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ا’ثنين  ٠٩سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٩محرم  ١٤٤١هـ

ندوة وطنية ألعيان
وعقÓء ا÷زائر
ت -ن -ظ -م أاك -ادÁي -ة اÛت-م-ع
اŸد Êا÷زائ- - - - - -ري ،ن- - - - - -دوة
وط- -ن- -ي- -ة لع- -ي- -ان وع -ق Ó-ء
ا÷زائ - -ر ي - -وم ال- -ثÓ- -ث- -اء 10
سش - -ب - -ت - -م Èا÷اري Ãق - -ره- -ا
ال- -وط- -ن- -ي ال -ك -ائ -ن ب -ح -ي دار
الضشياف رقم  ‘ 76الششراقة
بالعاصشمة.
يشش -ارك ‘ ال -ن-دوة اŸق-ررة
على السشاعة  10.00صشباحا،
ﬂتلف الششخصشيات والنخب
Óسشهام ‘ بناء رؤوية موحدة
ل إ
Œاه التحولت الراهنة.

اللقاءان ا÷ماعيان
اŸوسضعان رقم
( )395و ()396
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أابواب مفتوحة على «كاسضنوسس»

نحوة فكرية حول
«ا◊راك واŸثقف»
ي- - -ن- - -ظ- - -م ا–اد ال - -ك - -ت - -اب
ا÷زائ- -ري Úي- -وم السش- -بت 21
سش - - -ب - - -ت - - -م Èا÷اري ،ن- - -دوة
ف - -ك - -ري- -ة م- -ف- -ت- -وح- -ة ح- -ول
«ا◊راك الشش - -ع- -ب- -ي وا◊وار
الوطني ودور اŸثقف فيها».
ت - -ن - -ظ - -م ال- -ن- -دوة اŸق- -ررة
ب -ق -اع-ة زه-ور ون-يسش-ي ب-اŸق-ر
اŸركزي ل–Óاد الكائن بـ ،88
شش - - - - - -ارع دي- - - - - -دوشس م- - - - - -راد
ب-ال-ع-اصش-م-ةÃ،ن-اسش-ب-ة افتتاح
اŸوسش-م ال-ث-ق-ا‘ والج-ت-م-اعي
ل–Óاد،على السشاعة 10.30
صش -ب -اح -ا ب -حضش -ور ن -خ -ب-ة م-ن
اŸفكرين واŸبدع.Ú

رئيسس جامعة هواري
بومدين ‘ لقاء
إاعÓمي

«هايتشس» ‘ ا÷زائر
لبواب اŸفتوحة من
لجراء «كاسشنوسس» ،ا أ
ينظم الصشندوق الوطني للضشمان الجتماعي لغ Òا إ
 08إا 14 ¤سشبتم Èا÷اري على مسشتوى الهياكل واŸسشاحات الكÈى ،بهدف التحسشيسس بجدوى
تسشوية وضشعية اŸششÎك Úلتفادي أاي زيادة أاو عقوبة تأاخر الدفع.
لبواب اŸفتوحة بأان  30سشبتم 2019 Èهو آاخر اجل لتسشوية وضشعية
ويذكر كاسشنوسس خÓل ا أ
لجراءات القانونية
اŸششÎك ،Úوأان بداية من الفا— أاكتوبر القادم ،سشيتم اللجوء إا ¤تطبيق ا إ
اÿاصشة باŸراقبة.
كما يتم باŸناسشبة التذك Òبالمتيازات اŸمنوحة للمؤومن Úوذوي ا◊قوق وكذا بالتسشهيÓت
اŸقدمة لتسشوية وضشعية اŸنخرط.Ú

موبيليسس ‘ اŸوعد مع اÿضضر
م - -وب - -ي - -ل- -يسس الشش- -ريك ال- -رسش- -م- -ي
ل-ل-ف-ي-درال-ي-ة ا÷زائ-رية لكرة القدم
واŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ،يششّ-ج-ع اÿضش-ر
عششّ- -ي- -ة م- -ب- -ارات- -ه ال- -ودي- -ة –سش- -ب- -ا
لÓ-سش-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة واŸت-م-ث-لة ‘
تصش -ف -ي -ات ك -أاسس أا· إاف -ري -ق-ي-ا 2021
وتصشفيات كأاسس العا.2022 ⁄
ب- -ع- -د شش- -ه- -ر و نصش- -ف م- -ن ت- -ت -وي -ج
لف -ري -ق-ي ،ي-ل-ت-ق-ي
اÿضش -ر ب -ال -ت -اج ا إ
ال- -ف- -ري -ق ال -وط -ن -ي ›ددا ب -أانصش -اره
خ Ó-ل اŸق-اب-ل-ة ال-ودي-ة ال-ت-ي Œم-ع-ه
لثن 09 Úسشبتم Èعلى السشاعة Ã 21:00لعب ﬁمد بوضشياف ( 05جويلية)
بنظÒه البينيني سشهرة ا إ
با÷زائر ،لتكون هذه اŸقابلة فرصشة للناخب الوطني Ÿعاينة لعبيه.
لنصش-ار وت-ودي-ع م-داف-ع اŸن-ت-خب
ك -م -ا ت-ع-رف ه-ذه اŸب-اراة ،ع-رضس ›سش-م ك-أاسس أا· إاف-ري-ق-ي-ا أام-ام ا أ
الوطني رفيق حليشس الذي قرر إانهاء مسشÒته الكروية.
م-وب-ي-ل-يسس ،وّ‘ لل-ت-زام-ات-ه ح-ي-ال م-راف-ق-ة وتشش-ج-ي-ع اÿضش-ر ،ي-ج-دد دع-م-ه غ ÒاŸشش-روط للفريق
الوطني ،مهما كان اŸوعد الرياضشي ومكانه.
حظ موفق وسشعيد للفنك !
دزاير بÓدنا واÿضشرا ديالنا!

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

«دور النخبة ‘
ا◊فاظ على الذاكرة»
ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن -ي
لرب -ع -اء 11
ل- -ل- -م -ج -اه -د ي -وم ا أ
سشبتم Èا÷اريÃ ،قره العدد
 215م-ن ا◊صش-ة ب-عنوان«:دور
ال- -ن- -خ- -ب -ة ‘ ت -وع -ي -ة ا÷م -ي -ع
لث- -راء ال- -ذاك- -رة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
إ
وا◊فاظ عليها .تنظم ا◊صشة
بدءا من السشاعة  14.00بعد
ال- -زوال ،ب -ت -اط Òم -ن أاسش -ات -ذة
وإاطارات وإاعÓمي.Ú

ودية ا÷زائر البنÚ

ي - -ن - -ظ - -م رئ- -يسس ج- -ام- -ع- -ة
ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ل- -ل- -ع- -ل -وم
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ،ب -ن ع -ل-ي
الششريف نور الدين ،لقاء مع
الصش- -ح -اف -ة ال -وط -ن -ي -ة ح -ول
ال - -دخ - -ول ا÷ام - -ع- -ي -2019
.2020ي- -ن- -ظ- -م ال- -ل- -ق- -اء ي -وم
الثن 09 Úسشبتم ، Èابتداء
من السشاعة  10.00صشباحا.

ي- -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل -ل -م -ج -اه-د Ãق-ره ال-ل-ق-اءي-ن
ا÷م - -اع - -ي ÚاŸوسش- -ع Úرق- -م
( )395و (  )396ل -تسش -ج -ي-ل
شش- -ه- -ادات اÛاه- -دي -ن و ذلك
يومي الثن Úو اÿميسس 09
و  12سشبتم ، 2019 Èو ذلك
على السشاعة  10:00صشباحا .

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي - -ط - -ل - -ق م - -ؤوسشسش - -ا أانشش- -ط- -ة
«ه- -اي- -تشس» ب- -ا÷زائ- -ر ي -وم 11
سش -ب -ت -م Èا÷اري خ Ó-ل ن-دوة
صشحفية بفندق سشوفيتيل.
ي- - -كشش- - -ف خÓ- - -ل ال- - -ل- - -ق - -اء
لعÓمي اŸقرر على السشاعة
ا إ
 09.00صش-ب-اح-ا ت-ي-دي ب-يلرين
ونسشيم الوناسس ،عن أابعاد هذه
اŸبادرة التي –قق الرواج عÈ
ال- - -ع- - -ا ⁄ك - -ل - -ه وتسش - -ت - -ق - -طب
اسشتثمارات ‘ إافريقيا وحدها
بحجم  38مليار دولر.

العرضس الشضر‘
للفيلم «بابايشضا»
بقاعة إابن زيدون
ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ا÷زائ- -ري
ل -ت -ط -ور السش -ي -ن -م -ا ،ال -ع-رضس
الشش - -ر‘ ل- -ل- -ف- -ي- -ل- -م ال- -روائ- -ي
ال-ط-وي-ل «ب-ابايششا» للمخرجة
م- -ون- -ي- -ا م- -دور .وه- -و إان- -ت- -اج
مششÎك م- -ع شش- -رك- -ة ت -اي -دي
ف- - -ي- - -ل- - -م ب- - -دع - -م م - -ن وزارة
ال -ث -ق -اف -ة وصش-ن-دوق ت-ط-وي-ر
ال -ف -ن وال -ت-ق-ن-ي-ة والصش-ن-اع-ة
السشينمائية.
ال-ع-رضس ي-ك-ون ي-وم السشبت
 21سش- -ب- -ت -م Èا÷اري ع -ل -ى
السشاعة  19.00مسشاء بقاعة
إابن زيدون ‘ رياضس الفتح،
ب- -حضش- -ور ﬂرج- -ة ال- -ف- -ي- -ل -م
والفريق الفني والتقني.

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
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المؤافق لـ  09محرم  1441هـ

’حكام اŸادة  92من الدسشتور
ششملت  40منصشبا وفقا أ

رئيسش الدولة يجري حركة لرؤوسصاء اأ’من بالو’يات
رئيسض أامن و’ية معسسكر ﬁ-مد شساكؤر ،رئيسض
أامن و’ية وهران  -عامر عمؤر ،رئيسض أامن و’ية
البيضض ﬁ -مد عليؤات ،رئيسض أامن و’ية إاليزي -
فريد القؤاسسم ،رئيسض أامن و’ية برج بؤعريريج -
فؤؤاد شسرفية ،رئيسض أامن و’ية الطارف ﬁ -مد
عؤن ،رئيسض أامن و’ية تندوف ﬁ-مد مسسابيسض،
رئ -يسض أام -ن و’ي -ة تسس-ي-مسس-ي-لت ﬂ -ت-ار ك-ع-ب-يشض،
رئيسض أامن و’ية الؤادي -نصسر الدين بن طاية،
رئيسض أامن و’ية سسؤق أاهراسض  -رفيق ترفاسض،
رئيسض أامن و’ية تيبازة -نصسر الدين بن حمادو،
رئيسض أامن و’ية ميلة  -إابراهيم بن بايزيد ،رئيسض
أامن و’ية النعامة  -جمال الدين طيب ،رئيسض أامن
و’ية ع“ Úؤشسنت -مراد زناتي ،رئيسض أامن و’ية
غرداية  -التيجا Êزروق رئيسض أامن و’ية غليزان».
أاج -رى رئ -يسس ال -دول -ة ،ع -ب -د ال -ق-ادر ب-ن
’م - -ن
صش- - -ال- - -ح ،أامسس ،ح- - -رك- - -ة ل- - -رؤوسش - -اء ا أ
بالو’يات ،ششملت أاربع )40( Úمنصشبا ،وذلك
’حكام اŸادة  92من الدسشتور ،حسشبما
وفقا أ
أافاد به بيان لرئاسشة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان أانه»وفقا أ’حكام اŸادة  92من
ال -دسس -ت -ؤر ،أاج -رى رئ-يسض ال-دول-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
صسالح ،امسض حركة لرؤوسساء اأ’من بالؤ’يات ،شسملت
أاربع )40( Úمنصسبا.
وبهذا ” تعي Úكل من السسادة - :باديسض نؤيؤة،
رئيسض أامن و’ية الشسلف  -زوب Òبشسكيط ،رئيسض
أامن و’ية اأ’غؤاط  -كمال لعؤر ،رئيسض أامن و’ية
أام البؤاقي -عبد القادر ربيعي ،رئيسض أامن و’ية
باتنة  -طاهر بن عزوق ،رئيسض أامن و’ية بجاية -
يؤسسف عدمان ،رئيسض أامن و’ية بسسكرة -نصسر
الدين جكبؤب ،رئيسض أامن و’ية بشسار -عزالدين

ط- -م ،Úرئ- -يسض أام- -ن و’ي- -ة ال- -ب -ل -ي -دة -ك -م -ال ب -ن
عمÒوشض ،رئيسض أامن و’ية البؤيرة -تركي خلدون،
رئيسض أامن و’ية “Ôاسست ﬁ-مد بؤباطة ،رئيسض
أامن و’ية تبسسة -رشسيد بؤطÒة ،رئيسض أامن و’ية
تلمسسان -كر Ëحدادو ،رئيسض أامن و’ية تيارت -
›يد أاكنؤشض ،رئيسض أامن و’ية تيزي وزو ﬁ-مد
بطاشض ،رئيسض أامن و’ية ا÷زائر -عبد الؤهاب
كارك ،رئيسض أامن و’ية ا÷لفة  -جمال الدين
بسسلطان ،رئيسض أامن و’ية جيجلﬁ -مد صسالح
زغ -ادن -ي -ة ،رئ -يسض أام -ن و’ي -ة سس -ط -ي -ف -ج -ي‹Ó-
دويسسي ،رئيسض أامن و’ية السسعيدة -زوه Òبؤربيع،
رئيسض أامن و’ية سسكيكدة  -عبد الرحمان بؤشسنب،
رئيسض أامن و’ية سسيدي بلعباسض  -عبد ا◊كيم
ع ،‹Óرئيسض أامن و’ية اŸدية ﬁ -مؤد حمؤ،Ê
رئ -يسض أام -ن و’ي -ة مسس-ت-غ-اﬁ- Âم-د حسس-اي-ن،
رئيسض أامن و’ية اŸسسيلة  -عبد الغا Êبطيؤي،

خلفا Ùمد عمراÊ

...و يع Úيحيى دهار أامينا عاما
لوزارة الصصحة
ع Úرئيسض الدولة ،عبد القادر بن صسالح ،أامسض
اأ’ح -د ،ي -ح -ي -ى ده-ار أام-ي-ن-ا ع-ام-ا ل-ؤزارة الصس-ح-ة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات.
وجاء ‘ بيان لرئاسسة ا÷مهؤرية ما يلي« :عÚ
رئيسض الدولة عبد القادر بن صسالح أامسض  8سسبتمÈ
 2019ي -ح -ي -ى ده -ار أام -ي -ن-ا ع-ام-ا ل-ؤزارة الصس-ح-ة
والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات».
Œدر اإ’شس - -ارة إا ¤أان ال- -ؤاف- -د ا÷دي- -د ع- -ل- -ى
اأ’مانة العامة لؤزارة الصسحة ،شسغل سسابقا مدير
مسستشسفى «مايؤ» بالعاصسمة .كما كان ‘ وقت من
اأ’وق -ات م -دي -ر اŸسسشس -ت -ف -ى ا÷ام -ع-ي ب-ع-اصس-م-ة
الؤرود «البليدة».

حصصحاصش على رأاسش ديوان و’ية ا÷زائر
” ت -نصس -يب ج -م -ال ال -دي-ن حصس-ح-اصض ،رئ-يسس-ا
ل -دي -ؤان وا‹ و’ي -ة ا÷زائ-ر ع-ب-د ال-ق-ادر صس-ي-ؤدة،
حسسبما أافاد به مصسدر من ذات الهيئة.
واسستنادا لذات اŸصسدر ‘ تصسريح لـ/واج فقد
” ت -نصس -يب ج -م -ال ال -دي -ن حصس-ح-اصض ع-ل-ى رأاسض

دي -ؤان وا‹ و’ي -ة ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
صس-ي-ؤدة Ÿم-ارسس-ة م-ه-ام-ه ،خ-ل-ف-ا Ùم-د ع-م-راÊ
الذي شسغل نفسض اŸنصسب وأانهيت مهامه قبل فÎة.
وأافاد اŸصسدر أان رئيسض ديؤان و’ية ا÷زائر
ا÷ديد جمال الدين حصسحاصض Áتلك اÈÿة ‘

ال -تسس -ي ÒاÙل -ي وق -د شس -غ -ل م-ن-اصسب ع-دي-دة ‘
Óدارة اÙلية و
اإ’دارة اÙلية على غرار مدير ل إ
مدير التنظيم والشسؤؤون العامة وكذا رئيسض دائرة
ورئيسض ديؤان و’ئي وكان آاخر منصسب شسغله مديرا
مركزيا بؤزارة التجارة.

أاششغال ا÷معية العامة للمنظمة العاŸية للسشياحة بروسشيا

وفد من وزارة السصياحة يشصارك ‘ الدورة 23

يشسارك وفد من وزارة السسياحة والصسناعة
التقليدية ،ابتداء من اليؤم واإ ¤غاية  15من
سسبتم ،Èبجمهؤرية روسسيا ا’–ادية ‘ ،اأشسغال
الدورة  23للجمعية العامة للمنظمة العاŸية
للسسياحة وا’جتماع  62للجنة افريقيا كما اأكده
اأمسض ،بيان من الؤزارة .
واأوضس -ح ذات ال -ب -ي -ان اأن» اأشس -غ -ال ا÷م-ع-ي-ة
ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لسس-ياحة سستعرف

برنا›ا مكثفا يتضسمن انتخاب اأعضساء جدد ‘
اŸكتب التنفيذي للمنظمة والتي سستÎشسح فيها
ا÷زائ -ر ع -ن م -ن -ظ-م-ة اإف-ري-ق-ي-ا ل-ل-ظ-ف-ر ب-ه-ذا
اŸنصسب».
و‘ ه -ذا ا’إط -ار يسس -ع -ى ال -ؤف -د ا÷زائ -ري
اŸشس -ارك يضس -ي -ف ذات ال -ب-ي-ان اإ« ¤ا◊صس-ؤل
على منصسب ‘ هذا اŸكتب التنفيذي للمنظمة
ب- -ا’إضس- -اف- -ة اإ“ ¤ث- -ي- -ل ا÷زائ- -ر ‘ ﬂت -ل -ف

Ãوجب قرار وزاري

ا’نشسطة ا›ÈŸة وبحث فرصض تعاون جديدة
مع ﬂتلف الدول اŸشساركة».
كما سسينتقل الؤفد ا÷زائري اإ ¤العاصسمة
ال -روسس -ي -ة «م -ؤسس -ك -ؤ» ل -ل -مشس -ارك -ة ‘ «اأشس-غ-ال
اŸن- -ت- -دى ال- -ع -اŸي ’سسÎات -ي -ج -ي -ات ت -ط -ؤي -ر
السسياحة ‘ اŸدن الكÈى والذي سستنظمه دولة
روسسيا ا’–ادية عقب اأشسغال ا÷معية العامة
للمنظمة العاŸية للسسياحة.

حظر صصيد القرشش ا◊ريري ‘ اŸياه اÿاضصعة للقضصاء الوطني
” حظر صسيد القرشض ا◊ريري ‘ اŸياه
ا  ÿا ض س --ع --ة ل --ل --ق ض س -ا ء ا ل -ؤ ط -ن -ي و ذ ل ك  Ãؤ ج ب
قرار وزاري صسدر ‘ ا÷ريدة الرسسمية رقم
.52
و و ف --ق --ا ل --ق -ر ا ر و ز ا ر ة ا ل -ف  Ó-ح -ة و ا ل -ت -ن -م -ي -ة
الريفية والصسيد البحري فاإنه «Áنع صسيد
ا ل ------ق ------ر ش ض ا ◊ ر ي ------ر ي ( ك ------ر ش س ------ا ر ي ------ن -----ؤ س ض
ف ---ا ل س س ---ي ---ف --ؤ ر م --ي س ض ) ‘ ك --ل ز م --ا ن ‘ ا  Ÿي --ا ه

اÿاضسعة للقضساء الؤطني.
و‘ حالة القنصض غ ÒاŸقصسؤد للقرشض
ا◊ريري ،فاإنه يتع Úعلى الصسيادين اإعادته
ا إ  ¤ا  Ÿا ء س س ؤ ا ء ك ا ن ح ي ًا ا أ م م ي ت ًا .
كما Áنع Ãؤجب ذات القرار ا’حتفاظ
على م Ïسسفينة الصسيد بجزء من القرشض
ا ◊ ر ي --ر ي ا أ و ب --ك --ا م --ل --ه و ك --ذ ا ا إ ن -ز ا ل -ه و ن -ق -ل -ه
وتخزينه وعرضسه ‘ السسؤق.

من جهة اأخرى ،تضسمن نفسض العدد من
ا ÷ ر ي ---د ة ا ل ---ر س س ---م ---ي ---ة ق ---ر ا ر ا ا آ خ ---ر ل --ؤ ز ا ر ة
الفÓحة يحدد فÎة غلق صسيد خيار البحر
‘ اŸياه اÿاضسعة للقضساء الؤطني.
و ف ًق ا ل ه ذ ا ا ل ق ر ا ر ” – د ي د ف  Îة غ ل ق
صسيد خيار البحر وكذا اإعادة تشسكيل ‘
ا  Ÿي --ا ه ا  ÿا ض س --ع --ة ل --ل --ق ض س --ا ء ا ل --ؤ ط --ن --ي م -ن 1
اأغسسطسض اإ 15 ¤سسبتم Èمن كل سسنة.

فضصل يوم عاشصوراء ...مسصتحّب صصيامه عند أاهل العلم

ي -ع -ت Èال-ي-وم ال-ع-اشش-ر م-ن
ششهر ّﬁرم هو يوم عاششوراء
ع - -ن- -د اŸسش- -ل- -م ،Úوه- -و م- -ن
’ّيام اŸسشتحبّ صشيامها عند
ا أ
أاك Ìأاهل العلم ،وقد ورد ‘
’ح -اديث
ذلك ال -ك -ث Òم -ن ا أ
ال - -ت- -ي ت- -ذك- -ر ب- -فضش- -ل ي- -وم
عاششوراء وأاجر صشيامه.
لقد كان ال ّسسبب الّرئيسض وراء
اسس-ت-ح-ب-اب صس-ي-ام ي-ؤم ع-اشس-ؤراء
هؤ أاّن الله سسبحانه وتعا ¤قد
‚ى ف -ي -ه سس ّ-ي-دن-ا م-ؤسس-ى ع-ل-ي-ه
ّ
ال ّسسÓم وقؤمه بني إاسسرائيل من
بطشض فرعؤن وملئه ،فقد روى
البخاري ومسسلم عن ابن عباسض
رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه-م-ا ق-ال( :ق-دم
الّنبي  -صسّلى الله عليه وسسّلم -
اŸدينة فرأاى اليهؤد تصسؤم يؤم
ع- -اشس- -ؤراء ،ف- -ق -ال« :م -ا ه -ذا؟»
قالؤا :هذا يؤم صسالح ،هذا يؤم
‚ى ال- -ل- -ه ب- -ن -ي إاسس -رائ -ي -ل م -ن
ّ
عدّوهم ،فصسامه مؤسسى  -عند
مسسلم شسكرا ً  -فقال رسسؤل الله

صسّلى الله عليه وسسّلم« :فأانا أاحّق
Ãؤسسى منكم».
وعن عائشسة رضسي الله عنها
قالت« :كان يؤم عاشسؤراء يؤمًا
تصس- -ؤم -ه ق -ريشض ‘ ا÷اه -ل -ي -ة،
وك -ان رسس -ؤل ال -ل -ه  -صس ّ-ل-ى ال-ل-ه
عليه وسسّلم  -يصسؤمه ،فلّما قدم
اŸدي -ن -ة صس -ام -ه ،وأام -ر ال ّ-ن -اسض
بصس -ي -ام -ه ،ف-لّ-م-ا ف-رضض رمضس-ان
قال :من شساء صسامه ومن شساء
تركه» .رواه البخاري ومسسلم.
وعن معاوية بن أابي سسفيان
رضس -ي ال -ل -ه ع -ن -ه ق -ال :سس -م -عت
رسس -ؤل ال -ل -ه  -صس ّ-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسسّ- -ل- -م  -ي- -ق- -ؤل« :إاّن ه -ذا ي -ؤم
ع- -اشس -ؤراء ،و ⁄ي -ك -تب ع -ل -ي -ك -م
صس -ي -ام -ه ،وأان-ا صس-ائ-م ف-م-ن شس-اء
صسام ،ومن شساء فليفطر» .رواه
البخاري ومسسلم.
وم- -ن اŸسس- -ت -ب -حّب أان يصس -ؤم
اŸسس-ل-م ال-ي-ؤم الّ-ت-اسس-ع م-ع ال-ي-ؤم
العاشسر من ّﬁرم ،وذلك Ÿا ثبت
‘ ا◊ديث عن ابن عباسض رضسي

Ÿا صسام رسسؤل
الله عنه قالّ « :
الله يؤم عاشسؤراء ،وأامر بصسيامه،
ق -ال -ؤا :ي -ا رسس -ؤل ال -ل -ه ،إاّن-ه ي-ؤم
تعظمه اليهؤد والّنصسارى ،فقال:
إاذا كان عام اŸقبل إان شساء الله
صس-م-ن-ا ال-ي-ؤم ال-ت-اسس-ع ،ق-ال :ف-لم
ي -أات ال -ع -ام اŸق-ب-ل حّ-ت-ى ت-ؤ ّف-ي
رسس- -ؤل ال -ل -ه صس ّ-ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه
وسسّلم) .رواه مسسلم.

أاقوال الفقهاء ‘ فضصله
’كؤع رضسي الله
عن سسلمة بن ا أ
عنه قال« :أاَمر النبيّ  -صسّلى الله
عليه وسسّلم  -رجً Óمن أاسسلََم :أان
أاuذْن ‘ الّناسِض :أان َمن كان أاَكل
فلَي ُصسْم بقيَة يؤمِه ،وَمن  ⁄يُكْن
أاَك- -ل ف- -ل َ-ي ُ -صس ْ-م ،ف -إاّن ال -ي -ؤَم ي -ؤُم
عاشسؤراَء» رواه البخاري.
وق- - - -د وردت ال- - - -ك - - -ث Òم - - -ن
’ح- -اديث ‘ الّ- -ت -خ -ي ‘ Òأام -ر
ا أ
ال ّصسيام ،فمن شساء صسام ومن شساء

ت- -رك ال ّصس- -ي- -ام .وق -د ج -اء ه -ذا
’ب -ط-ال
’ح -اديث إ
ال ّ-ت -خ -ي ‘ Òا أ
’ب- - -ط- - -ال
’ي - - -ج - - -اب ،ول- - -يسض إ
ا إ
’ّن صسيام يؤم
ا’سستحباب ،وذلك أ
’سسÓم
عاشسؤراء كان ‘ بداية ا إ
أام -را ً واج -ب ً-ا أام -ر ب-ه الّ-رسس-ؤل -
صسّلى الله عليه وسسلّم  -حّتى أاّنه
كان قد أامر من تناول ال ّ
طعام أان
Áسسك ويصسؤم ،وذلك كما ورد ‘
’كؤع ال ّسسابق،
حديث سسلمة بن ا أ
والنّبي  -صسّلى الله عليه وسسّلم -
صسامه وأامر اŸسسلم Úبصسيامه.
وقد شسرع لنا الله عّز وجلّ أان
ن-خ-ال-ف أاه-ل ال-ك-ت-اب م-ن خÓ-ل
صس -ي -ام ي -ؤم ق -ب -ل -ه ،ف-ق-د ورد ‘
مسسند أاحمد ،أاّن النّبي  -صسّلى
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسسّ-ل-م  -ق-ال« :ل-ئ-ن
’صس- -ؤَمs- -ن
سَس ِ- -ل ْ- -مُ- -ت إا ¤ق- -ابٍ - -ل أ
ال -ت -اسسَ-ع ،ي-ع-ن-ي ع-اشس-ؤراَء» ،ف-ل-م
يأات العام الّتا‹ إا’ وقد تؤّفي
النّبي صسلّى الله عليه وسسلّم ،وقد
’مر بصسيام يؤم قبل يؤم
جاء ا أ
عاشسؤراء ويؤم بعده.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قدم تقرير الهيئة الوطنية للوسشاطة وا◊وار إا ¤رئيسس الدولة

كر Ëيونسش :اسصتمعنا إا 23 ¤حزبا ،أاك Ìمن  5آا’ف
جمعية وشصخصصيات وفواعل ا◊راك

تعديل قانون ا’نتخابات وسصلطة مسصتقلة لإلشصراف على الرئاسصيات ‘ صصدارة اŸقÎحات
اسس -ت -ق-ب-ل رئ-يسض ال-دول-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح،
أامسض ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،أاعضس-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ؤط-ن-ية
ل -ل -ؤسس-اط-ة وا◊ؤار ،ب-ق-ي-ادة م-نسس-ق-ه-ا ال-ؤط-ن-ي ك-رË
يؤنسض ،الذي قدم له التقرير النهائي للهيئة على ضسؤء
مسسار ا◊ؤار والؤسساطة الذي باشسرته مع اأ’حزاب
السس -ي -اسس -ي-ة و‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد Êوالشس-خصس-ي-ات
الؤطنية وا◊راك الشسعبي ،حسسب ما أافاد به بيان
لرئاسسة ا÷مهؤرية.
‘ هذا الشسأان« ،قدم منسسق الهيئة عرضسا حؤل
ال-ظ-روف ال-ت-ي “ت ف-ي-ه-ا ع-م-ل-ي-ة ا◊ؤار وال-ؤسس-اطة
والتي التقت خÓلها الهيئة بـ  23حزبا سسياسسيا و 5670
ج-م-ع-ي-ة وط-ن-ي-ة وﬁل-ي-ة ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ال-ع-دي-د م-ن
الشسخصسيات الؤطنية».
كما قدم كر Ëيؤنسض «العناصسر اأ’سساسسية لتقرير
ال -ه -ي -ئ -ة ،م -رك -زا بشس -ك -ل خ -اصض ع -ل-ى ن-ت-ائ-ج ا◊ؤار
واŸقÎحات والتؤصسيات اŸقدمة من قبل اأ’طراف
التي ” اسستشسارتها والتي حظيت بإاجماع واسسع ،وهي
اŸقÎح - -ات ال - -ت- -ي ت- -رج- -مت إا ¤مشس- -روع- -ي نصسÚ
تشس -ري -ع -ي ،Úأاول -ه -ا ي -ع -دل وي-ت-م-م ال-ق-ان-ؤن ال-عضس-ؤي
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ظ-ام ا’ن-ت-خ-اب-ي وال-ث-ا Êي-نشسئ السسلطة
الؤطنية اŸسستقلة لÓنتخابات».
وبعد ا’سستماع لهذا العرضض ،ارتأاى رئيسض الدولة
ت-ه-ن-ئ-ة أاعضس-اء ال-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ى ال-ع-م-ل اŸن-ج-ز ،مشس-ي-دا
«بالتزامهم وبتحليهم بنكران الذات وبالشسجاعة ‘
أاداء مهمتهم النبيلة خدمة للؤطن ،وذلك بالرغم من
القيؤد والصسعؤبات التي واجهؤها».
وب- -ع- -د أان أاع- -رب ع- -ن «ارت- -ي -اح -ه Ÿن -اخ ا◊ري -ة
والشسفافية اللذان طبعا مسسار ا◊ؤار» ،أاشسار بن صسالح
إا ¤أان الدولة «قد أاوفت بالتزامها بعدم التدخل ‘
هذا اŸسسار» ،مضسيفا أان عملية ا◊ؤار «التي سسمحت
بإاشسراك ﬂتلف أاطياف اÛتمع من ‡ثل Úعن
اÛت -م -ع السس -ي -اسس -ي واŸد Êوف -اع -ل Úج -م -ع-ؤي،Ú
أافضست إا ¤ت -ق -ارب واسس -ع ‘ وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح -ؤل
ضس -رورة ال -ذه -اب إا ¤ان -ت -خ -اب -ات رئ-اسس-ي-ة ‘ أاق-رب
اآ’جال كحل عملي ودÁقراطي أاوحد لتجاوز الؤضسع
الراهن» ،مؤؤكدا بأانه «ا◊ل الذي لطاŸا دعى إاليه ‘
العديد من اŸناسسبات».
ون-ؤه رئ-يسض ال-دول-ة ب-اŸن-اسس-ب-ة «Ãراف-ق-ة وت-ثمÚ
اŸؤؤسسسسة العسسكرية لهذه اŸقاربة منذ بداية اŸسسار
وذلك من خÓل تدخÓت الفريق أاحمد قايد صسالح،
ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال -ؤط -ن -ي ،رئ -يسض أارك-ان ا÷يشض
الؤطني الشسعبي».
و‘ ن- -فسض السس- -ي- -اق ،أاخ -ذ رئ -يسض ال -دول -ة ع -ل -م -ا
ب -ال -ت-ؤصس-ي-ات اŸدرج-ة ‘ ت-ق-ري-ر ال-ه-ي-ئ-ة وÃشس-اري-ع
النصسؤصض اŸقÎحة «التي التزم بإاحالتها ‘ أاسسرع
وقت ‡كن على العملية التشسريعية للمؤافقة» ،معربا
عن قناعته بأان هذه اŸقÎحات «تتضسمن ما يكفي
م -ن ضس -م -ان-ات ل-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة تسس-ت-ؤ‘
شس-روط ا’ن-ت-ظ-ام واŸصس-داق-ي-ة والشس-ف-اف-ي-ة بشسكل ’
يشسكك و’ يطعن ‘ نتائجها‡ ،ا سسيعطي معنى أا”
Óرادة الشس -ع -ب -ي -ة ‘ اخ -ت -ي -ار ،ب -ك-ل ح-ري-ة وسس-ي-ادة
ل -إ
الشسخصسية التي سستسسند لها مهمة قيادة البÓد».
و أاوضسح بيان رئاسسة ا÷مهؤرية أانه «‘ اأ’خ،Ò
وع- -ل- -ى ضس- -ؤء ت- -ب- -ادل ال -رأاي ح -ؤل ك -ي -ف -ي -ة Œسس -ي -د
اŸقÎح -ات ال -ت-ي تضس-م-ن-ه-ا ت-ق-ري-ر ال-ه-ي-ئ-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
ل -ل -ؤسس-اط-ة وا◊ؤار ب-خصس-ؤصض إانشس-اء سس-ل-ط-ة وط-ن-ي-ة

مسستقلة لÓنتخابات ،قام رئيسض الدولة عبد القادر بن
صس -ال -ح ،ب -دع -ؤة ك -ر Ëإا ¤م-ؤاصس-ل-ة ج-ه-ؤده وإاج-راء
اŸشس -اورات ال Ó-زم -ة ل -تشس -ك -ي -ل وت -نصس -يب السس -ل -ط -ة
اŸسستقلة.
و شس -دد ع -ل -ى أان ال -ه -ي -ئ -ة «ق-د “ك-نت م-ن إاق-ن-اع
اأ’غ -ل -ب -ي -ة ب -أان -ه -ا فضس -اء ل-ل-ت-نسس-ي-ق واإ’صس-غ-اء ول-يسض
ل -ل -ت -ف -اوضض» ،مضس -ي -ف-ا أان-ه «وف-اء لÓ-ل-ت-زام ب-رف-ع ك-ل
ا’نشس - -غ - -ا’ت اŸق - -دم - -ة ” ،ت - -دوي- -ن و–ري- -ر ك- -ل
اŸسساهمات واŸقÎحات اŸقدمة بصسدق ونزاهة ‘
التقرير» اŸقدم لرئيسض الدولة.
Óحزاب
و أاكد أان هذا التقرير سسيقدم أايضسا ل أ
السسياسسية وا÷معيات والشسخصسيات الؤطنية واأ’سسرة
اإ’عÓمية «ليكؤن ‘ متناول ا÷ميع من أاجل إاتاحة
الفرصسة Ÿؤاطنينا لفتح نقاشض واسسع إاÁانا منا أان
ثقافة ا◊ؤار تضسل أابدية».
وذكر أانه «كان قد أاعلن ‘ اأ’يام اŸاضسية عن
اŸقÎحات الرئيسسية التي تعد ضسرورة أاسساسسية ‘
نظر جميع الفاعل Úالسسياسسي Úوا’جتماعي Úلكل
خطؤة إاجرائية مسستؤحاة من مطالب الشسعب ،والتي
تتجلى أاسساسسا ‘ تعديل قانؤن ا’نتخابات وإانشساء
هيئة وطنية مسستقلة لÓنتخابات تخؤل لها عملية
التحضس Òوالتنظيم ومراقبة العملية ا’نتخابية».
وأاضس -اف ق -ائ « Ó-ن -غ-ت-ن-م ه-ذه ال-ف-رصس-ة ك-ي ن-ذك-ر
Ãحتؤى تصسريحنا اŸلقى ‘ هذا اŸكان بالذات،
ال -ذي م -ن خ Ó-ل -ه أاك-دن-ا وب-ق-ن-اع-ة ق-ؤي-ة أان-ه إاذا ك-ان
ا◊ؤار فضس- -ي- -ل- -ة الشس- -ع- -ؤب اŸت -حضس -رة وأان الشس -عب
ا÷زائ -ري ج -زء م -ن -ه -ا ك -م -ا أاظ -ه -ره ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸن -اسس-ب-ات ،ف-إان-ن-ا م-ق-ت-ن-ع-ؤن أايضس-ا ب-أان ت-ؤف Òب-ي-ئ-ة
مÓئمة ضسرورة ملحة لتهدئة اأ’جؤاء و–سس ÚاŸناخ
ا’نتخابي .هذه ليسست قناعتنا فحسسب بل قناعة كل
من حاورناهم ويبقى هذا العمل عم Óبشسريا والكمال
لله».

بن صصالح يدعو إا ¤إاجراء اŸشصاورات
لتشصكيل سصلطة مسصتقلة للنتخابات
دعا رئيسض الدولة ،عبد القادر بن صسالح ،اŸنسسق
ال -ؤط -ن-ي ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ؤسس-اط-ة وا◊ؤار ،ك-رË
ي- -ؤنسض ،إا« ¤م -ؤاصس -ل -ة ج -ه -ؤده وإاج -راء اŸشس -اورات
الÓ- -زم- -ة ل- -تشس- -ك- -ي- -ل وت- -نصس- -يب سس- -ل -ط -ة مسس -ت -ق -ل -ة
لÓ- -ن- -ت -خ -اب -ات» ،حسسب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -رئ -اسس -ة
ا÷مهؤرية.
ج -اءت دع -ؤة ب -ن صس -ال-ح ب-ع-د اسس-ت-ق-ب-ال-ه أ’عضس-اء
الهيئة الؤطنية للؤسساطة وا◊ؤار ،بقيادة كر Ëيؤنسض،
الذي قدم له التقرير النهائي للهيئة على ضسؤء مسسار
ا◊ؤار وال- -ؤسس- -اط- -ة ال- -ذي ب- -اشس- -رت- -ه م- -ع اأ’ح- -زاب
السس -ي -اسس -ي-ة و‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد Êوالشس-خصس-ي-ات
الؤطنية وا◊راك الشسعبي.
وأاوضسح البيان أانه «على ضسؤء تبادل الرأاي حؤل
كيفية Œسسيد اŸقÎحات التي تضسمنها تقرير الهيئة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ؤسس-اط-ة وا◊ؤار ب-خصس-ؤصض إانشس-اء سسلطة
وط-ن-ي-ة مسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،ق-ام رئ-يسض الدولة بن
صسالح ،بدعؤة كر Ëيؤنسض إا ¤مؤاصسلة جهؤده وإاجراء
اŸشس -اورات ال Ó-زم -ة ل -تشس -ك -ي -ل وت -نصس -يب السس -ل -ط -ة
اŸسستقلة».

 9مقÎحات أاسصاسصية
تضش-م-ن مشش-روع ال-ت-ع-دي-ل ا÷زئ-ي
للقانون العضشوي اŸتعلق با’نتخابات
الذي ورد ‘ التقرير النهائي للهيئة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -وسش-اط-ة وا◊وار ال-ذي
’حد ،لرئيسس الدولة
سشلمته ،أامسس ا أ
السش -ي-د ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صش-ال-ح ،ع-دة
م - -قÎح - -ات ل - -ت - -ح- -ق- -ي- -ق ال- -ن- -زاه- -ة
والششفافية وا◊ياد ‘ ا’سشتحقاقات
القادمة ،أاهمها :
-1اسس-ت-ح-داث –ت مسس-ؤؤول-ي-ة السس-ل-ط-ة
اŸسستقلة لÓنتخابات بطاقية وطنية للهيئة
ال -ن -اخ -ب -ة ت -تشس -ك -ل م -ن ›م -ؤع ال -ق -ؤائ -م
ا’نتخابية للبلديات واŸراكز الدبلؤماسسية
وال -ق -نصس -ل -ي-ة ب-اÿارج وال-ت-ي تضس-ب-ط وف-ق
التشسريع السساري.
 -2إاجراء ا’سستشسارات ا’نتخابية –ت
مسس-ؤؤول-ي-ة السس-ل-ط-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة والتي يلتزم
أاعضساؤوها وأاعؤانها التزاما صسارما با◊ياد
Œاه اأ’حزاب واÎŸشسح.Ú
 -3ت -ع -د ال -ق -ؤائ -م ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة وي-ت-م
مراجعتها دوريا وÃناسسبة كل اسستحقاق
انتخابي أاو اسستفتائي من طرف ÷نة بلدية
Ÿراج-ع-ة ال-ق-ؤائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة تعمل –ت
إاشسراف السسلطة اŸسستقلة وتتكؤن اللجنة
ال -ب -ل -دي -ة م -ن ط -رف ق -اضض ي-ع-ي-ن-ه رئ-يسض
اÛلسض القضسائي اıتصض اقليميا وكذا

من ثÓثة مؤاطن Úمن البلدية تختارهم
اŸندوبية الؤ’ئية للسسلطة اŸسستقلة.
 -4تلتزم السسلطة اŸسستقلة لÓنتخابات
ب -ؤضس -ع ال -ق -ائ -م -ة ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة أاو
ال-ق-ائ-م-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة للقنصسلية أاو السسفارة
Ãناسسبة كل انتخاب –ت تصسرف ‡ثلي
اأ’ح - -زاب اŸشس - -ارك - -ة ‘ ا’ن - -ت - -خ- -اب- -ات
واÎŸشسح Úاأ’حرار.
 -5إاعطاء ا◊ق لكل ناخب ‘ ا’طÓع
ع-ل-ى ال-ق-ائ-م-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة التي تعنيه متى
طلب ذلك.
 -6تعد السسلطة اŸسستقلة لÓنتخابات
ب- -ط- -اق- -ة ال- -ن- -اخب وت- -ك -ؤن صس -ا◊ة ل -ك -ل
ا’سستشسارات ا’نتخابية او ا’سستفتائية.
 -7ي -ت -م ال -تصس -ري-ح ب-الÎشس-ح ل-رئ-اسس-ة
ا÷مهؤرية بإايداع طلب تسسجيل لدى رئيسض
السسلطة اŸسستقلة لÓنتخابات.
 -8إالزام اÎŸشسح لرئاسسة ا÷مهؤرية
بإارفاق شسهادة جامعية أاو شسهادة معادلة لها
‘ ملف ترشسحه.
 -9يجب على اÎŸشسح تقد Ëقائمة
تتضسمن ( )50.000تؤقيع فردي على اأ’قل
ل -ن -اخ -ب Úمسس -ج-ل ‘ Úق-ائ-م-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة،
ويجب أان Œمع ‘  25و’ية ،و’ يقل العدد
اأ’دن -ى م-ن ال-ت-ؤق-ي-ع-ات اŸط-ل-ؤب-ة م-ن ك-ل
و’ية عن  1200تؤقيع.
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نصصب اللجنة القطاعية لتحضص Òومتابعة حملة التشصجÒ

عوماري :إإنتاج إ◊بوب بلغ مسستوى تاريخيا أ’ول مرة
 60مليون قنطار بالتعاونيات –ّد من إ’سستÒإد

توقع وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصصيد البحري شصريف عوماري ،أامسس ،با÷زائر ،أان يبلغ إانتاج ا◊بوب هذا اŸوسصم
«مسصتوى تاريخيا منذ ا’سصتقÓل ،موضصحا ‘ رده على الصصحافة خÓل اجتماع تنصصيب اللجنة الوطنية القطاعية لتحضصÒ
’نتاج للموسصم ا÷اري ،سصتتعدى اŸسصتوى الكب ÒاŸسصجل خÓل اŸوسصم اŸاضصي
ومتابعة حملة التشصج Òالوطنية ،أان كميات ا إ
واŸقدرة بأاك Ìمن  60مليون قنطار.
كما أاكد الوزير أان كميات ا◊بوب التي
” ج -م-ع-ه-ا م-ن ت-ع-اون-ي-ات ا◊ب-وب ا÷اف-ة
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي اŸه-ن-ي سش-محت
بتخطي سشقف اıزون اŸسشجل اŸوسشم
اŸاضشي والبالغ  27مليون قنطار.
وبحسشب الوزير يتم حاليا إاعداد ورقة
’ول نور
طريق ‘ إاطار تعليمات الوزير ا أ
’نششاء ›لسض خاصض موجه
الدين بدوي إ
’عادة تنظيم هذه الششعبة وتطوير اŸنتوج
إ
الوطني.
وحول مدى –قيق ا’كتفاء الذاتي ‘
ه- -ذه الشش- -ع -ب -ة ،صش -رح ال -وزي -ر أان اŸن -ت -وج
ال -وط-ن-ي م-ن م-ادة ال-ق-م-ح الصش-لب والشش-عÒ
سشيجعل القطاع ‘ غنى عن ا’سشتÒاد .
ك -م -ا ي -ت -م حسشب ع -م-اري إاع-داد دراسش-ة
يششرف عليها فريق من اÈÿاء الزراعيÚ
لبحث كيفيات التخلصض من التبعية للخارج
‘ مادة القمح الل Úمن خÓل توسشيع زراعة
هذا النوع ‘ ا÷نوب وإاعادة النظر ‘
ال-ن-م-ط ’سش-ت-هÓ-ك-ي ل-ل-م-واطن Úوا◊د من
ا’سشتهÓك اŸفرط و التبذير .
كما تششرف ÷نة تضشم قطاعات الفÓحة
واŸال-ي-ة والصش-ن-اع-ة وال-ت-ج-ارة ” ت-نصش-ي-بها
مؤوخرا على ضشبط سشوق ا◊بوب وتنظيم
نششاط اŸطاحن .
و ⁄يعط الوزير أاية ارقام حاليا حول
’ج -م -ا‹ م -ن ا◊ب -وب
’ن- -ت- -اج ال -وط -ن -ي ا إ
اإ
ب- -أان- -واع- -ه ،مششÒا إا ¤أان ع -م -ل -ي -ات ج -م -ع

اŸنتوج مازالت مسشتمرة .

حملة إلتشسج Òسستنطلق
أإكتوبر إŸقبل
و ” ت-نصش-يب ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ق-ط-اعية
ل-ت-حضش Òوم-ت-اب-ع-ة ح-م-ل-ة ال-تشش-ج Òال-وط-ن-ي-ة
الكÈى التي سشتنطلق بداية أاكتوبر اŸقبل.
وأاوضش -ح ع -وم -اري خ Ó-ل اج -ت-م-اع حضش-ره

‡ثلو عدة قطاعات وزارية أان هذه ا◊ملة
التي جاءت –ت ششعار « ششجرة لكل مواطن»
تهدف إا ¤توسشيع اŸسشاحات الغابية وتعويضض
اŸسشاحات اŸتضشررة من جراء ا◊رائق التي
سشجلت خÓل السشنوات اŸاضشية.
وت- -ن- -درج ه- -ذه ا◊م- -ل -ة ‘ إاط -ار أاه -داف
ال -ت -ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة آ’ف-اق  ‘ 2030إاط- -ار
 ·ÓاŸت-ح-دة
م -ن -ظ-م-ة اأ’غ-ذي-ة وال-زراع-ة ل -أ
(الفاو) ،بحسشب الوزير.
وأاضش- -اف ع- -م -اري ي -ق -ول  »:ه -ذه ا◊م -ل -ة
سشتتسشم بالدÁومة خÓل السشنوات اŸقبلة,
‡ا يسشمح بأان يكون فيه أاريحية ‘ توسشيع
ال -غ -ط -اء ال -ن -ب -ات-ي سش-ي-م-ا ب-ع-د ا◊رائ-ق ال-ت-ي
تعرضشت لها الغابات مؤوخرا» ،مششÒا إا ¤أان
«ا◊كومة جندت كل القدرات الوطنية ووفرت
ﬂت -ل -ف ال -وسش-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشش-ري-ة إ’‚اح
هذه العملية» .
ويعمل على Œسشيد برنامج هذه ا◊ملة
وت -نسش -ي -ق ال -ع-م-ل-ي-ة ك-ل م-ن اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
ل-ل-غ-اب-ات و›م-ع ال-ه-ن-دسش-ة ال-ريفية واŸكتب
الوطني للدراسشات اÿاصشة بالتنمية الريفية
واŸديرية العامة للصشيد البحري واŸديريات
اŸركزية لقطاع الفÓحة ا ¤جانب ‡ثلÚ
ع -ن ق -ط -اع -ات ال -داخ -ل-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة والشش-ؤوون
ال-دي-ن-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والÎب-ي-ة وال-ت-ك-وين
اŸه- -ن- -ي والشش- -ب- -اب وال- -ري -اضش -ة وال -تضش -ام -ن
وا’تصش- -ال ،إا ¤ج- -انب ج -م -ع -ي -ات اÛت -م -ع
اŸد ÊواÈÿاء والتقني ‘ ÚاÛال.

’نتاجية  12.8مليون م 3يوميا
طاقتها ا إ

دخول وحدة معا÷ة إلغاز ‘ توإت بأادرإر إلنشساط
سسوناطرإك تعلن عن أإول تصسدير لغاز إ◊قول
أاعلنت سصوناطراك وشصريكتها «نبتون
إانرجي» ،أامسس ،عن بدء تشصغيل وحدة
م - -ع - -ا÷ة ال- -غ- -از ‘ ت- -وات ‘  7سصبتمÈ
ا÷اري ،مسصجلة أاو ¤تدفقات الغاز من
ه- -ذه ا◊ق- -ول .حسصب م -ا ج -اء ‘ ب -ي -ان
تسصلمت «الشصعب» نسصخة منه.

سسهام بوعموشسة
أاوضشح ذات البيان أان اŸششروع يتعلق بالكتل
 352وﬁ ‘ 353يط توات الواقع على أاراضشي
و’ية أادرار .و يتكون من :حفر  18بئرا منتجة
ل-ل-غ-ازﬁ ،ط-ة م-ع-ا÷ة ال-غ-از ب-ق-درة م-ع-ا÷ة
تبلغ 14.3مليون م Îمكعب ‘ اليوم ،ششبكة

÷م- -ع اإ’ن- -ت- -اج وال- -تصش- -دي- -ر ،ط- -رق وم- -درج
للطائرات ،قاعدة ا◊ياةﬂ ،يم امني وإا‚از
ششبكة جمع و ششحن و توزيع وكذا طرق.
ب -حسشب سش -ون -اط -راك ،ف -إان ه -ذه ال -وح -دة
سش-وف ت-ن-ت-ج 12.8م-ل-يون م 3ي-وم-ي-ا م-ن الغاز
و 1800ب -رم -ي -ل ي-وم-ي-ا م-ن اŸك-ث-ف-ات ،وي-ت-م
ت -وصش -ي -ل ال -غ-از اŸن-ت-ج إا ¤خ-ط أان-اب-يب ج-ي
ار/5تي ار سشي للنقل ع Èأانابيب “تد على
 48كلم ،حيث ” تطوير حقل توات من طرف
›مع سشوناطراك بنسشبة  35باŸائة وششريكها
الÈيطا« Êنبتون إانÒجي» بنسشبة  65باŸائة.
يذكر أان ا÷زائر التي تكثف اسشتثماراتها
‘ ال -ق -ط -اع ال -بÎو‹ ،ت -ع-م-ل ب-ال-ت-وازي ع-ل-ى
تطوير أاك Ìفأاك Ìقطاع الغاز بإاطÓق عدة

مشش- -اري- -ع ج- -دي- -دة ‘ إاط -ار اإ’سشÎات -ي -ج -ي -ة
ا÷دي -دة Ûم -ع سش-ون-اط-راك ( )2030وال-ت-ي
ت -ه -دف إا ¤رف -ع اإ’ن -ت-اج و ت-ط-وي-ر الصش-ن-اع-ة
التحويلية.
من ا◊قول الغازية ،حقل تيميمون الذي
دخل حيز اÿدمة ششهر مارسض  2018بسشعة
إانتاج 8ر 1مليار م 3من الغاز/سشنويا ،انطÓقا
من  37بئرا ‘ إاطار ششراكة سشوناطراك -
توتال-سشيبسشأا ،وا◊قل الغازي الواقع بششمال
رق- -ان ،ال- -ذي دخ- -ل ب -دوره ح -ي -ز اÿدم -ة ‘
 ،2017وال - - -ذي ” ت - - -ط- - -وي- - -ره م- - -ن ط- - -رف
سش-ون-اط-راك وشش-رك-ائ-ه-ا اأ’ورب-ي Úري-بسش-ول -
دتشض أاردوال  -ايديسشون ولبلوغ على اŸدى
القريب إانتاج سشنوي يقدر بـ 5ر 4مليار م.3

حداد منسصق «حÒشس إاكسصبوزيون خدمات» لـ«الشصعب»:

إŸلتقى إلدو‹ للسسياحة وإلفنادق يسسوق ’حÎإفية إلوكا’ت
إتفاقيات ب Úوكا’ت جزإئرية وسسعودية لتنظيم إ◊ج
اح -تضص -ن اŸرك -ز ال -دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات
ع -ب-د ال-ل-ط-ي-ف رح-ال ب-ن-ادي الصص-ن-وب-ر،
’و ¤من اŸلتقى الدو‹
أامسس ،الطبعة ا أ
ل-لسص-ي-اح-ة وال-ف-ن-ادق ال-ذي حضص-رت-ه 35
وك- -ال- -ة سص- -ي -اح -ي -ة م -ن ع -دة دول وق -د
سص -ج -لت ال -وك -ا’ت السص -ع -ودي -ة حضص-ورا
قويا يÎجم ا’هتمام الكب Òللعمل ‘
إاطار شصراكة مع نظÒاتها ا÷زائرية.

حياة  /ك
تصسوير :فوإز بوطارن

عن أاهمية اŸلتقى –دث حداد عد’ن،
منسشق ششركة «حÒشض «اكسشبوزيون خدمات»
‘ تصش -ري -ح لـ»الشش -عب» مسش -ت-ع-رضش-ا اŸراح-ل
التي سشبقت هذا اŸوعد الذي يعد هاما جدا
ب -ال -نسش -ب -ة ’حÎاف -ي -ة ال -وك -ا’ت السش -ي -اح -ي -ة
والفنادق ا÷زائرية لبلوغ اŸسشتوى اŸطلوب.
وأاوضشح حداد ‘ هذا اŸقام »:يتم خÓل
هذا اŸلتقى اأ’ول من نوعه عقد اتفاقيات
ث -ن -ائ -ي -ة وه -و م -ف -ت -وح ل -ل -وك -ا’ت السش-ي-اح-ي-ة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ،أ’ن ه - - -ذه ال - - -فÎة ه- - -ي فÎة
التعاقدات التي تلي موسشم ا◊ج « ،مفيدا أان
الشش -رك -اء السش -ع -ودي Úي -أات -ون إا ¤ه-ذا ال-ل-ق-اء
إ’مضش -اء ت -ع -اق -دات م -ع ال-وك-ا’ت السش-ي-اح-ي-ة
ا÷زائرية اعÎافا باحÎافيتها ‘ تنظيم هذه

اŸن- -اسشك ،وك- -ل شش- -ريك سش- -ع -ودي ي -خ -ت -ار 5
وك -ا’ت ي -ت -ع-اق-د م-ع-ه-ا ل-ي-ت-م ال-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا
وحدها.
أاما الهدف من اŸلتقى فهو ترقية ا÷انب
ا’حÎا‘ ل -ل -وك -ا’ت وج -ع -ل ا÷زائ -ر وج-ه-ة
احÎافية ومثل الوكا’ت العربية على غرار
هيئة تنششيط السشياحة التونسشية ،هيئة تنششيط
السشياحة اŸغربية وكذا ششركاء آاخرين من دول
عربية.
ب -اإ’ضش -اف-ة إا ¤ت-رق-ي-ة ال-وج-ه-ة السش-ي-اح-ي-ة
ا÷زائرية ،أاششار حداد إا ¤أان مششروع تنظيم
ملتقى بهذا ا◊جم تطلب سشنت Úمن العمل،
وقد ” اسشتهداف وكا’ت سشياحية ()2000

وكالة على مسشتوى 48
و’ية التي تقت دعوة
اŸشش - - - -ارك- - - -ة ،وذلك
ب- -غ- -رضض ج- -ع -ل ه -ذا
اŸل -ت -ق -ى أاكŒ Èم -ع
ل -ل -وك-ا’ت السش-ي-اح-ي-ة
والفنادق والتجهيزات
ال - -ف - -ن - -دق- -ي- -ة ع- -ل- -ى
اŸسشتوى الوطني.
وأافاد اŸتحدث أان
اŸل- - -ت - -ق - -ى ي - -ع - -رف
مشش -ارك -ة ق -وي -ة ج -دا
ل-ل-وك-ا’ت السش-ع-ودي-ة،
أ’ن السشوق ا÷زائري فرضض ذلك ،وأ’ن أاغلب
الوكا’ت السشياحية ا÷زائرية تنششط ‘ ›ال
السش -ي -اح -ة ال -دي-ن-ي-ة أاي أان-ه أاوك-ل ل-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م
مناسشك ا◊ج والعمرة ،باإ’ضشافة كونها تعرف
إاق- -ب- -ا’ وط- -ل -ب -ا ك -بÒا م -ن ق -ب -ل ا÷زائ -ريÚ
ÿدماتها فيما يتعلق بهذه اأ’خÒة ،كما أانها
–قق أارباحا مالية طيلة السشنة.
ويذكر أان الششركات السشياحية اŸتواجدة
‘ هذا اŸلتقى الذي يدوم يوم 8( Úو 9
سشبتم Èا÷اري) تنششط ‘ ›ال السشياحة
ال -ع Ó-ج -ي -ة ،السش -ي -اح -ة ال -دي -ن -ي -ة والسش -ي-اح-ة
الÎفيهية.

info@ech-chaab..com
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أاكدت من ورقلة رفع التجميد عن مشصاريع التضصامن الوطني

إلدإلية :إعادة إلنظر ‘ إÿريطة إŸؤوسسسساتية للتكفل باŸعاقÚ

كشص -فت ،أامسس ،وزي -رة
ال- - -تضص- - -ام- - -ن ال- - -وط - -ن - -ي
’سص - -رة وقضص- -اي- -ا اŸرأاة
وا أ
غنية الدالية ،من ورقلة
ع- - -ن إاع- - -ادة ال - -ن - -ظ - -ر ‘
اÿري- -ط- -ة اŸؤوسصسص -ات -ي -ة
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ال- -وط- -ن
لتحويل بعضس اŸؤوسصسصات
ال- -ت- -ي ت- -ت- -ك- -ف -ل ب -ف -ئ -ات
م -ع -ي -ن-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ف-ئ-ات
أاخ- -رى ،خ- -اصص- -ة ‘ ف- -ئ -ة
’ع -اق -ة ال-ذه-ن-ي-ة
ذوي ا إ
التي هي ‘ ارتفاع ،وهذا من أاجل منح
اŸعاق Úنفسس ا◊ظوظ والفرصس وسصعيا
لضصمان التوازن ‘ التكفل بهذه الفئات.

ورقلة :إÁان كا‘
ذكرت الدالية ،أان هناك ورششات متواصشلة
ل-ت-حسش Úظ-روف ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ات ع-لى
مسشتوى القطاع ،موضشحة أان عدد اŸؤوسشسشات
قد ارتفع هذه السشنة ع Èكل الو’يات إا244 ¤
مؤوسشسشة بعد أان كان سشابقا يقدر بـ .238
كما أاششارت باŸوازاة مع ذلك إا ¤أانه قد
” مؤوخرا رفع التجميد عن  22مششروعا منهم
 7مشش-اري-ع ‘ ط-ور إاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-أاهيل
سشيتم العمل من أاجل افتتاحهم خÓل الدخول
اŸدرسشي ا÷اري على اأن يتم افتتاح بقية
اŸؤوسشسشات تدريجيا خÓل السشنوات القادمة.
وأاعلنت دالية على هامشض زيارتها عن رفع
التجميد على التوظيف ‘ قطاع التضشامن
مششÒة إا ¤أان ه -ن -اك ت -نسش -ي -ق م -ع اŸدي -ري-ة
ال -ع -ام -ة ل-ل-وظ-ي-ف ال-ع-م-وم-ي ل-ت-ق-ل-يصض اŸدة
ال Ó-زم -ة إ’ط Ó-ق اŸسش -اب -ق -ة خ Ó-ل اأ’شش-ه-ر
القليلة القادمة وهو ما من ششأانه رفع الغÍ
عن اŸؤوسشسشات التي عانت من نقصض التأاط.Ò
ذك -رت ذات اŸت -ح -دث -ة أان -ه م -ن اŸن-ت-ظ-ر
أايضشا رفع التجميد عن التكوين حيث تضشم كل
سشنة دفعة  400متكون على مسشتوى اŸراكز
التابعة للقطاع  ،مضشيفة «’زلنا نواصشل بذل
ا÷ه -ود ل -رف -ع ال -ت-ج-م-ي-د ع-ل-ى ال-ت-وظ-ي-ف ‘
م- -ؤوسشسش- -ات أاخ- -رى ك- -م- -ؤوسشسش- -ات ال -ط -ف -ول -ة
اŸسش -ع -ف-ة وم-راك-ز اأ’ح-داث ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن
نقصض التأاط Òهي اأ’خرى».
وأاك- -دت أان ه- -ن- -اك إاج- -راءات مضش- -ب -وط -ة
وبالتنسشيق ب Úوزارتي التضشامن والÎبية وكذا
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ق -ط-اعﬁ Úل-ي-ا وب-إاشش-راك
ا◊ركة ا÷معوية اŸتكفلة بهذه الفئات من
أاجل إادماج أاك Èعدد ‡كن من ذوي اإ’عاقة
ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸؤوسشسش -ات ال -ت -اب -ع-ة ل-ق-ط-اع
الÎبية الوطنية وأاضشافت هنا أانه واسشتجابة
ل-ط-ل-ب-ات اأ’ول-ي-اء سش-ي-ت-م ف-ت-ح مسشابقة لصشالح
اŸراف - -ق ،Úح- -يث أان  280م-راف-ق سشيحظى
ب -ال -ت -ك-وي-ن ‘ ه-ذا اإ’ط-ار ،خ-اصش-ة ‘ ب-عضض
اإ’عاقات التي هي ‘ حاجة إا ¤مرافقة.
واسشتهلت الوزيرة زيارتها من دار الرحمة
ب -ب -ل -دي -ة ال -رويسش-ات ب-إاطÓ-ق إاشش-ارة ان-طÓ-ق
ال -ق -اف -ل -ة ال-تضش-ام-ن-ي-ة م-ع ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة

اŸتواجدة بالبلديات النائية ﬁملة بطرود
غ-ذائ-ي-ة وأال-بسش-ة وأاف-رشش-ة وح-ق-ائب م-درسش-ي-ة
لفائدة  50عائلة معوزة ‘ كل من بلديات
العالية وانقوسشة وا◊جÒة وبلدة عمر.
وخ Ó-ل إاع -ط -ائ -ه -ا إاشش -ارة ان -ط Ó-ق ال-ي-وم
التكويني اŸوجه إ’طارات ا÷معيات اŸسشÒة
ل- -ل- -م- -ؤوسشسش- -ات اÒÿي- -ة واŸسش- -ت- -ف- -ي -دة م -ن
مسش- -اع- -دات ال- -دول- -ة واŸق- -در ع -دده -ا بـ12
جمعية حول «تقنيات تسشي Òمششروع جمعوي»
Ãؤوسشسش- -ة ال- -ط- -ف- -ول- -ة اŸسش- -ع- -ف -ة Ãن -ط -ق -ة
ال -ت -ج -ه -ي -زات أاك -دت ال -وزي -رة ع -ل -ى أاه -م -ي -ة
اسشتحداث مزارع بيداغوجية لفائدة اŸعاقÚ
ذهنيا كما دعت إا ¤ضشرورة تعزيز ا÷هود من
أاجل –سشيسض وحث اÙسشنŸ Úسشاعدة هذه
الفئات ودعم العائÓت اŸعوزة .
كما ششددت على أاهمية إانششاء ششبكة داخلية
فيما ب Úا÷معيات لتسشهيل مهامها والعمل
معا من أاجل إايجاد ا◊لول اŸمكنة للمششاكل
اŸطروحة ،و‘ هذا السشياق أاعلنت مصشالح
و’ي -ة ورق-ل-ة ع-ن م-ن-ح ق-ط-ع-ة أارضض فÓ-ح-ي-ة
Ãسشاحة واحد هكتار Ãنطقة حاسشي بن عبد
الله بو’ية ورقلة ‘ إاطار دعم سشياسشة وزارة
التضشامن الوطني لفائدة هذه الفئة ومن أاجل
إادماجها ‘ النششاط الفÓحي.
واط- -ل- -عت ال- -وزي- -رة خÓ- -ل ال -زي -ارة ع -ل -ى
معارضض من إا‚ازات اأ’طفال اŸتكفل بهم
باŸؤوسشسشات اŸتخصشصشة ‘ اŸركز النفسشي
Óطفال اŸعوق Úذهنيا ورقلة
البيداغوجي ل أ
 ،2أاما ‘ مدرسشة اأ’طفال اŸعوق Úسشمعيا
ف-ق-د أاشش-رفت ع-ل-ى ان-طÓ-ق ال-ي-وم ال-ت-ك-وي-ن-ي
حول التكفل اŸزدوج ب Úقطاعي التضشامن
والÎبية الذي اسشتفاد منه حوا‹  30ششخصشا
م- -ن م- -ؤوط -ري أاقسش -ام ال -ت -وح -د وأاخصش -ائ -يÚ
ن - - - - - - -فسش - - - - - - -ان - - - - - - -ي Úوم- - - - - - -دراء اŸدارسض
ا’ب -ت -دائ -ي -ة وب-ال-ق-اع-ة اŸت-ع-ددة ال-ري-اضش-ات
أاع - -طت إاشش - -ارة ان- -طÓ- -ق ا’سش- -ت- -ع- -راضش- -ات
ال -ري-اضش-ي-ة ل-ف-رق ال-راب-ط-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ري-اضش-ة
اŸعاق.Ú
طافت الوزيرة ‘ اÿتام Ãختلف أاجنحة
اŸع -رضض اŸع -د م -ن ط -رف وك -ال -ة ال -ق -رضض
اŸصشغر ووكالة التنمية ا’جتماعية وحضشرت
فعاليات توزيع الصشكوك ومقررات ا’سشتفادة
لبعضض اŸعوق Úالششباب والتجهيزات اÿاصشة
ب -اأ’شش -خ -اصض ذوي اإ’ع-اق-ة وتسش-ل-ي-م م-ع-دات
اأ’سش -رة اŸن -ت-ج-ة واŸرأاة ال-ري-ف-ي-ة ب-اŸك-ت-ب-ة
الرئيسشية للمطالعة العمومية ..

لباطشصة حول أاولويات اŸركزية النقابية:

تخفيضض إلضسريبة على إلدخل و–سس Úإلقدرة إلشسرإئية
إإجرإء إ’نتخابات إلرئاسسية ‘ أإقرب إآ’جال إ◊ل إآ’من

’م Úال - -ع - -ام ل –Ó- -اد ال - -ع- -ام
أاك - -د ا أ
ل -ل -ع -م-ال ا÷زائ-ري ،Úسص-ل-ي-م ل-ب-اطشص-ة،
أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،أان تخفيضس
نسص-ب-ة الضص-ري-ب-ة ع-ل-ى ال-دخل و–سصÚ
ال -ق -درة الشص -رائ -ي -ة ل -ل -ع -م -ال ت -ع -د م -ن
أاول - -وي - -ات ب - -رن - -ام- -ج ع- -م- -ل اŸرك- -زي- -ة
النقابية.
وششدد لباطششة ‘ منتدى يومية اÛاهد،
على ضشرورة الذهاب إا ¤ا’نتخابات الرئاسشية
«‘ أاق -رب اآ’ج -ال» ل -ت -ت -م -ك -ن اŸن-ظ-م-ة م-ن
الشش-روع ‘ ب-رن-ام-ج ع-م-ل-ه-ا ال-ذي سش-ي-ت-محور
أاسش -اسش -ا ح -ول دراسش -ة اŸسش-ائ-ل ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
واŸه-ن-ي-ة ل-ل-ع-م-ال خ-اصش-ة م-ا ت-ع-لق «بتحسشÚ
ال -ق -درة الشش-رائ-ي-ة وت-خ-ف-يضض الضش-ري-ب-ة ع-ل-ى
الدخل».
وأاشش- -ار ذات اŸت- -ح -دث ا ¤ضش -رورة ف -ت -ح
ورشش-ة م-ع ق-ط-اع-ي ال-ع-م-ل والصش-ح-ة ل-دراسش-ة
آاليات تعزيز طب العمل والسشÓمة الصشحية ‘
الوسشط اŸهني،مؤوكدا توفر قوان Úناجعة ‘
اÛال ،غ Òأان ال -ت -ط -ب -ي -ق يشش -ه-د ن-قصش-ا ‘
اŸيدان.
و‘ ه - -ذا السش- -ي- -اق اع- -ت Èل- -ب- -اطشش- -ة أان- -ه
«يقتضشي اÿروج من الوضشعية ا◊الية للبÓد

لتتمكن اŸركزية النقابية من دراسشة ومناقششة
اŸل -ف -ات اŸط-روح-ة ‘ ب-رن-ام-ج ع-م-ل-ه-ا م-ع
ا’طراف اŸعنية» ،مÈزا أان عمل ا’–اد
العام للعمال ا÷زائري Úيركز على «تششخيصض
مشش- -اك -ل اŸؤوسشسش -ات ال -وط -ن -ي -ة وانشش -غ -ا’ت
العمال بهدف –سش Úظروف العمل».
ومن هذا اŸنظور كششف ذات اŸسشؤوول أان
ا’–اد بصشدد التحضش Òلعقد لقاءات جهوية
م- -ع أاواخ- -ر شش- -ه- -ر سش- -ب -ت -م Èا÷اري÷ ،م -ع
م-قÎح-ات ال-ط-ب-ق-ة الشش-غ-ي-ل-ة ح-ول ال-وضش-ع-ية
ا◊الية التي تعيششها البÓد.
ومن جهة أاخرى ،أاكد أان اŸركزية النقابية
«ت -ك -ف-لت ب-انشش-غ-ا’ت ع-م-ال ب-عضض الشش-رك-ات
واŸؤوسشسشات الوطنية التي يتواجد أاصشحابها
رهن ا◊بسض ،با’سشتماع إا ¤انششغا’تهم مع
تقد ËاقÎاحات».
وعلى صشعيد آاخر ،أاعرب لباطششة عن «قلق
اŸرك- -زي- -ة ال- -ن- -ق -اب -ي -ة ح -ول مصش Òال -ع -م -ال
ا÷زائري Úبششركة الطÒان ايغل أازور ،الذين
يقدر عددهم بحوا‹  400عامل» ،مؤوكدا اأنه
سشوف يتم ا’تصشال ببعضض ‡ثلي هذه الششركة
للنظر ‘ كيفية حماية مصشالح هؤو’ء العمال.
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ثÓثة فواعل ترسسم خارطة الطريق ،ا÷يشش ،ا◊راك و÷نة ا◊وار
^ دعاة الدولة اŸدنية يتعارضسون مع مطالب الشسعب اŸشسروعة
لفق ولو أانها ليسشت بالكيفية
يرى الناششط السشياسشي وا÷معوي رضشوان بودوششة أان بوادر ا◊ل بدأات تلوح ‘ ا أ
لجراءات التي
اŸرجوة ولكن حسشبه أان وتÒة هذا النفراج سشتتصشاعد تدريجيا و‘ عÓقة طردية مع جملة ا إ
ليام القادمة وبالعودة إا ¤تششريح الواقع السشياسشي اليومÁ ،كن القول إانه يحمل ثÓثة رؤووسس
سشتعرف النور ‘ ا أ
أاسشاسشية مؤوسشسشة ا÷يشس ،ا◊راك و÷نة ا◊وار.
و‘ حديثه عن ا÷يشش يقول القوي للحراك ولكل ا÷زائريÚ
ب----ودوشش----ة اإن----ه ’ ي----زال وف----ي----ا وهو بناء دولة اŸوؤسشسشات ،اأما
Ÿواق-ف-ه السش-اب-ق-ة وال-ت-ي ت-رتكز ب---ال---نسش--ب--ة ’أصش--ح--اب الشش--روط
ع--ل-ى ال-رئ-اسش-ي-ات ’ غ ،Òح-يث اŸسش--ب--ق--ة وال--ت--ي ت--ري--د ف--رضش
ي---وؤك--د ب--اأن--ه ’ ح--ل ل--لأزم--ة اإ’ راأي---ه---ا ع--ل--ى ال--ك--ل ح--ت--ى ق--ب--ل
ب---ا’إسش---راع ‘ ان---ت--خ--اب رئ--يسش ا÷لوسش لطاولة ا◊وار والسشماع
جديد يكون هو اıول الوحيد ŸقÎحات اللجنة ،هذا تصشرف
◊ل ك----ل ا’أم----ور ال---ع---ال---ق---ة ‘ ’ ي--ت--ن--اسشب اإط--لق--ا م--ع ح-ج-م
ال--ب--لد ،خ-اصش-ة م-ن-ه-ا اŸشش-اك-ل ا’أزمة التي تعيششها البلد والتي
السش-ي-اسش-ي-ة اŸط-روح-ة م-ن ق-بل ت--ت--ط--لب حسشب راأي-ه ،ان-خ-راط-ا
ا◊راك وم------ن ق------ب-----ل الشش-----ارع اأك ‘ Èمسشعى ا◊وار بنكران
ال--ذات وب--ت-ن-ازل شش-ري-ف –ت-م-ه
ا÷زائري.
علينا الوطنية وروح اŸسشوؤولية.

موقف ا÷يشش سسليم لعدة
اعتبارات

اع--ت Èال--ن--اشش--ط السش--ي--اسش--ي
واأح----د م----وؤسشسش---ي اŸن---ظ---م---ة
ال--وط--ن--ي--ة ’أب--ن--اء اÛاه-دي-ن
بودوششة ،اأن خصشوم اŸوؤسشسشة
ال-عسش-ك-ري-ة م-ن دع-اة اŸرح-ل-ة
ا’ن---ت---ق---ال--ي--ة م--ت--ن--اقضش--ون ‘
طرحهم حيث يدعون ويدفعون
نحو تعي Úرئيسش دولة بعيدا
ع--ن ا’ن--ت--خ--اب-ات وه-و الشش-يء
ال---ذي ي---ت---ن---اف---ى ج---ذري---ا م--ع
م---راف---ع---ات---ه---م وشش---ع---ارات---ه--م
ال---ي---وم---ي---ة ،م--ن اأج--ل ت--ث--ب--يث
ال-دÁق-راط-ي-ة وسش-ل-طة الششعب
على بلده ،ومن ثمة التاأسشيسش
للدولة اŸدنية اŸنششودة.
وحسشب ضشيف ركن «ا◊راك
وا◊وار» ه----------ذا ا’أم----------ر وجب
فضشحه والتصشدي له بكل حزم
’أنه سشلوك غ Òجدي بتاتا وهو
با’أسشاسش يتعارضش مع اŸطلب

ا◊راك حافظ على سسلميته
وعقÓنية مطالبه ،مبهرا
العا⁄
ع---رج م---ت---ح---دث---ن---ا اإ ¤ه---ب---ة
ا◊راك ،ف--ب-ع-د اأن اأب-ه-ر ال-ع-ا⁄
بسش--ل--م--ي-ت-ه ورق-ي-ه ،ه-اه-و ال-ي-وم
ي---ع---ط---ي درسش--ا اآخ--را ‘ حسش--ن
ال-ت-بصش-ر ورج-اح-ة ال-عقل ،فرغم
كل ا’إخÎاقات التي طالته اإ’
اأن--ه اأخ--ت--ار ‘ م--ع--ظ--م-ه ط-ري-ق
ال-ق-ان-ون ف-ح-اف-ظ ع-ل-ى سش-لميته
وك-ذا ع-ق-لن-ي-ة م-ط-ال-به ،واليوم
هو ‘ اقتناع متزايد بضشرورة
حل سشريع للأزمة عن طريق
ا’إن--ت--خ--اب--ات و’ ب--دي--ل ع--ن--ه-ا،
مرتكزا با’أسشاسش على تطمينات
اŸوؤسشسش---ة ال---عسش---ك---ري---ة ،ح--يث
’مسش الششعب ،بعد كل خطاب
ل--ق--ائ--د ا’أرك--ان ،ي--زداد ق--ن-اع-ة
ب----اأط---روح---ات ا÷يشش وه---و م---ا
تÎج---م---ه ا’أف---واج ال--ك--بÒة م--ن

ششباب ا◊راك وخاصشة الوجوه
البارزة منه ‡ن كانوا يرفضشون
ح--ت--ى ف--ك--رة ال--ت--ح--اور ،وال--ي-وم
تغÒت مواقفهم و قبلوا ا÷لوسش
’أعضشاء الهيئة ،ليواصشل حديثه،
‘ ذات السشياق  »،اأن جزءا من
ا◊راك مازال يرفضش التقرب
م--ن مسش--ع--ى ا◊وار ول--ك--ن ه--ذا
ال---رفضش ق---د ت---راج---ع ويÎاج---ع
يوميا».
و‘ رده ع--ل--ى ع--م--ل ال--ل--ج--ان
اŸنتخبة ،قال اإنه مطعون فيها
على كل اŸسشتويات وهذا اأمر
م-ف-ه-وم ’أن ال-ت-زوي-ر ه-و السش-م-ة
ا’أب--رز ‘ ا’سش--ت--ح-ق-اق-ات م-ن-ذ
ا’سش--ت--ق--لل ف--م--ا ب--الك ب-ل-ج-ن-ة
كر Ëيونسش اŸعينة والتي كان
من اŸوؤكد تعرضشها ’إنتقادات
وع--راق--ي--ل وصش--ع--وب-ات ج-م-ة ‘
اأداء م--ه--ام--ه--ا ،ول--و اأن ب--عضش--ه-ا
صش-ح-ي-ح وم-وضش-وع-ي ك-تششكيلتها
مثل.
ورغ--م –ف--ظ ب--ودوشش--ة ع--ل--ى
ه--ذه ال--ل--ج--ن--ة ،فÒى اأن--ه-ا اأكÌ
ت-وازن-ا ك-ل-م-ا ت-وسشعت وانفتحت،
م---ق--دم--ا ‘ الشش--اأن ذات--ه– ،ي--ة
’أعضش---ائ---ه---ا ،وروح ع---زÁت---ه---م
وث----ب---ات---ه---م وصشÈه---م ،واإ ¤م---ا
–قق اليوم من تقدم ملحوظ ‘
نشش---اط---ه---ا وال--ذي سش--ي--فضش--ي ’
ﬁالة ’إجماع ولو نسشبي يسشمح
ل-ن-ا ب-وضش-ع تصش-ور ل-ل-ك-ي-ف-ية التي
سش--ت--ك--ون ع--ل--ي-ه-ا السش-ل-ط-ة ال-ت-ي
سش-ت-ت-ك-ف-ل با’سشتحقاق الرئاسشي
ال--ق-ادم ل-ت-ك-ون ال-ل-ب-ن-ة ا’أو‘ ¤
سشبيل اÿروج من هذا اŸاأزق
السشياسشي اÿط.Ò

‘ ختام حديثه ،يقول رضشوان والصش-لح-ي-ات السش-يادية الكاملة
ب------ودوشش------ة ،اإن ا’إع------لن ع------ن بعيدا عن ا÷هاز التنفيذي هو
تاأسشيسش هاته السشلطة الوطنية صشَ--م--ام ا’أم--ان ل--ب-لدن-ا م-ن ك-ل
ب---ال---ك---ي---ف---ي---ة ال---ت---ي ن---رج---وه--ا اıاط---ر ال---ت---ي Œم---عت م--ن--ذ
ك----ا’إسش----ت----ق----لل---ي---ة اŸط---ل---ق---ة بداية ا◊راك.

فريد بن يحيى عضشو اÛلسس السشتششاري للجنة العقÓء:

الذهاب إا ¤انتخابات رئاسسية بشسفافية ونزاهة أاك... Èمسسؤوولية كبÒة
اع - - - - -ت Èاÿب ‘ Òالق - - - - -تصش- - - - -اد
والعÓقات الدولية فريد بن يحيى
العضشو ‘ اÛلسس السشتششاري للجنة
ال -ع -ق Ó-ء ال-ت-اب-ع ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل - -ل - -وسش- -اط- -ة وا◊وار ال- -ذه- -اب اإ¤
انتخابات رئاسشية بششفافية ونزاهة
اأك ،Èتفرز رئيسشا Ãسشتوى جامعي
وسش -ن-ه  40سش -ن -ة ف -م -ا ف -وق وف-ق م-ا
ي -نصس ع -ل -ي -ه ال-دسش-ت-ور ،مسش-وؤول-ي-ة
ك-بÒة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-وط-ن وا◊راك،
موؤكدا اأن رئيسس الدولة من يحدد
ت- -اري- -خ الن- -ت- -خ- -اب -ات ب -اسش -ت -دع -اء
الهيئة الناخبة.

فريال بوشسوية
كششف اÿب ‘ Òا’قتصشاد والعلقات
الدولية فريد بن يحيى لدى اسشتضشافته
‘ ا◊صشة ا’إذاعية «ضشيف الصشباح» ،عن
اإرسش -ال ت -ق -ري -ر ا’أخÒة اŸك-ل-ل ل-ل-ح-وار
الذي جمعها Ãمثلي الطبقة السشياسشية
واÛتمع اŸد Êاإ ¤جانب ششخصشيات،
اإ ¤كل ا’أحزاب السشياسشية دون اسشتثناء
Ãا ‘ ذلك حزب جبهة التحرير الوطني

وال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي ال-دÁق-راط-ي رغ-م
رفضش مشش - - -ارك - - -ت - - -ه - - -ا’ ،ف- - -ت- - -ا اإ ¤اأن
ا’نتخابات الرئاسشية مفتوحة اأمام كل
التششكيلت.
وقد ششكلت اللجنة الوطنية التي تعنى
بتنظيم ا’نتخابات جوهر ا’سشتششارات
ال -ت -ي ج -م -عت اأعضش -اء ال -ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة

ل -ل-وسش-اط-ة وا◊وار ،وت-ق-اط-ع ا÷م-ي-ع ‘
التاأكيد باأن نقطة قوتها ‘ اسشتقلليتها
التامة عن ا’إدارة’ ،فتا اإ ¤اأن الضشامن
ا’أك Èوالوحيد هي القوان Úالصشارمة.
بن يحيى وبعدما نوه اإ ¤اأن ا◊راك
الشش - -ع - -ب - -ي ح- -ال دون ان- -ه- -ي- -ار ال- -دول- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ب -ع -د ال -ذي ن -خ -ره -ا ،وك -ان
Ãثابة ششفرة عميقة لبناء دولة جديدة،
جزم اأن هناك جدية للخروج من ا’أزمة
و‘ التغي Òمع اإرجاع الثقة للمواطن،
عنصشر يبنى بالقوان Úالتي تتماششى مع
طبيعة اÛتمع ا÷زائري ’ تقصشي اأي
اأحد.
و‘ م- -ع -رضش رده ع -ل -ى سش -وؤال ي -خصش
اŸقÎحات اŸتعلقة بقانون ا’نتخابات،
اأششار ذات اŸتحدث اأن الهيئة وضشعت
اللمسشات ا’أولية على اأن يتم اإثراوؤها من
ق -ب -ل اÈÿاء Ãا يضش -م -ن ا’سش -ت -ق -لل-ي-ة
التامة للجنة تنظيم ا’نتخابات ،ومن بÚ
التغيÒات التي ” اقÎاحها اإلغاء ششرط
 600ت-وق-ي-ع ل-ل-م-ن-ت-خ-ب Úوا’ك-تفاء بـ 50
األف توقيع ،فيما ” اإلغاء ششرط عدد
الو’يات بـ  ،25وعدم –ديد ششرط سشن
العضشوية ‘ ÷نة تنظيم ا’نتخابات.

دعا إا ¤انتخاب رئيسس ششرعي عن طريق الصشندوق

«منتدى ا÷زائر» يثّمن عمل هيئة
الوسساطة وا◊وار

ث -م -نت ال -ه -ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسشتقلة «منتدى ا÷زائر»
ق- -رار ك- -ر Ëي -ونسش م -نسش -ق
ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسش-اط-ة
وا◊وار ب -تسش -ل -ي -م ال -ت-ق-ري-ر
ال -ن -ه -ائ -ي ل -ع -م-ل-ه-ا ل-رئ-يسش
الدولة عبد القادر بن صشالح
ال-ذي شش-ك-ر أاعضش-اء ال-ل-ج-نة
ع-ل-ى إاخ-لصش-ه-م وت-ف-ان-ي-ه-م
ل-ل-خ-روج ب-ح-ل-ول م-ن اأ’زمة
السشياسشية ا◊الية بتحاورها
م- -ع ع- -دي- -د الشش- -خصش- -ي- -ات
وا÷م - - -ع - - -ي - - -ات اإضش- - -اف- - -ة
لحزاب السشياسشية.
ل أ
وع Èال-ن-اط-ق ال-رسش-م-ي ل-ل-م-ن-ت-دى ،ح-م-زة ح-ن-اشش-ي ‘ ،ب-يان تلقت
«الششعب»نسشخة منه ،عن ارتياح كافة اأ’عضشاء لتصشريحات رئيسش
الدولة ،بتأاكيده أان التقرير واقÎاح قانون الهيئة اŸسشتقلة يسشمح
بتنظيم انتخابات رئاسشية ‘ أاقرب اآ’جال وهو ما طالب به اŸنتدى،
خلل اسشتقباله من طرف منسشق اللجنة خلل جلسشات ا◊وار.
كما أاضشاف اŸتحدث ،اأن التعجيل بإاجراء ا’إنتخابات قبل نهاية
السشنة ا÷ارية ،سشيسشمح بإانهاء هذه اأ’زمة بانتخاب رئيسش ششرعي عن
طريق الصشندوق مثلما يأامل الششعب.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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 12مليون دينار خصصصصها قطاع التضصامن بالو’ية للعملية
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ا’كتظاظ باأ’قسسام يÓزم مؤوسسسسات تربوية ‘ البليدة

‘ إاط- -ار ب- -رن -ا›ه -ا ال -تضص -ام -ن -ي م -ع
ال -ف -ئ -ات اŸع -وزة وال-رام-ي إا ¤ال-ت-ك-ف-ل
ا÷ي- - -د ب- - -ال- - -ف- - -ئ - -ات اÙروم - -ة وذوي
ا’ح - -ت - -ي - -اج - -ات اÿاصص - -ة م - -ن ف - -ئ - -ة
اŸتمدرسص ،Úخصصصصت مديرة النشصاط
ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -م -وسص -م ال -دراسص -ي 12
م -ل -ي -ون دي -ن -ار ” صص -رف -ه ع -ل -ى شص-راء
’دوات اŸدرسص - -ي - -ة واŸآازر
اÙاف- - -ظ وا أ
لفائدة هؤو’ء سصواء اŸتمدرسص Úمنهم
ب- -ق -ط -اع الÎب -ي -ة أاو ن -ز’ء م -ؤوسصسص -ات
النشصاط ا’جتماعي ،بحسصب ما كشصف
عنه مصصدر رسصمي لـ«الشصعب».

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
أاوضس - - - -ح ذات اŸصس - - - -در أان اÙاف - - - -ظ
لطار” ،
اÛهزة واŸآازر اŸقتناة ‘ هذا ا إ
تسسليم جزء منها إا ¤مديرية الÎبية لولية
خ -نشس -ل-ة ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ه-ا ت-وزي-ع-ه-ا ب-داي-ة
ال -دخ -ول اŸدرسس -ي ع -ل -ى مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا م-ن
لط -وار ال -ت -ع -ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة اŸسس-ج-ل‘ Ú
اأ
بطاقيتها الولئية للمعوزين ‘ هذا الصسدد،
‘ الوقت الذي Œري التحضسÒات لتوزيع
لطفال ذوي الحتياجات
ا÷زء الباقي على ا أ
اÿاصس - -ة م- -ن ن- -زلء ﬂت- -ل- -ف اŸؤوسسسس- -ات
واŸراك- -ز اŸت -خصسصس -ة ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط -اع

بالولية.
لدوات
وأاضس- - - - - -اف ذات اŸصس - - - - -در ،أان ا أ
لطار
واÙافظ واŸآازر اŸشسÎاة ‘ هذا ا إ
“ت م -راق -ب -ة ن -وع-ي-ت-ه-ا ب-إاشس-راك ﬂتصسÚ
وأاع -وان م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ل -ولي-ة خ-نشس-ل-ة
لضس -م -ان ن-وع-ي-ة ج-ي-دة وم-ؤوم-ن-ة وت-ف-ادي أاي
خطر على التÓميذ عند اسستعمالهم هذه
لدوات.
اأ
وأاشسار مصسدرنا إا ¤أان العملية نفذت بعد
لدوات من مديرية الÎبية
اسستقدام قائمة ا أ
لخÒة حول
لولية خنشسلة واسستشسارت هذه ا أ

متطلبات التمدرسص للسسنة الدراسسية / 2019
Ã 2020ا يضسمن سسنة دراسسية للتÓميذ دون
Óدوات اŸطلوبة.
احتياج ل أ
و‘ سس- -ي- -اق م- -تصس- -ل ،ات -خ -ذت م -دي -ري -ة
لجراءات وقامت
النشساط الجتماعي كل ا إ
ب -ك -ل ال -ت -حضسÒات اŸط -ل -وب -ة م -ن صس -ي -ان-ة
ل‚اح الدخول
منشسآاتها وتوف Òكل الظروف إ
الج -ت -م -اع -ي ب -ال -ق -ط -اع ع -ل -ى مسس-ت-وى ك-ل
مؤوسسسساته ع Èكل بلديات الولية ،مع ضسمن
تسس- - -خ Òك - -ل اŸوارد ال - -بشس - -ري - -ة خ - -اصس - -ة
اŸتخصسصسة منها لهذا الدخول.

ق- -ام ف -وج ال -ف -داء ل -ل -كشس -اف -ة اإلسس Ó-م -ي -ة
ا÷زائ -ري-ة ب-ولي-ة اŸدي-ة ب-ت-وزي-ع  89حقيبة
مدرسسية ،موجهة لفائدة التÓميذ منخرطي
م -ن -ظ -م -ة اŸع -وزي -ن ،م -ن ب-ي-ن-ه-م  58تلميذا
وت -ل -م -ي -ذة ي-ق-ي-م-ون ب-ب-ل-دي-ة ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة

اŸدية ،فيما ” توزيع  40حقيبة على األفواج
ال -كشس -ف -ي -ة ل-ب-ل-دي-ات ب-وغ-زول ،دراق ،ب-وغ-ار،
ال - -ع - -وي- -ن- -ات ،ثÓ- -ث دوائ- -ر ،وام- -ري ،وأاولد
بوعشسرة.
وبحسسب عمار بوزيدي ،إاطار كشسفي بهذا

الفوج ،فإان هذه ا◊صسة التضسامنية تÈع بها
سس -ب -ع -ة ﬁسس -ن ،Úو“ث-لت ه-ذه اŸسس-اع-دات
العينية ‘ األدوات اŸدرسسية بقيمة مالية 155
أالف دج ،إا ¤جانب  40حذاء ،و 07مآازر.

فوج الفداء باŸدية يوزع قرابة  90حقيبة مدرسسية

اŸدية :علي ملياÊ

إاسصتياء من تأاخر فتح اŸطاعم اŸدرسصية بسصيدي بلعباسض

أاولياء تÓميذ مدرسسة طلحة ﬁي الدين يرفضسون قرار التحويل
رفضض أاول- - -ي- - -اء تÓ- - -م - -ي - -ذ اŸدرسص - -ة
ا’ب-ت-دائ-ي-ة ط-ل-ح-ة ﬁي الدين إالتحاق
أاب -ن -ائ -ه -م ب -اŸدرسص -ة ا÷دي -دة ال-واق-ع-ة
بشص -ارع ا’م -ت -ي -از ب -ع -د ق -رار م -دي -ري -ة
’سصاتذة إا¤
الÎبية –ويل التÓميذ وا أ
’زم - - -ة
اŸدرسص- - - -ة اŸذك- - - -ورة ك- - - -ح- - - -ل أ
ا’ك -ت -ظ -اظ ال-ت-ي ع-اشص-ت-ه-ا اŸؤوسصسص-ة م-ع
الدخول اŸدرسصي ا÷اري.
ق-امت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ب-ت-ح-وي-ل ال-تÓ-ميذ
والطاقم الÎبوي Ÿدرسسة طلحة ﬁي الدين
إا ¤اب -ت -دائ -ي -ة ج -دي -دة ت -ق -ع ب -ال -ق -رب م-ن-ه-ا
واسستغÓل اŸدرسسة اŸذكورة كملحقة تابعة
ل- -ل -م -ت -وسس -ط -ة،و ج -اء ال -ق -رار ع -قب ا◊رك -ة
الحتجاجية التي قام بها أاولياء التÓميذ أاول
أايام الدراسسة بعد رفضسهم القاطع لتمدرسص
أاب -ن -ائ -ه-م ‘ ال-ط-ور الب-ت-دائ-ي م-ع ال-تÓ-م-ي-ذ
ال- -ط- -ور اŸت- -وسس- -ط اÙول Úإا ¤اŸدرسس -ة،
ح -يث م -ن-ع-وا أاب-ن-اءه-م الل-ت-ح-اق Ãق-اع-ده-م
وطالبوا بإايجاد حل للمشسكل وا◊فاظ على
خصسوصسية كل األطوار التعليمية.
ولتدارك اŸشسكل بادرت اŸديرية بتحويل

اŸدرسس -ة إا ¤م -ل -ح -ق -ة ل -ل -م -ت -وسس -ط -ة ون -ق-ل
ت Ó-م-ذت-ه-ا إا ¤م-درسس-ة ج-دي-دة ،وه-و ال-ق-رار
الذي رفضسه أايضسا األولياء ما اسستدعى مدير
الÎب -ي -ة إا ¤دع -وة األول-ي-اء إا ¤ت-ف-ه-م ال-وضس-ع
لضسمان التمدرسص ا÷يد للتÓميذ.
و‘ سسياق متصسل أاثار تأاخر فتح اŸطاعم
اŸدرسس-ي-ة ب-ب-عضص اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة ع-ل-ى
مسستوى بلدية سسيدي بلعباسص اسستياء أاولياء
ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -ذي -ن ط -ال -ب-وا ا÷ه-ات ال-وصس-ي-ة
بضسرورة اإلسسراع ‘ حل اŸشسكل ،على الرغم
م - -ن ÷وء اإلدارة ل - -ت - -ق- -د Ëوج- -ب- -ات ب- -اردة
للتÓميذ ‘ انتظار الدخول فعليا ‘ تقدË
الوجبات السساخنة.
و‘ رده عن اإلشسكال أارجع مدير الÎبية
ميلود بوعزقي تأاخر فتح اŸطاعم إا ¤تأاخر
التموين بالرغم من أان تعليمات وا‹ الولية
اŸوجهة إا ¤رؤوسساء البلديات والدوائر تؤوكد
“وين وفتح اŸطاعم انطÓقا من أاول يوم
للدخول اŸدرسسي ،مضسيفا أان التقارير األولية
أافادت بأان معظم البلديات البالغ عددها 196
مطعم فتحت مطاعمها اŸدرسسية بوجبات

سساخنة لفائدة نحو  63أالف تلميذ ،باسستثناء
ب-ل-دي-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسص ال-ت-ي سس-ت-باشسر عملية
ال -ت-م-وي-ن خÓ-ل ال-ي-وم Úال-ق-ادم Úع-ل-ى أاكÌ
تقدير.
ويشس -ه -د م -رك-ز ت-وزي-ع ال-وث-ائ-ق اŸدرسس-ي-ة
بسسيدي بلعباسص إاقبال كبÒا ألولياء التÓميذ
قصس -د اق -ت-ن-اء ال-ك-ت-اب اŸدرسس-ي األم-ر ال-ذي
سس - -بب ‘ ط - -واب Òط - -وي - -ل- -ة أام- -ام اŸدخ- -ل
الرئيسسي للمركز ،ويأاتي هذا اإلقبال الكبÒ
تخوفا من نفاذ الكتب.
من جهتها أاكدت إادارة اŸركز وفرة الكتاب
اŸدرسس- -ي ع Èك- -اف- -ة اŸؤوسسسس- -ات الÎب -وي -ة
وأارج -عت ظ -اه -رة ال -ط-واب Òإا ¤ع-دم ت-ق-دË
مدراء اŸؤوسسسسات الÎبوية للطلبات اإلضسافية
ل -ل -ك -تب ،وأاضس -افت أان اŸع -رضص اŸق-ام ل-ب-ي-ع
الكتب شسهد طيلة السسبعة أايام توافدا كبÒا
Óولياء ،مطمئنة إاياهم بأان الكميات اŸتوفرة
ل أ
م-ن ال-ك-تب ت-غ-ط-ي ج-م-ي-ع إاح-ت-ياجات تÓميذ
الولية.

تواصصل العملية ‘ ظروف جيدة بباتنة

توزيع  ٪80من اŸنحة اŸدرسسية

تتواصصل بعاصصمة ا’أوراسض باتنة،
ع- -م- -ل- -ي- -ة ت -وزي -ع اŸن -ح -ة اŸدرسص -ي -ة
لفائدة التÓميذ اŸعوزين والفقراء،
Ãخ-ت-ل-ف اŸوؤسصسص-ات الÎب-وي-ة ،وه-ي
اŸنحة التي اأقرتها الدولة لفائدتهم
كل سصنة ،حيث كشصف مدير الÎبية
للو’ية جمال بلقاضصي بلوغها نسصبة
معتÈة تفوق .٪80

باتنة :حمزة Ÿوشسي
تعرف عملية توزيع اŸنحة اŸدرسسية
وتÒة سسريعة لسستكمالها قبل نهاية هذا
الأسس -ب -وع ،ح -يث ج-ن-دت مصس-ال-ح م-دي-ري-ة
الÎب-ي-ة ع Èم-وؤسسسس-ات-ه-ا ب-ال-دوائر  21كل
الإم -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال -بشس -ري-ة لضس-م-ان
وصسول هذه اŸنحة Ÿسستحقيها ‘ اأجالها
اÙددة ،خاصسة بعد قرار الوزير الأول
عشسية انطÓق الدخول اŸدرسسي رفعها
من  3األف دج اإ 5 ¤األف دج.
و اأوضسح مدير القطاع خÓل لقاء مع
‡ث -ل -ي وسس -ائ -ل الإع Ó-م ع -ن ب -ل-وغ-ه-ا م-ا

نسسبته  ٪50من اŸنحة اŸدرسسية بالقيمة
اŸال -ي -ة السس -اب -ق-ة واŸق-درة ب-ثÓ-ث-ة اآلف
دينار ،موؤكدا حرصص مصسا◊ه على تنفيذ
تعليمات ا◊كومة ‘ هذا الشساأن من خÓل
الشسروع ‘ اإضسافة األفي دينار الإضسافية
ل- -ل- -ت Ó-م -ي -ذ ،م -وؤك -دا ب -اأن ك -ل ال -ت Ó-م -ي -ذ
اŸعوزين الذين  ⁄يسستفيدوا بعد ،من هذه
اŸن -ح -ة سس -ي -خصسصص ل -ه -م م -ب-اشس-رة م-ب-ل-غ
خمسسة اآلف دج التي اأقرتها ا◊كومة ‘
اأخر اجتماع لها.
و بخصسوصص وضسعية الكتاب اŸدرسسي،
فقد اأكد اŸسسوؤول الأول عن القطاع على
تفر كل العناوين وبالكميات الكافية لكل
اŸراحل التعليمية ،سسواء تعلق الأمر بفئة
اŸع-وزي-ن ال-ت-ي تسس-ت-ف-ي-د ت-ل-ق-ائيا من هذه
ال- -ك- -تب ›ان -ا ،اأو ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ
اŸيسسوري ا◊ال والذين باإمكانهم اقتناء
ال- -ك- -تب م- -ن اŸوؤسسسس- -ات الÎب- -وي -ة ال -ت -ي
ي- -ت- -م- -درسس- -ون ب- -ه -ا ،ح -يث ” ت -وزي -ع ك -ل
العناوين على اŸوؤسسسسات حسسب حاجتها
وبناء على طلب من مديرها ‘ ،ح” Ú
رفع ا◊صسة بالنسسبة للموؤسسسسات ا÷ديدة

سسدي بلعباسس :غ.شسعدو

اأو ال- -ت- -ي ت- -ع- -رف تسس- -ج- -يÓ- -ت اإضس- -اف- -ي -ة
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ،خ-اصس-ة ب-ال-ت-ج-م-ع-ات السس-ك-ن-ية
ا÷ديدة.
كما اسستفاد اأك Ìمن  9600تلميذ من
ذوي الحتياجات اÿاصسة واŸعوزين من
ﬁاف -ظ م -درسس -ي -ة ›ه -زة ب -ك -ل ال -ل-وازم
اŸدرسس -ي -ة وذلك ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع مصس-ال-ح
م -دي -ري -ة ال -نشس -اط الج-ت-م-اع-ي ،ح-يث ”
ت-قسس-ي-مها بـﬁ 4800ف-ظ-ة ع-ل-ى تÓ-م-ي-ذ
ال-ط-ور الب-ت-دائي و 2400خ-اصس-ة بتÓميذ
اŸتوسسط و 2400لتÓميذ الطور الثانوي،
خصسصست لها الدولة غÓف ما‹ هام يفوق
 1.3م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م م-ن صس-ندوق التضسامن
الوطني للجماعات اÙلية.
وب -خصس -وصص وضس -ع -ي -ة ال-ن-ق-ل والإط-ع-ام
فسس -ج-لت ال-ولي-ة م-ن-ذ ال-دخ-ول اŸدرسس-ي
ن -ه -اي-ة الأسس-ب-وع اŸاضس-ي ت-ذب-ذب-ا بسس-ي-ط-ا
ي -رج -ع مشس -ارك -ة ال -ب -ل-دي-ات ‘ تسس Òه-ذا
اŸل -ف م -ع مصس -ال -ح ق -ط -اع الÎب-ي-ة،ح-يث
تتوفر 290ح-اف-ل-ة م-درسس-ي-ة لضس-مان تنقل
التÓميذ بالقرى واŸداشسر خاصسة النائية
واŸعزولة اإ ¤موؤسسسساتهم الÎبوية.

أاعرب أاولياء تÓميذ ‘ البليدة ،عن
ع - -ودة ه - -اجسض ظ - -اه - -رة ا’ك- -ت- -ظ- -اظ
ب -أاقسص -ام ‘ م -ؤوسصسص -ات ت -رب -وي -ة ،ب -رب-وع
ب- -ل -دي -ات -ه -ا  25وأاح -ي -ائ -ه-ا السص-ك-ن-ي-ة
الشص-ع-ب-ي-ة ‘ ،ه-ذا ال-دخول ا’جتماعي
’م - - - -ر أاث - - - -ار ﬂاوف ح - - - -ول
ا÷اري ،ا أ
اسص-ت-ي-ع-اب ال-دروسض واه-ت-م-ام اŸؤوط-رين
ب-ك-ام-ل ال-تÓ-م-ي-ذ ‘ ،وقت ان-ت-ق-د بعضض
’ول- -ي -اء ع -م -ل -ي -ات ت -وج -ي -ه أاب -ن -ائ -ه -م
ا أ
ال-ن-اج-ح Úخ-اصص-ة ‘ شص-ه-ادت-ي ال-ت-ع-ل-يم
ا’ب- -ت- -دائ- -ي واŸت -وسص -ط ،إا ¤م -ؤوسصسص -ات
تعليمية بعيدة عنهم.

البليدة :لينة ياسسمÚ
ظ -اه -رة الك-ت-ظ-اظ  ⁄تسس-ل-م م-ن-ه-ا أاح-ي-اء
ع -دي -دة ‘ ب -ل -دي -ات ال -ب -ل -ي -دة ،خصس-وصس-ا ‘
اÛم- -ع- -ات السس- -ك- -ن- -ي- -ة ا÷دي -دة ،أاو ح -ت -ى
العتيقة ،مثل ما حدث ول يزال ‘ ابتدائيات
ب-أاح-ي-اء ب-ل-دي-ة أاولد سسÓ-م-ة ،وب-اŸت-وسسطتÚ
اŸوج- - -ودت Úب - -ا÷وار ،ح - -يث وج - -د ب - -عضص
اŸؤوطرين صسعوبة ‘ اسستيعاب ا◊جم الهام
من تعداد التÓميذ ،والذي وصسل ‘ بعضص
ا◊الت ،إا ¤أاك Ìم- - - - - -ن  50ت-ل-ميذا بالقسسم
الواحد.
واŸثال أايضسا ‘ أاولد يعيشص بحي كاف
ا◊م -ام،ح -يث ع -اد الك -ت-ظ-اظ ب-ق-وة ،ووضس-ع
اŸؤوطرين واŸشسرف ÚاŸسسؤوول ‘ Úموضسع

غ Òمريح‡ ،ا جعل األولياء يتخوفون من
ق -درة أاب -ن-ائ-ه-م ع-ل-ى اسس-ت-ي-ع-اب ال-دروسص م-ن
ج -ه -ة ،و“ك -ن اŸع -ل -م Úم -ن ال -ع-ن-اي-ة وم-ن-ح
اله-ت-م-ام ل-ل-ج-م-ي-ع وه-و األم-ر اŸع-جز وشسبه
اŸسستحيل نتيجة العدد الكب.Ò
‘ السس- -ي -اق ،ي -ع -ا Êاألول -ي -اء م -ن ت -وج -ي -ه
أابنائهم على مؤوسسسسات تربوية بعيدة عن مكان
اإلق -ام -ة ،وأاح -ي -ان -ا م-ع-زول-ة ع-ن ال-ت-ج-م-ع-ات
السسكنية ،مثل ما عاشسه التÓميذ بحي بني
م -وÁن وال -ن-وي-ح-ي ‘ ال-ع-ف-رون ،ح-يث أاب-دى
األولياء اسستياءهم ورفضسهم السسماح ألطفالهم
اŸت -م -درسس ،Úوب-األخصص شس-ري-ح-ة ال-ف-ت-ي-ات،
الدراسسة بالثانوية ا÷ديدة القريبة من جامعة
علي لونيسسي با÷وار.
وأاشسار بعضص األولياء ،إا ¤أان الوصسول ا¤
الثانوية يج Èأابناءهم التنقل Ÿسسافة تقارب
من  2كيلوم Îمن جهة ،وأايضسا سسلك طريق
غ Òآام -ن بسس -بب خ -ط -ر اŸرك -ب -ات ال-ت-ي “ر
با÷وار ،خاصسة وان الطريق اŸهيأا حديثا ،ل
يزال يفتقد إا ¤رصسيف آامن لصسغارهم ،ناهيك
عن أاخطار العتداءات و–رشسات الغرباء.
ويناشسد األولياء اŸسسؤوول Úأان يتم إايجاد
حل ألبنائهم ،والذين جعل بعضسا منهم يفكر
‘ منع صسغارهم التÓميذ الدراسسة بالثانوية
اŸع -زول -ة ،وال-ب-ع-ي-دة ع-ن ال-وسس-ط ال-ع-م-را،Ê
م -ن -ت-ق-دي-ن اŸسس-ؤوول Úب-ن-اء وا‚از م-ث-ل ت-لك
اŸنشسآات الÎبوية ،بأاماكن بعيدة.

حظÒة النقل اŸدرسسي بتيبازة تتدعم بـ 11حافلة جديدة

ت - -دع - -مت ح - -ظÒة ال - -ن- -ق- -ل اŸدرسص- -ي
ب -ت -ي -ب -ازة م -ؤوخ -را بـ 11ح -اف-ل-ة ج-دي-دة
اسصتفادت منها بعضض البلديات التي تعاÊ
من مشصكل البعد عن اŸؤوسصسصات الÎبوية
ل- -تضص -اف لـ 140ح -اف-ل-ة مسص-ت-غ-ل-ة سص-اب-ق-ا
Ãع-ية  86ح-اف-ل-ة أاخ-رى ت-ابعة للخواصض
ي -ت -م اسص -ت -ئ -ج -اره -ا سص-ن-وي-ا ل-ن-ق-ل تÓ-م-ي-ذ
اŸدارسض.

تيبازة :علي ملزي
بحسسب ما علمناه من مدير اإلدارة اÙلية
بالولية عبد القادر بختي ،فإانّ البلديات تدفع
م -ا ي-ق-ارب  19م-ل-ي-ار سس-ن-وي-ا للناقل Úاÿواصص
” التعاقد معهم لنقل تÓميذ اŸدارسص
الذين ّ
إا ¤اŸؤوسسسسات الÎبوية ،إاضسافة إا 5 ¤مÓيÒ
سسنتيم تدفعها ذات اŸديرية لدعم العملية عÈ
كافة البلديات ،بالنظر إا ¤أاّن  140حافلة التي
تضسمها ا◊ظÒة واŸسسÒة من طرف ﬂتلف
البلديات ل تفي الغرضص وليسص بوسسعها تغطية
›مل اÿطوط اŸعنية بتنقل التÓميذ خاصسة
ب -ال -ن -اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ل ب-ه-ا اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية من جهة ووسسائل اŸواصسÓت من جهة
أاخرى.
أاما عن البلديات اŸسستفيدة من ا◊افÓت
ا÷دي-دة اŸم-ول-ة م-ن خ-زي-ن-ة ال-ولي-ة ،ف-ي-ت-ع-ل-ق
األمر بكل من بوسسماعيل ،خميسستي ،بورهارون،
قوراية ،الداموسص ،ع Úتقورايت ،أاحمر العÚ
وب -ورك -ي -ك -ة ،ب -ح -يث ي -رت -قب أان ت -ت-خ-لصص ه-ذه
ال -ب -ل -دي -ات ›ت -م-ع-ة م-ن ك-م ك-ب Òم-ن الضس-غ-ط

اŸمارسص عليها ‘ هذا اÛال.
ويندرج ضسمن ذلك كون بلدية أاحمر العÚ
لوحدها –وز على أاك Ìمن Œ 30معا سسكانيا
منعزل بحاجة ا ¤خدمات متنوعة Ãا ‘ ذلك
النقل اŸدرسسي ،غ Òأاّنه بالرغم من كّل هذا
ا÷هد اŸتواصسل ال أاّنه ل تزال هناك عّدة
ن- -ق- -اط سس -وداء ﬁسس -وب -ة ع -ل -ى ت -نصس -ل رؤوسس -اء
البلديات من مسسئولياتهم اŸتعلقة بتوف Òالنقل.
وتبقى قضسية تقسسيم بلدية فوكة وفقا للطريق
الولئي رقم  110العابر لها انطÓقا من فوكة
البحرية ا ¤غاية كركوبة جنوبا وصسمة عار ‘
جب Úالسسلطات اÙلية ومديرية الÎبية على
حّد سسواء ،من حيث إاجبار تÓميذ فوكة البحرية
على التنقل ا ¤غاية ثانوية مسسقم عبد القادر
ب -ك -رك -وب -ةŸ ،زاول -ة دراسس -ت -ه -م م -رورا ب -وسس-ط
اŸدينة الذي يحوي ثانوية أاخرى ”ّ تخصسيصسها
للوافدين من اŸتوسسطات الواقعة شسرق الطريق
الولئي دون ان Œهد السسلطات نفسسها لتوفÒ
النقل لهؤولء.
وهي اŸعاناة التي تواصسلت ألك Ìمن عقد
من الزمن دون ان تنظر فيها ا÷هات اŸعنية
ب-خ-ل-ف-ي-ة ك-ون تÓ-م-ي-ذ ال-ث-ان-وي-ات ليسسوا معنيÚ
“اما بالنقل اŸدرسسي وفقا للقانون اŸعمول
جج بها مسسئولو هذه
به ،وهي ا◊جة التي – ّ
البلدية ‘ وقت سسابق للتنصسل من مسسئولياتهم،
وتبقى هذه النقطة ›ّرد عيّنة وكفى ،بالنظر
ا ¤وجود عدة نقاط أاخرى ‡اثلة ع Èإاقليم
الولية ليزال تÓميذها يتجرعون اŸعاناة بفعل
بعد بيوتهم عن اŸؤوسسسسات الÎبوية وتذبذب
خدمات النقل اŸوفرة من طرف اÿواصص.
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لوليـــــــاء
تذمر واسشتياء وسشط ا أ
لعÓمية التحسشيسشية التي أاطلقتها مديرية التكوين اŸهني لولية
تواصشل القافلة ا إ
بومرداسس ،مسشÒتها اŸيدانية لسشتقطاب أاك Èعدد ‡كن من الششباب وتÓميذ اŸدارسس
الÎبوية ،خاصشة اŸسشتويات النهائية وإاقناعهم بأاهمية اللتحاق باŸؤوسشسشات التكوينية
لو¤
لجال اÙددة للدورة ا أ
والتسشجيل ‘ إاحدى التخصشصشات اŸعروضشة قبل انقضشاء ا آ
بتاريخ  21سشبتم Èا÷اري ،حيث كان اŸوعد ،أامسس ،من بلديات دائرة الثنية بتنظيم
نششاطات إاعÓمية ولقاءات مباششرة مع الششباب من طرف مسشتششاري التكوين.
بومرداسس :ز.كمال
ك -ك -ل م -وع -د وق -ب -ل أن -ط Ó-ق دورت -ي سس -ب -ت -مÈ
وف -ي -ف -ري ،ت -ط -ل -ق م -دي -ري -ة أل -ت -ك-وي-ن أŸه-ن-ي
لبومردأسس برنا›ا إأعÓميا و–سسيسسيا منظما
ومسستهدفا لفئة خاصسة من ألشسباب باختÓف
أŸسس-ت-وي-ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وأل-ع-م-ري-ة ب-ه-دف ل-فت
أنتباههم إأ ¤أأهمية ألسستفادة من تكوين مهني
وح -ر‘ أن -ط Ó-ق -ا م -ن م -دون -ة أل -ع -روضس أل -ت-ي
ت-ق-دم-ه-ا ك-ل سس-ن-ة أسس-ت-ج-اب-ة لنشس-غ-الت ميدأن
ألشسغل وحاجيات أŸؤوسسسسات ألقتصسادية ألتي
تتطلع دأئما لÓسستفادة من يد عاملة مؤوهلة.
وقبل أأيام قليلة من أنطÓق دورة سسبتم Èلسسنة
 2019أŸنتظرة ليوم أألحد  29من هذأ ألشسهر،
تتوأصسل عملية ألتسسجيÓت عﬂ Èتلف مرأكز
أل -ت -ك -وي-ن ومÓ-ح-ق-ه-ا ب-ال-ب-ل-دي-ات وأل-ت-ج-م-ع-ات
ألسسكنية ألنائية ألتي أنطلقت منذ شسهر جويلية،
بالتزأمن مع تنظيم أأنشسطة إأعÓمية و–سسيسسية
للتقرب أأك Ìمن ألشسباب وألنزول إأ ¤أŸيدأن
بتنظيم قافلة إأعÓمية متنقلة Œوب ﬂتلف
م -ن -اط -ق أل -ولي -ة ل -ل -ت -ع -ري -ف ب -ال -ق -ط -اع وأأه -م
ألم-ت-ي-ازأت أل-ت-ي ي-وف-ره-ا ل-ل-مÎبصس Úم-ن دعم
ومرأفقة ومتابعة تكوينا متخصسصسا ع‰ Èط
ألتكوين عن طريق ألتمه ÚباŸؤوسسسسات أأو عن
طريق ألتكوين ألقامي دأخل أŸرأكز وبتكفل
تام.
ألÓفت أأيضسا ‘ قطاع ألتكوين وألتعليم أŸهنيÚ

ب -ولي -ة ب -وم-ردأسس ،ه-و ت-زأي-د أل-ط-لب م-ن ق-ب-ل
ألشس- -ب -اب ع -ل -ى ه -ذأ أŸي -دأن بسس -بب أرت -ب -اط -ه
أŸباشسر Ãجال ألشسغل وعدم ألسسقوط ‘ فخ
ألفرأغ وألبطالة ألتي يوأجهها عدد من خريجي
أ÷امعات.
أألمر ألذي جعل ألكث Òمن ألطلبة أ÷امعيÚ
ي-خ-وضس-ون Œرب-ة م-ه-ن-ي-ة ث-ان-ي-ة Ãت-اب-ع-ة تكوين
مهني وأكتسساب مهارأت يدوية ‘ ألتخصسصسات
أŸفتوحة ‘ مدونة ألعروضس أŸتجددة ألتي يتم
–يينها دوريا “اشسيا مع ألتحولت ألقتصسادية
وألتكنولوجية وحاجيات ألسسوق من أليد ألعاملة
أŸؤوه- -ل- -ة ،ب- -اÿصس- -وصس أÛالت أل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
وألتكنولوجية ومهن أÿدمات ألتي تلقى روأجا
لدى ألشسباب.
كما شسهدت حظÒة ألهياكل وأŸرأفق أرتفاعا
ﬁسسوسسا بولية بومردأسس من خÓل أسستقبال
عدة مرأكز ومعاهد وطنية متخصسصسة “اشسيا
مع هذأ ألتحول وألنشسغال ،منها أŸعهد ألوطني
أŸتخصسصس ‘ مهن ألسسمعي ألبصسري ببودوأو
وم -ع -ه -د ل -ل -ت -ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ ب-ال-ك-رم-ة ‘ أن-ت-ظ-ار
أسس -ت -ق -ب -ال م -رأف -ق ق -ي -د أل‚از م -ن -ت-ظ-رة م-ع
ألدخول أ÷ديد منها معهد ألصسناعة وألصسيانة
لبلدية خميسس أÿشسنة ومعهد أألشسغال ألعمومية
لبلدية بني عمرأن وأŸعهد ألوطني أŸتخصسصس
‘ أل -فÓ-ح-ة وألصس-ن-اع-ة أل-غ-ذأئ-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة يسس-ر
بهدف ألرفع من قدرأت ألسستقبال أŸوجودة.

وسشط مطالب بتغي Òالنظرة السشلبية
Œاه مدارسس التعليم اŸهني

معهد أارزيو بوهران
يوفر ثÓثة تخصسصسات

أاّكد رئيسس مصشلحة الدراسشات والتوجيه جاهدأ ل›Èة تخصسصسات تتÓءم مع ألنسسيج
Ãعهد التعليم اŸهني أارزيو ،ششرق وهران ،ألصسناعي أŸوجود على مسستوى ولية وهرأن،
مامو Êأاحمد ،على أاهمية اŸدرسشة اŸهنية وم -ن أأه -دأف -ه أل -ع -م-ل ع-ل-ى أك-تسس-اب أŸه-ارأت
‘ ت- - - - - -ل - - - - -ب - - - - -ي - - - - -ة ح - - - - -اج - - - - -ات سش - - - - -وق أل -ع -ام -ة وأل -ت -خصسصس -ي -ة وألسس -ت -ي -ع -اب أل-وأع-ي
ال- - -ع- - -م- - -ل ودوره- - -ا ال- - -ب- - -ارز ‘ –ق- - -ي - -ق ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وأل-ت-ع-ام-ل وأل-تفاعل مع ألتقنيات
ال -ت -ن-م-ي-ة الشش-ام-ل-ة وم-واج-ه-ة ال-ت-ح-ولت أ◊ديثة وتنمية أسستعدأدأتهم للتطور معها.
واŸت -غÒات ال -ع -ل -م -ي -ة وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة
وق -د ف -ت -ح أأب -وأب-ه ‘  2016ب-ت-خصسصس وأحد،
ا◊الية واŸسشتقبلية.
Áثل ‘ ألصسيانة ألصسناعية ،وألذي ألتحق به
ح -ي-ن-ه-ا  84ت -ل -م -ي -ذأ ،م -ن ب -ي -ن -ه-م  13أأنثى،
وهران براهمية مسشعودة
دعا مامو ‘ Êهذأ أإلطار إأ ¤تغي Òألنظرة
ألسس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى أأّن أل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ل ق-ي-م-ة ل-ه،
م- -ق -ارن -ة ب -اŸسس -ت -وى أ÷ام -ع -ي أأو أألك -ادÁي،
م-ت-غ-اف-ل Úع-ل-ى أأه-م-ي-ة أل-ت-ع-ل-ي-م أŸهني وألدور
أل- -ع- -ظ -ي -م أل -ذي ي -ل -ع -ب -ه ‘ أق -تصس -اد وت -ن -م -ي -ة
أÛتمعات ،باعتبارها مصسدرأ رئيسسيا إلعدأد
أل -ع -م-ال-ة أŸاه-رة وم-وأج-ه-ة م-ت-ط-ل-ب-ات أل-ع-م-ل
وألحتياجات ألتنموية ،على حد تعبÒه.
وأأوضسح نفسس أŸسسؤوول أ»ألشسعب» ،أأن ألتعليم
أŸه - -ن - -ي ‘ أ÷زأئ - -ر ع - -ام- -ة ،مسس- -ار ج- -دي- -د
يرأعي أ÷انب ÚأŸهني وأألكادÁي ،وذلك ‘
إأط -ار ألشس -رأك-ة وأل-ت-ك-ام-ل ب Úق-ط-اع-ي ألÎب-ي-ة
وألتكوين وألتعليم أŸهني ،Úكونه موجه أأسساسسا
للناجح Úأ÷دد ‘ شسهادة ألتعليم أŸتوسسط،
وكذأ طلبة ألسسنة أألو ¤ثانوي ألذين يفضسلون
إأعادة ألتوجيه نحو ألتعليم أŸهني.
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أأك -د ذأت أŸصس -در ،أأّن م -ع -ه -د أأرزي -و ل -ل-ت-ع-ل-ي-م
أŸه -ن -ي م -ف -ت -وح -ا أأم -ام أل -ط -ل-ب-ة إأن-اث-ا وذك-ورأ
Ãخ- -ت- -ل- -ف ولي- -ات أل- -وط- -ن لÓ- -سس- -ت -ف -ادة م -ن
أل -ت -خصسصس -ات أل-ت-ي ي-وف-ره-ا ،وتشس-م-ل ألصس-ي-ان-ة
ألصس- - -ن- - -اع- - -ي- - -ة ،أإلن- - -ت- - -اج أŸي- - -ك- - -ان- - -ي- - -ك- - -ي
وأل -ك-ه-روت-ق-ن-ي ،وي-درسس أل-ط-الب أل-ت-خصسصس-ات
 ،بالطور ألثانوي ،على غرأر
أŸقررة ‘
ألرياضسيات وألفيزياء وألعلوم ألطبيعية وأألدب
وأل- -ل -غ -ات ،إأضس -اف -ة إأ ¤أ÷انب أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي
ألنظري وألتطبيقي ،من خÓل بر›ة ورشسات
ع- - - -ال- - - -ي- - - -ة أ÷ودة ‘ أÛال أل- - - -ت- - - -ق - - -ن - - -ي،
مدعّمة بÎبصسات ‘ ألوسسط أŸهني.
وأأشسار ذأت أŸصسدر إأ ¤أأنّ هذأ أŸعهد ألوطني
أŸت-وأج-د ب-اŸن-ط-ق-ة ألصس-ن-اع-ي-ة أأرزي-و ،يسس-ع-ى

و‘ دورة سس- -ب -ت -م ” 2018 Èإأضس -اف-ة ت-خصسصس
أإلن -ت -اج أŸك-ان-ي-ك-ي وأل-ك-ه-رو ت-ق-ن-ي ،حسسب م-ا
أأب- -رزه ن- -فسس أŸصس- -در ،مشسÒأ إأ ¤أأّن أل- -دف -ع -ة
أألو ¤ألتي أجتازت ألدرجة ألثانية سستتخرج ‘
جوأن  2020بنظام ، BEP 2وهو نفسس تاريخ
ت-خ-رج دف-ع-ة  2017أل-ت-ي –م-ل شس-ه-ادة أل-تعليم
أŸهني  ،BEPوذلك ‘ إأطار ألنمط أ÷ديد.
ك- -م- -ا Œدر أإلشس- -ارة إأ ¤أأن أل- -وزأرة أل- -وصس -ي -ة،
أأع- -ادت أل- -ن- -ظ- -ر ‘ ه- -ذأ أŸسس- -لك أŸع- -روف
بالتعليم أŸهني ،أŸوجه أأسساسسا لتÓميذ ألسسنة
أل-رأب-ع-ة أŸن-ت-ق-ل Úإأ ¤أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ث-ان-وي ،ح-يث
أسس -ت -ح-دثت ‘ ه-ذأ أإلط-ار شس-ه-ادتÃ Úسس-ت-وى
ألبكالوريا وأأيضسا تقني سسامي ،فيما ين ّ
ظم ألطور
أألول من مسسار ألتعليم أŸهني ‘ ثÓثة سسنوأت
وي -ت -وج بشس-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي ،وتسس-م-ح ه-ذه
ألشسهادة ◊املها أللتحاق بالطور ألثا ÊأŸتوج
بشسهادة ألتعليم أŸهني ألعليا ،بعد مضسي سسنتÚ
أأخري.Ú

لششغال العمومية
يختصس ‘ الفÓحة ومهن اŸياه والبيئة والبناء وا أ

اŸعهد الوطني للتكوين اŸهني Ÿداوروشس حيز اÿدمة

أافاد مدير التكوين والتعليم اŸهني Úالسشبتي حصشيدة ،أان اŸعهد
ال-وط-ن-ي اŸت-خصشصس ‘ ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ل-ب-لدية مداوروشس (سشوق
أاه -راسس) سش -ي -دخ -ل ح -ي -ز اÿدم -ة وذلك «خ Ó-ل دورة سش -ب-ت-مÈ
 ،»2019اŸقررة يوم  29سشبتم Èا÷اري.
سشوق أاهراسس :سشم Òالعيفة
أأوضسح ذأت أŸسسؤوول ،أأن هذأ أŸعهد ألوطني أŸتخصسصس ‘ ألفÓحة
وأŸهن أŸرتبطة بقطاعي أŸياه وألبيئة وألبناء وأألشسغال ألعمومية مصسمم
لسستقبال  300منصسب ودأخلية تتسسع لـ  120سسريرأ فضس Óعن مطعم يقدم
 200وجبة يوميا وجناح إأدأري.
وأأشسار ذأت أŸصسدر إأ ¤أأن هذأ أŸعهد ألوطني سسيضسمن ألتكوين ‘ شسعب
فÓحية على غرأر تربية أ◊يوأنات ألصسغÒة وألصسحة أ◊يوأنية وزرأعة
ألنباتات ألطبية وألزرأعات ألكÈى ما يسسمح Ãوأكبة ألتطورأت أ◊ديثة ‘
›ال ألتكوين أŸهني وتكوين يد عاملة مؤوهلة ‘ أÛال مطلوبة ‘ سسوق
ألعمل أÙلية.
وأأضساف ألسسيد حصسيدة بأان أألشسغال جارية إل‚از معهد وطني متخصسصس
Ãدينة سسوق أأهرأسس سسيوجه للتكوين ‘ ›ا‹ ألسسياحة وألبناء وأألشسغال
ألعمومية ,مشسÒأ إأ ¤أأن هذأ أŸعهد ألوطني سسيضسمن  300منصسب ويتوفر
على مدرج بـ 350مقعدأ.

كما سسيعرضس هذأ أŸعهد تخصسصسات عدة ‘ ›ال ألبناء من بينها
أÿرسسانة أŸسسلحة ومتار ﬁقق ودرأسسة أألسسعار ورسسام ‘ أإلسسمنت
أŸسسلح.
وذكر مدير ألقطاع أأنه ” مطلع  2018دخول حيز أÿدمة للمعهد ألوطني
أŸتخصسصس ‘ ›ال أ◊رف ألفÓحية وألبناء وأألشسغال ألعمومية ألتي
تعرف نقصسا ‘ أليد ألعاملة أŸؤوهلة وألذي يتسسع لـ 300منصسب بيدأغوجي
ودأخلية بـ 120سسريرأ.
وأأشسار ذأت أŸسسؤوول إأ ¤أأنه ” برسسم ألدخول أŸقبل تخصسيصس 4935
منصسب بيدأغوجي ‘ ﬂتلف أأل‰اط منها  1675منصسب ‘ ألتكوين
أ◊ضسوري و ‘ 1580ألتكوين عن طريق ألتمه Úو 25منصسبا للتكوين
أŸعÈي و 100منصسب للتكوين ‘ ألوسسط ألريفي فضس Óعن  675منصسب
للدروسس أŸسسائية و 350منصسب لتكوين أŸرأأة أŸاكثة ‘ ألبيت و100
منصسب للتكوين ألتأاهيلي و 175منصسب للمؤوسسسسات أÿاصسة أŸعتمدة إأ¤
جانب  55منصسبا لتكوين ألفئات ‘ ألوسسط ألعقابي و 55منصسبا للتكوين
ألتعاقدي.
Óشسارة يتوفر قطاع ألتكوين أŸهني بالولية على  18مؤوسسسسة و 3معاهد
ل إ
وط-ن-ي-ة م-ت-خصسصسة و 16م-رك-زأ ل-ل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي وأل-ت-م-ه Úوم-لحقت2 Ú
للتكوين ببلديتي ÿضسارة ووأدي ألكباريت بطاقة أسستيعاب نظرية إأجمالية
بـ 4325مقعد بيدأغوجي يضساف إألهيا  250مقعد تضسمنهما موؤسسسستÚ
خاصست Úللتكوين معتمدت.Ú

لك Ìطلبا ‘ سشوق الششغل اÙلية
توجيه الششباب نحو التخصشصشات ا أ

مديرية التكوين اŸهني بسسيدي بلعباسس تطلق أاسسبوعها الإعÓمي

أأطلقت ،أأمسس ،مديرية ألتكوين وألتعليم أŸهني Úبسسيدي بلعباسس
أأسس-ب-وع-ه-ا أإلعÓ-م-ي وأل-ت-حسس-يسس-ي ع-ل-ى مسس-توى أŸكتبة ألعمومية
ﬁمد ألقباطي لفائدة ألشسباب.
يهدف أألسسبوع أإلعÓمي ألذي سسيتوأصسل إأ ¤غاية يوم أÿميسس،
إأ ¤إأطÓع ألشسباب ألزوأر بالفرصس ألتكوينية أŸتاحة على مسستوى
أŸؤوسسسسات ألتكوينية أŸتوأجدة بالولية –ضسÒأ للدخول أŸهني
لدورة سسبتم .2019 Èشسهد أŸعرضس ومنذ أليوم أألول لفتتاحه
أقبال لفتا لفئة ألشسباب ،وهو ما يعكسس ألتوجه أ÷ديد للشسباب
ألباحث عن فرصسة تكوينية بهدف ألظفر Ãهنة مسستقبلية تتماشسى
ومتطلبات سسوق ألشسغل ،وقد ضسم أŸعرضس جميع مرأكز ومعاهد
ألولية وكل ألتخصسصسات أŸتاحة Ãا ‘ ذلك ألشسعب أ÷ديدة.
و ” منح ألزوأر مطويات لتوضسيح وشسرح كافة ألتخصسصسات وشسروط
أإللتحاق بها ،مع ألÎكيز على ألتخصسصسات أألك Ìطلبا ‘ سسوق
أل-ع-م-ل خ-اصس-ة ألشس-عب أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع أل-ب-ن-اء وأألشس-غ-ال ألعمومية،
ألصس -ن -اع -ات وغÒه -ا ،ه -ذأ وع-رف أŸع-رضس أأيضس-ا مشس-ارك-ة ب-عضس
أÎŸبصس Úأل -ذي-ن ق-ام-وأ ب-ع-رضس م-ن-ت-وج-ات-ه-م ‘ خ-ط-وة ل-ت-ح-ف-ي-ز
Óلتحاق بقطاع ألتكوين.
ألشسباب ل إ

لÓإشسارة ،فإان مدونة ألتخصسصسات لدورة سسبتم Èألتكوينية حملت 11
تخصسصسا جديدأ –سسبا إلنطÓق أŸوسسم ألتكويني أ÷ديد بسسيدي
بلعباسس  ،وهي ألتخصسصسات ألتي ” إأدرأجها وفق أŸتطلبات
ألرأهنة ،ما سسيسساهم ‘ تدعيم ألتخصسصسات أŸوجودة وتوسسيع
ألفرصس للشسباب ألرأغب ‘ أ◊صسول على مهن مسستقبلية.
وحسسب مصسلحة ألتكوين Ãديرية ألتكوين وألتعليم أŸهني Úفقد ”
إأدرأج  11ت - - -خصسصس - - -ا ج - - -دي - - -دأ ع Èع - - -دد م - - -ن م- - -رأك- - -ز
ومعاهد ألتكوين أŸهني  ،وهي ألتخصسصسات ألتي تتماشسى وفق
متطلبات سسوق ألشسغل بالولية ،وألتنمية أÙلية وتهدف أأسساسسا إأ¤
أإلسستثمار ‘ عنصسر ألشسباب وموأكبة ألرهانات أإلقتصسادية أ◊الية،
حيث ” ألÎكيز على ألتخصسصسات ألفÓحية بالنظر إأ ¤طابع ألولية
ألفÓحي وكذأ تخصسصسات ألبناء وأألشسغال ألعمومية وهي ألقطاعات
ألتي تعا Êمن نقصس أليد ألعاملة أŸؤوهلة على ألرغم من كونها
أÙرك أألسساسسي للتنمية أÙلية.
من ب Úهذه ألتخصسصسات تخصسصس تربية أÿيول ،تخصسصس ألنباتات
ألطبية وألعطرية على مسستوى مركز ألتكوين أŸهني ببلدية بلعربي
ب -اع -ت -ب -اره م -رك-زأ م-ت-خصسصس-ا ‘ أل-ت-ك-وي-ن-ات أل-فÓ-ح-ي-ة ،ت-خصسصس
ألتجصسيصس وتركيب ألصسفائح أ÷صسية Ãعهد ألذكور ،تخصسصس رسسم
ألدرأسسات ‘ تخصسصس ألهندسسة أŸعمارية وكذأ رسسم ألدرأسسات
أÿيار خرسسانة مسسلحة باإلضسافة إأ ¤نظافة ،أأمن وألبيئة مسستوى
خامسس Ãعهد لهج Úميلود.
وتسس-ت-م-ر أل-دورة أل-تسس-ج-ي-ل-ي-ة أل-ت-ي أف-ت-ت-حت م-ن-تصسف شسهر جويلية
أŸنصسرم أ ¤غاية  21سسبتم ‘ Èخطوة إلسستقطاب أأك Èعدد ‡كن
من ألشسباب ألرأغب ‘ أقتحام عا ⁄ألشسغل للظفر Ãهنة تسساعده
على ولوج عا ⁄ألشسغل بأاريحية ،حيث ” توف 7310 Òمنصسب مÈمج
ل -دورة سس -ب-ت-م 2019 Èم -ن ب-ي-ن-ه-ا  4840م-نصسب ل-ل-ت-ك-وي-ن أŸتوج
بشسهادة 2470منصسب تكويني بالنسسبة للتكوين ألتأاهيلي.
أأما عن أŸشساريع ألتي هي قيد أإل‚از فيتم حاليا إأ‚از جناح إأيوأء
Ãعهد ألتكوين وألتعليم أŸهني Úسسنحضسري عبد أ◊فيظ كما سسيتم
أإلنطÓق ‘ تهيئة  6مرأكز تكوينية بكل من سسفيزف ،بلعربي ،رأأسس
أŸاء ،سس - - - -ي - - - -دي ◊سس - - - -ن وسس - - - -ي - - - -دي ب - - - -ل - - - -ع- - - -ب- - - -اسس وك- - - -ذأ
معهد ألتكوين وألتعليم أŸهني Úبسسيدي بلعباسس.
سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

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

»æWh

اإلثنين  09سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  09محرم  4401هـ

تسسببت ‘ تسسرب السسيول إا ¤منازل بخمسس دوائر

أأمطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار غزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ورأء قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
ألطريق ألوطني  62بالÈوأقية باŸدية
تسسببت الأمطار الغزيرة اŸصسحوبة بحبات الÈد ،التي عرفتها ولية اŸدية ‘ حالة ذعر لدى السساكنة منذ
مسساء اأول اأمسس ،واأدت اإ ¤قطع الطريق الوطني رقم  62بدائرة الÈواقية عند اıرج الشسرقي للمدينة ،حيث
جرفت السسيول ،كميات كبÒة من الأتربة التي كانت تغطي قنوات الصسرف الصسحي « البالوعات»  ،التي تصسب
باإحدى الأودية ،وهو اŸشسروع الذي ل يزال قيد الإ‚از و من حسسن ا◊ظ اأنه و رغم رداءة الأحوال ا÷وية
فاإنه ” التفطن لهذا الغلق الفجائي ◊ركة سس Òمياه السسيول.

العدد

18043

ظÓم دامسس ‘ حي بلحوكي

08

أأحيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء تغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق بسسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب
أأ’مطـ ـ ـ ـ ـار ‘ مدينـ ـ ـ ـ ـ ـة سسطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف
شسهدت ولية سسطيف ،منذ مسساء اأول اأمسس ،وخاصسة عاصسمة الولية
مدينة سسطيف ،تسساقط كميات هامة من الأمطار الرعدية ب Úاÿامسسة
اإ ¤السسادسسة والنصسف ،تسسببت ‘ غلق عديد الطرق بالنسسيج ا◊ضسري،
خاصسة ‘ منطقة الهضساب ،وتسسرب اŸياه اإ ¤بعضس اÓÙت والبيوت
والشسقق ‘ عدة اأحياء ،منها حي يحياوي ومعيزة نور الدين و تليجان
عبد الرحمان واأول نوفم Èوبوعروة ،حيث وصسل منسسوبها اإ30 ¤
سسنتمÎا ،فيما ارتفع منسسوب وادى بوعروة اإ ¤حوا‹  80سسم.

سسطيف:نورألدين بوطغان
ؤأادت ه -ذه ال -وضش -ع-ي-ة ،ال-ت-ي
ت-رج-ع أاسش-اسش-ا ل-ع-دم ت-نظيف
ال- - -ب- - -ال - -وع - -ات م - -ن ط - -رف
اŸصشالح اıتصشة بالبلدية،
إا ¤ت - -دخ- -ل ف- -رق ا◊م- -اي- -ة
اŸدن- -ي -ة ل -تصش -ري -ف اŸي -اه،
ؤ‚دة اŸواط - - - - - - - - - - - - - - - - -نÚ
اŸتضش - - - -رري - - - -ن ،ؤح- - - -ت- - - -ى
اŸسش -اف -ري -ن ب -ع -د أان أاغ -ل -ق
جزئيا الطريق الوطني رقم 5

‘ اŸدخل الششرقي Ÿدينة
ع Úارن -ات ،غ -رب ع -اصش -م-ة
الولية.
ؤت -دف -ع م -ث -ل ه -ذه ا◊وادث
مصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة لÓ-سش-تعداد
اŸب -ك -ر Ÿث -ل ه-ذه األم-ط-ار
ال -غ -زي -رة مسش -ت -ق -ب  ،Ó-ؤه -ذا
بتنظيف البالوعات من أاجل
تفادي غلق الطرق ،ؤتضشرر
‡تلكات اŸواطن.Ú
ؤتبقى مصشالح بلدية سشطيف
عاجزة ‘ كل مرة عن التكفل

ب -انشش -غ -الت السش-ك-ان ،ؤه-ذه
اŸرة من حي بلحوكي حمو،
‘ اŸدخل الغربي لعاصشمة
الولية ،ؤالذي تعيشس العديد
من عماراته ،منذ عدة أايام،
‘ ظÓم دامسس ،بعد انقطاع
اإلن- -ارة ال -ع -م -وم -ي -ة ،ؤت -ل -ف
ال -ع -دي-د م-ن اŸصش-اب-ي-ح دؤن
ت- -غ- -يÒه- -ا ،م -ا خ -ل -ق أاج -واء
خ- -وف ل- -دى السش- -ك- -ان ع -ل -ى
‡تلكاتهم ،ؤخاصشة سشيارتهم
اŸركونة دخل ا◊ي.

لمطار تعري العيوب بالبويرة
ا أ

أنسسدأد ألطرق ألرئيسسة بعاصسمة ألو’ية
عرفت ،اأمسس ،ولية البويرة ،على غرار بعضس وليات الوطن تسساقط اأمطار
بكميات كبÒة ‘ عديد البلديات اأدت اإ ¤ا‚راف الÎبة وانسسداد الكث Òمن
الطرق ،وشسل ا◊ركة اŸرورية حتى على مسستوى عاصسمة الولية ،خاصسة ‘
حدود السساعة اÿامسسة مسساء ،حيث بداأ تسسجيل تسساقط كميات معتÈة ،فخÓل
اأقل من ربع سساعة غمرت اŸياه كل الطرق وشسلت حركة اŸرور.

ألبويرة  :ع نايت رمضسان

أŸدية :علي ملياÊ
سش - - -ارعت ﬂت- - -ل- - -ف اŸصش- - -ال- - -ح
ال -ت -ق -ن -ي -ة ب -دائ -رة الÈؤاق -ي -ة م -ن
اأجل التدخل لإعادة حركة السشÒ
لهذا الطريق للمركبات اŸتوجهة
اإ ¤ع- -اصش- -م- -ة ال- -ولي- -ة ،ح -يث ”
تسش - -خ Òال - -ع - -دي - -د م- -ن الآل- -ي- -ات
ؤاŸع - - - -دات ل - - - -تسش - - - -ري - - - -ع ؤتÒة
الأششغال ؤفك اÿناق عن الطريق
الوطني رقم  18اŸوؤدي اإ ¤مدينة
الÈؤاق- -ي- -ة ،ال -ت -ي تضش -ررت ب -عضس
اأحيائها على غرار ذراع السشبيطار
الهشس ،الذي تضشررت بعضس اأسشقف
سشكناته بششكل كب Òجراء الأمطار
التي تسشاقطت خÓل نصشف سشاعة
من الزمن ،ؤمن حسشن ا◊ظ اأنها
 ⁄تتسشبب ‘ خسشائر بششرية.
كما سشجل خرؤج رئيسشة الدائرة
ف - -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء ﬁاد رف- -ق- -ة
اŸصش -ال -ح اıتصش -ة م -ن ح -م -اي -ة
م -دن -ي -ة اإ ¤مصش -ال -ح الأم -ن لأج-ل
ال -وق -وف اŸي -دا Êع -ل-ى الأضش-رار
اŸسشجلة التي تبقى ﬁصشورة ما

ب Úتسش - -رب م - -ي - -اه الأم - -ط- -ار اإ¤
سش -ك -ن -ات ال -ع -دي -د م-ن اŸواط-نÚ
بسشبب انسشداد قنوات صشرف مياه
المطار ؤانعدام التهيئة على غرار
ما ” معاينته ‘ اأحياء منطقة
ؤاد ال- - -قÓ- - -ت ،ال - -ك - -اري - -ار ؤذراع
السشوق ،ؤÃدرسشة بلعيد عبدالقادر
بوسشط اŸدينة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،سش -ج -لت مصش -ال -ح
ا◊ماية اŸدنية بهذه الولية اأزيد
م- -ن  178ت-دخ-ل ن-ت-ي-ج-ة تسش-اقط
الأم- -ط- -ار ،ب- -ع- -د سش- -ق -وط م -ع -تÈ
ل Ó-أم -ط -ار ع -ل -ى اإق -ل -ي -م-ه-ا ،ح-يث
ؤصشلت اأؤ فاقت كمية تسشاقطها
 30ملم خÓل الفÎة اŸمتدة من
 07سش -ب -ت-م 2019 Èاب -ت -داء م-ن
السشاعة  12سشا Ÿ 00نتصشف نهار
اأمسس اإ ¤غاية السشاعة  23سشا 00
لي .Óؤ” تسشخ Òجميع الوسشائل
البششرية ؤاŸادية الÓزمة اÿاصشة
بالتدخل للتصشدي لأي اأمر طارئ،
مع رفعها لدرجة ا◊يطة ؤا◊ذر،
ؤسشمح تدخلها بدائرة الÈؤاقية ‘
امتصشاصس مياه الأمطار من داخل

ب - - - - -عضس اŸن - - - - -ازل ؤاŸنشش - - - - -اآت
العمومية ،اإ ¤جانب تسشرب مياه
الأم- -ط- -ار ب- -السش- -اح -ة ال -رئ -يسش -ي -ة
Ÿسشجد طارق بن زياد بواد قÓت،
ؤتسشرب مياه داخل بعضس اŸراكز
التجارية.
عÓؤة على ششلل ‘ حركة اŸرؤر
بالطريق الوطني رقم  18الرابط
ب Úدائرة الÈؤاقية ؤدائرة سشيدي
نعمان ؤهذا ÃفÎق الطرق بسشبب
تراكم مياه الأمطار ؤهذا نتيجة
انسش -داد ب -ال -وع -ات صش -رف اŸي-اه،
ناهيك عن  178تدخل لمتصشاصس
م-ي-اه الأم-ط-ار ؤت-ق-د ËاŸسش-اعدة
◊م- -اي- -ة اŸم -ت -ل -ك -ات م -ن داخ -ل
منازل عائلية بـ  14حي.
ب- -دؤره- -ا دائ- -رة سش- -ي -دي ن -ع -م -ان
عرفت اأيضشا تسشربا Ÿياه الأمطار
داخل منزل مكون من  03غرف،
Ãا ‘ ذلك ا‚راف خفيف للÎبة
على مسشتوى الطريق الوطني رقم
 62ال -راب -ط ب -ن دائ -رة الÈؤاق-ي-ة
اŒاه ؤلي -ة ع Úال -دف -ل -ى ؤب-ل-دي-ة
اأؤلد ب- - -وعشش- - -رة ب- - -دائ- - -رة سش - -ي

اÙج- - -وب ،م- - -ع تسش- - -رب م - -ي - -اه
الأمطار من السشقف لعمارة بوسشط
اŸدي- -ن- -ة ،ف- -ي- -م- -ا تسش- -ربت م- -ي -اه
الأم- -ط- -ار داخ- -ل ب- -عضس اÓÙت
ال -ت -ج-اري-ة ‘ ؤسش-ط م-دي-ن-ة قصش-ر
البخاري ،ؤاأخرى داخل  03منازل
بدائرة السشواقي.
ؤاأجÈت ه - -ذه اŸصش - -ال - -ح ع - -ل - -ى
تسش- -خ Òؤسش- -ائ -ل م -ادي -ة ؤبشش -ري -ة
“ث- - -لت ‘ شش- - -اح- - -ن - -ات اإط - -ف - -اء
ؤسشيارات اإسشعاف ؤسشيارات قيادية
ؤك -ذا ع -ت -اد خ -اصس ب -ال -ت -دخ -ل ‘
حالة فيضشان ،ؤهذا –ت قيادة
اŸدير الولئي للحماية اŸدنية،
ؤمكن ذلك من عمليات امتصشاصس
اŸياه اŸتسشربة  ،اإ ¤جانب ذلك
” ال -ق -ي -ام ب -دؤرات اسش-ت-طÓ-ع-ي-ة
لÓ-أم-اك-ن ال-ت-ي تسش-ربت اإل-ي-ه-ا مياه
الأمطار ؤالسشيول ،ؤبهدف ›ابهة
اأي ؤضشع ‡اثل بدائرة الÈؤاقية
شش-ك-لت خ-ل-ي-ة اأزم-ة ب-قصش-د متابعة
الوضشعية ‘ ظل اسشتمرار تسشاقط
الأم - -ط - -ار ال - -ت - -ي  ⁄تشش - -ه - -ده - -ا
اŸنطقة.

‘ انتظار اسستكمال عملية التسسليم لـ  435مكتتب

أسست ـ ـÓم أأول حصس ـ ـة سسكني ـ ـة ‘ صسيغ ـ ـ ـة «عدل Ã »2عسسكـ ـ ـر

غ -م -رت اŸي -اه ك -ل ال -ط-رق
ؤالشش-وارع ال-رئ-يسش-ي-ة ن-ت-يجة
انسش-داد ال-ب-ال-وع-ات لنعدام
الصشيانة من جهة ؤمن جهة
اأخ- -رى ال- -رم -ى ال -عشش -وائ -ي
ل -ل -م -واط -ن Úل Ó-أؤسش -اخ ف -ى
ال -ط -رق ،ؤم -ن ب Úال -ن -ق-اط
السش- - - -وداء ال- - - -ت - - -ي ؤق - - -فت
«الشش - -عب» ع- -ل- -ي- -ه- -اﬁ ،ور
ال - -دؤران اŸت - -واج- -د اأم- -ام
جامعة اآكلي ﬁند اأؤ◊اج
ؤاأم- - - -ام ›لسس ال- - - -قضش - - -اء

ؤالطريق الجتنابي للنسشيم
ؤحي اأؤلد بليل ،كما عرفت
ع- -دة م- -وؤسشسش- -ات ت- -رب- -وي- -ة
تسشرب اŸياه اإ ¤السشاحات
ؤبعضس الأقسشام على غرار
مدرسشة حي اأؤلد بليل.
ؤل-ل-ت-ع-ب Òع-ن ت-ذم-رهم قام
سش - - -ك - - -ان ا◊ي ب - - -وق - - -ف- - -ة
اح- -ت- -ج- -اج- -ي- -ة اأم- -ام م- -ق -ر
ال - - - -ولي - - - -ة ،ؤال- - - -ذي- - - -ن ”
اسشتقبالهم من طرف رئيسس
الدائرة بلعمرى الذي انتقل
م- - -ع- - -ه- - -م اإ ¤ع ÚاŸك- - -ان
ؤؤقف على النقائصس فاأمر

ب-اإج-راءات مسش-ت-ع-ج-ل-ة منها
ب- - - -ن- - - -اء ا÷دار ال- - - -واق- - - -ي
ل-ل-م-درسش-ة ؤت-ع-ب-ي-د ال-طريق
ال - - - -راب- - - -ط ب ÚاŸدرسش- - - -ة
ؤال- -ط- -ري- -ق ال- -ب- -ل- -دى ؤك -ذا
–ويل ›رى اŸياه ◊ماية
اŸوؤسشسش- - - -ة م - - -ن ﬂاط - - -ر
الفيضشانات ،كما ؤعد سشكان
ا◊ي ب -زي -ارة م -ي -دان-ي-ة م-ع
مديري ﬂتلف القطاعات
لأخذ انششغالت اŸواطنÚ
ل سشيما فيما يخصس التهيئة
العمرانية ؤالكهرباء ؤالغاز
ؤالصشرف الصشحي.

نتيجة للتقلبات ا÷وية بتيارت

 139تدخ ـ ـ ـل للحماي ـ ـ ـة أŸدنيـ ـ ـة
بـ ٠٧موأقع بالو’ية
عرفت ولية تيارت خÓل اليوم Úالفارط Úتسساقطات مطرية
معتÈة ،اأدت اإ ¤اأضسرار مادية كبÒة اأثرت على اŸارة والسسواق فببلدية
تيارت غمرت اŸياه بعضس الأحياء كزعرورة وسسوناتيبا طيلة مسساء اأول
اأمسس.

تيارت :ع.عمارة
حسشب النقيب بوخاري رابح
اŸك -ل -ف ب-اإلعÓ-م Ãدي-ري-ة
ا◊م- - -اي- - -ة اŸدن- - -ي- - -ة ف- - -إان
مصش -ا◊ه -ا ت -دخ -لت بسش -ب -ع-ة
م -واق -ع ؤع -ا÷ت  139حالة
ب -ك -ل م -ن ع -اصش -م -ة ال -ولي -ة
ت -ي -ارت ؤت -اخ-م-ارت ؤرح-وي-ة
ؤك -انت م -ع -ظ -م ال -ت -دخ Ó-ت
لمتصشاصس اŸياه القوية التي
غمرت البيوت ؤالششوارع ؤل

سش- -ي- -م- -ا األزق- -ة ع -ن ط -ري -ق
مضشخات سشريعة الفعالية.
ك -م -ا ت-دخ-لت ذات اŸصش-ال-ح
إلخراج سشيارة بسشائقها بواد
سش- -ي- -د الشش- -ي- -خ ع Úال- -ذهب
ك-انت ع-ال-ق-ة ؤط-لب سش-ائ-قها
النجدة ،حيث تدخلت ؤحدة
ع Úالذهب ؤأانقذته ،كما ”
إاخراج العديد من اŸركبات
ع Èال - -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ط- -رق
ك - -ت - -اخ- -م- -ارت ؤال- -رح- -وي- -ة،
ا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة ب -ت -ي -ارت

تدخلت قبلها حسشب النقيب
ب- -وخ- -اري إلط -ف -اء ح -ري -قÚ
Ãسشك Úدؤن تسشجيل خسشائر
مادية ؤجسشمانية ،أاما مششكل
انسش- -داد ال- -ب- -ال- -وع -ات ف -إان -ه
يسشجل ‘ كل مرة تتسشاقط
فيها األمطار بغزارة بسشبب
رمي النفايات اÿفيفة ،ؤقد
سش -ج -لت ال -ع-دي-د م-ن م-واق-ع
ال -ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي غ-م-ر
اŸي - -اه ل - -ل - -ط- -رق ؤالشش- -وارع
ؤاŸمرات السشفلية.

” ،اأمسس ‘ ،اأجواء احتفالية بقصسر اŸوؤ“رات الأم Òخالد Ãعسسكر ،تسسليم مفاتيح الشسقق السسكنية بصسيغة
«عدل »2-لـ  278مكتتب كحصسة اأو ،¤على اأن يتم اسستكمال عملية تسسليم سسكنات عدل لـ  435مكتتب متحصسل
على قرار التخصسيصس ‘ اأجل اأقصساه نهاية السسنة ا÷ارية ،بحسسب تقدم وتÒة اأشسغال الÈنامج اŸتضسمن اإ‚از
 2500وحدة سسكنية ع 5 Èمواقع Ãدينة معسسكر ،من اأصسل  4800سسكن موجود طور الإ‚از بÎاب الولية ‘
‰ط «عدل .»2-
اŸسش- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن م- -ع ت- -وخ -ي
ا÷اري- -ة ال- -ت -ي تشش -م -ل اإ‚از الÓزمة ؤالدعم اŸطلق.
 460ؤح - -دة ب - -غ- -ريسس ؤ 700ؤكششف ذات اŸسشوؤؤل ،اأنه ” الشش -ف -اف-ي-ة ؤال-ع-دال-ة ‘ ه-ذه
‘ ه- -ذا الإط- -ار عّ- -ب - -ر ن -ائب ؤحدة اأخرى Ãعسشكر ،اإضشافة ال -ت -وصش -ل ◊ل -ول ◊صش -ة  300العملية.
رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة م-ك-ت-تبي عدل اإ 400 ¤ؤحدة بسشيق ،مقابل سشكن عدل بسشيق بعد الفسشخ
ع - -ب - -د اÛي - -د ك - -رب- -وشس ‘ ما عدده  6اآلف مكتتب.
م- -ع اŸق- -اؤل- -ة ال- -ت- -ي اأخ- -رت
حديث لـ»الششعب» عن تفاؤؤل من جهته ،توعد ؤا‹ معسشكر اŸشش-رؤع ،م-ط-م-ئ-ن-ا م-ك-ت-ت-ب-ي
اŸكتتب Úبا÷هود التي بذلت حميد بعيشس ‘ كلمة ؤجهها مدينة سشيق اأنه اإعادة اإطÓق
من طرف السشلطات اÙلية Ÿكتتبي عدل بالقضشاء على اŸشش- -رؤع ‘ ظ -رف اأسش -اب -ي -ع
ؤاأث - -م - -رت اإط Ó- -ق مشش- -اري- -ع ك -اف -ة اŸشش-اك-ل ال-ت-ي اأع-اقت ق -ل -ي -ل -ة ؤم -وؤك -دا اأن -ه ي -ت -وق -ع
«عدل» بوتÒة جيدة ع Èعدة تقدم مششاريع صشيغة عدل  ،2تسشليم ؤاسشتÓم  4300ؤحدة
‘ مبادرة تطوعية هي الأو ¤من نوعها اسستحسسنها ا÷ميع بولية خنشسلة ،اأقدم عدد من نشسطاء الفضساء
م- -واق- -ع ،م -وضش -ح -ا اأن -ه ب -ع -د م -ن-ه-ا اŸشش-اك-ل اÎŸت-ب-ة ع-ن سش- -ك- -ن- -ي- -ة ‘ ن- -فسس ال- -ن -م -ط
الأزرق ،الناشسط ÚواŸسسÒين لصسفحة «اأولد خنشسلة» على ترميم وصسيانة اŸنبع اŸائي الطبيعي «عÚ
ﬂاؤف اŸكتتب Úمن تعطل ت -ق -اعسس ؤت-راخ-ي اŸق-اؤلت ؤالÈن -ام -ج السش -ك -ن-ي ‘ اأج-ل السسيÓن» الواقع Ãنطقة حمام الصسا◊ Úباإقليم بلدية ا◊امة وذلك Ãسساعدة ﬁسسن Úوﬁسسنات من اأبناء
اŸشش- -اري- -ع السش- -ك- -ن -ي -ة ال -ت -ي ‘ ؤقت سش - - -اب - - -ق ؤمشش - - -ك- - -ل اأقصشاه نهاية السشنة ا÷ارية.
الولية اأبوا اإل اأن يسساهموا ‘ هذا العمل التطوعي.
اأششرفت عليها سشابقا ششركات الأؤع - -ي- -ة ال- -ع- -ق- -اري- -ة ال- -ت- -ي م -ن ج-ه-ة ث-ان-ي-ة ،ق-ال ح-م-ي-د
من داخل ؤخارج الولية ،بعدما كانت الأع -م -ال ال -تضش -ام -ن -ي -ة ؤاÒÿي -ة ،ؤ‘
صشينية – قبل الفسشخ – «ها –تضش -ن الÈن -ام -ج السش -ك-ن-ي ،ب - - -ع - - -يشس ،اأن- - -ه ق- - -د اأسش- - -دى
حالته جد سشيئة .ؤيهدف رؤاد هذه سشياق ذي صشلة ،بادر كذلك ششباب حي
نحن نسشتلم اأؤ ¤سشكناتنا».
م -وؤك -دا ‘ سش -ي -اق ك -ل -م-ت-ه اأن ت -وج -ي -ه -ات ع -م -ل -ي-ة ل-رؤؤسش-اء ؤقد ” ‘ هذا الإطار ،اإعادة العتبار الصشفحة اإ ¤تششجيع العمل التطوعي ع Úال -ك -رم-ة ال-واق-ع ب-اıرج ال-غ-رب-ي
‘ ذات السشياق ،عّبر كربوشس السش- -ك -ن ه -و ال -قضش -ي -ة الأؤ ¤ال -دؤائ -ر ؤال -ل -ج -ان اŸك -ل -ف -ة ؤŒدي -د ح -ن -ف -ي -ات ه -ذا اŸن-ب-ع ؤب-ن-اء ؤسشط اÛتمع اÿنششلي ؤا◊ث على ل -ع -اصش -م-ة ال-ولي-ة اإ ¤ت-ن-ظ-ي-ف ﬁي-ط
عن ارتياح اŸكتتب Úللحصشة للمواطن ؤهو القضشية التي ل Ãل - -ف السش - -ك- -ن ال- -ع- -م- -وم- -ي مصش -ل -ى Ãح -ي -ط -ه ؤت -ه -ي -ئ -ة اŸسش-اح-ة م- -ث- -ل ه- -ذه اŸب -ادرات Ãا يسش -اه -م ‘ منبع «ع Úالكرمة» الذي يتوسشط ا◊ي
السش- -ك- -ن -ي -ة الإضش -اف -ي -ة ال -ت -ي تقل اأهمية عن باقي القضشايا ؤالÎق - - -وي اŸدع- - -م ،قصش- - -د اÙي -ط -ة ب -ه ؤت -زي -ي -ن-ه ؤج-ع-ل-ه فضش-اء جعل اŸواطن اÿنششلي فردا اإيجابيا ؤالتعهد با◊رصس اليومي على نظافته
ح -ظ -يت ب -ه -ا ؤلي -ة م -عسش -ك-ر ؤاŸسش- -ائ- -ل ال- -ت- -ي ت- -و‹ ل -ه -ا الشش- -رؤع ‘ دراسش- -ة م- -ل- -ف -ات ح -ي -وي -ا سش -ي -اح -ي -ا سش-يسش-اه-م ح-ت-م-ا ‘ ‘ ›ت- -م- -ع -ه يسش -اه -م بشش -ك -ل ك -بÃ ‘ Òا يحفظ مكانته التاريخية ‘ قلوب
ضش -م -ن ب -رن -ام-ج ع-دل ل-لسش-ن-ة السش-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-عناية طالبي السشكن ؤاإعداد قوائم اسشتقطاب مزيد من الزؤار ؤالسشائح Úتسشي Òحياته ‘ هذا اÛال عن طريق اأبناء الولية.

معسسكر  :أم أ.Òÿسس

لوسساط الشسبابية بخنشسلة
العمل التطوعي مسستمر ‘ ا أ

نشسطـاء «ألفايسس بوك» يهيئون منبع ع ÚألسسيÓن وينظفون ع Úألكرمة

خنشسلة :أسسكندر ◊جازي

ﬁلي

أإلثنين  09سضبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  09محرم  4401هـ

‘ حصسيلة Ÿديرية اŸصسالح الفÓحية بقسسنطينة

فائـ ـ ـ ـضض ‘ إانتـ ـ ـ ـ ـاج ا◊ب ـ ـ ـؤب وتخزي ـ ـ ـن
أاك ـ ـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤ Êقنط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
بلغ إانتاج ا◊بؤب الشستؤية،
وفق حصسيلة حملة ا◊صساد
والدرسس للمؤسسم الفÓحي
 2019 /2018بؤلية
قسسنطينة ،أاك Ìمن 2,6
لن
مليؤن قنطار ” ،حتى ا آ
تخزين أازيد من  02مليؤن
قنطار منها.

قسسنطينة /أحمد دبيلي

وأك- -د «ي- -اسض Úغ- -دي -ري» م -دي -ر
أŸصض - -ال- -ح أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة ل- -ولي- -ة
قسض -ن -ط -ي -ن -ة ،أمسس ،خ Ó-ل ن-دوة
صضحفية نشضطها Ãقر أŸديرية،
أن أ◊ب- -وب ألشض- -ت- -وي -ة ( أل -ق -م -ح
ب -ن -وع-ي-ه وألشض-ع )Òه-ي حصض-ي-ل-ة
أك Ìم- - - -ن  90أل -ف ه -ك-ت-ار م-ن

أألرأضضي أŸزروعة ع Èألولية،
بنسضبة مردود بلغ ‘ معدله 30
قنطارأ للهكتار ألوأحد ‘ ،حÚ
بلغت أŸسضاحة أŸتضضررة بسضبب
أ◊رأئق وألÈد  1830هكتار من
أŸسض- -اح- -ة أإلج -م -ال -ي -ة سض -ال -ف -ة
ألذكر.
وعن Œميع وتخزين أÙصضول
أل -زرأع -ي ل -ه-ذه ألسض-ن-ة ،وأŸق-در
بأاك Ìمن  2مليون قنطار( 1,8
مليون خÓل موسضم ) 2018 /2017
فقد فاق ـ حسضب أŸتحدث ـ كل
أل- -ت- -وق- -ع- -ات وه- -ذأ رغ- -م ب- -عضس
ألختÓلت أÿاصضة أثناء موسضم
أ◊صض -اد ،ح -يث ت -دخ-لت أل-وزأرة
وف -ق ب -رن-ام-ج مضض-ب-وط ل-ت-ح-وي-ل
ألفائضس من أŸنتوج إأ ¤كل من
وليات قاŸة ،سضطيف و بجاية.

وبخصضوصس منتوج ألبقول أ÷افة
‘ ألولية وخÓل نفسس أŸوسضم،
قال «غديري» إأن ›موع أإلنتاج
بلغ  94209قنطارأ Ãردود ترأوح
ب  8 Ú-و 19ق-ن-ط-ار ل-لهكتار و‘
مسضاحة إأجمالية مزروعة قدرت
بـ  7550هكتار ،مع ترأجع طفيف
‘ أإلن -ت -اج ل -ه-ذه ألسض-ن-ة م-ق-ارن-ة
باŸوسضم ألفÓحي .2018 /2017
وأرجع مدير أŸصضالح ألفÓحية
ل -ل -ولي-ة ‚اح أŸوسض-م أل-فÓ-ح-ي
 2019/2018م - -ن ح - -يث وف- -رة
أإلن -ت -اج إأ ¤ع -دة ع -وأم -ل م -ن -ه-ا
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وألبشضرية وألتنظيمية،
ك- - -اŸن- - -اخ أÓŸئ- - -م وتسض- - -اق - -ط
أألم -ط-ار ب-وف-رة ،أحÎأم أŸسض-ار
ألتقني من قبل فÓحي قسضنطينة
م- -ق- -ارن- -ة ب- -ال- -ولي- -ات أألخ- -رى،

ألقضضاء على أألمرأضس ألفطرية
وألتي بلغت فيها هذه ألسضنة نسضبة
 % 63م - -ن أألرأضض- -ي أŸزروع- -ة
وهي سضابقة أو ¤للولية ،وكذأ
ألتأاط Òوألعمل أŸيدأ ،Êإأضضافة
أ ¤ق -رضس أل -رف -ي -ق أل-ذي أسض-ه-م
بشضكل مباشضر ‘ إأ‚اح أŸوسضم
وأل - -رف - -ع م- -ن أإلن- -ت- -اج ،وج- -ع- -ل
قسض- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة –ت -ل أل -ري -ادة ‘
أÛال ألفÓحي.
وŒد أإلشض - - - - - - - - -ارة ‘ ،أألخ Òـ ـ
حسضب ن- - - -فسس أŸصض- - - -در ـ إأ ¤أن
مشض-روع Úل-ل-ت-خ-زي-ن سض-ي-دع-م-ان
أل -ه -ي -اك-ل أŸوج-ودة ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة
ق -ري-ب-ا ،ي-ت-م-رك-ز أألول ب-دي-دوشس
م - -رأد وأل - -ث - -ا Êب Íزي- -اد وه- -ذأ
بطاقة أسضتيعاب تقدر بـ  250ألف
قنطار للوحدة.

يشستكؤن من حالة اهÎائها وغياب الÎميم

أاولياء تÓميذ متؤسسطة الشسهيد يحيى بن عيشض بالعاصسمة ‘ احتجاج
تعيشس متؤسسطة الشسهيد يحيى بن عيشس ببلدية ا÷زائر الؤسسطى ،وضسعا مزريا نتيجة الغياب التام لأدنى
الشسروط الأسساسسية للتعليم ،ما دفع باأولياء عشسرات التÓميذ اŸتؤسسطة اإ ¤الحتجاج مطالب Úالبلدية
ومديرية الÎبية بالتدخل العاجل مهددين بالتصسعيد وتؤقيف اأبنائهم عن الدراسسة ‘ حال  ⁄تتحسسن
الأوضساع بها .هذا ما اأكده الأولياء لنا بع ÚاŸكان.

ألعاصسمة :سسارة بوسسنة
‘ هذأ ألشضاأن ،تسضاءل ألأولياء
‘ ح- -دي- -ث -ه -م لـ «ألشض -عب» «ع -ن
أŸيزأنية ألتي تخصضصضها ألوزأرة
ومديرية ألÎبية لتحسض Úظروف
“درسس أل-تÓ-م-ي-ذ ،م-وؤك-دي-ن أن
أŸت- -وسض- -ط- -ة ط- -ال -ه -ا ألإه -م -ال
وتردت بها ظروف ألتمدرسس ما
أثر سضلبا على ألتحصضيل ألعلمي
ل -دى غ -ال -ب -ي -ة أل -تÓ-م-ي-ذ بسض-بب
أل -ن -ق -ائصس وأŸشض -اك -ل أل-ع-دي-دة
أل -ت -ي تشض -ه -ده-ا ه-ذه أŸوؤسضسض-ة
ب -دءأ ب -اهÎأء ج -درأن و أسض -ق -ف
أŸت - -وسض - -ط - -ة وت- -ده- -ور ح- -ال- -ة
أŸرأح - -يضس وأل - -غ - -ي - -اب أل- -ت- -ام

لشضروط ألنظافة بها».
أول -ي -اء ت Ó-م -ي -ذ أك -دوأ ل -ن -ا ،أن
ظ -روف أل -ت -م -درسس ب -اŸوؤسضسض-ة
ألÎب -وي -ة ل -يسضت ع -ل -ى م-ا ي-رأم،
هذأ ما صضرحت به لنا «زهرة»
ق-ائ-ل-ة «أإن أب-ن-ت-ه-ا ت-درسس ب-قسضم
تعد كل جدرأنه مهÎئة أإضضافة
أإ ¤تسض- -رب م- -ي- -اه ألأم- -ط- -ار ‘
فصضل ألشضتاء من ألسضقف ألذي
ي- - - -ع- - - -رف درج - - -ة ك - - -بÒة م - - -ن
ألهÎأء».
و أضض -افت ﬁدت -ث -ن -ا أن م-ا أث-ار
سضخطهم وغضضبهم ،غياب أدنى
شض- -روط أل- -ن- -ظ- -اف -ة ب -اŸدرسض -ة
نتيجة أفتقارها لعمال يقومون
بهذه أŸهمة ما أدى أإ ¤تدهور

حالة ألأقسضام وأŸرأحيضس .وهو
ألأمر ألذي أصضبح يهدد سضÓمة
أبنائهم ،أإ ¤جانب غياب أدنى
ضضروريات ألتحصضيل ألعلمي.
وقالت أŸتحدثة أإن هذأ ألوضضع
ول -د ح -ال -ة أسض -ت -ن -ف -ار ل Ó-أول -ي-اء
وأŸعلم.Ú
تدخل أآخرون و أرجعوأ أŸشضكل
أإ ¤غ - -ي - -اب أل - -ت - -ك - -ف - -ل أل - -ت- -ام
باŸدرسضة نتيجة غياب ألصضيانة
ألدورية لهاته أŸوؤسضسضة ،قائلÚ
لنا ‘ هذأ ألشضاأن ⁄ »:يول لها
أله -ت-م-ام م-ن ط-رف ألسض-ل-ط-ات
أŸعنية لهذأ ألسضبب موؤكدين باأن
أل-ق-ائ-م Úع-ل-ى ه-ذه أŸت-وسض-طة
ط -رق -وأ ج-م-ي-ع ألأب-وأب ب-غ-رضس

‘ ظرف ثمانية اأشسهر

–سض Úأل -ت -م -درسس ب -ه -ا ل-ك-ن ل
حياة Ÿن تنادي».
وع-ل-ي-ه ي-ن-اشض-د أول-ي-اء أل-تÓ-م-يذ
أ÷ه -ات أŸع -ن-ي-ة وع-ل-ى ر أسض-ه-ا
مديرية ألÎبية ألتدخل ألعاجل
ل -ت -وف Òظ -روف “درسس أحسض-ن
م -ث -ل -م -ا ك -ان ع -ن -وأن –ضضÒأت
أل -دخ-ول ألج-ت-م-اع-ي وج-لسض-ات
أŸوؤسضسضات وألهيئات أŸعنية.
وب -حسضب ألأول -ي -اء ،ف -اإن ت -دخ-ل
ألسضلطات أŸعنية بات أك Ìمن
ضضرورة لضضمان شضروط “درسس
أنسضب ق- - -ب- - -ل فصض- - -ل تسض - -اق - -ط
ألأم- -ط- -ار ،م- -ط- -ال- -ب Úأ÷ه- -ات
أŸع -ن -ي -ة بضض -رورة ت -ه -ي -ئ-ة ه-ذه
أŸتوسضطة وصضيانتها دوريا.

اسستحـ ـ ـداث أازي ـ ـ ـد م ـ ـ ـن  90مؤؤسسسسـ ـ ـة حرفي ـ ـ ـة بتسسمسسيل ـ ـ ـت
لو ¤من السسنة ا÷ارية بؤلية ،تيسسمسسيلت ،حسسبما أافادت
” اسستحداث  92مؤؤسسسسة حرفية منتجة خÓل الثمانية أاشسهر ا أ
به أامسس الغرفة الؤلئية للصسناعة التقليدية وا◊رف.
أوضضح ذأت أŸصضدر لوأج أن هذه بنفسس ألفÎة من ألسضنة أŸاضضية ومن جهة أخرى ،منحت ألغرفة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأÿي-اط-ة وأل-ع-ج-ائن
أŸؤوسضسض - -ات أل- -ت- -ي م- -ك- -نت م- -ن ألتي ” خÓلها إأنشضاء  66مؤوسضسضة ألولئية أŸذكورة خÓل ألثمانية أل -غ -ذأئ -ي -ة وح -ول ك -ي -ف -ي-ة إأنشض-اء
توف 211Òم- -نصضب شض- -غ -ل دأئ -م حرفية ،أسضتنادأ إأ ¤ذأت أŸصضدر أشضهر أألو ¤من ألسضنة أ÷ارية وتسض - -ي Òم - -ؤوسضسض - -ة أق- -تصض- -ادي- -ة
ودخ -لت ج -م-ي-ع-ه-ا أإلن-ت-اج ت-ت-وزع أل- -ذي أرج- -ع ه- -ذأ ألرت- -ف -اع إأ 108 ¤شض -ه -ادة ت -أاه -ي-ل-ي-ة ل-ف-ائ-دة أسضتهدفت قرأبة  230شضخصس.
Óشض- - -ارة ،أحصضت أل - -غ - -رف - -ة
ع - -ل - -ى نشض - -اط - -ات ألصض- -ن- -اع- -ات أل- -ع- -م- -ل أل -ت -حسض -يسض -ي أŸك -ث -ف ألشضباب ألرأغب ‘ أ◊صضول على ول - - -إ
ألتقليدية للخدمات بـ 61مؤوسضسضة أÛسضد من قبل إأطارأت ذأت ب -ط -اق -ة أ◊ر‘ وألسض-ت-ف-ادة م-ن أل -ولئ -ي -ة ل -ل -ح -رف وألصض-ن-اع-ات
وألصض -ن -اع -ات أل -ت-ق-ل-ي-دي-ة إلن-ت-اج أل -غ-رف-ة فضض Ó-ع-ل-ى ألم-ت-ي-ازأت دعم أجهزة ألتشضغيل إأ ¤جانب أل- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي -ة إأ ¤غ -اي -ة ن -ه -اي -ة
ألسض- - -دأسض - -ي أألول م - -ن ألسض - -ن - -ة
أŸوأد ( 16مؤوسضسضة) فضض Óعن أŸم- -ن -وح -ة ل -ل -ح -رف -ي Úوم -ن -ه -ا نزلء Ãؤوسضسضات إأعادة ألÎبية.
 15مؤوسضسضة ‘ ألنشضاطات ألفنية .ألسضتفادة من أإلعفاء ألضضريبي كما بادرت نفسس ألهيئة بتنظيم أ÷اري - -ة  3.124ح -ر‘ مسض-ج-ل
وعرف عدد أŸؤوسضسضات أ◊رفية أŸوج - -ه- -ة ل- -نشض- -اط ألصض- -ن- -اع- -ة  21دورة ت -ك -وي -ن -ي-ة خÓ-ل ن-فسس يÎكز نشضاط معظمهم ‘ ›ال
ألفÎة منها ‘ ›الت أ◊لويات ألصضناعة ألتقليدية للخدمات.
أŸسض -ت -ح -دث -ة أرت -ف -اع-ا م-ق-ارن-ة ألتقليدية ألفنية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بسسبب اإشسعارهم بتؤقيف عقؤد عملهم

 400مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤظف بشسركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
«سستال» بتلمسس ـ ـ ـ ـان يحتج ـ ـ ـ ـ ـؤن

أاقدم ،أامسس 400 ،مؤظف على التجمهر سسلميا أامام مقر الشسركة العمؤمية ذات
لسسهم بالشسراكة مع أاحد اÿؤاصس «سستال» اıتصسة ‘ صسناعة كؤابل السسيارات
ا أ
والؤاقع مقرها باŸنطقة الصسناعية ببلدية شستؤان على خلفية إاشسعار هؤؤلء
بتؤقيف عقؤد عملهم ابتداء من  30سسبتم Èا◊ا‹.
ق- -ال أÙت- -ج- -ون إأن ع -ق -ود أÛه- -ول ع- -قب إأشض -ع -اره -م ت- -وج- -د أزم- -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ‘
تشضغيل يتم Œديدها كل  3ب- -ت- -وق- -ف ع- -ن أل -ع -م -ل Ÿدة ألشضركة».
أشض -ه -ر وه -م ي -ت -ع -ام -ل-ون م-ع شض -ه -ري -ن ،دأع -ي-ة ألسض-ل-ط-ات م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،ح -اول -ن -ا
أل -وك -ال -ة أل -ولئ-ي-ة ل-ل-تشض-غ-ي-ل أŸعنية إأ ¤ألتدخل للحيلولة ألتصض - -ال ب - -اŸدي - -ر أل - -ع- -ام
لشض -رك -ة «سض -ي -ت -ال» ب -ل -ع -رب-ي
«أن - -ام» ،ل - -ك- -ن ي- -ت- -ق- -اضض- -ون دون ضضياع  400عائلة.
أجورهم ألشضهرية مثل ألعمال من جهته ،صضرح «شضرف .ب حسض Úلكن باءت ﬁاولتنا
«وه- -و م -وظ -ف «أن أل -ع -م -ال بالفشضل وذكر لنا ‘ ألصضباح
أŸرسضم.Ú
و‘ ه - - -ذأ ألصض- - -دد أك- - -دت» أل -غ -اضض -ب -ون ي -وج -ه -ون ن -دأء وأŸسض -اء أن -ه ‘ أج-ت-م-اع-ات
فاطمة .ب» ،وهي وأحدة من أسضتغاثة للسضلطات من أجل م- -ارأط- -ون- -ي- -ة م- -ع ﬂت- -ل -ف
ألعمال أÙتج ‘ Úتصضريح ح -ل مشض -ك -ل -ت -ه-م ،مشضÒأ إأ ¤ألنقابات ومفتشضية ألعمل.
خصضت ب- - - - -ه «ألشض- - - - -عب» ،أن أن -ه -م Ÿدة شض -ه -ري -ن  ⁄ي -ت-م
مصض Òأل- -ع- -م -ال يسض Òن -ح -و صضب روأت -ب -ه -م ،م -ا ي -دل أن-ه

تلمسسان :بكاي عمر
متابعة للÈنامج الفÓحي الطمؤح بسسؤق أاهراسس

الشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروع ‘ غ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسض  7400شسج ـ ـ ـÒة
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرز ببلدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أاو’د إادريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسض

أاكد رئيسس مصسلحة تسسي ÒالÌوات
Ãحافظة الغابات سسؤق أاهراسس ﬁمد
زين ،أانه ” الشسروع ‘ تنفيذ برنامج
واسسع يقضسي بغرسس  7400شسجÒة
الكرز ببلدية أاولد إادريسس ا◊دودية.
Œسض - -ي - -دأ ل - -ه - -ذأ ألÈن - -ام - -ج أل- -ذي وصض- -ف
بـ«ألطموح» ” ،نهاية أوت أŸاضضي ،أسضتكمال
أŸرح -ل -ة أل -ت -ع -اق-دي-ة قصض-د Œسض-ي-ده ب-رسض-م
برنامج ألتنمية ألريفية لسضنة .2018
مع ألعلم أن هذأ ألÈنامج Áول من ألصضندوق
ألوطني للتنمية ألريفية.
وضضمن نفسس ألÈنامج ” خÓل ألعام 2018
غ -رسس  1200شض -جÒة م-ن ه-ذه أل-ف-اك-ه-ة م-ن
ط- - -رف  23فÓ- -ح- -ا دأخ- -ل ﬁي- -ط أل- -ك -رز
Ãنطقتي ألزهيلة وأŸلز ببلدية أولد إأدريسس.
وأشضار زين إأ ¤أن هذأ ألÈنامج يهدف أسضاسضا
إأ ¤ت -ن -م -ي -ة وت -وسض -ي -ع مسض -اح -ة غ-رأسض-ة ه-ذه
أل-ف-اك-ه-ة أŸع-روف-ة ب-ج-ودة ن-وع-ي-ت-ه-ا أل-ع-ال-ية

وألتي يطلق عليها كذلك «حب أŸلوك» وذلك
بفضضل أŸناخ أÓŸئم لسضوق أهرأسس من تربة
ونوعية أŸياه وكذأ أرتفاعها عن سضطح ألبحر
ما ب 1000 Úم Îإأ 1400 ¤م.Î
أوضض -ح ك -ذلك ب -أان أن -ط Ó-ق غ-رأسض-ة أشض-ج-ار
أل -ك -رز سض -ت -ت -م ‘ أل -فÎة ب Úشض-ه-ري أك-ت-وب-ر
ون -وف-م ÈأŸق-ب-ل Úل-ف-ائ-دة  40فÓ-ح-ا دأخل
ﬁيط أŸلز وألزهيلة ببلدية أولد إأدريسس
وكذأ حوأ‹  25فÓحا آأخر خارج أÙيط.
من جهتهم ،أوضضح مسضؤوولو مديرية أŸصضالح
أل-فÓ-ح-ي-ة أن ع-م-ل-ي-ات غ-رسس أشض-ج-ار أل-ك-رز
شضملت ‘ مرحلتها أألو ¤مسضاحة تقدر بـ
 420هكتار قصضد أسضتحدأث قطب فÓحي
إلن- -ت- -اج أل- -ك- -رز أŸط- -ل -وب ب -كÌة ‘ ألسض -وق
أÙلية وألذي من أŸتوقع أن يوفر 1000
منصضب شضغل مباشضر.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

دورة تكؤينية لتفريخ سسمك السسلؤر بسسطيف

نظمت ،اأمسس ،غرفة الفÓحة
والصسيد البحري بؤلية سسطيف،
دورة تكؤينية وتطبيقية ‘ ›ال
التفريخ الصسطناعي لسسمك
السسلؤر الأفريقي وتربية اŸائيات،
وهذا بحضسؤر  30مÎبصسا من عشسر
وليات من الؤطن ،على غرار
سسطيف ،سسكيكدة،خنشسلة ،اأم
البؤاقي ،غرداية والطارف.
وتشضمل ألدورة ألتي سضتتوأصضل أإ ¤غاية
 12من سضبتم Èأ÷اري ،جانبا نظريا يتم
Ãرك - -ز أل - -ت - -ك - -وي- -ن أŸه- -ن- -ي ب- -اروشض- -ي
ع -م -ر،وج-ان-ب-ا ت-ط-ب-ي-ق-ي-ا ي-ت-م ‘ م-زرع-ة

ألعكريشس.
ألدورة ألتكوينية ،تهدف أإ– ¤قيق عدد
من ألأهدأف ،على غرأر رفع ألقدرأت
أŸه -ن -ي-ة وأŸع-ارف ل-دى م-ه-ن-ي-ي ت-رب-ي-ة
أŸائ-ي-ات ،وت-ن-م-ي-ة وت-ط-وي-ر شضعبة تربية
أŸائيات ‘ ألقتصضاد أÙلي ،وتطوير
ت -ق -ن -ي -ة أل -ت -ف -ري -خ ألصض-ط-ن-اع-ي لسض-مك
ألسض - -ل - -ور ألف- -ري- -ق- -ي ،وك- -ذأ م- -رأف- -ق- -ة
ألسض- -ت- -ث- -م- -ار أŸن- -ت- -ج ‘ ›ال ت- -رب -ي -ة
أŸائ -ي -ات ،أإضض -اف -ة أإ ¤خ -ل -ق نشض -اط-ات
ج -دي -دة ‘ أل -ق -ط -اع ،ع-ل-ى غ-رأر أإنشض-اء
مفارخ لÓأسضماك أŸتنوعة.

سسطيف :نورألدين بوطغان

أانعشست السسياحة اÙلية وزادت مداخيل البلدية

معـ ـ ـ ـ ـ ـارضض الصسناع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التقليدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تسستقطـ ـب زهـاء  70أال ـ ـف زائر بؤهران

اسستقطبت معارضس الصسناعة
التقليدية اŸنظمة بؤهران ‘ ،اإطار
برنامج مؤسسم الصسطياف ،2019
زهاء  70األف زائر حسسبما اأسستفيد
اأمسس لدى الغرفة الؤلئية
للصسناعة التقليدية وا◊رف.
تسض-اه-م ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رأت ل-ل-ع-ارضض‘ Ú
ألÎوي -ج Ÿن -ت -ج-ات-ه-م أل-ف-ن-ي-ة وتسض-وي-ق-ه-ا
لسض -ي -م -ا أن -ه-ا أق-ي-مت ب-فضض-اءأت ع-رضس
مفتوحة ‡ا جعلها تسضتقطب هذأ ألعدد
ألكب Òمن ألوأفدين من ﬂتلف أرجاء
ألوطن و›موعات من ألأجانب ألذين ”
مÓ- -ح- -ظ -ت -ه -م خ Ó-ل م -رأف -ق -ة أإط -ارأت
أل -غ -رف-ة ل-ل-ح-رف-ي Úحسض-ب-م-ا ذك-ره م-دي-ر
ألهيئة أŸذكورة.
وت - -ت - -ع - -ل - -ق ه - -ذه أŸوأق - -ع ب - -ا◊دي- -ق- -ة
أŸت-وسض-ط-ي-ة بشض-رق وه-رأن وب-ه-و أل-غرفة
ب - -وسض - -ط أŸدي - -ن- -ة وم- -رك- -ز ألصض- -ن- -اع- -ة

أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ب -ح -ي ألصض -ب -اح وب-اŸن-اط-ق
ألسضاحلية ومنها مرسضى أ◊جاج (بطيوة)
وع ÚألÎك أللتان تسضجÓن أإقبال كبÒأ
من أŸصضطاف Úكما أضضاف نور ألدين
مهتار ثا.Ê
وق -د شض -ارك ‘ ه -ذه أل -ت -ظ-اه-رأت أل-ت-ي
أق- -ي- -مت م- -ن  15ي- -ون- -ي- -و أإ ¤غ -اي -ة 31
أغسضطسس أŸاضضي Úأربع جمعيات تنشضط
‘ شض-ت-ى م-ن-ت-ج-ات ألصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ألفنية و 281حر‘ من وهرأن وﬂتلف
وليات ألوطن وفق ذأت أŸسضوؤول.
و‘ أإط -ار أسض-اب-ي-ع ألصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ألصضحرأوية باŸدن ألسضاحلية أسضتضضافت
عاصضمة ألغرب أ÷زأئري مدينة بسضكرة
م- -ن  19أإ 25 ¤أوت أŸاضض- - - -ي وذلك
Ãشض -ارك-ة  10ح -رف -ي‡ Úا سض -م -ح ل -ه-م
ب-ال-ت-ع-ري-ف Ãن-ت-ج-ات-ه-م ألفنية وتسضويقها
كما أشض Òأإليه.
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عشسية اجتماع أابو ظبي اÿب Òالطاقوي ،مهماه بوزيان :

إامكانية توصشل « أاوبك  »+إا ¤تعميق تخفيضس اإلنتاج
لسسعار
لمد لتحقيق متانة ا أ
^ توقع تبني ميثاق تعاون طويل ا أ

قدم الدكتور مهماه بوزيان اÿب Òالطاقوي رؤويته ،وبسسط –ليله بخصسوصس أاهم ما سسيتم إاثارته ‘
لسسبوع ا÷اري أاي يوم  12سسبتم ،Èوبدت نظرته
لماراتية نهاية ا أ
اجتماع «أاوبك ‘ »+أابو ظبي ا إ
لمريكي الصسيني،
لسسعار ‘ ظل إامكانية فضس النزاع التجاري ا أ
تفاؤولية بشسأان تصسحيح معادلة ا أ
وبالتا‹ التوصسل إا ¤حلول ترضسي الطرف ،Úويرى إامكانية تتويج الجتماع بقرارات مصسÒية
لمد ،يكون إاطارا
حاسسمة يتصسدرها اسستبدال التعاون ا◊ا‹ ‘ إاطار «أاوبكÃ »+يثاق تعاون طويل ا أ
هيكليا واسسعا ورفيع اŸسستوى ومنظماÁ ،كن أان يعول عليه ‘ أان يعزز اŸسسؤوولية اŸشسÎكة ÷ميع
اŸنتج ،ÚوÁتلك اŸقدرة على تقد Ëمنظورات اسستباقية ،تعمل على تكريسس توازن واسستقرار
السسوق النفطية ،ويحقق متانة أاسسعار خام النفط بشسكل مسستد.Ë

فضسيلة بودريشس
ي -ع -ت-ق-د ب-وزي-ان م-ه-م-اه أÿب Òأل-ط-اق-وي أن أŒاه
منحى أسضعار ألنفط سضوأء كان تصضاعديا أو تنازليا،
تضضبطه سضلسضلة من ألعوأمل ألهيكلية ألتي تتحكم ‘
مصض Òمعادلة أأ’سضعار ،ع Èأسضوأق سضوق ألذهب
أأ’سضود ،وذكر من بينها ورود إأمكانية فضس ألنزأع
أل-ت-ج-اري أأ’م-ري-ك-ي ألصض-ي-ن-ي وأل-ت-وصض-ل إأ ¤حلول
ترضضي ألطرف ،Úباإ’ضضافة إأ ¤عامل جوهري آأخر
له تأاثÒأت ﬁسضوسضة على صضعيد تصضحيح أأ’سضعار،
ويتعلق أأ’مر باسضتمرأر شضرأكة أŸنتج Úللنفط،
أي م- -ن- -ظ- -م- -ة أل- -دول أŸصض- -درة ل -ل -ن -ف -ط «أوبك»
وشض-رك-ائ-ه-ا م-ن أŸن-ت-ج ÚأŸسض-ت-ق-ل ،Úت-تصض-دره-م
روسضيا وألتي Áتد أتفاقها حول خفضس أإ’نتاج إأ¤
غاية مارسس  ،2020حيث تضضم  24دولة تنتج ما ’
يقل عن  50مليون برميل يوميا ،أي ما يعادل 50
باŸائة من أإ’نتاج ألنفطي ألعاŸي .وسضلط أÿبÒ
ألضضوء كذلك على عامل آأخر بدوره يكتسضي أهمية،
ويتمثل ‘ إأمكانية أسضتبدأل ألتعاون أ◊ا‹ ‘ إأطار
«أوبكÃ »+يثاق تعاون طويل أأ’مد ،يكون إأطارأ
ه -ي-ك-ل-ي-ا وأسض-ع-ا ورف-ي-ع أŸسض-ت-وى وم-ن-ظ-م-ا ،ي-ع-زز
أŸسض -ؤوول -ي -ة أŸشضÎك-ة ÷م-ي-ع أŸن-ت-ج ،ÚوÁت-لك
أŸقدرة على تقد Ëمنظورأت أسضتباقية ،تكرسس
ت-وأزن وأسض-ت-ق-رأر ألسض-وق أل-ن-ف-ط-ي-ة وي-ح-ق-ق م-ت-انة
أسضعار خام ألنفط بشضكل مسضتد.Ë

تفاقم متاعب اŸسستثمرين ‘ الصسناعات
النفطية

وتطرق ألدكتور مهماه كذلك إأ ¤هاجسس أسضتمرأر
ألنمو أŸضضطرد إ’نتاج أÿام أأ’مريكي ،حيث يبقى
إأن-ت-اج أل-ن-ف-ط أأ’م-ري-ك-ي م-رت-ف-ع-ا ع-ن-د مسض-ت-وي-ات
قياسضية تاريخية ،على ألرغم من  10أشضهر متتالية
م -ن أسض -ت -م -رأر أ’ن -خ -ف -اضض-ات ‘ ع-دد أ◊ف-ارأت
ألنشضطة ،مع توأصضل تفاقم متاعب أŸسضتثمرين ‘
ألصض-ن-اع-ات أل-ن-ف-ط-ي-ة وأل-غازية ،وتوأصضل أنخفاضس
أإ’ن -ف -اق ع -ل -ى أÿط -ط أل -ت -ط -وي -ري -ة .إأ ¤ج -انب
أنخفاضس ألعمالة ‘ صضناعات أÿام ألنفطي Ãا
ي -ق-ارب  2ب -اŸائ -ة خ Ó-ل أل -نصض -ف أأ’ول ل -لسض -ن-ة
أ÷ارية ‘ أمريكا ألشضمالية ،ومضضي عمالقة ألنفط
‘ ﬂط-ط-ات إأع-ادة ه-ي-ك-ل-ة ‰اذج-ه-م أل-ت-ج-ارية،

على سضبيل أŸثال ’ أ◊صضر ألشضركت ÚألعمÓقتÚ
«شضلمÈج Òو»هاليÈتون».
وي -رى أÿب Òأل -ط -اق -وي ب-وزي-ان م-ه-م-اه أن-ن-ا أم-ام
–ديات تتضضمن عوأمل ثقيلة وأزنة لكنها معقدة
وم-ت-دأخ-ل-ة ،وأح-ي-ان-ا تسض-لك م-ن-ح-ن-ي-ات دأئ-ري-ة ‘
تغÒأتها‡ ،ا جعل كل ألتوقعات أإ’يجابية تخفق،
أم -ام ب -ق-اء سض-ع-ر ب-رم-ي-ل أل-ن-ف-ط ح-ب-يسس «أل-ف-ج-وة
ألسضعرية ألقاهرة» ،أي هذه ألتوقعات تتعلق بتحسضن
مناخ ألسضوق ألنفطية وأسضتعادة أسضعار خام ألÈنت
أل-ق-ي-اسض-ي أ’ن-ف-اسض-ه-ا ،وم-ب-اشض-رة ألصض-عود أإ’يجابي
خÓ- -ل ألسض- -دأسض- -ي أل- -ث -ا Êم -ن ع -ام  .201٩وق- -ال
ألدكتور أن أŸتمعن ‘ منحى أسضعار برميل خام
ألÈنت ألقياسضي ألعاŸي‚ ،ده على مدأر شضهر
قد أكتسضب شضكل «أسضنان ألقرشس» ضضمن نطاق
« »5٨ –61دو’ر ،وهذأ يخالف ما كان متوقعا،
خاصضة أننا على مشضارف نهاية ألثÓثة أشضهر أأ’و¤
من ألسضدأسضي ألثا Êلهذه ألسضنة ،وهضضبة  62دو’ر
 ⁄يتخطاها برميل ألÈنت منذ  2أوت‡ ،ا يحيلنا
Óسضعار مع بدأيات ألسضنة
إأ ¤ألبدأيات أÙتشضمة ل أ
أ÷ارية.

لسسعار إا 75 ¤دولرا
التطلع لرفع ا أ
للÈميل

يتوقع ألدكتور مهماه أن أجتماع «أوبك  »+أŸقرر
أنعقاده يوم  12سضبتم Èأ÷اري ‘ مدينة أبوظبي
أ’مارأتية ،أي نهاية أ’سضبوع أ÷اري حول إأمكانية
إأقرأر خفضس جديد ‘ إأنتاجها ،يهدف إأﬁ ¤اولة

رف -ع أأ’سض -ع -ار أÎŸأج -ع -ة وتصض -ح-ي-ح أ’خ-ت’Ó-ت
أŸسض-ج-ل-ة وأل-ت-ذب-ذب أل-ذي عصض-ف ب-اأ’سض-ع-ار منذ
أÿريف أŸاضضي.
و ⁄يخف أÿب Òأنه يرتقب “ديد أتفاق خفضس
أإ’نتاج ألسضاري إأ ¤غاية نهاية هذأ ألعام ،ورÃا
إأمكانية ألتوصضل إأ ¤تعميق ألتخفيضس ،وهندسضة
عتبة أقل من مسضتوى أإ’نتاج أŸلتزم به حاليا،
رغ -ب -ة ‘ أسض -ت -ه -دأف م -ت -وسض-ط سض-ع-ر ف-وري ÿام
ألÈنت عند  75دو’ر للÈميل ‘ ألنصضف ألثا Êمن
ه - -ذأ أل- -ع- -ام ،أي ح- -وأ‹  10دو’رأت أع -ل -ى م -ن
متوسضط ألنصضف أأ’ول من هذأ ألعام ،حتى نسضتطيع
إأنهاء هذه ألسضنة Ãتوسضط سضعري ÿام «برنت»
أعلى بقليل من  70دو’ر للÈميل.
وبلغة تفاؤوولية ذكر أن إأقرأر مسضتوى نزو‹ جديد
ÿفضس أإ’نتاج ‡كنا ،أ’نه سضيسضتهدف أسضتيعاب
Óنتاج ،ألذي
ألهوة ألقائمة ب Úألوضضع أ◊قيقي ل إ
بقي أقل من مسضتويات أ’لتزأم أŸسضتهدفة ،حيث
ي - -وج - -د أل - -ع - -دي - -د م- -ن أŸن- -ت- -ج– Úت رح- -م- -ة
أل -ت-خ-ف-يضض-ات أل-ط-وع-ي-ة ،وب-ذلك سض-ي-ك-ون أ’ت-ف-اق
أ÷ديد صضيغة ذكية لردم ألهوة ألقائمة وأسضتيعاب
ترأجع أإ’نتاج ،لدى كل من إأيرأن وفنزوي Óوليبيا،
وبالتا‹ أ’بتعاد عن فخ أ’سضتحوأذ على حصضصضها،
حتى أن أŸملكة ألعربية ألسضعودية هي أأ’خرى قد
خفضضت من إأنتاجها مث ‘ Óشضهر أفريل أŸاضضي
Ãقدأر  ٨20ألف برميل ،وهو ما Áثل  256باŸائة
تخفيضضا عن حصضتها أŸتفق عليها».

لسسمدة اليكولوجية
إانتاج ا أ

اتفاقية ششراكة ب Úجامعة البليدة  1و›لسس البحث الكندي
لو ¤من نوعها على
«التجربة تعد ا أ
اŸسستوى الوطني يتم من خÓلها نقل
التكنولوجيا الكندية الرائدة ‘ ›ال
تطوير الفÓحة وتطبيقها من خÓل
خÈات وباحث Úجزائري»Ú
” أامسس بالبليدة توقيع اتفاقية
شسراكة ب Úجامعة «سسعد دحلب»
بالبليدة و›لسس البحث الكندي حول
لسسمدة اليكولوجية الصسديقة
انتاج ا أ
للبيئة و تعميمها تدريجيا على
الفÓحة ‘ ا÷زائر.
وأوضضح رئيسس جامعة ألبليدة ،1ألÈوفيسضور
ب -زي -ن-ة ﬁم-د ،ل-وأج أن ه-ذه أ’ت-ف-اق-ي-ة أل-ت-ي
“ولها حكومة كندأ تنصس على أنتاج أسضمدة
عضض -وي-ة أي-ك-ول-وج-ي-ة أن-طÓ-ق-ا م-ن ف-ط-ري-ات
طبيعية وتوطينها ‘ جذور ألنباتات بهدف
«–سض Úح-ج-م و ن-وع-ي-ة أŸن-ت-ج-ات وب-ال-ت-ا‹
–ق- -ي -ق أأ’م -ن أل -غ -ذأئ -ي وأ◊د م -ن أضض -رأر
أأ’سضمدة ألكيماوية أŸسضتعملة على ألصضحة
ألعمومية و ألتقليل من تكلفة إأنتاج أأ’سضمدة «.
وأضض- -اف أن- -ه «سض -ي -ت -م ت -ط -ب -ي -ق أŸشض -روع ‘
أŸرح-ل-ة أأ’و ¤ع-ل-ى ثÓ-ث-ة م-ن-اط-ق فÓ-ح-ية
با÷زأئر كتجربة أولية ليتم تعميمها بعد ذلك
على ألقطاع ألفÓحي بأاكمله « ،مشضÒأ إأ ¤أن
أإ’ج-رأءأت وأل-درأسض-ات أل-ت-ق-ن-ي-ة سض-ت-ت-م ع-ل-ى

مسضتوى جامعة ألبليدة أما أ÷انب ألتطبيقي
فسضيتم على مسضتوى أرأضضي فÓحية بالتنسضيق
مع ألفÓح.Ú
وقال أŸتحدث إأن «هذه ألتجربة تعد أأ’و¤
من نوعها على أŸسضتوى ألوطني أذ سضيتم نقل
ألتكنولوجيا ألكندية ألرأئدة ‘ ›ال تطوير
ألفÓحة وألتي لديها عدة مشضاريع ع Èألعا⁄
و ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ه- -ا م -ن خ Ó-ل خÈأت وب -اح -ثÚ
جزأئري.« Ú
م -ن ج -ه-ت-ه ،أع-رب ف-رأنسض-وأ ق-ودرون أل-ق-ائ-م
باأ’عمال بسضفارة كندأ ‘ أ÷زأئر عن «ألتزأم
ح -ك -وم -ت -ه ب -اŸسض -اه -م-ة ‘ ت-رق-ي-ة أل-فÓ-ح-ة
أŸسض- -ت- -دأم -ة وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أل -ب -ي -ئ -ة ‘
أ÷زأئر « ’فتا إأ ¤أن «فكرة إأنتاج ألسضماد
ألعضضوي أبتكرت ‘ كندأ وسضتطبق ‘ أ÷زأئر
م- -ن ط- -رف ج -زأئ -ري Úول -ه -ذأ ي -ع -د ت -ن -ف -ي -ذ
أŸشضروع جزأئري – جزأئري».
وأضضاف قودرون أن «أŸشضروع سضيطبق على
م -دى أرب -ع سض -ن -وأت و سض -يشض -م -ل  5000فÓح
صض -غ ،»Òمضض -ي -ف-ا أن ح-ك-وم-ة ك-ن-دأ «سض-ت-م-ول
أŸشضروع حيث خصضصضت له غÓفا ماليا يقدر
ب - -ـ  700.000دو’ر ك -ن -دي ي -ت -م أسض-ت-هÓ-ك-ه-ا
تدريجيا طيلة مدة تنفيذ أŸشضروع «.
وب - -دوره أك - -د أŸدي - -ر أÙل - -ي ل- -ل- -مصض- -ال- -ح
ألفÓحية ،بلعيد ﬁمد ﬂتار ،مرأفقة جميع

أŸع-اه-د أل-فÓ-ح-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-وزأرة أل-فÓ-حة
لهذأ أŸشضروع ،مشضيدأ باÛهودأت أŸبذولة
من طرف جامعة ألبليدة وأ◊كومة ألكندية
‘ هذأ ألصضدد.
وأشضار إأ ¤أنه ” أختيار ثÓثة مناطق فÓحية
‰وذجية لتنفيذ هذه أ’تفاقية أأ’و ¤منطقة
شضبه رطبة بالبليدة وألثانية منطقة شضبه جافة
با÷لفة وألثالثة منطقة جافة ببسضكرة مضضيفا
أن أل -ف -ك -رة سض -ت -جسض-د ‘ أŸي-دأن م-ن ط-رف
باحث ÚوفÓح Úوبإاشضرأك ﬂتلف ألهيئات
وأŸعاهد ألوطنية .
وسضيتم –يضضيف– عقب أنتهاء مدة أ’تفاقية
وألتأاكد من نتائجها أŸيدأنية تعميمها على
ك -اف -ة أأ’رأضض -ي أل -ف Ó-ح -ي -ة ع -ل -ى أŸسض -ت-وى
ألوطني وذلك ‘ أطار سضياسضة خلق ألÌوة من
جهة و–قيق أأ’من ألغذأئي من جهة أخرى .
وج -رى أل -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ه -ذه أ’ت -ف -اق -ي-ة بÚ
أل-ط-رف Úب-رئ-اسض-ة أ÷ام-ع-ة ب-حضض-ور ﬂت-لف
ألشض- -رك- -اء م- -ن ب- -ي -ن -ه -م ع -دد م -ن أل -ب -اح -ثÚ
أ÷زأئ-ري ÚأŸسض-ت-ق-ري-ن ب-ك-ن-دأ وب-ا÷ام-عات
أ÷زأئرية ومسضؤوو‹ قطاعات ألفÓحة وألبيئة
وألغابات وألصضناعي ÚوألفÓح ÚوغÒهم من
ألقطاعات أŸعنية بهذه ألتجربة ألرأئدة ،كما
” عقد ورشضة مشضÎكة ب Úكافة أأ’طرأف
لشضرح أŸشضروع وألتعريف بأاهدأفه.

ألعدد
1٨04٣

سسليمان ناصسر أاسستاذ القتصساد بجامعة ورقلة لـ «الشسعب»:

دع ـ ـوة إلحـ ـ ـداث ›لـ ـسس وطنـ ـي للخـ ـ ـÈاء
يك ـ ـ ـ ـون منتخب ـ ـ ـ ـ ـا وقرارات ـ ـ ـ ـ ـه ملزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ اÛل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسس القتصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي والجتماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي يوجـ ـ ـ ـ ـ ـد
‘ «بيـ ـ ـات ششتـ ـ ـ ـوي» وتغـ ـ ـي Òطابع ـ ـه أاو إالغـ ـ ـاؤوه ضش ـ ـ ـ ـرورة
^ أاط ـ ـ ـ ـ ـراف العصشابـ ـ ـ ـ ـ ـة هربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال اŸسشروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إا ¤م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓذات ضشريبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة يصشعـ ـ ـ ـ ـ ـب التوصشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل إاليهـ ـ ـ ـ ـ ـا

لسستاذ بكلية القتصساد بجامعة ورقلة إا ¤إاحداث ›لسس
يدعو سسليمان ناصسر ﬁلل اقتصسادي وا أ
وطني للخÈاء ‘ الشسؤوون القتصسادية يتكفل Ãعا÷ة اŸلفات القتصسادية الكÈى وتشسخيصس
اŸؤوشسرات لتمك Úصساحب القرار من انتهاج التوجهات السسليمة ،مسسج Óغياب دور اÛلسس
الوطني القتصسادي والجتماعي ‘ الظرف الراهن.

يث ‘ Òهذأ أ◊وأر جوأنب
م- -ك- -اف- -ح -ة أل -فسض -اد ومسض -ار
أسضÎج-اع أأ’م-وأل أل-ع-م-ومية
أŸنهوبة من طرف ألعصضابة
وأدوأت -ه -ا م -ع -تÈأ أل -ع -م -ل -ي-ة
بالصضعبة وتتطلب ألتحكم ‘
أل-تشض-ري-ع-ات وأ’حÎأف-ي-ة ‘
تتبع مسضارأت أ÷رأئم ،غÒ
أن أŸفتاح يبدأ من أنتخاب
رئ-يسس ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ت-ك-ون له
ألشض-رع-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-طي زخما
◊م - -اي- -ة وأسضÎج- -اع أم- -وأل
ألشضعب حيثما وجدت .فيما
يلي مضضمون أ◊وأر:
@ الشس - -عب :ك - -ي - -ف Áك - -ن
لرجل القتصساد اŸسساهمة
‘ ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة التي “ر
بها البÓد؟
@@ د.سس -ل -م-ي-ان ن-اصس-ر:
أÓŸحظ أن صضوت أÈÿأء
بحّ ‘ عهد حكم ألعصضابة،
ف- -ل- -ن يصض- -غ إأل -ي -ه -م مسض -ؤوول
ب -خصض -وصس مسض-ائ-ل مصضÒي-ة
منها ألتمويل غ Òألتقليدي
أل- -ذي ح- -ذرن- -ا ك- -خÈأء م- -ن
ت- -دأع- -ي- -ات- -ه أÿطÒة ع- -ل -ى
أل -ن -م -و .أت -ذك -ر ح -ي -ن -ه-ا ،أن
أÈÿأء حّذروأ كثÒأ من هذأ
أل -ت -وج -ه ،ل -ك -ن أل-وزي-ر أأ’ول
أأ’سضبق أحمد أويحي (يقبع
حاليا ‘ ألسضجن بتهم فسضاد)
أجاب بقوله « أنتم أÈÿأء
تنظرون ونحن ‘ أŸيدأن».
ل -ك -ن أŸث Òل -ل -تسض -اؤول ،ب -ع-د
أعÎأف أ◊ك- -وم- -ة أ◊ال- -ي -ة
ع Èأل -ن -اط -ق ب -اسض -م -ه -ا ب-ان
أعتماد ألتمويل غ Òألتقليد
ك -ان خ -ط -أا ،وت -ق -رر ت -وق-ي-ف
ألعمل به ،صضرح وزير أŸالية
أ◊ا‹ ﬁمد لوكال أنه من
أŸمكن ألعودة إأ ¤هذه أآ’لية
ط -اŸا أن أل -رخصض -ة ’ ت -زأل
سض- -اري- -ة و‘ ه- -ذأ خ- -ط- -ر ’
Áكن تصضور عوأقبه.
ب - - -ه - - -ذأ أÿصض- - -وصس أرى أن
أŸشض -ك -ل ي -ت-ع-ل-ق ب-اŸادة 45
م-ك-رر ل-ق-ان-ون أŸال-ي-ة ،أل-ت-ي
“ن -ح م -دة  5سض-ن-وأت للعمل
بالتمويل غ Òألتقليدي وألتي
ت - -ب - -دأ م - -ن أك- -ت- -وب- -ر ،2017
وبالتا‹ ضضرورة ألعمل على
إأل -غ -اء ه -ذه أŸادة كضض -م -ان-ة
إ’ن -ه -اء آأل -ي-ة ط-ب-اع-ة أل-ن-ق-ود
وأل-ت-وج-ه إأ ¤مسض-ارأت إأن-ت-اج
ألÌوة أ◊قيقية.
أÈÿأء يقومن بوأجبهم من
خÓ- -ل أل- -ت- -ن -ب -ي -ه وت -بسض -ي -ط
أŸف -اه -ي -م وت-وضض-ي-ح أل-روؤى،
لكن أين هو أŸسضؤوول ألذي
يصض - -غ- -ي إأل- -ي- -ه- -م وي- -عÒه- -م
أ’ه - -ت- -م- -ام ،ل- -ذلك أقÎحت
تشض - -ك - -ي - -ل ›لسس ل- -ل- -خÈأء
أ’ق-تصض-ادي Úي-ك-ون م-ن-ت-خ-ب-ا
م -ن أŸع -ن -ي Úول -يسس م-ع-ي-ن-ا
وق- -رأرأت- -ه م- -ل- -زم -ة ول -يسضت
›رد أسض- -تشض- -ارأت .وي -ت -و¤
ه- - -ذأ أÛلسس أل - -ن - -ظ - -ر ‘
أل- - - -قضض- - - -اي - - -ا وأŸسض - - -ائ - - -ل

أ’قتصضادية ألكÈى ألتي تهم
مصض ÒألبÓد ويتدخل للفصضل
ب -ك -ل م -وضض -وع -ي-ة وج-رأة ‘
ملفات تكون ﬁل أختÓف
ب ÚألŸÈان وأ◊ك -وم -ة م -ن
م -ن -ط -ل -ق خ -دم -ة أ’ق -تصض-اد
ألوطني.
@ ل - - -ك- - -ن ه- - -ن- - -اك اÛلسس
ال- - -وط- - -ن- - -ي الق- - -تصس - -ادي
والج -ت-م-اع-ي ،م-ا رأايك ‘
أادائه؟
@@ ح -ق-ي-ق-ة ي-وج-د أÛلسس
أل - - -وط - - -ن - - -ي أ’ق - - -تصض- - -ادي
وأ’جتماعي ،لكن باإ’ضضافة
إأ ¤ك -ون -ه ه -ي -ئ -ة ذأت ط -اب-ع
أسضتشضاري وأعضضاؤوه معينون
‡ا يضضعه ‘ موقع ›املة
ألسض -ل -ط -ة ،ف -ان -ه أخ -ت-ف-ى ‘
ألسض- -ن- -وأت أŸاضض -ي -ة ب -ف -ع -ل
دخول ‘ بيات شضتوي ،بينما
أŸف - - - - - - - - - - -روضس أن يÈز ‘
ألسض -اح-ة ك-ط-رف م-وضض-وع-ي
ي -ق -دم –ال -ي-ل وم-وأق-ف م-ن
خ Ó-ل آأرأء ج -ري -ئ -ة وت -ل -ت -زم
Ãع- -اي Òأل- -دق- -ة وأل- -ن- -زأه -ة
أل - -ع - -ل - -ي - -م- -ة ح- -ول قضض- -اي- -ا
حسضاسضة.
ل- - -ذلك أدع وأ ¤أن ي - -ت - -م ‘
أل-ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-وري أŸق-بل
أ◊رصس ع- - -ل - -ى م - -رأج - -ع - -ة
أل -ط -ب -ي -ع -ة أل -ق -ان-ون-ي-ة ل-ه-ذأ
أÛلسس أو إأل - - -غ - - -ائ- - -ه “ام
وت- -ع -ويضض -ه Ãج -لسس وط -ن -ي
ل- -ل -خÈأء ي -ق -دم -ون أل -ب -دي -ل
أŸطلوب.
@ ت -ل -ق -ي م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد
ب- -ظÓ- -ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى اŸشس- -ه -د
ال- -راه- -ن ال- -ي- -وم وتسس- -ج -ل
إا‚ازات لها دللت قوية
من خÓل توقيف بارونات
ومسس -ؤوول Úك -ب -ار ب -ت -ه -م-ة
ال - -ت - -ع - -اط - -ي م - -ع ج- -رائ- -م
ال -فسس -اد ،م -ا ه -ي ال -ق -ي -م -ة
القتصسادية التي Áكن أان
يحققها هذا اŸسسار؟
@@ ‘ أل - - -وأق - - -ع أسضÎج- - -اع

أأ’موأل أŸهربة إأ ¤أÿارج
مسض-أال-ة صض-ع-ب-ة ،وم-ن أل-ب-دأية
ي -ن -ب -غ-ي ت-ف-ادي ألسض-ق-وط ‘
–اليل شضعبوية فيها مغالطة
ك- - -ون أل- - -ع- - -ا ⁄م- - -ت- - -دأخ - -ل
وأŸسضارأت متشضعبة و–تاج
إأ ¤حنكة وصض Èو–ّكم ‘
أل- -تشض- -ري -ع -ات أل -دول -ي -ة ذأت
ألصضلة باأ’خصس.
إأن أ÷انب أŸت- - - - - -ع - - - - -ل - - - - -ق
باسضÎجاع أأ’موأل ألعمومية
أŸن - -ه - -وب - -ة وأŸه - -رب - -ة أإ¤
أÿارج ت- - -خضض- - -ع أ’ح- - -ك- - -ام
أت -ف-اق-ي-ات دول-ي-ة ،وك-ث Òم-ن
أل -دول  ⁄تصض -ادق إأ ¤أل -ي -وم
على أتفاقية أأ’· أŸتحدة
Ÿكافحة ألفسضاد.
وم- -ن خ -بث أل -عصض -اب -ة أن -ه -م
ق- - -ام- - -وأ ب- - -ت - -ه - -ريب أŸوأل
أŸسض- - -روق- - -ة إأ ¤وج- - -ه- - -ات
أÓŸذأت ألضض- -ري -ب -ي -ة ح -يث
يصضعب ألتوصضل إأليها ،ولذلك
ي-ت-أاك-د إأن-ه-اء أزم-ة ألشض-رع-ي-ة
م- -ن خÓ- -ل ت- -ف- -ع- -ي- -ل مسض -ار
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة Ÿنح
ألسض- -ل- -ط -ة ت -لك أل -ق -وة أل -ت -ي
تسضمح لها باسضتكمال عملية
م -ك -اف -ح-ة أل-فسض-اد ب-ك-ل ث-ق-ة
Œاه أل- -ب- -ل- -دأن ح -يث أم -وأل
أ÷زأئري.Ú
كما هناك عائق آأخر يتعلق
ب - -حسض- -اب- -ات سض- -ري- -ة أو ذأت
أسضماء وهمية ،ألتي أودعت
فيها ألعصضابة وأذنابها ثروأت
أأ’مة.
ل - - -ك - - -ن ب - - -اŸق- - -اب- - -ل ل- - -دى
أŸتورط ‘ Úجرأئم ألفسضاد
ثروأت وأمÓك دأخل ألوطن
م-ن ع-ق-ارأت وسض-ي-ول-ة م-ال-ي-ة
وشضركاتÁ ،كن بعد أ’نتهاء
م-ن ع-م-ل-ي-ة ﬁاك-م-تهم وفقا
ل-ل-ق-ان-ون أل-قيام باسضÎجاعها
لفائدة أÛموعة ألوطنية.

حاوره:
سسعيد بن عياد

á°VÉjQ

أإ’ثنين  09سصبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  09محرم  1441هـ

للعاب اŸتوسّصطية 2021
ا أ

÷نة إلتّنسسيق إلّدولية منتظرة ›ّددإ بوهرإن يوم  17سسبتمÈ
ب-ر›ت ÷ن-ة أل-ت-نسص-ي-ق وأŸت-اب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة
ألدولية أ’لعاب ألبحر أأ’بيضس أŸتوسصط زيارة
ع- -م- -ل ج- -دي- -دة إأ ¤وه -رأن ي -وم  17سصبتمÈ
أ÷اري ،ب- -غ- -رضس م- -ت- -اب- -ع -ة –ضصÒأت ه -ذه
Óلعاب
أŸدي -ن -ة ’سص -تضص -اف -ة أل -ط -ب-ع-ة  19ل أ
أŸت -وسص -ط -ي -ة ‘ صص -ائ-ف-ة  ،2021حسصب م - - - -ا
أسص -ت -ف -ي -د أأمسس أأ’ح -د م -ن أل-ل-ج-ن-ة أÙل-ي-ة
لتنظيم ألتظاهرة.
وكانت آأخر مرة زأرت فيها ÷نة ألتنسصيق
وأŸت -اب -ع -ة وه-رأن ب-دأي-ة ج-وي-ل-ي-ة أŸنصص-رم،
ح -يث أأع -ربت ع-ل-ى لسص-ان رئ-يسص-ه-ا أل-ف-رنسص-ي
ب- -رن- -ار أأمسصÓ- -م ،ع- -ن «أرت- -ي -اح -ه -ا» ل -ت -ق ّ-دم
أل- -ت- -حضصÒأت ل- -ل- -م- -وع- -د أŸت -وسص -ط -ي رغ -م
–ّفظات أأبدتها بخصصوصس ما وصصفته تأاّخرأ
نسصبيا ‘ عملية ألÎويج للتظاهرة ألتي سصتقام

ما ب 25 Úجوأن و 5جويلية .2021
من جهتها ،مّرت ألسصلطات ألعمومية ‘
أ÷زأئ- -ر إأ ¤ألسص- -رع- -ة أل -قصص -وى ب -خصص -وصس
Œه -ي -ز أŸنشص -آات أل -ري -اضص -ي-ة أ÷دي-دة أل-ت-ي
تسص -تضص -ي -ف أأ’ل-ع-اب ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أŸركب
ألرياضصي أ÷اري تشصييده ببلدية بئر أ÷Ò
(شصرق وهرأن) ،وهو أŸركب ألذي يضصم ملعبا
ل -ك -رة أل -ق-دم بـ  40.000م-ق-ع-د وآأخ-ر أ’لعاب
أل - - -ق- - -وى بـ  4.000م -ق -ع -د وق-اع-ة م-ت-ع-ددة
ألرياضصات بـ  6.000مقعد ،ومركز مائي يضصم
ث Ó-ث -ة أأح -وأضس م -ن -ه -ا أث-ن ÚأأوŸب-ي Úوث-الث
نصصف أأوŸبي.
وترأأّسس ‘ هذأ أإ’طار ألوزير أأ’ول نور
ألدين بدوي أجتماعا يوم  18جوأن أŸنصصرم
ضص ّ-م مسص -ؤوو‹ ﬂت -ل -ف أل -ق-ط-اع-ات أŸع-ن-ي-ة

بتنظيم أأ’لعاب ألتي –تضصنها أ÷زأئر لثاÊ
مرة ‘ تاريخها ،وذلك بهدف رفع ألعرأقيل
ألتي توأجه أ’نتهاء من أŸشصاريع ألرياضصية،
و‘ مقدمتها أŸركب ألرياضصي ‘ ،آأجالها
أÙددة.
وتعّهد مسصؤوولو ألشصركة ألصصينية (أأم سصي
سص- -ي) أŸك- -ل- -ف- -ة ب- -إا‚از أŸركب أل -ري -اضص -ي
بتسصليمه كليا ‘ جوأن  ،2020وفق ما ألتزم به
مسص- -ؤوول- -وه- -ا أأم -ام وزي -ر ألسص -ك -ن وأل -ع -م -رأن
وأŸدينة ،كمال بلجود ‘ ،زيارته أأ’خÒة إأ¤
ع -اصص -م -ة أل -غ -رب أ÷زأئ -ري بصص -ف -ت-ه رئ-يسس
أل -ل -ج-ن-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة أŸت-اب-ع-ة أ’شص-غ-ال أل-ه-ي-اك-ل
Óل-ع-اب أŸت-وسصطية،
أل-ري-اضص-ي-ة أıصصصص-ة ل -أ
وأŸنبثقة عن أجتماع  18جوأن أŸاضصي.

ريال مدريد

زيدإن يسسعى إإ ¤جلب مبابي إŸوسسم إلقادم
قال تقرير صصحفي أأمسس أأ’حد ،إأن ريال
م -دري -د ،سص -ي -ب -ذل ك -ل م-ا ‘ وسص-ع-ه م-ن أأج-ل
ألتعاقد مع ألدو‹ ألفرنسصي كيليان مبابي،
‚م باريسس سصان جÒمان ‘ ،ألصصيف أŸقبل.
وبحسصب صصحيفة «سصبورت» أإ’سصبانية ،فإان
ريال مدريد قرر ألتحرك صصوب كيليان مبابي،
بعدما فشصل ‘ ألتعاقد مع ألÈأزيلي نيمار
هذأ ألصصيف.
وأأشص- -ارت إأ ¤أأن رغ- -ب- -ة ري- -ال م- -دري- -د ‘
ألتعاقد مع مبابي ألفائز بكأاسس ألعا،2018 ⁄
ت -ع -ن -ي أأن -ه ك -ان دأئ ً-م-ا أŸرشص-ح أل-ث-ا Êخ-ل-ف
لÈشص- - -ل- - -ون- - -ة ‘ ألصص- - -رأع ع - -ل - -ى ن - -ي - -م - -ار.
وقّرر زين ألدين زيدأن ،أŸدير ألفني للريال،
جعل مبابي هدفه أأ’ول ‘ صصيف  ،2020حتى
قبل ’عب خط وسصط مانشصسص Îيونايتد ،بول
بوغبا.
وتشص Òألتقارير ‘ إأسصبانيا إأ ¤أأن زيدأن
أأقنع موأطنه بالقدوم إأ ¤ألÈنابيو ،ويبدو أأن
مشص -ج -ع-ي ري-ال م-دري-د ي-ح-رصص-ون ع-ل-ى ذلك
أأيضًصا ،حيث هتفوأ باسصم مبابي ‘ أحتفالية
ت- - - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - - -د Ëه- - - - - - - - - - - - - - - -ازأرد.
وينتهي عقد مبابي ،مع سصان جÒمان ‘ عام
.2022

منتخب الÈتغال

سسيميدو يتعّرضض لإصسابة

أأثارت إأصصابة ألÈتغا‹ نيلسصون سصيميدو ‘ ،مبارأة
منتخب بÓده أأمام صصربيا ‘ تصصفيات أأ· أأوروبا يوم
ألسص - - -بت ،ق - - -ل - - -ق أ÷ه - - -از أل- - -ف- - -ن- - -ي لÈشص- - -ل- - -ون- - -ة.
وفشصل سصيميدو ‘ أÿروج على قدميه ،وغادر أŸلعب
على نقالة وكانت أŸؤوشصرأت توضصح أأنه يعا Êمن أأ⁄
شصديد ،بعد تعرضصه لتدخل قوي من ألصصربي أألكسصندر
كو’روف.
وب -حسصب صص -ح -ي-ف-ة «م-ارك-ا» أإ’سص-ب-ان-ي-ة ،ف-ق-د أأث-ار
مشصهد خروج ألÓعب ألÈتغا‹ من أŸلعب قلق أ÷هاز
أل -ف -ن -ي لÈشص -ل -ون -ة ،أل -ذي ي -خشص -ى أأن ت-ك-ون أإ’صص-اب-ة
خطÒة.
لكن وعقب أŸبارأة ،قّلل أ’–اد ألÈتغا‹ ومدرب
ألفريق فرناندو سصانتوسس من ألقلق ،حيث ”ّ عرضس
ألÓعب على ألطاقم ألطبي ألذي أأكد أأن سصيميدو
ت -ع -رضس ل -ك -دم -ة ‘ أل -ك-اح-ل ،وم-ازأل ق-ي-د أل-ت-ق-ي-ي-م.
وم -ع ذلك ،ي -ن -ت-ظ-ر ب-رشص-ل-ون-ة م-ع-رف-ة ن-ت-ائ-ج أل-ت-ق-ي-ي-م
أ÷ديد ،من أأجل –ديد موقفه من خوضس مبارأة
فالنسصيا ‘ ألليغا.
ومن أŸنتظر أأن يوأجه برشصلونة نظÒه فالنسصيا‘ ،
أ÷ول - -ة أل - -رأب - -ع - -ة م- -ن أل- -ل- -ي- -غ- -ا ي- -وم  14سصبتم.È
من جانبها قالت صصحيفة «سصبورت» ،إأن برشصلونة ’
يريد أأن ُيشصارك ألÓعب ضصد ليتوأنيا ،يوم ألثÓثاء
أŸق -ب -ل ،ل -ك -ن أأ’م -ر مÎوك ل Ó-عب وأ÷ه -از أل-ف-ن-ي
للÈتغال.
وأأضص -افت« :م -ن أŸت -وق -ع أأن يشص -ارك سص -ي -م-ي-دو ‘
أŸرأن ألقادم للÈتغال ،وسصيعتمد أأمر مشصاركته ‘
موأجهة ليتوأنيا على ما سصيشصعر به وحالته ألبدنية».

لشصبال)
كأاسس إافريقيا للجيدو (صصنف ا أ

إ÷زإئر ‘ إŸركز إلثّا Êبـ  26ميدإلية
أأحرز أŸنتخب ألوطني للجيدو (ذكور
وإأن -اث) ع -ل -ى أŸرك-ز أل-ث-ا ‘ Êم-ن-افسص-ة
ك -أاسس إأف -ري -ق -ي -ا لصص-ن-ف «أأ’شص-ب-ال» أل-ت-ي
جرت يوم أأمسس بتونسس ،بإاحرأزه على 26
ميدألية منها ( 4ذهبيات  8 -فضصيات -
 14برونزية).
’وŸ ¤نتخب ألبلد
وعادت أŸرتبة أ أ

أŸنظم ،تونسس Ãجموع  20ميدألية (9
ذ  5 -ف  6 -ب) بينما جاء أŸنتخب
أŸغ - - -رب - - -ي ‘ أŸرك - - -ز أل- - -ث- - -الث بـ 4
ميدأليات ( 2ذ  1 -ف  1 -ب).
وكان أŸنتخب أ÷زأئري أأك“ ÌثيÓ
‘ هذه ألبطولة ،حيث شصارك Ãجموع
 42مصصارعا ،من بينهم  17مصصارعة.

وشصارك ‘ موعد تونسس  92مصصارعا
( 52ذ  40 -ف) Áثلون  8بلدأن.
’خ -رى أŸشص -ارك-ة ‘
أأم -ا أل -ب -ل -دأن أ أ
ه -ذه أل -ب -ط -ول -ة ه -ي :ب -ل -غ-اري-ا ( 2ذ)،
جمهورية ألتشصيك ( 3ذ) ،إأسصتونيا ( 1ذ)،
ألسصنغال ( 1ذ) وزمبابوي ( 1ذ  1 -ف).

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فان دإيك سسيمّدد عقده مع ليفربول
أقÎب فÒج- - -ي- - -ل ف - -ان دأيك ،م - -دأف - -ع
ليفربول ،من Œديد عقده مع ألريدز ،من
أأجل موأصصلة مسصÒة ألنجاح ألتي بدأأها مع
أل - -ف - -ري - -ق ‘ ج - -ان - -ف - -ي ق - -ب - -ل أŸاضص - -ي.
وبحسصب صصحيفة «مÒور» ألÈيطانية ،فإان
ليفربول ينوي “ديد عقد فان دأيك ألذي
ينتهي بعد  4موأسصمŸ ،وسصم Úآأخرين مع
زيادة رأتبه إأ 200 ¤أألف جنيه إأسصÎليني
أأسص -ب -وع ً-ي -ا ب -دً’ م-ن  125أأل-ف إأسصÎل-ي-ني.
وأأشصارت ألصصحيفة إأ ¤أأن فان دأيك ،وأفق
ب- - - -ال- - - -ف- - - -ع- - - -ل ع- - - -ل- - - -ى ت- - - -لك أÿط - - -وة.
وفاز فان دأيك ،مؤوخًرأ بجائزة أأفضصل ’عب
‘ أأوروب-ا ،ك-م-ا ت-وأج-د ب-ال-ق-ائ-م-ة أل-ن-ه-ائ-ية
÷ائ - - - -زة أأ’فضص - - - -ل م- - - -ن أل- - - -ف- - - -ي- - - -ف- - - -ا.
وسصاهم فان دأيك ‘ تأاهل ألريدز لنهائي
دوري أأ’بطال عام Úمتتالي ،Úوفاز بلقب
أل- -نسص- -خ -ة أأ’خÒة ،ك -م -ا ت -وج أأي ًضص -ا ب -ل -قب
ألسصوبر أأ’وروبي.

رغم إاصصابته اÿطÒة

كيليني يسسعى إ ¤مسساندة جوفنتوسض
من مقعد إلبدلء
ي -ع -ت -زم ج -ورج -ي -و ك -ي -ل -ي-ن-ي،
م- -دأف- -ع وق- -ائ- -د ج- -وف- -ن -ت -وسس،
مسص -ان -دة ف -ري -ق -ه م -ن م -ق -اع -د
أل -ب -د’ء ط -وأل فÎة غ -ي-اب-ه ع-ن
أŸشص -ارك -ة م -ع أل -ب -ي -ان -ك-ونÒي.
Óصص -اب -ة
وت- -عّ- -رضس ك- -ي- -ل -ي -ن -ي ل  -إ
بالرباط ألصصليبي ،قبل موأجهة
ن- -اب- -و‹ ب- -ا÷ول -ة أل -ث -ان -ي -ة م -ن
ألدوري أإ’يطا‹ ،ليغيب لفÎة
تصص -ل إأ ¤سص -ت -ة أأشص -ه -ر م -ق-ب-ل-ة.
وذكرت صصحيفة «توتو سصبورت»،
أأن كيليني سصيحاول أأن يكون على
مقاعد بد’ء جوفنتوسس ‘ أأكÈ
عدد من أŸباريات طوأل فÎة
ألتعا‘Ã ،ا ‘ ذلك أŸباريات ألتي يخوضصها
أل - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -و‘ خ- - - - - - - - - -ارج أأرضص- - - - - - - - - -ه.
وتابعت أأنه سصيتم تقييم حالة أŸدأفع وما إأذأ
كان من أŸمكن أأن يتابع مباريات أليو‘ من
على مقاعد ألبد’ء ،مضصيفة بأان سصيتم تنظيم
ه- -ذه أ◊ال- -ة م- -ع أ÷ه- -از أل- -ف- -ن -ي وأل -ط -ب -ي

÷وفنتوسس ،للتأاكد من أأن حضصوره ’ يتدأخل
مع عÓجه ما يضصع فÎة ألتأاهيل ‘ خطر.
وكان كيليني قد سصاند جوفنتوسس من على
م- -ق -اع -د أل -ب -د’ء ‘ م -ب -ارأت -ه أأ’خÒة أأم -ام
نابو‹ ،رغم إأصصابته بالرباط ألصصليبي قبل
يوم وأحد فقط من أŸبارأة.

منتخب اإ‚لÎا

سساوثغيت مرتاح Ÿسستوى أإدإء إلّÓعبÚ
ي -رى غ -اريث سص-اوث-غ-يت
أŸدي- -ر أل- -ف- -ن -ي Ÿن -ت -خب
إأ‚لÎأ ،أأنّ ت -ق ّ-دم ف -ري -ق-ه
ب- -ه -دوء ن -ح -و أل -ت -أاه -ل إأ¤
ك - - -أاسس أأ’· أأ’وروب - - -ي - - -ة
أŸق- - -ب- - -ل- - -ة (ي- - -ورو )2020
Ãث -اب -ة ن -ع -م -ة ون -ق -م -ة ‘
أل- - - - - - - - - - - -وقت ذأت - - - - - - - - - - -ه.
وأك - - - -تسص- - - -ح أŸن- - - -ت- - - -خب
أإ’‚ليزي ضصيفه ألبلغاري
ب -رب -اع -ي -ة ن -ظ -ي -ف -ة مسص -اء
ألسصبت على ملعب وÁبلي
جل هاري
ضصمن ألتصصفيات أأ’وروبية ،حيث سص ّ
ك ÚثÓثة أأهدأف (هاتريك) ،وتكفل رحيم
سص - - - -تÒل - - - -ي - - - -ن - - - -غ ب - - - -ال - - - -ه- - - -دف أآ’خ- - - -ر.
وي -تصص ّ-در م -ن -ت -خب أأ’سص -ود أل -ث Ó-ث -ة ت -رت-يب
أÛموعة أأ’و ¤للتصصفيات بتسصع نقاط من
ث Ó-ث-ة أن-تصص-ارأت م-ت-ت-ال-ي-ة ،وم-ن أŸت-وق-ع أأن
ي -رت -ف -ع أل -ع -دد إأ ¤أأرب-ع-ة أن-تصص-ارأت ع-ن-دم-ا
يلتقي ألفريق مع ضصيفه منتخب كوسصوفو يوم
أل- - - -ثÓ- - - -ث- - - -اء ‘ سص- - - -اوث- - - -ه- - - -ام- - - -ب - - -ت - - -ون.
وم ّ-دد م -ن -ت-خب إأ‚لÎأ مسصÒت-ه أÿال-ي-ة م-ن
ألهزأئم ‘ ألتصصفيات أأ’وروبية إأ 42 ¤مبارأة،
وه -و أل -رق-م أل-ق-ي-اسص-ي أل-ذي ب-دأأ م-ن-ذ .2009
وأأعرب سصاوثغيت عن سصعادته بأادأء فريقه
خاصصة ‘ ألشصوط ألثا ،Êلكنه يرى أأن مسصتوى
أŸنافسس يسصبب له صصعوبات على أŸسصتوى
ألشصخصصي.
وق -ال سص -اوث-غ-يت ⁄« :ن-خضس ب-ع-د أŸب-اري-ات
أŸنغلقة شصديدة ألقوة ألتي خضصناها ‘ دوري
أأ’· أأ’وروب-ي-ة..إأن-ه-ا م-ب-اري-ات ت-ت-ع-ل-م م-ن-ها
ألكث.»Ò
وأأضص -اف« :ل -ذأ ع -ل -ي -ن-ا أأن ن-ق-وم ب-ذلك خÓ-ل
ألتدريبات وأŸنافسصة ‘ ألتدريبات ينبغي أأن
ت-ك-ون م-رت-ف-ع-ة ل-ل-غ-اي-ة ح-ت-ى ن-ت-ع-ل-م م-ن ت-لك
أللحظات ،ولكي نرى قدرأت ألÓعب Úعلى
ألطبيعة».
وقاد سصاوثغيت منتخب أإ‚لÎأ إأ ¤أŸربع
ألذهبي لدوري أأ’· ،كما صصعد به للدور ذأته
‘ م - - - - - -ون - - - - - -دي - - - - - -ال روسص - - - - - -ي - - - - - -ا .2018
وحرصس سصاوثغيت على منح ألفرصصة لÓعبÚ

صص- -غ- -ار ألسص- -ن خÓ- -ل أل- -فÎة أأ’خÒة ،ح -يث
ت - -وأج- -د ج- -ادون سص- -انشص- -و وم- -اسص- -ون م- -ونت
وجيمسس ماديسصون وترينت أألكسصندر أرنولد
على مقاعد ألبد’ء خÓل موأجهة بلغاريا.
ورغم ترأجع حدة أŸنافسصة يشصعر سصاوثغيت
أأن فريقه تطور بشصكل جيد منذ كأاسس ألعا⁄
بصصرف ألنظر عن أÿسصارة أأمام هولندأ ‘
أŸرب- -ع أل- -ذه- -ب- -ي ل- -دوري أأ’· أأ’وروب -ي -ة.
وأأشصار مدرب إأ‚لÎأÃ« :جرد أأن تبلغ أŸربع
ألذهبي فإانك ترغب ‘ ألتقدم وألفوز بشصيء
م- -ا ،ول- -ك- -ن ت- -لك أŸب -ارأة ج -اءت ‘ ظ -روف
أسصتثنائية ،حيث وصصل سصبعة من ألÓعب Úقبل
 48سص - - -اع - - -ة ف - - -ق - - -ط م - - -ن أŸب - - -ارأة».
ويرى سصاوثغيت أأن منتخب إأ‚لÎأ ‘ ألوقت
أل -رأه -ن ي -ع-ت Èم-ن أأفضص-ل م-ن-ت-خ-ب-ات أل-ع-ا⁄
مضصيفا «أأعتقد أأننا نتنافسس مع ثمانية فرق».
وتابع« :أأعتقد أأننا يوما ما سصيكون Ãقدورنا
أل - - - - -ف - - - - -وز ع - - - - -ل- - - - -ى ه- - - - -ذه أل- - - - -ف- - - - -رق».
ورÃا ي- -ع -ط -ي سص -اوث -غ -يت أل -ف -رصص -ة ل -ب -عضس
ألÓعب Úألشصباب أأمام كوسصوفو يوم ألثÓثاء
رغ -م أأن م -ن -ت -خب ك -وسص -وف -و ي -ح -ت -ل وصص-اف-ة
أÛموعة.
وأأحرز ك Úهاتريك للمرة ألثانية مع منتخب
إأ‚لÎأ ،لÒفع رصصيده من أأ’هدأف ألدولية
إأ 25 ¤ه- - - - - -دف- - - - - -ا ‘  40مبارأة.
وأأكد سصاوثغيت أأن ك Úألذي سصجل هدف Úمن
ضص -رب -ت -ي ج -زأء ‘ شص -ب -اك ب -ل -غ-اري-ا ،يضص-رب
‰وذجا من خÓل حمل شصارة قيادة ألفريق
وأأيضصا من خÓل أأدأئه.

اإلثنين  09سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  09محرم  1441هـ
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ا÷زائر – البن Úاليوم على ال ّسساعة 21:00

النتصشار لÓحتفال بالّتتويج القاّري رفقة األنصشار

ي-واج-ه اŸن-ت-خب ال-وطني اليوم
نظÒه البنيني Ãلعب  5جويلية،
‘ م -ب -اراة ودي -ة اح -ت -ف -ال-ي-ة ه-ي
الو ¤لـ «اÿضسر» عقب التتويج
ال- -ق- -اري ،ح- -يث يسس- -ع- -ى أاشس- -ب- -ال
ب-ل-م-اضس-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق الن-تصسار من
أاجل الحتفال بالتتويج القاري
مع النصسار.
عمار حميسسي
يلتقي اŸنتخب الوطني مع نظÒه منتخب
البن ‘ Úمواجهة ودية يغلب عليها الطابع
الح -ت-ف-ا‹ ،خ-اصس-ة أان ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي أاك-د
خ Ó-ل ال -ن -دوة الصس -ح -ف-ي-ة أان الم-ور اŸه-م-ة
سستنطلق خÓل شسهر أاكتوبر ‘ تلميح صسريح
إا ¤أان مواجهة البن Úتكتسسي طابع الحتفال.
ورغ-م ال-ط-اب-ع الح-ت-ف-ا‹ إال أان ب-ل-م-اضس-ي
طلب من الÓعب Úالظهور بشسكل جيد امام
النصس -ار ،ح -يث ذ ّك -ره -م خ Ó-ل ال -ل-ق-اء ال-ذي
عقدهم معهم سسهرة أاول أامسس بالتضسحيات
الكبÒة ألنصسار اŸنتخب الوطني خÓل كاسس
اف-ري-ق-ي-ا اŸاضس-ي-ة ،والصس-ع-وب-ات ال-كبÒة التي
واجهوها ولكن رغم كل هذا إال أانهم كانوا
السسند الدائم للمنتخب.
وأاكد بلماضسي لعناصسره أان الفوز هو أاقل
شسيء Áكن تقدÁه ألنصسار اŸنتخب كهدية
لهم على وقوفهم مع الÓعب Úوا÷هاز الفني
خÓل كاسس افريقيا اŸاضسية ،وهي الرسسالة

ال-ت-ي ف-ه-م-ه-ا الÓ-ع-ب-ون ج-ي-دا وأابدوا عزمهم
على الظهور بشسكل لئق.
و ⁄يفّوت الناخب الوطني الفرصسة للتأاكيد
أان اÿطأا ‡نوع أامام البن Úرغم أان هذا
الخ Òأاظهر اسستعدادات جيدة خÓل الفÎة
اŸاضس -ي -ة ‘ اسس-ت-م-راري-ة واضس-ح-ة ل-ل-مسس-ت-وى
اŸميز الذي قّدمه زمÓء سسيسسينيون ‘ كأاسس
افريقيا.

ا◊فاظ على نفسض الّتشسكيلة
ل ينوي بلماضسي إاجراء تغيÒات كثÒة على
التشسكيلة التي اعتاد ا÷مهور على مشساهدتها
‘ كأاسس إافريقيا اŸاضسية مع امكانية إاجراء
ب -عضس ال -ت -غ -يÒات الضس-ط-راري-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
غياب بعضس العناصسر من جهة وعدم جاهزية
عناصسر أاخرى من جهة أاخرى.
وسس -ي -ج ّ-دد ب -ل -م -اضس -ي ال -ث -ق -ة ‘ ا◊ارسس
م- -ب- -و◊ي اŸت- -واج -د ‘ افضس -ل اح -وال -ه م -ن
الناحيت Úالفنية والبدنية ،مع إاشسراك عطال
على ا÷هة اليمنى من الدفاع وحليشس رفقة
ماندي ‘ ﬁور الدفاع.
ويفّكر بلماضسي ‘ إادخال شستي على ا÷هة
اليسسرى مكان بن سسبعيني ،الذي  ⁄يشسارك
◊د الن م - -ع ف - -ري - -ق- -ه ا÷دي- -د ب- -وروسس- -ي- -ا
مونشسنغÓدباخ الŸا ،Êوهو األمر الذي جعل
جاهزيته البدنية تÎاجع نوعا ما.
‘ وسسط اŸيدان لن تكون هناك تغيÒات
تذكر من خÓل إاشسراك الثÓثي قديورة ،بن
ناصسر وفيغو‹ مع إادخال ﬁرز وبو‚اح ‘
الهجوم رفقة فرحات أاو ديلور مكان بÓيلي،

الذي يتواجد هو الخر بعيدا عن اŸنافسسة.

حليشض...نهاية اŸشسوار الدو‹

تعد مواجهة البن Úاللقاء الخ Òللمدافع
رف -ي -ق ح -ل -يشس م -ع اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،ح-يث
يسسعى للخروج من الباب الواسسع من خÓل
–قيق الفوز والحتفال بالتتويج القاري رفقة
النصسار Ãلعب  5جويلية الوŸبي.
وÁتلك حليشس مسسÒة ذهبية مع اŸنتخب
ال -وط -ن -ي ب -ح -ك -م أان -ه ل -عب م -ون -دي -ا‹ 2010
و ،2014إاضسافة إا ¤مشساركته ‘  4نسسخ لكأاسس
إافريقيا ووصسل ا ¤نصسف النهائي ‘ 2010
وتوج باللقب ‘ .2019
ويبقى الوقت ا◊ا‹ أافضسل مرحلة Áكن
◊ل -يشس الع -ت -زال ال -دو‹ ،ف -ي -ه -ا م-ن خÓ-ل
اÿروج م- -ن ال -ب -اب ال -واسس -ع ب -ع -د أان سس -اه -م
بالتتويج باللقب القاري ،رغم أانه  ⁄يشسارك
ال ‘ مباراة واحدة ،إال انه لعب دورا كبÒا ‘
تأاط ÒاÛموعة بخÈته وشسخصسيته القوية.

كسسر عقدة ملعب  5جويلية
Œري مواجهة البن Úالودية اليوم Ãلعب 5
جويلية ،الذي كان إا ¤حد قريب شسبحا أاسسودا
لÓعب ،Úالذين كانوا غالبا ما يطالبون بالعودة
ا ¤ملعب مصسطفى تشساكر بالبليدة ،إال أان
األمور قد تتغ ‘ ÒالفÎة اŸقبلة.
وسسيكون على الÓعب Úكسسب ود النصسار،
الذين سسيتنقلون بكÌة ا ¤اŸلعب من أاجل
مسساندة الÓعب Úوالحتفال معهم بالتتويج
باللقب القاري الثا ‘ Êتاريخ ا÷زائر بعد
أا‚از .1990

بحسسب موقع «فوت أافريك»

«الكاف» تخصشم  400أالف دولر من منحة تتويج «اÿضشر» بـ«الكان»
ف- -اج- -أا ال–اد اإلف- -ري- -ق- -ي ل- -ك -رة ال -ق -دم
(الكاف) ،نظÒه ال–اد ا÷زائري لكرة القدم
(ال- -ف- -اف) ،ب -ق -رار غ -ريب ن -ه -اي -ة شس -ه -ر أاوت
اŸاضسي ،إاذ قام بإارسسال عÓوة التتويج باللقب
القاري للحسساب البنكي لـ «الفاف» ،ولكن بعد
أان خصس- -م م -ن -ه -ا  400أال -ف دولر أام -ري-ك-ي.
وتّوج اŸنتخب الوطني بكأاسس إافريقيا التي
جرت ‘ مصسر ‘ الفÎة ما ب 21 Úجوان و19
جويلية ،وهو اللقب الثا Êله ‘ تاريخه ،و⁄
يتحقق منذ أاك Ìمن  29عاما.
وحسسب ما كشسف عنه موقع «فوت أافريك»،
فإان ال–اد ا÷زائري لكرة القدم  ⁄يتلق
العÓوة اŸالية كاملة ،متسسائ Óعن أاسسباب
ذلك ،وعما إاذا  ⁄يعد «الكاف» Áلك األموال
من أاجل اإليفاء بالتزاماته Œاه ال–ادات
اŸنضسوية –ت لوائه؟
ورصسد ال–اد األفريقي مبلغ  4.5مليون
دولر أامÒكي للمنتخب اŸتوج باللقب مثل ما
” اعتماده خÓل اجتماع اŸكتب التنفيذي
ل–Óاد ‘ شسهر أافريل اŸاضسي ،غ Òأان ذات
اŸصسدر أاضساف بأان «كاف» قام بإارسسال مبلغ
 4.1مليون دولر أامÒكي للحسساب البنكي لـ
«الفاف» يوم  28أاوت اŸاضسي ،وخصسم مبلغ
 400أالف دولر من دون أان يذكر سسبب ذلك،
ل -ي -ق -رر «ال -ف -اف» م -راسس-ل-ة ن-ظÒه األف-ري-ق-ي
للحصسول على تفسس Òلهذا القرار.
وتابع اŸصسدر نفسسه ،بأان مصسالح «كاف»
ب-ق-ي-ادة األم-ي-ن-ة ال-ع-ام-ة ل–اد ال-ك-رة ال-دو‹
«فيفا» ،السسنغالية فاطمة سسمورا التي تسسÒ
الشس -ؤوون اإلداري-ة ل–Ó-اد األف-ري-ق-ي ،وع-دت

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مطالبون بتحقيق الفوز أامام غانا للّتأاّهل إا ¤كأاسس إافريقيا
ان- -ت- -ق -د م -درب اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي
األوŸب-ي ،ال-ف-رنسس-ي ،ل-ودوف-يك ب-ات-ي-لي،
التحكيم ‘ مواجهة الذهاب لتصسفيات
ك -أاسس إاف -ري -ق -ي-ا ألق-ل م-ن  23سس-ن-ة بÚ
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ون -ظÒه ال -غ -ا‘ Ê
العاصسمة الغانية أاكرا ،ما كاد يتسسبّب ‘
خسسارة «اÿضسر» Ãنحه ضسربتي جزاء
غ Òصس- -ح- -ي -ح -ت Úل -ل -م -ح -ل -ي ،Úدون أان
ي-ح-تسسب رك-ل-ة ج-زاء شس-رع-ي-ة ل-ل-م-نتخب
الوطني.
و ⁄يتوان باتيلي ‘ فضسح حكم اŸباراة
الذي انحاز Ÿنتخب غانا ،الذي كاد أان يقلب
ت- -أاخ- -ره إا ¤ف- -وز ،وم- -ن- -ح ا◊ك -م اإلي -ف -واري
ك- -واسس- -ي بÒو ضس- -رب- -ت- -ي ج -زاء مشس -ك -وك ‘
صسحتهما للمحلي ،Úومن حسسن حظ منتخبنا
ال -وط -ن -ي أان ال-غ-ان-ي Úسس-ج-ل-وا ضس-رب-ة واح-دة
وأاه- -دروا األخ- -رى ،وق- -ال م- -درب اŸن -ت -خب
الوŸبي عقب نهاية اللقاء« :أانا راضس عن
األداء الذي قدمته تشسكيلتي ‘ هذه اŸقابلة،
إال أان -ن -ي م -ت -أاسس -ف ألن ال -ن -ت -ي -ج -ة ل ت -ع-كسس
›ري- -ات ه- -ذا ال- -ل- -ق -اء ،ومسس -ت -اء م -ن ظ -ل -م
التحكيم الذي انحاز للفريق اÙلي Ãنحه
ركلتي جزاء خياليت ،Úفيما حرمنا من ضسربة
جزاء كانت صسحيحة مئة من اŸائة».
وشسّدد باتيلي على ضسرورة الفوز Ãباراة
اإلياب التي سستلعب غدا الثÓثاء  10سسبتمÈ
ا÷اري Ãلعب  8ماي Ã 1945دينة سسطيف،
لضسمان التأاهل إا ¤كأاسس أا· إافريقيا ألقل من
 23سس- -ن -ة اŸق -ررة ‘ مصس -ر شس -ه -ر ن -وف -مÈ
اŸق - -ب - -ل ،وه - -ي ال - -دورة اŸؤوه- -ل- -ة إا ¤دورة
األلعاب األوŸبية الصسيفية التي سستحتضسنها
ط- -وك- -ي- -و ‘ صس- -ي -ف  ،2020وق- - - - -ال اŸدرب
الفرنسسي بهذا اÿصسوصس« :يجب علينا اآلن

السسÎج- -اع ‘ أاسس- -رع وقت والÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى
م -ب -اراة ال -ع -ودة ،ن -ح -ن م -ط-ال-ب-ون ب-ال-ف-وز ‘
سسطيف من أاجل التأاهل إا ¤كأاسس إافريقيا».
وسس -ت-ك-ون ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل السس-ل-ب-ي ك-اف-ي-ة
للمنتخب الوطني األوŸبي ‘ مباراة العودة
◊سسم التأاهل إا« ¤الكان» ،لكن باتيلي حث
أاشسباله على ضسرورة الفوز ‘ لقاء اإلياب الذي
سسيجري ‘ سسطيف لتفادي أاي مفاجأاة غÒ
سسارة ،ويبدو أان زمÓء القائد توغاي قادرون
على حجز مكانهم ‘ «كان» مصسر ألقل من 23
سسنة أامام منتخب غانا ،حيث كانوا أافضسل منه
‘ ا÷ول- -ة األو ¤م- -ن اŸواج- -ه -ة اŸزدوج -ة
وكانوا األقرب إا ¤الفوز لول انحياز التحكيم،
علما أان اŸنتخب الوطني كان متفوقا عن
ط- -ري- -ق ه- -دف ادم زرق- -ان ،ق- -ب- -ل أان ي- -ع- -دل
الغانيون بواسسطة ضسربة جزاء غ Òصسحيحة.
ا÷دير بالذكر ،أان اŸنتخب الوطني ألقل
من  23سسنة كان قد تأاهل إا ¤أاوŸبياد ريو دي
ج- - - -انÒو – 2016ت إاشس - - - - - - -راف اŸدرب
السسويسسري بي Òأاندري شسورمان ،وهو عازم
ع -ل -ى ت -ك -رار ه -ذه ال -ن -ت -ي-ج-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق ث-الث
مشساركة ‘ األلعاب األوŸبية بطوكيو ،بعد
تأاهله مرت ‘ Úدورتي موسسكو  1980وريو دي
جانÒو .2016

بعد تلّقيه عديد العروضض

فغو‹ يششÎط الّرفع من راتبه مقابل “ديد عقده
مع غلطة سشراي
ط -الب ال-دو‹ ا÷زائ-ري ،سس-ف-ي-ان ف-غ-و‹،
من إادارة نادي غلطة سسراي الÎكي ،بتمديد
عقده ومراجعة راتبه السسنوي ،تبعا ıلفات
انضسمام اŸهاجم الكولومبي رادÁار فالكاو
ل- -ل- -ن- -ادي الÎك- -ي ‘ السس- -اع -ات األخÒة م -ن
اÒŸك- -ات- -و الصس -ي -ف -ي ،ح -يث أاح -دث ال -راتب
Óخ ÒواŸقدر بنحو  7مÓي Úيورو
السسنوي ل أ
مشس- -ك Ó- -داخ -ل صس -ف -وف ال -ن -ادي ،حسسب م -ا
أاوردته وسسائل اإلعÓم اÙلية ،و–ّدثت عن
مطالبة فيغو‹ واŸغربي يونسس بلهندة إادارة
النادي Ãراجعة عقديهما.
ت -ط ّ-رقت وسس -ائ -ل اإلعÓ-م الÎك-ي-ة ،وع-ل-ى
نطاق واسسع إا ¤أاخبار تتحدث عن قيام فغو‹
قبل التحاقه بÎبصس اŸنتخب الوطني بتقدË
طلب إا ¤إادارة نادي غلطة سسراي الÎكي،
يتضسمن “ديد عقده الذي ينتهي سسنة 2022
م -ع م -راج -ع -ة ال-راتب السس-ن-وي ا◊ا‹ ،ال-ذي
يتحصسل عليه حاليا ،يقدر بنحو  3.8مليون
يورو ،ليصسل إا ¤حدود  4.5مليون يورو حسسب
ما ” تداوله ‘ وسسائل الإعÓم الÎكية ،وهي
نفسس اÿطوة التي تقدم بها الدو‹ اŸغربي،

يونسس بلهندة ،ولو أان األخÒة ،حسسب نفسس
اŸصسادر ⁄ ،يضسمن طلبه رفع راتبه السسنوي،
وأارج -ع األت -راك اÿط -وة ال -ت -ي أاق-دم ع-ل-ي-ه-ا
الÓعبان إا ¤الفتنة التي تسسبب فيها فالكاو،
حيث منحته إادارة غلطة سسراي راتبا سسنويا
قدره  7مÓي Úيورو ( 5مÓي Úيورو ثابتة
ومليونا يورو على شسكل مكافآات) ‘ ،وقت
ك- -انت إادارة ال -ن -ادي الÎك -ي ف -ك -رت ‘ وقت
سسابق ‘ تسسريح فيغو‹ بسسبب راتبه الكبÒ
من أاجل المتثال إا ¤قواعد اللعب النظيف.
ه -ذا وت -أاّل -ق ف -غ -و‹ بشس -ك-ل ك-ب Òج-دا م-ع
غ -ل -ط -ة سس -راي اŸوسس -م ال -ف -ارط وسس-اه-م ‘
تتويجه بالثنائية ،كما اخت Òأاحسسن لعب ‘
الدوري الÎكي ،وهي معطيات جعلت اŸدرب
فا— ت ËÒيصسر على بقاء الدو‹ ا÷زائري
رغم العروضس العديدة التي وصسلته بعد كأاسس
إافريقيا  ،2019خاصسة من أاندية اÿليج ،ولو
أان فيغو‹ كان صسرح ‘ وقت سسابق بأانه ل
زال صس - -غÒا ع - -ل - -ى ال - -ل - -عب ‘ ال- -ب- -ط- -ولت
اÿليجية.

لعبو ال–اد عادوا إا ¤أاجواء الّتدريبات

دزيري يقوم بتجهيز بلقروي إلششراكه أامام غور
ماهيا الكيني

ال–اد ا÷زائ -ري ب -ت -قصس -ي ا◊ق -ي-ق-ة وال-رد
عليه ‘ أاقرب وقت لتفسس Òما حدث.
وواصسل ،أان ال–اد ا÷زائري ليسس الوحيد
الذي واجه هذه اŸشسكلة ،مؤوكدا بأان منتخب
ن -ي -جÒي-ا ال-ذي ح-ل ث-الث اŸسس-اب-ق-ة ال-ق-اري-ة
تلقى هو اآلخر عÓوة مالية «ناقصسة» ،بينما
 ⁄يتحصسل نادي الÎجي التونسسي ◊د اآلن
ع -ل -ى ع Ó-وة ت -ت -وي -ج -ه ب -ل-قب راب-ط-ة أاب-ط-ال
أافريقيا اŸقدرة بـ  2.5مليون دولر.
و‘ هذا الشسأان ،قال مصسدر مسسؤوول ‘
«الفاف» ،بأان ال–اد ل يعلم Ÿاذا قام «كاف»
بخصسم مبلغ  400أالف دولر من عÓوة التتويج
ب- -ال- -ل- -قب ال- -ق -اري ،ل -ك -ن -ه أاوضس -ح أان اŸب -ل -غ
اıصسوم قد يكون متعلقا بـ  30أالف تذكرة
ال -ت -ي اشسÎت -ه -ا السس -ل -ط -ات ا÷زائ -ري -ة ق -ب -ل

ال-ن-ه-ائ-ي األف-ري-ق-ي Ÿن-ح-ها ›انا للجماهÒ
ا÷زائرية التي حضسرت اŸباراة.
وأاضس -اف ،أان مصس -ال -ح السس -ف-ارة ا÷زائ-ري-ة
بالقاهرة  ⁄تكن “لك وقتها السسيولة اŸالية
الكافية لشسراء هذا الكم من التذاكر ومنحها
ل-ل-مشسّ-ج-ع ،Úوك-انت ق-د ق-امت ب-ال-ت-نسس-يق مع
ال–ادي - -ن ا÷زائ- -ري واإلف- -ري- -ق- -ي وك- -ذلك
ال-ل-ج-ن-ة اŸن-ظ-م-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة ،من أاجل منحهم
التذاكر على أان يتم خصسم قيمتها اŸالية من
عÓوة التتويج باللقب القاري ،وهو ما يكون
قد حصسل ،إال أان ذات اŸصسدر أاوضسح بأانه كان
على «كاف» على األقل إابÓغ «الفاف» بشسكل
رسسمي ÈÃرات خصسم مبلغ  400أالف دولر
من عÓوته ،وإايفائه بالوثائق اإلدارية التي
تثبت ذلك.

ع -اد لع -ب -و ا–اد ال -ع -اصس -م-ة ا ¤أاج-واء
ال -ت -دري -ب-ات ب-ع-د ان ق-اط-ع-وه-ا خÓ-ل ال-فÎة
اŸاضسية ،حيث تسسعى عناصسر الفريق للبقاء
‘ دي- -ن -ام -ي -ك -ي -ة الن -تصس -ارات خ Ó-ل ال -فÎة
اŸقبلة بداية Ãواجهة غور ماهيا ‘ رابطة
أابطال إافريقيا.
وكان لعبو الفريق قد قاطعوا التدريبات
التي كانت مقررة على ملعب «عمر حمادي»،
منذ يوم اÿميسس ،حيث ف ّضسل زمÓء ا◊ارسس
زماموشس البقاء ‘ غرف تغي ÒاÓŸبسس من
دون التدرب ،احتجاجا على الظروف اŸزرية
واألوضساع اŸالية الصسعبة التي بات Áر بها
الفريق منذ قرابة  6أاشسهر ،وذلك منذ إايداع
مالك النادي علي حداد السسجن شسهر مارسس
اŸن -قضس -ي ،ع -ل -م -ا أان ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى شس-ؤوون
ال -ن -ادي ال -ع -اصس -م -ي ‘ ال -وقت ا◊ا‹ ب -ات -وا
يطرقون كل األبواب بهدف إايجاد حل سسريع
للمشساكل ،التي يتخبّط فيها الفريق التي قد
تعصسف باسستقراره ‘ حال عدم الوصسول إا¤
Óزمة اŸالية.
ﬂرج حقيقي ل أ
و‘ سس- -ي- -اق آاخ- -ر ،سس -ي -ك -ون م -درب ا–اد
ال -ع -اصس -م -ة دزي-ري بÓ-لÈ› ،ا ع-ل-ى إاج-راء
ب -عضس ال -ت -ع -دي Ó-ت ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-تشس-ك-ي-ل-ة

األسس-اسس-ي-ة ال-ت-ي سس-ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸوعد
ال- -ق- -اري اŸق -ب -ل ،وب -اÿصس -وصس ع -ل -ى خ -ط
ال- -دف- -اع ،ال- -ذي ب- -ات يشس -ك -ل ه -اجسس -ا ك -بÒا
بالنسسبة إا ¤الطاقم الفني ،خصسوصسا بعد تلقي
شسباك ال–اد هدف ‘ Úآاخر مواجهة ‘
البطولة اÙلية أامام جمعية ع Úمليلة ،ما
يعني أان دزيري سسيتخذ كامل الحتياطات
ال Ó-زم -ة ق -ب -ي -ل م -واج -ه -ة ن-ادي غ-ور م-اه-ي-ا
الكيني ،يوم  15سسبتم Èا÷اري ،على ملعب
«مصس -ط -ف-ى تشس-اك-ر» ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ب-رسس-م ذه-اب
ال -دور  16م-ن راب-ط-ة أاب-ط-ال إاف-ري-ق-ي-ا ،وه-و
األمر الذي سسيدفع بدزيري إا ¤العتماد على
اŸسس- -ت- -ق- -دم ا÷دي -د هشس -ام ب -ق -روي ،ال -ذي
سسيشسارك ‘ أاول مواجهة له مع ال–اد منذ
توقيعه له.
و‘ سس- - -ي- - -اق م- - -تصس - -ل ،ي - -واصس - -ل ال–اد
–ضسÒاته للموعد القاري على ملعب عمر
ح -م -ادي ب -ت -ع -داد م -ك -ت -م -ل ،رغ -م ال -ظ -روف
واألوضساع اŸالية العصسيبة ،حيث يرّكز الطاقم
ال -ف -ن -ي ع -ل-ى ا÷انب ال-ب-د ،Êوك-ذا تصس-ح-ي-ح
ب - -عضس األخ- -ط- -اء ال- -دف- -اع- -ي- -ة ،فضس Ó- -ع- -ن
ت-خصس-يصس ع-م-ل م-كّ-ث-ف ل-ل-م-ه-اج-م Úب-ه-دف
–سس Úفعاليتهم أامام اŸرمى.

اإ’ثنين  0٩سسبتم 201٩ Èم
الموافق لـ  0٩محرم  4401هـ

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

ثقافة

Œسسيدا لتفاقيات الشّسراكة وتوثيق احتفال «سسبيبا»

مشش ـ ـروع ا◊ظائـ ـ ـر الثّقـ ـ ـافّية ا÷زائرّي ـ ـة
‘ مهّمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدانية بج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانت
^ السشبيبـ ـ ـ ـا..تـ ـ ـ ـراث ثق ـ ـ ـ ـا‘ مـ ـ ـ ـرسّشخ ‘ الّذاك ـ ـ ـرة ا÷ماعي ـ ـ ـ ـ ـ ـة

Œسسيدًا لبنود اتفاقيتي الشسراكة اŸوقعت Úمع جمعية قصسر تغورفيت السسياحية والثقافية ،وجمعية اأزجر
للمهاري وفنون اÿيمة ،وكÓهما بجانت ،تنظم اŸديرية الوطنية Ÿشسروع ا◊ظائر الثقافية نشساطًا انطلق اأمسس
الأحد ويتواصسل اإ ¤غاية غد الثÓثاء .وخÓل هذه اŸهمة اŸيدانية ،يعقد اجتماع تنسسيقي مع جمعية اأزجر
للمهاري وفريق الوحدة اÙلية لتسسي ÒاŸشسروع ،كما سسيتم تصسوير –ضسÒات الطقوسس اÙلية بتيمولوين،
واإعداد فيلم وثائقي حول «السسبيبا» التي يصسادف الحتفال بها يوم عاشسوراء «.الشسعب» تنقل اأدق التفاصسيل عن
هذه التظاهرة التي باتت تقليدا راسسخا ‘ التاسسيلي ن اأزجر.

أاسصامة إافراح
ت  - -أت - -ي ه - -ذه اŸه- -م- -ة اŸي- -دان- -ي- -ة
اسس -ت -ك -م -أ’ ل -ل -ح-دث ال-ذي ن-ظ-م-ت-ه
اŸدي- - -ري- - -ة ال- - -وط - -ن - -ي - -ة Ÿشس - -روع
«اÙأفظة على التنوع البيولوجي
ذي ا’أه-م-ي-ة ال-ع-أŸي-ة وا’سس-تخدام
اŸسستدام ÿدمأت ا’أنظمة البيئية
‘ ا◊ظ -أئ -ر ال -ث -ق -أف-ي-ة ب-أ÷زائ-ر»
(اŸع- - -روف اخ- - -تصس - -أرا بـ»مشس - -روع
ا◊ظ -أئ -ر ال -ث -ق -أف -ي-ة ا÷زائ-ري-ة»)،
وذلك ب- -ت- -أري- -خ ال- -ع- -أشس -ر ج -وي -ل -ي -ة
اŸأضس - -ي ب - -أŸك - -ت - -ب - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ا÷زائ -ري -ة ب -أ◊أم -ة– ،ت ع -ن -وان
«ت -ع-زي-ز الشس-راك-ة م-ن اأج-ل الÎوي-ج
للسسيأحة البيئية ‘ شسبكة ا◊ظأئر
ال -ث -ق -أف -ي -ة ا÷زائ -ري -ة» ،وال-ذي ”

ÜGô°S
^ كامل ليندة
فلنكن كل هذا السسراب
‘ حقائب السّسفر
اأو ‘ غيوم “طر
صسمتا
يشسق الفراغ
فلنكن اأحجية قدÁة
يدّونها الغياب
مثل رسسائل
ينÌها جفاف
اللّحظة
اأنا كل هذا الوهم
اأعيشس دون ظلي
ب Óرئة

خÓ- -ل- -ه اإع- -ط- -أء اإشس -أرة ا’ن -ط Ó-ق
ل- -نشس- -أط- -أت السس- -ي- -أح- -ة ال- -ب- -ي- -ئ -ي -ة
ا›ÈŸة ‘ اطأر اŸشسروع ب أقأليم
ا◊ظأئر الثقأفية.
وي -ت -م خ Ó-ل ه -ذا ال -نشس -أط ،حسسب
بيأن تلقت «الشسعب» نسسخة منه ،يتم
ع- -ق- -د ل- -ق- -أء ب- -حضس- -ور السس- -ل -ط -أت
اÙل- -ي -ة ل -تسس -ل -ي -م ع -ت -أد م -ك -ت -ب -ي
للجمعيت ،Úوذلك Ÿسسأعدتهم على
اأداء مهأمهم وتعزيز فأعليتهم على
اŸسس - -ت - -وى اّÙل - -ي ،وك - -ذا ع - -ق- -د
اج-ت-م-أع ت-نسس-ي-ق-ي م-ع جمعية اأزجر
ل- -ل- -م -ه -أري ل Ó-ن -ط Ó-ق ‘ Œسس -ي -د
مشس-روع «وح-دة صس-ن-أع-ة ال-ت-ذكأرات
وال -ه-داي-أ» ل-ف-أئ-دة نسس-أء اإن اأب-رب-ر،
وهي اŸنتوجأت التي سستكون Ãثأبة
اأداة لتعريف الزوار بألÎاث البيئي
والثقأ‘ للمنطقة .كمأ سسيكون هذا
ال -نشس -أط م -ن -أسس -ب -ة ل -ت -وث -ي -ق ب-عضض
اŸع - - -أرف واŸه - - -أرات اÙل - - -ي - - -ة
للحظÒة الثقأفية للتأسسيلي ن اأزجر
م -ن خ Ó-ل ج -م -ع شس -ه-أدات ح-أم-ل-ي
اŸعأرف من اأبنأء اŸنطقة .وÃأ
اأن  10سس-ب-ت-م Èيصس-أدف ا’ح-تفأل
Ãنأسسبة عأشسوراء ،وهو اليوم الذي
–ت -ف -ل ب-ه ج-أنت بـ «سس-ب-ي-ب-أ» ،وه-و
م -ع -ل -م م -وسس -وم ب -أل-ه-وي-ة ال-ث-ق-أف-ي-ة
Ÿدي - -ن - -ة ج - -أنت ومصس - -ن - -ف كÎاث
عأŸي ،سسيتم تصسوير هذا التقليد
ال -ف -ري -د م -ن ن -وع -ه ،واإع -داد ف-ي-ل-م
وثأئقي حوله.
و‘ هذا الصسدد ،و‘ تصسريح خأصض
لـ «الشسعب» ،قألت نرÁأن صسأحب،
اŸك -ل -ف -ة ب -أ’إع Ó-م ع -ل -ى مسس -ت -وى
اŸديرية الوطنية Ÿشسروع ا◊ظأئر
الثقأفية ا÷زائرية ،اإنه ” بر›ة
هذه ا’أنشسطة اŸيدانية تزامنأ مع
طقسض السسبيبأ ،وذلك لتجسسيد واحد

م - -ن اأه- -م ﬁأور ﬂط- -ط ال- -ع- -م- -ل
اŸتضسمن ‘ اتفأقيأت الشسراكة بÚ
اŸشس- - -روع وا÷م- - -ع - -ي - -ت ،Úاÿأصض
بتوثيق اŸعأرف واŸهأرات اÙلية
بشس - -أن ه- -ذا ال- -ط- -قسض ال- -ت -ق -ل -ي -دي
اŸصسنف ‘  2014ضسمن الÎاث
الثقأ‘ غ ÒاŸأدي العأŸي .وي أتي
ذلك بهدف تفسسÒه لÓأجيأل ا◊ألية
وح- -ف- -ظ- -ه وت- -ن- -أق- -ل- -ه اإ ¤ا’أج -ي -أل
القأدمة.
و‘ ه - -ذا ا’إط - -أر ،تضس - -ي- -ف ن- -رÁأن
صس -أحب« ،سس -ي -ت -م تصس -وي -ر –ضسÒات
الطقسض اŸعروفة ﬁليأ بتيمو’وين
وي -وم السس-ب-ي-ب-أ ’إع-داد ف-ي-ل-م وث-أئ-ق-ي
ح -ول السس -ب-ي-ب-أ ال-ت-ي ت-ك-تسس-ي رم-زي-ة
خأصسة عند كيل جأنت (سسكأن جأنت)
م -ع اإج -راء م -ق -أب Ó-ت م-ع ع-ي-ن-ة م-ن
السسكأن اÙلي Úمن حأملي اŸعأرف
اŸرتبطة بهذا الطقسض».
ك -م -أ اأشس -أرت ّﬁد ث -ت-ن-أ اإ ¤ال-ق-ي-أم
ب -دراسس -ة م -ي -دان -ي -ة ح -ول اإم-ك-أن-ي-ة
Œسس -ي -د مشس -روع ل -ف -أئ -دة نسس -أء ان
اب- -رب- -ر ،اŸت -م -ث -ل ‘ اإنشس -أء وح -دة
اإن- - -ت- - -أج ال- - -ه - -داي - -أ وال - -ت - -ذك - -أرات
اŸسس-ت-وح-أة م-ن ت-راث ال-ت-أسس-ي-لي ن
ازج- -ر .وال- -ه- -دف م- -ن -ه ه -و ت -ث -مÚ
الÎاث البيئي والثقأ‘ الذي تزخر
به هذه ا◊ظÒة اŸصسنفة عأŸيأ،
و “ ك  Úا ل س س -ي -أ ح م -ن ا ق -ت -ن -أ ء ه -د ا ي -أ
رم- - -زي- - -ة ت- - -ع Èع - -ن خصس - -وصس - -ي - -ة
اŸن - -ط - -ق - -ة ،وت - -ع- -رف ب- -ه- -أ ع- -ل- -ى
الصس -ع-ي-دي-ن ال-وط-ن-ي وال-ع-أŸي ،م-ع
ضس- -م- -أن دخ- -ل اق- -تصس -أدي ل -ل -نسس -وة
العأمÓت بهذه الوحدة.
ل -ل -ت -ذك ،Òف-ق-د ّ” ت-ن-ظ-ي-م «ت-ع-زي-ز
الشسراكة من اأجل الÎويج للسسيأحة
البيئية ‘ شسبكة ا◊ظأئر الثقأفية
ا÷زائرية» شسهر جويلية اŸأضسي،

اإدراك -أ ’أه -م -ي -ة السس -ي-أح-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة
لضس-م-أن ال-ت-ن-م-ية اŸسستدامة لشسبكة
ا◊ظ -أئ -ر ال -ث -ق-أف-ي-ة ع-ل-ى ال-ع-م-وم،
وا◊ظÒة ال -ث -ق -أف -ي -ة ل-ل-ت-أسس-ي-ل-ي ن
اأزجر بأÿصسوصض ،بأعتبأرهأ موقعأ
ذا اأولوية .وÃأ اأن السسيأحة البيئية
ترتكز على ثÓث عنأصسر اأسسأسسية:
الÎاث (الطبيعي والثقأ‘) ،الزوار،
والسسكأن اÙلي ،Úفقد ” توقيع
عدة اتفأقيأت شسراكة مع اÛتمع
اŸد ÊاÙل -ي ل -ل -و’ي -ة اŸن -ت -دب -ة
÷أنت ،وك - -ذا م - -ع اŸرك- -ز ال- -دو‹
للصسحأفة ،تهدف ‘ ›ملهأ على
اÙأف- -ظ -ة وال -ت -حسس -يسض والÎوي -ج
ل-لÎاث ال-ث-ق-أ‘ وال-ب-ي-ئ-ي ،وال-ت-وثيق
ل -ل -م -ع -أرف واŸه -أرات اÙل -ي-ة ‘
ا◊ظأئر الثقأفية ا÷زائرية ،وذلك
ل -ل -وصس-ول اإ ¤اŸي-زة ال-ت-ي ت-ت-ي-ح-ه-أ
السسيأحة البيئية واŸتمثلة ‘ ربط
ا’سس -ت -ث -م -أر واŸشس-أري-ع ا’إن-ت-أج-ي-ة
للمجتمع اÙلي مع حمأية البيئة
وال- -ت- -ن- -وع ال- -ب- -ي- -ول -وج -ي وال -ث -ق -أ‘
ل -ل -م -ن -أط -ق السس -ي -أح -ي -ة ،وذلك ع -ن
طريق اإعداد برامج سسيأحية تعتمد
على توجيه السسيأحة نحو اŸواقع
اŸم -ي -زة ب -ي -ئ -يً-أ  ،م-ع ال-ت -أك-ي-د ع-ل-ى
‡أرسسأت سسلوكية سسيأحية اإبداعية
واعية ومسسوؤولة.
Œدر ا’إشس - - - - -أرة اإ ¤اأن مشس - - - - -روع
ا◊ظ -أئ -ر ال-ث-ق-أف-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ه-و
مشس - -روع وط- -ن- -ي يسس- -ج- -ل ‘ اإط- -أر
شسراكة دولية ب Úالدولة ا÷زائرية
‡ث -ل -ة ب -وزارة ال -ث -ق-أف-ة ،وصس-ن-دوق
ال -ب -ي -ئ -ة ال -ع -أŸي اŸم -ث -ل بÈن-أم-ج
ا’أ· اŸتحدة ا’إ‰أئي بأ÷زائر.
وقد كأنت ا’نطÓقة الفعلية لهذا
اŸشسروع عأم  ،2014وسسينقضسي ‘
.2021
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ششطحات اب ـن عرب ـ ـ ـي
التي أاسشاءت لل ّصشوفية

ك- - -ان اب- - -ن ع- - -رب - -ي
ال- - -ط- - -ائ- - -ي (الصس - -و‘
لك  )È- - - - - - - - - -ولزال
ا أ
مصس -در إال -ه-ام ال-ك-ثÒ
م- -ن اŸري- -دي -ن سس -واء
ال - - -ذي ع - - -ايشس- - -وه أاو
ح- - -ت - -ى م - -ع ال - -ذي - -ن
يعيشسون معنا ‘ هذا
ال - - - - - - - -عصس- - - - - - - -ر ◊د
اليوم....معتÈينه
لك Èال-ذي
ال-ع-ارف ا أ
وصس - -ل ب - -ف - -لسس- -ف- -ت- -ه
الروحية إا ¤مصساف
لت -ق -ي -اء ال -ن -ب Ó-ء وال -ب -اح -ث Úع -ن ح -ق -ي -ق -ة اÿل-ق
ا أ
والوجود.
وإاذا “عّ- -ن- -ا ‘ ك- -ث Òم- -ن ك -ت -اب -ات -ه ال -ت -ي ت -رك -ه -ا ل -ن -ا
لصسبنا بالصسدمات
كالفتوحات اŸكية وفصسوصس ا◊كم أ
Òن- - -ا رأاي- - -ن- - -ا ك- - -ل- - -ي - -ة ‘ م - -ف - -ه - -وم
غ ÒاÙدودة ،وغ ّ
التصسوف...وهل كل اŸتصسوفة ينحون نفسس النحو....ـ
(أاكيد ل) ـ....وهل كان Ãكان أان يصسلوا إا ¤نفسس ما
وصسل إاليه صساحبنا يوم ادعى بأانه اŸهدي اŸنتظر ،وأان
فصسوصس ا◊كم هي رسسالة سسماوية جاءه بها الوحي ‘
لن -ه م-غ-ل-وب ع-ل-ى
اŸن -ام ،ح -يث ل ذنب ل -ه ‘ ك -ل ه -ذا أ
لبغضس من ذلك أانه يكتب ‘ اŸقدمة بأان النبي
أامره؟ا وا أ
لندلسسي جد
الكر Ëمنحه إاياها .لذلك فقد كان هذا ا أ
متأاثر بأاحÓمه ،والتي كلما راودته وروضسته اسستجاب
ل-ه-ا ‘ ال-ي-ق-ظ-ة ،وأاراد –ق-ي-ق-ه-ا ع-ل-ى أارضس ال-واقع مهما
كلفه الثمن واÛازفة؟ا وهذه نقطة هامة تسستوجب
لح-اط-ة ب-ه-ا م-ن ك-ل ا÷وانب خ-اصس-ة ع-ن-د
ال-ت-وق-ف وا إ
علماء النفسس الذين يدرسسون النفسسيات والشسخصسيات
الباطنية للمبدع.Ú
وم -ن ب Úالشس -ط -ح -ات ال -ت -ي وضس -ع-ت-ه داخ-ل م-وضس-ع ل
لخرة
يحسسد عليه أاولها أانه وصسف عذاب النار يوم ا آ
ب -أان -ه ع-ذوب-ة...ن-ت-ي-ج-ة ع-ذوب-ة ط-ع-م-ه-ا اŸعسس-وسس-ل؟ا
ك -ذلك ك -ان م -ن أاك ÈاŸروج Úل -ف-ك-رة وح-دة ال-وج-ود
التي تعني بأان جل جÓله يحل ‘ ﬂلوقاته والعياذ
ب -ال -ل -ه؟ا إا ¤درج -ة أان -ه م ّ-ر ي -وم -ا ب -إاح-دى ا÷ي-ف-ة م-ن
الكÓب واÿنازير ،وأاكد Ÿرافقيه أان الله ›سسم حتى
‘ هذه اıلوقات عفاكم الله؟ا
و تقريبا هذا ما ذهب إاليه قبله ا◊Óج الذي ادعى
الربوبية إا ¤درجة أانه قال (ما ‘ ا÷بة إال الله) ،واصسفا
ب -ذلك لشس -خصس -ه ◊ظ -ة م-ا ك-ان ي-رت-دي إاح-دى ج-ب-ب-ه
الصسوفية..ورغم ذلك يُـعد ا◊Óج أاخطر بقليل من
كفريات ابن عربي وهذا بشسهادة اÙقق ÚواŸؤورخ.Ú
اب -ن ع-رب-ي وضس-ع ن-فسس-ه ‘ صس-ف-ة ال-ع-ارف اŸتصس-ل وه-ذا
ح Úقال« :العارف يرى الله ‘ كل شسيء..بل يراه عÚ
كل شسيء».
م-ن ه-ذه ال-ق-ن-اع-ات ق-ال ع-ن-ه ا◊اف-ظ ال-ذه-ب-ي الذي
أادرك شسطحاته مبكرا (إان  ⁄يكن ‘ كÓمه هذا كفرا
ف Óكفر ‘ الدنيا أابدا) وصسول إا ¤عبد الرحمن بدوي
الذي وصسف كتابات ابن عربي بغ Òالدقيقة (كÓمه
غ Òدقيق ويحتاج إا– ¤قيق) ،أاما أاك Èمن تابعه أاي
الشس -ي -خ الشس -ع -را Êصس -احب ك -ت -اب ّ-ي ط-ب-ق-ات الصس-وف-ي-ة
لولياء ،فقد انتقد بشسدة ابن عربي يوم وضسع نفسسه
وا أ
لن-ب-ي-اء
ك -و‹ صس -ال -ح ،و‘ م -رت -ب-ة م-ق-دسس-ة ه-ي ف-وق ا أ
لدنى؟ا
والرسسل ،أاي أانه جعل مرتبة الرسسل هي ا أ
والسس -ؤوال اŸط -روحŸ :اذا ف -ع -ل ك -ل ه -ذا ع-اŸا ﬁسس-وب
ع -ل-ى ال-ع-ل-م-اء اŸسس-ل-م ،Úوال-ذي غ-ال-ب-ا م-ا ظ-ل ي-وصس-ف
لكفر؟ا
لك ،Èأاما فريقا آاخر فيصسفه بالشسيخ ا أ
بالشسيخ ا أ
هل تعّمد ذلك ليلفت انتباه الكثÒين ‘ عصسره مثلما
ي -ف -ع -ل ب -عضس اŸث -ق -ف ÚواŸف -ك-ري-ن ال-ي-وم؟ا أام أان-ه ك-ان
صس -ادق -ا م -ع ف -لسس-ف-ات-ه ال-ط-ائشس-ة ،وال-ت-ي م-ن اŸؤوك-د أان-ه-ا
وضسعته ‘ خانة اŸلحدين ول شسيء غ Òذلك...حيث
يتفقه بعضس الباحث Úاليوم ويقّرون بأان ابن عربي ⁄
ُي -ف -ه -م ،وه -و ع -ا ⁄أاضس -ط -ه -د وث -وري ع -ج -ز ال-ك-ل ع-ن
التماسس مقاصسده وتأاويÓه اŸرجوة...من جهة أاخرى
ذهب البعضس بأان أاعماله التي ب Úأايدينا اليوم ليسست
لصسلية بل هي ﬁرفة؟ا
النسسخ ا أ
ودعونا نقرأا هذا اŸقطع فقط لبن عربي (فيحمدÊ
وأاح-م-ده...وي-ع-ب-د Êوأاع-ب-ده...ف-ف-ي حال أاقر به و‘
لع -ي -ان أاج -ح -ده؟ا ـ ف -ي -ع -رف -ن -ي وأان -ك -ره...وأاع -رف-ه
ا أ
فأاشسهده...فأانّى بالغنى وأانا أاسساعده فأاسسعده).
ي -ا ت -رى أاي -ة م -ق -اصس-د غ-امضس-ة ه-ن-ا ت-ب-دو و–ت-اج إا¤
لمور واضسحة وضسوح الشسمسس..وأان
تأاويل إان  ⁄تكن ا أ
صس-اح-ب-ن-ا ي-ؤوك-د ب-ق-ل-م-ه خ-روج-ه ع-ن اŸلة اÙمدية بل
ي -ت -ف -لسس -ف خ -ارج ال -ك -ون...ل -ي -ب Úل -ن-ا ب-أان ◊ي-ظ-ات
ال-تصس-وف ت-دف-ع-ه ل-ل-ت-ق-ول ب-هذا...فقدÁا قال العلماء
اÙدث Úم -ن “ن -ط -ق ت -زن -دق...ل -ك -ن اب-ن ع-رب-ي ⁄
لن التصسوف هو
يتمنطق بل يسستبيح الكفر علنية؟ا ..أ
لنفسس والزهد عن ملذات
مفهوم جليل ويعني تزكية ا أ
الدنيا (اللهم اجعلها ‘ ايدينا ول Œعلها ‘ قلوبنا) ،أاي
الدنيا...وهي حالة روحية تقرب العبد من ربه ول
تبعده.
أاخÒا وحتى ل نسسقط ‘ عملية إاعداد دراسسة لهذا
العا ⁄اŸهووسس..نقول بأان ابن عربي الذي حج و⁄
يعد إا ¤بلدته مرسسية ،وأالهم بعشسيقته نظام التي كتب
لشسواق ،وكان قد أالتقى جÓل الدين
عنها ترجمان ا أ
الرومي ‘ دمشسق وتأاثر بأافكاره حتى مات ودفن بقونيا
الÎك -ي -ة....ل ي -ح -ت -اج م -ن أاي أاح-د أان يضس-ع-ه م-وضس-ع
لمتنا بل هو حالة شساذة ل يقاسس
العا ⁄الذي أاضساف أ
ع- -ل- -ي -ه -ا وأام -ث -ال -ه ُك ‡ Ì-ن ت -رك -وا ل -ن -ا ت -ع -رج -ات -ه -م
وخلبطاتهم..ثم يعتÈها الغ Òعن أانها قمة العطاء
الوجدا ÊواŸعر‘ بل قمة التأامل الفلسسفي والتدبر ‘
الكون واÿالق واıلوقات..بل عند البعضس هي أاسسئلة
الوجود والكينونة.

بقلم :جمال نصصرالله

شصاعر وصصحفي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صصالون دو‹ ÷مع الطّوابع ومؤو“ر وطني للشصباب قريبا

@ «البطنة تذهب الفطنة» أاّول ق ّصسة كتبتها و»مكيدة امرأاة» آاخر إابداعي
@ نناشسد سسلطات تقرت دعم اŸواهب وترقيتها بإا‚از مسسرح

اّل-شش-اع-رة اŸوه-وب-ة زب-ي-دة الشش-اوي
ابنة مدينة تقرت ،حاملة لششهادتي
ت -ق-ن-ي سش-ام-ي تسش-ي Òم-وارد بشش-ري-ة
وشش -ه -ادة ال -دراسش -ات ال -ت -ط -ب -ي -ق-ي-ة
ا÷ام-ع-ي-ة ت-خصشصس ق-ان-ون أاع-م-ال،
ت -خ -وضس Œرب -ة أادب -ي -ة واق -ع -ي-ة ‘
›الت اŸسش- -رح ،الشش -ع -ر وك -ت -اب -ة
ال- -قصش- -ةﬁ ‘ ،اول- -ة م- -ن -ه -ا ج -ادة
ل -ل -ت -ف -اع-ل اإلي-ج-اب-ي م-ع ﬁي-ط-ه-ا
الفني ،وسشمح لها فضشولها الطبيعي
بخط أاول قصشة منذ تسشع سشنوات
ب-ع-ن-وان «ال-ب-ط-ن-ة ت-ذهب ال-ف-ط-ن-ة»،
بعدما –ولت خواطرها إا ¤أاششعار
حقيقية مع مرور الزمن .
كششفت زبيدة ‘ حديث خصشت به
«الشش -عب» ،أان Œرب-ت-ه-ا اŸسش-رح-ي-ة
اŸتواضشعة ” صشقلها تدريجيا بعد
مششاركتها ‘ اŸدارسس وا÷امعة،
مششÒة ‘ ه - -ذه السش - -ان- -ح- -ة إا ¤أان

موهبتها ارتبطت أايضشا بنششاطها ‘
اıيمات الصشيفية منذ ‘ 2017
أاول ﬂي- -م ب- -ولي- -ة سش -ك -ي -ك -دة عÈ
مشش -ارك-ة ل-ه-ا بشش-ع-ر شش-ع-ب-ي ي-ت-ن-اول
تقرت وتقاليدها الضشاربة ‘ عمق
التاريخ ،وكانت آاخر قصشيدة لها ‘
ه-ذه ال-فضش-اءات ال-ت-خ-ي-ي-مية بعنوان
«فرحة ّﬂيمنا» Ãركز الصشطياف
النجاح لعمال ولية بسشكرة ببلدية
تقرت.
اعتÈت الكاتبة أان الثقافة بالنسشبة
لها ‘ واد ريغ تعد قائمة بذاتها،
غ Òأان الشش -يء ال -ذي ي -ن -قصش-ه-ا ه-و
ال-ت-ن-ق-يب ع-ن-ه-ا وإاظ-هارها والÎويج
ل-ه-ا ،م-ن م-ن-ط-ل-ق ع-ادات اŸن-ط-ق-ة
ال-ت-ي ت-ت-م-ي-ز ب-قصش-ر ال-ن-ظ-ر أاح-ي-ان-ا
وانغÓقها تارة أاخرى ،ويتميز ذلك
جليا ‘ وجود بعضس اŸهتم Úمن
الهواة ‘ ›ا‹ اŸسشرح والششعر ‘

در

اسسة نقدية

بقلم :الشساعر ﬁمد عبد العزيز
شسميسس  /مصسر
إاّني أاريد أان أاحيا ‘ عا ⁄بﬁ ÓرومÚ
ول مطرودين لن أاحرم أاحداً ،ولن أاقول
ألحد أان يهرب ‘ جندول،إال أان يكون
اŸرء إانسش -ان -ا،ون -خ -رج م -ن -ه-ا م-ب-تسش-مÚ
ف- -رح Úوم- -ن “سشك Ãع -ن -ى ا Èÿف -ى
مقاصشده ،كان السشلم والسشÓمة ،واألمن
واألم -ان -ة صش -واح -ب -ه ،ف -األو ¤ع -ن -د ك -ل
معتقد أان يتوقف عنه إاذا راب والواجب
أان Áضش- -ى ع- -ل- -ي -ه إاذا وضش -ح وم -ا أاح -وج
اŸتكلم Úإا ¤اŸصش .Òهي قديسشة اŸاء
والدمعة ا◊مراء الششاعرة اŸصشرية عزة
ع -يسش -ى ،ب -ك-ال-وري-وسس ت-رب-ي-ة م-وسش-ي-ق-ي-ة
دبلومة متخصشصشة ‘ اŸوسشيقى العربية،
ومسش -ؤوول اإلع Ó-م وت -ن -ظ -ي -م اŸؤو“رات
واŸه-رج-ان-ات Ãدرسش-ة ال-ن-هضش-ة الدبية
فرع مصشر.
قيثارة ب Óوتر
ليل وشستاء ومطر
’ ‚وم تؤونسس وحدتي
و’ قــــــــمر
’ شسيء يشساطر Êأانيني
سسوى قيثارة تفتقد

غياب مكان للتدريب.
وترى الكاتبة بنوع من اللوم والعتاب
اأن غياب الدعم يقلل من التحفيز
وركب م- - -غ- - -ام- - -رة اإلب- - -داع ورف- - -ع
التحدي ،مناششدة السشلطات اÙلية
ب-ولي-ت-ه-ا اŸن-ت-دب-ة ال-تعجيل بتوفÒ
مسشرح لتطوير اŸواهب وتنميتها،
اإ ¤ج -انب م -ن -ح -ه -ا ال-دع-م اŸادي
ح -ت-ى ت-ق-وم ب-ط-ب-ع ه-ات Úال-قصش-تÚ
اللت Úبقيتا حبسشية أادراج بيتها.
وع -ن مشش -ارك -ات -ه -ا ‘ ال -ل -ق-اءات
األدب -ي -ة اÙل-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ،ن-ع-تت
زبيدة Œربتها باÙتششمة ،وأانها ⁄
–صش - -ل ع - -ل - -ى شش - -ه - -ادات ل - -ع - -دم
مششاركتها ‘ هكذا لقاءات أادبية،
كاششفة ‘ هذا الصشدد تأاثرها الكبÒ
بالششاعرة العراقية نازك اÓŸئكة.
وع -ن أاع-م-ال-ه-ا األدب-ي-ة اŸن-ج-زة،
اسش-ت-ط-ردت ك-ت-اب-ت-ن-ا ق-ولها لقد توج
مسشاري األدبي بكتابة قصشة «البطنة
ت- -ذهب ال -ف -ط -ن -ة» ،وال -ت -ي ج -اء ‘
ﬂتصش -ره -ا أان ه -ن -اك رج  Ó-ي-حب
األك- -ل ك- -ثÒا ،ف- -أاراد أاصش- -ح- -اب -ه أان
يلقنوه درسشا ليكف عن تصشرفاته،
فأاخÈوه بأان أاحد أاصشدقاؤوه بصشدد
اإق-ام-ة ول-ي-م-ة ك-بÒة وق-ال-وا ل-ه ب-أان-ه
م -ع -زوم -ا ع -ن -ده ،وŸا قصش-د م-ن-زل
صشديقه  ⁄يجد ششيئا ،فلما عاد إا¤
اأق -ران -ه وج -ده-م يضش-ح-ك-ون ع-ل-ي-ه،
فأايقن وقتها بأان يكون فطينا ول
ي -ج -ع -ل ب -ط-ن-ه سش-بب ‘ ت-ق-ل-ي-ل م-ن
ششأانه.
اأم-ا ال-قصش-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع-نوان «مكيدة
امرأاة» ،فموضشوعها أان خادمة كانت
ت -ع -م-ل ب-ال-قصش-ر ول-دي-ه-ا اب-ن سش-ارق
وŸا ق- -بضس ع- -ل- -ي- -ه م- -ت -ل -بسش -ا ،ه -م
السشلطان بعدمه.
علي ملياÊ

ت - -ع- -ك- -ف اŸنّ- -ظ- -م- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل- -لّ- -ت- -راث
والسسياحة والصسناعات التّقليدية ،مباشسرة
بعد حصسولها على ا’عتماد من قبل وزارة
ال - -داخ - -ل - -ي- -ة وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة ع- -ل- -ى
«ال -ت -حضس Òح -ال -ي-ا ل-لصس-ال-ون ال-دو‹ ل-ه-واة
جمع الطوابع الÈيدية» ،والذي أاّكدت 17
دول - -ة و 30و’ي -ة ج -زائ -ري -ة اŸشس -ارك -ة ‘
ف- -ع- -ال- -ي -ات -ه ال -ت -ي ب -ر›ت لشس -ه -ر ن -وف -مÈ
القادم.
حبيبة غريب
كشش -ف ن -ائب األم Úال -ع -ام ل -ل -م -ن-ظ-م-ة وم-ك-ل-ف
باإلعÓم والتصشال ،عبد الرزاق نزار ‘ ،تصشريح لـ
«الششعب» ،أان الصشالون الوطني لهواة جمع الطوابع
الÈيدية سشتحتضشنه ولية أام البواقي ابتداءً من 31
أاكتوبر إا ¤غاية  04نوفم ،Èوذلك تزامنا مع ذكرى
اندلع الثورة التحريرية ،مضشيفا انه إاضشافة اإ¤
ه -ذا الصش -ال -ون ت-ق-وم اŸن-ظ-م-ة أايضش-ا ب-الÎت-ي-ب-ات
الÓزمة لفعاليات اŸؤو“ر الوطني حول الششباب
والسش-ي-اح-ة ال-داخ-ل-ي-ة ،وال-رام-ي إا ¤غ-رسس ث-ق-اف-ة
السشياحة الداخلية والÎويج Ÿا تزخر به ا÷زائر
من طاقات ومناطق قد تسشتهوي السشياح اÙلي.Ú
هذه التظاهرة يقول عبد الرزاق نزار التي سشتقام
ششهر ديسشم ،Èوالتي سشتكون مناسشبة لفتح النقاشس
على آاليات تششجيع السشياحة الداخلية ودور الششباب
فيها.

Óششارة ،فقد – ّصشلت اŸنظمة ،التي تأاسّشسشت
ل إ
يوم  25فيفري  2019بولية أام البواقي ،وبحضشور
اأزيد من  30عضشوا مؤوسشسشا من  25ولية والتي
ي-رأاسش-ه-ا ط-ارق صش-ا◊ي ،رسش-م-ي-ا ع-ل-ى اع-ت-م-اده-ا
نهاية ششهر اأوت .ون ّ
ظمت جمعيتها العادية األو¤
ب -حضش-ور أاغ-ل-ب-ي-ة اأعضش-ائ-ه-ا ب-ف-ن-دق ال-ه-واء ال-ن-ق-ي
بأاعا‹ جبال ششيليا بباتنة ،حيت “ت اŸصشادقة
على الÈنامج السشنوي للمنظمة ،إا ¤جانب تكرË
برهان بن Ÿبارك صشاحب فندق «الهواء النقي»
نظ› Òهوداته ا÷بارة لدعم للسشياحة الداخلية،
باإلضشافة اإ ¤تكر Ëالقامة األدبية واŸناضشل ‘
الÎاث األم- -ازي- -غ -ي األسش -ت -اذ خ -ل -ي -ف -ي اب -راه -ي -م
اŸعروف باسشم ا◊اج الطيب.
ومن اŸهام التي سشطرتها اŸنظمة «العمل على
ت- -نشش -ي -ط السش -ي -اح -ة م -ن خ Ó-ل الÎوي -ج داخ -ل -ي -ا
وخ -ارج -ي -ا ل -ل -مشش -اري -ع والإم -ك -ان -ي -ات وال-ق-درات
السشياحية « ،السشهر على «رفع الوعي العام بأاهمية
ا◊ي- -اة الÈي- -ة كÌوة ومصش- -در الÎوي- -ج وم- -نشش -ط
لتششيجع السشياحة الداخلية ،إا ¤جانب التعريف
باألسشواق الششعبية والسشياحة والتخطيط لتسشويق
اŸنتجات ا◊رفية والتقليدية».
كما تسشعى ا÷معية  -حسشب اŸكلف باإلعÓم -
«م- -ن خ Ó-ل األنشش -ط -ة اŸسش -ط -رة إا « ¤تشش -ج -ي -ع
ومسشاعدة الششباب ‘ اŸيدان الثقا‘ والسشياحي،
وك -ذا تشش -ج -ي -ع األب -ح -اث وال -دراسش-ات ‘ اÛال
السش -ي -اح -ي واإب-راز م-ق-وم-ات السش-ي-اح-ة ال-ت-ي “ي-ز
ا÷زائر عن بقية دول العا.»⁄

قراءة ‘ قصسيدة «قيتارة ب Óوتر» للشّساعرة عزة عيسسى
نبـضس الـوتـــــر
ق -ي -ث -ارة ب  Ó-وت-ر ،ل-ي-ل وشش-ت-اء وم-ط-ر ،ل
‚وم تؤونسس وحدتي ول قمر  ⁄أار معنى
أاوطأا منه ول اهدأا وله قراءات اختارها
لتجتمع ‘ الروية ،ثÓث معان معنًى أاُخذ
من رؤوية البصشر ومعنى أاُخذ من الرأاي،
وهو ما يرى القلب ومعنى أاخد من الرية
أاي السش -ت -ق -اء والرت -واء ،وأاَن-ك-ر اŸع-ن-ى
عليها ‘ هذا اÿفق ورعششة الحتضشار.
إاذ ل صشفة بالعلو والغلو ألن العلة قائمة
لنصشل األحرف با÷واب قبل أان نتعرضس
فيها إا ¤ما يششغل عنها ولبد أان يدخل
ال-ن-ور إا ¤ال-ع-ي-ون السش-اه-م-ة ،ف-ق-د ي-فقد
اإلنسش -ان ال -بصش-ر وي-ج-وز ال-فضش-ل ب-ك-م-ال
العقل ،وقل ما يوجد من عدم السشمع
ف -ف -از بشش -رف ال -ع -ق -ل ،وي -وضش-ح ه-ذا أان
البصشر يلقط من اŸششاهدات ما يقابله
والسشمع يحيط بكل ما يرعاه ويهديه إا¤
العقل ،فكأان السشمع أاخدم للعقل ولو كان
اإلنسشان مصشبوباً ‘ قالبٍ واحدٍ ومصشوغا
ع -ل -ى خ -ط واح -د مسش -ل -ول ع -ن ط -ب-ي-ع-ة
واحدة لكان هذا يسشتمر بعضس السشتمرار
ويتجوز فيه بعضس التجوز ،لكنه مؤولف
من أاخÓط ومركب على طبائع و›موع
م- -تضش- -ادات ،فÓ- -ب -د أان Áي -ل إا ¤شش -يء
وÁيل به الششيء ،وُيرى مرة طافيًا ومرة
راسشبًا ومرة راضشيًا ومرة غاضشبًا ومرة
هادئًا ومرة صشاخباً ما دام ب Úأاششياء
م- -ت -ع -ادي -ة وأاح -وال مÎام -ي -ة ،وه -ا ه -ي
ا◊واج -ز األو ¤أاك Ìاتسش -اع ً-ا وام -ت-داداً
ظ Ó-ل -ه -ا ل ت -رت -ف -ع أاسش -وارا م-ن ح-ج-ارة
رهيبة بل “تد حدائق غريبة لتبدو من
–ت -ن -ا م -ن-ح-درات سش-لسش-ل-ة ج-ب-ال زرق-اء
وبيضساء
قابعة أانا على حافة

شسرفــة الوجـــع
أارتق جرح الغياب بخيوط
مــن الصســـÈ
’ح Ó- -م…ط - -ي - -ف م - -ن
زخ- - -م م- - -ن ا أ
’وهـــام
ا أ
ÓŸمح وجهك علي جدران ﬂيلتي
‘ صسندوق ذكرياتي
وقــديــم الصســور
(ق -اب -ع -ة … ح -اف -ة … شس-رف-ة … ارت-ق …
خيوط … من الصس )Èفهناك ’بد أان
Áشس - -ى إانسس - -ان ال - -ث - -ل- -وج اŸه- -يب ‘
وح-دت-ه ال-ره-ي-ب-ة ت-تأارجح أاجنحة
’حÓ- - -م
’ف - - -ك - - -ار ‘ زخ- - -م م- - -ن ا أ
ا أ
’وهام تطبيقا لقول الشساعر
وا أ
ما طال ليلى و’ حارت كواكبه
ليل اÙب طويل حيث ما كانا
فكم هي بعيدة تلك األحÓم لتتقمصس
الششاعرة ‘ قصشيدتها ششخصشية الرسشام
ألن اللذة التي Œعل للحياة قيمة ،ليسشت

حيازة الّذهب ،ول ششرف النسشب ،ول علو
اŸنصشب ،ول شش -ي -ئ ً-ا م -ن األشش -ي -اء ال -ت -ي
يجري وراءها اإلنسشان عادة..واإّنما اأن
يكون اإلنسشان قوة عاملة ذات أاثر خالد
فى صشندوق الذكريات.
(ك- -نت السش- -واد Ÿق- -ل -ت -ي ف -ب -ك -ى ع -ل -يك
ال-ن-اظ-ر...م-ا شش-اء ب-ع-دك ف-ل-يمت فعليك
كنت أاحاذر) ،ول أانكر اأ Êقد مضشيت
متخبطا ع Èاألزقة باحثا عن الدار التي
ك -انت ت -ع -يشس ف-ي-ه-ا الشش-اع-رة ،ف-ج-ه-دت
كثÒاً حتى عÌت عليها وكانت الغرفة
القدÁة ،حيث كتبت أاششعارها األليمة.
آا’م سسكنت نفسسي وأاوهنت روحي
سسهد أارق مقلتي وأاقضس مضسجعي
فاعتنقت السســــــــهر
هواجسس تقتات علي مواجعي
وأاحزان تسسـتـــــــعر
شسوق يفتك بي ،لصسوتك،
’نفاسسك
لعينيك ،أ

لعطرك وÿو‘ عليك
فأابكيك بدمع منهمر
وحدي أاŒرع مر الفراق
بسسراديب ا◊ن Úوأاحتضسر
أا’ ليتني أاحمل ب Úجوانحي
قلبا مثل قلبك
’ يشستاق ’ ،يعبأا و’ يتأاثر
قــــا سســــــــــيا
كا◊ـــــــــجر
(آالم  -وأاوهنت  -سشهد  -أاقضس  -تقتات
م-واج-ع-ي) سش-ت-ت-ه-دم ن-ظ-راً ألن ج-درانها
كانت متآاكلة ،متداعية فقد آاذت رطوبة
اŸدار هذه ا◊يطان التى كانت تنتظر
واقفة ‘ هذه اللحظة األخÒة من ا◊ياة
ك -أان -ه -ا ال -هشش -ي -م األخ Òم-ن سش-ع Òال-ن-ار
–اول التجوال لÎن ‘ القلب بلحنها
القاطع ألوتار القلب بوميضشها اŸديد.
البحر مازال يغني غناءه القد Ëنفسشه
ضشد اأرصشفة اŸيناء ،والوقت عاد لÒى
ال -ه -مسش -ات ذوات اÿط -و ا÷ل -ي-ل ،وه-ي
 Óال -دروب ب -وشش-وشش-ة ال-ن-م-و وح-ف-ي-ف
“ أ
ت– ِ
ت
–
ى
ش
ض
“
ل
ا
ج
ر
ل
ا
ل
ك
ف
،
ة
ا
ا◊ي
َ
الظÓل وكل لغة غ Òلغة ا◊ن Úل تنفذ
إاليها اللغات قد تبدو نصشف فارغة غÒ
مزودة بششيء يجذب األنظار ،ف Óأاحد
اسشتطاع اأن يدلنا ششيئًا عنها ،عن ا◊ياة
أاو اŸوت ،حتى ا◊ي الذي كانت تعيشس
فيه الدموع  ⁄يعد له من وجود.
ول أاُنكر اأ Êتغلغلت ‘ الهدوء الصشارم
اÙاذي ل -ذراع ا÷ري -ح ،ف-أاح-ي-ان-ا ك-نت
أاŸح واألح- -ظ ن- -دوب م- -ب -ت -ورة ⁄ ،ت -زل
مضشمدة ،و ⁄تنم بعد ‘ الزمن القدË
ول أادعي بهذه القراءة،إا Êأاصشبت كثÒاً
بقدر ما أاثرت من نقاط ،وإان ما فيها من
جهد يغفر ما فيها من نقصس.

اإ’ثنين  09سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  09محرم  1441هـ

‹hO

خطة جؤنسسؤن للÈيسسكت تتجه نحؤ الفشسل الذريع

حديث عن إنهيار وشسيك للحكومة وبروكسسل ترفضس إلتمديد

تزداد خطة رئيسس الوزراء الÈيطاÊ
ب- -وريسس ج -نسس -ون ،ل -ل -خ -روج م -ن ا’–اد
اأ’وروبي ‘ اŸوعد اÙدد ،تعقيدا من
يوم آ’خر ،وبات معارضسوه يتحدثون عن
انهيار وشسيك ◊كومته.
واسس - -ت - -ق - -الت أامسس ،وزي - -رة ال - -ع - -م - -ل
واŸع- -اشس -ات آام Èرود م -ن م -نصس -ب -ه -ا ‘
ا◊ك-وم-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ،م-ا يشس-ك-ل صس-ف-ع-ة
جديدة لرئيسس الوزراء الÈيطا Êبوريسس
ج-ونسس-ون بشس-أان سس-ي-اسس-ت-ه إازاء ب-ري-كسسيت
ال -ت -ي ت -لق -ي م -ع -ارضس -ة ق -وي-ة ح-ت-ى م-ن
اŸقرب Úمنه.
م-ن ج-ان-ب-ه اسس-ت-ب-ع-د وزي-ر اÿارج-ي-ة
ال -ف -رنسس -ي ج -ان إاي-ف ل-ودري-ان أامسس ،أاي
ت -أاج -ي -ل ج -دي -د لÈي -كسس-يت ‘ ال-ظ-روف
ا◊ال -ي -ة ،ق -ائ-ل إان-ه «ل-ن ن-ق-وم ك-ل ث-لث-ة
أاشس- -ه- -ر» ب- -ال- -ب- -حث ‘ ت- -أاج- -ي- -ل م- -وع- -د
بريكسسيت.
وتلقى رئيسس الوزراء الÈيطا Êبوريسس
جونسسون ضسربة جديدة إاثر اسستقالة وزيرة
العمل واŸعاشسات آام Èرود من منصسبها
اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى ط-ري-ق-ة ت-ع-امله مع أازمة
خروج بريطانيا من ا’–اد اأ’وروبي.
وقالت رود ‘ بيان «’ Áكنني أان أابقى
‘ وقت يسس- -ت- -ب- -ع -د ﬁاف -ظ -ون ج -ي -دون
وﬂلصسون ومعتدلون» ‘ ،إاشسارة منها إا¤
قرار رئيسس الوزراء إاقالة  21نائبا “ردوا
ع -ل -ى ا◊زب اÙاف -ظ ع -ن -دم -ا صس-وت-وا
لصسالح مشسروع قانون إارجاء بريكسسيت ‘
›لسس العموم الثلثاء.
وأاعلنت ا◊كومة الÈيطانية ،أامسس ،أان

النائبة تÒيز كو‘ عينت ‘ منصسب وزير
العمل والتقاعد .وتشسكل هذه ا’سستقالة
ضسربة قوية أاخرى لرئيسس ا◊كومة الذي
 ⁄يعد Áلك أاغلبية ‘ الŸÈان الذي
عطل اسسÎاتيجيته بشسأان «بريكسست».

حكؤمة تنهار
وتغادر رود ( 56عاما) ا◊كومة وحزب
اÙاف -ظ ‘ Úال -وقت ن -فسس -ه ،م -ن -ت-ق-دة
بشس -دة إاسسÎات -ي -ج-ي-ة ج-ونسس-ون ‘ رسس-ال-ة
نشسرتها على توي .Îوعارضست رود مشسروع
بريكسسيت برمته العام .2016
وصسرح ك Òسستارمر مسسؤوول بريكسسيت
‘ حزب العمال ،أاك Èأاحزاب اŸعارضسة،
أان «حكومة جونسسون تنهار».

’ تأاجيل جديد
م -ن ج -ان -ب -ه اسس -ت-ب-ع-د وزي-ر اÿارج-ي-ة
ال -ف -رنسس -ي ج -ان إاي-ف ل-ودري-ان أامسس ،أاي
ت -أاج -ي -ل ج -دي -د لÈي -كسس-يت ‘ ال-ظ-روف
ا◊الية.
وقال لودريان ‘ حديث لÈنامج «لو
غران رانديفو» إان ا÷واب ‘ الظروف
ا◊الية هو ’! لن نقوم كل ثلثة أاشسهر
بالبحث ‘ تأاجيل موعد خروج بريطانيا
من ا’–اد اأ’وروبي.
وتابع «يقول الÈيطانيون إانهم يريدون
اقÎاح ح -ل -ول أاخ -رى وت -رت -ي -ب -ات ب -دي -ل-ة
لضسمان اÿروج  ⁄نرها .بالتا‹ ا÷واب

’ ل -ن ت -ت -ك -رر اأ’م -ور ك -ل ث -لث -ة أاشس -ه-ر.
ف -ل -ت -دل -ن -ا السس -ل -ط -ات الÈي -ط -ان-ي-ة ع-ل-ى
السسبيل».
وخ - - -لل اأ’سس - - -ب- - -وع ا÷اري ،صس- - -ادق
الŸÈان الÈي -ط -ا Êع-ل-ى مشس-روع ق-ان-ون
ي- -ل- -زم رئ -يسس ال -وزراء ب -وريسس ج -ونسس -ون
بتأاجيل موعد بريكسست ثلثة أاشسهر.
وهذا اŸوعد ﬁدد ‘  31أاكتوبر ‘
حال عدم التوصسل إا ¤اتفاق مع ا’–اد
اأ’وروبي بحلول  19من أاكتوبر ،أاي بعد
ا’جتماع اŸقبل للمجلسس اأ’وروبي.
وأاع -ل -ن ال -وزي -ر ال-ف-رنسس-ي «ف-ل-ي-ت-ح-م-ل
الÈيطانيون مسسؤوولية وضسعهم ( )...يجب
أان يقولوا لنا ماذا يريدون» .مضسيفا أانه
«‘ ا÷وه - -ر ه - -ن- -اك ن- -وع م- -ن تضس- -ارب
الشسرعية ب Úالشسعب الذي قال من خلل
اسس -ت -ف -ت-اء أاري-د «اÿروج» والŸÈان وه-و
صس - -وت الشس- -عب أايضس- -ا ،ال- -ذي ’ ي- -ع- -رف
السسبيل للخروج».

جؤنسسؤن يقاوم
وب- -حسسب صس- -ح- -ف ب- -ري- -ط -ان -ي -ة ،ف -إان
ج- -ونسس -ون مسس -ت -ع -د ل -ن -ق -ل اŸع -رك -ة إا¤
اÙكمة العليا لتحدد ما إاذا كان بإامكانه
أان ي-ت-ج-اه-ل ال-ق-ان-ون ال-ذي ي-ف-رضس ع-ليه
تأاجيل «بريكسست».
فيما قال وزير اŸال سساجد جاويد إان
رئيسس الوزراء ’ ينوي «قطعا» طلب مهلة
إاضسافية خلل اÛلسس اأ’وروبي ‘ 17
و 18أاكتوبر.

ا’حتÓل ا’سسرائيلي يؤاصسل تؤسسعه ا’سستيطاÊ

إÙكمة إأ’وروبية تشسطب حماسس من قائمة إإ’رهاب
ق- - - -ال ﬁام- - - -ي ح - - -رك - - -ة ح - - -م - - -اسس
الفلسسطينية ،خالد الشسو‹ ،إان اÙكمة
ا’بتدائية اأ’وروبية ‘ لوكسسمبورغ أالغت
ق- -رارا ب -إادراج اسس -م ح -م -اسس وج -ن -اح -ه -ا
ال -عسس -ك -ري ك -ت -ائب الشس -ه -ي -د ع -ز ال -دي-ن
القسسام على قوائم اإ’رهاب.
وأاضس -اف الشس -و‹ أان ال -ق -رار ات -خ -ذ ‘
جلسسة علنية عقدتها اÙكمة ‘ الرابع
من سسبتم.È
وأاشسار ﬁامي حركة حماسس إا ¤أان
اÙكمة أالغت كل القرارات التي صسدرت
ضسد ا◊ركة وجناحها العسسكري ،كتائب
القسسام ،من جهتها ،رحبت حركة حماسس
ب -ق -رار اÙك -م -ة اأ’وروب -ي -ة ،وق-الت إان-ه
خطوة ‘ ا’Œاه الصسحيح.
وقد مر وضسع حركة حماسس على قوائم
اإ’رهاب اأ’وروبية Ãحطات عدة ،ففي
سسبتم 2001 Èقررت اÙكمة اأ’وروبية
ال-ع-ل-ي-ا إادراج ح-رك-ة ح-م-اسس ع-ل-ى ’ئ-ح-ة
لره- -اب ‘ أاع -ق -اب
ا’–اد اأ’وروب- -ي ل - -إ
أاحداث  11سسبتم.2001 È
و‘ ديسس- - -م 2014 Èأاصس-درت ﬁك-مة
العدل اأ’وروبية حكما برفع اسسم ا◊ركة
م- -ن ق- -ائ- -م- -ة اإ’ره- -اب بسس -بب خ -ط -أا ‘
اإ’جراءات القضسائية.

و‘ ج- -ان -ف -ي  2015اسس-ت-أان-ف ا’–اد
اأ’وروب -ي ال -ق -رار ال -قضس -ائ -ي ب -رف-ع اسس-م
حركة حماسس من قائمة اإ’رهاب‡ ،ا
أادى إا ¤تعليق تطبيقه.
و‘ عام  2016أاوصست اŸدعية العامة
‘ ﬁك- -م- -ة ال- -ع- -دل اأ’وروب -ي -ة إال -ي -ان -ور
شساربسستون بشسطب اسسم حركة حماسس من
قائمة اإ’رهاب.
و‘ جويلية 2017قضست ﬁكمة العدل
اأ’وروب -ي -ة ب -إاب -ق-اء ح-رك-ة ح-م-اسس ضس-م-ن
ال-ق-ائ-م-ة اأ’وروب-ي-ة ل-ل-منظمات والكيانات
اإ’ره -اب -ي -ة ،وق -ررت إارج -اع ال-قضس-ي-ة إا¤
اÙكمة ا’بتدائية للنظر فيها ›ددا.
جّ- -دد عشس- -رات اŸسس- -ت- -وط -ن Úأامسس,
اق -ت -ح -ام -ات -ه -م ا’سس -ت -ف -زازي -ة ل -ب -اح -ات
اŸسس- - - -ج - - -د اأ’قصس ،وذك - - -رت مصس - - -ادر
ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ة ،إان عشس-رات اŸسس-ت-وط-نÚ
«اقتحموا اأ’قصسى من جهة باب اŸغاربة
ونفذوا جو’ت اسستفزازية فيها بحراسسة
مشس- - - -ددة م- - - -ن شس- - - -رط- - - -ة ا’ح - - -ت - - -لل
اإ’سسرائيلي».
من جهة اخرى ،أاصسيب شساب فلسسطيني
‘ وقت سس- -اب- -ق واع- -ت- -ق- -ل آاخ- -ر خ -لل
م -واج -ه -ات -ان -دل -عت م-ع ق-وات ا’ح-ت-لل
اإ’سس- -رائ- -ي -ل -ي ‘ ب -ل -دة «ال -ع -يسس -وي -ة» ‘

القدسس اÙتلة.
وق - - -د شس- - -نت ط- - -ائ- - -رات ا’ح- - -ت- - -لل
اإ’سسرائيلي الليلة اŸاضسية ،غارات على
عدة مواقع شسمال وشسرق ووسسط قطاع
غزة.
وأافادت وكالة اأ’نباء الفلسسطينية ،بأان
طائرات ا’حتلل اسستهدفت بصسواريخها
م -وق -ع -ا ق -رب ﬂي -م «ال -نصسÒات» وسس-ط
القطاع  ,ما أادى إا ¤اشستعال النÒان فيه
دون أان يبلغ عن وقوع إاصسابات ,فيما ”
اسس -ت -ه -داف م -وق -ع-ا ث-ان-ي-ا ‘ ب-ل-دة «ب-يت
’هيا» شسمال القطاع وثالثا جنوب شسرق
مدينة غزة.
‘ اŸق- - -اب - -ل ،سس - -ل - -مت السس - -ل - -ط - -ات
اإ’سسرائيلية أاها‹ ثلث بلدات فلسسطينية
‘ الضسفة الغربية قرارا Ãصسادرة حوا‹
 100دو Âم-ن أاراضس-ي-ه-م لصس-ال-ح ال-ت-وسس-ع
ا’سس -ت -ي -ط -ا ،Êحسس -ب -م-ا أاف-اد ب-ه مسس-ؤوول
فلسسطيني ،أامسس.
وق -ال مسس -ؤوول م -ل -ف ا’سس -ت -ي -ط -ان ‘
شس- -م- -ال الضس- -ف- -ة ال- -غ -رب -ي -ة ‘ السس -ل -ط -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ة غسس-ان دغ-لسس ،ال-ي-وم ،إان
ال-ق-رار اإ’سس-رائ-ي-ل-ي» ” تسس-ل-ي-م-ه أ’ه-ا‹
قريتي قريوت وجالود جنوب نابلسس وبلدة
ترمسسعيا شسمال رام الله».
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بروكسسل –مل واشسنطن مسسؤؤولية انهيار ا’تفاق

إيرإن :إ’–اد إأ’وروبي  ⁄يف بالتزإماته

أاعلن علي أاك Èصسا◊ي -رئيسس منظمة
الطاقة الذرية اإ’يرانية -أان اأ’وروبي⁄« Ú
ل ال -ف -راغ ال -ذي تسس -بب ف-ي-ه
يسس -ت -ط -ي -ع -وا م  -أ
انسسحاب واشسنطن من ا’تفاق النووي ،وأان
ا’–اد اأ’وروب- -ي  ⁄ي- -ف ب -ال -ت -زام -ات -ه Œاه
ا’تفاق».
وقال صسا◊ي خلل لقائه مع ورنل فروتا
اŸدير العام اŸؤوقت للوكالة الدولية للطاقة
ال -ذري -ة ‘ ,م -ق -ر م -ن -ظ -م-ة ال-ط-اق-ة ال-ذري-ة
لسسف  ⁄يسستطع اأ’وروبيون م أ
ل
اإ’يرانية« ,ل أ
ال- -ف- -راغ ال -ذي تسس -بب ف -ي -ه خ -روج ال -و’ي -ات
اŸتحدة من ا’تفاق النووي ,و ⁄يسستطعوا
الوفاء بوعودهم».
وت -اب -ع« ،واأ’سس -وأا م -ن ذلك,أان -ن -ا سس -م -ع-ن-ا
اŸتحدث باسسم ا’–اد اأ’وروبي يقول إان
ا’–اد ملتزم با’تفاق النووي فقط عندما
تكون إايران ملتزمة بهذا ا’تفاق ،هذا اأ’مر
يبعث على التعجب ويطرح السسؤوال بشسان ما
اذا كانت أاوروبا ملتزمة بعدم تنفيذ تعهداتها
بهذا ا’تفاق»متسسائل «هل هم متعهدون بأان
يخلفوا تعهداتهم Œاه هذا ا’تفاق؟».
وأاضساف صسا◊ي ,أان إايران قررت ب»أان ’
ُيناقشس ا’تفاق النووي من اŒاه واحد فقط,
وأان يكون باŒاه Úوإان أاصسبحت مناقشسة هذا
ا’تفاق طريق من طرف واحد ,فإان إايران
ل -دي -ه -ا ال -ع -دي -د م -ن اÿي -ارات ال -ت -ي سس -وف
تتخذها كما اتخذت اÿطوة الثالثة بتقليصس
تعهداتها ‘ ا’تفاق النووي».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ق -ال ب -ه -روز ك -م -ال -ون -دي -
اŸت -ح -دث ب -اسس -م م -ن -ظ -م -ة ال -ط-اق-ة ال-ذري-ة
اإ’يرانية ،-إان بلده اتخذت» أاربعة إاجراءات
‘ إاط -ار اÿط -وة ال -ث -ال-ث-ة ل-ت-ق-ل-يصس ا’ل-ت-زام
با’تفاق النووي ,حيث زادت من عدد أاجهزة
الطرد اŸركزي وقامت بضسخ الغاز ‘ ا÷يل
السسادسس من أاجهزة الطرد اŸركزي».
واوضس -ح ,ان -ه «ك -ان م -ق -ررا ضس-خ ال-غ-از ‘
أاجهزة «اي ار  « 6بعد مرور  11سسنة على

ا’تفاق النووي ,إا’ أاننا سسنقوم بتنفيذه ‘
اÿطوة الثالثة من خفضس ا’لتزام».
وأاعلنت أايران السسبت رسسميا ،أانها بداأت
تنفيذ اÿطوة الثالثة من تقليصس التزاماتها
ب- -ا’ت -ف -اق ال -ن -ووي اŸوق -ع م -ع ال -دول السست
ال - -كÈى ع- -ام  ،2015وال- -ذي انسس -ح -بت م -ن -ه
الو’يات اŸتحدة ‘ مايو . 2018
ي -ذك -ر ان اŸدي -ر ال -ع -ام اŸؤوقت ل -ل -وك-ال-ة
ال- -دول- -ي- -ة ل- -ل -ط -اق -ة ال -ذري -ة وصس -ل أامسس ا¤
طهران ,إ’جراء ﬁادثات مع عدد من كبار
اŸسسؤوول Úاإ’يراني.Ú

أاوروبا تنتقد ترامب
حضس وزير اÿارجية الفرنسسي جان إايف
ل -ودري -ان أامسس ،إاي -ران ع -ل-ى وق-ف –رك-ات-ه-ا
ب-اŒاه ت-ق-ل-يصس ال-ت-زام-ات-ه-ا ب-ا’تفاق النووي،
مؤوكدا أان «قنوات ا◊وار ’ تزال مفتوحة» مع
طهران.
وقال الوزير الفرنسسي «على إايران التخلي
عن هذا النوع من ا’أعمال» ،وأاشسار لودريان
إا ¤أان ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ه -ي ا÷ه -ة ال -ت-ي
قوضست ا’تفاق ‘ البداية.وقال إان «ا’تفاق
التوقيع عليه من قبل عدد من الدول بينها
ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ال -ت-ي ق-الت إان-ه-ا  ⁄ت-ع-د
ملتزمة ببنوده».
وأاضساف أان واشسنطن أاتبعت ذلك بفرضس
م -زي -د م -ن ال-ع-ق-وب-ات ال-ق-اسس-ي-ة ع-ل-ى إاي-ران،
لدرجة  ⁄تعد طهران ترى فائدة من امتثالها
للتفاق.
اع- -ت Èم- -رك- -ز أاب- -ح- -اث أام- -ن- -ي أام- -ري -ك -ي
متخصسصس ،أاّن أاوروبا تبذل ما بوسسعها إ’نقاذ
ا’تفاق النووي اŸوقع مع ايران العام ،2015
بسس- -بب ك- -ره- -ه -ا ل -ل -رئ -يسس ،دون -ال -د ت -رامب،
وشسعورها باإ’هانة من قيامه با’نسسحاب من
ا’تفاق بهدف تأاكيد قوة الو’يات اŸتحدة.

بعد إاعÓن ترامب إالغاء اŸفاوضسات معها

طالبان  :إÿطوة سستؤودي إ’زهاق أإروإح مزيد
من إأ’مريكيÚ
قالت حركة طالبان ،اأمسس اأ’حد ،إان
ق -رار ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب
إال- -غ- -اء ﬁادث- -ات السس- -لم م- -ع ق- -ادت -ه -ا،
سس - -ي - -ؤودي إا ¤إازه - -اق أارواح م - -زي- -د م- -ن
اأ’م -ري-ك-ي Úوخسس-ارة م-زي-د م-ن اأ’صس-ول
اأ’مريكية.
وأاورد اŸت -ح -دث ب -اسس-م ا◊رك-ة ذب-ي-ح
الله ›اهد ‘ بيان« ،سسيعا Êاأ’مريكيون
أاك Ìم - -ن أاي ط- -رف آاخ- -ر بسس- -بب إال- -غ- -اء
اÙادث- -ات» ،مضس- -يً - -ف- -ا أان «اÙادث- -ات
كانت Œري بصسورة سسلسسة حتى السسبت،
وأان ا÷انب Úاتفقا على عقد ﬁادثات
ب Úاأ’فغان 23 ‘ ،سسبتم.»È
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه  ،ق -ال م -ك -تب ال -رئ -يسس
اأ’فغا Êأاشسرف غني أامسس  ،اإن السسلم
ا◊قيقي ’ Áكن أان يتحقق اإ’ عندما
ت -وق -ف ح -رك -ة ط -ال -ب -ان ال -ع -ن-ف وŒري
ﬁادثات مباشسرة مع ا◊كومة.
وأالغى الرئيسس اأ’مريكي دونالد ترامب
السسبت ﬁادثات سسلم مع «كبار زعماء»
طالبان ‘ ›مع رئاسسي ‘ كامب ديفيد
‘ م- -اري- -لن- -د ب- -ع -دم -ا أاع -ل -نت ا◊رك -ة
مسس- -ؤوول- -ي -ت -ه -ا ع -ن ه -ج -وم ‘ ك -اب -ول ‘
اأ’سس- -ب- -وع اŸاضس- -ي أاسس- -ف- -ر ع- -ن م- -ق -ت -ل
عسسكري أامريكي و 11آاخرين.
وشسنت طالبان ،التي تسسيطر اآ’ن على
أاك Èمسس- -اح- -ة م- -ن اأ’راضس- -ي م- -ن- -ذ ب -دء
ا◊رب ‘ عام  ،2001هجمات ‘ مدينتي
قندوز وبل خمري ‘ شسمال البلد ‘
اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي إاضس-اف-ة اإ ¤ت-ف-جÒي-ن
ارهابي ÚكبÒين ‘ العاصسمة كابول.
وقال مكتب غني ‘ بيان ردا على إالغاء
ترامب ﬁادثات السسلم السسرية «السسلم
ا◊قيقي سسيتحقق عندما توافق طالبان
على وقف إاطلق النار».

شسكؤك حؤل مسستقبل اتفاق
السسÓم
وأالقى إاعلن ترامب اŸفاجئ شسكوكا
على مسستقبل مسسودة اتفاق السسلم التي

صس -اغ -ه -ا ‘ اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي م -ب -ع-وث
ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة اÿاصس ل -لسس -لم ‘
أافغانسستان زŸاي خليل زاد.
وت -نصس مسس -ودة ا’ت-ف-اق ع-ل-ى سس-حب
نحو خمسسة آا’ف عسسكري أامريكي من
أاف-غ-انسس-ت-ان ‘ الشس-ه-ور اŸق-ب-ل-ة مقابل
ضس-م-ان-ات ب-ع-دم اسس-ت-خ-دام أاف-غ-انسس-تان
ق- -اع- -دة ل- -ه -ج -م -ات ا’ره -اب -ي Úع -ل -ى
الو’يات اŸتحدة وحلفائها.
وسس- -ي- -ك- -ون ات -ف -اق السس -لم الشس -ام -ل
’فغان تشسمل
مرهونا Ãحادثات ب Úا أ
مسسؤوول Úوزعماء اÛتمع اŸد ،Êإا¤
جانب ا’تفاق بشسأان قضسايا تشسمل باقي
’مريكية البالغ قوامها  14أالف
القوات ا أ
’’ف من قوات حلف شسمال
عسسكري وا آ
’طلسسي.
ا أ
وت -رفضس ط -ال -ب-ان ‘ ال-وقت ال-راه-ن
إاجراء ﬁادثات مباشسرة مع ا◊كومة
’فغانية.
ا أ
وقال مكتب غني إانه ملتزم بالتعاون
مع الو’يات اŸتحدة وحلفائها من أاجل
–قيق «سسلم كر Ëودائم» وأاكد على
إاجراء ا’نتخابات الرئاسسية ‘ الشسهر
ا÷اري.
ويسس - -ع- -ى غ- -ن- -ي ل- -و’ي- -ة ث- -ان- -ي- -ة ‘
ا’نتخابات التي Œرى يوم  28سسبتم، È
ل -ك -ن ط -ال-ب-ان ت-ري-د إال-غ-اء ا’ن-ت-خ-اب-ات
كشسرط مسسبق لتوقيع أاي اتفاق سسلم
’مريكي.Ú
مع ا أ
وتسس -ت-ن-د اسسÎات-ي-ج-ي-ة ط-ال-ب-ان بشس-ن
ه -ج -م -ات ج -دي-دة ع-ل-ى م-ا ي-ب-دو ع-ل-ى
ف -رضس -ي-ة أان ال-ن-ج-اح ‘ م-ي-دان ال-ق-ت-ال
سس- -ي- -ع- -زز م- -وق- -ف- -ه- -ا ‘ اŸف- -اوضس -ات
’مريكيÚ
اŸسستقبلية مع اŸسسؤوول Úا أ
’فغان.
وا أ
وقال بعضس قادة ا◊ركة اŸيدانيÚ
أايضس -ا إان -ه -م ’ ي -ع -ت-زم-ون ال-ت-خ-ل-ي ع-ن
مكاسسبهم مع اقÎابهم من النصسر‡ ،ا
يشس Òإا ¤أان ال -ق -ي -ادة ت -واج -ه ضس-غ-وط-ا
داخلية كي ’ تقبل وقف إاطلق النار.
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ترإهن على إلسشÓم لتحقيق إ’سشتقرإر و دفع عجلة إ’قتصشاد

’من بليبيا
ترإهن على إ◊ل إلعسشكري ’سشتتباب إ أ

قوأت حف Îترفضض دعوة أŸبعوث ألأ‡ي لسشتئناف أ◊وأر
رفضست أل -ق -وأت أŸوأل -ي-ة ل-ل-مشس Òخ-ل-ي-ف-ة
حف Îدعوة مبعوث أأل· أŸتحدة إأ ¤ليبيا
غسس- -ان سسÓ- -م- -ة ل -ل -ع -ودة إأ ¤ط -اول -ة أ◊وأر،
مؤوّكدة على لسسان أŸتحدث باسسمها أحمد
أŸسس -م -اري أن أ◊ل أل -عسس -ك -ري ل -ل -ن -زأع ه-و
ألطريق أألمثل.
وأمام ›لسس أألمن أألربعاء ،قال سسÓمة
أن فريقه يسسعى إأ ¤أ◊صسول على «ألدعم
أل -وط -ن -ي وأل -دو‹ ل-وق-ف ألع-م-ال أل-ع-دأئ-ي-ة
وŒديد أ◊وأر» ،مضسيفا «بدأت كذلك حملة
مكّثفة لدى أصسحاب ألعÓقة ألدولي Úلعقد
جه رسسالة مفادها إأنهاء ألنزأع
أجتماع دو‹ يو ّ
وأسستئناف أŸسسار ألسسياسسي».
لكن أŸسسماري أّكد أمام ألصسحافي‘ Ú
أب-وظ-ب-ي ت-ع-ل-ي-ق-ا ع-ل-ى تصس-ري-ح-ات سسÓمة أّن
«زمن ألعودة أ ¤أ◊وأر أنتهى «.
وت -اب -ع «ع -ن -دم-ا ت-ت-ح-دث أŸدأف-ع تصس-مت
ألدبلوماسسية» ،معتÈأ أن «أ◊ل ألعسسكري هو
أ◊ل أألم - -ث - -ل لسس - -ت- -ت- -ب- -اب أألم- -ن وف- -رضس
ألقانون».
وتدور معارك على مشسارف طرأبلسس منذ
بدأية أفريل ب Úقوأت حف Îألذي يحاول
ألسس -ي -ط -رة ع -ل -ى أل -ع-اصس-م-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ،وق-وأت
ح - -ك- -وم- -ة ألسس- -رأج أŸعÎف ب- -ه- -ا م- -ن أأل·
أŸتحدة.

 5أإششهر من إŸعارك

و–ّدث أŸسس- -م- -اري ع- -ن أقÎأب أ◊سس- -م
ألعسسكري ‘ طرأبلسس ،رغم أن قوأت حف⁄ Î
تدخل أŸدينة بعد أك Ìمن خمسسة أشسهر من
بدء أ◊ملة ألتي قتل وأصسيب فيها آألف.
وق -ال أŸت -ح -دث أل -عسس -ك -ري «وصس -ل-ن-ا إأ¤
ن -ه-ائ-ي-ات ه-ذه أŸع-رك-ة» ،مضس-ي-ف-ا «أه-دأف-ن-ا
وأضسحة من هذه أŸعركة وهي قطع رؤووسس
أإلرهاب وإأنهاء ألفوضسى أŸسسلحة».
·Ó
ون- -ه -اي -ة أوت ،أب -دى أألم Úأل -ع -ام ل  -أ
أŸتحدة أنطونيو غوتÒيسس قلقه من أن تغرق

ليبيا ‘ حرب أهلية إأذأ  ⁄يتم أتخاذ خطوأت
على أŸدى ألقصس Òلوضسع حد للنزأع.
وم- -ن ج -انب آأخ -ر ،أك -د أŸت -ح -دث ب -اسس -م
عملية بركان ألغضسب ألتابعة ◊كومة ألوفاق
أل -وط -ن -ي مصس -ط -ف -ى أÛع -ي «دخ -ول ق-وأت
أل -وف -اق ألسس -بت Ÿق -ر أل -ك -ت-ي-ب-ة  ،47ومصس -ن-ع
أإلسسمنت Ãنطقة (سسوق أÿميسس أمسسيحل)
ج-ن-وب م-دي-ن-ة ط-رأب-لسس أل-ل-ي-ب-ي-ة ،و“رك-زهم
دأخلها ،ضسمن عملية هجومية بدأتها قوأت
ألوفاق صسباح ألسسبت».

Œدد إ’ششتباكات

ونشس-رت ع-م-ل-ي-ة ب-رك-ان أل-غضسب أل-تي
ت--ق--ود أŸع--ارك م--ن ط--رأب-لسس م-ق-اط-ع
ف--ي--دي--و ت--ؤوك--د سس-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى مصس-ن-ع
لسسمنت وأŸنطقة أÙيطة به.
أإ
ووصس--ف أÛع--ي أŸع--رك--ة ب--ال-ق-ول:
«كانت شسرسسة جدأً ،بدأت بهجوم مبكر
من ألكتيبة  301و أŸنطقة ألعسسكرية
أل--غ--رب--ي--ة مصس-ح-وب-ة ب-ط-ائ-رأت ح-رب-ي-ة
قامت بخمسس طلعات قتالية ⁄ ،تسستطع

ما‹ وألنيجر تأامÓن ‘ أ◊صشول على دعم دو‹
أعرب رئيسسا ما‹ بوبكر كيتا ,وألنيجر
ﬁمدو إأسسوفو  ,عن توقعهما أن تكون قمة
أÛم-وع-ة ألق-تصس-ادي-ة ل-دول غ-رب إأف-ري-قيا
(إأيكوأسس) ،أŸقرر تنظيمها ‘  14سسبتمÈ
أ÷اري ‘ عاصسمة بوركينا فاسسو «وأغادوغو
«دأف -ع -ا ل -ل -ت -ع -ب -ئ -ة أل-دول-ي-ة ضس-د أإلره-اب ‘
منطقة ألسساحل وألصسحرأء».
وقال ألرئيسسان  ‘ -بيان مشسÎك Ãناسسبة
زيارة رئيسس ألنيجر لعاصسمة ما‹ (باماكو)،
إأن-ه-م-ا ي-ت-م-ن-ي-ان أن ت-ؤودي أل-ق-م-ة ألسس-ت-ثنائية
Óيكوأسس إأ »¤أتخاذ تدأب Òجديدة تفضسي
ل إ
إأ ¤ت -ع -زي -ز أل -ت-ع-اون ‘ م-ك-اف-ح-ة ه-ذه أآلف-ة
(أإلرهاب) ،وأن تكون حافزأ Ÿزيد من ألدعم
من أÛتمع ألدو‹ لدول أŸنطقة ‘ هذه
أŸعركة».
ودعا ألرئيسسان ،إأŒ ¤ميع وسسائل بلديهما

‘ موأجهة ألتهديد ،وقررأ تشسكيل ÷نة أمنية
ع Èأ◊دود.
وقال رئيسس ألنيجر ‘ أŸؤو“ر ألصسحفي« ،
يوجد  800كيلوم Îمن أ◊دود أŸشسÎكة بÚ
ألبلدين حيث ينفذ أإلرهابيون أحيانا هجمات
‘ ما‹ وأحيانا ‘ ألنيجر ،ولذأ يجب حشسد
قدرأت ألبلدين على أŸسستوى ألثنائي للتعامل
مع هذه ألهجمات».
ومن أŸقرر أن يلتقي رؤوسساء (أإليكوأسس)
أ÷معة ألقادمة ‘ وأغادوغو) لتنسسيق عملهم
ضسد حركات أإلرهابÃ ,ا ‘ ذلك ألهجمات
‘ ما‹ وألنيجر وبوركينا فاسسو.
و من أŸتوقع تقد ËمقÎحات أجتماع
·Ó
وأغ -ادوغ -و) إأ ¤أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -م-وم-ي-ة ل -أ
أŸتحدة ‘ أوأخر سسبتم Èأ÷اري.
وكان رئيسس ألنيجر بدأ ألسسبت ،زيارة إأ¤

أ◊كومة ألسشودأنية أ÷ديدة تؤودي أليمÚ
ألدسشتورية

ق---وأت خ---ل---ي--ف--ة ح--ف Îصس--د أل--ه--ج--وم،
لروأح
وت----ك----ب---دت خسس---ائ---ر ك---بÒة ‘ أ أ
وألعتاد ليسس لدي إأحصسائية عنها ،فيما
فقدنا  13مقات ً
 Óمن قوأتنا ،و“كنا من
دخول أŸنطقة ،وسسنسستمر ‘ ألتقّدم».
وأف-اد أÛع-ي ب-اسس-ت-م-رأر أŸع-ارك،
م--ؤوك--دأً ت--ق--دم ق-وأت أل-وف-اق ‘ ﬁاور
ألسسبيعة وع Úزأرة ووأدي ألربيع جنوب
ط-رأب-لسس ،وأل-زط-ارن-ة وأل-ق-وي-ع-ة ن-احية
أ÷نوب ألشسرقي.
وك--ان أل-ن-اط-ق أل-رسس-م-ي ب-اسس-م ق-وأت
أل--وف-اق ع-ق-ي-د ط-ي-ار ﬁم-د ق-ن-ون-و ق-د
أع---ل--ن ‘ تصس--ري--ح صس--ب--اح ألسس--بت ع--ن
إأطÓ-ق ق-وأت أل-وف-اق ع-م-ل-ي-ة عسس-ك-ري-ة
لسسÎدأد أŸناطق ألتي تسسيطر عليها
قوأت حف Îجنوب طرأبلسس.
وق-ال ق-ن-ون-و «إأن أل-ع-م-ل-ي-ات أن-طلقت
م--ن--ذ صس--ب--اح أل--ي--وم أل--ب-اك-ر وف-ق خ-ط-ة
عسس-ك-ري-ة ُم-ع-دة ،وب-ن-اء ع-ل-ى ألتعليمات
ألصسادرة ،وشساركت فيها ألقوأت ألÈية
وألطÒأن أ◊ربي».

’رهاب ‘ منطقة إلسشاحل وإلصشحرإء
Ÿكافحة إ إ

ما‹ تباحث خÓلها مع
رئ -يسس أل-بÓ-د إأب-رأه-ي-م
ب- -وب- -ك- -ر ك- -ي- -ت- -ا ح- -ول
أل- -ت- -ع- -اون ب Úن- -ي- -ام -ي
وب- -ام- -اك- -و لسس -ي -م -ا ‘
أÛال أألمني.
ي- -ذك- -ر أن أل- -ن -ي -ج -ر
وما‹ تعتÈأن عضسوين
‘ ›م - - - - -وع - - - - -ة دول
ألسس- - -اح - -ل أÿمسس إأ¤
ج - -انب م - -وري - -ت - -ان - -ي- -ا
وب-ورك-ي-ن-افاسسو وتشساد,
وت-ع-ا Êأ◊دود ب-ي-ن-ه-ما
من هجمات أ÷ماعات
ألرهابية منذ سسنوأت.

ألعدد
18043
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أّدت أ◊كومة ألسسودأنية أ÷ديدة ،أمسس
أألحد ،أليم Úألدسستورية أمام رئيسس ›لسس
ألسس-ي-ادة ألن-ت-ق-ا‹ ،أل-ف-ري-ق أول ع-ب-د أل-ف-تاح
ألÈهان.
وكان رئيسس ألوزرأء ،عبد ألله حمدوك ،قد
سسمى أÿميسس أŸاضسي 18 ،وزيرأً مع تأاجيل
تسسمية وزيري ألÌوة أ◊يوأنية وألبنى ألتحتية
Ÿزيد من ألتشساور مع –الف «قوى إأعÓن
أ◊رية وألتغي.»Ò
وÁث -ل أدأء أل -ي -م Úن-ق-ط-ة أن-طÓ-ق ل-ع-م-ل
أ◊كومة أألو ¤منذ سسقوط نظام ألرئيسس
أŸعزول ،عمر ألبشس.Ò
وÃوجب ألوثيقة ألدسستورية أŸعتمدة عÈ
أتفاق سسابق ب ÚأÛلسس ألعسسكري و»أ◊رية
وألتغي ،»ÒسسÎكز أ◊كومة ‘ عملها خÓل
أألشسهر ألسستة أألو ¤من عمرها على وقف
أ◊رب و–قيق ألسسÓم .و‘ هذأ ألسسياق ،من

أŸقرر أن يتوجه وفد من ›لسس ألسسيادة
وأ◊كومة ،أليوم ألثن ،Úإأ ¤جوبا ،عاصسمة
دولة جنوب ألسسودأن ،للقاء قيادأت حركات
متمردة ،وذلك بناء على وسساطة من حكومة
جوبا .
وسس -يشس -ارك ‘ أج -ت-م-اع-ات ج-وب-ا ك-ل م-ن
«–الف أ÷بهة ألثورية» ،و»أ◊ركة ألشسعبية
لتحرير ألسسودأن» ،بقيادة عبد ألعزيز أ◊لو.
ومن أŸتوقع أن يلحق أي أتفاق يتم ألتوصسل
إأليه بالوثيقة ألدسستورية.
ويرأهن رئيسس ألوزرأء ،عبد ألله حمدوك
ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ألسسÓ-م ل-ت-ك-ون م-دخ Ó-لتحقيق
ألسستقرأر ألسسياسسي وأإلصسÓح ألقتصسادي،
خاصسة أن أك Ìمن  ‘ 70أŸائة من ميزأنية
ألدولة تخصسصس للشسؤوون أألمنية وألعسسكرية،
و‘ حال إأقرأر ألسسÓم سسيتم توجيه جزء مهم
من هذه ألنسسبة لتنمية قطاعات أخرى.

موريتانيا

ألŸÈان يصشادق على برنامج أ◊كومة أ÷ديدة
صس - - -ادق ألŸÈان أŸوري - - -ت- - -ا ،Êأمسس
أألح -د ،ب -أاغ -ل-ب-ي-ة م-ط-ل-ق-ة ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
ح -ك -وم -ة رئ -يسس أل -وزرأء إأسس -م -اع-ي-ل ول-د
ألشسيخ سسيديا.
وأعلن رئيسس ألŸÈان وألشسيخ ولد بايه
‘ ختام أ÷لسسة ،أن  128نائب برŸاÊ
صسوتوأ لصسالح ألÈنامج مقابل تسسعة عشسر
رفضسوه.
وأشساد نوأب برŸانيون خÓل أ÷لسسة
ب-اÿط-ط وألÈأم-ج أ◊ك-وم-ي-ة أŸرت-ق-ب-ة
وب -خ -اصس -ة ‘ ›الت ألصس-ح-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م
وأ◊م- -اي- -ة ألج- -ت -م -اع -ي -ة وأإرسس -اء دول -ة
ألقانون.

وأشس- -اروأ إأ ¤أن ب- -رن- -ام- -ج أ◊ك- -وم -ة
يشس-ك-ل «م-ق-ارب-ة وأق-ع-ي-ة ل-ت-طوير ﬂتلف
ألقطاعات ألتي ل تزأل تعا Êمن بعضس
ألنوأقصس وأŸشساكل رغم ما –قق فيها
من تطورأت مهمة».
وأك - - -د رئ- - -يسس أل- - -وزرأء أŸوري- - -ت- - -اÊ
إأسس-م-اع-ي-ل ول-د ألشس-ي-خ سس-ي-دي-ا خÓ-ل رده
على ألنوأب ،أن أ◊كومة «ملزمة بتطبيق
هذأ ألÈنامج ألطموح ألذي يلبي تطلعات
ألشس -عب أŸوري -ت -ا Êع -ل -ى أرضس أل -وأق-ع»
مؤوكدأ أنه «سسيتم وضسع مÓحظات ألنوأب
‘ هذأ أÿصسوصس بع Úألعتبار».

إششهار

’زمة Œاوزت  87مليار دو’ر
خسشائر مؤوسشسشات إلدولة إلسشورية منذ بدء إ أ

دمششق تدين تسشي Òدوريات أمريكية تركية مششÎكة ‘ «أŸنطقة أآلمنة»

أدأنت سسوريا بأاشسد ألعبارأت قيام أ÷انب Úأألمريكي
وألÎك -ي ب -تسس -ي Òدوري -ات مشسÎك -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة أ÷زي -رة
ألسس -وري -ة ،م-ؤوك-دة أن ه-ذه أÿط-وة تشس-ك-ل أن-ت-ه-اك-ا سس-اف-رأ
للقانون ألدو‹ و»عدوأنا موصسوفا».
وقال مصسدر رسسمي ‘ وزأرة أÿارجية أمسس أألحد:
«ت-دي-ن أ÷م-ه-وري-ة أل-ع-رب-ي-ة ألسس-وري-ة ب-أاشس-د ألعبارأت قيام
أإلدأرة أألمريكية وألنظام ألÎكي بتسسي Òدوريات مشسÎكة
‘ م -ن-ط-ق-ة أ÷زي-رة ألسس-وري-ة ‘ أن-ت-ه-اك سس-اف-ر ل-ل-ق-ان-ون
أل- -دو‹ ولسس- -ي- -ادة ووح -دة أرأضس -ي أ÷م -ه -وري -ة أل -ع -رب -ي -ة
ألسسورية».
وأكد أŸصسدر على موقف سسوريا ألرأفضس لهذأ أألمر
ألذي Áثل عدوأنا موصسوفا بكل معنى ألكلمة ،ويهدف إأ¤
ت -ع -ق -ي -د وإأط -ال -ة أم -د أألزم -ة ‘ سس -وري -ا ،ب -ع-د أإل‚ازأت
أŸي- -دأن- -ي- -ة أل -ت -ي ح -ق -ق -ه -ا أ÷يشس ألسس -وري ‘ م -ط -اردة
أÛموعات أإلرهابية.
وشسدد أŸصسدر على رفضس سسوريا أŸطلق Ÿا يسسمى
باŸنطقة أآلمنة ،وعزمها على إأسسقاط كافة أŸشساريع ألتي
تسستهدف وحدة وسسÓمة أرأضسي أ÷مهورية ألسسورية.

إسشقاط إŸششاريع إلتي تسشتهدف إلوحدة
إلÎإبية
وكانت ألقوأت أألمريكية وألÎكية قد أجرت أمسس أو¤
دوري -ات -ه -ا أŸشسÎك -ة ‘ ،أŸن -ط -ق -ة أآلم-ن-ة شس-رق أل-ف-رأت
شسما‹ سسوريا ،إأذ ” تسسي Òهذه ألدوريات ب Úقريتي
أ◊شسيشسية ونصس تل شسرق مدينة تل أبيضس.
يذكر أن أنقرة ووأشسنطن توصسلتا مؤوخرأ إأ ¤أتفاق بشسأان
إأعÓن منطقة آأمنة شسما‹ سسوريا ،ووفقا لوزأرة ألدفاع
ألÎكية ،فقد أتفقت تركيا وألوليات أŸتحدة على إأنشساء
م-رك-ز ت-نسس-ي-ق ل-ل-ع-م-ل-ي-ات أŸشسÎك-ة وم-ن-ط-قة آأمنة شسما‹

سسوريا.

خسشائر بـ 87مليار دو’ر

كشسف رئيسس ألوزرأء ألسسوري ،عماد خميسس ،عن حجم
أألضسرأر ألتي ◊قت بالقتصساد ألسسوري ومؤوسسسسات ألدولة
منذ بدء أألزمة ‘ ألبÓد.
وأف -اد خ-م-يسس ،ع-ل-ى ه-امشس أع-م-ال أŸل-ت-ق-ى أل-ن-ق-اب-ي
ألثالث Ÿوأجهة أ◊صسار ألقتصسادي على سسوريا ،أمسس
أألحد ،بأان ألتقديرأت أألولية تشس Òإأ ¤أن كلفة أألضسرأر
ألتي ◊قت Ãؤوسسسسات ألدولة Œاوزت  45ألف مليار لÒة
سسورية ( 87مليار دولر) ،حيث تعرضس أك Ìمن  28ألف
مبنى حكومي للضسرر ونحو  188معم Óوشسركة صسناعية
حكومية للتدم Òألكلي أو أ÷زئي.
وأضساف خميسس أن أŸوأقع أألثرية  ⁄تسسلم من «ألفكر
ألتكفÒي وألظÓمي» ،حيث تعرضس أك Ìمن  1194موقع
أثري للتخريب وألنهب أŸتعمدين.
و‘ ح -دي -ث -ه ع -ن ق -ط -اع أل -ط -اق -ة بشس -ق-ي-ه أل-ك-ه-رب-ائ-ي
وألنفطي ،أكد خميسس تعرضس ﬁ 15طة توليد كهربائية
للتدم Òألكلي وﬁ 10طات للتدم Òأ÷زئي من ب39 Ú
ﬁطة كانت موجودة قبل بدء أألزمة.
وأشسار إأ ¤أن سسوريا كانت قبل أ◊رب “لك أك Èشسبكة
كهربائية وطنية موحدة ‘ أŸنطقة تربط شسمال ألبÓد
بجنوبها ،غربها بشسرقها بطول يتجاوز نحو  48ألف كيلو
م Îطو‹ تعرضس نصسفها تقريبا للتدم Òوألتخريب.
وتؤوكد أألرقام ألتي أسستشسهد بها خميسس تضسرر أك Ìمن
ألف موقع وبناء نفطي منذ بدأية أألزمة ،فيما تعرضس
ألقطاع ألزرأعي ألذي حقق على مدأر ألعقود ألسسابقة
أكتفاء ذأتيا لضسرر كب Òجعل سسوريا ألتي كانت تنتج سسنويا
ما يزيد على  3.5مÓي Úطن قمح تلجأا إأ ¤ألسستÒأد
لتأام Úأحتياجات شسعبها وذلك نتيجة لتخريب أŸسساحات
أŸزروعة وحرقها وتهريب إأنتاجها إأ ¤أÿارج.

إلششعب ٢٠١٩/٠٩/٠٩

ANEP 1916102332

اإلثنين  ٠٩سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٩محرم ١٤٤١هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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إنطلق با÷زإئر ‘ ششهر نوفم٢0١٧ È

Œسضيد برنامج «آافاق» يكون بالÎابط ب Úهيئات التشضغيل
^ عÓق ـ ـ ـ ـة تكامليـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـ Úا÷امعـ ـ ـ ـة واŸؤوسضسض ـ ـ ـة ا’قتصضاديـ ـ ـ ـ ـة

أإكد مششاركون ‘ ندوة حول عرضس و مناقششة جهاز مرإفقة إلتكوين وإلتششغيل ودليل تسشيÒه إمسس بسشطيف ،على أإهمية
إلÎإبط و إلتنسشيق ب Úعديد إلهيئات إلفاعلة ‘ ›ال إلتششغيل قصشد إسشتكمال برنامج آإفاق.

العدد
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بعد إلسشطو على مكتب بريد تيغزرت بتيزي وزو

–ديـ ـ ـد هويـ ـ ـ ـة الفـ ـ ـ ـاعلÚ

“ك-نت اŸصس-ال-ح الم-ن-ية
ل - -ولي - -ة ت - -ي - -زي وزو م- -ن
–دي- -د ه -وي -ة ال -ف -اع -لÚ
ال- -ذي- -ن ن- -ف- -ذوا ع- -م- -ل -ي -ة
السسطو على مكتب بريد
ق- -ري- -ة ت- -ي- -ف- -را ب- -ب- -ل -دي -ة
ت -ي -غ -زي -رت ال-واق-ع-ة ع-ل-ى
بعد  ٤٠كلم شسمال تيزي
وزو ال- - - - - - - - -ذي “ت اأمسض
السسبت واأدت ا ¤اسستيÓء
م -ب -ل -غ م -ا‹ ب -ق -ي -م-ة ٨ر١
م -ل -ي-ون دج ،حسس-ب-م-ا ع-ل-م
ال -ي -وم الأح-د م-ن مصس-ادر

اأمنية.
و “ت ا÷رÁة خ Ó- - - - - -ل
ظهÒة اأمسض الأول ،حيث
اأق- -دم اأرب- -ع- -ة اأشس- -خ- -اصض
ك-ان-وا م-ل-ث-م Úب-ت-ن-ف-ي-ذه-ا
ب- - -اسس- - -ت - -ع - -م - -ال السس Ó- -ح
الأب -يضض ،اسس -ت -ن -ادا ل-ذات
اŸصسدر الذي اكد عملية
–ديد هويتهم من طرف
اŸصسالح الأمنية.
و خÓل ارتكابهم لعملية
السس- -ط -و ،ق -ام اÛرم -ون
ب -ت -ه -دي -د ق -ابضض اŸك-تب

الÈي- - -دي ب- - -الأسس- - -ل- - -ح - -ة
ال - -ب - -يضس - -اء مسس - -ب- -ب Úل- -ه
ج- -روح -ا خ Ó-ل ﬁاول -ت -ه
م-ق-اوم-ت-ه-م ،ع-ل-م-ا اأنه ”
ال -ت -ك -ف -ل ب-الضس-ح-ي-ة ع-ل-ى
مسس - - -ت- - -وى مسس- - -تشس- - -ف- - -ى
تيغزيرت ،حسسبما علم به
من سسكان القرية.
وف -ت -حت مصس -ال -ح ال-درك
الوطني اıتصسة اإقليميا
–ق-ي-ق-ا واأط-ل-قت ع-م-ل-ي-ة
بحث للقبضض على منفذي
هذه العملية.

حصشيلة ’ تبعث على إ’رتياح ببجاية

 ١٣غريقـ ـ ـ ـ ـ ـا بينه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم  0٣أاطفـ ـ ـ ـ ـال
خ ـ ـÓل م ـ ـوسضم ا’صضطيـ ـ ـاف
اأوضس- -ح خ- -ب Òب- -رن -ام -ج دع -م
تكييف التكوين و التشسغيل و
اŸوؤهÓ- -ت (اآف- -اق) ب- -اإق- -ل -ي -م
ولي-ة سس-ط-ي-ف ﬁم-د يسس-عد،
‘ مداخلته التي األقاها ‘
هذا اللقاء اŸنظم من طرف
اŸدي -ري -ة ال -وط -ن-ي-ة Ÿشس-روع
«اآفاق» بالتنسسيق مع الإ–اد
الأوروب - -ي ب - -ق - -اع- -ة «ال- -دوم»
Ãرك- -ز اŸول بسس- -ط- -ي- -ف ،اأن
دعوة اŸوؤسسسسات القتصسادية
و ا÷امعة والأجهزة اŸكلفة
بالتشسغيل للÎابط فيما بينها
ج-اء قصس-د تسس-ه-ي-ل ال-ت-جسس-يد
اŸيدا Êلهذا الÈنامج.
اأضس- -اف ن- -فسض اŸت- -ح -دث ‘
ذات السسياق اأن برنامج اآفاق
ال -ذي ان -ط -ل-ق ‘ ا÷زائ-ر ‘
شسهر نوفم« ٢٠١7 Èل Áكن
 Œس س -ي -د ه م -ي -د ا ن -ي -ا ب -د و ن ه ذ ه
العملية التشساركية» ،حيث ”
الشسروع ‘ Œسسيده اŸيدا،Ê
ك - -م - -ا ق - -ال ،م - -ن م - -ن - -ط- -ل- -ق
اح - - -ت - - -ي - - -اج - - -ات اŸوؤسسسس- - -ة

الق - - -تصس - - -ادي - - -ة و م - - -ا ه- - -ي
اŸوؤه Ó- -ت ال - -ت - -ي ت- -ري- -د اأن
ت -ت -وف -ر ‘ ط -الب ال -ع-م-ل لأن
الشس- -ه- -ادة و السسÒة اŸه- -ن -ي -ة
ال-ذات-ي-ة غ Òك-اف-ت Úل-ت-حديد
دق- -ي- -ق Ÿا ت -ري -ده اŸوؤسسسس -ة
التي تتقدم بعروضض عمل.
واسستنادا لذات اŸصسدر ،فقد
ق -امت م-دي-ري-ة مشس-روع اآف-اق
‘ ا÷زائر بتكوين مسسوؤو‹
اŸسس -ت -خ -دم Úع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸوؤسسسس-ات ال-ع-ارضس-ة ل-ل-ع-مل
قصس-د ت-ل-ق-ي-ن-ه-م ك-ي-فية اإعداد
كشسف العمل بدل من وثيقة
كشسف اŸنصسب اŸعمول بها
باعتبار اأن وثيقة كشسف العمل
–دد بتفصسيل اأدق اŸوؤهÓت
اÿاصسة بالعمل اŸطلوب من
طالب العمل.
م- - -ن ج- - -ه- - -ة اأخ - -رى ،ق - -امت
م -دي -ري -ة اŸشس -روع ب -ت -ك -وي -ن
اإط -ارات م-دي-ري-ات و وك-الت
ال -تشس -غ -ي -ل ب -غ -ي -ة ت -ع -ري -ف -ه-م
Ãاهية هذه الكشسوفات التي

–دد م -ا ت -ري -ده اŸوؤسسسس -ات
ال- -ع- -ارضس -ة Ÿن -اصسب ال -ع -م -ل
بصس - -ف- -ة دق- -ي- -ق- -ة Œع- -ل م- -ن
اح- -ت- -م- -الت تشس- -غ- -ي -ل ط -الب
العمل بصسفة دائمة بعد انتهاء
عقد التوظيف اÙدد اŸدة.
و فيما يخصض اإدراج ا÷امعة
و موؤسسسسات التكوين اŸهني
ضسمن Œسسيد هذا الÈنامج،
اأك- - - -د اÿب Òب- - - -اأن ه - - -ذي - - -ن
اŸوؤسسسس - -ت Úوج - -هت ل - -ه- -م- -ا
الدعوة لÓسستعداد لسستقبال
ط - -ال - -ب - -ي ال - -ع - -م- -ل ‘ ›ال
ال- - -ت- - -ك- - -وي- - -ن و ال- - -ت- - -ك - -وي - -ن
اŸت -خصسصض ال -ذي ي -ح -ت -اج -ه
ه- -وؤلء و ب- -ال- -ت- -ا‹ –ق- -ي -ق و
Œسسيد برنامج اآفاق «برنامج
دعم تكييف التكوين التشسغيل
و اŸوؤهÓت».
و حضسر اللقاء عدة شسركاء ‘
›ال ال -تشس -غ -ي -ل ع -ل -ى غ-رار
اإط-ارات م-دي-ري-ة ال-تشس-غ-ي-ل و
ال- - - -ع- - - -دي - - -د م - - -ن مسس - - -وؤو‹
اŸوؤسسسس - -ات الق- -تصس- -ادي- -ة و

‡ثل Úعن جامعتي سسطيف و
ق -ط -اع ال -ت -ك -وي -ن و ال -ت -ع -ل-ي-م
اŸهني.Ú
لÓ-إشس-ارة ،ف-اإن ب-رن-ام-ج اآف-اق
ل -دع -م و ت -ك -ي -ي-ف ال-ت-ك-وي-ن و
ال- -تشس- -غ- -ي- -ل و اŸوؤه Ó-ت ه -و
ع -ب-ارة ع-ن مسس-اع-دة ت-ن-م-وي-ة
‡ول - - -ة م - - -ن ط- - -رف الإ–اد
الأوروب -ي ب -ق -ي-م-ة  ١٠مليون
اأورو و ا◊ك- -وم- -ة ا÷زائ -ري -ة
Ãب -ل -غ  ١م -ل -ي-ون اأورو ف-ي-م-ا
ح - - - -ددت م - - - -دة اإ‚ازه ب ٣٦
شسهرا ابتداء من  ١5سسبتمÈ
 ٢٠١7اإ ١5 ¤سسبتم٢٠٢٠ È
بهدف تعزيز دور اŸوؤسسسسات
و القطاعات القتصسادية ‘
عملية
إششهار
التكوين
اŸه -ن -ي و
ا÷امعي
و اإدم- - - -اج
الشسباب
‘ ا◊ي- -اة
اŸهنية.

تنظيف ششبكات صشرف إŸياه بالعاصشمة

مشضارك ـ ـ ـ ـ ـة فعالـ ـ ـ ـ ـ ـة لـ «سضي ـ ـ ـ ـ ـ ـال» ‘ حمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الوقاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الفيضضان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ششاركت ششركة إŸياه
وإلتطه Òبا÷زإئر إلعاصشمة
(سشيال) ‘ عملية تنظيف
ششبكات صشرف مياه إ’أمطار
وإلصشرف إلصشحي إلتي
نظمتها و’ية إ÷زإئر ‘
عدة بلديات من إأجل
إلتصشدي للفيضشانات ،حسشبما
إأفاد به إأمسس إ’أحد بيان
لذإت إلششركة.
خÓل هذه العملية التي تندرج ‘
اإط -ار ال -ت-حضسÒات ل-فصس-ل الشس-ت-اء
 ٢٠٢٠-٢٠١٩ق- -امت م- -دي- -ري -ة
السستغÓل والتطه Òلذات الشسركة
بتجنيد فرقها الداخلية من اأجل
القيام بتشسخيصض معمق باسستخدام

كامÒات خاصسة مكÈة والتي ”
وضس -ع -ه -ا داخ -ل الشس -ب-ك-ات ب-ه-دف
الÎصس -د ب -واسس -ط -ة الصس -ورة (ق -ب-ل
وب-ع-د) ل-ن-ج-اع-ة ال-ت-ط-ه ،Òيضس-ي-ف
نفسض اŸصسدر.
ه -ذا و” تسس -ج -ي -ل ت -دخ -ل شس-رك-ة
سسيال على مسستوى شسبكة صسرف
مياه الأمطار بكل من نهج جيشض
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي (ان-طÓ-ق-ا م-ن
تافوراه اإ ¤غاية ا◊ميز) ،واأنبوب
الصس- -رف ب- -ح- -ي ط- -راب -لسض ووادي
كنيسض ببلدية حسس Úداي.
واأشس -ارت ذات الشس -رك -ة ،م-ن ج-ه-ة
اأخ -رى ،اأن -ه -ا شس -اركت ي-وم الث-نÚ
اŸنصسرم  ٢سسبتم ‘ ٢٠١٩ Èحملة
تنظيف اÙيط ببلدية «الشسعيبة»

بولية تيبازة لضسمان صسيانة واإعادة
ت- -اأه- -ي- -ل ال- -فضس -اءات ال -ع -م -وم -ي -ة
واŸسساحات اÿضسراء.
و‘ ه -ذا الإط -ار ،ج -ن -دت شس-ركت
«سس-ي-ال» ك-ل اإم-ك-ان-ي-ات-ه-ا ال-بشس-ري-ة
واŸادي -ة ال -ت -ي سس -م -حت ب -ت-ط-هÒ
اŸواق -ع اŸسس -ت -ه-دف-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة
وت -ي -ب -ازة م -ن اأج -ل تسس -ه -ي -ل ع-م-ل
ال-ف-رق اŸت-دخ-ل-ة ال-ت-ي تسس-ع-ى اإ¤
جمع النفايات اŸنزلية.
فيما جددت شسركت سسيال التزامها
ب -ال -ع -م -ل م-ن اأج-ل –سس Úن-وع-ي-ة
خدماتها اŒاه زبائنها ،و–سسÚ
اإط -ار م-ع-يشس-ة اŸواط-ن Úوح-م-اي-ة
البيئة ،وتضسع –ت تصسرفهم رقم
مركز اتصسالتها .١5٩٤

بعد –ري ومرإقبة Ÿصشالح إلتجارة بغليزإن

حجز  40قنطارا من اللحوم البيضضاء غ Òالصضا◊ة لÓسضتهÓك
“كنت مصشالح إلتجارة بو’ية غليزإن من حجز  40قنطارإ من إللحوم إلبيضشاء غ Òصشا◊ة
لÓسشتهÓك بأاحد إŸسشالخ ،حسشبما علم لدى إŸديرية إلو’ئية للتجارة.
و أاوضسح ذات اŸصسدر لوأاج أان العملية “ت مؤوخرا خÓل مراقبة أاعوان اللجنة الولئية Ùاربة األمراضض اŸتنقلة
ع ÈاŸياه و ا◊يوانات التابعة Ÿصسالح التجارة حيث ” العثور Ãسسلخ على الكمية اŸذكورة من اللحوم البيضساء غÒ
خاضسعة لشسروط الذبح و كذا غياب شسهادة الطبيب البيطري.
و قد ” حجز هذه الكمية من اللحوم والتي كانت موجهة للتحويل حيث ” اتخاذ اإلجراءات القانونية الÓزمة.
وأاشسارت ذات اŸصسالح إا ¤أان اللجنة تعمل على مراقبة جميع اŸسسالخ اŸتواجدة بÎاب الولية قصسد الوقوف على
مدى احÎام شسروط النظافة وشسروط الذبح الصسحي للدواجن و هذا ‘ إاطار اÙافظة على الصسحة العمومية.

أاحصست مصس - - -ال - - -ح ا◊م- - -اي- - -ة
اŸدنية لولية بجاية  ١٣قتيًÓ
ت- -وف- -وا غ- -رق- -ا خÓ- -ل م- -وسس- -م
الصس - -ط - -ي - -اف ل - -ه- -ذه السس- -ن- -ة
بشسواطئ الولية من بينهم ثÓثة
أاطفال ،وفًقا لتقرير أاعدت هذه
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ذي أاشس -ار إا“ ¤ك-ن
أاع -وان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة خÓ-ل
ه- -ذه ال- -فÎة (ي- -ون- -ي- -و وي -ول -ي -و
وأاغسس -طسض) م -ن إان -ق -اذ ح -وا‹
 ٣.٤٦٤شسخصض من موت ﬁقق.
على الرغم من –قيق اسستقرار
نسس -ب -ي م -ق -ارن -ة بصس -ي -ف ٢٠١٨
ح- - - -يث ” احصس - - -اء غ - - -رق ١٤
شس - -خصس- -ا و إان- -ق- -اذ  ٣.5٨٨من
الغرق ،إال أان هذه اŸآاسسي ل
ت -زال «م -ه -م -ة» اسس -ت -ن-ادا ل-ذات
اŸصسدر الذي أارجع حدوثها إا¤

«ع -دم الم -ت -ث -ال ل -ل -ت -ع -ل -ي-م-ات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ال -ت-ي غ-الً-ب-ا م-ا ل
–Îم» .و ” تسسجيل معظم
هذه ا◊وادث اŸميتة أاي ٠٩
حالت على الشسواطئ اŸمنوعة
أاو ‘ وقت  ⁄يتم فيه اسستيفاء
شس -روط السس -ت-ح-م-ام سس-ي-م-ا م-ا
تعلق منها باحÎام سساعات عمل
أاعوان ا◊ماية اŸدنية أاو عدم
احÎام ال -راي-ات .وأاوضس- -ح أان
ج-م-ي-ع ا◊الت اŸسس-ج-ل-ة على
الشس - -واط - -ئ اŸراق- -ب- -ة ت- -رج- -ع
أاسس- - -ب- - -اب - -ه - -ا إا ¤ع - -دم احÎام
ال -ق-واع-د مضس-يً-ف-ا أان-ه ‘ ب-عضض
األح- - -ي- - -ان بسس- - -بب ال - -ظ - -روف
البحرية أاو السساعات اŸتأاخرة
“دد سس - -اع - -ات ع- -م- -ل أاع- -وان
اإلنقاذ .و اسستدل ‘ ذلك على

وج -ه اÿصس -وصض ب -ح -ال -ة شس-اب
ي -ب -ل -غ م -ن ال -ع-م-ر ثÓ-ث Úع-اًم-ا
ي -ن -ح -در م -ن ولي-ة ب-ات-ن-ة ال-ذي
اخ - -ت - -ف - -ى ‘ ح- -دود السس- -اع- -ة
اÿامسسة و النصسف مسساءا ‘
م -ك -ان يسس -م -ى «ب -اكسسÎز» ي-ق-ع
بالقرب من شساطئ بوليمات ،
 ١5كم غرب بجاية  ،والذي عÌ
عليه ‘ حالة –لل متقدمة بعد
أاسسبوع واحد من البحث على
لÓشسارة تسسجل ولية بجاية ٣٢
شس -اط -ئ -ا مسس -م -وح -ا ل -لسس -ب-اح-ة
م-ق-اب-ل  ‘ ٣٤سس - -ن- -ة  ٢٠١٨و
اسستقطبت 7ر ٢مليون مصسطاف
مقابل أاك Ìمن 7ر ٤مليون ‘
 ،٢٠١٨أاي بانخفاضض يقدر بأاكÌ
م -ن  ٤١ب -اŸائ -ة ،حسسب ن-فسض
ا◊صسيلة.

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
وزإرة إلدفاع إلوطني
’و¤
إلناحية إلعسشكرية إ أ
إلششهيد أإحمد بوقارة

إاعÓن عن طلب عروضض وطني مفتوح مع اشضÎاط قدرات دنيا
رقم / ٢0١٩ / ١٣٧ :أا٢

تعلن وزارة الدفاع الوطني عن طلب عروضض وطني مفتوح مع اشسÎاط قدرات دنيا من أاجل“ :وين وحدات الناحية
العسسكرية األو ¤باألرزاق غ Òالنظامية لسسنة ( ٢٠٢٠ابتداء من  ٠١جانفي  ٢٠٢٠إا ٣١ ¤ديسسم ٢٠٢٠ Èللحصسصض اŸذكورة
أادناه:
 ا◊صسة  :٠١اÿضسر والفواكه والزيتون؛ ا◊صسة  :٠٢اللحوم ا◊مراء الطازجة واÿرفان ا◊ية؛ ا◊صسة  :٠٣األسسماك الطازجة؛ ا◊صسة  :٠٤ا◊ليب ومشستقاته من إانتاج وطني؛ ا◊صسة  :٠5مشسروبات من إانتاج وطني؛ ا◊صسة  :٠٦التغذية العامة واŸواد «اÿاصسة بشسهر رمضسان».Áكن للممون ÚاŸهتم Úبهذا اإلعÓن التوجه إا ¤مقر:
’و¤
إلناحية إلعسشكرية إ أ
إلكائنة بـ :طريق إلششفة ـ إلبليدة
لسسحب دف Îالشسروط ،مقابل دفع مبلغ خمسسة آالف دينار جزائري ( 5 ٠٠٠ ، ٠٠دج) ،بالنسسبة للشسركات اÿاضسعة للقانون
ا÷زائري ‘ ،ا◊سساب رقم ٠٠٨ ٠٩ ٠٠١ ١٠٩ ٠٠٠٠ 7٣٠ / 5١ :اŸفتوح لدى اÿزينة العمومية لولية البليدة.
يتع Úعلى األشسخاصض اŸنتدب Úلسسحب دف Îالشسروط أان يحملوا معهم:
ـ نسسخة من بطاقة الهوية السسارية اŸفعول؛
ـ رسسالة اعتماد ،صسادرة عن اÎŸشسح للتعهد؛
ـ نسسخة من السسجل التجاري للشسركة؛
ـ النسسخة األصسلية ونسسخة طبق األصسل من وصسل دفع اŸبلغ اŸذكور أاعÓه.
يتع Úتقسسيم العروضض اŸتضسمنة اŸسستندات والوثائق اŸطلوبة ‘ دف Îالشسروط إا ¤ثÓثة أاقسسام (:)٠٣
 ١ـ ملف الÎشسح ويتضسمن الوثائق التي يشسÎطها دف Îالشسروط،
 ٢ـ عرضض تقني يتضسمن الوثائق التي يشسÎطها دف Îالشسروط،
 ٣ـ عرضض ما‹ Œاري يتضسمن الوثائق التي يشسÎطها دف Îالشسروط،
يتع Úإارسسال العروضض (ملف الÎشسح والعروضض التقنية واŸالية) اŸوضسوعة ‘ ثÓثة أاظرفة ( )٠٣منفصسلة مغلقة
ومقفلة ‘ ،ظرف ﬂتوم إا ¤العنوان اآلتي:
’و / ¤إلششهيد إحمد بوقارة
إŸديرية إ÷هوية للمالية  /إلناحية إلعسشكرية إ أ
إللجنة إ÷هوية ’سشتÓم إلتعهدإت وفتح أإظرفة إلÎششح
صس.ب .رقم  64أإ  /أإرضس  0١إلبليدة
ينبغي أان يكون الظرف اÿارجي مغف Óل يحمل إال عبارة:
«عرضس» ’ يفتح
إعÓن عن طلب عروضس وطني مفتوح مع إششÎإط قدرإت دنيا
رقم / ٢0١٩ / ١٣٧ :أإ ٢لتوريد إ◊صشة رقم.........
يتع Úأان ترسسل التعهدات أاو أان تودع بالعنوان اŸذكور أاعÓه ،قبل التاريخ النهائي واÙدد بـ ،٢٠١٩ / ١٠ / ٠7 :إا ¤غاية
السساعة  ،١٤ : ٠٠الذي Áثل اليوم األخ ÒاŸفتوح من آاجال إايداع العروضض.
أاجال –ضس Òالعروضض ﬁددة بـ ( )٣٠يوما إابتداءا من أاول يوم للنشسر.
يحدد تاريخ فتح األظرفة ‘ دف Îالشسروط.
يبقى اŸتعهدون ملزمون بعروضسهم خÓل فÎة تعادل فÎة –ضس Òالعروضض اÙددة ‘ دف Îالشسروط بـ  ١٢٠يوم.
إلششعب ٢0١٩/0٩/0٩
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أاول مطعم ‘
جنوب أافريقيا يقدم
«وجبات من ا◊شسرات»

أ◊ياة ليسشت ملكاً
لك ..بدأت قبلك
وسشتبقى بعدك
..لذأ ل تنزعج حُ Úتحاط
Ãن ل ترغب..فلم ُتخلق
لرضشائهم وليخلقوأ
إ
ليسشعدوك .

الثور

ل تقتل ألناسس
بطيبتك ولطفك فا÷ميع
ل يسشتحقون ذلك..
لن أغلب
أقتلهم بصشمتك أ
ألبششر ليسشتحق
أهتمامك.

ا÷وزاء

عندما تششعر أنك مصشدر
أزعاج وضشيق لششخصس
–به  ،أبتعديعنه قلي، Ó
إأن سشأال عنك فقد ظلمته
و إأن  ⁄يسشأال فارحل عنه
بهدوء.
أفتتح طاه ‘ جنوب أفريقيا،
مطعما مؤوقتا يقدم وجبات
ﬁضشرة بالكامل من
أ◊ششرأت ،ويقول إأنها
سشتكون طعام أŸسشتقبل.
لكن ألتجربة أŸؤوقتة ألهمته
للبدء ‘ صشنع وجبات
متعددة باسشتخدأم
أ◊ششرأت .و‘ يوليو أŸاضشي،
أفتتح مطعما ‘ كيب تاون ل
يقدم سشوى وجبات من
نزلت يوما أمرأة تسشمى ألبسشوسس بناقتها ..إأ ¤جوأر
أ◊ششرأت.
جسشاسس بن مروة وكان من
وأطلق بارنارد على أŸطعم
سشادة قومه .وبعد عدة أيام
أسشم «Œربة أ◊ششرأت» ،وهو
من إأقامة ألبسشوسس .دخلت
لول من نوعه ‘ جنوب
أ أ
ناقتها ‘ إأبل كليب بن وأئل
ت
ا
ب
ج
و
م
د
ق
ي
ي
ذ
ل
أ
ا
ي
ق
ي
ر
أف
فرماها بسشهم فقتلها.
ﬁضشرة فقط من أ◊ششرأت،
وكليب بن وأئل كان سشيد
رغم أن تلك أŸطاعم تنتششر
قومه ‘ أ÷اهلية ..وكان
بششكل متزأيد ‘ ألعديد من
متجًÈأ قاسشيا يأامر فÓ
يعصشى .وŸا علم جسشاسس
ألدول حول ألعا.⁄
Ãا صشنع كليب ثار
وقال« :مع زيادة عدد سشكان
جسشاسس لقتل ناقة أمرأة
ألعا ⁄ومع تقلصس ألرقعة
نزلت ‘ حماه فÎبصس
لمر ل يتطلب
ألزرأعية ،فإان أ أ
لكليب وقتله فثارت
سشوى مسشاحة صشغÒة جدأ من
أ◊رب ب Úقوم كليب
لرضس وكمية صشغÒة جدأ من
أ أ
وقوم جسشاسس .وكان من قوم جسشاسس رجل ششجاع
أŸاء لÎبية ألكث Òمن أ◊ششرأت.
عاقل وماهر ‘ أ◊رب يسشمى أ◊ارث بن عباد
هذأ بالتأاكيد أمر جيد للبيئة.
رفضس مسشاعدة قومه ‘ أ◊رب حيث ⁄
وهذأ هو طعام أŸسشتقبل».
يعجبه أن يقتل كليب وهو سشيد قومه ‘
لغذية وألزرأعة
وأكدت منظمة أ أ
ناقة ..وقال لن أششارك ‘ حرب ل ناقتي
فيها ول جملي .فصشار أŸثل يضشرب ‘
 ·ÓأŸتحدة (فاو) ،إأنه
ألتابعة ل أ
برأءة ألنسشان من تهمة ل ششأان
يوجد أك Ìمن  1900نوع من
له بها ..أو دعي إأ ¤عمل ل
أ◊ششرأت ألتي Áكن أكلها .ووصشف
يجني من ورأئه نفعًا.
لطعمة ألتي تعتمد على
ألعلماء أ أ
أ◊ششرأت بأانها طعام مسشتدأم ورخيصس
للياف وأŸعادن.
غني بالÈوت Úوأ أ

’
ناقة له
فيها و’ جمل

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

سستي التها ووصسفتلي أارضسي كانت كيف
خضسرا و الزهر مزينها بكل أالوان الطيف
عروسس ما ح Óزينتها ڤمرة بليلة صسيف
اللي حرمني أارضس Òياسستي الله يجازيه
إامي ولدتني ‘ الغربية و سسمو Êغريبة
وزي مابعرف اسسمي بعرف أارضسي ا◊بيبة ..
ع كتبي وحيطة مدرسستي … و ع ڤلبي ڤريبة ..
اسسمك يابÓدي موا‹ و دÁا بغينه
أنششودة للفنانة ألفلسشطينية ميسس ششلشس.
وأ÷هاد بÎمي ألرصشاصس
ونحرر سشوأ فيها

للع
È
ة

حكم و أامثال
@ عندما تششتكي للبششر ينتهي
أ◊وأر بعبارة « ألله يعينك »
أختصشرها من ألبدأية وأششتكي Ÿن
يعينك.
@ أطلبوأ ألعلم فان عجز” فاحبوأ
أهله فان – ⁄بوهم فÓ
تبغضشوهم.

السسرطان

هل تعلم

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

@ أن أ◊ب
أ◊قيقي ل عÓقة له
باŸكاŸات ألطويلة ول
ألتوأصشل أليومي
وألّلقاءأت ألكثÒة،
أŸوضشوع أعمق من
ذلك  ..أ◊بيب
حل ألعدد ألسشابق
أ◊قيقي هو ألذي
ترى نفسشك من
ألسشيجـــــــــارة
خÓله وإأن تاهت
نفسشك منك Œدها
عنده ،ل يطلب
منك ألتعب Òعن
حبك له ول
ششوقك فهو
يدرك أين مكانه ‘
قلبك ،يدرك مكانه
أıتلف جًدأ عن
تناسشلوأ و تكاثروأ فكرأ وليسس عددأ
.
لخرين ؟!
أ آ
ل· وجنبوأ
حتى ترتقوأ ب Úأ أ

ل تـدع حـد
يرسشسشـم لـك
خـرأئـط حيــاتك
فـهنــاك من ل يحتـرم
أ◊ــدود .

اأ’سسد

*بقرتنا ذبحناها ‘ ألكاف
ألعا‹؛ أللحم
طيششناه؛؛وألدم بعناه
غا‹؟؟

‘

عقولكم حبوب منع ألفهم و ألعلم
ألهادف

حّبـ ـ ــ
ـ
ك

يـ ـا

ل –سشد أحدًأ-
فالقمة تتسشع
للجميع ؛وخزأئن ألله ل
تنفد فكما أعطى غÒك
سشيعطيك ويرضشيك ..

العذراء

حافظ على من
يتحمل مناخك
ألسشيء...وطقسشك
أŸزعج...وألذي
يفهم أن عصشبيتك ليسس
طبع...وحزنك ليسس
نكد..وعتابك ليسس أفتعال
للمششاكل..

اŸيزان

دعّ مسشافة آأمنة بينك
وب Úمن ُتحب  ،فبعضس
لروأح كأاعوأد ألزأن ،
أ أ
كلما زأد أتكاؤوك عليها ،
قذفتك.

العقرب

ألطيارة ألصشفرأ أحبسشي ما تضشربيشس@@@ أحبسشي ما تضشربيشس
نسشعى رأسس خويا أŸيمة ماتظنيشس@@@ وأŸيمة ماتظنيشس
نطلع للجبل ‰وت @@@ ‰وت وما نرديشس ‰وت وما نرديشس
ألله ألله ربي رحيم ألششهدأء رحيم ألششهدأء
أ÷ندي ‹ جانا @@@ و طرحنالوأ ألفرأشس وطرحنالوأ ألفرأشس
سشمع فرنسشا جات @@@ ألقهوة ما ششربهاشس ألقهوأة ما ششربهاشس

عندما يتحول أ◊وأر ÷دل
لثبات رأي ،أنصشرف
و–دي إ
لمرأخرفهناك عقول غÒقابلة
أ
للتغي Òوألثمن سشيكون مششاعرك
وصشحتك وألنتيجة :ل ششيء!!!!!.

القوسس

ك لششخصس
ل تخ Èألناسس ع َ
ن معزت َ
ك
كع َ
 Úحاسشد أصشابت َ
ِ..فآان  ⁄تصشيب َ
ثرثرة أ◊اقدين.

ابتسسم

ا÷دي

لصشمعي قال :كن ُ
ت أسش ‘ Òأحد ششوأرع ألكوفة فاذأ
حكى أ أ
ي يحمل قطعًة من ألقماشس ،فسشأالني أن أدّله على خياطٍ
بأاعرأب ّ
لنه ....سشيعاملك
ل تعامل أحدأ مثل ألنجوم أ
قريب .فأاخذته إأ ¤خياطٍ ُيدعى زيدًأ ،وكان أعور ،فقال أÿياط:
دأئما كمعجب.
لُخيطّنه خياطًة ل تدري أقباء هو أم درأج ،فقال
وألله أ
لقولن فيك ششعرًأ ل تدري أمدٌح هو أم
ي :وألله أ
ب
أ
ر
أ أ
لع ّ
ي و⁄
ب
أ
ر
ع
أ
ل
أ
ه
ذ
خ
أ
ب
و
ث
ل
أ
ط
ا
ي
ÿ
أ
”
أ
ا
م
ل
ف
.
ء
ا
ج
ه
ّ
م كل مآا
ن آ
أعط آألنآاسس آأفضشل مآا لديك..ولك َ
ل تعطيه َ
يعرف هل يلبسشه على أنه قباء أو درأج! فقال ‘
لديك ..حتى لو كآانوآأ آأقربهم..فـ ليسّس ‘ زمننا منَ
أÿياط هذأ ألششعر:
ل آألقليل.
يقدر,آأŸعرَوف آأ آ
َخا َ
ت عينيه سِشَوأء
ط ‹ َزْيٌد ِقَباء لي َ
ء له أم
فلم يدرِ أÿياط أُدعا ٌ
دعاء عليه.
رتب ألششخاصس ‘ حياتك كما ترتب أولوياتك حتى ل تخطئ ‘

الدلو

ا◊وت

تقد Ëمن ل يسشتحق على من يسشتحق وأياك أن “نح ششخصشا من
ألهتمام فوق ما يسشتحق .

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

يومي ـأت إاسسـÓميـ ـة

Ãناسضبة ألدخول أŸدرسضي
وأ÷ام - -ع - -ي ،أأت - -ق ّ- -دم ب- -ه- -ذه
ألصض-ف-ات أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي ل-طالب
أل -ع -ل -م أأن ي -ت -ح -ل -ى ب -ه -ا وم-ن
أأهمها:
 -١أ◊ب :ع - -ل - -ى ط- -الب
ألعلم أأن يحب ألناسس ،ويتمنى
ل - -ه - -م أ ،Òÿوي - -دع - -و ل - -ه - -م
ب -ال -ه -دأي-ة ،وي-بu-ي-ن ل-ه-م أ◊ق،
ويرشضدهم إأ ¤ألصضوأب ،وإأ¤
أل-ط-ري-ق أŸسض-ت-ق-يم ،فيعبدون
ألله على بصضÒة ،وينجون -
بإاذن ألله  -من عذأب ألله يوم
أل -ق-ي-ام-ة ،وع-ل-ى ط-الب أل-ع-ل-م
أأيضًضا أأن يبذل كل ما ‘ وسضعه؛
ل -ي -ح -ب -ه أل -ن -اسس ،ف -إاذأ أأح s-ب -ه
أل- -ن -اسس أسض -ت -ط -اع أأن ي -وصض -ل
إأليهم ما يريد من فروع ألعلم،
وإأذأ أأرأد طالب ألعلم أأن يحبه
أل -ن-اسس؛ ل-ي-أاخ-ذوأ ع-ن-ه ع-ل-م-ه
ب -ق-ب-ول ،ف-ع-ل-ي-ه أأن ي-ق-ول ل-ل-ه،
ويتعsلم لله ،ويعلم ألناسس لله ،ويعمل لله ،ول يبتغي
إأل وجه ألله ،وليبحر بسضفينة ألسضعي وأإلقدأم ‘
بحر ألعلم ،ويحمل ‘ Áينه ألتقوى ،و‘ يسضاره
ألعلم ،فإاذأ فعل ذلك أأحsبه ألله ،ونادى جÈيل أأن
يحبه ثم جعل له ألَقبول ‘ أألرضس.
وعلى طالب ألعلم أأن يبuين أ◊ق للناسس ،ول
يكتمه ول يكون سضلبvيا ،بل يكون إأيجابvيا قوًل
وف- -ع  Óً-مشض -ار ًك -ا أله -ل ح u-ي -ه ووط -ن -ه ‘ ك -ل م -ا
يحتاجون ،فيصضﬁ Òبوًبا عندهم  -بإاذن ألله.
 -2أإلخÓصس :إأن أأهم ما يجب أأن يتحلى به
طالب ألعلم أإلخÓصس؛ فأاي عمل صضالح ل يكون
مقبوًل عند ألله  -تعا - ¤إأل إأذأ توsفر فيه
شضرطان:
أأن يبتغي به وجه ألله  -تعا - ¤ل أأن يبتغي به
حصضول أŸدح عند ألناسس ،فيَُقال عنه عا⁄؛ ألنه
صضsح عن رسضول ألله  -صضلsى ألله عليه وسضلsم  -أأنه
قال« :إأن أأول ألناسس يقضضى عليه يوم ألقيامة رجل
أسْضُتشْضِهد ،ورجل تعsلم ألعلم وعsلمه وقرأأ ألقرآأن،
فأاُِتي به فعsرفه نعمه فعرفها ،قال :فما عملت
فيها؟ قال :تعلمت ألعلم وعلمته ،وقرأأت فيك
ألقرآأن ،قال :كذبت ،ولكنك تعلمت ألعلم؛ لُيقال:
عا ،⁄وقرأأت ألقرآأن؛ لُيقال :هو قارئ ،وفقد
قيل ،ثم أأمر به ،ف ُسضِحب على وجهه حتى أأُْلِقي ‘

ألنار» (روأه مسضلم) ،وألله  -سضبحانه وتعا - ¤ل
يقبل أأي عمل أأشضرك فيه معه غÒه.
 -3ألَفْهم :كيف فهم أŸسضلمون أألوأئل معنى
أإلسضÓم؟ وكيف ينبغي لنا أأن نفهمه؟ ل شضك أأن
أŸسضلم Úأألوأئل  ⁄يفهموأ من أإلسضÓم ما نريد
نحن أأن نفهمه ‘ عصضرنا أ◊اضضر!! أأنه ›موعة
م -ن أل -ع -ب -ادأت ي -ؤودي -ه -ا أإلنسض -ان ‘ م -ع -زل ع -ن
ألسضلوك ألعملي ،وأأن أإلنسضان يسضتطيع أأن يتوجه
إأ ¤ألله ﬂل ًصضا ‘ أأثناء ألعبادة ،ثم يتوجsه لغÒ
ألله ‘ أأمر من أأمور أ◊ياة ،إأ‰ا أإلسضÓم ألذي
ف -ه -م -ه رسض -ول أل -ل -ه  -صضs-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسضs-ل-م -
وصضحبه ألكرأم ،هو إأسضÓم ألنفسس كلها لله؛ بأان
تكون حياة أإلنسضان كلها لله سضلوًكا وعم ًÓوعلًما،
أإلسضÓم هو ألعقيدة ألصضحيحة أÿالصضة من أأي
شضائبة من شضوأئب ألشضرك ،وأأحرى بطالب ألعلم
أأن يكون على هذأ ألَفْهم باإلسضÓم.
ÓسضÓم أأل يقتصضر
وعلى طالب ألعلم ‘ َفْهمه ل إ
–صض -ي -ل -ه ع -ل -ى أل-ع-ل-م ألشض-رع-ي ف-ق-ط ،وي-زدري
وي -ح -ت -ق -ر أل-ع-ل-وم أألخ-رى ،ب-ل ي-حصض-ل م-ن-ه-ا م-ا
أسضتطاع إأ ¤ذلك سضبي ً
 ،Óفينبغي أأن يوجد ‘
أÛت -م -ع أŸسض -ل -م أل -ط -ب -يب أŸسض-ل-م وأل-ط-ب-ي-ب-ة
أŸسضلمة ،وأŸهندسس أŸسضلم ،وألصضانع أŸسضلم،
وأŸدرسس أŸسضلم ،بل يوجد فيه جميع أŸهن
ويتخصضصس فيها أŸسضلمون.

وعلى طالب ألعلم أأن يحÎم
أل -ع -ل -م -اء ،وي -ظ -ه -ر ت -ق -دي -ره -م
ويسض- -أال- -ه- -م ع -م -ا يشض -ك -ل ع -ل -ي -ه
ويسضتشضÒهم دأئًما فيما يعرضس
له من مسضائل ،وهو بهذأ يسضلك
منهج صضحابة رسضول ألله  -صضsلى
ألله عليه وسضsلم  -ألذين حرصضوأ
ع -ل -ى ط -لب أل -ع -ل-م م-ن م-ظ-ان-ه،
وبذلوأ ‘ ذلك غاية وسضعهم ،وما
أأمر عبدألله بن عباسس -رضضي
ألله عنهما  -بخاف علينا حينما
كان يتتبع كبار ألصضحابة ،ويتعلم
على يديهم  -رضضوأن ألله على
أ÷ميع.
 -٤أللّ ‘ Úألقول :إأنّ ألّرفق
با÷اهل ول Úألقول له ،وألصضÈ
على تعليمه Ÿن أأهم لوأزم طالب
ألعلم ،وألله  -سضبحانه وتعا- ¤
ي -ع -ط -ي ع -ل-ى أل-رف-ق م-ن أألج-ر
وأŸثوبة ما ل يعطي سضوأه  -عن
ع -ائشض -ة  -رضض -ي أل -ل -ه ع -ن -ه -ا -
قالت :قال رسضول ألله  -صضلsى ألله عليه وسضsلم -
«إأن ألله رفيق يحب ألرفق ،ويعطي على ألرفق ما
ل ُيعطي على ألعنف ،وما ل ُيعطي على سضوأه»
(روأه مسضلم).
وألرفق ل يكون ‘ شضيء إأل زأنه ،ول ينزع من
شضيء إأل شضانه ،كما صضح sذلك عن رسضول ألله -
صضsلى ألله عليه وسضsلم -
ي- -روى أأن وأعً- -ظ- -ا دخ- -ل ع- -ل- -ى أأب- -ي ج- -ع -ف -ر
أŸنصضور ،فأاغلظ عليه ‘ ألكÓم ،فقال أأبو جعفر
أŸنصضور :يا هذأ :أأرفق بي ،فلقد أأرسضل ألله -
جل وع - Óمن هو خ Òمنك إأ ¤من هو شضر
مني ،أأرسضل موسضى  -عليه ألسضÓم  -إأ ¤فرعون،
ومع ذلك قال ألله  -تعا - ¤لهÉæk«udn ’kƒrbn ¬odn ’ƒ≤oan{ :
 }≈n°ûîrjn hrn GC ôocsònànjn ¬o∏s©ndnطه ٤٤ :فخجل ألرجل على ما
بدر منه.
ويقول ألله  -سضبحانه وتعا - ¤لنبيه  -صضلsى
ألله عليه وسضsلم ƒrdnhn ºr¡odn ânærdp p¬∏sdG ørep máªnMrQn ÉªnÑpan{ -

ºr¡oær Yn ∞o˘YrÉ˘an ∂n ˘dpƒr˘Mn ør ˘ep Gƒ °t˘ †˘Øn ˘fr’ Öp˘∏r˘≤n˘drG ßn ˘«˘∏p˘Zn É˘¶v ˘an ân ˘ær ˘co
p¬∏sdG ≈∏nYn πrcsƒnànan ânerõnYn GPnp ÉEan ôpern ’CG »ap ºrgoQrhpÉn°Thn ºr¡odn ôrØp¨r àn°rSGhn
 }Úآأل عمرأن١59 :
َ ∏pcuƒnànªodrG Ö
t ëpjo ¬n∏sdG ¿sp GE

ه -ذأ م -ا أأ“ن -ى أأن ي -ت -ح -ل -ى ب -ه طÓ-ب أل-ع-ل-م
ويتصضفوأ به ،نسضأال ألله  -جل وع - Óأأن يفقهنا
‘ ديننا؛ إأنه و‹ ذلك وألقادر عليه.

’نسسانية كلها
مطلب ا÷ماعات ا إ

وحدة الصسف ضسرورة شسرعية
إأّن –قق أإلخاء ب Úجميع أŸسضلم ،Úووحدة
صضّ -ف-ه-م وقّ-وت-ه-م ،ي-حصض-ل ب-ه م-ه-اب-ت-ه-م ‘ ع-ي-ون
أأعدأئهم ،ويحقق لهم منعة وعصضمة من أأن يطمع
ف -ي -ه -م أأع -دأؤوه -م ،أأو ي -جÎئ -وأ ع -ل -ى أسض -ت-ب-اح-ة
حرماتهم وألعدوأن عليهم ،أأو ُيقدموأ على ألنيل
منهم.
إأّن أŸسضلم Úأليوم يجنون أأَمsر وأأسضوأأ ثمار
غياب أإلخاء أإلسضÓمي وألتضضامن وألولء فيما
بينهم ،حيث صضاروأ ‘ هوأٍن على أأعدأئهمُ ،رsبما
Ò؛ فكم من حرمات
 ⁄يسضبق له ‘ تاريخهم نظ ٌ
ل -ه -م مسض -ت -ب -اح -ة ،وأأوط-ان ‘ ف-لسض-ط Úوكشض-مÒ
وألصض Úوألفلب ،Úوبورما ،وغÒهاُ ،مغتصضبة ،وكم
من مÓي Úمنهم ‘ ألعصضر أ◊ديث ُقuتلوأ أأو
شُضuردوأ ‘ ،بÓد آأسضيا بيد ألشضيوعي ‘ ÚألصضÚ
و‘ بÓد ما كان يعرف بال–اد ألسضوفيتي ،و‘
أأورب-ا ‘ أل-ب-وسض-ن-ة وأل-ه-رسضك وأأل-ب-ان-ي-ا وكوسضوفا،
وغÒها من ألبلدأن ،وُفتنوأ ‘ دينهم ،وسضيموأ
أألذى وسض - -وء أل - -ع - -ذأب ،ول ي - -زأل ك - -ثÒون م - -ن
أŸسض - -ل - -م Úأآلن ‘ ب - -ق - -اع شض- -ت- -ى م- -ن أل- -ع- -ا⁄
ُيضضطهدون وُيفتنون ،على نحو ُ ⁄يسضمع به من
قبل ‘ أألول.Ú
وما كان هذأ ليحدث لو كان أإلخاء أإلسضÓمي
بحقوقه ووأجباته حيvا فاع ً
 Óعلى مسضتوى ألعا⁄
أإلسض Ó-م -ي ،ف -ل -م -ا ك-ان ه-ذأ أإلخ-اء ق-د تÓ-شضت
ح-ق-ي-ق-ت-ه ،وشض-لت ف-اع-ل-ي-ت-ه ،أضض-م-ح-لت م-عه قوة
أŸسضلم ،Úوطمع فيهم من  ⁄يكن باألمسس يدفع

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

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

صسفـ ـ ـات ينبغ ـ ـ ـي لطـ ـ ـ ـّÓب العل ـ ـ ـم الّتحـ ـ ـ ـّلي به ـ ـ ـ ـا

ع -ن ن -فسض -ه ،و–ك -مت ف-ي-ه-م ح-ث-ال-ة م-ن أل-بشض-ر،
· ألكفر،
وأأرأذل بني أإلنسضان ،وتدأعت عليهم أأ ُ
ألتي ما إأن تظهر على أŸؤومن Úل ترقب ‘ أأحد
∞ Ghôo¡n¶rjn ¿rp GEhn
منهم إأvل ول ذمة ،كما قال تعاn «rcn{ :¤
 }áً esPp ’nhn ’vp GE ºrµo«ap GƒÑoboôrjn ’n ºrµo«r∏nYnألتوبة ،8 :وقد كان،
وكذلك يفعلون ،وأنتزعت مهابة أŸسضلم Úمن
قلوب أأعدأئهم ،وصضاروأ غثاء كغثاء ألسضيل ،كما
جاء ‘ أ◊ديث ألسضابق ذكره.
إأنه ل شضيء كاألخsوة أإلسضÓمية يجمع شضمل
حد صضفوفهم ،وَيلُtم شَضَعثَُهم،
أŸسضلم Úجميًعا ،ويو u
ويجعل منهم ج َسضًدأ وأحًدأ ،وكياًنا قوvيا متكامً،Ó
م -ه -م -ا ك -ان ِم -ن أخ -ت Ó-ف أأل -وأن -ه -م وأألسض -ن-ت-ه-م،
وأأعرأقهم وبلدأنهم ،ويصضل ما تق s
طع مِن بينهم،
ويعود عليهم بأاك Èألنفع ‘ ألعاجل وأآلجل.
وهذأ ما أأثبتْته حوأدث أأليام ،وأأsكدْته صضروف
ي مع
ألزمان ،فقد أنتظَمت هذه أألخsوة ألفارسض s
ي مع أألفريقي ،uوألفق Òمع ألغني،
ألعرب u
ي ،وألÎك s
وأألسضود مع أألبيضس...هؤولء وغÒهم جمعتْهم
ت ِمن بينهم ألفوأرق ،وذأبت
أأخsوة ألuدين ،وأ‰ح ْ
أل-ق-وم-ي-ات وأل-ع-رق-ي-ات ،وصض-اروأ ج-م-يً-ع-ا إأخ-وأ ًنا
مسضلمُ ،Úيكuونون أأمsة وأحدة متميزة ،هي أألمsة
أإلسضÓمية.
ول شضك أأن ألوحدة هي مطلب أ÷ماعات
لنسضانية ،وهدفٌ تسضعى إأليه كل أÛتمعات
أ إ
لسضباب أŸؤودية إأليه،
ألبشضرية ،وتأاخذ بكل أ أ
وأŸسضلمون أليوم هم أأحوج ألناسس إأ ¤ألوحدة،

لسضباب وألطرق
لخذ بكافة أ أ
فيجب عليهم أ أ
أŸؤودية إأ ¤وحدتهم ،وعلى رأأسضها أأن يلوذوأ
ب -أا sخ -وة أل u-دي -ن ،وإأل ف -لسض-وف َي-ب-قْ-ون ُم-شضs-ت-تÚ
تائه ،Úومتفرق ‘ Úألعا.ÚŸ
لسضÓ- -م
وج - -دي - -ر ب - -ال - -ذك- -ر أأن أأع- -دأء أ إ
لخ - -وة
وأŸسض- - -ل- - -مُ Úي - -درك - -ون “اًم - -ا أأث - -ر أ أ
لسض Ó- -م - -ي- -ة ‘ وح- -دة أŸسض- -ل- -م ،Úودوره- -ا
أ إ
أÿط ‘ Òج -م -ع شض -ت -ات -ه -م ،وإأزأل-ة ُف-رق-ت-ه-م،
ولذلك حَرصضوأ كل sأ◊رصس على أأن ل تقوم
لسضÓمية ،أأو ما يشضبهها كالتضضامن
Óخsوة أ إ
ل أ
لسضÓمية ،أأو أÓÿفة
لسضÓمي ،أأو أ÷امعة أ إ
أ إ
لسضÓمية ونحوها؛ حرصضوأ على أأن ل تقوم
أ إ
ل-ه-ا ق-ائ-م-ة ،ع-م-ل-وأ ع-ل-ى غ-رسس أŸعu-وق-ات ‘
ط -ري -ق -ه-ا ل-ك-ي ل يs-ت-ح-د أŸسض-ل-م-ون ،ولَ-يْ-بَ -قْ-وأ
متفuرق Úحتى ل يكون لهم ‘ ألعا ⁄أأي وزن،
ول تأاث.Ò
لن نعود إأ ¤ما كان
أأل لقد حان ألوقت أ
لوأئ-ل ع-ن-دم-ا –ق-قت ب-ينهم
ع-ل-ي-ه أأسضُÓ-ف-ن-ا أ أ
أأخوة ألدين كما شضرعها ألله ،فعاشضوأ ‘ قوة
ومنعة ،يهابهم أأعدأؤوهم ،ويحفظ لهم قدرهم،
و ⁄يجرؤو أأحٌد على تدنيسس حرماتهم ،وإأل
أأدبوه Ãا يسضتحق ،فأامن أÿائف ‘ رحابهم،
وأن -تصض -ر أŸظ -ل -وم ‘ ج-وأره-م ،وأأنصض-تت أأذن
ألدنيا لكÓمهم.

ألعدد

١8٠٤3
أإلثنين  ٠9سضبتم 2٠١9 Èم
ألموأفق لـ  ٠9محرم  ١٤٤١هـ

هام جدا

أا ّ
’ يقتصسر التّحصسيل على العلم الشّسرعي فقط

21

خ Òالهدي:
عن أأبي هريرة  -رضضي ألله عنه  -رسضول ألله  -صضلى ألله عليه وسضلم  -قال:
«كل أŸسضلم على أŸسضلم حرأم دمه وماله وعرضضه» (روأه مسضلم)

جوابك

عّمـ ـ ـ ـأ
يشسغلـ ـك

سس :إاذا الشّسخصس ’قته ‚اسسة أاثناء صسÓته أاو ’قت ثوبه
أاو ﬁموله ،فما ا◊كم؟

ج :إأذأ كانت ألّنجاسضة رطبة ولقته أأو ثوبه أأو ﬁموله بطلت صضÓته ،وأأما إأن كانت
يابسضة وأألقاها حالً (يعني أأزألها ”) بغ Òنحو كمه ل تبطل صضÓته ،فإان  ⁄يلقها حاًل
(أأي تأاخر ‘ نزعها) أأو أأزألها بنحو كّمه بطلت صضÓته.

أاقوال مأثورة:
قال مالك لتلميذه ألشضافعي أأول ما لقيه :إأّني أأرى ألله قد أألقى على قلبك
نورأ ،ف Óتطفئه بظلمة أŸعصضية.وهذأ أŸعنى ألذي نّبه عليه أإلمام مالك
مأاخوذ من قوله تعا }ÉfkÉbnôrao ºrµond πr©nérjn ¬ns∏dG Gƒ≤oàsJn ¿rp GE GƒæoenGB ønjòpsdG É¡njtn GC Éjn{ :¤أألنفال.29:
يقول أبن ألقيم :ومن ألفرقان :ألنور ألذي يفرق به ألعبد ب Úأ◊ق وألباطل،
وكلما كان قلبه أأقرب إأ ¤ألله كان فرقانه أأ” ،وبالله ألتوفيق.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

ألقّوة أأفضضل من أل ّضضعف إأذأ أسضتخدمت ‘ أ.Òÿ

سسلوك ‘ اŸيزان

الغيبة..حكمها وعواقبها ‘ ا’سسÓم
حّرم أإلسضÓم ألغيبة Ÿا لها من عوأقب سضيئة على أŸسضلم ،Úفهي
تسضبّب ألعدأوة وألبغضضاء وألتقاطع وألتدأبر ب Úألناسس ،ثم هي مضضيعة
للوقت ألثم Úبالشضتغال Ãا يضضر ول ينفع ،ويسضوء ول يسضر ،ثم هي
أعÎأضس ع -ل -ى أÿال -ق ج -ل ج Ó-ل -ه ،ف -إان أŸغ -ت -اب أأول م -ا ي -غ -ت -اب م-ن
أŸسضتغاب خلقته طوله أأو عرضضه أأو مشضيته أأو شضكله ،وكل ذلك من صضنع
ألله تعا ¤وليسس للمسضتغاب فيه شضأان.
وقد فشضا هذأ أŸرضس (ألغيبة) ‘ ألناسس ف Óيكاد يخلو منه بر ول
فاجر ،ول عا ⁄ول جاهل ،بل قد “ّكن ألشضيطان ‘ ألتدخل ‘ هذه
أ÷ه- -ة وأأج- -لب ب- -خ- -ل- -ي- -ه ورج- -ل- -ه م- -ن ه- -ذه أل- -وج -وه ،ف -ي -ا مصض -ي -ب -ت -اه!
فإانه ل يخفى ما ‘ كÌة ﬂالطة ألناسس من كÌة حصضول ألغيبة وغÒها،
فإان سضلم من ألقول بالغيبة  ⁄يسضلم من أŸشضاركة فيها ،وإأن سضلم من
أŸشضاركة فيها ⁄ ،يسضلم من ألسضكوت عليها ،ويجب إأنكارها Ÿن كان ‘
›لسس غيبة ،وإأل فيفارق ذلك أÛلسس أإن  ⁄يسضتطع أإلنكار ،وأأن ⁄
يقدر على مفارقة أÛلسس أشضتغل بذكر أأو غÒه.
وخلت ›السضنا من ذكر ألله ومن ألصضÓة على رسضول ألله  -صضلى ألله
عليه وسضلم  -وأأصضبحت ›السضنا ›السس غفلة وبعد عن ألله سضبحانه،
عافانا ألله وأإياكم منها وقضضى عّنا حقوق أأربابها ،ف Óيحصضيهم غÒه
سضبحانه.
ومهما كانت بشضاعة ألغيبة ،فإان وقعها على ألنفسس سضار لسضيما إأذأ كان
أŸسضتغاب مكروها أأو عدوأ ً ،لكن قل للمغتاب هل ترضضى من عدوك هذأ
أأن يغتابك ويظهر مسضاويك ما سضÎت كما أأظهرت ما سض Îمن مسضاويه؟
هل تفّرغت من عيوبك فأاصضلحتها؟ ومن نفسضك فهّذبتها؟ ومن سضّيئاتك
ححتها؟ هل رّبيت بنيك؟ وأأّدبت ذويك؟ وهل
فح ّسضنتها؟ ومن غلطاتك فصض ّ
أأصضلحت فسضادك وسضّددت أأخطاءك؟ هل أأصضلحت عيوبك حتى تذكر
عيوب غÒك؟
إأّن نبيّك عليه أل ّصضÓة وأل ّسضÓم يقول« :طوبى Ÿن شضغله عيبه عن عيوب
أل- -ن- -اسس» ،وي- -ق- -ول أأيضض ً-ا« :ع -ام -ل أل -ن -اسس Ãا –ب أأن ي -ع -ام -ل -وك ب -ه».
لقد تسضاهل ألناسس ‘ ألغيبة ألّنها بطبيعتها سضهلة لينة ل تكلف مشضقة
سضوى –ريك أللسضان ‘ ألفم ،لسضيما أإذأ كان أŸسضتغاب عدوأ ً Ÿن ‘
أÛلسس أأو لبعضضهم ألّنهم يتشضّفون بذكر معايبه ،ويتلّذذون Ãا يسضمعون
عنه من سضوء ويذكر به من نقصس ،كما يتلّذذ ألظمآان باŸاء ألبارد ليطفي
به حرأرة جوفه ،ويبل به صضدأه لكنها ‘ أ◊قيقة أنتقام عاجز وسضÓح ‘
يد جبان ،ألن أŸغتاب دأئمًا ينهزم عندما يعلم بحضضور أŸسضتغاب أأو أأحد
ّﬁبيه ،ورÃا أأبدل هجاءه Ãدح وذّمه بثناء.
هذأ ،وأأسضأال ألله ألتوفيق وألقبول وألسضدأد وألرشضاد ،إأنه على كل شضيء
قدير ،وصضلى ألله على نبينا ﬁمد وعلى أآله وصضحبه ،ومن تبع سضنتهم.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشلة

^ 09سش-ب-تم : 1957 Èأاع-ل-نت ال-ق-يادة التونسشية
ح -ال -ة ال -ط -وارئ ع -ل -ى ا◊دود ا÷زائ-ري-ة
–ت ال-ت-ه-دي-دات ال-ف-رنسش-ي-ة السش-اع-ية إا¤
خنق الثورة ا÷زائرية .
^  09سش-ب-ت-م : 195٨ Èق-ررت ÷ن-ة ال-ت-نسش-ي-ق
وال-تنفيذ ( )CCEإانشش-اء ح-ك-وم-ة م-ؤوق-ت-ة للجمهورية
ا÷زائرية ‘ أاقرب وقت .
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إالغاء رحلت «إايغل أازور»

لرهابية سشنة 2012
التحق با÷ماعات ا إ

شسركات طÒأن أخرى تتكفل باŸسسافرين Ãطار ألعاصسمة

أإ’رهابي عبد ألوأحد يسسلم نفسسه وبحوزته ذخÒة حربية

تتو ¤شسركات طÒان ﬂتلفة التكفل
ت- -دري- -ج- -ي -ا Ãسس -اف -ري شس -رك -ة ال -طÒان
ال -ف -رنسس -ي -ة «إاي -غ -ل أازور» ال -ع-ال-ق Úع-ل-ى
مسستوى مطار ا÷زائر الدو‹ إاثر إالغاء
رحلت هذه اأ’خÒة التي تخضسع لتقوË
قضسائي ‘ ،ح ’ Úتزال قائمة انتظار
اŸسس - -اف- -ري- -ن ط- -وي- -ل- -ة ،حسس- -ب- -م- -ا “ت
م -لح -ظ -ت -ه ب-ع ÚاŸك-ان .وشس-ه-د م-ط-ار
ا÷زائر الدو‹ طواب Òطويلة لعشسرات
اŸسسافرين أامام الوكا’ت التجارية التي
تضسمن الرحلت نحو فرنسسا على راأسسها
شسركة اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية التي
عرفت إاقبال حشسود هامة من اŸسسافرين
الباحث Úعن تذاكر سسفر ،باإ’ضسافة اإ¤
شس-رك-ت-ي «ط-اسس-ي-ل-ي ل-ل-طÒان» واÿطوط
ا÷وية الفرنسسية «اير فرانسس».
وي- -ن- -ت- -ظ -ر مسس -اف -رون اآخ -رون ب -ق -ل -ق

حصسولهم على تذاكر للعودة إا ¤فرنسسا
ب -ع -د قضس-اء ع-ط-ل-ت-ه-م ‘ ا÷زائ-ر .وق-ال
مسسافر جزائري مقيم ‘ فرنسسا «“كنت
من ا◊صسول على تذكرة بقيمة 27.000
دي -ن -ار ب-ع-د ت-خ-ف-يضس ب-نسس-ب-ة  80باŸائة
لرحلة ذهاب بدون إاياب من ا÷زائر إا¤
باريسس بتاريخ  16سسبتم ÈاŸقبل».
وفضسل بعضس اŸسسافرين من الذين ’
تربطهم التزامات ملحة ‘ فرنسسا “ديد
اإق-ام-ت-ه-م ب-ا÷زائ-ر .وم-ن ب-ي-ن-ه-م مسس-افر
متقاعد قدم مع عائلته من البويرة قال
«وجدت تذكرة نحو باريسس عبورا بتونسس
ل-ك-ن-ن-ي اأفضس-ل ال-ب-ق-اء ه-ن-ا واق-تناء تذكرة
مباشسرة اأ’سسبوع اŸقبل» ،وŒدر اإ’شسارة
اإ ¤أان ال- -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لشس -رك -ة
الفرنسسية «إايغل أازور» فرانسس إايفل Úقدم
اسستقالته وسسط اأزمة انسسحاب مسساهم.Ú

بالقرب من زلفانة بغرداية

‘ اإطار مكافحة ا’إرهاب وبفضسل جهود
قوات ا÷يشس الوطني الشسعبي ،سّسلم اإرهابي
ن- -فسس- -ه ،ي- -وم  07سس -ب-ت-م ،2019 Èل-لسس-ل-ط-ات
ال -عسس -ك -ري-ة ب-ت-مÔاسست /ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
السس -ادسس -ة .وي -ت -ع -ل -ق ا’أم -ر ب -اŸسس -م-ى «اأو’د
الشس -ي -خ ب -اي» ،اŸك -ن -ى «ع-ب-د ال-واح-د» ،ال-ذي

ال -ت -ح -ق ب -ا÷م -اع -ات ا’إره -اب-ي-ة سس-ن-ة .2012
ا’إرهابي كان بحوزته قاذف صساروخي من نوع
 RPG2ب -ا’إضس -اف -ة اإ ¤ث-لث ( )03ق-ذائ-فوث - - - -لث ( )03حشس- - -وات داف- - -ع - -ة ل - -ل - -ق - -اذف
الصساروخي RPG 2 .
تاأتي هذه النتائج لتوؤكد مرة اأخرى على

فعالية اŸقاربة التي تعتمدها القيادة العليا
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي قصس-د ال-قضساء على
ظاهرة ا’إرهاب واسستتباب ا’أمن والطماأنينة
ع Èكامل الÎاب الوطني.

ق.و

بفضشل اسشتغلل مفارز ا÷يشش Ÿعلومات

توقيف عنصسري دعم للجماعات أإ’رهابية وحجز  3قنابل تقليدية ألصسنع
لره- -اب وب- -فضش- -ل
‘ إاط - -ار م - -ك - -اف - -ح - -ة ا إ
اسش-ت-غ-لل اŸع-ل-وم-ات ،أاوقفت مفرزة للجيشش
ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي ،ي-وم  07سش-ب-ت-م،2019 È
لره-اب-ي-ة
ع -نصش-ري ( )02دع -م ل-ل-ج-م-اع-ات ا إ
بخنششلة/ن.ع ‘ ،5.ح Úكشش- - - -فت ودم - - -رت
م- -ف- -ارز أاخ -رى ث -لث ( )03ق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دية
الصش -ن -ع ب -ك-ل م-ن سش-ك-ي-ك-دة/ن.ع 5.وتيزي
وزو/ن.ع.1.

حجز آأ’ت ،عتاد ﬂتلف وتوقيف
 38شسخصسا

كهربائيا و( )23مطرقة ضسغط وجهاز كشسف عن
اŸعادن و( )450غرام من الديناميت و( )06صسواعق
نارية و( )06مضسخات ماء وم Îواحد من الفتيل
الصساعق.

و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظّمة،
أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الشسعبي ،إاثر عمليات
م - -ن - -فصس - -ل - -ة ب - -ك - -ل م- -ن “Ôاسست وب- -رج ب- -اج- -ي
ﬂتار/ن.ع )38( ،6.شسخصسا وحجزت ( )22مولدا

...وتوقيف  4أشسخاصش
وحجز  6بنادق

ضشبطت لديهم ﬂدرات وأاسشلحة بيضشاء

توقيف  11متورطا ‘ أıدرأت بسسطيف
‘ إاطار أانششطتها الرامية إا ¤تضشييق اÿناق
ع- -ل- -ى م- -دم- -ن- -ي اıدرات واŸؤوث- -رات ال- -ع -ق -ل -ي -ة
ب -اع -ت -ب -اره -م -ا آاف -ت Úتسش -اه -م -ان دوم -ا ‘ ت-فشش-ي
لي-ام
ا÷رÁة ،أاط -رت شش-رط-ة سش-ط-ي-ف ،خ-لل ا أ
لخÒة ،دوري -ات وم -داه -م -ات “ت ع Èن -ق -اط
ا أ
ﬂتلفة متواجدة بإاقليم اختصشاصشها ا◊ضشري،
أاسشفرت عن ضشبط ( )11ششخصشا ‘ حالت تلبسش،
بصشدد تعاطي اıدرات تارة ومتلبسش Úبحيازة
اŸؤوثرات العقلية تارة أاخرى.
مصس -ال -ح الشس -رط -ة ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ال -ت -ي أاط -رت ت-لك
اŸداه- -م- -ات ح- -ج- -زت خ- -لل ت -دخ -لت -ه -ا ك -م -ي -ة م -ن

اıدرات ع-ل-ى شس-ك-ل ق-ط-ع م-ت-ف-اوت-ة اأ’ح-ج-ام ،وزن-ها
اإ’جما‹ ( )83غراما (كيف معالج) ،إا ¤جانب ()94
قرصسا من اŸؤوثرات العقلية ،ناهيك عن مصسادرة ()04
أاسسلحة بيضساء ﬁظورة.
الضسبطية القضسائية بكل مصسلحة ،أا‚زت ملفات
جزائية ضسد اŸتورط Úالـ ( )11بتهم حيازة وتعاطي
اıدرات ،اŸؤوثرات العقلية وكذا حيازة أاسسلحة بيضساء
ﬁظ -ورة ،أاح -ي -ل -وا Ãوج -ب -ه -ا أام-ام ا÷ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة
اıتصسة ،التي أامرت بوضسع ( )05منهم رهن ا◊بسس،
فيما اسستفاد ( )6منهم من اسستدعاءات مباشسرة.

سسطيف  :نورالدين بوطغان

جرت على مسشتوى مطار ا÷زائر الدو‹

أ÷مارك –جز أزيد من  7.800قرصش مهلوسش وتوقيف أŸتورطÚ
قامت مصسالح ا÷مارك ،صسباح أاول أامسس
السسبت ،بحجز  7.868قرصس مهلوسس Ãطار
ا÷زائ -ر ال -دو‹ ه -واري ب -وم -دي -ن ب-ا÷زائ-ر
العاصسمة ،حسسب ما علم أامسس ا’حد لدى
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام -ة ل -ل -ج -م -ارك .وأاوضس -حت
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ل -ج -م -ارك أان ا’ق-راصس
اŸهلوسسة من نوع لÒيكا ( ) Lyricaكانت

ﬂب-أاة ب-إاح-ك-ام ‘ أام-ت-ع-ة مسس-اف-ري-ن (أاج-هزة
مكÈات الصسوت وأاكياسس الشساي) قادم Úمن
اسس-ط-ن-ب-ول (ت-رك-ي-ا) .وأاسس-ف-رت هذه العمليات
ع -ن ت -وق -ي -ف الشس -خصس ÚاŸت -ورط ‘ Úه-ذا
العمل اÙظور و“ت إاحالتهما على العدالة.

حادث مرور Ãنطقة بوعياشش ببشسار

تسسببت اأ’مطار اŸتسساقطة ببشسار ،أامسس‘ ،
حادث مرور مروع ‘ منطقة بوعياشس  77كلم
ع -ن م -ق -ر ال -و’ي -ة ب -ال -ط -ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م 06
الرابط ب Úبلدية بشسار ودائرة بني ونيف ‘
ان -ق-لب ح-اف-ل-ة ل-ن-ق-ل اŸسس-اف-ري-ن ـ خ-ط بشس-ار
قسسنطينة ـ أاين خلف ا◊ادث عددا من ا÷رحى
بينهم رجل ‘ حالة خطÒة ووفاة امرأاة ،وقد
تدخل أاعوان ا◊ماية اŸدنية واسستنفر ا◊ادث

ت-دخ-ل السس-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة وال-عسس-ك-ري-ة وط-اق-م
طبي بع ÚاŸكان من أاجل تقد Ëيد اŸسساعدة
ون- -ق- -ل اŸصس- -اب Úإا ¤مسس- -تشس -ف -ى ب -ن -ي ون -ي -ف
ومسستشسفى تورابي بوجمعة  240سسرير وحسسب
مصسدر «الشسعب» من موقع ا◊ادث ،فإان سسائق
ا◊افلة التي كانت انطلقت من مدينة بشسار ‘
اŒاه و’ي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ف-ق-د السس-ي-ط-رة ع-ل-ي-ه-ا
بسسبب انز’قها جراء اأ’مطار.

من جهة أاخرى ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني
ب-ك-ل م-ن قسس-ن-ط-ي-ن-ة وخنشسلة/ن.ع ،5.أارب- -ع -ة ()04
أاشس-خ-اصس ب-ح-وزت-هم ( )06ب-ن-ادق ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-نع،
ف -ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف ( )17م -ه -اج -را غ Òشس-رع-ي م-ن
جنسسيات ﬂتلفة بتيارت/ن.ع.2.

ق.و

قتيل وأربعة جرحى ‘ حادث مرور خطÒ
ل -ق-ي شس-خصس ح-ت-ف-ه ف-ي-م-ا أاصس-يب أارب-ع-ة
آاخرون بجروح ‘ حادث مرور وقع أامسس
اأ’ح -د ب-ج-ن-وب شس-رق غ-رداي-ة ،ك-م-ا أاف-ادت
مصسالح ا◊ماية اŸدنية ،ووقع ا◊ادث على
مسستوى الطريق الوطني رقم  49الرابط بÚ
غ -رداي -ة وورق -ل -ة ع -ل -ى ب -ع -د ن -ح -و ث -لثÚ
كيلوم Îمن اÙطة ا◊موية زلفانة عندما
اصس -ط -دمت سس-ي-ارة سس-ي-اح-ي-ة ب-أاخ-رى ك-انت

قادمة من اإ’Œاه اŸعاكسس‡ ،ا أاسسفر عن
م- -ق- -ت -ل شس -خصس (أان -ث -ى ‘ سس -ن  26سسنة)،
وإاصسابة أاربعة آاخرين بجروح ،وفق اŸصسدر
ذاته .و” إاجلء جثة الضسحية نحو مصسلحة
حفظ ا÷ثث بالعيادة اŸتعددة اÿدمات
ب -زل -ف -ان -ة ال-ت-ي ن-ق-ل إال-ي-ه-ا أايضس-ا ا÷رح-ى،
وف -ت -حت مصس -ال-ح ال-درك ال-وط-ن-ي –ق-ي-ق-ا
للكشسف عن ملبسسات ا◊ادث.

لرصشاد ا÷وية
‘ نششرية خاصشة ل أ

ترقب تسساقط أأمطار رعدية قوية على عدة و’يات
م-ن اŸرت-قب تسس-اق-ط أام-ط-ار رع-دي-ة ت-ك-ون أاح-ي-ان-ا
قوية مرفوقة ﬁليا بحبات الÈد على عدة و’يات من
الوطن ،حسسبما ورد ‘ نشسرية خاصسة للديوان الوطني
لرصساد ا÷وية .وتتمثل الو’يات اŸعنية بهذه اأ’مطار
لأ
‘ كل من البويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وسسكيكدة
وعنابة والطارف وبرج بوعريريج وسسطيف وقسسنطينة
وميلة وقاŸة وسسوق أاهراسس وأام البواقي وخنشسلة وتبسسة
وباتنة ،حسسب نفسس النشسرية التي “تد مدة صسلحياتها
إا ¤غاية ليلة اأ’حد على السساعة العاشسرة (22سسا00د).
وسستبلغ كميات ا’مطار اŸتسساقطة بل وسستتجاوز 30
ملم ﬁليا طوال مدة صسلحية النشسرية.
ك -م -ا سس -ت -مسس ه -ذه اأ’م-ط-ار و’ي-ات ت-ل-مسس-ان وعÚ
“وشس-نت وسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وسس-ع-ي-دة وغ-ل-يزان ومعسسكر

كاريكات /ÒعنÎ

وع Úال -دف -ل-ى وتسس-مسس-ي-لت واŸدي-ة واŸسس-ي-ل-ة وشس-م-ال
ا÷لفة واأ’غواط وتيارت .و“تد مدة صسلحية هذه
النشسرية من منتصسف نهار أامسس اأ’حد (12سسا00د) إا¤
غ -اي -ة ال -ي -وم ا’ث -ن Úع -ل -ى السس -اع -ة السس -ادسس-ة صس-ب-اح-ا
(06سسا00د) على اأ’قل ،حسسب نفسس اŸصسدر ،موضسحا
أان الكميات اŸتسساقطة سستبلغ بل وسستتجاوز ﬁليا 50
· طوال مدة صسلحية النشسرية.
كما تخصس النشسرية شسمال بشسار والنعامة والبيضس
وشس -م -ال غ -رداي -ة ،ح -يث سس-ت-م-ت-د م-دة صس-لح-ي-ت-ه-ا م-ن
منتصسف نهار أامسس (12سسا00د) إا ¤غاية العاشسرة ليل
(22سسا00د) .وسس-ت-ب-ل-غ ك-م-ي-ات اأ’م-ط-ار اŸتسس-اق-ط-ة ب-ل
وسستتجاوز ﬁليا  25ملم طوال مدة صسلحية النشسرية
حيث سستكون مرفوقة بهبوب رياح قوية ورعود.

