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ألهيئ ـ ـة ألوطنيـ ـ ـة
للوسساطة وأ◊وأر تشسدد
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@ هيئة مسصتقلة تشصرف على أ’سصتحقاق وتعديل قانون أ’نتخابات
@ ألشصهادة أ÷امعية شصرط أسصــاسصي Ÿنصصب رئيسس أ÷مهورية
بتهمتي ألتÓعب بالعقار
ألصصناعي وأسصتغÓل ألنفوذ

ألدكتور ﬁمد ألطاهر عيسصا:Ê

نعيشس مرحلة إأسستب ـ ـاقيـ ـة
إ’نقـ ـاذ ألدول ـ ـة ألوطنيـ ـة
مقتل شصخصص Úوإأصصابة آأخرين بجروح خطÒة ‘ حملة ألتنظيف

وأ‹ وهرأن يق ـ ـف على ألوضسـ ـ ـع ألصسحي
للجريحـ ـ ـ ـ Úويأامـ ـ ـر بالتكفـ ـ ـل بالضسحايـ ـ ـا
بلماضصــــي قلق
مـــن أرضصيــــــة
ملعب  5جويلية

ألÈأزي ـ ـل ،أأ’رجنت ـ ـÚ
وألشسيلي تريـد موأجهـة
«أÿضسر» وديا ‘ أكتوبر
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وضسع مديري أأمÓك ألدولة وألتنظيم
وألشسؤوون ألعامة رهن أ◊بسس باŸدية
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رئيسس جمعية «ألشصفاء» باŸدية لـ«ألشصعب»:

متضسامنون Ÿرأفقة أŸرضسى وألفئات ألهشسة صسحيا وأجتماعيا
39ـــ0ـ0ـ
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إأبـن أ÷ـ ـوزي..
أأ‰ـوذجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
للمثقـف أ ÿـ ـ ـزأن

«آأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق سسينمائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
أول ›لـة متخصصصصـة
‘ ألفــــن ألسصابــــع
وطنيــــــــــ4ـ1ـــــــــــا
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األحد  ٠٨سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٨محرم  ١٤٤١هـ

رئيسس جامعة هواري
بومدين ‘ لقاء إاعÓمي
ي-ن-ظ-م رئ-يسس ج-ام-ع-ة ه-وإري
ب-وم-دي-ن ل-لعلوم وإلتكنولوجية،
ب -ن ع -ل -ي إلشس -ري -ف ن-ور إل-دي-ن،
لقاء مع إلصسحافة إلوطنية حول
إلدخول إ÷امعي .2020-2019
ي -ن -ظ -م إل -ل -ق -اء ي -وم إلث-ن09 Ú
سس- -ب- -ت- -م Èإ÷اري ،إب- -ت- -دإء م- -ن
إلسساعة  10.00صسباحا.

«مقاومة اŸرأاة
‘ شسمال افريقيا»
ﬁور ملتقى دو‹

02

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

اللقاءان ا÷ماعيان اŸوسسعان
رقم ( )395و ()396

1 80 4 2

تشسغيل ثما Êمدارسس ‰وذجية بالطاقة الشسمسسية

ي - -ن - -ظ - -م إŸت - -ح- -ف إل- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د Ãق- -ره إل -ل -ق -اءي -ن
إ÷ماعي ÚإŸوسسع Úرقم ()395
و (  )396ل- -تسس- -ج- -ي- -ل شس- -ه -ادإت
إÛاهدين وذلك يومي إلثنÚ
وإÿم - -يسس  09و  12سسبتمÈ
 ،2019وذلك ع - - -ل - - -ى إلسس- - -اع- - -ة
 10:00صسباحا.

«حÒشس إاكسسبو للخدمات»
‘ لقاء إاعÓمي
Ãن- -اسس- -ب- -ة إن -ع -ق -اد إل -ط -ب -ع -ة
لو ¤م- - -ن إŸل- - -ت- - -ق- - -ى إل- - -دو‹
إ أ
ل- -لسس- -ي -اح -ة وإل -ف -ن -ادق ،ت -ن -ظ -م
م- - - - -ؤوسسسس- - - - -ة « حÒشس إك- - - - -ب- - - - -و
ل- -ل- -خ- -دم- -ات» ،ن- -دوة صس -ح -ف -ي -ة
باŸوإزإة مع عدد من إÙاضسرإت.
لح -د
ي- -ن- -ظ- -م إل- -ل- -ق- -اء ي- -وم- -ي إ أ
وإلث - - - -ن 08 Úو 09سسبتمÈ
إ÷اري ب - - - - - -اŸرك- - - - - -ز إل- - - - - -دو‹
للمؤو“رإت عبد إللطيف رحال
ب- -ن- -ادي إلصس- -ن- -وب- -ر ،إب -ت -دإء م -ن
إلسساعة  10.00صسباحا.

سسعر سسلة خامات
أاوبك يرتفع ا¤
 60٫5٨دولرا
” تشسغيل ثما Êمدإرسس إبتدإئية ‰وذجية بولية إلبليدة بالطاقة إلشسمسسية وذلك –سسبا
لتعميم هذه إلتجربة على كامل إŸؤوسسسسات إلÎبوية ،حسسبما علم من مصسالح إلولية.
لن
أإوضس -ح ذإت إŸصس -در أإن م -ؤوسسسس -ة «م -ت -ي -ج -ة إن -ارة» إŸشس -رف-ة ع-ل-ى ه-ذإ إŸشس-روع ق-امت ◊د إ آ
بتشسغيل ثما Êمؤوسسسسات تربوية ‘ إلطور إلبتدإئي بالطاقة إلشسمسسية مضسيفا أإنه ” تنصسيب
لجهزة إلÓزمة لتجسسيد هذه إلعملية بهذه إŸؤوسسسسات.
للوإح إلشسمسسية وإŸولدإت وكافة إ أ
إ أ

بطولة كرة السسلة بدءا
من  4أاكتوبر اŸقبل
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وإلÎب -ي-ة وع-دد م-ن إ÷م-ع-ي-ات
Îو
حسس
‹ ‚ -م شسرشسال ،نصسر
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ن-ادي إل-روي-ب-ةب -ل -دي -ات إل -ولي-ة  22وتتضسمن مليانة وشسباب ورقلة-شسباب إ–اد سس-ط-ي-ف-أإوŸبي
إ
ل
دإر إلبيضساء.
إلف
وج (ب) :نادي سسطاوإ
إق-ام-ة م-ع-ارضس م-ت-ن-ق-ل-ة ل-ل-ك-تب ودإد بوفاريك -شسباب جسسر‹-جمعية أإم إلبوإقي،
ذإت صس -ل -ة ب -ع -دة ›الت م -ن -ه-ا ب-وع-ري-ري-ج-إ–اد إل-ب-ل-ي-دة ،قسسنطينة ،إ–اد برج
إل -ف -ك -ري -ة وإلÎب-وي-ة وإل-ف-ن-ي-ة باتنة ،أإمل سسكيكدة  -إ–اد إ رب-ي-ع إل-ع-ل-م-ة-أإوŸب-ي
÷زإئر.
وإلتاريخية.
يومية وطنية إخبارية تصسدر عن إŸؤوسسسسة إلعمومية
إلقتصسادية(شسركة ذإت أإسسهم)
رأإسس مالها إلجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع إلشسهدإء إلجزإئر

إلÈيد إ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

إلتحرير

إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

لدإرة وإلمالية
إ إ

سس-يشس-ك-ل م-وضسوع «مقاومة
إŸرأإة ‘ شس -م -ال أإف -ري -ق -ي -ا م-ن
إل -ت -اري -خ إل -ق-د Ëإ ¤إل-ق-رن
إل -ت-اسس-ع عشس-ر» ﬁور م-ل-ت-ق-ى
دو‹ م -ن ت -ن -ظ -ي-م إÙاف-ظ-ة
إلسس-ام-ي-ة لÓ-أم-ازيغية وإلذي
سس -ت-ح-تضس-ن ف-ع-ال-ي-ات-ه ولي-ة
تبسسة ‘ إلفÎة ب 28 Úو30
سس- -ب- -ت- -م Èإ÷اري ،حسسب م -ا
لم Úإل - - - -ع - - - -ام
أإف- - - - -اد ب- - - - -ه إ أ
ل - -ل - -م - -ح - -اف - -ظ - -ة إلسس - -ام- -ي- -ة
Óم -ازي-غ-ي-ة ،سس-ي إل-ه-اشس-م-ي
ل -أ
عصساد.
لكادÁي
إل-ل-ق-اء إل-علمي وإ أ
ي -ع -د ف -رصس -ة ل -ت-ك-ر Ëب-عضس
إلشس- -خصس- -ي- -ات إل- -ت -ي سس -ج -لت
إسس - -م - -ه- -ا ب- -ح- -روف م- -ن ذهب
بالنظر Ÿشساركتها ‘ إ◊روب
وإلصس -رإع-ات إŸسس-ل-ح-ة خÓ-ل
ﬂتلف إلفÎإت إلتاريخية.

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

« الهشساشسة من اŸنظور الدو‹
والتشسريع ا÷زائري» –ت اÛهر
إختتمت إأول إأمسس ،إلدورة إلتكوينية حول
م-وضس-وع إلأشس-خ-اصس إل-هشس-ة م-ن إŸن-ظ-ور إلدو‹
وإلتشسريع إ÷زإئري ،باŸدرسسة إلعليا للشسرطة
ع -ل -ي ت -ونسس -ي ،ع-ل-ى م-دإر ي-وم Úم-ن إل-نشس-اط.
إلدورة إلتي نظمتÃ ،شساركة خÈإء ،إكتسست
إأه -م -ي -ة ك -بÒة ب -اع -ت -ب -اره-ا ﬂصسصس-ة لضس-ب-اط
إلشس -رط -ة إل -قضس -ائ -ي -ة إŸك -ل -ف Úب -ال -ت -ح -ق -ي-ق-ات
إل -قضس -ائ -ي -ة ‘ ›ال ح -م -اي -ة إل -ف -ئ -ات إل-هشس-ة «
إلأطفال ،إلنسساء وإŸسسن.» Ú
خÓل إلدورة ،قدمت عدة مدإخÓت من قبل
إأخصس -ائ -ي ÚوخÈإء ،ت -ن -اولت ﬂت -ل -ف إŸع-ارف
وإ÷هود إŸبذولة ‘ إŸيدإن من قبل إلقطاعات
‘ حماية هذه إلفئات إلهشسة ،إŸسسائل إŸتعلقة
ب -الإط -ار إل -ق -ان -و ÊوإŸرج -ع -ي ل -ه-ا م-ن إŸن-ظ-ور
إل -دو‹ وإل -تشس-ري-ع إ÷زإئ-ري ،م-ع إل-ت-ط-رق إ¤
ﬁاور إ◊م-اي-ة إلج-ت-م-اع-ي-ة وإلقضسائية لهذه
إلشسريحة.

إلرئيسسة إŸديرة إلعامة
مسسؤوولة إلنشسر

أامينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

سس -ج -ل سس -ع -ر سس -ل -ة خ -ام-ات
أإوبك إرت - - -ف - - -اع - - -ا ن- - -ه- - -اي- - -ة
لسس - -ب - -وع ،ح - -يث ق - -ف - -ز إ¤
إ أ
 60،58دولرإ ل-لÈم-ي-ل ،بعد
أإن كان قد إسستقر عند 58 ،9٧
لرب - - -ع - - -اء إŸاضس - - -ي،
دولرإ إ أ
لحصس - - -اءإت إل - - -ت - - -ي
حسسب إ إ
أإوردت - -ه - -ا م- -ن- -ظ- -م- -ة إل- -دول
إŸصس-درة ل-ل-ن-ف-ط (أإوبك) على
للكÎو.Ê
موقعها إ إ
ي -ن -ت -ظ-ر أإن ت-ع-ق-د إل-ل-ج-ن-ة
إل -وزإري -ة إŸشسÎك -ة Ÿت -اب-ع-ة
إت - - -ف- - -اق أإوبك وإل- - -دول غÒ
لعضس- - - - -اء ‘ إŸن - - - -ظ - - - -م - - - -ة
إ أ
إجتماعها إلسسابع عشسر خÓل
إلشس - - -ه - - -ر إ÷اري ل- - -درإسس- - -ة
إل- -ت -ط -ورإت إل -ت -ي تشس -ه -ده -ا
سسوق إلنفط وذلك ‘ إنتظار
ع -ق-د إلج-ت-م-اع  1٧٧لندوة
أإوبك وإلج- -ت- -م- -اع إل- -وزإري
لوبك وخ -ارج أإوبك
إلسس -اب -ع أ

إلع 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:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أإوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصسحابها نشسرت أإو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشسهار
إŸؤوسسسسة إلوطنية للنشسر وإ إ
 1شسارع باسستور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات إلتالية:إلوسسط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شسركة إلطباعة  S.I.Oإلشسرق :شسركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الموافق لـ  0٨محرم  1441هـ

بتهمتي التÓعب بالعقار الصصناعي واسصتغÓل النفوذ

وضسع مديري أامÓك الدولة والتنظيم
والشسؤوون العامة رهن ا◊بسس باŸدية

وض ص - -ع م - -دي - -ر ان ت - -ن - -ف -ي -ذ ي -ا ن
ا ث - -ن - -ان ب - -و ’ ي - -ة ا Ÿد ي - -ة ره - -ن
ا ◊بسس  ،ا ’أ ر ب- - -ع- - -ا ء ال - -ف - -ا رط،
Ãو ج ب اأم - -ر ق ضص -ا ئ -ي ‘ قض ص -ي -ة
–ويل العقار الصصناعي بوسصط
ا ل و ’ ي ة  ،ب ح س ص ب م ا اأ ف ا د ب ه ب ي ا ن
ال - -ن - -ائ ب ال - -ع- -ام ل - -دى  ﬁك - -م - -ة
ا  Ÿد ي ة ت ل ق ت « و اأ ج » ن س ص خ ة م ن ه .
وف --ق--ا ل --ذ ات ا ل--ب--ي --ان  ،ف --اإ ن الأم -ر
ي ت ع ل ق ب ك ل م ن م د ي ر اأ م  Óك ا ل د و ل ة
وم --د ي--ر ا ل -ت -ن-ظ-ي -م و ال ش ش -وؤ ون ال -ع -ام -ة
ا  Ÿت ---ا ب ---ع  Úب ---ت --ه --م --ت --ي ال --ت  Ó--ع ب ‘
ا ل --ع --ق -ا ر ا لص ش-ن -ا ع -ي و الس ش -ت -ف -ا دة م-ن
النفوذ من دون حق ‘ قضشية تقع
وسشط اŸدية.
ك م ا و ض ش ع خ م س ش ة م ت ه م  Úاآ خ ر ي ن
–ت الرقابة القضشائية ” السشتماع
اإ ل ي ه م ‘ اإ ط ا ر ن ف س س ا ل ق ض ش ي ة ك ج ز ء
م ن ا ل ت ح ق ي ق ا لأ و ‹ ا ل ذ ي ق ا م ت ب ه ا

مص ش--ال --ح ال ش ش --رط --ة ال -ق ض ش -ائ -ي -ة لأم -ن
و ل ي ة ا  Ÿد ي ة  ،ا س ش ت ن ا د ا  Ÿا اأ ش ش ا ر اإ ل ي ه
ذات البيان.

...وحبسس رئيسس بلدية اŸنيعة
بغرداية و 13شسخصسا اآخر
اأ م ر ق ا ض ش ي ا ل ت ح ق ي ق ل د ى  ﬁك م ة
غرداية بوضشع رهن ا◊بسس رئيسس
ا Ûل سس الش ش --ع --ب--ي ل -ب -ل -د ي-ة ا  Ÿن -ي-ع -ة
(ول ي ------ة غ ------ر د ا ي------ة) اإ  ¤ج-----ا ن ب 1 3
ششخصشا من بينهم قاصشر بتهم تتعلق
ب ـ «ت --ك --و ي --ن ج--م -ع -ي -ة اأ ش ش -ر ار و ا ◊ر ق
وت --خ--ر ي ب ‡ ت --ل --ك--ات ا ل --غ » Òو اأ يض ش -ا
« ال --ت --ج --م --ه--ر ب --د ون ر خص ش --ة ب-ط -ر ي -ق
ع --م -وم -ي »  ،ح س ش -ب-م -ا ع -ل-م اأمس س ل -دى
الهيئة القضشائية بالولية.
و اأض ش---ا ف اŸص ش ---د ر اأ ن ---ه ” اأ يض ش ---ا

و ض ش ع ش ش خ ص ش  ) 2 ( Úاآ خ ر ي ن م ش ش ت ب ه
ف --ي --ه --م --ا – ت ال --ر ق --اب --ة ا ل--ق ض ش --ائ -ي -ة
و ب ---------رئ ت س ش ---------ا ح ---------ة س ش---------ت --------ة ( ) 6
اأش ش --خ -اص س ،ف -ي -م -ا ي -وج -د ع ش ش -رة ( ) 1 0
اآ خ ر و ن  ﬁل ب ح ث ل ن ف س س ا ل ت ه م .
ت --ع --و د وق --ا ئ --ع ال --قض ش--ي -ة اإ  ¤ش ش -ه -ر
ي -ول -ي -و ا ل -ف -ا ر ط ع -ن -دم -ا  Œم-ع ع د ي د
ا لأ ش ش خ ا ص س ب ط ر ي ق ع م و م ي و م ن ع و ا
ا ل د خ و ل اإ  ¤م ق ر ا ل و ل ي ة ا  Ÿن ت د ب ة
اŸنيعة ( 275كلم جنوب غرداية)،
ق --ب --ل اأ ن ي --ق --و م --و ا ب --ت --خ --ر ي ب وح --رق
سشيارات كانت مركونة.
و” ن ---ق ---ل ح ---وا ‹ عش ش ---ر ي---ن ( ) 2 0
ششخصشا من ضشمنهم الرئيسس ا◊ا‹
ل -ل -م -ج -ل سس ا لش ش -ع -ب -ي ل -ب -ل-د ي -ة ا  Ÿن -ي -ع ة
ل ---ي ---ل ---ة ا  ÿم --ي سس اإ ¤ا ÷ م --ع --ة ن --ح --و
غ -ر د ا ي -ة ل س ش -م -اع -ه -م ل -ه -م و ا ل -ت -ح -ق -ي ق
معهم من قبل القاضشي اÙقق لدى
ﬁكمة غرداية.

تزايد اندماج الشصباب ‘ النوادي

األبواب اŸفتوحة على البدمن Ïتسستقطب ا÷مهور
لعبة ترفيهية بالدرجة األو– ¤تاج إا ¤انتشسار
ت -ع -رفت ا÷م -اه Òال -ع -ريضص -ة
ال -زائ -رة ’أب -واب م -ف -ت-وح-ة ع-ل-ى
رياضصة كرة الريشصة (البادمن،)Ï
اأمسس ،ب - -ب - -اح - -ة ري - -اضس ال- -ف- -ت- -ح
(ا÷زائ -ر ال -ع-اصص-م-ة) ،ع-ل-ى ع-دة
م-زاي-ا ري-اضص-ي-ة وت-رف-يهية للعبة
وم- -ك- -نت ال- -ف- -ئ -ات الشص -اب -ة ع -ل -ى
اÿصص-وصس ،ال-ت-ق-رب م-ن اإط-ارات
ا’–ادية ا÷زائرية ’كتشصافها
عن قرب.
وك -م-ب-ادرة اأو ¤م-ن ن-وع-ه-ا ،تسش-ع-ى
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ف -ي -دي -رال -ي -ة لسش -ت -ق-ط-اب
م -ن -خ-رط Úج-دد م-ن ال-ف-ئ-ات الشش-اب-ة
لإدم- -اج- -ه- -م ‘ ال -ن -وادي ل -ت -اأطÒه -م
وتوجيههم وفق ما تقتضشيه اŸقاييسس
الدولية لكرة الريششة ،حسشبما صشرح به
ل»واج» رئيسس ال–ادية مسشعود اآمÚ
زبÒي.
واأضشاف نفسس اŸسشوؤول اأن الأبواب
اŸفتوحة على كرة الريششة ،سشمحت
ل -ل-زائ-ري-ن م-ن اك-تشش-اف اأه-م ‡ي-زات
هذه الرياضشة التي  ⁄تعرف طريقها
ل Ó- -ن- -تشش- -ار ب- -ع- -د ‘ ا÷زائ- -ر وه- -ذا
Ùدودي-ة الإم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وق-ل-ة
الإعانات.
ووضش- -ع اŸن- -ظ- -م- -ون –ت تصش- -رف

الشش -ب -اب ال -زائ -ر ،م-ط-وي-ات وﬂت-ل-ف
الأدوات واŸعدات اŸسشتعملة ‘ لعبة
ك- -رة ال- -ريشش- -ة ،م- -ع اسش -ت -غ Ó-ل فضش -اء
ري- -اضس ال- -ف- -ت -ح ل -ت -نشش -ي -ط ل -ق -اءات «
ت- -رف- -ي- -ه -ي -ة» ل -ف -ائ -دة اأط -ف -ال رف -ق -ة
موؤطرين تابع Úل–Óادية.
م- -ن ن- -اح -ي -ة اأخ -رى ،كشش -ف رئ -يسس
ال–ادية زبÒي عن مششاريع تعتزم
ال–ادي- -ة ال- -دول- -ي- -ة ل- -ك- -رة ال- -ريشش -ة
اإطÓقها ،على غرار اإمكانية الششروع
‘ ت -ن -ظ -ي -م دورات دول -ي -ة ‘» ال-ه-واء
الطلق والفضشاءات الواسشعة كالعششب
ال- -ط- -ب- -ي -ع -ي اأو الصش -ط -ن -اع -ي وع -دم
اقتصشار اإقاماتها بالقاعات مثلما هو
معمول به حاليا».
وقال اإن «اŸششروع الرياضشي التي
ت -ع -ت -زم ال–ادي -ة ال -دول-ي-ة اع-ت-م-اده،
سشتكون ا÷زائر اأيضشا معنية به وعلينا
–ضش Òاأنفسشنا لذلك».

و–صش- - -ي ال–ادي- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة
ل-ل-ريشش-ة ال-ط-ائ-رة  700األ-ف م-ن-خرط
على اŸسشتوى الوطني ،تابع Úلـ 20
راب- -ط- -ة ولئ- -ي -ة ( 500ن- - -اد) ،حسشب
رئ -يسش -ه-ا ال-ذي اأك-د اأن ه-ي-ئ-ت-ه تسش-ع-ى
ل -ل -وصش -ول اإ 10 ¤اآلف مششÎك م - - -ع
نهاية العهدة.
من جهة اأخرى ،سشيكون اŸنتخب
الوطني للبادمن ،Ïعلى موعد السشنة
اŸقبلة مع البطولة الإفريقية 2020 -
( ذك -ور) Ãصش -ر،وي -ط -م-ح خÓ-ل-ه-ا اإ¤
ا◊فاظ على اللقب القاري الذي توج
به هذا العام 2019-بنيجÒيا.
ون-ظ-مت اأب-واب م-ف-ت-وح-ة ب-التنسشيق
م- -ع م- -دي- -ري- -ة الشش- -ب- -اب وال- -ري- -اضش -ة
والÎف- - -ي- - -ه ل- - -ولي- - -ة ا÷زائ - -ر وك - -ذا
ال - -راب - -ط - -ات اıتصش - -ة :ال- -ري- -اضش- -ة
ا÷واري -ة ،ري -اضش -ة وع -م -ل ،ال-ري-اضش-ة
للجميع والبادمن.Ï

اŸوافقة على تعي Úسسف Òتونسس ا÷ديد
وافقت ا◊كومة ا÷زائرية على تعي Úششفيق حجي ،بصشفته سشفÒا فوق العادة
ومفوضشا للجمهورية التونسشية لدى ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية،
حسشب ما أافاد به ،أامسس ،بيان لوزارة الششؤوون اÿارجية.

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

العدد
1٨042

إانقاذ اŸغرب Áر حتما ع Èإانهاء ا’حتÓل
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ولد السسالك :على فرنسسا التخلي عن سسياسسة
حماية نظام اıزن
ان-ت-ق-د وزي-ر اÿارج-ي-ة الصص-حراوي،
ﬁم- - - -د سص- - - -ا ⁄ول- - - -د السص - - -الك ،أامسس،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،م -وق -ف ف -رنسص -ا
Óراضصي
ال-داع-م ل-ل-م-غ-رب ‘ اح-تÓ-ل-ه ل أ
الصص -ح -راوي -ة ،م-ؤوك-دا أان «إان-ق-اذ اŸغ-رب
اŸتواجد بوضصعية اقتصصادية وسصياسصية
خطÒة و‘ أازمة هيكلية وانتشصاله من
ه- -ذه ال- -ورط- -ة Áر ح- -ت- -م- -ا ع Èإان -ه -اء
ا’حتÓل».
ج- - -اء ذلك ‘ ح - -وار ل - -ول - -د السش - -الك م - -ع
ال -ت -ل -ف -زي -ون الصش -ح -راوي ‘ إاط -ار ب -رن -ام -ج
«ا◊دث» ،حذر فيه من اسشتمرار فرنسشا ‘
Óراضش- -ي
“ك ÚاŸغ - -رب م - -ن اح - -ت Ó- -ل - -ه ل - -أ
الصش- -ح- -راوي- -ة ،م- -ع -تÈا م -ث -ل ه -ذا السش -ل -وك
«سشياسشة فاششلة».
وقال الوزير الصشحراوي إان الفرنسشي Úل
زال -وا Áارسش -ون وي -ن-ت-ه-ج-ون سش-ي-اسش-ة ح-م-اي-ة
النظام اıزن لسشبب واضشح هو أان «اŸغرب
ما زال ﬁمية فرنسشية» ،وهم يقومون بذلك،
كما أاضشاف ‘« ،اطار اسشÎاتيجية أاوسشع وهي
ن -ظ -رت-ه-م لشش-م-ال اف-ري-ق-ي-ا واف-ري-ق-ي-ا بصش-ف-ة
ع -ام -ة» ،م -ؤوك-دا أان ف-رنسش-ا ورغ-م انسش-ح-اب-ه-ا
عسش -ك -ري -ا م -ن ب -عضس ال -دول إال أان -ه -ا لزالت
م-ه-ي-م-ن-ة ع-ل-ى ب-عضش-ه-ا بسش-بب مصشا◊ها فهي
ترى مصشا◊ها ‘ اŸغرب «ضشمانة Ÿصشا◊ها
‘ اŸنطقة».
ويضش-ي-ف ال-وزي-ر الصش-ح-راوي ت-ع-ق-ي-ب-ا على
السشÎات -ي -ج -ي -ة ال -ف -رنسش -ي-ة ه-ات-ه« :ن-ح-ن ‘
ا÷مهورية الصشحراوية و‘ جبهة البوليسشاريو
ن -رى ان ه -ذه ال -ن -ظ-رة ا ¤اŸن-ط-ق-ة خ-اط-ئ-ة
Œاوزها الزمن وتهدد اŸصشالح السشÎاتيجية
الفرنسشية إان  ⁄تقم فرنسشا بتغيÒها».
وعاد ولد السشالك ليذكر بأان «الفرنسشيÚ

ه- - -م م- - -ن ك- - -ان- - -وا وراء ا◊رب سش - -ن - -ة 1975
وخÈاؤوهم من كانوا يقيمون ويوجهون العمل
ا◊رب -ي اŸغ -رب -ي وه -م ال -ذي -ن ق -ام-وا ب-ب-ن-اء
أاح -زم -ة ال -دف -اع اŸغ -رب -ي وأاشش -رف -وا ع-ل-ي-ه-ا
وصشمموها».
ك- -م -ا شش -دد ال -وزي -ر الصش -ح -راوي ع -ل -ى أان
«اŸغ- -رب ي- -وج- -د ‘ وضش- -ع- -ي- -ة اق- -تصش- -ادي- -ة
وسش -ي-اسش-ي-ة خ-طÒة ج-دا و‘ أازم-ة ه-ي-ك-ل-ي-ة»،
معتÈا أان عمل فرنسشا على «اÙافظة على
النظام اŸغربي ا◊ا‹ من خÓل “كينه من
مواصشلة الحتÓل «سشياسشة فاششلة».
وسش- -ب- -ق ل- -ول- -د السش- -الك أان أاشش- -اد Ãوق -ف
ا÷زائر الثابت اŸسشاند للقضشية الصشحراوية
اŸرافع لتقرير اŸصش.Ò
وق -ال ول -د السش -الك ‘ ا÷ام -ع-ة الصش-ي-ف-ي-ة
إلط -ارات ال -ب -ول -ي-زاري-و وال-دول-ة الصش-ح-راوي-ة
ب - -ب - -وم - -رداسس ه- -ذه الصش- -ائ- -ف- -ة إان اŸوق- -ف
ا÷زائري هذا يعطي قوة للكفاح الصشحراوي
‘ معركة التحرر واسشتعادة السشيادة .وإان اأي
ﬂطط خارج هذا اŸبدأا مآاله السشراب.

إاثر حادث مروري أاليم بتمÔاسصت

وفاة النائب الŸÈا Êبلوا‘ مولي أاحمد
ان -ت-ق-ل ،صص-ب-اح أامسس،
ال - - -ن - - -ائب الŸÈا Êع- - -ن
و’ية “Ôاسصت ◊زب
«ت- - -اج» ب- - -ل- - -وا‘ م - -و’ي
أاح - -م - -د ،إا ¤ال - -رف - -ي - -ق
’ع-ل-ى ،ع-قب ت-ع-رضص-ه
ا أ
◊ادث م - -روري أال - -ي - -م،
ع -ل -ى مسص -ت-وى ال-ط-ري-ق
ال-وط-ن-ي  ‘ ،01شص - -ط- -ره
الرابط ب Úبلديتي عÚ
ام - - -ق - - -ل وع Úصص- - -ال- - -ح
ب - -الضص - -ب - -ط ال - -ن - -ق- -ط- -ة
الكيلومÎية  60شصمال قرية «أاراك»
’هقار.
 400كلم شصمال عاصصمة ا أ
وبحسشب مصشادر «الششعب» على مسشتوى
مصش- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة ب -ع -اصش -م -ة
األه -ق -ار ،ف -إان عضش -و اÛلسس الشش -ع -ب -ي
ال-وط-ن-ي ل-ل-ع-ه-دة ا◊ال-ي-ة ،ت-و‘ ع-ل-ى إاثر
ان -ق Ó-ب سش -ي -ارة رب -اع-ي-ة ال-دف-ع م-ن ن-وع
(ط-وي-وط-ا) ،ك-ان ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا رف-ق-ة اأح-د
أاصش -دق -ائ -ه (ب ،أا) رئ -يسس ›لسس شش -ع-ب-ي

ب-ل-دي سش-اب-قا لعاصشمة
الولية ،والذي تعرضس
÷روح وكسشور ” نقله
ع - - -ل - - -ى إاث - - -ره- - -ا إا¤
اŸؤوسشسش -ة ال -ع -م-وم-ي-ة
اإلسش-تشش-ف-ائ-ي-ة مصشباح
بغدادي بتمÔاسشت.
وي-ع-د ال-ف-ق-ي-د أاح-د
ف - -اع - -ل - -ي اÛت - -م- -ع
اŸد ،Êح- - - -يث ك - - -ان
أاحد أاعضشاء أاكادÁية
اÛتمع اŸد ،Êقبل
أان ي- -تصش- -در ق- -ائ- -م- -ة ح- -زب Œم- -ع أام -ل
ا÷زائ- -ر»ت -اج» خ Ó-ل تشش -ري -ع -ي -ات م -اي
 ،2017والتي اإنتخب على إاثرها نائبا عن
ولية “Ôاسشت.
يشش-ه-د ك-ل اأط-ي-اف اÛت-م-ع ب-ع-اصش-مة
األه-ق-ار ،ل-ل-ف-ق-ي-د ح-رصش-ه الشش-دي-د ع-ل-ى
Œسش - -ي - -د روح ال - -ت - -ك - -اف- -ل وال- -تضش- -ام- -ن
الجتماعي ب Úأافراد اÛتمع.

“OƒM øH ídÉ°üdG óªfi :â°SGÔ

مؤو“ر نواكشصوط «الضصاد ‘ إافريقيا»

دعم اللغة العربية ‘ القارة أاهم التوصسيات
أاوصص -ى م -ؤو“ر «الضص-اد ‘ إاف-ري-ق-ي-ا»،
بضصرورة دعم اللغة العربية ‘ القارة
السص - -م - -راء ،مشص- -ددا ع- -ل- -ى م- -واصص- -ل- -ة
ال- -ل- -ق -اءات ال -ه -ادف -ة اإ ¤نشص -ر ال -ل -غ -ة
ال -ع -رب -ي -ة ،وت -ع -زي -ز م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ دول
’ف -ري-ق-ي-ة ،وت-ق-د Ëال-دع-م
ال -ق -ارة ا إ
واŸؤوازرة للراغب ‘ Úتعليم أابنائهم.
جاء هذا خÓل اŸؤو“ر الذي حضصره
‡ث -ل -و ع-دة دول إاف-ري-ق-ي-ة عضص-وة ‘
’فريقي.
ا’–اد ا إ
أاوصشى اŸؤو“ر  -الذي نظم برعاية
ال -رئ -يسس اŸوري -ت -اﬁ Êم -د ول -د الشش-ي-خ
ال - -غ - -زوا ‘ -Êخ- -ت- -ام اأع- -م- -ال- -ه ،اأمسس،
ب -ال -ع -اصش -م -ة اŸوري -ت -ان -ي-ة ن-واكشش-وط ،-
بتخصشيصس يوم  4سشبتم Èيوًما وطنيًا للغة
العربية ‘ موريتانيا.
وششهد ا◊فل اÿتامي توزيع ششهادات
ت -ق -دي -ر ل -ل -مشش -ارك Úم -ن ط-رف ال-ل-ج-ن-ة
ال-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ؤو“ر ،ت-قديرا لبحوثهم التي

كانت ﬁور نقاششات طيلة أايام اŸؤو“ر.
واأكد وزير الششؤوون اإلسشÓمية والتعليم
األصش- -ل -ي اŸوري -ت -ا Êال -داه ول -د سش -ي -دي
أاعمر ،أان التمك Úللغة العربية وعلومها»
يحتل الصشدارة ‘ اأولويات عمل ا◊كومة
اŸوري -ت -ان -ي -ة» م -ت-ع-ه-دا ب-دع-م ا◊ك-وم-ة
اŸوريتانية لكل ا÷هود الهادفة إا ¤نششر
اللغة العربية ‘ الدول اإلفريقية اŸهتمة
ب -إادراج -ه -ا ‘ ب-را›ه-ا ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ع-ن
ط -ري -ق ت-ق-د Ëال-دع-م اŸادي واŸع-ن-وي
Ûامع اللغة السشاعية إا– ¤قيق ذلك،
خ - -اصش - -ة ›م - -ع ال - -لسش - -ان ال- -ع- -رب- -ي ‘
موريتانيا».
ب -دوره ،اأع -رب رئ -يسس ›لسس ال -لسش -ان
ال-ع-رب-ي Ãوري-ت-ان-ي-ا اÿل-ي-ل ال-ن-ح-وي عن
ارتياحه باكتششاف «قامات  ⁄تكن –ت
األضش -واء ‘ دول إاف -ري -ق -ي -ة ت -ع -م-ل ب-ج-د
ومثابرة ‘ اÿفاء لتعليم اللغة العربية
ونششر علومها».

الحد  08سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  08محرم  1441هـ
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بلخ Òمن ورقلة:

الشصراكة القتصصادية ÿلق فرصض تكوين جديدة

ا◊راك ُيدِخل ا’قتصصاد الوطني ‘ خانة اÿطر
’شصغال العمومية يختنق لقلة اŸشصاريع
قطاع البناء وا أ

 36أالف مؤوسصسصة تقاوم اإلفÓسض وتنتظر ا◊لول
ح - -ذرت ا÷م- -ع- -ي- -ة
ال- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -م- -ق -اولÚ
ا÷زائري« Úاجيا» من
اıاطر التي Áكن أان
ت -ل -ح -ق خ -اصص -ة ق -ط-اع
’شص - -غ - -ال
ال- - -ب- - -ن- - -اء وا أ
ال- -ع- -م- -وم -ي -ة ن -ت -ي -ج -ة
’زمة السصياسصية التي
ا أ
“ر ب -ه -ا ال -بÓ-د وال-ت-ي
خ -ل -فت أاث -ارا وخ -ي -م-ة
على ا’قتصصاد الوطني
بشصهادة اÈÿاء ‘ هذا
اÛال.

حياة.ك

شص- - -دد ،أامسض ،وزي - -ر ال - -ت - -ك - -وي - -ن
والتعليم اŸهني Úدادة موسصى بلخ،Ò
خÓل زيارة عمل قادته إا ¤ورقلة،
ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت- -ع- -اون
والشصراكة مع الشصركات ا’قتصصادية
م - -ن أاج - -ل إاي - -ج- -اد ف- -رصض ج- -دي- -دة
للتكوين وإانشصاء تخصصصصات امتياز ‘
شص - -ت - -ى اŸي - -ادي- -ن وف- -ق- -ا Ÿا ي- -تÓ- -ءم
وم-ت-ط-ل-ب-ات سص-وق ال-ع-م-ل وخاصصة ‘
اÙروقات.

ورقلة :إÁان كا‘
أاشسرف الوزير خÓل زيأرته لكل من
مدينة حأسسي مسسعود واŸقأطعة اإلدارية
ت -ق -رت ب-ورق-ل-ة ع-ل-ى إامضس-أء  4اتفأقيأت
شس- -راك -ة وت -ع -أون ‘ إاط -أر ال -ت -ك -وي -ن بÚ
ق -ط -أع -ه واŸؤوسسسس -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-ق-يب
واŸدي- -ري- -ة ا÷ه -وي -ة ا÷ن -وب الشس -رق -ي
«ك- -ه -ري -ف» ال -ت -أب -ع -ة Ûم -ع سس -ون -ل -غ -أز
ومسستثمرين اثن Úمن اÿواصص ينشسطون
‘ السسيأحة والفندقة وقطأع البنأء بهدف
تكوين اŸتمهن ‘ Úهذه اŸؤوسسسسأت.
و‘ مسس -ت -ه -ل زي -أرت -ه Ÿدي -ن -ة ح-أسس-ي
مسسعود ،تفقد بلخ Òمركز التكوين التأبع
لشس -رك -ة ب-يÎوف-أك ال-ذي ي-وف-ر ت-ك-وي-ن-أت-أ

لطألبي الشسغل ‘ عدة تخصسصسأت منهأ،
األم -ن الصس -ن -أع -ي وال-ك-ه-رب-أء الصس-ن-أع-ي-ة
وت- -ل- -ح- -ي- -م األن- -أب- -يب وال- -ذي ب- -ل- -غ ع -دد
اŸت -ك -ون Úف -ي-ه م-ن-ذ  2011ح- -وا‹ 842
مÎبصص ،و‘ سسيأق متصسل صسرح الوزير
ل-لصس-ح-أف-ة ق-أئ »:Ó-إان ال-دخ-ول ال-ت-كويني
ا÷دي-د سس-ي-ع-رف ت-رق-ي-ة م-رك-ز ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني بحأسسي بن عبد الله إا ¤معهد
وط -ن -ي م -ت -خصسصص ‘ ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي
سسيضسمن وف Òتكوين ‘ تخصسصسأت ذات
صسلة Ãجأل اÙروقأت».
وع -أي -ن ب -ل -خ Òم-درسس-ة ح-ف-أرة ت-أب-ع-ة
ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ن-قيب «أاونأفور»،
حيث أاكد على أاهمية اŸسسأعي وا÷هود
التي تبذلهأ الشسركأت البÎولية من أاجل
ترقية التكوين ومدى ا◊رصص الذي يبديه
ق -ط -أع ال -ت -ك -وي-ن اŸه-ن-ي ل-دع-م وت-أه-ي-ل
الشسبأب اŸتكون Úعلى اŸسستوى اÙلي
م -ن خ Ó-ل Œدي -د ﬁت-وى ال-ت-خصسصس-أت
اŸف -ت -وح -ة ل -ت -ت -ن -أسسب م-ع اŸسس-ت-ج-دات
ا◊أصسلة ‘ اŸيدان.
وتنقل بعد ذلك الوزير Ÿعأينة ورشسة
مشس -روع إا‚أز م -رك -ز ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي
والتمهÃ Úدينة حأسسي مسسعود ا÷ديدة
ك -م -أ ت -ف -ق -د ب-أŸق-أط-ع-ة اإلداري-ة ت-ق-رت

Óج -ر ي -وف -ر ف -رصس -ة ل-ت-ك-وي-ن
مصس -ن -ع -أ ل  -آ
اŸتمهن ‘ Úعدة تخصسصسأت من بينهأ
ال -ك -ه -رب -أء الصس -ن -أع -ي-ة وصس-ي-أن-ة اآلل-ي-أت
الصس -ن -أع -ي -ة وال -ك-ه-روم-ي-ك-أن-يك واŸأل-ي-ة
واÙأسسبة.
يذكر أانه ” تخصسيصص  8648منصسب
تكوين جديد بولية ورقلة برسسم اŸوسسم
ال -ت -ك -وي -ن -ي ا÷دي -د ال -ذي م-ن اŸن-ت-ظ-ر
افتتأحه خÓل شسهر سسبتم Èا÷أري ،ومن
هذه اŸنأصسب 3150 ،منصسب بيداغوجي
‘ ‰ط التكوين اإلقأمي و 3263منصسب
بيداغوجي ‘ ‰ط التكوين عن طريق
ال-ت-م-ه Úوسس-ي-ع-رف ق-ط-أع ال-ت-ك-وي-ن ه-ذه
السس -ن -ة دخ -ول م -ع -ه -د ال -ت -ع -ل -ي-م اŸه-ن-ي
اÿدمة.
Œدر اإلشسأرة إا ¤أان قطأع التكوين
والتعليم اŸهني Úبولية ورقلة يتوفر على
 20م -رك-زا ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي 5 ،معأهد
وط-ن-ي-ة م-ت-خصسصس-ة ‘ ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي،
ب-أإلضس-أف-ة إا ¤م-ع-ه-د ل-ل-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-يم
ﬂتصص ‘ الهندسسة البيداغوجية وتكوين
ورسسكلة إاطأرات القطأع ،مركزا للتعليم
اŸه -ن -ي ع -ن ب -ع -د و 18م-ؤوسسسس-ة خ-أصسة
م -ع -ت -م-دة ب-ت-أط Òإاج-م-أ‹ يصس-ل إا610 ¤
أاسستأذ.

على هامشض لقائه Ãديري الصصحة بالو’يات ،مÒاوي:

–رير برنامج السصتÒاد لـ  ‘ ” 2020جويلية اŸاضصي
كشص-ف وزي-ر الصص-ح-ة والسص-كان
واإصصÓ- -ح اŸسص- -تشص- -ف- -ي- -ات ﬁم- -د
مÒاوي ،اأمسض ،ب - - - - - - - -ا÷زائ- - - - - - - -ر
ال -ع -اصص -م -ة ،ع -ن اإي -داع ب -رن -ام-ج
اسص - -تÒاد ا’أدوي- -ة لسص- -ن- -ة 2020
Ãدي -ري-ة الصص-ي-دل-ة ب-ال-وزارة ‘
ج- - -وي- - -ل- - -ي- - -ة اŸاضص - -ي ،ت - -ف - -ادي - -ا
ل Ó-ن -ق -ط -اع -ات اŸت-ك-ررة ‘ ه-ذه
اŸادة ا◊يوية.
اأك - -د وزي - -ر الصس- -ح- -ة خÓ- -ل ن- -دوة
صسحفية نشسطهأ على هأمشص اللقأء
الذي جمعه Ãدراء الصسحة بألوليأت
اأنه «“ت دراسسة الحتيأجأت الوطنية
من الأدوية وايداع برنأمج الإسستÒاد
لسس - -ن - -ة Ã 2020دي -ري -ة الصس -ي-دل-ة
ب -أل -وزارة م -ن -ذ شس -ه -ر ج -وي -ل-ي-ة 2019
ووضس-ع م-ق-أرب-ة م-ع ال-وك-أل-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل- -ل- -م -واد الصس -ي -دلن -ي -ة ال -ت -ي سس -ي -ت -م
تزويدهأ بأŸوارد اŸأدية والبشسرية
وال-ت-ج-ه-ي-زات الÓ-زم-ة لضس-مأن السسÒ
ا◊سسن لهأ».
واأوضسح ‘ هذا الإطأر ،اأن اللجنة
ال-وط-ن-ي-ة لÓ-أدوي-ة ال-ت-ي ” ت-نصس-ي-ب-ه-أ
ع - -ل - -ى اŸسس - -ت - -وى اŸرك - -زي وتضس- -م
اط- -أرات ال- -وزارة واأعضس- -أء ال -ن -ق -أب -ة
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دعت جمعية «اجيأ» خÓل ا÷معية
العأمة العأدية اŸنعقدة ،أامسصÃ ،قرهأ
ببأب الزوار ،إا ¤ضسرورة إانشسأء ÷نة
لسسÎات-ي-ج-ي-ة وال-ت-خ-طيط
ل-ل-دراسس-أت ا إ
ليجأد ا◊لول السستعجألية
القتصسأدي إ
لن
‘ اŸدي Úال - -ق - -ريب واŸت- -وسس- -ط أ
ال-وضس-ع الق-تصس-أدي ل-ل-ج-زائ-ر يسستدعي
ضسرورة إاعطأء دعم جديد لقطأع البنأء
لشسغأل العمومية ،للنهوضص به ،وقد
وا أ
ركز اŸشسأركون على أاهمية ا◊وار بÚ
النقأبأت والسسلطة ،للتوصسل إا ¤كيفية
معأ÷ة الوضسعية التي توجد فيهأ حأليأ
اŸؤوسسسسأت التأبعة لهذا القطأع ،التي
تأثرت بفعل توقف اŸشسأريع بعد دخول
لزمة ا◊ألية.
ا÷زائر ‘ ا أ
ون -ت -ي -ج -ة ل-ل-وضس-ع الق-تصس-أدي ال-ذي
ت -ع -رف-ه ا÷زائ-ر ن-ت-ي-ج-ة ا◊راك ال-ذي
طأل أامده ،يخشسى اŸتدخلون ‘ هذه
لفÓسص»
ا÷معية العأمة أان يؤودي « ا إ
إا ¤تدهور خط ÒوتÓشسي هذا القطأع،
حيث انصسب انشسغأل جمعية اŸقأولÚ
ع -ل-ى  36500م -ؤوسسسس-ة ،وي-ن-ع-كسص ذلك
بألضسرورة على العمأل الذين يشستغلون
فيهأ والذي يصسل عددهم إا175000 ¤
جراء تراجع إانتأج مواد البنأء بنسسبة
تصسل إا ‘ 80 ¤اŸأئة.

منح األفضصلية Ÿؤوسصسصات
البناء واألشصغال العمومية
الوطنية
رف -ع اŸت -دخ -ل -ون ‘ ه -ذه ا÷م-ع-ي-ة
العأمة عددا من التوصسيأت أابرزهأ منح
لشس-غأل
لفضس-ل-ي-ة Ÿؤوسسسس-أت ال-ب-ن-أء وا أ
اأ
العمومية الوطنية بحصسة ل تقل عن 25
ب- -أŸأئ -ة م -ن الصس -ف -ق -أت ال -ع -م -وم -ي -ة،
واŸطألبة بتمثيل «اجيأ» على مسستوى
اللجأن الولئية والوطنية.
كمأ أاكد أاعضسأء ا÷معية العأمة على
لسس- -راع ‘ ت- -نصس- -يب رئ- -يسص
ضس - -رورة ا إ
اÛلسص ال- - - -وط- - - -ن - - -ي الق - - -تصس - - -أدي
لن ذلك يسسمح
والجتمأعي «كنيسص» ،أ
بتمثيل منظمأت أاربأب العمل ،ويجمع
ﬂتلف اÈÿاء القتصسأدي.Ú
وقد ذكر اŸتدخلون أان ا÷معية ‘
اج -ت -م -أع -ه -أ ال -ب-أرح-ة ال-ذي خصسصس-ت-ه
للحديث عن الوضسع القتصسأدي الراهن
اŸت -أزم ج -راء ا◊راك الشس -ع -ب -ي ال-ذي
تعرفه البÓد منذ أاشسهر ،وأاكدوا على
خطورة الوضسع القتصسأدي الجتمأعي
حيث أاشسأروا إا ¤انه ” إارسسأل وثيقة
“خضست ع -ن الج -ت -م -أع اŸن -ع -ق-د 10
اف -ري-ل اŸأضس-ي ،إا ¤السس-ل-ط-أت ال-ع-ل-ي-أ
للبÓد ،غ Òأانهأ  ⁄تعرف أاية اسستجأبة
و ⁄يكن لهأ أاي صسدى.

ورد ‘ ا÷ريدة الرسصمية

مسصابقة وطنية لتوظيف  247طالب قاضض ‘ 2019
سص- -ي- -ت- -م ف -ت -ح مسص -اب -ق -ة وط -ن -ي -ة
ل-ت-وظ-يف  247ط -الب ق -اضض ،شص-ه-ر
ديسصم Èمن السصنة ا÷ارية ،بحسصب
م- -ا ورد ‘ آاخ- -ر ع- -دد م- -ن ا÷ري- -دة
الرسصمية.
ف- -ب- -م -وجب ق -رار م -ؤورخ ‘  20غشست
 ،2019سسيتم على مسستوى اŸدرسسة العليأ
للقضسأء فتح مسسأبقة وطنية لتوظيف 247
ط -أل -ب-أ ق-أضس-ي-أ ل-لسس-ن-ة ا÷أري-ة ،ح-يث ”
–ديد فÎة التسسجيÓت من  13إا31 ¤
أاك-ت-وبر  2019ع -ل -ى أان Œري اخ-ت-ب-أرات

ال -ق -ب -ول ن -ه-أي-ة السس-ن-ة أاي شس-ه-ر ديسس-مÈ
اŸقبل.
وت-أت-ي ه-ذه اŸسس-أب-ق-ة Ãق-تضس-ى ع-دد
من النصسوصص القأنونية ،أاهمهأ القأنون
العضسوي رقم  11-04اŸؤورخ ‘  6سسبتمÈ
 2004واŸتضس -م -ن ال -ق -أن -ون األسس -أسس-ي
للقضسأء واŸرسسوم التنفيذي رقم 159-16
اŸؤورخ ‘  30مأيو  2016اÙدد لتنظيم
اŸدرسسة العليأ للقضسأء وكيفيأت سسÒهأ
وشس -روط الل -ت-ح-أق ب-ه-أ ون-ظ-أم ال-دراسس-ة
فيهأ وحقوق الطلبة القضسأة وواجبأتهم.

Ãوجب قرار وزاري مشصÎك نشصر ‘ ا÷ريدة الرسصمية

قائمة التجهيزات اÿاصصة التي تسصتوردها ا÷مارك
اŸعفاة من ا◊قوق ا÷مركية

الوطنية ا÷زائرية للصسيأدلة اÿواصص
و›لسص اخÓقيأت اŸهنة ومنتجÚ
ومسس -ت -وردي -ن وم -وزع« Úسس -ت -ج -ت -م -ع
خÓ- -ل الأسس- -ب -وع ال -ق -أدم ل -ل -ن -ظ -ر ‘
العراقيل التي تعيق توف Òهذه اŸأدة
ا◊يوية».
ك -م-أ اأع-ل-ن ب-أŸن-أسس-ب-ة ع-ن «انشس-أء
÷أن ‡أثلة على مسستوى الوليأت»
لتفأدي الإنقطأعأت اŸتكررة للمواد
الصسيدلنية ،مذكر بأتخأذ «اجراءات

صسأرمة» بعد القيأم بتحقيق واجتمأع
اللجنة اŸذكورة ضسد اŸتسسبب‘ Ú
هذه الإنقطأعأت.
وي -ذك -ر اأن ال -ع -دي -د م -ن ال -وك-ألت
الصس - -ي - -دلن - -ي - -ة ق - -د سس - -ج - -لت ع - -دة
انقطأعأت ‘ بعضص انواع من الأدوية
ج -زء م -ن -ه -أ م -وج -ه ل-عÓ-ج الأم-راضص
اŸزمنة ‘ ،ح Úاأكد وزير الصسحة
ب أن اأصسنأف هذه الأدوية متوفر ‘
الشسكل ا÷نيسص منهأ.

ح- -ددت وزارة اŸال- -ي- -ة ق- -ائ- -م- -ة
ال - -ت - -ج - -ه - -ي - -زات اÿاصص - -ة ال - -ت - -ي
تسص - -ت- -ورده- -ا اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة
ل- -ل- -ج- -م- -ارك اŸع -ف -اة م -ن ا◊ق -وق
ا÷م - -رك- -ي- -ة وذلك Ãوجب ق- -رار
وزاري نشص- - - -ر ‘ ال- - - -ع - - -دد  52من
ا÷ريدة الرسصمية.
ي -أت -ي ه -ذا ال -ق-رار ‘ إاط-أر ت-ط-ب-ي-ق
احكأم اŸأدة  66اŸعدلة واŸتممة من
اŸرسسوم التشسريعي رقم  04-92اŸؤورخ
‘  11أاكتوبر  1992واŸتضسمن قأنون
اŸأل -ي -ة ال -ت-ك-م-ي-ل-ي لسس-ن-ة  1992حيث
ي -ح -دد ه -ذا ال -ق-رار اŸوق-ع م-ن ط-رف
وزير اŸألية ‘  18يونيو الفأرط قأئمة
ال -ت-ج-ه-ي-زات اÿأصس-ة ال-ت-ي تسس-ت-ورده-أ

اŸديرية العأمة للجمأرك اŸعفأة من
ا◊قوق ا÷مركية.
لح -ك -أم أايضس -أ ع -ل-ى
وت -ط -ب -ق ه -ذه ا أ
ال-ت-ج-ه-ي-زات اŸذك-ورة ‘ م-ل-ح-ق ب-ه-ذا
القرار عندمأ يتم اسستÒادهأ ◊سسأب
اŸديرية العأمة للجمأرك.
لعفأء من ا◊قوق
ولÓسستفأدة من ا إ
ا÷م- -رك- -ي -ة ◊سس -أب– ،رر اŸدي -ري -ة
العأمة للجمأرك شسهأدات حسسب ‰وذج
م-رف-ق م-ل-ح-ق ب-أل-ق-رار ال-وزاري ل-فأئدة
اŸسستوردين الذين يبأشسرون العمليأت
◊سسأبهأ.
وج - -أء ‘ ذات ال- -ق- -رار ،أان- -ه ت- -رف- -ق
الشس-ه-أدات ب-أل-تصس-ري-ح-أت ع-ن-د ع-م-ل-ية
ا÷مركة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ توجد دÁقراطية ‘ العا ⁄انبثقت من أاحشساء ا◊راك الشسعبي
^ طوارئ تسستوجب ردود أافعال آانية ’ ›ال فيها ’عتبارات سسياسسوية
^ بن ـ ـ ـ ـاء التوافـ ـ ـ ـق حول حماي ـ ـ ـة وتأاط Òمسسـاحـ ـات ا◊ ـ ـوار وتعميمها
وصصف الدكتور ﬁمد الطاهر عيسصاŒ ،Êارب ا’نتقال الدÁقراطي ‘ العا ⁄بالديناميكيات ذات أاطوار بطيئة ا◊ركة ،ثقيلة الظل ‡تدة
’نفاسس ،حتى ولو ظهرت ‘ بعضس البلدان على شصكل أاحداث بارزة يصصاحبها زخم
‘ الزمان واŸكان ،وليسصت أابدا ›رد أاحداث متقطعة ا أ
اجتماعي وإاعÓمي ،إا’ أان هناك “يز وتفرد لظواهر خصصت بها الثورة الشصعبية ا÷زائرية منذ  22فيفري فيها أاصصبح ا◊راك راية اجتماعية
متميزة وحيوية ،تنصصهر فيها كل اŸطالب فأاصصبحت بذلك ترمز إا ¤ا’نتقال الدÁقراطي.
أأبرز أ’سستاذ عيسسا Êوهو طبيب ورئيسس مؤوسسسسة
ألفيلسسوف مالك شسبل ،أأن ألظاهرة ‘ حد ذأتها قد
ب- -دأأت مﬁÓ- -ه- -ا ‘ شس -ك -ل شس -رأرة ث -ورة م -ط -الب
أجتماعية ‘  5أأكتوبر  1988أأو ما سسمي حينها بثورة
أÿبز وألسسكر وألزيت ،وهو ما يؤوكد أأن هذه ألثورة
هي ﬂاضس طويل أŸدى قد Áتد إأ ¤سسنوأت قبل
ألذهاب ألكلي أأو أنهيار ألنظام ألقد.Ë
وب -ال -ع -ودة إأ ¤أ◊رأك ألشس -ع -ب-ي وم-ا رأف-ق-ه م-ن
إأصس -رأر وث -ب -ات شس -ع -ب -ي ووف -اء ل -ل-م-ط-الب أÿاصس-ة
با÷معة أأ’و ،¤حيث أأكد على أأن أÿطوأت ألتي
يسسÒه -ا أ◊رأك ،ل -يسست دأئ -م ً-ا إأ ¤أأ’م -ام وف -ي-ه-ا
ألتلكؤو وفيها أÿطوأت إأ ¤ألورأء ،بل ويحذوها ما
يشس -ب -ه أŸسس -ار أŸن -ع -رج و‘ ه -ذأ أل -ب-اب ،دع-ا إأ¤
أ◊يطة وأ◊ذر من أأحدأث طارئة قد تتدأخل لتغÒ
مسسار ألتغي Òأأو تؤوخره أأو تؤوجله إأ ¤ح ،Úوهي ‘
تصسوره ،طوأرئ تسستوجب ردود فعل آأنية ’ ›ال
فيها ’عتبارأت سسياسسوية.

تسسي Òالشسأان العام بشسفافية
ودÁقراطية يخضسع ’رادة اأ’غلبية
توجسس ألدكتور عيسسا Êخيفة من تردي ألوضسع
أ’ق- -تصس- -ادي ،خ- -اصس- -ة م -ع ت -آاك -ل ﬂزون ألصس -رف
بالعملة ألصسعبة وما ينجر عنه من خطر ﬁدق

ي-ه-دد أل-دول-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ت-ب-ق-ى أل-ت-ع-ب-ئة أ’جتماعية
طويلة أŸدى من خÓل أ◊رأك وسسيلة مثلى ،تنتهي
دأئ -م ً-ا ‘ أل -ع-رف أ’نسس-ان-ي-ة وأل-دول-ي-ة ،أ ¤أ◊وأر
ألضس-م-ن-ي أو أل-ظ-اه-ر ل-ل-ع-ي-ان ‡ا يسس-م-ح ب-ال-ت-وأفق
أŸبدأأي على طرق وأآليات من شسانها أن Œعل من
تسسي Òألشسأان ألعام شسفافا ودÁقرأطيا يخضسع أ¤
إأرأدة أأ’غ -ل -ب -ي -ة ،وحسس-ب-ه ’ ت-وج-د دÁق-رأط-ي-ة ‘
ألعا ⁄أنبثقت من أأحشساء أ◊رأك ألشسعبي مهما
كانت قوة أ◊رأك ومهما كان جÈوته.
وح Úمرأفعته عن أ’نتقال ألدÁقرأطي ،أكد
أل -ط -ب-يب ع-يسس-ا Êب-ن-اء أل-وع-ي وي-ت-خ-ذ ذلك شس-كÓ-
مؤوسسسساتيا منظما ومنضسبطا وفعا’ وهي عملية تتم
ع -ل -ى م -رأح -ل ل -ن ت -ك -ون Ãن -أاى ع -ن ألضس -غ -وط-ات
وأŸسساومات أÿارجية ،وهذأ حسسبه ،أن ألتجربة
أ÷زأئرية ملفتة للعا“ ‘ ⁄يزها بالتعبئة أŸبهرة
وسسلميتها ،ما يجعل ‚احها قدرأ ﬁتوما خاصسة
أذأ أل -ت -زمت ألسس -ل -ط -ة أل -ف -ع-ل-ي-ة ب-ت-نصس-يب ح-ك-وم-ة
ت -ك -ن -وق -رأط -ي-ة ،ت-رف-ع أل-ت-ح-دي-ات أل-قصسÒة أŸدى
وأŸرت- -ب- -ط -ة ب -ال -ن -م -و أ’ق -تصس -ادي ت -رق -ي -ة أأ’م -ن
أ’جتماعي وروح ألتضسامن ومنها منظومة ألضسمان
أ’ج -ت -م -اع -ي وأأم -ن أل -وط -ن ووح -دت-ه ‡ا ي-ف-رضس
أل -ت -ن -اسس -ق وأ’نضس -ب -اط ل-دى أŸؤوسسسس-ة أل-عسس-ك-ري-ة
وأأ’منية ‘ أعلى مسستوياته بإاجماع وتكاتف وطني
منقطع ألنظ.Ò

ا◊راك حمل بدائل من شسأانها
تقليصص عمر اŸرحلة
قال ألدكتور عيسسا Êإأن ألثورة ألشسعبية
‘ أ÷زأئ -ر –م -ل ب -دأئ -ل ،م -ن شس -أان -ه-ا
تقليصس عمر أŸرحلة وإأمكانية ألتقارب
ب Úأأفرأد ألنظام ‘ قمته مع أŸعارضسة
ألسسياسسية ‡ا يسساعد على ألتوأفق فيما
ه- -و م- -رت- -ب- -ط ب- -السس- -ي- -اسس- -ات أل- -ع- -ام -ة
وألسس -ي -اسس -ات أ’ق -تصس-ادي-ة ،دون Œاه-ل
أل -ق -وى أÿارج -ي-ة ‘ ألشس-ق أ’ق-تصس-ادي
وما هو مرتبط بحقوق أ’نسسان وأ’عÓم
وألنقابات ألعاŸية بل وحتى جاليتنا ‘
أŸهجر...
برر ألكاتب وألناشسط عيسسا Êحديثه
بان ألدÁقرأطية ‘ شسكلها أŸثا‹ مشسروع وطني
ي -ب -ن -ي -ه أ÷م -ي -ع ـ مشس -روع يسس -ت -وجب ب-ن-اءه ‘ ظ-ل
أل - -دسس - -ت - -ور أ◊ا‹ ب- -ت- -حضس Òج- -دي لÓ- -ن- -ت- -ق- -ال
أل -دÁق -رأط -ي م -ن خ Ó-ل أ◊وأر م -ن ج -ه-ة ،وذلك
ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى أزأح-ة أل-ن-ظ-ام أل-ق-د Ëب-آال-يات فعالة
–افظ على أأ’من وأ’سستقرأر للوطن ،ومن جهة
أخرى بناء مؤوسسسسات دÁقرأطية تقودها ألكفاءأت
أ÷زأئ- -ري- -ة ق- -دÁة أو ج -دي -دة ،م -ا  ⁄ت -ت -ورط ‘
ألفسساد.
ك -ل ه -ذأ يسس -ت -وجب ألصس Èوأل-روي-ة وأŸرح-ل-ي-ة،

’زمة ،سصاحلي:
’طالة عمر ا أ
حذر من ا’قÎاحات اŸشصبوهة إ

ا’نتخابات الضسامن لسسيادة الشسعب وتنظيمها ‘  2019ضسرورة
’م Úال - -ع- -ام ل- -ل- -ت- -ح- -ال- -ف
سص - -ار ا أ
الوطني ا÷مهوري بلقاسصم سصاحلي،
’حزاب السصياسصية
على نهج أاغلب ا أ
والشصخصصيات الوطنية وكذا اÛتمع
اŸد ،Êال -ت -ي شص -ددت ع -ل -ى ضص -رورة
ت -ن -ظ -ي -م ا’ن -ت -خ -اب -ات ق-ب-ل ان-ت-ه-اء
السصنة ا÷ارية.

فريال بوششوية
أع -ت Èأأ’م Úأل -ع -ام ◊زب أل -ت -ح -ال-ف
أل -وط -ن -ي أ÷م -ه-وري ت-ن-ظ-ي-م أن-ت-خ-اب-ات
رئاسسية قبل أنقضساء ألعام « ،2019معقو’
وضسروريا» ،و‘ أأول خرجة له بعد ألركون
إأ ¤ألرأحة جزم بتطبيق أأبرز أŸقÎحات
‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ه-ي-ئ-ة أ◊وأر أل-ت-ي –م-لت
مسس -ؤوول -ي -ة ت -اري -خ -ي -ة حسس -ب-ه ،إأ ¤ج-انب
أŸب- -ادرة ب- -اسس- -ت- -ح- -دأث ÷ن- -ة ت- -ن -ظ -ي -م
ومرأجعة قانون أ’نتخابات.
سساحلي ألذي كان يلح ‘ كل مرة على
آأجال إأجرأء أ’نتخابات ألرئاسسية ،أأوعز
إأصسرأره إأ ¤أأن أأنه وحده أ◊ل ألدسستوري
‡ث - -ل ‘ أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ات م - -ن ي- -ك- -رسس

م- -ب- -دأأ»ألسس- -ي- -ادة م -لك ل -لشس -عب» ،ع -كسس
أŸرح -ل -ة أ’ن -ت-ق-ال-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-زع-ه-ا م-ن-ه
و“نحها Ûموعة من أأ’فرأد.
وقال سساحلي ‘ ألسسياق« ،إأذأ طالت
أأ’زمة سسيزدأد ألضسغط على مؤوسسسسات
أل- - -دول- - -ة ‘ ،م - -ق - -دم - -ت - -ه - -ا أŸؤوسسسس - -ة
ب- -اسس- -ت- -درأج- -ه- -ا أ ¤مسس- -ت -ن -ق -ع أل -ع -م -ل
ألسس - -ي - -اسس - -ي» ،أأم - -ر «يضس- -ر Ãصس- -ا◊ه- -ا
أإ’سسÎأتيجية ومهامها ‡ثلة أأسساسسا ‘
حماية أ◊دود ومكافحة أإ’رهاب».
وق- -ب- -ل ذلك ،أأشس -اد ب -ال -دور «أل -وط -ن -ي
وأل -ت -اري -خ -ي» Ÿؤوسسسس -ة أ÷يشس ألشس-ع-ب-ي
ألوطني Œسسيد لصسÓحياتها ألدسستورية
“اشسيا مع أنتمائها ألنوفمÈي وطابعها
أ÷مهوري» ،منتقدأ ﬁاو’ت أأضسعافها
م -ن أأط -رأف ح -اق-دة وف-اق-دة Ÿصس-ا◊ه-ا
ألضسيقة».
ونوه باŸناسسبة إأ ¤أقÎأحات قيادتها
«أل- -ب- -ن- -اءة وأŸسس -ؤوول -ة» ،ذأت ألصس -ل -ة ب»
ب- -الشس- -روع أ÷دي ‘ أل- -ت- -حضس’ Òإج -رأء
أ’سس -ت -ح -ق -اق أل-رئ-اسس-ي خÓ-ل أأ’سس-اب-ي-ع
أل- - -ق - -ادم - -ة»ﬁ ،ذرأ م - -ن «أ’قÎأح - -ات
أŸشسبوهة إ’طالة عمر أأ’زمة».

وأأفاد بأان ألعودة إأ ¤أŸسسار أ’نتخابي
ضس-روري-ة ل-ع-دة أع-ت-ب-ارأت أأخ-رى ’سس-ي-م-ا
م- -ن -ه -ا أ’ق -تصس -ادي -ة ذلك أأن أŸدي -ون -ي -ة
أل-دأخ-ل-ي-ة ت-ن-اهز  60م-ل-ي-ار بسس-بب ط-ب-ع
ألنقود».
و‘ ألسسياق أأكد أأنه ’ دأعي لعقد ندوة
مادأمت كل أŸقÎحات وصسلت إأ ¤هيئة
ألوسساطة وأ◊وأر ،ألتي ترفع مقÎحاتها
إأ ¤رئ- -يسس أل -دول -ة ،م -ع -تÈأ ب -أان أأ’خÒة
–ملت مسسؤوولية تاريخية.
وق -ل -ل سس -اح -ل -ي م -ن م-ط-لب أسس-ت-ب-ع-اد
أأحزأب أŸوأ’ة من أ◊وأر ’سسيما وأأن
أأ’خÒة  ⁄ت -ع -ارضس -ه ورف-عت م-قÎح-ات،
’فتا إأ ¤أأن أ◊وأر ألهدف منه ألتوأصسل
م - -ع أل- -رأفضس Úل- -ل- -ح- -وأر أأو أŸع- -ارضس- -ة
وخلصس إأ ¤ألقول «هذأ أأ’مر ’ يزعجنا».
‘ سسياق مغاير ،وأن  ⁄يتخل حزبه عن
مطلب رحيل أ◊كومة ،إأ’ أأن ذلك ⁄
Áن -ع سس-اح-ل-ي م-ن أل-دف-اع ع-ن أأعضس-ائ-ه-ا
دأع -ي -ا أل -ت -م -ي -ي-ز ب ÚأŸط-لب ألسس-ي-اسس-ي
وأ◊فاظ على شسرف ألعامل Úبها لصسالح
ألدولة أ÷زأئرية.

’صصÓح:
غويني أامام اŸكتب الوطني ◊ركة ا إ

توف Òاأ’جواء السسياسسية والقانونية للذهاب إا ¤ا’نتخابات
’صص Ó- -ح
أاك- - -د رئ- - -يسس ح - -رك - -ة ا إ
ال -وط -ن -ي ،ف -ي  ‹Ó-غ -وي-ن-ي ،،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصص-م-ة ،ع-ل-ى ضص-رورة
’ج - - - - -واء
’سص- - - - - -راع ‘ ت- - - - - -وف Òا أ
«ا إ
’ط-ر ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ن
السص -ي -اسص -ي -ة وا أ
أاج - -ل ال - -ذه - -اب إا ¤ا’ن - -ت - -خ - -اب- -ات
’ج-ال»
ال-رئ-اسص-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ‘ أاق-رب ا آ
ل- -ك -ون ه -ذا ا’سص -ت -ح -ق -اق «ضص -رورة
وطنية ملحة».
وشس -دد غ -وي -ن -ي خ Ó-ل أف -ت-ت-اح أل-دورة
أل-ع-ادي-ة ل-ل-م-ك-تب أل-وط-ن-ي ل-ل-ح-زب ،ع-لى
ضس- - -رورة «أإ’سس- - -رأع ‘ ت- - -وف Òأأ’ج- - -وأء
ألسس -ي -اسس -ي -ة وأأ’ط -ر أل-ق-ان-ون-ي-ة م-ن أأج-ل

أل -ذه -اب إأ ¤أ’ن -ت -خ -اب -ات أل-رئ-اسس-ي-ة ‘
أأقرب أآ’جال» لكون هذأ أ’سستحقاق كما
قال «ضسرورة وطنية ملحة» إ’خرأج ألبÓد
من هذه ألوضسعية.
م -ن ه -ذأ أŸن -ظ-ور ،أأك-د غ-وي-ن-ي ع-ل-ى
أأه -م -ي -ة «إأنشس -اء سس -ل-ط-ة وط-ن-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
أ’نتخابات تتشسكل من قضساة وﬁامÚ
وم - - -ن ‡ث- - -ل Úع- - -ن أÛت- - -م- - -ع أŸدÊ
Ãفهومه ألوأسسع من جمعيات وشسخصسيات
ون-ق-اب-ات» ،وأأن «ت-وك-ل ل-ه-ا م-ه-ام ت-ن-ظ-ي-م
وإأشس-رأف وم-رأق-ب-ة أ’ن-ت-خابات وأإ’عÓن
عن ألنتائج» على أأن يكمن دور أÛلسس
أل -دسس -ت -وري ‘ «إأصس -دأر إأع Ó-ن ي-تضس-م-ن

مدى صسحة وسسÓمة ألعملية أ’نتخابية».
‘ نفسس ألسسياق ،قال غويني إأن أ◊زب
قدم أقÎأحات حول ألتعديÓت ‘ بعضس
موأد ألقوأن ÚأŸتعلقة با’نتخابات ،من
بينها ألÎكيز على «ضسبط وتكريسس دور
‡ث- -ل -ي أÎŸشس -ح› ‘ Úال أل -رق -اب -ة،
بحيث يحضسر ‡ثل أÎŸشسح ‘ ﬂتلف
مسستويات ألعملية أ’نتخابية سسوأء على
مسس - -ت - -وى أŸك- -تب وأŸرك- -ز وأل- -ل- -ج- -ن- -ة
أ’نتخابية ألبلدية ،ألو’ئية وألوطنية ،إأ¤
جانب أقÎأحات تتعلق بأاهمية «تخفيف
شس -روط ألÎشس-ح» وك-ذأ «أل-ت-ك-ف-ل Ãم-ث-ل-ي
أÎŸشسح »ÚخÓل ألعملية أ’نتخابية.

وصس- -و’ إأ ¤ب- -ن -اء أل -ت -وأف -ق ح -ول ح -م -اي -ة وت -أاطÒ
مسس-اح-ات أ◊وأر وت-ع-م-ي-م-ه-ا ،ث-م أل-ت-حضس Òإ’عادة
صسياغة ألدسستور Ãا يتوأفق مع أŸنعرج ألتاريخي
ألذي “ر به ألبÓد بفتح أÛال للعمل أ◊زبي
وألسسياسسي ألفعال وماهو مرتبط بالتأاسسيسس لعدألة
أنتقالية وألدور ألذي يسستوجب أن تلعبه “ثيلياتنا
ألدبلوماسسية ‘ أÿارج ‘ أÙافظة على ألصسورة
أŸشس -رق -ة ل-ه-ذه أل-ه-ب-ة ألشس-ع-ب-ي-ة أل-ت-ي تصس-ن-ف حÚ
Óنسسانية
‚اح-ه-ا أل-ك-ام-ل ك-ط-ف-رة سس-ت-ك-ون درسس-ا ل إ
جمعاء.

عقب اجتماع مع خÈاء وقانوني ،Úلزهاري بوزيد:

السسلطة اŸكلفة بتنظيم ا’نتخابات سستكون لها ا’سستقÓلية التامة
اأك - -دت ال - -ه - -ي - -ئ - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل - - - -ل- - - -وسص- - - -اط- - - -ة وا◊وار ،اأمسس،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،اأن السص-لطة
اŸك -ل -ف -ة ب -ت -ن -ظ -ي -م ا’ن -ت -خ-اب-ات
سص-ت-ك-ون ل-ه-ا ا’سص-ت-قÓلية التامة
‘ اأداء م -ه -م -ت -ه-ا م-ن اأج-ل ضص-م-ان
نزاهة ا’نتخابات ،مع اإبعاد تام
لÓإدارة من عملية التنظيم.
أأوضس -ح رئ -يسس أل -ل -ج -ن -ة أل -ق-ان-ون-ي-ة
ألتابعة للمجلسس أ’سستشساري للهيئة،
ل -زه -اري ب -وزي-د ،ع-قب أج-ت-م-اع ه-ذه
أللجنة مع عدد من أÈÿأء وأ’أسساتذة
أل - -ق - -ان - -ون ،Úأأن أŸقÎح - -ات أل - -ت - -ي
ج-م-ع-ت-ه-ا أل-ه-ي-ئ-ة ط-ي-لة عملها أأفضست
مقÎحات تتمحور حول ضسرورة “تع
ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة «ب-ا’سس-ت-قÓ-ل-ية أŸعنوية
وأ’دأرية وأŸالية» وتكفلها Ãختلف
جوأنب ألعملية أ’نتخابية.
و” كذلك ألتاأكيد على «أ’إقصساء
ألتام لÓإدأرة و–ييدها عن كل مرأحل
ألعملية أ’نتخابية وذلك بالنظر أإ¤
ألتصساق عملها Ãسساألة ألتزوير» وتو¤
هذه ألسسلطة ألتي تتكون من قضساة
وﬁام Úو‡ث - - -ل Úع- - -ن أÛت- - -م- - -ع
أŸد« Êم-ه-ام أل-ت-حضس ÒلÓ-ن-ت-خ-ابات
أ’شسرأف على جميع مرأحلها ،يضسيف
قائ.Ó
وتتمتع هذه ألهيئة -يوضسح ألسسيد
لزهاري -با’سستقÓلية أŸالية حيث
أأن -ه -ا ت -ت -ك -ف -ل ب -ت -ح -دي -د م -ي-زأن-ي-ت-ه-ا
وم-ي-زأن-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئاسسية ،أ¤
ج -انب تسس -خ ÒأŸوؤط -ري -ن وأع -ت -م -اد
أŸرأق -ب ،Úمضس-ي-ف-ا ب-ال-ق-ول «أن-ه ي-ت-م
أسستبعاد كل من وزير ألدأخلية وألعدل
وأÿارجية من ألعملية أ’نتخابية».
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أأخ- - -رى ،وصس - -ف ذأت
أŸتحدث أŸقÎحات أÿاصسة بتعديل
ق -ان -ون أ’ن -ت -خ -اب -اتÃ ،ث -اب -ة «ق -رأر
ث - -وري» ،مسس - -ت - -د’ ‘ ه - -ذأ ألصس- -دد،
ÃقÎح تقد Ëملف ألÎشسح Ÿنصسب

رئيسس أ÷مهورية أإ ¤ألهيئة ألوطنية
أŸسس - - -ت - - -ق - - -ل- - -ة ب- - -د’ م- - -ن أÛلسس
أل- -دسس- -ت- -وري و‘ ح- -ال -ة رفضس م -ل -ف
ألÎشس- -ح ي- -ل- -ج- -اأ أŸع -ن -ي ب -ا’أم -ر أإ¤
أÛلسس ألدسستوري ألذي يعد ‘ -
هذه أ◊الة «Ãثابة هيئة طعن».
ك -م -ا تضس -م -نت م -قÎح -ات ت -ع -دي -ل
قانون أ’نتخابات ألتي أقتصسرت على
أأحكامه أŸتعلقة بتنظيم أ’نتخابات
أل-رئ-اسس-ي-ة  -يضس-ي-ف أŸت-ح-دث أإل-غاء
أ- - Ÿادة 142م -ن ه -ذأ أل -ق -ان -ون أل -ت-ي
تشسÎط أأن يقدم أŸرشسح أإما قائمة
ت-تضس-م-ن  600ت -وق-ي-ع ف-ردي ’أعضس-اء
منتخب› ‘ Úالسس شسعبية بلدية وأإما
و’ئ - -ي- -ة أأو ب- -رŸان- -ي- -ة ع- -ل- -ى أ’أق- -ل،
وم- -وزع -ة ع 25 Èو’ي -ة ع-ل-ى أ’أق-ل،
وأإم-ا ق-ائ-م-ة ت-تضس-م-ن  60أأل-ف ت-وقيع
فردي على أ’أقل ،لناخب ÚمسسجلÚ
‘ قائمة أنتخابية ،ويجب أأن Œمع
ع 25 Èو’ية على أ’أقل ،وينبغي أأ’
ي -ق -ل أل -ع -دد أ’أدن -ى م -ن أل -ت-وق-ي-ع-ات
أŸطلوبة ‘ كل و’ية من ألو’يات
أŸقصسودة عن  1500توقيع».
وأأشسار ‘ هذأ أ’إطار أإ« ¤وجود
تباين ‘ أأرأء أ’أحزأب ألسسياسسة حول
ألعدد ألنهائي لهذه ألتوقيعات « ،دون
أأن يعطي تفاصسيل حول أŸسساألة .
وعن شسروط ألÎشسح Ÿنصسب رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة ق -ال أŸت -ح -دث  ،أإن -ه ”
«أقÎأح شسرط حصسول أÎŸشسح على
شسهادة جامعية ،مع أإبقاء شسرط سسن
أ’أربع ،Úوهو سسن مناسسب لتو‹ هذأ
أŸنصسب ،فضس Óعن كون هذأ ألشسرط
منصسوصس عليه ‘ ألدسستور».
وخلصس لزهاري أإ ¤ألتاأكيد على أأن
هذه أŸقÎحات أÿاصسة باإنشساء هذه
ألسس - -ل - -ط - -ة وك - -ذأ ت - -ع - -دي - -ل ق - -ان- -ون
أ’ن-ت-خ-اب-ات سس-ي-ت-م رف-ع-ه-ا ع-لى شسكل
تقرير ‘ «ألقريب ألعاجل» أإ ¤رئيسس
ألدولة عبد ألقادر بن صسالح.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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’من تدأهم أوكار أ÷رÁة ‘ عنابة
مصشالح أ أ

تورط  56ششخصشا ‘ حيازة أاسشلحة بيضشاء ﬁظورة
^ ت ـ ـ ـوقيف امـ ـ ـرأاة مششتب ـ ـ ـه فيه ـ ـ ـا ‘ قضشيـ ـ ـة القتـ ـ ـ ـل العمـ ـ ـ ـدي

’خ Òمن ألششهر ألفارط ،من حجز  1702غرأم من ألقنب ألهندي و129
’سشبوع أ أ
“كنت مصشالح أمن و’ية عنابة خÓل أ أ
’نوأع ،حيث أنه و‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أ◊ضشرية قامت ذأت أŸصشالح خÓل هذه ألفÎة بـــ814
قرصس مهلوسس من ﬂتلف أ أ
’خÒة أفضشت إأ ¤توقيف  56ششخصشا ﬁل حيازة أسشلحة بيضشاء ﬁظورة ،توقيف 101ششخصس ﬁل
عملية ششرطية ،هذه أ أ
بحث ،و 40ششخصشا من أجل حيازة أıدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية ،إأضشافة إأ ¤توقيف  124ششخصس متورط ‘ Úقضشايا
ﬂتلفة..هذأ ما رصشدته «ألششعب» بع ÚأŸكان.

عنابة :هدى بوعطيح
“ك - -نت ال - -ف - -رق- -ة ا÷ن- -ائ- -ي- -ة
ب -اŸصس -ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة
ال -قضس -ائ -ي -ة ب-اأم-ن ال-و’ي-ة ،م-ن
توقيف امراأة تبلغ من العمر 38
سس -ن -ة ،مشس -ت-ب-ه ف-ي-ه-ا ‘ قضس-ي-ة
القتل العمدي مع سسبق ا’إصسرار
والÎصسد ،حيث وبعد اسستكمال
ا’إجراءات القانونية وتقدÁها
اأم- -ام ال- -ع -دال -ة اأودعت ا◊بسض
اŸوؤقت.
بدورها “كنت فرقة مكافحة
اıدرات باŸصسلحة الو’ئية
للشسرطة القضسائية ،من توقيف
شس- -خصس Úمسس -ب -وق Úقضس -ائ -ي -ا
يبلغان من العمر  22و 45سسنة،

ك -م -ا “ك -نت ذات ال -ف -رق-ة م-ن
ح- - -ج- - -ز  1685غ- - -رام م- - -ن
اıدرات م- - -ن ن- - -وع ال - -ق - -نب
الهندي ،سسÓح اأبيضض ﬁظور
م -ن ا◊ج -م ال -ك -ب ،Òواآخ-ر م-ن
ا◊ج - -م الصس- -غ ،Òاإضس- -اف- -ة اإ¤
مبلغ ما‹ من العملة الوطنية
من عائدات الÎويج.
وب- -ع -د اسس -ت -ك -م -ال ا’إج -راءات
ال -ق-ان-ون-ي-ة ” ت-ق-دÁه-م-ا اأم-ام
العدالة ،اأين صسدر ‘ حقهما
اأم- -ر اإي- -داع ا◊بسض ،م- -ن اأج- -ل
قضس-ي-ة ح-ي-ازة وت-خ-زي-ن وترويج
اıدرات( ،ك - -ي- -ف م- -ع- -ال- -ج)،
بطريقة غ Òمشسروعة لغرضض
البيع ،مع حيازة اأسسلحة بيضساء
ﬁظورة دون مÈر شسرعي.

‘ نفسض السسياق “كنت مصسالح
ا’أم - - -ن ا◊ضس - - -ري اÿارج- - -ي
سسيدي سسا ،⁄وعلى اإثر دوريات
مراقبة بقطاع ا’ختصساصض ،من
ت- -وق- -ي- -ف شس -خصس Úمسس -ب -وقÚ
قضسائيا ،يبلغان من العمر 22
و 25سس- -ن- -ة ،م -ن اأج -ل ح -ي -ازة
اıدرات م - -ن ن - -وع ال- -ك- -ي- -ف
اŸع-ال-ج ،وﬂدرات صس-ل-ب-ة م-ن
نوع كوكاي ،Úاإضسافة اإ ¤حجز
سس Ó-ح Úاأب -يضسﬁ Úظ -وري -ن،
حيث وبعد اسستكمال ا’إجراءات
ال -ق-ان-ون-ي-ة ” ت-ق-دÁه-م-ا اأم-ام
العدالة ،اأين صسدر ‘ حقهما
اأمر اإيداع ا◊بسض ،عن قضسية
حيازة اıدرات ،كيف معالج
وﬂدرات صس - -ل - -ب - -ة ك- -وك- -اي،Ú

أŸعنيون بسشكنات «عدل» بالعلمة ‘ أحتجاج

Ÿاذا تأاخرت أاششغال اإل‚از رغم الوعود
نظم ،صشباح أمسس ،أŸعنيون Ãششروع  1500مسشكن بصشيغة «عدل» Ãدينة ألعلمة ششرق
عاصشمة و’ية سشطيف ،وقفة أحتجاجية أمام مششاريع سشكناتهم أŸسشتقبلية ألتي طال أجل
إأ‚ازها بششكل أعتÈه أÙتجون مبالغا فيه.
وحسسب ‡ثلي جمعية اŸسستفيدين اÙتج ،Úال- -واح- -د ،وت- -ع- -رف ه- -ذه اŸادة اإق- -ب- -ا’ ب -ع -د
فان عدة اأسسباب تقف وراء هذا ا’حتجاج ،اسستنفاد معظم اŸواطن Úللحوم اأضسحية عيد
منها تاأخر اأشسغال ا’‚از وقلة عدد العمال ا’أضسحى اŸبارك كما ارتفعت شسرائح صسدر
بالورشسة والذي ’ يتجاوز  10عمال ،اإضسافة ال - - -دج- - -اج اإ ¤ح- - -وا‹  700دج ل-ل-ك-ي-ل-وغرام
اإ ¤اأن اأصسحاب الطعون  ⁄يتلقوا اإ ¤يومنا وا’أحشساء اإ ¤ما يفوق  700دج.
هذا اأي رد على طعونهم ،وهذا منذ  6سسنوات ،اŸفارقة ا◊قيقية ‘ هذا الصسدد“ ،ثلت ‘
وكذا جماعة  673مكتتب الذين اسستفادوا من ا’أسس -ع -ار ج -د اŸع -ق -ول -ة ل -ل -ب -يضض ،ب-ل وح-ت-ى
اŸنخفضسة ،اإذ تباع سسلة بيضض من  30وحدة بـ
حصسة اإضسافية ‘ اإطار برنامج .2019
وخÓل الزيارة ا’أخÒة لوزير القطاع موؤخرا 250 ،دج ،وهو سسعر جد معقول مقارنة باأسسعار
كان قد قدم لهم وعودا بانطÓق ا’أشسغال ،اإ’ الدجاج ،ما اأدى اإ ¤اإقبال كب Òعليه.
اأن ذلك  ⁄يتم بعد ،حسسبهم و’ حتى تعي Úاإ ¤ذلك ،تبقى اأسسعار اÿضسر والفواكه مقبولة
اإ ¤حد ما ،باسستثناء البعضض منها على غرار
ا’أرضسية واŸقاول.
وع ÈاÙت - -ج - -ون ع - -ن غضس - -ب- -ه- -م م- -ن ه- -ذه اÿسض الذي يشسهد نقصسا ‘ العرضض وبالتا‹
ال-وضس-ع-ي-ة وط-ال-ب-وا السس-ل-طات اŸعنية التدخل ارتفاعا ‘ ا’أسسعار ا ¤حدود  80اإ 100 ¤دج
◊ل ه -ذه اŸشس -اك -ل ،ح -يث ان -ه-م ي-ع-ان-ون م-ن للكيلوغرام ،والليمون بـ  300دج والكوسسا بـ
مبالغ ا’يجار والسسكن عند ا’أهل ،موؤكدين  120دج ،فيما بلغ سسعر البطاطا  45دج والبصسل
انهم بعد اأن حلوا مشسكل التهج Òالذي كانوا بـ  30دج ،والفاصسولياء اÿضسراء بـ  120دج،
سسيتعرضسون له من خÓل سسكنات خارج العلمة وال -ف-ل-ف-ل بـ  60دج وال -ط -م -اط-م بـ  45دج ‘
فانهم اليوم يعانون من تاأخ Òا’أشسغال التي اŸتوسسط واعتÈت مقبولة اإ ¤حد ما.
ط -ال -ب -وا ب -ان -ط Ó-ق -ه-ا ،خ-اصس-ة ’أصس-ح-اب  673وتشس - -ه - -د ا’أسس - -واق وف - -رة ك- -بÒة ‘ ف- -اك- -ه- -ة
مسسكن ا’إضسافية والتي كانت ﬁل وعود من ا’أجاصض Ãختلف اأنواعه واأسسعاره من  80اإ¤
 140دج ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام ،وال-ت-ف-اح اŸلكي بنفسض
وزير القطاع ووعود باإطÓقها قريبا.
ا’أسسعار تقريبا ،واÿوخ ب 100 Úاإ 150 ¤دج،
أسشعار ألدجاج تلتهب وأسشتقرأر ‘ والت Úمن  200اإ 220 ¤دج  ،وهي اأسسعار
كذلك اعتÈت مقبولة اإ ¤حد ما نظرا ÷ودة
أÿضشر وألفوأكه
اŸن -ت-وج-ات اŸع-روضس-ة ،ب-ي-ن-م-ا ع-رضست “ور
شس -ه-دت اأسس-ع-ار ال-ل-ح-وم ال-ب-يضس-اء اأي ال-دج-اج اŸوسسم ا÷ديد باأسسعار ب 400 Úاإ 500 ¤دج،
باأسسواق مدينة سسطيف ارتفاعا ﬁسسوسسا ‘ وه- -ي اأسس- -ع- -ار م -رت -ف -ع -ة م -ق -ارن -ة ب -اŸواسس -م
ا’أي -ام ا’أخÒة ،م -ا خ -ل -ف اسس -ت-ي-اء اŸواط-ن Úالسسابقة.
ال- -ذي -ن اع -تÈوا ا’أسس -ع -ار م -ب -ال -غ -ا ف -ي -ه -ا ،اإذ
ت- - -راوحت ب 300 Úاإ 320 ¤دج ل-ل-كيلوغرام

سسطيف :نورالدين بوطغان
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مقتل ششخصش Úوإأصشابة آأخرين بجروح خطÒة ‘ حملة ألتنظيف

وا‹ وهران يق ـ ـف على الوضشـ ـ ـع الصشحي
للجريحـ ـ ـ ـ Úويأامـ ـ ـر التكفـ ـ ـل بالضشحايـ ـ ـا

’مطار
حملة على مسشتوى بلديات ألباهية –سشبا لفصشل أ أ
’صشابات بليغة ‘ حادث مرور خط Òعلى
لقي ششخصشان حتفهما وتعرضس آأخرأن إ
ألطريق أ’جتنابي ألرأبع بوهرأن ،وهم يؤودون وأجبهم كمتطوع ‘ Úحملة
ألتنظيف ألتي أطلقتها و’ية وهرأن أمسس ألسشبت– ،سشبا Ÿوسشم أÿريف
وأضشطرأبات ألطقسس.

وهران :براهمية مسسعودة

بغرضض ا’سستهÓك الشسخصسي،
م- -ع ح- -ي- -ازة اأسس- -ل- -ح- -ة ب- -يضس -اء
ﬁظورة.
من جهة اأخرى “كنت الفرقة
اŸت -ن -ق-ل-ة ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة
سس - -ي - -دي ع - -م - -ار ،ع - -ل - -ى اإث - -ر
م-ع-ل-وم-ات م-وؤك-دة ،م-ن ت-وق-يف
شسخصس Úيبلغان من العمر 48
و 65سس -ن -ة ،اأح-ده-م-ا مسس-ب-وق
قضس - -ائ - -ي- -ا ،م- -ن اأج- -ل ح- -ي- -ازة
اŸوؤثرات العقلية بطريقة غÒ
شسرعية لغرضض البيع ،مع حجز
ك- -م- -ي -ة م -ع -تÈة م -ن ا’أق -راصض
اŸه- - -ل- - -وسس - -ة واŸق - -درة بـ777
ق- -رصض م -ه -ل -وسض م -ن ﬂت -ل -ف
ا’أنواع ،ومبلغ ما‹ معت Èمن
عائدات الÎويج.

ال ع د د
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ا◊ادث اŸروري اÿطÒ
الذي وقع ،صسبيحة اأمسض
السس- - - -بت ،واأدى ل- - - -وف- - - -اة
شس -خصس Úاأع -م -اره -م-ا 30
و 50سسنة ،واإصسابة اآخرين
ب- -ج- -روح خ- -طÒة ،خّ- -ل -ف
حالة من ا◊زن وا’أسسى
ل -دى ك -ل سس -ك -ان ال -و’ي-ة،
وع -ل -ى راأسس -ه -م اŸسس -وؤول
ال- -ت- -ن- -ف- -ي -ذي ا’أول ال -ذي
ت- - -ن- - -ق- - -ل اإ ¤مصس - -ل - -ح - -ة
ا’سس-ت-ع-ج-ا’ت Ãسستشسفى
ال -ف -ا— ن -وف -م Èل -ل-وق-وف
على حالة ا÷ريح ،Úاأين
اأمر بالتكفل الفوري بهما
ل-غ-اي-ة ام-ت-ث-ال-ه-م-ا ل-لشسفاء
ال - -ع - -اج - -ل ،م - -ع ت - -ق - -دË
ال- -تسس- -ه- -يÓ- -ت ل- -تسس- -ل- -ي -م
ا÷ثت Úاإ ¤اأهاليهما ،كما
ط-الب ب-ت-ك-ثيف ا’إشسارات
الضس -وئ -ي -ة ل-ت-ف-ادي حصس-د
اŸزي - - - - - -د م- - - - - -ن ا’أرواح
البشسرية.
وحسسب ما اأفاد به شساهد
عيان ،فاإن ا◊ادث الذي
وق - -ع –دي - -دا ال- -ط- -ري- -ق
ا’إج- - -ت- - -ن- - -اب- - -ي ال- - -راب - -ع
ب- - -ك- - -نسس- - -ت- - -ال‚ ،م ع - -ن
اصس - -ط - -دام ع - -ن - -ي - -ف بÚ
الضس-ح-اي-ا ال-ثÓ-ثة وسسيارة
سس - - -ي - - -اح- - -ي- - -ة م- - -ن ن- - -وع
«هيونداي» ،كانت تسسÒ
بسس- -رع- -ة ع- -ال- -ي- -ة ،ف- -ق- -د
سس -ائ -ق -ه -ا ،وه -و شس -اب ‘
ال -عشس -ري -ن-ي-ات السس-ي-ط-رة
ع-ل-ي-ه-ا وب-التا‹ انحرافها
عن وجهتها واصسطدامها

ب - -الضس - -ح - -اي - -ا ال- -ثÓ- -ث- -ة،
م - - -تسس - - -ب- - -ب- - -ا ‘ مصس- - -رع
شسخصس ‘ Úع ÚاŸكان،
” ن -ق -ل -ه -م-ا م-ب-اشس-رة اإ¤
مصس- -ل- -ح- -ة ح- -ف -ظ ا÷ثث
Ãسس-تشس-ف-ى ايسس-طو ،فيما
” –ويل الضسحية الثالث
‘ ع - -ق - -ده السس - -ادسض اإ¤
ال -ع -ن -اي -ة اŸرك -زة ب-ن-فسض
اŸسس -تشس -ف-ى ،اإضس-اف-ة اإ¤
–وي- - -ل ع- - -ون ا◊م - -اي - -ة
اŸدن - -ي - -ة ال - -ذي ت - -دخ- -ل
◊ظة وقوع ا◊ادث ،اإ’
اأن- - -ه اأصس - -يب ه - -و ا’آخ - -ر
بجروح.
Œدر ا’إشس- - - - -ارة اإ ¤اأن
الضس - -ح - -ي- -ت ÚاŸت- -وف- -يÚ
ينحدران من منطقة عÚ
ت -ادلسض ب -و’ي -ة مسس-ت-غ-اÂ
وي- - - -ع - - -م Ó- - -ن ب - - -اإح - - -دى
الشسركات اŸناولة الكائن
م- -ق -ره -ا ب -و’ي -ة وه -ران،
وق -د ق -ام -ا ب -ا’سس -ت -ج-اب-ة
ل-ن-داء اŸشس-ارك-ة وال-تطوع
‘ ح -م -ل-ة ال-ن-ظ-اف-ة ال-ت-ي
اأط-ل-ق-ت-ه-ا اأمسض اŸصس-ال-ح
الو’ئية.
وقد اأشسرف وا‹ الو’ية
اأمسض على انطÓق حملة
التنظيف– ،سسبا للموسسم
اŸاطر ،من خÓل تسسخÒ
ع -ت -اد واآ’ت ال-ت-ن-ظ-ي-ف و
Œم -ي -ع ون -ق-ل ال-ن-ف-اي-ات،
اإضسافة اإ 300 ¤عامل من
ب -ي -ن -ه-م ع-م-ال م-ت-ط-وعÚ
م - - -ن - - -ت - - -مŸ Úوؤسسسس - - -ات
خ- - - -اصس - - -ة ،فضس  Ó- - -ع - - -ن
مشس- - -ارك- - -ة ف- - -ع- - -ال- - -ي - -ات
اÛت - - - - - - - -م - - - - - - - -ع اŸدÊ

وا÷م- - - - -ع - - - -ي - - - -ات و÷ان
ا’أحياء.
وسس -تشس -م -ل ه-ذه ا◊م-ل-ة،
حسسب الÈن- - -ام - -ج اŸع - -د
مسس-ب-ق-ا ،ب-ل-دي-ات ال-و’ية
الـ Ã ،26ا فيها الشسوارع
وا’أحياء والطرق الوطنية
والو’ئية ،بهدف التخلصض
من الرواسسب والقاذورات
وال- - -روائ- - -ح ال- - -ك- - -ري - -ه - -ة
وﬂتلف النقاط السسلبية
ب- -ال- -ب- -ال -وع -ات واÛاري
اŸسس - -دودة ب - -ا’أت - -رب - -ة و
ا’أوسساخ اÎŸاكمة.
وأاع-ل-ن اŸسس-ؤوول ال-ت-نفيذي
’ول ب -ال -و’ي -ة ب-اŸن-اسس-ب-ة
اأ
عن إاعداد ﬂطط و’ئي،
يشسمل إانشساء خنادق دائرية
ك -م-رح-ل-ة أاو ،¤إاضس-اف-ة إا¤
تطه Òالوديان كإاجراء ثا،Ê
م -رورا ب -اŸع-ا÷ة ال-ي-وم-ي-ة
ال- -ب- -ال -وع -ات وصس -ي -ان -ت -ه -ا،
ل -ت -ف -ادي ال-ك-وارث ،مشس-ددا
على ضسرورة تكاثف ا÷هود
م - -ن أاج- -ل إا‚اح ح- -مÓ- -ت
ال -ت -ن -ظ-ي-ف وا◊ف-اظ ع-ل-ى
دÁومتها.
وكان وا‹ وهران ،السسيد
مولود شسريفي ،قد أاشسرف
’سسبوع
على اجتماع نهاية ا أ
ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ق-ر الو’ية،
وذلك ب - - - -حضس - - - -ور اŸدراء
ال - -ت - -ن - -ف- -ي- -ذي ÚاŸع- -ن- -يÚ
وا÷م- -ع -ي -ات ال -ف -اع -ل -ة ‘
›ال ال - -ب- -ي- -ئ- -ة ون- -ظ- -اف- -ة
اÙيط ،دعاهم خÓله إا¤
ت -نسس -ي -ق ال -ع-م-ل ال-ت-ط-وع-ي
واŸشساركة الفاعلة.

بعد قرأر هدم Óﬁتهم وسشكناتهم

سشكان وŒار ع Úا◊مام يسشتغيثون والبلدية ترفع يديها
ناششد ،أمسس ،سشكان وŒار مدينة ألقدÁة بع Úأ◊مام ،ألوأقعة باŸرتفعات أ÷بلية لو’ية تيزي وزو ،ألسشلطات
أÙلية مسشاعدتهم بعد أن ” تنفيذ قرأر هدم سشكناتهم وÓﬁتهم ألتجارية ،مؤوكدين ضشرورة ألتدخل ألعاجل من
أجل أجتياز هذأ ألوضشع ألصشعب ،حيث وجد ألقاطنون أنفسشهم ‘ ألعرأء ،ووجد ألتجار أنفسشهم عاطل Úعن ألعمل.

«ألششعب» ،ن -ق -لت انشس-غ-ا’ت ‡ث-ل-ي
السسكان والتجار ،قائل Úاإن الوضسعية
الراهنة ليسض لهم يد فيها ،حيث ”
تنفيذ قرار هدم البنايات واÓÙت
ا’آيلة للسسقوط بسسبب انز’ق الÎبة،
ل - - - -ك- - - -ن دون ال- - - -ن- - - -ظ- - - -ر اإ ¤مصسÒ
اŸتضس -رري -ن ال -ذي -ن ’ ي -ع -رف-ون اأي-ن
ي- -ت -وج -ه -ون ،مضس -ي -ف Úاأن -ه -م ت -ل -ق -وا
ي وعود
ضسمانات شسفوية و’ يوجد اأ ّ
كتابية ،وهو ا’أمر الذي  ⁄يتقبلوه
’أن ’ شسيء على اأرضض الواقع يوحي
اأنه سسيتجسسد.
جمال تاجر باŸنطقة اأكد لنا »:اأنه
’ Áك -ن تصس -ور م -دى ال -ك -ارث -ة ال-ت-ي
ح ّ-ل -ت ب -ه -م ،ب -ع -د ت-ن-ف-ي-ذ ق-رار ه-دم
اÓÙت والسسكنات القدÁة ،حيث

’ يعرف مصسÒهم ،و ◊د السساعة هو
الشس - -ارع ب - -ال- -رغ- -م م- -ن ﬁاو’ت- -ه- -م
اŸتكررة ’إنقاذ وضسعهم  ،اإ’ اأنه ’
حياة Ÿن تنادي ف Óيوجد اأيّ قرار
ي-ث-ل-ج صس-دوره-م ،م-ط-ال-ب-ا السس-ل-ط-ات
ال -و’ئ -ي -ة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل م-ن اأج-ل
ال -ت-ك-ف-ل ب-اإسس-ك-ان اŸتضس-رري-ن وم-ن-ح
Óﬁت للتجار دون اسستثناء».
م -ن ج -ه -ت -ه ،اأك -د ﬁم-د صس-اي-د اآيت
صسالح ،رئيسض بلدية ع Úا◊مام ،اأنه
” اتخاذ كافة ا’إجراءات ا’حÎازية
من طرف البلدية ،على غرار اإخÓء
ال-ط-ري-ق ،السس-ك-ن-ات ا’آي-ل-ة لÓ-ن-هيار،
و” غ - -ل - -ق السس - -وق ،وي - -ب- -ق- -ى ع- -ل- -ى
السس -ل -ط-ات اŸع-ن-ي-ة ت-ع-ويضض ال-ت-ج-ار
والسسكان اŸنكوب Úوا’أخذ باأيديهم،

علما اأن انز’ق الÎبة باŸنطقة قد
شسّ- -ك -ل خ -ط -را ع -ل -ى ه -وؤ’ء ال -ت -ج -ار
وال -ع -ائ Ó-ت وال -ت -ج -ار ،وه-ذا ال-ق-رار
صسائب لتفادي حدوث ما ’ يحمد
ع -ق -ب-اه ،ل-ك-ن ي-ب-ق-ى اŸشس-ك-ل ال-ق-ائ-م
يتمثل ‘ التكفل بهوؤ’ء اŸنكوب.Ú
ل -ل-ت-ذك ،Òف-اإن ظ-اه-رة ان-ز’ق الÎب-ة
Ãدي- -ن- -ة ع Úا◊م- -ام ل- -يسست ول -ي -دة
ال -ي -وم ،ف -ه -ي مشس-ك-ل-ة ق-دÁة ع-رفت
ا’نتشسار بعد بروز اŸبا ÊاŸنجزة
ب- - -ط- - -ري- - -ق - -ة Î– ⁄م خ Ó- -ل - -ه - -ا ’
اıططات و’ طبيعة ا’أرضض ،وما
زاد الط Úبّلة ،تلك ا’أمطار والثلوج
ال -ت -ي كشس -فت واق -ع -ا م -ري-را اأدى اإ¤
تضسرر العمارات واÓÙت.

تيزي وزو :بن النوي توهامي
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األحد  0٨سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  0٨محرم  4401هـ

تخصسصسات تسستجيب لسسوق ألعمل وألقتصساد

تهافت على ألتسسجيل Ãرأكز ألتكويـن أŸهني
^ شسهـ ـ ـادأت ألكفـ ـ ـاءة أŸهني ـ ـة جدي ـ ـد ألدخ ـ ـول ألرسس ـمي ي ـ ـوم  29سسبتمـ ـ ـ ـÈ

لولويات ،نظرأ للتخصسصسات ألتي
ما يزأل قطاع ألتكوين وألتعليم أŸهني Úيحظى بعناية أ◊كومة ألتي وضسعته ضسمن أ أ
لن ألتكوين ألذي “نحه أŸرأكز ألتابعة
يقدمها للمÎبصس وألتي تسستجيب لعا ⁄ألشسغل وطلبات أŸؤوسسسسات ألقتصسادية ،أ
للقطاع ميدأ ،Êما جعل ألكث Òمن أÎŸشسح ،Úمنهم ألرأسسبون ‘ أŸؤوسسسسات ألÎبويةÃ ،ن ‘ ذلك أ÷امعيون ،يتهافتون على
هذه أŸرأكز للحصسول على مهنة أو حرفة دأئمة “كنهم من إأيجاد فرصسة عمل جيدة لدى أŸؤوسسسسات ألقتصسادية أŸوجودة
با÷زأئر كشسركات ألهاتف ألنقال ،ألتصسالت وغÒها.

سسهام بوعموشسة

تتواصسل التسسجيÓت على مسستوى
م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-عليم اŸهنيÚ
إا ¤غ - -اي - -ة  21سس -ب-ت-م Èا÷اري،
ب- -ح- -يث سس- -ت- -ك- -ون أاي- -ام اإلن- -ت -ق -اء
والتوجيه ابتداء من  22إا 24 ¤من
نفسس الشسهر ،واإلعÓن عن النتائج
يوم اÿميسس  26سسبتم Èا÷اري،
‘ ح Úالدخول الرسسمي يكون يوم
األحد  29سسبتم Èا÷اري.
وم - -ن ع- -روضس ال- -ت- -ك- -وي- -ن ل- -دورة
سس-ب-ت-م Èألط-وار ن-ه-اي-ة اإلب-ت-دائي،
ال -راب -ع-ة م-ت-وسس-ط ،السس-ن-ة ال-ث-ان-ي-ة
وال- -ث -ال -ث -ة ث -ان -وي ،دون اŸسس -ت -وى
ال -دراسس -ي‚ ،د ال -ت -ك -وي -ن اŸت-وج
بشس- - -ه- - -ادة ال- - -ت - -ك - -وي - -ن اŸه - -ن - -ي
اŸت- -خصسصس- -ة ،شس- -ه- -ادة ال- -ك- -ف- -اءة
اŸه-ن-ي-ة ،شس-ه-ادة ال-ت-ح-ك-م اŸهني،
شسهادة تقني ،شسهادة تقني سسامي،
شسهادة التعليم اŸهني ،أاهلية مهنية
بنوك ،أاهلية مهنية تأام ،Úشسهادة
ال -ت -ح -ك -م ‘ ت -ق -ن-ي-ات اÙاسس-ب-ة،
شسهادة اإلقتصساد والقانون.
‰Óاط ‚د ال-ت-ك-وي-ن
وب -ال-نسس-ب-ة ل -أ

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

ا◊ضس- -ري ،ال -ت -ك -وي -ن ع -ن ط -ري -ق
ال- -ت- -م- -ه ،Úال -ت -ك -وي -ن ع -ن ط -ري -ق
اŸعابر ،الوسسط الريفي ،الدروسس
اŸسسائية ،التكوين عن بعد ،وهناك
ج- -ه -از ﬂصسصس ل -ل -م -رأاة اŸاك -ث -ة
بالبيت والتكوين الفئات اÿاصسة،

وه -ي ال -ت -ك -وي -ن ال -ت -أاه -ي-ل-ي األو‹
اŸت-وج بشس-ه-ادة ،ال-ت-أاه-ي-ل اŸه-ني،
ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-أاه-ي-لي اŸتوج بشسهادة
التأاهيل.
أام- -ا اŸرك- -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك -وي -ن
وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي Úع-ن ب-ع-د ،ف-قد

صسالــــون أŸقـــــاولتيـــة لسستقطـــــاب ألشسبــــاب

 15شساب ـ ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـن حامل ـ ـ ـي أŸشساري ـ ـ ـ ـ ـع يعرضسـ ـ ـ ـ ـون Œـ ـ ـ ـ ـ ـاربهم
نظمت ،أمسس ،مديرية ألتكوين أŸهني
وألتمه Úلولية تلمسسان صسالون
أŸقاولتيةللتكوين أŸهني على مسستوى
لم Òعبد ألقادر «ألبÓصس»
سساحة أ أ
بوسسط مدينة تلمسسان.
جاءت هذه األبواب اŸفتوحة بغرضس عرضس
‰وذج ل -ط -ل -ب-ة ت-خ-رج-وا ح-دي-ث-ا م-ن م-ع-اه-د
التكوين اŸهني بتلمسسان و÷وا عا ⁄الشسغل
ع Èاسس -ت -ح -داث مشس -اري -ع Œاري -ة خ-اصس-ة أاو
مؤوسسسسات مصسغرة و ⁄ينتظروا ا◊صسول على
وظيفة ما ‘ القطاع العام أاو اÿاصس.
و‘ هذا الصسدد كشسف بوزيا Êعمر رئيسس
مصسلحة التكوين اŸتواصسل والشسراكة Ãديرية
التكوين اŸهني والتمه Úبتلمسسان ‘ تصسريح
لـ «الشس- -عب» ،أان ه -ذه ال -ف -ك -رة ه -ي م -ن أاج -ل
تشسجيع الشسباب الذين توقفوا عن الدراسسة من
أاجل اللتحاق ب  27مركزا للتكوين اŸهني

ومعاهد بتلمسسان توفر لهم تكوينا ‘ عدة
تخصسصسات وشسعب تكوينية.
وشس - -ارك ‘ ه - -ذا اŸع - -رضس 15شس-اب-ا وشس-ابة
كعينة ‚حوا ‘ ›الت ﬂتلفة على غرار
الصس -ن -اع -ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ال-فÓ-ح-ة ،واإلعÓ-م
اآل‹ ،والتصسوير الفوتوغرا‘ ،صسناعة ا÷لود،
اÿياطة ،الطبخ ،صسناعة ا◊لويات ،ا◊Óقة،
عامل ‘ الرصساصس والتلحيم وإاصسÓح أاجهزة
ال-تÈي-د ال-ب-ن-اء واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة صس-ن-اع-ة
األحذية.
هؤولء الشسباب قاموا بفتح اŸشساريع اÿاصسة
ب -ه -م وم -ؤوسسسس -ات -ه -م الصس -غÒة ،ب -السس -ت -ع -ان-ة
Ãؤوسسسس- -ات ال -دول -ة ع -ل -ى غ -رار وك -ال -ة دع -م
الشسباب» أاونسساج «و» الكناك» أاو عن طريق
السستفادة من قروضس أاو أاموال خاصسة.
من جهته أاكد عطار عبد اŸومن مسستشسار
ال -ت -وج-ي-ه وال-ت-ق-ي-ي-م اŸه-ن-ي Ãرك-ز ال-ت-ك-وي-ن

اŸه -ن -ي وال -ت -م -ه« Úال -ك -ي-ف-ان» ع-ل-ى ه-امشس
اŸع -رضس ،أان ال -ه -دف م -ن ت -ن -ظ -ي -م األب -واب
اŸفتوحة بوسسط مدينة تلمسسان هو إابراز دور
ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي وشس -رح ل -لشس -ب -اب ط -ري-ق-ة
ت-وج-ي-ه-ه-م وم-راف-ق-ت-هم أاثناء التكوين والبحث
عن مشسروع خاصس واŸرافقة بعدما يتم فتح
اŸشس - -روع أاو اŸؤوسسسس - -ة اŸصس - -غ- -رة وب- -ل- -ورة
مشسروعه وأاخذه ل Èاألمان.
ودع -ا ذات اŸت -ح -دث الشس -ب -اب أان -ه Áك -ن-ه-م
التقرب من ﬂتلف مراكز التكوين اŸهني
لÓسستفسسار واختيار التخصسصسات والتسسجيل
ب -ه -ا وه-ذا ق-ب-ل 21سسبتم ،2019Èح- - - -يث ”
تسسخ Òالعشسرات من اإلطارات ومسستشساري
ال-ت-وج-ي-ه م-ن أاج-ل اسس-ت-ق-ب-ال-ه-م وتوجيههم ‘
أاحسسن الظروف.

تلمسسان :بكاي عمر

مسساهمـــــة ‘ تــــوف Òظـــروف “ــدرسس أحسسن

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن سسكيك ـ ـ ـ ـ ـ ـدة يوأصس ـ ـ ـ ـ ـ ـل تنفي ـ ـ ـ ـ ـذ ﬂطط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه أألمن ـ ـ ـ ـ ـ ـي
لمني أÿاصس بالدخول أŸدرسسي .وهو
مسساهمة ‘ توف Òظروف “درسس أحسسن ،توأصسل ألشسرطة بسسكيكدة تطبيق أıطط أ أ
لمكانات أŸادية وألبشسرية لضسمان ألتوأجد
ﬂطط عمل يشسمل إأجرأءأت وقائية –سسيسسية وردعية ،من خÓل تسسخ Òكافة أ إ
ألشسرطي أŸيدأŸ Êرأفقة أŸوأطن ،Úخصسوصسا فئة أŸتمدرسس Úوألتي سسيتم أ◊رصس على تنفيذها طيلة أŸوسسم ألدرأسسي .حيث
لمن ألوطني على
لطوأر أŸتوأجدة ضسمن أختصساصس أ أ
لمنية للمؤوسسسسات ألتعليمية من ﬂتلف أ أ
تقوم مصسالح ألشسرطة بالتغطية أ أ
لمر ب 153مدرسسة أبتدأئية 69 ،متوسسطة 38 ،ثانوية.
مسستوى مدينة سسكيكدة وألدوأئر وألبلديات ألتابعة ،ويتعلق أ أ
من جملة اإلجراءات الوقائية والتداب Òاألمنية
اŸت -خ -ذة ‘ سس -ب-ي-ل ت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة
ل -دخ -ول ت -رب -وي ن-اج-ح ” ،أاخ-ذ ك-اف-ة ال-ت-دابÒ
ال-وق-ائ-ي-ة السس-ت-ب-اق-ي-ة ح-يث سس-ي-ت-م تكثيف عمل
ال- -دوري- -ات ال- -راك- -ب- -ة وال -راج -ل -ة ب -ال -ق -رب م -ن
اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة خصس -وصس -ا أاث -ن -اء دخ -ول
وخروج التÓميذ لتأام Úمسسالك حركتهم على
مسس- -ت- -وى م- -فÎق- -ات ال- -ط- -رق أاو ب -ال -ق -رب م -ن
اŸؤوسسسسات التعليمية ،وكذلك العمل على تسسهيل
ح -رك -ة اŸرور وم -داه -م -ة األم -اك -ن اŸشس-ب-وه-ة
ل-وضس-ع ح-د لسس-ل-وك-ي-ات اŸن-ح-رف ÚواŸراه-قÚ
بالقرب أاو على طريق اŸؤوسسسسات الÎبوية.

معه ـ ـ ـد ألتعلي ـ ـ ـ ـم أŸهنـ ـ ـي يسستقطـ ـ ـ ـ ـب
ألتÓميـ ـ ـذ أŸتف ـ ـوق ÚوأŸعاد توجيههم

@ تخصسصس تقنيات ألكهرباء وألبيع ‘ صسدأرة ألتوجيه
يتجه قطاع ألتكوين وألتعليم أŸهني Úبولية ألشسلف نحو ترسسيخ آأفاق جديدة
وفق نظرة ألوزأرة أŸعنية ألتي أعتمدت مسسارأ جديدأ بإادرأج مسسار ألتعليم
لول مرة هذه ألسسنة بالنسسبة لولية ألشسلف لفائدة ألشسباب وإأدماجهم
أŸهني أ
ضسمن أحتياجات سسوق ألشسغل بالولية وأŸناطق أÛاورة لها ،على خلفية
ألتكامل ب Úألوليات وسسد ألنقائصس ‘ ألختصساصسات ألتي يفضسلها هؤولء.
ألتفاصسيل تنقلها «ألشسعب» من ع ÚأŸكان.

م- -ن ج- -ه -ت -ه ،ات -خ -ذ أام -ن ج -ي -ج -ل ج -م -ل -ة م -ن
اإلج -راءات وال -ت -داب Òاألم-ن-ي-ة وذلك م-ن خÓ-ل
تسس -خ Òق -وات الشس -رط -ة ال -ع-ام-ل Úم-ن ﬂت-ل-ف
الرتب مدعم Úبالوسسائل اŸادية والتجهيزات
الÓزمة مع إاعادة توزيعهم ع Èالنقاط واÙاور
ال -ت -ي ت -ع -رف ت -ن-قÓ-ت ك-ث-ي-ف-ة م-ن أاج-ل ضس-م-ان
النسس-ي-اب-ي-ة اŸروري-ة وتسس-ه-ي-ل ت-ن-ق-ل ال-تÓ-م-ي-ذ
وال- -ط- -اق- -م الÎب- -وي إاﬂ ¤ت- -ل- -ف اŸؤوسسسس- -ات
الÎبوية ،إاضسافة إا ¤تأامﬁ Úيطها من خÓل

رغ- -ب- -ة الل- -ت- -ح- -اق Ãع- -ه- -د
التعليم اŸهني الكائن بحي
الشس -رف -ة ب -ع -اصس -م -ة ال-ولي-ة
جاءت كاإضسافة اأخرى ÷هود
ق- -ط- -اع ال- -ت- -ك- -وي -ن اŸه -ن -ي
وم-ت-ط-ل-ب-ات ال-تنمية اÙلية
ال- -ت -ي سس -ج -ل -ت -ه -ا اŸصس -ال -ح
ال - -ولئ- -ي- -ة ضس- -م- -ن الÈام- -ج
واıط- -ط- -ات ال- -ت- -ن- -م -وي -ة
لفائدة البلديات والقطاعات
الإن - - -ت - - -اج - - -ي - - -ة وورشس - - -ات
اÿدمات بالقطاع العمومي
واÿاصس Ãا فيها اŸشساريع
السستثمارية التي تنتظر من
م -ع -ه -د ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ي-د
عاملة موؤهلة.
واأكد التÓميذ ‘ تصسريح لـ»
الشسعب» اأهمية هذا الصسرح
ال - -ت - -ك - -وي - -ن - -ي ب - -ال - -نسس - -ب- -ة
لختياراتهم
واهتماماتهم ورغباتهم التي
–ق -قت ب -ال -ت -ح-اق-ه-م ب-ه-ذه
اŸوؤسسسسة التعليمية اŸهنية
ال -ذي ي-ع-تÈه خ-ال-د وﬁم-د
وج- -م- -ال وسس- -ف- -ي- -ان ب- -داي- -ة
ال -ن -ج -اح وال -دخ-ول ‘ ع-ا⁄
الشس- -غ- -ل ب -ع -د ال -ت -خ -رج م -ن
خÓ- -ل ال- -ك- -ف- -اءة ال- -ع- -ال- -ي- -ة
وال -ت -ع -ل -ي -م ا÷ي-د .وب-حسسب
ه- - - -وؤلء ل»الشس- - - -عب» ف- - - -ان
رغ-ب-ت-ه-م ك-بÒة ‘ الل-ت-ح-اق
ب -اŸق -اع -د ال -ب -ي -داغ -وج -ي-ة
للمعهد ا÷ديد الكائن بحي
الشس - -رف - -ة غ Òب - -ع- -ي- -د ع- -ن
اŸعهد الوطني اŸتخصسصس
بعاصسمة الولية.
–ق - -ي - -ق رغ - -ب - -ات شس- -ب- -اب
الولية ،عجلت بتجسسيد هذا

ت -ك -ث -ي -ف ال -دوري -ات ال -راك -ب-ة وال-راج-ل-ة ل-ق-وات
الشسرطة ،خاصسة ‘ الفÎات اŸتزامنة مع دخول
وخروج التÓميذ من هذه اŸؤوسسسسات الÎبوية،
كما سسطر أامن الولية برنا›ا خاصسا يتضسمن
تنظيم حمÓت وقائية –سسيسسية موجهة لفائدة
التÓميذ وأاوليائهم ومسستعملي الطريق تتمحور
حول احÎام قواعد السسياقة السسليمة لتفادي

وقوع حوادث اŸرور وا◊د منها باإلضسافة إا¤
تقد Ëدروسس توعوية لفائدة التÓميذ والطلبة
Ãختلف األطوار الثÓثة «البتدائي ،اŸتوسسط،
وال-ث-ان-وي» ،ح-ول ﬂاط-ر اآلف-ات الج-ت-م-اع-ية،
السستعمال السسيئ لÓنÎنت ،السسÓمة اŸرورية،
حماية البيئة واÙيط.

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة

الصس - - -رح ال - - -ذي اع - - -تÈت- - -ه
اŸدي-ري-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-ت-ك-وين
اŸهني قفزة نوعية واإضسافة
اأخرى لصسالح اŸنطقة.
اأكد على هذا الطرح اأيضسا،
مدير معهد التعليم اŸهني
ي- -وسس- -ف ب- -ل- -ج- -اب- -ري ال -ذي
تسس -ت -ع -د مصس -ا◊ه لف -ت -ت -اح
م -وسس -م ال -ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي ‘
ظ - -روف ه - -ادئ - -ة وارت - -ي - -اح
ك- -بÒي- -ن وسس- -ط اŸسس- -وؤولÚ
والأولياء.

هياكل بيدأغوجية
وخدماتية
اأوضس-ح ي-وسس-ف ب-ل-ج-اب-ري اأن
م-وؤسسسس-ت-ه ال-ت-عليمية اŸهنية
تقدر طاقة اسستيعابها 1000
م -ق -ع -د ب -ي-داغ-وج-ي ضس-م-ن
اخ - -تصس - -اصس - -ات ت - -ق- -ن- -ي- -ات
ال -ك-ه-رب-اء وال-ب-ي-ع ك-م-رح-ل-ة
اأو ‘ ¤انتظار تخصسصسات
اأخرى ‘ السسنوات القادمة
ب - - -حسسب الح- - -ت- - -ي- - -اج- - -ات
وال -رغ -ب -ات ال -ت -ي –صس -ي-ه-ا
مصس -ال -ح اŸع -ه -د م-ن خÓ-ل
عمليات التحسسيسس والأبواب
اŸف-ت-وح-ة والح-ت-ك-اك بفئة
الشسباب من جهة ومتطلبات
الواقع القتصسادي والتنموي
بالولية واŸناطق اÛاورة
لها.
ومن جانب اآخر اأوضسح ذات
اŸدير اأن توفر اŸعهد على
ك -ل ال -ه-ي-اك-ل الضس-روري-ة Ãا
ف-ي-ها  16قسس-م-ا بيداغوجيا
ومدرج من  200مقعد ›هز
بكل وسسائل الإيضساح التقنية
الÎبوية مع هياكل خدماتية

كمرقد على شسكل نزل من
300سس- - -ري- - -ر م - -ع م - -ط - -ع - -م
وفضس-اءات ري-اضس-ي-ة وث-قافية
لسس-ت-ك-م-ال م-ه-ارات اŸتعلم
باŸعهد.

أإرتياح وسسط أŸتفوقÚ
بالتعليم أŸتوسسط
وأŸعاد توجيههم
من جهتهم وجد اŸتفوقون
‘ ال - -ت - -ع - -ل - -ي- -م اŸت- -وسس- -ط
ضسالتهم من خÓل تفضسيلهم
الل- -ت- -ح -اق ب -اŸع -ه -د ع -ل -ى
م -ق -اع -د ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ث-ان-وي
اÛال لتحقيق رغباتهم ‘
اك -تسس -اب ت-خصسصس ي-وؤه-ل-ه-م
للولوج اإ ¤عا ⁄التشسغيل ‘
سس- - -ن م - -ب - -ك - -رة ك - -ون ه - -ذه
اŸرح-ل-ة م-ن ح-ي-ات-هم مهمة
جدا.
ه -ذا م -ا صس -رح ب-ه ب-عضس-ه-م،
ق- - -ائ - -ل Úان - -ه - -م يشس - -ع - -رون
بالرتياح لÓلتحاق باŸعهد
ك-خ-ط-وة اأو ¤لضس-م-ان ت-عليم
مهني ناجح طاŸا حلموا به.
ن -فسس ال -رغ -ب -ة ع Èع-ن-ه-ا
اŸعاد توجيههم ‘ اŸسستوى
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ث-ان-وي م-ن السس-نة
الأو ¤وال -ذي -ن فضس -ل-وا ه-ذا
اŸسس- - - -ار ا÷دي- - - -د اÿاصس
بجهاز التكوين اŸهني يقول
ه - -وؤلء ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ال- -ذي- -ن
ت -ن -ت -ظ -ره-م 3سس- -ن- -وات م- -ن
التعليم يتحصسلون من خÓلها
على شسهادة التعليم اŸهني
وال -ت -ي ت -ت -ي-ح ل-ه-م Ãواصس-ل-ة
ال- -دراسس- -ة ل- -ل -حصس -ول ع -ل -ى
شسهادة التعليم اŸهني العليا
وذلك خÓل 24شسهر.

بعد ألتأاكد من صسÓحية أŸؤوسسسسة للدرأسسة لعام آأخر بباتنة

إألغاء قرأر غل ـ ـ ـ ـ ـ ـق متوسسط ـ ـ ـة وتسسجيـ ـ ـل
أكتظاظ بالتجمعات ألسسكانية أ÷ديـ ـدة

ألغى وأ‹ باتنة فريد
ﬁمدي ،قرأرأ سسابقا
أتخذته مصسالح مديرية
ألÎبية بغلق متوسسطة
ألشسهيد سسيود علي بعÚ
ألتوتة ،خÓل أŸوسسم
ألدرأسسي أ÷ديد ،بسسبب
أهÎأئها وقدمها
وأحتمال تشسكيلها خطرأ
على حياة وصسحة
ألتÓميذ أŸتمدرسس،Ú
وتوزيع تÓميذ
أŸتوسسطة على
متوسسطت ÚأخريÚ
بالقرب منها.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

....وأمــــــن جيجــــــل ينظـــــــم
حمـــــــــÓت وقائيــــــــة

1٨042

«ألشسعب» ترصسد أول Œربة جديدة بالشسلف

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

أاضس- -اف ه- -ذه السس- -ن- -ة ت -خصسصس -ات
ج- -دي- -دة ه- -ي ت -خصسصس مسس -اع -دة
األم -وم -ة ،أام Úالصس -ن -دوق ،ت -رب-ي-ة
األب -ق -ار ،ت -رب-ي-ة األغ-ن-ام واŸاع-ز،
زراعة ا◊بوب ،وكذا الزراعة –ت
الصسوب.

ال ع د د

07

ق - -رار ال - -وا‹ ج - -اء ع - -قب
زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د ق-ادت-ه
للمتوسسطة للوقوف ميدانيا
على تقرير مديرية الÎبية
وال - - -ت- - -اأك- - -د م- - -ن ج- - -دي- - -ة
خ -ط-ورت-ه-ا ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ
اŸت- - - -م- - - -درسس ‘ Úح- - - -ال
اسس -ت -اأن -ف -وا ب -ه -ا ال -دراسس -ة
خÓ- - - - -ل ه- - - - -ذا اŸوسس- - - - -م
ا÷ديد.
غ Òاأن -ه ق -رر ت -اأج-ي-ل ك-ل
ع -م -ل -ي-ات الÎم-ي-م ال-ك-بÒة
اÿاصس- -ة ب- -ه- -ا اإ ¤ن- -ه- -اي -ة
اŸوسس- -م ال- -دراسس -ي ا◊ا‹
ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل- -ى مصس- -ل -ح -ة

ال -تÓ-م-ي-ذ وŒن-ي-ب-ه-م ع-ن-اء
ال -ت -ن -ق-ل Ÿوؤسسسس-ات اأخ-رى
تعا Êاأصس Óالكتظاظ.
واأوضس - - - - - - - -ح ال- - - - - - - -وا‹ اأن
اŸوؤسسسسة ‘ وضسعية تسسمح
لها بضسمان التمدرسس لعام
دراسس - -ي اآخ - -ر م - -ع اإج- -راء
ب-عضس الÎم-ي-م-ات اÿف-يفة
ال -ت -ي ل ت -وؤث -ر ع -ل -ى السسÒ
ال -ع -ادي ل -ل -دروسس م -ك -ل -ف-ا
مصسالح مديرية التجهيزات
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-الإسس-راع فيها،
ح -يث ال -ت-ح-ق ب-ه-ا اأك Ìم-ن
 500ت -ل-م-ي-ذ بشس-ك-ل ع-ادي
وسس -ط ف -رح -ة ع -ارم-ة ل-ه-م
ولأول -ي -ائ -ه -م ال -ذي -ن عÈوا
سس -اب -ق -ا ع-ن ﬂاوف-ه-م م-ن
اإم - -ك - -ان - -ي - -ة غ - -ل- -ق اأب- -واب
اŸتوسسطة ‘ وجوه اأبنائهم
التÓميذ.
واسستغل ﬁمدي اŸناسسبة
لإع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات ب-اإج-راء
ب- -عضس الأشس- -غ- -ال الÓ- -زم -ة
والضس -روري -ة اŸسس -ت-ع-ج-ل-ة،
ع- - -ل - -ى غ - -رار ال - -ت - -دف - -ئ - -ة
اŸرك -زي -ة وك -ذلك اأشس -غ -ال
ترميم دورات اŸياه ونزع
اأسسÓ-ك الإح-اط-ة ب-اإك-مالية
الشس- - -ه- - -ي- - -د ب- - -ل- - -ف- - -رح- - -ي
اأﬁمد اÛاورة.
بدوره مدير القطاع جمال
بالقاضسي كشسف خÓل ندوة
صس -ح -ف -ي -ة نشس -ط -ه -اÃ ،ق-ر
اŸدي- -ري- -ة ح- -ول ال- -دخ -ول
اŸدرسسي عن ارتفاع عدد

ال- - -ت Ó- -م - -ي - -ذ اŸسس - -ج - -لÚ
ب- - -اŸوؤسسسس- - -ات الÎب- - -وي- - -ة
بـ 9150ت -ل -م -ي-ذ م-ق-ارن-ة
باŸوسسم اŸاضسي ،ليتجاوز
ال-ع-دد الإج-م-ا‹ ل-ل-تÓ-م-يذ
ال -ذي -ن ال -ت -ح -ق -وا الأرب-ع-اء
اŸاضس- - -ي Ãوؤسسسس- - -ات- - -ه - -م
الـ 332األ- -ف عﬂ Èت- -ل -ف
اŸراح-ل ال-ت-ع-ل-ي-م-ة الثÓثة
يشسرف على تاأطÒهم اأزيد
من  25األف اأسستاذ واإداري.
ول يزال مشسكل الكتظاظ
م- -ط- -روح -ا ب -ح -دة ب -ب -عضس
اŸوؤسسسس- - - - -ات اŸوج- - - - -ودة
ب- -ال- -ت- -ج -م -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة
ا÷ديدة على غرار اإحصساء
 1300ت-ل-م-ي-ذ ب-اب-ت-دائ-ي-ة
عماري ÿضسر بحي كشسيدة
على مسستوى طريق حملة،
و 1600ت-ل-م-ي-ذ Ãت-وسس-طة
سس- -اع- -د م- -رازق -ة ب -ط -ري -ق
ت- -ازولت حسس -ب -م -ا اأف -اد ب -ه
مدير القطاع.
وك -ح -ل ل -ه -ذا الإشس -ك -ال
كشس-ف ب-ال-ق-اضس-ي ع-ن ÷وء
السس -ل -ط -ات ال -ع -م-وم-ي-ة اإ¤
شس -راء ق -ط -ع -ة اأرضس -ي -ة م-ن
اÿواصس من اأجل الشسروع
‘ Œسسيد مشسروع ابتدائية
ب -ع -د الصس -ط -دام Ãشس-ك-ل-ة
غياب الوعاء العقاري على
مسستوى طريق حملة لإ‚از
اب-ت-دائ-ي-ة ل-تخفيف الضسغط
ع - -ن اب - -ت- -دائ- -ي- -ة ع- -م- -اري
ÿضسر.

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

مراسسلينا
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ألموأفق لـ  08محرم  4401هـ

بعد معاناة التنقل إا ¤بششار وحرقة انتظار اŸرب ÚوالفÓحÚ

فت ـ ـ ـ ـ ـ ـح تعاوني ـ ـ ـ ـة ا◊ب ـ ـ ـ ـ ـوب والبقـ ـ ـ ـول
ا÷اف ـ ـ ـ ـة بتن ـ ـ ـ ـدوف تث ـ ـ ـ ـ ـ Òا’رتيـ ـ ـ ـ ـاح

^ مدير اŸصصالح الفÓحية ’ :وجود أ’ي نقصص أاو تذبذب ‘ توزيع اأ’عÓف

كششف «بوعزة العيد» مدير اŸصشالح الفÓحية لو’ية تندوف عن الششروع ‘ توزيع مادة الششع Òعلى مسشتوى تعاونية
’عÓف على اŸربÚ
’ول مرة بالو’ية ،مؤوكدا ،أان عملية توزيع ا أ
ا◊بوب والبقول ا÷افة بعد دخولها حيز اÿدمة أ
سشتكون بششكل مسشتمر وبدون انقطاع عم ًÓبالتعليمات الوزارية القاضشية بضشرورة توف Òمادة الششع Òوتوزيعها على
اŸوال Úحسشب رزنامة سشنوية معّدة مسشبقًا على أان تتحمل تعاونية ا◊بوب والبقول ا÷افة تكاليف نقلها إا ¤الو’ية.
وب-حسضب»ب-وع-زة أل-ع-ي-د» ف-ان
أف- -ت- -ت- -اح وح- -دة ب- -ي -ع ت -اب -ع -ة
ل -ت -ع -اون -ي -ة أ◊ب -وب وأل-ب-ق-ول
أ÷اف -ة ب -ت -ن -دوف م -ن شض -اأن -ه
أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن وط-اأة سض-ن-وأت
أ÷ف - -اف أل - -ط - -وي - -ل - -ة أل- -ت- -ي
شضهدتها أŸنطقة وما خلفته
من أآثار على ألÌوة أ◊يوأنية
بالولية ،موضضحًا أن ﬂطط
وزأرة أل- -فÓ- -ح- -ة وأل- -ت -ن -م -ي -ة
أل -ري -ف -ي -ة وألصض -ي -د أل -ب -ح-ري
ألرأمي أإ ¤تدعيم ألفÓحÚ
ومسض - -اع- -دت- -ه- -م ‘ ›اب- -ه- -ة
ظ -اه -رة أ÷ف -اف ق -د أن-ط-ل-ق
م -ن -ذ سض -ن-ة  2010بتخصضيصس
غÓف ما‹ قدره  200مليون
دينار.
ت- -ع- -م- -ل م- -دي- -ري -ة أŸصض -ال -ح
ألفÓحية لولية تندوف حالياً
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع أل-فرع أ÷هوي
ل -ت -ع -اون -ي -ة أ◊ب -وب وأل-ب-ق-ول
أ÷اف- -ة ب- -ولي- -ة بشض- -ار ع- -ل -ى
أإي-ج-اد أآل-ي-ات ك-ف-ي-ل-ة ب-اإيصضال
ألأعÓف للمرب ‘ ÚأŸناطق
أل -ن -ائ -ي-ة ‘ ك-ل م-ن ب-ل-دي-ة أم
أل -عسض -ل وق -ري -ة ح-اسض-ي خ-ب-ي
أل- -وأق- -ع- -ت Úع- -ل- -ى أل- -ط -ري -ق
أل - -وط- -ن- -ي رق- -م  50لتفادي

ت-ن-ق-ل-ه-م أ ¤ع-اصض-مة ألولية،
ون- - -ف- - -ى م- - -دي- - -ر أŸصض- - -ال - -ح
ألفÓحية وجود أي نقصس أو
تذبذب ‘ ألتزود بالأعÓف
ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-وح-دة ح-اليًا ،
م - -وؤك - -دأً ‘ ه - -ذأ ألإط - -ار أن
ك - -م - -ي - -ة ألأعÓ- -ف ‘ ﬂازن
أل -ت -ع -اون -ي -ة ك -اف -ي -ة وت -غ -ط-ي
أحتياجات  2500مربي موؤهل
ل Ó- -سض - -ت - -ف- -ادة م- -ن أإع- -ان- -ات
ألوحدة من أصضل  4123مربي
مسضجل Úعلى مسضتوى ألغرفة
أل -ف Ó-ح -ي-ة ،مضض-ي-ف-ا أن سض-ن-ة
 2019شضهدت توزيع  06أآلف
ق- -ن- -ط- -ار م -ن ألشض -ع Òضض -م -ن
ألÈن -ام -ج ألسض-ن-وي ل-ل-مصض-ال-ح
ألفÓحية أسضتفاد منه حوأ‹
 935مربي.
أفتتاح وحدة جديدة لتعاونية
أ◊ب -وب وأل-ب-ق-ول أ÷اف-ة م-ن
شضاأنها أإعطاء دفعة جديدة ‘
شضعبة تربية أŸوأشضي بولية
تندوف ،هذأ أŸكسضب ألهام
ألذي تدعم به قطاع ألفÓحة
قبل أيام وألذي أشضرف على
ت- -دشض Úأل- -ع- -م- -ل -ي -ة «شض -ري -ف
ع - -م - -اري» وزي - -ر أل - -ف Ó- -ح- -ة
وأل -ت -ن -م -ي -ة أل-ري-ف-ي-ة وألصض-ي-د

أل -ب -ح -ري خÓ-ل زي-ارة ق-ادت-ه
للولية لقى أسضتحسضان مربي
أŸوأشضي Ãختلف ألأنوأع.
وذكر بوعزة أن أفتتاح هذه
أل -وح -دة أ÷دي -دة سض -ي -ح -م -ل
أ Òÿأل -ك -ث Òلشض -ع -ب -ة ت -رب-ي-ة
أ◊ي -وأن -ات ب -اŸن -ط -ق -ة ب -ع-د
سض -ن -وأت م -ن أل -ق -ح -ط ك-ل-فت
أŸرب Úخسض- -ائ- -ر م- -ع -تÈة ‘
روؤوسس ألأغنام وألإبل.
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى ،دع - -ا
أÛلسس أŸه- - -ن- - -ي أŸشضÎك
لشض - -ع - -ب - -ة أل- -دوأج- -ن وب- -عضس
أل- -ن -اشض -ط› ‘ Úال ت -رب -ي -ة
أŸائيات بتندوف أإ ¤ضضرورة
أل- -ت- -ع- -ج- -ي- -ل ‘ أإدرأج ه- -اتÚ
ألشض -ع -ب-ت Úضض-م-ن أه-ت-م-ام-ات
ت- -ع- -اون -ي -ة أ◊ب -وب وأل -ب -ق -ول
أ÷افة بالولية وألعمل على
ت - - - -وف Òألأع Ó- - - -ف Ÿرب - - - -ي
أل- -دوأج- -ن وألأسض- -م- -اك ،أي- -ن
أوضض-ح «ب-وع-زة أل-ع-ي-د» م-دي-ر
أŸصض -ال -ح أل -ف Ó-ح -ي -ة ل -ولي-ة
ت -ن -دوف ع -ل-ى وج-ود ب-رن-ام-ج
ل -ت -وسض-ي-ع نشض-اط وح-دة أل-ب-ي-ع
أل -ت -اب -ع -ة ل -ت -ع -اون -ي-ة أ◊ب-وب
وألبقول أ÷افة لتشضمل توفÒ
ألأسض- -م- -دة ،أل -ب -ذور وأل -ع -ت -اد

أل-فÓ-ح-ي ل-ل-فÓحŸ Úوأجهة
نقصس أليد ألعاملة أŸوؤهلة ‘
أÛال أل- -فÓ- -ح -ي ،ع -ل -ى أن
ت-ن-ت-ق-ل أل-وح-دة مسض-ت-قبً Óأ¤
ت - - - -وف Òألأع Ó- - - -ف Ÿرب - - - -ي
ألدوأجن وألأسضماك بالولية.

تندوف :عويشش علي

مرضشى السشرطان بتلمسشان يسشتغيثون

–سص Úالتكف ـ ـ ـ ـ ـل الصصح ـ ـ ـ ـي اأ’مثـ ـ ـ ـ ـ ـل
Ãصصلحـ ـ ـة اأ’شصع ـ ـة والعـ ـÓج الكيميائ ـي

’سشتششفائية
اسشتحداث اŸداومة الليلية بعديد اŸؤوسشسشات ا إ

ناششد مرضشى داء
السشرطان بو’ية
تلمسشان بضشرورة –سشÚ
ظروف إاسشتقبالهم
بتوف Òأاماكن الراحة
وإاحداث قاعة
’سشÎخاء اŸرضشى ’
سشيما وأان حالتهم جد
سشيئة تسشتدعي ذلك
قائل »:Úإان اŸرضشى
يطالبون بتوف Òأاسشرة
’رضس
وليسس افÎاشس ا أ
أاو ا÷لوسس على بعضس
الكراسشي ا◊ديدية
القليلة اŸتوفرة .هذا
ا’نششغال رفعه مرضشى
السشرطان إا ¤اŸسشؤوولÚ
اÙلي Úوعلى رأاسشهم
مديرية الصشحة.
ق- -ال ه- -وؤلء لـ «ألشض- -عب»،
أإنهم يرفعون أنشضغالتهم
أإ ¤مسض - -وؤو‹ مصض - -ل - -ح - -ة
ألأشض - -ع- -ة ب- -اŸسض- -تشض- -ف- -ى
أ÷امعي تيجا Êدمرجي
مطالب Úأإياهم أن يتحلوأ
ب - -روح م - -ن أŸسض - -وؤول - -ي- -ة
وŒاوز ألإدع - -اء ب - -ع- -طب
ب- -عضس أج -ه -زة ألسض -ك -انÒ
وألأشضعة وما تبقى ألقلة
منها توجد قيد أÿدمة.
وطالب مرضضى ألسضرطان
‘ معرضس حديثهم أنهم
Áنون ألنفسس من مديرة
ألصض-ح-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ألسض-يدة
ع - -ل - -ي - -ل - -ي وك - -ذأ م - -دي- -ر
مسضتشضفى أ÷امعي ألسضيد
مازو Êو كذأ مديرة مركز
م - -ك - -اف - -ح - -ة ألسض - -رط - -ان
ألسضيدة نوأرة أن ينسضقوأ

فيما بينهم أو أن يتم نقل
مصض-ل-ح-ة ألأشض-ع-ة وأل-عÓج
ألكيميائي للمرضضى صضوب
مركز مكافحة نفسس ألدأء
ألوأقع ببلدية شضتوأن.
كما طالبوأ بضضرورة توفر
أل -ع-دي-د م-ن –ال-ي-ل أل-دم
ب -اŸسض-تشض-ف-ى وأŸصض-ل-ح-ة
أÿاصض- - -ة ب- - -ذلك ع- - -وضس
ت -وج -ي -ه-ه-م ن-ح-و أıاب-ر
أÿاصضة أو يتوجب عليهم
أإنتظار أإصضÓح ألأعطاب
و–دي -د م-وع-د لÓ-أسض-ب-وع
ألقادم.
من جهته كشضف أعليوي
أح -م-د أŸك-ل-ف ب-الإعÓ-م
ب- -اŸسض- -تشض -ف -ى أ÷ام -ع -ي
ت- - - -ي- - - -ج- - - -ا Êدم- - - -رج - - -ي
ل»ألشضعب» « أنه يتوجب
ع- - -ل- - -ى أŸرضض- - -ى ألÎيث
لعÓج كل هذه أŸسضائل،
موؤكدأ أن بعضس ألأجهزة
أÿاصض - - - -ة ب - - - -ال - - - -عÓ- - - -ج
أل - -ك - -ي - -م - -ي - -ائ- -ي ل ت- -زأل
ب- -اŸسض- -تشض -ف -ى أ÷ام -ع -ي
ت-ي-ج-ا Êدم-رج-ي ول-و ي-ت-م
–وي- -ل -ه -م ح -ال -ي -ا Ÿرك -ز
شض- -ت- -وأن ف- -اإن- -ه- -م ل ي- -ت -م
معا÷تهم بالشضكل ألكا‘.
وعن رده على عدم توفر
أم -اك -ن وق-اع-ة لÓ-إن-ت-ظ-ار
أك - -د أن - -ه ب - -عضس أق - -ارب
أŸرضضى أŸرأفق Úمنهم
من يقوم باإحتكار ألأماكن
أıصضصض - -ة ل - -ل- -م- -رضض- -ى
وبذلك يحرم أŸريضس من
أ÷ل-وسس ب-ك-ل أري-ح-ي-ة ‘
قاعة ألإنتظار.
و‘ سض- -ي- -اق أآخ- -ر ،ط -الب

سضكان تلمسضان من مدير
أŸرأك- -ز ألإسض- -تشض -ف -ائ -ي -ة
أل-ع-م-وم-ي-ة أل-وأق-ع Úباأبي
تشض-ف Úوشض-ت-وأن وب-وه-ناق
وأل -رمشض -ي و أولد م-ي-م-ون
وسضبدو وألبلديات ألأخرى
بضض - - -رورة أسض- - -ت- - -ح- - -دأث
أŸدأومة ألليلة و أن تكون
أÿدم-ة أل-ف-ع-ل-ي-ة وت-قدË
أÿدم - - -ات ألصض - - -ح - - -ي - - -ة
/24سضا 24و  7أيام.7/
وشض- - - - - -ددوأ ك - - - - -ذلك عÈ
م -ط -ل -ب -ه -م أن ي -ت-م ك-ذلك
ت - -وف Òألإسض - -ت - -ع - -ج- -الت
ألطبية على مسضتوى هذه
أŸرأك- -ز ألإسض- -تشض -ف -ائ -ي -ة
وت- - -ف- - -ع- - -ي- - -ل وت- - -دع- - -ي - -م
أŸوؤسضسض- - -ات ب- - -اأج- - -ه- - -زة
ألأشض -ع -ة وألسض-ك-ان .Òك-م-ا
طالبوأ بضضرورة وضضع حيز
أÿدم -ة لأط -ب-اء ألأسض-ن-ان
وجرأح.Ú
وك- -ع -ي -ن -ة وق -فت ع -ل -ي -ه -ا
«ألشض- - - - -عب» ب- - - - -اŸرك - - - -ز
ألإسضتشضفائي باأبي تشضفÚ
سض-ج-لت ع-دم ق-ي-ام أط-ب-اء
ألأسضنان باŸدأومة ألليلية
ح- -يث ي -ق -وم -ون ب -ت -ق -دË
بعضس ألإسضعافات ألأولية
ووصض -ف-ة ط-ب-ي-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة
نحو أŸركز ألإسضتشضفائي
أ  Ÿت - - - - -خ ص ض ص س ‘ ع  Ó- - - -ج
وج-رأح-ة ألأسض-ن-ان ألأخÒ
أل -ذي ي-ق-دم خ-دم-ات-ه م-ن
ألسض- -اع -ة  8أإ16 . 00 ¤
ون- -ه- -اي -ة ألأسض -ب -وع خ -ارج
›ال أÿدمة.

تلمسسان :بكاي عمر

سصكان تيفاو وهليل بآايت يحي يفتحون الطريق الوطني رقم 25
اأعيد فتح الطريق الوطني رقم  ،25اأمسس
ا’أول ،بعدما اأقدم سشكان منعت تيفاو وهليل،
بلدية اأيت يحيى موسشى جنوب و’ية تيزي
وزو ،على غلقه Ÿدة ثمانية اأيام تقريبا،
حيث اتخذ اÙتجون هذا القرار حتى ’
يعاقب اأصشحاب اŸركبات بالرغم اأن مطالبهم
 ⁄توؤخذ بع Úا’عتبار.

‡ثلو ألسضكان أكدوأ لـ «ألشضعب» ،أن مطالبهم  ⁄تلق
ألآذأن ألصض-اغ-ي-ة ل-ت-جسض-ي-ده-ا م-ي-دأن-ي-ا ،ح-يث  ⁄ت-تحرك
ألسضلطات رغم غلقهم ألطريق ألوطني رقم  25منذ 8
أيام ،حيث على ر أسس قائمة مطالبهم تزفيت ألطرق ألتي
توجد ‘ حالة كارثية منذ سضنوأت ،وŒديد شضبكة ألصضرف
ألصضحي ألتي تهدد ألصضحة ألعمومية ،فضض Óعن مطلب
ت -وف ÒأŸي -اه ألصض -ا◊ة ل -لشض-رب ،ورب-ط-ه-م بشض-ب-ك-ت-ي غ-از
أŸدي -ن -ة وأل -ك -ه -رب -اء ،وه -ي مشض-اك-ل  ⁄تسض-اع-ده-م ع-ل-ى

رفـ ـ ـ ـع التجمي ـ ـد ع ـ ـن ثـ ـÓث عمليـ ـ ـات بقطـ ـ ـاع الصصح ـ ـة
” رفع التجميد على ثÓثة
مششاريع متعلقة بقطاع
الصشحة بو’ية سشيدي
بلعباسس ‘ إاطار برنامج سشنة
 2019حسشبما علم لدى اŸدير
اÙلي للقطاع.
أوضضح دريسس خوجة أنه ” تفعيل
ثÓ- -ث ع -م -ل -ي -ات ك -انت مسض -ج -ل -ة
ل- -ف- -ائ- -دة ق- -ط -اع ألصض -ح -ة وأل -ت -ي
أسض- -ت -ك -م -لت ع -م -ل -ي -ات أل -درأسض -ة
أÿاصض -ة ب -ه-ا و” Œم-ي-ده-ا م-ن-ذ
سضنة  ،2015مشضÒأ إأ ¤أنه سضيتم
إأطÓق أŸناقصضات أŸتعلقة بهذه
أل- -ع -م -ل -ي -ات وألشض -روع ‘ أشض -غ -ال
أإل‚از قبل نهاية ألسضنة أ÷ارية.
وي -ت -ع -ل -ق أألم -ر Ãشض-روع ت-وسض-ع-ة
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بعد غلقه احتجاجا على عدم حل مششاكلهم ‘ تيزي وزو

انتظرها سشكان سشيدي بلعباسس منذ سشنوات
بسض -ع-ة  30سض -ري-رأ ع-ل-ى مسض-ت-وى
أŸؤوسضسض-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أŸتخصضصضة
‘ طب أل- -نسض -اء وأل -ت -ول -ي -د ب -ح -ي
سضيدي ياسض Úوسضط مدينة سضيدي
ب - -ل - -ع - -ب - -اسس تضض - -اف إأ ¤ط - -اق- -ة
أسضتيعابها أ◊الية أŸقدرة بـ 190
سضرير وذلك من أجل ضضمان تكفل
أمثل بالنسضاء أ◊وأمل ألÓتي يتم
أسض- -ت -ق -ب -ال -ه -ن م -ن دأخ -ل وخ -ارج
ألولية.
كما ” تفعيل عملية توسضعة أخرى
تتعلق باŸعهد ألعا‹ للتكوين ‘
ألشض- -ب -ه ط -ب -ي ب -ع -اصض -م -ة أل -ولي -ة
ل -ت -م -ك Úأك Èع -دد م -ن أل -ط -ل -ب -ة
أللتحاق به من ﬂتلف ألوليات
م - -ع رف - -ع سض- -ع- -ة أإلي- -وأء إأ180 ¤

أل ع د د
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سض - -ري- -ر ،حسضب م- -ا أضض- -اف- -ه ذأت
أŸسض- -ؤوول ،مشضÒأ إأ ¤أن -ه سض -ي -ت -م
إأ‚از جناح بيدأغوحي يضضم 10
أقسضام للتدريسس ومدرج.
وفيما يخصس ألعملية ألثالثة فقد
” رف- -ع أل- -ت -ج -م -ي -د ع -ن أق -ت -ن -اء
سضيارتي إأسضعاف ›هزت Úلفائدة
مسضتشضفى رأسس أŸاء.
للتذك ” ،ÒخÓل سضنة  2018رفع
ألتجميد على ثÓثة مشضاريع أخرى
ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -إا‚از ث Ó-ث ع -ي -ادأت
م -ت -ع -ددة أل -ت -خصضصض -ات ب -ك-ل م-ن
سض- -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس (ح -ي أŸق -ام)
وب -ل -دي-ت-ي مصض-ط-ف-ى ب-ن إأب-رأه-ي-م
وتسض -ال -ة ح -يث ت -ع -رف ت -ق-دم-ا ‘
أألشضغال.

ألسضتقرأر بل زأدت معاناتهم.
علي قاطن بقرية تيفاو أكد لنا« :لقد قمنا باإعادة فتح
ألطريق طوأعية لأننا ل نريد أن تسضتمر ألوضضعية على
ح-ال-ه-ا ،و أب-دي-ن-ا ن-ي-ة صض-ادق-ة وت-ف-ه-م-ا ل-ل-وضض-ع خاصضة مع
أل -دخ -ول ألج -ت -م -اع-ي ،ون-ح-ن  ⁄ن-حصض-ل ع-ل-ى أّي شض-يء
ملموسس ◊ّد ألآن وناأمل ‘ –قيق مطالبنا أŸشضروعة».
ووأصضل علي »:أننا قمنا بغلق ألطريق مرغم Úأحتجاجا
ع-ل-ى ت-اأخ-ر وتÒة أل-ت-ن-م-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،ح-يث ب-ال-رغ-م من
ألوعود أإل أن شضيئا  ⁄يتحقق ،نحن ل نطلب ألقمر وأإ‰ا
ت -وف Òو–سض Úظ -روف -ن -ا ألج -ت -م -اع -ي -ة ،وأن -تشض-ال-ن-ا م-ن
أŸعاناة وألتهميشس من طرف ألسضلطات أÙلية بالولية،
ونشضّ-د د ‘ ألإسض-رأع ل-ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ي-ات-ن-ا خصض-وصض-ا مشض-اكل
ألتهيئة ألتي تعرف تدهورأ كبÒأ وأنزلق ألÎبة».

تيزي وزو :بن النوي توهامي

اأ’حد  08سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  08محرم  4401هـ

حـ ـ ـ ـ

ـ ـوإر
ــ

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

مراسسلينا

رئيسس جمعية «الششفاء» Ÿسشاعدة مرضشى العمود الفقري لـ«الششعب»:

ال ع د د
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متضشامنون Ÿرإفقة إŸرضشى وإلفئات إلهششة صشحيا وإجتماعيا

^ مرك ـ ـ ـز إإع ـ ـ ـادة إلتأاهيـ ـ ـل إ◊رك ـ ـي أإكـ ـ ـ Èمكسشـ ـ ـب وإإقام ـ ـة بن ـ ـ ـك معلومـ ـ ـات غايتن ـ ـ ـ ـ ـا
^ أإك ـ ـ Ìم ـ ـن  13أإل ـ ـف منخ ـ ـ ـ ـرط ‘ ظ ـ ـ ـ ـ ـروف صشعب ـ ـ ـة تسشهر إ÷معية على رإحتهم

تعد جمعية «الششفاء» Ÿسشاعدة مرضشى العمود الفقري واإعادة التاأهيل ا◊ركي للمدية اإحدى الهيئات اŸرافقة لقطاعي الصشحة والتضشامن بالو’ية ،ا’أمر الذي جعلها ﬁل
اهتمام السشلطات اÙلية نظ ÒتدخÓتها ا’إنسشانية ‘ مسشاعدة اŸرضشى من ب Úالفئات الهششة ،و’أجل تسشليط الضشوء على هذه اŸنظمة غ Òا◊كومية ،اأجرت «الششعب» مع
رئيسشها خليل موسشاوي هذا ا◊وار.

أاجرى ا◊وار باŸدية  :علي علياÊ
@ الششعب :هل تعرفونا بجمعية «الششفاء» ،وما هي
الفئات التي تسشتهدفها ؟
@@ خليل موسشاوي  :جمعيتنا ،ذات الطابع ا’جتماعي
الصس- -ح- -ي ،أانشس- -ئت سس -ن -ة  ،2013غ -اي -ت -ه -ا اسس -ت-ه-داف ك-ل
اأ’شس -خ -اصض اŸصس -اب Úب -اأ’م -راضض ال -ت -ي ت -ت -ط -لب إاع-ادة
التأاهيل ا◊ركي بتوجيه من الطبيب الـمعالج .وهي تسسعى
للتكفل ا÷اد Ãرضسى العمود الفقري صسحيا واجتماعيا،
ال -ت -وع -ي -ة وال -وق -اي-ة وذلك ب-ت-حسس-يسض اÛت-م-ع ب-خ-ط-ورة
اŸرضض ،العمل على إانشساء كل من بنك معلومات حول
ﬂت- -ل- -ف اأ’م -راضض ذات الصس -ل -ة ،وتسس -ي Òم -رك -ز إ’ع -ادة
التأاهيل ا◊ركي ،والعمل على إانشساء وتسسي Òمسسبح خاصض
ب -إاع -ادة ال -ت -أاه-ي-ل ا◊رك-ي ،إا ¤ج-انب مسس-اع-دة اŸرضس-ى
اŸع -وزي -ن ›ان -ا ب -اأ’دوات ال -ط -ب -ي-ة الÓ-زم-ة ك-اأ’ف-رشس-ة
اŸائية والهوائية واأ’حزمة والعصسي واأ’دوية والكراسسي
اŸتحركة.
’خرى ؟
@ وماذا عن الÈامج ا أ
@@ ن -ع -م ت -ق -وم ا÷م -ع -ي-ة أايضس-ا ب-ت-ن-ظ-ي-م ب-رام-ج رحÓ-ت
ترفيهية لفائدة اŸرضسى سسواء إا ¤ا◊مامات اŸعدنية،
وب-اıي-م-ات الصس-ي-ف-ي-ة أ’ج-ل ‡ارسس-ة ري-اضس-ة السس-ب-احة،
السسعي إ’نشساء مشسروع الفرقة الطبية اŸتنقلة Œوب ربوع

الو’ية،
لفائدة
اŸرضسى
اŸعوزين
وال- -ع -اج -زي -ن ع -ن
ا’ل - - -ت- - -ح- - -اق Ãرك- - -ز
الشس-ف-اء ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ،مع
تسسط Òبرنامج لتكوين عمال اŸركز واŸدلك ÚالطبيÚ
‘ مدارسض خاصسة معتمدة داخل الوطن أاو خارج الوطن
حسسب اإ’م- -ك- -ان- -ي- -ات وال- -ف- -رصض اŸت- -اح -ة ،ع Ó-وة ع -ل -ى
اŸسساهمة Ãعية السسلطات اÙلية ‘ تكوين ونقل اÈÿة
أ’عضساء ا÷معية الشسباب وا÷معيات اأ’خرى ‘ ميدان
تسس -ي Òوت -رك -يب اŸشس -اري -ع ،فضس  Ó-ع -ل -ى إانشس-اء مشس-اري-ع
جديدة للجمعية تتماشسى مع أاهدافها النبيلة ‘ اأ’طر
القانونية
@ كم عدد اŸنخرط Úبهذه ا÷معية الهادفة؟
@@ إان جمعية الشسفاء Ÿسساعدة مرضسى العمود الفقري
وإاعادة التأاهيل ا◊ركي لو’ية اŸدية –صسي منذ نشسأاتها
إا ¤ي -وم-ن-ا  13500عضس-و  ،ك-م-ا ت-ع-ن-ى خصس-يصس-ا ب-ال-ف-ئ-ات
ال -هشس -ة ،وال -ت-ي ه-ي ب-ح-اج-ة إا ¤إاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل ا◊رك-ي،
ıتلف اأ’مراضض ،فئة اأ’شسخاصض ذوي اإ’عاقة الدائمة،
وف -ئ -ة اŸع -وزي -ن ا◊ام -ل Úل -ب -ط -اق -ة اŸن -ح -ة ا÷زاف -ي -ة
للتضسامن ،واأ’شسخاصض ا◊امل Úلبطاقة العÓج اÛا.Ê

@ ماذا عن اŸششاريع اŸنجزة ؟
@@ ل -ق -د سس -عت ج -م -ي -ع -ت-ن-ا إ’‚از وتسس-ي Òم-رك-ز
الشس -ف -اء إ’ع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل ا◊رك-ي ‘ ،إاط-ار ب-رن-ام-ج
اŸسس -اع -دات اŸم -ن -وح ل -ل -م -ن-ظ-م-ات غ Òا◊ك-وم-ي-ة 2
بإاشسراف وكالة التنمية ا’جتماعية ،وبتمويل من طرف
اإ’–اد اأ’وروبي ووزارة التضسامن الوطني ،واŸعتمد من
قبل وزارة الصسحة والسسكان –ت رقم  162بتاريخ 25
جانفي  ،2009باعتبار أان هذا الهيكل هدفه توف ÒالعÓج
ال- -ف -زي -ائ -ي –ت إاشس -راف أاط -ب -اء أاخصس -ائ -ي Úوم -ع -ا÷Ú
فيزيائي Úلفائدة اŸرضسى من جميع أانحاء الو’ية وحتى
من الو’يات اÛاورةÃ ،عدل  90مريضسا يوميا.
ويسستقبل اŸركز سسنويا حوا‹  1400مريضض جديد للعÓج
من ﬂتلف اأ’مراضض التي تتطلب إاعادة التأاهيل ا◊ركي،
كما سساهمت جمعيتنا أايضسا من إا‚اح مشسروع «من أاجل
›تمع تقدمي» ‘ سسنة  ، 2015حيث اسستفادت Ãعية
جمعية جزائرنا من مشسروع مشسÎك بتمويل من مفوضسية
اإ’–اد اأ’ورب -ي ب -ا÷زائ -ر اŸسس -م -ى « م -ن أاج -ل ›ت-م-ع
تقدمي» سسمح بتكوين  50إاطارا من اÛتمع اŸد Êمن
و’تي البليدة واŸدية أ’جل –سس Úمسستواهم ‘ تركيب
وإا‚از اŸشساريع ا÷معوية حسسب ‰ط اإ’–اد اأ’وربي.
وسساعد ذلك على وضسع برنامج تدرجي لتمويل  05مشساريع
مصسغرة ‘ ›ال تعزيز القدرات للجمعيات اŸسستفيدة
ب -ه -دف مشس -ارك -ة اŸواط -ن ‘ Úال -ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،ح-يث

راسشلت وزارة الداخلية لرفع التضشييق عن نششاطها

«آإفاق» Ÿرضشى إلقصشور إلكلوي Ãعسشكر تطالب برفع إلتحفظ عن عضشوين لها
اششتكى أاعضشاء جمعية «آافاق» Ÿرضشى
القصشور الكلوي ،ضشد ما أاسشموه
بالتضشييق اŸمارسس ‘ حقهم ،بعد أان
ضشاقت بهم السشبل أامام Œديد مكتب
ا÷معية الو’ئية Ÿرضشى العجز
الكلوي ،بسشبب –فظ مصشالح مديرية
الصشحة عن عضشوين أاسشاسشي‘ Ú
تششكيلة اŸكتب ا÷ديد للجمعية
أاحدهما طبيبة عامة وآاخر سشائق نقل
صشحي للمرضشى.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
طالب اأعضساء جمعية «اآفاق» باسسم رئيسستهم
اŸنتخبة ‘ جمعية عامة قبل اأشسهر ،من
مصس-ال-ح ال-ت-ن-ظ-ي-م والشس-وؤون ال-ع-امة ومصسالح
مديرية الصسحة توضسيح اأسسباب –فظها عن
اسس -م Úم -ن اأعضس -ائ -ه -ا ،م -ق -اب -ل م -ا وصس-ف-ه
اأعضساء ا÷معية ب»التضسييق على ا◊ريات
ومنع ا’أطباء من ‡ارسسة نشساط جمعوي ’
يتنافى مع القانون والتنظيمات اŸعمول بها
’سسيما القانون العضسوي للجمعيات وقانون
ال-وظ-ي-ف ال-ع-م-وم-ي ،ف-ي-م-ا راسس-لت ا÷م-ع-ية

اÙرومة من Œديد اعتمادها منذ نحو
سس- -ن- -ة ،مصس -ال -ح وزارة ال -داخ -ل -ي -ة م -ن اأج -ل
ال-ت-دخ-ل ل-ت-ذل-ي-ل ال-ع-ق-بات البÒقراطية التي
ت -ل -ق -ت -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى م -دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م
والشس-وؤون ال-ع-ام-ة ل-و’ي-ة م-عسس-ك-ر» ع-ل-ى حد
تعبÒها ‘ .ذات الصسدد ،ناشسدت رئيسسة
ا÷معية السسيدة بهلول اأمينة  -طبيبة عامة
‘ الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وم-ن
خ Ó-ل -ه -ا السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة رف-ع ال-ت-ح-ف-ظ
ا’إداري ع -ن مشس -ارك -ت -ه -ا ‘ Œدي -د م -ك-تب
ا÷م -ع -ي -ة ال -و’ئ -ي -ة Ãا اأن –ف -ظ مصس -ال -ح
ال -ت -ن-ظ-ي-م والشس-وؤون ال-ع-ام-ة ’ ي-دخ-ل ضس-م-ن
ا◊ا’ت اŸنصس -وصض ع-ل-ي-ه-ا ق-ان-ون-ا ’سس-ي-م-ا
القانون  06/12اŸتعلق با÷معيات ،فضسÓ
ع -ن ت -رشس -ي -ح -ه-ا ل-رئ-اسس-ة ا÷م-ع-ي-ة ال-ذي ’
ي -ت-ن-اف-ى اأيضس-ا م-ع ال-ق-ان-ون ا’أسس-اسس-ي ال-ع-ام
ل -ل -وظ -ي -ف -ة ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ق -ان -ون اŸن-ظ-م
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات بصس-ف-ت-ه-ا ط-ب-ي-بة Ãركز لتصسفية
الدم ،من جهتها مصسالح التنظيم والشسوؤون
العامة لو’ية معسسكر ردت على طلب Œديد
ا÷معية الو’ئية Ÿرضسى القصسور الكلوي ‘
مراسسلة اإدارية ،اأنه يتعذر عليها اسستكمال
ب-اق-ي اإج-راءات ال-ت-ج-دي-د ن-ت-ي-ج-ة –ف-ظ-ات

اأبداها مدير الصسحة تتعلق بتقارير خاصسة
ب -اŸسس -ار اŸه -ن -ي ل -ل -ط-ب-ي-ب-ة ال-ع-ام-ة Ãرك-ز
تصسفية الكلى Ãسستشسفى يسسعد خالد ،نفسسها
ال-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي ق-اب-ل-ت-ه-ا شس-هادة اعÎاف من
اÛلسض اŸهني ’أخÓقيات الطب بحسسن
سسلوكها وسسÒتها اŸهنية.
‘ ذات الشساأن تاأسسفت رئيسسة ا÷معية قيد
التجديد ،بهلول اأمينة للعراقيل اŸمنهجة
ضس -د ج -م -ع -ي -ة ن -اشس -ط -ة ‘ ›ال مسس -اع-دة
اŸرضسى رغم عدم حصسولها على ا’عتماد،
موؤكدة ‘ سسياق شسكواها Ÿصسالح الداخلية،
اسستلمت «الشسعب» نسسخة عنها ،اأن «التقارير
اŸزعومة ضسدها كطبيبة Ãركز تصسفية الدم
’ اأسساسض لها من الصسحة وكان من اŸعقول
اأن –رك ضسدها دعوات قضسائية ‘ هذا
الشس- -اأن ،ب- -دل رسس -ائ -ل ع -دي -دة م -وق -ع -ة م -ن
م-رضس-ى ال-قصس-ور ال-ك-ل-وي ت-دع-و اإ ¤م-ن-ح-ها
ا’ع - -ت - -م - -اد Ÿم - -ارسس- -ة نشس- -اط ا÷م- -ع- -ي- -ة
التضسامني وفق ما ينصض عليه القانون و‘
وقت فتحت فيه وزارة الداخلية اÛال اأمام
ج -م -ي -ع اŸواط -ن ÚاŸت -م -ت -ع Úب -ح -ق -وق-ه-م
اŸدن-ي-ة وال-دسس-ت-وري-ة لÓ-ن-خ-راط ‘ ال-ع-مل
ا÷معوي».

ت -دع -مت  04ج -م -ع -ي -ات م -ن ال -و’ي -ة ب -دع -م م-ا‹ ق-دره
 550000.00دج ،من بينها جمعية «ناسض ا »،»Òÿأاصسدقاء
اŸريضض «« ،صسناع اأ’مل» و»اأ’مل لداء السسكري».
كما توجت حركية ا÷معية Ãنحها تدعيم خصسصض للمركز
من خÓل عتاد طبي ،مكتبي وإاعÓم آا‹ ‘ ،إاطار هبة من
سسفارة اليابان با÷زائر خÓل  ،2019بقيمة  47875يورو،
و” شسراء العتاد حسسب ا’تفاقية اÈŸمة ب Úالطرف،Ú
وأاقيم باŸناسسبة حفل التدشس Úيوم  24جوان الفارط Ãقر
ا÷معية ،حيث أابدى سسف Òاليابان إاعجابه الكب Òبالدور
الذي تقوم به ا÷معية على الصسعيد اÙلي والوطني.
@ بعد هذا الرواج ماذا تعتزم جمعيتكم القيام به مسشتقب Ó؟
@@ سستسسعى ا÷معية إا ¤توسسعة للمركز الذي أاصسبح يضسيق
ب- -اŸرضس- -ى ،وذلك ع- -ل- -ى أارضس- -ي- -ة اŸسس- -اح- -ة اÿارج -ي -ة
اÙيطة باŸركز ،مع العلم أان ملف اŸشسروع ” تقدÁه
للسسلطات اÙلية اıتصسة ،كما سسيسستفيد اŸركز من
خ Ó-ل -ه م -ن ع -ت -اد ج-دي-د ع-ل-ى شس-ك-ل ه-ب-ات م-ن ﬂت-ل-ف
الهيئات اÙسسنة ،إا ¤جانب ا‚از مشسروع مسسبح خاصض
بإاعادة التأاهيل ا◊ركي ،العÓج باŸاء ،يطابق اŸواصسفات
العÓجية ،وتنفيذ مشسروع يهدف إا ¤التوعية والتحسسيسض
والوقاية من اأ’مراضض اÿلقية للرضسع ،مع الشسروع ‘
ت -ن -ف -ي -ذ مشس -روع ال -ق-اف-ل-ة ال-ط-ب-ي-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ،ال-ت-ي ت-ع-ن-ي
باŸرضسى اŸسسن ‘ ÚاŸنازل على أان يقدم التمويل من
طرف الوزارة الوصسية.

بهدف القضشاء على الركن الفوضشوي للسشيارات

مششروع إ‚از حظÒة من  05طوإبق Ãدينة جيجل
قرر اÛلسس الششعبي الو’ئي
÷يجل ،خÓل اجتماعه ،اإ‚از
مششروع ◊ظÒة سشيارات .جاء
القرار عقب عرضس دراسشة اإ‚از
اŸششروع حظÒة على اأرضشية السشجن
القد Ëبوسشط اŸدينة ،بعدما تنازل
قطاع العدالة عن العقار لصشالح
الو’ية.
” ه -ذا ب -ع -د اÛه -ودات اŸب -ذول-ة ال-ت-ي
سس -ه-ر ع-ل-ي-ه-ا وا‹ ال-و’ي-ة شس-خصس-ي-ا قصس-د
–ويل اŸلكية من وزارة العدل ووضسعها
–ت تصسرف وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية Ãوجب القرار رقم  3010اŸوؤرخ
‘  18نوفم.2018 È
اŸشس -روع ال-ذي ي-ع-ت Èاأه-م م-ب-ادرة ت-ط-ب-ق
ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -و’ي -ة ‘ اإط -ار ال -ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ،قدر التقييم اŸا‹ له  1 . 8مليار
دج ،م -ن -ه -ا  1.6م -ل -ي -ون دج ك -ق-رضض ،و02
م -ل -ي -ون دج ك -ت -دع -ي -م ’ح -ق م-ن م-ي-زان-ي-ة
ال -و’ي-ة ،اŸسس-اح-ة ا’إج-م-ال-ي-ة اıصسصس-ة
للمشسروع قدرت بـ  1166م بطاقة اسستيعاب
حوا‹  700سسيارة لليوم ،كما اأنه سسيسساهم
‘ خ - -ل- -ق ح- -وا‹  30م -نصسب شس -غ-ل دائ-م

وحوا‹  60منصسب شسغل موؤقت.
م- -ن شس- -اأن ه -ذا اŸرف -ق ال -ه -ام ت -خ -ف -ي -ف
الضسغط على حركة اŸرور وتوف Òالراحة
ل- -لسس- -اك- -ن- -ة فضس Ó- -ع- -ن ﬁارب- -ة م -واق -ف
السس-ي-ارات ال-عشس-وائ-ي-ة وك-ذا اŸسس-اه-مة ‘
ا’ع-ت-م-ادت اŸال-ي-ة وخ-ل-ق م-داخ-يل نافعة
للو’ية قد تصسل اإ ¤حوا‹  1 . 27مليون دج
سس -ن -وي -ا ،وت-خ-ف-ي-ف الضس-غ-ط ال-ك-ب ÒخÓ-ل
اŸوسسم الصسيفي.
وق- -د “ت اŸصس- -ادق- -ة م- -ن ق- -ب -ل اأعضس -اء
اÛلسض الشس-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،ب-ع-د ا’سس-تماع
اإ ¤ع - -رضض اŸشس - -روع وال- -ن- -ق- -اشض ،ع- -ل- -ى
مضسمون اŸداولة رقم  01اŸتعلقة بطلب
قرضض Ãبلغ  1 . 6مليار دينار جزائري من
صس -ن-دوق ال-تضس-ام-ن والضس-م-ان ل-ل-ج-م-اع-ات
اÙلية لتمويل مشسروع  -منتج للمداخيل
 ا‚از موقف للسسيارات بطوابق ببلديةج -ي -ج -ل ،وك -ذا مضس-م-ون اŸداول-ة رق-م 02
اŸتعلقة بتدعيم اŸشسروع السسالف الذكر
Ãبلغ  02مليون دينار جزائري من ميزانية
الو’ية ’حقا.

جيجل :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÙتجون يعودون ›ّددا إا ¤الشسوارع الفرنسسية

الŸÈان الÈيطا Êيحاصسر رئيسس الوزراء

رفضض مطلق لتطبيق بريكسست دون إتفاق
وأف- -ق ›لسس أل -ل -وردأت
ألÈي- -ط- -ا ،Êع -ل -ى مشس -روع
قانون يهدف Ÿنع مغادرة
أل- - -ب Ó- -د أ’–اد أأ’وروب - -ي
«بريكسست» ،ألشسهر أŸقبل،
دون أت - -ف - -اق ‘ ،صس - -ف - -ع - -ة
ج - -دي- -دة ل- -رئ- -يسس أل- -وزرأء
بوريسس جونسسون أŸعارضس
للقانون.
وصسوت ›لسس أللوردأت
(ألغرفة ألعليا غ ÒأŸنتخبة
م- -ن ألŸÈان) ب- -اŸوأف- -ق- -ة
على مشسروع ألقانون ألذي
مرره بالفعل ›لسس ألعموم
أŸن- -ت -خب (أل -غ -رف -ة أأ’و¤
للŸÈان).
وÃج -رد حصس -ول -ه ع -ل -ى
تصس -دي -ق م -ل -ك -ي ،سس-يصس-ب-ح
قانونا خÓل أيام.
وي - -ج Èأل - -ق - -ان - -ون ،أŸدع- -وم م- -ن ن- -وأب
أŸع- -ارضس- -ة وم- -ت- -م -ردي ح -زب أÙاف -ظ،Ú
رئيسس ألوزرأء جونسسون ،على أن يطلب من
أ’–اد أأ’وروب -ي ت -أاج -ي -ل «ب -ري-كسست» إأذأ ⁄
ي -ك-ن ث-م-ة أت-ف-اق أن-فصس-ال ب-ح-ل-ول  19أكتوبر
أŸقبل.
وي-رى ج-ونسس-ون ،أن-ه ي-ت-ع Úع-ل-ى أŸم-ل-ك-ة
أŸتحدة مغادرة أ’–اد أأ’وربي ‘ أŸوعد
أÙدد ،وهو  31أكتوبر ،حتى لو  ⁄يكن ثمة
أتفاق.
وأصس- -ر رئ -يسس أل -وزرأء ألÈي -ط -ا Êب -وريسس
جونسسون أمسس أ÷معة على أنه «لن» يطلب
من أ’–اد أأ’وروبي تأاجيل خروج بريطانيا
من أ’–اد أأ’وروبي «بريكسست» مرة أخرى،
حتى لو طلب منه ذلك Ãوجب ألقانون.
وجاءت تصسريحات جونسسون بعد أن وأفق
›لسس أللوردأت على مشسروع قانون يهدف
إأ ¤منع أحتمال بريكسست دون أتفاق.
وم- -ا ي- -زأل رئ- -يسس أل- -وزرأء ،أل- -ذي ت -ع -ه -د

ب- -إاخ- -رأج بÓ- -ده م -ن أ’–اد أأ’وروب -ي ‘ 31
أكتوبر مع أو بدون أتفاق ،مصسرأ على ألقول
بأانه «لن» يطلب من بروكسسل “ديدأ آأخر.
وقد تأاجل «بريكسست» مرت Úبالفعل بسسبب
رفضس أŸشسرع ÚألÈيطاني ÚأŸصسادقة على
أ’ت -ف -اق أل -ذي ت-وصس-ل إأل-ي-ه أ’–اد أأ’وروب-ي
وتÒيزأ ماي عندما كانت رئيسسة للوزرأء.
وخÓل أأ’يام ألقليلة أŸاضسية ،عانى رئيسس
ألوزرأء من عدة هزأئم بشسأان بريكسست ‘
ألŸÈان ،وطرد  21من نوأب حزبه بسسبب
أل -ت -م -رد ع -ل -ي -ه ورأى شس -ق -ي -ق -ه أأ’صس-غ-ر ،ج-و
جونسسون ،يسستقيل من أ◊كومة.
وذك - -رت ه - -ي - -ئ - -ة أإ’ذأع - -ة ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ة
(بي.بي.سسي) أمسس ،أن مشسرع Úبريطاني،Ú
ب -ي -ن -ه -م أعضس -اء ط -ردوأ ق -ب -ل أي-ام م-ن ح-زب
أÙافظ ،Úيسستعدون ’تخاذ إأجرأء قانوÊ
‘ حالة رفضس رئيسس ألوزرأء بوريسس جونسسون
ﬁاو’ت تأاجيل خروج بريطانيا من أ’–اد
أأ’وروبي (ألÈيكسست).
و ⁄يصسدر أي تعليق بعد من أ◊كومة على

تقرير هيئة أإ’ذأعة ألÈيطانية ألذي جاء فيه
أن أعضس -اء ب -الŸÈان شس-ك-ل-وأ ف-ري-ق-ا ق-ان-ون-ي-ا
ومسستعدون للجوء إأ ¤ألقضساء لتطبيق ألتشسريع
‘ حالة ألضسرورة.
وي- -ق- -ول ج- -ونسس -ون إأن إأج -رأء أن -ت -خ -اب -ات
ج -دي -دة ه -و أ◊ل أل -وح -ي -د إ’ن -ه -اء م -عضس -ل-ة
أÿروج من أ’–اد أأ’وروبي ،وهو يرغب ‘
إأجرأء تلك أ’نتخابات ‘  15أكتوبر Ãا يتيح
له أ◊صسول على تفويضس جديد قبل أسسبوعÚ
من موعد أÿروج من أ’–اد.
وإأجرأء أنتخابات جديدة يتطلب موأفقة
ثلثي أعضساء ألŸÈان ،لكن أحزأب أŸعارضسة
Ãا فيها حزب ألعمال تقول إأنها سستصسوت ضسد
هذأ أأ’مر أو “تنع عن ألتصسويت إأ ¤حÚ
سس -ري -ان أل -ق-ان-ون أل-ذي ي-ج Èج-ونسس-ون ع-ل-ى
طلب تأاجيل خروج ألبÓد من أ’–اد.
و ⁄ي -ت -م -ك-ن ج-ونسس-ون م-ن أ◊صس-ول ع-ل-ى
ألدعم ألكا‘ ‘ تصسويت أجري يوم أأ’ربعاء
على ألدعوة ’نتخابات جديدة ،ومن أŸقرر
إأجرأء تصسويت آأخر يوم أ’ثن.Ú

’وروبي
رغم –ذيرات واشسنطن واسستياء ا’–اد ا أ

إيرإن تنفذ إÿطوة إلثالثة من خفضض إللتزإمات بالتفاق إلنووي
أعلنت إأيرأن أمسس ،رسسميا أنها بدأت تنفيذ
أÿطوة ألثالثة من تقليصس ألتزأماتها با’تفاق
ألنووي أŸوقع مع ألدول ألسست ألكÈى عام
 ،2015وألذي أنسسحبت منه ألو’يات أŸتحدة
‘ مايو . 2018
وق -ال أŸت -ح -دث ب -اسس -م م -ن-ظ-م-ة أل-ط-اق-ة
ألذرية أإ’يرأنية ،بهروز كمالوندي ‘ ،مؤو“ر
صسحفي ،أن إأيرأن أتخذت أربعة إأجرأءأت ‘
إأطار أÿطوة ألثالثة لتقليصس أ’لتزأم با’تفاق
ألنووي ،حيث زأدت من عدد أجهزة ألطرد
أŸرك - -زي وق - -امت بضس - -خ أل - -غ - -از ‘ أ÷ي - -ل
ألسسادسس من أجهزة ألطرد أŸركزي مضسيفا
«كان مقررأ ضسخ ألغاز ‘ أجهزة «أي أر « 6
بعد مرور  11سسنة على أ’تفاق ألنووي ،إأ’
أن-ن-ا سس-ن-ق-وم ب-ت-ن-ف-ي-ذه ‘ أÿط-وة أل-ث-الثة من
خفضس أ’لتزأم».
ولفت كمالوندي إأ ¤أن إأيرأن ليسست بحاجة
‘ ألوقت ألرأهن لتدوير ألوقود أŸسستخدم،
قائ ’« Óننوي ألتخلي ‘ ألوقت ألرأهن عن
قضسية شسفافية أŸشسروع ألنووي ورقابة ألوكالة
ألدولية للطاقة ألذرية عليه».
وت -اب -ع ب -ال -ق-ول «م-ا زألت أم-ام-ن-ا  3قيود
أخ- -رى وردت ‘ أ’ت- -ف- -اق أل- -ن- -ووي ’ ن -ن -وي
ألتخلي عن أحدأها ‘ ألوقت ألرأهن»مشسÒأ
إأ ¤إأيجاد تغيÒأت ‘ مسستوى أجهزة ألطرد
أŸركزي .
وأك - -د ك - -م - -ال - -ون - -دي أن م - -وأق - -ف إأي- -رأن

وخطوأتها فنية وليسست سسياسسية . ،وقال «Ãا
أننا ’ ننتهك قوأن Úوكالة ألطاقة ألذرية ،فلن
ن -نسس -حب م -ن ألÈوت -وك -ول أŸك-م-ل Ÿع-اه-دة
أ◊د من أ’نتشسار ألنووي».
وأشسار أŸسسؤوول أإ’يرأ Êإأ ¤أن مشسروع
أÙركات ألنووية Áضسي قدما ،وأن طهرأن
أب- -ل -غت أل -وك -ال -ة أل -دول -ي -ة ل -ل -ط -اق -ة أل -ذري -ة
ب -خ-ط-وأت-ن-ا ‘ أŸشس-روع ،وسس-ت-ب-ل-غ-ه-ا ع-ن أي-ة
خطوة جديدة تقدم عليها.
يذكر أن ألرئيسس أإ’يرأ Êحسسن روحاÊ
أصسدر يوم أأ’ربعاء أŸاضسي ،أمرأ بانطÓق
أÿطوة ألثالثة من خفضس ألتزأمات با’تفاق
ألنووي.
’وروب-ي-ة شس-ه-رين
وم-ن-ح روح-ا Êأل-ق-وى أ أ
’نقاذ أ’تفاق ألنووي أÈŸم ‘ عام
آأخرين إ
ﬁ ،2015ذرأ من خطوة قال إأنها سستحدث
«آأثارأ هائلة».
‘ ردود فعل على هذه أÿطوة ،وعلق
’مÒك -ي م -ارك إأيسس Èم -ن
وزي- -ر أل- -دف -اع أ أ
’ي-رأ Êم-ع-ل-ن-ا خÓ-ل
ب -اريسس ع-ل-ى أل-ق-رأر أ إ
مؤو“ر صسحا‘ مشسÎك مع وزيرة ألدفاع
أل-ف-رنسس-ي-ة ف-ل-ورأنسس ب-ار‹ «إأن-ه-م ي-نتهكون
أ’تفاق ألنووي أصس ،Óأنتهكوأ أتفاقية منع
أ’نتشسار على مدى سسنوأت ،وبالتا‹ هذه
ليسست مفاجأاة».
من جانبها ،أعلنت بار‹»’ يسسعنا سسوى
أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ه -دف -ن -ا :إأع -ادة إأي -رأن إأ¤

أ’لتزأم باتفاق فيينا .سسنوأصسل ألدفع ‘
هذأ أ’Œاه».
و‘ لندن ،أعلنت أÿارجية ألÈيطانية
’يرأﬂ« Êيب للغاية ‘ وقت
أن ألقرأر أ إ
’وروب-ي Úوأل-دول-يÚ
نسس -ع -ى م-ع شس-رك-ائ-ن-ا أ أ
’زمة مع إأيرأن».
لنزع فتيل أ أ

احتجاز سسفينة
’ي-رأ Êأح-ت-ج-از
أع -ل-ن خ-ف-ر ألسس-وأح-ل أ إ
سسفينة ‘ أÿليج مع طاقمها أŸؤولف من
 12ف -ل -ب -ي-ن-ي-ا ،ب-دع-وى «ق-ي-ام-ه-ا ب-ت-ه-ريب
ألوقود».
وق -ال ق -ائ -د خ -ف-ر ألسس-وأح-ل Ãح-اف-ظ-ة
’يرأنية ألعقيد حسس Úدهكي إأن
هرمزكان أ إ
ألسسفينة أوقفت ‘ سسوأحل مدينة «سسÒيك»
أŸطلة على بحر عمان وألوأقعة ‘ جنوب
شسرق ألبÓد.
وأوضسح دهكي  ‘-تصسريح أمسس ألسسبت
’يرأنية -أن
أوردته وكالة أنباء «فارسس» أ إ
أŸضسبوطات شسملت قرأبة  284ألف ل Îمن
وقود ألديزل (سسو’ر) بقيمة تتخطى 320
مليار ريال ( 7.6مÓي Úدو’ر).
وأشسار إأ ¤أن ألعملية أسسفرت عن أعتقال
 12شسخصسا من أ÷نسسية ألفلبينية وإأحالتهم
للجهات ألقضسائية أıتصسة.
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«إلسسÎإت إلصسفرإء» تتوّعد ماكرون بسسبتم Èأإسسود
أعÎف أل -رئ -يسس إأÁان -وي -ل م-اك-رون ،ق-ب-ل
أسسابيع ،وأ’ول مرة ،بعنف غ Òعادي شساب
ت - -ظ - -اه - -رأت ح- -رأك «ألسسÎأت ألصس- -ف- -رأء»،
وتسسبب ‘ إأصسابات ‘ صسفوف أŸتظاهرين
ورجال أأ’من ،وكأانه كان يودع هذأ أ◊رأك،
وي -ط -وي صس -ف -ح -ت -ه ،ب -ع -د أن أsث-ر ك-ثÒأ ع-ل-ى
سس -ي -اسس -ات -ه ودف -ع-ه ل-ت-ن-از’ت ق-اسس-ي-ة ،م-ال-ي-ة
خصس -وصس ً-ا ،ك-م-ا دف-ع-ه إ’طÓ-ق «ح-وأر وط-ن-ي
ك- -ب ،»Òوأع- -دأً ب- -ت- -غ- -ي Òسس- -ي- -اسس- -ات -ه وŒنب
أخطائه ،ألتي أعÎف باقÎأف بعضسها .وهذه
ألوعود ‘ تغي Òسسياسساته تظهر للعلن ،مع
أقÎأب أ’سستحقاقات أ’نتخابية ،ألŸÈانية
أو’ ،ثم أنتخابات ألرئاسسة سسنة  ،2022من
خÓ- -ل ت- -غ- -ل- -يب دور وأه- -م -ي -ة أ’سس -تشس -ارأت
أل -ط -وي -ل-ة ،خ-اصس-ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إاصسÓ-ح ن-ظ-ام
ألتقاعد وأإ’صسÓح ألŸÈا.Ê
ولكن حرأك «ألسسÎأت ألصسفرأء»  ⁄ينته
بعُد .فقد بدأت ألتظاهرأت ،من جديد ،أمسس
ألسسبت ‘ ألعاصسمة باريسس ،و‘ مدن روأن
ومونبولييه وبوردو ،بعد ما يشسبه توقفا أثناء
ألصسيف ،وإأن كان بعضس ألتظاهرأت  ⁄يخل
من عنف وصسدأمات مع ألقوى أأ’منية .وعلى
أل-ف-ور صس-درت ق-رأرأت أم-ن-ي-ة ﬁل-ي-ة ب-ح-ظر
أل- -ت- -ظ -اه -رأت ‘ وسس -ط أŸدن و‘ أأ’ح -ي -اء
أ◊يوية فيها.

مظاهرات وطنية
يومي  21و  24سسبتمÈ
وتؤوكد صسفحات «ألسسÎأت ألصسفرأء» على
شسبكات ألتوأصسل أ’جتماعي ،على أن أ◊رأك
سس -يسس -ت -ع -ي -د ع -اف -ي-ت-ه ،وأن ح-ك-وم-ة م-اك-رون
سس -تشس -ه -د «سس-ب-ت-م Èأسس-ود» ،ب-خ-اصس-ة أن ه-ذأ
ألشسهر سسيشسهد أيضسا تظاهرأت وطنية دعت
إأليها نقابات عمالية ،من بينها «سسي جي تي»
و»قوة عمالية» ،للتنديد باإ’صسÓح أ◊كومي
للتقاعد ،وخاصسة  21و 24سسبتم Èأ÷اري.
و’ ت -زأل صس -ف -ح -ات «ألسسÎأت ألصس -ف -رأء»
مصسرة على أن نضسا’تها  ⁄تؤود إأ ¤نتائج
تدفعها للعودة إأ ¤بيوتها ،وهو ما يعني أن
أليأاسس ’ يزأل سسيد أŸوقف ،يضساف إأليه وأقع
أّن فتح –قيقات «أŸفتشسية ألوطنية للشسرطة

ألوطنية» ‘ ما يتعلق بالعنف ألذي تعرضس له
أŸت -ظ -اه -رون  ⁄ي -ت -م-خضس ع-ن-ه أي –ق-ي-ق
قضس - -ائ - -ي ،و’ إأزع- -اج أي شس- -رط- -ي أو درك- -ي
مسسؤوول عن هذأ ألعنف ،ألذي تسسبب ‘ جرح
أŸئات و‘ فقد عشسرأت من أŸتظاهرين
أ’عينهم وأطرأفهم ‘ ،ألوقت ألذي صسدرت
ف- -ي- -ه أح- -ك- -ام قضس- -ائ- -ي- -ة ضس- -د أل -ع -دي -د م -ن
أŸت-ظ-اه-ري-ن وق-ي-ادأت-ه-م ،وم-ن ب-ي-نهم إأيريك
ْدُرووي ،ألذي ” تغرÁه ،مع وقف ألنفاذ،
بـ 500يورو ،بسسبب عصسا خشسبية وجدت ‘
حقيبته ،وأعتÈت سسÓحا.

ا◊راك يرافق ماكرون
حتى نهاية و’يته
وث - - -م - - -ة ﬂاوف م - - -ن أن ي- - -دوم ح- - -رأك
«ألسسÎأت ألصسفرأء» ويرأفق ألرئيسس ماكرون
حتى نهاية و’يته ،خاصسة أن شسعار أسستقالة
ألرئيسس ماكرون ’ يزأل على أفوأه وشسعارأت
وم- -لصس- -ق- -ات أŸت -ظ -اه -ري -ن .ك -م -ا أن وج -وه
أ◊رأك ألشس- -هÒة ،وم- -ن ب- -ي- -ن- -ه -ا رودري -غ -ي -ز
ومكسسيم نيكول ودرووي ’ ،يزألون ُيصسرون
على موأصسلة ألتعبئة وألتظاهر .ورغم أ◊كم،
ألذي صسدر ‘ حق درووي ،وألذي طعن فيه،
إأ’ أن هذأ ألوجه ألشسه Òمن وجوه أ◊رأك
أصسر على ألظهور ‘ باريسس ،أمسس .وناشسد
أŸت -ظ -اه -ري -ن ب -ال -ت-وق-ف ع-ن أرت-دأء ألسسÎة
ألصس -ف -رأء ،ح -ت -ى ُي-ف-ل-ت-وأ م-ن م-رأق-ب-ة أل-ق-وى
أأ’منية.
وب -ي -ن -م -ا تصس -ر «ألسسÎأت ألصس -ف -رأء» ع-ل-ى
ألتظاهر ضسد ألرئيسس وحكومته ،فهي أيضسا
–اول أن تسستثمر إأ ¤أبعد حد أ’نتخابات
ألبلدية سسنة  .2020وليسس سسرأ على أحد أن
هذه أ◊ركة متجذرة على ألصسعيد أÙلي،
وقام بها موأطنون  ⁄يكونوأ متعودين على
أل -ت -ظ -اه -رأت و’ ع -ل -ى أل -ت -ع -ب -ئ -ة أل -ن -ق-اب-ي-ة
وأ◊زبية ،وهو ما يف ّسسر ضسعف ألتعبئة ‘
باريسس ،وأيضسا ضسعف تأاثÒها ‘ أ’نتخابات
أأ’وروبية ،رغم ﬁاو’ت بعضس وجوه أ◊رأك
أل-ت-ق-دم ب-ل-وأئ-ح أن-ت-خ-اب-ي-ة أو أ◊ضس-ور ضس-م-ن
ق -وأئ -م أح -زأب سس -ي -اسس -ي -ة Áي -ن-ي-ة م-ت-ط-رف-ة
كحزبي «أنهضسي فرنسسا» ،و»ألوطنيون».

بينما تتهم نيودلهي إاسسÓم أاباد Ãحاولة تأاجيج العنف ‘ كشسمÒ

باكسستان ترفضض إلسسماح لطائرة إلرئيسض إلهندي
عبور ›الها إ÷وي
أع- -ل- -نت ب- -اكسس- -ت- -ان ،أمسس ألسس -بت ،أن -ه -ا
رفضست ألسسماح لطائرة ألرئيسس ألهندي رأم
ن -ات ك -وف -ي -ن -د ،ب -ع-ب-ور ›ال-ه-ا أ÷وي ،ع-ل-ى
خ Ó-ف أل -ع -ادة ،ن -ظ -رأ لـ«سس -ل -وك» ن-ي-ودل-ه-ي
مؤوخرأ كما قالت.
وجاء ألقرأر على وقع تصساعد حدة ألتوتر
أŸرتبط Ãنطقة كشسم Òب Úألبلدين أ÷ارين
ألنووي ، Úوقال وزير أÿارجية ألباكسستاÊ
شساه ﬁمود قرشسي ‘ بيان إأن «ألقرأر أتخذ
نظرأ لسسلوك ألهند».
هذأ و كانت نيودلهي إأتهمت إأسسÓم آأباد
Ãحاولة تأاجيج ألعنف ‘ أŸنطقة ،معلنة أن
أك Ìمن  200مسسلح مفÎضس يحاولون ألتسسلل
من باكسستان إأ ¤إأقليم كشسم ÒأŸتنازع عليه
ب Úألطرف ÚوأŸدأر من قبل ألهند.
وقال مسستشسار أأ’من ألقومي ‘ حكومة
رئيسس ألوزرأء ألهندي ناريندرأ مودي ،أجيت
دوفال ،للصسحفي Úأمسس ألسسبت ،إأن نحو 230
شسخصسا مسستعدون للتسسلل إأ ¤دأخل أأ’رأضسي
ألهندية ع Èألشسريط أ◊دودي من ﬂتلف
أنحاء كشسم ،Òمضسيفا أن هذه أأ’رقام جاءت
م - -ن أتصس - -ا’ت ’سس - -ل - -ك - -ي - -ة ” أعÎأضس- -ه- -ا

وم-ع-ل-وم-ات أسس-ت-خ-ب-ارأت-ي-ة ،وق-د ” أح-ت-ج-از
بعضس هؤو’ء لدى قوأت أأ’من ألهندية.
وحمل دوفال ألذي يعد أحد أهم مهندسسي
أإ’ج- -رأءأت أل- -ه- -ن- -دي- -ة أأ’خÒة ‘ أإ’ق- -ل- -ي -م
أŸت- -ن- -ازع ع- -ل- -ي -ه ب Úأل -دول -ت ،Úألسس -ل -ط -ات
أل-ب-اكسس-ت-ان-ي-ة أŸسس-ؤوول-ي-ة ع-ن إأدخ-ال ك-م-ي-ات
ك- -بÒة م- -ن أأ’سس- -ل- -ح -ة إأ ¤كشس -م Òو–ريضس
ألسسكان أÙلي Úعلى تأاجيج أ’ضسطرأبات،
مشسÒأ إأ ¤أن إأسسÓم آأباد توجه رسسائل عÈ
أب- - -رأج أتصس - -ال م - -ق - -ام - -ة ق - -رب أ◊دود أإ¤
«عمÓئها» على أأ’رضس بغية نسسف إأمدأدأت
أل -ت -ف -اح إأ ¤أإ’ق -ل -ي -م ،ك -م -ا أت -ه -م ألسس-ل-ط-ات
أل-ب-اكسس-ت-ان-ي-ة ب-ال-وق-وف ورأء سس-لسسلة هجمات
على Œار ﬁلي.Ú
وقال مسستشسار أأ’من ألقومي ألهندي أن
حكومة نيودلهي لن تخفف إأجرأءأتها أأ’منية
أŸشسددة ‘ أإ’قليم ذي أأ’غلبية أŸسسلمة ما
 ⁄تتوقف إأسسÓم آأباد عن هذه ألتصسرفات.
وذك- -ر دوف- -ال أن م- -ع- -ظ -م سس -ك -ان كشس -مÒ
ي -ؤوي -دون ق -رأر ح -ك -وم-ة م-ودي ،إأل-غ-اء أ◊ك-م
ألذأتي ألذي كان أإ’قليم يتمتع به منذ عام
.1947

صسفحة جديدة ‘ العÓقات الثنائية

إإ“ام عملية تبادل إألسسرى ب Úروسسيا وأإوكرإنيا
رحبت ألرئاسسة ألروسسية أمسس ،بإا“ام عملية تبادل أŸعتقل Úب Úروسسيا
وأوكرأنيا.وقال ألناطق باسسم ألرئاسسة ألروسسية «ألكرمل »ÚدميÎي بيسسكوف إأن
موسسكو «ترحب بعودة أŸوأطن Úألروسس إأ ¤بÓدهم» ،مؤوكدأ عودة رئيسس
–ري-ر وك-ال-ة (ن-وف-وسس-ت-ي-أوك-رأن-ي-ا) كÒي-ل ف-يشس-نسس-ك-ي ،ضس-م-ن أت-ف-اقية تبادل
أÙتجزين ب Úروسسيا وأوكرأنيا ،دون أن يشس Òإأ ¤أسسماء أÙررين أ’خرين.
وكانت مفوضسة حقوق أإ’نسسان ‘ روسسيا تاتيانا موسسكولكوفا ،قد أعلنت ‘
وقت سسابق عن إأ“ام عملية تبادل أŸعتقل Úب Úروسسيا وأوكرأنيا.
وقالت موسسكولكوفا ‘ ،تصسريح صسحفي ،إأن» 35شسخصسا من أ÷انب ألروسسي
و 35شسخصسا من أ÷انب أأ’وكرأ ÊعÈوأ حدود بلديهما» ،معربة عن أملها
بإاغÓق ألقضسايا أ÷نائية بحق موأطني روسسيا وأوكرأنيا ‘ إأطار هذه ألعملية.
ووصسفت مفوضسة حقوق أإ’نسسان ‘ روسسيا ما حدث أليوم بأانه «صسفحة
جديدة ‘ عÓقاتنا ‘ أÛال Úأإ’نسسا Êوأ◊قوقي».

وكان ألرئيسس ألروسسي فÓد ÒÁبوت Úقد أعلن مؤوخرأ ‘ منتدى ألشسرق
أ’قتصسادي ‘ مدينة «فÓديفوسستوك» ،أن صسفقة تبادل أŸعتقل Úب Úروسسيا
وأوكرأنيا ‘سستتم ‘ أأ’يام ألقليلة أŸقبلة‘.
من جانبه ،أعلن ألرئيسس أأ’وكرأ ÊفÓد ÒÁزيلينسسكي ,أنه أجرى أليوم ,
أتصسا’ هاتفيا مع ألرئيسس ألروسسي فÓد ÒÁبوت Úبعدإأ“ام عملية تبادل
أŸعتقل Úب Úألبلدين.
وقال زيلينسسكي  -أثناء توأجده ‘ مطار «بوريسسبول» بضسوأحي ألعاصسمة
كييف ،بعد أسستقباله أأ’وكرأني ÚأÙررين « -أعتقد أنه ” تنفيذ أŸرحلة
ي أن أؤوكد أنني أنا ألرئيسس أأ’وكرأ ÊفÓد ÒÁزيلينسسكي
أأ’و ¤ويجب عل ّ
وألرئيسس ألروسسي فÓد ÒÁبوت ,Úنفذنا ما تعهدنا به وفق أتفاقاتنا».
ووصس-ف زي-ل-ي-نسس-ك-ي ع-م-ل-ي-ة ت-ب-ادل أŸع-ت-ق-ل Úأل-ت-ي ج-رت أل-ي-وم ,ب-أان-ها
’و »¤من تنفيذ أتفاقاته مع بوت Úحول أسستئناف أ◊وأر مع
«أŸرحلة أ أ

روسسيا ووقف ألنزأع ‘ «دونباسس» ،شسرق أوكرأنيا ،وألتي تعرف موأجهات
’وك -رأ Êأل -ن-ظ-ام-ي
عسس-ك-ري-ة شس-ب-ه ي-وم-ي-ة م-ن-ذ سس-نة  2014ب Úأ÷يشس أ أ
وأŸسسلح ÚأŸوأل Úلروسسيا.
و أعرب عن أمله ب»إأطÓق كل أŸعتقل ،Úوموأصسلة ألعمل ‘ إأطار
›موعة» مينسسك» ◊ل ألنزأع حول منطقة «دونباسس» .
’وكرأنيا قائمة تضسم ﬁ 34تجزأ
يذكر أن روسسيا قدمت ‘ وقت سسابق أ
روسسيا ‘ أوكرأنيا ،بينما تضسم قائمة كييف  150من موأطنيها أÙتجزين
‘ روسسيا بينهم  24بحارأ ” أحتجازهم ‘ نوفم ÈأŸاضسي عقب دخولهم
أŸياه ألروسسية بشسكل غ Òشسرعي ع Èمضسيق «كÒتشس» ‘ شسبه جزيرة
ألقرم ألروسسية
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توّقف عند اŸكاسسب التي حققتها ‘ قمة «تيكاد»7

ولد السضالك  :الدولة الصضحراوية ماضضية ‘ تبوإا مكانتها على
الصضعيدين القاري والدو‹
أعت Èوزير ألشسؤوون أÿارجية ألصسحرأوي,
ﬁم - -د سس - -ا ⁄ول - -د ألسس - -الك ,أمسس ألسس- -بت
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ,أن م-ا ح-ق-ق-ت-ه ألقضسية
ألصسحرأوية ‘ مؤو“ر طوكيو ألدو‹ للتنمية
أإلف-ري-ق-ية «تيكاد ,»7ك- -ان أن- -تصس- -ارأ ودرسس -ا
ي - -ع- -كسس أŸك- -ان- -ة أل- -ت- -ي أخ- -ذت- -ه- -ا أل- -دول- -ة
ألصسحرأوية على صسعيد أل–اد ألفريقي.
وأضس - -اف ألسس - -ي - -د ول- -د ألسس- -الك أن ه- -ذأ
ألن -تصس -ار ي -ع -كسس أيضس -ا م -ك -ان-ة أ÷م-ه-وري-ة
ألعربية ألصسحرأوية ألدÁقرأطية على صسعيد
أŸؤو“رأت وألقمم ألدولية ‘ أطار ألشسرأكة
ومسسÒتها أŸظفرة ألتي لرجعة فيها ‘ تبوإأ
مكانتها ب Úأل· و‘ أطار أل· أŸتحدة
وألتي ل Áكن للمغرب أن يوقفها مهما فعل.

معركة أاخرى يخسسرها
ا’حتÓل
و قال ولد ألسسالك أن أŸعركة ألتي نفذها
أŸغ - -رب Ãع - -ي - -ة أل - -ي - -اب - -ان Ùاول- -ة ط- -رد
أ÷م -ه -وري -ة ألصس-ح-رأوي-ة م-ن أل-ل-ق-اء «فشس-لت
فشس Óذريعا « مع “سسك أل–اد ألفريقي
Ãوقفه من ألقضسية ألصسحرأوية.
و أشس - -ار أ ¤أن أل - -ق - -م - -ة ك- -انت أن- -تصس- -ارأ
لف - -ري - -ق - -ي- -ا أيضس- -ا ب- -ع- -د أن ف- -رضس أل–اد
ألفريقي على أليابان «ألختيار ب ÚأحÎأم
أل–اد وحضسور جميع ألدول ألفريقية Ãا
ف -ي -ه -ا أ÷م -ه -م -وري-ة ألصس-ح-رأوي-ة أ ¤ج-انب
أŸغرب أو عدم أنعقاد ألقمة ونهاية ألشسرأكة
مع أليابان».
وبعد أن ذّكر Ãحاولت سسابقة من هذأ
ألقبيل قامت بها أليابان أحدأها ‘ مابوتو
(ع -اصس -م -ة م -وزم -ب -ي -ق ) ع -ام  2017وأخرى
ب -ال -ع-اصس-م-ة ط-وك-ي-و شس-ه-ر أك-ت-وب-ر م-ن ألسس-ن-ة
أŸاضس- -ي- -ة ,أك- -د رئ- -يسس أل- -دي- -ب- -ل- -وم- -اسس- -ي -ة
ألصسحرأوية أنه وخÓل قمة يوكوهاما تأاكد
لليابان كما تأاكد ل–Óاد ألوربي وللجامعة
أل- -ع- -رب -ي -ة ق -ب -ل ذلك م -ن أن مسس -ع -ى أل–اد
ألف- -ري- -ق -ي ‘ ف -رضس سس -ي -اسس -ت -ه و‘ ف -رضس
أحÎأمه من قبل ألشسركاء يعد شسرطا أسساسسيا
للشسرأكة أليوم».
وتأاسسف ألوزير ألصسحرأوي بشسدة Ÿوقف
أل - -ي - -اب - -ان ه - -ذأ وق- -ال أن «أل- -ي- -اب- -ان أل- -ق- -وة
ألق -تصس -ادي -ة وصس -احب أ◊ضس -ارة أل-ت-اري-خ-ي-ة
أل -ق -دÁة ت -تصس -رف ‘ ه -ذأ أŸوضس -وع ك -ب -ل-د
صس- -غ Òم- -ن ب- -ل -دأن أل -ع -ا ⁄أل -ث -الث لن -ه -ا ⁄
تسس -ت -خ -لصس أل-عÈة ‡ا وصس-لت أل-ي-ه أف-ري-ق-ي-ا
وأظهرت أنطباعا فضسلت من خÓله ألدفاع
عن موقف مغربي معزول عن ألسساحة ألدولية

لتنتهي أ ¤ألتسسليم بالمر ألذي سسبق وأن
سسلمت به ‘ كل من مابوتو وطوكيو».
«أل -ت -ي-ك-اد ألسس-اب-ع-ة ك-انت ﬁط-ة أسس-اسس-ي-ة
للتأاكيد على أن مسسÒة أ÷مهورية ألصسحرأوية
لخذ مكانها ب Úأل· وألشسعوب إأن ألصسعيد
ألقاري ألفريقي أو ألعاŸي مسسÒة مظفرة ل
رج -ع -ة ف -ي -ه -ا وسس -ت -أات -ي ‘ أل-ن-ه-اي-ة ب-ه-دف-ه-ا
ألسساسسي وهو توأجد ألدولة ألصسحرأوية على
مسستوى أل· أŸتحدة ،ألمر ألذي يحاول
أŸغ -رب أن ي -ع -ط -ل -ه ل -ك -ن -ه سس -ي -فشس -ل ‘ ك-ل
مسساعيه « ,يقول ألوزير.
و‘ نفسس أŸوضسوع أشسار ولد ألسسالك أ¤
ألشس -ع -ور أل -ذي سس -اد ل -دى أل -دول ألف -ري -ق-ي-ة
بيوكوهاما أثناء ألقمة وهو أن»أليابان فرضست
على نفسسها نوعا من ألهانة وكان ينتظر منها
نوع من ألتصسرف يتماشسى مع أ◊ق أ ¤درجة
معينة Ãعنى أحÎأم أل–اد ألفريقي (55
دولة)».
وهنا ،أوضسح ألسسيد ولد ألسسالك أن أل–اد
ألفريقي قام خÓل فÎة ألتحضس Òوألتنسسيق
أل -ت -ي دأمت ع -دة أشس -ه -ر ل -ه -ذه أل -ق-م-ة سس-وأء
بطوكيو أوأديسس أبابا  ،باخطار أليابان بأان
أل- -ب- -اب م- -ف- -ت- -وح ل- -لشس -رأك -ة شس -رط أن –Îم
أŸوقف ألفريقي.
وحسسب أل- -وزي -ر ول -د ألسس -الك ف -ان ك -ل م -ا
قامت به أŸغرب وأليابان «باء بالفشسل وتأاكد
ل Ó-خÒة أن أف-ري-ق-ي-ا وق-ادت-ه-ا مصس-رون ع-ل-ى
ألتقدم نحو تطبيق أجندة أفريقيا  2063ألتي
–دد أل-ن-ه-ج ألف-ري-ق-ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أل-ذي ي-ري-د
أل–اد ألفريقي من ورأئه تعاونا على أسساسس
هذه ألسسÎأتيجية».

ﬁاو’ت اŸغرب مضسيعة للوقت
وزي - -ر أÿارج- -ي- -ة ألصس- -ح- -رأوي أع- -ت‘ È

حديثه أن قمة أليابان شسكلت درسسا تب Úمن
خÓله للمغرب أنه مهما حاول ألتملصس من
ألتزأماته ومهما حاول ربح ألوقت «سسيكون
ذلك مضسيعة للوقت وهدرأ لمكانيات ألشسعب
أŸغربي بل سستكون له أنعكاسسات على وأقع
هذأ ألشسعب وحياته».
وذكر Ãؤو“ر وزرأء أÿارجية ألفارقة
وأليابان ألذي عقد ‘ عاصسمة موزمبيق
م--اب--وت--وشس--ه--ر أوت م-ن ع-ام  2017حيث
ح---اول أŸغ---رب وأل---ي---اب---ان م--ن--ع أل--دول--ة
ألصسحرأوية أŸشساركة أل أنهم فشسلوأ لن
أل–اد ألفريقي كان قد قرر قبل ذلك
بسسنت Úو‘ قممه أŸوألية أن كل ألدول
ألعضساء ‘ أل–اد ألفريقي لها أ◊ق
أŸشس----ارك---ة ‘ ق---م---م ألشس---رأك---ة و‘ ك---ل
أل--ت--ظ--اه--رأت أل--ت--ي Œري ‘ أط--اره--ا.
«أŸغ-رب أسس-ت-ع-م-ل أل-قضس-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة
منذ  1975من أجل صسد أنظار ألشسعب
أŸغ-رب-ي ع-ن وأق-ع-ه وأŸغ-ارب-ة ي-ط-ال-بون
بالسسيادة للخروج من وضسع ألرعية ألتي
يفرضسها عليهم ألنظام ألعلوي» ,يتأاسسف
ألوزير.
وأب--رز أن أل--دول--ة ألصس--ح-رأوي-ة أل-عضس-و
أŸؤوسسسس ‘ أل–اد أف----ري----ق----ي ت----ت---م---ع
ب--ال--دع--م وأل-ت-أاي-ي-د أل-ق-وي ع-ل-ى ألصس-ع-ي-د
ألفريقي عكسس ما يدعيه أŸغرب ألذي
فشسلت كافة ﬁاولته وأسسÎأŒيته ألتي
ح---دده---ا خÓ---ل أنضس---م---ام---ه أ ¤أل–اد
ألف-ري-ق-ي وأل-ت-ي ك-ان ي-ب-ت-غ-ي م-ن ورأئ-ه-ا
أ◊صس---ول ع--ل--ى ه--دف Úأسس--اسس--ي Úه--م--ا
«ط--رد أل--دول--ة ألصس--ح--رأوي--ة م--ن أل–اد
ألفريقي ومنع أل–اد من أŸسساهمة ‘
إأيجاد حل للقضسية ألصسحرأوية وألدفاع
عنها كشسريك ل ·ÓأŸتحدة».
«أŸغرب  ⁄ينجح ل ‘ هذأ ول ذأك
بل فشسل فشس ÓكبÒأ وأقتنع أن خروجه
من ألعزلة ألتي يتخبط فيها يكمن ‘ طي
صس--ف--ح--ة أŸاضس--ي أل--ذي ط--ب-ع-ت-ه أ◊رب
لخاء ‘
وأŸوأجهات لفتح أÛال أمام أ إ
أŸنطقة وألتعاون لبناء أŸغرب ألكب.»Ò

دعم إافريقي متزايد
أصس- -درت أل- -ن- -دوة ألشس- -ب -اب -ي -ة أألوغ -ن -دي -ة
أŸنعقدة بالعاصسمة أألوغندية كمبال– ،ت
شسعار «معا من أجل –رير ألصسحرأء ألغربية»،
ب -ي -ان -ا خ -ت -ام-ي-ا دعت ف-ي-ه ﬂت-ل-ف ف-ع-ال-ي-ات
أÛتمع أŸد Êأألفريقي لتكثيف ألتضسامن
مع شسعب ألصسحرأء ألغربية من أجل تصسفية
ألسستعمار من ألصسحرأء ألغربية.

ا’قتتال يعرقل ﬁاو’ت إاسستئناف العملية السسياسسية

ا÷يشس الليبي يشضن هجوماً كاسضحاً على قوات حف Îجنوب طرابلسس

أع -ل -ن م -ك-تب أإلعÓ-م أ◊رب-ي أل-ت-اب-ع ل-ل-ج-يشس
ألليبي ،بقيادة حكومة ألوفاق أŸعÎف بها دوليا
أمسس ألسسبت ،عن بدء قوأته هجوماً كاسسحاً على
“ركزأت قوأت أللوأء أŸتقاعد خليفة حف‘ ،Î
عدة ﬁاور جنوبي طرأبلسس.
وق -ال أŸت -ح -دث ب -اسس -م أŸك -تب ،ع-ب-د أŸالك
أŸد ،Êإأن «هجوما كاسسحا بدأ أمسس ‘ كافة
ﬁاور ألقتال جنوبي ألعاصسمة» ،مشسÒأ إأ ¤أن من
ب ÚأÙاور أل - -زط - -ارن- -ة ووأدي أل- -رب- -ي- -ع وأÿل- -ة
وألقويعة.
وف- -ي -م -ا أك -د أŸد Êأن ق -وأت أ÷يشس أح -رزت
ت -ق -دم -ات م -ه -م -ة ‘ ﬁاور أل-ق-ت-ال ،أشس-ار إأ ¤أن
أإلسسناد أ÷وي وأكب ألعملية ألقتالية.
وذكر أŸد Êأن سسÓح أ÷و أسستهدف عربات
صسوأريخ «غرأد» ‘ وأدي دينار ‘ منطقة بني وليد
( 180كم جنوب شسرق ألعاصسمة).
وكانت قوأت أ÷يشس قد “كنت من أخÎأق
أ÷دأر أل -دف -اع-ي ألشس-م-ا‹ Ÿدي-ن-ة ت-ره-ون-ة أل-ت-ي
تسسيطر عليها قوأت حف ،Îوألتي تعت Èألقاعدة
أألو ¤لن- -طÓ- -ق ق- -وأت ح -ف Îب -اŒاه ط -رأب -لسس،
وألتقدم حتى مشسارف أ◊دود أإلدأرية للمدينة.
وف -ي -م-ا إأذأ ك-ان ه-ج-وم أمسس ب-دأي-ة لـ»أل-ع-م-ل-ي-ة
أل -عسس -ك -ري -ة أل -كÈى» ،أل -ت-ي سس-ب-ق وأن صس-رح ق-ادة
أ÷يشس ب -ق -رب أن-طÓ-ق-ه-ا ل-ط-رد ق-وأت ح-ف Îم-ن
ألغرب ألليبي ،قال أŸد« Êألقتال حتى أآلن عنيف
ولكني ل أسستطيع أن أؤوكد أنه جزء من ألعملية
ألكÈى ،فتأاكيد أألمر رأجع للغرفة أŸركزية لقيادة
أ÷يشس».
ووجه سسÓح أ÷و ألتابع للجيشس ضسربات جوية
‘ مناطق جنوب وجنوب شسرق ألعاصسمة خÓل
ألسس -اع -ات أŸاضس -ي-ة ،ح-يث أوضس-ح م-ك-تب أإلعÓ-م
أ◊ربي ‘ ،إأيجاز صسحا‘ ،أ÷معة ،أن سسÓح أ÷و
أسس -ت -ه -دف ،خ Ó-ل ط -ل -ع -ات-ه ألسس-ت-طÓ-ع-ي-ة ع-ل-ى

“ركزأت وŒمعات وخطوط إأمدأد
مليشسيات حف ،Îرت Óمسسلحا ما بÚ
م-دي-ن-ت-ي ب-ن-ي ول-ي-د وت-ره-ون-ة ،ك-م-ا
أسس-ت-ه-دف “رك-زأ آأخ-ر ‘ م-ن-ط-قة
سسوف أÿميسس أÙاذية لÎهونة.
وأك -د أŸك -تب أن ت -لك أل -غ-ارأت
“كنت من تدم Òعدد من أآلليات
أŸسس- -ل- -ح- -ة وأل- -ع- -رب- -ات أل -ث -ق -ي -ل -ة
وألدبابات ألتابعة لقوأت حفÎ

ألعدد
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مبادرة دÁقراطّية غ Òمسسبوقة ‘ العا ⁄العربي

تونسس تنظم مناظرات تلفزيونية ب Úمرشضحي
ا’نتخابات الرئاسضية
‘ م---ب---ادرة غ Òمسس---ب--وق--ة ‘ ت--ونسس،
لو¤
وق---ب---ل ث---م--ان--ي--ة أّي--ام م--ن أ÷ول--ة أ أ
لÓ--ن--ت--خ--اب--ات أل--رئ--اسسّ--ي-ة ،ب-دأت أمسس
أŸن--اظ--رأت أل--ت--ل-ف-زي-ون-ي-ة ب Úم-رشس-ح-ي
ألنتخابات ألرئاسسية أŸقرر إأجرأؤوها ‘
 15م-ن سس-ب-ت-م .،Èوسس-ت-قسس-م أŸن-اظرأت
على ثÓث حصسصس.
لول مرة ‘ تاريخ ألبÓد ،تنظم تونسس
أ
م--ن--د ي--وم أمسس وع--ل--ى م--دى ثÓ-ث ل-ي-ال
نقاشسا كبÒأ ب ÚأŸرشسح ÚلÓنتخابات
أل----رئ----اسس----ي----ة ،وي---فÎضس أن يشس---ارك 26
مرشسحا ‘ هذه أŸناظرأت لكن كرسسي
لع--م--ال ن--ب-ي-ل أل-ق-روي
أŸرشس--ح ورج--ل أ أ
أŸوجود ‘ ألسسجن حاليا سسيبقى فارغا.
وت---ب--دأ أŸن--اظ--رأت ق--ب--ل أسس--ب--وع م--ن
ألسسباق نحو قصسر قرطاج  ،و” توزيع
لمسس
أŸرشسح Úعلى ثÓث أمسسيات 9 ،أ
لحد و 8غدأ ألثن،Ú
ألسسبت و أليوم  9أ أ
لمسسية ألوأحدة سساعتÚ
على أن تسستمر أ أ
ونصسف سساعة.
وأŸن--اظ--رأت أل--ت--ي أخ-ت Òل-ه-ا ع-ن-وأن
«أل--ط--ري--ق إأ ¤ق--رط--اج  -ت-ونسس ت-خ-ت-ار»
سستبث على  11قناة تلفزيونية بينها قناتان
عامتان ،وع Èأث Òنحو عشسرين إأذأعة.
وك----ان ب ÚأŸرشس----ح ÚأŸشس---ارك‘ Ú
مناظرة أمسس  ،مرشسح حركة ألنهضسة
ع---ب---د أل--ف--ت--اح م--ورو وأل--رئ--يسس ألسس--اب--ق
أŸنصس-----ف أŸرزوق-----ي ورئ-----يسس أل----وزرأء
ألسسابق أŸهدي جمعة ،إأضسافة أإ ¤عبÒ

م--وسس--ي ،وﬁم--د ع--ب--و وع--ب--ي-د ألÈي-ك-ي
وألناجي جلول وعمر منصسور .وكان هناك
لعمال نبيل
كرسسي فارغ للمرشسح ورجل أ أ
ألقروي أŸوجود ‘ ألسسجن بتهم تتعلق
بتبييضس أموأل.

رهانات ا’نتخابات
لح--د سس--ت--ج--م--ع أŸن--اظ--رة
و أل--ي--وم أ أ
أل--رئ--اسس--ي--ةﬁ ،م--د ل--ط--ف--ي أŸرأي--ح-ي،
حمادي أ÷با‹ﬁ ،سسن مرزوقﬁ ،مد
ألصسغ Òنوريﬁ ،مد ألهاشسمي حامدي،
ح--ا” ب--ول--ب--ي--ار ،أإل-ي-اسس أل-ف-خ-ف-اخ ،ع-ب-د
ألكر Ëألزبيدي ،منجي ألرحوي.
أم-----ا غ-----دأ ألث-----ن Úفسس-----يشس----ارك ‘
أŸناظرة كل من سسلمى أللومي ،أحمد
ألصس--ا‘ سس--ع--ي--د ،سس--ي--ف أل-دي-ن ﬂل-وف،
سس-ع-ي-د أل-ع-اي-دي ،سس-ل-ي-م ألرياحي ،يوسسف
ألشساهد ،حمة ألهمامي ،قيسس سسعيد.
ودعي أإ ¤أنتخابات رئاسسية مبكرة ‘
ت--ونسس ب--ع-د وف-اة أل-رئ-يسس أل-ب-اج-ي ق-اي-د
ألسسبسسي ،أول رئيسس منتخب دÁقرأطيا
بالقÎأع ألعام ‘ تاريخ ألبÓد أ◊ديث.
يشسار أإ ¤أن  13قناة تلفزيونية تعمل ‘
تونسس ،هي قناتان حكوميتان و 11قناة
خ----اصس---ة و 39إأذأع----ة أصس----ب---حت “ن---ح
مسس-اح-ات وأسس-ع-ة م-ن ب-رأ›ه-ا ل-ل-ن-قاشس
ألسسياسسي.

إاصسابة مسستوطن ‘ Úالضسفة الغربية

ا’حتÓل اإ’سضرائيلي يقمع الفلسضطيني ‘ Úغزة
قصسف ألحتÓل أإلسسرأئيلي موأقع ‘ قطاع
غ -زة ،ك-م-ا أصس-يب إأسس-رأئ-ي-ل-ي-ان ب-ج-روح ‘ ألضس-ف-ة
أل -غ -رب -ي -ة ب -ع-د ت-ع-رضس-ه-م-ا ل-ل-ط-ع-ن ،ف-ي-م-ا أع-ل-نت
وأشسنطن عن إأعÓن خطة ألسسÓم أو ما يعرف
إأعÓميا بصسفقة ألقرن خÓل أأليام ألقليلة أŸقبلة.
وحصس -ل ت -ب -ادل إأط Ó-ق أل -ن-ار ل-ي-ل-ة أ÷م-ع-ة إأ¤
ألسسبت ،على حدود قطاع غزة ،بعد مقتل شسابÚ
ف -لسس -ط-ي-ن-ي Úب-نÒأن إأسس-رأئ-ي-ل-ي-ة خÓ-ل صس-دأم-ات
بالقرب من ألسسياج ألعازل ألذي يفصسل ألحتÓل
عن ألقطاع.
و‘ وقت م -ت -أاخ -ر م -ن ل -ي -ل -ة أ÷م -ع-ة ،أُط-ل-قت
«خمسس قذأئف من قطاع غزة باŒاه إأسسرأئيل»،
ب -حسسب ب -ي -ان صس -ادر ع -ن أ÷يشس ،وق-ال م-ت-ح-دث
عسسكري إأنها «سسقطت ‘ حقول جنوب ألبÓد»
على أ◊دود مع أ÷يب ألفلسسطيني.
وردأ على ذلك ،قال أ÷يشس ‘ بيان إأن «طائرة
ودبابة قصسفتا أهدأفا ◊ماسس ‘ شسمال قطاع
غزةÃ ،ا ‘ ذلك موقع وموأقع عسسكرية» .و⁄
تخلف ألهجمات إأصسابات بشسرية ‘ ك Óأ÷انب.Ú
م -ن ج -ه -ة أخ-رى ،أصس-يب إأسس-رأئ-ي-ل-ي-ان ب-ج-روح
أمسس ،جرأء «عملية طعن» وقعت ‘ قرية «عزون»
قرب مدينة قلقيلية (شسمال ألضسفة ألغربية) ،وفق
بيان ÷يشس ألحتÓل وما أوردته وسسائل إأعÓم
عÈية.
وقال أ÷يشس أإلسسرأئيلي ‘ بيان مقتضسب على
توي Îإأن جنوده أخلوأ مصساب Úأثن Úبطعنات من
قرية عزون ،بعد أن قدموأ لهما ألعÓج أألو‹،
«وأوصسلوهما إأ ¤مسسعفي ‚مة دأود أ◊مرأء».
وأثارت وسسائل أإلعÓم ألعÈية تسساؤولت عن
سسبب دخول أإلسسرأئيلي ‘ Úعطلة ألسسبت ألدينية
قرية فلسسطينية ،رغم أن أألوأمر ألعسسكرية “نع
دخول أإلسسرأئيلي Úبشسكل عام إأ ¤ألقرى وأŸدن
ألفلسسطينية.

صسفقة القرن
ق -ال وزي-ر أÿارج-ي-ة أألم-ري-ك-ي م-ايك ب-وم-ب-ي-و
أمسس أألول ،إأنه يعتقد أن إأدأرة ألرئيسس دونالد
ت-رأمب سس-ت-كشس-ف ‘ أألسس-اب-ي-ع أل-ق-ادم-ة ت-ف-اصس-ي-ل
خطة ألسسÓم ألتي حملت أسسم «صسفقة ألقرن» ‘
أإلعÓم ألدو‹.
وردأ على سسؤوأل بعد كلمة ألقاها ‘ جامعة
كانسساسس قال بومبيو «أعتقد أننا سسنعلن رؤويتنا
خÓل أألسسابيع ألقادمة».

’ضسراب
مواصسلة ا إ
أف - -ادت ه - -ي - -ئ - -ة شس- -ؤوون أألسس- -رى وأÙرري- -ن
أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ،Úأمسس ،ب -أان  6أسس-رى ي-وأصس-ل-ون
إأضسرأبهم أŸفتوح عن ألطعام ‘ ظروف صسحية
صسعبة بسسجون ألحتÓل أإلسسرأئيلي.
وذكر ألناطق باسسم ألهيئة حسسن عبد ربه ،أن
أألسس Òأح- -م -د غ -ن -ام ( 42ع -ام -ا) م -ن ب -ل-دة دورأ
Ãحافظة أÿليل يوأصسل إأضسرأبه عن ألطعام لليوم
 56على ألتوأ‹ ،فيما أصسدرت سسلطات ألحتÓل
ألسس -رأئ -ي -ل -ي ق -رأر أع -ت -ق-ال إأدأري (ب Ó-ت-ه-م-ة أو
ﬁاكمة) بحقه Ÿدة شسهرين ونصسف ،حيث كان من
أŸفÎضس أن ي -ن -ت -ه -ي أألم -ر أإلدأري ألسس -اب-ق ي-وم
أمسس أ÷معة.
وأضساف أن  5أسسرى آأخرين يوأصسلون أإلضسرأب
عن ألطعام ،وأشسار عبد ربه إأ ¤أن  ⁄يحصسل أي
تقدم ‘ ملف أألسسرى أŸضسرب ،Úألذين يعانون من
ظروف صسحية صسعبة ،حيث يوجد قسسم منهم ‘
أŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ،وقسس- -م خ- -ر ﬁت- -ج- -ز ب- -ال -ع -زل
ألنفرأدي.

انتهاء ا÷لسسة الرابعة Ùاكمة البشسÒ

اÿرطوم ترحب برفع تعليق عضضوية السضودان با’–اد اأ’فريقي
أع -ل -نت أÙك -م -ة ألسس -ودأن -ي -ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-ر ‘ قضس-ي-ة ضس-د
ألرئيسس ألسسودأ Êأıلوع ،عمر ألبشس ،Òأن أ÷لسسة أÿامسسة
للمحاكمة سستكون يوم  14سسبتم Èأ÷اري.
وشسهدت أ÷لسسة ألرأبعة للمحاكمة ،ألتي عقدت ‘ ضساحية
أرك -ويت شس -رق أÿرط -وم ،تشس -دي -د أإلج-رأءأت أألم-ن-ي-ة ،ح-يث
حضسر ألبشس Òإأ ¤مقرها وسسط حرأسسة صسارمة.
وكانت أÙكمة وجهت ألسسبت أŸاضسي رسسميا للبشس Òتهم
ألÌأء أ◊رأم أŸشسبوه ،وألتعامل بالنقد أألجنبي بصسورة غÒ
شسرعية ،بعد ضسبط نقد أجنبي وﬁلي Ãقر إأقامته بعد عزله.
هذأ و كانت وزأرة أÿارجية ألسسودأنية رحبت بقرأر
›لسس ألسسلم وأألمن أألفريقي رفع تعليق عضسوية ألسسودأن
بال–اد أألفريقي ،ورفع Œميد أنشسطته فيه.
وأكدت وزأرة أÿارجية ألسسودأنية ،ألتزأم ألسسودأن بأاهدأف
ومقاصسد أل–اد أألفريقي أ÷امعة ،باعتباره دولة مؤوسسسسة
Ÿنظمة ألوحدة أألفريقية.
وعÈت وزأرة أÿارج- -ي -ة ع -ن ك -ام -ل رضس -اه -ا أآلن ب -ت -وف -ر
أألسسباب ألكفيلة بفعل وفضسل هذأ ألقرأر ،لنخرأط وأندماج

ألسسودأن ألكامل باألسسرة ألدولية ،وأسستئناف دوره ألرأئد ‘
منظمة أأل· أŸتحدة باŸشساركة وأŸسساهمة ‘ صسيانة ألسسلم
وأألم -ن أإلق -ل -ي -م -ي وأل -دو‹ ،و–ق -ي -ق أل -ت-ن-م-ي-ة ألق-تصس-ادي-ة
وألجتماعية وألثقافية وترقية حقوق أإلنسسان.
وأعربت وزأرة أÿارجية ألسسودأنية عن ألشسكر وألتقدير
Ÿوسس -ى ف -ك -ي رئ -يسس م -ف -وضس -ي -ة أل–اد أألف -ري-ق-ي ،ورئ-يسس
وأعضس -اء ›لسس ألسس -ل -م وأألم -ن أألف-ري-ق-ي ،وم-ب-ع-وث أل–اد
أألفريقي أÿاصس للسسودأن ﬁمد حسسن ولد لبات ،ومبعوث
أثيوبيا للسسودأن ألسسفﬁ Òمود درير ،ورئيسس ألهيئة أ◊كومية
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة (إأي-غ-اد) ،ورئ-يسس أل-وزرأء أألث-ي-وب-ي آأب-ي أح-مد ،ودول
أ÷وأر وق -ادت -ه -ا ،ل -تضس -ام -ن -ه -م ج -م-يً-ع-ا م-ع ألسس-ودأن وشس-ع-ب-ه
وحكومته .

–ديات با÷ملة

على ألرغم من أنه ل يزأل من أŸبكر أ◊كم على أ◊كومة
ألسس -ودأن -ي -ة أل -ت-ي أع-ل-ن-ه-ا رئ-يسس أل-وزرأء ع-ب-د أل-ل-ه ح-م-دوك،

لو ¤منذ عزل ألرئيسس عمر ألبشسÒ
أÿميسس ،لتكون أ أ
ألذي أسسقطته ثورة شسعبية ‘  11أفريل أŸاضسي ،أإل
أن ألعديد من ألتحديات تنتظرها ،أخذأً بالعتبار
حجم أŸلفات ألدأخلية وأÿارجية ألتي يتع Úعليها
معا÷تها سسريعًا فضس ً
 Óعن أıاوف من عقبات قد
تصسطدم بها جرأء توزع موأزين ألقوى دأخلها .وهو ما
يبدو أن حمدوك تنبه له مبكرأً ،ما أنعكسس ‘ تشسكيلة
لسسماء ألتي فرضسها ،و‘
أ◊كومة ،خصسوصسًا ÷هة أ أ
مقدمتها أسسماء ﬁمد عبد ألله ،ألتي أختÒت لتكون
أول أمرأة تتو ¤وزأرة أÿارجية ‘ تاريخ ألسسودأن ،أو
÷هة حرصسه على توف Òأك Èدعم دأخلي لوزأرته ،من
خÓل ضسمان “ثيل كافة أقاليم ألسسودأن ‘ أ◊كومة
وألÎك -ي -ز ع -ل -ى أŸن -اط-ق أŸه-مشس-ة وأل-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن
أضسطرأبات أمنية.
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خÓل تقدÁه لوسسائل ألعÓم

غزإل « :فيورنتينا فريق كب Òو إللعب إ ¤جانب ريبÒي أإمر رإئع »

قّ- -دمت إأدأرة ن- -ادي ف- -ي -ورن -ت -ي -ن -ا
أإلي- -ط -ا‹ لع -ب -ه -ا أ÷دي -د أل -دو‹
أ÷زأئري ألسصابق رشصيد غزأل إأ¤
وسصائل أإلعÓم وقال رشصيد غزأل إأنه
 ⁄يّÎدد ◊ظة ‘ قبول عرضض فريق
فيورنتيناِ ،بالنظر لِسصمعة هذأ ألنادي
‘ ألبطولة أإليطالية ،وأأيضصا ألشصهرة
أل - -ع - -اŸي - -ة أل - -ت - -ي ُي - -ح - -ظ- -ى ب- -ه- -ا
«ألكالتشصيو».
وع -ن ت -رك -ه ف -ري -ق ل -يسص Îسص-ي-ت-ي
أإل‚ل- -ي- -زي ،ق- -ال خّ- -ري- -ج م -درسص -ة
أأوŸب- -يك ل- -ي -ون إأن أŸدرب أ÷دي -د
(أإلي - -رل - -ن - -دي ألشص- -م- -ا‹ ب- -ري- -ن- -دن
رودجرز) ورأء تغي Òألوجهة ،بعد أأن
أأع- -ل- -م- -ه أأن -ه سص -ي -ك -ون خ -ارج دأئ -رة
أ◊سصابات ألتكتيكية وألفنية للموسصم
أ÷دي - -د .ع - -كسض أŸدرب ألسص - -اب- -ق
(ك -ل -ود ب -وي -ل) أل -ذي ج -ل -ب -ه وم-ن-ح-ه
فرصصة أللعب.
وعن موأهبه ألكروية ،قال غزأل
إأن- -ه ي- -عشص -ق أل -ل -عب أإلسص -ت -ع -رأضص -ي
وأŸروأغ-ات وصص-ن-ع أل-ل-ق-ط-ات أل-تهديفية
وأل -ت -م-ري-رأت أ◊اسص-م-ة ،وُي-ف ّضص-ل أل-روأق
أألÁن رغ- -م أأن- -ه أأعسص- -ر (ُي -دأعب أل -ك -رة
ِبالقدم أليسصرى).
وِبشصأان أنتدأب فيورنتينا ألنجم ألكروي
ألسصابق بÓل فرأنك ريبÒي ،قال غزأل
إأن- -ه ي- -ن- -ظ -ر إأ ¤ه -ذأ أل Ó-عب ع -ل -ى أأن -ه
«ق -دوة» ،وم -ث -ال جّ-ي-د ل-لسص Òع-ل-ى درب-ه.

فضص  Ó-ع -ن سص-ه-ول-ة أل-ت-وأصص-ل م-ع-ه خ-ارج
أأسصوأر أŸنافسصة.
وعن سصّر أختياره رقم ألقميصض «،»18
ق- -ال أŸه -اج -م ألسص -اب -ق لـ «أل -ث -ع -الب» إأن
شص-ق-ي-ق-ه (ع-ب-د أل-ق-ادر غ-زأل) ك-ان ي-ح-مل
Ÿا أحÎف بِإايطاليا (بارما،
نفسض ألرقمّ ،
باري ،سصيينا ،)-ول يجد حرجا ‘ تقليده
تيّمنا.

وأأشص-اد أŸسص-ؤوول ج-ان-ك-ارل-و أأن-طونيوÊ
أŸدي- -ر أل- -ري -اضص -ي ِل -ن -ادي ف -ي -ورن -ت -ي -ن -ا
ِب -ال -ق-درأت أل-ف-ن-ي-ة لÓ-عب رشص-ي-د غ-زأل،
وقال إأن أ÷هاز ألفني ُيعّول عليه ‘ هّز
ألشصباك وأأيضصا صصناعة أألهدأف.
ه- -ذأ وك- -ان رشص- -ي- -د غ- -زأل ق -د ب -اشص -ر
ت-دري-ب-ات-ه م-ع ف-ري-ق-ه أ÷دي-د ف-ي-ورن-ت-ي-نا
أإليطا‹

أŸدير ألعام بوخدنة يفكر ‘ ألسستقالة

تضصاؤول فرصض ’فا ‘ Êإ’سصتمرإر كمدرب «للسصنافر»
يفكر أŸدير ألعام لشصباب قسصنطينة،
عدلن بوخدنة ألسصتقالة من منصصبه بعد
مبارأة أÙرق ألبحريني ‘ إأياب ألدور
Óندية «كأاسض
 32م-ن أل-ب-ط-ول-ة أل-ع-رب-ي-ة ل أ
ﬁمد ألسصادسض» ،بعد تعرضصه Ÿضصايقات
من أ÷ماه.Ò
و علم من مصصادر من دأخل ألفريق أأن
قرأر بوخدنة جاء بعد تعرضصه لضصغوطات
رهيبة ‘ ألفÎة أŸاضصية ،بسصبب فشصل
أل -ف -ري -ق ‘ –ق-ي-ق أن-طÓ-ق-ة م-ث-ال-ي-ة ‘
أل -دوري ،وت -ع -رضص-ه ل-ل-ه-زÁة ‘ م-ب-ارأت-ه
أألخÒة ضص - -د م- -ول- -ودي- -ة وه- -رأن (.)0/1
ويصصر بوخدنة على ألرحيل ،بسصبب تدخل
›لسض أإلدأرة ‘ صصÓحياته وعدم منحه
ح -ري -ة أل -تصص -رف ‘ أل -قضص -اي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة
ب- - - - - - - - -ا÷انب أل- - - - - - - - -ري- - - - - - - - -اضص- - - - - - - - -ي.
يشص -ار إأ ¤أأن أأنصص -ار شص -ب -اب قسص -ن -ط -ي -ن-ة
أق -ت-ح-م-وأ أل-ت-دري-ب-ات ووب-خ-وأ ألÓ-ع-بÚ
وأŸدرب ألفرنسصي ،لفا Êبسصبب أŸردود
ألباهت ألذي ظهر به ألفريق ‘ مبارياته
ألثÓث ‘ ألدوري.
تضص - -اءلت ف - -رصض أسص- -ت- -م- -رأر أŸدرب

أل- -ف- -رنسص- -ي دي -ن -يسض لف -ا ،Êم -ع شص -ب -اب
قسصنطينة ،عقب ترأجع مسصتوى ألفريق،
وفشص- -ل- -ه ‘ –ق- -ي- -ق أل -ف -وز ◊د أآلن ‘
ألدوري أ÷زأئري.
و علم من مصصادر من دأخل ألفريق أن

درأيسس مÒتينز

›لسض إأدأرة أل- - - -ن- - - -ادي
أل -قسص -ن-ط-ي-ن-ي ق-رر م-ن-ح
فرصصة أأخÒة للمدرب ‘
أŸب- -ارأة أŸق -ب -ل -ة أأم -ام
أأهلي ألÈج ،قبل أتخاذ
قرأر بفسصخ ألتعاقد معه
بشصكل نهائي بسصبب سصوء
ألنتائج.
وك- - - -ان لف - - -ا ÊأأŸح ‘
تصص-ري-ح-ات صص-ح-ف-ية ‘
وقت سصابق ،بأانه ل يفكر
‘ ألسص - -ت- -ق- -ال- -ة وت- -رك
أل- - -ن - -ادي ،رغ - -م أأن ك - -ل
أŸؤوشصرأت توحي بفشصله
‘ –قيق أألهدأف ألتي
” تسص - - -طÒه- - -ا ق- - -ب- - -ل
أن- - -طÓ- - -ق- - -ة أŸوسص- - -م.
وقضص- - - - - - - - - - - - - -ى أŸدرب
ألفرنسصي أأمسصية سصيئة ،بعد أأن تÓسصن مع
بعضض أألنصصار،ألربعاء أŸاضصي ،ما دفعه
إأ ¤أل -ت -ف -ك ‘ ÒأŸغ -ادرة م -ا سص-يسص-اه-م
حتما ‘ توتر عÓقته أأك Ìمع أ÷مهور.

إلهزÁة أإمام جوفنتوسض مؤوŸة لنابو‹
أأكد درأيسض مÒتينز‚ ،م نابو‹ ،أأن هزÁة
ف -ري-ق-ه أأم-ام ج-وف-ن-ت-وسض ‘ ،أ÷ول-ة أل-ث-ان-ي-ة م-ن
أل - - -دوري أإلي - - -ط - - -ا‹ ،م - - -ؤوŸة ل- - -ل- - -ف- - -ري- - -ق ..
وشص - -ارك مÒت - -ي - -ن - -ز ‘ خسص - -ارة ن - -اب - -و‹ أأم- -ام
ج- -وف -ن -ت -وسض ‘ ،أŸب -ارأة أل -ت -ي أأق -ي -مت Ãل -عب
أل- -ب -ي -ان -ك -ونÒي أألسص -ب -وع أŸاضص -يÃ ،ن -افسص -ات
أألسص-ب-وع أل-ث-ا Êم-ن أل-ك-ال-تشص-ي-و ،ب-ن-ت-ي-ج-ة (.)3-4
وق- -ال مÒت- -ي -ن -ز ‘ تصص -ري -ح -ات أأب -رزه -ا م -وق -ع
«ك -ال -تشص -ي -و مÒك -ات -و»« :ج -وف -ن-ت-وسض ق-ام ب-ب-عضض
ألتعاقدأت ألكبÒة ،لكن بالرغم من ذلك“ ،كنا
من تسصجيل  3أأهدأف خارج ملعبنا ،لكن ألهزÁة
ل ت - - -زأل صص - - -ع - - -ب - - -ة أل - - -هضص- - -م وأل- - -نسص- - -ي- - -ان».
وحول موقفه من مغادرة ألفريق قال مÒتينز« :أأنا
‘ نابو‹ وهذأ هو مسصتقبلي يشصار إأ ¤أأن عقد
مÒتينز مع نابو‹ ،ل يتبقى فيه سصوى أأقل من 12
شصهر ،ومع ذلك ⁄ ،يتوصصل ألطرفان بعد إأ¤
أتفاق حول Œديد ألعقد..

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

أل ع د د
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أكد أنه فضسل مالغا على عدة أندية
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بن خماسصة  :متشصوق للعب وأإطمح للمنافسصة
على مكانة أإسصاسصية
ق -دم ن -ادي م -الغ -ا أإلسص-ب-ا Êلع-ب-ه
أ÷زأئ- -ريﬁ ،م- -د ب- -ن خ- -م -اسص -ة ،إأ¤
وسص -ائ -ل أإلع Ó-م ،ب -ع-دم-ا أأن وق-ع ع-ل-ى
عقد لثÓث سصنوأت معه قادما من نادي
أ–اد أل - -ع - -اصص - -م - -ة ،و–دث أل Ó- -عب
ألسصابق ألكادÁية ألفاف ،،عن أأسصباب
أختياره ألحÎأف ‘ مالغا من بطولة
ألدرجة ألثانية أإلسصبانية وطموحاته مع
هذأ ألنادي.
وكشصف بن خماسصة عن سصر أختياره
أل -ل -عب م -ع أل -ن -ادي أألن -دلسص -ي م-ن بÚ
ع- -روضض أأخ- -رى م- -غ- -ري -ة ،رأب -ط -ا ذلك
بالهتمام ألكب Òألذي حظي به من هذأ
أل -ن -ادي ألسص -ب-ا ،Êفضص Ó-ع-ن إأع-ج-اب-ه
Ãشصروعه ،ما جعله يقبل بسصرعة أللتحاق إأ¤
صصفوفه.
وق -ال م -ت -وسص -ط م -ي -دأن أ–اد أل -ع -اصص-م-ة
سص -اب -ق -ا ‘ أل -ن -دوة ألصص-ح-ف-ي-ة أل-ت-ي أج-رأه-ا
ÓعÓ-م« :وصص-ل-ت-ن-ي
أل-ف-ري-ق ،خÓ-ل ت-ق-دÁه ل -إ
ع -دي-د أل-ع-روضض ‘ ه-ذه ألصص-ائ-ف-ة ،وع-ن-دم-ا
شص -اه -دت ع -رضض م -الغ-ا  ⁄أأت-وأن ‘ ق-ب-ول-ه
وكان قرأري سصريعا فانضصممت لهذأ ألنادي»،
وأأضصاف« :لقد –دثت مع مدرب ألنادي
قبل أتخاذي قرأر أللتحاق Ãالغا وأأقنعني
Ãشص- -روع- -ه أل -ري -اضص -ي أل -ذي ي -ت -م -اشص -ى م -ع
طموحاتي ،كما ل بد أأن ل ننسصى أأن هذأ
ألنادي لعب له عديد ألنجوم ‘ ألسصابق ،وهو
أأمر ﬁفز بالنسصبة ‹ من أأجل كتابة أسصمي ‘
ت -اري -خ ه-ذأ أل-ف-ري-ق ب-ج-انب ه-ؤولء ألÓ-ع-بÚ

ألبارزين ألذين تركوأ بصصمتهم هنا»،
وتابع« :أأنا سصعيد ألنني ‘ هذأ ألفريق،
سص -أاع -م -ل ج-اه-دأ ل-كسصب م-ك-ان-ة أأسص-اسص-ي-ة ‘
وسصط أŸيدأن سصوأء كدفاعي أأو وسصط ميدأن
م -ت -ق -دم ،ل -يسض ل -دي أأي مشص-ك-ل-ة ‘ أŸنصصب
أل -ذي سص -أال -ع -ب -ه وك -ل م -ا أأ“ن -اه ه -و أأن أأث-بت
مكانتي ضصمن ألتشصكيلة وألدفاع عن أألوأنها
ب- -ك -ل شص -رأسص -ة ،فضص  Ó-ع -ن ذلك أل -ن -ج -اح ‘
Œربتي أ÷ديدة ‘ أأوروبا وألÈوز»
يشصار إأ ¤أأن إأدأرة أ–اد ألعاصصمة سصهلت
م- -ه- -م -ة أل Ó-عب ‘ ألحÎأف ‘ أسص -ب -ان -ي -ا،
وسصتسصتفيد من قيمة بيع عقده مسصتقب Óألنها
أتفقت مع نادي مالغا أ◊صصول على نسصبة
 15باŸائة من صصفقة –ويله إأ ¤ناد آأخر.

فهد حلفاية ‘ طريق مفتوح Óÿفة حّمار

وفاق سصطيف يعقد إليوم جمعية عامة ’ختيار
رئيسض جديد
بات رجل أألعمال ألشصاب
فهد حلفاية ‘ ،طريق ‡هد
لرئاسصة نادي وفاق سصطيف
أ÷زأئ- -ري ،ب- -ع -د أنسص -ح -اب
منافسصيه ألدرأجي بن جاب
ألله وهشصام بوعود.
و ع- -ل- -م م- -ن مصص -ادر م -ن
دأخل ألفريق أأن ألدرأجي بن
جاب ألله قرر ألنسصحاب من
سص -ب -اق ألÎشص -ح ع-ل-ى م-ق-ع-د
رئاسصة وفاق سصطيف ،ليفسصح
أل -ط -ري -ق أأم-ام ف-وز ح-ل-ف-اي-ة
بالتزكية.
ويأاتي أنسصحاب ألدرأجي
بن جاب ألله بسصبب أقتناعه
بصص- -ع- -وب- -ة أŸه- -م- -ة ‘ ظ -ل
ت-رأك-م أل-دي-ون وع-دم ق-درت-ه
ع- -ل- -ى سص- -دأد مسص- -ت- -ح- -ق -ات
ألÓ-ع-ب Úأل-ع-ال-ق-ة م-ن-ذ فÎة
طويلة.
أأما هشصام بوعود ففضصل
ألنسصحاب على خلفية رفضض
ملف ترشصحه ‘ ألبدأية رغم أسصتيفاء جميع
ألشص -روط ،ح -يث ع Èع -ن أسص -ت -ي -ائ -ه ورفضص -ه
أإلشصرأف على فريق وسصط أأجوأء ل –فز
على ألعمل.
يشصار إأ ¤أأن وفاق سصطيف سصيعقد أليوم
أألحد ،جمعية عمومية لختيار رئيسض جديد
للفريق خلًفا ◊سصن حمار.
غ- -ادر م- -ه- -اج -م وف -اق سص -ط -ي -ف ،أ◊ب -يب
بوقلمونة ،أول أمسض ،إأ ¤أ÷زأئر ألعاصصمة،
إلج-رأء كشص-وف-ات ط-ب-ي-ة م-ع-م-ق-ة ،لÓ-طمئنان
على حالة أإلصصابة ألتي يعا Êمنها ‘ ألركبة.
وسص - -ي - -ج- -ري ه- -دأف أل- -وف- -اق مسص- -اء أل- -ي- -وم
ف -ح -وصص -ات أل -رن ÚأŸغ -ن -اط -يسص -ي ،وق -ي-اسض

بلماضسي أبدى قلقه من وضسعية أرضسية ملعب  5جويلية

إلÈإزيل ،إأ’رجنت Úوإلشصيلي تريد موإجهة «إÿضصر» وديا ‘ أإكتوبر

ي - -وأصس - -ل أŸن - -ت- -خب أل- -وط- -ن- -ي
–ضسÒأت-ه Ãرك-ز سس-ي-دي م-وسسى
–سس -ب -ا Ÿوأج-ه-ة م-ن-ت-خب أل-ب-نÚ
ودي - - -ا غ - - -دأ ألث - - -نÃ Úل - - -عب 5
ج -وي -ل -ي -ة ح -يث ج -ه -ز ب -ل-م-اضس-ي
عناصسره لهذأ أ◊دث أŸهم فيما
كشس -ف م -وق-ع «ت-وت-ومÒك-ات-و» أن
ث Ó-ث -ة م -ن -ت -خ -ب -ات م -ن أم -ري -ك -ا
أ÷ن- -وب- -ي- -ة ت- -ق -دمت ب -ط -لب أ¤
«ألفاف» Ÿوأجهة أŸنتخب ألوطني
وديا أكتوبر أŸقبل .

ي- -أات- -ي ب- -ط- -ل «ك- -وب -ا أأم -ري -ك -ا» أŸن -ت -خب
ألÈأزيلي ‘ مقدمة هذه أŸنتخبات ألعمÓقة
ألتي طلبت موأجهة «أÿضصر» وديا ‘ شصهر
أأكتوبر وسصبق للمدرب ألوطني جمال بلماضصي
أأن –دث عن تقدم أل–اد ألÈأزيلي بطلب
ل -ن -ظÒه أ÷زأئ -ري إلج -رأء م -ب -ارأة ودي-ة بÚ
بطلي إأفريقيا وأأمريكا أ÷نوبية خÓل ألندوة
ألصصحفية ألتي نشصطها يوم ألثÓثاء ألفارط
Ãق -ر ت -ربصض أŸن -ت -خب أل -وط -ن-ي ‘ أŸرك-ز
ألتقني بسصيدي موسصى .
وحسصب ذأت أŸصص - -در ف - -إان أŸن - -ت - -خب
أألرجنتيني هوأآلخر طلب موأجهة ودية أأمام
رف -اق ري -اضض ﬁرز ‘ شص -ه -ر أأك-ت-وب-ر أل-ق-ادم
ح-يث يسص-ع-ى زمÓ-ء ل-ي-ون-ي-ل م-يسص-ي ل-لتحضصÒ
للمنافسصات ألتي تنتظرهم Ãوأجهة قوية أأمام

أن ÎميÓنو

كونتي يريد ضصم ديبا’
حث أأنطونيو كونتي ،أŸدير ألفني إلنÎ
م -ي Ó-ن -و ،إأدأرة ن-ادي-ه ع-ل-ى أل-ت-ع-اق-د م-ع ‚م
ف -ري -ق ج -وف -ن -ت -وسض ،خ Ó-ل أل -فÎة أŸق-ب-ل-ة.
ووفً - -ق- -ا Ÿوق- -ع ك- -ال- -تشص -ي -و مÒك -ات -و ف -إان
أألرج-ن-ت-ي-ن-ي ب-اول-و دي-ب-ال ،لعب ج-وفنتوسض،
يأاتي على رأأسض أأولويات كونتي ،حيث يرغب
أألخ ‘ Òدعم ألنÒأتزوري بÓعب ‡يز مثل
ج- - - - - -وه- - - - - -رة أل - - - - -ب - - - - -ي - - - - -ان - - - - -ك - - - - -ونÒي.
وأأضص -اف أأن ك -ون -ت -ي ي -ري -د م -ن إأن Îم-يÓ-ن-و،
ألعودة وﬁاولة ألتعاقد مع ديبال ‘ ألفÎة
أŸق -ب -ل -ة ،ب -اإلضص-اف-ة إأ ¤ب-عضض أل-ت-دع-ي-م-ات
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عمار حميسسي

أŸعدل أللياقي ،لتخاذ ألقرأر ألنهائي حول
م -وع -د ع -ودت -ه ل -ل-ت-دري-ب-ات ب-رف-ق-ة زمÓ-ئ-ه.
ورغم أأن ألفحوصصات أألولية أأثبتت سصÓمة
ألÓعب ،وعدم معاناته من أإلصصابة ،إأل أأن
توأصصل معاناته من أآللم دفع طبيب ألفريق
إأ ¤إأخضصاعه لكشصوفات معمقة ،للتأاكد من
جاهزيته ،وتفادي أأي مضصاعفات قد تبعده
لفÎة طويلة.
وÁني أŸدرب خ Òألدين ماضصوي ألنفسض،
ب -أال ت -ط -ول م-دة غ-ي-اب ألÓ-عب ،خ-اصصً-ة أأن-ه
ي -ع-ت Èرك-ي-زة أأسص-اسص-ي-ة ،وغ-ي-اب-ه ع-ن صص-ف-وف
ألوفاق ‘ أŸبارأة أŸقبلة بالدوري ،ضصد ‚م
مقرة ،سصيكون مؤوثرأ للغاية.

أألخ - -رى ‘ فÎة ألن - -ت - -ق - -الت ألشص - -ت - -وي- -ة.
وكان إأن ÎميÓنو أأحد أألندية ألتي رغبت ‘
ضص -م دي -ب -ال ‘ ،فÎة ألن -ت -ق -الت ألصص -ي -ف-ي-ة
أألخÒة ،إأل أأن أل Ó- -عب فضص - -ل أل - -ب - -ق - -اء ‘
جوفنتوسض.
وتشص Òت- -ق- -اري- -ر ب- -ري -ط -ان -ي -ة ،إأ ¤أأن إأنÎ
سصيحاول ألتعاقد مع كريسصتيان إأريكسصن وتوبي
أألديرفÒيلد ،من توتنهام ،لسصيما وأأن أŸوسصم
أ÷اري هو أألخ ‘ Òعقدي ألÓعب Úمع
أل -ن -ادي أإل‚ل -ي -زي ،م -ا ي -ج -ع-ل-ه-م-ا م-ت-احÚ
للتفاوضض مع أأي ناٍد ‘ جانفي أŸقبل..

á°VÉjQ

أأشصبال بلماضصي .
ك -م -ا ي -ت -وأج-د ع-رضض ث-الث ع-ل-ى ط-اول-ة
«ألفاف» من طرف منتخب ألشصيلي ألذي ⁄
يوأجهه «أÿضصر» منذ زمن طويل على عكسض
ألÈأزيل وأألرجنت Úأللذين Á ⁄ر ألكث Òمن
ألسصنوأت عن موأجهتهما أألخÒة وديا ولعل
أأبرز مبارأة يحتفظ بها ألتاريخ ب Úأ÷زأئر
وألشصيلي هي ‘ مونديال إأسصبانيا . 1982
من جهته أسصتبعد ألناخب ألوطني جمال
ب- -ل -م -اضص -ي ‘ خ -رج -ت -ه أإلع Ó-م -ي -ة أألخÒة
م -وأج -ه -ة ه -ذه أŸن -ت-خ-ب-ات أل-ق-وي-ة ‘ شص-ه-ر
أأكتوبر وتفضصيله أللعب أأمام منتخبات لديها
سصمعة عاŸية لكن أأقل ثق Óمن أألرجنتÚ
وألÈأزيل وألشصيلي .
ويسصعى مدرب «أÿضصر» لسصتغÓل موعد
أأك -ت -وب -ر ل›Èة ل -ق -اءي -ن ودي Úيسص-م-ح-ان ل-ه
بالتحضص Òلتصصفيات كأاسض إأفريقيا  2021ألتي
تنطلق شصهر نوفمÃ Èوأجهت Úأأمام زأمبيا
وبوتسصوأنا .
وأشصÎط بلماضصي موأجهة منتخب أفريقي
ك- -ب Òودي -ا خ Ó-ل شص -ه -ر أك -ت -وب -ر ‘ ح -ال ”
ب- - -ر›ة م- - -وأج- - -ه- - -ة ودي- - -ة أم - -ام ألÈأزي - -ل
أوألرج -ن -ت Úخ -اصص -ة أن ه -دف -ه ألول ي -ب-ق-ى
ألتحضص ÒلÓسصتحقاقات أŸقبلة على مسصتوى
ألقارة ألفريقية .
‘ سصياق أخر أبدى ألناخب ألوطني جمال
بلماضصي قلقه من وضصعية ملعب  5جويلية
ألوŸبي ألتي تتوأجد ‘ وضصعية صصعبة للغاية
وه -وألم -ر أل-ذي ج-ع-ل-ه ي-دق ن-اق-وسض أÿط-ر
وي- -ط- -الب أدأرة أŸركب ألوŸب- -ي ب- -ت- -حضصÒ
أألرضصية لتكون جاهزة يوم أŸبارأة .

وعكسض ألسصنوأت أŸاضصية  ⁄تقدم أدأرة
أŸركب على أعادة Œديد ألعشصب ألذي كان
من أŸفÎضض أن يتم Œديده مباشصرة بعد
نهاية أŸوسصم لكن تاخر نهاية أŸوسصم وعدم
وضص -ع أسصÎأت-ي-ج-ي-ة م-ع-ي-ن-ة م-ن أج-ل أ◊ف-اظ
ع -ل -ى ألرضص -ي -ة ح -ال دون –ق -ي -ق أله -دأف
أŸرجوة
وسصيكون على أدأرة أŸركب غلق أŸلعب ‘
حال ” أعادة Œديد ألرضصية وهوألمر ألذي
سص -ي -دق ن -اق -وسض أÿط-ر ‘ ظ-ل ت-وأج-د ع-دة
أندية بدون مÓعب وتسصتقبل منافسصيها على
أرضصية ملعب  5جويلية خاصصة ‘ أŸنافسصات
ألف -ري -ق -ي -ة ع -ل -ى غ-رأر ن-ادي ب-ارأدووشص-ب-اب
بلوزدأد دون نسصيان أ–اد ألعاصصمة ومولودية
أ÷زأئر .

بن عيادة حل إأضسا‘ ‘ ألدفاع
يتوأجد ألÓعب ﬁمد بن عيادة ‘ حالة
ف-ن-ي-ة ج-ي-دة وم-ا رل-ف-ع م-ع-ن-وي-ات-ه ك-ثÒأ تلقيه
ألسص -ت -دع -اء ل -ل-مشص-ارك-ة ‘ ت-ربصض «أÿضص-ر»
ح-يث أظ-ه-ر لعب شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة ق-درأت
ف-ن-ي-ة وب-دن-ي-ة ج-ع-لت ب-ل-م-اضص-ي يطمح Ÿنحه
أدوأرأ أخرى .
وÁتلك بن عيادة ألقدرة على أللعب ‘
أك Ìم- -ن م- -نصصب ح- -يث وأ ¤ج- -انب أدرأج -ه
ك -م -دأف -ع أÁن ‘ شص -ب -اب قسص -ن-ط-ي-ن-ة أل أن-ه
يسص -ت -ط-ي-ع أل-ل-عب ‘ ﬁور أل-دف-اع وه-وألم-ر
ألذي جعل بلماضصي يفكر ‘ منحه ألفرصصة ‘
هذأ أŸكان وŒريبه لخذ فكرة جيدة عن
قدرأته .

مونديال أÓŸكمة 2019

مشصاركة إ÷زإئر بسصبعة مÓكم ‘ Úأإيكاترنبورغ
تشص -ارك أ÷زأئ -ر بسص -ب-ع-ة مÓ-ك-م‘ Ú
مونديال 2019-للمÓكمة أŸقررة Ãدينة
أيكاترتنبورغ ألروسصية من أليوم أ22 ¤
سص- -ب- -ت- -م Èأ÷اري حسصب م- -ا ع- -ل -م ل -دى
أل–ادية أ÷زأئرية للمÓكمة.
ويتعلق أألمر بكل من فليسصي ﬁمد

( 52ك -ل -ع) ،ب -ن ب -ع -زي -ز رضص -ا ( 63كلغ)،
ك -رأم-وشص-مسض أل-دي-ن ( 69ك-ل-غ)‰ ،وشص-ي
يونسض ( 75كلغ) ،حومري ﬁمد ( 81كلغ)،
ب - -ن شص- -ب- -ل- -ة ع- -ب- -د أ◊ف- -ي- -ظ ( 91كلع)
وبولودينات شصعيب ( 91كلغ) ،حسصب ما
أأوضص -ح -ه أŸدي -ر أل -ف -ن -ي أل -وط -ن -ي م-رأد

مزيان.
وسص -يشص -ارك ‘ ه -ذأ أŸوع -د أل -ع-اŸي
للمÓكمة  450مÓكم Áثلون  87بلدأ ‘
أŸنافسصة ألتي –تضصنها قاعة أيكاترينا
أكسصبو-أأرينا ألتي تسصع ل  5000مقعد.

بعد مسسÒة ذهبية مع عدة أندية وأŸنتخب ألكامÒوÊ

صصامويل إإيتو يعلن إعتزإله إلكرة

أأعلن ألكامÒو ،Êصصامويل إأيتو ،مهاجم برشصلونة وإأن ÎميÓنوألسصابق،
أعتزأله كرة ألقدم ،بعد مسصÒة طويلة ،سصوأء مع منتخب بÓده أأوأألندية
ألتي لعب لها.
«وكتب إأيتو ،ع Èحسصابه على أنسصتاغرأم ألنهاية ،إأ ¤أألمام نحو–دٍ
جديد ،شصكًرأ لكم جميًعا ،مع حبي ألكب Òلكم».
وخاضض إأيتومسصÒة طويلة ‘ أÓŸعب أألوروبية ،وأرتدى قمصصان
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أل- -ف- -رق أل- -كÈى ،م- -ث -ل ري -ال م -دري -د وب -رشص -ل -ون -ة وإأنÎ
ميÓنووتشصيلسصي.
وتعت ÈفÎة لعبه ‘ برشصلونة ،هي أألفضصل ‘ مسصÒته على أإلطÓق،
ح -يث ح -ق -ق ك -ل أألل -ق -اب أŸم -ك -ن -ة م-ع أل-ب-ل-وغ-رأن-ا ،ك-م-ا ف-از م-ع إأنÎ
ميÓنوبالثÓثية ألتاريخية.
وعلى ألصصعيد ألدو‹ ،شصارك إأيتو‘ تتويج ألكامÒون بلقبي كأاسض أأ·
أأفريقيا عامي  ،2000و ،2002كما فاز بجائزة أأفضصل لعب أأفريقي 4
مرأت.
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إدإرة إلنادي تتفاوضض مع إŸدرب توفيق روإبح
باشصرت إأدأرة أ–اد
بلعباسض مفاوضصات مع
أŸدرب توفيق روأبح
ب - - -غ - - -رضض إأسص - - -ن - - -اده
ألعارضصة ألفنية لفريها
أألول ل - -ك - -رة أل - -ق - -دم
ب- - -ع- - -دم - -ا فشص - -لت ‘
أل- -ت -ع -اق -د م -ع رشص -ي -د
ب -وع -رأط -ة ،حسصب م-ا
أسص - -ت- -ف- -ي- -د م- -ن ه- -ذأ
أل- -ن- -ادي أل -ن -اشص -ط ‘
أل - - - -رأب - - - -ط- - - -ة أألو¤
أÎÙفة.
وي- -ت- -وأج -د أل–اد
ب - -دون م - -درب م - -ن - -ذ
أ÷ولة أألو ¤من ألبطولة بعد مغادرة يونسض
أف -تسص-ان م-نصص-ب-ه أل-ذي  ⁄يشص-غ-ل-ه إأل ل-ق-رأب-ة
ثÓ- -ث -ة أأسص -اب -ي -ع ف -ق -ط ،ل -ي -دخ -ل مسصÒوه ‘
م -ف-اوضص-ات م-ع أل-ت-ق-ن-ي أل-قسص-ن-ط-ي-ن-ي رشص-ي-د
بوعرأطة  ⁄تكلل بالنجاح بسصبب «أŸطالب
ألتعجيزية’’ للمعني ،وفق نفسض أŸصصدر.
وأضص -ط -رت إأدأرة ن -ادي أل -غ-رب أ÷زأئ-ري
للبحث عن مدرب جديد حيث وقع أختيارها
ع - -ل - -ى ت - -وف - -ي - -ق روأب- -ح أل- -ذي ب- -دأأت م- -ع- -ه
أŸفاوضصات يوم أ÷معة أأم ‘ Óطي ملف
أŸدرب ‘ أأقرب أآلجال ،كما أأشص Òإأليه.
وع- -رفت تشص- -ك- -ي- -ل- -ة ’’أŸك -رة’’ أل -ت -ي ‚ت
بأاعجوبة من ألنزول إأ ¤ألرأبطة ألثانية ‘

ن -ه -اي -ة أŸوسص -م أŸاضص -ي ،ب -دأي -ة م-ت-عÌة ‘
م -ن -افسص -ة أŸوسص -م أ÷دي -د ب -ع -دم -ا خسص -رت
مبارياتها ألثÓث أألو ‘ ¤ألبطولة.
كما  ⁄يتسصن إلدأرة ألنادي تأاهيل لعبيها
أ÷دد إأل خÓ- -ل أ÷ول- -ة أل- -ف- -ارط -ة ب -ع -دم -ا
“ك -نت م -ن تسص -وي -ة دي-ون لع-ب-ي-ه-ا لسص-اب-قÚ
ألذين أشصتكوها لدى غرفة أŸنازعات حيث
قارب حجم هذه ألديون أل 70مليون دج.
ويسص-ت-ق-ب-ل أأب-ن-اء سص-ي-دي ب-ل-ع-باسض أÿميسض
أŸقبل نصصر حسص Úدأي برسصم أ÷ولة ألرأبعة
من ألبطولة بأامل أفتكاك أأول فوز لهم ‘
أŸسصابقة.

لفريقية للسسباحة (أوأسسط):
ألبطولة أ إ

إ÷زإئر حاضصرة ‘ موعد تونسض

سص -ي -ك-ون أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي ل-لسص-ب-اح-ة
(أأوأسص -ط) ح -اضص -رأ ‘ أل -نسص -خ -ة أل -ث-ال-ث-ة
Óوأسص-ط
عشص -رة ل -ل -ب -ط -ول -ة أإلف -ري-ق-ي-ة ل -أ
وألوسصطيات أÿاصصة بالفئة ألعمرية (بÚ
 13و 16عاما) وذلك باŸسصبح أألوŸبي
ب- -رأدسض (ت- -ونسض) إأ ¤ج -انب م -ن -افسص -ات
ألسصباحة أ◊رة Ãدينة بنزرت.
وحسصب أŸن -ظ -م Úسص-تشص-ه-د أل-ب-ط-ول-ة
مشصاركة قياسصية بحضصور ما يناهز عن

 350سصباح Áثلون  35بلدأ إأفريقيا حيث
سصتكون أŸنافسصة شصديدة ‘ ظل توأجد
أبرز ألدول ألرأئدة ‘ هذه ألرياضصة على
غ -رأر مصص -ر وج -ن-وب إأف-ري-ق-ي-ا وأ÷زأئ-ر
وأŸغرب وبدرجة أقل زÁبابوي.
وبخصصوصض مسصابقة ألسصباحة ‘ أŸياه
أ◊رة سصيشصارك حوأ‹  20بلدأ أفريقيا
أŸنافسصات Ãدينة بنزرت.

ريال مدريد

بنزÁة يحصصد جائزة أإفضصل ’عب لشصهر أإوت
حصصل ألفرنسصي كر ËبنزÁة ،مهاجم ريال
مدريد ،على جائزة أأفضصل لعب ‘ صصفوف
أل -ف -ري-ق أŸل-ك-ي ،خÓ-ل شص-ه-ر أوت أŸاضص-ي،
باختيار أ÷ماه.Ò
وسصجل بنزÁة هدف Úوصصنع هدفا وأحدأ،
خÓل أأول ثÓث مباريات ‘ أŸوسصم أ◊ا‹
ل -ل-دوري أإلسص-ب-ا Êل-ك-رة أل-ق-دم (ل-ي-غ-ا) ،وذلك
ضص -د ك -ل م -ن سص -ي -ل -ت -ا ف -ي -غ -و ،وب -ل -د أل -ول-ي-د،
وفياريال.
وقال بنزÁة ‘ ،تصصريحات نقلها أŸوقع

أل -رسص -م-ي ل-ل-ن-ادي« ،أأن-ا سص-ع-ي-د ل-ل-غ-اي-ة ،وه-ي
ج -ائ -زة “ن -ح -ن -ي أل -ك-ث Òم-ن أل-ث-ق-ة ل-ت-ق-دË
م -ب -اري -ات ج-ي-دة وألسص-ت-م-ت-اع Ãم-ارسص-ة ك-رة
ألقدم».
وتابع «‘ سصبتم Èأ÷اري لدينا ألعديد من
ألتحديات ،وهذه هي كرة ألقدم ،لكننا نحبها
ألننا ننتظر أŸباريات أŸهمة ،سصيكون شصهرأ
صصعبا للغاية بالنسصبة لنا».
وختم بنزÁة حديثه قائ« Óيجب علينا أأن
نعمل بشصكل جيد من أأجل –قيق ألنتصصارأت

‘ مبارأة ودية

إلÈإزيل يتعادل أإمام كولومبيا
أأصص - - -ب- - -ح ل- - -ويسض
مورييل أأول كولومبي
يسص- -ج- -ل ه- -دف‘ Ú
شصباك ألÈأزيل ،لكن
أŸب- -ارأة أل- -ودي -ة ‘
م - -ي - -ام - -ي ،أن - -ت- -هت
ب - -ال- -ت- -ع- -ادل (.)2-2
وت- -ق- -دمت ألÈأزي- -ل
ب- - -ه- - -دف ب- - -ع - -د 20
دقيقة ،بضصربة رأأسض
من كاسصيمÒو ،عقب
رك -ل-ة رك-ن-ي-ة ن-ف-ذه-ا
ن- -ي -م -ار أل -ع -ائ -د إأ¤
تشص -ك -ي-ل-ة أŸن-ت-خب،
ب- -ع- -د أل- -غ- -ي -اب ع -ن
Óصص-اب-ة.
مشص -وأر أل -ت -ت -وي -ج ب -ك -وب -ا أأم -ري-ك-ا ل -إ
وت -ع -ادل م -وري -ي -ل م -ن رك -ل -ة ج-زأء ب-ع-د سصت
دقائق ،بسصبب خطأا من أأليكسض سصاندرو ،ثم
منح ألتقدم لكولومبيا قبل  11دقيقة من نهاية
ألشصوط أألول ،عندما سصدد بقوة ‘ ألشصباك
إأث - - - - - -ر ل - - - - - -عب ج - - - - - -م - - - - - -اع- - - - - -ي رأئ- - - - - -ع.
وتطور أأدأء ألÈأزيل ‘ ألشصوط ألثا ،Êوعادل
نيمار ألنتيجة ‘ ألدقيقة  ،58بعدما قابل
“ري - - -رة م - - -ن ف - - -ي - - -ل - - -يب ك - - -وت - - -ي - - -ن- - -ي- - -و.
و‘ م -ب -ارأة أأق -ي -مت دون ألسص-ت-ع-ان-ة ب-ت-ق-ن-ي-ة
ألفيديو ،رفضض أ◊كم مطالبة نيمار با◊صصول
على ركلة جزأء ،قبل ربع سصاعة من ألنهاية،

ب -ع -د ك -رة مشصÎك -ة م -ع دأف -ي-نسص-ون سص-انشص-ي-ز
م- - - - - - -دأف- - - - - - -ع ك- - - - - - -ول- - - - - - -وم - - - - - -ب - - - - - -ي - - - - - -ا.
وقال دأ Êأألفيسض قائد ألÈأزيل «كانت مبارأة
صصعبة ،لكن أأعتقد أأننا صصنعنا عددأ أأك Èمن
ألفرصض ،وكان Áكن أأن نفوز ..إأل أأ Êأأعتقد
أأن م- -ب- -ارأة ب- -ه- -ذأ أŸسص- -ت -وى ،ك -ان Áك -ن أأن
ي- - - - - - -حسص- - - - - - -م- - - - - - -ه- - - - - - -ا أأي ف- - - - - - -ري - - - - - -ق».
وسص - -ي - -ت - -وج - -ه ألÈأزي - -ل إأ ¤ل- -وسض أأ‚ل- -وسض
Ÿوأجهة بÒووديا ،يوم ألثÓثاء ،بينما سصتلعب
ك -ول -وم -ب-ي-ا م-ع ف-ن-زوي ‘ Ó-ت-ام-ب-ا ‘ ،أل-ل-ي-ل-ة
ذأتها..
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إابـن ا÷ـ ـوزي..
أا ‰ـ ـ ـوذجـ ـ ـ ـ ـا
للمثق ـ ـ ـ ـ ـ ـف
اÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزان
بقلم :جمال نصصرالله
الوضسع النفسسي والشسخصسا Êالذي عاشس
‘ كنفه الإمام ا÷ليل اأبو الفرج عبد
الرحمان ابي ا◊سسن علي بن ﬁمد
واŸعروف بابن ا÷وزي باسستطاعتنا اأن
نقول باأنه وضسع خاصس يشسبه ◊د ما ..ما
داأب ع- -ل -ي -ه ك -ث Òم -ن اŸث -ق -ف Úال -ع -رب
اŸعاصسرين◊ .ظة تعجز عن تصسنيفهم
ووضسعهم ‘ اأية خانة مبعدا عنهم اأي
ت- - - - -خصسصس ‘ ›ال م- - - - -ع .Úف- - - - -ه- - - - -م
موسسوعيون وشساملو معرفة ينهلون من
كل بئر وبحر .لكنهم ‘ الأخ Òتراهم قد
فازوا Ãيزة منفردة وهي حسسن اÿطابة
وحذاقة النطق والتحدث ‘ اÛالسس
بقوة وثقة مفرطة.
هذا ما ينطبق على ابن ا÷وزي الذي
ك -ان واع -ظ -ا ل ي -ن -افسس -ه اأح-دا ‘ .ه-ذه
الهبة الإلهية ونعمة الفراسسة التي جعلت
منه حكيم زمانه وُيكنى بالإمام ا÷ليل.
ك-ي-ف ل وه-و ال-ق-ائ-ل»:اإذا ت-ك-ام-ل ال-ع-ق-ل

ي
قو ّ
الذكاء والفطنة ...والذكي يتخلصس اإذا
وقع ‘ اآفة اأما اŸغفل فاإنه يجني على
نفسسه» .اإنه ا◊افظ واŸفسسر والواعظ
ي اŸولد اأي من جوزة قرب
والأديب جوز ُ
نهر دجلة بالعراق.
عاشس يتيم الأب منذ الثالثة من عمره
فكفلته عمته التي اأرسسلت به اإ ¤مسسجد
الشس -ي -خ الإم -ام اأب -ي ال -فضس -ل اب -ن ن-اصس-ر
...ق -ال ‘ اأشس -ه -ر ك -ت-ب-ه ال-ذي ه-و صس-ي-د
ح ِ- -ب - -ب اإّ‹ ال- -ع- -ل- -م
اÿاط - -ر( اإ Êرج - -ل ُ
فاشستغلت به .ول تقتصسر همتي على فن
على بعضسه فاأروم اسستقصسائه...والزمان
ل يتسسع والعمر اأضسيق...والعجز ُيقعد)
وزيادة على اأنه تتلمذ على  86شسيخا فقد
عاشس زاهدا ل يخالط الناسس ول يعرف
غ Òالبيت اأو الصسÓة يوم ا÷معة.
كان اأبوه تاجرا ‘ النحاسس ترك له ثروة
ط-ائ-ل-ة م-ك-ن-ت-ه م-ن م-واصس-ل-ة ط-ل-ب-ه للعلم
ل -درج -ة اأن-ه ب-ن-ي م-درسس-ة Ãن-ط-ق-ة درب

دينار واأسسسس بها مكتبة يسسÒة‰...وذج
فريد اإذا ابن ا÷وزي ‡ن فدّوا اأنفسسهم
للمعرفة...حيث تقول كث Òمن الأخبار
التي نقلت سسÒته اأن ›السسه كان يصسل
عدد متتبعيها اإ ¤مئة األف منهم الوزراء
والأمراء ...وجاءت اللحظة التي يوشسى
به...فغضسب عليه ا◊اكم وعاشس –ت
الإق- -ام- -ة ا÷Èي- -ة Ÿدة خ -مسس سس -ن -وات
كاملة...ثم تضسيف اŸصسادر باأن جنازته
 ⁄يكن اأحد يتوقع ذاكم ا◊شسد الذي
ضسمته.
وبعضس القراء يخلطون بينه وب Úابن قيم
ا÷وزي -ة ل -تشس -اب-ه الأسس-م-اء .وه-ذا خ-ط-اأ
م -ت -ب -اي -ن...لأن -ن -ا م -ع اأديب م -ن م -دي -ن-ة
واسس -ط سس -خ -ر ك -اف -ة ط-اق-ت-ه ل-ل-ت-حصس-ي-ل
وغالبا ماكان يشستكي من قصسر الزمان
ول -ه -ف -ت -ه م -ن -ق -ط -ع -ة ال-ن-ظ ‘ Òال-تشس-ب-ع
بالعلوم...وقد تعلمنا من كتابه الشسهÒ
صسيد اÿاطر اأن الكاتب ا◊قيقي لبد له
اأن يضس- -ع مسس- -ودات وم -ذك -رات لأج -ل اأن
يسسجل بها كل خواطره التي رÃا البعضس
ل يضسع لها حسساب فهي مهمة ‘ كذا من

مناسسبة .وهذا مافعله ابن ا÷وزي مع
كث Òمن الأفكار الطائرة اŸسسافرة حÚ
يلتقطها لأنها مرت بالبال ويضسع لها األف
شس- -اأن...ث- -م ‰ر ع- -ل- -ى ك- -ت- -اب- -ه ت -ل -ب -يسس
اإب-ل-يسس...ال-ذي ن-ت-ع-ل-م م-ن-ه..كيف يدخل
الشس - -ي - -ط- -ان وي- -ت- -ج- -ول ›السس ا◊ك- -ام
والسساسسة ويوسسوسس لهم عن اŸوبيقات
والشس- -رور ....ث -م ‘ ال -ن -ه -اي -ة ي -ق -وده -م
لÓ-أح-ك-ام السس-ي-ئ-ة واŸظ-ا.. ⁄ف-ن-تسس-ائ-ل
ونحن نعيشس القرن الـ...21ماذا لوعاشس
ب -ي -ن -ن -ا ه-ذا الأديب وه-و ›ه-ز ب-اأح-دث
ال-ت-ق-ن-ي-ات وال-وسس-ائ-ل ال-ت-ي سس-ت-م-ك-نه من
ال -ت -واصس -ل اŸع -ر‘ اأي ب -ن -فسس ال -ط -اق-ة
وال - - - -رغ- - - -ب- - - -ة وا÷م- - - -وح ال- - - -ذي ك- - - -ان
Áل -ك -ه...اأك-ي-د اأن ع-ب-ق-ري-ت-ه ل ‚د ل-ه-ا
وصسفا اأو تسسجيل ..بحجة اأنه ليسس من
ط-ي-ن-ة اŸث-ق-ف Úال-عضس-وي Úاأي ال-ف-اعلÚ
داخل اÛتمع كما يقول غرامشسي اإ‰ا
ه- - -و م- - -ث- - -ق- - -ف مشس - -ح - -ون ب - -اÿي - -الت
والتصسورات اŸبدعة وﬂزون كلما تقدم
به العمر كلما زاد حجمه وتاأثÒه على
ﬁيطه..

الÎجمــــــة واŸسســــــرح والهويـــــــــــة:

ب ـ ـ ـ Úالتـ ـ ـ ـأاثر والتـ ـ ـأاث Òموضس ـ ـوع ملتق ـ ـ ـى دو‹ قريب ـ ـ ـ ـ ـا
سسيشسكل موضسوع «الÎجمة
واŸسسرح والهوية «ب Úالتأأثر
والتأأثﬁ »Òور ملتقى دو‹
ينظم بوهران يومي  17و 18
سسبتم Èا÷أري ،حسسبمأ علم
من اŸنظم.Ú
يهدف اللقاء العلمي الذي بادر به
م -رك -ز ال -ب -حث ‘ الأنÌوب -ول -وج -ي -ا
الجتماعية والثقافية بالتعاون مع
اŸسس- -رح ا÷ه- -وي ل- -وه- -ران «ع- -ب- -د
القادر علولة» ،اإ ¤تسسليط الضسوء
على اŸكانة التي –تلها الÎجمة
اŸسس -رح -ي -ة وتشس -خ -يصس مشس -اك -ل -ه-ا

والتحديات التي تواجهها.
ك - -م - -ا سس- -يسس- -م- -ح اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -ذي
سس -ي -حضس-ره مشس-ارك-ون م-ن ع-دد م-ن
ا÷امعات ا÷زائرية ولبنان والأردن
وتونسس واŸملكة العربية السسعودية
واإسسبانيا ،باإثراء النقاشس حول كيفية
دعم الÎجمة واŸسسرح واÎŸجمÚ
‘ ك -ل ال -ت -خصسصس -ات واإ‰اء ث-ق-اف-ة
الÎج - - -م - - -ة ل- - -دى ال- - -ف- - -رد واقÎاح
الإسسÎاŒي- -ات ال- -ت- -ي م- -ن شس- -اأن- -ه -ا
ال-ن-ه-وضس ب-اŸسس-رح والÎج-م-ة ،وفق
ذات اŸصسدر.
وسس -ي -ت -ط -رق اŸشس -ارك-ون ‘ ال-ل-ق-اء

اأيضس -ا ،اإ ¤دور ت -رج -م -ة ال -نصس -وصس
اŸسس- - -رح- - -ي- - -ة ‘ ن- - -ق - -ل الأف - -ك - -ار
والثقافات اıتلفة وعÓقة التاأثÒ
وال - -ت - -اأث- -ر ب ÚاŸسس- -رح والÎج- -م- -ة
والهوية.
وسس -ي -ت -م ت -ن -اول اإشس -ك-ال-ي-ة اŸل-ت-ق-ى
الدو‹ من خÓل سستة ﬁاور تتعلق
ب» ال - -نصس اŸسس - -رح - -ي ،اŸف - -ه- -وم
واÿصس - -ائصس» و» اŸسس - -رح وسس - -وؤال
ال -ه -وي -ة» و « الÎج -م -ة اŸسس-رح-ي-ة:
اŸقاربات والتقنيات واÿصسائصس»
و» ت -رج -م -ة اŸسس -رح -ي -ة وم -ك-ون-ات
الهوية» و» لغة اŸسسرح اŸغاربي» و»

اŸسس - -رح الأم - -ازي - -غ - -ي  :ال- -ت- -اري- -خ
واللغة».
وب -رم -ج ل-ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ذي سس-ت-ق-دم
م -داخ Ó-ت -ه ب -ال -ع -رب -ي-ة وال-ف-رنسس-ي-ة
وال‚ل - -ي - -زي - -ة والسس - -ب - -ان - -ي - -ة48 ،
ﬁاضس-رة م-ن-ه-ا «ال-ه-وي-ة ‘ ال-رواي-ة
ا÷زائرية اŸكتوبة بالفرنسسية» و»
ال - -نصس اŸسس - -رح - -ي واإشس- -ك- -ال- -ي- -ات
الÎجمة وهوية النتماء» و» النصس
اŸسس - - - -رح- - - -ي ا÷زائ- - - -ري والÎاث
الشس - -ع - -ب- -ي»و» ث- -ق- -اف- -ة اŸسس- -رح ‘
ا÷زائ- -ر ودوره- -ا ‘ ب- -ن -اء ال -ه -وي -ة
اÙلية».

الزاوي ـ ـة البلقائديـ ـة بوهـ ـران :ملتقي ـ ـات ح ـ ـول منـ ـ ـاقب آال بيت رسس ـول اللـ ـ ـه

انطلق هذا األسسبوع Ãقر الزاوية البلقائدية الهÈية
الكائن مقرها بشسرق مدينة وهران أاول لقاء ضسمن إاطار
سسلسسلة من اŸلتقيات التي تتناول مآاثر ومناقب آال بيت
رسسول الله ،حسسبما أاعلنه اليوم السسبت القائمون على
هذه اŸبادرة العلمية.
ويتم بر›ة حوا‹  27ملتقى مسساء كل يوم جمعة Ãقر
الزاوية بتأاط Òمن خÈاء ‘ السسÒة النبوية الشسريفة
حيث يتم تناول هذا اŸوضسوع بشسكل تسسلسسلي حول
حياة الرسسول الكر Ëوسس Òآال بيته ومناقب التابعÚ
م -ن -ه -م ك -ل واح -د ع -ل -ى ح -دا ،ح -يث ي-ط-ل-ق ع-ل-ى ه-ذه
السسلسسلة من اŸلتقيات اسسم «›السس الزهراء» –ت
شسعار اآلية القرآانية الكرÁة «قل ل أاسسأالكم عليه أاجرا

إال اŸودة ‘ القربي».
وقد خصسصس اŸلتقى األول ◊ياة وسسÒة رسسول الله
(صس) ب-ي-ن-م-ا سس-ت-ت-م-ح-ور ال-ط-ب-ع-ة ال-ق-ادم-ة ي-وم ا÷معة
اŸقبل حول مآاثر السسيدة خديجة زوجة رسسول الله ،ثم
ح -ي -اة وم-ن-اقب ب-اق-ي آال ال-ب-يت ع-ل-ى غ-رار ب-نت ال-ن-ب-ي
الكر Ëفاطمة الزهراء البتول و‚ليها الكر ÚÁا◊سسن
وا◊سس ÚوغÒهم.
ويتم ‘ هذا اإلطار إالقاء ﬁاضسرات حول سس Òآال
البيت ‘ ﬁاولة إلثراء ﬂتلف ا÷وانب من حياتهم
ونصسرتهم للرسسالة اÙمدية وŒلي أاحكامها وقيمها
ومعانيها ‘ سسلوكهم ومعامÓتهم ومواقفهم.
وتهدف هذه اŸبادرة التي تفتحها الزاوية البلقائدية

أامام الطلبة والباحث Úوا÷مهور الواسسع -وفق ما أابرزه
اŸن -ظ-م-ون ،ا ¤اŸسس-اه-م-ة ‘ إاث-راء ال-نشس-اط ال-ع-ل-م-ي
حول اÙاور ذات الصسلة بالسسÒة النبوية الشسريفة ل
سس-ي-م-ا م-ن أاج-ل اسس-ت-خÓ-صس األح-ك-ام وإاسس-ق-اط-ها على
قضسايا واقعنا اŸعاشس.
وت -ت -ك -ل-ل ه-ذه اŸل-ت-ق-ي-ات ب-ف-ت-ح ن-ق-اشس-ات م-ع ال-ط-ل-ب-ة
والباحث Úوفق ما أاشسار إاليه نفسس اŸصسدر.
يذكر أان الزاوية البلقائدية الهÈية الكائن مقرها ببلدة
سسيدي معروف (شسرق وهران) تنظم كل سسنة ملتقى
سسلسسلة الدروسس اÙمدية Ãناسسبة شسهر رمضسان وذلك
Ãشساركة كوكبة من علماء الفقه اإلسسÓمي من شستى
األقطار.

Ãشسأركة  1200صسحفي من  130دولة

هامبورغ تسستضسيف اŸؤو“ر العاŸي للصسحافـ ـة ا’سستقصسائية
–تضسن مدينة هأمبورغ الأŸأنية (شسمأل)
الدورة ا◊أدية عشسرة للموؤ“ر العأŸي
للصسحأفة السستقصسأئية ،وذلك خÓل
الفÎة من  26ا 29 ¤سسبتم Èا÷أري.
يشسارك اأك Ìمن  1200صسحفي من  130دولة ‘ هذا
اŸوؤ“ر ال -ذي ي -ن -ظ -م -ه ا–اد الصس -ح -ف-ي ÚالأŸاÊ
«شس-ب-ك-ة ال-ب-ح-وث» ،واأك-ادÁي-ة «اإنÎل-ي-نك» بهامبورغ
ل -ل -ح -وار ال -دو‹ والصس -ح -اف -ة ،وشس -ب -ك -ة الصس -ح -اف -ة
السستقصسائية العاŸية.
وسس -ي -ن -اقشس اŸشس -ارك -ون م -واضس -ي -ع ت -ه -م الأب -ح-اث
السستقصسائية وصسحافة البيانات وحرية الصسحافة.
وسسيتم تنظيم اأك Ìمن  150ورشسة وحلقات عمل
ودورات خ- -اصس- -ة ح- -ول ج- -م- -ي- -ع ج- -وانب صس- -ح -اف -ة
التحقيقات والصسحافة بشسكل عام مع حضسور قوي

لصسحافة البيانات وعشسرات ا÷لسسات التي تتنوع بÚ
ال -ت -ح -ل -ي-ل ،وال-تصس-ور ،ورسس-م اÿرائ-ط ،اإ ¤ج-داول
البيانات الأسساسسية ،مع ﬂتÈات للتدريب العملي،
ع -ل -ى اŸه -ارات اŸتصس -ل -ة ب -ال -ب -ي -ان -ات ،وا◊ل -ق-ات
الدراسسية ،والإرشساد.
وي-ع-ت ÈاŸوؤ“ر ال-ع-اŸي ل-لصس-ح-اف-ة السس-ت-قصس-ائ-ي-ة
اأكŒ Èمع دو‹ لصسحفيي التحقيقات والبيانات ‘
العا .⁄وقد اسستقطب هذا ا◊دث التي اأطلق عليها
اسسم «معرضس اÙقق « Úاأك Ìمن  7000صسحا‘
اسستقصسائي منذ عام .2001
وخ Ó-ل ن -فسس الأسس -ب -وع ،سس -ت -ق -ام ف -ع-ال-ي-ات م-وؤ“ر
«سس- -ك -وب ك -امب» لب -ت -ك -ارات وسس -ائ -ل الإع Ó-م ( 25
سسبتم )Èواأسسبوع البتكار الإعÓمي التابع للجمعية
الدولية لÓإعÓم (من  23حتى  27سسبتم.)È
يشسار اإ ¤اأن موؤ“ر «سسكوب كامب» يتم تنظيمه

Ãب -ادرة م -ن م -وؤسسسس -ة «ن -ي -كسست م-ي-دي-ا ه-ام-ب-ورع»
ووكالة الأنباء الأŸانية (د.ب.اأ).
ومن ب ÚاŸتحدث ‘ Úهذا اŸوؤ“ر رئيسسة الشسوؤون
الرقمية السسابقة ‘ ›لة «شستÒن» الأŸانية اأنيتا
تسس- -ل- -ي- -ن- -ا ،ورئ -يسس ال -ت -ح -ري -ر الأسس -ب -ق لصس -ح -ي -ف -ة
«غارديان» الÈيطانية ،لن راسسÈيدغر.
وÃناسسبة انعقاد هذه اŸوؤ“رات الإعÓمية الكÈى
Ãشساركة اأك Ìمن  1500شسخصس من كافة اأنحاء
العا ،⁄اأطلقت مدينة هامبورغ حملة بهدف اإرسسال
اإشس -ارة واضس -ح -ة ل -دع -م مسس -ت -ق -ب -ل وسس-ائ-ل الإعÓ-م
اŸسستقلة.
وق- -ال وزي- -ر ال- -ث -ق -اف -ة والإع Ó-م اÙل -ي ‘ ولي -ة
هامبورغ ،كارسس Ïبروسسدا ،اأول اأمسس ا÷معة «ل
Áك -ن تصس -ور سس -ي -اسس -ة دÁق -راط-ي-ة ب-دون صس-ح-اف-ة
ناقدة ومسستقلة».
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كيف ل وهو من كتب بيده قرابة الألف
›لد هذا اÛهود بالطبع ل يسستهان به
ويجب اأن يوؤخذ ‘ حسسبان عبقرية هذا
الرجل البغدادي ...الذي اأفنى حياته ‘
الشسحن والعطاء وكان يتضسرع للسسماء باأن
عمر النسسان قصسÒوكل رغبته اأن ينهل
م -ن ف -ن وع -ل -م..ح-ت-ى ي-ل-ب-ي ع-طشس ت-لك
الروح التواقة الراغبة دوما ‘ التحليق
والسس - - -ف - - -ر ع - - -ن ح- - -ق- - -ائ- - -ق الأشس- - -ي- - -اء
واŸك -ن -وزات ...م -ا عسس-ان-ا اإل اأن ن-ل-ق-ي
التحية تلو الأخرى لهذا النوع من الرجال
الذين  ⁄تغنيهم مفاتن الدنيا عن طلب
العلم واإجبار ذواتهم على الزهد وذلك
لأجل هدف سسام وهو الإعÓء من قيمة
العلم واŸعرفة .واŸيزة الأخرى الأهم
اأنه سسخر كل ماله لأجلهما .وهذا يدل
بحال من الأحوال اأنه كان صسادقا وصسا‘
السس - -ري - -رة ..له ّ- -م ل- -ه اأو غ- -اي- -ة اإل Ãا
سسيÎكه من اأثر اأدبي وفكري واإنسسا.Ê
DJAMILNACER@GMAIL.COM

شسأعر وصسحفي جزائري

äGQó°UGE

مفتوحة لنشسر البحوث الطÓبية
والأسسأتذة بجأمعـــــة وهــــران

«آاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق سسينمائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة»
أاول ›ل ـ ـ ـ ـ ـة متخصسصسـ ـ ـ ـ ـة
‘ الف ـ ـن السساب ـ ـع وطني ـ ـا
” ترقية اÛلة الأكأدÁية «اآفأق سسينمأئية»
الصسأدرة عن « Èﬂفهرسسة الأفÓم الثورية ‘
السسينمأ ا÷زائرية واأرشسفتهأ» ÷أمعة وهران
« 1اأحمد بن بلة» اإ ¤صسنف «ج» لتصسبح اأول
›ل -ة م -ت -خصسصس -ة ‘ ال -دراسس-أت السس-ي-ن-م-أئ-ي-ة
مصسنفة على مسستوى جأمعأت الوطن ،حسسبمأ
علم من رئيسس –ريرهأ ،عيسسى راأسس اŸأء.
و” تأأهيل هذه اÛلة السسنوية بقرار وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-أ‹ وال-ب-حث العلمي الصسأدر ‘ 13
اأغسس - -طسس اŸأضس - -ي واÙدد ل- -ق- -أئ- -م- -ة اÓÛت
الأكأدÁية اÙكمة من صسنف «ج» وذلك بعد
ت-ق-ي-ي-م-ه-أ م-ن ط-رف ال-ل-ج-ن-ة ال-علمية الوطنية
اŸك -ل-ف-ة ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ،ك-م-أ اأضس-أف ال-دك-ت-ور
عيسسى راأسس اŸأء.
وت- -ه- -دف ع -م -ل -ي -ة تصس -ن -ي -ف ه -ذه اÛل -ة اإ¤
تسسهيل عملية نشسر بحوث الطلبة ‡أ يسسأهم
‘ زيأدة اŸقروئية وبألتأ‹ الرتقأء بجأمعة
وهران  1اإ ¤مصسأف ا÷أمعأت العأŸية اŸرتبة
اأحسسن ترتيبأ وفق ذات الأسستأذ.
ي- -ذك- -ر اأن- -ه ي- -ت- -ع Úع- -ل -ى ال -ب -أح -ث Úال -ذي -ن
يقدمون بحث اأو اأطروحة اأو رسسألة اأو اŸرور
اإ ¤رت -ب -ة الÈفسس -ور اأو ت -رق -ي -ة اأك -أدÁي -ة اأن
سس -ب -ق ل -ه اأن نشس -ر دراسس -ة اأو ع -م -ل اأك-أدÁي ‘
›لة مصسنفة ‘ صسنف «ج» ،كمأ اأشسأر اإليه ذات
اŸصسدر.
وقد اأصسدرت «اآفأق سسينمأئية» منذ تأأسسيسسهأ
‘  2013سس-ت-ة اأع-داد ت-ن-أولت م-واضس-ي-ع م-ن-هأ «
السسينمأ والإعÓم « و « السسينمأ والسسيأسسة « و «
السس -ي -ن -م -أ وال-واق-ع الج-ت-م-أع-ي « و « السس-ي-ن-م-أ
والفلسسفة « و « السسينمأ وقضسأيأ اÛتمع « فيمأ
سس-ي-ك-ون ال-ع-دد السس-أب-ع ال-ق-أدم م-ف-ت-وح-أ لشستى
اŸواضسيع التي لهأ صسلة بألسسينمأ.
ويشس- -رف ع- -ل- -ى نشس- -ر الأع- -م- -أل ب -ه -ذه اÛل -ة
اŸوج -ودة ب -أل -ب -واب -ة الل -كÎون -ي -ة ل -ل-م-جÓ-ت
الأكأدÁية هيئة –رير تتكون من  18عضسوا
م -ن -ه -أ سس-ت-ة اأعضس-أء م-ن ﬂت-ل-ف ب-ل-دان ال-ع-أ⁄
ع-ل-ى غ-رار اإسس-ب-أن-ي-أ واإي-ط-أليأ واŸغرب وتونسس
والعراق والأردن.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اأ’حد  ٠٨سصبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٨محرم  ١٤٤١هـ

العدد

١٨٠٤٢
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تفتح «الشسعب» «فوانيسض» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف اأ’جناسض الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسسلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإ’سصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.
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خاطرة

«المتيم »

مشضـاعر مكدسضة
سسلمى قرين
أاف -ه -م ج -ي -دا م -ع-ن-ى أان ي-ح-ت-اج اإ’نسص-ان إال-ى
الصصراخ  ...أان يحتاج اإ’نسصان إالى الصصراخ
بعمق ،وأافهم جيدا شصعور أان تكون مكب هذا
الصصوت المزعج
..أاف- -ه- -م ج -ي -دا
ح-ج-م ال-مشصاعر
ال -حـزي -ن -ة ال -ت-ي
ي-ح-م-ل-ه-ا ال-ق-لب
ب -ع-د أان يضص-ي-ف
إال -ى م -ا ي-حـم-ل-ه
ع- - - -ن- - - -اء ول - - -وم
اآ’خرين ،أان ’
ت -ك-ون الشص-خصض
الذي جمع هذا
الصص- - - -راخ ف- - - -ي
ن - -فسص - -ه ل- -ك- -نك
ت -ك -ون الضص-ح-ي-ة
دائمـا ،أان تقف
وت-ق-ت-رب وتنظر
ب -ع -م -ق ،ب-ح-زن،
بشص - - - - -وق إال- - - - -ى
ال - - - - -م- - - - -رآاة ...
تقترب إالى حد
أان يÓ- - - - - - - - -مسض
أان-فسصك زج-اج-ه-ا ،وك-أانك ت-ت-ع-م-د ذلك ل-رب-ما
يخترقها ...وتدخل نفسصك وتنتشصلها ،أان يكون
هناك من يرتجف مرضصا منك و’ تدري أانت
لماذا ...مع أانك تحمل كل هذه اأ’عباء لكنك
’ تبالي  ...ليسض أ’ن المشصاعر قتلت فيك
ودفنت ،لكنك ’ تريد المزيد  ....أان تتمنى
الزوال  ...الزوال لمدة فقط لتتحسصن اأ’مور
ب -داخ -لك ،أاف -ه -م ج -ي -دا م -ع -ن -ى أان يشص -ع -رك
شص-خصض ب-ال-ع-ج-ز دائ-م-ا  ...ح-ت-ى ل-واخ-ت-رقت

حياء السصماء ورميت بنجومها على اأ’رضض،
ووزعت نفسصك على زرقتها  ...سصتكون ناقصصا
 ...أ’نك لم تخترق القمر .أافهم جيدا أان
تشصعر أانك غير مرحب في حياة شصخصض ...
والمحزن أانه حقيقة وليسض شصعور  ...أان تكون
ع- -ل- -ى دراي -ة ب -أانك
ف - - -ي ع - - -ي - - -ن ذاك
الشص -خصض ال -ن-ق-ط-ة
ال-ت-ي ت-ن-ه-ي ح-ديث
 ...أاوالقطرة التي
ت-ف-يضض ق-ارورة ل-ت-ر
أاولترين ....بعد أان
ك -ان أارضص -ا ج -اف -ة،
غ-رسصت ف-ي-ه اأ’م-ل
ودف -عت ث -م -ن ه-ذا
ال -غ -رسض  ...ب-ي-ن-م-ا
اح - - -ت- - -جت ل- - -م- - -ن
يسص -ق -يك ل -ك -ن م -ن
شص- -دة شص- -ح- -ه -م ل -م
تجد من يدفع هذا
ال -ث -م -ن أ’ج -لك ...
ب- - -ع- - -د أان كسص- - -رت
قشص- -رة ال -ن -ك -د م -ن
ع- -ل- -يك ف- -ي ب -عضض
اأ’ي - - - - - -ام ’ ...زال
يريد أان تبتعد.
ي ـمر اإ’نسصان عادة بفترة ’ يتقبل فيها نفسصه
 ...و’ يتقبل أانفسض اآ’خرين  ...لكن في تلك
اللحظات يكون على حقيقته  ..فهو يجهل
رب -م -ا أان ح -ق -ي -ق -ة اإ’نسص -ان ت -دف-ن ف-ي ق-ل-ب-ه
...وتبقى بين أانفاسصه ،حتى ’ يسصبب اأ’لم
Óخرين  ...وأ’نني أادرك جيدا ربما ...آاثار
ل آ
تلك الكلمات الخرسصاء على قلوبنا  ..أافضصل
أان تنهد علي جدران غرفة على أان أاسصبب
اأ’لم لمن أاحبوني بصصدق ....

قصسة قصسÒة

« مدرسستي الجميلة»
ل -ن أانسص -ى ت -لك اأ’ي -ام ال -ت -ي قضص -ي -ن-اه-ا ب-ي-ن
جدران مدرسصة قريتنا الوحيدة ،كانت على
أايامنا صصغيرة لكنها كانت تسصعنا جميعا،هي
نظيفة وبهية اأ’لوان لم نر في قريتنا مكانا
يريح النفوسض غيرها  ...كان معلمنا عمار
ك -ل -م -ا ’ح -ظ أاوسص -اخ -ا ب -دأات ت -ت -ج -م-ع ع-ل-ى
جنباتها إا’ واقترح علينا حملة للنظافة وجمع
اأ’وسصاخ فكنا نقوم بذلك وبكل سصرور ،أاما
معلمة الفرنسصية فقد كانت ترافق الفتيات
ل -ت -ن -ظ -ي-ف ال-ح-ج-رات وق-اع-ة اإ’ط-ع-ام ح-ت-ى
تسصتحيل مدرسصتنا جنة على اأ’رضض .هكذا
ك-انت ق-ري-ت-ي بشص-وارع-ه-ا ال-ن-ظ-يفة وسصاحاتها
التي تسصحر اأ’لباب  ...تعجب التÓميذ من
كÓمي الذي لم يقنع كبيرهم و’ صصغيرهم
وهم يشصهدون على زمن تردت فيه اأ’خÓق
وأاصص -ب -حت ال -ن -ف -اي -ات دي-ك-ورا ف-ي شص-وارع-ن-ا
وسصاحاتنا ،أاما المدارسض فقد تتأالم لحالها
ال -ذي ي -ح -زن ع -ل-ي-ه ال-ع-دو ق-ب-ل الصص-دي-ق ...
مسص-ك-ي-ن-ة ه-ي م-درسص-ة ق-ري-ت-ن-ا ال-وح-ي-دة وم-ا

@ حركاتي لعمامرة
تعانيه من ظلم اإ’نسصان ،وأانا أامر ببابها الذي
صصار حديديا وأاتأامل وجهها الشصاحب الهزيل
وكأاني بها تسصأالني :أاين ذلك الجيل الجميل،
وما الذي أاصصاب اأ’جيال  ...وبينما أانا كذلك
إاذ عبراتي تنهمر مدرارا عّل القادم فيه خير
للجميع ...

خاطرة

ضضعيفٌة أأنا ’ حوَل لي...
رميسسة بلمكسسان  /بومرداسس
صصغيرٌة بحجمِ الُذرىُ ،منكسصرةٌ مْن ِثقِل الهمومَ ،ذليلٌة في أارضِض
ال ُ-ط -غ -اة ،ضص -ائ -ع ٌ-ة ب-ي-ن دي-اج-ي-ر ال-فضص-اءَ ،ط-اِل-بُ-ة رح-مٍ-ة وسصَ-ط
الَمظالِم .تائهٌة بيَن كآاباتي وأاشصباح الفناءُ ،نقطٌة سصوداٌء بعيدةٌ
َعن َمرأاى الُعيون ،أانا َمولودُة خيبةٍ َتÓها الخذ’ن ،صصاِحبُة
صص -رخ ٍ-ة صص-اِم-ت-ة ودمٍ-ع ج-اف ،ي-م-امٌ-ة ُم-ه-اج-رة َضص-لْت الَ-ط-ريَ-ق
ت الصصÓ-ة َف-ت-ركُت ال-دع-اءَ .ق-ضص-يُت
ن -ح -وأاراضص -ي الَ-ن-ج-اة ،أاضص-ع ُ
ت في مياهِ الَكدر ،وَرمْتني اأ’ماكُن
ت اإ’لهَ ،فُغمر ُ
حياتي وَنسصي ُ
ث ضصياع اأ’مل ،فبعيد عن الله بعيد عن
نحوسصواِد الُغيوم ،حي ُ
السصعادة ...

خاطرة

زمـــــــاننــــــا

@حسس Úعلي غالب
أاه ÓوسسهÓ
بشسجرة النخيل
فالصسباح قد أاشسرق
على وجهك الجميل
والعصسافير ترقصس مبتهجة
تداعبني بصسوتها الرقيق
ها أانا أاغسسل وجهي
بماء نهر دجلة العظيم
مقبل على الحياة
غير مبالي
بما جرى وفات
فهياّ ضسميني
وأاعطني الحب والحنان
يا وطننا
يفوق حبه
Óبناء
’مهات ل أ
حب ا أ
لقد أاعلنت
عشسقي لك
والعاشسق ’ يشسبع
من الحب والقبÓت

ق

صس ي د
ة نÌية

’خِر
يبدأاُ من ا آ
لينتهيَ
في المقّدمة

@عباسس ثائر -العراق.
نعْم،
أابدأاُ من اآ’خِر
مثَل آاخرِ دّراجةٍ في الماراثوِن؛
تحفظُ مÓمحَ الفوز!
أاتكاثُر في مكاني ،أانشصطُر؛
Óنسصاِن أانْ يكوَن
الوجوُد متف ّسصٌخ؛يحvق ل إ
بكترvيا.
كثيًرا ما أاكّرُر كتابَة اأ’شصياءِ ذاِتها؛
التأانيبُ الكثيُر عودٌة إالى الّذاِت
ت
’ تسصأاْل ،علي َ
ك ال ّسصكو ُ
اأ’ّياُم التي ُيصصsيُر بها الفرُد رًبا
ُينعتُ ال ّسصؤواُل بالّذنبِ!
ت صصامًتا طوالَ جلوسصي،
كن ُ
الحاضصرونَ أافرغوا ما في المائدِة،
وملؤووا ال ّصصحوَن والكؤووسَض بالهذيان
والثرثرِة!
أانا مّتهمٌ ومفضصوٌح؛
ال ّسصكوتُ فضصيحٌة؛
إاذا ما كانَ أاثرى من اأ’صصواِت.

إايمان بن سساسسي
أاعلم أانه من المحزن على شصخصض طيّب
مثلك أان يعلم اآ’ن أاّنه إان عاشض حقيقًيا فإانه
سصيموت .سصيموت اجتماعيا ولن يحّقق أاًيا
مّما يرمي إاليه؛ على اأ’قل في الحياة الّدنيا
أ’ن جزاء الله أاحسصن وأابقى.
فأان تكون طيّبا مع اأ’شصرار ليسض أامرا محّبذا
طبعا بالنسصبة لك ،كما إان كنت صصريحا مع
من ’ يقبل النقد فأانت حتما سصتخسصر
الّرهان .شصيء من هذا القبيل يجعل من
الواجب علينا أان نكون حذرين وأان «نتقولب»
في قوالب اآ’خرين لنبقى بخير ونحّقق ما
نصصبو إاليه.
العÓقات البشصرّية هي معضصلة العصصر ’
أادري كيف لكنني أاراها كذلك ،فكلّ شصيء
أاصصبح يسصتند إالى العÓقات البشصرّية التي
تحكم البشصر بين بعضصهم البعضض .المشصاكل
وحلولها ،الطلبات وقبولها كما رفضصها ،الحب
الكره الغيرة ا’نتقام ..هذه بعضصها فقط ولك
أان تتخيل حجم ما يمكن تغييره إاذا سصيطرت

إاحدى هذه المفاهيم على تعامل شصخصصين
أاوأاكثر مع بعضصهم .فمهما تقّلد البشصر من
مناصصب ومهما اختلف مسصتواهم التعليمي
الّثقافي أاوحتّى المعيشصي فإان وصصولهم إالى
أاهدافهم حتما سصيعتمد على نوعّية عÓقاتهم
ا’جتماعية مع غيرهم ،لهذا صصار الجميع
في هذا العالم يزّيف نفسصه فقط للوصصول
إالى غاياته.
وهاهنا بيت القصصيد مما أاكتبه اآ’ن «الزيف»
اأ’قنعة.
رغم أان رحلتي ’زالت صصغيرة في هذا العالم
إا’ أانني أادركت أانه يجذر بالجميع البدء
برحلة تلقين الّذات قواعد قبول اآ’خر كما
هو ،ولعل هذا يبدأا من النشضء الجديد رغم
أان النشضء ’ يمكنه الّتعلم ذاتيا إانه ما نلّقنه
نحن .فلنحاول جميعا أان نتعامل بحقيقية مع
غيرنا وليكن الحب والتسصامح خصصالنا
«الحقيقّية» وليسض أ’جل تحقيق الغايات.
فالّنبل بمفهومه الواسصع من أاجمل النعم التي
سصتأاتي بالخيرات على العباد وحتما سصتنعكسض
على المجتمعات واإ’نسصانية جمعاء.

قصسة قصسÒة

’لوان ’ تحدث تأاثيرا
ا أ
يمشصي وهو يتحسصسض اأ’رضض بعكازه وكم سصار
من الخطوات طيلة هذه السصنوات التي بدت
وك-أان-ه-ا م-ج-رد ل-ح-ظ-ة واح-دة ،سص-ب-ع-ون ع-اما
مضصت و’ يعرف كيف مضصت .يتحسصسض كل
اأ’شصياء بأاصصابع يديه ’ يعرف شصكل الناسض إا’
من خÓل نبرة الصصوت والكلمات.
رسصم اأ’شصياء داخل ذهنه ..وهو يردد كيف له
العيشض طيلة هذه السصنوات وهوفاقد لبصصره
وأامله أان يرى اأ’شصياء على حقيقتها ويرى
صص -ورة ك -ل شص -يء ح -ق -ي -ق -ي وب -ع -ي-ن-ي-ن ت-بصص-ر
الحقيقة والحياة بعدما رسصمها داخل مخيلته
وحسصب توقعاته _ .تمنى لو يبصصر مرة واحدة
كي يسصتمتع بمنظر الجبال والغابة التي لم
يرى شصكلها سصوى في خياله .والبحر الذي
سص -م -ع صص -وت م -وج -ه و’ ي -ع -رف شص -ك-ل ول-ون
أامواجه ،وحتى الطعام الذي تناوله ’ يكاد

@ بقلم  :مراد العمري
يعرف عنه شصيئا أاوحتى الماء الذي شصربه ’
يعرف أان ’ لون له.

خاطرة

كـلمة ’ بــد منها
بقلم  :أاحمد دحمان صسبايحية
أايها اإ’نسصان المثقل بالهموم المتناثرة وبقايا
اأ’حزان  ...ب Óتردد ،بادر لما يريح بك الكيان ،لما
يجعلك تسصير ب Óهذيان ،سصارع  ...ولجراح دنياك
إاسصحقها بالنسصيان ،فما وجودنا إا’ محطات،
فوقفات ،منها اأ’فراح والمسصرات  ...ومنها غيوم
تتعب الوجدان  ...وما نحن إا’ كعقارب السصاعات،
فلنمضصي معا
لنرحل معا ،فنعانق بصصدر رحب تلك المتغيرات ...

›™ªà
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تيزي وزو أاك Èالو’يات عرضسة للحرائق هذا الصسيف

خريطة عملياتية أاعدتها ا◊ماية اŸدنية Ÿواجهة الكوارث
^ معطيات ميدانية للوقاية من األخطار
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بعد وضسع حيز اÿدمة مشسروع ÚاسستثماريÚ

اسضتحداث  650منصضب شضغل بÈج بوعريريج
” ب - -و’ي - -ة ب - -رج ب - -وع - -ري - -ري- -ج
اسس-تحداث  650م-نصسب شس-غ-ل وذلك
ب-ع-د وضس-ع ح-ي-ز اÿدم-ة مشسروعÚ
اسس-ت-ث-م-اري Úع-ل-ى مسس-ت-وى م-ن-طقة
ال -نشس -اط -ات ب-ب-ل-دي-ة ال-عشس (ج-ن-وب
ال - -و’ي - -ة) حسس - -ب- -م- -ا أاف- -اد ب- -ه أامسس
السس- -بت م- -دي- -ر غ- -رف- -ة الصس- -ن- -اع- -ة
وال -ت -ج -ارة «ال -ب -ي-ب-ان» السس-ي-د ع-ب-د
القادر حايد.
وأوضص - - -ح ذأت أŸسص- - -ؤوول أن ه- - -ذي- - -ن
أŸشص -روع Úسص -يسص -م -ح -ان ب -دف -ع ع -ج-ل-ة
ألتنمية بهذه ألبلدية ألنائية حيث سصيمكن
أŸشصروع أأ’ول أıتصص ‘ صصناعة موأد
ألبناء بتوف Òقرأبة  300منصصب شصغل دأئم
Ãختلف وحدأته أإ’نتاجية فيما سصيوفر
أŸصصنع ألثا Êأıتصص ‘ إأنتاج أÿزف

وألسصÒأم- -يك ح- -وأ‹  350م-نصصب شص-ع-ل
دأئم.
وأضص- - -اف ذأت أŸصص- - -در ب- - -أان أغ- - -لب
ألعمال ألذين ” توظيفهم ينحدرون من
أŸناطق ألريفية ببلدية ألعشص أÛاورة
وهو أأ’مر ألذي سصيقلل نوع ما من نسصبة
ألبطالة بهذه أ÷ماعة أÙلية ألنائية.
ك- -م- -ا أن ه -ذي -ن أŸشص -روع Úأل -ل -ذي -ن
يدخÓن ‘ إأطار سصياسصة ألدولة ألرأمية
إأ ¤مرأفقة وتشصجيع أ’سصتثمار أÙلي
سص-ي-دع-م-ان أل-ق-اع-دة ألصص-ن-اع-ي-ة ب-الو’ية
تزأمنا مع ألوتÒة أŸتقدمة أ’شصغال تهيئة
أ◊ظÒة ألصصناعية ألرمايل ببلدية رأسص
ألوأدي ومشصتة فاطمية ببلدية أ◊مادية
ج- -ن -وب ب -رج ب -وع -ري -ري -ج حسص -ب -م -ا “ت
أإ’شصارة أإليه.

أاهم اŸناطق الرطبة عرضسة للتلوث

 100مليون دج إلعادة تأاهيل سضبخة وهران

اأكد اŸدير اÙلي للحماية اŸدنية
ل - -و’ي- -ة ت- -ي- -زي وزو ،شس- -اب- -ور ع- -ب- -د
ا◊ك - - - -ي - - - -م ،اأمسس ،اأن اÿري - - - -ط - - - -ة
ال- -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة و ك -ذا اسسÎات -ي -ج -ي -ة
ال -ت -دخ -ل ل -ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة «اأع-دت
اسستنادا للواقع ومعطيات ميدانية».
وك- - -ان أل- - -ع - -دي - -د م - -ن أŸسص - -وؤولÚ
أÙلي Úقد أكدوأ أ’أسصبوع أŸاضصي
خÓل أشصغال ألدورة ألعادية للمجلسص
ألشص -ع -ب -ي أل -و’ئ -ي ع -ل -ى أه -م-ي-ة ه-ذه
أÿري- -ط- -ة أل- -ت -اب -ع -ة ÷ه -از أ◊م -اي -ة
أŸدنية و ذلك بالنظر ◊رأئق ألغابات
أل- -ت- -ي شص -ه -دت -ه -ا أل -و’ي -ة خ Ó-ل ه -ذأ
ألصصيف.
وقال شصابور ‘ تصصريح لـ/و أج أن
«خريطتنا ألعملياتية أآخذة ‘ ألتحسصن
ون -ح -ن ‰ضص -ي ل-ف-ت-ح وح-دأت ج-دي-دة
وك -ذلك ب -فضص-ل أسصÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-دخ-ل
ألعملياتي ألتي نقوم بتطويرها وفقا
للوأقع وأŸعطيات ‘ أŸيدأن».
و أضصاف أن ألهدف ألرئيسصي ألذي
ت- -اأخ- -ذه مصص- -ا◊ه ب- -ع Úأ’ع -ت -ب -ار ‘
ت- - -ط- - -وي- - -ر ه- - -ذه أÿري- - -ط- - -ة وه- - -ذه
أ’سصÎأت - -ي - -ج- -ي- -ة ه- -و «–سص Úأج- -ال
أ’سصتجابة وألتدخل للوحدأت ‘ حالة
وقوع كارثة سصوأء كانت حرأئق ألغابات
أو ح- - -وأدث م - -رور أو ف - -يضص - -ان - -ات أو
غÒها».
م - -ن ج - -ه- -ة أخ- -رى ،أوضص- -ح أŸدي- -ر
أÙل - - -ي ÿذأ ألسص - - -لك أن «ت- - -دخ- - -ل
أ◊ماية أŸدنية ’ يقتصصر على حرأئق
ألغابات،و أإ‰ا يغطي ﬂتلف ›ا’ت
أل -ت -دخ -ل م-ث-ل أإن-ق-اذ أل-ن-اسص وح-وأدث

أŸرور أıت- -ل- -ف- -ة و ورشص- -ات أل -ب -ن -اء
وك -ذلك أل -ك -وأرث أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة بشص -ت-ى
أنوأعها».
وأسصتدل أŸسصوؤول ‘ ذلك بحصصيلة
تدخÓت أعوأن جهازه منذ يناير أإ¤
منتصصف أغسصطسص لهذأ ألعام أين نفذ
هوؤ’ء ما ’ يقل عن  21.255تدخل
م-ن-ها ’ 10.676إسص-ع-اف أ’أشص-خ-اصص و
 5 . 573تدخل متنوعة و  1 . 182تدخل
‘ حوأدث أŸرور و  2 . 141من أجل
أ ◊ ر أ ئ - - - - -ق  Ãا ‘ ذ ل ك  1 . 6 2 0ح ر أ ئ ق
غابات.
و أوضصح ‘ هذأ ألصصدد أنه من بÚ
ت- -دخÓ- -ت أ◊رأئ- -ق و أل -ت -ي “ث -ل 11
باŸائة من أإجما‹ ألتدخÓت «هناك
أيضص -ا أ◊رأئ -ق ألصص -ن-اع-ي-ة وأŸن-زل-ي-ة
وأŸرك- -ب- -ات و أل- -ن- -ف- -اي- -ات وأ◊رأئ -ق
أŸنزلية و غÒها «.
وت-ت-ك-ون ه-ذه أÿري-ط-ة أل-ع-م-ل-ي-اتية
ح -ال -ي -ا م-ن  17وح -دة ت-دخ-ل ت-غ-ط-ي
ألقطاعات  14ألعملياتية بجميع أنحاء
ألو’ية Ãا ‘ ذلك وحدت Úرئيسصيت Úو
وحدة متنقلة ‘ وسصط أŸدينة و مركز
أسصعاف ألطرقات ‘ ت Óتولوموت (10
كم شصرق تيزي وزو) و وحدة بحرية ‘
تيغزيرت ( 42كم شصمال تيزي وزو).
ك -م -ا أشص -ار ذأت أŸسص -وؤول أإ ¤ف -ت-ح
ثÓث وحدأت جديدة ‘ كل من تيزي
غنيف ( 44كم جنوب غرب تيزي وزو)
وبني دوألة ( 20كم جنوب تيزي وزو)
ومعقودة ( 17كم شصمال تيزي وزو) منذ
سص -ن -ة م -ن أ’ن -ت -ظ -ار ‘،أن -ت-ظ-ار ف-ت-ح
ألصصيف أŸقبل لوحدت Úثانويت‘ Ú

وأقنون ( 15كم شصمال شصرق تيزي وزو)
و بوغني ( 37كم جنوب غرب تيزي
وزو).
وسصيسصمح هذأن أŸشصروعان أللذأن
Œاوزت نسصبة تقدم ألعمل فيهما 75
ب- - - -اŸائ- - - -ة Ãج- - - -رد وضص- - - -ع - - -ه - - -ا ‘
أÿدم -ة،حسص -ب -م-ا أك-ده ألسص-ي-د شص-اب-ور
«ب -ت-حسص Úشص-ع-اع أل-ت-دخ-ل ‘ أ÷ه-تÚ
ألشصماليةو أ÷نوبية للو’ية».
و أوضص -ح أن أÿري -ط -ة أل -ع -م -ل-ي-ات-ي-ة
للحماية أŸدنية على مسصتوى ألو’ية
سصتتدعم مسصتقب Óبدخول  11مركزأ
متقدما حيز أÿدمة ” تسصجيلها سصنة
 2015و رفع ألتجميد عنها ‘ مايو
أ’أخ،ÒمشصÒأ أإ ¤أن أ’أشصغال أنطلقت
بالفعل على مسصتوى عدد منها.
وبعدما أوضصح أنه سصيتم توطينها ‘
كل من معتقة و بني يني و أقبيل و
أإي - -دج- -ر و أغ- -ريب و ت- -ي- -زي رأشص- -د و
ياكورأن و تادميت و صصوأمع و رجوأنة
و مدينة تيزي وزو،أإ ¤جانب وحدة
ث-ان-وي-ة ‘ أإي-ف-رح-ون-ن ( 70ك-م ج-نوب
شصرق تيزي وزو) ،أكد مدير ألقطاع أن
أل -ب -عضص م -ن ه -ذه أŸشص -اري-ع «ت-خضص-ع
’إجرأء أإعادة تقييم ألتكلفة».
وقال ‘ هذأ ألصصدد « :لقد بد أنا ‘
درأسصة جميع أŸرأكز و بعضصها كمرأكز
أق -ب -ي -ل و صص-وأم-ع وت-دم-ايت و أإي-دج-ر
و أغ -ريب ت -ت -ط -لب أك Ìم -ن أŸي-زأن-ي-ة
أıصصصصة لها و أŸقدرة ب  30مليون
دج»،مشصÒأ أإ ¤أن «أإج- - -رأءأت أإع- - -ادة
ألتقييم جارية وسصÎفع قريبًا للسصلطات
أŸعنية».

إاصسدار جديد للكاتب عبد ا◊ليم عسساسسي

السضتقراء الرقمي للثوابت اÛالية ‘ العمارة
” ب- - -اŸك- - -ت- - -ب - -ة ال - -رئ - -يسس - -ي - -ة
ل -ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-خ-نشس-ل-ة
ت- -ق- -د Ëاإصس -دار ج -دي -د م -وسس -وم
بـ«ا’سس -ت -ق -راء ال -رق-م-ي ل-ل-ث-وابت
اÛالية ‘ العمارة» للكاتب عبد
ا◊ليم عسساسسي.
ي -ت -م -ث -ل أ’إصص -دأر أ÷دي -د ألصص-ادر
باللغة ألعربية حسصب صصاحبه ألدكتور
عبد أ◊ليم ع ّسصاسصي ‘ كتاب علمي
صصادر عن دأر أنزأر للنشصر وألتوزيع
يتكون من  183صصفحة قام من خÓله
ب -ط -رح ت -ط -ب -ي -ق-ات ل-ن-ظ-ري-ة ألÎك-يب
أÛا‹ ع- -ل- -ى ﬂط- -ط- -ات مسص- -اك- -ن
تقليدية بدوأر « وأد أ’أبيضص» Ãنطقة
أ’أورأسص.
و أكد ذأت أŸتحدث خÓل تقدÁه
ل -ل -ك -ت -اب ب -حضص -ور ع -دي -د أ’أسص -ات -ذة

وألطلبة أŸهتم Úأنه أرأد من خÓل
هذأ أ’إصصدأر تقد Ëقرأءة للعÓقات
أÛال -ي -ة ع -ل -ى أسص -اسص ك -م -ي رق-م-ي
Ÿع-رف-ة ﬂت-ل-ف أل-عÓ-ق-ات أŸرتبطة
با’أمكنة من خÓل أإعطاء موؤشصرأت
تقÎب من ألدقة بعيدأ عن ألقرأءأت
أل -ك -ي -ف -ي -ة أل -ت -ي ت -تسص -م ب -ال -ع -م -وم-ي-ة
وألشصخصصنة.
كما ” خÓل ذأت أ÷لسصة أ’أدبية
تنظيم جلسصة بيع با’إهدأء ’إصصدأرأت
سص -اب -ق-ة ل-ل-ك-اتب ن-ور أل-دي-ن عسص-اسص-ي
وه -ي ك -ت -اب»ق -رأءة ن -وع -ي-ة ل-ل-مسص-ك-ن
ألÎأث -ي ب -ا÷زأئ -ر» و»ألÎأث أŸب -ن -ي
بوأدي أ’أبيضص» با’إضصافة أإ ¤أإصصدأر
أآخ -ر ب -ال -ل -غ -ة أ’‚ل -ي-زي-ة م-وسص-وم بـ»
درأسص -ة أل-فضص-اء أل-ت-ق-ل-ي-دي م-ن خÓ-ل
خريطة ألعمق».

وكشصف ألكاتب نور ألدين عسصاسصي
لـ»و أج» ع- -ل- -ى ه- -امشص ح- -ف- -ل أل- -ب- -ي- -ع
ب -ا’إه -دأء Ûم -وع -ة م -ن أإصص -دأرأت -ه
ألعلمية أن له مشصروع Ÿوؤلف جديد
يعمل على أإنهائه ‘ ألقريب ألعاجل
سصيحمل عنوأن» ألعمارة وألطفل «
سصيتم نشصره وطرحه باŸكتبات خÓل
سصنة .2020
لÓ- -إشص- -ارة ف- -اإن أل- -ك- -اتب عسص -اسص -ي
حامل لشصهادة دكتورأه ‘ ألعمارة من
جامعة سصطيف ويشصغل حاليا منصصب
أسص- -ت- -اذ ﬁاضص- -ر ب- -قسص- -م أل -ه -ن -دسص -ة
أŸعمارية بجامعة باتنة 1كما Áلك
أل -ع -دي -د م -ن أ’إسص -ه -ام -ات أل -ع -ل -م -ي-ة
باللغت Úألعربية وأ’‚ليزية با’إضصافة
أإ› ¤م- - -وع- - -ة م- - -ن أŸنشص - -ورأت ‘
قوأعد ألبيانات ألعاŸية.

خصسصست وزارة البيئة والطاقات
اŸت -ج -ددة غ Ó-ف-ا م-ال-ي-ا ق-وام-ه 100
’ع -ادة ت -أاه -ي -ل م -وق -ع
م -ل -ي -ون دج إ
ضس -اي -ة م -رسس -ل -ي ب -ب -ل-دي-ة السس-ان-ي-ة
(جنوب وهران)،حسسب ما أافادت به
لـ/وأاج اŸديرة اÙلية للبيئة.
وأوضص - - -حت سص - - -مÒة دح - - -و أن ه- - -ذه
أŸنطقة ألرطبة أŸعروفة باسصم «سصبخة
وه- -رأن» و أÎŸب -ع -ة ع -ل -ى مسص -اح -ة 50
ه -ك -ت -ارأ سص -تسص-ت-ف-ي-د م-ن ه-ذأ أŸشص-روع
’ع - -ادة أل - -ت - -أاه - -ي - -ل أل - -ذي سص - -يسص- -م- -ح
إ
باسصتحدأث موقع ترفيهي و إأيكولوجي
سص - -ي - -اح - -ي وري - -اضص - -ي وفضص - -اء خ - -اصص
’بحاث ألعلمية.
با أ
وذكرت أن سصبخة وهرأن ألتي تسصتقبل
ألعديد من أنوأع ألطيور أŸهاجرة ألتي
ت - -قضص - -ي فصص - -ل ألشص - -ت - -اء ب- -ه- -ا و تضص- -ع
بيوضصها،على غرأر ألنحام ألوردي سصيتم
إأعادة تثمينها وأÙافظة عليها بفضصل
عديد ألعمليات.
ويرتكز هذأ أŸشصروع ألذي ” أإ‚از
درأسص -ت -ه ن -ه-اي-ة سص-ن-ة  2011ع-ل-ى ع-ديد
أ÷وأنب،من بينها –ديد أŸوقع وتسصييج
أŸناطق ألتي –تضصن أعشصاشص ألطيور
أŸه- -اج- -رة و إأ‚از مسص- -لك ل- -ل- -درأج -ات
ألهوأئية ومرصصد للطيور وغÒها.

وف - -ي - -م - -ا ي - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -ت - -ل - -وث ه - -ذه
أŸن- -ط- -ق- -ة،أوضص- -حت ألسص- -ي- -دة دح -و أن
مشصكل طرح أŸياه أŸسصتعملة أŸنزلية
وألصص-ن-اع-ي-ة «” أل-قضص-اء ع-ل-ي-ه ت-ق-ري-ب-ا»
وذلك منذ وضصع ﬁطة ألتصصفية للمجمع
أ◊ضصري لوهرأن بالكرمة حيز أÿدمة
(‘ .)2009
وق - -د ” إأ‚از ه- -ذه أÙط- -ة ع- -ل- -ى
ضص - -ف - -اف ألسص - -ب - -خ - -ة أل - -كÈى ب- -أاع- -ا‹
ألكرمة،حيث بدأت ألنتائج تظهر للعيان
بدليل –سصن نوعية أŸياه بفضصل Œمع
م -ي -اه أ’أم -ط -ار،حسصب م -ا أضص-اف-ت-ه ذأت
أŸسص- -ئ- -ول- -ة،مشصÒة إأ ¤أن- -ه ي- -رت -قب ‘
’زأل -ة
أ’آف -اق Œسص -ي -د مشص -اري -ع أخ -رى إ
ألتلوث.
وأوضصحت أن «إأزألة ألتلوث ألبيولوجي
’قل تكلفة.
Ûاري أŸياه تعد ألعملية أ أ
وقد فكرنا ‘ أقÎأح مشصاريع ‘ هذأ
ألصصدد».
ويتع Úأن يكون مشصروع إأعادة تأاهيل
’ل- -ع -اب
ه- -ذأ أŸوق- -ع ‘ أŸوع- -د م- -ع أ أ
أŸت- -وسص- -ط- -ي- -ة أŸرت- -ق- -ب- -ة ب -وه -رأن ‘
،2021ح- -يث م- -ن أŸن- -ت -ظ -ر ألشص -روع ‘
’شص -غ -ال ‘ أق -رب وقت،ف -ي -م -ا ح-ددت
أأ
آأج - - - - - -ال أ’إ‚از بـ  12شص-ه-رأ ،أسص-ت-نادأ
لسصمÒة دحو.

سسجلت خÓل شسهر أاوت اŸاضسي ÃسستغاÂ

 467قضضية تتعلق باŸسضاسس باألشضخاصس واŸمتلكات
سس - -ج - -لت مصس - -ال - -ح أام - -ن و’ي - -ة
مسس -ت -غ -ا ،Âخ Ó-ل شس-ه-ر أاغسس-طسس
اŸاضس- - - - -ي 467 ،قضس -ي -ة ت -ت-ع-ل-ق
’شس-خ-اصس واŸم-ت-ل-ك-ات
ب-اŸسس-اسس ب-ا أ
حسس - -ب- -م- -ا ع- -ل- -م م- -ن ه- -ذا السس- -لك
’مني.
ا أ
وأوضصح أŸصصدر أن مصصلحة ألشصرطة
’م-ن أل-و’ي-ة ق-امت خÓ-ل
أل -قضص -ائ -ي -ة أ
ذأت ألفÎة بإا‚از  381ملف قضصائي
ضصد  461شصخصص من بينهم  40أمرأة و8
قصصر تورطوأ ‘ ألعديد من أ÷رأئم.
وب - - - - -خصص- - - - -وصص أŸت- - - - -اب- - - - -ع- - - - -ات
أل -قضص -ائ -ي -ة،وف -ق -ا ل -ذأت أ◊صص-ي-ل-ة”،

خÓل شصهر أغسصطسص أŸاضصي إأيدأع 51
شصخصصا أ◊بسص أŸؤوقت وأسصتدعاء 27
شص- - -خصص- - -ا آأخ- - -رأ م- - -ب - -اشص - -رة ÷لسص - -ة
أÙاكمة.
كما أسصتفاد خÓل نفسص ألفÎة 20
’ف- - -رأج و” وضص - -ع 8
شص- - -خصص- - -ا م- - -ن أ إ
أشصخاصص –ت ألرقابة ألقضصائية.
وق -امت ف -رق -ة م-ك-اف-ح-ة أıدرأت
’م -ن و’ي -ة مسص-ت-غ-ا ÂخÓ-ل
أل -ت -اب -ع -ة أ
ألشصهر أŸاضصي بحجز قرأبة  500غرأم
م- -ن أل -ك -ي -ف أŸع -ال -ج و 2.781قرصص
مهلوسص و 2.799وحدة من أŸشصروبات
’شصارة إأليه.
ألكحولية كما “ت أ إ

تسستهدف  11بلدية باŸسسيلة

عملية مراجعة ﬂ 5ططات توجيهية للتهيئة والتعمÒ
” ا’نطÓق ‘ عملية مراجعة
تضس - - -م ﬂ 5ط-ط-ات ت-وج-ي-ه-ية
للتهيئة والتعم Òبو’ية اŸسسيلة
وذلك ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م- -دي -ري -ة
ال -ت -ع -م Òوال -ه -ن -دسس-ة اŸع-م-اري-ة
وال -ب -ن -اء حسس -ب -م -ا ع-ل-م اأمسس م-ن
مصسالح الو’ية.
و أكد ذأت أŸصصدر أن هذه ألوسصائل
ألتعمÒية تسصتهدف  11بلدية بالو’ية
ع- -ل -ى غ -رأر أ›دل وم -ن -اع -ة وج -ب -ل
أŸسص-ع-د وسص-ل-ي-م وون-وة أل-ت-ي سص-تسصمح

Ãعرفة أ’أوعية ألعقارية أıصصصصة
Ÿشصاريع سصكنية وأŸعدأت ألعمومية
وت-ن-م-ي-ة أل-نشص-اط-ات أ’ق-تصصادية بهذه
أ÷ماعات أÙلية.
و أضص - -اف ذأت أŸصص - -در أن- -ه ب- -ع- -د
م- -رأج -ع -ة ه -ذه أıط -ط -ات سص -ي -ت -م
–ديد مسصاحة تتعدى  2000هكتار.
ع- -رف م- -ا ›م- -وع- -ه ﬂ 15طط
ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة وأل-ت-ع-م Òيضصم 36
بلدية بو’ية أŸسصيلة مرأجعة خÓل
ألسصنت ÚأŸاضصيت.Ú
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إإعدإد :سسهام بوعموشسة
اأ’حد  08سشبتمبر  2019م الموافق لـ  08محرم  1441هـ

إŸوقع إإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr
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منعرج حاسشم ‘ تاريخ منطقة بني ششقران

معسسكر –يي إلذكرى Ÿ 59عركة جبل إŸناور
دعوة إإ ¤تسسجيل شسهادإت من حرروإ إ÷زإئر
أاح- -يت م- -عسش- -ك- -ر امسس ال- -ذك- -رى 59
Ÿع -رك -ة ج -ب-ل اŸن-اور ‘ ،ط-قسس شش-دي-د
ا◊رارةُ ،ت ً- -ذك - -ر اÿل - -ف ب- -ب- -ط- -و’ت
وأا›اد السش -ل-ف ،وحصش-ي-ل-ة ث-ق-ي-ل-ة م-ن
اÿسش- - -ائ- - -ر ‘ صش- - -ف- - -وف اŸسش- - -ت- - -ع - -م - -ر
الغاششم ،هذه اŸلحمة التاريخية التي
شش-ك-لت م-ن-ع-ط-ف-ا ح-اسش-م-ا زاد م-ن شش-ع-ل-ة
ال-ع-زÁة وال-ن-زع-ة ال-ت-ح-رري-ة ات-ق-ادا،
ج - -اءت ب - -ع - -د سش - -لسش - -ل - -ة م - -ن اŸع- -ارك
الضشارية ب Úجيشس التحرير والقوات
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة اŸسش-ت-ب-دة ،ال-تي حاولت
ك- -ب- -ح ج- -م- -اح ال- -ث- -ورة بشش- -ت -ى السش -ب -ل
وال- -وسش- -ائ- -ل ا◊رب- -ي- -ة ،دون أان ت -ك -ل -ل
’ق-ل
ﬁاو’ت -ه -ا ب-ن-ت-ائ-ج –ف-ظ ع-ل-ى ا أ
ماء الوجه«.الششعب» وقفت عند هذه
الذكرى وتعرضس أادق التفاصشيل.
معسشكر  /ام ا.Òÿسس
ت -ت -ل -خصس أاه -م-ي-ة ا◊دث ال-ذي أاح-يت السش-ل-ط-ات
اÙل - -ي - -ة Ãعسش - -ك - -ر ذك - -راه ‘ ،أان ي- -ك- -ون ﬁط- -ة
’سشتخÓصس الع Èوالدروسس التي تن Òمعا ⁄مسشتقبل
اأ’جيال اŸتعاقبة ،لتحصشينها من انعكاسشات التششويه
وال -ت -ح -ري -ف اŸن -ب -عث م -ن أاب -واق ف-رنسش-ا ال-رسش-م-ي-ة
وأادواتها اÙلية من خÓل دعوة اÛاهدين وششهود
ال- -ع- -ي- -ان ع- -ن اŸع- -رك- -ة إا ¤تسش- -ج- -ي- -ل شش- -ه- -ادت -ه -م
ا◊ية’،سشيما هؤو’ء القلة الذين ما يزالون على قيد
ا◊ياة يواجهون انعكاسشات صشحية مؤوŸة أاثرت على
ذاكرتهم ،على غرار ›اهدين و›اهدات يÓزمون

فراشس اŸرضس.
ششكلت معركة جبل مناور منعطفا حاسشما،أاخلط
أاوراق اŸسش- -ت- -ع- -م- -ر ال- -ف- -رنسش- -ي وج- -ع- -ل السش- -ل- -ط- -ة
ا’سش -ت -ع -م -اري -ة ت -ع -د ال -ع -دة Ÿواج -ه -ة فصش -ائ -ل م-ن
›اه -دي اŸن -ط -ق -ة اŸن -ظ -م ‘ Úصش -ف -وف ج-يشس
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي –ت ق -ي-ادة سش-ي رضش-وان وسش-ي
ﬁم- -ود ،وك- -ان ج- -ب- -ل م- -ن -اور إاح -دى ق Ó-ع ال -دف -اع
الصشامدة ‘ اŸنطقة السشادسشة من الو’ية التاريخية
اÿامسشة  .ششهد ملحمة أارخ لها  200جندي من
فصشيلتي سشي ﬁمود وسشي رضشوان .
وجاءت اŸلحمة التاريخية كرد فعل متوقع من

اÙطات التاريخية لششهر سشبتمÈ
 08سش-ب-تم :1958 Èكشش-ف»أان-دري م-ال-رو» ال-وزي-ر ال-ف-رنسش-ي
اŸنتدب و»جون بول سشارتر» الفيلسشوف الفرنسشي ‘ رسشالة بعثها
إا ¤السش-ل-ط-ات ال-ع-ام-ة ،اسش-ت-ع-م-ال ال-ت-ع-ذيب ضش-د ا÷زائ-ر بفرنسشا
وإاقÎحا ‘ هذا الصشدد زيارة سشجن «فرسشاي» ومركز بوليسس
«أارجانتوي».
 08سشبتم :1959 Èأاعلن مسشؤوول عن جبهة التحرير الوطني
وجيشس التحرير الوطني أانه قد أاطلق سشراح أاربع ÚأاسشÒا فرنسشيا
‘ إاششارة منه إا ¤إاحÎام حقوق اإ’نسشان ومعاهدة جنيف Ÿعاملة
اأ’سشرى.
 09سش-ب-تم :1958 Èق-ررت ÷ن-ة ال-ت-نسش-ي-ق وال-ت-ن-ف-ي-ذ إانشش-اء
ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية ‘ أاقرب وقت.
 09سشبتم :1961 Èقامت السشلطات الفرنسشية بطرد مئات
ا÷زائري ÚاŸغÎب Úبفرنسشا كإاجراء ردعي بسشبب مسشاندتهم
السشلمية للكفاح التحرري.
 10سشبتمÃ :1957 Èششاركة وفد عن اإ’–اد العام للطلبة
اŸسش-ل-م Úا÷زائ-ري Úصش-ادقت ال-ن-دوة ال-دول-ي-ة السش-اب-ع-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
اŸنعقدة ‘ نيجÒيا على ’ئحة تطالب فيها بإاسشتقÓل ا÷زائر.
 10سشبتم :1959 Èأا“ت ÷نة ششكلها العقداء العششرة برئاسشة
بن يوسشف بن خدة صشياغة مششروع ميثاق ششامل ÷بهة التحرير
الوطني.
 11سش-ب-تم :1955 Èت-ظ-اه-ر ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة م-ئات اÛندين
الفرنسشيÃ Úحطة ليون (فرنسشا) تعبÒا عن رفضشهم اŸششاركة ‘
ا◊رب ا÷زائرية.
 11سشبتم :1956 Èقامت السشلطات الفرنسشية بفتح مسشابقة
لتوظيف خمسش Úضشابط ششرطة مسشاعدين تدعيما للجهاز القمعي
اŸسشتهدف للتنظيم الثوري ÷بهة التحرير الوطني.
 12سش-ب-تم :1955 Èأاصش-درت ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسش-ي-ة م-رسش-وم-ا
يقضشي بحل ا◊زب الششيوعي ا÷زائري بسشبب مسشاندته للثورة
ا÷زائرية.
 12سش-بتم :1958 Èق-رر اŸؤو“ر ال-ن-ق-اب-ي ال-ع-اŸي اŸن-ع-قد
بالقاهرة تقد Ëيد اŸسشاعدة للششعب ا÷زائري.
–Óاد العام للتجار
 13سشبتم :1956 Èانعقد أاول مؤو“ر ل إ
ا÷زائري Úبالعاصشمة لبحث السشبل الكفيلة لدعم الثورة ا÷زائرية.
 13سشبتم :1958 Èفضشح الصشحفي الفرنسشي» جون ’كوت»Ò
اسش -ت -خ -دام السش -ل -ط -ات ال -ف -رنسش -ي -ة ال -ن -اب -ا ⁄اÙرم دول -ي -ا ضش-د
اÛاهدين ا÷زائري ‘ Úالششرق ا÷زائري.
 14سش-ب-تم :1957 Èق- -دمت ÷ن- -ة ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ا◊ق -وق
وا◊ريات الششخصشية تقريرها ◊كومة «غي مو‹» كششفت فيه

طرف جنود جيشس التحرير ،على سشلسشلة الهجمات
اŸت-ت-ال-ي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذت-ه-ا ك-ت-ي-ب-ت-ي سش-ي ﬁم-ود وسشي
رضشوان طيلة ششهر أاوت من سشنة  1957بعد سشنة من
انعقاد مؤو“ر الصشومام وسشنت Úمن هجومات الششمال
القسشنطيني ،منها الهجومات اŸنفذة ضشد اŸراكز
ال -عسش -ك -ري -ة ا’سش -ت -ع -م -اري -ة وم-ع-رك-ة دي-ر السش-ل-وق-ي
وه-ج-وم-ات ع-دة ك-ب-دت اŸسش-ت-ع-م-ر خسش-ائ-ر ب-اهضشة
الثمن.
من اجل تقويضس مسشار الفصشيلت،Úعمدت القوات
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ال-ف-رنسش-ي-ة إا ¤اق-ت-فاء أاثر اÛاهدين
البواسشل،وﬁاصشرتهم ‘ منطقة اŸناور ب Úا◊دود

اإ’قليمية لو’ية غليزان ومعسشكر.
وحششدت من اجل ذلك عدتها ا◊ربية وأازيد من
 20أالف عسشكري مدعم Úبالطائرات ا◊ربية
«  »T 60التي أامطرت قنابلها على القرى اÛاورة
÷بل اŸناور ‘ ،ح Úتقدمت صشفوف جيشس التحرير
الوطني لÎابط وتتحصشن بجبل اŸناور الذي بدوره
 ⁄يخذلهم ومكنهم بعد سشاعت Úمن اŸسش Òعلى
اأ’قدام ‘ الششعاب القاحلة واŸسشالك الصشعبة من
القضشاء على ما يزيد عن  650عسشكري وإاصشابة 17
طائرة منها  6طائرات سشقطت لتبقى ششاهدا على
اŸعركة ‘ قمة جبل اŸناور الصشامد صشمود الوطن.
أاما ب Úصشفوف جيشس التحرير الوطني سشقط 69
شش -ه -ي-دا ‘ سش-اح-ة ال-ف-دى و 10م -دن-ي Úوأاصش-يب 23
آاخرون ب -ق -ن-اب-ل ال-ن-اب-ا ⁄اÙرم-ة دول-ي-ا م-ن ب-ي-ن-ه-م
القائد سشي رضشوان الذي اسشتششهد بعد  15يوما من
اإلقاء القبضس عليه جريحا .
و“كن أابطال اŸعركة ‡ن حالفهم القدر على
ا◊ياة وا’سشتمرار ‘ حمل لواء الثورة التحريرية
اŸب- - -ج- - -ل- - -ة م- - -ن اإ’فÓ- - -ت م - -ن حصش - -ار ال - -ق - -وات
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة،م-ت-وج-ه Úإا ¤دوار ال-ع-ن-ات-رة بغليزان،
حيث األقي القبضس على القائد سشي رضشوان من طرف
الفرقة اإ’دارية اŸتخصشصشة بعد أان أاوكل قيادة كتيبته
اإ ¤القائد سشي ﬁمود ،حسشب ما جمع من ششهادات
حية ووثائق اأرخت للحدث ،واتفقت على الششهادة أان
م -ع -رك -ة ج -ب-ل اŸن-اور ك-ان ل-ه-ا اأ’ث-ر ال-ب-ل-ي-غ ‘ رف-ع
م - -ع- -ن- -وي- -ات ›اه- -دي اŸن- -ط- -ق- -ة ودف- -ع ال- -ق- -وات
ا’سشتعمارية إا ¤الÎاجع ،واإعادة النظر ‘ خطاها
وخططها ا◊ربية باŸنطقة السشادسشة التابعة للو’ية
التاريخية اÿامسشة.
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التجاوزات اŸرتكبة ‘ ا÷زائر من قبل السشلطات العسشكرية.
 14سش-بتم :1960 Èن -دد اإ’–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ريÚ
بتواطؤو منظمة ا◊لف اأ’طلسشي ‘ مواصشلة ا◊رب ‘ ا÷زائر،
الشش
ه
ي
د
ة
ا
ل
ب
ط
ل
‘ رسشالة موجهة لنقابات البلدان اŸنتسشبة إا ¤هذه اŸنظمة.
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 ·ÓاŸتحدة بنيويورك.
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‘ ا÷هاد سشنة  1955لقد كانت مثل كث Òمن  ¤التغي ،Òفانضشمت إا¤
الوفدين.
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هادة سشنة .1959
شة جهادها إا ¤أان فازت
اŸوجهة إا ¤رؤوسشاء النواحي على تطبيق الدين اإ’سشÓمي
وإارششاداته وأان كل ﬂالف لذلك يحاكم امام ﬁكمة عسشكرية.
 16سش-ب-تم :1959 ÈإاعÎف ال -رئ -يسس ال -ف-رنسش-ي «شش-ارل
دي- -غ- -ول» ‘ تصش- -ري- -ح رسش -م -ي ب -ح -ق ا÷زائ -ري ‘ Úت -ق -ري -ر
مصشÒهم.
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زيزة مسشيكة
اŸتحدة وسشجلت القضشية ا÷زائرية ‘ جدول اأ’عمال.
 17سشبتم :1961 Èنفذت جبهة التحرير الوطني عدة
هي لبؤوة ج
بال اأ’وراسسُ ،ولِدت ‘
عمليات فدائية ضشد منششأات عسشكرية بعدة مدن فرنسشية ردا
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مدينة بات  193بقرية مروانة قرب
على جرائم السشلطات الفرنسشية ‘ فرنسشا وا÷زائر.
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◊ملة ا◊كومة الفرنسشية من أاجل إاعادة Œني
قة أا
جامعة مون خيها ،وتكمل دراسشتها ‘
.
الفرنسشي والزج به ‘ ا◊رب ا÷ارية ‘ ا÷زائر
بلييه.
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 ¤والثانية.
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة م-ذك-رة عسش-ك-رية ،تسشتنكر فيها
فيها تدخل ا◊لف اأ’طلسشي ‘ حرب ا÷زائر واعتÈت
ضشم ا÷زائر بدون إارادة ششعبها إا ¤هذا ا◊لف باطÓ
من الناحية القانونية .
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الرجل
األصسلع Áكنه
أان ُيولد الكهرباء
‘ فصسل الصسيف

إاجعلها قاعدتك:
أاتطور و’ أانسضى
ديني ،أافعل ما
يسضعد :Êو’ أانسضى
فروضضي ،أاعيشص حياتي :و’
أانسضى ربي.

الثور

على قدر يقينك
ُتقضضى حوائجك ،
وعلى قدر صضدقك
وثقتك بالّله يقوى توكلك
ورغبتك بفضضله.

ا÷وزاء

لسضف»..مع
ل أ
مرور الزمن
سضتدرك ان
البعضص ’ يسضتحق كل
’هتمام الذي
ذلك ا إ
توليه لهم  ،ثم سضتدرك
’شضخاصص الذين
ان ا أ
’هتمام
يسضتحقون كل ا إ
قد هجرتهم منذ البداية»

السسرطان

’ذ’ء
ا أ

أاعلنت شضركة إاسضبانية عن
تقنية جديدة غريبة Áكنها
أان تسضمح للرجال الذين
د
ي
ل
يعانون من الصضلع من تو
يحكى أان كان هناك رج ً
ل يسضعى بÚ
م
الطاقة وذلك باسضتخدا
الصضفا واŸروه راكبًا علي فرسضه ،وكان
أاشضعة الشضمسص ،حيث يتم
ب Úيديه غلمان وعبيد كثÒة يقومون
اسضتخدام منطقة الصضلع كلوح
بتوسضيع الطريق أامامه بعنف وقوة ،فثار
’شضعة.
شضمسضي يلتقط ا أ
الناسص وغضضبوا كثًÒا ،وكان
الفكرة ’ تزال ‘ مرحلة
الرجل فارع الطول واسضع
التطوير وذلك من خلل
العين ،Úوبعد مرور
’سضبانية مع
تعاقد الشضركة ا إ
عدة سضنوات رآاه أاحد
جامعة بوليتكنك فالنسضيا
ا◊جاج الذين
حيث “ت Œربة هذا اŸشضروع
زاملوه وهو
صضا وكانت النتائج
على  42شضخ ً
يتكفف الناسص
مذهلة.
على جسضر
فبعد –ويل اشضعة الشضمسص إا¤
بغداد ،فتعجب
طاقة باسضتخدام منطقة الصضلع
ا◊اج من عمله
Áكن تخزين هذه الطاقة ‘
وقال له  :أالسضت
بطاريات تراكمية بسضعة 4000
أانت نفسص الرجل
مللي أامب Òبحيث Áكن للرجل
الذي كان يحج
حملها وا’سضتفادة منها عند
على فرسضه ‘ سضنة
ا◊اجة إاليها مثل شضحن الهاتف
كذا ،وكان ب Úيديك
ا÷وال أاو تشضغيل السضيارة أاو
الكث Òمن العبيد توسضع لك
ق
ي
ق
ح
ا’سضتخدام اŸنز‹ .لكن لت
الطريق ضضربًا ،فقال الرجل  :بلى  ،فقال
هذه النتائج يجب أان يخضضع الرجل
ا◊اج  :وكيف وصضل بك ا◊ال إا‹
إا ¤عملية زرع بسضيطة لشضريحة
هنا ؟ قال الرجل  :تكÈت ‘ مكان
صضغÒة Áكن من خللها –ويل
يتواضضع فيه العظماء ،فأاذلني
أاشضعة الشضمسص إا ¤طاقة يسضهل
الله ‘ مكان يتعا ¤فيه
ا’سضتفادة منها .ا÷دير بالذكر أان
’ذ’ء .
ا أ
الشضركة أاعلنت أان هذا النظام سضيكون
’سضواق بنهاية صضيف 2019
متاح ‘ ا أ
وÁكن للرجال ‘ وقت قريب اŸشضاركة
‘ هذا اŸشضروع وتوليد الطاقة على نطاق
شضخصضي.

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

لل

ع
Èة

@ هل تعلم أانه Áكنك
أان توفر  30لÎا من
اŸاء يوميا و ذلك
بإاغلق صضنبور اŸياه أاثناء
تنظيف أاسضنانك
بالفرشضاة؟
@ هل تعلم أان
اقصضر حرب ‘
التاريخ كانت
ب Úز‚بار
وا‚لÎا ‘ العام
 ,1٨96حيث دامت
ا◊رب  3٨دقيقة بعد
اسضتسضلم ز‚بار.؟

@ عندما يخونك أاحد من الناسص
’نك
قف رافعاً رأاسضك و’ تنحني أ
أانت من فزت بالوفاء.

ابتسسم

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

*أابيضص فرطاسص ؛عند
مواليه عبادة؛شضدو اŸوت
من الراسص؛وما يذكرشص
الشضهادة؟.
حل العدد السضابق

أابوهـــا

للسضخرية فنون
اعلموا أايها القراء الكرام أان السضخرية
ثلثة أانواع :السضخرية من الذات وهي
سضخرية اŸتواضضع ،وسضخرية من
’قوياء وهي سضخرية الشضجعان،
ا أ

حّبـ ـ ـ
ـ
ك

حكم و أامثال
@ اÿيبه تأاتي دائمًا من الذين
قدمنا لهم كل شضئ.

لبد
نبضضنا فلسضطيني ل أ
غزة بيوم ا’نتصضار لغني وغنيها
زغرد يا رصضاصص الثوار
أارضص الشضهدا وحّيها
وغزة هي البداية والثورة جاي جاي
’هليها
بالقدسص بÔفع راية وراح ترجع أ
ارحل يا غاصضب ’ تعود
هذه غزة جبارة
من الدم بتصضنع بارود
وراح تسضمع انفجاره
’قصضى مع حماسص
شضهدا ا أ
أابطال بÎفع الراسص

هل تعلم

اشِضِهدي َيا سَضَمـا َواْكُتَب ْ
ن يا ُوجـوْد
ُ
ن ا÷ُـنـوْد
إاsنـنَـا لِلحـَمـا سَضنَُكو ُ
ح الَبـ َ
ك اْلُقُيـوْد
ل َوَنـُفـ t
فـَنـزي ْ
وَننيلُ الـuرضضـا ِم ْ
ن َوsفى ِبالْعُهـوِد
ل عـاٍت َكُنوْد
وُنـذيقُ الـsرَدى ُكـ s
َوَيـَرى جِـيلُـنَا َخـافـَقاِت الُبنوْد
‚ُمَنـا ِلْلُعـ َ
ل ‘ صُضعـوْد
وَيـَرى ْ
َهَكـَذا َهـَكـَذا َهـَكـذا سَضَنُعـوْد
فاشْضَهدي َيا سَضَما واكُتْبن يا ُوجـوْد

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

األسسد

ب َ
حو
صض ُ
الَقل ْ
’ ِي َ
ل
ق
ع
ل
ا
و
⁄
أ
’
إا’ ِبا ْ َ ٌ
َ
م إا’
’ ِيتَعل ْ
ِبالَعّبرةٌ والَقدمْ ’َ تأاَخذ
ي
َدرسّضًا إا’ إاذا وَقعتْ َف ٌ
حِفرة.
َ

العذراء

الكذب ’ يخفي
ا◊قيقة إاّنما يؤوجّل
انكشضافها ...والصضمت
عن كذب البعضص ليسص ضضعًفا
منّا  ...بل لنحافظ على صضورٍة
’مسص جميلًة.
لهم كانت با أ

اŸيزان

’ يُغرنك ك Èا÷سضم
‡ن صضغر ‘ العلم و’
طول قامة ‡ن قصضر ‘
ا’سضتقامة فإان الدرة على صضغرها
خ Òمن الصضخرة على كÈها.

العقرب

ب ذهبت الرحَمة
إاَذا مات الَقْل ُ
ل ذهبت ا◊ْكَمة
َوإاَذا مات العْق ُ
َوإاَذا مات ال ً
ل
ب ُك ُ
ضضم ُ
َ Òذه َ
شَضيء“.عن ‘ هذا كثÒا .

القوسس

لنسضان إا’ وقد
’ شضيء يحدُث ل إ
منحهُ الله القدرة على –ّمله مفُهوم
عِميق لَقوله تعاُ ’ « : ¤يَكuلف اللهُ
َنْفسضاً إا’ sوسضَعها « فل تقلق و’ –زن.

ا÷دي

@غبي دخل مطعم قال هل عندكم حلقات بصضل؟
أاجابه النادل :نعم عندنا قال الغبي :إاذا إاعطني ا◊لقة
’خÒه
ا أ
@ غبي شضاهد فتاة هزيلة القوام  ،سضأالها ماذا
تعملÚ؟  ،قالت :عارضضة  ،قال لها ‘ :
أاي ملعب ؟

‘

’ تقارن نفسضك
’خرين تفقد
با آ
ثقتك بنفسضك وتبدأا
بلوم ›تمعك !  ,بل قارن
نفسضك Ãا كنت عليه قبل
’ن.
سضنة من ا آ

’رضص هو
هناك ما هو أاقسضى من جفاف ا أ
جفاف الضضم Òفأا’رضص “وت عشضطا من
نقصص اŸاء وا◊ياة “وت كلها اذا نقصص الضضم.Ò

الدلو

ليسص مهما أان “لك أاموال وماديات ..وليسضت بطولة
أان –مل شضهادات علمية وتكرÁية ..البطولة ا◊قيقية
أان تكون حامل ضضم. Ò

ا◊وت

’رضص  ..لكن
« تأانيب الضضم Òيشضعرك بأانك أاسضوأا إانسضان على وجه ا أ
تأاكد أانك ما دمت تشضعر بهذا الشضعور  ..فأانت من أاطهر الناسص قلبًا «.

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

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

ألعلم يبنى بيوتا ل عماد لها

العلم من نَعم الله التي أاْنعم
ال -ل -ه ب -ه -ا ع-ل-ي-ن-ا؛ ف-ه-و اْÿي-ر
وال -ه -داي -ة والÈك -ة وال u-رف -ع-ة،
حه اللُه  -عز وجل ‘ -
َمَد َ
كتابه ،وعلى لسصان رسصوله -
صصلى الله عليه وسصلم  -بل أامر
نبtينا  -عليه الصصÓة والسصÓم
 بأان يطلب السصتزادة منه؛﴿ ﴾Éªk∏rYp »fpOrpR ÜuQn πrbohnطه:
 ،114ب -ل واْف -تَ َ -ت َ-ح ال -ل ُ-ه ب -ه
كتابه الكر ،Ëوجعَله أاول ما
َنَزَل على نبuينا الكر - Ëصصلى
ال -ل -ه ع -ل -ي-ه وسص-ل-م  -وذلك ‘
سصورة العلق∂nHuQn p º°rSÉHp rGCônbrG﴿ :

ør ˘ep ¿n ˘É °ùn ˘ fr˘ p r ’EG ≥n˘ ∏n˘ Nn @ ≥n˘ ∏n˘ Nn …òp˘ dsG
 ﴾m≥n∏Ynالعلق2 -1 :

ف -ه -و ال -ن -ور ال-ذي ُي-خِ -رج
الناسَس من ظلمات ا÷ْهل ،وهو الوسصيلة الناجحة
للبناء والرتقاء ،وكما قال الشصاعر:
اْلِعْلُم َيْبِني ُبُيوًتا َل ِعَماَد َلَها
ت اْلِعuز َواْلَكَرِم
جْهُل ُيْفنِي ُبُيو َ
َواْل َ
وŸزيد أاهميته فإان sالله أاْو ¤ألهله ومكتسصبيه
ال -ع -ن -اي َ -ة وأاع-ط-اه-م اŸك-انَ -ة ،وَر َفَ-ع م-ن َقْ-د ِره-م
وشَص َ-رِف -ه -م وع -ظ -ي -م م -ك -ان -ت -ه -م ‘ آاي -ات ك-ثÒة،
وأاحاديث نبوsية عديدة؛ فقد قال  -تعا‘ - ¤
سصورة الزمرønjòpdsGhn ¿nƒªo∏n©rjn ønjòpdsG …ƒpàn°ùr jn πrgn πrbo﴿ :
 ﴾Üِ ÉÑnr ’CrndG ƒodho GC ôocsònànjn Éªnfsp GE ¿nƒªon∏©rjn ’nالزمر ،9 :وقال -
عز وجل  ‘ -سصورة اÛادلةønjòpdsG ¬o∏sdG ™panôrjn﴿ :
 ﴾ämÉLnQnOn ºn∏r©pdrG GƒJoho GC ønjòpdsGhn ºrµoærep GƒæoenGBnاÛادلة.11 :
أاي إاsن الله يرفُع هؤولء العلماء الدرجات ِتْلَو
الدرجات ،وف ْضصل هؤولء إا‰ا يدtل على ف ْضصل ما
يحملون.
Ë
والسصنة النبوsية زاد ْ
ت ما أاتى به القرآان الكر ُ
ي  -صصلى
من ف ْضصل العلم والعلماء ،فنجد أاsن النب s
الله عليه وسصلم  -جعَل ا Òَÿمتوقًفا على العلم ِ،
فقال كما ‘ ا◊ديث الذي رواه البخاري ومسصلم
من حديث معاوية بن أابي سصفيان  -رضصي الله عنه
ت رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم
 قال :سصمع ُ يقولَ(( :من ُيِرْد الله به خًÒا ،يفقهه ‘الدين)).
بل جعلَ صصاحبَه Ãنزلة اÛاهد ‘ سصبيل
الله؛ Ÿا َروى أانسس فقال :قال رسصول الله  -صصلى
الله عليه وسصلم َ(( :-من خرَج ‘ طلب العلم ِ،
ْøر ِج
øتøى َي
øلøه ح
øيøل ال
فøهøو ‘ سصøب
øع))؛ رواه
الÎمذي.
فضص ً
 Óعن أاsنه الطريق اŸوصصل إا ¤ا÷نة؛ قال
نبtينا  -صصلى الله عليه وسصلم َ(( :-من سَصَل َ
ك

طريًقا يلتم ُسس فيه ِعلًْما سَصsهَل الله له به
جَتَمَع قوٌم ‘ بيت
طريًقا إا ¤ا÷نة ،وما ا ْ
øøه
øøون كøøتøøاَب الøøل
øøøه يøøتøøل
øøل
øøوت ال
øøي
مøøن ب
ت عليهم ال sسصِكيَنة،
ويتدارسصونه ،إال نزل ْ
øة،
øهøم اÓŸئøك
s øفøت
ُøة وح
øم
øم الøرح
øه
øت
øي
وغشص

وصصف الله ألخÓق النبي صصلى الله عليه وسصلم
∂  ﴾ٍ º«¶pYn m≥∏oNo ≈∏©ndnعن عطاء
قال تعاn fsp GEhn﴿ ¤
رضص -ي ال -ل-ه ع-ن-ه ق-ال ق-لت ل-ع-ب-د ال-ل-ه ب-ن ع-م-رو
أاخ ÊÈعن صصفة رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم
‘ التوراة قال أاجل والله إانه Ÿوصصوف ‘ التوراة
ي إاِsن-ا أا َْرسَصْ-لَ -ن-ا َك
بصص -ف -ت-ه ‘ ال-ق-رآان َي-ا أا َtيَ-ه-ا الs-نِ -بt -
Óم-ي ،Úأانت
شَص -اِه -دا ً َوُم َ-ب -شuص-را ً َو َن-ذِي-را ً وح-ر ًزا ل -أ
ع -ب -دي ورسص -و‹ ،سص -م -ي-تك اŸت-وك-ل ،ل ف-ظ ول
غليظ ول صصخاب ‘ األسصواق ول يدفع بالسصيئة
السصيئة ولكن يعفو ويغفر ،ولن يقبضصه الله حتى
يقيم به اŸلة العوجاء ،بأان يقولوا ل إاله إال الله،
ويفتح بها أاعيًنا عمًيا وآاذاًنا صصًما وقلوًبا غلًفا -
رواه البخاري

كان خلقه ألقرآأن

عن عائشصة رضصي الله عنها قالت كان خلق
رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم القرآان  -رواه

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

هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

الله يرفُع العلماء الدرجات ِتْلَو الدرجات

øم الøلُøه فøيَøمøن ع
َøره
وَذَك
øنده))؛ رواه اإلم- - -ام
مسصلم.
ولهذا الفضصل أاثره العظيم وخْيُره ا÷سصيم على
األم - -ة؛ أاف - -راًدا وج - -م - -اع - -ات ،وع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع
اÛتمعات ،فانظر للمجتمعات التي ينتشصر فيها
ال -ع -لُ-م وت-زداد ف-ي-ه-ا اŸع-ارُف ،ت-ره-ا ›ت-م-ع-ات
مرموقة ‘ أاخÓقها و‘ تطورها وتعاملها فيما
ب -ي -ن -ه -ا ،ف -يضص -ف -ي ال -ع-لُ-م ع-ل-ي-ه-ا صص-ب-غ-ة ال-راح-ة
والطمأانينة وال sسصِكينَة والعيشس الرغيد ‘ ،حÚ
ت- -رى اÛت -م -ع ال -ذي يسص -وده ا÷ْه ُ-ل ي -كُ Ìف -ي -ه
الضص -ط -راب وال -ت-ن-اُح-ر وال-ت-ب-اُغ-ضس ،إاضص-اف-ة إا¤
التخtلف الذي يشصهُده ،وكtل هذا بسصببِ ا÷ْهل.
ولهذا ‚ُد اŸسصلم Úنبغوا سصابًقا ‘ العلوم
كuلها ،واْلتمسصوا اŸعرفَة من كل uمكان؛ من الشصرق
وال- -غ- -رب ،وشصs- -ج -ع اÿل -ف -اء ع -ل -ى ه -ذه ا◊رك -ة
العلمsية؛ حتى كان اÿليفة اŸتوuكل ُيْعطي «حُنÚ
بن إاسصحاق» أاشْصهر اÎŸجمَ Úوْزَن ما يÎجمه
ذهًبا.
فتطsوروا وكانوا األصْصل ‘ العلم ِوالقضصاء على
ا÷ْهل ،فنجُد أاsن أاول من عمَل عمليsة إازالة اŸاءِ
من العْين :أابو بكر الرازي ،وأاسصتاذ علْم ا÷ْبر
«ج- -اب- -ر ب- -ن حs- -ي- -ان» ،ب- -ل ‚د أاsن أاول م -ن َب َ -ن -ى
اŸراصصَ-د ال-ف-ل-كs-ي-ة ه-م اŸسص-ل-م-ون ،مشص-ارك‘ Ú
نهضصة اÛتمع ،وهكذا جميع العلوم التي ُتوجuه
اإلنسصاَن وتأاخذ بيده ،وتي uسصر له القياَم Ãهمته ‘
ال-وج-ود ،وع-ل-ى رأاسص-ه-ا ع-ل-وُم الشص-ري-ع-ة ال sسصمحاء
التي أاتى بها القرآاُن كÓم الله اْŸعِجز.
وه -ذا ك t-ل -ه السص t-ر ال -رئ -يسس ‘ ت -راب -ط ال -ع -لِ-م
باإلÁان ،فكsلما ازداَد علُم اإلنسصان ازداَد إاÁاًنا؛
كما قال  -عز وجل √pOpÉÑnYp ørep ¬n∏sdG ≈n°ûîrjn Éªnfsp GE﴿ :-
 ﴾Qٌ ƒØoZn õljõpYn ¬n∏sdG ¿sp GE AoÉªn∏n©odrGفاطر28 :
ÁÓان ويقويه ،واإلÁان يدعو
فالعلم يهدي ل إ
للِعْلم ،وهذه العÓقة ل توجد ‘ أاي uديٍن غْير
اإلسصÓم.
قال األسصتاذ الندوي أابو ا◊سصن« :فإاذا أاراَد

øøøتøøأانَøøف
Óøøøمøøي أان يسص
الøøøعøøاُ ⁄اإلسص
حياَته ،ويتحsرر من ِرuق غْيِره ،وإاذا
كان يطمُح إا ¤القيادة ،فُ Óبsد من
øي ،والøزعøامøة
øقÓøل الøتøعøلøيøم
øت
السص
الøøعøøلøøمsøøيøة ،وبøالسصøتøعøداد الøروحøي
øنøاعøي وا◊ربøي،
øداد الصص
والسصøøتøøع
والسصتقÓل التعليمي ينهضس العا⁄
øؤوuدي رسصøالَ øتøه ،ويøنقذ
Óøمøي وي
اإلسص
 ⁄من النهيار الذي يهدده»؛
العا َ
øøا⁄
øøøتøøøاب« :مøøاذا َخøøسِصَøøر الøøع
مِøøن ك
بانحطاط اŸسصلم»Ú؛ الندوي ،صس
(.)391
وÃا أان sل- -ل -ع -ل -م وال -ع -ل -م -اء م -ن
ال -فضص -ل ال -ك -ث Òواْÿي -ر ال -ع -م -ي-م،
وال -ه -داي -ة م -ن ال-زي-غ والسص Òع-ل-ى
ا◊uق والنهوضس باÛتمع ،فُ Óبsد
على اÛتمع من السصعي للعلماء،
وَتْوقÒهم واÙافظة عليهم ،بعد اŸشصاركة ‘
صصناعتِهم.
ف-أاsم-ا اŸشص-ارك-ة ‘ صص-ن-اع-ت-ه-م ،ف-ه-و ال-لجوء
إال -ي -ه-م ‘ كu-ل اŸلs-م-ات ال-ت-ي َتْ-ع-صصُ-ف ب-الشص-خصس
واÛت - -م - -ع؛ أاف - -راًدا وج- -م- -اع- -ات ،أاشص- -خ- -ا ًصص- -ا
وحكومات ،وهذا ما أامَرنا به رtبنا  -عز وجل -
ف -ق-ال﴾َ¿ƒ˘ªo˘∏n˘©r Jn˘ ’n ºr˘ào˘ær co˘ ¿r p GE ôp ˘cr òu ˘dG πn˘ grn GC Gƒ˘ donÉC˘ °rSÉ˘ an﴿ :
النحل43 :
وأاهلُ الذكِر هم العلماء والفقهاء ،وقال  -عز
وجل  -وهو يأاْمر بطاعتهمGƒ©o«Wpn GChn ¬ns∏dG Gƒ©o«Wpn GC﴿ :
﴾ْºµoærep ôper’CrnG »dpho GChn ∫nƒ°oSôsdGالنسصاء 59 :وأاولو األمِر
هنا :هم العلماء واألمراء؛ كما قال اŸف uسصرون.
وكذلك مواصصلة الدعاء لهم؛ كما قال النبي
ﬁمد  -صصلى الله عليه وسصلم  -لبن عباسس لَsما
رأاى ذكاَءه(( :اللهم فقهه ‘ الدين ،وَعuلمه
ل))؛ فنال مكانته بف ْضصل دعاء النبي -
التأاوي َ
صصلى الله عليه وسصلم  -له  -رضصي الله عنه.
وك -ذلك ت -وقُÒه -م وإاج Ó-لُ -ه -م واحÎاُم-ه-م؛
فالعلماء َوَرثة األنبياء ،ول بsد لورثة األنبياء أانْ
ُي َ-وuق َ-ره-م أاهُ-ل اإلÁان ،وأاْن ي-حÎم-وه-م؛ اق-ت-داًء
باألنبياء ،واuتباًعا للنبي  -صصلى الله عليه وسصلم -
الذي زاَد من شصرِفهم ومكانتهم ،وهذا ما كان
يفعله الصصحابة  -رضصي الله عنهم  -مثل ما َفَعَل
ابن عباسس مع زيد بن ثابت  -رضصي الله عنه  -مع
أاsن ابن عباسس  -رضصي الله عنه  -هو ابُن عuم
رسصول الله | وَزْيد هو َمْولَى من اŸوا‹ :يقول
الشص -ع -ب -ي« :صص-ل-ى زي-د ب-ن ث-ابت ع-ل-ى ج-ن-ازة ،ث-م
ت له بَْغلة لÒكبها ،فجاء ابن عباسس ،فأاَخَذ
ُقuرب ْ
بركابِه ،فقال له زيدَ :خuل عنها يا ابن عم uرسصول
ال -ل -ه ،ف -ق -ال ابُ-ن ع-ب-اسس :ه-ك-ذا أام-رن-ا أان ن-ف-ع-ل
بالعلماء والكÈاء».
فنسصأالُ اللَه أاْن يجعَلنا من هؤولء الذين هم
باألئمة والعلماء مقتدون ،و‘ َدْرِبهم سصالكون،
وعنهم ذائدون ومضص t
حون؛ إاsنك  -يا رب  -سصميعٌ
عليم.

من شسمائل خا” الرسسل
أاح- -م -د ومسص -ل -م وأاب -و داود ،وزاد مسص -ل -م ي -غضصب
لغضصبه ويرضصى لرضصاه.

دفع ألسسيئة با◊سسنة

Ÿا أاراد الله هدي زيد بن سصعية ،قال زيد ⁄
يبق شصيء من عÓمات النبوة إال وقد عرفتها ‘
وجه ﬁمد صصلى الله عليه وسصلم إال اثنت Úيسصبق
حلمه جهله ،ول يزيده شصدة ا÷هل عليه إال حلًما
قال زيد فقلت يا ﬁمد ،هل لك أان تبيعني
ثمًرا_ معلومًا ‹ _ فباعني فأاعطيته ثمانÚ
مثقاًل من ذهب ،فلما حل األجل أاتيته فأاخذت
Ãج- -ام -ع ق -م -يصص -ه وردائ -ه وه -و ‘ ج -ن -ازة م -ع
أاصصحابه ونظرت إاليه بوجه غليظ وقلت له يا
ﬁمد أال تقضصيني حقي؟ فوالله ما علمتكم بني
عبد اŸطلب إال مط ً
 Óونظرت إا ¤عمر وعيناه
تدوران ‘ وجهه ثم رما Êببصصره فقال يا عدو
الله أاتقول لرسصول الله صصلى الله عليه وسصلم ما

أاسصمع وتصصنع به ما أارى؟ فلول ما أاحاذر لومه
لضصربت بسصيفي رأاسصك .ورسصول الله صصلى الله
عليه وسصلم ينظر إا ¤عمر ‘ سصكون وتؤودة ،وقال
أانا وهو كنا أاحوج إا ¤غ Òذلك منك يا عمر ،أان
ت -أام -ر Êب -حسص-ن األداء وت-أام-ره ب-حسص-ن ال-ت-ب-اع-ة،
اذهب به يا عمر فاقضصه حقه وزد عشصرين صصاًعا
م -ن “ر م -ك -ان م -ا روع -ت -ه ،ف -ذهب ب -ي ع-م-ر
فأاعطا Êحقي وزاد Êعشصرين صصاًعا ،وقال ‹
ما دعاك إا ¤أان فعلت ما فعلت وقلت ما قلت؟
قلت يا عمر  ⁄يكن من عÓمات النبوة شصيء إال
عرفته ‘ وجه النبي صصلى الله عليه وسصلم حÚ
نظرت إاليه إال اثنت ⁄ ÚأاخÈهما منه يسصبق
ح -ل -م -ه ج -ه-ل-ه ،ول ي-زي-ده شص-دة ا÷ه-ل ع-ل-ي-ه إال
حلًما ،وقد خÈتهما ،فأاشصهدك يا عمر أا Êقد
رضصيت بالله رًبا وباإلسصÓم ديًنا وÃحمد نبيًا،
وأاشص- -ه- -دك أان شص- -ط- -ر م- -ا‹ صص -دق -ة ع -ل -ى أام -ة
ﬁمد،ثم تو‘ ‘ غزوة تبوك مقب ًÓغ Òمدبر.

العدد

18042
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هام جدا

لهله ومكتسسبيه ألعنابة وأŸكانة
أو ¤أ

21

خ Òالهدي:

عن أابي هريرة رضصي الله عنه أان رسصول الله | كان يقول« :الصصلوات
اÿمسس وا÷معة إا ¤ا÷معة ورمضصان إا ¤رمضصان مكفرات ما بينهن
إاذا اجتنب الكبائر» ،رواه البخاري ومسصلم

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

لمام
لمام يصسلي فهل يدخل مع أ إ
إأذأ دخل ألرجل أŸسسجد وأ إ
لمام هل سسيقوم أو سسيجلسس؟
مباشسرة أو ينتظر حتى يرى أ إ
الصصحيح الذي يدل عليه الدليل أانه يدخل مع اإلمام ‘ أاي حال يكون فيه اإلمام
سصاجدا ً أاو قائماً أاو راكعاً أاو قاعدا ً ،والدليل هو حديث أابي هريرة رضصي الله عنه قال:
قال رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم ( :إاذا جئتم إا ¤الصصÓة ونحن سصجود فاسصجدوا
ول تعدوها شصيئًا ومن أادرك الركعة فقد أادرك الصصÓة ) سصـنـن أابي داود.

أاقوال مأاثورة:
قال أابو العالية:كّنا نعد من أاعظم الذنب أان يتعلم الرجل القرآان ثم ينام ،ول
يقرأا منه شصيئا.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

صصديقك من يصصارحك بأاخطائك ل من يجّملها ليكسصب رضصاك.

من أعÓم أ÷زأئر أ◊بيبة

ﬁمد ابن الّعّنابي

هو أابو عبد اللهﬁ ،مد بن ﬁمود بن ﬁمد بن حسص Úبن ﬁمد بن عيسصى األزميتلي (أاو
◊َنفي ،اَألَثري ،الشصه Òبابن الُعّنابيُ.ولد سصنة - 1189كما ذكر عن
األزم )‹Òا÷زائري ،ا َ
نفسصه ‘ -ا÷زائر.ونشصأا ‘ أاسصرة عريقة ‘ العلم والوجاهة؛ فأابوه ﬁمود من علماء
ي ا◊نفية با÷زائر (ت،)1203
ا◊نفية وأاحد أاعيان البلد (ت ،)1236وكان جّده ﬁمد قاضص َ
وأابوه حسص Úكان مفتي ا◊نفية بها ،ولقبه شصيخ اإلسصÓم ،وله تفسص( Òت ،)1150وأاخوه ألمّه
الشص -ي -خ مصص -ط -ف -ى ال -ع ّ -ن -اب -ي ك -ان م -ن ف -ق -ه -اء ا◊ن -ف -ي -ة ك -ذلك ،ول -ه م -ؤول -ف-ات (ت.)1131
يرجع أاصصل األسصرة إا ¤نواحي تركيا ،التي نزحت لُعّنابة ،ثم اسصتوطن بعضس أاجداد ه مدينة
ا÷زائر.
شصيوخه:لعل شصيخه األك Èهو والده ،فقد قرأا عليه من القرآان ،وتلقى عنه الفقه ا◊نفي،
ف العلوم اŸتداولة ،وقد تلقى عنه أايضصًا صصحيَح البخاري قراءة وسصماعًا ÷ميعه،
وﬂتِل َ
وأاجازه.وقد أادرك اÎŸجم جّده ﬁمدا ً ،وسصمع عليه قطعة من صصحيح البخاري ،وحصصل
على إاجازته.ومن أاك Èشصيوخه مفتي اŸالكية علي بن عبد القادر بن األم ،Úفمما قرأا عليه:
بعضس صصحيح البخاري ،وجملة من صصحيح مسصلم ،وتلقى عنه بعضس اŸسصلسصÓت ،وأاجازه.
َŸقايسصي ا÷زائري ،وروى عنه ا◊ديث اŸسصلسصل
وأاخذ عن الشصيخ حمودة بن ﬁمد ا ُ
باألولية.
ُولّي القضصاء سصنة  1208وهو دون العشصرين ،و“ ⁄ضسِ سصنتان حتى َعَزل نفسصه ،وذلك أانs
وا‹ ا÷زائر الداي حسصن باشصا كان أالزمه بأامر ﬂالف للشصرع ،وهذا يدل على ورع اÎŸجم
وقوته ‘ ا◊ق.
ثم عاد للقضصاء بعد عدة أاشصهر ،واسصتمر إا ¤سصنة  ،1213وفيها تو‘ مفتي ا÷زائر ،فتو¤
مكانه ،وذلك إا ¤سصنة  ،1236مع وجود تقطع يسص ،Òووظائف أاخرى :كالسصفارة للمغرب
ونقابة األشصراف.
و‘ أاواخر سصنة  1244أارسصل له حسص Úباشصا وا‹ ا÷زائر سصفينة خاصصة يطلبه للمجيء،
فذهب إاليه ،و‘ طريقه مsر بتونسس ،وأاخذ عنه بعضس علمائها ،ووصصل إا ¤ا÷زائر أاوائل سصنة
 ،1245وف - - - - -ي - - - - -ه - - - - -ا ق ّ- - - - -دم - - - - -ه ال- - - - -وا‹ ،وقّ- - - - -ل- - - - -ده اإلف- - - - -ت- - - - -اء م- - - - -ن ج- - - - -دي- - - - -د.
وُبعيد رجوعه إا ¤ا÷زائر غزا الفرنسصيون البÓد ،فقام حسص Úباشصا بتولية اÎŸجم رئاسصة
العسصكر ‘ الوقت الذي كان فيه ضصعيفًا ،فقاتل اŸسصتعمَر ،ولكن انتصصر األعداء األقوياء ‘
النهاية ،وكان أامر الله قدرا مقدورا ً.
ثم عاد إا ¤الإسصكندرية كان مفتيها الشصيخ خليل السصعران قد تو‘ ،فقام ﬁمد علي باشصا
بتعي ÚاÎŸجم مفتياً للحنفية فيها ،وهناك أاخذ العلماء عنه من أاهل اإلسصكندرية ومن
خارجها ،مثل الشصيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آال الشصيخ الذي زاره سصنة  ،1247وكذا
ﬁم- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -د ال- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اوق- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ي.
بقي ‘ اإلفتاء حتى سصنة  1266ح Úعزله عباسس باشصا بسصعي بعضس مشصايخ السصوء ،ولذلك
قصصة ،خÓصصُتها أان اŸشصكÓت كÌت من أارباب الدعاوى بسصبب اŸفت- Úعلى اختÓف
اŸذاهب -وارتشصائهم ،فتضصايق ﬁمد علي باشصا أاواخر أايامه وأامر اÎŸجم أان يؤولف كتابًا
يجمع فيه ما رجح من أاقوال األئمة األربعة وُيعتمد ‘ القضصاء ،فأاّلف كتابه(( :صصيانة
ال- - - - - - - - - - - -ري- - - - - - - - - - - -اسص- - - - - - - - - - - -ة ‘ ال- - - - - - - - - - - -قضص - - - - - - - - - - -اء والسص - - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - - -اسص - - - - - - - - - - -ة)).
فلما و‹ عباسس باشصا سصنة  1265سصعى بعضس اŸشصايخ من أاصصحاب اŸصصالح الشصخصصية ‘
إابطال هذا الكتاب ،وما زالوا يكيدون له عند الوا‹ ويّتهمونه زورا ً بالعظائم حتى نقم عليه
وعزله سصنة  ،1266وولّى مكانه تلميذه الشصيخ ﬁمد البّنا ،فأاقام اÎŸجم معتزًل ‘ بيته،
ح - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ى واف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اه األج - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل.
تو‘ رحمه الله تعا ‘ ¤ربيع اآلِخر سصنة  ،1267عن ثمان وسصبع Úسصنة ،وأاsرخ وفاته الشصاعر
ﬁمد عاقل بقوله(( :اليوم رمسس مفتي اإلسصكندرية)).وُذكر أان أاسصرته ما تزال حتى اليوم
باإلسصكندرية ،وُتعرف بأاسصرة اŸفتي ا÷زائري.

áMGÎ°SGE

األحد  ٠٨سسبتمبر  2٠1٩م
الموافق لـ  ٠٨محرم 1441هـ

¬aôY º«gGôHGE :OGóYEG

الكلمــــات السسهميـــة

متاهـــــة
األرقــــام

’عب
وفاق
سسطيف

2

’عب في
شسباب
بلوزداد

بقايا
الحطب

ننطلق من الدائرة السسوداء
في أاعلى الشسبكة لنصسل إالى
’خرى،
الدائرة السسوداء ا أ
شسرط أان تجمع في النهاية
 2٨٦نقطة ،وأا’ تمر في رقم
واحد إا’ مرة واحدة.

٥

٧

’شسارة تحتوي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من 1
إالى  ،٨وفي نفسس الوقت
على حروف مختلفة،
’شسارة
بحيث أان رمز ا إ
يتكون من مجموعة
أارقام ،ترجمها إالى
حروف ثم اجمع هذه
الحروف ،فتحصسل على
’حد أاعÓم جامع
اسسم أ
’زهر.
ا أ

للمسساحة

ثروة
نام

1

عكسس
للنصسب
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الح ـ ـ ـ ــل

ذكريات
محمد النعيمي
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بو’ية
عين الدفلى
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الكلمـــــــات:

ال -ل -ه -اث ،ال -ل -هب ،ال -ل -ه -ج-ة ،ال-ل-ه-ف-ان ،ال-ل-واء،
ال-ل-وب-ي-اء ،ال-ل-م-ام ،ال-ل-م-ح-ة ،ال-ل-م-اع ،ال-ل-وعة،
اللوزي ،اللولب ،اللون ،اللوم ،الليث ،الليفة،
ال-ل-ي-ل ،ال-م-اج-د ،ال-م-ارق ،الماسسورة ،الماشسي،
الماعون  ،المبالغة ،مأاكل.

الحل متاهة ا أ
’رقام

+ 3٦ + 3٧ + ٥٥ + ٦٤ + 1٦ + 1٩
213 = 2٧ + 22 + 3٤
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /رئيسس الوزراء @ الدولة
لبنان
رفيق الحرير
ايطاليا
الوف بالم
عبد الكريم عارف العراق
تونسس
محمد مزالي
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عموديا :
 ) 1ع.ع ،مخالفة ،امم ،روسسيا،
برر ،مع ،حب ،ارسسل ،سسعر ،لمع،
سس-ري-ر ،ع-ن-اي-ة ،ام-ل ،ان-ح-ط-اط،
اة ،ود ،الليل ،اعم’ ،م ،در ،ايد،
جوزيف ’مبتي،
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ب
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و سس
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م
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و

افقيا :
 ) 1عمر بلعطوي ،عمر حمناد،
ل- -و ،اب ،ع- -ط- -ا ،زار ،ب -ح -ر ،م -ي،
حزير ،نة ،او ،سسر ،العدل ،سسل،
ل - -ي - -ل ،ارم- -ي ،ف- -ي- -ل ،رم- -ال ،اة،
اسسسس ،ب - - -دي - - -ل ،م - - -ع ،ا.ا ،ت - - -ي،
بوغراطة ،ناي،
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الحل  /كلمات متقاطعة

`` 6

ك ل

الفنانة
 - 1لطيفة
العرفاوي
 - 2نجاح سسÓم
 - 3اليسسا
 سسÓففواخرجي

الدولة
 لبنان تونسس المغرب -سسوريا

` 1

` 2

`` 3

` 5 ` 4

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11
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ل

ي ل

ل
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ل

ل

و

سسأام

` 4 `` 3 ` 2

ا

ي ف ة ب

ي شس

٦

` 5

ة

ا

ل ل

غذاء
اسسيوي

للنهي
سسأام
سسئم
عمر

اللغز:

الكوسس

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

م

«عسمس»كررتيبةة ميثاق
جواب ’يداع

٧

اربط بخط الفنانة بالدولة
المنتمية اليها؟

الكلمــات السسريــة
ا

ظرف
مكان

٥

طول

’عب
شسبيبة
القبائل

2
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بÓتيني

ع ب هـ ل ل

مريضس
«م»
سسمو

حرف
ابجدي

ا’سسم ا’ول للرئيسس السسابق
لÓتحاد ا’وروبي لكرة القدم

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

انتفاخ

صسفرة
البيضس

ارشسد

سسر باتجاه ا أ
’سسهم
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مواقيت
الصصÓة

^  0٨سصبتم : 1959 Èاأعلن مسصؤوول ‘ جيشس التحرير
الوطني عن إاطÓق سصراح أاربع ÚأاسصÒا فرنسصيا
منذ سصنة  1955إا ¤هذا التاريخ .
^ 0٨سصبتم : 1961 Èطردت السصلطات الفرنسصية
م -ئ -ات ا÷زائ -ري Úم -ن ف-رنسص-ا Ÿسص-ان-دت-ه-م السص-ل-م-ي-ة
لقضصية وطنهم العادلة .

2٤

لحد  0٨محرم  1٤٤1هـ الموافق لـ  0٨سصبتمبر  2019م
ا أ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

لو ¤با÷لفة
أامتعت ا÷مهور ‘ طبعتها ا أ

 12فيلما قصصÒا ضصمن اأ’يام السصينمائية اÙلية
” بدار الثقافة «بن رشصد» Ãدينة
ا÷لفة ،عرضس  12فيلما قصصÒا ضصمن
ليام السصينمائية اÙلية ‘
فعاليات ا أ
لو ¤التي اختتمت ،أامسس،
طبعتها ا أ
وع- -رفت مشص- -ارك- -ة واسص -ع -ة ل -ف -ن -انÚ
وﬂرج Úشص -ب -اب ت -ف -اع -ل -وا م -ع ه -ذه
التظاهرة الثقافية ‘ ظل حضصور ل
بأاسس به من ﬁبي الفن السصابع.
من أألفÓم ألقصسÒة ،ألتي ” عرضسها ‘
هذه ألفعاليات  -ألتي نظمت على مدأر
ثÓثة أيام ( 6 ،5و7سسبتم )Èبتنسسيق مشسÎك
ب Úدأر ألثقافة «رشسد» وكذأ أللجنة ألثقافية
إلحياء ألروح ألوطنية لدى ألشسباب وألطفولة
 ألفيلم ألقصس« Òخنسساء أ÷لفة» ıرجهع -ائ -د ع-ل-ي ب-ع-ي-ط-يشس وأل-ذي ح-از ب-ه ع-ام
 2018ع- -ل- -ى أ÷ائ- -زة أألو ‘ ¤ألشس- -ري -ط
ألوثائقي ضسمن مسسابقة أول نوفم Èألتي
نظمتها وزأرة أÛاهدين آأنذأك.
كما ” عرضس ‘ هذه ألتظاهرة ،ألتي
سس -اه -مت بشس -ك -ل ك -ب ‘ Òت -نشس -ي -ط أل-ف-ع-ل
ألثقا‘ بالولية عدة أعمال Ÿبدع Úشسباب
أظ -ه -روأ ب -رأع -ة ‘ أل-ف-ن ألسس-اب-ع ،ك-م-ا ه-و
أ◊ال ل -ل -ف -ي -ل -م أل -قصس« Òب -ن -ت -ي أل -غ -ال -ي-ة»

ıرج- -ه ب -ك -رأوي ﬁم -د ،وك -ذأ أل -ف -ي -ل -م
أل -قصس« Òأألم -ل ألضس -ائ -ع» ıرج -ه حسس -ن
ﬁمد.
ونال إأعجاب أ÷مهور أ◊اضسر ‘ أشسغال
أألي-ام ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة .ع-دة أع-م-ال أخ-رى ”
ع -رضس -ه -ا .ك -م -ا ه -و أ◊ال ل -ف -ي -ل -م «ع -م-ار
أل -عسس -ك -ري» ıرج -ه بشس -وط -ي أŸسس -ع -ود
وفيلم «حبل ألنار» ıرجه حسسن مسسعود.
وب- -حسسب ب -ح -ري رأب -ح ،رئ -يسس أŸك -تب
أÙلي للجمعية ألوطنية ألثقافية إلحياء
ألروح ألوطنية لدى ألشسباب وألطفولة ،فقد
ع -رفت ه -ذه أل -ف -ع -ال -ي -ات ت -ق -د Ëع-روضس
م- -ت- -م- -ي- -زة إلب- -دأع -ات ﬂت -ارة م -ن ط -رف
أصسحابها أıرج Úألشسباب ،ألذين قدموأ
أفضسل ما لديهم ‘ ألفن ألسسابع ألذي له
جمهوره ألكب ÒوأŸهتمون به بولية أ÷لفة.
أ÷دير بالذكر ،تخللت عروضس ألأعمال
ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة نشس-اط-ات ف-ن-ي-ة م-رأفقة للنقد
ومناقشسة ألعروضس ،كما ” باŸناسسبة تنظيم
ورشس -ات ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ أإلخ -رأج وأŸون -ت-اج
وألÎكيب ،أشسرف عليها أسساتذة وﬂتصسون،
ل -ت -خ -ت -ت-م أل-ف-ع-ال-ي-ات ،مسس-اء أمسس ألسس-بت،
بتقد ËتكرÁات رمزية للمشسارك.Ú

مرفوقة برياح قوية وَبَرد

أامطار رعدية غزيرة بعديد و’يات الوطن
أاف -ادت نشص -ري -ة خ -اصص -ة ل-ل-دي-وان
Óرصصاد ا÷وية ،أان أامطارا
الوطني ل أ
رعدية تكون مرفوقة ﬁليا برياح
قوية و/أاو بÈد ،سصتمسس ابتداء ،من
أامسس إا ¤غ- -اي- -ة السص- -اع- -ة ا◊ادي- -ة
عشصرة مسصاء ( )23:00عديد وليات
الوطن.
وأضس- -اف ذأت أŸصس- -در ،أن أل- -ولي- -ات

أŸعنية بهذه ألنشسرية أÿاصسة هي بشسار
وأل -ن -ع -ام -ة وأل -ب -يضس وغ-ردأي-ة وأألغ-وأط
وأ÷ل -ف -ة وأŸدي-ة وت-يسس-مسس-ي-لت وت-ي-ارت
وسس-ع-ي-دة وسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،م-وضس-ح-ا أن
صسÓحية هذه ألنشسرية صسا◊ة لغاية أمسس
ألسسبت على ألسساعة أ◊ادية عشسر مسساء
( ‘ ،)23:00ح Úأن ألمطار أŸرتقبة
سستبلغ أو تتجاوز  30ملم ﬁليا.

 27°ا÷زائر

عنابة

ألعدد

ألغذأئية و( )2000ل Îمن ألوقود ومركبة (.)01

...وتوقيف  37شصخصصا وحجز
طائرة بدون طيار
من جهة أخرى ،أوقفت مفرزة للجيشس
بجانت /ن.ع )37( ،4شسخصسا ،على مÏ
( )07سس -ي -ارأت ﬁم -ل -ة ب-ا◊ج-ارة .ف-ي-م-ا
أوق -فت م -ف-ارز أخ-رى ل-ل-ج-يشس وع-ن-اصس-ر
أل -درك ‘ ،ع -م -ل -ي -ات م-ت-ف-رق-ة ب-ك-ل م-ن
أألغ - - -وأط وح - - -اسس- - -ي مسس- - -ع- - -ود /ن.ع4
وقسس-ن-ط-ي-ن-ة وت-بسس-ة وب-اتنة /ن.ع)05 ( ،5
أشسخاصس وحجزت طائرة( )01بدون طيار
م- -ع ج -م -ي -ع ل -وأح -ق -ه -ا و( )1200ق- - -رصس
م-ه-ل-وسس وب-ندقية ( )01صس-ي-د وك-م-ي-ة م-ن
ألذخÒة ومنظار( )01وجهاز إأتصسال عÈ
أألقمار أإلصسطناعية و( )06هوأتف.
‘ إأطار ﬁاربة ألهجرة غ Òألشسرعية،
أوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس وع-ن-اصس-ر أل-درك
بكل من تيارت /ن.ع 2وألنعامة  /ن.ع2
وتندوف /ن.ع 3وألطارف /ن.ع)15( ،5
م- -ه- -اج- -رأ غ Òشس- -رع- -ي م- -ن ج -نسس -ي -ات
ﬂتلفة.

 27°وهران

 26°وهران

الثمن  10دج

18042

تدم Òقنبلة تقليدية الصصنع وﬂبإا لإلرهابي Úبسصكيكدة

الشص - - -عب  ‘ -إاط- - -ار م- - -ك- - -اف- - -ح- - -ة
لره - -اب ،كشص- -فت ودم- -رت م- -ف- -ارز
ا إ
ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ي-وم 06
سص -ب-ت-م ،2019 Èإاث -ر ع -م -ل -ي -ة ب -حث
و“شصيط بسصكيكدة/ن.ع ،5.قنبلة
( )01ت -ق -ل -ي -دي -ة الصص -ن-ع وﬂب-أا ()01
Óره - - -اب - - -ي Úي- - -ح- - -وي أاغ- - -راضس
ل ---إ
ﬂت -ل -ف-ة .ج-اء ه-ذا ‘ ب-ي-ان ل-وزارة
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،ت -ل -قت «الشص-عب»
نسصخة منه.
و‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة

 27°ا÷زائر

عنابة

لرهاب وا÷رÁة
قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ إاطار مكافحة ا إ

أŸن- -ظ- -م- -ة ،أوق- -فت م- -ف- -ارز مشسÎك- -ة
ل- -ل- -ج- -يشس إأث- -ر ع- -م- -ل- -ي- -ات م- -ت- -ف- -رق -ة
بتمÔأسست/ن.ع )35 ( ،6شس - - -خصس - - -ا
وضسبطت ( )02مركبت Úرباعيتي ألدفع
ومولدين ( )02كهربائي Úو( )05أجهزة
ل- -ت- -كسس Òأ◊ج -ارة و( )03أك- -ي- -اسس م -ن
خ -ل -ي -ط خ -ام أل -ذهب وأ◊ج -ارة و()52
غرأما من معدن ألذهب و( )15جهاز
أتصس-ال ،ف-ي-م-ا ضس-ب-طت م-ف-ارز مشسÎك-ة
أخرى ،بكل من ع Úقزأم وبرج باجي
ﬂتار/ن.ع )3.75 ( ،6ط - -ن م- -ن أŸوأد

الفجر0٤.٤9................:
الشصروق06 .23..............:
الظهر12.٤6.................:
العصصر16.21................:
المغرب19.11...............:
العشصـاء20.33..................:
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26°

france prix 1

وقف رحÓت «إايغل أازور»

«ا÷زائرية» “نح اŸسصافرين العالق Úتخفيضصا بـ % 20على شصبكة فرنسصا
أاع - -ل - -نت شص- -رك- -ة اÿط- -وط ا÷وي- -ة
ا÷زائ -ري -ة ع -ن ت-خ-ف-يضس ب-نسص-ب-ة %20
ع -ل -ى أاسص -ع -اره -ا دون اح-تسص-اب ال-رسص-وم
على الرحÓت ذهابا وإايابا ب Úا÷زائر
وف -رنسص-ا ل-ف-ائ-دة مسص-اف-ري «إاي-غ-ل أازور»
ال- -ع- -ال- -ق Úإاث- -ر إال- -غ -اء رح Ó-ت شص -رك -ة
الطÒان الفرنسصية التي تخضصع لعملية
تقو Ëقضصائي.
‘ تصسريح لوأج ،أوضسح ألناطق باسسم شسركة
أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية،أŸكلف باإلعÓم
أم Úأندلسسي ،أنه «بغرضس أŸسساعدة على
نقل كل أŸسسافرين أŸعني Úبوقف ألرحÓت
ألذي أعلنت عنه شسركة «إأيغل أزور» ،أقÎحنا
م - -ن - -ذ (أ÷م - -ع - -ة) وإأ ¤غ - -اي- -ة  20سسبتمÈ
تخفيضسات بنسسبة  %20على أسسعار ألرحÓت،
دون أحتسساب ألرسسوم ،ب Úأ÷زأئر وفرنسسا»،
مضسيفا أن ألعرضس ألقائم ‘ حدود أألماكن
أŸت- -وف- -رة سس- -اٍر ع -ل -ى ك -ل ت -ذك -رة «ُشس -رع ‘
أسستغÓلها».
وكانت شسركت أÿطوط أ÷وية أ÷زأئرية

ق -د ضس -م -نت أل -رح Ó-ت ع -ل-ى أÿط أ÷زأئ-ر
ألعاصسمة -مارسسيليا لنحو  150مسسافر بعد
حصس- -ول- -ه- -ا ع- -ل -ى م -وأف -ق -ة شس -رك -ة أل -طÒأن
ألفرنسسية.
ل-ك-ن-ه ت-أاسس-ف ،ي-ق-ول ،ع-ن-دم-ا أردن-ا ت-ك-رير
ألعملية بالنسسبة لرحلت Úنحو باريسس « ⁄نلق
أي رد م- -ن ق- -ب- -ل شس -رك -ة إأي -غ -ل أزور» ول -ذلك
«فكرنا ‘ تخفيضس أسسعارنا ‘ ﬁاولة منا
Ÿسساعدة أŸسسافرين ألعالق.»Ú
وعادة ما تعرف هذه ألفÎة من ألسسنة طلبا
هاما على وجهة أ÷زأئر -فرنسسا ،إأذ تصسادف
عودة أŸهاجرين أ÷زأئري Úإأ ¤فرنسسا.
وب -حسسب أن -دلسس -ي ،ف -إان شس -رك-ة أÿط-وط
أ÷وي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ت- -ي ق -امت ،أألرب -ع -اء
ألفارط ،بتنصسيب خلية خاصسة للتحكم ‘ هذه
أŸسس -أال -ة «بصس -دد أل -ب -حث ع -ن ط-ائ-رأت أكÈ
“كنها من تلبية هذأ ألطلب».
Œدر ألشس - - -ارة إأ ¤أن وك - - -ال- - -ة أألن- - -ب- - -اء
أ÷زأئ -ري -ة ح -اولت ألتصس -ال ب -اŸدي -ر أل-ع-ام
لشسركة «إأيغل أزور-أ÷زأئر» لكن دون جدوى.

ا÷ولة الثالثة للرابطة اÎÙفة الثانية

دار لقمان على حالها ‘ الصصدارة وذيل الÎتيب
لو ¤من ا÷ولة الثالثة
جرت الدفعة ا أ
ل -ل -راب -ط -ة اÎÙف -ة ال-ث-ان-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم،
لرب-ع-اء
أامسس ،ب -اح -ت -ف -اظ ال -رائ -دي -ن أام -ل ا أ
وأاوŸب -ي اŸدي -ة ب -ري -ادة الÎت -يب ‘ ،ال -وقت
لخÒان ا–اد ع - -ن- -اب- -ة
ال - -ذي لزم ف - -ي - -ه ا أ
وا–اد ا◊راشس اŸركز الأخ Òبرصصيد خال
من النقاط ،فيما سصجل سصريع غليزان تأالقه
لÒتقي Ãفرده للمركز الثالث.
وسسجل أوŸبي أŸدية وأمل أألربعاء فوزهما
أل-ث-الث ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ب-ن-فسس أل-ن-ت-ي-ج-ة ( )0-1ع-ل-ى
حسس-اب م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة وأ–اد ع-ن-اب-ة ،م-كشس-رين
م-ب-ك-رأ ع-ن أن-ي-اب-ه-م-ا ،ل-ي-فصس-ح-ا ع-ن ن-وأي-اه-ما ‘
ألعودة للرأبطة أألو.¤
فاألوŸبي أعتمد على ألهدأف ألغماري ألذي
أمضسى هدفه ألثالث لهذأ أŸوسسم ،ليلحق ‘ ألوقت
ن -فسس-ه Ãول-ودي-ة ب-ج-اي-ة ه-زÁت-ه-ا أل-ث-ان-ي-ة ،وأل-ت-ي
خ -ي -بت آأم -ال أنصس-اره-ا ب-ب-دأي-ة م-ت-وأضس-ع-ة خÓ-ف-ا
لطموحاتها قبل أنطÓق أŸوسسم ألكروي.
من جهته سسجل أمل أألربعاء ألصساعد أنطÓقة
قوية بتسسجيل ثالث فوز له وملحقا Ãنافسسه أ–اد
عنابة أنهزأمه ألثالث .وأنتظر أنصسار أألمل ربع
ألسساعة أألخ Òليفرحوأ بتسسجيل ألهدف عن طريق

كاريكات /ÒعنÎ

سسعيدأ( Êد.)76
وكان سسريع غليزأن أŸسستفيد ألثالث من هذه
أ÷ولة بتغلبه على أ–اد أ◊رأشس ( ‘ )1-3لقاء
عرف غزأرة أألهدأف .بعد تقدم أشسبال أŸدرب
مزيان إأيغيل بـ( ‘ )0-1نهاية ألشسوط أألول ،عدل
أ◊رأشسيون ألنتيجة ‘ بدأية ألشسوط ألثا ،Êلكن رد
ف -ع -ل «ألسس -ري -ع» ك -ان سس -ري -ع -ا ب -تسس -ج-ي-ل-ه ه-دفÚ
بوأسسطة عوأد ( )65وأıضسرم سسيقار ( 34سسنة)
ألذي أمضسى ألهدف ألثالث للقاء وهدفه ألشسخصسي
ألثالث هذأ أŸوسسم ،خلف بوغالية (أمل أألربعاء)
أربعة أهدأف.
هذه ألهزÁة تزيد وضسعية «ألصسفرأء» تعقيدأ،
‘ ظل أألزمة ألتي تعا Êمنها على أŸسستويÚ
أإلدأري وأŸا‹.
وأن-ت-ه-ي أل-ل-ق-اء أل-رأب-ع ل-ل-دف-ع-ة أألو ،¤ب-ت-ع-ادل
سس- -ل- -ب- -ي ‘ ،أل- -ل- -ق- -اء أÙل- -ي ب ÚأوŸب- -ي أرزي- -و
ÓوŸبي
ومولودية سسعيدة .هذأ ألتعادل هو ألثالث ل أ
‘ ثÓث مباريات ،بينما أفتكت أŸولودية نقطة
ثمينة ‘ أنتظار أسستفاقتها ‘ أ÷ولت ألقادمة.
وŒري بقية مقابÓت هذه أ÷ولة أبتدأء من
ألسساعة ألسسابعة وألتي قد –دث بعضس ألتغيÒأت
‘ وسسط وذيل ألÎتيب.

