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زرواطي تزور
ع“ Úوششنت وبلعباسض
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ي- -ع- -اي- -ن وزي- -ر ال- -ط -اق -ة
ﬁم -د ع -رق -اب ،ال -ي -وم 15
سس -ب -ت -م Èا÷اري ،م-نشس-اآت
طاقوية خÓل زيارته اإ¤
ولية جيجل ‘ ،صسدارتها
مشس -روع ﬁط -ة ال -ك-ه-رب-اء
بÓرة بقوة  1400ميغاواط
وكذا ميناء جن  -جن.
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قانون خاصض باقتناء األعمال الفنية التششكيلية

ندوة حول «النموذج
القتصشادي البديل
‘ ا÷زائر»

ت - -ع- -اي- -ن وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اط-مة
ال - -زه - -راء زرواط- -ي ،ي- -وم- -ي
لح- - - -د  14و15
السس- - - -بت وا أ
سس- -ب- -ت- -م Èا÷اري ،مشس- -اري -ع
ال - - -ق- - -ط- - -اع ب- - -ع“ Úوشس- - -نت
وب-ل-ع-باسض .و–رصض الوزيرة
ع- -ل- -ى Œسس- -ي- -د ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات
ا◊ك - -وم - -ة ح - -ول تشس - -ج - -ي- -ع
الشسباب حاملي اŸشساريع على
السس - -ت - -ث - -م - -ار ‘ الق - -تصس- -اد
لخضس - -ر وم - -ا تشس - -م- -ل- -ه م- -ن
ا أ
رسسكلة للنفايات.

لقاء وطني حول
اŸؤوثرات العقلية
ت -ن -ظ -م ال -ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل- -لصس- -ي- -ادل -ة اÿواصض ،ي -وم -ا
وط - - -ن - - -ي - - -ا ح - - -ول اŸؤوث- - -رات
ال-ع-ق-ل-ي-ة .ي-ج-ري ال-لقاء غدا
الث -ن 16 Úسس-ب-تم Èا÷اري
لوراسسي.
بفندق ا أ

ي -ن -ظ -م اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي
ل -ل -دراسس-ات الشس-ام-ل-ة ،غ-دا
سسبتمÈ
ا ل ث - - - - - - -ن 1 6 Ú
ا÷اري ،ن - - - -دوة ن- - - -ق- - - -اشض
موضسوعها:
»م - -ن اأج - -ل
‰وذج اق -تصس -ادي ب -دي-ل ‘
ا÷زائ- - - -ر :ق- - - -ط- - - -ي- - - -ع - - -ة،
م-ت-ط-ل-بات واأسسسض» .ينشسط
ال - - -ن- - -دوة اŸق- - -ررة ع- - -ل- - -ى
بعد
السس- - - -اع- - - -ة 14 : 00
ال - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -زوال ،اÿبÒ
الق- - -تصس- - -ادي مصس - -ط - -ف - -ى
مقيدشض.

حصشة ‘ الصشميم
ت- - - -ت- - - -ط- - - -رق حصس - - -ة «‘
الصس-م-ي-م» الفضساء الإذاعي
لÓ- -أم- -ن ال- -وط- -ن -ي  ،ال -ي -وم
الأحد  15سسبتم Èا÷اري،
Ÿوضس - - - - - -وع «الإج- - - - - -راءات
الأم -ن-ي-ة اŸت-خ-ذة م-ن ق-ب-ل
مصس - -ال- -ح الأم- -ن ال- -وط- -ن- -ي
Ãن- - - -اسس- - - -ب- - - -ة ال- - - -دخ - - -ول
الإج -ت -م -اع -ي»Ã ،شس -ارك -ة
اإط- - - - -ارات ﬂتصس - - - -ة م - - - -ن
اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام -ة ل Ó-أم -ن
ال- - -وط- - -ن- - -ي ،وذلك ع- - -ل- - -ى
السساعة  16 : 00مسساء.

دعا فنانون تشسكيليون ‘ لقاء جهوي حول «أاوضساع ومكانة الفن والفنان التشسكيلي» ،أامسض،
لعمال الفنية التشسكيلية واسستحداث أاروقة
بوهران ،إا ¤ضسرورة تفعيل قانون خاصض باقتناء ا أ
لتأاسسيسض سسوق دائمة لها.
أاكد رئيسض مكتب وهران ل–Óاد الوطني للفنون الثقافية ،عبد ا◊فيظ بوعÓم ‘ ،تدخله
لعمال الفنية بوزارة الثقافة‡ ،ا
خÓل اللقاء على « أاهمية تفعيل اللجنة اıتصسة لشسراء ا أ
لعمال الفنية من أاجل إاثراء هذه اŸؤوسسسسات Ãقتنيات لرسسام Úجدد
يسسمح للمتاحف باقتناء ا أ
وبالتا‹ دعم الفنان Úالتشسكيلي Úا÷زائري.»Ú
كما ” اقÎاح خÓل هذا اللقاء الذي حضسره فنانون تشسكيليون من ﬂتلف وليات غرب
الوطن تخصسيصض ‘ كل مؤوسسسسة عمومية أاو خاصسة ميزانية لقتناء اللوحات الفنية وإاشسراك
ال-ف-ن-ان Úال-تشس-ك-ي-ل-ي Úع-ن-د Œسس-ي-د مشس-اري-ع ال-ب-ن-اء ،خ-اصس-ة ‘ ›ال ال-ت-زي Úوكذا وضسع قانون
لتمك Úالفنان التشسكيلي من بيع أاعماله ‘ اÿارج.

العرضض الششر‘ للفيلم
«بابايششا» بقاعة إابن زيدون

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

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

ي- - -ن- - -ظ- - -م ا–اد ال - -ك - -ت - -اب
ا÷زائ -ري ،Úي -وم السس-بت 21
سس - - -ب - - -ت - - -م Èا÷اري ،ن- - -دوة
ف - -ك - -ري- -ة م- -ف- -ت- -وح- -ة ح- -ول
«ا◊راك الشس - -ع- -ب- -ي وا◊وار
الوطني ودور اŸثقف فيها».
ت - -ن - -ظ - -م ال- -ن- -دوة اŸق- -ررة
ب -ق -اع-ة زه-ور ون-يسس-ي ب-اŸق-ر
اŸركزي ل–Óاد الكائن بـ،٨٨
شس - - - - - -ارع دي- - - - - -دوشض م- - - - - -راد
ب-ال-ع-اصس-م-ةÃ،ن-اسس-ب-ة افتتاح
اŸوسس-م ال-ث-ق-ا‘ والج-ت-م-اعي
ل–Óاد،على السساعة 10:٣0
صس -ب -اح -ا ،ب-حضس-ور ن-خ-ب-ة م-ن
اŸفكرين واŸبدع.Ú

ينظم اŸركز ا÷زائري لتطوير
السس-ي-ن-م-ا ،ال-ع-رضض الشس-ر‘ ل-ل-فيلم
ال - -روائ - -ي ال - -ط - -وي - -ل «ب- -اب- -ايشس- -ا»
للمخرجة مونيا مدور .وهو اإنتاج
مشسÎك م -ع شس -رك -ة ت-اي-دي ف-ي-ل-م
ب- - -دع- - -م م- - -ن وزارة ال- - -ث- - -ق- - -اف- - -ة
وصس-ن-دوق ت-ط-وي-ر ال-ف-ن والتقنية
والصسناعة السسينمائية.
ال -ع -رضض ي -ك -ون ي -وم السس-بت 21
سس -ب -ت -م Èا÷اري ،ع -ل -ى السس -اع -ة
 19 : 00مسس-اء ،ب-ق-اع-ة اإب-ن زيدون
‘ رياضض الفتح ،بحضسور ﬂرجة
الفيلم والفريق الفني والتقني.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

ندوة فكرية حول
«ا◊راك واŸثقف»

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

ا’حد  15سضبتم 2019 Èم
الموافق لـ  15محرم  1441هـ

‡ث Óلرئيسس الدولة عبد القادر بن صضالح

قوجيل يشضارك ‘ مرإسضم تشضييع جثمان رئيسس زÁبابوي إأ’سضبق موغابي
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يقوم بزيارة إا ¤ا÷زائر
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بدوي يسضتقبل ‡ثل إلبعثة إأ’‡ية للدعم ‘ ليبيا

حل رئيسس ›لسس ا’أمة بالنيابة،
صض - -ال- -ح ق- -وج- -ي- -ل ل- -ي- -ل- -ة اأول اأمسس،
بالعاصضمة الزÁبابوية هراري‡ ،ثل
لرئيسس الدولة ،عبد القادر بن صضالح،
◊ضض- -ور م- -راسض- -م تشض- -ي- -ي- -ع ج -ث -م -ان
ال -رئ -يسس ا’أسض -ب -ق روب -رت م-وغ-اب-ي،
الذي تو‘ ا÷معة اŸاضضي عن عمر
ن-اه-ز  95ع -ام -ا ،حسضب م -ا اأف -اد ب-ه
اأمسس السضبت بيان Ûلسس ا’أمة.
واأضضاف ذات اŸصضدر اأن قوجيل،
ع ‘ Èت-ع-زي-ت-ه ال-ت-ي ق-ي-ده-ا بسض-ج-ل
التعازي عن «اأصضدق مشضاعر التعزية
واŸواسضاة» منوها بـ «الدور القيادي
ال- -ذي ق- -ام ب- -ه ال -ف -ق -ي -د ،اŸن -اهضس
ا’سض -ت -ع -م-ار ب-ك-ل اأشض-ك-ال-ه ‘ ال-ق-ارة
السضمراء و دوام حرصضه على التقارب
ب Úالشض - - - - - - - -ع- - - - - - - -ب Úا÷زائ- - - - - - - -ري
والزÁبابوي».

عÈت عن اسضتنكارها لكل ما من شضأانه النيل من مقدرات البلد الشضقيق

إ÷زإئر تدين بشضدة إلهجمات ضضد منشضآات نفطية بالسضعودية

اأدانت ا÷زائ- - - - - -ر ،اأمسس ،بشض- - - - - -دة
ال-ه-ج-م-ات ال-ت-ي ت-ع-رضضت لها منشضاآت
ن -ف -ط -ي -ة Ãح -اف -ظ -ة ب -ق-ي-ق وه-ج-رة
خ- -ريصس شض- -رق اŸم- -ل- -ك- -ة ال- -ع- -رب -ي -ة
السض-ع-ودي-ة ،م-ع-رب-ة ع-ن اسض-ت-ن-ك-ارها
لكل ما من شضاأنه النيل من مقدرات
هذا البلد الشضقيق.
جاء ‘ تصضريح للناطق الرسضمي باسضم

وزارة الشضوؤون اÿارجية عبد العزيز بن
علي الشضريف «ندين بشضدة الهجمات التي
ت -ع -رضضت ل -ه -ا ،اأمسس السض -بت  14سضبتمÈ
 ،2019م -نشض-اآت ن-ف-ط-ي-ة Ãح-اف-ظ-ة ب-ق-ي-ق
وه-ج-رة خ-ريصس ،شض-رق اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ية
السضعودية ،ونع Èعن شضجبنا واسضتنكارنا
لكل ما من شضاأنه النيل من مقدرات هذا
البلد الشضقيق».

وبعد اأن اأعرب عن تضضامن ا÷زائر مع
اŸم -ل -ك -ة ال -ع -رب -ي -ة السض -ع -ودي -ة وشض-ع-ب-ه-ا
الشض -ق -ي -ق ،ج -دد ال-ن-اط-ق ال-رسض-م-ي ب-اسض-م
وزارة الشض -وؤون اÿارج -ي -ة دع -وة ا÷زائ -ر
«اإ ¤تفادي التصضعيد وتغليب ا◊كمة ولغة
ا◊وار» ،موؤكدا تطلعها اإ« ¤عودة ا’أمن
وا’سض- -ت- -ق- -رار اإ ¤اŸن- -ط- -ق -ة Ãا ي -خ -دم
مصضلحة بلداننا وشضعوبنا».

تقيم بسضكنات وظيفية تابعة Ÿدارسس ابتدائية

و’ية إ÷زإئر ترحل  11عائلة بالرويبة

ق -امت مصض -ال -ح ولي-ة ا÷زائ-ر ،اأمسس
السضبت ،بÎحيل  11عائلة كانت تشضغل
سض-ك-ن-ات وظ-ي-ف-ية على مسضتوى مدارسس
اإب -ت -دائ -ي-ة م-ت-واج-دة ب-ب-ل-دي-ت-ي ه-راوة
وال- - -روي - -ب - -ة ،ب - -اŸق - -اط - -ع - -ة الإداري - -ة
للرويبة ،حسضبما جاء ‘ بيان عن ذات
ا÷هة.

اأوضض -ح ال -ب -ي-ان اأن-ه و‘ اإط-ار اسض-ت-ك-م-ال
ع- -م- -ل -ي -ات الÎح -ي -ل واإع -ادة ا’إسض -ك -ان ‘
” اأم -سس
ط -وره-ا ا’أول م-ن م-رح-ل-ت-ه-ا ّ 25
السض -بت ت -رح -ي -ل  11ع -ائ -ل-ة ك-انت تشض-غ-ل
سض -ك -ن -ات وظ -ي -ف-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى م-دارسس
اإبتدائية متواجدة ببلديتي هراوة والرويبة.
ويتعلق ا’أمر بـ  5عائلت كانت تقيم

على مسضتوى مدرسضة اأحمد عروة ببلدية
هراوة و  4عائلت مقيمة Ãدرسضة العربي
بن مهيدي ببلدية الرويبة وعائلت)02( Ú
Ãدرسضة ا’أوراسس بذات البلدية ،واسضتفادت
ال-ع-ائ-لت اŸرح-ل-ة م-ن سض-ك-ن-ات ع-م-وم-ي-ة
اإي -ج -اري -ة ع -ل -ى مسض-ت-وى ح-ي  636مسضكن
بدرقانة ،ببلدية الرويبة ،يضضيف البيان.

لبناء اÛاهدين:
اŸنظمة الوطنية أ

قانونا إ’نتخابات وإلسضلطة إŸسضتقلة خطوة أإو ¤إ’خرإج إلبÓد من إأ’زمة
لب-ن-اء
اع -تÈت اŸن -ظ -م -ة ال -وط -ن-ي-ة أ
اÛاه- -دي- -ن ،ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصض -م -ة ،أان
ال- -ق- -ان- -ون ÚاŸت- -ع- -ل- -ق Úب -الن -ت -خ -اب -ات
والسضلطة اŸسضتقلة لÓنتخابات ،اللذين
صض- -ودق ع- -ل- -ي- -ه- -م- -ا ‘ الŸÈانÃ ،ث- -اب- -ة
«خطوة أاو ¤من أاجل إاخراج البÓد إا¤
لم -ان م -ن خ Ó-ل إاج-راء ان-ت-خ-اب-ات
ب -ر ا أ
رئ- - -اسض - -ي - -ة ‘ آاج - -ال - -ه - -ا ال - -ق - -ان - -ون - -ي - -ة
والدسضتورية».
ثمن اأ’مناء الو’ئيون للمنظمة اÛتمعون
برئاسضة اأ’م Úالعام للمنظمة مبارك خلفة
«قرارات ›لسس الوزراء اأ’خ Òوالتي تضضمنت
تعديل قانون ا’نتخابات و وضضع قانون خاصس
من اجل إانشضاء سضلطة وطنية لتنظيم ومراقبة
ا’نتخابات والتي “ت اŸصضادقة عليهما ‘
الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه» ،م -ع -تÈي -ن ذلك Ãث-اب-ة
«خطوة أاو ¤من اجل إاخراج البلد إا ¤بر
اآ’مان من خلل إاجراء انتخابات رئاسضية ‘
أاجلها القانونية والدسضتورية».
وذك- -روا ‘ ب- -ي- -ان -ه -م اÿت -ام -ي أان ه -ذي -ن
القانون« Úضضمانة حقيقية» إ’جراء وتنظيم

انتخابات رئاسضية نزيهة وشضفافة ودÁقراطية
وذلك اسض -ت -ج -اب -ة Ÿط -الب ا◊راك الشض-ع-ب-ي،
مشض- -ددي- -ن ‘ ن- -فسس ال- -وقت ع -ل -ى م -واصض -ل -ة
«ﬁاربة الفسضاد واŸفسضدين ومعاقبة كل من
سضاهم ‘ نهب اŸال العام وكذا اسضتقللية
العدالة ومرافقتها ‘ مكافحة الفسضاد».
وثمنت اŸنظمة من جهة أاخرى «اŸواقف
التاريخية لقيادة ا÷يشس الوطني الشضعبي التي
سضاندت اŸسضÒات السضلمية للشضعب للمطالبة
بالتغي Òوتكريسس الدÁقراطية للتوصضل إا¤
ب -ن -اء ج -زائ -ر ج-دي-دة وك-ذا م-راف-ق-ة ال-ع-دال-ة
وﬁاربة الفسضاد ومعاقبة اŸفسضدين وكل من
تورط ‘ ذلك».
من جهة أاخرى ثمنت أايضضا «نتائج أاشضغال
الهيئة الوطنية للوسضاطة وا◊وار التي توجت
Ãشض -روع -ي ال -ق -ان -ون Úل -لن-ت-خ-اب-ات وإانشض-اء
السضلطة الوطنية لتنظيم ومرافقة ا’نتخابات
وذلك من اجل تنظيم اسضتحقاقات رئاسضية
نزيهة يكون الصضندوق هو ا◊كم ا◊قيقي ‘
النتائج النهائية وبالتا‹ التمكن من إاخراج
البلد من اأ’زمة الراهنة التي تعرفها حاليا» .

وباŸناسضبة دعت اŸنظمة ‘ بيانها كل
أابنائها إا« ¤التجند من اجل إا‚اح ا’نتخابات
الرئاسضية اŸقبلة بتعبئة ا÷ماه Òللمشضاركة
بقوة ‘ هذه ا’سضتحقاقات والتمكن بذلك ‘
وضضع اللبنة اأ’و ¤للدÁقراطية ا◊قيقية ‘
البلد وتفويت الفرصضة على أاعداء الوطن من
اج -ل ا◊ف -اظ ع -ل -ى ام -ن واسض -ت -ق -رار ال-ب-لد
و–قيق ا’زدهار ‘ كل اŸيادين».
ك- -م -ا دعت ف -ع -ال -ي -ات اÛت -م -ع والشض -عب
ا÷زائري وكذا ا÷الية اŸقيمة باÿارج إا¤
ا’سض -ت -ع-داد ل-ل-مشض-ارك-ة ب-ق-وة ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسضية القادمة وذلك لتوفيت الفرصضة على
كل اÎŸبصض Úبالوطن.
’م Úال- - -ع - -ام
’ط- - -ار أاك- - -د ا أ
و‘ ه- - -ذا ا إ
للمنظمة ‘ كلمة له على ضضرورة «الدفاع
على مبادئ وقيم الدولة وتاريخ الوطن من
اج- -ل ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ال- -وح- -دة ال- -وط -ن -ي -ة
وسض -ي -ادت -ه -ا و اسض -ت-ق-راره-ا» م-ع-تÈا ا◊وار
«ال-وسض-ي-ل-ة اŸث-ل-ى وا◊ضض-ري-ة قصض-د إاخراج
البلد من هذا الوضضع الصضعب».

حزب جبهة النضضال الوطني:

ضضرورة إإجرإء إنتخابات رئاسضية وتشضريعية
اع -ت Èرئ -يسس ح -زب ج -ب -ه -ة ال-نضض-ال
الوطني ،عبد الله حداد ،أامسس السضبت،
ب -وه -ران ،أان إاج -راء ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسض-ي-ة
وتشض-ري-ع-ي-ة م-ت-زامنة سضيمكن البÓد من
لزم-ة السض-ي-اسض-ي-ة ا◊ال-ية
اÿروج م-ن ا أ
وŒنب مرحلة انتقالية.
قال رئيسس حزب جبهة النضضال الوطني
لدى تدخله ‘ لقاء حول «ا◊وار الوطني
ودور اÛتمع اŸد ‘ Êالبحث عن حل
لزم-ة السض-ي-اسض-ي-ة ل-ل-ب-لد» ،أانه
سض-ي-اسض-ي ل -أ

يؤويد «إاجراء انتخابات رئاسضية وتشضريعية
متزامنة».
وأاب- -رز أان ذلك «يسض- -م- -ح ب -رب -ح ال -وقت
وي-ج-نب م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة ويضض-م-ن نسض-بة
مشضاركة عالية ‘ ا’قÎاع وÁكن ا◊راك
م-ن ط-رح م-ط-ال-ب-ه أام-ام ه-ي-ئ-ات م-ن-ت-خبة
بطريقة شضفافة ونزيهة».
ك -م -ا ح -ي -ا ع -ب -دل -ل -ه ح -داد اŸؤوسضسض -ة
ال -عسض -ك -ري -ة ال -ت -ي –م -ي ال -ب-لد م-ن ك-ل
ا’ن -ح -راف -ات وال-ت-ي ات-خ-ذت م-وق-ف-ا إا¤

ج -انب ا◊راك وك -ذا ل -ق -ي -ام -ه -ا ب -إاب -ع -اد
«العصضابة» التي كانت –كم البلد.
و’حظ اŸتدخل أانه «’ Áكن إايجاد
أاي ح- -ل ب- -دون ا◊وار» ،م- -ذك -را ‘ ه -ذا
السضياق أان حزبه –اور مع هيئة ا◊وار
والوسضاطة التي يÎأاسضها كر Ëيونسس.
و‘ اأ’خ Òأاكد عبد الله حداد دعمه
Ÿط -الب ا◊راك ’سض -ي -م -ا ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-رح-ي-ل رم-وز ال-ن-ظ-ام السض-اب-ق وا◊ك-ومة
ا◊الية وﬁاربة الفسضاد.

لول ،نور الدين
اسضتقبل الوزير ا أ
ب-دوي ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة ،اŸم-ث-ل
·Ó
Óم Úال - - - -ع- - - -ام ل - - - -أ
اÿاصس ل  - - - -أ
ل‡ي-ة
اŸت -ح -دة ،رئ -يسس ال -ب -ع -ث -ة ا أ
للدعم ‘ ليبيا ،غسضان سضÓمة ،الذي
ي-ق-وم ب-زي-ارة ل-ل-ج-زائ-ر ،ك-ما أاعلنته
لول ‘ بيان لها.
مصضالح الوزير ا أ
ج -اء ‘ ال -ب -ي -ان أان ه -ذا ال -ل -ق-اء ال-ذي
يندرج ‘ إاطار اللقاءات الدورية للتشضاور
ب ÚاŸسض- - -ئ- - -ول Úا÷زائ - -ري Úوا’‡يÚ
«سضمح بتبادل وجهات النظر واŸعلومات
لزمة الليبية».
حول الوضضع ا◊ا‹ ل أ
«‘ ه- -ذا الصض- -دد أاك- -د ،ال- -وزي- -ر اأ’ول
للمبعوث ا’‡ي على الدعم ا÷زائري
الثابت و اللمتناهي للمجهودات ا◊الية
لزمة ‘
من أاجل إايجاد حل سضياسضي ل أ
ليبيا ‘ أاقرب اآ’جال» ،كما اأضضاف نفسس
اŸصضدر،وقد جرى اللقاء بحضضور وزير
الشضؤوون اÿارجية صضÈي بوقدوم.

بوقدوم يجدد “سضك إ÷زإئر
بحل سضياسضي ب ÚإلليبيÚ
جدد وزير اÿارجية ،صضابري بوقدوم،
“سضك ا÷زائ -ر وق -ن -اع -ت -ه -ا ب-أان «’ ح-ل
لزمة ‘ ليبيا ا’ ب Úالليبي Úأانفسضهم مع
ل أ
احÎام قرارات ›لسس اأ’من الدو‹»‘ ،
ختام اÙادثات التي اأجراها مع رئيسس
ال -ب-ع-ث-ة اأ’‡ي-ة ل-ل-دع-م ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،غسض-ان
سضلمة.
و‘ تصضريح للصضحافة عقب اللقاء ،قال
بوقدوم انه «’ حل عسضكريا ‘ ليبيا .نحن
’زلنا نطالب بوقف إاطلق النار و’زلنا
نؤويد حل ليبيا ب Úالليبي .Úكما ’زلنا
ن - -دع - -و ’حÎام ق - -رارات ›لسس اأ’م- -ن
خ -اصض -ة ف-ي-م-ا ي-خصس ح-ظ-ر اأ’سض-ل-ح-ة .و
ك -ذلك ج -ددن -ا ال -ت -أاي -ي-د ل-ل-ب-ع-ث-ة اأ’‡ي-ة
ولشضخصس الدكتور غسضان سضلمة».
وق - - -د ج - - -رت ه - - -ذه اÙادث- - -ات بÚ

السضيدين بوقدوم و سضلمة غداة Œديد
›لسس اأ’م- -ن ال- -دو‹ Ÿه- -م- -ة ال- -ب- -ع -ث -ة
اأ’‡ية للدعم ‘ ليبيا و Œديد الثقة ‘
رئيسضها غسضان سضلمة.

سضÓمة  :إ◊ل إلعسضكري
وهم مكلف
من جهته ،دعا رئيسس البعثة اأ’‡ية
ل -ل -دع -م ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،غسض -ان سض -لم -ة ،ك -ل
اأ’ط -راف ال-ل-ي-ب-ي-ة وال-دول-ي-ة إا ¤مسض-ان-دة
لزم-ة
مسض -ار ا◊ل السض -ي -اسض -ي السض-ل-م-ي ل -أ
ال -ل -ي -ب -ي -ة ،م -ع-تÈا ط-رح ا◊ل ال-عسض-ك-ري
«وهما مكلفا» ‘ ،ختام اÙادثات التي
أاج- -راه -ا م -ع وزي -ر اÿارج -ي -ة ،صض -اب -ري
بوقدوم.
وصضرح سضلمة عقب اللقاء بقوله« :اأنا
اعتقد ،كما قال وزير اÿارجية ،أان ا◊ل
العسضكري ‘ ليبيا هو وهم مكلف واإن
الوقت كلما قصضر كلما كان أافضضل ،لذلك
فإاننا ندعو كل اأ’طراف ‘ ليبيا من هنا
‘ ا÷زائر ،كما ندعو اأ’طراف الدولية
التي تؤويد هذه اأ’طراف ،إا ¤مزيد من
ال -واق -ع -ي -ة وا’ع -ت -ب-ار أان ’ ح-ل ا’ ا◊ل
السض-ي-اسض-ي ل-ل-مسض-أال-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة» ،م-عÈا عن
شض -ك -ره ل -ل -وزي -ر ع -ل -ى «ت -ع -بÒه ع -ن ه-ذه
ا◊قيقة اأ’سضاسضية».
وب- -ع- -د اأن أاشض- -ار إا ¤ان- -ه وج -د «ن -فسس
ن -ق -اط ال -ت -ف -اه -م ال -ي -وم ‘ ا÷زائ -ر بÚ
موقفها و موقف اأ’· اŸتحدة» ،صضرح
سضلمة بأان «للجزائر اهتمامات و هموم
(ف- -ي -م -ا ي -خصس اأ’زم -ة ال -ل -ي -ب -ي -ة) ،وه -ي
مشضروعةÃ ،ا أانها دولة ›اورة لليبيا».
واسض- - -ت- - -ط- - -رد اŸسض - -ئ - -ول ا’‡ي ،ان
«ا÷زائر  ⁄تتدخل ‘ الشضأان الداخلي
ل-ل-ي-ب-ي-ا إا’ ل-دع-م ال-ت-ق-ارب وال-ت-ف-اه-م بÚ
ﬂتلف اأ’طراف الليبية» ،مؤوكدا أان هذا
«يقرب ب ÚاŸوقف ا÷زائري وموقف
اأ’· اŸتحدة».

تعزيزا للتعاون ب Úالبلدين

رئيسس إÙكمة إلدسضتورية إأ’نغو‹ إليوم ‘ إ÷زإئر
يشض-رع ،ال-ي-وم ،رئ-يسس اÙك-مة
ال-دسض-ت-وري-ة الأن-غ-و‹ وال-رئيسس
ا◊ا‹ Ÿوؤ“ر ه- -ي- -ئ- -ات ال -رق -اب -ة
ال-دسض-ت-وري-ة الأف-ريقية ،مانويل
اأراغ- - -و ‘ ،زي- - -ارة رسض - -م - -ي - -ة اإ¤
ا÷زائر ،حسضب ما اأفاد به اأمسس
بيان للمجلسس الدسضتوري.
اأوضض- -ح ذات اŸصض- -در اأن- -ه سض- -ي- -ت- -م

خ -لل ه -ذه ال -زي-ارة اإج-راء ﬁادث-ات
مع رئيسس اÛلسس الدسضتوري كمال
فنيشس والتوقيع على اتفاق تعاون بÚ
ال -ه -ي -ئ -ت Úال -دسض -ت -وري -ت Úا÷زائ-ري-ة
وا’نغولية.
وي- - -ق- - -وم اراغ- - -و خ - -لل ت - -واج - -ده
با÷زائر بزيارة مقر موؤ“ر هيئات
الرقابة الدسضتورية ا’إفريقية.

بوطورة سضفÒإ للجزإئر لدى دولة قطر
أاعطت ا◊كومة القطرية موافقتها على تعي Úمصضطفى بوطورة ،بصضفته سضفÒا
مفوضضا فوق العادة للجمهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشضعبية لدى دولة قطر،
حسضبما أافاد به أامسس بيان لوزارة الشضؤوون اÿارجية.
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األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
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info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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بدوي :نؤوكد على مرافقة اŸؤوسصسصات الناشصئة وتكريسس ثقافة اŸقاولتية
^ جÓب يÈز أاهمية Œميع القدرات اŸبدعة ‘ التكنولوجيات ا◊ديثة

مؤاكبة للتحؤل ا’قتصصادي ودور التكنؤلؤجيا ا◊ديثة ‘ هذا التحؤل جاءت مبادرات الشصركات الشصبانية الناشصئة من خÓل تكنؤلؤجيا اÿدمات التي اسصتطاعت عن طريقها
’ول نؤر دين بدوي الذي أاشصاد بالطاقات الشصبانية الناجحة
تشصريف صصؤرة ا÷زائر بإابداعاتها ‘ اŸعرضض العاŸي والذي حجزت لها ا÷زائر مكانة مرمؤقة Ãسصتؤى ثمنه الؤزير ا أ
’يجابي ،هذا ما جاء ‘ كلمة الؤزير ا’ول نؤر الدين بدوي خÓل اŸلتقى الؤطني للمؤؤسصسصات الناشصئة.
وضصرورة تدعيمها باعتبارها أاسصاسض التقدم ا إ

»côJ øH IódÉN
أاك -د ب -دوي ‘ ال -ك -ل -م -ة ال -ت -ي أال -ق-اه-ا
بالنيابة مدير الديوان عبد ا◊كيم شساطر
‘ اŸلتقى الوطني للمؤوسسسسات الناشسئة
اŸنعقد ،أامسضÃ ،ركز اŸؤو“رات عبد
اللطيف رحال وبحضسور وفد وزاري هام
ووا‹ ولية ا÷زائر عبد اÿالق صسيودة
ومديرين عام Úوأازيد من  ١٥٠٠مشسارك
من ﬂتلف الوليات والذي شسهد توقيع
اتفاقية ب Úكل من وزارة التجارة واŸدير
ال -ع -ام لسس-م-ارت أاف-ري-ك-ا ل-تصس-ب-ح ا÷زائ-ر
رسسميا ضسمن الدول الـ ٢٧اŸشساركة ‘
هذا التعاون ضسرورة الهتمام بهذه الفئة
خاصسة ا÷يشض الوطني الشسعبي الذي هو
صس -م -ام األم -ان وح-ام-ي ال-بÓ-د واŸراف-ق
Ÿؤوسسسساتها ل Èاألمان .
وأاضساف الوزير األول ‘ ذات الكلمة أان
الشسباب مطالب Ãواصسلة بناء بلده من
خÓل هذه اŸؤوسسسسات واŸشساريع التي
سس-ت-ح-ظ-ى ب-اŸراف-ق-ة واŸت-اب-ع-ة وإاع-طاء
ع - -ن- -اي- -ة لÈوزه- -ا وت- -ك- -ريسض ال- -ث- -ق- -اف- -ة
اŸقاولتية لدى الشسباب ‘ كل اŸلفات
التي درسستها وسستدرسسها ا◊كومة وذلك
ب - -ت - -وف Òال - -ظ - -روف اÓŸئ - -م - -ة ŸيÓ- -د
اŸؤوسسسس -ات الشس -ب-ان-ي-ة ال-ن-اشس-ئ-ة وب-ق-ائ-ه-ا
وتوسسيع نشساطها لحقا ،وهو ما سستقوم
يضسيف -نصض الرسسالة -ا◊كومة Ãتابعته
ع -ن ق -رب ل -ل -وق -وف ع -ل -ى م-دى Œسس-ي-د
اإلجراءات وهذا اŸشسروع الطموح الذي
أاعلن من خÓله عن إانشساء ثÓث مناطق
للتكنولوجيا على اŸسستوى الوطني لفائدة
اŸؤوسسسس -ات ال -ن -اشس -ئ -ة وإانشس-اء الصس-ن-دوق
ال- -وط- -ن- -ي ل- -دع -م م -ب -ادرات اŸؤوسسسس -ات
ال -ن -اشس -ئ-ة م-ع اح-تضس-ان ا÷زائ-ر ل-ل-ح-دث
““سسمارت افريكا““ ‘ .٢٠٢٠

إاشصراك الشصباب حاملي اŸشصاريع
واإلصصغاء إاليهم ع Èآاليات
مؤوسصسصاتية
وشس- -دد ب- -دوي ‘ ذات ال- -ك -ل -م -ة ع -ل -ى
ضسرورة إاشسراك الشسباب حاملي اŸشساريع

إاŒ ¤سسيد اŸشسروع الطموح .

إادماج القوة الذكية وإاعطائها
دورا للرقي بالقتصصاد الوطني

واإلصس -غ -اء إال-ي-ه-م ع Èآال-ي-ات م-ؤوسسسس-ات-ي-ة
وضسعت ‘ مرحلة أاو ¤على مسستوى وزارة
التجارة والعمل والصسناعة وبإاشسراف من
الوزارة األو ¤من اجل تصسويب النظر إا¤
م-ا ي-ن-ت-ظ-ره الشس-ب-اب اŸق-اول وي-أام-ل ف-يه
اسسهاما ‘ تنمية وطنه و–قيق ما يأامل
فيه الشسباب بشسكل ملموسض ،وهو ما حقق
منه الكث Òولزال ينتظر اك ،ÌمشسÒا ‘
ذات السسياق ا ¤ما حقق خÓل األشسهر
اŸاضسية ويأامل بلوغه ‘ اŸدى القريب
من خÓل بعث اŸشساريع وا◊لول الذكية
لفائدة تكثيف نشساط اŸؤوسسسسات الناشسئة
وبروزها ووضسع الوكالة الوطنية للرقمنة
ح- -ي- -ز اÿدم -ة ق -ب -ل ن -ه -اي -ة  ٢٠١٩التي
سسÎسس- -م اŸع- -ا ⁄اإلسسÎاŒي- -ة ‘ ›ال
ترقية التكنولوجيا ا◊ديثة وبروز اقتصساد
رقمي قوامه اŸؤوسسسسات البتكارية والتي
” إاعداد إاطارها القانو Êبالتشساور مع
ا÷معيات واŸؤوسسسسات الناشسئة.
وأاضس - -اف ‘ سس- -ي- -اق األه- -داف إانشس- -اء
ﬁاف-ظ-ة ل-ل-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة وال-فعالية
الطاقوية والتي سستنصسب قبل نهاية الشسهر
ا÷اري تشسرف على –ديد السسÎاŒية
الوطنية ‘ هذا اÛال والذي يعد من
اÛالت الب-ت-ك-اري-ة ال-ت-ي سس-تشس-ك-ل بيئة
مÓ-ئ-م-ة وح-اضس-ن-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات م-ع وضسع

برنامج لتجسسيد عملية السستغÓل األمثل
Ÿا ت -وف -ره ب -ط -اق -ة ال -ت -ع -ري -ف ال-وط-ن-ي-ة
البيومÎية واللكÎونية لفائدة اŸواطنÚ
سس -ت -ن-ط-ل-ق ‘ ت-ن-ف-ي-ذه ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السس-ن-ة
ا÷اري -ة ب -اشس -راك اŸؤوسسسس -ات ال -ن -اشس-ئ-ة
واŸب- -ت- -ك- -رة م- -ن اج- -ل اقÎاح ح- -ل- -ول -ه -ا
ال -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ة وت-ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا اÿدم-ات-ي-ة
ومشساركتها ‘ ا‚از هذا اŸشسروع الهام
وت- -ع- -م -ي -م اسس -ت -ع -م -ال ن -ه -ائ -ي -ات ال -دف -ع
اللكÎو Êعلى مسستوى جميع ملحقات
اŸركز الوطني للسسجل التجاري وبر›ة
باقي اإلدارات واŸصسالح العمومية.
وشس- -دد ال- -وزي- -ر ع- -ل -ى تشس -ج -ي -ع خ -ل -ق
اŸؤوسسسس -ات ال -ن -اشس -ئ-ة وإاع-ف-ائ-ه-ا م-ن ك-ل
األعباء اإلجرائية واŸالية وإاقرار احكام
‘ مشس- -روع ق- -ان -ون اŸال -ي -ة لسس -ن -ة ٢٠٢٠
تتضسمن إاعفاء اŸؤوسسسسات الشسبانية من
الضس-رائب وال-رسس-وم ا÷م-رك-ي-ة اıت-ل-فة
من مرحلة السستغÓل مع إاقرار –فيزات
لهم وتسسهيل وصسولهم إا ¤العقار لتوسسعة
مشس- -اري- -ع- -ه- -م وك- -ذا تسس- -ه- -ي- -ل تسس- -ج -ي -ل
اŸؤوسسسسات الناشسئة ‘ السسجل التجاري
واعفائها من قيد إاثبات امتÓكها Ùل
وهو إاجراء مطبق منذ  ١٩أاوت .٢٠١٩
تخصسيصض أاك Ìمن  ٨أالف ﬁل غÒ
مسستغل على اŸسستوى الوطني باألحياء

اÿب ÒاŸا‹ عبد ا◊ق لعمÒي:

البلد القوي اقتصصاديا يعتمد على منظومة تربوية نوعية
 ٪ 80من اسصتثمار الدول الناشصئة ‘ اŸؤوسصسصات اŸصصغرة

اع - - - -ت Èا’ق - - - -تصص - - - -ادي و اÿب‘ Ò
الشص -ؤؤون اŸال -ي -ة ال -دك -ت -ؤر ع -ب-د ا◊ق
ل - -ع - -مÒي ،أان تشص - -ج - -ي- -ع ا’سص- -ت- -عÓ- -م
’داري- -ة
ا’ق - -تصص- -ادي و ال- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة ا إ
للمؤؤسصسصات ،كثمرة نظام تربؤي ناجع،
هؤ عامل أاسصاسصي للتنمية ا’قتصصادية
للبلد.
لسس -ت-اذ ل-ع-مÒي خÓ-ل ﬁاضس-رة
أاوضس -ح ا أ
ب -ع -ن -وان «آاف-اق ت-ط-ور الق-تصس-اد ا÷زائ-ري»
نشس -ط -ه-ا ب-اŸع-ه-د ال-دو‹ ل-ل-تسس-ي Òب-ح-ي-درة
(ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة) ،أان ال- -ب- -ل- -د ال -ق -وي
اق -تصس -ادي -ا ي -ع-ت-م-د ع-ل-ى ن-وع-ي-ة م-ن-ظ-وم-ت-ه
الÎبوية (جامعة و بحث و تنظيم و تكوين
لطارات) ،مضسيفا ان هذا ا÷انب هو عامل
اإ
أاسساسسي للنجاح.
كما أاشسار اÿب Òالقتصسادي إا ¤عامل
آاخر وهو فعالية تسسي( Òإادارة) جميع الهيئات
واŸؤوسسسسات ،مؤوكدا أان «غياب تسسي Òجيد
يؤودي إا ¤ضسياع ثروات البلدان».
و ‘ ه- - -ذا السس- - -ي- - -اق أاوصس - -ى اÙاضس - -ر
بضس- -رورة وضس- -ع «م- -ؤوسسسس- -ة ت -ف -ك Òوتصس -ور»
تسسمح بتنسسيق ›موع السسياسسات القطاعية.

ول -دى ال -ت-ط-رق إا ¤الق-تصس-اد ا÷زائ-ري،
–دث اÿب Òع - - - -ن تصس - - - -وره ل - - - -ث Ó- - - -ث- - - -ة
سسيناريوهات ،يتمثل الول ‘ الركوضض ‘
حالة ما اذا جاءت القرارات اŸتخذة امتدادا
ل- -ل -ق -رارات اŸت -خ -ذة سس -اب -ق -ا م -وضس -ح -ا أان
السسيناريو الثا Êهو «على اŸدى اŸتوسسط»
ي -خصض “وي -ل اŸنشس -ئ -ات ال -ق -اع -دي -ة وك -ذا
تسسي Òمؤوسسسسات البلد.
لخÒ
واعت Èانه «إاذا كنا نسستهدف ‘ ا أ
سسياسسة نهضسوية فيتع Úعلينا الÎكيز على
السس -ت -ث -م -ار ‘ صس -ن -اع -ة اŸع -رف-ة و–ديث
الÎبية وتسسي Òأافضسل لÓقتصساد اŸؤوسسسساتي
إاضسافة إا ¤اعتماد الÓمركزية».
ويرى اÙاضسر أان الرتكاز إا ¤هيئة تضسم
لدمغة» من أاجل وضسع اسسÎاتيجية
«أافضسل ا أ
اقتصسادية على اŸدى الطويل تبقى ضسرورة
ملحة ،معتÈا أان كÌة اıططات القطاعية
ليسض باÛدي على عكسض ﬂطط متعدد
القطاعات يقوم بإاعداده خÈاء لصسالح هيئة
وطنية للتخطيط اŸوحد.
وبعد التذك Òبأان ا÷زائر عكفت ‘ بداية
للف Úعلى “ويل ﬂتلف اŸنشسآات
سسنوات ا أ

القاعدية والسسكنات وشسبكات الطرق ،لسسيما
لسس-ت-اذ
م -ن خ Ó-ل ﬂط-ط-ات إان-ع-اشض ق-ال ا أ
لعمÒي إان البلدان التي برزت اقتصساديا مثل
الهند اسستثمرت من  ٨٠إا ٩٠ ¤باŸائة من
مواردها اŸالية اŸتوفرة لفائدة اŸؤوسسسسات
اŸصسغرة قبل التفك“ ‘ Òويل مؤوسسسسات
وهيئات البلد» ،مضسيفا أان هذا كلف الهند
أازيد من  ٩٠٠مليار دولر.
وأاشس- - -ار اÙاضس- - -ر ‘ ه - -ذا الصس - -دد إا¤
أاه-م-ي-ة إاسس-ن-اد ب-عضض الصسÓ-ح-ي-ات السسياسسية
ل-ل-خÈاء ال-ت-ق-ن-ي Úم-ن أاج-ل ب-ل-ورة اÿي-ارات
السسÎاتيجية.
كما تطرق إا ¤الشسكاليات الواجب على
ا◊كومة اŸسستقبلية تسسيÒها مثل «اŸركزية
اŸف -رط -ة وال -ت -ن -ظ -ي -م الق -تصس -ادي ال -ق-ل-ي-ل
الفعالية وضسعف التسسي Òوالتبعية القتصسادية
للمحروقات».
و‘ اÿت -ام ل -فت اÙاضس -ر الن -ت -ب -اه إا¤
ليجابية اŸتخذة خÓل
«بعضض القرارات ا إ
السسنوات الخÒة وإان كانت غ Òكافية مثل
تسسديد الديون و“ويل اŸنشسآات القاعدية
السسÎاتيجية وإانشساء صسندوق ضسبط»..

السسكنية لفائدة الشسباب حامل اŸشساريع
وال -ع -م -ل -ي-ة ” ال-ب-دء ‘ Œسس-ي-ده-ا شس-ه-ر
جوان الفارط ومراجعة قانون الصسفقات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ب- -غ- -رضض م- -ن -ح ام -ت -ي -ازات
و–ف -ي -زات ‘ شس -ت -ى اÛالت وت -ل -ب -ي -ة
ال-ط-ل-ب-ات ال-ع-م-وم-ي-ة  ،م-ع ت-ف-ع-ي-ل ال-ع-مل
ب -األح -ك -ام ا÷دي-دة ل-ت-ف-ويضس-ات اŸرف-ق
ال -ع -ام Ãن -ح تسس -ي ÒاŸراف -ق ال -ع -م-وم-ي-ة
Óفكار
ا÷وارية لفائدة الشسباب ا◊امل ل أ
أاو ›م - -وع - -ة م - -ن الشس - -ب- -اب خ- -ري- -ج- -ي
ا÷امعات واŸعاهد وكذا رفع التجميد
عن كل اŸشساريع واألنشسطة اŸنشسأاة من
طرف الشسباب ا◊امل للمشساريع ‘ إاطار
أاج -ه -زة دع -م ال -دول-ة إلنشس-اء اŸؤوسسسس-ات
اŸصسغرة بوليات ا÷نوب ،باإلضسافة إا¤
تكييف نظام قانو Êوتنظيمي ليتÓءم مع
اŸف-اه-ي-م ا÷دي-دة ل-ل-مؤوسسسسات الناشسئة،
م - - -ع إادراج ب - - -عضض ›الت نشس - - -اط - - -ات
اŸؤوسسسسات ضسمن إاطار قانو Êخاصض بها
من أاجل اعتمادها وحمايتها قانونيا.
وج- -اء ‘ األه -داف أايضس -ا السس -تشس -ارة
اŸوسسعة لفائدة الشسباب اŸقاول من اجل
–دي -د اŸف -ه -وم ال -ق -ان -و Êل-ل-م-ؤوسسسس-ات
ال- -ن- -اشس- -ئ- -ة وأاصس- -ح -اب -ه -ا ب -اإلضس -اف -ة إا¤
إاج- -راءات أاخ- -رى تسس- -ع- -ى ا◊ك- -وم- -ة إا¤
تتبعها عن قرب من اجل اŸضسي قدما

أاب -رز وزي -ر ال -ت -ج -ارة ،سس -ع -ي -د ج Ó-ب،
أامسض ،دور الشسركات الناشسئة وإابداعاتها
التي مكنت ا÷زائر من احتÓل مكانة
هامة ‘ العديد من اŸعارضض العاŸية
ال- -ت- -ي تسس- -ت- -ل- -زم اإدم- -اج ال- -ق- -وة ال -ذك -ي -ة
واإعطاءها دورا رياديا للرقي باإلقتصساد
الوطني.
واأكد خÓل اŸؤو“ر الوطني اŸنعقد،
أامسض ،اأن العمل اŸشسÎك ما ب Úالوزاراء
من شسأانه اإدماج قدرات اإلبتكارالشسبانية
ومنحها الدور القيادي ‘ ظل التحولت
القتصسادية التي ل Áكن أان تكون دون
ال-ل-ق-اءات ال-ف-ع-ل-ي-ة وال-ي-وم-ي-ة م-ع ح-ام-ل-ي
اŸشساريع و‘ العديد من وليات الوطن
للتجنيد والتحسسيسض والنظر ‘ الوضسعية
ا◊ال -ي -ة وال -ت -ي م -ن خ Ó-ل -ه -ا ت-ق-د Ëك-ل
القÎاحات ‘ كل اÛالت التشسريعية،
التمويل ،اŸرافقة ،التكوين والتحسسيسض.
واأكد جÓب أان الهدف األول من هذه
الندوة هو Œميع كل القدرات اŸبدعة
ع- - -ل- - -ى اŸسس - -ت - -وى ال - -وط - -ن - -ي ‘ ›ال
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة وال -رق -م -ن -ة،
واإشسراك اŸؤوسسسسات العمومية التي لها
ع Ó-ق -ة ب -إادم -اج سس-ت-ارت-وب»‘ الق-تصس-اد
ال -وط -ن -ي وŒسس -ي -د م-ن-اخ ◊وار ب-ن-اء بÚ
اŸؤوسسسسات من كل القطاعات ا◊اضسرة
وا‚از عقد ثقة بينها وب ÚواŸؤوسسسسات
ال- -وط- -ن -ي -ة اŸشس -ارك -ة ال -ي -وم ،مشسÒا إا¤
أاه -م-ي-ة ال-ن-دوة ب-اع-ت-ب-اره-ا ﬁط-ة اقÓ-ع
ل - -ب - -ن - -اء ◊وار ب - -ن - -اء ب- -ه- -دف ت- -أاسس- -يسض
اسسÎات-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة ب-ن-ظ-رة اسس-تشس-رافية
بعيدة اŸدى لتكون للجزائر مكانتها بÚ
ال- - -دول ال- - -ت- - -ي ‚حت ‘ اسس - -ت - -ع - -م - -ال
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات و‚اعة القتصساد بفضسل
جهود الشسباب.

مشصروع تهيئة جزيرة رشصقؤن ،زرواطي من “ؤشصنت :

احÎام شصروط الصصحة للمحافظة على البيئة مسصؤووليتنا جميعا

ح - - -لت ،أامسض ،وزي- - -رة ال- - -ب- - -ي- - -ئ- - -ة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اطمة الزهراء
زرواط- -ي ،ب- -ؤ’ي- -ة ع“ Úؤشص- -نت‘ ،
إاط -ار زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق-د وم-ت-اب-ع-ة
مشصاريع القطاع ،حيث كانت البداية
’سص - -م- -نت
ب - -زي - -ارة مصص - -ن - -ع إان - -ت - -اج ا أ
«سص-ي-بسض» ال-ؤاق-ع ب-ب-ل-دي-ة ب-ن-ي صص-اف،
ح- -يث وق -فت ال -ؤزي -رة ع -ل -ى ورشص -ات
ال-ع-م-ل وك-ذا ال-ظ-روف اŸه-ن-ي-ة لعمال
هذا اŸرفق الصصناعي.

ôªY …ÉµH:âæ°Tƒ“ ÚY
أا◊ت زرواط- -ي ع- -ل- -ى م- -دي- -ر الشس- -رك- -ة
اللتزام وضسرورة احÎام شسروط الصسحية
م -ن أاج -ل اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ-ة ،وك-ذا
سسÓمة العمال والسسكان اÛاورين للمرفق
ليتوجه الوفد إا ¤فندق «سسيفاكسض» أاين ”
ع -رضض ال -ب -ط -اق -ة ال-ف-ن-ي-ة Ÿشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة
جزيرة رشسقون واŸنارة التاريخية ،حيث ”
ع -رضض ح-ول ال-ت-ن-وع ال-ب-ي-ول-وج-ي ب-ا÷زي-رة
وتهيئتها.
توجهت زرواطي رفقة الوفد الوزاري إا¤
ب- -ل- -دي- -ة ع“ Úوشس- -نت ،ب- -زي -ارة اŸدرسس -ة
البتدائية»شسريفي ﬁمد» التي تعمل بنظام

ال-ط-اق-ة الشس-مسس-ي-ة ،ل-ت-ع-طي إاشسارة انطÓق
مشس -روع إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ا◊دي-ق-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
بوسسط بلدية ع“ Úوشسنت.
هذا وكشسفت مديرية البيئة على لسسان
ب -ري -ك -ي اŸك -ل -ف -ة Ãشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة ج-زي-رة
رشسقون ،موضسحة ،أان دراسسة هذا اŸشسروع
“تد إا ¤سسنة  ،٢٠٠٥وقام مكتب دراسسات
فرنسسي بإاجراء تقييم ووضسع برنامج علمي
وب-ي-ئ-ي ب-ل-غت ق-ي-م-ت-ه اŸال-ي-ة ن-ح-و  ١مليار
سسنتيم .
‘ السسياق ذاته أاضسافت ذات اŸتحدثة
أان ولية ع“ Úوشسنت ومديرية البيئة وبعد
عملية التقييم اسستفادت من غÓف ما‹ من
ليام
أاجل تهيئة جزيرة رشسقون ابتداء من ا أ
ال -ق -ادم -ة ل -ك-ي ي-ك-ون ق-ط-ب-ا ه-ام-ا ل-لسس-ي-اح
والباحث ،Úومن جهتها أامرت وا‹ الولية
اŸسس -ؤوول Úم -ن م -دي -ري -ة ال -ب -ي-ئ-ة بضس-رورة
التعامل مع معاهد البحث ،وكذا مع اŸركز
ا÷ام - -ع - -ي ب- -ع“ Úوشس- -نت ال- -ذي ي- -زخ- -ر
لدلء برأايهم و
بأاسساتذة وطلبة من شسأانهم ا إ
ق -ي -ام -ه -م ب -اŸسس -اع -دة ب -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ه-ي-ئ-ة
والÎميم ،وهذا من أاجل اÙافظة على
ت -اري -خ اŸن -ط -ق-ة وحضس-ارت-ه-ا ول-ك-ي ت-ب-ق-ى
Óجيال القادمة.
ل أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عدم إاقصصاء اإ’طارات النّزيهة بحّجة مشصاركة أاحزابها ‘ فÎات سصابقة
^ إاعطاء ال ّضصمانات اأ’منية مع الّتعّهد بعدم الّتدخل ‘ اŸسصار ا’نتخابي

اعت Èأاسستاذ مادة التاريخ الدكتور أاسسامة الطيب جعيل ،أان ما عاشسته ا÷زائر من أاحداث مفصسلية شسعبية منذ 22
ووسس الفتنة والفسساد
” جّر ر ؤ
فيفري  2019غّيرت مسسارا تاريخيا رأاسسا على عقب .كيف و’ والشسعب يرى بأام عينه كيف ّ
‡ن سساهموا ‘ –طيم بنية اÛتمع ا÷زائري من النواحي ا’جتماعية ،ا’قتصسادية
من السسياسسي Úوأارباب ا أ
’موالّ ،
’خÓقية أامام العدالة والقضساء.
وا أ
ل -ك -ن ه -ذا الأم -ر ،ب -حسسب
الباحث ‘ التاريخ ،ل يخفى
على الكثÒين اأّنه اإذا تتبعنا
مسس -ار ا÷زائ -ر خÓ-ل ح-ق-ب-ة
م- -ن ال -زم -ن ،ضس -م -ن م -ع -ايÒ
م -رت -ب -ط -ة ب -ب -عضس -ه -ا م -ث-ل-م-ا
وضسحه سسابقا ‘ اشسارة ا¤
ال -دك -ت -ور ع -ب-د ال-ع-ا‹ ه-ب-ال
بقوله اأنه« ،باŸعيار الزمني،
فÎة عشسرين سسنة من ا◊كم
ك -انت ك -اف -ي -ة ل -ت -ق -د Ëع -دة
ا‚ازات ،اأم - - -ا ب - - -اŸع- - -ي- - -ار
الأمني سساد البÓد اسستقرار
ك- - -بÒا و ⁄ي- - -وظ- - -ف ذلك ‘
تنميتها ،اأما اŸعيار البشسري
فتوجد طاقة بشسرية اأغلبها
م - -ن خ - -ري - -ج- -ي ا÷ام- -ع- -ات
وم -راك -ز ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي،
ل -ك -ن -ه -ا ل Ó-أسس-ف ⁄ ،تسس-ت-غ-ل
بشسكل جيد وباŸعيار اŸا‹،
ب-ح-ب-وح-ة م-ال-ي-ة ن-اهزت 300
م - -ل - -ي - -ار دولر ذه- -بت اأدراج
الرياح ،وÃعيار ال‚ازات ل
يوجد اأي ا‚از Áيز ا÷زائر
‘ قطاع ما على اŸسستويÚ
الإق- -ل- -ي- -م- -ي وال -دو‹ ،واأه -م
”
معيار هو اللصسوصسية حيث ّ

–قيق التميز والتفوق بنهب
اأم - -وال اÿزي - -ن- -ة وﬂت- -ل- -ف
ال- - -ع- - -ق- - -ارات –ت ذري- - -ع- - -ة
السس- - -ت- - -ث- - -م - -ار واŸصس - -ان - -ع
الوهمية».

’ ’إقصصاء اŸبادرات
ا÷امعة واإطالة
الوضصع من بعيد
وشسّدد ‘ سسياق موصسول
على ضسرورة التصسدي ◊ملة
الأح - -ك- -ام اŸط- -ل- -ق- -ة ال- -ت- -ي
ي- -ت- -ع- -رضض ل- -ه- -ا ال- -ك- -ث Òم -ن
ال -وج-وه ،ح-يث ذك-ر ال-ن-اشس-ط
ا÷معوي جعيل ،اأن من بÚ
اأسس - - -ب - - -اب ال- - -ت- - -نصس- - -ل ع- - -ن
اŸسس -وؤول -ي-ات اŸن-وط-ة ،ب-ي-د
الشسخصسيات الوطنية ﬂافة
ال -ت-ع-رضض ل-ل-ت-خ-وي-ن واإقصس-اء
اŸب- - -ادرات ا÷ام- - -ع- - -ة م- - -ن
اأط - -راف تسس- -اه- -م ‘ اإسس- -اءة
واإطالة الوضسع من بعيد ،مع
م-راق-ب-ة ا÷يشض ل-ل-ع-م-لية عن
ب- -ع- -د واإع- -ط- -اء الضس- -م -ان -ات

الأم -ن -ي -ة م -ع ال -ت -ع -ه -د ب-ع-دم
ال- - - - -ت- - - - -دخ - - - -ل ‘ اŸسس - - - -ار
الن -ت-خ-اب-ي ،و” ت-ع-ي÷ Úن-ة
ا◊وار ال- -ت- -ي شس -ه -دن -ا ع -ل -ى
رفضض غ-ال-ب-ي-ة ال-ن-اسض ل-بعضض
اأف- - -راده- - -ا وا◊ل - -ول ال - -ت - -ي
اقÎحتها للخروج من الأزمة
ا◊ال - -ي - -ة ،فÒي ال - -ك - -ث Òاأن
ا◊لول اŸقÎحة ما هي اإل
اسس-ت-م-راري-ة ل-لعصسبة السسابقة
اŸتحّكمة ‘ ا÷زائر خاصسة
مع مقÎح الفÎة النتقالية،
اأما الأحزاب السسياسسية ففيها
رج -ال وط -نّ-ي-ون ﬂلصس-ون ⁄
ُيسسمح لهم بالنضسال من اأجل
ا÷زائر على عكسض نظرائهم
‡ن هم بالسسجون ،لكن ‘
ّ
ه -ات -ه ال -فÎة الصس -ع -ب-ة وجب
السستعانة بالإطارات النزيهة
من الأحزاب ،وعدم اإقصسائها
ب- -ح -ج -ة مشس -ارك -ة ا◊زب ‘
فÎة م - - -اضس - - -ي - - -ة ‘ فسس - - -اد
ا÷زائر.
و‘ خ -ت -ام ح -دي -ث-ه ،ي-ق-ول
ال ّ-ن -اشس -ط ا÷م -ع -وي ج -ع -ي-ل
اسس- -ام -ة ،الآن وجب ت -ن -ظ -ي -م
ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسس -ي -ة ،ي-ك-ون

ا◊ك- -م ف -ي -ه -ا ه -والصس -ن -دوق
والنزاهة ،يلعب فيها الشسعب
دور ال- -ف- -يصس- -ل وا◊ك- -م ،م -ع
الإعداد الÓزم لها من تعيÚ
÷ن- -ة Ÿراق- -ب- -ة صسÒورت -ه -ا،
ت -ب -داأ م -ن ال-ب-ل-دي-ات ل-تشس-م-ل
الدوائر والوليات.
‘ السس - -ي- -اق ذات- -ه ،ي- -ق- -ول
الأسس -ت -اذ ج -ع -ي-ل ب-اأن ﬁي-ط
ال -رئ -يسض اıل -وع ،اسس-ت-ط-اع
بناء موؤسسسسات على اŸقاسض،
هدفها تقد Ëالولء والطاعة
Ÿوؤسسسس -ة ال -رئ -اسس -ة ،ا◊ك-م،
وال -ب -داي -ة ك -انت ب -اŸوؤسسسس -ة
الأم- -ن- -ي- -ة  ،2004ال- -دسس- -ت- -ور
 ،2008رئيسض ا◊كومة ،2008
الŸÈان ع-ل-ى م-ر ال-ع-ه-دات،
السس- -ل- -ط- -ة ال- -قضس -ائ -ي -ة ،دون
نسس - - - - - -ي- - - - - -ان اŸوؤسسسس- - - - - -ات
الإعÓمية ،مرورا باŸسسجد
وا÷امعة وفعاليات اÛتمع
اŸد ،Êوجب عدم نسسيانها
وال -ع -م-ل ع-ل-ى اإخ-راج-ه-ا م-ن
غياهب ضسÓلتها السسابقة من
اأج -ل ج -زائ -ر ح ّ-رة مسس -ت-قّ-ل-ة
وف - -ق م - -ب - -ادئ اأول ن- -وف- -مÈ
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’رندي» له انتشسار ‘ جميع الو’يات ،ميهوبي:
قال إانّ «ا أ

الّتجنيد والّتعبئة لتكريسس اإ’رادة الشّصعبية با’نتخابات
’مÚ
أاّكد عز الدين ميهوبي ا أ
ال----ع----ام ل----ل----ت----ج---م---ع ال---وط---ن---ي
ال--------دÁق--------راط--------ي «أارن--------دي»
ب-ال-ن-ي-اب-ة ،على أاهمية التجنيد
وال--ت--ع--ب--ئ--ة م--ن أاج--ل ت--ك-ريسس
’رادة الشس---ع---ب---ي---ة م--ن خÓ--ل
ا إ
ا’ن--ت--خ--اب--ات ال--رئ--اسس--ي--ة ال-ت-ي
تشسكل موعدا مصسÒيا ،مثّمنا ما
توصّسل إاليه ا◊وار الوطني من
إاج---راءات ع---م---ل--ي--ة م--ن خÓ--ل
ال---ت---ع---ديÓ--ت ال--ت--ي ح--دثت ‘
قانون ا’نتخابات ،وكذا إانشساء
السس--ل--ط--ة اŸسس--ت--ق--ل--ة ل--ت-ن-ظ-ي-م
ومراقبة ا’نتخابات.

حياة ــ ك
ق -ال م -ي -ه -وب -ي ‘ ال -ل -ق -اء ال -وط-ن-ي
Ÿسس -ؤوو‹ الشس -ب -اب واŸك-ل-ف Úب-التصس-ال
اللكÎو Êعلى مسستوى اŸكاتب الولئية
اŸن- -ظ- -م Ãق- -ر ا◊زب ال- -وط -ن -ي ‘ ب -ن
عكنون ،أانّ ما تقّدم به وزير العدل حافظ
األخ -ت -ام م -ن ت -فصس -ي-ل وا‘ ‘ ال-غ-رف-تÚ
الŸÈان -ي -ت Úب -خصس -وصض نصس-وصض ق-ان-ون
الن-ت-خ-اب-ات ك-ف-ي-ل ب-ت-ق-د Ëال-ت-ط-م-ي-ن-ات
الÓزمة بأان النقاشض الدائر هو ما هي
حدود هذه الشسفافية وهذه السستقÓلية؟
خ -اصس -ة وأان «إادارة الن-ت-خ-اب-ات ال-ق-ادم-ة
سستكون بعيدة Ãسسافة عن األداء السسابق،
وأان ا◊كومة تتكفل بإادارة الشسأان العام».
وأاضساف أان اŸسسؤوولية الكبÒة ملقاة
اآلن على الهيئة النتخابية ،وهذا امتحان
ك -بŸ Òسس -ار دÁق -راط -ي ال -ذي ي -ت-ك-رسض
باسستقÓلية الهيئة اŸشسرفة على تنظيم
هذا السستحقاق ،ويعتقد اŸتحدث أانه ل
ي -خ-ت-ل-ف اث-ن-ان ‘ أان الضس-ام-ن ا◊ق-ي-ق-ي
لن -ت -خ -اب -ات شس -ف -اف -ة ون -ظ -ي -ف-ة ون-زي-ه-ة
ودÁق - -راط - -ي- -ة ،و“ن- -ح الشس- -عب ح- -ري- -ة
الختيار هي سسلطة مسستقلة تكون ضسامنة

◊ق-وق ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة ،ل-لمÎشسحÚ
واŸن- -ت- -خ- -ب ،Úوأايضس- -ا ل- -ل- -دÁق- -راط- -ي -ة
والتعددية ا◊زبية.

اŸرحلة ا’نتقالية ’ تÎجم
إارادة الشّصعب
”
أابرز ميهوبي ‘ هذا الصسدد ،أانّ ما ّ
التوصسل إاليه مّر ع Èنقاشض طويل وجاد،
بالرغم من أان بعضض األطراف ترى انه ل
يؤودي إا ¤اıرج من األزمة ،ألنها ترى
أان اŸسس- -أال- -ة لب- -د أان “ر ع ÈاŸرح -ل -ة
النتقالية ،التي يراها ميهوبي «أانها إاجراء
غ ÒدÁقراطي» ،كما أانها ل تÎجم إارادة
الشسعب الذي خرج منذ  6أاشسهر مطالبا
ب-ت-ط-ب-ي-ق اŸادت 7 Úو 8ال-ل-تان تعطيانه
ا◊ق ‘ اختيار من يريد ،وذلك من خÓل
القÎاع ال- -ت- -ي ت- -نصض ع -ل -ي -ه ه -ذه اŸادة
األخÒة ،مشسÒا إا ¤أان القضساة مسستقلÚ
وهم خارج دائرة «التنو ËاŸغناطيسسي
Óدارة».
ل إ
واع -ت Èم -ي-ه-وب-ي أان ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات
تفرضض على حزبه أان يكون أاك Ìتعبئة
للمواطن Úمن خÓل التحسسيسض بأاهمية
ال -ذه -اب إا ¤ه -ذه الن -ت -خ-اب-ات ،مشس-ي-دا

بدور اŸؤوسسسسة العسسكرية التي اختارت
تطبيق الدسستور كحل أامثل لÓزمة التي
“ر ب - -ه - -ا ا÷زائ - -ر ،و ⁄ت - -ع - -م- -ل ع- -ل- -ى
السس- -ت- -ح -واذ ع -ل -ى السس -ل -ط -ة م -ن خ Ó-ل
ان- -قÓ- -ب عسس- -ك -ريّ› ،ن -ب -ا ال -ب Ó-د م -ن
انزلقات خطÒة تؤودي بالبÓد إا ¤ما ل
يحمد عقباه.
وفيما يتعلق با◊وار الذي أاّيده حزب
«الرن -دي» و ⁄ي -دع ل -ل -مشس -ارك-ة ف-ي-ه م-ن
طرف الهيئة اŸسستقلة للحوار والوسساطة،
ق- -ال م -ي -ه -وب -ي ‘ ه -ذا الشس -أان أان -ه «غÒ
منزعج من ذلك» ،فهو يدّعم هذه اللجنة
وﬂرج- -ات- -ه- -ا ،واع- -ت Èأان ه- -ذه مسس -أال -ة
هامشسية ،بالرغم من أان اŸنطق يقول أان
ا◊وار يضسم كل ا÷زائري Úـ على حد
تعبÒه  -وذكر ‘ هذا الصسدد بأان نواب
ا◊زب سس-اه-م-وا ب-ج-دي-ة إلث-راء ال-ق-وانÚ
اŸتعلقة بالنتخابات التي أاسسهمت فيها
هيئة الوسساطة وا◊وار ،و« ⁄نكن أابدا
عائقا و ⁄نشسأا أاو نريد تعطيل اŸسسعى،
بل كنا قوة دافعة لهذا اŸسسار الذي نرى
Óزمة».
فيه ح Óل أ
ولفت اŸتحدث ‘ سسياق الكÓم أاّن
«الرن -دي» ل -دي -ه م -ن -اضس -ل Úوان -تشس-ار ‘
الوليات ،وبإامكانه أان يسساهم بفعالية ‘
التعبئة لÓنتخابات الرئاسسية ،واعت Èأان
م - -ن ي - -دع - -و إا ¤ح- -ل ه- -ذا ا◊زب «م- -ن
الشسعبوية» ألن ‘ آاخر اŸطاف ـ يقول ـ أان
الشسعب هو من سسيحسسم ‘ األمر من
خÓل الصسندوق ،مذّكرا أان حزبه تأاسّسسض
وفق قوان Úا÷مهورية.
وبالنسسبة Ÿشسروع قانون اŸالية لسسنة
 ،2020ال- -ذي سس- -ي- -ع- -رضض ق- -ري- -ب- -ا ع- -ل -ى
الŸÈان ،اعت Èميهوبي انه يحمل الكثÒ
م - -ن اÙف - -زات ل - -ت - -ح- -ريك الق- -تصس- -اد
الوطني ،خاصسة فيما يتعلق بإالغاء القاعدة
 51 / 49التي كانت معط ÓلÓسستثمارات
األجنبية ،مثّمنا اإلجراءات التي اّتخذتها
ا◊كومة لفائدة فئة اŸعاق.Ú

دعت إا ¤الّتعجيل بالكشسف عن أاعضساء سسلطة ا’نتخابات

ثمانية أاحزاب سصياسصية ترافع ’نخراط شصعبي قوي ’إ‚اح الّرئاسصيات

’م Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال -ف
شسّ- -دد ا أ
ال- -وط- -ن- -ي ا÷م- -ه- -وري ب- -ل- -ق- -لسس -م
سساحلي ‘ ،ختام اجتماع تشساوري
ضسّ-م ث-م-ان-ي-ة تشس-ك-يÓ-ت سس-ياسسية،
على ضسرورة انخراط شسعبي قوي
’‚اح اŸسس- - - -ار ا’ن- - - -ت- - - -خ- - - -اب - - -ي
إ
ال - -دسس - -ت - -وري ،ج- -ازم- -ا ب- -أان ‚اح
’ضسافة
ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات ي-رت-ب-ط ب-ا إ
’رادة
إا ¤ت- - -وف Òال- - -ق- - -وان ،Úب - -ا إ
السسياسسية ومشساركة قوية.

فريال بوششوية
لح- - -زاب اŸشس- - -ارك- - -ة ‘
أاشس - - -ادت ا أ
اج-ت-م-اع ع-ق-د Ãق-ر ال-ت-ح-ال-ف ال-وطني
ا÷مهوري ‘ ،بيانها اÿتامي ،بالطابع
السسلمي للحراك الشسعبي وما –ّقق من
م- -ك- -اسسبŒ ،سس- -ي -دا لإرادة الشس -عب ‘
اختيار ‡ثليه ع Èكل اŸؤوسسسسات.
كما ثّمنوا ﬂرجات ا◊وار الوطني،
وتعديل قانون النتخابات Ãا يضسمن
لحزاب اŸكونة
تكافؤو الفرصض ب Úكل ا أ
لحزاب اÛتمعة
للطبقة السسياسسية ،ا أ
 ⁄ت- -فّ- -وت اŸن- -اسس- -ب- -ة ل- -ت- -ن ّ-وه ا ¤دور
اŸؤوسسسسة العسسكرية وقيادتها ،منتقدة
لزمة.
بشسدة ﬁاولت إاطالة عمر ا أ
و‘ ك- -ل- -م- -ة أال -ق -اه -ا رئ -يسض ا◊رك -ة
ال-وط-ن-ي-ة م-ن أاج-ل ال-ط-ب-يعة والنموعبد
لحزاب ضسد
الرحمان عكيف ،أاّكد أاّن ا أ
التخريب وزرع الفتنة ،مؤوّكدا أاّن الهدف
لسس- -م- -ى اŸرج- -و –ق- -ي- -ق -ه ح -م -اي -ة
اأ
لجيال اŸقبلة ،وذّكر بأان كل
مسستقبل ا أ
ﬁاولت ضسرب اسستقرار ا÷زائر باءت
ب- -ال- -فشس- -ل ب- -فضس- -ل م- -ؤوسّس -سس -ات -ه -ا ،و‘
مقدمتها ا÷يشض الوطني الشسعبي.
وشسّدد ‘ سسياق موصسول على ضسرورة
الذهاب ا ¤النتخابات التي تضسع حدا
Óزمة.
ل أ
من جهته ‡ّثل حزب الكرامة مراد
ب- -ودي- -ن- -ة ،راف- -ع لسس- -ت- -ق- -رار ا÷زائ- -ر

وال-ذه-اب ا ¤ان-ت-خ-اب-ات شس-ف-اف-ة .علي
ها Êعن حركة الوفاق الوطني ذهب ‘
ن- -فسض الŒاه ،مشسّ- -ددا ع- -ل- -ى ضس -رورة
الن- -ت- -خ- -اب- -ات ل- -ب- -ن- -اء دول- -ة ال- -ع -دال -ة
الجتماعية ،وأاّكد ‡ثل حركة الشسبيبة
والدÁقراطية طوطاح ﬁمد التمسسك
با◊ل الدÁقراطي.
لم Úالعام للتحالف الوطني
وختم ا أ
ا÷مهوري بلقاسسم سساحلي مداخÓت
لحزاب السسياسسية اŸشساركة ‘
‡ثلي ا أ
أاشس-غ-ال ال-ل-ق-اء ال-تشس-اوري ،م-وّضس-حا اأّنه
فضساء تشساوري يرافق ويضسع تصسورات
لزم- -ة ،وأاّك- -د ‘ السس- -ي -اق
ıرج- -ات ا أ
ال -ت -مسسك ب-ا◊ل ال-دسس-ت-وري ل-ت-ك-ريسس-ه
إارادة الشسعب وفق اŸادت 7 Úو 8من
لفراج
الدسستور ،داعيا إا ¤التسسريع با إ
ع- -ن تشس- -ك- -ي- -ل- -ة السس- -ل- -ط- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة
لÓنتخابات.
اŸسس- -ار الن -ت -خ -اب -ي ال -دسس -ت -وري -
حسسب ما أاكد سساحلي  -يخّفف الضسغط
على ا◊راك الشسعبي مع ا◊فاظ على
السس -ي -ادة الشس -ع -ب -ي -ةّ› ،ددا مشس -اط -رة
م- -ق- -ارب -ة م -ؤوسّس -سس -ة ا÷يشض ‡ّث -ل -ة ‘
Œسسيد اŸطالب الشّسعبية مع مرافقة
ا◊راك.
وتوّقف عن أاحد أاخطر أانواع الفسساد
الن -ت -خ -اب -ي ،ال-ذي ي-ؤوّدي ل ﬁال-ة إا¤
فسس- -اد سس- -ي- -اسس- -ي اŸؤودي إا ¤ال- -فسس -اد
لخ Ó-ق -ي ،ال -ذي ي -ح-ول دون-ه
اŸا‹ وا أ
إاسس-ن-اد ت-ن-ظ-ي-م الن-ت-خ-اب-ات إا ¤سس-ل-طة
مسستقلة موازاة مع تعديل النتخابات،
وخلصض إا ¤القول بأاّن النتخابات ليسست
مسسأالة قوان Úفقط ،بل إارادة سسياسسية
وان -خ -راط شس -عب ق -وي .وع Ó-وة ع -ل -ى
لح - -زاب اŸذك- -ورة ،شس- -ارك ك- -ل م- -ن
اأ
Óح -رار م -ن أاج-ل
ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة ل  -أ
ال-وئ-ام ،وا◊زب ا÷م-ه-وري ال-ت-ق-دمي،
إا ¤ج - - -انب ا÷ب - - -ه - - -ة ال - - -وط - - -ن - - -ي- - -ة
للدÁقراطية.

»æWh

األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥محرم ١٤٤١هـ

بعد حوا‹  3أاششهر من الغلق لعدم جدوى اŸزايدة

عودة سسوق تيجÓب Úلبيع السسيارات للّنشساط ›ّددا
عاد ،اأمسس ،سشوق تيجÓب Úلبيع وششراء السشيارات اŸسشتعملة اإ ¤النششاط ›ّددا بعد ششهرين ونصشف من الغلق
لأسشباب قانونية متعلقة بانتهاء مدة الإيجار السشابقة وفششل اŸزايدات التي اأطلقتها البلدية ،وهذا وسشط
ارتياح كب Òلرّواد هذا الفضشاء التجاري الوطني ،الذي اأدخل عششرات الباعة ‘ عطلة مفروضشة ،ناهيك عن
التخوفات التي عبّر عنها رئيسس اÛلسس البلدي ‘ حرمان اÿزينة اÙلية من مورد اقتصشادي هام كان Ãثابة
العمود الفقري للميزانية.

بومرداسس :ز ــ كمال
أاخÒا وب -ع -د شس ّ-د وم ّ-د وم Ó-سس -ن-ات
ق-ان-ون-ي-ة ب Úرئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة ب-لقاسسم
قسس -وم والسس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ،ال -ت-ي
ان -دل -عت م -ب -اشس -رة ب -ع -د ق -رار غ -ل-ق
السس -وق األسس -ب -وع -ي ل -ب-ي-ع السس-ي-ارات
اŸت -خ-ذ ‘ م-داول-ة ل-ل-م-ج-لسص ،ب-ع-د
اسستحالة إايجار السسوق نتيجة فشسل ٩
م- - -زاي- - -دات ،وع - -دم Œاوز ال - -رق - -م
اŸعروضص  ١٢مليار سسنتيم ،انفرجت
الوضسعية القانونية للفضساء التجاري
بالوصسول إا ¤أارضسية اتفاق مع أاحد
اŸسس- -ت- -ث -م -ري -ن اÿواصص م -ن ولي -ة

ال -ب -وي-رة ،ال-ذي قّ-دم ع-رضس-ا م-ق-ب-ول
حسسب تصس -ري -ح -ات رئ -يسص ال -ب -ل -دي-ة
قّدره بـ  ٥ ،١٧مليار سسنتيم Ÿدة ثÓثة
سس- -ن- -وات ‘ اŸزاي -دة رق -م  ١٠التي
أاجرتها السسلطات اıتصسة.
ووع -د رئ -يسص ال -ب -ل -دي -ة ب -ت-خصس-يصص
غÓف ما‹ بالتعاون مع السسلطات
الولئية يوجه ل‚از أاشسغال التهيئة
الضس -رورة ل -ل -فضس-اء ال-ت-ج-اري م-ث-ل-م-ا
يطالب به رّواد السسوق واŸواطنÚ
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ا◊ال -ة اÎŸدي -ة ال-ت-ي
وصس- -ل- -ه- -ا ج- -راء اإله- -م -ال وان -ع -دام
الصسيانة ،حيث يتعّذر أاحيانا دخوله
أاثناء سسقوط األمطار بسسبب الطمي

وال -غ-ب-ار صس-ي-ف-ا ،ن-اه-يك ع-ن اف-ت-ق-اد
اŸرف- - -ق ل- - -ل- - -م - -راف - -ق واÿدم - -ات
األسس- -اسس- -ي- -ة م- -ن وج- -ب -ات اإلط -ع -ام
السس- -ري- -ع ال- -ت -ي ت -ق -دم ‘ م -رك -ب -ات
متنقلة ،إاضسافة إا ¤متطلبات األمن
وت -وف Òح-ظ-ائ-ر ل-لسس-ي-ارات ل-ت-ح-ري-ر
أارصسفة الطريق الوطني رقم  ،١٢التي
تتحول كل يوم سسبت إا ¤حظائر بكل
م - -ا تشس - -ك - -ل - -ه م - -ن ﬂاط - -ر ع - -ل- -ى
اŸسسافرين ،ضسف إا ¤ذلك الزدحام
اŸروري ‘ هذا اŸقطع ا◊يوي.
يذكر أان سسوق تيجÓب Úلبيع وشسراء
اŸركبات اŸسستعملة يعت Èمن اكÈ
ال-فضس-اءات ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى اŸسستوى

الوطني Ãسساحة تصسل إا ١3 ¤هكتار،
حيث عرف بعد انتهاء عقد اإليجار
السسابق فÎة فراغ ألك Ìمن  ١٥شسهرا
وب -تسس -ي Òم-ؤوقت م-ن ط-رف ال-ب-ل-دي-ة
ال -ت -ي أاج-رت ع-دة م-زاي-دات ل-ك-رائ-ه
لكن دون جدوى ،حيث وصسل أاعلى
عرضص مقدم إا ١٢.١ ¤مليار سسنتيم،
‘ ح Úحّددت مصسالح أامÓك الدولة
ل- -ب- -وم- -رداسص السس- -ع- -ر الف- -ت- -ت -اح -ي
ل -ل -م -زاي -دة بـ  ١6.٨م-ل-ي-ار السس-نتيم،
األم - -ر ال - -ذي ح- -ال دون م- -ن- -ح ح- -ق
السس- -ت- -غÓ- -ل ل- -ل- -خ- -واصص ،وم- -ن ث- -م
الدخول ‘ ›ادلت وتعليق العملية
مؤوقتا حتى جاء العرضص ا÷ديد.

لعدم توّفر الشّشروط اŸادية والبششرية

اÛلسس الطبي يرفضس فتح اŸناوبة الطبية الّليلية ببوسسعادة

رفضس اÛلسس الطبي للموؤسشسشة العمومية للصشحة ا÷وارية ببوسشعادة ،اأمسس ،فتح نقطة اŸناوبة الطبية الليلية
بالعيادة متعددة اÿدمات مكي عمر ببوسشعادة لعدم توفر جملة من اŸطالب ،على راأسشها عدم اأهلية العيادة
لسشتقبال اŸرضشى لعدة اعتبارات تصشب ‘ صشالح اŸريضس والطاقم الطبي.

اŸسسيلة :عامر ناجح
اأّكد اÛلسص الطبي للموؤسسسسة
ال -ع -م -وم -ي -ة ل -لصس-ح-ة ا÷واري-ة
ببوسسعادة ‘ بيان له – ّصسلت
«الشسعب» على نسسخة منه عقب
الوقفه احتجاجية التي نظّمها
ال -ط -اق -م ال-ط-ب-ي اأم-ام ال-ع-ي-ادة
الطبية ،عدم توفر عده شسروط
للموافقة على العمل كمناوبÚ

ب -ال -ع-ي-ادة ،وع-ل-ى راأسس-ه-ا ت-وف-ر
الأمن وانخفاضص سسور العيادة
ونقصص عدد الأطباء اŸناوبÚ
ال- - -ذي ل ي- - -غ- - -ط- - -ي اÿارط - -ة
الصس -ح -ي -ة وع -دم ت -وف-ر سس-ي-ارة
اإسسعاف وكذا عدم توفر مشسغل
اأجهزه الشسعة اŸعطلة اأصسÓ
م -ن-ذ  3سس -ن -وات ،وع-دم ت-وف-ر
اÈıي - - -ن ،ب- - -الضس- - -اف- - -ة اإ¤
اهÎاء اأرضسية العيادة .واأشسار

اÛلسص ‘ نفسص نصص البيان
اأن ه -ذه ال -ن -ق -ائصص قّ-د مت اإ¤
اŸدي- - -ر م- - -ن - -ذ ت - -ول - -ي - -ه اإدارة
اŸوؤسسسسة مع وجود اŸيزانية
الÓزمة ‘ ذلك الوقت اإل اأن
الوضسع بقي على حالته ،موؤكدا
اأنه ل يتحمل اأي تبعات ويخلي
مسسوؤوليته القانونية اŒاه قرار
ف -ت -ح ن -ق -ط-ة اŸن-اوب-ة ،خ-اصس-ة
واأنه سسوف يوؤثر على سس Òباقي

اŸصسالح الطبية.
م- -ن ج -ان -ب -ه ،اŸك -تب اÙل -ي
ل -ل -ن -ق -اب -ة ال -وط-ن-ي-ة Ÿم-ارسس-ي
الصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اع-تÈت ‘
بيان لها –صسلت «الشسعب» على
نسس -خ -ة م -ن -ه -ا ،اأن ف-ت-ح ن-ق-ط-ة
م -ن -اوب -ة ل -ي -ل -ي -ة ه -و ق -رار غÒ
م- -دروسص ل- -ن- -ظ -ر ل -ع -دم ت -وف -ر
الشس- -روط الأزم- -ة لسس- -ت- -ق- -ب -ال
اŸريضص.

فاقت ديونها  45مليار سشنتيم لدى الّزبائن العادّي Úفقط

حملة واسسعة «’متياز توزيع الكهرباء والغاز» ببلعباسس لتحصسيل الديون

اأطلقت ششركة توزيع الكهرباء
والغاز للغرب بسشيدي بلعباسس
حملة واسشعة لتحصشيل ديونها التي
فاقت  45مليار سشنتيم لدى الزبائن
العادي Úفقط ،وهي الديون التي
انعكسشت بششكل كب Òعلى الÈامج
الإسشتثمارية للموؤسشسشة ووقفت
عائقا اأمام –سش Úاÿدمات
اŸقدمة للزبائن.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

لعÓم على مسستوى امتياز
كشسفت اŸكّلفة با إ
توزيع الكهرباء والغاز بسسيدي بلعباسص فوزية
صسابو‚ي ،أان ديون اŸؤوسسسسة ارتفعت بنسسبة
 3٨ب -اŸائ -ة م-ق-ارن-ة ب-ن-فسص ال-فÎة م-ن السس-ن-ة
اŸنصسرمة بالنسسبة للزبائن العادي Úفقط بعد
تقاعسص العديد منهم عن تسسديد فواتÒه ،حيث
بلغت الديون سسقف  ٤٥ملييار سسنتيم وهو الرقم
الذي أاثقل كاهل اŸؤوسسسسة ،وأاّثر بشسكل كبÒ
لسستثمارية.
على سس Òمشساريعها وبرا›ها ا إ
لمر الذي دفع باŸؤوسسسسة إا ¤إاطÓق حملة
اأ
واسسعة لتحصسيل الديون ،حيث كّثفت اŸؤوسسسسة
من تدخÓتها لسسÎجاع مسستحقاتها بالنسسبة
للزبائن العادي Úمن خÓل تسسخ Òكل أاعوانها
لعوان التقني Úوالتجاري Úلقطع
Ãا ‘ ذلك ا أ

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

ال- -ت- -ي- -ار ال- -ك -ه -رب -ائ -ي أاو ال -غ -از ع -ن ال -زب -ائ -ن
اŸتقاعسس.Ú
وأاّك -دت صس -اب -و‚ي أاّن وع -ي ال -زب -ون ب -أاه-م-ي-ة
تسسديد فاتورته ‘ آاجالها اÙددة يجنبه أاعباء
إاضسافية ،ويجنب اŸؤوسسسسة أاعمال و›هودات
إاضس -اف -ي -ة أاخ -رى ت -خصص ال -ق -ط-ع والسسÎج-اع،
خاصسة خÓل هذه الفÎة ا◊سساسسة من السسنة
والتي تشسهد تقلبات جوية كثÒة تتطلب التدخل
لعطاب.
Óعوان من أاجل إاصسÓح ا أ
الدائم ل أ
وأاضسافت أان اŸؤوسسسسة وضسعت كل التسسهيÓت
للزبائن كالتسسديد بالتقسسيط ووفق الرزنامة،
أام - -ا ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى ال - -زب - -ائ - -ن اŸع- -ن- -ويÚ
ك -اŸؤوسسسس -ات ،ال -ب -ل-دي-ات وغÒه-ا ف-ي-ت-م ع-ق-د
اج -ت -م -اع -ات دوري -ة ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع السس-ل-ط-ات
لضس-اف-ة إا ¤اŸراسسÓ-ت ال-ك-ت-اب-ي-ة
اÙل-ي-ة ،ب-ا إ
ولقاءات مباشسرة تقام مع اŸعني Úمن أاجل
–صس- -ي- -ل دي -ون اŸؤوسسسس -ة اÎŸاك -م -ة ،وال -ت -ي
انعكسست بشسكل كب Òعلى الÈنامج السستثماري
لخ Òال-ذي يسس-ع-ى لضس-م-ان
ل -ل -م -ؤوسسسس-ة ،ه-ذا ا أ
دÁومة خدمة توزيع الكهرباء والغاز للمواطن،
وكذا ا‚از مشساريع هامة على غرار مراكز
ت -وزي -ع ،اÙولت ،إاع -ادة ه -ي -ك -ل -ة الشس -ب -ك-ات
وŒديدها ،وبرامج الصسيانة الدورية للشسبكات
الهوائية.
ل‚از ،ف-ق-د
وع -ن اŸشس -اري -ع ال -ت-ي ه-ي ق-ي-د ا إ
ب- -ل- -غت أاشس -غ -ال رب -ط  ١3أال-ف مسس-ك-ن ب-ال-غ-از
الطبيعي نسسبة  ٥٨باŸائة على أان تسستكمل قبل

نهاية السسنة ا÷ارية ،هو اŸشسروع الذي يندرج
ضس- -م- -ن إاط- -ار ب- -رن -ام -ج ال -تضس -ام -ن والضس -م -ان
للجماعات اÙلية ،حيث اسستفادت الولية من
اعتماد ما‹ قدره  ١٩٠مليار سسنتيم لتمويل
اŸشس -روع ،ال -ذي ي -ت -ع -ل -ق ب -إايصس-ال ه-ذه اŸادة
الطاقوية للتجمعات الثانوية والسسكنات الريفية
اÛمعة ع Èتراب الولية خاصسة اŸتواجدة
جنوبا ،وهي اŸناطق التي يطالب سسكانها كل
م-وسس-م شس-ت-اء ب-إايصس-ال-ه-م Ãادة ال-غ-از ال-ط-ب-يعي
نظرا لÓنخفاضص الكب ‘ Òدرجات ا◊رارة
وندرة قارورات غاز البوتان.
وك -انت سس -ن-ة  ٢٠١٩ق -د ع -رفت تسس-ل-ي-م ب-عضص
اŸشساريع كتشسغيل الغاز بقرية الزاوية ،وحي ٧٠
مسسكن بسسيدي علي بوسسيدي ،فيما تتواصسل
أاشس- -غ -ال إا‚از الشس -ط -ر ال -ث -الث م -ن الÈن -ام -ج
اÿم -اسس -ي ل -ل -غ -از ال -ط-ب-ي-ع-ي واŸت-ع-ل-ق ب-رب-ط
م -ن -ط -ق-ت-ي ع Úا÷واه-ر وع Úب-نت السس-ل-ط-ان
ببلدية واد تاوريرة ،حيث تفوق نسسبة أاشسغال
شسبكة نقل الغاز  ٨٠باŸائة.
و”ّ خÓ- -ل السس- -ن -ة اŸاضس -ي -ة و‘ إاط -ار ن -فسص
الÈنامج ربط  6٠مسسكن ببلدية سسيدي علي بن
يوب ١٢6 ،مسسكن ببلدية مزاورو 6٢ ،مسسكن
” ربط 3١
Ãنطقة ع Úالنور ببلدية تÓغ .كما ّ
مدرسسة إابتدائية بغاز الÈوبان تتواجد جلها
Ãناطق ثانوية لعديد البلديات ،لتصسل نسسبة
لجمالية للبلديات إا ١٠٠ ¤باŸائة
التغطية ا إ
فضس Óعن  ٢٧مركز ثانوي.
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لعادة تأاهيل  30قاعة عÓج بعديد اŸششاتي
إ

سسوق أاهراسس ترصسد  100مليون دج للعملية
” تخصشيصس غÓف
كششف مدير الصشحة والسشكان عمر بن تواتي اأّنه ّ
ما‹ بـ  100مليون دج قصشد اإعادة تاأهيل وصشيانة  30قاعة عÓج عÈ
عديد مناطق ومششاتي الولية.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
أاوضس- -ح ذات اŸسس- -ؤوول ب- -أاّن ه- -ذا ال -غ Ó-ف اŸا‹
اıصسصص ب -رسس -م صس -ن -دوق الضس -م -ان وال -تضس-ام-ن
” توجيهه إلعادة تأاهيل 3٠
للجماعات اÙلية ّ
ق -اع -ة ع Ó-ج ع Èع -دي -د اŸشس -ات -ي ،م-ن-ه-ا مشس-ت-ة
ب -وشس -ه -دة (أاولد إادريسص) ومشس-ت-ة ل-ف-ويضص ومشس-ت-ة
الكاف بأاولد مومن وقاعة عÓج Ãشستة خماجة
(سسدراتة).
” بعث خدمات قاعات العÓج التي كانت مغلقة
ّ
والتي أاصسبحت تعمل على مدار األسسبوع Ãا فيها
يومي ا÷معة والسسبت ،على غرار عيادات متعددة
اÿدمات كنقاط مناوبة  ٢٤/٢٤سساعة ،كما “ت
اإلشسارة إاليه ،ومن شسأان عملية إاعادة التأاهيل هذه
ال-ت-ي اسس-ت-ك-م-لت األشس-غ-ال ‘ ب-عضس-ه-ا واŸت-واصسلة
بالبعضص اآلخر أان تضسمن تغطية صسحية وتقريب
اÿدم- -ات الصس- -ح- -ي- -ة م- -ن م- -واط- -ن- -ي اŸشس- -ات- -ي
وال -ب -ل -دي -ات ،لسس -ي -م -ا م -ن -ه -ا ال-واق-ع-ة ب-الشس-ري-ط
ا◊دودي مثل ÿضسارة وسسيدي فرج وويÓن.
وبالتوازي مع ذلك ،أاوضسح السسيد بن تواتي بأانّ
م -ؤوشس -رات ق-ط-اع الصس-ح-ة ب-ه-ذه ال-ولي-ة ا◊دودي-ة
تÈز مدى ا÷هود اŸبذولة لضسمان للتكفل بصسحة
اŸواطن Úوتقريب اÿدمات الطبية منهم لسسيما
بالبلديات النائية واŸشساتي.
وأاشسار إا ¤أان هذه اŸؤوشسرات تخصص نسسب تغطية
ت -ت -م -ث -ل أاسس -اسس-ا ‘ سس-ري-ر واح-د ل-ك-ل  ٩٨3سساكن

ومسس -تشس -ف -ى واح -د ل -ك-ل  ١٧١٤٤٤سس-اك-ن وع-يادة
م- -ت -ع -ددة اÿدم -ات واح -دة ل -ك -ل  ٢١٤3٤سساكن،
م -وضس -ح -ا ب -أان ه-ذه ال-ولي-ة ال-ت-ي –صس-ي ٥١٤٤36
نسسمة تصسل بها نسسبة التغطية ‘ ›ال قاعات
العÓج إا ¤قاعة عÓج واحدة لكل  6٧6٨سساكن،
وبعدما اعت Èأان هذه اŸؤوشسرات «تتطابق إا ¤حد
ك - -ب Òم - -ع اŸؤوشس- -رات ال- -وط- -ن- -ي- -ة» ،أاضس- -اف ذات
اŸسس -ؤوول ب -أان ولي -ة سس -وق أاه -راسص ت -ت -وف -ر ع -ل-ى
م -نشس -آات صس -ح -ي -ة «ل يسس -ت -ه-ان ب-ه-ا» م-ن-ه-ا م-ركب
الطفولة واألمومة ( ١٢٠سسرير) بعاصسمة الولية
ومسستشسفى تاورة ( 6٠سسريرا) الّلذين دخ Óحيز
اÿدمة مطلع  ،٢٠١٩وكذا مسستشسفى «ابن رشسد»
و»اŸسستشسفى القد »Ëبعاصسمة الولية ومسستشسفى
«هواري بومدين» Ãدينة سسدراتة.
كما أاّن هذه اŸرافق تشسّكل «بنية –تية ل يسستهان
بها» دون نسسيان مرافق القطاع اÿاصص اŸتمثلة
‘ م -ؤوسسسس -ت Úاسس -تشس-ف-ائ-ي-ت Úخ-اصس-ت Úب-ع-اصس-م-ة
الولية وأاربعة مراكز خاصسة لتصسفية الدم.
وذك -ر ب -ن ت -وات -ي ب -أاّن -ه قصس -د ت -ك -وي-ن األط-ب-اء ‘
تخصسصسات عدة ،أابرمت مديرية الصسحة بالولية
ات -ف -اق -ي -ات ت -وأام -ة م -ع اŸرك-زي-ن السس-تشس-ف-ائ-يÚ
ا÷امعي Úلكل من قسسنطينة وعنابة ،حيث اسستفاد
عديد األطباء من تكوين –ت إاشسراف أاسساتذة ‘
الطب ،وكذا عÓج بعضص ا◊الت الدقيقة ‘ طب
ال -ع-ي-ون وج-راح-ة األعصس-اب واإلن-ع-اشص وا÷راح-ة
الطبية وا÷راحة العامة.

نظرا لدورها اÙوري ‘ اÛتمع

أاك Ìمن  700امرأاة اسستفدن من برامج
وكالة الّتنمية ا’جتماعية بورقلة
كششفت موؤخرا مصشالح وكالة التنمية
الجتماعية بولية ورقلة ،اأن عدد
النسشاء اللواتي اسشتفدن ‘ اإطار
برامج الدعم اıتلفة من اأجل
التكفل الأمثل باŸراأة وقضشاياها
اليومية بلغ  701امراأة مسشتفيدة،
وهذا ‘ اإطار العمل بتوصشيات
الوزارة التي اأولت اهتماما كبÒا
باŸراأة نظرا لدورها اÙوري ‘
اÛتمع.

ورقلة :إاÁان كا‘

بحسسب اŸعلومات اŸقدمة بلغ عدد اŸسستفيدات
م -ن ب -رن -ام -ج ت -رق -ي -ة نشس -اط -ات اŸرأاة ال -ري -ف -ي -ة
واŸنتجة  ٢6امرأاة اسستفادت من الدعم بالعتاد
(آالت اÿياطة واŸناسسج) ،باإلضسافة إا ¤توفÒ
أانشس -ط -ة م -درة ل-ل-دخ-ل و‘ إاط-ار –ق-ي-ق ال-ت-ك-ف-ل
والسستقÓلية.
وشسّكل عدد اŸسستفيدات من نشساطات الوكالة ‘
ال -ت -ك -ف-ل ال-ط-ب-ي وال-ن-فسس-ي ب-اŸط-ل-ق-ات واألرام-ل
واŸراهقات ‘ وضسع صسعب أاك Èنسسبة ،إاذ قّدر بـ

 3٢١امرأاة سساهم هذا الÈنامج ‘ “كنيها من
–سس Úحالتها النفسسية والصسحية.
واسس-ت-ف-ادت م-ن األي-ام ال-ت-وع-وي-ة وال-ت-حسسيسسية ‘
›ال األسسرة والطفل لفائدة األمهات من أاجل
نشسر الوعي والتحسسيسص بأاهمية دور األسسرة ‘
ﬂتلف جوانب ا◊ياة والتعامل مع األبناء ٢٤٥
امرأاة ،و‘ برامج التحسسيسص والتشسخيصص اŸبكر
حول سسرطان الثدي اسستفادت  ١٩٨امرأاة “ّكنت
م- -ن ال- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى اŸرضص والسس- -ت- -ف- -ادة م- -ن
ال-تشس-خ-يصص ونشس-ر ال-وع-ي ،أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-لمرافقة
اإلداري - -ة ل Ó- -سس - -ت - -ف - -ادة م - -ن ﬂت - -ل- -ف الÈام- -ج
الجتماعية والقروضص اسستفادت  ١٩٨امرأاة من
السستفادة من ﬂتلف برامج الدعم واŸسساعدة
لتحسس Úظروف اŸعيشسة.
ونظرا للدور الهام للحركة ا÷معوية ‘ اÛتمع
اŸد ،Êفقد اهتم قطاع التضسامن الوطني بتكوين
ا÷معيات ‘ ﬂتلف اÙاور من أاجل تسسهيل
ال -ت -ع-اون وال-ت-واصس-ل م-ع ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات وضس-م-ان
القيام بتكفل أامثل من ﬂتلف اŸشساريع التي يتم
السستفادة منها ،حيث اسستفادت  3جمعيات ‘
ولية ورقلة من مشساريع ‘ إاطار برنامج التنمية
ا÷ماعية التسساهمية.

إاعادة العتبار لل ّ
طريق الوطني رقم  ‘ 01أاسشرع وقت

مواطنو “Ôاسست يحتجّون ويطالبون
ا÷هات الوصسية بالتّدّخل العاجل

لهقار ،صشباح
ناششد مواطنو عاصشمة ا أ
لمسس ،السشلطات اÙلية ومن خÓلها
ا أ
لششغال العمومية والنقل،
وزير ا أ
بضشرورة التدخل العاجل ،والوقوف على
الوضشعية التي آال لها الطريق الوطني
رقم  ،01الرابط ب Úالولية وولية
غرداية ،التي أارقت اŸواطن Úوأاصشحاب
اŸركبات ،إا ¤حد أاصشبحت تششهد عددا
لمر الذي
كبÒا من حوادث اŸرور ،ا أ
جعل السشكان يحتجون ويطالبون بوضشع
حد لهذه اŸعضشلة التي طالت.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

رفع عشسرات اŸواطن ÚخÓل وقفة احتجاجية
على مسستوى الطريق اŸزدوج اÙاذي للقطب
ا÷ام -ع -ي ب -ع -اصس -م -ة األه-ق-ار ،شس-ع-ارات م-ط-ال-ب-ة
بضسرورة التدخل العاجل على غرار «كل الطرق
تؤودي إا ¤التنمية ما عدا الطريق الوطني رقم
..٠١أاعيينا أاعيينا» ،وإايجاد حل نهائي Ÿا يعرفه
الطريق الوطني اŸذكور من تدهور ‘ ،وقت يعد
شسريان ا◊ياة للولية واŸنفذ الوحيد ألك Èولية
م- -ن ح- -يث اŸسس- -اح- -ة ب- -ال- -وط- -ن ع -ل -ى ال -ولي -ات
اÛاورة ،وكذا ملجأا العديد من اŸسسافرين وحتى
اŸرضسى القاصسدين من الوليات األخرى من أاجل
العÓج ع Èالنقل الÈي ‘ ،ظل إارتفاع ثمن تذكرة
ال -ط-ائ-رة ال-ذي ي-ت-ج-اوز  3٠أال-ف دي-ن-ار ل-لشس-خصص

الواحد ‘ .هذا الصسدد ،أاّكد أاحد اŸواطن‘ Ú
حديثه لـ «الشسعب» على تذمر اŸواطنŸ Úا آالت له
وضسعية الطرق بصسفة عامة ،والطريق الوطني رقم
 ٠١بصس -ف -ة خ -اصس -ة ،م -ب -دي -ا اسس-ت-غ-راب-ه م-ن ه-ذه
الوضسعية التي طالت ،وكيف Áكن أان تسساهم ‘
–ق -ي -ق ت -ن -م -ي -ة ل -ل-ولي-ة ‘ ظ-ل ا◊ال-ة ال-ك-ارث-ي-ة
للطريق الذي أاصسبح شسبح بالنسسبة Ÿرتاديه.
‘ ن -فسص السس -ي -اق ،أاضس -اف م -واط -ن آاخ -ر أان ه -ذه
الوضسعية أاصسبحت تث Òالكث Òمن التسساؤولت عن
مصس Òاألموال اıصسصسة من طرف الدولة ،والتي
أاعلن عنها الوزير األول رفقة وزير القطاع خÓل
آاخر زيارة له ،واŸوجهة إلعادة اإلعتبار للطريق
السسابق الذكر وطرق أاخرى ،مطالبا بضسرورة فتح
–ق- -ي- -ق م- -ع- -م- -ق Ÿع- -رف- -ة ا◊ق -ائ -ق وﬁاسس -ب -ة
اŸتسسبب ‘ Úإاسستمرار معاناة اŸواطن اÙلي
وكذا زائر الولية.
من جهته ،طالب مواطنون آاخرون من السسلطات
العليا للدولة بضسرورة التدخل ودراسسة إامكانية بعث
مشسروع إلزدواجية الطريق الوطني رقم  ،٠١من
أاجل التقليل من خطر حوادث اŸرور التي أاصسبح
يشسهدها ‘ األونة األخÒة ،وحتى دراسسة إامكانية
ربط الولية بالسسكة ا◊ديدية مسستقب Óمن أاجل
بعث تنمية حقيقية ومسستدامة ‘ ،مسستوى تطلعات
اŸواطن ،وكذا تسسهيل بعث اŸشساريع اإلسستثمارية
اŸسس -ت -ق -ب-ل-ي-ة م-ع دول ا÷وار ال-ت-ي م-ن شس-ان-ه-ا أان
Œع -ل ولي -ة “Ôاسست م -ن -ف -ذ ل -تسس -وي-ق ال-بضس-ائ-ع
الوطنية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥محرم ١٤٤١هـ

تقلّبات جوية مبّكرة تنذر اŸسصؤوول ÚاÙلّي Úببومرداسص

تخّوفات اŸواطن Úمن حدوث فيضسانات وتكرار مآاسسي سسابقة

اأحدثت التّقلّبات ا÷وية التي عاشصتها و’ية بومرداسص اŸصصحوبة باأمطار ورياح قوية ،هلعا ب ÚاŸواطن Úخوفا
من حدوث فيضصانات ‘ بعضص اŸناطق وا’أحياء اŸعروفة بتجمع اŸياه والتجمعات السصكنية اŸتواجدة على ضصفاف
الوديان ،خاصصة واأن هذه ا’أمطار اŸوسصمية معروفة بقوتها وما تÎكه سصنويا من خسصائر مادية ‘ الطرق والبنى
التحتية نتيجة غياب الصصيانة وانعدام ﬂطط للوقاية على مسصتوى البلديات.

العدد

١٨٠٤٧

نتيجة للّتسصاقطات اŸطرية بالو’ية
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سسكان البنايات الهشّسة يقضسون ليلة بيضساء ‘ البليدة
عاشص سصكان البنايات الهشّصة والعمارات ‘ أاحياء شصعبية بالبليدة ليلة رعب ،خÓل
’مطار اŸتسصاقطة بغزارة واŸصصحوبة برياح قوية ،سصببا
 24سصاعة اŸاضصية ،كانت ا أ
‘ توقف وتذبذب حركة اŸرور ،و‘ قضصاء اŸتضصررين ليلة بيضصاء ،دفعت بعضص
’قارب.
العائÓت إا ¤الهروب وا’حتماء لدى ا÷Òان وا أ
ﬁطات القطارات.
و ⁄تتوّقف فرق ا◊ماية اŸدنية وعناصسر
ك -انت ا÷ه -ة ال -غ -رب -ي -ة م-ن ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة اإلنقاذ ‘ التدخل ،وتقد ËاŸسساعدة إا¤
ال -ب -ل -ي -دة ،ع -ن -وان -ا ب -ام -ت -ي-از ◊الت اÿوف اŸتضس - -رري- -ن ،بضس- -خ اŸي- -اه ا ¤خ- -ارج ت- -لك
وال -رعب ع -اشس -ه -ا السس -ك-ان ن-ت-ي-ج-ة ال-ك-م-ي-ات السسكنات الهشسة ،والتي ارتفعت ‘ منسسوبها
ال -ك -بÒة م -ن األم -ط -ار ال -ت -ي ت-دّف-قت ،وال-ت-ي وŒاوزت حدود  ٢٠سسنتيمÎا ،حيث عزلت
تسس- -ربت إا ¤ال- -ع -دي -د م -ن السس -ك -ن -ات ،ح -يث اŸي -اه اŸتسس -رب -ة إا ¤ب -ه -و ال -ع -م -ارات أايضس -ا
أاج ّÈت عائÓت ‘ العفرون با◊ي الفوضسوي ،السسكان ،ومنعتهم من اÿروج او الدخول.
وبقلب اŸدينة إا ¤إاخÓء سسكناتها ،خوفا من وعجزت عدة بالوعات ‘ صسرف وامتصساصص
انهيارها فوق رؤووسسهم ،وإا ¤حفر ا÷دران ،اŸياه◊ ،جم الكميات التي تسساقطت ،وهو ما
ج -ع -ل السس -ك -ان ي -رف-ع-ون ن-داءات مسس-ت-ع-ج-ل-ة
لتمك ÚاŸياه من التسسرب ا ¤اÿروج.
فيما وجدت عائÓت أاخرى بحي كريتلي ب -ت -ن-ق-ي-ة ال-ب-ال-وع-ات م-ن ج-ه-ة ،وإاع-ادة ن-ظ-ام
ﬂت- -ار ‘ ب- -ن- -ي م- -راد ن- -فسس- -ه- -ا ،ب ÚاŸي -اه «السسواقي» ،التي كانت عليها ‘ وقت مضسى،
اıت -ل -ط -ة Ãي -اه الصس -رف الصس -ح -ي ،وال -ت-ي وŒم - -ي - -ع اŸي- -اه اŸت- -دف- -ق- -ة إا ¤خ- -زان- -ات
عجزت فيها البالوعات من امتصساصص تلك باألراضسي اŸنخفضسة وا÷بلية على السسواء،
الكميات الهامة ،والتي تسساقطت ‘ أاوقات خاصسة وأان الفيضسانات نتيجة مياه األمطار،
ال- -ل- -ي- -ل ،ح- -يث –ولت الشس- -وارع والسس -اح -ات ب - -اتت –دث إاضس - -رارا ب Úسس- -ك- -ان األح- -ي- -اء
العمومية ا ¤برك عائمة ⁄ ،تسسلم منها حتى الشسعبية ‘ كل األوقات.

البليدة :لينة ياسسمÚ

’ودية ارتفاع منسصوب اŸياه بها
فيما عرفت ا أ

إانقاذ  13شسخصسا بسسبب اأ’مطار والسسيول باŸدية
بومرداسس :ز ــ كمال
انتقلت صسور الفيضسانات التي
غ - -م - -رت ع - -دد م - -ن اأح - -ي - -اء
ال-ع-اصس-م-ة وشسوارعها ،وبعضص
اŸراف- -ق ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة ال -ت -ي
ت -داول -ت -ه -ا وسس -ائ -ل ال-ت-واصس-ل
الج - -ت - -م- -اع- -ي سس- -ري- -ع- -ا بÚ
اŸواط - - - - -ن Úخ - - - - -اصس- - - - -ة ‘
ال -ع-اصس-م-ة ،ح-يث سس-رع-ان م-ا
انتقلت اإ ¤اŸنطقة الشسرقية
بولية بومرداسص التي شسهدت
ه - -ي الأخ- -رى ري- -اح- -ا ق- -وي- -ة
مصس- -ح- -وب -ة ب -اأم -ط -ار ورع -ود
تسس- -ب -بت ‘ ان -ق -ط -اع ال -ت -ي -ار
ال-ك-ه-رب-ائ-ي ‘ ع-دة م-ن-اط-ق،
م - -ع ال - -ت - -خ- -وف م- -ن ح- -دوث
ف -يضس -ان -ات م -ف -اج -ئ -ة بسس -بب
Œم -ع اŸي -اه ن -ت -ي-ج-ة ت-ق-لصص
اŸنافذ واÛاري التي تبقى
اغ-ل-ب-ه-ا غ Òم-ه-ي-اأة لسستقبال
اأم -ط -ار اÿري -ف ال -ت-ي ت-ك-ون

ع- -ادة مصس- -ح- -وب- -ة ب- -الأت -رب -ة
واıل - -ف - -ات ال- -ت- -ي Œم- -عت
طيلة اأيام الصسيف.
ك- -م- -ا ل ت -زال ب -عضص الأودي -ة
ال -رئ -يسس-ي-ة ب-ولي-ة ب-وم-رداسص
منها واد يسسر ووادي سسيباو
تشس- -ك- -ل خ- -ط- -را ع -ل -ى اŸدن
وال - -ت - -ج - -م - -ع- -ات السس- -ك- -ن- -ي- -ة
اÛاورة ،اأب - - -رزه - - -ا ع- - -ل- - -ى
مسس-ت-وى ب-ل-دي-ت-ي ع-م-ال وب-ني
عمران التي كثÒا ما شسّكلت
خ -ط -را ع -ل -ى السس-ك-ان بسس-بب
نقصص التهيئة ،وانعدامها ‘
ب - - - - - - - - -ع ض ص ا  Ùا و ر و  ﬂا و ف
فيضسان سسد بني عمران رغم
الإجراءات اŸتخذة من قبل
السس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة وال-وك-ال-ة
ال - -وط - -ن- -ي- -ة ل- -لسس- -دود ،وك- -ذا
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ت-ط-هÒ
وم-دي-ري-ة الأشس-غ-ال ال-ع-مومية
ل- -ل -ق -ي -ام ب -اأشس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة
والصس -ي -ان -ة وب -ن -اء ج-دار صس-د

للحد من هذه اıاطر.
واأج - - -م- - -عت اآراء اŸواط- - -نÚ
ال -ذي -ن ع -ل -ق -وا ع -ل-ى ظ-اه-رة
ال -ت -ق -ل -ب-ات السس-ري-ع-ة لأح-وال
ال- -ط- -قسص م- -ع ب- -داي- -ة شس- -ه- -ر
سس- -ب- -ت- -م« ،Èاأن ه -ذه اŸوج -ة
الأو ¤م- -ن الأم- -ط- -ار ت- -ع- -تÈ
اإن -ذارا ل -ل -مسس-وؤول ÚاÙل-يÚ
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ب- -ل -دي -ات،
اŸطالب Úبالتحرك من اأجل
ال- -ق- -ي- -ام ب -اأشس -غ -ال ال -ت -ه -ي -ئ -ة
الضس-روري-ة ل-ت-ن-ق-ية البالوعات
و›اري اŸي - - -اه وم - - -ع- - -ا÷ة
ال -ن -ق -اط السس -وداء اŸع -روف -ة
ب -ال -ولي -ة Œن -ب -ا ل -ل -م -خ -اط-ر
اÙدق -ة ب -اŸواط -ن وشس-ب-ك-ة
الطرقات ،والعمل على اإعادة
تفعيل وŒسسيد مشساريع تهيئة
ع - -دد م - -ن الأودي - -ة ◊م- -اي- -ة
اŸدن من الفيضسانات».
وت-ب-ق-ى ال-ع-ل-م-ي-ات ال-تي يقوم
بها الديوان الوطني للتطهÒ

‘ تنقية البالوعات Ãجموع
حوا‹  6٠٠بالوعة و 6كلم من
الأودي -ة ال-ت-ي ت-ت-وسس-ط اŸدن
ال- - - -كÈى ع- - - -ل - - -ى غ - - -رار واد
ط -اط -اري -ق ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة
ووداي ال -ث-ن-ي-ة وق-ورصس-و م-ن-ذ
شسهر جوان الفارط غ Òكافية
م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ع-ملية ،خاصسة
واأن ﬂطط ا◊ماية والوقاية
ي -ت -ط -لب Œن -ي -دا ك -بÒا ل -ك -ل
ال-ه-ي-ئ-ات والإدارات اÙل-ية،
وحتى اŸواطن نفسسه لتجنب
ك-وارث ال-ف-يضس-انات اÙتملة
وع - - -دم ت - - -ك - - -رار Œرب - - -ت- - -ي
ف- -يضس -ان -ات دلسص سس -ن -ة ٢٠٠٧
ال -ت -ي خ -ل -فت خسس -ائ-ر م-ادي-ة
ك- - -بÒة واأرواح بشس- - -ري - -ة وواد
يسس - -ر وواد الأرب - -ع - -اء ،ال- -ذي
اأحدث هو الآخر اأضسرارا ‘
اأح- -ي- -اء ب- -ل -دي -ة سس -ي -دي داود
وم -راف -ق -ه -ا ال -ع -م -وم-ي-ة ق-ب-ل
سسنوات.

أامطار طوفانية –دث خسصائر معتÈة

ا‚ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراف الّتربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وقطـ ـ ـ ـ ـ ـع لل ّ
طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرق بالبويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
Óمطار اŸتسصاقطة ،عرفت معظم مناطق و’ية البويرة فيضصانات وتسصجيل خسصائر معتÈة ‘
’و ¤ل أ
مع القطرات ا أ
اŸمتلكات منها ا‚راف الÎبة انسصداد قنوات تصصريف اŸياه وحوادث مرور خلفت ضصحايا ،فمدة  20دقيقة من تسصاقط
’مطار الطوفانية ،كانت كافية لسصد الطرق سصواء وسصط اÙيطات العمرانية أاو الطرق الو’ئية والبلدية ،حتى
ا أ
’مطار غزيرة مصصحوبة بالÈد.
الطريق السصيار شصرق غرب خاصصة بعد السصاعة التاسصعة لي Óأاين كانت ا أ

البويرة :ع ــ نايت رمضسان
خلّفت األمطار خسسائر ‘ األشسجار اŸثمرة
ل سس-ي-م-ا ال-زي-ت-ون ،أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-طرق فقد
أاصسبحت عاصسمة الولية عبارة عن بحÒة،

ح -يث أان ك -ل الشس -وارع غ -م -رت -ه-ا اŸي-اه ،ك-م-ا
تسسبّبت ‘ انهيار حائط بطول  ٢٠مÃ Îدينة
البويرة.
من جهة أاخرى ،سسجل حادث مرور أاسسفر عن
وفاة شسخصص ،كما أاحدثت األمطار فيضسانات

‘ العديد من البلديات حيث سسجل تسسرب
للمياه إا ¤السسكنات بسسبب انعدام التهيئة ‘
عدة أاحياء بعاصسمة الولية على غرار حى
أاولد بليل ،والذي أاحدث هلعا وسسط سسكان
األحياء الشسعبية.

’جدر القيام بها خÓل فصصل الصصيف
كان ا أ

حملـ ـ ـة تنظيـ ـف ك ـ ـÈى ◊ماي ـ ـة مدين ـ ـة سسطي ـ ـف من الفيضسانـ ـات
تتواصصل ببلدية سصطيف ،عاصصمة الو’ية ،والعديد من البلديات عمليات التنظيف التي اأطلقتها السصلطات
اÙلية من اأجل تنظيف اÙيط ،وبا’أخصص البالوعات لتفادي ا’آثار الوخيمة لÓأمطار الرعدية التي عرفت
جانبا منها الو’ية ‘ ا’أيام ا’أخÒة ،على غرار عديد اŸناطق بالوطن.

سسطيف :نور الدين بوطغان
وانطلقت هذه ا◊ملة الكبÒة
بعاصسمة الولية ،بحضسور كل
ال-ف-اع-ل Úم-ن مصس-ال-ح البلدية
وموؤسسسسة تسسي Òمراكز الردم
التقني للنفايات» ايكوسسات»،
وﬁاف -ظ -ة ال -غ -اب-ات ،ودي-وان
ال - -ت - -ط - -ه ،Òوه - -ذا م- -ن ح- -ي
ال - - -هضس - - -اب ‘ الضس - - -اح- - -ي- - -ة
الشس-م-ال-ي-ة الشس-رق-ي-ة ل-ع-اصس-مة
ال - - - - -ولي- - - - -ة ،وّ” –سس- - - - -يسص
اŸواط- -ن Úبضس- -رورة ا◊رصص
ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة اÙي-ط ال-ذي
ي - -ع - -يشس - -ون ف - -ي - -ه ،وخ - -اصس- -ة

ال -ب -ال -وع-ات ب-اع-ت-ب-اره-ا م-لك
ل- -ه- -م ،ولب- -د م -ن صس -ي -ان -ت -ه -ا
وت-ن-ظ-ي-ف-ه-ا Ÿواج-ه-ة ت-ق-ل-بات
الح -وال ا÷وي -ة ،م -ا ي-تسسّ-ب -ب
اأح -ي -ان -ا ‘ ارت -ف-اع اŸنسس-وب
وتسس- -رب اŸي- -اه ا ¤ال- -ب- -ي -وت
واÓÙت.
وع - -رف ن- -فسص ا◊ي ح- -م- -ل- -ة
ت-ن-ظ-ي-ف ل-ل-م-ح-ي-ط م-ن خÓ-ل
مشس -ارك -ة ﬁاف -ظ -ة ال -غ -اب-ات
للولية من اجل التكفل بغرسص
بعضص الشسجÒات ‘ مفÎقات
الطرق بالشسارع الرئيسص ◊ي
ال- - - - -هضس- - - - -اب ،وع Úم- - - - -وسص
اÛاور ،وت - -وّل - -ت م - -وؤسسسس - -ة

اي-ك-وسس-ات ع-م-ل-ي-ات ال-تنظيف
التي صسرح بشساأنها مصسدر من
اŸوؤسسسس- - - -ة ،ان- - - -ه ‘ الأي - - -ام
الأخÒة ” تسسخ Òحوا‹ ٢٥٠
شس - - -اح - - -ن - - -ة م - - -ن ﬂت - - -ل- - -ف
اŸوؤسسسس- - - - -ات اŸع- - - - -ن - - - -ي - - - -ة
واŸتطوع÷ ،Úمع اأطنان من
النفايات التي ” اسستخراجها
من اÛاري والأودية وبعضص
الشس -وارع ،وه-ي ك-م-ي-ات ك-بÒة
جدا ،حسسب نفسص اŸصسدر.
غ Òاأنّ اÓŸحظ واŸفارقة
‘ ن - - -فسص ال - - -وقت ،اأن ه - - -ذه
ا◊مÓت كان يجب اأن تتم ‘
فصسل الصسيف ،اأي قبيل حلول

م- -وسس- -م الأم -ط -ار اÿري -ف -ي -ة
ال- -رع- -دي- -ة ال- -ق- -وي- -ة ،وال- -ت- -ي
اأضس -حت تشس -ك -ل خ -ط -را ع -ل-ى
السس -ك -ان واŸم -ت-ل-ك-ات ،وه-ذا
◊م- -اي -ة اŸدي -ن -ة م -ن خ -ط -ر
ال -ف -يضس -ان -ات ،ع -ل-ى غ-رار م-ا
ح- - - -دث ،اأمسس- - - -ي- - - -ة السس- - - -بت
اŸاضس - -ي ،اذ تسس - -ربت م - -ي - -اه
الأمطار الرعدية الغزيرة ا¤
ب- -عضص ال -ب -ي -وت واÓÙت ‘
م-دي-ن-ة سس-ط-ي-ف ،وقطع بعضص
ال- - -ط- - -رق داخ- - -ل ال- - -نسس- - -ي- - -ج
ا◊ضسري ،و‘ مدخل مدينة
ع Úارن - -ات ،غ - -رب م - -دي- -ن- -ة
سسطيف.

“ّكن أافراد ا◊ماية اŸدنية بو’ية
اŸدية من إانقاذ  13شصخصصا كانوا عالقÚ
Ãنزل بحي ’ريسص ببلدية سصغوان جراء
تسصرب اŸياه ‘ ،وقت تسصبب ارتفاع
منسصوب اŸياه بكل من واد الربعية
بالطريق الو’ئي رقم  64وواد اŸالح
بدائرة سصيدي نعمان على مسصتوى
الطريق الوطني رقم  ‘ 18قطع الطريق،
نتيجة انهيار ا÷سصر‡ ،ا أادى إا ¤شصل
حركة اŸرور أامام مسصتعمليها.

اŸدية :علي ملياÊ
وع -م  Ó-ب -نشس -ري -ة الأرصس -اد ا÷وي -ة ق -امت
الوحدات العملية Ãصسالح ا◊ماية ب٢٠٠
ت-دخ-ل ع-ل-ى مسس-ت-وى ت-راب اإق-ل-ي-م ال-ولي-ة،
و“ّث - -لت ‘ اح -ت -واء وال -ت -ح -ك -م وتصس -ري -ف
تسس- -رب- -ات م -ي -اه الأم -ط -ار والسس -ي -ول ع -ل -ى
مسس -ت-وى Œم-ع-ات سس-ك-ان-ي-ة واق-ي-ة ب-ل-دي-ات
ال- -رب- -ع- -ي -ة ،سس -غ -وان ،ث Ó-ث -ة دوائ -ر وؤ ب -ن -ي

سسليمان ،بوسسكن ،السسواقي ،ع Úبوسسيف
ت- -ابÓ- -ط ،ب- -وغ- -زول ،الشس- -ه -ب -ون -ي -ة وقصس -ر
البخاري.
كما قامت هذه الهيئة برفع درجة ا◊يطة
وا◊ذر ب -تسس -خ Òج -م-ي-ع ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة
وال -بشس-ري-ة ،ف-رق ﬂتصس-ة ،ال-ف-رق-ة السس-ي-ن-و
ت -ق -ن -ي -ة ،ف -رق ال -غ -طسص ،ف -رق ال -ت-دخ-ل ‘
الأماكن الوعرة– ،ت قيادة اŸدير الولئي
اŸق- - -دم شس- - -هب ال- - -ع Úوسس- - -م- - -حت ه- - -ذه
التدخÓت اأيضسا بانقاذ شسخصس ‘ ÚعÚ
اŸك -ان ،صس -ب -ي -ح -ة اأمسص ،ن -ت -ي -ج-ة سس-ق-وط
سسيارة داخل واد اإثر انهيار جسسر.
” اإنقاذ ضسحية ثالثة ،جرفتها سسيول
كما ّ
الوادي بعد البحث والتمشسيط ” ،العثور
عليها على بعد  ٠٥كلم من مكان سسقوط
السسيارة على ا÷انب الأخر من ضسفة الواد
ووجدت الضسحية من جنسص ذكر ٢٠ ،سسنة
” اإسسعافه
«‘ حالة مسستقرة وواعية ،حيث ّ
‘ ع ÚاŸكان ونقله على جناح السسرعة
اإ ¤اŸسستشسفى اŸد Êلدائرة بني سسليمان.

أاعمارهما تÎاوح ب 12 Úو 13سصنة

انتشسال جثتي طفل Úغرقا بوادي بوسسدرية بع Úوسسارة با÷لفة
ع Ìبعضص اŸواطن Úأاول أامسص على الطفل Úالغريق« Úوليد «و « أانسص « اللذين يبلغان
من العمر  12و 13سصنة ،حيث توفيا غرقا بوادي بوسصدرية بع Úوسصارة با÷لفة،
ا◊ادث اŸؤو ⁄خّلف حزنا واسصتياءً لدى سصكان اŸدينة.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

” انتشسال جثتيهما من طرف فرقة
ّ
ال- -غ- -طسص Ÿصس- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة
با÷لفة ،بعد العثور عليهما على بعد ٢
ك- -ل- -م م- -ن م- -ك- -ان سس- -ق- -وط- -ه- -م -ا ب -وادي

بوسسدرية ،حيث كانا يلعبان على حافة
الوادي اإ ¤اأن انزلقا داخل اŸياه ،وفور
ت-ب-ل-ي-غ ب-عضص اŸواط-ن Úع-ن-ه-م-ا ،ت-ن-ق-لت
مصس- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي -ة اإ ¤م -وق -ع
ا◊ادث - -ة ،ح - -يث “ك - -نت م - -ن ان - -تشس- -ال
جثتيهما ونقلهما اإ ¤مسستشسفى اŸدينة.

جامعة وهران  1أاحمد بن بلة

اّتخاذ كافة التّداب’ Òسستقبال أازيد من  26أالف طالب
صصصص علم القياسص Ãعهد العلوم والتّقنيات
فتح تخ ّ

أاّكد بحري أاحمد ،نائب رئيسص جامعة وهران  1أاحمد بن بلة ،مكلف بالبيداغوجيا ،أانّ
كافة التداب Òاتخذت من أاجل إا‚اح الدخول ا÷امعي ا÷ديد  2019ــ 2020
باسصتقبال أازيد من  4آا’ف و 328طالب جديد ‘ ﬂتلف التخصصصصات التي تقÎحها
هذه ا÷امعة التي يدرسص بها أاك Ìمن  26أالف طالب ‘ كافة اŸعاهد والكليات.

وهران :براهمية مسسعودة
اأوضسح الأسستاذ بحري ‘ تصسريح صسحا‘،
اأّن ع-م-ل-ي-ة ال-تسس-ج-يÓ-ت ا÷دي-دة ب-السس-ن-ة
اأو ¤من التعليم ا÷امعي سستسستمر لفائدة
ا◊الت اŸتاأخرة ،مشسÒا اإ ¤اأنه من ٤
جل منهم ٤
اآلف و 3٢٨طالب جديد ،سس ّ
اآلف و ،٩٢اأي Ãعدل  ٩٤.٥٥باŸائة ‘
ﬂتلف التخصسصسات التي تقÎحها جامعة
وهران  ١اأحمد بن بلة.
وعن جديد الدخول ا÷امعي ا÷ديد ،نّوه
اŸسسوؤول اإ ¤فتح تخصسصص جديد ‘ علم
ال -ق -ي -اسص اأو اÎŸول -وج -ي-ا Ãع-ه-د ال-ع-ل-وم
وال -ت-ق-ن-ي-ات ،وم-ن اŸن-ت-ظ-ر اأن ي-ب-ل-غ ع-دد

اŸسس- -ج- -ل Úب -ه  ٤٠ط -ال -ب-ا ،ف-ي-م-ا Œري
الأشسغال على قدم وسساق ــ حسسبه دائما ــ
لفتح كلية الطب ا÷ديد التي تّتسسع لأكÌ
من  ١٠اآلف مقعد بيداغوجي قبل نهاية
العام ا÷اري.
ج -دي -ر ب-ال-ذك-ر ،اأّن وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي ،كانت قد وجهت مراسسلة
اإ ¤م -دي -ري ا÷ام -ع -ات م -ن اأج-ل ضس-م-ان
دخ -ول ج -ام -ع -ي ‘ ظ -روف حسس -ن -ه ،ك -م-ا
حرصست على اأن يتم التكفل ومتابعة طلبة
السس- -ن- -وات الأو ،¤م- -ع م- -راع -اة اأق -دم -ي -ة
وقدرات ومهارات الأسساتذة ،فيما ينبغي
اأن تبقى ا÷امعات مفتوحة من السساعة ٨
صسباحا اإ ¤غاية  ١٨مسساًء.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥محرم ١٤٤١هـ
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أÈÿأء يدّقون ناقوسس أÿطر بشضأان ﬂلّفاتها
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األسض ـ ـواق اŸوازيـ ـة بتيب ـ ـازة تث Òتسضاؤؤلت الباع ـ ـ ـة

ن أıلفات ألسضلبية
أأجمع أŸتدخلون باليوم ألدرأسضي أÿاصس بنشضاطات أ’أسضوأق أ÷وأرية أŸنعقد باŸكتبة ألرئيسضية للمطالعة ألعمومية بتيبازة أأول أأمسس ،على أأ ّ
لنشضاطات أ’أسضوأق أŸوأزية تشضكل خطرأ على أ’سضتقرأر أ’قتصضادي بالرغم من مسضاهمتها ألفعالة ‘ توف Òمناصضب ألعمل و“وين ألسضوق.

تيبازة :علي ملزي
‘ ذات السسياق ،أاشسار رئيسض غرفة التجارة والصسناعة
شسنوة اŸنظمة للتظاهرة ،إا ¤أانّ ما ب6٠ Ú
و ٧٠ب -اŸائ -ة م-ن ع-م-ل-ي-ات ت-ب-ادل السس-ل-ع ي-ت-م ح-ال-ي-ا عÈ
األسس -واق اŸوازي -ة غ ÒاŸراق -ب -ة ع -ن ط -ري -ق اŸرك -ب -ات
واÓÙت العشسوائية والفوضسوية ،بحيث تفاقمت الظاهرة
على مدار السسنوات األخÒة بالنظر ا ¤صسعوبة تصسفية
اŸلف ومعا÷ته ألسسباب متعددة تاتي ‘ مقدمتها عدم
جاهزية األسسواق ا÷وارية اŸنشسأاة من طرف ا÷ماعات
اÙل -ي -ة واŸوج -ه -ة خصس -يصس -ا لح-ت-واء ظ-اه-رة ال-ت-ج-ارة
الفوضسوية ،وهي األسسواق التي تفتقد عادة لدراسسات تقنية
و اجتماعية و افتصسادية “كنها من اسستقطاب التجار
وه -ي-ك-ل-ت-ه-م ،وت-ب-ق-ى ب-ذلك ب-ع-ي-دة ك-ل ال-ب-ع-د ع-ن ال-وسس-ط
اŸهني.
و‘ السسياق ذاته ،أاشسار متدخلون آاخرون ا ¤أانّ األسسواق
اŸوازية تسساهم فع ‘ Óامتصساصض اليد العاملة خاصسة
غ ÒاŸؤوهلة منها ،كما تسساهم ‘ الواقع ‘ “وين السسوق
Ãختلف اŸنتجات ذات السستهÓك الواسسع ،ال أاّنه يعاب
عليها انتشسار ظاهرة التهّرب الضسريبي و‡ارسسة النشساط
بدون تام Úاضسافة ا ¤تسسجيل فشسل ذريع لÓسستقرار
الق -تصس -ادي ،األم -ر ال -ذي أاّك-ده رئ-يسض ا÷م-ع-ي-ة ال-ولئ-ي-ة
◊ماية اŸسستهلك وبيئته حمزة بلعباسض ،الذي اشسار ا¤
وجود لوبيات قوية تسسعى جاهدة و بدون ملل لدعم السسوق
اŸوازية بالتوازي مع السسهر على افشسال هيكلة األسسواق
ا÷وارية بخلفية تسسهيل تسسويق منتجاتها ،والتي تكون ‘
الكث Òمن ا◊الت غ Òمطابقة للمعاي ،Òكما أاشسار ذات
اŸتحدث ا ¤أاّن األسسواق ا÷وارية اŸنشسأاة من طرف
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ت -ب -ق -ى غ Òلئ -ق -ة و ت -ب-ق-ى ظ-روف
‡ارسسة النشساط غ Òمواتية بها ألسسباب عديدة يدركها
اŸعنيون.

وميÓد أأّول مكتب و’ئي للمنتدى
أ÷زأئري للشضباب وأŸقاو’تية
حظي اŸكتب الولئي بتيبازة للمنتدى ا÷زائري للشسباب
واŸقاولتية باألولوية ‘ تزكيته وتشسكيله نهاية األسسبوع
الفارط من ضسمن  ١6مكتبا جاهزا للتنصسيب ع Èالعديد
من وليات الوطن.
و‘ ذات السس- -ي- -اق ،ف- -ق- -د أاّك -د رئ -يسض ت -ن -ظ -ي -م اŸن -ت -دى

ا÷زائري للشسباب واŸقاولتية ﬁمد عبد السسÓم ،على
أانّ تنظيمه الذي حصسل على اعتماده شسهر ماي الفارط من
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة ي-ع-ت-زم تشس-ري-ح ودع-م ع-ا ⁄اŸق-اولت-ي-ة
با÷زائر من خÓل تشسخيصض األسسباب واŸعطيات التي
ترغم العديد من اŸؤوسسسسات على الفÓسض والندثار،
وإاقÎاح ال-ب-دائ-ل اŸوضس-وع-ي-ة ل-دع-م-ه-ا وان-ق-اذها بالشسكل
ال -ذي يسس -اه -م م -ب-اشس-رة ‘ ال-رف-ع م-ن مسس-ت-وى الق-تصس-اد
الوطني ،كما أاشسار ﬁمد عبد السسÓم ا ¤أانّ اŸنتدى نشسأا
Ãح -ي -ط يشس -ه -د ك -م-ا ك-بÒا م-ن اŸشس-اك-ل ال-ع-ويصس-ة ال-ت-ي
تتخبط فيها اŸؤوسسسسات على اختÓف درجات تصسنيفها،
وه -و يسس -ع -ى ج -اه -دا م -ن أاج -ل ام -تصس -اصض أاك Èق -در م-ن
العوائق اŸثبطة ŸسسÒي اŸؤوسسسسات و“كينهم من –قيق
وثبة اقÓع جديدة بالشسكل الذي يضسمن تطور النسسيج
القتصسادي الوطني بكل أاطيافه وتخصسصساته.
و‘ السسياق ذاته ،قال ﬁمد عبد السسÓم باّن اŸنتدى

‘ أنتظار دفعة أخرى ‘ ألفا— نوفمر ألقادم

تسضليم اŸفاتيح لـ  1500عائلة ببلدية سضطيف
أشضرف ،صضباح أÿميسس أŸاضضي ،وأ‹ و’ية سضطيف ﬁمد بلكاتب ،رفقة
ألسضلطات أÙلية للو’ية وألبلدية و‡ثل أŸديرية ألعامة لوكالة –سضÚ
ألسضكن وتطويره «عدل» على حفل تسضليم أŸفاتيح لعينة من  1500عائلة
مسضتفيدة من برنامج ألسضكن «عدل»Ã ،نطقة بئر ألنسضاء ‘ ،ألضضاحية ألشضرقية
لعاصضمة ألو’ية بعد أنتظار دأم  6سضنوأت ،حيث ” أ’كتتاب ‘ هذأ ألÈنامج
سضنة .2013

سسطيف :نور الدين بوطغان
وقد ذكر الوا‹ ،خÓل حفل التسسليم،
اأن ا◊صسة الثانية اŸقدرة بـ ١٥٠٠
مسس- -ك -ن ب -ن -فسض اŸوق -ع ال -ذي يضس -م
 3٠٠٠مسس -ك -ن ،سس -ي-ت-م تسس-ل-ي-م-ه-ا ‘
ال- -ف- -ا— م -ن شس -ه -ر ن -وف -م Èال -ق -ادم،
Ãناسسبة الحتفال بذكرى ثورة اأول

نوفم Èاÿالدة ،وقد خلفت عملية
تسس -ل -ي -م اŸف-ات-ي-ح ف-رح-ة ك-بÒة ل-دى
اŸسس - -ت- -ف- -ي- -دي- -ن ال- -ذي- -ن عÈوا ع- -ن
غبطتهم وارتياحهم ،بسسبب التخلصض
من اأزمة عانوا منها طوي Óبالسسكن
ب -الŒار اŸرت -ف -ع ،اأو الق -ام-ة ل-دى
الأهل ،معبّرين عن شسكرهم لكل من
سساهم ‘ العملية.

’خر»
–ت شضعار «تقاسضم للحياة مع أ آ

حمل ـ ـة للّتّÈع بالـ ـ ـدم لفائـ ـ ـدة مـ ـ ـرضضى
ببلدي ـ ـة ع ـ ـ Úالسضخونـ ـ ـة بسضعيـ ـ ـ ـ ـ ـدة
ن ّ
ظمت ،أمسس ،جمعية ألتضضامن وأ’حسضان ببلدية ع Úألسضخونة ألوأقعة جنوب
و’ية سضعيدة بـ  90كلم حملة للتÈع بالدم لفائدة أŸرضضى بالتنسضيق مع جمعية
«إأشضرأقة أمل لذوي أ’حتياجات أÿاصضة».
اأه -م -ي -ة ال -ع-م-ل اÒÿي وك-ذا ضس-رورت-ه،
وت- -نشس- -ي -ط ذات ا÷م -ع -ي -ات اŸسس -اع -دة
–ت شسعار «التÈع بالدم تقاسسم للحياة بالعمل الذي يقوم به اŸتÈعون الذين
مع الخر» بقاعة العÓج الشسهيد احمد سس -اه -م -وا ب -ج -م -ع اأك -ي-اسض ع-دي-دة .ك-م-ا
ولد عيسسى ،وجاءت هذه ا◊ملة تلبية تهدف هذه ا◊ملة ايضسا اإ ¤تنمية روح
لإحتياجات اŸوؤسسسسات الصسحية –سسبا الي -ث -ار وال -تضس -ام -ن واŸواط -ن -ة ،ونشس -ر
ل -ل -ط -لب ال -ذي ي -ت -زاي -د ع-ل-ى ال-دم ،ك-م-ا ثقافة العطاء النسسا Êواإبراز اأهمية
تسساهم اأيضسا ‘ اŸسساعدة على انقاذ ال -تÈع ب -ال -دم ،ب -اع -ت -ب -اره سس-ل-وك-ا ن-ب-يÓ-
حياة مريضض.
وم -ب -ادرة انسس -ان -ي -ة ت -رسس -خ م-ب-داأ ال-تÈع
واأوضس- -ح مسس- -وؤول ج- -م- -ع- -ي- -ة ال -تضس -ام -ن والعطاء ،متمنيا اأن تكون هذه اŸبادرة
والحسسان ،اأن هذه ا◊ملة ترتكز على ا◊سسنة معّممة على جميع تراب الولية.

سسعيدة :ج ــ علي

يسسعى للتموقع ع ٤٨ Èولية ‘ مرجلة أاو ¤وÃختلف
الوليات اŸنتدبة ‘ مرحلة لحقة ‘ خطوة لبد منها
÷م -ع أاك Èق -در م -ن اŸع -ط -ي -ات م -ن اŸي-دان ،وح-ل-ح-ل-ة
الصسعاب اŸعّبر عنها عﬂ Èتلف جهات الوطن ضسمن
مسسعى وطني شسامل يتضسمن عّدة اهداف يتم بذل جهود
مضسنية لتحقيقها مسستقب Óوفق آاجال متفاوتة ،مع الشسارة
ا ¤كون  ١6مكتبا ولئيا تعت Èاآلن جاهزة للتنصسيب،
وت -ن -درج ضس -م -ن ه-ذه اله-داف إانشس-اء م-نصس-ة ت-واصس-ل بÚ
ﬂتلف اŸؤوسسسسات سسواء كانت صسغÒة أاو متوسسطة أاو
كبÒة مع ضسمان توف Òفضساء إاقتصسادي يعت Èكهمزة وصسل
ب ÚاŸق - -اول Úالشس - -ب - -اب والسس - -ل- -ط- -ات ع- -ل- -ى اخ- -تÓ- -ف
مسس- -ت- -وي- -ات- -ه- -ا ،ودراسس- -ة ﬂت- -ل- -ف ال- -ع- -وائ- -ق اŸال- -ي- -ة و
البÒوقراطية وغÒها ،مشسÒا ا ¤أاّن اŸنتدى ل يعتÈ
حركة مطلبية وكفى ،وإا‰ا سسيتحول مع مرور الزمن ا¤
قّ- -وة إاقÎاح ف- -ع- -ال- -ة ب- -ف- -ع- -ل السس- -ت- -ع- -ان- -ة ب -آاراء اÈÿاء

واıتصس.Ú
من جهتها أاشسارت رئيسسة اŸكتب الولئية لتيبازة السسيدة
كرÁة عسسوسض ،عقب تزكيتها من طرف مقاو‹ الولية
م -ب -اشس -رة ،ب -أاّن-ه-ا سس-تسس-ع-ى ج-اه-دة م-ن أاج-ل –ق-ي-ق أاه-م
مطالب اŸؤوسسسسات الصسغÒة اŸنشسأاة بأاجهزة الدعم على
أارضض الواقع ،ويندرج ضسمنها تفعيل اŸادة  ٨٧من قانون
الصسفقات ،والتي تعنى Ãنح  ٢٠باŸائة من الصسفقات
العمومية لهذه اŸؤوسسسسات ،اضسافة ا ¤بناء تواصسل هادف
ب ÚاŸؤوسسسسات الصسغÒة واŸؤوسسسسات اŸتوسسطة و الكبÒة
من خÓل دعم اŸناولة ،كما أاعطت رئيسسة اŸكتب الولئي
ل-ل-م-ن-ت-دى أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة Ÿن-اط-ق ال-نشس-اط-ات ،ال-ت-ي ت-ب-قى
بحاجة ا ¤إاعادة تنظيم وهيكلة وفقا لطبيعة نشساطاتها،
ف -ي -م -ا ي -ق -تضس -ي ال -ت -وج -ه ال -ع-ام ل-ل-ولي-ة اق-تصس-ادي-ا إادراج
اŸؤوسسسس-ات السس-ي-اح-ي-ة وال-فÓ-ح-ي-ة ضس-م-ن ت-لك ال-تي يعول
عليها لتحقيق القÓع القتصسادي اŸنشسود.

Èر:
ناقلون يثÒون ألّرعب على ألطّريق ألوطني رقم  6ومصضالح ألّنقـل ت ّ

حمايـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸواطن ـ ـ ـ ـ ـ Úؤردع النّاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـÚ
لي ـسس مـ ـن اختصضـاصس القطـاع

يشضتكي ألعديد من أŸسضافرين
ومسضتعملي حافÓت ألنقل ألعمومي
على خط معسضكر – وهرأن ،معسضكر –
أÙمدية ،من تهور ألناقل Úو إأثارتهم
ألرعب ‘ نفوسس ألركاب بفعل
أسضتعمالهم للسضرعة أŸفرطة على
ألطريق ألوطني رقم  6وألطريق
ألو’ئي  17أ أللذين يشضقان سضلسضلة
جبال بني شضقرأن ويتميزأن
Ãنعرجاتهما أÿطÒة ‘ ،ألوقت ألذي
تصضاعد فيه أŸعدل ألوطني ◊وأدث
أŸرور إأ ¤منحنى غ Òمعقول ،خاصضة
ب Úمركبات وحافÓت نقل أŸسضافرين
رغم سضبل ألردع وألتحسضيسس.
ع Èأاحد الطلبة ا÷امعي Úالذين يسستعملون
ح -اف Ó-ت ال -ن -ق-ل ا÷م-اع-ي ب ÚاÙم-دي-ة و
معسسكر ،أانه يخيّل إاليه أانه ‘ سسباق للحافÓت
كلما Œاوزت ا◊افلة نقطة مراقبة عناصسر
ال -درك ألم -ن ال -ط -رق-ات ،ح-يث ي-رف-ع سس-ائ-ق
ا◊افلة من السسرعة وينطلق ‘ مسسÒة مليئة
ب- -اıال- -ف- -ات وال- -ت- -ج- -اوز اÿط ،Òوأاوضس- -ح
اŸشستكي من هذه الظاهرة أان العديد من
الطلبة صساروا Áتنعون عن ركوب حافÓت
الرعب خوفا على أارواحهم ويفضسلون سسبل
النقل اÛا ،Êفيصسطف بعضسهم عند ﬂرج
مدينة معسسكر نحو وهران ‘ نهاية كل يوم
بدل أان يعرضسوا حياتهم للخطر.
ن -فسض ال -ظ -اه -رة اشس -ت -ك -ى م -ن -ه-ا اŸوظ-ف-ون
لسسيما النسساء العامÓت Ãؤوسسسسات أامنية ‘
اÙمدية ،ويضسطرون إا ¤اسستعمال حافÓت
الرعب ‘ كل صسباح ،وقالت أاحد العامÓت
بسسلك العدالة ‘ اÙمدية أان حياة العشسرات
مهددة بخطر اŸوت ،وأاك Ìما يخيف ركاب
ح -اف Ó-ت «ت -وي -وت -ا» ل -ن -ق -ل اŸسس -اف -ري -ن ه-و

السسرعة التي يسستعملها السسائقون خاصسة ‘
اŸنعرجات اŸطلة على اŸنحدرات الوعرة،
مؤوكدة أان هؤولء الناقل Úيتعاملون مع بعضسهم
البعضض عن طريق اسستعمال الغمازات الضسوئية
للمركبة إلعÓم بعضسهم البعضض بوجود نقطة
مراقبة أاو سسد أامني ،داعية بحكم Œربتها
ال- -ي- -وم -ي -ة م -ع ه -ؤولء السس -ائ -ق ÚاŸت -ه -وري -ن
ودرايتها بسسلوكاتهم الحÎازية إا ¤ايجاد حل
ل -ل -مشس -ك -ل اŸط -روح ،م -ن خÓ-ل اقÎاح آال-ي-ة
ق -ان -ون -ي -ة ت -قضس-ي بسس-حب رخصس-ة ال-ن-ق-ل م-ن
ال -ن -اق -ل ‘ Úح -ال ﬂال -ف-ات م-روري-ة تشس-ك-ل
تهديدا على حياة اŸسسافرين بدل الكتفاء
بسسحب رخصسة السسياقة ،إاضسافة إا ¤الدوريات
اŸت- -ح- -رك- -ة ل- -ل- -درك ال- -ت- -ي  ÈŒال- -ن- -اق -لÚ
اŸتهورين على التخفيف و–ديد سسرعتهم،
ومن ثمة Œنب أاي كارثة Áكن أان –دث على
مسستوى هذا الطريق اÿط.Ò
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ت-واصس-ل مصس-ال-ح م-دي-ري-ة ال-ن-قل

لولية معسسكر التنصسل من مسسؤوولياتها اŒاه
اŸواطن ÚاŸشستك Úمن تصسرفات الناقلÚ
اÿواصض ،ب-ح-ج-ة ال-تشس-ري-ع ال-ق-ان-و Êل-ل-قطاع
ال -ذي ي-ك-ف-ل ل-ه-ا م-ع-اي-ن-ة ﬂال-ف-ات ال-ن-اق-لÚ
اŸتعلقة بالتذاكر ونظافة ا◊افلة واŒاهها،
وهي على العموم ﬂالفات تكلف مرتكبيها
سس -حب رخصس -ة ال -ن -ق-ل Ÿدة  3أاشس -ه -ر إاّل ‘
ح - -الت ال - -ع - -ودة ،أام - -ا ب- -اق- -ي ال- -تصس- -رف- -ات
ال Ó-مسس-ؤوول-ة ل-ل-ن-اق-ل ÚاŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸن-اورات
اÿطÒة والسستعمال اŸفرط للسسرعة فهي
من اختصساصض ا÷هات األمنية التي تكتفي
ب -دوره -ا بسس -حب رخصس -ة ال -ق-ي-ادة م-ن سس-ائ-ق
ا◊اف -ل -ة ،ع -ل -ى ح -د تصس -ري -ح إلط -ار م -ك-ل-ف
ب-ا◊مÓ-ت ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ب-ق-ط-اع النقل ،الذي
أاكد أان العديد من اŸواطن Úيشستكون من
Œاوزات الناقل Úاÿواصض ،مشسÒا بصسريح
العبارة أان ردعهم ليسض من اختصساصض مديرية
النقل.

األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥محرم ١٤٤١هـ

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

من مراسسلينا
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اŸاء ،الكهرباء والنقل انشضغا’ت مطروحة
^ مياه ينابيع تضضيع بدل توجيهها للسضقي الفÓحي
^ شضباب دون مرافق وتعبيد طريق حلم

من أإك Èدوإوير بلدية
سسرق Úيقطنه  3آإ’ف نسسمة،
يعا Êدوإر فريطيسسة إلوإقع بدإئرة
قصسر إلشسÓلة ‘ تيارت من عدة مشساكل
أإثقلت كاهل إلسسكان ونغصست حياتهم
إليومية حيث أإنهم ﬁرومون من عدة مرإفق
ضسرورية رغم إلشسكاوى إلتي رفعوها إ¤
إلسسلطات إÙلية للتكفل بهم دون
جدوى.هذإ ما وقفت عليه بعÚ
إŸكان «إلشسعب».

م -ن اأك Èدواوي -ر ب -ل -دي-ة سس-رق Úي-ق-ط-ن-ه 3
اآلف نسسمة ،يعا Êدوار فريطيسسة الواقع
بدائرة قصسر الشسÓلة ‘ تيارت من عدة
مشس- -اك- -ل اأث -ق -لت ك -اه -ل السس -ك -ان ون -غصست
حياتهم اليومية حيث اأنهم ﬁرومون من
عدة مرافق ضسرورية رغم الشسكاوى التي
رفعوها اإ ¤السسلطات اÙلية للتكفل بهم
دون ج- -دوى.ه- -ذا م- -ا وق- -فت ع- -ل- -ي -ه ب -عÚ
اŸكان «الشسعب».
اأول انشس-غ-ال ن-ق-ل-ه ل-ن-ا سس-ك-ان ال-ق-ري-ة ع-ند
زي -ارت -ن -ا ل -ه -م ،مشس -ك -ل غ-از اŸدي-ن-ة ح-يث
اسس- -ت- -ف- -ادت ب- -ل- -دي- -ة سس- -رق Úم- -ن مشس -روع
تزويدها به منذ سسنوات قليلة ومرت القناة
الرئيسسية بالقرب من قرية فريطيسسة و⁄
يسس-ت-ف-د سس-ك-ان-ه-ا م-ن-ه رغ-م م-ط-ل-ب-هم اŸلح
وحاجتهم للطاقة كون اŸنطقة باردة جدا
‘ فصسل الشستاء.
اŸواطن صساف من اأقدم سسكان البلدية قال
لنا بنÈة غضسب كاشسفا عن معانات سسكان
ط -وي -ل -ة »:رف -ع -ن-ا انشس-غ-ال-ن-ا اإ ¤السس-ل-ط-ات
اÙلية والولئية لكن  ⁄نتلق ردا ،وقد
توجهنا بالسسوؤال اإ ¤رئيسس البلدية حيدرة
الطاهر الذي اأقر باŸشسكل وقال اإنه نقل
انشس -غ -ال سس -ك-ان ق-ري-ة ف-ري-ط-يسس-ة ا ¤وا‹
الولية وهو ينتظر الرد».
ت- - -وق- - -ف صس- - -اف ق - -ل - -ي - -ل واأضس - -اف ب - -ع - -د
ت-ن-ه-ي-دة »:ال-وا‹ ع-ل-ى ع-ل-م ب-اŸشس-ك-ل لكنه
يوؤكد ‘ كل مرة نفسس اŸقولة اأن اإسستفادة
سس -ك -ان ال -ق -ري -ة م -ن مشس -روع ال -غ -از ق -ريب
والدليل هو تثبيت ﬁول للغاز على القناة
الرئيسسية بالقرب من القرية اŸذكورة لهذا
الغرضس .لكننا ننتظر بحرقة متى التزود
بالغاز وانتهاء معاناتنا مع القارورات».
كما يشستكي سسكان القرية من توزيع ماء
السسقي رغم الوفرة ،لكون القناة الرئيسسية

تزود من منبع كب Òيضسخ اŸاء منذ ا◊قبة
السس-ت-ع-م-اري-ة وب-ك-م-ي-ات ك-بÒة تذهب سسدا
بسسبب عدم التوزيع العادل للÌوة ،واŸلفت
لÓنتباه حسسب ما وقفنا عليه هو تنافسس
الشس -ب -اب وغÒت -ه -م ال -زائ-دة ع-ن ال-ل-زوم ‘
خدمة الأراضسي لكن قلة الدعم الفÓحي
اأث- -ر سس -ل -ب -ا ع -ل -ى اŸردود .ل -ه -ذا اأك -د ل -ن -ا
الفÓحون اأنهم ‘ حاجة اإ ¤الدعم لرفع
الإنتاج الوطني واŸسساهمة ‘ رفع التحدي
وكسسب رهان الأمن الغذائي.
واأمام هذا اŸشسكل ،طالب سسكان الدوار
Ãنحهم رخصس السستفادة من ا◊فر بعد
ق -رار ات -خ -ذت -ه ولي -ة ت -ي-ارت م-ن-ذ سس-ن-وات
◊ظر حفر اآبار ارتوازية للمحافظة على
اŸي - -اه ال - -ب - -اط - -ن - -ي - -ة واسس- -ت- -ع- -م- -ال- -ه- -ا ‘
الشسرب وسسميت هذه اŸناطق با◊مراء.
واأضساف سسكان الدوار اأثناء زيارتنا
لهم  »:رغم اأن اŸنطقة تبعد عن
مقر الولية بـ  ١3٥كلم وبها وادي
يسس- -م- -ى وادي ط -وي -ل وع -ن -دم -ا
ي- -ف- -يضس يشس- -ك- -ل خ -ط -را ع -ل -ى
السس- - - - -ك- - - - -ان اÙاذي - - - -ن ل - - - -ه
واŸن- -ت- -ج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة ،ل -ذا
ط-ال-ب-وا بشس-ق سس-دود لسس-ت-غÓ-ل
اŸياه اŸتدفقة بدل ضسياعها ‘
الأودي - -ة الأخ- -رى ال- -ت- -ي تصسب ‘
ولية ا÷لفة.
مشس- -ك- -ل ال -ط -ري -ق غ ÒاŸع -ب -دة ال -ذي
يربط القرية Ãقر البلدية ،هاجسس اآخر
يشستكي منه سسكان قرية فريطيسسة حيث
يحتاج اŸتوجه اإليها اسستعمال سسيارة نفعية
اأو جرار ،حيث قال بعضسهم لنا »:الطريق
غ ÒاŸع- -ب- -د اإضس- -اف- -ة اإ ¤ال -ن -ق -ل ه -اجسس
يضس - -اف اإ ¤م - -ع - -ان - -اة سس - -ك - -ان ال - -دوار اإذ
يعتمدون على السسيارات اÿاصسة وسسيارات

ال - -ك - -ل - -ون - -ديسس - -ت - -ان لإيصس - -ال ذوي- -ه- -م اإ¤
مقر البلدية واŸسستوصسف ومسستشسفى قصسر
الشسÓلة الذي يبعد عن مقر البلدية باأكÌ
من  ٢٥كلم».
وواصسلوا »:زيادة على تنقل تÓميذ الطور
الثانوي اإ ¤قصسر الشسÓلة يحتاج الدوار اإ¤
حافلة للنقل اŸدرسسي».
ردا على هذا النشسغال قال رئيسس البلدية
اإن حافلة النقل اŸدرسسي تكون ابتداء من
هذا اŸوسسم».
كما طماأن رئيسس البلدية السسكان قائ»: Ó
اإن اÛلسس البلدي خصسصس مبلغ يفوق
 ٢٠٠مليون دج من ميزانية البلدية لإ‚ازه
ح- - - - - -يث ” اŸن- - - - - -ح
اŸوؤقت

للمشسروع وينتظر النطÓق فيه قريبا».
من جهة اأخرى و‘ اÛال الصسحي ،طالب
سس -ك -ان دوار ف -ري -ط-يسس-ة بضس-رورة ت-وظ-ي-ف
طبيب مناوب ولو اأسسبوعيا يقولون لكونهم
يعانون اأثناء نقل مرضساهم اإ ¤مقر الدائرة
قصسر الشسÓلة ،فممرضس وحيد يقوم بتقدË
خدمات تضسميد ا÷راح واأخذ الإبر لأكÌ
من  3٠٠٠نسسمة غ Òمعقول يقول سسكان
الدوار الذين يرفعون هذا النشسغال ‘ كل
مرة اإ ¤مديرية الصسحة بالولية.
ه- -اجسس الشس- -غ- -ل واŸت- -وسس- -ط- -ة والÎف- -ي -ه
وغÒها هي كلها انشسغالت رفعها سسكان
ال -دوار اإ ¤السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وي-ن-ت-ظ-رون
الرد اأما بالنسسبة لÓإنارة العمومية اŸشسكل
ل -دى شس -رك -ة ت -وزي -ع ال-ك-ه-رب-اء ال-غ-از ل-ك-ون
التغطية والضسغط ضسعيف وينتظر اإصسÓحه
حيث كاتبت البلدية هذه اŸصسالح ،وعن
اإي -رادات ب -ل -دي -ة سس -رق Úق -ال رئ -يسس -ه-ا اإن
اŸصسدر الوحيد للبلدية هو ا◊مام اŸعدÊ
ال - -ذي ت- -وق- -ف بسس- -بب غ- -ل- -ق- -ه م- -ن ط- -رف
اŸواطن Úبحجة اأن اŸسستثمر من خارج
البلدية.

IQÉªY.´: äQÉ«J

األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥محرم ١٤٤١هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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التكفـ ـ ـ ـل بـ 70األ ـ ـف تلمي ـ ـذ معوز ببجايـ ـ ـ ـ ـ ـة

تكفلت و’ية بجاية باأزيد من 70أألف تلميذ معوز ‘ ،أإطار برنامج ألتضضامن أŸدرسضي ،حيث ” وضضع
كافة أ’إمكانيات أŸادية وألبشضرية لهذه ألفئة من أÛتمع ،بهدف “كينهم من مزأولة درأسضتهم بشضكل
مريح وعادي ،خاصضة ما تعلق بتوف Òألكتب وأللوأزم أŸدرسضية.
بجاية :بن النوي توهامي
تواصسل مديرية النشساط الجتماعي والتضسامن
ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة› ،ه-ودات-ه-ا ل-ت-جسس-ي-د العمليات
التضسامنية ،من خÓل توف Òكافة اإمكانياتها
اŸادي- -ة وال- -بشس- -ري- -ة ،ب -ه -دف تسس -خ Òال -ل -وازم
اŸدرسس-ي-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ اŸع-وزي-ن و“ك-ي-ن-ه-م من
ي.
اجتياز سسنة دراسسية بشسكل عاد ّ
وب -حسسب اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ي –صس -لت ع -ل -ي-ه-ا،
«الشس - -عب» ،ف - -ق- -د ق- -امت م- -دي- -ري- -ة ال- -نشس- -اط
الج -ت -م -اع -ي م-ن اأج-ل ضس-م-ان اإ‚اح ال-ع-م-ل-ي-ة
التضسامنية بالولية ،برصسد مبلغ معت ‘ Èاإطار
صسندوق التضسامن ،حيث اسستفاد ما ل يقل عن
٧٠األف تلميذ من الأسسر اÙتاجة من منحة
٥اآلف دينار ،على اأن تنتهي هذه العملية قبل
انقضساء الشسهر ا÷اري.
ومن اأجل توف Òالأدوات اŸدرسسية للمعوزين
على مسستوى كافة اŸوؤسسسسات الÎبوية ،بحسسب
مصس- - -در مسس- - -وؤول ”ّ ،ت - -خصس - -يصس اأزي - -د م - -ن
١٤٠األ - -ف ﬁف- -ظ- -ة م- -درسس- -ي- -ة –ت- -وي اأدوات
م -درسس -ي -ة ،وم -اآزر ت -ت Ó-ءم وح -اج-ي-ات تÓ-م-ي-ذ
الأطوار التعليمية الثÓثة ‘ ،اإطار التضسامن مع
ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -وزة والأخ -ذ ب-اأي-دي-ه-م وضس-م-ان
ظروف مريحة للتÓميذ.
وبحسسب نفسس اŸصسدر ،فاإن ولية بجاية وعلى
غرار باقي وليات الوطن ،اسستعدت للدخول
اŸدرسسي  ،٢٠٢٠/٢٠١٩من اأجل ضسمان ظروف
م- -ري- -ح- -ة ل- -ل -ت Ó-م -ي -ذ ،وق -د ّ” ضس -ب -ط ق -وائ -م
اŸسستفيدين من هذه اŸسساعدات من طرف
اŸدي -ري -ة ال -وصس -ي -ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-ب-ل-دي-ات
٥٢و‡ثلي ا÷معيات ،قصسد السسماح للتÓميذ
اŸع -وزي -ن م -زاول -ة دراسس -ت-ه-م وﬁارب-ة ال-ف-ق-ر
والآف - -ات الج - -ت- -م- -اع- -ي- -ة ،خ- -اصس- -ة ال- -تسس- -رب
اŸدرسس- -ي ،وه- -و م- -ا ي- -ن- -م -ي ل -دي -ه -م الشس -ع -ور
ب- -الن- -ت -م -اء اإ ¤اÛت -م -ع ،اإ ¤ج -انب اأن ه -ذه

اŸبادرة تهدف للتخفيف عناء اŸصساريف عن
الأول -ي -اء خ -اصس -ة ال -ذي -ن ل -دي -ه -م ع -دة اأط -ف-ال
متمدرسس.Ú

خطر أŸوت يهدد
تÓميذ متوسضطة بوجمعة ﬂلوف

م - - -ن ج- - -ه- - -ة اخ- - -رى ،يشس- - -ت- - -ك- - -ي تÓ- - -م- - -ي- - -ذ
متوسسطة بوجمعة ﬂلوف بقرية األغن ،على
بعد ٥كم من بلدية تازمالت ،ولية بجاية ،من
اأخطار ﬂتلفة جعلتهم يتخوفون من اللتحاق
Ãق -اع -د ال -دراسس -ة ،وه -و م -ا ج -ع -ل اأول -ي-اوؤه-م
يدقون ناقوسس اÿطر ،حيث لÓلتحاق Ãقاعد
ال- -دراسس- -ة يضس- -ط- -رون اإ ¤اسس- -ت -ع -م -ال ا÷سس -ر
ال -وح -ي-د ال-ذي يشس-ه-د ح-رك-ة م-رور ك-ث-ي-ف-ة ،ول

توجد لهم مسساحة كافية تضسمن لهم السسÓمة
والأمان.
اأكد اأولياء تÓميذ متوسسطة لـ «الشسعب» ،اأن
اأب-ن-اءه-م ي-واج-ه-ون خ-ط-ر اŸوت ي-وم-ي-ا ،لأنهم
ي -ع -ان -ون ال -وي Ó-ت خ Ó-ل ال -ت -ح -اق-ه-م Ãق-اع-د
الدراسسة ،بسسبب اسستعمالهم للجسسر الذي يعÈ
من خÓله اŸئات من اŸركبات يوميا ،حيث
ي-ع-رف ح-رك-ة م-رور ك-ث-ي-ف-ة ل-ل-م-رك-ب-ات ال-ث-قيلة
والسسيارات ،الأمر الذي يشسكل خطرا على حياة
هوؤلء التÓميذ ،لأنهم يسستخدمون نطاًقا ضسيًقا
جًدا ل يتعدى  ٥٠سسم على جانبي ا÷سسر لل ّسسÒ
على طول  ٨٠مًÎا ،وهي الوضسعية التي دامت
مدة سسنوات دون اأن تشسفع اŸراسسÓت اŸودعة
لدى ا÷هات اŸعنية.
و‘ هذا الصسدد اأكد ‡ثل عن الأولياءّ‚« :دد

بومردأسس تعرضس حصضيلة «صضيف »2019

زارها أازيـد من  13مليون مصصطاف وإاحصصاء  15غريقـا

سضجلت مصضالح أ◊ماية أŸدنية لبومردأسس إأ ¤غاية ألفا— سضبتم Èأ÷اري وفاة  15شضخصضا غرقا بشضوأطئ ألو’ية منذ بدأية
موسضم أ’صضطياف  ،فيما أحصضت ذأت أŸصضالح أزيد من  13مليون مصضطاف زأروأ ألو’ية بحثا عن ألرأحة وأ’سضتجمام
وأ’سضتمتاع بالقدرأت ألسضياحية رغم قلة مرأفق أ’سضتقبال ونقصس ألتهيئة وأÿدمات ‘ عدد من ألشضوأطئ.

بومرداسس..ز /كمال

ل تزال بومرداسس تسستقطب سسنويا عشسرات
اŸصس- -ط- -اف Úم- -ن ﬂت- -ل -ف ولي -ات ال -وط -ن
بالنظر إا ¤اإلمكانيات السسياحية والطبيعية
التي تزخر بها وشسريط سساحلي Áتد على
مسسافة  ٨٠كلم Ãجموع  ٤٧شساطئا مسسموحا
للسسباحة ع ١٤ Èبلدية وتوسسطها عدد من
الوليات الوسسطى والشسرقية على غرار تيزي
وزو ،ال- -ب- -وي- -رة ،اŸسس- -ي -ل -ة ال -ت -ي ج -ع -لت م -ن
ب -وم -رداسس ق -ب-ل-ت-ه-ا اŸفضس-ل-ة خÓ-ل ال-ع-ط-ل-ة
الصس- - -ي- - -ف- - -ي - -ة ،األم - -ر ال - -ذي زاد م - -ن ع - -دد
اŸصس- -ط- -اف ‘ Úالسس- -ن- -ت ÚاألخÒت ،Úح -يث
قارب اŸوسسم اŸاضسي  ١٥مليون مصسطاف
Ãرتبة ثانية وطنيا ،فيما تعدت هذه السسنة
قبل أايام من إاسسدال السستار على اŸوسسم ١3
م- -ل- -ي- -ون مصس- -ط- -اف حسسب أارق- -ام ا◊م- -اي- -ة
اŸدنية .لكن مقابل ذلك ” تسسجيل ارتفاعا
ملحوظا ‘ عدد الوفيات الناجمة عن الغرق،
حيث شسهدت شسواطئ الولية  ١٥حالة وفاة
وهو رقم كب Òرغم الحتياطات اŸتخذة من
قبل مصسالح ا◊ماية اŸدنية لتجنب وقوع مثل
ه -ذه اÿسس -ائ -ر ال -بشس -ري -ة م -ن خÓ-ل تسس-خÒ
عشسرات األعوان من اجل اصسطياف امن.
مع ذلك فإان اغلب حالت الوفاة ناجمة عن
عملية السسباحة ‘ الشسواطئ الصسخرية غÒ
اŸراقبة وفق ذات اŸصسادر على الرغم من
ال -ت -ح -ذي -رات اŸق -دم -ة ل -ل -مصس-ط-اف Úب-ع-دم
اŸغامرة واحÎام إاشسارات السسباحة.

وق-ب-ل ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ق-ي-ي-م شس-ام-ل-ة Ÿوسسم
الصس -ط -ي -اف  ،ت -ب -ق -ى ال -ك -ث Òم-ن ال-ن-ق-ائصس
مسسجلة وبحاجة إاŒ ¤اوز مسستقب ،Óحيث ل
ت -زال ط -ري -ق-ة اسس-ت-غÓ-ل الشس-واط-ئ وح-ظ-ائ-ر
اŸركبات بالبلديات تث Òعديد التسساؤولت بÚ
اŸصسطاف Úخاصسة ‘ ظل اسستمرار ظاهرة
اح -ت Ó-ل ال -فضس -اءات ال -ع -ام -ة م-ن ق-ب-ل ب-عضس
الشس -ب -اب ال -ذي -ن ل ي-ك-ت-ف-ون ب-اŸرب-ع اÿاصس
بكراء وسسائل السسباحة من شسمسسيات وطاولت
بل يتعداه تثبيتها طيلة اŸوسسم ‘ –د صسارخ
ل - -ل - -ق - -ان - -ون ودف Îالشس - -روط اÿاصس ب- -ح- -ق
المتياز .ومن اÓŸحظات أايضسا من خÓل
اسس -ت -ط Ó-ع «الشس -عب» ‘ ع -دد م-ن الشس-واط-ئ
ال -رئ -يسس -ي -ة كشس -اط -ئ رأاسس ج -ن-ات اŸرك-زي،

ق - -ورصس - -و ،ال - -ك - -رم- -ة وغÒه- -ا ،أان شس- -ك- -اوي
اŸصسطاف ÚوالعائÓت اŸتعلق بهذه الظاهرة
السسوداء  ⁄تؤوخذ بجدية من قبل اŸصسالح
اıتصسة رغم تنصسيب متصسرف الشسواطئ،
ح -يث  ⁄نشس -اه -د ت -دخ Ó-ت ل-ردع اıال-فÚ
وحماية اŸواطن Úمن التجاوزات اŸذكورة
عكسس اŸوسسم اŸاضسي ،فيما تبقى أاشسغال
ال -ت -ه -ي -ئ -ة ل -لشس -واط -ئ اŸسس -م-وح-ة ل-لسس-ب-اح-ة
وال -ت -حضس Òل -ل -م -وسس -م ال -ذي خصسصس ل -ه ١١٠
مليون دج غ Òموزعة بطريقة متوازنة بÚ
البلديات ،حيث  ⁄تسستفد بعضس الشسواطئ من
أادنى اهتمام أاو توف Òا◊اجيات األسساسسية بل
على العكسس ” تدهور عدد منها نتيجة نقصس
الصسيانة واإلهمال.

م -ن خ Ó-ل ج -ري -دة «الشس -عب» ،رف -ع ج-م-ل-ة م-ن
النشس- -غ -الت ال -ت -ي ح -رم -ت -ن -ا م -ن السس -ت -ق -رار
وال -ط -م -اأن -ي -ن -ة ،وع -ل -ى راأسس -ه -ا وضس -ع -ي-ة ت-ن-ق-ل
ال -ت Ó-م -ي -ذ اإ ¤ه -ذه اŸت -وسس -ط -ة ،ح-يث ت-زداد
ﬂاوفنا نظرا لسستعمال هذا ا÷سسر ،وتكمن
اÿط -ورة ‘ ات -خ -اذ اأب -ن -ائ -ن -ا ج -زء ضس-ي-ق م-ن-ه
ل- -ل- -مشس- -ي ع- -ل- -ى الأق- -دام قصس- -د ال- -وصس- -ول اإ¤
موؤسسسستهم».
قال ‡ثل الأولياء« :فنحن ندّق ناقوسس اÿطر
وندعو السسلطات اÙلية ،ل‚از ‡ر مواز
ل-ل-جسس-ر ي-ج-نب اŸت-م-درسس Úخ-ط-ر اŸرك-بات،
واأملنا كب ‘ Òاأن Œد نداءاتنا اآذانا صساغية
ل -ت -ف -ادي وق-وع ضس-ح-اي-ا ،ع-ل-م-ا اأن ه-ذا ا÷سس-ر
يسستعمله السسكان لÓلتحاق Ãقاصسدهم ،وهي
وضسعية جّد مقلقة بالنسسبة للجميع».

أك Ìمن  6آأ’ف منصضب تكويني بخنشضلة

تخصصصص ـ ـ ـات البنـ ـ ـاء واألشصغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
أاولويـ ـ ـ ـة الـ ـ ـدورة اŸهنيـ ـ ـة
كشضف مدير ألتكوين أŸهني ÿنشضلة عبد ألعزيز قادري عن فتح
خÓل دورة سضبتم 6200 Èمنصضب تكوين لشضباب ألو’ية موزعة
ع Èكافة مرأكز ألتكوين وأŸعاهد وأŸلحقات  ،تتضضمن تخصضصضات
جديدة ومكيفة وفقا Ÿتطلبات عا ⁄ألشضغل على أŸسضتوى أÙلي.
اأك- - - - - -د ذات اŸسس- - - - - -وؤول
لـ{ ،zÖ©°ûdGاأن اŸناصسب
اŸف -ت -وح -ة م -ن -ب-ث-ق-ة ع-ن
اıط- -ط ال- -ت- -وج- -ي- -ه- -ي
للدورة القادمة Ãا يصسب
‘ ت -ل -ق -ي شس -ب-اب ال-ولي-ة
ل -ت -ك -وي-ن ي-ت-وج بشس-ه-ادات
ت-وؤه-ل-ه-م ل-ل-ول-وج بسس-ه-ول-ة
للولوج اإ ¤ا◊ياة العملية
واإي- -ج -اد م -ن -اصسب شس -غ -ل
بسسهولة.
اأوضسح اŸسسوؤول ‘ هذا
الإط - - -ار ،اأن ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة
ال -تسس -ج -ي Ó-ت ب -ال-ت-ك-وي-ن
اŸه- -ن -ي ،م -ت -واصس -ل -ة اإ¤
غ -اي-ة  ٢١سس-ب-ت-م Èكاآخر
اجل ،قبل اإعÓن النتائج
يوم  ٢6من نفسس الشسهر
ثم اللتحاق باŸقاعد يوم
ال - - - - - - - - -دخ- - - - - - - - -ول ‘ ٢٩
سسبتمÈا÷اري.
مع العلم اعتمت الدورة
اŸه - - -ن - - -ي- - -ة ه- - -ذه اŸرة

ت- -خصسصس- -ات تسس- -ت -ج -يب
لسس -وق ال -ع -م-ل و‡ي-زات
ال - -ولي- -ة م- -ن ال- -ن- -اح- -ي- -ة
الق -تصس -ادي -ة ،ح-يث ف-ت-ح
 ٢٢٧م-نصسب ‘ ال-ت-ك-وي-ن
عن طرق التمه Úبقطاع
ال-فÓ-حة و ‘ 3٤3ق-ط-اع
ال- - - -ب - - -ن - - -اء والأشس - - -غ - - -ال
ال -ع -م -وم-ي-ة.ك-م-ا ب-ر›ت
ت - - - -خ ص س ص س - - - -ا ت ا خ - - -ذ ‘
ا◊سس- -ب- -ان ف- -ئ- -ت -ي ن -زلء
اŸوؤسسسس- -ات ال- -ع- -ق- -اب- -ي -ة

واŸراأة اŸاك -ث -ة ب-ال-ب-يت،
حيث ” ‘ هذا الصسدد
ت - -وف ٤٠٥ Òم - -نصسب ‘
ا◊Óق - - - -ة ،اÿي - - - -اط- - - -ة
وال - - -ط - - -رز وصس - - -ن- - -اع- - -ة
ا◊ل - - -وي - - -ات ل - - -ل- - -نسس- - -اء
اŸاك- - -ث- - -ات ‘ ال- - -ب- - -يت،
وت - - - - -وف ٤٠٠ Òمنصسب
تكويني اأخر مقسسمة على
ن- - - - - - -زلء اŸوؤسسسس- - - - - - -ات
م -وؤسسسس-ات اإع-ادة الÎب-ي-ة
ع Èاإقليم الولية.

á°VÉjQ

األحد  15سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  15محرم  1441هـ

فؤوإد حدإد (ششباب قسشنطينة):

نطمح للّذهاب بعيدا ‘ اŸنافسضة العربية
ق -ال ف -ؤواد ح-داد ،م-ت-وسس-ط م-ي-دان شس-ب-اب
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،إاّن ف -ري -ق -ه ل ي-خشس-ى م-واج-ه-ة
اÙرق البحريني ،الثÓثاء اŸقبل ‘ ،إاياب
دور الـ  32من بطولة كأاسس ﬁمد السسادسس
Óندية.
ل أ
وأاضساف حداد ‘ ،تصسريحات صسحفية قبل
م -غ -ادرة ال -ب -ع -ث -ة إا ¤ال -ب-ح-ري-ن« :صس-ح-ي-ح أاّن
نتائجنا تراجعت ‘ الفÎة األخÒة ،لكن ذلك
ل ي -ن -قصس م -ن ق -ي -م -ة ف-ري-ق-ن-ا وق-درت-ه ع-ل-ى
اسس - - - - - - - - -ت - - - - - - - - -ع- - - - - - - - -ادة ت- - - - - - - - -وازن- - - - - - - - -ه».
وتابع« :أاعتقد أان أاي فريق قادر على اŸرور
بلحظة فراغ ،وشسباب قسسنطينة اسستعد من
ج- - -م - -ي - -ع ا÷وانب Ÿواج - -ه - -ة اÙرق ،ك - -ل
ال -ظ -روف م -وات -ي -ة م-ن أاج-ل ال-ع-ودة ب-ت-أاشسÒة
ال -ت -أاه -ل إا ¤ا÷زائ -ر خ -اصس -ة وأان -ن -ا ن -ط -م-ح
ل- -ل- -ذه -اب ب -ع -ي -دا ‘ اŸن -افسس -ة ال -ع -رب -ي -ة».
وأاشسار حداد إا ¤أاّن اŸباراة سستكون أافضسل
ف -رصس -ة ل -ف -ري -ق -ه م-ن أاج-ل اسس-ت-ع-ادة ت-وازن-ه،
والتأاكيد على أان شسباب قسسنطينة ل يعا Êأاي

أازمات ،بغضس النظر عن الصسراع الدائر بÚ
اŸدرب دي- - -ن- - -يسس لف - -ا ÊواŸدي - -ر اإلداري
عدلن بوخدنة.
وختم« :نعلم أاّنه غ Òمسسموح لنا إاهدار
الفرصسة خاصسة وأان نتيجة الذهاب سستجعلنا

نلعب بأاريحية ،وعلينا أان نحافظ على تركيزنا
ون -ع -م -ل ع -ل -ى ال -ع -ودة ب -ن -ت -ي -ج -ة إاي -ج-اب-ي-ة».
وك- -ان ال- -ف- -ري -ق ا÷زائ -ري ق -د ف -از ‘ ل -ق -اء
الذهاب بنتيجة  3ـ .1

بسشبب عدم إحÎإم بنود صشفقة إنتقال إ÷زإئري ششنيحي

ا’–ادية التّونسضية تخصضم  6نقاط من رصضيد النّادي اإ’فريقي
خصسمت ال–ادية التونسسية لكرة القدم 6
نقاط من رصسيد النادي اإلفريقي ‘ الÎتيب
العام لبطولة الرابطة األو ¤على إاثر قرار
ال–اد الدو‹ للعبة بخصسوصس صسفقة انتقال
ال Ó-عب ا÷زائ -ري اب -راه -ي -م شس -ن -ي -ح-ي م-ن
مولودية العلمة ا ¤النادي اإلفريقي.
ونشس -رت ال -ه -ي-ئ-ة ال-ك-روي-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ع-ل-ى

موقعها الرسسمي على شسبكة النÎنت الÎتيب
ا÷ديد للبطولة بعد قرار الفيفا ،حيث أاصسبح
النادي اإلفريقي ‘ اŸركز الثالث عشسر قبل
األخ Òبدون رصسيد ،علما وأانه كان انتصسر ‘
مباراتيه أامام اŸلعب التونسسي (-3صسفر) ‘
ا÷ولة األو ¤ونادي حمام األنف (-1صسفر)
‘ ا÷ولة الثانية.

ريال مدريد

وكانت ÷نة التأاديب التابعة ل–Óاد الدو‹
قضست يوم اÿميسس بخصسم  6نقاط من رصسيد
النادي اإلفريقي ،وذلك على خلفية عدم دفع
ال-ن-ادي اإلف-ري-ق-ي مسس-ت-ح-ق-ات ن-ادي مولودية
العلمة ‘ صسفقة الÓعب ابراهيم شسنيحي،
الذي ينشسط حاليا ‘ البطولة السسعودية

فعالية كبÒة للمهاجم بنزÁة
يبدو أاّن شسهيّة الّنجم الفرنسسي كر ËبنزÁة
م-ه-اج-م ري-ال م-دري-د ال-ت-ه-دي-ف-ي-ة مفتوحة ‘
اŸوسسم ا÷اري من الدوري اإلسسبا Êلكرة
القدم.
وسسّ- -ج- -ل ب- -ن -زÁة أارب -ع -ة أاه -داف ‘ أارب -ع
مباريات ،بينها هدفان أامسس Ãرمى ليفانتي
‘ اŸباراة التي انتهت بفوز اŸلكي  2-3هذا
اŸوسس -م ،ل -ي -واصس -ل ه -واي-ت-ه ‘ ه-ز الشس-ب-اك،
والتي عّبر عنها اŸوسسم اŸاضسي بتسسجيله
ثÓث Úهدفا ‘ كافة اŸسسابقات.
و‘ كل هدف جديد يسسجله بنزÁة يثبت
أانه يسستحق مركزه ‘ قلب هجوم اŸلكي،
ورغ -م ب -ل-وغ-ه  ،31ف- -إان -ه ي -ق ّ-دم أاح -د أافضس -ل
مسستوياته ‘ مسسÒته الكروية.
ووصسل عدد أاهداف بنزÁة ‘ الليغا إا¤
ﬁ ،152ت ÓاŸركز  ‘ 19قائمة هّدا‘
الدوري اإلسسبا Êع Èالتاريخ.

ليفربول يؤوّكد بدايته القوية
سس ّ-ج -ل اŸه -اج -م السس -ن -غ -ا‹ سس-ادي-و م-ا Êه-دف،Ú
وأاضساف زميله اŸصسري ﬁمد صسÓح هدفا ليقودا
ليفربول إا ¤قلب تأاخره بهدف نظيف إا ¤فوز 1-3
على نيوكاسسل أامسس السسبت ‘ افتتاح مباريات اŸرحلة
اÿامسسة من الدوري اإل‚ليزي لكرة القدم.
وواصسل ليفربول انطÓقته الرائعة ‘ اŸسسابقة هذا
اŸوسس -م وح -اف -ظ ع -ل -ى ال -عÓ-م-ة ال-ك-ام-ل-ة ح-ت-ى اآلن
بتحقيق الفوز اÿامسس على التوا‹ ،لÒفع رصسيده إا¤
 15نقطة ‘ صسدارة جدول اŸسسابقة.
وب -ادر ن -ي-وك-اسس-ل ب-ه-ز الشس-ب-اك ع-ن ط-ري-ق الÓ-عب
ال-ه-ول-ن-دي ويÎو ف-ي-ل-ي-مز ( ،)7ورد ل -ي -ف-رب-ول ب-ه-دفÚ
لسساديو ما 28( Êو )40لينتهي الشسوط األول بتقدم
ليفربول .1-2
و‘ الشسوط الثا ،Êسسجّل صسÓح هدفا رائعا ()82
أاك- -د ب- -ه ف- -وز ل- -ي- -ف- -رب- -ول وان- -ف -راده بصس -دارة ج -دول
اŸسسابقة.

الّلقاء ضضد غور ماهيا الكيني سضيلعب
على جزئيات بسضيطة
ي -ؤوّك -د ب Ó-ل دزي -ري أإح -د
إل ّ-ت -ق-نّ-ي Ú-إلشش-ب-اب ‘ سش-م-اء
إلكرة إ÷زإئرية باأنّ فريقه
ل خيار أإمامه سشوى إلفوز ‘
حوإر إليوم ضشد غور ماهيا
إل-ك-ي-ن-ي ب-رسش-م لقاء إلذهاب
م-ن رإب-ط-ة أإب-ط-ال إف-ري-ق-يا،
وإلذي ل يقبل إلقسشمة على
إثن – Úحسشبه – خاصشة وأإن
إŸن- - -افسس إل- - -ك- - -ي- - -ن - -ي ق - -دم
مباريات كبÒة ‘ إلتصشفيات
إلسش- -اب- -ق -ة ‘ أإول ظ -ه -ور ل -ه
لهذإ إŸوسشم.
فؤوإد بن طالب
وأاضس - -اف ب Ó- -ل ف - -إان ح - -وار ال- -ي- -وم أام- -ام
«غ- -ورم- -اه- -ي- -ا» ي- -ت- -ط -لب ال -ك -ث Òم -ن ا◊ذر
وا◊ي -ط -ة ألن-ن-ا سس-ن-ل-عب أام-ام ف-ري-ق ل-ه وزن-ه
وق -ي -م -ت -ه ‘ م -ث -ل ه -ذه األدوار ال -ه -ام -ة م -ن
التصسفيات القارية ،وقال« :لقد أاطلعنا على
بعضس األشسرطة لهذا اŸنافسس ،وأاخذنا نظرة
تقنية على لعبيه وجيب أان نكون حذرين ‘
ال -ل -عب أام -ام -ه ،وع -ل -ي -ه ف -إان أام -ام -ن-ا م-ب-اراة
ونقاطها تهمنا كثÒا ما يحتم على لعبينا
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ك -ام -ل ت -رك -ي-زه-م وه-دوئ-ه-م،
واللعب بروح ا÷ماعة والبحث على الطريقة
اÓŸئمة الناجعة للنيل من شسباك غور ماهيا،
وأاعتقد أان لنا فرصسة كبÒة فوق ميداننا ،ما

يحّتم على رفاق مفتاح أان يكونوا جاهزين
بدنيا وذهنيا ،خاصسة وأان الفريق وفرت له كل
اإلمكانيات اŸطلوبة ،إاضسافة إا ¤التحضسÒات
التي قمنا بها كلها تصسب ‘ إاعداد الÓعبÚ
جيدا لهذا اŸوعد الهام ،وأاظن وما Ÿسسته
من اÛموعة فالكل حاضسر بدنيا ومسستعد
لتجاوز «ماهيا» خاصسة وأان اŸعنويات مرتفعة
وا÷ميع اسسÎجع ثقته ‘ نفسسه ،وقال بÓل
نحن بحول الله على أا” السستعداد لتحقيق
ن -ت -ي -ج -ة م-ؤوم-ن-ة Ÿب-اراة ال-ع-ودة ،ول-ذلك ل-ق-د
–دث -ن -ا م -ع ال Ó-ع -ب Úوشس -ح -ن -ا ب -ط -اري-ت-ه-م
للدخول ‘ اŸباراة بنية الفوز ألن نتيجة هذا
ال- -ل -ق -اء ه -ي م -راه -ن -ة Ÿد خ -ط -وة ن -ح -ودور
اÛموعات».

ششالو (مدّرب بارإدو) لـ «إلششعب»:

ا◊ضضور الّذهني والبد Êمفتاحا الفوز

فؤوإد بن طالب
اعت Èبأان كل األجواء والظروف ‘ بيت
بارادو مناسسبة ،خاصسة بعد عودة السسداسسي
ال- -دو‹ إا ¤اÛم- -وع- -ة ،م- -ا أاراح ال- -ت- -ق- -ن -ي
الÈتغا‹ الذي قال بأانه سسيلعب أامام منافسس
قوي وÁتلك تقاليد على السساحة اإلفريقية،
وهو «ما ندركه جميعا ولذلك فاŸباراة أامام
خصسمنا سستكون مفخخة ،وتتطلب من أاشسبالنا
ا◊ذر وال -ل -عب بÎك -ي -ز ع -ال ،ع -ل-ى أان ال-ف-وز
ب -ن -ت-ي-ج-ة ع-ريضس-ة ‘ م-رح-ل-ة ال-ذه-اب ت-ع-تÈ
مفتاح العبور إا ¤دور اÛموعات..بشسرط أان
تكون نتيجة الذهاب مؤومنة للقاء العودة».
كما اعت Èشسالو بأان فريقه أامام اختبار من
نوع خاصس ألنه سسيلعب مباراة تاريخية ،وعليه
«ف -إان ح -وار ال -ي -وم أام -ام ال-ن-ادي الصس-ف-اقسس-ي
يتطلب الكث Òمن التوابل التقنية ،خاصسة منها
ا◊ذر وا◊يطة ألننا سسنجابه خصسما كبÒا له

وزنه وقيمته ‘ مثل هذه اللقاءات القارية».
وشس ّ-دد م -درب ب -ارادو ع -ل-ى ضس-رورة –ل-ي
عناصسره بالÎكيز على مدار التسسع Úدقيقة،
وق -ال «ألّن -ن -ا سس -ن -ل -عب م -ب -اراة ﬂت -ل -ف -ة ع-ن
اللقاءات السسابقة ،وهذا ما يتطلب من رفاق
زرق -ان ال -ل-عب ب-روح ا÷م-اع-ة وب-ن-ي-ة ال-ف-وز»،
مشسÒا إا ¤تفاؤوله بقدرة عناصسره على اÿروج
م -ن م -وق-ع-ة م-ل-عب  5ج-وي-ل-ي-ة ب-الزاد كام،Ó
شسريطة –ليهم بإارادة فولذية طيلة التسسعÚ
دقيقة ،مع زيارة الشسباك ‘ الوقت اŸناسسب
ل- -ب- -عث اÿوف ‘ ن- -فسس اŸن -افسس ،وم -ن ث -م
تسسي ÒاŸباراة بذكاء وبروح ا÷ماعة ،وأاعتقد
أان هذه اŸباراة هي فرصسة مهمة لعناصسر
ب-ارادو ،ال-ذي-ن ن-رى ف-ي-ه-م ا÷اه-زي-ة ال-ك-املة
سسواء من الناحية البدنية أاو النفسسية ،خاصسة
وأان التعداد يتمتع بعناصسر ذات مسستوى عال،
وم -دّع-م-ون م-ن ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي ل-ل-دخ-ول ‘
اŸباراة بقوة ،ولذلك فإاّن شسالو متفائل بأان
أاشس - -ب - -ال - -ه ق - -ادرون ع- -ل- -ى ال- -ت- -ف- -اوضس أام- -ام
الصس -ف -اقسس-ي ال-ت-ونسس-ي ،واÿروج م-ن م-وق-ع-ة
ا◊دث بالزاد كام Óوبنتيجة مؤومنة ◊وار
العودة بتونسس

‘ ظل إهتمام عّدة أإندية بالّÓعب إلد‰اركي

نهائي كأاسس إلعا ⁄لكرة إلسشلة

مواجهة واعدة ب Úإاسضبانيا واأ’رجنتÚ
يسسدل السستار اليوم األحد على فعاليات
ب -ط -ول -ة ك -أاسس ال-ع-ا ⁄ل-ك-رة السس-ل-ة ‘ الصس،Ú
Ãب - -اراة م - -ثÒة ب ÚاŸن - -ت - -خ- -ب Úاإلسس- -ب- -اÊ
واألرجنتيني ‘ نهائي البطولة.
وّŒدد اŸب - - -اراة الصس - - -راع ال - - -ق- - -د ËبÚ
الفريق Úالذي كان من أابرز مﬁÓه اللقاء
ب-ي-ن-ه-م-ا ‘ اŸرب-ع ال-ذه-ب-ي ل-ل-ب-ط-ولة بنسسخة
 ‘ 2006ال -ي -اب -ان ،ع -ن -دم -ا شس -ق اŸن -ت -خب

بÓل دزيري لـ «إلششعب»:

ع ّ-ب-ر إل-ت-ق-ن-ي إلÈت-غ-ا‹
شش - -ال - -وم- -درب ب- -ارإدو ب- -أاّن
ح-وإر إل-ي-وم إل-ذي سش-ي-جمع
فريقه بالنادي إلصشفاقسشي
إل- -ت- -ونسش- -ي ب- -رسش -م ج -ول -ة
إل-ذه-اب م-ن م-نافسشة كأاسس
إل- -ك- -اف ل- -ن ت -ك -ون سش -ه -ل -ة
لهميته ‘
للفريق Úنظرإ أ
حسش - - - -اب- - - -ات ك- - - -ل ط- - - -رف
وطموحهما لضشمان نتيجة
إي- -ج- -اب -ي -ة م -ؤوم -ن -ة Ÿب -ارإة
إل - -ع- -ودة إل- -ت- -ي سش- -ت- -ج- -ري
ب-ت-ونسس ب-ع-د أإسش-ب-وع ،Úم-ا
ي - -ج - -ع - -ل إ◊وإر سش - -اخ - -ن- -ا
ومثÒإ.

إ‚لÎإ

اإلسس -ب -ا Êط -ري -ق -ه إا ¤ال-ن-ه-ائ-ي وت-وج ب-ل-ق-ب-ه
الوحيد ‘ البطولة.
وب--ع-د  13ع--ام--ا م--ن ه--ذه اŸواج--ه-ة
اŸلحمية ب Úالفريق ‘ ÚاŸربع الذهبي
ل-ل-ب-ط-ول-ة ،سس-ي-تصس-ارع ال-ف-ري-ق-ان ال-يوم ‘
ب--ك Úع--ل--ى ل--قب ال--ب--ط-ول-ة واŸي-دال-ي-ات
الذهبية.
وسسيكون اللقب هو الثا Êللفائز بعدما
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توج كل من الفريق Úباللقب مرة واحدة
لرج-نتيني
سس-اب-ق-ة ،ح-يث ف-از اŸن-ت-خب ا أ
لو ¤للبطولة
بلقبه الوحيد ‘ النسسخة ا أ
عام .1950
وبعد مرور  13عاما على مواجهتهما
‘ م--دي-ن-ة سس-اي-ت-ام-ا ال-ي-اب-ان-ي-ة ⁄ ،ي-ب-ق-ى
إال عدد قليل للغاية من الÓعب Úالذين
كانوا ضسمن صسفوف الفريق.Ú

توتنهام يسضعى لÓحتفاظ بإاريكسضن

قامت إادارة توتنهام Ãحاولة جديدة ،إلقناع
النجم الد‰اركي كريسستيان إاريكسسن ،بالتوقيع
على عقد جديد مع السسبÒز.
ووفًقا لصسحيفة «ذا صسن» الÈيطانية ،فإان
إادارة توتنهام عرضست على إاريكسسن التوقيع على
ع -ق-د ج-دي-د م-دت-ه  5م-واسس-م ب-إاج-ما‹ رواتب
يصسل إا 60 ¤مليون إاسسÎليني.
وسس-ي-حصس-ل إاري-كسس-ن وفً -ق-ا ل-ل-ع-ق-د ا÷ديد
على  230أالف إاسسÎليني أاسسبوعيًا باإلضسافة
إا ¤اŸك -اف -آات ،ل -يصس -ب-ح ضس-م-ن ف-ئ-ة ال-رواتب

األعلى ‘ الفريق إا ¤جانب زميله هاري ك.Ú
وك -ان ال-ن-ج-م ال-د‰ارك-ي رفضس ال-ع-رضس
السس-اب-ق ل-ت-وت-ن-ه-ام ب-ال-ت-ج-دي-د م-ق-ابل راتب
أاسس-ب-وع-ي ي-بلغ  200أال-ف إاسسÎل-ي-ن-ي فقط.
وينتهي عقد إاريكسسن ‘ الصسيف اŸقبل،
وي- -خشس- -ى ت- -وت- -ن- -ه- -ام م -ن رح -ي -ل -ه ›ان -ا.
يذكر أانّ إاريكسسن كان يحظى باهتمام ريال
مدريد وجوفنتوسس ومانشسسس Îيونايتد ‘
الصس- -ي- -ف اŸاضس- -ي ،ول- -ك- -ن دون وج- -ود أاي
عرضس رسسمي.

á°VÉjQ

اأ’حد  15سصبتم 2019 Èم
الموافق لـ  15محرم  1441هـ

الّدور  32لرابطة أابطال إافريقيا (ذهاب)

ا–اد العاصصمة  -غور ماهيا الكيني اليوم على ال ّسصاعة 20:45

«أابناء سسوسسطارة» يسسعون لتحقيق فوز عريضض قبل لقاء اإلّياب
ي-واج-ه ا–اد ال-ع-اصص-م-ة ال-ي-وم
نظÒه غورماهيا الكيني ‘ اطار
م -ب-اري-ات ذه-اب دور  32لرابطة
اب -ط -ال اف -ري -ق -ي -ا ،ح -يث ي-ط-م-ح
اشص -ب -ال اŸدرب دزي-ري ل-ت-ح-ق-ي-ق
ان -تصص -ار ع -ريضض ق -ب -ل م -واج-ه-ة
العودة.
عمار حميسصي
يسص -ع-ى ف-ري-ق ا–اد ال-ع-اصص-م-ة Ÿواصص-ل-ة
اŸشص -وار ال -ن -اج -ح ع -ل-ى ك-ل ا’صص-ع-دة م-ن-ذ
ان -ط Ó-ق اŸوسص -م م-ن خÓ-ل اضص-اف-ة ف-ري-ق
غ -ورم -اه -ي -ا ال -ك -ي-ن-ي ا ¤ق-ائ-م-ة ضص-ح-اي-اه،
و–ق -ي -ق ا’ن-تصص-ار ق-ب-ل ل-ق-اء ال-ع-ودة ال-ذي
سصيكون ‘ غاية الصصعوبة.
ويبقى الهدف ا’ول للفريق هو –قيق
فوز عريضص يسصمح له بلعب مواجهة العودة
بارتياح اك ،Ìوهو ما يقربه من التأاهل ا¤
الدور اŸقبل رغم الظروف الصصعبة التي
Áر بها الفريق من الناحية اŸالية.
و ⁄ي -ت -م تسص -وي -ة مسص -ت -ح -ق-ات الÓ-ع-بÚ
بسصبب عدم رفع التجميد عن رصصيد الفريق،
إا’ ان هذا ا’مر  ⁄يثني زمÓء ا◊ارسص
زم -ام -وشص ع -ل -ى ال -ع -م -ل ب-ج-دي-ة ‘ ال-فÎة
اŸاضصية من اجل –قيق الفوز على غور
ماهيا .
وي-ع-ا Êال-ف-ري-ق م-ن ضص-ائ-ق-ة م-ال-ي-ة حادة
بسصبب ﬂلفات قرار التجميد على رصصيد
الفريق وهوما جعل الÓعب ’ Úيتقاضصون
اجورهم لفÎة طويلة ‡ا جعلهم يدخلون ‘
اضص- -راب خÓ- -ل ال- -فÎة اŸاضص- -ي- -ة ق -ب -ل ان
يÎاجعوا عن ذلك.
ولن يجد الفريق أاي صصعوبات ‘ التنقل
ا ¤ك -ي -ن -ي -ا خ Ó-ل م -واج -ه-ة ا’ي-اب ‘ ظ-ل
ال -ت -زام ال -دول -ة ب -دع -م ال -ف -ري-ق ،م-ن خÓ-ل
التكفل بسصفرية البعثة ا ¤كينيا من اجل
م- -واصص -ل -ة اŸغ -ام -رة ،خ -اصص -ة ان ا’دارة ’
“ت-لك ا’م-ك-ان-ي-ات ل-ت-ن-ظ-ي-م رح-لة من هذا
النوع.

لبداع
الهجوم Ÿواصصلة ا إ
يتواجد هجوم ا–اد العاصصمة ‘ وضصعية
جيدة خÓل الفÎة اŸاضصية بدليل اŸسصتوى
الذي ظهر به ’عبو الهجوم خÓل مواجهات
ال -ب -ط -ول -ة وراب -ط -ة ا’ب -ط -ال ،وه -و ال -ع -ام -ل
ا’يجابي الذي قد يكون ‘ صصالح الفريق.
ويراهن ا’نصصار كثÒا على هجوم الفريق
بقيادة ال ‘Óوبن شصاعة دون نسصيان ﬁيوصص،
الذي تالق منذ انطÓق اŸوسصم ‘ انتظار
ال -ت -اك -ي -د خ Ó-ل م -واج -ه-ة غ-ورم-اه-ي-ا ،وه-ي
اŸب-اراة ال-ت-ي سص-ي-ك-ون ف-ي-ه-ا ال-ه-ج-وم م-طالبا
بتسصجيل اك Èعدد من ا’هداف.
وأاب- -دى اŸدرب دزي- -ري سص -ع -ادت -ه Ãردود
الفريق من الناحية الهجومية ،لكنه باŸقابل
طالب الÓعب Úببذل مزيد من اÛهودات
من اجل تسصجيل اك Èعدد من ا’هداف قبل
لقاء العودة وتفادي الدخول ‘ ا◊سصابات.

الّدفاع –ت اÛهر
رغ- -م ت- -أاّل- -ق ه- -ج- -وم ال- -ف- -ري- -ق ‘ ال- -فÎة
اŸاضصية ،حيث أاضصحى Ãثابة القوة الضصاربة
‘ الفريق ،ا’ ان تراجع مردود الدفاع اصصبح
ي -ق -ل -ق ك -ثÒا ا’نصص -ار وح -ت -ى ا÷ه-از ال-ف-ن-ي
ل - -ل - -ف - -ري - -ق ال- -ذي ي- -ف- -ك- -ر ‘ اج- -راء ب- -عضص
التعديÓت.

وتلقى الفريق العديد من ا’هداف ولو’
ت -أال -ق اŸه -اج -م Úل-ك-انت ال-ن-ت-ي-ج-ة م-ع-اكسص-ة
ل -ل -واق -ع ،وÁك -ن ال -ق -ول ان ال -دف -اع اضص -ح -ى
ا◊لقة ا’ضصعف ‘ الفريق وا÷هاز الفني،
مطالبا بايجاد ا◊لول لتفادي تلقي اي هدف
امام غور ماهيا الكيني ،خاصصة ان هذا ا’مر
سصيعقد كثÒا من مهمة الفريق قبل مباراة
العودة.

غور ماهيا يعا Êمن أازمة مالية
يعا Êغور ماهيا الكيني هو ا’خر من ازمة
مالية حادة كادت “نع الفريق من التنقل ا¤
ا÷زائ- -ر Ÿواج -ه -ة ا–اد ال -ع -اصص -م -ة ،إا’ ان
تدخل السصلطات الكينية حال دون ذلك ،حيث
ح-لت ب-ع-ث-ة ال-ف-ري-ق ب-ال-ع-اصص-م-ة خÓ-ل ال-فÎة
السصابقة.
وكانت إادارة غور ماهيا قد اصصدرت بيانا
م -ن -تصص -ف ا’سص -ب -وع اŸاضص -ي اك -دت ف -ي -ه ان
ال -ف -ري -ق ي -ع -ا Êم -ن ازم -ة م -ال -ي -ة ،وا’م -وال
اŸوجودة ’ تسصمح بتغطية سصفر الفريق ا¤
ا÷زائر ذهابا وايابا‡ ،ا جعلها تلمح ا¤
امكانية ا’نسصحاب من اŸنافسصة.
وجاء تدخل السصلطات الكينية لتضصع حدا
ل -ل -ج -دل ح -ول مسص -ت -ق -ب -ل ال-ف-ري-ق ‘ راب-ط-ة
ا’بطال ،حيث تكفلت ببعثة الفريق وهو ما
جعل ا’مور تعود ا ¤نصصابها من جديد ،و”ّ
تثبيت موعد ومكان اجراء اŸواجهة.

الدور  32لكأاسض «الكاف» (ذهاب)
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اعتماد نظام الّتذكرة اإللكÎونية ‘ بداية مرحلة العودة
تعتزم مديرية الشصباب والرياضصة بوهران
إاطÓق نظام الدخول إا ¤ملعب ‘‘أاحمد زبانة‘‘
بالتذكرة ا’لكÎونية ‘ بداية مرحلة إاياب
بطولة الرابطة اأ’و ¤لكرة القدم ،حسصب ما
اسصتفيد امسص السصبت من هذه الهيئة.
وصصرح مدير الشصباب والرياضصة بدر الدين
غربي ،بأان اإ’جراءات اإ’دارية اŸعمول بها
’ختيار الشصركة التي تتكفل بالعملية قد ”
البدء فيها من خÓل إاعداد دف Îشصروط.
ويدخل اŸشصروع ضصمن برنامج معد سصلفا
م -ن ه -ذه ال-ه-ي-ئ-ة ي-خصص إاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة م-ل-عب
‘‘أاحمد زبانة» ‘ ،إاطار اسصتعدادات مدينة
وهران ’حتضصان الطبعة  19من أالعاب البحر
اأ’بيضص اŸتوسصط ‘ صصائفة  ،2021يضصيف
نفسص اŸصصدر ،الذي نّوه إا ¤أان أاشصغا’ أاولية
” القيام
تتمثل ‘ طÓء اŸلعب بالكامل قد ّ
ب- -ه- -ا م- -ا سص- -م- -ح ل -ه -ذه اŸنشص -أاة ال -ري -اضص -ي -ة
ب -اسص -تضص -اف-ة اŸوسص-م ال-ك-روي ا÷دي-د ب-ح-ل-ة
جديدة ‘ ،انتظار الشصروع ‘ أاشصغال أاخرى
على غرار تزويدها بشصاشصة عمÓقة.
وب -خصص-وصص ال-ه-دف اŸت-وخ-ى م-ن إاطÓ-ق
ن- -ظ- -ام ال- -ت -ذك -رة اإ’ل -كÎون -ي -ة ،اع -ت Èن -فسص
اŸسصؤوول بأان هذه العملية «سصتسصمح بالقضصاء

على كافة أانواع ا’حتيال وتسصهل مهام مصصالح
اأ’من التعرف على اŸتسصبب ‘ Úأاعمال عنف
أاو تخريب ﬁتملة».
وك - -انت إادارة م - -ول - -ودي - -ة وه - -ران ،ال- -ت- -ي
يسصتضصيف فريقها منافسصيه Ãلعب زبانة قد
اشصتكت مؤوخرا من قلة اŸداخيل التي جنتها
من مقابلتيها اأ’ولي Úداخل الديار معتÈة
Óنصص-ار
أان -ه -ا ’ ت -ع -كسص ال -ت -واج-د ال-ك-ث-ي-ف ل -أ
باŸدرجات ‘ ك Óاللقاءين ومطالبة بفتح
–قيق ‘ هذا الصصدد.
ويرى اŸراقبون أان اعتماد نظام التذكرة
اإ’ل-كÎون-ي-ة سص-ي-قضص-ي ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى مثل هذه
اŸشص - -اك- -ل ،ويسص- -اه- -م ‘ –سص Úم- -داخ- -ي- -ل
ﬂتلف اأ’طراف اŸعنية من أاندية وهيئات
مشصرفة على اÓŸعب.
” ‘ بداية اŸوسصم الكروي ا÷زائري
و ّ
العمل بهذا النظام Ãلعبي الشصهيد حمÓوي
بقسصنطينة و 20أاوت  1955بÈج بوعريريج‘ ،
انتظار تعميم التجربة على مÓعب أاخرى،
وفقا لتعليمات سصابقة أاسصدتها ‘ هذا الشصأان
وزارة الشصباب والرياضصة ‘ إاطار مسصاعيها
Ùارب - -ة ال- -ع- -ن- -ف ‘ اÓŸعب ع- -ل- -ى وج- -ه
اÿصصوصص.

صصيغة ا÷ديدة لهرم كرة القدم ا÷زائرية
ال ّ

الفاف تعقد جمعية عامة اسستثنائية يوم الثÓثاء
سص-ت-ع-ق-د ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-كرة القدم
ج -م -ع -ي -ة ع -ام-ة اسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ي-وم ال-ثÓ-ث-اء 17
سص -ب -ت -م Èا÷اري ب -اŸرك -ز ال -ت -ق-ن-ي بسص-ي-دي
موسصى للمصصادقة على الصصيغة ا÷ديدة لهرم
كرة القدم ا÷زائرية (.)2021-2020
واوضصحت الهيئة الفدرالية أان ا’عÓن عن
الصص -ي -غ -ة ا÷دي-دة ل-ن-ظ-ام اŸن-افسص-ة ي-ت-م م-ع
ب -داي -ة ك -ل م -وسص -م ري -اضص -ي ول -يسص ق-ب-ل-ه ،أاي
م -ب -اشص -رة ب -ع -د ال -ت -ع -رف ع -ل-ى ع-دد اأ’ن-دي-ة
اŸشصاركة ‘ البطولة كما تنصص عليه اŸواد
اŸتعلقة بإاجراءات الصصعود والنزول.
وك- -ان رئ -يسص ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة
القدم (الفاف) خ Òالدين زطشصي قد أاّكد بأان

الهدف من اعتماد الصصيغة ا÷ديدة لهرم كرة
ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة ه-و «إان-ق-اذ ا’حÎاف» ‘
ا÷زائر بعد مرور  10سصنوات من تطبيقه عام
.2010
وأاضصاف زطشصي أان الصصيغة ا÷ديدة لنظام
اŸنافسصة «تتمثل ‘ إانشصاء رابطة Îﬁفة
واحدة تضصم  18ناديا ،ورابطة ثانية للهواة
بفوج ‘ Úموسصم  ،2021-2020لكن إاجراءات
الصص -ع -ود وال -ن-زول سص-ت-ح-دد ف-ي-م-ا ب-ع-د .وم-ن
اŸمكن أان يتم إالغاء قسصم ما ب Úالرابطات،
Óصصناف
ك-م-ا سص-ي-ت-م إانشص-اء ب-ط-ول-ة ن-خ-ب-وي-ة ل -أ
الشصبانية».

مانشصيسص Îيونايتد

دي خيا قد يبقى ‘ الّنادي ّŸدة طويلة

طموح نادي بارادو ‘ مواجهة خÈة الصسفاقسسي التّونسسي

ي - -واج - -ه ن- -ادي ب- -ارادو ن- -ظÒه
ال- -ن- -ادي الصص- -ف -اقسص -ي ال -ت -ونسص -ي
ال- -ي- -وم ‘ اط -ار م -ب -اري -ات ذه -اب
ال-دور  32ل-ك-أاسض «ال-كاف» ،حيث
يسص -ع -ى ‡ث -ل ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة
Ÿواصص- - -ل- - -ة اŸغ- - -ام- - -رة و–ق - -ي - -ق
النتصصار أامام منافسصه.
عمار حميسصي

يتواجد نادي بارادو أامام اختبار حقيقي
من خÓل مواجهة الصصفاقسصي التونسصي ،الذي
ي-ع-د م-ن ا’ن-دي-ة ال-ق-وي-ة وال-ط-اﬁة ل-ل-ذهاب
بعيدا ‘ اŸنافسصة القارية عكسص نادي بارادو
الذي يكتشصف اŸنافسصة ا’فريقية ’ول مرة
‘ تاريخه.
وسصيلعب عامل اÈÿة دورا كبÒا ‘ ترجيح
كفة فريق على اخر ،وهنا سصيكون الصصفاقسصي
Áتلك ا’فضصلية بحكم انه متواجد ‘ وضصعية
افضصل من هذه الناحية بالنظر ا ¤توفره على
›موعة ‡يزة من الÓعب ،Úالذين سصبق لهم
ان شصاركوا ‘ اŸنافسصة ا’فريقية سصواء على
مسصتوى ا’ندية او اŸنتخبات.
ويطمح فريق بارادو Ÿواصصلة اŸغامرة من
خÓل –قيق انتصصار يعزز من حظوظه ‘
التاهل رغم ان هذا ا’مر لن يكون سصه‘ Ó
ظل قوة اŸنافسص الذي Áتلك العديد من
الÓعب ÚاŸميزين.
وحضصر نادي بارادو للمواجهة ‘ ظروف
جيدة بعد التحاق الÓعب Úالدولي ،Úالذين
شصاركوا مع منتخب اقل من  23سصنة ‘ مباراة
غ -ان -ا ضص -م -ن ال -تصص -ف -ي-ات اŸؤوه-ل-ة ا ¤ك-اسص
افريقيا التي سصتجري Ãصصر.

غيابات مؤوّثرة ‘ الصصفاقسصي
ويدخل الصصفاقسصي التونسصي مواجهة نادي
ب-ارادو م-ن-تشص-ي-ا ب-ت-ت-وي-ج-ه ب-ك-أاسص تونسص ،وهو

اللقب الذي زاد كثÒا من ثقة الÓعب‘ Ú
ان -فسص -ه -م ح -يث ي -ت-واج-دون ايضص-ا ‘ اŸرك-ز
الثا ‘ Êالبطولة بعد جولت Úاثر فوز وتعادل.
ب -اŸق -اب -ل ي -ع -ا Êالصص -ف-اقسص-ي م-ن ع-دي-د
الغيابات ،حيث سصيواجه ‡ثل الكرة التونسصية
نادي بارادو بدون ’ 9عب Úمهم ‘ Úالفريق
ابرزهم ﬁمد علي منصصر وبن علي ،اللذان
شصاركا مع منتخب تونسص ‘ كاسص افريقيا .
وعرفت تشصكيلة الفريق تواجد ا÷زائري
اŸتالق اسصÓم بك Òالذي يعرف اجواء الكرة
ا÷زائرية جيدا ،وهو ما سصيسصّهل من مهمته
‘ الظهور بشصكل جيد خÓل مواجهة نادي
بارادو.

صصراع تكتيكي ب Úشصالو ونيبوشصا
سص -تشص -ه -د م -واج -ه -ة ب -ارادو والصص -ف-اقسص-ي
التونسصي صصراعا تكتيكيا ب Úمدربا الفريقÚ
شصالو من جانب بارادو ونيبوشصا من جانب

الصص - -ف - -اقسص - -ي رغ- -م ان ه- -ذا ا’خÁ Òت- -لك
ا’فضصلية بحكم ا’ندية التي دربها من قبل.
وÁت -لك الصص -رب -ي ن -ي-ب-وشص-ا خÈة ك-بÒة ‘
الكرة ا’فريقية بحكم انه درب عدة اندية
ال -ق -ارة اب -رزه -ا ال -زم -الك اŸصص -ري ،ق-ب-ل ان
يتو ¤مسصؤوولية العارضصة الفنية للصصفاقسصي،
وه -و م -ا ي -ج -ع-ل-ه ام-ام م-ه-م-ة ال-ت-اك-ي-د خÓ-ل
مواجهة شصالو.
ويطمح التقني الÈتغا‹ فرانشصيسصكو شصالو
ل -ق-ي-ادة ب-ارادوم-ن اج-ل –ق-ي-ق ف-وز ت-اري-خ-ي
ع -ل -ى حسص -اب الصص-ف-اقسص-ي ال-ت-ونسص-ي رغ-م ان
اŸأامورية لن تكون سصهلة ا’ ان اŸباريات
السصابقة اكدت عكسص ذلك.
وÁتلك نادي بارادو ›موعة ‡يزة من
الÓعب Úالقادرين على قلب اŸوازين ‘ اي
◊ظة ،وسصتكون مواجهة الصصفاقسصي فرصصة
م -وات -ي -ة ل -ه -م م -ن اج -ل ت -اك -ي-د ع-ل-و ك-ع-ب-ه-م،
وقدرتهم على قيادة الفريق للذهاب بعيدا ‘
اŸنافسصة ا’فريقية.

أان -ه -ى اإ’سص -ب -ا Êداف -ي -د دي خ -ي-ا ،ح-ارسص
مانشصسص Îيونايتد ،ا÷دل بشصأان مسصتقبله ‘
أاول- -د ت- -راف- -وردو وفً - -ق- -ا لصص -ح -ي -ف -ة «مÒور»
الÈيطانية ،فإان دي خيا وقع على عقد جديد
م- -ع م- -انشصسص Îي- -ون -اي -ت -د م -دت -ه  4مواسصم.
وينتهي العقد ا◊ا‹ للحارسص اإ’سصبا Êمع
الشصياط Úا◊مر ‘ اŸوسصم ا÷اري ،وبالتا‹
كان Áكن لدي خيا التوقيع مع أاي ناٍد ›اًنا

‘ شص - - - - -ه - - - - -ر ج- - - - -ان- - - - -ف- - - - -ي اŸق- - - - -ب- - - - -ل.
وأاوضصحت الصصحيفة أان دي خيا سصيحصصل على
راتب ثابت يبلغ  250أالف إاسصÎليني أاسصبوعيًا،
وال- -ذي ي- -رت- -ف -ع إا 350 ¤أال ً -ف-ا وفً -ق-ا ل-ب-عضص
اŸتغÒات.
ي- -ذك- -ر أاّن ا◊ارسص ا’إسص- -ب- -ا Êك- -ان ي- -ح -ظ -ى
باهتمام كب Òمن قبل جوفنتوسص وباريسص سصان
جÒمان ‘ اÒŸكاتو الصصيفي

ماسصيميليانو أاليغري:

إان ÎميÓنو مرشّسح بقّوة للّتتويج بلقب
الّدوري اإليطا‹

قال مدرب جوفنتوسص السصابق إانّ الغرË
إان ÎميÓنو مرشصح بقوة للتتويج بلقب الدوري
اإ’يطا‹ هذا اŸوسصم.
وأاضصاف أاليغري ‘ تصصريح للصصحافة أ’ول
مرة منذ رحيله عن نادي السصيدة العجوز بيبي
ماروتا مسصؤوول «يو‘» السصابق الذي أاصصبح
م -دي -را ت -ن -ف -ي -ذي-ا ‘ ف-ري-ق إان Îم-يÓ-ن ب-ن-ى
تشص -ك -ي -ل -ة ق -وي -ة ضص -مت ل -وك -اك-و وأال-ي-كسص-يسص
سصانشصيز ،هذا باإ’ضصافة ’سصتعانته باŸدرب
أانطونيو كونتي.
وقال أاليغري ‘ هذا ا’إطار« :ماروتا يبني

ف -ري -ق -ا ق -وي -ا ‘ إان Îوات -خ -ذ ق -رارا صص -ائ -ب-ا
با’عتماد على كونتي ،وأاعتقد أان إانÁ Îكنه
الفوز اآ’ن ‘ الكالتشصيو وإانهاء هيمنة فريق
جوفنتوسص على اللقب ‘  8مواسصم متتالية».
وب- -دأا ج -وف -ن -ت -وسص م -غ -ام -رة ج -دي -دة م -ع
اŸدرب اإ’يطا‹ ماوريسصيو سصاري مباشصرة
ب -ع -د ا’ن -فصص -ال ع-ن اŸدرب م-اسص-ي-م-ي-ل-ي-ان-و
أاليغري ،الذي قضصى خمسص سصنوات شصهدت
ه-ي-م-ن-ة ﬁل-ي-ة ،ل-ك-ن-ه خسص-ر ‘ ن-ه-ائ-ي دوري
أابطال أاوروبا مرت.Ú

ثقافة

إأص
سدأ

رأت

األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥محرم ١٤٤١هـ

قراءة ‘ رواية «سصنوات اّÙبة»
للكاتب ا’أزهر عطية

– ـ ـ ـ ـ ـّولت وط ـ ـ ـن ،وهـ ـ ـج
فن ـ ـ ـ ـ ـ ـي وهوّيـ ـ ـ ـ ـ ـة مدينـ ـ ـ ـ ـة

@ بقلم :د  -وليد بوعديلة
جامعة سسكيكدة
بعد أان أا‚ز الكث Òمن النصسوصس التي
ع- -ان- -قت ال -ت -اري -خ ا÷زائ -ري ،ي -خ -ت -ار
لزهر عطية ‘ رواية
الكاتب واŸبدع ا أ
«سس -ن -وات اÙب -ة»،م-نشس-ورات اŸك-ت-ب-ة
ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-ومية بولية
سس- -ك- -ي -ك -دة ،أاواخ -ر  ،٢٠١٨أان ي - - -ع - - -ود
ل -فضس -اءات -ه ال -ذات -ي -ة ،ل -ك -ن  ⁄يسس-ت-ط-ع
ال-ت-خ-لصس م-ن وه-ج ال-ذاك-رة وج-م-اليات
ا÷زائ- -ري ،ف- -م- -ا ه -ي خصس -ائصس ه -ذه
الرواية ا÷ديدة للكاتب؟
هذه القصّصة..هذا النّصص
ت -ت -ح -دث ال-قصس-ة ‘ ال-رواي-ة ع-ن شس-ي-خ
ي- -ع- -ا Êالضس- -ي -اع وال -ق -ل -ق› ‘ ،ت -م -ع
متحول ومتغ ،Òبعد أان توفيت الزوجة،
وبعد أان بÎت السساق ،فيعيشس متنقل
ب Úشسوارع اŸدينة ،متذكرا الكث Òمن
ﬁط- -ات ا◊ي- -اة ال- -ت- -ي م- -رت ب -ه ،م -ع
م - -ع - -ان - -اة ذات - -ي - -ة مسس - -ت- -م- -رة ،ورفضس
سسوسسيولوجي وفكري كبÒين Ÿا أاصساب
اÛتمع والدولة.
ت- -رت- -ب- -ط دللت «سس -ن -وات اّÙب -ة»
باŸاضسي ،وقد أاشسار لها الراوي كثÒا،
مثل قول الشسيخ ‘ حوار ذاتي« :تلك
لخرى،
ليام ا أ
كانت أاياما ،ل تشسبهها ا أ
تعّلمت منها ‘ حياتي دروسسا كثÒة ‘
ل،⁄و‘ أا ⁄اللّذة ،وهو ما يجعلها
لذة ا أ
تبقى حاضسرة بقوة وباسستمرار(»...صس
.)3٨
كما –اصسر الشسخصسية الروائية-الشسيخ
مشس- -اع- -ر ال- -ق- -ل -ق ،الضس -ي -اع -ن ال -ع -بث،
ا◊زن ‘...علقة إاشسكالية معقدة مع
راه -ن ال -وط -ن وخ -ي -ان-ات اب-ن-ائ-ه Ûد
الثورة التحريرية.
ومن هوية النصس نذكر حضسور الثقافة
الصسحراوية من خلل شساب بائع للشساي
الصس -ح -راوي ،وه -و ال-ق-ادم م-ن ا÷ن-وب
لم وموسسيقى» المزاد»
ومعه قصسصس ا أ
(آال -ة م -وسس -ي -ق-ي-ة ت-ع-زف ع-ل-ي-ه-ا اŸرأاة
الÎق - -ي - -ة ‘ الصس - -ح - -راء ا÷زائ - -ري- -ة)
بسس -ح -ره-ا الصس-و‘ ودللت-ه-ا الشس-ع-ب-ي-ة
الÌية ،ونقرأا ‘ الرواية جماليات هذه
للة وموسسيقاها الروحية.
اآ
جماليات اŸكان والّزمان..
–ي -ل -ن -ا ال -رواي -ة ل -ك-ث Òم-ن ج-م-ال-ي-ات
اŸكان ‘ الريف واŸدينة ،مع اختلف

ال -رم -وز واŸع -ا Êح -ول ك -ل م -ك -ان بÚ
لم) وروحي،
مكان رحمي (من رحم ا أ
يعانقه الراوي سسرديا وعاطفيا ‘ زمن
اŸاضسي يحن له الشسيخ ويتذكر إاشساراته
وأاحزانه وأافراحه بخاصسة مع ا÷دة ‘
أاح- - -ي- - -اء م- - -دي - -ن - -ة ق - -اŸة ‘ الشس - -رق
ا÷زائ-ري ،وم-ك-ان آاخ-ر ج-دي-د ي-ع-يشس-ه
بحرقة  ‘ -الزمن ا◊اضسر  -بل هو
ل›اد الرجال
لنه يتنّكر أ
رافضس له ،أ
والشسهداء.
وم -ن ث -م -ة ف -ال -ق -ارئ سس -ي -ج -د م-ق-اط-ع
اسسÎجاعية كثÒة ‘ الرواية ،يعود فيها
لطفال
ا◊كي للحظات الدفء العائلي أ
لب
صسغار مع جدتهم ،بعد أان هاجر ا أ
لم...
وتوفيت ا أ
وي -ت -أام -ل ال -ك -اتب-ال -راوي ،اŸسس-اج-د،
اŸدارسس والسس-اح-ات...ت-أام-ل ع-اط-فيا
وت -اري -خ -ي -ا وحضس -اري -ا ،وم -ن -ه -ا ي -ف -ت -ح
لمكنة ودللتها ،يبحث ‘
جماليات ا أ
–ولت اÛت -م -ع وان -ت -ق-ال ال-ع-واط-ف
لج- - - - -ي- - - - -ال
ال - - - - -وط - - - - -ن - - - - -ي - - - - -ة ب Úا أ
ا÷زائ-ري-ة...ف-ال-رواي-ة ت-ت-ح-رك شس-ك-ليا
ومضسمونيا بعيون رجل ›اهد تعرضس
◊ادث أاليم ،نا œعن تفج Òإارهابي ‘
الغابة أاثناء نزهة ،فتقطع السساق وÁزق
ل،⁄
ال -ف -ك -ر واŸشس-اع-ر ،وي-زداد وه-ج ا أ
ل -ت -أات -ي-ن-ا ه-ذه ال-رواي-ة بسس-ردي-ة ال-ت-أام-ل
الروحي للناسس واŸكان والوطن ،و معها
ت-أات-ي-ن-ا ال-ك-ت-اب-ة ال-روم-انيسسة ،الصسوفية،
السسياسسيسسية...
Ãعنى أاننا ‚د الرواية ‘ حوارا بÚ
اÿطابات ‘ نصس روائي واحد يبدعه
لزهر عطية.
اأ
مÓمح روائية اأخرى...
م -ن اŸلم -ح ال -ت -ي ي -ك-تشس-ف-ه-ا ال-ق-ارئ
للرواية نذكر:
* ت -وظ -ي -ف ا◊اشس-ي-ة الشس-ارح-ة ل-ب-عضس
اÙط- - -ات ال - -ت - -اري - -خ - -ي - -ة ول - -ب - -عضس
الشس- -خصس- -ي- -ات م- -ن أازم- -ة م -ت -ع -ددة ‘

لرضس ا÷زائرية.
اأ
* حضس - -ور ن - -بضس ا◊ن Úال - -ع - -اط - -ف- -ي
الصس- -ادق ال- -ت- -وج- -ع ل- -ل- -زوج -ة «م -ر،»Ë
وانفتاح سسردي جميل راق على كل ما
يرتبط بها ‘ اŸنزل و‘ ا◊ياة.
* حضس - -ور شس - -ع - -ري- -ة السس- -رد ك- -ثÒا ‘
الرواية(هل يحن الروائي عطية لعوا⁄
الشسعر؟؟).
* هناك ملمح من السسÒة الذاتية ‘
ال- -رواي- -ة ،ع Èذاك- -رة اŸك- -ان وأاه- -ل- -ه،
ومواقف الشسيخ من الراهن ا÷زائري
،ولعل أاوضسحها ما جاء ‘ النصس« :أاراك
لزاه»Ò
لن وحدك يا صساحب ا أ
“ر ا آ
لزهر» فهل
(صس ،)٢6واسسم الروائي «ا أ
هي إاحالة على اŸؤولف اŸبدع؟؟.
* ال -رواي -ة ت -ن-ت-م-ي ÷م-ال-ي-ات ال-ك-ت-اب-ة
الكلسسيكية ،مع ﬁاولة Ÿعانقة النصس
الفلسسفي والتاريخي والرومانسسي.
اأخÒا...
–تاج الرواية لوقفات أاكŸ ،Ìا فيها من
أافكار سسياسسية ومن إاحالت اجتماعية.
ب -ق -ي أاّن-ن-ا ن-قÎح ع-ل-ى سس-ل-ط-ات ق-اŸة
اسس-ت-ق-ب-ال ال-روائ-ي وف-ت-ح ال-ن-قاشس حول
رواية تتحدث عن ﬁطات من تاريخ
الولية اÛيد ،وما شسهدته من أاحداث
ق -ب -ل ال -ث -ورة وأاث -ن -ائ-ه-ا ،وŸا ف-ي-ه-ا م-ن
م -لم -ح ت -راث -ي -ة شس -ع -ب -ي -ة ع -ن اŸك -ان
القاŸي.
ك- -م- -ا ي- -قÎح ال- -ق- -ارئ أان –ول ب- -عضس
م-ق-اط-ع ال-رواي-ة ع-ن ج-م-ال-ي-ات اŸكان
ال - - -ق- - -اŸي ÷داري- - -ات ‘ اŸدي- - -ن- - -ة،
ل - -لح - -ت - -ف- -اء ا◊ضس- -اري والسس- -ي- -اح- -ي
بالثقافة ،كما تفعل اŸدن ع Èالعا⁄
لب- -داع وتسس ّ-وق
ال- -ت- -ي –Îم ال- -ف- -ن و ا إ
لهويتها وجمالها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تعّدت شصهرته ا◊دود واأغانيه ترّدد ‘ كل مكان

ألباهي ـ ـ ـة تكّرم ألفنـ ـ ـ ـان ألشس ـاب حسسني
‘ ألّذك ـ ـ ـ ـرى  25لغتيال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
^ أأنشسطـ ـ ـة متعـ ـ ـّددة وفيل ـ ـ ـ ـ ـم وثائقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
عن ألنّجم صساحـ ـ ـ ـب «ما زأل كاي ـ ـن ليسسبوأر»
” بوهران بر›ة العديد من
ّ
النشصاطات لتكر ËاŸرحوم الشصاب
حسصني شصقرون ‘ ،الفÎة من 20
اإ 29 ¤سصبتم Èا÷اريÃ ،ناسصبة
الذكرى ’ 25غتياله ،حسصبما علم
اأمسص السصبت لدى اŸنظم.Ú
ت -رم -ي ه -ذه ال ّ-ن -شس-اط-ات ال-ت-ي ب-ادرت ب-ه-ا
ج- -م- -ع- -ي- -ة « ف- -ن وث -ق -اف -ة ◊م -اي -ة الÎاث
اŸوسس -ي -ق -ي ال-وه-را ،»Êإا ¤ت-ث-م ÚاŸسس-ار
الفني الÌي Ÿطرب الراي ،الشساب حسسني،
الذي اغتيل ‘  ٢٩سسبتم ،١٩٩٤ Èخلل
العشسرية السسوداء.
ي -تضس ّ-م -ن ب -رن -ام-ج ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة م-وائ-د
مسستديرة وعروضس ومسسابقات فنية ،وذلك
Ãشساركة وجوه فنية جزائرية منهم ‚وم
الغنية الوهرانية وكذا الرايوية لسسيما ‘
عهد الشساب حسسني ،حسسبما أافاد به لـ «وأاج»
رئيسس ا÷معية نصسر الدين طويل.
كما سسيتم باŸناسسبة تنظيم مسسابقة لفائدة
الشس - -ب - -اب ال - -ه- -اوي ‘ أاداء أاغ- -ا Êالشس- -اب
حسسني ،ومسسابقة أاخرى لرسسم أاحسسن صسورة
للفقيد.
ويشسمل الÈنامج أايضسا عرضسا بقاعة سسينما
السسعادة ،أافلم ،وثائقية أا‚زت ‘ السسابق
حول اŸسسار الفني للشساب على غرار الفيلم
الوثائقي « قصسة حياة النجم حسسني» ،الذي
أا‚زته اŸؤوسسسسة الوطنية للتلفزيون.
وسستشسارك ا÷معية الثقافية «فن وتسسلية
يحيى بن مÈوك» من ا÷زائر العاصسمة ‘
هذه التظاهرة بأاوبريت تؤودي فيها أاغاÊ
للمرحوم حسسني «قاع النسسا» و»مازال كاين
ليسسبوار» و»طال غيابك يا غزا‹».

كما برمج اŸن ّ
ظمون ورشسة بعنوان» كّلمني
عن حسسني» ينشسطها وجوه فنية كانت لها
ع-لق-ة ب-ال-ف-ق-ي-د ،م-ن-ه-م ﬁم-د صس-ح-راوي
وﬁمد  ÚŸوالشسابة الزهوانية علوة على
لغا Êعلى غرار خالد بن عودة
مؤولفي ا أ
وعزيز قرباجي.
وسس -ي -ت -م أايضس -ا ت -ن -ظ -ي -م ن-ق-اشس-ات وت-ق-دË
شسهادات حول حياة واŸسسار الفني للمرحوم
حسسني ،الذي تعّدت شسهرته حدود ا÷زائر
ول تزال أاغانيه بعد مرور  ٢٥سسنة على
اغ -ت -ي -ال -ه Œذب اŸلي Úم-ن الشس-ب-اب م-ن
ﬁبّيه.

أأسسبوع من أألنشسطة ألثّقافية

لسسبوع اŸنصسرم الذي يصسادف الدخول الجتماعي واŸدرسسي،
@ عرف اŸشسهد الثقا‘ ل أ
تنظيم عدة فعاليات ثقافية وفكرية تتعلق باŸوسسيقى والسسينما والكتاب ،ا ¤جانب انشسطة
لدب والنشسر.
اخرى خصسصست ل أ
@ افتتح اÿميسس اŸاضسي باŸكتبة الرئيسسية لسسكيكدة بداية من اÿميسس معرضسا للكتاب
خ ّصسصس ألعمال مؤولفﬁ Úلي ،Úيتضسمن ما ›موعه  3٠٠عنوان ‘ ﬂتلف اÛالت.
@ تو‘ الثلثاء با÷زائر العاصسمة اÛاهد والباحث ‘ التاريخ بلقاسسم باباسسي ،عن عمر ناهز
الثمان Úعاما ،وعرف الفقيد بنشساطه ا◊ثيث ‘ ›ال الÎاث ،خاصسة ما تعلق بحفظ وإانقاذ
حي القصسبة العريق ،حيث شسغل لعدة سسنوات منصسب رئيسس «مؤوسسسسة القصسبة» ،التي تأاسّسسست
عام  ١٩٩١بهدف حماية وحفظ هذا اŸعلم التاريخي العاصسمي.
” بدار الثقافة «بن رشسد « Ãدينة ا÷لفة عرضس  ١٢فيلما قصس Òضسمن فعاليات األيام
@ ّ
السسينمائية اÙلية ‘ طبعتها األو ¤التي اختتمت السسبت ،وعرفت مشساركة واسسعة لفنانÚ
وﬂرج Úشسباب تفاعلوا مع هذه التظاهرة الثقافية.
” السسبت باŸكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية بخنشسلة تقد Ëإاصسدار جديد باللغة العربية
@ ّ
موسسوم بـ «السستقراء الرقمي للثوابت اÛالية ‘ العمارة» للكاتب عبد ا◊ليم عسساسسي،
والصسادر عن دار انزار للنشسر والتوزيع.

–تضصنه ا÷امعة الصّصيفية القراآنية بتيسصمسصيلت

معرضض متنّوع حول أأعÓم أ÷زأئر
‘ صسدأرتهم ألعّÓمة ألونشسريسسي

^ مفك ّرون وفقهاء تركوأ بصسماتهم ‘ ألتّاريخ ألوطني
يتواصصل منذ أامسص بفرع اŸركز الثقا‘
’سصÓمي لتيسصمسصيلت معرضص حول
ا إ
أاعÓم ا÷زائر ‘ إاطار ا÷امعة الصصيفية
القرآانية الثانية ،بتسصليط الضصوء على
أاعÓم ا÷زائر ودورهم ‘ النهضصة.
يشس -م -ل اŸع -رضس اŸن -ظ -م Ãب -ادرة م-ن ف-رع
اŸرك - -ز اŸذك - -ور ع - -رضس - -ا Ûم- -وع- -ة م- -ن
اŸلصسقات ،تتناول اŸسسÒة العلمية والفكرية
والفقهية ألعلم وفقهاء ا÷زائر ‘ العصسرين
ال -وسس -ي -ط وا◊ديث ،م -ع إاب -راز إاصس -دارات -ه -م
وإانتاجاتهم الفكرية منهم العلمة أاحمد بن
يحيى الونشسريسسي والشسيخ Úعبد ا◊ميد بن
باديسس والبشس Òاإلبراهيمي وأابو القاسسم سسعد
الله.
” ت -خصس -يصس ضس -م -ن ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي
و ّ
تدوم أاسسبوعا ،جناحا لعرضس ›موعة من
ال-ك-تب ال-دي-ن-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة والÎبوية والعلمية
ال -ت -ي تضس ّ-م -ه -ا م -ك -ت-ب-ة ف-رع اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
اإلسسلمي.

وت-ت-واصس-ل ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة الثانية للجامعة
الصسيفية القرآانية بإاقامة ورشسة للتعليم القرآاÊ
باألحكام والتحصسيل العلمي لفائدة األطفال،
الذين تÎاوح أاعمارهم ما ب 6 Úإا ١٤ ¤سسنة،
وذلك –ت إاشسراف معلم Úمتطوع ،Úفضسل
ع -ل -ى إاط -لق مسس-اب-ق-ات ح-ول أاحسس-ن م-ق-رئ
صسغ Òوأاحسسن مقرئ شساب وأاحسسن أانشسودة
دي -ن -ي -ة ،إا ¤ج -انب ت -ق -دﬁ Ëاضس-رات ح-ول
«فضس -ل ح -ف -ظ ك -ت -اب ال -ل -ه» و»أاب-رز م-فسس-ري
ال -ق-رآان ال-ك-ر »Ëو»م-دارسس ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ق-رآاÊ
بتيسسمسسيلت».
وينتظر أان تختتم هذه التظاهرة اŸنظمة
Ãبادرة من فرع ذات اŸركز بإاقامة حفل
لفائدة األطفال اŸنخرط Úبذات اŸؤوسسسسة
ال -ث -ق -اف -ي -ة ،وال -ذي سس -ت -ق-دم خ-لل-ه أان-اشس-ي-د
واب-ت-ه-الت دي-ن-ي-ة وع-رضس مسس-رح-ي ت-ث-ق-ي-في
حول طاعة الوالدين ،إا ¤جانب عرضس فيلم
وث-ائ-ق-ي قصس Òح-ول األنشس-ط-ة ال-ت-ي ي-وّف-ره-ا
ذات الفرع Ÿنخرطيه وزّواره.

األحد  15سسبتمبر  ٢01٩م
الموافق لـ  15محرم  1441هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «إلشسعب» «فوانيسص» صسرحأ ضسمن صسفحتهأ الثقأفية كل يوم أاحد لنشسر
إابداعأتكم ومسسأهمأتكم ‘ ﬂتلف األجنأسص الثقأفية شسعر ،قصسة ورواية ،
رإسسلونا على إلÈيد إ’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسسهأمأت غ Òمطولة حتى نتيح الفرصسة للجميع.
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قأسسية هي المنية

@عزه عيسسى  /مصسر
@ إيمان مريني
« بعد أان وّقعأ أاِبي وأامي على ورقة طÓقهمأ،
قأل لي الطبيب النفسسي الذي أاخذني إاليه
والدي حتى ل أاتأثر بألصسدمة :أانّ كل شسيء
سسيكون على مأ يرام.
صس -ح-يٌ-ح أاّن ال-وضس-ع سس-ي-ك-ون صس-ع-ب-أُ ف-ي ب-أدئ
األمر ،لكن هذا ل يعني أاّن الطÓق شسيء سسيء
كمأ كنت تظن ،ل شسيء سسيتوقف ألنّ الحيأة
سستسستمر ،يجب أان تكون سسعيداً مهمأ حدث.
ه- -و ل ي- -ع -ل -م أاّن ق -ل -ب -ي انشس ّ-ق وان -قسس َ-م إال -ى
ق -ط-ع-ت-ي-ن ،نصس-ف أاخ-ذه أاب-ي وال-نصس-ف اآلخ-ر
أاخذته أامي.
ت الرغبة في أان أاكون أانأ،
ل يعلم أانني فقد ُ
ت تراكم الخيبأت داخلي ،كأنت
وإاّني قد سسئم ُ

ت لرؤوية
أامي توّبخني كلمأ أاخبرتَهأ أاّنني اشستق ُ
أاب -ي ،وأاخ -ت -ي ال -ك -ب -رى تصس-ف-ع-ن-ي ح-يَ-ن أارف-ع
سسمأعة الهأتف ألتصسل به.
وأابي كأن يتظأهر وكأّن شسيئًأ لم يحدث في
ك -ل زي -أرة ي -أت -ي ل -ي -ران -ي ف -ي -ه -أ ،أاّم -أ أاسس-ت-أذ
الموسسيقى فقد رفضص تعليمي العزف على آالة
ال-ك-م-أن ،ب-ح-ج-ة أاّن ال-ع-زف ي-ت-ط-لب إاحسسأسسأ
واإلحسسأسص يتطلب قلبأً ،وهو يعلم أانني لم
أاعد أاملك قلبًأ .تخلى عني من أاِحب ألّنني
ت إانسسأنًأ بأرداً ومتقلب المزاج حتى
أاصسبح ُ
صسديقي المقرب أاصسبح يحسسدني ألنني أاملك
غرفتين ،غرفة في بيت أامي وغرفة في بيت
أابي ،ل أاحد يعلم أاّن أايأمي أاصسبحت متعبة
ج- -داً ،ف- -ي -ه -أ ب -عضص م -ن ال -خ -ذلن وال -وج -ع
والكثير..الكثير من الوحدة».

نصص

فلنهتم بأنفسسنأ

زهية سسويسسي
 ذلك الشسخصص الذي تلتقينه وتخبيرنه أانوزنه قد زاد ،وثم تلتقين بغيره وتخبرينه هو
اآلخر أانه صسأر كألخيط ،تعطين لهم نصسأئح
هم في غنى عنهأ ،أاُْعِلمك سسيدتي أانهم رأاوا
نفسسهم جيدا في المرآاة ويعلمون كيف هي
أاشسكألهم وهم راضسون عنهأ حتى إان لم يكونوا
كذلك ف Óداع لتذكيرهم.
 قريبتك التي تحرجينهأ يوميأ بسسؤوالك عناألطفأل ،تعلم جيدا أانهأ لم ترزق بعد وهي
أاكثر منك علمأ ،سسؤوالك ل يزيد إال من أالمهأ،
وإان لم تكن تريد اإلنجأب مؤوقتأ فهو شسأنهأ،
Óح-راج وإان ك-نت ت-ه-ت-م-ي-ن ح-ق-أ
ف  Ó-داع -ي ل -إ
ألمرهأ فأدعي لهأ بظهر الغيب.
 حين تشستري أالعأبأ جديدة ألولدك ،أاطلبمنهم أان ل يتفأخروا بهأ أامأم أابنأء جأرك
ال -ي-ت-أم-ى ،ف-ح-أل-ت-ه-م ل ي-ع-ل-م ب-ه-أ ال ال-ل-ه ،أاو
جعهم على اللعب سسويأ فسسيزيد أاجرك عند
شس ّ
الله.
 أابنأء جأرتك متوسسطين بألدراسسة ،ومنهممن رسسب هذه مشسيئة الله ،ف Óداعي ألن
ت -ت-ف-أخ-ري ب-ن-ج-أح-أت أاب-ن-أئك أام-أم-ه-أ ف-ق-ط
لتغيظيهأ.
 ذلك الشس -خصص ال -ذي اب -ت Ó-ه ال -ل -ه ب -م-رضص«السس -ي -دا» ،ت -ق-ذف-ون-ه أان-ه زان-ي وأان-ه ي-ق-ط-ف
نتأئج عÓقته المحرمة ،أاتعلمون أانه شسخصص
خلوق ولم يعصِص الله ،انتقلت له العدوى في
ال -مشس -ف -ى ول -و ب -ح -ث -م ع -ن م -رضص «السس -ي-دا»
سس -ت -درك -ون أان -ه -أ أاخ -ط-أء ت-ح-دث ،ت-مّ-ن-أو ل-ه

الشسفأء أاحسسن من الطعن في أاعراضص النأسص.
 تلك الفتأة التي التقيتهأ وسسخرت عليهأبرفقة صسديقأتك ألنهأ كأنت ترتدي مÓبسص
غير متنأسسقة ،هي ليسست متخلفة ل تعرف
الموضسة بل هي فقيرة ،وهذا كل مأ تملكه فÓ
تحكموا على النأسص من مظهرهم.
 ذلك الشسأب الذي يعمل في المقهى ليسصجأه Óكمأ اتهمتموه ،بل هو متخرج ولم يجد
عم Óينأسسب شسهأدته.
 ذلك الشسخصص الذي كلمته بألفرنسسية ولميفهمك وحأول أان يجيبك ولم يحسسن نطق
الكلمة ،ليسص جأهل لكن حين كأن يدرسص وكأن
ي-خ-ط-ىء ك-أنت ال-م-ع-ل-م-ة ت-ح-رج-ه وأاصسدقأئه
يضسحكون عليه ،فصسأرت لديه عقدة من اللغة.
 حين تلتقي بأب البنأت ل تقول له انجب لهمأاخأ أاصسغر ،بل قل ربي يحفظهم لك ويجعلهم
بأرين بك.
 إاذا التقيت بتلك الفتأة التي تأخر نصسيبهأ،ل ت- -ح- -رج- -ه- -أ بسس- -ؤوالك «م -ت -ى ن -ف -رح بك؟»،
إاسستبدلهأ بألله ل يحرمنأ من ضسحكتك.
ي-جب أان ن-غ-ي-ر ن-ظ-رت-ن-أ ل-ل-ك-ث-ي-ر م-ن األشس-يأء،
صس -دق -ون -ي ل -ك -ل ه -م -وم ت -ف -وق ال -ج -ب-أل ،اذا
فلنحأول أان نرأاف بحأل بعضسنأ حين نلتقي.
جميعنأ يملك مرآاة في المنزل وكل شسخصص
يدرك عيوبه الشسخصسية اكثر من غيره الكمأل
لله وحده ،ف Óداعي لÓحراج في كل فرصسة
نلتقي بهأ وبدل ذلك « تهأدوا الحب غيبأ
بألدعأء».
هي أامور بسسيطة لكن سستغير نمط حيأتنأ،
فلنحب ألنفسسنأ مأ نحّبه لغيرنأ.

ليل وشستاء ومطر
’ نجوم تؤونسص وحدتي
و’ قــــــــمر
’ شسئ يشساطرني أإنيني
سسوى قيثارة تفتقد
نبـضص إلـوتـــــر
قابعة أإنا على حافة
شسرفــة إلوجـــع
أإرتق جرح إلغياب بخيوط
مــن إلصســـبر
’حÓم…طيف من
زخم من إ أ
’وهـــام
إ أ
لمÓمح وجهك علي جدرإن مخيلتي
في صسندوق ذكرياتي
وقــديــم إلصســور
آإ’م سسكنت نفسسي وأإوهنت روحي
سسهد أإرق مقلتي وأإقضص مضسجعي
فاعتنقت إلسســــــــهر
هوإجسص تقتات علي موإجعي
وأإحزإن تسسـتـــــــعر
شسوق يفتك بي..لصسوتك،،
’نفاسسك
لعينيك ،،أ
لعطرك ولخوفي عليك
فأابكيك بدمع منهمر
وحدى أإتجرع مر إلفرإق
بسسرإديب إلحنين وأإحتضسر
أإ’ ليتني أإحمل بين جوإنحي
قلبا مثل قلبك
’ يشستاق  ’ ،،يعبأا و’ يتأاثر
قــــا سســــــــــيا
كالحـــــــــجر

ودإد بن دإدة
ال-ح-ي-أة صس-ع-ب-ة ،وال-م-وت مٌ-ر ،ف-م-همأ حأولوا،
وحأولنأ إاقنأع أانفسسنأ أان الموت حق وكل نفسص
ذائ-ق-ة ال-م-وت ،وم-ه-م-أ ك-رر ال-لسس-أن ل-م-واسس-أة
النفسص هم السسأبقون ونحن الÓحقون ،إال أان
الموت قأسٍص ،إاي نعم قأسٍص جدا وفقد عزيز
أاقسسى ،تأتي المنية بغتة لتسسرق روح عزيز،
وفي غفلة منأ.
م -ه -م -أ ق -لت سس -أع -يشص ح -زن -ي وح -دي ،ودرء
مشسأعري إال أان البتسسأمة الراحلة ،والدموع
ال -ج -أري -ة ،وك -ذا ال -وج -ه ال -ح -زي-ن ي-ج-ع-ل-ونك
تشسأرك من يحيطونك .ومهمأ حأولت عدم
مشسأركة األطفأل الصسغأر في مصسيبة الموت،
إال أانهم يشسأركونك غصسبأ عنك.
تعتقد أانهم يجهلون الموت ،وحقيقته ،إال أانهم
يحدثونك بأسسلوبهم الخأصص الذي يحمل من
ال -ب -راءة م -أ ي -ع -ب -ر ع -ن ب -راءت-ه-م ال-ط-ف-ول-ي-ة.
يحدثوننأ هم عن المنية ،مصسيبتهأ والغيأب
األبدي للمتوفى ،ليثبتوا عكسص مأ نظن ،كأنه
يرسسل رسسألة لنأ نحن الكبأر ل تظن بي شسيئأ،

وترسسم عني صسورا لوحدك.
ففي رسسألة من الطفل الصسغير «يحي» الذي
ظل يلعب ،ويلهو في تلك الجنأزة ،هو الذي لم
يتقرب أابدا من تلك الجثة الهأمدة الملتفة
في ثوبهأ األبيضص ،لم يسسأل لم أانت تبكي يأ
أامي؟ لم كل النأسص تبكي؟ مأ هو الموت؟ واإلى
أاين سسيذهب جدي بعد موته؟ إال أانه بعد
أاسسبوع ،وبعد عودته إالى بيت عأئلته الصسغيرة
كتب الطفل «يحي» الذي لم يتجأوز عمره 06
سسنوات بعد ،والذي مأزال يتعلم الخط وكتأبة
الحرف ،كتب رسسألة لجدته قأل فيهأ «جدي
صسألح سسيدخل الجنة» ،وضسع مكتوبه هذا في
رسسألة صسنعهأ بيده رسسم عليهأ أانأسص كثر
ي -مسس -ك -ون ب -أي -أدي ب -عضس-ه-م ال-ب-عضص ،وب-عضص
ال -خ -ط -وط ال-م-ل-ون-ة .أاغ-ل-ق رسس-أل-ت-ه بشس-ري-ط
لصس -ق ك -أن -ه خ-أئ-ف م-ن ضس-ي-أع-ه-أ ،أاع-ط-أه-أ
لوالده وطلب منه «خذهأ لجدتي» ،فكأن هذا
أاسسلوبه في المواسسأة ،وإاجأبة على التسسأؤولت
السس -أب -ق-ة ب-أن-ه ك-أن ج-أه-ل ل-م-أ ح-دث ،وغ-ي-ر
م-ب-أل ،ف-ق-د ف-ن-د ظ-ن-ن-أ ب-أن الصس-غ-أر ي-ج-هلون
الموت وحقيقة رحيل أابدي .
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«فلوكة »
@ رماشص ودإد  /سسكيكدة
رحلة إلموت هي أإو قارب إلموت،
إختلف إسسمها لكنها ’ تخلو من
كلمة إلموت ،منهم من كان لديه
أإلف سسبب للرحيل ولم يرحل،
ومنهم من كان لديه أإلف سسبب
للبقاء ورحل.
فالسسفينة إلتي ’ تسسافر يأاكلها
’نسسان...إلبحر
إلصسدأإ وكذلك إ إ
يبدو كصسرخة عظيمة...يصسرخ
ويصسرخ قائ :Óأإيها
إلحمقى..إلحياة شسيء كبير جدإ
هل تفهمون ذلك أإم ’؟ شسيء كبير
جدإ لسست أإنا نجاتك من إلفقر
وإلبطالة ،لسست أإنا من سسيحّقق
أإحÓمك ’ ،تهجر وطنك ’ ،تهجر
أإمك ،أإبوك ،إخوتك ،فالحوت لن
يرحمك...فالبحر كالحياة
يجّربك أإو’ ثم يعّلمك فتمّهل...

مريم كورطة
اعتقدت أانهأ لن تجد نفسسهأ الضسأئعة ،كأنت
تبحث في أاي مكأن ،خأطبت الكثير ،وحأورت
الكثير من الذين اعتقدت أانهم سسلبوا منهأ
نفسسهأ ،دون جدوى تمضسي األيأم ،وتبقى هي
ح -أئ -رة ،ق -ررت ال -ت -خ -لصص م -ن ه -ذا الشس-ع-ور
ووضسع حد لحيأتهأ ،اختأرت مكأنأ بعيدا عن
النأسص مكأنأ هأدئًأ حتى ل تزعج روحهأ في
آاخر لحظأتهأ داخل هذا الجسسد ،قصسدت بيتًأ
مهجورا على جأنب المدينة ،دخلت وأاحسست
ب -ب -رودة ال -ج -و ه-ن-أك ،ج-لسست أارضس-أ وضس-مت
ق -دم -ي -ه -أ وشس -ب -ح ال -خ -وف وال -وح -دة ي-تسس-ل-ل
أاوصسألهأ ،رفعت بعدهأ عينيهأ الغأئرتين إالى

ال- -ق -م -ر ،ف -ب -دأات تشس -ك -ي -ه ه -م -وم ح -ي -أت -ه -أ،
مصسأعبهأ ،شسكته أانهأ فقدت نفسسهأ منذ زمن،
زمن بعيد حتى أانه صسأر من المسستحيل معرفة
كم طأل ،أاخبرهأ أان تبحث عن نفسسهأ بين
الكتب ،الكتب التي ل يطألعهأ الجميع ،تلك
ال -ك -تب ت-ح-م-ل ب-ي-ن ط-ي-أت-ه-أ قصسصص غ-أمضس-ة
مشسفرة ،حيث ليسص بإأمكأن كٍل فهمهأ ،بسسبب
الخوف الذي تملكهأ قررت أاخذ فرصسة أاخرى
والبحث عن روحهأ بين الرفوف ،هنأك كأن
ميÓدهأ الجديد ،ميÓد بين الرفوف ،حيث
كأن هنأك نورا يقبع بينهأ ،فهي تحتوي على
العديد من أانفأسص من سسبقونأ بكل الحكمة
وتجأربهم ،خيألهم وحتى علمهم ،لذا قررت
حينهأ شسكر القمر ،وخوضص مغأمرة جديدة.

‹hO

اأ’حد  15سسبتم 2019 Èم
المؤافق لـ  15محرم  1441هـ

دعوات Ÿشساركة مكّثفة ‘ ا’قÎاع ا◊اسسم

 7مÓي Úتؤنسشي يصشّؤتؤن أليؤم ’ختيار رئيسس للبÓد

جه أاك Ìمن  7مÓيÚ
يتؤ ّ
ن - -اخب ت- -ؤنسس- -ي ،ال- -ي- -ؤم ،إا¤
م - -ك - -اتب ا’قÎاع ’خ - -ت- -ي- -ار
رئ -يسس ج -دي -د م -ن ب Úأارب-ع-ة
وعشس -ري -ن م -رشس -ح -ا ف -ع -ل -ي -ا،
سس- -ت- -ؤك- -ل ل -ه إادارة ال -ب Ó-د ‘
اŸرحلة اÙؤرية اŸقبلة.
ت- -ع -ت Èه -ذه ا’ن -ت -خ -اب -ات
مفتؤحة على كل ا’حتما’ت،
ونادرا ما شسهدت البÓد مثيÓ
ل -ه -ا ،وذلك ب -ال-ن-ظ-ر ا ¤ع-دد
اŸرشسح Úوانقسسام العائÓت
السسياسسية التي قدمت أاك Ìمن
مرشسح ومتنافسس.
ووزعت ه-ي-ئ-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات
 14أالف صسندوق اقÎاع على
 4564م-رك-ز اقÎاع ،م-دع-مة
بحماية عسسكرية.
وانطلق ا’قÎاع اÿميسس
خارج البÓد ‘ أاوروبا والدول
ال -ع -رب-ي-ة وال-ؤ’ي-ات اŸت-ح-دة
وأاسسÎاليا والتي دعي لها أاكÌ
من  386أالف ناخب.
ويرى كثÒون أان ا◊مÓت
ا’ن - -ت - -خ- -اب- -ي- -ة  ⁄ت- -تضس- -م- -ن
م -قÎح -ات وح -ل-ؤ’ ح-ق-ي-ق-ي-ة
Óزم- - - -ة ا’ق- - - -تصس - - -ادي - - -ة
ل - - - -أ
وا’ج -ت -م -اع-ي-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا
البÓد ’ ،سسيما ‘ ما يتعلق بالبطالة ونسسبة
ال -تضس -خ -م ال-ت-ي ’ ت-زال مسس-ت-ق-رة ع-ن-د ‘ 7
اŸائة.
وت- -راج- -ع م- -ل- -ف م- -ك- -اف- -ح -ة اإ’ره -اب ‘
ا◊مÓت لصسالح الهمؤم اŸعيشسية ،وشسهدت
ال -ب Ó-د ب -ع -د ث-ؤرة  2011اع -ت-داءات ق-ام ب-ه-ا
إاره -اب -ي -ؤن وق -ت -ل -ؤا ف -ي -ه -ا سس -ي -اح -ا وأام -ن-يÚ
وعسس -ك -ري ،Úإا’ أان اأ’م -ن –سس -ن نسس -ب -ي -ا ‘
السسنت Úاأ’خÒت.Ú
وجّندت السسلطات التؤنسسية أازيد من 60
أالف عنصسر من قؤات اأ’من والشسرطة لتأامÚ
ا’نتخابات.
و‘ حال  ⁄يحصسل أاي من اŸرشّسح Úعلى
غالبية اأ’صسؤات بنسسبة  ‘ 50اŸائة زائد
واح -د ،ي -ن-تّ -ق-ل اŸرشس-ح-ان ال-ل-ذان ي-حصس-دان
العدد اأ’ك Èمن اأ’صسؤات إا ¤الدورة الثانية.
وسستقام عمليات الفرز ‘ كل مكتب اقÎاع،
ومن اŸنتظر أان تقؤم منظمات غ Òحكؤمية
ومراكز اسستطÓع الرأاي بنشسر تكهناتها اأ’ولية
على أان تقدم الهيئة النتائج اأ’ولية يؤم 17
سسبتم.È
دفعت وفاة الرئيسس الباجي قائد السسبسسي
‘  25جؤيلية الهيئة العليا لÓنتخابات إا¤
–دي-د م-ؤع-د م-ب-ك-ر لÓ-ن-ت-خ-اب-ات الرئاسسية،
ال -ت -ي ك -انت م -ق -ررة ‘ ن -ؤف -م ،Èوسس -ت -ج -ري
ا’نتخابات التشسريعية ‘ السسادسس من أاكتؤبر،
و’ شسك أانه سسيكؤن لها تأاث Òعلى الدورة
الثانية من ا’نتخابات الرئاسسية إان حصسلت.

دعوات للمشساركة
ودع -ا اÎŸشس -ح-ؤن الّ-ن-اخ-ب Úإا ¤مشس-ارك-ة
ق -ؤي -ة ‘ ه -ذا ا’قÎاع ال -رئ -اسس -ي ،م -ن أاج -ل
اختيار رئيسس البÓد اŸقبل ‘ ،إاطار ‡ارسسة
ا◊ق والؤاجب ا’نتخابي تكريسسا Ÿكاسسب
الدÁقراطية.

وقبل فÎة الصسمت ا’نتخابي ،شسهد شسارع
ا◊بيب بؤرقيبة ‘ ،قلب العاصسمة التؤنسسية،
ازدح- -ام- -ا ك- -بÒا وإاق- -ب- -ا’ واسس- -ع- -ا م -ن ق -ب -ل
اŸؤاط- -ن Úال -ت -ؤنسس -ي Úال -ذي -ن ج -اؤووا مسس -اء
ا÷م-ع-ة لÓ-سس-ت-م-اع ل-ل-خ-ط-اب-ات اأ’خÒة التي
أالقاها اŸرشسحؤن لÓنتخابات الرئاسسية.
وي- -رغب ال- -ت- -ؤنسس- -ي- -ؤن م- -ن ا’ن -ت -خ -اب -ات
ال -رئ -اسس -ي -ة أان ت -ت -حسس -ن اأ’وضس-اع السس-ي-اسس-ي-ة
وا’قتصسادية ‘ اŸسستقبل ،وتنهضس البÓد من
رك- -ؤده- -ا ا’ق -تصس -ادي وت -ت -ع -اف -ى م -ن ح -ال -ة
الفؤضسى السسياسسية التي وقعت فيها على حد
قؤلهم منذ سسقؤط الرئيسس زين العابدين بن
علي ‘ جانفي .2011

صسÓحيات
وسس-ت-حّ-دد السس-اع-ات ال-ق-ادم-ة ه-ؤية رئيسس
ا÷م -ه -ؤري -ة ا÷دي -د ،ال -ذي ح ّ-دد ال -دسس -ت-ؤر
التؤنسسي صسÓحياته ومهامه ‘ إادارة البÓد ‘
أانه «“ثيل الدولة ويختصس برسسم السسياسسات
ال - -ع - -ام - -ة ‘ ›ا’ت ال- -دف- -اع وال- -عÓ- -ق- -ات
اÿارجية واأ’من القؤمي ،وذلك بعد اسستشسارة
رئيسس ا◊كؤمة».
ويشسÎط ع - -ل - -ى ال - -رئ - -يسس ا÷دي- -د ع- -دم
اإ’قدام على حل ›لسس النؤاب خÓل أاول
وآاخر  6أاشسهر من و’يته.
وسس -ي -ت -ؤ ¤رئ -يسس ا÷م-ه-ؤري-ة ح-ل ›لسس
النؤاب ‘ ا◊ا’ت التي ينصس عليها الدسستؤر،
بشس -رط أان ت -ك -ؤن ب -ع -ي-دة ع-ن اأ’شس-ه-ر السس-ت-ة
اأ’و ¤واأ’خÒة من و’يته وو’ية الŸÈان.

إانطÓق ا◊ملة ا’نتخابية
للتّشسريعيات
ب - -دأا أاك Ìم - -ن  15أال-ف م-رشس-ح وم-رشس-حة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات الŸÈان -ي -ة ‘ ت -ؤنسس ،أامسس

السس- -بت ،ال- -ت -ن -افسس ع -ل -ى  217م -ق-ع-د ‘
الŸÈان ،وسس -ط ت -ؤق -ع-ات ب-أان تشس-ه-د ه-ذه
ا’نتخابات منافسسة ﬁتدمة ،خصسؤصًسا بÚ
ما تسسّمى «القؤى الؤسسطية» وحركة النهضسة
’سس Ó-م -ي -ة ال-ت-ي تسس-ع-ى ل-رئ-اسس-ة الŸÈان
ا إ
اŸقبل.
” تسسجيل أاك Èعدد من
‘ السسياقّ ،
اŸرشّس- -حﬁ ‘ Úاف- -ظ- -ة سس- -ي- -دي ب -ؤزي -د
(وسسط البÓد) ،بـ  75قائمة تليها ﬁافظة
قفصسة با÷نؤب التؤنسسي بـ  70قائمة ،وكان
أاقل عدد ‘ الدائرة ا’نتخابية بأاŸانيا بـ
 18قائمة.
وان- - -ط- - -ل- - -قت ،أامسس السس - -بت ،ا◊م - -ل - -ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات الŸÈان-ية ،وذلك
عشس-ي-ة م-ؤع-د إاج-راء ا’ن-ت-خ-اب-ات الرئاسسية
’وانها ‘ تؤنسس ،وتزامًنا مع يؤم
السسابقة أ
الصسمت ا’نتخابي ،وهؤ ما اعتÈه كثÒون
أان -ه ق -د ي -ؤؤث -ر سس -ل ً-ب -ا ع -ل -ى سس Òال -ع -م -ل -ي-ة
ا’نتخابية.
وق -ال عضس -ؤ ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع-ل-ي-ا اŸسس-ت-ق-ل-ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،ع-ادل الÈي-نصس-ي ،إان ال-ه-ي-ئ-ة
اتخذت التداب ÒالÓزمة بخصسؤصس تزامن
الصس - - -مت ا’ن - - -ت - - -خ - - -اب- - -ي وي- - -ؤم ا’قÎاع
’وانها مع
لÓنتخابات الرئاسسية السسابقة أ
ان -ط Ó-ق ا◊م -ل -ة ال -دع -ائ -ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
الŸÈانية.
’و ¤منذ العام 2011
وهذه هي اŸرة ا أ
التي يتمّ فيها إاجراء ا’نتخابات الرئاسسية
قبل ا’نتخابات الŸÈانية ،حيث اضسطرت
ال -ه -ي-ئ-ة وط-بً -ق-ا ل-ل-دسس-ت-ؤر ال-ت-ؤنسس-ي إاج-راء
انتخابات رئاسسية مبكرة عقب وفاة الرئيسس
التؤنسسي الباجي قايد السسبسسي.
ه- -ذا وت- -ت- -ؤاصس -ل ا◊م -ل -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة
لÓنتخابات الŸÈانيةŸ ،دة  21يؤًما ،على
أان يتّم ا’قÎاع داخل تؤنسس يؤم  6أاكتؤبر
وأايام  5 ،4و 6من نفسس الشسهر خارج البÓد.

سسياسسيّون فرنسسّيون مÓحقون بتهم الفسساد

جؤن ماري لؤبان متّهم باختÓسس أأمؤأل عاّمة
ت -ل ّ -ق -ى م -ؤؤسّس -سس ح -زب ا÷ب -ه -ة ال -ؤط -ن-ي-ة
ال -ي -م -ي -ن-ي اŸت-ط-رف ‘ ف-رنسس-ا ،ج-ان م-اري
ل -ؤب-ن ،اّت-ه-ام-ات ،بـ «اخ-تÓ-سس أام-ؤال ع-ام-ة»،
على خلفية اّدعاءات أانه أانفق خÓفا للقانؤن
أامؤا’ ﬂصسصسة للŸÈان اأ’وروبي على فريق
عمله ‘ بÓده ،حسسب ما أابلغ ﬁامؤه.
وخضس - -ع ل - -ؤب - -ن ب - -حسسب وك - -ال - -ة ا’ن- -ب- -اء
ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة ،ال- -ذي ك -ان ن -ائ -ب -ا ‘ اÛلسس
اأ’وروبي من ثمانينات القرن اŸاضسي حتى
العام ا◊ا‹ ،للتحقيق على خلفية إانفاق غÒ
مشسروع أ’مؤال ا’–اد اأ’وروبي بعدما رفع
اÛلسس اأ’وروبي ا◊صسانة عنه ‘ مارسس
اŸاضسي.
وقال ﬁامؤه إان القضساة اسستجؤبؤا لؤبن
على مدى أاك Ìمن أاربع سساعات حؤل وظائف
ثÓثة من مسساعديه.
وأاوضسح اÙامي فريدريك جؤاشسيم ،أان
ل-ؤب-ن ال-ب-ال-غ  91ع-ام-ا م-ن-هك ل-ل-غ-اية ،واصسفا
ال -قضس -ي -ة ب -أان -ه-ا ت-دخ-ل ل-ل-قضس-اء ‘ السس-ل-ط-ة
التشسريعية.

واسستخدم لؤبن ،حصسانته الŸÈانية Ÿنع
ﬁققي مكافحة الفسساد من اسستجؤابه ‘
جؤان من العام اŸاضسي ” ،تؤجيه ا’تهام
فيها إا ¤ابنته مارين ،رئيسسة ا◊زب الذي
أاصسبح اسسمه التجمع الؤطني.
وعلى الرغم من خسسارته حصسانته ،فقد
رفضس لؤبن اŸثؤل أامام القضساة.
ويشس -ت-ب-ه اÙق-ق-ؤن ب-أان ا÷ب-ه-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
اسس- -ت- -خ- -دمت أام- -ؤا’ م- -ن ا’–اد اأ’وروب -ي،
ﬂصسصسة للمسساعدين الŸÈاني ‘ Úبروكسسل
لتمؤيل عمل ا◊زب ‘ فرنسسا.
وتفيد التقديرات بأانه ” –ؤيل نحؤ سسبعة
مÓي Úيؤرو ﬂصسصسة للŸÈان اأ’وروبي بÚ
عامي  2009و.2017
و‘ السسياق ،أاصسدر القضساء الفرنسسي حكما
بالسسجن أاربع سسنؤات نافذة بحق رئيسس بلدية
لؤفالؤا بÒيت ،القريبة من باريسس ،باتريك
بلكا ،Êالذي يعد من الشسخصسيات اŸعروفة
‘ ال -ي -م Úال-ف-رنسس-ي ،واŸق-رب م-ن ال-رئ-يسس
السس -اب -ق ن -ي -ك-ؤ’ سس-ارك-ؤزي ،ب-ت-ه-م-ة ال-ت-ه-رب

الضسريبي.
ووافقت اÙكمة ا÷نائية على العقؤبة
التي طلبها مكتب اŸدعي العام اŸا‹ ضسد
م -ن وصس -ف -ه بـ «ﬁت -ال ضس -ري-ب-ي ك-ب »Òك-ان
’مؤال».
«يسستحم ‘ ﬁيط من ا أ
كما حكمت على زوجته إايزابيل بلكا،Ê
مسساعدته التي كانت شسريكته ‘ إادارة هذه
’نيقة ،بالسسجن ثÓث سسنؤات.
البلدة ا أ
وأاخ -ذت اÙك-م-ة ‘ ا◊سس-ب-ان ح-ال-ت-ه-ا
الصس -ح -ي -ة وقت اÙاك -م -ة ب -ع-د ﬁاول-ت-ه-ا
ا’نتحار ،وبقيت خارج قاعة اÙكمة.
وإاثر صسدور ا◊كم ،تقدمت الشسرطة
Ÿرافقة بلكا71( Êعاما) خارج ﬁكمة
ب--اريسس أام--ام ن-ظ-ر زوج-ت-ه.وع-ل-ى ال-ف-ؤر،
’عÓن
سسارع ﬁاميه دوبؤن مؤريتي إا ¤ا إ
ع---ن ن---ي---ت---ه اسس---ت--ئ--ن--اف ا◊ك--م .وخÓ--ل
اÙاك--م--ة ،أاق--ر ال--ن--ائب السس-اب-ق ب-ب-عضس
’خطاء ،لكنه تباهى بأانه أامضسى حياته
ا أ
’خرين».
«‘ خدمة ا آ
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لبحث وقف ا◊رب واسستئناف ا◊ل السسياسسي

أŸانيا تطلق مششاورأت لتنظيم مؤؤ“ر حؤل ليبيا
ق - -ال وزي - -ر اÿارج - -ي- -ة اأ’Ÿا،Ê
هيكؤ ماسس ،إانّ برل Úبدأات عملية
تشساور مع جميع ا÷هات الفاعلة ‘
ل -ي -ب -ي -ا ،اسس-ت-ع-دادا ل-ت-ن-ظ-ي-م اŸؤؤ“ر
ال -دو‹ اŸرت -قب أاواخ -ر اأك -ت -ؤب -ر أاو
نؤفم ÈاŸقبل.Ú
وأاشسارت صسحف دولية أامسس ،إا¤
أان أاŸانيا تخطط لعقد مؤؤ“ر دو‹
م- -دع- -ؤم م- -ن اأ’· اŸت -ح -دة ح -ؤل
مسس -ت-ق-ب-ل ل-ي-ب-ي-اﬁ ‘ ،اول-ة إ’ج-ب-ار
عديد من ا÷هات الفاعلة اإ’قليمية
ع- -ل- -ى وق- -ف ال- -ت- -م- -ؤي -ل وتسس -ل -ي -ح ا’أط -راف
اŸتحاربة ‘ البÓد.
وق- -ال م- -اسس ل- -لصس- -ح- -ف- -ي ‘ Úب- -رل Úاإن -ه
«سسيكؤن هناك الكث Òمن العمل لتنظيم مثل
ه- -ذا ا’ج- -ت- -م- -اع» ،مشسÒا إا ¤أان- -ه «م -ن غÒ
اŸرجح أان –ضسر بعضس الدول ،إاذا اعتقدت
أانها سستؤضسع ‘ قفصس ا’تهام لدعم جانب أاو
آاخر».
وأاّكد ماسس أانّ «أاŸانيا تريد إاطÓق عملية
تشساور مع جميع ا÷هات الفاعلة ذات الصسلة»،
وتدعم جهؤد اŸبعؤث اأ’‡ي غسسان سسÓمة،
’فتا «’ يزال هناك الكث Òمن العمل قبل أان
نتمكن من عقد مثل هذا اŸؤؤ“ر .لكننا بدأانا
العمل على هذه العملية».
وخÓل إاحاطته اأ’خÒة إا› ¤لسس اأ’من
‘ ال -راب -ع م -ن الشس -ه -ر ا÷اري ،أاق-ر م-ب-ع-ؤث
اأ’· اŸتحدة إا ¤ليبيا ،غسسÓن سسÓمة ،بأان
ا◊ظر اŸفروضس على تؤريد اأ’سسلحة إا¤
ال -ب Ó-د «ق -د ” Œاه -ل -ه ب -ال -ك -ام -ل م-ن ق-ب-ل
›مؤعة من الدول» ،منبها إا ¤أانه «ما  ⁄يتم
إال -ق -اء الضس -ؤء ع -ل -ى دور ا÷ه -ات اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة
العديدة الفاعلة ،فسستسستمر ا◊رب (‘ ليبيا)
إا ¤أاجل غ Òمسسمى ،ورÃا تتحؤل البلد إا¤
سسؤرية جديدة».
و–ّدثت ذات الؤسسائل اإ’عÓمية إا ¤فشسل
م -ؤؤ“ري «ب -الÒم -ؤ» م -ن -تصس-ف ن-ؤف-م2018 È
وباريسس» ‘ ماي من العام ذاته– ‘ ،قيق أاي
ان -ف -راج ق -ب -ل أان ي -ب -دأا خ -ل -ي-ف-ة ح-ف Îح-م-ل-ة
عسس-ك-ري-ة ل-لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى ال-عاصسمة طرابلسس
مطلع أافريل اŸاضسي.
وأاصسبحت أاŸانيا البلد اأ’وروبي اŸضسيف
الطبيعي للمؤؤ“ر ،وينظر اإليه على أانه ﬁايد
إا ¤حد كب ‘ Òالصسراع ب Úطرابلسس وحف،»Î
’ سسيما مع تركيز الرئيسس الفرنسسي ،إاÁانؤيل

ماكرون ،على الؤسساطة ب Úالؤ’يات اŸتحدة
وإايران ،وانشسغال اإ’يطالي Úبتشسكيل حكؤمة
ائتÓفية جديدة وانشسغال بريطانيا باÿروج
من ا’–اد اأ’وروبي.
و‘ إاحاطته إا› ¤لسس اأ’من يؤم  29يؤليؤ
اŸاضس- - -ي ،دع - -ا اŸب - -ع - -ؤث اأ’‡ي ،غسس - -ان
سسÓمة ،إا ¤عملية من ثÓث مراحل :تبدأا
بهدنة إانسسانية تشسمل خفضس التصسعيد على أان
ت -ت -ط-ؤر إا ¤وق-ف إاطÓ-ق ن-ار ،ي-ل-ي-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م
مؤؤ“ر دو‹ للدول اŸعنية بليبيا ،ثم عقد
Óطراف الفاعلة ‘ اأ’زمة،
ملتقى وطني ل أ
لكنه شسدد على أانه «من دون التزام ا÷هات
اÿارجية الرئيسسية اŸنخرطة ‘ ليبيا ،فإان
النزاع سسيسستمر».

تدم Òغرفة عمليات
ق -ال ال -ن -اط -ق ب-اسس-م ق-ؤات ا÷يشس ال-ت-اب-ع
◊كؤمة الؤفاق ،العقيد طيار ﬁمد قنؤنؤ ،إان
سس Ó-ح ال -طÒان اسس -ت-ه-دف غ-رف-ة ال-ع-م-ل-ي-ات
الرئيسسية ‘ قاعدة ا÷فرة ا÷ؤية ،التي كان
يشسغلها ضسباط أاجانب ودمرتها تدمÒا كامÓ
مع مقتل ضسباطها السستة.
ولفت قنؤنؤ ‘ ،اإ’يجاز الصسحفي لعملية
«بركان الغضسب» العسسكرية« ،تعت Èهذه هي
اŸرة ال- -ث- -ان- -ي- -ة ‘ أاق- -ل م- -ن أاسس- -ب -ؤع ،ال -ت -ي
يسس- -ت- -ه- -دف سسÓ- -ح ا÷ؤ ق -ؤة أاج -ن -ب -ي -ة ب -ع -د
اسس -ت -ه -داف غ -رف -ة ع -م-ل-ي-ات Ãن-ط-ق-ة سس-ؤق
السسبت بقصسر بن غشس ،Òيؤم اإ’ثن ÚاŸاضسي،
‡ا أادى إا ¤مصسرع سسبعة من اŸرتزقة الذين
اسستعان بهم حف ‘ÎإاطÓق قذائف الهاوزر
ع- -ل- -ى أاح -ي -اء ال -ع -اصس -م -ة» .وأاف -ادت وسس -ائ -ل
إاعÓمية Ãقتل ضسابط كب Òمن قؤات حف،Î
اسستهدفته طائرة مسسÒة.

عقب هجوم اسستهدف منشسآات «أارامكو»

ألسشعؤدية تؤؤّكد أسشتمرأر صشادرأت ألّنفط
ذكر التلفزيؤن السسعؤدي أامسس ،نق Óعن
مصسدر رسسمي ،أان صسادرات البÓد من النفط
تبقى مسستمرة ،رغم الهجؤم الذي اسستهدف
منشسآات شسركة أارامكؤ.
وب - -حسسب مسس - -ؤؤول ‘ Úق - -ط- -اع ال- -ن- -ف- -ط
السس-ع-ؤدي ،ف-إاّن ال-ع-م-ل-ي-ت-ان ال-ل-ت-ان اسس-تهدفتا
م -نشس -آات شس -رك-ة أارام-ك-ؤ ل-ن ت-ؤؤث-ر ع-ل-ى وتÒة
تصسدير النفط خÓل الفÎة اŸقبلة.
وجاء هذا التصسريح عقب هجؤم ” تنفيذه
ب -ط -ائ -رات مسسÒة م -ن ط-رف ا◊ؤث-ي Úع-ل-ى
م -ع -م -ل Úت -اب -ع Úلشس-رك-ة أارام-ك-ؤ ب-اŸن-ط-ق-ة
الشسرقية ‘ وقت مبكر اليؤم.
ويؤجد ‘ ﬁافظة بقيق  -الؤاقعة على
بعد  150كيلؤمÎا شسرق العاصسمة الرياضس -
أاك Èمعمل لتكرير النفط ‘ العا ،⁄ويؤجد
Ãنطقة خريصس  -على بعد  190كيلؤم Îإا¤
ا÷نؤب الغربي من الظهران  -ثا Êأاك Èحقل
نفطي ‘ العا.⁄
وشسّن ا◊ؤثّيؤن هجؤما على منشسأاة للغاز
‘ حقل الشسيبة النفطي قرب حدود السسعؤدية
م - -ع اإ’م - -ارات ب - -ط - -ائ - -رات مسسÒة الشس- -ه- -ر
اŸاضسي ،وقبلها اسستهدفت جماعة ا◊ؤثي
ﬁطت Úلضسخ النفط تابعة أ’رامكؤ ‘ مايؤ
اŸاضس -ي ،وت -ق -ع اÙط -ت -ان غ-رب ال-ري-اضس،
وأاشسعل الهجؤمان حرائق لكنهما  ⁄يتسسببا ‘
تعطل اإ’نتاج.
وكان رئيسس شسركة أارامكؤ أام Úالناصسر قد
صس -رح ال -ث Ó-ث -اء اŸاضس-ي اأن الشس-رك-ة ج-اه-زة
لÓكتتاب العام ،ولكنها تنتظر الضسؤء اأ’خضسر
م-ن سس-ل-ط-ات ال-ري-اضس ل-ط-رح أاسس-ه-م-ه-ا داخل
البÓد وخارجها.
وهاجمت طائرات مسسÒة أامسس ،مؤقعان
تابعان لشسركة النفط السسعؤدية «أارامكؤ»‡ ،ا
أادى ا ¤نشسؤب حرائق قبل أان يتم السسيطرة
عليها ’حقا.
ون-ق-لت وك-ال-ة اأ’ن-ب-اء السس-ع-ؤدي-ة ال-رسس-م-ية
(واسس) عن اŸتحدث الرسسمي باسسم وزارة
الداخلية قؤله إانه «عند السساعة الرابعة من
صس- -ب- -اح ال- -ي- -ؤم (أامسس) ب- -اشس -رت ف -رق اأ’م -ن
الصسناعي بشسركة» أارامكؤ» حريق ‘ ÚمعملÚ

ت -اب -ع Úل -لشس -رك -ة Ãح -اف -ظ -ة ب-ق-ي-ق وه-ج-رة
خريصس ،نتيجة اسستهدافهما بطائرات بدون
طيار «درون» ‘ شسرق اŸملكة.
” السسيطرة على
وأاضساف اŸصسدر أانه « ّ
ا◊ريق Úوا◊د من انتشسارهما» ،مؤضسحا أان
«ا÷ه -ات اıتصس -ة ب -اشس -رت ال -ت -ح-ق-ي-ق» ‘
الهجؤم».
من جهتها ،أاعلنت جماعة «أانصسار الله»
ا◊ؤثي ‘ اليمن « اسستهداف مصسفات Úللنفط
‘ السسعؤدية بعشسر طائرات مسسÒة».
ون -ق -لت ت -ق -اري -ر صس -ح-ف-ي-ة ع-ن «م-ت-ح-دث
عسسكري» باسسم ا◊ؤثي Úالعميد يحيى سسريع
ق -ؤل -ه إان «سس Ó-ح ا÷ؤ اŸسس Òن -ف -ذ ع -م -ل -ي -ة
واسس -ع -ة ب -عشس -ر ط -ائ -رات مسسÒة اسس -ت -ه-دفت
مصس -ف -ات-ي ب-ق-ي-ق وخ-ريصس ال-ت-اب-ع-ت Úلشس-رك-ة
«أارامكؤ» شسرقي السسعؤدية».
وك- -انت ال- -ري -اضس ق -د أاع -ل -نت ‘  17أاوت
اŸاضسي تعرضس إاحدى وحدات معمل للغاز
ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘ ح-ق-ل «الشس-ي-ب-ة» ال-ن-ف-ط-ي شس-رق
اŸملكة ،لهجؤم بطائرات مسسÒة بدون طيار
نتج عنه «حريق ﬁدود» “ت السسيطرة عليه.
و‘ ال -ي -ؤم ذات -ه ،أاع-ل-ن ا◊ؤث-ي-ؤن «أاّن-ه-م
شسّنؤا هجؤما بعشسر طائرات مسسÒة بدون
طيار على حقل ومصسفاة الشسيبة النفطي
السسعؤدي».
من جهة اخرى ،كانت مقاتÓت –الف
دعم الشسرعية ‘ اليمن ،قد دمرت ‘ وقت
سس-اب-ق ﬂزن أاسس-ل-ح-ة ل-ل-ح-ؤث-ي ‘ Úم-دي-نة
حرضس شسما‹ ﬁافظة حجة شسما‹ غرب
اليمن.
ويعا Êاليمن منذ عام  2014من نزاع
مسس-ل-ح ب-ع-د اسس-ت-ح-ؤاذ ا◊ؤث-ي Úع-ل-ى ج-زء
ك - -ب Òم - -ن ال - -ب Ó- -د Ãا يشس - -م - -ل ج - -م - -ي- -ع
اÙافظات الشسمالية Ãا ‘ ذلك العاصسمة
صسنعاء.
وي-دّع-م ال-ت-ح-ال-ف ب-ق-ي-ادة السسعؤدية منذ
م - -ارسس م - -ن ع- -ام  2015ح-ك-ؤم-ة الرئيسس
اليمني عبدربه منصسؤر هادي ‘ ،النزاع
الدائر ضسد ا◊ؤثي.Ú

‹hO

األحد  ١٥سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٥محرم ١٤٤١هـ

’ششرإك إ◊ركات إŸسشّلحة
إ

دعا إ ¤إسشتفتاء جديد للخروج من إŸأازق

كامÒون غ Òنادم على «بريكسست»
‘ أاّؤل تعليق
ل -ه ع -ل -ى ا÷دل
اŸثار ب Úرئيسس
ال- -وزراء ب -وريسس
جونسسون
ؤ›لسس ال-ع-موم
الÈي -ط-ا Êع-ل-ى
اÿرؤج م- - - - - - - -ن
ال–اد
األؤرؤبي
«بريكسست»،
ات - - -ه- - -م رئ- - -يسس
الوزراء
الÈيطاÊ
األسس -ب -ق دي -ف-ي-د
كامÒؤن،
ج- -ونسس- -ون ،ب -أان
سس- - -ل - -وك - -ه ك - -ان
م - -رؤع- -ا خ- -لل
ق -ي -ادت -ه ح -م -ل -ة
تأاييد
«ب -ري-كسست» ،ال-ت-ي سس-ب-قت السس-ت-ف-ت-اء
العام  ،٢٠١6مقÎحا ‘ الوقت نفسسه
إاجراء اسستفتاء ثان للخرؤج من مأازق
بريكسست.
ؤق- -ال ك -امÒؤن ( ٥٢ع-ام-ا) ،الذي
ق -اد ح-م-ل-ة ت-أاي-ي-د ب-ق-اء ب-ري-ط-ان-ي-ا ‘
ال–اد األؤرؤبي ‘ العام  ،٢٠١6إانه
«غ Òنادم على إاجراء السستفتاء حول
خرؤج بريطانيا من ال–اد األؤرؤبي،
مضس- -ي- -ف -ا أان اÿرؤج م -ن دؤن ات -ف -اق
سسيكون سسيئا».

إنقسشامات حاّدة تعيششها
بريطانيا
ؤقال كامÒؤن إان القادة السسياسسيÚ
أاط- -ل- -ق- -وا ؤع- -دا م- -ن -ذ زم -ن ب -إاج -راء
اسس-ت-ف-ت-اء ح-ول ال-ع-لق-ة ب Úب-ريطانيا
ؤال–اد األؤرؤبي ،ؤإان النقسسامات
ا◊ادة التي تشسهدها بريطانيا حاليا
ب Úم - - -ؤوي - - -دي ال- - -ب- - -ق- - -اء ‘ ال–اد
ؤمعارضسيه كانت قائمة لفÎة طويلة
قبل السستفتاء.
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إÛلسس إلسسيادي إل ّسسودإ Êيدرسس تعديل مادة دسستورية
اسستفتاء
ب -ري -كسست ال -ذي
أاج -ري ‘ ال -ع-ام
 .٢٠١6ؤم - - - - - - - -ن
اŸرت - - - - - - -قب أان
تصس -در اÿم-يسس
اŸق-ب-ل مذكراته
ب -ع -ن-وان «ف-ور ذا
ري- -ك- -ورد» ال- -ت -ي
طال انتظارها.

جونسشون ‘
ورطة

ؤأاضس- -اف ك- -امÒؤن أان -ه ك -ان ي -جب
ال- -تصس -دي ل -ه -ذه اŸسس -أال -ة ،ؤأان -ه ك -ان
يعتقد أانه يجب إاجراء تعديلت كنا
ن-ح-ت-اج إال-ي-ه-ا ق-ب-ل إاج-راء السس-ت-ف-ت-اء،
مسستدركا« :لكني أاقر بأان ذاك ا÷هد
باء بالفشسل .أادرك أان البعضس مسستاء
جدا ألنهم  ⁄يكونوا يريدؤن اÿرؤج
من ال–اد األؤرؤبي».
ؤزاد كامÒؤن« :أافكر ‘ األمر كل
ي- -وم ،السس- -ت- -ف- -ت -اء ؤؤاق -ع خسس -ارت -ن -ا
ؤالتداعيات ؤاألمور التي كان Áكن
القيام بها على نحو ﬂتلف ،ؤلدي
ق - -ل - -ق ب - -ال- -غ إازاء م- -ا سس- -ي- -حصس- -ل ‘
اŸسستقبل».
ؤأاب- -دى ك- -امÒؤن ت- -أاي- -ي- -ده ات- -ف -اق
النسسحاب ،الذي أابرمته خليفته ‘
اŸنصسب تÒيزا ماي ،ؤالذي رفضسه
›لسس ال- -ع- -م- -وم ث -لث م -رات .ؤم -ن
اŸق -رر أان ي -دخ -ل «ب -ري -كسست» ح -ي -ز
التنفيذ ‘  3١أاكتوبر اŸقبل.
ؤبقي كامÒؤن ،الذي تو ¤رئاسسة
ا◊كومة الÈيطانية على مدى سست
سس- -ن- -وات ،إا ¤ح- -د ك- -ب Òب -ع -ي -دا ع -ن
السساحة منذ خرؤجه من ا◊كم إاثر

ؤيتضسمن
ال -ك -ت-اب فصس-لÚ
ح -ول أام -ور ن -دم
ع- -ل- -ي- -ه- -ا خ -لل
اŸفاؤضسات التي
أاجراها مع قادة
ال–اد األؤرؤب- -ي ق- -ب -ل السس -ت -ف -ت -اء،
ؤحول حملة تأاييد البقاء ‘ التكتل
التي قادها.
ؤه -اج -م ك-امÒؤن ‘ ك-ت-اب-ه رئ-يسس
ال- -وزراء ا◊ا‹ ج- -ونسس -ون ،ق -ائ -ل إان
«ف -رصس -ة ق -ي -ادة ح -م -ل-ة ت-أاي-ي-د خ-رؤج
ال- -ب -لد م -ن ال–اد األؤرؤب -ي أاغ -رت
جونسسون ،الذي انتهى به األمر إا¤
–قيق فوز مفاجئ».
ؤق- -اد ج- -ونسس- -ون ؤم -اي -ك -ل غ -وف،
ح -ل -ي -ف ك -امÒؤن السس -اب-ق ؤال-داع-م لـ
«بريكسست» من دؤن اتفاق ،حملة تأاييد
خرؤج بريطانيا من ال–اد األؤرؤبي
–ضسÒا للسستفتاء.
ؤ‘ كتابه يصسف كامÒؤن سسلوك
جونسسون ؤغوف بأانه «مرؤع» ،مضسيفا:
«ك -ان-ا ي-ه-اج-م-ان ا◊ك-وم-ة ال-ت-ي ك-ان-ا
عمليا جزءا منها».
ؤاع- - -ت Èك- - -امÒؤن أان خ - -ط - -وت - -ي
جونسسون األخÒت Úبطرد نواب حزب
اÙاف - - - -ظ Úا◊اك - - - -م ال - - - -رافضسÚ
«بريكسست» من دؤن اتفاق ؤتعليق عمل
الŸÈان خ -مسس-ة أاسس-اب-ي-ع ،ق-د ارت-دت-ا
عليه.

صشورة مع مهّربي ﬂدرإت

إّŸدعي إلعام إلفنزويلي يÓحق غوإيدو بتهمة جديدة
أاعلن اŸدعي العام ‘ فنزؤيل ،فتح –قيق بحق زعيم
اŸعارضسة خوان غوايدؤ ،للشستباه بوجود رؤابط بينه ؤبÚ
م-ه-رب-ي ﬂدرات ك-ول-وم-ب-ي Úي-ع-ت-ق-د أان-ه-م سس-اع-دؤه ع-لى
ال -ع -ب -ور إا ¤ك -ول-وم-ب-ي-ا ب-ط-ري-ق-ة غ Òشس-رع-ي-ة ‘ ف-ي-ف-ري
اŸاضسي.
ؤأاب -رز اŸدع -ي ال-ع-ام ال-ف-ن-زؤي-ل-ي اŸق-رب م-ن ا◊ك-م،
طارق ؤليم صسعب ‘ ،كلمة متلفزة صسورت Úتظهران زعيم
اŸع-ارضس-ة ال-ف-ن-زؤي-ل-ي-ة م-ع شس-خصس Úي-ن-ت-ميان إا ¤منظمة
«ل- -وسس راسسÎؤخ- -وسس» ؤه- -ي عصس -اب -ة م -ه -رب -ي ﬂدرات
ؤمسس-ل-ح Úك-ول-وم-ب-ي ،Úؤق-ال إان ه-ات Úالصس-ورت Úت-ث-ب-ت-ان
ؤجود رؤابط ب Úغوايدؤ ؤلوسس راسسÎؤخوسس ،معلنا فتح
–قيق.
من جهته ،قال الرئيسس الفنزؤيلي نيكولسس مادؤرؤ إان
هذا التحالف اإلجرامي هو فضسيحة مدؤية.
‘ اŸق- -اب- -ل ،أاك -د غ -واي -دؤ أان -ه  ⁄ي -ك -ن ي -ع -ل -م ه -وي -ة
الشسخصس Úعندما التقطت هاتان الصسورتان ،ؤقال« :ل

أاطلب السسجل العد‹ Ÿن يريدؤن التقاط صسورة معي».
ؤع ّ-ب -ر غ -واي -دؤ اŸم-ن-وع م-ن م-غ-ادرة أاراضس-ي ف-ن-زؤي-ل
بعدما نصسب نفسسه ‘  ٢3جانفي رئيسسا انتقاليا ،منطقة
حرجية لتفادي نقاط العبور ا◊دؤدية ،ؤؤصسف ريفÒؤل
العبور إا ¤كولومبيا بأانه «عملية خرؤج خلسسة من تنظيم
لوسس راسسÎؤخوسس».
كان ؤيلفريدؤ كانيزاريسس ،ؤهو مدير منظمة كولومبية،
نشسر على «توي »Îصسورت Úتظهر األؤ ¤غوايدؤ مع جون
خايرؤ دؤران كونÎيراسس اŸلقب بـ «آال كوسستينيو» ؤ»آال
مينور» ،فيما تظهره الثانية مع أالبÒؤ لوبو كينتÒؤ اŸلقب
بـ «آال براذر».
ؤسسبق أان لوحق غوايدؤ مرارا بتهم ،منها «التمويل غÒ
ال -ق -ان -و ،Êؤان -ت -ه -اك ق -رار م -ن -ع -ه م-ن م-غ-ادرة ف-ن-زؤي-ل،
ؤاسس -ت -غ -لل اŸنصسب ال -رئ -اسس -ي» ،ك -م -ا رف -عت ا◊صس -ان -ة
الŸÈانية عنه لكنه  ⁄يعتقل ،ؤنّبهت ؤاشسنطن إا ¤أان
اعتقاله سسيكون «اÿطأا األكŸ »Èادؤرؤ.

إششهار

إلششعب ٢٠١٩/٠٩/١٥

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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كشسف عضسو اÛلسس السسيادي السسودا Êياسسر العطا،
أان اÛلسس ي- -درسس ت- -ع- -دي- -ل م -ادة دسس -ت -وري -ة إلشس -راك
ا◊رك -ات اŸسس -ل -ح -ة ‘ ق -وام -ه ،ؤاع -ت Èأان-ه م-ن ال-وارد
توسسعة ›لسسي الوزراء ؤالسسيادي أاؤ تقليصسهما.
ؤقال امسس لصسحيفة «النتباهة» حول إاعلن جوبا ،إان
اÛلسس السسيادي ؤا◊ركات اŸسسلحة با÷بهة الثورية
اŸند›ة ؤا◊ركة الشسعبية قطاع الشسمال بقيادة عبد
العزيز ا◊لو توصسلوا ‘ ؤقت قياسسي لتوقيع إاعلن بناء
ال-ث-ق-ة ؤال-ت-م-ه-ي-د ل-ل-ت-ف-اؤضس ‘ ال-ع-اصس-مة ا÷نوبية جوبا
مسساء األربعاء الفائت.
ؤاعت Èأان ذلك مرده لتوفر اإلرادة السسياسسية ،التي
ان -ط -ل -قت م -ن رؤح ال-ث-ورة ال-ت-ي ن-ادت ب-ا◊ري-ة ؤالسس-لم
ؤالعدالة ،لذا كانت إارادة الثورة غلبة على ا÷ميع ،سسواء
‘ اÛلسس السسيادي أاؤ ا◊ركات اŸسسلحة.
ؤشسّدد على أان –قيق السسلم من أاهم أاهداف الفÎة
الن-ت-ق-ال-ي-ة ،ك-م-ا أان ال-وف-د ا◊ك-وم-ي مشس-غ-ول Ãخ-اطبة
القضسايا األسساسسية ؤعلى رأاسسها صسراع الهامشس ؤاŸركز،
لط-راف
ؤال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس -ت-دام-ة ؤال-ت-م-ي-ي-ز اإلي-ج-اب-ي ل -أ

ؤال -ه -امشس ؤمسس -ائ -ل ال -ه -وي -ة السس -ودان-ي-ة ،ؤم-ع-ا÷ة آاث-ار
ا◊رب ‘ اŸناطق اŸتأاثرة بها ،حتى أان قادة ا◊ركات
اŸسسلحة فوجئوا بذلك .فنحن إان  ⁄نتقدم عليهم ‘
ذلك ،فلسسنا أاقل منهم درجة ،حسسب تعبÒه.
ؤأاضساف الفريق عطا« :نحن نريد إاشسراك ا◊ركات ‘
كل مسستويات ا◊كمÁ ،كن زيادة أاعضساء السسيادي أاؤ
تقد Ëاسستقالت من عضسويته ،ؤأانا على اسستعداد لتقدË
اسستقالتي ،ؤالوثيقة الدسستورية نصست على  ٢٠ؤزيرا ،لكن
Áكننا ا÷لوسس مع قوى ا◊رية ؤالتغي Òؤسسنصسل للتوافق
اŸطلوب ،ؤرئيسس الوزراء صسرح بأانهم ‘ سسبيل السسلم
على اسستعداد لسسداد أاية التزامات أاؤ مسستحقات للسسلم.
ؤكشس -ف أان -ه سس -يصس -ار ل -ت -ع-دي-ل اŸادة  ‘ ٧٠ال-وث-يقة
الدسستورية لتشسارك ا◊ركات اŸسسلحة ‘ كل مسستويات
السس -ل-ط-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ب-ع-د الت-ف-اق م-ع شس-رك-ائ-ن-ا ‘ ق-وى
ا◊رية ؤالتغي ،Òؤذلك للوصسول لتفاق يرضسي األطراف
التي نفاؤضسها ‘ جوبا.
ؤأاؤضسح أان التفاؤضس سسيبدأا ‘ الرابع عشسر من أاكتوبر
اŸقبل.

’رهابّي ‘ Úإلسشاحل
Ÿوإجهة تنامي نفوذ إ إ

›موعة دول غرب إفريقيا ترإهن على إسسÎإتيجية إألمن وإلتّنمية
ع -ق -د رؤؤسس-اء م-ع-ظ-م ال-دؤل ١٥
األعضس- - - - - -اء ‘ اÛم- - - - - -وع- - - - - -ة
القتصسادية لبلدان غرب أافريقيا،
إا ¤ج - -انب م- -وري- -ت- -ان- -ي- -ا ؤتشس- -اد
ؤال- -ك- -امÒؤن ،ق- -م -ة ‘ ع -اصس -م -ة
ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و ؤاغ-ادؤغ-و ،امسس،
Ùاؤل -ة إاي -ج -اد ح -ل-ول ل-ل-تصس-دي
ل- -ت -ق -دم اإلره -اب -ي ‘ Úم -ن -ط -ق -ة
السساحل.
ؤجاءت هذه القمة اıصسصسة
Ÿكافحة اإلرهاب بينما يتضساعف
ع - -دد ال - -ه - -ج - -م- -ات اŸرت- -ب- -ط- -ة
ب-اÛم-وع-ات اإله-اب-ي-ة ال-ت-ي ي-تم
إاحصساؤؤها ‘ اŸنطقة ،كل سسنة
منذ  ٢٠١6ليبلغ  ،٢٠١٨ ‘ ٤6٥أاي
أاك Ìمن هجوم ‘ اليوم.
ؤأاك -د رئ -يسس ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسس -و،
رؤشس م -ارك ك -ريسس-ت-ي-ان ك-اب-وري:
«م- -ن- -ذ سس- -ن- -وات ت -ت -ع -رضس دؤل -ن -ا
لهجمات إارهابية غ Òمسسبوقة»،
مضسيفا« :للقضساء على اإلرهاب ‘
منطقة السساحل ،تب Úأان تشسغيل
إاسسÎاتيجية التنمية ؤاألمن لدؤل
السس - - -اح- - -ل اÿمسس ؤاجب ؤأام- - -ر
ملح».
ؤقال لسسينا ديارا مؤولف كتاب
«›م- -وع- -ة غ- -رب أاف- -ري- -ق- -ي- -ا ‘
مواجهة اإلرهاب العابر للدؤل»،
إان رؤؤسساء الدؤل «سسيحيون مراسسم
تشس -ي -ي -ع ›م -وع-ة ال-دؤل اÿمسس
Ÿنطقة السساحل التي كان يفÎضس
أان تضسم خمسسة آالف رجل».
ؤكانت فكرة هذه القوة ،التي
أاطلقت بدفعة من فرنسسا ،تعزيز
ا÷ي- -وشس ‘ اŸن- -ط- -ق- -ة ل- -ل -دع -م
ؤل- -ت- -ح- -ل ب -ع -د فÎة ﬁل ا÷يشس
الفرنسسي ،الذي يقود ‘ منطقة
السس -اح -ل ع -م -ل -ي -ة ب -رخ-ان (٤٥٠٠
عسس -ك -ري) ضس -د اإلره -اب -ي Úم-ن-ذ
 ‘ ،٢٠١٤م - -ا يشس - -ك - -ل ام - -ت - -دادا

للتدخل ‘ شسمال ما‹ قبل عام.

إلّتهديد Áتد جنوبا
ال -ن -ت -ائ -ج ال -ت -ي –ق -قت ال -ي-وم
ضس -ئ -ي -ل -ة إا ¤درج -ة دف-عت األمÚ
ل· اŸت -ح -دة اأن -ط-ون-ي-و
ال -ع -ام ل  -أ
غ -وتÒيسس اإ ¤ال -ت -أاك -ي -د ح -دي -ث-ا:
«لسسنا ‘ طور كسسب ا◊رب ‘
منطقة السساحل».
ؤق - -ال ﬁم - -دؤ سس - -اف - -ادؤغ- -و،
ال -ب -احث ‘ «م -ل -ت -ق -ى ال-دراسس-ات
ؤأاب - -ح - -اث ال - -ت - -ح - -رك م- -ن أاج- -ل
الدÁقراطية ؤالتنمية» ‘ جامعة
غاسستون -بÒجيه ‘ السسنغال« :ما
النتيجة العملياتية Ûموعة دؤل
السس- -اح -ل اÿمسس؟ م -اذا ج -ل -بت؟
اŸبالغ القليلة التي حصسلت عليها
اسستخدمت ‘ نفقات اجتماعات
ؤف- - -ن- - -ادق ؤتشس- - -غ - -ي - -ل» .ؤرأاى اأن
«›م - - - -وع - - - -ة اÿمسس شس - - - -ب - - - -ه
مسستسسلمة».
ؤاعÎف ؤزي-ر داخ-ل-ي-ة ال-ن-ي-ج-ر
ﬁم- - - -د ب- - - -ازؤم ب - - -أان «السس - - -ؤوال
مشسرؤع» ،لكنه اأكد ا÷هود التي
تبذلها الدؤل الثلث األك Ìتأاثرا
ؤه - -ي م - -ا‹ ؤب- -ورك- -ي- -ن- -ا ف- -اسس- -و
ؤالنيجر.
ؤقال بازؤم اإن «دؤل ›موعة
غ- -رب أاف- -ري -ق -ي -ا ب -ح -اج -ة إا ¤اأن
Œعلنا أاك Ìمرؤنة .نحن بحاجة
إا ¤دعم» ،معتÈا أان «التهديد ل
يتوقف عند الدؤل الثلث بل Áتد
جنوبا» .ؤيأامل ؤزير الداخلية أان
تبدؤ دؤل اÛموعة القتصسادية
لغرب ألفريقيا اأك Ìتضسامنا ماليا
أاؤ ب -وسس -ائ -ل ع -م -ل -ي -ة م -ث-ل ت-وفÒ
طائرات ؤمرؤحيات.
ؤخ -لل األسس -ب -وع ا÷اري ق -ت -ل
ثلثون شسخصسا ‘ بوركينا فاسسو

على األقل ‘ هجمات.

’بّد من وسشائل أإكÌ
فعالية
العواقب اإلنسسانية لهذا الوضسع
ك- -ارث- -ي -ة .ف -ق -د ذك -رت م -ن -ظ -م -ة
«أاؤكسسفام» غ Òا◊كومية أان «١3
م- -ل- -ي -ون شس -خصس ي -ح -ت -اج -ون إا¤
مسساعدة» ،ؤاضسطر مئات اآللف
م- - -ن األشس- - -خ- - -اصس إا ¤م- - -غ - -ادرة
منازلهم.
اأم- -ا رئ -يسس ال -ن -ي -ج -ر ،م -ام -ادؤ
إايسس - -وف - -و ،ال - -ذي ي - -درك ح - -دؤد
اسس -ت -خ -دام ال -ق -وة ،ف -ق -د دع -ا ‘
جويلية اإ ¤تشسكيل «–الف دؤ‹
مثل الذي اأنشسئ ضسد تنظيم الدؤلة
اإلسس -لم -ي -ة الره -اب -ي ‘ سس-وري-ا
ؤالعراق».
ؤأاشس - -ار رئ - -يسس ك - -وت دي- -ف- -وار
ا◊سس- -ن ؤات- -ارا ،إا ¤أان «ال- -ب- -ع -ث -ة
ل· اŸتحدة إلحلل
اŸتكاملة ل أ
السس-ت-ق-رار ‘ م-ا‹ ،ال-ت-ي ت-ت-أال-ف
من  ١3أالف رجل ؤ›موعة دؤل
السس- -اح- -ل اÿمسس ل ت- -ك- -ف- -ي -ان»،
ؤقال« :علينا أان ‚د ؤسسائل أاؤسسع
ؤأاك Ìفاعلية للتنسسيق».
ؤراأى لسس - -ي - -ن- -ا دي- -ارا أان «دؤل
›موعة غرب أافريقيا أادركت أان
ع- -ل- -ي- -ه- -ا Œاؤز إاط- -ار م- -ن- -ط- -ق -ة
السساحل».
ؤقال مصسدر أامني فرنسسي إان
«ق-م-ة أاخ-رى ؤاج-ت-م-اع ؤل-ق-اء ت-ت-م
الدعوة فيه إا ¤مزيد من التعاؤن
رÃا .لكن هنا نرى على األقل أان
هناك تغيÒا».
ؤي-ت-ف-ق ال-ب-اح-ث-ون ؤاŸسس-ؤوؤل-ون
السس- -ي- -اسس- -ي- -ون ؤاŸن -ظ -م -ات غÒ
ا◊كومية ؤحتى العسسكريون على
أامر ؤاحد هو أان «ا◊ل ل Áكن
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ششرأكة ب Úجامعة أŸدية ونظريتها كؤفنÎي ألÈيطانية

الدكتورة جيسشيكا نورثي :أاعجبت بأاداء ا÷معيات ا÷زائرية

كشش- -فت أل- -دك -ت -ؤرة ج -يسش -ي -ك -ا
عائششة نؤرثي بجامعة كؤفنÎي
ألÈي- - -ط- - -ان- - -ي- - -ة أم - -ام مسش - -ؤؤو‹
جمعية «ألششفاء Ÿسشاعدة مرضشى
أل-ع-م-ؤد أل-ف-ق-ري وأإعادة ألتاأهيل
أ◊رك -ي» ب -اŸدي -ة ،أن حضش -ؤره-ا
لهذه ألؤ’ية جاء ‘ أإطار رغبتها
‘ أل -ؤق -ؤف ع -ل-ى وضش-ع-ي-ة ت-ط-ؤر
أل -نشش -اط وأ◊ؤأر أل -ذي ب -اشش-رت-ه
م- -ع ه- -ذه أ÷م- -ع- -ي- -ة م- -ن -ذ سش -ن -ة
.2007

اŸدية :علي ملياÊ
ق -الت أل -دك -ت-ورة أيضص-ا أإن-ه-ا تسص-ع-ى
’إقرأر ألتعاون ب Úجامعة يحي فارسض
وك -وف -نÎي ب -اإ‚لÎأ ل -ت -ط -وي-ر ف-رصض
ألبحث ألعلمي.
صصرحت ضصيفة جمعية «ألشصفاء» ،
باأنها سصعت لبحت هذه أŸسصاألة مع
أل-دك-ت-ورأ’أسص-ت-اذ ع-ث-م-ان ب-وقندأقجي
ن- - -ائب رئ- - -يسض أ÷ام- - -ع- - -ة أŸك - -ل - -ف
ب- -ال- -عÓ- -ق- -ات أÿارج- -ي- -ة ومسص -اع -ده
ألدكتور ﬁمد بن شصيكو.
و” أ’إت- -ف- -اق ف- -ع  Ó-ع -ل -ى ضص -رورة
أ‚از ع- - -ق - -د ت - -ع - -اون ع - -ل - -م - -ي بÚ

أ÷ام -ع -ت ‘ Úأق -رب وقت ،ل -ت -م-كÚ
ألطرف Úمن فتح باب ألتعاون ألعلمي
‘ كل أÛا’ت ،مشصÒة أإ ¤أن هذه
أ÷ولة ألعلمية ،جاءت أياما ،بعدما
نشص - -طت و أشص - -رفت ع - -ل - -ى أ÷ام- -ع- -ة
ألصصيفية ألتعليمية أ’أو ¤من نوعها
ب -ال -ل -غ -ة أ’إ‚ل -ي -زي -ة ل -ف -ائ -دة ط -ل -ب -ة
ألدكتورأه بجامعة جيجل من  01أإ¤
 05من ألشصهر أ÷اري.
ذكرت ألباحثة وأÿبÒة «جيسصيكا»
بعÓقتها مع جمعية ألشصفاء قائلة :
«أل -ت -ق-يت ب-ه-ذه أ÷م-ع-ي-ة سص-ن-ة ،2007
عندما كنت أشصتغل بÈنامج ألتعاون
ب Úوزأرة أل - - -تضص- - -ام- - -ن أ÷زأئ- - -ري- - -ة
وأ÷م- -ع- -ي- -ات ب -دع -م م -ن م -ف -وضص -ي -ة
أ’إ–اد أ’أوروبي ،حيث زرتها وقتها،
Ãا ‘ ذلك ع- -دة ج- -م- -ع -ي -ات أخ -رى،
وجمعية ألشصفاء بالنسصبة ‹ كانت من
أ÷معيات ألرأئدة ‘ ألنشصاط وأ’أدأء
وأŸث-اب-رة وت-ن-ف-ي-ذ مضص-م-ون ألÈن-امج
ع- -ل- -ى أحسص- -ن وج- -ه ،وسص- -م -حت ه -ذه
أŸوؤشص-رأت ل-ه-ا ب-ت-نشص-ي-ط أل-ع-دي-د من
أ÷م- - -ع- - -ي- - -ات م- - -ن خ Ó- -ل أ‚ازه - -ا
’أع -م -ال-ه-ا حسصب ألشص-روط أŸط-ل-وب-ة
و‘ أŸناسصب».
ووأصص -لت أل -ب -اح -ث -ة أن ه-ذأ أ’أم-ر

ج- -ع- -ل- -ن -ي أيضص -ا أسص -ت -حسص -ن ح -رك -ي -ة
«ألشص-ف-اء» ونشص-اط-ه-ا أل-ع-ل-م-ي ،ب-ع-دم-ا
سصمح ذلك ‹ بالتدخل وألتكفل أ÷اد
ب- -اŸرضص- -ى ،ول- -ذلك صص- -رت م -ه -ت -م -ة
بنشصاطها و أتابعها عن قرب رغم بعد
أŸسصافة ب Úبلدي وأ÷زأئر ،أإ ¤حد
ت-ك-ل-ي-ف-ي Ãه-م-ة مسص-تشص-ارة ل-دي-ها من
ط-رف م-ك-ت-ب-ه-ا وع-ل-ى ر أسص-هم رئيسصها
خليل موسصاوي ،من أجل “ثيلها على
مسصتوى دولتي».
ووأصص- -لت ضص- -ي- -ف- -ة ه -ذه أ÷م -ع -ي -ة
ح -دي-ث-ه-ا « أإن ت-ع-ل-ق-ي ب-ه-ذه أ÷م-ع-ي-ة
أج ÊÈعلى خط وأإصصدأر كتاب Úحول
أ◊ركة أ÷معوية با÷زأئر ،و أرى أن
‚احها كان مقÎنا بعدة عوأمل ،من
بينها أ’إعتماد على ألعمل أ÷ماعي
‘ ›ال ألتسصي Òأليومي لها ،وألذي
أع- -ت -ق -د ب -اأن -ه م -ب -ن -ي ع -ل -ى أ’حÎأم
أŸت-ب-ادل وألسص-ل-وك-ي-ات أل-ف-ردي-ة أل-ت-ي
ت -ل -ت -ق -ي ك -ل -ه -ا ‘ أإط -ار ق-ي-م أل-ع-ائ-ل-ة
أل -وأح -دة ،أل -ع-م-ل ب-ال-ن-زأه-ة وصص-ف-اوة
أل -ق -لب وألضص -م ،ÒأŸث -اب -رة وأل -ع -م -ل
ب -ا’سص -ت -م -رأر وأŸوأضص -ب -ة وأ÷دي -ة،
وكذأ حسصن أ’إسصتماع لÓآخر وبخاصصة
للمرضصى» ،معلنة على فحوى أآفاقها
أŸسصتقبلية على أنها تاأمل أŸزيد من
أ◊رية للجمعيات با÷زأئر لتمكينها
من أŸسصاهمة ‘ ألتنمية أ’جتماعية
وأÙلية أŸسصتدأمة و‘ كل أŸيادين
ذأت ألعÓقة بحياة أ’إنسصان» .
أوضص-حت دك-ت-ورة أل-ع-ل-وم ألسص-ياسصية
وأ’إج -ت-م-اع-ي-ة ب-اأن ج-ام-ع-ت-ه-ا ع-ق-دت
أتفاقية مع جامعة ﬁمد ألصصديق بن
يحي بجيجل وهي تعمل مع أإطارأت
و أسص- -ات- -ذة ك -ل -ي -ة أل -ع -ل -وم أ’إنسص -ان -ي -ة
وأ’إجتماعية بصصفة جدية حول مسصاألة
أل- -ب- -حث أل- -ع- -ل- -م- -ي ودع- -م أل- -ط- -ل- -ب -ة
أ÷زأئري ،Úوقد مكن ذلك حسصبها من
تكوين  22طالبا ‘ أ’إ‚ليزية ،من
ب Úأحسصن ألطلبة ‘ أإطار أ÷امعة
ألصص-ي-ف-ي-ة ألÈي-ط-ان-ي-ة أ÷زأئ-رية ،من
›م- -وع  100ط -الب ع -ل-ى أŸسص-ت-وى
أل -وط-ن-ي ،وت-اأط Òع-دة أسص-ات-ذة ب-ه-ذه
أ÷امعة.
مع ألعلم سصبق أن قدمت ألدكتورة،
ﬁاضصرة حول مضصمون كتابها بعنوأن
«أ÷م -ع -ي -ات أŸدن -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر م -ن
ح- -يث أل- -نشص- -اط ،أل- -ه- -وي- -ة وأل- -ت -ط -ور
ألدÁقرأطي ألصصادر سصنة .« 2018
من خÓل ألكتاب ،ترى ألباحثة أن
أ÷م-ع-ي-ات خ-طت خ-ط-وة ج-ب-ارة م-نذ
سص -ن-ة  ،1990رغ -م أل -ظ -روف ألصص -ع-ب-ة
ألتي تعمل فيها ،وألسصر ‘ ذلك أنها
أسص - -ت- -ث- -م- -رت ك- -ثÒأ ‘ ›ال –سصÚ
ظروف حياة ألسصكان ،ومن منطلق أن
ل -دي -ه -ا روؤي -ة مسص -ت -ق -ب -ل -ي -ة ن-ح-و ‰اء
أÛتمع أŸد Êوترقيته.

دعما لروح ألتضشامن وخدمة أŸؤأطن

ناششطون جمعويون يدعون ◊وار ما ب Úأاطياف اÛتمع

خÓ- - -ل ل- - -ق - -اء ﬁل - -ي Ãي - -ل - -ة
ن - -ظ- -م- -ت- -ه ج- -م- -ع- -ي- -ة «أل- -ؤف- -اء»
ل- -ل- -تضش- -ام -ن أل -ؤط -ن -ي ،أأمسض” ،
تؤجيه ألدعؤة ıتلف ألفاعلÚ
‘ أÛت - - -م - - -ع لÓ- - -أخ- - -ذ ب- - -ا◊ؤأر
وأل- -ع- -م- -ل ب- -ه سش- -ع -ي -ا ل -ت -ح -ق -ي -ق
مصشلحة ألؤطن وأŸؤأطن.
و أب---رز رئ--يسض ج--م--ع--ي--ة «أل--وف--اء»
للتضصامن ألوطني نوأر زدأم ‘ هذأ
أللقاء ألذي أحتضصنه أŸركز ألثقا‘
أ’إسصÓ-م-ي ب-ع-اصص-م-ة أل-و’ي-ة أه-م-ية
ط-----رح م-----وضص-----وع «أ◊وأر ك-----اآل-----ي----ة
ل-ل-تضص-ام-ن أ’ج-ت-م-اع-ي» بﬂ Úتلف
أط---ي---اف أÛت---م---ع وع--ل--ى ر أسص--ه--م
أ÷م--ع--ي--ات أل--ن--اشص--ط--ة و ⁄ألشص--م-ل
وأ÷ل--وسض أإ ¤ط--اول--ة أ◊وأر ف--ي--م-ا

بينها Ÿناقشصة أ’أفكار ألتي تخدم
صصالح أÛتمع.
وحث هذأ ألناشصط أ÷معوي باقي
أ÷م--ع--ي--ات م--ه--م--ا ك--انت صص--ف--ت--ه--ا
و أهدأفها على وضصع مصصلحة ألوطن
‘ أŸق--دم--ة وأل--ع--م--ل ’أج--ل--ه--ا م--ن
خÓ----ل أحÎأم م----وؤسصسص---ات أل---دول---ة
ومنها أŸوؤسصسصة ألعسصكرية أ◊امية
ل---ل---دسص---ت---ور وأل---وط--ن  -ك--م--ا ق--ال-
مضص---ي---ف---ا ب---اأن ج---م---ع---ي---ة «أل--وف--اء»
وألتضصامن ألوطني ماضصية ‘ هذأ
أŸسصعى بدليل مشصاركتها موؤخرأ ‘
ل-ق-اءأت أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسص-اط-ة
وأ◊وأر.
ويتجسصد هذأ «ألسصلوك أ÷معوي»
أيضص--ا م--ن خÓ--ل ع--ق--د أج-ت-م-اع-ات

دورية ما ب ÚأÛتمع أŸد Êوكل
أل-ق-ط-اع-ات ل-ل-ت-ح-اور حول أŸشصاكل
أŸط--روح--ة ‘ أ’أوسص--اط أل-ن-اشص-ط-ة
وأإيجاد أ◊لول لها –سصينا للظروف
أ’جتماعية للموأطن حسصب ما أشصار
أإليه نفسض أŸتحدث ألذي ثمن ‘
ذأت ألوقت قرأر أ◊كومة ألقاضصي
برفع منحة أŸعاق أإ 10 ¤أآ’ف دج.
من جهته ،تطرق ألنقابي بقطاع
ألÎبية حكيم شصلي ‘ مدأخلته أإ¤
أه-م-ي-ة ت-ب-ن-ي أ÷معيات وأŸوأطنÚ
للحوأر خصصوصصا ‘ ألظرف أ◊ا‹
أل-----ذي ت-----ع-----يشص-----ه أل-----بÓ-----د وأل----ذي
يسص--ت--دع--ي -حسص--ب-ه  -أŸشص-ارك-ة ‘
أل--ن--ق--اشض «أ’إي-ج-اب-ي» ل-ب-ن-اء أل-وط-ن
بعيدأ عن كل أÓÿفات أ÷انبية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إأحياء لليؤم ألعاŸي للتكفل Ãرضشى سشرطان ألغدد أللمفاوية

للطبيب العام دور هام ‘ الكششف اŸبكر عن حا’ت اإ’صشابة
تزويد اŸسشتششفيات بالوسشائل اŸادية لضشمان رعاية صشحية

شش- -ددت رئ- -يسش -ة مصش -ل -ح -ة أم -رأضض
أل- - -دم ب - -اŸؤؤسشسش - -ة أ’سش - -تشش - -ف - -ائ - -ي - -ة
أ÷امعية حسشا Êأسشعد لبني مسشؤسض
’سش- - -ت- - -اذة ن- - -ادي - -ة ب - -ؤج - -رة ،أمسض،
أ أ
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة ،ع -ل -ى ضش -رورة
’سش- -رة
ت - -خصش - -يصض ع - -دد ك - -اف م- -ن أ أ
ب- -اŸسش- -تشش- -ف- -ي -ات أ÷ام -ع -ي -ة لضش -م -ان
ألتكفل بجميع مرضشى سشرطان ألغدد
أللمفاوية.
وأك -دت ه -ذه أıتصص-ة Ãن-اسص-ب-ة أح-ي-اء
أليوم ألعاŸي للتكفل باŸصصاب Úبسصرطان
أل- -غ- -دد أل- -ل -م -ف -اوي -ة أل -ذي يصص -ادف أل 15
سص -ب -ت -م Èأن «ه -ذأ أل -دأء يسص-ت-دع-ي ت-ك-فÓ-
متعدد أ’ختصصاصصات» ،كما يلعب ألطبيب
أل- -ع -ام دور ه -ام ‘ أل -كشص -ف ع -ن أإ’صص -اب -ة
م -ب -ك -رأ ث -م ت -وج -ي-ه أŸريضض أ ¤أŸصص-ال-ح
أıتصص -ة ،مشص -ددة ع -ل -ى «ضص-رورة ت-ع-زي-ز
ع-دد أأ’سص-رة ب-اŸسص-تشص-ف-ي-ات ح-ت-ى ي-تسص-ن-ى
÷ميع أŸصصاب Úأ’سصتفادة من ألعÓج».
ودعت أأ’سص- -ت- -اذة ب- -وج- -رة أ« ¤ضص- -رورة
تكوين أأ’طباء ألعام Úحول هذأ ألدأء أ’نه
أأ’قرب أ ¤أŸوأطن بتوأجده ‘ كل أنحاء
ألوطن كما يضصمن ألطبيب ألعام أŸتابعة
أ÷ي- -دة ب- -ع- -د خضص- -وع أŸرضص- -ى ل- -ل- -عÓ- -ج
ألكميائي حتى ’ تتعقد حا’تهم صصحية».
Óشصارة فإان سصرطان ألغدد أللمفاوية هو
لإ
›موعة من أورأم خÓيا ألدم ألتي تنشصأا
من أÓÿيا أللمفاوية أŸوجودة ‘ جسصم
أإ’نسصان وتتسصبب فيها -حسصب أıتصصة-
ع -دة ع -وأم -ل م-ن ب-ي-ن-ه-ا أŸوأد أل-ك-م-ي-اوي-ة
أŸوجودة ‘ ﬂتلف أŸوأد ألغذأئية وكذأ
أŸسص -ت -ع -م -ل -ة ‘ أل-زرأع-ة أ ¤ج-انب ب-عضض
أنوأع ألفÒوسصات وصصبغة ألشصعر كما “ثل
 3/2أإ’صصابات حا’ت عائلية.

وتظهر أعرأضض أŸرضض -حسصبها‘ -
معاناة أŸريضض من أ◊مى ونقصض ألوزن
وألسصعال أŸسصتمر وظهور أأ’ورأم Ãختلف
أأ’عضصاء.
وبخصصوصض معدل أإ’صصابة بهذأ ألنوع من
ألسصرطان أكدت ذأت أıتصصة بأانه أنتقل
من  0.8حالة لكل  100ألف نسصمة خÓل
ب-دأي-ة سص-ن-وأت  2000أ 3 ¤ح-ا’ت خÓ-ل
ألسصنوأت أأ’خÒة كما “ثل نسصبة  60باŸائة
منها حا’ت مسصتعصصية.
وفيما يتعلق Ãختلف أنوأع ألعÓج أكدت
أأ’سص- -ت- -اذة ب- -وج- -رة أن -ه إأ ¤ج -انب أأ’دوي -ة
أل -ك Ó-سص -ي -ك -ي -ة أل -ت-ي أث-ب-تت ‚اع-ت-ه-ا ف-إان
أŸريضض يسص -ت -ف -ي -د م-ن أل-عÓ-ج أل-ك-م-ي-ائ-ي
وأأ’شص- -ع- -ة وح- -ت- -ى زرع أÓÿي- -ا أ÷ذع- -ي -ة
باإ’ضصافة أ ¤أأ’دوية أŸتطورة ألتي يتم
وصص-ف-ه-ا ع-ن-د ت-ع-ق-ي-د ح-ال-ت-ه وي-ب-قى ألعائق
ألوحيد -حسصبها -هو «ألعجز أŸسصجل ‘
ألسصلك شصبه ألطبي».
كما عÈت رئيسصة جمعية نور ألضصحى
Ÿسص -اع -دة أŸصص -اب Úب -السص -رط -ان ألسص -ي-دة
سص -ام -ي -ة ق-اسص-م-ي ع-ن أسص-ف-ه-ا ل-ن-قصض ع-دد
أأ’سصرة باŸسصتشصفيات مؤوكدة بأان أ÷معية
ت -ت -ك -ف -ل ب-اŸصص-اب ÚأŸق-ب-ل Úم-ن ﬂت-ل-ف
م -ن-اط-ق أل-وط-ن سص-ي-م-ا أ÷ن-وب م-ن ن-اح-ي-ة
أل- -ن- -ق- -ل وأإ’ي- -وأء إأ ¤غ- -اي -ة أل -ع Ó-ج أل -ت -ام
ل -ل -م-رضص-ى أل-ذي-ن Áك-ن شص-ف-اءه-م م-ن ه-ذأ
أŸرضض ب - -نسص - -ب- -ة  90ب- -اŸائ- -ة ‘ ح- -ال -ة
أ’سص- -ت -ف -ادة و أŸت -اب -ع -ة أ÷ي -دة لسص -لسص -ل -ة
ألعÓج».
Óشصارة فان عدد حا’ت سصرطان ألغدد
لإ
أل -ت -ي ” أل -ت -ك -ف -ل ب -ه-ا ب-ب-عضض أŸؤوسصسص-ات
أإ’سصتشصفائية أ÷امعية ع Èألقطر حسصب
آأخر إأحصصاء قد بلغ قرأبة  3500حالة.

حدث Ãيلة

هÓك ششخصص بصشعقة كهربائية ببلدية ششلغوم العيد
هلك شصخصض ( 68سصنة) متأاثرأ بإاصصابته
أل -ن -اج -م -ة ع-ن ت-ع-رضص-ه لصص-ع-ق-ة ك-ه-رب-ائ-ي-ة
بورشصة أŸشصروع ألÎقوي  90سصكنا ببلدية
شصلغوم ألعيد (ميلة) ،حسصب ما علم أمسض من
مصصالح أŸديرية أÙلية للحماية أŸدنية.
وأوضصح أŸصصدر أن ألضصحية تو‘ فور
إأدخ - -ال - -ه إأ ¤مصص - -ل- -ح- -ة أ’سص- -ت- -ع- -ج- -ا’ت
Ãسصتشصفى ذأت ألبلدية بعد نقله من طرف

عناصصر أ◊ماية أŸدنية.
ورج - -ح ذأت أŸصص - -در سص - -بب ت - -ك- -ه- -رب
أŸتوفى ألذي يعمل بورشصة هذأ أŸشصروع
ألسص -ك -ن -ي إأ ¤سص -وء أسص -ت-ع-م-ال-ه آأل-ة ت-ق-ط-ي-ع
ألبÓط.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ف -ت -حت أŸصص-ال-ح أأ’م-ن-ي-ة
أıتصصة إأقليميا –قيقا لتحديد أسصباب
ألوفاة بدقة.

’مطار ألطؤفانية خÓل  48سشاعة أŸاضشية
ﬂلفات أ أ

وفاة  11ششخصشا ‘  11حادثا مروريا

لقي  11ششخصشا حتفهم وأصشيب 20
آأخ-رون ب-ج-روح م-ت-ف-اوتة أÿطؤرة
‘  11ح- -ادث م- -رور عﬂ Èت- -ل -ف
ج - -ه - -ات أل- -ؤط- -ن خÓ- -ل  48سشاعة
’خÒة حسشب م - -ا أف- -ادت ب- -ه أمسض
أ أ
مصشالح أ◊ماية أŸدنية.
ذكر ذأت أŸصصدر من جانب آأخر أن
وحدأت أ◊ماية أŸدنية تدخلت من أجل
أنتشصال جثتي طفل Úتوفيا غرقا بوأدي
ألباروك بدأئرة ع Úوسصارة.
Óمطار
وع-ل-ى إأث-ر أل-تسص-اق-ط أل-غ-زي-ر ل أ
فقد سصجل أفرأد أ◊ماية أŸدنية على
مسص -ت -وى و’ي -ة أ÷زأئ -ر أرب -ع أن -ه -ي-ارأت
جزئية أ’سصقف أŸنازل بكل من بلديات
ب -ئ -ر خ -ادم ،جسص -ر قسص -ن -ط-ي-ن-ة ،أل-قصص-ب-ة

وسص- -ي- -دي أﬁم- -د و ⁄ي -ت -م تسص -ج -ي -ل أي
ضصحايا ،فيما سصجل بو’ية ألبويرة سصقوط
سصقف مطحنة تقليدية ببلدية وأد ألÈدي
دون تسص -ج -ي -ل أي ضص -ح -اي-ا وك-ذأ سص-ق-وط
جسصر بو’ية أŸدية ،باŸكان أŸسصمى وأد
أŸالح ببلدية سصيدي نعمان دون تسصجيل
أي ضصحايا.
كما قام عناصصر أ◊ماية أŸدنية على
أإث -ر تسص -اق -ط أأ’م -ط -ار ب -ع -دة ع -م -ل -ي-ات
أم - -تصص - -اصض وأإخ- -رأج أŸي- -اه م- -ن دأخ- -ل
أŸنازل وأأ’حياء خاصصة ‘ كل من بلدية
بئر خادم ،بوزريعة ،باشض جرأح ،ألشصرأقة
وب -اب أل -وأدي ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصص-م-ة وك-ذأ
ببلدية سصيدي نعمان بو’ية أŸدية وبلدية
ألعطاف بو’ية ع Úألدفلى.
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ل تقارن نفسسك
لخرين تفقد
با آ
ثقتك بنفسسك وتبدأ بلوم
›تمعك !  ,بل قارن نفسسك
Ãا كنت عليه قبل سسنة من
لن.
أ آ
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مولودة « 11سسبتم..»È

ل يُغرنك كÈ
أ÷سسم ‡ن صسغر
‘ ألعلم ول طول
قامة ‡ن قصسر ‘
ألسستقامة فإان ألدرة على
صسغرها خ Òمن ألصسخرة
على كÈها.

 3مصسادفات عجيبة
وبكاء الطبيب

ا÷وزاء

على قدر يقينك
ُتقضسى حوأئجك ،
وعلى قدر صسدقك
وثقتك بالّله يقوى
توكلك ورغبتك بفضسله.

ولدت ألطفلة كريسستينا
مالون-برأون يوم  11سسبتمÈ
( ‘ )11/9ألسساعة  11/9مسساء
وكانت تزن  9رطل و11
أوقية ..مصسادفات عجيبة
دفعت وألديها إأ ¤ألقول إأنها
على هامشش القافلة التحسسيسسية Ÿرضش سسرطان
“ث« Óأنتصسارأ» بعد مرور 18
الثدي إالتقينا بسسيدة كانت أامام إاحدى الÓفتات
لرهابية
عاما على ألهجمات أ إ
اŸعروضسة ...سسأالناها عن مدى معرفتها بهذا
ألتي ضسربت نيويورك عام
اŸرضش..وكيف Áكنها أان تلخصش لنا ماهية هذا اŸرضش
.2001
فكان جوابها عبارة عن قصسة واقعية ’مرأاة أاصسيبت بسسرطان
وعلى ألرغم من هذه
الثدي بعد  20سسنة زواج  ⁄..تعلن الراوية عن اسسم السسيدة
أŸصسادفات ألغريبة،
اŸصسابة ,و لكننا اخÎنا لصساحبة القصسة اسسم «حواء..».أ’نها
وألطريفة ،فإان كريسستينا
Œسسد معاناة الكث Òمن النسساء الÓتي ’ ينظرن للمرضش ‘ حد
مالون برأون  ⁄تولد بشسكل
ذاته بع Úالرهبة و الرعب أ’نه مرضش مثل كل اأ’مراضش التي قد
يبتلى به أاي إانسسان ولكنهن ينظرن للمرضش من جانب آاخر ..أاتريد
طبيعي ‘ أحد مسستشسفيات
عزيزي القارئ عزيزتي القارئة أان تعلموا كيف ؟إاذن بدون إاطالة
جÒمانتاون بولية
هاكم القصسة :
لمÒكية ،بل
تينيسسي أ أ
تقول السسيدة ’حظت حواء ان زوجها قد تأاثر أاك Ìمنها عند
بوأسسطة عملية قيصسرية.
معرفتهم خ Èإاصسابتها بسسرطان الثدي
وعندما ولدت كريسستينا ،قيل
لكن صسدمة زوجها كانت ليسش حزنا عليها وإا‰ا حزنه أ’نها سستفقد
ل
ا
إأن ألطبيب بكى عدة مرأت وق
أانوثتها وشسعرها وجمالها
ت
أثناء ذلك «يا إألهي ،لقد حصسل
واÙزن بالقصسة يوم عرفت حواء أانها حاملة للمرضش تركها
على  ،»11/9 ،11/9 ،11/9بحسسب
زوجها وهي وحيدة بعد أان كان زوجها الرفيق واأ’هل .
ما ذكر موقع سسكاي نيوز
لقد صسارعت حواء اŸرضش وبدأات بجلسسات العÓج الكيميائي
ألÈيطا.Ê
وفقدت شسعرها وخضسعت للجراحة وفقدت أانوثتها وبقيت أاثار
على جسسدها وما زالت
من جهتها ،قالت وألدة كريسستينا،
قالت السسيدة وهي تبكي :أان أا ⁄حواء الكب Òوحزنها ليسش من
كامÎيون مالون برأون ،إأن طفلتها
اŸرضش نفسسه وإا‰ا الصسدمة من ترك زوجها لها
“كنت من تقد◊ Ëظة إأيجابية ‘
وأاصسبح عÓجها اآ’ن ليسش للتخلصش من سسرطان الثدي
يوم طغت عليه ذكرى ألهجمات
وإا‰ا عÓجها نفسسيا للتخلصش من هذه الصسدمة..
لرهابية عام  2001على مركز
أ إ
 ...قد تكون هذه القصسة عادية عند الكث Òمن الناسش
ك
ر
و
ي
و
ي
ن
‘
ي
Ÿ
ا
ع
ل
أ
ة
ر
ا
ج
ت
أل
وقد ’يرافق تعاطفهم مع كل تفاصسيل معاناة
وألبنتاغون ‘ وأشسنطن ،وكذلك ‘
«حواء»..وقد تزاحم الدموع كل حرف موجع من
ولية بنسسلفانيا.
أاي قصسة شسبيهة  .إا ¤ك Óالصسنف ’ Úتنسسوا

السسرطان
إامتحان لإلنسسانية

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ

للع
È
ة

‘ اأ’خ Òالدعاء لكل «حواء» .فهي “ثل
زوجتك,أاختك  ,عمتك ,خالتك
,جدتك,إابنتك..حفيدتك
جارتك ,زميلة لك ‘
العمل أاو قد تكون
واحدة ‡ن

يا أو ¤ألقبلت @@@ Úيا ثالث أ◊رم Úابتسسم
لقصسى
لو @@@ ¤وأ أ
سستبقى قبلتنا أ أ
أŸبارك حوله
وسستبقى لينا ألدولة @@@ ألعربية
عربية فلسسطÚ
شسهدأنا قوأفل @@@ وعزومنا جبال
لنركع لسسافل @@@ ل نهاب أعتقال
‘ قلب أ÷ن @@@ Úمكتوبة فلسسطÚ
مرفوع أ÷ب @@@ Úفـ بطن أمه شسهيد
وسستبقى لينا ألدولة @@@ ألعربية
عربية فلسسطÚ
فلسسط @@@ ÚفلسسطÚ

السسرطان

هل تعلم
لصسوأت ألتي
@أ أ
تسسمعها دأخل
ألصسدف ليسست أصسوأت
أÙيط  ،بل صسوت تدفق
لذن؟.
ألدم دأخل أ أ
@ جلد ألدب ألقطبي
أسسود أللون ،ولكنه ل
يظهر –ت فرأئه
ألناصسع ألبياضش؟.

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

@ أسسمو با◊ا
و أختو سساكنة
–تو هو مايشسوف
و هي ماتقبل ضسياف
يباتو؟
حل ألعدد ألسسابق

أŸشسط

األسسد

« تأانيب ألضسمÒ
يشسعرك بأانك أسسوأ
إأنسسان على وجه
لرضش  ..لكن تأاكد أنك ما
أ أ
دمت تشسعر بهذأ ألشسعور ..
فأانت من أطهر ألناسش قلبًا

العذراء

ب َ
حو إأل
صس ُ
ألَقل ْ
ل ِي َ
ل لَ
ق
ع
ل
ِبا أ
 ⁄وأ َ ٌ
ل ْ
م إأل ِبالَعّبرٌة
ل
ِيتَع ْ
وألَقدْم َ
ل تأاَخذ َدرسّسًا إأل إأذأ
وَقع ْ
حِفرة.
ي َ
ت َف ٌ

اŸيزان

ل تتغ Òمن أجل شسخصش ما  ،تغ Òمن أجل نفسسك فقط ،
Óبد  ،ولكن نفسسك إأن رحلت ،
لشسخاصش ل يبقون إأ ¤جانبك ل أ
فا أ
رحلت معها.

أللهم أرحم على ألشسهدأء أللي ضسحاو
من أجل أوطاننا
أك- -رم- -ه- -م ي- -ارب -ي ب -ال -قصس -ور ‘ ج -ن -ة
رضسوأن
وضس- -ع أل- -رح- -م- -ة ‘ أل- -ق- -ل- -وب يÎب- -او
أولدنا
و أŸسسلم معلوم بالعفو جاء ‘ ألقرآأن
أج -ت -ه -د ي -ام -وأط -ن و أت -ق-دم ‘ ع-ل-وم
ألزمان

إأجعلها
قاعدتك :أتطور
ول أنسسى ديني ،أفعل
ما يسسعد :Êول أنسسى
فروضسي ،أعيشش حياتي:
ول أنسسى ربي.

حّبـ ـ ــ
ـ
ك

يـ ـا

‘

هناك ما هو أقسسى من
لرضش هو
جفاف أ أ
جفاف ألضسم Òفأالرضش
“وت عشسطا من نقصش أŸاء
وأ◊ياة “وت كلها أذأ نقصش
ألضسم.Ò

العقرب

ب ذهبت
إأَذأ مات ألَقلْ ُ
ْ
ل
ق
ع
ل
أ
ت
ا
ألرحَمة َوإأَذأ م
ُ
ذهبت أ◊ْكَمة َوإأَذأ مات
أل ً
ل شَسيء“.عن ‘ هذأ
َ Òذهبَ ُك ُ
ضسم ُ
كثÒأ

أ◊مد لله ما بقاشش إأسستعمار ‘ بÓدنا
إأتكسسر فيه ألظلم ‘ أ◊روب هلكوه
ألشسجعان
ليسش مهما أن “لك أموأل
ء
أ
ر
ح
س
ص
ل
أ
و
ب
ي
غ
ل
أ
‘
ل
ا
ج
ر
ل
بصس -ح-ة أ
وماديات ..وليسست بطولة أن
وجبالنا
–مل شسهادأت علمية وتكرÁية..
ن
ا
ب
س
ش
ل
أ
و
ا
ي
ح
ي
و
ة
ر
ح
ر
ئ
أ
ز
÷
–يا أ
ألبطولة أ◊قيقية أن تكون حامل ضسمÒ
–يا أ÷زأئر كافة رجال ونسسوأن

القوسس

ا÷دي

Óسسف»..مع مرور ألزمن سستدرك أن
ل أ
لهتمام ألذي
ألبعضش ل يسستحق كل ذلك أ إ
لشسخاصش ألذين
توليه لهم  ،ثم سستدرك أن أ أ
لهتمام قد هجرتهم منذ ألبدأية».
يسستحقون كل أ إ

@ قال رجل لصسديقه :سسأاقدم اليوم هدية لزوجتي Ãناسسبة عيد زواجنا
العاشسر فقال له صسديقه :فماهي الهدية ياترى؟
قال له :سسآاخذها للصس Úفقال صسديقه:ماشساء الله ‘ عيد العاشسر سستأاخذها للصسÚ
ففي عيد زواجكم اÿامسش و العشسرين ماذا سستقدم لها ياصساح؟ .فرد عليه:سسأاذهب
أ’رجعها من هناك.
@ رجل ماتت زوجته و ⁄يسستطع أان يبكي عليها من شسدة الفرح ..ولكنه
Óنسسان إأل وقد منح ُ
ه ألله ألقدرة على
ل شسيء يحدُث ل إ
حاول أان يتظاهر بالبكاء و ⁄يفلح ..إاتصسل بصسديقه وطلب منه أان
–ّمله مفُهوم عِميق لَقوله تعا « : ¤ل ُيَكuلف ألل ُ
ه َنْفسسًا
يقدم له حيلة ما كي ’ يلومه الناسش أ’نه  ⁄يسستطع أان يذرف
إأل sوسسَعها « ف Óتقلق ول –زن.
دمعة واحدة  ..فرد عليه :تخيل يا صسديقي أانها عادت
إا ¤ا◊ياة ..ومنذ ذلك اليوم وهو يبكي إا¤
غاية هذه اللحظة.

الدلو

ا◊وت

جل أنكشسافها ...وألصسمت عن كذب
ألكذب ل يخفي أ◊قيقة إأّنما يؤو ّ
لمسش
ألبعضش ليسش ضسعًفا مّنا  ...بل لنحافظ على صسورٍة لهم كانت با أ
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موإقيت
إلصضÓة

^ 1٥سض -ب -ت-م : 19٥٧ Èإنتهت
ع- -م- -ل- -ي- -ة ب -ن -اء خ -ط م -وريسش
إلشض -ائك وإŸك -ه -رب ع -ل -ى إ◊دود
إلشضرقية إ÷زإئرية .

2٤

’حد  1٥محرم  1٤٤1هـ إلموإفق لـ  1٥سضبتمبر  2019م
إ أ

إلفجر0٤.٥٦................:
إلشضروق0٦ .30..............:
إلظهر12.٤٤.................:
إلعصضر1٦.1٥................:
إلمغرب19.00...............:
إلعشضـاء20.21..................:

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد
 3٤°إ÷زإئر

عنابة

 3٤°إ÷زإئر

عنابة

إلعدد

 3٤°وهرإن

 28°وهرإن

إلثمن  10دج

18047

’مر إلتوقف وﬁاولتهم إلفرإر
بعد رفضضهم إ’نصضياع أ

القضشاء على ›رم كان رفقة اثن ،ÚاسشÎجاع مسشدسس وبطاقة ششرطي
‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة وبفضضل إسضتغÓل إŸعلومات ،قضضت مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي،
يوم  13سضبتم ،2019 Èعلى ›رم كان رفقة إثن Úمن شضركائه على م Ïمركبة سضياحية Ãنطقة آإغريب،
’مر إلتوقف وﬁاولتهم إلفرإر.
’نصضياع أ
و’ية تيزي وزو/ن.ع .1.وذلك بعد ،رفضضهم إ إ

30°

29°

france prix 1

إ’أمن يحقق ‘ أإسضباب إند’عه

نششوب حريق Ãسشتودع لتخزين اŸواد الصشيد’نية بزرالدة
شض -ه -دت م -ن -ط -ق -ة إل -نشض -اط-ات ب-زرإل-دة
ب -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصض -م -ة ،زؤإل أإمسس إلسض -بت،
نشض -ؤب ح -ري -ق Ãسض -ت-ؤدع ل-ت-خ-زي-ن ؤت-ؤزي-ع
إŸؤإد إلصضيدلنية ،حسضبما علم عن مصضدر
لؤل بن
من هذإ إ÷هاز ،ؤأإؤضضح إÓŸزم إ أ
لعÓ-م ل-دى
خ -ل -ف إل -ل -ه خ -ال-د إŸك-ل-ف ب-ا إ
مديرية إ◊ماية إŸدنية لؤلية إ÷زإئر ‘
تصضريح ،فإان «حريقا شضب ‘ حدؤد إلسضاعة
إلثانية ؤإلنصضف من زؤإل أإمسس على مسضتؤى
مسضتؤدع لتخزين ؤتؤزيع إŸؤإد إلصضيدلنية

بزرإلدة ،ؤتدخلت مصضالح إ◊ماية إŸدنية
لخماد إ◊ريق ؤمنع إنتشضاره ؤإلتحكم ‘
إ
أإلسضنة إللهب بصضفة نهائية» .ؤأإضضاف أإنه ”
تسض- -خ Òعشض -ر شض -اح -ن -ات إط -ف -اء ؤسض -ي -ارة
إسضعاف لهذه إلعملية ،مؤؤكدإ عدم تسضجيل
◊سضن إ◊ظ أإي إصضابات أإؤ ؤقؤع ضضحايا.
ؤعن أإسضباب إندلع هذإ إ◊ريق  -قال ذإت
لم-ن-ي-ة إıتصض-ة
إŸصض -در -إن إŸصض -ال-ح إ أ
سض- -ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى –دي -د ظ -رؤف إ◊ادث
ؤإلتحقيق فيها.

أإشضرف عليها مدير إلشضرطة إلقضضائية

تنصشيب رئيسس أامن و’ية باتنة

أإشض-----رف ،أإمسش ،م-----رإقب إلشض-----رط----ة
م---دي---ر إلشض---رط---ة إل---قضض---ائ--ي--ة ‡ثÓ--
Óم-ن إل-وط-ن-ي ،ع-ل-ى
ل--ل--م--دي-ر إل-ع-ام ل -أ
م---رإسض---م ح---ف---ل ت---نصض---يب ع--م--ي--د أإول
ل--لشض--رط-ة ع-ب-د إل-ق-ادر رب-ي-ع-ي رئ-يسض-ا
’من و’ية باتنة ،وذلك خلفا
جديدإ أ
Ÿرإقب إلشضرطة قدور إلسضاسضي إÙال
على إلتقاعد.
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عملية إلتنصضيب “ت بحضضؤر ؤإ‹ ؤلية باتنة،
إلسضلطات إŸدنية ؤإلعسضكرية ؤكذإ إطارإت من
إŸت -فشض -ي -ة إ÷ه -ؤي -ة لشض-رط-ة إلشض-رق قسض-ن-ط-ي-ن-ة،
ؤإطارإت أإمن إلؤلية باŸركز إلثقا‘ ألمن إلؤلية،
ؤتندرج ‘ إطار إ◊ركة إلتي أإجرإها رئيسس إلدؤلة
ع- -ب- -د إل- -ق- -ادر ب- -ن صض -ال -ح ‘ ،سض -لك رؤؤسض -اء أإم -ن
إلؤليات ،شضملت  40منصضبا ،ؤذلك ؤفقا ألحكام

إلعملية مكنت من إسضÎجاع مسضدسس
( )01إآ‹ ؤبطاقة تعريف مهنية تعؤد لأحد
إأعؤإن إلأمن إلؤطني.

حجز  12قنطارا و 61كلغ من
الكيف ‘ عمليت ÚمنفصشلتÚ
‘ سضياق إأخر حجزت مفرزة مشضÎكة
ل -ل -ج -يشس إل-ؤط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
مصض-ال-ح إلأم-ن إل-ؤط-ن-ي ب-ال-ن-ع-ام-ة/ن.ع،2.
كمية معتÈة من إلكيف إŸعالج تقدر بـ
( )11ق -ن -ط -ارإ ؤ( )75,4ك-ي-ل-ؤغ-رإم-ا ،ف-يما
ضض- -ب- -ط ح -رسس إ◊دؤد ؤع -ن -اصض -ر إل -درك
إلؤطني ( )86كيلؤغرإما من نفسس إŸادة،

ؤذلك ،إث- - -ر ع- - -م- - -ل- - -ي - -ت Úم - -ن - -فصض - -ل - -تÚ
بتلمسضان/ن.ع.2.

توقيف Œ 5ار ﬂدرات
و اأششخاصس مششتبه فيهم
‘ سضياق متصضل ،إأؤقفت مفرزة للجيشس
إل -ؤط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ع-ن-اصض-ر
إل-درك إل-ؤط-ن-ي بسض-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس/ن.ع،2.
خمسضة (Œ )05ار ﬂدرإت ؤحجزت ()9,2
ك -ي-ل-ؤغ-رإم م-ن إل-ك-ي-ف إŸع-ال-ج ؤم-رك-ب-تÚ
( )02سض -ي -اح -ي -ت ‘ ،Úح Úإأؤق-ف ع-ن-اصض-ر
إل- - -درك إل- - -ؤط- - -ن- - -ي ب- - -ك - -ل م - -ن ؤرق - -ل - -ة
ؤإلأغؤإط/ن.ع ،4.سض- - -ت - -ة ( )06إأشض -خ -اصس

إثر إصضطدإم سضيارت ÚسضياحيتÚ

إاصشابة  05أاششخاصس ‘ حادث مرور بتبسشة

أإصض - - -يب  05إشض- -خ- -اصس ‘
ح -ادث م -رؤري ،ع -ل -ى مسض -ت -ؤى
إل -ط-ري-ق إل-ؤط-ن-ي رق-م  10عÚ
إل- -فضض- -ة ب- -ل- -دي- -ة ب -ئ -ر إل -ذهب،
إ◊ادث “ثل ‘ إصضطدإم بÚ
سضيارت Úسضياحيت ،Úأإين تدخلت
مصض - -ال - -ح إ◊م - -اي - -ة إŸدن- -ي- -ة،
إلسض -ع -اف إ÷رح-ى إل-ذي-ن ت-ب-ل-غ
أإعمارهم  27ؤ 61سضنة ،حيث ”
–ؤيل  03مصضاب Úإ ¤مصضلحة
إلسض-ت-ع-ج-الت إل-ط-ب-ية با÷رف

ؤ– ” 02ؤيلهما إ ¤مصضلحة
إلسض- - -ت- - -ع - -ج - -الت إل - -ط - -ب - -ي - -ة
با◊مامات.

...و–ويل جثة ششخصس بالعوينات
كما تدخلت إلؤحدة إلثانؤية
للحماية إŸدنية بالعؤينات ،ليلة
إ÷معة إ ¤إلسضبت ،ألجل –ؤيل
ج -ث -ة شض -خصس ،ي-ب-ل-غ م-ن إل-ع-م-ر

حؤإ‹  45سضنة ع Ìعليه جثة
هامدة ملقاة على إألرضس بعيدإ
عن مكان إقامته بحؤإ‹  02كلم
ب- -اŸك- -ان إŸسض- -م- -ى «إلشض -ان -ي -ة
مضضخة «بالعؤينات ،ليتم –ؤيل
إ÷ث -ة م -ن ط-رف ف-رق إل-ت-دخ-ل
للحماية إŸدنية على م Ïسضيارة
إإلسض -ع -اف إ ¤مصض -ل -ح -ة ح-ف-ظ
إ÷ثث بالعؤينات.
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رئيسس ششبيبة بجاية السشابق يوارى الÌى ببجاية

ووري ،أإمسش ،رئ- - - - - - -يسش
شض -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة إلسض-اب-ق،
زه Òط - - - - - -ي - - - - - -اب ،إلÌى
ÃقÈة سض - - -ي - - -دي ‘ﬁم - - -د
أإم - -ق - -رإن‘ ‘ ج ّ- -و م - -ه - -يب،
وب -حضض -ور ج -م -ع ك -ب Òم-ن
إŸوإطن Úوإلرياضضي.Ú
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لضض- -اف- -ة إ ¤إل- -ع- -ائ- -ل- -ة
ب- -ا إ
إل - - - - -ك- - - - -بÒة ،أإصض- - - - -دق- - - - -اؤؤه،
ؤإŸسضؤؤؤلؤن إÙليؤن ،إلذين
عّ- -ب- -رؤإ ع- -ن ح- -زن- -ه- -م ل- -ه- -ذإ
إŸصض- - -اب ،رإج Úم - -ن إŸؤ¤
عّز ؤجل أإن يتغمده برحمته.
إŸرح- -ؤم ت -ؤ‘ ي -ؤم إل -ث Ó-ث -اء

إل -ف -ارط ،إث -ر سض -ك -ت -ة ق -ل -ب -ي -ة
لقصض -ى ،ؤك -ان ق-د
ب -اŸغ -رب إ أ
ت- -ؤ ¤رئ- -اسض- -ة ن- -ادي شض -ب -ي -ب -ة
ب -ج -اي -ة ،خÓ-ل م-ؤإسض-م ،2005
 ،2007ؤ ،2009
،2006
ؤإنسض- - -حب م - -ن تسض - -ي Òأإم - -ؤر
إلنادي إلبجاؤي سضنة .2011

...و عششريني يسشطو
على مركز بريد خراطة
شضهدت بلدية خرإطة ،بؤلية
ب -ج -اي -ة ،صض -ب -ي-ح-ة أإمسس ،ع-م-ل-ي-ة
سضطؤ على مكتب إلÈيد ،إلذي ”
إسضتغÓل خلؤه عند حدؤد إلسضاعة

 ،11م- -ن ط- -رف شض -اب إسض -ت -ع -م -ل
سض -ك-ي-ن-ا  ،ؤق-ام ب-ت-ه-دي-د إŸؤظ-ف
ؤسض -رق -ة م -ب -ل -غ ق-در بـ  70مليؤن
سضنيتم ،لكن ﬁاؤلته باءت بالفشضل
بعد تدخل عناصضر إألمن.
ؤبحسضب مصضدر مسضؤؤؤل ،فإان
إلسضارق يبلغ من إلعمر 22سضنة،
إسض- -ت- -غ- -ل ظ- -رؤف خ- -ل- -ؤ م -رك -ز
إلÈي- -د ،ؤق- -ام ب -ال -ه -ج -ؤم ع -ل -ى
إŸؤظف إلذي  ⁄يسضتطع فعل
أإيّ شض -يء ب -ال-ن-ظ-ر إ ¤إل-ت-ه-دي-د
إلذي طاله ،ؤقد ”ّ سضلب مبلغ
 70م-ل-ي-ؤن سض-ن-ت-ي-م ،ل-ك-ن ي-قظة
أإع -ؤإن إألم -ن م ّ-ك -نت م-ن إل-ق-اء
إلقبضس على إ÷ا Êإلذي أإلقى
بنفسضه بسضد «أإؤمدة».

بحؤزتهم ( )1900قرصس مهلؤسس ؤ()1650
ؤح -دة م -ن ﬂت -ل-ف إŸشض-رؤب-ات ؤإأسض-ل-ح-ة
بيضضاء.

...وتوقيف  25ششخصشا
وحجز معدات ثقيلة

من جهة إأخرى ،إأؤقفت مفارز للجيشس
إلؤطني إلشضعبي بكل من “Ôإسضت ؤبرج
ب- -اج- -ي ﬂت -ار/ن.ع )25 ( ،6.شض - -خصض - -ا
ؤح- -ج -زت ( )16م- -ؤل- -دإ ك -ه -رب -ائ -ي -ا ؤ()06
م -ط -ارق ضض -غ -ط ؤج-ه-از ( )01كشض - -ف ع- -ن
إŸع- -ادن ؤ( )09مضض- -خ -ات م -اء ،ف -ي -م -ا ”
تؤقيف عشضرة ( )10مهاجرين غ ÒشضرعيÚ
من جنسضيات ﬂتلفة بتيارت/ن.ع.

h.¥

إŸادة  92من إلدسضتؤر.
ؤقد دعا مدير إلشضرطة إلقضضائية إ ¤مؤإصضلة
إ÷هؤد إلتي تبذلها ﬂتلف قؤإت إلشضرطة بعاصضمة
إألؤرإسس باتنة ‘ ،مكافحة إ÷رÁة ؤإلؤقاية منها،
دإع -ي -ا إ ¤إŸزي -د م -ن إ÷ه -د ؤإل -ي -ق-ظ-ة لضض-م-ان
ح -م -اي -ة إألشض -خ -اصس ؤإŸم -ت-ل-ك-ات ؤت-ع-زي-ز إألم-ن
ؤإل-ط-م-أان-ي-ن-ة ‘ إÛت-م-ع ،ؤت-أام Úح-ي-اة إŸؤإط-ن
ؤ‡تلكاته.
كما دعا ذإت إŸسضؤؤؤل إ ¤ضضرؤرة إلتطبيق
إلصضارم للقانؤن مع إحÎإم مبادئ حقؤق إإلنسضان
ؤذلك ب- -ال- -ت- -نسض -ي -ق م -ع ك -اف -ة إلشض -رك -اء إألم -ن -يÚ
ؤإلسض-ل-ط-ات إÙل-ي-ة Ãا ي-ع-زز إŸن-ظ-ؤم-ة إألم-نية
Óم-ن
ب -ال -ؤلي -ة ،ك -م -ا أإب -رز ‡ث -ل إŸدي -ر إل -ع-ام ل -أ
إلؤطني ‘ ،كلمته أإهمية تعزيز إŸبادرإت إلتي
تندرج ضضمن إلعمل إ÷ؤإري Ãا يقؤي من رؤإبط
إلثقة ب ÚإŸؤإطن ؤشضرطته كؤنه شضريكا أإسضاسضيا
‘ إلعمل إألمني.

...وتنصشيب رئيـسس أامن و’ية بسشكرة
Óم-ن
أإشض--رف‡ ،ث--ل إŸدي--ر إل--ع--ام ل -أ
إل---وط---ن---ي ،إŸف---تشش ÷ه---وي لشض---رط--ة
إ÷نوب إلشضرقي بورقلة ،أإمسش ،على
م--رإسض-م ت-نصض-يب ع-م-ي-د أإول ل-لشض-رط-ة
’م--ن و’ي--ة
ي--وسض--ف ع--دم--ان رئ--يسض--ا أ
بسض-ك-رة خ-ل-ف-ا Ÿرإقب إلشض-رط-ة يوسضف
ه----ام----ل إÙال ع----ل----ى إل----ت----ق----اع----د‘ ،
إط---ارإ◊رك---ة إل---ت---ي أإج---رإه---ا رئ--يسش
وسض----اء أإم----ن
إل-----دول-----ة ع-----ل-----ى سض----لك ر ؤ
إلو’يات.

»°TƒŸ IõªM :Iôµ°ùH

ؤقد حضضر عملية إلتنصضيب ،إلسضلطات إÙلية
إŸدنية ؤإلعسضكرية على رأإسضهم ؤإ‹ ؤلية بسضكرة
أإح -م -د ك -رؤم ؤ‡ث -ل-ي إألسض-رة إل-ث-ؤري-ة ؤإÛت-م-ع
إŸد Êؤكذإ إطارإت ؤرتباء ؤأإعؤإن إلشضرطة بأامن

كاريكات /ÒعنÎ

إلؤليةÃ ،قر أإمن إلؤلية.
إŸف- -تشس إ÷ه- -ؤي لشض -رط -ة إ÷ن -ؤب إلشض -رق -ي
بؤرقلة ،أإكد ‘ كلمته على أإهمية بذل كل إ÷هؤد
م -ن أإج -ل ضض-م-ان أإم-ن ؤسضÓ-م-ة م-ؤإط-ن-ي إل-ؤلي-ة،
مقّدما إلشضكر لرئيسس أإمن إلؤلية إألسضبق على ما
قّدمه من ›هؤدإت ،فيما أإّكد رئيسس أإمن إلؤلية
إ÷دي-د ج-اه-زي-ت-ه إل-ت-ام-ة ل-ت-ق-د Ëخ-دم-ات أإمنية
رإقية ل تشضؤبها شضائبة ،ؤضضمان أإدإء ‡يز Ÿصضالح
إلشضرطة بالؤلية.
Óمن إلؤطني،
كما حث ‡ثل إŸدير إلعام ل أ
على تشضجيع كل إŸبادرإت إلرإمية إ ¤إلتؤعية
ؤإلؤقاية من إ÷رÁة بإاشضرإك إÛتمع إŸدÊ
ؤإإلع Ó-م ؤÃا Áك -ن م -ن ت -ق -د Ëخ -دم -ة أإم -ن -ي -ة
ل -ل -م -ؤإط -ن ت -ت-م-اشض-ى ؤت-ط-ل-ع-ات إÛت-م-ع ؤآإم-ال-ه
إŸسضتقبلية لبناء دؤلة عصضرية.

