه داخل
تلمسسان ؤخارجها ،لذلك نتعّرضص إا ¤جملة
من شسيوخه بتلمسسان ؤمن خارجها.
ف- -م- -ن شس -ي -وخ -ه :ـ ال -ق -اضس -ي اب -ن ه -دي -ة
القرشسي اŸتوفى سسنة ٧36هـ ـ ١335م ـ أابو
اÛاصسي اŸتوفى سسنة ٧٤١هـ ـ ١3٤٠م .
ـ القاضسي أابو عبد الله التميمي اŸتوفى
سسنة ٧٤5هـ ـ ١3٤٤م .
لقد أاخذ الشسريف العلم خارج تلمسسان من
علماء فاسص ؤتونسص،فأاما من فاسص :ـ عبد
اŸؤوم -ن ا÷ان -ات -ي اŸت -وف -ى سس -ن -ة ٧٤6ه- -ـ ـ
١3٤5م .ـ أابو عبد الله السسطي اŸتوفى سسنة
٧٤٩ه- - -ـ ـ ١3٤8م  .ـ أاب- -و ع- -ب- -د ال -ل -ه اآلب -ل -ي
اŸت-وف-ى سس-ن-ة ٧5٧ه - -ـ ـ ١356م .ؤ أام - -ا م- -ن
ت- -ونسص :ـ أاب- -و ع -ب -د ال -ل -ه اب -ن ع -ب -د السس Ó-م
اŸتوفى سسنة ٧٤٩هـ ـ ١٤38م.
 5ـ وفاة الشصريف التلمسصاÊ
م -ات ل -ي -ل -ة األح -د راب-ع ذي ا◊ج-ة سس-ن-ة
إاحدى ؤسسبع Úؤسسبعمائة (٧٧١هـ ـ ١3٧٠م).
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موإقيت
إلصسÓة

^  0٧سسبتم :1956 Èقام « غي مو‹»
( )Guy molletرئ - -يسش إ◊ك - -وم - -ة
إلفرنسسية بزيارة للجزإئر ليتدإرسش
مع «روب Òلكوسست» ﬂتلف إŸشساريع
ÿنق إلثورة إ÷زإئرية.
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العدد

الفريق ڤايد صشالح يؤوكد على تضشافر ا÷هود وتناسشق األعمال وتكاملها
ربح رهان النوعية لألفراد “اششيا ومقتضشيات الوتÒة اŸتسشارعة وا◊ثيثة
“يز إليوم إلرإبع من زيارة إلفريق
أإح -م -د ڤ -اي-د صس-ال-ح ن-ائب وزي-ر إل-دف-اع
إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش إلوطني
إلشسعبي إ ¤إلناحية إلعسسكرية إلرإبعة
ب- -ت- -ف- -ت- -يشش ب- -عضش وح- -دإت إل- -ن- -اح -ي -ة
وترؤوسش إجتماع عمل مع أإركان إلناحية
لمنية.
ومسسئو‹ إŸصسالح إ أ

ق.و

اإلرتقاء با÷زائر إا ¤مصشاف
األوطان بصشمتها ‘ صشفحات
التاريخ اإلنسشاÊ
«إان تضس- -اف- -ر ا÷ه- -ود وت- -ن -اسس -ق اأ’ع -م -ال
وت -ك -ام -ل -ه -ا ،ه -و اŸسس-لك اأ’‚ع اŸؤودي إا¤
ت-وج-ي-ه ال-ق-وى وŒم-ي-ع-ه-ا ل-تصسب ب-ك-املها ‘
جهد رئيسسي واحد ،وذلكم هو الهدف اأ’سسمى
الذي نعمل على بلوغه بصسفة أاكيدة ،وهذا
يسس- -ت- -وجب ب- -الضس- -رورة ت- -ف -رد أاف -راد ا÷يشش
الوطني الشسعبي ،بصسفات اإ’خÓصش والتفا،Ê
وتشس -ب -ع-ه-م بشس-ي-م ال-وف-اء وحب ال-وط-ن ،أاسس-وة
بأاسسÓفهم اŸيام Úالذين “سسكوا بأارضسهم
وبكل ما “ثله هذه اأ’رضش الطيبة من موروث
حضس -اري وث -ق -ا‘ داف -ق وث -ري ،وم -ن رصس -ي-د

ت-اري-خ-ي وط-ن-ي ع-م-ي-ق و›ي-د ،واسس-ت-ط-اعوا
بذلك أان يسسمعوا صسوت ا◊ق ،ويعتلوا صسهوة
العز واÛد ،ويرتقوا ببÓدهم ا÷زائر ،إا¤
مصس -اف اأ’وط -ان ال-ت-ي وضس-عت بصس-م-ت-ه-ا ع-ن
ج -دارة ع -ل -ى صس -ف -ح -ات ال -ت -اري -خ اإ’نسس -ا،Ê
وخلدت ‘ أاذهان البشسرية ما يتميز به الشسعب
ا÷زائ - -ري م - -ن روح اإ’ي - -ث - -ار وال- -تضس- -ح- -ي- -ة
واإ’قدام».

اŸششروع بات حتمية ل مناصش
منها تيّمًنا با÷يوشش اŸتقدمة
الفريق أاضساف أان من أاهم اأ’هداف الكÈى
اŸراد –ق- -ي- -ق -ه -ا م -ن خ Ó-ل إا‚اح اŸسس -ار
ال -ت -حضسÒي وال -ت -ط-وي-ري ıت-ل-ف م-ك-ون-ات
ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي الشس -ع -ب -ي ،ه -و رب -ح ره -ان
النوعية بكل مقاييسسها :إان من أاهم اأ’هداف
ال -كÈى واŸسس -ت -ق -ب -ل-ي-ة اŸراد –ق-ي-ق-ه-ا م-ن
خ Ó- - -ل إا‚اح ه - - -ذا اŸسس- - -ار ال- - -ت- - -حضسÒي
والتطويري ıتلف مكونات ا÷يشش الوطني
الشسعبي ،هو ربح رهان النوعية بكل مقاييسسها
وب -ك -ل م -ا –م -ل -ه ه -ذه ال -ع -ب -ارة م -ن م -ع -اÊ
ود’’ت .ه -ذا ال-ره-ان ال-ذي أاصس-ب-ح م-ت-ط-ل-ب-ا
’زما يسستوجبه التماشسي السسليم مع مقتضسيات
ال -وتÒة اŸتسس-ارع-ة وا◊ث-ي-ث-ة ،ب-ل ،وال-ع-ازم-ة
ال -ت -ي أاصس -ب -ح ي -ت-ب-ع-ه-ا ال-ي-وم ا÷يشش ال-وط-ن-ي

لحياء إلشسعبية للمدينة
قبلتها إ أ

توقيف جماعة أاششرار تتاجر باıدرات بجاية
“ك -نت ف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة اıدرات ال -ت -اب-ع-ة
للمصسلحة الو’ئية للشسرطة القضسائية ،بأامن و’ية
ب - -ج - -اي- -ة ،أامسش اأ’ول ،م- -ن وضس- -ع ح- -د ÷م- -اع- -ة
أاشس -رار ت -ت -ك -ون م -ن خ -مسس -ة أاشس-خ-اصش مسس-ب-وقÚ
قضس- -ائ- -ي- -ا ،تÎاوح أاع -م -اره -م ب 27 Úو 52سسنة،
Áتهنون ترويج اıدرات واأ’قراصش اŸهلوسسة ‘
أاوسساط الشسباب باأ’حياء الشسعبية Ÿدينة بجاية.
ال -ع -ل -م -ي-ة ج-اءت ،ب-حسسب مصس-در مسس-ؤوول ،إاث-ر
معلومات واردة إا ¤اŸصسلحة مفادها وجود شسبكة

إاجرامية تقوم بÎويج اıدرات واŸهلوسسات ‘
أاوسساط الشسباب باأ’حياء الشسعبية Ÿدينة بجاية،
خاصسة بأاعا‹ اŸدينة ،على غرار شسارع الشسيوخ.
على إاثرها ” تكثيف اأ’بحاث والتحريات أاين
” ترصسد –ركات اŸشستبه فيهم وتتبع –ركاتهم
ليتم توقيفهم وحجز كمية معتÈة من هذه السسموم
وبعضش العائدات.

بجاية :بن النوي توهامي

أامن سشكيكدة يوقف ششخصشا ويحجز مششروبات كحولية بعزابة
“ك- -نت مصس- -ال- -ح أام- -ن دائ -رة ع -زاب -ة م -ن
توقيف شسخصش يبلغ من العمر  48سسنة .تتعلق
وقائع القضسية بحيازة مشسروبات كحولية من
أاجل البيع بدون رخصسة ،بناء على معلومات
وردت لذات اŸصسلحة اأ’منية مفادها ،وجود
شس- -خصش ي- -ح- -وز ع- -ل- -ى ك- -م- -ي- -ة م- -ع -تÈة م -ن
اŸشسروبات الكحولية بداخل منزله العائلي.
وعليه ،بعد اتخاذ جميع اإ’جراءات القانونية
ب -ال-ت-نسس-ي-ق ال-دائ-م م-ع ال-ع-دال-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ﬁك- -م- -ة ع -زاب -ة ” ،ت -وق -ي -ف -ه و–وي -ل -ه إا¤
اŸصس -ل -ح -ة Ÿواصس-ل-ة اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة،
حيث ” حجز خÓل العملية  1308قارورة من
اŸشس -روب -ات ال -ك-ح-ول-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف اأ’ن-واع
واأ’حجام ،باإ’ضسافة إا ¤أاسسلحة بيضساء .بعد

إا“ام م -ل -ف اإ’ج -راءات ال -ق -ان -ون-ي-ة ب-ت-أاسسسش
مديرية الضسرائب كضسحية ” ،تقد ËاŸشستبه
فيه أامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة عزابة.
كما قامت ذات اŸصسلحة ‘ قضسية أاخرى
منفصسلة ،بتوقيف شسخصش يبلغ من العمر 26
سس -ن -ة ع -ن ج -ن-ح-ة ح-ي-ازة اŸؤوث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة
بغرضش العرضش والتسسليم للغ Òوجنحة حيازة
اıدرات بغرضش ا’سستهÓك الشسخصسي ،أاين
” حجز  10أاقراصش من نوع «إايغزوميل 06 -
ملغ» ،حيث بعد –ويله واسستكمال إاجراءات
ال-ت-ح-ق-ي-ق ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸصس-ل-حة ” تقدË
اŸشس -ت -ب -ه ف -ي -ه أام -ام وك -ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ل-دى
ﬁكمة عزابة.

سسكيكدة :خالد العيفة

 29°إ÷زإئر
 28°إ÷زإئر

الشس- -ع -ب -ي ،ب -ك -ل وع -ي وإادراك ،ه -ذا اŸسس -ار
اŸشسروع والطموح الذي بات حتمية ’ مناصش
منها ‘ سسبيل مضساهاة و›اراة وتÒة التطور
اŸتسسارع الذي تعرفه ا÷يوشش اŸتقدمة ‘
عصسرنا ا◊اضسر.

–سش Úوترقية األداء العملياتي
والقتا‹ لكافة التششكيلت
توافقا مع مصشلحة ا÷زائر
إان - -ن - -ا نسس - -ع - -ى م - -ن وراء ه - -ذا ا◊رصش
اıلصش واŸت -ف -ا ،Êإا ¤م -واصس -ل -ة ت-ع-زي-ز
ق -درات ق -وام اŸع -رك -ة ل -ل -ج -يشش ال -وط -ن-ي
الشس -ع -ب -ي ،وت -أام Úم -ت -ط -ل -ب -ات ال -رف -ع م-ن
’داء
جاهزيتهÃ ،ا يضسمن –سس Úوترقية ا أ
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي وال -ق -ت -ا‹ ل -ك-اف-ة تشس-ك-يÓ-ت-ه
ومكوناته ،توافقا مع مصسلحة ا÷زائر وعزة
شس-ع-ب-ه-ا ال-ت-ي ت-ق-تضس-ي ،ب-أان ي-ع-م-ل أاب-ن-اؤوه-ا
’بد،
اıلصسون على أان تبقى دوما وإا ¤ا أ
’ق -دام ،راسس -خ -ة ال -ق -ي -م ،ح-اف-ظ-ة
ث -اب -ت -ة ا أ
ل-وح-دت-ه-ا ،وصس-ائ-ن-ة لسس-ي-ادت-ه-ا واسس-تقÓلها
وأام- -ن- -ه- -ا واسس- -ت- -ق -راره -ا ،وه -ذا ي -ق -تضس -ي
ب -الضس -رورة –ل -ي ق -وات -ن -ا اŸسس -ل -ح -ة ب-ك-ل
م-وج-ب-ات ا◊رصش ،وب-ك-ل ع-وام-ل ال-ي-ق-ظة،
وبكل مسستلزمات ا◊ذر والفطنة وا’نتباه».

 28°وهرإن

 28°وهرإن

إلثمن  10دج

18041

لمنية
خÓل ترؤوسسه إجتماع عمل مع أإركان إلناحية وإŸصسالح إ أ

‘ البداية وÃدخل مقر قيادة الناحية،
وÃعية اللواء حسسان عÁÓية قائد الناحية
العسسكرية الرابعة ،وقف السسيد الفريق وقفة
ت -رح -م ع -ل -ى روح الشس -ه-ي-د ال-ب-ط-ل «شس-ي-ح-اÊ
بشس »Òالذي يحمل مقر قيادة الناحية اسسمه،
ح -يث وضس -ع إاك -ل-ي Ó-م-ن ال-زه-ور أام-ام اŸع-ل-م
Ÿخلد له ،وت Óفا–ة الكتاب على
التذكاري ا ُ
روحه وعلى أارواح الشسهداء اأ’طهار.
ليÎأاسش بعد ذلك اجتماع عمل ضسم قيادة
وأاركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية
وقادة الوحدات ومسسؤوو‹ ﬂتلف اŸصسالح
اأ’منية واŸديرين ا÷هوي ،Úاسستمع خÓله
إا ¤ع -رضش شس -ام-ل ح-ول إاق-ل-ي-م ا’خ-تصس-اصش،
قّدمه قائد الناحية .بعدها أالقى الفريق كلمة
ت-وج-ي-ه-ي-ة ذك-ر ف-ي-ه-ا ب-أاه-م-ي-ة تضسافر ا÷هود
وتناسسق اأ’عمال وتكاملها ،أاسسوة باأ’سسÓف
اŸيام.Ú

إلفجر04.4٧................:
إلشسروق06 .24..............:
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إلعصسر16.22................:
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إلعشسـاء20.33..................:
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إثر عملية بحث و“شسيط بالقرب من إلقل

مفارز ا÷يشش تدمر  4قنابل تقليدية الصشنع
لرهاب وإثر
‘ إطار مكافحة إ إ
ع-م-ل-ي-ة ب-حث و“شس-ي-ط ،كشس-فت
ودم-رت م-ف-رزة ل-ل-جيشش إلوطني
إلشسعبي بالقرب من بلدية وإدي
زه-ور ب-ال-ق-ل/ن.ع ،5.ي - - - -وم 04
سس-بتم ،2019 Èأإرب- -ع ( )04ق-نابل
تقليدية إلصسنع.
‘ إاط - -ار م - -ك- -اف- -ح- -ة ال- -ت- -ه- -ريب
وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة ،ضس-ب-طت م-فرزة
للجيشش الوطني الشسعبي بÈج باجي
ﬂتار/ن.ع ،6.م -رك -ب -ة ( )01رب-اع-ي-ة
ال- -دف -ع و( )1400ل Îم - - -ن ال- - -وق- - -ود،
باإ’ضسافة إا ¤ثÓثة ( )03أاكياسش من خليط
ا◊جارة وخام الذهب.
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار مكافحة الهجرة
غ Òالشس- -رع- -ي- -ة ،أاح- -ب- -ط ح -راسش السس -واح -ل
ﬁاولة هجرة غ Òشسرعية لـ( )07أاشسخاصش
بالغزوات /ن.ع.2.

 ...توقيف  03عناصشر دعم للجماعات
اإلرهابية وحجز  19قذيفة
‘ إاط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإ’ره- -اب وح- -م -اي -ة
ا◊دود ،وبفضسل اسستغÓل اŸعلومات“ ،كنت
م -ف -رزة ل -ل -ج -يشش ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ،ي-وم 05
سسبتم ،2019 Èإاثر دورية بحث وتفتيشش قرب
الشس- -ري- -ط ا◊دودي ا÷ن- -وب- -ي ب -ت -مÔاسست/
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة السس-ادسس-ة ،م-ن اك-تشس-اف
ﬂبإا للذخÒة يحتوي على ( )19قذيفة عيار
 100م -ي -ل -ي-م .Îف-ي-م-ا أاوق-فت م-ف-ارز أاخ-رى
ل - -ل - -ج- -يشش ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي ،ب- -ك- -ل م- -ن
بومرداسش/ن.ع 1وخنشسلة/ن.ع ،5ثÓثة ()03
عناصسر دعم للجماعات ا’إرهابية.
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة،
أاوقفت مفرزة للجيشش الوطني الشسعبي بÈج

باجي ﬂتار/ن.ع )03( ،6.أاشسخاصش على مÏ
مركبة ( )01رباعية الدفع ﬁملة ب ـ()2.17
طن من اŸواد الغذائية.

...توقيف ششخصش بحوزته طائرة
بدون طيار مزودة بكامÒا
‘ ح Úأاحبطت مفارز مشسÎكة للجيشش
الوطني الشسعبي بكل من سسوق أاهراسش وتبسسة
والطارف/ن.عﬁ ،5اول - -ة ت - -ه- -ريب ()12522
لÎا من الوقود ،فيما ” توقيف شسخصش ()01
ب -ح -وزت-ه ط-ائ-رة ب-دون ط-ي-ار م-زودة ب-ك-امÒا
بالنعامة/ن.ع.2

...و 5مهاجرين غ ÒششرعيÚ
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة
غ Òالشسرعية ،أاوقفت مفارز للجيشش الوطني
الشسعبي وعناصسر من الدرك الوطني ،خمسسة
( )05مهاجرين غ Òشسرعي Úبكل من تلمسسان،
ن.ع ،2وتبسسة/ن.ع.5

ق.و

على مسستوى منطقة بودوخة بع Úقشسرة

 18جريحا ‘ انحراف ششاحنة للجيشش بسشكيكدة

تسس -بب ح -ادث اصس -ط -دام شس -اح -ن -ة ت -اب -ع-ة
للجيشش الوطني الشسعبي بأاخرى وانحرافها،
كانت تقل جنودا ‘ ،إاصسابة عدد من منهم
ب -ج -روح م-ت-ف-اوت-ة اÿط-ورة ،ب-حسسب مصس-ادر
ﬁل -ي -ة ،ل-ي-ت-م –وي-ل-ه-م إا ¤ال-ع-ي-ادة م-ت-ع-ددة
اÿدمات لبلدية ع Úقشسرة.

كاريكات /ÒعنÎ

ا◊ادث وقع ‘ حدود السساعة  22من ليلة
اÿميسشÃ ،نطقة بودوخة التابعة لبلدية عÚ
قشسرة ،أاقصسى غرب و’ية سسكيكدة ،أاسسفر عن
إاصسابة  18فردا من ا÷يشش الوطني الشسعبي.

سسكيكدة :خالد العيفة

