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ألنّاششطــــــة ألسشياسشيـة،
نوأل إأيديـــــر عمــــار:

اÿريط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
السسياسسيـة تصسنعها
انتخابات رئاسسيـ ـ ـة
وتشسريعي ـة نزيهـ ـ ـة
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السسبت  ١٤سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ١٤محرم  ١٤٤١هـ

عرقاب يعاين
مشساريع ألّطاقة
بجيجل

لقاء وطني Ÿسسؤوو‹ ألشسباب
أŸكّلف Úبالتصسال أللكÎوÊ
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يعاين وزير ال ّ
طاقة ﬁمد
ع - -رق - -اب ،ي - -وم  15سصبتمÈ
ا÷اري ،م - -نشص- -آات ط- -اق- -وي- -ة
خÓ- - -ل زي - -ارت - -ه إا ¤و’ي - -ة
ج-ي-ج-ل ‘ ،صص-دارتها مشصروع
ﬁط-ة ال-ك-ه-رب-اء بÓرة بقوة
 1400م-ي-غ-اواط وك-ذا م-يناء
جن  -جن.

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

18046

ألّندوة ألوطنية أألو ¤للشّسباب أصسحاب أŸؤوسّسسسات ألنّاشسئة

زروأطي تزور عÚ
“وشسنت وبلعباسس
ت - -ع - -اي - -ن وزي - -ر ال - -ب- -ي- -ئ- -ة
والّ-ط-اق-ات اŸت-جّ-ددة ف-اط-مة
ال - -زه - -راء زرواط - -ي ي - -وم - -ي
’ح- - -د 15 / 14
السص- - -بت وا أ
سص- -ب- -ت- -م Èا÷اري ،مشص- -اري -ع
ال - - -ق- - -ط- - -اع ب- - -ع“ Úوشص- - -نت
وب-ل-ع-باسس .و–رصس الوزيرة
ع- -ل- -ى Œسص- -ي- -د ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات
ا◊ك - -وم - -ة ح - -ول تشص - -ج - -ي- -ع
الشصباب حاملي اŸشصاريع على
ا’سص - -ت - -ث - -م - -ار ‘ ا’ق - -تصص- -اد
’خضص- -ر ،وم- -ا تشص- -م- -ل- -ه م- -ن
ا أ
رسصكلة للنفايات.

لقاء تشساوري حول
أŸشسهد ألسسياسسي

ندوة حول «ألّنموذج
ألقتصسادي ألبديل ‘ أ÷زأئر»
ي- -نّ- -ظ- -م اŸع- -ه- -د ال- -وط- -ن -ي
ل- -ل- -دراسص- -ات الشص- -ام -ل -ة ،ي -وم
ا’ثن 16 Úسصبتم Èا÷اري،
ن-دوة ن-ق-اشس م-وضص-وعها« :من
أاج-ل ‰وذج اق-تصص-ادي ب-دي-ل
‘ ا÷زائ- - - -ر :ق- - - -ط- - - -ي - - -ع - - -ة،
م -ت -ط ّ-ل -ب -ات وأاسصسس» .ي-نّشص-ط
الّندوة اŸقّررة على السصاعة
 14:00ب -ع -د ال-زوال ،اÿبÒ
ا’ق - - -تصص - - -ادي مصص - - -ط - - -ف - - -ى
مقيدشس.

ألّلقاء أألسسبوعي
Ÿنتدى «أأنصسار
ألّذأكرة»

’و ¤للشصباب أاصصحاب
يشصرف وزير التجارة ،سصعيد جÓب ،اليوم ،على افتتاح الندوة الوطنية ا أ
اŸؤوسصسصات الناشصئة ‘ ›ال الرقمنة واŸعروفة بـ – ،Start upت شصعار«:ا÷زائر إابتكار» ،بحضصور
عدد من وزراء القطاعات اŸعنية وأازيد من  1500مشصارك ،وذلك على السصاعة  8:30صصباحا
باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد اللطيف رحال.

أ
لعرضس ألشّسر‘ للفيلم «بابايشسا»
بقاعة بن زيدون
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ن -ظ -م اŸرك -ز ا÷زائ -ر
ال- -ع- -رضس الشص- -ر‘ ل- -ل -ف ي ل -ت -ط ّ-ور السص -ي-ن-م-ا،
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رياضس الفتح ،بحضصور ًء بقاعة بن زيدون ‘
ﬂ
رجة الفيلم والفريق
الفني والتقني.
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ة فكرية حول «أ◊رأك وأŸثّقف»

ي- -ن ّ-ظ -م ،ال -ي -وم ،اŸت -ح -ف
’نصص -ار ال ّ-ذاك -رة ي -ن ّ-ظ -
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(أاصص -دق-اء اŸت-ح-ف) ،الّ-ل-ق-اء سص- -ب- -ت- -م Èا÷اري ،ن- -دوة ف- - -رّي Ú-ي-وم السص-بت 21
ك- -
’سص - - - -ب - - - -وع - - - -ي رق- - - -م « 88ا◊راك الشّص- -ع- -ب- -ي وا◊وا ري -ة م -ف -ت -وح -ة ح -ول
ا أ
ر ال
و
ط
ن
اıصص- - - -صس Ÿوضص- - - -وع «دور فيها».
ي ودور اŸث -ق -ف
ّ
الّ-ن-خ-ب-ة ‘ ت-وع-ي-ة ا÷ميع ت-نّ-ظ-م ّ
ال-ن-دوة اŸق-ررة ب-ق-اع-
’ث-راء ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ية اŸرك -زي ل –Ó-اد ال -ك-ائ-ن بـ ة زه-ور ون-يسص-ي باŸقر
إ
،88
وا◊ف -اظ ع -ل -ي -ه-ا» ،وذلك ب- -ال- -ع- -اصص- -م- -ةÃ،ن- -اسص- -ب- -ة اف شص -ارع دي -دوشس م -راد
 -ت- -ع-ل-ى السص-اع-ة  14:00بعد وا’ج-ت-م-اع-ي ل–Ó-اد ،ع-ل -ت- -اح اŸوسص- -م ال- -ث- -ق -ا‘
ى ال
س
ص
اع-ة  10.30صصباحا
بحضصور نخبة م
الزوال.
ن اŸفّكرين واŸبدع.Ú
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

يشص- -رف ،ال- -ي- -وم ،ع- -ز ال- -دي -ن
’م Úال-ع-ام ل-ل-ت-ج-م-ع
م -ي -ه -وب-ي ا أ
ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي «أارن-دي»
بالنيابةÃ ،قر ا◊زب الوطني ‘
بن عكنون ،على اللقاء الوطني
Ÿسص- - -ؤوو‹ الشص- - -ب - -اب واŸك - -ل - -فÚ
ب- - -ا’تصص - -ال ا’ل - -كÎو Êع - -ل - -ى
مسصتوى اŸكاتب الو’ئية.
ي-دخ-ل الّ-ل-ق-اء ‘ إاط-ار ح-رك-ة
ا◊زب ‘ ال - - - - -ت- - - - -ج- - - - -اوب م- - - - -ع
اŸت- -غ ّ-ي -رات ،واح -ت Ó-ل م -وق -ع ‘
اÿارطة الرقمية.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

أبوأب مفتوحة على «كاسسنوسس»

ح ّصسة «‘ أل ّصسميم»

ين ّ
ظم الصصندوق الوطني للضصمان ا’جتماعي لغÒ
’ج-راء «ك-اسص-ن-وسس» ،أاب-واب-ا م-ف-ت-وح-ة م-ن  08إا14 ¤
ا إ
سص -ب -ت -م Èا÷اري ع -ل -ى مسص -ت-وى ال-ه-ي-اك-ل واŸسص-اح-ات
ال-كÈى ،ب-ه-دف ال-ت-حسص-يسس ب-ج-دوى تسص-وي-ة وضص-ع-ية
اŸشصÎك Úلتفادي أاي زيادة أاو عقوبة تأاخر الدفع.
’بواب اŸفتوحة ،بأانّ 30
ويذكر «كاسصنوسس» خÓل ا أ
سص -ب -ت -م 2019 Èه- -و آاخ- -ر أاج- -ل ل- -تسص- -وي- -ة وضص -ع -ي -ة
اŸشصÎك ،Úوب-أان-ه ب-داي-ة ف-ا— أاك-ت-وب-ر ال-ق-ادم ،سص-ي-ت-م
’ج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة اÿاصص-ة
ال -ل -ج -وء إا ¤ت-ط-ب-ي-ق ا إ
باŸراقبة.
ك-م-ا ي-ت-م ب-اŸن-اسص-ب-ة ال-ت-ذك Òب-ا’متيازات اŸمنوحة
ل-ل-م-ؤوم-ن Úوذوي ا◊ق-وق ،وك-ذا ب-ال-تسصهيÓت اŸقدمة
لتسصوية وضصعية اŸنخرط.Ú

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي- -ع- -ق- -د الّ- -ت -ح -ال -ف ال -وط -ن -ي
ا÷مهوري ،اليوم ،لقاًء تشصاوريا
م- -ع ›م -وع -ة أاح -زاب م -ن أاج -ل
ت - - -رسص - - -ي - - -خ ا◊وار ال - - -وط- - -ن- - -ي
وال - -تشص - -اور ح - -ول مسص- -ت- -ج- -دات
اŸشصهد السصياسصي .ويحّدد اللقاء
اŸق- - -رر ع- - -ل - -ى السص - -اع - -ة 10.30
صص-ب-اح-ا ب-اŸق-ر الوطني للتحالف
ب- - -ج- - -وار ف - -ن - -دق دار الضص - -ي - -اف
ب -وشص -اوي ،م -وق -ف ال -تشص -ك -يÓ-ت
اŸشص - - - - - -ارك- - - - - -ة ‘ ا◊دث م- - - - - -ن
ال -رئ -اسص -ي -ات ال -ت -ي ت -ع-ت Èأاق-وى
’زمة.
اÿيارات للخروج من ا أ

ت -ت -ط ّ-رق حّصص -ة «‘ الّصص-م-ي-م»
Óمن الوطني،
’ذاعي ل أ
الفضصاء ا إ
’ح-د  15سص-بتم Èا÷اري
ي -وم ا أ
’م- -ن- -ي- -ة
’ج- -راءات ا أ
Ÿوضص - -وع ا إ
’م-ن
اŸت -خ-ذة م-ن ق-ب-ل مصص-ال-ح ا أ
ال- -وط- -ن- -ي Ãن- -اسص- -ب- -ة ال- -دخ -ول
’ج-ت-م-اع-يÃ ،شص-ارك-ة إاطارات
ا إ
ﬂتصص -ة م -ن اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
Óم- -ن ال- -وط- -ن- -ي ،وذلك ع- -ل -ى
ل - -أ
السصاعة  16.00مسصاء.

لقاء وطني حول
أŸؤوّثرأت ألعقلية
ت- -نّ - -
ظ- -م الّ- -ن -ق -اب -ة ال -وط -ن -ي -ة
لل ّصصيادلة اÿواصس ،يوما وطنيا
ح-ول اŸؤوّث-رات ال-ع-ق-ل-ية .يجري
ال ّ-ل-ق-اء ي-وم ا’ث-ن 16 ÚسصبتمÈ
’وراسصي.
ا÷اري بفندق ا أ

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ألسضبت  1٤سضبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  1٤محرم  1٤٤1هـ

تو‘ ا÷معة اŸاضشي عن عمر ناهز  95سشنة

ڤوجيل Áثل رئيسض الدولة ‘ مراسسم تشسييع جنازة الرئيسض موغابي
كلف رئيسس الدولة ،عبد القادر بن
’م-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة،
صش -ال-ح ،رئ-يسس ›لسس ا أ
صشالح ڤوجيل ،لتمثيله ‘ مراسشم تششييع
جنازة رئيسس زÁبابوي السشابق ،روبرت
م - -وغ - -اب- -ي ،ك- -م- -ا ج- -اء ،أامسس ‘ ،ب- -ي- -ان
لرئاسشة ا÷مهورية.
وك-انت سش-ل-ط-ات زÁب-اب-وي قد أاعلنت
ي-وم ا÷م-ع-ة اŸاضش-ي ع-ن وف-اة ال-رئ-يسس
السش -اب -ق ل -ل -بÓ-د ،روب-رت م-وغ-اب-ي ،ع-ن
عمر ناهز  95عاما.

..وشسن Úيوقع سسجل التعازي
بسسفارة زÁبابوي
وقع رئيسس أÛلسس ألشضعبي ألوطني ،سضليمان
شضن ،Úأول أمسسÃ ،قر سضفارة زÁبابوي با÷زأئر،
باسضم رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صضالح ،على
سضجل ألتعازي إأثر وفاة روب Òموغابي ،ألرئيسس
أأ’سض- -ب- -ق ل- -زÁب -اب -وي ،م -ؤوك -دأ أن ب -وف -ات -ه ودعت
أ÷زأئ -ر «صض -دي-ق-ا دأب ع-ل-ى أل-دوأم ع-ل-ى ت-وط-ي-د
ع -رى أ’خ -وة وأل -تضض -ام -ن وأل -ت -ع-اون أل-ق-ائ-م-ة بÚ

ألبلدين».
وكتب شضن ‘ Úسضجل ألتعازي «تلقيت ،ببالغ
أ◊زن وأأ’سضى ،نبأا وفاة روب Òموغابي،ألرئيسس
أأ’سضبق ÷مهورية زÁبابوي ،يوم  6سضبتم،2019 È
ب -ع -د ح -ي -اة ح -اف -ل -ة ب-ال-ع-ط-اء وأل-ت-ف-ا ‘ Êخ-دم-ة

أŸصضالح ألعليا لشضعب زÁبابوي ألشضقيق» ،مضضيفا
أنه «‘ هذأ ألظرف أأ’ليم ،أتوجه إأليكم ،باسضم
رئيسس ألدولة وأصضالة عن نفسضي ،بأاحر ألتعازي
ألقلبية وأخلصس عبارأت ألعزأء وأŸوأسضاة وألتآازر».
وتابع «كما أشضاطر عائلة ألفقيد وكافة ذويه
وﬁبيه أŸكلوم Úحزنهم ،آأم Óأن يجدوأ ‘ هذأ
ألعزأء أأ’خوي ألصضادق ما يقوي صضÈهم ويزيدهم
قوة وثباتا لتجاوز هذأ أŸصضاب أ÷لل».
وأشضاد شضن Úبجهود ألفقيد «‘ سضبيل –رير
زÁب-اب-وي م-ن ن Òأ’سض-ت-ع-م-ار وت-رق-ي-ة ق-ي-م ألسض-لم
وألعدألة وألرفاه ب Úأبناء بلده ،فضض Óعن إأÁانه
ألرأسضخ ودعمه أŸشضهود لتحرر ألشضعوب أإ’فريقية
وأل -دف -اع ع -ن وح -دة ومصض -ال -ح ق -ارت -ن-ا وأل-قضض-اي-ا
ألعادلة» ،مؤوكدأ أنه بوفاة ألرئيسس موغابي «تودع
أ÷زأئر صضديقا دأب على ألدوأم على توطيد عرى
أأ’خوة وألتضضامن وألتعاون ألقائمة ب Úأ÷زأئر
وزÁبابوي».
وجدد بهذأ ألظرف أأ’ليم تضضامن أ÷زأئر مع
زÁب - -اب - -وي ،م - -ؤوك - -دأ أن شض- -عب دول- -ة زÁب- -اب- -وي
«سضيتجاوز ﬁنة فقدأن أحد أبنائه ألÈرة ،كما هو
ع -ه -دن -ا ‘ ألشض -دأئ -د وأŸل-م-ات ب-ك-ث Òم-ن ألصضÈ
وأليق Úوألشضجاعة».

بعد مصشادقة الغرفة السشفلى على مششروعي القانونÚ

نواب األمة يصسّوتون على إانشساء السسلطة اŸسستقلة ونظام النتخابات

’ج -م -اع ،صش -ب-اح
’م -ة ب -ا إ
صش -ادق ›لسس ا أ
أامسس ،ع-ل-ى ال-ق-ان-ون Úال-عضش-وي ÚاŸت-ع-ل-قÚ
ب-السش-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-ابات
وب -ن -ظ -ام ا’ن -ت -خ -اب -ات وذلك خÓ-ل ج-لسش-ة
علنية ترأاسشها ،صشالح قوجيل رئيسس ›لسس
’مة بالنيابة.
ا أ
وك -ان وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ أأ’خ -ت-ام ،ب-ل-ق-اسض-م
زغماتي قد قدم ،أول أمسس ،عرضضا أمام ÷نة
ألشض- -ؤوون أل- -ق -ان -ون -ي -ة وأإ’دأري -ة وح -ق -وق أإ’نسض -ان

وأل -ت -ن -ظ -ي -م أÙل-ي وت-ه-ي-ئ-ة أإ’ق-ل-ي-م ع-ن أل-نصضÚ
ألقانون Úألعضضوي.Ú
وي -نصس أل -ق -ان -ون أل -عضض -وي ل -لسض-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة
أŸسضتقلة لÓنتخابات على «–ويل كل صضÓحيات
ألسض- -ل- -ط- -ات أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة أي أإ’دأري -ة ‘ أÛال
أ’ن- -ت- -خ- -اب -ي إأ ¤ألسض -ل -ط -ة أŸسض -ت -ق -ل -ة أŸك -ل -ف -ة
با’نتخابات» ألتي سضتتمتع «بالشضخصضية أŸعنوية
وأ’سضتقÓلية أŸالية وأإ’دأرية وسضتعهد لها مهمة
ت-ن-ظ-ي-م أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-ابية ومرأقبتها وأإ’شضرأف

عليها ‘ جميع مرأحلها بدأية من أسضتدعاء ألهيئة
أل- -ن- -اخ- -ب- -ة إأ ¤غ- -اي- -ة إأعÓ- -ن أل- -ن- -ت- -ائ- -ج أأ’ول- -ي -ة
لÓنتخابات».
وأب - -رز أن ه - -ذه ألسض - -ل - -ط- -ة «سض- -ت- -ت- -و ¤ك- -اف- -ة
Óدأرة ألعمومية ‘
ألصضÓحيات» ألتي كانت موكلة ل إ
أÛال أ’ن -ت -خ -اب -ي وسض -ت -ت -م-ت-ع Ãي-زأن-ي-ة خ-اصض-ة
لتسضيÒها وأعتمادأت موجهة للعمليات أ’نتخابية.
كما سضتشضرف على ألعملية ‘ كافة ربوع ألوطن
وخارجه.

’غلبية:
زغماتي عقب تصشويت اÛلسس الششعبي الوطني با أ

الحتكام لرأاي الشسعب عقب تنظيم انتخابات حرة ونزيهة
صش -ادق ن -واب اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ،أاول
’غلبية على مششروع القانون
أامسس اÿميسس ،با أ
اŸت-ع-ل-ق ب-السش-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،وك-ذا
مشش-روع ال-ق-ان-ون ال-عضش-وي اŸت-ع-ل-ق ب-ا’ن-تخابات،
قانونان يعكسشان ـ وفق ما أاكد وزير العدل حافظ
’خ -ت -ام ب -ل -ق -اسش -م زغ -م -ات -ي ـ «ال -ن-واي-ا ا◊سش-ن-ة
ا أ
للسشلطات العليا للبÓد ‘ إارجاع الكلمة للششعب
وا’ح -ت -ك -ام ل-رأاي-ه ع Èت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات ح-رة
ونزيهة وششفافة».
ق -ال أل -وزي -ر زغ -م -ات -ي ‘ ك -ل-م-ة م-ق-تضض-ب-ة ع-قب
مصضادقة ‡ثلي ألشضعب على مشضروع ألقانون ألعضضوي
ألسضلطة ألوطنية لÓنتخابات وكذأ مشضروع ألقانون

أل-عضض-وي أŸت-ع-ل-ق ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات« ،ألشض-عب أ÷زأئري
أصضبح أليوم شضعبا برأغماتيا ’ يؤومن إأ’ باŸلموسس،
وأن -ت -م م -ن -ح -ت -م -وه ذلك ب -تصض -وي -ت -ك -م بـ «ن -ع -م» ع-ل-ى
أŸشضروع Úأ÷د هام.»Ú
وج -زم ‘ ألسض -ي -اق ذأت -ه ،أن أل -ق -ان-ون Úب-ع-ي-ن-ه-م-ا
«يعكسضان ألنوأيا أ◊سضنة للسضلطات ألعليا للبÓد ‘
إأرج-اع أل-ك-ل-م-ة ل-لشض-عب وأ’ح-ت-ك-ام ل-رأي-ه ع Èت-ن-ظيم
أنتخابات حرة ونزيهة وشضفافة» ،وحرصس على ألتأاكيد
أن أأ’خÒة «تبقى ألوسضيلة ألوحيدة إ’خرأج بلدنا من
أأ’زمة ألتي طال أمدها ،وبدأت آأثارها ألسضلبية تلوح
‘ أأ’فق».
إأن مشض -روع أل-ق-ان-ون أل-عضض-وي أŸت-ع-ل-ق ب-السض-ل-ط-ة

صض -ادق ن -وأب أÛلسس ألشض -ع -ب -ي أل -وط-ن-ي ،أول
أمسس ‘ ،ج -لسض -ة ع -ل -ن-ي-ة ت-رأسض-ه-ا رئ-يسس أÛلسس
سضليمان شضن Úعلى تقرير ÷نة ألشضؤوون ألقانونية
وأإ’دأري -ة وأ◊ري -ات ح -ول إأث -ب -ات عضض -وي -ة ن -وأب
جدد.
وع -قب أŸصض -ادق -ة ع -ل -ى مشض-روع-ي أل-ق-ان-ونÚ
أŸتعلق Úبا’نتخابات عقد أÛلسس جلسضة علنية
خصضصضت إ’ثبات هؤو’ء ألنوأب أ÷دد.

وي -ت -ع -ل-ق أأ’م-ر ب-اسض-ت-خÓ-ف خ-مسض-ة ن-وأب ع-ن
حزب ألعمال بسضبب أ’سضتقالة ،ونائب Úعن حزب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ون-ائب ع-ن ح-زب ج-ب-ه-ة
ألقوى أ’شضÎأكية ونائب عن كتلة أأ’حرأر.
ك-م-ا ” إأث-ب-ات عضض-وي-ة ن-ائ-ب Úج-دي-دي-ن خ-ل-ف-ا
لبوزيان توفيق وﬁمد بابا علي أللذين وأفتهما
أŸنية وإأثبات عضضوية نائب آأخر خلفا للسضيد فتحي
خويل بعد تعيينه وزيرأ للعÓقات مع ألŸÈان.

ألوطنية لÓنتخابات ألذي صضادقتم عليه ـ أضضاف يقول
وزير ألعدل حافظ أأ’ختام ـ «يعت ‘ Èحد ذأته مكسضبا
هاما للشضعب وألوطن» ،و» بفضضل ما أحتوأه من تدأبÒ
قانونية سضيفرز ’ ﬁالة ثقافة جدية ‘ ألتنافسس ‘
أÛال ألسضياسضي ،وألتدأول على ألسضلطة».
وي -أات -ي أل -ق -ان -ون -ان أسض -ت -ج -اب -ة Ÿط-الب أل-ط-ب-ق-ة
ألسضياسضية وألشضعب ،من أجل ضضمان أنتخابات رئاسضية
ن -زي -ه -ة ،وأŸصض -ادق -ة ع -ل -ي -ه -م -ا م -ن ط-رف ألŸÈان
بغرفتيه ،يعبد ألطريق إأ ¤إأجرأء أ’قÎأع أŸرتقب
قبل نهاية ألسضنة.

فريال بوشسوية

جلسسة علنية إلثبات عضسوية نواب جدد
و‘ سضياق متصضل ،وبناء على مرأسضلة رئيسس
أÛلسس ‘  9سضبتم Èأ÷اري أŸتعلقة بتقرير
إأثبات عضضوية نوأب جدد ،وأŸتضضمنة أسضتثناء حالة
أسض -ت -خ Ó-ف أل -ن -ائب ع -ن ح -زب ج -ب -ه -ة أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني ،مرأد حليسس ،من تقرير أللجنة إأ ¤حÚ
ألفصضل ‘ دعوى أإ’لغاء أŸرفوعة أمام ›لسس
ألدولة ،قررت أللجنة أسضتثناءه من تقرير إأثبات
ألعضضوية إأ ¤ح Úألفصضل ألنهائي ‘ ألقضضية.

ثّمنوا قرار زيادة منحة اŸعاق ‘ تصشريح لـ«الششعب»:

‡ثلو جمعيات يشسّددون على إادماج اŸعاق Úإاجتماعيا ومهنيا
ث-م-ن ‡ث-ل-و ج-م-عيات مسشاندة
’ششخاصس اŸعاق Úقرار ا◊كومة
ا أ
’شش-خ-اصس اŸع-اقÚ
ب -رف -ع م -ن-ح-ة ا أ
إا 10 ¤أا’ف دج بعد سشنوات من
’ن-ت-ظ-ار ،ل-ك-ن –
اŸط -ال -ب -ة ب -ه -ا وا إ
أاضش -اف -وا– ه -ذا ي-ب-ق-ى غ Òك-اف ‘
ظ -ل ال -ت -ه -م -يشس ون -ظ-رة اÛت-م-ع
اŒاه هذه الفئة وعدم إادماجهم
وتسش -ه -ي -ل ت -ن-ق-ل-ه-م ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸرافق العمومية.

سسهام بوعموشسة
أع-تÈت رئ-يسض-ة أل-ف-درأل-ي-ة ألوطنية
ل -ذوي أ’ح -ت -ي -اج -ات أÿاصض-ة ع-ت-ي-ق-ة
معمري ،قرأر أ◊كومة بزيادة منحة
أŸع- -اق Úأب- -ت- -دأء م -ن شض -ه -ر أك -ت -وب -ر
ألدأخل باŸبادرة أإ’يجابية ألتي من
شضأانها تخفيف نوعا ما تعب هذه ألفئة
ق -ائ-ل-ة ‘ تصض-ري-ح ه-ات-ف-ي لـ»ألشض-عب»:
«أثمن هذأ ألقرأر كنا ننتظره أعوأما،
ل -ك -ن -ن -ا م -ت -خ -وف Úأن يسض -ت -ق-ر أŸب-ل-غ
لسض - -ن - -وأت أخ- -رى وك- -أان أإ’نشض- -غ- -ا’ت
أأ’سض -اسض -ي -ة ه -ي أŸن -ح-ة و’ ن-ف-ك-ر ‘
إأدماج هذه ألفئة».
وأضضافت معمري أن مشضكلة ذوي

أ’ح-ت-ي-اج-ات أÿاصض-ة أأ’سض-اسض-ية ،هي
ك -ي -ف -ي -ة ب -ن -اء سض -ي -اسض -ة إ’دم -اج-ه-م ‘
أل-وسض-ط أŸه-ن-ي وأ’ج-ت-م-اعي وضضمان
“درسض - -ه - -م بشض- -ك- -ل ع- -ادي  ،وج- -ع- -ل
أÙيط مهييء لهم.
وت -رى رئ -يسض -ة أل-ف-درأل-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
لذوي أ’حتياجات أÿاصضة ،أنه ’بد
م -ن ت -وف Òأخ -تصض -اصض -ي ذوي أإ’ع-اق-ة
أŸت -ع -ددة ،ل -ل -ق -ي -ام ب -تشض -خ-يصس ح-ال-ة
ألطفل أŸعاق وكيفية إأدماجه ‘ قسضم
عادي أو وضضعه ‘ مركز خاصس لتعزيز
قدرأته ،مضضيفة أنه ’ ينبغي أن نفرضس
على أŸدير إأدماج ألطفل أŸعاق ‘
قسض - - -م ع - - -ادي ع - - -ن - - -وة ،و’ب- - -د م- - -ن
أختصضاصضي لتحديد إأن كان ضضروري
وضضعه ‘ قسضم عادي أم قسضم خاصس.
و‘ ردها عن سضؤوأل حول ألرفع من
نسضبة ألتوظيف لفائدة هذه ألشضريحة
من أÛتمع إأ 3 ¤باŸائة حسضب ما
جاء ‘ قرأر أ◊كومة بعدما كانت 1
ب -اŸائ -ة ،أك -دت ألسض -ي -دة م -ع -م -ري أن
أŸسضأالة تكمن ‘ كيفية إأدماجهم مهنيا
÷ع -ل -ه-م ذي م-ردودي-ة ع-ل-ى أÛت-م-ع
ول -يسس ع -ال -ة ،م -ن خÓ-ل إأدم-اج-ه-م ‘
ورشض -ات ﬁم -ي -ة  ،مضض -ي -ف-ة أن ه-ن-اك
حلو’ لكل ألوضضعيات وحا’ت أإ’عاقة،

م-ط-ال-ب-ة ب-ا’سض-ت-ع-ان-ة ألتعاونية ألدولية
أ’ن ل- - -دي - -ه - -ا Œرب - -ة وخÈة ‘ ›ال
ألتكفل بذوي أإ’عاقة أŸتعددة.
باŸقابل أشضارت ﬁدثتنا إأ ¤أن
أرب- -اب أل- -ع -م -ل  ⁄ي -وظ -ف -وأ أŸع -اقÚ
عندما كانت ألنسضبة  1باŸائة ،بحجة
أنه ’بد من وجود مرأفقة مع هذه
ألفئة ،قائلة إأنه لدى زيارتها Ÿصضنع
م-رسض-ي-دأسس ب-أاŸان-ي-ا ’ح-ظت ت-وظيف
أŸعاق ،Úوترى ضضرورة درأسضة سضياسضة
إأدم -اج ذوي أ’ح -ت -ي -اج -ات ع Èإأنشض -اء
مؤوسضسضات مناولة لتوظيفهم.

بوخالفة :ينبغي إالزامية تطبيق القانون
بدوره نوه عبد ألله بوخالفة رئيسس
م- -ك- -تب ج- -م- -ع- -ي- -ة ألÈك- -ة Ÿسض- -اع -دة
أأ’شض -خ -اصس أŸع -اق Úب -ب -ات -ن-ة ،ب-ق-رأر
أ◊ك -وم -ة ،ل -ك -ن ي -ب -ق -ى أل -ق -رأر ج-زءأ
بسض -ي -ط -ا م -ن إأنشض -غ -ا’ت ه -ذه أل -ف -ئ-ة،
م- -وضض- -ح- -ا أن ه -ذه أŸن -ح -ة خصضصضت
ل-ل-ذي-ن ع-م-رهم  18سض-ن-ة ول-ه-م إأع-اقة
بنسضبة  100باŸائة وسضتخلق مشضكل
–ديد ألسضن ،كما أن أŸبلغ ’ يغطي
إأح -ت-ي-اج-ات ألشض-خصس أŸع-اق ب-ال-ن-ظ-ر

لكمية أ◊فاظات ألتي يسضتعملها يوميا
وك -ذأ سض -ع -ره -ا .آأم  ‘ Ó-ت -ع-م-ي-م ه-ذه
أŸن - -ح - -ة ع - -ل - -ى ب - -اق- -ي أأ’شض- -خ- -اصس
أŸعاق ،Úلكنها أسضتطرد قائ»:Óرغم
ذلك تبقى مبادرة جيدة».
‘ ه -ذأ ألصض -دد ،ط -الب ب -وخ -ال -ف-ة
بضض -رورة ت -وف Òأأ’فضض -ل ل -ه -ذه أل -ف-ئ-ة
وب -ذل ج -ه -ود م -ن أج -ل ت-رق-ي-ة ح-ق-وق
أأ’شض -خ -اصس أŸع -اق Úح -ت -ى ي-ت-م-ت-ع-وأ
بحياة كرÁة ‘ أÛتمع ،ويرى رئيسس
مكتب باتنة ÷معية ألÈكة Ÿسضاعدة
أأ’شضخاصس أŸعاق Úأنه من أŸفروضس
إأنشضاء هيئة تتابع إأنشضغا’ت أأ’شضخاصس
ذوي أإ’حتياجات أÿاصضة للتكفل بهم
ج -ي -دأ ،ع -وضس وضض -ع -ه -ا –ت وصض -اي-ة
م-دي-ري-ة أل-نشض-اط أإ’ج-ت-ماعي بالوزأرة
ألوصضية.
وعن رفع نسضبة توظيف أŸعاقÚ
على مسضتوى أŸؤوسضسضات ،قال أŸشضكل
‘ أآ’ل- -ي -ات أ’ن أل -ك -ث Òم -ن أل -ق -وأنÚ
أÿاصضة بهذه ألفئة Œ ⁄سضد ميدأنيا،
وحسض-ب-ه ف-إان-ه ي-ن-ب-غ-ي إأل-زأم-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق
أل -ق -ان -ون ،أ’ن أإ’دأرة ت -ت -ح -ج -ج ب-ع-دم
إأسض -ت Ó-م -ه -ا أل-ق-رأر ل-ت-ط-ب-ي-ق-ه ،م-ب-دي-ا
تخوفه من عدم تطبيق قرأر أ◊كومة
بدأية أكتوبر ألدأخل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا÷زائر والعراق يؤوكدان تعميق العÓقات الثنائية

÷نة خÈاء للشسروع ‘ Œسسيد التعاون اŸوسسع
أاك- -دت ا÷زائ- -ر وال- -ع- -راق شش -روع -ه -م -ا ‘
ت -نصش -يب ÷ان خÈاء ت -ت -و ¤دراسش -ة ك -اف-ة
اŸلفات ذات ا’هتمام اŸششÎك ،حرصشا على
ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن،
وإارادت- -ه- -م- -ا ‘ ت- -نسش- -ي -ق اŸواق -ف ‘ اÙاف -ل
’قليمية والدولية .جاء هذا ‘ تصشريح
ا إ
ل-لصش-ح-اف-ة ل-وزي-ري خ-ارجية البلدين عقب
إاج- -راء ﬁادث- -ات ب- -ي -ن -ه -م -ا أاول أامسس Ãق -ر
وزارة الششؤوون اÿارجية.

مقر وزارة اÿارجية :حمز/م
خÓل زيارة رسضمية إأ ¤أ÷زأئر ،أسضتقبل وزير
ألشضؤوون أÿارجية صضÈي بوقدوم ،يوم أÿميسس،
ن -ظÒه أل -ع -رأق -ي ﬁم -د ع -ل-ي أ◊ك-ي-م ،أÿم-يسس
ب -ال -ع-اصض-م-ة ،ح-يث ت-ب-احث أل-ط-رف-ان ح-ول ع-دي-د
ألقضضايا.
و‘ تصضريح للصضحافة أ◊اضضرة بع ÚأŸكان،
‘ م- -ق- -دم- -ت -ه -ا «ألشض -عب» ،ق -ال ب -وق -دوم ،إأن -ه ”
«ألتطرق إأ ¤عديد أŸسضائل ألثنائية وقررنا إأعطاء
دفع للعÓقات ب Úألبلدين ‘ جميع أÛا’ت».
وأثنى ألوزير على أسضتعادة ألعرأق ’سضتقرأر
ب -ع -د سض -ن -وأت م -ن أأ’زم-ات وأل-ت-ه-دي-دأت أأ’م-ن-ي-ة
أŸعقدة ،وقال»:عاد ألعرأق ألتاريخي ألذي نعرفه،
ألقوي وأŸوحد أقتصضاديا وسضياسضيا» ،مشضÒأ إأ¤

ت -ب -ادل أآ’رأء وأل -ت -ح -ال -ي-ل ح-ول أأ’وضض-اع أل-ع-رب-ي-ة
وأإ’ق -ل -ي -م -ي -ة «أŸل-ي-ئ-ة ب-ال-ت-ح-دي-ات» ،خ-لصضت إأ¤
«وجود تطابق ‘ وجهات ألنظر».
وأكد بوقدوم تطلع ألبلدين إأ ¤تنسضيق ألعمل
وأŸوأقف ‘ أÙافل ألدولية وباأ’خصس جامعة
ألدول ألعربية.
من جانبه ،قال وزير أÿارجية ألعرأقي ﬁمد
علي أ◊كيم ،إأن زيارته للجزأئر «سضمحت بتبادل
أآ’رأء وتأاكيد ألرغبة ‘ توثيق ألعÓقات» ،مضضيفا
«›يئنا هو تثمŸ Úوأقف أ÷زأئر ‘ أÙافل
ألدولية».
وت -اب-ع أن «أل-ع-رأق ي-ت-ع-اف-ى وب-ال-ت-ا‹ ن-ح-ن ‰د
أيدينا للقوة أŸوجودة ‘ أŸغرب ألعربي» ،مفيدأ
ب -ال-ع-م-ل ع-ل-ى تشض-ك-ي-ل ÷ن-ة مشضÎك-ة تضض-م ج-م-ي-ع
أل -وزأرأت أŸه -ن -ي -ة ل -ت -ق -وي -ة أل -ت-ع-اون ‘ ﬂت-ل-ف
أÛا’ت ألسضياسضية ،أ’قتصضادية وأ÷انب أأ’مني
وأ’سضتخبارأتي.
وأكد ألشضروع ‘ وضضع خطط ’جتماع أÈÿأء،
م- -ن أج- -ل درأسض- -ة ك- -ل أل- -قضض- -اي -ا ذأت أ’ه -ت -م -ام
أŸشضÎك وألتوجه نحو توقيع مذكرأت ألتفاهم،
مثمنا ‘ ألوقت ذأته تطابق وجهات ألنظر حول
›مل ألقضضايا أŸطروحة على مسضتوى أ÷امعة
أل -ع -رب-ي-ة وأÙاف-ل أل-دول-ي-ة ،وأل-ع-م-ل ع-ل-ى إأب-ق-اء
ألتنسضيق حولها على قدر عال.

اعتÈت ا’إعÓن انتهاكا صشارخ للقانون الدو‹

ا÷زائر تدين فرضض السسيادة اإلسسرائيلية على غور األردن وشسمال البحر اŸيت
أادانت ا÷زائر على لسشان الناطق الرسشمي
لوزارة الششؤوون اÿارجية عبد العزيز بن
ع -ل-ي الشش-ري-ف ،ب-ق-وة ،إاعÓ-ن رئ-يسس وزراء
’سش- -رائ- -ي- -ل- -ي ف- -رضس السش -ي -ادة
ا’ح- -تÓ- -ل ا إ
’ردن
’سش -رائ -ي -ل -ي -ة ع -ل -ى م -ن -ط -ق -ة غ-ور ا أ
ا إ
وششمال البحر اŸيت ‘ الضشفة الغربية.
’عÓ- -ن تصض- -ع- -ي -دأ
أع- -تÈت أ÷زأئ- -ر ه- -ذأ أ إ
خطÒأ ضضد ألشضعب ألفلسضطيني وخطوة جديدة
’رضس أŸم-ن-ه-ج-ة
ضض -م -ن ‡ارسض-ات أغ-تصض-اب أ أ
وسض -ي -اسض -ات أل -ت-ه-وي-د وأل-ت-ط-ه Òأل-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا
’رأضضي ألفلسضطينية
’سضرأئيلي ‘ أ أ
أ’حتÓل أ إ

ُبغية تغي Òألوأقع أ÷غرأ‘ لفلسضط ÚأÙتلة،
وذلك ‘ أن - -ت - -ه- -اك صض- -ارخ ل- -ل- -ق- -ان- -ون أل- -دو‹
’من ذأت
وألشضرعية ألدولية وقرأرأت ›لسس أ أ
ألصضلة.
وجددت أ÷زأئر تضضامنها ووقوفها ألثابت
وألدأئم مع دولة فلسضط Úوشضعبها ألشضقيق ،فإانها
ت- -دع- -و أÛت- -م -ع أل -دو‹ إأ ¤أل -تصض -دي أ◊ازم
ل -ل -خ -ط -وأت أل -تصض -ع -ي -دي -ة أŸت -ك-ررة لسض-ل-ط-ات
أ’حتÓل و“ك Úألشضعب ألفلسضطيني من حقوقه
أŸشضروعة و‘ مقدمتها إأقامة دولته أŸسضتقلة
وعاصضمتها ألقدسس ألشضريف.

جّدد من أابوظبي “سشك ا÷زائر باسشتقرار السشوق ،عرقاب:

التطبيق الصسارم للتزامات منظمة األوبك ‘ خفضض اإلنتاج

ششدد وزير الطاقة ﬁمد عرقاب ،أاول أامسس ،بأابو
ظبي (ا’مارات العربية) ،على ضشرورة تطبيق صشارم
’عضش-اء ‘ م-ن-ظ-مة
’عضش-اء وغ Òا أ
’ل-ت-زام-ات ل-دول ا أ
ال -دول اŸصش -درة ل -ل -ن -ف -ط (أاوبك) ،ب -ت -ق-ل-يصس إان-ت-اج-ه-م
النفطي طبقا ’تفاق التعاون السشاري اŸفعول إا ¤غاية
نهاية  ،2019حسشبما أافاد بيان لوزارة الطاقة.
أشض -ار أل -وزي -ر ع -قب أ’ج -ت -م-اع  16ل-ل-ج-نة ألوزأرية
Ÿتابعة أتفاق ألدول أأ’عضضاء وغ Òأأ’عضضاء باأ’وبك
وألذي عقد ‘ أبو ظبي باإ’مارأت ألعربية أŸتحدة أن «
أÙادثات ب Úألوزرأء “حورت حول ألتطبيق ألصضارم
’تفاق دول أأ’عضضاء وغ Òأأ’عضضاء ‘ أأ’وبك ،ألقاضضي
بخفضس إأنتاجهم بـ  1،2مليون برميل يوميا ،بغية بلوغ
هدف ضضمان أسضتقرأر سضوق ألنفط».
وأسضÎسضل ألوزير يقول « تلتزم أ÷زأئر باŸشضاركة
على أكمل وجه ‘ كل مقاربة تهدف إأ– ¤قيق أسضتقرأر
ألسضوق و ضضمان توأزنها».
وأسضتطرد ألوزير «كان هذأ أ’جتماع مهما للغاية،
فقد سضمح ÓÃحظة مسضتوى أ’لتزأم أŸقبول للدول
أأ’عضضاء ،ما عدى نيجÒيا وكازأخسضتان و ألعرأق».
وحسضب ألبيان ،أتفقت ألدول أأ’عضضاء على موأصضلة
جهودها أ’جل بلوغ توأزن ألسضوق و–قيق أسضتقرأرها
أ’جل مصضلحة أŸنتج ÚوأŸسضتهلك.Ú
تشض Òوزأرة ألطاقة إأ ¤أن « ألوزرأء أتفقوأ على حث
ألدول ألذي تخطت مسضتوأها أإ’نتاجي على أ’متثال
لÓتفاق خÓل شضهر أكتوبر».
وجاء ‘ ألبيان أÿتامي لÓجتماع ألذي أوردته أوبك
ع -ل-ى م-وق-ع-ه-ا أل-رسض-م-ي أن أل-ل-ج-ن-ة أل-وزأري-ة أŸشضÎك-ة
Ÿت -اب -ع -ة أت -ف -اق «أوبك» وخ -ارج -ه -ا ع -قب أج -ت -م-اع-ه-ا
ألسضادسس عشضر على «أ◊اجة أŸاسضة ’لتزأم مسضتمر
بإاعÓن ألتعاون لدعم أسضتقرأر سضوق ألنفط على أسضاسس
مسضتدأم» .
وفيما يتعلق Ãسضتوى أ’متثال أإ’رأدي ’تفاق –ديد

أ’نتاج ب Úدول منظمة أوبك و شضركاءها من ألدول غÒ
أ’عضضاء فانه «’ يزأل مرتفًعا» حسضب أللجنة ،حيث
وصضل إأ 136 ¤باŸئة ‘ أغسضطسس .
ومع ذلك ،ذكرت أللجنة ألوزأرية باŸبادئ أأ’سضاسضية
أل- -ك- -ام- -ن- -ة ورأء أت -ف -اق خ -فضس أ’ن -ت -اج وه -ي أل -ع -دأل -ة
وألشضفافية.
‘ هذأ ألصضدد ،حثت أللجنة جميع ألدول أŸشضاركة
‘ أت -ف -اق أل -ت-ع-اون ع-ل-ى مضض-اع-ف-ة ج-ه-وده-ا لÓ-م-ت-ث-ال
بالكامل و‘ ألوقت أŸناسضب لتعديÓت أإ’نتاج ألطوعية
أÿاصضة بها.
«أكدت كل ألبلدأن أŸشضاركة وأ◊اضضرة ’سضيما تلك
ألتي “ ⁄تثل كليا لتعديÓتها عزمها على أ’سضتجابة
على أأ’قل  100باŸائة خÓل باقي ألسضنة» ،تفيد أللجنة،
مشضÒة إأ ¤أن هذه ألدول جددت هي أأ’خرى مسضاهمتها
ط-وع-ا ،وم-ؤوك-دة أن «م-ع-دل أ’سض-ت-ج-اب-ة ألشض-ام-ل-ة سضيبلغ
مسضتويات جد عالية».
ك -م -ا ’ح -ظت أل -ل-ج-ن-ة أ’ن-خ-ف-اضس أأ’خŸ Òسض-ت-وى
أıازن ألتجارية ‘ بلدأن منظمة ألتعاون أ’قتصضادي
وأل -ت -ن -م-ي-ة ’سض-ي-م-ا ب-ال-و’ي-ات أŸت-ح-دة وإأن ظ-لت –ت
معدل أÿمسس سضنوأت أأ’خÒة ،كما ’حظت أن أŸعا⁄
أأ’سضاسضية «عرفت حاليا تدهورأ».
هذأ وقامت أللجنة بتحليل ألشضكوك ألكبÒة ألتي
يوأجهها أ’قتصضاد ألعاŸي سضنتي  2019وÃ 2020ا ‘
ذلك ألضضغوطات أŸتعلقة بالتجارة وألسضياسضات ألنقدية
وعوأمل أخرى لÓقتصضاد ألكلي.
و‘ هذأ ألسضياق ،دعت أللجنة ألسضلطات إأ ¤أخذ
أ◊ي -ط-ة ع-ن-د م-رأق-ب-ة أوضض-اع سض-وق أل-بÎول ق-ب-ل ع-ق-د
أ’جتماعات ألوزأرية أŸزمعة بدأية ديسضم.È
«ورغم هذأ ألسضياق ألصضعب ،تبقى ألشضرأكة ‘ إأطار
إأع Ó-ن أل -ت -ع -اون تشض-ك-ل رم-زأ ل-ن-ج-اع-ة وت-ن-اسض-ق ألسض-وق
ألدولية للبÎول ،وÃثابة صضمام أمان بالنسضبة للمنتجÚ
وأŸسضتهلك Úوأ’قتصضاد ألدو‹» ،تضضيف ذأت أللجنة.

بلخ ‘ Òمنتدى «توظيف التكنولوجيا ‘ التعليم» Ãنطقة «مينا» ‘ مسسقط

يششارك وزير التعليم والتكوين اŸهني ،Úدادة
موسشى بلخ ،Òبأاششغال منتدى ا’بتكار التقني ‘
التعليم Ãنطقة الششرق ا’وسشط وششمال أافريقيا
اŸرت-ق-ب-ة من  15إا 17 ¤سش-بتمÃ 2019 Èسشقط
(سشلطنة عمان) ،حسشبما جاء ‘ بيان للوزارة.
وأضض - -اف أŸصض - -در أن أل- -وزي- -ر سض- -يشض- -ارك ‘ ه- -ذأ
أŸنتدى بدعوة من ألوزيرة ألعمانية للتعليم ألعا‹ ،رأوية
بنت سضعود ألبوسضعيدية.

..يتحادث مع السسف ÒاإليراÊ
ك-ان ت-ط-وي-ر أل-عÓ-ق-ات ‘ ›ال أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ل-ي-م
ألتقني ÚوأŸهني ‘ Úصضلب أÙادثات ألتي جرت ،أول
أمسس أÿميسس ،ب Úوزير ألتكوين وألتعليم أŸهني Úدأدة
موسضى بلخ Òوسضف Òإأيرأن با÷زأئر حسض Úماشضلشضيدي
حسضبما أفاد به بيان للوزأرة.
وأوضضح أŸصضدر أن «أÙادثات ب Úألطرف Úدأرت

حول وضضع ألعÓقات ب Úألبلدين وسضبل تطويرها ‘
›ال ألتكوين وألتعليم ألتقني ÚوأŸهني »Úمضضيفا أن
ألوزير تطرق إأ« ¤أهم ﬁاور برنامج عصضرنة وإأصضÓح
أÿدمة ألعمومية ‘ ›ال ألتكوين وألتعليم أŸهنيÚ
وأسضÎأتيجية قطاعه ألوزأري ‘ ›ال تكييف عروضس
أل-ت-ك-وي-ن م-ع م-ق-تضض-ي-ات أل-ت-ن-م-ي-ة أ’قتصضادية وتنافسضية
أŸؤوسضسضات».
من جهته ،أعرب ألسضف Òأإ’يرأ Êعن «أسضتعدأده
ل -ت -ف -ع -ي -ل أل -ت -ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي ‘ ›ال أل-ت-م-ه »Úم-ن-وه-ا
ب»أنعقاد أللجان أŸشضÎكة ألقطاعية بانتظام وباعتماد
برأمج تنفيذية».
ك-م-ا أت-ف-ق أل-ط-رف-ان ع-ل-ى م-وأصض-ل-ة ت-ط-ب-ي-ق برنامج
ألتعاون أ÷اري وأثرأئه من خÓل تطوير فروع تكوين
ج-دي-دة ’سض-ي-م-ا أŸه-ن أŸرت-ب-ط-ة ب-الصض-ن-اع-ة أل-غ-ذأئ-ية
وأ’لكÎونيك وتكنولوجيات أإ’عÓم وأ’تصضال وتكوين
أŸكون Úومصضممي ألÈأمج وألكتب أŸهنية وألتوأمة بÚ
مؤوسضسضات ألتكوين أŸهني للبلدين».

السشبت  14سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  14محرم  1441هـ
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Œاوب اÛتمع ا÷زائري مع مششروع صشندوق الّزكاة ،بلمهدي:

عروضس العمل من بعضس الشّضركات ضضبابية ’ تلتزم بشضرط اŸرور سضاهم ‘ رفع إايراداته إا 140 ¤مليار سضنتيم خÓل  18سضنة

رفع التّجميد عن اأ’نشضطة اŸنشضأاة ‘ إاطار أاجهزة الدIعم بو’يات ا÷نوب
أاع- -ل- -ن وزي- -ر ال- -ع- -م- -ل وال -تشش -غ -ي -ل
معا÷ة عروضس العمل
والضشمان الجتماعي ،تيجا Êحسشان
،
هدام ،أاول أامسس با÷زائر العاصشمة
وتنصضيب طالبي العمل

ع -ن ق -رار رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع -ن ك-اف-ة
لنششطة اŸنششأاة ‘ اطار أاجهزة دعم
ا أ
اسشتحداث اŸؤوسشسشات اŸصشغرة ،وبصشفة
اسشتثنائية ‘ وليات ا÷نوب ،وتششمل
سش -ي -م -ا نشش -اط ال-ن-ق-ل ب-ك-اف-ة أان-واع-ه.
ولدى إاششرافه على لقاء حول تسشيÒ
م -ل -ف ال -تشش -غ -ي -ل ‘ ولي-ات ا÷ن-وب،
أاعلن الوزير عن «قرار رفع التجميد
لنشش -ط -ة اŸنشش -أاة ‘ إاط-ار
ع -ن ك -اف -ة ا أ
أاج- -ه- -زة دع- -م اسش- -ت -ح -داث اŸؤوسشسش -ات
اŸصشغرة ،وبصشفة اسشتثنائية ‘ وليات
ا÷نوب ،وتششمل نششاط النقل بكافة
أان - - -واع - - -ه وغÒه - - -ا م - - -ن اŸشش - - -اري- - -ع
لخ- -رى» ،وذلك -ك -م -ا ق -ال « -ت -ب -ع -ا
ا أ
لول».
لتعليمات الوزير ا أ

إاصضدار  13رخصضة اسضتثنائية من طرف
الوّ’ة لتوظيف  340يد عاملة
‘ نفسص السشياق ،أاّكد هّدام أاّنه يدرك
«ال -واق -ع ال -ذي ي -ع -يشش -ه ط -ال -ب-و الشش-غ-ل ‘
وليات ا÷نوب ،ويتقاسشم معهم إانششغالتهم
اŸششروعة» ،مÈزا أان هذا الواقع «يسشتدعي
تضش -اف -ر ج -ه -ود ك -ل ال -ق -ط -اع-ات اŸع-ن-ي-ة،
لم-ث-ل ب-انشش-غ-الت ط-ال-ب-ي ال-عمل
ل-ل-ت-ك-ف-ل ا أ
خاصشة فئة الششباب» ،والعمل على «تكييفها
مع واقع التنمية لسشتحداث الÌوة ﬁليا»
و»اŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ال- -ن- -ه -وضص ب -الق -تصش -اد
الوطني».
ولدى تطّرقه إا ¤بعضص النتائج اÙققة
‘ ›ال ت- -نصش- -يب ط -ال -ب -ي الشش -غ -ل خ Ó-ل
ششهري جوان وجويلية من السشنة ا÷ارية
” تسشجيل
بوليات ا÷نوب ،قال الوزير أاّنه ّ
«أاك Ìمن  3.100تنصشيب لطالبي الششغل ‘
لط - -ار ال- -كÓ- -سش- -ي- -ك- -ي (‘ إاط- -ار نشش- -اط
اإ
الوسشاطة للوكالة الوطنية للتششغيل) ،وأازيد
من  280تنصشيب ‘ إاطار جهاز عقود العمل
اŸدعمة .و‘ ذات السشياق ،أاضشاف هّدام
أانه ” أايضشا «إاصشدار  13رخصشة اسشتثنائية
من طرف الولة لتوظيف  340يد عاملة من
لم-ر ي-ت-ع-ل-ق
خ-ارج ال-ولي-ة» ،م-وضش-ح-ا أاّن «ا أ
بتخصشصشات ل Áكن تلبيتها بحكم أان اŸهن
اŸط -ل -وب -ة ت-ع-رف ع-ج-زا ‘ ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
اÙلية اŸؤوهلة ،وتخصص أاغلبها قطاعات
لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
اÙروق -ات وال -ب -ن-اء وا أ
والسشياحة».

اأ’رقام اŸسضجّلة ’ تعكسس تطّلعات
ومتطّلبات اŸواطن ‘ Úالّتشضغيل
وبخصشوصص خلق النششاط ‘ إاطار الوكالة
ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشش-غ-ي-ل الششباب والصشندوق
الوطني للتأام Úعن البطالة ،أاششار الوزير
” خÓل نفسص الفÎة «“ويل أاكÌ
ا ¤أاّنه ّ

من  190مششروع مصشغر سشمح باسشتحداث
أاك Ìم - - -ن  455م -نصشب ع -م -ل م-ق-اب-ل 111
مششروع لنفسص الفÎة من سشنة  ،2018والتي
سشمحت باسشتحداث  291منصشب عمل ،وهو
ما يعادل ‰و يقّدر بـ  .»% 71ومن جهة
ل‚ازات
أاخرى ،أاششار الوزير ا ¤أاّنه «رغم ا إ
اÙققة على مسشتوى هذه الوليات ،إالّ أان
لرق -ام اŸسش -ج -ل -ة ل ت -ع -كسص ت -ط ّ-ل -ع -ات -ن-ا
اأ
وم -ت-طّ-ل-ب-ات اŸواط-ن› ‘ Úال ال-تشش-غ-ي-ل
لسشباب
وامتصشاصص البطالة» ،مرجعا بعضص ا أ
التي «تعيق تنصشيب اليد العاملة اÙلية ‘
سش - -وق الشش- -غ- -ل» ،إا« ¤ع- -دم ال- -ت- -واف- -ق بÚ
التكوين واحتياجات سشوق العمل».
وأاضشاف الوزير أانّ «الّزيارات اŸيدانية
لط- -ارات اŸرك- -زي- -ة ا ¤ولي -ات ا÷ن -وب،
إ
والتقارير الواردة Ÿصشالح القطاع ،سشمحت
بالوقوف على بعضص اÓŸحظات ،من بينها
«فرضص ششروط تعجيزية ‘ التوظيف التي
ت- -ق -وم ب -ه -ا ب -عضص الشش -رك -ات واŸؤوسشسش -ات
الق -تصش -ادي-ة ال-ن-اشش-ط-ة ‘ ه-ذه اŸن-ط-ق-ة،
واŸت-ع-ل-ق-ة ب-وظ-ائ-ف ل تسش-ت-دعي مؤوهÓت
عالية».
و‘ نفسص السشياق ،أاششار إا« ¤الضشبابية ‘
تسشي Òعروضص العمل من بعضص الششركات
التي ل تلتزم بششرط اŸرور ع Èالوكالة
الوطنية للتششغيل ‘ إاطار الوسشاطة ،خÓل
ع -م -ل -ي-ات ال-ت-وظ-ي-ف» ،وإا« ¤اŸم-اط-ل-ة ‘
لع Ó-ن ع -ن ال -ق -وائ-م ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ات
اإ
ال - -ف - -حصص والن - -ت - -ق- -اء م- -ن ط- -رف ب- -عضص
اŸؤوسشسشات القتصشادية ،والتي ينجر عنها
لحيان احتجاجات من طرف
‘ كث Òمن ا أ
طالبي العمل».
ول -ه -ذا ال -غ -رضص اع -ت Èالسش -ي-د ه-دام أاّن
«ال-ظ-رف السش-ت-ث-ن-ائ-ي ال-ذي “ر ب-ه ال-بÓ-د
يسش-ت-دع-ي م-ن-ا ت-ك-اث-ف ا÷ه-ود» ،سش-ي-ما من
خÓل «تذليل كل العقبات وفرضص الششفافية
‘ تسش -ي ÒالÈام -ج اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ال-تشش-غ-ي-ل»،
داعيا مسشؤوو‹ القطاع إا« ¤النخراط ‘
هذا اŸسشعى ،من خÓل Œندهم الكامل
والعمل وفق اŸسشؤووليات اŸنوطة بهم».

وفيما يتعلق Ãجال معا÷ة
عروضص العمل وتنصشيب طالبي
ال- -ع- -م- -ل ،ششّ- -دد ال- -وزي -ر ع -ل -ى
ضش- -رورة «ال -ت -نسش -ي -ق ال -ت -ام بÚ
ﬂتلف الهيئات –ت الوصشاية
بالتعاون مع جميع القطاعات
ذات الصشلة Ãلف التششغيل على
مسش - - -ت- - -وى ولي- - -ات ا÷ن- - -وب،
لسش -ي -م -ا ب -ت-ف-ع-ي-ل دور ال-ل-ج-ان
اÙل -ي -ة م -ا ب Úال -ق -ط-اع-ات،
لنسشب
لط - -ار ا أ
ال - -ت - -ي ت - -ع - -د ا إ
لضشفاء الفعالية والتنسشيق على
إ
اŸسشتوى اÙلي» .وأالّح هّدام
ع-ل-ى أاه-م-ي-ة «ال-ت-نسش-ي-ق ال-دائم
واŸسش-ت-م-ر م-ع ق-ط-اع ال-ت-ك-وين
اŸهني لتكوين و–سش Úمسشتوى مؤوهÓت
طالبي العمل لتتوافق ومتطلبات الششركات
ال -ت -ي ت -ق -دم ع -روضص ال -ع -م -ل» ،وك -ذا «م -ع
قطاعي الصشناعة والطاقة ‘ إاطار رؤوية
اسش -تشش -راف -ي -ة ب -غ -ي-ة إاحصش-اء ق-ائ-م-ة اŸه-ن
اŸسش -ت -ق -ب-ل-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ه-ذه ال-ولي-ات
لتمك Úقطاعي التكوين والتعليم اŸهنيÚ
والتعليم العا‹ من إاعداد برامج ‘ هذه
التخصشصشات ا÷ديدة».

اإ’سضراع ‘ وتÒة إاعداد
خرائط الّنشضاطات التي تتوّفر
عليها كل و’ية
لسشراع ‘ وتÒة
كما دعا الوزير إا« ¤ا إ
إاعداد خرائط النّششاطات التي تتوفرعليها
ك -ل ولي -ة ب -غ -ي -ة –دي -د ال -ق-ط-اع-ات ال-ت-ي
ب-إام-ك-ان-ه-ا اسش-ت-قبال اŸششاريع السشتثمارية،
لرشش-اد
وت -ع -زي-ز دور ال-رق-اب-ة واŸراف-ق-ة وا إ
ال-ذي ت-ت-ك-ف-ل ب-ه مصش-ال-ح م-ف-تشش-ي-ة ال-ع-م-ل،
للسشهر على تطبيق تششريعات العمل» ،مؤوكدا
أاهمية «إاششراك اÛتمع اŸد Êللمسشاهمة
كششريك للهيئات العمومية ضشمن فضشاءات
التششاور».
وبنفسص اŸناسشبة ،أاّكد الوزير أانّ «أابواب
ا◊وار م- -ع الشش- -ريك الج- -ت -م -اع -ي ت -ب -ق -ى
م -ف -ت -وح -ة» ،م -ع السش -ع -ي م-ن أاج-ل ت-خ-ط-ي
ال - -ع- -ق- -ب- -ات واي- -ج- -اد ا◊ل- -ول اŸن- -اسش- -ب- -ة
لنششغالت عمال الوكالة الوطنية للتششغيل».
وع -ل -ى صش -ع -ي -د آاخ -ر ،ث ّ-م -ن ال -وزي-ر «ك-ل
اÿط -وات ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا ق -ي-ادة ا÷يشص
ال -وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،وع-ل-ى رأاسش-ه-ا اÛاه-د
الفريق أاحمد قايد صشالح ،الذي وقف إا¤
ج- -انب الّشش- -عب ‘ ه -ذه ال -فÎة ا◊ّسش -اسش -ة
ب -اّت-خ-اذه م-واق-ف ح-ازم-ة تصشب ‘ ح-م-اي-ة
الوطن واŸواطن على حد سشواء» ،و»يكون
بذلك قد جنّب البÓد الدخول ‘ دوامة
ال ّ
Óإاسشتقرار».

صشلب والشّشع ،Òعوماري:
للخروج من التّبعية سشيما اŸتعّلقة بالقمح ال ّ

ضضرورة اسضتغÓل القدرات وتسضخ Òالوسضائل العلمية والتّقنية
أاّك- -د وزي- -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال -ري -ف -ي -ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري ،الشش-ري-ف
ع - -وم- -اري ،أاول أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى
ضش- -رورة اسش- -ت -غ Ó-ل ال -ق -درات اŸت -اح -ة
وتسشخ Òالوسشائل العلمية والتقنية من
أاج -ل اÿروج م -ن ال-ت-ب-ع-ي-ة سش-ي-م-ا ف-ي-م-ا
يخصس القمح الصشلب والششع ،Òحسشبما
أافاد به بيان الوزارة.
وثّمن الوزير  -خÓل اجتماع ترأاسشه حول
ت -ط -وي -ر شش -ع -ب -ة ا◊ب -وب وت -رشش-ي-د ال-واردات
خاصشة اŸتعلقة بالقمح الل Úبحضشور إاطارات
ال -وزارة وم -دي-ري اŸع-اه-د ال-ت-ق-ن-ي-ة و‡ث-ل-ي
اŸهني ÚواŸنتج( Úغرف فÓحية واÛلسص
ال -وط -ن -ي م -ا ب ÚاŸه -ن لشش -ع -ب -ة ا◊ب -وب) -
ا÷هود اŸبذولة من طرف كل الفاعل Úمن
م -ن -ت -ج Úوت -ق -ن-ي Úوم-ك-ث-ف‡ّ Úا أاسش-ف-ر ع-ن
تسشجيل إانتاج وف Òخاصشة من الششع Òوالقمح
الصشلب خÓل موسشم .2019-2018
و‘ هذا الصشدد ،أاعطى الوزير تعليمات
إلعادة النظر ‘ نظام الحصشاء والعÓم من
أاجل نقل اŸعلومات كما هي ‘ الواقع،

وهذا باللجوء ا ¤نظام الرقمنة .وفيما
ي -خصص مسش -أال -ة ت-ق-ل-يصص واردات ال-ق-م-ح ال-لÚ
الذي تصشنع منه مادة اÿبز ،طلب عوماري
ب-ت-ن-ظ-ي-م ورشش-ة وط-ن-ي-ة ل-تسش-ل-ي-ط الضش-وء على
أاسشباب ارتفاع الواردات من هذه اŸادة ،ومن
أاه-م-ه-ا اع-ت-م-اد ن-ظ-ام اسش-ت-هÓ-ك-ي ي-رّك-ز على
الطح( Úالفرينة) وكذا التبذير ،وأاكد أايضشا

على ضشرورة إاششراك كل الفاعل ÚاŸعنيÚ
بهذه اŸسشأالة مثل قطاع الصشحة وا÷معيات
وا÷ام - -ع - -ات وﬂتصش Úم - -ن أاج- -ل ت- -وع- -ي- -ة
اŸسشتهلك حول انعكاسشات هذا النمط على
الصش-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة والق-تصش-اد ال-وط-ن-ي م-عا،
وكذا بأاهمية اسشتهÓك اŸنتوج الوطني من
القمح الصشلب والششع.Ò
ومن جهة أاخرى ،عّين عوماري أافواج عمل
ل -دراسش -ة ب -عضص اŸسش -ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ب - -ت - -حسش ÚاŸردودي - -ة ،ورف - -ع ال - -ع - -راق- -ي- -ل
اŸطروحة ‘ بعضص الوليات من أاجل تسشهيل
الج -راءات اÿاصش -ة ب -إاط Ó-ق م-وسش-م ا◊رث
والبذر Ÿوسشم  ‘ 2020-2019ظروف جيدة.
ويندرج هذا الجتماع الذي حضشره أايضشا
اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-تعاضشد
الفÓحي و‡ثل الديوان ا÷زائري اŸهني
للحبوب ومديري بعضص تعاونيات ا◊بوب
واÈÿاء ضشمن سشلسشلة اللقاءات التي ”ّ
ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ح -ول شش -ع -ب-ة ا◊ب-وب ت-ن-ف-ي-ذا
لول اŸت-ع-ل-ق-ة بÎشش-يد
ل-ت-وصش-ي-ات ال-وزي-ر ا أ
الواردات.

سش -اه -م Œاوب اÛت-م-ع ا÷زائ-ري م-ع
مششروع صشندوق الزكاة ‘ رفع إايراداته
من  5مليار سشنتيم ا 140 ¤مليار سشنتيم
خÓل  18سشنة ،حسشبما كششف عنه أاول
أامسس ب-ال-ب-ل-ي-دة وزي-ر الشش-ؤوون ال-دي-نية
لوقاف ،يوسشف بلمهدي.
وا أ
وأاوضشح بلمهدي ‘ تصشريح للصشحافة على
ه -امشص إاشش-راف-ه ع-ل-ى م-ل-ت-ق-ى ح-ول صش-ن-دوق
ال- -زك- -اة ،أان «اÛت- -م- -ع ا÷زائ -ري اح -تضش -ن
مشش -روع صش -ن -دوق ال-زك-اة م-ن-ذ ت-أاسش-يسش-ه م-ن-ذ
حوا‹  18سشنة ،بدليل ان إايرادات الصشندوق
قفزت من  5مليار سشنتيم ‘ السشنة األو ¤من
إاطÓقه ا 140 ¤مليار سشنتيم ‘ سشنة ،»2018
وأاضشاف أان انخراط ا÷زائري ‘ Úصشندوق
الزكاة سشمح بتوطيد العÓقة ب ÚاŸواطنÚ
سش -واء اŸتصش -دق أاو اŸت -ل -ق -ي ،وزي-ادة رؤووسص
األم-وال ،ول-ه-ذا ،ك-م-ا ق-ال« ،ب-إام-ك-ان-ن-ا تقدË
إاضشافة جديدة خÓل هذا اŸوسشم (/ 2019
 ،)2010ورفع هذا الرقم لفائدة الفقراء».
وأاششار الوزير إا ¤أان صشندوق الزكاة سشاهم
ول زال يسش -اه -م ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة الج -ت -م -اع -ي-ة
والق -تصش -ادي -ة ،ألّن ال -زك-اة «ن-ظ-ام اق-تصش-ادي
ربا ،»Êحيث بلغ عدد اŸسشتفيدين من يتامى
وأارام -ل وع -اج -زي -ن م -ن ه-ذا الصش-ن-دوق م-ن-ذ
تأاسشيسشه  3مÓي Úمسشتفيد.
وقال بلمهدي الذي أاعلن باŸناسشبة عن
انطÓق ا◊ملة الوطنية  18لصشندوق الزكاة،
إا ¤ضش- -رورة اŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ت -ق -د Ëال -زك -اة
تطبيقا لتعاليم ديننا ا◊نيف ،واقتداءً بسشنة
اŸصشطفى عليه الصشÓة والسشÓم ،مؤوكدا أان
اŸسش -اه -م -ة ف -ي -ه -ا تسش-م-ح ب-دف-ع الضش-رر ع-ن
اÙتاج وجلب اŸصشلحة له.
وكشش - -ف أاّن ا◊م - -ل - -ة تشش - -م - -ل ب - -رن - -ا›ا

–سشيسشيا إاعÓميا واسشعا يتنّقل خÓله مششايخ
وع -ل-م-اء ضش-م-ن ق-واف-ل ل-ت-حسش-يسص اÙسش-نÚ
واÛت- -م- -ع بضش- -رورة أاداء شش- -عÒة ال -زك -اة ‘
صشيغة منظمة ‘ إاطار العمل اŸؤوسشسشاتي.
من جهة أاخرى ،جّدد الوزير التذكÃ Òششروع
ف -ت -ح أاكشش -اك ل-لصشÒف-ة اإلسشÓ-م-ي-ة ،واع-تÈه
مطلبا ششرعيا لتحقيق التنمية ،مششÒا إا ¤أاّن
الدولة احتضشنت هذا اŸششروع وسشيتم إاطÓقه
قريبا .وجرى هذا اŸلتقى بحضشور عدد من
”
إاطارات القطاع واŸششايخ واألئمة ،حيث ّ
إالقاء عدة مداخÓت حول أاهمية الزكاة ‘
حياتنا و‘ تنمية اÛتمع والقتصشاد على
حد سشواء ،وكان الوزير قد زار قبل افتتاحه
اŸل -ت -ق-ى ج-ام-ع ال-ك-وث-ر ال-ذي أاع-ي-د ت-ه-ي-ئ-ت-ه
م- -ؤوخ- -را ،ك- -م -ا أاشش -رف ع -ل -ى ت -دشش Úق -اع -ة
اÙاضش -رات ب -ذات ا÷ام -ع وإاط Ó-ق ع-ل-ي-ه-ا
اسشم «الششيخ العّÓمة عبد الرحمان جي.»‹Ó

لششغال العمومية والنقل بالعاصشمة
خÓل تفقده منششات ا أ

كورابة :اأ’زمة اŸالية لن تؤوثر على ا‚از مشضاريع القطاع
ضضرورة تسضريع وتÒة ا’‚از ومراعاة ا÷ودة

لششغال العمومية والنقل
قام وزير ا أ
مصشطفى كورابة و وا‹ العاصشمة عبد
اÿال - -ق صش- -ي- -ودة  ،أاول أامسس  ،ب- -زي- -ارة
ع-م-ل وت-ف-ق-د ق-ادت-ه-م-ا إا ¤ال-ع-دي-د م-ن
مششاريع القطاع مششددين على ال‚از
‘ آاج -ال -ه وŒاوز أاي خ -ل -ل م-ن شش-ان-ه أان
لششغال.
Áسس بجدوى منششات ا أ

áæ°SƒH IQÉ°S :ôFGõ÷G
كورابة خÓل تفقده للعديد من اŸششاريع
األششغال العمومية بولية ا÷زائر العاصشمة ،
أاع -ط -ى ج -م -ل-ة م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-م-ؤوسشسش-ات
اŸك -ل -ف -ة ب -اإل‚از داع -ي -ا اي-اه-ا ا ¤ضش-رورة
التسشريع ‘ وتÒة األششغال و مراعاة ا÷ودة
‘ اإل‚از قصشد اسشتÓم اŸنششات ‘ آاجالها
اÙددة بالنظر ◊يويتها و أاهميتها  ،حاثا
على اسشتغÓل فرصشة إا‚از هذه اŸششاريع ‘
تكوين و –سش ÚخÈة اإلطارات و الرفع من
مسشتوى العمال.
وخÓل وقوفه على مششروع ا‚از الطريق
الجتنابي الششما‹ باŸدينة ا÷ديدة سشيدي
عبد الله ،قال كورابة بان الزمة اŸالية التي
“ر بها البÓد  ⁄تؤوثر على عمليات “ويل
اŸششاريع الهيكلية ،مؤوكدا ‘ هدا الصشدد على
وف- -رة الغ- -ل- -ف -ة اŸال -ي -ة اıصشصش -ة ل‚از
ﬂت-ل-ف اŸشش-اري-ع اÿاصش-ة ب-ق-ط-اع الشش-غال
ال -ع -م -وم -ي-ة  ،م-ط-م-ئ-ن-ا اŸؤوسشسش-ات اŸك-ل-ف-ة
ب - -ال‚از ب - -ان ب - -اب ال - -دع- -م اŸا‹ م- -ا زال
مفتوحا لهم لكن ششرط احÎام اجال التسشليم
و مراعاة ا÷ودة ‘ ال‚از .
Óزمة
ونفى الوزير ‘ اŸقابل،أان يكون ل أ
اŸالية ا◊الية أاي تأاث Òعلى إا‚از مششاريع
هيكلية للبÓد ،ليقول ‘ هذا الصشدد« :األزمة

ا◊الية  ⁄تأاثر على إا‚از اŸششاريع» ،إاذ أان
كافة اŸششاريع التي عايناها أا‚زت بوتÒة
جيدة و نوعية عالية.
ولدى إاششرافه على وضشع حيز اÿدمة جزء
من الطريق اإلجتنابي لوادي أاوششايح باŒاه
البليدة نحو (براقي) على طول  4،5كم  ،أاكد
الوزير بان هذا اŸششروع سشيسشاهم ‘ فك
اÿن -اق ع-ل-ى ال-ع-اصش-م-ة خ-اصش-ة ل-ل-مسش-اف-ري-ن
اŸت -ج -ه Úن -ح -و ج -ن -وب ال -ب Ó-د وك-ذا الم-ر
للسشائق Úأاصشحاب مركبات نقل السشلع الذين
ع -ادة م -ا ي -تسش -ب -ب-ون ‘ ازدح-ام ع-ن-د م-دخ-ل
العاصشمة .
كما عاين الوزير والوفد اŸرافق له مدى
تقدم أاششغال الطريق الجتنابي للعناصشر على
مسشتوى الطريق الوطني رقم ( 1جنوب بئر
خ -ادم) ال -ذي ب -ل -غت نسش -ب -ة األشش -غ-ال ف-ي-ه 51
باŸائة ،ومن اŸنتظر أان يششكل هذا اÙور
اŸم -ت -د ع -ل -ى ط-ول  4ك-م م-ت-ن-فسش-ا ل-لطريق
الرابط ب Úالقبة وبئر خادم الذي كثÒا ما
Áيزه ازدحام كب.Ò
وأابرز الوزير أاهمية صشيانة جميع اŸنششآات،
داعيا اŸسشؤوول ÚواŸسشÒين إا ¤بذل اŸزيد
من ا÷هود من أاجل اÙافظة على كافة
اŸكتسشبات واŸنششآات الضشخمة اŸنجزة .
وسشمحت هذه الزيارة للوزير بالطÓع على
اشش- -غ- -ال ا‚از اÙور ال- -راب- -ط ب Úب- -راق -ي
والبليدة الذي سشيفتتح ششهر ديسشم ÈاŸقبل
وسش-يسش-م-ح ب-رب-ط ال-ع-اصش-م-ة ب-ال-طريق السشيار
ششرق-غرب بششكل أاسشرع ،بحيث خصشصص لهذا
اŸشش- - -روع الضش- - -خ- - -م ال- - -ذي أاسش - -ن - -د إا‚ازه
ل- -ل- -م -ؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -م -نشش -آات ال -ف -ن -ي -ة
الكÈى(Ã، )ENGOAبلغ ما‹ قدرة  10مليار
دينار جزائري .
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تأاسسيسس مفوضسية عليا للعدالة ا’جتماعية لضسمان ا◊قوق
^ اÿريطة السسياسسية تصسنعها انتخابات رئاسسية وتشسريعية نزيهة
لحدأث أŸتسشارعة ألتي يعرفها أŸششهد ألسشياسشي أليوم ،دعت أŸهندسشة وألناششطة نوأل إأيدير عمار ،أ ¤تششكيل
على ضشوء أ أ
لسشرأع ‘ تنظيم أنتخابات رئاسشية ،مع تعهد أ÷يشش با◊ياد وعدم ألتدخل ‘ ألعملية
هيئة مسشتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات وأ إ
ذأتها ،حيث أكدت دعوتها ‘ أن يقود هذه أŸرحلة ششخصشيات أكادÁية وطنية وكفاءأت غ Òحزبية Ãتابعة أŸؤوسشسشة ألعسشكرية
لنها أ◊امي للبÓد وبنوط لها أÛال ألمني وألعسشكري.
كما دعت الناششطة السشياسشية نوال ا¤
م-راج-ع-ة ال-دسش-ت-ور وإاق-رار دسش-ت-ور ‰وذج-ي
ي- -تسش -ع ا÷م -ي -ع وصش -ال -ح ل -فÎة ’ ت -ق -ل ع -ن
عشش -ري-ن ع-ام-ا ،م-ع ت-أاسش-يسس ه-ي-ئ-ة قضش-ائ-ي-ة
مسش -ت -ق -ل -ة ل -ت -ن -ق -ي -ح ال -ق-وان Úم-ن الشش-وائب
القانونية ،أاو تلك التي تتعارضس مع مقومات
ه- - -ذه اŸرح- - -ل- - -ة ،وت - -فضش - -ي ‘ ا’خ Òا¤
اŸواطنة بأا” الكلمة ،كما دعت ا ¤تأاسشيسس
م -ف -وضش-ي-ة ل-ل-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ن-ظ-ر ‘
قضش -اي -ا اŸتضش -رري -ن م-ن ال-عشش-ري-ة السش-وداء
وضشحايا ا’رهاب.

إاقرار دسستور ‰وذجي يتّسسع للجميع،صسالح
لفÎة ’ تقل عن  20عاما
من جهة أاخرى ،و‘ السشياق ذاته اعتÈت
ال-ن-اشش-ط-ة ‘ وسش-ائ-ل ال-ت-واصش-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
اŸهندسشة ايدير نوال ،بأان مراجعة قوانÚ
الصش -ح -اف -ة وال -رق -اب -ي -ة ال -ق -ب -ل-ي-ة وال-ب-ع-دي-ة
وهيكلتها أاصشبحت ضشرورية ،حتى تسشتجيب
م -ع ال -ظ -روف ال -راه -ن -ة وت-ط-ل-ع-ات الشش-عب،
ودعت إا ¤ه- -ي- -ك- -ل- -ة ا÷يشس وج -ه -از ا’م -ن
وا’سشتخبارات ،باعتبار اي قرار سشياسشي ‘
ال -ع -ا ⁄م-ه-م-ا ك-ان ن-وع-ه ،تشش-ارك ف-ي-ه ه-ذه
اıابر التابعة للجهات ا’منية.
أاما ‘ الششأان ا’قتصشادي رأات ا’سشتاذة

نوال ،أانه من الضشروري وضشع خطة وآالية
’قتصشاد منتج ،يكون بدي’ Óقتصشاد الريع
ال -ذي مصشÒه غ Òم -رت -ب -ط بسش -ن -ة م -ع -ي -ن-ة،
وب -ال -ت -ا‹ ال -ب -دي -ل سش -ي -ك-ون اÿي-ار ا’‚ح،
خ -اصش -ة وأان -ن -ا ن -ت -وف -ر ع -ل-ى ك-ل ا’م-ك-ان-ات
الطبيعية واللوجيسشتية وغÒها.
وب -ال -ع -ودة ا ¤تشش -ك-ي-ل-ة ال-ه-ي-ئ-ة مسش-ت-ق-ل-ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ،رّح -بت اŸت -ح -دث -ة ب -ق-ان-ون
يحميها وÁنحها الصشÓحيات الÓزمةÃ ،ا
أان التخوف الذي جعلها تتحّفظ ‘ بداية
ط -رح -ن -ا ل -لسش -ؤوال ،م-ا ي-فسش-ر اب-ت-ع-اد ا’دارة
نهائيا عن العملية ا’نتخابية ،وهو السشند
ال-ق-ان-و Êل-ه-ي-ئ-ة Ÿراق-ب-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ،وه-و
ا’مر الذي رأات انه جدير بالÎحيب ،خاصشة
وان الهيئة تتكون من ششريحة ’ ،تثار حولها
الششكوك بآالية متفق عليها سشواء من القضشاء
أاو م- -ن ه- -ي -ئ -ة م -رشش -ح -ة ل -ه -ا ،تضش -م قضش -اة
وأاك- -ادÁي Úوم- -ن- -ظ -م -ات اÛت -م -ع اŸدÊ
والششبابي.
و‘ سش - -ي- -اق ح- -دي- -ث- -ه- -ا ع- -ن ال- -دسش- -ت- -ور
وصشÓحيات رئيسس ا÷مهورية القادم .تقول
نوال ،إان الدسشتور ا◊ا‹ مصشاحب بششحوب
’ يكمن ان يتم بتنظيم انتخابات ‘ ظله،
مث Óالعهدات الرئاسشية مفتوحة وكل قوى ‘
ي -د ال -رئ -يسس ،ث -م اأ’خ -ذ ب -ع Úا’ع-ت-ب-ار ،ان
ا’نتخابات سشتفرز الكتلة اأ’ك Èوهي من
–دد رئيسس الوزراء ورئيسس ا÷مهورية اذا
كانت انتخابات برŸانية ،لتعود ‘ تأاكيدها،

بأان ا’نتخابات الرئاسشية ‘ ا÷زائر سشتكون
رئ-اسش-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ا’ن-ت-خ-اب-ات ا’م-ري-ك-ية
والفرنسشية ،وهذا يتطلب حسشبها النظر ‘
ال-دسش-ت-ور ا◊ا‹ وم-راج-ع-ت-ه و–دي-د مسشار
البÓد هل هي برŸانية ام رئاسشية ؟ أ’ن
بوتفليقة ‘ عهده اسشتعمل اŸسشارين.
فّندت الناششطة السشياسشية نوال ايدير بأانه
هناك من يرى بأان إاجراء انتخابات نزيهة
ب -ا÷زائ -ر غ Òم -رغ -وب ب -ه -ا أ’ن-ه-ا سش-ت-ف-رز
حكومة إاسشÓموية ،وهو ما ’ تعتقده أ’ن
ا’ح -زاب ا’سش Ó-م -ي -ة حسش -ب -ه -ا ،ل -يسس ل -ه -م
برنامج للتنمية وكل ا◊كومات ا’سشÓمية
فششلت ‘ تسشي Òالبلدان التى انتخبت بها.
‘ السشياق ذاته تقول ،بأان هناك من يقول
أان Œرب- - -ة ت- - -ونسس ‚حت ‘ اسش- - -ت- - -ق- - -دام
شش-خصش-ي-ة اسشÓ-م-ي-ة ب-إاع-داد ب-رن-امج لغرضس
ا’نتخابات وسشيفوزون كما حصشل حتى ‘
مصشر ‘ ،هذا الششأان ترى بأان الÈنامج يكون
مسش- -ط- -ر وم- -ل- -م- -وسس ‘ ﬁي- -ط ا◊اضش -ن -ة
الشش-ع-ب-ي-ة ،ع-كسس ا÷زائ-ر ف-إان-ن-ا ’ نسش-ت-طيع
ÓسشÓ-م-ي ،Úح-يث ق-دمت
–دي-د ح-اضش-ن-ة ل -إ
م-ث-ا’ ع-ن ه-ذا ال-ن-م-وذج ،ق-ائ-ل-ة »:إاسشÓ-م-ي-و
تونسس ومصشر لديهما مششاريعهم اÿاصشة بهم
م- -ن Œارة ومصش- -ان- -ع وم -دارسس وج -ام -ع -ات
تأاتيهم باإ’يرادات اŸالية ثم ينجز بها تنمية
‘ منطقة لكسشب ود هؤو’ء ا◊اضشنة ،عكسس
إاسش Ó-م -ي-و ا÷زائ-ر ف-إان-ه-م  ⁄يسش-ت-ث-م-روا ‘
عقل اŸواطن».

أ÷معة  30من أ◊رأك ألششعبي بالعاصشمة

‘ Œمع ششعبي ◊ركة ألبناء ألوطني بباتنة ،بن قرينة:

“سسك برحيل بقايا رموز النظام السسابق
جدد أŸوأطنون ‘ مسشÒة أ÷معة 30
ألسش -ل -م -ي -ة ب -ال -ع -اصش-م-ة “سش-ك-ه-م Ãط-لب
رحيل ما تبقى من رموز ألنظام ألسشابق,
ورفضش ألنتخابات ألرئاسشية.
‘ ا÷م - -ع- -ة  ٣٠ل-ل-ح-راك الشش-ع-ب-ي ,ت-وافد
اŸت -ظ -اه -رون م -ن-ذ السش-اع-ات ا’و ¤لصش-ب-ي-ح-ة
امسس ا ¤الششوارع الرئيسشية للعاصشمة رافعÚ
الراية الوطنية و’فتات عكسشت مدى “سشكهم
Ãطالبهم التي تصشدرها «رفضس إاجراء انتخابات
رئاسشية قبل رحيل كافة رموز النظام السشابق»
وضشرورة «اطÓق سشراح اŸوقوف.»Ú
بسش -اح -ة الشش -ه -داء ,شش -وارع زي-غ-ود ي-وسش-ف,
ال- -ع- -ق- -ي- -د ع- -مÒوشس ,ك- -م -ا ‘ سش -اح -ة الÈي -د
اŸركزي وششارع ديدوشس مراد أاو حسشيبة بن
بوعلي رفع متظاهرون ششعارات منها  ,ارسشاء
دول -ة أاسش -اسش -ه -ا ال -ع -دل وال -ق -ان -ون» و»اسش-ت-ق-ال-ة
ا◊ك - -وم - -ة» و»رفضس ت - -ن- -ظ- -ي- -م ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
الرئاسشية» ,وذلك وسشط اجراءات أامنية مششددة.
وت - -أات- -ي ه- -ذه اŸسشÒة ا’سش- -ب- -وع- -ي- -ة غ- -داة
اŸصش -ادق -ة م -ن ق -ب -ل الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي-ه ع-ل-ى
قانون Úعضشوي Úيتعلق ا’ول بالسشلطة الوطنية
اŸسشتقلة لÓنتخابات و الثا Êبنظام ا’نتخابات
ي -تضش -م -ن-ان ت-داب Òم-ن شش-أان-ه-ا ضش-م-ان شش-ف-اف-ي-ة
ونزاهة العملية ا’نتخابية.
وي - -ت- -ج- -ل- -ى ه- -ذا ع Èاق- -رار –وي- -ل ك- -اف- -ة

صشÓحيات السشلطات العمومية أاي اإ’دارية ‘
اÛال ا’نتخابي ا ¤هذه السشلطة التي سشتعهد
لهاÃ ,وجب نصس القانون ,مهمة تنظيم العملية
ا’نتخابية ,مراقبتها واإ’ششراف عليها ‘ جميع
م-راح-ل-ه-ا ب-داي-ة م-ن اسش-ت-دع-اء ال-ه-يئة الناخبة,
اسشتقبال ملفات الÎششح ا ¤غاية اعÓن النتائج
اأ’ولية لÓنتخابات».
أاما أاهم التعديÓت التي جاءت ‘ القانون
ال -عضش -وي اŸت -ع -ل -ق ب -ا’ن -ت-خ-اب-ات ,ف-خصشصشت
لششروط قبول ملفات الÎششيح وايداعها إاضشافة
إا ¤تقليصس اسشتمارات اكتتاب التوقيعات الفردية
ا 5٠ ¤أالف توقيع فردي بد’ من  6٠أالف توقيع
مع الغاء التوقيعات اÿاصشة ب 6٠٠توقيع فردي
للمنتخب.Ú

تطبيق اŸادت 07 Úو 08
من الدسستور مطلب شسدد عليه
بالبليدة
جاءت ا÷معة  ٣٠من عمر ا◊راك الششعبي
السش -ل -م -ي ‘ ال -ب -ل -ي -دة  ،ه -ادئ -ة و اخ -ت -ار ف-ي-ه-ا
اŸششاركون  ،ششعارات جديدة و قدÁة  ،ششملت
التنديد من جهة Ãا اقÎفته العصشابة من فسشاد،

ا’نتخابات الرئاسسية هي اıرج اآ’من من ا’نسسداد

و من جهة ثانية مركزة على تطبيق اŸادت٠7 Ú
و  ٠8م- -ن ال- -دسش- -ت- -ور  ،و اÙددت Úع -ل -ى ان
السشيادة للششعب فقط.
ك- -ع- -ادت- -ه- -م Œم- -ع اŸشش- -ارك- -ون ‘ ا◊راك
الششعبي للجمعة  ‘ ٣٠البليدة  ،و ” اختيار
ششعارات ÿصشت مطالبهم ‘ التغي ، Òو موقف
ششريحة منهم من اأ’زمة الراهنة ، ،صشارخÚ
«أاين اŸادتان  ٠7و  »٠8و «السشلطة للششعب
فقط « ،و» يا سشراق Úحقوق اŸعاق ، »Úمع
أاخ -ذ ب -عضس ال -نسش -خ ع -ن ب -ط -اق-ات Ÿع-اق Úو»
الششعب فاعل و ليسس مفعول به»  ،و «’ لقمع
ا◊ريات و ’ لسشياسشة اأ’مر الواقع».
كما عرجوا ‘ ششعارات مكتوبة بالتسشاؤول عن
ت- -اري- -خ ﬁاك- -م -ة ال -وزي -ري -ن اأ’ول Úالسش -اب -قÚ
،قائل« Úأان اأ’مر طال و ’ يوجد ما يÈر كل
ذلك التأاخر ‘ ﬁاكمتهما»  ،و فضشل أاصشحاب
السشؤوال مزج و إارداف الششعار بصشور Ÿؤوسشسس
الدولة ا÷زائرية اأ’م Òعبد القادر  ،و لششهداء
الثورة التحريرية  ،و كذا العششرية الدامية ‘
سش-ن-وات ال-تسش-ع-ي-ن-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضش-ي ل-ي-عود
اŸششاركون ‘ مسشÒة جمعة  ، ٣٠ا ¤التجمع
وسشط السشاحة العامة و ا’فÎاق وسشط رفرفة
الراية الوطنية.

أششادت بدور أ÷يشش وتقرير ÷نة ألوسشاطة وأ◊وأر

البليدة :لينة ياسشمÚ

ا÷معيات اŸدنية باŸدية تدعو إا ¤انتخابات رئاسسية
أشش- -اد أŸشش- -ارك- -ون ‘ أل- -ل- -ق- -اء أل- -ولئ- -ي
ل -ل -ج -م -ع -ي-ات وف-ع-ال-ي-ات أÛت-م-ع أŸد ،Êم-ن
ب-ي-ن-ه-م أسش-ات-ذة م-ن ج-ام-ع-ة أŸدي-ة ،صشبيحة
أول أمسش ،باÙطة ألتي بادرت بها أ÷معية
أل -وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-وع-ي-ة و–سش-يسش ألشش-ب-اب م-ن
ﬂاطر ألهجرة غ Òألششرعية «أ◊رقة» ‘
أ÷زأئر– ،ت ششعار «أ◊وأر ألوطني ألششامل
يجمعنا».

اŸدية :علي ملياÊ
‘ إاطار تثم ÚاŸسشؤوولية اŸششÎكة بﬂ Úتلف
حسشاسشيات اÛتمع ،ضشمن هذا اللقاء ا÷معوي
اأ’ول م -ن ن -وع -ه ،وال-ذي ت-ع-م-د م-ن-ظ-م-وه ل-ت-وع-ي-ة
و–سشيسس الششباب وا÷معيات Ãختلف طوابعها،

ح -ول اأ’زم -ة السش -ي -اسش -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -يشش -ه-ا ال-بÓ-د،
واإ’ششادة Ãبادئ ا◊وار الوطني ،كحوار ششامل،
وكضش-رورة أاسش-اسش-ي-ة ل-ل-تشش-اور وال-ن-ق-اشس وال-ت-نسش-ي-ق
اŸسش -ت -م -ر ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م قصش-د اÿروج م-ن اأ’زم-ة
السش-ي-اسش-ي-ة ال-ت-ي ب-اتت ت-عصش-ف ب-ا÷زائ-ر ،وت-ف-ع-يل
الششراكة مع كل أاطياف اÛتمع اŸد Êكواجب
وطني ،لÓنتقال السشلمي ’جراء انتخابات رئاسشية
‘ أاقرب وقت ‡كن ،وتعزيز الواجب الوطني.
اع -ت ÈاŸت -دخ -ل -ون ب -أان ا◊وار ال -وط -ن -ي ج -اء
للحفاظ علي السش Òا◊سشن Ÿؤوسشسشات الدولة‘ ،
ظل اŸرافقة اإ’يجابية Ÿؤوسشسشة ا÷يشس Ÿطالب
الششعب اŸششروعة ،إا ¤جانب دعوتهم إا ¤العمل
Ãبادئ ا◊وار والتششاور والششراكة والوسشاطة ،ونبذ
كل أاوجه التفرقة ،واعتماد ا◊وار الششامل لكونه

هوا◊ل الوحيد للخروج من ا’زمة السشياسشية ،مع
توسشيع فكرة ا◊وار والتششاور ‘ اÛتمع اŸدÊ
وتثم Úمبادئه ،فضش Óعلى ضشرورة انتداب ا◊وار
كآالية قانونية للقضشاء على ا’زمة السشياسشية.
وخلصس اÛتمعون ع ÈثÓث ورششات نظمت
ع - -ل- -ى ه- -امشس ه- -ذا ال- -ل- -ق- -اء اأ’خ- -وي «ال- -ورشش- -ة
ال-ق-ان-ون-ي-ة»« ،ال-ورشش-ة السش-ي-اسش-ي-ة» و»ورشش-ة ا◊وار
مسش -ؤوول -ي -ة مششÎك-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد »Êإا ¤اقÎاح
ج-م-ل-ة م-ن اأ’ف-ك-ار ال-ب-ن-اءة واآ’راء ال-ع-م-ل-ي-ة لتكون
حسش-ب-ه-م م-رج-ع-ا ل-ف-اع-ل-ي اÛت-م-ع اŸد ،Êحيث
أاسشفرت ‘ ›موعها إا ¤تثم Úهذا اللقاء كمبادرة
وطنية من طرف ا÷ميع ،متمني Íأان تعمم ‘
ﬂتلف دوائر الو’ية ،على أان يكون ا◊وار الششامل
حل وحيد للخروج من اأ’زمة السشياسشية .

ا÷زائر ا÷ديدة تبنى بسسواعد جيل ا’سستقÓل
ج - -دد ،رئ - -يسش ح - -رك- -ة أل- -ب- -ن- -اء
أل -وط -ن-ي ،ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن ق-ري-ن-ة،
وق-وف ح-زب-ه أل-ك-ل-ي وألÓ-مشش-روط
مع أŸطالب أŸششروعة وأŸوضشوعية
وألوطنية للحرأك ألششعبي ،مثمنا
ح -رصش أ÷زأئ -ري Úع -ل -ى أ◊ف-اظ
ع- -ل- -ى وح- -دة أ÷زأئ- -ر و“سش -ك -ه -م
Ãطالبهم من أجل مسشتقبل أفضشل.

باتنة :حمزة Ÿوششي
اأوضشح بن قرينة ،اأمسس ،خÓل Œمع
ششعبي  ‘،اإطار سشلسشلة اللقاءات التي
ت-ق-وم ب-ه-ا ح-رك-ة ال-ب-ن-اء ال-وط-ن-ي ،ن-ظمه
اŸك -تب ال -ب -ل -دي ل -ل -ح-رك-ة ب-ب-ل-دي-ة عÚ
التوتة بو’ية باتنة ،ان ا◊راك الششعبي
اأثبت للعا ⁄الوعي الكب Òوالنضشج اŸميز
للجزائري Úعندما يتعلق ا’أمر بالوطن،
وانه سشيقود حتما اإ ¤بناء جزائر جديدة
بسش-واع-د ج-ي-ل ا’سش-ت-قÓ-ل ،داع-ي-ا اأب-ن-اء
ا◊ركة اإ ¤التعاون مع اّÿيرين من اأبناء
الوطن للحفاظ على ا÷زائر.
وح-ذر رئ-يسس ح-رك-ة ال-ب-ن-اء م-ن م-غ-ب-ة
تنظيم انتخابات رئاسشية مزورة موؤكدا
ان ا◊ل ال - - -وح- - -ي- - -د Ÿع- - -ا÷ة ا’أزم- - -ة
السشياسشية التي “ر بها البÓد منذ تاريخ
الـ 22فيفري اŸاضشيÁ ،ر ع Èاإعادة
السشيادة وا’ختيار للششعب  ،من خÓل
انتخابات رئاسشية يقوم عقبها الرئيسس
اŸن-ت-خب ب-اإدارة ال-فÎة ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة التي
تسش -ت -ج -يب ل -ت -ط -ل -ع -ات ا◊راك وي -ع -ي-د
ال- -دسش- -ت- -ور ،ع -ل -ى اأن ت -ع -م -ل اŸوؤسشسش -ة
ال- -عسش- -ك- -ري- -ة ع- -ل- -ى ضش- -م -ان ن -زاه -ت -ه -ا
وششفافيتها  ،مششÒا اإ ¤اأن الذهاب نحو
انتخابات مزورة سشيعرضس ا÷زائر اإ¤
ان-ت-ك-اسش-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة وي-قضشي على مفهوم
اŸواطنة الذي تاأسشسس من جديد بفضشل
ا◊راك السشلمي يضشيف بن قرينة.
وح -رصس ب -ن ق -ري-ن-ة ع-ل-ى ت-وضش-ي-ح ان
تششكيلته السشياسشية ’ تزال كما كانت،
جزءا من اŸعارضشة السشياسشية ا’إيجابية،

وليسشت زعيمتها ‘ ،رد ضشمني على من
ات-ه-م ا◊رك-ة ب-ع-ق-د صش-ف-ق-ة م-ع ال-ن-ظ-ام
اأسشفرت تو‹ بن ششن Úوهو احد قيادي
ا◊رك - -ة ل - -رئ - -اسش- -ة اÛلسس الشش- -ع- -ب- -ي
الوطني.
وت -ف -اءل م -نشش -ط ال -ت -ج -م -ع الشش -ع -ب -ي
بجزائر اأفضشل جديدة –حسشبه– يقوها
اأششخاصس  ⁄يتلوث ماضشيهم و اأيديهم
بسشرقة اأموال هذا الششعب ،و  ⁄تتلطخ
األسش -ن -ت -ه -م بسشب اŸوؤسشسش -ة ال -عسش-ك-ري-ة،
م -ع -تÈا اأن ك -ل م -ن ي -ط -ع -ن ‘ م -واق -ف
ا÷يشس الوطني الششعبي هدفه اŸسشاسس
باأمن و اسشتقرار هذا الوطن.
وقال بن قرينة ،اأن ا’نخراط ‘ ا◊ل
الدسشتوري الذي دعت اإليه حركته منذ
البداية كان الهدف منه حماية ا÷زائر
من خطر التدخل اÿارجي ،موؤكدا ‚اح
مقاربة حركته لÓأزمة من اأن ا◊ل يكمن
فقط ‘ ا◊وار كاأسشلوب حضشاري ،داعيا
ا÷يشس اإ ¤ا’سشتمرار ‘ مسشعى مرافقة
ال-ت-حضش ÒلÓ-إن-ت-خ-اب-ات م-ن اج-ل ضش-مان
ن -زاه -ت -ه -ا ،ت -ع -ي -د ا’أم -ن ل-لشش-عب و“Ï
ا÷بهة الداخلية وتتعمق معادلة ا÷يشس
ششعب خاوة –خاوة ،يضشيف بن قرينة.
ونشش ‘ Òا’أخ Òان اللقاء كان اأيضشا
ف -رصش -ة م -ن -اسش -ب -ة ل -ل -ح -ديث ع -ل -ى اأه-م
اŸسش- -ت- -ج- -دات ع- -ل- -ى مسش -ت -وى ال -و’ي -ة
خصش -وصش -ا م -ط-الب ا◊راك ا’أسش-ب-وع-ي-ة
والتي تتوافق ومطالب كل الو’يات ‘
رح -ي -ل م-ا ت-ب-ق-ى م-ن رم-وز ال-ن-ظ-ام ك-م-ا
ت - -ن - -اول رئ - -يسس ا◊رك - -ة ج - -م - -ل - -ة م - -ن
ا’إج -راءات ال -ت -ي Áك -ن ان تسش Òف -ي -ه -ا
ا◊ركة للوصشول اإﬂ ¤رجات سشياسشية
مريحة للجميع  ،وحسشب رئيسس ا◊ركة
دوم- -ا ’ ب- -د م- -ن ت- -وف Òاأج- -واء ج- -دي- -ة
وصش -ادق -ة و ن -ظ -ي -ف -ة ون -زي -ه ل -ل -ع -م -ل -ي -ة
ا’نتخابية بداية بعملية التحضش Òمرورا
ب- -ال- -تصش -ويت واإن -ت -ه -اء ب -ل -ح -ظ -ة اإع Ó-ن
النتائج.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ عمليات متفّرقة قامت بها مفارز ا÷يشش

حجز  101كلغ من الكيف وتوقيف شصخصص Úبتهمة بيع مشصروبات كحولية

ألعدد
18046
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دعا إا« ¤اللتزام ال ّصسارم بالقانون ومبادئ حقوق النسسان»

أاونيسصي يشصرف على تنصصيب رئيسص أامن ولية ا÷زائر
لم- -ن ال -وط -ن -ي،
أاشس- -رف اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل - -أ
خ -ل -ي -ف -ة أاون -يسس -ي ،أاول أامسش ،ع -ل-ى م-راسس-م
ت- -نصس- -يب م -راقب الشس -رط -ة ب -ط -اشش أاﬁم -د
لم -ن ولي -ة ا÷زائ -ر ،وه -و اŸنصسب
رئ- -يسس -ا أ
ال -ذي ك -ان يشس -غ-ل-ه ب-ال-ن-ي-اب-ة م-ن-ذ ج-وي-ل-ي-ة
 ،2018حسسبما أافاد به بيان للمديرية العامة
لمني.
لهذا السسلك ا أ
Óمن ألوطني خÓل حفل
وأشساد أŸدير ألعام ل أ
أل -ت -نصس -يب أل-ذي ” ب-حضس-ور إأط-ارأت سس-ام-ي-ة م-ن
أŸدي- -ري- -ات أŸرك -زي -ة وم -ن مصس -ال -ح أم -ن ولي -ة
أ÷زأئ -ر «ب -ج -ه -ود ق -وأت ألشس -رط -ة ‘ م -ك -اف -ح-ة
أ÷رÁة وألوقاية منها» ،دأعيا إأ« ¤أŸزيد من
أ÷ه- -د وأل- -ي -ق -ظ -ة لضس -م -ان ح -م -اي -ة ألشس -خ -اصس
وأŸم- -ت- -ل -ك -ات وت -ع -زي -ز أألم -ن وأل -ط -م -أان -ي -ن -ة ‘
أÛتمع».
كما دعا ذأت أŸسسؤوول أإ ¤ضسرورة «أللتزأم

ألصس- -ارم ب- -ال- -ق- -ان- -ون وم- -ب- -ادئ ح- -ق- -وق ألنسس -ان»
و»ألتنسسيق مع كافة ألشسركاء أألمني Úوألسسلطات
أÙلية Ãا يعّزز أŸنظومة أألمنية ألوطنية» .كما
أبرز ‘ كلمته أهمية تعزيز أŸبادرأت ألتي تندرج
ضسمن ألعمل أ÷وأريÃ ،ا ُيقوي روأبط ألثقة مع
أŸوأطن كونه شسريك أسساسسي ‘ ألعمل أألمني.
وحثّ أونيسسي ‘ كلمته على تشسجيع كل أŸبادرأت
ألرأمية أ ¤ألتوعية وألوقاية من أ÷رÁة بإاشسرأك
أÛتمع أŸد ÊوألعÓم ،وÃا Áكن من تقدË
خدمة أمنية للموأطن تتماشسى وتطلعات أÛتمع
وآأماله أŸسستقبلية لبناء دولة عصسرية.
Óشس -ارة ،ف -إاّن رئ -يسس أل -دول-ة ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
ل -إ
صسالح ،كان قد أجرى أألحد ألفارط ،حركة لرؤوسساء
أألمن بالوليات ،شسملت  40منصسبا ،وذلك وفقا
ألحكام أŸادة  92من ألدسستور.

” ،مسس -اء أول أمسسÃ ،ق -ر أل -ف -رق -ة أŸت-نّ-ق-ل-ة
ّ
للشسرطة ألقضسائية بسسعيدة تنصسيب رئيسس أألمن
ألولئي أ÷ديد دويبي أ÷ي ‹Óخلفا للعميد عون
ﬁمد مدير أمن ألولية ،ألذي حّول أ ¤ولية
ت- -ن- -دوف ،وب -حضس -ور أŸف -تشس أ÷ه -وي ل -لشس -رط -ة

ب- -وه -رأن ووأ‹ أل -ولي -ة وألسس -ل -ط -ات أل -عسس -ك -ري -ة
وألقضسائية ومتقاعدي ألشسرطة وأعضساء أÛتمع
أŸد ،Êوبحضسور ﬂتلف عناصسر ألشسرطة وكذأ
أألسسرة أإلعÓمية .

تنصصيب دويبي ا÷ي ‹Óرئيسصا ألمن سصعيدة

‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبط حرسش ا◊دود،
ي -وم  11سس-ب-تم ،2019 Èإاث -ر دوري -ة ت -ف -ت-يشش ق-رب الشس-ري-ط
ا◊دودي بتلمسسان  /ن.ع )101،5( ،2.كيلوغرام من الكيف
اŸعالج.
‘ سسياق آأخر ،أوقف عناصسر ألدرك ألوطني خÓل عمليات متفرقة
بكل من غردأية وورقلة  /ن.ع ،4.شسخصس )02( Úبحوزتهما ()1000
وحدة من ﬂتلف أŸشسروبات و( )1100علبة من مادة ألتبغ.

....توقيف  4اشصخاصص وحجز شصاحنتّﬁ ÚملتÚ
بأاكياسص خليط الّذهب
من جهة أخرى ،أوقفت مفرزة للجيشس ألوطني ألشسعبي بÈج باجي
ﬂتار  /ن.ع ،6.أربعة ( )04أشسخاصس وحجزت شساحنتﬁ )02( ÚملتÚ
بأاكياسس من خليط أ◊جارة وخام ألذهب ،فيما أوقفت مفرزة أخرى
( )13مهاجرأ غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بغردأية  /ن.ع.4.

ق.و

بعد تلّقي مصسالح الشّسرطة Ÿعلومات مؤوّكدة ببجاية

القبضص على شصخصص توّرط ‘ زراعة اıدرات بإايغيل علي

“ّك - -نت ع - -ن - -اصس - -ر ف - -رق- -ة الّشس- -رط- -ة
ال- -قضس -ائ -ي -ة ،لأم -ن دائ -رة اإي -غ -ي -ل ع -ل -ي،
التّابعة لأمن ولية بجاية ،اأمسش الأول،
م -ن ال -ق -بضش ع -ل-ى مشس-ت-ب-ه ف-ي-ه ت-وّرط ‘
قضسية زراعة غ Òمشسروعة للمخدرات،
Ãجرى اأحد الوديان باإيغيل علي.

بجاية :بن النوي توهامي
ت-ف-اصس-ي-ل أل-ع-م-ل-ي-ة ج-اءت ،ب-حسسب مصسدر
مسس- -وؤول ،ب- -ع- -د ورود م- -ع- -ل- -وم -ات م -وؤّك -دة أإ¤

أŸصسلحة مفادها وجود نباتات ﬂدرة (قنب
ه -ن -دي) ،م -غ -روسس -ة ع -ل-ى مسس-ت-وى ق-ري-ة أولد
سس -اسس -ي ب -ب -ل -دي -ة أإي -غ -ي -ل ع -ل -ي ،وف-ور ذلك ّ”
أسستغÓل أŸعلومة وكثّفت ألأبحاث وألتحريات
” ألتوصسل أإ¤
عن موقعها وصساحبها ،حيث ّ
–دي -د م -ك -ان -ه -ا ،وّ” ضس-ب-ط ه-ذه ألشس-جÒأت
م- -زروع- -ة ب- -ال -ق -رب م -ن ›رى صس -رف أŸي -اه
ألقدرة.
ومن أجل ضسبط أŸتوّرط ،Úحسسب نفسس
أŸصسدر ّ” ،تسسط Òخ ّ
طة ﬁكمة وألتّرصسد
ب- -ع ÚأŸك- -ان ل- -عّ- -دة أي- -ام ب- -ع- -د أخ -ذ ج -م -ي -ع

ألح-ت-ي-اط-ات ألأم-ن-ي-ة ألÓ-زم-ة ،وكّ-للت ألعملية
بالنجاح وألقبضس على أحد أŸشستبه فيهم ‘
ح- -ال- -ة ت- -لّ- -ب -سس ،وه -و بصس -دد سس -ق -ي شس -جÒأت
أıدرأت ب -ع -د ق -ي -ام -ه رف-ق-ة أح-د م-رأف-ق-ي-ه
باإحضسار دلوين من أŸاء لسسقيها.
ملف جزأئي أ‚ز ضسد أŸشستبه فيه ،لأجل
ق ض س -ي -ة أ ل -ز ر أ ع -ة غ  Òأ  Ÿش س -ر و ع -ة ل -ل -م -خ -د ر أ ت
(أل-ق-نب أل-ه-ن-دي) ،وّ” ت-ق-دÁه رف-ق-ة م-رأف-قه
أمام ألسسيد وكيل أ÷مهورية لدى ﬁكمة أقبو،
أين صسدر ‘ حق أŸشستبه فيه ألأول أمر أإيدأع،
بينما أسستفاد مرأفقه من ألإفرأج أŸوؤقت.

..وتوقيف تاجر ﬂدرات بتلمسصان وحجز  18.3كلغ من الكيف اŸعالج
لخÒة عناصسر الفرقة اŸتنقلة للجمارك
“ّكن ‘ ال ّسساعات ا أ
ب-ت-ل-مسس-ان ،و‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ال-ت-ه-ريب بشس-ت-ى أاشس-كاله ،من حجز 18
كيلوغراما و 300غرام من الكيف اŸعالج.
ألبضساعة كانت ّﬂبأاة بإاحكام دأخل خّزأن ألوقود لسسيارة من نوع «دأسسيا
” توقيف سسائق ألسسيارة وإأحالته
لوقان» تابعة لوكالة كرأء ألسسيارأت ،هذأ و ّ
على أ÷هات ألقضسائية أıتصسة ،وأشسار أŸصسدر أألمني ألذي أورد أ Èÿلـ

“ت على إأثر حاجز بالطريق ألسسيار شسرق غرب ‘ شسقه
«ألشسعب» ،أّن ألعملية ّ
ألرأبط ما ب Úسسيدي بلعباسس وأŸع ÈأŸؤودي إأ ¤قرية سسيدي سسنوسسي ببلدية
سس -ي -دي أل -ع -ب -د‹ ب -دأئ -رة ب -ن سس-ك-رأن ولي-ة ت-ل-مسس-ان .ه-ذأ وق-درت أل-غ-رأم-ة
أ÷مركية بـ  18.980.000دج.

تلمسسان :بكاي عمر

“ت خلل شسهر أاوت اŸنصسرم
ّ

أاك Ìمن أالف ﬂالفة و 49حادثا بجيجل
سسّ- -ج- -لت مصس -ال -ح أام -ن ج -ي -ج -ل ،خ -لل شس -ه -ر أاوت اŸنصس -رم1868 ،
ﬂالفة ‘ قانون اŸرور ،منها  412حالة خاصسة با◊جز بالكماشش
لج -ل ال -وق -وف اŸم -ن -وع ﬂ 342ال -ف -ة مسس-ت-وج-ب-ة لسس-حب رخصس-ة
أ
السسياقة لغرضش التعليق Ÿدة  03و 06أاشسهر.

جيجل :خالد العيفة
” تسسجيل  159جنحة ‘ قانون أŸرور وألتنسسيق ،أنحصسرت ›ملها ‘
كما ّ
شس -ه -ادة أل -ت -أام Úغ Òسس -اري -ة أŸف -ع -ول أوأن-ع-دأم-ه-ا ،ألسس-ي-اق-ة ب-دون رخصس-ة،
ألسستمرأر ‘ ألسسياقة بالرغم من قرأر تعليق رخصسة ألسسياقة ،ركوب ونزول
أŸسس -اف -ري -ن ‘ ن -ق -اط غ Òم -رخصس ب -ه -ا ،ت -غ-ي ÒأŸسس-لك دون رخصس-ة ،ن-ق-ل
أألشسخاصس بدون رخصسة.
” توقيف ‘ نفسس ألفÎة  80مركبة و 156درأجة نارية
من جهة أخرىّ ،
بسس -بب ع -دم ت -ق -د Ëأل -وث -ائ -ق ‘ ح -ي -ن -ه -ا ،أن -ع -دأم أل-وث-ائ-ق ،رفضس أÿضس-وع
للتحقيقات أŸتعلقة بالشسخصس وأŸركبة ،وشسهادة ألتأام Úمنتهية ألصسÓحية أو
” إأرسسال  05ملفات إأ ¤أ÷هات ألقضسائية أıتصسة ،ألجل
أنعدأمها ‘ ،حّ Ú
ألسستمرأر ‘ ألسسياقة رغم ألتبليغ بقرأر ألسسحب ،ورفضس أÿضسوع للتحقيقات

أإلدأرية للشسخصس وأŸركبة .أما بالنسسبة ◊وأدث أŸرور أ÷سسمانية ،فقد
جلت ذأت أŸصسالح  49حادث مرور ،تو‘ على إأثرها شسخصس وأحد ،فيما
سس ّ
أصسيب  73شسخصسا بجروح ‘ ،ح ” Úتسسجيل  15حادث مرور مادي.

...توقيف شصخصص Úبحوزتهما أاسصلحة بيضصاء
ﬁظورة بالعوانة
“ّكن عناصسر ألشسرطة ألقضسائية بأامن دأئرة ألعوأنة ،على إأثر ندأء تدخل
على مسستوى ميناء ألصسيد وألنزهة بالعوأنة ،من إأيقاف شسخصس Úيبلغان من
ألعمر  22و 23سسنة ،حيث ”ّ ضسبط بحوزة كل وأحد منهما سسÓح أبيضس
”
«سسك »Úبدون مّÈر شسرعي ،وبعد أسستكمال أإلجرأءأت ألقانونية ضسدهماّ ،
تقدÁهما أمام أ÷هات ألقضسائية أıتصسة ،ألجل قضسيتي حمل سسÓح أبيضس
ﬁظور ،دون مّÈر شسرعي ،وعم Óبإاجرأءأت أŸثول ألفوري صسدر ‘ حق كل
وأحد منهما ،حكم يتمثل ‘ غرأمة مالية نافذة قدرها  30ألف دينار جزأئري.

تÎاوح أاعمارهم ب 22 Úو 35سسنة

لصصوصص يعتدون على طبيب وزوجته بسصيدي بايزيد با÷لفة
لسس -ب -وع ب -ل -دي-ة سس-ي-دي
شس -ه -دت آاخ -ر ا أ
ب -اي -زي -د ب -ولي -ة ا÷ل -ف -ة ح -ال -ة م -ن ال -ه -ل-ع
لطباء اŸدعو
واÿوف ،بعدما تعّرضش أاحد ا أ
«ك.ج» رف - -ق - -ة زوج - -ت- -ه إا ¤سس- -لسس- -ل- -ة م- -ن
ال- -ط- -ع- -ن- -ات اÿطÒة بسس- -لح أاب -يضش ك -ادت
ت- -ودي ب- -ح -ي -ات -ه ،ال -ع -م -ل -ي -ة ن ّ-ف -ذه -ا ب -عضش
ال -لصس -وصش ال -ذي-ن ك-ان-وا م-لّ-ث-م Úواق-ت-ح-م-وا
م -ن -زل-ه ال-وظ-ي-ف-ي ال-ت-اب-ع ل-ل-ع-ي-ادة اŸت-ع-ددة
اÿدمات.
أل -لصس -وصس ق -ام-وأ بسس-رق-ة أم-وأل› ،وه-رأت
و‡تلكات من ألشسقة ،ألسسرقة تفطنت لها صساحبة

أŸنزل بعد سسماع أصسوأت لتتفاجأا بوجود أشسخاصس
دأخل أŸنزلﬁ ،اولة ألصسرأخ وألتصسدي لهم ،لكن
أللصسوصس قاموأ بالعتدأء عليها بالضسرب أÈŸح
‡ا تسسبب لها ‘ جرح على مسستوى ألبطن وأدخلها
‘ حالة نفسسية ،وبعد سسماع ألصسرأخ جاء ألطبيب
مسسرعا ،ليتم ألعتدأء عليه بالضسرب و” طعنه
بسس-ك« ‘ Úأل-ف-خ-ذ» ل-ي-ت-ل-ق-ى ب-ع-ده-ا ط-ع-نات على
مسستوى «ألصسدر» كانت قاتلة لكن ◊سسن أ◊ظ ”
إأنقاذه ‘ آأخر دقيقة حسسب تصسريح أحد أألطباء لـ
«ألشس -عب» ،ل -ي -ت -م ن -ق -ل -ه ع -ل -ى ج -ن -اح ألسس-رع-ة إأ¤
مسستشسفى دأر ألشسيوخ ليحّول بعدها إأ ¤مصسلحة

أ÷رأحة Ãسستشسفى ألولية ﬁاد عبد ألقادر ،و”
وضسعه –ت ألرقابة ألصسحية.
‘ وقت وجيزّ“ ،كنت ألفرقة أإلقليمية بالدرك
ألوطني ألتابعة لبلدية سسيدي با يزيد ،من توقيف 4
أشس- -خ- -اصس تÎأوح أع- -م -اره -م ب 22 Úو 35سسنة،
توّرطوأ ‘ أإلعتدأء على ألطبيب وزوجته ،وبعد
أإلنتهاء من ألتحقيق ،سسيتم تقدÁهم أمام ألعدألة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

سسعيدة :ج .علي

لمن وهران ،بن دراجي:
أاثناء تنصسيب شساقور رئيسش جديد أ

ضصرورة –ّلي أاعوان الشّصرطة بال ّصصرامة والتّفا ‘ Êأاداء الواجب
لمن الوطني مراقب
أاّكد اŸفتشش العام ل أ
الشس- -رط- -ة ،ب- -ن دراج- -ي ج- -م- -ال ،أاول أامسش،
ب -وه -ران ع -ل -ى ضس -رورة –ل -ي ك -ل ع-ون م-ن
صسرامة والتفا ‘ Êأاداء
أاعوان الشسرطة بال ّ
ال- - -واجب ،وا◊ف- - -اظ ع- - -ل- - -ى أام- - -ن اŸواط - -ن
لم -ر سس -ي-دف-ع
و‡ت -ل -ك -ات -ه ب -اع -ت -ب -ار ه -ذا ا أ
باŸؤوسسسسة إا ¤الحÎافية.
Óمن ألوطني ‡ث Óعن
دعا أŸفتشس ألعام ل أ
Óمن ألوطني ‘ مرأسسم تنصسيب
أŸدير ألعام ل أ
ﬁافظ ألشسرطة شساقور ﬁمد رئيسسا جديدأ ألمن
ولي -ة وه -رأن ،ك -اف-ة أع-وأن ألشس-رط-ة إأ« ¤أل-ت-ق-ي-د
بالقوأعد ألصسارمة لÓنضسباط وألتحلي بالصسرأمة
وأل- -ت- -ف- -ا ‘ Êأدأء أل- -وأجب ،ب- -اع- -ت- -ب- -ار ذلك م- -ن
مسستلزمات ألدفع Ãؤوسسسستنا إأ ¤ألحÎأفية ‘
إأط -ار أحÎأم ق -وأن Úأ÷م -ه -وري -ة» ،ك-م-ا ط-ال-ب-ه-م
بدعم رئيسس أمن ألولية أ÷ديد ،وألعمل بروح
ألفريق ألوأحد لتمكينه من أدأء ما ينتظره من مهام
«ألتي تصسب ‘ ›ملها ضسمن رؤوية موحدة هدفها
أألسس -م -ى خ-دم-ة أل-وط-ن ‘ ظ-ل أل-ت-ط-ب-ي-ق أ◊ر‘
للقوأن.»Ú
ث نفسس أŸسسؤوول رئيسس أمن ولية وهرأن
وح ّ

أ÷ديد على «ألتحلي بروح ألوأجب وأŸسسؤوولية من
خÓل أدأء مهامه ‘ إأطار أحÎأم ألقوأن Úوألنظم،
وع - -دم أّدخ - -ار أي ج - -ه- -د ‘ ت- -ق- -د Ëأل- -نصس- -ائ- -ح
وأل -ت -وج-ي-ه-ات ألع-وأن-ه Ÿسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى أل-ق-ي-ام
بوأجبهم بكل أحÎأفية وأسستقامة» ،وجعل أولوياته
ألسسهر على ألتكفل بانشسغالت أŸوأطن وألتعاون
م -ع ﬂت -ل -ف أألسس Ó-ك ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى أ÷رÁة ‘
وهرأن.
من جهته ،ذكر مرأقب ألشسرطة شساقور ﬁمد
أّن أŸه ّ-م -ة أل-ت-ي أسس-ن-دت ل-ه ت-ع-د «ت-ك-ل-ي-ف-ا ك-بÒأ»
ل -لسس -ه -ر ع -ل -ى أم -ن أل -وط -ن وسس Ó-م -ة أŸوأط-ن،Ú
و»سسنبذل قصسارى جهدنا ‘ سسبيل –قيق أألمن
ألعام وألسسكينة ،و–قيق أŸزيد ‘ ›ال مكافحة
أ÷رÁة مع ألÎكيز على دور ألشسرطة أ÷وأرية ‘
–قيق ذلك».
يذكر أّن تعي Úمرأقب ألشسرطة شساقور ﬁمد
رئيسسا جديدأ ألمن ولية وهرأن جاء خلفا للعميد
أول بومصسباح عبد أŸالك .وقبل تعيينه بوهرأن
كان مرأقب ألشسرطة شساقور ﬁمد يشسغل منصسب
رئيسس أمن ولية ألبليدة.

أحتضسنت ،مسساء أول أمسس ،قاعة أÙاضسرأت
ألتابعة ألمن ولية سسطيف مرأسسم تنصسيب رئيسس
أمن ألولية أ÷ديد عميد أول للشسرطة زغادنية
ﬁمد صسالح ،بإاشسرأف من قبل ‡ثل أŸدير ألعام
Óم-ن أل-وط-ن-ي
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،أŸف -تشس أل-ع-ام ل -أ
ل -أ
م- -رأقب ألشس- -رط- -ة ب -ن درأج -ي ج -م -ال أل -ذي ك -ان
مرفوقا بالسسلطات أÙلية للولية ،وذلك خلفا
Ÿرأقب ألشسرطة ﬁمد أخريب.
خÓ- -ل م- -رأسس- -م ت -نصس -يب أŸسس -ؤوول أألم -ن -ي
أ÷ديد ،زغادنية ﬁمد صسالح ،ألذي كان يشسغل

ث أŸفتشس
منصسب رئيسس أمن ولية غردأية ،ح ّ
Óم -ن أل-وط-ن-ي ه-ذأ أألخ Òع-ل-ى ب-ذل ك-ل
أل -ع -ام ل  -أ
›هوده من أجل ضسمان أمن وسسÓمة موأطني
ألولية ،مقّدما ألشسكر لرئيسس أمن ألولية أألسسبق
على ما قّدمه من ›هودأت ،فيما أّكد رئيسس أمن
أل-ولي-ة أ÷دي-د ج-اه-زي-ت-ه ل-ت-ق-د Ëخ-دمات أمنية
رأقية ل تشسوبها شسائبة،وضسمان أدأء ‡يز Ÿصسالح
ألشسرطة بالولية

تنصصيب رئيسص أامن سصطيف

سسطيف :نور الدين بوطغان

..وتنصصيب زه Òبوربيع رئيسصا ألمن سصكيكدة

أشس- -رف ‡ّث- -ل أŸدي- -ري -ة
Óم-ن أل-وط-ن-ي م-رأقب
أل-ع-ام-ة ل -أ
ألشس -رط -ة زي -ن أل-دي-ن م-ع-ك-وف،
رفقة ‡ثل عن أŸفتشس أ÷هوي
لشسرطة ألشسرق قسسنطينة ،صسباح
ي- -وم أÿم- -يسس ،ع- -ل- -ى م- -رأسس -م
تنصسيب عميد أول للشسرطة زهÒ
بوربيع رئيسسا جديدأ ألمن ولية
سس -ك -ي -ك -دة ،خ -ل -ف -ا ل -ع -م-ي-د أول
للشسرطة خزماط ﬁمد.

سسكيكدة  /تبسسة:
خالد العيفة
هذأ وقد حضسر أ◊فل وأ‹
أل- -ولي -ة ،وألسس -ل -ط -ات أألم -ن -ي -ة
وأŸدن -ي -ة وف -ع -ال-ي-ات أÛت-م-ع
أŸد ،Êإأ ¤ج- - - -انب إأط- - - -ارأت،
رتباء وأعوأن أمن ألولية ،حيث
أشس -اد ‡ث -ل أŸدي -ري -ة أل -ع -ام-ة
Óمن ألوطني ‘ كلمته بالدور
ل أ
ألفعال ألذي تلعبه مصسالح أألمن
أل -وط -ن -ي ‘ أÙاف -ظ -ة ع -ل -ى

‡ت- -ل -ك -ات أŸوأط -ن Úوم -غ -زى
ألتحويÓت ألتي “سس أإلطارأت
Óم-ن أل-وط-ن-ي أل-ت-ي
ألسس -ام -ي -ة ل -أ
تصسب ‘ صسميم ألقيادة ألرشسيدة
وألتسسي Òأ◊ديث.
و‘ سسياق أŸرأسسم ،أمضسى
كل من رئيسس أمن ألولية ألوأفد
وأŸغ -ادر ع -ل-ى ﬁضس-ر أسس-تÓ-م
أŸه- -ام ك- -م- -ا ت- -ل -ى رئ -يسس أم -ن
أل-ولي-ة أ÷دي-د صس-ي-غ-ة أل-ت-عهد،
وأمضسى عليها كتقليد دأبت عليه
مصس -ال -ح أألم -ن أل -وط -ن -ي أث -ن -اء
مرأسسم ألتنصسيب.

...وتنصصيب ّﬁمد بوباطة
رئيسصا ألمن ولية تبسصة
كما أشسرف مرأقب ألشّسرطة
ّﬁن -د ألّشس -ري -ف دأود أŸف ّ-ت -شس
أ÷هوي لشسرطة ألشّسرق‡ ،ثّÓ
Óم-ن أل-وط-ن-ي،
ل -ل-م-دي-ر أل-ع-اّم ل -أ
م -رف -ق -ا ب -وأ‹ أل-ولي-ة ،ورئ-يسس
أÛلسس ألشّسعبي ألولئي ،على

م -رأسس -ي -م ت -نصس -يب رئ -يسس أم -ن
أل- -ولي -ة أ÷دي -د ،أل -ع -م -ي -د أّول
للشّسرطة ّﬁمد بوباطة ،خلفا
للعميد أّول للشّسرطة توفيق بن
عمÒة ،ألذي أسستدعي إأ ¤مهاّم
أخرى.
“ت بقاعة
مرأسسم ألتنصسيب ّ
ألج- -ت- -م- -اع -ات Ãق ّ-ر أل -ولي -ة،
وب - -حضس - -ور ‡ّث - -ل - -ي ﬂت - -ل - -ف
أل ّسس-ل-ط-ات أإلدأرّي-ة ،أل-عسس-كرّية،
أألم -ن ّ-ي -ة وأل -قضس -ائ ّ-ي-ة ،وألّسس-ادة
إأطارأت جهاز ألشّسرطة ،ورؤوسساء
أمن ألّدوأئر ،ورؤوسساء أŸصسالح
أŸرت -ب -ط -ة ب -أام -ن أل -ولي -ة ،أي-ن
أشس- - -اد ّﬁن- - -د ألّشس- - -ري - -ف دأود
أŸفتّشس أ÷هوي لشسرطة ألشّسرق
بالوأفد أ÷ديدÃ ،ا يتوّفر عليه
م - -ن م - -ؤوّهÓ- -ت وحّسس م- -ه- -ن- -ي
وك-ف-اءة ع-ال-ي-ة وأنضس-ب-اط ،دأعيا
ج-م-ي-ع مسس-ؤوو‹ وك-وأدر وأع-وأن
أمن تب ّسسة ،للتجنيد ألّدأئم للقيام
ب- -كّ- -ل أŸه- -امّأŸن- -وط- -ة ب- -ه -ذه
أŸؤوسّس-سس-ة ألّ-دسس-ت-ورّي-ة أل-ع-ري-قة
وألشّسعور بفخر ألنتماء إأليها.

»æWh

ألسضبت  14سضبتمبر 2019
ألموأفق لـ  14محرم  1441هـ

فرصس إاضشافية لتكوين الفئات الششابة ببجاية

أازيد من  11أالف مقعد وتخ ّصضصضات جديدة

هّ-ي-أات م-دي-ري-ة ال-ت-ك-وي-ن وال-تعليم
’مكانيات
اŸهني Úبو’ية بجاية كافة ا إ
الضش - -روري - -ة م - -ن أاج - -ل ضش- -م- -ان حسش- -ن
اسش -ت -ق -ب -ال اÎŸبصش ،Úال -ذي -ن اخ -ت-اروا
ا’سش -ت -ف -ادة م -ن ت -ك -وي -ن -ات ‘ ﬂت -ل -ف
ال- -ت- -خصشصش- -ات ،ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى اŸراك -ز
التابعة للقطاع ،حيث تعرف هذه دورة
سشبتم Èا÷ارية توف 11769 Òمقعدا.

بجاية :بن ألنوي توهامي
يعمل قطاع ألتكوين وألتعليم أŸهني Úبولية
بجاية ،حسضب مصضدر مسضؤوول ،على منح فرصس
أل -ت -ك -وي -ن لشض-ب-اب أل-ولي-ة ،م-ن خÓ-ل ف-ت-ح م-رأك-ز
أل-ت-ك-وي-ن ألب-وأب-ه-ا وأسض-ت-ق-ب-ال ألشضباب ألرأغب‘ Ú
ألتسضجيل ،سضوأء منهم ذوي مسضتوى تعليمي مع Úأو
دون مسضتوى ،بهدف أ◊صضول على تكوين ‘ إأحدى
أÛالت ،كما قامت ذأت أŸديرية بتنظيم قافلة
–سضيسضية جابت ترأب ألولية÷ ،لب أهتمام شضباب
ولي -ة ل -ل -ظ -ف -ر Ãه-ن Áارسض-ون-ه-ا ،وأل-ت-ي ب-ال-ط-ب-ع
ت-ت-م-اشض-ى م-ع أÿري-ط-ة أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ألتي تسضمح
بالتكوين ‘ ألتخصضصضات أŸطلوبة ‘ سضوق ألعمل.
ولضضمان حسضن أسضتقبال أÎŸبصضŒ ” ،Úنيد
ك -اف -ة أإلم-ك-ان-ي-ات أŸادي-ة وأل-بشض-ري-ة ،حسضب ذأت
أŸصضدر ،على مسضتوى معهدين ،و 26مركز تكوين
م -ه -ن -ي ،ح -يث سض ّ-خ -رت ذأت أŸصض -ال -ح م-رشض-دي-ن
يسض -ه -رون ع -ل -ى ت -وج -ي -ه ط -ال -ب -ي ألسض -ت -ف -ادة م-ن
تكوينات ،وألتي شضأانها فتح آأفاق لهم ‘ ألتشضغيل
وشض -رح ك -ي -ف -ي -ة أل -تسض -ج -ي-ل ‘ ه-ذه أل-ت-خصضصض-ات

أŸتوفرة ،وغÒها من أإلجرأءأت ألتي يخضضع لها
أÎŸبصضون ،ومن أŸنتظر أن تعرف هذه ألدورة
توف 11769 Òمقعدأ بيدأغوجيا ‘  172تخصضصضا،
سضوأء ‘ ألتكوين أإلقامي وألتدرجي وفق طموحات
أÎŸبصض ،Úب -اإلضض -اف -ة إأ ¤ذلك ،ف -ق -د ” ت -وق-ي-ع
ألعديد من أتفاقيات ألشضرأكة ،ب Úقطاع ألتكوين
وألتعليم أŸهني Úوألقطاع ألقتصضادي.

تكييف تخ ّصضصضات وفقا
ÿصضائصص الو’ية
م -ع أإلشض-ارة إأ ¤أّن-ه ي-ت-م ت-ك-ي-ي-ف أل-ت-خصضصض-ات

أŸتاحة وفًقا ÿصضائصس ألولية ،أي Ãا يتماشضى
مع متطلبات ألندماج أŸهني ومتطلبات ألسضوق
أÙلية ،حسضب نفسس أŸصضدر ،علما أن ألدولة
نحت ألقطاع عناية كافية ‘ إأطار إأسضÎأتيجية
وطنية جعلت من ألتكوين ﬁورأ رئيسضيا ،يحّدد
أل -ت -وّج -ه ألق-تصض-ادي أل-وط-ن-ي ‘ ق-ط-اع-ات شض-ت-ى
وم-ن-ه-ا ،أل-ب-ن-اء ،أل-فÓ-ح-ة ،ألسض-ياحة ،وتكنولوجيات
أإلعÓم وألبيئة ،ل سضيما مع توفر مرأكز ألتكوين
ع-ل-ى ورشض-ات ﬂت-ل-ف-ة وم-ن-ه-ا أألع-م-ال أل-ت-طبيقية
وق-اع-ات أل-درأسض-ة ،وأل-ت-ي ت-ق-دم ت-ك-وي-ن-ات ن-ظ-رية
وت-ط-ب-ي-ق-ي-ة دأخ-ل أŸؤوسضسض-ات ل-ف-ائدة أÎŸبصض،Ú
فضض Óعن تنظيم تربصضات تطبيقية وميدأنية ‘
ﬂتلف أŸؤوسضسضات وأإلدأرأت ألعمومية وأÿاصضة.

صشعبة التي يكابدونها
نظرا للظّروف ال ّ

سضكان ا◊ي القصضديري بجبل أاقبو يطالبون بال ّسضكن ا’جتماعي
أحتّج ألعشضرأت من قاطني أ◊ي ألقصضديري
بجبل أقبو ،ولية بجاية ،أمسس أألول ،أمام مقر
ألدأئرة Ÿطالبة ألسضلطات أÙلية أ◊صضول على
سضكنات ،تنهي أŸعاناة ألتي يتخّبطون فيها طيلة
سضنوأت عديدة ،حيث يعيشضون دأخل تلك أألكوأخ ‘
ظروف صضعبة للغاية.
ناشضد أÙتجون با◊ي ألقصضديري بجبل أقبو،
ألسض -ل -ط -ات أل -وصض -ي -ة بضض -رورة م-ن-ح-ه-م ألسض-ك-ن-ات
ألج -ت -م -اع -ي -ة ‘ أل-ق-ريب أل-ع-اج-ل ،ح-يث ي-ع-ان-ون
أألمرين ‘ هذأ أ◊ي ألقصضديري بعد أن أضضحت
سضكناتهم ‘ حالة جد مهÎئة و ⁄تعد صضا◊ة

كمأاوى ،على حّد قولهم لـ «ألشضعب» ،مؤوكدين أن
أغلب ألعائÓت ألقاطنة بها مصضابة بأامرأضس و‘
حاجة إأ ¤تكفل حقيقي ،وألكّل مسضتاء من ألعيشس
دأخل هذه ألبيوت ألتي تفتقد مقومات وشضروط
أل -ع -يشس أل -ك -ر ،Ëلسض -ي -م -ا أن ألسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
Œاهلت ألوضضعية ألكارثية ألتي يتخبطون فيها،
وألدليل أن ألندأءأت وألوقفات ألحتجاجية ألتي
قاموأ بها Œ ⁄د نفعا ،و ⁄يحصضلوأ سضوى على
وعود غ› Òسضدة عل أرضس ألوأقع.
‡ثّلو ألسضكان أضضافوأ بالقول« :ل Áكننا ألصضÈ
‡ا فات ،حيث ل يعقل أن نبقى طيلة عقود
أكّ Ì

بهذأ أ◊يّ دون ألسضتفادة من سضكن ،وبالرغم من
ألوعود إأل أن شضيئا  ⁄يتغ Òوبقيت أŸعاناة مÓزمة
جهت
لنا ،دون أن تشضفع ﬂتلف أŸرأسضÓت ألتي و ّ
إأ ¤أ÷هات أŸعنية ،وعليه فنحن نطالب بالنظر
إألينا برحمة ألننا غ Òقادرين على ألبقاء با◊ي،
ول نسضتطيع كرأء شضقق لعائÓتنا وأغلبنا يعانون من
ضضعف ألقدرة ألشضرأئية ،وأملنا ‘ أن تتخذ مصضالح
ألولية إأجرأءأت من شضأانها أنتشضالنا من هذأ ألوضضع
أŸزري ‘ أقرب أآلجال».

بعد قرار غلق اŸؤوسّشسشة لوجود تصشّدعات

تذّمر أاولياء تÓميذ متوسّضطة زعاترة بزموري واŸديرية تطمئن

شش ّ-ك -ل ق -رار غ -ل -ق م -ت -وسش-ط-ة درامشش-ي-ن-ي
ب -ق -ري -ة ال -زع -ات -رة ب -ب -ل-دي-ة زم-وري ،ال-ذي
اّت-خ-ذت-ه مصش-ال-ح اŸراق-ب-ة ال-ت-قنية للبنايات
«سش- -ي ت- -ي سش- -ي» بسش- -بب وج -ود تصش -دع -ات ‘
ج -دران ا’ك -م -ال -ي -ة وخ -ط -ر ا’ن-ه-ي-ار ع-ل-ى
رؤووسس ال - -ت Ó- -م- -ي- -ذ ،صش- -دم- -ة ك- -بÒة ل- -دى
’ول -ي -اء ال -ذي -ن ن-اشش-دوا م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة
ا أ
ل- -و’ي- -ة ب- -وم -رداسس والسش -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة
ال -ت -دخ -ل Ÿع-ا÷ة ال-قضش-ي-ة ،وت-وف Òأام-اك-ن
بيداغوجية للتÓميذ الذين وجدوا أانفسشهم
ب Úعششية وضشحاها ب Óمؤوسشسشة مع بداية
اŸوسشم الدراسشي ا÷ديد.

بومردأسس :ز ــ كمال
حّ- -ركت قضض- -ي- -ة م- -ت -وسض -ط -ة زع -ات -رة أŸه -ددة
ب -الن -ه -ي -ار أل -رأي أل -ع -ام أÙل-ي ،وخ-اصض-ة أول-ي-اء
أل -ت Ó-م -ي -ذ أل -ذي-ن ف-وج-ئ-وأ ب-ق-رأر غ-ل-ق أŸؤوسضسض-ة
أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة م-ع أن-طÓ-ق ألسض-ن-ة أل-درأسض-ي-ة م-ن قبل
أŸصضالح ألتقنية بدأعي خطر ألسضقوط ألناجم عن
تصضدعات أ÷درأن وأألسضقف ألذي أحدثه زلزأل
 ،2003م- -تسض- -ائ- -ل Úع -ن مصض Òأب -ن -ائ -ه -م وأ◊ل -ول
أŸم-ك-ن-ة لضض-م-ان م-زأول-ة أل-درأسض-ة بصض-ف-ة ع-ادي-ة،
وألتخوف من توزيعهم على مؤوسضسضات بعيدة عن
مقرأت ألسضكن سضوأء ببلدية سضي مصضطفى ،لقاطة
أو زموري ،فيما أقÎح ألبعضس منهم تنصضيب بيوت

جاهزة Ÿعا÷ة أŸشضكل مؤوقتا إأ ¤غاية إأيجاد
حلول لهذه أŸسضأالة.
مقابل هذأ ألŒاه ألعق ÊÓمن طرف أألولياء
أ◊ريصض Úعلى أهمية دÁومة ألدرأسضة ،وﬁاولة
إأي -ج -اد ح-ل-ول ت-وف-ي-ق-ي-ة مسض-ت-ق-ب Ó-وع-دم ت-ع-ريضس
أبنائهم للخطر ،أّتهم ألبعضس أآلخر مديرية ألÎبية
ب- -ال- -ت- -قصض Òوع -دم أل -ت -دخ -ل ‘ أل -وقت أŸن -اسضب
Ÿعا÷ة قضضية متوسضطة زعاترة أŸهددة بالنهيار
بناء على أÈÿة ألتقنية للمصضالح أıتصضة ،وعدد
من أŸرأسضÓت أŸرفوعة ‘ هذأ ألشضأان للنظر ‘
ألقضضية ،وعدم أتخاذ قرأر مسضتفز مثل هذأ ‘
بدأية أŸوسضم ألدرأسضي نظرأ Ÿا خلّفه من صضدمة
للجميع.
وبالعودة إأ ¤ألدخول أŸدرسضي للسضنة أ÷ديدة
 ،2020 / 2019ح- -م- -لت م -دأخ -ل -ة أألم Úأل -ع -ام
Ÿديرية ألÎبية لبومردأسس عدة تسضاؤولت من قبل
أولياء ألتÓميذ ،ألذين ّعÈوأ عن أسضتيائهم ◊جم
ألنقائصس ألتي وأكبت ألدخول رغم ألوعود أŸقدمة
ب -ت -ج -اوزه -ا ق -ب -ل أن -ط Ó-ق أŸوسض -م م-ن-ه-ا مشض-ك-ل
ألكتظاظ ألتي تبقى ألنقطة ألسضودأء ‘ ألكث Òمن
أŸؤوسضسضات ألتعليمية بسضبب تأاخر تسضليم أŸرأفق،
إأضضافة إأ ¤تأاخر أشضغال ألتهيئة ألتي وعدت بها
أŸدي -ري-ة وأ◊رصس ع-ل-ى أ‚ازه-ا خÓ-ل أل-ع-ط-ل-ة
ألصض-ي-ف-ي-ة خ-اصض-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ألب-ت-دأئ-ي-ات أل-تي
Óقسض-ام ودورأت
أسض -ت -ف-ادت م-ن مشض-اري-ع صض-ي-ان-ة ل -أ
أŸياه ،أ‚از مطاعم لتقد Ëألوجبة ألسضاخنة.

إأضضافة إأ ¤أنشضغالت أخرى نقلها أألولياء من
أهمها أŸشضاكل ألتي تعا Êمنها متوسضطة ﬁمد
حمزأوي بÈج منايل بسضبب تدفق أŸياه أıتلطة
عند باب أŸؤوسضسضة ووجود شضرأرة كهربائية قد
تشض ّ-ك -ل خ -ط -رأ ع -ل -ى أل-تÓ-م-ي-ذ ،أألم-ر أل-ذي دف-ع
بالطاقم ألÎبوي وأإلدأري إأ ¤تنظيم إأضضرأب عن
ألعمل ‘ أليوم أألول من ألدخول حسضب أألولياء،
أل-ذي-ن عّ-ب-روأ صض-رأح-ة ع-ن أسض-ت-ي-ائ-ه-م م-ن سضياسضة
ألتماطل وألوعود أŸتكررة لتسضوية ألوضضعية خÓل
ألعطلة ألصضيفية وأنشضغالت أخرى “حورت كلها
حول مشضكل ألكتظاظ وتأاخر تسضليم أŸرأفق ،ما
جعل ‡ثل مديرية ألÎبية يحاول تخفيف ألضضغط
أŸف-روضس ع-ل-ى مصض-ا◊ه ب-ال-ت-أاك-ي-د «أن أل-ت-حضضÒ
ل -ل -م -وسض -م أل -درأسض -ي وإأ‚اح-ه ي-ت-وق-ف ع-ل-ى ع-دة
هيئات إأدأرية ﬁلية سضوأء ‘ أ÷انب ألبيدأغوجي
أو أل- -ه- -ي- -اك- -ل وأŸشض- -اري- -ع أŸرت- -ب- -ط- -ة Ãدي -ري -ة
ألتجهيزأت ألعمومية أŸكلفة بال‚از وأŸتابعة».
ي- -ذك -ر أّن أل -دخ -ول أŸدرسض -ي أ÷دي -د ب -ولي -ة
ب - -وم - -ردأسس شض - -ه - -د تسض - -ل - -م ع - -دد م- -ن أŸرأف- -ق
ألبيدأغوجية ،من بينها ثانويت ‘ Úكل من بلدية
أولد عيسضى وتيمزريت ،إأضضافة إأ ¤متوسضطة بحي
 1588مسضكن ببلدية سضي مصضطفى لفك أÿناق
أŸف -روضس ع -ل-ى أŸؤوسضسض-ات أألصض-ل-ي-ة و›ّم-ع-ات
مدرسضية أخرى منها ›مع حي  2200مسضكن بÍ
مرزوقة ببلدية بودوأو.

الدرك الوطني ينششر الّثقافة اŸرورية ب ÚالتّÓميذ Ãعسشكر

الرائد عÓق :القضضاء على  25نقطة سضوداء ع Èشضبكة الّطرق
تتواصشل Ãعسشكر ا◊مÓت التحسشيسشية
ال-ت-ي ت-نّ-ظ-م-ه-ا اÛم-وع-ة ا’ق-ليمية للدرك
ال- -وط- -ن- -ي ت- -زام- -ن- -ا م- -ع ال -دخ -ول اŸدرسش -ي،
وال- -ه- -ادف- -ة إا ¤نشش- -ر ث- -ق- -اف -ة م -روري -ة بÚ
التÓميذ بصشفة خاصشة ومسشتعملي الطريق
على العموم.

معسسكر :أم أ Òÿــ سس
أوضض- -ح رئ- -يسس خ -ل -ي -ة أإلع Ó-م ل -دى أÛوع -ة
أإلق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك أل-وط-ن-ي Ãعسض-ك-ر أل-رأئ-د ف-ا—
عÓق ،أن مصضالح أ÷هاز أألمني عملت جاهدة
على ألتنسضيق مع أ÷هات أإلدأرية إلزألة ألنقاط
ألسض -ودأء أŸسض-ج-ل-ة ع Èشض-ب-ك-ة أل-ط-رق أل-وط-ن-ي-ة و

ألولئية بÎأب معسضكر ،سضوأء من خÓل توسضيع
ألطرق وإأزألة أŸنعرجات ووضضع إأشضارأت أŸرور
إأ ¤غÒه -ا م -ن أŸسض -ب -ب -ات أل -ت -ق -ن -ي-ة وأŸي-دأن-ي-ة
◊وأدث أŸرور ،مؤوكدأ أن تقارير ألدرك ألوطني
بخصضوصس هذه ألنقاط ألسضودأء أثمرت Ãعا÷ة 25
نقطة سضودأء كانت تشضهد حوأدث مرورية ‡يتة.
كما أشضار متحدث «ألشضعب» على هامشس جانب
من أ◊ملة ألتحسضيسضية أŸنطلقة عشضية ألدخول
أŸدرسضي ،أن أÛموعة ألقليمية للدرك ألوطني
قد سضجلت خÓل أÿمسضة أشضهر أألو ¤من ألسضنة
أ÷ارية ترأجعا ‘ حوأدث أŸرور  -مقارنة مع
نفسس ألفÎة من ألسضنة أŸاضضية  -نتيجة أ÷هود
أŸي -دأن -ي -ة أل -ت -ي ت -ب -ذل -ه-ا ذأت أŸصض-ال-ح أألم-ن-ي-ة

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

Ÿكافحة ألظاهرة ،من خÓل ألتوعية وألتحسضيسس،
إأ ¤ج -انب أل -ردع أل -ق-ان-و Êل-ل-م-خ-ال-ف-ات أŸسض-ب-ب-ة
◊وأدث أŸرور ،حيث ” تسضجيل  16حادث مرور
‡يت من أصضل  45حادث وقع على شضبكة ألطرق
ألولئية وألوطنية بÎأب معسضكر بحصضيلة  17قتيل
و 45جريح 40,62 ،باŸئة من هذه أ◊وأدث كانت
بسض -بب أسض -ت -ع -م-ال ألسض-رع-ة أŸف-رط-ة و 15باŸئة
بسض -بب أŸن-اورأت أÿطÒة ،ت-ل-ي-ه-ا ب-اق-ي أل-ع-وأم-ل
وأŸسض -ب -ب -ات أŸت -ع -ل -ق -ة ب-ال-ت-ج-اوز أÿط Òوع-دم
أحÎأم أشضارأت أŸرور وغياب أ◊يطة وأ◊ذر‘ ،
ح ⁄ Úتسض -ج -ل أي ح -وأدث م -رت -ب -ط -ة ب -اÙي -ط
ونوعية ألطرق ،لسضيما بعد إأزألة ألنقاط ألسضودأء
ألتي كانت تتسضبّب ‘ حوأدث أŸرور.

ألعدد
18046

طالبوا بإالغاء ا◊جز على عتاد اŸؤوسّشسشة
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الّنقابة تتضضامن مع عمال وحدة إانتاج مواد البناء ع Úصضالح

’ط- - - - - -ارات
ط - - - - - -الب ا إ
ال-ن-ق-اب-ي-ة ل–Ó-اد اÙلي
ل- - -ل - -ع - -م - -ال ا÷زائ - -ريÚ
ب -ال -و’ي -ة اŸن -ت-دب-ة عÚ
صش - - - -ال - - - -ح  ‘ ،خ- - - -ط- - - -وة
تضشامنية منهم مع عمال
وح- -دة م- -ؤوسشسش- -ة إان- -ت- -اج
م- -واد ال- -ب -ن -اء ب -ع -اصش -م -ة
ت -دي -ك -لت ،خ Ó-ل وق -ف-ة
إاح -ت -ج -اج -ي -ة ن -ظ -م -وه -ا
’سش-بوع اŸنصشرم،
ن-ه-اي-ة ا أ
م- -ن السش- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي -ة
بضش- - - -رورة ال- - - -ت- - - -دخ - - -ل
ال -ع -اج -ل وال-وق-وف ع-ل-ى
ال-وضش-ع-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشش-ه-ا
ع -م-ال ،ووح-دة م-ؤوسشسش-ة
إانتاج مواد البناء.

“Ôأسستﬁ:مد ألصسالح
بن حود
أضضحت تعيشس هذه أألخÒة
وضضعية مزرية أدت بها إأ ¤حافة
أإلفÓسس ،أألمر ألذي أدى بها
إأ ¤ح -ج -ز ع -ت -اده -ا م -ن ط -رف
أŸقاولت أŸناولة‡ ،ا أنعكسس
سضلبا على أ◊ياة أليومية للعمال

ألذين ضضحّوأ من أجل إأسضتمرأر
أŸؤوسضسض -ة م -ن -ذ نشض -أات -ه -ا سض -ن -ة
 1983إأ ¤يومنا هذأ.
رفع نقابيو أإل–اد أÙلي
ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري Úب-ع-اصض-م-ة
أل-ت-دي-ك-لت ،ج-م-ل-ة من أŸطالب
ضض -م -ن ب -ي-ان صض-ادر م-ن أإل–اد
أل -ع -م -ال ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري،Ú
ت- -ل- -قت «ألشض -عب» نسض -خ -ة م -ن -ه،
أب- -دوأ م- -ن خÓ- -ل- -ه “سض- -ك- -ه- -م
ب -ال -وق -وف م -ع ع -م -ال أل-وح-دة،
ل -ت -ح -ق -ي -ق م -ط -ال -ب-ه-م أŸه-ن-ي-ة
لضض- - -م- - -ان إأسض- - -ت - -م - -رأر نشض - -اط
أŸؤوسضسض -ة ،وه -ذأ إأن -طÓ-ق-ا م-ن
أŸط-ال-ب-ة ب-إاسض-ت-قÓ-ل-ي-ة أل-وح-دة

أŸالية وأإلدأرية وألفصضل بينها
وب Úوحدة عاصضمة أألهقار ،مع
تصضفية ألوضضعية أŸالية للوحدة
Ãا ف -ي -ه -ا أŸدأخ-ي-ل أŸت-ع-ل-ق-ة
ب- -اŸشض- -اري- -ع أل- -كÈى أŸن -ج -زة
بعاصضمة ألتديكلت ،وكذأ ضضرورة
إأي -ف-اد ÷ن-ة –ق-ي-ق ب-اŸؤوسضسض-ة
ومصض-ن-ع أألج-ور ،وأل-ت-أاك-ي-د ع-لى
إأل - -غ - -اء أ◊ج - -ز ع - -ن أل - -ع - -ت - -اد
وأسضÎج -اع أل-ع-ت-اد أŸؤوج-ر ل-دى
ﬂت-ل-ف أŸت-ع-ام-ل Úع-ن ط-ري-ق
أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ،وأŸط -ال-ب-ة
بلجنة مشضاركة وضضمان ‡ارسضة
أ◊ق أل -ن -ق -اب -ي ط-ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون
أŸعمول به.

أاّكدت سشعيها لتقد Ëخدمة عمومية ‘ مسشتوى تطّلعات اŸواطن

اŸواطنون يطالبون بتحسض Úاÿدمات الصضحية بتمÔاسضت
عّبر عشضرأت أŸوأطن Úبعاصضمة أألهقار عن
إأسض -ت -ي -ائ-ه-م وت-ذّم-ره-م م-ن أ◊ال-ة أŸت-دن-ي-ة أل-ت-ي
ي -ع -يشض -ه -ا ق -ط -اع ألصض -ح -ة ب -أاك Èولي -ة م -ن ح -يث
أŸسض -اح -ة ب -ال -وط -ن ،م-ن-اشض-دي-ن أ÷ه-ات أل-وصض-ي-ة
بضض -رورة أل -ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل ،ووضض-ع ح-د ل-ل-وضض-ع-ي-ة
أÎŸدية وأŸزرية ،وألعمل على –سض Úأÿدمات
ألصض -ح-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أل-ه-ي-اك-ل أŸن-تشض-رة ع Èت-رأب
أل- -ولي- -ة ،خ- -اصض- -ة م- -ن- -ه -ا أŸؤوسضسض -ة أل -ع -م -وم -ي -ة
أإلسضتشضفائية «مصضباح بغدأدي» أŸقصضد ألوحيد
للمرضضى بعاصضمة ألولية.
ط- -الب ع- -دد م- -ن أÙتّ- -ج ‘ Ú- -ح- -دي -ث -ه -م لـ
«ألشضعب» خÓل وقفة ن ّ
ظموها أمام مقر مديرية
ألصضحة بتمÔأسضت ،أ÷هات ألوصضية ،بضضمان توفÒ
ألصض- -ح -ة وضض -رورة أل -ع -م -ل ع -ل -ى إأن -ه -اء م -ع -ان -ات
أŸرضض- -ى ،وه- -ذأ ب- -ت -حسض Úأÿدم -ات أŸق -دم -ة،
وت - - - -وف Òأألط - - - -ب - - - -اء أıتصضﬂ ‘ Úت - - - -ل- - - -ف
ألختصضاصضات خاصضة ألتي تشضهد نقصضا ‘ ألولية.
‘ هذأ ألصضدد ،أكدت إأحدى أŸوأطنات (ب،ح)
لـ «ألشضعب» ،أن هذه ألوقفة أإلحتجاجية جاءت
جرأء ألوضضعية ألكارثية ألتي يعيشضها قطاع ألصضحة
أŸريضس ‘ أل -ولي -ة ع -ل-ى ح-د ت-ع-بÒه-ا ،م-ط-ال-ب-ة
أ÷هات أŸعنية من خÓل عريضضة أحتجاجية حول
وضضعية ألقطاع ألصضحي بالولية ،بلعب دورها ‘
–سض Úأل -ق -ط -اع ،خ -اصض-ة م-ن-ه-ا –سض Úأل-ظ-روف
Óطباء أألخصضائي Úمن أجل تشضجيعهم
وتهيئتها ل أ
على ألعمل بالولية أ◊دودية ،وكذأ فتح –قيق
معمق حول ظاهرة نقصس ألشضبيه Úألطبي ،ÚوكÌة
أإلن - -ت - -دأب- -ات وأل- -ت- -ح- -ويÓ- -ت غ ÒأÈŸرة حسضب
أل -ع -ريضض -ة ،ك -ل ه-ذأ حسض-ب-ه-م ‘ ظ-ل م-ا ت-ق-وم ب-ه
Óطباء من أجل ألعمل
ألدولة من تقد– Ëفيزأت ل أ
‘ ألوليات أ÷نوبية.

Œسضيد ا◊ق ‘ الصضحة انطÓقا
من النّصضوصص القانونية
‘ نفسس ألسضياق ،شضّدد أŸوأطن Úعلى ضضرورة
Œسض -ي -د أ◊ق ‘ ألصض -ح -ة ،إأن-طÓ-ق-ا م-ن Œسض-ي-د
ألنصضوصس ألقانونية ألوأردة ‘ هذأ أÛال خاصضة
ألقانون رقم  11-18أŸؤورخ ‘  18شضوأل  1439هـ
أŸوأفق لـ  02يوليو  ،2018وألذي تكفل موأده أ◊ق
‘ ألعÓج وأ◊ماية ألصضحية.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،أّك-دت م-دي-رة ألصض-ح-ة ب-ع-اصض-م-ة
أألهقار ،إأفرأن سضمÒة ‘ تصضريح لوسضائل أإلعÓم،
بأاّن أبوأبها مفتوحة من أجل أإلسضتماع إلنشضغالت
أŸوأط -ن ،Úوأل-ع-م-ل ع-ل-ى –سض Úوت-ق-د Ëخ-دم-ة
عمومية ‘ مسضتوى تطلعات أŸوأطن ،مؤوكدة على
أل-ع-م-ل ب-ج-ه-د م-ن أج-ل ل-ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-ام-ج أل-دول-ة،
ك -اشض -ف -ة ‘ ه -ذأ ألصض -دد ،ع -ن إأت -خ -اذ ج -م-ل-ة م-ن
أإلج -رأءأت ل -وضض -ع ح ّ-د Ÿا يشض -ه -ده أل -ق -ط -اع م-ن
ت -ده -ور ،وه -ذأ ع -ن ط -ري -ق وضض -ع خ-ارط-ة ط-ري-ق
وألشضروع ‘ تطبيق إأسضÎأتيجية خاصضة بالصضحة ‘
ألولية ،ومنه ضضرورة –مل كل جهة مسضؤووليتها.
‘ نفسس ألسضياق ،أضضافت أŸديرة أّن ألقطاع ‘
أن -ت -ظ -ار إأسض -ت -ق -ب -ال ع -دد م -ن أ÷رأح Úأل -ع-امÚ
أŸوفدين من طرف ألوزأرة ،كما سضيتم ‘ ألقريب
فتح –قيق للوقوف على كل ما يعيشضه ألقطاع من
تسضييب ،مطالبة ‘ أألخ Òبضضرورة تكاثف جهود
كل ألفاعل Úبدءأً من ÷نة ألوقاية ألتابعة للبلدية
إأ ¤آأخر موظف بالقطاع من أجل –سض Úقطاع
ألصضحة بأاك Èولية من حيث أŸسضاحة بالوطن.

–ت ششعار «حقيبة لكل يتيم»

جمعية الّرحمة بتيبازة توّزع  160حقيبة على
اليتامى واŸعوّزين
أان-هت ج-م-ع-ي-ة ال-رح-م-ة ب-ت-ي-ب-ازة ع-م-لية
Œسش-ي-د مشش-روع ح-ق-ي-ب-ة ل-ك-ل ي-تيم بتوزيع
’ط-وار
 160ح -ق -ي -ب -ة م -درسش -ي-ة ıت-ل-ف ا أ
ال-دراسش-ية 74 ،م-ن-ه-ا اسش-ت-ف-اد م-نها التÓميذ
’خ-رى
ال -ي -ت -ام -ى ،ف -ي-م-ا أاسش-ن-دت ا◊ق-ائب ا أ
ل- -ل -م -ع -وزي -ن ع -ل -ى مسش -ت -وى ع ّ-دة ب -ل -دي -ات
بالو’ية.

تيبازة :علي ملزي
حسضب ما أشضار إأليه أألم Úألعـ ـام للجمعيـ ـة
ع -ب-د أل-رح-م-ان ع ،ÊÓ-ف-إاّن ي-ت-ام-ى ب-ل-دي-ة ت-ي-ب-ازة
أŸن- -ح- -دري- -ن م- -ن ﬂت- -ل- -ف أألط- -وأر أل -درأسض -ي -ة
أسض- -ت -ف -ادوأ ج -م -ي -ع -ه -م م -ن أŸشض -روع Ãا ‘ ذلك
أŸن -ت -م Úل-ل-م-رح-ل-ة أ÷ام-ع-ي-ة ،ف-ي-م-ا ّ” أل-ت-ك-ف-ل
ب -ت Ó-م -ي -ذ أل -ع -ائ Ó-ت أŸع-وزة ب-ب-ل-دي-ات ح-ج-وط،
م- -ن- -اصض- -ر ،أل -ن -اظ -ور ،وسض -ي -دي ع -م -ر ‡ن ك -ان -وأ
ي -ت -وأف -دون م -ن ح Úآلخ -ر ع -ل -ى م -ق -ر أ÷م -ع -ي-ة
بعاصضمة ألولية ،بحيث سضاهم عطاء أÙسضنÚ
ألذي كان ثريا هذه ألسضنة ‘ تلبية حاجيات عدد

أك Èمن أÙتاج Úمقارنة مع ألسضنوأت ألفارطة،
مع ألشضارة أ ¤أّن أ÷معية دأبت على تنظيم هذه
أŸبادرأت بدأية كّل موسضم درأسضي ضضمن برنامج
سض -ن -وي يشض -م -ل ﬂت -ل -ف أŸن -اسض -ب-ات و أŸوأع-ي-د
ألج -ت-م-اع-ي-ة أل-ه-ام-ة ،وج-اءت ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ه-ذه
ألسضنة –ت شضعار «حقيبة لكل يتيم» وفقا للنشضاط
أل-رئ-يسض-ي أل-ذي تسض-ت-مّ-د م-ن-ه أ÷م-ع-ي-ة ب-رن-ا›ه-ا
ألسضنوي.
م -ن ج -ه -ت -هّ“ ،ك -ن أŸك -تب أل -ولئ -ي ب -ت -ي -ب-ازة
للجمعية ألوطنية كافل أليتيم من توزيع أك Ìمن
ألف حقيبة مدرسضية مرفقة باألدوأت أŸدرسضية
وفقا للقوأئم أŸعدة من طرف ألوزأرة ألوصضية،
ب -ح -يث أسض-ت-ف-اد ›م-ل أل-تÓ-م-ي-ذ أل-ي-ت-ام-ى أل-ذي-ن
تؤو ّ
طرهم أ÷معية ع Èعّدة بلديات بالولية من
ذأت أ◊قيبة ألتي أولتها أ÷معية عناية خاصضة
بالنظر لرتباطها بالتمدرسس ،مع ألشضارة أ ¤أّن
أŸكتب ألولئي للجمعية يج ّسضد كل سضنة برنا›ا
سضنويا لفائدة ألبتامى يضضّم ألعديد من ألفقرأت
وألÎتيبات ألتي تصضب ‘ ›ملها ‘ تلبية حاجبات
هذه ألفئة ،و“كينها من ألندماج مع باقي أفرأد
أÛتمع ‘ ظروف جّد عادية.
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أامطار طوفانية وفيضشانات تغرق أاحياء العاصشمة والطرق الوطنية

األحيـ ـ ـاء الراقي ـ ـة تتحـ ـ ـول إا ¤ب ـ ـ ـ ـرك
مائيـ ـ ـ ـة وسسيـ ـ ـارات تغ ـ ـرق ‘ اŸيـ ـ ـاه

ليلة بيضشاء قضشاها سشكان حي القصشبة العتيق ،خوفا من سشقوط بناياتهم القدÁة جدا واŸصشنفة
اغلبها ‘ اÿانة ا◊مراء ،جراء الأمطار الطوفانية التي ششهدتها العاصشمة وعدد من وليات ا÷زائر
خلل  24سشاعة اŸاضشية .

حياة  /ك
ح -ال -ة م -ن أÿوف وأل-ه-ل-ع ت-خ-ي-م
على سسكان حي ألقصسبة ألعتيق
خ -اصس -ة أل -قصس -ب -ة ألسس-ف-ل-ى ح-يث
ت-وج-ه سس-ك-ان أل-ع-م-ارأت أŸهددة
بالسسقوط أول أمسص إأ ¤ألبلدية
وإأ ¤أل -ولي-ة م-ط-ال-ب Úب-ال-ت-دخ-ل
ألسس- -ري- -ع إلع- -ادة إأسس- -ك- -ان -ه -م ‘
ألقريب ألعاجل .
تسسببت أألمطار ألطوفانية ألتي
سسقطت مؤوخرأ ‘ إأغرأق أحياء
ب-أاك-م-ل-ه-ا ك-انت ت-ع-د م-ن أألح-ي-اء
أل -رأق -ي -ة ع -ل -ى غ -رأر ب -ئ -ر م-رأد
رأيسص ،سس -ي -دي ي -ح -ي -ا وأل-ط-ري-ق
ألسس -ري -ع ع -ل -ى مسس -ت-وى أŸق-ط-ع
أŸعروف ب « أسص» ب Íعكنون،
وأıرج م -ن أل -ط -ري -ق ألسس -ري -ع
أŸؤودي إأ ¤دأ‹ أب- - - - -رأه - - - -ي - - - -م
وألدويرة إأ ¤درجة غرق سسيارأت
ح -يث غ -طت أŸي -اه أÙرك -ات،
بعد أن أرتفع فيها منسسوبها إأ¤
 50سسنتم.Î
وإأذأ ك - -انت أألح - -ي - -اء أل - -رأق - -ي- -ة
ل- -ل- -ع- -اصس -م -ة  ⁄تسس -ل -م م -ن ه -ذه
أألمطار ألطوفانية وغرقت فيها
سسيارأت ألسسكان ،كما ” أنقاد
بعضص سسكانها من جرف أŸياه
ألتي كانت ‘ شسكل أموأج زأدتها
قوة ألرياح ألقوية ،فان أألحياء
ألشسعبية على غرأر ألقصسبة وباب
ألوأدي حالتها أك Ìخطورة ،لن
بناياتها مهددة بالسسقوط ‘ كل
◊ظة ،وقد ” معاينتها من قبل
أ÷ه- -ات أŸع- -ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى غ -رأر
مصسلحة أŸرأقبة ألتقنية للبنايات
أل -ت -ي ت -ق -وم ب-تصس-ن-ي-ف أل-ب-ن-اي-ات

أآلي -ل -ة ل -لسس -ق -وط ،وق -د صس -ن -فت
أل -ع-دي-د م-ن أل-ب-ن-اي-ات ‘ أÿان-ة
أ◊مرأء درجة  ،5لكن سسكانها ⁄
ي- -رح -ل -وأ ◊د أآلن ب -ال -رغ -م م -ن
صسرخات ألسستغاثة ألتي تتجدد
‘ كل موسسم شستاء حيث تغرق
ب - -ي - -وت - -ه - -م ‘ أŸي- -اه ،وتصس- -ب- -ح
ج -درأن -ه -ا ت -ت-ف-تت أم-ام أع-ي-ن-ه-م
وأرضس -ي -ت-ه-ا ت-ن-ب-عث م-ن-ه-ا أŸي-اه،
وهم ينتظرون سسقوط منازلهم ‘
أي ◊ظة .
أŸي -اه أغ-رقت سس-ك-ن-ات أل-قصس-ب-ة
وشسرأرأت كهربائية كادت تقتلهم
حرقا ويعت Èحي ألقصسبة من
أقدم أحياء ألعاصسمة ألتي توجد
ب-ن-اي-ات-ه-ا ‘ درج-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن
أإلهÎأء،وق- - -د دف- - -ع ضس- - -ح - -اي - -ا
ع-ائÓ-ت ب-أاك-م-ل-ه-ا أن-ه-ارت عليها
مسس -اك -ن-ه-ا وق-د ك-انت ت-ن-ت-ظ-ر أن
ي-ع-اد إأسس-ك-ان-ه-ا ‘ مسس-اك-ن لئ-قة
ومريحة .

وق-د شس-ك-لت أألم-ط-ار أل-ط-وفانية
أألخÒة لدى سسكان أ◊ي ألعتيق
خ -اصس -ة شس-ارع ب-ن ﬁم-د ح-م-ادة
أل -ذي ت -دخ-لت ع-ن-اصس-ر أ◊م-اي-ة
أŸدنية لنزع سسور كب Òمن إأحدى
بناياته عمارة رقم  28ألذي كان
يهدد حياة ألسسكان أŸارين من
ق- -رب -ه ،وق -د ع -اشص سس -ك -ان ه -ذأ
أ◊ي وب- -ق -ي -ة أألح -ي -اء أÛاورة
ح-ال-ة م-ن أل-ذع-ر وه-م ي-ن-ت-ظرون
سس -ق -وط مسس-اك-ن-ه-م ‘ أي ◊ظ-ة
حسسب م- -ا أد ¤ب- -ه سس- -ك- -ان- -ه -ا ل
«ألشسعب» ألتي عايشست أ◊الة عن
كثب .
ب -ع -د شس -ع -وره -م ب -اÿط -ر سس -ارع
سسكان أ◊ي أŸذكور إأ ¤قسسم
ألشس- -رط- -ة ب- -ال -ق -رب م -ن سس -اح -ة
ألشس -ه -دأء Ÿط -ال-ب-ت-ه-م ب-ال-ت-دخ-ل
بعدما غرقت مسساكنهم ‘ أŸياه،
وأن - -ق - -ط - -عت أل- -ك- -ه- -رب- -اء ب- -ع- -د
ألشسرأرأت ألكهربائية ألتي نتجت

عن تبلل خيوط ألكهرباء أŸتدلية
على جدرأن ألعمارأت .
وبعد ذلك أرسسل لهذه ألعمارأت
شس- -رط -ة أل -ع -م -رأن أل -ت -ي أخ -ذت
صس -ورأ ح -ي -ة ع-ن ح-ال-ة أل-ب-ن-اي-ات
ألخذها إأ ¤أ÷هات أŸعنية ،و⁄
ي-ك-ت-ف ألسس-ك-ان ب-ه-ذأ ب-ل توجهوأ
إأ ¤أل -ولي -ة و” أسس-ت-ق-ب-ال-ه-م م-ن
قبل أألم Úألعام لولية أ÷زأئر،
أل - -ذي وع- -ده- -م ب- -إارسس- -ال ÷ن- -ة
ﬂتصس-ة ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘ وضس-ع-يتهم
أŸأاسس -وي-ة ،وت-رح-ي-ل-ه-م ‘ أق-رب
أآلجال .
‘ أنتظار أن يحل أألم Úألعام
ل- -ل -ولي -ة ‘ زي -ارة إأ ¤أŸسس -اك -ن
أŸتضس-ررة م-ن أل-ف-يضس-ان-ات أل-ت-ي
شس -ه -دت -ه -ا أل -ع -اصس-م-ة أول أمسص،
يبقى سسكان أ◊ي ألعتيق وأألحياء
أÛاورة يعيشسون ‘ حالة خوف
وذعر من سسقوط ألبنايات فوق
رؤووسسهم ‘ أي ◊ظة .

مصشالح ا◊ماية اŸدنية تؤوكد جاهزيتها للتدخل ‘ مثل هذه ا◊الت

أامطار غزيرة ترفع منسسوب اŸياه إا 30 ¤سسنتم بأاغلب الشسوارع والطرق
^  30تدخ Óعلى مسستوى سسكنات وعمارات بلدية ا÷زائر الوسسطى

لمطار ‘ ارتفاع منسشوب اŸياه ب 10 Úو 30سشنتم ‘ اغلب الطرق والششوارع الرئيسشية ما أادى إا ¤سشيول
تسشبب التهاطل الكب Òل أ
جارفة اجتاحت اŸنازل بالعديد من البلديات التي أاعلنت حالة طوارئ اسشتنجدت خللها Ãصشالح ا◊ماية اŸدنية التي
سشجلت  180اتصشال و 17تدخل نتيجة الفيضشانات وغلق الطرق .

خالدة بن تركي
سس -ي -ول ع-ارم-ة تسس-ب-بت ‘ ج-رف
أل - -ب - -ال- -وع- -ات وغ- -ل- -ق أŸسس- -الك
وأل- -ط -رق ع -ل -ى مسس -ت -وى ب -ل -دي -ة
ألشس - -رأق - -ة أل - -ت- -ي أحصست حسسب
أŸك- -ل- -ف ب- -اإلعÓ- -م ب- -ا◊م- -اي -ة
أŸدنية خالد بن خلف ألله ‘
تصس- -ري -ح ل -ه  3ت-دخÓ-ت بسس-بب
أل -ف-يضس-ان-ات و 6ت- -دخ Ó-ت بÚ
ب- - -ل- - -دي- - -ت - -ي ب - -ئ - -ر م - -رأد رأيسص
وب- -رأق -ي ‘،ح Úع -ل -ى مسس -ت -وى
بلدية أ◊رأشص شسرق ألعاصسمة ”
تسس-ج-يل  3ت -دخ Ó-ت وب-ك-ل م-ن
بلدية باب ألوأد وألدأر ألبيضساء
تدخل وأحد .
وك -انت أغ -لب أل -ت -دخ Ó-ت أل -ت -ي
سسجلتها مصسالح أ◊ماية أŸدنية
بسس-بب أنسس-دأد أل-ب-ال-وع-ات وغ-لق

ارتفاع منسشوب اŸياه
اŸتسشاقطة إا 60 ¤سشنتم

ألطرق ألتي أدت إأ ¤شسل حركة
أŸرور ‘ أل- -ع- -دي -د م -ن أل -ط -رق
أل -وط -ن -ي -ة ع -ل -ى غ -رأر أل -ط -ري-ق
أل -وط-ن-ي رق-م  5أل-ذي أسس-تدعى
ت-دخ-ل مصس-ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ية
ألتي عملت بالتنسسيق مع شسركة
سسيال وسسونالغاز لتفادي حدوث
أي شس- -رأرة ك- -ه- -رب- -ائ -ي -ة خ -اصس -ة
ب -السس-ك-ن-ات أل-ت-ي شس-ه-دت تسس-رب
أŸي- -اه ع- -ل- -ى غ- -رأر أل- -ب- -ن- -اي- -ات
أŸهÎئ- - -ة أل- - -وأق- - -ع- - -ة ب - -وسس - -ط
ألعاصسمة.
‘ سسياق ألتسسربات شسهدت بلدية
أ÷زأئر ألوسسطى أرتفاعا كبÒأ
‘ م -نسس -وب أŸي -اه خ -اصس-ة ع-ل-ى
مسس- - -ت - -وى سس - -اح - -ة أودأن ك - -رË
ب -ل -ق -اسس -م ،ب -اإلضس -اف-ة إأ ¤ب-عضص
ألتسسربات على مسستوى حي عبد
أل -ع -زي -ز م -وزأوي وشس -ارع م -ي-ل-وز

وط- -ن- -ج -ة وﬁم -ود ب -وح -م -ي -دي
وشس -ارع ب -رل -ي -وز وع-ب-ان رمضس-ان،
ح- -يث ” أح- -ت- -وأء أل- -وضس -ع ب -ع -د
تدخل أŸصسالح أıتصسة وخلية
أإلعÓم «ألوبلديتي» ألتي أحصست
 30ط -لب ت -دخ -ل ع -ل-ى مسس-ت-وى
ألسس -ك-ن-ات وأل-ع-م-ارأت لت-زأل 50
باŸائة خاضسعة للتهيئة وألتأاهيل
.
ب- -دوره رئ- -يسص ب- -ل- -دي- -ة أ÷زأئ- -ر
أل -وسس-ط-ى ع-ب-د أ◊ك-ي-م ب-ط-اشص،
أك -د أن أألم -ط -ار أل -ت-ي ت-ه-اط-لت
بقوة ل Áكن للبالوعات أسستعابها
خ- -اصس- -ة أم -ام ألسس -رع -ة أل -ك -بÒة
وأ÷ارفة ألتي ل Áكن للبالوعات
أسستيعابها بالرغم من خضسوعها
ل -ل -ت -ن -ظ -ي -ف وأل -ت-ط-ه Òم-ن ق-ب-ل
أŸصس - -ال- -ح أıتصس- -ة ل- -ت- -ف- -ادي
ح - -دوث أي ف - -يضس- -ان- -ات ،وه- -ذأ

ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع خ-ل-ي-ة أألزمة ألتي
شس -ك -ل -ت-ه-ا أل-ب-ل-دي-ة م-ب-اشس-رة ب-ع-د
Óحول
إأصسدأر ألنشسرية أÿاصسة ل أ
أ÷وية .
وم- - -ازأد أل- - -وضس- - -ع سس - -وءأ حسسب
أŸوأط - -ن Úأن - -ق - -ط - -اع أل - -ت - -ي- -ار
ألكهربائي ألذي عمق أŸشسكل ‘
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أألح -ي -اء ن -ت -ي -ج -ة
أألم -ط -ار وأل -ري -اح أل -ق -وي-ة أل-ت-ي
دف -ع -ت -ه -م إأ ¤ألتصس -ال Ãصس-ال-ح
سس-ون-ال-غ-از قصس-د أل-ت-دخ-ل خاصسة
ب-ع-د أن غ-م-رت أŸي-اه سس-ك-ن-ات-هم
ل-درج-ة دف-ع-ت-ه-م إأ ¤ألسس-ت-ن-ج-اد
Ãصس -ال -ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة أل-ت-ي
حضسرت إأ ¤ع ÚأŸكان مباشسرة
ب- -ع- -د ت- -ل- -ق- -ي -ه -ا ألتصس -ال قصس -د
إأج Ó-ئ-ه-م ،وه-وم-ا وق-فت ع-ن-ده»
ألشسعب «على مسستوى حي سسليبة
ببلدية وأد ألسسمار .

غلق الطرق وانهيار أاسسقف اŸنازل باŸسسيلة

لسشبوع تسشاقطا كبÒا
ششهدت عاصشمة ا◊ضشنة اŸسشيلة نهاية ا أ
لمطار طيلة يوم كامل تسشببت ‘ غلق الطرق وعزل الكث Òمن
ل أ
البيوت بعد ارتفاع منسشوب اŸياه اŸتسشاقطة إا 60 ¤سشنتم Îما أادى
إا ¤سشقوط أاسشقف وجدران العديد من اŸنازل.

اŸسسيلة :عامر ناجح

بحسسب ما أفادت به مصسالح أ◊ماية أŸدنية باŸسسيلة فإان عمليات ألتدخل
بلغت  15تدخ Óسسخرت له حوأ‹  30آألية تدخل ب Úسسيارأت إأسسعاف وشساحنات
تدخل أهمها كانت ‘ بلديات أŸسسيلةﬁ ،مد بوضسياف ،بن سسرور ،أمسسيف،

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

مقرة .شسملت معاينة منازل متضسررة Ÿوأطن Úوكذأ أمتصساصص للمياه أŸتسسربة
دأخل ألعديد من أŸنازل بعد أن ترأوح منسسوب أŸياه  20سسم  60 -سسم) ‘ غالب
ألتسسربات .باإلضسافة إأ ¤تسسجيل معاينة سسقوط جدرأن وأسسقف  03غرف Ãشستة
أولد منصسور بلدية مقرة.
كما “كنت ذأت أŸصسالح من إأنقاذ أحد أألشسخاصص كان ﬁاصسرأ بوأد بومÓل
بلدية ﬁمد بوضسياف دأئرة بن سسرور على م Ïشساحنته ،وŒدر أإلشسارة إأ ¤أن
عديد ألبلديات باŸسسيلة قامت ‘ وقت سسابق بإاعادة تنظيف ›اري أŸياه إأل
أن بعضص أŸمارسسات ألسسلبية لبعضص أŸوأطن Úكانت سسببا رئيسسيا ‘ أنسسدأد
قنوأت تصسريف أŸياه نظرأ لرمي ألنفايات أŸنزلية بها.

ألعدد
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العثور على جثة امرأاة جرفتها السسيول ‘ ميلة
كللت جهود ا◊ماية اŸدنية بالعثور على جثة السشيدة «حمام نسشيمة» البالغة من العمر  28سشنة،
لخÒة والفيضشانات التي عرفتها منطقة جبل عقاب بوادي العثمانية،
والتي جرفتها السشيول ا أ
لخÒين التي عرفتها الولية ،على غرار باقي
لمطار بكثافة خلل اليوم Úا أ
نتيجة تهاطل ا أ
وليات الوطن ،حيث ” Œنيد  500عون من ا◊ماية اŸدنية تابع Úلولية ميلة ،قسشنطينة،
جيجل ،أام البواقي ،برج بوعريريج ،سشطيف ،ا÷زائر العاصشمة.

ميلة :خالد.ع

ف -رق أل -ب -حث أل -ت -اب -ع -ة Ÿصس -ال -ح
أ◊م- -اي -ة أŸدي -ن -ة ل -ولي -ة م -ي -ل -ة
“ك- -نت ي- -وم أÿم- -يسص ‘ ح -دود
ألسساعة ألـ 11و 30دقيقة من ألعثور
على جثة أمرأة فقدت قبل  4أيام،
ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى ›رى وأدي عÚ
أÿيان على بعد بضسع كيلومÎأت
من حدود ولية قسسنطينة ،حسسب
ب -ي-ان ل-ل-مصس-ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
Ãيلة ،وأوضسحت ذأت أŸصسالح أن
عملية ألبحث عن هذه ألسسيدة ألتي
ج-رف-ت-ه-ا سس-ي-ول أألم-طار ألرعدية
يوم ألثن ÚأŸاضسي ،بعد أن كانت
ع -ل-ى م Ïم-رك-ب-ة سس-ي-اح-ي-ة رف-ق-ة
شسخصص آأخر ،تو‘ فور –ويله ‘
ذأت أل - - - -ي - - - -وم إأ ¤أŸصس - - - -ال - - - -ح
ألسستعجالية بوأدي ألعثمانية حيث
كانا بصسدد عبور وأدي ع Úأÿيان
Ãشس -ت -ة أل-ع-رع-ارة Ãن-ط-ق-ة ج-ب-ل
عقاب ببلدية وأدي ألعثمانية.
مصسالح أ◊ماية أŸدنية سسخرت

‘ عمليات ألبحث عن أŸفقودة
أزيد من  500عنصسر من ﬂتلف
ألرتب Ãشساركة عناصسر أ◊ماية
أŸدنية من  6وليات ›اورة إأ¤
ج -انب أل -ف -رق أıتصس -ة ك -ف-رق-ة
أل-غ-ط-اسس Úوف-رق-ة سس-ي-ن-و -ت-ق-ن-ية
ل - -ولي - -ة م - -ي - -ل- -ة وك- -ذأ أل- -ف- -رق- -ة
ألسس -ي -ن -و-ت -ق -ي -ة أل -ت-اب-ع-ة ل-ل-وح-دة
ألوطنية للتدريب وألتدخل بالدأر
ألبيضساء با÷زأئر ألعاصسمة .
ي -ذك -ر أن ع -م -ل -ي-ات أل-ب-حث “ت

Ãشساركة من أŸصسالح أألمنية على
غرأر ألدرك ألوطني وعرفت هبة
كبÒة من موأطني مشستة ألعرعارة
أل- -ذي- -ن رأف- -ق- -وأ وسس -اع -دوأ ف -رق
ألبحث ‘ مهامهم ،وكانت لوأ‹
أل- -ولي -ة ع -مﬁ Òم -د ،زي -ارة إأ¤
ع ÚأŸك- -ان ف -ور سس -م -اع -ه ل -ه -ذأ
أ◊دث أين أسسدى تعليمات ÷ميع
أŸع- - -ن- - -ي Úبضس- - -رورة ب- - -دل ك- - -ل
أŸسس-اع-ي وأÛه-ودأت وت-ك-ث-ي-ف
ألبحث عن أŸفقودة.

تسشببت ‘ إاتلف اÙاصشيل Ãختلف البلديات

حبات الÈد بحجم البيضض –طم زجاج السسيارات با÷لفة
تسشاقطت حبات الÈد ،عششية ليلة أاول أامسص ،ببعضص البلديات التابعة لولية ا÷لفة ،حاسشي فدول
وسشارة البÒين والقرنيني زعفران ،ما أادى إا ¤حصشول أاضشرار كبÒة ‘ السشيارات واÙاصشيل الزراعية
وتسشببت ‘ هلع ب ÚاŸواطن Úوخوف ششديد بسشبب حجمها الذي يفوق حجم حبات البيضص.

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

حيث خلفت ألعديد من ألإصسابات ‘ ألأشسخاصص
وحتى أ◊يوأنات وخسسائر مادية معتÈة “ثلت ‘
–طيم زجاج ألسسيارأت ،و أدت أإ ¤أإ◊اق أضسرأر
كبÒة باŸمتلكات ألفÓحية ،و أضسرأرأ كبÒة ‘
أÙاصس -ي-ل أل-زرأع-ي-ة خ-اصس-ة ألأشس-ج-ار أŸث-م-رة
وﬁاصسيل أÿضسرأوأت Ãنطقة ألسسرسسوألتابعة

لبلدية ألقرنيني ،وبلدية حاسسي فدول ،كما سسجل
أإتÓف أŸئات من ألأشسجار أŸثمرة «ألتفاح «،
Ãخ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق أل-ولي-ة بسس-بب تسس-اق-ط ح-ب-ات
ألÈد أل -ت -ي أح -دثت ح -ال -ة رعب ن-ت-ي-ج-ة وضس-ع-ي-ة
مناخية غ Òماألوفة بالولية ،وقد طالب فÓحوأ
هاته أŸناطق أŸتضسرره من ألسسلطات ألولئية
بالتدخل ومسساعدة ألفÓح ÚأŸتضسررين.

تعّزز حركة التنقل من القرى واŸششاتي

صسندوق الضسمان يتكفل بصسيانة الطرق اŸتضسررة من األمطار
لمطار والثلوج الكثيفة
بعد تضشر عديد الطرق الولئية والبلدية ع Èإاقليم ولية خنششلة جراء ا أ
التي “يزت بها الفÎة الششتوية اŸنصشرمة وما ا‚ر على ذلك من تكسشر واهÎاء أاجزائها وحوافها،
خصشصشت السشلطات الولئية التنفيذية ،مبلغا ماليا يقدر Ãلياري دينار من ميزانية صشندوق الضشمان
والتضشامن اÿاصص با÷ماعات اÙلية التابع لوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية.

خنشسلة  :اسسكندر ◊جازي
أورد مصسدر رسسمي لـ»ألشسعب» ‘ هذأ أإلطار أن كل
أإلج -رأءأت أت -خ -ذت ع -ل -ى مسس -ت -وى م -دي -ري -ة أألشس -غ-ال
ألعمومية للولية وÃشساركة ألبلديات وألقطاعات أŸعنية
و” –ديد ألطرق ألولئية وألبلدية أŸهÎئة لصسيانتها
وإأعادة تأاهيلها باسستغÓل أŸبلغ أŸا‹ أŸذكور.
وقد ” تقسسيم أŸبلغ إأ ¤جزأين ،أألول  01مليار و358
مليون دينار ﬂصسصص للطرق ألوليئة ‘ ،ح Úخصص
أŸبلغ ألباقي وأŸقدر بـ 642مليون دينار إلعادة ألعتبار
وصسيانة ألطرق ألبلدية حسسب ذأت أŸصسدر.

ومن ب Úأهم أÙاور أŸسسجلة إلعادة ألعتبار لتضسررها
بشسكل كب ،Òألطريق ألبلدي رقم  91ألرأبط ب Úألطريق
ألوطني رقم  80وألطريق ألبلدي رقم  ،11على مسسافة 07
كيلوم Îبالقرب من قريتي «أ÷رأمنية وأŸويلحة» ببلدية
متوسسة شسمال ،إأ ¤جانب إأطÓق عملية إأعادة ألعتبار
÷ل ألطرق ألولئية ألوأقعة ‘ إأقليم بلدية خÒأن جنوب
ألولية.
كما أسستفادت ‘ هذأ أإلطار قرية «بكار» 2ومشستة «بئر
عباسص» ببلدية ع Úألطويلة شسرقا بعملية إلعادة ألعتبار
للطريق ألبلدي ألرأبط بينهما على مسسافة  3.5كيلومÎ
حسسب ذأت أŸصسدر.

لمطار دون توقف
ششهدت تهاطل ا أ

انزلق الÎبة بـ «فريقات» يعزل السسكان بتيزي وزو
لسشبوع ،على العديد من اŸناطق
لمطار الغزيرة التي تهاطلت دون انقطاع ،نهاية ا أ
أادت ا أ
بولية تيزي وزو إا ¤وقوع خسشائر مادية معتÈة ،حيث –ّولت طرقها إا ¤فيضشانات وسشيول
جارفة ،على غرار انزلق الÎبة ببلدية فريقات ،على مسشتوى الطريق الولئي رقم  4ما
ل حركة اŸرور ،وهي الوضشعية التي دفعت بأاصشحاب اŸركبات إا ¤السشتعانة
سشاهم ‘ شش ّ
Ãسشالك أاخرى للتوجه ا ¤مقاصشدهم.

تيزي وزو :توهامي بن النوي

حسسب ‡ثلي ألسسكان ،لـ «ألشسعب» ‘« ،أ◊قيقة
ألوضسعية ألرأهنة تتطلب ألتدخل ألعاجل للجهات
أŸعنية ،من أجل أإعادة فتح حركة أŸرور وتنقل
أصسحاب أŸركبات ‘ ظروف أآمنة ،وقد سسبق لنا
أن رفعنا أنشسغالتنا بهذأ ألوضسع لكن ل شسيئ
تغ ،ÒوŒ ⁄د أŸرأسسÓت ألتي وجهت للسسلطات
ي جوأب ،حيث شسهدت ألÎبة
أÙلية منذ سسنة أ ّ
ب-اŸن-ط-ق-ة تشس-ق-ق-ات وتصس-دع-ات ك-بÒة ،وه-ك-ذأ
وقع ما كان ‘ أ◊سسبان وتسسبب أنزلق ألÎبة ‘
عزل بعضص ألقرى ،وعليه فنحن نطالب بضسرورة
أصسÓح هذأ ألطريق لتمكيننا من ألتنقل دون
أللجوء أإ ¤أسستخدأم مسسالك أخرى وخطÒة».
و أك -د أل -ب-عضص ألآخ-ر ،أن أل-ع-دي-د م-ن أل-ب-ل-دي-ات
معرضسة ل‚رأف ألÎبة ،على غرأر تادمايت،
ذرأع ب- -ن خ -دة ،ب -ن -ي دوأل -ة ،وأل -ي -ل ،Ïع -زأزق -ة،
ت - -ي - -م- -ي- -زأرت ،وت- -ال- -ة عÓ- -م ،لأن تضس- -اريسس- -ه- -ا
أ÷غرأفية تتميز بالنحدأر ،وتتكون من تربة
ليسست متماسسكة بسسبب توأجد أŸياه ،وما أإن
يحّل موسسم ألأمطار حتى Œد ألسسكان متخوفÚ

من هذأ ألوضسع ،لأنهم يدركون جيدأ خطورة
ألأمطار ألتي توؤدي أإ ¤كوأرث وخسسائر كبÒة،
وب -ال -رغ -م م -ن رف -ع ألشس -ك -اوى ل -دى أŸن -ت -خ-بÚ
أÙلي Úأإل أن كلّ شسيء بقي يرأوح مكانه.
مضسيف Úأنهم يعيشسون ،حالة من ألرعب وأÿوف
أل -ك -بÒي -ن ،بسس -بب م -ا أآلت أإل -ي -ه أŸن-ط-ق-ة أل-ت-ي
غمرتها كميات كبÒة من ألأمطار ،و–ّولت أإ¤
سسيول جارفة وفيضسانات ﬂلفة خسسائر مادية
م -ع -تÈة ،وع -ل-ي-ه ف-ق-د ط-الب ﬁدث-ون-ا ،ب-ات-خ-اذ
ألتدأب Òألكفيلة بضسمان سسÓمتهم و أمنهم من
خÓل Œسسيد مشساريع فّعالة ميدأنيا دون أنتظار
وقوع خسسائر أخرى.
ومن جهتها ،سسجلت وحدأت أ◊ماية أŸدنية،
عدة تدخÓت لإخرأج أŸياه ألتي غمرت عددأ
م- -ن ألسس- -ك- -ن- -ات ،عﬂ Èت- -ل -ف ألأح -ي -اء بسس -بب
ألأم -ط -ار أل-غ-زي-رة أل-ت-ي ت-ه-اط-لت دون أن-ق-ط-اع،
وألتي حّولت ألطرق أإ ¤فيضسانات وسسيول ،كما
جندت مديرية ألأشسغال ألعمومية كلّ أمكانياتها
م -ن أج -ل أل -ت-دخ-ل أل-ف-وري ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-ف
حوأف ألطرق وأ◊ّد من أنسسدأد ألبالوعات.

السشبت  14سشبتم ٢01٩ Èم
الموافق لـ  14محرم  1441هـ
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الواقع أان ا÷زائر عاششت مؤوخرا أاك Ìمن دليل
على وعي ششعبنا وعمق إادراكه للمعطيات التي
ازدح- -مت ب -ه -ا اŸسشÒة ،وك -ان م -ن ذلك ت -ع -ام -ل
ا÷م -اه Òب -ال -ك-ث Òم-ن ال-ف-ت-ور م-ع ال-ت-ظ-اه-رات
اŸتششنجة التي تركزت ‘ ششوارع وميادين معينة
‘ ال -ع -اصش-م-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى وج-ه اÿصش-وصص،
ووضش -عت ب -ال -ت -ا‹ ت-وج-ه-ات م-ع-ي-ن-ة ‘ ح-ج-م-ه-ا
ا◊قيقي الذي  ⁄تتمكن الصشرخات اŸتششنجة
من تضشخيم تأاثÒه.
وبقدر ما يتضشخم فتور ا÷ماه Òيتزايد بكائيات
اŸظ -ل -وم -ي-ة ال-وه-م-ي-ة ويشش-ت-د ال-تشش-ن-ج وي-ت-ع-ا¤
الصشراخÃ ،ا يذكرÃ Êثل كان يردده صشحفي
مصشري خÓل أازمة الكرة اŸششهورة ،حيث كان
يقول« :خذوهم بالصشوت حتى ’ يغلبوكم» ،أاو
ششيء من هذا القبيل.
ويتطور الصشراخ ‘ التظاهرات اأ’خÒة ،فلم يعد
ي-ك-ت-ف-ي ب-ت-خ-وي-ن ال-ف-ري-ق ق-ائ-د أارك-ان اŸؤوسشسش-ة
العسشكرية (وهو باŸناسشبة أاول رئيسص أاركان من
غ Òالفارين من ا÷يشص الفرنسشي ومنذ العقيد
طاهر زبÒي) بل أاصشبح ينادي با’سشتقÓل ،نعم،
با’سشتقÓل ،وهو نداء يندرج ‘ نفسص اŸنطق
ال -ذي ي -دي -ن ب -ه ال -ب -عضص ك -ل م -رح -ل -ة اسشÎج-اع
ا’سشتقÓل ،أاي وضشع كل اإ’‚ازات ا÷زائرية
ع Èنحو  60سشنة ‘ سشلة مهمÓت التاريخ ،وهو
م -ا يشش -ك -ل اسش -ت-ه-ان-ة ب-ج-ه-ود عشش-رات ب-ل م-ئ-ات
اآ’’ف من الرجال والنسشاء الذين سشخروا كل
ط-اق-ت-ه-م ل-ب-ن-اء دول-ة ت-رك-ه-ا ا’سش-ت-ع-م-ار أانقاضشا،
بجانب أانه ُيفسشر ‘ مسشتويات معينة بأانه تششجيع
لدعوات ا’نفصشال التي ينادي بها حزب اÿائن
فرحات ،باإ’ضشافة إا ¤أانه إاهانة ›انية تخدم
ال-ن-ظ-رة ا’سش-ت-ع-م-اري-ة ل-رج-ال –م-ل-وا مسش-ؤوول-ية
قيادة الدولة من أامثال أاحمد بن بله وهواري بو
مدين ورابح بيطاط والششاذ‹ بن جديد واليمÚ
زروال وﬁمد بو ضشياف وغÒهم ،ومن هنا يزداد
نفور اŸواطن العادي اıضشرم من «ا÷ماعة»،
فهو يعرف كيف كنا وكيف أاصشبحنا ،و’ يخدعه
الÎك -ي -ز ع -ل -ى ج -رائ -م ال -عشش -ري-ة اأ’خÒة ،وه-ي
جرائم ششارك فيها بششكل أاو بآاخر كثÒون ‡ن
حاْو قْع» ،ويحاولون اليوم انتزاع
رفعوا ششعار «يتن ّ
عذرية زائفة.
وعلى ذكر اŸؤوسشسشة العسشكرية ،كنت تناولت ‘
ح -ديث سش -اب -ق أاداء ق-ن-اة ت-ل-ف-زة ع-رب-ي-ة ت-بث م-ن
ت -رك -ي -ا ،وق-ع م-نشش-ط-ه-ا اŸت-م-ي-ز ،وب-ح-ك-م ن-قصص
اŸع -ل -وم -ات ال-ن-ا œع-ن ع-ج-ز اأ’ذرع اإ’عÓ-م-ي-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ‘ ،ف - -خ ات - -ه- -ام ا÷يشص ال- -وط- -ن- -ي
ا÷زائ -ري ب -عسش -ك -رة ن -ظ -ام ا◊ك -م ،م -ت -أاث -را ‘
أاحكامه Ãا تعرفه بÓده بفعل الثورة اŸضشادة.
على الفور راح «ا÷ماعة» عندنا يششيدون بأاداء
معتز مطر ،ويدعون كل من يعرفونه Ÿتابعة ما
يقدمه أ’نه يدعم خط الهتافات التي يرفعوها
بتخوين قائد اŸؤوسشسشة العسشكرية.
وينقلب السشحر على السشاحر ،بفضشل ما يعرضشه
اإ’عÓ- -م- -ي اŸصش- -ري خÓ- -ل اأ’ي- -ام السش -ت -ة م -ن
اأ’سش- -ب- -وع م- -ن ج- -رائ- -م سش -ي -اسش -ي -ة واق -تصش -ادي -ة
واج -ت -م-اع-ي-ة ب-ل وإانسش-ان-ي-ة ت-ع-رف-ه-ا بÓ-ده ،وراح
اŸواطن عندنا يقف مراجعا ما تعيششه ا÷زائر
قائ Óلنفسشه بكل نزاهة وواقعية :ولكننا ’ نعرف

تصصوير :أيت قاسصي

ي حماسصي لدعم أŒاه
 ⁄أحاول يوما نف َ
م -ا ،وب -ف -ت -وري ،أو ب -قسص -وة ت -ن -دي -دي ب -اŒاه
متناقضض معه ،لكن ألقارئ ألنزيه يدرك أن
ﬁاول-ة إأمسص-اك أل-عصص-ا م-ن أل-وسص-ط ه-ي أسص-وأ
’ح- -دأث أل -وط -ن -ي -ة،
أن- -وأع أل- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع أ أ
وخصص -وصص -ا ‘ أŸرأح -ل أŸفصص -ل -ي -ة م -ن ت-اري-خ
’مة.
أ أ

أامثال هذه ا÷رائم ‘ بÓدنا.
والواقع أان ردود الفعل هذه Œاوزت ما كنت
أاتوقعه ،حيث كنت أاتصشور أان الششك سشوف يتسشرب
إا ¤نفسشية اŸواطن ا÷زائري حول ا’تهامات
التي يوجهها اإ’عÓمي لنظام ا◊كم ‘ بÓده،
وسش -ي -تصش-ور ال-ب-عضص أان-ه ،وه-و ي-خ-ط-ئ ‘ ت-ق-ي-ي-م
اأ’وضشاع ‘ ا÷زائر ،يبالغ ‘ اتهام نظام بÓده،
وإاذا ب- -ي أاك -تشش -ف أان اŸق -ارن -ة تصشب ‘ صش -ال -ح
اŸؤوسشسش -ة ال-عسش-ك-ري-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ت-ي ح-رصشت
على حماية ا◊راك الششعبي من كل التجاوزات
’من أاو من بعضص
اÙتملة ،سشواء من عناصشر ا أ
اŸت -ظ-اه-ري-ن اŸك-ل-فÃ Úه-م-ة ا’سش-ت-ف-زاز ،و⁄
يسشجل لها أانها حاولت القيام بأاي دور منوط
Ãؤوسشسشات الدولة وأاجهزتها.
’طراف التي
ودّعم هذا ا’Œاه مواقف نفسص ا أ
ت -كشش -ف ،ي -وم -ا ب -ع -د ي -وم ،أان م -ا ت -ن -ادي ب -ه ه-و
صشيحات حق مششبوه يهدف إا ¤تقد Ëالباطل
على عكسص ما يجسشده ويعنيه.
وأادرك اŸواطنون تدريجيا أان هدف «ا÷ماعة»
هو اختطاف اŸؤوسشسشة العسشكرية ،لتعود وضشعية
’ق-لية إارادتها
ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات ال-ت-ي ف-رضشت ف-ي-ه-ا ا أ
’’ف من
على حسشاب دماء وأاششÓء عششرات ا آ
’مسص أاصشبح
ا÷زائري ،Úوكانت النتيجة أان عدّو ا أ
’خÒة حتى على
يسشيطر تدريجيا ‘ السشنوات ا أ
برامج التعليم وتسشي ÒاŸطار وششركة اŸياه ،وما
خفي كان أاعظم.
وع-ن-دم-ا ت-خّ-ل-صشت ال-ع-دال-ة م-ن ت-دخل السشلطات
’سشتاذ
غ Òال-دسش-ت-وري-ة ،ب-ال-ت-ع-ب Òال-ذي اب-ت-كره ا أ
علي بن فليسص ،وأاصشبح سشجن «ا◊راشص» رمزا
ي- -ذك- -ر ع- -كسش ّ-ي -ا بسش -ج -ن «ال -ب -اسش -ت -ي -ل» ،ت -ع -الت
ال ّصش -رخ -ات م -ن ّ-ددة ب-ت-ج-اه-ل السش-ل-ط-ات ل-ل-ع-م-ل
السش-ي-اسش-ي ل-ف-ائ-دة الÎك-ي-ز ع-ل-ى م-تابعة ا÷رائم
ا’قتصشادية ،متناسش Úأان الفسشاد السشياسشي هو
الذي يحمي الفسشاد اŸا‹ ،والفسشاد اŸا‹ هو
الذي يدعم الفسشاد السشياسشي.
وه -ن -ا ن -ف-ه-م سشّ-ر الّصش-رخ-ات ال-ت-ي ت-ه-اج-م ق-اي-د
صشالح ،وتذّكرنا بصشرخات «الثدييات» اŸسشمومة
التي دفعت الرئيسص اليم Úزروال إا ¤اختصشار
عهدته الرئاسشية ،بعد أان اكتششف أان اŸؤوسشسشة
ال- -عسش- -ك -ري -ة آان -ذاك ك -انت ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت -دمÒ
ﬂططه إ’نهاء اŸرحلة الدموية التي نتجت عن
ان-قÓ-ب ب-داي-ة ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات ،ع-ن-دم-ا «اسش-ت-قيل»
الرئيسص الششاذ‹ بن جديد.
وع- -ن- -دم- -ا ط- -ال- -بت ج -م -اه Òا◊راك الشش -ع -ب -ي
ب-ال-دÁق-راط-ي-ة ،وه-و حّ-ق-ه-ا اŸشش-روع ،راح رم-ز
آاخر من رموز ا÷ماعة يبتكر مفهوما جديدا

ُي-ف-ق-د ال-دÁق-راط-ي-ة مضش-م-ون-ه-ا ا◊ق-يقي ،وراح
ي -ق -ول م -ا م -ع -ن -اه ب -أان دÁوق -راط -ي -ة الصش -ن-دوق
’قلية،
’غ-ل-ب-ي-ة تسشحق ا أ
ا’ن-ت-خ-اب-ي م-ع-ن-اه-ا أان ا أ
وه -و م -ن -ط-ق ي-ت-ه-م وي-دي-ن ك-ل ال-دÁوق-راط-ي-ات
الغربية التي يتغنى البعضص عندنا بروعة أادائها.
’غلبية مُحجّمة ‘
وليسص سشّرا أان دكتاتورية ا أ
ال-دÁق-راط-ي-ات اŸت-ط-ورة ب-فضش-ل ال-قوان Úالتي
تسشّير حركة اÛتمع ،وتعطي لكلٍ حقه السشياسشي
ب -ل واŸواط -ن ّ-ي ب -ال -ط -ب -ع ،ل-ك-ن ال-ق-وم ع-ن-دن-ا ’
يفكرون ‘ اقÎاح أامثال هذه القوانÛ ،Úرد أان
’ق-ل-ي-ة ،ل-ت-ك-ون
ال -ه -دف ه -و ف -رضص دك -ت -ات-وري-ة ا أ
ال -دÁق -راط -ي-ة ›رد دي-ك-ور يÈر ل-لشش-م-ال دع-م
’مثلة واضشحة ‘ كل مكان.
النظم الدكتاتورية ،وا أ
’ق-ن-ع-ة واف-تضش-اح اÿل-ف-ي-ات
وي -ت -وصش -ل سش-ق-وط ا أ
ا◊قيقية ،والتي ع Èعنها مؤوخرا زعيم حزب
يلتحف بوششاح الدÁقراطية عندما طالب ،علنا،
’سشÓم
بحذف اŸادة الدسشتورية التي تقول بأان ا إ
هو دين الدولة.
وهو هنا يسشتكمل ما قالته يوما زعيمة «حزيب»
م -ن إاف -رازات وزارة ال -داخ -ل -ي -ة م -ن أان -ه -ا ت-ل-ت-زم
بالقرءان و’ تعÎف بغÒهÃ ،ا ‘ ذلك السشنة
النبوية.
وكنت قلت يومها لرفيق كان معجبا بها :ليتك
’ية
سشأالتها عن عدد ركعات اŸغرب ،وما هي ا آ
القرآانية التي –دد العدد بثÓث ركعات وليسص
اثن Úأاو أاربعة.
وواضش -ح أان اŸط -ال -ب-ة ب-إال-غ-اء اŸادة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
ال-دسش-ت-ور ه-ي اسش-ت-ج-داء ل-ع-واط-ف ال-غ-رب ال-ذي
’سشÓم ،فقد كان اŸعقول أان
يعيشص «فوبيا» ا إ
’قليات الدينية،
يطالب الزعيم اŸذكور بحماية ا أ
مسشيحية كانت أاو يهودية أاو غ Òذلك ’ ،إالغاء
م -ادة صش -وت ع -ل -ي-ه-ا الشش-عب م-واف-ق-ا ن-ح-و عشش-ر
مرات.
’ق -ل -ي -ة ح-ول ف-ك-رة
وه -ن -ا ن -ف -ه -م Ÿاذا ت -ل -ت -ف ا أ
اÛلسص التأاسشيسشي ،الذي يلغي كل ما ” اعتماده
م -ن -ذ اسشÎج -اع ا’سش -ت -ق Ó-ل ،و‘ م -ق -دم -ة ذلك
اŸادة الثالثة التي تعت Èاللغة العربية هي اللغة
’لف والÓم).
الوطنية والرسشمية (با أ
ومن هنا أايضشا نفهم سشّر ما تعرضشتُ له من هجوم
عندما اقÎحت أا’ يكون التصشويت على كل مواد
الدسشتور مرة واحدة وÃجرد «نعم» أاو «’» ،بل
يتم التصشويت على مواد معينة بصشفة فردية ،وكان
’سشÓ-م وال-ل-غ-ة ال-وط-ن-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ،وفهمت أان
اإ
خ -ل -ف -ي-ة ال-ه-ج-وم ه-و أان ه-ذا سش-يضش-م-ن م-واف-ق-ة
’غ -ل -ب -ي -ة الشش-ع-ب-ي-ة ع-ل-ى م-ا ’ ي-ري-ده ال-ق-وم ‘
اأ
الششمال ،و‘ فرنسشا على وجه التحديد.

وهنا ‚د ششيئا آاخر يندرج ‘ نفسص السشياق ،وهو
تشش -ن -ج «ا÷م -اع -ة» ضش -د ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني واŸطالبة بوضشعه ‘ متحف التاريخ ،أاي
إالغاء وجوده السشياسشي.
’لفاظ ،فجبهة التحرير
وهم يعتمدون التÓعب با أ
الوطني التاريخية  ⁄تعد موجودة إا’ ‘ النششيد
الوطني الذي يقول أاحد مقاطعه «جبهة التحرير
أاعطيناك عهدا» ،وما تعرفه ا÷زائر اليوم هو
«حزب» جبهة التحرير الوطني ،أاي حزب يلتزم
بنفسص اŸبادئ التي قامت عليها جبهة التحرير
الوطني ،وهو ما يعني أان من حق أاي ›موعة أان
ت -نشش -ئ ح -زب -ا ب-ع-ن-وان «أانصش-ار» ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ،أاو «الوفاء» ÷بهة التحرير أاو ششيء من
هذا القبيل.
وأادرك الوطنيّون بأان الهدف ا◊قيقي من تلك
اŸطالبات هو التخلصص من «اسشم» جبهة التحرير
’م-ر غ-دا ب-ت-ع-ديل النششيد
ال-وط-ن-ي ،لُ-ي-سش-ت-ك-م-ل ا أ
الوطني أاو تغيÒه ،وهو ما يذكرنا بطلب إاسشرائيل
م -ن ال -رئ -يسص السش -ادات ،ب -ع -د إاج -ه-اضص ال-ن-ت-ائ-ج
السشياسشية ◊رب أاكتوبر اÛيدة ،التخلصص من
النششيد الوطني «والله زمان يا سشÓحي» ،بكل ما
يعنيه ويرمز له ،وهو ما ” فع ،Óوالنتائج على
أارضص الكنانة اليوم واضشحة للجميع.
وه -ن -ا ي -أات -ي السش -بب ال -ث-ا ،Êف-ق-د ب-دا أان ه-ن-اك
اŒاها لتطه Òا◊زب من الششوائب التي علقت
ب -ه ،م -ن -ذ ت -دخ -لت اıاب -رات ‘ ال -تسش-ع-ي-ن-ي-ات
ل -ت -ح-ج-ي-م دوره وإادخ-ال-ه ب-يت ال-ط-اع-ة ،وت-ط-هÒ
ا◊زب ي -ع -ي -ده إا ¤وضش -ع -ي -ة اÿزان ا’ن -ت-خ-اب-ي
’ك Èبالنسشبة لÓنتخابات الرئاسشية ،وهي ا◊ل
اأ
’مثل للوضشعية الهÓمية التي نعيششها ،والذي
اأ
يخششاه «ا÷ماعة» ،ويفضشلون وضشعية ا’نقÓب
العسشكري الذي يضشع مقاليد اأ’مور ب Úأايديهم.
وهنا نفهم خلفية دعوات البعضص إ’حراق بطاقات
ا’نتخاب ،فمعناه أان أاغلبية Îﬁمة سشوف Œد
نفسشها عاجزة على التصشويت ’ختيار من تريد،
’خ-ري-ن ’خ-ت-ي-ار م-ن ي-ري-دون-ه و’
وي -خ -ل-و ا÷و آ
تريده ا÷ماه.Ò
آاخر كÓم :رحم الله الرفيق ﬁمد سشي فوضشيل
وأاكرم مثواه ،ورحم الله ›لة «اÛاهد» ،وليت
مناضشلي ا◊زب يدركون أانه ‘ الطريق ،إاذا ⁄
تكن هناك وقفة واعية تعتمد التضشحية بالنفسص
أاو ببعضص الرفقاء.

مسصــاهمات  :مقا’ت
’ تلزم أإ’ أصصحـابها

السسبت  ١٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٤محرم ١٤٤١هـ

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

من مراسسلينا

دون رئيسص بلدية مدة تفوق  4أاششهر

سسك ـ ـ ـ ـان الكرمـ ـ ـ ـة بوه ـ ـ ـ ـران ينتق ـ ـ ـدون
Œاهـ ـ ـ ـل اŸسسؤوولـ ـ ـ’ Úنشسغـ ـ ـ ـ ـ ـا’تهم
^  ١١منتخبـ ـ ـا يرشسـ ـ ـحون بوشسيخ ـ ـ ـي لتسسي Òالبلدي ـ ـة

اششتكى سشكان بلدية الكرمة ،جنوب وهران ‘ تصشريح ل»الششعب» من الوضشع الراهن وا’نحدار الذي
تششهده بلدتهم ،جراء توقف اأغلب اŸششاريع التنموية وتفاقم اŸششاكل ا’جتماعية اŸتعددة،
منتقدين صشمت اŸسشوؤول Úاإزاء اسشتمرار الفسشاد وا’أطماع الششخصشية ‘ عرقلة ا÷هود الهادفة اإ¤
–سش Úاأوضشاع اŸواطن ÚوعÓج مششاكلهم اÎŸاكمة.

اأّكد عدد من الشسباب بنÈة
غضسب ل - - -ن - - -ا »:اأن ع - - -ل- - -ى
السس- - - - -ل- - - - -ط- - - - -ات –م- - - - -ل
مسس -وؤول -ي-ات-ه-م ك-ام-ل-ة اأم-ام
اŸواط- -ن ،وع- -ل -ى راأسس -ه -م
وا‹ ال- - - -و’ي - - -ة ،م - - -ول - - -ود
شس -ري -ف -ي ،ال -ذي -ن ن -ن-اشس-ده
با’لتزام بوعوده Ãا يتعلق
ب -ت -ن-ظ-ي-م زي-ارات ول-ق-اءات
م - -ب- -اشس- -رة م- -ع اŸواط- -نÚ
واÛت - -م- -ع اŸد Êب- -غ- -ي- -ة
اإي -ج -اد ا◊ل -ول اŸن -اسس -ب -ة
ل -ل -مشس -اك -ل اŸط -روح -ة ‘
الواقع اŸوضسوعي».
واع - -ت Èالشس- -ب- -اب «اأن ك- -ل
ن - -داءات - -ه - -م ورسس - -ائ- -ل- -ه- -م
ل-لسس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ذه-بت
اأدراج ال- - -ري - -اح’ ،أسس - -ب - -اب
ت -ب-ق-ى ›ه-ول-ة ح-ت-ى ا’آن،
’سسيما واأّن بلدية «الكرمة»
ال -ت -اب -ع -ة ل -دائ -رة السس-ان-ي-ة
–ت -ل م -رت -ب-ة م-ت-ق-دم-ة ‘
قضس - -اي - -ا ال - -فسس- -اد وسس- -وء
تسس - - - - -ي ÒاŸال ال - - - - -ع- - - - -ام
وم -ق -درات اŸن -ط-ق-ة ال-ت-ي
ت -ع -ت Èم -ن اأغ -ن -ي ب-ل-دي-ات

الو’ية ،ما جعل العديد من
م- -ن- -ت- -خ- -ب- -ي -ه -ا ،حسس -ب -ه -م،
ي -رف -ع -ون سس -ق -ف ا’أط -م-اع
ع- - -ال- - -ي- - -ا ع- - -ل- - -ى حسس- - -اب
واج - -ب - -ات - -ه - -م ووع - -وده - -م
اŸقطوعة ‘ هذا الشساأن».
ومن جانبهم ،تسساءل عدد
من اŸنتخب Úعن سسبب
ه -ذا ال -ت -ج-اه-ل ،خصس-وصس-ا
واأن ال -ب -ل -دي-ة ت-ع-يشس ن-فسس
ا’أوضساع على مدار ثÓث
عهدات متعاقبة Ÿدة ١5
سس- -ن- -ة ،ع- -اشس- -ه- -ا السس- -ك -ان
تقريبا دون رئيسس ،بسسبب
ت -ورط -ه -م ‘ ت -ه -م ت -ت -ع -ل-ق
ب-اإب-رام صس-ف-ق-ات مشس-ب-وه-ة
وال- -تÓ- -عب ب- -اŸال ال- -ع- -ام
وك -ذا ال -ت -زوي -ر واسس -ت-غÓ-ل
ال- -وظ -ي -ف -ة وال -ن -ف -وذ  ،و’
ت -زال ال -ب -ل -دي -ة اÎŸام -ي -ة
ا’أط- -راف م- -ن دون رئ -يسس
Ÿدة تفوق ا’أربعة اأشسهر،
ع - -قب سس - -ج - -ن رئ - -يسس - -ه - -ا
السس- - - - -اب - - - -ق «م .ب .ي» ‘
قضس- -ي- -ة فسس- -اد ت- -ف -وق ٤5٠
م- - -ل- - -ي- - -ون دج (  ٤5مليار

سسنتيم).
وع- -ى ضس- -وء ذلك ت- -ل- -قت
«الشس -عب» م -راسس-ل-ة –م-ل
اإمضساء وتوقيع  ١١منتخبا،
يزكون معمر بوشسيخي عن
ح -زب «ا’أف -ان -ا» ل -ت -ع -ي-ي-ن-ه
ك-رئ-يسس ل-ل-م-ج-لسس الشسعبي
ل- -ب- -ل -دي -ة ال -ك -رم -ة ،وه -ذا
ل-ت-واف-ق ا’آراء وب-ا’إج-م-اع،
Ÿا ي- -ت- -م- -ت- -ع ب -ه م -ن سسÒة
حسس -ن-ة وسس-م-ع-ة ط-ي-ب-ة وم-ا
Áت-ل-ك-ه م-ن خÈات ت-وؤه-ل-ه
ل - -ه- -ذا اŸنصسب وب- -ج- -دارة
حسسب ا’إرسسالية اŸذكورة،
داع Úالسس -ل -ط -ات اŸه-ن-ي-ة
اإ ¤ال -ن -ظ -ر ‘ م -ط -ال -ب -ه-م
خدمة للمصسلحة العامة.
و ⁄ت- -ك- -ن قضس- -اي- -ا تسس- -يÒ
ب-ل-دي-ة ال-ك-رم-ة ﬂف-ي-ة عن
العامة ،حيث سسبق واأن رفع
م-ن-ت-خ-ب-ون دع-اوى قضس-ائية
ضس -د رئ -يسس ال -ب -ل-دي-ة ره-ن
ا◊بسس  ،اأم - - -ام ﬁك- - -م- - -ة
السس- -ان- -ي- -ة ،ك -ون -ه مسس -ب -وق
قضس - -ائ - -ي- -ا ،وقضس- -ى ثÓ- -ث
سسنوات ‘ السسجن ،خÓل

بنك التنمية اÙلية يعرضص خدماته ببجابة

وهران :براهمية مسسعودة

بطاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الدف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والدوليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
«،ف ـ ـ ـ ـيزا» ومنتوجـ ـ ـ ـ ـات اخ ـ ـ ـ ـرى تسستقط ـ ـ ـ ـب ال ـ ـ ـ ـ ـزوار
الششعب -ن - -ظ - -م ب- -نك
ال- -ت- -ن -م -ي -ة اÙل -ي -ة ي -وم -ا
اإعÓ- -م- -ي- -ا ع- -ل- -ى مسس -ت -وى
اŸركز التجاري و التسسلية
ببجاية « ريتاج مول « يوم
 ١٢سسبتم Èا÷اري ،عرضس
خ Ó-ل -ه ‡ث -ل -و اŸصس-رف
›م - - - - - - -ل اÿدم - - - - - - -ات و
اŸن -ت-وج-ات ال-ت-ي ي-وف-ره-ا
لزبائنه ع Èوكا’ت اأقبو «
 ،»١53سسيدي عيشس «،»١3٤
ب -ج-اي-ة السس-ه-ل «  « ١5٢و
بجاية ا◊رية» »١33القصسر
« .»١٤٢
وب- - -حسسب ب- - -ي- - -ان ت- - -ل - -قت
«الشس- -عب»  ،نسس- -خ- -ة م -ن -ه،
ف -ق -د ع -رف فضس -اء ال -ب -نك
اإق - -ب- -ا’ ك- -بÒا م- -ن ط- -رف
اŸواطن Úوالزبائن الدين

عÈوا ع - -ن رغ - -ب - -ت - -ه- -م ‘
اقتناء خدمات و منتجات
ب- -نك ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة اÙل -ي -ة
كبطاقات الدفع الوطنية و
ال -دول -ي-ة « CIBماسسÎ
كارد» « ،فيزا» التي تعد

م-ط-اب-ق-ة للمعاي Òالدولية،
اإضس- - - -اف - - -ة اإ ¤ال - - -ق - - -رضس
ا’سستهÓكي لتسسهيل عملية
شس -راء اأج-ه-زة اإل-كÎون-ي-ة و
ك- -ه- -روم- -ن -زل -ي -ة ،ا’أث -اث و
ا’إكسسسس - -وارات اŸن- -زل- -ي- -ة

اŸصسنوعة ‘ ا÷زائر.
وذكر البنك خÓل خدمته
ا÷واري- -ة وت- -ف -ت -ح -ه ع -ل -ى
اÙيط باŸعلومات حول
اÿدمات و اŸنتجات التي
يوفرها .

١٨٠٤٦
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وا‹ اŸسشيلة ابراهيم اوششان مطمئنا السشكان:

 ١262ملـ ـ ـ ـ ـ ـف سسكـ ـ ـ ـ ـ ـن اجتماع ـ ـ ـ ـ ـ ـي
يخضس ـ ـ ـع للتدقيـ ـ ـ ـ ـق قبـ ـ ـ ـ ـل التوزيـ ـ ـ ـ ـع

طماأن وا‹ اŸسشيلة اإبراهيم اوششان نهاية ا’أسشبوع على هامشص اإششرافه
على توزيع سشكنات وŒزئات ترابية ببلديتي جبل مسشاعد وع Úالريشص
 ,سشكان البلديات باأن عملية دراسشة وتدقيق ملفات السشكن مسشتمرة وفق
–قيقات ميدانية معمقة مسشت  1262ملف سشكن اإجتماعي بالنسشبة
Ÿلفات عاصشمة الو’ية  ،قائ Óانه حريصص على منح كل ذي حق حقه وفق
ما يسشمح به القانون.التفاصشيل تنقلها «الششعب» من ع ÚاŸكان.

اŸسسيلة :عامر ناجح

ع -ه -دة ان -ت-خ-اب-ي-ة سس-اب-ق-ة،
ت- - -راأسس خÓ- - -ل- - -ه- - -ا ن - -فسس
ال - -ب- -ل- -دي- -ة ،ورغ- -م ذلك ”
ت -رشس-ي-ح-ه ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات
اÙلية
ل  ٢3ن-وف-م ٢٠١7 Èمن
قبل التجمع الوطني اأمام
م -راأى السس -ل -ط -ات ا’أم-ن-ي-ة
وال - -قضس - -ائ - -ي - -ة وﬂت - -ل- -ف
ا÷هات اŸعنية.
وه- -ذا م- -ا اأث- -ار م- -رشس -ح -و
ق- -ائ- -م- -ة ح- -زب «ا’أف- -ان- -ا»
الذين عÈوا عن امتعاضسهم
الشس -دي -د ل -ب-ل-وغ «ا’أرن-دي»
اŸسسوؤولية ،كون اأن متصسّدر
ال -ق -ائ -م -ة «’ ت -ت -وّف -ر ف -ي-ه
الشس-روط ال-ق-ان-ون-ي-ة ،وعلى
راأسس- -ه- -ا شس -ه -ادة السس -واب -ق
العدلية»،على حد تعبÒهم
ك -م -ا اأّن اأغ -لب اŸرشس -حÚ
ال- - -ذي- - -ن خ- - -اضس- - -وا م - -ع - -ه
ا’ن-ت-خ-اب-ات دون اŸسس-توى
واآخ- -رون ظ- -ل- -وا Áارسس -ون
وظ- -ائ- -ف -ه -م ب -اŸوازاة دون
احÎام شس- - -روط وق - -واع - -د
الÎشسح.

العدد

أاك- -د إاب- -راه- -ي -م أاوشس -ان أان مصس -ا◊ه
ب -اشس -رت ال -ت -ح -ق-ي-ق-ات اŸي-دان-ي-ة ب-ع-د
’دارية قصسد
ا’نتهاء من التحقيقات ا إ
’شس -خ-اصس ال-ذي-ن ل-يسس ل-ه-م
تصس -ف -ي -ة ا أ
’سس - -ت- -ف- -ادة م- -ن سس- -ك- -ن م- -ع
ا◊ق ‘ ا إ
ا’حتفاظ بأاسسماء الذين ” الكشسف
ع -ن -ه-م ‘ ال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي ” Œم-ي-ده-ا
بشسرط أان يكون لهم أاحقية لÓسستفادة
من السسكن ا’جتماعي مع إازالة من
ليسس لهم ا◊ق ‘ ذلك.
دعا اوشسان باŸناسسبة السسكان ا¤
الÎيث والصس Èوع - - - - -دم تصس - - - - -دي - - - - -ق
’شس- - -اع- - -ات اŸروج- - -ة ع- - -ن وج - -ود
اإ
تÓعبات ‘ قوائم السسكن،مشسÒا إا¤
أان ا◊صسة اŸقدرة ب  ١٢٦٢اجتماعي
سسÎفق بحصسة أاخرى تقدر بـ ١٠٠٠سسكن
اجتماعي .وقد ” حسسبه التحقيق
والتدقيق و–ي Úأاك Ìمن  ١١٠٠٠ملف

وأاضس -اف أاوشس -ان ،ان -ه ” م -ن -ذ ب-داي-ة
السسنة توزيع  3٦٢سسكن إاجتماعي ‘ ما
ي- -خصس ب- -ل -دي -ات ج -ب -ل مسس -اع -د وعÚ
الريشس وكذا توزيع و ٦5٠اسستفادة من
’رضسية ‘ ثÓث بلديات مع
القطع ا أ
م-واصس-ل-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ وقت ’ح-ق .ك-م-ا
وزعت م -ف-ات-ي-ح  ١٨5٠سس-ك-ن إاجتماعي
على مسستوى الو’ية منذ بداية السسنة
و ٨٠٠٠ق -ط -ع -ة أارضس -ي -ة ل -ل-ب-ن-اء و٦7٠
ك-حصس-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي،م-ن-وه-ا إا ¤ان-ه
سس -ي -ك -ون ع -م -ل -ي -ات ت -وزي -ع ل -لسس -ك-ن-ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ‘ ع -دي-د ال-ب-ل-دي-ات ‘
القريب العاجل.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ي -ن -ت-ظ-ر ال-ع-دي-د م-ن
سسكان البلديات التي مضسى على توزيع
السسكنات بها أاك Ìمن  ٠٨سسنوات بفارغ
الصس Èالكشسف عن أاسسماء اŸسستفيدين
على غرار بلعايبة وبرهوم وأاو’د عدي
ل -ق -ب -ال -ة وغÒه -ا م -ن ب -ل -دي -ات ي -ع-اÊ
سسكانها من ازمة سسكن خانقة.

التزام بالششفافية ‘ توزيع ا◊صشصص بسشوق اهراسص

 04آا’ف وحـ ـ ـ ـدة سسكني ـ ـ ـ ـة عموم ـ ـ ـ ـ ـي
إايجـ ـ ـ ـاري تسسلـ ـ ـ ـ ـم مطل ـ ـ ـ ـ ـع نـ ـ ـ ـوفمÈ

«سشيتم بداية من نوفم ÈاŸقبل واإ ¤غاية نهاية ديسشم، 2019 È
ا’نطÓق ‘ عملية توزيع حصشة سشكنية معتÈة قوامها  4اآ’ف
وحدة سشكنية من صشيغة العمومي اأ’إيجاري بو’ية سشوق اهراسص
حسشب اŸسشئول التنفيذي ا◊ريصص على اعتماد مبداأ الششفافية
لتفادي اي تÓعب وŒاوزات.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
اأوضسح وا‹ سسوق اهراسس لوناسس بوزقزة
 ،ان ا◊صسة اŸرتقبة ،تتوزع على ١3٠٠
سس- -ك- -ن ب- -ع -اصس -م -ة ال -و’ي -ة 7٩٠ ،سسكن
م - - -داوروشس  5٠٠ ،سس -ك -ن بسس-درات-ة٩5 ،
سسكنا بتاورة اإ ¤جانب  ٤5سسكنا ببلدية
اŸراهنة ا◊دودية.
قال الوا‹ ايضسا ،ان ا◊صسة اŸتبقية
ب ٤٠ Úاإ 7٠ ¤سسكنا ،سسيتم توزيعها على
بلديات اأخرى ضسمن الÎتيب والÈنامج
اŸسس- -ط -ر  ،ك -اشس -ف -ا ب -اأن ÷ان ال -دوائ -ر
ت- -ع- -ك- -ف ح- -ال -ي -ا ع -ل -ى دراسس -ة م -ل -ف -ات
اŸواط- -ن Úال- -ذي- -ن اأودع- -وا م- -ل- -ف -ات -ه -م
لÓسستفادة من السسكن موؤكدا باأن ﬂتلف
ورشسات هذه ا◊صسصس السسكنية العمومية
ا’إي- - -ج- - -اري- - -ة ت- - -ع- - -رف وتÒة اأشس- - -غ - -ال
«متسسارعة» .
اأوضسح بوزقزة باأن ا’أشسغال Œري حاليا
’إ‚از ما ›موعه  ٢7٠٠وحدة سسكنية
ضس -م -ن صس -ي -غ -ة ال -ب -ي -ع ب-ا’إي-ج-ار «ع-دل»
Ãوقعﬂ Úتلف Úا’أول يضسم  ١5٠٠سسكن
Ãخ -ط -ط شس-غ-ل ا’أراضس-ي رق-م  ٩بسسوق
اأهراسس والثا Êب ١٢٠٠سسكن بحي برال
صسالح بنفسس اŸدينة وهي ا’أشسغال التي
تسس ÒبوتÒة مقبولة ما سسيسسمح باسستÓم
جزء منها مع نهاية السسنة ا÷ارية.
وكان مسسوؤول الو’ية خÓل زيارة عمل

ق -ام ب -ه -ا م -وؤخ -را ل-ورشس-ت-ي اإ‚از ه-اتÚ
ا◊صس -ت Úق -د دع -ا م -دي-ري اŸوؤسسسس-تÚ
اŸكلفت ÚالÎكية وا÷زائرية اإ ¤ضسرورة
ت -دع -ي -م ورشس-ات ا’إ‚از ب-ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
اŸوؤهلة والكافية ومواد بناء ذات نوعية
قصس -د تسس -ل -ي -م السس-ك-ن-ات ’أصس-ح-اب-ه-ا ‘
ال- -وقت اŸن- -اسسب ح- -ف -اظ -ا ع -ل -ى وع -ود
ا’‚از ب -ال -ك -ي -ف -ي -ة اŸط -ل -وب-ة وا’آج-ال
اÙددة دون الوقوع ‘ اأي تاأخر يولد
حالة من الغضسب والغليان لدى السسكان
ال -ذي -ن  ⁄ي -ع -ودوا ي -ت -ح -م-ل-ون ا’ن-ت-ظ-ار
الطويل ‘ ا’سستفادة من سسكنات العمر.
وي -ت -وف -ر ه-ذان اŸوق-ع-ان ع-ل-ى ع-دي-د
اŸراف-ق والشس-روط الضس-روري-ة والÓ-زم-ة
لضسمان حياة كرÁة للمسستفيدين ضسمن
هذه الصسيغة مثل اإ‚از مدارسس ابتدائية
واأخ- -رى خ -اصس -ة ب -ال -ت -ع -ل -ي -م اŸت -وسس -ط
والثانوي وعيادة متعددة اÿدمات وفرع
بلدي وكذا مسسجد ومركب رياضسي.
يذكر اأن وزير السسكن والعمران واŸدينة
كمال بلجود  ،قد اعلن من جهته خÓل
زيارته لسسوق اأهراسس نهاية اأوت اŸاضسي
ع- -ن اسس- -ت- -ف -ادة ه -ذه ال -و’ي -ة ا◊دودي -ة
ب -حصس -ة اإضس -اف -ي-ة ت-ت-م-ث-ل ‘  5٠٠وحدة
سسكنية من صسيغة الÎقوي اŸدعم وعدد
‡اثل ‘ صسيغة البناء الريفي اإضسافة اإ¤
غÓف ما‹ بقيمة ١مليار د.ج لتدعيم
برامج التهيئة.

…OÉ` `°üàb’G
اŸوعـــد
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السسبت  ١٤سسبتمبر  ٢٠١٩م الموافق لـ ١٤محرم ١٤٤١هــ

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

من ب ÚاŸهتم« Úإاير فرانسض» و «إاير كاريب»

 14عرضص ـ ـا لشص ـ ـ ـ ـراء أاسصهـ ـ ـ ـ ـ ـم
«إايغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل أازور» اŸفلسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مازال عمال شسركة الطÒان الفرنسسية اŸفلسسة»إايغل أازور» اŸقدر عددهم بحوا‹  11٥0عامل ،الذين أاحيلوا على البطالة،
يÎقبون عن ما سسوف تسسفر عنه عملية بيع الشسركة اŸفلسسة ،على خلفية أانه ” اسستقبال  1٤عرضسا لشسرائها ،لكن  ⁄يلتزم أاي
ملف من هذه العروضض اŸودعة بإاعادة إادماج واسستيعاب جميع العمال الذين فقدوا مناصسب شسغلهم ،وكذا تغطية ﬂتلف
اÿطوط وا’Œاهات التي كانت –لق نحوها شسركة»إايغل أازور» اŸفلسسة.

«أاوبك »+تتمسسك بخيار التخفيضض

دعم اسصتقرار مسصتدام ‘ أاسصواق النفط
^ ا◊فاظ على مصصلحة اŸنتج ÚواŸسصتهلكÚ
^ اجتماع أاوبك وشصركائها اŸقبل ‘  4ديسصمÈ

كما كان متوقعا “سسكت «أاوبك ‘ »+آاخر اجتماع لها Ãدينة أابو ظبي ا’ماراتية Ãشساركة
ا÷زائر ،بخيار التخفيضض ا’سسÎاتيجي بهدف ا’سستمرار ‘ امتصساصض الفائضض النفطي
’ك Èإانتاجا و‘ صسدارتهم
’سسعار ،حيث تقاطع الشسركاء تقودهم الدول ا أ
وتصسحيح معادلة ا أ
روسسيا والسسعودية ،حول أاهمية مواصسلة ا’لتزام بقرار التعاون ،الذي يعول عليه كثÒا ‘
لسسعار ،وبالتا‹ فإان
’سسعار وامتصساصض التخمة التي تقيد اŸنحى التصساعدي ل أ
الضسغط على ا أ
دعم اسستقرار مسستدام ‘ أاسسواق النفط العاŸية ،من شسأانه أان ينعكسض بشسكل إايجابي على مصسلحة
اŸنتج ÚواŸسستهلك ،Úمن خلل الوصسول إا ¤أاسسعار عادلة تناسسب ا÷ميع.

فضضيلة بودريشش

فضضيلة بودريشش
إاذا كان تاريخ  ٩سسبتم Èا÷اري ،آاخر أاجل
ب -ال -نسس -ب -ة إ’ي -داع م -ل -ف -ات اŸه -ت -م Úبشس -راء
الشسركة اŸفلسسة «إايغل أازور» ،حيث ” تلقي
 ١٤عرضسا ،ومن ب ÚاŸهتم Úبعملية الشسراء،
ن- -ذك -ر ك -ل م -ن «إاي -ر ف -رانسض» و»إاي -ر ك -اريب»
و»ف -ول -ي-ن-غ» وأاح-د اŸسس-اه-م Úب-ه-ذه الشس-رك-ة
وشس -رك -ة إاسس -ب -ان -ي -ة أاخ -رى ،إا ¤ج -انب  ٢من
اŸسسÒين السسابق ‘ Úشسركة «إاير فرانسض».
ويشسرف على تسسي Òوضسعية الشسركة اŸفلسسة
ب -ع -د إاي -داع حسس-اب-ات-ه-ا ل-دى ال-قضس-اء مسس-ؤوول
قضس -ائ -ي ،ع -ل -م -ا أان ال -ق -ان -ون ك -ان ق -د م -ن -ح
أاصسحاب عروضض شسراء «إايغل أازور» مدة ٤٨

سساعة لتحسس ÚمقÎحاتهم وتقوية ملفاتهم
ÿوضض سس -ب -اق شس -رائ -ه -ا ضس -م -ن ق -ائ -م -ة م -ن
اŸرشسح.Ú
ي- -ذك- -ر أان- -ه  ⁄يسس- -ج -ل ‘ أاي ع -رضض م -ه -ت -م
ب -الشس -راء ،ال -ت -زام ب -إاع -ادة اسس -ت-ي-ع-اب وإادم-اج
العمال ،الذين أاحيلوا على البطالة اŸقدر
عددهم بحوا‹  ١١5٠عامل ،من بينهم 35٠
عام Óجزائريا ،باإ’ضسافة إا ¤عدم التزامهم
Ãواصس-ل-ة ت-غ-ط-ي-ة نشس-اط-ه-م ÷م-ي-ع اÿطوط
وا’Œاهات السسابقة ،التي كانت –لق نحوها
رحÓت «إايغل أازور».
وأاكدت مصسادر عليمة ل ـ»الشسعب» أان تعويضض
ت -ذاك -ر ال -زب -ائ-ن سس-واء ‘ أاوروب-ا أاو إاف-ري-ق-ي-ا
وعلى وجه اÿصسوصض با÷زائر غ Òمضسمونة
بالنسسبة للجميع ،نافية ما ” ترويجه من أان

تذاكر الفرنسسي Úسستعوضض ’حقا كون القانون
يحمي الزبون اأ’وروبي ،بينما ‘ إافريقيا ’
يوجد نصض تشسريعي يحمي حقوق الزبائن.
وكانت ذات اŸصسادر قد فندت ما ” تداوله
من إامكانية أان تكون شسركة اÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية قد تقدمت بشسراء أاسسهم ‘ شسركة
«إايغل أازور» .ا÷دير باإ’شسارة فإان آاخر رحلة
لشسركة «أايغل أازور» التي توقف نشساطها بشسكل
ن -ه -ائ -ي ك -ان ي-وم ا÷م-ع-ة ٦سس-ب-تم Èا÷اري،
وتكفلت اÿطوط ا÷وية بنقل عدد معت Èمن
الزبائن بعد أان خفضست تسسعÒة التذاكر ،ومن
ج-ه-ت-ه-ا شس-رك-ة «ط-اسس-ي-لي» للطÒان خصسصست
ي -وم-ي-ا رح-ل-ت Úإاضس-اف-ي-ت Úل-ن-ق-ل اŸسس-اف-ري-ن
سس- -واء ال- -ع- -ال- -ق Úب- -ف -رنسس -ا أاو ال -ذي -ن ك -ان -وا
متواجدين با÷زائر.

مراجعة القاعدة ا’سستثمارية « ٥1ـ »٤٩

إانتقاء اŸسصتثمرين ا◊قيقي ÚوŒاوز أاي –ايل
’ بديل عن ا’سستثمار اŸنتج واŸتنوع ‘ خلق الÌوة ،لتغي Òخارطة ا’قتصساد الوطني وانتهاج مسسار صسحيح،
يحرر ا’قتصساد الوطني من قبضسة النفط ،ويعيد للآلة ا’إنتاجية حركيتها ،ولعل اأول خطوة للنفتاح الكبÒ
على ا’سستثمار ا◊قيقي يكون بالنصض التشسريعي اŸرن وا÷ذاب ،لتشسجيع تدفق الراأسسمال ا’أجنبي الذي
Áكن من تسسريع وتÒة اإنشساء اŸشساريع اŸنتجة ،التي تخدم النسسيج الصسناعي واÿدماتي وكذا الفلحي ،وما
اأحوج ا÷زائر ’سستثمارات جدية قوية وعميقة؟

فضضيلة بودريشش
اسستجابت ا◊كومة ،موؤخرا
ŸقÎح- - - - - - - - - - - - - -ات اÈÿاء
ودع- -وات رج- -ال ا’أع- -م- -ال
واŸسس -ت -ث -م -ري-ن Ãراج-ع-ة
ال- -ق- -اع- -دة ا’سس -ت -ث -م -اريـــة
« ،»٤٩-5١وسستثنى من ذلك
ال -ق -ط -اع-ات ا’إسسÎاŒي-ة،
ومع مراعاة خصسوصسية كل
ق -ط-اع ،ول-ع-ل ه-ذا ا’إج-راء
م- -ن شس- -اأن- -ه اأن يسس- -رع م- -ن
تدفق راأسض اŸال ا’أجنبي
و–وي- -ل ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي -ا
وت- -ك- -وي- -ن ال- -ي- -د ال -ع -ام -ل -ة
وترشسيد التسسي ،Òمن خÓل
ا’سس- - -ت- - -ف - -ادة م - -ن خÈات
اأج -ن -ب -ي -ة رائ-دة و ن-اج-ح-ة،
لكن من باب التجربة ينبغي
اأن ي- - - -ت- - - -زام- - - -ن ذلك م - - -ع
اإصسÓحات مصسرفية وتقوية
رق -اب-ة اŸن-ظ-وم-ة ال-ب-ن-ك-ي-ة

ع - -ل - -ى –وي - -ل الشس - -رك- -ات
’أرب - -اح - -ه - -ا ن- -ح- -و ب- -ن- -وك
اأجنبية.
اإذا ي -ن -ب -غ -ي اأن ي -ع-زز ق-رار
م - - -راج - - -ع - - -ة ال- - -ق- - -اع- - -دة
ا’سستثمارية ÷ 5١-٤٩ذب
وتدفق ا’سستثمار ا’أجنبي
واÈÿة ال- -رائ- -دة ‘ ،ع -دة
›ا’ت اق-تصس-ادي-ة خ-اصس-ة
م - -ا ت - -ع - -ل - -ق ب - -الصس- -ن- -اع- -ة
وال -ف Ó-ح-ة والسس-ي-اح-ة ،م-ن
خÓ- - -ل تسس- - -ط Òخ- - -ارط - -ة
دق - - -ي - - -ق - - -ة –م - - -ل روؤي - - -ة
اإسسÎاŒي - - -ة ذك- - -ي- - -ة ÷لب
مسس-ت-ث-م-ري-ن ح-ق-ي-ق-ي Úو‘
›ا’ت ف-ع– Ó-ت-اج ف-ي-ه-ا
ا÷زائ- -ر اإ ¤اسس -ت -ث -م -ارات
ق- -وي- -ة ت -ن -عشض اق -تصس -اده -ا
وت- -ق -وي -ه ،م -ث -ل الصس -ن -اع -ة
وع- - -ل- - -ى سس- - -ب - -ي - -ل اŸث - -ال
الصس-ن-اع-ات ال-رق-مية وولوج
ع-ا ⁄ال-ذك-اء ا’صس-ط-ناعي،

وك-ذا ال-فÓ-ح-ة ال-ت-ي اأث-بتت
ال-ت-ج-ارب اأن-ه-ا ق-ط-اع قادر
اأن ي- - - -ق- - - -ود ا÷زائ- - - -ر اإ¤
اسس -ت -ح-داث الÌوة ،ل-ي-ح-رر
ا’قتصساد الوطني من تبعية
اŸوارد النفطية والباطنية،
خ -اصس -ة اأن اي -ادي ال -فسس -اد
التي كانت تعبث با’قتصساد
ال- -وط- -ن- -ي وت -ع -رق -ل ›يء
اŸسس- -ت- -ث- -م- -ري- -ن ،تسس -ت -م -ر
ﬁارب- -ت- -ه -ا وﬁاسس -ب -ت -ه -ا،
وهذا من شساأنه اأن يغ Òمن
م- - -ن - -اخ ا’سس - -ت - -ث - -م - -ار اإ¤
ا’أحسس -ن وم -ن ث -م ت -خ-ت-ف-ي
م- - -ع- - -ه ال- - -بÒوق- - -راط- - -ي- - -ة
والعراقيل اŸثبطة للهمم.
’أنه ’ يعقل اأن نفتح اأبواب
ا’سس -ت-ث-م-ار لÓ-سس-ت-ث-م-ارات
ال-غ-ذائ-ي-ة ال-ت-ي ‰لك ف-ي-ه-ا
نسسيجا موؤسسسساتي معت Èبل
نسس - - -ل - - -ط الضس - - -وء ع- - -ل- - -ى
اÛا’ت ال - -ت - -ي نسس- -ت- -ورد

ف -ي -ه -ا اŸن -ت-وج ع-ل-ى غ-رار
القطاع الصسيد’.Ê
وم- -ن اŸف -روضض ب -اŸوازاة
م- -ع ذلك اأن ي- -ف- -ع- -ل م -ل -ف
ا’سستثمار ‘ السسياحة ،بل
ويكون ‘ صسدارة ا’هتمام،
’أن ا÷زائ- -ر ب- -ال -ن -ظ -ر اإ¤
ا’إمكانيات التي تتوفر بها،
تسس -ت-ح-ق اأن ت-ك-ون ال-وج-ه-ة
السسياحية اŸغاربية ا’أو،¤
م - - - - - -ن د و ن م - - - - -ن - - - - -ا ز ع ‘
اسستقطاب وتدفق السسياح،
ل - -ك - -ن م - -ا ي - -ن - -قصض سس- -وى
التخطيط ا÷يد واŸعا÷ة
ال- - - - -ذك - - - -ي - - - -ة Ÿل - - - -ف - - - -ات
اŸسستثمرين ،فا’أفضسل من
“نح له فرصسة اأن يتموقع
وصس - -احب اÈÿة ال- -رائ- -دة
وا’أفضس - - - -ل ‘ ا’أداء م- - - -ن
ت-ف-ت-ح ل-ه اأب-واب ا’سس-ت-ثمار
م- -ن اأج- -ل ت- -ق- -د Ëق- -ي- -م- -ة
مضسافة لÓقتصساد الوطني.

تسس Òم - - -ن - - -ظ - - -م- - -ة ال- - -دول
اŸصس- -درة ل- -ل- -ن- -ف- -ط «أاوبك»
وشس- -رك- -ائ -ه -ا م -ن اŸن -ت -جÚ
اŸسس -ت -ق -ل Úب -خ -ط -ى ث -اب-ت-ة
وب- - -ث - -ق - -ة وع - -زم م - -ن أاج - -ل
ا’سستمرار ‘ تصسحيح مسسار
السس- -وق وإاع -ادة ال -ت -وازن بÚ
م -ع-ادل-ت-ي ال-ع-رضض وال-ط-لب،
ب -ه -دف ال -وصس -ول إا ¤ه -دف
جوهري يتمثل ‘ امتصساصض
ف- -ائضض اŸع- -روضض وضس -م -ان
“اسسك وم - -ت - -ان- -ة اأ’سس- -ع- -ار
تضس - -م - -ن إارسس - -اء ج - -اذب - -ي - -ة
’سس-ت-ق-ط-اب اŸسس-تثمرين ‘
اÛال ال - -ن - -ف - -ط- -ي وك- -انت
ال -ل -ج -ن-ة ال-وزاري-ة اŸشسÎك-ة
Ÿراقبة اتفاق خفضض اإ’نتاج
قد كشسفت مطمأانة ‘ هذا
اللقاء أان مسستويات ا’لتزام،
مع تعديÓت اإ’نتاج اŸتفق
عليها ،بقيت بسسقف مرتفع،
علما أانها بلغت مسستوى ١3٦
‘ اŸائة شسهر أاوت اŸاضسي.
تعزيزالتعاون واسستمرار
ا◊وار

وع- -ادت ال- -ل- -ج- -ن -ة ال -وزاري -ة
ل- -ت- -ذك- -ر ب- -ت- -مسسك الشس -رك -اء
ب- -اŸب -ادئ اأ’سس -اسس -ي -ة ال -ت -ي
ت -ق -وم ع-ل-ي-ه-ا ،وه-ي ال-ع-دال-ة
واإ’نصس - -اف والشس - -ف - -اف - -ي - -ة،
واغ -ت -ن -مت ال -ف -رصس-ة ل-دع-وة
ج - -م - -ي - -ع ال - -دول م - -ن أاج - -ل
مضساعفة ا÷هود و اŸشساركة
بقوة بهدف تكريسض ا’لتزام
ال- -ت- -ام وال- -ف- -وري ب- -ك -م -ي -ات
اإ’نتاج اŸتفق عليها .وكانت
كل من نيجÒيا والعراق قد
أاك - -دت ن - -ي - -ت - -ه- -م- -ا ‘ ه- -ذا
ا’ج- -ت- -م- -اع ‘ ال -وصس -ول إا¤
التزام كامل بحصسصسهما من
التخفيضض كأاقصسى حد خÓل
الشسهرين اŸقبل.Ú
وخÓل هذه ا’جتماع اŸهم
ال -ت -زمت ال -دول اأ’عضس-اء ‘
ال -ل -ج -ن-ة ال-وزاري-ة اŸشسÎك-ة
م - -رة ب- -تشس- -ب- -ث- -ه- -ا ب- -ات- -ف- -اق
ال -ت -خ -ف -يضض ،م -ت -ف -ق -ة ع -ل-ى
أاه- -م- -ي- -ة ت- -ع- -زي- -ز ال- -ت -ع -اون
واسس- - - - - -ت- - - - - -م- - - - - -رار ا◊وار،
واسس- -ت- -حسس- -ان- -ه- -ا ل ـ»م- -ي -ث -اق
التعاون» ا’سسÎاتيجي الذي
ي-ك-تسس-ي أاه-م-ي-ة ك-بÒة ،ع-لما
أان- -ه وق- -ع خÓ- -ل ا’ج- -ت -م -اع
ال-وزاري السس-ادسض ل-ل-م-ن-تجÚ
م - - -ن «أاوبك» وخ - - -ارج ه- - -ذه
اŸنظمة النفطية ،بتاريخ ٢
بفيينا
ج - -وي - -ل- -ي- -ة ٢٠١٩
ال-ن-مسس-اوي-ة ،ع-ل-ى اع-تبار اأنه
م - -ب - -ادرة إاسسÎاŒي- -ة ،ت- -ع- -د
جسسر حقيقي للحوار اŸثمر
واŸع - - - - -م - - - - -ق ب Úال- - - - -دول
اŸشس- -ارك- -ة ،م -ن أاج -ل السسÒ
ن -ح -و ت-ع-زي-ز اسس-ت-ق-رار سس-وق
النفط العاŸية ،وبالتا‹ دعم
التعاون ‘ اÛا’ت التقنية

ع - -ل - -ى سس - -ب - -ي- -ل اŸث- -ال و‘
›ا’ت أاخ- -رى ،خ -اصس -ة م -ا
ت- -ع- -ل- -ق Ãن- -ت- -ج- -ي ال- -ن- -ف -ط
ومسس-ت-ه-ل-ك-ي-ه واŸسس-ت-ث-م-ري-ن
فيه ،وهذا ما سسوف تنعكسض
عليه آاثار ايجابية على ‰و
ا’ق-تصس-اد ال-ع-اŸي .وات-فقت
الدول اŸشساركة أان ا’جتماع
اŸق- -ب- -ل ل- -ل- -ج- -ن -ة ال -وزاري -ة
اŸشسÎك- -ة Ÿراق- -ب- -ة ات- -ف -اق
اإ’نتاج ،على ا’جتماع اŸرة
اŸق - -ب - -ل- -ة ي- -وم  ٤ديسسمÈ
اŸقبل ‘ مقر منظمة أاوبك
بفيينا.
أاسسعار النفط تنخفضض إا60 ¤
دو’را للÈميل

و ⁄يخف اأ’م Òعبد العزيز
ب- -ن سس -ل -م -ان وزي -ر ال -ط -اق -ة
السس- -ع- -ودي ‘ ه -ذا ال -ل -ق -اء،
إارادة ب -ل -ده ال -ق-وي-ة م-ن أاج-ل
ا’سستمرار ‘ مسسعى خفضض
إانتاج النفط بنسسبة تزيد عن
حصس -ة ال -ع -رب -ي -ة السس -ع -ودي -ة
اÙددة ‘ اتفاق «أاوبك ،»+
ع - -ل - -ى خ - -ل - -ف- -ي- -ة أان إان- -ت- -اج
السس -ع -ودي -ة ال -ن -ف -ط-ي سس-وف
ي -ن-اه-ز  ٩.٨٩م-ل-ي-ون ب-رميل
ي -وم -ي -ا خ Ó-ل شس -ه-ر أاك-ت-وب-ر
اŸقبل.
أادى التشساؤووم اŸسسجل بشسأان
إام -ك -ان -ي -ة ت -وصس -ل ال -و’ي -ات
اŸتحدة اأ’مريكية إا ¤اتفاق
مع الصس Úبخصسوصض النزاع
ال-ت-ج-اري ال-ق-ائ-م ب-ي-نهما إا¤
تراجع أاسسعر النفط من ٦٢
دو’را إا ٦٠ ¤دو’را ،ب- -ل
جعل من التزامات اŸنتجÚ
‘ «أاوبك »+م- - - - - - -ن أاج - - - - - -ل
ا’سستمرار ‘ تقليصض ا’نتاج
وامتصساصض العرضض اإ’ضسا‘
م- -ن ال -ن -ف -ط ب -دون ت -أاثÒات
ع -م -ي -ق -ة ،ح-يث ” Œاه-ل-ه،
ب- - -ع- - -د ان ت- - -راج - -عت أامسض
العقود اآ’جلة للنفط ‘ وقت
ازدادت ف- - - - - -ي - - - - -ه اıاوف
اسستمرار بطأا ‰و ا’قتصساد
العاŸي وتقلصض الطلب على
ال- -ن- -ف- -ط ه -ذا ب -ال -رغ -م م -ن
تسسجيل بعضض من التلميحات
ب- - -إام- - -ك- - -ان- - -ي - -ة ت - -ق - -دم ‘
اÙادث- -ات ال- -ت- -ج- -اري -ة بÚ

ال- - - - -و’ي- - - - -ات اŸت - - - -ح - - - -دة
والصس،Úع-ل-م-ا أان-ه ان-خفضست
أاسسعارخام برنت بحوا‹ ٢3
سسنتا أاو ما يعادل  ٠.٤باŸائة
ووصس- - - - - -ل إا ٦٠.١5 ¤دو’ر
للÈميل  ،بينما تراجع خام
غ- -رب ت- -كسس- -اسض ال- -وسس- -ي- -ط
اأ’مريكي بحوا‹  ١5سسنتا أاو
ما يعادل نسسبة  ٠.3باŸائة
وبلغ  5٤.٩٤دو’را للÈميل.
تخفيضسات «أاوبك »+ضسرورية
إا ¤غاية 2022

يجري ا◊ديث بقناعة كبÒة
وسس- - -ط اÈÿاء اأن شس - -راك - -ة
«اأوبك »+ح - - - -ول مسس- - - -ع- - - -ى
ال -ت -خ -ف -يضض ا’سسÎات -ي -ج -ي
السس - -اري اإ ¤غ - -اي - -ة شس - -ه- -ر
م -ارسض اŸق -ب -ل ،ي -ن -ب -غ-ي اأن
تتواصسل اإ ¤غاية اآفاق عام
 ،٢٠٢٢للقضساء على الفائضض
‘ ال -ع -رضض وŒاوز ت -ب -اط -وؤ
الطلب على الذهب ا’أسسود،
وال - -ت - -خ - -لصض م - -ن ت - -اأثÒات
اسس - - -ت - - -م- - -رار ت- - -داع- - -ي- - -ات
اÓÿفات التجارية ب ÚاأكÈ
اقتصسادي ‘ Úالعا ،⁄ويتعلق
ا’أم- -ر ب- -ك- -ل م- -ن ال- -و’ي -ات
اŸتحدة ا’أمريكية والصس،Ú
وك-ح-ل ج-وه-ري ل-لسس Òن-ح-و
ت -ع-ا‘ ا’أسس-ع-ار ع-ل-ى اŸدى
ال- -ط- -وي- -ل ،وال- -ت- -غ -لب ع -ل -ى
ت -ق -ل -ب-ات السس-وق اŸف-اج-ئ-ة،
رغم رصسد اأوبك وشسركائها
ıت -ل -ف ا’آل -ي-ات Ÿواج-ه-ة
اخ-ت’Ó-ت السس-وق ال-ن-ف-ط-ية،
وب- -ال- -ت- -ا‹ ف- -رضض ح- -ت -م -ي -ة
ال -ت -وازن ال-ذي م-ن شس-اأن-ه اأن
ي -ن-عشض الصس-ن-اع-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة.
وتضسمن اآخر تقرير Ÿنظمة
«اأوبك ،ت -ق -ي -م-ه-ا ب-ت-خ-ف-يضض
ت-وق-ع-ات-ه-ا بشس-اأن ‰و ال-طلب
العاŸي على النفط اÿام،
Ãا ’ ي- - -ق - -ل ع - -ن  ١مليون
ب- -رم- -ي- -ل ي- -وم- -ي- -ا مسس- -ج -ل -ة
ان -خ -ف -اضض ب -ن -ح-و  ٨٠األف
برميل يوميا عن شسهر اأوت
اŸاضس -ي ،ب -ف -ع -ل ت -وق -ع -ات
م -تشس -ائ-م-ة ح-ول ت-ب-اط-وؤ ‰و
ا’قتصساد العاŸي ناجم عن
ال -ن -زاع ال-ت-ج-اري ا’أم-ري-ك-ي
الصسيني.

á°VÉjQ

السسبت  ١٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٤محرم ١٤٤١هـ

شسباب قسسنطينة

رابطة أابطال إافريقيا

شسبيبة القبائل  -حوريا كوناكري الغيني اليوم على ال ّسساعة 20:30

«الكناري» أامام حتمية –قيق انتصسار عريضض لتفادي اŸفاجأاة

اŸباراة –ت
›هر «الكاف»

ي -واج -ه ال -ي -وم ف -ري -ق شس -ب-ي-ب-ة
ال-ق-ب-ائ-ل ن-ظÒه حوريا كوناكري
ال-غ-ي-ن-ي ‘ إاط-ار م-ب-اري-ات راب-طة
إاب- -ط- -ال اف- -ري- -ق -ي -ا ح -يث يسس -ع -ى
«الكناري» لتفادي سسيناريواŸريخ
السس -ودا Êم-ن خÓ-ل –ق-ي-ق ف-وز
ع -ريضض م -ن أاج -ل ل -عب م-واج-ه-ة
العودة بارتياح.

على هامشش مباراة
اليوم التي سستجمع شسبيبة
القبائل وحوريا كوناكري
ال -غ -ي -ن -ي سس -ت -ك -ون ÷ن-ة
–Óاد اإ’فريقي
تابعة ل إ
ل -ك-رة ال-ق-دم ح-اضس-رة ‘
م -ل-عب  ١ن -وف-م١٩5٤ È
ب -ت -ي -زي وزو ل-ت-دوي-ن ك-ل
ظ- - - -روف سس ÒاŸب - - -اراة
وتصسرفات اأ’نصسار وكذا
ظروف اسستقبال الفريق

عمار حميسسي
وبقي سسيناريو مواجهة اŸريخ السسوداÊ
راسسخا ‘ ا’ذهان ،بحكم ان الفريق كان قاب
قوسس Úاو أادنى من ا’قصساء ،إا’ ان خÈة
ب -عضش ال Ó-ع -ب Úصس-ن-عت ال-ف-ارق ،و’ ي-ت-م-ن-ى
ا’نصس -ار ان ي -ت -ك -رر ن-فسش ا’م-ر ام-ام ح-وري-ا
ك -ون -اك -ري ،ح -يث ط -ال-ب-وا الÓ-ع-ب Úبضس-رورة
–قيق انتصسار عريضش.
من جهته عاشش اŸدرب الفرنسسي هوبÒ
فيلود –ت ضسغط رهيب قبل مواجهة حوريا
ك -ون -اك -ري ‘ ذه -اب ال -دور ال -ت -م -ه -ي-دي م-ن
مسسابقة رابطة اأ’بطال اإ’فريقية ،كونه ⁄
ي -فصس -ل ب -ع -د ‘ ال -تشس -ك -ي -ل-ة اأ’سس-اسس-ي-ة ال-ت-ي
سسيعتمد عليها بالنظر إا ¤اÿيارات العديدة
اŸتاحة أامامه بعد عودة الÓعب ÚاŸصساب.Ú
و’ يريد التقني الفرنسسي تغي Òالتشسكيلة
التي حققت الفوز اأ’خ Òعلى نادي بارادو ‘
ال- -ع- -اصس -م -ة ،ول -و أان ع -ودة ا◊ارسش صس -ا◊ي
وعدادي ‘ الوسسط إا ¤جانب رايح وتأاهيل
الكيني مسسعود جمعة سسيضسع فيلود ‘ ورطة
ويجÈه على التعامل بذكاء مع الوضسعية.

تعديÓت مرتقبة
على التشسكيلة
سسيجري مدرب «الكناري» هوبرت فيلود

ب -عضش ال -ت -ع -دي Ó-ت ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-تشس-ك-ي-ل-ة
اأ’سس -اسس -ي -ة ال -ت -ي سس-ي-واج-ه ب-ه-ا ن-ادي ح-وري-ا
ك -ون -اك -ري ال -غ -ي -ن -ي ،وذلك ب-ع-د وق-وف-ه ع-ل-ى
مسس-ت-وى اÛم-وع-ة خÓ-ل اŸب-اري-ات ال-ودي-ة
اأ’خÒة التي أاجراها الفريق.
وك-ان ال-ت-ق-ن-ي ال-ف-رنسس-ي ق-د ارت-اح ل-ت-أاهيل
ال-ث-ن-ائ-ي م-ال-يك راي-ح وال-ك-ي-ن-ي مسسعود جمعة
–سسبا للمسسابقة القارية ،علما أان الÓعبÚ
كانا قد ضسيعا مواجهة الدور التمهيدي اأ’ول
أامام اŸريخ السسودا Êذهابا وإايابا.
يحدث هذا ‘ الوقت الذي يتجه فيه فيلود
نحو Œديد الثقة ‘ ا◊ارسش الثا Êأاسسامة بن
بوط أامام حوريا كوناكري رغم عودة ا◊ارسش
اأ’ول ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر صس- -ا◊ي م- -ن اإ’صس -اب -ة
وتعافيه بشسكل كلي ،علما أان بن بوط كان قد
أادى مباراة ‘ القمة أامام اŸريخ السسوداÊ
وباÿصسوصش ‘ لقاء الذهاب ‘ تيزي وزو،
حيث أانقذ الفريق وكان رجل اŸباراة من دون
منازع.
ويراهن فيلود على هجوم الفريق من أاجل
ه -ز شس -ب-اك اŸن-افسش م-ب-ك-را وت-ف-ادي ال-ب-ق-اء
ل -فÎة ط -وي -ل -ة دون تسس -ج-ي-ل ،خ-اصس-ة ان ه-ذا
ا’م-ر سس-ي-م-ن-ح اŸن-افسش ال-ث-ق-ة ال-ت-ي سس-ت-كون
عواقبها سسلبية على «الكناري».

اŸنافسش.
وسستقوم هذه اللجنة بإارسسال كل جزئيات
ظروف اللقاء بعدها إا« ¤الكاف» حتى يدرسش
اأ’خ Òإامكانية تاأهيل ملعب تيزي وزو بشسكل
رسسمي من عدمه ‘ باقي اŸواجهات القارية
لـ «الكناري».
وك -انت «ال -ك -اف» ق -د ر ّخ -صست ل-لشس-ب-ي-ب-ة
باسستقبال ‡ثل الكرة الغينية ‘ معقله بعد ما
كانت اŸباراة م›Èة على ملعب  5جويلية
اأ’وŸب- -ي ،ع- -ل -م -ا أان إادارة م -ل -عب  ١نوفمÈ
خصسصست  ١٨أالف تذكرة –سسبا Ÿباراة اليوم.
و‘ سس -ي -اق آاخ -ر ،ارت -اح الÓ-ع-ب-ون ل-ل-ق-رار
ال -ذي ات -خ -ذت -ه «ال -ك -اف» بÎسس -ي -م م -واج-ه-ة
الشسبيبة أامام حوريا كوناكري على ملعب ١
نوفم Èبعدما كانت مقررة ‘ وقت سسابق
على ملعب  5جويلية اأ’وŸبي.
” تأاهيل معقل «الكناري» ‘ السساعات
و ّ
اأ’خÒة وحصس - -ول ال - -ن- -ادي ع- -ل- -ى ت- -رخ- -يصش
باسستقبال ضسيفه ‘ تيزي وزوŸباراة واحدة
فقط ،حيث اعت ÈزمÓء بÓيلي أان ذلك من
شسأانه أان يخدم الفريق وسسيمنحهم أاك Ìقوة
لتحقيق فوز عريضش واقتطاع تأاشسÒة التأاهل
‘ ا÷زائر قبل السسفر إا ¤العاصسمة الغينية
كوناكري.

هوب Òفيلود:

تنتظرنا مواجهة قوّية
أاّكد الفرنسسي هوب Òفيلود ،مدرب نادي شسبيبة القبائل أان الفوز هدف فريقه الوحيد ‘
مباراة حوريا كوناكري الغيني التي سستقام اليوم.
وقال فيلود« :تنتظرنا مواجهة قوية أامام فريق حوريا ،وبالطبع لن تكون سسهلة ‘ ظل قوة
اŸنافسش ورغبته ‘ –قيق التأاهل ،ولكن نحن أايضسا لدينا رغبة كبÒة ‘ اسستعادة أا›اد
اŸاضسي».
وواصسل« :علينا احÎام اŸنافسش ،واللعب بكل قوة من أاول دقيقة ‘ اللقاء ،والتسسجيل من
أانصس- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اف ال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رصش».
وأاضساف« :الفريق جاهز ÿوضش اŸباراة بكل اأ’وراق ،ونأامل أان نوفق ،ونقّدم أافضسل مسستوياتنا
‘ اللقاء ،نعلم جيدا أاننا قادرون على حسسم التأاهل ‘ ملعبنا وهوما نطمح لتحقيقه».
وطالب فيلود ’عبيه بالÎكيز الشسديد طيلة الـ  ٩٠دقيقة وقال« :إاذا أاردنا بلوغ دور اÛموعات
علينا أان نلعب على ا’نتصسار من البداية ،و‘ نفسش الوقت يجب أا’ نتلقى أاي هدف حتى تسسهل
علينا اأ’مور ‘ مباراة اإ’ياب».

مونديال اÓŸكمة 2019

ﬁمد فليسسي يفوز على الكونغو‹ لنغا كابو„ دودو
تأاّهل اÓŸكم ا÷زائـ ـري ﬁمد فليسسـ ـي
(5٢-ك- - - -ل- - - -غ) ا ¤ال- - - -دور  ١٦ع - -قب ف- -وزه
عليالكونغو‹ ’نغا كابو„ دودو (Ã )٠-5دينة
أاي -ك-ات-رن-ب-ورغ ال-روسس-ي-ة ح-يث ي-ق-ام م-ون-دي-ال
 ٢٠١٩اÓŸكمة ( ٢١-٩سسبتم.)È
وي- -ل- -ت- -ح -ق ف -ل -يسس -ي Ãواط -ن -ي -ه ا’ث -نÚ
اŸت - -أاه - -ل Úا ¤ال- -دور  ١٦وه-م-اﬁ :م-د

حومري ( ٨١كلغ) ويونسش ‰وشسي ( 75كلغ).
وتفّوق حومري على منافسسه السسعودي
حمادة سسلمان بتوقيف من ا◊كم ‘ ا÷ولة
الثانية ،بينما فاز ‰وشسي ( 75كلغ) على
السسلوفيني فيلكوا÷از بالنقاط (.)٠-5
وتشسارك ا÷زائر بسسبعة مÓكمÚ
‘ مونديال  ٢٠١٩للمÓكمة ا÷اري

Ãدي-ن-ة اي-ك-ات-رت-ن-ب-ورغ ،وال-ذي ي-ج-مع
 ٤5٠مÓكما Áثلون  ٨7بلدان.
وسسيدخل ‡ث Óا÷زائر ،ا’خÒان،
ك----رام----وشس----مسش ال----دي----ن ( ٦٩كلغ)
وبولودينات شسعيب ( ٩١كلغ) اŸنافسسة
يوم  ١٦سسبتم.È

زيدان:

هازارد جاهز Ÿباراة ليفانتي
أاعلن زين الدين زيدان اŸدير الفني لريال
م -دري -د ،ج -اه -زي -ة ’ع-ب-ه ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي إاي-دي-ن
ه- -ازارد Ÿواج -ه -ة ل -ي -ف -ان -ت -ي ال -ي -وم ،ضس -م -ن
منافسسات ا÷ولة الرابعة من الليغا ،والتي قد
تشسهد الظهور اأ’ول.
وقال زيدان ،خÓل اŸؤو“ر الصسحفي الذي
ن-ق-ل-ت-ه صس-ح-ي-ف-ة «م-ارك-ا» اإ’سس-بانية« :مشساكل
فÎة التوقف؟ اأ’مر مُعقد ،وكانت فÎة طويلة
ولسسنا مرتاح Úمع ذلك ،ولكن هذا هوا◊ال،
كان أامام اÿصسم  ١5يوما لÓسستعداد للمباراة،
ون -ح -ن ل -دي -ن-ا ’ 3ع -ب Úف -ق -ط ي-ت-درب-ون».
وعن إاصسابة مودريتشش ،أاجاب« :لقد خاضش
Óصسابة،
مبارات 3 ‘ Úأايام واآ’ن تعرضش ل إ
وآامل أان يتعافى سسريًعا ،ولكنه لن يلعب اليوم،
وعلينا تقبل ذلك».

وأاضساف« :راموسش؟ لن أا–دث عن قصسة
راموسش ،فالكل يعرفها باسستثناء من يكرهونه،
وسسيواصسل القيام بأاشسياء رائعة ‘ مدريد ،و’
يتعب من بذل أاقصسى ما لديه لهذا الفريق».
وتابع« :هازارد وخاميسش؟ هناك أاشسياء سسلبية
وأاخ-رى إاي-ج-اب-ي-ة ،فسس-ن-ف-ق-د م-ودريتشش ويعود
آاخ -ري -ن ،وك -ل شس -خصش سس -ي-ك-ون ل-دي-ه ف-رصس-ة
للمشساركة معنا».
’صس - -اب - -ات ،أاوضس - -ح’« :
وح - -ول أازم - -ة ا إ
’ن-دي-ة ت-واج-ه مشس-اك-ل م-ع
ن -ع-رف ،ج-م-ي-ع ا أ
’صسابات ،ولدينا ’عب Úدولي ’ Úيتوقفون
ا إ
’شس -خ -اصش ال -ذي -ن
ع- -ن ال- -ل- -عب ،وأاث- -ق ‘ ا أ
’فضس -ل ،واآم -ل أا’
’ن -ه -م ا أ
ي- -ع- -م- -ل -ون ه -ن -ا أ
ي- -ت- -ع- -رضش أاي ’عب آاخ -ر ب -ع -د م -ودري -تشش
Óصسابة».
ل إ

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

وأاردف« :نافاسش وأاريو’؟ اÛموعة هنا
’فضس-ل ل-ن-اف-اسش ون-فسش
ك -م -ا ه -ي ،أا“ن -ى ا أ
’ريو’ ’ ،أاك.»Ì
الشسيء أ
واسستكمل« :موقف بيل؟ لقد قلت دائًما
Óع -ج -اب ،وا÷م -ي -ع
أان ل- -ه ج -ودة م -ثÒة ل  -إ
’ن
ي - -ع - -رف - -ون م - -ا ح- -دث ‘ الصس- -ي- -ف ،وا آ
ه -وسس -ع -ي -د وأان-ا سس-ع-ي-د ،وع-ل-ي-ن-ا أان ن-ت-ق-دم
Óم-ام ،وج-م-ي-ع الÓ-ع-ب ÚاŸوج-ودي-ن ه-م
ل -أ
’فضسل وسسأاعتمد عليهم ،وبيل واحد منهم،
ا أ
فهي فلسسفتي ،وأاؤومن بكل الÓعب ،Úونحن
جميًعا ‘ نفسش القارب».
وأاوضسح« :نحن نعرف وضسعنا ‘ الليغا،
’ننا خسسرنا النقاط ونعرف أاهمية الفوز
أ
اليوم ،وإاذا قدمنا أافضسل ما لدينا سستكون
فرصسنا أافضسل للفوز».

العدد
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لفان باٍق على رأاسض العارضسة الفنية

أاّكد اŸدرب الفرنسسي لفريق شسباب
قسس -ن -ط-ي-ن-ة (ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ا’و¤
ل - -ك- -رة ال- -ق- -دم) ،دن- -يسش ل- -ف- -ان ،مسس- -اء
اÿميسش عقب مباراة فريقه امام أاهلي
برج بوعريريج (◊ ،)٢-٢سساب ا÷ولة
ال-راب-ع-ة م-ن ب-ط-ول-ة ال-راب-طة اÎÙفة
ا’و ،- ¤ب- -ق -اءه ع -ل -ى رأاسش ال -ع -ارضس -ة
الفنية للفريق ،فيما أاكد اŸناج Òالعام
ل -ل -ن-ادي ع-د’ن ب-وخ-دن-ة انسس-ح-اب-ه م-ن
منصسبه.
وأاوضس -ح اŸدرب ال -ف -رنسس -ي ‘ ه -ذا
الصسدد « :لسست من يغادرون اŸركب
عندما تغمره اŸياه ،وأاريد أان أاشسكر ’عبي
الفريق على الروح القتالية ،حيث اسستطاعوا
ال- -ع- -ودة ‘ ال- -ن- -ت -ي -ج -ة م -رت )...( Úأاظ -ن ان
اŸشسكل ذهني وعلينا مواصسلة العمل لتصسحيح
اأ’خطاء».
وأاضس - -اف« :أات- -فّ- -ه- -م غضسب اأ’نصس- -ار وأان- -ا
ب -دوري أاع -ده -م أاّن-ن-ا سس-ن-ت-دارك ‘ ا÷و’ت
اŸق-ب-ل-ة ،وسس-ن-ع-م-ل ج-م-ي-ع-ا ع-ل-ى ت-ع-دي هذا
الظرف الصسعب ،وأانا أاكرر مرة أاخرى أانني
لسست م- -ن اŸدرب Úال- -ذي- -ن ي- -ت- -ه- -رب- -ون م- -ن
مسس -ؤوول -ي -ات -ه -م ،ول -ن أات -رك ال -ف -ري-ق ‘ ه-ذه
الوضسعية ا◊رجة» ،مضسيفا« :على الÓعبÚ
ان يتحلوا ايضسا بروح اŸسسؤوولية ،وان يواصسلوا
العمل وانا متأاكد اننا سسنتجاوز عما قريب
هذه ا’زمة‘‘.
واشسار ذات اŸتحدث« :إان الفريق سسيعود
لسسكة ا’نتصسارات ابتداء من اŸقابلة اŸقبلة،
سسنتنقل ا ¤البحرين بنية العودة بالتأاهل ()...
امتلك ›موعة ‡تازة واŸشسكل كما قلت
ذهني والتأاهل ‘ البحرين سسيفتح لنا الشسهية
Ÿواصس- -ل- -ة اŸشس- -وار ‘ أاحسس -ن ال -ظ -روف ‘
البطولة».

ومن جهته صسرح اŸناج Òالعام للفريق
عد’ن بوخدنة« :أاظن أان اŸشسكل اعمق من
ان يكون ذهني ،وأاظن ان اŸشسكل يكمن ‘
عدم قدرة الفريق ‘ صسنع اللعب» ،موضسحا:
«’ أاود ال- -دخ- -ول م -ع اŸدرب ‘ م -ن -اوشس -ات
ك Ó-م -ي-ة وتصس-ري-ح-ات ن-اري-ة وح-ان ال-وقت ‹
Ÿغادرة الفريق ( )...ليسش بامكا Êان اقدم
شس- - -ي - -ئ - -ا ’ن اŸدرب ي - -رفضش ان ي - -ق - -دم ‹
ت-وضس-ي-ح-ات ت-ق-ن-ي-ة ،ف-اŸدرب ب-ح-وزت-ه ع-ق-د
Óدارة
ي -ح -م -ي -ه ،و’ ي -وج -د ب -ه ب -ن-د يسس-م-ح ل -إ
Ãح -اسس -ب -ت -ه ،ب -ل إان -ه -ا سس -ت-ك-ون ›Èة ع-ل-ى
تعويضسه ‘ حالة مغادرته للنادي سسنة كاملة،
ولو  ⁄يتبقى من عقده سسوى سستة اشسهر».
وأاكد اŸناج Òالعام لشسباب قسسنطينة« :أانا
سسأاعلن انسسحابي رسسميا بعد لقاء العودة أامام
اÙرق البحريني ◊سساب البطولة العربية».
Óشسارة ،سسيتنقل فريق شسباب قسسنطينة
ل إ
ل- -ل- -ب- -ح -ري -ن ي -وم اأ’ح -د ،وذلك ل -ل -دف -اع ع -ن
حظوظه ‘ مقابلة العودة ا›ÈŸة ليوم ١7
سسبتم ÈاŸقبل امام اÙرق البحريني الذي
فاز عليه بنتيجة ( )3-١بقسسنطينة ‘ مقابلة
الذهاب

لتجاوز أازمة اŸداخيل اŸالية

مدير الشسباب والرياضسة يعرضض على مولودية
وهران كراء ملعب زبانة

ع Èمدير الشسباب والرياضسة بوهران ،بدر
الدين غربي ،عن اسستعداد هيئته إ’برام عقد
كراء ملعب أاحمد زبانة لفائدة
مولودية وهران النادي الناشسط ‘ الرابطة
اأ’و ¤لكرة القدم.
وجاء هذا التصسريح الذي أاد ¤به اŸشسرف
ع-ل-ى ق-ط-اع الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ب-وه-ران تبعا
للشسكوى التي رفعها اŸدير العام للمولودية،
والذي يشسغل ‘ نفسش الوقت منصسب اŸدرب،
سس- -ي ال- -ط- -اه- -ر شس- -ري -ف ال -وزا Êب -خصس -وصش
اŸداخ-ي-ل ال-ت-ي وصس-ف-ه-ا ب-الضس-ئ-ي-لة جدا التي
يجنيها فريقه من اŸباريات التي يلعبها على
م -ي -دان -ه« ،وال -ت-ي ’ ت-ع-كسش إاطÓ-ق-ا ال-ت-واف-د
Óنصس-ار ع-ل-ى ل-ق-اءات ال-ف-ري-ق منذ
ال-ك-ث-ي-ف ل -أ
بداية اŸوسسم» ،على حد قوله.
ورفضش ب -در ال -دي -ن غ -رب -ي ال-ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى
تصس- -ري- -ح- -ات شس- -ري -ف ال -وزا ،Êال -ذي ط -الب
ب-تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة –ق-ي-ق ،م-ك-ت-ف-ي-ا ب-ال-ت-أاكيد أان
هيئته مسستعدة للتنازل عن تسسي Òملعب أاحمد
زبانة أايام اŸقابÓت لصسالح إادارة اŸولودية
وفق عقد كراء ب Úالطرف ،Úمضسيفا أان ذلك
«من شسأانه أان يزيل مسستقب Óاللبسش ا◊اصسل
بخصسوصش مداخيل اŸباريات التي تقام على
هذا اŸلعب».

وذكر نفسش اŸسسؤوول بأان هيئته ،التي كان
ل -ه -ا دور ك -بŒ ‘ Òاوز اŸول -ودي -ة أ’زم -ت -ه -ا
اإ’دارية واŸالية خÓل هذه الصسائفة ،على
ح -د ت -ع -بÒه ،ل -يسست اŸسس -ؤوول-ة ال-وح-ي-دة ع-ن
تنظيم اŸباريات التي يجريها النادي Ãلعب
زبانة.
وكانت إادارة مولودية وهران قد أاعلنت أان
مداخيل اŸباراة اأ’خÒة التي لعبها فريقها
بقواعده أامام شسباب قسسنطينة  ⁄تتعد ٦٠٠
أالف دينار ،وهو ما ’ يعكسش إاطÓقا التوافد
ا÷ماهÒي الكب Òعلى هذه اŸقابلة والذي
قدر بأاك Ìمن  ٢٠أالف متفرج ،وفق زعمها.
وعلى صسعيد آاخر ،تلقى ‘‘ا◊مراوة‘‘ أاول
هزÁة لهم هذا اŸوسسم بعد سسقوطهم على
ميدان جمعية ع Úمليلة ( ،)١-٢يوم اأ’ربعاء
‘ م -ب -اراة م -ق -دم -ة ع -ن ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة م-ن
الرابطة اأ’و.¤
وسس -ت -ك -ون أام -ام اŸول -ودي -ة ،ال -ت-ي سس-ج-لت
انطÓقة مرضسية هذا اŸوسسم بعدما جمعت
سسبع نقاط من أاربع مقابÓت ،فرصسة العودة
إا ¤سس- -ك -ة ا’ن -تصس -ارات ع -ن -دم -ا تسس -تضس -ي -ف
مولودية ا÷زائر مسساء اأ’حد ( ٢١ : ٠٠سسا) ‘
مقابلة مقدمة عن ا÷ولة اÿامسسة.

ﬁمد سساعد:

نظام اŸنافسسة ا÷ديد فرصسة ألندية ا÷نوب
لتعزيز حضسورها ‘ القسسم الّثاÊ
–Óادي-ة ا÷زائ-ري-ة
صس ّ-رح اأ’م Úال -ع-ام ل -إ
ل -ك -رة ال -ق-دم ﬁم-د سس-ع-د ب-ورق-ل-ة ،أان ن-ظ-ام
اŸنافسسة ا÷ديد يعد فرصسة أ’ندية ا÷نوب
ل-ت-ع-زي-ز حضس-وره-ا ‘ ب-ط-ول-ة ال-قسس-م الوطني
الثا Êلكرة القدم الذي Áهد الطريق للصسعود
إا ¤الرابطة ا’و ¤اÎÙفة.
وأاوضس -ح سس -ع -د خ Ó-ل ل-ق-اء خصسصش لشس-رح
نظام اŸنافسسة ا÷ديد الذي تأامل اإ’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم أان تشسرع ‘ تطبيقه
بدءا من اŸوسسم الكروي ‘ ٢٠٢١ / ٢٠٢٠
ح- -ال إاق- -راره م- -ن ط -رف ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة
–Óادية اŸزمع تنظيمها يوم
اإ’سستثنائية ل إ
 ١7سسبتم Èا÷اري أان هذا النظام سسÒتكز
على منهجية جديدة التي سستعتمد اعتبارا من
اŸوسسم الرياضسي القادم.
وتقوم اŸنهجية ا÷ديدة على إانشساء قسسم
وطني ثا Êللهواة لكرة القدم لناحية ا÷نوب
يتشسكل من فوج ،Úحيث يضسم الفوج اأ’ول
فرق ا÷نوب الشسرقي للوطن ،فيما يتشسكل
ال -ث -ا Êم-ن ف-رق ا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ،وسسÒت-ق-ي

الفائز باللقب على مسستوى كل فوج مباشسرة
إا ¤القسسم الوطني الثا ،Êمثلما أاوضسح سسعد.
وسسيسساهم نظام اŸنافسسة ا÷ديد كذلك
‘ تطوير لعبة كرة القدم با÷هة وتقليصش
اŸسسافات لصسالح أاندية ا÷نوب التي تلعب ‘
هذا القسسم ومنه التقليل من التكاليف اŸالية
اÎŸت - -ب - -ة ع - -ن ذلك ،م- -ث- -ل- -م- -ا أاضس- -اف ذات
اŸتحدث.
وشس ّ-دد ن -فسش اŸسس -ؤوول ب -اŸن -اسس -ب -ة ع-ل-ى
ضسرورة ا’هتمام بالتكوين القاعدي ،معلنا ‘
ه- -ذا الشس- -أان أان اإ’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة
القدم سستخصسصش منحة لفائدة اأ’ندية التي
تعنى بالتكوين بغرضش تشسجيعها.
وحضس -ر ه -ذا ال -ل -ق -اء ال -ذي ج -رى ب-ف-ن-دق
«ليناتيل» Ãدينة ورقلة كل من رئيسش الرابطة
ا÷هوية لكرة القدم للجنوب الشسرقي (ورقلة)
ا◊اج علي باعمر ورؤوسساء الرابطات الو’ئية
اŸنخرطة ‘ الرابطة ا÷هوية و‡ثلي عديد
اأ’ندية الرياضسية لكرة القدم.

السسبت  ١٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٤محرم ١٤٤١هـ

á°VÉjQ

ذهاب دور  32لكأاسس «الكاف»

بÒأميدز أŸصشري – ششباب بلوزدأد أليوم على أل ّسشاعة 19:00
«أبناء ألعقيبة» ‘ مهّمة صشعبة من أجل ألعودة بنتيجة إأيجابية

اÙلي ا’سسبوع اŸقبل.
ويبقى دور سسأŸي وسسعيود كبÒا خأصسة ان
هذا ا’خ Òيعرف الكرة اŸصسرية جيدا بحكم
انه لعب سسأبقأ ‘ ا’هلي اŸصسري و هو مأ
‡أ
يجعل ا’جواء هنأك غ Òغريبة عليه ّ
سسيسسهل من مهمته للظهور بشسكل افضسل.

نبذة عن فريق بÒأميدز
يحل شسباب بلوزداد اليوم ضسيفا على
فريق بÒاميدز اŸصسري ‘ ذهاب دور 32
ل -ك -أاسس «ال -ك -اف» ،ح -يث ي -ط -م-ح اشس-ب-ال
اŸدرب عمرا Êللعودة بنتيجة ايجابية
قبل لقاء العودة الذي سسيكون هو الخر
‘ غاية الصسعوبة.

عمار حميسسي
يتواجد شسبأب بلوزداد امأم مبأراة معقدة،
خأصسة انه يواجه منأفسسأ قويأ اثبت علو كعبه
خÓل اŸوسسم ا◊أ‹ ‘ الدوري اŸصسري،
بعد أان حل ‘ اŸركز الثألث و نشسط قبل ايأم
ن -ه -أئ-ي ال-ك-أسس ال-ت-ي خسس-ره-أ ام-أم ال-زم-ألك
بثÓثية.
وي- -درك اŸدرب ع -م -را Êأان ال -ت -أه -ل ا¤
الدور اŸقبل Áر ع Èالعودة بنتيجة ايجأبية
من مصسر لهذا السسبب قأم بتجهيز ’عبيه،
وطألبهم بضسرورة العمل اك ÌخÓل اŸبأراة
م -ن اج -ل اح -راج اŸن -أفسس وال-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
تسسمح للفريق بعب مبأراة العودة بأرتيأح .
وي -ت -واج -د ال-ف-ري-ق ‘ وضس-ع-ي-ة ج-ي-دة ب-ع-د
البداية اŸوفقة ◊د ا’ن ‘ البطولة ،إا’ ان
غيأب بعضس الÓعب Úقد يؤوثر على اŸسستوى
ال -ف -ن -ي ل -ل -ن -أدي ‘ ظ-ل ن-قصس ال-ب-دائ-ل ع-ل-ى
مسستوى بعضس اŸراكز.
وي-ن-ت-ظ-ر غ-ي-أب ك-ل م-ن اŸه-أج-م سس-وم-أنة
ووسسط اŸيدان ثأبتي بسسبب ا’صسأبة ،رغم ان

ه - -ذا ا’خ Òاصس- -ب- -ح ج- -أه- -زا ا’ ان اŸدرب
ع -م -را Êرفضس اŸغ -أم-رة ب-ه خÓ-ل م-واج-ه-ة
الذهأب امأم بÒاميدز ،خأصسة انه شسفي لتوه
من ا’صسأبة ،وهذا لÓسستفأدة منه لفÎة اطول
وتفأديأ Ÿعأودة ا’صسأبة له.
ب -أŸق-أب-ل ع-رفت ت-دري-ب-أت ال-ف-ري-ق ع-ودة
اŸهأجم قأسسمي الذي شسفي من ا’صسأبة التي
ت -ع -رضس ل -ه -أ ،وه -و ا’م -ر ال -ذي اسس-ع-د ك-ثÒا
اŸدرب عمرا Êخأصسة بعد الغيأب اŸؤوكد
ل Ó-عب سس -وم-أن-ة ع-ن م-ب-أراة بÒام-ي-دز ،وم-ن
شسأن هذا ا’مر ان Áنح الفريق اضسأفة ‘
الهجوم.

سشاŸي وسشعيود أمام فرصشة
ألّتأاكيد
يتواجد الثنأئي سسأŸي وسسعيود ‘ وضسعية
ج- -ي- -دة خ Ó-ل ان -ط Ó-ق اŸوسس -م ،ح -يث ك -أن
الثنأئي اŸذكور من ب Úابرز الÓعب ÚخÓل
اŸبأريأت السسأبقة ‘ البطولة ،وهو مأ يجعل
ا◊مل عليهمأ قبل مواجهة النأدي اŸصسري
بÒاميدز.
وتألق كل من سسعيود وسسأŸي بعد انطÓق
ال-ب-ط-ول-ة ،وه-و م-أ ج-ع-ل-ه-م-أ ي-حظيأن بفرصسة
التواجد مع اŸنتخب اÙلي خÓل الÎبصس
ا’خ Òك-م-أ أان-ه-م-أ م-رشس-ح-أن ل-ل-ت-واجد ضسمن
التشسكيلة اŸعنية Ãواجهة اŸنتخب اŸغربي

شسباب بلوزداد:

–ضشÒأت ‡ّيزة وعزÁة كبÒة
كشسفت مصسادر لـ «الشسعب» بأان فريق بلوزداد يسسعى جاهدا بقيادة الطاقم الفني
وعلى رأاسسه عبد القادر عمرا Êإا ¤إاعادة بناء الفريق بÓعب Úمتميزين ،وهذا من
خÓل التحضسÒات اŸكثفة هنا وهناك اسستعدادا ÿوضس مباراة الذهاب ظهÒة
له-رام-ات) ،وت-ؤوك-د اŸصس-ادر ب-أان بلوزداد
ال-ي-وم ب-ال-ق-اه-رة أام-ام بÒام-ي-د .اŸصس-ري (ا أ
اŸتواجد ‘ موقعة ا◊دث Ãصسر كله عزÁة وقوة من أاجل العودة بنتيجة مرضسية
للقاء العودة با÷زائر.

فؤؤاد بن طالب
تشس Òاأ’صس-داء ب-أن ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ب-لوزدادية
التي سستدخل ‘ هذا ا◊وار القأري جأهزة،
وهي ‘ صسحة جيدة لهذا اللقأء الذي يدخل
‘ إاطأر كأسس الكأف التي أاصسبحت مطلبأ ‘
حسسأبأت ا÷هأز الفني.
وكمأ تؤوكد اأ’خبأر أان رغبة الÓعب‘ Ú
أاداء م- -ب -أراة م -ث -أل -ي -ة ق -وي -ة ودخ -ول م -عÎك
اŸب- -أراة ب- -ن- -ي- -ة ال -ف -وز ’ غ Òأ’ن اأ’م -ور ‘
صس -أ◊ه ،ح -يث وف -رت ل -ه إادارة ال -ف -ري -ق ك -ل
اإ’م -ك -أن -ي -أت اŸأدي -ة واŸع -ن -وي -ة ل -ت -خ -ط -ي

بÒام- -ي- -دسس ‘ ع- -ق- -ر داره واÿروج ب- -أل -زاد
ال -ك -أم -ل ،خ -أصس -ة أان الشس-ب-أب يسس-ع-ى ج-أه-زا
للظهور بقوة وعزÁة جريئة من أاجل الهدف
اŸسسطر من الطرف اإ’دارة ،و–قيق نتأئج
مرضسية ‘ كأسس الكأف.
وت -ؤوك -د اأ’خ -ب-أر ب-أن ع-م-را Êومسس-أع-دي-ه
يقومون بعمل متميز وهو إاعأدة الشسبأب إا¤
دكة الفرق اأ’فريقية الكبÒة ،وهذا مأ نلمسسه
حأليأ من خÓل النتأئج اإ’يجأبية ‘ الكأسس
اأ’فريقية مأ يجعل أابنأء لعقيبة يتفأءلون خÒا
Ÿأ هو قأدم سسواء ‘ البطولة اÙلية أاو
القأرية.

من Òزغدود (مدرب دفاع تاجنانت) لـ «الشسعب»:

أ◊ضشور ألذهني وأ÷اهزية ألبدنية مفتاح ألفوز على تلمسشان
عّ- -ب- -ر م- -درب دف -اع ت -اج -ن -انت م -نÒ
زغ- -دود لـ «الشس- -عب» ،ب- -أان اŸب- -اراة أام -ام
وداد تلمسسان لن تكون سسهلة للفريق،Ú
لهمية نقاطها حسسابات كل
وهذا نظرا أ
طرف وطموحها ‘ ضسمان نتيجة جيدة
ت -ف -ت -ح الشس -ه -ي -ة وه -و م -ا سس-ي-ج-ع-ل ه-ذا
ا◊وار اŸيدا Êسساخنا ومثÒا.

فؤؤاد بن طالب
م - -درب ت- -أج- -ن- -أنت و‘ ه- -ذا ال- -تصس- -ري- -ح
الهأتفي ،اعت Èأان اأ’جواء والظروف منأسسبة
أ’ب-ن-أء ال-دف-أع ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز وت-ث-م Úنتيجة
ا÷ولة اŸأضسية أامأم ا–أد عنأبة.
و‘ السسيأق نفسسه ،اسستطرد ﬁدثنأ يقول
اŸه- -م ‘ ك- -ل ه- -ذا ه -و –ق -ي -ق ان -تصس -أر ‘

ا÷ولة الرابعة مأ سسÒفع من معنويأت ’عبيه
وي-ج-ع-ل-ه-م ي-ت-ف-أءل-ون ب-ب-ق-ي-ة مشس-وار ال-بطولة،
بأعتبأر أان نتيجة هذا ا◊وار الكروي أامأم
وداد ت- -ل- -مسس -أن ت -ت -وق -ف ع -ل -ى اسس -ت -ع -دادات
التشسكيلة اأ’سسأسسية التي سستدخل بهأ ملعب
اŸبأراة وكذا مدى جأهزيتهأ بدنيأ وا◊ضسور
الذهني لÓعب Úعلى مدار التسسع Úدقيقة.
وعليه ،فإأن الدفأع جأهز لهذه اŸبأراة
ومن جميع ا÷وانب أ’نه سسيلتقي مع فريق
متميز وانطÓقته ‘ البطولة تدل على مدى
قوته ورغبته ‘ أاداء مشسوار طيب.
وختم زغدود ا◊ديث مؤوكدا أانه يتمنى أان
يكون فريقه ‘ جأهزية تأمة وأان يلعب بروح
ا÷مأعة وبعقلية مع تفأدي اأ’خطأء الفردية
والتقنية وضسمأن الÎكيز طيلة أاطوار اللقأء
خ-أصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-دف-أع ،وه-ذا ب-أل-ن-ظ-ر
ÿطورة مهأجمي وداد تلمسسأن.

يعد فريق بÒاميدز من ا’ندية الفتية ‘
مصسر ،حيث تأسسسس سسنة – ٢٠٠٨ت مسسمى
ا’سسيوطي سسبورت ،و‘ سسنة  ٢٠١7قأم رجل
ا’ع -م -أل السس -ع -ودي ت -رك -ي ال الشس-ي-خ بشس-راء
غألبية اسسهم الفريق وقأم بتغي Òاسسمه ا¤
بÒاميدز نسسبة ا ¤ا’هرام.
وع -رف ال -ن -أدي ن-ق-ل-ة ن-وع-ي-ة ب-ع-د ان-ت-ق-أل
ملكيته ا ¤تركي ال الشسيخ الذي تعأقد مع
العديد من الÓعب ÚاŸميزين ،حيث يتواجد
‘ ال -ف -ري -ق ’ ٨ع -ب Úك-أن-وا م-ت-واج-دي-ن م-ع
م -ن -ت -خب مصس -ر خ Ó-ل مشس -أرك-ت-ه ا’خÒة ‘
كأسس ا’· التي جرت على ارضسه.
ويبقى من ابرز العنأصسر ا◊أرسس الشسنأوي
وصسأنع ا’لعأب عبد الله السسعيد ،اضسأفة ا¤
ثÓثي الدفأع علي ج Èو عمر جأبر واحمد
اÁن م -نصس -ور ووسس -ط اŸي -دان اح-م-د حسس-ن
«دونغأ» دون نسسيأن مهأجم الفريق وهداف
الدوري اŸصسري ‘ اŸوسسم اŸنقضسي جون
انطوي.
ويدرب الفريق سسيبأسستيأن ديسسأبر الذي
ك -أن م -ت -واج -دا ع -ل -ى راسس ال-ع-أرضس-ة ال-ف-ن-ي-ة
Ÿنتخب اوغندا خÓل «الكأن» ا’خ ،Òحيث
ت -ع -أق-دت ادارة بÒام-ي-دز م-ع-ه ب-ع-د م-ن-أفسس-ة
شسرسسة مع النأدي ا’هلي الذي كأن هو ا’خر
يريد التعأقد معه.
وتبقى النقطة السسلبية هو افتقأد الفريق
ل -ق -أع-دة ج-م-أهÒي-ة ك-بÒة م-ق-أرن-ة ب-أ’ن-دي-ة
الشسعبية ‘ مصسر على غرار ا’هلي والزمألك
وا’سسمأعيلي ،وهو العأمل السسلبي الذي قد
يكون ‘ صسألح شسبأب بلوزداد.

عزيز عباسس (مدرب وداد
تلمسسان) لـ «الشسعب»:

أرأهن على ششجاعة ألّÓعبÚ
لتخّطي عقبة تاجنانت

ي -أم -ل م -درب وداد ت -ل -مسس-أن ع-زي-ز ع-ب-أسس ‘
اÿروج من موقعة تأجنأنت بأنتصسأر يضسأف إا¤
ا’نتصسأرين السسأبق ‘ Úبداية البطولة الوطنية
الثأ ÊاŸمتأز.
ع -ب -أسس ح -ت -ى وإان اعÎف ضس-م-ن-ي-أ ب-أن م-ه-م-ة
الوداد اŸتصسدر لن تكون سسهلة أامأم دفأع تأجنأنت
الفأئز ‘ ا÷ولة اŸأضسية خأرج القواعد ،وصسرح
أانه سسيدخل اŸبأراة بحذر شسديد مع اŸراهنة
على إارادة الÓعب Úلتحقيق اأ’هم مع العلم أان
الفريق  ⁄ينهزم ◊د السسأعة.
@ الشس -عب :م -ا ه -و شس -ع -ورك ق -ب-ل خ-وضس
ا÷ولة الرابعة أامام الدفاع؟
@@ ع -زي -ز ع-ب-أسس :اŸب-أراة صس-ع-ب-ة وت-ت-ط-لب
التضسحية ،خأصسة أاننأ سسنلعب مع فريق لن يكون
بثوب الضسحية ونتأئجه مقبولة وتدل على قوته
وانضس -ب -أط -ه ‘ ال-ل-عب واŸب-أراة ل-ه-أ ط-ع-م خ-أصس
ونتيجتهأ سستفتح الشسهية Ÿأ هو قأدم.
@ كيف تتوّقع أان تلعب اŸواجهة؟
@@ ت-ب-ق-ى ن-ت-ي-ج-ت-ه-أ مفتوحة لكل ا’حتمأ’ت
ل-ك-ن-ن-أ سس-نسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق اأ’ه-م وال-ع-ودة ب-ن-ت-يجة
إاي -ج -أب -ي -ة م -أ ي -تسس -م-ح ل-ن-أ Ãواصس-ل-ة اŸشس-وار ‘
أاريحية و“ث Úالنتأئج الثÓث السسأبقة.
@ ع -ل -ى م -اذا ت -راه -ن-ون واŸب-اراة م-ل-غ-م-ة
ومليئة بالتوابل التقنية؟
@@ الشسجأعة والروح القتألية والتضسأمن كمأ أان
التفأؤول سسأئد داخل اÛموعة الذي Ÿسسته لدى
الÓ-ع-ب ،Úم-أ ي-ج-ع-ل-ن-أ ن-ق-دم م-ب-أراة ’ئ-ق-ة ب-أسس-م
ال -ف -ري -ق ،وأاظ -ن أان اŸب -أراة سس -ت -ك-ون ج-زئ-ي-أت-ه-أ
صسغÒة والروح الريأضسية هي الغألبة.

حاوره :فؤؤاد بن طالب

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«تقّرر ألتكفل بنفقات أألنديةأŸششاركة
‘ أŸوأعيد ألقارّية»
كشسف وزير الشسباب والرياضسة سسليم
رؤووف ب -رن -اوي ،أان ال -دول -ة سس -ت-مّ-ول ‘
لو¤
ال-ظ-رف ا◊ا‹ أان-دي-ة ال-راب-ط-ة ا أ
اÎÙفة لكرة القدم اŸعنية باŸواعيد
القارية ع Èتغطية نفقات سسفريتها.
وقأل الوزير ‘ تدخله على أامواج ا’ثÒ
Óذاعة الوطنية ‘ حصسة «ملفأت ريأضسية»:
ل إ
«على اأ’ندية اÎÙفة لكرة القدم ان تراجع
سس -ي -أسس -ة ال-تسس-ي ،Òل-ل-ح-ي-ل-ول-ة دون ال-وق-وع ‘
مشس-أك-ل م-أل-ي-ة،م-ث-ل-م-أ ت-ع-أ Êم-ن-ه ال-عديد من
ال-ف-رق ح-أل-ي-أ .ال-دول-ة ات-خ-ذت ق-رارا ي-قضس-ي
بتمويل نفقأت اأ’ندية اŸعنية بأŸشسأركة ‘
اŸواعيد القأرية».
وأاضس - -أف ب - -رن - -أوي أان «أاول ق- -رار ات- -خ- -ذ
ال -ثÓ-ث-أء ي-خصس مسس-أع-دة ا’ن-دي-ة اÎÙف-ة
التي سستمثل ا÷زائر ‘ منأفسسأت افريقية
مأليأ ،حيث ان نفقأتهأ سستكون على عأتق
ال -دول -ة ‘ ان-ت-ظ-أر صس-دور ق-رارات ت-أري-خ-ي-ة
وكبÒة خÓل اأ’سسبوع اŸقبل» لتوضسيح جيدا
ه - -ذه اŸسس - -أل- -ة ،مشسÒا ا ¤ان ع- -ه- -د «ضس- -خ
اأ’موال بدون ﬁأسسبة ومراقبة قد و.»¤
جه اŸسسؤوول اأ’ول على قطأع الريأضسة
وو ّ
Óندية ا÷زائرية التي
رسسألة شسديدة اللهجة ل أ
بأتت تصسرف أاموا’ معتÈة لشسراء الÓعبÚ
على حسسأب التكوين القأعدي وإانشسأء مراكز
ال -ت-ك-وي-ن ،ق-أئ« :Ó-ال-تسس-ي Òال-ذي مّ-ي-ز أان-دي-ة
الرابطة ا’و ¤والثأنية ◊د ا’ن ابأن عن
فشسله وهو غ Òنأجح ،بأسستثنأء نأدي بأرادو
الذي جنى اموا’ كبÒة ع Èبيع عدة ’عبÚ
و ⁄يقم بأ’نتداب ابدا».
وحسسب برنأوي فأن الريأضسأت ا÷مأعية
وقعت هي اأ’خرى ‘ اŸآأزق نفسسه وتعأ Êمن
شسح ‘ مصسأدر التمويل ( كرة السسلة ،الكرة
الطأئرة وحتى كرة اليد) ،وعليهأ ان تنتهج
سسيأسسة تسسي Òمغأيرة Ÿأ تقوم به حأليأ».
وقأل ‘ هذا الشسأن« :اندية كرة السسلة،
الكرة الطأئرة وحتى كرة اليد ،وقعت ‘ نفسس
اŸشسكل وهي ا’ن تعأ Êبعدمأ كأنت تتعأقد
مع ’عبÃ Úبألغ خيألية .حأليأ ندرسس طريقة
لتمويل هذه اأ’ندية لكن ع Èترشسيد النفقأت
وبفأئدة تعود علينأ ،الريأضسة تزدهر بألنتأئج

ا’يجأبية».
وبخصسوصس اÓŸعب ا÷ديدة التي سسجلت
تأخرا ‘ التسسليم ،اعÎف الوزير بهذا التأخر
ل -ك-ن-ه ط-م-أن ق-أئ« :Ó-اÛلسس ال-وزاري ال-ت-ي
ان- -ع- -ق -د م -ؤوخ -را “خضس ع -ن -ه ال -ع -دي -د م -ن
اإ’ج- -راءات م- -ن- -ه- -أ :تسس- -ري- -ع وتÒة أاشس- -غ -أل
اÓŸعب ا÷ديدة اŸعروفة واŸنتشسرة عÈ
القطر».
وذكر أان ا’شسغأل «تقدمت حقيقة ،وسسنبدأا
بتسسليم ملعبي وهران وتيزي وزو ‘ شسهر
مأرسس  ،٢٠٢٠وبعدهأ براقي ‘ جويلية ٢٠٢٠
ثم ملعب الدويرة ‘ بداية سسنة .»٢٠٢١
وأابدى برنأوي اسستيأءه من التأخر ‘ ا‚أز
مراكز التكوين للكث Òمن اندية كرة القدم،
م -أع -دا شس -ب -أب ب -ل -وزداد ال -ذي ه -و ‘ ط -ور
ا’‚أز ون- -أدي ب- -أرادو ،ال- -ذي ي -ع -د ‰وذج -أ
ينبغي ان تقتدي به الفرق ا’خرى.
وصسرح برنأوي لÓإذاعة الوطنية« :مأعدا
اأ’ندية اŸذكورة سسأبقأ فأن البقية تأخرت
ك -ثÒا ‘ إانشس -أء م -راك -ز ال -ت -ك -وي-ن..سس-تصس-در
قرارات حأسسمة اأ’سسبوع القأدم حول موضسوع
“ويل الريأضسة.
سس - -نضس - -غ - -ط ون- -راقب م- -دى اسس- -ت- -ج- -أب- -ة
اأ’ندية لسسيأسسة التكوين ،مع إاعطأء أاهمية
قصسوى للجنوب الكب ،Òالشسبأب هنأك Áتلك
إام -ك -أن -ي -أت م -ورف -ول -وج -ي -ة ه -أئ -ل -ة ي -ن -ب -غ-ي
اسستغÓلهأ ،سسننشسئ مراكز تكوين ‘ العديد
من الريأضسأت».

لربعاء
مولودية بجاية ـ أامل ا أ

أŸدّرب بوزيدي ‘ ع Úأإلعصشار
سس -ي -ك -ون م -ل -عب ال -وح -دة اŸغ -ارب -ي -ة
ب -ب -ج -اي -ة ،أامسس -ي -ة ال -ي -وم ،ع -ل-ى م-وع-د
لح - -تضس - -ان ال - -ل- -ق- -اء ال- -ذي سس- -ي- -ج- -م- -ع
لربعاء،
اŸولودية اÙلية بفريق آامل ا أ
◊سس -اب ا÷ول -ة ال -راب -ع -ة م -ن ب -ط -ول-ة
ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة م-وب-يليسس،
ح -يث سسÒم -ي ال-ب-ج-اوي-ون ب-ث-ق-ل-ه-م م-ن
أاج - -ل وضس- -ع ح- -د لسس- -لسس- -ل- -ة ال- -ن- -ت- -ائ- -ج
السسلبية.
و‘ تصس- - - - - -ري- - - - - -ح اŸدرب ب - - - - -وزي - - - - -دي
لـ»الشس -عب» ،أاك-د أان ال-ف-ري-ق سس-ي-ك-ون م-ط-أل-ب-أ
بألظفر بنقأط اللقأء الذي سسيجمعه بنظÒه
أامل اأ’ربعأء ،واعتÈه لقأء صسعبأ بألنظر إا¤
ن-واي-أ ال-زوار ال-ذي-ن سس-ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى م-واصسلة
سس -لسس -ل -ة ال -ن -ت-أئ-ج ا’ي-ج-أب-ي-ة وا◊ف-أظ ع-ل-ى
ال -ري -أدة ،وع -ل -ي -ه ي-جب أاخ-ذ اأ’م-ور ب-ح-ي-ط-ة
وحذر وعدم التهأون.
م -درب اŸول -ودي -ة أاضس -أف« :ل-ق-د حّضس-رن-أ

بكيفية جيدة وسسÔمي بثقلنأ من أاجل الفوز
إاسسعأد اأ’نصسأر ،الذين يطألبون بأÿروج من
عنق الزجأجة و–سس Úمركزنأ ‘ الÎتيب
العأم ،وهذا سسعيأ للتحفيز من أاجل –قيق
ن- -ت -أئ -ج ‘ اŸسس -ت -وى ‘ ا÷و’ت ال -ق -أدم -ة.
وسس- -ي -ل -عب ال -ف -ري -ق دون مشس -أرك -ة ال Ó-ع -بÚ
سسلطأن ونعأسس لعرابة ‘ ،ح Úالوقت تبقى
مشسأركة ا◊أرسس بوفنأشس غ Òواردة.

بجاية :بن النؤي تؤهامي

مولودية سسعيدة ـ شسبيبة بجاية

ألششبيبة مطالبة بتدأرك أŸوقف
أاّكد اŸدير الفني واŸدرب اŸؤوقت لشسبيبة
ب -ج -أي -ة سس -ع-ي-د ب-ن م-وه-وب ،أان ف-ري-ق-ه أام-أم
حتمية تسسجيل نتيجة إايجأبية ‘ اللقأء أامأم
مولودية سسعيدة◊ ،سسأب ا÷ولة الرابعة من
الرابطة اÎÙفة الثأنية «موبيليسس» ،خأصسة
وأان النتأئج اأ’خÒة  ⁄ترق لتطلعأت اإ’دارة
واأ’نصسأر.
اŸدرب ال -ب -ج -أوي أاضس -أف لـ»الشس -عب» ،أان
اللقأء يكتسسي أاهمية بألغة للنأدي البجأوي من
أاج -ل ت -دارك م -أ ف -أت ،وب -أل -ت -أ‹ ال -رف-ع م-ن
معنويأت الÓعب Úوتخفيف الضسغط النفسسي
الذي ’زمهم ‘ اآ’ونة أ’خÒة ’ ،سسيمأ بعدمأ
÷أ اأ’نصس- -أر إا ¤ا’ح- -ت -ج -أج ب -ع -د ال -ه -زÁة
اأ’خÒة ،وطألبوا بضسرورة العودة وبقوة إا¤
ا’نتصسأرات وعدم التهأونŸ ،واصسلة اŸشسوار
‘ أاحسسن الظروف و–قيق الهدف اŸسسطر
واŸتمثل ‘ الصسعود.

ال -ط -أق -م ال -ف -ن -ي ع -م -د ك -ذلك إا ¤إاج -راء
–ضسÒات ‘ اŸسستوى– ،سسبأ لهذا اŸوعد
من خÓل منح الÓعب ÚاŸزيد من الثقة
ث
بألنفسس وتوف Òاإ’مكأنيأت الÓزمة ،كمأ ح ّ
ع -أصس -ره ع -ل -ى مضس -أع -ف -ة اÛه -ودات ف -وق
اŸسس -ت -ط -ي -ل اأ’خضس-ر وأاخ-ذ اأ’م-ور ب-ج-دي-ة،
لتفأدي أايّ مفأجأة غ Òسسأرة.
وللتذك ،Òفإأن اŸدرب سسعيد بن موهوب
سس-ي-ت-و ¤ق-ي-أدة ال-تشس-ك-ي-ل-ة ‘ ه-ذا ال-ل-قأء‘ ،
ان -ت -ظ -أر ال -ت -ح -أق اŸدرب ا÷دي -د اأ’سس -ب-وع
ال -ق -أدم ،وتسس -ع -ى اإ’دارة ح -أل -ي-أ إا– ¤ق-ي-ق
ا’سس -ت -ق -رار ب -إأج-راء م-ف-أوضس-أت م-ع اŸدرب
السسأبق للشسبيبة التونسسي معز بوعكأز ،كمأ
قأمت بتعي Úا◊أرسس السسأبق الصسغ Òبزوير
م -نسس -ق-أ ،ب-ع-دم-أ ّ” ا’سس-ت-غ-ن-أء ع-ن خ-دم-أت
اŸنأج Òالعأم حكيم أامعوشس.

بجاية :بن النؤي تؤهامي

ذ
كري
ـ ات

اإلثنين  ٠٩سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٩محرم  ٤٤٠١هـ

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

ثقافة

«ا÷زائر اإن شصاء الله تتعافى» اأشصهر اأغانيه

ششري ـ ـف خ ـ ـ ـ ـدام ‚ ..ـ ـ ـ ـ ـ ـم سشاطـ ـ ـ ـ ـع
‘ سشماء األغني ـ ـة القبائلي ـ ـ ـة األصشيل ـ ـ ـ ـة
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‘ سصهــرة فنيــــــة نشصطهــــــا
بقاعة ا’وبÒا بأاو’د فايت

الفن ـ ـ ـ ـان الفرنسش ـ ـ ـ ـ ـ ـي
جوليـ ـان كل Òيطـ ـ ـرب
جمهوره ‘ اÿمسشينية

’صصيل النابع من أاعماق من صصنعوه ’ Áوت أابدا ،إان شصريف خدام اŸغني والكاتب واŸلحن العاŸي ،ها هي صصفحة الذكريات تفته بابها
’ يختلف اثنان على أان الفن ا أ
’صصيلة ،حيث أابدع ‘ أاك Ìمن مكان داخل الوطن وخارجه ،وكان آاخر حفل أاقامه
’غنية القبائلية ا أ
العريضض لتتذكر وتتحدث عن اŸرحوم الذي خلد إاسصمه ‘ تاريخ ا أ
’جتماعي «ا÷زائر ـ إان
’دائه الرائع وŒاوبه التلقائي ،حيث غنى أاغنيته اŸشصهورة وذات البعد ا إ
بالقاعة البيضصاوية ‘  ٢٠٠٥بحضصور جمهور عاشصق لهذا الفنان نظرا أ
شصاء الله تتعافى» تضصاف إاليها أاغنيات أاخرى ،على غرار «الغربة» وقد تربع على عرشض الفن Ãا يفوق نصصف قرن.
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ب -ال -ق-اع-ة ال-ب-يضس-اوي-ة ب-حضس-ور ج-م-ه-ور
غ -ف ،Òون -خ -ب -ة ك -بÒة م -ن ﬁب-ي ال-ف-ن
لصس-ي-ل ،وك-ان آاخ-ر ل-ق-اء مع
ال-ق-ب-ائ-ل-ي ا أ
جمهوره.

اŸوسسيقار والشساعر واŸلحن واŸغني
الذي أاحبته ا÷ماه Òبدأا الفن ‘ سسن
مبكر وهاهي الذكريت تعيد نفسسها عÈ
صس -ف -ح-ة ال-ذك-ري-ات ب-ج-ري-دة «الشس-عب»
ل-ت-ت-ح-دث ع-ن ه-ذا ال-ع-مÓ-ق ا÷زائري
لصسل ،اŸغني القبائلي الذي أاكد عÈ
اأ
أاغانيه بأان ا÷زائر إان شساء الله تتعافى
وأاغ -ا Êأاخ -رى ذات ال -ط -اب-ع ا÷زائ-ري
لن
لصس -ي -ل وال -ت -ي ه -ي ا آ
لم- -ازي- -غ -ي ا أ
اأ
م -ن -ق -وشس -ة ‘ ق -ل -وب اÓŸي ÚاÙبÚ
لهذا الفنان الذي قيل عنه فنان من نوع
خاصص نظرا لقاماته وأادائه الروائع عÈ
اŸسس - -ارح وال- -ق- -اع- -ات داخ- -ل ال- -وط- -ن
وخارجه ،وكان الفنان خدام مصسحوبا
دائما بفرقة موسسيقية يفوق عازفوها٣٠
بآالت ﬂتلفة.
لصسل
شسريف خدام أامازيغي جزائري ا أ
إانه قامة فنية كبÒة ،هو مغني وشساعر
وملحن ولد ‘  ١جانفي  ١٩٢٧بقرية
آايت بومسسعود ولية تيزي وزو .عرف
Óغنية الوطنية الداعية للوحدة
بأادائه ل أ
وحب الوطن.

دور الفنان ‘ نظر شصريف خدام
لخ-ب-ار وم-ت-اب-ع-ة مسسÒة ال-ف-ن-ان
ت-ؤوك-د ا أ
شسريف خدام العمÓق بأانه يطلب دائما
من الفنان ا÷زائري والعربي أان يكون
جاهزا للدفاع عن حقوق العا ⁄العربي
وهذا واجب عليه أان يضسطلع به كالدفاع
لنسسان ‘ العيشص
عن العروبة وحقوق ا إ
لم- -ن والسس -ل -م وال -دف -اع ع -ن ح -ق -وق
وا أ
اŸظ- -ل- -وم Úوه- -ذا م- -ا ج- -اء ‘ ب -عضص
أاغانيه التي أابدع فيها وهي تتحدث عن
ال -ف -ق -ر ،وأاخ -رى ت-ت-ح-دث ع-ن ا÷زائ-ر
ب-ق-ول-ه (ت-ت-ع-اف-ى و–ل-و) ك-ل-ه-ا ﬁط-ات
فنية خالدة لهذا الفنان الكب Òشسريف
خدام.
فنه بقي منقوشسا داخل الوطن وخارجه
‡ا جعل خدام ﬁبوبا لدى العاشسقÚ
لفنه ،كما يعرف عنه بأانه الفنان الذي ل
يؤومن إال بالثقافة الفنية التي أاعطته
إاسسما كبÒا وتاريخا عريقا ‘ ›ال
لداء الغنائي القبائلي .وهذا كله يعود
اأ
إا ¤قيمة هذا الرجل اŸتشسبع بالثقافة
لغ-ا Êال-ت-ي
لروع ا أ
لم -ازي -غ-ي-ة وأادائ-ه أ
اأ
ب- -ق- -يت خ- -ال- -دة ‘ ق- -ل -وب اÓŸي‘ Ú
ا÷زائ -ر وع -ن -د ا÷ال -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘
أاوروبا.

مطرب من نوع خاصض
ي- -ع- -ت Èشس- -ري- -ف خ -دام م -ن اŸط -ربÚ
لداء القبائلي ،إانه مطرب
الشسعبي Úبا أ
Îﬁم سسواء على الصسعيد الوطني أاو
اÿارج -ي ورغ -م ت -واج-ده اŸسس-ت-م-ر ‘
باريسص إال أانه  ⁄يتنكر يوما لوطنيته
لم ا÷زائر
وجزائريته وانتمائه لوطنه ا أ
وأامازيغيته.
النوع :كاتب ،ملحن ،ومطرب
لل ت اŸوسسيقية :عازف عود
اآ
لو¤
الصسنف :مغني من الدرجة ا أ
لصس-ي-ل-ة
ال -ل -غ -ات :ال -ل-ه-ج-ة ال-ق-ب-ائ-ل-ي-ة ا أ
والعربية.
من  ١٩٥٨إا ٢٠٠٥ ¤أانهاها بأاك Èحفل
بالقاعة البيضساوية بأاغنية ذات مسستوى
وأامام مرأاى جمهور القا عة والشساشسة
وهي أاغنية تاريخية «ا÷زائر إان شساء
لغ-اÊ
ال-ل-ه ت-ت-ع-اف-ى» وه-ي م-ن ضس-م-ن ا أ
التي أاداها هذا العمÓق ع ÈاŸعمورة
لنها تع Èعن
والتي نالت شسهرة كبÒة أ
واقع جزائري عاشسته بÓدنا.
وق- -د راف- -ق- -ت- -ه ‘ ذلك ا◊ف- -ل ف- -رق -ة
م-وسس-ي-ف-ي-ة ي-ف-وق ع-ازف-وه-ا  ٣٠عازفا،
و›م -وع -ة صس -وت -ي -ة ،ت -ت -م -ث -ل ‘ ع -دة
مطرب Úمعروف Úعلى غرار اŸطربة
كرÁة ›يد صسول و… وجرى ا◊فل
بالقاعة البيضساوية ‘ سسهرة ليسست ككل
لنها بلهجة قبائلية
السسهرات الغنائية ،أ
و–ت أان-غ-ام ‡زوج-ة ب-ال-ن-وت-ة ال-ع-ربية
(القبائلية).
م-ل-ح-م-ة ت-اري-خ-ية ‘ حياة شصريف
خدام
ي- - -ق- - -ول ك - - - -ل م - - - -ن ع - - - -ايشص ه- - - -ذه
لسسطورة الفنية بأان خدام كان رائعا ‘
اأ
إابداعاته الغنائية أاينما حل وار–ل ،كما
Óغ -ن -ي -ة ال -ق-ب-ائ-ل-ي-ة
اع -تÈه اÙب -ون ل  -أ
لم -ازي -غ -ي -ة) أاح -د جسس -ور ال -ت -واصس -ل
(ا أ
لغا Êالتي كانت تتحدث
واÙبة ‘ ا أ
ع -ن ا÷زائ -ر وأاب-ن-ائ-ه-ا ال-ف-ق-راء ،وه-ذا
تعب Òصسادق لهذا الفنان الذي  ⁄ينقطع

وفاته
لجيال منذ
عن بلده ،حيث غنى لكل ا أ
 ١٩٥٦إا ¤أان توفى ‘ ٢٠١٢ / ٠١ / ٢٣
بفرنسسا.
م -ن خ Ó-ل ح -ب -ه وعشس-ق-ع ل-ل-ف-ن بصس-ف-ة
ع- -ام- -ة ت- -أاث- -ر ه- -ذا ال- -ف- -ن -ان اŸت -م -ي -ز
ب-اŸوسس-ي-ق-ى الشس-رق-ي-ة ،وخاصسة العزف
على آالة العود وأاصسبح العود يصساحبه ‘
جميع حفÓته ،حيث امتزج فنه بالنغمة
ل◊ان
لصسيلة مع التنويع ‘ ا أ
القبائلية ا أ
ال -ت-ي ك-ان ي-ق-وم ب-ه-ا ف-ب-ق-يت م-وسس-ي-ق-ى
خدام معروفة ولها وزن وطابع متميز
ع -ن -دم-ا تسس-ت-م-ع ل-ه-ا بصس-وت-ه ال-ق-ب-ائ-ل-ي
ال-ع-رب-ي ،ح-ت-ى ق-ي-ل ع-ن-ه إان-ه م-وسس-يقار
لجيال.
اأ
ماذا قال عنه أاهل ا’ختصصاصض
خ -دام ك -ان ف -ن -ان -ا ك -ام  Ó-م -ن ج -م -ي -ع
ا÷وانب الفنية اŸطلوبة ،حيث أاجمع
أاهل الختصساصص ومن عرفوه عن قرب
أانه ملحن ومطرب وكاتب ،حيث Áتلك
صسوتا مليئا بالنغمة الشسرقية التي تأاثر
بها نظرا لصسوته اŸتميز وأادائه الباهر
كما له هيبة فنية رائعة ل Œدها عند
لن هذه الهيبة الفنية لها طعم
جيله ،أ
خاصص وجذاب.
خدام وا÷يل الذهبي
لقد عايشص عدة أاجيال لها باع كب‘ Ò
اÛال ال -ف-ن-ي أاي-ام ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
وبعدها ،منهم أاحمد وهبي اŸوسسيقار
ال -ك -ب Òوال -ع-اشس-ق ل-ع-زف ال-ع-ود ،عÓ-وة
زروقي ،يوسسف بجاوي ،آاكلي يحياتن،
كمال حمادي ،نورة ﬁمد ا÷اموسسي
(تونسص) والكث Òمن الفنان Úا÷زائريÚ

الذي عايشسوه أايام جيل الزمن ا÷ميل
داخل الوطن ،وخارجه.
ب -ع -د ه -ذا اŸسس -ار ال-ف-ن-ي ف-إان شس-ري-ف
خ -دام ث -ق -ف ن -فسس -ه ب -دراسس -ت -ه ل-ل-ن-وت-ة
اŸوسس -ي -ق-ي-ة م-ع ج-ي-ل-ه اŸذك-ور ،وه-ذا
ب -ف -رنسس -ا ال -ت-ي أاصس-ب-ح ‰وذج-ا ح-ي-ا ‘
لداء.
التلح Úوا أ

تو‘ ‘ باريسص يوم ٢٠١٢ / ٠١ / ٢٣
ونقل جثمانه إا ¤مسسقط رأاسسه بتيزي
وزو ودفن هناك.
وك -ان ذلك ال-ي-وم ي-وم-ا ح-زي-ن-ا ل-عشس-اق-ه
وﬁبيه لفقدان أاحد القامات اÿالدة
لغنبية ا÷زائرية ـ القبائلية،
‘ سسماء ا أ
وم- -ا ك- -ان ي- -ؤودي- -ه م- -ن روائ -ه غ -ن -ائ -ي -ة
‡زوجة بالنوتة الشسرقية ذات الطابع
لصسيل.
القبائلي ا أ

حسسب اŸعلومات اŸتوفرة لدينا ونحن
ن -حضس -ر ه -ذه ال -ذك -ري -ات ع-ل-ى ال-ف-ن-ان
الراحل خدام ،فقيل عنه إانه أانتج حصسة
ف -ن -ي-ة ب-ال-ق-ن-اة ال-ث-ان-ي-ة ‘  ،١٩٦٧وك- -ان
يسس -تضس -ي -ف ف -ي -ه -ا ال -ك-ث Òم-ن الشس-ب-اب
لداء
اŸغروم Úبالفن بصسفة عامة ،وا أ
ال -ق -ب -ائ-ل-ي بصس-ف-ة خ-اصس-ة ،وك-انت ه-ذه
اŸب - -ادرة “سص شس - -ري - -ح - -ة ك- -بÒة م- -ن
الشس -ب-اب قصس-د تشس-ج-ي-ع-ه-م ل-ل-دخ-ول ‘
اÛال ال -ف -ن -ي ال -ق -ب -ائ -ل-ي ع Èال-ق-ن-اة
الثانية الوطنية (إاذاعيا) وقيل عنه أايضسا
إانه أاعطى الروح اŸطلوبة للÎاث روحا
جديدة ومتميزة على الشسكل القبائلي
لمازيغي.
اأ

البوميات خدام

القناة الثانية وإانتاجات خدام

أاغا Êشصريف خدام
لغا ÊاŸؤوثرة ‘ قلوب اÓŸيÚ
من ا أ
ا÷زائري Úهناك العديد منها ،أاغنية
«اسسمعت أامي» وهي أاغنية تتحدث عن
الفقراء ،ا÷زائر وطني ،الغربة ،بنت
بÓدي ،جرجرة ،نادية و….
أاغنية نادية غناها ‘ باريسص عام ١٩٥٩
وتلتها أاغا Êعديدة ومتنوعة اشستهر بها
ه -ن -ا وه -ن -اك ع -ل -ى غ -رار إان شس-اء ال-ل-ه
ا÷زائ -ر ت -ت -ع -اف -ى وت -ع-ل-و ال-ت-ي غ-ن-اه-ا

ل -ل -ف -ن -ان اŸرح -وم شس -ري-ف خ-دام ع-دة
البومات فنية عالية اŸسستوى ،أاشسهرها
دزاير نثمورت (معناه ا÷زائر وطني)
التي لقيت ‚احا باهرا ومازالت تذاع
لذاع- -ة وال- -ت -ل -ف -زي -ون ا÷زائ -ري
ع Èا إ
لنها تعÈ
بانتظام و‘ كل اŸناسسبات أ
ع -ن ب -ل -د ل -ه ت -اري -خ ع -ري-ق ‘ ال-نضس-ال
والثقافة.
م- -ات شص -ري -ف خ -دام ..ل -ك -ن ف -ن -ه
وأا◊انه بقيت خالدة
شسريف خدام عاشص لفنه ومات له فبكته
اÓŸي ،Úحيث وافته اŸنية يوم / ٢٣
 ‘ ٢٠١٢ / ٠١باريسص ونقل على جناح
السس -رع -ة إا ¤مسس -ق -ط رأاسس-ه ت-ي-زي وزو
ودفن هناك ،مودعا من طرف آالف
اÙبÿ Úدام وفنه اÿالد ،إانها قصسة
ذكريات لهذا الفنان اŸتميز الذي غنى
للفقراء وللجزائر وكانت كل مسساهماته
خالدة ‘ قلوب اÓŸي( Úإانه شسريف
خدام).

عاشض جمهور ا’وبÒا بوعÓم بسصايح
بأاو’د فايت سصهرة اول امسض اÿميسض،
حف Óموسصيقيا نشصطه اŸطرب الفرنسصي
جوليان كل ،Òا◊فل الذي نظمه اŸركز
الثقا‘ الفرنسصي با÷زائر ،يأاتي ‘ اطار
اÿمسصينية منذ تربع الفنان العاŸي كلÒ
على عرشض ا’غنية الفنية .
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اط -رب ال -ف -ن -ان ك -لﬁ Òب -ي-ه م-ن ا÷م-ه-ور
ال- -ع- -ريضض ال- -ذي غصصت ب- -ه ق- -اع- -ة ا’وبÒا
بسصايح ،فرددوا معه ا’غا Êواسصتمعوا اليه
بشصغف كب ،Òحيث انعشصهم بجديد البوماته
وق- -دÁه- -ا ،وم- -ن ب Úا’غ -ا Êال -ت -ي ج -ع -لت
ا÷م -ه -ور ي -ردد ك -ل م -ق -اط -ع -ه -ا ،ت -لك ال-ت-ي
اعادها وهي للفنان الفرنسصي شصارل ازنافور،
كما غنى من كلمات صصديق طفولته حسصبه،
منذ اك Ìمن عشصرين سصنة ،وتتعلق بصصور
ال -ط Ó-ق ال -ذي ت -ب -ق -ى راسص -خ -ة ام-ام مÓ-م-ح
ا’ط- -ف- -ال وه -م صص -غ -ار ،وردد ف -ي -ه -ا « ن -ح -ن
ا’ط -ف -ال ب Úا’زق -ة والشص-وارع ن-ب-حث ع-ن
العطف وا◊نان
وب Úاغ -ن-ي-ة وأاخ-رى ي-روي ك-ل Òب-عضص-ا م-ن
Œارب تعاونه مع ﬂتلف اŸوسصيقي ،Úعلى
غ -رار ا’رج -ن -ت -ي-ن-ي ب-ي-ار زو’ ،ح-يث غ-ن-ى
ل -ل -ف -ن -ان ج -ي -ل-ب Òب-ي-ك-و اغ-ن-ي-ة « سص-ب-ت-م،»È
وأاغنية « امرأاة تريد ان تذهب « « ،ورافقه ‘
ا◊فل بنجام Úكونسصتون على آالة البيانو و
إاي -ف Òف -ريسض ع -ل -ى آال -ة ك -ونÎوب-اصض و ال-ة
ال- -ك- -وردي -ون ،وÃرور خ -مسص Úسص -ن -ة ع -ل -ى
ب -داي -ة مشص -واره ال -ف -ن -ي ال -ت -ي ب -دأاه -ا ب-ذلك
’جله ‘ باريسض
التمثال من الشصموع صصنعت أ
وهو  ⁄يتجاوز الثÓثيناتﬁ ،ققا الكثÒ
من ا’عمال الناجحة على صصعيده الفني
Óشص-ارة ي-ب-ل-غ ج-ول-ي-ان ك-ل 71 Òسص-ن-ة وهو
ل -إ
م - -ت - -زوج و أاب ÿمسص- -ة أاط- -ف- -ال ه- -م ج،،Ú
أا‚ي-ل ،ف-ان-ي-ل ،ب-ارن-اب-ي ،ب-رن-اب-ي ،وسص-بق له
وان شصارك كعضصو ‘ ÷نة التحكيم بحصصة
«ذوفويسض «

بعد صصراع مع اŸرضض

وفاة اıرج اللبناÊ
سشيمون أاسشمر بÒوت

ت -و‘ اıرج ال -ل -ب -ن -ا Êسص -ي -م -ون أاسص-م-ر ب-ع-د
صص - -راع م- -ع اŸرضض ‘ إاح- -دى مسص- -تشص- -ف- -ي- -ات
بÒوت ،ع- -ن ع- -م- -ر ن- -اه -ز  76ع-ام-ا ،وق-دم
’عمال الفنية
اıرج الراحل العديد من ا أ
مثل برنامج «سصتوديو الفن» و»نهر الفنون»،
وه- -و م- -ع -د وﬂرج Ÿئ -ات الÈام -ج ال -ف -ن -ي -ة
والÎفيهية والسصياسصية والثقافية.
’و ¤عام 197٢
وكان أاسصمر قد أاطل للمرة ا أ
‘ برنامج (اسصتوديو الفن) عÈتلفزيون لبنان
ال-رسص-م-ي وم-ن ه-ذا الÈن-ام-ج أاط-ل-ق ‚وم-ية
ال-ع-دي-د م-ن ال-ف-ن-ان Úال-ل-بناني ،Úونال أاكÌ
من عشصرين جائزة ‘ لبنان وﬂتلف أانحاء
العا ⁄منها جائزة أافضصل مبدع تلفزيو Êعام
 1994وج-ائ-زة م-ف-ت-اح سص-ي-د ‘ ÊأاسصÎال-يا ‘
العام نفسصه.

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

ثقافة

السسبت  ١٤سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٤محرم ١٤٤١هـ

األجندة الثقافية

الّناقد السسينمائي نبيل حاجي لـ «الشسعب»:

غياب ا◊ياة السسينمائية يحول دون “ثيل أاوسسع للّنقد ا÷زائري
لوروبية» ‘ ضسيافة مهرجان القاهرة
ÓفÓم ا أ
«جوائز النقاد العرب ل أ
(Film

اخ- -ت Òال- -ن- -اق- -دان السس- -ي- -ن- -م- -ائ- -ي- -ان
ا÷زائريان نبيل حاجي وعبد الكرË
ق- -ادري ،ل -ي -ك -ون -ا ضس -م -ن ÷ن -ة –ك -ي -م
لو ¤م- -ن «ج- -وائ -ز ال -ن -ق -اد
ال- -نسس- -خ- -ة ا أ
لوروب- -ي- -ة» ،ال- -ت- -ي
ÓفÓ- -م ا أ
ال- -ع- -رب ل - -أ
يسستضسيفها مهرجان القاهرة السسينمائي
ال-دو‹ ،ال-ذي ت-ن-ط-ل-ق دورت-ه ا◊ادي-ة
لربعون شسهر نوفم ÈاŸقبل .وصسّرح
وا أ
نبيل حاجي لـ «الشسعب» أان هذه اŸبادرة
فرصسة حقيقية ّŸد ا÷سسور ب Úالسسينما
لوروب-ي-ة..ك-م-ا
ال -ع -رب -ي -ة ون-ظÒت-ه-ا ا أ
“ّنى حاجي حضسور ا÷زائر بعدد أاكÈ
من النقاد ،وهو ما يحول دونه «غياب
ا◊ي-اة السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة وت-ق-ال-ي-د م-ؤوسسسس-ة
على ثقافة سسينمائية رصسينة».
أاسسامة إافراح
تضس -م ÷ن -ة –ك -ي-م ج-وائ-ز ال-ن-ق-اد ال-ع-رب
Óف Ó-م اأ’وروب-ي-ة  ٤٢ن -اق -دا م -ن  ١3دولة
ل -أ
ع -رب -ي -ة ،وت -ق -ام اŸب -ادرة بشس-راك-ة ب Úم-رك-ز
السسينما العربية ومنظمة
« ،»European Film Promotionالتي
Œمع  37مؤوسسسسة من  37دولة أاوروبية ،كل
واح -دة م -ن -ه -ا “ث -ل صس -ن -اع-ت-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة ‘
اÿارج ،بحيث يختار النقاد اŸشساركون ‘
÷ن -ة ال -ت -ح -ك -ي -م ق -ائ-م-ة قصسÒة م-ن اأ’فÓ-م
اأ’وروب -ي -ة ال -ت -ي “ث -ل بÓ-ده-ا ‘ م-ن-افسس-ات
ج -ائ -زة اأ’وسس -ك -ار أ’فضس-ل ف-ي-ل-م ن-اط-ق ب-ل-غ-ة
أاجنبية ،و“نح ا÷وائز للفائزين ‘ احتفالية
خاصسة على هامشض اŸهرجان.
وإا ¤ج-انب ال-ن-اق-دي-ن ن-ب-ي-ل ح-اج-ي وع-ب-د
ال -ك -ر Ëق -ادري م -ن ا÷زائ -ر ،ضس-مت ق-ائ-م-ة
ال -ن -ق -اد اŸشس-ارك ‘ Úج-وائ-ز ال-ن-ق-اد ال-ع-رب
ÓفÓم اأ’وروبية ١٢ ،ناقدا مصسريا (طارق
ل أ
الشس -ن -اوي ،وأاح -م -د شس -وق-ي ،وصس-ف-اء ال-ل-ي-ث-ي،
وخالد ﬁمود ،وأاسسامة عبد الفتاح ،وأاندرو
ﬁسس- -ن ،وعصس- -ام زك- -ري -ا ،وع  Ó-الشس -اف -ع -ي،
وم -اج -دة خ Òال -ل -ه ،وﬁم -د ع -اط -ف ،وأام-ل
ا÷م -ل ،ورشس -ا حسس -ن -ي) ،ك-م-ا ضسّ-م-ت  ٦نقاد
م -غ -رب -ي( Úح -م -ادي كÒوم ،وخ-ل-ي-ل ال-دّم-ون،
ورشسيد نعيم ،وعبد الكر Ëواكر ،Ëوﬁمد
ب-ن-ع-زي-ز ،وﬁم-د شس-وي-كة) و ٦ن-ق-اد عراقيÚ
(زي -اد خ -زاع-ي ،وصس-ف-اء أاب-و سس-دي-ر ،وع-رف-ان
رشسيد ،وقيسض قاسسم ،وكاظم السسلوم ،ومهدي
عباسض) و ٤نقاد لبنانيﬁ( Úمد ُرضسا ،وندË
جرجورة ،وهدى إابراهيم ،وهوفيك حبشسيان).
ك-م-ا ضسّ-م-ت ال-ل-ج-نة  3ن-ق-اد ت-ونسس-ي Úه-م
إاقبال زليلة ،وطارق بن شسعبان ،وŸياء قيقة،
و 3نقاد آاخرين من سسوريا هم إابراهيم حاج
عبدي ،وعلي وجيه ،وندى أازهري ،إاضسافة إا¤
السسودا Êخالد علي ،والكويتي عبد السستار
ن -اج -ي ،واأ’رد Êن -اج -ح حسس -ن ،وال -ب -ح-ري-ن-ي
حسس -ن ح -داد ،وال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي حسس-ام ع-اصس-ي،

والفلسسطينية اإ’ماراتية ع Óالشسيخ.
واع -تﬁ Èم -د ح -ف -ظ-ي ،رئ-يسض م-ه-رج-ان
القاهرة السسينمائي ،أان هذا اأ’خ« Òفعالية
م -ث -ال -ي -ة ’سس -تضس -اف -ة ج -وائ -ز ال-ن-ق-اد ال-ع-رب
ÓفÓم اأ’وروبية» .من جهتها ،عّبرت صسونيا
ل أ
ه- -اي اŸدي- -ر اإ’داري ‘ «ي- -وروب- -ي- -ان ف -ي -ل -م
ب -روم -وشس -ن» ع -ن سس -ع -ادت -ه-ا ب-ا◊صس-ول ع-ل-ى
فرصسة عرضض أافÓم “ثل التنوع ‘ السسينما
اأ’وروبية على ÷نة متميزة من نقاد السسينما
العرب.

جسسور ب Úالسسينما العربّية
لوروبّية
وا أ
اّت -صس -لت «الشس -عب» ب -ال -ن -اق -د السس -ي-ن-م-ائ-ي
ا÷زائ-ري ن-ب-ي-ل ح-اج-ي ،وسس-أال-ت-ه ع-ن م-اه-ية
Óف Ó-م اأ’وروب-ي-ة،
ج -وائ -ز ال -ن -ق -اد ال -ع -رب ل  -أ
والفائدة اŸتوخاة منها على النقد السسينمائي
العربي .و‘ إاجابته ،عبّر حاجي عن سسعادته
الكبÒة بأان يكون ضسمن ÷نة متكونة من ٤٢
ناقدا من  ١3دولة عربية و‡ث Óللجزائر‘ ،
Óف Ó-م اأ’وروب-ي-ة.
ج -وائ -ز ال -ن -ق -اد ال -ع -رب ل  -أ
وأاضس -اف ق -ائ « :Ó-ه -ي م -ب -ادرة ث -ان-ي-ة – ب-ع-د
جوائز النقاد السسنوية للفيلم العربي التي تقام
‘ مهرجان كان – وهي مبادرة من مركز
السس -ي -ن -م -ا ال -ع -رب -ي-ة وب-الشس-راك-ة م-ع م-ؤوسسسس-ة
«ترويج السسينما اأ’وروبية»

European

 )Promotionالتي Œمع 37
مؤوسسسسة من  37دولة أاوروبية».
وت- -و ّق- -ع ح -اج -ي أان تشس -ك -ل
ا÷وائ-ز ،ال-ت-ي سس-ي-ت-م اإ’عÓ-ن
عن ا÷وائز ‘ الدورة القادمة
Ÿه-رج-ان ال-ق-اهرة السسينمائي
ال - - - -دو‹ ا◊ادي واأ’رب - - - -عÚ
نوفم Èالقادم ،إاضسافة للحياة
السس- -ي -ن -م -ائ -ي -ة ‘ اŸن -ط -ق -ة.
وأاضس - - - - - -اف« :أارى أان ه - - - - - -ذه
اŸب -ادرة ت -ه -دف أاو’ ل-ت-ق-دي-ر
ال -ن -ق -د السس -ي -ن -م -ائ -ي ع-م-ومً-ا
والنقاد العرب أايضسًا مثلما هو
م -ت-ع-ارف ع-ل-ي-ه ‘ ال-ك-ث Òم-ن
البلدان واŸناطق ودورهم ‘
الÎوي - -ج وم - -ت- -اب- -ع- -ة اأ’فÓ- -م
نقديا ،وثانيا هو خلق جسسور
ب Úالسس- -ي- -ن -م -اءات (ال -ع -رب -ي -ة
واأ’وربية) التي Œد صسعوبات
حقيقية ‘ الÎويج وا’نتشسار
نتيجة هيمنة الفيلم اأ’مريكي
على العا.»⁄
ك- -م- -ا رأاى ح -اج -ي ‘ ه -ذه
اŸبادرة «فرصسة للنقاد العرب
م -ن ت -ق -ي -ي -م ال-ف-ي-ل-م اأ’وروب-ي
ال -ذي ي -ع -رف –و’ت م-ه-م-ة،
وتتويجه ‘ مناسسبة هامة كمهرجان القاهرة
السس -ي -ن -م-ائ-ي ال-دو‹..أاخÒا ،أاع-ت-ق-د أان ه-ذه
ا÷ائ -زة م -ه -م -ة ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ن -ق -د وال -ن -ق-اد
السسينمائي Úالعرب ،من خÓل إابداء وجهات
ن- -ظ -ره -م ح -ول ال -ف -ي -ل -م اŸن -ج -ز ‘ ال -ق -ارة
اأ’وروب -ي -ة ب -ت -ن -وع -ه ا÷م -ا‹ وال -ف -ن -ي وك -ذا
التيمات اŸطروحة».
سسأالنا نبيل حاجي عن تعليقه على تضسّمن
ق-ائ-م-ة ال-ن-ق-اد اسس-م Úج-زائ-ريْ-ي-ـن ،ع-لى رغم
ضسمور السساحة النقدية السسينمائية الوطنية،
ف-أاج-اب« :ح-ق-ي-ق-ة ،أان-ا وال-زم-ي-ل ال-ن-اق-د عبد
الكر Ëقادري الوحيدان ضسمن هذه اللجنة،
على عكسض بلدان أاخرى Áثلها عدد أاك ،Èلكن
ه - -ذا راج - -ع إا ¤ك - -ون اŸشس - -ه - -د ال - -ن - -ق- -دي
السسينمائي ‘ ا÷زائر منتكسسا ،نتيجة غياب
ا◊ياة السسينمائية وتقاليد مؤوسسسسة على ثقافة
سسينمائية رصسينة .واأ’مر الثا ،Êهو أاننا ⁄
نشستغل و ⁄نسستثمر فيما هو متوفر حتى نطور
آال-ي-ات ال-ك-ت-اب-ة ال-ن-ق-دي-ة ح-ول اأ’فÓ-م بشس-كل
ع- -ام..أاخÒا ،اŸسس- -أال- -ة م- -رت- -ب- -ط -ة ب -ا÷ه -د
واŸثابرة والتعب الفردي ليطور الناقد نفسسه،
وأادواته النقدية ،وتواجده الدائم ‘ اÙافل
السس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-زز م-ك-ان-ته ‘ مثل هذه
اŸنصس- -ات ال- -ت -ي ن -ف -ت -ق -ده -ا م -ع اأ’سس -ف ‘
ا÷زائ -ر ،و ⁄ن -ت-م-ك-ن ‘ ج-ع-ل م-ه-رج-ان-ات-ن-ا
السسينمائية ﬁطات للتأالق وا’نتشسار ‘ عا⁄
متغ.»Ò

متفرقات سسينمائية

«سسكرين باز» للسسيناريو التلفزيوÊ
تعود نوفم ÈاŸقبل

تعود ورشسة «سسكرين باز  »Screen Buzzلتطوير السسيناريو التلفزيو Êأايام
القاهرة لصسناعة السسينما للسسنة الثانية ،وتبدأا فعالياتها ‘  ٢١نوفم ÈاŸقبل.
وتركز الورشسة ،خÓل  5أايام ،على كتابة السسيناريو للمشساريع التلفزيونية ‘
العا ⁄العربي ،كما سستمنح الفرصسة للمشسارك Úلتطوير سسيناريوهاتهم على يد
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ليلى بورصسا‹ وبهجة
رحال بأاوبرا ا÷زائر
ت- -نّ- -ظ- -م أاوب- -را ا÷زائ- -ر «ب- -وع Ó-م
بسس-اي-ح» ح-ف Ó-ف-ن-ي-ا ب-ع-ن-وان «الدخول
ب -ال-ن-وب-ة» ،م-ن إاح-ي-اء ال-ف-ن-ان-ت Úل-ي-ل-ى
بورصسا‹ وبهجة رحال ،وذلك سسهرة
اليوم السسبت  ١٤سسبتم ،Èعلى السساعة
السسابعة مسساء بدار اأ’وبرا.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى– ،تضس -ن أاوب -را
ا÷زائ -ر ،سس-ه-رة ال-ثÓ-ث-اء  ١7سسبتمÈ
على السساعة السسابعة والنصسف مسساء،
حفل تكر Ëلروح الشسيخ ا◊سسناوي،
ي-نشس-ط-ه-ا ك-ل م-ن ع-ب-د ال-ق-ادر شس-اعو،
ا◊سس -ن -اوي أامشس -ط -وح ،ك -م-ال م-زي-ان
وبوعÓم شساكر.

يحتضسنها قصسر الثّقافة
بعنوان« :كفاح
ومعاناة»

اŸسس -رح -ي -ة إان -ت -اج ج -دي-د Ÿسس-رح
ع- -ن- -اب -ة ا÷ه -وي ،نصض ع -ب -د ال -ق -ادر
ع ،‹Ó-إاخ-راج وسس-ي-ن-وغ-راف-ي-ا ي-اسسÚ
سسفارة بولندا –يي ذكرى ا◊رب
تونسسي ،وأاداء كل من كر Ëعاطف،
العاŸية الثّانية
فاطمة بوشسامة ،اإلهام دعاسض ،ياسسÚ
Ãناسسبة مرور  ٨٠سسنة على اند’ع ا◊رب ناجي بن مقالﬁ ،مد سسعيد ديب،
ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ت-ن-ظ-م السس-ف-ارة ال-ب-ول-ن-دية ﬁمد إالياسض فرفار.

با÷زائر ،بالتعاون مع وزارة الثقافة ،معرضسا
ل -لصس-ور –ت ع-ن-وان «ك-ف-اح وم-ع-ان-اة» ،راف-ع-ا
شسعار «بولنديون ،جزائريون ،متحالفون ضسد
الشسمولية».
اŸعرضض ،الذي افتتح أاول أامسض اÿميسض،
يتواصسل إا ¤غاية  ٢٢سسبتم Èا÷اري ،وذلك
بقاعة باية بقصسر الثقافة مفدي زكريا.

برنامج السسينما بديوان
رياضض الفتح

عرضض فيلم «عÓء الدين ‘ »Aladdin
ا◊صسة اأ’و ¤السساعة الواحدة زوا’ ،فيلم
الرسسوم اŸتحركة
« ‘ »Le roi lionا◊صسة الثانية على
السساعة الثالثة ،عرضض فيلم «Once upon
 ‘ »a time in Hollywoodا◊صسة الثالثة
ع -ل -ى السس -اع-ة السس-ادسس-ة مسس-اًء ،ف-ي-ل-م «-An
 »abelleا◊صس- -ة ال- -راب- -ع -ة واأ’خÒة ع -ل -ى
السساعة التاسسعة لي.Ó

«منال وسساحرة الّرمال»
Ãسسرح عنابة ا÷هوي
يحتضسن مسسرح عنابة ا÷هوي «عز الدين
›وبي» ،اليوم السسبت على السساعة العاشسرة
Óط-ف-ال ب-ع-ن-وان
صس-ب-اح-ا ،ع-رضس-ا مسس-رح-ي-ا ل -أ
«منال وسساحرة الرمال».

اŸعرضض الدو‹ للفن
لداء وتصسميم
اŸعاصسر ا أ
لزياء بـ «ماما»
ا أ
يفتتح اليوم ،على السساعة السسادسسة
مسس - - -اًء Ãت - - -ح - - -ف ال - - -ف - - -ن ا◊ديث
واŸع -اصس-ر «م-ام-ا» ،اŸع-رضض ال-دو‹
للفن اŸعاصسر اأ’داء وتصسميم اأ’زياء
«الطباق كونتونبوراري آارت».
يشسارك ‘ اŸعرضض ،الذي يتواصسل
إا ¤غاية  ٦أاكتوبر اŸقبل ،فنانون من
ﬂت- -ل- -ف دول ال- -ع -ا :⁄ف -ي -ل أاك -اشس -ي
(بلجيكا) ،فابريزيو مي ÊÓوفابريزيو
ك -ورن -ي -ل -ي وأال -يسس -ان -درو ل -وب -ي ول-وك-ا
روسس- -ي- -ن- -ي (إاي- -ط- -ال- -ي- -ا) ،ك- -ريسض وود
(إا‚لÎا) ،ماكسسيم زيسستكوف سستوديو
وسس- -اشس- -ا ف- -رول- -وف -ا (روسس -ي -ا) ،سس -ارة
سسامبو’ (إاسسبانيا) ،ماسسيميليانو مورو
(سس - - - -ويسس- - - -را) ،دÁيÎيسض دوك- - - -وسض
(اليونان) ،كاتارينا دفوريكا (بولندا)،
من Òفاطمي (اŸغرب) ،فرح حوراÊ
(اأ’ردن) ،شس- -ه- -اب ن- -اصس -ري (إاي -ران)،
بولد وﬁمد بن حاج (ا÷زائر).

 20سسبتم Èآاخر أاجل للمشساركة ‘ أايام دمشسق
لفÓم ال ّ
طفولة واليافعÚ
أ

 30فيلما ‘ لقاءات بجاية السسينمائية
السسابعة عشسرة
كشسف القائمون على لقاءات بجاية السسينمائية عن برنامج الطبعة الـ  ١7التي
Œري فعالياتها من  ٢١إا ٢٦ ¤سسبتم Èا÷اري .وسسيشسهد ا’فتتاح ،للمرة
اأ’و ،¤عرضسا ب ÚاŸوسسيقى واإ’لقاء من تقد ËسسمÒة براهمية وفيصسل
بلعطار ،وذلك على السساعة السسابعة مسساء من يوم السسبت اŸقبل .ويلي ذلك
عرضض فيلم وثائقي –ت عنوان
« »A Mansourah, tu nous a séparésللمخرجة دوروثي مÒيام
كّلو.
وتعرف هذه الطبعة عرضض  3٠فيلما بقاعة سسينماتيك بجاية ،منها  ٢٢عمÓ
جزائريا ،إا ¤جانب تنقل عروضض موازية Ãسسرح الهواء الطلق بقرية آايت
عيسسى (أاوقاسض) بالتعاون مع جمعية تادوكلي.
كما تعرف التظاهرة تنظيم  5ورشسات تعليمية حول الصسورة ،ويتعلق اأ’مر
بورشسة حول إايثيقا التصسوير ،وأاخرى بعنوان «من اŸكتوب إا ¤الشساشسة» ،وثالثة
حول «بر›ة وتنشسيط نادي سسينما» ،أاما الورشسة الرابعة فسستكون حول Œميل
اŸؤوثرات اÿاصسة ،والورشسة الرابعة واأ’خÒة بعنوان «بطاقة للسسينما».
كما تنظم مائدة مسستديرة بعنوان «نسساء وسسينما» مع عرضض لفيلم «شسعبي،
النسساء» لسسارة بوشسار ،وماسس ÎكÓسض –ت إاشسراف سسعد شسكا‹ ،فيما سسيشسهد
ا’ختتام عرضض الفيلم الوثائقي «ابن عمي اإ’‚ليزي» للمخرج كر Ëصسياد.

العدد

أابرز خÈاء الصسناعة ‘ هوليوود الذين “كنوا من –قيق ‚اح دو‹ .آاخر أاجل
إ’رسسال طلبات اŸشساركة هو ا÷معة اŸقبل  ٢٠سسبتم Èا÷اري .لتقدË
اŸشسروع Áكن زيارة الرابط التا‹:
http://screenbuzz.org/rules_regulations.php

للتذك ،Òكانت  Screen Buzzقد أاقامت العام اŸاضسي ورشسة لتطوير
السسيناريو التلفزيوŸ Êدة خمسسة أايام أايضسا– ،ت إاشسراف أاسسماء ’معة ‘
سسماء اإ’نتاج والكتابة للتلفزيون ،على غرار اŸؤولف واŸنتج مارك غوفمان ومن
أاعماله
) ،The Umbrella Academy (Netflixو»»  The WestWingعلى
شسبكة «أان بي سسي» ،وكذا اŸؤولف سسامويل باوم صساحب
« »The Wizard of Liesعلى  HBOوأايضسا  Lie to Meعلى FOX.
إا ¤جانب اŸؤولفة واŸنتجة جيسسيكا ميكلنÈغ ( Stranger Thingsوأايضسا
جيبسسي  Gypsyعلى منصسة نتفليكسض).

أاعلنت إادارة «أايام دمشسق السسينمائية أ’فÓم الطفولة واليافع ÚالقصسÒة»
مواصسلة اسستقبال طلبات مشساركة اأ’فÓم ‘ الدورة الثانية حتى  ٢٠سسبتمÈ
ا◊ا‹ .وأاكد مؤوسسسض ومدير اŸهرجان ،اıرج اŸهند كلثوم ،أان التسسجيل يتم
بتعبئة ا’سستمارة اŸرفقة ،وإارسسال اŸواد اŸطلوبة إا ¤الÈيد اإ’لكÎوÊ
اÿاصض باأيام دمشسق السسينمائية وهو ayamdimashq@gmail.com
وعلى اأ’فÓم اŸشساركة ‘ الدورة الثانية أ’يام دمشسق السسينمائية أ’فÓم
الطفولة واليافع ÚالقصسÒة  ٢٠١٩ا’لتزام بكافة الشسروط التالية :اŸشساركة
مفتوحة للمخرج Úالسسوري ،Úالعرب ،اأ’جانب .تقبل اأ’فÓم (الروائية –
Óطفال
الوثائقية – التحريك) القصسÒة .تكون اأ’فÓم اŸشساركة مناسسبة ل أ
واليافع ،Úوأان تتناول موضسوع الطفولة أاو اليافع .Úيجب أا’ –توي اأ’فÓم
اŸشس -ارك -ة ع -ل -ى مشس -اه -د ع -ن -ف أاو –ريضض ط -ائ -ف -ي أاو ع -نصس -ري أاو أال -ف-اظ
وسسلوكيات غ’ Òئقة .أان ’ يكون الفيلم قد سسبق بثه أاو عرضسه على أاي قناة
تلفزيونية أاو موقع إانÎنت (للعامة) أاو هاتف متحرك أاو أاية وسسيلة عامة
متعارف عليها .أان ’ يتجاوز زمن الفيلم  ٢5دقيقة .أان يكون انتاج الفيلم ‘
ي  ٢٠١٨و .٢٠١٩أان –توي اأ’فÓم على ترجمة باللغة اإ’‚ليزية .تقدË
عام ْ
نسسخة العرضض النهائي للفيلم بإاحدى الصسيغ التالية\ 4HD – MOV- MP :
 P FULL HD1800 P -720وإارسسال الفيلم اŸقبول على
We Transfer \ Google Drive.

تسسجيل ا’سستمارة وإارسسال الفيلم إا ¤الدورة الثانية أ’يام دمشسق السسينمائية
أ’فÓم الطفولة واليافع ÚالقصسÒة ،يعني موافقة اıرج على عرضض فيلمه
خÓل اأ’يام وÁنع سسحبه بعد قبوله .وÃجرد تعبئة اسستمارة تقد Ëالفيلم،
يرجى إارسسال اŸواد التالية :عنوان الفيلم ،اسسم كل من اıرج واŸنتج وشسركة
اإ’نتاج ،صسورة شسخصسية ıرج الفيلم (بجودة عالية) ،ما ’ يقل عن  3صسور
ﬂتلفة من الفيلم (بجودة عالية) ،ملصسق إاع ÊÓللفيلم (بجودة عالية) ،فيديو
إاعÓن الفيلم.

جمعها :أاسسامة إافراح

‹hO

ألسسبت  14سسبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  14محرم  1441هـ

أŸانيا وفرنسسا تقودأن مشساورأت لعقد أŸؤو“ر ألدو‹

األ· اŸتحدة 3600 :لجئ ‘ ليبيا بحاجة للمسساعدة
ق- -الت أŸف- -وضس- -ي- -ة ألسس -ام -ي -ة
·Ó
لشس -ؤوون أل Ó-ج-ئ Úأل-ت-اب-ع-ة ل -أ
أŸتحدة ،إأن هناك ’ 3600جئ
‘ مرأكز إأيوأء ‘ ليبيا ’ ،يزألون
بحاجة ماسسة للمسساعدة ،ويتعÚ
إأي -ج-اد ح-ل-ول ل-ه-م ول-غÒه-م ‡ن
يعيشسون ‘ مناطق أخرى.
أع - -ل - -نت أŸف - -وضس- -ي- -ة ،أمسس،
إأج Ó-ء ›م -وع -ة م -ك-ون-ة م-ن 98
’ج -ئ ً-ا م -ن ل -ي -ب -ي -ا إأ ¤إأي -ط -ال-ي-ا،
مشسيدة بتعاون وزأرة ألدأخلية ‘
حكومة ألوفاق ،خÓل تأام Úنقل
ألÓجئ ،Úكما وجهت ألشسكر إأ¤
ألسس - -ل- -ط- -ات أإ’ي- -ط- -ال- -ي- -ة ع- -ل- -ى
تضسامنها.
وي-ن-ت-م-ي أأ’شس-خ-اصس أل-ذين ”
أج Ó-ؤوه -م إأ ¤أريÎي -ا ،أث -ي -وب-ي-ا،
ألصس-وم-ال وألسس-ودأن ،وم-ن ب-ي-ن-هم
 52ق - -اصس - -رأً غ Òمصس - -ح- -وبÚ
بذويهم .وأشسارت أŸفوضسية إأ¤
أن عمليات أإ’جÓء تشسكل حاجة
إأنسس- -ان- -ي- -ة أ’ك Ìأل Ó-ج -ئ Úضس -ع -ف -ا ،وأل -ذي -ن
يعيشسون ‘ مناطق ليبية –ت وطأاة ألصسرأع
وأŸعاناة.
يذكر أن أŸفوضسية سساعدت ‘ عام 2019
نحو ’ 1474جئاً على مغادرة ليبيا ،بينهم 710
توجهوأ إأ ¤ألنيجر و 393إأ ¤إأيطاليا ،بينما ”
توزيع  371آأخرين على بلدأن أخرى ‘ أوروبا
وكذلك كندأ.

مشساورأت لعقد أŸؤو“ر ألدو‹
وسس- -ط ج -م -ود أŸوق -ف أل -عسس -ك -ري ع -ل -ى
ﬁاور ألقتال بتخوم ألعاصسمة طرأبلسس لليوم
 ،158تسستمر ألتحركات ألدولية ألرأمية لعقد
مؤو“ر دو‹ ◊ل أأ’زمة ألليبية ،وكان أبرز
هذه ألتحركات من جانب برل ،Úألتي Œري
مشساورأت وأسسعة مع ألشسركاء ألدولي ،Úإ’نفاذ
ألفكرة ألتي “خضست عنها قمة ألدول ألسسبع
أل -ك -ب-ار ن-ه-اي-ة ألشس-ه-ر أŸاضس-ي ،ل-ك-ن أصس-وأت-ا
أخرى ‘ أŸقابل تتحدث عن ضسرورة عقد
مؤو“ر ب Úأأ’طرأف ألليبية ليكون نوأة للحل،
وهو ما يصسطدم Ãخاوف من تكرأر حوأرأت
دأخلية سسابقة باءت بالفشسل وسسط أسستمرأر
ألفجوأت ألسسياسسية وألعسسكرية وأأ’منية.
وأع-ل-نت ب-رل ،Úع-ل-ى ن-ح-و م-ف-اج-ئ -ع-لى
لسسان سسفÒها لدى ليبيا أوليفر أوفكتزأ -عن
عملية تشساور مع ألشسركاء ألدولي ÚألرئيسسيÚ
ل- -ع- -ق- -د أŸؤو“ر أل- -دو‹ ،مضس- -ي- -ف -ا :أل -ع -م -ل
أل -ت -حضسÒي أل -ك -ا‘ ،ف -إان م -ث-ل ه-ذه أ÷ه-ود
سستؤودي إأ ¤حدث دو‹ ذي مغزى ‘ فصسل
أÿريف أ◊ا‹.
تصس -ري -ح -ات ألسس-ف Òأأ’Ÿا Êج-اءت ع-قب

تعود رويدأ رويدأ إأ ¤أ◊ياة ألسسلمية ألطبيعية

لفروف يؤؤكد انتهاء ا◊رب ‘ سسؤريا

ع - -رب- -ي- -ا ⁄ ،يصس- -در م- -وق- -ف
وأضسح حيال فكرة عقد أŸؤو“ر
أل - -دو‹ ،إأذ ق - -ال أأ’م Úأل - -ع - -ام
÷ام -ع -ة أل -دول أل -ع-رب-ي-ة أح-م-د
أب -وأل -غ-ي-ط إأن أ◊ل ‘ ل-ي-ب-ي-ا ل-ن
يكون عسسكريا ،دأعيا خÓل لقاء
م- -ع وزي- -ر أÿارج- -ي- -ة أŸف -وضس
ﬁمد سسيالة إأ ¤ألعودة للعملية
ألسس -ي -اسس -ي -ة ،وذلك ع-ل-ى ه-امشس
أجتماع وزرأء أÿارجية ألعرب.

وقف ألقتال أو’

موقف آأخر صسدر عن أŸسستشسارة أأ’Ÿانية،
أن -غ -ي  Ó-مÒك -ل ،أأ’رب -ع -اء ‘ ،ك -ل -م -ت-ه-ا أم-ام
ألŸÈان ‘ ب - -رل ،Úإأذ ق- -الت :ه- -ن- -اك وضس- -ع
يتطور ‘ ليبيا وقد يتخذ أبعادأ مثل ألتي
شسهدناها ‘ سسوريا ،ومن ألضسروري أن نبذل
كل ما بوسسعنا لضسمان عدم تصسعيد ألوضسع إأ¤
حرب بالوكالة وسستقوم أŸانيا بدورها .ونبهت
إأ ¤أنه إأذأ  ⁄تسستقر أأ’وضساع ‘ ليبيا فإان
أسس- -ت -ق -رأر أŸن -ط -ق -ة أأ’ف -ري -ق -ي -ة ب -أاسس -ره -ا
سسيتزعزع.

حشسد ألدعم للحل سسياسسي
و ⁄تكن أŸانيا هي ألدأعم ألوحيد لعقد
أŸؤو“ر ألدو‹ ألذي أقÎحته طاولة ألسسبع
ألكبار ،إأذ أكد وزير أÿارجية ألفرنسسي جان
إأيف لودريان أ◊اجة أŸلحة إأ ¤عقد مؤو“ر
Óزمة.
دو‹ حول ليبيا إ’يجاد حل سسياسسي ل أ
أما أŸبعوث أأ’‡ي غسسان سسÓمة ،فقد
وأصسل مشساورأته ألدبلوماسسية ◊شسد ألدعم
لهذأ أŸؤو“ر ع Èعقد لقاءأت مع سسفرأء دول
كÈى ه- -ذأ أأ’سس- -ب -وع ،ح -يث أل -ت -ق -ى أل -ق -ائ -م
بأاعمال ألسسفارة ألÈيطانية ‘ ليبيا نيكو’سس
ه -وب -ت -ون ،وسس -فÒة ك -ن -دأ إأ ¤ل -ي-ب-ي-ا ه-يÓ-ري
تشسايلدز.
كان سسÓمة أقÎح ‘ إأحاطته إأ› ¤لسس
أأ’من خطة من ثÓث مرأحل Ÿعا÷ة ألوضسع
ألرأهن ‘ ليبيا تبدأ بهدنة يتطلب تطويرها
ÿفضس أل -تصس -ع -ي -د وأل-ت-وصس-ل ’ت-ف-اق ي-قضس-ي
بوقف إ’طÓق ألنار ،ثم تنظيم مؤو“ر دو‹
تشسارك فيه ألدول أŸعنية بليبيا يليه مباشسرة
ملتقى ليبي يضسم أأ’طرأف أÙلية ألفاعلة
‘ أأ’زمة.

أما على صسعيد دول أ÷وأر،
فقد جاءت دعوة وزير أÿارجية
ألتونسسي خميسس أ÷هيناوي إأ¤
ضسرورة ألتحرك من أجل وقف
إأطÓق ألنار ‘ ليبيا ،وذلك خÓل
م -ب -اح -ث -ات م -ع أل -ع-اه-ل أأ’ردÊ
أŸلك عبدألله ألثا Êبن أ◊سسÚ
ووزير خارجيته أÁن ألصسفدي.
و‘ ألدأخل ألليبي ،يتزأيد أ◊ديث عن
مؤو“ر وطني Ãشساركة أطرأف ليبية يسستبق
أŸؤو“ر ألدو‹ ،وسسط أنقسسام وجدل بشسأان
جدوى هذأ أŸؤو“ر ،خصسوصسا بعد إأخفاق
ﬂرج -ات أ’ت-ف-اق ألسس-ي-اسس-ي ل-ع-ام ‘ 2015
Óزمة ،كذلك أÓÿفات
ألتوصسل ◊ل نهائي ل أ
أل -ت -ي أب -رزت-ه-ا ح-وأرأت أŸب-ع-وث أأ’‡ي م-ع
ألبلديات ألعام أŸاضسي.
ولعل ما يعوق فكرة هذأ أ◊وأر ،وحسسب
مرأقب ،Úهو أسستمرأر ألبيئة غ ÒأÓŸئمة
’ن- -ع- -ق- -اده ،إأذ تسس -ت -م -ر أ◊رب ع -ل -ى ت -خ -وم
ألعاصسمة طرأبلسس ب Úقوأت ألقيادة ألعامة
وق- -وأت ح- -ك- -وم- -ة أل- -وف- -اق ،وسس- -ط –شس -ي -د
عسسكري ب Úطر‘ ألقتال .فقد أصسدر قائد
قوأت أ÷يشس ألتابعة للقيادة ألعامة أŸشسÒ
خليفة حف ،Îقرأرأ بنقل ضسباط وضسباط صسف
وأفرأد شسرطة من وزأرة ألدأخلية با◊كومة
أŸوقتة إأ ¤ألقوأت أŸسسلحة ،وهو ما وصسفته
وزأرة ألدأخلية بحكومة ألوفاق بأانه «إأجرأء
لتوريط أفرأد من أأ’من ‘ أعمال عسسكرية
ل -يسست م -ن أخ-تصس-اصس-ات-ه-م و’ م-ن ت-ك-وي-ن-ه-م
وتدريبهم».
وم -ا ب Úأل -ت -ح -رك -ات أل-دول-ي-ة ◊ل أأ’زم-ة
ألليبية ،وألدعوأت Ÿؤو“ر ﬁلي ،يبقى سسؤوأل
وق -ف إأط Ó-ق أل -ن -ار ه -و ع Ó-م -ة أ’سس -ت-ف-ه-ام
أ◊ائرة ‘ أŸشسهد ألليبي ‘ ،وقت يعجز فيه
أÛتمع ألدو‹ عن إأصسدأر قرأر دو‹ حاسسم
لوقف أ◊رب ،وألبدء ‘ ألعملية ألسسياسسية
ألتي يتحرك أ÷ميع من أجلها دون موقف
وأضسح لتمهيد ألسسبيل نحوها.

بينما تتوأصسل أ÷هود للتوصسل إأ ¤تسسوية قبل  31أكتوبر

جؤنسسؤن يلتقي رئيسس اŸفؤضسية األوروبية لبحث ملف بريكسست
أعلنت أ◊كومة ألÈيطانية أمسس أ÷معة
أن رئيسس ألوزرأء بوريسس جونسسون سسيلتقي
أ’ث- -ن ‘ Úل -وك -مسس -ب -ورغ رئ -يسس أŸف -وضس -ي -ة
أأ’وروب -ي -ة ج -ان ك -ل -ود ي -ون -ك -ر ل -ب -حث م -ل -ف
بريكسست.
وق- -ال م- -ك- -ت- -ب- -ه إأن ج- -ونسس -ون «سس -ي -ج -ري
ﬁادثات مع ألرئيسس يونكر حول بريكسست»
بدون أعطاء تفاصسيل أضسافية.
وأوضس -حت ن -اط -ق -ة ب -اسس -م أŸف -وضس -ي -ة ‘
بروكسسل أن جونسسون ويونكر سسيلتقيان على
غدأء عمل ” ترتيبه «باتفاق مشسÎك».
وي-أات-ي ه-ذأ أل-ل-ق-اء ف-ي-م-ا ي-ح-اول جونسسون

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألتوصسل أ ¤تسسوية مع أ’–اد أ’وروبي قبل
موعد بريكسست أŸقرر ‘  31أكتوبر.
وسس-ج-ل سس-ع-ر أ÷ن-ي-ه أ’سسÎل-ي-ن-ي أرت-فاعا
ب -نسس -ب -ة وأح -د ب -اŸئ -ة أم -ام أل-دو’ر أ÷م-ع-ة
وسس- -ط ت -ك -ه -ن -ات ب -ان أل -ط -رف Úع -ل -ى وشسك
أل- -ت- -وصس- -ل أ ¤أت- -ف- -اق ح- -ول مسس -ال -ة أ◊دود
أ’يرلندية ألشسائكة.
وي--رفضس ج-ونسس-ون أت-ف-اق-ا يشس-م-ل ب-ن-د
«شس--ب--ك--ة أ’م--ان» أل-ذي ي-ه-دف أ ¤أب-ق-اء
أ◊دود مفتوحة أمام ألتجارة وأŸعابر ‘
كل سسيناريوهات ما بعد بريكسست.
وق---د وأف---قت ع---ل---ي---ه رئ---يسس--ة أل--وزرأء

ألسس--اب--ق--ة تÒي--زأ م-اي ل-ك-ن-ه-ا  ⁄ت-ت-م-ك-ن
تكرأرأ من أ◊صسول على موأفقة ألŸÈان
ألÈيطا Êعلى أ’تفاق.
وشسبكة أ’مان بند “ت إأضسافته Ÿنع
عودة حدود فعلية ب Úجمهورية إأيرلندأ
أل--عضس--و ‘ أ’–اد أ’وروب--ي وم--ق--اط--ع-ة
أي--رل--ن--دأ ألشس--م--ال--ي--ة أل--ت--اب--ع-ة ل-ل-م-م-ل-ك-ة
أŸتحدة.
ويتخوف مؤويدو بريكسست من أن يؤودي
ذلك أ ¤ب--ق--اء ب--ري-ط-ان-ي-ا م-رت-ب-ط-ة ع-ل-ى
ألدوأم باŸنطقة ألتجارية أ’وروبية.

أك- -د وزي -ر أÿارج -ي -ة أل -روسس -ي ،سسÒج -ي
’فروف أنتهاء أ◊رب ‘ سسوريا.
وأضساف ’فروف ‘ ،تصسريحات لصسحيفة
«ترود» ألروسسية ،أمسس أ÷معة ،أن سسوريا
ت- -ع- -ود روي- -دأ روي- -دأ إأ ¤أ◊ي- -اة ألسس- -ل- -م- -ي- -ة
ألطبيعية.
وتابع ’فروف أن «عددأ من بؤور ألتوتر
يظل قائما فقط ‘ أأ’رأضسي غ Òأÿاضسعة
لسسيطرة أ◊كومة ألسسورية مثل أدلب وألضسفة
ألشسرقية لنهر ألفرأت».

وأضساف وزير أÿارجية ألروسسي أنه يأاتي
أآ’ن على رأسس أأ’ولويات «تقد ËأŸسساعدة
أإ’نسسانية لسسوريا و–ريك ألعملية ألسسياسسية
◊ل أأ’زم- -ة م- -ن أج- -ل –ق- -ي- -ق أ’سس -ت -ق -رأر
أŸسستدأم ‘ هذأ ألبلد و‘ منطقة ألشسرق
أأ’وسسط».
وب -دأت أأ’زم -ة أل -دم -وي -ة ‘ سس -وري -ا ع-ام
 2011و‘ نهاية عام  ” 2017أإ’عÓن عن
أنتصسار سسوريا على أ’إرهابة.

أحتجاجا على قانون إأصسÓح معاشسات ألتقاعد

إاضسراب واسسع لعمال اŸؤاصسÓت بفرنسسا
شس-هت أل-ع-اصس-م-ة أل-ف-رنسس-ي-ة ب-اريسس أمسس،
إأضس -رأب -ا وأسس -ع -ا ل -ع -م -ال ق -ط-اع أŸوأصسÓ-ت
أل - -ع - -ام - -ة (مÎو ،ح - -اف Ó- -ت ،ت - -رأم- -وأي)...
أحتجاجا على مشسروع قانون إأصسÓح معاشسات
أل-ت-ق-اع-د ،م-ا ي-ه-دد بشس-ل-ل ‘ وسس-ائ-ل أل-ن-ق-ل.
وت -ت -وق -ف عشس-رة خ-ط-وط ÎŸو أأ’ن-ف-اق ع-ن
أل -ع -م -ل “ام -ا ،ف -ي-م-ا ت-ع-م-ل ب-اق-ي أÿط-وط
جزئيا.
وت -وق -فت غ -ال-ب-ي-ة وسس-ائ-ل أل-ن-ق-ل أل-ع-ام ‘
باريسس ،وألتابعة لهيئة ألنقل ألذأتية أÿاصسة
بالعاصسمة ألفرنسسية ،عن ألعمل أمسس ،بسسبب
إأضسرأب وأسسع هو أأ’ك Èمنذ  12سسنة لعمال
ألقطاع أÙتج Úعلى مشسروع قانون إأصسÓح
معاشسات ألتقاعد.
و” توقيف حركة عشسرة خطوط ÎŸو
أأ’نفاق بالكامل فيما تشستغل باقي أÿطوط
جزئيا ،عدأ أÿط Úرقم  1و 14أŸسسÒين
بشسكل أوتوماتيكي.
وح -ذرت إأدأرة ه -ي -ئ -ة أل -ن -ق -ل أل -ذأت -ي-ة ‘
ب - -اريسس أأ’رب - -ع- -اء م- -ن أن أÿط- -وط أغ- -لب
أÿط- -وط سس- -ت- -ت- -وق- -ف “ام- -ا ع- -ن أ◊رك -ة،
وسستقتصسر أ◊ركة على  4أÿطوط على مÎو
وأحد من أصسل ثÓثة و‘ سساعات ألذروة ‘
ألصسباح وأŸسساء.
وتشس - -م - -ل أ’ضس - -ط- -رأب- -ات أيضس- -ا خ- -دم- -ة
أ◊اف Ó-ت وألÎأم -وأي أŸوج-ودة ب-ك-ث-اف-ة ‘
ب-اريسس وضس-وأح-ي-ه-ا أل-ق-ري-ب-ة ،وأع-ل-نت ألهيئة
أل -ب -اريسس -ي -ة أن خ-ط-ا وأح-دأ م-ن أصس-ل ثÓ-ث-ة
سسيكون ‘ أÿدمة.
وتعمل أ◊افÓت عادة من ألسساعة 5:30
صسباحا إأ ¤ألسساعة  08:30مسساء ،و‘ ألعديد

من أŸدن وألبلدأت ألكبÒة تتوقف أÿدمة
عند ألسساعة منتصسف ألليل ،ويتم عادة توفÒ
أÿدم -ات أل -ل -ي -ل -ي -ة ‘ أŸدن أل -ك -بÒة ح-ت-ى
حوأ‹ ألسساعة أÿامسسة صسباحا.
وق -د دعت ل -ه -ذأ أإ’ضس -رأب ع -دة ن -ق-اب-ات
ع -م -ال -ي-ة أب-رزه-ا أ’–اد أل-ع-ام ل-لشس-غ-ل (أكÈ
أل- -ن- -ق- -اب- -ات أل -ف -رنسس -ي -ة) وأ–اد أل -ن -ق -اب -ات
أŸسستقلة ‘ خطوة تهدف إأ ¤توجيه –ذير
حازم للحكومة من أجل ألعدول عن مشسروعها
إأصسÓح معاشسات ألتقاعد .وتطالب ألنقابات
‘ ألوقت ذأته با’حتفاظ بالوضسع أÿاصس
ألذي يحظى به عمال قطاع ألنقل.
إأدأرة ه-ي-ئ-ة أل-ن-ق-ل أل-ب-اريسس-ي-ة أع-ل-نت منذ
أ’ثن Úأن أإ’ضسرأب سسيكون وأسسعا ،ودعت
أŸسسافرين إأ ¤أ◊د من –ركاتهم أ÷معة،
وك- -ت- -بت ‘ ب- -ي -ان إأن -ه -ا «ت -درك ألصس -ع -وب -ات
أل- -ن- -اج- -م- -ة ع- -ن ه- -ذأ أإ’ضس- -رأب ب- -ال- -نسس -ب -ة
للمسسافرين» ،مشسÒة إأ ¤أنها أتخذت بعضس
أل -ت -دأب Òأل-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا مسس-اع-دت-ه-م ع-ل-ى
ت -خ -ط -ي أŸصس-اعب ،م-ث-ل إأت-اح-ة « 30دقيقة
›ان- -ا» Ÿن يسس- -ت- -ع- -م- -ل ن- -ظ- -ام أل- -درأج -ات
ألكهربائية «سسيتي سسكوت».
وق -الت أ◊ك -وم -ة أل -ف -رنسس -ي-ة أن-ه-ا تسس-ع-ى
ل-ت-ن-ف-ي-ذ خ-ط-ة إأصسÓ-ح ك-بÒة ل-ن-ظ-ام أل-تقاعد
أل -ذي  ⁄تسس -ت -ط -ع ك-ل أ◊ك-وم-ات أل-ف-رنسس-ي-ة
أŸتعاقبة تعديله بشسكل جذري منذ  ،1945ما
دفعها إأ ¤بدء مشساورأت ونقاشسات مع نقابات
ألعمال وأرباب ألعمل وموأطن ‘ ،Úخطوة
تشسبه أ◊وأر ألوطني ألكب Òألذي أطلقه من
قبل ألرئيسس إأÁانويل ماكرون.

أŸح إأ ¤إأمكانية تخفيف ألعقوبات على طهرأن

ترامب :القيادة اإليرانية تريد عقد لقاء معنا
غ-دأة ت-ل-م-ي-ح-ه إأ ¤إأم-ك-ان-ي-ة ت-خ-ف-ي-ف أل-ع-ق-وب-ات ع-ن ط-ه-رأن ،ق-ال ألرئيسس
أأ’مريكي دونالد ترأمب إأن ألقيادة أإ’يرأنية «تريد عقد لقاء» مع أإ’دأرة
أأ’مريكية ،وحذر ‘ ألوقت ذأته من عودة طهرأن إأ ¤تخصسيب أليورأنيوم.
ويأاتي ذلك ‘ خضسم ألعÓقات أŸتوترة ب Úألبلدين منذ أنسسحاب ألرئيسس
أأ’مريكي ‘ ماي  2018من أ’تفاق ألنووي.
وأكد ألرئيسس أأ’مريكي دونالد ترأمب أمسس أأ’ول ،أن إأيرأن تريد عقد لقاء
مع ألو’يات أŸتحدة ،وذلك بعدما كان أŸح إأ ¤إأمكان تخفيف ألعقوبات عن
طهرأن إأفسساحا ‘ أÛال أمام عقد لقاء مع نظÒه أإ’يرأ Êحسسن روحا.Ê
حيث قال ترأمب قبيل توجهه إأ ¤مدينة بالتيمور ألقريبة من وأشسنطن
«Áكنني ألقول إأن إأيرأن تريد عقد لقاء معنا».
وكان ترأمب أبدى مرأرأ أسستعدأده للقاء نظÒه أإ’يرأ Êألذي يرتقب أن
 ·ÓأŸتحدة ‘ نيويورك هذأ ألشسهر،
يشسارك ‘ أجتماعات أ÷معية ألعامة ل أ

علما أن إأيرأن ُ ⁄تبد أي Œاوب مع طرحه .وأأ’ربعاء ،قال ألرئيسس أإ’يرأ« Êأا’
معنى» Ùادثات مع ألو’يات أŸتحدة ما  ⁄ترفع عقوباتها عن بÓده.
وحذر ترأمب إأيرأن من أن تخصسيبها أليورأنيوم «سسيكون خطÒأ جدأ عليها»،
وقال ترأمب ‘ أŸكتب ألبيضسوي «’ Áكننا ألسسماح إ’يرأن بامتÓك أسسلحة
نووية سسيكون ألتخصسيب خطÒأ جدأ عليها».
و لدى سسؤوأله عن رفع جزئي ﬁتمل للعقوبات ،أجاب ترأمب «سسÔى،
سسÔى» .وتابع «أعتقد أن إأيرأن لديها إأمكانات مهمة نأامل ‘ ألتوصسل
أ ¤أتفاق» ،وأعاد تأاكيد أقتناعه بأان طهرأن «ترغب ‘ ألتوصسل أ¤
أتفاق».
ويذكر أن ألتوتر تصساعد ب Úإأيرأن وألو’يات أŸتحدة منذ أنسسحاب
’مريكي ‘ أيار/مايو  2018من أ’تفاق ألنووي أÈŸم ‘ عام
ألرئيسس أ أ
 2015ب Úطهرأن وألدول ألكÈى وإأعادة فرضسه عقوبات على أ÷مهورية

’سسÓمية.
أإ
وبعد  12شسهرأ على أنسسحاب وأشسنطن من أ’تفاق ،بدأت إأيرأن أتخاذ
خطوأت نحو تقليصس ألتزأماتها ‘ أ’تفاق .وقامت بزيادة ﬂزونها من
أليورأنيوم أıصسب متجاوزة سسقف  300كلغ أÙدد ‘ أ’تفاق ،كما
رفعت درجة ألتخصسيب متجاوزة نسسبة  3,67باŸئة وأعلنت بدء تشسغيل
أجهزة طرد مركزي متطورة.
ويرى ﬁللون أن هناك أم Óمتزأيدأ بإامكان ألتوصسل إأ ¤تسسوية بعد
’مريكي جون بولتون.
’من ألقومي أ أ
إأقالة مسستشسار أ أ
’· أŸتحدة ›يد تخت روأ‚ي ‘
وقال مندوب أإيرأن لدى أ أ
’يرأنية ألرسسمية «ما  ⁄تكف أمريكا عن
’نباء أ إ
مقابلة نشسرتها وكالة أ أ
إأرهابها أ’قتصسادي ضسد أإيرأن فإان مسسأالة ألتفاوضس معها غ Òوأردة».

‹hO

السسبت  14سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  14محرم  1441هـ
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تونسس تختار رئيسضها ‘ انتخابات دÁقراطية غدا
انطلقت ،فجر أامسس ا÷معة،
ع -م -ل -ي -ة ال -تصس -ويت ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ -اسس -ي -ة ال -ت -ونسس -ي -ة ب -ال -نسس -ب-ة
للمقيم ‘ Úاÿارج ‘  6دوائر
انتخابية ،لتتواصسل حتى يوم غد
اأ’حد  15سسبتم ،Èموعد انطÓق
ا’نتخابات داخل البÓد.
“ت تهيئة  302مركز اقÎاع
وّ
’سستقبال  386053ناخباً مسسج ً
Ó
‘  49دول -ة أاج -ن -ب-ي-ة ،م-ن أاصس-ل
 7074566ناخباً مسسج ً
.Ó
وقال عضسو هيئة ا’نتخابات،
ف -اروق ب -وعسس -ك -ر ،ع -ل -ى ه-امشس
م- -ؤو“ر ع- -ق -دت -ه ال -ه -ي -ئ -ة ،مسس -اء
اÿم- -يسس ،إان «ع- -ل- -ى ال -ت -ونسس -يÚ
التوجه بكثافة إا ¤مراكز ا’قÎاع يوم  15سسبتمÈ
‘ الداخل ،وأايضساً أايام  13و 14و 15سسبتم‘ È
اÿارج إ’‚اح ال -ع -رسس ا’ن -ت -خ -اب -ي» ،مضس-ي-فً-ا أان
ا’ن -ت -خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة سسُ-ت-ج-رى ‘  49دول- -ة ‘
اÿارج ،وأان ال - - -ره - - -ان “ث - - -ل ‘ إايصس - - -ال اŸواد
ا’نتخابية إا ¤اŸكاتب خارج تونسس ‘ موعدها،
وأان الهيئة “كنت من إايصسالها كلّها وا’سستعدادات
جيدة.
وانطلقت ا’نتخابات من أاول مكتب ‘ سسيدÊ
‘ أاسسÎاليا ،وبثت هيئة ا’نتخابات فيديو يبّين
أاو ¤عمليات التصسويت ،وسسيكون آاخر مركز اقÎاع
يفتح أابوابه هو مركز سسان فرانسسيسسكو ،بالو’يات
اŸتحدة اأ’مÒكية.
وكانت ا◊ملة ا’نتخابية ‘ اÿارج قد انطلقت
منذ  31أاوت اŸاضسي حتى اأ’ربعاء ،و ⁄يتمكن
م -ع -ظ -م اÎŸشس -ح Úم -ن ال -ت -وج -ه إا ¤ن -اخ -ب -ي-ه-م
باÿارج.

’‚اح
تضسافر ا÷هود إ
’سستحقاق
ا إ
وكانت هيئة ا’نتخابات ‘ تونسس نظمت لقاء
حول آاخر ا’سستعدادات والتحضسÒات لÓنتخابات،
ب -حضس -ور رئ -اسس -ت -ي ا÷م-ه-وري-ة وا◊ك-وم-ة ووزراء
ودبلوماسسي Úومنظمات تونسسية ودولية و‡ثل عن
ا÷امعة العربية.
وق - -ال رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة اŸؤوقتﬁ ،م - -د
ال -ن -اصس-ر ‘ ،اف-ت-ت-اح ال-ل-ق-اء إان «ا÷ه-ود تضس-اف-رت
لتكون ا’نتخابات طيبة وتتم ‘ ظروف مقبولة»،
وتابع أانه ” ا’سستماع إا ¤اŸرشسح Úوالتعرف
إاليهم وبرا›هم من خÓل اŸناظرات التلفزيونية،
وكان Œاوب التونسسي Úمع هذه اŸبادرة واسسعًا ،ما
يؤوكد أان الشسعب التونسسي سسيقوم بدوره ’ختيار
الرجل اŸناسسب الذي سسيؤودي مهمته ‘ الرئاسسية،
ثم سستأاتي ا’نتخابات التشسريعية ’حقًا ويتع Úعلى
ال -ت-ونسس-ي Úأايضسً-ا ال-ق-ي-ام ب-واج-ب-ه-م واإ’ق-ب-ال ع-ل-ى
مراكز ا’قÎاع.

الناخبون ‘ الداخل غدا أامام
موعد ا◊سسم
هذا و يتوجه الناخبون التونسسيون ‘ الداخل،
غدا اأ’حد ،نحو صسناديق ا’قÎاع ’نتخاب رئيسس
جديد للبÓد ‘ ،اقÎاع دÁقراطي يعد الثا Êمن
نوعه ‘ تاريخ البÓد منذ ا’سستقÓل ،بعد عقود
من ا’سستحقاقات الصسورية.
وتعد هذه ا’نتخابات الرئاسسية ا◊ادية عشسرة
‘ تونسس ،منذ اسستقÓل البÓد عن فرنسسا (،)1956
مرورا بعهدي الرئيسس Úاأ’سسبق ا◊بيب بورقيبة
(حكم من  1957ـ  ،)1987واıلوع زين العابدين بن
ع-ل-ي ( 1987ـ  ،)2011وصس- -و’ إا ¤فÎة م- -ا ب- -ع- -د
التغي 2011(Òـ .)2019
ورئاسسيات  ،2019هي ثا Êانتخابات رئاسسية
حرة وشسفافة إابا‰ند ا’طاحة بالرئيسس السسابق.
وك- - - -ان ﬂط - - -ط - - -ا إاج - - -راؤوه - - -ا ‘  17و24
ن -وف -مÈاŸق -ب -ل ،ل -ك -ن ب-ع-د وف-اة السس-بسس-ي25 ‘ ،
جويلية اŸاضسيُ ،قدم موعدها إا 15 ¤سسبتم ،Èمن
أاجل ضسمان تو‹ رئيسس جديد منصسبه ‘ غضسون
 90يوما ،وفقا للدسستور.
انتظمت ‘ عهد بورقيبة 4 ،انتخابات رئاسسية،
و ‘ 5عهد بن علي.
ف-ف-ي  8ن-وف-مُ ،1959 Èن -ظ-مت أاول ان-ت-خ-اب-ات
رئ -اسس -ي -ة ،ف -از ف -ي-ه-ا ب-ورق-ي-ب-ة ال-ذي ك-ان اŸرشس-ح
الوحيد ،بنسسبة  100باŸئة ،بعد أاول و’ية له حتى
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ه -ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات ،إاذ ” ت-ع-ي-ي-ن-ه ق-ب-ل ذلك رئ-يسس-ا
ل -ل -ب Ó-د ب -ع-د ان-ت-خ-اب-ه م-ن ق-ب-ل اÛلسس ال-ق-وم-ي
ال-ت-أاسس-يسس-ي (الŸÈان) ب-ط-ري-ق-ة غ Òم-ب-اشس-رة عام
.1957
تلتها ﬁ 3طات انتخابية رئاسسية ،سسنوات 1964
و 1969و ،1974ف -از ف -ي -ه -ا ب -ورق -ي -ب -ة ،ال -ذي ك-ان
اŸرشس-ح ال-وح-ي-د أايضس-ا ،وف-از ‘ ج-م-ي-ع-ه-ا ب-نسس-ب-ة
تصسويت بلغت  100باŸئة.
وعلى منوال بورقيبة ،نسسج بن علي الذي ُعÚ
رئ -يسس -ا ل -ل-وزراء ‘  ،1987ث -م ت -و ¤رئ -اسس-ة ال-بÓ-د
بعدها ‘ نوفم ،1987 Èبعد ا’عÓن عن عجز
بورقيبة عن تو‹ الرئاسسة.
وأاعيد انتخاب بن علي ،بأاغلبية سساحقة ‘ كل
ا’نتخابات الرئاسسية التي أاجريت سسنوات 1989
و 1994و ،1999وآاخرها كان ‘  25أاكتوبر .2009

أاول اقÎاع دÁقراطي
‘  23نوفم ،2014 Èجرت عاشسر انتخابات
رئ -اسس-ي-ة ،وأاول-ه-ا دÁق-راط-ي-ة ،ف-از ف-ي-ه-ا السس-بسس-ي
بدورة انتخابية ثانية نافسسه فيها الرئيسس اŸنتهية
و’يته اŸنصسف اŸرزوقي (ديسسم 2011Èـ ديسسمÈ
.)2014
وغ- -دا  ،ت -ف -ت -ح م -راك -ز ا’قÎاع أاب -واب -ه -ا أام -ام
ال -ن -اخ -ب ،Úالسس -اع -ة ال -ث -ام-ن-ة صس-ب-اح-ا ،إا ¤ح-دود
السسابعة مسساء من اليوم نفسسه ’ ،نتخاب رئيسس
جديد سسيكون السسادسس للبÓد.
ويبلغ عدد الناخب Úالذين يحق لهم التصسويت7 ،
مÓ- -ي Úو 155أال -ف -ا ،مسس -ج -ل ‘ Úكشس -وف ه -ي-ئ-ة
ا’نتخابات.
ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة سس-تتم ‘  13أال-ف م-كتب
اقÎاع ،موزعة على  4567مركز تصسويت33 ‘ ،
دائرة انتخابية داخل تونسس وخارجها.
يتنافسس على كرسسي الرئاسسة  26مÎشسحا من
ﬂتلف التيارات السسياسسية ،بينهم مسستقلون ،وهم:
منجي الرحوي (حزب ا÷بهة الشسعبية) ،وﬁمد
عّبو (التيار الدÁقراطي) ،وعب Òموسسي (ا◊زب
ال -دسس -ت -وري ا◊ر) ،ون -ب -ي -ل ال -ق -روي (ح -زب ق -لب
تونسس).
وي- -ت -ن -افسس أايضس -ا ل -ط -ف -ي اŸراي -ح -ي (ا’–اد
الشس -ع-ب-ي ال-دÁق-راط-ي) ،وم-ه-دي ج-م-ع-ة (ال-ب-دي-ل
ال -ت -ونسس -ي) ،وح ّ-م -ادي ا÷ب -ا‹ (مسس-ت-ق-ل) ،وحّ-م-ة
ال -ه-م-ام-ي (ا÷ب-ه-ة) ،واŸنصس-ف اŸرزوق-ي (ح-زب
ا◊راك) ،وع- -ب- -د ال- -ك- -ر Ëال -زب -ي -دي (مسس -ت -ق -ل)،
وﬁسسن مرزوق (حزب مشسروع تونسس) ،وﬁمد
الصس -غ Òال -ن -وري (مسس -ت -ق -ل) ،وﬁم -د ال -ه -اشس -م-ي
ا◊امدي (تيار اÙبة).
أايضسا عبد الفتاح مورو (حركة النهضسة) ،وعمر
منصسور (مسستقل) ،ويوسسف الشساهد (حزب –يا
تونسس) ،وقيسس سسعّيد (مسستقل) ،وإالياسس الفخفاخ
(حزب التكتل من أاجل العمل وا◊ريات) ،وسسليم
الرياحي (حركة الوطن ا÷ديد) ،وسسلمى اللومي
(حزب اأ’مل) ،وسسعيد العايدي (حزب بني وطني)،
والصسا‘ سسعيد (مسستقل) ،وناجي جّلول (مسستقل)،
وحا” بولبيار (مسستقل) ،وعبيد الÈيكي (حركة
تونسس إا ¤اأ’مام) ،وسسيف الدين ﬂلوف (ائتÓف
الكرامة).

نظام ا’قÎاع ..وجولة
’عادة
ا إ
وفق اŸادت 111 Úو 112من القانون ا’نتخابي،
ُي -ن -ت -خب رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ب-اأ’غ-ل-ب-ي-ة اŸط-ل-ق-ة
Óصسوات اŸصسّرح بها ( 50باŸائة  +واحد من
ل أ
اأ’صسوات).

و‘ صس- - -ورة ع- - -دم
حصس - - - - - -ول أاي م- - - - - -ن
اŸرشس- - - -ح Úع - - -ل - - -ى
اأ’غلبية اŸطلقة من
اأ’صسوات اŸصسّرح بها
‘ ا÷ول - - - - - - -ة اأ’و،¤
ت -ن -ظ -م ج -ول -ة ث -ان -ي -ة
خÓ- - -ل اأ’سس- - -ب- - -وعÚ
ال - - -ت- - -ال- - -ي Úإ’عÓ- - -ن
ال- -ن- -ت- -ائ -ج ال -ن -ه -ائ -ي -ة
للجولة اأ’و ،¤يتقدم
إال - -ي - -ه - -ا اŸرشس- -ح- -ان
ا◊ائ- - -زان أاك Ìع - -دد
م- - - - -ن اأ’صس- - - - -وات ‘
ا÷ولة اأ’و.¤
ويتم التصسريح ‘ ا÷ولة الثانية بفوز اŸرشسح
ا◊اصسل على أاغلبية اأ’صسوات.
و‘ صسورة تسساوي عدد اأ’صسوات ب Úعدد من
اŸرشس -ح ،Úي -ت -م ت -ق -د ËاŸرشس -ح اأ’ك Èسس-ن-ا ،أاو
التصسريح بفوزه إاذا كان التسساوي ‘ ا÷ولة الثانية.
وقررت هيئة ا’نتخابات ،أان يكون موعد إاعÓن
ال -ن -ت -ائ -ج اأ’ول -ي -ة ل -ل -ج -ول -ة اأ’و 17 ‘ ¤سسبتمÈ
ا÷اري ،ع -ل -ى أا’ ي -ت -ج -اوز م -وع -د إاج -راء ا÷ول-ة
الثانية ،إان ُوجدت 3 ،نوفم ÈاŸقبل.
وÁك -ن ال -ط -ع -ن أام -ام ال -دوائ -ر ا’سس -ت -ئ -ن -اف -ي-ة
للمحكمة اإ’دارية ‘ النتائج اأ’ولية لÓنتخابات،
‘ أاجل أاقصساه  3أايام من تاريخ تعليقها Ãقرات
الهيئة ،بحسسب البند  145من القانون ا’نتخابي.
وتصسّ-رح ه-ي-ئ-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ب-ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-هائية،
خÓل  48سساعة من حصسولها على آاخر حكم صسادر
عن ا÷لسسة العامة القضسائية للمحكمة اإ’دارية‘ ،
خصس -وصس ال -ط -ع -ون اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ن -ت-ائ-ج اأ’ول-ي-ة
لÓنتخابات ،أاو بعد انقضساء أاجل الطعن ،وذلك
بقرار ُينشسر باŸوقع اإ’لكÎو Êللهيئة وباÛلة
الرسسمية.

مراقبون ﬁليون وعرب
وأاجانب
أاك Ìمن  4500مÓحظ ينتمون إا ¤عدد من
اŸن-ظ-م-ات وج-م-ع-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ÊاÙل-ية،
حصس- -ل- -وا ع- -ل- -ى ب- -ط -اق -ات ا’ع -ت -م -اد م -ن ه -ي -ئ -ة
ا’نتخابات ،سسÒاقبون عملية ا’قÎاع ،إاضسافة إا¤
 300مÓحظ أاجنبي.
كما يلعب ا÷يشس دورا فاع ‘ Óتأام Úخزن
ون-ق-ل مسس-ت-ل-زم-ات ال-ع-م-ل-ية ا’نتخابية (الصسناديق،
أاوراق ال -تصس -ويت ،ا◊ Èا’ن -ت-خ-اب-ي )..إا ¤م-راك-ز
ا’قÎاع ،بطريقة مؤوّمنة.
بدوره ،أارسسل ا’–اد اأ’وروبي بعثة مكونة من
ﬁ 56ل Ó-ومÓ-ح-ظ-ا ،سس-ي-ت-وزع-ون ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
أانحاء البÓد ،لتغطية أايام ا’قÎاع.
كما أاعلنت جامعة الدول العربية ،مشساركة بعثة
تابعة لها ‘ مراقبة ا’نتخابات الرئاسسية.
وتقرر نشسر أاعضساء هذه البعثة اŸنتم Úإا¤
ﬂت-ل-ف ا÷نسس-ي-ات ال-ع-رب-ي-ة ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء ا÷نسس-ي-ة
التونسسية ‘ ،عدد من ﬁافظات البÓد ،خÓل
عملية التصسويت.

بن علي بوضسع حرج وينقل
Ÿسستشسفى بالسسعودية
ب-ال-ت-زام-ن م-ع ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسسية التونسسية،
قال ﬁامي الرئيسس اأ’سسبق زين العابدين بن علي
الذي أاطيح به عام 2011بعد  23عاما من حكم
البÓد ،.إانه نقل إا ¤مسستشسفى ‘ السسعودية بعد
تدهور حالته الصسحية.
وصسرح من Òبن صسا◊ة  ،أان ابنة زين العابدين
بن علي اتصسلت به ،قائلة إان والدها البالغ من العمر
 83عاما «مريضس جدا» ،بعد سسنوات من عÓج
سسرطان الÈوسستات.
وهذه أاول مرة منذ اإ’طاحة ب Íعلي قبل نحو
ثما Êسسنوات التي يتحدث فيها ﬁاميه أاو أاسسرته
علنا عن حالته الصسحية .و ⁄يصسدر بن علي بيانات
منذ أان غادر إا ¤السسعودية.
و‘  ،2011قضست ﬁكمة تونسس على بن علي
بالسسجن غيابيا Ÿدة  35عاما بتهم من الفسساد
اŸا‹ إا ¤التعذيب .وبعد ذلك أايضسا قضست ﬁكمة
عسس-ك-ري-ة بسس-جنه  20ع-ام-ا ب-ت-ه-م ال-تحريضس على
القتل والنهب.
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إاسستعجله تعي Úمبعوث أا‡ي جديد و النهوضس بعملية السسÓم

الرئيسس الصضحراوي إابراهيم غا‹ يراسضل رئيسس
›لسس األمن الدو‹
وج- -ه رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة الصس -ح -راوي -ة ،
اأ’م Úالعام ÷بهة البوليسساريو السسيد إابراهيم
–Óاد
غ- -ا‹ رسس -ال -ة إا ¤اŸن -دوب ال -دائ -م ل  -إ
الروسسي لدى اأ’· اŸتحدة ورئيسس ›لسس
اأ’من الدو‹ السسف Òفاسسيلي نيبينزيا حول
الوضسع ‘ الصسحراء الغربية.
وقال غا‹ ‘ الرسسالة «لقد انقضست ثÓثة
أاشس -ه-ر م-ن-ذ ا’سس-ت-ق-ال-ة اŸف-اج-ئ-ة ل-ل-م-ب-ع-وث
 ·ÓاŸت -ح -دة
Óم Úال- -ع- -ام ل  -أ
الشس- -خصس- -ي ل - -أ
ل-لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة السس-اب-ق ،السس-ي-د ه-ورسست
كوهلر .ومنذ ذلك ا◊ ⁄ Úيتم فعل الكثÒ
ل-ل-ن-ه-وضس ب-ع-م-ل-ي-ة السسÓ-م ال-تي تشسرف عليها
اأ’· اŸتحدة ‘ الصسحراء الغربية .وقد أادى
التأاخ ‘ Òتعي Úمبعوث شسخصسي جديد إا¤
شسل العملية السسياسسية ،ويبدو أان عملية اأ’·
اŸتحدة للسسÓم قد عادت إا ¤مربع «إابقاء
اأ’مور على حالها» على الرغم من التأاكيدات
اŸتكررة أ’عضساء ›لسس اأ’من بعكسس ذلك».
واضساف « لقد توقف التقدم على اŸسسار
السسياسسي على الرغم من التناز’ت الكبÒة
والتضسحيات التي قدمناها صسراحًة Ÿسساعدة
 ·ÓاŸت -ح -دة ع -ل-ى
اŸب -ع -وث الشس -خصس -ي ل  -أ
ال -ن -ج-اح ‘ م-ه-م-ت-ه ول-ت-ه-ي-ئ-ة اŸن-اخ اÓŸئ-م
للدفع قدماً بعملية اأ’· اŸتحدة للسسÓم.
وعلى الرغم من ﬁاو’ت بعضس اأ’طراف
ا’ن -ح -راف ع -ن اŸع -اي Òال -ت -ي واف-ق ع-ل-ي-ه-ا
›لسس اأ’م- -ن ب -خصس -وصس قضس -ي -ة الصس -ح -راء
ال -غ -رب -ي -ة وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ت -ع-نت اŸغ-رب
واسستفزازه ،فقد مارسسنا قدراً كبÒاً من ضسبط
النفسس وانخرطنا بشسكل إايجابي ‘ العملية
السسياسسية.
فقد شساركنا بنحو بناء وجاد ‘ ا÷و’ت
اŸتتالية من ﬁادثات جنيف التي ُعقدت بÚ
ال -ط -رف Úب -رع -اي -ة اأ’· اŸت -ح -دة وق -دم-ن-ا
مقÎحات عملية لبناء الثقة ‘ اŸفاوضسات
وإارسساء اأ’سسسس إ’يجاد حل سسلمي ومسستدام
للنزاع .ولكن ‡ا يؤوسسف له أان عدم اŸرونة
التي أابداها الوفد اŸغربي أاثناء مناقشسات
اŸائ -دة اŸسس -ت -دي -رة وخ -ارج -ه-ا سس-رع-ان م-ا
نسسف كل إامكانية لبناء الثقة وإاحراز التقدم
بشسأان القضسايا اأ’سساسسية».

’مل
حتى ’ يغيب بصسيصس ا أ
لقد قمنا باسستمرار بدورنا لدعم العملية
السس -ي -اسس -ي -ة ،وق -د ح -ان ال-وقت اآ’ن ل-ل-ط-رف
اآ’خ -ر ل-ل-ق-ي-ام ب-دوره وإاظ-ه-ار إارادة ح-ق-ي-ق-ي-ة
باŒاه التوصسل إا ¤حل سسلمي ودائم يضسمن
‡ارسسة حق شسعبنا غ Òالقابل للتصسرف ‘
تقرير اŸصس Òمن خÓل عملية موثوقة وحرة
ودÁقراطية.
لقد خلقت إاعادة بعث ﬁادثات السسÓم ‘
ديسسم 2018 Èبصسيصس أامل لدى شسعبنا الذي
اعتقد ،بعد قرابة  30عامًا من الوعود التي ⁄
ي-ت-م ال-وف-اء ب-ه-ا ،أان ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ح-ق-ي-قية
لتقرير اŸصس Òقد أاصسبح أاخÒاً قريب اŸنال.
ولكن بعد أاشسهر من صسمت أاعضساء اÛلسس،
وعدم تعي Úمبعوث شسخصسي جديد وغياب أاي
مبادرة ’سستئناف ﬁادثات السسÓم فإان اأ’مل
قد خبا ليحل ﬁلة الشسعور باإ’حباط .فنحن
’ Áكننا أان نفهم تأاخر ›لسس اأ’من ‘
الوفاء بالتزامه بكسسر حالة ا÷مود وإاخفاقه
‘ الرد بقوة على أاعمال اŸغرب التصسعيدية
واŸزعزعة لÓسستقرار والتي قوضست السسÓم
الهشس الذي ” التوصسل إاليه ‘ عام 1991
بفعل اتفاق وقف إاطÓق النار –ت إاشسراف
اأ’· اŸتحدة.

عمÓء ‘ اŸنطقة العازلة
إان -ن -ا نشس -ع -ر ب-ق-ل-ق م-ت-زاي-د إازاء تصس-رف-ات
اŸغرب غ Òالقانونية الهادفة إا ¤تقويضس

عملية السسÓم وزرع بذور Œدد النزاع .إان
وجود العمÓء اŸغاربة ‘ اŸنطقة العازلة
يعد انتهاكًا واضسحًا وخطÒاً لبنود ا’تفاقية
ال -عسس -ك-ري-ة رق-م  .1ك- -م- -ا أان ه- -ذه اأ’ع- -م -ال
تتعارضس مع روح خطة السسÓم وتنتهك قرار
›لسس اأ’من رقم  ،)2019( 2468الذي أاكد
من جديد على ا◊اجة إا ¤ا’حÎام الكامل
لÓتفاقات العسسكرية التي ” التوصسل إاليها مع
بعثة اأ’· اŸتحدة لÓسستفتاء ‘ الصسحراء
الغربية فيما يتعلق بوقف إاطÓق النار ودعا
ال -ط -رف Úإا ¤ا’م -ت -ن -اع ع -ن أاي أاع -م -ال م-ن
شسأانها أان تقوضس اŸفاوضسات التي تيسسرها
اأ’· اŸتحدة أاو تزيد من زعزعة اسستقرار
ال -وضس -ع ‘ الصس -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة .وم-ا  ⁄ي-ق-م
اŸغ- -رب ع- -ل- -ى ال -ف -ور ب -إازال -ة ع -م Ó-ئ -ه م -ن
اŸن -ط-ق-ة ال-ع-ازل-ة ،ف-إان ال-وضس-ع ‘ اŸن-ط-ق-ة
سسيسسر نحو التصسعيد.

يجب تفعيل دور « اŸينورسسو « ‘
إاجراء ا’سستفتاء
سس - -يشس - -رع أاعضس - -اء ›لسس اأ’م - -ن خ Ó- -ل
اأ’سسابيع اŸقبلة ‘ مداو’تهم حول Œديد
و’ي -ة ب -ع -ث -ة اأ’· اŸت -ح -دة ل Ó-سس -ت-ف-ت-اء ‘
الصسحراء الغربية .لقد مرت  28سسنة منذ نشسر
ب -ع -ث -ة ح -ف -ظ السسÓ-م ه-ذه وب-و’ي-ة صس-ري-ح-ة
تتمثل ‘ إاجراء اسستفتاء لتقرير مصس Òشسعب
الصسحراء الغربية .وقد وافق ك ÓالطرفÚ
ع -ل -ى إاج -راء ه-ذا ا’سس-ت-ف-ت-اء ودع-م-ه ›لسس
اأ’من .ومع ذلك ⁄ ،يتم إاجراء ا’سستفتاء أ’ن
اŸغرب يرفضس السسماح بذلك .وعÓوة على
ذلك ،فإان القيود غ ÒاŸقبولة التي يفرضسها
اŸغرب على بعثة اأ’· اŸتحدة لÓسستفتاء
‘ الصسحراء الغربية وإاخفاق هذه اأ’خÒة ‘
تنفيذ مهمتها Ãا يتماشسى مع معاي Òاأ’·
اŸتحدة اأ’سساسسية ◊فظ السسÓم قد أادى اإ¤
تقويضس سس Òعمل البعثة بشسكل كب Òوكذلك
مصسداقيتها ‘ نظر شسعبنا.

اسستعجال تعي Úمبعوث أا‡ي
إان -ه ي -جب ع -ل -ى ›لسس اأ’م -ن أا’ يسس -م -ح
بالعودة إا ¤سسياسسة الوضسع القائم ‘ الصسحراء
الغربية ،ويجب أا’ يقلل من شسأان العواقب
التي قد تنجم عن السسماح للمغرب بالتمادي
‘ تعنته دون أاية مسساءلة .إاننا نحث ›لسس
اأ’من بقوة على اإ’صسرار على التعجيل بتعيÚ
Óم Úال-ع-ام ي-ك-ون
م-ب-ع-وث شس-خصس-ي ج-دي-د ل -أ
مؤوه ًÓويتحلى بنفسس قناعات سسلفه القوية
ومكانته وتصسميمه .كما نحث جميع أاعضساء
›لسس اأ’م- -ن ع- -ل- -ى مضس- -اع -ف -ة ال -ت -زام -ه -م
بالعملية السسياسسية واإ’صسرار على اسستئناف
اŸف - -اوضس - -ات اŸب - -اشس - -رة وا÷وه - -ري - -ة بÚ
الطرف Úبهدف التوصسل إا ¤حل سسلمي ودائم
يحÎم احÎاماً كام ًÓحق شسعبنا ‘ تقرير
اŸصس Òوا’سستقÓل.

ق ناقوسس اÿطر
ا’ئتÓف اŸغربي ◊قوق ا إ
’نسسان يد ّ

ا◊ريات تراجعت والقضضاء أاصضبح جهازا لتصضفية ا◊سضابات
عّبر ا’ئتÓف اŸغربي ◊قوق اإ’نسسان الذي يضسّم  22جمعّية ّﬁلية
اÿميسس عن قلقه حيال تراجع حقوق اإ’نسسان ‘ اŸغرب ،متحّدثاً عن
إاسساءة اسستخدام للسسلطة وقمع ناشسط Úوﬁاكمات غ Òعادلة.
“ت تÓوته أامام وسسائل اإ’عÓم ‘ الرباط إاّن
وقال ا’ئتÓف ‘ بيان ّ
اŸغرب يشسهد تراجعًا على مسستوى ا◊قوق وا◊ّريات.

وأاضساف ان هناك ناشسط Úتعّرضسوا ◊ا’ت تعذيب وسسوء معاملة وللمحاكمة
وان هناك جمعيات تتعرضس لضسغط السسلطات.

واعت Èا’ئتÓف أاّن القضساء بات جهازاً ُيسستعمل لتصسفية ا◊سسابات
السسياسسّية مع النشسطاء واŸعارضس ،ÚمشسÒاً إا ¤أانّ هناك نشسطاء
ت-ت-م ﬁاك-م-ت-ه-م بسس-بب م-واق-ف-ه-م وأاح-ي-انً-ا ف-ق-ط بسسب ت-عليقات
بسسيطة على مواقع التواصسل ا’جتماعي.

ويشس Òبيان ا’ئتÓف أايضسًا إا ¤سسجن متظاهرين سسلمّيÚ
’حكام ضسّدهم
على غرار نشسطاء ‘ حراك الريف وصسلت ا أ
على سسبيل اŸثال ’ ا◊صسر إا 20 ¤سسنة سسجنا نافذا.
وحمل حراك الريف مطالب اجتماعية واقتصسادية طوال
أاشس---ه---ر ب Úخ---ري--ف  2016وصس--ي-ف  ،2017ب-ي-ن-م-ا اّت-ه-م-ته
السس-ل-ط-ات ب-خ-دم-ة أاج-ن-دة ان-فصس-ال-ي-ة وال-ت-آام-ر ل-لمّسس بأامن
الدولة .وقد خرجت أاو ¤تظاهراته احتجاجاً على حادث
أاودى ببائع السسمك ﬁسسن فكري.
كما دان ا’ئتÓف أاشسكاً’ جديدة من القمع من خÓل
حمÓت تشسه Òأاطلقت ‘ وسسائل إاعÓم .وبحسسب رأايه فإان

’ضسرار بسسمعة أاولئك الذين ينتقدون
الهدف من ذلك هو ا إ
اÿط الرسسمي للدولة.
وت--طّ--رق ب--ي-ان ا’ئ-تÓ-ف إا ¤اع-ت-ق-ال الصس-ح-افّ-ي-ة ه-اج-ر
’ج-ه-اضس غ Òال-ق-ان-وÊ
ال--ريسس--و Êال--ت--ي ُت--ح--اك--م ب--ت-ه-م-ة ا إ
و‡ارسسة ا÷نسس قبل الزواج.
وتنفي الريسسو Êكل التهم اŸوجهة إاليها وتعتزم التقدم
بشسكوى حول تعرضسها للتعذيب لكونها أاخضسعت لفحوصس
طبية بدون إاذن قضسائي وبدون إارادتها ،كما نقلت عنها
عائلتها.
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صسينية باعت
ابنيها التوأام من أاجل
«هاتف وديون»

ُه-ن-اك أان-اسش ُت-ح-دث-ه-م ع-ن
اأ’َ ⁄فيحدثونك َعن اأ’ملَ ،هؤو’ء يا
ح-م-ل ..ه-م َم-ن ن-ح-ت-اجُ-ه-م ب-القرب
مِّنا دائما.
الثور
لنا الله ‘ كل حديث
نعجز عن حكايته ياثور ..رفالهدوء
نـع ـي- -م« ..والّصش -مت ح -ي -اة وم -ابÚ
اأ’ثن Úتفاصشيل» ’ُيدركها أاحد.
ا÷وزاء
ُرÃا ه -ن -اك دائ -م ً-ا
أاح - -اسش- -يسش ومشش- -اع- -ر
ليسش لنا القدرة عن التعب Òعنها
ب-ال-ك-ل-م-ات ي-ا ج-وزاء .وب-اŸق-ابل
رÃا ه -ن -اك ح -روف وك -ل-م-ات ’
تع Èعن ماتكّنه أاحاسشيسشنا أابداً.

كششفت تقارير صشحفية ‘ الصش،Ú
أان الشش -رط -ة اع -ت -ق -لت ام-رأاة أاق-دمت
على بيع ابنيها التوأام ،من أاجل سشداد
ديون مÎاكمة وششراء هاتف جديد،
وه- -و م- -ا أاث- -ار صش- -دم- -ة واسش -ت -ن -ك -ارا
واسشع ‘ ÚالبÓد.
السضرطان
وب -حسشب م -ا ن-ق-ل م-وق-ع «سش-نÎال
أاوديتي» ،فإان اŸرأاة ‘ العششرينات
ع- -ن -دم -ا ت -ري -د إان
من العمر ،وأا‚بت ا’بن Úخارج إاطار
تقول ششيئا ياسشرطان
الزواج ،وهذا اأ’مر جعلها منبوذة من
 ..ف-ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن
العائلة.
اأ’سش- -ال- -يب وأانت م- -ن ت- -خ -ت -ار..
وباعت اŸرأاة التي جرت اإ’ششارة
حاول أان تكسشب بكلمتك وروعتها
إاليها باسشم «ما» ،التوأام Ãبلغ يقارب
ق -لب وروح م -ن –ادث ،ف-ي-ن-ب-ه-ر
 9100دو’ر ،خÓل ششهر سشبتم Èمن
بك وبأاخÓقك.
العام اŸاضشي.
@ م- -ا ه- -و الشض -ي
وقالت ا÷انية أامام الششرطة ،إانها
‘
^
وجدت نفسشها مفلسشة بدون أاي مورد،
ال- -ذي ل- -ه أاسض -ن -ان ول
لسضد
ا أ
اŸع- - -دل ،ت - -ن - -ت - -ج
فقررت أان تبيع فلذتي الكبد حتى
يعضس ؟
البقرة  ٢٠٠أالف كأاسس من
تسش- -دد ال -دي -ون وتششÎي ه -ات -ف -ا
م - -ن أاراد أان ي - -راك
ا◊ل- -يب ت- -ق- -ري- -بً- -ا ط- -وال
جديدا ’ ،سشيما أان والديها
ﬂطً- - -ئ- - -ا ي- - -ا أاسش- - -د .
 ⁄ي -ق -ب  Ó-ب -أان تصش -ب-ح أام-ا
ا
ه
ر
م
ع
سشÒاك ولو كان كفيًفا ،فÓ
على الرغم من ا’ختÓف ‘ القصشة
عازبة.
تنششغل بإارضشاء الناسش.
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-ث-ل ،ل-ك-ن ع-لماء اللغة العربية
و ⁄ي- - -تضش - -ح
أاج-م-ع-وا أان ال-قصش-ة ت-ع-ود ل-ك-ل-ب-ة ك-انت ُت-سش-م-ى
^ ل - - - - - -و ك- - - - - -نت
كيف اسشتطاعت
الكفن .
«ب - -راقشش» .وك - -انت ت - -ع- -يشش ‘ ق- -ري- -ة صش- -غÒة
العذراء
اأ’م أان Œد من
–رسش - -ه - -ا و–رسش اŸسش - -اك - -ن م - -ن ال - -لصش- -وصش “تلك مليار دولر وصضرفت منها أالف
يششÎي ال- -ت- -وأام،
دولر ك -ل ي -وم ،ف -ل-ن تصض-رف اŸب-ل-غ
واأ’عداء.
ل- -ك- -ن صش- -ح- -ف- -ا
ق -د ت -ك -ون اÿي -ب -ات
فكانت الكلبة تقوم بالنباح كلما اقÎب العدو
بالكامل إال بعد أاك Ìمن أالفÚ
صش -ي -ن -ي -ة أاوردت
م- -ن ال- -ب- -عضش ’ ت- -ع- -ن -ي
ل -ت -ح -ذي -ر أاه -ل ال-ق-ري-ة .و‘ إاح-دى اŸرات ،ه-اج-م
أان الشش - - - -رط- - - -ة
وسضبعمائة سضنة.
ِبالضشرورة أانك يا عذراء..
أاعداٌء أاششداء القرية .فقامت براقشش كعادتها بالنباح
اكتششفت
’ تسش -ت -ح -ق السش -ع -ادة .ب -ل ت-ع-ن-ي أان
لتحذير أاهل القرية للخروج من مسشاكنهم وا’ختباء.
ء
ا
ن
ث
أ
ا
ة
ا÷رÁ
السشعادة ُرÃا ليسشت من هذا اإ’Œاه.
وبالفعل هذا ما حدث .فقد كان العدو أاك Ìقوةً من أاهل القرية ما دفعهم
إاج-رائ-ه-ا –ق-ي-قا
‘ قضش - - - - - - -ي- - - - - - -ة للخروج من اŸنازل وا’ختباء ‘ مغارة قريبة حتى يخرج العدو من قريتهم.
بحث اأ’عداء عن أاهل القرية دون جدوى .وعندما همtوا باÿروج من القرية،
اŸيزان
‘ كوكبنا هناك اك Ìمن  4000ديانة و‘ ُكل ديانـة طائفة تدعوا انها ا◊ق وغÒهـا
مششابهة.
حا بخروجهم من قريتهم وسشÓمة أاهل القرية.
وج- - - -رى ب - - -ي - - -ع نبحت الكلبة براقشش فر ً
الباطل ف Óتتعصشب لدينك او طائفتك اوافكارك و’ تعتقد انك انت وطائفتك الوحيدين ‘ ا÷نـة
ج-م-ي-ع-نا ‰ارسش اإ’دمان
ا’ب - - - -ن Úال - - - -ت - - - -وأام
وعلى الرغم من ﬁاولة صشاحب الكلبة إاسشكاتها ،إا’ أان العدو انتبه إا ¤وابني عÓقاتك على انتماء واحد وهي ا’نسشانية.
نباح الكلبة وهاجم اŸغارة واسشتباح أاهل القرية فقتل منهم الكث ،Òكما
ي -ام -ي -زان  ..ال -ب -عضش ُي -دم-ن
ل- -ع- -ائ- -ل -ت ‘ Úإاق -ل -ي -م
وقاموا بقتل الكلبة براقشش.
آان -ه -وي ،شش -رق -ي ال -ب -ل -د
اأ’ششَ- - -ي - -اء وال َ- -ب - -عضش ُي - -دم - -ن
فكانت براقشش سشبًبا ‘ هÓكها وهÓك أاهل قريتها.
اآ’سشيوي Kإاح-داه-م-ا ‘
اأ’م -اك -ن ،أام -ا أاكÌن -ا ت-ع-اسش-ه م-ن ُي-دم-ن
فأاصشبح اŸثل منذ ذلك ا◊ُ Úيضشرب ‘ من يجلب
م -دي -ن -ة ف-وي-ان-غ واأ’خ-رى ‘
اأ’ششخاصش.
الهÓك والششؤوم لنفسشه أاو أ’هله
حاضشرة سشوزهو.
رحمها؟».
و ⁄ي - - -ك - - -ن وال - - -د ال- - -ط- - -ف- - -ل،Ú
اِشِشِهدي َيا سَشَمـا َواْكتَُبْن يا ُوجـوْد
العقرب
حاضشرا ح Úتاجرت ششريكته ‘ الطفل،Ú
إاsنـَنـا لِلحـَمـا
سَشَنُكوُن ا÷ُـُنـوْد
لكن ما إان سشمع بعملية البيع ،حتى حضشر أ’جل
َ
ْ
Ó
ـ
ب
ل
ا
ح
ي
ز
ـ
ن
ـ
ف
ك الُقُيـوْد
َوَنـُفـ t
إاذا أاسشديت جميÓ
َ ْ َ
اŸطالبة بنصشيبه من اŸال.
وَننيُل الـuرضشـا
ِمْن َوsفى بِالْعُهـوِد
إا ¤إانسش- -ان ف -ح -ذار إان
وأاوضشحت اأ’م «القاسشية» أانها تقاسشمت اŸال مع
ٍ
وُنـذيقُ الـsرَدى
ُكـsل عـات َكُنوْد
ت- -ذك- -ره ي- -اع- -ق -رب  ..وإان
اأ’ب ،وأاكد ا’ثنان أانهما أانفقا اŸبلغ كام Óقبل أان
َوَيـَرى جـِيُلـَنا
َخـافـَقاِت الُبنوْد
أاسشدى إانسشان إاليك جمي Óفحذار أان
يجري اعتقالهما ،ومن اŸرتقب أان يدانا أامام القضشاء
‚ُمَنـا
ب -ع -ق -وب -ة ح -بسش -ي-ة ق-اسش-ي-ة م-ن ج-راء
لِلُْعـ ‘ َÓصُشعـوْد
تنسشاه.
@ ال t- -دن - -ي- -ا ح Úتضض- -يُ- -ق بك م- -ن
وَيـَرى ْ
اŒاره- -م -ا ‘
َهَكـَذا َهـَكـَذا
َهـَكـذا سَشَنُعـوْد
ن عدل الله ُيوسضعها لك
جانب فإا ّ
البششر.
فاشْشَهدي َيا سَشَما واكُتبن يا ُوجـوْد
القوسس
من جان ٍ
ب آاخر ف Óتيأاسس.

شس
غ
ل
ع
قلـك

للعÈة

جنت على نفسسها براقشش

حل العدد السسابق

فــــــــــــــــي حبـــــــــــــــك يـــــــــــــــا بـــــــــــــــÓدي

حكم و أأمثـال

@ كل شضئ تكشضفه بتقادم العمر هو
موجود قب Óولكنك كنت اصضغر من
ان تراه.

ابتسسم
أانا اسسمي فلسسطيني
نقششت اسشمي علي كل اŸياديني
ب - -خ- -ط ب- -ارز يسش- -م- -و ع- -ل- -ي ك- -ل
العناويني
حروف اسشمي تÓحقني تعايششني
تغذيني
تبث النار ‘ روحي وتنبضش ‘
ششراييني

ج- - -ب- - -ال ال - -ن - -ار
ت -ع -رف -ن -ي م-غ-اوره-ا
وتدريني
بذلت الطاقه الكÈى وقلت أ’متي
كوÊ
صشÓح الدين ‘ اعماق اعماقي
يناديني
وك -ل ع -روب -ت -ي ل -ل -ث -أار ل -ل -ت -ح-ري-ر
تدعوÊ
وراياتي التي طويت علي ربوات
حطيني
وصشوت مؤوذن اأ’قصشى يهيب بنا
أاغيثوÊ

إاsنـَنـا للـُعـÓ

ْ
خـُلـوْد
إاsنـَنـا لل ُ

’ تنتظر أاحد دائمًا و’ تدع ششخصشًا
ي-ن-ت-ظ-رك وح-رر ن-فسشك م-ن ق-ي-ود ال-ب-ق-اء،
غادر حيث ُتريد و’ تنظر خلفك أابداً يا
قوسش.

^ سشئل عابر سشبيل :من أاين أانت؟
فقال :أانا من الروم.
فأاجابه الرجل :وأانا من الغرفة.
فضشحك ا÷ميع وعمّ الفرح والسشرور وحجزا ‘ فندق
خمسشة ‚وم.

ا÷دي
’ ششيء ُيششبه ششيئا و’ أاحد يعوضش غياب أاحد.
أاششياُءنا اıتلفة إان ضشاعت ليسش لها بديل ياجْدي.
الدلو

اعت Èمن –بّه يا صشديقي الدلو« ..صشديـقا» .فالصشداقة
طويلة ،أاما اÙبّة فهي ›رد كـÓم.

❊ ي -ق -ول أارسش -ط -و :ان -زل ب -رغ -ب-اتك Ÿسش-ت-وى
دخ -لك ا◊ا‹ ،وارت -ف -ع ب-ه-ا ف-ق-ط ع-ن-دم-ا
ا◊وت
يسشمح لك بذلك دخلك اŸرتفع ،هي
ن -فسش -ه -ا :م -د ◊افك ع -ل -ى ق -د
البعيد عن الع Úبعيٌد عن القلب ،مقولة أاششبعتنا ضشحكاً حّد البكاء وما
رج - -ل - -يك ل - -ك- -ن ال- -غ- -رب
الذي أارهق قلوبنا ششوقاً غ Òذاك البعيد ..أاليسش كذلك ياحوت ؟
يتفلسشفون.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مديرة الÎبية حمانة سشمية لـ»الششعب» :

ألعدد

18042

22

’مر لÓكتظاظ
مديرية الÎبية أارجعت ا أ

ألدخول أŸدرسشي جاء ‘ ظروف تنظيمية ﬁكمة

غياب أأقسش ـ ـام للتحضشÒي Ãنطقـ ـ ـ ـة
حمل ـ ـة ‘ باتنـ ـ ـة ي ـ ـؤورق أألولي ـ ـ ـ ـ ـاء

كششفت مديرة الÎبية لو’ية سشعيدة سشمية حمانة لـ»الششعب» اأن الدخول اŸدرسشي هذا اŸوسشم
جرى ‘ ظروف مريحة بسشبب التحضشÒات وا’إجراءات التنظيمية اÙكمة ،مضشيفة ان كل ششيء ”
‘ جو هادئ وتداب Òتنظيمية و–سشينية جراء تطبيق تعليمات وزارة الÎبية الوطنية وبالتنسشيق
مع بلديات ودوائر تراب الو’ية للوقوف على ا’إ‚ازات التي كانت ‘ طور ا’إنششاء واŸوؤسشسشات التي
حظيت بالÎميمات.

تاأسشف اŸئات من اŸواطن Úالقاطن Úبالقطب العمرا Êا÷ديد
حملة باأجزائه الثÓثة ،من غياب اأقسشام لتدريسس اأبنائهم مرحلة
ما قبل التعليم ا’إلزامي واŸعروف بالتحضشÒي ،واكتفاء مصشالح
مديرية الÎبية للو’ية بضشمان تدريسس السشنة ا’أو ¤وهو
ا’أمر الذي يتجاوزها تقينا ،نظرا للتعداد السشكا ÊالكبÒ
للمواطن Úخاصشة بالتجمعات السشكنية ا÷ديدة بحملة  03التي
 ⁄يرافقها ا‚از مرافق تربوية و موؤسشسشات تعليمة كثÒة
Ÿواجهة هذا الضشغط.

^ قسشم خاصص للتÓميذ ألذين –صشلوأ على ألزرع ألقوقعي

باتنة :حمزة Ÿوششي

و أشضارت مديرة ألÎبية  ،أن
وأ‹ سضعيدة حرصس على هذأ
ألآمر حيث عقد أجتماعات
–ضضÒية و كانت له متابعة
م -ت -وأصض -ل -ة ومسض -ت -م -رة ل -ه-ذه
أŸشض-اري-ع أل-ت-ي أسض-ت-ق-بلت ‘
أل - -ط - -ور ألب - -ت - -دأئ - -ي وح- -ده
 55156تلميذ يوؤطرهم 2296
أسضتاذ و  21مفتشضا ‘ أللغة
أل-ع-ربية و  04م-ف-تشض Úباللغة
ألفرنسضية و  202مدير و 25
نائبا.
عن عدد أŸتمدرسض ، Úقالت
ذأت أŸتحدثة ،لنا »:سضجلنا
دخ- - -ول  9490ت-ل-م-ي-ذ ت-ابعوأ
نشض - - -اط - - -ه- - -م أل- - -درأسض- - -ي ‘
ألأقسض -ام أل -ت -حضضÒي -ة خ Ó-ل
ألسضنة أŸاضضية 8397 ،تلميذ
‘ ألسض -ن -ة أÿامسض-ة م-ق-ب-ل-ون
ع-ل-ى أإم-ت-ح-ان شض-ه-ادة ألتعليم
ألإبتدأئي وهم موزعون على
 204مدرسضة بعدد  1997فوج

ت- -رب- -وي وÃع- -دل ت -وأج -د 28
تلميذأ ‘ ألقسضم».
ك- -م -ا سض -ج -لت أŸدي -ري -ة-
ب- - -حسضب «أŸت - -ح - -دث - -ة 7598
تلميذ ‘ ألأقسضام ألتحضضÒية
م- -ن م- -وأل- -ي -د  2014يضضاف
أإليهم موأليد  2015من بدأية
أول يناير أإ ¤غاية  31مارسس
ويحضضون برخصضة أإسضتثنائية
ل- -ل- -تسض- -ج- -ي- -ل وذلك لضض- -م- -ان
أل - -ت - -حضض Òأل - -ب- -ي- -دأغ- -وج- -ي
وألنفسضي لهذه ألفئة.
وقالت ذأت أŸديرة عارضضة
أرق- -ام- -ا أخ- -رى  »:أحصض- -ي -ن -ا
أيضض- -ا ع -دد أŸت -م -درسض‘ Ú
أل- - -ط- - -ور أŸت- - -وسض - -ط 32338
ت -ل -م -ي -ذ م -قسض -م -ون ع -ل -ى 68
متوسضطة وبعدد  1002وحدة
Ãع- -دل  32ت-ل-م-ي-ذ ‘ أل-ف-وج
وب- -خصض- -وصس أŸق -ب -ل Úع -ل -ى
أإم- -ت- -ح- -ان شض -ه -ادة أل -ت -ع -ل -ي -م
أŸت- -وسض -ط ف -ي -ق -در ع -دده -م

 6664ت-ل-م-ي-ذ ي-وؤطرهم 1763
أسضتاذ و‘ ﬂتلف أŸوأد و
 18م -ف-تشض-ا و  68م-دي-رأ أإ¤
جانب  64مسضتشضار ألتوجيه و
 220مشضرف تربية أإضضافة أإ¤
 100م -ق-تصض-د وق-د سض-ج-ل ‘
أل -ط -ور أل-ث-ان-وي ل-ه-ذه ألسض-ن-ة
 12349تلميذ مقسضمون على
 29ثانوية ع Èبلديات ألولية
م - -وزع Úع - -ل - -ى  509وحدة
وÃعدل  24تلميذ ‘ ألفوج ».
و أضض -افت ح -م -ان -ة سض -م-ي-ة أن
أ÷دي- -د ‘ ه- -ذه ألسض- -ن -ة ه -و
ف -ت -ح قسض -م خ -اصس ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
وع-دده-م  08أل-ذي-ن –صضلوأ
ع -ل -ى أل -زرع أل -ق -وق -ع-ي ح-يث
أإسض-ت-ف-ادوأ م-ن ع-م-ل-ي-ة وط-نية
ل- -زرع أل -ق -وق -ع -ي ‘ أ÷زأئ -ر
أل - - -ع - - -اصض - - -م - - -ة م- - -ن ط- - -رف
ألÈوف -يسض -ور ج -ن -اوي أآن -ذأك
وزأولو درأسضتهم Ãدرسضة أإبن
ب - -اديسس ه - -وؤلء أل - -ت Ó- -م- -ي- -ذ

–صض -ل -وأ ع-ل-ى شض-ه-ادة ن-ه-اي-ة
ألتعليم ألإبتدأئي وأإنتقلوأ أإ¤
ألسض- -ن -ة أو ¤م -ت -وسض -ط ح -يث
خصضصس ل- - -ه- - -م قسض- - -م ع - -ل - -ى
مسضتوى متوسضطة خديجة أم
أŸوؤم - -ن Úب - -وسض - -ط م- -دي- -ن- -ة
سضعيدة .
ول-وج-ود ن-ظ-ام نصض-ف دأخ-ل-ي
أإرتاأت أŸديرة ألتخفيف على
ألأول- -ي- -اء لإسض- -ت -ف -ادت -ه -م م -ن
ألوجبة وأŸكوث وألبحث عن
فضضاء لهوؤلء يكون هادئ لأن
هذه ألفئة –تاج أإ ¤نوع من
أل-ه-دوء ل-ل-م-ت-اب-عة وبخصضوصس
ألقائمة ألإحتياطية لÓأسضاتذة
أشض - - -ارت أŸدي - - -رة أن ه - - -ذه
أل - -ق - -ائ - -م - -ة م - -اأخ - -وذة ب- -عÚ
ألإع -ت -ب -ار ح-ت-ى ي-ت-م ت-وظ-ي-ف
خ- -ري- -ج -ي أŸدرسض -ة أل -ع -ل -ي -ا
ل Ó-أسض -ات -ذة وه -م ألأول -وي-ة ‘
ألتوظيف .

سشعيدة:ج.علي

ا’ضشطرابات ا÷وية زادت ‘ ضشحايا ارهاب الطرق

وفاة  15ششخصشا ‘  281حادث مرور خÓل أسشبوع
الششعب -سشجلت
مصشالح ا’أمن الوطني
 281حادث مرور
جسشما Êعلى مسشتوى
اŸناطق ا◊ضشرية
خÓل الفÎة اŸمتدة
من03اإ 10 ¤سشبتمÈ
من السشنة ا÷ارية،
اأسشفر عن وفاة 15
ششخصشا وجرح 336
اآخرين.جاء هذا ‘
بيان تسشلمت «الششعب»
 ،نسشخة منه.

وب -حسضب ذأت أل -ب -ي -ان ،ف -ان -ه
م - -ق - -ارن - -ة ب - -الإحصض - -ائ- -ي- -ات
أŸسض - - -ج - - -ل - - -ة ‘ ألأسض- - -ب- - -وع
أŸاضض - -ي ،ع - -رفت حصض- -ي- -ل- -ة
حوأدث أŸرور أرتفاعا قدر بـ
( )32حادث ،وكذأ أرتفاع ‘
عدد أ÷رحى بـ ( )19حالة،
وألوفيات بحالة وأحدة.
تشض ÒأŸعطيات ذأت ألصضلة،
أإ ¤أن أسضباب هذه أ◊وأدث
ت - -ع- -ود ب- -ال- -درج- -ة ألأو ¤أإ¤
ألعنصضر ألبشضري بنسضبة تفوق
،%96ن - -ت - -ي - -ج - -ة ع- -دم أحÎأم

أول -ي -اء أل -ت Ó-م -ي-ذ أل-ذي-ن
أشض -ت -ك -وأ م -ن ه -ذأ ألأم -ر
،عÈوأ ع- -ن أسض- -ت- -ي- -ائ -ه -م
عشضية أنطÓق ألتحضضÒي
ب - - - -اأغ - - - -لب أŸوؤسضسض- - - -ات
ألÎب - - -وي - - -ة ب - - -ال- - -ولي- - -ة،
›ددي- - - -ن ن - - -دأءأت - - -ه - - -م
Ÿدي -ري -ة ألÎب -ي-ة ت-زأم-ن-ا
م- -ع أل- -دخ- -ول أŸدرسض -ي،
ب -ف-ت-ح أقسض-ام أل-ت-حضضÒي
ب- -اŸدأرسس ألب- -ت- -دأئ -ي -ة،
ل- -ي- -ت- -م- -ك- -ن أولده- -م م -ن
ألسض -ت -ف -ادة م-ن-ه-ا خ-اصض-ة
و أنها تلعب دورأ أإيجابيا
‘ د›ه- - -م ‘ أل- - -وسض - -ط
أŸدرسض- -ي ق- -ب -ل م -رح -ل -ة
أل -ت -ع -ل -ي -م ألإل-زأم-ي أل-ت-ي
ت- - -ب- - -د أ ب- - -السض - -ن - -ة ألأو¤
أبتدأئي.
ه - -ذه أŸشض - -ك - -ل- -ة دف- -عت
ب-الأول-ي-اء أإ ¤أل-ب-حث ع-ن
موؤسضسضات تربوية تسضتقبل
أب- -ن- -اءه -م خ -ارج م -دي -ن -ة
حملة ألأمر ألذي يكلفهم
يوميا عناء ألتنقل ومشضاق
مرأفقة أبنائهم من حملة
ببلدية وأدي ألشضعبة أإ¤
م -دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ب-ال-نسض-ب-ة
ل Ó- -أول - -ي - -اء أŸيسض - -وري - -ن
وأل-ذي-ن Áل-ك-ون م-رك-ب-ات
أو أقارب ،يÎكون لديهم
أب - - -ن - - -اءه - - -م صض- - -ب- - -اح- - -ا
ل-يصض-ط-ح-ب-وه-م مسض-اء‘ ،
ح÷ Úاأ بعضضهم لتسضجيل
أبنائهم ببعضس أ÷معيات
و أŸوؤسضسض - - -ات أÿاصض - - -ة

ب -ح -م -ل -ة أŸه -ت -م -ة ب -ه-ذه
أل - - - -نشض - - - -اط ،خ - - - -اصض - - - -ة
أŸوظ -فÈ› Úي -ن ع -ل -ى
ذلك ،وأل - -ت- -ي ت- -ك- -ب- -ده- -م
مصض - - -اري- - -ف أإضض- - -اف- - -ي- - -ة
وب - -اه- -ظ- -ة ه- -م ‘ غ- -ن- -ى
عنها.
م -ن ج -ه-ة أخ-رى أشض-ت-ك-ى
ب- -عضس ألأول -ي -اء م -ن ه -ذه
أŸوؤسضسضات أÿاصضة ودور
أ◊ضضانة ألتي تنشضط ‘
Óﬁت ومسض - - -ت- - -ودع- - -ات
ت - -ف- -ت- -ق- -ر لأدن- -ى شض- -روط
أل- - -ن - -ظ - -اف - -ة وألصض - -ح - -ة،
مطالب Úأ÷هات أŸعنية
بضض -رورة ف -ت -ح –ق-ي-ق ‘
نشض-اط-ه-ا وت-ن-ظ-يم زيارأت
م- -رأق- -ب- -ة وت- -ف -ت -يشس ل -ه -ا
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى ح -ق -ي -ق -ة
أل -ت-ج-اوزأت أŸسض-ج-ل-ة ‘
ه- -ذأ ألشض- -اأن ،خ -اصض -ة م -ا
ت- -ع- -ل- -ق ب- -ظ- -روف ت -رب -ي -ة
وأإطعام وصضحة ألأطفال.
ك -م -ا ط -الب ألأول -ي -اء م-ن
مصض -ال -ح م-دي-ري-ة ألÎب-ي-ة
وأ÷ه -ات أŸسض -وؤول -ة ع -ن
أ‚از أŸرأف- -ق ألÎب- -وي -ة
بضض -رورة أسض -ت -درأك ه-ذه
ألنقائصس مسضتقب ، Óنظرأ
Ÿا ي- - -ل- - -ع- - -ب- - -ه أل- - -ط- - -ور
أل- -ت- -حضضÒي ،م -ن أإع -دأد
ن-فسض-ي وب-ي-دأغ-وج-ي جيد
وه- -ام لأط- -ف- -ال- -ه- -م ق- -ب -ل
أل - -ت - -ح - -اق - -ه - -م Ãق- -اع- -د
أل -درأسض -ة ب -السض -ن -ة ألأو¤
باŸرحلة ألبتدأئية.
م -ن ج-ه-ت-ه م-دي-ر ألÎب-ي-ة
ل - -ولي- -ة ب- -ات- -ن- -ة ،ج- -م- -ال
بلقاضضي أكد ‘ رده على

أنشضغالت أولياء ألتÓميذ
خ Ó-ل ل -ق -اءأت -ه أل -ع-دي-دة
م -ن -ذ أل-دخ-ول أŸدرسض-ي،
ﬁدودي- - - - - - -ة ألأقسض - - - - - -ام
أل- - - - - -ت- - - - - -حضضÒي- - - - - -ة عÈ
م - - - -وؤسضسض - - - -ات أل- - - -ط- - - -ور
ألبتدأئي ،خاصضة بحملة
بسض -بب ح -ال -ة ألك -ت -ظ -اظ
أل- - -ك- - -بÒة ب - -اŸوؤسضسض - -ات
ألÎب -وي -ة ن -ظ -رأ ل -ل-ت-ع-دأد
ألسض- -ك- -ا Êأل- -ك- -ب Òب- -ه- -ذه
أل- -ت -ج -م -ع -ات ألسض -ك -ن -ي -ة،
موضضحا توفر هذأ ألنمط
م - -ن أل - -ت- -ع- -ل- -ي- -م ب- -اأغ- -لب
أŸدأرسس ألب- - -ت- - -دأئ- - -ي - -ة
ب-ال-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،ب-اسضتثناء
تسض- -ج- -ي- -ل ع -ج -ز ‘ ه -ذأ
أÛال بكل من حملة و
أŸن- - -ط- - -ق- - -ة أ◊ضض - -ري - -ة
أ÷ديدة بÈيكة.
وأ÷دي - - -ر ب- - -ال- - -ذك- - -ر ‘
ألأخ Òأن أل - - - - - -دخ - - - - - -ول
أŸدرسض- - - - - - -ي أ÷دي- - - - - - -د
شضهد
2020/2019
أسض -ت -ق-رأرأ ك-بÒأ وه-دوؤوأ
غ Òمسض - - -ب - - -وق ب - - -فضض- - -ل
ألإج -رأءأت أل -ك-بÒة أل-ت-ي
وفرها مديرية ألÎبية من
خ Ó- -ل أل - -ت- -ك- -ف- -ل أ÷ي- -د
بانشضغالت ‡ثلي ألأسضرة
ألÎب - - -وي - - -ة ،وك - - -ذأ ‚اح
ع -م -ل -ي -ات ت-وزي-ع أŸن-ح-ة
أŸدرسض-ي-ة وأل-ك-تاب وفتح
أŸط- -اع- -م أŸدرسض -ي -ة ‘
أج- -ال- -ه- -ا ،وم- -ن- -ح ف- -رصس
أإع- - -ادة ل- - -ل- - -ع- - -دي - -د م - -ن
أل-تÓ-م-ي-ذ خ-اصض-ة ب-الطور
أل-ث-ان-وي Ÿوأج-هة ظاهرة
ألتسضرب أŸدرسضي.

الوكالة الوطنية لدعم تششغيل الششباب بالطارف:

“ويل  114مششروعا ‘ ظرف  8أأششهر

مسض -اف -ة ألأم -ان ،ألإف-رأط ‘
ألسض- - -رع- - -ة ،ألإره - -اق وع - -دم
ألÎكيز عند ألسضياقة ،أإضضافة
أإ ¤أسض -ب -اب أآخ -رى م -ت -ع -ل-ق-ة
باŸركبة.
ونظرأ للتقلبات أ÷وية ألتي
عرفتها بعضس مناطق ألوطن،
أط- -ل- -قت أŸدي- -ري- -ة أل -ع -ام -ة
لÓأمن ألوطني ع Èصضفحاتها
ع - -ل - -ى شض- -ب- -ك- -ات أل- -ت- -وأصض- -ل

ألج -ت -م -اع -ي ،ح -م-ل-ة ت-وع-ي-ة
ل-ف-ائ-دة مسض-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق،
ل-ل-ت-ن-ب-ي-ه م-ن ﬂاط-ر ألسضياقة
‘ مثل هذه ألظروف أ÷وية
ألسض -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ،وت -ن -ب -ه ك-اف-ة
مسض -ت -ع -م -ل -ي أل -ط-ري-ق أل-ع-ام،
بوجوب ألتحلي بكث Òأ◊يطة
وأ◊ذر خ Ó- - - -ل تسض - - - -اق - - - -ط
ألزخات ألأو ¤من ألأمطار،
Ÿا تسضببه من حوأدث ،وتوؤكد

بضض - - - -رورة أحÎأم ق - - - -ان- - - -ون
أŸرور ،ألسض- - -رع- - -ة أÙددة،
وأŸرأق-ب-ة أل-دوري-ة ل-ل-م-ركبة،
ح- - -ف- - -اظ- - -ا ع- - -ل- - -ى سض Ó- -م - -ة
ألأشضخاصس وأŸمتلكات.
ك -م -ا تضض -ع أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة
لÓأمن ألوطني– ،ت تصضرف
أŸوأط - -ن Úأل- -رق- -م ألأخضض- -ر
 1548وخط ألنجدة  ،17لتلقي
ألبÓغات  24سضا 24/سضا.

مول فرع و’ية الطارف للوكالة
الوطنية لدعم تششغيل الششباب «أانسشاج»
’ششهر الثمانية ()8
 114مششروعا خÓل ا أ
ا’خÒة من السشنة ا÷ارية حسشب ما
صشرح به اليوم اÿميسس اŸدير اÙلي
لهذا ا÷هاز.
أوضضح نفسس أŸصضدر أن أŸشضاريع أŸمولة من
طرف «أنسضاج» منذ يناير أألخ Òتخصس ﬂتلف
ألنشضاطات ألقتصضادية من بينها ألفÓحة بنسضبة
 55باŸائة من أŸشضاريع ألتي حظيت باŸوأفقة
م-ذك-رأ ب-أان ه-ذأ أل-ق-ط-اع (أل-فÓ-ح-ة) يسض-ت-قطب
ألكث Òمن ألشضباب من حاملي أŸشضاريع بهذه
ألولية ذأت ألطابع ألفÓحي بامتياز.
وحظي قطاع أÿدمات بنسضبة  17باŸائة من
أŸشضاريع أŸمولة منذ يناير أألخ Òإأ ¤أليوم
حسضب ما أضضاف نفسس أŸسضؤوول ألذي أشضار إأ¤
أن قطاع ألصضناعة يسضجل من جهته  13باŸائة

تليه قطاعات ألصضناعة ألتقليدية و أ◊رف و
أŸه- -ن أ◊رة ب- -نسض -ب -ة  8ب -اŸائ -ة م -ن ›م-وع
أŸشضاريع أŸصضادق عليها و أŸمولة.
وب- -ع- -د أن أب- -رز أه- -م -ي -ة «م -رأف -ق -ة» ألشض -ب -اب
أŸسضتثمرين طيلة ﬂتلف مرأحل ألتي يتعÚ
ع-ل-ي-ه-م غ-ت-ب-اع-ه-ا ل-ت-جسض-ي-د مشض-روع-هم ألصضغÒ
أشضار ألسضيد معتوق على أألهمية ألتي “ثلها
أ◊مÓ-ت أل-ت-حسض-يسض-ي-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا «أنسضاج»
بصضفة دورية .و أوضضح بأان هذه أ◊مÓت ترمي
إأ ¤حث شضباب أŸنطقة على Œسضيد مشضاريع ‘
قطاع ألسضياحة «بالنظر إأ ¤أŸوؤهÓت ألكبÒة
أŸوجودة ‘ هذأ أÛال و ألتي يتع Úتثمينها».
و خلصس نفسس أŸسضؤوول أنه منذ عشضرين سضنة
من إأنشضاء فرع ولية ألطارف للوكالة ألوطنية
ل -دع -م تشض-غ-ي-ل ألشض-ب-اب ف-ق-د م-ول ه-ذأ أ÷ه-از
 6704مشضروعا أسضتثماريا مكن من أسضتحدأث ما
›موعه  2012تشضغيل.

 info@ech-aab.comألعدد
ألسسبت  14سسبتم ٢01٩ Èم ألموأفق لـ  14محرم  1441هـ 18046 www.ech-chaab.com

23

أنسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السس-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ؤؤأل-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سس-ك-ل ،أشس-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشس-اؤيث،
أترأقيث..ألشسياي يÓن هيقيث"ألشسعب" مانك أتيلي سسما أؤ أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالشسي يÓن يÎأق أق جرنان "ألشسعب"  ،ؤأأنتشسني نÎحب سساÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسسن.

يور نتمنزوث يوفذ فثمورث أأنغ سس ألنّوث ناÒÿ
سسعاد بوعبوشس

ه -وسس -ي -د ت -ام-ن-زوث سس-ل-خÒ
أأنسس ما Êهبذأ سسالنوث ذي
ثمورث ندزأير  ،و مقبل ماÊ
أسس- -ع- -دأن إأÁازي -غ -ن أل -ع -ي -ذ
نتمنزوث و سسلخوصسوصس ذي
ث -م -ورث ن -ل -ورأسس م -ق-ب-ل م-ا
يخلصس يور ن غشست سس 4
نوسسان ما Êفرحن سساÒÿ
آأغ ب- - -اي- - -اذف ف ل- - -ف Ó- -حث
أأنسسن.
و ذي ألعيذ آأي تغن إأÁازيغن
م -امك ن -ق -ار آأج -م -اعث غ -ن
آأرباعث  Êأيريازن إأÁقرأن
آأغ أسس أل - -دون - -يث م- -ل- -ي- -ح آأغ
قارناسسن لعيان باشس أأفوكن
لغشساوأت و إأيزقومن جارأن
ن- - - -ووذأن ،و آأذوث Ó- - -ي - - -ن ف
ورشس- -ال و أل- -ديث Ÿ Êي- -ت- -ه ي- -غ ن -غ -ن -ي -ه -ن
سسلغÓط و ألورث  ،باشس آأذدرن أأوذأن ذي
أ Òÿو لهنا.
و ذي لسسوأق تسسرسسن إأمكرأزن أيرذن أ÷ل
آأزأرث ،و ’ّن يطن Úآأغ ترسسسسن Ÿاعن ن
تتÓخث وألنحاسس باسس أأسسبدألن ألسسلعث

أزومي نوسساي وأبربوشس سسكسسوم نالعيذ
أمقرأن وأحماد نربي فوسساي

باتنة :حمزة Ÿوشسي
أأنسسن مقبل ما ثو’ ذي ألوقث أأوذأن أأسساغن آأسسوغاسس أأنسسن و دأÁا حسس Íييسس كلشس
و سسنوزأن ألسسلعث أنسسن  ،بصسح ألعيذ آأي ب - -اشس و م- -ات- -ا ت- -رأج- -ان ،و آأسس- -وغ- -اسس آأت
لوق حتى يقيم بوها جارأن  Êمازيغن و ه -وسس -ي -د أل -ن -وث ذي ث-م-ورث ن-دزأي-ر أأوك-ل
ن- -تÓ- -ق- -اث ب- -غ Òذي ث- -م- -ورث أأن- -ول- -ورأسس و’ن -ح -ت -ى أÁوك -ان-ن آأغ ف-اط-ن و أÁك-رأزن
آأهن ترأجان أ Òÿباشس آأبذأن قلعن شسال و
خطرأسس ألويث هثبدل و هتمدن.
بصسح يور نتمنزوث يقيم غرسس ألقيمث أأنسس آأبذأن آأكرأز.
غل أÁازيغن خطرأشس نتا يور آأغ بدأن ييسس

أأفوسس غار إأمركنت ÚذزولÚ

ثÈتسس  :ع نايت رمضسان
سسزك نزمن أأنف أأكن إأمذنن أثناف أﬂلفن
ذث -مت ،أل -ن إأق -ذ يسس -ع -ن ث -ذرمت أأل -ن إأق -ذ
إأخصسن نغ إأزول ،Úأأقذذ أدزير أذون يسسعن
ذقلسس أÙن إأم أأثنف أأكن يسسغضسث ومذن
أأذول ن- -غ أأم -ع -ذر،أأي -ق ذي -ن إأديسس -ب ي -ل آأسس
ذثذرث أأÃذن إأم أأنف أأكن أأطسس أنتذكلون
إأق - -ق - -ذشس- -ن ذق Ôإأوك- -ن أأذف- -ك- -ن أأفسس إأوذ
إأخصس- -ن  ،أأذغ أأن- -ف أأك- -ن ذلث أأن- -كشس -م غ -ر
أأغربز أنف أأكن أأطسس نثوشسلن أأرصسوضسنت
آأر أأكن أأدغنت يك أتولث إأثرو أأنسسنت أأم أأين
يع ألبسس نغ ألقشس أأغربز أأم أز‡ث نغ أأنقن
أأين إأديفررن غسس أأكن أأذب نغ ثغونن يك
أتسس -ن -غ -ل -فث ن -ث -مت أذŸع-ون ث-ه-ق-د أأطسس
أن -ت-ذرمت إأث-وشس-ل-ن ي-ن-ح-ف-ن Ÿع-ن أل-ن إأق-ذ
إأخصس - -ن أسس- -وطسس ،أي- -ق ذي- -ن ي- -ج- -ن إأق- -ذ
يسس -ف -ث Úث -ذرمت أأدغ -رن إأم -نسس -ن ودف -ك-ن
أأفسس إأثوشسلن ينحفن إأوكن أأذصسوضسن أأدغن،
أأين إأخصسن إأثرو أنسسن إأقتسسرحن أأذŸذن
ذق -غ -رأي-ق ذي-ن ي-ج-ن إأق-ذ يسس-ف-ث Úث-ذرمت
أأدغ- -رن إأم- -نسس- -ن ،ودف- -ك -ن أأفسس إأث -وشس -ل -ن
ينحفن إأوكن أأذصسوضسن أأدغن ،أأين إأخصسن
إأثرو أنسسن إأقتسسرحن أأذŸذن ذقغربز.

ألعيذ نعشسورأ ذي ثمورث نشساؤين

أفسس أŸعون يتسسلد غر Áذنن يك أتوشسلن
يسسعن إأمضسن يطف لهÓك إأقوعرن ،أأطسس
ن- -ت- -ذك- -ل- -ون إأدي- -ف- -ررن ذث- -م أن -تÈبسس أن -د
أتسسرحن غر وطسس أنتمون نغ ذقÈذن إأوكن
أدجمعن ثذرمت إألقن أأكن أذشسقعن أأمضسن
غر أثمر نلÈن إأوكن أأذذو ذسسبطرث يسسعن
أأتولث يك ذ› Úإأفزن ذكر ألهلكث إأوعرن،
أم -ك -ن أن-ف ذق-طسس أن-ت-م-ون أن-تÈتسس أن-د
إأدسسوجذن ثوز أأند سسقمن أأطسس إأغربزن
أأمكن أب أأكر نثزقو أيق ذين أليجن إأنلمذن

أأذŸذن ذثغنثن إأقرزن.
يل أأند أأقرو نغ إأمزذغ نكر أنتمون أند أبن
إأخمن إأثوشسلن ينحف نغ ثزول Úنغ إأخمن
إأقجلن .أيق أثنف ذثم أنتغزث  ,ذثم نث
لقصسر  ,ذثم نلجباحية أند إأمذنن أبن ديك
أتولث أل Íأمكن خذمن ثوز أل Íأقخمن
ي- -ل -ن ذخ -رب -ن .أذغ ذي -ن ي -زضس -ن ث -ق -م -تسس
أسسوطسس غر إأمزذغ .ذين إأديرن أشسممح
إأثوشسلن ينحفن.

آوآل دونزروب:
^ تيدت أغتسسضسن تيف تيسسرشسسست أغتسسركسس
^ ئسسالن ؤؤشستيمن دأمعالت فسسسسون
^ ملمي تشسو تسسا  ...تشسو طارؤت
^ ما Êديسس بوجليصس أتافد ديسس تغاردمت

توجاذنت لعوأيل أنلورأسس أمقرأن أم لعوأيل نا÷زأير كامل
سسوسسان قبل أقاسس أعز غرسسنت ذي كل أمكان ذي ثمورث أنغ
ونتا ألعيذ نعشسورأ أق Óأفوك ذيسس ربي سسبحانو ألنبي أنسس
م -وسس -ى سس -ي Ÿن -اك -ر ن -ف -رع -ون ول -ع-وأي-ل نشس-وأي-ن –ت-ف-ال-نت
سس-ال-ع-ي-ذأي سس-ل-ب-اسس ن-ت-غ-اوسس-وي-ن أق Ó-أوف-ينت ÷دود أنسسنت
تقنهنت وأقيمنت –افظنت فÓسسنت.
بتونت Óÿث نشساوين أوجذ أقاسساي سسي ألعيذ أمقرأن ماÊ
أتفرنت سسقكسسوم نيخف نالعيذ و“Óحنت وتقنتاسس ◊رور
وأت-عÓ-ق-نت أذق-ار غ-ال-ق-اي-ل-ة بشس-ام أذت-ن-ف-ي-اشس وي-ت-و ¤ذÿليع
وأتفرنت أقاسس نعشسورأ أق Óأتقينت ذيسس لعوأيل ﬁسسوب
سسÒتو ثيا أق Óورعاذ أتعاشسنت ذي ألدوأور أنباثنت أم أريسس،
تكوت ،مروأنة ،نقاوسس وحتى بريكة أتقنت أقمنسسي أبربوشس
سسكسسوم نالعيذ أمقرأن أق Óنتا ذÿليع و“جمالنت لعوأيل
فالطابة ناŸاكلث سسÒتو ذي أقخام أمقرأن وأ’نت لعوأيل
أ“صسرأفنت جرأثسسنت لفال نالعيذ ما Êأ“سسقانت كل ثيشست
مات أثقا أقمنسسي وأتسسرف أقتماسس.
وأ’نت ل -ب -اسس ن -ل -ع -وأي -د ورع -اذ أدرنت ذي ث -م -ورث أن-ل-ورأسس
سسوسساي أق Óأتقنت أشساوين أملعوأشسر أق Óأذتخياطنشس ذيسس
بشسام أذترججينشس أفاسسن أنسس وأسس نعشسورأ أتذفنت أÓÿث
وأتقصسانت قلي سسقشسعبوب نيسسيثسسنت بشسام أدقعمر وأقارنت
«عشسورأ عشسورتي أسسقعمرأي قطوشستي».
وأأ’نت لعوأيل أتنت ألقاطو أدريث أنسسنت خاطر زهانت لباسس
سسوسساي أق Óأفوك ذيسس ربسس ألنبي موسسى ،وألشسي أق Óورعا
ذي Óنتا أزومي نوأسس نعشسوأ ذوأسس قبلن أنسس أنيغ أغ Óنسس
ما Êأترأقنت لعوأيل كامل غنزومي أنوأسساي أق Óينا ألنبي
ﬁمد –صس– بلي أغفر ذيسس ربي سسبحانو أسسقاسس أيا أقÓ
تزمنت.
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مواقيت
الصضÓة

^  1٤سض-ب-ت-م :1٩٦٠ Èأاع -ل -ن ا÷Ôال اŸت-ق-اع-د
«صضا’ن» با÷زائر العاصضمة رفضضه لفكرة
«ا÷زائر جزائرية» ورحل اإ ¤فرنسضا.
^  1٤سض -ب-ت-م :1٩٥٩ Èأاصض-درت م-ن-ظ-مة
الصض-داق-ة السض-وف-ي-ات-ي-ة م-ع بلدان اŸشضرق العربي
ب Ó- -غ - -ا عÈت ف - -ي - -ه ع - -ن اق- -ت- -ن- -اع شض- -ع- -وب ا’–اد
السضوفياتي بأان القضضية ا÷زائرية سضتنتصضر.
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أاّكد أانّ ا÷زائر سضتخرج من أازمتها ،الفريق ڤايد صضالح:

ل أاحد له القدرة على إايقاف أاو تعطيل عجلة سش ÒالبÓد
^ ا÷يشش يدرك حجم اŸسشؤوولية ويتحّمل أاعباءها بكل ششرف
^ إا‚اح الّدÁقراطية اŸنششودة ع Èاختيار حّر وششّفاف

“ّي -ز ال -ي -وم ال ّ-ث -الث م -ن زي -ارة ال -ف -ري -ق
أاح- -م- -د ق- -اي- -د صض- -ال- -ح ،ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع
ال- -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسص أارك -ان ا÷يشص ال -وط -ن -ي
الشّض-ع-ب-ي إا ¤الّ-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة اÿامسضة
ء توجيهّيًا ،وعقد جلسضة عمل
بّÎؤوسضه لقا ً
Ãقر قيادة النّاحية.

h. ¥

‘ إلبدإية وبعد مرإسضم إلسضتقبال ،ورفقة إلّلوإء
ع-م-ار ع-ث-ام-ن-ي-ة ،ق-ائ-د إلّ-ن-اح-ي-ة إلعسضكرية إÿامسضة،
وقف إلسضيد إلفريق وقفة ترحّم على روح إلشّضهيد
إلبطل «زيغود يوسضف» ،إلذي يحمل مقر قيادة إلناحية
إسض -م -ه ،ح -يث وضض-ع إك-ل-ي Ó-م-ن إلّ-زه-ور أإم-ام إŸع-ل-م
إلتذكاري إّıلد له ،وت Óفا–ة إلكتاب على روحه
وعلى أإروإح إلشّضهدإء إألبرإر.
إثر ذلك ترأإّسش إلفريق لقاًء توجيهيا ضضّم قيادة
وأإرك-ان-ات وإط-ارإت إل-ن-اح-ي-ة ،وك-ذإ ق-ادة إل-ق-ط-اعات
إلعملياتية وقادة إلوحدإت وهياكل إلتكوين ،فضض Óعن
‡ثلي ﬂتلف إألسضÓك إألمنية.
و‘ كلمته إلتّوجيهية ،وإلتي بثّت إ ¤جميع وحدإت
إلناحية عن طريق تقنية إلتحاضضر إŸرئي عن بعد،
أإّك -د إل -ف -ري -ق ب -أان إل -ث -ابت إل -وح -ي-د وإŸؤوّك-د ،ه-و أإن
إ÷زإئر سضتخرج من أإزمتها ،ف Óأإحد له إلقدرة على
إيقاف أإو تعطيل عجلة سض Òإ÷زإئر ومنعها من بلوغ
منتهاها ،كما ثّمن إ◊صضيلة إلÌية إلتي نتجت عن
إن -ع -ق -اد ›لسش إل -وزرإء ب -ت -اري -خ  09سض-ب-ت-م2019 È
برئاسضة رئيسش إلدولة عبد إلقادر بن صضالح.

الّتعجيل بتسشوية األزمة وتهيئة
الظّروف لتلبية اŸطالب الشّشعبية
«غ Òأإنّ إلّثابت إلوحيد وإŸؤوّكد ،هو أإنّ إ÷زإئر
سضتخرج من أإزمتها ،ف Óأإحد أإقول ل أإحد ،له
إلقدرة على إيقاف أإو تعطيل عجلة سض Òإ÷زإئر
ومنعها من بلوغ منتهاها ،ومن هنا أإقول ،أإن ما ”ّ
إ‚ازه ميدإنيا على أإك Ìمن مسضتوى و‘ إلكث Òمن
إÛالت ‘ سضبيل إلتعجيل بتسضوية هذه إألزمة
وتهيئة إلظروف إÓŸئمة لتلبية إŸطالب إلشضعبية
إŸلحة إلتي يأاتي ‘ مقدمتها فتح إÛال وإسضعا
أإمام إلشضعب إ÷زإئري للقيام بوإجبه إلوطني نحو
بÓده ،من خÓل إ‚اح إلدÁقرإطية إŸنشضودة عÈ
إخ- -ت -ي -اره إ◊ر وإلشض -ف -اف Ÿن ي -رى ف -ي -ه إل -رج -ل
إل -وط -ن -ي إŸن -اسضب ،إŸتسض -م ب -اإلخ Ó-صش ل -ل-وط-ن
وŸوروثه إلنوفمÈي إÛيد.
ف -م -ن ب Úأإه-م شض-وإه-د ت-أام Úمسض-ار إلن-ت-خ-اب-ات
إلرئاسضية إŸقبلة ،وضضمان حسضن سضÒها بكل شضفافية
ووضضوح ،وإلسضماح للشضعب إ÷زإئري بالتعب Òإ◊ر عن
خيارإته ،هو هذه إ◊صضيلة إلÌية إلتي نتجت عن
إن -ع -ق -اد ›لسش إل -وزرإء ب -ت -اري -خ  09سض-ب-ت-م2019 È
برئاسضة رئيسش إلدولة عبد إلقادر بن صضالح ،إلذي
حرصش على أإن يسضدي تعليماته ذإت إلصضلة بتوفÒ
كافة إلظروف إلتي تكفل إلتحضض Òإلسضليم لÓنتخابات
إلرئاسضية ،ووضضع كافة إلمكانيات ‘ خدمة إلسضÒ
إ◊سض -ن إلج-رإئ-ه-ا ب-ك-ل شض-ف-اف-ي-ة ن-زإه-ة ،وإألك-ي-د أإن
إحدإث إلسضلطة إلوطنية إŸسضتقلة لنتخابات وتعديل
إلقانون إلعضضوي إŸتعلق بالنظام إلنتخابي ،هذين

إŸشضروع Úإلّلذين سضيتم عرضضهما لحقا على غرفتي
إلŸÈان للدرإسضة وإŸناقشضة وإŸصضادقة ،وذلك قبل
إحالتها على إÛلسش إلدسضتوري ،دليل قاطع على
إرإدة وتصضميم إلدولة بكافة مؤوسضسضاتها على إŸضضي
قدما نحو توف Òكافة إلظروف إل‚اح هذإ إŸوعد
إلنتخابي إلهام.

توف Òالّظروف والّتحضشÒ
ال ّسشليم لÓنتخابات الّرئاسشية
و‘ هذإ إلسضياق ،فإاّننا نعت Èأإّن Œسضيد مثل
هذه إلتطلعات إلشّضعبية Ãثابة إÿطوإت إŸعتÈة
إŸقطوعة على درب ضضمان إجرإء هذإ إلسضتحقاق
Óمال إلتي ما فتئ إلشضعب
إلوطني إلهام ،وفقا ل آ
إ÷زإئري يطالب بتحقيقها فعليا وميدإنيا.
وإ ¤ج- -انب ذلك ،ه -ن -الك مسض -أال -ت -ان ه -ام -ت -ان
درسضهما ›لسش إلوزرإء :تتمثل إألو ‘ ¤رفع مبلغ
إŸنحة إıصضصضة لذوي إلحتياجات إÿاصضة ،من
أإربعة آإلف إ ¤عشضرة آإلف دينار ،وهو قرإر صضائب
إّت-خ-ذت-ه إ◊ك-وم-ة بشض-أان ه-ذه إل-ف-ئ-ة ،سض-ي-ك-ف-ل ل-ها
إل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن أإع-ب-اء إ◊ي-اة ،وه-ي صض-ورة ن-اصض-ع-ة
أإخرى من صضور تكفل إلدولة بهذه إلفئة من أإبناء
شضعبنا.

طلبة ا÷امعة..إاطارات الغد
وطاقات البÓد البششرية
وتتمثل إلثانية ‘ إلتحضض Òإ÷يد وإ÷ّدي
ل -ل -دخ -ول إ÷ام -ع -ي إŸق -ب-ل - - Ã ،2020-2019ا
يسض-م-ح ل-ط-ل-ب-ت-ن-ا ب-دخ-ول ج-ام-ع-ي ن-اج-ح وم-ثمر
إلنتائج ،يكفل لهم نهل إلعلم وإلرفع من مسضتوإهم
إŸع -ر‘ وإل -ع -ل -م -ي ،ورسض -م م -ع-ا ⁄مسض-ت-ق-ب-ل-ه-م
إŸهني إلوإعد باعتبارهم Áثلون إطارإت إلغد
وط-اق-ات إل-بÓ-د إل-بشض-ري-ة ،إل-ذي-ن ي-ن-ت-ظ-ر م-ن-هم
وطنهم وشضعبهم إسضهاما مثمرإ وإيجابيا ،يضضمن
للجزإئر تأام Úقفزإت نوعية أإخرى على درب
إلتطور وإلرقي.
ول يسضعني أإيضضا ‘ هذإ إŸقام إÙمود ،إ ّ
ل
أإن أإتوجّه بالشّضكر إ÷زيل إ ¤إ◊كومة برئاسضة
لول نور إلدين بدوي ،هذه إ◊كومة إلتي
إلوزير إ أ
ت -وّل -ت م-ه-ام-ه-ا ‘ ظ-روف صض-ع-ب-ة وغ Òع-ادي-ة،
وإسض- -ت- -ط -اعت أإن –ّق -ق إل -ك -ث Òم -ن إلإ‚ازإت
إŸي -دإن -ي -ة ل -ف -ائ -دة إلشض-عب إ÷زإئ-ري ولصض-ال-ح
إلتكفل بجميع إŸشضاكل إلجتماعية وإلقتصضادية
إŸعÎضضة ،وتلكم كلمة حق نوردها إليوم دون
م -ب -ال -غ -ة ول ›ام -ل -ة “اشض -ي -ا م-ع م-ب-دأإ إل-ق-ول
للمسضيء أإسضأات ،وللمحسضن أإحسضنت.
إلفريق أإّكد أإن إلتمسضك بقيم نوفم Èإلسضامية
لي
وم -ب-ادئ-ه إل-ن-ب-ي-ل-ة سض-ي-ب-ق-ى ه-و م-ف-ت-اح إ◊ل أ
معضضلة تعÎضش طريق إ÷زإئر ،وأإنه ل مكان
لع- -دإء ن- -وف- -م ‘ Èإ÷زإئ -ر ول م -ك -ان Ÿسضك
أ
إلعصضا من إلوسضط ،فإاما أإن تكون مع إ÷زإئر
بكل وضضوح وشضجاعة وإما أإن تكون مع أإعدإئها.

بفضضل ا’سضتغÓل ا÷ّيد للمعلومات

القضشاء على اإلرهابي «ا◊ارث» واسشÎجاع بندقية
‘ إطار مكافحة إإلرهاب وبفضضل إإلسضتغÓل
إ÷يد للمعلوماتّ“ ،كنت مفرزة للجيشش إلوطني
إلشضعبي ،يوم  12سضبتم ،2019 Èإثر كمÃ Úنطقة
طرطارة ،بلدية أإولد عيسضى ،ولية بومردإسش /
ن.ع ،1.من إلقضضاء على إإلرهابي إŸبحوث عنه
«شضليل إلوناسش» إŸدعو «إ◊ارث « .إلعملية مّكنت
من إسضÎجاع بندقية ( )01صضيد معدلة وسضÓح ()01
أإبيضش ،باإلضضافة إ ¤كمية من إلذخÒة وأإغرإضش
أإخرى ﬂتلفة.

...توقيف تاجر ﬂدرات و14
مهاجرا غ Òششرعي
و‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظّمة ،أإوقفت
م -ف -رزة ل -ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
عناصضر إلدرك إلوطني ومصضالح إ÷مارك بتلمسضان

 /ن.ع ،2.تاجر (ﬂ )01درإت بحوزته ()18,3
كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج ،فيما ضضبط عناصضر
إلدرك إلوطني ( )950غرإما من نفسش إŸادة كانت
ب -ح -وزة ثÓ-ث-ة ( )03أإشض -خ -اصش ع -ل -ى م Ïشض -اح-ن-ة
بأادرإر  /ن.ع.3.
‘ سضياق آإخر ،أإوقفت مفرزة للجيشش إلوطني
إلشضعبي وحرسش إ◊دود ،خÓل عمليات متفرقة
بكل من برج باجي ﬂتار وع Úقزإم  /ن.ع،6.
شض- -خصض )02( Úوضض - -ب - -طت عشض- -رة ( )10م -ول-دإت
كهربائية و مطرقتي ( )02ضضغط ‘ ،ح Úأإحبطت
م -ف -ارز أإخ -رى ﬁاولت ت-ه-ريب ( )6388لÎإ م - -ن
إل- -وق- -ود ،وذلك ب- -ك- -ل م- -ن سض- -وق أإه- -رإسش ،ت -بسض -ة
وإلطارف  /ن.ع.5.
م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ،أإوق -ف ح -رسش إ◊دود ()14
مهاجرإ غ Òشضرعي من جنسضيات ﬂتلفة بكل من
إلنعامة وتلمسضان  /ن.ع.2.

h.¥

الشّشعب ا÷زائر سشيلتف من
جديد حول قيم نوفمÈ
«ول -ن ي -ت -أاّت -ى ذلك إّل ب -ال-ت-مسضك ب-ق-ي-م ن-وف-مÈ
إلسضامية ومبادئه إلنبيلة ،إلذي سضيبقى هو مفتاح
إ◊ل ألي معضضلة تعÎضش طريق إ÷زإئر ،فكما
ف باألمسش إ÷زإئريون ‘ إلعهد إلسضتعماري
إلت ّ
إلبائد حول إلنهج إلنوفمÈي ،وجعلوإ منه سضبيلهم
إألمثل نحو بلوغ طوق إلنجاة ،رغم أإنف إلسضتعمار
إلفرنسضي وأإتباعه من إÿونة وإلعمÓء ،فسضيعرف
إليوم إلشّضعب إ÷زإئري ،غالبية إلشضعب إ÷زإئري،
كيف يعيدون إللتفاف من جديد حول قيم نوفمÈ
بكل ما –مله هذه إلقيم ،من ›د ونبل وسضمو
وبكل ما “ثله من مرجعية أإسضاسضية تبقى دوما
“ثل إلسضند إلقوي بل إألقوى ،بعد إلله سضبحانه
وت- -ع- -ا ،¤ل -لشض -عب إ÷زإئ -ري ،ف  Ó-م -ك -ان ألع -دإء
نوفم ‘ Èإ÷زإئر ،فإاما أإن تكون مع إ÷زإئر بكل
وضضوح وشضجاعة وإما أإن تكون مع أإعدإئها.

نتائج ÷نة الوسشاطة وا◊وار تعكسش رأاي
الطبقة السشياسشية واÛتمع اŸدÊ
وه - -ا ه- -ي ÷ن- -ة إل- -وسض- -اط- -ة وإ◊وإر ت- -ع- -رضش
إ◊وصض -ل -ة إل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ن-ت-ائ-ج أإع-م-ال-ه-ا ع-ل-ى رئ-يسش
إل -دول -ة ،ه -ذه إل -ن -ت-ائ-ج إل-ت-ي ت-ع-كسش رأإي شض-ري-ح-ة
وإسضعة وعريضضة من إلطبقة إلسضياسضية وإÛتمع
إŸد ،Êهذإ إ ¤جانب آإرإء عدد معت Èمن إلشضباب

إŸشضارك ‘ إŸسضÒإت إلسضلمية ،ول شضك أإن كل
ذلك Áثل أإرضضية صضلبة سضتكون ،إن شضاء إلله تعا،¤
منطلقا يسضمح للشضعب إ÷زإئري بأان ينخرط بقوة
وبعزم ‘ مسضعى إلتحضض ÒلÓنتخابات إلرئاسضية
إŸق-ب-ل-ة،وإإلصض-رإر ع-ل-ى إ‚اح-ه-ا ،وإّن-ن-ا ب-ق-در ما
نشضد على أإيدي ÷نة إلوسضاطة وإ◊وإر ونسضتبشضر
خÒإ بنتائج أإعمالها ،فإاّننا نعلم يقينا أإن إلشضعب
إ÷زإئري سضيكون دوما أإك Ìوعيا وإدرإكا ألبعاد
وخ-ل-ف-ي-ات إÙاولت إل-ي-ائسض-ة ل-ع-رق-ل-ة كل مسضعى
وطني طاهر ونظيف وﬂلصش إلنية.

ا÷زائر ل ترضشى أابدا بغÒ
النّصشر ،رغم اÙن واŸلمات
إن -ه -ا رسض -ال -ة إأم -ل ،سض -ت -ب -ق -ى ق -ي-ادة إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي ،سضليل جيشش إلتحرير إلوطني
ت-تشضّ-رف دوم-ا ب-ح-م-ل-ه-ا ،وت-ب-ق-ى دإئ-م-ا ت-ت-حّ-مل
إأع -ب -اءه -ا ،م -ت -ب -ع-ة ن-ه-ج إل-ولء ل-ل-وط-ن وإل-وف-اء
ل -لشض -عب إ÷زإئ -ري وإلق-ت-دإء Ãسض-لك وسض-ل-وك
إلرعيل إلأول للثورة إلتحريرية إŸباركة ،هذإ
إلرعيل إÿالد إلذي إأثبت ميدإنيا وتاريخيا ،إأنه
متى توفرت إلإرإدة وŒلّت إلعزÁة إأصضبح كل
شضيء ‡كن ،ف Óمسضتحيل إأمام إرإدة إلرجال
إلذين ل يوجد ‘ قاموسضهم إل –قيق إلنصضر
وتثبيت عرى إلنتصضار ،وإلأكيد إأن إأسضمى مرإتب
إل -نصض -ر وإأع -ظ -م م -ن -ازل إلن -تصض-ار ه-و إن-تصض-ار
إلوطن ،فا÷زإئر ل ترضضى إأبدإ بغ Òإلنصضر،
رغم إÙن وإŸلمات ،ول تقبل بغ Òإلتفوق
م -ه -م-ا ك-انت إل-ظ-روف وإلأح-وإل ،وذل-ك-م وسض-ام

كاريكات /ÒعنÎ

›د يوؤكد علو قدر إ÷زإئر وسضمو منزلتها».
و‘ ختام إلّلقاء ،فسضح إÛال إأمام إأفرإد
إلناحية للتعب Òعن إنشضغالتهم وإهتماماتهم،
بعدها ترإّأسش إلفريق إجتماعا ثانيا ضضمّ قيادة
وإأرك-ان إل-ن-اح-ي-ة وق-ادة إل-ق-ط-اع-ات إل-ع-م-ل-ياتية
وإأرك-ان-ات-ه-م ،وك-ذإ ق-ادة ه-ي-اك-ل إل-ت-ك-وي-ن وقادة
وحدإت إلناحية وإŸديرين إ÷هوي ،Úإسضتمع ‘
بدإيته إ ¤عرضش شضامل حول إقليم إلختصضاصش
قدمه نائب قائد إلناحية ،ليسضدي بعدها إلفريق
ب جميعها
جملة من إلتعليمات وإلتوصضيات تصض ّ
‘ ضضرورة إلعمل إلدإئم وإŸثابر للحفاظ على
ج- - -اه- - -زي- - -ة إلأف- - -رإد وإل - -وح - -دإت ‘ إأع - -ل - -ى
إŸسضتويات.

مقتطفات من كلمة الفريق قايد صشالح
^ نشضد على أايدي ÷نة الوسضاطة وا◊وار
ونسضتبشضر خÒا بنتائج أاعمالها
^ الشّض-عب ي-درك خ-ل-ف-ي-ات ع-رق-لة اŸسضعى
الوطني الّنظيف وﬂلصص النية
’عداء نوفم ‘ Èا÷زائر و’
^ ’ مكان أ
مكان Ÿسضك العصضا من الوسضط
^ إامّا أان تكون مع ا÷زائر ،وإاّما أان تكون
مع أاعدائها
^ إاح -داث الّسض -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸسض -ت-قّ-ل-ة
لÓنتخابات وتعديل القانون العضضوي
^ فتح اÛال أامام الشّضعب للقيام بواجبه
الوطني نحو بÓده
^ ’ مسضتحيل أامام إارادة رجال ’ ،يوجد
‘ قاموسضهم إا’ّ الّنصضر

