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الموافق لـ  ٢١محرم  ١٤٤١هـ

هّدام يشسرف على
لقاء حول نظام
تسسي Òا÷ودة

دور النخب ‘
ا◊فاظ على الذاكرة
الوطنية ‘ منتدى

02

يشس-رف وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-يل
والضسمان ا’جتماعي ،الÈوفيسسور
ت-ي-ج-ا Êحسس-ان ه-دام ،ال-ي-وم،ع-ل-ى
م -راسس -م ال -ل -ق -اء اŸن -ظ -م Ãن -اسس -ب -ة
حصس-ول الصس-ن-دوق ال-وط-ني للعطل
’جر والبطالة الناجمة
اŸدفوعة ا أ
’ح - - - -وال ا÷وي - - - -ة
ع- - - - -ن سس - - - -وء ا أ
’شس- -غ- -ال
ل- -ق- -ط- -اع- -ات ال- -ب- -ن- -اء ،وا أ
ال - -ع - -م - -وم - -ة وال - -ري ل - -ق- -ط- -اع- -ات
(كاكوبات) ،على شسهادة إايزو 9001
طبعة  2015اŸتعلقة بنظام تسسيÒ
ا÷ودة،و ذلك ب -ق -اع-ة اÙاضس-رات
إادري وليد زكرياء باŸركز العائلي
 ب -ن ع -ك -ن -ون ،ب-داي-ة م-ن السس-اع-ةالتاسسعة صسباحا.

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

18052

اللقاء الوطني لتعزيز الرعاية الصسحية با÷نوب والهضساب

بن قرينة يعلن عن
قرار ›لسس الشسورى
حول ا’نتخابات
ي- -ع- -ق- -د رئ- -يسش ح- -رك -ة ال -ب -ن -اء
ال -وط -ن -ي ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن ق-ري-ن-ة،
ال -ي -وم ،ب-قصس-ر اŸع-ارضش ج-ن-اح «،»c
ل - - -ق - - -اء ’ع Ó- - -ن ق- - -رارات ›لسش
الشس- - -ورى ال- - -وط - -ن - -ي ب - -ال - -نسس - -ب - -ة
لÓ- -ن- -ت- -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة ،و ذلك
ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

يوم دراسسي حول
اسسÎاتيجية زرع ا’عضساء
–ت رعاية وزير الصسحة ﬁمد
مÒاوي ،ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ية
’عضساء ،اليوم  21سسبتمÈ
لزرع ا أ
ا÷اري ،ي- -وم -ا دراسس -ي -ا اب -ت -دء م -ن
السس- -اع- -ة  08:00صس-ب-اح-ا ب-اŸع-ه-د
ال- -وط- -ن- -ي ل- -لصس- -ح- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة
ب -ا’ب-ي-ار.وي-نصسب ال-ي-وم ال-دراسس-ي
ع - -ل - -ى م - -ن - -اقشس - -ة م - -دى Œسس - -ي- -د
’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-طوير
ا إ
زراع- -ة اÓÿي- -ا ا÷ذع -ي -ة وع -ل -م
اŸن- -اع- -ة وت -ط -وي -ر زرع ال -ق -رن -ي -ة
’نسسجة.
وا أ

«ﬂاطر ا’نÎنت
على اŸتمدرسس»Ú
بحصسة «‘ الصسميم»
Óم-ن
’ذاع -ي ل -أ
ي -ه -ت -م ال -فضس -اء ا إ
’ح-د
ال-وط-ن-ي «‘ الصس-م-ي-م» ،ي-وم ا أ
على السساعة  16.00مسساءÃخاطر
ا’سستعمال السسيئ لÓنÎنيت لدى
اŸت -م -درسس .»Úا◊صس -ة ال -ت -ي ت-بث
’ذاع- -ي- -ة
ع Èم - -وج - -ات ال- -ق- -ن- -اة ا إ
’و ،¤ينشسطها إاطارات ﬂتصسون
ا أ
’من الوطني‡ ،ثل
من مديرية ا أ
ع- - - -ن وزارة الÈي - - -د واŸواصس Ó- - -ت
والرقمنة وكذا ‡ثل عن جمعيات
Œيب على اسستفسسارات وانشسغا’ت
اŸواطن.Ú

’ول ن-ور ال-دي-ن ب-دوي ،ي-ن-ع-ق-د ال-ل-ق-اء ال-وط-ن-ي ل-ت-ع-زي-ز ال-رع-اية الصسحة بو’يات ا÷نوب
–ت إاشس-راف ال-وزي-ر ا أ
والهضساب باŸركز الدو‹ للمؤو“رات «عبد اللطيف رحال» بنادي الصسنوبر ،اليوم على السساعة  15:00مسساء.
خÓل اللقاء ،يعلن عن قرارات هامة من شسانها –سس Úشسروط العمل Ÿهنيي الصسحة وظروف التكفل الصسحي ‘ هذا
اŸناطق.
يشسارك ‘ اللقاء عدد من الوزراء والو’ة Œسسيدا للسسياسسة الوطنية للصسحة التي تراهن على ا÷نوب والهضساب
للتكفل احسسن بالسسكان صسحيا وتوف Òلهم فرصش العÓج دون تركهم أاسسرى عناء التنقل واŸعاناة.
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لعرضس الشسر‘ للفيلم «بابايشسا»
بقاعة بن زيدون

ينظم اŸركز
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السسينمائية.
ال -ع -رضش ي -ك -
السساعة  00ون ي -وم السس-بت  21س
س-ب-ت-م Èا÷اري ع-ل-ى
9:
 1مسساء بقاعة بن زي
بحضسور ﬂرجة الفيلم والفريق دون ‘ رياضش الفتح،
الفني والتقني.

’دارة والمالية
ا إ

«البناء النموذجي» ﬁور «مسسابقة
’فارج الدولية»

ندوة
فكرية حول «ا◊راك واŸثقف»

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

ظم وكالة « ايفاكتيف»  Effectifالطبعة الثالثة
تن
ل ال -ري-اضس-ي-ة وال-ل-ي-اق-ة ،ي-وم-ي  24و 25سسبتمÈ
ح -و
ري ،ب - -ج - -ن - -اح «أا » ‘ قصس - -ر اŸع - -ارضش الصس - -ن - -وب- -ر
ا÷ا
البحري«صسافيكسش».
ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي ت -ن -ظ -م ب -رع-اي-ة وزارة الشس-ب-اب
ال -
ي -اضس-ة ،ت-ع-رف ب-اخ-ر ال-ت-ج-ه-ي-زات اŸسس-ت-ع-م-ل-ة ‘
وال -ر
ادة اللياقة البدنية .وهي مفتوحة للجمهور من
اسستع
السساعة  10:00صسباحا ا 18:00 ¤مسساء.

فتحت «’فارج هولسسيم «الدورة السسادسسة من مسسابقتها
الدولية التي “نح كل نسسخة من مشساريع البناء النموذجية
وم -ف -اه -ي -م ال -تصس -م-ي-م اŸب-ت-ك-رة.تسس-ت-ه-دف مسس-اب-ق-ة ج-وائ-ز
«’فارج هولسسيم» ،اŸشساريع الرائدة التي يصسممها اÎÙفون
’فكار ا÷ريئة التي يطرحها شسباب «ا÷يل القادم»
وكذلك ا أ
التي Œمع ب Úحلول البناء اŸسستدام والهندسسة
اŸعمـــارية اŸتمـــيزة
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م -ل -ي -ون دو’ر أام -ري -ك -ي ع -قب اخ-ت-ي-ار
ينظم ا–اد الكتاب
ا÷زائري Úيوم السس
ب
ت
1
2
س
س
ب
ت
اŸشساريع اŸتميزة والتصسميمات اŸبتكرة
مفتوحة ح
م
È
ا
÷
ا
ول « ا◊راك الشسعبي
و
ا
ري ،ندوة فكري
ة
◊
و
ا
ر
ا
ل
و
ط
ن
ي
و
د
‘ ›ا’ت ال- - -ه- - -ن- - -دسس- - -ة اŸع- - -م- - -اري- - -ة
تنظم الند
ور اŸثقف فيها».
شس -ارع دي  -وة اŸقررة بقاعة زه
و
ر
و
ن
ي
س
س
ي
ب
ا
Ÿ
ق
ر
ا
Ÿ
ر
والهندسسة اŸدنية والتخطيط ا◊ضسري
دوش
كزي
ش م -راد ب -ال -ع -اصس -م -ة،
ل–Óاد الكائن ب88
ل–Óاد،على السساعة  10:30صسب Ãن -اسس -ب-ة اف-ت-ت-اح اŸوسس-م ال-ث-ق-ا‘ وا’ج-ت-م  ،وتكنولوجيا البناء ومواد البناء وغÒها
اع-احا بحضسور نخبة م
ي من اÛا’ت ذات الصسلة.
ن اŸفكرين واŸبدع.Ú

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

الرياضسة واللياقة البدنية
‘ الـ«صسافيكسس»

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

–ت رع- -اي- -ة وزي -ر اÛاه -دي -ن
ال -ط -يب زي -ت -و ،Êي -ن -ظ -م اŸت -ح-ف
ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د Ãق-ره ال-ل-ق-اء
’سس - -ب - -وع - -ي رق - -م  89اıصسصش
ا أ
Ÿوضس -وع«:دور ال -ن -خ -ب -ة ‘ ت-وع-ي-ة
’ث-راء ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ية
ا÷م-ي-ع إ
وا◊فاظ عليها» ،اليوم  21سسبتمÈ
ا÷اري.ي- - -درج ال- - -ل - -ق - -اء ‘ إاط - -ار
’نصس-ار ال-ذاك-رة
اŸن -ت-دى ال-وط-ن-ي أ
وهم أاصسدقاء اŸتحف.

حملة Ùاربة
النفايات البÓسستيكية
بـ«شساطئ خلو‘ »1
ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-ح-م-ل-ة ال-ت-ي اط-لقتها
ال- -وزارة ال- -وصس- -ي- -ة ح- -ول ﬁارب -ة
ال -ن-ف-اي-ات ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ،تشس-ارك
وزي-ر ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة
فطمة الزهراء زرواطي ،اليوم ‘
عملية تنظيف –ت شسعار »:شساطئ
دون بÓ-سس-ت-يك» ،رف-ق-ة شس-خصس-ي-ات
دي-ب-ل-وماسسية وسسفراء  12دول-ة من
ا’–اد ا’وروب- - - -ي وق - - -ط - - -اع - - -ات
اخرى.
ا◊م - -ل- -ة ال- -ت- -ي يشس- -ارك ف- -ي- -ه- -ا
تÓميذ اŸدارسش ايضسا ،مقررة على
السس - -اع- -ة  13:00زوا’ بشس - -اط- -ئ
خلو‘ ‘ 1زرالدة.

دورة ثانية Ûلسس
النقابة الوطنية للقضساة
ي-خ-ت-ت-م اÛلسش ال-وطني للنقابة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-قضس-اة دورت-ه ال-ع-ادية
ال-ث-ان-ي-ة اليوم  21سس-ب-تم Èا÷اري
ب - -اŸدرسس - -ة ال - -ع - -ل - -ي - -ا ل- -ل- -قضس- -اء ‘
’شسغال امسش قد
القليعة.وكانت ا أ
ت -ن -اولت ج-م-ل-ة م-ن اŸسس-ائ-ل ت-خصش
هذه الهيئة والظروف التي تعمل
فيها على ضسوء الوضسع الذي تعيشسه
البÓد.

ملتقى حول اللغة العربية
ي - -ن - -ظ - -م اÛلسش ا’ع- -ل- -ى ل- -ل- -غ- -ة
ال -ع -رب -ي -ة ي -وم-ي  24و 25سسبتمÈ
ا÷اري ،م - - - -ل - - - -ت - - - -ق - - - -ى وط- - - -ن- - - -ي- - - -ا
ع - -ن - -وان - -ه«:ال - -ل- -غ- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة بÚ
ال -لسس -ان -ي -ات ال-رب-اب-ي-ة (ا◊اسس-وب-ي-ة )
وال-لسس-ان-ي-ات ال-ع-رف-ان-ية ‘ ا÷امعات
ا÷زائ-ري-ة ال-واق-ع وا’ف-اق» .اŸلتقى
ينظم باŸكتبة الوطنية ا◊امة على
السساعة  09.00صسباحا.

ندوة حول «التفاهم منهج
قرا Êوقيمة حضسارية »
’على
’سسÓمي ا أ
ينظم اÛلسش ا إ
ي - -وم  24سس -ب -ت -م Èا÷اري ،ن -دوة
ت-ف-اع-ل-ي-ة ع-ن-وانها »:التفاهم منهج
ق -را Êوق -ي -م -ة حضس -اري-ة» .ي-ن-ظ-م
النشساط Ãقر اÛلسش على السساعة
 10:00صسباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(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

ألسضبت  21سضبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  21محرم  1441هـ

إاثر اسستقباله من طرف رئيسس الدولة

وزير إÿارجية إلطوغو‹ يشصيد بعÓقات إلصصدإقة مع إ÷زإئر
اأشس- - - -اد وزي - - -ر الشس - - -وؤون اÿارج - - -ي - - -ة
ال-ط-وغ-و‹ اŸك-ل-ف ب-الن-دم-اج الإفريقي
والطوغولي Úباÿارج ،روبÒت دوسساي،
،اأول اأمسس،ب -ا÷زائ -ر ب «ح-ك-م-ة» رئ-يسس
الدولة عبد القادر بن صسالح ‘ قيادته
لشسوؤون البÓد.
‘ تصض -ري -ح ل -لصض -ح -اف -ة ع-قب أل-ل-ق-اء أل-ذي
خصضه به رئيسض ألدولة ،أأكد ألوزير ألطوغو‹
أأن -ه ج -اء ل -ل -ج -زأئ -ر «ل -ن -ق -ل رسض-ال-ة م-ن رئ-يسض
أ÷م-ه-وري-ة أل-ط-وغ-و‹،ف-وري غ-ن-اسض-ي-نبي ،أ¤
رئيسض ألدولة عبد ألقادر بن صضالح مضضيفا «
أإنها رسضالة تهنئة و تشضجيع (لرئيسض ألدولة)
ن -ظ Òأ◊ك -م -ة أل -ت -ي ي -ب-دي-ه-ا ‘ ق-ي-ادة مصضÒ
ألشض- -عب أ÷زأئ- -ري و ك- -ذأ ل- -ت- -ه- -ن- -ئ- -ة ألشض- -عب
أ÷زأئري على ألديناميكية ألتي “يز ألتزأمه
من أأجل رفاهيته».
ك- -م- -ا أأك- -د أل- -وزي- -ر أل- -ط- -وغ- -و‹ أأن «زي -ارة
ألصضدأقة و ألتعاون» ألتي يقوم بها أ ¤أ÷زأئر
كانت فرصضة لبحث ألتعاون ألثنائي مع نظÒه
أ÷زأئري ،صضÈي بوقادوم ،».قائ ‘ Óهذأ
ألصض -دد « :أأن أل -ط -وغ -و و أ÷زأئ -ر ي -ج-م-ع-ه-م-ا

تعاون جد نشضيط لسضيما ‘ ›ال ألÎبية و
ألتكوين» ،مشضÒأ أإ ¤أأن «عشضرين طالبا من
ألطوغو يسضتفيدون من منح درأسضية با÷زأئر».
وبهذه أŸناسضبة ،أأعرب دوسضي عن أأمله ‘
أأن يتوسضع هذأ ألتعاون Ûالت أأخرى لسضيما

ألق -تصض -ادي -ة ،م -وؤك -دأ أأن -ه ” أإع -دأد «خ-ارط-ة
طريق» لتحقيق هذأ ألهدف  ،مضضيفا ‘ هذأ
ألشضان »:قررنا تشضجيع غرف ألتجارة للجزأئر
وألطوغو على ألعمل سضويا ‘ قطاعات معينة
مثل ألفÓحة لتعزيز هذأ ألتعاون».

آاخر زيارة وتبادل ب Úالبلدين تعود ا1980 ¤

مذكرة تفاهم ب Úإ÷زإئر وإلطوغو لÎقية إلعÓقات إلثنائية
وق - - - -عت ا÷زائ - - - -ر وت- - - -وغ- - - -و ،اول امسس
ب - -ا÷زائ - -ر ،ع- -ل- -ى م- -ذك- -رة ت- -ف- -اه- -م ح- -ول
اŸشس -اورات السس -ي-اسس-ي-ة و خ-ري-ط-ة ال-ط-ري-ق،
لع -ادة إان -ع -اشس ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ-ي-ة ال-ت-ي
إ
ت-وق-فت ل-قرابة  40سس -ن -ة ،حسسب م-ا أاف-اد ب-ه
وزير الشسؤوون اÿارجية ،صسÈي بوقادوم.
‘ تصضريح للصضحافة على هامشض أÙدثات
ألتي جمعته مع نظÒه ألتوغو‹ ،روبارت دوسضي،
أأكد بوقادوم ،أأن هذأ أللقاء يعد سضانحة ل»طرح
جميع أŸشضاكل وإأعادة إأنعاشض ألعÓقات مع توغو»،
مذكرأ أأن «آأخر زيارة وتبادل ب Úألبلدين تعود إأ¤
سضنة .»1980

وشضدد ألوزير على أأن عودة ألعÓقات مع توغو
«مهم جدأ» ،مÈزأ دور مذكرة ألتفاهم وخريطة
أل -ط -ري -ق ‘ إأع -ادة أن -ع-اشض-ه-ا ،م-وضض-ح-ا ،أأن ه-ات-ه
أŸذكرة تشضمل ألعديد من أÛالت ألتي Áكن
ألعمل عليها وتطويرها ،مشضÒأ إأ ¤أأن أÙادثات
كانت أأيضضا فرصضة ل»تبادل أآلرأء وإأمكانية تنسضيق
أŸوأق- -ف ح- -ول أل -ع -دي -د م -ن أŸسض -ائ -ل أ÷ه -وي -ة
وألدولية».
وخÓل هذأ أللقاء ،أأشضار ألوزير ،أ ¤أنه قد ”
ك -ذلك ت -ب -ادل أآلرأء ف -ي -م -ا ي -خصض م -ن-ط-ق-ة غ-رب
وشضمال إأفريقيا.
م -ن ج -ه -ت -ه ،صض -رح وزي -ر ألشض -ؤوون أÿارج -ي-ة و

ألندماج ألفريقي وألتوغولي Úباÿارج أأن زيارته
ألرسضمية با÷زأئر ألتي جاءت بدعوة من نظÒه
أ÷زأئري ،تدخل ‘ إأطار تعزيز ألعÓقات ألثنائية
ب Úألبلدين.
وأسضتطرد قائ« :Óتعد أ÷زأئر بلدأ هاما ‘
ألقارة أإلفريقية ،حيث أأنها كانت تلعب دأئما دورأ
هاما فيها .ونظن أأنه من ألضضروري تعزيز ألتعاون
ب -ي -ن -ن -ا وأل-ذي سض-ي-ت-م ع-ن ط-ري-ق م-ذك-رة أل-ت-ف-اه-م
وخريطة ألطريق».
وت -ت -ع-ل-ق أÛالت أل-ت-ي ” ألت-ف-اق ع-ل-ي-ه-ا ‘
م-ذك-رة أل-ت-ف-اه-م أل-ت-ع-اون ألسض-ي-اسضي وألدبلوماسضي
وألقتصضادي وألÎبية وألتكوين ،يضضيف دوسضي.

بوقدوم يتحادث مع إŸسصتشصار إلدبلوماسصي للمسصتشصارة إألŸانية
–ادث وزي - -ر ألشض- -وؤون أÿارج- -ي- -ة ،صضÈي
بوقدوم، ،هاتفيا مع يان هاكر  ،أŸسضتشضار ‘
ألسض -ي -اسض -ة أÿارج -ي -ة ل -ل -مسض -تشض-ارة ألأŸان-ي-ة
أأ‚ي  Ó-مÒك -ي -ل ،حسض -ب -م -ا ج-اء أأول أأمسض‘ ،

بيان لوزأرة ألشضوؤون أÿارجية.
وشضكلت أŸسضائل ألدولية و ألقليمية ذأت
ألهتمام أŸشضÎك ﬁور ألتبادل ب Úرئيسض
أل -دب -ل -وم -اسض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة و ﬁدث-ه ألأŸا،Ê

بحسضب ذأت أŸصضدر.
كما ” خÓل هذه أŸكاŸة ،حسضب أŸصضدر
ن- -فسض- -ه ،أسض -ت -ع -رأضض أل -ع Ó-ق -ات أل -ع -ام -ة بÚ
ألبلدين.

دعما لعÓقات التعاون ‘ السسياحة

بن مسصعود يسصتقبل سصف Òإيرإن

ت- -ب- -احث وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة والصس- -ن- -اع- -ة
التقليدية ،عبد القادر بن مسسعود ،با÷زائر
لرب -ع -اء ال -ف -ارط م -ع السس -فÒ
ال -ع -اصس -م -ة ،ا أ
لي- -را Êحسس Úمشس- -ع- -ل- -ج- -ي ،سس -ب -ل ال -دف -ع
ا إ
ليرانية ‘
ب-عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ا÷زائ-ري-ة -ا إ
›ال السسياحة والصسناعة التقليدية.
أأوضضح بيان للوزأرة أأن ألسضيد بن مسضعود أأعرب
خ Ó-ل أسض -ت -ق-ب-ال-ه ل-لسض-ف Òأإلي-رأ ،Êع-ن «أع-ت-زأزه
بالعÓقات ألثنائية ألتاريخية ألعميقة ألتي Œمع
ألبلدين ،وأسضتعرضض ألسضÎأتيجية أŸسضطرة من
طرف ألسضلطات أ÷زأئرية لÎقية قطاع ألسضياحة

وألصضناعة ألتقليدية».
و‘ ذأت ألسضياق أأكد ألوزير على «أأهمية –يÚ
وتفعيل أتفاقية ألتعاون أÈŸمة ب Úألطرف Úسضنة
 ،2004وألعمل سضويا من أأجل تطوير ألعÓقات ‘
بعضض أÛالت ،كالسضتثمار ألفندقي وألتكوين ‘
مهن ألصضناعة ألتقليدية» ،أ ¤جانب «خلق جسضور
ألتعاون ب ÚأŸتعامل Úألسضياحي Úوأ◊رفي Úعن
ط- -ري- -ق أŸشض- -ارك- -ة ‘ أل- -ت -ظ -اه -رأت وأŸع -ارضض
أŸنظمة ‘ ك Óألبلدين».
ومن جهته أأعرب ألسضف Òعن «أسضتعدأده للدفع
ب-ال-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ع-ن ط-ري-ق Œسض-ي-د أت-ف-اق-ية

ألتعاون أÈŸمة ب Úألبلدين ،و وضضع خطة عمل
وأضضح أŸعا ⁄سضتسضمح بÎقية هذه ألعÓقات ‘
›ال ألسض-ي-اح-ة و ألصض-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى وجه
أÿصضوصض ،وكذأ وضضع برأمج سضياحية لتعزيز تبادل
ألسضوأح ب Úألبلدين».
و‘ أÿتام ،أتفق ألطرفان على «ضضرورة تعزيز
وتكثيف أ÷هود من أأجل ترقية ألعÓقات ‘ ›ال
ألسضياحة و ألصضناعة ألتقليدية Ãا يخدم أŸصضلحة
أŸشضÎكة وأأهمية ألعمل من أأجل تعزيز ألعÓقات
ألقتصضادية لÎتقي أ ¤مسضتوى ألعÓقات ألسضياسضية
أŸتميزة».

تتخللها أانشسطة ثقافية وفنية بالعاصسمة

إلطبعة  5لأÓسصبوع إلكوري إ÷نوبي من  22إإ 28 ¤سصبتمÈ
Óسسبوع الكوري
تعقد الطبعة اÿامسسة ل أ
ا÷ن -وب -ي م -ن  22إا 28 ¤سس-ب-ت-م Èا÷اري
با÷زائر العاصسمة ب›Èة نشساطات تخصس
لدب وف - -ن اÿط واŸوسس - -ي- -ق- -ى
ال - -ط - -ب - -خ وا أ
لضسافة إا ¤الرياضسة حسسب ما
والسسينما با إ
صس -رح ب -ه ب -ا÷زائ-ر سس-ف Òك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة
با÷زائر ‹ أاون يونغ.
ويكون أفتتاح طبعة  2019لهذأ ألسضبوع بالطبخ
ألكوري حيث سضتقام Ãقر إأقامة ألسضف Òألكوري
أ÷نوبي بأاعا‹ ألعاصضمة ألعديد من ألنشضاطات
ألتي تهدف إلبرأز «غنى وتنوع» هذأ أŸطبخ لتقام
بعدها ‘  23سضبتم ÈوÃقر أإلقامة دأئما ألدورة
أÿامسضة Ÿسضابقة أللغة ألكورية حيث سضيتنافسض
عدد من ألطÓب أ÷زأئري Úقرأءة وكتابة حول
موأضضيع تتعلق بـ «أأوجه ألتشضابه وألختÓف بÚ

ألثقافت Úأ÷زأئرية وألكورية».
Óسضبوع فسضيتميز بحفل ‘
وأأما أليوم ألثالث ل أ
أŸوسضيقى ألكÓسضيكية بقاعة أبن خلدون سضتنشضطه
أألوركسضÎأ ألسض -ي -م -ف -ون -ي-ة لشض-ب-اب م-دي-ن-ة ب-وسض-ان
(جنوب شضرق) بقيادة أŸايسضÎو ‹ ميونغ كيون
حيث سضيقدم هذأ أ÷وق برنا›ا «ثريا ومتنوعا»
‘ أŸوسضيقى ألكÓسضيكية وأŸعاصضرة أŸسضتمد من
ألريÈتوأرين ألكوري وأألوروبي.
و‘ أل -ف -ن ألسض -اب -ع ب -رم -ج أŸن -ظ -م -ون ي -وم 25
سض -ب -ت-م Èب-ق-اع-ة أب-ن خ-ل-دون أل-ع-دي-د م-ن أألفÓ-م
أل -ك -وري -ة أ÷ن -وب -ي -ة أل-ن-اج-ح-ة Œاري-ا ع-ل-ى غ-رأر
«أأناركيسضت فروم كولوı )2017( »Êرجه ‹ جون
إأك و»ديتكتيف كا» ‘ جزئه ألثا )2015( Êلكيم
سضوك يون.
وسضيتميز خامسض أأيام هذأ أألسضبوع بجماليات

كشس -ف رئ -يسس ال -ن -ق -اب -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-قضس-اة ،يسس-ع-د
مÈوك ،اأمسس م -ن ت -ي -ب -ازة اأن -ه ” تشس -ك-ي-ل ف-وج ع-م-ل
ي - - -ت - - -ك- - -ون م- - -ن اإط- - -ارات وزارة ال- - -ع- - -دل و الشس- - -ريك
الجتماعي لتعديل الآليات اŸنظمة لأجرة القاضسي.
أأوضضح أŸسضئول ألنقابي ‘ تصضريح صضحفي على هامشض
أأشضغال ألدورة ألعادية ألأو ¤للنقابة أŸنعقدة باŸدرسضة ألعليا
للقضضاء بالقليعة (تيبازة) أأن أللقاء ألذي جمع يوم ألأربعاء
أŸاضض-ي أأعضض-اء أŸك-تب أل-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-ن-ق-اب-ة أل-وطنية للقضضاة
ب-وزي-ر أل-ع-دل ح-اف-ظ ألأخ-ت-ام ،ب-ل-ق-اسض-م زغ-م-ات-ي ،ت-وج بعديد
أل -ق -رأرأت أأه -م -ه-ا «تشض-ك-ي-ل ف-وج ع-م-ل ي-ت-ك-ون م-ن م-دي-ري-ات
تتفيذية بوزأرة ألقطاع و كذأ أأعضضاء من أŸكتب ألتنفيذي
ل -ل-ن-ق-اب-ة ل-ب-حث سض-ب-ل ت-ع-دي-ل ألآل-ي-ات و أل-نصض-وصض أل-ق-ان-ون-ي-ة
أŸنظمة لأجرة ألقضضاة».

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

فن أÿط ألكوري ألذي يعود تاريخه إأ ¤ألقرن
ألسضابع ميÓدي حيث سضيكون ألزوأر يوم  26سضبتمÈ
ع -ل -ى م -وع-د م-ع أألب-ج-دي-ة أل-ك-وري-ة ألـ «ه-ان-غ-ول»
وفنيات أسضتعمال ألورق وأ◊ Èوألفرشضاة وألعديد
من أألدوأت وألتقنيات.
وأأما ختام أألسضبوع فسضيكون رياضضيا يوم 28
سض- -ب- -ت- -م Èوه- -ذأ م- -ع دورة ت -ن -افسض -ي -ة ‘ ري -اضض -ة
أل -ت -اي -ك-وأن-دو سض-ت-ح-تضض-ن-ه-ا ق-اع-ة «ح-رشض-ة حسض-ان
أŸتعددة ألرياضضات».
وأأشض -اد ألسض -ف Òأل-ك-وري أ÷ن-وب-ي بـ «أل-عÓ-ق-ات
م -ت -ع -ددة أل -ق-ط-اع-ات» ب ÚبÓ-ده وأ÷زأئ-ر وأل-ت-ي
«تتكثف وتتوسضع باسضتمرأر ‘ ألسضنوأت أألخÒة»
مذكرأ خصضوصضا با÷انب ألقتصضادي أأين بلغ حجم
ألتبادل ألتجاري ب Úألبلدين ‘ « 2018حوأ‹ 2.5
مليار دولر».

عقب أاعمال شسغب أاودت بحياة شساب Úوجرح  14آاخرين

دحمون يوفد ÷نة –قيق حول حادثة وإدي رهيو بغليزإن
أام - -ر وزي - -ر ال - -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷م - - - -اع - - - -ات اÙل - - - -ي- - - -ة
وال-ت-ه-يئة العمرانية،صسÓح
الدين دحمون ،بإايفاد ÷نة
–قيق من اŸديرية العامة
Óم- -ن ال- -وط -ن -ي ل -ت -قصس -ي
ل - -أ
«ا◊ق- - -ائ- - -ق ح - -ول ظ - -روف
ومÓ- -بسس- -ات» ا◊ادث ال -ذي
شس-ه-دت-ه ب-ل-دي-ة وادي ره-ي-و
بولية غليزان ،حسسبما أافاد
به أاول أامسس ،بيان للوزارة.
ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان أل- -وزأرة ،أأن -ه
«ع -قب أ◊ادث أŸؤوسض -ف أل -ذي
شضهدته بلدية وأدي رهيو بولية
غ-ل-ي-زأن ،ي-ع-رب وزي-ر أل-دأخ-ل-ية
وأ÷م -اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة
أل -ع -م -رأن-ي-ة ع-ن أأسض-ف-ه ألشض-دي-د
للحادثة مقدما تعازيه أÿالصضة
لعائÓت ألضضحايا».
كما أأمر ألوزير ب»إأيفاد ÷نة
–ق -ي -ق م -ن أŸدي -ري -ة أل -ع -ام-ة
Óمن ألوطني لتقصضي أ◊قائق
ل أ
حول ألظروف وأÓŸبسضات إأ¤
جانب –ديد أŸسضؤووليات طبقا
ل - -ل- -ق- -ان- -ون وأإلج- -رأءأت أل- -ت- -ي
سض -ت -ت -خ -ذه -ا أل -ع -دأل-ة» ‘ ه-ذه
ألقضضية.
من جهة أأخرى دعا ألوزير
،حسضب ن - - - -فسض أŸصض- - - -در  ،إأ¤
«أل-ت-ع-ق-ل وأل-ت-ح-ل-ي ب-ا◊ك-مة ‘
أن-ت-ظ-ار ن-ت-ائ-ج أل-ت-حقيقات ألتي
باشضرتها مصضالح أألمن وأ÷هات

أل-قضض-ائ-ي-ة « ع-ل-ى مسض-ت-وى ه-ذه
ألبلدية.
ع -رفت م -دي -ن-ة وأدي أره-ي-و
ليلة أألربعاء إأ ¤أÿميسض أندلع
أأع- -م -ال شض -غب أأم -ام م -ق -ر أأم -ن
ألدأئرة ‚م عنها مقتل شضاب Úو
 14ج -ري -ح-ا و ت-خ-ريب م-رأف-ق
ع-م-وم-ي-ة ›اورة ألم-ن أل-دأئ-رة
على غرأر وأجهة بنك ألفÓحة و
ألتنمية ألريفية و أŸوزع أآل‹
Ÿكتب بريد أ÷زأئر.

...ونيابة
إ÷مهورية تفتح
–قيقا لكشصف
مÓبسصات إلقضصية
أأمرت نيابة أ÷مهورية لدى
ﬁك - -م - -ة وأد أره- -ي- -و Ãج- -لسض
قضضاء غليزأن ،أأول أأمسض ،،بفتح
–ق- - - -ي - - -ق ل - - -كشض - - -ف ظ - - -روف
وم Ó- -بسض - -ات أألح - -دأث أل - -ت - -ي
شض- -ه- -دت- -ه- -ا ب- -ل -دي -ة وأد أره -ي -و
و–ديد أŸسضؤووليات ،حسضب ما
أأفاد به بيان لوكيل أ÷مهورية
لدى هذه أÙكمة.
وأأوضضح ألبيان «أنه بتاريخ 18
سض -ب -ت-م 2019 Èع -ل-ى ألسض-اع-ة

ألتاسضعة وخمسضة وأأربع Úدقيقة
ل -ي  Ó-وق -ع ح-ادث م-رور Ãدي-ن-ة
وأد أره- -ي- -و “ث -ل ‘ أصض -ط -دأم
سض - -ي- -ارة م- -لك خ- -اصض Ÿوظ- -ف
ألشضرطة مرتكب أ◊ادث ،وهي
من نوع رونو ميقان بيضضاء أللون
مرقمة ‘ ولية غليزأن و ليسضت
تابعة Ÿصضالح أألمن ،مع درأجة
نارية يقودها ألضضحية ألقاصضر
سض.م.أأ ( 15سضنة) ‡ا أسضفر عن
وف-ات-ه وإأصض-اب-ة م-رأف-ق-ه ب-جروح
ب - -ل - -ي- -غ- -ة وه- -و أŸدع- -و ب.ع.ح
وألبالغ من ألعمر  24سضنة».
وأأك - - - -د أŸصض- - - -در أن ه- - - -ذه
أ◊ادثة «أأدت ‘ نفسض ألليلة أ¤
وقوع أأعمال شضغب وŒمهر عدة
أأشضخاصض أأدى أ ¤قطع ألطريق
أل -ع-م-وم-ي ب-اسض-ت-ع-م-ال أ◊ج-ارة
وأŸت- - - - -اريسض وح - - - -رق أألدوأت
أل-بÓ-سض-ت-ي-ك-ي-ة وت-خريب Ÿرأفق
ع-م-وم-ي-ة وخ-اصض-ة ورشض-ق أل-ق-وة
ألعمومية وﬁاولة أقتحام مقر
أم - -ن دأئ - -رة وأد أره- -ي- -و قصض- -د
أل -ق -بضض ع-ل-ى م-وظ-ف ألشض-رط-ة
أŸتسضبب ‘ أ◊ادث».
وأإثناء تدخل مصضالح ألشضرطة
لوضضع حد لهذه أألعمال ،يضضيف
بيان وكيل أ÷مهورية‘‘ ،أأصضيب
شضخصضان ‡ا أأدى إأ ¤وفاتهما
وي -ت -ع -ل-ق أألم-ر ب-اŸدع-و ج.ع.ج
وأŸدعو ع.م.م».

“حورت اÙادثات حول الشسراكة ‘ ›ال الطاقة

عرقاب يسصتقبل سصف Òروسصيا با÷زإئر إغور بالييف
اسستقبل وزير الطاقةﬁ ،مد عرقاب ،أاول أامسس
Ãق -ر ال -وزارة سس -ف Òف -ي -درال -ي-ة روسس-ي-ا ب-ا÷زائ-ر،
إاغور بالييف ،حسسبما أافاد به بيان للوزارة.
أأبرز أŸصضدر أأن ألسضف Òألروسضي سضلّم لعرقاب
دعوة ◊ضضور أألسضبوع ألروسضي للطاقة ألذي سضينظم
من  2إأ 5 ¤أأكتوبر أŸقبل Ãوسضكو وكذأ ألجتماع
ألوزأري  21للبلدأن أŸصضدرة للغاز أŸرتقب يوم 3
أأكتوبر على هامشض هذأ أألسضبوع.
وتباحث ألطرفان وضضع ألعÓقات ألثنائية للتعاون
وألشض - -رأك - -ة ‘ ›ال أل - -ط - -اق - -ة أل - -ت - -ي وصض - -ف- -اه- -ا
ب»أل -ت -اري -خ -ي -ة» و»أŸم -ت-ازة» ،ك-م-ا ت-ط-رق-ا إأ ¤أأف-ق
تعزيزها.
و‘ هذأ ألصضدد ،تطرق عرقاب مع ضضيفه ألروسضي
إأ ¤ألفرصض ألكبÒة وأمكانيات ألسضتثمار وألشضرأكة

‘ ›ال أل -ط -اق -ة خ -اصض -ة أÙروق -ات وأل -ك -ه -رب-اء
وألطاقات أŸتجددة وألتكوين.
من جهته أسضتغل ألوزير هذه أŸناسضبة ليعرب عن
أأمله ‘ إأقامة تعاون وشضرأكة ذأت فائدة متبادلة بÚ
أŸؤوسضسضات أ÷زأئرية وألروسضية ‘ مشضاريع ملموسضة
ووأعدة خاصضة ‘ ›الت أÙروقات وألبÎوكيمياء
وأل-ك-ه-رب-اء وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة وك-ذأ ن-قل أŸعرفة
ألتكنولوجية وألتكوين.
أأما بالييف فكشضف بدوره عن أهتمام ألشضركات
أل -روسض -ي -ة ب -ال -ع -م -ل ‘ أ÷زأئ -ر وإأق -ام-ة شض-رأك-ة م-ع
نظÒأتها أ÷زأئرية ‘ ﬂتلف أŸيادين ألطاقوية
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤أإلم-ك-ان-ي-ات أل-وأع-دة أل-ت-ي ت-ت-م-ت-ع ب-ه-ا
أ÷زأئر ‘ هذأ أÛال ،يضضيف ألبيان.

‘ قضسية تتعلق بالتهديد وإاتÓف وثائق رسسمية

بإايدإع إلنائب ﬁمد جميعي إ◊بسس إلحتياطي
أأم -ر ق -اضض -ي أل -ت -ح -ق-ي-ق ،ل-دى ﬁك-م-ة سض-ي-دي
أأﬁم -د (أ÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م -ة) أأول أأمسض ،ب -إاي -دأع
ألنائب ﬁمد جميعي أ◊بسض أŸؤوقت Ãؤوسضسضة
إأعادة ألÎبية و ألتأاهيل با◊رأشض ،حسضب ما علم
لدى أÙكمة.
كان أŸتهم قد مثل أأمام وكيل أ÷مهورية لدى
هذه أÙكمة قبل أأن يحال على قاضضي ألتحقيق

‘ قضضية تتعلق ب»ألتهديد وأتÓف وثائق رسضمية»،
حسضب مصضادر مقربة من ألقضضية.
ي -ذك -ر أأن ÷ن -ة ألشض -ؤوون أل -ق -ان-ون-ي-ة و أإلدأري-ة
وأ◊ري-ات ل-ل-م-ج-لسض ألشض-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي ،ق-د قامت
مؤوخرأ بدرأسضة طلب رفع أ◊صضانة ألŸÈانية عن
ثÓث نوأب من بينهم ﬁمد جميعي ،كان قد تقدم
به وزير ألعدل ،حافظ أألختام بلقاسضم زغماتي.

لمن ببوسسدرة ‘ عنابة
خÓل عملية حفظ ا أ

إصصابة ضصابط شصرطة إثر إعتدإء عليه بالة حادة
ت -ع -رضض ضض -اب-ط شض-رط-ة ب-رت-ب-ة مÓ-زم أأول
ل-لشض-رط-ة ب-األم-ن أ◊ضض-ري أل-ث-الث ب-وزعرورة
ألتابع ألمن دأئرة ألبو Êبولية عنابة أأول أأمسض
أÿم -يسض لع -ت -دأء ب -ال -ة ح-ادة خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
ح-ف-ظ أم-ن Ãن-ط-ق-ة ب-وسض-درة ب-ب-ل-دي-ة أل-بونى
ب -ولي -ة ع -ن -اب-ة حسض-ب-م-ا ع-ل-م أمسض م-ن خ-ل-ي-ة
ألتصضال ألمن ألولية .
فبعد نشضوب شضجار بالسضÓح أألبيضض على
مسض- -ت -وى م -ن -ط -ق -ة ب -وسض -درة ت -دخ -لت ف -رق -ة
ألشضرطة من بينهم أÓŸزم أألول ألذي تعرضض
لÓ- -ع- -ت- -دأء و ذلك ح- -دود ألسض- -اع -ة أل -رأب -ع -ة
وألنصضف من صضبيحة أألمسض أÿميسض ◊فظ

تعديل أإجور إلقضصاة  :فوج عمل ب Úإلوزإرة و إلنقابة إلوطنية
أأبرز أأن مطلب تعديل أأجور ألقضضاة «شضكل أإ◊اح دوري و
دأئم من طرف ألقضضاة» على أإعتبار أأن «ألوضضع ألجتماعي
للقاضضي ،من حيث ألرعاية ألصضحية و ألسضكن و ألأجرة ،ل
يتماشضى و طبيعة أŸهام وألوأجبات أŸسضندة له» مثلما قال ‘
كلمة أفتتاح ألدورة ألأو ¤للنقابة.
كما تقرر خÓل أللقاء ألذي جاء بطلب من ألنقابة ألوطنية
للقضضاة و كان (أللقاء) «صضريحا و حاسضما ،طرحت فيه جميع
ألنشضغالت أŸهنية و ألجتماعية» ،حسضب ألسضيد مÈوك ألذي
أأكد «Œاوب وزير ألقطاع و تفاعله أŸوضضوعي مع جميع
أŸسض -ائ -ل أل -ت -ي “ت م -ن -اقشض -ت-ه-ا و أت-خ-ذت بشض-اأن-ه-ا ق-رأرأت
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فورية».
ويتعلق ألأمر أأسضاسضا باإلتزأم وزير ألقطاع باإجرأء حركة ‘
سضلك ألقضضاة ،ألتي تاأخرت عن موعدها« ،بعد ألإنتهاء من
أŸرأجعة ألسضنوية للقوأئم ألنتخابية وأنتهاء فÎة ألطعون»،
مÈزأ أأن ألنقابة شضددت على أن تكون (أ◊ركة) «منصضفة»
÷ميع ألقضضاة و هو ألأمر ألذي تعهد به ألوزير زغماتي موؤكدأ
أأنها سضتكون ‘ «مسضتوى تطلعات ألقضضاة».
كما ” أتخاذ قرأرأت فورية بخصضوصض مسضائل أأخرى تتعلق
بقضضايا مهنية و أإجتماعية ظلت غ Òمنفذة Ÿدة من ألزمن،
منها قرأرأت ترقية لفائدة قضضاة و كذأ منح منحة بدل ألإيجار

أألمن ح Úتلقى ألضضابط إأصضابة بالة حادة
وجهت من أحد شضقق عمارة ببوسضدرة حسضب
ذأت ألبيان.
وأأضضاف ذأت أŸصضدر أنه ” نقل ضضابط
ألشض -رط -ة أ ¤مصض -ل -ح-ة ألسض-ت-ع-ج-الت أل-ط-ب-ي-ة
وأ÷رأحية Ÿسضتشضفى أبن رشضد بعنابة مشضÒأ
بان أ◊الة ألصضحية ÓŸزم ألشضرطة ألذى تلقى
ألتكفل ألطبي ألضضروري تعد حاليا «مسضتقرة».
وأث- -ر ه- -ذأ أ◊ادث ” ت- -وق -ي -ف شض -خصضÚ
وهما شضاب ÚتÎأوح أأعمارهما ما ب 20 Úو 24
سضنة يشضتبه تورطهما ‘ ألعتدأء على ضضابط
ألشضرطة أثناء تأاديته Ÿهامه.

للقضضاة ألأزوأج.
وخلصض أللقاء يتابع ألسضيد مÈوك أإ ¤تعهد ألوزير ألذي
تو ¤شضوؤون قطاع للعدألة شضهر أأوت أŸاضضي ب»أإبقاء أأبوأب
أ◊وأر م -ف -ت -وح -ة و ت -ع -زي -ز ه-ذأ أ÷انب ب Úأأعضض-اء أل-ن-ق-اب-ة
ألوطنية للقضضاة و وزأرة ألعدل على أŸسضتوى أŸركزي و كذأ
أ÷هات أÙلية للقضضاة».
كان مÈوك قد كشضف لدى أفتتاحه أأشضغال ألدورة ألأو¤
للنقابة ألوطنية للقضضاة ألتي أنطلقت أأمسض أ÷معة باŸدرسضة
ألعليا للقضضاء أأن عدد أŸنخرظ ‘ Úألنقابة قد بلغ 1660
قاضضي بعدما كان ل يتعدى أل 320قاضضي غدأة أنعقاد ألدورة
ألسضتثنائية شضهر أأبريل أŸاضضي وأصضفا وتÒة ألإنخرأط ب
«ألسض -ت -ج -اب -ة أŸت -م -اط -ل -ة» ع -ل -ى أع -ت -ب -ار أأن-ه  ⁄يصض-ل ع-دد
أŸنخرط Úأإ ¤نصضف ألقضضاة ألذي يفوق ألـ 4000قاضضي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاسشتاد العلوم السشياسشية والعÓقات الدولية ،بن عڤون لـ «الششعب»

اŸواطنون يجددون “سسكهم بالوحدة الوطنية ورحيل رموز النظام

النتخابات الرئاسسيات ضسرورية للخروج من األزمة

ت -وق -ع ال-دك-ت-ور ع-يسش-ى ب-ن ع-ق-ون أاسش-ت-اذ
ال -ع -ل -وم السش -ي -اسش -ي -ة و ال -ع Ó-ق -ات ال -دول-ي-ة
بجامعة ا÷زائر  3اسشتقالة حكومة الوزير
لسشبوع
لول نور الدين بدوي ،قبل نهاية ا أ
ا أ
ا÷اري ،ب -ع -د اŸصش-ادق-ة ع-ل-ى ق-ان-ون اŸال-ي-ة
لسشنة  2020اŸقرر يوم  23سشبتم Èا÷اري .

حياة  /ك

تظاهر اŸواطنون،أامسس ،عﬂ Èتلف
ششوارع العاصشمة ‘ جمعة أاخرى  ،وسشط
ت - -ع - -زي- -زات أام- -ن- -ي- -ة مشش- -ددة..مسشÒة
سش -ل -م -ي-ة رف-ع-وا خÓ-ل-ه-ا شش-ع-ارات ع-دة،
تؤوكد “سشكهم Ãطالبهم اŸرفوعة منذ
لصشرار على رحيل
أاك Ìمن  7أاششهر ،وا إ
رم- - -وز ال- - -ن- - -ظ- - -ام السش- - -اب- - -ق وﬁارب - -ة
اŸتورط ‘ Úقضشايا الفسشاد .كما هتف
اŸواط -ن -ون ‘ اŸسشÒة ب -إاط Ó-ق سش -ج -ن -اء
ال- -رأاي« .الشش -عب» ك -انت ح -اضش -رة ب -عÚ
اŸكان وتنقل أادق التفاصشيل.

آسسيا مني
تصسوير ﬁمد آيت قاسسي
تواصصلت اŸسصÒات السصلمية با÷زائر ‘
ج-م-ع-ت-ها الـ ،32ك- -ت- -ع- -ب Òع -ن م -واق -ف ح -ول
اŸسصتجدات السصياسصية األخÒة التي تعرفها
السص -اح -ة ،لسص -ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا  ،ب-ت-ن-ظ-ي-م

النتخابات الرئاسصية ‘  12ديسصم Èالقادم ،
وهذا بعد اسصتدعاء الهيئة الناخبة من طرف
رئيسس الدولة عبد القادر بن صصالح وإامضصائه
ع -ل -ى ال -ق -ان -ون Úال -عضص -وي Úح -ول السص -ل -ط -ة
الوطنية اŸسصتقلة ونظام النتخابات.
وأابدت حشصود اŸواطن ‘ ÚمسصÒة أامسس،
رغبة ‘ أان تكون النتخابات الرئاسصية ،نزيهة
وشص -ف -اف -ة ت -ت-وله-ا آال-ي-ة مسص-ت-ق-ل-ة ب-ع-ي-دة ع-ن
األيادي اÙسصوبة على النظام القد.Ë
ع- -رفت شص- -وارع ال- -ع- -اصص- -م -ة ،ع -ل -ى غ -رار
ا÷معات السصابقة التي إانطلقت منذ تاريخ
الـ 22فيفري اŸاضصي ،مسصÒات جابت ﬂتلف
الشصوارع الكÈى وعلى رأاسصها الشصارع اŸؤودي
من موريسس أاودان ا ¤سصاحة الÈيد اŸركزي،
حيث ازداد عدد اŸتظاهرين فيها بعد صصÓة
ا÷معة قادم Úمن ﬂتلف األحياء  ،رددوا
خÓلها شصعارات تطالب ب»رحيل رموز النظام
كشصرط لتنظيم اإلنتخابات الرئاسصية وتكريسس
سصيادة الشصعب وضصمان الوحدة الوطنية».
ك - -م - -ا رف - -ع اŸواط - -ن - -ون ‘ ذات ا◊راك

السص -ل -م -ي شص -ع -ارات ن-ادت ب-أاه-م-ي-ة م-واصص-ل-ة
اŸسصار رامي ا ¤جزائر أافضصل لتكون بذلك
ج-م-عة 20سص -ب -ت-م Èث-اب-ت-ة Ãواق-ف وم-ط-الب
رف -عت سص -اب -ق -ا  ،ه -ات -ف Úب-أاع-ل-ى األصص-وات:
«ال - -ع - -ه- -د و ال- -ع- -زة و ال- -ك- -رام- -ة ‘ ج- -زائ- -ر
السصتقÓل» ﬁ،افظ Úعلى طابعها السصلمي ،
منادين بالنتقال السصلسصل للحكم و إاسصتكمال
اŸسصار واختيار الرجل األنسصب لقيادة البÓد
وفق طموحات الشصعب ا÷زائري.
مسصÒة ا÷معة ،ع ÈخÓلها اŸتظاهرون
عن أامالهم ا÷اﬁة ‘ –قيق التغي Òالفعلي
اإلي -ج -اب -ي ‘ ال-بÓ-د وال-ذه-اب ل-ب-ن-اء ج-زائ-ر
جديدة قوامها العدل واŸسصاواة  ،مؤوكدين
ع -ل -ى ت -نصص -يب ح -ك -وم -ة ك -ف -اءات وم -واصص-ل-ة
م- -ك- -اف- -ح- -ة ال- -فسص- -اد وﬁاك -م -ة اŸفسص -دي -ن
وإاسصتعادة األموال اŸنهوبة.
وي - - -ب - - -ق - - -ى اŸواط - - -ن ا÷زائ- - -ري حسصب
تصص -ري -ح -ات ال -ع -دي -د م-ن-ه-م لـ»الشص-عب» ب-عÚ
اŸكان يأامل ‘ غد أافضصل ‘ ظل والوحدة
Óجيال.
واإلسصتقرار Ãا يضصمن غد مشصرق ل أ

لعÓم بالسشلطة الوطنية اŸسشتقلة لÓنتخابات،علي ذراع:
اŸكلف با إ

 10راغب ‘ ÚالÎشسح يسسحبون اسستمارات اكتتاب التوقيعات
سشحب اإ ¤غاية اأول اأمسس 10 ،راغبÚ
‘ الÎشش-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات الرئاسشية اŸقررة
يوم  12ديسشم ÈاŸقبل اسشتمارات اكتتاب
ال -ت-وق-ي-ع-ات ,حسشب م-ا ع-ل-م ل-دى اŸك-ل-ف
ب -الإع Ó-م ب-السش-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ,ع-ل-ي ذراع.و اأوضش-ح ع-ل-ى
ذراع ل»واأج» اأن من ب Úهوؤلء الراغبÚ
‘ الÎشش -ح ل -ل -م -وع -د الن -ت -خ -اب-ي ال-ق-ادم
يوجد ‡ثلي اأحزاب و اخرين اأحرار.
و ي -ل -زم ال -ق -ان -ون ال -عضص-وي ا÷دي-د اÿاصس
ب -ن -ظ -ام الن -ت -خ -اب-ات اÎŸشص-ح Úل-ل-رئ-اسص-ي-ات
بتقد 50.000 Ëتوقيع فردي على الأقل لناخبÚ

مسصجل ‘ Úقائمة انتخابية ,ويجب ان Œمع
‘  25ولي- -ة ,ول ي- -ق- -ل ال- -ع- -دد الأدن -ى م -ن
التوقيعات اŸطلوبة من كل ولية  1200توقيع.
و على اÎŸشصح اإيداع طلب تسصجيل لدى
رئيسس هذه السصلطة ,حسصب هذا القانون الذي
ي- -ل- -زم اÎŸشص -ح ب -اإرف -اق م -ل -ف -ه ال -ذي ي -ودع -ه
شصخصصيا لدى السصلطة اŸسصتقلة بعدة وثائق من
ب -ي -ن-ه-ا شص-ه-ادة ج-ام-ع-ي-ة اأو شص-ه-ادة م-ع-ادل-ة ل-ه-ا
وشصهادة ا÷نسصية ا÷زائرية الأصصلية.
و ت- -ت- -و ¤السص- -ل- -ط- -ة ال- -وط -ن -ي -ة اŸسص -ت -ق -ل -ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات –ضص Òالن-ت-خ-اب-ات ,ت-ن-ظ-يمها,
اإدارت -ه -ا والإشص -راف ع -ل-ي-ه-ا اب-ت-داء م-ن ع-م-ل-ي-ة

ال-تسص-ج-ي-ل ‘ ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة ,م-راج-عتها
مرورا بكل مراحل العملية النتخابية وعمليات
التصصويت ,الفرز والبت ‘ النزاعات النتخابية
ا ¤غ -اي -ة اع Ó-ن ال -ن-ت-ائ-ج الول-ي-ة.ك-م-ا ت-ت-ك-ف-ل
السصلطة اŸتكونة من  50عضصوا و التي يراأسصها
وزي -ر ال -ع-دل السص-ب-ق ﬁم-د شص-ر‘ ب-اسص-ت-ق-ب-ال
م-ل-ف-ات الÎشص-ح لن-ت-خ-اب-ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة
والفصصل فيها ،يذكر اأن رئيسس الدولة عبد القادر
ب -ن صص -ال -ح ك -ان ق -د اسص -ت -دع-ى الأح-د اŸاضص-ي
الهيئة الناخبة لÓنتخابات الرئاسصية التي حدد
ت -اري -خ ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ي-وم اÿم-يسس  12ديسصمÈ
اŸقبل.

مسشÒة حاششدة ‘ ا÷معة الـ 31

التمسسك بذهاب رموز النظام السسابق بالبويرة
ع -رفت أامسس ،ع -اصش -م -ة ولي -ة ال -ب -وي -رة
مسشÒة حاششدة ششارك فيها آالف اŸواطن،Ú
الذين حضشروا من كل ربوع الولية و حتى
ال -ولي -ات اÛاورة ل -ل -م -ط-ال-ب-ة ب-رح-ي-ل ك-ل
أاوج -ه ال -ن -ظ -ام السش -اب -ق ،و ال -ذي ك -ان سش -بب
ظهور عصشابة على أاعلى هرم السشلطة.
آالف اŸتظاهرين وصصلوا إا ¤مدينة البويرة ‘

ح-دود السص-اع-ة ال-ث-ان-ي-ة عشص-ر ب-ع-د ال-زوال ل-ت-ن-طلق
اŸسصÒة من سصاحة الشصهداء متجهة إا ¤أامام سصاحة
الوئام اÙاذية Ÿقر الولية ،حيث رفع اŸربع
األول الذي كان ‘ مقدمة اŸسصÒة العلم الوطني
الضصخم للتعب Òعن التمسصك با÷زائر كبلد واحد
لكل ا÷زائري Úمهما اختلفت التوجهات السصياسصية
لهم أاو اللغوية ،كما رفعت عدة شصعارات تطالب

ب -ال -ت -غ -ي Òا÷ذري لسص -ي -اسص -ة اŸن -ت -ه -ي-ة و ت-ق-دË
ضصمانات أاك Ìمن اجل إاجراء انتخابات شصفافة
ونزيهة و “ك Úإاخراج ا÷زائر من األزمة التي
تعيشصها و بناء دولة قوية .

آلبويرة  :ع نايت رمضسان

أاكدوا أانهم مع التغي Òالسشلمي ‘ ا÷معة  31بالبليدة

ا◊راكيون بالبليدة يصسرون على مبدأا السسلمية و الوحدة الوطنية
سش - -ار م - -ت - -ظ - -اه - -رون شش - -ارك- -وا ‘ مسشÒة
ا◊راك ‘ جمعته  31كعادتهم بقلب مدينة
ال- -ب -ل -ي -دة ،بشش -ك -ل سش -ل -م -ي ،راف -ع Úال -راي -ة
الوطنية و ششعارات ،أاكدوا فيها ،على أانهم
ينششدون التغي Òالهادئ و السشلمي بعيدا عن
أاي أاعمال عنف .
من قلب سصاحة ا◊رية ‘ باب السصبت Ãدينة

البليدة ،و بعد الفراغ من أاداء صصÓة ا÷معة ،خرج
اŸئات من السصكان ،و سصاروا ‘ الشصوارع العامة
ون- -ادوا ‘ شص- -ع- -ارات ج- -دي -دة بسص -ل -م -ي -ة ا◊راك،
ونبذهم ألي اعمال عنف ،و جاء ‘ شصعار مرفوع
ان ح -راك -ه-م سص-ل-م-ي ،و ل-ن ي-نسص-اق-وا ن-ح-و ال-ع-ن-ف،
والشصعب ل يريد النشصقاق بل يريد وحدة وطنية،
وح-راك-ه-م سص-ل-م-ي و سص-ي-ب-ق-ى سص-ل-م-ي ،و م-ط-ال-ب-ه-م

بالتغي ،Òو هم يرفضصون النتخابات مادام مازالت
حكومة الÈيكولج التي Áثلها بدوي .
كما حذر اŸشصاركون ‘ مسصÒة نهار أامسس ،من
العمÓء و من التدخل الجنبي ،و نادوا ‘ هتافات
بذهاب بقية النظام السصابق ،حتى تعود الثقة .

آلبليدة :لينة ياسسمÚ

أاوضص- -ح األسص -ت -اذ ب -ن ع -ق -ون ‘ تصص -ري -ح ل
«الشصعب» أان اسصتقالة حكومة بدوي ‘ األيام
القليلة اŸقبلة سصÎفع ا◊رج على اÎŸشصحÚ
اŸتسص- - -اب - -ق Úإا ¤قصص - -ر اŸرادي - -ة ،و ع - -ل - -ى
اŸواطن ،Úلن رحيل الوزير األول هو اŸطلب
الوحيد للحراك الشصعبي الذي  ⁄يتحقق بعد،
و ب -ال -ت -ا‹ سص -ي -ب-عث ذلك ن-وع م-ن ال-ط-م-أان-ي-ن-ة
للمواطن Úلتقبل العملية النتخابية.
و بعد اسصتقالة بدوي ،يقوم رئيسس الدول
عبد القادر بن صصالح بتعي Úشصخصصية أاخرى
احتمال أان يكون احد وزراء ا◊كومة ا◊الية،
وقد يكون من خارج هذه الأخÒة ،و  -حسصب -
األسصتاذ بن عقون ،فان الرئيسس الذي سصتفرزه
انتخابات  12ديسصم Èالقادم Áكن أان يتقي
على حكومة ما بعد  23سصبتم Èأاو يغÒها لن
الدسصتور يعطيه كل الصصÓحيات ‘ ذلك .
وفيما يتعلق بالنتخابات الرئاسصية ،اعت Èبن
عقون أان اÎŸشصح Úلها سصيكونون»ﬁظوظ،»Ú
لن العملية النتخابية جدية و ›دية « ،و الرهان
سصيكون على الÈامج و قوة اÿطابات أاثناء ا◊ملة
الن- -ت- -خ -اب -ي -ة إلق -ن -اع اŸواط -ن Úب -ه -ا ،و ﬁاول -ة
اسص -ت -م -ال -ت-ه-م ل-ل-مشص-ارك-ة أاول ‘ ع-م-ل-ي-ة القÎاع،
والتصصويت على اŸرشصح األوفر حظا .
Óسصتاذ بن عقون ،فان يرى أان
وبالنسصبة ل أ
األوفر حظ و لو نسصيبا للفوز بكرسصي اŸرادية
ه -و اÎŸشص -ح ع -ي ب -ن ف -ل -يسس ،لن ل-ه عÓ-ق-ة
بالتيار الوطني اÙافظ « أام Úعام لÓفÓن
سصابقا» ،و عÓقته وطيدة بالتيار التحرري
ال -دÁق -راط -ي م -ن خ Ó-ل دف -اع -ه ال-ك-ب Òع-ن
حقوق اإلنسصان  ،...و هي نقاط تقاطع كبÒة
مع الدÁقراطي. Ú
ك- -م- -ا ي- -ع- -ت ÈاŸت -ح -دث أان ح -زب ط Ó-ئ -ع
ا◊ري - -ات ال - -ت- -ي يÎأاسص- -ه ب- -ن ف- -ل- -يسس ح- -زب
«ﬂضصرم» فهو يجمع ب Úالتيارين اŸذكورين،
باإلضصافة إا ¤انه Áيل إا ¤بناء دولة على أاسصسس

دÁقراطية و هذا ما يجعله ﬁل إاجماع و
ي -ح -ظ -ى ب -ق -ب -ول ا÷زائ -ري ،Úو ي -ع-ط-ي-ه ذلك
«حظوظ نسصبية» ‘ الفوز بالرئاسصيات اŸقبلة،
غ Òانه ل Áكن  -يضصيف -أان تكون هناك
مفاجآات.

أاحزاب البديل الدÁقراطي
سستدعم مرشسح اŸعارضسة
ويتوقع بن عقون أان تدخل األحزاب اإلسصÓمية
أاما Ãرشصح لكل حزب أاو بدعم مرشصح من هذا
ال- -ت- -ي- -ار ،أام- -ا اŸع- -ارضص- -ة اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ال -ب -دي -ل
ال -دÁق-راط-ي ف-إان-ه-ا ل-ن ت-ت-ق-دم Ãرشص-ح ل-ه-ا ل-ه-ذا
السصتحقاق ،لن لديها حسصابات سصياسصية ،و قد
دخلت ‘ حالة شصد و جذب مع الدولة .
إال أان أاح - -زاب ال - -ب - -دي - -ل ال - -دÁق - -راط - -ي
سص -ي -دخ-ل-ون بشص-ك-ل م-ب-اشص-ر أاو غ Òم-ب-اشص-ر ‘
النتخابات ،و،حسصب بن عقون -فان األحزاب
اŸن-ت-م-ي-ة ل-ه-ذا الŒاه السص-ي-اسص-ي ،ق-د ت-ع-طي
ت -ع -ل-ي-م-ات Ÿن-اضص-ل-ي-ه-ا ل-دع-م اح-د مÎشص-ح-ي
اŸعارضصة «–ت الطاولة».
وفيما يتعلق با◊راك ‘ شصهره ال31 ( 7
جمعة) قال بن عقون انه حقق شصيء كب Òجدا
متمثل ‘ سصلطة مسصتقلة لتنظيم النتخابات
ألول م - -رة ،و ه - -و ضص - -م- -ان أاك- -ي- -د لن ت- -ك- -ون
النتخابات اŸقبلة شصفافة و نزيهة ،بعد ذهاب
حكومة بدوي ،و زوال «سصلطة اإلدارة» ،حتى
القضصاة لن يكونوا طرفا ‘ العملية النتخابية .
و أاشصار ‘ هذا السصياق أان ا◊راك سصيعرف
تناقصس ‘ األعداد خÓل ا÷معات اŸقبلة ن
ب -ع -د ت -ط -ب -ي -ق اإلج -راءات الصص -ارم -ة ل -ق -ي -ادة
األركان ،و Áكن أان تسصجل حوادث هامشصية
كنتيجة لتطبيق هذه اإلجراءات .

بن فليسس وششخصشيات حزبية وأاخرى حرة تعلن الÎششح للرئاسشيات

بداية السسباق نحو قصسر اŸرادية بعد ﬂاضض عسس Òمن األزمة
لزمة السشياسشية التي ل
بدأات سشحب ا أ
ت-زال ال-بÓ-د تشش-ه-ده-ا م-ن-ذ ق-راب-ة سش-ب-ع-ة
أاششهر تنقششع تدريجيا بعد إاعÓن أاك Ìمن
عششر ششخصشيات ترششحها لنتخابات الـ12
ديسشم Èالقادم ‘ ،خطوة تؤوكد أان اŸوعد
الن- -ت- -خ- -اب -ي ال -رئ -اسش -ي سش -ي -ك -ون خ -ط -وة
لزم -ة وال -ت -وج -ه إا¤
لن- -ه -اء ا أ
ح- -اسش- -م- -ة إ
م-رح-ل-ة ج-دي-دة ‘ ب-ن-اء ا÷م-ه-وري-ة ،م-ع
اسش- -ت- -م -رار ا◊راك الشش -ع -ب -ي السش -ل -م -ي ‘
مشش -ه-د دÁق-راط-ي ق-ل حضش-وره ‘ ال-ع-ا⁄
الثالث.

جÓل بوطي
Á ⁄ضس أاسصبوع على اسصتدعاء الهيئة الناخبة
ل - -ي- -وم  12ديسص- - -م Èح - -ت - -ى سص - -ارعت ب - -عضس
الشص -خصص -ي -ات ال -وط -ن -ي-ة إا ¤سص-حب اسص-ت-م-ارات
التوقيعات وفق ما ينصس عليه القانون العضصوي
لÓنتخابات ،و تعد اÿطوة “هيدا للطريق إا¤
التوجه نحو القÎاع الذي بات هو ا◊ل الوحيد
لتفادي مزيد من تعمق األزمة السصياسصية رغم
اسص -ت -م -رار ا◊راك الشص -ع -ب -ي السص -ل -م -ي ‘ ظ -ل
دع -وات شص -ع -ب -ي -ة وح -زب -ي -ة إا ¤ضص -رورة ت-ف-ادي
اÓÿف -ات الشص -خصص -ي -ة ح -ف-اظ-ا ع-ل-ى مصص-ل-ح-ة
البÓد.
‘ سصياق السصباق نحو قصصر اŸرادية أاعلن
علي بن فليسس رئيسس حزب طÓئع ا◊ريات عن
نيته الÎشصح رسصميا لÓنتخابات الرئاسصية ،وقال
رئيسس ا◊كومة األسصبق ‘ منشصور على صصفحته
الشص- -خصص- -ي- -ة Ãوق- -ع ال- -ت- -واصص- -ل الج -ت -م -اع -ي
ف -يسص -ب -وك،أاول أامسس« ،ان -ه ب -ع -د الط Ó-ع ع-ل-ى
اŸرسصوم الرئاسصي رقم  245-19اŸؤورخ ‘ 15
سصبتم ،2019 ÈاŸنشصور ‘ ا÷ريدة الرسصمية
ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راطية الشصعبية،
واŸتضصمن اسصتدعاء الهيئة النتخابية لنتخاب
رئيسس ا÷مهورية ،ليوم اÿميسس  12ديسصمÈ
2019؛ وط-ب-ق-ا ل-ل-تشص-ري-ع اŸع-م-ول ب-ه واŸت-ع-ل-ق
بالنتخابات أالرئاسصية وجهتُ ‘ ،هذا اليوم19 ،
سصبتم ،2019 Èرسصالة إا ¤السصيد رئيسس السصلطة
ال-وط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،أاُع-ل-م-ه ،م-ن

خÓلها ،بنيتي ‘ تكوين ملف الÎشصح لنتخاب
رئيسس ا÷مهورية».
وأاوضصح بن فليسس بأان موضصوع اŸشصاركة ‘
هذا النتخاب من عدمها سصيُفصصل فيه خÓل
الدورة اŸقبلة للجنة اŸركزية للحزب و ذلك
ط -ب -ق -ا ل -ل -ق -ان -ون األسص -اسص-ي ل-ل-ح-زب و ن-ظ-ام-ه
الداخلي و كذا النظام الداخلي للجنة اŸركزية،
قائ « Óو أانا أاقوم بهذا اإلجراء اŸتعلق بسصحب
مطبوعات الكتتاب الفردية ،يجدر بي التوضصيح
أان القرار النهائي بعود للجنة اŸركزية» .وبهذا
ي -ك -ون ب -ن ف -ل -يسس أاول الشص -خصص-ي-ات السص-ي-اسص-ي-ة
معرفة لدى الرأاي العام الوطني قد أاعلن رسصيما
نيته الÎشصح للرئاسصيات.
إاضصافة إا ¤بن فليسس سصحبت عشصر شصخصصيات
ﬂت-ل-ف-ة الن-ت-م-اء السص-ي-اسص-ي اسصتمارات الÎشصح
للرئاسصيات ،وهو ما يؤوشصر على اقبال عدد كبÒ
من الراغب ‘ ÚالÎشصح.ومن اŸتوقع أان تكون
رئاسصيات  12ديسصم Èحاسصمة ومليئة باŸفاجآات
بعد اŸؤوشصرات األولية عن التنافسس اÙموم
الذي قد يسصجل مع بداية ا◊ملة النتخابية بعد
وجود أانباء عن مشصاركة شصخصصيات كبÒة للظفر
بكرسصي قصصر اŸرادية ،لسصيما ‘ وقت تسصجل
ف -ي -ه ال -ب Ó-د م -رح -ل -ة ج-دي-دة واسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن
تاريخها السصياسصي بعد إانهاء نظام العصصابة الذي
دام عشص- -ري -ن سص -ن -ة م -ن ا◊ك -م ،وه -دم ب -فضص -ل
الشصعب الذي خرج ‘ مسصÒات شصعبية مطالبة
ب -ال -ت -غ -ي Òراف -ق-ت-ه-ا اŸؤوسصسص-ة ال-عسص-ك-ري-ة ب-ك-ل
سصلمية.

ألسشبت  21سشبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  21محرم  1441هـ
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السصلطة –تكم Ÿبدأا سصيادة الشصعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة
^ Œسصيد وتعميق الدÁقراطية الدسصتورية وترقية النظام ا’نتخابي
^ قراراتها غ Òقابلة للطعن و لديها صصÓحية تسصخ Òالقوة العمومية
اعت Èالسضتاذ اÙامي طارق سض ‹Óبان السضلطة الوطنية Ÿراقبة النتخابات  ،هيئة دائمة ومسضتقلة “ارسس مهامها بدون –يز ،وتتو¤
لولية وتتكفل هذه السضلطة بـتجسضيد
لعÓن عن النتائج ا أ
تسضي Òكل مراحل العملية النتخابية  ،بدء من التحضض ÒلÓنتخابات وإا ¤غاية ا إ
وتعميق الدÁقراطية أالدسضتورية ،كما انها تقوم بÎقية النظام النتخابي اŸؤودي للتداول السضلمي و الدÁقراطي .
وبالرجوع ا ¤الدسضتور ا÷زائري ،يقول هناك تعرضضا ب Úمشضروع القانون ا÷ديد اÿاصس بالسضلطة الوطنية اŸسضتقلة لÓنتخابات  ،مع الذي ينشضئ سضلطة مشضابهة لها بعنوان «الهيئة العليا
لمر
اŸسضتقلة Ÿراقبة النتخابات  ،لكن تعليمات صضارمة نزلت إا ¤الŸÈان ،لعدم اŸسضاسس بنصضي قانون سضلطة تنظيم النتخابات وقانون النتخابات أاو تعديلهما ،مهما كانت الظروف وهو ا أ
الذي اتضضح فيما بعد لدى مناقشضتهما بالŸÈان.

^ الهيئة تفصصل ‘ صصحة الÎشصيحات
بقرار ‘ أاجل أاقصصاه  10أايام
^  50أالف توقيع لناخب Úمسصجل‘ Ú
ق -ائ-م-ة ان-ت-خ-اب-يّ-ة ع 25 Èو’ي-ة ع-ل-ى
اأ’قل
»LGô©d øjódG Qƒf : QGƒ``M
^ الشضعب :من ب Úمطالب ا◊راك اإنشضاء
سضلطة وطنية مسضتقلة لÓنتخابات ،و اإعادة
ال-ن-ظ-ر ‘ ال-ق-ان-ون ال-عضض-وي اŸت-ع-ل-ق ب-ت-نظيم
النتخابات  ‘،راأيكم كمحامي هل هذا كاف
للخروج من الزمة ؟
^^ السض -ت -اذ ط -ارق سض :‹Ó-م-ن أج-ل أإي-ج-اد
ﬂرج ت -وأف -ق -ي ل-لأزم-ة أل-ت-ي “ر ب-ه-ا أل-ب-لد م-ن-ذ
أشش -ه -ر ط -رحت ألأح -زأب ألسش -ي -اسش -ي-ة وأل-ف-ع-ال-ي-ات
أŸدنية ألتي تبنت خيار أ◊وأر
ت -ع -ت Èالسض -ل -ط-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿراق-ب-ة
م- -ب- -ادرأت- -ه -ا ل -ت -ج -اوز أل -وضش -ع
أŸت- - - -اأزم وأل- - - -ت - - -ي صش - - -بت ‘ الن-ت-خ-اب-ات  ،ه-ي-ئ-ة دائ-م-ة ومسض-ت-ق-لة
أغلبيتها ‘ خانة ضشرورة أإنششاء “ارسس م -ه -ام -ه -ا ب -دون –ي -ز وت -ت -و¤
سش - -ل- -ط- -ة وط- -ن- -ي- -ة مسش- -ت- -ق- -ل- -ة تسضي Òكل مراحل العملية النتخابية لدى رئيسس ألسشلطة أŸسشتقلة
ل- -لن- -ت- -خ- -اب- -ات ك- -م -ط -لب أول ب -دء م -ن ال -ت -حضض Òل Ó-ن-ت-خ-اب-ات وإا ، ¤مقابل تسشليم وصشل على أن
لعÓ-ن ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج ا أ
وأإع- -ادة أل- -ن- -ظ- -ر ‘ أل- -ق- -ان -ون غ -اي -ة ا إ
لول-ي-ة ،ت- -فصش- -ل ألسش- -ل- -ط -ة ‘ صش -ح -ة
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أل- -عضش -وي أŸت -ع -ل -ق ب -ت -ن -ظ -ي -م وت- -ت- -ك- -ف- -
ألÎشش -ي -ح -ات ب -ق -رأر ‘ أج-ل
ألنتخابات كمطلب ثان.
وت -ع-م-ي-ق ال-دÁق-راط-ي-ة ال-دسض-ت-وري-ة أقصشاه  10أيام ،كما يتضشمن
وت -ع-ت Èه-ذه ألسش-ل-ط-ة ه-ي-ئ-ة وت- -رق -ي -ة ال -ن -ظ -ام الن -ت -خ -اب -ي اŸؤودي أŸشش -روع أل -ت -م -ه -ي -دي أإع-ادة
دأئمة ومسشتقلة “ارسس مهامها للتداول السضلمي والدÁقراطي
أل- - -ن- - -ظ - -ر ‘ ب - -عضس شش - -روط
ب -دون –ي -ز وت -ت-و ¤تسش-ي Òك-ل
ألÎشش- - - -ي- - - -ح Ÿنصشب رئ - - -يسس
م -رأح -ل أل -ع -م -ل -ي -ة ألن -ت-خ-اب-ي-ة ب-دء م-ن أل-ت-حضش Òأ÷م -ه -وري -ة أه-م-ه-ا أششÎأط ح-ي-ازت-ه ع-ل-ى شش-ه-ادة
للنتخابات وأإ ¤غاية ألإعلن عن ألنتائج ألأولية جامعية أو ششهادة معادلة لها.
وتتكفل هذه ألسشلطة بـتجسشيد وتعميق ألدÁقرأطية
وسش -ي -ك -ون ع -ل -ى أŸع -ن -ي Ãق -تضش-ى ن-فسس أل-نصس
أل -دسش -ت -وري -ة وت -رق -ي -ة أل -ن-ظ-ام ألن-ت-خ-اب-ي أŸوؤدي تقد Ëقائمة تتضشمن  50ألف توقيع فردي  ،على
للتدأول ألسشلمي وألدÁقرأطي.
ألأقل لناخب Úمسشجل ‘ Úقائمة أنتخابيّة Œمع
كما على ألسشلطة أن «–تكم Ÿبد أ سشيادة ألششعب
عن طريق أنتخابات حرة ششفافة تعددية ونزيهة
ت -ع Èع -ن أإرأدة ألشش -عب وأخ -ت -ي -اره أ◊ق-ي-ق-ي Úو‘
›ال أل -رق -اب -ة Áن -ح أŸشش -روع أل -ت -م -ه -ي -دي ل-ه-ذه
ألسشلطة ألقوة ألقانونية من خلل جعل قرأرأتها
«غ Òق -اب -ل-ة ل-ل-ط-ع-ن ‘ أŸسش-ائ-ل أÿاضش-ع-ة Ûال
أختصشاصشها ،زيادة علي أإعطائها صشلحية تسشخÒ
ألقوة ألعمومية للتنفيذ
^ ك -ي -ف ح -دد اŸشض -رع تشض -ك -ي-ل-ة السض-ل-ط-ة
الوطنية Ÿراقبة النتخابات ؟
^^ حدد مششروع ألنصس تششكيلة هذه ألسشلطة و
شش -روط ألÎشش -ي -ح ل -عضش -وي-ت-ه-ا أل-ت-ي “ت-د أإ ¤سش-ت-ة
سشنوأت غ Òقابلة للتجديد فضشل عن قسشم خصشصس
للرئيسس ألذي يتم أنتخابه من طرف أعضشاء ›لسس
ألسشلطة و ألبالغ عددهم  50عضشوأ
أم -ا ف -ي -م-ا ي-تصش-ل ب-اŸط-لب أل-ث-ا Êأل-ذي رف-ع-ت-ه
ﬂت -ل -ف أط -رأف أ◊وأر وأÿاصس ب -ت -ع -دي -ل ن -ظ-ام
ألن-ت-خ-اب-ات ف-ي-تضش-م-ن أŸشش-روع ألتمهيدي للقانون
ألعضشوي أŸتعلق به وأŸششتمل  ،على  196ماده
جملة من ألأحكام أ÷ديدة  ،كاسشتحدأث بطاقية
وطنية للهيئة ألناخبة توضشع –ت مسشوؤولية ألسشلطة
أŸسشتقلة للنتخابات تتششكل من ›موع ألقوأئم
ألن -ت -خ -اب-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات و أŸرأك-ز أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة و
ألقنصشلية باÿارج ،كما تسشهر ذأت ألسشلطة على
أŸرأج-ع-ة أل-دوري-ة ل-ل-ق-وأئ-م ألن-ت-خ-اب-ي-ة Œنبا لأي
تزوير.
^ م -اه -ي اه -م ال -ت -داب ÒاŸسض -ت-ح-دث-ة ع-ل-ى
ضضوء هذه اأŸراجعة ؟
^^ أن أهم ألتدأب ÒأŸسشتحدثة على ضشوء هذه
أŸرأج- -ع- -ة – ،وي- -ل ب- -عضس صش- -لح- -ي -ات أÛلسس
ألدسشتوري أإ ¤ألسشلطة أŸسشتقلة  ،على غرأر أإلزأم
أŸرششح لرئاسشة أ÷مهورية  ،باإيدأع طلب تسشجيل

ع 25 Èولية على ألأقل  ،كما ينبغي أن ل يقل
ألعدد ألأدنى من ألتوقيعات أŸطلوبة ‘ كل ولية
من ألوليات أŸقصشودة عن  1200توقيع.
^ ك -ي -ف ” ت -ك -ل -ي-ف وزي-ر ال-ع-دل ب-ع-رضس
مشضروعي قانو Êالسضلطة اŸسضتقلة بدل من
وزير الداخلية ؟
^^ أن تكليف عرضس مششروعـي قانو Êألسشلطة
ألوطنية أŸسشتقلة للنتخابات  ،وألقانون ألعضشوي
للنتخابات لوزير ألعدل بلقاسشم زغماتي  ،عـوضس
وزير ألدأخلية صشلح ألدين دحمون أثار أسشتغرأب

Ãحاولة أإبعاد وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
 ،عن أي أمر يرتبط بالنتخابات  ،حتى ولو كان
مششروع قانون للمناقششة خاصشة و أّنها متهمة بتاريخ
حافل بتزوير ألنتخابات ومازألت قضشية  6مليÚ
أسشتمارة توقيع لبوتفليقة تطاردها .
أما ألسشبب ألثا Êمرتبط بششخصس زغماتي ألذي
يلقى مصشدأقية أك Èمن ألوزرأء ألآخرين  ،على
ألأقل بتسشويق صشورته  ،على نطاق وأسشع على أنه
رجل نظيف وغ Òمتورط وأإششرأفه هو بالضشبط
على ألورقة ،قد Áنحها ششيء من ألقبول ناهيك
على أّنه أıتصس ‘ ألششاأن ألقانو ، Êوألأقرب
لتوصشيل ومناقششة مششروع ألقانون.»Ú
أّن أ◊كومة وحسشب أعتقادي ومن ورأئها ألنظام
ألسشياسشي أرأدأ من خلل تقد Ëمششروعي ألقانونÚ
أŸرتبط Úوبالنتخابات أو ألذي يتضشمن تاأسشيسس
سش-ل-ط-ة ت-ن-ظ-ي-م ألن-ت-خ-اب-ات م-ن ط-رف وزير ألعدل
وليسس وزير ألدأخلية  ،أإرسشال رسشالة تطم Úأإ¤
ألشش -رك -اء ألسش-ي-اسش-ي Úوسش-ائ-ر أل-ف-اع-ل Úم-ن ح-رأك
ور أي عام  ،و أّن ألإدأرة ألتي تششرف عليها وزأرة
ألدأخلية  ⁄تعد لها صشلة بالعملية ألنتخابية  ،كما
أن ألإدأرة أÙل -ي -ة وأل -ولة م -رت-ب-ط-ون ‘ لشش-ع-ور
أ÷زأئري Úوأ÷زأئريات بالتلعب أŸتكرر بنتائج
ألن -ت -خ -اب -ات وت -زوي -ره -ا وه-و أح-د أسش-ب-اب ت-خ-ل-ي
ألناخب أ÷زأئري عن ألقيام بحقه ألنتخابي .
أنّ أ◊رصس ع -ل -ى أإسش -ن -اد أŸه-م-ة ل-وزي-ر أل-ع-دل،
رسش -ال -ة –م -ل ‘ ط -ي -ات -ه -ا ت-اأق-ل-م وت-ك-ي-ف أل-ن-ظ-ام
أŸت -اب -ع Úل -ل -وضش -ع ألسش -ي -اسش -ي ‘ أل -ب -لد ،وسش-بب ألسشياسشي مع أ◊الة ألعامة ومرأعاة طماأنة ألر أي
ألسشتغرأب أن أŸششروع Úمن
ألعام ألششعبي ،ألذي يرى
أخ- - -تصش- - -اصس خ- - -الصس ل- - -وزأرة
Ãق -تضض -ى ن -فسس ال -نصس ت-ق-د Ëق-ائ-م-ة ‘ شش - -خصس وزي - -ر أل- -ع- -دل
أل -دأخ -ل -ي -ة  ،م-ادأمت أŸسش-األ-ة
لقل أ◊ا‹ رم - -زأ Ÿك - -اف - -ح - -ة
م-رت-ب-ط-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م ألن-ت-خابات تتضضمن  50أالف توقيع فردي  ،على ا أ
ل -ن -اخ -ب Úمسض -ج -ل ‘ Úق -ائ-م-ة ان-ت-خ-اب-يّ-ة وﬁارب -ة أل -فسش -اد  ،ن -ظ -رأ
وم- -ا أل- -قضش- -اء سش -وى ط -رف ‘
لق-ل  ،ك-م-ا للوتÒة ألتي أخذتها عملية
Œم - -ع ع 25 Èولي -ة ع -ل -ى ا أ
عملية ألنتخابات
لدن -ى م -ن معا÷ة أŸلفات ألقضشائية
لكن هذأ ألتعويضس رأجع أإ ¤ي- -ن- -ب- -غ- -ي أان ل ي- -ق- -ل ال- -ع -دد ا أ
ال -ت -وق -ي -ع -ات اŸط -ل -وب -ة ‘ ك -ل ولي-ة م-ن أŸرت -ب -ط -ة ب -ال-فسش-اد وك-ذأ
أن وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة غ Òق -ادر
مضش -اع -ف -ة –ريك ط-ل-ب-ات
ع - -ل - -ى ت - -ق- -د Ëأل- -نصش Úأم- -ام الوليات اŸقصضودة عن  1200توقيع.
رفع أ◊صشانة عن أعضشاء
أعضشاء ألŸÈان  ‘ ،ألغرفتÚ
ألŸÈان أŸششتبه تورطهم
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لعدم –كمه ‘ ألششوؤون ألقانو
‘ قضشايا فسشاد أو غÒها.
أإ ¤ألسشتنجاد بوزير ألعدل زغماتي لإنقاذ أŸوقف

هذأ من جهة.
ماهي قرأءتكم كرجل قانو ‘ Êتو‹ وزير ألعدل
ألسش -اب -ق شش -ر‘ م -ه -ام ألسش -ل -ط -ة أل-وط-ن-ي-ة Ÿرأق-ب-ة
ألن -ت-خ-اب-ات و“ك-ي-ن-ه م-ن صش-لح-ي-ات ك-ثÒة ح-ت-ى
سشلطة ألششرطة ألقضشائية  ،أل ترى أنها سشابقة ‘
مسشار ألسشتحقاقات ألنتخابية با÷زأئر؟
*** لح -ظ أŸت -ت -ب -ع -ون ل -ل -وضش-ع ألسش-ي-اسش-ي ،أن
تعويضس زغماتي  ،أمر يث Òألسشتغرأب ليسس لأن
ألنصش Úليسشا من أختصشاصس وزير ألعدل  ،بل لأن
م -ث -ل ه -ذأ ألأم -ر  ⁄ي -ح -دث م -ن ق-ب-ل ‘ أ÷زأئ-ر،
وي -ع -ود ه -ذأ ‘ أع -ت -ق -ادي لسش -ب-ب ، Úألأول ي-رت-ب-ط

^ األ Œد انه هناك تعارضضا ب Úمشضروع
ال-ق-ان-ون ا÷دي-د اÿاصس ب-السض-ل-طة الوطنية
اŸسضتقلة لÓنتخابات ؟
^^ بالرجوع للدسشتور أ÷زأئري ‚ ،د تعارضس
مششروع ألقانون أ÷ديد أÿاصس بالسشلطة ألوطنية
أŸسش -ت -ق-ل-ة ل-لن-ت-خ-اب-ات  ،م-ع أل-ذي ي-نشش-ئ سش-ل-ط-ة
مششابهة لها بعنوأن «ألهيئة ألعليا أŸسشتقلة Ÿرأقبة
ألن -ت -خ -اب -ات ،ل -ك -ن ت -ع -ل -ي-م-ات صش-ارم-ة ن-زلت أإ¤
ألŸÈان  ،لعدم أŸسشاسس بنصشي قانون سشلطة تنظيم
ألنتخابات وقانون ألنتخابات أو تعديلهما ،مهما
كانت ألظروف وهو ألأمر ألذي أتضشح فيما بعد لدى
مناقششتهما بالŸÈان موؤخرأ ‘ ،أÛلسس ألششعبي
أل-وط-ن-ي ب-اأن أع-ل-ن رئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة أل-ق-انونية رفضس
أإجرأء تعديل للمششروع Úوهذأ ما يتعارضس مع نصس
أ- - -Ÿادة 194م -ن أل -دسش-ت-ور وأŸت-م-ث-ل-ة ‘ «ضش-رورة
أإششرأف ألهيئة ألعليا أŸسشتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات
ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة م-رأج-ع-ة أل-ق-وأئ-م ألن-ت-خ-اب-ية Ãجرد
أسشتدعاء ألهيئة ألناخبة.
سشيكون بلغة ألقانون تصشادم لكل مادة وأردة ‘
أل -ق -ان -ون أل -عضش -وي  ،أŸت -ع-ل-ق ب-السش-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة
للنتخابات تخصس ›ال رقابة ألنتخابات وموأد
أخرى مسشندة أإ ¤ألهيئة ألعليا أŸسشتقلة Ÿرأقبة
ألن -ت -خ -اب-ات ،ح-يث سش-ب-ق و أن صش-رح رئ-يسس أل-دول-ة
بتاأكيده على ضشرورة ألتوفيق ب Úمهام ألهيئة ألعليا
أŸسشتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات ،كموؤسشسشة دسشتورية
قائمة وألسشلطة ألوطنية ،ألتي  ⁄توؤسشسس على سشند
قانو Êقوي وسشليم حسشب ألكث Òمن خÈأء ألقانون
ألدسشتوري ،فقد كان من أŸفروضس أإعادة تششكيل
ألهيئة ألعليا أŸسشتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات فقط
كونها سشلطة عمومية دسشتورية لكن أ◊رأك أجÈ
ألسشلطة علي ألتخلي عن ألدسشتور و–قيق مطالبه
كاملة.
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’سصاتذة ،خالد احمد لـ»الشصعب»
’رضصية وتكوين ا أ
لتهيئة ا أ

ال‚ليزية بدل الفرنسصية ‘ التعليم البتدائي الدخول الجتماعي اŸقبل
^ اعتمادها ‘ اŸدارسس اÿاصصة بداية من هذه السصنة

بعد ا÷دل الذي دار حول موضصوع
’‚ليزية كلغة
اسصتبدال الفرنسصية با إ
أاجنبية أاو ‘ ¤التعليم با÷زائر خاصصة
‘ ال - -ط - -ور ا’ب - -ت - -دائ - -ي،رح- -بت وزارة
الÎبية الوطنية ‘ اللقاء الذي جمعها
Ãدي -ري الÎب -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة والشص-رك-اء
ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي Úب - -اŸوضص - -وع وأاع- -طت
توجيهات للشصروع ‘ تطبيقه بداية من
اŸوسصم الدراسصي اŸقبل  2021/2020أاي
ب- -ع- -د حصص- -ول ك- -اف- -ة أاسص- -ات- -ذة ال- -ل- -غ- -ة
ا’‚ل - - -ي - - -زي - - -ة ع - - -ل - - -ى ال- - -ت- - -ك- - -وي- - -ن
والتأاطÒالÓزم .

خالدة بن تركي
انضسم رئيسص جمعية أاولياء التÓميذ خالد
اح - - -م - - -د ‘ اتصس- - -ال بـ»الشس- - -عب» إا ¤صس- - -ف
اŸط -ال -ب Úب -إاع -ت-م-اد ال-ل-غ-ة اإل‚ل-ي-زي-ة ب-دل
ال-ف-رنسس-ي-ة ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م الب-ت-دائ-ي ب-النظر إا¤
التطؤر القتصسادي والسسياسسي واإلسسÎاŒية
العاŸية الذي يسستدعي ذلك،و إا ¤النقصص

الذي تعانيه اللغة الفرنسسية و عدم قدرتها
ع-ل-ى م-ؤاك-ب-ة ال-ت-ط-ؤر ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤجي والعلمي،
وح -ت -ى ‘ ب Ó-ده -ا ف -رنسس -ا أاصس -ب -حت ال -ل -غ -ة
اإل‚ل- -ي- -زي- -ة ه -ي ال -ل -غ -ة السس -ائ -دة ‘ اغ -لب
الدراسسات .
وأاوضسح بشسأان تأاجيل اŸؤضسؤع الذي كان
مÈمج هذه السسنة ا ¤الدخؤل الجتماعي
اŸق -ب -ل ع -ل -ى خ Ó-ف اŸدارسص ا◊رة ال -ت -ي
انطلقت ‘ تطبيقه هذه السسنة بسسبب عدم
تهيئة اŸدارسص العمؤمية لتبني اŸشسروع من
ح - -يث ت - -ك - -ؤي- -ن األسس- -ات- -ذة اŸن- -اه- -ج وك- -ذا
الÈامج،ما جعل الؤزارة تؤؤجل اŸؤضسؤع إا¤

السس -ن -ة اŸق -ب -ل -ة م-ع ت-رك ا◊ري-ة ل-ل-م-دارسص
اÿاصسة ‘ اعتمادها بالنظر إا ¤امتÓكها
اإلمكانيات الÓزمة لتكؤين أاسساتذة اŸادة .
وأاكد خالد احمد أان ا÷معية تثمن الفكرة
وت -ؤؤي -د ق -رارات وزارة الÎب-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ال-ت-ي
تدور حؤل تؤف Òالظروف والشسروط اÓŸئمة
لÓنطÓق ‘ مشسروع اسستبدال اللغة الفرنسسية
بال‚ليزية الدخؤل اŸدرسسي اŸقبل ليكؤن
النتقال ‘ اسستخدامها تدريجيا ومدروسسا
لضس -م -ان ‚اح اŸشس -روع ال -ذي ي -ع -ل -ق ع -ل -ي -ه
اŸسس -ئ -ؤل Úاآلم -ال م -ن ح -يث ت -ط-ؤي-ر ه-ا ‘
ا÷زائر وان تأاخذ مكانة اللغة الفرنسسية التي
ل تعد لغة عاŸية.
وŒدر اإلشس - - - - - -ارة أان ب - - - - - -عضص اŸدارسص
اÿاصسة على مسستؤى بلدية بئرخادم و برج
ال -ك -ي -ف -ان وب -اب ال -زوارو ال-روي-ب-ة شس-رعت ‘
تدريسص اللغة ال‚ليزية لتÓميذ السسنة الو¤
البتدائي من خÓل تدريسص ا◊روف وبعضص
األمؤر البسسيطة التي تناسسب التلميذ ‘ هذا
السسن .

للوقاية من أاخطار الظاهرة

حملة الوقاية من خطر الفيضصانات واألمطار اŸوسصمية بباتنة
ت -ت-واصص-ل ،ف-ع-ال-ي-ات ا◊م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة
’مطار
ل-ل-وق-اي-ة م-ن خ-ط-ر ال-ف-يضص-ان-ات وا أ
اŸوسصمية ،التي أاعطيت إاشصارتها انطÓقتها
’سص- -ب -وع اŸاضص -ي ،م -ن ع -اصص -م -ة
ن- -ه- -اي- -ة ا أ
ا’وراسص باتنة،وذلك بحضصور إاطارات من
اŸديرية العامة للحماية اŸدنية و‡ثلي
القطاعات اŸعنية بالو’ية.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
أاوضس- - -حت مصس- - -ادر م- - -ن ذات اŸصس- - -ال - -ح
اŸنظمة للحملة الؤطنية إا ¤أان الهدف هذه
اŸبادرة بالدرجة األو ¤هؤ تؤعية اŸؤاطنÚ
Ãخاطر الضسطرابات ا÷ؤية اŸفاجئة والتي
ت -ن -ج -م ع -ن -ه -ا ‘ غ-الب األح-ي-ان ،ف-يضس-ان-ات
وأامطار مؤسسمية تتسسبب ‘ غرق مدن بأاكملها
وتسسجيل ضسحايا وخسسائر مادية كبÒةÁ ،كن
Œن- -ب- -ه- -ا ‘ ح- -ال Œن- -د ا÷م- -ي- -ع لح- -ت -ؤاء
الفيضسانات ،وذلك بإاتباع طرق عملية كفيلة
بتفاديها.
كما تلقى اŸؤاطنؤن من خÓل اŸعرضص

اŸنظمة باŸناسسبة بالقطب العمرا Êحملة
 03وكذا سساحة ا◊رية بؤسسط اŸدينة العديد
من الشسروحات والنصسائح واŸعلؤمات العلمية
العملية من أاجل التصسرف جيدا قبل وأاثناء
وبعد تسسجيل هذه األمطار الفيضسانية.
و‘ ه- -ذا الصس -دد أاشس -ار اŸدي -ر ال -ف -رع -ي
Óحصس -اءات واإلع Ó-م ب -اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة
ل - -إ
للحماية العقيد فارق عاشسؤر ‡ثل اŸدير
العام للحماية اŸدنية ،اŸشسرف على إاطÓق
هذه ا◊ملة الؤطنية من باتنة ‘ ،تصسريحات
لؤسسائل اإلعÓم ،إا ¤أان الضسطرابات ا÷ؤية
األخÒة ك- -انت ق- -د مسست ك- -ل ب -ل -دان ح -ؤضص
ال- -ب- -ح -ر األب -يضص اŸت -ؤسس -ط ول -يسص ا÷زائ -ر
ف -ق -ط ،واج-ه-ت-ه-ا مصس-ا◊ه-م ب-ح-زم وح-رف-ي-ة
عالية وذلك من خÓل تسسجيل أاك Ìمن 7
آالف تدخل حسسب عاشسؤر مكن ‘ الؤقت
اŸن- -اسسب م- -ن إان- -ق -اذ أاك Ìم -ن  120شسخصسا
جرفتهم سسيؤل األمطار من مؤت أاكيد متأاسسفا
لتسسجيل مصسرع  11شسخصسا ألسسباب ﬂتلفة
ع - -ل - -ى اŸسس - -ت - -ؤى ال - -ؤط - -ن - -ي بسس - -بب ه - -ذه

الفيضسانات.
وت-ن-درج ا◊م-ل-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-رت-قب ان
تشسهدها كل وليات الؤطن ‘ ،إاسسÎاتيجية
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدي-ن-ة ضس-م-ن
Œسسيد برنامج الؤقاية السسنؤي من ﬂتلف
األخ -ط-ار اŸسس-ط-ر ع-ل-ى اŸسس-ت-ؤى ال-ؤط-ن-ي،
خاصسة اŸؤسسمية منها.
وك -انت ولي -ة ب -ات-ن-ة ق-د شس-ه-دت ت-ن-ظ-ي-م
معرضص ضسم كل وسسائل وŒهيزات التدخل
اÿاصس- -ة Ãؤاج- -ه- -ة األم- -ط- -ار ال -ف -يضس -ان -ي -ة
والسسيؤل ،جاب الطرق الرئيسسية واŸؤؤسسسسات
الÎب -ؤي -ة ،اسس -ت -ه -دف ال-تÓ-م-ي-ذ و اŸؤاط-نÚ
ت -ل -ق -ؤا إارشس -ادات ل -ل -ؤق -اي -ة م-ن أاخ-ط-ار ه-ذه
ال -ظ -اه -رة أاع -ق -ب -ه -ا ت -ؤزي -ع م -ط -ؤي -ات ع -ل-ى
ا◊اضسرين لتفادي خطر الفيضسان .
كما تنقلت القافلة الؤطنية حسسب مدير
القطاع بباتنة جمال خمار إا ¤عدة مناطق
ب -ال -ؤلي -ة ال -ت -ي تشس-ه-د ف-يضس-ان-ات ت-تسس-بب ‘
خسس-ائ-ر ع-ل-ى ب-ل-دي-ات ب-ري-ك-ة ،وادي الشس-ع-بة،
الشسمرة وكذا قصسر بلزمة.

‘ زيارة ميدانية للحي السصكني «عدل»

الوا‹ يأامر بتسصريع األشصغال وتسصليمها ‘ اآلجال اÙدودة
ق -ام صص-ب-ي-ح-ة أاول أامسص وا‹ ا÷ل-ف-ة
ت-وف-ي-ق ضص-ي-ف ب-زي-ارة ميدانية لبلدية
ا÷لفة ،تفقد من خÓلها ا◊ي السصكني
ا÷دي- -د « ع- -دل» ه- -ذا ا◊ي السص- -ك -ن -ي
الذي شصرع ‘ إا‚ازه فوق وعاء عقاري
” اسصÎج - -اع - -ه ب - -ع - -د ال - -قضص- -اء ع- -ل- -ى
السص-ك-ن-ات ال-هشص-ة ب-ح-ي ال-زري-ع-ة ب-داية
ه-ذه السص-ن-ة وال-ذي ق-درت مسص-اح-ت-ه ب
 12هكتار .

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ويضسم اŸشسروع ا÷ديد  1129سسكن للبيع
ب -اإلي -ج-ار م-ن-ه-ا  700وح -دة سس -ك-ن-ي-ة ج-اري
ا‚ازها بنسسبة  ٪10و‘ هذا الشسأان أاسسدى

ال -ؤا‹ ت-ع-ل-ي-م-ات-ه إلن-ه-اء األشس-غ-ال ‘ اآلج-ال
اÙددة كما لحظ أان هذا اŸؤقع تنقصص به
Œهيزات عمؤمية تسسمح باسستغÓله على أاكمل
وجه و التي تتمثل ‘ متؤسسطة و وحدة صسحية
و مقر أامن حضسري و غÒها .
و وع -د Ãراسس -ل -ة ال -ؤزارة اŸع -ن -ي -ة قصس -د
ال-ت-م-اسص تسس-ج-ي-ل ه-ذه ال-ت-ج-ه-ي-زات ،كما أامر
ب -ال -ت -ع -ج -ي-ل ب-اسس-تصس-دار رخصس-ة ال-ب-ن-اء ل-ه-ذا
اŸشسروع من جهة ،و من جهة أاخرى حاور
ال -ؤا‹ اŸق -اول ÚاŸك -ل -ف Úب -اإل‚از ال -ذي -ن
أاكدوا بأانهم ل يعانؤن من أاي مشسكل تقني أاو
ما‹ على مسستؤى هذا اŸشسروع.
ك- -م- -ا ت- -ن -ق -ل ب -ع -ده -ا ال -ؤا‹ إا ¤ال -ق -طب
ا◊ضس- -ري «ب- -رب- -ي- -ح» أاي- -ن ت- -ف- -ق- -د اÛم -ع

اŸدرسسي ا÷اري ا‚ازه وبعدها “ت معاينة
›مع مدرسسي آاخر ‘ طؤر ال‚از باıرج
ال -غ -رب -ي ل -ل -م -دي-ن-ة ح-يث وج-ه السس-ي-د ال-ؤا‹
تعليماته Ÿقاولتي اإل‚از لنهاء األشسغال ‘
أاقرب اآلجال.
وعلى هامشص هذه الزيارة اŸيدانية تفقد
اŸركز الؤلئي لÓرشسيف وظروف العمل به
أاين أابدى إاعجابه باÛهؤدات اŸبذولة من
طرف مؤظفي هذا اŸركز وقد أامر بتؤفÒ
كافة الظروف اŸناسسبة داخل هذا اŸركز .
كما تنقل الؤا‹ ا ¤حي اŸسستقبل،حيث
إاسستمع لنشسغالت اŸؤاطن ÚاŸرتبطة بتهيئة
ا◊ي كما كانت له زيارة فجائية للسسكنات
الهشسة اŸتؤاجدة به.

الوا‹ يفسصخ عقد مقاولة و ينتقد تأاخر ا‚از اŸرافق الرياضصية
‘ إاط-ار م-ت-اب-ع-ت-ه ل-ل-مشص-اري-ع اŸن-ج-زة
قام خÓل أاول أامسص ،وا‹ سصعيدة سصيف
’سصÓ-م ل-وح ب-زي-ارة ع-م-ل،ح-يث تفقد
ا إ
جملة من اŸشصاريع التنموية الهامة على
مسصتوى بلدية سصعيدة من بينها مشصروع
التهيئة اÿارجية على حواف الوادي،
مؤوكدا على اتقان ا’شصغال وفق اŸعايÒ
اŸنصصوصص عليها ‘ دف Îالشصروط ومن
اŸنتظر تسصليمه بداية من شصهر نوفمÈ
القادم.
ك -م -ا اسس -ت -م -ع ا ¤انشس -غ-الت اŸؤاط-نÚ
ب -الضس -اف-ة إا ¤م-ع-اي-ن-ة اشس-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة م-ل-عب
حبيب بؤقادة الذي تؤقفت الشسغال به منذ

أاوفدتها وزارة الداخلية لزيارة و’يتي سصكيكدة وتبسصة

تواصصل عمل اللجان الوزارّية اÿاصّصة بتقييم الّدخول اŸدرسصي للموسصم ا◊ا‹

ت-واصص-ل ال-ل-ج-ان ال-ت-ف-ت-يشص-ي-ة اŸك-ون-ة م-ن إاط-ارات ب-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،ب-زي-ارت-ه-ا اŸي-دان-ي-ة ع Èو’ي-ات ال-وط-ن ل-لوقوف على سص Òالدخول
اŸدرسصي ،وهذا تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية ،اŸتعلقة بالسصهر على توف Òكافة الظروف
اÓŸئمة ’نطÓق اŸوسصم الدراسصي ا◊ا‹ ،مهمتها تقييم وضصعية اŸؤوسصسصات الÎبوية عÈ
’جراءات اŸتخذة من
’مثل بالتÓميذ ،ومتابعة ا إ
ﬂتلف البلديات ،وكل ما يعيق التكفل ا أ
أاجل التكفل بالنقائصص اŸسصجلة.

سسكيكدة /تبسسة :خالد العيفة
قامت اللجنة الؤزارية رفقة مصسالح الدائرة
بجؤلة تفتيشسية للمؤؤسسسسات الÎبؤية التابعة إلقليم
ب -ل -دي -ات دائ -رة ا◊دائ -ق ،ح-يث ت-ف-ق-دت م-درسس-ة
سس -ل -ط -ان اح -م -د ا◊دائ -ق ودخ-ي-ل ال-ط-اه-ر ب-ح-ي
بؤحؤشص بلقاسسم ومدرسسة بؤقرقؤر ﬁمد بعÚ
الزويت و” اتخاذ تداب Òإاعادة العتبار Ÿدرسسة
سسلطان احمد ،حيث تكلفت بها مديرية التجهيزات
العمؤمية وسسيتم النطÓق ‘ األشسغال عما قريب،
بر›ة عملية ترميم Ãطعم مدرسسة دخيل الطاهر
ب-ح-ي ب-ؤح-ؤشص ب-ل-ق-اسس-م ،وت-ؤف Òال-ت-غذية Ÿدرسسة
بؤقرقؤر ﬁمد.
ام -ا ب -ب -ل -دي -ة ام ال-ط-ؤب ،ع-ق-دت ه-ذه الخÒة
ج -لسس -ة ع -م -ل ،م -ع رئ -يسص ال -ب -ل-دي-ة واألم Úال-ع-ام
ل -ل -ب -ل-دي-ة ،واط-ل-ع اŸع-ن-ي Úع-ل-ى ظ-روف ال-دخ-ؤل
اŸدرسس -ي م -ن ﬂت-ل-ف ا÷ؤانب لسس-ي-م-ا ب-رن-ام-ج
الÎم-ي-م-ات ،ال-ن-ق-ل اŸدرسس-ي ،اإلط-ع-ام ،ال-ت-دفئة،
وكانت ا◊صسيلة حسسنة ،بعدها تنقل الؤفد Ÿعاينة
مدرسست Úابتدائيت Úبنفسص البلدية ،وجاء ذلك ‘
سس- -ي- -اق مسس -اع -ي ال -ؤزارة م -ن اج -ل ت -ؤف Òأاحسس -ن
الظروف لتمدرسص األطفال باŸدارسص البتدائية.

...وشصمل عملها بتبسصة معرفة مدى
تنفيذ برنامج اإلعانات اŸتحصصل عليها
وب - -ؤلي - -ة ت - -ب ّسس - -ة ب - -اشس - -رت ع - -م - -ل- -ه- -ا ب- -ح- -ر
األسس -ب -ؤع اŸاضس-ي Ãع-اي-ن-ة اŸؤؤسّس-سس-ات الّ-ت-رب-ؤي-ة
لل ّ
طؤر األّول ببلدّيات الؤلية ،حيث شسملت اŸهام
التّفتيشسية بلدّيات دوائر « العقلة ،الؤنزة ،الكؤيف،
بئر مقدم ،الشّسريعة ،أاّم علي ،اŸاء األبيضص ،بئر
ال-ع-ات-ر» ،وت-ه-دف ه-ذه اŸه-ام الّ-ت-ف-ت-يشس-ي-ة  -ال-ت-ي
جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية صسÓح

ال ّ-دي -ن دح -م -ؤن ،إا ¤م -ع -اي-ن-ة ظ-روف الّ-ت-م-درسص،
وت -ف ّ -ق-د وضس-عّ-ي-ة اŸؤؤسّس-سس-ات الّ-ت-رب-ؤي-ة واÓŸح-ق
حة
اŸتّصسلة بها ،كاŸطاعم ،النّقل اŸدرسسي الصس ّ
اŸدرسسية .
ح -يث ق ّسس -مت ال ّ-ل -ج-ن-ة ال-ؤزارّي-ة اŸت-كّ-ؤن-ة م-ن
مفتّشس Úمركزي Úو ولئي ،Úعملها إاﬁ ¤ؤرين
اث - -نﬁ ،Úؤر ي - -تصس - -ل بسس Òالّ- -دخ- -ؤل اŸدرسس- -ي
ا÷اري ،م -ن ح -يث ع -دد األقسس -ام ال -ع -م-لّ-ي-ة وغÒ
العملية ونسسبة شسغلها ،وصسيانة وŒهيز اŸنشسئات
اŸدرسس ّ-ي -ة ،وع -دد ال -ع -م -ل ّ-ي -ات واألغ-ل-ف-ة اŸالّ-ي-ة
اŸؤجّهة لها برسسم سسنة  ،2019وعدد اŸدارسص
اّÛهزة واŸزّودة بالطّاقة الشّسمسسية .
ب -اإلضس -اف -ة إا ¤ال -ع -م -لّ-ي-ات ا›ÈŸة ل-ل-غ-رضص
بالّتنسسيق مع مديرّية الطّاقة ،عÓوة على اŸطاعم
اŸدرسسّ-ي-ة وظ-روف السس-ت-ق-ب-ال ون-ؤعّ-ي-ة ال-ؤجبات
اŸقّ-دم-ة ل-لّ-تÓ-م-ي-ذ ،والّ-ت-دف-ئ-ة اŸرك-زي-ة ،وكّل ما
يخت ّصص بالنّقل اŸدرسسي مادّيا ولؤجيسستيا ،وتامÚ
ال ّ-ط -رق -ات اŸؤؤّدي-ة ل-ل-م-دارسص الب-ت-دائّ-ي-ة وإاع-ادة
العتبار لها ،ناهيك عن عقد لقاءات مع ال ّسسادة
رؤوسس- -اء ال -ب -ل -دّي -ات وت -نشس -ي -ط ›السص ال ّ-ت -نسس -ي -ق
والّ-ت-شس-اور ل-ل-م-دارسص الب-ت-دائّ-ي-ة ،وم-ت-اب-ع-ة ع-ملّية
تؤزيع اŸنحة اŸدرسسيّة على مسستحّقيها ،والعمل
ع- -ل- -ى ف -ت -ح أاقسس -ام ل -ف -ائ -دة ال ّ-ت Ó-م -ي -ذ م -ن ذوي
الحتياجات اÿاصّسة .
فيما خ ّصسصص اÙؤر الثّا ،Êإا ¤مدى تنفيذ
ب -رن -ام -ج اإلع -ان-ات اŸصس-ادق ع-ل-ي-ه-ا م-ن ط-رف «
صسندوق ال ّضسمان والّتضسامن للجماعات اÙليّة «،
و–ي Úق -ؤاع-د اŸع-ط-ي-ات اŸت-ع-لّ -ق-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-اّت
اŸمّؤلة ،كما ان عمل اللّجنة الؤزارّية يندرج ضسمن
حصس -ر ال -ن -ق -ائصص اŸسس ّ-ج -ل -ة وم -ع-ا÷ت-ه-ا – ّسس-ب-ا
ث ا÷ماعات اÙلّية
للمؤسسم الّدراسسي القادم ،وح ّ
على ضسرورة لعب دورها كامŒ Óاه اŸؤؤسّسسسات
التّربؤية –ت الؤصساية من حيث تهيئتها وŒهيزها
وا◊رصص على التكّفل األمثل بها.

‘ يوم إاعÓمي بتب ّسصة لتحديد الكميّات اŸعفاة

إاجراءات ا◊صصول على رخصصة نقل البضصائع ضصمن الّنطاق ا÷مركي
سص - -م - -ح ال - -ل - -ق - -اء ال - -ذي ن - -ظ - -م ب - -ق- -اع- -ة
ا’ج -ت -م -اع -ات Ãق ّ-ر ال -و’ي -ة ،بشص -رح نّصص
ال -ق -رار اŸدرج ‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ال ّ-ت-ه-ريب
وحماية ا’قتصصاد الوطني وﬁاربة ال ّسصوق
’حكام اŸاّدة
اŸوازية ،والذي جاء تطبيقا أ
« »220من قانون ا÷مارك ،واŸاّدة «  « 10من
اŸرسص-وم الّ-ت-ن-ف-ي-ذي اŸت-عّ-لق بنّقل البضصائع ‘
اŸن- -ط- -ق- -ة الّÈي -ة م -ن ال ّ-ن -ط -اق ا÷م -رك -ي،
واŸتضصّمن –ديد قائمة البضصائع اŸسصتهدفة
ب -ال -ن ّ-ق -ل وإال -زام ّ-ي -ة حصص -ول-ه-ا ع-ل-ى رخصص-ة
اّلنقل.
–دي -د ال -ك-مّ-ي-ات اŸع-ف-اة م-ن ه-ذه الّ-رخصس-ة،
وك -ذا اإلع -ف -اء ال -كّ-ل-ي أاو ا÷زئ-ي م-ن الل-ت-زام-ات
اŸت -ع ّ-ل -ق-ة ب-رخصس-ة ال-ت-نّ -ق-ل ‘ أاج-زاء م-ع-نّ-ي-ة م-ن
الشّسعاع ا÷مركي.

Óجراءات التخفيفيّة والتدابÒ
و ” التطرق ل إ
ا÷دي -دة ،ل -ل-حصس-ؤل ع-ل-ى رخصس-ة ت-نّ -ق-ل ال-بضس-ائ-ع
ضسمن النّطاق ا÷مركي ،وتقليصص اŸنتجات» مؤاد
غذائيّة وسسلع وغÒها « اÿاضسعة لهذا الّترخيصص،
والتي تضسّمنها القرار الؤزاري اŸشسÎك الصسادر
‘»  16جؤيلية  ،« 2019لفائدة التّجار والفّÓحÚ
واّŸؤال Úمن ولية تب ّسسة ،ومن قاطني اŸناطق
ا◊دودّية األخرى.
وا÷دير بالذكر ،أان القرار ال ّسسابق يتضسّمن مؤاّد
قانؤنيّة ،تفرضص على التّجار ا◊صسؤل على رخصسة
ل»  « 51م -ن -ت ً-ج-ا ﬂت-لً -ف-ا ‘ الّ -ن-ط-اق ا÷م-رك-ي
اّÙدد ،وقد قلّصص القرار ا÷ديد القائمة إا¤
زه -اء ال ّ- -ث Óث Úم-ن-تً-ج-ا ف-ق-ط‡ّ ،ا يسسّ-ه-ل ا◊رك-ة
التّجارّية باŸناطق ا◊دودّية.

بعد توقف لغياب اŸطعم اŸدرسصي

تفقد جملة من اŸشصاريع ببلدية سصعيدة
ثÓث سسنؤات،حيث ” فسسخ العقد اÈŸم مع
اŸق-اول-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة ،ول-دى م-ع-اي-ن-ته
مشس -روع ت -ه -ي -ئ-ة م-ل-عب الخ-ؤة ب-راسس-ي أاب-دى
اسستياءه من وتÒة سس Òاألشسغال التي تعطلت
م -ن -ذ اك Ìم -ن خ -مسص سس -ن-ؤات وال-ت-ي ع-رفت
مشساكل عديدة ‘ ال‚از.
و أاشسار الؤا‹ إا ¤فسسخ الصسفقة األو ¤مع
اŸقاول األول والدخؤل ‘ صسفقة جديدة لن
العتمادات اŸالية كما قال باقية وسسيفتح
ه- -ذا اŸل -عب ل -ل -ج -م -ه -ؤر ول -ب -اق -ي ال -ط -اق -م
ال-ري-اضس-ي،م-ؤضس-ح-ا أان-ه ق-ام ب-اŸع-اي-ن-ة رف-قة
ﬂت- -ل- -ف اŸصس -ال -ح ،وال -ه -دف م -ن ذلك ه -ي
اŸشس -اري -ع ال -ري -اضس -ي -ة ال -ت -ي ع-رفت مشس-اك-ل

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

العدد
1٨052

خصسؤصسا أاك Ìمن خمسص سسنؤات سسؤاء ‘
ال-ع-ه-دة األو ¤أاو ال-ث-ان-ي-ة م-ع ال-ب-ل-دي-ة،مؤجها
انتقادات لذعة إا ¤مدراء التنفيذي Úمن اجل
الؤقؤف وتنفيذ تعليماته من اجل معا÷ة حل
اإلشسكال الذي تعانيه اÓŸعب الرياضسية.
ك -م-ا أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة بضس-رورة
تدارك التأاخر اŸسسجل وتسسليمه ‘ آاجاله
اÙددة ،كما كلف مدير الشسباب والرياضسة
بتسسخ Òاطار من اŸديرية Ÿتابعة وتسسيÒ
اŸلعب وفك الضسغط على اŸركب اŸتعدد
الرياضسات مؤؤكدا ان ملعب براسسي يعد من
اÓŸعب اŸعروفة على مسستؤى الؤطني .

سسعيدة :ج .علي

06

تبسسة :خالد .ع

اسصتئناف الدراسصة Ãتوسصطة اسصعادي ببوعنداسس ‘ سصطيف
اسصتأانفت ،أاول أامسص ،الدراسصة Ãتوسصطة
اسص-ع-ادي ال-ع-رب-ي Ãدي-ن-ة ب-وعنداسص ،شصمال
غرب عاصصمة الو’ية،بعد توقف التÓميذ
ع- -ن ال -دراسص -ة ،واع -تصص -ام أاول -ي -ائ -ه -م ق -رب
اŸت -وسص -ط -ة،وه -ذا ل-ل-ت-ن-دي-د ب-غ-ي-اب اŸط-ع-م
اŸدرسص- -ي لـ 270ت -ل-م-ي-ذ ي-ع-ان-ون م-ن غ-ي-اب
ال-وج-ب-ة ال-غ-ذائية،باعتبار اغلبهم يسصكنون
ب -ع -ي -دا ع -ن اŸت -وسص -ط-ة Ãسص-اف-ات ب-ع-ي-دة ’
“كنهم من ا’لتحاق بالبيوت،وهذا لطول
اŸسصافة وعدم توفر النقل بشصكل مسصتمر.

سسطيف :نور الدين بوطغان
ع Èاألسساتذة عن تضسامنهم مع التÓميذ لهذه
اŸع -ان -اة ال -ت-ي ي-ك-اب-ده-ا  270ت-ل-م-يذ،منذ افتتاح
اŸؤؤسسسسة الÎبؤية قبل  20سسنة،وأاشساروا ا ¤التعب

ال -ذي ي -ن -ال م -ن ال -ت Ó-م -ي -ذ،م-ا ي-ف-ق-ده-م الÎك-ي-ز
لÓسستيعاب.
وجاء اسستئناف الدراسسة بعد تدخل السسلطات
اŸعنية ،حيث عقد اجتماع عمل بحضسؤر األمÚ
العام Ÿديرية الÎبية،ومسسؤؤو‹ الدائرة والبلدية
واŸت-ؤسس-ط-ة واول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ،و” الت-ف-اق ع-لى
ت- -خصس- -يصص م- -ؤق- -ع ق -ريب م -ن اŸت -ؤسس -ط -ة ت -اب -ع
ل-ل-ب-ل-دي-ة،م-ن اج-ل اسس-ت-غÓ-ل-ه كمطعم مؤؤقت،وعلى
حسس- -اب اŸت- -ؤسس- -ط -ة ‘ ،ان -ت -ظ -ار ا‚از م -ط -ع -م
مدرسسي خاصص باŸؤؤسسسسة.
و كان الؤا‹ ﬁمد بلكاتب قد أاعطى تعليمات
صسارمة قبيل الدخؤل اŸدرسسي من اجل افتتاح
اŸط -اع -م ب -اŸؤؤسسسس -ات الÎب-ؤي-ة م-ن ال-ي-ؤم األول
ل - -ل- -دخ- -ؤل اŸدرسس- -ي،غ Òان ب- -عضص اŸؤؤسسسس- -ات
الÎب - -ؤي - -ة ⁄ ،ت- -ك- -ن ‘ اŸؤع- -د،حسسب األصس- -داء
الؤاردة من بعضص مناطق الؤلية.

»æWh

السشبت  21سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  21محرم  1441هـ

بلجود يكشضف من جيجل:

 500سضكن ترقوي و 500ريفي ح ّصضة إاضضافية للو’ية
أاّك-د وزي-ر السض-ك-ن وال-ع-م-ران
واŸدينة ك-م-ال ب-ل-جود ،خÓل
زي-ارت-ه ل-ق-ط-اع-ه ب-ج-يجل ،على
ضض- -رورة مضض- -اع- -ف- -ة م- -ؤوسضسض -ات
ال -ب -ن-اء ،ودع-ا وك-ال-ة ع-دل ،إا¤
م-نح  1000وح-دة سض-ك-نية لعدة
م -ؤوسضسض-ات ‘ ،الÈام-ج ال-ق-ادم-ة،
’شضغال ‘ أاقرب
من أاجل انتهاء ا أ
وقت ،بتقسضيم أاي مشضروع سضكني
ع - - -ل- - -ى أاك Èع- - -دد ‡ك- - -ن م- - -ن
اŸؤوسضسضات حتى يسضتلم اŸشضروع
‘ آاج- -ال م- -تسض- -ارع -ة وب -ا÷ودة
اŸط- -ل- -وب -ة ك -م -ا ذك -ر ،و‘ ن -فسس
السضياق ،أامر وزير السضكن بفسضخ
ع -ق -ود اŸؤوسضسض -ات اŸت -ق-اعسض-ة ‘
إا‚از السض - - -ك- - -ن- - -ات ،اŸؤوسضسض- - -ات
’جنبية على حد
الوطنية أاو ا أ
السضواء.

جيجل :خالد العيفة
أاوضشح بلجود خÓل تدخÓته ‘
ﬂتلف ﬁطات الزيارة أان «السشنة
ا÷ارية خصشصشت لتطه ÒاŸدونة
السشكنية وإاطÓق جميع اŸششاريع،
وإا“ام م - -ا ه - -و ‘ ط- -ور اإ’‚از»،
وأاضشاف ذات اŸتحدث أان «عهد
السش -ك -وت ع -ن ال -ت -أاخ -ر ‘ تسش -ل-ي-م
اŸششاريع بدون مÈرات واقعية قد
و ،¤ووجب تدارك كل تأاخر ،مع
تدعيم ورششات ا’‚از».
طلب الوزير ،من اŸكتتب Úأان
يرضشوا باأ’ماكن التي ” توجيههم
إاليها ‘ ،إاطار برنامج «عدل» ،أ’ن
إامكانيات الدولة تنحصشر ‘ هذه
اŸواقع التي خصشصشت للÈنامج ،
وج -اء ه -ذا ال -تصش -ري -ح ب -ع -د رفضص
ب -عضص م -ك -ت-ت-ب-ي ع-دل ،2وخ- -اصش -ة
الذين خصشصشت لهم مواقع خارج

^  2000سضكن بصضيغة «عدل»توزع قبل نهاية ال ّسضنة

ال -ع -اصش-م-ة ⁄ ،ي-ع-ج-ب-ه-م ذلك‡ ،ا
أادى إا ¤خ - - -روج - - -ه - - -م ل - - -لشش- - -ارع
وا’حتجاج أامام مقر وكالة عدل.
واسش-ت-هّ-ل ال-وزي-ر زي-ارت-ه ب-ت-ف-قد
ومعاينة اŸششاريع السشكنية ا÷اري
إا‚ازها Ãخطط ششغل اأ’راضشي
رقم Ã 04نطقة أاو’د صشالح ببلدية
ال - - -ط - - -اه ،Òوي- - -ت- - -ع- - -ل- - -ق ا’م- - -ر
Ãششروعي 400سشكن ‘ صشيغة البيع
ب -اإ’ي-ج-از (ع-دل) ،و 240سش-ك-ن ‘
صشيغة الÎقوي اŸدعم (.)L P A
ومن خÓل وقوفه على وضشعية
اأ’شش - -غ - -ال ،شش ّ- -دد ال - -وزي- -ر ع- -ل- -ى
اŸقاولة اŸكلفة باإ’‚از بضشرورة
تسشليم اŸششاريع ا÷اري إا‚ازها
‘ اآ’ج - - - - -ال اÙددة وت - - - - -دارك
ال -ت -أاخ -ر اŸسش -ج -ل ع -ل -ى مسش -ت -وى
مششاريع سشكنات عدل وتوزيعها قبل
ن- -ه- -اي- -ة السش- -ن- -ة ا÷اري -ة ،خ -اصش -ة
اŸت-واج-دة ب-ب-ل-دي-ة ال-ط-اه Òع-ل-ى
مسش- -ت- -وى م- -ن- -ط -ق -ة أاو’د صش -ال -ح،
وب-ب-ل-دي-ة ج-ي-ج-ل م-ن-ط-ق-تي أامزوي
م -زغ -ي -ط -انÃ ،ا ف -ي -ه -ا م -ن -ط -ق -ة
ت-ي-م-ي-زار ب-ب-ل-دي-ة ال-ع-وانة ،كما أامر
ب -اإ’سش -راع ‘ ا’ن-ت-ه-اء م-ن ع-م-ل-ي-ة
التهيئة اÿارجية لتحسش Úظروف
السشاكنة.
وب -ن -فسص اŸن -ط -ق -ة ق-ام ب-وضش-ع

ح- - -ج- - -ر ا’سش- - -اسص إ’‚از ›م - -ع
م-درسش-ي «م-درسش-ة اب-ت-دائية صشنف
(د)» ،بغÓف ما‹ يقدر بـ  90مليون
دي -ن -ار ج -زائ -ري ،ك -م -ا شش-دد ع-ل-ى
ضش- -رورة اإ’سش- -راع ‘ م- -دة ا’‚از
ل -تسش -ل -م اŸدرسش -ة م-ع فÎة تسش-ل-ي-م
السشكنات ا›ÈŸة باŸنطقة.
وع-اي-ن ال-وزي-ر وال-وف-د اŸرافق
ل - - -ه ،مشش - - -روع إا‚از  1200وحدة
سش -ك -ن -ي -ة بصش -ي -غ -ة ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار
«ع -دل»Ã ،خ-ط-ط شش-غ-ل اأ’راضش-ي
رق - -م  20و 29ب-ا÷ن-وب ال-غ-ربي
ل-ل-ت-ج-م-ع ال-رئ-يسش-ي ل-ب-ل-دي-ة ج-يجل
«مزغيطان» ،ومششروع إا‚از 300
سشكن عمومي إايجاري ،حيث وجه
ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات صش- -ارم- -ة ل -لشش -رك -ات
اŸق-او’ت-ي-ة ا÷زائ-ري-ة واأ’ج-ن-ب-ية
منها على ضشرورة تدارك التأاخر
اŸسشجل ‘ ا’ششغال.
ك- -م -ا ك -انت اŸن -اسش -ب -ة ف -رصش -ة
سش -ان-ح-ة ل-ل-م-ك-ت-ت-ب Úح-يث اسش-ت-م-ع
ال -وزي -ر إا ¤انشش -غ-ا’ت-ه-م ،وأام-ر ‘
ذات السشياق بتوزيع  2000مسشكن ‘
صش-ي-غ-ة ال-ب-ي-ع ب-اإ’ي-ج-ار ق-ب-ل ن-ه-اية
السشنة ا÷ارية ،وÃتحف اÛاهد
ق - -ام ال - -وزي- -ر ب- -تسش- -ل- -ي- -م ق- -رارات
ا’سش -ت-ف-ادة Ãج-م-وع  960مسشكن،
منها  454قرار اسشتفادة ‘ صشيغة

الÎقوي اŸدعم  ) 486 )LPAقرار
اع -ان -ة ‘ ال -ب-ن-اء ال-ري-ف-ي ،إاضش-اف-ة
ا 20¤اعانة ترميم ا’طار اŸبني
للسشكنات الفردية.
ﬁطة أاخرى كانت ‘ أاجندة
ال- -وزي- -رÃ ،ع- -اي- -ن -ة مشش -روع ا‚از
 1200وح-دة سش-ك-ن-ي-ة بصش-ي-غة البيع
ب -اإ’ي -ج -ار «ع-دل» Ãخ-ط-ط شش-غ-ل
اأ’راضش- - - -ي رق- - - -م  27بالكيلومÎ
اÿامسص ب- -ب- -ل- -دي -ة ج -ي -ج -ل ح -يث
وصش -لت نسش -ب -ة اأ’شش -غ -ال ب -ه ٪ 12
وب- -غ Ó-ف م -ا‹ ق -دره  3.69مليار
دينار جزائري ،وقدرت مدة ا‚از
اŸششروع  27ششهرا ‘ ح Úالتزم
صشاحب اŸقاولة بتسشليم اŸششروع
‘ مدة  22ششهرا ،والورششة تششهد
ت- - -ق - -دم ‘ اأ’شش - -غ - -ال Ãع - -دل 08
سشكنات ‘ اليوم الواحد.
وم -ن -ح ال-وزي-ر حصشصص إاضش-اف-ي-ة
ل-ل-و’ي-ة م-ن-ها  500مسش-ك-ن ترقوي
مدعم» » ،LPAو 500إاعانة ‘ البناء
ال-ري-في ،و 1م-ل-ي-ار دي-نار جزائري
ل- - - - -ل- - - - -ط- - - - -رق والشش- - - - -ب- - - - -ك - - - -ات
اıتلف « ،»VRDو 94مليون دينار
للتكفل بششبكة الغاز Ãخطط ششغال
اأ’راضش- -ي Ãزغ- -ي- -ط -ان ،ومشش -روع
ا‚از مدرسشة ابتدائية Ãزغيطان.
ك - -م - -ا أاع - -ط - -ى وزي - -ر السش- -ك- -ن
وال-ع-م-ران واŸدي-ن-ة ،إاشش-ارة تزويد
 689ع -ائ -ل-ة ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘
ششطرها اأ’ول من أاصشل  919عائلة
ب-ب-ل-دي-ة خÒي واد ع-ج-ول ،ل-ف-ائدة
 1500م - -واط - -ن ،وه- -ذا ‘ إاط- -ار
الÈنامج اıصشصص للبلدية ،التي
خصشصص لها غÓف ما‹ قدر بأازيد
من  230مليون دينار جزائري ،أاي
ما يعادل  152أالف دينار جزائري
للمسشكن الواحد.

دشّضن ﬁطة ضضخ اŸياه بحمام برادع ،حمام من قاŸة:

اسضتغÓل مياه ﬁطّات الّتطه ÒواŸناطق ال ّصضناعية ‘ ال ّسضقي الفÓحي
^ أاك Ìمن  80أالف نسضمة توّدع ا’نقطاعات العشضوائية

كشض - -ف ع - -ل - -ي ح - -م- -ام وزي- -ر
اŸوارد اŸائ- - -ي- - -ة ع- - -ل- - -ى ه - -امشس
الزيارة التفقدية لقطاعه التي
قادته لو’ية قاŸة« ،بأان اŸوارد
اŸائ -ي -ة ي -ع-م-ل ‘ ال-وقت ا◊ا‹
ع- - -ل- - -ى وضض- - -ع إاسضÎات- - -ي - -ج - -ي - -ة
’سضتغÓل مياه ﬁطات تطهÒ
اŸي - -اه اŸسض - -ت- -ع- -م- -ل- -ة واŸن- -اط- -ق
الصض - -ن - -اع - -ي- -ة ‘ ›ال السض- -ق- -ي
ال -ف Ó-ح -ي ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى ه-ذه
الÌوة.

قاŸة :خالد ــ ع
أاوضشح الوزير ،أانه لهذا الغرضص
” وضش- -ع آال- -ي -ات ل -ل -ت -نسش -ي -ق م -ا بÚ
وزارت-ي ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية
والصشيد البحري واŸوارد اŸائية من
أاج- - -ل ال - -ت - -ك - -ف - -ل Ãع - -ا÷ة اŸي - -اه
اŸسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ة سش- -واء الصش- -ادرة م -ن
ال -وح-دات الصش-ن-اع-ي-ة أاو ال-ت-ج-م-ع-ات
السشكانية وتوظيفها ‘ ›ال السشقي
الفÓحي.
وأاشش- -ار ح- -م- -ام أان «ال- -ت- -ف- -ك‘ Ò
اسش-ت-غÓ-ل اŸي-اه اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ي-دخ-ل
ضش -م -ن إاسشÎات -ي -ج -ي-ة ق-ط-اع اŸوارد
اŸائية ‘ ،ا’سشتغÓل اأ’مثل للÌوة
اŸائية ا÷وفية والسشطحية ‘ البÓد
Ãا ‘ ذلك –ل - -ي - -ة م- -ي- -اه ال- -ب- -ح- -ر
واسشتغÓل مياه اأ’مطار» ،التي من
اŸفÎضص كما قال «أان يتم تسشخÒ
نقاط Œميع لهذه اأ’خÒة حتى تكون
قابلة لÓسشتغÓل ،وبإامكانها مواجهة
ظاهرة ا÷فاف التي “ر بها البÓد
‘ كل مرة وتوجيه اŸياه اÛمعة
‘ السشدود بششكل أاك Èلتحسش Úتوزيع
اŸياه اŸنزلية».
ف - -ا–ة ب - -رن - -ام- -ج وزي- -ر اŸوارد
اŸائية كانت ببلدية هليوبوليسص ،أاين
أاشش- -رف ع- -ل- -ى ت- -دششﬁ Úط -ة ضش -خ
اŸياه حمام برادع بسشعة 150ل  /ثا،
والتي تسشاهم ‘ تقوية رواق قاŸة
وبوششقوف للتزويد باŸياه الصشا◊ة
للششرب ،و“سص حوا‹  80أالف نسشمة
ب-ب-ل-دي-ات ق-اŸة ،ب-ن-ي م-زل ،Úج-ب-الة
خ -م -يسش-ي ،ب-وشش-ق-وف ،وادي ف-راغ-ة،

ع Úبن بيضشاء و›از الصشفاء.
وق- -دمت خÓ- -ل- -ه- -ا ع- -رضش- -ا ع- -ن
مشش -روع إا‚از ن -قب ج -دي -د ب -ح-م-ام
ب -رادع ورب -ط -ه ب-اÿزان ،إاضش-اف-ة إا¤
ت- -ق- -دم ع- -رضص ح -ول إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة
ﬁط- -ات الضش- -خ ب- -ال -و’ي -ة «ح -م -ام
برادع ،تاملوكة ،سشÓوة عنونة ،قلعة
بوصشبع ،الدهوارة ،بن جراح ،قاŸة،
بوششقوف ،معاششو».
اÙط -ة اŸوال -ي -ة ك -انت ب-ت-ف-ق-د
ح -م -ام وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه ﬁط -ة
ت -ط -ه ÒاŸي -اه اŸسش -ت -ع-م-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة
قاŸة ،حيث ” تقد Ëعرضص ششامل
عن عمل اÙطة التي تسشع لـ 200
أالف سشاكن مكافئ ،وتعالج ما يقارب
 32أالف م Îمكعب يوميا من اŸياه
اŸسش -ت -ع -م -ل -ة ،وتصش-ل سش-ن-وي-ا إا ¤م-ا
يقارب خمسشة مÓي Úسشنويا.
وأاك-د ال-وزي-رع-ل-ى ضش-رورة ال-توجه
نحو اسشتغÓلها ‘ السشقي بالتنسشيق
مع مصشالح وزارة الفÓحة والتنمية
ال -ري -ف -ي-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري ،مشش-ي-دا
ب- -اÛه- -ودات اŸب- -ذول- -ة ب- -ال- -و’ي -ة
ل -ل-وق-اي-ة م-ن ال-ف-يضش-ان-ات م-ن خÓ-ل
ال-ع-م-ل-ي-ة ا’سش-ت-ب-اق-ي-ة اÿاصشة بجهر
البالوعات والوديان ،واŸقدرة بأاكÌ
من  1600بالوعة و 27واد سشاهمت ‘
اح -ت -واء ال -ك-م-ي-ات ال-ك-بÒة م-ن م-ي-اه
اأ’م- -ط -ار اŸتسش -اق -ط -ة ع -ل -ى و’ي -ة
قاŸة ‘ فÎة وجيزة.
ب- -رن- -ام -ج ال -زي -ارة ت -واصش -ل بسش -د
بوحمان ،حيث ” تقد Ëعرضص حول
ك -ي -ف -ي-ة اسش-ت-غÓ-ل السش-د ال-ذي ب-ل-غت
نسش -ب-ة ام-تÓ-ئ-ه  ٪ 56وي -غ -ذي ع -دة
بلديات بالو’ية وسشيتوسشع مسشتقبÓ
ليششمل عدة بلديات أاخرى ،إاضشافة
إا ¤ع -رضص حصش -ي -ل -ة م -وسش-م السش-ق-ي
للسشنة ا÷ارية ،حيث ” تخصشيصص
 20مليون م Îمكعب لهذا الغرضص.
وت -ل -ق -ى ال -وزي -ر شش -رح -ا م -فصشÓ-
ي- -خصص اسش- -ت- -غ Ó-ل السش -د ‘ ت -رب -ي -ة
اŸائيات مع توزيع ششهادات اعتماد
ع - -ل - -ى صش - -ي - -ادي - -ن شش - -ب- -اب إ’نشش- -اء
م -ؤوسشسش -ات مصش -غ-رة ل-لصش-ي-د ال-ق-اري
على مسشتوى سشد بوحمدان ،وقد أاكد
ال- -وزي- -ر ع- -ل- -ى ضش -رورة ا’سش -ت -غ Ó-ل

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

اأ’مثل Ÿياه السشد وتعزيز ا’سشتثمار
‘ الصشيد القاري به.
وببلدية حمام دباغ أاششرف الوزير
ع- -ل- -ى وضش -ع ح -ي -ز اÿدم -ة Ùط -ة
م -ع -ا÷ة اŸي -اه بسش-ع-ة  500ل  /ث- - -ا
والتي سشتسشاهم ‘ تعزيز نطاق توزيع

كنّا حريصض Úأان تكون العودة إا ¤اŸدارسس هادئة ،بلعابد من البليدة:

مقعد بيداغوجي حق دسضتوري لكل طفل

ث ّ-م -ن وزي -ر الÎب -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ع-ب-د
ا◊ك -ي -م ب-ل-ع-اب-د ال-دخ-ول ا’ج-ت-م-اع-ي
ل-ل-م-وسض-م الدراسضي  2019و ،2020وق -ال
على هامشس الزيارة التي قادته نهاية
’سضبوع إا ¤و’ية البليدة ،إانه يعتÈ
ا أ
الدخول ا’جتماعي ا÷اري أاحسضن من
سض-اب-ق-ه ،مضض-ي-ف-ا ب-أان-ه-م ح-رصض-وا على أان
ت -ك -ون ال -ع-ودة ا ¤اŸؤوسضسض-ات الÎب-وي-ة
ه-ادئ-ة وسض-لسض-ة ،ل-ي-ع-رب ‘ السض-ي-اق عن
أاح-ق-ي-ة ال-ت-م-درسس ل-كل طفل جزائري،
مهما كانت الظروف.

البليدة :لينة ياسسمÚ
ع ّ-ب -ر ال -وزي -ر ع -ن ارت -ي-اح-ه ال-ك-ب Òل-ل-دخ-ول
ا’ج -ت -م -اع -ي ا÷اري ،وق-ال ب-أان-ه-م ب-ال-رغ-م م-ا
اعتÈها بـ «اŸنغصشات» أاو النقائصص اŸسشجلة،
فهم ‘ الوزارة ومن خÓل “ثيلهم ع Èو’يات
الوطن ،سشعوا ويسشعون إا ¤معا÷ة تلك النقائصص
واŸششاكل ،وأان إاجراءات غ Òمسشبوقة يجري
العمل بها ،حتى يتم تفادي أاي عوارضص قد تطرأا
و –دث ،بل وأاك Ìمن ذلك عمدت الوزارة إا¤
إاي -ف -اد ÷ان ت -ف -ت -يشص إاﬂ ¤ت -ل -ف اŸؤوسشسش -ات
التعليمية ،أ’جل الوقوف والنظر ‘ أاي مششكل،
ومعا÷ة ﬂتلف الوضشعيات.
وبلغة اأ’رقام ،كششف بلعابد وهو يتنقل بÚ
ب -ل -دي -ات و’ي -ة ال -ب -ل -ي -دة ‘ اأ’رب-ع-اء واŸدي-ن-ة
ا÷ديدة ‘ بوينان والبليدة باÿصشوصص ،لتدششÚ
م -نشش -آات ت -رب -وي -ة ج -دي -دة ،وه -و ي -ت -ح -دث ع-ن
اŸششاريع القطاعية ،قال إان النقل اŸدرسشي

سش-ي-ح-ظ-ى ب-اقتناء  3500ح-اف-ل-ة ،سش-ت-حول على
اŸن -اط -ق ال -ب -ع -ي -دة واŸع -زول-ة ال-ن-ائ-ي-ة ،وأان-ه-م
اسشتلموا منها لغاية اليوم  1000حافلة ،الغاية من
ورائها تخفيف متاعب التنقل بالنسشبة لÓطفال
اŸتمدرسش.Ú
وعن ششريحة ذوي ا’حتياجات اÿاصشة ،قال
الوزير عبد ا◊كيم بلعابد إانهم يحرصشون على
عدم حرمان أاي طفل من حق التمدرسص ،وهم
‘ تعاملهم مع هذه الفئة وفروا ويوفرون لهم
اقسش -ام -ا ب -اŸؤوسشسش -ات ال -ع -ادي -ة أاو ت -وف Òل -ه -م
اقسشاما خاصشة تتÓءم مع طبيعة ا’عاقة ،مع
مراعاة النظام التعليمي ا’نسشب لهم.
وع- -ن ا’صشÓ- -ح- -ات لÓ- -م- -ت- -ح -ان اŸصشÒي
شش -ه -ادة ال -ب-ك-ال-وري-ا ،اعÎف وزي-ر الÎب-ي-ة ،ب-أان
مصشا◊ه تعمل على إاعادة هيبة هذه الششهادة،
إاصش Ó-ح ال -ب -ك -ال-وري-ا م-ره-ون ب-إاصشÓ-ح «ال-ن-ظ-ام
الثانوي» برمته ،وهم يعملون ‘ تنسشيق مع بقية
الوزارات اŸعنية أ’جل ضشمان اجتياز امتحان
‘ ظروف هادئة ومريحة ،وأايضشا من خÓل
ا’ج-راءات اŸب-اشش-ر ف-ي-ه-ا ،وال-ت-ي ي-ه-دف-ون م-ن
ورائها ا ¤التقليل من اŸتاعب بالنسشبة للجميع،
وتسش -ه -ي -ل ب -اأ’خصص ع -م -ل -ي -ة ال -تسش -ج -ي -ل ع -ل -ى
اÎŸششح Úواأ’ولياء على السشواء .
و ⁄يفوت وزير الÎبية ا◊ديث عن متاعب
ا’كتظاظ ،والتي وصشلت ا’رقام ‘ بعضص منها
ا 53 ¤تلميذا بالقسشم الواحد ،مششددا على أان
ال -ت -ع -ل -م ح -ق ل -ك -ل ط -ف-ل ،و‘ ان-ت-ظ-ار اسش-تÓ-م
اŸشش-اري-ع ل-ل-م-ؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-يمية ،هم ›Èون
على توف Òمقعد بيداغوجي لكل طفل ،إا ¤أان
يتم معا÷ة اŸششكل ،وهذا هو ا◊ق ا’و‹.

خÓل وقوفه على ﬂلفات السضيول اŸطرية بالÈج ،كورابة:

مراكز دفع الّطريق السضيار سضتدخل اÿدمة ‘ 2021
^ تخصضيصص  50مليار دينار لتهيئة الّطرق الوطنية

ع -ل-ى ه-امشس زي-ارة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-ق-د
التي قادته إا ¤و’ية برج بوعريريج،
’شضغال
كشضف مصضطفى كورابة وزير ا أ
ال- -ع -م -وم -ي -ة م -ن ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ،أان
’م-ط-ار
’خÒة وسض-ي-ول ا أ
ال -ف -يضض -ان-ات ا أ
إاج- -ت- -احت ع- -ددا م- -ن و’ي -ات ال -وط -ن،
مؤوكدا أانها  ⁄تؤوثر كثÒا على الطرق
ال-وط-ن-ي-ة وال-و’ئ-ية والشضبكة الوطنية
ل -ل -ن-ق-ل ب-اسض-ت-ث-ن-اء إان-ه-ي-ار م-نشض-اة ف-ن-ي-ة
واح -دة ب -و’ي -ة اŸدي -ة ،وال -ت -ي سض -ي -ت-م
التكفل بإاعادة ترميمها ‘ أاسضرع وقت.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

اŸي -اه الصش -ا◊ة ل -لشش -رب ب -ب -ل -دي-ات
ق- - -اŸة› ،از ع - -م - -ار ،ب - -ن ج - -راح،
الركنية ،ع Úحسشاينية وحمام دباغ
و“سص  180أالف سشاكن ،إاضشافة إا¤
الوقوف على مششروع إا‚از قناة ربط
اÙطة بسشد بوحمدان.
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بخصشوصص الطريق السشيار ششرق ـ غرب ،أاكد
الوزير أان مراكز الدفع على مسشتوى الطريق
السشيار سشتدخل حيز اÿدمة رسشميا مطلع سشنة
 ،2021وذلك ب -ع -د اإ’ن -ت -ه -اء م -ن -ه-ا وŒه-ي-زه-ا،
مضشيفا أان اŸقطع اأ’خ ÒاŸتبقي من الطريق
السشيار ،والذي يربط منطقة الذرعان بالطارف
ب-ا◊دود ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ونسش-ي-ة سش-ي-ن-ت-هي رسشميا
نهاية ششهر نوفم ،Èوسشيتم تسشليمه ووضشعه حيز
اÿدمة.
وكششف الوزير ‘ إاطار الÈامج اŸسشتقبلية
ل -ل -ق-ط-اع ع-ن ت-خصش-يصص م-ب-ل-غ  50م-ل-ي-ار دينار
إ’ع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ج-م-ي-ع ال-ط-رق ال-وط-ن-ي-ة والطرق
ال -و’ئ -ي -ة م-ع إاع-ط-اء اأ’ول-وي-ة ل-ل-ط-رق ال-و’ئ-ي-ة
الهامة ،وهو برنامج سشيتم انطÓق فيه مطلع
سش-ن-ة  ،2020ك -م -ا ق -ررت ال -وزارة أايضش -ا Œه -ي-ز
ع -م -ال ال -ق-ط-اع ب-أال-بسش-ة خ-اصش-ة ،وذلك ل-ت-ف-ادي
حوادث اŸرور وا◊وادث اŸميتة ،خاصشة وأان

ال -ع-م-ال يشش-ت-غ-ل-ون ع-ل-ى ﬁاور ط-رق-ات ت-ع-رف
حركة سش Òوخطورة على سشÓمتهم.
وأاكد كورابة على اŸسشتوى اÙلي بو’ية
ب -رج ب -وع -ري -ري -ج أان اŸق -اط -ع اŸت -ب -ق-ي-ة ع-ل-ى
الطريق الوطني  45الذي يربط برج بوعريريج
باŸسشيلة ،سشيتم التكفل بها لتكون مزدوجة ،كما
Óسش- -راع ‘ إا‚از ال- -ط- -ري- -ق
أان - -ه سش- -يسش- -ع- -ى ل - -إ
ا’ج-ت-ن-اب-ي Ÿدي-ن-ة ال-ي-اشش ،Òوال-طريق اŸزدوج
الذي يربط بلديات بليمور والعناصشر بالطريق
الوطني رقم  ،05باإ’ضشافة إا ¤السشعي لدراسشة
إا‚از إازدواج - -ي- -ة ط- -ري- -ق ب- -رج ال- -غ- -دي- -ر ب- -رج
بوعريريج ،بإاعتبار أان الطرقات اŸذكورة تششكل
خطرا وتسشجل يوميا حوادث خطÒة و‡يتة.
زي- -ارة وزي- -ر اأ’شش -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة إا ¤ب -رج
بوعريريج تضشمن برنا›ها تقد Ëعرضص حول
القطاع ،وإاعطاء إاششارة إاعادة تأاهيل  5.5كلم من
الطريق الوطني رقم  5ببلدية الياشش ،Òباإ’ضشافة
غ- -ل -ى إاع -ط -اء إاشش -ارة إان -ط Ó-ق مشش -روع دراسش -ة
وإا‚از إازدواجية الطريق الوطني  103ب ÚعÚ
ت -اغ -روت وت -ي -كسش -ت -ار ب-ط-ول  10ك-ل-م-ك-ما قام
الوزير بتدشش Úجسشر السشكة ا◊ديدية العلوي
ب-ب-ل-دي-ة ت-ي-كسش-ت-ار ،وإاطÓ-ق أاشش-غ-ال إاع-ادة تهيئة
14كلم من الطريق الوطني  106الرابط ›انة
بثنية النصشر.
ورّد ك -وراب -ة ع -ل -ى م -ط-لب سش-ك-ان و’ي-ة ب-رج
بوعريريج بخصشوصص إا‚از مدخل ثالث للطريق
السش- -ي -ار إا ¤ع -اصش -م -ة ال -و’ي -ة ،أان اأ’م -ر ل -يسص
مسشتحي ‘ Óحال توفر اأ’موال ،لكنه من جهة
أاخرى أاكد أان عملية إا‚از اŸداخل للطريق
السشيار كانت مدروسشة ‘ اŸششروع ،مضشيفا أان
أاي مدخل للطريق السشيار يجب أان يكون مرفقا
Ãركز للدفع.

صضحراوية ،بن مسضعود يؤوّكد:
‘ لقاء –ضضÒي Ÿوسضم ال ّسضياحة ال ّ

ضضرورة تنويع النّشضاطات وفتح مسضالك جديدة Ãناطق ا÷نوب
أاك-د وزي-ر السض-ي-اح-ة والصض-ناعة
التقليدية عبد القادر بن مسضعود،
أاول أامسس ،با÷زائر العاصضمة على
ضض- - -رورة ت- - -ن- - -وي- - -ع ال- - -نشض - -اط - -ات
السض-ي-اح-ي-ة وف-ت-ح مسض-الك جديدة
Ãن-اط-ق ا÷ن-وب وال-هضض-اب ال-ع-ل-يا
–ضضÒا Ÿوسض - - - - -م السض- - - - -ي- - - - -اح- - - - -ة
الصضحراوية ،الذي سضينطلق رسضميا
ب-و’ي-ة غ-رداي-ة ‘ ال-ف-ا— أاك-ت-وبر
وسض -ي-دوم ا ¤غ-اي-ة  30أاف-ريل من
.2020
وششّدد الوزير خÓل إاششرافه على لقاء
–ضشÒي Ÿوسشم السشياحة الصشحراوية
ع -ل -ى وج -وب «ت -نسش -ي -ق ا÷ه-ود م-ع ك-ل
القطاعات اŸعنية والفاعل ÚواŸهنيÚ
من أاجل إا‚اح هذا اŸوسشم بتدارك
ﬂتلف النقائصص اŸسشجلة ’سشيما ‘
›ال ا’ي -واء وال -ن -ق -ل» ،مÈزا اه -م -ي-ة
عرضص اسشعار تنافسشية ÷لب السشياح من
كل ششرائح اÛتمع.

وب -ع -د أان ذك -ر ب -ك-ل ا’‚ازات ال-ت-ي
–ققت ‘ قطاع السشياحة من خÓل
مشش-اري-ع سش-ي-اح-ي-ة م-ت-ن-وعة يراعى فيها
اŸع -اي Òال -دول -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف م -ن -اط -ق
الوطن ،ششدد الوزير على «جعل السشياحة
الصشحراوية القاطرة ا’سشاسشية للوجهة
السشياحية ‘ ا÷زائر وإاعادة بعث هذا
ال -ق -ط -اع وج -ع -ل -ه يسش -اه -م ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسشتدامة».
ك -م -ا أال -ح ب -ن مسش -ع -ود ع -ل -ى وج -وب
«اعطاء ا’ولوية للسشياحة الداخلية من
خÓل حث وكا’ت السشياحة وا’سشفار
وﬂتلف الدواوين اÙلية اﬁ ¤اولة
اسش- -ت- -ق- -ط- -اب ع- -دد ك- -ب Òم -ن السش -ي -اح
ال-وط-ن-ي ،Úوك-ذا ا’ج-انب ن-ح-و م-ن-اطق
ا÷ن- - -وب ال- - -غ - -ن - -ي - -ة بÎاث - -ه - -ا اŸادي
والÓمادي».
وأاششار ‘ هذا ا’طار ا ¤ضشرورة
«ت-ن-وي-ع ال-نشش-اط السش-ي-اح-ي م-ن خÓل
«احياء اŸهرجانات وا’عياد الدينية

والثقافية اŸتنوعة وتنظيم نششاطات
رياضشية وترفيهية ومعارضص للصشناعة
ال--ت--ق--ل--ي--دي--ة ول--ق--اءات ف--ك--ري--ة ح-ول
السش--ي--اح--ة «و ف--ت--ح مسش--الك سش-ي-اح-ي-ة
ج--دي--دة وم--ب-ت-ك-رة وم-دع-م-ة» ،داع-ي-ا
م-دي-ري السش-ي-اح-ة ب-ه-ذه اŸن-اط-ق ا¤
«اŸسش----اه----م----ة ‘ ت---ن---وي---ع ال---نشش---اط
السشياحي وتوف Òخدمات ذات جودة
رف--ي--ع--ة ،وت--ق--د Ëع--روضص سش--ي--اح-ي-ة
م--ت--ن-وع-ة ودع-م صش-ي-غ-ة اŸب-يت ع-ن-د
اŸضش------ي-----ف م-----ن اج-----ل ا‚اح ه-----ذا
اŸوسشم».
وب--ع--د أان ت--ط--رق ا ¤ك-ل اŸشش-اك-ل
ال--ت--ي م--ا ف--ت--ئ ي--ع--ا Êم--ن-ه-ا ال-ق-ط-اع
’سشيما اششكالية غÓء تسشعÒة تذكرة
النقل ا÷وي نحو ا÷نوب ،أاششار ا¤
كل اŸسشاعي التي تبذل لتذليل هذه
اŸعضش--ل--ة م--ن خÓ--ل ال--ت--وق--ي--ع ع-ل-ى
اتفاقيات ششراكة مع ششركتي اÿطوط
ا÷وي--ة ا÷زائ-ري-ة وط-اسش-ي-ل-ي طÒان

ت--قضش--ي ب--ت--خ--ف-يضص تسش-عÒة ال-ت-ذاك-ر
ل----ف----ائ---دة ›م---وع---ات م---ن السش---ي---اح
اŸت--وج--ه Úن--ح-و ا÷ن-وب ب-نسش-ب-ة 50
باŸئة.
م---ن ج---ه---ت---ه ،أاف---اد اŸدي--ر ال--ع--ام
ل---لسش---ي--اح--ة ﬁم--د زب Òسش--ف--ي--ان ،أان
ح--وا‹  600مشش-روع سش-ي-اح-ي ي-جرى
ا‚ازه حاليا Ãناطق ا÷نوب.
م--ن ج--ه--ت--ه أاك--د م--دي--ر الصش--ن--اع-ة
التقليدية بالوزارة ،بانه سشيتم خÓل
م-وسش-م السش-ي-اح-ة الصش-ح-راوي-ة ت-ن-ظيم
 106م--ع-رضص ل-لصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف Ãششاركة  2000حر‘ ،وكذ
تنششيط ا’حتفا’ت وا’عياد الدينية
والثقافية مع منح ا’همية لعيد رأاسص
السشنة اŸيÓدية ÷لب السشياح ’سشيما
Ãناطق جانيت وبششار بتاغيت وأادرار
بتميمون و“Ôاسشت.

السشبت  21سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  21محرم  1441هـ
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إاثر دورية بحث و“شضيط قرب الشضريط ا◊دودي

اكتشساف ﬂبأا لأÓسسلحة ا◊ربية والذخÒة بتمÔاسست

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

‘ عمليت Úمتفرقت Úبكل من زرالدة و الدويرة

درك العاصسمة يطيح بشسبكة اجرامية

اف -اد اسض -ت -غ Ó-ل ل -ل-م-ع-ل-وم-ات ت-ل-ق-ت-ه-ا
لق -ل -ي -م -ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
ال -ف -رق -ة ا إ
ب -ال-رم-ال ال-ذه-ب-ي-ة ال-ت-اب-ع Úل-ل-ك-ت-ي-ب-ة
لق -ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-زرال-دة،
ا إ
مفادها وجود شضخصض Úعلى م Ïسضيارة
سض - -ي - -اح - -ي - -ة ي - -ق - -وم - -ان بÎوي- -ج م- -ادة
ال- - -ك- - -وك- - -اي Úع- - -ل- - -ى مسض- - -ت- - -وى أاح- - -د
السض-ت-ودي-وه-ات ال-ك-ائ-ن ب-ح-ي ال-ف-ن-انÚ
بلدية زرالدة.

نور الدين لعراجي

لرهاب ،وإاثر دورية
‘ إاطار ﬁاربة ا إ
ب -حث و“شض -ي-ط ق-رب الشض-ري-ط ا◊دودي
بتمÔاسضت/ن.ع ،6.كشض- - - - -فت م- - - - -ف - - - -رزة
للجيشس الوطني الشضعبي يوم  19سضبتمÈ
Óسضلحة والذخÒة .
ﬂ 2019بأا ل أ

ق.و
يحتوي على 01:قاذف صشاروخي من نوع2
 RPG؛ 03مسش -دسش -ات رشش-اشش-ة م-ن ن-وعكÓششنكوف  1 ،بندقية نصشف آالية سشمينوف ،
05أانابيب إاطÓق صشواريخ BM13؛  47قذيفة
ه- -اون ع -ي -ار  82م -ل-م؛  01ق-ذي-ف-ة للقاذف
الصشاروخي RPG- 7؛ 03قذائف للقاذف
الصش-اروخ-ي  RPG- 2؛‘ ن -فسص السش -ي-اق،

“كنت مفرزة للجيشص الوطني الششعبي ،إاثر
عملية “ششيط Ãنطقة جبل الرفعة ،و’ية
Óره-اب-يÚ
ب-ات-نة /ن.ع 5.م -ن كشش -ف ﬂب-أا ل -إ
ي -ح -ت-وي ع-ل-ى ق-ن-ب-ل-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة الصش-ن-ع ،م-واد
غذائية وأادوات لتحضش ÒاŸتفجرات.

...توقيف  6منقب Úعن الذهب وحجز
اسسلحة وعتاد ﬂتلف
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة اŸن - -ظ- -م- -ة،
“كنت مفارز للجيشص الوطني الششعبي بكل من
“Ôاسشت وب- -رج ب- -اج- -ي ﬂت- -ار /ن.ع 6.من
توقيف سشتة ( )06منقب Úعن الذهب وحجز
سشيارة رباعية الدفع )17( ،مولدا كهربائيا،
( )10مطارق ضشاغطة )02( ،مصشفاة ذهب،

تسضببوا ‘ وفاة امرأاة

تقد ËاŸتورط ‘ Úقضسية التسسمم الغذائي Ãيلة
ق -دمت اŸصض-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-لشض-رط-ة
لطراف
ال-قضض-ائ-ي-ة ب-أام-ن ولي-ة ميلة ،ا أ
اŸت -ورط -ة ‘ قضض -ي -ة ال -تسض-م-م ال-غ-ذائ-ي
ال- -ذي خ- -ل- -ف وف- -اة ام- -رأاة وخضض -وع 19
لÓ- -سض- -تشض- -ف -اء ج -راء ت -ن -اول م -أاك -ولت
خفيفة من ﬁل وسضط مدينة ميلة إا¤
القضضاء.

ميلة  :خ ع

ت -ف -اصش -ي -ل ال -قضش -ي -ة ت -ع -ود إا ¤شش -ه-ر أاوت
اŸنصشرم أاين اسشتقبلت مصشلحة ا’سشتعجا’ت
الطبية Ãيلة  20حالة تسشمم أادت فيما بعد إا¤
وفاة امرأاة تبلغ من العمر  36سشنة ،وعلى جناح
السشرعة ” فتح –قيق ‘ القضشية حيث تنقل
عناصشر الششرطة العلمية إا ¤اÙل و” رفع
ال- -ع- -ي- -ن- -ات وإارسش- -ال- -ه- -ا إا ¤ا Èıا÷ه- -وي
للششرطة العلمية بقسشنطينة ،فيما أاكد تقرير
الطب الششرعي أان الوفاة ناجمة عن تسشمم
غدائي سشببه بيكتÒيا خطÒة.
التحقيق ‘ القضشية ب Úأان اÙل ملك
لششخصص يبلغ من العمر 54سشنة مؤوجر عرفيا
لشش -خصص ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  39سش-ن-ة ،والذي
ب- -دوره ق- -ام ب- -وضش- -ع- -ه –ت تصش -رف مسشÒ
وعامل ÚتÎاوح أاعمارهم ب 18 Úو 32سشنة،
وبعد اسشتكمال إاجراءات التحقيق ” تقدË
أاطراف القضشية أامام النيابة اıتصشة لدى
ﬁك- -م- -ة م- -ي- -ل- -ة أاي -ن وضش -ع اŸسش Òوأاح -د
ال -ع -ام -ل– Úت ال -رق -اب -ة ال-قضش-ائ-ي-ة ف-ي-م-ا

’فراج.
’طراف من ا إ
اسشتفاد باقي ا أ

توقيف شسخصس وحجز 138قنينة من
اŸشسروبات الكحولية بفرجيوة

“ك-ن ع-ن-اصش-ر ال-ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لششرطة
القضشائية بفرجيوة ،نهاية اأ’سشبوع اŸنصشرم
م -ن ت -وق -ي-ف شش-خصص وح-ج-ز 138ق-ن-ي-نة من
ﬂت-ل-ف أان-واع اŸشش-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة وم-ب-لغ
ما‹ من ﬁصشÓت بيع اÿمور ،حيث تعود
تفاصشيل القضشية إا ¤اسشتغÓل اŸعلومات من
ط -رف ع -ن -اصش -ر ال -ف-رق-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل-لشش-رط-ة
القضشائية بفرجيوة مفادها قيام ششخصص بنقل
وبيع اŸششروبات الكحولية على م Ïسشيارة
سشياحية  ،ليتم وضشع عدة نقاط مراقبة عÈ
ﬂارج اŸدينة ،حيث ” توقيف اŸششتبه فيه
البالغ من العمر  49سشنة ÃفÎق الطرق حي
ب -وروح ف -رج-ي-وة ع-ل-ى م Ïسش-ي-ارة سش-ي-اح-ي-ة ،
وع Ìبحوزة اŸششتبه به على  138قنينة من
ﬂتلف أانواع اŸششروبات الكحولية باإ’ضشافة
إا ¤مبلغ ما‹ مقدر بـ 4900دج من عائدات
البيع وكمية من اأ’كياسص البÓسشتيكية تسشتغل
‘ ال -ت -وضش -يب و ال -ت -ه -ي -ئ -ة ،واث -ر اسش -ت -ك -م-ال
إاجراءات التحقيق ” تقد ËاŸششتبه فيه أامام
النيابة اıتصشة لدى ﬁكمة فرجيوة أاين
صش- - -در ‘ ح - -ق - -ه أام - -ر إاي - -داع ره - -ن ا◊بسص
اŸؤوقت.

ج-ه-از ( )01كشش -ف ع -ن اŸع -ادن ،ك -م -ي -ة م -ن
اŸواد اŸتفجرة و ( )1400ل Îمن الوقود‘ ،
ح“ Úك -ن ح -رسص السش -واح -ل ب -ال -ت-نسش-ي-ق م-ع
ع -ن -اصش -ر ال -درك ال -وط -ن -ي ب -ك -ل م -ن ب -ج-اي-ة
وسشكيكدة /ن.ع 5.من توقيف ششخصص وحجز
ق-ارب ت-ق-ل-ي-دي الصش-ن-ع ،ب-ن-دق-ي-تي( )02صش -ي-د
–ت م -ائ -ي وب -ن -دق-ي-ة صش-ي-د ،ف-ي-م-ا أاح-ب-طت
م- -ف- -ارز أاخ -رى ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي
ﬁاو’ت تهريب ( )7904ل Îمن الوقود بكل
من سشوق اه ـراسص ،تبسشة والط ـارف /ن.ع.5.

...و توقيف هجرة غ Òشسرعية لـ  60شسخصسا
و‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالششرعية،
أاحبط حرسص السشواحل ﬁاو’ت هجرة غÒ
ششرعية لـ ( )60ششخصشا بكل من وهران ،بني
صشاف ومسشتغا /Âن.ع ،2.والطارف /ن.ع.5.

الضضحيتان يبلغان من
العمر  35و  65سضنة

وفاة شسخصس Úبداخل
بئر Ãنطقة ضساية
السسلوين با÷لفة
لقي شضخصضان مصضرعهما داخل بئر
Ãن -ط -ق -ة ضض -اي -ة السض -ل -وي -ن ال -ت-اب-ع-ة
ل -ب -دي-ة اŸل-ي-ل-ي-ح-ة دائ-رة دار الشض-ي-وخ
ب-ا÷ل-ف-ة  ،ا◊ادث ت-ت-م-ث-ل ‘ إاخ-تناق
شضاب يبلغ من العمر  30سضنة  ،و كهل
يبلغ من العمر  65سضنة. ،
الضشحيتان كانا داخل بئر تقليدي عمقه
 10م وقطره  3م ،من أاجل عملية تنظيفه
تو‘ اأ’ول خنقا إاثر إانتهاء كمية ا’كسشجÚ
عليه بداخل البئر ،ليتم نقل الضشحية الثاÊ
على جناح السشرعة من طرف رجال ا◊ماية
اŸدن- -ي- -ة و–وي- -ل -ه إا ¤اŸسش -تشش -ف -ى ل -ك -ن
Óسشف لفظ أانفاسشه اأ’خÒة Ãسشتششفى دار
ل أ
الشش-ي-وخ ل-ي-ت-م –وي-ل ج-ث-ت-ه-م-ا إا ¤مصش-لحة
حفظ ا÷ثث بنفسص اŸسشتششفى  ،فيما ”
ف- -ت -ح –ق -ي -ق م -ن ط -رف مصش -ال -ح ال -درك
الوطني Ÿعرفة أاسشباب حادثة الوفاة .

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

بتهمة التÓعب ونهب العقار

ايداع م Òبلدية النخلة األسسبق ا◊بسس ‘ الوادي
أاودع وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة الوادي ،
رئ -يسص ب -ل -دي -ة ال-ن-خ-ل-ة اأ’سش-ب-ق ،2017/2012
ا◊بسص تطبيقا ◊كم سشابق ‘ حقه صشدر عن
›لسص قضشاء الوادي غيابيا بالسشجن سشنتÚ
سشجنا نافذا ،فيما “ت تÈئة سشاحة نائبه من
ال-ت-ه-م اŸنسش-وب-ة إال-ي-ه-م ب-ع-د ال-ت-م-اسص دف-اع-ه
ن -ظ -را ل -ظ -روف -ه الصش -ح -ي-ة وإاصش-اب-ت-ه Ãرضص
عضشال.
أاقدم ا ÒŸرفقة اŸواطن اŸتابع معه ‘
ال-قضش-ي-ة ب-اŸن-ح وال-ب-ي-ع ل-ل-غ Òل-رخصص توجيه

غ Òق -ان -ون -ي -ة ل Ó-سش -ت-ف-ادة م-ن ق-ط-ع أارضش-ي-ة
فÓ- -ح- -ي- -ة  ‘ ،اÙي- -ط- -ات ال- -ع -ذراء بÎاب
البلدية.
كما قام اŸعني ،بالبيع قطع أارضشية بأاختام
ب- -أاث- -ر رج- -ع- -ي  ” ،اك- -تشش- -اف- -ه- -ا ب- -ع- -د ع -دة
احتجاجات قام بها سشكان البلدية أامام مقر
الو’ية .
اأ’م- -ر ال- -ذي دف- -ع وا‹ ال- -و’ي -ة إا ¤ف -ت -ح
–ق -ي -ق وإاي -ف -اد ÷ن -ة ت -رأاسش -ه-ا اأ’م Úال-ع-ام
ل -ل -و’ي -ة وق -ت -ه -ا ،وال -ت -ي اك -تشش -فت ال -تÓ-عب

وا◊يلة القانونية اŸسشتعملة  ،أاين ” مباششرة
–وي -ل اŸل -ف إا ¤فصش -ي -ل-ة اأ’ب-ح-اث ل-ل-درك
الوطني التي حققت أاك Ìمن مرة مع رئيسص
ال-ب-ل-دي-ة وكشش-فت خ-ي-وط ال-تÓ-عب ‘ ال-ع-قار
Ãنطقة النخلة  ،وحولت اŸلف على العدالة
،وأام- -رت ال- -ع- -دال- -ة م -ن ج -ه -ت -ه -ا ب -ت -وق -ي -ف
اŸت- -ورط ، Úال- -ذي -ن أاصش -در ‘ ح -ق -ه -م أام -ر
بالقبضص .

الوادي  :قديري مصسباح

العدد
18052

08

بعد ترصشد –ركات اŸششتبه فيهما و يتعلق
اأ’مر بكل من «ن.م» و»سص .ر» ،حيث “ت
م-ب-اغ-ت-ت-ه-م-ا ب-ع-د ﬁاول-ت-ه-م-ا ال-ف-رار ،و ب-عد
التفتيشص الدقيق للمركبة السشياحية ” العثور
على كمية من اıدرات الصشلبة « كوكاي»Ú
الكمية كانت ﬂبأاة بإاحكام بداخل السشيارة
واŸقدر وزنها بنحو  4.3غرام ،ميزان آا‹
حسشاسص لقياسص اأ’وزان اÿفيفة  ،كبسشو’ت
خضش- -راء ف- -ارغ- -ة م- -ه -ي -أاة ل -وضش -ع اıدرات
الصشلبة باإ’ضشافة إا ¤مبلغ ما‹ حينها ”
توقيف اŸششتبه فيهما و إاقتيادهما إا ¤مقر
الفرقة للتحقيق حول مصشدر هذه اıدرات،
ك -م -ا أافضش -ى ال -ت -ح -ق -ي -ق إا ¤ت -وق -ي -ف أارب -ع-ة
أاششخاصص من بينهم فتاتان تÎاوح أاعمارهما
ماب 32 Úإا 35 ¤سشنة لهم صشلة باıدرات
اÙجوزة  ،كما ” –ديد هوية اŸششتبه فيه
الثالث الذي يوجد ‘ حالة فرار .
حيث ” تقدÁهم أامام وكيل ا÷مهورية

لدى ﬁكمة الششراقة من أاجل جرÁة اإ’Œار
غ Òشش- -رع- -ي ل- -ل- -م -خ -درات الصش -ل -ب -ة « م -ادة
الكوكاي ” « Úايداع اŸششتبه فيهما ا◊بسص
ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ف-ي-م-ا وضش-ع اآ’خ-رون –ت الرقابة
القضشائية .

توقيف «»11شسخصسا تورطوا ‘ جرÁة
قتل بأاولد منديل
“ك-نت ال-ف-رق-ة ا’إق-ل-ي-م-ي-ة للدرك الوطني
بأاو’د منديل التابع Úللكتيبة اإ’قليمية للدرك
الوطني من فك مÓبسشات جرÁة القتل التي
ت- -ع- -رضص ل- -ه- -ا اŸسش- -م- -ى «ب ت» م- -ن ط -رف
›هول Úوالذي عرفت قضشيته تداو’ كبÒا
ع Èمواقع التواصشل اإ’جتماعي  ،الضشحية
ت-وف-ى ب-اŸسش-تشش-ف-ى ب-ع-د م-ك-وث-ه يوم– Úت
ال-ع-ن-اي-ة اŸرك-زة ن-ت-ي-ج-ة ت-ل-ق-يه إاعتداء عنيفا
وضشربات عﬂ Èتلف أانحاء ا÷سشم بواسشطة
عصشي  ،التحقيق اŸفتوح أافضشى إا ¤توقيف
 11ششخصشا لهم صشلة با÷رÁة ،حيث إانهالوا
ضشربا بواسشطة عصشي بعد تكبيله ثم Œريده
من ثيابه  ،بعد اإ’ششتباه فيه بإاقÎاف عملية
سش- -رق- -ة ب- -أاح -د اÓÙت ال -ت -ج -اري -ة Ãع -ي -ة
ششخصش Úآاخرين ببلدية أاو’د منديل اللذين ”
ت-وق-ي-ف-ه-ا ف-ي-م-ا ب-ع-د و ت-ق-دÁه-م-ا أام-ام وكيل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة القليعة ليتم ايداعهم
ا◊بسص  ،بتهمة القتل العمدي مع إاسشتعمال
وسشائل التعذيب  ،التششه Òو اŸسشاسص بحرية
اأ’ششخاصص  ” ،إاخضشاع خمسشة ( )05أاششخاصص
–ت الرقابة القضشائية .

متورط ‘ عدة جرائم خطÒة

الشسرطة تلقي القبضس على ›رم خط Òبورقلة
لم-ن ا◊ضض-ري
“ك-ن م-ؤوخ-را ع-ن-اصض-ر ا أ
اÿارج -ي ب -ال -رويسض-ات ولي-ة ورق-ل-ة م-ن
إالقاء القبضس على ›رم خط Òيبلغ من
ال- -ع- -م- -ر عشض -ري -ن سض -ن -ة م -ت -ورط ‘ ع -دة
جرائم خطÒة بالوسضط ا◊ضضري.

ورقلة :إاÁان كا‘
تفاصشيل العملية ،تعود لتلقي عناصشر اأ’من
ا◊ضشري عدة ششكاوى من طرف اŸواطنÚ
مفادها تعرضشهم أ’عمال إاجرامية ماسشة بأامن
اأ’شش-خ-اصص واŸم-ت-ل-ك-ات ع-ل-ى غ-رار الضشرب
وا÷رح العمدي ،السشرقة وغÒها من ا÷رائم

اÿطرة ،وعقب تنفيذ خطة أامنية من طرف
ع - - -ن - - -اصش - - -ر اأ’م - - -ن ا◊ضش - - -ري اÿارج - - -ي
بالرويسشات‚ ،ح من خÓلها عناصشر الششرطة
‘ توقيفه أاثناء تنقله على م Ïدراجة نارية،
ليتم –ويله مباششرة قصشد التحقيق معه ‘
تسشع قضشايا خطرة متورط فيها اŸوقوف.
ب-ع-د اسش-ت-ي-ف-اء ك-اف-ة اإ’ج-راءات ال-ق-ان-ونية
ال Ó-زم-ة ” ،إا‚از م-ل-ف-ات قضش-ائ-ي-ة ج-زائ-ي-ة
ضش- -ده وت- -ق- -دÁه أام- -ام ا÷ه- -ات ال -قضش -ائ -ي -ة
اıتصشة ،التي أاصشدرت ‘ حقه أامر إايداع
ل-ت-ورط-ه ‘ قضش-ي-ة ج-ن-اي-ة ﬁاول-ة ال-ق-ت-ل م-ع
سشبق اإ’صشرار والÎصشد ،جناية تكوين جمعية
أاششرار قصشد ارتكاب جناية السشرقة،

تداعيات انقÓب زورق للحراقة برأاسس جنات

انتشسال  7جثث وإانقاذ  5أاشسخاصس وتواصسل البحث
عن مفقودين
كشش- -ف م- -دي- -ر مسش -تشش -ف -ى ﬁم -د ب -ودواد
بدلسص اسشعد علي عن اسشتقبال مصشلحته لـ 7
ج -ثث ” ان -تشش -ال -ه -م م-ن ق-ب-ل ع-ن-اصش-ر خ-ف-ر
السشواحل وإانقاذ  5أاششخاصص ” التكفل بهم
على مسشتوى مصشلحة ا’سشتعجا’ت فيما تبقى
ع -م -ل -ي -ة ال -ب -حث م -ت -واصش -ل-ة ع-ن اÛم-وع-ة
اŸت -ب -ق-ي-ة م-ن اŸف-ق-ودي-ن ع-ل-ى اث-ر ان-قÓ-ب
زورق للحراقة على متنه حوا‹  20ششخصشا
Ãن -ط -ق -ة رأاسص ج -ن -ات ي -ن -ح -درون م -ن ع-دة
بلديات وو’يات ›اورة منها العاصشمة.
’ تزال عملية البحث متواصشلة عن مصشÒ
ع- -دد آاخ- -ر م- -ن اŸف- -ق- -ودي- -ن ق- -درت ب- -عضص
اŸصشادر عددهم بـ 6أاششخاصص على اأ’قل،

حيث Œندت ﬂتلف اŸصشالح اıتصشة من
ح- - -راسص السش- - -واح- - -ل وا◊م- - -اي - -ة اŸدن - -ي - -ة
والصشيادين ‘ ﬁالة للعثور على أاحياء ،فيما
ت- -ركت ا◊ادث- -ة اŸؤوŸة صش -دم -ة ك -بÒة ل -دى
أاه - -ا‹ الضش - -ح - -اي - -ا ال - -ذي - -ن Œم- -ع- -وا أام- -ام
اŸسشتششفى لÓسشتفسشار عن مصش Òأابنائهم.
يذكر أان ا◊ادث اأ’ليم وقع ليلة الثÓثاء
إا ¤اأ’ربعاء على اثر انقÓب زورق على متنه
 20شش -خصش -ا م -ن ›م -وع  5ق-وارب ل-لهجرة
السشرية انطلقت من منطقة أاو’د بونوة ببلدية
رأاسص جنات وهذا بسشبب العاصشفة اŸفاجئة
التي أادت إا ¤الكارثة.

بومرداسس  :زقاي .ك

تتكون من  10أافراد ببسضكرة

تفكيك جمعية أاشسرار متورطة ‘ اإلخÓل بالنظام العام
‚حت ق -وات الشش -رط -ة ال -قضش -ائ -ي-ة ب-أام-ن
دائرة طولقة بأامن و’ية بسشكرة ‘ ،توقيف 10
أاشش - -خ - -اصص م- -ن م- -ع- -ت- -ادي اإ’ج- -رام تÎاوح
أاعمارهم ب 27 Úو 42سشنة تورطوا جميعا ‘
قضش- -ي- -ة ت- -ك- -وي -ن ج -م -ع -ي -ة أاشش -رار وإاح -داث
الضش -وضش -اء واŸسش -اسص ب -السش -ك -ي -ن-ة واإ’خÓ-ل
بالنظام العام والسشياقة ‘ حالة السشكر العلني
السشافر.
وأاشش - -ارت ذات اŸصش- -ادر إا ¤ان ع- -م- -ل- -ي- -ة
ت -وق -ي -ف ج -م -ع-ي-ة اأ’شش-رار ه-ذه  ،ج-اءت اث-ر
مكاŸة هاتفية مفادها تواجد ع ـدة أاششخاصص
غرباء عن اŸدينة قدموا اإليها لÓعتداء على
ششخصص يقطن بالدائرة لوجود خÓف معهم
‘ تعامÓت إاجرامية ‡ا أاحدث الضشوضشاء
واإ’خ Ó-ل ب -السش -ك -ي -ن -ة وإازع-اج السش-ك-ان وزرع
ال -رعب ع -ل -ى ال -ف -ور ت -ن -ق-لت ق-وات الشش-رط-ة

للمكان وبوضشع خطة أامنية ﬁكمة وتطويق
اŸكان ” توقيف  10أاششخاصص وبتحويلهم
Ÿقر امن الدائرة وإاخضشاعهم للتحقيق تبÚ
أان -ه -م ج -اؤووا لشش -خصص م -ن م-ع-ت-ادي اإ’ج-رام
ي-ق-ط-ن ب-ط-ول-ق-ة ل-تصش-ف-ي-ة حسش-اب-ات ششخصشية
سش- -اب- -ق- -ة ك -م -ا اتضش -ح ان م -ن ب ÚاŸوق -وفÚ
أاشش-خ-اصص م-ب-ح-وث ع-ن-ه-م ت-ورط-وا ‘ قضش-ايا
إاج -رام -ي -ة سش -اب -ق -ة وب -ع -د ات-خ-اذ اإ’ج-راءات
ال Ó-زم -ة أا‚ز ل-ه-م م-ل-ف ج-زائ-ي ب-اŸوضش-وع
وبتقدÁهم أامام العدالة صشدر ‘ حقهم أامر
إايداع  ،وقد اسشتحسشن السشاكنة هذه العملية
ال -ت -ي ت -ن -درج ‘ إاط -ار م -ك-اف-ح-ة ك-ل أاشش-ك-ال
ا÷رÁة بالو’ية.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
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حرب على ا’وليغارششيا وانتخابات للخروج من اأ’زمة
^ اŸسضÒات السضلمية Œربة يقتدى بها ‘ وطن الشضهداء

بقلم :الدكتور وليد بوعديلة
جامعة سسكيكدة

طالبت وزارة العدل برفع ا◊صصانة
ع- -ن ب -رŸان -ي Úك ،Ìآاخ -ره -م الŸÈاÊ
اŸث Òللجدل بهاء الدين طليبة ،وهو
م -ن ع -ن -اب -ة،ال -ذي شص -غ -ل م-نصصب ن-ائب
رئ - -يسس الŸÈان ‘ ع - -ه - -دة سص - -اب- -ق- -ة،
وي -ط -الب ا◊راك الشص -ع-ب-ي Ãح-اسص-ب-ت-ه
ل-ت-ورط-ه ‘ م-ل-ف-ات فسص-اد ع-دي-دة،منها
ال- -ت- -م- -وي- -ل اŸشص- -ب -وه ◊م -ل -ة ال -رئ -يسس
اıلوع بوتفليقة.وقبل الطليبة ،رفعت
ا◊صص -ان -ة ع -ن ﬁم-د ج-م-ي-ع-ي اŸت-ه-م
باŸشصاركة ‘ إاتÓف مسصتندات وملفات
قضص -ائ -ي -ة وت -ه -م  ،وال -ق -ائ -م-ة م-ف-ت-وح-ة
لŸÈان- -ي Úآاخ- -ري- -ن خ- -اصص -ة وان وزي -ر
ال -ع -دل وع -د ب -إاع -ادة ف -ت -ح ك-ل م-ل-ف-ات
ال -فسص -اد إلع -ط -اء مصص -داق -ي -ة ل -ل -ج-ه-از
ال -ع -د‹ وال -قضص -ائ -ي Œسص-ي-دا Ÿط-الب
رف- -ع- -ه- -ا ا◊راك ب Ó- -ت -وق -ف م -ن -ذ 22
فيفري اŸاضصي.
ك -م-ا ت-ت-واصص-ل ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات ع Èك-ال
اÛالسس الشصعبية البلدية و اŸؤوسصسصات
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،ب- -ع- -د ت -دخ Ó-ت ›لسس
اÙاسص - -ب - -ة و اŸف - -تشص - -ي - -ة ال - -ع - -ام - -ة
للمالية،لكشصف الكث Òمن قضصايا الفسصاد
‘ مراحل سصابقة –الف فيها اŸال
الفاسصد بالسصياسصة لنهب الشصعب وخون
الوطن اŸفدى الذي أاوصصانا به الشصهيد
خÒا واعتÈه أامانة ‘ األعناق.
ف -ف -ي سص -وق أاه -راسس م -ث  ” Ó-اي-داع
رئيسس البلدية السصابق ا◊بسس اŸؤوقت
رفقة مقاول ،والتحقيقات متواصصلة مع
م -ن -ت -خ -ب Úوإادراي ‘ ،Úقضص -اي -ا فسص -اد
متعلقة Ãشصاريع فيها ﬂالفات قانونية
وتضص- -خ- -ي- -م ل- -ل- -ف -وات ‘ ،Òوقت ت -غ -رق
البلدية ‘ اÿراب ويعا ÊاŸواطن من
غياب التنمية اÙلية؟؟
و‘ وه -ران ن -فسس اŸشص -ه -د ي -ت -ك-رر،
حيث –الف الوزراء والولة ،وغÒهم
من إاطارات الدولة،ضصد الشصعب ،ونهبوا
العقارات وغشصوا من وضصع فيهم الثقة ،
‘ بلديات كثÒة مثل بئر ا÷ ، Òبطيوة
...؟؟؟
عشصشس الفسصاد ‘ هيئاتنا اŸنتخبة
زورا  ،ع Èوجوه عطشصى للمال العام
وتفعل كل شصيء لÎضصي مصصا◊ها حتى
ل- -و ح- -ط -مت ال -وط -ن وم -ن -حت أاسص -راره
للمسصتعمر و اıابرات األجنبية بعيدا
عن اخÓقيات اŸسصؤوولية ونقاء الضصمÒ
وواجب اŸه -ن -ي -ة .ل نسص -ت-غ-رب ع-ن-دم-ا
نسص- - -م- - -ع ع - -ن ح - -بسس رئ - -يسس اÛلسس
الشص-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة اŸن-ي-ع-ة ب-غ-رداي-ة ب-عد
ح -رق سص -ي -ارات إاط -ارات ال -دول -ة،م -ن-ه-ا
سص -ي -ارة رئ -يسس اÙك -م -ة وسص -ي -ارة اب -ن
الوا‹ اŸنتدب باŸنيعة وغÒهم،على
يد شصبكة اجرامية أاثناء الحتجاجات
ع-ل-ى ال-تشص-غ-ي-ل ‘،ان-ت-ظ-ار م-ا سصتكشصفه
التحقيقات من أاسصرار؟؟

يبقى اŸراقبون
ع Èالعا⁄
ينتظرون ما
تفرزه تطورات
الوضضع ‘ ا÷زائر،
بعد أان انبهروا
با◊راك الشضعبي
السضلمي
ا◊ضضاري ،ومع
الوقت تعددت
ا◊لول
واŸقÎحات ،فإا¤
أاين يتجه القطار
ا÷زائري؟ وهل
لزمة
انفراج ا أ
يقÎب ويعزز
معه السضتقرار
لمن ‘ البÓد؟
وا أ
انه السضؤوال الكبÒ
الذي يطرحه كل
متتبع للشضأان
ا÷زائري
ويعرضض نظرته
السضتشضرافية
والتحليلية
عن كششف اŸافيا و‡ارسشاتها..
اعتمادا على
م- -ن ج -ه -ة اخ -رى ،ب -ع -ي -دا ع -ن ه -ذه
اŸلفات ،نعتقد جازم Úانه لبد من
متغÒات الراهن ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ق-د Ëن-تائج ÷ان التحقيق
حول الفيضصانات التي أاحدثتها األمطار
السضياسضي
الطوفانية الخÒة Ÿ ،عرفة مسصببات
وثوابته .السص- -ي- -ول ا÷ارف- -ة و هشص- -اشص -ة ال -ب -ن -ى
التحتية للمشصاريع اŸنجزة ‘ ،ظل ورود
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أارقام تتحدث عن خسصائر ب300مليار،
لن –ببسصاطة– الفسصاد خنق مدننا و
شص- -وارع- -ن -ا ،و–صص -ل اŸق -اول -ون ع -ل -ى
مالهم ،وتركوا البالوعات مغلقة ا وان
ا‚زت ف -ت -ك -ون دون م -راع -اة اŸع -ايÒ
ﬁدثة طارئ كلما نزل اŸطر بغزارة .
ل ننسصى ‘ ا÷هة اŸقابل للكارثة ،
ما تسصببه اŸواطنون من اعتداءات على
األودي -ة وب -ن -اؤوه-م ب-اŸسص-ارات اÿاصص-ة

ب -اŸي -اه ،ب -ت -واط-ؤو أاشص-ب-اه اŸسص-ؤوول‘ Ú
اÛالسس البلدية ؟؟ وهنا ل يأامن الفرد
ا÷زائ- -ري ل ع -ل -ى أارضص -ه ،ول ت -ع -ل -ي -م
أاب- -ن- -ائ- -ه ،ول ع -ل -ى صص -ح -ت -ه ،ول ع -ل -ى
غذائه...
وك- -ي -ف ي -أام -ن اŸواط -ن ع -ل -ى أام -ن -ه
الغذائي ،وهو هيئات تنفيذية متعاقبة ،
 ⁄تضصع اŸواطن الغلبان نصصب العÚ
وتعÒه العناية وتضصعة ‘ قلب اŸعادلة
ال‰ائية دون النظر اليه ›رد وعاء
انتخابي.
ل- - -ذلك ق - -ب - -ل م - -واج - -ه - -ة ال - -فسص - -اد
الق-تصص-ادي ع-ل-ي-ن-ا ال-ب-حث ع-ن ال-فسص-اد
السصياسصي الذي يدعمه ،وضصمن مÓمح
الفسصاد دائما تأاتي أاخبار تهريب األموال
إا ¤اÿارج ،و–دثت ب- - -عضس اŸصص - -ادر
اإلعÓمية عن –ويل  151مليون دولر
م - -ن ا÷زائ - -ر إا ¤ك - -ن - -دا م- -ن- -ذ ،2015
و–وي -ل  78م- -ل -ي -ون دولر ‘  7أاشصهر
األو ¤من  ،2019وهو ما يؤوكد صصعوبة
ا◊رب ع -ل -ى عصص -اب -ات ال-فسص-اد اŸا‹
التي Œذرت ووسصعت شصبكتها ا ¤ابعد
ا◊دود واŸن -ط -ق .ل -ك -ن خ-ط-وة الل-ف
ميل ‘ تطه ÒالبÓد من مافيا اŸال
واألعمال الفاسصدين تبدا بخطوة .وهو
ما تتوله السصلطة القضصائية التي وعدت
بانها –افظ على اسصتقÓلية القرار ‘
م-ع-ا÷ة اŸل-ف-ات م-ه-م-ا ك Èاصص-ح-اب-ه-ا
وثقلت موازينهم..

تهديدات كثÒة تÓحقنا...

ت -ط-ه ÒاÙي-ط م-ن الول-ي-غ-ارشص-ي-ة،
مهم للغاية لنه يصصب ‘ تعزيز ا÷بهة
ال -داخ -ل -ي -ة وت -ق -وي م -ع -رك -ة م -ك-اف-ح-ة
الره -اب.ذلك ان ال -ت -ه -دي-دات األم-ن-ي-ة
تتخذ األدوات و الوسصائل اŸتعددة ،وما
األخطار اإلرهابية النائمة التي تنهضس
كل ح ‘ Úتونسس إال دلي Óعلى أاهمية
اليقظة الشصعبية واŸؤوسصسصاتية األمنية،
لÎقب كل خطر والنتباه لكل –رك
مشصبوه ،يهدد ا◊دود أاو Áسس األمن
والسصلم ‘ قرانا ومدننا.هذا ما تتوله
اŸؤوسصسص -ة ال -عسص -ك -ري -ة السص -اه -رة ع -ل-ى
إاح-ب-اط ك-ل م-ن-اورة وم-ؤوام-رة تسص-ت-هدف
األمن الوطني والسصيادة.
ياناسس....من مÓمح األمن الÎبوي
وال -ق -ي -م -ي اŸه -دد ،م -ا ي -ع -ان-ي-ه ق-ط-اع
الÎب - -ي - -ة م - -ن خ - -ل- -ل ومشص- -اك- -ل ك- -ثÒة
ومتنوعة،أاعاقت الدخول اŸدرسصي ‘
ب -عضس ج -ه -ات ال -وط -ن رغ -م ال -ت -حضصÒ
ال -دق -ي-ق وا◊رصس ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ة ظ-روف
“درسس انسصب ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ب-ع-د ع-ط-ل-ة
صص- - -ي- - -ف اري- - -د ل- - -ه- - -ا ان ت - -ك - -ون ب Ó- -

حوادث.خالت من اÿلل سصجلت ببعضس
اŸؤوسصسص - -ات الÎب- -وي- -ة واŸق- -اط- -ع- -ات
بشصهادة اŸعلم Úو األولياء واŸسصؤوولÚ
ع -ل -ى ال -ق-ط-اع ‘،ظ-ل ت-راك-م اŸشص-اك-ل
اŸهنية و البيداغوجية،وانعدام وسصائل
ال -ع -م -ل ال -بسص -ي -ط -ة ‘ ال -قسص-م ،ن-ت-ي-ج-ة
ت -راك-م-ات أاف-ع-ال اŸفسص-دي-ن و ت-خ-ريب
اŸؤوسصسص - -ات الÎب - -وي - -ة ل - -ع - -دم وج - -ود
اŸيزانية لدى البلديات.وهو ما تسصعى
ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ح-ل-ه ج-ذري-ة ت-ط-ب-ي-قا
للشصعار اŸرفوع «ان الوان لكسصب رهان
م -درسص -ة ال-ن-وع-ي-ة ب-ع-د ال-ك-م اŸت-ب-ع ‘
السصابق.
وهنا اŸال غائب ،ول Áكن
صص -ي -ان -ة اŸدارسس ،ألن ال -عصص -اب-ات ق-د
تكفلت بنهب اŸال و–ويل مسصاره من
م- -دارسس ال- -ف- -ق- -راء ◊سص- -اب -ات رؤوسص -اء
بلديات وأاعضصاء ›لسصهم؟؟ ول داعي
ل -ل -ح -ديث ع -ن ن -قصس ال -ت -أاط Òوشص-غ-ور
اŸن- -اصصب م- -ن اŸع- -ل- -م Úل -ل -مشص -رفÚ
الÎبوي Úو اŸراقب Úوا◊راسس ،...ألن
ال -ت -وظ -ي -ف غ Òم -وج -ود ،ألن ال -ن -ظ -ام
اŸسص -ت -ب-د /ال-ف-اسص-د السص-اب-ق ق-د ت-ك-ف-ل
بتعليم أابنائه ‘ للمدارسس اÿاصصة أاو ‘
باريسس ول يهتم لشصأان مدارسصنا ،كما ⁄
يهتم بجامعاتنا ،مسصتشصفياتنا ،شصوارعنا،
؟
صص -دق ق -ائ -د األرك-ان ع-ن-دم-ا وصص-ف
ال -عصص -اب -ة ب -السص -ت -ع -م -ار ال -ث-ا ،Êألن-ه-ا
أاف- - -رغت ال- - -ب- - -ن - -وك وح - -اولت Œوي - -ع
الشصعب،ومارسصت كل اÿبث لنهبه ،ومن
ث -م -ة –ت -اج ك -ل ه-ئ-ي-ات ال-دول-ة ◊رك-ة
واسصعة ‘ صصفوف الطارات /سصواء ‘
األجهزة الÎبوية التعليمية ،أاو غÒها ‘
القطاعات الصصحية ،األمنية ،الفÓحية،
العÓميةÙ...اصصرة كل –رك وكل
Óمن
تواطؤو ب Úالفاسصدين اŸهددين ل أ
الوطني.
ونسص-ان-د ف-ك-رة تشص-ك-ي-ل ÷ان ع-ل-م-ي-ة
ل -ل-مسص-اه-م-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،ك-م-ا
ب -ادرت ب -ه وزارة ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ،ل-ك-ي
نفعل مثل الدول اŸتحضصرة اŸتقدمة
التي تسصتمع لصصوت العلم و اŸعرفة ‘
ك -ل ف -ع -ل ت -ن -م-وي ﬁل-ي أاو وط-ن-ي ،ول
تسصتمع فقط لصصوت اŸال والسصتثمار،
كما تقّرب اŸفكرين والدكاترة وليسس
رجال اŸال فقط ،وهو ما –تاجه كل
الدول العربية والفريقية ،وكل الدول
اŸتأاخرة ‘ التنمية و النهضصة.

ا’نتخابات ..ما اŸصشÒ؟؟

ق -ل -ن -ا ‘ ك -ت -اب -ات سص -اب -ق -ة أان ه-ي-ئ-ة
ال- -وسص- -اط- -ة وا◊وار ،ه- -ي آال- -ي -ة ف -ق -ط

للخروج من األزمة وجمع اŸقÎحات
واألف -ك -ار ،ل-ك-ن ي-ب-ق-ى اŸط-لب الشص-عب
وصص- -وت -ه ‘ اŸسصÒات ي -جب أان ي -وج -ه
ل -ل -ن -ظ -ام وت -غ -يÒه ا÷ذري ب -ال -وسص -ائ-ل
السصلمية و‘ ظل الوحدة و األخوة مع
ا÷يشس.
وبعد انتهاء مهمة ÷نة ا◊وار ظهر
ج- -ل- -ي -ا ،أان مشص -روع ال -ت -ع -دي -ل ا÷زئ -ي
القانون العضصوي لÓنتخابات والسصلطة
اŸسصتقلة لتنظيم النتخابات فيه الكثÒ
من معا– ⁄قيق النزاهة والشصفافية و
ا◊ياد.
ومنها أابعاد اإلدارة كليا من اإلشصراف
ع -ل-ى الن-ت-خ-اب-ات ،و ت-وق-ي-ف ع-م-ل-ي-ات
مشص- -ب- -وه- -ة لشص- -راء ال- -ت- -وق- -ي- -ع- -ات م- -ن
اŸنتخب ‘،ÚاŸواعيد النتخابية ،كما
ك-ان ي-ح-دث سص-اب-ق-ا،م-ع الك-ت-ف-اء بجمع
ت -وق -ي -ع-ات ف-ردي-ة م-ن الشص-عب م-ب-اشص-رة
ت -ق-در ب 60أال -ف ت -وق -ي-ع ،وغÒه-ا م-ن
اŸقÎح- -ات ال- -ت- -ي ن- -راه -ا إان –ق -قت
سص -ارت ب -ن -ا ن -ح -و ت-غ-ي Òف-ع-ل-ي ل-ل-وج-وه
ال- -ف- -اسص- -دة وم- -ن- -ح- -ت- -ن- -ا الن -ت -خ -اب -ات
الدÁقراطية ا◊قيقية.
وكما قيل اك Ìمن ﬁلل ان –قق
ان -ت -خ -اب -ات شص -ف-اف-ة ون-زي-ه-ي-ة ل ب-د ان
تكرسس ‘ اŸيدان قول و‡ارسصة وليسس
›رد شصعار يرفع Ÿرحلة عابرة.لكن
تبقى ثقافة مرسصخة ‘ العقول تتولها
ال -ي -ات –رصس ع -ل -ى ت -ط -ب -ي-ق السص-ي-ادة
الشص- -ع- -ب- -ي -ة ال -ت -ي ان -ت -فضس م -ن اج -ل -ه -ا
ا÷زائريون ورفعوا شصعارات وهتافات
م- -دوي- -ة م -ن اج -ل -ه -ا م -ن -ذ  22فيفري
ضص- - -ارب ÚاŸث- - -ل ا◊ي رع- - -ن مسصÒات
سصلمية غايتها اقامة جزائر جديدة ل
›ال ف -ي -ه -ا ل -ل-تÓ-عب والول-ي-غ-ارشص-ي-ة
ق-وت-ه-ا مسص-ت-م-دة م-ن اب-ن-ائ-ه-ا ال-غ-ي-ورين
ع -ل-ي-ه-ا وا◊ريصص Úع-ل-ى اعÓ-ء شص-ان-ه-ا
اليوم وغدا مهما كلفتهم التضصحيات من
ثمن.
نحتاج للتوافق أاك Ìمن كل مراحل
سص- -اب- -ق- -ة ،واıرج م- -ن األزم -ة ي -ك -ون
ب- - -ا◊وار ا÷اد اŸسص - -ؤوول ،وب - -حضص - -ور
ا◊ري-ات وضص-م-ان-ات-ه-ا ،وب-وج-ود ق-ن-اعة
بأاهمية السصماع لصصوت الشصعب ومطالبه،
وب -ال -ت-ن-ازل وال-ت-واف-ق Áك-ن أان ت-ت-ح-ق-ق
الشص- -رع- -ي- -ة الشص- -ع- -ب- -ي- -ة الن- -ت- -خ -اب -ي -ة،
واŸصص-ل-ح-ة ال-ع-ل-ي-ا تسص-ت-ح-ق من التنازل
ألجل وطن الشصهداء .
‘ األخ.. Òال -ل -ه -م اح -ف -ظ ا÷زائ -ر
وام -ن-ح-ه-ا السص-ل-م واألم-ن ،ووف-ق أاه-ل-ه-ا
للوفاء بعهود الشصهداء.

السشبت  21سشبتمبر  2019م
الموافق لـ  21محرم  1441هـ

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

من مراسسلينا

بعد كارثة تاقسصبت بتيزي وزو

’سصماك على مسصتوى ثÓثة سصدود ،حيث بعد اكتشصاف كارثة سصد تاقسصبت ” ،العثور
تشصهد و’ية تيزي وزو نفوق ا أ
’م-ر ال-ذي وّل-د خ-وف-ا ل-دى السص-ك-ان
’سص-م-اك اŸي-ت-ة ،وه-ذه اŸرة ب-ال-ق-رب م-ن سص-دي ج-ب-ل-ة وإارج-ن ،ا أ
ع -ل -ى ك-م-ي-ات م-ن ا أ
والفÓح ،Úالذين طالبوا تدّخ Óعاج Óللجهات اŸعنية قصصد وضصع حّد لهذا الوضصع.
نطالب ا÷هات الوصشية بضشرورة مضشاعفة
اÛهودات من أاجل إانهاء هذا الكابوسص
‘ القريب العاجل».
وت -ع -زى أاسش -ب -اب ه -ذا ال -ن -ف -وق ،ب-حسشب
الششروحات التي اسشتقيناها ‘ ،سشد جبلة
إا ¤زي- -ادة ‘ ت -دف -ق اŸي -اه ال -ن -اŒة ع -ن
ه - - -ط- - -ول األم- - -ط- - -ار األخÒة ،ح- - -يث أان
ال- -ف- -يضش- -ان تسش- -بب ‘ ‰و ا◊شش- -ائشص ‘
ال- -ع- -م- -ق م -ا أادى إا ¤اخ -ت -ن -اق األسش -م -اك
ون-ف-وق-ه-ا ،وم-ع ظ-اه-رة ال-ت-م-ث-ي-ل الضشوئي
الطبيعية ” امتصشاصص كميات كبÒة جًدا
‡ا تسشبب ‘ موت السشمك،
من األكسشجّ Ú
وفيما يتعلق بسشد إارجن ،تشش ÒالتحليÓت
التي أاجريت ،باإلضشافة إا ¤ما ”ّ ششرحه
حول عملية التمثيل الضشوئي ،إا ¤أان اŸياه
ملوثة ومصشدرها الصشرف الصشحي والتي
تتدفق من أاعا‹ القرى.
ف- - -ج - -أاة ،وه - -و م - -ا دف - -ع ب - -ه - -م إا ¤رف - -ع
تيزي وزو :بن النوي توهامي
ووفً- - -ق- - -ا ل - -ذات اŸصش - -در ،ف - -إان م - -وت
انششغالتهم لدى ا÷هات الوصشية ،وطالبوا
األسشماك ‘ السشدود هو كارثة إايكولوجية
بتوضشيحات حول هذه الظاهرة اŸقلقة.
حقيقية ،تختلف أاسشبابها على ما يبدو من
وب- -حسشب ‡ث- -ل- -ي السش- -ك- -ان ،ف- -إانّ ه -ذه
و‘ ه- -ذا الصش -دد ،أاّك -د أاح -د ال -ف Ó-حÚ
مكان إا ¤آاخر ،على الرغم من أان الظاهرة
الوضشعية مقلقة للغاية ،حيث بعد العثور
بجبلة لـ «الششعب» ،أاّن «نفوق عدد كب Òمن
حدثت ‘ وقت واحد تقريبًا ‘ أاماكن
ع- -ل- -ى م- -ئ- -ات األسش -م -اك اŸي -ت -ة ‘ سش -د
األسشماك على حواف هذا السشد تسشبّب ‘
ﬂت -ل -ف -ة ،ح-يث ” ال-ع-ث-ور ع-ل-ى أاسش-م-اك
تاقسشبت ،الذي Áد بعضص البلديات باŸياه
قلق وخوف الفÓح ÚباŸنطقة ،ألن هذه
نافقة بسشد تاقسشبت ،بسشبب تواجد كميات
ص
الصش - -ا◊ة ل - -لشش- -رب ”ّ ،اك- -تشش- -اف ن- -فس
الوضشعية تؤوكد على تواجد تلوث أادى إا¤
عالية بششكل غ Òطبيعي من الكلور ،وكذا
ة
ال- -وضش- -ع- -ي- -ة ه -ذه اŸرة ‘ سش -دي ج -ب -ل
موت األسشماك ،علما أاننا نعتمد على مياه
ولوج مياه الصشرف الصشحي التي بدورها
وإارجن ،حيث ماتت كميات من السشمك
السشد لسشقي ﬁاصشيلنا الزراعية ،وعليه
سشاهمت ‘ تلويث اŸياه.

‘ إاجراءات عملية بع Úالدفلى

القضساء على ظاهرة ال ّصسهاريج وتوف Òاإلطعام باŸؤوسّسسسات الّتربوية

’ج-راءات ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تي
وج-دت ا إ
اّتخذها وا‹ ع Úالدفلى بخصصوصس
ت- - - -وف Òو–سص Úواق- - - -ع اÿدم- - - -ات
اŸدرسص-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-تÓ-ميذ ارتياحا
’ول - - - - -ي- - - - -اء وال- - - - -ت- - - - -أاطÒ
ل - - - - -دى ا أ
’داري ،خ -اصص -ة
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج -ي وا إ
ب -اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة وك-ذا ا◊ضص-ري-ة
بالقطاع الÎبوي بالو’ية.

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي

ال- -ع -م -ل -ي -ة ج -اءت اسش -ت -ع -دادا ل -ل -م -وسش -م
الدراسشي الذي خصشصشت اŸصشالح الولئية
عمليات هامة طاŸا كانت الششغل الششاغل
ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚاÙل-ي Úوال-تÓ-ميذ وأاوليائهم
لداري .وق -د
وال- -ت- -أاط Òال -ب -ي -داغ -وج -ي وا إ
جهت هذه اŸششاريع لسشد النقائصص التي
تو ّ
عرفتها بعضص البلديات الريفية فيما يتعلق
ب- - -اŸؤوسشسش- - -ات الÎب- - -وي- - -ة ‘ السش- - -ن - -وات
اŸنصشرمة ،خاصشة التزود باŸاء الششروب
دون انقطاع انطÓقا من ششبكات التوزيع
التي وصشلت اŸدارسص عن طريق الهياكل
القاعدية التي ” ا‚ازها خÓل السشنوات
اŸنصشرمة ‘ معا÷ة مياه السشدود من سشد
أاولد ملوك وﬁطة التصشفية بالروابح بسشد
لبار
تيكزال وسشد سشدي اﬁمد بن طيبة وا أ
لضش -اف -ة إا ¤سش -لسش -ل -ة م -ن
اŸسش- -ت -ع -ل -ة ،ب -ا إ
اÿزان- -ات ا÷دي -دة ال -ت -ي ك -ل -فت خ -زي -ن -ة
ال -دول -ة اÓŸي ،Òوال -ت -ي رب -طت ب -ه -ا ه-ذه
لم -ر ال -ذي ع ّ-ج-ل
اŸؤوسشسش -ات الÎب -وي -ة ،ا أ
بالتخلصص من الصشهاريج القدÁة التي ظلت
ششغل اŸنتخب ÚباÛالسص البلدية.
ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ات ال-ت-ي ششّ-دد ال-وا‹ ع-ل-ى
Œسش -ي-ده-ا م-ي-دان-ي-ا قصش-د –سش Úظ-روف
التمدرسص ،أاثارت ارتياح التÓميذ وأاوليائهم
لمراضص اŸتنقلة
بخصشوصص إازالة ﬂاوف ا أ
ع ÈاŸي -اه .و ⁄ت -ت -وّق-ف ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
بتسشي ÒاŸؤوسشسشات الÎبوية بل سشارعت إا¤
وضشع هياكل احتياطية جديدة وقت ا◊اجة
أاو ‘ ح -ال -ة ع -طب ،ي -ق-ول رؤوسش-اء ب-ل-دي-ات
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صصيغة ال ّسصكنية اŸنسصية
الّترقوي العمومي..ال ّ

نفوق األسسماك بسسدي جبلة وإارجن بسسبب التّلّوث

تاششتة ،بطحية ،واد ا÷معة Ãا فيها عÚ
الدفلى وباقي البلديات ا◊ضشرية ،معتÈين
–رك وحدات ومصشالح ا÷زائرية للمياه
‘ م -راف -ق -ة اŸؤوسشسش-ات الÎب-وي-ة ب-ال-ع-م-ل
الهام وا÷بار حرصشا على سشÓمة أابنائنا،
يقول رؤوسشاء البلديات الذين إالتقينا بهم.
ه- - -ذا ال- - -ت- - -ح- - -رك اŸي- - -داŸ Êؤوسشسش - -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-اŸن-اط-ق التي تسشÒها
من حيث التموين باŸاء الششروب ،حسشب ما
أاّكده لنا بعضص رؤوسشاء اÛالسص البلدية على
غ -رار ÿضش -ر م -ك -اوي« ،م »Òت-اشش-ت-ة ال-ت-ي
تششرف على  17مدرسشة ومنصشور كاتب مÒ
ب-ط-ح-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،وال-ت-ي ب-ها  4مؤوسشسشات
وح -ري -زي ﬂف -ي رئ -يسص اÛلسص ال-ب-ل-دي
لواد ا÷معة التي بها  8مدارسص إابتدائية
وم -ت -وسش-ط-ت Úوث-ان-وي-ة ف-ت-حت أاب-واب-ه-ا م-ع
الدخول اŸدرسشي ا÷ديد ،الذي مر ‘
ظ- -روف ج- -ي -دة ◊د السش -اع -ة ،ي -ق -ول ذات
اŸنتخب ،وهو نفسص الششعور الذي أاد ¤به
رئيسص بلدية ع Úالدفلى عاصشمة الولية
ﬁمد ليفركي ،الذي –وز منطقته على
 33مدرسشة ،منها مؤوسشسشات جديدة فتحت
أابوابها هذا اŸوسشم ،يشش Òذات الرئيسص.
هذا التكفل التام من حيث اŸششاريع التي
م -ن -حت ل -ل -ب -ل-دي-ات واسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ق-ط-اع
الÎبية ،كانت كلها تصشب ‘ خانة توفÒ
شش-روط ال-ت-م-درسص ال-ت-ي أال-ح ع-ل-ي-ه-ا ال-وا‹
أاث -ن -اء ت -خصش-يصص اŸي-زان-ي-ة ل-تسش-ي Òشش-ؤوون
ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة خ-اصش-ة باŸدارسص ،يقول
ه -ؤولء ال -ذي -ن ان -ت -خ-ب-ه-م السش-ك-ان ل-ل-ت-ك-ف-ل
بإاحتياجات أابنائهم ،وهو ما اعتÈه مديرية
الÎب -ي -ة ل-ع Úال-دف-ل-ى ﬁم-ود ف-وزي ت-ب-ون
با÷هود ا÷بارة التي يبذلها الوا‹ لتنمية
اŸنطقة من كل جوانب القطاعات التي
تخدم السشكان Ãا فيها اŸتمدرسش ،،ÚيششÒ
اŸدي- -ر ال- -ولئ- -ي ل- -ل- -ق- -ط- -اع ال- -ذي أاشش- -اد
لريحية التي يتمتع بها القطاع بالولية
با أ
ال-ذي اسش-ت-ف-اد م-ن ت-دخ-ل م-ي-زان-ي-ة ال-ولية
التي خصشصشت مبالغ هامة لهذا الغرضص،
يشش Òذات اŸسشؤوول.

العدد

ب ÚاŸطالبة Ãراجعة األسسعار والتّم ّسسك باŸرسسوم

عادت تنسصيقية اŸسصتفيدين من
ال ّسصكن الّترقوي العمومي إا ¤فتح
م -ل -ف ه -ذه الّصص-ي-غ-ة اŸنسص-ي-ة م-ن
ق- -ب- -ل ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ،وت- -رك
أاصصحابها ◊الهم ’ أاحد يتواصصل
معهم ماعدا تلك العÓقة اŸالية
م -ع ال -ب-نك ،ك-ل شص-ه-ر ي-دف-ع اŸب-ل-غ
اÿيا‹ اŸسصتحق والذي يصصل إا¤
قرابة  ٨٠أالف دينار شصهريا ،وهذا
‘ أاقصصى سصقفه ومن يتخّلف عن
ذلك ي- - -ت- - -ع ّ- -رضس إا ¤ع - -ق - -وب - -ات
صص -ارم -ة م -ن ط -رف ا÷ه -ة ال -ت -ي
أاقرضصته ‘ هذه ا◊الة ماذا يبقى
’ج -ر ال -ذي ي-ت-ق-اضص-اه ‘
ل -ه م -ن ا أ
ثÓث Úيوما.

جمال أاوكيلي

لطعام والوجبات
أاما بخصشوصص ضشمان ا إ
الغذائية السشاخنة خاصشة بالوسشط الريفي
Ãا فيه ا◊ضشري ،فقد وّفرت الولية ما
يفوق  66مطعما جديدا مع هذا الدخول،
خاصشة بالبلديات التي كانت بحاجة لتدعيم
هذا ا÷انب اŸهم ‘ حياة الولياء Ãا فيه
اŸتمدرسش ،Úالذين يزاولون دروسشهم بدون
لطعام بكل البلديات ،وهو ما
متاعب ‘ ا إ
أاكده لنا كل من رؤوسشاء بلديات ع ÚالÎكي،
ت-اشش-ت-ة ،ب-ط-ح-ي-ة ،ع Úال-ب-ن-ي-ان ،ب-ن عÓ-ل،
ع- -ريب ،خ- -م -يسص م -ل -ي -ان -ة ،ع Úال -دف -ل -ى،
ال -ع-ام-رة ،ال-ع-ب-ادي-ة وغÒه-ا م-ن ال-ب-ل-دي-ات
الريفية وا◊ضشرية التي وجدت نفسشها ‘
لط -ع-ام
أاري -ح -ي -ة ت -ام -ة ب -خصش -وصص واق -ع ا إ
باŸؤوسشسشات الÎبوية.
ول -ع -ل ت -دّخ -ل م -ي -زان-ي-ة ال-ولي-ة ك-ان ل-ه-ا
لك ‘ Èال- -ت- -غ- -ط- -ي- -ة ال- -ك -ام -ل -ة
ال- -فضش- -ل ا أ
لبتدائية ،يششﬁ Òمود فوزي
للمؤوسشسشات ا إ
تبون مدير القطاع الذي حقق نتائج باهرة
‘ شش-ه-ادة ال-ب-اك-ال-وري-ا م-ن خÓ-ل اح-تÓ-ل-ه
اŸرت- -ب- -ة ال- -ث -ان -ي -ة وط -ن -ي -ا‡ ،ا سش -ت -دف -ع
Ãسش- -ؤوول- -ي- -ه إا ¤اÙاف- -ظ- -ة ع- -ل- -ى ن -فسص
اÛهودات والعناية قصشد ا◊صشول على
لو ¤وطنيا ،وهذا ما يراود الوا‹
اŸرتبة ا أ
ومسشؤوو‹ القطاع الÎبوي بالولية ،وهذا
لسشتمرار ‘ توف Òكل الششروط
من خÓل ا إ
لطوار
لبتدائية إا ¤غاية ا أ
من اŸرحلة ا إ
لخرى.
اأ

وهذه العودة خÓل هذا الدخول
الج -ت-م-اع-ي ج-اءت رّدا ع-ل-ى غ-ي-اب
السش- -ت- -ج- -اب- -ة ل- -ل- -م -ط -الب األخÒة،
واŸت- -م- -ث- -ل- -ة أاسش- -اسش- -ا ‘ م -راج -ع -ة
األسش-ع-ار م-راج-ع-ة ع-قÓ-نية تتماششى
Óششخاصص ،كما
مع القدرات اŸادية ل أ
ه -و ا◊ال ب -ال-نسش-ب-ة ل-لصش-ي-غ األخ-رى
الج -ت -م -اع -ي ،ال -تسش -اه-م-ي« ،ع-دل»
و»األف-ن-ب-وسص» ،ك-ل-ه-ا ل ت-ت-ج-اوز 300
مليون سشنتيم ‘ ح Úاأن الÎقوي ما
ب800 Ú
و 900وم-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م ،ن-اهيك عن
دف-ع ح-ق-وق خ-دم-ات ال-ب-نك ب-ح-وا‹
 180أالف دينار وتأام Úا◊ياة من 50
مليون سشنتيم ا ¤ما فوق  100مليون
سشنتيم حسشب كل وكالة ،زيادة على
طلبات اŸوثق ،هذا من جهة ومن
جهة أاخرى فإاّن األششغال ا÷ارية ل
ترتقي إا ¤ما كان مأامول منها ‘
بداية األمر ،أاي عند النطÓقة ‘
.2013
ال -ت -نسش -ي-ق-ي-ة أام-ه-لت وزارة السش-ك-ن
والعمران واŸدينة  10اأيام قصشد فتح
ا◊وار معها بخصشوصص عدة مسشائل
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذا ا÷انب ،وإال سش-ت-دعو
ا ¤اŸقاطعة والتوقف عن تسشديد
األشش-ط-ر الشش-ه-ري-ة ،وفك ال-ت-زاماتها
مع اŸؤوسشسشات اŸالية ،ومثل هذا

ال -ق -رار ق -د ي -ؤودي ا ¤ال -ت -أاث Òع-ل-ى
السش Òا◊سشن للمششاريع القائمة .و⁄
ي- -ك- -ت -ف -ي ه -ؤولء ب -ه -ذا اŸط -لب ب -ل
سش-ي-ت-اب-ع-ون قضش-ائ-ي-ا ا÷ه-ة اŸك-ل-فة
ب- -إادارة السش- -ك- -ن الÎق -وي ‘ ن -ق -اط
ح ّسش -اسش -ة ك -انت ﬁل ت-عّ-ه-د الدارة،
Óسشف ظهرت فيما بعد على
لكنها ل أ
أاّنها ›رد وعود أاسشكتت األصشوات
اÙت ّ-ج -ة ع -ل -ى م -ا ي-ج-ري ‘ ه-ذه
ال ّصشيغة اŸرهقة حّقا.
ويعود اإطÓق هذا «اÿيار» إا¤
قرابة  6سشنوات بالتمام والكمال ،و‘
ك -ل م -رة ي -ت -ح -اشش -ى اŸسش -ؤوول -ون ‘
ال-وصش-اي-ة اإث-ارة انشش-غ-الت أاصش-حابها
جتهم ‘
بالرغم من جسشامتها ،وح ّ
ذلك أان اŸسشأالة «ذات طابع Œاري»،
وه -ل ه -ذا ي -ح-رم اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
ال-ت-ك-ف-ل Ãشش-اك-ل-ه-م؟ م-ث-ل الباقي ‘
«عدل» وغÒها ففي كل مرة يسشتند
هؤولء ا ¤هذه الجابة غ ÒاŸقنعة
دون الطÓع على الواقع ،وما يجري
‘ اŸي- -دان م- -ن ح -ق -ائ -ق لب -د م -ن
رفعها ا ¤مؤوسشسشة السشكن الÎقوي،
منها باألخصص تأاخر األششغال ‘ عدة
م -واق -ع ،وال -ت -ح -اي -ل ‘ م -واد ال-ب-ن-اء
والتخلي عن التصشاميم األولية على
أان ل تتجاوز العمارة  4أاو  5طوابق،
وح- - -ال - -ي - -ا –ولت ا ¤ن - -اط - -ح - -ات
السشحاب ،وانعدام اŸراقبة الصشارمة
على الورششات،
واŸط- -ال- -ب- -ة ب- -إاع- -ادة ال- -ن- -ظ -ر ‘
األسش- -ع -ار ،ل ع Ó-ق -ة ل -ه ب -اŸرسش -وم
التنفيذي اŸندرج ‘ هذا الطار،
كما ل Áسص هذا القرار بالعقود مع
اŸقاول ،Úوإا‰ا البحث عن هامشص
آاخ -ر يصش -ن -ف ‘ خ -ان-ة ال-تسش-ه-يÓ-ت
اŸم -ن -وح -ة ل -ل -مسش-ت-ف-ي-دي-ن ك-م-ا ه-و
الشش-أان ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-تصش-ورات األخ-رى
اŸتاحة حاليا ‘ ا◊ظÒة السشكنية،
وه- -ذا ‡ك -ن ج -دا ب -ال -رغ -م م -ن أاّن
ال -ب -ن-وك ت-رفضص رفضش-ا ق-اط-ع-ا م-ث-ل
ه -ذا اŸسش -ع -ى ،ول تسش -ت -ط -ي-ع وزارة
السش -ك -ن وال -ع -م-ران واŸدي-ن-ة دخ-ول
هذا الّنفق حتى ل تعّقد األمور على
حالها.

بعد تسصجيل انسصدادات بعديد النّقاط ال ّسصوداء ببلعباسس

فرق الّتدّخل تكثّف من خرجاتها

سص ّ
طر الفرع الو’ئي للديوان الوطني للتطه Òبسصيدي بلعباسس ﬂططا للتدخل مع اقÎاب حلول اŸوسصم اÿريفي
والشصتوي ،حيث باشصرت فرق الديوان عمليات تنقية النقاط السصوداء Ãجاري صصرف اŸياه التي تشصهد انسصدادات بسصبب
’نسصدادات.
’وحال التي تعد من أابرز أاسصباب ا إ
’مطار وانتشصار النفايات البÓسصتيكية ،وتراكم ا أ
مياه ا أ

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

كششفت رئيسشة مصشلحة اإلسشتغÓل التابعة للفرع ،أان الوحدة باششرت مسشبقا –ضشÒات اŸوسشم اÿريفي ،حيث ” تخصشيصص فرقتÚ
للتنقية اليدوية على مسشتوى بلدية سشيدي بلعباسص تقوم بتنقية البالوعات واÛاري ،خاصشة على مسشتوى حيي باب الضشاية والسشاقية
ا◊مراء اللتان تعدان من أاهم النقاط السشوداء باŸدينة حيث تتسشّببان كل موسشم ‘ حدوث انسشدادات وتدفقات Ÿياه األمطار ،وما ينجر
عنها من غلق للطرقات واسشتياء كب Òلدى سشكان ا◊ي.
هذا وسشيتم تخصشيصص فرقة ثالثة لدعم الفرقت Úبهدف ضشمان تغطية ششاملة ألحياء اŸدينة –سشبا للتسشاقطات اŸطرية التي تششهدها
الولية بداية من ششهري سشبتم Èوأاكتوبر .هذا ودعت اŸواطن Úإا ¤اإلبتعاد عن التصشرفات السشلبية ،ومسشاعدة الفرق من خÓل تنظيف
أاحيائهم وعدم رمي النفايات ‘ البالوعات أاو ›اري اŸياه.
وحسشب ذات اŸصشلحة ،فإان فرق الوحدة قامت بحوا‹  7670تدخل خÓل السشداسشي األول من السشنة ا÷ارية ،بعد تلقي  5148ششكوى
مكنت هذه التدخÓت من تنقية  29785بالوعة وتسشريح اŸياه بها ،وتنقية وغسشل أايضشا  52900م Îخطي من ششبكات الصشرف الصشحي ،هذا
و“ّكنت وحدة التطه Òمن اسشÎجاع  16مليون م Îمكعب من اŸياه اŸسشتعملة التي تصشل إاﬁ ¤طة اŸعا÷ة ،كما ”ّ جمع  1215طن من
النفايات الصشلبة.
وعن الّنقاط ال ّسشوداء التي لطاŸا تسشّببت ‘ حدوث فيضشانات وإانسشدادات إاثر سشقوط األمطار ،فقد قامت الوحدة بالتنسشيق مع اŸصشالح
اıتصشة بالقضشاء على  5نقاط سشوداء ‘ إانتظار إاسشتكمال األششغال للقضشاء على النقاط اŸتبقية ،كما ” أايضشا Œديد  160م Îمن
القنوات الصشحية بالتنسشيق مع مديرية اŸوارد اŸائية .و‘ ذات السشياق إاسشتفاد قطاع التطه ‘ Òإاطار ‡نوحات صشندوق الضشمان
والتضشامن للجماعات اÙلية من  4عمليات هي قيد اإل‚از بغÓف ما‹  1,5مليار دج ،تتمثل ‘ إاقتناء  10ششاحنات لتسشريح قنوات
الصشرف الصشحي بغÓف ما‹ يقدر بـ  250مليون دج ،أاششغال القضشاء على حفر الصشرف الصشحي على مسشتوى  7بلديات بغÓف ما‹ يفوق
 180مليون دج ،وأاششغال القضشاء على النقاط السشوداء بششبكة التطه Òلـ  19بلدية باعتماد ما‹ يقدر بـ  790مليون دج ،فضش Óعن مششروع
تنقية تنظيف وترميم واد اŸكرة بـ  340مليون دج ،كما تبلغ نسشبة إا‚از ﬁطة لرفع وضشخ اŸياه اŸسشتعملة بالطريق اإلجتنابي الششما‹ 65
باŸائة.
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صسيغ ال ّسسكنية ببومرداسس يتسساءلون:
اŸسستفيدون من ال ّ

لرضسية وتعّرضسها
جة عدم صسÓحية ا أ
بح ّ
للفيضسانات Ãناصسر

متى نسستلم مفاتيح شسققنا اŸنتهية األشسغال؟
تنتاب قاطني الشساليهات ‘ عدد
من اŸواقع اŸنتشسرة ببلديات ولية
ب -وم -رداسس ،إا ¤ج-انب اŸك-ت-ت-ب‘ Ú
عدة صسيغ سسكنية على غرار وكالة
«عدل» والسسكن الÎقوي اŸدّعم أاو
ال-تسس-اه-م-ي سس-اب-ق-ا ح-الة من القلق،
بسس - -بب ت - -أاخ- -ر تسس- -ل- -ي- -م اŸشس- -اري- -ع
السس - -ك- -ن- -ي- -ة ق- -ي- -د ال‚از ‘ ،ظ- -ل
ال-وع-ود اŸت-ك-ررة ب-تسس-ل-ي-م م-ف-ات-يح
لصسحابها ،الذين ينتظرون
الشسقق أ
م- -ن- -ذ سس- -ن- -وات خ- -اصس- -ة ب- -ال -نسس -ب -ة
لصسحاب السسكنات ا÷اهزة ،الذين
أ
ن ّ- -ظ - -م - -وا ع - -دة وق - -ف- -ات ل- -ت- -ذكÒ
السس - -ل- -ط- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ب- -أان- -ه- -م غÒ
مسس- -ت- -ع- -دي- -ن ل- -قضس -اء شس -ت -اء ع -ل -ى
لبواب داخل بيوت الصسفيح.
ا أ
بومرداسس :ز ــ كمال
ينتظر اŸكتتبون الذين اختاروا مواقعهم
السسكنية بفارغ الصس Èتسسلم مفاتيح سسكناتهم
‘ اŸواقع التي انتهت بها األشسغال الكÈى،
م-ا ع-دا ب-عضض ال-ل-مسس-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-تهيئة
اÿارج -ي -ة وال -رب -ط بشس -ب -ك -ات ال-غ-از وم-ي-اه
الشس -رب وال -ك -ه -رب-اء ،ع-ل-ى غ-رار م-وق-ع 800
مسسكن و 700مسسكن بÈج منايل و 800مسسكن
بحي الكرمة لبومرداسض اıصسصسة لعدل ،1
وبدرجة أاقل موقع أاولد هداج.
اŸك -ت -ت -ب -ون وم -ن شس -دة ل-ه-ف-ت-ه-م ل-دخ-ول
مسس- -اك -ن -ه -م ا÷دي -دة ،ي -ت -اب -ع -ون ك -ل ك -بÒة
وصسغÒة على تقدم األشسغال بهذه اŸواقع،
ب -اسس -ت-غÓ-ل م-نصس-ات ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي
لتبادل األخبار واŸسستجدات ،كان من بينها
نقل زيارة وا‹ الولية يحيى يحياتن Ÿوقعي
 800و 700مسسكن ببلدية برج منايل للوقوف

مشسروع ﬁطة اŸعا÷ة مؤوّجل إا ¤إاشسعار آاخر
أاسس -دى وا‹ ولي-ة ت-ي-ب-ازة
تعليمات صسارمة Ÿدير الري،
مفادها توقيف مسسار مشسروع
ﬁطة معا÷ة اŸياه القذرة
لرضس-ية
Ãن-اصس-ر ب-حّ-ج-ة أاّن ا أ
صس -صس -ة ب -ه -ا عّ-دة ﬂاط-ر
اّ ı
 ⁄تأاخذها الدراسسة اŸنجزة
‘ ا◊سس- -ب- -ان ،لسس- -ي- -م -ا ت -لك
ال - -ت - -ي ت- -ع- -ن- -ى ب- -ال- -ت- -عّ- -رضس
للفيضسانات.

ع -ل-ى م-دى ت-ق-دم األشس-غ-ال وع-م-ل-ي-ة ال-رب-ط
بالشسبكات اıتلفة ،وكذا التهيئة الضسرورية
Ãا فيها اŸرافق العمومية اŸلحقة خاصسة
م -ن-ه-ا اÛم-ع اŸدرسس-ي ل-ل-ط-ور الب-ت-دائ-ي
اŸتواجد Ãوقع  800مسسكن.
الهواجسض نفسسها وأاحيانا أاك Ìحدة لدى
ب-اق-ي اŸسس-ج-ل ÚواŸسس-ت-ف-ي-دي-ن اÙتملÚ
ل -لسس-ك-ن الج-ت-م-اع-ي ،ال-ذي ي-دخ-ل ‘ إاط-ار
ال- -قضس -اء ع -ل -ى السس -ك -ن -ات ال -هشس -ة وم -واق -ع
الشساليهات ،حيث جاء الدخول الجتماعي
ليغّذي مطالب هذه الفئة ›ّددا بعد توقف
ع -م -ل -ي -ات إاع -ادة اإلسس -ك -ان م -ؤوق -ت -ا ب -ولي -ة
بومرداسض ،التي انطلقت شسهر ديسسم Èمن
سس -ن-ة Ã 2016ج- -م -وع أازي -د م -ن  30عملية
ل -ل-قضس-اء ع-ل-ى م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ه-ذه السس-ك-ن-ات
ا÷اهزة ،كان آاخرها ترحيل أازيد من 1000
عائلة ببلدية بودواو ،والرغبة ‘ ا◊فاظ
ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ق- -رار أاب- -ن- -ائ- -ه -م اŸت -م -درسسÚ
اŸضسطرين إا ¤تغي Òمؤوسسسساتهم التعليمية
‘ ح -ال-ة تسس-ل-ي-م السس-ك-ن-ات م-ن-تصس-ف السس-ن-ة
الدراسسية.
فبعد قاطنو الشساليهات لزموري ،قورصسو،
بني عمران ،جاء الدور قبل أايام على قاطني

الشس -ال -ي -ه-ات ◊ي «ل-يصس-اي-ن» ب-دلسض ،ال-ذي-ن
نّ
ظموا وقفة أامام مقر الدائرة لÓسستفسسار
ع- -ن م- -وع- -د إاع- -ادة اإلسس -ك -ان ،واŸط -ال -ب -ة
باإلسسراع ‘ إا“ام أاشسغال التهيئة اÿارجية
Ÿوق - - -ع  500مسس -ك -ن ب -اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة
اıصسصس -ة ألصس -ح -اب الشس -ال -ي -ه -ات ،وج-زء
لطالبي السسكن الجتماعي.
باŸقابل اضسطر اŸسستفيدون على الورق
من مشسروع  100مسسكن اجتماعي تسساهمي
ببلدية الناصسرية لنقل انشسغالهم اŸعقد قبل
ي -وم Úإا ¤م -ق -ر ال -ولي -ة ،ب -ت -ن -ظ -ي -م وق -ف -ة
Ÿناشسدة الوا‹ بالتدخل Ÿعا÷ة وضسعيتهم
العالقة ،خاصسة وأان اŸشسروع الذي انطلق
سسنة  ⁄ 2012يتقدم سسوى بنسسبة  40باŸائة
حسسب لفتات اÙتج ،Úالذين عبّروا فعÓ
ع -ن اسس -ت -ي -ائ -ه -م ال -ع -م -ي -ق م -ن ه-ذه ا◊ال-ة
السستثنائية ،فيما تبقى الكث Òمن اŸشساريع
السسكنية متشسابهة ،وتتطلب متابعة صسارمة
م -ن ق-ب-ل السس-ل-ط-ات ل-رف-ع ال-ع-راق-ي-ل ع-ن-ه-ا،
وإاعادة بعثها من جديد خاصسة تلك اŸتوقفة
ألسسباب مالية أاو عجز اŸقاولة ‘ اللتزام
بتعهداتها اÙددة ‘ بدف Îالشسروط

تيبازة :علي ملزي
مشسروع ﬁطة معا÷ة اŸياه
ال- -ق- -ذرة اŸن- -ح- -درة م- -ن ب- -ل- -دي -ة
م - -ن- -اصس- -ر ،وال- -ت- -ي تصسب ‘ آاخ- -ر
لودي -ة اŸم -ون -ة لسس-د
اŸط -اف ب -ا أ
بوكردان باŸياه السسطحية ،كان قد
ب- -ل- -غ م -رح -ل -ة اخ -ت -ي -ار اŸؤوسسسس -ة
اŸن - -ج - -زة ب- -ع- -د ا◊صس- -ول ع- -ل- -ى
ال - -ت- -م- -وي- -ل اŸن- -اسسب ،وك- -ان م- -ن
اŸفÎضض ب - - -أان يشس - - -رع ‘ إا‚ازه
قريبا ،غ Òأانّ وا‹ الولية فاجأا
ا÷م -ي -ع م -ؤوخ -را ب-ق-راره اŸت-ع-ل-ق
بتوقيف اŸشسروع بصسيغته ا◊الية
بالنظر ا ¤جملة الصسعاب والعوائق
اÙتمل تلقيها ‘ حال ا‚ازه،
وأام -ر م -دي -ر ال -ري ب-تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة
ت- -ق- -ن- -ي -ة تضس -م ج -م -ي -ع ال -ه -ي -ئ -ات
واŸؤوسسسس -ات اŸع -ن -ي -ة ب -اŸشس-روع
ل - -غ- -رضض ال- -ت- -نسس- -ي- -ق م- -ع ال- -وزارة
لعادة النظر ‘ مسسأالة
الوصسية ،إ
لرضسية اŸناسسبة للمشسروع
إاختيار ا أ
بالشسكل الذي ل يلحق به ضسررا

مسستقب Óعقب إا‚ازه.
Œدر الشسارة إا ¤أاّن جّل اŸياه
القذرة اŸنحدرة من بلدية مناصسر
ذات الكثافة السسكانية العالية نسسبيا
لودي- -ة ال- -ت- -ي “ّون سس- -د
تصسب ب - -ا أ
ب -وك -ردان ب -اŸي -اه ،ك -م-ا أاّن سس-ك-ان
اŸنطقة كانوا قد كشسفوا بأانفسسهم
إاقدام بعضض Œار الدواجن على
ال- -ت- -خّ- -ل -صض م -ن ب -ق -اي -ا ال -دج -اج،
وكميات هامة من الدجاج الفاسسد
على مسستوى تلك األودية ،ما يزيد
م- -ن نسس- -ب- -ة ال -ت -ع ّ-رضض ل Ó-أخ -ط -ار
الصس -ح -ي -ة Ÿسس -ت -ع -م -ل -ي م-ي-اه سس-د
ب-وك-ردان ع-ل-ى ج-م-ي-ع اŸسستويات،
لمر الذي أاج Èالسسلطات اŸعنية
اأ
ع- - -ل- - -ى ب - -ر›ة مشس - -روع ﬁط - -ة
م- -ع- -ا÷ة اŸي- -اه ال- -ق- -ذرة ﬁل- -ي- -ا
لتجنب ﬂتلف التداعيات السسلبية
ال -ن -اج-م-ة ع-ن ه-ذه ال-ظ-واه-ر غÒ
ا◊ضس -اري -ة ،ب -ح -يث ّ” ت-خصس-يصض
غ Ó- -ف م- -ا‹ ق- -دره  2م-ل-ي-ار دج
ل‚از اÙطة التي تسسع Ÿعا÷ة
إ
اŸياه القذرة لفائدة أاك Ìمن 34
أالف سساكن باŸنطقة ،إاّل أاّن اÿلل
ال-ذي اك-تشس-ف ب-ال-دراسس-ة اŸن-جزة
جل
اÿاصسة با أ
لرضسية اıتارة أا ّ
إا‚از اŸشس- -روع ا ¤إاشس -ع -ار آاخ -ر،
ب -ح -يث يشس ّ-ك -ل ان-ع-ك-اسس-ا م-ب-اشس-را
لواقع التنمية ببلدية مناصسر ،الذي
يسس Òب-وتÒة م-ت-ب-اط-ئ-ة ع-ل-ى م-دار
عقود خلت من الزمن ،وبقي سسكان
اŸنطقة ضسحايا ضسعف التواصسل
ب‡ Úث-ل-ي-ه-م والسس-ل-ط-ات اÙل-ية
م- -ن ج- -ه- -ة ،وضس- -ع- -ف اŸداخ- -ي- -ل
اŸالية للبلدية من جهة أاخرى.

سسكان سسيدي غا Âبتيسسمسسيلت

مطالبة اŸسسؤوول ÚاÙليّ Úبزيارات ميدانية
تيسسمسسيلت :ع ــ عمارة
ن -اشس -د سس -ك -ان م -ن -ط -ق -ة سس-ي-دي غ-اÂ
ب -ب -ل -دي -ة خ -م -يسس -ت-ي ب-ولي-ة ت-يسس-مسس-ي-لت
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ع-ل-ى رأاسس-ه-ا ال-وا‹
ورئيسض البلدية بإانصسافهم ‘ حقهم ‘
السستفادة من الكهرباء،
والذي اعتÈوه مطلبا ملحا وضسروريا.
ورغم إا◊اح السسكان إالّ أاّن نداءاتهم ⁄
تلق جوابا كون اŸطلب نادى به سسكان
م -ن -ط -ق -ة سس-ي-دي غ-ا Âم-ن-ذ سس-ن Úع-دة،
وت -ع -اقب م -ن -ت -خ -ب -ون ع -ل -ى رأاسض ب -ل -دي-ة
خ -م -يسس -ت -ي ،وال -ت-ي ت-ت-واج-د ع-ل-ى ط-ري-ق
وطني والكل يÓحظ مدى عدم الهتمام
ب -ب-عضض النشس-غ-الت اŸط-روح-ة م-ن ق-ب-ل
اŸواطن ،Úإاذ أاصسبح الفÓحون يشستكون
من غياب الكهرباء الذي أاّثر سسلبا على
أاشس -غ -ال -ه -م ال -ف Ó-ح -ي -ة ك -السس-ق-ي وت-رب-ي-ة
ال -دواج -ن ال-ت-ي ت-ت-ط-لب ال-ت-دف-ئ-ة ‘ ظ-ل

الريفية ،التي سسطرت الدولة من اأجلها
برنا›ا كبÒا.

ترحيل  670عائلة من حي
حسسان

انعدام الغاز الطبيعي ،زيادة على السسقي
Óشس-ج-ار اŸث-م-رة ال-ت-ي جّفت
اŸسس-ت-م-ر ل -أ
ك- -ون اŸضس- -خ- -ات ال- -ت- -ي تشس- -ت- -غ- -ل Ãادة
‡ا
اŸازوت بات اسستعمالها مكلفا مادياّ ،
أاّثر على النتاج ا◊يوا Êوالنباتي ،كما

ط -الب سس -ك-ان ال-ق-ري-ة ب-زي-ارات م-ي-دان-ي-ة
ل -ل -مسس -ؤوول ÚاÙل ّ-ي  ،Ú-وال -وق -وف ع -ن -د
انشس- -غ- -الت -ه -م اŸت -ع ّ-ددة ،أاّول -ه -ا ال -ت -زود
بالكهرباء .وطلب سسكان اŸنطقة بضسرورة
السس -راع ‘ ت -ن -ف -ي -ذ ب -رن -ام -ج ل -ل-ك-ه-رب-اء

ق- -امت الّسس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ل- -ولي -ة
تيسسمسسيلت بإاعادة إاسسكان  670عائلة التي
قضست عشس - -رات السس - -ن Úب - -ح - -ي حسس - -ان
الشسعبي الفوضسوي .وفور عملية الÎحيل
” تسس -خ Òآال -ي -ات وشس -اح-ن-ات ل-ه-دم اآث-ار
ّ
اŸعاناة التي تركها سسكان ا◊ي اŸذكور،
وت- -رح -ي -ل -ه -م إا ¤سس -ك -ن -ات لئ -ق -ة ك -ان -وا
يطالبون بها منذ سسنوات ،وتعت Èهذه اأكÈ
عملية ترحيل قامت بها سسلطات ولية
تيسسمسسيلت.
لÓ- -شس -ارة ،ف -إاّن ح -ي حسس -ان الشس -ع -ب -ي
›ّزء إا ¤عدة أاحياء صسغÒة ومرّقمة اإ¤

رقم ،5
وسس-ت-ت-م ت-دري-ج-ي-ا ع-م-ل-ي-ة ال-ه-دم ل-كون
العملية وتتطلب اآلت وعتاد كب ،Òوتؤوثر
على الوسسط البيئي لذا “ت تقسسيم عملية
ال- -ه- -دم ا ¤اقسس- -ام ،وب- -اŸق- -اب -ل سس -ي -ت -م
اسسÎج - - -اع اك Ìم- - -ن  17ه-ك-ت-ارا كوعاء
ع- -ق- -اري م- -ك- -ان السس- -ك- -ن- -ات اŸه- -دم -ة،
واسستغÓلها لبناء سسكنات أاخرى تصسل ا¤
 1500شس -ق -ة ،زي -ادة ع -ل -ى ب -ن -اء م -راف -ق
ع - -م- -وم- -ي- -ة ب- -ا◊ي ت- -راف- -ق السس- -ك- -ن- -ات
كاŸؤوسسسسات واÓÙت التجارية.
اŸسستفيدون من السسكنات اسستحسسنوا
م -ب -ادرة الÎح -ي -ل ال-ت-ي ان-ت-ظ-روه-ا ل-ع-دة
سسنوات،
وعبّروا عن فرحتهم خاصسة أانّ أابناءهم
سس -يسس -ت -ف -ي -دون م -ن ال -ت -م-درسض ال-ق-ريب،
بالضسافة اإ ¤النقل والسستفادة من بقية
اŸرافق الÓزمة

قرية النفيضسة باŸسسيلة

اŸسسالك الّترابية تعرقل الّنشساطات الّتنموية
اŸسسيلة :عامر ناجح
يعا Êسسكان قرية النفيضسة الواقعة شسمال بلدية ع Úاÿضسراء
باŸسسيلة ظروفا مزرية جراء غياب أادنى الشسروط انطÓقا من عدم
وجود طريق يربط القرية بالعا ⁄اÿارجي،وندرة مياه الشسرب ومياه
سسقي مزروعاتهم.
طالب السسكان ‘ عديد اŸناسسبات من السسلطات اÙلية بضسرورة

ل‚از طريق يربط القرية
لجل بر›ة مشسروع إ
التدخل العاجل أ
بالبلدية أاو Ãناطق أاخرى على مسسافة تقدر بأاك Ìمن  04كلم،
والقضساء على معاناتهم مع اŸسسلك الÎابي الذي يربط القرية
بالعا ⁄اÿارجي ،خاصسة وانه يعا Êالضسيق ول يسستطيع –مل مرور
سسيارت Úمعا ‘ آان واحد ،يضساف اليه معاناتهم ‘ فصسل الشستاء عند
تسساقط أاو ¤قطرات اŸطر ،حيث يتحول إا ¤مسسلك وعر ل Áكن
لوحال ،وهو ما دفع العديد من Œار اÿضسر
اسستعماله جراء ا أ

والفواكه إا ¤العزوف عن زيارة القرية لشسراء منتجاتهم الفÓحية ،إال
القلة القليلة التي ما تزال تكابد من أاجل شسراء اŸزروعات وفرضض
لخرين لهÎاء الطريق.
أاثمان رخيصسة ‘ ظل غياب الباعة ا آ
يضساف إا ¤هذا ندرة مياه الشسرب ،والتي تفرضض على السسكان بÚ
لخر السستنجاد بصسهاريج مياه اÿواصض ،والتي تفرضض
ا◊ Úوا آ
أاسسعارا خيالية.

á°VÉjQ

ألسضبت  21سضبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  21محرم  1441هـ

تصصفيات كأاسس إافريقيا لّÓعب ÚاÙليّ( Úذهاب)

لودوفيك باتيلي (مدّرب اŸنتخب الوطني للمحلّي:)Ú

ا÷زائر  -اŸغرب اليوم على ال ّسصاعة 20:45

ﬁلّيو «اÿضضر» أامام حتمية –قيق ا’نتصضار لتعزيز حظوظ الّتأاّهل
يواجه اŸنتخب
ال- -وط- -ن- -ي اÙل -ي
ال - - -ي - - -وم ن- - -ظÒه
اŸغ - -رب- -ي ‘ اط- -ار
ذه- -اب تصص -ف -ي -ات
ك - -أاسس اف- -ري- -ق- -ي- -ا
ل-ل-م-ح-ل-ي ،Úحيث
ي - -ط - -م - -ح زم Ó- -ء
ا◊ارسس غ - - - -اي- - - -ا
مرباح ا– ¤قيق
ا’ن - - -تصص - - -ار م- - -ن
أاج - - -ل ت - - -ع- - -زي- - -ز
ح- - -ظ- - -وظ - -ه - -م ‘
ال- - -ت - -أاه - -ل ق - -ب - -ل
م -واج -ه -ة ا’ي -اب
باŸغرب.

خ - -لل م - -وأج - -ه - -ة
أŸن-ت-خب أŸغربي،
Ãا أن ألهم خلل
أŸب - - - - - -ارأة ه- - - - - -ي
أل - -ن - -ت- -ي- -ج- -ة وب- -أاي
ط -ري-ق-ة ك-انت رغ-م
صضعوبة أŸأامورية.

الهجوم أامام
ﬁك حقيقي

عمار حميسصي
يسض -ع -ى أŸن -ت -خب أÙل-ي ل-ت-ق-د Ëصض-ورة
مشض -رف -ة ع-ن أل-ك-رة أÙل-ي-ة خ-لل م-وأج-ه-ة
أŸنتخب أŸغربي ‘ ذهاب تصضفيات «ألشضان»
أليوم Ãلعب مصضطفى تشضاكر بالبليدة ،حيث
تبدو مأامورية زملء سضعيود صضعبة للغاية أمام
منتخب ﬁلي مغربي جاهز من كل أ÷وأنب.
ويبدو من ألوهلة ألو ¤أن «ألفاف» ل تو‹
أهمية كبÒة Ÿشضاركة أŸنتخب أÙلي ‘
«ألشضان» بالنظر أ ¤ألرŒالية ‘ ألتعامل مع
هذأ أ◊دث أŸهم من خلل غياب مدرب
للمنتخب أÙلي ،حيث أسضندت أŸهمة أول
لبلماضضي قبل أن تعود أ ¤باتيلي.
وق -د ي -ك-ون أل-ت-ت-وي-ج أل-ق-اري أل-ذي ح-ق-ق-ه
أŸنتخب ألول جعل «ألفاف» تصضرف ألنظر
أ ¤أŸنافسضة على مكانة ضضمن أŸنتخبات
أŸشضاركة ‘ «ألشضان» رغم أن هذه ألخÒة
أصض- -ب- -حت –ظ- -ى ب- -اه -م -ي -ة ك -بÒة ل -دى ك -ل
أل–اديات ألقارية.

غياب ا’نسصجام أاهم عائق
ي- -ب- -ق- -ى أل- -ع- -ائ -ق ألول أل -ذي سض -ي -وأج -ه -ه
أŸن -ت -خب أÙل-ي خ-لل م-وأج-ه-ة أŸن-ت-خب
أŸغربي هو غياب ألنسضجام وألتنسضيق بسضبب
قلة ألÎبصضات ،وغياب أŸوأجهات ألودية ألتي
تعزز ألنسضجام ب Úأللعب.Ú
وسضتكون موأجهة أŸنتخب أŸغربي ألو¤

ل -لع -ب Úأ◊ال -ي ،Úوه -و م -ا ي -ج -ع -ل مشض -ك-ل
ألنسضجام مطروحا بالنظر أ ¤أن هذأ ألمر
سضيؤوثر ل ﬁالة على أ◊الة ألفنية للمنتخب
أم- -ام أŸغ- -رب ،وأيضض- -ا ب -ال -ن -ظ -ر أ ¤ح -اج -ة
أŸنتخب أÙلي لتحقيق ألنتصضار.
وأج -رى أŸن -ت -خب أÙل-ي ت-ربصض-ا وأح-دأ
قبل ألÎبصس أ◊ا‹ مع غياب أي موأجهة
ودية ،حيث أثر هذأ ألمر على أسضتعدأدأت
أŸن -ت -خب أم -ام أŸن-ت-خب أŸغ-رب-ي ،وه-و م-ا
ي -ج -ع -ل -ه م -ط -ال -ب-ا ب-ت-ج-اوز ه-ذأ ألم-ر خ-لل
أŸبارأة.

ا’عتماد على الفرديات
سضيلجأا أ÷هاز ألفني للمنتخب أÙلي أ¤
ألعتماد على ألفرديات من أجل صضنع ألفارق،
بالنظر أ ¤ألنقصس ألكب ‘ Òألنسضجام بسضبب
قلة ألÎبصضات وغياب أŸباريات ألودية ،وهو
أل -ع -ام -ل أل -ذي سض -ي -ن -ع -كسس سض -ل -ب -ا ع -ل-ى أدأء
أŸنتخب.
وÁتاز أŸنتخب أÙلي أ◊ا‹ بتوأجد
›موعة ‡يزة من أللعب ÚأŸميزين من
ألناحية ألفنية ،وألقادرين على صضنع ألفارق
على غرأر أم Òسضعيود وأيضضا لعب «ألكناري»
رزقي حمرون وبن دبكة.
وسضتكون ألعناصضر أÙلية مطالبة باللجوء
أ ¤ألفرديات لتعويضس عامل نقصس ألنسضجام

سض- -ي- -ك- -ون ع- -ل -ى
ع -ات -ق أŸه -اج -مÚ
مسض - -ؤوول - -ي - -ة ك- -بÒة
وه - -ي ه- -ز شض- -ب- -اك
أŸن- -ت -خب أÙل -ي
أŸغ-رب-ي ب-ح-ك-م أن
ألتأاهل إأ ¤ألنسضخة
أŸقبلة من «ألشضان»
سض-ي-ك-ون ب-اح-تسض-اب
ن -ت -ي -ج -ة أŸب-ارت،Ú
ح- - -يث سض- - -ي- - -ك- - -ون

ألنتصضار أفضضل سضيناريو.
وÁتاز أŸنتخب أÙلي بتوأجد ›موعة
جيدة من أŸهاجم ÚأŸميزين ألقادرين على
صضنع ألفارق من خلل فردياتهم ،وهو ما قد
يسضهل من مهمتهم من أجل ألتسضجيل خاصضة
خلل ألشضوط ألول من أŸبارأة.
وقام أ÷هاز ألفني بالقيام بعمل كب Òمع
أŸه -اج -م Úم -ن أج -ل زي -ادة أل -ف-اع-ل-ي-ة أم-ام
أŸرم- -ى خ- -لل ألÎبصس ألخ Òأل- -ذي ج- -رى
Ãركز سضيدي موسضى.

غيابات ’فتة ‘ تشصكيلة
اŸنتخب اŸغربي
حّل أŸنتخب أÙلي أŸغربي با÷زأئر
م- -ن- -ق- -وصض- -ا م- -ن خ- -دم- -ات ب- -عضس أل -لع -بÚ
أŸميزين بسضبب ألصضابة ،ورغم هذأ إأل أن
أŸدرب ع -م -وت -ة  ⁄ي -ق-م ب-إاج-رأءأت ت-ع-ويضس
أللعب ÚأŸصضاب ،Úوهو ما طرح ألتسضاؤول.
وي -غ -يب ع -ن تشض -ك -ي -ل-ة أŸن-ت-خب أŸغ-رب-ي
هّ- -دأف أل- -نسض -خ -ة أألخÒة ل -ك -أاسس إأف -ري -ق -ي -ا
ل -ل -م -ح -ل -ي Úأي -وب أل -ك -ع -ب -ي م -ه -اج -م أل-ودأد
أل -ب -يضض -اوي ،إأضض -اف -ة إأﬁ ¤م -ود ب -ن ح -ل -يب
م -ه -اج -م أل -رج -اء أل -ب-يضض-اوي أل-ذي ن-ال ل-قب
هّدأف كأاسس «ألكاف» خلل ألنسضخة أألخÒة
ألتي تّوج بها ألزمالك أŸصضري.

حسص Úعموتة (مدّرب اŸنتخب اŸغربي اÙلي):

اŸباراة مفخّخة..وا◊ذر فيها مطلوب
وصص- - - - - -ف اŸدّرب اŸغ- - - - - -رب - - - - -ي
ل-ل-م-ح-لّ-ي Ú-حسص Úعموتة مباراة
ال- -ي- -وم أام -ام اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري
ب-اŸفّ-خ-خ-ة ،وال-ت-ي تتطّلب برودة
أاعصص -اب ك -ام-ل-ة م-ع الّ-ل-عب ب-ح-ذر
شص-دي-د وب-الّ-روح ا÷م-اعية نظرا
’ه -م -ي -ة ه -ذا ال -ل -ق -اء ،م -ط -ال -ب-ا
أ
’خ- -ط- -اء
’ع - -ب - -ي - -ه ب - -ت - -ف- -ادي ا أ
الفردية .من جهة أاخرى كشصف
م - -دّرب اŸن - -ت - -خب اŸغ - -رب- -ي ع- -ن
ت -ف -اؤول -ه ب-ق-درة رف-اق ب-در ب-ن-ون
أاح -د ال Óّ-ع -ب ÚاŸت -مّ-ي-زي-ن ع-ل-ى
قلب ال ّ
طاولة ‘ موقعة ا◊دث،
وإانعاشس حظوظ اŸنتخب اŸغربي
ل-ل-ق-اء ال-ع-ودة ،ال-ذي سص-ي-ك-ون هو
ال- - -ف - -يصص - -ل ل - -ل - -ذه - -اب ‘ ك - -أاسس
كتقني مغربي أعرف جيدأ ألكرة أ÷زأئرية
«الشصان».
ومسضتوأها أ÷يد ،ولذلك فاللقاء سضيلعب على
جزئيات بسضيطة.

ل يجب أن ندخل أŸبارأة كأاّننا ‘ نزهة ألّننا
سض-ن-ل-عب أم-ام م-ن-ت-خب ل-ه ق-ي-م-ت-ه ووزن ك-ب،Ò
ويجب أن نكون ‘ جاهزية تامّة.

^ م- -ا ه- -ي أاب -رز ال -نّ -ق -اط ال -ت -ي
Áك-ن ل-ع-م-وت-ة الّ-ت-ركيز عليها ‘
هذا ا◊وار اŸغاربي؟

^^ لب -د أن ن -ت -ع -ام -ل م -ع أŸب-ارأة حسضب
معطياتها مع توظيف أألجنحة توظيفا جّيدأ،
ولذلك فالّتعامل يتطلّب من لعبينا أن يدخلوأ
أŸب- -ارأة ب- -ه- -دوء ،وألب- -ت- -ع -اد ع -ن أألخ -ط -اء
ألفردية ألتي عادة ما تقلب أŸوأزين ‘ أّية
◊ظة.

^ ي-ق-ول-ون ب-أاّن اŸن-ت-خب اÙل-ي
اŸغ-رب-ي ي-حسص-ن الّ-ت-ف-اوضس خارج
قواعده؟

^^ أعتقد أنّ لنا فرصضة مهّمة –تّم على
لعبينا بأان يدخلوأ هذأ أللقاء بنّية ألفوز،
وي- -جب أن ت -ل -عب أم -ام أŸن -ت -خب أ÷زأئ -ري
باحÎأم ألّنه منتخب يصضعب ترويضضه بسضهولة
فوق ميدأنه.

حاوره :فؤواد بن طالب
^ م -ا ه -ي ال ّ-ط-ري-ق-ة أاو اّÿط-ة
^ كلمة أاخÒة.
^ الشص - - -عب :ب - - -داي- - -ة م- - -ا ه- - -ي التي سصتعتمد عليها أامام اÿضصر؟
^^ أّول أشض- -ك- -ر أل–اد أ÷زأئ- -ري ع -ل -ى
ق- - - -راءتك ◊وار ال- - - -ي - - -وم أام - - -ام
^^ للجزأئر منتخب ﬁلي ‡تاز ،ويضضم
‘ صضفوفه عناصضر ذأت مسضتوى عال ،وعليه ألسضتقبال ألّرأئع ،وألذي يبّين بأاّن ألشّضعبÚ
اŸنتخب ا÷زائري؟

^^ حسض Úعموتة ‘ :كرة ألقدم كل شضيء
وأرد ألّن أللّعبة تطّورت كثÒأ على أŸسضتوى
أل-ق-اري ،ون-ح-ن أم-ام-ن-ا م-ب-ارأة ه-ام-ة ونتيجة
ألذهاب تهّمنا كثÒأ ،ما يحّتم على عناصضرنا
أ◊فاظ على كامل تركيزهم وهدوئهم ،أنا

فنحن سضنلعب مبارأة ألذهاب بحذر شضديد مع
تفعيل نشضاط ألقاطرة أألمامية و–صض Úخط
أل -دف -اع ،ألّن أل-لع-ب Úأ÷زأئ-رّي Ú-م-ع-روفÚ
بالّنزعة ألهجومية وأل ّسضرعة ألفائقة ،ويعرفون
كيف يتعاملون مع ألكرة فوق أŸيدأن ،وعليه

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أ÷زأئ -ري وأŸغ -رب -ي ع -ائ -ل -ة وأح -دة ،ت-ب-ق-ى
مبارأة أليوم ما هي إأل مبارأة ‘ كرة ألقدم،
وأل -ف -ائ-ز ب-ه-ا ه-و أل-ذي ي-ك-ون ح-اضض-رأ ب-دن-ي-ا
وذهنيا.

ح ّضضرنا اÿطّة اŸناسضبة لإلطاحة باŸنافسس

أّك -د م -درب أŸن -ت -خب أ÷زأئ -ري ل-ك-رة أل-ق-دم
ل -ل -م -ح -ل-ي ،Úل-ودوف-يك ب-ات-ي-ل-ي ،أّن-ه حّضض-ر أÿط-ة
لطاحة بنظÒه أŸغربي على ألرغم من
أŸناسضبة ل إ
ق - -وة ه- -ذأ أŸن- -افسسّ– ،سض- -ب- -ا Ÿب- -ارأة أل- -ذه- -اب
ألتصضفوية أŸرتقبة أليوم).
وأوضض -ح ب-ات-ي-ل-ي خ-لل ن-دوة صض-ح-ف-ي-ة نشض-ط-ه-ا
ب -اŸرك -ز أل -ف -ن -ي أل -وط -ن -ي بسض-ي-دي م-وسض-ى رف-ق-ة
أللعب سضفيان بن دبكة ،أنّ «أللّقاء أمام أŸغرب
سضيكون صضعبا ،سضيما وأنه حامل أللقب من جهة
وعناصضره تتدرب باسضتمرأر معا من جهة أخرى،
وهو ما سضيصضعب من مأاموريتنا».
وأضضاف« :باŸقابل ح ّضضرنا أنفسضنا جيدأ لهذأ
أŸوع-د ،وهّ-ي-أان-ا أل-لع-ب Úع-ل-ى أÿط-ة أŸن-اسض-بة
لط -اح-ة ب-اŸن-افسس ،ح-يث ع-م-ل-ن-ا ع-ل-ى مشض-روع
ل -إ
قصض ÒأŸدى من أجل بلوغ مبتغانا».
وأقّر ألناخب ألوطني أن ألنخبة أÙلية تسضتعد
لهذه أŸوقعة ألهامة ‘ ظرف قصض Òمقارنة مع
أŸنافسس .وأفاد« :صضحيح أّننا نح ّضضر منذ وقت
وجيز ،لكن سضنثبت أنّ لدينا منتخب جيد وهدفنا
تكوين فريق تنافسضي».
وتطّرق أيضضا أ– ¤ضضÒأت هذه أŸقابلة« :لقد
عملنا على أ÷انب أŸعنوي وألÎكيز ألكب Òلتحفيز
أللعب.»Ú
وقال أيضضا« :بالنسضبة ‹ ،لقاء ألذهاب هو أألهم
بالنسضبة ‹ ألنه Áكن وضضع قدما كÈى للتأاهل».
وأع- -ت Èب- -ات -ي -ل -ي أّن «أŸن -ت -خب أŸغ -رب -ي ه -و
أŸرشضح للتأاهل على ألورق مقارنة مع أ÷زأئر».
و‘ سض -ؤوأل ح -ول ح -ال -ة أرضض -ي -ة م -ي -دأن م-ل-عب
تشضاكر وصضفها ألناخب ألوطني بـ «أŸقبولة عموما
رغم أنها ليسضت ‘ ألقمة ،لكن ل يجب ألتحجج
بالرضضية».
وفيما يتعلق باŸشضاورأت حول أختيار أللعبÚ
لتمثيل أللوأن ألوطنية ،فقد تشضاورنا مع جمال
ب-ل-م-اضض-ي ح-يث ق-م-ن-ا ب-ان-ت-ق-اء أألحسض-ن ،ك-ما أّنني
شضاهدت بعضس لقاءأت ألبطولة أÙلية ولدي فكرة
عن ألعناصضر أŸدعوة».

م- -ن ج- -ه -ت -ه ،أوضض -ح وسض -ط م -ي -دأن أŸن -ت -خب
ألوطني ،سضفيان بن دبكة ،أن «ألعناصضر ألوطنية
تعّول على هذأ أللقاء للعب بكل حرأرة لتشضريف
ألرأية ألوطنية».
وشضّدد لعب مولودية أ÷زأئر على ضضرورة عدم
تلقي أهدأف ‘ مبارأة ألذهاب ،مضضيفا أن ألوقت
سض -ي -ك -ون أم -ام زم -لئ -ه ل -ل-ت-حضض Òأ÷دي Ÿب-ارأة
ألياب أŸقررة بعد حوأ‹ شضهر.
وأضضاف« :ل يهم أŸنافسس بقدر ما يهم أن نكون
‘ أحسض- -ن ألح- -وأل ،ك -م -ا أن أل -لع -ب Úي -ع -رف -ون
بعضضهم كونهم يلتقون ‘ ألبطولة ،كما أعرف جيدأ
–ركات زملئي وألتنسضيق
سضيكون كبÒأ فوق أŸيدأن».
وفيما يخصس خوضس أŸقابلة بتشضاكر ،أوضضح
خّ- -ري- -ج م -درسض -ة نصض -ر حسض Úدأي «أن أأله -م ه -و
أللعب با÷زأئر وسضنسضعى خلل لقاء ألذهاب أ¤
–قيق فوز مريح قبل لقاء ألعودة ،كما نطالب
بالدعم أ÷ماهÒي نظرأ ألهمية أŸوعد».
وأع -ت Èب -ن دب -ك -ة أن ك -ون أل -ف-ري-ق ألول ب-ط-ل
أفريقيا هو «سضلح ذو حّدين».
وأفاد ‘ هذأ ألصضدد« :أŸنتخب أألول بطل
إأفريقيا هو حافز بالنسضبة لنا ،لكّننا نحسس بثقل
أŸسضؤوولية ‘ إأثبات أحقيتنا ‘ أن نكون أّÿزأن
أ◊قيقي له».

و’ية ا÷زائر

تكر Ëوتوزيع إاعانات مالية لفرق بع Úطاية وبراقي

” ي- -وم أÿم -يسس ت -وزي -ع إأع -ان -ات م -ال -ي -ة
ّ
وت -ك -ر Ëل -ل -ف -رق أل -ري-اضض-ي-ة أÙل-ي-ة ب-ولي-ة
أ÷زأئر ألتي تأالقت على ألصضعيد ألوطني ‘
عديد ألتخصضصضات ألرياضضية ،وذلك ‘ إأطار
أنطلق أŸوسضم ألرياضضي  2019ـ .2020
وق- -د أشض- -رف وأ‹ أل- -ولي- -ة ع- -ب -د أÿال -ق
صضيودة على مسضتوى قاعة متعددة ألرياضضات
ب -ك -ل م -ن ب-ل-دي-ت-ي ع Úط-اي-ة وب-رأق-ي (شض-رق
ألعاصضمة) ،وبحضضور مسضوؤولﬁ Úلي Úعلى
تسضليم إأعانات مالية لرؤوسضاء ألفرق وأألندية
أÙلية ترأوحت قيمتها ما ب 8 Úملي Úدج
و 1م- -ل- -ي- -ون دج ،وك- -ذأ ه- -دأي -ا وŒه -ي -زأت
للرياضضي Úعرفانا Ÿا حققوه من نتائج خلل
أŸوسضم ألرياضضي .2019 - 2018
و‘ هذأ أإلطار ،أّكد وأ‹ ولية أ÷زأئر
ع -ب -د أÿال -ق صض -ي -ودة ع -ل -ى ه -امشس ح -ف -لÚ
تكرÁي Úبكل من بلدية ع Úطاية وبرأقي ،أن
ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع أإلع-ان-ات أŸال-ي-ة وألتجهيزأت
ألرياضضية على ألفرق ألرياضضية أÙلية ألتي
تتزأمن وأنطلق أŸوسضم ألرياضضي - 2019
 ،2020م- -ن أج- -ل –سض Úمسض -ت -وى أل -ت -ك -وي -ن
أل- -ري- -اضض- -ي وأل- -ت- -ك -ف -ل ب -انشض -غ -الت أألسض -رة
أل -ري -اضض -ي -ة أÙل -ي -ة ب-غ-ي-ة تشض-ج-ي-ع ألشض-ب-اب
لتحقيق أحسضن ألنتائج ،كما سضيتم تعميمها
ل -ت -دع-ي-م و–ف-ي-ز ﬂت-ل-ف أل-ف-رق أل-ري-اضض-ي-ة
ألعريقة ‘ شضتى ألتخصضصضات.
وأشض- - -ار أŸسض- - -ؤوول أألول ع- - -ل- - -ى أ÷ه- - -از
ألتنفيذي للعاصضمة أن خرجته أألو ¤للقطاع
ألرياضضي شضملت ألبلديات ألتي سضجلت عجزأ
ومشضاكل ‘ “ويل ألقطاع ألرياضضي ،خاصضة
ونحن ‘ بدأية أنطلق أŸوسضم ألرياضضي،
ح -يث ت -ع -رف ه -ذه أل -ف -رق ع -ج -زأ ‘ “وي-ل
نشض -اط -ات -ه -ا ،وه -و م -ا دف -ع إأ ¤أل -تسض -ري -ع ‘
تخصضيصس هذه أإلعانات أŸالية ألتي سضتعمم
لحقا على مسضتوى كل أ÷معيات ألرياضضية
بالعاصضمة.
من جهة أخرى ،أشضار ألوأ‹ إأ ¤أن ولية
أ÷زأئر «تعا Êعجزأ فيما يخصس أŸرأفق
ألرياضضية سضيما أŸرأفق ألرياضضية أ÷وأرية»،
مشضÒأ إأﬂ ¤ت- -ل- -ف أ÷ه- -ود ل- -ت- -دأرك ه- -ذأ
ألعجز من خلل عمليات إأعادة ألتأاهيل ألتي
ت- -ع- -رف -ه -ا أل -ع -دي -د م -ن أŸرأف -ق وأŸنشض -آات
ألرياضضية ،إأ ¤جانب تسضجيل مشضاريع عديدة
إل‚از م -رأف -ق ري -اضض -ي -ة خ -اصض -ة ،ح -يث ”
تخصضيصس ضضمن ميزأنية ألصضندوق ألولئي ما
يفوق  450مليار سضنتيم.
وأوضض- -ح صض -ي -ودة ،أن ولي -ة أ÷زأئ -ر ت -و‹
أه-ت-م-ام-ا ك-بÒأ Ÿشض-اري-ع أل-ري-اضضة وألشضباب،
ح -يث أسض -ت -ف -ادت م-ن مشض-اري-ع ري-اضض-ي-ة ق-ي-د
أإل‚از (مسض- -اب- -ح شض- -ب- -ه أوŸب- -ي -ة  -ق -اع -ات
م -ت -ع -ددة أل -ري-اضض-ات ـ دور ألشض-ب-اب ـ م-لعب

جوأرية وبلدية) تقّدر ميزأنيتها بـ  1500مليار
سض -ن -ي-ت-م ‘ إأط-ار م-ي-زأن-ي-ة م-ب-ادرأت ألشض-ب-اب
وأŸم -ارسض -ات أل -ري -اضض -ي -ة (خ -ارج م -ي -زأن -ي -ة
أŸشض-اري-ع أل-كÈى ل-ل-ق-ط-اع) ،سض-ي-ت-م تسض-ل-يمها
تدريجيا لتوضضع ‘ خدمة ألشضباب Ÿمارسضة
ﬂتلف أنوأع ألرياضضية وألÎفيه.
وفيما يتعلق بتقدم أألشضغال على مسضتوى
ملعب برأقي ،أكد ألوأ‹ أن نسضبة أألشضغال
Œاوزت  70باŸائة ،حيث يتم متابعة وتÒة
أإل‚از بصضرأمة ومتابعة حثيثة ،ومن أŸنتظر
 حسضب وزير ألشضباب وألرياضضة  -أسضتلمهخلل ألثلثي أألول من سضنة .2020
” من جهة أخرى تقد Ëإأعانة مالية
كما ّ
إلعادة تأاهيل ملعب  20أوت  1955ببلوزدأد،
وأألشض -غ -ال تشض -ارف ع -ل -ى ن-ه-اي-ت-ه-ا وسض-ي-ك-ون
جاهزأ لتدريبات فريق شضباب بلوزدأد أŸقبل
على منافسضات قارية ،وكذأ لحتضضان ﬂتلف
ألفعاليات ألرياضضية ‘ أحسضن ألظروف.
ك -م -ا أب -دى أل -وأ‹ ع-ب-د أÿال-ف صض-ي-ودة
وق -وف -ه ودع-م-ه ل-ل-ف-رق أل-ع-اصض-م-ي-ة أŸت-أاه-ل-ة
ıت -ل -ف أŸن-افسض-ات أل-ق-اري-ة أل-ت-ي سض-ت-م-ث-ل
ولي-ة أ÷زأئ-ر ،وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-ف-ري-ق شض-ب-اب
ب- -ل- -وزدأد ،ن- -ادي ب- -ارأدو وأ–اد أل- -ع -اصض -م -ة
ووق- -وف- -ه إأ ¤ج -ان -ب -ه -ا وت -خصض -يصس إأع -ان -ات
ومسضاعدأت مالية لتجاوز مشضاكلها أŸادية.
وشضملت ألتكرÁات ‘ ﬁطة أو ¤ببلدية
ع Úطاية (أŸقاطعة أإلدأرية ألدأر ألبيضضاء)
توزيع إأعانات مالية تÎأوح ما ب 4.5 ÚمليÚ
دج و 1مليون دج لكل من فريق «نادي أمل كرة
أليد ع Úطاية» ،وهو من أألندية ألعريقة ‘
أل-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ع-اصض-م-ة وك-ذأ نادي
ودأد ع Úطاية ألكرة ألطائرة فتيات ،نادي
شضباب كرة ألقدم ع Úطاية ونادي أوŸبيك
كرة أليد ع Úطاية فتيات.
وأعلن ذأت أŸصضدر عن تسضجيل مشضروع
أكادÁية لكرة أليد على مسضتوى بلدية عÚ
طاية خ ّصضصضت لها مصضالح ألولية  50مليار
سضنتيم ،سضيتم أŸشضروع ‘ تنفيذها مباشضرة
بعد ألنتهاء من ألدرأسضة بالنظر إأ ¤مكانة
فريق ع Úطاية لكرة أليد.
و”ّ ع -ل -ى مسض -ت -وى ب -ل -دي -ة ب-رأق-ي ت-ك-رË
أألسض -رة أل -ري -اضض-ي-ة أÙل-ي-ة وت-وزي-ع إأع-ان-ات
م-ال-ي-ة ع-ل-ى ف-ري-ق ألشض-ب-اب أل-ري-اضضي لÈأقي
ل -ك -رة أل -ي -د ﬂت -ل -ف أألصض-ن-اف ،وك-ذأ ف-ري-ق
سض-ي-دي م-وسض-ى وف-ري-ق ك-رة أل-ي-د ل-ل-ك-ال-يتوسس
وفريق أل–اد ألرياضضي ل Íطلحة ،وترأوحت
قيمة أإلعانات ما ب 7 Úمليون دج و 60مليون
سضنتيم تشضجيعا لهؤولء ألشضباب ‘ مشضوأرهم
أل -ري -اضض -ي ،و–ف -ي -زه -م أك Ìع -ل -ى ‡ارسض-ة
ألرياضضات وأ◊صضول على أأللقاب).
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لنÎنات
«الفاف» تؤوّكد ع Èموقعها الّرسسمي ل أ

اŸنتخب الوطني يواجه نظÒه الكولومبي
يوم  15أاكتوبر Ãدينة ليل
أاعلنت ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم على
موقعها الرسسمي أان اŸنتخب الوطني سسيلعب
مباراة دولية ودية ضسد نظÒه الكولومبي يوم
 15أاكتوبر اŸقبل Ãلعب مدينة ليل الفرنسسية
بداية من السساعة .21.00
وأاضس -افت ال -ف -اف أان -ه-ا و ّق-عت ات-ف-اق-ي-ة م-ع
نظÒتها الكولومبية.
وك- -ان رئ- -يسص ا’–ادي- -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة
ال- -ق -دم ،خ Òال -دي -ن زطشس -ي ،ق -د أاع -ل -ن ‘ 6
سسبتم Èالفارط ان اŸنتخب الوطني سسيلعب
‘ شس -ه -ر اك -ت -وب -ر اŸق -ب -ل «م -ب -ارات Úودي-تÚ
ك -بÒت ،»Úواح -دة م -ن -ه -م -ا ضس -د م -ن-ت-خب م-ن
أامريكا ا÷نوبية.
وأاضسافت ا’–ادية أانها ‘ مفاوضسات من
أاجل تنظيم مباراة ودية أاخرى ليوم  9أاو 10
أاكتوبر Ãلعب مصسطفى تشساكر ،وهذا ضسمن
تواريخ الفيفا من  7إا 18 ¤أاكتوبر  2019التي
ت- -ع- -د اأ’خÒة ل- -ه- -ذه السس- -ن- -ة ك- -ون «اÿضس- -ر»
·Ó
سس-ي-دخ-ل-ون ‘ تصس-ف-ي-ات ك-أاسص اف-ري-ق-يا ل أ
 2021أام -ام ك -ل م -ن زام -ب -ي -ا ه-ن-ا ‘ ا÷زائ-ر
ومباراة ثانية ببوتسسوانا.

الرابع ،وراء كل من السسنغال (اŸركز  )20و
تونسص ( )29و نيجÒيا (اŸركز .)34
وك -ان اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ا÷زائ-ري ق-د
حقق قفزة نوعية بـ ( 28مركز) ‘ ،شسهر
جويلية اŸنصسرم بعد تتويجه بلقب بطولة
Ã 2019( ·Óصسر).
افريقيا ل أ
وم -ن ج -ه -ت -ه ،اسس -ت -ق -ر م -ن-ت-خب زام-ب-ي-ا،
اŸنافسص ا’ول للمنتخب الوطني ا÷زائري
‘ تصسفيات كأاسص افريقيا  ،2021التي سستقام
ا÷ولة ا’و ¤من تصسفياتها ،شسهر نوفمÈ
اŸقبل ‘ ،اŸركز  ،81فيما احتل اŸنافسص

اآ’خ -ر ل -ل -خضس -ر ،م -ن -ت-خب ب-وتسس-وان-ا ال-ذي
ي -درب -ه ا÷زائ -ري ع -ادل ع -م -روشص اŸرك -ز
.148
واح- -ت- -ل م -ن -ت -خب زÁب -اب -وي ،اŸن -افسص
ال -ث -الث ل -ل -م -ن -ت -خب ال -وط-ن-ي ا÷زائ-ري ‘
اÛموعة الثامنة ،اŸركز .118
وع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-دو‹ ح-اف-ظ م-نتخب
ب -ل -ج-ي-ك-ا ع-ل-ى صس-دارة اŸن-ت-خ-ب-ات ،وت-ق-دم
اŸنتخب الفرنسسي حامل لقب بطولة العا،⁄
إا ¤اŸركز الثا Êمتقدمة منتخب الÈازيل.

لوŸبي الشسلف
بعد سسلسسلة الّنتائج ال ّسسلبية أ

األنصصار يدّقون ناقوسس اÿطر

بجاية :بن النوي توهامي
سسيكون فريق شسبيبة بجاية ،اليوم ،على موعد مع
ل -ق -اء ه -ام أام -ام شس -ب -ي-ب-ة سس-ك-ي-ك-دة◊ ،سس-اب ا÷ول-ة
اÿامسسة من بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية ،حيث
سسيسسعى الفريق البجاوي لتحقيق الفوز والعودة إا¤
سسكة ا’نتصسارات ،خاصسة وأان الوضسعية الراهنة جّد
مقلقة نظرا ’حتÓله اŸركز ما قبل اأ’خ.Ò
و‘ هذا الصسدد ،قال اŸدرب اŸؤوقت سسعيد بن
م -وه -وب لـ «الشس -عب»« :ن -ح -ن م -ط-ال-ب-ون Ãضس-اع-ف-ة
ا÷هود فوق اŸسستطيل اأ’خضسر ،من أاجل تدراك
الهزÁة اأ’خÒة والعودة إا ¤بّر اأ’مان ،حيث طالبت
الÓعب Úبضسرورة أاخذ اأ’مور بجدية وعدم التهاون
للتصسالح مع اأ’نصسار ،سسيما وأان اللقاء يعت Èبسست
ن -ق -اط ،إا ¤ج -انب السس-ع-ي ل-ت-حسس Úت-رت-يب ال-ف-ري-ق
وإانهاء مرحلة اإ’ياب ‘ مرتبة مشسرفة».
اŸدرب البجاوي ،أاضساف أانه يعتزم إاجراء بعضص
ال-ت-غ-يÒات ع-ل-ى ال-تشس-ك-ي-ل-ة اأ’سس-اسس-ي-ة م-ن أاجل منح
اŸزيد من الدعم للفريق ،ووضسع حد لغياب الفعالية
‘ الهجوم ،مع العلم أان البجاوي Úيدركون إاقبالهم
ع -ل -ى ل -عب م-واج-ه-ة ‘ غ-اي-ة اأ’ه-م-ي-ة ،أام-ام ف-ري-ق
يطمح لتسسجيل نتيجة إايجابية ،وليسص لعناصسره سسوى

خ -ي -ار واح -د ي -ت -م -ث-ل ‘ ال-ف-وز ل-ت-ج-دي-د ال-ع-ه-د م-ع
ا’نتصسارات ،ومواصسلة اŸشسوار ‘ أاحسسن الظروف،
ح -يث ح ّضس -ر ب -ك -ي -ف -ي -ة ج -ي-دة ل-ه-ذا ال-ل-ق-اء ،ك-م-ا أان
الÓعب Úواعون Ãا ينتظرهم وعازمون على رفع
ال -ت -ح -دي رغ -م صس-ع-وب-ة اŸه-م-ة ،ول-ل-ت-ذك Òسس-ت-ل-عب
الشسبيبة بتعداد مكتمل بعد عودة الÓعب قنينة الذي
اسستنفذ العقوبة.

تعي Úبوعكاز مدّربا جديدا
اّت-ف-قت إادارة شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة رسس-م-ي-ا م-ع ال-ت-ق-ن-ي
Óشسراف على العارضسة الفنية،
التونسسي معز بوعكاز ل إ
خ- -ل- -ف- -ا ل- -ل -م -درب ’سس -ات ،ح -يث ‚حت اإ’دارة ‘
إاقناعه لÓنضسمام للفريق البجاوي لدعمه وإاخراجه
م-ن دوام-ة ال-ه-زائ-م اŸت-ت-ال-ي-ة ،وال-ت-ي ك-ل-فته احتÓل
اŸرتبة ما قبل اأ’خÒة ‘ الÎتيب العام.
اŸدرب ا÷ديد ،سسيباشسر عمله خÓل اأ’سسبوع
ال -ق-ادم ،وت-ن-ت-ظ-ره م-ه-م-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ م-واصس-ل-ة إان-ق-اذ
الشس-ب-ي-ب-ة وال-ع-ودة إا ¤سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-ج-ابية ‘
أاحسس-ن ال-ظ-روف ،وع-ل-ي-ه ي-ت-ع Úإاي-ج-اد ع-ل-ي-ه إاي-ج-اد
ال-وصس-ف-ة اŸن-اسس-ب-ة ال-ت-ي تسس-م-ح ب-ال-ت-دارك و–ق-يق
نتائج أافضسل ‘ اŸسستقبل.

بجاية :بن النوي توهامي
مباراة اليوم ،التي سستجمع ب Úفريقي مولودية
بجاية وسسريع غليزان◊ ،سساب ا÷ولة اÿامسسة من
الرابطة اÎÙفة الثانية ،أاهمية بالغة لدى الزوار
من أاجل –قيق التدارك ،حيث سسÒمي البجاويون
ب-ث-ق-ل-ه-م ل-ل-ف-وز ب-ن-ق-اط ال-ل-ق-اء ب-ال-رغ-م م-ن صس-ع-وب-ة
اŸهمة.
وب- - -حسسب اŸدرب اŸؤوقت ك- - -م- - -ال أادرار ،ف - -إان
التحضسÒات جرت ‘ ظروف عادية و“يزت برفع
من معنويات الÓعب Úوحّثهم على تسسجيل نتيجة
إاي -ج -اب -ي -ة ،وق-د أاع-ط-ى ‘ ه-ذا الصس-دد ،ت-وج-ي-ه-ات
خاصسة بعدم أاو الوقوع ‘ فخ السسهولة ،أ’ن ذلك

سس -ي-ك-ل-ف غ-ال-ي-ا و’ يسس-اع-د ع-ل-ى –ق-ي-ق اأ’ه-داف
اŸسسطرة.
ومن جهتهم أابدى الÓعبون إارادة كبÒة ‘ الفوز،
خارج القواعد ما سسيسساعد على لعب ورقة الصسعود
و–سس Úمركزهم ‘ الÎتيب العام ،وهي فرصسة ـ
حسس -ب -ه -م ـ م-ن أاج-ل ت-أاك-ي-د ال-ف-وز اأ’خ Òوم-واصس-ل-ة
ا’ن -تصس -ارات ،وع -ل -ي -ه ف -ق -د حضس -روا بصس -ف-ة ج-ي-دة
لتحقيق هدف التنقل وا’قÎاب من فرق الريادة.
ه -ذا ،وسس -ي -ل -عب ف -ري -ق «اŸوب» م -ن -ق -وصس -ا م-ن
خدمات ،أاربعة ’عب Úبسسبب اإ’صسابة ،وهم على
التوا‹ ،نعاسص ،سسلطان ،وا‹ وبوسسا ،⁄ويتع Úعلى
اŸدرب إاي -ج -اد ا◊ل -ول اŸن -اسس -ب -ة لضس-م-ان ن-ت-ي-ج-ة
إايجابية

مولودية وهران

شصريف الوزا ‘ Êمأازق بعد فشصل انعقاد ›لسس
إادارة النّادي
تزداد الوضسعية اإ’دارية Ÿدرب مولودية وهران
سسي الطاهر شسريف الوزا Êومسساعديه ‘ الطاقم
الفني تعقيدا بعد فشسل كل مسساعي مدير الشسباب
والرياضسة ‘ جمع أاعضساء ›لسص إادارة هذا النادي
الناشسط ‘ الرابطة اأ’و ¤لكرة القدم للتصسديق على
عقود هؤو’ء التقني.Ú
وصسّرح بدر الدين غربي بأانه  ⁄يتمكن ◊د اآ’ن
من ا’تصسال باأ’عضساء اأ’سساسسي› ‘ Úلسص اإ’دارة،
ع -ل -ى غ -رار أاح -م-د ب-ل-ح-اج وي-وسس-ف ج-ب-اري وال-ط-يب
ﬁياوي ،بعدما ناشسد شسريف الوزا ،Êالذي يشسغل ‘
نفسص الوقت منصسب اŸدير العام للمولودية ،السسلطات
اÙلية التدخل من أاجل حل اŸشسكلة العويصسة التي
يتخّبط فيها مع مسساعديه.
وتسسبّب إاحجام ›لسص إادارة اŸولودية ،الذي يعاÊ
انقسسامات كبÒة ‘ صسفوفه منذ عدة سسنوات ،على

إاعداد عقود شسريف الوزا Êومعاونيه ‘ عدم حصسول
ه -ؤو’ء ع -ل -ى إاج-ازات-ه-م م-ن ط-رف راب-ط-ة ك-رة ال-ق-دم
اÎÙفة ،التي منعت اŸدرب الرئيسسي من دخول
أارضس -ي -ة اŸي -دان ‘ اŸب -اراة السس-اب-ق-ة ال-ت-ي خسس-ره-ا
ف-ري-ق-ه أام-ام ضس-ي-ف-ه م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ( ،)2-3اأ’ح -د
الفارط◊ ،سساب لقاء مقدم عن ا÷ولة اÿامسسة.
ول -ن ي -ت-أاّث-ر م-دّرب-و ‘‘ا◊م-راوة‘‘ م-ن ا÷انب ال-ف-ن-ي
فقط ،بل أان عدم حيازتهم على عقودهم يحرمهم
أايضسا من ا◊صسول على مسستحقاتهم اŸالية ،فضسÓ
عن حرمان ’عبيهم مسستقب Óمن توجيهاتهم من خط
التماسص خÓل اŸقابÓت الرسسمية.
ومن جهة أاخرى ،انتقد شسريف الوزا Êالرابطة
اÎÙف -ة ع -ل -ى خ -ل-ف-ي-ة «ال›Èة السس-ي-ئ-ة Ÿب-اري-ات
اŸول -ودي -ة» ،وك-ذا ال-ت-ح-ك-ي-م «ال-ذي ك-ان م-ت-ح-ي-زا إا¤
اŸنافسص» ،على حد تعبÒه.

الّرابطة اÎÙفة الّثانية

باإ’لتفاف حول الفريق خاصسة من طرف
أابنائه وأاصسحاب التجارب اŸشسرفة ،بعيدا
عن نظرة اŸال واŸصساريف التي ’ تقدم
ل -ل -ف -ري -ق ت -لك ال -ل-ح-م-ة ال-ت-ي ع-رف ب-ه-ا ‘
السسنوات اŸنصسرمة ،والتي حققت بفضسلها
انتصسارات ‘ سسجلها الذهبي.
وخشسية الغرق الذي بات يهدد الفريق،
ن- -اشس- -د ه- -ؤو’ء اأ’نصس- -ار ا÷ه- -ات اŸع -ن -ي -ة
بالتحرك ،مع اختيار العناصسر ذات الكفاءة
والصس -ارم -ة ‘ ق -ي -ادة ال -ف -ري-ق ن-ح-و السس-ك-ة
السس-ل-ي-م-ة ب-غ-ي-ة إان-ق-اذه م-ن مسس-لسس-ل ال-نتائج
السسلبية التي ظلت تطارده من مقابلة إا¤

أاخرى بعدما كانت أانيابه تزرع الرعب ‘
م -ن -افسس -ي -ه ال -ذي -ن ي -ح -ل-ون ضس-ي-وف-ا Ãل-عب
بومزراق أاو خارج الديار.
هذا النداء الذي يرفعه اأ’نصسار صسار
ضسروريا ‘ مثل هذه الظروف التي Œتاح
الفريق سسواء ‘ مبارياته الرسسيمة أاو حتى
الودية التي صسار يتع Ìفيها.
فهل ينهضص الفارسص من كبوته؟ أام أانّ
الغرق “ّكن من اأ’وŸبي الذي كشسف عن
ب - -داي - -ة غ Òم- -وف- -ق- -ة “ام- -ا ،يشسﬁ Òب- -و
الفريق.

عدلن بوخدنة:

قرار اسصتقالتي ل رجعة فيه
ج ّ-دد ع -د’ن ب -وخ -دن-ة ،اŸدي-ر اإ’داري
لشسباب قسسنطينةّ “ ،سسكه بقرار ا’سستقالة،
بسسبب خÓفه مع اŸدرب دينيسص ’فان.
وق - -ال ب - -وخ- -دن- -ة ‘ تصس- -ري- -ح- -ات« :ق- -رار
اسستقالتي ’ رجعة فيه ،فقد جاء بعد تفكÒ
عميق ،أاود أان أاؤوكد فقط أانني  ⁄أافشسل ‘
مهمتي مع النادي ولكنني فضسلت ا’نسسحاب
ح - - - - - -ف - - - - - -اظ - - - - - -ا ع - - - - - -ل - - - - - -ى مصسا◊ه».
’ي أاحد أان يلومني
وأاضسافÁ ’« :كن أ
على سسوء النتائج ،خاصسة وأانني أاشسرفت

البجاوّيون من أاجل الّتدراك

«اŸوب» من أاجل الّتأاكيد

«اÿضصر» يرتقون إا ¤اŸركز  38عاŸيا

يسستغرب الشسارع الرياضسي بو’ية الشسلف
خاصسة اأ’نصسار اأ’وفياء أ’وŸبي للوضسعية
التي آال إاليها فريقهم ،بعد سسلسسلة النتائج
السس -ل -ب -ي-ة ال-ت-ي سس-ج-ل-ه-ا م-ع ب-داي-ة ان-طÓ-ق
ال -ب -ط -ول -ة ،ال -ت-ي ك-ان خ-ارج إاط-اره-ا حسسب
تصسريحات الغاضسب Úعن الوضسعية ا◊الية.
البداية غ ÒاŸوّفقة أ’بناء سسم Òزاوي ’
تبعث على اإ’رتياح حسسب ما يتناقله الشسارع
ال -ري -اضس -ي ،وب -اÿصس -وصص أانصس-اره اأ’وف-ي-اء
داخل الو’ية واŸناطق اÛاورة لها كعÚ
‡ن التقيناهم Ãواقع
الدفلى وتبسسمسسيلت ّ
متعددة.
هذه الوضسعية التي يتخّبط فيها الفريق
تكشسف عن ضسعف ا’سستعداد ا÷يد لغمار
انطÓق البطولة ،رغم الÎبصسات التي ⁄
Œدي نفعا حسسب اأ’نصسار أ’ن النتائج كما
ي -ق -ول -ون ت -ع -كسص ا◊ال -ة اŸزري -ة ال-ت-ي ق-د
ت-عصس-ف ب-ال-ف-ري-ق ب-ع-دم-ا ك-ان ح-ل-م الصسعود
الذي –قق كإاشسارة تعبيد صسفحة جديدة ‘
مسسÒة الفريق ،والعودة به إا ¤الزمن القريب
الذي يخشسى هؤو’ء أانه قد و ‘ ¤اÙيط
الذي ’ يبشّسر با ،Òÿيشس Òاأ’نصسار الذين
اشس -ت -ك-وا م-ن غ-ي-اب اإ’ن-ت-داب-ات واإ’ه-ت-م-ام
باŸدرسسة الشسلفية التي كانت فيما مضسى
اّÿزان ا◊قيقي للفريق والفرق الوطنية.
فسس- -ي- -اسس- -ة ال- -تسس- -ي Òال- -ت- -ي ان- -ت -ه -ج -ه -ا
اŸشسرفون على اأ’وŸبيŒ ⁄ ،دي نفعا
◊د السساعة ،يقول اأ’نصسار الذين طالبوا

شسبيبة بجاية – شسبيبة سسكيكدة

سسريع غليزان – مولودية بجاية
ترتيب الفيفا

ارت -ق -ى اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم
Ãرتبت Úاثنت ،Úليحتل بذلك اŸركز ‘ 38
تصسنيف ا’–اد الدو‹ لكرة القدم الذي
نشسره يوم اÿميسص ع Èموقعه الرسسمي على
شسبكة ا’نÎنت.
ومعلوم أان اŸنتخب الوطني ا÷زائري،
حامل اللقب اإ’فريقي ،كان قد فاز مؤوخرا
ع-ل-ى م-ن-ت-خب ال-ب-ن Úب-ن-ت-ي-ج-ة (‘ ، )0-1
اŸقابلة الودية.
وع-ل-ى الصس-ع-ي-د اإ’ف-ري-ق-ي ي-ح-ت-ل اشس-ب-ال
ال -ن -احب ال -وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-م-اضس-ي اŸرك-ز

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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على الفريق Ÿدة شسهرين فقط ،أاعتقد أان
أاسس -ه -م ا’ت -ه -ام ي -جب أان ت-وج-ه ل-ل-م-درب
’ف - - -ان ال- - -ذي فشس- - -ل فشس Ó- - -ذري- - -ع- - -ا».
ك -م -ا ت-طّ-رق ب-وخ-دن-ة إا ¤قضس-ي-ة الÓ-عب
ال-ك-ون-غ-و‹ ،ديÓ-ن ب-اه-ام-بو’ ،الذي قرر
ال- -ل- -ج- -وء إا ¤ال- -ف- -ي- -ف- -ا ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى
مسس- - -ت - -ح - -ق - -ات - -ه اŸال - -ي - -ة ال - -ع - -ال - -ق - -ة.
وأاوضسح« :باهامبو’ قرر اللجوء إا¤
الفيفا للحصسول على مسستحقاته ،رغم
أان إادارة ال------ن------ادي دف------عت ل-----ه راتب

شس--ه-ري-ن ،ل-ن نسس-كت ع-ن ح-ق ال-ف-ري-ق
وسس-ن-ذهب ب-ع-ي-دا ‘ ال-قضس-ي-ة ،خ-اصسة
’دلة التي تثبت أاننا
وأاّننا ‰تلك كل ا أ
ع----------------------------ل----------------------------ى ح---------------------------ق».
وخ---ت--م« :الÓ--عب  ⁄ي--حÎم ال--ف--ري--ق
وضس---رب ب--ق--ان--ون--ه ال--داخ--ل--ي ع--رضص
ا◊ائ---ط ب---ت---واط--ؤو م--ن اŸدرب ،فÓ--
يعقل أان يتغيب دون مÈر عن حصسصص
ا’سستئناف ،ويرفضص اŸدرب التوقيع
على ﬁضسر غيابه».

حوارات كروية شصّيقة ‘ برنامج ا÷ولة اÿامسصة

ي -ح-م-ل ب-رن-ام-ج ا÷ول-ة اÿامسس-ة م-ن ب-ط-ول-ة
الرابطة اÎÙفة الثانية «موبيليسص» ،اŸقررة
اليوم ،مقابÓت واعدة أابرزها داربي الغرب بÚ
وداد ت -ل -مسس -ان وج -م-ع-ي-ة وه-ران ،ب-اإ’ضس-اف-ة ا¤
ا◊وار ال -ك -روي اŸب -اشس -ر ب Úال-رائ-دي-ن أاوŸب-ي
اŸدية ودفاع تاجنانت.
فحتى وإان كانت بقية اŸقابÓت ا›ÈŸة
–مل هي اأ’خرى كثÒا من اإ’ثارة والتشسويق،
خاصسة منها تلك التي تتميز بطابع الداربي مثل
شسبيبة بجاية  -شسبيبة سسكيكدة ومولودية العلمة -
ا–اد عنابة ،إا’ ان مواجهتي وداد تلمسسان -
جمعية وهران وأاوŸبي اŸدية  -دفاع تاجنانت
تبقيان اأ’برز ‘ هذه ا÷ولة.
وتكمن أاهمية هات ÚاŸقابلت ‘ Úحرصص كل
من وداد تلمسسان وأاوŸبي اŸدية ،اŸنهزم‘ Ú
ا÷ولة اŸاضسية ‘ ،التدارك امام جمهوريهما
ع-ن-د إاسس-ت-ق-ب-ال-ه-م-ا ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ÷م-عية وهران
ودف -اع ت -اج -ن-انت ،ال-ف-ائ-زي-ن اأ’سس-ب-وع ال-ف-ارط و
ا◊ريصس Úكذلك على تأاكيد لياقتهما اليوم.
وسس- -ت- -ك- -ون ال- -ري- -ادة ال- -ره- -ان اأ’ك Èل- -ه -اتÚ
اŸواجهت ،Úباعتبار انه يحق لكل من جمعية
وهران ووداد تلمسسان الطموح ‘ ا’رتقاء لها ‘
حال الفوز ،ما ينم على ان الصسراع سسيكون على
اشسده Ãلعبي «العقيد لطفي» بتلمسسان و»امام
ال -ي -اسص» ب -اŸدي -ة ،ع -ل-م-ا أان أان-ظ-ار ه-ذه ال-ف-رق
سستكون مشسدودة ايضسا ا ¤اŸواجهة التي قد
“ك -ن ال-رائ-د اآ’خ-ر ،أام-ل ا’رب-ع-اء ،م-ن ت-ع-م-ي-ق

الفارق عند اسستقباله ÷معية اÿروب ،مسستفيدا
‘ ذلك من عاملي اŸلعب وا÷مهور.
وح -ت -ى وإان ب -دت م -ه-م-ة أام-ل ا’رب-ع-اء يسسÒة
نسس -ب -ي -ا ،ا’ ان-ه ي-ب-ق-ى م-ط-ال-ب-ا ب-ت-وخ-ي ا◊ي-ط-ة
وا◊ذر أامام جمعية اÿروب اŸنتعشسة معنويا
ب -ع -د ال -ف -وز اÙق -ق ‘ ا÷ول -ة اŸاضس -ي -ة ام-ام
اوŸبي اŸدية ( ،)0-2ما يجعلها منافسسا عنيدا
باسستطاعته قلب كل التوقعات.
من جهتها ،سستكون اŸقابلة التي سستجمع بÚ
سسريع غليزان ومولودية بجاية ،اللذان يحتÓن
ع -ل -ى ال-ت-وا‹ اŸرك-زي-ن السس-ادسص والسس-اب-ع ،ج-د
هامة ومؤوثرة على الÎتيب العام للبطولة ،باعتبار
ان اي فائز منهما سسيقÎب كثÒا من مقدمة
الÎتيب.
كما يتسسم برنامج هذه ا÷ولة بعدة حوارات
كروية مباشسرة ب Úفرق مؤوخرة الÎتيب ،حيث
سستواجه شسبيبة بجاية (اŸركز ما قبل ا’خ)Ò
شسبيبة سسكيكدة (اŸركز العاشسر) ،فيما سسينزل
ا–اد ا◊راشص ،الذي يتذيل الÎتيب ،ضسيفا على
الصساعد ا÷ديد اوŸبي أارزيو (اŸركز .)12
وبنية –قيق الفوز من أاجل مغادرة منطقة
ا’هتزازات ،سسيسستقبل فريق مولودية العلمة
(اŸركز  )11ضسيفه ا–اد عنابة (اŸركز ،)13
’م-ل ب-وسس-ع-ادة
م -ث -ل م -ا ه -و ا◊ال ب -ال -نسس -ب-ة أ
(اŸركز  ،)14الذي يسستضسيف مولودية سسعيدة
(اŸرك - -ز ال - -ت - -اسس - -ع) Ãل - -عب «بشس Òاورت - -ال»
باŸسسيلة.
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أÿب Òألطاقوي مهماه بوزيان لـ «ألشضعب»:

أاسصعار النفط تواجه مزيدا من الهشصاشصة –ت اضصطرابات دولية
–و’ت كبÒة ‘ ألقوى أÙركة وأŸؤوثرة ‘ مسضتقبل ألطاقة

حذر بوزيان مهماه أÿب Òألطاقوي ‘ تصضريح لـ«ألشضعب» ،من تعرضش أسضعار ألنفط إأ ¤أŸزيد من ألهشضاشضة وألتذبذب ،بسضبب عدة عوأمل
جيوإأسضÎأŒية ،ويعتقد أن أŸشضهد أŸسضتقبلي للطاقة سضوف يشضهد –و’ت كبÒة ‘ ألقوى أÙركة وأŸؤوثرة ،ينتظر منها أن تفضضي إأ ¤إأزأحة عميقة لـ
’قطاب ألطاقوية»– ،ت تأاثÒأت ضضرورة «أمن ألطاقة» و«وفرة أ’إمدأدأت» ،إأ ¤جانب فرضش شضركات تتصضف بالهيمنة على أقطاب أÿام ألتقليدية،
«أ أ
’مدأدأت أو –ت ذريعة ضضمان أمن أŸنشضآات أو ألتأام Úعليها.
سضوأء –ت غطاء ألتعاون لضضمان تدفق أ إ

فضضيلة بودريشش

إع- -ت Èإÿب Òإل -ط -اق -وي ب -وزي -ان م -ه -م -اه إأن
إلتدإعيات إ’أخÒة إلتي وصشفها بالوخيمة على
«خ -ام إل -ن -ف -ط» ’ ،تشش -م -ل إ’أسش -ع-ار وح-ده-ا،
م -ت -وق -ع -ا إأن م -ع -ادل -ة إ’أسش -ع -ار سش -وف ت -زدإد
هشش -اشش -ة ب -دل –ق-ي-ق إل-ت-وإزن ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
–قيقها Ÿعدل قياسشي تاريخي مفاجئ ⁄
يسشجل من  ٢٨سشنة ،إأي منذ بدإيات تسشعينيات
إلقرن إŸاضشي ،حيث تخطت حاجز إلـ 7١
دو’رإ ‘ إلعقود إ’آجلة ،لكنها خÓل سشاعات
وجيزة عاودت إلنزول بـنحو  3دو’رإت ،ثم
إسشتعادت منحى إلصشعود لُتÓمسص سشقف إلـ 7٠
دو’ر ،وبعدها إنزلقت إ’أسشعار سشريعا على
م -دى  3إأي -ام إ ¤مسش -ت-وى م-ا يصش-ط-ل-ح ع-ل-ي-ه
ب»إلتجويف إلسشعري» ،إŸتمركز حول
إلـ  6٢دو’رÃ ،ا يوؤكد إأن قوة جذب «إلتجويف
إلسش - -ع - -ري» إأصش- -ب- -حت إأق- -وى م- -ن «ضش- -رب- -ات
إل -درون» ،وب -اأن سش -ع -ر ب -رم -ي -ل إل -ن -ف -ط إزدإد
هششاششة ،وإأصشبح تذبذبه حادإً صشعودإ ونزو’.
’قطاب
إأزأحة عميقة لـ «أ أ
ألطاقوية»Ị..
يرى إلدكتور مهماه إأن إلتاأثÒإت على طبيعة
إ’أسش -ع -ار ،ل -ن ت -ك -ون سش-وى ج-زًء م-ن إŸشش-ه-د
إŸسشتقبلي للطاقة ،ويعتقد إأنه سشوف يششهد
–و’ت كبÒة ‘ إلقوى إÙركة وإŸوؤثرة ،بل
وسشيحدث إزإحة عميقة
لـ «إ’أقطاب إلطاقوية» –ت تاأثÒإت ضشرورة
«إأمن إلطاقة» و»وفرة إ’إمدإدإت» ،إ ¤جانب
فرضص ششركات تتصشف بالهيمنة على إأقطاب
إÿام إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،سش-وإء –ت غ-ط-اء إل-ت-ع-اون
لضشمان تدفق إ’إمدإدإت إأو –ت ذريعة ضشمان
إأمن إŸنششاآت ،إأو إلتاأم Úعليها .وقال إÿبÒ
إل -ط -اق -وي ‘ سش -ي -اق م -تصش -ل إن إŸزي -د م -ن
إلتعاون إلدو‹ لتعزيز «إأمن إلطاقة وإلتحول
إلطاقوي إ’آمن» ونحو إلفضشاءإت وإلتطبيقات

إ’آمنة ،سشيكون ششعار إŸسشتقبل.
وبنظرة تاريخية معمقة إأكد إلدكتور بوزيان
مهماه ،إأن تعطل إمدإدإت خام إلنفط على
م -دى نصش -ف ق -رن م -ن إل -زم-ن ،وإل-ذي يشش-م-ل
ت - -اري - -خ ت - -اأسش - -يسص «إأوبك» ،ي - -وضش- -ح إأن إأب- -رز
إÙط -ات إل -ت -اري -خ-ي-ة ،إل-ت-ي شش-ه-دت ت-وق-ف-ا
’إم -دإدإت إل -ن -ف -ط ع -اŸي-ا ،إأع-ق-ب-ه-ا –و’ت
ج-وه-ري-ة ك-بÒة ع-ل-ى مسش-ت-وى مشش-ه-د إل-طاقة
إلعاŸي ،وهذإ ما يجعلنا نتوقع حدوث –ول
جذري وجوهري مسشتقب ،Óوبششكل متسشارع
ب-ع-د إل-ت-ف-جÒإت إل-ت-ي ط-الت م-نشش-اآت إل-ن-ف-ط
إلتابعة لـ«إأرإمكو» إلسشعودية.
ألصضرأع حول ضضمان أمن ألطاقة
وفيما يتعلق باأهم إلتوقعات إلقائمة حول ما
بعد إأزمة إأرإمكو إلسشعودية ،ذكر إÿب Òإأن
إلصشرإع سشيكون حول «ضشمان إأمن إلطاقة»،
من منطلق معاينة بسشيطة وسشريعة ’حتياطات

خ -ام إل -ن -ف -ط’ ،أن ف-ن-زوي Ó-إل-ت-ي “ت-لك إأكÈ
ح -ج -م لÓ-ح-ت-ي-اط-ات إŸوؤك-دة م-ن إل-ن-ف-ط إأي
( 3٠3مليارإت برميل) ،باتت تعا ‘ Êإلوقت
إ◊ا‹ من مششاكل كبÒة تعصشف باسشتقرإرها،
و–ول دون ج -ع -ل -ه -ا مصش -درإ رئ -يسش-ي-ا لÓ-أم-ن
إل -ط-اق-وي ،ك-م-ا ‚د ب-اأن ث-ا Êإح-ت-ي-اط-ي م-ن
إلنفط يوجد باŸملكة إلعربية إلسشعودية (٢67
مليار برميل) ،لكن إلهجومات إ’أخÒة عليها
بحقلي بقيق وخريصص إلنفطي Úجعل إلتخوف
قائما من تعرضشها ’أي ﬂاطر وإأضشرإر’ ،أنه
ك -ان ي -ن -ظ -ر إل -ي -ه -ا ك-مصش-در إآم-ن لÓ-إم-دإدإت
إلطاقوية إلعاŸية ،كما عÈت عن ذلك إلعديد
م-ن إسش-ت-ن-ت-اج-ات إل-ه-ي-ئات إلطاقوية وإŸالية.
وت -اأت -ي ك-ن-دإ ك-ث-الث م-الك ’أك Èإح-ت-ي-اط-ي-ات
إل -ن -ف -ط إÿام ‘ إل -ع -ا ،⁄وإسش-ت-حضش-ر إÿبÒ
مهماه تصشريحات سشابقة لرئيسص وزرإء إألÈتا
إلكندية جيسشون كيني ،حيث إأعلن إأنه سشيقوم

ب -ج -ول -ة إ ¤إل -و’ي -ات إŸت -ح -دة إ’أم -ري -ك-ي-ة،
وسشوف تسشتغرق إأسشبوًعا لتششجيع إ’سشتثمارإت
‘ قطاع إلطاقة ‘ إŸقاطعة ،حيث يعتزم إأن
ي- -خ ÈإŸسش- -ت- -ث -م -ري -ن وم -رإك -ز إ’أب -ح -اث ‘
إل -و’ي -ات إŸت -ح -دة إأن -ه ‘ إأع-ق-اب ه-ج-م-ات
إلتفج Òعلى إŸملكة إلعربية إلسشعودية ،تعد
إألÈت -ا إل -ك -ن -دي -ة إأح -د إأه -م مصش -ادر إل -ط -اق-ة
إŸوثوقة وإ’آمنة وإلبيئة إ÷ديدة لÓإسشتثمار
بالنسشبة ’أمريكا وإلعا ،⁄وإأن إألÈتا إلكندية
Áكن إأن تكون إلبديل لÓإمدإدإت وقال «..
إلعا ⁄بحاجة إ ¤طاقة مسشتقرة وموثوق بها،
وÁكن إأن توفرها إألÈتا ..نحن إŸصشدر إ’أكÌ
إأم -اًن -ا وإ’أك Ìم -وث -وق -ي -ة ل -ل-ط-اق-ة ع-ل-ى وج-ه
إلكوكب ولÓأمÒكي Úفائدة عظيمة ‘ ذلك.
ولذإ ،نود إأن نذّكر إأصشدقاءنا إ’أمريكي Úهنا
باأنه إذإ كانوإ ’ يريدون دفع عÓوة مقابل
تاأم Úإلطاقة ،فيجب عليهم إلعمل معنا إأكÌ
وإ’سشتثمار إأك ‘ ÌإألÈتا وإسشتÒإد إلطاقة
إلكندية.»..
ثورة أŸصضادر ألطاقوية
وتطرق إÿب Òمهماه كذلك إ ¤مسشاألة إششتعال
م- -ع ب- -دإي- -ات ه -ذه إل -عشش -ري -ة ث -ورة إŸصش -ادر
إل-ط-اق-وي-ة غ Òإل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،إأي ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالغاز إلصشخري ،إلسشجيل إلنفطي إأو إلزيتي إأو
إلرملي ،إŸكامن إلبحرية وما إ ¤غ Òذلك.
وباŸوإزإة مع ذلك يذكر إأن خام برنت يتجه
نحو إ’رتفاع بحوإ‹  7.7باŸائة ،ويعد إأكÈ
صشعود إأسشبوعي منذ ششهر جانفي إŸاضشي.
حيث قفز إ ¤سشعر  6٤ . 7٥دو’ر للÈميل ،ومن
ج -ه -ت -ه-ا إل-ع-ق-ود إ’آج-ل-ة ÿام غ-رب ت-كسش-اسص
إلوسشيط إ’أمريكي إنتعششت بحوإ‹  ٥١سشنتا
ووصش- - -لت إ ٥٨.6٤ ¤دو’ر ل -لÈم-ي-ل ،وب-ذلك
تتجه صشوب إ’رتفاع بنسشبة ’ تقل عن 7 . ١
باŸائة ‘ إ’أسشبوع ويعد إأعلى إرتفاع إأسشبوعي
منذ ششهر جوإن إŸاضشي.

أŸوأطن معني Ãكافحة ألفسضاد

’ ته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاون و’ تقصص ‘ Òالتحـ ـ ـ ـرر من البÒوقراطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‡ا ’شضك فيه أأن ألظرف أ◊ا‹ ،يتطلب أأن يقحم أŸوأطن ‘ معركة مكافحة ألفسضاد ،ألتي أنطلقت بفعالية وبدأأت تضضع حدأ لذلك ألنزيف للÌوأت
أŸالية من ألعملة ألصضعبة ،ألتي كانت تسضتنزف بطرق ملتوية ،و–ول Ÿصضلحة ›موعة من أ’أشضخاصش أإ ¤حسضابات بنكية ‘ أÿارج أأو ’قتناء
عقارأت باأسضماء أأفرأد عائÓتهم ،بينما أ’قتصضاد ألوطني يسض ÒبوتÒة بطيئة ،وينتظر ألضضوء أ’أخضضر ’نطÓقة تسضتغل فيها أŸقدرأت وتسضخر
أ’إمكانيات وŒند أŸوأردÃ ،عنى أأن كل موأطن معني من أŸوقع ألذي يتوأجد فيه ،أأي أŸوظف وألطبيب وألعامل ألبسضيط وأŸعلم وأŸسض ،Òأ÷ميع
يوؤدي مهمته على أأكمل وجه ،من دون أأي نقصضان أأو تهاون أأو تقصض ،Òبهذه ألطريقة تكون أŸنظومة أ’جتماعية متناسضقة ’ يتخللها أأي خلل.

فضضيلة بودريشش

إذإ بالعمل وإلنزإهة وإلششفافية وبالعدإلةÁ ،كن لقطار إلتنمية
إ’قتصشادية وإ’جتماعية وإلثقافية إأن يتقدم بخطى منتظمة
وث-اب-ت-ة ،وب-ال-ت-ق-ي-ي-م ÷م-ي-ع إ’أدإءإت وإل-وق-وف ع-ل-ى إل-ن-قائصص
وإŸتسشبب ‘ إلتقصش Òيحاسشب ،لكن ‘ نفسص إلوقت يجب إأن
تتخلى إ’إدإرة إلتي مازإلت ترهق إŸوإطن كثÒإ ‘ ،طلب
إأورإق عديدة ‘ مسشائل بسشيطة ،من إŸفروضص نحن ‘ غنى
عنها بعد إلرقمنة وتعميم ششبكة إ’إعÓم إ’آ‹ على إ’إدإرإت ‘
عدة قطاعات ،مثل إŸالية إلعدإلة وإ◊الة إŸدنية على وجه
إÿصش -وصص ،إل -ت -ي م-ازإلت ت-ط-لب م-ن إŸوإط-ن م-ل-ف-ات ’أم-ور
بسشيطة رغم إأن ششبكة إ◊الة إŸدنية معممة على إŸسشتوى
إلوطني.
كيف للمسشتثمر إأن يتقدم Ãلف جاد ومششروع يحمل قيمة
مضش -اف -ة ل Ó-ق-تصش-اد إل-وط-ن-ي ،م-ع إدإرة ت-ط-لب إأم-ورإ م-ره-ق-ة
وإأورإقا عديدة ،وإŸوؤ ⁄إأن عون إ’إدإرة ‘ إللقاء إ’أول يطلب
م -ل -ف -ا ،وع -ن -دم -ا –ضش -ر إŸل-ف ،ي-ط-لب ورق-ة إضش-اف-ي-ة م-نك،
فتحضشر ‘ إŸرة إلثانية بتلك إلورقة إŸكملة للملف ،معتقدإ
إأنك سشوف تودع إŸلف ،لكن يطلب منك إأن تغ Òإحدى إ’أورإق
بورقة إأخرىŒ ،د نفسشك Œري من إدإرة إ ¤إأخرى حتى تخور
قوإك ،ويتسشلل إلياأسص وإ’أرق إ ¤نفسشك ،وتلعن إللحظة إلتي
خ- -ط- -طت ف -ي -ه -ا ’‚از إأي مشش -روع ،ول Ó-أسش -ف م -ازإلت ه -ذه
إلتصشرفات إŸششينة إ ¤يومنا هذإ وبعد إ◊رإك إلذي كان
يسشتهجن إلظلم وإ◊قرة و‘ ظل مكافحة إلفسشاد .إذإ مكافحة
إلفسشاد تششمل كذلك إŸعرقل Úوإلذين يعبثون بوقت وجهد

إŸوإطن Úإ÷دي ÚوإŸلتزم Úإلذين يسشهرون على بناء وطنهم
Ãشش -اري -ع إسش -ت -ث -م -اري-ة م-ن-ت-ج-ة .إذإ إŸوإط-ن م-ع-ن-ي ب-ت-ح-دي
م -ك -اف -ح-ة إل-فسش-اد وع-ل-ي-ه ب-اŸشش-ارك-ة ف Ó-ت-ه-اون و’ ت-قصش،Ò
وإلبدإية ينبغي إأن تكون من إلتحرر من إلبÒوقرإطية إلتي

عطلت إلقاطرة إلتنموية .وكل متسشبب ‘ إلعرقلة ويتعامل
ب -بÒوق -رإط -ي -ة ي -جب إأن ي -خ -ط -ر إŸتضش-رر مسش-وؤول-ه إŸب-اشش-ر
بسش-ل-وك-ه ،وإل-تصش-ح-ي-ح ي-ك-ون ت-دري-ج-ي-ا وإل-ت-خ-لي عن إلذهنيات
يتطلب وقتا و إرإدة على وجه إÿصشوصص.
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قفصص ا’ّتهام

غشش ‘ ا÷ودة
واŸي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزان
فضضيلة بودريشش
 ⁄يعد توجيه أصضابع أ’تهام
ل - -ل - -ع - -دي - -د م - -ن Œار أÿضض - -ر
ي -ق -تصض -ر ح -ول ت -ه -م أŸضض-ارب-ة
وأ÷شض- -ع ‘ أإل -ه -اب أ’أسض -ع -ار ‘
ﬂت -ل -ف أŸن -اسض -ب -ات ،ب -ل صض -ار
أŸسضتهلك يسضتاء من سضلوكيات
مشض- -ي- -ن- -ة ،ت- -ف- -وق رف -ع سض -ق -ف
أ’أسضعار من دون مÈر ،ورغم
أل -وف -رة ‘ أŸن -ت -ج -ات ،ب -ع -د أن
Œاوز أل- - - - - -ت- - - - - -اج - - - - -ر أ◊دود
وأŸنطق ،حيث يعرضش منتوج
أل -ب -ط -اط -ا وأÿسش «ألسض -ل -ط-ة»
م -كسض -وأ ب -ط -ب -ق -ة ك -ث -ي -ف -ة م-ن
ألط Úأ◊مرأء.
و’ ي -ت -وق -ف أ’أم -ر ع-ن-د ه-ذأ
أ◊د ،ب- - -ل ع- - -ن- - -دم- - -ا ي- - -اأخ- - -ذ
أŸسض -ت -ه -لك م -ا أشضÎأه ل-ل-م-ن-زل
’سضتهÓكه ،وبعد غسضل حبات
ألبطاطا يتفاجاأ باسضتياء كبÒ
أنها غ Òصضا◊ة لÓسضتهÓك،
أي أإم- -ا ت- -ل- -فت ن -ه -ائ -ي -ا أو أخ -ذ
أ÷زء أŸغطى بالط Úأ◊مرأء
ل- -ون- -ا أسض- -ودأ أو أزرق- -ا ،ب- -ف -ع -ل
تعرضضها للماء بعد جنيها Ÿدة
أثرت على سضÓمتها .وبالتا‹
تضض -ط -ر رب -ة أŸن-زل أإ ¤رم-ي-ه-ا
م- -ع أل- -ن- -ف- -اي- -ات ،وتضض- -ط -ر أإ¤
ت- -غ- -ي Òأل- -وج- -ب -ة أل -ت -ي ك -انت
ت- -ن- -وي –ضضÒه- -ا .وأÿسض -ارة
ي -ت -ك-ب-ده-ا أŸوأط-ن أŸسض-ت-ه-لك،
بينما ألتاجر يكون قد تخلصش
من سضلعة كان من أŸفروضش أن
’ ت -ع -رضش ل -ل -ب -ي-ع ،ب-ل ل-و ك-ان
ي- - -حÎم ق- - -وأع- - -د أل- - -ت- - -ج - -ارة
أ◊قيقية وكان تاجرأ Îﬁفا
Ÿا أرتكب تلك ألتجاوزأت.
أم - - - - - -ا ب - - - - - -خصض - - - - - -وصش أÿسش
أو»ألسض -ل-ط-ة» ،ف-ي-ع-رضش ل-ل-ب-ي-ع
مصض -ح -وب -ا ب -ك -م -ي -ة ك -بÒة م -ن
أ’أت -رب -ة أ◊م -رأء ،ف -ي -م -ك -نك
أق-ت-ن-اء ك-ي-لوغرأم وأحد يكون
نصض- -ف- -ه ط Úوأل -نصض -ف أ’آخ -ر
سض -ل -ط -ة ،أإذأ ي -ب -ق -ى أŸسض -ت -ه-لك
أ÷زأئ- - - - - - - - - - -ري أسضŒ Òاوزأت
ألتجار ب Óرقيب أو حسضيب‘ ،
وقت Áنع على Œار ‘ أسضوأق
بلدأن ›اورة أن تباع أÿضضر
‡زوجة أو مبطنة با’أتربة،
’أن أل -غشش ي -ك -ون ‘ أل -ن-وع-ي-ة
و‘ أŸي - -زأن ك - -ذلك ،وه- -ذأ م- -ا
ي- -تسض- -بب ‘ ت- -ك -ب -د أŸسض -ت -ه -لك
عناء تنظيفها عدة مرأت حتى
يتمكن من أ’حتفاظ بها دأخل
أŸط-ب-خ أو ‘ أل-ثÓ-ج-ة ،وÁك-ن
أن يتفاجاأ بعدة عيوب لو رأآها
‘ ألسضوق لكان قد أسضتغنى عن
شضرأئها.
م -ن ي -وق -ف أل -ت-ج-اوزأت أل-ت-ي
تطال أŸسضتهلك ‘ ألنوعية و‘
ألسض- -ع -ر أŸضض -خ -م و‘ ح -ق -ي -ق -ة
صض Ó- -ح - -ي - -ة أŸن- -ت- -وج ل- -ل- -ب- -ي- -ع
ولÓسضتهÓك ،وخÓصضة ألقول
أن- -ه ي- -ت- -وجب ت- -ف -ع -ي -ل أإع -ادة
أ’ع-ت-ب-ار ل-رق-اب-ة ألسض-وق ألتي
ت - -غ - -رق ‘ أل - -ف - -وضض - -ى ،و’أن- -ه
ب- -اإم- -ك- -ان -ه -ا أن ت -ف -رضش كشض -ف
أل -ت-اج-ر ع-ن أ’أسض-ع-ار ف-وق ك-ل
منتوج يعرضضه ،حتى ’ يÎك
ف-رصض-ة ل-ل-ت-ج-ار أ’ن-تهازي‘ Ú
رف- -ع ب -عضش أ’أسض -ع -ار ،ع -ن -دم -ا
ي -رون أإق-ب-ا’ ع-ل-ي-ه-ا م-ن ط-رف
ألزبائن.
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يرافقها اصسدار كتاب انطولوجيا الشسعر النÌي ‘ ا÷زائر

إانطلق الدورة السشادسشة Ÿؤو“ر قصشيدة الن ÌاŸصشرية
^ ا÷زائر ضشيف ششرف التظاهرة الثقافية

تظاهرة ثقافية موجهة للتÓميذ

األيام الولئية للمسشرح الÎبوي تنعشض يوميات ورقلة

تتواصسل منذ اÿميسص بدار الثقافة
م-ف-دي زك-ري-ا ،ب-ولي-ة ورق-ل-ة ف-ع-اليات
لي- -ام ال- -ولئ- -ي- -ة ل- -ل- -مسس- -رح الÎب- -وي
ا أ
لط-ف-ال وال-ت-ي
اŸوج -ه -ة ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ وا أ
ت -ن -ظ -م-ه-ا ‘ إاط-ار نشس-اط-ات-ه-ا ﬁ،اف-ظ-ة
اŸه - -رج - -ان ال - -ث- -ق- -ا‘ اÙل- -ي ل- -ل- -ف- -ن- -ون
وال- -ث- -ق- -اف- -ات».الشس- -عب» ع -اشست اج -واء
ان - -ط Ó- -ق ال - -ت - -ظ - -اه - -رة وت- -رصس- -د ادق
التفاصسيل.

ورقلة :إÁان كا‘

تنزل ا÷زائر ضسيف شسرف على الدورة السسادسسة من مؤو“ر قصسيدة الن ÌاŸصسرية ،الذي يسستضسيفه «أاتيليه القاهرة» بداية
لثن 23 Úسسبتم .Èويرافق اŸؤو“ر إاصسدار كتاب «أانطولوجيا النصص الشسعري
من اليوم السسبت ،وتتواصسل فعالياته إا ¤غاية ا إ
النÌي ‘ ا÷زائر» ،ويضسم نصسوصسا لثÓثة وعشسرين شساعرا جزائريا .ومؤو“ر قصسيدة الن Ìهو «مهرجان ثقا‘ أاهلي ،يقام
لقطار العربية».
بشسكل سسنوي ،يجمع اŸهتم Úبالشسعر خاصسة قصسيدة الن Ìمن كل ا أ

أإسسامة إفرإح

تنطلق اليوم فعاليات الدورة السضادسضة من
مؤو“ر قصضيدة الن ÌاŸصضرية ،ويدير ا÷لسضة
األو ¤الشضاعر ﬁمود قر ،Êويشضارك فيها
ال -دك -ت -ور م -ي -ل-ود ح-م-ي-دة Ãداخ-ل-ة ع-ن-وان-ه-ا
«األزمنة اŸتخيلة :أانتولوجيا النصض الشضعري
النÌي ‘ ا÷زائر» ،وهو العنوان التي –مله
الدورة باعتبار ا÷زائر ضضيف شضرفها .أاما
ال-دك-ت-ور شض-اك-ر ع-ب-د ا◊م-ي-د ف-ي-ح-اضضر حول
«حضضور األشضباح وغيابها ‘ قصضيدة النشضر
اŸصضرية ،والدكتور أابو اليزيد الشضرقاوي حول
«حضض -رة ال-نصض ..ال-ت-قشض-ف ال-ب-لغ-ي م-دخ-ل
لفهم شضعرية قصضيدة الن ÌاŸعاصضرة».
وتأاتي ا÷لسضة الثانية بعنوان «مسضارات»،
ويديرها الشضاعر عيد عبد ا◊ليم ،وتتضضمن
مسض - -اري ع - -ب - -د اŸن - -ع - -م رمضض - -ان (م- -ريضض
بالشضعر) ،وﬁمود قر( ÊكÈت وكÈت معي
خ -ط -اي -ا) ،ث -م ت -ن -ط -ل-ق األمسض-ي-ة األو ¤ال-ت-ي
تديرها فاطمة السضروديÃ ،شضاركة الشضعراء:
عبد اŸنعم رمضضان ،عماد غزا‹ ،عيد عبد
ا◊ل -ي -مﬁ ،م -د أاب-و زي-دﬁ ،م-د ال-ك-ف-راوي،

ﬁم -د بسض -ي -وﬁ ،Êم-د ب-وط-غ-ان (ا÷زائ-ر)،
ﬁمد سضادات التوﬁ ،Êمود قر ،Êميلود
حميدة (ا÷زائر).
أام- -ا ال- -ي- -وم ال- -ث- -ا Êم- -ن اŸؤو“ر ،ف- -ي -ب -دأا
ب-ا÷لسض-ة ال-ث-ال-ث-ة ب-ع-ن-وان «ذاك-رة ال-قصض-ي-دة»،
فيما تضضم ا÷لسضة الرابعة مداخلت أاكادÁية
ح- -ول «قصض- -ي -دة ال -ن Ìـ ـ ال -تشض -ك -ي -ل ا÷م -ا‹
واÿط -اب ال -ث -ق -ا‘» ،و»ح -دود ال -ت-ج-ريب ‘
قصض- -ي- -دة ال- -ن Ìال -نسض -وي -ة ـ ـ دراسض -ة ‘ ‰اذج
ﬂتارة» ،و»قصضيدة الن Ìمن منظور نسضوي»،
ثم تنطلق األمسضية الثانية وتديرها الشضاعرة
غ -ادة خ -ل -ي -ف-ةÃ ،شض-ارك-ة الشض-ع-راء :إاب-راه-ي-م
ﬁم -د إاب-راه-ي-م ،إاب-راه-ي-م م-وسض-ى ال-ن-ح-اسض،
أاح-م-د اŸري-خ-ي ،أاح-م-د ج-م-ع-ة ،إاسض-راء زان-ة
ف- -ه- -ي- -م (ا÷زائ -ر) ،إاسض -لم سض -لم -ة ،أاسض -م -اء
حسض ،Úحسض -ون -ة ف -ت -ح -ي ،دع-اء ف-ت-وح ،رغ-دة
مصضطفى ،زيزي شضوشضة ،وسضيد العديسضي.
وفيما يدير د.ميلود حميدة ا÷لسضة الرابعة
‘ اليوم الثالث واألخ ،Òيدير الشضاعر ﬁمد
ب-وط-غ-ان األمسض-ي-ة الشض-ع-ري-ة الثالثةÃ ،شضاركة
الشضعراء :أا›د ريان ،سضيد التو ،Êعبد الله
راغب ،عربي كمال ،كر Ëعبد السضلمﬁ ،مد
الروبيﬁ ،مد ربيع حماد ،مصضطفى عبادة،

هبة عصضام ،وئام أابو شضادي.
من جهة أاخرى ،يصضدر ‘ إاطار اŸؤو“ر
كتاب «أانطولوجيا النصض الشضعري النÌي ‘
ا÷زائر» ،من إاعداد وتقد Ëالدكتور ميلود
ح- -م -ي -دة .ويضض -م ال -ك -ت -اب نصض -وصض -ا ل -ث -لث -ة
وعشض -ري-ن شض-اع-را ج-زائ-ري-ا ،وي-ق-دم ال-دك-ت-ور
ميلود قراءة لنشضأاة وتطور قصضيدة الن‘ Ì
ا÷زائر .وميلود حميدة شضاعر ناقد ومÎجم
جزائري ،اشضتهر ‘ أامريكا اللتينية ،ينظم
وي-ك-تب الشض-ع-ر ب-ال-ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة واإلسض-ب-انية
ولغات أاخرى ،وهو عضضو جمعية دير الشضعر
اإلسضبانية ،وعضضو نادي «نيون» البÒو‘ للشضعر
ا◊ديث ‘ ال - -بÒو ،وي - -ع - -ت Èأاول ج - -زائ - -ري
تسضتضضيفه األنطولوجيا اإلسضبانية األمريكية.
ومن إاصضداراته الكتاب النقدي «أاوراق لتينية:
ان-ط-ب-اع-ات ح-ول األدب ال-لت-ي-ن-ي اŸع-اصض-ر»
الصضادر عن دار ميم للنشضر.
للتذك ،Òمؤو“ر قصضيدة الن Ìهو «مهرجان
ث -ق -ا‘ أاه -ل -ي ،ي -ق -ام بشض -ك -ل سض -ن -وي ،ي-ج-م-ع
اŸهتم Úبالشضعر خاصضة قصضيدة الن Ìمن كل
األق-ط-ار ال-ع-رب-ي-ة» .ويشض-رف ع-ل-ى ال-ت-ظ-اهرة
الشضاعر عادل جلل باعتباره اŸنسضق العام
للمؤو“ر.

اŸهرجان الوطني السسابع للشسعر اŸلحون ÃسستغاÂ

موعد راسشخ مع رّواد الكلمة األصشيلة هذا األربعاء

لرب - -ع- -اء
ت - -ن - -ط - -ل - -ق ا أ
ال-ق-ادم Ãدي-نة مسستغاÂ
فعاليات الطبعة السسابعة
م - -ن اŸه- -رج- -ان ال- -ث- -ق- -ا‘
ال-وط-ن-ي ل-لشس-ع-ر اŸلحون،
اُŸه- -دى إا ¤روح الشس- -ي- -خ
سسيدي ÿضسر بن خلوف.
وت- - - -ت- - - -وزع نشس- - - -اط- - - -ات
اŸه-رج-ان ،ال-ت-ي تتواصسل
إا ¤غاية ا÷معة اŸقبل،
ع- - -ل - -ى ك - -ل م - -ن اŸسس - -رح
ا÷ه - -وي «ا÷ي  ‹Ó- -ب- -ن
ع -ب-د ا◊ل-ي-م» ،واŸك-ت-ب-ة
ال - -رئ- -يسس- -ي- -ة ال- -دك- -ت- -ور
م - -ولي ب - -ن ح - -م - -يسس - -ي،
وي- - -تضس- - -م- - -ن ب- - -رن- - -ام - -ج
ال - -ت - -ظ - -اه - -رة إال - -ق- -اءات
شس-ع-ري-ة وحفÓت ملحون
وي -وم -ا دراسس -ي-ا وع-روضس-ا
لفÓم وثائقية.
أ

أإسسامة إفرإح
وحسضب الÈن -ام -ج ال -ذي ت-ل-قت «الشض-عب»
نسضخة منه ،تفتتح التظاهرة بقاعة العروضض
ل -ل -مسض -رح ا÷ه-وي ا÷ي-ل‹ ب-ن ع-ب-د ا◊ل-ي-م
Ãسضتغا ،Âبعرضض شضعري موسضيقي ومسضرحي
–ت ع -ن -وان «‘ ك -لم -ه ق -ال الشض -اع-ر» ،إا¤
جانب عرضض فيلم وثائقي حول مسضÒة وحياة
الشض -ي -خ اŸرح -وم ب -ل -ق -اسض-م ول-د السض-ع-ي-د ،ث-م
إالقاءات شضعرية ،وحفل غنائي ملحون بدوي
ي -ح -ي-ي-ه الشض-ي-خ شض-ارف ال-ق-ب-اب-ي والشض-ي-خ ول-د
ال -ه -واري ،وشض-ع-ب-ان ب-ن ذه-ي-ب-ة وأام Úح-وك-ي،
وÃشضاركة الفنان القدير الشضيخ عبد القادر
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ت-ه-دف ه-ذه ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة اŸوج-هة
ألط -ف -ال اŸدارسض و–ظ -ى Ãت -اب -ع -ة ع-دي-د
اŸهتم ÚباŸسضرح الÎبوي وبدراسضة تأاثÒه
على نفسضية الÈاءة  ،إا ¤إابراز دور الفنون
اŸسض -رح -ي -ة ‘ ت -نشض -ئ -ة ال -ط -ف-ل .ك-م-ا ت-ع-تÈ
منطلقا مهما لتعزيز الروابط ب Úفن التعلم
وت-ط-وي-ر اله-ت-م-ام ب-ال-ف-ن-ون اŸسض-رح-ي-ة لدى
األط- - -ف- - -ال سض- - -واء م- - -ن خ - -لل اŸم - -ارسض - -ة
والن- -خ- -راط ‘ ف- -رق مسض- -رح- -ي -ة لك -تسض -اب
م -ه-ارات ج-دي-دة م-ن شض-أان-ه-ا ت-وسض-ي-ع م-دارك
ال -ط -ف -ل أاو م -ن خ-لل “ت Úارت-ب-اط-ه ب-ال-ف-ن
اŸسضرحي لتنمية حب وتذوق هذا الفن لدى
ا÷يل الصضاعد.
وبحسضب الÈنامج الذي بحوزة «الشضعب»،

األجندة الثقافية

Œوب هذه التظاهرة الثقافية الÎبوية والتي
سضتكون Ãثابة تقد Ëعروضض مسضرحية من
طرف بعضض الفرق اŸسضرحية الناشضطة ‘
مسضرح الطفل بالولية العديد من اŸناطق
على غرار اŸقاطعة اإلدارية تقرت وبلدية
ا◊جÒة وبلدية أانقوسضة.
من اŸنتظر أان تتواصضل فعاليات األيام
الولئية للمسضرح الÎبوي التي كانت بتقدË
جمعية اŸنار للعرضض اŸسضرحي الفتتاحي
وال- -ذي ح -م -ل ع -ن -وان «ف -رح -ة م -درسض -ت -ي» ،
وتسض -ت -م-ر ال-ع-روضض إا ¤غ-اي-ة  22م-ن الشض-هر
ا÷اري.
وقال اŸشضرفون على التظاهرة اÙلية،
ان «جمعية اإلبداع لتنمية اŸهارات والفنون»
،ت -ن -ظ -م ب-اŸق-اط-ع-ة اإلداري-ة ت-ق-رت ،ع-رضض-ا
مسض- -رح- -ي- -ا ‡اث- -ل وك- -ذلك «ج -م -ع -ي -ة اق -رأا
الثقافية» التي سضتقدم عرضضا مسضرحيا من
إامضضاء األطفال ببلدية ا◊جÒة ،فيما سضيكون
لي-ام ال-ولئ-ية للمسضرح
ال-ع-رضض اإلخ-ت-ت-ام-ي ل -أ
الÎب -وي م -ن ت -ق -د‘« Ëج -م -ع -ي-ة بسض-م-ة أام-ل»
ببلدية أانقوسضة.
بهذه النشضاط اŸع Èعن الدخول الثقا‘
ب-وق-ل-ة ،يÈز اŸشض-رف-ون ع-ل-ى ال-ت-ظ-اه-رة ،م-ا
للÈاءة من اهتمام وعناية وحقها ‘ أان تكون
حاضضرة ‘ النشضاط اÙلي دون تركها على
الهامشض.

لرششيف
@ ورششة تكوينية حول ا أ
بـ»كراسشك» وهران

لنÌوبولوجيا الجتماعية والثقافية
يحتضضن مركز البحث ‘ ا أ
لثن 23 Úسضبتم Èعلى السضاعة الثانية زوال ،ورشضة تكوينية
«كراسضك» بوهران ،يوم ا إ
لرشضيف :من النظري إا ¤اŸيدان».
–ت عنوان «ا أ
ال--ورشض--ة م--ن ت--ن-ظ-ي-م قسض-م ال-ب-حث «سض-وسض-ي-و اأنÌوب-ول-وج-ي-ا ال-ت-اري-خ وال-ذاك-رة»،
وينشضطها كل من عبد القادر قاضضي من جامعة وهران  ،1وفؤواد سضو‘ من مركز
«كراسضك».

@ ﬁمد سشاري بدار عبد اللطيف

لشضعاع الثقا‘ ،لقاء
لدبية» ،تنظم الوكالة ا÷زائرية ل إ
لثن Úا أ
‘ إاطار «لقاءات ا إ
لكادÁي ﬁمد سضاري بعد غد الثن 23 ÚسضبتمÈ
أادبي مع الكاتب واÎŸجم وا أ
 2019على السضاعة الثانية بعد الزوال بـ»دار عبد اللطيف» با◊امة.

@ اŸسشرحية الكوميدية «قالوفة» بدار الثقافة الششلف

من تنظيم قطاع الثقافة لولية الشضلف ،يعود العمل اŸسضرحي الكوميدي ا÷ديد
لسضبوع ،بعرضض اليوم السضبت على السضاعة اÿامسضة
«قالوفة  »GALOUFAهذا ا أ
مسضاء بدار الثقافة لولية الشضلف.
و»قالوفة « GALOUFAمسضرحية من إانتاج التعاونية الثقافية والفنية «أاصضدقاء
الفن» الشضلف لهذه السضنة ،كتب نصضها فاروق داودي وأاخرجها وأاعد السضينوغرافيا
ميسضوم لعروسضي ،من أاداء عبد القادر حر ،ا◊اج لصضنامي ،الطيب قوادري الصضامت،
حسض Úب-ل-حسض-ن .إاضض-اف-ة إا ¤ال-ف-ري-ق ال-ت-ق-ن-ي (م-وسض-ي-ق-ى وتسض-ج-ي-ل :ع-كاشضة شضن،Ú
اŸسضتشضار الفني :فاروق خليف ،ريجيسضور عام :واجاوت ربيع ،تصضميم النارة :عبد
لنارةﬁ :مد مصضباح ،تقني الصضوت :بوبكر بلعيد).
الله ﬂتار موفق ،تقني ا إ

@ «الطفل العنيد» Ãسشرح تيزي وزو ا÷هوي

يحتضضن مسضرح تيزي وزو ا÷هوي «كاتب ياسض »Úالعرضض اŸسضرحي اŸوجه
لطفال –ت عنوان «الطفل العنيد» ،وذلك ظهر اليوم السضبت على السضاعة الثانية
ل أ
بعد الزوال.
ويعت Èهذا العرضض الثا Êللمسضرحية ،التي أانتجها مسضرح تيزي وزو ا÷هوي،
وكتب نصضها عبد ا◊ميد دعماشض ،وأاعاد كتابتها واأخرجها كل من حسض Úحدو
وفريدة صضابر.
..ويحتضضن كاسضتينغ لختيار ‡ثلت و‡ثلÚ
ينظم مسضرح تيزي وزو ا÷هوي «كاتب ياسض »Úعملية كاسضتينغ لختيار ‡ثلت
و‡ثل ،Úوذلك يوم السضبت اŸقبل  28سضبتم Èمن السضاعة العاشضرة صضباحا إا¤
لنتاج عمل جديد
السضاعة الثانية بعد الزوال .ويأاتي تنظيم هذا الكاسضتينغ –ضضÒا إ
لمازيغية ،ويتوجب على اÎŸشضح Úاإحضضار سضÒة ذاتية فنية
موجه للكبار باللغة ا أ
وصضورة هوية.

@ «مدينة نضشفان» Ãسشرح عنابة ا÷هوي

يحتضضن مسضرح عنابة ا÷هوي ،صضبيحة اليوم السضبت على السضاعة العاشضرة ،عرضضا
لطفال –ت عنوان «مدينة نضضفان» .كتب نصض اŸسضرحية ناجم شضراد،
مسضرحيا ل أ
وأاخرجها ياسض Úتونسضي ،وهي من اإنتاج جمعية الشضهاب للفنون الدرامية لولية
عنابة.
شضرشضام.
أاما اليوم الدراسضي حول الشضعر اŸلحون
ا÷زائ -ري ،اŸن -ت -ظ -ر أان –تضض -ن -ه اŸك -ت -ب-ة
الرئيسضية للمطالعة العمومية الدكتور مولي
بلحميسضي ،فسضيكون –ت عنوان «مسضاهمة
الشضعر اŸلحون ‘ تدوين التاريخ» ،ويÎأاسض
ج -لسض-ات-ه ن-ور ال-دي-ن ع-داد ،وي-نشض-ط-ه ك-ل م-ن
األسضتاذ عبد القادر بن دعماشض ،عمر بوعزيز
(بسض-ك-رة) ،ال-دك-ت-ور ع-م-ار ب-ل-خ-وج-ة (تيارت)،
خالد شضهلل ياسض( Úمسضتغا ،)Âالدكتور حمو
ف -رع -ون (مسض -ت -غ -ا ،)Âال -دك-ت-ور ﬁم-د ب-ل-ي-ل
(ت- -ي- -ارت) ،ال- -دك- -ت- -ور ج- -لل خشض- -اب (سض- -وق
أاه- -راسض) ،ع- -ب- -د اÛي- -د ل- -غ- -ريب ،ع- -ويشض -ة
بومدين (تيارت) ،وكمال حمادي (ا÷زائر).

وي -ح -اول اŸه -رج -ان ج -م -ع أاك Èع-دد م-ن
شضعراء اŸلحون ومؤوّدي األغنية البدوية ،وهو
ما Áكن أان نسضتشضّفه من برنامج التظاهرة،
ال -ذي ي -ت -واصض -ل سض -ه-رت-ي اÿم-يسض وا÷م-ع-ة
اŸقبل Úبإالقاءات وعروضض يسضتضضيفها مسضرح
مسضتغا Âا÷هوي ،يحييها ما يعادل  24فنانا
ب Úشضاعر ومغنّي ملحون ،ولعل ما سضيميز
الشضهرة اÿتامية هو عرضض فيلم وثائقي حول
مسضÒة وحياة اŸرحوم الشضيخ زروق دغفا‹،
كما سضيكون آاخر حفل غنائي مع كل من الشضيخ
ب -ن صض -اب-ر ب-وخ-روب-ة ،الشض-ي-خ رشض-ي-د ق-ط-اف-ة،
وف-ن-ان األغ-ن-ي-ة الشض-ع-ب-ي-ة الشض-ي-خ ع-ب-د ال-قادر
شضاعو.

@ باليه أاوبرا ا÷زائر ‘ عرضض متنوع
تنظم أاوبرا ا÷زائر «بوعلم بسضايح» عرضضا فنيا راقصضا من إاحياء باليه أاوبرا
لحد  22سضبتم ،Èعلى السضاعة السضابعة والنصضف مسضاًء.
ا÷زائر ،وذلك يوم غد ا أ

@ نششاطات ترفيه وتسشلية لألطفال كل نهاية أاسشبوع

لنشضطة الÎفيهية والÎبوية
تقÎح مؤوسضسضة فنون وثقافة لولية ا÷زائر باقة من ا أ
لطفال ،من عروضض بهلوانية وقطع مسضرحية ،على مدار نهاية كل أاسضبوع
لتسضلية ا أ
Ãختلف الهياكل التابعة لها ،وذلك وفق الÈنامج التا‹:
السضبت  21سضبتم 2019 Èعلى السضاعة 15سضا :مدرسضة الفنون والثقافة عبد ا◊ميد
بن هدوقة ،اŸركز الثقا‘ هارون رشضيد.
ا÷معة  27سضبتم 2019 Èعلى السضاعة 10سضا 30د :قاعة سضينما السضاحل «شضراقة»،
قاعة ابن خلدون ،مدرسضة اŸوسضيقى عبد الكر Ëدا‹ «القبة».
السضبت  28سضبتم 2019 Èعلى السضاعة 15سضا :مدرسضة الفنون والثقافة عبد ا◊ميد
بن هدوقة ،اŸركز الثقا‘ هارون رشضيد.

‹hO

السضبت  21سضبتم 2019 Èم
الموافق لـ  21محرم  1441هـ

اعتÈتها –ديا آاخر للشسرعية الدولية

البوليسضاريو تندد بالسضياسضة التوسضعية للمغرب
إانشساء ميناء أاطلسسي جديد جرÁة

ب - -عث ‡ث - -ل ا÷ب - -ه - -ة ب- -األ·
اŸت -ح -دة سض -ي -دي ﬁم -د ع -م -ار ،
برسضالت‡ Úاثلت Úإا ¤كل من جان
ب- -ي Òلك- -روا ،ن- -ائب األم Úال- -ع -ام
 ·ÓاŸت-ح-دة اŸك-ل-ف ب-ع-مليات
ل -أ
السضÓ-م ،وك-ول Úسض-ت-ي-وارت اŸم-ثل
·Ó
Óم Úال - - -ع - - -ام ل - - -أ
اÿاصس ل  - - -أ
اŸتحدة للصضحراء الغربية.
وق - - -د ع Èال- - -دب- - -ل- - -وم- - -اسض- - -ي
الصضحراوي ‘ رسضالته باسضم جبهة
ال-ب-ول-يسض-اري-و ع-ن اإلدان-ة الشض-ديدة
Ÿا أاعلنته دولة الحتÓل اŸغربية
ب- -خصض- -وصس ع- -زم -ه -ا ع -ل -ى إانشض -اء
«م -ي -ن -اء أاط-لسض-ي ج-دي-د» ذي ب-ن-ي-ة
–تية موسضعة على بعد حوا‹ 70
ك -ي -ل-ومÎاً إا ¤الشض-م-ال م-ن م-دي-ن-ة
ال -داخ -ل-ة ‘ األج-زاء اÙت-ل-ة م-ن
الصضحراء الغربية.
وأاوضضحت الرسضالة أان اŸشضروع
اŸغربي اŸزمع تنفيذه ‘ مدينة
الداخلة اÙتلة إا‰ا هو مثال آاخر
على سضياسضات الضضم التي تنتهجها
دول -ة الح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي -ة وال -ت -ي
تهدف إا ¤ترسضيخ وتطبيع احتÓلها
اŸف -روضس عسض -ك-ريً-ا وضض-م-ه-ا غÒ
الشض -رع -ي ألج -زاء م -ن الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ‘
Óقليم كإاقليم
انتهاك صضارخ للوضضع القانو Êل إ
خاضضع لتصضفية السضتعمار وللمبادئ األسضاسضية
ل - -ل- -ق- -ان- -ون ال- -دو‹ اإلنسض- -ا ،ÊمشضًÒة إا ¤أان
اŸي -ن -اء اŸزم -ع إانشض -اءه سض ُ-ي -سض -ت -خ -دم ك -أاداة
ج-دي-دة سض-ت-ك-ث-ف م-ن خÓ-ل-ه-ا دول-ة الحتÓل
اŸغ-رب-ي-ة ن-ه-ب-ه-ا واسض-ت-ن-زاف-ه-ا الهائل للموارد
Óقليم.
الطبيعية ل إ
وأاك -د ال -دب -ل -وم -اسض-ي الصض-ح-راوي ع-ل-ى أان
اŸشض - -روع اŸغ - -رب - -ي ا÷دي- -د ي- -ع- -د ع- -مÓً- -
اسض -ت -ف -زازيً-ا خ-طÒاً ي-ت-ع-ارضس م-ع روح خ-ط-ة
السض Ó-م وي -ن -ت -هك ق -رارات ›لسس األم -ن Ãا
فيها القرار  ،)2019( 2468الذي دعا الطرفÚ
إا« ¤المتناع عن أاي أاعمال من شضأانها أان

جبهة البوليسضاريو متقيدة تقيداً تاماً
بالتزاماتها Ãوجب وقف إاطÓق النار
والت -ف -اق-ي-ات ال-عسض-ك-ري-ة ذات الصض-ل-ة،
فإان الشضعب الصضحراوي يحتفظ بحقه
اŸشضروع ‘ الرد على جميع األعمال
العدوانية التي تقوم بها دولة الحتÓل
اŸغربية بهدف ترسضيخ احتÓلها غÒ
اŸشضروع ألجزاء من ترابنا الوطني .
و‘ اÿت- - -ام حث ‡ث- - -ل ج- - -ب- - -ه - -ة
البوليسضاريو باأل· اŸتحدة اŸنظمَة
الدوليَة على –مل مسضؤووليتها واتخاذ
كل التداب ÒالÓزمة لضضمان أان Áتنع
اŸغرب عن القيام Ãثل هذه األعمال
السض -ت -ف -زازي -ة ال -ت -ي ل -ن ت -ؤودي إال إا¤
تفاقم الوضضع على األرضس وتقويضس أاي
إامكانية للتقدم بعملية األ· اŸتحدة
ل- -لسضÓ- -م ال- -هشض -ة أاصض  ‘ Óً-الصض -ح -راء
الغربية.

رئيسس اŸينورسسو ‘
اıيمات
ت- -ق- -وضس اŸف -اوضض -ات ال -ت -ي ت -يسض -ره -ا األ·
اŸت - -ح - -دة أاو أان ت - -ؤودي إا ¤زي - -ادة زع - -زع- -ة
اسضتقرار الوضضع ‘ الصضحراء الغربية».
وذكر اŸمثل الصضحراوي باأل· اŸتحدة
ب -ال -رسض -ال-ة األخÒة ال-ت-ي ب-ع-ث-ه-ا األم Úال-ع-ام
÷ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و ،ال-رئ-يسس إاب-راهيم غا‹،
إا› ¤لسس األم- -ن ال- -ت -ي ل -فت ف -ي -ه -ا ان -ت -ب -اه
اÛلسس إا ¤تصض -رف -ات اŸغ-رب ال-تصض-ع-ي-دي-ة
واŸزعزعة لÓسضتقرار التي تهدد بتقويضس
ع -م-ل-ي-ة األ· اŸت-ح-دة ل-لسضÓ-م ‘ الصض-ح-راء
الغربية وزرع بذور Œدد النزاع.
وب- -ه -ذا اÿصض -وصس ،شض -دد ال -دب -ل -وم -اسض -ي
الصضحراوي بنحو خاصس على تأاكيد الرئيسس
الصضحراوي على أانه ‘ الوقت الذي تظل فيه

ق - -ام اŸم- -ث- -ل اÿاصس ل- -لصض- -ح- -راء
الغربية ورئيسس بعثة األ· اŸتحدة من
أاج -ل ت -ن -ظ -ي -م اسض -ت -ف -ت -اء ت-ق-ري-ر اŸصض‘ Ò
الصض - -ح - -راء ال - -غ- -رب- -ي- -ة (اŸيÔسض- -و) ,ك- -ولÚ
سضتيورات ,أامسس األول ,بزيارة اﬂ ¤يمات
الÓجئ Úالصضحراوي.Ú
والتقى كول Úسضتيوارت خÓل هذه الزيارة,
Ãم- -ث- -ل Úع- -ن اŸن- -ظ- -م -ات غ Òا◊ك -وم -ي -ة
ومسض -ؤوول Úصض -ح -راوي Úي -نشض-ط-ون ‘ م-ي-دان
ال-ع-م-ل النسض-ا ,Êحسض-ب-م-ا أاك-ده ‡ث-ل ج-ب-ه-ة
البوليزاريو ‘ منظمة األ· اŸتحدة ,سضيدي
عمر ‘ تغريدة له.
وتأاتي زيارة كول Úسضتيوارت قبل أاسضابيع
من اŸداولت اŸرتقبة Ãجلسس األمن ألجل
Œدي-د ع-ه-دة ال-ب-ع-ث-ة ال-ت-ي سض-ت-ن-قضض-ي ‘ 31
أاكتوبر اŸقبل.

إايطاليا تأامل ‘ ‚اح مؤو“ر برل ÚاŸقبل

أاŸانيا تشضدد على التهدئة ومعا÷ة أازمة الهجرة ‘ ليبيا
عÈت إايطاليا
عن أاملها ‘ أان
ي- -ن- -ج- -ح اŸؤو“ر
الدو‹ حول ليبيا
اŸزمع عقده ‘
ب- - - -رل Úشض - - -ه - - -ر
أاك -ت -وب -ر اŸق -ب -ل
ل- -ل- -مسض- -اع -دة ‘
–قيق
السض-ت-قرار ،فيما
شض- -ددت أاŸان- -ي -ا
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ع-لى
ضض- -رورة ال- -ع -م -ل
ع - -ل - -ى ت - -ه - -دئ- -ة
األوضضاع ‘ ليبيا
ومعا÷ة أازمة
الهجرة.
ج- -اء م- -وق- -ف
ال- - -ب- - -ل- - -دي- - -ن ‘
تصض -ري-ح-ات أاد¤
ب -ه -ا ل-لصض-ح-ف-يÚ
الرئيسضان
اإليطا‹
سضÒجيو
ماتاريÓ
واألŸا Êف -رانك ف -ال Îشض -ت -اي -ن -م -اي-ر ،خÓ-ل
لقائهما ‘ العاصضمة اإليطالية روما بحسضب
ما نقلته وكالة األنباء اإليطالية.
وأاع- - -رب ال- - -رئ - -يسس اإلي - -ط - -ا‹ ،سضÒج - -و
م -ات -اري  ،Ó-ب -ع -د اج -ت-م-اع-ه ‘ روم-ا ب-ن-ظÒه
األŸا Êفرانك فال Îشضتاينماير ،عن أامله ‘
أان يشض -ك -ل اŸؤو“ر ال -وزاري ل -ل -دول اŸع -ن -ي-ة
باألزمة الليبية ،الذي سضينعقد على هامشس
 ·ÓاŸت-ح-دة ‘
أاع -م -ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
نيويورك «خطوة مفيدة نحو مؤو“ر برل‘ Ú
شضهر أاكتوبر اŸقبل».
وق-ال م-ات-اري« :Ó-ن-ح-ن سض-ع-داء ل-ل-غ-اية بأان
أاŸانيا اتخذت مبادرة لعقد مؤو“ر دو‹ ‘
برل ‘ Úأاكتوبر فيما يتعلق باألوضضاع ‘ ليبيا
وآاف -اق -ه -ا ،ون -أام -ل أان ت -ك -ون م -ب -ادرة ف -رنسض-ا
·Ó
واي -ط-ال-ي-ا ا÷ان-ب-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸتحدة ‘ األسضابيع اŸقبلة ،خطوة مفيدة
نحو مؤو“ر برل ،Úإليجاد حلول تسضمح أاخًÒا
لهذا البلد بأان يجد السضتقرار والوقف الفوري

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«النهضضة» تعلن دعمها لقيسس سضعيّد ‘ انتخابات
الرئاسضة التونسضية
قالت حركة النهضضة أاك Èحزب ‘ تونسس أامسس
األول إانها سضتدعم أاسضتاذ القانون قيسس سضعّيد ‘
جولة اإلعادة بانتخابات الرئاسضة‡ ،ا قد يعزز
حظوظه أامام منافسضه اÙتجز نبيل القروي.
وف- -از سض- -ع ّ-ي -د وال -ق -روي ‘ ا÷ول -ة األو ¤م -ن
ان- -ت- -خ- -اب -ات ال -رئ -اسض -ة ال -ت -ي أاج -ريت ي -وم األح -د
اŸاضضي ،إاذ تغلبا على زعماء سضياسضي Úكبار ليصضÓ
إا ¤جولة اإلعادة.
وقد حصضل سضعيّد اŸعروف Ãواقفه اÙافظة
على  %18.4من األصضوات ،بينما جاء القروي ‘
اŸركز الثا Êبنسضبة  ،%15.5وجاء مرشضح حركة
النهضضة عبد الفتاح مورو ‘ اŸركز الثالث بنسضبة
.%12.9
من جهته ،قال القيادي بحزب النهضضة التي حلّ
م -رشض -ح -ه -ا ث -ال -ث -ا ‘ ال -دورة األو ¤ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات
الرئاسضية ‘ تونسس  ،إانه تقرر دعم سضعّيد ألنه
أاقرب إا ¤روح الثورة ونظيف اليدين.
وق -ال ال -ن -اط -ق ب -اسض -م ا◊رك -ة ع-م-اد خ-مÒي،
«النهضضة اختارت أان تسضاند خيار الشضعب التونسضي،
النهضضة سضتسضاند قيسس سضعيّد ‘ الدورة الثانية من
الرئاسضية».
وأاعلن بعضس اŸرشضح ÚاÙافظÃ ،Úن فيهم
ال- -رئ -يسس السض -اب -ق اŸنصض -ف اŸرزوق -ي ،دع -م -ه -م
لسضعيّد .كما أاعلن ذلك مسضتقلون من بينهم الصضا‘
سضعيد ولطفي اŸرايحي وسضيف الدين ﬂلوف،
فيما  ⁄يؤويد أاي مرشضح خاسضر القروي حتى اآلن.
يذكر أانه من اŸقرر أان Œرى ا÷ولة الثانية من
النتخابات الشضهر اŸقبل على األرجح ،بعد أان
طعن بعضس اŸرشضح Úعلى نتائج النتخابات.
و“ث -ل ن -ت -ي -ج-ة ا÷ول-ة األو ¤إاعÓ-ن-ا واضض-ح-ا
ب -رفضس ال -ن -اخ -ب Úال -ت -ونسض -ي Úل-ل-ق-وى السض-ي-اسض-ي-ة
التقليدية ،التي هيمنت على اŸشضهد السضياسضي بعد
ع -ام  ،2011وال -ت -ي فشض -لت ‘ م -ع -ا÷ة اŸصض-اعب
الق-تصض-ادي-ة ل-ل-بÓ-د ،وم-ن-ه-ا ارت-ف-اع معدل البطالة
والتضضخم.

رؤويته Ÿسستقبل تونسس
‘ السضياق  ،نفى قيسس سضعّيد ،تصضنيفه كمرشضح
للتيار اإلسضÓمي وحركة النهضضة  ،طارحا رؤويته
للسضياسضة اÿارجية وبعضس القضضايا الجتماعية ‘
تونسس.
وق -ال سض-عّ-ي-د « إان-ه م-رشض-ح مسض-ت-ق-ل ت-ن-ظ-ي-م-ي-ا
وفكريا ،مؤوكدا أانه يسضعى لكسضب ثقة التونسضيÚ
ودعم مشضروعه ،الذي وصضفه بأانه «يجسضد هتاف

الشضعب التونسضي ‘ ثورته».
وجاءت هذه التصضريحات ردا على منافسضه ‘
ا÷ولة الثانية من النتخابات الرئاسضية ‘ تونسس،
نبيل القروي ،الذي اتهمه بالتحالف مع النهضضة،
مشضÒا إا ¤أان األخÒة حاولت إاقصضاءه.
وأاكد سضعّيد أانه سضيسضعى إلبقاء تونسس بعيدا عن
سضياسضة اÙاور داخل ا÷امعة العربية ‘ حال
ان -ت-خ-اب-ه رئ-يسض-ا ،واصض-ف-ا إاي-اه-ا بـ»اŸؤوسضسض-ة ال-ت-ي
تعا Êمرضضا Áنعها من التطور ول يجعلها “وت».
ه -ذا  ،وم -ن اŸق -رر ع -ق -د ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
الن -ت -خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة ال-ت-ونسض-ي-ة ‘  29سضبتمÈ
ا÷اري.

ضسد التدخل ‘ شسؤوون الدول
وبشضأان السضياسضة اÿارجية التي سضيتبعها ،قال
سضعّيد إان «القضضية الفلسضطينية هي قضضية ﬁورية
بالنسضبة لتونسس وهي قصضية األمة وينبغي أان يحدد
الفلسضطينيون أانفسضهم كيفية التعامل مع قضضيتهم
ونحن ندعم ما يقررونه».
وفيما يتعلق بالوضضع ‘ سضوريا ،قال «إان هناك
ف -رق -ا ب Úالسض-ع-ي إلسض-ق-اط ال-ن-ظ-ام وال-ع-م-ل ع-ل-ى
إاسضقاط الدولة ،مطالبا بعدم التدخل ‘ شضؤوون
سضوريا».
ورفضس ما سضماه التدخÓت ‘ الشضؤوون الليبية،
مشضددا على ضضرورة «ترك الليبي◊ Úل قضضيتهم
بأانفسضهم».
وأاك - -د اŸرشض- -ح اŸسض- -ت- -ق- -ل ‘ الن- -ت- -خ- -اب- -ات
التونسضية ،رفضضه التدخل ‘ الشضؤوون الداخلية ألي
من الدول ،وقال إانه سضيسضعى لنفتاح ‘ العÓقات
مع ﬂتلف دول العا.⁄

ملفات داخلية
و‘ م-ل-ف األم-ن ال-ق-وم-ي وم-ك-اف-ح-ة اإلره-اب،
قال سضعيّد إان هذا اŸلف ل بد وأان يتم التعامل
معه ﬁليا وإاقليميا ودوليا Ãقاربة شضاملة.
وبشض -أان قضض -ي -ة اسض -ت-م-رار اع-ت-ق-ال م-ن-افسض-ه ‘
ا÷ول -ة ال -ث -ان-ي-ة ن-ب-ي-ل ال-ق-روي ،ق-ال سض-عّ-ي-د إان-ه ل
ينافسس أاحدا ،مطالبا بÎك األمر للقضضاء حتى
يقرر كيفية التعامل معه.
كما جدد موقفه الرافضس لقضضية اŸسضاواة ‘
اÒŸاث ،وشضدد على التزامه Ãا ورد ‘ ›لة
األحوال الشضخصضية بشضأان حقوق اŸرأاة التونسضية
ورفضس تعدد الزوجات.

لحداث التغيÒ
›لسس السسيادة يشسدد على السسÓم إ

حمدوك يرحب بدعوة غوتÒيسس شضطب
السضودان من قائمة اإلرهاب

إلط Ó-ق ال -ن -ار ،واسض -ت-ب-ع-اد أاي ح-ل عسض-ك-ري،
وال -ت -م -ك -ن م -ن ال -ت -وصض-ل إا ¤ت-ف-اه-م-ات (بÚ
الليبي )Úمن خÓل عمل ‡ثل األم Úالعام
 ·ÓاŸتحدة ،غسضان سضÓمة».
ل أ
وأاك- -د م- -ات -اري  Ó-ل -لصض -ح -ف -ي Úأان اŸؤو“ر
ال -دو‹ ح -ول ل -ي -ب -ي-ا ‘ ب-رل« Úي-ع-ن-ي ج-ه-ودا
متوافقا عليها ‘ أاوروبا كي ل تؤودي الفوضضى،
التي اضضطر اŸواطنون الليبيون لتحملها ،إا¤
م -ع -ان-اة ل-ه-م وإا ¤فضض-اءات أاك Èل-ل-م-ت-اج-ري-ن
ب -ال -بشض -ر ومسض -ت -وط -ن -ات ل -ب -ؤور اإلره -اب ،م -ع
ﬂاط -ر زع-زع-ة السض-ت-ق-رار Ÿن-ط-ق-ة شض-م-ال
أافريقيا بأاكملها».
واصضفا اŸؤو“ر بأانه «سضيكون خطوة مهمة
نحو التوصضل إا ¤اتفاق لوقف إاطÓق النار ‘
ل -ي -ب -ي -ا ،م-ن خÓ-ل ال-ت-زام مشضÎك م-ن ج-انب
ال–اد األوروبي».
من جهته ،ركز الرئيسس األŸا ،Êفرانك
فال Îشضتاينماير ‘ تصضريحاته على ضضرورة
ال-ت-واف-ق األوروب-ي بشض-أان ل-ي-ب-ي-ا ل-ل-مسضاعدة ‘

التغلب على أازمة الهجرة ،التي رأاى أان حلها
األوروب -ي «ي -جب أان ي -ك-ون مصض-ح-وب-ا ب-ج-ه-ود
ل -ت -ه -دئ -ة األوضض -اع ‘ ل -ي -ب -ي-ا» ،مشضÒا إا ¤أان
مؤو“ر برل Úحول ليبيا سضيجري «تنظيمه ‘
Óزمة
ﬁاولة التوصضل إا ¤حل دبلوماسضي ل أ
الليبية «.
وأاشض-ار شض-ت-اي-ن-م-اي-ر ‘ ح-دي-ث-ه ل-لصض-حفيÚ
بقصضر «كيغا‹» الرئاسضي ‘ روما إا ¤أانه «‘
›ال اسضتقبال اŸهاجرين ،يجب أال تÎك
إايطاليا وحدها»ﬂ .تتما حديثه بالتأاكيد على
«ا◊اج- -ة إلي- -ج- -اد ح- -ل أاوروب- -ي ،م- -ن شض -أان -ه
تخفيف العبء الذي أاثقل كاهل إايطاليا حتى
اآلن».
ك-ان شض-ت-اي-ن-م-اي-ر ق-ال ‘ م-ق-اب-ل-ة صض-ح-فية
عشض -ي -ة زي -ارت-ه إلي-ط-ال-ي-ا إان «قضض-ي-ة ال-ه-ج-رة
ت-رت-ب-ط ارت-ب-اًط-ا وث-يً-ق-ا ب-ل-ي-ب-ي-ا ،ح-يث يتطلب
الوضضع بذل جهد أاوروبي جديد إاذا أاريد منع
ت -آاك -ل ال -دول -ةÁ .ك-ن إلي-ط-ال-ي-ا وأاŸان-ي-ا ،م-ع
فرنسضا ،إاعداد وإاطÓق مبادرة».

رحب رئ -يسس ال -وزراء السض -ودا ،Êع -ب -دال-ل-ه
حمدوك ،امسس ا÷معة ،بتصضريحات األمÚ
 ·ÓاŸت -ح -دة أان-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسس،
ال -ع -ام ل  -أ
الداعية إللغاء تصضنيف السضودان كدولة راعية
Óرهاب.
ل إ
وكتب حمدوك على صضفحته الرسضمية عÈ
ف -يسض -ب -وك»سض -ع -دت ب -رؤوي -ة رسض-ال-ة ال-تضض-ام-ن
واŸوقف القوي مع شضعب السضودان واإللتزام
Ÿسضاندة الدÁقراطية الذي طال انتظاره ‘
البÓد» ،ومطالبة «غوتÒيسس بالغاء تصضنيف
Óرهاب ،وإازالة جميع
السضودان كدولة راعية ل أ
القيود والعقوبات اŸفروضضة».
وأاعرب رئيسس الوزراء عن تقديره لسضعي
 ·ÓاŸت -ح-دة ◊شض-د ال-دع-م
األم Úال -ع -ام ل  -أ
للتغلب على الوضضع القتصضادي ودعم حقوق
اإلنسضان بالسضودان.
واألربعاء ،دعا غوتÒيسس إا ¤إالغاء تصضنيف
Óرهاب وإازالة جميع
السضودان كدولة راعية ل إ
القيود والعقوبات اŸفروضضة عليه بسضرعة.
وع ‘ Èمؤو“ر صضحفي األربعاء Ãناسضبة
 ·ÓاŸتحدة عن
الدورة  74للجمعية العامة ل أ
أامله أان يكون هناك حشضد كب Òلدعم السضودان
للتغلب على الوضضع القتصضادي الصضعب للغاية
الذي يعا Êمنه.
ورف -عت إادارة ال -رئ -يسس األم -ري-ك-ي دون-ال-د
ترامب 6 ‘ ،أاكتوبر  ،2017عقوبات اقتصضادية
وحظرا Œاريا كان مفروضضا على السضودان
منذ .1997
لكن واشضنطن  ⁄ترفع اسضم السضودان من
Óرهاب ،اŸدرج عليها
قائمة الدول الراعية ل إ
منذ عام  ،1993لسضتضضافته الزعيم الراحل
لتنظيم القاعدة ،أاسضامة بن لدن.
وبدأات ‘ السضودان ،يوم  21أاوت اŸاضضي،
م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة تسضتمر  39شض-هً-را ،وتنتهي
بإاجراء انتخابات ،ويتقاسضم خÓلها السضلطة
كل من قوى التغي ÒواÛلسس العسضكري.
ويأامل السضودانيون أان ينهي التفاق بشضأان
اŸرح -ل -ة الن -ت -ق-ال-ي-ة اضض-ط-راب-ات يشض-ه-ده-ا

بلدهم منذ أان عزلت قيادة ا÷يشس11 ‘ ،
أاف -ري -ل اŸاضض -ي ،ع -م-ر ال-بشض Òم-ن ال-رئ-اسض-ة
()2019 – 1989؛ –ت وط -أاة اح -ت -ج -اج -ات
شضعبية منددة بÎدي األوضضاع القتصضادية.

لحداث التغيÒ
السسÓم إ
شضدد ›لسس السضيادة ‘ السضودان ,امسس
ا÷معة ,على أان السضÓم Áثل أاولوية قصضوى
له ,ل تنازل عنها لتحقيق السضتقرار الدائم
ل -ل -ب Ó-د وال -ع-ب-ور ب-ه-ا إا ¤ب-ر األم-ان وإاح-داث
التغي ÒاŸنشضود ‘ كافة اÛالت.
وقال عضضو ›لسس السضيادة صضديق تاور,
إان «عهد التغي Òأاحدث متغÒات جذرية ‘
عملية السضÓم بأان منحها األولوية» ,حيث يتم
العمل على تهيئة الظروف لتسضتوعب عملية
السضÓم جميع السضوداني Úدون اسضتثناء..
مشضÒا إا ¤أان «العمل ا÷ماعي اŸتكامل
هو سضمة اŸرحلة Ãشضاركة ا÷ميع كشضركاء
ضضمن األسضرة الواحدة إلحداث التحول نحو
إاي - -ق - -اف ا◊رب وإاح Ó- -ل السضÓ- -م الشض- -ام- -ل
والعادل Ãا يسضتوجب العمل لتسضريع الوصضول
إا ¤السضÓم و –قيقه على أارضس الواقع».
وأاضضاف أان كافة اإلمكانات «سضتسضخر
ل - -ت - -ح - -ق- -ي- -ق السضÓ- -م وال- -وح- -دة وال- -ت- -ح- -ول
ال -دÁق -راط -ي ,ح -ت -ى ل -و أادى ذلك إا ¤ف -ت -ح
الوثيقة الدسضتورية لسضتيعاب اŸسضتجدات من
أاجل صضون وحماية وتأام Úالوطن».
وأاشض- -ار ت- -اور إا ¤أان «ال- -فÎة اŸق- -ب -ل -ة
سضتشضهد العمل ‘ تكوينات مفوضضية السضÓم,
وباكتمالها سضيصضدر مرسضوم سضيادي من رئيسس
›لسس السضيادة الفريق أاول ركن عبد الفتاح
الÈه- -ان ب- -إاعÓ- -ن م -ف -وضض -ي -ة السض Ó-م ال -ت -ي
سضتباشضر مهامها بإارسضاء السضÓم ‘ البÓد»..
مؤوكدا أان «ا÷هات اıتصضة تعكف حاليا
ع - -ل - -ى ه - -ذا اŸل - -ف إل‚ازه ‘ أاسض- -رع وقت
‡كن».

‹hO

السضبت  21سضبتم 2019 Èم
الموافق لـ  21محرم  1441هـ

طهرإن –ذر من نشسوب حرب شساملة

البنتاغون يضسع أامام ترامب خيارات عسسكرية لضسرب إايران
ق - - - -دمت وزارة
ال-دف-اع اأ’م-ريكية
(البنتاغون) أامسش،
ع - - - - - - -ددا م- - - - - - -ن
اÿيارات
العسضكرية للرئيسش
دونالد ترامب‘ ،
إاط - - - - - -ار ب- - - - - -حث
واشض- -ن -ط -ن سض -ب Ó-
ل -ل -رد ع -ل -ى إاي-ران
ع - -ل - -ى خ - -ل- -ف- -ي- -ة
هجمات أارامكو.
وعرضضت
ال - - - - - - - - - - -وزارة‘ ،
اجتماع مع ترامب
ب- -ال- -ب -يت اأ’ب -يضش
ق-ائ-م-ة ب-اأ’ه-داف
اÙتملة
ل-لضض-رب-ات ا÷وي-ة
داخ- - - - -ل إاي - - - -ران،
ضضمن ردود أاخرى
ﬁت -م-ل-ة ،حسض-ب-ن-ا
ن -ق-لت ق-ن-اة ا◊رة
اأ’مريكية
الرسضمية.
وحذرت
الوزارة ترامب من أان العمل العسضكري ضضد
طهران قد يتحول إا ¤حرب.
وك -ان وزي -ر اÿارج -ي -ة اأ’م -ري -ك -ي ،م-ايك
بومبيو ،قد صضرح أانالهجمات ضضدد منشضآات
النفط التابعة لشضركة أارامكو السضعودية بأانها
إاعÓن حرب.
ويحّمل بومبيو إايران مسضؤوولية الهجمات،
وأافادت تقارير إاعÓمية أامريكية مؤوخرا بأان
البيت اأ’بيضش يدرسش خيارات عسضكرية للرد.
والسض -بت ،أاع-ل-نت ال-ري-اضش السض-ي-ط-رة ع-ل-ى
حريق Úنشضبا ‘ منشضأاتي بقيق و خريصش
ال -ت-اب-ع-ت Úلشض-رك-ة أارام-ك-و شض-رق-ي اŸم-ل-ك-ة،
ج-راء اسض-ت-ه-داف-ه-م-ا ب-طائرات مسضÒة ،تبنتها
جماعة ا◊وثي اليمنية.
وي -ع -د ه -ذان اÛم -ع -ان ،ال -ق-لب ال-ن-ابضش
لصضناعة النفط ‘ اŸملكة ،إاذ يصضل إاليهما
م -ع -ظ -م اÿام اŸسض -ت -خ -رج ل -ل -م-ع-ا÷ة ،ق-ب-ل
–ويله للتصضدير أاوالتكرير.

رد قاسس وفوري
واصضلت إايران –ديها للو’يات اŸتحدة ‘
أاعقاب هجمات على البنية التحتية النفطية
السض -ع -ودي -ة أاع -ل -نت ح -رك -ة ا◊وث -ي ال-ي-م-ن-ي-ة
اŸتحالفة مع طهران اŸسضؤوولية عنها ،وقالت
أامسش ،إانها سضتتصضدى أ’ي مؤوامرات أامريكية
ضض -ده -ا «م -ن ال -ب -ح -ر اŸت -وسض -ط إا ¤ال -ب -ح-ر
اأ’حمر واÙيط الهندي».
وت -وّع -دت ا◊ك -وم -ة اإ’ي -ران -ي -ة ،ال-و’ي-ات
اŸتحدة بـ رٍد قاسشٍ وفوري على أاي هجوم قد
يسض-ت-ه-دف-ه-ا ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة اسضتهداف منشضأاتÚ
نفطيت Úلشضركة أارامكو السضعودية ،بحسضب
وكالة إارنا.
وج -اءت أاح -دث ال -تصض -ري-ح-ات ع-ل-ى لسض-ان
ا÷Ôال يحيى رحيم صضفوي وهو مسضتشضار
ك-ب Òل-ل-زع-ي-م اأ’ع-ل-ى اإ’ي-را Êب-ي-ن-م-ا يسض-ت-عد

ال - -رئ- -يسش حسض- -ن
روح -اŸ Êغ -ادرة
ال- -بÓ- -د ◊ضض- -ور
اجتماعات
ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
 ·ÓاŸت -ح -دة
ل - -أ
‘ ن - - -ي - - -وي- - -ورك
اأ’سضبوع اŸقبل.
وقال ا÷انبان
إانهما يرغبان ‘
Œنب ح- - - - - - - -رب
شض- -ام- -ل- -ة بسض- -بب
ت -ط-ورات ال-وضض-ع
‘ م - - -ن- - -ط- - -ق- - -ة
اÿل -ي -ج ل-ك-ن-ه-م-ا
ات- -خ -ذا م -واق -ف
صض-ارم-ة .وتسض-عى
الو’يات
اŸتحدة لتشضكيل
–ال - - - - - - -ف دو‹
Óم -ن ال -ب-ح-ري
ل -أ
م -ن -ذ ال -ه -ج-م-ات
ع - -ل - -ى ن- -اقÓ- -ت
نفط ‘ اÿليج.
وأاعلنت حركة
ا◊وث -ي ال-ي-م-ن-ي-ة
اŸت -ح -ال -ف-ة م-ع إاي-ران ،وال-ت-ي ت-ق-ات-ل –ال-ف-ا
عسضكريا تقوده السضعودية ‘ اليمن ،مسضؤووليتها
عن الهجوم على منشضأات Úنفطيت ÚسضعوديتÚ
‘  14سضبتم Èأايلول إاحداهما أاكﬁ Èطة
Ÿعا÷ة النفط ‘ العا.⁄
وي- - -رفضش اŸسض- - -ؤوول- - -ون اأ’م- - -ري- - -ك - -ي - -ون
والسض -ع -ودي-ون ه-ذا ال-زع-م وي-ق-ول-ون إان إاي-ران
تقف وراء الهجمات وهو ما تنفيه طهران.
ونقلت وكالة أانباء ا÷مهورية اإ’سضÓمية
ع- -ن رح- -ي- -م صض- -ف- -وي ق- -ول- -ه ي- -وم «إاذا ف- -ك- -ر
اأ’م -ري -ك -ي -ون ‘ أاي م -ؤوام -رات فسضÎد اأ’م-ة
اإ’ي -ران -ي -ة م -ن ال -ب -ح-ر اŸت-وسض-ط إا ¤ال-ب-ح-ر
اأ’حمر واÙيط الهندي».
وأاضض -اف رح -ي -م صض-ف-وي وه-و ق-ائ-د سض-اب-ق
للحرسش الثوري «سضيواجه الرئيسش اأ’مريكي
(دونالد ترامب) نفسش مصض Òالرؤوسضاء السضتة
الذين سضبقوه والذين فشضلوا ‘ فرضش إارادتهم
السضياسضية على اأ’مة اإ’يرانية».
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«السسÎات الصسفراء» تسستعد للتظاهر ›ددًا
تسض - -ت - -ع - -د ح - -رك - -ة «السضÎات الصض- -ف- -راء»
للتظاهر ،اليوم السضبت ‘ ،جولتها اÿامسضة
واأ’ربع ،Úأاي «بعد عشضرة أاشضهر ،وهي ُتشضهُر
مطالَبها ،التي ترد عليها ا◊كومة بالتجاهل
وا’حتقار».
وع Èإاحدى صضفحاتها عÈت ا◊ركة عن
ال - -تصض - -م- -ي- -م ع- -ل- -ى ال- -ت- -ظ- -اه- -ر ‘ سض- -اح- -ة
الشضانزليزيه ،وهو ما أايده جÒوم رودريغيز،
أاحد وجوه ا◊راك اأ’ك Ìشضعبية ،والذي فقد
ع -ي -ن -ه ال -ي -م -ن -ى بسض -بب ط-ل-ق ن-اري م-ن ق-ب-ل
الشضرطة.
ويث Òهذا اإ’صضرار على التظاهر ‘ هذه
اŸنطقة قلق السضلطات الفرنسضية على أاعلى
اŸسض -ت -وي -ات ،وه -و م -ا ل -ن تسض -م -ح ب -ه ،ع-ل-ى

اأ’رجح.
و‡ا يجعل عمل القوى اأ’منية أاصضعب هو
تصضميم «السضÎات الصضفراء» على التظاهر،
ال - -ي - -وم  ،إا ¤ج - -انب نشض - -ط - -اء اŸن - -اخ ،م- -ن
اإ’يكولوجي ،Úالذين سضيتجمعون ‘ منطقة
«’ م -ادل ،»Úب -د’ م -ن ال -ت-ظ-اه-ر ،خ-وفً-ا م-ن
إاثارة صضدامات مع الشضرطة.
و’ ي -غ -يب ع -ن ب -ال السض -ل -ط -ات اأ’م -ن -ي -ة،
والسض-ي-اسض-ي-ة أايضض-ا ،أان ال-ظ-روف ا’ج-ت-ماعية
أاصضبحت مواتية لهذا النوع من ا◊راك ،ومن
ال -رغ -ب -ة ‘ ت Ó-ق -ي ال -نضض-ا’ت وت-ع-اضض-ده-ا،
خ-اصض-ة م-ع ا◊راك-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة الرافضضة
إ’صضÓح التقاعد ،الذي تريد ا◊كومة فرضضه
ع -ل -ى ا÷م -ي -ع .و’ Áك-ن ت-ن-اسض-ي أان ق-اع-دة

ك - -بÒة م - -ن نشض - -ط - -اء «السضÎات الصض - -ف- -راء»
متقاعدون ‘ وضضعية هشضاشضة.
’ي ط- -ارئ ،ق -ررت ك -ث Òم -ن
و–سضّ- -ب- -ا أ
اŸصض -ال -ح إاغÓ-ق أاب-واب-ه-ا أام-ام ا÷م-ه-ور ،
’منية ‘ حالة اسضتنفار
وسضتكون القوى ا أ
ك -بÒة ‘ ال -ع -اصض -م -ة ،ويصض-ل ت-ع-داد م-ا ”
’من حوا‹  5000شضرطي
تكليفه لتوف Òا أ
ودركي ،من أاجل مواجهة أاي اضضطرابات
ÿصضه
ﬁتملة مع اŸتظاهرين ،وهو ما ّ
مسض- -ؤوول ن- -ق- -اب- -ي ‘ الشض -رط -ة ،سض -ي -ل -ف -ان
دوران -ت -ي ،ال -ن -ق -اب -ة ال -ب-دي-ل-ة ‘ الشض-رط-ة،
بالقول 70« :وحدة من الشضرطة سضتنخرط
‘ الدفاع عن ا÷مهورية».

لرهابي Úع Èتأام Úإلغدإء و إلدوإء
إتهمها Ãسساعدة إ إ

ا÷يشش النيجÒي يغلق مكاتب منظمة فرنسسية للعمل اإلنسساÊ
اتهم ا÷يشش النيجÒي منظمة «العمل ضضد
ا÷وع» (أاكسضيون كون’ Îفان) الفرنسضية غÒ
ا◊ك -وم -ي -ة Ãسض-اع-دة اإ’ره-اب-ي Úع Èت-أامÚ
الغذاء والدواء لهم ‘ شضمال شضرق البÓد الذي
يشضهد تصضعيدا ارهابيا  ،وأاغلق مكاتبها.
وأاكد الكولونيل عيسضى آادو ‘ بيان مسضاء
اÿميسش أان «اأ’نشضطة الهدامة Ÿنظمة العمل
ضض- -د ا÷وع غ Òا◊ك- -وم- -ي- -ة ت -واصض -لت رغ -م
العديد من التحذيرات لها لكي تتوقف عن
مسضاعدة وتشضجيع اإ’رهابي Úوانتهاكاتهم».
وندد اŸتحدث باسضم عملية «’فيا دول»
Ÿك -اف -ح -ة ا÷م -اع-ات ا’ره-اب-ي-ة ‘ شض-م-ال
شضرق البÓد باŸمارسضات غ Òالسضليمة» التي
تقوم بها بعضش اŸنظمات غ Òا◊كومية ‘
اŸناطق التي تشضملها العملية.
وتابع أان منظمة العمل ضضد ا÷وع «أاعلنت
كيانًا غ Òمرغوب فيه Ÿسضاعدتها إارهابيي
ب- -وك- -و ح- -رام وال -دول -ة اإ’سض Ó-م -ي -ة ‘ غ -رب
إافريقيا ع Èتوف Òالغذاء والدواء لهم».
وبدون إاخطار أاو تقد Ëأاسضباب ،أاجÈت

شض -اح -ن -ات ل -ل-ج-يشش م-وظ-ف-ي اŸن-ظ-م-ة ع-ل-ى
إاخÓء وإاغÓق مكاتبهم ‘ مايدوغوري ‘
و’ي- -ة ب- -ورن- -و و‘ دام -ات -ورو ‘ و’ي -ة ي -وب -ي
اÛاورة.
واكد مدير منظمة «العمل ضضد ا÷وع» ‘
نيجÒيا شضاشضوات سضاراف إاغÓق اŸكاتب ‘
م -ق -اب -ل -ة م -ع اإ’ع Ó-م اÙل -ي .وق -ال «ن-ح-ن
متفاجئون جداً» ،مؤوكدا أانه «حتى اللحظة⁄ ،
يكن لدينا أاي معلومات».
ورأات اŸن -ظ -م -ة ’ح -ق ً-ا ‘ ب -ي -ان أان ه -ذا
ال -ق -رار «ي -ؤوث -ر سض -ل -ب ً-ا ع -ل-ى اŸسض-اع-دة ال-ت-ي
ÓكÌ
ت -ق -دم -ه-ا م-ن-ظ-م-ة ال-ع-م-ل ضض-د ا÷وع ل -أ
ضضعفًا ‘ بورنو وÈŒها على أان توقف فوراً
برا›ها التي تسضاعد مÓي Úاأ’شضخاصش».
ول - -ط- -اŸا ت- -وت- -رت ال- -عÓ- -ق- -ة ب Úا÷يشش
النيجÒي واŸنظمات غ Òا◊كومية بسضبب
اأ’حداث ‘ شضمال شضرق نيجÒيا ،حيث أاسضفر
النشضاط ا’رهابي وقمعه عن مقتل  35أالف
شضخصش خÓل  10سضنوات.

خسسائر بسسبب إلسسرقة
وإلتخريب
تسض- -ب- -بت السض -رق -ة وأاع -م -ال ال -ت -خ -ريب ‘
خسض- -ارة ن- -ي- -جÒي- -ا ،أاه -م ال -دول اأ’ف -ري -ق -ي -ة
اŸنتجة للنفط والعضضو ‘ منظمة أاوبك‘ ،
خسض- -ارة  22م -ل -ي-ون ب-رم-ي-ل خÓ-ل  6أاشضهر،
قيمتها  1.35مليار دو’ر.
وأاع- -ل- -ن اÛلسش ا’ق- -تصض- -ادي ال- -وط- -ن- -ي
النيجÒي اÿميسش ،خÓل اجتماع ‘ مقر
الرئاسضة ‘ أابوجا ،أان  22.6مليون برميل نفط
خام ُفقدوا خÓل  6أاشضهر ‘ الفÎة اŸمتدة
ب Úجانفي و جوان  ،تبلغ قيمتها نحو 1.35
مليار دو’ر.
وح -ذر مسض -ؤوول -ون م -ن أان اÿسض -ارة سض -وف
تتضضاعف إاذا  ⁄يتم حل اŸشضكلة.
ونيجÒيا البالغ احتياطها من النفط والغاز
ال-ط-بيعي  70م-ل-ي-ار ب-رم-ي-ل ،ه-ي ث-ا Êم-ن-ت-ج
للنفط اÿام ‘ إافريقيا ،وتنتج يوميا مليوÊ
برميل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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انطÓق أاك Èتظاهرة طÓبية ضسد الكوارث اŸناخية

أاعطى مئات آا’ف الطÓب أامسش ‘ ،آاسضيا
واÙي - - -ط ال - - -ه- - -ادىء إاشض- - -ارة ا’ن- - -طÓ- - -ق
ل -ت -ظ -اه -رات ع-اŸي-ة ي-فÎضش أان تشض-ك-ل أاكÈ
ت-ع-ب-ئ-ة ت-ن-ظ-م ل-ل-دع-وة ا ¤ال-ت-ح-رك Ÿواج-هة
الكوارث اŸناخية.
من سضيد Êوصضو’ ا ¤سضيول مرورا ÃانيÓ
أاو بومباي ،لبى تÓميذ بشضكل جماعي دعوة
الشض -اب -ة السض -وي -دي -ة غ-ري-ت-ا ث-ونÈغ Ÿق-اط-ع-ة
ق -اع -ات ال -دراسض -ة ع -ل -ى م-دى ي-وم ‘ –رك
رمزي جدا اطلق عليه اسضم «إاضضراب مدرسضي
من أاجل اŸناخ».
وŒمع أاك Ìمن  300أالف تلميذ مع أاهاليهم
وأاشضخاصش آاخرون ‘ عدة مدن اسضÎالية ،أاي
أاك Ìمن ضضعفي العدد الذي سضجل ‘ مارسش
خ Ó-ل Œم -ع -ات ‡اث -ل-ة ف-ي-م-ا م-ن اŸرت-قب
تنظيم أاك Ìمن خمسضة آا’ف فعالية ا÷معة ‘
ﬂتلف انحاء العا.⁄
وتعتزم حملة «فرايديز فور فيوتشضر» تعبئة
تÓميذ من ﬂتلف انحاء العا ⁄لكي يقنعوا
صض-ان-ع-ي ال-ق-رار والشض-رك-ات ب-ات-خاذ اجراءات
حذرية من أاجل ضضبط ارتفاع حرارة ا’رضش
الناجم عن اأ’نشضطة البشضرية.
وتبلغ تعبئة هذا النهار ذروتها مع تظاهرة
كÈى ‘ نيويورك حيث ينتظر أان يحضضر 1,1
م -ل -ي -ون ت -ل -م -ي -ذ م -ن اŸدارسش ال -ع-ام-ة ال-ت-ي
سضمحت بذلك والبالغ عددها .1800
وم -ع ح -ل -ول ال-ف-ج-ر ‘ اÙي-ط ال-ه-ادىء،
أاط -ل -ق ال -ت Ó-م -ي -ذ ال -ن -ه-ار ‘ ف-ان-وات-و وج-زر
سضليمان وكÒيباتي حيث رددوا «لن نÎاجع،
ن- -ح- -ن ن- -ن -اضض -ل» .وه -ذه ال -دول ال -واق -ع -ة ‘
اÙيط الهادىء هي ‘ مقدمة خط مواجهة
ا’ح -ت -ب -اسش ا◊راري بسض -بب ارت-ف-اع مسض-ت-وى
اŸياه.
وج- -رت Œم- -ع- -ات ‘ ال -ه -ن -د ون -ي -ودل -ه -ي
وبومباي ونظم آا’ف ا’شضخاصش تظاهرات ‘
الفيليب ،Úا’رخبيل اŸهدد ايضضا بشضكل كبÒ
بارتفاع مياه اÙيطات.

‘ اسضÎال- -ي- -ا ،شض- -ج- -عت ب -عضش الشض -رك -ات
واإ’دارات واŸدارسش اŸوظ - -ف Úوال - -طÓ- -ب
على اŸشضاركة ‘ هذا اليوم.
وتشضهد اسضÎاليا أايضضا تقلبات مناخية مع
ج -ف-اف ي-ت-زاي-د بشض-ك-ل ك-ب Òوح-رائ-ق غ-اب-ات
ت- -زداد ك- -ث- -اف -ة وأام -ط -ار م -وسض -م -ي -ة ت -تسض -بب
بفيضضانات مدمرة.
كما أان الغالبية اÙافظة التي تعد ‘
صض -ف -وف -ه -ا ال -ك -ث Òم-ن اŸشض-ك-ك ‘ Úج-دوى
التحرك اŸناخي ،تواجه انتقادات بانتظام
بسضبب عدم –ركها ‘ هذا اÛال.
وإاذا كانت ا◊كومة ا’سضÎالية نفسضها ’
ت -ن -ف -ي واق -ع ه -ذا ال -ت -ه-دي-د ،ف-ان-ه-ا حصض-رت
النقاشش بخيار ب Úخفضش انبعاثات الغاز ذات
مفعول الدفيئة وا◊فاظ على الوظائف ‘
ح Úان اقتصضادها ’ يزال يعتمد بشضكل كبÒ
على اŸوارد اŸنجمية وخصضوصضا صضادرات
الفحم.
ويوم التحرك ا÷معة سضيعطي لنيويورك
اشض- -ارة ا’ن -ط Ó-ق أ’سض -ب -وع Úم -ن ال -ت -ح -رك
وخصضوصضا السضبت مع أاول قمة للشضباب حول
اŸناخ تنظمها اأ’· اŸتحدة.

إتفاق ‘ إŸانيا
اتفقت أاحزاب ا’ئتÓف ا◊كومي برئاسضة
اŸسض-تشض-ارة ان-غ-ي Ó-مÒك-ل ع-ل-ى اسضÎات-ي-جية
حول اŸناخ بعد ﬁادثات ماراتونية بدأاتها
اÿم- -يسش ك- -م- -ا أاف- -ادت مصض -ادر ق -ري -ب -ة م -ن
ا◊كومة فيما جاب اŸتظاهرون الشضوارع ‘
مسضÒات طلبا للتغي.Ò
وقال مصضدر مقرب من ا◊كومة أامسش،
«حصضل اتفاق مع الكث Òمن ا’جراءات وآالية
–قق سضنوية» تهدف ا ¤ضضمان أان أاهداف
خفضش انبعاثات الغاز ذات مفعول الدفيئة
سضتتحقق.

فنزويÓ

موسسكو قلقة من تدخل عسسكري ﬁتمل للوليات
اŸتحدة
ق -الت اŸت -ح -دث -ة ال -رسض -م -ي -ة ب-اسض-م وزارة
اÿارجية الروسضية ماريا زاخاروفا ,أامسش,
أان ال -وضض -ع ح -ول ف -ن -زوي  ’ Ó-ي -زال م-ق-ل-ق-ا,
مشضÒة إا ¤أان الو’يات اŸتحدة تعد لتدخل
عسضكري ﬁتمل ‘ هذا البلد.
وأاضضافت زاخاروفا ‘ مؤو“رها الصضحفي
ا’سضبوعي أامسش« ،إان الوضضع ‘ هذا البلد ’
يزال مقلقا ‘ كث Òمن النواحي ,حيث تثÒ
سضياسضة واشضنطن بشضكل غ Òمسضؤوول موضضوع
إامكانية التدخل ‘ فنزوي Óبالقوة».
وأاشض - - -ارت إا ¤ب - - -ي - - -ان وزارة اÿارج- - -ي- - -ة
اأ’مريكية بتاريخ  17سضبتم Èا÷اري ,الذي
ي -رب -ط ح-ل ال-قضض-اي-ا السض-ي-اسض-ي-ة ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة
اÙلية البحتة بضضرورة تطبيق «ميثاق ريو».
وأاضض-افت أان ا◊ك-وم-ة ال-ف-ن-زوي-ل-ي-ة حذرت
من وجود خطر تدخل عسضكري أاجنبي ‘
البÓد –ت ما يعرف بـ «معاهدة ريو» ,التي
وق -عت ع -ل -ي -ه -ا ب -عضش دول أام-ري-ك-ا ا÷ن-وب-ي-ة
وواشضنطن و” تفعيلها مؤوخرا.
’مريكية ,التي
وكانت منظمة الدول ا أ
تضض---م م---ع---ظ--م دول أام--ري--ك--ا الشض--م--ال--ي--ة
وا÷نوبية قد وافقت خÓل اجتماعها ‘
واشض--ن-ط-ن ي-وم  11سض-ب-ت-م Èا÷اري ع-ل-ى
م--ن--اقشض-ة ت-ط-ب-ي-ق آال-ي-ة م-ع-اه-دة ال-ب-ل-دان
’مريكية للمسضاعدة اŸتبادلة واŸعروفة
اأ

بـ «معاهدة ريو» ‘ ما يخصش الوضضع ‘
فنزوي.Ó
واأيدت هذا القرار الو’يات اŸتحدة
’رجنت ÚوالÈازيل وتشضيلي
وكولومبيا وا أ
وغÒها من الدول ,التي تعت Èالرئيسش
الفنزويلي نيكو’سش مادورو غ Òشضرعي
وتعÎف بزعيم اŸعارضضة خوان غوايدو
رئيسضا مؤوقتا لفنزوي.Ó
Óشضارة فإان «معاهدة ريو» ,التي ُوقعت
ل إ
‘ ري - - -و دي ج- - -انÒو ع- - -ام  ,1947تسض -م-ح
’جراءاتÃ ,ا فيها
باسضتخدام العديد من ا إ
العمل العسضكري ‘ ,حال وجود خطر على
’م- - -ن والسض Ó- -م ‘ أاي دول - -ة م - -ن ال - -دول
اأ
اŸوقعة على اŸعاهدة.
ووقعت على هذه اŸعاهدة أاك Ìمن 20
دولة ‘ أامريكا ا÷نوبية والوسضطى بجانب
الو’يات اŸتحدة ,ولكن اŸكسضيك وبوليفيا
’ك -وادور ون -ي -ك -اراج-وا وف-ن-زويÓ-
وك -وب -ا وا إ
انسضحبت من اŸعاهدة.
وتقدم غوايدو ‘ العام ا÷اري بطلب
ال -ع -ودة إا ¤اŸع -اه -دة ن -ي-اب-ة ع-ن ف-ن-زويÓ-
و“ت اسضتعادة عضضويتها ‘ يوليو اŸاضضي,
ولكن حكومة نيكو’سش مادورو  ⁄تعÎف
بهذه اÿطوة.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس
Ãسصجد البشصÒ
اإلبراهيمي
شصـارع الشصهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

اإلسش Ó- - - -م ديً- - - -ن
ع-ظ-ي-م ب-نى عقيدته
ع-ل-ي أاسش-اسض ال-ع-ق-ل
السش- -ل- -ي -م واŸن -ط -ق
ال - -ق- -و ‘ Ëدراسش- -ة
األم -ور وال -ب -ع-د ع-ن
الÎدد الذي هو أاول
درج- - -ات ال- - -فشش - -ل،
وقبل ذلك كله وبعده
لب - -د م - -ن ت- -ف- -وضض
األم - - - -ر ل- - - -ل- - - -ه رب
ال-ع-ا ،ÚŸف-اŸسش-ل-م
العاقل هو من يأاخذ
ب -أاسش -ب-اب األم-ور ث-م
يÎك ن -ت -ائ-ج-ه-ا إا¤
ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ال-ذي ل-ه
األمر من قبل ومن
بعد.
ومن هنا فقد ربى الإسشÓم أاتباعه علي
ال -ت -ف -اؤول واألم -ل وال -ب -ع -د ع -ن ال-ت-طÒ
والتششاؤوم ،ولقد ذم القرآان الكر Ëهؤولء
اŸت- -طÒي -ن ب -دع -اوي األن -ب -ي -اء ف -ق -ال
سشبحانهGƒ¡oànærJn ºrdn ørÄpdn ºrµoHp Éfnôr«s£nJn Éfsp GE GƒdoÉbn{ :
ºrcoôoFpÉWn GƒdoÉbn ºl«dpn GC ÜlGònYn Éæs ep ºr˘µo æs˘ ˘°ùs ˘ªn˘«n˘dnhn ºr˘µo˘æs˘ªn˘Loôr æn˘ ˘dn
}َ¿ƒ˘ aoôp˘ °ùr ˘ eo Ωlƒr˘ bn ºr˘ ào˘ ˘frn GC πr˘ ˘Hn ºr˘ ˘Joôr˘ ˘cuPo ør ˘ ˘pFn GC ºr˘ ˘µo˘ ˘©n˘ ˘en
يسض.١٩-١8:
ك -م -ا ن-ه-ى ال-رسش-ول صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسشلم عن الطÒةَ ،عْن ُعَبْيدِ اللِه ْبِن َعْبدِ
اللِه ْبِن ُعْتَبَةَ ،أاsن َأاَبا ُهَرْيَرَة ـ رضشي الله
ت َرسُشوَل اللِه صشلى الله
عنه ـ َقاَل :سَشِمْع ُ
ِ
عليه وسشلم َيُقوُلَ« :ل طَيَرَة َ ،وَخْيُرَها
اْلَفأاُْل»َ ،قاُلواَ :وَما اْلَفأاُْل؟ َقاَل« :اْلَكِلَمُة
ال sصش -الِ َ-حُ-ة َيْ -سشَ-مُ-عَ-ه-ا أا ََحُ-د ُكْ-م» (أاخ-رج-ه
أاحمد).
ومن هنا فقد كان النبي صشلى الله
ع -ل -ي-ه وسش-ل-م ي-بث ‘ ن-ف-وسض صش-ح-اب-ت-ه
رضشوان الله عليهم روح التفاؤول وا÷د
واإلق - -دام ح - -ت- -ى ‘ أاح- -رج ال- -ظ- -روف
ت،
وأاششدها وأاقسشاهاَ ،عْن َخsباِب ْبِن اَألَر u
َقاَل :شَشَكْوَنا ِإاَلى َرسُشوِل اللِه صشلى الله
عليه وسشلمَ ،وْهَو ُمَتَوسuشٌد ُبْرَدًة َلُهِ ،في
ِظuل اْلَكْعَبةَِ ،فُقْلَناَ :أاَل َت ْسشَتْنصِشُر َلَناَ ،أاَل
َت ْ-دُع -و َلَ-ن-اَ ،فَ-ق-اَلَ :قْ-د َك-اَن َمْ-ن َقْ-ب-لَُ-كْ-م
حَفُر َلُه ِفي اَألْرضضِ،
ُيؤوَْخُذ الsر ُ
جُلَ ،فُي ْ
جاُء ِباْلِمْنشَشاِرَ ،فُيوضَشُع
جَعُل ِفيَهاَ ،فُي َ
َفُي ْ
َعَ-ل-ى َرأا ْسِشِ-هَ ،فُ-يْ-جَ-عُ-ل ِنْ -صشَ -فْي ِنَ ،وُيَم sشش ُ
ط
ح ِ-م -هِ
ِبَ- -أاْمَ - -شش- -اِط اْلَ- -ح -دِي -دَِ ،م -ا ُدوَن َل ْ -
ك َعْ-ن ِديِ-ن-هِ،
َوَع ْ -
ظ ِ-م -هَِ ،ف َ-م -ا َيُ -صشt-دُه َذِلَ -
ِ
َوال -ل -هَِ ،لَ-يِ-تs-مs-ن َهَ-ذا اَألْمُ-رَ ،حs-ت-ى َي-سشÒَ-
تَ ،ل
ح ْضشَرَمْو َ
ب مِْن صَشْنَعاَء ِإاَلى َ
الsراكِ ُ
ف إاِsل ال -ل َ-هَ ،والu-ذْئَ-ب َعَ-ل-ى َغَ -نِ-م-هِ،
َي َ -خ -ا ُ
َوَل ِ-ك s-ن ُ-كْ-م َتْ -سشَ-تْ-عِ -جُ-ل-وَن (أاخ-رج-ه أاح-م-د
خاِري).
والُب َ
و‘ الغار واألخطار ﬁدقة به صشلى
الله عليه وسشلم هو وصشاحبه أابي بكر
ِ
ي صشلى الله
الصشديق ،فيقول أابو بكر للsنِب u
حَدُهْم َيْن ُ
ظُر إاَِلى
عليه وسشلم :لَْو َأاsن َأا َ
ِ
ت َقَدَمْيهَ ،قاَلَ« :يا
ح َ
َقَدَمْيهِ َألْب َصشَرَنا َت ْ
ِ
َأاَبا بَْكٍرَ ،ما َ
ك ِباْثَنْيِن اللُه َثالُثُهَماَ ،يا
ظtن َ
َأاَب - -ا بَ ْ - -ك ٍ- -ر! {’ .»}É˘ ˘æ˘ ˘©˘ ˘e ¬˘ ˘∏˘ ˘dG ¿s p GE ¿r õn˘ ˘ ër˘ ˘ Jn
و‘ صشلح ا◊ديبية وبعد قبوله صشلى
ال- -ل- -ه ع- -ل- -ي- -ه وسش- -ل- -م بشش -روط الصش -ل -ح
اÛح -ف -ة واعÎاضض ب -عضض الصش -ح-اب-ة
عليها ،حتى قال عمر رضشي الله عنه:
نعطي الدنية َعْن َأاِبى َوائٍِلَ ،قاَل َ :قاَم
َ ،Úفَقاَلَ :أاtيَها
حَنْيفٍَ ،يْوَم صِشuف َ
سَشْهُل ْبُن ُ
الsناسُض اsتِهُموا َأاْنُف َسشُكْم َلَقْد ُكsنا َمَع َرسُشولِ
حَدْيِبَيةِ
الله صشلى الله عليه وسشلم َيْوَم اْل ُ
ك ِفى ال tصشْلِح
َوَلْو َنَرى قَِتالً َلَقاَتْلَناَ ،وَذلِ َ

الذي َكاَن َبْيَن َرسُشوِل الله صشلى الله عليه
َ Úفَ-ج-اَء ُعَ-مُر ْبُن
وسش-ل-م َوَبْ-يَ-ن اْلُ-م-شْشِ-ركَِ -
اْلَ -خs-ط-اِب َفَ-أاَت-ى َرسُش-وَل ال-ل-ه صش-ل-ى ال-ل-ه
عليه وسشلمَ ،فَقاَلَ :يا َرسُشوَل الله َأاَل ْسشَنا
حxق َوُهْم َعَلى َباِطٍل؟َ ،قاَلَ« :بَلى»،
َعَلى َ
جsنةِ َوَقْت َ
َقاَلَ :أاَلْي َسض َقْت َ
ُÓهْم ‘
َÓنا ‘ اْل َ
الs-ن-ا ِر؟ َق-اَلَ« :بَ-ل-ى»َ ،ق-الََ :فِ-ف-يَ-م ُنْ-عِ-طى
حُكم ِ الله
الsدِنsيَة ‘ ِدينَِنا َوَنْرِجُع َوَلsما َي ْ
ِ
خ s
طاب إاÊ
َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْمَ ،فَقاَلَ« :يا اْبَن اْل َ
َرسُشوُل الله َوَلْن يضشيعني الله َأاَبًدا»َ ،قالَ:
طَلَق ُعَمُر َفَلْم َي ْصشِبْر ُمَتَغuي ً
َفاْن َ
ظا َفَأاَتى
حقx
َأاَبا َبْكٍر َفَقالََ :يا َأاَبا َبْكٍر َأاَل ْسشَنا َعَلى َ
َوُهْم َعَلى بَاِطٍل؟ َقاَلَ :بَلىَ ،قالََ :أاَلْي َسض
جsنةِ َوَقْت َ
َقْت َ
ُÓهْم ‘ النsاِر؟ َقالَ:
َÓنا ‘ الْ َ
ِ
ِ
ِ
َبَلىَ ،قاَلَ :فَع َ
َÓم ُنْعِطى الsدنsيَة ‘ دينَنا
َوَنْ-ر ِجُ-ع َوَلs-م-ا َيْ-حُ-كِ-م ال-ل-ه َبْ-يَ -ن َنا َوَبْي َنُهْم،
خ s
طاِب إاِsنُه َرسُشولُ الله
َفَقالََ :يا اْبَن اْل َ
َوَلْن ُي َضشuيَعُه الله َأاَبًداَ .قالََ :فَنَزَل اْلُقْرآاُن
َعَلى َرسُشوِل الله صشلى الله عليه وسشلم
ِب -الْ َ-ف-تِْ-ح َفَ-أاْرسَشَ-ل إاَِل-ى ُعَ-مَ-ر َفَ-أاْقَ-رَأاُه إاِsي-اُه
َفَقالََ :يا َرسُشوَل الله َأاَو َفْتٌح ُهَو َقالََ :نَعْم
َف َ
جَع( .أاخرجه أاحمد).
طاَب ْ
ت َنْف ُسشُه َوَر َ
ولقد سشلك اإلسشÓم كل سشبيل ففي
غرسض هذه الروح ‘ اÛتمع اŸسشلم،
فأامرنا صشلى الله عليه وسشلم بأان نلقى
إاخ -وان -ن -ا ب -وج -ه ط -ل -ق ح -ت -ى نشش-ي-ع ‘
جابِِر
اÛتمع روح التفاؤول واألملَ ،عْن َ
ْبِن َعْبدِ اللِهَ ،قاَلَ :قاَل َرسُشوُل اللِه صشلى
الله عليه وسشلمُ« :كل َمْعرو ٍ
ف صَشَدَقٌة
ُ t
جهٍ
َوإاِsن مَِن اْلَمْعُروفِ َأاْن َتْلَقى َأاَخا َ
ك ِبَو ْ
َ
ك»
ك ‘ إاَِناءِ َأاِخي َ
طْلٍقَ ،وَأاْن ُتْفِرَغ مِْن َدْلِو َ
(خرجه أاحمد).
وأامرنا  -كذلك Ã -جالسشة ا÷ليسض
الصشالح الذي يششبه حامل اŸسشك حتى
ن -ت -ل -مسض م -ن مصش -اح -ب -ت-ه روح الصشÓ-ح
وا ،Òÿكما أامرنا  -أايضشاً  -بتحسشن
أاسشمائنا وأاسشماء أابنائنا ألن ‘ –سشينها
مدعاة للتفاؤول والسشتبششار ،عن بريدة
رضشي الله عنها قال :وŸا ششارف رسشول
الله صشلى الله عليه وسشلم اŸدينة لقيه
أاب- -و ع- -ب- -د ال- -ل- -ه ب- -ري -دة ب -ن ا◊صش -يب
األسشلمي ‘ سشبع Úمن قومه من بني
سشهم ،فقال نبي الله صشلى الله عليه
وسشلم« :من أانت؟» ،قال :بريدة ،فقال
ألبي بكر« :برد أامرنا وصشلح» ،ثم قال:
لب-ي
«‡ن؟» ،ق -ال :م -ن أاسش -ل -م ،ف -ق -ال أ
بكر« :سشلمنا» ،ثم قال« :من بني من؟»،
قال :من بني سشهم ،قال« :خرج سشهمك
يا أابا بكر» ،فقال بريدة للنبي صشلى الله
عليه وسشلم :من أانت ؟ قال« :أانا ﬁمد
بن عبد الله رسشول الله» ،قال بريدة:

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

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

إاشصاعة روح الّتشصاؤوم ‘ اÛتمع عمل خبيث ينّم على نفسس أاخبث

أاشش- - -ه - -د أال إال - -ه إال ال - -ل - -ه وأان
ﬁمدا عبده ورسشوله .فأاسشلم
ب- -ري- -دة وأاسش -ل -م م -ن ك -ان م -ع -ه
جميعا ،قال بريدة :ا◊مد لله
ال -ذي أاسش-ل-م ب-ن-و سش-ه-م ط-ائ-عÚ
غ Òمكره ،Úفلما أاصشبح قال
ب-ري-دة ل-ل-ن-ب-ي صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسشلم :يا رسشول الله ل تدخل
اŸدينة إال ومعك لواء ،فحل
عمامته ثم ششدها ‘ رمح ثم
مشش -ى ب Úي -دي -ه ح -ت -ى دخ -ل -وا
اŸدينة( .أاخرجه البيهقي).
لنصشاري الذي
و‘ حديث ا أ
لزم اŸسشجد متطÒا ً من كÌة
ه-م-وم-ه ودي-ون-ه ،أارشش-ده ال-ن-ب-ي
صش- -ل- -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م إا¤
اسش-ت-ب-دال ال-رسش-ائ-ل السش-ل-بية ‘
ح -ي-ات-ه ب-رسش-ائ-ل اي-ج-اب-ي-ة ،وأان
عليه أان يÎك اليأاسض والتششاؤوم ويحسشن
التوكل على الله تعاَ ،¤عْن َأاِبى سَشِعيدٍ
خْدِري َقالََ :دَخَل َرسُشوُل اللهِ صشلى الله
اْل ُ
ت َيْوٍم اْلَم ْسشِجَد َفإاَِذا ُهَو
عليه وسشلم َذا َ
لْن َصشاِر ُيَقاُل َلُهَ :أاُبو أاَُماَمَة،
جٍل مَِن ا َأ
ِبَر ُ
ِ
ِ
َ
ُ
ك جَال ًسشا
َفَقاَلَ« :يا َأاَبا أاَماَمَة مَا لي أاَرا َ
ِفي اْلَم ْسشِجدِ ِفي غَْيِر َوْقتِ ال sصشَِÓة»،
َقاَلُ :هُموٌم لَِزَمْتنِى َوُدُيوٌن َيا َرسُشوَل اللِه،
ت ُقْلَتُه
َقالََ« :أاَف َÓأاَُعuلُم َ
ك َكًَÓما إاَِذا َأاْن َ
ك
ك َوَق َضشى َعْن َ
جsل َهsم َ
َأاْذَه َ
ب اللُsه َعsز َو َ
ت :بََلى َيا َرسُشوَل الله،
َدْيَن َ
ك»َ ،قالَُ :قْل ُ
ح َ-ت َوإاَِذا أا َْم َ -سشْ-يَ-ت
َق -اَلُ« :ق ْ-ل إاَِذا أا َصْش َ-ب ْ -
حَزِن
اللُsهsم إاِuني َأاُعوُذ بِ َ
ك مَِن الَْهuم َواْل َ
َ
ك
جِز َواْلَك َسشِل َوأاُعوُذ ِب َ
َوَأاُعوُذ بِ َ
ك مَِن اْلَع ْ
ك مِْن غََلَبةِ
َ
خِل َوأاُعوُذ ِب َ
جْبِن َواْلُب ْ
مَِن اْل ُ
ِ
ك
ت َذل َ
جالِ»َ ،قاَلَ :فَفَعْل ُ
الsدْيِن َوَقْهِر الuر َ
جsل َهuمي َوَق َضشى َعuني
َفَأاْذَه َ
ب الsلُه َعsز َو َ
َدْينِي (أاخرجه أابو داود).
كما نهى النبي صشلى الله عليه وسشلم
عن إاششاعة روح التششاؤوم ‘ اÛتمع
لدعاء بأان الناسض قد
بسشب الدهر ،أاو ا إ
هلكوا وأان ا Òÿقد انتهى من الناسض،
َعْن َعْبدِ اللهِ ْبِن َأاِبي َقَتاَدَةَ ،عْن َأاِبيهِ،
َقالََ :قالَ َرسُشوُل اللهِ صشلى الله عليه
وسشلم« :لَ َت ُسشtبوا الsدْهَرَ ،فإاِsن اللَه ُهَو
ال s-دْه ُ-ر» .وَع ْ-ن َأاِب -ي ُهَ-رْيَ-رَةَ ،ق-اَلَ :ق-اَل
َرسُشولُ اللهِ صشلى الله عليه وسشلم« :لَ
َت ُسشtبوا الsدْهَرَ ،فإاِsن اللَه ُهَو الsدْهُر» ،ولله
در من قال:
نعيبُ زماننا والعيبُ فينا
وما لزماِننا عيبٌ سشوانا
ونهجو ذا الزمانَ بغ Òذنب
ولو نطقَ الزمانُ لنا هجانا
وليسض الذئبُ يأاكل ◊َم ذئب
ويأاكُل بع ُضشنا بعضًشا عيانا
و‘ نهاية اŸطاف علينا أان نعلم أان
ال -ت -ف -اؤول وال -تشش -اؤوم ي-ن-ب-ع-ان م-ن داخ-ل
ال -ن -فسض ،فصش -احب ال -ن-فسض الصش-ح-ي-ح-ة
ي،
ينظر إا ¤ا◊ياة Ãنظار مسشتقيم جل ّ
ف Óيرى فيها إال كل جميل باعث على
لم -ل ،وأام-ا صش-احب ال-ن-فسض السش-ق-ي-م-ة
ا أ
ف -إان -ه ي -ن -ظ-ر إا ¤ا◊ي-اة Ãن-ظ-ار أاسش-ود
كئيب،ف Óيرى منها إال كل سشيء باعث
على القنوط والتششاؤوم واليأاسض.
وع -ل -ي -ن -ا ‘ ال -ن -ه -اي-ة أان نضش-ع نصشب
أاعيننا ،وأان يكون ششعارنا قول الله عز
وجل≈°ùn Ynhn ºrµodn ôl«rNn ƒngohn ÉÄk«rn°T GƒgoônµrJn ¿rn GC ≈°ùn Ynhn{ :
’n ºr˘ào fr˘ n GChn ºo˘n∏˘©r˘jn ¬o˘∏s˘dGhn ºr˘µo ˘dn ôw˘°Tn ƒn˘gohn É˘ Äk˘ ˘ r«˘ °Tn Gƒ˘ Ñt˘ ëp˘ Jo ¿rn GC
 }¿َ ƒªo∏n©rJnلبقرة.٢١6 :
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خ Òالهدي:
قال رسشول الله ـ صّشلى الله عليه وسشلم ـ« :اŸؤومن القوي خ Òوأاحب إا ¤الله من
اŸؤومن الضشعيف ،و‘ كل خ ،Òاحرصض على ما ينفعك ،واسشتعن بالله ،ول تعجز ،وإان
أاصشابك ششيء ،ف Óتقل لو أا Êفعلت كذا كان كذا ،ولكن قل قّدر الله وما ششاء فعل،
فإان لو تفتح عمل الششيطان» ،أاخرجه مسشلم

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

سس :م - - - - -ا ه - - - - -ي م - - - - -وج - - - - -ب - - - - -ات ال - - - - -غسس - - - - -ل ل - - - - -ل - - - - -مسس - - - - -ل - - - - -م؟
ج :إانزال اŸني بششهوة يقظة أاو منامًا وا÷ماع واŸوت ،وهذا على األحياء (وذلك بالنسشبة
للمسشلم الذكر).

أاقوال مأاثورة:
قال أابو الدرداء ـ رضشي الله عنه ـ أاعوذ بالله من تفرقة القلب ،قيل :وما تفرقة القلب؟
قال :أان ُيجعل ‹ ‘ كل واد مال

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

قال سشعيد بن جب :Òلو فارق ذكر اŸوت قلبيÿ ،ششيت أان يفسشد عليّ قلبي

سسلوك ‘ اŸيزان

ظاهرة ا÷لوسس ‘ الّطرق والأرصصفة
لياب يعا Êمنها بعضض الناسض ‘ غالبية اŸناطق
معاناة يومية ‘ الذهاب وا إ
تتمثل ‘ جلوسض عدد من أافراد ا◊ي ‘ الششارع ،سشواء بإاغÓقه أاو على جانبه،
لنه يششعر بأانه مراقب من ا÷السش ،Úأاو
لذى Ÿن Áر؛ أ
إاذ إانها تسشبب ا أ
لتضشيقيهم اÿناق عليه ‘ العبور.
ورسشولنا الكر Ëصشلى الله عليه وسشلم نهى عن ا÷لوسض ‘ الطرق ،راغبًا
لمر من عواقب تؤوثر ‘
بذلك ‘ ا◊د من اŸششاكل ،وما يتبع حدوث هذا ا أ
اÛتمع اŸسشلم.
ِ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
ُ
َ
الsلهِ ،مَا َلَنا مِْن َ َ
s
َ ْ
ْ ْ
ِ
حtق ال s
طوا ال s
َفَأاْع ُ
طِريقِ؟ َقالَ« :غَ tضض
حsقُه»َ ،قاُلواَ :يا َرسُشولَ الsلهَ ،فَما َ
طِريَق َ
ِ
َ
َ
ي َعِن اْلُمْنَكِر».
لَذىَ ،وَرtد ال sسشÓمَِ ،وا أ
ف ا أ
لْمُر ِباْلَمْعُروفَ ،والsنْه ُ
اْلَب َصشِرَ ،وَك t
لنسشان بغÒه من اŸارة أاو الناسض
لنسشان بالطريق ،وعÓقة ا إ
وهنا ينظم عÓقة ا إ
لسشاسشي من التنبيه والتحذير من
ا÷السش ‘ Úالطريق ،منبًها إا ¤اŸقصشد ا أ
ا÷لوسض على الطرقات ،والتششديد على ضشرورة السشتغناء عن هذه العادة لدى
اŸسشلم.Ú
لول ‘ مقصشد الرسشول صشلى الله عليه وسشلم يتعلق باعتبار الطريق
والسشبب ا أ
لن ا÷السض فيها يتتبع اŸار ‘ الطريق رجً Óأاو
من وسشائل كششف العورات؛ أ
امرأاة ،وقد تبدأا بعضض الظنون والششكوك Ãراودة هذا الششخصض ،مدلًلا Ãا ورد
ِ
ِ
تَ :كاَن َرسُشوُل الsلهِ صَشsلى الsلُه َعَلْيهِ َوسَشsلَم ُمْعَتِكًفا،
ي ،إاذ َقاَل ْ
عن صَشفsيَة بِْنت حَُي x
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ت َفَقاَم لَيْقلَبنيَ ،وَكانَ َم ْسشَكُنَها في
ت َفاْنَقَلْب ُ
حsدْثُتُه ُثsم ُقْم ُ
َفَأاَتْيُتُه أاُزوُرُه َلْيًَ ،Óف َ
ِ
ِ
َ
َ
ي صَشsلى اللُsه َعَلْيه َوسَشsلَم
جِÓن مَن ا أ
َداِر أاُسَشاَمَةَ ،فَمsر َر ُ
لْن ِ َصشاِر َفَلsما َرأاَيا الِsنِب s
ِ
َ
ي»،
ي صَشsلى الsلُه َعَلْيه َوسَشsلَمَ« :عَلى ِرسْشلُكَما إاِsنَها صَشفsيُة ِبْن ُ
ت ُ
حَي x
أاسْشَرَعاَ ،فَقاَل الsنِب ِ t
ِ
ِ
حاَن اللsه َيا َرسُشوَل الsلهَ ،قاَلِ« :إاsن الشsشْي َ
جَرى
َفَقال :سُشْب َ
جِري مَن اإلِْن َسشانِ َم ْ
طاَن َي ْ
ف ِفي ُقُلوِبُكَما شَشvرا»َ ،أاْو َقاَل« :شَشْيًئا».
ت َأاْن َيْقذِ َ
الsدِمَ ،وإاِuني َخشِشي ُ
لسشÓم وفق قوله صشلى الله عليه وسشلم« :مَْن َتَتsبَع
وتتبع العورات ﬁرم ‘ ا إ
جوفِ
ِ
َ
s
ي
ف
و
ل
و
ه
ح
ش
ض
ف
ي
ه
ت
ر
و
ع
ه
ل
ل
ا
ع
ب
ت
ت
ن
م
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ه
ت
ر
و
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َs
َْ
َعْوَرَة َأاِخيهِ الُْم ْسشِلم ِ َتَتsبَع الsلُه َع ْ َ
َْ
ْ ْ
حِلهِ» ،وأاما عن السشبب الثا Êللنهي عن ا÷لوسض ‘ الطرقات ،فيذكر هنا قوله
َر ْ
صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م« :ن-ع-م-ت-ان م-ن ن-ع-م ال-ل-ه م-غ-ب-ون ف-ي-ه-ا ال-ناسض :الصشحة
والفراغ».
وا÷لوسض ‘ الطريق مضشيعة للوقت وهدره ،وإاضشاعة للحياة ‘ أامور بعيدة
عن طاعة الله.
والسشبب الثالث يتمثل ‘ حدوث العداوة ب Úالناسض ،إاذا ما مر رجل وزوجته
أاو ابنته ،ولحظ أان ا÷السش Úعلى الطريق ينظرون بكÌة إاليها ،أاو إاذا جلسض
الرجل قبالة منزل جاره يكششف ما يدور ‘ بيته.
إان ا÷لوسض ‘ الطرقات منكر ،يعني أانه ل خ Òفيه ول يوافق الششريعة
لسشÓمية ،وينبغي البتعاد عنه ووقفه.
ا إ

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N
تبتلع خا”
خطبتها خوفا من ضسياعه
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م -ن ي -ذم -ون شص -خصس أاث -ن-اء
غيابه ثم يثنون عليه ‘ اÛالسس
ت-أاك-د ب-أان-ه-م ي-ت-ع-ام-ل-ون معك بنفسس
اŸنطق فÓتصصاحبهم ولتثق بهم.
ألثور
ُكْن قوًيا ولكن دون وقاحة ُ .كْن
ل -ط -ي ً -ف -ا ول -ك -ن دون ضص -ع -ف ُ .ك ْ-ن
م -ت -واضصً-ع-ا ول-ك-ن دون خ-ن-وع ُ .كْ-ن
فخوًرا ولكن دون تك.È

ظ -نت ع -روسس أام -ري -ك -ي -ة ع -ل-ى
وشصك ال -زواج ‘ ك -ال -ي -ف -ورن-ي-ا ،أان
ك- -اب- -وسصً- -ا ك -ان ي -راوده -ا ع -ن -دم -ا
ِ
ِ
ِ
َوف - -ي ال sسص َ- -م- -اء رْزُقُ- -كْ- -م َوَم- -ا
اب -ت -ل -عت خ -ا” خ -ط-ب-ت-ه-ا ،ل-ك-ن-ه-ا
ُتوَعُدونَ « حقيقة قرآانية تخÈنا
اسصتيقظت لتكتشصف أان ا◊لم كان
أان العطايا ل تبدأا من األرضس ..
حقيقة.
ف Óنـتطلع لغ Òالسصماء.
وقال موقع New York
 Postاألم -ري -ك -ي إان ج -ي-ن-ا
إايفانز ،التي تعيشس ‘ سصان دييغو،
ق- -الت إان- -ه -ا اسص -ت -ي -ق -ظت صص -ب -اح
األرب - -ع - -اء  11سص- -ب- -ت -م2019 È
ألسسرطان
ل - -ت - -ك - -تشص - -ف أان اÿا”  ⁄ي- -ع- -د
موجودا ً ‘ إاصصبعها ،ثم اسصÎجعت
لن يبقى كل شصيء على ح ـاله
ة
ج-ي-ن-ا ت-ف-اصص-ي-ل ح-ل-م-ه-ا ‘ ال-ل-يل
ح ى آالشصمسس  ،سصتكسصر آالروتÚ
ب
السص-اب-ق-ة ع-ن-دم-ا ح-اولت ال-هرو
ً
ي -وم -ا م -ا و شص -رق غ -رب -آا ل -ت -ع -ل -ن
من موق ٍ
ف «غريب» مع خطيبها ‘
جمهورية
النهـايه .
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’سسد
أ أ
وت- -اب- -عت« :ل- -ذا،
مسساحتها  ٥٠٠٠م Îمربع ،وعدد سسكانها
نحاسس؟
’ن
 27فرد و  3كÓب و‘ أزدياد ،يÎأسسها أ آ
خ- - - -ل- - - -عت اÿا”،
أل- -دي- -ك -ت -ات -ور « ك -ي -ف Úب -وه -و «
أانت لسصت ن - - -اقصص ً- - -ا
ووضصعته ‘ فمي
وأل-ذي ي-ع-ط-ي أم-وأل ضسرأئب
ل-ت-ن-ت-ظ-ر م-ن ي-ك-م-لك أانت م-ك-تمل
واب -ت -ل -ع -ت-ه م-ع
ل- - - -ل- - - -و’ي- - - -ات أŸت- - - -ح- - - -دة
دخ -ل صص -ب -ي ي -ب -ل -غ م -ن ال-ع-م-ر عشص-ر
بذاتك ؛ ومن يأات ‘ حياتك فهو
’م -ري -ك -ي -ة وي -ؤوك -د أن-ه-ا «
أ أ
ك- - - -وٍب م - - -ن
@ أمنا
سصنوات إاﬁ ¤ل لبيع األيسس كر Ëوكان
‚م يزين سصماءك  ..وإان رحل فما
مسساعدأت لدول أجنبية ،مولوسسيا “لك بنك ومركز أبحاث
اŸاء ق- -ب- -ل
حوأءŸ.سسÓن
’ع-ي-اد
ل-ل-فضس-اء ،وم-ك-تب ب-ري-د صس-غ Òج-دأ ،وأيضسً-ا –ت-ف-ل ب-ا أ
ال -ف -ق -ر ب -ادي ً-ا ع -ل -ي -ه ..ج -لسس ع -ل -ى إاح -دى
أاجمل السصماء صصافية .
أان أادرك
’مر تخطى أك Ìمن ذلك حيث
أÿاصسة بهم كل عام .بل أن أ أ
الطاولت لكي يطلب األيسس كرË؛ فقالت له
ح -اول م -ن ق -ب -ل إأع Ó-ن أ◊رب ع-ل-ى أم-ري-ك-ا ،وم-رة ع-ل-ي
م- -ا ك- -نت
ا÷رسصونة  -:ماذا تريد...؟ فقال الصصبي  -:بكم
ألعذرأء
أŸانيا ،وللعلم عدد أفرأد أ÷يشس ’ يزيد عن خمسسة
أافعله.
األيسس كر Ëبالكاكاو...؟ فأاجابته ا÷رسصونة  -:بخمسس دولرات؛؛؛
أشسخاصس ،و’ يوجد وسسائل دفاع ،ولكن يوجد
اعتقدت
مدفعيات قدÁة تطلق ألصسخور وهي
فأاخرج الصصبي يده من جيبه وأاخذ يعد النقود التي بحوزته فإاذا بها خمسس دولرات وكانت
القلوب النّقية ل يتوقف نبضصها
أان ه - -ذا
‘ حديقة منزل ألرئيسس
ا÷رسصونة تنظر إاليه وبداخلها السصخرية؛؛؛ ثم سصأالها مرة أاُخرى  -:وبكم األيسس كر Ëبدون
ع -ن ال -ع -ط -اء م -ه -م -ا ح -اول ال-ب-عضس
كان
ك- - - - -اك - - - -او...؟ ف - - - -أاج - - - -اب - - - -ت - - - -ه ب - - - -ف - - - -ظ - - - -اظ - - - -ة وغضصب؛؛؛ ب - - - -أارب - - - -ع دولرات؛؛؛
سصرها؛ نها تعيشس ‘ مسصاحة ل يصصل
حلماً
فكر الصصبي قلي ً
 Óثم قال لها  -:حسصنًا سصأاخذ األيسس كر Ëالعادي بدون كاكاو؛؛؛ وبعد أان
إاليها ال األنقياء.
أايضصًا ألن
أانهى الصصبي األيسس كر Ëبدفع فاتورة ا◊سصاب وخرج من اÙل؛؛؛ وعندما عادت
إا ¤قلبك :
م- - - - - - -ن ذا
ا÷رسصونة ا ¤الطاولة Ÿسصحها ...اغرورقت عيناها بالدموع؛؛؛ ألن الصصبي ترك
أانت تعلم إا ¤أاي درجة الله رحيم بك  ،ل تعلم كيف يسصخر لك األشصخاصس  ،األحداث  ،الصصدف ،
أŸيزأن
ال - -ذي ق - -د
ال- - - - - - - - - - - - - -دولر اŸت- - - - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - -ي ل- - - - - - - - - - - - - -دي- - - - - - - - - - - - - -ه
واŸفاجات  ،ل تعلم كيف يصصرف عنك ما –ب لشصر ل تعلمه  ،وكيف يقرب لك ما تكره  Òÿتعلمه
ي -ب -ت-ل-ع خ-ا”
على الطاولة فقد حرم نفسصه من األيسس كر Ëبالكاكاو من أاجل أان يوفر
اأنت  ،الله أاك Èمن أاوجاعك التي  ⁄يلتفت لها أاحد  ،ف Óتقلق ول –زن و ربك الله.
خ -ط -ب -ت -ه ،ل-ذا
وم - -ن  ⁄ي- -ك- -ن م- -عك وقت
دولرا ً لها لكي يكرمها به!.العÈة؛؛؛ ل تقيموا الناسس Ãظهرهم
عدت إا ¤النوم».
ال -ع -اصص -ف-ة ل يصص-ح ان ي-ك-ون م-عك ع-ن-د
وفقرهم وÃا Áلوكون بل قيموهم بأافعالهم وأاخÓقهم وÃا
فــــــــــــــــي حبـــــــــــــــك يـــــــــــــــا بـــــــــــــــÓدي
و‘ صص - -ب- -اح ال- -ي- -وم
الشصروق.
Áنحون فروعة اإلنسصان ليسصت Ãا Áلك ...بل
ال- -ت- -ا‹ ،اضص- -ط- -رت أان
Ãا Áنح؛؛؛
تشصرح جينا ÿطيبها كيف
أان - - - - - -ه - - - - - -ا ف - - - - - -ق- - - - - -دت اÿا”
اŸاسصي .وقالت« :ل أاعتقد أانه صصدقني
ألعقرب
على الفور .لقد ظللنا نضصحك بشصدة ◊وا‹
سصاعة ونصصف».
ل ت - -ل - -ت - -فت إا ¤ن- -اف- -ذة
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وسصيك Èاأل.⁄
اÿا” م- -وج -ودٌ ‘ أام -ع -ائ -ه -ا ف -ع  .Ó-وق -د “ك -ن
’نتظار
جنسس أŸولود بأانه ذكر  ..عليهم أ إ
األطباء من اسصتخراج اÿا” من معدتها ،وأاعادوه
عشسرون عامًا ليتأاكدوأ من رجولته.
إا ¤خطيبها ،الذي احتفظ به ‘
ألقوسس
مكاٍن آامن.
أ÷وزأء

شس
غ
ل
ع
قلـك

للعÈة

روعة اŸنح
من أاخÓق اإلنسسانية

حل العدد السسابق

حكم و أأمثـال

@ ’ تسسبوأ ألفعل ؛ فردة ألفعل دأئمًا
بريئـة.

أابتسسم
ألجلك
يا مدينة الصسÓة أاصسلّي
’جلك يا بهّية أŸسساكن يا
أ
زهرة أŸدأئن
يا قدسس يا مدينة ألصسÓة
أصسلّي

عيوننا
إأليك ترحل كل يوم
تدور ‘ أروقة أŸعابد
تعانق ألكنائسس ألقدÁة
و“سس - - - - - - -ح أ◊زن ع- - - - - - -ن
أŸسساجد
’سسرأء يا درب من
يا ليلة أ إ
مّروأ إأ ¤ألسسماء
ع -ي -ون -ن -ا إأل-يك ت-رح-ل كّ-ل
يوم وإأّنني أصسلّي

سسـميني شسـرقي سسـميني
غـربي ...سسـميني قـبلي
سسـميني بـحري
أنـت تـقو‹ شسـرقـي
غـــــربي وأنا نـــــــــقولك
أنــــــــــا جــــــــــزأيـــــــــري

قد تكون احÓمك سصقطت ‘ بئر يوسصف
لكن كن على ثقه ان قافلة العزيز سصوف تأاتي.

@ أام ت -نصص -ح إاب -ن -ه -ا ت -ق -ول  :إاذاأاردت أان ت -ت -زوج ب -ال -ث -ان-ي-ة..؟
خذبعدها الثالثة مباشصرة .هكذا تكون قد أاثلجت قلب األو¤
يسصوء لسصانك بسصوء قلبك قلبك هو البئر  ..ولسصانك
قرصصت الثانية وأاخفت الثالثة من الرابعة -صصدقو Êأان مدرب
هو الدلو  ..فلن يغرف الدلو إال Ãا يوجد ‘ البئر  ..عذبًا
برشصلونة أاغمي عليه من اÿطة.
كان أاو ملوثاً.
أ÷دي

ألدلو

@ دخل أاشصعب بن جب Òعلى قوم يأاكلون فقال:
ل الشصمسس تنتِظر اسصتيقاظك لتمنحك النور ول الزهر ينتظر اقÎابك ليمنحك
ما تأاُكلون ؟  .فقالوا مسصَتـْثِقـل Úحضصوره :
العطر فكن مثلُهما؛ بادر با Òÿول تنتظر اŸقابل.
نأاكل سصّماً فأادخل يده ‘ ال sصصحن
وق- -ال  :ا◊ي -اة ب -ع -دك -م
أ◊وت
حرام.
ُهناك من يشصعر بك من صصوتك ،وُهناك من يشصعر بك من أاسصلوُب كتابتك ،وُهناك من ل يشصعر بك
حتى وهو قربك .

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^ 2١سصبتم : ١٩٥8 Èا÷مهورية العربية اŸتحدة ““مصصر
وسص- -وري -ا““ وال -ي -م -ن ت -عÎف -ان ب -ا◊ك -وم -ة اŸوؤق -ت -ة
للجمهورية ا÷زائرية .
^ 2١سص-ب-ت-م : ١٩٥٥ Èشص ّ-ن Œار م -دي -ن -ة ا÷زائ-ر
إاضص-راب-ا ع-ام-ا اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى الإج-راءات ال-ق-م-ع-ية التي
لحتÓل ضصدهم ،عقابا لهم على دعمهم
اتخذتها سصلطات ا إ
÷بهة التحرير الوطني .

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

العدد
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ق.و

أاغلـبـيـة الشضعب ا÷زائري تريد
التخلصص من هذا الوضضع ا◊ا‹

وأاضس -اف ال -ف -ري -ق ڤ -اي -د صس -ال -ح ق-ائ:Ó-
«فانطÓقا من تطابق اأ’هداف الوطنية بÚ
الشسعب ا÷زائري وجيشسه،
وباعتبار أان ا÷يشص الوطني
الشس-ع-ب-ي ه-وم-ن صس-لب هذا
الشسعب وملتزم كل ا’لتزام
ب -خ -دم -ت-ه ‘ ك-ل ال-ظ-روف
واأ’ح-وال ب-ل وم-ل-ت-زم أاشس-د
ا’لتزام Ãرافقته أاك‘ Ì
ك- -اف -ة اŸراح -ل ا◊اسس -م -ة
وا◊سس-اسس-ة ،ف-إان-ن-ا واث-ق-ون
بأان الشسعب ا÷زائري الذي
يقدسص وطنه ويدرك حجم
ال- -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -واج -ه
ا÷زائر ،سستكون له اليد الطو ¤والكلمة
اأ’خÒة ‘ حسس -م ن -ت -ائ -ج ه -ذه ال -ت-ح-دي-ات
لصس -ال -ح ا÷زائ -ر .واأ’ك -ي -د أان خصس -وصس -ي -ة
الشس-عب ا÷زائ-ري اŸت-م-ي-زة وال-ف-ري-دة م-ن
نوعها ،سستكون له الداعم النوعي ‘ كسسب
كل الرهانات اŸعÎضسة ،أ’نه شسعب أاثبت
ع Èتاريخه الطويل أانه شسعب التحديات
أ’نه بكل بسساطة يرجح دوما إاعمال العقل
والتفك Òالصسائب والواقعي حيال القضسايا
اŸصسÒية التي تعيشسها بÓده ،وعليه فإاننا
م -رت -اح -ون ك -ل ا’رت-ي-اح إا ¤أان خصس-وصس-ي-ة
ت -رج -ي -ح ك -ف -ة ا÷زائ -ر وط-ن-ا وشس-ع-ب-ا ،ه-ي
اÿصس-وصس-ي-ة ال-راج-ح-ة وال-فاصسلة ،وسسيثبت
الشسعب ا÷زائري ذلك وبقوة خÓل موعد
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ،وسس-يعرف
يقينا كيف يحسسم رهان هذا ا’سستحقاق

...ويحث القائمÃ Úدرسضة اشضبال
ا’مة بتمÔاسضت على بلوغ
اأ’هداف اŸسضطرة

أام - -ا ن - -ه - -ار اول امسص وب - -ع - -د م- -راسس- -م
ا’سس-ت-ق-ب-ال ،ووف-اء م-ن-ه ل-تضس-ح-ي-ات شسهداء
و›اهدي الثورة التحريرية اŸباركة ،وقف
ال -ف -ري -ق وق -ف -ة ت-رح-م ع-ل-ى روح اÛاه-د
اŸرحوم «هيباوي الوا‘» الذي يحمل مقر
قيادة الناحية اسسمه ،حيث وضسع إاكلي Óمن
الزهور أامام اŸعلم التذكاري اıلد له،
وت Óفا–ة الكتاب على روحه وعلى أارواح
الشسهداء اأ’برار.
بعدها وÃدرسسة أاشسبال اأ’مة بتمÔاسست
اسس -ت -م -ع ال -ف -ري -ق إا ¤ع -رضص ق -دم -ه ق-ائ-د
اŸدرسس- -ة ،ل- -ي- -ط- -وف Ãخ- -ت- -ل -ف اŸراف -ق
اإ’دارية والبيداغوجية وﬂتلف اıابر،
وحضس -ر ج -ان -ب -ا م-ن ال-نشس-اط-ات ال-ري-اضس-ي-ة
Óشس -ب -ال ب -اŸركب ال -ري-اضس-ي ل-ل-م-درسس-ة،
ل -أ
ليلتقي بعدها مع اأ’شسبال
أاين تبادل معهم ا◊ديث
مطو’.،
ك- -م -ا أال -ق -ى ك -ل -م -ة
ت -وج -ي-ه-ي-ة ت-اب-ع-ه-ا ج-م-ي-ع
أاشس- -ب- -ال م- -دارسص أاشس -ب -ال
اأ’م-ة ال-عشس-رة ع Èت-ق-ن-ي-ة
التحاضسر عن بعد ،جدد
Óشسبال على
فيها تهانيه ل أ
ال -ن -ت -ائ-ج اŸشس-ج-ع-ة ال-ت-ي
ح -ق -ق -وه -ا ن -ه -اي -ة السس-ن-ة
ال-دراسس-ي-ة ال-ف-ارطة ،حاثا
ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى ه- -ذا ا◊ق- -ل ال -دراسس -ي
وال -ت -ك -وي -ن -ي ،ب -أان يسس -ه -م -وا ك -ل ‘ ح-دود
صسÓ- -ح- -ي- -ات- -ه ،ون -ط -اق م -ه -ام -ه ‘ ،ب -ل -وغ
اأ’هداف اŸسسطرة ،خÓل السسنة الدراسسية
ا÷ديدة :2020–2019

^ ملتزمون
Ãرافقته ‘ كافة
اŸراحل ا◊اسضمة
وا◊سضاسضة

خصضوصضية الشضعب ا÷زائري الداعم
النوعي ‘ كسضب الرهانات اŸعÎضضة

« و’ يفوتني ‘ هذا اŸقام الطيب أان
أاتقدم لكم ،ومن خÓلكم إا ¤كافة الشسبÓت
واأ’شسبال ،بتها Êاÿالصسة على إاثر النتائج
اŸشسجعة التي حققتموها ‘ نهاية السسنة
الدراسسية الفارطة ،وأاخصص بالذكر النتائج
الباهرة التي حققها زمÓؤوكم ‘ شسهادتي
ال -ب -ك -ال -وري -ا وال -ت -ع -ل -ي -م اŸت-وسس-ط ،ل-دورة
يونيو ،2019ه- -ذا اإ’‚از اŸت- -م- -ي- -ز ال- -ذي

فرصضة لتشضكيل معا ⁄مسضتقبل
ا÷زائر الواعد

كما أاطلب من كافة اŸعني Úبهذا ا◊قل
الدراسسي والتكويني ،الذي حقق حتى اآ’ن
نتائج معتÈة ،بأان يسسهموا كل ‘ حدود
صسÓ- -ح- -ي- -ات- -ه ،ون -ط -اق م -ه -ام -ه ‘ ،ب -ل -وغ
اأ’هداف اŸسسطرة’ ،سسيما ونحن ‘ بداية
السس- -ن- -ة ال -دراسس -ي -ة ا÷دي -دة ،2020–2019

28°

france prix 1

أم Úبلعمري

‘ ال- -ي- -وم ال- -ث- -ا Êم- -ن زي- -ارت -ه إا¤
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة السصادسصة ،وبعد
ال- -ل- -ق- -اء ال- -ت- -وج- -ي -ه -ي ال -ذي ج -م -ع -ه
ب -إاط -ارات وأاف -راد ال -ن -اح -ي -ة ،وت -ف-ق-د
بعضش الوحدات اŸرابطة على حدودنا
ا÷ن -وب -ي -ة ،ق-ام ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-اي-د
صص -ال -ح ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال-وط-ن-ي،
رئ - - -يسش أارك - - -ان ا÷يشش ال - - -وط - - -ن - - -ي
الشص- -ع- -ب- -ي ،م- -رف- -وق- -ا ب -ال -ل -واء ﬁم -د
عجرود قائد الناحية ،بزيارة مدرسصة
لم-ة ب-ت-مÔاسصت ،ك-م-ا ت-رأاسش
أاشص -ب -ال ا أ
اجتماع عمل Ãقر قيادة الناحية.

وواصس -ل ال -ف -ري -ق ڤ -اي -د صس -ال -ح ك Ó-م -ه
التوجيه بالقول« :فالشسعب ا÷زائري اŸعتز
بتاريخه الوطني العريق سسيعرف كيف يفوت
ال -ف-رصس-ة ع-ل-ى اÎŸبصس ÚواŸشس-ك-ك Úم-ن
بقايا العصسابة الذين نحذرهم من جديد من
ﬁاولة التشسويشص على الشسعب .هذا الشسعب
اأ’بي الذي سستكون له الفرصسة مرة أاخرى
لتشسكيل معا ⁄مسستقبل ا÷زائر الواعد».

 27°وهران

28°

دÁقراطية أاحادية ا’Œاه  ...؟ !

^ –ذير العصصابة من ﬁاولة التشصويشش على الشصعب

يضساف إا ¤سسلسسلة اإ’‚ازات والنجاحات
ال -ت -ي م -ا فـتـئ ي -حـقـق -ه -ا اأ’شس -ب -ال ب -ك-اف-ة
مسس - -ت - -وي- -ات- -ه- -م وع- -ل- -ى ك- -اف- -ة اأ’صس- -ع- -دة
واÛا’ت ،بفضسل جهودهم ومواظبتهم ‘
التحصسيل العلمي العا‹ والسسلوك اŸثا‹
الذي –لوا به طيلة مشسوارهم الدراسسي،
وهي نتائج مشسرفة ،جاءت لتؤوكد مرة أاخرى
اŸسس -ت -وى ال -راق-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-ذي تضس-م-ن-ه
م -ؤوسسسس -ات ال -ت -ك -وي -ن ‘ ا÷يشص ال -وط -ن -ي
الشس -ع -ب -ي ،وال -ت -ي –ق -قت ب -فضس -ل ال -دع -م
وا◊رصص ال -دائ -م Úل-ل-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ،ال-ت-ي
وفرت جميع عوامل وشسروط النجاح لهذه
اŸشس-اتـل ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،وب-فضس-ل ك-ذلك Œند
إاط- -ارات وأاسس -ات -ذة ه -ذه اŸدارسص ،ال -ذي -ن
أات-ق-دم ل-ه-م ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ،ب-أاسس-م-ى آاي-ات
الشسكر والعرفان على ما بذلـوه من جهود
مضس- -ن- -ي- -ة ‘ ،سس- -ب- -ي- -ل ا’رت -ق -اء Ãسس -ت -وى
التحصسيل العلمي أ’شسبال اأ’مة إا ¤مداه
اŸنشسود.

 3١°وهران

الثمن  ١٠دج

تأام Úأامن اŸواطن Úوتوف Òكافة الضضمانات إ’‚اح ا’نتخابات

تفويت الفرصضة على اÎŸبصضÚ
واŸشضكك Úمن بقايا العصضابة

 3٤°ا÷زائر

عنابة

وفقا للمهام اıولة للجيشش دسصتوريا ،الفريق ڤايد صصالح :

الوطني الهام ،من خÓل اŸشساركة اŸكثفة
ل -ك-اف-ة الشس-رائ-ح الشس-ع-ب-ي-ة وأاداء ح-ق-ه-م ب-ل
واجبهم الوطني».

 36°ا÷زائر

عنابة

السصبت  2١محرم  ١٤٤١هـ الموافق لـ  2١سصبتمبر  2٠١٩م

ق- -ب- -ل ذلك ،ك -ان ال -ف -ري -ق ،و‘ ك -ل -م -ت -ه
التوجيهية أامام إاطارات وأافراد الناحية يوم
أامسص بالقطاع العملياتي برج باجي ﬂتار،
قد أاكد أانه على قناعة تامة بأان الشسعب
ا÷زائري الذي يقدسص وطنه ويدرك حجم
التحديات التي تواجه ا÷زائر ،سستكون له
اليد الطو ¤والكلمة اأ’خÒة ‘ حسسم نتائج
هذه التحديات لصسالح ا÷زائر وسسيعرف
يقينا كيف يحسسم رهان هذا ا’سستحقاق
الوطني الهام ،من خÓل اŸشساركة اŸكثفة
ل -ك-اف-ة الشس-رائ-ح الشس-ع-ب-ي-ة وأاداء ح-ق-ه-م ب-ل
واجبهم الوطني:
«و‘ هذا السسياق ،أاود التأاكيد على أان
“سسك ا÷يشص ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي وح-رصس-ه
ال-دائ-م ع-ل-ى ال-ق-ي-ام ب-واج-ب-ه ال-وطني حيال
الوطن والشسعب ،وفقا للمهام اıولة له
دسس -ت -وري -اÁ ،ل -ي ع -ل -ي -ه ‘ ه -ذه اŸرح -ل-ة
ا◊اسسمة اتخاذ كافة اإ’جراءات اŸتعلقة
ب - -أام - -ن اŸواط - -ن ،Úوت - -وف Òل - -ه - -م ك- -اف- -ة
الضسمانات التي تكفل لهم اŸشساركة القوية
والفعالة ‘ ا’نتخابات الرئاسسية بكل حرية
وشسفافية .ذلك أان أاغلـبـيـة الشسعب ا÷زائري
تريد التخلصص ‘ أاسسرع وقت ‡كن من هذا
الوضسع ا◊ا‹ ،وتأامل ‘ اإ’سسراع إ’جراء
ا’نتخابات الرئاسسية ‘ آاجالها اÙددة.
فالشسعب ا÷زائري اŸتسسم بالوعي العميق
ل-ك-ل م-ا ي-ح-ي-ط ب-وط-ن-ه ،واŸتسس-م ب-ال-ق-درة
الشس-دي-دة ع-ل-ى ال-ت-ح-ل-ي-ل الصس-ائب ÿلفيات
اأ’ح -داث ال-دائ-رة وط-ن-ي-ا وإاق-ل-ي-م-ي-ا وح-ت-ى
دوليا ،هذا الشسعب الذي التف برمته حول
جيشسه ووقف معه وقفة رجل واحد يرى أان
إاجراء ا’نتخابات وا’حتكام إا ¤الصسندوق
هوا◊ل اأ’مثل واأ’جدى واأ’صسوب للبÓد
والعباد.
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وأاشسد على أايدي ا÷ميع طالبا منهم بأان
يواصسلوا على هذا الدرب العملي السسليم،
م- -ن أاج- -ل كسسب ره- -ان ال -ت -ع -ل -ي -م ال -ن -اج -ع
وال -ت -ك -وي -ن ال -ن -اف-ع اŸشس-ف-وع Úب-اأ’خÓ-ق
السس -وي-ة وا’نضس-ب-اط الصس-ارم بشس-ك-ل يصس-ب-ح
م -ف -خ-رة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وأاسس-وة
حسس-ن-ة ل-ك-اف-ة الشس-ب-اب ا÷زائ-ري» ،ب-ع-دها
اسستمع الفريق إا ¤تدخÓت شسبÓت وأاشسبال
اأ’مة باŸدارسص العشسرة ،الذين عÈوا عن
ف -خ-ره-م واع-ت-زازه-م ب-ان-تسس-اب-ه-م إا ¤ه-ذه
اŸدارسص ،مدارسص تكوين النخبة من جيل
اŸسستقبل الواعد.
إاثر ذلك ،وÃقر قيادة الناحية ،ترأاسص
ال -ف -ري -ق اج-ت-م-اع ع-م-ل ضس-م ق-ي-ادة وأارك-ان
ال- -ن- -اح- -ي -ة ،وق -ادة ال -ق -ط -اع -ات ومسس -ؤوو‹
اŸصسالح اأ’منية واŸديرين ا÷هوي ،Úتابع
خ Ó-ل -ه ع -رضس-ا شس-ام Ó-ح-ول ال-وضس-ع ال-ع-ام
للناحية ،قّدمه قائد الناحية.
بعدها أالقى السسيد الفريق كلمة توجيهية
أاك -د ف -ي -ه -ا ع -ل -ى اأ’ه -م -ي -ة ا◊ي -وي -ة ال-ت-ي
ت-ك-تسس-ي-ه-ا ه-ذه ال-ن-اح-ي-ة ال-عسسكرية ،والدور
ال-ف-ع-ال ال-ذي ت-ق-وم ب-ه وح-دات-ه-ا اŸن-تشسرة
ع- -ل- -ى ط- -ول الشس -ري -ط ا◊دودي ‘ ت -أامÚ
البÓد من كل التهديدات واآ’فات ،مركزا
ع -ل -ى ا÷ه-د اإ’ع-دادي وال-ت-حضسÒي ال-ذي
ينبغي بذله ÿوضص غمار السسنة التحضسÒية
ا÷ديدة .2020–2019

’ يختلف اثنان على أان ا’نتخابات هي اآ’لية الدÁقراطية
الوحيدة للتداول السسلمي على السسلطة كما أانها اآ’لية التي
تتحقق عÈها اإ’رادة الشسعبية و من ثمة السسيادة الشسعبية
اŸنصسوصص عليها ‘ الدسستور ‘ اŸادت7 Úو  8أام اŸسسأالة ،
بينما Áكن ا’ختÓف حول شسروط نزاهتها و شسفافيتها بÚ
ا÷زائ- -ري Úوق- -د ’ح- -ظ- -ن- -ا ك- -ي -ف عصس -ف غ -ي -اب الشس -روط
اŸوضسوعية لÓنتخابات Ãوعد  04جويلية التي شسهدت عزوفا
من الناخب Úومن اÎŸشسح Úو هو عزوف مزدوج غ Òمسسبوق
‘ تاريخ ا÷زائر.
هذا اŸشسهد حّتم على السسلطة ا◊الية فتح قنوات ا◊وار
ع÷ Èنة وطنية للحوار و التي و بعد جو’ت و صسو’ت من
هذا ا◊وار ،الذي شسارك فيه البعضص ورفضسه البعضص اآ’خر،
ان -ت -هت ال -ل -ج-ن-ة إا ¤رف-ع ت-وصس-ي-ات اإ ¤رئ-اسس-ة ال-دول-ة “ث-لت
اأسساسسا ‘ ضسرورة اسستقالة حكومة بدوي  ،إانشساء سسلطة
وطنية لتنظيم ا’نتخابات –ّول اإليها كل صسÓحيات اإ’دارة ‘
تنظيم العملية ا’نتخابية بكل مراحلها وكذا تعديل القانونيÚ
العضسوي ÚلÓنتخابات وهي اÿطوات التي “ت بالفعل – ما
عدا اسستقالة ا◊كومة ا◊الية – و‘ خطوات متسسارعة ”
اسستدعاء الهيئة الناخبة ليوم  12ديسسم ÈاŸقبل من طرف
رئ -يسص ال -دول -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح وذلك ب -ع -د م-قÎح
اŸؤوسسسسة العسسكرية بضسرورة اسستدعاء هذه اأ’خÒة خÓل
كلمة لرئيسص أاركان ا÷يشص ،نائب وزير الدفاع ،الفريق قايد
صسالح.
اسستدعاء الهيئة الناخبة و –ديد تاريخ الرئاسسيات أاعقبه
نقاشص وطني واسسع ع Èمواقع التواصسل ا’جتماعي حيث
تباينت الرؤوى حول تاريخ ا’نتخابات وكفاية ضسمانات نزاهتها
وشسفافيتها وهذا شسيء طبيعي وصسحي ولكن اأ’مر غ Òالعادي
و’ اŸقبول هو اللجوء إا ¤العنف فالبعضص  ⁄يكتف بالتعبÒ
عن راأيه و لكن أاخذ يتوعد و يهدد من يشسارك ‘ ا’نتخابات
ويحرضص على حرق مراكز ا’قÎاع و على ا’عتداء و القتل بل
و رفع السسÓح إ’جهاضص ا’نتخابات؟ ! ‘ مشسهد يعيدنا ا¤
العشسرية السسوداء عندما كانت ا÷ماعات اإ’رهابية تنعت
اŸشسارك ‘ Úا’نتخابات بالكفار والطغاة وتهددهم بالذبح
والتقتيل ؟! ‡ا يفضسح اأن نوايا هؤو’ء و مواقفهم الشساذة ’
تنبع ’ من قناعات سسياسسية و’ من –فظّات موضسوعية على
شسروط اإجراء ا’نتخابات ،أ’نهم ببسساطة يريدون إاجهاضص أاي
ﬂرج ﬁتمل مهما كان الثمن إ’طالة عمر اأ’زمة ومضساعفة
اح -ت -م -ا’ت ا’ن -ز’ق ‘ اÛه -ول ل-ي-فسس-د ع-ل-ى ا÷زائ-ريÚ
سسلمية احتجاجهم وما حققوه بفضسل حراكهم ليزج بهم ‘ نار
الفوضسى وا’قتتال ؟.
اأ’دهى و اأ’مر اأن كل ذلك يتم –ت مسسمى دÁقراطية
مسستعدون أان يذبحوا باسسمها من يخالفهم الرأاي ؟!
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