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تششكيل السشلطة الوطنية لإلششراف على الرئاسشيات والقانون ا’نتخابي
^ قواعـــــــد جديـــــــدة كفيلـــــة بضصمــــان شصفافيــــة ا’قـــــÎاع اŸصصــــÒي والدÁقراطيـــة
^ تعليمــــات للحكومـــــة لوضصــــــع الوسصائـــــل اŸاديــــــة واللوجيسصتيــــــة –ضصـــــÒا للمــــوعد

ترأسس عبد ألقادر بن صصالح ،رئيسس ألدولة ،أول أمسس،
با÷زأئر ألعاصصمة ،أجتماعا Ûلسس ألوزرأء ،حسصب بيان
لرئاسصة أ÷مهورية.
و‘ مسصتهل هذأ أ’جتماع ألقى بن صصالح كلمة ،تلتها
م-دأخ-ل-ة قّ-دم-ه-ا أل-ف-ري-ق أح-م-د ڤ-اي-د صص-ال-ح ،ن-ائب وزير
أل -دف -اع أل -وط-ن-ي ،رئ-يسس أرك-ان أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي
وع -رضس ل -ل -وزي -ر أأ’ول ،ن -ور أل-دي-ن ب-دوي ،ح-ول أل-نشص-اط
أ◊كومي.
أسص-ت-ه-ل ›لسس أل-وزرأء ج-دول أع-م-ال-ه ب-الـمصص-ادق-ة ع-ل-ى
مشصروع “هيدي لقانون عضصوي يتعلق بالسصلطة ألوطنية
أŸسصتقلة لÓنتخابات ،قدمه وزير ألعدل ،حافظ أأ’ختام.
وج-دي-ر ب-اإ’شص-ارة أن ألـمشص-روع أل-ت-م-ه-ي-دي ل-ه-ذأ أل-ق-ان-ون
ألعضصوي ،ألذي يهدف إأ ¤إأنشصاء سصلطة وطنية مسصتقلة
لÓنتخابات ،قد أعد على أسصاسس أŸقÎحات ألـمقدمة من
ط-رف أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-وأر وأل-وسص-اط-ة ،وأل-تي توجت
مسص - -ار أ◊وأر أل - -ذي أج- -ري م- -ع أأ’ح- -زأب ألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة
وألشصخصصيات ألوطنية و‡ثلي ألـمجتمع ألـمد.Ê
كما Œدر أإ’شصارة إأ ¤أن ألـمشصروع ألتمهيدي لهذأ ألقانون
أل -عضص -وي ي -وك -ل ل -لسص -ل -ط -ة أل -وط-ن-ي-ة أŸسص-ت-ق-ل-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
أ’نتخابات ،ألـمهام ألتنظيمية ألـمنوطة حتى أآ’ن باإ’دأرة.
وب -ه -ذه ألصص-ف-ة ،سص-ي-ؤوول ل-ه-ا أل-ت-ك-ف-ل ب-أادأء ك-ل أل-ع-م-ل-ي-ات
ألـمرتبطة با’نتخابات أبتدأء من أسصتدعاء ألهيئة ألناخبة
إأ ¤غاية أإ’عÓن ألنهائي عن ألنتائج .ولتحقيق ذلك تقع
ع-ل-ي-ه-ا مسص-ؤوول-ي-ة مسصك أل-ب-ط-اق-ي-ة أ’ن-ت-خ-ابية وتنظيم كل
ألعمليات ألـمرتبطة بها.
وع-ل-ي-ه وضص-عت ك-ل أل-ل-ج-ان أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة –ت سص-ل-طة هذه
ألهيئة ألـمسصتقلة ،ألتي سصتتو ¤أيضصا أإ’عÓن عن ألنتائج
ألـمؤوقتة لÓنتخابات بد’ و‘ ﬁل إأدأرة ألدأخلية.
كما من ألـمعلوم أن هذه ألهيئة مدعوة للتدخل ‘ كل
ألÎأب ألوطني من خÓل فروعها على مسصتوى ألو’يات
وألبلديات وألدوأئر أ’نتخابية ولدى جاليتنا ألـمقيمة ‘
أÿارج.
من أجل تسصيÒها ،سصتتوفر هذه أأ’خÒة على ميزأنية
تسصي Òخاصصة وسصتتو ¤ضصمان إأعدأد ميزأنية أ’نتخابات
وتنفيذها ،مثلما سصتتوفر على إأدأرة مسصتقلة ‘ تنظيمها
وعملها وقانون أسصاسصي لـمسصتخدميها.
فضص Óعن ذلك ،فإان ألتشصكيلة ألبشصرية للسصلطة ألوطنية
ألـمسصتقلة لتنظيم أ’نتخابات ،من شصأانها أن تسصمح بإارسصاء
أسصتقÓلية تامة وحرية كاملة لهذه أŸؤوسصسصة أ÷ديدة ،من
خÓل طريقة أنتقاء أعضصائها ،من ‡ثلي أÛتمع أŸدÊ
وأأ’سص Ó-ك أ’ج -ت -م -اع-ي-ة ألـم-ه-ن-ي-ة ،وأل-قضص-اة ومسص-اع-دي
ألعدألة ،ألتي تعتمد على أ’نتخاب من طرف ألنظرأء
كقاعدة عامة.
من جهة أخرى ،وقصصد ضصمان ألشصروع ‘ مسصار أإ’نشصاء
أأ’و‹ ل-ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة أŸسص-ت-ق-ل-ة ،سص-ت-ت-و ¤شص-خصص-ية وطنية
مسصتقلة –ظى باإ’جماع ،مهمة ألتكفل حصصريا ،بوضصع
هذه ألهيئة ،على أن تنتهي هذه مهمتها باسصتكمال مسصار
أإ’نشصاء.
وج-دي-ر ب-ال-ذك-ر أن ط-ري-ق-ة أخ-ت-ي-ار أعضص-اء ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة،
معززة بالشصروط ألوأجب أسصتيفاؤوهاÃ ،ا يضصمن حيادأ
Óعضص -اء ،م -ن شص -أان -ه -ا أن تسص-م-ح ل-ه-ؤو’ء أأ’عضص-اء
ت -ام -ا ل  -أ
Ãم-ارسص-ة ك-ام-ل-ة ل-لصصÓ-ح-ي-ات أل-وأسص-ع-ة أل-ت-ي يخولها لهم
أŸشص -روع أل -ت -م-ه-ي-دي ل-ه-ذأ أل-ق-ان-ون أل-عضص-وي ،خÓ-ل ك-ل
مرأحل ألـمسصار أ’نتخابي.

انتخاب رئيسس ا÷مهورية ..قطع
الطريق أامام اŸغامرين

ولدى تدخله عقب مصصادقة ›لسس ألوزرأء على مشصروع
هذأ ألقانون ألعضصوي ،أكد رئيسس ألدولة بأان هذه ألسصلطة
ألوطنية أ÷ديدة تشصكل أسصتجابة ملموسصة لتطلعات شصعبنا
ألذي طالب ،بصصفة سصلمية ،بتغي Òعميق لنظام أ◊كامة،
يقوم على أسصاسس قوأعد جديدة تتسصم با◊ياد وألشصفافية
وأإ’نصصاف ،وللطبقة ألسصياسصية فيما يخصس وضصع قوأعد
جديدة كفيلة بضصمان شصفافية أإ’نتخابات وتكريسس ألـمسصار
ألدÁقرأطي ،بغرضس “ك Úألشصعب من أإ’د’ء بصصوته بكل
ح -ري-ة خÓ-ل أ’سص-تشص-ارة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أل-ق-ادم-ة’ ،ن-ت-خ-اب
رئيسس أ÷مهورية ،وبالتا‹ قطع ألطريق أمام ألـمغامرة

وألـمبشصرين بها.
وأغ-ت-ن-م رئ-يسس أل-دول-ة ه-ذه ألـم-ن-اسص-ب-ة ،ل-ت-وج-ي-ه ن-دأء إأ¤
ألقوى ألسصياسصية و‡ثلي ألـمجتمع ألـمد Êوألشصخصصيات
ألوطنية◊ ،ثهم على موأصصلة أ◊وأر وألـمشصاورأت ،من
أج -ل ت -نصص -يب أل -ه -ي -ئ -ة أŸسص -ت -ق-ل-ة ،ك-م-ا ي-نصس ع-ل-ى ذلك
ألـمشصروع ألتمهيدي للقانون ألعضصوي.
وقد أشصار إأ ¤أن هذأ ألـمسصعى ألذي يعد غاية ‘ أأ’همية،
سص -يسص -م -ح ‘ ،أآ’ج -ال ألـم -ن -اسص -ب-ة ،ب-ت-ن-ظ-ي-م أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسصية ألكفيلة وحدها بتمك ÚألبÓد من أÿروج من
حالة أختÓل أ’سصتقرأر ألسصياسصي وألـمؤوسصسصاتي وأ◊يلولة
دون ألسصقوط ‘ فخ ألفرأغ ألدسصتوري وغياب ألدولة.
ولهذأ ألغرضس ،أسصدى رئيسس ألدولة تعليمات إأ ¤أ◊كومة
لوضصع كل ألوسصائل ألـمادية وأللوجيسصتيكية وكافة أشصكال
ألدعم– ،ت تصصرف ألسصلطة ألـمسصتقلة أ÷ديدة ،حتى
تتمكن من تنظيم أ’سصتشصارة أ’نتخابية ألقادمة ‘ ،أحسصن
ألظروف.

مشصروع قانون حول نظام
ا’نتخابات

بعد ذلك ،صصادق ›لسس ألوزرأء على مشصروع ألقانون
ألـمعدل وألـمتمم للقانون ألعضصوي رقم  16ـ  10ألـمؤورخ ‘
 22ذي أ◊جة عام  1437ألـموأفق  25أوت سصنة ،2016
وألـمتعلق بنظام أ’نتخابات ،ألذي عرضس من قبل وزير
ألعدل ،حافظ أأ’ختام.
وجدير بالذكر أن هذه ألـمرأجعة ألتشصريعية ألتي ترمي إأ¤
إأدم -اج ﬂت -ل -ف أ’قÎأح -ات ألـم-ق-دم-ة م-ن ق-ب-ل أل-ط-ب-ق-ة
ألسص -ي -اسص -ي -ة ،وألشص -خصص -ي-ات أل-وط-ن-ي-ة و‡ث-ل-ي ألـم-ج-ت-م-ع
ألـمد ،Êوألتي جمعتها ألهيئة ألوطنية للحوأر وألوسصاطة،
ت -أات-ي ل-ت-ك-ي-ي-ف أŸن-ظ-وم-ة أل-تشص-ري-ع-ي-ة ألـم-ت-ع-ل-ق-ة ب-ن-ظ-ام
أ’ن -ت -خ-اب-ات م-ع أأ’ح-ك-ام أ÷دي-دة ل-ل-مشص-روع أل-ت-م-ه-ي-دي
ل-ل-ق-ان-ون أل-عضص-وي أŸت-ع-ل-ق ب-السص-ل-ط-ة أل-وط-ن-ية ألـمسصتقلة
لÓنتخابات ،وتوف Òكل ألضصمانات ألكفيلة بجعل نظامنا
أ’ن -ت -خ-اب-ي يسص-ت-ج-يب ل-ك-ل م-ت-ط-ل-ب-ات أ◊ي-اد وألشص-رع-ي-ة
وألشصفافية.
وم-ن أه-م أل-ت-ع-ديÓ-ت أل-ت-ي تضص-م-ن-ه-ا أŸشص-روع ألتمهيدي
للقانون ألعضصوي ،يجدر ذكر أسصتحدأث ألبطاقية ألوطنية
ل-ل-ن-اخ-ب Úأل-ت-ي سص-ي-ت-م مسص-ك-ه-ا حصص-ري-ا م-ن ق-ب-ل ألسص-ل-طة
أ÷ديدة ألـمسصتقلة لÓنتخابات.
كما سصتتكفل هذه ألهيئة بضصبط ألقوأئم أ’نتخابية ألبلدية
وألـمقاطعات ألدبلوماسصية أو ألقنصصلية ومرأجعتها بصصفة
دورية ،عن طريق ÷ان لـمرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية توضصع
–ت سصلطتها وتتو ¤تعي Úأعضصائها.
وسصتضصطلع ألسصلطة ألـمسصتقلة كذلك Ãهمة إأعدأد وتوزيع
كل ألوثائق أ’نتخابيةÃ ،ا ‘ ذلك بطاقات ألناخب.Ú
ك -م -ا سص -ت -خ -ول إأ ¤ألسص -ل-ط-ة ألـمسص-ت-ق-ل-ة صصÓ-ح-ي-ة ت-وزي-ع

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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ألناخب Úع Èمكاتب ومرأكز ألتصصويت وإأنشصائها تعيÚ
أعضصائها.
وينصس ألتعديل على عدم إأمكانية تأاخ Òسصاعة أفتتاح
أ’قÎأع ألتي تبدأ على ألسصاعة ألثامنة صصباحا أو أختتامه
على ألسصاعة ألسصابعة مسصاء.
وتخول لرئيسس ألسصلطة أŸسصتقلة صصÓحية أتخاذ نصصوصس
تنظيمية وإأمكانية ألتماسس تسصخ Òمصصالح أأ’من ،عند
أ’قتضصاء ،أثناء ألعملية أ’نتخابية.

تخفيف شصروط اŸشصاركة ‘
ا’قÎاع الرئاسصي
كما يتضصمن أŸشصروع ألتمهيدي للقانون ألعضصوي تدأبÒ
تندرج ‘ إأطار تخفيف شصروط ألـمشصاركة ‘ أ’نتخابات
ألرئاسصية ’سصيما إألغاء شصرط ألتزكية من قبل  600منتخب
كحد أدنى ،وكذأ تقليصس عدد ألتوقيعات ألفردية للناخبÚ
ألتي يتع Úعلى ألـمÎشصح لÓنتخابات جمعها من 60.000
إأ 50.000 ¤توقيع ع 25 Èو’ية على أأ’قل مع تخفيضس
ألعدد أأ’دنى للتوقيعات ألـمطلوبة بالنسصبة لكل وأحدة من
ألو’يات أŸعنية من  1500إأ 1200 ¤توقيع ،فضص Óعن ذلك
ُي-ل-زم ألـمÎشص-ح-ون لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسص-ية بتقد Ëشصهادة
جامعية.
كما ينصس أŸشصروع ألتمهيدي للقانون ألعضصوي على أن
م-ل-ف-ات ألÎشص-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسص-ي-ة يتم إأيدأعها لدى
ألسصلطة ألـمسصتقلة لÓنتخابات ألتي تفصصل ‘ ألÎشصيحات
ق- -ب- -ل إأح -ال -ة ه -ذه ق -رأرأت -ه -ا إأ ¤ألـم -ج -لسس أل -دسص -ت -وري
للـمصصادقة ألنهائية على قائمة ألـمÎشصح.Ú
وقد نصس ألتعديل ألتشصريعي على وضصع أللجان أ’نتخابية
ألبلدية وألو’ئية –ت ألسصلطة ألـمباشصرة للهيئة ألـمسصتقلة
أ÷ديدة لÓنتخابات ،ألتي تتو ¤فضص Óعن ذلك تعيÚ
معظم أعضصائها.
عÓوة على ذلكُ ،خولت للسصلطة ألـمسصتقلة مهام وأسصعة ‘
›ال ت -ن-ظ-ي-م أ◊م-ل-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة’ ،سص-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس
أل -ت -وزي -ع أل -ع-ادل لـم-وأق-يت أل-ت-دخ-ل عﬂ Èت-ل-ف وسص-ائ-ل
أإ’عÓم ألسصمعية ألبصصرية ،حيث يجب عليها بهذه ألصصفة
أن تسصهر ،بالتنسصيق مع سصلطة ضصبط ألسصمعي ألبصصري،
على ضصمان أحÎأم أأ’حكام ألتشصريعية ذأت ألصصلة.
وعقب أŸصصادقة على مشصروع هذأ ألقانون ألعضصوي من
قبل ›لسس ألوزرأء ،حرصس رئيسس ألدولة على ألتعب Òعن
شصكره أ’عضصاء هيئة أ◊وأر وألوسصاطة على ألـمشصاورأت
ألتي أجروها ‘ ،ظروف صصعبة ‘ أغلب أأ’حيان ،وألتي
أفضصت إأ ¤ضصبط وصصياغة جملة من ألتعديÓت ألرأمية
إأ ¤مرأجعة وتكييف نظامنا أ’نتخابي Ãا يسصمح بإاجرأء
أن-ت-خ-اب-ات رئ-اسص-ي-ة تسص-ت-و‘ شص-روط ألـم-وضص-وعية وأ◊ياد
وألشصفافية ،وهي أ’قÎأحات ألتي أدرجت ضصمن مشصروعي

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ألقانون Úألعضصوي Úأللذين صصادق عليهما ›لسس ألوزرأء
هذأ أليوم ،دون إأدخال أي تعديÓت جوهرية.
كما أكد رئيسس ألدولة أنه على إأثر مصصادقة ›لسس ألوزرأء
على ألـمشصروع Úألتمهيدي Úلهذين ألقانون ،Úينبغي أن
ت-ت-ج-ن-د ألسص-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وك-اف-ة أل-فاعل ‘ Úألسصاحة
ألوطنية من أجل تنظيم أ’نتخابات ألرئاسصية ‘ أآ’جال
ألـمطلوبة ،على أن تعطى أأ’ولوية ألقصصوى للقيام دون
تأاخ Òبتنصصيب ألهيئة ألوطنية ألـمسصتقلة لÓنتخابات ،فور
ألـمصص -ادق -ة ع -ل -ى ألـمشص -روع Úأل -ت -م -ه -ي -دي Úل -ل -ق-ان-ونÚ
ألعضصوي Úمن قبل ألÈلـمان بغرفتيه.
وم -ن شص -أان ألـمشص -روع Úأل -ت -م -ه -ي -دي Úل-ه-ذي-ن أل-ق-ان-ونÚ
ألعضصوي Úأن يسصمحا بتوف Òألضصمانات ألÓزمة لتنظيم
أنتخابات رئاسصية ’ جدأل فيها ‘ ،أآ’جال ألـمحددة و‘
جّو يطبعه ألهدوء وألتفاهم وهو ألسصبيل ألدسصتوري ألوحيد
وأ◊ل ألدÁقرأطي ألـمعقول لتمك ÚألبÓد من أÿروج من
هذه أأ’زمة.
أŸشصروعان ألتمهيديان للقانون Úألعضصوي Úأسصتجابة أو¤
لتطلعات شصعبنا ألـمشصروعة ،لكي يتسصنى له بكل سصيادة
وحرية وشصفافية ،أختيار ألشصخصصية ألتي يفوضس لها مهمة
قيادة مسصار ألتغي Òوأ’سصتجابة لباقي ألـمطالب ألشصعبية
ألـمشصروعة.

قرارات حول اŸناصصب والوظائف
أختتم ›لسس ألوزرأء درأسصة جدول أعماله باŸصصادقة
على قرأرأت فردية متعلقة باŸناصصب وألوظائف ألعليا ‘
ألدولة.
و‘ ختام أشصغال ›لسس ألوزرأء ،ألقى بن صصالح كلمة
ت-وج-ه ف-ي-ه-ا ب-الشص-ك-ر أ’عضص-اء أ◊ك-وم-ة ع-ل-ى إأسص-ه-ام-اتهم
ومÓحظاتهم ألتي أثرت ألنقاشس.
إأننا باعتمادنا نصصي أŸشصروع Úقد وصصلنا إأ ¤مرحلة
م -فصص -ل -ي -ة م -ن أŸسص-ار ألسص-ي-اسص-ي أل-ت-ي سص-ت-م-ه-د ب-دوره-ا
أل -ط -ري -ق إ’ج -رأء أن -ت -خ -اب -ات رئ -اسص -ي -ة تسص -ت -و‘ شص-روط
ألشصفافية وأ’نتظام ‡ا يلبي أحد أŸطالب أأ’سصاسصية
للشصعب أ÷زأئري.
وبناء عليه ،أعت Èأن ألظروف تسصمح بتضصافر أ÷هود
“هيًدأ Ÿوعد ألشصعب مع أسصتحقاق وطني حاسصم ،سصيمكنه
من أنتخاب ألرئيسس ألذي يتوسصم فيه ألكفاءة وألشصرعية
أل Ó-زم -ت Úل -ت-ح-ق-ي-ق ت-ط-ل-ع-ات-ه ل-ل-ت-غ-ي ،Òوت-ل-ب-ي-ة م-ط-ال-ب-ه
أŸشصروعة وŒسصيد أإ’صصÓحات أŸنشصودة ألتي ما فتئ
ينادي بها.
و‘ نفسس ألسصياق ،أدعو جميع أŸسصؤوول Úإأ ¤موأصصلة
مسصاعيهم ومضصاعفة جهودهم وألتحلي باليقظة أŸطلوبة
‘ أŸرح -ل-ة أŸق-ب-ل-ة ح-ت-ى ي-تسص-ن-ى ضص-م-ان ألسص Òأل-ع-ادي
للعملية أ’نتخابية ألتي سصتمكن بلدنا من أسصتعادة هيبة
ألدولة وإأضصفاء ألشصرعية ألكاملة على مؤوسصسصاتها».
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بن صسالح بخصسوصض الهيئة الوطنية للحوار

حركة إ’طارات سشامية
باإ’دارة اŸركزي ـ ـ ـ ـ ـة
للمديريـ ـ ـة لألمـ ـ ـ ـ ـن

^ جهود مضسنية “كن من دخول العملية النتخابية مناخا تعدديا

اعت Èرئيسض الدولة عبد القادر بن صسالح ،أاول أامسض ،أان
ا÷هود التي بذلتها الهيئة الوطنية للوسساطة وا◊وار من
شسأانها «“ك Úا÷زائر من الدخول ‘ العملية النتخابية ‘
مناخ وطني توافقي» ،يفضسي إا ¤انتخابات حرة ونزيهة.
و‘ كلمة أفتتاحية له ‘ أجتماع ›لسس ألوزرأء ،قال رئيسس ألدولة :
‘‘لقد ألتزمت منذ توليت مهامي على رأأسس ألدولة ‘ ألظروف ألتي
يعلمها أ÷ميع ،بالعمل وفق ما ينصس عليه ألدسضتور مفضض ،Óعن قناعة،
أأسضلوب أ◊وأر ألشضامل وألبناء ،مع كل ألقوى وألفعاليات ‘ أÛتمع
لتجاوز ألوضضع ألرأهن».
ومن هذأ أŸنطلق ،ذكر بن صضالح Ãناشضدته «ألذكاء أ÷ماعي وأ◊سس
ألوطني للجزأئريات وأ÷زأئري ÚلÓنخرأط ‘ تلك أŸقاربة ألرأمية
Óسضرأع ‘ تنظيم أنتخابات رئاسضية حّرة وشضفافة
إأ ¤تهيئة ألظروف ل إ
وذأت مصضدأقية» ،باعتبار ذلك «أ◊ل ألوحيد ألذي يضضمن تكريسس هيبة
ألدولة ومؤوسضسضاتها ،وÁكنها بالتا‹ من موأجهة ألصضعوبات ألقتصضادية
وألتحديات ألجتماعية وألتهديدأت أÙدقة بأامننا ألوطني ضضمن
ﬁيط إأقليمي ودو‹ معقد ومضضطرب».
و‘ هذأ ألسضياق ،أأكد بن صضالح بأان مسضار أ◊وأر ألذي تكفلت به هيئة
وطنية مسضتقلة مكونة من شضخصضيات «وفية وﬂلصضة لوطنها» بقيادة
ك -ر Ëي -ونسس أأفضض -ى إأ« ¤حصض -ائ -ل م -ف -ي -دة وم -قÎح -ات م-ه-م-ة» “ت
ترجمتها ‘ ألتقرير ألذي تسضلمه باألمسس ،وأŸتضضمن لنتائج لقاءأت
ألهيئة مع  23حزبًا سضياسضيا و‡ 5670ثل عن جمعيات وطنية وﬁلية،
باإلضضافة إأ ¤شضخصضيات وكفاءأت وطنية.
وحرصس رئيسس ألدولة ‘ هذأ أإلطار على أأن يحيي أ÷هد ألكب Òألذي
بذلته هيئة ألوسضاطة وأ◊وأر ،وألذي أعتÈه Ãثابة «مرحلة مفصضلية ‘
أŸسضار ألسضياسضي لبلدنا ،من شضأانه “ك Úأ÷زأئر من ألدخول ‘
ألعملية ألنتخابية ‘ مناخ وطني توأفقي ،يفضضي ،بعون ألله ،إأ¤
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شسملت  11منصسبا

مرحلـ ـة مفصشليـ ـة ‘ اŸسشـ ـار السشياسشـ ـي تعّزز التوافق الوطن ـي
أنتخابات حرة ونزيهة –قق تطلعات وآأمال ألشضعب أ÷زأئري ألتوأق
إأ ¤ألتغي Òوبناء وطن بسضوأعد كل أ÷زأئريات وأ÷زأئري.»Ú
وأأردف ي -ق -ول ب -ه -ذأ أÿصض -وصس« :إأن ه -ذأ أل-ت-ط-ور أإلي-ج-اب-ي  ⁄ي-ك-ن
ل -ي -ت -ح -ق -ق ل -ول ت -نسض -ي -ق ﬁك -م ومشض -اورأت مسض -ت-م-رة ضض-م-ن ق-ي-ادأت
ومؤوسضسضات ألدولة ،سضمحت بإارسضاء أألسضسس أÓŸئمة لتنظيم ألنتخاب
ألرئاسضية».
كما لفت أأيضضا إأ ¤أأن «أأبرز ما أنتهت إأليه ألهيئة من أقÎأحات ،ألتي
تصضب ‘ أŒاه مسضعى ألدولة ألثابت لتهيئة ألظروف لتنظيم ألنتخابات
ألرئاسضية ،ما تضضمنه تقريرها من توصضيات لتعديل ألقانون ألعضضوي
أŸت -ع -ل -ق ب -ال -ن -ظ-ام ألن-ت-خ-اب-ي وأسض-ت-ح-دأث سض-ل-ط-ة وط-ن-ي-ة مسض-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات وهي ألنصضوصس ألتي “ت صضياغتها أأخذأ بع Úألعتبار
ألقوأسضم أŸشضÎكة ألتي حظيت بإاجماع من طرف ألفاعل ÚألسضياسضيÚ
وأ÷معوي ،»Úيقول بن صضالح.
‘ سضياق ذي صضلة ،حيا رئيسس ألدولة «أليقظة وألروح ألوطنية ألعالية»
للجيشس ألوطني ألشضعبي ،سضليل جيشس ألتحرير ألوطني أÛيد ،منوها
بـ»ج-ه-وده أŸضض-ن-ي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-ن-ه-ج أل-دسض-توري وألسض ÒأŸنتظم
للمؤوسضسضات ،وضضمان أألمن وألسضتقرأر ،مدعوًما ‘ مهامه ألنبيلة تلك
Ãختلف أأسضÓك ومصضالح أألمن».
كما وجه ألتحية وألتقدير للقيادة ألعليا للجيشس ،وعلى رأأسضها ألفريق
أأحمد قايد صضالح ،نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أأركان أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي ،نظ« Òوضضوح أللتزأمات وألوقوف إأ ¤جانب شضعبنا ‘
هذه أŸرحلة أŸصضÒية من تاريخه ،وألعزم على ضضمان ألطابع ألسضلمي
ل-ل-م-ظ-اه-رأت وأل-تصض-دي ب-ح-زم وث-ب-ات ل-ل-تصض-رف-ات أŸه-ددة ل-وح-دت-ن-ا
ألÎأبية ،وللمحاولت ألرأمية إأ ¤ألنيل من أألمن ألوطني وأّ Ÿسس
باللحمة ألوطنية».
وحيا بن صضالح ‘ نفسس ألوقت «ألتزأم قيادة أ÷يشس Ãرأفقة ودعم

ألعدد

مسضعى ألعدألة ‘ أŒاه مكافحة ألفسضاد ،وتبديد أŸال ألعام ألتي كانت
‘ صضلب أŸطالب ألشضعبية‡ ،ا سضيكون له أألثر ألهام على ألقتصضاد
ألوطني» ألذي أأكد أأنه «سضيتخلصس ،بالتدرج وألصضرأمة ،من مغبات
أŸمارسضات ألتي لطاŸا أأعاقت سضÒه».
‘ ذأت ألصضدد ،نوه رئيسس ألدولة بـ»مسضاندة وتثم Úقيادة أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي للمسضار ألسضياسضي وتأاكيده على أ◊وأر على أأسضاسس
أŸقاربة ألرأمية إأ ¤تنظيم ألنتخابات ألرئاسضية Œاوبا مع أŸتطلبات
ألرأهنة أŸلحة».
على صضعيد آأخر ،توجه رئيسس ألدولة بتحية عرفان Ûموع ألوزرأء
نظ Òما بذلوه من «جهود ﬂلصضة» ،كل ‘ قطاعه ،بقيادة ألوزير أألول
نور ألدين بدوي.
وقال ‘ هذأ ألشضأان إأن هذه أ÷هود «لقت صضدى طيبا وترحيبا من
طرف شضرأئح وأسضعة من فئات ألشضعب لكونها مكنت ألسضلطات ألعمومية
من كسضب رهان ضضمان أسضتمرأرية ألدولة ،وهيأات ألظروف لتجاوز كل
أÙطات ألهامة من حياة ›تمعنا وسضمحت بالتكفل بالنشضغالت
أليومية للموأطن ‘ Úجو من ألسضكينة وألسضتقرأر‘‘.
كما حرصس على أإلشضادة ،و بوجه أأخصس ،بجهودهم ‘ مناسضبات خاصضة
كضضمان ألتحضض Òأ÷يد لشضهر رمضضان ألفضضيل ،و–سض Úظروف تنقل
وإأقامة أ◊جاج أŸيام ،Úوألوقوف على –ضضÒأت ألدخول ألجتماعي
وأŸدرسضي مرورأ Ãوسضم ألصضطياف ،باإلضضافة إأ ¤مسضاعي أ◊كومة
أل -رأم -ي -ة إأ ¤ع -ق -ل -ن-ة أل-ن-ف-ق-ات أل-ع-م-وم-ي-ة وت-ق-ل-يصس ع-ج-ز أŸي-زأن-ي-ة
وأÙافظة على مناصضب ألشضغل ،و–سض Úأÿدمات ألعمومية وتوفÒ
شض -روط أل -ع-يشس أل-ك-ر Ëوألسض Òأل-ع-ادي ل-ل-م-رأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة ،لسض-ي-م-ا
ب -ال -نسض-ب-ة Ÿن-اط-ق أ÷ن-وب وأل-هضض-اب أل-ع-ل-ي-ا ،وأأخ-ذ أل-ت-دأب ÒألÓ-زم-ة
للتخفيف من معاناة وألتكفل باŸتضضررين من جرأء ألكوأرث ألطبيعية
(من حرأئق وفياضضات شضهدتها بعضس مناطق ألوطن).
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أاج -رى رئ-يسض ال-دول-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح،
لدارة
لط -ارات سس -ام -ي -ة ب -ا إ
أاول أامسض ،ح- -رك- -ة إ
Óم-ن ال-وط-ن-ي،
اŸرك -زي -ة ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
شسملت  11منصسبا ،حسسب ما أافاد به بيان لرئاسسة
ا÷مهورية.
وجاء ‘ بيان رئاسضة أ÷مهورية« :أأجرى رئيسس ألدولة
عبد ألقادر بن صضالح حركة إلطارأت سضامية باإلدأرة
أŸركزية للمديرية ألعامة لÓأمن ألوطني ،شضملت أأحد
عشضر ( )11منصضبا.
وبهذأ ” تعي Úكل من ألسضادة:
 -1جمال بن دراجي ،مفتشسا عاما للمصسالح.
ﬁ -2مد نوي سسيفي ،مديرا لشسرطة ا◊دود.
 -3أارزقي حاج سسعيد ،مديرا للشسرطة القضسائية.
 -4بن يطو بن زيان ،مديرا لÓسستعÓمات العامة،
 -5سسي ﬁند ﬁمد سسعيد ،مديرا للشسرطة العامة.
Óدارة العامة.
 -6فؤواد سسيب ،مديرا ل إ
ﬁ-7م -د ع -ج-وادي ،م-دي-را ل-ل-دراسس-ات رئ-يسس-ا ل-دي-وان
Óمن الوطني.
اŸدير العام ل أ
ﬁ -8م -د م -الك ،م -دي -را ل -ل -دراسس-ات م-ك-ل-ف-ا ب-ال-ت-ع-ل-ي-م
واŸدارسض.
 -9علي فراغ ،مديرا للدراسسات مكلفا باŸدرسسة العليا
للشسرطة.
 -10أاحمد بوربيع ،نائب مدير التجهيزات.
 -11عبد القادر مصسطفاوي ،نائب مدير اŸوظف.»Ú

‘ مداخلة له  ،الفريق ڤايد صسالح:

ا’سشتحقـ ـ ـ ـ ـ ـاق الرئاسشـ ـ ـ ـ ـي بوابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروج مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اأ’زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أاكد الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب وزير الدفاع
الوطني ،رئيسض أاركان ا÷يشض الوطني الشسعبي،
أاول أامسض ، ،با÷زائر العاصسمة ،أان النتخابات
الرئاسسية التي تسستعد ا÷زائر لتنظيمها “ثل
«بوابة النهوضض من هذه الكبوة واÿروج من
لزمة».
ا أ
‘ مدأخلة له خÓل ›لسس ألوزرأء ،أأوضضح ڤايد صضالح أأن
أ÷زأئر «أسضتطاعت بفضضل أأبنائها ألÈرة و‘ طليعتهم
أ÷يشس ألوطني ألشضعبي  ،سضليل جيشس ألتحرير ألوطني أأن
Œتاز هذه أŸرحلة وأأن تتأاهب بعد مدة قصضÒة ÿوضس
ألنتخابات ألرئاسضية ألتي “ثل بوأبة ألنهوضس من هذه
ألكبوة وأÿروج من هذه أألزمة».
وأأك- - -د أأن أÙط- - -ة أألخÒة م- - -ن ع- - -م- - -ر ه - -ذأ أŸسض - -ار
«أ◊سضاسس» وأŸتمثلة ‘ ألنتخابات ألرئاسضية ،هي «ثمرة

بدوي يسستعرضض أاهم
ﬁاور نشساط ا◊كومة

لرؤوية متبصضرة» أسضتطاع أ÷يشس ألوطني ألشضعبي أأن يسضتبق
أأحدأثها بكل «بصضÒة وحنكة».
وأأضضاف قائ Óأأن «كل خطوة قطعناها بكل قناعة وبكل
مثابرة كان لها صضدأها ألطيب وثمارها أŸأامولة ،ول شضك
أأن أللتفاف ألشضعبي حول ألرؤوية أŸتبناة أليوم هو عربون
ﬁب -ة م -ن ألشض -عب ÷يشض -ه» ،م -ذك -رأ ب -ح -رصس أŸؤوسضسض -ة
ألعسضكرية على أÙافظة على مؤوسضسضات ألدولة ،معتÈأ
أأن حفظها هو «حفظ لأركان ألدولة أ÷زأئرية وحفظ
ه-ي-ب-ت-ه-ا ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وط-ن-ي وع-ل-ى مسض-توى أÙافل
ألدولية».
وأألح باŸناسضبة ،على أأن كل أإل‚ازأت ألتي أسضتطاعت
أ◊ك- -وم -ة أأن –ق -ق -ه -ا ‘ ه -ذه أل -ظ -روف «ألصض -ع -ب -ة ب -ل
وأŸع -ادي -ة أأح-ي-ان-ا» ه-ي «م-ك-اسضب ح-ق-ي-ق-ي-ة وم-ي-دأن-ي-ة ل
ينكرها إأل جاحد» ،مÈزأ «‚اح مؤوسضسضات ألدولة ‘ ظل

أŸرأفقة أ◊ريصضة للمؤوسضسضة ألعسضكرية ‘ Œاوز كافة
أÙطات على غرأر حسضن ألتعامل أŸوفق مع مقتضضيات
إأجرأء ألمتحانات آلخر ألسضنة ألدرأسضية ،هذأ ناهيك عن
حسضن ألتعامل بل وتوف Òكافة ألظروف أ◊سضنة وأÓŸئمة
للدخول ألجتماعي وألدرأسضي للسضنة ألدرأسضية أ÷ديدة
.»2020-2019
فبالنسضبة لنائب وزير ألدفاع ألوطني فإان كل ما ” ألقيام
ب -ه ت -ع -د «إأج -رأءأت صض -ائ -ب-ة سض-م-حت ب-ت-ف-ادي أل-ك-ث Òم-ن
أŸشضاكل ،وحرمان أأعدأء أ÷زأئر ‘ ألدأخل وأÿارج من
إأيجاد مÈرأت أÿوضس ‘ ألنقد ألهدأم وغ Òألبناء».
و‘ سضياق ذي صضلة ،أأوضضح رئيسس أأركان أ÷يشس ألوطني
ألشضعبي أأن ألوقائع قد أأثبتت أليوم ،أأن «ألنظرة ألصضائبة
وأل-ت-ق-ي-ي-م أŸوضض-وع-ي وأل-ع-قÿ »ÊÓ-ل-ف-ي-ات أألزم-ة أل-تي
عاشضتها أ÷زأئر ،كانت Ãثابة «ألعقل ألرأجح ألذي أتزنت

ب -فضض -ل -ه أألم -ور وأتضض -ح م -ن خ Ó-ل -ه أŸسض -ار أل -دسض-ت-وري
ألوأجب أتباعه ،على ألرغم من ألظروف ألصضعبة ألتي
مرت بها بÓدنا».
وأأكد أأن هذه ألظروف ألتي أعتقدت بعضس ألأطرأف
أأنه «باإمكانها توجيه ألأحدأث وفق نظرتها بعيدأ عن
رأأي ألأغلبية ألغالبة للشضعب أ÷زأئري وتوأفقا مع
مصضا◊ها ألذأتية وألضضيقة ولو كان ذلك على حسضاب
أ÷زأئ-ر ومصض-ل-ح-ت-ه-ا أل-ع-ل-ي-ا ،ف-خ-اب أأم-ل-ها ووأصضلت
أ÷زأئر طريقها ‘ ظل أŸرأفقة ألدأئمة للجيشس
ألوطني ألشضعبي لهذأ أŸسضار أ◊سضاسس».
و‘ ألأخ ،Òدع- -ا ق- -اي- -د صض -ال -ح أ ¤ح -ف -ظ أ÷زأئ -ر
وأإلهام أأبنائها «أıلصض Úسضوأء ألسضبيل وسضدأد ألرأأي
ل- -ل- -ع -ب -ور ب -ب Ó-دن -ا أإ ¤م -ا ه -و أأحسض -ن ع -ل -ى ج -م -ي -ع
ألأصضعدة».

 21اجتماعا حكوميا و 29اجتماعا وزاريا مششÎكا للحسشم ‘ ملفات
^ ترشسيد النفقات وا◊فاظ على احتياطي الصسرف أاولوية وطنية

لول نور الدين بدوي ،أاهم ﬁاور نشساط ا◊كومة وأاهم القرارات
اسستعرضض الوزير ا أ
والتداب Òالتي ” اتخاذها منذ تعي Úا◊كومة وذلك خÓل اجتماع ›لسض الوزراء،
أاول أامسض ،برئاسسة عبد القادر بن صسالح ،رئيسض الدولة.

أأوضضح بدوي ‘ هذأ أإلطار أأن أ◊كومة عقدت منذ تعيينها بتاريخ  31مارسس أألخ21 Ò
أجتماعا للحكومة و  29أجتماعا وزأريا مشضÎكا وأجتماعا (Û )01لسس مسضاهمات
ألدولة ،درسضت خÓلها وصضادقت على مشضروع“ )02( Úهيدي Úلقانون Úيتعلقان بتعديل
قانون أإلجرأءأت أ÷زأئية وضضبط أŸيزأنية لسضنة  ،2017وكذأ  48مرسضوما تنفيذيا،
وعلى  31مشضروع صضفقة وفق صضيغة ألÎأضضي ألبسضيط ،لفائدة ﬂتلف مصضالح ألدولة.
ومكن هذأ ألنشضاط ألكثيف أ◊كومة -حسضبه -من درأسضة  15ملفا ذي أأهمية وطنية
كÈى ،مسضت باألسضاسس ألسض Òأ◊سضن لـمؤوسضسضات ألدولة وألتكفل باحتياجات أŸوأطن،Ú
وضضمان ألتحضض Òأ◊سضن للموأعيد ألجتماعية ألهامة مع مضضاعفة أ÷هود بالنظر إأ¤
ألـمرحلة أÿاصضة ألتي “ر بها بÓدنا.
وأنصضب ألعمل أ◊كومي-يقول ألوزير ألول« -بالدرجة أألو ¤على فتح ورشضات متعددة
وكبÒة ،بغية ألرفع من فعالية سض Òألـمؤوسضسضات ألعمومية وتعزيز مصضدأقية أإلدأرة
ألعمومية ،خاصضة ما تعلق باŸال ألعام وترشضيد ألنفقات وأ◊فاظ على أحتياطاتنا من
ألعملة ألصضعبة وŒميد عمليات ألتمويل غ Òألتقليدي وألوفاء بكل أللتزأمات ألتعاقدية
باسضم ألدولة وأ◊فاظ على مناصضب ألشضغل وعلى أأدوأت أإلنتاج ألوطنية».
وفيما يتعلق با÷انب ألقتصضادي ،تركزت جهود أ◊كومة حسضب بدوي على أ◊فاظ
على ألتوأزنات ألـمالية ألكÈى وترشضيد ألنفقات ألعمومية من خÓل تدأب Òلتقليصس عجز
ميزأن ألـمدفوعات بهدف أ◊فاظ على أحتياطات ألصضرف من ألعملة ألصضعبة إأضضافة
إأ ¤عقلنة ألوأردأت من أÿدمات لسضيما ‘ ›الت ألنقل ألبحري وألبناء وأألشضغال
ألعمومية وأŸسضاعدة ألتقنية (درأسضات).
لنتاج ومناصسب الشسغل
متابعة أادوات ا إ

ومن أإلجرأءأت أŸتخذة من طرف أ◊كومة أأيضضا أ◊فاظ على أألدوأت ألوطنية
Óنتاج ومناصضب ألشضغل من خÓل تنصضيب جهاز حكومي متعدد ألقطاعات Ÿتابعة
ل إ
ألنشضاطات ألقتصضادية وألـمحافظة على أأدوأت أإلنتاج وإأقرأر إأجرأءأت لفائدة مؤوسضسضة
ألسضتثمار ألسضياحي للوفاء بالتزأماتها ألتعاقدية وموأصضلة إأ‚از أسضتثمارأتها ألتي
صضادق عليها ›لسس مسضاهمات ألدولة وأÛلسس ألوطني لÓسضتثمار.
كما أتخذت أ◊كومة جملة من ألتدأب Òقصضد تثم ÚأألمÓك ألعمومية من خÓل وضضع
أأك Ìمن ﬁ 9.000ل غ Òمسضتغل منجز ‘ إأطار ﬂتلف ألÈأمج ألسضكنية ،لفائدة
ألشضباب حاملي ألـمشضاريع بصضفة خاصضة.
أأما فيما يتعلق با÷انب ألجتماعي ،فقد أنصضب أهتمام أ◊كومة لسضيما على ألتحضضÒ
أ÷يد لمتحانات نهاية ألسضنة  2018ـ  2019حيث أتخذت كافة أإلجرأءأت ألتي مكنت من
إأج -رأئ -ه -ا ‘ ظ -روف ج -د حسض -ن -ة دون تسض -ج -ي -ل أخ -تÓ-لت ك-ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ألسض-ن-وأت
ألسضابقة حسضب عرضس ألسضيد بدوي ألذي لفت من جهة أأخرى إأ ¤أأن ألعملية ألتضضامنية
لشضهر رمضضان ألـمبارك كرسضت ألول مرة أإلعانة ألـمالية بدل من
أإلعانة ألعينية (قفة رمضضان) من خÓل صضب مبلغ أإلعانة مباشضرة ‘ أ◊سضابات
ألÈي-دي-ة أ÷اري-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت ألـم-ح-ت-اج-ة ب-اإلضض-اف-ة إأ ¤أل-ت-ن-ظ-ي-م ألـم-ح-ك-م ل-ل-نشض-اطات

أل-ت-ج-اري-ة وت-دع-ي-م-ه-ا ب-أاسض-وأق ج-وأري-ة وضض-م-ان وف-رة ألـم-وأد ألسض-ت-هÓ-ك-ي-ة وأسض-ت-قرأر
أألسضعار.
عمليات تضسامنية ‘ أاك Ìمن موقع

وب-ال-نسض-ب-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ألتحضض◊ Òج  ،2019أأك -د أل -وزي -ر أألول أأن أ◊ك -وم -ة سض -خ -رت ك -ل
أإلمكانيات لفائدة حجاجنا أŸيام Úخاصضة رقمنة كل أإلجرأءأت ،مع –سض Úنوعية
ألتكفل بهم أنطÓقا من ألـموسضم ألـمقبل من خÓل وضضع ﬂطط طÒأن متوأزن
وإأشضرأك مكاتب بريد أ÷زأئر ‘ –صضيل تكاليف أ◊ج ووضضع أأرضضية رقمية لسضتكمال
كل أإلجرأءأت.
وبخصضوصس ألتحضض Òلـموسضم ألصضطياف ومكافحة حرأئق ألغابات فقد ” أتخاذ
إأجرأءأت سضاهمت حسضب بدوي ‘ قضضاء موسضم أصضطياف هادئ وآأمن مع ضضمان
أسضتمرأرية ألتزود بالـموأد أ◊يوية كما ” ألتكفل Ãا يقارب  80.000طفل من أأبنائنا ‘
أ÷نوب باıيمات ألصضيفية.
كما شضمل عرضس ألوزير أألول ﬁور ألدخول أŸدرسضي ألذي ميزه إأقرأر زيادأت
«معتÈة» ‘ عÓوة ألتمدرسس لفائدة  9مÓي Úمتمدرسس وألتي ” رفعها من  400دج إأ¤
 3.000دج عن كل طفل “درسس ،عÓوة على رفع قيمة منحة ألتمدرسس ألتضضامنية
أÿاصضة لفائدة حوأ‹  3مÓي Úتلميذ.
و‘ ›ال ألهياكل وألتأاط Òألبشضري ،فقد ” أسضتÓم  656مؤوسضسضة جديدة مع تخصضيصس
 8.041منصضب ما‹ جديد ،منها  1061منصضب بيدأغوجي لتأاطÒها مع فتح  %94من
ألـم -ط-اع-م ألـم-درسض-ي-ة ،وك-ذأ ت-ع-زي-ز أل-ن-ق-ل ألـم-درسض-ي ب-اق-ت-ن-اء  1.000ح-اف-لة جديدة
باإلضضافة إأ ¤تعزيز أألقسضام أŸد›ة ألـموجهة لذوي ألحتياجات أÿاصضة بـ  186قسضم
جديد ،ليصضل عددها أإلجما‹ إأ 851 ¤قسضما.
وفيما يتعلق بالدخول أ÷امعي ألك Ìمن  1.8مليون طالب ،فسضتشضهد هذه ألسضنة
أسضتقبال  368أألف طالب جديد وفتح أأك Ìمن  83.400مقعد بيدأغوجي وكذأ 51.950
سضرير عÓوة على أسضتفادة ألقطاع من  3.000منصضب تأاط.Ò
كما أتخذت إأجرأءأت إلضضفاء «ديناميكية جديدة» ‘ ميدأن ألبحث ألعلمي ،حيث ”
تعزيز أإلطار ألتنظيمي أÿاصس به وتقرر إأرسضاء آأليات تنسضيق عملية ب ÚعاŸي ألبحث
ألعلمي وﬂتلف قطاعات ألنشضاط.
أأما قطاع ألتكوين وألتعليم ألـمهني Úفسضيتعزز باسضتÓم  34مؤوسضسضة تكوين جديدة بسضعة
تقدر بـ  15.100مقعد بيدأغوجي ،ما سضيمكن ألقطاع من أسضتقبال أأك Ìمن  503أألف
مÎبصس.
من جهته ،عرف دخول ذوي ألحتياجات أÿاصضة وألفئات ألهشضة «تكف ÓوŒندأ» من
طرف أ◊كومة ع Èقطاع ألتضضامن ألوطني ألذي تعّززت إأمكانياته أŸتكونة من 239
مركز و 17ملحقة وتدعيمها بثÓثة ( )03مرأكز جديدة مع أسضتفادته من فتح 1.722
منصضب ما‹ جديد ورفع ألتجميد عن عمليات لÎميم وتأاهيل عدة مرأكز.
و‘ سضياق –سض Úأإلطار ألـمعيشضي للموأطن ،Úأأشضار بدوي إأ ¤أأن أ◊كومة أتخذت
إأجرأءأت مسضت بعث مشضاريع ألـمدن أ÷ديدة وألتعجيل بتجسضيد ألتجزئات ألجتماعية
با÷نوب وألهضضاب ألعليا لفائدة أأك Ìمن  362.000مسضتفيد وإأقرأر مسضاعدأت مالية
مباشضرة لهم زيادة على تعزيز ألتغطية ألصضحية على مسضتوى أ÷نوب ألكب Òوألهضضاب

ألعليا برفع ألتجميد عن أŸشضاريع ألصضحية وإأقرأر زيادأت معتÈة لفائدة أألطباء
ألـمقيم Úوأıتصض Úو–فيزأت وتسضهيÓت للمسضتثمرين.
وفيما تعلق بتعزيز أŸنشضآات وألدعم ألرياضضي وألتحضض ÒلÓألعاب ألدولية فقد ” أتخاذ
جملة من ألتدأب Òقصضد ألرقي باŸمارسضة ألرياضضية ،حيث صضادقت أ◊كومة ‘ هذأ
ألسض-ي-اق ع-ل-ى إأط-ار ت-ن-ظ-ي-م-ي ج-دي-د لضض-م-ان أل-ت-ن-ظ-ي-م أÙك-م ل-ل-ت-ظاهرأت ألرياضضية
وﬁاربة ألعنف ‘ أŸنشضآات ألرياضضية عÓوة على وضضع آأليات خاصضة للمتابعة وألتسضريع
من وتÒة أإ‚از ألـمنشضآات ألرياضضية ألهامة ألتي عرفت تأاخرأ لسضيما برنامج إأ‚از
أÓŸعب لكبÒة أ÷ديدة (تيزي وزو ،وهرأن ،برأقي وألدويرة) وكذأ ألـمنشضآات ألـمعنية
بالـموأعيد ألرياضضية ألدولية ألهامة ألتي سضتحتضضنها بÓدنا قريبا ،و‘ مقدمتها أألعاب
ألبحر أألبيضس ألـمتوسضط ألتي سضتحتضضنها مدينة وهرأن سضنة .2021
–سس Úاÿدمة العمومية الواقع والرهان

هذأ وأسضتعرضس ألوزير أألول جهود حكومته ‘ ›ال –سض Úأÿدمة ألعمومية وألرفع
من فعالية أŸرفق ألعام حيث أأكد بأانه ” أتخاذ قرأرأت لتسضريع وتÒة رقمنة أإلدأرأت
ألعمومية وعصضرنتها و–سض Úمسضتوى أÿدمات ألـمقدمة للموأطن Úوكذأ ألتعجيل
بوضضع رخصضة ألسضياقة بالنقاط وألبطاقة أإللكÎونية لÎقيم ألـمركبات ولوحة ترقيم
ألـمركبات أ÷ديدة ،حيز أÿدمة وكذأ أÿدمات أإللكÎونية لبطاقة ألتعريف ألوطنية
ألبيومÎية وأإللكÎونية وتسضريع وضضع أŸرجع ألوطني للعنونة وتعزيز ألسضÓمة ألـمرورية
Óمن ع Èألطرق.
بتسضريع إأنشضاء أŸندوبية ألوطنية ل أ
وعند تطرقه إأ ¤ألتدخل أ◊كومي لفائدة أŸتضضررين من ألفيضضانات ،أأوضضح بدوي أأن
أ◊كومة «قامت بالسضتجابة ألفورية للتكفل بسضاكنة كل ألوليات ألتي مسضتها ألتقلبات
أ÷وية على درجات ﬂتلفة
خاصضة ولية إأليزي وإأقرأرها منطقة منكوبة مع وضضع برنامج أسضتعجا‹ إلصضÓح
أألضضرأر ألناجمة عنها لسضيما إأعادة إأسضكان أŸتضضررين وتعويضضهم وإأطÓق مشضاريع
◊ماية أŸدينة من ﬂاطر ألفيضضانات».
وكان ألوزير أألول قد أأشضاد قبل هذأ بدور أ÷يشس ألوطني ألشضعبي ألذي قال عنه أإنه
«قدم درسضا ‘ ألوفاء وأإلخÓصس ورأفق ألشضعب أ÷زأئري ‘ كل ألظروف وألـمحن»،
مثنيا باŸناسضبة «خصضوصضا وبشضدة على قائده ألـمجاهد ،ألفريق أأحمد ڤايد صضالح نائب
وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أأركان أ÷يشس ألوطني ألشضعبي ،ألذي عرف بوطنية منقطعة
ألنظ ،Òكيف يتعامل مع ألوضضع بحكمة ورصضانة وكيف يضضع ألـمصضلحة ألوطنية فوق كل
ألعتبارأت وفوق كل ألطموحات ألشضخصضية».
وذكر ‘ ذأت ألصضدد أأن ڤايد صضالح «دعا إأ ¤أ◊وأر وتغليب لغة ألتعقل ،كما عرف،
بحسضه كمجاهد ويقظته كقائد عسضكري متمّرسس ،كيف يحول دون “ك Úأأعدأء أ÷زأئر
‘ ألدأخل وأÿارج من تنفيذ ﬂططاتهم أÿبيثة ودسضائسضهم ألدنيئة ألرأمية إأ ¤ضضرب
أسضتقرأر أ÷زأئر وزرع ألفتنة ب Úأأبناء ألشضعب ألوأحد».
وأأكد بأان نائب وزير ألدفاع «يسضتحق منا كل ألعرفان وألتقدير وأإلجÓل لدوره ألرأئد
على رأأسس ألـمؤوسضسضة ألعسضكرية ،ألذي سضيبقى رأسضخا ‘ أألذهان ،وألتنويه Ãوأقفه
ألثابتة ألتي تعد تعبÒأ عن رغبته ‘ –سض Úوضضع أ÷زأئر وألرتقاء بها إأ ¤أأفضضل
ألـمسضتويات أ÷ديرة بتاريخها وأأ›ادها».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ أنتظار أسصتدعاء ألهيئة ألناخبة

يحالن على ÷نة ألشصؤوون ألقانونية

مشصروعا تعديل قانون النتخابات والسصلطة الوطنية للنقاشس

اآللة النتخابية انطلقت ...والرئاسصيات قبل نهاية 2019
Ãناقشصة نوأب أÛلسس ألشصعبي ألوطني،
أل- -ي- -ومŸ ،شص -روع أل -ق -ان -ون أل -عضص -وي أŸت -م -م
للقانون ألعضصوي أŸتعلق بالنتخابات وكذأ
مشص-روع أل-ق-ان-ون أل-عضص-وي أŸت-ع-لق بالسصلطة
لل- -ة
أل - -وط- -ن- -ي- -ة لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ،ت- -ك- -ون أ آ
ألن -ت -خ-اب-ي-ة لÓ-سص-ت-ح-ق-اق-ات أل-رئ-اسص-ي-ة ق-د
أن-ط-ل-قت ف-ع ‘ ،Ó-أن-ت-ظ-ار أسص-ت-دع-اء رئ-يسس
ألدولة عبد ألقادر بن صصالح رسصميا ألهيئة
لي-ام أل-ق-ل-ي-لة
أل-ن-اخ-ب-ة أŸن-ت-ظ-ر ‘ غضص-ون أ أ
أŸق- -ب- -ل- -ة ،م- -ا ي- -ؤوك- -د إأج- -رأء ألقÎأع ق- -ب -ل
أنقضصاء ألعام .2019

فريال بوشسوية
حسص - -م أج- -ت- -م- -اع ›لسس أل- -وزرأء ك- -ل أألم- -ور،
بÎسصيمه ألنتقال إأ ¤مرحلة ملموسصة وغاية ‘
أألهمية ‘ طريق ألتحضص ÒلÓنتخابات ألرئاسصية
ألتي تقاطعت ألطبقة ألسصياسصية وأÛتمع أŸدÊ
وك -ل أŸؤوسصسص -ات أل -رسص -م -ي -ة ‘ ت -أاك -ي-د أل-ت-ع-ج-ي-ل
بإاجرأئها على أعتبار أأنها تفرز رئيسصا تقع عليه
م -ه -م-ة ألسص-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات ألشص-عب أ÷زأئ-ري،
موأزأة مع ألتكفل ألعاجل بالوضصع ألقتصصادي.
أأهمية أŸبادرة Ãشصروع قانون لسصتحدأث هيئة
ت-ع-ن-ى ب-ت-ن-ظ-ي-م ك-ل أل-ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-ابية وأ ¤غاية
أإلعÓن عن ألنتائج ،باإلضصافة إأ ¤إأدخال تعديÓت
على ألقانون أŸتعلق بالنتخابات ،تكمن ‘ أأنهما
يأاتيان أسصتجابة Ÿطلب شصعبي وكذلك من ألطبقة
ألسصياسصية وكل أألطرأف ،بضصرورة تنظيم أنتخابات
شصفافة ونزيهة ل تشصوبها أأي شصائبة ،أنتخابات تأاتي

‘ ظ -رف حسص -اسس وي -ع -ول م-ن خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ف-ت-ح
صصفحة جديدة يقول ألشصعب فيها ألكلمة ألفصصل
باختياره ألرئيسس أŸقبل للجمهورية.
وت -زأم -ن ع -رضس وزي -ر أل -ع -دل ح-اف-ظ أألخ-ت-ام
بلقاسصم زغماتي ألبرز مشصروعي قانون Úمنتظرين
م -ن -ذ أأشص -ه -ر ،أأمسس أأم-ام ÷ن-ة ألشص-ؤوون أل-ق-ان-ون-ي-ة
باÛلسس ألشصعبي ألوطني ،وأŸتعلق Úبالنتخابات
وبسص -ل -ط -ة ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ،أأمسس وي-وم ع-ط-ل-ة ل-ت-زأم-ن-ه
وعاشصورأء وذلك غدأة ترؤوسس رئيسس ألدولة عبد
ألقادر بن صصالح ألول أجتماع للوزرأء ،ذلك أأنهما
يعبدأن ألطريق أأمام إأجرأء ألرئاسصيات ،علما أأنهما

يكلÓن أ  ⁄يكن من ألسصهل إأطÓقه وإأقناع كل
أألطرأف بضصرورته ‘ ألبدأية.
كما يعول عليها ‘ غلق قوسس فتحه ألشصعب ذأت
 22فيفري بخروج مليون إأ ¤ألشصوأرع وضصع خÓله
ألنقاط على أ◊روف ،يؤوكد من خÓله بأانه صصاحب
ألكلمة ألفصصل ،معÈأ عن رفضصه عهدة خامسصة
مطالبا بتغي Òجذري ،ووضصع حد للفسصاد وﬁاسصبة
أŸتورط ‘ Úتبديد أŸال ألعام ،غلق قوسس على
أأن تفتح مرحلة جديدة ‘ تاريخ أ÷زأئر باختيار
رئيسس للجمهورية يعمل على Œسصيد كل تطلعات
ألشصعب أ÷زأئري.

خلفت ألعديد من ألقتلى وأ÷رحى

ا÷زائر تدين بشصدة الهجمات اإلرهابية ‘ بوركينا فاسصو
أدأنت أ÷زأئر «بشصدة» على لسصان ألناطق
باسصم وزأرة ألشصؤوون أÿارجية ،عبد ألعزيز
ب -ن ع -ل -ي ألشص -ري -ف ،أول أمسس ،،أل -ه -ج -م -ات
لرهابية ألتي أسصتهدفت أمسس منطقت‘ Ú
أ إ
شص -م -ال ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسص-و ،م-ؤوك-دة أن «أ◊ق-د
Óره -اب أŒاه ألسص -ك -ان أŸدن -يÚ
لع- -م -ى ل  -إ
أ أ
لره- -اب- -ي
ي - -دل ع - -ل - -ى إأح - -ب - -اط أŸشص - -روع أ إ
ودعاته».

أأكد بن علي ألشصريف ‘ تصصريح ل»وأأج» بالقول
«ندين بشصدة ألهجمات أإلرهابية ألتي أسصتهدفت
أأمسس أألحد  8سصبتم 2019 Èمنطقت ‘ Úمقاطعة
سصا‰اتينغا ‘ شصمال بوركينا فاسصوﬂ ،لفة ألعديد
من ألقتلى وأ÷رحى».
وصصرح ألناطق باسصم وزأرة ألشصؤوون أÿارجية
Óره -اب ع -ل -ى
«إأن أل- -ت -ك -الب أألع -م -ى وأ◊اق -د ل  -إ
ألسصكان أŸدني Úألعزل يدل على إأحباط أŸشصروع

أإلره -اب -ي ودع -ات -ه ويشص -ج -ع ق -ن -اع -ت-ن-ا وع-زÁت-ن-ا
باŸضصي قدما ‘ ﬁاربة هذه ألظاهرة وموأصصلة
ت -نسص -ي -ق أ÷ه -ود ق -اري -ا ودول -ي -ا م -ن أأج -ل إأح-ب-اط
ﬂططاته ألهدأمة وألبغيضصة».
وأأضصاف يقول «نتقدم بأاصصدق عبارأت ألتعازي
وأŸوأسص -اة ألسص -ر ألضص -ح -اي -ا ج -رأء ه -ذه أألع -م-ال
أإلجرأمية ونؤوكد تضصامننا ألكامل ◊كومة بوركينا
فاسصو وشصعبها ألشصقيق».

خÓل إأشصرأفه على أجتماع Ÿتابعة ألنزأعات

هّدام يشصدد على ا◊وار Ÿعا÷ة قضصايا عا ⁄الشصغل
أك- -د وزي -ر أل -ع -م -ل وأل -تشص -غ -ي -ل وألضص -م -ان
ألجتماعي ،تيجا Êحسصان هدأم ،أول أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصص -م -ة« ،ح -رصس أل -وزأرة ع-ل-ى
أع- - - -ط - - -اء أŸث - - -ال ‘ ›ال ت - - -ك - - -ريسس أ◊وأر
وأل -تشص-اور م-ع ألشص-ريك ألج-ت-م-اع-ي» Ÿع-ا÷ة
قضصايا عا ⁄ألشصغل ،حسصب ما أفاد به أمسس،
بيان للوزأرة.
لدى أإشصرأفه على أأشصغال أجتماع كل من أللجنة
أل-ق-ط-اع-ي-ة وأل-ل-ج-ن-ة أل-وزأري-ة أŸشصÎك-ة Ÿت-اب-ع-ة
ألنزأعات أ÷ماعية ‘ ألعمل ،أأكد هدأم «حرصس

أل- -وزأرة ع- -ل -ى أإع -ط -اء أŸث -ال ‘ ›ال ت -ك -ريسس
أ◊وأر وألتشصاور مع ألشصريك ألجتماعي وأسصتباق
أل -ن -زأع -ات أÙت -م -ل-ة وأإرسص-اء أأج-وأء ألسص-ت-ق-رأر
ألضصرورية ‘ عا ⁄ألشصغل».
وشصدد ألوزير على «ألدور ألهام» ألذي تلعبه
أل -ل -ج -ن -ة أل -وزأري -ة أŸشصÎك -ة Ÿت-اب-ع-ة أل-ن-زأع-ات
أ÷ماعية ‘ ألعمل› ‘« ،ال أسصتباق ألنزأعات
أ÷ماعية ‘ ألعمل وتسصويتها ،أإضصافة أإ ¤متابعتها
‘ أإط -ار م-نسص-ق يضص-م ك-اف-ة أل-ق-ط-اع-ات أل-وزأري-ة
أŸعنية» ،حسصب ذأت أŸصصدر.

وأأب- -رز ه- -دأم ،أأن- -ه «” أإنشص- -اء خÓ- -ي -ا ولئ -ي -ة
يÎأأسصها ألولة ،من أأجل تدعيم عمل هذه أللجنة
على أŸسصتوى أÙلي» ،دأعيا أ« ¤تكريسس أ◊وأر
ك -اأدأة وخ -ي-ار ن-وع-ي Ÿع-ا÷ة أل-قضص-اي-ا أŸت-ع-ل-ق-ة
بعا ⁄ألشصغل ب Úألشصركاء ألجتماعي ،Úوأنتهاج
روؤية جديدة للعÓقات دأخل عا ⁄ألشصغل تسصودها
أل -ث -ق -ة وأل -ت -وأصص -ل وروح أŸسص -وؤول -ي -ة م -ا ب Úك -ل
أل -ف -اع-ل Úدون أأي أإقصص-اء ،ل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون نشص-وب
أل- -ن- -زأع- -ات وضص -م -ان دÁوم -ة خ -دم -ة أŸرفق
ألعمومي وحسصن أأدأئه».

أكد أن ألدخول أ÷امعي أول أكتوبر ،بن علي شصريف:

أاك Ìمن  8آالف طالب أانهوا تسصجيÓتهم

كشص -ف رئ -يسس ج -ام -ع -ة ه -وأري ب -وم-دي-ن
ل-ل-ع-ل-وم وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا بباب ألزوأر أŸنصصب
لول بن علي شصريف نور ألدين ،عن
أمسس أ أ
إألتحاق أزيد من  50ألف طالب هذه ألسصنة
لول مرة ،بحيث من أŸقرر بدء ألدروسس ‘
و أ
بدأية شصهر أكتوبر ،مشصÒأ إأ ¤أن  30أسصبوعا
م - -ن أل- -ت- -دريسس م- -ت- -وق- -ع- -ة خÓ- -ل ألسص- -ن- -ة
أ÷امعية  ،2020-2019و -حسصبه -فهو أ◊د
ألقانو Êألذي يجب أن تضصمنه أ÷امعة إأذأ
لج- -ازأت
لع- -ت- -ب- -ار فÎأت أ إ
أخ - -ذت ب- -ع Úأ إ
لمتحانات وألتقييمات.
وأ إ

سسهام بوعموشسة
أأكد بن علي شصريف خÓل ندوة صصحفية عقدها
أأمسس أألول ،أأن عملية ألتسصجيÓت ألنهائية لـ9610
ل -ل -ط-ل-ب-ة أ÷دد ،وأإلسص-ك-ان ل-ل-ط-ل-ب-ة أل-ق-ادم Úم-ن
ألوليات أألخرى وكذأ إأجرأءأت تأاكيد ألتسصجيل
وط -ب-اع-ة ق-رأرأت أإلق-ام-ة ل-ل-طÓ-ب خ-ارج أل-ولي-ة
كانت ناجحة ،و” رقمنتها بالكامل ،كما ” تعبئة
ج -م -ي -ع أŸوأرد أŸادي -ة وأل -بشص-ري-ة و“ك-ن ج-م-ي-ع
أŸسص -ج -ل Úم -ن أ◊صص -ول ع -ل -ى شص -ه-ادة م-درسص-ي-ة
وبطاقة ألطالب.
أأوضصح رئيسس جامعة أأنه ” توجيه  9610من
ألطلبة أ÷دد نحو أŸيادين أÿمسصة للجامعة عند
إأن- -ت- -ه- -اء فÎة أل- -تسص -ج -ي -ل و 8721ط- -الب أأك- -دوأ
تسصجيÓتهم أأي بنسصبة  90.54باŸائة ،كما أأن عملية
ألتحويÓت سصتنتهي ،غدأ .علما أأن معا÷ة ملفات
ألتحويÓت “ت بطريقة فردية ع»PROGRESS« È
بالنسصبة للطلبة أ÷دد .كما سصيتعرف ألطلبة أ÷دد
وطÓب ألسصنة أألو ¤على جدأول توقيت أأقسصامهم
وأأفوأجهم من موقع أ÷امعة ،وللطÓب ألذين هم
‘ ط -ور أل -ت -خصصصس ل -يسص -انسس أأو م -اسص Îي -ج -دون
أŸعلومات على مسصتوى كلياتهم.

وأأضص - -اف أأن إأصص - -دأر ألشص - -ه - -ادأت أŸدرسص - -ي- -ة
للطÓب تتم بعد أŸدأولت على مسصتوى ألكليات،
و ⁄يخف بن علي شصريف أأن عملية تأاط Òألطلبة
وتغطية جميع ألÈأمج ألبيدأغوجية ل تزأل مهمة
صص -ع -ب -ة ،وح -ت-ى ب-ال-نسص-ب-ة ألع-وأن أألم-ن أل-دأخ-ل-ي
للجامعة ألذين يسصهرون على توف Òأألمن ‘ أ◊رم
أ÷ام -ع -ي .ع Ó-وة ع -ل -ى صص -ع -وب -ة –دي-د رزن-ام-ة
ألتدريسس ıتلف أألطوأر خاصصة منهم طلبة ألسصنة
أألو ¤ألذين يقارب عددهم هذه ألسصنة  17أألف
طالب.
‘ رده عن سصؤوأل حول أأسصباب تسصجيل معدلت
معتÈة ‘ ›ال رسصوب ألطلبة ‘ ألسصنة أألو¤
ج -ام -ع -ي ،أأج -اب رئ-يسس أ÷ام-ع-ة أأن مصص-ال-ح ه-ذه
أألخÒة بصص -دد تشص -ك-ي-ل ÷ن-ة ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ت-ت-و¤
درأسصة أألسصباب ألكامنة ورأء هذه ألظاهرة ،مشصÒأ
إأ ¤أأن أأحد أأسصبابها هو سصوء أختيار ألتخصصصصات
من قبل ألطلبة أ÷دد ،وكذأ ÷وء عدد كب Òمنهم
إأŒ ¤ميد ألسصنة ألدرأسصية ألسصباب متعددة.

 43تخصصصصا ‘ طور الليسصانسس
و 155آاخر ‘ اŸاسصÎ
باŸقابل ،كشصف بن علي شصريف أأنه هذه ألسصنة
سصيتم توف 43 Òتخصصصصا ‘ طور ألليسصانسس و155
تخصصصس ضصمن طور أŸاسص ‘ ،Îح Úبر›ت 10
تخصصصصات ‘ ألطور ألدكتورأه ،مشصÒأ إأ ¤توفÒ
 102منصصب دكتوأره ‘ ألطور ألثالث ‘ عشصرة
فروع ألتي سصتفتح ‘ أ÷امعة لهذه ألعام ،و ⁄يخف
رئ -يسس ج -ام -ع-ة ب-اب أل-زوأر تسص-ج-ي-ل ه-ذه أألخÒة
ألعام أŸاضصي تذبذبا بسصبب أ◊رأك ألشصعبي ،حيث
ل تزأل كليات أ÷امعة بصصدد إأجرأء أمتحانات
ألسصدأسصي ألثا ÊوأŸقررة أأن تنهي ‘  19سصبتمÈ
أ÷اري.

ألعدد
18044
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إلث -رأء ع Ó-ق -ة أ÷ام-ع-ة م-ع ألشص-رك-ات سص-ت-ق-وم
ج -ام -ع -ة ب -اب أل-زوأر ب-ع-ق-د إأج-ت-م-اع-ات ع-م-ل م-ع
شص -رك -ائ -ه -ا إلع -دأد إأت -ف -اق -ي -ات ج -دي-دة وم-ت-اب-ع-ة
أإلتفاقيات أ÷ارية ،وإأيجاد طريقة لتعزيز هذه
ألشصرأكة Ÿصصلحة تنمية ألبلد وألطÓب ،مع إأقÎأح
ب- -رأم- -ج ت- -دري- -ب- -ي- -ة ث- -م ت -ط -وي -ره -ا م -ع أل -ق -ط -اع
أإلقتصصادي .علما أأن جامعة باب ألزوأر أأبرمت 36
إأتفاقية دولية و 30وطنية و 19مشصروع تعاون دو‹
مسصتمر و 27منحة درأسصية سصكنية.
ت- -ع- -ت- -زم ج- -ام- -ع- -ة ه- -وأري ب -وم -دي -ن ل -ل -ع -ل -وم
وألتكنولوجيا ،هذه ألسصنة أسصتكمال Œديد حلقة
ألكهرباء ألتي تربط جميع مبا Êأ◊رم أ÷امعي،
ومشص -اري -ع أل -ب -ن -ي -ة أل -ت-ح-ت-ي-ة أ÷دي-دة م-ث-ل م-رك-ز
أÙف-وظ-ات ،م-رك-ز ت-ع-ل-ي-م أل-ل-غ-ة أŸك-ثف ،وحدة
ألطب ألوقائي ،وأŸبا Êألتعليمية ألتي تشصغلها هذه
ألهياكل حاليا ،كما أأن معدأت أŸنصصة ألتقنية ،ودأر
ألعلوم ومعدأت أŸبا Êهي قيد ألتنفيذ.
Œدر أإلشصارة أأن عدد خريجي أ÷امعة خÓل
ألسصنة أŸاضصية يفوق  4947طالب منهم أأزيد من
 1047طور ألليسصانسس وأأزيد من  3898طالب طور
أŸاسص ،Îمع إأحصصاء  1842طالب ‘ طور ألدكتورأه
وذلك منذ أأزيد من  6سصنوأت أŸاضصية.

تضص- - -م- - -ن ج- - -دول أع- - -م - -ال
أجتماع مكتب أÛلسس ألشصعبي
أل- -وط- -ن -ي ب -رئ -اسص -ة ،سص -ل -ي -م -ان
شص - - - -ن ،Úرئ - - - -يسس أÛلسس ،أول
أمسس ،ب - -ا÷زأئ - -ر أل - -ع- -اصص- -م- -ة
أح - -ال - -ة مشص - -روع - -ي ق- -ان- -ونÚ
عضص -وي Úع -ل -ى ÷ن -ة ألشص-ؤوون
ألقانونية وألدأرية وأ◊ريات
أحدهما يعدل ويتمم ألقانون
ألعضصوي رقم  10 -16أŸؤورخ ‘
 25أوت  2016أŸت-ع-ل-ق بنظام
لخ -ر ي -ت -ع -ل -ق
ألن -ت -خ -اب -ات وأ آ
ب -السص-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسص-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات.
وأأوضص- - -ح ب- - -ي- - -ان م- - -ن أÛلسس
ألشصعبي ألوطني أأن أجتماع أŸكتب
نظر ‘ طلب وزير ألعدل حافظ
ألخ-ت-ام أŸت-ع-ل-ق ب-ت-ف-عيل إأجرأءأت
«رفع أ◊صصانة ألŸÈانية «عن بهاء
أل- -دي- -ن ط -ل -ي -ب -ة ن -ائب ‘ أÛلسس
ألشصعبي ألوطني طبقا ألحكام أŸادة
 127م -ن أل -دسص -ت -ور ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن
أل - -قضص - -اء م - -ن ‡ارسص - -ة م - -ه- -ام- -ه
ألدسصتورية.
وع -م  Ó-ب -أاح-ك-ام أŸادة  72من
أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ل-لمجلسس ألشصعبي
أل -وط -ن -ي أأح-ال أŸك-تب ط-لب وزي-ر

أل -ع -دل ح -اف -ظ أألخ -ت -ام أŸت -ع -ل -ق
ب -ت -ف -ع-ي-ل إأج-رأءأت «رف-ع أ◊صص-ان-ة
ألŸÈان- -ي- -ة « ع- -ل- -ى ÷ن -ة ألشص -ؤوون
أل- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة وأإلدأري -ة وأ◊ري -ات
إلعدأد تقرير ‘ أŸوضصوع ورفعه
إأ ¤أŸكتب على أأن يعرضس تقرير
أللجنة فيما بعد على ألنوأب للبت
فيه ‘ جلسصة مغلقة كما أأكده ذأت
ألبيان.
وقبل ألشصروع ‘ أجتماع أŸكتب
وعلى أثر وفاة أأحمد بلوأ‘ نائب
باÛلسس عن ولية “Ôأسصت يوم
ألسصبت أŸاضصي “ت قرأءة ألفا–ة
على روح ألفقيد.

...و÷نة الشصؤوون
القانونية تدرسس طلب رفع
ا◊صصانة عن  3نواب
ق -امت ÷ن-ة ألشص-ؤوون أل-ق-ان-ون-ي-ة
وأإلدأري - -ة وأ◊ري - -ات ل- -ل- -م- -ج- -لسس
ألشص - -ع - -ب - -ي أل - -وط- -ن- -ي ،أأول أأمسس،،
ب- - -درأسص - -ة ط - -لب رف - -ع أ◊صص - -ان - -ة
ألŸÈانية عن ثÓث نوأب ،كان قد
قدمه وزير ألعدل ،حافظ أألختام
بلقاسصم زغماتي.

و‘ هذأ أإلطار ،درسصت أللجنة
ﬂت- -ل- -ف أإلج- -رأءأت أل- -ق- -ان- -ون -ي -ة
أŸت -ع -ل -ق -ة ب-اŸسص-أال-ة ،ح-يث ن-اقشس
أأعضص- -ائ- -ه- -ا أل -ت -دأب Òأل -تشص -ري -ع -ي -ة
وأل -ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة أÿاصص-ة ب-اŸوضص-وع
ل-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ‘ ت-ق-ريرها ألذي تعده
وفق أأحكام  72من ألنظام ألدأخلي
للمجلسس ألشصعبي ألوطني ،حسصب ما
جاء ‘ بيان للمجلسس.
وكان رئيسس أللجنة عمار جيÊÓ
ق - -د ذك - -ر ‘ ب - -دأي - -ة ألج - -ت - -م - -اع
بإاجرأءأت رفع أ◊صصانة ألŸÈانية،
أŸق -ررة ق -ان -ون -ا ،ح -يث أأك -د ع -ل-ى
«ضصرورة أحÎأم أألشصكال ألقانونية
أŸنصص -وصس ع -ل-ي-ه-ا ق-ان-ون-ا ‘ ه-ذأ
أÛال».
ي -ذك -ر أأن ط -لب رف -ع أ◊صص -ان -ة
ألŸÈانية يخصس كل من بن حمادي
أسص -م -اع -ي -ل ،ب -ري ألسص -اك-ر وﬁم-د
جميعي.
ووف- -ق -ا ألح -ك -ام أŸادة  72من
أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ل-لمجلسس ألشصعبي
ألوطني ،سصÎفع أللجنة تقريرها إأ¤
م -ك -تب أÛلسس ألشص -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي
على أأن يعرضس ألتقرير فيما بعد
ع -ل -ى أل -ن -وأب ل -ل-بت ف-ي-ه ‘ ج-لسص-ة
مغلقة.

حمود شصايد يتنازل عن حصصانته الŸÈانية
أأودع عضص- -و ›لسس ألم- -ة ح -م -ود شص -اي -د،
أÿم -يسس أŸاضص -ي ،تصص -ري -ح -ا م -ك -ت-وب-ا ل-دى
رئيسس ›لسس ألمة بالنيابة تنازل Ãوجبه
طوعا عن حصصانته ألŸÈانية قصصد “كÚ
ألقضصاء من ‡ارسصة مهامه ألدسصتورية ،حسصب

ما أفاد به أأول أأمسس ،،بيان للمجلسس.
وجاء هذأ ألتصصريح ألكتابي وفقا ألحكام
أŸادة  127من ألدسصتور وألفقرة ألثانية من
أ- -Ÿادة  124م -ن أل -ن -ظ-ام أل-دأخ-ل-ي Ûلسس
ألمة.

عرقاب يشصارك ‘ اجتماع ÷نة اŸتابعة «أاوبك وشصركائها» بأابوظبي
يشصارك وزير ألطاقة ﬁمد عرقاب غدأ،
‘ أأشص- -غ- -ال ألج- -ت- -م -اع  16ل-ل-ج-ن-ة ألوزأرية
أŸشصÎكة للمتابعة أأوبك/خارج أأوبك ألذي
سصينعقد بأابوظبي (أإلمارأت ألعربية أŸتحدة)
بحسصب ما أأفاد به بيان للوزأرة أأول أأمسس.
وأأوضصح أŸصصدر ،أأن ألجتماع سصيخصصصس

لدرأسصة وضصع سصوق ألنفط ألدولية وآأفاقها
على أŸدي Úألقصص ÒوأŸتوسصط ومسصتويات
تطابق تعديÓت ألنتاج مع ألتزأمات أأعضصاء
م -ن -ظ -م -ة أل -ب-ل-دأن أŸصص-درة ل-ل-بÎول (أأوبك)
وألبلدأن أŸشصاركة غ Òأألعضصاء ‘ أأوبك.

حفاظا على وتÒة إأنتاج مركب أ◊جار

وزارة الصصناعة تتخذ إاجراءات لتعزيز التموين بخام ا◊ديد
” أتخاد عدة أجرأءأت من شصأانها تعزيز
“وين ›مع أ◊جار بخام أ◊ديد أبتدأء
م- -ن ،أول أمسس ،فضص Ó- -ع- -ن وضص -ع أل -وسص -ائ -ل
وأل - -ل- -وجسص- -ت- -يك ألÓ- -زم ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى
مسص -ت -وي -ات ألن -ت -اج ،حسص -ب -م-ا أف-اد ب-ه ب-ي-ان
وزأرة ألصصناعة وأŸناجم.
ل -ق -د ت -ق -رر ذلك ب-ع-د ألج-ت-م-اع أل-ذي ع-ق-دت-ه
ألح-د أل-ف-ارط وزي-رة ألصص-ن-اع-ة وأŸن-اج-م ج-م-يلة
“ازي- -رت ضص- -م ‡ث -ل -ي م -ركب ›م -ع «أÁي -ت -ال»
وم-ركب أ◊ج-ار ›م-ع م-ن-ال ل-ل-م-ن-اج-م وم-ؤوسصسص-ة
مناجم ألشصرق و‡ثلي عن وزأرة ألنقل وألشصغال
أل -ع -م -وم -ي-ة وأŸؤوسصسص-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السص-كك
أ◊ديدية ومؤوسصسصة لوجيسصÎأنسس.
و” ألÎكيز خÓل ذأت ألجتماع على تقييم
ألوضصع ألسصائد ‘ ›مع أ◊جار ‘ أأعقاب توقف
ألفرن ألعا‹ ‘  2سصبتم ÈأŸاضصي بسصبب نفاذ
ﬂزون أÿام م- - -ن أ◊دي - -د م - -ن أŸركب بسص - -بب
مشصاكل تقنية على مسصتوى مناجم ألونزة وبوخضصرة
‡ا أأثر على “وين أŸركب باŸادة ألولية.
ويضص- -ي -ف ذأت أŸصص -در أن ه -ذأ أل -ل -ق -اء ن -ظ -م

لتحديد خارطة طريق للتكفل بجميع أ÷وأنب ألتي
من شصانها ألسصماح باÙافظة على مسصتوى أأمثل
Óنتاج Ûمع أ◊جار وتفادي ألوقوع ‘ وضصعية
ل إ
‡اثلة ‘ أŸسصتقبل.
وأأكدت ألوزيرة خÓل هذأ أللقاء على أهمية
هذأ أŸركب ألصصناعي بالنسصبة لÓقتصصاد ألوطني
مشصÒة أ ¤أ÷هود ألتي بذلتها ألسصلطات ألعمومية
م -ن أج -ل –ديث وأع -ادة ت -أاه -ي -ل أŸصص -ن -ع أل -ت -ي
ت -ت -ط -لب تضص -اف -ر ج -ه -ود ك -ل أل -ف -اع -ل Úم-ن أج-ل
أÙافظة على نشصاط أÛمع وألسص Òأ◊سصن له.
ولتحقيق هذه ألغاية أعطت ألوزيرة تعليمات
بضص- -رورة أل- -ع- -م- -ل ب- -ت- -نسص- -ي -ق وث -ي -ق بﬂ Úت -ل -ف
أŸتدخل Úمن أجل ألسصماح للمركب باÙافظة
على مسصتويات ألنتاج ألزمة لتلبية ألطلب ألوطني
وألŒاه نحو ألتصصدير.
كما تقرر ‘ نهاية هذأ ألجتماع وضصع ألوسصائل
وأل -ل-وج-يسص-ت-ي-ات ألÓ-زم-ة أع-ت-ب-ارأ م-ن ،أأول أأمسس،
لزيادة حجم “وين أŸركب من خام أ◊ديد من
منجم ألونزة وبوخضصرة ووضصع ﬂزون أحتياطي
ألÓزم لنشصاط أŸركب.

جÓب ‘ لقاء وطني:

ضصرورة تعديل قوان Úغرف التجارة والصصناعة

أك - -د وزي - -ر أل - -ت - -ج - -ارة سص - -ع- -ي- -د جÓ- -ب ،أول
لسص-اسص-ي-ة
أمسس،ب -ا÷زأئ -ر أن ت -ع -دي -ل أل-ق-وأن Úأ أ
لحكام وألجرأءأت ألتنظيمية لنشصاط غرف
وأ أ
أل- -ت -ج -ارة وألصص -ن -اع -ة أصص -ب -ح «ضص -رورة م -ل -ح -ة»
ت-ف-رضص-ه-ا أل-ت-ح-ولت ألق-تصص-ادي-ة أل-ت-ي تشصهدها
ألبÓد.
وأأوضصح ألوزير ‘ كلمة له خÓل أفتتاح لقاء وطني مع
رؤوسص -اء غ -رف أل -ت -ج-ارة وألصص-ن-اع-ة ،أأن أل-ق-ط-اع» ي-درك
“ام -ا ألصص -ع-وب-ات أل-ت-ي ت-عÎضس نشص-اط غ-رف أل-ت-ج-ارة
وألصص -ن -اع -ة ع -ل-ى أŸسص-ت-وى أÙل-ي إأ ¤ج-انب أل-غ-رف-ة
ألوطنية سصيما فيما يتعلق بالقوأن Úأألسصاسصية وأألحكام

ألتنظيمية».
وحسصب جÓب فقد ” إأدرأج هذه ألنقاط ضصمن
رزنامة ألعمل أŸنبثقة عن برنامج نشصاط ألوزأرة ،وألتي
سصتكون موضصوع مناسصبات ولقاءأت جهوية أأخرى تسصمح
بالتقرب أأك Ìمن أنشصغالت ألغرف.
وتبحث ألوزأرة Ãعية رؤوسصاء ألغرف مسصائل –يÚ
أل -ق -وأن Úأألسص -اسص -ي -ة وأألح -ك-ام أل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
بالهياكل وأŸوأرد ألبشصرية وأŸادية ألضصرورية لنشصاط
ألغرف ،إأ ¤جانب مسصأالة أسصتغÓل تكنولوجيات أإلعÓم
‘ تطوير عمل ألغرف وموأكبتها للتطور أ◊اصصل ‘
›ال ألرقمنة.

تنصصيب األم Úالعام ا÷ديد لوزارة الصصحة
” أول أمسس ،،ب- -وزأرة ألصص- -ح- -ة وألسص- -ك- -ان
لم Úأل-ع-ام
وأصص Ó-ح أŸسص -تشص -ف -ي -ات ت-نصص-يب أ أ
أ÷دي -د ل -ل -وزأرة ي -ح -ي ده -ار خ -ل -ف -ا لسص -ع -ي-د
هربان ،حسصب ما أفاد به بيان لذأت ألدأئرة
ألوزأرية.
وأأكد ذأت أŸصصدر أأن مرأسصيم تسصليم وأسصتÓم
أŸهام جرت بحضصور ألوزير ﬁمد مÒأوي وأطارأت
ألوزأرة وقد شصكر ألسصيد دهار ألسصلطات ألعليا للدولة
ع -ل -ى أل-ث-ق-ة أل-ت-ي وضص-ع-ت-ه-ا ‘ شص-خصص-ه م-ؤوك-دأ ب-أان-ه

«سصيبذل كل ما ‘ وسصعه ÿدمة ألقطاع».
كما شصكر وزير ألصصحة بدوره هربان على كل ما
بذله من ›هودأت منذ توليه هذأ أŸنصصب دأعيا ‘
هذأ ألشصأان كافة أطارأت ألوزأرة أ« ¤تظافر أ÷هود
وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -وف Òك -ل ألشص -روط أل -ت -ي سص -تسص -م-ح
ب- -ال- -وصص- -ول أ ¤ن- -ظ- -ام صص- -ح -ي ي -رق -ى أ ¤مسص -ت -وى
أحتياجات أŸوأطن-»Úيضصيف ذأت أŸصصدر.-
Óشصارة فان دهار ألذي ” تعيينه ‘ منصصب
ل إ
أألم Úألعام لوزأرة ألصصحة أأمسس أألحد من طرف

رئيسس ألدولة ألسصيد عبد ألقادر بن صصالح من موأليد
 06فيفري  1962بولية سصطيف وخريج أŸدرسصة
Óدأرة عام .1988
ألوطنية ل إ
وقد شصغل دهار عدة مناصصب ‘ ألقطاع ألصصحي
م-ن ب-ي-ن-ه-ا ن-ائب م-دي-ر ب-ع-دة م-ؤوسصسص-ات أسص-تشص-ف-ائية
ع -م -وم -ي -ة ث -م ت-ق-ل-د م-نصصب م-دي-رع-ام ل-ع-دة م-رأك-ز
أسصتشصفائية جامعية من بينها مصصطفى باشصا وسصيدي
بلعباسس ثم ألبليدة وأأخرها Ÿسصتشصفى أم ÚدباغÚ
(مايو سصابقا) بباب ألوأد با÷زأئر ألعاصصمة.

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

»æWh

ا’ربعاء  ١١سصبتم ٢0١٩ Èم
الموافق لـ  ١١محرم  ١44١هـ

العدد
١٨044

اÙامية والّناششطة ا◊قوقية حاجي مسشعودة لـ «الششعب»:
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اإلسصراع ‘ النتخابات الّرئاسصية وإاطالتها تعّقد الوضصع أاكÌ
^ فرضس سصياسصة العقاب وردع سصياسصة «الشصكارة» واŸوالة

لفات الجتماعية ب ÚاŸتمدرسش Úمسشعودة حاجي ،أان ا÷زائر بلد اÒÿات فيها من
أاششارت الّناششطة ا◊قوقية ورئيسشة ÷نة مكافحة ا آ
لموال من طرف الفاسشدين ،قد أاّثر سشلبا على اŸواطن ودخله وعلى القتصشاد
الÌوات ما يجعلنا نعيشس ملوكا دون اسشتدانة ،ولعل نهب ا أ
الوطني ،فنجاح ا◊راك الششعبي السشلمي اليوم ،حّرر أابناء الششعب كل ‘ ميدان عمله وتواجده ،وكان ا÷يشس الوطني الششعبي مرافقا
لبرياء.
وحارسشا أامينا له حتى ل تراق دماء ا أ
ق-الت اÙام-ي-ة مسص-ع-ودة ح-اج-ي
اإنّ اŸشص- -ه- -د السص- -ي- -اسص- -ي ال -ي -وم ‘
ا÷زائر ‘ ،حاجة اإ ¤اإعادة تاأهيل،
حتى يسصتوي على اŸسصار الصصحيح
ل -ل-بÓ-د ،ف-ال-ن-ظ-ام السص-اب-ق حسص-ب-ه-ا،
كّمم ا’أفواه وغلّ ا’أيدي ،عن طريق
بقايا النظام ‘ السصلطة ما يجعله
ي -ج ّ-د د ن -فسص-ه م-ن ج-دي-د ‘ اأق-ن-ع-ة
ال - -ط - -ه - -ر والÈاءة ،ل - -ذلك ت - -راه- -ن
اÙام -ي -ة ح -اج -ي ع -ل -ى ال-ك-ف-اءات
الشصبانية والدعوة ا ¤عودة ا’أدمغة
التي هاجرت بحثا عن نفسصها خارج
بÓدها.
اأم - - -ا ف - - -ي- - -م- - -ا ي- - -خصس ق- - -ان- - -ون
ا’نتخابات ،تقول حاجي اإن تعديله

ي- -جب اأن ي- -ك- -ون ع- -ل- -ى ي -د ف -ق -ه -اء
ﬂتصص ‘ Úالقانون ،وليسس ‘ يد
ج -م -ع -ي -ات اأو اÛت-م-ع اŸد’ ،Êأن
ل- -ك- -ل ›ال- -ه .وع -ن ÷ن -ة م -راق -ب -ة
ا’نتخابات ايضصا ،يجب اأن تكون من
شص- -خصص- -ي- -ات ﬂتصص- -ة ‘ ال -ق -ان -ون
الدسصتوري والتجربة السصياسصية معا،
وا’إسص -راع اإ ¤ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسص -ي-ة
نزيهة ،يكون الشصعب فيها هو السصيد
’ وصصاية عليه ،فكلما طال ا’أمر
تعّقد اأك Ìونبقى ‘ دائرة مفرغة.
كما دعت عضصو اÛلسس الو’ئي
ل -ل -ع-اصص-م-ة سص-اب-ق-ا ،اإ ¤ا’إسص-راع ‘
تشصكيل ÷نة مراقبة ا’نتخابات من
خÈاء ‘ القانون مع تعديل قانون

ا’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى ي-د اأه-ل ال-قانون،
واسص-ت-ي-ع-اب ال-ك-ف-اءات الشص-اب-ة ال-ت-ي
هّ- -م - -شصت سص- -ي -اسص -ي -ا واإشص -راك -ه -ا ‘
ال -ل -ج -ن-ة وت-ع-دي-ل ال-ق-ان-ون و–ضصÒ
انتخابات عاجلة ’ختيار الرئيسس،
مع ا’سصتمرار ‘ ﬁاربة الفسصاد،
’أن ال -ع -دال -ة ‘ راأي -ه -ا ه -ي اأسص-اسس
ق -ي -ام ال -دول -ة اŸت -ط-ورة ،ب-ال-ع-دال-ة
ي -ت -ح -ق -ق ا’سص -ت-ق-رار ويسص-ود ا’أم-ن
وبها تطهر كل القطاعات ا’أخرى
خ -وف -ا م -ن ال-ع-ق-اب م-ن ج-ه-ة ،وم-ن
ج -ه -ة اأخ -رى ع -دم ت-ك-رار سص-ي-ن-اري-و
«الشص -ك -ارة» ‘ ال -ظ -ف -ر Ãق -اع-د ‘
م -وؤسصسص -ات ال-دول-ة ب-ل ن-ب-ن-ي-ه-ا ع-ل-ى
اأسصاسس الكفاءات والشصباب.

بخصشوصس ال ّسشلطة اŸسشتقلّة لÓنتخابات ،زغماتي يؤوّكد:

دعت إا ¤تأاسشيسس قضشاء مسشتقل

سصتعهد لها مهّمة تنظيم ومراقبة العملية النتخابية ‘ جميع مراحلها
اأّك - -د وزي - -ر ال - -ع - -دل ح - -اف- -ظ
الأختام بلقاسشم زغماتي ،اأمسس،
با÷زائر العاصشمة ،اأن السشلطة
ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-ت-ق-لة لÓنتخابات
سش- -ت- -ع- -ه -د ل -ه -ا م -ه -م -ة ت -ن -ظ -ي -م
وم-راق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ‘ ج-م-ي-ع
م -راح -ل -ه -ا ب-داي-ة م-ن اسش-ت-دع-اء
الهيئة الناخبة ا ¤غاية اإعÓن
النتائج الأولية.
وقال زغماتي خÓل عرضصه على
÷ن -ة الشص -وؤون ال -ق -ان-ون-ي-ة وا’إداري-ة
وا◊ري- -ات مشص- -روع ق -ان -ون عضص -وي
ي-ت-ع-ل-ق ب-السص-ل-ط-ة ال-وط-نية اŸسصتقلة
ل Ó-ن -ت -خ-اب-ات ،اأن-ه «ّ” Ãوجب ه-ذا
ال - -نصس –وي- -ل ك- -اف- -ة صصÓ- -ح- -ي- -ات
السصلطات العمومية اأي ا’إدارية ‘
اÛال ا’ن - - -ت - - -خ - - -اب - - -ي اإ ¤ه - - -ذه
السصلطة» ،التي سصتتمّتع «بالشصخصصية
اŸع- -ن -وي -ة وا’سص -ت -ق Ó-ل -ي -ة اŸال -ي -ة
وا’إدارية ،وسصتعهد لها مهمة تنظيم
ال -ع -م -ل -ي -ة ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة وم-راق-ب-ت-ه-ا،
وا’شصراف عليها ‘ جميع مراحلها
ب-داي-ة م-ن اسص-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئة الناخبة
اإ ¤غ- -اي -ة اإع Ó-ن ال -ن -ت -ائ -ج ا’أول -ي -ة
لÓنتخابات».
واأب -رز اأن ه-ذه السص-ل-ط-ة «سص-ت-ت-و¤
كافة الصصÓحيات» التي كانت موكلة
لÓ- - -إدارة ال- - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ‘ اÛال
ا’ن -ت -خ -اب -ي ،ب-ح-يث سص-تشص-رف ع-ل-ى
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ‘ ك- -اف- -ة رب -وع ال -وط -ن
وخ-ارج-ه ،ك-م-ا اأّن-ه-ا ت-ت-مّ-تع Ãيزانية
خاصصة لتسصيÒها واعتمادات موجهة
للعمليات ا’نتخابية.
واأبرز زغماتي اأن النصس اŸقÎح
اÿاصس بهذه الهيئة ،واŸتكون من
 54م- -ادة ،تضصّ- -م -ن –ضص Òواإج -راء
ا’ن-ت-خ-اب-ات ب-ك-ل «ن-زاه-ة وشص-ف-اف-ية
وحياد» ،ولتحقيق ذلك تقوم الهيئة
Ãسصك ال -ب -ط-اق-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة
ال- -ن- -اخ- -ب- -ة وق- -وائ- -م ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
ب- -ال- -ب -ل -دي -ات وال -ق -نصص -ل -ي -ات ،وك -ذا
اسص -ت -ق -ب -ال م-ل-ف-ات الÎشص-ح ل-رئ-اسص-ة
ا÷مهورية والفصصل فيها ،اإ ¤جانب
اعÓ- -ن ال -ن -ت -ائ -ج ،وم -راق -ب -ة “وي -ل
ا◊ملة ا’نتخابية ،كما تتلقى هذه
السص- -ل- -ط- -ة  -يضص- -ي -ف ال -وزي -ر  -ك -ل
«عريضصة اأو تبليغ اأو احتجاج» متعلق
ب -ا’ن -ت-خ-اب-ات ،م-وؤك-دا ‘ ا’أخ Òاأن
مشص -روع ه -ذا ال -ق-ان-ون وال-ت-ع-ديÓ-ت

اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ق -ان -ون ا’ن -ت -خ -اب -ات
«ت-ن-درج-ان ‘ اإط-ار ت-ط-ب-ي-ق م-قاربة
رئ - -يسس ال - -دول - -ة وﬂرج - -ات ÷ن - -ة
ا◊وار والوسصاطة».

–ويل كافة صصÓحيات الإدارة
‘ اÛال النتخابي لل ّسصلطة
اŸسصتقّلة لÓنتخابات
”
من جهة اأخرى ،اأّكد الوزير اأّنه ّ
–وي -ل ك-اف-ة صصÓ-ح-ي-ات السص-ل-ط-ات
ال- - -ع - -م - -وم - -ي - -ة (ا’إدارة) ‘ اÛال
ا’ن -ت -خ -اب -ي اإ ¤السص -ل -ط -ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسصتقلة لÓنتخابات ،وذلك Ãوجب
مشصروع قانون ا’نتخابات.
وق- -ال زغ- -م- -ات- -ي خÓ- -ل ع- -رضص- -ه
Ÿشص-روع ال-ق-ان-ون ال-عضص-وي اŸت-ع-ل-ق
ب -ت -ع -دي -ل وا“ام ال -ق -ان -ون اŸت -ع-ل-ق
ب - -ا’ن - -ت - -خ - -اب - -ات ،اأن- -ه «ّ” Ãوجب
مشص- -روع ه- -ذا ال- -نصس –وي- -ل ك- -اف -ة
صصÓحيات السصلطات العمومية ،اأي
ا’إدارة ‘ اÛال ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي ا¤
السص- -ل- -ط- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة اŸسص- -ت- -ق- -ل -ة
لÓ- -ن -ت -خ -اب -ات» ،وكشص -ف ال -وزي -ر اأن
مشص -روع ه -ذا ال -ق -ان -ون تضص -م -ن «06
” Ãوجبها تعديل  43مادة» مع
مواد ّ
«اسص- -ت- -ح- -داث» م- -ادت Úج- -دي- -دت،Ú
مÈزا اأن التعديÓت الواردة تنحصصر
‘ –ضص Òوت- -ن- -ظ- -ي- -م ال- -ع- -م- -ل- -ي -ات
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ،وك- -ذا ح- -ي- -ز خ -اصس
با’نتخابات الرئاسصية.
واأوضصح اأن مشصروع النصس «حافظ»
ع -ل -ى ال -ه -ي -ك -ل ال -ت -ن -ظ -ي-م-ي ل-ن-ظ-ام

قوى البديل الّدÁقراطي ّŒدد “ ّسصكها
باŸرحلة انتقالية

ا’ن -ت -خ -اب -ات ،ك -م -ا اأك -د ع -ل -ى «دور
ال -قضص -اء» م -ع «اإع -ف -اء ك -ل -ي ل -ل-و’ة»
وروؤسصاء البلديات من تو‹ «اأي دور».
ومن «اأهم» التعديÓت التي جاء
بها اŸشصروع حسصب الوزير« ،اإيداع
شصخصصي» للتصصريح بالÎشصح Ÿنصصب
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة اأم - -ام رئ- -يسس
السص- -ل- -ط- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة اŸسص- -ت- -ق- -ل -ة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات» ب -د’ م -ن اÛلسس
ال- -دسص- -ت -وري» ،اإضص -اف -ة ا ¤اشصÎاط
الشصهادة ا÷امعية اأو شصهادة معادلة
لها.
ك - - -م- - -ا ّ” Ãوجب ن- - -فسس ال- - -نصس
«ت -ق-ل-يصس» ع-دد اسص-ت-م-ارات اك-ت-ت-اب
التوقيعات الفردية اإ 50 ¤األف توقيع
فردي بد’ من  60األف توقيع ،مع
اإل- -غ -اء ال -ت -وق -ي -ع -ات اÿاصص -ة بـ 600
توقيع فردي للمنتخب.Ú

أاّك - - - - -دت ق - - - - -وى ال- - - - -ب- - - - -دي- - - - -ل
الدÁقراطي ،أاول أامسس ،با÷زائر
ال -ع -اصش -م -ة› ،ددا ع -ل -ى ضش-رورة
ال -ذه -اب ا ¤م -رح -ل -ة ان -ت -ق -ال -ي -ة
ل- -ت- -ك- -ريسس دول -ة ال -ق -ان -ون ال -ت -ي
يطالب بها الششعب منذ  22فÈاير
اŸنصشرم.
‘ وث -ي -ق -ة تّ-وجت أاشص-غ-ال ل-ق-اء ق-وى
” التأاكيد على أان
البديل الدÁقراطيّ ،
«م -ط -الب ال -ت -غ -ي Òن -ح-و دول-ة ال-ق-ان-ون
يقتضصي الدخول الضصروري ‘ مرحلة
ان-ت-ق-ال-ي-ة دÁق-راط-ي-ة ت-دار ب-ه-ا ال-دولة
على منطق جديد ع Èمسصار تأاسصيسصي
يع Èعن مطامح الشصعب ا÷زائري».
وب -ال -ت-ا‹ ،جّ-ددت أاط-راف ال-ب-دي-ل
ال -دÁق -راط -ي رفضص -ه -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسصية اŸقÎحة من قبل السصلطة -
حسصب ال- -وث- -ي- -ق -ة  -وذلك “اشص -ي -ا م -ع
اŸط- - -الب «ال- - -ت- - -ي أاب- - -داه- - -ا الشص - -عب
ا÷زائ- -ري م -ن أاج -ل ال -ت -غ -ي Òا÷ذري
الذي يكرسس سصيادته الكاملة» ،وجّددت
’طراف اŸشصكلة لقوى البديل والتي
اأ
تضص- -م أاح- -زاب ،م -ن -ظ -م -ات ون -ق -اب -ات،
“ ّسص -ك -ه -ا بـ «رح -ي -ل ال-ن-ظ-ام ب-رم-وزه»،
داعية إا ¤التأاسصيسس لـ «قضصاء مسصتقل
«و»ت -ك-ي-ي-ف» ال-ق-وان ÚواŸؤوسصسص-ات م-ع
متطلبات الشصعب.
كما يقوم اŸسصار التأاسصيسصي ،الذي
يدعو اليه التحالف ،على ضصمان الوحدة
ال -وط -ن -ي -ة ،ا◊ري-ات ب-ك-اف-ة أاشص-ك-ال-ه-ا،
رفضس ك -ل أاشص -ك -ال ال -ت -دخ -ل ا’ج -ن -ب-ي
وتكريسس التوازن ب Úالسصلطات ،وكذا

ع- -دم ت -وظ -ي -ف ال -دي -ن ،الÎاث ورم -وز
’غراضس سصياسصية.
’مة أ
اأ
و‘ نفسس السصياق ،تدعو قوى البديل
ا ¤ت -ك -ريسس ال -ت -داول ع -ل -ى السص -ل -ط-ة،
ضص-م-ان ان-ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة ووضص-ع اليات
ال -رق -اب -ة الشص -ع -ب -ي -ة ع -ل -ى اŸن-ت-خ-ب،Ú
اŸسصاواة ب Úكل اŸواطن Úوإالغاء كل
ال -ق -وان Úال -ت -ي ت -ك -رسس ال -ت -م -ي -ي -ز بÚ
ا÷نسص.Ú
” خÓ- - -ل ال- - -ل - -ق - -اء إال - -ق - -اء ع - -دة
و ّ
ﬁاضص-رات قّ-دم-ه-ا أاسص-ات-ذة ج-ام-ع-ي-ون
’ح- -زاب السص- -ي- -اسص- -ي -ة،
‡ث- -ل- -ون ع- -ن ا أ
ال-ن-ق-اب-ات وم-ن-ظ-م-ات اÛت-مع اŸدÊ
حول الوضصعية السصياسصية للبÓد وا◊لول
’زمة.
’نهاء ا أ
اŸمكنة إ
وللتذك ،Òيضصم –الف قوى البديل
الدÁقراطي ،حزب العمال ،التجمع من
أاج -ل ال -ث -ق -اف-ة وال-دÁق-راط-ي-ة ،ج-ب-ه-ة
ال -ق-وى ا’شصÎاك-ي-ة ،ا◊زب ا’شصÎاك-ي
ل- -ل- -ع- -م- -ال ،ا’–اد م- -ن أاج -ل ال -ت -غ -يÒ
وال- - -رق - -ي ،ا◊رك - -ة ال - -دÁق - -راط - -ي - -ة
وا’جتماعية ،ا◊زب من أاجل الÓئكية
وال -دÁق -راط -ي -ة وال -راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة
’نسصان.
للدفاع عن حقوق ا إ
كما انضصّمت اليه ثÓث نقابات ‡ثلة
لقطاع الÎبية وهي اÛلسس الوطني
’سص -ات -ذة ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ث-ان-وي وال-ت-ق-ن-ي
أ
(السص -ن -ابسصت) ،ا’–اد ال-وط-ن-ي ل-ع-م-ال
الÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن (ا’ن-ب-اف) ،وال-ن-قابة
اŸسص -ت -ق -ل -ة ل -ع -م -ال الÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن
(سصاتف).

لختام
‡ثّ Óلوزير العدل حافظ ا أ

روابحي ين ّصصب عÓن رشصيد رئيسصا Ûلسس قضصاء تيارت

أاشش - - -رف ،صش - - -ب - - -اح أاول أامسس،
ا◊اج رواب- -ح -ي اح -م -د ،رئ -يسس
غ -رف -ة Ãج -لسس ال -دول-ة ‡ثÓ-
ل-وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ الخ-ت-ام،
ع - -ل - -ى ت- -نصش- -يب عÓ- -ن رشش- -ي- -د
ك -رئ -يسس Ûلسس قضش -اء ت -ي-ارت،
خ-ل-ف-ا ل-لرئيسس السشابق حمايدي
سشنوسشي.
حفل التنصصيب حضصره وا‹ الو’ية
والسص- -ل -ط -ات ال -عسص -ك -ري -ة واŸدن -ي -ة
وسصلك القضصاء بو’ية تيارت .الرئيسس

ا÷ديد Ûلسس القضصاء كان يشصغل
ق- -اضص -ي –ق -ي -ق Ãح -ك -م -ة سص -ي -دي
اﬁمد با÷زائر العاصصمة.
‡ثل وزير العدل روابحي وأاثناء
ك -ل-م-ت-ه ،أاك-د ع-ل-ى أان ج-ه-از ال-قضص-اء
أاصصبح ركيزة أاسصاسصية لكونه اŸشصرف
على تنفيذ بنود القانون والعدالة‘ ،
ال- -وقت ال- -ذي تشص -ه -د ف -ي -ه ا÷زائ -ر
–و’ت ه -ام -ة م -ن ت-اري-خ-ه-ا ،ح-يث
ي -ت -ط -ل -ع اŸواط-ن ا ¤دول-ة ال-ق-ان-ون
ال -ت-ي ت-نصص-ف-ه و–اف-ظ ع-ل-ى ك-ي-ان-ه،

وع- -دال- -ة ن- -زي -ه -ة وﬁاي -دة تضص -م -ن
ح -ق -وق ا÷م -ي -ع ب -ت -ع -دد مشص -ارب -ه-م
وإاي-دي-ول-وج-ي-ات-ه-م وم-رات-ب-ه-م ‘ ظل
عصصرنة القضصاء ،الذي أاصصبح يتطلع
اليه اŸواطن للمحافظة على حقوقه
وصص -ون م -ك -تسص -ب -ات -ه ،ف -ع-ل-ى ‡ث-ل-ي
القضصاء  -يضصيف ‡ثل وزير العدل -
أان ي -حسص -ن -وا ال -ت -دب Òوا’سص -ت-ق-ب-ال،
وا’ل-ت-زام Ãب-دأا ال-ت-ك-اف-ل م-ع أاع-وان
الدولة لتسصهيل سص Òالقانون.
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أاطلقت حملة –سسيسسّية لدخول اجتماعي آامن

درك إلعاصشمة ‘ إŸيدإن لتأام Úإألفرإد وإلتّÓميذ
عّززت وحدات الدرك الوطني با÷زائر
ال- -ع -اصس -م -ة ك -اف -ة ال -وح -دات ال -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا
ب -ال -ت -ع -ل -ي-م-ات الÓ-زم-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-دخ-ول
’ج-ت-م-اع-ي واŸدرسس-ي ،وم-ا ي-ن-ج-ر عنها من
ا إ
زي - - -ادة ‘ ت - - -دف - - -ق ح - - -رك- - -ة اŸرور ،وك- - -ذا
’نسس -دادات عﬁ Èاور ال-ط-رق ال-رئ-يسس-ي-ة
ا إ
والثانوية ،وما يصساحبها من تدفق بأاعداد
ه- -ائ- -ل- -ة ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ وأاول -ي -ائ -ه -م م -ن وا¤
اŸؤوسسسسات الÎبوية.

نورالدين لعراجي
ق-امت اÛم-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك الوطني
با÷زائر بوضصع ﬂطط عمل يتشصّكل أاسصاسصا من
دوري- -ات ﬁم- -ول -ة ،وأاخ -رى راج -ل -ة ب -ال -ق -رب م -ن
اŸؤوسصسص - -ات الÎب - -وي - -ة «اŸدارسض اإلب - -ت- -دائ- -ي- -ة،
اŸت-وسص-ط-ات ،ال-ث-ان-وي-ات ،م-راك-ز التكوين اŸهني،
ا÷ام- -ع- -ات واألح -ي -اء ا÷ام -ع -ي -ة» ،وذلك ل -ت -أامÚ
المكنة التي تشصهد حركة غ Òعادية خÓل اوقات
ال -ذروة ،م -ا اسص -ت -وجب وضص -ع ن-ق-اط م-راق-ب-ة ع-ل-ى
مسصتوى الطرق اŸؤودية ا ¤هذه اŸؤوسصسصات بهدف
تأام ÚاŸتمدرسص Úوأاوليائهم من أاي اعتداءات قد
تطالهم أاوتهور بعضض السصائق.Ú
‘ نفسض السصياق ،تشصرع فرقة حماية األحداث
‘ تطبيق برنامج –سصيسصي على مسصتوى ﬂتلف
اŸؤوسصسصات الÎبوية من أاجل تلق Úالثقافة األمنية
ع Èالطرقات ،وكذا توعية تÓميذ ﬂتلف األطوار
م - -ن األخ - -ط - -ار ال - -ن - -اج- -م- -ة ع- -ن ب- -عضض اآلف- -ات
اإلجتماعية.
وب- -اŸوازاة م- -ع اıط- -ط- -ات اŸع- -دة ل -ت -أامÚ

ه -ذه ال -ت -داب Òاألم -ن-ي-ة سص-ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ك-ث-ي-ف
الدوريات الشصرطية الراكبة والراجلة على ﬁيط

الدخول الجتماعي على جميع اŸسصتويات بهدف
ف-رضض السص-ي-ط-رة ع-ل-ى شص-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات ،وضص-م-ان
سصيولة حركة اŸرور وﬁاربة اإلجرام اŸروري،
وجب م -راف -ق -ة ذلك ب -أاع -م -ال –سص -يسص-ي-ة وق-ائ-ي-ة
مسصتمرة ،حيث بادرت قيادة الدرك الوطني ا¤
تنظيم حملة –سصيسصية موجهة لكامل مسصتعملي
ال- -ط- -ري- -ق ،وك -ذا ت Ó-م -ي -ذ ال -ط -وري -ن اإلب -ت -دائ -ي
واŸت-وسص-ط –ت شص-ع-ار «ل-دخ-ول اج-ت-م-اع-ي آام-ن،
احÎموا قانون اŸرور» ،حيث “تد من تاريخ 04
سصبتم Èا 20 ¤سصبتم ،Èو‘ نفسض الوقت –ث
جميع السصائق Úإا ¤التحلي بأاك Èقدر ‡كن من

ا◊يطة وا◊ذر ع Èالطرقات ،مع احÎام قانون
اŸرور واللتزام Ãختلف قواعد السصياقة السصليمة
الكفيلة بسصÓمتهم.
‘ ذات السص -ي -اق ،تضص -ع اÛم -وع -ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة
ل -ل -درك ال -وط -ن -ي ب -ا÷زائ-ر ال-رق-م الخضص-ر –ت
تصص -رف م-ؤوسصسص-ات الÎب-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن وك-ذا أاول-ي-اء
التÓميذ ،هذا الخ ،Òيبقى ‘ اÿدمة على مدار
 24/24سص -اع-ة ،قصص-د ال-ت-ب-ل-ي-غ م-ن خÓ-ل-ه ع-ن أاي
ط -ارئ ل -ط -لب ال-ن-ج-دة أاو ال-ت-دخ-ل ،ب-اإلضص-اف-ة إا¤
موقع طريقي  TARIK.DZلطلب أاي معلومة حول
ﬂتلف شصبكة الطرقات واÙاور.

ﬂتلف اŸؤوسصسصات الÎبوية لضصمان أامن وسصÓمة
ال -ت Ó-م -ي-ذ اŸت-م-درسص ،Úم-ن خÓ-ل م-ن-ع ال-وق-وف
وال -ت -وق -ف ال -عشص -وائ -ي أام-ام اŸؤوسصسص-ات الÎب-وي-ة،
ال-تصص-دي ل-ل-م-ن-اورات اŸرت-ك-ب-ة م-ن ق-ب-ل السصائقÚ
أامام هذه اŸؤوسصسصات ،كما سصيتم بهذه اŸناسصبة
تعزيز تواجد قوات الشصرطة على مسصتوى الطرقات
التي تشصهد كثافة مرورية ،مع زيادة عدد دوريات
فرقة الدراجات النارية من أاجل ضصمان انسصيابية
ال -ط -رق -ات وتسص-ه-ي-ل ت-ن-ق-ل اŸواط-ن ÚخÓ-ل ه-ذه
األيام.
كما يشصمل هذا اıطط األمني إاطÓق حملة

–سص -يسص-ي-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-ولي-ة
ا÷لفة لفائدة كافة التÓميذ اŸتمدرسص Úباألطوار
التعليمية الثÓثة حول بعضض اآلفات اإلجتماعية
ك - -م - -خ- -اط- -ر األل- -ع- -اب الل- -كÎون- -ي- -ة ،اıدرات
ÓنÎنيت ،مع بر›ة دروسض
والسصتعمال السصيء ل أ
‰وذج-ي-ة ح-ول ال-ع-ب-ور السص-ل-ي-م ل-ل-ط-ري-ق ،وت-ف-ادي
بعضض السصلوكيات السصيئة باÙيط اŸدرسصي.
هذا ويضصع أامن ولية ا÷لفة األرقام اÿضصراء
Óمن الوطني «-1548
اÿاصصة باŸديرية العامة ل أ
– »104 -17ت تصصرف اŸواطن Úللتبليغ عن كل
ما من شصأانه أان يكون ﬁل شصبهة.

تعزيز العمل ا÷واري الوقائي لفائدة مسستعملي ال ّ
طرق ببومرداسس

إلشّشرطة تسشّجل إنخفاضشا ‘ عدد حوإدث إŸرور وإ÷رحى

Óمن
جلت اŸصسلحة الو’ئية ل أ
سس ّ
ال -ع -م -وم -ي ،ب-أام-ن و’ي-ة ب-وم-رداسس
ان- -خ- -ف -اضس -ا ‘ نسس -ب -ة ع -دد ح -وادث
اŸرور ‘ ،ال -وسس-ط ا◊ضس-ري ب-إاق-ل-ي-م
’خ- - -تصس- - -اصس خÓ- - -ل شس- - -ه- - -ر أاوت
ا إ
م -ق -ارن -ة بشس -ه -ر ج -وي-ل-ي-ة م-ن سس-ن-ة
.2019

ق.و
” تسصجيل  15حادث مرور ،خلف 15
ّ
جريح وقتيل Úفيما يعود السصبب الرئيسصي
‘ وق- - -وع ه- - -ذه ا◊وادث اŸروري- - -ة إا¤
إاسصتعمال السصرعة اŸفرطة والتجاوزات
اÿطÒة ،وك- - -ذا ال - -وق - -وف وال - -ت - -وق - -ف
اŸم -ن -وع ،Úإاذ ” تسص -ج -ي-ل ﬂ 59الفة
ب- -واسص- -ط -ة ج -ه -از ال -رادار و 109جنحة
مرورية ” ،خÓلها سصحب  352رخصصة
سص -ي -اق-ة ،ب-ي-ن-م-ا خÓ-ل شص-ه-ر ج-وي-ل-ي-ة ”

تسصجيل  24حادث مرور خلف  26جريح
و 01قتلى مع تسصجيل  109جنحة مرورية
وﬂ 174الفة بواسصطة جهاز الرادار مع
سصحب  458رخصصة سصياقة ،باŸوازاة مع
ذلك ”ّ ت- -ك- -ث -ي -ف ال -ع -م -ل ال -ت -حسص -يسص -ي
ال -ت-وع-وي ل-ف-ائ-دة مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق-ات
بهدف حمايتهم من ا◊وادث اŸرورية.

التجارة غ Òالشصرعية ،بينما خÓل شصهر
جويلية الفارط ” ،تسصجيل  22تدخل ‘
›ال العمران 04 ،تدخÓت ‘ ›ال
ال-ب-يئة 06 ،ت -دخ Ó-ت ‘ ›ال الصص -ح-ة
العمومية 04 ،تدخÓت ‘ ›ال اŸياه
و 58تدخل ‘ ›ال ﬁاربة التجارة غÒ
الشصرعية.

تسشجيل ﬂ 61الفة تتعلق
بالتّجارة غ Òإلشّشرعية

..وإيدإع  37ششخصشا رهن
إ◊بسص فيما إسشتفاد  44ششخصشا
من إسشتدعاء مباششر

جلت فرقة شصرطة العمران وحماية
سص ّ
Óمن العمومي
البيئة باŸصصلحة الولئية ل أ
بأامن ولية بومرداسض ،خÓل شصهر أاوت
لسصنة  30 ،2019تدخل ‘ ›ال العمران،
 60تدخل ‘ ›ال البيئة 64 ،تدخل ‘
›ال الصصحة العمومية 03 ،تدخÓت ‘
›ال اŸياه و 61تدخل ‘ ›ال ﬁاربة

“ّك-نت ﬂت-ل-ف اŸصص-ال-ح ال-ع-ملياتية
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -مصص -ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة
ال-قضص-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة ب-وم-رداسض خÓ-ل
شصهر أاوت  ،2019من معا÷ة  235قضصية
إاج-رام-ي-ة ت-ورط ف-ي-ه-ا  295شص-خصض م-ن

أامن و’ية بشسار

بينهم  271شصخصض ذكر بالغ و 12إاناث.
كما توّرط فيها  07قصصر و 05أاجانب،
هذه القضصايا “ثلت ‘ معا÷ة  35قضصية
‘ جرائم الشصيء العمومي ،وأاهم هذه
ال -قضص -اي -ا ت-ك-وي-ن ج-م-ع-ي-ة أاشص-رار ،ح-م-ل
سص Ó-ح ﬁظ -ور واŸشص -اج -رة ،أام -ا ف -ي-م-ا
”
يخصض جرائم اŸسصاسض باألشصخاصض ّ
معا÷ة  111قضصية.
وأاه- -م ال- -قضص- -اي- -ا الضص- -رب ،ا÷رح
العمدي ،اإلهانة ،السصب وانتهاك حرمة
” معا÷ة  08قضصايا تخصض
منزل ،كما ّ
جرائم اŸسصاسض باألداب مع معا÷ة 08
قضصايا ‘ ا÷رائم القتصصادية واŸالية،
” معا÷ة  38قضصية
باإلضصافة إا ¤ذلك ّ
ت- - -خصض ج- - -رائ - -م اŸسص - -اسض ب - -األم - -وال
واŸم- -ت- -ل- -ك- -ات ،وأاه- -م ه- -ذه ال- -قضص- -اي- -ا
السص- - -رق- - -ات اŸوصص- - -وف- - -ة والسص - -رق - -ات
البسصيطة.

حجز  250كلغ من إلكيف إŸعالج وتوقيف  03مششتبه فيهم
فـــي إاطار مكافحة ا÷رÁة بشستى أانواعها،
’سس- -ي- -م- -ا ت- -لك اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة Ãك -اف -ح -ة اıدرات
واŸؤوثرات العقلية ،قامت فرقة مكافحة ا’Œار
غ ÒاŸشس- -روع ب- -اıدرات واŸؤوث- -رات ال- -ع- -ق -ل -ي -ة
ب -اŸصس -ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-لشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة بـأام-ن
و’ية بشسار.

بشسار :دحمان جمال
بالتنسصيق مع فرقة مكافحة ا÷رÁة اŸعلوماتية
بذات اŸصصلحة“ ،كنت من تفكيك واإلطاحة بشصبكة
إاجرامية منظمة –وز على اıدرات بطريقة غÒ
مشصروعة لغرضض ا◊صصول والشصراء قصصد البيع والعرضض،
وإاعادة البيع والتخزين مع التهريب على أاعلى درجة من
اÿطورة تهدد القتصصاد الوطني والصصحة العمومية.
العملية “ت بالسصتغÓل األمثل معلومات مؤوكدة
تفيد بوجود ›موعة إاجرامية دولية منظمة متكونة من
ع -دة أاشص -خ-اصض م-ن ج-نسص-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ت-ع-م-د ا ¤ن-ق-ل
اıدرات (كيف معالج) من دولة ا ¤أاخرى ع Èقطاع
اختصصاصصها ،وعليه ”ّ إاخطار وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة بشصار با◊يثيات القضصية.
”
بعد أاخذ جميع الحتياطات األمنية الÓزمة ّ

إلقبضص ششخصش Úوحجز  480قرصص مهلوسص بسشكيكدة

“ّك -نت مصس -ال -ح أام -ن سس -ك -ي -ك -دة م -ن ت-وق-ي-ف
شسخصس Úيبلغان من العمر  23و 26سسنة عن قضسية
ح -ي -ازة اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة «أاق -راصس م -ه-ل-وسس-ة»
بغرضس البيع .حيثيات القضسية على إاثر معلومات
وردت اŸصسلحة مفادها قيام شسخصس ÚمشسبوهÚ
بالÎويج للمهلوسسات ‘ أاوسساط الشسباب Ãدينة
“الوسس .وباسستغÓل تلك اŸعلومات قامت قوات
الشسرطة بعملية رصسد ومراقبة ،حيث تب Úأانهما
ي-ق-ي-م-ان خ-ارج م-دي-ن-ة “ال-وسس ،ك-م-ا بينت أايضسا
عملية البحث والتحري أانهما يسستخدمان دراجة
ن-اري-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-نشس-اط-ات-ه-م-ا اŸشس-ب-وه-ة وتسس-ه-يل
تنقÓتهما.
أاعّدت قوات الشصرطة بأامن دائرة “الوسض ،خطة

ﬁكمة بهدف الطاحة باŸشصتبه فيهما وتوقيفهما ،وهو
ما ” فع Óوهذا بعد وضصع حاجز أامني فجائي ،بقرية
أاحمد سصا ،⁄حيث “كنت من توقيفهما ،وحجز أازيد من
 480قرصض مهلوسض من بينها  150قرصض من نوع «كيتيل»،
 270من نوع «برومازيبام» و 60قرصض من نوع «انيكسصبام»
بعدها ” –ويل اŸشصتبه بهما للمصصلحة للتحقيق.
وبعد إا“ام إاجراءات التحقيق ،أا‚ز ضصد اŸشصتبه
فيهما ملف قضصائي ” Ãوجبه تقد ËاŸعني Úأامام
السص -ي -د وك -ي -ل ا÷م -ه -وري-ة ل-دى ﬁك-م-ة “ال-وسض ،ب-ع-د
اŸثول الفوري إاصصدر ‘ حق أاحدهما أامر إايداع واآلخر
رقابة قضصائية.

سسكيكدة :خالد العيفة

توقيف ششخصش Úوحجز  540قرصص مهلوسص بأاحريشص Ãيلة

إألمن إلعمومي يسشطّر ﬂطّطا أإمنيا مكّثفا با÷لفة

ا÷لفة :موسسى غراب

إاثر معلومات وردت شسرطة “الوسس

‘ عمليات متفّرقة قامت بها وحدات الشّسرطة

Ÿرافقة الدخول ا’جتماعي وتسسي Òحركة اŸرور

سس ّ- -ط - -رت مصس - -ال- -ح أام- -ن و’ي- -ة ا÷ل- -ف- -ة
Ãن -اسس -ب -ة ال-دخ-ول اŸدرسس-ي ّﬂط-ط-ا أام-ن-يً-ا
خ-اصسً-ا ي-تضسّ-م-ن ت-داب Òوق-ائ-ي-ة و–سسيسسية
ب -ه -دف ضس -م -ان دخ-ول م-درسس-ي آام-ن وب-دون
ح -وادث ،م-ع –سس-يسس اŸت-م-درسسÃ Úخ-اط-ر
’فات ا’جتماعية.
بعضس ا آ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إاع-داد خ-ط-ة أام-ن-ي-ة ﬁك-م-ة م-ن أاج-ل ت-وق-ي-ف ع-ن-اصصر
الشصبكة اإلجرامية ،أاين كّللت العملية بنجاح بحجز 250
كلغ من مادة الكيف اŸعالج مع توقيف شصخصص ÚتÎاوح
أاعمارهما ب 22 Úسصنة و 23سصنة وحجز 10هواتف نقالة،
” ذلك ب- -ال- -ت- -نسص- -ي- -ق م- -ع ف- -رق- -ة م- -ك- -اف -ح -ة ا÷رÁة
اŸعلوماتية التابعة للمصصلحة الولئية للشصرطة القضصائية
بشص -ار ،وب -ع-د اسص-تصص-دار إاذن ب-ت-م-دي-د الخ-تصص-اصض ع-ن

ط -ري -ق وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك-م-ة بشص-ار إلق-ل-ي-م
” توقيف
اختصصاصض كل من ﬁكمة العبادلة وتندوفّ ،
الشصخصض الثالث ضصمن اÛموعة اإلجرامية.
بعد إا“ام جميع أاشصواط التحقيق ،وبناًء على ملف
إاجرائي قدم اŸشصتبه فيهم أامام السصيد وكيل ا÷مهورية
لدى ﬁكمة بشصار.

قامت بها دوريات اŸراقبة

توقيف ششخصص ﬁل أإمر بالقبضص باّÙطة إلÈية ببجاية
“ّكن عناصصر األمن ا◊ضصري الثامن ،ألمن ولية بجاية ،األول ،من القبضض على ›رم خط Òمسصبوق قضصائيا
ﬁل أامر بالقبضض ،ألجل تهمة العرضض بطريقة غ Òمشصروعة Ÿؤوثرات عقلية على الغ Òبهدف السصتعمال
الشصخصصي.
تفاصصيل العملية جاءت ،بحسصب مصصدر مسصؤوول ،بعد قيام عناصصر الشصرطة العاملة باÙطة الÈية لنقل
اŸسصافرين ،بدوريات مراقبة على مسصتوى اÙطة حيث لفت انتباههم ألشصخاصض مشصبوه ،Úوبعد تنقيطهم على
مسصتوى اللوحة اإللكÎونية تب Úأان أاحدهم مبحوث عنه قضصائيا ،وﬁل أامر بالقبضض ألجل قضصية بيع اŸؤوثرات
العقلية وهو ‘ حالة فرار ،وعليه ” –ويله إا ¤اŸصصلحة و” تقدÁه أامام السصيد وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
بجاية الذي أامر بتحويله إا ¤ا÷هة الطالبة.

بجاية :بن النوي توهامي

“ّك - -ن ع - -ن - -اصس- -ر ال- -ف- -رق- -ة
اŸت -ن ّ-ق-ل-ة ل-لّشس-رط-ة ال-قضس-ائ-ي-ة
’سس -ب -وع
ب- -ف- -رج- -ي- -وة ن- -ه -اي -ة ا أ
اŸنصس -رم م -ن ت-وق-ي-ف شس-خصسÚ
وحجز 540ق- -رصس م- -ه -ل -وسس
و 141ق -ن -ي -ن -ة م-ن اŸشس-روب-ات
ال- -ك- -ح- -ول- -ي- -ة ب- -ع Úال- -ب -يضس -اء
أاحريشس ميلة.

ميلة :خالد.ع
حيثيات القضصية تعود إا ¤تلقي
ع-ن-اصص-ر ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة للشصرطة
ال-قضص-ائ-ي-ة Ÿع-ل-وم-ات م-فادها قيام
شص - - - - -خصص ÚبÎوي- - - - -ج األق- - - - -راصض
اŸه- -ل- -وسص- -ة ع- -ل- -ى مسص -ت -وى اÿط
اŸائي Ãشصتة إازلف بعزيزة بعÚ
ال- -ب- -يضص- -اء أاح -ريشض ب -ط -ري -ق -ة غÒ
مشص -روع -ة ،وع -ل -ي -ه ” وضص -ع خ-ط-ة
ميدانية ﬁكمة مّكنت من توقيف
اŸشصتبه فيهما البالغ Úمن العمر
 29سصنة على م Ïدراجت ÚناريتÚ
باŸكان السصالف الذكر ،حيث عÌ
بحوزتهما على  48قرصض مهلوسض
و 21ق- -ن- -ي- -ن- -ة م- -ن اŸشص -روب -ات
الكحولية ،ومبلغ ما‹ مقّدر ب ـ 6110
دج من عائدات البيع ليتم –ويلهما
والدراجات النارية إا ¤مقر الفرقة.

ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-نيابة اıتصصة
ب- -ف -رج -ي -وة ” ،ت -ف -ت -يشض مسص -ك -ن -ي
اŸشصتبه فيهما حيث ع Ìبأاحدهما
على  492قرصض مهلوسض و 120قنينة
م-ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ل-تصص-بح
ال -ك -م -ي -ة اإلج -م -ال-ي-ة  540قرصض
مهلوسض و 141قنينة من اŸشصروبات
ال -ك -ح -ول-ي-ة وم-ب-ل-غ  6110دج م- - -ن
ع -ائ -دات ال -ب -ي -ع ،وب -ع -د اسص -ت-ك-م-ال
إاج- -راءات ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ” ت- -ق -دË
اŸشص- -ت- -ب- -ه ف -ي -ه -م -ا أام -ام ال -ن -ي -اب -ة
اıتصص -ة ب -ف -رج -ي -وة ال -ت -ي أام -رت
بوضصعهما رهن ا◊بسض.

..وتوقيف ششخصش Úوحجز
 540قرصص مهلوسص
بع Úإلبيضشاء أإحريشص
“ك-ن ع-ن-اصص-ر ال-ف-رق-ة اŸتنقلة
ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة بفرجيوة نهاية
األسص- -ب- -وع اŸنصص- -رم م- -ن ت- -وق- -ي -ف
شصخصص Úوحجز 540قرصض مهلوسض
و 141ق- -ن- -ي- -ن -ة م -ن اŸشص -روب -ات
ال -ك -ح -ول -ي-ة ب-ع Úال-ب-يضص-اء أاح-ريشض
ميلة.
حيثيات القضصية تعود إا ¤تلقي
ع-ن-اصص-ر ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة للشصرطة

ال-قضص-ائ-ي-ة Ÿع-ل-وم-ات م-فادها قيام
شص - - - - -خصص ÚبÎوي- - - - -ج األق- - - - -راصض
اŸه- -ل- -وسص- -ة ع- -ل- -ى مسص -ت -وى اÿط
اŸائي Ãشصتة إازلف بعزيزة بعÚ
ال- -ب- -يضص- -اء أاح -ريشض ب -ط -ري -ق -ة غÒ
مشص- -روع -ة ،ع -ل -ي -ه ” وضص -ع خ -ط -ة
ميدانية ﬁكمة مكنت من توقيف
اŸشصتبه فيهما البالغ Úمن العمر
 29سصنة على م Ïدراجت ÚناريتÚ
باŸكان السصالف الذكر حيث عÌ
ب-ح-وزت-هما على 48ق-رصض م-ه-لوسض
و 21قنينة من اŸشصروبات الكحولية
ومبلغ ما‹ مقدر ب ـ  6110دج من
ع- -ائ- -دات ال- -ب- -ي -ع ل -ي -ت -م –وي -ل -ه -م
والدراجات النارية إا ¤مقر الفرقة.
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-نيابة اıتصصة
ب- -ف- -رج- -ي- -وة ّ” ت -ف -ت -يشض مسص -ك -ن -ي
اŸشصتبه فيهما حيث ع Ìبأاحدهما
على  492قرصض مهلوسض و 120قنينة
م-ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة ل-تصص-بح
ال -ك -م -ي -ة اإلج -م -ال-ي-ة  540قرصض
مهلوسض و 141قنينة من اŸشصروبات
ال -ك -ح -ول-ي-ة وم-ب-ل-غ  6110دج م- - -ن
ع -ائ -دات ال -ب -ي -ع ،وب -ع -د اسص -ت-ك-م-ال
إاج- -راءات ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ” ت- -ق -دË
اŸشصتبه فيهم أامام النيابة اıتصصة
بفرجيوة التي أامرت بوضصعهما رهن
ا◊بسض.

عÌوا عليها ‘ حالة تعّفن بسسد سسيدي العبد‹ بتلمسسان

إ◊ماية إŸدنية ينتششلون إ÷ّثة وإلدرك يفتح –قيقا

اهتّز يوم أامسس سسكان بلدية
سسيدي العبد‹ التابعة إاقليميا
إا ¤دائ -رة ب -ن سس -ك -ران ،وال -ت -ي
تبعد بـ  33كلم عن مقر و’ية
تلمسسان ،على وقع العثور على
ج- -ث -ة شس -خصس م -ن ج -نسس ذك -ر
داخ -ل سس -د سس -ي -دي ال-ع-ب-د‹ ‘
حالة متقدمة من التعفن.

تلمسسان :بكاي عمر
حسصب مصصادر» الشصعب» من عÚ
اŸك - -ان ،ف - -إان مصص - -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة
اŸدن- -ي- -ة رف -ق -ة ع -ن -اصص -ر ال -درك،
وبحضصور رئيسض البلدية السصيد ‡و
بومدين ،وبعد سصاعات ” بصصعوبة
ب-ال-غ-ة إان-تشص-ال الضص-ح-ي-ة ال-ت-ي كانت
ع -ال-ق-ة وسص-ط اŸي-اه وق-د غ-م-رت-ه-ا
” إاسصتعمال كل الطرق من
األتربة ،و ّ
أاجل عدم تقطع ا÷ثة وتشصويهها،
و” إاسصتخراجها سصليمة.
وأاشص - -ار ذات اŸصص- -در أان- -ه ◊د

السصاعة  ⁄يتم التعرف على هوية
الشص -خصض اŸت -وف-ى ،وك-ذا ح-ي-ث-ي-ات
وف- -ات- -ه وع- -ل- -ي -ه ت -ن -ق -لت الشص -رط -ة
العلمية ،و” نقل ا÷ثة إا ¤مصصلحة
حفظ ا÷ثث باŸسصتشصفى ا÷امعي
تيجا Êدمرجي بتلمسصان ،و” فتح
–قيق أامني معمق.

....توقيف  3منحرفÚ
وتقدÁهم أإمام إÙكمة
ن ّ- -ظ - -مت مصص - -ال- -ح أام- -ن دائ- -رة
منصصورة بولية تلمسصان و‘ إاطار
م-ك-اف-ح-ة ا÷رÁة بشص-ت-ى أاشص-ك-ال-ه-ا
وأان -واع -ه -ا ،وب -ن -اًء ع -ل -ى اسص -ت -غÓ-ل
” وضصع خطّة
اŸعلومات اŸسصتقاة ّ
عملياتية اعتمدت على توف Òجميع
الوسصائل اŸادية والبشصرية الÓزمة،
ح- - -يث شص - -اركت إا ¤ج - -انب ق - -وات
الشص -رط-ة ال-ت-اب-ع-ة ألم-ن دائ-رة أاولد
ميمون اŸصصلحة الولئية للشصرطة

ال-قضص-ائ-ي-ة ،ف-رق-ة ال-ب-حث وال-تدخل
بياري حيث م ّسصت العملية النقاط
السصوداء التي يÎدد عليها Îﬁفو
اإلجرام .وعليه أاسصفرت العملية عن
ح - -ج - -ز ك - -م- -ي- -ة م- -ن اŸشص- -روب- -ات
الكحولية ،قّدر عددها بـ  131وحدة
وتوقيف اŸدعو «م  -سض»  26سصنة.
‘ ذات العملية أاثناء اŸداهمة ”
ت -وق-ي-ف شص-خصض م-ت-ورط ‘ قضص-ي-ة
ع-دم تسص-دي-د ال-ن-ف-ق-ة ،ي-ت-ع-لق األمر
باŸدعو «غ  -م»  47سصنة ،إاضصافة
إا ¤ضص -ب -ط ق -ط -ع -ة م -ن اıدرات
بحوزة اŸدعو «ب  -أا»  24سصنة،
كما ” مراقبة  06دراجات نارية،
ل -ت -خ -ت-ت-م ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ت-ح-وي-ل ج-م-ي-ع
األط- -راف واÙج- -وزات إا ¤م -ق -ر
األم - -ن لسص - -ت - -ك - -م - -ال اإلج - -راءات
القانونية ،وبعدها ” إاخطار وكيل
ا÷م - -ه- -وري- -ة ل- -دى ﬁك- -م- -ة أاولد
م- - -ي- - -م - -ون Ÿب - -اشص - -رة اإلج - -راءات
القانونية ضصد اŸوقوف.Ú

‘ تدّخÓت ا◊ماية اŸدنية بسسطيف

وفاة ششخصص وإإنقاذ إثن Úغرقا ‘ بئرين

“ّكنت فرق النجدة لوحدتي ا◊ماية اŸدنية
سس -ط -ي -ف وع Úآارن -ات ،م -ؤوخ-را ،م-دع-م-ة ب-ف-رق-ة
’ماكن الوعرة ،وكذا فرقة
’نقاذ ‘ ا أ
التعرف وا إ
’ن-ق-اذ ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة سس-ط-ي-ف‘ ،
ال -غ -طسس وا إ
حادث سسقوط ‘ بئر ماء مهجورة بعمق  40مÎا،
ب- -دوار ا÷واب- -ي ب- -ل- -دي- -ة م -زل -وق ج -ن -وب و’ي -ة
’ولويات ومراعاة
سسطيف ،مع احÎام وترتيب ا أ
الظروف اÙيطة ،من إانقاذ شساب يبلغ من العمر
 28سسنة كان داخل بئر على عمق حوا‹  25مÎا
سس -اŸا م -ع -اف -ى ،رغ-م ال-ف-زع واÿوف ال-ذي ان-ت-اب-ه
نظرا إا ¤ا◊الة اÿطÒة التي وجد عليها.

سسطيف :نور الدين بوطغان
ك -م -ا ت -و ¤ط -اق -م سص-ي-ارة اإلسص-ع-اف ب-ق-ي-ادة ط-ب-يب
ا◊ماية اŸدنية ،بعد إاخراج اŸصصاب وفحصصه والتهدئة
من روعه ونقله إا ¤اŸسصتشصفى ،ثم بعدها باشصرت فرقة
اإلنقاذ بقيادة رئيسصها ‘ أاسصفل البئر عملية البحث عن
سصائق ا÷رار الفÓحي من ب Úأاجزائه اÙطمة ،والتي
غ -م -ره -ا الÎاب ،ل -ت -ك -تشص -ف ج-ث-ت-ه ‘ وقت وج-ي-ز وي-ت-م
–ريرها بلطف ،وتثبيتها على ﬁمل خاصض ،ثم رفعها
إا ¤خ -ارج ا÷ب ،ب -ع -د ت -ف ّ-ح -صص -ه -ا م-ن ط-رف ال-ط-ب-يب،
وم-ع-اي-ن-ت-ه-ا م-ن ط-رف ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة ال-ع-لمية للدرك
ال-وط-ن-ي ” ،ن-ق-ل-ه-ا إا ¤اŸصص-ل-ح-ة اŸع-ن-ي-ة ب-اŸسصتشصفى

ا÷امعي سصطيف.
نشص Òإا ¤أاّن الضص- -ح -ي -ة اŸت -وف -اة ه -و سص -ائ -ق ا÷رار
ال -ف Ó-ح -ي ك -ان م -ف-ق-ودا ب-ج-راره م-ن-ذ ال-ل-ي-ل-ة ال-ت-ي ق-ب-ل
التدخل ،وهو شصاب أاعزب بالغ من العمر  28سصنة ينحدر
من قرية ب Òلبيضض ،بلدية قجال جنوب بلدية مزلوق
ولية سصطيف ،أاما الشصاب الثا Êالذي ” إانقاذه فهو ابن
خ- - -ال- - -ة األول ،وه- - -و م- - -ن اك- - -تشص- - -ف م - -ك - -ان ت - -واج - -د
اŸفقود،واختتمت العملية بإاخراج ا÷رار الفÓحي من
داخل البئر باإلسصتعانة برافعة من ا◊جم الكب Òتابعة
ألحدى اŸؤوسصسصات اÿاصصة.
نشص Òإا ¤أاّن العملية “ت ‘ ظروف جيدة وباتقان
تام أاشصاد بها كل من تابعها ،أاشصرف على تسصي Òكل مراحل
و›ريات العملية مدير ا◊ماية اŸدنية للولية ،والقيادة
التقنية لرئيسض الوحدة الرئيسصية سصطيف ،وهذا بحضصور
السصلطات اÙلية من رئيسض البلدية ورئيسض الدائرة وأامن
العملية مصصالح الدرك الوطني.
و“ّك -نت م -ن ج-ه-ت-ه-ا ف-رق ال-ت-دخ-ل ل-وح-دة ا◊م-اي-ة
اŸدنية بني عزيز ،شصمال شصرق ولية سصطيف ‘ ،نفسض
اليوم ،من إانقاذ شصاب يبلغ من العمر  32سصنة بانتشصاله من
جوف بئر على عمق حوا‹  11م Îبدوار مرج السصاهل
بلدية ع Úالسصبت ،عندما كان اŸعني بصصدد ترميم بئر
وصص-ي-ان-ت-ه ،ح-يث ت-عّ-رضض الضص-ح-ي-ة إلصص-اب-ات م-تعددة ‘
ال -ظ -ه -ر واألط -راف السص -ف -ل -ي -ة ”ّ ،إاسص -ع -اف -ه ون -ق -ل-ه إا¤
اسصتعجالت بني عزيز.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الربعاء  11سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  11محرم  1441هـ

أإزيد من  2389مشسÎك جديد Ãعسسكر

نسشبة –صشيل «كاسشنوسس» ال ّسشنوية بلغت  ٪ 70من الّتوّقعات
’بوإب
ت-ت-وإصس-ل Ãعسس-ك-ر ف-ع-ال-ي-ات إ أ
’ع Ó-م -ي -ة إŸف -ت-وح-ة ع-ل-ى إلصس-ن-دوق
إ إ
إل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úإ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-ع-م-ال
’ج- -رإء ل- -ل- -ت- -ع- -ري- -ف Ãخ- -ت -ل -ف
غ Òإ أ
إل -تسس -ه -ي Ó-ت إل -ت -ي ي-ق-دم-ه-ا إلصس-ن-دوق
Ÿن -تسس -ب -ي -ه ،وك -ذإ إلÎوي -ج ل -ل -خ -دم-ات
وإ’متيازإت إلتي يسستفيد منها إŸؤومّنون
وذوي ح-ق-وق-ه-م م-ن ت-غ-طية إجتماعية
ع-ل-ى م-دى إ◊ي-اة ،وح-ت-ى ب-ع-د إل-وف-اة،
بفضسل إلتأام Úعن إلوفاة ،إ ¤إلتأامÚ
’م -وم -ة
إ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ع -ل -ى إŸرضس وإ أ
وإلعجز وإلتأام Úعلى إلتقاعد.
على هامشس هذه األيام اإلعÓمية اŸنظّمة
بهدف التحسسيسس بأاهمية احÎام آاجال دفع
الشسÎاكات السسنوية وما يتبعها من تسسهيÓت
وام- -ت- -ي- -ازات “ّك- -ن اŸشسÎك Úم- -ن تسس- -وي- -ة
وضس -ع -ي -ت -ه -م م -ع إال-غ-اء ال-رسس-وم اÎŸت-ب-ة ع-ن
ال -ت -أاخ ،Òكشس -فت م -دي-رة الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل -ل -ع -م-ال غ Òاألج-راء ل-ولي-ة م-عسس-ك-ر ب-راب-ح
ف -ري -دة ،لـ «الشس -عب» ع -ن –صس -ي-ل مصس-ا◊ه-ا
ل-نسس-ب-ة  70ب- -اŸئ -ة م -ن ›م -وع اإلع -دادات
اŸتوقعة لسسنة  ،2019األمر الذي يعكسس -
حسس- -ب- -ه- -ا -ا÷ه- -ود ال- -ت -ي ي -ب -ذل -ه -ا إاط -ارات
الصس -ن -دوق ل -ل -ت -حسس -يسس وال -ت -وع -ي -ة ب -أاه-م-ي-ة
النخراط ‘ الصسندوق للحصسول على التغطية
الجتماعية والصسحية ،وكذا باقي المتيازات
واÿدم-ات ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا الصس-ن-دوق ال-وط-ني
ل -ل -ع -م -ال غ Òاألج -راء لشس -ري -ح -ة ال -فÓ-ح،Ú
ا◊رفي ،Úأاصسحاب اŸهن ا◊رة وغÒهم من
العمال غ Òاألجراء.
وأاشسارت فريدة برابح إا ¤تسسجيل نحو
 2389مشسÎك ج- -دي -د ب -الصس -ن -دوق ع -ل -ى
مسس -ت -وى ولي -ة م-عسس-ك-ر خÓ-ل سس-ن-ة ،2019

فيما يظل احتواء عدد هائل من الناشسطÚ
‘ سسوق العمل داخل الصسندوق من اŸهام
الصس-ع-ب-ة ،ب-ف-ع-ل غ-ي-اب ث-ق-اف-ة ال-ت-أام Úلدى
لج-راء،
شس -ري-ح-ة واسس-ع-ة م-ن ال-ع-م-ال غ Òا أ
ح -يث أاوضس -حت اŸسس -ؤوول -ة ‘ ح -دي-ث-ه-ا أان
بعضس الفئات الهشسة وذات الثقافة التأامينية
اÙدودة ت -رى الصس -ن -دوق Ãث -اب-ة ط-ري-ق-ة
لم - - -وال ،وŒه - - -ل ال- - -ك- - -ث Òم- - -ن
÷م - - -ع ا أ
الم-ت-ي-ازات ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا الصس-ندوق لذوي
حقوق اŸؤومن ‘ Úحالتي التقاعد والوفاة،
على غرار ا◊رفي ÚوالفÓح Úالذين يبقى
ع - -زوف - -ه - -م ع - -ن الن- -خ- -راط أاو الشسÎاك
اŸنتظم غ ÒمÈر وغ Òمفهوم ،حيث تشسÒ
لجراء
أارقام الصسندوق الوطني للعمال غ Òا أ
بولية معسسكر ،أان من ب 41700 ÚمشسÎك،
ي-وج-د  13أال- -ف مشسÎك نشس- -ط Ã -ع- -ن -ى
ملتزم بأاداء اشسÎاكاته الدورية  -لدرايته

لجراءات التحفيزية التي
ووعيه بأاهمية ا إ
جاءت ‘ اŸراسسيم التنظيمية والتنفيذية
ع -ل -ى غ -رار ال -رف-ع ال-ط-وع-ي لشسÎاك-ات-ه-م
بهدف ا◊صسول على منحة تقاعد مريحة،
وإاجراء جداول الدفع بالتقسسيط لتسسديد
الشسÎاكات السسارية اŸفعول.
ومن ب Úالصسعوبات التي يلقاها الصسندوق
أام -ام ت -وسس -ي -ع وع-اء اŸن-تسس-ب Úإال-ي-ه وت-ع-م-ي-م
السس- -ت- -ف- -ادة م- -ن م- -زاي- -ا ال- -ت- -أام Úالصس- -ح -ي
والج -ت -م -اع -ي وال -ت -ق -اع -د خ -اصس -ة ب-ال-نسس-ب-ة
للفÓح ،Úهو عدم وجود بطاقية تسستقى منها
اŸعلومات عن وضسعياتهم وﬁل إاقاماتهم،
وي- -ب- -ق- -ى ذات السس- -بب ع- -ائ- -ق- -ا أام- -ام إاج- -راء
التحصسيل ا÷Èي ،خاصسة بالنسسبة للفÓحÚ
اŸت -خ -ل -ف Úع -ن تسس -دي -د اشسÎاك -ات -ه -م رغ-م
اإلجراءات التي جاءت لتخفيف العبء عنهم
‘ السسنوات اŸاضسية.

إلوكالة إلوطنية لدعم وتشسغيل إلشسباب بتيزي وزو

اسشتحداث  200مؤوسّشسشة جديدة وفتح  200منصشب عمل

“ّك- -نت إل- -وك -ال -ة إل -وط -ن -ي -ة ل -دع -م
وتشس- -غ- -ي- -ل إلشس -ب -اب «أإونسس -اج» ب -و’ي -ة
ت - -ي - -زي وزو ،م - -ن “وي- -ن  200مشسروع
إسس-ت-ث-م-اري ل-ف-ائ-دة إلشسباب ،منذ بدإية
إلسسنة إ÷ارية إ ¤غاية شسهر سسبتم،È
كما تسستعد إ ¤تنظيم أإيام –سسيسسية
ح -ول ك-ي-ف-ي-ة خ-ل-ق م-ؤوسسسس-ات مصس-غ-رة،
’سس -ي -م -ا ب -ال-نسس-ب-ة ل-لشس-ب-اب إ÷ام-ع-يÚ
ومÎبصسي إلتكوين إŸهني.

تيزي وزو :بن النوي توهامي
” خ- -ل -ق ن -ح -و  200م-ؤوسسسس-ة خÓ-للسسنة
ّ
ا÷اري- -ة ،ب- -حسسب مصس- -در مسس -ؤوول ،وه -و م -ا
سسمح بتوف 600 Òمنصسب شسغل لفائدة أابناء
ال-ولي-ة ،وذلك ب-فضس-ل ال-تسس-ه-يÓ-ت الضس-رورية
لسستقطاب الشسباب البطال ،وكذا تشسجيعهم
على إانشساء مؤوسّسسسات بفضسل “ويل الوكالة.
وفيما يخصس اŸشساريع فهي تتعلق أاسساسسا
بالسستثمار ‘ العديد من القطاعات ،على
غ-رار ال-ب-ن-اء واألشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،ال-فÓ-حة،
اÿدمات ،الصسناعات التقليدية ،مع اإلشسارة
إا ¤أان الوكالة الوطنية لدعم وتشسغيل الشسباب
بولية تيزي وزوّ“ ،كنت من “ويل ما ل يقل

إحتجاجا على إقالة إŸدير إل ّسسابق

عمال ميناء بجاية يواصشلون إاضشرابهم
وإصسل عمال ميناء بجاية إضسرإبهم،
’ول ،ل-ل-ي-وم إلسس-ادسس ل-ل-م-ط-البة
أإمسس إ أ
ب-إاع-ادة إŸدي-ر إل-ع-ام إلسس-اب-ق ب-ن مهيدي
رضسا إ ¤منصسبه ،بعد إقالته وإسستبدإله
ب- -اŸدي -ر ق -اسس -م -ي ح -ل -ي -م ،ح -يث م -ازإل
’ن-ه
إÙت ّ-ج -ون يصس ّ-رون ع -ل -ى ع -ودت-ه أ
ق ّ- -دم ـ حسس - -ب - -ه - -م ـ إل - -ك - -ث Òم - -ن أإج - -ل
إŸؤوسسسسة.

بجاية :بن النوي توهامي

معسسكر :أام ا Òÿــ سس

عن  20أالف مشسروع اسستثماري ‘ ﬂتلف
اÛالت ،ل سس- -ي- -م- -ا ‘ ظ- -ل ال- -ت -ح -ف -ي -زات
وال- -ق- -روضس اŸم- -ن- -وح- -ة م- -ن ق -ب -ل ال -ب -ن -وك
واŸؤوسسسسات اŸالية.
هذا ،وتواصسل الوكالة برنا›ها التكويني
اŸت -ع -ل -ق Ãراف -ق-ة وت-أاط Òل-ف-ائ-دة أاصس-ح-اب
اŸؤوسسسس - -ات اŸسس - -ت - -ح- -دث- -ة– ،ت إاشس- -راف
ﬂتصس Úأاوك- -لت ل- -ه- -م م- -ه- -م -ة إازاح -ة ك -اف -ة
ال -ع -راق -ي -ل والصس -ع -وب-ات ،ب-ه-دف اسس-ت-ح-داث
واسستمرارية اŸؤوسسسسات اŸصسغرة ،من خÓل
ت -ن -ظ -ي -م دورات ل -ف -ائ -دة ال -ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-يÚ
Ÿسساعدتهم على ولوج عا ⁄الشسغل ،باإلضسافة
إا ¤ت -ن -ظ -ي -م أاي -ام إاع Ó-م -ي -ة ح -ول ال -تشس -غ-ي-ل
وŒسسيد اŸشساريع السستثمارية.

...وعّمال الوكالة الوطنية
للّتششغيل ‘ إاضشراب
دخل عمال الوكالة الوطنية للتشسغيل بولية
تيزي وزو ،أامسس األول ‘ ،إاضسراب عن العمل
Ÿدة ثÓث أايام ،تعبÒا منهم عن اسستيائهم من
ال-وضس-ع-ي-ة اŸه-ن-ي-ة والج-ت-م-اعية التي يعانون
منها منذ سسنوات.

أاّكد عمال الوكالة الوطنية للتشسغيل تيزي
وزو لـ «الشسعب» قائ« :Óنحن نعيشس ظروفا
صس -ع -ب -ة بسس -بب ع -دم وف -اء ا÷ه -ات اŸع -ن -ي-ة
بالوعود التي تقدمنا بها ،وعلى رأاسسها عدم
تطبيق التفاقية الجتماعية التي أابرمت مع
الوزارة الوصسية ،ما دفع بنا إا ¤اتخاذ قرار
ال -دخ -ول ‘ إاضس -راب Ÿدة ث Ó-ث -ة أاي -ام ،ع-ل-ى
اعتبار أاّنه الوسسيلة الوحيدة التي بقيت أامامنا
من أاجل إاسسماع أاصسواتنا».
وم -ن ب ÚاŸط -الب اŸرف -وع -ة ،حسس -ب -ه-م،
«إاعادة النظر ‘ منحة التقاعد التي يسستفيد
م -ن -ه -ا ك -ل ع-ام-ل ف-ور ت-ق-اع-ده ،وك-ذا صس-رف
ال -ع Ó-وات ال -ت -ي ت -أاخ -رت ،إا ¤ج -انب تسس-وي-ة
وضسعية العمال غ ÒاŸد› ‘ Úوظائفهم،
مع إاعادة النظر ‘ سساعات العمل باŸكاتب
الفرعية ‘ الولية بسسبب الضسغط».
ووف -ق -ا ل-ل-م-ح-تّ-ج ،Ú-ف-ه-م ي-دع-ون ال-وزارة
واŸدي- -ري- -ة ال -ع -ام -ة إا ¤ت -ل -ب -ي -ة م -ط -ال -ب -ه -م
اŸشسروعة ،خاصسة وأانهم تلقوا وعودا ‘ وقت
سسابق ،لكن ل شسيء –قق على أارضس الواقع،
مضسيف Úأان اŸشساكل التي يتخّبطون فيها ل
تتطلب الكث Òمن ا÷هود ،حيث Áكن حلّها
‘ ال -ق -ريب ال -ع -اج -ل ب -ت-وظ-ي-ف اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸتوفرة.

ب -حسسب ق -ب -يسس راب-ح‡ ،ث-ل ع-م-ال م-ي-ن-اء
بجاية لـ «الشسعب» ،فإان بن مهيدي ” تعيينه
على رأاسس ميناء بجاية ‘ جوان  ،2018خلفا
لعاشسور جلول ،الذي “ت ترقيته إا ¤منصسب
اŸدير العام ا◊ا‹ Ÿوانئ ا÷زائر ،وأاظهر
كفاءته ‘ هذا اŸنصسب وقدم ما عليه ،حيث
عمل من أاجل مصسلحة اŸؤوسسسسة والعمال على
حّد سسواء ،وقد تفاجأا ا÷ميع بتنحيته من
منصسبه وهو ما  ⁄يتقبّلوه.
‡ث -ل اÙت -ج Úأاضس -اف« :ل -ق -د ن ّ-ظ -م -ن-ا
إاضس-راب-ا م-ف-ت-وح-ا م-ن-ذ ي-وم األرب-ع-اء ال-فارط،
ت -ن-دي-دا ب-ق-رار إاق-ال-ة م-دي-ر اŸي-ن-اء وط-ال-ب-ن-ا
ي رّد ‘
بتقد Ëاسستفسسارات ،لكن  ⁄نتلق أا ّ
هذا الشسأان ،وعليه  ⁄نتقبل هذا الغموضس
وسسنواصسل إاضسرابنا ،وحقيقة اŸدير اŸقال
مسس- -ؤوول ‘ اŸسس- -ت- -وى و ⁄ن- -رى م- -ن -ه سس -وى
ا ،Òÿون- -أام -ل ‘ أان ي -ت -م ال -ع -دول ع -ن ه -ذا
القرار ‘ القريب العاجل وتوليه منصسبه ‘

‘ خطوة جديدة وسسابقة ‘ إ’تفاقيات إلدولية
إل -ث -ن -ائ -ي -ة› ‘ ،ال إل -ب -حث إل -ع -ل -م-ي ،وّق-عت م-ط-ل-ع
’سس -ب -وع ،ج-ام-ع-ة سس-ع-د دح-لب إل-ب-ل-ي-دة  ،1إت-ف-اقية
إ أ
شس-رإك-ة ب-ي-ن-ه-ا وب› Úلسس إل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي إل-ك-ندي،
تخصس ‘ مضسمونها جانب إ’نتاج ‘ إ’سسمدة إلبيئية،
وإŸعÎف ب-ه-ا ع-ل-ى أإن-ه-ا صس-دي-ق-ة ل-ل-ب-يئة وخالية من
إلسس -م -وم وإŸوإد إŸل-وث-ة ،ب-غ-رضس ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا وت-ع-م-ي-م
Œربتها ‘ إلفÓحة بكل ربوع إلوطن.

البليدة :لينة ياسسمÚ
التفاقية وحسسب ما أاد ¤به رئيسس ا÷امعة عن ا÷انب
ا÷زائري الÈوفيسسور ﬁمد بزينة ،على هامشس مراسسيم
التوقيع على التفاقيةّ‡ ،ولة من ا◊كومة الكندية ،وهي
التفاقية التي تنصس على إانتاج أاسسمدة عضسوية غ Òملوثة،
تتكون من عضسيات فطرية طبيعية ،وتوطن ‘ عمل علمي

دقيق ‘ جذور النباتات ،للحصسول على منتوج جيد وﬁسسن
جينيا ،غايتها الكÈى –قيق اكتفاء وأامن غذائي ،Úوالبتعاد
عن اسستعمال األسسمدة الكيمائية ،والتي أاصسبحت تنعكسس ‘
آاثارها على صسحة اŸسستهلك والطبيعة اÙيطة عموما،
فضس Óعن التخفيضس من تكلفة إانتاج مثل هذه األسسمدة
اŸضسرة بالبيئة.
وليسس هذا فقط ،حيث اسسÎسسل رئيسس ا÷امعة بالتنويه،
ا ¤أان التفاقية تعد سسابقة ‘ هذا اŸوضسوع ،وسسيتم ‘
خضسم تطبيقها نقل اŸعارف التقنوعلمية ،أاو كما يفضسل
تسس -م -ي -ت-ه-ا ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ل-دول-ة ك-ن-دا ‘ ه-ذا اÛال ،ا¤
أاخصسائي ÚوخÈاء جزائري ،Úخاصسة وأان كندا أاثبتت بأان
لديها Œربة ‘ ›ال الفÓحة والزراعة ،باسستعمال مثل هذه
األسسمدة صسديقة البيئة.
و ⁄يخف مدير اŸصسالح الفÓحية ‘ البليدة ﬁمد
ﬂتار بلعيد ،عن تثم Úمثل هذه التفاقيات واŸشساريع

القريب العاجل».

...سشكان قرية «قندوز» يغلقون مقر
البلدية للمطالبة بتعبيد الطريق
أاق -دم سس -ك-ان ق-ري-ة «ق-ن-دوز» ،ب-ب-ل-دي-ة أايت
أارزين ،أامسس األول ،على غلق مقر البلدية
ل- -ل- -م -ط -ال -ب -ة ب -السس -ت -ج -اب -ة إا ¤م -ط -ال -ب -ه -م
ومسساعدتهم على حّل مشساكلهم ،حيث بالرغم
من اŸراسسÓت التي وجهت Ÿصسالح البلدية
إال أان شسيئا  ⁄يتحقق.
وبحسسب حمزة مشسماشس‡ ،ثل السسكان لـ
«الشس-عب» ،ف-إان ال-وضس-ع-ي-ة ال-راه-ن-ة ي-ت-ح-م-ل-ها
اŸن- -ت- -خ- -ب- -ون اÙل- -ي- -ون ال- -ذي- -ن  ⁄ي- -وف -وا
بوعودهم ،حيث ما زالت الطريق ‘ حالة
تدهور كبÒة فضس Óعن شسبكة الكهرباء التي
 ⁄ت -ت -جسس -د ،ون -ح-ن ن-ع-ا Êك-ثÒا بسس-بب ه-ذه
النقائصس التي ل تكلف الكث ،Òلكنها  ⁄تر
النور وبقيت معاناة اŸواطن Úتراوح مكانها.
وعليه ،فالسسكان يأاملون من الوا‹ الولية
ال-ت-دخ-ل ،واألخ-ذ ب-أاي-دي-ه-م Ÿسس-اعدتهم على
السستقرار ‘ هذه اŸنطقة التي تشسهد تأاخرا
‘ التنمية ،حيث يضساف إا ¤هذه اŸشساكل
عدم ربط مسساكننا بغاز اŸدينة ،ل سسيما
ونحن مقبلون على فصسل الشستاء وقسساوته،
و‘ ان- -ت- -ظ -ار –ق -ي -ق ذلك ث -ق -ت -ن -ا ك -بÒة ‘
مسسؤوولينا».

’زرق
‘ إطار Œسسيد إ’سسÎإتيجية إلوطنية لÓقتصساد إ أ

لقاء تقني تقييمي Ÿششروع «الكلوسش Îالبحري اŸدمج» ببومرداسس
ترأإّسس ،أإمسس ،وإ‹ و’ية بومردإسس،
يحيى يحياتن ،لقاًء تقنيا تقييميا خاصسا
ب- -أانشس- -ط- -ة إلصس- -ي- -د إل- -ب- -ح- -ري وت -رب -ي -ة
إŸائ -ي -ات ،إل -ذي ي -دخ -ل ضس -م -ن ب -رن -ام-ج
«إل- -ك- -ل- -وسس Îإل- -ب- -ح- -ري إŸدم- -ج» ،إل- -ذي
يشسرف عليه ويرإفقه إ’–اد إ’وروبي
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ع-دة ه-ي-ئات وطنية منها
وزإرة إلفÓحة وإلتنمية إلريفية ،وهذإ
‘ إط - -ار إ’سسÎإت - -ي - -ج - -ي - -ة إل- -وط- -ن- -ي- -ة
’زرق إلتي تبنتها إ◊كومة
لÓقتصساد إ أ
ح-ت-ى م-ط-لع  ،2030إل -ه-ادف-ة إ ¤ت-رق-ي-ة
إل -نشس -اط -ات إŸه-ن-ي-ة إŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ق-ط-اع
ودعم إ’قتصساد إلوطني.

بومرداسس :ز .كمال
الّلقاء التقييمي الثا Êللمشسروع ،الذي حمل
شس- -ع- -ار «ال- -ك- -ل -وسس Îال -ب -ح -ري اŸدم -ج ح -ول
النشساطات اŸرتبطة بÎبية اŸائيات» ،حضسره
‡ثل ال–اد الوروبي وعدة مشساركÁ Úثلون
قطاعات إادارية على عÓقة بأانشسطة الصسيد
البحري على غرار الفÓحة ،السسياحة ،التكوين
اŸه -ن-ي وغÒه م-ن ال-ه-ي-ئ-ات األخ-رى اŸم-ث-ل-ة
ل -ف -ع -ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ÊاŸه-ت-م-ة Ãج-ال
البيئة ،حيث عرف تقد Ëعدد من اŸداخÓت
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ك-ل-وسس Îال-ب-ح-ري ال-ذي –تضسنه
ولية بومرداسس بعد اختيارها ولية ‰وذجية
للمشسروع على اŸسستوى الوطني بالنظر إا¤
اإلمكانيات والقدرات التي تتمتع بها ‘ هذا
ا÷انب ،واح -تضس-ان-ه-ا ألول م-ن-ط-ق-ة نشس-اط-ات
م -ت -خصسصس -ة Ãه -ن الصس -ي -د ال -ب -ح -ري ب-ب-ل-دي-ة
زموري ،ومركز خاصس بالتكوين اŸهني حسسب
مداخلة مدير القطاع شسريف قادري.
ب- -دوره ‡ث- -ل ال- -ل- -ج- -ن- -ة الوروب- -ي -ة اÿبÒ

’نتاج أإسسمدة صسديقة للبيئة
إ
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ال-ع-ل-م-ي-ة ،وال-ت-ي حسس-ب-ه سس-ت-عّ-م-م ‘ م-راف-ق-ة جميع اŸعاهد
الفÓحية ،والتي تؤوطرها وتشسرف عليها وزارة الفÓحة ،وأان
اÿطوات األو ¤لتطبيق التجربة وهذا النوع من األسسمدة” ،
باختيار  3مناطق ‰وذجية ،واحدة باŸتيجة بولية البليدة،
على اعتبار أانها إاقليم رطب ،والثانية منطقة ا÷لفة ،لكونها
منطقة شسبه جافة ،ثم بإاقليم صسحراوي جاف ،ووقع الختيار
على ولية بسسكرة با÷نوب ،وان الطرح واŸشسروع األو‹
سسيتم تعميمه وقتما ظهرت النتائج إايجابا.
وعن ا÷انب الكندي ،أاعرب القائم باألعمال بسسفارة كندا
‘ ا÷زائر السسيد آان قودرون ،أان ا◊كومة الكندية تلتزم
باŸسساهمة ‘ ترقية الفÓحة اŸسستدامة ،والتي من خÓلها
يسسعون إا ¤كيفية ا◊فاظ على اÙيط اليكولوجي ،بعيدا
عن اسستعمال مواد مضسّرة بالطبيعة ،وهم متفائلون أانّ فكرة
البتكار وإان كانت كندية ،فهي سستنّفذ على تربة جزائرية،
وأايضسا بسسواعد وطنية خالصسة.

ف -ري -دي -ريك ،ع -رضس ‘ م -داخ -ل -ت -ه اÿط-وط
ال -ع -ريضس -ة ل -ل -مشس -روع ،ودور ال -ه -ي -ئ -ة ‘ دع-م
ومرافقة هذه السسÎاتيجية الوطنية اŸتعلقة
بالقتصساد األزرق والتنمية اŸسستدامة ،معتÈا
«أان اŸشس- -روع اŸشسÎك ه- -ام م- -ن ال- -ن- -اح- -ي -ة
القتصسادية للجانب Úا÷زائري والوروبي بناءً
على نظرة مشسÎكة تدوم لـ  10سسنوات ،كلها
ره-ان-ات ل-ت-ف-ع-ي-ل األنشس-ط-ة ال-ب-ح-ري-ة بإاشسراك
ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل Úع-ل-ى غ-رار ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ية
ل Ó-ق -تصس -اد األزرق ب -ه -دف –ق -ي -ق ال -ت -ن -م-ي-ة
اŸسستدامة للجزائر.»..
ك -م -ا ع -رضس اŸدي -ر ال-ع-ام ل-لصس-ي-د ال-ب-ح-ري
وتربية اŸائيات ‡ثل وزارة الفÓحة والتنمية
الريفية ،طه حموشس ،نظرة الوصساية فيما يتعلق
باألهداف اإلسسÎاتيجية لهذا اŸشسروع ا◊يوي
ح - -ت - -ى آاف - -اق  ،2030وأاه -م -ي -ت -ه م -ن ال -ن -اح -ي -ة
الق-تصس-ادي-ة وت-ن-وي-ع اŸداخ-ي-ل ،م-ثّ-م-نا التعاون
األوروبي مع ا÷انب ا÷زائري من أاجل بلورة
هذه السسÎاتيجية وŒسسيدها ‘ اŸيدان ،وكذا
مبادرة إانشساء اللجنة الولئية للمتابعة واŸرافقة
اŸشس -ك-ل-ة م-ن  17ق-ط-اع-ا ب-إام-كانها اŸسساهمة
الفعالة ‘ بناء اŸشسروع ،مثلما قال.
واع -ت ‘ Èخضس -م م -داخ -ل -ت-ه أايضس-ا« ،أان
لنشسطة الصسيد البحري
وضسع تنظيم خاصس أ
ب -ا÷زائ -ر سس -يسس -اه-م دون شسك ‘ تشس-ج-ي-ع
لم -ث -ل وال -ع -ق ÊÓ-ل-ل-ق-درات
السس -ت -غ Ó-ل ا أ
البحرية التي تتمتع بها ا÷زائر ‘ ،إاطار
ت-ن-م-ي-ة مسس-ت-دام-ة –اف-ظ ع-ل-ى ا◊اج-يات
Óج-ي-ال ال-ق-ادم-ة ،وتسس-اه-م
اŸسس -ت -ق-ب-ل-ي-ة ل -أ
كذلك ‘ رفع كل العراقيل والتحفظات،
التي عّبرت عنها بعضس الهيئات واŸنظمات
اŸه -ت -م -ة Ãج -ال ال -ب-ي-ئ-ة والÎاث ال-ث-ق-ا‘
اŸادي ف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ب -عضس اŸشس -اري -ع
لسسÎاتيجية التي باشسرتها ا÷زائر عÈ
اإ
الشس -ري -ط السس -اح -ل -ي ،م -ن أاب -رزه -ا م -ي -ن -اء
ال-وسس-ط بشس-رشس-ال ومشس-اري-ع أاخ-رى خ-اصس-ة
بالطاقة بولية سسكيكدة ،وكل هذا ‘ إاطار
ج - -ه - -وي ودو‹ ◊وضس اŸت - -وسس- -ط ال- -ذي
تتقاسسمه  23دولة.»..
هذا واختتم وا‹ الولية مداخÓت اللقاء
باإلعÓن الرسسمي عن تنصسيب اللجنة الولئية
Ÿتابعة Œسسيد اإلسسÎاتيجية الوطنية للصسيد
البحري وتربية اŸائيات Ãشساركة عدد من
ال -ه -ي -ئ -ات اÙل -ي-ة ،ب-ع-ده-ا ّ” ف-ت-ح ال-ن-ق-اشس
ل- -ع- -رضس انشس- -غ- -الت اŸه -ن -ي ÚواŸسس -ؤوول -يÚ
اÙلي Úالتي “حورت كلها حول –ديات
تطبيق هذه السسÎاتيجية ‘ ظل الصسعوبات
ال -ت -ي ي -ع -ا Êم-ن-ه-ا ال-ق-ط-اع ب-ولي-ة ب-وم-رداسس
وال-وضس-ع-ي-ة اŸزري-ة ل-ل-م-وان-ئ ال-ثÓث بالولية،
وتعطل إا‚از بعضس اŸشساريع الهامة نتيجة
الضسائقة اŸالية منها ميناء الÎفيه والنزهة
ومشساريع أاخرى خاصسة ÓÃجئ الصسيد ‘ كل
من اعف Òودلسس لتشسجيع الصسيادين وأاصسحاب
اŸهن الصسغÒة ،الذين يعانون من تد Êظروف
العمل وغياب أادنى اŸسساعدات.

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

»æWh

أأ’ربعاء  11سشبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  11محرم  ٤٤01هـ

لم Úدباغ Úبسسطيف
تعّززت بهم جامعة ﬁمد أ أ

إاكتف ـ ـ ـ ـاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدد أاسساتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذة
الّلغـ ـ ـ ـ ـ ـة اإل‚ليزي ـ ـ ـ ـ ـة بعـ ـ ـ ـ ـد معانـ ـ ـ ـاة
ء نسسبيا ‘
حّققت جامعة سسطيف ﬁ 2مد ألأم Úدباغ ،Úحسسب مصسدر رسسمي بها ،وع Èمعهد أللغات ،أكتفا ً
›ال أأسساتذة أللغة أل‚ليزية وهذأ بعد معاناة ،حيث أأن أŸناصسب أŸالية كانت تفتح بكÌة للقضساء على
ألنقصس بفتح من  12أ 14 ¤منصسبا لأسساتذة أللغة أل‚ليزية كل سسنة.

ألعدد

180٤٤
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لقتصسادية وقمع ألغشس
سسجّلتها أŸصسالح أ إ

ﬁ 3872ضسر للتّجاوزات بع Úالدفلى

كّثفت مصسالح مديرية ألتجارة بولية ع Úألدفلى نشساط ألرقابة
” أإبÓغ بعضسها للمصسالح
ألإقتصسادية وقمع ألغشس بتحرير ﬁ 3872ضسرأ ّ
ألقضسائية لإتخاد ألإجرأءأت ألردعية بشساأن أŸمارسسات ألتجارية.

ع Úالدفلى :و ـ ي ـ أاعرايبي
أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي كشش-فت ع-ن-ها
ذأت أŸدي- -ري -ة أسش -ت -ه -دفت
 28771ت - - -دخ  Ó- - -مّسس 31
م -رك -زأ Œاري-ا و 1٤2سشوقا
ج -وأري -ا م -ن ب -ي-ن-ه-ا Óﬁت
ج -اه -زة م -ع  10م -ذأب-ح ‘
›ال أل- -ن- -ظ -اف -ة ووضش -ع -ي -ة
أل- -ل -ح -وم وظ -روف أل -نشش -اط
أل- - -ت- - -ج- - -اري وأل- - -وسش- - -ائ- - -ل
أŸسش-ت-ع-م-ل-ة وسشÓمتها ،كون
ه - - - -ذه أŸوأد م- - - -وّج- - - -ه- - - -ة
ل- -ل- -مسش- -ت- -ه -لك أل -ذي م -ازأل
ي - -ن - -ت - -ظ- -ر أل- -دور أل- -ف- -ع- -ال
للجمعيات أÙلية أŸتعلقة
ب- -ه- -ذأ أل- -ق- -ط -اع أ◊سش -اسس،
ي- - -ق - -ول ب - -عضس أŸتسش - -وقÚ
ألذين طالبوأ بتفعيل ألنششاط
م- - -ن ط- - -رف أ÷م- - -ع- - -ي - -ات
أıتصش- - - - -ة Ÿسش- - - - -اع- - - - -دة

أŸصشالح ألقطاعية.
ومن جانب أآخر ،عّززت ذأت
أŸصش-ال-ح أŸت-ع-ل-قة بالرقابة
أل -غ -ق -تصش -ادي -ة وق-م-ع أل-غشس
دورها من خÓل أÿرجات
أŸي - -دأن - -ي - -ة ل Ó- -أسش- -وأق 22
أ’أسش -ب -وع -ي -ة وأل-ي-وم-ي-ةÃ ،ا
ف -ي -ه-ا  ٤أسش-وأق ل-ل-م-وأشش-ي
وألسشيارأت مع متابعة عمل
مناطق ألنششاطات وأ÷انب
ألصشناعي بـ  15موقعا باإقليم
أل- - - - - - -و’ي- - - - - - -ة ،حسشب أإدأرة
ألقطاع.
و‘ ذأت ألسش- - - -ي- - - -اق ،ك- - - -ان
أل - -ت - -م - -وي - -ن Ãادة أ◊ل - -يب
وتوزيعه حسشب برنامج لونيل
ﬁط مرأقبة من طرف ذأت
أŸصشالح للوقوف على مدى
أح-ت-ي-اج-ات أل-ط-لب وظروف
وصشول هذه أŸادة ألضشرورية
ل- -ل- -مسش- -ت- -ه- -لك ،وه- -و ن- -فسس

أ’إجرأء ألعملي ألذي كششفت
ع-ن-ه مصش-ال-ح ذأت أŸدي-ري-ة
من خÓل معرفة أ’أسشعار
أŸط -ب -ق -ة خ-اصش-ة ‘ أŸوأد
أŸدع- - -م- - -ة وغÒه - -ا ،تششÒ
ذأت أŸصش -ال-ح أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر
ع -م– Ó-سش-يسش-ي-ا وأإعÓ-م-ي-ا
وأسشعا تششارك ‘ أ÷معيات
وألسشكان أإ ¤جانبها لردع كل
أل-ت-ج-اوزأت ،وضش-م-ان نششاط
Œاري ياأخذ بع Úأ’إعتبار
م- - - -ت - - -ط - - -ل - - -ب - - -ات ألسش - - -وق
وأŸسشتهلك ،ألذي يبقى هو
ﬁور ألعملية ألتي وفرت لها
كل أ’أطر ألقانونية لتنششيط
أل -ع -م -ل أل -ت -ج-اري أŸشش-روع
ب -ع -ي -دأ ع -ن ك -ل أل-ت-ج-اوزأت
وأل -ن -ق -ائصس أل -ت -ي تسش-ج-ل-ه-ا
أŸصشالح من ح Úأإ ¤أآخر
ت -ن -ف -ي -ذأ ل -ت -ع-ل-ي-م-ات أل-وأ‹
أÿاصشة بالقطاع.

◊ماية وترقية ذوي ألحتياجات أÿاصّسة

وا‹ جيجـ ـ ـل يفتتح اŸؤسس ـ ـم الّدراسسي
ا÷ديـ ـ ـ ـ ـد للمـ ـ ـ ـ ـ ـدارسس اÿاصّسـ ـ ـ ـة

سشطيف :نور الدين بوطغان
أإ’ أن أŸت - -ق - -دم ⁄ Úي - -ك- -ن
ي- -ت- -ج- -اوز ع- -دده- -م أ’أرب -ع -ة أو
خ- - -مسش - -ة أسش - -ات - -ذة ،و“ّك - -نت،
م- - - -وؤخ- - - -رأ ،م- - - -ن سش- - - -د ه- - - -ذأ
أل - -ع - -ج - -ز،ح - -يث أرت - -ف- -ع ع- -دد

أ’أسشاتذة من حوأ‹  20أ70 ¤
أسش-ت-اذأ ح-ال-ي-ا ،م-ا ي-ع-ت Èك-اف-يا
ل-ت-اأط Òأل-ط-ل-ب-ة ب-ي-دأغ-وج-يا ‘
تخصشصس أللغة أ’‚ليزية بهذه
أ÷امعة ألكبÒة وألوأقعة بحي
ألهضشاب ،ششمال ششرق عاصشمة
ألو’ية.

ي - -ذك - -ر أّن - -ه أسش - -ت - -ق- -ب- -لت ذأت
أ÷امعة حوأ‹  6أآ’ف طالب
ج- -دي- -د ‘ ألسش- -ن- -ة أ÷ام- -ع- -ي -ة
أ÷دي- -دة ،2010 - 2019وهي
م -تشش ّ-ك -ل-ة م-ن  3م-ع-اه-د كبÒة
متخصشصشة ‘ ألعلوم أ’إنسشانية
ك- -ا◊ق- -وق وأل- -ل- -غ- -ات وأل -ع -ل -وم

أ’جتماعية .وتششهد هذه أ’أيام
ح-رك-ة دوؤوب-ة بسش-بب أم-ت-ح-انات
أ’سش - - -ت - - -درأك ل- - -لسش- - -دأسش- - -يÚ
أŸاضشي ،Úتزأمنا مع تسشجيÓت
ألطلبة أ÷دد ،وكذأ تسشجيÓت
أŸن -ح وأل -غ -رف وأل -ن-ق-ل ل-لسش-ن-ة
أ÷امعية أ÷ديدة.

رفضسوأ أŸديرأ÷ديد وطالبوأ برحيله

تنصسيب مدير قطاع الشّسؤؤون اإلجتماعية بالقّؤة العمؤمية با÷لفة

جّدد ألعشسرأت من عمال وموظفي قطاع مديرية ألنشساط ألإجتماعي وقفتهم ألإحتجاجية أŸفتوحة Ãقر
أŸديرية ،للمطالبة بتحقيق مطالبهم ‘ رحيل أŸدير أ÷ديد ،أأو أإعادة مديرهم ألسسابق حسسب ألعمال وموظفي
ألقطاع ألذين هددوأ بتصسعيد ألإحتجاج وألسستقالة أ÷ماعية لهم.
ق -ام أŸدي-ر ب-خ-ل-ع ب-اب م-ك-تب وزأرة ألتضشامن ،مطالب Úفيها وصش -ف -ع -ة ل -ك -ف -اءأت أŸدي -ري-ة
أŸدير وتكسشÒه ليلتحق ألوأفد ب - - -رح - - -ي- - -ل أŸدي- - -ر أ÷دي- - -د وك- -اأن- -ه- -م غ Òق- -ادري- -ن ع- -ل- -ى
خ Ó-ل أل -وق -ف -ة ت -ف -اج-اأ ع-م-ال أ÷ديد بعدما ” ترقيته من ويرفضشون تعي Úأآمر بالصشرف أل- -تسش -ي Òأل -ق -ط -اع ،ع -ل -ى ح -د
وم- - -وظ - -ف - -و ق - -ط - -اع ألشش - -وؤون رئيسس مصشلحة أإ ¤مدير و’ئي للمديرية ،حسشب ما صشّرح به تعبÒهم.
ششّدد ألعمال وموظفو ألقطاع
أ’إج- -ت -م -اع -ي -ة ب -ح -ي ب -رب -ي -ح - ،حسشبهم ،وقد جاءت ألوقفة أح -د روؤسش-اء أŸصش-ال-ح «زي-ان»،
صش- -ب- -ي -ح -ة أول أمسس ،ب -دخ -ول أ’ح -ت -ج -اج -ي-ة حسشب م-ا أك-ده فاŸفروضس تعي Úمدير قادر ‘ ذأت أ’إطار على أ’إضشرأب،
ق- -وأت م- -ن ألشش- -رط- -ة ب- -ع -دم -ا أل -ع -دي -د م -ن ع -م-ال وم-وظ-ف-ي ع -ل -ى شش -وؤون أل -ق -ط -اع ب -ك-ام-ل سش- -يسش -ت -م -ر أإ ¤غ -اي -ة –ق -ي -ق
أإق- -ت- -ح- -مت أŸدي- -ري -ة ب -ه -دف أل-ق-ط-اع لـ «ألشش-عب» ل-ل-م-ط-ال-بة ألصش Ó- -ح - -ي - -ات ،أ’أم - -ر أل - -ذي أŸط- -الب أŸرف- -وع -ة ل -ل -وزأرة
تنصشيب مدير جديد لها ،حيث بضش -رورة أل-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل م-ن أعتÈه ألكث Òمن ألعمال أإهانة ألوصشية.

ا÷لفة :موسشى بوغراب

‘ أنتظار توزيع  275سسكن أجتماعي ببلدية سسيدي بوبكر قريبا

تسسليم مفاتيح لـ  386مسستفيد ببلدية ع Úا◊جر ‘ سسعيدة

أأشسرف بشس Òفار ،وأ‹ ألولية ،رفقة ألسسلطات أŸدنية وألعسسكرية على
أفتتاح أŸوسسم ألدرأسسي أ÷ديد ،أÿاصس باŸوؤسسسسات أŸتخصّسصسة ◊ماية
وترقية ذوي ألحتياجات أÿاصسة ،باŸركز ألنفسسي ألبيدأغوجي
للمعاق Úحركيا بحي  40هكتار بجيجل.

جيجل :خالد العيفة
ب -اŸن -اسش -ب-ة ،أسش-ت-م-ع أل-وف-د
أل - - - - -و’ئ - - - - -ي أإ ¤أل- - - - -درسس
أ’فتتاحي حول «حب ألوطن
وألوفاء له وألتمسشك بالوحدة
أل-وط-ن-ي-ة ون-ب-ذ أل-ف-ت-نة» ،كما
قام أŸسشوؤول أ’أول بالو’ية
بتوزيع حقائب مدرسشية على
أط - -ف- -ال أŸرك- -ز ،وأإع- -ط- -اء
أإشش - -ارة أ’ن - -طÓ- -ق ◊م- -ل- -ة

بسسبب ألّتزأيد أŸسستمر ‘ عدد ألسسكان

مط ـ ـ ـالب بتخفيـ ـ ـف ال ّضسغـ ـ ـط داخ ـ ـ ـ ـل
األقسسـ ـ ـ ـ ـام Ãـ ـ ـدارسس اŸسسيلـ ـ ـ ـة

تشسهد ألعديد من أŸوؤسسسسات ألÎبوية باŸسسيلة أكتظاظا دأخل ألأقسسام فاق 40
تلميذأ دأخل ألقسسم ألوأحد ،على ألرغم من دخول ألعديد من أŸنشساآت ألÎبوية
حيز أÿدمة خÓل ألسسنة أ◊الية وأŸاضسية ،أإل أنها  ⁄تفاً بالغرضس بسسبب
ألتزأيد أŸسستمر ‘ عدد ألسسكان ،و“ركز ألسسكان باŸناطق أ◊ضسرية عكسس
أŸناطق ألريفية ألتي تعت Èجل مدأرسسها شسبه فارغة.

اŸسشيلة :عامر ناجح

أرج -ع أŸت -ت -ب -ع -ون ل-لشش-اأن
ألÎب -وي ب -اŸسش -ي -ل -ة مشش-ك-ل-ة
أ’ك- -ت -ظ -اظ دأخ -ل أŸدأرسس
أإ“ ¤ركز ألسشكان بالدرجة
أ’أو ¤باŸناطق أ◊ضشرية،
أل-ت-ي ي-ت-وف-ر ب-عضس م-ت-طلبات
أ ◊ ي - - - -ا ة ك - - - -ا ل - - - -غ - - - -ا ز و أ  Ÿا ء
وأل-ك-ه-رب-اء وأل-ط-رقات ،وكذأ
أل -ت -زأي-د أŸسش-ت-م-ر ل-لسش-ك-ان،
وه- -ذأ ع -كسس م -ا ه -ي ع -ل -ي -ه
أŸوؤسشسش - - - - -ات ألÎب - - - - -وي- - - - -ة
أŸت - - -وأج- - -دة ‘ أŸن- - -اط- - -ق
ألنائية وألريفية ،وألتي غالبا

أأشسرف أأمسس ببلدية ع Úأ◊جر ديوأن ألÎقية وألتسسي Òألعقاري لولية سسعيدة على توزيع مفاتيح
أŸسستفيدين لـ  386سسكن من حصسة  450صسيغة سسكن عمومي أإيجاري.
أŸي -اه ع ÈأŸدي -ن -ة ،وق -فت ألسش -ل -ط -ات تششخيصس للمششاكل أŸطروحة خصشوصشا
على ‰وذج من عمل أŸوؤسشسشة ألعمومية ‘ ششبكة أŸياه ألقذرة ومياه أ’أمطار،
ع-ل-ى أن ت-ت-وأصش-ل أل-ع-م-ل-ي-ة خÓ-ل أ’أي-ام ل -تسش -ي Òم -رأك -ز أل -ت -ق -ن -ي ع -ل-ى مسش-ت-وى و أرجع وأ‹ ألو’ية ذلك أإ ¤عدم صشيانة
أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-ق-ادم-ة ،وت-دخ-ل ه-ذه أل-ع-ملية أل -وأدي أÙاذي ل -غ -اب -ة م -ك -ي -م-ن قصش-د هذه ألبالوعات وعدم تنظيفها،وهو ما
ت -زأم -ن -ا م -ع ذك -رى ع -اشش -ورأء ‘ سش -ي -اق أإزأل- -ة ألÎب -ة أل -رأسش -ب -ة أل -ت -ي خ -ل -ف -ت -ه -ا خلق مششاكل ‘ Œمع أŸياه مششك÷ Óنة
ي Îأسشها مدير أŸوأرد أŸائية ’إعطاء
أ÷ه - -ود أŸب - -ذول - -ة ل - -ت - -حسش Úأل - -وأق- -ع أ’أمطار ألرعدية.
أŸع -اشش-ي ل-ل-م-وأط-ن Úم-ن خÓ-ل تسش-ل-ي-م وأ‹ ألو’ية وخÓل معاينته ’أهم ألنقاط ح -ل -ول ق -د ت -ك -ون مسش -ت -ع -ج-ل-ة ‘ أ’أي-ام
م -ف -ات -ي -ح لسش -ك -ن -ات ج -دي-دة وÃق-اي-يسس وأŸششاكل أŸوجودة ‘ أŸدينة ،سشطّر أل -ق -ري-ب-ة ،وق-د ت-ك-ون ‘ م-دة م-ت-وسش-ط-ة
عصش- -ري- -ة ،ه -ذأ و–ضش -ر و’ي -ة سش -ع -ي -دة ب-رن-ا›ا ل-ت-دأرك ه-ذأ أل-وضش-ع وي-تضش-من باإ‚از مششاريع ◊ل هذأ أ’إششكال.
ّ
ب -ت -وزي -ع حصش-ة سش-ك-ن-ي-ة وأŸق-درة بـ 275
 3آألف وحدة سسكنية عÈ
سش-ك-ن أإي-ج-اري ع-م-وم-ي خÓ-ل أ’أسش-اب-يع
جميع بلديات ألولية قريبا
ألقادمة ببلدية سشيدي بوبكر ،أإضشافة أإ¤
حصشصس أخ- -رى سش- -ت- -وزع ‘ م- -ن- -اسش -ب -ات
تسسّلم أأمسس حوأ‹  920مسستفيد من مفاتيح أ◊صشة أŸسشلمة كمرحلة أولية من جملة  2000وحدة سشكنية
’ششغال على مسشتوى ألقطب ألسشكني أ÷ديد
سسكناتهم ألإجتماعية على مسستوى ألقطب ألسسكني عمومية Œري بها أ أ
قادمة عﬂ Èتلف ترأب ألو’ية.

سشعيدة :ج ــ علي

ألتششج Òأÿاصشة Ãوؤسشسشات
ق-ط-اع أل-نشش-اط أ’ج-ت-م-اع-ي
وأل-تضش-ام-ن ،وخّصش-صس ق-طاع
أل- - -نشش- - -اط أ’ج- - -ت - -م - -اع - -ي
وأل -تضش -ام -ن ب -ال -و’ي-ة خÓ-ل
هذأ أŸوسشم ألدرأسشي 2٤00
حقيبة مدرسشية موزعة على
مسشتوى كل أŸرأكز ألتابعة
للقطاع.
وأ÷دي- - -ر ب- - -ال - -ذك - -ر ،ف - -اإّن
أŸركز ألنفسشي ألبيدأغوجي

ل Ó-أط -ف -ال أŸع -اق Úح-رك-ي-ا
بحي  ٤0هكتار حقق نتائج
مشش- - -رف- - -ة خÓ- - -ل أŸوسش - -م
”
ألدرأسشي ألفارط ،حيث ّ
دم- -ج  22ت-ل-م-يذ باŸدأرسس
أل-ع-ادي-ة م-نهم  11ت-ل-ميذ ‘
ألطور أ’بتدأئي 08 ،تÓميذ
‘ أل- - - -ط - - -ور أŸت - - -وسش - - -ط،
ت-ل-م-ي-ذي-ن ‘ أل-ط-ور ألثانوي
وط - - -الب ع- - -ل- - -ى مسش- - -ت- - -وى
أ÷امعة.

م -ا ي-ح-ق-ق تÓ-م-ي-ذه-ا ن-ت-ائ-ج
’باأسس بها ،بحكم أن تعدأد
ألتÓميذ دأخل أ◊جرأت له
ت- - -اأث Òك- - -بÒة ع - -ل - -ى درج - -ة
أسشتيعاب ألتÓميذ للدروسس.
من ب ÚأŸدأرسس ألتي وصشل
ب -ه -ا ت-ع-دأد أل-تÓ-م-ي-ذ أإ٤0 ¤
ت-ل-م-ي-ذ ‘ أل-قسش-م Ãت-وسش-ط-ة
بته ألسشبتي ببانيو وأبتدأئية
دأو أŸسشعود ومتوسشطة وأ‹
ب- -ن صش- -وشش- -ة ب- -ب- -ل- -دي -ة أو’د
ماضشي ،وكذأ أبتدأئية أ’مÒ
ع -ب-د أل-ق-ادر ب-الششÓ-ل ،ح-يث
يضشطر ألعديد من أŸديرين
أإ ¤أإي -ج -اد ح -ل -ول ت -رق -ي-ع-ي-ة

قصشد ألتخفيف من ألضشغط،
وم - - -ث- - -ال ذلك م- - -ا ق- - -ام ب- - -ه
أل -ق -ائ -م -ون ع -ل -ى م -ت -وسش-ط-ة
ألشش - -ه - -ي - -د ب - -ت - -ق - -ة ق - -وي- -در
باŸعاريف من خÓل –ويل
م - -ك - -اتب أ’إدأرة وأŸط- -ع- -م
أŸدرسشي Ãسشاحة ’ تتجاوز
 08م Îم- -رب- -ع ل- -ت- -م- -درسس
أل - -ت Ó- -م - -ي - -ذ ،ون - -فسس أ◊ال
ل - -ل - -ع- -دي- -د م- -ن أŸوؤسشسش- -ات
ألÎبوية ببوسشعادة ألتي أحتج
أول -ي -اء أل-تÓ-م-ي-ذ ‘ أول ي-وم
م - - -ن أل - - -دخ - - -ول أŸدرسش- - -ي
ل- -ل- -م- -ط- -ال- -ب- -ة ب- -اإي -ج -اد ح -ل
لÓكتظاظ دأخل أŸدأرسس.

تسسليم اŸفاتيح لـ  920مسستفيد من سسكنات إاجتماعية بسسيدي بلعباسس

أ÷ديد ببلدية تلمو Êبسسيدي بلعباسس ،بعد أنتظار
دأم قرأبة ألسسنة ،تاريخ أسستÓم أŸعني Úلقرأرأت
ألإسستفادة أŸسسبقة.

...ومعاينة ماخلفته
ألأمطار باŸدية

بلعباسس :غ ــ ششعدو

م -ن خ Ó-ل تسش -اق -ط -ات أŸط -ري -ة أل -ت -ي
عرفتها و’ية سشعيدة موؤخرأ و‘ أإطار
ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف أ’أودي-ة وق-ن-وأت صشرف

أششرفت ألسشلطات أÙلية لو’ية سشيدي بلعباسس وÃناسشبة إأحياء
يوم عاششورأء على تسشليم مفاتيح ألسشكنات لفائدة  920مسشتفيد
‡ن تسشلّموأ قرأرأت ألتخصشيصس أŸسشبق ألسشنة أŸاضشية ،وتعد
ّ

ب-ب-ل-دي-ة ت-ل-م-و Êوت-ت-وف-ر أ◊صش-ة أŸسش-ت-ل-م-ة ع-ل-ى ج-م-يع ألهياكل
وأŸنششآات أŸرأفقةÃ ،ا ‘ ذلك مدرسشة أبتدأئية ،متوسشطة
ومسشاحات للعب ،كما سشيتم تخصشيصس خط للنقل أ◊ضشري خÓل
’ي--ام أل--ق--ل-ي-ل-ة أل-ق-ادم-ة .ه-ذأ وكشش-ف م-دي-ر ألÎق-ي-ة وأل-تسش-يÒ
أأ
ألعقاري أن أ◊صشة أŸسشلّمة تندرج ضشمن حصشة  1320وحدة
سش--ك--ن--ي--ة ع--م--وم--ي--ة إأي--ج--اري--ة ،أسش-ت-ف-اد أصش-ح-اب-ه-ا م-ن ق-رأرأت
’صش-ح-اب أل-ط-ع-ون
’ول-وي-ة أ
أل--ت-خصش-يصس أŸسش-ب-ق ،وق-د م-ن-حت أ أ
ومودعي أŸلفات لسشنوأت  ،2013 ،2011 ،2010وبعضس قاطني
” تخصشيصس  50وحدة سشكنية من هذأ
ألسشكنات ألهششة .كما ّ

أŸوقع لسشكان بلدية تلمو ،Êحيث تتوأصشل عملية –ديد قائمة
أŸسشتفيدين على مسشتوى دأئرة مصشطفى بن برأهيم ،كما يششرف
ديوأن ألÎقية وألتسشي Òألعقاري على ألتحضش Òلتسشليم أك3 Ì
آأ’ف وحدة سشكنية ع Èجميع بلديات ألو’ية .يذكر أّن مصشالح
ألبلدية كانت قد أسشتقبلت أزيد من  16ألف طلب خاصس بالسشكن
’جتماعي خÓل ألفÎة أŸمتدة ما ب 1998 Úو ،2009فضش Óعن
أإ
 11ألف طلب آأخر ما ب 2010 ÚوÃ ،2018جموع إأجما‹ يفوق 25
ألف طلب ،حيث قامت مصشالح ألدأئرة بتفعيل ÷ان ألتحقيق
لدرأسشة و“حيصس أŸلفات أŸودعة إأ ¤غاية  ،2009وخلصشت
ألدرأسشة إأ ¤تصشنيف  3700ملف قابل للدرأسشة من جملة  16ألف
ملف مودع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مطالب ا◊راك الششعبي وصشندوق ا’نتخابات الرئاسشية
السس -ي -اسس -ي.ن -ع -ت -ق -د ان شس -ع-ب-ن-ا سس-ي-ف-رج
Ãواصسلة ا◊ول السسياسسي و–قق التغيÒ
والتحرير الكامل ،و‚اح حراكه السسلمي،
ب -دخ -ول رم -وز ال-فسس-اد وال-فضس-ائ-ح ون-هب
اŸال العام ب Óوجه حق ا ¤السسجون
فرادا وجماعات.
هنا تكون العدالة هذا الفيصسل وهي
اÓŸذ ل -ك -ل ا÷زائ-ري Úل-كشس-ف شس-ب-ك-ات
اإلج - -رام و ال- -عصس- -اب- -ات ‘،ظ- -ل ال–اد
اŸوجود ب Úبؤور الفسساد ‘ اŸؤوسسسسات
وشس -ب -ك -ات ال -ت -خ-ريب اŸا‹ الق-تصس-ادي
والنهب والختÓسض ،لتسساهم العدالة ‘
إارج -اع األم-وال وال-ع-ق-ارات اŸن-ه-وب-ة‘ ،
ظ - -ل ح - -وار ج - -اد صس - -ادق ،ول- -يسض ح- -وار
التطبيل والتسسويق لرؤوى السسلطة وزمرها،
واإل كان هو «حوار اأعرج ‘ وضسع حرج»
كما ع ÈالÈوفسسور ﬁمد بوالروايح.

بقلم :إلدكتور وليد بوعديلة
جامعة سسكيكدة
م- -ا ت- -زإل إ÷زإئ -ر ت -ب -حث ع -ن م -ن -اف -ذ
للخروج من إŸأازق إلسسياسسي ،وقد إتضسح
إŸشس -ه -د ل -ل -ج -م -ي-ع ،ب Úم-ن ي-ري-د ت-غ-يÒإ
ج-ذري-ا ل-ل-ن-ظ-ام وتشس-ي-ي-د جزإئر جديدة
وف-ي-ة Ÿرج-ع-ي-ة ن-وف-م ،Èم-ت-ف-ت-ح-ة ع-ل-ى
إŸتغÒإت وإلعصسرنة ،ومن ’ Œد إ◊ل
إ’ ‘ ت - -ن - -ظ - -ي - -م سس- -ري- -ع لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات
إلرئاسسية.

فيضسانات ومÓمح عصسابة

وي Ó-ح -ظ ان ال -ط -رف اŸسس -ان -د ل -ل-م-قÎح األول
يوجد ‘ ا◊راك الشسعبي اŸشسدد على هذا التوجه
ورفضض ال -ت -ن -ازل  ،ب -ي -ن -م -ا ‚د ‘ ا÷ه-ة األخ-رى،
شسخصسيات وطنية و‡ثلي أاحزب والسسلطة ،اعتقادا
منهم أان هذا اÿيار هو أافضسل ا◊لول واقل كلفة
وأاك Ìضسمانا.

موإقف ﬂتلفة Ÿشسهد جزإئري
تختلف وتتعدد ا◊لول والرؤوى حول الراهن ،و
مهما تكن الختÓفات ‘ اŸواقف فيجدر الوقوف
ع-ن-د ال-ن-ق-اط ال-ت-ي Œم-ع-ن-ا وت-وح-دن-ا،ع ÈالÎوي-ج
وال -تسس -وي -ق ل -ه-ا  ،وم-ن-اقشس-ة ن-ق-اط اÓÿف بصس-دق
وموضسوعية ،لكي ل نقع ‘ الف Ïو وكي ل نفتح
األحقاد  ،فوطن الشسهداء ينتظر منا الوحدة وليسض
الفرقة ،والجتماع وا◊وار و ليسض التعارك والتقاتل
والشسقاق ،ترقبا للحظة األمل القادم.الوطن يحتاج
منا تنازلت وتوافق للذهاب ا ¤البعد ‘ البناء
وال -ت -ق -و Ëوال -ت -ق -ي -ي -م دون السس -ق -وط ‘ ال-تصس-ع-ي-د
واŸبالغة ‘ رفع سسقف اŸطالب.
يقول الدكتور عمار طالبي »:كل ليل يعقبه صسبح،
وكل ظÓم يعقبه نور ،وكل اسستبداد تأاتي بعده حرية،
ونحن ل ﬁالة نسستبشسر خÒا ،ونعقد ‘ أانفسسنا
أام ،Óفإان الشسعب ل يهدأا له بال ،إال إاذا لح الفجر
الصسادق وشسعر بصسدقه و و–قق ،برجال له وطنيÚ
،يضسحون بأانفسسهم وأاوقاتهم من أاجل حرية الوطن»
Óزمة ،وهو
نعم ،نÎقب األمل ‘ ا◊ل النهائي ل أ
األمل ذاته الذي ترقبناه ،منذ سسنوات عندما كان
الفسساد متحالفا مع نظام السستبداد ،وكنا ننتظر
–ركا شسعبيا سسلميا جزائريا،قصسد تغ Òاألوضساع
السسياسسية  ،وما كتبناه ‘ الزمن اŸاضسي الدليل
ا◊ي  »:على السسلطة أان تغ‡ Òارسساتها وتفتح
لهذا الوطن أابواب ا◊رية والدÁقراطية ،وتÎك
أاب -ن -اءه يشس ّ-ي -دون دول -ة ق-وي-ة ت-ن-افسض أاق-وي-اء ال-ع-ا⁄
ت -ف -كÒا و‡ارسس -ة ول -يسض بشس -ع-ارات زائ-ف-ة تسس-ق-ط
كأاوراق اÿريف بسسقوط أاسسعار البÎول..ومع هذا
Óم-ل
ال -راه -ن الصس -عب ع -ل -ي -ن -ا أان ن -ف -ت -ح م -ن-اف-ذ ل -أ
ا÷زائ- -ري وال- -ع- -رب -ي ‘ الن -ت -ق -ال ال -دÁق -راط -ي
والتطور اŸد Êوا◊ضساري».

مؤوسسسسات وفسساد متعدد
وبعد مرور يد ا◊سساب والعقاب على كث Òمن
ال -دوائ -ر ال -وزاري-ة واŸصس-ال-ح الداري-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية وصسل الدور ا ¤جهات اخرى ،لفتح ملفات
الفسساد ،حيث يبدأا البحث ‘ ‡ارسسات غ Òقانونية
واسس -ت -ع -م -ال ال -ن -ف-وذ.ه-ي م-ه-م-ة ت-ت-وله-ا السس-ل-ط-ة
ال -قضس -ائ -ي -ة ب -اسس -ت-قÓ-ل-ي-ة ق-رار وأاخÓ-ق-ي-ات م-ه-ن-ة
وسسلطان قانون ل يعلى عليه شسيئ.
ومن أاخبار عصسابات الوزراء و الولة ‘ العهد
السس -اب -ق  ،ج -اءت اخ Èاسس -ت -ك-م-ال ال-ن-واب ال-ع-امÚ
Ûالسض قضسائية التحقيقات اÿاصسة Ãلف نهب
العقار ‘ اك Ìمن ولية ودائرة وبلدية ،واŸتهم
فيها مسسؤوول Úنافذين وإاطارات وبرŸاني Úورؤوسساء
بلديات ومسسؤوول Úعلى قطاع العقار
نتذكر القضسية التي تتعلق بنهب حوا‹  600قطعة
اسستولت عليها مافيا العقار بوهران ،وعند التحقيق
” ال-كشس-ف ع-ل-ى ‡ت-ل-ك-ات ره-ي-ب-ة ل-ل-م-ت-ه-م Úم-ن
العقارات واألموال وا÷واهر ،وبروز الÌاء الفاحشض

إلطارات عديدة ‘ الولية ،وهو ما كشسفته اŸصسالح
األمنية القضسائية.

مبادرإت وحوإر..لكن
و‘ اŸشسهد السسياسسي يتواصسل ا◊وار والبحث
ع -ن ال-ت-واف-ق،ك-م-ا اصس-رت ال-ك-ث Òم-ن ال-تشس-ك-يÓ-ت
السسياسسية والشسخصسيات الوطنية وفعاليات اÛتمع
اŸد ÊاŸت -ح -اورة م -ع ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسس-اط-ة
وا◊وار على الكث Òمن اŸطالب منها باÿصسوصض،
Óشسراف على النتخابات
تشسكيل سسلطة مسستقلة ل إ
الرئاسسية تتكون من شسخصسيات نزيهة ونظيفة وﬁل
ت -واف -ق.شس-خصس-ي-ات تضس-ع نصسب األع Úالسس-ت-ج-اب-ة
Ÿطالب حراك متواصسل منذ  22فيفري اŸاضسي ‘
اإلصسرار على التغي Òا÷ذري وترك العمل أالÎقيعي
جانبا الذي يغ Òشسخصسا بآاخر.
يصسر الكث Òمن اŸشسارك ‘ ÚاŸشساورات مع
هيئة الوسساطة على هذه السسلطة اŸسستقلة التي
–ل ﬁل حكومة بدوي ا◊الية..وهو حدث مثÓ
م -ع ن -ور ال -دي -ن ب -ح-ب-وح رئ-يسض ح-زب ا–اد ال-ق-وى
ال -دÁق -راط -ي -ة والج-ت-م-اع-ي-ة  .وت-ك-رر م-ع ‡ث-ل-ي
تشسكيÓت سسياسسية .لكن الغريب هو ما تعرضست له
هيئة كر Ëيونسض من نقد أاليم وتعدي  ،وتهديد
بالقتل مثلما ذكره منسسقها للصسحافة رافضسا أان Œر
البÓد إا ¤ما ل –مد عقباه متقب ÓباŸقابل ا◊وار
‘ اطر حضسارية وسسلمية وما يعنيه من تبادل اآلراء
من اجل اختيار انسسبها وأاكÌها فائدة للجزائر.
نحن قد نختلف مع ما بعضض ورد ‘ مضسمون
ت -ق -ري -ر ه -ي -ئ -ة ال -وسس -اط-ة وا◊وار وم-ع أاعضس-ائ-ه-ا
ومواقفها ،لكن ‘ سسياق حضساري سسلمي ،ل يشسوه
ا◊راك الشس -ع -ب -ي ،ول ي -ح -ول ال -ن -ق -اشض م -ن رفضض
ال- - - -ن- - - -ظ- - - -ام ل- - - -رفضض اŸب- - - -ادري- - - -ن ب- - - -ا◊ل- - - -ول
واŸقÎح -ات،وف -ي -ه -م الشس -رف -اء ال -وط -ن-ي-ون ال-ذي-ن
عارضسوا «النظم البوتفليقي».
وإاذا سس -م -ح -ن -ا ب -ه-ذه اŸم-ارسس-ات ،ن-ك-رسض ح-ال-ة
غريبة ،وهي التعدي على كل صساحب رأاي يخالفنا،
وهنا سسيتهجم أاصسحاب قوى البديل الدÁقراطي
على قوى اÛتمع اŸد ،Êوسسيهجم الطلبة على
ق -وى أاح -زاب اŸع -ارضس -ة ،وسس -ي -ت-ع-دى اÙام-ون و
القضساة على األطباء واŸعلم ،Úوسسيتهجم أاسساتذة
ا÷ام -ع -ات ع -ل -ى الشس -خصس -ي-ات ال-وط-ن-ي-ة ،وه-ك-ذا،
لندخل ‘ ا÷نون ونكتب الفÏ؟؟

لغة إ◊كمة
ل -ن -ك -ون واق -ع -ي ،Úون-ت-ف-ق ح-ول مسس-ال-ة ‘ غ-اي-ة
الهمية ان الكث Òمن مطالب ا◊راك جسسدت،
م-ن-ه-ا ذه-اب ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وال-ع-ه-دة اÿامسس-ة ،متابعة
عصسابات النهب والفسساد والزج بهم ‘ السسجون .وما
تبقى قد يجد طريقه ا ¤التطبيق خطوة خطوة دون

ان -دف -اع -ي -ة ت -ف -رغ ال-بÓ-د م-ن اŸؤوسسسس-ات اŸسسÒة
لÓمور وادارة للمصسالح والشسان العام.لنتفق بأان
ا÷ميع يدعم ا◊راك الشسعبي ،ويريد له النتصسار،
ل -ت-ح-ق-ي-ق م-ا ت-ب-ق-ى م-ن م-ط-ال-ب-ه اŸشس-روع-ة و ح-ل
األزمة ،مع وجود كل ا◊ريات ا÷ماعية و الفردية،
السسياسسية والثقا‘
و الفكرية ‘ ،إاطار دولة القانون،فالوطن يحتاج
للحكمة اليوم قبل كل شسئ.
وق -ب -ل أاي -ام أاع -ل -نت ف -ع -ال -ي -ات اÛت-م-ع اŸدÊ
مقÎحات للخروج من األزمة ،وفيها دعم للحراك
السس -ل -م-ي ال-وط-ن-ي،وت-ف-اع-ل م-ع ﬂت-ل-ف اŸب-ادرات
الوطنية اŸتعددة ،وأاكدت على:
 ال- -دف- -اع ع- -ن ا◊ق- -وق و ا◊ري- -ات(م -ث -ل ح -قتأاسسيسض األحزاب وا÷معيات ،حق التظاهر ،حرية
التعب)...Ò
التمك Úللسسادة الشسعبية ع Èمسسار انتخابي حرونزيه بتوف Òاآلليات والضسمانات الÓزمة.
دع- -م ا◊وار ا÷اد واŸسس- -ؤوول ال -ذي ي -ق -تضس -ياع-ت-م-اد إاج-راءات ب-ن-اء ال-ث-ق-ة ال-غ-ائ-ب-ة( اإلفراج عن
م -ع -ت -ق -ل -ي ال -رأاي ،رف -ع ال-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ى ال-فضس-اءات
العمومية.)...
وال- -ك -ث Òم -ن ه -ذه اŸسس -ائ -ل وردت ل -دى ه -ي -ئ -ة
الوسساطة وا◊وار التي تطالب السسلطة باجراءات
تهدئة وتفتح اعÓمي وانفتاح سسياسسي اك Èلكسسب
ال -ث -ق -ة اŸه -ت -زة وت -ك -ريسض اŸصس -داق-ي-ة ‘ عÓ-ق-ة
اŸواطن Ãؤوسسسسات الدولة وا÷مهورية بعيدا عن
ل -غ -ة ال -ت -خ -وي -ن واطÓ-ق ال-ت-ه-م والضس-رب ع-ل-ى وت-ر
«اŸؤوامرة».
–تاج اŸرحلة ا÷زائرية ا◊الية للحكمة و
العقÓنية وقراءة التاريخ السسياسسي ،والنفتاح على
التجارب العربية و الدولية ‘ التحول السسياسسي،
ل -ت -ج -نب ك -ل خ -ط -أا،م -ع ا◊ذر م-ن اصس-وات ال-ف-ت-ن-ة
والتفريق،ونريد وقفة وطنية واحدة للمسساهمة ‘
كل حوار جاد بناء.
نريد توقيف كل صسوت قادم من أاوكار اŸافيا و
العصسابات( على فكرة هي تواصسل نشساطها ..بتجارة
Óسس-ل-ح-ة ،اıدرات ،ال-ت-ه-ريب....،ل-ك-ن
م-ن-ظ-م-ة ل -أ
قوات ا÷يشض واألمن اıتلفة تتصسدى لها بيقظة
عالية)،فهل تأاتي الضسمانات قبل إاجراء النتخابات
ال -رئ -اسس -ي -ة؟ وك -ي -ف ن -ق -ن-ع ب-اق-ي ال-ت-ي-ار اŸع-ارضض
Ÿقاطعتها ؟و ما السسبيل للوصسول لنتخابات نزيهة
حرة على ضسوء ما يريده الشسعب وما يطالب به من
ضس-م-ان-ات وإاج-راءات ال-ت-ه-دئ-ة ،ول داع-ي ل-ل-ت-ع-طيل
وخسسارة الوقت.

عن إلفرح إلشسعب إلناقصص..
فإاذا فرح الشسعب Ãحاربة الفسساد،لكن فرحه
يبقى ناقصسا اذا  ⁄يكتمل باشسياء اخرى تصسب ‘
ب- -ن- -اء ا÷زائ- -ر واخ- -راج- -ه- -ا م- -ن ح- -ال -ة النسس -داد

و م- -ن عÓ- -م- -ات اÿراب الق -تصس -ادي
وهشس -اشس -ة ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة ال-ت-ي خ-ل-ف-ه-ا
النظام السسابق ،مÓمح الغرق التي حلت
باŸدن و الشسوارع واŸنازل ،بعد بدايات
األمطار اÿريفية ،فمن العار أان نشساهد
مدنا مثل مدن ولية سسكيكدة تغرق وهي
التي تتحصسل بلدياتها على أاموال طائلة
‘ ولي- -ة سس- -اح- -ل -ي -ة كÈى ،ل -ه -ا اŸي -ن -اء
الضس -خ -م وب -ج-ان-ب-ه-ا شس-رك-ات كÈى م-ن-ه-ا
سس -ون -اط -راك؟؟ ل -ت -أات-ي ب-ع-ده-ا ا◊رك-ات
الحتجاجية و قطع الطرق وغلق البلديات و...؟؟؟
هنا نحتاج ◊ل تشسريعي يرفع ا◊صسانة عن كل
الŸÈاني Úواإلطارات ‘ الدولة والوزارات ،بدل
رف -ع -ه -ا ‘ ك -ل م -رة ع -ن واح -د أاو إاث -ن Úف-ق-ط،ألن
ال -فسس -اد ق -د ع -م ،ون -ري -د ح -ل -ول ج -ذري -ة ،وكشس -ف-ا
ل -ل-حسس-اب-ات وال-غ-ن-اء ال-ف-احشض ،وﬁاسس-ب-ة ق-ان-ون-ي-ة
عادلة لكل السسارق Úالذين يشستمهم الشسعب ‘ كل
مسسÒة»:كلتيو البÓد يا سسراق .»Úوالشسعار واضسح ،
ومعه شسعارات اأخرى ترفع ‘ كل مسسÒة سسلمية
ي-وم-ي ا÷م-ع-ة وال-ثÓ-ث-اء تسس-ت-دع-ى ال-توقف عندها
والتمعن فيها دون تركها “ر مرور الكرام.
ب-ق-ي اأن-ن-ي اسس-ت-غ-ربت م-وق-ف م-ب-ادرة» م-ي-ثاق
مواطنة من اأجل جزائر حرة و دÁقراطية»،التي ل
ترى مسستقب Óللموالة ‘ ا÷زائر ا÷ديدة وتدعو
لوضسع «األفÓن» ‘ اŸتحف ومعه منظمة ا–اد
ال -ع-م-ال،م-ت-ن-اسس-ي-ة اأب-ج-دي-ات ال-ع-م-ل ال-دÁق-راط-ي
وحقوق اإلنسسان.فكيف الدعاء ببناء الدÁقراطية
وال -ق -ب -ول ب -إاقصس -اء اآلخ-ر م-ن ل ي-ت-م-اشس-ى وف-ك-رك
واأطروحاتك.ا ⁄يولد هذا اŸوقف رد فعل مناوئ
يصسب ‘ التصسعيد والÎاشسق الفكري واليديولوجي
اŸغ -ذي ل -ل-ح-ق-د والضس-غ-ي-ن-ة اŸن-اقضس-ة ك-ل-ي-ة ل-روج
التجديد والتغي ÒاŸرفوع من اجل نظام سسياسسي
بديل الصسندوق فيه الفيصسل ‘ كل خيار وسسياسسة
وقرارات.
ن -ق -ول ه -ذا ل -ل -ت-اري-خ وب-ت-أام-ل ل-ل-ح-راك الشس-ع-ب-ي
ومسس-اه-م-ة ف-ي-ه ،وب-ق-راءة واع-ي-ة ل-ت-ح-ولت ال-راه-ن
ا÷زائري ،نحتاج Ÿبادرات سسياسسية جادة ووطنية
Óقصس -اء  ،تضس -اف ل -ل -م -ب -ادرات
ل م- -ك -ان -ة ف -ي -ه -ا ل  -إ
الجتماعية اŸقدمة مع الدخول اŸدرسسي ،وهنا
ف -ق -ط سس -ت -ك -ون ال -ف -رح -ة ال -وط -ن-ي-ة ال-كÈى .ف-م-ن
يصسغي؟؟

أإخÒإ...
–تاج ا÷زائر لكل الشسرفاء من أابنائها ،ول حل
لها اإل الوصسول ل Èاألمن و السسلم والتقدم ،فمع
ب -عضض ال -ت -ن-ازلت سس-ي-ك-ون ال-ن-ج-اح السس-ي-اسس-ي ،دون
Œاه -ل ال -ت -ه -دي -ات ال -داخ-ل-ي-ة و اÿارج-ي-ة ،ول-يسض
مسسموحا هنا أان ترتفع األنانيات واŸصسالح الفردية،
بل نريد لوطن الشسهداء كل معا ⁄التضسحية الوطنية
ا÷ماعية...
وعلى السسلطة أان تصسغي بحكمة Ÿطالب الشسعب،
وهو شسعب أابان عن وعيه و –ضسره وسسلمييته ،فعليه
أان يحذر الخÎاق و الذباب اللكÎو.Ê

مسســاهمات  :مقا’ت
’ تلزم إ’ إأصسحـابها

من مراسسلينا

األربعاء  ١١سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١١محرم ١٤٤١هـ

دعوا إا ¤وضسع ‡هÓت للحد من حوادث ال ّ
طرق

أأولي ـ ـ ـ ـاء تÓميـ ـ ـذ مدرسسـ ـ ـة أÿطـ ـ ـيب
تـ ـ ـاج ألدي ـ ـ ـ ـن بالشسل ـ ـ ـ ـف غاضسب ـ ـ ـ ـون
^ عـ ـ ـ ـدم فت ـ ـ ـح أŸطع ـ ـ ـم يثـ ـ ـ Òألتّسس ـ ـ ـ ـ ـاؤول

يواجه تÓميذ اŸدرسسة ا’بتدائية الشسهيد اÿطيب تاج الدين الواقعة Ãحاذاة طريق حي الرادار
ببلدية الشسلف اأخطار حركة اŸرور وغياب ا’إطعام ،ا’أمر الذي جعل ا’أولياء يطالبون اللجنة
الو’ئية بالتدخل للتكفل بهذه ا’نشسغا’ت تطبيقا للتعليمات الصسادرة من السسلطات العليا حول
تهيئة كل الظروف لتمدرسس جيد ‘ الدخول ا’جتماعي وŒاوز ا’إهمال.

وب -حسسب تصس -ري -ح الأول -ي-اء
ب- -ع ÚاŸك- -ان لـ «الشس- -عب»،
فاإن ﬂاوفهم ازدادت هذه
السس - -ن- -ة بسس- -بب ال- -ك- -ث- -اف- -ة
اŸروري- - - -ة ل- - - -لسس- - - -ي - - -ارات
وا◊اف Ó- -ت ال - -ت - -ي Œت - -از
ال -ط -ري -ق اŸزدوج ال -راب -ط
ب Úح- - -ي ال- - -رادار ووسس - -ط
اŸدي -ن -ةÃ ،ا ف -ي -ه -ا اأح-ي-اء
اأخ -رى ب -اع -ت-ب-اره-ا اŸن-ف-ذ
باŒاه السسيار شسرق غرب.
واأكد الأولياء اأن اŸوؤسسسسة
التعليمية ا÷ديدة وا÷ميلة
ب - -ط - -اب - -ع - -ه - -ا ال - -ع - -م - -راÊ
واŸعروفة بنشساط طاقمها

الÎبويÃ ،ا فيه ا◊اجب
ال-ذي ت-ع-ددت م-ه-ام-ه ال-ت-ي
Œاوزها من خÓل حرصسه
وم -راف -ق -ة ال -ت Ó-م-ي-ذ ع-ل-ى
اج- -ت- -ي- -از ال- -ط- -ري- -ق ع- -ن- -د
ال- -دخ- -ول واÿروج ح -رصس -ا
على سسÓمتهم ،بحاجة اإ¤
‡هÓ- -ت ل- -ك -ب -ح السس -رع -ة
ال -ف -ائ-ق-ة ل-ل-م-رك-ب-ات ،وك-ذا
ال- -دراج- -ات ال -ن -اري -ة ال -ت -ي
ي -ق -وده-ا ‘ غ-الب الأح-ي-ان
شس- -ب- -اب م -ت -ه -ور ل ي -راع -ي
وج -ود تÓ-م-ي-ذ صس-غ-ار ع-ل-ى
ا÷م - - -ي- - -ع ا◊رصض ع- - -ل- - -ى
سسÓ-م-ت-ه-م وت-اأم Úح-ي-ات-ه-م

من اإرهاب الطرق.
دعا الأولياء مصسالح البلدية
وال-ل-ج-ن-ة ال-ولئ-ية اŸتعددة
الأطراف بالتحرك العاجل
قبل حدوث الكارثة ،وهذا
بوضسع ‡هÓت على مسسلك
الطريق من ا÷انب Úوفتح
‡ر ل- -ل -راج -ل .Úك -م -ا اأث -ار
الأول-ي-اء مشس-ك-ل ت-اأخ-ر ف-ت-ح
اŸطعم اŸدرسسي الذي ”
اسس- -تÓ- -م- -ه رف- -ق- -ة ه- -ي -ك -ل
اŸوؤسسسسة ا÷ديدة Ãوقعها
ا÷واري ،ال - - - -ذي م- - - -ك- - - -ن
ال- -تÓ- -م -ي -ذ م -ن الل -ت -ح -اق
Ãق- -اع- -د ال- -دراسس- -ة ب -ذات

اŸن - -ط - -ق- -ة .وع- -م- -ل- -ن- -ا اأن
اŸط - -ع - -م ا÷دي- -د ب- -ه ك- -ل
ال - -ت - -ج - -ه - -ي - -زات الÓ- -زم- -ة
وال -وسس -ائ -ل ال -ك -اف -ي -ة لأداء
دوره اÿدماتي ،لكن عدم
تخصسيصض العمال لسستغÓله
اأجّ - -ل ف -ت -ح -ه ،الأم -ر ال -ذي
ي- -ت- -ط- -لب –رك اŸصس -ال -ح
البلدية التي مازالت ا÷هة
اŸشس- -رف- -ة ع- -ل- -ى ع- -م- -ل -ي -ة
الإطعام اÿاصسة باŸدارسض
الإب -ت -دائ -ي -ة ط -ب-ق-ا ل-ل-ق-رار
الوزاري.

ألشسلف :و ــ ي ــ أعرأيبي

جمعيات خÒية تتسسابق على العمل الّتضسامني

أكﬁ 1000 Ìفظة لتÓميذ معوّزين بتلمسسان وع“ Úوشسنت
تواصسل ا÷معيات اÒÿية والثقافية لو’ية تلمسسان Ãسساعدة التÓميذ اŸعوزين وا’أسسر الفقÒة
من اأجل اإعانتهم على اقتناء ا’أدوات اŸدرسسية اأو تقد Ëلهم ﬁافظ تضسم كل اللوازم من كتب
واأدوات.

‘ هذا الصسدد ،كشسفت السسيدة نقادي فاطمة
رئيسسة جمعية ا◊ياة للمعاق Úحركيا وضسحايا
للغام ببلدية سسبدو لـ «الشسعب» ،أان جمعيتها
اأ
بادرت بتوزيع نحو ﬁ 5٠فظة ›هزة بكل
اŸتطلبات على منخرطي ا÷معية من ذوي
الح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة وأاب-ن-ائ-ه-م ،وك-ذا توزيع
بعضض الكراسسي اŸتحركة التقليدية.
” منح أاحد منخرطي ا÷معية الذي تفوق
و ّ
‘ شسهادة التعليم البتدائي كرسسيا متحركا
كهربائي من أاجل “كينه وتسسهيل له عملية
لخ-وة
ال -ت -ن -ق-ل م-ن م-ن-زل-ه صس-وب م-ت-وسس-ط-ة ا إ
بوعنا Êبسسبدو.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ‚حت ج-م-ع-ي-ة «ك-اف-ل ال-ي-تيم»
تلمسسان ‘ جمع وتوزيع 7٠٠حقيبة مدرسسية
›ه- -زة ب- -ك -م -ال ل -وازم -ه -ا ع -ل -ى ال -ت Ó-م -ي -ذ
اŸعوزين.
و‘ سسياق ذات صسلة ،بادر اŸكتب الولئي
ل-ل-ف-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-مقاول Úالشسباب الذي
ي -رأاسس -ه ب-يÓ-م-ي ن-ب-ي-ل ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ك-ت-ب-ة
أاوسسكار ،بتوزيع حقائب مدرسسية Ûموعة
من ا÷معيات الولئية اسستفادت منها على
غرار جمعية الرقي الثقافية تلمسسان» ،حيث
كان ا◊صسة اŸوجة لها ما يقارب  ٤٤حقيبة
تضسم أادوات مدرسسية.
وأاشس -رف ال -ق -ائ -م -ون ع-ل-ى ا÷م-ع-ي-ة وال-ت-ي
يرأاسسها مسسيفي لطفي على توزيع مسستلزمات
الدراسسة على اليتامى واÙتاج.Ú
و‘ ا÷ه -ة اŸق -اب -ل -ة ،اسس -ت -ط -اعت ج -م -ع-ي-ة
التضسامن لبلدية ندرومة من اقتناء و توزيع

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أامـــــــــام غيــــاب سسائقــــــي ا◊افــــــÓت
الثــــــــÓث للنّقـــــــــــل اŸدرسســـــــــــي

بلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة هنشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـومغني
بأام ألبوأقي تسستنجد با ÿـ ـوأصص
طالب أاولياء تÓميذ مشساتي بلدية هنشس Òتومغني بو’ية أام البواقي ،من
السسلطات اÙلية التدخل العاجل من أاجل ضسمان نقل أابنائهم اŸتمدرسسÚ
‘ الطورين اŸتوسسط والثانوي ،يوميا من وا ¤مركز البلدية لÓلتحاق
Ãقاعد الدراسسة مع ضسمان اسستمرارية اÿدمة إا ¤غاية نهاية السسنة.

‘ اإتصس - - -ال بـ «لشس - - -عب»،
اأك- -د اŸواط- -ن «ﬁم -د -
خ» ،اأن مشس- - -ك - -ل - -ة ن - -قصض
ال -ن-ق-ل اŸدرسس-ي ت-ك-ررت
ل- -لسس- -ن- -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة ع -ل -ى
التوا‹ ،ما انعكسض سسلبا
ع- -ل- -ى “درسض اأب- -ن- -ائ -ه -م
ال- - -ذي- - -ن يضس- - -ط - -رون اإ¤
العتماد على اÙسسنÚ
العابرين للطريق من اجل
ن- -ق- -ل- -ه- -م ‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن
الأح -ي -ان ،وم-ا ي-ن-ج-ر ع-ن
ذلك م- - -ن خ- - -ط - -ر ع - -ل - -ى
سسÓمتهم.
واأوضس - -ح اŸت- -ح- -دث  ،اأن
ال-ب-ل-دي-ة اسس-ت-ف-ادت السسنة
اŸاضس - -ي - -ة م - -ن ح- -اف- -ل- -ة

جديدة اأضسيفت ◊افلتÚ
قدÁت ،Úلكنها  ⁄تشسغلها
◊د السس- -اع -ة ،م -ا ع -ط -ل
“درسض تÓميذ اŸشساتي
خÓ-ل ال-دخ-ول اŸدرسس-ي
ا÷اري ،ح- - -يث اضس- - -ط - -ر
ع -دي -ده -م اإ ¤الع -ت -م -اد
على وسسائل نقل جماعية،
وب- - -ال- - -ت - -ا‹ ت - -ك - -ب - -ده - -م
مصس -اري -ف زائ -دة  ⁄ت-ك-ن
‘ ا◊سسبان.
من جهته ،اأكد لنا نائب
رئ -يسض ال -ب -ل -دي -ة م -راب -ط
عمر ،اأن اŸشسكلة ليسست
‘ ن - - -قصض ا◊اف Ó- - -ت اأو
اإنعدامها بل ‘ عدم توفر
سس - - -ائ - - -ق ،Úم - - -وؤك- - -دا ان

ل -ل -ب -ل -دي-ة ثÓ-ث ح-افÓ-ت
ل -ل-ن-ق-ل اŸدرسس-ي اآخ-ره-ا
اسس -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا السس -ن-ة
اŸاضس - -ي - -ة ،اإل اأن ن- -قصض
السس - - - -ائ- - - -ق Úتسس- - - -بب ‘
ت -ذب-ذب ال-ن-ق-ل اŸدرسس-ي
على حد تعبÒه.
وكشس- -ف ذات اŸت- -ح -دث،
اأن ا◊ل ي- - - - -ك- - - - -م- - - - -ن ‘
الع - -ت - -م - -اد ع - -ل- -ى ك- -راء
حافÓت من اÿواصض ‘
الأي -ام ال -ق -ل -ي -ل-ة ال-ق-ادم-ة
لضس -م -ان ت -ن-ق-ل ال-تÓ-م-ي-ذ
دون انقطاع طيلة اŸوسسم
الدراسسي ا÷اري.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي

خÓل تنصسيب مدير ديوان الÎقية والتسسي Òالعقاري

وأ‹ تبسس ـ ـ ـ ـ ـ ـة يشسـ ـ ـّدد عل ـ ـ ـ ـى إألزأميـ ـ ـ ـ ـة
ألعم ـ ـل أŸيـ ـدأ Êومتابعـ ـ ـة ألورشسات
فسسخ العقد مع أاي مقاول يخل بالتزامات ا’‚از

دعا عطا الله مو’تي وا‹ تبسسة ،خÓل اإشسرافه على مراسسم
م ا÷ديد لديوان الّترقية
تنصسيب نور الّدين وحدى اŸدير العا ّ
والّتسسي Òالعقاري ،اإ ¤الّتنسسيق بﬂ Úتلف اŸصسالح اŸرتبطة
Ãوؤسّسسسته والقطاعات ذات الصّسلة ،ووجوب توّخي اأسسلوب العمل
م قطاعه.
ا÷ماعي ‘ تسسي Òمها ّ

ﬁ٢٠ف -ظ -ة ب-ك-ل ل-وازم-ه-ا ،ح-يث وÃسس-اع-دة
اÙسس - - -ن Úم - - -ن اŸواط - - -ن‚ Úحت ه - - -ذه
العملية.
وتواصسل ›موعة «شسباب ا »Òÿتلمسسان ‘
لدوات اŸدرسس -ي -ة واŸآازر
ع- -م- -ل- -ي- -ة ج -م -ع ا أ
واÙافظ من أاجل توزيعها على اÙتاج.Ú

للمسساجد مكانة ‘ التّكافل
ا’جتماعي

من جهتها تتواصسل عملية التضسامن والتآازر
بع“ Úوشسنت بهدف إادخال الفرحة والسسرور
على التÓميذ اليتامى والفقراء.

” الشسروع ‘ توزيع ﬁافظ
‘ هذا الطارّ ،
مدرسسية بكل لوازمها على التÓميذ اليتامى
وال-ف-ق-راء ،ح-يث ج-رى ع-ل-ى مسس-ت-وى مسس-ج-د
عبد الرحمن بن عوف توزيع ﬁ ١7٠فظة
و ٤5أاخ -رى ” ت-وزي-ع-ه-ا Ãسس-ج-د أاسس-ام-ة ب-ن
زيد.
وأاشس -ارت مصس -ادرن -ا إا ¤أان ال -ع -م-ل-ي-ة ل ت-زال
متواصسلة خÓل شسهر سسبتم ،Èحتى يتم التكفل
بكل ا◊الت والتÓميذ الذين هم عاجزون
لدوات اŸدرسسية.
على توف Òمسستلزمات ا أ

تلمسسان  /ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

خÓ- - - - - - - -ل مــراسس- - - - - - - -م
الّ- -ت - -نصس- -يب ” ،ع- -رضض
واق - -ع ا◊ال ‘ ق- -ط- -اع
ال ّسس -ك -ن وال -ع -م-ران وم-ا
يعÎضسه من خلل  ،حيث
اأب- -دى مسس- -وؤول ا÷ه- -از
ال ّ-ت -ن -ف -ي-ذي ع-دم رضس-اه
على سس Òالأشسغال بعدد
م -ن ال -ورشس -ات ،مشسّ-ددا
ع- -ل -ى اّت -خ -اذ اإج -راءات
صسارمة التي قد تصسل
ا ¤حّد فسسخ العقد مع
اŸق -اولت اŸت -ق-اعسس-ة
اŸوك - -ل - -ة ل - -ه - -ا م - -ه- -ام
ال‚از ،مشسّ- -د دا ع- -ل- -ى
اإلزامية العمل اŸيداÊ
وم- - -ت- - -اب - -ع - -ة م - -راح - -ل
الأشسغال خطوة بخطوة
ل -غ-ل-ق الّ-ط -ري-ق ام-ام اّي
ح-الت م-فÎضس-ة ل-ل-غّشض

‘ ال‚از.
ك-م-ا عّ-ر ج م-ولت-ي ع-لى
ﬂت- - -ل- - -ف اŸشس- - -اري- - -ع
ال ّسس - - -ك - - -ن - - -ي - - -ة ا÷اري
ا‚ازها ع Èكّل بلدّيات
ال-ولي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا «ب-ئ-ر
م- -قّ- -د م ،اŸاء الأب -يضض،
ا◊ويجبات ،بئر العاتر،
ال - - - -ق- - - -طب ا◊ضس- - - -ري
الّ-د ك-ان ،م-وق-ع سس-ك-ن-ات
ع - - - - -دل ب - - - - -ب - - - - -و◊اف
ال ّ- -د ي - -ر ،»..م - -ط - -ال- -ب- -ا
Ãضساعفة ا÷هود للّرفع
م - - - - - - - - - - -ن نسسب ال‚از
وتسسليم اŸشساريع ‘ ما
حّ- -د د ل- -ه- -ا م- -ن اآج- -ال،
م - -ذك- -را ،اّن ب- -رن- -ا›ه
اŸسس ّ
طر للسسنة ا÷ارية،
ق - -د مّ- -ك - -ن م- -ن –ريك
عشس- - - -رات ال - - -ورشس - - -ات

واŸشس -اري -ع ال -ت-ي ك-انت
متوّقفة او تسس Òببطء
”
لسسبب او لآخر ،واّنه ّ
تسسليم زهاء  ٤٠٠٠وحدة
سسكنّية بصسيغة العمومي
الي -ج -اري ،ن-اه-يك ع-ن
ال ّصس - - - - -ي- - - - -غ الأخ- - - - -رى،
وسستتواصسل العملّية اإ¤
غ- -اي- -ة ن -ه -اي -ة الّسس -ن -ة ،
بتسسليم»  « ١٠٠٠وحدة
سس-ك-نّ-ي -ة اأخ-رى ب-القطب
ا◊ضس- - -ري «الّ- - -د ك - -ان»،
ك- -اشس- -ف- -ا ع- -ن ع- -م -ل ّ-ي -ة
دراسس - - -ة « »٨5٠٠ط- -ع- -ن
م - - -ي - - -دا Êتسس - - -ت- - -وجب
التمعن فيها لإعطاء كل
ذي ح- - -ق ح - -ق - -ه ب - -روح
اŸسسوؤولية والشسفافية.

تبسسة :خالد ــ ع

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنصسار صسنعوا أاجواء ‡يزة ‘ اŸدرجات
ا أ

«اÿضسر» يحتفلون بالتتويج القاري بعد الفوز على البنÚ

اح - -ت- -ف- -ل اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي
ب- -ط- -ري- -ق- -ة ‡ي- -زة م- -ع النصس -ار
سسهرة اول امسش بالتتويج القاري
Ãل- - -عب  5ج -وي -ل -ي -ة م-ن خÓ-ل
–ق -ي -ق الن -تصس-ار ع-ل-ى م-ن-ت-خب
ال -ب-ن ‘ ÚاŸواج-ه-ة ال-ودي-ة ال-ت-ي
ج-م-عت اŸن-ت-خ-ب Úو ال-ت-ي عرفت
حضسورا جماهÒيا ‡يزا اضسافة
ا ¤ا◊دث الهم و هو اعتزال
الÓعب رفيق حليشش .

 ⁄تكن مامورية اŸنتخب الوطني سصهلة
امام منتخب جيد و مدرب ›تهد عمل على
حسصب امكانياته ال انه اسصتطاع الرفع من
جانهزية لعبيه الذين وقفوا الند للند امام
اŸنتخب الوطني .
دخل لعبو اŸنتخب الوطني مباشصرة ‘
صصلب اŸوضصوع وهددوا مرمى البن ‘ Úأاول
دقيقة من عمر اŸواجهة بعد ﬂالفة على
ا÷ه-ة ال-يسص-رى –صص-ل ع-ل-ي-ه-ا بÓ-ي-ل-ي وت-و¤
تنفيذها بنفسصه بطريقة ذكية ناحية ﬁرز
األخ Òاسصتقبلها بتسصديدة على الطائر لكن
ا◊ارسس أالقبي كان ‘ اŸكان اŸناسصب .
اسصتمر لعبو «اÿضصر» ‘ ضصغطهم على
مرمى الضصيوف و بÓيلي يتحصصل على ﬂالفة
ث -ان -ي-ة ع-ل-ى ا÷ه-ة ال-يسص-رى ي-ن-ف-ذه-ا ب-ن-فسص-ه
بطريقة مباشصرة هذه اŸرة لكن كرته وجدت
ا◊ارسس أالقبي الذي “كن من إابعاد اÿطر
بصصعوبة نفسس الÓعب كاد يفتح باب التسصجيل
بعد هجمة سصريعة و“ريرة من بو‚اح لكن
كرته مرت جانبية .
وتأاخر رد فعل لعبو البن Úقلي Óوجاء بعد
هجمة منظمة على ا÷هة اليسصرى قبل أان
تصصل الكرة إا ¤دوسصو الذي سصدد كرة قوية
ناحية القائم الثا Êلكن ا◊ارسس مبو◊ي كان
يقظا و“كن من صصد الكرة بÈاعة و بوتي من
ج -انب ال -ب -ن Úي -ت -ل-ق-ى “ري-رة ع-ل-ى مشص-ارف
م -ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ي-روضس ويسص-دد Ãقصص-ي-ة
جميلة مرت جانبية بقليل .
ورّد لعبو «اÿضصر» على فرصصة بوتي بعد
هجمة منظمة تصصل الكرة إا ¤بÓيلي على
ا÷هة اليسصرى يراوغ ثم Áرر كرة على طبق لـ
بن ناصصر األخ Òيسصدد كما جاءت بقوة لكن
ا◊ارسس أالق- -ب- -ي ك- -ان ‘ اŸك- -ان اŸن- -اسصب
و“كن من –ويل الكرة إا ¤الركنية بعد ذلك
 ⁄نسص -ج -ل ف -رصص -ا خ-طÒة ل-ت-ن-ت-ه-ي اŸرح-ل-ة
األو ¤بالتعادل السصلبي .
ودخ -ل لع -ب -و اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ب-ق-وة ‘

فروسسية

إاجراء اŸسسابقة الوطنية للقفز على ا◊واجز
بقسسنطينة
ت -ن -ظ -م اŸسص -اب -ق -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ق-ف-ز ع-ل-ى
ا◊واجز من اليوم إا 14 ¤سصبتم Èا÷اري
Ãركز الفروسصية ببلدية ع Úعبيد بقسصنطينة
حسصب ما علم امسس الثÓثاء من ال–ادية
ا÷زائرية للفروسصية.
وقد بر›ت  16منافسصة ‘ هذه التظاهرة
اŸنظمة من طرف نادي الفروسصية حراسس
‚م -ة الشص -رق Ÿدي -ن -ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة وسص-تشص-ه-د
مشصاركة ألك Ìمن  120فارسصا وأازيد من 150
حصصان
ي -ن-ت-م-ون إا 20 ¤ن -ادي-ا ‘ ف-ئ-ات األشص-ب-ال
واألواسص- -ط واألك- -اب- -ر م- -ن ال- -درج -ت Úاألو¤
والثانية.
و يتضصمن اليوم األول مسصابقات ﬂصصصصة

عمار حميسسي
تصسوير :فواز بوطارن

العدد
18044

12

للخيول الصصغÒة تÎاوح أاعمروها ما ب 4 Úو
 6سصنوات على ثÓثة مراحل على ارتفاع ما
ب 80 Úسصنتيم Îإا ¤م Îيليها ‘ اليوم
اŸوا‹ أاج -راء األدوار ال -تصص -ف-وي-ة ÷ائ-زة
‚مة و‚متان لفئة األكابر على حواجز
علوها م Îو 15سصنتم وم Îو  25سصنتم.
و ‘ اليوم الثالث سصتقام ا÷ائزة الكÈى
Óشصبال واألواسصط على حواجز علوها
ل أ
م Îو  5سصنتم لÓأشصبال و م Îو 15سصنتم
للفرسصان األواسصط.
و سصتختتم التظاهرة بإاقامة نهائي جوائز
‚مة و ‚متان على حواجز يبلغ علوها ما
ب Úم Îو  20سصنتم و م Îو  30سصنتمÎا

–ويÓت

›ري- -ات الشص -وط ال -ث -ا Êم -ن خ Ó-ل ف -رصص -ة
خطÒة بعد عمل فردي ‡يز من عطال على
ا÷ه-ة ال-ي-م-ن-ى ي-راوغ وي-ت-وغ-ل داخ-ل م-ن-طقة
العمليات قبل أان Áرر كرة على طبق لـمحرز
األخ Òيسصدد باليمنى مباشصرة لكن ا◊ارسس
ال -ب -ن -ي -ن -ي ك-ان ‘ اŸرصص-اد وح-ول ال-ك-رة إا¤
الركنية.
وق- -رر ف- -غ- -و‹ ان ي- -خ- -ت- -ار ا◊ل ال -ف -ردي
ويجرب حظه ‘ التسصديد من بعد حوا‹ 25
مÎا ل -ك -ن ا◊ارسس ال -ب-ن-ي-ن-ي ك-ان ب-ارع-ا م-رة
أاخرى و“كن من صصد الكرة بسصهولة رغم قوة
التسصديدة .
وأاج -رى ب -ل -م -اضص -ي ث Ó-ث -ة ت-غ-يÒات دف-ع-ة
واحدة وسصرعان ما أاتت بثمارها و براهيمي
ال -ب -دي -ل ي -ت -وغ -ل ع-ل-ى ا÷ه-ة ال-يسص-رى داخ-ل
منطقة العمليات قبل أان يتعرضس للعرقلة من
اŸدافع البنيني ا◊كم يعلن عن ركلة جزاء
تو ¤تنفيذها البديل الثا Êسصليما Êبنجاح من
اÙاولة الثانية .
وضصيع إاسصÓم سصليما Êفرصصة الهدف الثاÊ
‘ آاخر دقيقة من عمر اŸباراة بعدما مرر له
فغو‹ “ريرة باŸقاسس ووجد نفسصه وجها
ل -وده م -ع ا◊ارسس ل -ك -ن تسص -دي -دت -ه اف-ت-ق-دت
للÎكيز ومرت جانبية بقليل عن القائم األÁن
وبعد ذلك بدقيقة واحدة فغو‹ Áرر كرة
رائعة أاخرى لسصليما Êلكن الÓعب يفشصل ‘
وضصعها ‘ الشصباك مرة أاخرى لينتهي بعد ذلك
اللقاء بفوز منطقي لـ»اÿضصر «.

حليشش ...مباراة الوداع

عرفت مباراة البن Úحدثا مهما و هو نهاية
اŸسصÒة الدولية لÓعب رفيق حليشس الذسس
ك -انت م -واج -ه -ة ال -ب -ن Úاخ -ر م-ب-اراة ي-ل-ع-ب-ه-ا
بقميصس اŸنتخب الوطني و هو المر الذي

زاد من جمالية ا◊دث.
و دخل حليشس ا ¤اŸباراة بعد اصصابة بن
العمري حيث لعب ا ¤غاية النهاية و كان سصدا
منيعا ‘ الدفاع حيث سصاعد زمÓؤوه كثÒا بعد
العودة القوية Ÿنتخب البن Úالذي اراد لعبوه
تعديل النتيجة ‘ نهاية اŸواجهة.
و يبقى على ا÷يل ا◊ا‹ التعلم من هذا
الÓ- -عب ال- -ك- -ب Òال- -ذي و رغ- -م ان -ه ب -ق -ي ‘
اŸنتخب لعشصر سصنوات كاملة ال انه  ⁄يسصبق
له ان احدث مشصك Óمع لعب أاو مسص Òأاو
مناصصر او وسصائل العÓم حيث يحظى خريج
مدرسصة النصصرية باحÎام و تقدير ا÷ميع و
هو ما يتوجب على ا÷يل الصصاعد التعلم منه.

العائÓت حاضسرة والتنظيم
النقطة السسوداء

ع -رفت م -واج -ه -ة اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي م-ع
نظÒه البنيني حضصور ‡يز لÓنضصار الذين و
ان يكونوا بكÌة و  ⁄يسصتطيعوا م ÓاŸلعب
بالكامل ال ان جل جنبات اŸلعب كانت فيها
›موعات كبÒة من النصصار .
و اهم ما ميز اŸباراة هو حضصور العائÓت
التي ابت ال ان تقوم بدعم اŸنتخب ‘ هذه
اŸب -اراة و الح -ت-ف-ال م-ع الÓ-ع-ب Úب-ال-ت-ت-وي-ج
ال -ق -اري ال -ث -ا ‘ Êت -اري -خ ال -ك -رة ا÷زائ -ري-ة
والول من خارج الديار .
وي -ب -ق -ى ال -ت-ن-ظ-ي-م ال-ن-ق-ط-ة السص-وداء ح-يث
ل -وح -ظ ت -واج -د ع -دد ك-ب Òم-ن ال-غ-رب-اء ع-ل-ى
ارضصية اŸيدان بعد نهاية اŸباراة و احتفلوا
مع الÓعب Úو التقطوا الصصور معهم ‘ حÚ
” منع الصصحفي Úمن الولوج ا ¤الرضصية ا¤
غ- -اي- -ة دخ- -ول ك- -ل الÓ- -ع- -ب Úل -غ -رف ح -ف -ظ
اÓŸبسس و هو ما يؤوكد اننا بعيدين كل البعد
عن اŸسصتوى العا‹ ‘ التنظيم .

ريال مدريد مهتم بخدمات فان دايك
ُي-واصص-ل فÒج-ي-ل
ف- - - -ان دايك ،نشص - - -ر
أاداءه الكروي فوق
اŸسصتطيل
األخضصر ،فقد أاثبت
صصخرة ليفربول ،أاsنه
ال -ق-ط-ع-ة ال-ن-اقصص-ة،
ال-ت-ي ك-ان ي-ح-تاجها
ا- - -Ÿدرب األ- - -ŸاÊ
ي -ورغ -ن ك-ل-وب ،م-ن
أاج - -ل الصص- -ع- -ود إا¤
منصصات التتويج مع
«الريدز».
وي- - -ب- - -دو أاsن ت - -أال - -ق
ال -دو‹ ال -ه -ول -ن -دي
ال Ó- -فت ،وق - -درت- -ه
على إايقاف أاحسصن
اŸهاجم ‘ Úعا⁄
السصاحرة
اŸسص - -ت - -دي - -رة ق - -د
ف -ت-حت شص-ه-ي-ة ف-ري-ق أاوروب-ي ع-مÓ-ق ب-ه-دف
ا◊صصول على خدماته ‘ أاقرب وقت ‡كن.
وق -ال م -وق -ع صص -ح -ي -ف-ة اكسصÈيسس إاsن ري-ال
مدريد ،وجsه بوصصلته إا ¤ليفربول من أاجل
ال- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع ف- -ان دايك ،وأاضص -اف اŸوق -ع
الÈي - -ط - -ا Êأاsن «اÒŸن - -غ- -ي» م- -ه- -ت- -م بشص- -دة
ب-ا◊صص-ول ع-ل-ى خ-دم-ات اŸداف-ع ال-ه-ول-ندي
الصصلب.
وت- -اب- -ع ن- -فسس اŸصص- -در ،أاsن ري -ال م -دري -د
سصيبذل قصصارى جهده ،من أاجل إاقناع فان
دايك بحمل قميصس «األبيضس اŸلكي» قريباً،
رغ- -م إادراك ري- -ال م- -دري -د ل -رغ -ب -ة اŸداف -ع
الهولندي ‘ البقاء مع ليفربول ،والفوز معه

ب- - - - - -ك - - - - -ل األل - - - - -ق - - - - -اب اŸم - - - - -ك - - - - -ن - - - - -ة.
و م- -ن ج- -ه -ة أاخ -رى ذك -رت صص -ح -ي -ف -ة مÒور
الÈيطانية أان فان دايك قريب من “ديد
ع - - - - - -ق - - - - - -ده م - - - - - -ع ل - - - - - -ي- - - - - -ف- - - - - -رب- - - - - -ول.
وأاضصافت أاsن «الريدز» سصيمنح مدافعه الصصلب
راتً- -ب- -ا أاسص- -ب- -وع ً-ي -ا يصص -ل لـ 200أال -ف ج -ن-ي-ه
إاسصÎليني ،بدًل من  125أالف جنيه إاسصÎليني،
ال - - -ت - - -ي ي - - -حصص - - -ل ع - - -ل - - -ي - - -ه- - -ا ح- - -الً- - -ي- - -ا.
يذكر أاsن فان دايك 28 ،عامًا ،يرتبط بعقد مع
ليفربول ينتهي سصنة  ،2023وتبلغ حاليًا القيمة
اŸالية للمدافع الهولندي الصصلب حوا‹ 90
مليون يورو ،حسصب ما أاورد موقع «ترانسصفر
ماركت» ،الذي ُيعنى بشصؤوون كرة القدم..

ع Èعن رضساه على مردود الÓعب Úأامام البنÚ

بلماضسي  :سسنواجه منتخب ÚكبÒين شسهر أاكتوبر –ضسÒا للمواعيد اŸقبلة
عمار حميسسي
ع Èالناخب الوطني جمال بلماضصي عن رضصاه عن مردود التشصكيلة امام
منتخب البن Úالذي وصصفه بالقوي خÓل الندوة الصصحفية التي عقدها بقاعة
اÙاضصرات التابعة Ÿلعب  5جويلية الوŸبي بعد نهاية اŸواجهة .
باŸقابل كشصف بلماضصي ان اŸنتخب الوطني سصيلعب مواجهت Úمن اŸسصتوى
العا‹ كما قال خÓل شصهر اكتوبر و هو من اجل الرفع اك Ìمن مسصتوى الÓعبÚ
خاصصة انه  ⁄يبد رضصاه عن مردود بعضس العناصصر ‘ خط الهجوم ‘ صصورة
بو‚اح .
نوه بلماضصي كثÒا Ãسصتوى منتخب البن Úحيث قال «أانا سصعيد للغاية لننا
حققنا النتصصار على منتخب قوي و اعتقد انه سصيقول كلمته خÓل الفÎة
اŸقبلة ‘ ظل توفره على ›موعة ‡يزة من الÓعب Úو مدرب له من الكفاءة
ما سصمح له بتطوير هذا اŸنتخب الذي فاجأا ÊكثÒا خÓل مشصاهدتي Ÿواجهة
كوت ديفوار و خÓل مواجهتنا خاصصة ان مسصتواه –سصن كثÒا مقارنة بكاسس
افريقيا من الناحبة الهجومية على وجه اÿصصوصس « .
و اكد بلماضصي ان الÓعب Úقدموا ما عندهم حيث قال « اشصكر الÓعبÚ
الذين قدموا مردودا طيبا امام البن Úالذي شصكل لنا صصعوبات كبÒة ‘ ظل
النتشصار ا÷يد لÓعبيه اضصافة ا ¤نقصس الفعالية الهجومية لعناصصرنا و هو
المر الذي صصعب كثÒا من اŸامورية و ‘ مثل هذه اŸباريات التاخر ‘
التسصجيل ينعكسس يلبا عليك و كدنا ندفع الثمن لول خÈة براهيمي الذي عرف
كيف يج ÈاŸدافع على عرقلته داخل منطقة ا÷زاء» .
و عن الفÎة اŸقبلة Ÿح بلماضصي ا ¤ان اŸنتخب سصيواجه منتخبات كبÒة
حيث قال « كنت ا“نى بر›ة مواجهة اخرى اضصافة ا ¤مباراة البنŸ Úنح
الفرصصة لÓعب Úاخرين لكن اعتقد اننا سصنتدارك المر الشصهر اŸقبل حيث
سصنجري مبارات Úمن اŸسصتوى العا‹ و هو ما سصيجعلنا ناخذ فكرة عن اŸردود
ا◊قيقي لÓعب Úاضصافة ا ¤انه سصيسصمح لنا بالتحضص Òا÷يد للمواعيد اŸقبلة

الهجوم مطالب بالسستفاقة
 ⁄يخف الناخب الوطني عدم رضصاه على مردود الهجوم ملمحا ا ¤مردود
بو‚اح الذي كان ظ Óلنفسصه حيث قال «‘ الدفاع كنا ‘ اŸسصتوى أامام منافسس

اع -ت -م -د ع-ل-ى ال-ك-رات ‘ ظ-ه-ر
الدفاع لكن فطنة بن العمري و
ماندي حالت دون تسصجيل اي
خطورة ال اننا  ⁄نكن جيدين
‘ ال- -ه -ج -وم ع -ن -دم -ا ت -ت -اح لك
الفرصس عليك تسصجيلها و هو ⁄
ي - -ح - -دث ‘ ك - -اسس اف - -ري- -ق- -ي- -ا
اŸاضصية كنا موفق Úلكن هذا
الم -ر غ Òك -اف ع -ل -يك ال-ع-م-ل
اك Ìخاصصة انني املك العديد
من البدائل على دكة البدلء و
لن اتردد ‘ منحها الفرصصة».

لهذا السسبب  ⁄أاقحم ديلور
يبدو ان بلماضصي غ Òراضس عن الكث Òمن األمور داخل اŸنتخب و هو ما
كشصف عنه ‘ قضصية تراجعه عن تغي Òديلور حيث قال « ‘ البداية قالوا ‹ اننا
سصنقوم ب 6تغيÒات و حارسس مرمى لكن فيما بعد سصأالت ا◊كم الرابع الذي
أاكد ‹ انه  ⁄يبق لنا إال تغي Òواحد و حارسس مرمى و هو ما جعلنا نÎاجع عن
إادخال ديلور ألنه ‘ حال دخل لن يكون باإلمكان إاشصراك حليشس الذي كان
يسصتحق إانهاء مسصÒته بأافضصل طريقة و على العموم يجب علينا تفادي مثل هذه
األمور ‘ الفÎة اŸقبلة خاصصة ان األخطاء الكثÒة قد تكلفنا غاليا.

حليشش كان لعبا مثاليا
اثنى الناخب الوطني على الÓعب رفيق حليشس حيث قال» هناك العديد من
الصصحفي Úو حتى اÙلل Úمن تفاجا لسصتدعائي ◊ليشس خÓل الÎبصس الول
الذي اشصرفت فيها على اŸنتخب لكنني كنت احتاجه معي لشصخصصيته القوية و
كذلك للدور الكب Òالذي كان يقوم به مع العناصصر ا÷ديدة هو  ⁄يكن يحتاج
لتقول له ما يجب ان يفعل و كان يقوم بدوره على اكمل وجه الن ا÷ميع

سصيتذكره لنه كان لعبا مثاليا طيلة مشصواره مع اŸنتخب و ا“نى له النجاح ‘
مسصÒته اŸقبلة « .

لخر التكرË
›ا Êيسستحق هو ا آ
Ÿح بلماضصي لمكانية اسصتدعاء الÓعب كارل ›ا ‘ ÊالÎبصس اŸقبل
لتكرÁه و قال «›ا Êيسصتحق التكر Ëمثل حليشس لقد وعدته بانه سصيحظى
بفرصصة توديع ا÷ماه Òو هو ما سصيحدث لن اياسس ‘ اÙاولة مرة اخرى
لتكرÁه لنه يسصتحق بعد كل الذي قدمه للمنتخب ‘ الفÎة اŸاضصية هو من
الÓعب Úا÷يدين الذين قدموا الكث Òللمنتخب خاصصة ‘ ا÷انب النضصباطي
و تأاط ÒاÛموعة».

سسليما ÊسسيÎبع على عرشش أافضسل هداف للمنتخب
انتهز بلماضصي الفرصصة لينوه Ãردود سصليما Êحيث قال « تاسصفوت صصديقي
لكن اعتقد ان سصليما ÊسصيÎبع على عرشس الهداف Úهو مهاجم و هداف
اسصتثنائي و لقد نضصج كثÒا و رغم النتقادات الكبÒة ال انه يزداد اصصرار ‘ كل
مرة و لديه اإلمكانيات التي تسصمح له Ãواصصلة التسصجيل ‘ اŸباريات اŸقبلة و
هو ما ا“ناه كمدرب للمنتخب « .

مبو◊ي حالة خاصسة و من الصسعب منافسسته
 ⁄يخف بلماضصي اعجابه Ãسصتوى مبو◊ي مؤوكدا انه الرقم واحد حيث قال
«مع احÎامي لكل ا◊راسس من الصصعب منافسصة مبو◊ي هو الرقم واحدج
بالنسصبة ‹ ‘ اŸنتخب و اعتقد انه مع تقدمه ‘ السصن قد نواجه بعضس
الصصعوبات لكن مسصتواه الثابت يجعلنا نثق ‘ ‘ كل مرة و على ا◊راسس
الخرين العمل كثÒا للوصصول ا ¤مسصتواه هو حارسس اسصتثنائي و انا اشصبهه
با◊ارسس اليطا‹ بوفون الذي و رغم تقدم مسصتواه ال انه مازال يلعب ‘
اŸسصتوى العا‹ « .

األربعاء  11سشبتم 2019 Èم
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مولودية وهران ‘ مهّمة صشعبة أامام جمعية ع Úمليلة

ت- -ع- -ود ع- -ج- -ل- -ة ب- -ط -ول -ة ال -راب -ط -ة
اÎÙفة األو ¤لكرة القدم للدوران
ب- -ع- -د ت- -وق- -ف بسش- -بب إاج- -راء اÿضش -ر
Ÿق - -اب - -ل- -ة ودي- -ة أام- -ام ال- -ب- -ن ،Úوذلك
ب›Èة ال - -دف- -ع- -ة األو ¤م- -ن ا÷ول- -ة
ال - -راب- -ع- -ة اŸق- -ررة ي- -وم- -ي األرب- -ع- -اء
واÿميسس ،والتي سشتكون مبتورة من
أارب-ع-ة ل-ق-اءات بسش-بب ال-ت-زام-ات أارب-عة
ان -دي -ة ب -اŸن -افسش-ات ال-ق-اري-ة (راب-ط-ة
البطال وكأاسس الكونفدرالية).
وت-ت-م-ي-ز ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة باŸواجهة
اÙل- -ي- -ة لشش- -رق ال- -بÓ- -د ب Úشش- -ب- -اب
قسشنطينة وأاهلي برج بوعريريج ،فيما
سش -يسش -ع -ى صش-احب ذي-ل الÎت-يب ا–اد
بلعباسس تسشجيل اول انتصشار له هذا
اŸوسش- -م ب- -ع -د ب -داي -ة م -ت -ع ّ-ث -رة ع -ن -د
اسشتقباله لنصشر حسش Úداي.
فبششباب قسشنطينة الذي  ⁄يحقق
اي فوز خÓل ا÷ولت الثÓث الو،¤
سش -ي -ح -اول اسش-ت-غÓ-ل اسش-ت-ق-ب-ال-ه ÷اره
أاه -ل -ي ب -رج ب -وع -ري-ري-ج ل-تسش-ج-ي-ل أاول
ان-تصش-ار ،م-ه-م-ة ت-ب-دو صش-ع-ب-ة ل-لسش-نافر
أامام منافسس حقق انطÓقة قوية –ت
قيادة اŸدرب الفرنسشي فرانك دوما
مكنته من احتÓل ريادة الÎتيب برصشيد 7
نقاط من انتصشارين وتعادل رفقة كوكبة من
الندية الخرى.
الرائد اآلخر مولودية وهران الذي سشجل
انطÓقة موفقة –ت قيادة مدربه ا÷ديد
ششريف الوزا ،Êسشيششد الرحال اليي ع Úمليلة
Ÿواجهة األمل اÙلي ‘ مواجهة مفتوحة
على كل الحتمالت ،سشيما وأان المل يعا‘ Ê
بداية هذا اŸوسشم رغم الكرة ا÷ميلة التى
يقدمها ابناء اŸدرب عزالدين ايت جودي،
والتي  ⁄تششفع لهم خÓل اÿرجات الثÓث
الو ¤آاخرها كانت خسشارتهم اŸرة Ãلعب
عمر حمادي امام ا–اد ا÷زائر (.)2-3
اŸقابلة الثالثة ‘ برنامج ا÷ولة الثالثة
اŸب -ت -ورة م -ن ارب -ع م -واج -ه -ات Œم-ع وف-اق
سش- -ط- -ي- -ف اŸت- -خ -ب -ط ‘ مشش -اك -ل داخ -ل -ي -ة،
والصش- -اع -د ا÷دي -د ‚م م -ق -رة ال -ذي ف -اج -أا
ا÷ميع بأادائه اŸميز ونتائجه اليجابية التي
جعلته يحتل مكانا ضشمن أاندية اŸقدمة.
الوفاق الذي عرف هجرة جماعية ألبرز
لعبيه على غرار قائده عبد اŸؤومن جابو،

سشيحاول Œاوز كل هذه العوائق لتحقيق فوزه
الول سشيما مع انتخاب رئيسس جديد بداية
السشبوع ا÷اري ،والذي قد يعيد السشتقرار
ا ¤بيت الوفاق.
اŸباراة الرابعة واألخÒة من هذه ا÷ولة
سش -ت -ج -م -ع ب Úف -ري -ق Úي -ع -ان -ي-ان ‘ م-ؤوخ-رة
الÎتيب ،ويتعلق األمر با–اد بلعباسس اŸتذيل
ب - -دون رصش - -ي- -د ونصش- -ر حسش Úداي ،ال- -ذي ⁄
يسشجل اي انتصشار منذ بداية اŸوسشم والذي
ّŒرع خسشارة مريرة أامام ا÷ار واŸنافسس
األب- -دي شش- -ب -اب ب -ل -وزداد ( ‘ )1-2ا÷ول - - - -ة
اŸاضشية.
ا–اد بلعباسس الذي تعاقد مع اŸدرب عبد
القادر يعيشس هذا السشبوع يطمح ا– ¤قيق
انطÓقته ا◊قيقية Ãناسشبة اسشتقباله لنصشر
حسش Úداي ،الذي يششرف عليه اŸدرب رزقي
رم -ان وال -ذي ف -ق -د أاب -رز لع -ب -ي-ه ‘ م-رح-ل-ة
اÒŸكاتو الصشيفي.
يذكر أان أاربع مقابÓت عن ا÷ولة الرابعة
وه- -ي :شش- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد  -ا–اد بسش- -ك- -رة /
مولودية ا÷زائر  -ا–اد ا÷زائر  /ششبيبة

السشاورة  -نادي بارادو وجمعية الششلف -
ششبيبة القبائل أاجلت ا ¤تاريخ لحق بسشبب
اŸششاركات القارية ‘ نهاية األسشبوع ا÷اري.

الÈنامج
@ اليوم:

ع Úم -ل -ي -ل -ة :أام -ل ع Úم -ل-ي-ل-ة  -م-ول-ودي-ة
وهران
@ :2019 ÈªàÑ°S 12 ¢ù«ªÿG
بلعباسس :ا–اد بلعباسس  -نصشر حسش Úداي
17 :45
قسشنطينة :ششباب قسشنطينة  -اأهلي برج
بوعريريج 17: 45
سشطيف :وفاق سشطيف ‚ -م مقرة 19: 00

لل›Èة لحقا

ششباب بلوزداد  -ا–اد بسشكرة
مولودية ا÷زائر  -ا–اد ا÷زائر
ششبيبة السشاورة  -نادي بارادو
أاوŸبي الششلف  -ششبيبة القبائل

وهران

رفضض ملفات انخراط  15ناديا للريغبي من طرف ال–ادية
ل يزال ما ل يقل عن  15ناديا وهرانيا ‘
رياضشة الريغبي ﬁروما من ‡ارسشة نششاطه
بعد رفضس ال–ادية ا÷زائرية لهذه اللعبة
Ÿل -ف -ات ان -خ -راط -ه -م ،حسشب م -ا ع -ل -م أامسس
الثÓثاء من رئيسس الرابطة الوهرانية.
وصش- -رح أاح- -م- -د سش -اع -د« :أاصش -ح -اب ق -رار
اسشتبعاد النوادي الوهرانية هم بصشدد القضشاء
على هذه الرياضشة بعاصشمة الغرب ا÷زائري
رغم اÿطوات الكبÒة التي قطعناها لتطوير
اللعبة».
وأاضشاف« :ا◊جة التي تقدم بها مسشؤوولو
ال–ادية لرفضس ملفات انخراط فرقنا هي
Œاوز اآلجال اÙددة لدفع اŸلفات ،وهو

مÈر غ Òمقنع Ãا أان رياضشة الريغبي حديثة
النششأاة ‘ ا÷زائر ما يعني أانه من اŸفروضس
Óندية من أاجل تششجيع
أان “نح تسشهيÓت ل أ
مسشار تطوير اللعبة وهو ما حدث بالفعل مع
بعضس الفرق التي ” تأاهيلها رغم أانها دفعت
ملفات انخراطها خارج اآلجال اÙددة».
وتأاسشف نفسس اŸسشؤوول للمصش Òالغامضس
لقرابة  800رياضشي من ا÷نسشÁ Úارسشون
هذه الرياضشة واللذين أاضشحوا ﬁروم Úمن
اŸششاركة ‘ ﬂتلف اŸنافسشات منذ عدة
أاشش- -ه- -ر ،وداع- -ي -ا ال–ادي -ة ل -ل -ت -ح -ل -ي ب -روح
اŸسش -ؤوول -ي-ة وت-غ-ل-يب اŸصش-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة ع-ل-ى
اŸصشالح الششخصشية الضشيقة.

وتابع« :أانا متأاّكد بأان األمر يتعلق بتصشفية
حسشابات ل أاك ،»Ìوبحسشب نفسس اŸتحدث،
فإان كل مسشاعيه لدى الوزير السشابقﬁ ،مد
حطاب وا◊ا‹ ،عبد الرؤووف برناوي ،الذي
التقى به خÓل زيارته األخÒة إا ¤وهران،
ب -اءت ب -ال-فشش-ل ،وه-و األم-ر ال-ذي ي-ت-أاسش-ف ل-ه
كثÒا أايضشا« ،ألن اسشتمرار الوضشع على حاله
يقضشي نهائيا على رياضشة الريغبي بوهران
ب -ع -د ث Ó-ث سش -ن -وات م -ن ت -أاسش -يسس ال -راب -ط -ة
ال-وه-ران-ي-ة ل-ه-ذه ال-ري-اضش-ة» ،ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه،
مؤوكدا بأان أاحÓم عدة رياضشي ‘ ÚاŸششاركة
‘ األل -ع -اب اŸت -وسش -ط-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-ح-تضش-ن-ه-ا
وهران ‘ صشائفة  2021بدأات من اآلن تتبخر.

جوفنتوسس

رونالدو يتقاضشى راتبا يفوق  30مليون أاورو سشنويا
كشش- -ف ت- -ق- -ري- -ر صش- -ح -ف -ي إاي -ط -ا‹ ،أامسس
ال- -ثÓ- -ث -اء ،ع -ن ال -رواتب السش -ن -وي -ة ل Ó-ع -ب -ي
ج - - - - -وف- - - - -ن- - - - -ت- - - - -وسس ‘ اŸوسش- - - - -م ا◊ا‹.
ووف ً -ق -ا لصش -ح-ي-ف-ة «لغ-ازي-ت-ا دي-ل-ل-و سش-ب-ورت»
اإلي -ط -ال -ي-ة ،ف-إان ج-وف-ن-ت-وسس ي-تصشّ-در ت-رت-يب
األندية اإليطالية من حيث رواتب الÓعب،Ú
إاذ أانه يدفع لنجومه  294مليون يورو سشنوًيا.
وأاششارت إا ¤أان الÈتغا‹ كريسشتيانو رونالدو
ي-تصش-در ال-ق-ائ-م-ة ب-ت-ق-اضش-ي-ه  31م-ل-ي-ون اورو
سشنوًيا ،خÓل عقده الذي ينتهي ‘ صشيف
.2022
وي -أات -ي ال -ه -ول-ن-دي م-ات-ي-اسس دي ل-ي-خت ‘
اŸرك - -ز ال - -ث - -ا Êبـ  8م Ó-ي Úاورو سش -ن -وًي -ا،
ب -اإلضش -اف -ة إا 4 ¤مÓ-ي Úك-م-ت-غÒات ،ب-ي-نما
األرج -ن -ت -ي -ن-ي ج-ون-زال-و ه-ي-غ-واي-ن ‘ اŸرك-ز
م- - -ل- - -ي- - -ون اورو.
ال - - - - - - - -ث- - - - - - - -الث بـ 7.5
ويحتل األرجنتيني باولو ديبال الÎتيب الرابع
بـ 7.3م -ل -ي -ون اورو ،وي -ل -ي -ه أادري -ان راب-ي-و بـ7
مÓ- - -ي Úاورو ،ب- - -اإلضش- - -اف- - -ة إا ¤م - -ل - -ي - -ونÚ
كمتغÒات ،ثم آارون رامزي بـ  7مÓي Úاورو.
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طÓق بالّتراضشي ب Úاإلدارة واŸدّرب لسشات

بجاية :بن النوي توهامي

قامت إادارة ششبيبة بجاية ،أامسس،
بفسشخ عقد اŸدرب ﬁمد لسشات
ب- -الÎاضش- -ي ،وذلك ب- -ع- -د سش- -لسش -ل -ة
النتائج السشلبية التي ”ّ تسشجيلها
م- -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق اŸوسش -م ال -ك -روي
ا◊ا‹ ،وكان آاخرها الهزÁة أامام
جمعية وهران ،وقبلها تعادلن دون
ي انتصشار.
تسشجيل أا ّ
ومن جهته ،فقد أابدى اŸدرب
لسشات ،رضشاه بهذا التفاق بل كان
قد سشبق له وأان عّبر عن رغبته ‘
مغادرة الفريق ،بسشبب عدم قدرته
ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق ت- -ط -ل -ع -ات اإلدارة
واألنصشار ،ألن الششبيبة قد واجهت
منذ بداية اŸوسشم الكروي مششاكل
مادية أادت إا ¤إاضشراب الÓعب،Ú
وهو ما  ⁄يسشمح بالتحضش Òبكيفية
جيدة وسشاهم ‘ تقهقر النتائج اŸسشجلة.
وعليه ،فقد دخلت الإدارة البجاوية ‘
رح - -ل - -ة ب - -حث ع- -ن م- -درب Óÿف لسش- -ات،
وهناك عدة أاسشماء حسشب مصشدر مقرب من
الشش -ب -ي-ب-ة ،وي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-اŸدرب ال-ت-ونسش-ي
بوعكاز ،الذي يعت Èطوق ‚اة للفريق خاصشة

‘ هذه اŸرحلة الصشعبة ،ل سشيما وأانه قام
بعمل إايجابي خÓل اŸوسشم الفارط ،حيث
قاده إا ¤بلوغ الدور النهائي ‘ منافسشة كأاسس
ا÷م- -ه- -وري- -ة ،وي- -أام- -ل األنصش- -ار ‘ –ق- -ي- -ق
السشتقرار والتفرغ إا ¤باقي اŸششوار و–قيق
الصشعود إا ¤حظÒة الكبار.

حسسب تقارير إاعÓمية

فÒدر برÁن مازال مهتّما بخدمات بن طالب

رفضس ن- - - - -ادي فÒدر ب- - - - -رÁن
األŸا ،Êرف -ع ال -راي -ة ال-ب-يضش-اء ‘
ظ -ل مسش -اع -ي -ه ن -ح-و ال-ت-ع-اق-د م-ع
الدو‹ ا÷زائري نبيل بن طالب،
لعب شش- - - - - - - - - - -ال- - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - -ه.
وحاول برÁن ،التعاقد مع الدو‹
ا÷زائري خÓل فÎة النتقالت
الصش-ي-ف-ي-ة اŸاضش-ي-ة ،ل-ك-ن-ه ت-عرضس
إلصشابة قوية ‘ الركبة حالت دون
إا“ام الصش - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - -ة.
وبحسشب ما ذكرته ششبكة «سشكاي
سشبورت» ،فإان برÁن عازم على
ال -ع -ودة م -ن ج -دي -د Ùاول-ة ضش-م
صشاحب  24عامًا ،فور بدء فÎة
الن- -ت -ق -الت الشش -ت -وي -ة اŸق -ب -ل -ة.
ول يريد برÁن السشتسشÓم بششأان
هذه الصشفقة ‘ ،ظل قناعة ا÷هاز الفني
للفريق بقدرات نبيل بن طالب ،وهو ما يدفع
النادي للعودة من أاجل التفاوضس بششأان ضشمه
‘ ج- - - - - - - - -ان- - - - - - - - -ف - - - - - - - -ي اŸق - - - - - - - -ب - - - - - - - -ل.

يذكر أاّن ششالكه أاعلن ‘ وقت سشابق ،تعرضس
نبيل بن طالب إلصشابة بتمّزق حاد ‘ مفصشل
ال-رك-ب-ة ال-ي-م-ن-ى‡ ،ا دف-ع-ه ل-ل-خضش-وع ل-ع-م-لية
ج -راح -ي -ة ،ل -ي -ت -ق ّ-رر غ -ي -اب -ه ل -ع -دة أاسش -اب-ي-ع.

روبرتو مارتينيز:

دي بروين أافضشل صشانع أالعاب ‘ العا⁄
وصش-ف روب-رت-و م-ارت-ي-ن-ي-ز ،م-درب ب-لجيكا،
لعبه كيفن دي بروين ،بأانه «أافضشل صشانع
أالعاب ‘ العا »⁄بعد أان سشجل هدفا وصشنع
ثÓثة ‘ فوز سشاحق  0 - 4على اسشكتلندا ‘
تصش- - - -ف- - - -ي- - - -ات ب- - - -ط- - - -ول- - - -ة أاوروب- - - -ا .2020
واف -ت -ق -دت ب -ل-ج-ي-ك-ا ال-ق-ائ-د اŸصش-اب إاي-دي-ن
هازارد لكن غيابه  ⁄يكن مؤوثرا ،حيث قدم
اŸنتخب اŸصشنف األول عاŸيا عرضشا سشلسشا
ورائ -ع -ا ل-ي-ت-ق-دم  0 - 3ق -ب-ل السشÎاح-ة.
وبعد أان حّققت  6انتصشارات ‘  6مباريات ‘
اÛموعة التاسشعة باتت بلجيكا ‘ حاجة إا¤
نقطت Úفقط من مبارياتها األربع اŸتبقية
ل-تضش-م-ن م-ك-ان-ا ‘ ال-ن-ه-ائ-ي-ات ،العام اŸقبل.
وقال مارتينيز« :أاعتÈه أافضشل صشانع لعب ‘
العا .⁄هذا اŸركز هو الذي يضشبط إايقاع
ال- -ل- -عب وÁرر ال- -ك -رات اŸت -ق -ن -ة وي -ت -ح -م -ل
مسشؤووليات كثÒة .قام دي بروين بكل ذلك
أام- - - - - - - -ام اسش- - - - - - - -ك- - - - - - - -ت- - - - - - - -ل- - - - - - - -ن - - - - - - -دا».
وعّبر مارتينيز كذلك عن سشعادته Ãششاهدة

لع- -ب Úآاخ- -ري- -ن ي- -ع -وضش -ون غ -ي -اب ه -ازارد.
وأاضشاف« :السشعادة ل تسشعني أايضشا بعد األداء
الذي قدمه الÓعبون أاصشحاب اÈÿة خاصشة
‘ غ - - - - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - - - -اب ه- - - - - - - - - - - - - -ازارد».
وتابع «تع Úعليهم أان يتحملوا قيادة الفريق
وأان يضشربوا اŸثل لباقي الÓعب .Úأاعتقد أان
يان فÒتونن قام بهذا الدور على أاكمل وجه،
إاّن - -ه ق - -ائ - -د ي - -ت - -م- -ت- -ع بشش- -خصش- -ي- -ة ق- -وي- -ة».
ورغم اإلششادة الكبÒة –لى دي بروين لعب
م - - - -انششسش Îسش- - - -ي- - - -ت- - - -ي ب- - - -ال- - - -ت- - - -واضش- - - -ع.
وأابلغ الصشحفي ⁄« :Úأاقّدم أافضشل مبارياتي،
فقط قمت بواجبي ،عندما تنتهي مسشÒتك
تبدأا ‘ تقييم مششوارك ،كل ما أافكر فيه حاليا
ه- - - - - - - -و ال- - - - - - - -ف- - - - - - - -وز Ãب- - - - - - - -اري- - - - - - - -ات».
ورفع النتصشار رصشيد بلجيكا إا 18 ¤نقطة من
 6مباريات متقدمة بفارق  3نقاط على روسشيا
صش - - - - - -اح - - - - - -ب - - - - - -ة اŸرك - - - - - -ز ال - - - - - -ث- - - - - -ا.Ê
وسشتتقابل بلجيكا مع سشان مارينو ‘ بروكسشل
‘ العاششر من أاكتوبر القادم.

فيما انتخب حلفاية رئيسسا جديد للّنادي

نششوب حريق Ãقر وفاق سشطيف

سسطيف :نور الدين بوطغان

وك -انت اŸف-اج-أاة أان اıضش-رم ج-ي-ان-ل-وي-ج-ي
ب -وف -ون ي-ح-ت-ل اŸرت-ب-ة ق-ب-ل األخÒة ‘ سش-ل-م
الرواتب بـ  1.5مليون اورو فقط ،حيث ل

ي- -ت- -ق- -اضش -ى أاق -ل م -ن -ه سش -وى ا◊ارسس ك -ارل -و
بنسشوليو ( 0.3مليون أاورو).

ششهد مقر نادي وفاق سشطيف اŸتواجد
ب -ح-ي ت-ل-ي-ج-ان أاو اŸع-روف ب-ح-ي ب-وم-رشش-ي،
بوسشط مدينة سشطيف ‘ ،السشاعات األو ¤من
ب‘
صشباح أاول أامسس الثن ،Úاندلع حريق شش ّ
أاحد اŸكاتب اإلدارية ،مسشّببا احÎاق طابعة
وج-ه-از ك-م-ب-ي-وت-ر وب-عضس ال-وث-ائ-ق اŸت-واجدة
ف- -وق اŸك- -تب وان- -ط Ó-ق دخ -ان ،وج -اء ب -ع -د
سشاعات من انتخاب رئيسس جديد للنادي.
وحسشب بعضس اŸصشادر ،فإاّن ا◊ريق يرجع

إا ¤شش- -رارة ك -ه -رب -ائ -ي -ة ق -د ت -ك -ون األم -ط -ار
اŸتسشاقطة وراءها ‘ ،انتظار ما تسشفر عنه
التحقيقات حول اŸوضشوع.
ي -ذك -ر أان ال -وف -اق ق -د ان -ت -خ -بت ج-م-ع-ي-ت-ه
العامة ،مؤوخرا ،رئيسشا جديدا هو فهد حلفاية
ال- -ذي خ- -ل- -ف ال- -رئ- -يسس اŸسش- -ت -ق -ي -ل حسش -ان
حمار،والذي تعهد بإاعادة النادي ا ¤سشكته
ا◊قيقية ،والتكفل Ãطالب الÓعب Úمن أاجل
إاع -ط -اء دف-ع-ة ل-ل-ن-ادي ب-ع-د ال-ن-ت-ائ-ج السش-ل-ب-ي-ة
اŸسشجلة ‘ بداية البطولة اÎÙفة الو.¤
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جميلة الزقاي وزينب لوت..إاسشمان بارزان ‘ اŸششهد الّنقدي
لدب
لدبي وإŸسشرحي إ÷زإئري حاضشرإ ،أإمسس إلثÓثاء ‘ ،ندوة «إ أ
كان إلنقد إ أ
إلسش -اخ -ر» إل -ت -ي ن ّ-ظ -م -ه -ا إل -ن -ادي إل -ث -ق -ا‘ ب-ال-ع-اصش-م-ة إل-ع-م-ان-ي-ة مسش-ق-ط .وقّ-دمت
لدإب ،أإ.د
لك -ادÁي -ة وإل -ن -اق -دة إŸسش -رح -ي-ة ،وعضش-و إÛلسس إل-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ون وإ آ
إ أ
جميلة مصشطفى إلزقاي ،مششاركة حول مسشتويات إلسشخرية ‘ إلسشينما وإŸسشرح.
Óسشاتذة Ãسشتغا Âإ ¤سشوسشيولوجيا
فيما تطّرقت د.زينب لوت من إŸدرسشة إلعليا ل أ
إÛتمعات إلعربية ودللت إلتناصس إلتطابقي ‘ أإدب إلنكتة ،وهذإ قبل مششاركتها
‘ مهرجان إلقاهرة إلدو‹ للمسشرح إلتجريبي.
أإسشامة إفرإح
ألسشاخر وأŸسشرح ألعربي أ◊ديث» ،وألعماÊ
د.مرششد رأقي حول «“ثل أألدب ألسشاخر ‘
جلت أ÷امعة أ÷زأئرية ،وباألخصس ألنقد أŸسشرح :ششهريار ‰وذجاً» ،وأŸغربية د.سشعاد
سش ّ
أألدبي وأŸسشرحي ،حضشورأ بارزأ ‘ ألندوة مسشك Úألتي تطرقت إأ« ¤أ‰اط ألسشخرية ‘
ألتي نظمها ألنادي ألثقا‘ بعاصشمة سشلطنة أ◊كاية أŸرحة‰ :اذج نصشية من ألف ليلة
عمان ،وألتي “حورت حول أألدب ألسشاخر .ول -ي -ل -ة» ،وألسش -وري -ة د‚.اح إأب-رأه-ي-م ب-ع-ن-وأن
وجاءت هذه ألندوة ضشمن «جهود ألنادي ‘ «“ثل أألدب ألسشاخر ‘ ألششعر وألنﬁ :Ìمد
درأسشة أألدب ألسشاخر ونقده ،وتسشليط ألضشوء أŸاغ- -وط أ‰وذج- -ا» ،وأل- -ع- -م- -ان- -ي -ة د.م -رË
ع -ل -ى م -دى ت -أاث Òه-ذأ أألدب ع-ل-ى أÛت-م-ع أل -غ -اف -ري ب -ع -ن -وأن «ألسش -خ -ري -ة ‘ ألسش -ي -ن-م-ا
ألعربي بششكل عام ،وأÛتمع ألُعما Êبششكل وأŸسشرح أدب :أحمد مطر أ‰وذجا».
ُي -ذك -ر أّن أل -ن -دوة رّك -زت ع -ل -ى أرب -ع-ة ﬁاور
خاصس».
وششهدت ألندوة مششاركة نخبة من ألباحث Úأسشاسشية ،أولها أألدب ألسشاخر من حيث ألنششأاة
أŸتخصشصش Úمن دأخل ألسشلطنة وخارجها ،وألتطور وأهم ألكتّاب ،وثانيها من حيث “ثل
كان من بينهم أألكادÁية وألناقدة أŸسشرحية ،أألدب ألسشاخر ‘ ألششعر وألن ،Ìأما أÙور
وعضش- -و أÛلسس أل -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ون وأآلدأب ألثالث فتناول “ثل أألدب ألسشاخر ‘ أŸسشرح
با÷زأئر ،أ.د.جميلة مصشطفى ألزقاي ،ألتي وألسش -ي -ن -م -ا ،ف -ي-م-ا ت-ط-رق أÙور أل-رأب-ع إأ¤
تطرقت ‘ ورقتها إأ« ¤مسشتويات ألسشخرية “ظهر ألُنكتة ‘ أÛتمعات ألعربية.
‘ ألسشينما وأŸسشرح ب Úألضشحك وألنقد».
وك-انت م-دأخ-ل-ة أل-دك-ت-ورة ج-م-ي-ل-ة مصش-ط-ف-ى
ألزقاي أألو ‘ ¤أ÷لسشة ألثانية من ألندوة،
ألتي أدأرتها ألدكتورة آأمنة ألربيع ،وهي نفسس
أ÷لسشة ألتي قدمت فيها أ÷زأئرية ألثانية،
Óسشاتذة من جهة أخرى ،تششارك ألدكتورة زينب لوت
ألناقدة وأألسشتاذة باŸدرسشة ألعليا ل أ
Ãسشتغا ،Âألدكتورة زينب لوت ،ورقة –ت ‘ فعاليات ألدورة ألسشادسشة وألعششرين من
ع-ن-وأن «سش-وسش-ي-ول-وج-ي-ا أÛت-م-ع-ات أل-ع-رب-ية م-ه-رج-ان أل-ق-اه-رة أل-دو ¤ل-ل-مسشرح أŸعاصشر
ودللت أل -ت -ن-اصس أل-ت-ط-اب-ق-ي ‘ أدب أل-ن-ك-ت-ة وألتجريبي ،وذلك بتنششيطها ﬁاضشرة أألحد
أŸقبل– ،ت عنوأن «تكوين أللغة وألسشياسشات
درأسشة ‘ “ظهرأت ألنصس».
وإأ ¤جانب هات ÚأŸدأخلت‚ ،Úد مششاركات ‘ أŸسشرح أألفريقى ما بعد ألسشتعمار».
عربية كالتي قدمها أŸغربي دﬁ.مد ألصشا‘ وتندرج هذه أÙاضشرة ضشمن مؤو“ر فكري
–ت عنوأن «أ÷ذور ألتاريخية لنششأاة وتطور حول ماهية أŸسشرح أألفريقي وخصشوصشيته،
أألدب ألسش- -اخ- -ر ضش- -م- -ن ألسش- -ي -اق Úأل -ع -رب -ي يششهد مششاركة ششخصشيات عّدة ،على غرأر
وأل -غ -رب -ي م-ن أل-فÎة أل-ق-دÁة إأ ¤أ◊دي-ث-ة» ،ألسش- -ف Òع- -ل- -ي م- -ه- -دى م- -ن ألسش- -ودأن سش -فÒ
وأŸصشرية هبة بركات حول «ألÎأث ألعربي أليونسشكو للسشÓم وأألم Úألعام للهيئة ألدولية

و“ثيل ‘ مهرجان القاهرة للمسشرح
التّجريبي

للمسشرح وكينيه إأيجوينو من نيجÒيا رئيسس
مؤوسشسشة أŸسشرح أألفريقي ومؤوسشسس جماعة
أل -ع -م -ل أل -ب -ح -ث -ي -ة ح -ول أŸسش -رح أألف -ري-ق-ي
وألكاريبي بالهيئة ألدولية للبحوث أŸسشرحية.
Óشش-ارة ،رغ-م أن م-ه-رج-ان أل-ق-اه-رة أل-دو‹
ل -إ
ل -ل-مسش-رح أŸع-اصش-ر وأل-ت-ج-ري-ب-ي يشش-ه-د أيضش-ا
تكر Ëأıرج أ÷زأئري زيا Êششريف عياد،
ف -إان أ÷زأئ -ر سش -ج -لت غ-ي-اب-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى
أل - -ع - -روضس ‘ ه - -ذأ أŸوع- -د أل- -دو‹ ،أل- -ذي
أنطلقت فعالياته على أŸسشرح ألكب Òبدأر
أألوبرأ ،وتسشتمر إأ ¤غاية ألتاسشع عششر من
ألشش- -ه- -ر أ◊ا‹ ،ب- -ن -زول أل -ولي -ات أŸت -ح -دة
أألمريكية ضشيف ششرف عليها.

حضشور قوي ‘ ال ّسشاحة النّقدية
وتعّد ألناقدة وأألكادÁية أ.د جميلة مصشطفى
أل- -زق -اي ،عضش -و أÛلسس أل -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ون
وأآلدأب ،من أهمّ أألسشماء ألفاعلة ‘ ألسشاحة
أل -ن -ق -دي -ة أ÷زأئ-ري-ة ،ه-ي م-ن م-وأل-ي-د 1961
Ãن- -ط -ق -ة صش -ف -رو (أŸغ -رب) ،حصش -لت ع -ل -ى
ألبكالوريا سشنة  1980بسشيدي بلعباسس ،دخلت
ميدأن ألتعليم منذ  ،1984قبل أن –صشل على
أل-ل-يسش-انسس م-ن ج-ام-ع-ة ألسش-ان-ي-ا ب-وهرأن سشنة
 ،1986ثم أŸاجسشت ‘ Òتخصشصس «أإلبدأع
وكتابة ألسشيناريو (سشينما ألطفل)» سشنة ،2002
لتتّم ششهادة ألدكتورأه ‘ تخصشصس نقد مسشرح

فيما إنتزعت إلسشينما إلعربية سشت جوإئز

ألطفل بأاطروحة حول «ششعرية أŸششهد ‘
أŸسشرح ألطفو‹ أŸغاربي».
وإأ ¤ج -انب نشش -اط -ه-ا أŸك-ث-ف ع-ل-ى مسش-ت-وى
ألتظاهرأت ألوطنية وألدولية ،وكذأ نصشوصس
إأبدأعية ومسشرحية‚ ،د لها عددأ كبÒأ من
أإلصشدأرأت ،على غرأر كتاب «سشينما ألطفل،
أإلبدأع ألسشينمائي للطفل ،أ÷زأئر ‰وذجا»
وه -و ك -ت -اب ‘ أل-ن-ق-د ألسش-ي-ن-م-ائ-ي م-ن دأئ-رة
ألثقافة وأإلعÓم بالششارقة (أإلمارأت) ،وكتاب
«فاطمة قال 5 Òمسشرحيات» ‘ ترجمة خمسس
مسش -رح -ي -ات ل -ل -ك -ات-ب-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-ف-رنسش-ي-ة
ف-اط-م-ة ق-ال( Òع-ن أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-رب-ي-ة للمسشرح،
ألشش -ارق -ة ،)2015 ،وك- -ت- -اب «شش -ع -ري -ة مسش -رح
ألطفل ألعربي – ألتجربة أŸغاربية ‰وذجاً».
من جهة أخرى‚ ،د ألدكتورة زينب لوتي،
Óسشاتذة Ãسشتغا،Â
أسشتاذة باŸدرسشة ألعليا ل أ
ورئيسشة قسشم أللغة ألعربية بالنيابة ألتخصشصس
ألعلمي :دكتورأه علوم تخصشصس نقد حديث
ومعاصشر بجامعة أبن باديسس مسشتغا .Âولها
ألعديد من أŸؤولفات على غرأر روأية «حصشار
أŸرأي -ا» (دأر أل -ك -ت -اب مسش -ت -غ -ا ،Âأ÷زأئ -ر،
 ،)2015وألكتاب ألنقدي «حوأسس أللغة تعريب
أل- -نصس وت- -ول- -ي- -ف ع- -روب -ت -ه» (دأر أŸن -ت -ه -ى،
أ÷زأئ- -ر ،)2016 ،وك -ت-اب «شش-ع-ري-ة ألن-ف-ت-اح،
ق -رأءة ف -لسش -ف -ي -ة ‘ ل -زوم -ي-ات أŸع-ري» (دأر
أŸنتهى ،أ÷زأئر  ،)2016و»أŸلتقي ألعربي
ل -ل -روأي -ة أل -ع -رب-ي-ة (ت-أال-ي-ف مششÎك) أل-ك-ت-اب-ة
ألروأئية وأŸنجز ألتخيلي» (أŸغرب )2017
إششهار

«ا÷وكر» يفوز بجائزة اأ’سشد الذهبي ‘ مهرجان البندقية السشينمائي
فاز فيلم «أ÷وكر» للمخرج تود فيليبسس بجائزة أألسشد
ألذهبي ‘ ألدورة Ÿ 76هرجان ألبندقية ألسشينمائي ،ألتي
أسش -ت -م -رت ف -ع -ال -ي -ات -ه -ا ألح -د عشش -ر ي -وم-ا ،ح-يث أن-ط-ل-ق
أŸهرجان ‘  28أغسشطسس.
حصشل أŸمثل أإليطا‹ لوكا مارينيللي على جائزة أفضشل
‡ثل عن Œسشيده ششخصشية كاتب فق Òطموح ‘ فيلم
«مارتن إأيدن».
وأنتزعت أŸمثلة ألفرنسشية أريان أسشكاريد جائزة أفضشل
‡ثلة عن دورها ‘ فيلم «جلوريا موندي» ،ألذي لعبت فيه
دور أم تعيسشة Œاهد Ÿسشاعدة عائلتها أŸتعÌة ماليا.
وأقتنصشت ألسشينما ألعربية سشت جوأئز ،حيث حصشل ألفيلم
ألتونسشي «رأب بلوز» على جائزة أ÷مهور ،وهو من توقيع
أıرجة ألفرنسشية من أصشول تونسشية مانيل لعبيدي ‘
أوŒ ¤اربها ألروأئية ألطويلة.
ون-ال أل-ف-ي-ل-م ألسش-ودأ Êل-ل-م-خ-رج أ›د أب-و أل-عÓ-ء ب-ع-ن-وأن
«سش -ت -م -وت ‘ أل -عشش -ري -ن» ج -ائ -زة أسش-د أŸسش-ت-ق-ب-ل ،أل-ذي
ششاركت ‘ ÷نة –كيمه ألفنانة ألتونسشية هند صشÈي،

وك -ت -اب ن -ق -دي ج -م-اع-ي «أل-روأي-ة ‘ أل-وط-ن
أل -ع -رب -ي أÿصش -وصش -ي -ة وأل -ت -ل -ق -ي» (م -ط -ب-ع-ة
أ÷سش - - - - -ور ،أŸغ- - - - -رب  ،)2016أÛم- - -وع - -ة
أل -قصشصش -ي -ة «ف -اك -ه-ة ألصش-مت– .ت-نضش-ج» (دأر
ألفرأهيدي ،بغدأد « ،)2017أثر ألفرأششة ‘
روأية فرأششة ألتوت للونا قصش ،Òدرأسشة ‘
ف- -ي- -زي- -ائ- -ي -ة أŸع -ن -ى ألسش -ردي» (دأر م -اه -ر،
أ÷زأئر« ،)2017ألصش - - - - -ورة أ÷م- - - - -ال- - - - -ي- - - - -ة
وأسشÎأتيجية ألكتابة ألسشردية ،درأسشة نقدية
‘ أع - -م- -ال أم- -ن- -ة ب- -روأضش- -ي» (دأر أŸاه- -ر،
أ÷زأئ - -ر . ،)2017 ،وك - -ت - -اب «ن - -ون أل- -نسش- -وة
درأسش -ات ‘ ألسش -رد أل -نسش -ائ -ي» م -ع دﬁ.م -د
دخيسشي أبو أسشامة من أŸغرب (دأر أŸاهر،
أ÷زأئر ألطبعة أألو ¤وألثانية .)2018
ومن ألششهادأت ‘ زينب لوت ،نذكر ما قالته
ألروأئية ألكويتية فاطمة يوسشف ألعلي ،عن أن
لوت فتحت «مسشاحات عريضشة ألسشلوب نقدي
جديد يعتمد على ألتسشاؤول وألتششريح ÷سشد
ألنصس أإلبدأعي وروحه ‘ آأن وأحد» ،فيما
وصشفها أŸصشري ششريف أ÷يار بأانها «صشوت
نقدي متميز ،تسش Èأغوأر ألنصس أألدبي عÈ
رؤوية وأضشحة ،ومنهج نقدي يتكئ على علم
أجتماع أألدب ،وهي “تلك لغة نقدية علمية،
تسش -اع -ده -ا ع -ل-ى أل-ت-ق-اط شش-ع-ري-ة أل-نصش-وصس
وجمالياتها ،وﬁاولة ربطها Ãحيطها ألذي
َتَولَدت منه».
أما أ÷زأئري عبد ألقادر مزأري فيعتÈها
«من ألذين يتمتعون باŸرونة ‘ أŸعلومات
وطÓقة أإلنتاج وأصشالة أألفكار» ،وهي «من
ألقÓئل ألذين يجمعون ب Úألنقد وأإلبدأع،
فهي ح Úتبدع تنقل أŸتلقي إأ ¤عا ⁄غÒ
عاŸه ليÓمسس حضشور ذأت أألنا بذأت أآلخر،
فتسشتع Úبالرمز وأإليحاء ،كما أنها “يل أإ¤
أŸب-اشش-رة وأل-تصش-ري-ح» ،ك-م-ا أن-ه-ا «ن-اق-دة ل-ه-ا
خصشوصشيات “يزها متمكنة من آأليات ألعمل
أل-ن-ق-دي وف-ن-ي-ات-ه Œم-ع ب Úأدب-ي-ة أل-نصش-وصس
ألسش -ردي -ة وشش -ع -ري -ت -ه -ا ‘ ت -ن -اسش -ق م -نسش -ج-م
ب -الع -ت -م -اد ع -ل -ى آأل -ي -ات ج-دي-دة ت-رب-ط بÚ
‡يزأت ألنÃ Ìميزأت ألششعر ‘ قالب مقنع
جذأب».

وتسش- -ل -م أب -و أل -ع Ó-ء ج -ائ -زت -ه م -ن أıرج ألصش -رب -ي أمÒ
كوسشتوريتسشا.
وكانت ثÓثة جوأئز دفعة وأحدة من نصشيب ألفيلم أللبناÊ
«جدأر ألصشوت» ،ألذي يحمل توقيع أحمد غصش ‘ Úأو¤
Œاربه ألروأئية ألطويلة .
وحصشل على جائزة أألسشد ألفضشي ألفضشل ﬂرج ألسشويدي
روي أندرسشون عن عمله «أباوت إأندليسشنيسس» (عن ألÓ
نهاية) ،وهو عبارة عن ›موعة قصشصس قصشÒة عن أ Òÿو
ألشش -ر .وف -از ب -ج -ائ -زة ÷ن -ة أل -ت -ح -ك -ي -م أÿاصش -ة أıرج
أإلي-ط-ا‹ ف-رأن-ك-و م-اريسش-ك-ا ع-ن ف-ي-ل-م-ه ألوثائقي ألسشاخر
«مافيا إأز نو لو‚ر وأت إأت يوزد تو بي» ( ⁄تعد أŸافيا
كما كانت ‘ أŸاضشي).
وحصش -ل أıرج ألصش -ي -ن -ي ي -ون ف -ان ع -ل -ى ج -ائ -زة أفضش-ل
سشيناريو عن فيلم ألرسشوم أŸتحركة «نام Èسشيفن تششÒي
ل( »Úرقم سشبعة تششÒي ل ،)Úألذي تدور أحدأثه ‘ إأطار
رومانسشي Ãدينة هو„ كو„ ‘ ألسشتينات.

بعد إّتهام موسشكو لها بانتهاك تششريعها

ششركة «غوغل» ترفضض ا’ّتهام
بالتّدّخل ‘ ا’نتخابات الّروسشية

أعربت ششركة «غوغل» أألمريكية عن رفضشها لÓتهامات
ألروسشية بالتدخل ‘ ألنتخابات أÙلية ألروسشية ألتي
أجريت يوم أألحد .وذكرت «غوغل» ‘ بيان أول مسس
ألث -ن« ،Úإأن -ه -ا ت -ؤوّي-د أإلعÓ-ن-ات ألسش-ي-اسش-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ح-ل-ى
باŸسشؤوولية Ãا يتفق مع ألتششريعات أÙلية» ،وذلك بعدما
أّت -ه -م -ت -ه -ا روسش -ي -ا ب-السش-م-اح Ãث-ل ه-ذه أإلعÓ-ن-ات خÓ-ل
ألنتخابات أÙلية ألتي جرت على ألرغم من مطالبة
ألششركة بإازألتها.
و‘ أŸقابل ،أعت Èنائب رئيسس ÷نة ألنتخابات أŸركزية
أل -روسش -ي -ة ن -ي -ك -ولي ب -ولي -ف ،أن «أŸع -ل -وم -ات أل -ع-دي-دة
أŸنتششرة على صشفحات «فيسشبوك» و»غوغل» تدخ‘ Ó
ألششؤوون ألدأخلية ألروسشية».
وكانت هيئة تنظيم ألتصشالت أل–ادية ‘ روسشيا قد
أتهمت ‘ وقت سشابق ششركات أإلنÎنت أألمريكية «غوغل»
و»فيسشبوك « و»يوتيوب» بالتدخل ‘ ألنتخابات ألروسشية»،
مضشيفة أن ﬁرك ألبحث «غوغل» و»فيسشبوك» للتوأصشل
ألجتماعي أنتهكا تششريعا روسشيا يحظر أإلعÓن ألسشياسشي

خÓل ألنتخابات».
ون -ق -لت ق -ن -اة «روسش -ي -ا أل -ي -وم» ‘ وقت سش -اب -ق ع -ن ف-ادË
أمبيلونسشكي أŸتحدث باسشم ألهيئة ،أنّ «ألششركات أألجنبية
أŸذكورة تتجاهل توصشيات موسشكو أŸوجهة إأليها سشنويا
بعدم أسشتخدأم أدوأتها أآللية أÿاصشة بنششر أإلعÓنات
ل -نشش-ر دع-اي-ات سش-ي-اسش-ي-ة ‘ أل-فÎأت أل-ت-ي ي-ع-ت Èأل-ق-ان-ون
ألروسشي نششرها فيها أمرأ ﬁظورأ».
جه ألناخبون ‘ روسشيا أمسس إأ ¤مرأكز ألقÎأع ‘ 85
وتو ّ
م -ن -ط -ق -ة روسش -ي -ة ل -ل-مشش-ارك-ة ‘ أك Ìم-ن  5آألف ح-م-لة
أن-ت-خ-اب-ي-ة م-ت-ف-اوت-ة أŸسش-ت-وى ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا أن-تخابات بلدية
وأن-ت-خ-اب-ات ﬁاف-ظ-ي م-ق-اط-ع-ات ،إأضش-اف-ة إأ ¤أن-ت-خ-ابات
فرعية Ûلسس ألنوأب (ألدوما) ألروسشي.
وك -انت أل -ه -ي -ئ -ة أل -روسش -ي-ة ل-رق-اب-ة ألتصش-الت ق-د حّ-ذرت
«غوغل» و»فيسشبوك» من نششر دعاية سشياسشية يومي  7و8
سش -ب -ت -م Èأ÷اري خ Ó-ل إأج -رأء ألن -ت -خ -اب-ات أÙل-ي-ة ‘
روسشيا.
إلششعب ٢٠١٩/٠٩/١١
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احتجاجات هونغ كونغ

إلصص– Úذر إلŸÈان إلÈيطا Êمن إلتصصريحات غ ÒإŸسصؤوولة
اتهم سشف Òالصش Úلدى اŸملكة
اŸتحدة ليو ششياو مينغ ،اأمسض،
السشياسشي ÚالÈيطانيÚ
بالتحلي Ãا وصشفه بـ «نهج
السشتعمار» نظرا لإعرابهم
عن دعمهم للمتظاهرين ‘
اإقليم هونغ كونغ اأو لقلقهم
اإزاء ششركة «هواوي» اأو بحرية
اÓŸحة ‘ بحر الصشÚ
ا÷نوبي.
وق- -ال م- -ي- -ن- -غ  -وف- -ق -ا Ÿا ذك -رت -ه
صص-ح-ي-ف-ة (ج-اردي-ان) الÈي-ط-انية -
اإن «نواب الŸÈان الÈيطا Êلديهم
ا◊ري -ة ال -ك -ام -ل -ة ‘ ال -ت -ع -ب Òع -ن
اأرائهم حول اأزمة هونغ كونغ لكن
يجب اأن يدركوا اأن لديهم حدودا
واإن ال -ت -ع -ل -ي -ق -ات ال -ن -ق -دي-ة ل-يسصت
بالأزمة طاŸا  ⁄تتدخل ‘ شصوؤون
هونغ كونغ الداخلية».
واأوضص -ح ال-دب-ل-وم-اسص-ي الصص-ي-ن-ي اأن
ب- -عضس السص- -ي- -اسص- -ي ÚالÈي- -ط -ان -يÚ
م-ازال ل-دي-ه-م ع-ق-ل-ية «السصتعمار»،
مشصÒا اإ ¤اأن الأمر سصيعد Ãثابة
اأزمة ‘ حال اإصصدارهم تصصريحات
«غ Òمسصوؤولة» لإبداء دعمهم فيما
وصص- -ف- -ه ب- -اŸت -ظ -اه -ري -ن واأع -م -ال
الشصغب ‘ اإقليم هونغ كونغ.
و‘ سص -ي -اق م -تصص -ل ،اأع -ل -ن م -ل-ح-ق
ال - -دف - -اع الصص - -ي - -ن- -ي ‘ اŸم- -ل- -ك- -ة
اŸت -ح -دة سص -و ج -وان-غ-ي اأن ح-ام-ل-ة
ط-ائ-رات اŸل-ك-ة اإل-ي-زاب-يث ال-ت-اب-عة
للبحرية اŸلكية اأو اأي من السصفن
ا◊رب - -ي- -ة الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة Áك- -ن اأن
ي - -واج - -ه- -وا ردا مسص- -ل- -ح- -ا ‘ ح- -ال
اإبحارهم ‘ اŸياه اŸتنازع عليها
‘ بحر الصص Úا÷نوبي.
وك - -انت الصص Úق - -د ان - -ت- -ق- -دت م- -ا

وصص - -ف - -ت - -ه بـ «ال- -ت- -دخ- -ل الصص- -ارخ»
لأم- -ري- -ك- -ا وب- -ري- -ط- -ان- -ي- -ا وال–اد
الأوروبي ‘ شصوؤون هونغ كونغ ‘
وقت سص- - -اب- - -ق ،وذلك ع - -قب وق - -وع
مظاهرات عنيفة ‘ الإقليم شصبه
ذاتي ا◊كم.
وشصهدت هونغ كونغ احتجاجات -
ع - -ل - -ى م- -دى شص- -ه- -ور – -ولت اإ¤
اأع -م -ال ع -ن -ف ‘ ب -عضس الأح -ي -ان،
رفضص - -ا Ÿشص - -روع ق - -ان- -ون ي- -قضص- -ي
بتسصليم اŸطلوب Úللصص ،Úاتسصعت
متاأثرة Ãخاوف كثÒين من سصكان
هونغ كونغ من تكل ا◊ريات ‘ ظل
ا◊كم الشصيوعي ‘ البÓد.

الحتجاجات
قالت زعيمة هونغ كونغ كاري لم،
اأمسس ،اإن تصصعيد العنف لن يحل
اŸشص-اك-ل الج-ت-م-اع-ي-ة ‘ اŸدي-ن-ة
التي –كمها الصص.Ú
واأعربت كاري لم ـ حسصبما اأفادت
قناة (ا◊رة) الإخبارية ـ عن اأسصفها
لتدخل برŸانات اأجنبية ‘ شصوؤون
اŸدينة.
وشصهدت هونغ كونغ احتجاجات -
ع - -ل - -ى م- -دى شص- -ه- -ور – -ولت اإ¤
اأع- -م- -ال ع- -ن -ف ‘ ب -عضس الأح -ي -ان

رفضص - -ا Ÿشص - -روع ق - -ان- -ون ي- -قضص- -ي
ب-تسص-ل-ي-م اŸط-ل-وب Úل-لصص Úاتسصعت
متاأثرة Ãخاوف كثÒين من سصكان
ه -ون -غ ك -ون -غ م-ن ت-ك-ل ا◊ري-ات ‘
البÓد.
وب- -داأت اŸظ -اه -رات ا◊اشص -دة ‘
هونغ كونغ منذ نحو ثÓثة اأشصهر
اح- -ت- -ج -اج -ا ع -ل -ى مشص -روع ق -ان -ون
يقضصي بتسصليم اŸشصتبه بهم للصصÚ
Ùاك- - -م- - -ت - -ه - -م ..ول ت - -زال ه - -ذه
اŸظ-اه-رات مسص-ت-م-رة ع-ل-ى ال-رغم
من اإعÓن الرئيسصة التنفيذية لهونغ
ك- -ون- -غ «ك- -اري لم» سص -حب مشص -روع
القانون.

الŸÈان رفضض مقÎح النتخابات اŸبكرة
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عشصـرإت إلقتل ـ ـ ـ ـى
وإ÷ ـ ـرحى خـ ـ ـ ـÓل
إإحيـ ـ ـاء مناسصب ـ ـ ـة
عاشص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورإء
اأع-ل-نت وزارة الصش-ح-ة ال-ع-راق-ية،
اأمسض ،ع-ن سش-ق-وط عشش-رات ال-ق-تلى
واŸصش-اب Úاأث-ن-اء الح-تفال بذكرى
عاششوراء ‘ كربÓء بجنوب بغداد.
واأف-ادت مصش-ادر ع-راق-ي-ة ب-ان-ه-ي-ار
‡ر اأث - -ن - -اء م - -راسش- -م ع- -اشش- -وراء ‘
ك-ربÓ-ء ،وب-ارت-ف-اع حصش-ي-لة حادث
كربÓء اإ 3١ ¤قتي ً
 Óو١٠٠جريح.
وقال مسشوؤولون اأمنيون عراقيون
اإن ا◊ادث ‘ ك- - - -رب Ó- - -ء ‚م ع - - -ن
ان -ه -ي -ار ج -زء م-ن ‡شش-ى ‘ م-راسش-م
عاششوراء.
وذكرت مصشادر ‘ فرق الإسشعاف
والدفاع اŸد Êاأن الأعداد الكبÒة
للمششارك ‘ Úذكرى عاششوراء اأدت
اإ ¤ح-دوث اخ-ت-ن-اق وت-داف-ع اأث-ن-اء
ما يعرف بـ»ركضشة طويريج» عند
اأح- -د اŸداخ- -ل اŸوؤدي -ة اإ ¤ضش -ري -ح
الإم- - - - - -ام ا◊سشﬁ ‘ Úاف- - - - - -ظ - - - - -ة
كربÓء.
واأششرف وزيرا الدفاع والداخلية
ورئ- -اسش- -ة اأرك- -ان ا÷يشض وج- -م- -ي- -ع
ال -ق -ي -ادات ال -عسش -ك -ري -ة والأم -ن -ي -ة
وا◊شش- -د الشش- -ع- -ب- -ي ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ
خ-ط-ط ال-ت-اأم ،Úك-م-ا ج-هزت وزارة
ال- -ن- -ق- -ل اآلف ا◊افÓ- -ت ال- -ك- -بÒة
والصش -غÒة وال -ق -ط -ارات ل -تسش -ه -ي -ل
نقل الزوار اإ ¤مدنهم بعد انتهاء
مراسشم الزيارة.
إاششهار

مصص Òغامضض يلف مسصتقبل بريطانيا مع إ’–اد أ’وروبي
رفضض ›لسض العموم
الÈيطا ÊمقÎح رئيسض
الوزراء بوريسض جونسشون
لإجراء انتخابات
تششريعية مبكرة قبل
تعليق اأعمال الŸÈان
الÈيطاŸ Êدة خمسشة
اأسشابيع تنتهي ‘  ١4اأكتوبر
القادم اأي قبل اأسشبوعÚ
فقط من اŸوعد اّÙدد
ÿروج بريطانيا من
ال–اد الأوروبي.
و– ⁄صص - - -ل اŸذك - - -رة ال - - -ت- - -ي
ت -ق -دمت ب -ه -ا ا◊ك -وم-ة لإعÓ-ن
انتخابات مبكرة اإل على اأصصوات
 293ن -ائ -ب-ا ،وه-و ع-دد اأق-ل م-ن
اأغ- -ل- -ب- -ي- -ة ال- -ث- -ل- -ث Úالضص -روري -ة
لإقرارها.
و ⁄يصص- - -ادق ›لسس ال- - -ع - -م - -وم
الÈي- -ط- -ا Êع- -ل- -ى ط- -لب رئ -يسس
الوزراء بوريسس جونسصون اإجراء
انتخابات تشصريعية مبكرة ،وذلك
‘ تصصويت جرى فجر اأمسس‘ ،
خ- - -ت- - -ام ج- - -لسص- - -ة ه- - -ي الأخÒة
ل -ل -م-ج-لسس ق-ب-ل ت-ع-ل-ي-ق الŸÈان
اأعماله Ÿدة خمسصة اأسصابيع.
واأك- -د ب -وريسس ج -ونسص -ون مسص -اء
الث -ن ،Úق -ب -ي -ل ال -تصص -ويت ع-ل-ى
اŸذكرة ،اأنه لن يطلب «تاأجيÓ
ج -دي-دا» لÈي-كسصت ع-ل-ى ال-رغ-م
م- -ن ق -ان -ون اأق -ر ل -ت -وه وي -ل -زم -ه
بذلك.
و– ⁄ز اŸذكرة التي تقدمت
بها ا◊كومة لإجراء النتخابات
اŸب -ك -رة اإل ع -ل -ى م-واف-ق-ة 293
نائبا ،اأي اأقل بكث Òمن اأغلبية
ال -ث -ل -ث Úال Ó-زم -ة لإق-راره-ا‘ ،
صص - -ف - -ع - -ة ج - -دي- -دة تضص- -اف اإ¤

سص-لسص-ل-ة الصص-ف-ع-ات ال-ق-وي-ة ال-تي
سص-دده-ا ›لسس ال-ع-م-وم ل-رئ-يسس
الوزراء ‘ غضصون اأسصبوع واحد
بسص- -بب اسصÎات- -ي- -ج- -ي- -ت- -ه بشص- -اأن
الÈيكسصت.
وق- -ال ج- -ونسص -ون ل -ل -ن -واب ق -ب -ل
ال- -تصص -ويت «ل -ن اأط -لب ت -اأج -ي Ó-
اإضصافيا» لتاريخ خروج بريطانيا
من الّتحاد الأوروبي اŸقرر ‘
 31اأكتوبر.
واأضص -اف ﬂاط -ب -ا زع -ي -م ح-زب
ال- - -ع- - -م- - -ال اŸع- - -ارضس جÁÒي
ك- - -ورب- - -ن «اإذا اأرد” ت- - -اأج- - -ي Ó- -
فصصوتوا لإجراء انتخابات عامة»
مبكرة.
واتهم جونسصون زعيم اŸعارضصة
بالتهرب من النتخابات اŸبكرة
خوفا من الهزÁة ،لكن الأخÒ
رد ع- -ل- -ي- -ه ب- -ال- -ق- -ول اإن- -ه ي -ري -د
الن - -ت - -خ - -اب- -ات ل- -ك- -ن- -ه ي- -رفضس
«اıاطرة بكارثة» اÿروج من
ال–اد الأوروبي من دون اتفاق.
غموضض؟
و ⁄يوضصح جونسصون كيف يعتزم
ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-وضص-ع ،سص-واء ك-ان
سص- -ي- -ق- -دم ط- -ع- -ن- -ا قضص- -ائ- -ي- -ا اأو
يسص -ت -ق -ي -ل ،اأو اأي خ -ط-وة اأخ-رى
يعتزم القيام بها.
وذك-ر دوم-ي-ن-يك ك-ام-ي-نجز ،اأبرز
مسص - - -تشص - - -اري رئ - - -يسس ال- - -وزراء
الÈي- -ط- -ا Êب- -وريسس ج -ونسص -ون،
اأمسس ،اأن بÓده سصتغادر ال–اد
الأوروبي ‘ اŸوعد اÙدد.
وق- -ب- -ل اأي ان- -ت- -خ- -اب- -ات ،ت -ري -د
اŸع -ارضص -ة ضص -م -ان اأن ال -ط Ó-ق
بدون اتفاق لن يحصصل بتاتا ومن

ث-م ف-ه-ي ت-ط-الب ب-ت-اأج-ي-ل خروج
بريطانيا من ال–اد الأوروبي
Ÿدة ثÓثة اأشصهر ،وهو مطلب
اأصصبح الثن Úقانونا نافذا.
وُي - -ل- -زم ه- -ذا ال- -ق- -ان- -ون رئ- -يسس
الوزراء باأن يطلب من بروكسصل
هذا التاأجيل اإذا  ⁄يتم التوصصل
اإ ¤اتفاق على بريكسصت بحلول
 19اأكتوبر اأي مباشصرة بعد القمة
الأوروب - -ي- -ة ،وصص- -ادقت اŸل- -ك- -ة
اإليزابيث الثانية على هذا النصس
الث -ن Úل -يصص -ب -ح ب -ذلك ق -ان -ون -ا
سصاريا.

إإعÓن عن مناقصصة وطنية مفتوحة
مع إشصÎإط قدرإت دنيا
رقم ٢٠١٩ / ٠١

تعليق الŸÈان
وكانت جلسصة ‘ ›لسس العموم
الأخÒة ق- -ب- -ل ت- -ع -ل -ي -ق الŸÈان
ÿمسص -ة اأسص -اب -ي-عÃ ،وجب ق-رار
م- - -وضص- - -ع ج - -دل ك - -ب Òات - -خ - -ذه
جونسصون.
وخÓل اŸراسصم اÿاصصة بتعليق
الŸÈان ،وسصط اأجواء صصاخبة
وع -ل -ى وق -ع اح -ت -ج -اج-ات ن-واب
اŸع -ارضص -ة وه -ت -اف -ات-ه-م ،اأع-ل-ن
رئيسس ›لسس العموم جون بركو
اأّن هذا التعليق هو»الأطول منذ
ع- -ق- -ود» وه- -و «غ Òت- -ق- -ل -ي -دي»
و»غ Òطبيعي».
واأثار قرار تعليق الŸÈان الذي
ندد به بركو باعتباره «فضصيحة
دسص -ت-وري-ة» ،م-وج-ة اسص-ت-ن-ك-ار ‘
اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة ح-يث يشص-ت-ب-ه
اŸع- - - -ارضص- - - -ون ب- - - -اأن ب - - -وريسس
ج- -ونسص- -ون ات- -خ- -ذ ق- -راره Ÿن- -ع
ال -ن -واب م -ن م -ن-اقشص-ة ب-ري-كسصت
واإق- -ح- -ام ال- -ب Ó-د ‘ ط Ó-ق ب Ó-
اتفاق.
الششعب ٢٠١٩/٠٩/٠٩

ANEP 1916102356

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ششّددت على إسشتئناف إلعملية إلسشياسشية

لنسسا Êأاربع دول غربية تدعو لوقف ا◊رب ‘ ليبيا
منظمات دولية تطالب بتطبيق القانون الدو‹ ا إ
دعت ›موعة من إŸنظمات
إ◊قوقية إلدولية› ،لسس
ل‡ي ،إ¤
لنسشان إ أ
حقوق إ إ
إلعمل على ضشمان تطبيق
لنسشا‘ Ê
إلقانون إلدو‹ إ إ
إلصشحرإء إلغربية،
وإعتمــــاد موإد إتفاقية
جنيف إلرإبعة قاعدة
أإسشاسشية ‘ حماية إلششعب
إلصشحرإوي إلذي ظل منذ
لبششع
إلعام  ،1٩75ضشحية أ
صشور جرإئم إ◊رب إلتي
لمنية
لجهزة إ أ
ترتكبها إ أ
إŸغربية.
وأاضص- -افت ه- -ذه اŸن- -ظ- -م -ات أان
النظام اŸغربي يرتكب ا÷رائم
بشصكل ‡نهج ،دون أادنى التزام
Ãواد الت - -ف - -اق- -ي- -ة ع- -ل- -ى وج- -ه
اÿصص- - - -وصس اŸادت 31 Úو 32
(◊ظ- - -ر ال- - -ت - -ع - -ذيب ا÷سص - -دي
والنفسصي ،اŸعاملة اŸهينة وغÒ
اإلنسص - -ان - -ي- -ة) واŸادة  33بشصأان
(ح- -ظ- -ر ال -ع -ق -وب -ات ا÷م -اع -ي -ة
والتهريب واإلنتقام) ثم اŸادة ٤٩
اŸتعلقة (بحظر الÎحيل والنقل
اإلج -ب -اري ا÷م -اع-ي أاو ال-ف-ردي
Óشص- -خ- -اصس اÙم- -ي Úخ- -ارج
ل --أ
أارضس ب- - -ل- - -ده- - -م) ،إاضص - -اف - -ة إا¤
ا- -Ÿادت◊( 53 Ú- -ظ- -ر ت- -دمÒ
اŸم-ت-ل-ك-ات ال-عقارية والشصخصصية
Óف- - -راد أاو ا÷م - -اع - -ات) و76
ل - - -أ
(بشص - - -أان اŸع - - -ام- - -ل- - -ة اÿاصص- - -ة
ل-ل-م-ح-ت-ج-زي-ن) وهي اŸواد الذي
يشص -ك -ل إان -ت -ه -اك-ه-ا ج-رائ-م ح-رب
وج-رائ-م ضص-د اإلنسص-ان-ي-ة واإلب-ادة
ا÷ماعية الثقافية.
وأاك -دت اŸن -ظ-م-ات ال-دول-ي-ة ،أان
اسص- -ت- -م- -رار الح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي
للصصحراء الغربية تسصبب ‘ وضصع
ك -ارث -ي ◊ق -وق اإلنسص -ان ،الشص-يء
ال- - -ذي سص- - -ب - -ق وأان عÈت ع - -ن - -ه
اŸف- -وضص- -ي- -ة السص- -ام- -ي- -ة ◊ق -وق
اإلنسص -ان ‘ ت -ق -ري -ر زي-ارت-ه-ا إا¤
اŸنطقة سصنة  2006كون جميع
الن -ت -ه -اك -ات ا÷سص -ي -م -ة ◊ق-وق

لوسشط ،ديفيد
لمÒكي لششؤوون إلششرق إ أ
إسشتضشاف مسشاعد وزير إÿارجية إ أ
لمÒكي لدى ليبيا ريتششارد نورلندÃ ،قر مكتب إلعمل
ششينكر وإلسشف Òإ أ
لمÒكية ‘ تونسس ،سشفرإء كل من بريطانيا وأإŸانيا
إÿارجي للبعثة إلدبلوماسشية إ أ
وفرنسشا لدى ليبيا.

اإلنسصان والنشصغالت ‘ اإلقليم
تتعلق بعدم إاجراء اسصتفتاء تقرير
اŸصص Òمن قبل األ· اŸتحدة،
وهو ذاتها الوضصعية التي يعيشصها
اإلقليم اليوم ،عقب  ٤5سصنة من
الح- -ت Ó-ل غ Òالشص -رع -ي وسص -ط
حصصار عسصكري وإاعÓمي ◊جب
حجم ا÷رائم اŸرتكبة من قبل
األجهزة العسصكرية اŸغربية ضصد
اŸدني Úالعزل.
·Ó
كما أاكد ذلك األم Úالعام ل أ
اŸت - -ح - -دة ‘ ت - -ق - -ري - -ره األخÒ
اŸقدم إا› ¤لسس األمن بشصأان
ا◊الة ‘ الصصحراء الغربية الذي
أاثار فيه إاشصكالية عدم اإلبÓغ عن
وضص -ع -ي -ة ح -ق -وق اإلنسص-ان بسص-بب
ع -رق -ل-ة وصص-ول اŸف-وضص-ي-ة وك-ذا
اŸراق- -ب Úال- -دول- -ي Úوﬁام- -ون
وصص- - -ح- - -اف- - -ي Úإا ¤الصص- - -ح- - -راء
الغربية.
إسشتهدإف إلصشحفيÚ
كما أابرزت اŸنظمات اسصتهداف
السص-ل-ط-ات اŸغ-رب-ي-ة ل-لصصحافيÚ
الصص- -ح -راوي Úال -ذي -ن ي -ح -اول -ون
إاب Ó-غ ال -رأاي ال -ع -ام ال-دو‹ ح-ول

وضصع حقوق اإلنسصان ‘ الصصحراء
ال-غ-رب-ي-ة وت-ع-رضص-ي-ه-م ل-ل-مضص-ايقة
والعتقال واÙاكمات الصصورية
م -ث -ل ح -ال -ة اإلعÓ-م-ي ل-ع-روسص-ي
ندور التي أاعت Èالفريق اŸعني
بالحتجاز التعسصفي أان اعتقاله
وﬁاك -م -ت -ه ه-و ع-م-ل ان-ت-ق-ام-ي،
يشصكل إانتهاكا للمواد (،1٤ ،2 ،1
 26 ،1٩و )27من العهد الدو‹
◊قوق اإلنسصان وا◊قوق اŸدنية
والسصياسصية.
كما تطرقت كذلك إا ¤قضصية
اŸع- -ت- -ق- -ل السص- -ي- -اسص -ي ال -ن -ع -م -ة
أاسص -ف -اري ال-ت-ي أاصص-درت بشص-أان-ه-ا
÷ن -ة م -ن -اهضص -ة ال -ت -ع-ذيب ق-رار
إادان- -ة ضص -د اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة
بشصأان األعمال التعذيب النفسصي
وا÷سصدي الذي تعرضس له خÓل
إاعتقاله وإاحتجازه والتحقيق معه
‘ ﬂاف- - -ر ال - -درك والشص - -رط - -ة
اŸغربي Úسصنة .2010
ه- -ذا ب- -اإلضص- -اف- -ة إا ¤اإلح- -داث
ال- -دام- -ي -ة ال -ت -ي ح -دثت م -ؤوخ -را
Ãدي-ن-ة ال-ع-ي-ون اÙت-ل-ة وراحت
ضص-ح-ي-ت-ه-ا الشص-اب-ة صص-باح أاحميدة
إاثرها دهسصها بواسصطة سصيارتÚ

جنوب إإفريقيا

تابعت Úللشصرطة.
وج -ددت اŸن-ظ-م-ات م-ط-ال-ب-ت-ه-ا
ب -ت -ن -ف -ي-ذ ق-رار ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
( )105،17/73ال - - - - - -ذي ي - - - - - -حث
 ·ÓاŸتحدة
الوكالت التابعة ل أ
Óق-ال-ي-م غÒ
ت-ق-د ËاŸسص-اع-دة ل -أ
اŸتمتعة بالسصتقÓل الذاتي ‘
أاقرب وقت ‡كن.
ودعت ‘ اŸف -وضص -ي -ة السص -ام -ي-ة
◊ق- - - - -وق اإلنسص - - - -ان ال - - - -وف - - - -اء
باإللتزاماتها اŸعÈة عنها خÓل
م-ؤو“ر ال-ع-اŸي ل-ل-ع-م-ل اإلنسص-اÊ
(ب- -إاسص- -ط -ن -ب -ول ‘  2٤-23ماي
 )2016بشصأان إادانة كل اإلنتهاكات
ا÷سص - -ي - -م- -ة ل- -ل- -ق- -ان- -ون ال- -دو‹
اإلنسصا Êوالقانون الدو‹ ◊قوق
اإلنسصان وإاتخاذ خطوات ملموسصة
لضصمان مسصائلة مرتكبي األفعال
ال -ت -ي ت -رق -ى إا ¤ج -رائ-م Ãوج-ل
ال- -ق- -ان -ون ال -دو‹ ،ث -م اŸراق -ب -ة
واإلب Ó-غ ع-ن ت-أاثÒات ال-ن-زاع-ات
على النشصطاء ا◊قوقي Úمن أاجل
ضص-م-ان ال-ت-م-ت-ع ب-ح-ق-وق اإلنسص-ان
كجزء من تقاريرها الشصاملة عن
إان - -ت - -ه- -اك- -ات ال- -ق- -ان- -ون ال- -دو‹
اإلنسصاÊ

مظاهرات حاشسدة ضسد العنف اŸناهضش لألجانب
قررت إŸنظمات غ Òإ◊كومية ‘ جنوب إأفريقيا توحيد صشفوفها وتششكيل جبهة موحدة Ÿكافحة إأعمال إلعنف
إŸناهضشة للأجانب ‘ إلبلد إŸتكررة منذ عام .٢٠٠8
ذكرت مصصادر اإعÓمية ،اأمسس،
اأن «ال- -ن- -ق- -اب- -ات وال- -ن- -اشص -طÚ
وا÷م -ع -ي -ات ب -ي -ن -ه -م م-ن-ظ-م-ة
اÙام Úل -ل -دف -اع ع -ن ح-ق-وق
الإنسصان ،اأعربوا عن اسصتيائهم
م -ن ه -ذا ال-وضص-ع» ،مضص-ي-ف-ة اأن
ال -ع-ن-ف ضص-د ال-رع-اي-ا الأج-انب
وخاصصة ‘ مدينة جوهانسصÈغ
«مسص - -ت - -م - -ر ،ح - -يث اأسص - -ف - -رت
ال-ه-ج-م-ات ال-ت-ي وق-عت ،الأح-د
اŸاضص -ي ع -ن م -ق -ت-ل شص-خصصÚ

و” ت - -خ - -ريب اŸت - -اج - -ر م- -رة
اأخرى».
واأف- - -ادت ذات اŸصص- - -ادر ب- - -اأن
ن-ي-جÒي-ا «ت-خ-ط-ط لإع-ادة 600
مواطن لها من جنوب اأفريقيا
غ- - -دا الأرب- - -ع- - -اء ج- - -راء ه - -ذه
الأعمال».
من جانبه ،قال تبوهو ماشصوتا
 عضص - -و Ãن- -ظ- -م- -ة اÙامÚل -ل -دف -اع ع -ن ح -ق-وق الإنسص-ان»
نشصعر باÿجل لأنه بعد مرور

إلسشودإن

 25عاما على الدÁقراطية ‘
ال -ب Ó-د ،ه-ذا ه-و م-ا ن-ح-ن ف-ي-ه
الآن ،حيث نواصصل قتال بعضصنا
ال - -ب - -عضس» ،مشصÒا اإ ¤اأن - -ه «ل
Áكن اأن يحدث ذلك مشصددا
ع- - -ل- - -ى ضص- - -رورة وق- - -ف ه- - -ذه
العمال».
ومن اŸقرر اأن تنظم مسصÒة
ضصخمة السصبت القادم ‘ البÓد
تضصامنا مع ضصحايا هذا العنف.
وك -ان رئ -يسس ج -ن -وب اأف -ري-ق-ي-ا

سصÒي- -ل رام- -اف -وزا ق -د اأك -د اأن
ح - -ك- -وم- -ة بÓ- -ده «ل- -ن تسص- -م- -ح
للفوضصى وللعنف اأن يوؤثرا على
الأمن وا◊ياة اليومية ÓŸيÚ
اŸواطن Úواأغلبية الأجانب ‘
جنوب اإفريقيا الذين يحÎمون
القانون ،ولهم ا◊ق ‘ العيشس
واإدارة شص - -وؤون - -ه - -م ‘ سصÓ- -م»،
مشصÒا اإ ¤اأن ال - -ف- -وضص- -ى ه- -ي
«ج - - - - -رÁة» ضص - - - - -د ازده - - - - -ار
واسصتقرار اأمة بÓده.

قالت السصفارة الأمÒكية ‘
ل -ي -ب -ي -ا ع Èحسص -اب-ه-ا ع-ل-ى
م - -وق - -ع «ت - -وي »Îاإن ل - -ق- -اء
شص-ي-ن-ك-ر والسص-ف-راء الأرب-ع-ة
ي- - -اأت- - -ي «ضص- - -م - -ن ا÷ه - -ود
الدولية اŸسصتمرة اŸبذولة
لوقف القتال ‘ طرابلسس،
وحثوا على العودة السصريعة
للعملية السصياسصية بوسصاطة
الأ· اŸتحدة».
ك - - - -ان مسص- - - -اع- - - -د وزي- - - -ر
اÿارجية الأمÒكي ديفيد
شص- -ي -ن -ك -ر ال -ت -ق -ى ،م -ط -ل -ع
الأسص- -ب- -وع ،م- -ب- -ع -وث الأ·
اŸت -ح -دة رئ -يسس ب -ع -ث -ت -ه -ا
ل -ل -دع -م ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،غسص -ان
سص Ó- -م- -ةÃ ،ق- -ر ال- -ب- -ع- -ث- -ة
ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة الأمÒك-ي-ة
ال- -ت- -ي ت- -ع -م -ل م -وق ً-ت -ا م -ن
تونسس.
وقالت بعثة الأ· اŸتحدة
للدعم ‘ ليبيا ع Èحسصابها
على موقع «توي »Îاإن لقاء
سصÓمة وشصينكر «تطرق اإ¤
الأوضص - - - -اع ال - - - -راه - - - -ن - - - -ة
والسص-ت-ح-ق-اق-ات الإق-ليمية
وال -دول-ي-ة الآن-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
بليبيا».
ميدانيا عادت الشصتباكات
ال-ع-ن-ي-ف-ة ،م-ن-ذ ل-ي-ل الإث-نÚ

إلسشاحل إلإفريقي

فرنسس ـ ـا وما‹ تبحث ـ ـ ـ ـان دع ـ ـ ـم التع ـ ـ ـ ـ ـاون
Ÿكافح ـ ـ ـة ا÷ماعـ ـ ـ ـ ـات اإلرهابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
بحث إلرئيسس إÁانويل ماكرون ‘ بارِيسس ،مع رئيسس وزرإء ما‹ بوبو سشيسشي سشبل
لرهابية إلتي توإصشل هجماتها رغم مرور
لمني ضشد إ÷ماعات إ إ
دعم إلتعاون إ أ
أإك Ìمن سشت سشنوإت من إلتدخل إلدو‹.
وذك-رت وسص-ائ-ل اإلعÓ-م-ية
الفرنسصية ،اأمسس الثÓثاء اأن
رئ- - -يسس وزراء م - -ا‹ ي - -زور
ف-رنسص-ا رسص-م-ي-ا ب-دع-وة م-ن
رئ-يسس ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسصية
اإدوارد فيليب ..مضصيفة اأن
«سصيسصي» اأعرب عن شصكره
ل -ل -رئ -يسس ال -ف -رنسص -ي ع -ل-ى
دع-م-ه ل-ت-ج-دي-د ولي-ة بعثة
الأ· اŸت -ح-دة اŸت-ك-ام-ل-ة
اŸت-ع-ددة الأب-ع-اد ل-ت-ح-قيق
السص- - - -ت- - - -ق - - -رار ‘ م - - -ا‹
(مينوسصما).
وقال رئيسس وزراء ما‹ ‘
خ- -ت- -ام ل- -ق- -ائ- -ه ب -ال -رئ -يسس
م -اك -رون «اإن م -ع-رك-ة م-ا‹
ضص- -د الإره -اب ت -ع -د اأيضص -ا
معركة فرنسصا واأوروبا حيث

عقدت إ◊كومة إلسشودإنية ،أإول
لول برئاسشة عبد
أإمسس ،إجتماعها إ أ
إلله حمدوك ،رئيسس إلوزرإء ،بعد
تأادية أإعضشاء إ◊كومة إلقسشم
لحد إŸاضشي.
إلدسشتوري يوم إ أ
وذكر فيصصل ﬁمد صصالح وزير الثقافة
واإلعÓم السصودا ‘ -Êمؤو“ر صصحفي ‘
›لسس ال- - -وزراء ع- - -قب الج - -ت - -م - -اع -إان
الجتماع ناقشس « األولويات التي سصتعمل
عليها ا◊كومة ‘ الفÎة اŸقبلة» ،لفتا
إا ¤أان « ا◊كومة سصتعمل على إالغاء كل
ال- -ق -وان ÚاŸق -ي -دة ل -ل -ح -ري -ات ‘ ال -فÎة
اŸقبلة».
وق -ال إان «أاول -وي -ات ا◊ك -وم -ة ت -ت -م-ث-ل ‘
–ق - -ي- -ق السصÓ- -م ‘ السص- -ودان وم- -ع- -ا÷ة
الوضصع القتصصادي وتشصكيل ÷نة التحقيق
اŸسص -ت -ق -ل -ة ل -ل -ت-ح-ق-ي-ق ‘ األح-داث ال-ت-ي
شصهدتها البÓد ‘ الفÎة اŸاضصية».
كما ذكر أان «من ب Úتلك األولويات تعزيز
حقوق النسصاء فاŸسصأالة ليسصت مشصاركات
شصكلية ولكن يجب ضصمان اŸشصاركة الفعالة
ل -ل-نسص-اء وإاصصÓ-ح أاج-ه-زة ال-دول-ة Ãا ف-ي-ه-ا

اإن ا÷ن- - -ود ال- - -ف- - -رنسص - -يÚ
والأوروب- -ي Úه- -م رف- -اق ‘
ذات اŸع - - - - -رك - - - - -ة ضص- - - - -د
التطرف».
ومن اŸقرر اأن تدعو قمة
دول غ -رب اأف -ري -ق -ي -ا ال-ت-ي
سص -ت-ع-ق-د السص-بت ال-ق-ادم ‘
ب -ورك -ي -ن-ا ف-اسص-و ،اإ ¤زي-ادة
ال- -ت- -ع- -ب- -ئ- -ة ال- -دول -ي -ة ضص -د
الإره- - -اب ‘ م- - -ن- - -ط- - -ق - -ة
السصاحل والصصحراء وسصيتم
ت-ق-د Ëم-قÎح-ات اج-ت-م-اع
واغ- -ادوغ- -و اإ ¤ا÷م- -ع- -ي -ة
ال-ع-ام-ة لÓ-أ· اŸت-ح-دة ‘
نهاية سصبتم Èا÷اري.
يذكر اأن هذه الزيارة تاأتي
ب- -ع- -د م -رور  5اأشص -ه-ر م-ن
ت- -ع -ي« Úسص -يسص -ي» ك -رئ -يسس

للوزراء.
وك- - -ان رئ- - -يسس ا◊ك - -وم - -ة
الفرنسصية قد زار ما‹ شصهر
فÈاير اŸاضصي واسصتمرت
الزيارة يوم Úواأعلن حينها
اأن ال -ه -دف م -ن -ه -ا ت -ع -زي -ز
ال - -ع Ó- -ق- -ات السص- -ي- -اسص- -ي- -ة
والق -تصص -ادي -ة ب Úف -رنسص -ا
وما‹.
يشصار اإ ¤اأن الأم Úالعام
ل Ó-أ· اŸت -ح -دة اأن -ط-ون-ي-و
غ - -وتÒيسس دع- -ا الأسص- -ب- -وع
اŸاضصي لتمويل من الأ·
اŸت- -ح- -دة ل- -ق -وة السص -اح -ل
الإف - -ري - -ق - -ي- -ة Ÿك- -اف- -ح- -ة
الإرهاب (موريتانيا وما‹
وب -ورك -ي-ن-ا ف-اسص-و وال-ن-ي-ج-ر
وتشصاد).

إششهار

ا◊كومة تناقشش ‘ أاول اجتماع لها أاولويات اŸرحلة اŸقبلة
ع Ó-ق-ة اŸرك-ز ب-ال-ولي-ات ووضص-ع سص-ي-اسص-ة
خارجية متوازنة قوامها اسصتقÓل القرار
السصودا ،Êومراعاة اŸصصالح اŸشصÎكة».
وأاشص- - -ار رئ- - -يسس ال- - -وزراء السص - -ودا Êإا« ¤
الÎكيز على الرعاية والتنمية الجتماعية
وح-ت-ى قضص-اي-ا ال-ب-ي-ئ-ة وال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ولوجي
وت- - - -ع- - - -زي- - - -ز دور الشص- - - -ب - - -اب ‘ ا◊راك
الج -ت -م -اع -ي وأاج -ه -زة ال -دول-ة اıت-ل-ف-ة
والتحضص Òلعقد اŸؤو“ر الدسصتوري قبل
انتهاء الفÎة النتقالية ومكافحة الفسصاد».
ولفت إا ¤أان « كل وزارة سصتعد خطة خÓل
اŸئتي يوم األو ¤من عملها» ،مؤوكدا أان
الج- -ت- -م- -اع ن -اقشس أايضص -ا «م -وضص -وع ف -ت -ح
ا÷ام-ع-ات وت-وف Òمسص-ت-ل-زم-ات اسص-ت-ئ-ناف
الدراسصة ‘ اŸدارسس».
وأاوضصح أان اجتماعا مشصÎكا مرتقبا بÚ
›لسصي السصيادة والوزراء سصيناقشس «تعيÚ
النائب العام ورئيسس القضصاء».
‘ اŸقابل ،أاعلنت ا◊كومة السصودانية،
أاول أامسس ،أان رئ- -يسس ال- -وزراء ع- -ب- -د ال- -ل -ه
حمدوك سصيزور جنوب السصودان بعد غد
اÿميسس ‘ ،أاول رحلة خارجية له بعد

الثÓثاء ،اإ ¤اأغلب ﬁاور
العاصصمة الليبية طرابلسس،
ب -ع -د ه -دوء نسص-ب-ي اسص-ت-م-ر
سص- - -اع- - -ات ،وف- - -ق مصص - -در
عسص- - -ك- - -ري ب - -اŸن - -ط - -ق - -ة
الغربية.
وقالت مصصادر اإعÓمية اإن
قوات حف Îشصنت هجوما
ليلة البارحة على اأك Ìمن
Œم - -ع ل - -ق- -وات ح- -ك- -وم- -ة
الوفاق الليبية اŸعÎف بها
دوليا.
واسصتخدمت اأسصلحة ثقيلة
وط -ائ -رات ‘ الشص-ت-ب-اك-ات
ال - -ت - -ي ت - -دخ - -ل شص- -ه- -ره- -ا
السص - -ادسس ،دون تسص - -ج - -ي- -ل
غ -الب ول م -غ-ل-وب ،ب-ع-دم-ا
“ك - -نت ق - -وات ح - -ك - -وم- -ة
ال -وف -اق ال -ل -ي -ب -ي-ة م-ن صص-د
هجومات قوات حف Îعلى
ال- -ع- -اصص- -م- -ة ط- -راب- -لسس ‘
عديد اŸرات.
وخلفت اŸواجهات سصقوط
اأزيد من  1000قتيل واآلف
ا÷رح -ى ب -ي-ن-ه-م م-دن-ي-ون،
ونزوح عشصرات الآلف من
اŸواطن Úالليبي.Ú
واق- - -ت- - -ن - -عت اÛم - -وع - -ة
ال -دول-ي-ة بضص-رورة ال-ت-وصص-ل
اإ ¤تسص- -وي -ة سص -ي -اسص -ي -ة بÚ

ال -ف -رق -اء ال -ل -ي -ب -ي ،Úت -ب -داأ
ب- - -وق- - -ف اإطÓ- - -ق ال- - -ن - -ار،
وا÷ل - -وسس ع - -ل - -ى ط- -اول- -ة
ا◊وار –ت اإشصراف الأ·
اŸتحدة .ودعت ›موعة
السص -ب -ع م -وؤخ -را اإ ¤م-وؤ“ر
دو‹ حول ليبيا ،يرجح اأن
تسص- -تضص- -ي- -ف -ه ب -رل Úخ Ó-ل
الأسصابيع اŸقبلة.
‘ اŸق - -اب- -ل ،ق- -الت وزارة
اÿارج-ي-ة ب-ح-كومة الوفاق
اإن الصص- - -ح- - -ف- - -ي اŸصص - -ور
اÛري ج -رج -ي-ل-ي سص-اب-و،
التابع لتلفزيون «اأر تي األ»
اÛري ،ي -ت -م -اث-ل ل-لشص-ف-اء
ب- - -ع- - -دم- - -ا اأُصص- - -يب ج- - -راء
القصصف من الطÒان التابع
ل -ق-وات ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة ‘
ﬁور صصÓح الدين.
وشص -ددت وزارة اÿارج-ي-ة،
‘ بيان اأمسس ،على ضصرورة
ح -م -اي-ة الصص-ح-ف-ي Úوع-دم
اسص- -ت- -ه- -داف -ه -م ،م -ط -ال -ب -ة
الصص- -ح -ف -ي Úوالإع Ó-م -يÚ
بضص- - -رورة ات- - -خ - -اذ ك - -اف - -ة
ال- -ت- -داب Òوع- -دم ت- -ع -ريضس
اأنفسصهم للخطر ،وا◊فاظ
ع-ل-ى سصÓ-م-ت-ه-م الشصخصصية
اأثناء تغطية اأخبار ا÷بهات
وفق مبداأ السصÓمة اأول.

توليه مهام منصصبه.
وقال وزير اإلعÓم السصودا Êفيصصل ﬁمد
صصالح  ‘ -مؤو“ر صصحفي ،أاول أامسس ،إان
رئ -يسس ال -وزراء « سص -ي -ك -ون م -رف-وق-ا ب-وف-د
يتكون من أاربعة وزراء إلجراء زيارة غدا
اÿميسس إا ¤جوبا تسصتغرق يوما واحدا».
وأاضصاف صصالح أان هذه الزيارة هي األو¤
خارج السصودان لرئيسس الوزراء حمدوك،
اسصتهلها بجنوب السصودان لتأاكيد العÓقة
«اÿاصصة» التي تربط البلدان.
يذكر أان ا◊كومة السصودانية ا÷ديدة قد
أادت األحد اليم Úالدسصتورية أامام رئيسس
›لسس السصيادة الفريق أاول ركن عبدالفتاح
الÈهان وبحضصور رئيسس الوزراء عبد الله
حمدوك.
ودخ - -ل ›لسس ال- -وزراء السص- -ودا ،Êع- -قب
مراسصم أاداء اليم Úالدسصتورية ‘ ،اجتماع
مشصÎك مع ›لسس السصيادة .وهذه أاول
حكومة منذ عزل الرئيسس السصودا Êعمر
البشص 11 ‘ Òأابريل اŸاضصي.
إلششعب ٢٠1٩/٠٩/11
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أاجواء من التّسصامح والّتضصامن ‘ يوم مشصهود
تفاؤولّﬁ ،بة واسستحضسار العادات والّتقاليد

لوراسس باتنة على غرار وليات الوطن ،ذكرى عاشسوراء ‘ اأجواء من التكافل والتضسامن الجتماعي .كالعادة
أاحيت عاصسمة ا أ
 ⁄يتخل الشساوية بكل بلديات الولية ،خاصسة باŸناطق الريفية والقرى ا÷بلية ،عن اسستحضسار العادات والتقاليد والطقوسس
لبواب اŸغلقة ‘ هذا اليوم اŸقدسس،
التي ربطوها بيوم العاشسر من ﬁرم ،على غرار عادة إاخراج الزكاة وتقصس Òالشسعر وفتح ا أ
حسسبما وقفت عليه جريدة «الشسعب» بع ÚاŸكان ،وتعرضس أادق التفاصسيل ‘ هذا السستطÓع.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
دأبت عائÓت أ’ورأسس على ألتحضش Òلهذه
ألششعÒة ألدينية بالكث Òمن ألفرح وألتقرب
م- -ن أل- -ل- -ه ع- -ز وج- -ل ،م- -ن خ Ó-ل أسش -ت -غ Ó-ل
أŸن -اسش-ب-ة ‘ ألصش-ي-ام وأل-ع-ب-ادة رغ-م ت-خ-ل-ل-ه-ا
ل-ل-ك-ث Òم-ن أل-ط-ق-وسس أل-ق-دÁة وأل-تشش-اؤوم م-ن
بعضس أŸمارسشات ،ألتي فصشل ألدين ششرعا ‘
عدم جدوأها ،إأ’ أن ألغالب على ألذكرى هو
أ’حتفال بنجاة سشيدنا موسشى عليه ألسشÓم
من بطشس فرعون وجÈوته ‘ ،إأحدى أعظم
صش -ور أن -تصش -ار أ◊ق ع -ل -ى أل -ب -اط-ل ع-ل-ى م-ر
ألتاريخ.
عاششت ألعائÓت أأ’ورأسشية فرحة عاششورأء
ب- -دأي- -ة ب- -ال- -ت -حضش Òل -ه -ا م -ن خ Ó-ل أق -ت -ن -اء
أ◊ل- -وي- -ات وأŸكسش- -رأت ،وغÒه -ا م -ن أن -وأع
أÿضش -ر وأل -ف -وأك -ه ل -ت -حضش Òم-ائ-دة ألشش-عÒة
ألدينية أŸميزة بحضشور تقاليد خالدة ،ترجع
لقرون خلت من ألزمن و’ تزأل رأسشخة ‘
أıي -ال ألشش -ع-ب-ي ل-لشش-اوي-ة ع-ل-ى غ-رأر ط-ب-ق
ألششخششوخة أو ألÈبوششة سشيدأ أŸائدة وفقا
لرغبة أفرأد ألعائلة ‘ تناول ألوجبة أŸفضشلة
ل -دي -ه -م ،ضش -م -ن ب-رن-ام-ج م-ع-د ب-دق-ة مسش-ب-ق-ا
تشش -ارك ف-ي-ه أضش-ح-ي-ة أل-ع-ي-د ب-ق-وة م-ن خÓ-ل
أدخار جزء من كتف أأ’ضشحية لهذه أŸناسشبة
خصشيصشا.

الشصخشصوخة والÈبوشصة..
طبقان ’ غنى عنها

كما “يز يومي تاسشوعاء وعاششورأء بو’يات
باتنة ،خنششلة ،أم ألبوأقي وقاŸة وحتى سشوق
أهرأسس بأاجوأء روحانية غلبت عليها أأ’جوأء
ألرمضشانية ،من خÓل صشيام ألعائÓت لهذين
أليوم Úألتزأما بهذأ ألتقليد ألديني ألرأسشخ
لدى أ÷زأئري Úوأأ’مة أإ’سشÓمية جمعاء.
وجد أغلب أفرأد ألعائلة فرصشة عاششورأء ‘
تأادية سشّنة ألرسشول ﬁمد  -صشلى ألله عليه
وسشّلم  -وأÿاصشة بتحبيذ ألصشوم ‘ هذين
أل -ي -وم Úح-م-دأ ل-ل-ه وشش-ك-رأ ع-ل-ى ن-ع-م-ة ‚اة
ألنبي موسشى عليه ألسشÓم من فرعون ،وكذأ
لنيل أ÷زأء ألعظيم ألذي وعد ألله به عباده
ألصشائم ،Úومن فضشل هذه أŸناسشبة تكفÒ
ذنوب سشنة كاملة كما هو معلوم من ألسشنة
ألنبوية ألششريفة.
ع-ل-ى ه-ذأ أŸن-وأل ،أح-ت-ف-لت أل-ع-ائÓ-ت ب-ه-ذأ
أل -ي -وم أŸب -ارك ك -ل ع-ل-ى ط-ري-ق-ت-ه-ا أÿاصش-ة
حسشب عادأتها وتقاليد كل منطقة ،غ Òأّنها
تششÎك ‘ ت- -ف- -اصش- -ي- -ل ك -ثÒة ع -ل -ى غ -رأر أن
عاششورأء فرصشة ثمينة لتبادل أŸودة وألرحمة
وأل -تسش -ام -ح ،وت -ع-زي-ز صش-ل-ة أل-رح-م ب Úأأ’ه-ل
وأأ’قارب.
و–ضشÒأ ل -ه -ذأ أل -ي -وم أŸشش -ه -ود ،ت -تسش-اب-ق
أÓÙت ألتجارية وأأ’سشوأق خاصشة ألششعبية
‘ عرضس أجود أللوأزم بإاعدأد ما لّذ وطاب
م -ن أأ’كÓ-ت أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأحÓ-ه-ا ،وك-ال-ع-ادة
تزين سشوق ألرحبة ألششعبي بقلب مدينة باتنة،
ب- -أاج- -ود أن- -وأع أل- -ت -وأب -ل وأل -ل -ح -وم أل -ب -يضش -اء
وأ◊مرأء وألفوأكه ألطازجة وأ÷افة ،حيث
شش-ه-د Óﬁت ألسش-وق إأق-ب-ا’ م-ن-ق-ط-ع أل-ن-ظÒ
خ Ó-ل أأ’ي -ام أل -ق-ل-ي-ل-ة أل-ت-ي تسش-ب-ق أ’ح-ت-ف-ال
بعاششورأء.
وحتى ◊م ألقديد ألذي Áز مائدة عاششورأء،
كان حاضشرأ بقوة ‘ هذه أÓÙت ألتي دأبت

‘ ألسشنوأت أأ’خÒة على توفÒه للموأطنÚ
ألذين  ⁄يتمكنوأ من –ضشÒه Ãنازلهم..غÒ
أن غ-ال-ب-ي-ة أل-ع-ائÓ-ت أأ’ورأسش-ي-ة ت-فضش-ل ط-بخ
وجبة ألعششاء بكتف أضشحية ألعيد أŸعروفة
ﬁليا بـ «أŸسشÓن» ،أسشتنادأ أ ¤ششهادأت حية
من أ’ورأسس أ’ششم.
وقد أّكدت ألسشيدة نورة لـ «ألششعب» ‘ ،هذأ
ألششأان ،أنها ’ تتنازل عن طبق ألششخششوخة
ألذي – ّضشره بنفسشها رغم ألتعب ،موضشحة
أنها ’ تسشتغني عن رؤويته فوق مائدتها خاصشة
وأن -ه أل -ط -ب -ق أل -وح -ي -د أل-ذي يشش-ك-ل ت-وأج-ده
باŸائدة إأجماعا لدى عائلتها ‘ عاششورأء،
كطبق رئيسشي باÿضشر وأللحم.
وأششارت نورة إأ ¤أنها – ّضشر ‘ ثا Êيوم
ع- -اشش -ورأء ب -رب -وشش -ة ب -ال -ق -دي -د أل -ذي ق -امت
بتطعيمه باŸلح وألتوأبل وتركه للهوأء عقب
ن -ح -ر أضش -ح -ي -ة أل -ع -ي-د ،ح-ت-ى ي-ج-ف وم-ن ث-م
أسشتغÓله ‘ هذه أŸناسشبة ألدينية.
وق -د شش -ه -دت أغ -لب Óﬁت ب -ي-ع أŸع-ج-ن-ات
إأق- -ب- -ا’ ك- -بÒأ م -ن ط -رف ألسش -ي -دأت خ -اصش -ة
أل- -ع- -امÓ- -ت’ ،ق- -ت- -ن- -اء أل -كسش -كسس ،أل -رشش -ت -ة
وألشش-خشش-وخ-ة وغÒه-ا ،ح-يث ’ح-ظ-ن-ا خÓ-ل
ج -ول -ت -ن -ا أ’ك -ت -ظ -اظ أل -ك-ب Òب-ه-ذه أÓÙت
بالزبائن ألذين تعّودوأ على أقتنائها ‘ مثل
هذه أŸناسشبات ،ألتي يك Ìفيها ألطلب على
أأ’طعمة ألتقليدية ألتي تعكسس “سشك عائÓت
أ’ورأسس بهذه ألعادأت أŸتوأرثة عن أأ’جدأد.

عادات وطقوسس تيّمنا بعاشصوراء
تأابى الّنسصيان

لكن لعاششورأء أبعاد ومضشام Úأخرى ،فهي
أيضشا فرصشة للتÈك وألتفاؤول با Òÿوألرزق
ألوأفر ،ومناسشبة تسشتغلها ألعائÓت ‘ ألقيام
بالعديد من أأ’عمال ألتي ترى فيها بركة،
حسشبما أّكدته لنا أك Ìمن ربة بيت.
ألسشيدة سشمÒة ألتي وجدناها منهمكة باقتناء
ب - -عضس أŸكّسش - -رأت وأ◊ل - -وي- -ات ،صشّ- -رحت لـ
«ألششعب» أنها ’ تزأل تتذّكر بكث Òمن أ◊ب
وأل -ف -رح ‘ ب -يت وأل -ده -ا م -ن -ذ ك-انت صش-غÒة
عادأت هذأ أليوم ،خاصشة عندما كانت وألدتها
تقوم باكرأ بفتح كل أأ’بوأب أŸغلقة أŸوجودة
باŸنزل كأابوأب أÿزأئن وألغرف وألنوأفذ،
ع- -ل- -ى أم- -ل أن ي- -ك- -ون أل- -رزق أول ألضش- -ي- -وف
وألوأفدين ‘ ذلك أليوم ،وهو ما –رصس عليه
هي أليوم على ألقيام به ببيتها ونقله لبناتها.
ويدخل ‘ سشياق ذلك قصس ألششعر وتكحيل
ألعين ،Úووضشع أ◊ناء ‘ أليدين لكل أفرأد
أل -ع -ائ -ل -ة ،وه -ي ع-ادأت ق-دÁة تسش-ت-حضش-ره-ا
ألنسشاء بقوة بعد أن توأرثتها عن أأ’جدأد.
وهنا أوضشحت ألسشيدة فطيمة ‘ هذأ ألششأان
أن وضش -ع أ◊ن -اء ي -ع -ت Èم -ن ع Ó-م -ات أل-ف-رح
وألسش -ع -ادة ب-ه-ذأ أل-ي-وم ،ح-يث Œم-ع أل-ف-ت-ي-ات
ألÓئي  ⁄يتزّوجن بعد ويقمن بخلط أ◊ناء
بالسشكر وماء ألزهر ووضشعها ‘ أيديهن ،على
أمل أن يرزقن بأازوأج صشا◊ ÚخÓل هذأ
ألعام ،إأضشافة إأ ¤وضشع ألكحل أعتقادأ أن من
قام بذلك لن “رضس عيناه أبدأ بدأء ألرمد
وأأ’م -رأضس أأ’خ-رى ،ك-م-ا ت-روي ف-ط-ي-م-ة ع-ن
جدأتها ،وكذأ أ’غتسشال ‘ هذأ أليوم لتختتم
أل- -ع- -ادأت ب- -قصس ألشش- -ع -ر تÈك -ا ب -ه -ذأ أل -ي -وم
وأعتقادأ بأان ذلك يزيد من طوله وجماله.
وتضش -ي -ف ّﬁدث -ت -ن-ا ب-اŸن-اسش-ب-ة ،أّن أل-ف-ت-ي-ات
خ -اصش -ة أل -ع -ازب-ات ي-ح-رصش-ن ب-ت-وج-ي-ه-ات م-ن

أل- -نسش- -اء أأ’ك Ìم- -ن- -ه- -ن ع- -م- -رأ وخÈة ع- -ل -ى
تذكÒهن بتقليم أأ’ظافر ليكون عامهن ألقادم
سش -ع -ي -دأ وم -ل -ي-ئ-ا ب-اŸف-اج-آات ألسش-ارة ك-غ-ي-اب
أŸرضس وأح- - -ت- - -م- - -ال أل- - -زوأج وغÒه - -ا م - -ن
أŸعتقدأت أŸتوأرثة.
و‘ مقابل هذأ أ◊رصس على ألتÈك وألتفاؤول
بهذأ أليوم‚ ،د ألبعضس من سشكان أ’ورأسس
يتششاءمون من بعضس ألعادأت ويتجنبون ألقيام

ببعضس أأ’عمال كتجنب أÿياطة ،وكل ما له
عÓ- - -ق- - -ة ب - -ت - -خ - -ب - -ي - -ط أÓŸبسس أو ح - -ت - -ى
ت -رق -ي -ع -ه -ا،وب -ال -ت-ا‹ ف-ت-ج-نب إأمسش-اك أإ’ب-رة
وأل-ق-ي-ام ب-أاع-م-ال ع-ل-ى أÓŸبسس وح-ت-ى ح-مل
ألقلم وألكتابة ،من أأ’مور ألتي تتجنبها خاصشة
أل- -نسش- -اء ،وأرج- -عت إأح- -دى ألسش- -ي- -دأت أل- -ت -ي
ألتقيناها بجوأر حديقة مسشرح باتنة أ÷هوي
أأ’مر إأ ¤أن من تخيط يوم عاششورأء تصشاب
بارتعاشس ‘ أليدين عند ألك ،ÈويÓحقها ذلك
مدى أ◊ياة.
ونفسس ألششيء بالنسشبة لتجنب ألقيام بأاعمال
أŸنزل كالغسشل وألتنظيف ،وما يصشاحب ذلك
من أسشتعمال للصشابون وغسشل أÓŸبسس ،أ’ن
يوم عاششورأء هو عيد ،لذأ ينبغي على سشيدأت
ألبيوت ألقيام بكل أأ’عمال أŸنزلية قبل حلول
أŸناسشبة للتفرغ بعدها للصشيام وقرأءة ألقرآأن
ألكر.Ë

وإاخراج الّزكاة
أاولوية ’ تنازل عنها

يصشر سشكان باتنة وألو’يات
أÛاورة ل- -ه -ا ع -ل -ى إأخ -رأج
أل -زك -اة ‘ ه -ذأ أل -ي -وم وه-ي
أŸعروفة بـ «ألعششور» ،حيث
ربط ألسشكان هذه أŸناسشبة
ب- - - -أاح - - -د أرك - - -ان أإ’سش Ó- - -م
أÿمسش -ة وه -و أل-زك-اة ،ح-يث
ي- -ح- -رصس ألسش- -ك- -ان خ- -اصش -ة
أل- - - -فÓ- - - -ح Úوأصش- - - -ح - - -اب
أÓÙت ألتجارية وغÒهم
ع- -ل- -ى ت- -وزي- -ع زك -ات -ه -م م -ن
أأ’موأل أو أ◊بوب أو ألذهب
أل -ت -ي م ّ-ر ع-ل-ي-ه-ا ع-ام ك-ام-ل ،وه-و م-ا يسش-م-ى
ب-ال-ع-ام-ي-ة بـ «أل-ع-وأشش-ر» نسش-ب-ة ل-يوم عاششورأء،
ح- - -يث ي - -ق - -وم أصش - -ح - -اب أ◊ق - -ول وألÌوأت
وأأ’مÓ- -ك ب- -ت- -ط- -ه Òأم- -وأل- -ه -م ب -ت -زك -ي -ت -ه -ا
ب -ت -خصش -يصس ج -زء م-ن-ه-ا ل-ل-ف-ق-رأء وأŸسش-اكÚ
وأŸعوزين.
وأّكد عمي ألعيد ‘ هذأ ألصشدد أّن إأخرأج

عاشسوراء بأادرار

ألزكاة أŸفروضشة ليسشت مرتبطة بعاششورأء أو
غÒها بل يكفي أن يدور حولها عام كامل،
غ Òأن ألسش- -ك- -ان خ- -اصش- -ة أل- -ك- -ب- -ار ‘ ألسش -ن
يف ّضشلون تّÈكا إأخرأجها ‘ هذأ أليوم ألذي
ي -ع -تÈون -ه م -ب -ارك -ا ط -م -ع-ا ‘ أأ’ج-ر وألÈك-ة
بتضشاعف أأ’موأل ،ورغم أن ألعديد من أأ’ئمة
ي -ؤوّك -دون ع -دم أق -تصش -ار إأخ -رأج أل-زك-اة ب-ي-وم
ع- - -اشش- - -ورأء إأ ¤أّن أŸزك Úيصش- - -رون ع- - -ل - -ى
إأخ -رأج -ه -ا ‘ ي -وم ع -اشش-ورأء ح-ت-ى وإأن م-رت
بعضس أأ’سشابيع على دورأن ألعام حولها.

ترسصيخ لقيم التّكافل
وال ّصصلح والتّسصامح

إأن مناسشبة عاششورأء ليسشت فقط للحفاظ على
أل -ع -ادأت وأل -ت -ق -ال-ي-د أŸت-وأرث-ة ع-ن أأ’ج-دأد
فقط ،بل هي فرصشة ثمينة لتطه Òألقلوب
وت -رسش -ي -خ ق -ي -م أل-ت-ك-اف-ل وأل-تسش-ام-ح وأÙب
وأل- -ع- -ط- -ف ب Úأ÷زأئ- -ري ،Úح- -يث ت- -ت- -م -ي -ز
عاششورأء بتنظيم أŸناسشبات ألعائلية كإابرأم
أÿط- -ب- -ة وت- -خ- -ت Úأأ’ط- -ف -ال ‘ ه -ذأ أل -ي -وم
أŸب -ارك ،إأضش -اف -ة إأ ¤ع -ق -د ›السس ألصش -ل-ح
وحلقات ألذكر وأŸوعظة باŸسشاجد ،حيث
يحرصس ألششاوية على نششر قيم ألتسشامح بÚ
ألناسس ،سشوأء كانوأ أه Óأو جÒأنا خاصشة بÚ
أŸتخاصشم.Ú
إأّن -ه -ا ع -ادة ق -دÁة م -ت -وأرث-ة ج-ي Ó-ع-ن ج-ي-ل
ب -اأ’ورأسس ’ ،ي -زأل م-ف-ع-ول-ه-ا ق-وي-ا وت-أاثÒه-ا
ك - -بÒأ ،ح - -يث ’ يسش - -ت- -ط- -ي- -ع أي ط- -رف م- -ن
أأ’طرأف أŸتخاصشمة رفضس أŸطالب بعقد
جلسشات ألصشلح وحتى بالتنصشل من نتائجها
مهما كانت ،فاÿروج عن رأي «أ÷ماعة»،
فأال سشيء وينذر بالششؤوم لهذأ يتجنب أ÷ميع
رفضس أل- -دع- -وأت أÿاصش -ة ب -الصش -ل -ح ‘ ه -ذأ
أليوم.
ك -م -ا يسش -ت -غ -ل أ÷م -ي -ع م -ن أف -رأد وع -ائ Ó-ت
أŸناسشبة لÓجتماع على حل أŸششاكل ألعالقة
أل- -ت- -ي ت- -ك- -ون ب Úأ’إخ- -وة وأأ’ق- -ارب وح- -ت- -ى
‡ا يسشاهم ‘ نششر أŸوّدة وألّرحمة
أ÷Òأنّ ،
وأÙبّة ب Úأأ’فرأد.

طق ـ ـوسس احتف ـ ـ ـالية متميّزة ع Èالقصصـ ـ ـ ـور

تشش- -ه- -د ﬂت- -ل- -ف قصش -ور و’ي -ة أدرأر إأق -ام -ة
ط-ق-وسس أح-ت-ف-ال-ي-ة م-ت-م-ي-زة إأح-ي-اء ل-ل-م-ناسشبة
ألدينية ألسشنوية عاششورأء.
و‘ هذأ أ÷انب ،أقيمت بقصشر أو’د أ◊اج
ب-ب-ل-دي-ة زأوي-ة ك-ن-ت-ة سش-ه-رة أإ’ث-ن Úأ’حتفالية
أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة أŸشش-ه-ورة رقصش-ة «إأيشش-و» ،وه-ي
رقصشة ألرجل وهو يلتحف ليف ألنخيل ألذي
يغطي به كامل جسشده وسشط جمع غف Òمن
أÙت- -ف- -ل ÚأÙي- -ط Úب- -ه ،ح- -يث ت- -ت- -ع -ا¤
هتافات من ألتهليل وقصشائد أŸديح ألديني
على إأيقاع ألطبول ،وألتي يرأفقون بها رجل
«إأيشش -و» خ Ó-ل ج -ول -ت -ه ب -ه -ذأ أل -قصش -ر ،أل-ذي
يقصشده ألزوأر من ﬂتلف أ÷هات أÛاورة
◊ضش-ور ه-ذه أŸن-اسش-ب-ة أل-دي-ن-ي-ة وأ’سش-ت-م-تاع
بطقوسشها.
وت-ع-ود ه-ذه أل-رقصش-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ألشش-هÒة إأ¤
حقب زمنية غابرة ،حيث تروي أسشطورتها أن
أم- -رأة ول -ي -ة صش -ا◊ة م -ن سش -ك -ان قصش -ر أو’د
أ◊اج تدعى «’لة عائششة أمبو’» طلبت من
سشكان ألقصشر أن يأاتوها برقصشة فريدة من
نوعها ،وذلك أحتفا’ وفرحا بنجاة أبنها من
ب -طشس أŸلك ،ف -اب -ت -ك -ر أح -د سش -ك-ان أل-قصش-ر
يدعى ألغاششي ولد ألزهرة هذه ألرقصشة ألتي
لقيت إأعجابها وأسشتحسشانها ،وحرصشت على
أن يÓ- -زم- -ه- -ا صش -احب ه -ذه أل -رقصش -ة ‘ ك -ل
م -ن -اسش -ب-ة ،ح-يث ت-ن-ق-لت م-ع-ه-ا ه-ذه أل-رقصش-ة
لقصشر زأجلو أÛاور ،حسشبما أوضشح أŸهتم
بÎأث أŸنطقة أأ’سشتاذ بلخﬁ Òمد.
وبقيت هذه ألعادة أ’حتفالية أŸتزأمنة مع
مناسشبة عاششورأء متوأرثة ب Úأأ’جيال ،وهي
تنطلق ‘ أليوم ألتاسشع من ششهر ﬁرم بقصشر
أو’د أ◊اج ،حيث يقوم ششخصس من عائلة
معينة يكون أسشمه ﬂفيا عن ألسشكان بارتدأء
هذأ أللحاف من ليف ألنخيل ألذي يغطيه
بالكامل حتى ’ يعرف من ب Úأ÷موع ليخرج
ع -ل -ي -ه -م ف -ج -أاة ‘ ذروة أإ’ي -ق -اع أ’ح -ت -ف-ا‹
باŸناسشبة.
وي -ت -وأصش -ل ه -ذأ أل -ن-وع م-ن أل-ط-ق-وسس ‘ ي-وم

أل -ع -اشش -ر م -ن ﬁرم ،وي -ت -ن -ق -ل ف -ي -ه أل-ط-اق-م
أ’حتفا‹ نحو قصشر زأجلو ألذي تختتم فيه
أل- -ت- -ظ- -اه- -رة ب -ع -د أدأء أŸدأئ -ح وأل -قصش -ائ -د
أÿاصش-ة ب-ه-ذه أŸن-اسش-ب-ة ع-ل-ى وق-ع ف-ل-كلوري
متميز عن باقي ألطبوع أأ’خرى أŸعروفة.
أما بقصشر “نطيط ،فإان مناسشبة عاششورأء
تشش -ه -د ذروة ه -ذه أ’ح -ت -ف -ا’ت أل -ت -ي ت-ن-ظ-م
أنطÓقا من سشاحة مو’ي ألعربي ‘ مدخل
أل -قصش -ر ‘ أل -ت -اسش -ع م -ن شش -ه -ر ﬁرم م-رورأ
بسشاحة رحبة توفاغي وسشط ألقصشر ألعتيق،
ووصش- -و’ إأ ¤ضش- -ري- -ح سش- -ي -دي ن -اج -م ‘ ي -وم
ع -اشش -ورأء ،ح -يث ت -ق -ام ع -روضس ف -ل -ك -ل -وري -ة
ﬂت -ل -ف-ة تشش-م-ل رقصش-ات وأ◊ضش-رة وأل-ب-ارود
وأل -ق -رق -اب -و وسش -ط حضش -ور ج -م -ع غ -ف Òم -ن
أل-ع-ائÓ-ت أل-وأف-دة ع-ل-ى أل-قصش-ر م-ن ﬂت-ل-ف
جهات ألو’ية.
وحسشب رئ- -يسس أل- -دي -وأن أÙل -ي ل -لسش -ي -اح -ة
ب-ت-م-ن-ط-ي-ط ب-ن ح-م-و أل-ع-رب-ي ،فإان أحتفا’ت
عاششورأء باŸنطقة تتزأمن مع إأحياء عادة
قدÁة تعود لقرون ماضشية ،عندما كانت تسشود
أŸن -ط -ق -ة ظ-اه-رة أل-غ-زو ب Úأل-ق-ب-ائ-ل ،ح-يث
“ّكن سشكان قصشر “نطيط ‘ مثل هذأ أليوم
من صشد غزو إأحدى ألقبائل وأإ’نتصشار عليها
بعد تلقيهم ألدعم من طرف سشكان قصشر بودة
باŸنطقة.

وبذلك ششكلت هذه ألنصشرة ◊مة وثيقة بÚ
سشكان ألقصشرين ،خلّدوها بهذه أ’حتفا’ت
ألسش -ن -وي -ة أل -ت -ي ي -ح -ظ -ى ف -ي -ه -ا سش -ك-ان ب-ودة
ب-اسش-ت-ق-ب-ال وأح-ت-ف-اء خ-اصس م-ن ط-رف سشكان
قصش-ر “ن-ط-ي-ط ع-ل-ى وق-ع أه-ازي-ج أل-ف-ل-ك-ل-ور
أıتلفة.
وم -ن ج -ان -ب -ه ،أوضش -ح أسش -ت-اذ أل-ت-اري-خ سش-ودي
ﬁمد ،أن هذه ألطقوسس ألتقليدية أحتفاء
ب-ع-اشش-ورأء ب-قصش-ر “ن-ط-ي-ط ’ ت-ق-تصش-ر ف-قط
ع -ل -ى ت -ك -ريسس إأح -ي-اء أ÷انب أل-روح-ي ل-ه-ذه
أŸناسشبة ألدينية ألعظيمة ألتي ‚ّى فيه ألله
عز وجل نبينا موسشى عليه ألسشÓم من بطشس
فرعون ،بل –مل أيضشا قيما وأبعادأ ﬂتلفة
ت-رأث-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة ،ج-ع-لت م-ن قصش-ر “ن-طيط
ﬁطة أسشتقطاب Ÿئات ألزوأر من ﬂتلف
ج -ه -ات أل -وط -ن ،وه -و م-ا ي-عّ-زز ع-وأم-ل ‚اح
ألسشياحة ألدأخلية باŸنطقة.
تششهد منطقة “نطيط ( 12كلم جنوب أدرأر)
ت- -وأف- -دأ Ÿئ- -ات أل- -زوأر ◊ضش -ور أح -ت -ف -ا’ت
عاششورأء ألتي تتوأصشل على مدى ثÓثة أيام،
ح -يث ب -ادرت أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ل -ل-ب-ل-دي-ة
وأل-ف-ع-ال-ي-ات أ÷م-ع-وي-ة إأ ¤أت-خ-اذ ج-م-ل-ة من
أإ’ج -رأءأت أل -ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة ل-تسش-ه-ي-ل أسش-ت-ق-ب-ال
ألضشيوف ،وتنظيم حركة ألسش Òدأخل ألقصشر
للرأجل Úوأصشحاب أŸركبات.

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

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

ما أاعظمها من نفحات:

أان تلجأا إا ¤الله وتشستكي إاليه؛
قال الله تعا∫nƒrbn ¬o∏sdG ™nªpn °S órbn﴿ :¤

pøYn Ú
n apÉ©nrdGhn nß«r¨nrdG Ú
n ªpXpÉµnrdGhn pAGôs°†s dGhn pAGôs°ùs dG »ap

 ﴾Úآال عمران ١3٤ :هم
n æpp°ùërªodrG Ö
t ëpjo ¬o∏sdGhn ¢pSÉæsdG
من يسستطيعون أان ُينِفذوا غي َ
ظهم ،لكن sﬁبة
وﬂافة الله عندهم أاك ،Èفل ملجأا ُيف uضسلونه
غ Òاللتجاء إا ¤الله ومناجاته ،راج Úالعsزة
من الواحد القهار؛ قال الله تعاIoõs©prdG p¬s∏pdhn﴿ :¤
 ﴾ ÚاŸنافقون8 :
n æpepƒDrªo∏rdphn ¬pdpƒo°Sôndphn
هم الذين أايقنتْ قلوُبهم أان العزة بيد الله
وحده ل سسواه ،وأان الهداية بيده  -سسبحانه
وتعا - ¤قال  -جل جلله »fpôn£nan …òpdsG ’s p GE﴿ :-
 ﴾ِøjpó¡r«nn°S ¬ofsp ÉEanالزخرف٢7 :
فحvقا هم عباد الله الصسا◊ون الذين سَسَعوا
إاِ ¤رضس -وان ال -ل -ه وه -م ال -ذي -ن هs-ي-ؤووا الs-نْ -ف-سص،
وَأاَعtدوها كي يقفوا وقفَة إاجلل لله يتفsكرون ‘
ع -ظ -ي -م ﬂل -وق -ات -ه وف-ن-اء ه-ذه ال-دار وأاح-وال
اآلخرة( :ا◊سساب ،العقاب ،الصسراط ،ا◊شسر،
ا÷نة ،النار)؛ امتثاًل لقول الله تعاønjòpdsG﴿ :¤

n¿hôoµsØnànjnhn ºr¡pHpƒæoLo ≈∏nYnhn GOkƒ©obohn ÉekÉ«nbp ¬n∏sdG ¿nhôocoòrjn
Ók WpÉHn Gòngn ân≤r ∏nNn Éen ÉænHsQn p¢VQrn ’CrGhn äpGƒnªn°sùdG p≥∏rNn »ap
∂  ﴾ QpÉæsdG ÜnGònYn Éæn≤panآال عمران١٩١ :
n fnÉënÑro°S
ِ

وباَدروا إا ¤اÒÿات وحثtوا النفسص على
اإلقبال إا ¤الله والتسسابق إاليه؛ تصسديًقا لقول
الله تعاámæsLnhn ºrµoHuQn ørep ImônØp¨r en ≈dnp GE GƒYoQpÉn°Shn﴿ :¤
 ﴾Ún ˘≤p˘às˘ªo˘∏r ˘dp äآال
r ós˘Ypo GC ¢o VQr’Cn r Ghn äoGƒn˘ªn˘°ùs dG É˘ ¡n˘ °oVôr˘ Yn

عن بريدة بن ا◊ُصسيب رضسي الله عنه عن النبي صسلى الله عليه وسسلم قال( :من ترك صسلة العصسر
حِبط عمُله) رواه البخاري
َ

عّمـ ـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

سس :ما ا◊كم إاذا –رك الشصخصس ‘ صصÓته؟

ج :إاذا –رك الشسخصص ‘ صسلته حركات كثÒة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلتصسلته ،وقيل :
ثلث حركات متواليات تبطل ،وما دون ذلك فل ،وكذا ا◊ركةاŸفرطة وا◊ركة بنية اللعب فإانهما
تبطلن الصسلة.

عمران١33 :
وأاكثَروا من طُرِق ا Òÿوالعمل الصسالح؛
ام -ت -ث -اًل ل -ق -ول ال-ل-ه ت-ع-اÉk`ë˘dpÉ˘°Un πn˘ªp˘Yn ør ˘ en﴿ :¤
﴾ ¬pp°ùØr æn∏panا÷اثية١5 :
واسستعانوا بدعاء الكرب؛ عن ابن عباسص -
رضسي الله عنهما  -أان رسسول الله  -صسلى الله
عليه وسسلم  -كان يقول عند الكرب(( :ل إاله إال
الله العظيم ا◊ليم ،ل إاله إال الله رب العرشص
ال- -ع -ظ -ي -م ،ل إال -ه إال ال -ل -ه رب السس -م -وات ورب
األرضص ورب ال -ع -رشص ال -ك -ر))Ë؛ م -ت -ف-ق ع-ل-ي-ه
البخاري ومسسلم.
وحّثوا الsنْفسص والقلب على اللتجاء إا ¤الله،
و“ sسسكوا بدعائم ومرتكزات قوية ،منها:
@ أاوًل -التقوى:
تصس -دي ً -ق -ا ل -ق -ول رسس -ول -ن -ا األم -ي ،ع -ن اب-ن
مسسعود  -رضسي الله عنه  -أان النبي  -صسلى الله
عليه وسسلم  -كان يقول (( :اللهم إا Êأاسسالك
الهدى والtتقى والعفاف والغنى))؛ رواه مسسلم.
@ ثانًيا -القتداء برسسولنا األم Úوبهديه:
عن اأبي هريرة  -رضسي الله عنه  -أان رسسول
الله  -صسلى الله عليه وسسلم  -قال(( :كل أامتي
يدخلون ا÷نة إال مَن َأاَبى)) ،قيل :وَمن يأابى يا
رسسول الله؟ قالَ(( :من أاطاعني دخل ا÷نة،
وَمن عصسا Êفقد أابى))؛ رواه البخاري.
@ ثالثًا -التوبة:
تشسريًفا لقول رسسولنا خ ÒالÈية؛ عن أابي

هريرة  -رضسي الله عنه  -قال :قال رسسول الله
 صسلى الله عليه وسسلم (( :-مَن تاب قبل أانتطلع الشسمسص من مغربها تاب الله عليه))؛ رواه
مسسلم.
@ رابًعا -التوكل على الله:
اسستناًدا اإ ¤قول حبيبنا ﬁمد  -صسلى الله
عليه وسسلم  -عن ابن عباسص  -رضسي الله عنهما
 قال« :حسسبنا الله وِنعم الوكيل ،قالها إابراهيم صسلى الله عليه وسسلم  -ح Úأاُلقي ‘ النار،وقالها ﬁمد  -صسلى الله عليه وسسلم  -حÚ
قالوا﴿ :إاِsن الsناسصَ َقْد جََمُعوا َلُكْم َفاْخشَسْوُهْم
ح ْسسُبَنا الsلُه َوِنْعَم الَْوِكيُل﴾
Áاًنا َوَقالُوا َ
َفَزاَدُهْم ِإا َ
آال عمران ١73 :رواه البخاري.
@ خام ًسسا -الصسدق:
لمÚ؛ ع-ن اب-ن
ان -ت -ه -اًج-ا ل-ق-ول الصس-ادق ا أ
مسسعود  -رضسي الله عنه  -عن النبي  -صسلى
الله عليه وسسلم  -قال(( :إان الصسدق يهدي إا¤
الِبuر ،وإان ال Èيهدي إا ¤ا÷نة ،وإان الرجل
لَيصسُدق حتى ُيكَتب عند الله صسديًقا ،وإان
الكذب يهدي إا ¤الفجور ،وإان الفجور يهدي
إا ¤النار ،وإان الرجل ليكذب حتى يكتب عند
الله كذاًبا))؛ متفق عليه البخاري ومسسلم.
وأاخًÒا :أادع -و ال -ل -ه أان ي -ن -ف-ع-ن-ا ب-ال-ق-ول
والعمل الصسالح ،وآاخر دعوانا أان ا◊مد لله
رب العا.ÚŸ

يجمُع الطsاقاِت اُŸهدرةَ ويسص u
خُرها ÿدمة اÛتمع

العمل اÒÿي tالتطوعي رافد أاسساسسي للتنمية الشساملة
تسس -ع -ى اÛت-م-ع-ات اŸت-قu-دمُ-ة إلح-داث
ت -ن -م -ي ٍ-ة شس -ام -ل -ة ت -تضس s-مُ-ن ت-ل-ب-يَ -ة ا◊اج-ات
األسساسسيةِ للمواطن ،Úوتوفَ Òفرصص العملِ
للشسباب ،وخف َضص معsدلت الَبطالة ،و–قيق
 Úمسستوياِت
العدالة ‘ توزيعِ الsدْخل ،و–سس َ
الs-ت-ع-ل-يِ-م وال uصسs-حِ-ة والs-رف-اه-ي-ة ع-موًما لكافة
ب اŸعرفةِ وإاتقان
اŸواطن ،Úوتعميمَ قَِيم ِح u
ال-ع-م-ل ،وإاشس-را َك ج-م-ي-ع ال-ف-ئ-ات ‘ –ق-ي ِق
الsنهضسةِ باÛتمع.
وُي َ-ع t-د اإلنسس -اُن ه -و ال s-ث -روةَ الق-تصس-اديَ-ة
والج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة اُألو ¤ألuي ›ت- -م- -عٍ م- -ن
اÛتمعات ،وأاسساسَص تقtدِمه ،وبقدِر ُنضسِجه
ووع ِ - -ي- -ه وإاŸاِم- -ه ب- -ح- -ق- -وق- -ه وواج- -ب- -اِت- -ه،
واسستعداِده للمشساركِة و–tمِل اŸسسؤوولية -
بقدرِ ما تتحsقُق التsنميُة ‘ هذا اÛتمع.
ي رافًدا
وuÁثُل العمُل اt Òÿ
ي والتطtوع t
ي
أاسساسسvيا للتنميِة الشساملةِ ،يعك ُسص مدى وع ِ
اŸواطِن لدوِره ‘ نهضسة بلِده ورفعِتها؛ لذا
–رصُص الtدولُ اŸتقuدمة على إادراج العملِ
ال - -ت - -ط t- -وعu- -ي ك- -ع- -لٍ- -م ي- -دsرسُص ‘ اŸدارس ِص
واŸع-اه-د وا÷ام-ع-ات والs-دوراِت الs-ت-دريبيِة
Ÿن s
ظماِت اÛتمع اŸد« Êuاألهلي» ،وطرح
مفهوِمه وأاهداِفه و›الِته ‘ العديد من
اإلصسداراِت ،سسواءٌ كانت كتبًا أاو دورياٍت.
ي ‘ ›تمِعنا يسستمtد
إاsن العمل التطوع s
ج -ذوَره م -ن ت -ع-ال-ي-م ِ اإلسس-لِم ا◊ن-ي-ف ال-ت-ي
ح sضس- -ت ع -ل -ى ال -ت -واuد والÎاُح ِ-م ،وال -ت -ع -اوِن
وال s-ت -ك-اف-ل ،وال-ت-ن-اصسِ -ر وال-ت-آاُزِر ،واŸن-اصس-رِة
واŸروءَِة ،وال - -ب - -ذل وال - -ع - -ط- -اِء ،واإلن- -ف- -ا ِق
واŸسس -ارع -ة إا ¤اÒÿاِت ،وال -ت -ي أا ُْج ِ-م َ-ل -ت
وف uصسَ- -ل- -ت ‘ ك- -ث ٍ Òم- -ن اآلي- -اِت ال- -ق- -رآان -ي ِ-ة
واألح -اديث ال -ن -ب -وsي -ة الشس-ري-فِ-ة ،وق-د اsت-خ-ذ

خ Òالهدي:

جوابك

≈dnp GE »µpàn°rûJnhn É¡nLphrRn »ap ∂ndoOpÉénJo »àpdsG
¬n˘∏s˘dG ¿s p GE É˘ªn˘coQnhoÉ˘ën Jn˘ ™o˘ªn˘°ùr ˘jn ¬o˘∏s˘ dGhn ¬p˘ ∏s˘ dG
 ﴾ Òٌ p°üHn ™l«ªpn°SاÛادلة١ :

واأن تدعو الله ُخفية وتضسtرًعا؛
قال الله  -جل جلله ﴿ :-اGƒYoOr
 ﴾ák«nØr Nohn ÉYkôt°n†Jn ºrµoHsQnاألعراف55 :
وأان تسسجد لله؛ قال الله تعا:¤
﴿﴾ÉekÉ«npbhn Gókéso°S ºr¡pHuônpd ¿nƒào«Ñpjn ønjpòsdGhn
الفرقان6٤ :
م -ن -اج -اة ال -ل -ه ،وبّث أاح-زانك
وهمومك إاليه؛ قال الله تعاَ :¤قا َِل
﴿﴾¬˘∏s˘dG ≈˘dnp GE »˘fpõr ˘Mohn »˘ãu˘Hn ƒ˘µo˘°Tr n GC É˘ªn˘ fsp GE
يوسسف86 :
فما أاوسسَعها من رحمةٍ من الله
أان ي -زج -ي ال -ع -بُ-د م-ن-ا جs-ل غضس-ب-ه
(هّمه ،غيظه) إا ¤الله ،هؤولء هم
الذين وصَسفهم الله تعا ¤بقوله¿nƒ≤oØpærjo ønjòpdsG﴿ :

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

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

العيشس مع الله حالة نفسسية نفيسسة Ÿن اسستحضسر معيته

العدد

١8٠٤٤
األربعاء  ١١سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ١١محرم  ١٤٤١هـ

هام جدا

ا’لتجاء إا ¤الله رب العاÚŸ
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ال- -ت- -طt- -وُع وال sصس- -دقُ- -ة ‘ اإلسس -لِم وال -دول -ةِ
اإلسسلميِsة صسورةً مؤوسسسسيًة ‘ شسكل األوقافِ
s
التي ُينَفُق رِيُعها على اŸسساجِد ،واÿلوي،
واŸسس -تشس -ف -ي -ات ،واألسس -ب -ل -ة ،ودور ال -ع -ل -م،
وŒه - -ي - -ز ا÷ي - -وش ِص ،وإاغ - -اث - -ة اŸن- -ك- -وبÚ
واÙتاج.Ú
ول -ق -د ج -اءت اي -ات ال -ق -رآان وأاح -اديث
الرسسول صسلى الله عليه وسسلم كلها –ث على
العمل التطوعي
ف -ف -ي ال -ق -رآان ال -ك -ر :Ëق -ولُ-ه  -ت-ع-ا-¤
 ﴾iƒn≤r àsdGhn ôuÑprdG ≈n∏Yn GƒfohnÉ©nJnhn﴿:اŸائدة.٢ :
قوُله  -تعاôl«rNn ƒn¡oan Gôk«rNn ´nƒs£nJn ørªnan﴿ :- ¤
 ﴾ُ¬ndالبقرة.١8٤ :
وأام -ا ‘ السس -ن -ة ال -ن-ب-وي-ة:ورد ‘ السسs -ن-ة
ي
 Òمن الsترغيب ‘ السسع ِ
النبوية اŸطsهرِة كث ٌ
لقضساء حوائج النsاسِص ،فِمن ذلك :أان sالنبي -
صسsلى الله عليه وسسsلم  -قال(( :اŸسسلمُ أاخو
اŸسسلم ِ ،ل يظِلُمه ،ول ُي ْسسِلُمه ،ومن كان ‘
حاجةِ أاخيه كان اللهُ ‘ حاجتِه ،ومن فsرَج
ع -ن مسس -ل -م ٍ ك -رب ً-ة فs-رَج ال-لُ-ه ع-ن-ه ُك-ربً-ة م-ن
ُكُربات يوم القيامةِ ،ومن سستَر مسسلًما سسÎه
ي ومسسلم.
اللُه يوم القيامة))؛ رواه البخار t
أان sالنبي  -صسلsى الله عليه وسسsلم  -قال:
((َمن نsف َسص عن مؤومنٍ كربًة من ُكَرِب الtدنيا
نsف َسص اللُه عنه كربًة من ُكَرِب يوم القيامِة،
وَم -ن ي sسس َ-ر ع -ل -ى ُم-عسِسٍ -ر ي sسسَ-ر ال-لُ-ه ع-ل-ي-ه ‘
الدنيا واآلخرة ،وَمن سس Îمسسلًما سستَره اللهُ
‘ الدنيا واآلخرة ،واللُه ‘ عوِن العبدِ ما
كان العبُد ‘ عونِ أاخيه))؛ رواه مسسلٌم.
ُÈز أاهميُة العمل التطوعي ‘ تنمية
وت ُ
حوريِن هامِ s
:Ú
اÛتمِع من خلل مِ ْ
- ١السستفادة من اŸوارد البشسرية :حيث

ي دوًرا إايجابvيا ‘ إاتاحة
uÁثُل العمُل التطوع t
الفرصسة لكافة أافراد اÛتمع للمسساهمة ‘
ع -م -ل s-ي-اِت ال-ب-ن-اء الج-ت-م-اعu-ي والق-تصس-ادي
اللزمة ‘ كuل زمانٍ ومكان ،ويسساعد العمُل
لحسساسص باŸسسؤووليsةِ
ي على تنمية ا إ
التطtوع t
ل-دى اŸشس-ارك ،Úوُي-شسِ-عُ-ره-م ب-ق-درِت-هم على
العطاء وتقدِ ËاÈÿة والsنصسيحة ‘ اÛال
الذي يتمsيزون فيه.
لمثل للموارد اŸتاحة:
- ٢السستخدام ا أ
حيث يسساهُم العمل التطtوعي ‘ تخفيضص
لنتاِج ،ويسساعُد على –قيق زيادِة
تكاليفِ ا إ
لن -ت -اج ،وم -ع ت -زاُي ِ-د ال s-ط -ل ِ
ب ع -ل -ى ال uسس َ-لِ-ع
ا إ
واÿدمات من ِقَبِل أافراِد اÛتمع ،وصسعوبة
ا◊صسوِل عليها ‘ كث ٍ
لحيان ،فإاsنه
 Òمن ا أ
له-مs-يِ-ة Ãك-اٍن الع-ت-م-اُد ع-ل-ى
ُي -صسِ -بُ-ح م-ن ا أ
Ú؛ ل -ت-وف ِ Òج-زٍء م-ن ه-ذه
ج -ه -وِد اŸت -ط u-وع َ
الحتياجاِت.
إاّن ال- -ع- -م- -ل اtÒÿي ب -وج ٍ-ه ع -اxم ي -ج -م ُ-ع
ال ِ s
خُرها ÿدمة البناِء
Ÿهدرَة ،ويسس u
طاقات ا ُ
والsتنميةِ القتصسادsيِة من خلل اŸؤوسsسسساِت
واŸن s
ظماِت والهيئات اÒÿية؛ لذا حَرصست
الtدَوُل اŸتقuدمة على ترسسيخ مفهوم العمل
ث عليه ب Úجميع الفئات
التطtوعي ،وا◊ u
والشsس -رائ ِ -ح الج -ت -م-اع-ي-ة اıت-ل-فِ-ة ،وخ-ل-ق
لفراد للعطاِء
اŸناخ اŸلئم لتشسجيِع كuل ا أ
لبداعِ ،وتخصسيصصِ إادارة عاsمٍة متخ uصسصسٍة
وا إ
لتحديد اÛالت التي ِÁكُن من خللِها
لب -داع ،وخ -ل-ق ا◊واف-ز اŸادي-ة
ال -ت -ط t-وُع وا إ
واŸعنوية؛ لرفع نسسبة اŸتطوع ‘ Úشستsى
اÛالت.

أاقوال مأاثورة:
ك لَُذو َمْغِفَرٍة لuلنsاسِص َعَلى
كان مطرف بن عبدالله إاذا تليت عليه هذه اآلية َ﴿ :وإاِsن َرsب َ
ُ
ظْلِمِهْم﴾قال  :فلو يعلم الناسص قدر مغفرة الله ورحمته وŒاوز الله لقرت أاعينهم ،ولو يعلم الناسص
قدر عذاب الله ،ونكال الله ،وبأاسص الله ،ما رقي لهم دمع ،ول انتفعوا بطعام ول شسراب.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد
رغباتنا هى كصسغار األطفال ،كلما تسساهلنا معها اك Ìزادت طلباتها منا؟.

صصفة تعدت ا ¤الكث Òمن اŸسصلمÚ

ال ّسسقوط ‘ الّتÈير ..سسرطان
الّنفوسس ال ّضسعيفة
عبد ا◊كيم مناصصرية
هذا خلل جسسيم و شسلل رهيب وقعنا فيه وازددنا بسسببه تخّبطا فوق تخّبطنا  :إاّنه ال ّسسقوط ‘ الّتÈير
لخطاء لتصسحيحها إانّ هذه ال ّصسفة  ⁄تقتصسر على بني إاسسرائيل فقط بل
وغياب ا÷رأاة على مراجعة ا أ
لسسف الشّسديد تعّدت وغÒها إا ¤كث Òمن اŸسسلم Úفوقعوا وانتكسسوا بها.
ول أ
لخطاء تÎاكب وتÎاكم وتتواكب لتشسّكل حمل
إان سسقوط اŸسسلم ‘ Úعقلية التّÈير جعل كثÒا من ا أ
لّمة ل يزاح إاّل بالقتناع الكامل بضسررها و من ثمّ ال ّسسعي ا÷اّد للتخلّصص منها.
ثقيل على كاهل ا أ
لمر دون التّÈير وال ّسسقوط فيه،فال ّصسحابة رضسوان الله
لخذ با أ
لمّة ا أ
لخيار ‘ هذه ا أ
لقد كان من ميزة ا أ
لنفسسهم خطأا ارتكبوه بل كانوا ُيسسارعون إا¤
عليه كانت ميزاتهم كثÒة ومن هذه اŸيزات أاّنهم  ⁄يّÈروا أ
تصسويب اÿطأا ،فمن ذلك مثل قصسة كعب بن مالك ورفيقيه الذين  ⁄يّÈروا ألنفسسهم ما ارتكبوه من
تقصس ‘ Òعدم خروجهم إا ¤غزوة تبوك مع الّنبي عليه ال ّصسلة ال ّسسلم كما فعل غÒهم من اŸنافق Úبل
واجهوا اÿطأا واعÎفوا به وسسعوا إا ¤إازالته بالطرق الشّسرعية حتّى تابا لله عليهم وكانت الّنتيجة لهذه
ا÷رأاة و الشسجاعة وقوة الشسخصسّية قرآانا يذكر قصستهم وتوبة الله عليهم إا ¤يوم الّدين،ويوم وقف ال ّسسلطان
عبد ا◊ميد رحمه الله رافضسا كل الّرفضص أان يسسمح لليهود بالّدخول إا ¤فلسسط ( Úومن كان Áنعه وهو
جها وال ّضسعف ‘ بلده ُمسستفحل ) فكان بإامكانه أان
خليفة اŸسسلم Úوكانت ال ّضسغوطات ا أ
لجنبّية على أاو ّ
لوحد و ⁄يسسمح لعقلية الّتÈير أان تدخل إا¤
يوافق متذّرعا بتÈيرات ﬂتلفة لكّنه وقف وقفة البطل ا أ
خلفته ودفع بذلك ما دفعه،وا◊ياة مواقف! ،لكن الكث Òمن اŸسسلم Úاليوم وقعوا ‘ عقلية التّÈير و⁄
لفراد مثل ترى كثÒا من النّاسص
لفراد بل تعداه إا ¤الشّسعوب والّدول فعلى صسعيد ا أ
لمر على ا أ
يقتصسر ا أ
ججون بضسائقة مادّية ( حقيقّية أاو وهمّية ) ليمtدوا أايدهم إا ¤الّربا والّرشسوة
لتفه ا أ
يتذّرعون أ
لسسباب ويتح ّ
لنفاق أاو عدم ا◊صسول على حقوقهم .ويّÈرون ألنفسسهم
و الختلسص و الحتيال بحجّة عدم القدرة على ا إ
لنفسسهم بطريقة أاو بأاخرى
لسسلمية ُيّÈر حّكمها أ
ما حّرمه الله ،وعلى صسعيد الّدول ترى الكث Òمن الّدول ا إ
جة اŸصسالح القتصسادّية و السسÎاتيجية و نحو ذلك و هذا طبعا ينّم
الّتعامل مع أالد أاعداء اŸسسلم Úبح ّ
على ضسعف ‘ الشّسخصسّية و اختلل نفسسي رهيب ◊ّكام ل يقوى أاحدهم على الّرد على تخريف رئيسص اأو
.
حتى وزير أاجنبي سسافل ُمبتّز و ﬂادع.
إاّن عقلية الّتÈير من أاخطر ما ُيصساب به العقل اŸسسلم من أادواء فهي عقلية اŸصسلحة وعقلية اŸنافع
لسسئلة التي Áكن أان ُتطرح Ÿزيد فهم و إايضساحŸ ،اذا يقع
لنية ل تأابه بال ّضسوابط ول بالقيم ومن أاهّم ا أ
ا آ
لنسسان عموما واŸسسلم خصسوصسا ‘ عقلية التÈير؟.
ا إ
ا◊قيقة هناك أاسسبابا عّدة منها :
لسسباب واأهّمها التي Œعل عقلية التّÈير تتسسّرب إا ¤عقل اإلنسسان اŸسسلم فهو
الك : Èوهو من أاّول ا أ
يرى نفسسه أاّنه أاك Èمن أان يÎاجع عن خطأا ارتكبه وأاّن ا◊ّق ‘ جانب هو أاّنه ل يقول إاّلحّقا وأاّن غÒه
دائما على خطأا وقد عّرف الّنبي عليه ال ّصسلة و ال ّسسلم الك Èفقال ((:ا ْلِْكَبُر بَ َ
حق َو َغمط الsناسص))
طُر ا َْل s
بطرا◊ّق  :هو دفعه وإانكاره ترّفعا وّŒبرا،وغمط النّاسص  :أاي اسستحقارهم وتعييبهم .
لسسباب اŸهّمة ‘ الوقوع ‘ الّتÈير كما هو واقع عندنا كث ،Òفكلّ مسسؤوول عندنا
ب الّدنيا :وهو من ا أ
ح ّ
يسسرد العشسرات من ا◊جج و الشّسواهد لتÈير فشسله و سسوء تسسي Òما كان مسسؤوول عنه من قطاع أاو وزارة أاو
نحو ذلك ،لكن ال ّسسبب ا◊قيقي السستحواذ على أاك Èقدر من ملذات الّدنيا من مال و عقار و غÒه.
لوقات فمن ل يعرف ا Òÿمن الشّسر وا◊قّ من الباطل تلتبسص عليه
ا÷هل  :وهو آافة ‘ كّل ا◊الت وا أ
ك عقد الّتÈير.
ا أ
لمور فيصسعب عليه ف ّ
لفراد والّدول والشّسعوب وإانّ بني إاسسرائيل Ÿا سسقطوا ‘ عقلية
إاّن عقلية الّتÈير من أاخطر ما يصسيب ا أ
الّتÈير مسسخهم الله إا ¤قردة وخنازير واŸسسلمون Ÿا سسقطوا ‘ هذه العقلية عوقبوا بعقوبة اŸسسخ بÚ
ل· حّتى أاصسبحوا أاّمة مُمزقة ل سسيادة لها ,ل ُيهاب لها جانب ول تسستشسار ‘ أامر من أامورها ،فهل Áكن
ا أ
مثل عندنا Ÿرؤووسص أان يراجع رئيسسه أاو ي ّصسوبه أاو حّتى يناقشسه فيما يفعل ؟.

مشسرؤع القانون
العضسوي حول سسلطة
النتخابات بـ «م.شس.ؤ»
يسس -ت-أان-ف اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال-وط-ن-ي صس-ب-اح اليوم أاشسغاله
‘ ج -لسس -ة ع -ل-ن-ي-ة ي-خصسصس-ه-ا
Ÿن- - -اقشس- - -ة مشس- - -رؤع ق - -ان - -ون
عضس- - -وي ي- - -ع- - -دل ؤ ي- - -ت - -م - -م
القانون العضسوي رقم 10-16
اŸؤورخ ‘  22ذي القعدة 1437
اŸواف -ق لسس -ن -ة  2016اŸتعلق
بنظام النتخابات  ،ؤ مشسرؤع
ق- - -ان- - -ون عضس - -وي ي - -ت - -ع - -ل - -ق
ب- - -السس- - -ل- - -ط- - -ة ال- - -وط- - -ن- - -ي - -ة
لÓ- -ن -ت -خ -اب -ات  ،ؤ ذلك ع -ل -ى
السساعة  09:30صسباحا .

ا’ربعاء  ١١سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ١١محرم  ١٤٤١هـ
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أابواب مفتوحة على «كاسسنوسس»

اللجنة التنسسيقية
Ÿكتتبي الÎقوي
العمومي ‘ ندؤة صسحفية
ت-ن-ظ-م ال-ل-ج-ن-ة ال-تنسسيقية
Ÿك- -ت- -ت- -ب -ي السس -ك -ن الÎق -وي
العمومي الناشسطة –ت لواء
اŸن-ظ-م-ة ا÷زائ-ري-ة ◊م-اية
ؤإارشساد اŸسستهلك ؤ ﬁيطه ،
اليوم ندؤة صسحفية  ،لعرضس
ن -ت -ائ -ج ال -دع-اؤى ال-قضس-ائ-ي-ة
اŸت - -ع - -ل - -ق- -ة Ãل- -ف- -ي «ع- -دل»
ؤالÎقوي العمومي  ،ؤ ذلك
ب- -داي- -ة م- -ن السس- -اع- -ة 10:30
صسباحا Ãقر ال–اد الوطني
ل - -ن - -ق - -اب - -ة ع- -م- -ال الÎب- -ي- -ة
ؤالتكوين «اينباف» بقرب دار
الصسحافة طاهر جاؤؤت .

«الفسسيو» يفتح
النقاشس على الدخول
الجتماعي

العرضس الشسر‘
للفيلم «بابايشسا»
بقاعة بن زيدؤن

ي - -ط - -ل- -ق م- -ن- -ت- -دى رؤؤسس- -اء
اŸؤوسسسس- -ات ال- -ي- -وم ال- -ط- -ب -ع -ة
لؤ ¤من «نقاشسات اŸنتدى»
ا أ
حول الدخول الجتماعي.
ح -م -لت ال-ط-ب-ع-ة «ن-ق-اشس-ات
اŸنتدى» حيث تتطرق شسهريا
ا ¤اŸل- - -ف - -ات الق - -تصس - -ادي - -ة
ؤاŸواضس - - -ي - - -ع ذات الصس - - -ل- - -ة ،
ع - - -ارضس - - -ة ؤج - - -ه - - -ة ن- - -ظ- - -ر
لفسس - - - -ي - - - -و» ؤاقÎاح - - - -ات
«ا أ
ا◊لول.
لفسسيو»
لقاء اليوم Ãقر «ا أ
ال-ك-ائ-ن بـ  ، 08شس-ارع سس-ي-لفان
ف -ورسس -ت -ي -ي-ه ،ب-اŸرادي-ةع-ل-ى
السس- - - - - -اع- - - - - -ة 10.00صسباحا،
ي- -ت- -دخ- -ل ف- -ي- -ه خÈاء ل- -ه -م
ؤزن - - - - - - -ه - - - - - - -م ‘ الشس - - - - - - -ؤوؤن
القتصسادية ؤاŸناجمنت.

ي- -ن- -ظ- -م اŸرك- -ز ا÷زائ- -ري
ل -ت -ط -ور السس -ي -ن -م -ا ،ال -ع-رضس
الشس - -ر‘ ل- -ل- -ف- -ي- -ل- -م ال- -رؤائ- -ي
ال-ط-وي-ل «ب-ابايشسا» للمخرجة
م- -ون- -ي- -ا م- -دؤر .ؤه- -و إان- -ت- -اج
مشسÎك م- -ع شس- -رك- -ة ت -اي -دي
ف- - -ي- - -ل- - -م ب- - -دع - -م م - -ن ؤزارة
ال -ث -ق -اف -ة ؤصس-ن-دؤق ت-ط-وي-ر
ال -ف -ن ؤال -ت-ق-ن-ي-ة ؤالصس-ن-اع-ة
السسينمائية.
ال-ع-رضس ي-ك-ون ي-وم السسبت
 21سس- -ب- -ت -م Èا÷اري ع -ل -ى
السساعة  19.00مسساء بقاعة
ب -ن زي-دؤن ‘ ري-اضس ال-ف-ت-ح،
ب- -حضس- -ور ﬂرج- -ة ال- -ف- -ي- -ل -م
ؤالفريق الفني ؤالتقني.

ندؤة فكرية حول
«ا◊راك ؤاŸثقف»

لجراء «كاسسنوسس» ،أابوابا مفتوحة من 08
ينظم الصسندؤق الوطني للضسمان الجتماعي لغ Òا إ
إا 14 ¤سس-ب-ت-م Èا÷اري ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ه-ي-اك-ل ؤاŸسس-اح-ات ال-كÈى ،ب-ه-دف ال-ت-حسس-يسس بجدؤى
تسسوية ؤضسعية اŸشسÎك Úلتفادي أاي زيادة أاؤ عقوبة تأاخر الدفع.
لبواب اŸفتوحة بأان  30سسبتم 2019 Èهو آاخر اجل لتسسوية ؤضسعية
يذكر كاسسنوسس خÓل ا أ
لجراءات القانونية
اŸشسÎك ،Úؤبأانه بداية من فا— أاكتوبر القادم ،سسيتم اللجوء إا ¤تطبيق ا إ
اÿاصسة باŸراقبة.
كما يتم باŸناسسبة التذك Òبالمتيازات اŸمنوحة للمؤوّمن Úؤذؤي ا◊قوق ؤكذا بالتسسهيÓت
اŸقدمة لتسسوية ؤضسعية اŸنخرط.Ú

«دؤر النخبة ‘ ا◊فاظ على الذاكرة»
ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد Ãقره اليوم العدد  215من ا◊صسة بعنوان »:دؤر النخبة ‘ توعية
ا÷م-ي-ع إ
لث-راء ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة ؤا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا .ت-ن-ظ-م ا◊صس-ة ب-دءا من السساعة  14.00زؤال،
بتاط Òمن أاسساتذة ؤإاطارات ؤإاعÓمي.Ú

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم ( )396لتسسجيل الشسهادات
ي- - -ن- - -ظ- - -م ا–اد ال - -ك - -ت - -اب
ا÷زائ- -ري Úي- -وم السس- -بت 21
سس - - -ب - - -ت - - -م Èا÷اري ،ن- - -دؤة
ف - -ك - -ري- -ة م- -ف- -ت- -وح- -ة ح- -ول
«ا◊راك الشس - -ع- -ب- -ي ؤا◊وار
الوطني ؤدؤر اŸثقف فيها».
ت - -ن - -ظ - -م ال- -ن- -دؤة اŸق- -ررة
ب -ق -اع-ة زه-ور ؤن-يسس-ي ب-اŸق-ر
اŸركزي ل–Óاد الكائن بـ،88
شس - - - - - -ارع دي- - - - - -دؤشس م- - - - - -راد
ب-ال-ع-اصس-م-ةÃ،ن-اسس-ب-ة افتتاح
اŸوسس-م ال-ث-ق-ا‘ ؤالج-ت-م-اعي
ل–Óاد،على السساعة 10.30
صس -ب -اح -ا ب -حضس -ور ن -خ -ب-ة م-ن
اŸفكرين ؤاŸبدع.Ú

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد Ãقره اللقاء اŸوسسع رقم ( )396لتسسجيل شسهادة اÛاهدين ؤ ذلك
يومي  ،ؤ ذلك غدا على السساعة  10:00صسباحا .

اجتماع لرؤؤسساء
الكتل الŸÈانية
Ãجلسس األمة
ي -ع-ق-د ›لسس ا أ
لم-ة ال-ي-وم
على السساعة  10.30صسباحا،
اج- -ت- -م -اع -ا م -وسس -ع -ا ل -رؤؤسس -اء
ال- -ك- -ت- -ل الŸÈان- -ي- -ة يÎاسس- -ه
رئيسس اÛلسس بالنيابة صسالح
قوجيل.

ؤقفة ببلدية األربعطاشس
تخليدا لشسهداء اŸنطقة
ؤ تكرÁا Ûاهديها
ي-ت-ن-اؤل م-ن-ت-دى ال-ذاكرة ،
ال - - -ي - - -وم ،اŸع - - -ارك ال- - -كÈى
لؤ ¤ل-ل-ولي-ة 4
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ا أ
التاريخية  ،تخليدا لشسهداء
اŸنطقة ؤ تكرÁا Ûاهديها ،
كما تنظم ؤقفة Ãقر معركة
ج - -ب - -ل زÁة ب Úب - -ل - -دي- -ت- -ي
الرب- - - -ع- - - -ط- - - -اشس ب- - - -ولي - - -ة
ب- -وم- -رداسس ؤب- -وك -رام ؤلي -ة
البويرة  ،ؤ ذلك على السساعة
 10صسباحا .

«هايتشس» ‘ ا÷زائر
ي- -ط- -ل- -ق م- -ؤوسسسس- -ا أانشس- -ط- -ة
«ه- -اي- -تشس» ب -ا÷زائ -ر ال -ي -وم
خÓل ندؤة صسحفية بفندق
سسوفيتيل.
ي - -كشس - -ف خ Ó- -ل ال - -ل - -ق - -اء
لعÓمي اŸقرر على السساعة
ا إ
 09.00صسباحا تيدي بيلرين
ؤنسس -ي -م ال -ون -اسس ،ع -ن أاب -ع-اد
ه - -ذه اŸب - -ادرة ال - -ت- -ي –ق- -ق
ال- - -رؤاج ع Èال- - -ع- - -ا ⁄ك - -ل - -ه
ؤتسس -ت -ق -طب اسس -ت -ث -م -ارات ‘
إاف -ري -ق -ي -ا ؤح-ده-ا ب-ح-ج-م 38
مليار دؤلر.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصضÓة

^  11سضبتم :1955 Èللمرة إلثانية
ت-ظ-اه-ر م-ئ-ات إÛن-دي-ن إلفرنسضيÚ
Ãح -ط -ة ل -ي -ون (ف -رنسض -ا) ت -ع-بÒإ ع-ن
رفضضهم إŸشضاركة ‘ إ◊رب إ÷زإئرية.
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نورألدين لعرأجي

– ،اول بعضش إلذناب تعك Òصضفو مسضار إ◊وإر
ب -الÎوي-ج وت-غ-ل-ي-ط إل-رأإي إل-ع-ام دإخ-ل-ي-ا وخ-ارج-ي-ا
ب- -أاف- -ك- -ار مشض- -ب- -وه- -ة ومسض- -ت- -غ- -ل -ة  ‘ ،ذلك آإم -ال
وطموحات ومطالب إلشضعب إŸشضروعة  ،ويبدوإ إن
ه- -ؤولء ي -ج -ه -ل -ون إن ع -ه -د إلم Ó-ءإت وصض -ن -اع -ة
إلرؤوسضاء قد و ¤ب Óرجعة  ،وهو ما إكده إلفريق
قايد صضالح ‘ كلمته  « ،بعضش إلصضوإت إلناعقة

إŸعروفة بنوإياها إÿبيثة وإلتي باعت ضضمائرها
لتخدم مصضالح إلعصضابة ومصضالح إسضيادها  ،تعمل
ب-ك-ل إل-وسض-ائ-ل إŸت-اح-ة ع-ل-ى ع-رق-ل-ة ع-م-ل إل-ه-يئة
إل -وط -ن -ي -ة ل-ل-وسض-اط-ة وإ◊وإر  ،م-ن خÓ-ل ﬁاول-ة
فرضش شضروط تعجيزية وإمÓءإت مرفوضضة جملة
وتفصضي ، Óعلى غرإر إلÎويج لفكرة إلتفاوضش بدل
إ◊وإر وإلتعي Úبدل إلنتخاب «
وع -ن إسضÎج -اع إل -ع -دإل -ة ل -ك-اف-ة صضÓ-ح-ي-ات-ه-ا
وحريتها ودورها إ◊قيقي  ،تقول إلفتتاحية عليها
موإصضلة تطبيق إلقانون ضضد إلفاسضدين وإŸتورطÚ
ومكافحة إلفسضاد بشضتى إنوإعه و‘ كافة إÛالت
وإŸسض -ت -وي -ات  ‘ ،ظ -ل م -رإف -ق -ة إ÷يشش وت-وفÒ
إŸناخ إŸناسضب Ÿوإصضلة جهودها وأإدإء مهامها
إلنبيلة بعيدإ عن إلضضغوطات مهما كان مصضدرها .
إÛلة تطرقت إ ¤عديد إŸوإضضيع  ،من بينها
نشضاطات إلفريق قايد صضالح وزيارته إ ¤إلنوإحي
إلعسضكرية إلو ¤وإلثانية وإلرإبعة  ،وإلرسضائل
إŸشضفرة إلتي قدمها ‘ إطار إŸبادرة إلوطنية ،
للخروج من إلزمة إ◊الية  ،كما خصضصضت جانبا
م -ن ح -ف -ل إل -ت -ك -ر Ëإل -ذي ح -ظ -ي ب -ه إŸن -ت -خب
إل -عسض -ك -ري ل -ل -ق-وإت إÿاصض-ة إŸت-أال-ق ‘ إل-ط-ب-ع-ة
Óل-ع-اب إل-عسض-ك-ري-ة إل-دول-ي-ة وإف-ت-ك-اك-ه
إÿامسض -ة ل -أ
جائزة كأاسش إلفريق إŸتحد  ،.وهي مرتبة مشضرفة
 ،إ ¤جانب إ◊صضيلة إلشضهرية Ÿفارز إ÷يشش ‘
مكافحة إلرهاب وإ÷رÁة إŸنظمة .

توقيف  2عنصصري دعم للجماعات ا’رهابية وتدمﬂ 6 Òابئ
لمن
لرهاب وبفضضل إسضتغÓل إŸعلومات ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلشضعبي بالتنسضيق مع مصضالح إ أ
‘ إطار مكافحة إ إ
لرهابية بكل من خنشضلة وإلطارف  /ن.ع.5.
إلوطني ،يوم  09سضبتم ،2019 Èعنصضري ( )02دعم للجماعات إ إ

..توقيف تاجر ﬂدرات بحوزته  91كلغ من الكيف اŸعالج
و‘ إط - -ار ﬁارب - -ة إل - -ت- -ه- -ريب وإ÷رÁة
إŸن ّ-ظ -م -ة ،أإوق -فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي
إلشضعبي بالتنسضيق مع عناصضر إلدرك إلوطني

قامت بها مفارز إ÷يشش سضيدي ببلعباسش وجيجل

توقيف  4عناصصر دعم للجماعات ا’رهابية وحجز  3بنادق وذخÒة
 /ن.ع ،6 .أإرب- -ع -ة ( )04أإشض -خ -اصش وضض -ب -طت ()03
م-ول-دإت ك-ه-رب-ائ-ية و( )03م- -ط -ارق ضض -غ -ط و()25
كيلوغرإم من إألليمينيوم.
فيما أإوقفت مفرزة أإخرى ببسضكرة  /ن.ع،4.
مهرب )02( Úكانا على م Ïمركبة نفعية ﬁملة بـ
( )6720وحدة من ﬂتلف إŸشضروبات .كما ”ّ
ت-وق-يف ( )25م -ه -اج -ر غ Òشض -رع-ي م-ن ج-نسض-ي-ات
ﬂتلفة بغردإية  /ن.ع.4.

ق.و

رإح ضضحّيتها شضقيقان

جرÁة قتل بشصعة بحي الزرامنة بسصكيكدة

إهتز حي إلزرإمنة بأاعا‹ سضكيكدة ،ليلة إلثنÚ
إ ¤إل -ث Ó-ث -اء ‘ ،ح -دود إلسض -اع -ة إ◊ادي -ة عشض -رة
وإلنصضف ،على وقع جرÁة قتل بشضعة رإح ضضحيتها
شضقيقان يبلغان من إلعمر  17و 21سضنة ،ويتعلق
إألمر باألخوين ‚م إلدين وضضياء ،إلّلذين عÌإ
عليهما جثت Úهامدت Úعقب تعّرضضهما لطعنات
خنجر على مسضتوى إلقلب وإلبطن ،بالقرب من
موقف إ◊افÓت با◊ي ‘ ،مشضهد صضدم سضكان
هذإ إألخ Òألخوين مقتول Úومرمي Úعلى قارعة
إلطريق.

على إثر ذلك ،دخلت عناصضر إ◊ماية إŸدنية
لنقل جثتي إلضضحيت Úنحو مسضتشضفى عبد إلرزإق
بوحارة ،و‘ ذإت إلوقت عرف إ◊ي تطويقا أإمنيا
وتنقل إلشضرطة إلعلمية ،وحضضور وكيل إ÷مهورية
” فتح –قيق سضريع
لدى ﬁكمة سضكيكدة ،أإين ّ
ومباشضرة –قيقات و–ريات دقيقة ،أإسضفرت عن
إلتعرف على إŸرتكب هذه إ÷رÁة إŸرعبة إلتي
ه ّ-زت م -دي -ن-ة سض-ك-ي-ك-دة ،ب-ي-ن-م-ا ل ت-زإل أإسض-ب-اب-ه-ا
›هولة ◊د إلسضاعة.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

شضّيعت جنازته أإمسش ÃقÈة بن عكنون بالعاصضمة

وفاة اÛاهد واŸدير اأ’سصبق أ’سصبوعية «اÛاهد» ﬁمد سصي فضصيل

شضّيعت ،أإمسش ،جنازة إلفقيد إÛاهد ﬁمد سضي
فضضيل بعد صضÓة إلعصضر ÃقÈة بن عكنون إ÷زإئر
إل -ع -اصض -م -ة ،ب-حضض-ور إأله-ل وإألسض-رة إلعÓ-م-ي-ة ،ح-يث
إنتقل إ ¤رحمة إلله إÛاهد وإŸدير إألسضبق ألسضبوعية
«إÛاهد» ﬁمد سضي فضضيل عن عمر ناهز  85سضنة،
حسضب ما علم أإمسش إلثÓثاء من أإقارب إلفقيد.

إلرإحل من موإليد  1934بولية تيزي وزو ،وكان من
ب Úإلطلبة إلذين أإوفدتهم جبهة إلتحرير إلوطني إ¤
إŸشضرق إلعربي .بعد إلسضتقÓل عمل إلفقيد كأاسضتاذ
باŸدرسضة إلعليا للصضحافة قبل أإن يتو ¤إدإرة «إÛاهد
إألسض -ب -وع -ي» ،ك -م -ا ك -ان عضض-وإ ق-ي-ادي-ا ‘ ح-زب ج-ب-ه-ة
إلتحرير إلوطني.

25°

france prix 1

الفري ـق ڤاي ـد صصالح يتفّقد الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية بقسصنطينة

لرهاب وإ÷رÁة إŸنظّمة
‘ إطار مكافحة إ إ

على سضبع ( )07قنابل تقليدية إلصضنع وأإغرإضش
أإخرى بالقل ،ولية سضكيكدة  /ن.ع.5.

 26°وهرإن

23 °

‘ زيارة عمل وتفتيشش إ ¤إلّناحية إلعسضكرية إÿامسضة

الÎويج أ’فكار اسصتعمارية لفظها التاريخ ورفضصها الشصعب
رإف- -عت ›ل- -ة إ÷يشش ‘ ع- -دده -ا لشض -ه -ر
لج -ل ح -وإر ن -زي -ه وإن-ت-خ-اب-ات
سض -ب -ت -م « ،Èأ
شض- -ف -اف -ة « ،وه -و إل -ع -ن -وإن إل -ذي إخ -ت -ارت -ه
لفتتاحيتها  ،إنطÓقا من إŸرحلة إŸفصضلية
إل- -ت- -ي “ر إل- -بÓ- -د وإصض- -رإر ق- -ي- -ادة إ÷يشش
إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ع-ل-ى مرإفقة ومتابعة كل
›ري- - - -ات إلن- - - -ت- - - -ق - - -ال إل - - -دÁق - - -رإط - - -ي
،وإلصض -ط -ف -اف إ ¤ج -انب إلشض -عب وإح-دإث
إل-ت-غ-ي ÒإŸنشض-ود وتشض-ج-ي-ع إ◊وإر إل-ع-قÊÓ-
إلنزيه .

 23°وهرإن

إلثمن  10دج

عهد اإ’مÓءات وصصناعة الرؤوسصاء قد و ¤ب Óرجعة

‘ إط-ار م-ك-اف-ح-ة إإلره-اب وب-فضض-ل إسض-ت-غÓ-ل
إŸعلومات ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي
بالتنسضيق مع مصضالح إألمن إلوطني ،يوم  08سضبتمÈ
 ،2019أإرب- - -ع- - -ة ( )04ع -ن -اصض -ر دع -م ل -ل -ج-م-اع-ات
إإلرهابية بسضيدي بلعباسش  /ن.ع ‘ ،2.ح Úكشضفت
م -ف -رزة أإخ -رى ثÓ-ث ( )03ب-ن-ادق ت-ق-ل-ي-دي-ة إلصضنع
وكمية من إلذخÒة خÓل عملية بحث بالعوإنة،
ولية جيجل  /ن.ع.5.
‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸن ّ
ظمة،
أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي بتمÔإسضت

 30°إ÷زإئر

عنابة

لجل حوإر نزيه وإنتخابات شضفافة › ،لة إ÷يشش :
أ

‘ نفسش إلسضياق ،كشضفت مفرزة للجيشش
إلوطني إلشضعبي ،إثر عملية بحث و“شضيط
Ãروإنة ،ولية باتنة  /ن.ع ،5.جثتي إرهابيÚ
( ” )02إلقضضاء عليهما سضابقا ،فيما دّمرت
Óره -اب -ي– Úوي م -وإد
سض -ت-ة (ﬂ )06اب- -ئ ل - -إ
تسضتعمل ‘ صضناعة إŸتفجرإت وموإد غذإئية
وأإفرشضة ‘ ،ح Úكشضفت ودّمرت مفرزة أإخرى
ﬂبأا يضضم ورشضة لصضناعة إلقنابل ،ويحتوي

 2٤°إ÷زإئر

عنابة

لربعاء  11محرم  1٤٤1هـ إلموإفق لـ  11سضبتمبر  2019م
إ أ

إن إلسضرإع نحو إنتخابات رئاسضية شضفافة مبدإأ
لن –يد عنه إلقيادة إلعليا للجيشش  ،وذلك لÎجيح
إلشضرعية إلدسضتورية  ،يتمخضش عنها إنتخاب رئيسش
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة م -رإده خ -دم-ة إل-بÓ-د وإل-ع-ب-اد ب-ك-ل
إخÓصش وصضدق  ،بعيدإ عن إŸهاترإت وإŸزإيدإت
وﬁاول-ة ف-رضش إلشض-روط إل-ت-ع-ج-ي-زي-ة وإلمÓ-ءإت
إŸسضبقة وإلÎويج ألفكار إسضتعمارية بائدة لفضضها
إلتاريخ ورفضضها إلشضعب .
تقول إفتتاحية إ÷يشش  ،إنه ‘ إلوقت إلذي
زك -ى ف -ي -ه إلشض -عب إ÷زإئ -ري ب -ك-ل م-ك-ون-ات-ه ه-ذإ
إŸسض -ع -ى إ◊ث -يث ل -ل-خ-روج م-ن إلزم-ة ،وﬁاول-ة
إلتفافه حول جيشضه  ،ومقاربته إŸبنية على إ◊وإر
إلعق ÊÓبدون إقصضاء ‘ إطار إلشضرعية إلدسضتورية

إلفجر0٤.52................:
إلشضروق06 .26..............:
إلظهر12.٤5.................:
إلعصضر16.19................:
إلمغرب19.06...............:
إلعشضـاء20.2٨..................:

ب -خ-نشض-ل-ة  /ن.ع ،5.ت -اج -ر ﬂدرإت ب-ح-وزت-ه
( )91,55ك -ي -ل-وغ-رإم م-ن إل-ك-ي-ف إŸع-ال-ج‘ ،
ح Úضضبطت مفارز أإخرى ( )4965وحدة من
ﬂتلف إŸشضروبات بكل من إلوإدي  /ن.ع4.
ووهرإن  /ن.ع.2.
من جهة أإخرى ،ضضبطت مفرزة للجيشش
إلوطني إلشضعبي بÈج باجي ﬂتار /ن.ع،6.
مركبة رباعية إلدفع ودرإجت )02( ÚناريتÚ
و( )14مولدإ كهربائيا و( )07مطارق ضضغط،
” توقيف ( )04مهاجرين غ ÒشضرعيÚ
فيما ّ
من جنسضيات ﬂتلفة بتلمسضان  /ن.ع.2.

ق.و

يقوم إلفريق أإحمد قاي ـد صضالح ،نائب
وزي- -ر إل- -دف- -اع إل- -وط- -ن -ي ،رئ -يسش إأرك -ان
إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،إبتدإءً من إأمسش
إلثÓثاء ،بزيارة تفتيشش وعمل إ ¤إلناحية
إل-عسض-ك-ري-ة إÿامسض-ة ب-قسض-ن-ط-ي-نة .خÓل
ه -ذه إل -زي -ارة ،سض -ي -ت -فّ-ق-د إل-ف-ري-ق ب-عضش
إل -وح-دإت وي-ع-ق-د ل-ق-اءإت ت-وج-ي-ه-ي-ة م-ع
إط- -ارإت وأإف- -رإد إل -ن -اح -ي -ة إل -عسض -ك -ري -ة
إÿامسضة.

توّرط فيها مسضؤوولون ومنتخبون

–قيق أامني ‘ عدة قضصايا فسصاد Ãعسصكر
ع- -ل- -مت «إلشض- -عب» م- -ن مصض- -ادر م- -وث- -وق -ة ،أإّن
لمنية إŸتخصضصضة ‘ إلتحقيق ‘ قضضايا
إ÷هات إ أ
لدإري ،ت-ع-م-ل ع-ل-ى إل-ت-ح-قيق ‘
إل-فسض-اد إŸا‹ وإ إ
قضضايا متفرقة تورط فيها مسضؤوولون ومنتخبون
ﬁليون ،منها قضضايا إتخذت طابع إلتحقيق على
لقطاب إ÷زإئية
مسضتوى عال تابع لختصضاصش إ أ
‘ إلقطر إلوطني.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

ذكرت مصضادر «إلشضعب» ،أإن إثن Úمن إŸديرين
إلتنفيذي Úمتابع ‘ Úقضضايا ترتبط بالفشضل ‘
إل-تسض-ي Òوسض-وء إسض-ت-غÓ-ل إل-وظ-ي-ف-ة ،أإح-دهما مدير
تنفيذي ” إنهاء مهامه مؤوخرإ بعد تقارير إدإرية
ضض -ده ،وآإخ -ر Œرى م -ع -ه –ق -ي-ق-ات م-ع-م-ق-ة ع-ل-ى
مسضتوى إلقطب إ÷زإئي بورقلة ‘ قضضايا تÓحقه
قبل توليه منصضبه إ◊ا‹ على مسضتوى قطاع تنفيذي
Ãعسض -ك -ر ،وأإوضض -حت ن-فسش إŸصض-ادر أإن إل-ت-ح-ق-ي-ق
إŸباشضر ضضد هذإ إألخ Òمازإل سضاريا ،و ⁄تظهر
نتائجه بعد.
ن - - -فسش إŸصض - - -در إŸوث - - -وق ،أإشض - - -ار أإن ن - - -فسش
إلتحقيقات إŸباشضرة من طرف إلعدإلة وإ÷هات
إألمنية ‘ إطار حملة مكافحة إلفسضاد ‘ قضضايا
عديدة ومتفرقة ،مسضت عدة قطاعات تنموية بولية
معسضكر ،منها قطاع إلسضكن وإلتجهيزإت إلعمومية

وقطاع إألشضغال إلعمومية ،إلتي يشضتبه ‘ تورط
عدد من إطارإتها وموظفيها ‘ إلفسضاد إإلدإري
وإŸا‹.
غ Òذلك ،تÓحق آإلة إلقانون ومكافحة إلفسضاد
Ãعسض -ك -ر ع -ددإ م -ن إŸن-ت-خ-ب ÚإÙل-ي Úأإغ-ل-ب-ه-م
رؤوسض -اء ب -ل-دي-ات ،ح-يث ي-رت-قب أإن ت-ت-دخ-ل مصض-ال-ح
وزإرة إل- -دإخ- -ل -ي -ة ب -ات -خ -اذ ق -رإرإت ت -وق -ي -ف ضض -د
إŸتورط Úبعد أإن تسضتكمل إإلجرإءإت إلقضضائية
وتتخذ ›رإها إلطبيعي ‘ ،وقت إŒهت إلسضلطات
إلولئية Ãعسضكر نحو إتخاذ جملة من إلتحقيقات
إإلدإري -ة وإل -ت -ف -ت -يشض -ي -ة ضض -د أإح -د رؤوسض-اء ب-ل-دي-ات
إÙمدية إŸشضتبه ‘ قيامه باسضتعمال إلنفوذ ‘
“رير صضفقة Ÿشضروع تنموي ألحد إŸقاول Úمع
تضضخيم فوإت ÒإŸشضروع.
وتأاتي هذه إلتحقيقات إألمنية وإلقضضائية‘ ،
إطار حملة وإسضعة Ÿكافحة إلفسضاد إŸسضتشضري ‘
إإلدإرة إل-ع-م-وم-ي-ة ،وإل-ذي أإضضّ-ر ب-اŸصض-ل-ح-ة إلعامة
ل- -ل- -وط- -ن وإŸوإط- -ن ‘ ،وقت إتسض- -عت ف -ي -ه رق -ع -ة
إŸطالب إلشضعبية ‘ مسضÒإت حرإك إ÷معة إ¤
إŸطالبة بفتح ملفات إلفسضاد على مسضتوى ولية
معسضكر ،وإلتي تقصضد بها إ÷ماه Òإلشضعبية غالبا،
م -ل -ف -ات م -اف -ي -ا إل-ع-ق-ار ب-أان-وإع-ه وإلÌإء إŸف-اج-ئ
وإŸشضبوه لبعضش إإلطارإت وإŸوظف.Ú

إ÷ا Êل يزإل ‘ حالة فرإر

وفاة شصاب بعد تعّرضصه لطعنة خنجر ‘ مدينة مسصعد با÷لفة

إه -ت -زت ،ل -ي-ل-ة أإول أإمسش ،م-دي-ن-ة مسض-ع-د ب-ح-ي
إلشضعبة ،جنوب ولية إ÷لفة على وقع جرÁة قتل
رإح ضضحيتها شضاب يبلغ من إلعمر  17سضنة ،تلقى
طعنة خنجر من إ÷هة إليسضرى ‘ إلبطن على يد
صضديقه إلبالغ من إلعمر  21سضنة.
ب -ع -د ف-ق-دإن-ه ل-ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن إل-دم ب-ع-ده-ا
مباشضرة لذ إÛرم بالفرإر ،تاركا إياه يسضبح ‘

كاريكات /ÒعنÎ

بركة من إلدماء ،حيث ” نقله من طرف إ÷Òإن
إ ¤إŸؤوسضسض -ة إل -ع -م -وم-ي-ة إلسض-تشض-ف-ائ-ي-ة إلشض-ه-ي-د
«إلهاﬁ Êمد بن إلهادي» ،أإين بقي –ت إلعناية
إل-ط-ب-ي-ة إŸرك-زة ل-ي-ف-ارق ب-ع-ده-ا إ◊ي-اة ،و” ف-تح
–ق - -ي - -ق ‘ إ÷رÁة م- -ن ط- -رف رج- -ال إل- -درك،
وإلبحث عن إ÷ا Êإلذي ل يزإل ‘ حالة فرإر.

أ÷لفة :موسسى بوغرأب

