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الموافق لـ  23محرم  ١٤٤١هـ

برناوي يعاين
مشساريع الشسباب
والرياضسة بعنابة

 30سسبتم Èآاخر أاجل
لتسسوية وضسعية اŸشسÎكÚ
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ي - - -ق - - -وم وزي - - -ر الشس - - -ب- - -اب
وال- -ري- -اضس- -ة ،رؤووف سس- -ل- -ي- -م
برناوي ،اليوم ،بزيارة عمل
إا ¤ولي- - -ة ع - -ن - -اب - -ة ،ح - -يث
ي- -ت- -ف -ق -د مشس -اري -ع وم -نشس -آات
قطاعية.

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

يوم دراسسي حول النتقال
من القتصساد غÒ
الرسسمي إا ¤الرسسمي

18054

أابواب مفتوحة على «ورشسات دار الثقافة» ببسسكرة

يشس- - -رف وزي- - -ر ال- - -ع- - -م - -ل،
ال- - - -تشس - - -غ - - -ي - - -ل والضس - - -م - - -ان
الج-ت-م-اع-ي ،ت-ي-جا Êحسسان
ه- -دام ،ال- -ي- -وم ،ع- -ل -ى ال -ي -وم
ال-دراسس-ي ح-ول الن-ت-ق-ال من
الق -تصس -اد غ Òال -رسس -م-ي إا¤
الق -تصس -اد ال -رسس -م -ي .ي-ن-ظ-م
ال -ل -ق -اء ع -ل-ى مسس-ت-وى اŸرك-ز
ال -ع-ائ-ل-ي ل-لصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات الج -ت -م -اع -ي-ة
لج - -راء ،ع- -ل- -ى
ل - -ل - -ع - -م - -ال ا أ
السساعة  09:00صسباحا.

اسسÎاتيجية الثورة
التحريرية ‘ متحف
اÛاهد
–ت رعاية وزير اÛاهدين
ال-ط-يب زي-ت-و ،Êي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-جاهد بالتنسسيق مع
اŸؤوسسسس -ات ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -وصس-اي-ة،
ال - - -ي - - -وم الث- - -ن 23 ÚسسبتمÈ
ا÷اري ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع
رق- - -م (  ،) 399وخصسصض ال -ل -ق-اء
الذي يهدف من ورائه إا ¤جمع
الشس- -ه- -ادات ا◊ي -ة م -ن صس -ان -ع -ي
ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة ،و–ضس-ره
شس -خصس -ي -ات وط-ن-ي-ة وإاعÓ-م-ي-ة،
Ÿوضس -وع«:إاسسÎات -ي -ج-ي-ة ال-ث-ورة
التحريرية وخططها التكتيكية
Ûاب - - -ه - - -ة ت- - -رسس- - -ان- - -ة ا◊ل- - -ف
لطلسسي».
ا أ

ندوة حول «التفاهم منهج
قرآا Êوقيمة حضسارية»
لسس Ó-م -ي
ي -ن -ظ -م اÛلسض ا إ
لع - -ل - -ى ،ي - -وم  24سسبتمÈ
ا أ
ا÷اري ،ن - -دوة ت - -ف - -اع- -ل- -ي- -ة
ع -ن -وان -ه -ا«:ال -ت -ف -اه -م م -ن-ه-ج
ق- -رآا Êوق- -ي- -م -ة حضس -اري -ة».
ينظم النشساط Ãقر اÛلسض،
على السساعة  10:00صسباحا.

لبواب اŸفتوحة على « ورشسات
تتواصسل منذ أامسض وإا ¤غاية  28من الشسهر ا÷اري ،فعاليات ا أ
لنشسطة
دار الثقافة رضسا حوحو ببسسكرة» ،حيث تهدف هذه التظاهرة إا ¤تعريف اŸواطن بكل ا أ
الثقافية والفنية التي تعدها الدار خاصسة ما تعلق بالورشسات التي تهتم بالطفل.
لشس-غ-ال ال-ي-دوي-ة ،تعليم اŸوسسيقى ،الكتابة
م-ن ال-ورشس-ات ا÷دي-رة ب-ال-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا ،ورشس-ة ا أ
واŸطالعة ،اŸسسرح..

«البناء النموذجي» ﬁور «مسسابقة لفارج الدولية»
فتحت «لفارج هولسسيم «الدورة السسادسسة من مسسابقتها الدولية التي “نح كل نسسخة من مشساريع البناء النموذجية ومفاهيم
لفكار
ال-تصس-م-ي-م اŸب-ت-ك-رة.تسس-ت-ه-دف مسس-اب-ق-ة ج-وائ-ز «لف-ارج ه-ولسس-ي-م» ،اŸشس-اري-ع ال-رائ-دة التي يصسممها اÎÙفون وكذلك ا أ
ا÷ريئة التي يطرحها شسباب «ا÷يل القادم» التي Œمع ب Úحلول البناء اŸسستدام والهندسسة اŸعمـــارية اŸتمـــيزة.
Áنح الفائزون جوائز قيمتها  2مليون دولر أامريكي عقب اختيار اŸشساريع اŸتميزة والتصسميمات اŸبتكرة ‘ ›الت الهندسسة
اŸعمارية والهندسسة اŸدنية والتخطيط ا◊ضسري وتكنولوجيا البناء ومواد البناء وغÒها من اÛالت ذات الصسلة.

جازي «كونفور» ،يغطي احتياجات الزبائن األك Ìإا◊احا
لسسبوع باطÓقها عرضسا يوفر مزيًدا من الراحة واŸرونة للمشسÎك‘ Ú
تعود جازي بقوة هذا ا أ
لمر بعرضض «كونفور» الذي يعت Èأاك Ìسسخاء بفضسل تقدÁه اŸزيد
خطوط الدفع البعدي .يتعلق ا أ
لسسعار.
لنÎنت واŸزيد من اŸكاŸات الوطنية والدولية دون زيادة ‘ ا أ
من ا أ
” تصسميم عرضض كونفور للزبائن الذين يرغبون ‘ أان يكونوا ‘ هدوء Ÿدة شسهر كامل ول
يرغبون ‘ مراقبة مسستوى اسستهÓكهم طوال الوقت.
تتكون ›موعة اÿيارات التي يوفرها عرضض كونفور من ثÓث حزم حسسب اختيار اŸشسÎك وهذا على النحوالتا‹:
لنÎنت و 2000دينار رصسيد مكاŸات صسالح ÷ميع الشسبكات الوطنية والدولية ،ومكاŸات ورسسائل
  50جيغابايت من ا أنصسية قصسÒة غﬁ Òدودة إا ¤جازي ،مقابل  1500دينار فقط شسهرًيا.
لنÎنت و 4000دينار رصسيد مكاŸات صسا◊ة ÷ميع الشسبكات الوطنية ،و 15دقيقة للمكاŸات
  80جيغابايت من ا أالدولية ومكاŸات ورسسائل نصسية قصسÒة غﬁ Òدودة إا ¤جازي مقابل  2000دينار‘ الشسهر.
لنÎنت ،و 6000دينار رصسيد مكاŸات صسالح ÷ميع الشسبكات الوطنية و 30دقيقة للمكاŸات
  150جيغابايت من ا إالدولية ومكاŸات ورسسائل نصسية قصسÒة غﬁ Òدودة إا ¤جازي مقابل  3000دينار شسهريا.
تتوفر ا◊زم الثÓث ÷ميع مشسÎكي جازي «كونفور» القدامى وا÷دد ‘ ،وضسعيتي السستهÓك ا◊ر واŸراقب ‘ جميع
Óﬁت ونقاط بيع جازي اŸعتمدة ‘ كافة أانحاء الÎاب الوطني ،داعية جميع زبائنها إا ¤الدخول إا ¤موقعها على الويب:
 www.djezzy.dzأاو–ميل تطبيقها لكتشساف جميع العروضض اŸتوفرة.

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ح -دد الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي
ل -لضس -م -ان الج -ت -م-اع-ي ل-غÒ
لج- - -راء «ك- - -اسس - -ن - -وسض»30 ،
ا أ
سس-ب-ت-م ،2019 Èك- -آاخ -ر أاج -ل
ل-تسس-وي-ة وضسعية اŸشسÎك،Ú
م -ؤوك -دا أان -ه ب -داي -ة م -ن ف-ا—
أاك -ت -وب -ر ،سس -ي -ت-م ال-ل-ج-وء إا¤
لجراءات القانونية
تطبيق ا إ
اÿاصس-ة ب-اŸراق-ب-ة.ك-م-ا ي-ت-م
ب- - - -اŸن- - - -اسس- - - -ب- - - -ة ال - - -ت - - -ذكÒ
ب - -الم - -ت - -ي - -ازات اŸم - -ن- -وح- -ة
ل - -ل - -م- -ؤوsم- -ن Úوذوي ا◊ق- -وق
وك -ذا ب -ال-تسس-ه-يÓ-ت اŸق-دم-ة
لتسسوية وضسعية اŸنخرط.Ú
ذك - -ر «ك - -اسس - -ن - -وسض» ب - -ه- -ذا
لب - -واب
لج- - -راء ط- - -ي- - -ل - -ة ا أ
ا إ
اŸفتوحة التي نظمها من 08
إا 14 ¤سسبتم Èا÷اري على
مسس-ت-وى ال-ه-ي-اك-ل واŸسساحات
ال -كÈى ،ب -ه -دف ال -ت-حسس-يسض
ب- -ج- -دوى تسس- -وي- -ة وضس- -ع -ي -ة
اŸشسÎك Úل -ت-ف-ادي أاي زي-ادة
أاوعقوبة تأاخر الدفع.

ملتقى حول اللغة العربية
لعلى للغة
ينظم اÛلسض ا أ
ال- -ع- -رب -ي -ة ،ي -وم -ي  24و25
سس- -ب- -ت- -م Èا÷اري ،م- -ل- -ت -ق -ى
وط- -ن- -ي- -ا ع- -ن- -وان- -ه«:ال- -ل- -غ- -ة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ب Úال- -لسس- -ان- -ي -ات
ال - -رب - -اب - -ي - -ة (ا◊اسس - -وب - -ي- -ة)
وال -لسس -ان -ي -ات ال -ع -رف -ان -ي-ة ‘
ا÷ام-ع-ات ا÷زائ-ري-ة ال-واقع
لف- -اق» .اŸل- -ت- -ق- -ى ي- -ن -ظ -م
وا آ
ب -اŸك -ت -ب-ة ال-وط-ن-ي-ة ا◊ام-ة،
على السساعة  09:00صسباحا.

مهرجان علم الفلك
شسهر أاكتوبر

ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال -وط -ن-ي
لعÓ-م ب-التعاون
ل-ل-ث-ق-اف-ة وا إ
م -ع ج -م -ع -ي -ة الشس -ع-رى ل-ع-ل-م
ال- -ف- -لك ال- -ط- -ب -ع -ة السس -اب -ع -ة
عشس- -رة ل- -ل -م -ه -رج -ان بشس -ع -ار
«–ت سس- - - - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - - - -اء
واح -دة».اŸه -رج -ان ال -وط-ن-ي
ل - -ع - -ل- -م ال- -ف- -لك ا÷م- -اهÒي
ينظم من  03إا 05 ¤أاكتوبر
ال-داخ-ل ب-دار ال-ث-ق-اف-ة مالك
ح -داد ب -قسس -ن -ط -ي-ن-ة ،ت-زام-ن-ا
لسس- -ب -وع ال -ع -اŸي ل -ل -فضس -اء
وا أ
ل·
اŸرسس- - - -م م- - - -ن ق- - - -ب- - - -ل ا أ
اŸتحدة.

إلع 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:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

ألثنين  23سشبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  23محرم  1441هـ

ُدرسس ‘ ›لسس وزاري مشسÎك أاول أامسس

ا÷زائر تعرضض اıطط الوطني للمناخ ‘ قمة األ· اŸتحدة اليوم

” ،أول أمسس ،ع- - - -رضس أول ﬂط - - -ط
وطني للمناخ للفÎة أŸمتدة من  2020إأ¤
 2030على ›لسس وزأري مششÎك ترأسشه
أل -وزي -ر أألول ،ن -ور أل -دي -ن ب-دوي ،وأل-ذي
سش- -ت- -ق- -دم- -ه أ÷زأئ- -ر خ Ó-ل ق -م -ة أأل·
أŸتحدة حول أŸناخ ألتي سشتعقد أليوم،
بنيويورك (ألوليات أŸتحدة أألمريكية).
لول،
ووف -ق -ا ل-ب-ي-ان مصش-ال-ح أل-وزي-ر أ أ
ف -إان أıط -ط أل -وط -ن-ي ل-ل-م-ن-اخ أل-ذي
ق- -امت ب -ع -رضش -ه ع -ل -ى أÛلسس وزي -رة
أل -ب-ي-ئ-ة وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ،ف-اط-م-ة
أل -زه -رأء زروأط -يÁ« ،ث -ل أدأة ع-م-ل-ي-ة
ل-ت-ط-ب-ي-ق ألسش-ي-اسش-ة أل-وط-ن-ي-ة Ÿك-اف-حة
لثار ألسشلبية للتغÒأت أŸناخية على
أأ
ع -دي -د أÛالت أ◊ي -وي-ة ،وأل-ت-ي تÈز
غ -ال -ب-ا ‘ أل-ت-ق-ل-ب-ات أ÷وي-ة أŸف-اج-ئ-ة
وأل -ع -ن-ي-ف-ة وت-رأج-ع مسش-ت-وي-ات أŸن-ت-وج
أل -ف Ó-ح -ي وأن -خ -ف-اضس م-نسش-وب أŸي-اه
وتدهور نوعيتها وأرتفاع ألطلب على
أل -ط -اق -ة وت -رأج -ع أل-ت-ن-وع أل-ب-ي-ول-وج-ي،
لضشافة إأ ¤أرتفاع درجات أ◊رأرة
با إ
وحرأئق ألغابات وما ينجر عن ذلك من
ت -أاث Òسش -ل -ب -ي ع -ل -ى صش -ح -ة أŸوأط -نÚ
وتهديد ◊ياتهم».
ويتضشمن هذأ أıطط ألذين أعدته
أل -ل -ج -ن -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-م-ن-اخ أل-ت-ي تضش-م
لضشافة
ﬂت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات أŸع-ن-ية با إ
إأ ¤فريق من أÈÿأء وألباحث155 ،Ú
عملية ونششاط تهدف إأ ¤ضشمان ألتكيف
مع آأثار ألتغÒأت أŸناخية وأ◊د منها
ل -ل-عشش-ري-ة أŸق-ب-ل-ة ،لسش-ي-م-ا م-ن خÓ-ل
خ - -فضس مسش - -ت - -وى إأف - -رأزأت أل- -غ- -ازأت
أŸسش -ب -ب -ة ل Ó-ح -ت -ب -اسس أ◊رأري وك -ذأ
إأدماج ألبعد أŸناخي أك Ìفأاك Ìضشمن
ﬂتلف ألسشياسشات ألعمومية ألتنموية.
ولدى تدخله عقب ألسشتماع ıتلف
ألعروضس وأŸناقششات ،أكد بدوي ،أن
هذأ أıطط يعد Ãثابة «–د وطني
ي -ق -ع ع -ل-ى أ÷م-ي-ع أحÎأم-ه وت-ن-ف-ي-ذه،
وكذأ ألتزأما دوليا لبلدنا للحفاظ على
بيئة عاŸية سشليمة وكمسشاهمة مسشؤوولة
وف -ع -ال -ة ‘ خ -فضس أن-ب-ع-اث-ات أل-غ-ازأت
ألدفيئة أŸسشببة لÓحتباسس أ◊رأري،
عÓوة على كونه يعد قفزة نوعية ‘
›ال ت -ع -زي-ز أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة أŸن-اخ-ي-ة
ومكانة بÓدنا ضشمن أŸنظومة ألدولية
‘ هذأ أÛال».
كما سشيسشمح أıطط ألوطني للمناخ
بالرفع من إأمكانية ألسشتفادة من مصشادر
“ويل ألعمليات ذأت ألصشلة باŸناخ ،ألتي

توفرها ﬂتلف آأليات ألتمويل ألأ‡ية،
حسشب ألوزير ألول.

تكييف برامج العمل القطاعية
مع ﬂطط اŸناخ
ول- -ب- -ل- -وغ أأله- -دأف أŸسش- -ط- -رة ل- -ه -ذأ
أıط- -ط ،أم -ر أل -وزي -ر أألول أ◊ك -وم -ة
ب -اŸصش -ادق -ة ع -ل -ي -ه وب-ال-ت-ج-ن-د م-ن أج-ل
Œسشيد كل ألعمليات أŸرصشودة فيه.
و‘ هذأ ألصشدد ،أعت Èبأان أıطط
ألوطني للمناخ Á 2030-2020ثل «إأ‚ازأ
يسش -اه -م ‘ أıط -ط أل -ع -اŸي ◊م -اي -ة
ألبيئة ،وبالتا‹ يÎجم أحÎأم ألتزأمات
بÓدنا أŸعلن عنها».
وأضش - -اف ب - -دوي ،أن أıط - -ط ي- -ع- -د
«وأج- -ه -ة ب Ó-دن -ا دول -ي -ا ‘ ›ال أŸن -اخ
ويششكل خارطة طريق جادة –مل رؤوية
وأضش- -ح -ة ع -ن أÛه -ود أل -وط -ن -ي آلف -اق
 ،2030ل-ت-خ-ف-يضس نسش-ب-ة أن-ب-ع-اث أل-غ-ازأت
ألدفيئة بنسشبة  %22كالتزأم مششروط و%7
ك -ال -ت -زأم ط -وع-ي ،أŸع-ل-ن ع-ن-ه-ا ‘ ق-م-ة
أŸناخ بباريسس .»2015
و‘ ن- -فسس أإلط -ار ،شش -دد ب -دوي ع -ل -ى
ضش -رورة وضش -ع آأل -ي -ة ح -ك -وم -ي -ة Ÿت -اب -ع -ة
وŒسش- -ي- -د أıط- -ط أل -وط -ن -ي ل -ل -م -ن -اخ
وت -ق -ي -ي -م -ه أل -دوري ،ع Èك -ل مسش -ت-وي-ات-ه
أل -وط -ن -ي-ة وأÙل-ي-ة م-ع درأسش-ة إأم-ك-ان-ي-ة
تكليف ألوكالة ألوطنية للتغÒأت أŸناخية
بهذه أŸهمة مع إأعادة ألنظر ‘ نظامها
أألسشاسشي لسشتقطاب ألكفاءأت ألوطنية
‘ أل -دأخ-ل وأÿارج وك-ذأ ت-ف-ت-ح-ه-ا ع-ل-ى
أÈÿأت وطنية كانت أو أجنبية ،للتوأفق
و–ق -ي -ق أأله -دأف أل -كÈى ل -ل -م -خ -ط-ط
ألوطني للمناخ.
وتهدف هذه أآللية أ◊كومية ،من جهة
أخ- -رى ،إأ ¤م- -رأف- -ق- -ة ك- -ل أل- -ق -ط -اع -ات
أل- -وزأري- -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة ل -وضش -ع
ﬂططات عملية لكل منها يتم تنفيذها
م-رح-ل-ي-ا وبصش-ورة م-ت-ك-ام-ل-ة ت-ن-دم-ج فيها
أيضشا كل فعاليات أÛتمع أŸد.Ê
كما ” تكليف كل ألقطاعات ألوزأرية
وأ÷ماعات أÙلية بأان تتكيف ‘ برأمج
عملها وتنظيمها ،مع متطلبات أıطط
ألوطني للمناخ ،وتأاهيل أŸورد ألبششري
ألذي تتطلبه هذه ألعملية.
وأكد ألوزير ألول ‘ هذأ أإلطار ،بأان
أل- -ت -زأم -ات أل -ق -ط -اع -ات أل -وزأري -ة وك -ذأ
ألوليات وألبلديات ،يجب أن تكون معلنة

وﬁددة ‘ أل -زم -ن بصش -ورة دق-ي-ق-ة ح-ت-ى
يتسشنى –ديد أŸسشؤووليات وتقييم مدى
تنفيذ أللتزأمات.
كما أمر بالعمل على ترجمة أıطط
أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ن-اخ ع-ل-ى مسش-ت-وى ك-ل ج-م-اع-ة
ﬁلية إأﬂ ¤ططات ﬁلية للمناخ ،تأاخذ
ب -ع Úألع -ت -ب -ار م -ؤوشش -رأت سش Ó-م -ة أل -ب-ي-ئ-ة
بحسشب خصشوصشية كل بلدية ،ووفقا للمعايÒ
ألعاŸية ذأت ألصشلة ،ألوأجب أحÎأمها.
وهنا أوصشى بدوي بأان يتم خلق ÷ان
دأئ- -م- -ة ب- -اÛالسس ألشش- -ع -ب -ي -ة أل -ب -ل -دي -ة
وألولئية تعنى بدرأسشة كل ما له عÓقة
باıططات أÙلية للمناخ.
وفضش Óعن ذلك ،فقد ” تكليف وزيرة
ألبيئة ووزير ألتعليم ألعا‹ بعقد أتفاقيات
عمل للفÎة  2030-2020من أجل مرأفقة
ت -ن -ف -ي -ذ أıط -ط أل -وط -ن-ي ل-ل-م-ن-اخ م-ن
ألناحية ألعلمية وألبحثية.
و‘ ه -ذأ ألشش -أان ،ت -ق x-رر أنشش -اء ﬂاب-ر
وط -ن -ي -ة ل-ل-م-ن-اخŸ ،رأف-ق-ة ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة
وÃشش -ارك -ة أÈÿأء وأل-ب-اح-ث Úأل-وط-ن-يÚ
وكذأ كفاءأتنا باÿارج.

إاحياء مششروع السشد األخضشر
خÓل نفسس ألجتماع ” ،أيضشا تكليف
وزير ألفÓحة بالتحضش Òأ÷يد للÈنامج
أل-وط-ن-ي ل-ل-تشش-ج Òوأل-ذي سش-ي-كون Ãثابة
«َهّبة وطنية يششارك فيها أ÷ميع ،خاصشة
ف -ع -ال -ي-ات أÛت-م-ع أŸد ÊوأŸؤوسشسش-ات
وأإلدأرأت وأŸت - -ع - -ام - -ل Úألق- -تصش- -اديÚ
وغÒه-م ،ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ب-يئتنا وألرتقاء
Ãح -ي -ط م -ع -يشش -ت -ن -ا ،م -ع ت-ق-د Ëع-رضس
تقييمي Ÿدى تقدم ألتحضشÒأت».
كما تقّرر إأعادة إأحياء أŸششروع ألوطني
للسشد أألخضشر وتأاهيله مع وضشع جهاز دأئم
على مسشتوى ألقطاع أŸعني يتو ¤ألتحضشÒ
لهذه ألعملية وŒسشيدها ومتابعتها ألدأئمة،
حسشب بيان مصشالح ألوزير أألول .وتعتزم
أ÷زأئ-ر ت-ق-دﬂ Ëط-ط-ه-ا أل-وط-ن-ي ل-لمناخ
 2030-2020خÓ- -ل ق -م -ة أأل· أŸت -ح -دة
ألعاŸية حول أŸناخ ألتي سشتعقد يوم 23
سشبتم 2019 Èبنيويورك.
ي- -ذك- -ر أن أج -ت -م -اع أÛلسس أل -وزأري
أŸششÎك ” ب - - -حضش- - -ور ك- - -ل م- - -ن وزرأء
ألدأخلية وأŸالية وألطاقة وألتعليم ألعا‹
وأل -ب -حث أل -ع -ل -م-ي وألصش-ن-اع-ة وأل-فÓ-ح-ة
وألسشكن وأŸوأرد أŸائية وألصشحة وألبيئة
وأل -ط-اق-ات أŸت-ج-ددة وك-ذأ أألم Úأل-ع-ام
لوزأرة ألششؤوون أÿارجية.

رفع ا◊صسانة عن النائب Úطليبة وبن حمادي

اÛلسض الششعبي الوطني يعقد جلسشة األربعاء القادم

قرر مكتب أÛلسس ألششعبي ألوطني،
أمسس أألح- -د ،ع- -ق- -د ج- -لسش -ة ل -ل -م -ج -لسس
أألرب -ع -اء أل -ق -ادم ل -ل -ن -ظ -ر ‘ ط-لب وزي-ر
أل -ع -دل ،ح -اف -ظ أألخ -ت-ام أŸت-ع-ل-ق ب-رف-ع
أ◊صشانة عن ألنائب Úبهاء ألدين طليبة
وأسشماعيل بن حمادي ،حسشب بيان لهذه
ألهيئة ألتششريعية.
جاء ‘ ألبيان أن مكتب أÛلسس «عقد

أمسس أجتماعا برئاسشة سشليمان ششن Úوقد
أسشتهل أششغاله بالطÓع على تقارير ÷نة
ألشش -ؤوون أل -ق -ان -ون-ي-ة وأإلدأري-ة وأ◊ري-ات
حول طلب وزير ألعدل ،حافظ أألختام
برفع أ◊صشانة عن نائب( »Úبهاء ألدين
طليبة وأسشماعيل بن حمادي).
وأضش - -اف أŸصش- -در ،أن أŸك- -تب «ق- -رر
لهذأ ألغرضس عقد جلسشة للمجلسس يوم

أألربعاء  25سشبتم Èأ÷اري على ألسشاعة
ألعاششرة صشباحا».
وع -قب ذلك ،درسس أŸك -تب تصش -ري -ح-ا
بشش -غ -ور م -ق-ع-د ن-ائب بسش-بب أل-وف-اة ،ك-م-ا
درسس وضشعية أألسشئلة ألششفوية وألكتابية
أŸودعة لديه ليضشبط ‘ أألخ Òأ÷دول
أل -زم -ن-ي ألشش-غ-ال-ه خÓ-ل أل-فÎة أل-ق-ادم-ة
وينظر ‘ قضشايا متفرقة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاطلعهم على الإجراءات اŸتخذة لتنظيم رئاسسيات شسفافة

بوقدوم يلتقي بنيويورك أاعضشاء ا÷الية الوطنية اŸقيمة بأامريكا

ال - - - -ت - - - -ق - - - -ى وزي - - - -ر الشس- - - -وؤون
اÿارجية ،صسÈي بوقدوم ،اأول
اأمسس ،ب- - -ن- - -ي- - -وي - -ورك ب - -اأعضس - -اء
ا÷ال - -ي- -ة اŸق- -ي- -م- -ة ب- -ال- -ولي- -ات
اŸت -ح -دة الأم-ري-ك-ي-ة ح-يث شس-رح
لهم الوضسع ‘ البÓد على اŸسستوى
السس - - - -ي - - - -اسس - - - -ي والق - - - -تصس- - - -ادي
والج -ت -م-اع-ي ،حسسب م-ا اأف-اد ب-ه
بيان لوزارة الشسوؤون اÿارجية.
أوضش- - -ح أŸصش- - -در ذأت- - -ه ،أن ه- - -ذأ
«أل -ل -ق -اء أل-ذي ج-رى ‘ ج-و ح-م-ي-م-ي
وحيوي» ،كان مناسشبة للوزير للتذكÒ
ب-ال-ق-رأرأت «أل-ت-ي أت-خ-ذت-ه-ا أ◊ك-ومة
لصشالح ألفئات أÙتاجة من أÛتمع
خ -اصش-ة ألأشش-خ-اصس أŸع-اق Úوأل-ذي-ن
أسشتفادوأ بزيادة مقدرة بـ 150باŸئة
من أŸنحة ألششهرية وكذلك مششروع
ق- -ان- -ون أŸال- -ي- -ة لسش -ن -ة  2020ألذي
يرخصس أسشتÒأد ألسشيارأت».
م - -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ذك- -ر ب- -وق- -دوم
Ãخ -ت -ل-ف ألإج-رأءأت أل-ت-ي أت-خ-ذت-ه-ا
أ÷زأئر «من أجل أإجرأء ألنتخابات
ألرئاسشية أŸقبلة وألتي سشتنظم يوم
 12ديسش- - - -م– 2019 Èت شش - -ع- -ار
«ألششرعية وألششفافية وأ◊ياد» طبقا
ل-ت-ط-ل-ع-ات شش-ع-ب-ن-ا ول-ت-وصش-ي-ات أل-هيئة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-وأر وأل-وسش-اطة» ،مششÒأ

أإ ¤أن أŸصش - -ادق - -ة ع- -ل- -ى أل- -ق- -ان- -ون
أ÷دي- -د لÓ- -ن- -ت -خ -اب -ات ونصس أإنشش -اء
ألسش - -ل - -ط - -ة أل - -وط- -ن- -ي- -ة أŸسش- -ت- -ق- -ل- -ة
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات وك-ذأ أسش-ت-دع-اء أل-ه-ي-ئ-ة
أل- -ن- -اخ- -ب -ة «تسش -م -ح ب -خ -ل -ق ألشش -روط
لضشمان جو مÓئم لسش Òهذأ ألقÎأع
ألهام من أجل أÿروج من ألأزمة و
أŸضشي أإ ¤ألأمام».
من جانبهم ،أبدى أعضشاء أ÷الية
«أه-ت-م-ام-هم وأسشتعدأدهم» للمسشاهمة
‘ مسش -ار ت -ن -م-ي-ة أل-بÓ-د .ك-م-ا رح-ب-وأ
ب- -ال- -تسش- -ه- -يÓ- -ت ألدأري- -ة وأل- -ت -دأبÒ
أŸتخذة لصشا◊هم ‘ ›الت عديدة
كالسشكن وألسشتثمار.
أنتهز ألوزير هذه ألسشانحة لÓإعÓن
عن فتح قنصشلية عامة للجزأئر بسشان
فرأنسشيسشكو «وذلك أسشتجابة Ÿطلب
أ÷ال-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸق-ي-م-ة ب-السش-اح-ل
ألغربي للوليات أŸتحدة ألأمريكية».
خÓ- - -ل أŸن- - -اقشش - -ات ب Úأل - -وزي - -ر
و أفرأد أ÷الية“ ،ت أثارة أنششغالت
أ÷ال -ي-ة خ-اصش-ة ت-لك أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ف-ت-ح
خط جوي يربط أ÷زأئر ونيويورك،
أإنشش - -اء ف- -روع ل- -ل- -ب- -ن- -وك أ÷زأئ- -ري- -ة
باÿارج وكذأ تنظيم برأمج تربوية،
ث-ق-اف-ي-ة وع-ل-م-ي-ة لصش-ال-ح فئة ألأجيال
ألصشاعدة أŸغÎبة.

لنسسان للتÓقي وا◊وار»
عقب تصسويتها لصسالح «كادÁية ا إ

سشف Òلبنان يششيد Ãوقف ا÷زائر اŸسشاند للمششروع

الشس- -عب /أاع- -رب دﬁ .م -د حسسـن
سس- -ف Òل- -ب- -ن- -ان ‘ ا÷زائ- -ر بصس -ف -ت -ه
سسفًÒا فوق العادة مطلق الصسÓحية
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ال -ل -ب -ن -ان-ي-ة ،ب-اسس-م-ه
الشس- -خصس- -ي ون- -ي -اب -ة ع -ن ا◊ك -وم -ة
اللبنانية،عن فائق الشسكر والتقدير
ل -لسس-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى دع-م-ه-ا
ورع -اي -ت -ه -ا Ÿشس -روع م -ب-ادرة رئ-يسس
ا÷مهورية اللبنانية العماد ميشسال
لنسس -ان
لنشس- -اء «أاك- -ادÁي- -ة ا إ
عـون إ
للتÓقي وا◊وار» ‘ لبنان.
ج- -اء ه- -ذأ أإلنشش- -اء ب- -فضش- -ل تصش -ويت

أ÷زأئ- -ر لصش- -ال- -ح ل- -ب- -ن -ان خ Ó-ل ج -لسش -ة
 ·ÓأŸتحدة ‘ دورتها
أ÷معية ألعامة ل أ
أل -ث -ال-ث-ة وألسش-ب-ع )73( Úوأل -ت -ي أن -ع-ق-دت
بتاريخ  16أوت ألفارط.
ون ّ-وه ألسش -ف Òب-ال-دع-م أل-ذي ح-ظ-ي ب-ه
مششروع مبادرة ألرئيسس  ،مايعكسس ألدعم
أŸت- -ب- -ادل أل- -ذي ت- -ق -وم ب -ه أ◊ك -وم -ت -ان
أل- -ل- -ب- -ن- -ان- -ي- -ة وأ÷زأئ- -ري- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
ألÎشش - -ي- -ح- -ات وأŸن- -ظ- -م- -ات أل- -دول- -ي- -ة
وأإلق-ل-ي-م-ي-ة ،ت-ك-ريسشً-ا ل-ل-عÓ-قات أألخوية
أل -ق -وّي -ة وأل -ط ّ-ي -ب -ة أل -ت-ي Œم-ع أل-ب-ل-دي-ن
ألششقيق.Ú

دعما لÎقية الصسادرات خارج اÙروقات

ا÷زائر ضشيف ششرف معرضض «وورد فود موسشكو »2019
اختÒت ا÷زائر لتكون «ضسيف
شس- -رف» اŸع -رضس ال -دو‹ Ÿن -ت -ج -ات
الصس -ن -اع -ات ال -غ -ذائ -ي-ة «وورد ف-ود
م-وسس-كو  ،»2019ال -ذي سس-ي-ن-ظ-م م-ن
 24ا 27 ¤سس- -ب- -ت -م Èا÷اري
ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة ال -روسس -ي -ة م -وسس -ك -و،
حسسبما اأفاد به ،اأمسس ،بيان لوزارة
التجارة.
‘ ه - -ذأ ألصش - -دد ،سش - -ي - -ق - -ود وزي- -ر
ألتجارة سشعيد جÓب ألوفد أ÷زأئري
أŸشش - -ارك ‘ ه - -ذأ أŸع - -رضس وف- -ق- -ا
لÈن-ام-ج أŸشش-ارك-ة أل-رسش-م-ية للجزأئر
‘ أل-ت-ظ-اه-رأت ألق-تصش-ادي-ة باÿارج،
يضشيف أŸصشدر.
وت- -ن- -درج ه- -ذه أŸشش -ارك -ة ‘ أإط -ار
أل - -دي - -ن- -ام- -ي- -ك- -ي- -ة أ÷دي- -دة لÎق- -ي- -ة
ألصشادرأت خارج أÙروقات وتهدف
أإ ¤ت -رق -ي -ة أŸن -ت -ج-ات أ÷زأئ-ري-ة ‘

ألعا ⁄ضشمن ألتظاهرأت ألقتصشادية
ألكÈى ،يشش Òألبيان.
وسش- -يسش- -تضش- -ي -ف أ÷ن -اح أ÷زأئ -ري
أل -ذي خصشصشت ل -ه مسش -اح -ة  600مÎ
مربع أربع )40( Úموؤسشسشة من ﬂتلف
ألشش - -عب ع - -ل- -ى غ- -رأر زيت أل- -زي- -ت- -ون
وأŸشش -روب -ات وأل -ع -ج -ائ -ن أل -غ -ذأئ -ي -ة
وألتمور وأŸعلبات وألفوأكه وأÿضشر
وأŸنتوجات أÙلية ألأصشيلة.
ومن أجل ضشمان تنششيط أفضشل على
مسش- -ت- -وى أ÷ن- -اح أ÷زأئ- -ري ،سش- -ي -ت -م
ألتعريف بفن ألطبخ أ÷زأئري من قبل
«ششيف» طباخ سشيقوم بتحضش Òوجبات
ي -وم -ي -ة م -ت -ن-وع-ة م-ع-دة أن-طÓ-ق-ا م-ن
أŸنتوجات أŸعروضشة.
ك-م-ا سش-ي-ت-م ب-ه-ذه أŸن-اسش-ب-ة ت-ن-ظ-يم
منتدى «لقاءأت ألأعمال» من طرف
ألغرفة أ÷زأئرية للتجارة وألصشناعة.

اسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر اŸال- -ي- -ة ﬁم- -د
ل- - - -وك- - - -ال ،أامسسÃ ،ق- - - -ر دائ - - -رت - - -ه
ال -وزاري -ة ،سس -ف Òروسس -ي -ا ب -ا÷زائ-ر
السس-ي-د اي-غ-ور ب-ل-ي-ي-ف ،ح-يث تطرق
الطرفان إا ¤سسبل تكثيف التعاون
والشسراكة الثنائية ،حسسبما أافاد به
بيان الوزارة.
أسشتعرضس ألطرفان خÓل هذأ أللقاء
وأق-ع أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي وأآف-اق-ه ،مشش-يدين
ب-ال-ت-ط-ور أإلي-ج-اب-ي ل-ه-ذه أل-عÓ-ق-ات ك-ما
بحثا سشبل تعزيز ألششرأكة خÓل ألسشنوأت

أألخÒة ،يضشيف ذأت أŸصشدر.
و” ألتفاق بهذه أŸناسشبة على ألعمل
أك Ìل-ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون وت-ن-وي-ع-ه من خÓل
مششاريع ششرأكة وأسشتثمار ب ÚأŸتعاملÚ
ألقتصشادي Úلك Óألبلدين فضش Óعن رفع
مسش- -ت -وي -ات أل -ت -ب -ادل خ -اصش -ة ‘ أÛال
ألفÓحي.
وت -ط -رق أل -ط -رف -ان أيضش -ا إأ ¤أشش -غ -ال
أل- -دورة  10ل-ل-ج-ن-ة أıت-ل-طة أ◊كومية
أ÷زأئ -ري -ة-أل -روسش-ي-ة أŸرت-ق-ب-ة ‘ وقت
لحق با÷زأئر.

لوكال يسشتقبل سشف Òروسشيا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوزيد عقب اسصتقبال ‡ثلي ا–اديتهم الوطنية:

كل انششغالت األسشاتذة ا÷امعي Úسشتدرسس على مسشتوى ا◊كومة
أاك - -د وزي- -ر ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م ال- -ع- -ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،ال-ط-يب ب-وزي-د،
أامسض ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،أان كل
لسص-ات-ذة ا÷ام-ع-يÚ
«انشص -غ -الت ا أ
سصتدرسض على مسصتوى ا◊كومة»،
منوها بالدور الذي تلعبه ا÷امعة
‘ تنمية البÓد ومسصتقبله.
و‘ تصض -ري -ح ل -ه ل -لصض -ح -اف -ة ،خ Ó-ل
أسضتقباله Ÿمثل Úعن أ’–ادية ألوطنية
Óسض -ات -ذة أ÷ام -ع-ي ،Úق-ال أل-وزي-ر إأن
ل -أ
أ’ه- -ت- -م- -ام ب -اŸسض -ائ -ل أ’ج -ت -م -اع -ي -ة
Óسضاتذة أ÷امعي Úهي من أولويات
ل أ
ق -ط -اع أل -ت -ع -ل-ي-م أل-ع-ا‹ ،م-ؤوك-دأ أن ك-ل
أنشض -غ-ا’ت ه-ذه أل-ف-ئ-ة «سض-ت-درسص ع-ل-ى
مسضتوى أ◊كومة».
ون -وه أل-وزي-ر ب-ه-ذه أŸن-اسض-ب-ة ب-ال-دور
أŸنوط با÷امعة ألتي هي ﬁور كل
ت- -ن -م -ي -ة و «ع -نصض -ر أسض -اسض -ي» ‘ ب -ن -اء
مسضتقبل ألبÓد و›تمع أŸعرفة وهو
ما يتطلب توف Òكل ألظروف لتتبوأ هذه

أŸكانة.
’م Úأل- -ع- -ام
وم - -ن ج - -ان - -ب - -ه ،أك- -د أ أ
Óسض- -ات- -ذة
ل –Ó- -ادي - -ة أل - -وط - -ن - -ي - -ة ل  - -أ
أ÷امعي ،ÚأŸنضضوية –ت لوأء أ’–اد

أل- -ع- -ام ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ري ،Úمسض -ع -ود
ع -م -ارن -ة ،أن ه -ذأ أل -ل -ق -اء م -ع أل -وزأرة
سض- -ي- -خصضصص Ÿسض- -أال- -ة «أل- -ت- -ن -ازل» ع -ن
ألسض-ك-ن-ات أل-وظ-ي-ف-ي-ة أŸم-ن-وح-ة سض-ل-ف-ا
Óسضاتذة أ÷امعي ÚوأŸطالبة بـ»رفع
ل أ
أل- -ت -ج -م -ي -د ع -ل -ى مشض -روع إأ‚از 2905
وحدة سضكنية لفائدتهم».
ومن ضضمن أÙاور ألرئيسضية لهذأ
’جور حيث تطالب
أللقاء أيضضا ملف أ أ
أ’–ادي -ة ب -إاع -ادة أل-ن-ظ-ر ‘ ألضض-ري-ب-ة
ع -ل -ى أل -دخ -ل أل-ع-ام أوأل-ت-ق-ل-يصص م-ن-ه-ا
إأضضافة إأ ¤مرأجعة آأليات تسضي Òأللجان
وأÛالسص ألعلمية.
’م Úألعام ل–Óادية بهذأ
وشضّدد أ أ
أÿصض -وصص ع -ل -ى ضض -رورة ف -ت-ح ق-ن-وأت
أ◊وأر ب Úأل - - - - - -وزأرة وألشض- - - - - -رك- - - - - -اء
أ’جتماعي Úمن أجل تذليل ألصضعوبات
وإأي-ج-اد أ◊ل-ول ل-ل-مشض-اك-ل أل-ت-ي ت-وأج-ه
’سضاتذة على
’سضرة أ÷امعية عموما وأ أ
أأ
وجه أÿصضوصص.

لقامة ا÷امعية ‘ الصصدارة
لطعام وا إ
تعليمة الشصهادة الثانية ملف ا إ

÷نة الدخول ا÷امعي للطلبة األحرار تطالب بحلول جذرية

اع - -تÈت ال - -ل - -ج- -ن- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ل-ل-دخ-ول ا÷ام-ع-ي ل-ت-ج-م-ع ال-ط-لبة
لحرار «ريال» خÓل
ا÷زائري Úا أ
الجتماع اŸنعقد بالعاصصمة Ÿتابعة
اŸسص- -ت- -ج- -دات ا÷ام- -ع- -ي -ة اÿاصص -ة
ب -ال -دخ-ول ا÷ام-ع-ي وب-ع-د م-ع-اي-ن-ة
ودراسص - - -ة ال - - -ت - - -ق - - -اري- - -ر اÿاصص- - -ة
باŸنسصق Úا÷هوي Úبعضض القرارات
واŸم-ارسص-ات إاج-ح-اف-ا ‘ ح-ق ال-طالب
خ - -اصص - -ة اŸت - -ف- -وق ،وع- -ل- -ى رأاسص- -ه- -ا
ال-ت-ع-ل-ي-م-ة اÿاصص-ة ب-ا◊صصول على
لط - -ع- -ام
شص - -ه - -ادة ث - -ان - -ي - -ة وك - -ذا ا إ
لقامة ا÷امعية.
وا إ

خالدة بن تركي
أوضض- -حت أل -ل -ج -ن -ة ‘ ب -ي -ان –صض -لت
«ألشض- -عب» ع- -ل- -ى نسض- -خ- -ة م- -ن- -ه ،أن أو¤
أŸط-الب ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ع-ل-ي-مة أ◊صضول على
ألشضهادة ألثانية وألتي تنصص على مرور 5

سض -ن -وأت م -ن أل -ت -خ -رج خ -اصض -ة ل-ل-ط-ل-ب-ة
أŸتحصضل Úعلى أك Ìمن بكالوريا ألتي
ت- -ع -ت Èإأج -ح -اف -ا ‘ ح -ق -ه -م ،إأ ¤ج -انب
أل- -ت- -أاخ- -ر أل- -ك -ب Òأل -ذي ت -ع -رف -ه م -نصض -ة
«ب-روغ-رسص» ب-ال-نسض-ب-ة ◊صض-ة  20باŸائة
ل -ل -ط -ل -ب -ة ط -ور أŸاسض ،Îوك -ذأ أل -ت-ن-دي-د
ب -ب -عضص أŸم -ارسض-ات ل-رؤوسض-اء أ÷ام-ع-ات
بسضبب غلقهم باب أ◊وأر مع ألشضريك
أ’جتماعي ‘ كل من ألو’يات ألتالية
«بسضكرة ألبيضص وورقلة».
’ط-ع-ام أ÷ام-ع-ي حصض-ة
وك -ان Ÿل -ف أ إ
هامة من أجتماع أللجنة ألوطنية ألتي
أخذت على عاتقها مشضكل غياب أŸقرر
ألغذأئي وردأءة ألوجبات أŸقدمة بحجة
غياب ألتموين وكذأ غياب ألنظافة ألتي
أثرت سضلبا على ألوضضع ألصضحي للطالب،
ن- -اه- -يك ع- -ن أل- -ت- -أاخ- -ر أل -ك -ب ‘ Òف -ت -ح
أŸطاعم أŸركزية كل موسضم جامعي.
وأسض -ت -ن -ك -رت أل -ل -ج -ن-ة ‘ ذأت أل-ب-ي-ان

’ق -ام -ات
أل- -ت- -أاخ- -ر ‘ أسض- -تÓ- -م ب- -عضص أ إ
أ÷امعية أ÷ديدة وألغياب ألتام لعمليات
ألÎم-ي-م وأل-ت-ه-ي-ئ-ة ‘ أل-ع-دي-د م-ن-ها على
’قامة أ÷امعية موسضاوي مÈوك
غرأر «أ إ
للذكور بالوأدي 19 ،ماي بسضطيف ،حسضان
ب -ن م -ول -ود ب -اŸدي -ة وق-رب-ازي ألصض-اف-ي-ة
ببسضكرة  »...وهوأŸلف ألذي أخذ حيزأ
م-ن ن-ق-اشص أل-ل-ج-ن-ة ب-ال-ن-ظ-ر إأ ¤ألتماطل
ألكب ‘ Òعمليات ألتهيئة وأسضتمرأر غلق
ألبعضص منها بالرغم من أ◊اجة ألكبÒة
إأليها ،خاصضة مع تزأيد عدد ألطلبة خÓل
هذأ أŸوسضم .
وأك -دت أل -ل -ج -ن -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -دخ-ول
أ÷ام -ع -ي ل -ت -ج -م -ع أل -ط-ل-ب-ة أ÷زأئ-ريÚ
’حرأر ‘ ختام ألبيان ضضرورة ألوقوف
أأ
على أŸشضاكل أŸطروحة وإأيجاد حلول
’‚اح ع-م-لية
ج-ذري-ة ل-ه-ا ل-ت-ك-ون دأف-ع-ا إ
ألدخول أ÷امعي لهذه ألسضنة وأ◊فاظ
على أسضتقرأر أ÷امعة.

ألعدد
18054
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بتهم اŸسصاسض بسصلطة ا÷يشض والتآامر ضصد سصلطة الدولة

ﬁاكمة توفيق ،طرطاق ،السشعيد وحنون
باÙكمة العسشكرية اليوم

م - -ن اŸرت - -قب أان Áث - -ل ،ال - -ي - -وم،
ﬁمد مدين رئيسض جهاز اıابرات
السص-اب-ق وع-ث-م-ان ط-رط-اق مسص-تشص-ار
ل- -ل- -رئ -يسض م -ك -ل -ف ب -ال -ت -نسص -ي -ق بÚ
لم-ن-ي-ة سص-اب-ق-ا ،والسص-ع-ي-د
اŸصص -ال -ح ا أ
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة مسص-تشص-ار وشص-قيق رئيسض
ا÷م-ه-وري-ة سص-اب-ق-ا ،ول-ويزة حنون،
لسص-ب-ق خ-ال-د ن-زار
ووزي -ر ال -دف -اع ا أ
أام-ام اÙك-م-ة ال-عسص-ك-ري-ة ب-البليدة،
ب-ع-د ت-أاك-ي-د ال-ت-ه-م اŸوج-ه-ة إاليهم ‘
اŸسصاسض بسصلطة ا÷يشض والتآامر ضصد
الدولة ،وهي تهم تÎاوح عقوبتها
لعدام إا ¤ا◊بسض من خمسض
ب Úا إ
إا ¤عشصر سصنوات وفق ما ينصض عليه
ق- - -ان- - -ون ال- - -ع- - -ق- - -وب- - -ات وال - -قضص - -اء
العسصكري.

جÓل بوطي
تشض- -د أأ’ن- -ظ- -ار أل- -ي- -وم إأ ¤أÙك- -م -ة
أل-عسض-ك-ري-ة ب-ال-ب-ل-ي-دة Ÿت-اب-ع-ة أحد أشضهر
أÙاكمات ‘ تاريخ أ÷زأئر أŸسضتقلة،
سضيما وأن أÙاكمة تتعلق Ãسضؤوول Úكبار
‘ ألدولة تورطوأ ‘ تهم خطÒة ،جعلتهم
–ت طائلة أقصضى ألعقوبات ألتي ينصص
عليها كل من قانون ألعقوبات ،وقانون
ألقضضاء ألعسضكري ،ويتعلق أأ’مر باŸادة
 284من ألقضضاء ألعسضكري ألتي وجهت
ل -ق -ائ-د ج-ه-از أıاب-رأت سض-اب-ق-ا ﬁم-د
مدين أŸسضمى توفيق ،وسضعيد بوتفليقة
أخ ومسضتشضار رئيسص أ÷مهورية ألسضابق.
ك -م-ا سض-ت-ح-اك-م أأ’م-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ◊زب
أل-ع-م-ال ل-وي-زة ح-ن-ون ب-ت-ه-م-ة أل-ت-آامر ضضد
سض -ل -ط-ة أل-دول-ة ،وم-ن أŸن-ت-ظ-ر ك-ذلك أن
Áث -ل وزي -ر أل -دف -اع أأ’سض -ب -ق خ -ال-د ن-زأر
وأبنيه بتهم تتعلق كذلك باŸسضاسص بسضلطة

أ÷يشص وألتآامر ضضد سضلطة ألدولة ،حيث
م- -ن أŸت- -وق- -ع أن ت- -بث أÙاك -م -ة ع -ل -ى
أŸباشضر ‘ ألتلفزيون ألعمومي با’سضتناد
أإ ¤تصض -ري -ح-ات سض-اب-ق-ة ل-وزي-ر أإ’تصض-ال
ألناطق ألرسضمي للحكومة وزير ألثقافة
ب -ال -ن -ي -اب -ة حسض -ان رأب-ح-ي ،ذك-ر ف-ي-ه-ا أن
أل -ه -دف م -ن ن -ق -ل أ÷لسض -ات ه -و ضض-م-ان
ﬁاكمة عادلة وشضفافة ‘ .ح Úصضرح
وزير ألعدل حافظ أأ’ختام أن ألشضعب ’
يؤومن إأ’ باŸلموسص.
وت- - - - - - -نصص أŸادة  284م -ن أل -قضض -اء
أل- -عسض- -ك- -ري ع- -ل -ى  :ك -ل شض -خصص أرت -كب
ج-رÁة أل-ت-آام-ر غ-اي-ت-ه-ا أŸسض-اسص بسضلطة
قائد تشضكيلة عسضكرية ،أوسضفينة بحرية
أوط -ائ -رة عسض-ك-ري-ة أوأŸسض-اسص ب-ال-ن-ظ-ام
أل -تشض -ك -ي-ل-ة أل-عسض-ك-ري-ة أوب-أام-ن ألسض-ف-ي-ن-ة
ألبحرية أوألطائرة ،يعاقب بالسضجن مع
أأ’شض -غ -ال م -ن خ -مسص إأ ¤عشض-ر سض-ن-وأت.
وتنصص أŸادة  77من قانون ألعقوبات على
 :يعاقب باإ’عدأم أ’عتدأء ألذي يكون
ألغرضص منه إأما ألقضضاء على نظام أ◊كم
أوت - - -غ - - -يÒه ،وأإم- - -ا –ريضص أŸوأط- - -نÚ
أوألسضكان على حمل ألسضÓح ضضد سضلطة
ألدولة أوضضد بعضضهم بعضضا وإأما أŸسضاسص
بوحدة ألÎأب ألوطني.
وŒدر أإ’شضارة إأ ¤أن قاضضي ألتحقيق
لدى أÙكمة ألعسضكرية بالبليدة ،أصضدر
يوم أأ’حد  5ماي ألفارط ،أوأمر بإايدأع
ك -ل م -ن ع -ث-م-ان ط-رط-اق وﬁم-د م-دي-ن
وألسضعيد بوتفليقة أ◊بسص أŸؤوقت بتهم
«أŸسض -اسص بسض -ل -ط -ة أ÷يشص» و»أŸؤوأم-رة
ضض -د سض -ل -ط -ة أل-دول-ة» ،حسض-ب-م-ا أف-اد ب-ه،
وقتها ،بيان Ûلسص أ’سضتئناف ألعسضكري
بالبليدة ،فيما ” إأيدأع لويزة حنون ،يوم
 09ماي ،سضجن ألبليدة بنفسص ألتهم سضابقة
ألذكر.

تأاجيل ﬁاكمة كمال ششيخي اŸدعو»البوششي» إا 6 ¤أاكتوبر القادم
أجل ›لسص قضضاء أ÷زأئر ،أمسص،
ل -ل -م -رة أل -ث -ان-ي-ة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ،ج-لسض-ة
أسضتئناف أ◊كم ألصضادر ‘ حق كمال
شض- -ي- -خ -ي أŸدع -و»أل -ب -وشض -ي» أŸت -ه -م

أل - -رئ - -يسض - -ي ‘ قضض - -ي - -ة أÙاف - -ظÚ
أل- -ع -ق -اري ،Úب -ط -لب م -ن ه -ي -ئ -ة دف -اع
أŸت- -ه- -م ،حسضب م- -ا ع- -ل- -م ل- -دى ه -ذه
ألهيئة.

خÓل ا÷معية العامة غ Òالعادية للغرفة الوطنية للفÓحة ،عماري :

تعديل القانون األسشاسشي للهيئات –قيق األمن الغذائي أاولوية قصشوى
شص-دد وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-نمية الريفية
والصص-ي-د ال-ب-ح-ري ،شص-ري-ف ع-ماري ،اأمسض،
با÷زائر ،على ضصرورة تعزيز دور الغرف
ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة لÓ- -إسص- -ه- -ام ‘ –ق- -ي -ق الأم -ن
ال- -غ- -ذائ- -ي ال- -وط- -ن- -ي ،مشصÒا اإ ¤اأه- -م- -ي -ة
تعديل قانونها الأسصاسصي.
وقال عماري عقب أفتتاح أ÷معية ألعامة غÒ
ألعادية للغرفة ألوطنية للفÓحة ألتي خصضصضت
ل-ع-رضص أŸشض-روع أل-ت-م-ه-ي-دي Ÿرأج-ع-ة أل-ق-ان-ون
أ’أسضاسضي للغرف ألفÓحية أإن «أإعادة ألنظر ‘
أآليات تنظيم ألغرف ألفÓحية وتعزيز دورها ‘
تنمية ألقطاع ألفÓحي على مسضتوى ألو’يات
ومرأفقة ألفÓح وترقية وعصضرنة أنظمة أ’إنتاج
هو ضضروري لرفع –دي –قيق أ’أمن ألغذأئي
ألوطني».
كما أشضار ألوزير أإ ¤ضضرورة «تعزيز ألقدرأت
ألوطنية ‘ أÛال ألفÓحي ÷عل ألوطن ‘
مناأى عن ألوأردأت وتقليصص ألتبعية خصضوصضا ‘
أŸوأد أ’أسضاسضية» ،مضضيفا أن «هذأ ألهدف لن
ي -ت -ح -ق -ق أإ’ ب -ت -ج-ن-ي-د ك-ل أل-ط-اق-ات أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
وأل - -بشض - -ري- -ة وأل- -ت- -اأطÒي- -ة Ãا ‘ ذلك أل- -غ- -رف
ألفÓحية».
‘ هذأ ألصضدد ،أكد عماري أن غرف ألفÓحة
لها دور أسضاسضي ‘  ⁄ألفاعل ‘ Úقطاع ألفÓحة
وتاأط ÒألفÓح ÚوأŸرب ،ÚمعÈأ عن أرتياحه
Ûري -ات أل -ل -ق-اء أل-ذي سض-ادت-ه روح أŸسض-وؤول-ي-ة
وألتجنيد ،ومشضÒأ أإ ¤ضضرورة تركيز أ÷هود ‘
خ -مسص مسض -ت -وي -ات وه -ي أل -عصض -رن -ة وأل -تشض -ب-يب
وألتنظيم ‘ تكتÓت فÓحية فضض Óعن ألعمل
على –سض Úكمية ونوعية أ’إنتاج.
ك -م -ا أشض -اد أل -وزي -ر ب -دور ق -ط-اع أل-فÓ-ح-ة ‘
أ’قتصضاد ألوطني ،مشضÒأ أإ ¤أن قطاع ألفÓحة

سضاهم بشضكل قوي ‘ رفع مسضتوى أ’إنتاج باأنوأع
وكميات «’ باأسص بها» وباأسضعار «مقبولة» ،مÈزأ
أإمكانياته لتحقيق أ’أك ÌوأŸسضاهمة ‘ ميزأن
أŸدفوعات كما كان أ◊ال موؤخرأ حيث “كن
أل -ق -ط-اع م-ن ت-وف Òأل-ع-م-ل-ة ألصض-ع-ب-ة ع-ن ط-ري-ق
تعويضص بعضص ألوأردأت باŸنتوج ألوطني.
و أشض- -ار أل- -وزي -ر أإ ¤ك -م -ي -ات أل -ق -م -ح ألصض -لب
وألشض -ع Òأل -ت -ي ” أإن-ت-اج-ه-ا ه-ذأ أŸوسض-م وأل-ت-ي
سضتجنب أ÷زأئر أسضتÒأد هذه أŸنتجات ،دأعيا
‘ هذأ ألصضدد أإ ¤ترشضيد أ’سضتهÓك وعدم
ألتبذير.
و أك - -د أل- -وزي- -ر أن  40ب -اŸائ -ة م-ن أ’أرأضض-ي
ألفÓحية با÷زأئر ﬂصضصضة لزرأعة أ◊بوب أي
ما يعادل حوأ‹  3مÓي Úهكتار وهي شضعبة

ينشضط بها نصضف عدد أŸزأرع Úوطنيا ،مشضÒأ
أإ ¤أن ألعديد من أŸنتجات أ’أخرى ” –قيق
أ’كتفاء ألذأتي فيها ‘ ألسضنوأت أ’أخÒة كالثوم
أل- -ت- -ي ك- -انت أ÷زأئ -ر تسض -ت -ورد م -ا ’ ي -ق -ل ع -ن
 150 . 000قنطار سضنويا وهوأ’آن ينتج كليا على
أŸسضتوى ألوطني.
كما شضدد ألوزير على ضضرورة أ’عتماد على
ألتقني Úوأ’أخصضائي Úألزرأعي– ‘ Úديد نوع
أŸنتوج ألذي يناسضب طبيعة أ’أرضص ‘ كل و’ية،
مشضÒأ ‘ هذأ ألصضدد أن ملف أإ‚از أıابر
ألفÓحية على مسضتوى أ◊كومة وألتي سضيكون
لها دور فعال ‘ تنمية ألفÓحة ألوطنية.
ودعا ألوزير ،من جهة أخرى ،ألغرف ألفÓحية
أإ ¤ألتجند ‘ أإطار حملة «شضجرة لكل موأطن»
وألتي تهدف أإ ¤غرسص  40مليون شضجرة على
أŸسض- -ت- -وى أل- -وط- -ن -ي ،مشضÒأ أإ« ¤ضض -رورة رف -ع
أل -ت -ح -دي ع -ل-ى أŸسض-ت-وى أÙل-ي» ’إ‚اح ه-ذه
ألعملية.

الغرف ..فاعل اأسشاسشي
‘ معادلة القطاع

من جهته ،أكد رئيسص ألغرفة ألوطنية للفÓحة،
دوب -ي ب -ون-وة ل-ع-ج-ال ،أن أل-ت-غ-يÒأت أل-ت-ي ت-ط-ر أ
باسضتمرأر على ألقطاع أ’قتصضادي وباÿصضوصص
ألقطاع ألفÓحي تسضتدعي أنخرأط كل أŸهنيÚ
على أختÓف ألشضعب ألفÓحية ألتي ينشضطون بها
‘ تعبئة وتظافر أ÷هود مع أŸوؤسضسضات ألتي
تعمل على حماية أŸمتلكات أ’إنتاجية ،خاصضة
أ’أرأضض-ي أل-فÓ-ح-ي-ة وأ’أن-وأع أ◊ي-وأن-ي-ة وأل-ب-ن-ى
ألتحتية أ’أسضاسضية.
كما دعا أŸسضوؤول أإ ¤تنظيم أŸهنة من خÓل

أ’عÎأف بصضفة فÓح وألتحفيز ’إنشضاء تعاونيات
خ -دم -ات -ي -ة و›م -وع -ات ذأت مصض -ال -ح مشضÎك-ة
وأإح-ي-اء أ◊رك-ة أ÷م-ع-وي-ة ،وك-ذلك أل-ت-ق-ل-يل من
ألتبعية ألغذأئية للبÓد من خÓل تطوير جميع
ألشضعب بزيادة أإشضرأكها ‘ توجيه خطط أ’إنتاج
وتصض -م -ي -م وت -ن -ف -ي -ذ ب -رأم -ج أل -ت-ك-وي-ن وأ’إرشض-اد
ألفÓحي.
كما شضدد لعجال على ضضرورة أŸسضاهمة ‘
ألÎويج للمنتوجات ألفÓحية ولعÓمات أ÷ودة
و أيضضا تشضجيع ومرأفقة عمليات ألتصضدير عن
طريق تنظيم أŸعارضص ألوطنية وأŸشضاركة ‘
أŸعارضص ألدولية.
وب-خصض-وصص أه-م أ’أسض-ب-اب أل-دأع-ي-ة Ÿرأج-عة
أل -ق -ان -ون أ’أسض -اسض -ي ل -ل -غ -رف أل -ف Ó-ح -ي -ة ،ق -ال
أŸسضوؤول أإنه كان ’ بد منه من أجل “كينها من
ألتصضرف كفاعل أسضاسضي ’ Áكن أ’سضتغناء عنه
ل -دى ألسض -ل -ط -ات أل -ع -م -وم-ي-ة سض-ي-م-ا ‘ ج-لسض-ات
ألتشضاور حول أŸسضائل أŸتعلقة بالفÓحة على
ألصضعيدين أÙلي وألوطني.
كما تهدف مرأجعة ألقانون أ’أسضاسضي للغرف
أل- -فÓ- -ح -ي -ة أإ ¤أل -ت -ن -ف -ي -ذ ‘ أل -وقت أŸن -اسضب
ل- -ل- -م- -دأو’ت ألصض- -ادرة ع- -ن أج- -ه- -زة تسض- -يÒه -ا
وأنتخاب ‡ثلي هياكلها دÁقرأطيا Ãا ‘ ذلك
رئ -يسض -ه -ا وك -ذأ م -رأج -ع -ة م -ع -اي Òأل -عضض-وي-ة ‘
أ÷معية ألعامة وتسضمية أ’آمر بالصضرف و–ديد
صضÓحياته.
ي -ذك -ر أن ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل -ذي ” ف -ي -ه ع -رضص
أŸشض -روع أل -ت -م -ه -ي-دي Ÿرسض-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-ح-دد
أل-ق-ان-ون أ’أسض-اسض-ي ل-ل-غ-رف أل-فÓحية ومناقشضته
حضضره روؤسضاء ألغرف ألفÓحية ıتلف و’يات
ألوطن وكذأ أإطارأت من وزأرة ألفÓحة وألتنمية
ألريفية وألصضيد ألبحري.
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بعد اسصتدعاء الهيئة الناخبة وسصحب السصتمارات

مرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية “تد إأ 6 ¤أأكتوبر

تسص -ت -م -ر اŸراج -ع-ة السص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
ل-ل-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ية ،التي انطلقت
أامسص إا ¤غ - - - -اي- - - -ة ي- - - -وم  6أاكتوبر
الداخل ،وباŸوازاة مع ذلك تتواصصل
عملية سصحب السصتمارات ،من قبل
اŸه -ت -م Úب -اŸشص-ارك-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ -اسص -ي -ة اŸق -ررة ي -وم 12ديسصمÈ
اŸق- -ب- -ل ،ع -ل -ى أان ت -درسص السص -ل -ط -ة
الوطنية لÓنتخابات اŸلفات ‘ أاجل
لك Ìقبل إاحالتها على
 7أايام على ا أ
اÛلسص الدسصتوري.

فريال بوشسوية
ب -ل -غت ال -ع -م -ل -ي -ة الن -ت -خ-اب-ي-ة –سض-ب-ا
لÓسضتحقاقات الرئاسضية لـ  12ديسضم،È
مرحلة مراجعة القوائم النتخابية بعدما
شض -رع اŸشض -ارك -ون ‘ سض -حب اسض -ت-م-ارات
اكتتاب التوقيعات ،التي تلت مباشضرة أاول
ﬁطة ‡ثلة ‘ توقيع رئيسس الدولة عبد

القادر بن صضالح مرسضوم اسضتدعاء الهيئة
الن -ت -خ -اب -ي-ة ،م-ا ي-ؤوشض-ر ع-ل-ى ال-ت-ق-دم ‘
اÿطوات اŸتعلقة بالتحضضÒات لها.
ولعل ما يلفت النظر اهتمام األحزاب
السضياسضية بالنتخاباتÃ ،ا ‘ ذلك تلك
التي  ⁄تعلن عن موقفها النهائي ،على
غ -رار ق -ي -ادة ح-رك-ة ›ت-م-ع السض-ل-م وك-ذا
جبهة العدالة والتنمية على سضبيل اŸثال،
التي تفصضل ‘ اŸسضأالة على مسضتوى أاعلى
ه -ي -ئ -ة ‡ث -ل -ة ‘ ›لسس الشض -ورى ،وذلك
يومي ا÷معة  27والسضبت  28سضبتم Èعلى
التوا‹.
وي -ع -كسس اه -ت -م-ام ال-ط-ب-ق-ة السض-ي-اسض-ي-ة
بالقÎاع الذي سضيفرز رئيسضا للجمهورية،
يÎك له اÛال رئيسس الدولة الذي تنتهي
مهامه بإاجراء الرئاسضيات ،حرصضها على
اŸشضاركة عكسس النتخابات التي كانت
مقررة ‘ غضضون الصضائفة و–ديدا ‘ 4
جويلية ،انتخابات أاكدت منذ البداية أانها
لن تشضارك فيها مؤوكدة تخندقها ‘ صضف

اأك- -د رئ- -يسص السص- -ل- -ط -ة ال -وط -ن -ي -ة
اŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خاباتﬁ ،مد شصر‘،
اأمسص ،ب - -ال - -دار ال - -ب - -يضص- -اء (ا÷زائ- -ر
ال-ع-اصص-م-ة) ،اأن الن-تخابات الرئاسصية
اŸق- - - - - - - - -ررة ‘  12ديسص -م Èال -ق-ادم
«سص - -ت - -ك - -ون ‘ «مسص- -ت- -وى ت- -ط- -ل- -ع- -ات
الشص- -عب» ب- -فضص- -ل م- -راج- -ع- -ة ق- -وانÚ
الن -ت -خ -اب -ات وك -ذا» الع -ت-م-اد ع-ل-ى
ت -ط-ب-ي-ق-ة ج-دي-دة» ‘ ت-ط-ه Òق-وائ-م
الهيئة الناخبة.
قال شضر‘ خÓل وقوفه بهذه البلدية
ع-ل-ى سض Òع-م-ل-ي-ة اŸراج-ع-ة السض-ت-ث-ن-ائ-ية
للقوائم النتخابية ،اإن القÎاع الرئاسضي
القادم»سضيكون ‘ مسضتوى تطلعات الشضعب
ا÷زائري كما كانت تطلعاته ‘ اإنشضاء
سضلطة مسضتقلة لÓنتخابات تطبيقا لروح
اŸادت 7« Úو  8من الدسضتور» وذلك من
خ Ó- -ل م - -راج - -ع- -ة ال- -ق- -وان ÚاŸن- -ظ- -م- -ة
لÓنتخابات التي «سضتمنح فرصضة للمشضاركة
وضضمان التكفل بحق اŸواطن ‘ اختيار
رئ - -يسس ل - -ل - -ج - -م - -ه - -وري - -ة» ،ب - -الإضض - -اف - -ة
اإ»¤الع -ت -م -اد ع -ل -ى ت-ط-ب-ي-ق-ة ج-دي-دة ‘
تطه Òالقوائم النتخابية».
واأوضضح شضر‘ اأن هذه التطبيقة «تضضمن

ا◊اجة إاŒ ¤ديد اŸنظومة ا◊زبية ‘ ا÷زائر

أحزأب سسياسسية عاجزة ..أنتخابات رئاسسية قادمة

ا◊راك آان- -ذاك ،م- -ط- -ال- -ب- -ة بضض- -م -ان -ات
لتكريسس الشضفافية والنزاهة.
وع-ل-ى األرج-ح ،ف-إان م-راج-ع-ة ال-ق-انون
اŸت -ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام الن-ت-خ-اب-ات ،إا ¤ج-انب
اسضتحداث سضلطة وطنية لÓنتخابات ،التي
ت- -ع- -د أاه -م اŸط -الب اŸرف -وع -ة كشض -رط
ج -وه -ري ل -ل -مشض -ارك-ة ،ت-ك-ون وراء إاعÓ-ن
بعضس األحزاب عن مشضاركتها مثلما هو
األم-ر ب-ال-نسض-ب-ة ل-طÓ-ئ-ع ا◊ري-ات ب-قيادة
علي بن فليسس ،وجبهة اŸسضتقبل بقيادة
عبد العزيز بلعيد ،وحركة البناء بقيادة
الوزير األسضبق للسضياحة عبد القادر بن
قرينة ،أاحزاب قد تعوضس األحزاب التي
كانت بارزة ‘ الفÎة اŸاضضية وتراجعت
‘ مقدمتها حزبا جبهة التحرير الوطني
«األفÓن» ،والتجمع الوطني الدÁقراطي
«األرندي» ‘ ،اŸشضهد السضياسضي اŸقبل
حسضب م - -ا أاك - -ده األسض - -ت - -اذ ‘ ال - -ع - -ل- -وم
السضياسضية رضضوان بوهيدل.

شسر‘ :أ’نتخابات ألرئاسسية ألقادمة سستكون ‘ «مسستوى تطلعات ألشسعب»
ال-ن-ج-اع-ة وتسض-ه-ل ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ه Òال-قائمة
الن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن خ Ó-ل ال -تصض-ف-ي-ة الآل-ي-ة
ل-وضض-ع-ي-ة ال-ن-اخب» ك-م-ا «ت-نهي الإجراءات
اŸعقدة التي كانت تشضكل ‘ وقت سضابق
عبئا ثقي Óعلى اŸواطن» ،مشضÒا اإ ¤اأنه
بفضضلها اأصضبح»اŸواطن الراغب بتسضجيل
نفسضه ‘ القوائم النتخابية ملزم بالذهاب
فقط اإما اإ ¤بلدية مسضقط راأسضه اأوبلدية
اإقامته» على اأن تتم « الإجراءات الأخرى
اآليا Ãا يضضمن راحته».
كما شضدد رئيسس السضلطة باŸناسضبة على
«اأه-م-ي-ة ال-تسض-ج-ي-ل ‘ ال-ق-وائ-م الن-تخابية
وا◊رصس على نزاهتها » لأنها كما قال
«ع -م -ل -ي -ة ت -ع -ط -ي ضض-م-ان-ة ◊م-اي-ة صض-وت
اŸواط- -ن» ،داع- -ي- -ا الشض- -ب- -اب اإ ¤ضض -رورة
التسضجيل ‘ هذه القوائم لأنه Áثل حسضبه
«عقد مسضووؤلية ب ÚاŸواطن ووطنه».
كما اأكد اأن الشضباب له «وزن ثقيل ‘
رسض -م مسض -ت -ق -ب -ل ال -ب Ó-د» ،مÈزا ‘ ن-فسس
الإط -ار اأن «مصض Òال -بÓ-د م-رت-ب-ط ب-ن-ج-اح
السضتحقاقات الرئاسضية القادمة».
وبانطÓق اŸراجعة السضتثنائية للقوائم
الن-ت-خ-اب-ي-ة ي-ك-ون حسضب اŸت-ح-دث «العد
التناز‹ لÓنتخابات الرئاسضية قد انطلق
وف -ق م -ن -ظ -ور ق-ان-و Êج-دي-د و–ت ضض-وء
السض-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-ابات» التي يقع
–ت مسض -وؤول -ي-ت-ه-ا «ت-ه-ي-ئ-ة ظ-روف ن-زاه-ة
وشض -ف -اف -ي -ة الن-ت-خ-اب-ات لضض-م-ان مشض-ارك-ة
ن - -اج - -ع - -ة ل - -ل - -ن - -اخب ‘ ‡ارسض- -ة ح- -ق- -ه
الدسضتوري».
ل Ó- -إشض - -ارة ف - -اإن ع - -م- -ل- -ي- -ة اŸراج- -ع- -ة
السض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م الن-ت-خابية– ،سضبا
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة ل-يوم  12ديسضمÈ
اŸقبل انطلقت اأمسس وتدوم اإ ¤غاية 6
اأك -ت -وب -ر اŸق -ب -ل ،ط-ب-ق-ا لأح-ك-ام ال-ق-ان-ون
العضضوي اŸتعلق بنظام النتخابات و‘
هذا الشضاأن دعت الهيئة الوطنية اŸسضتقلة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات اŸواط-ن-ات واŸواط-ن ÚغÒ
اŸسضجل ‘ Úالقوائم النتخابية ،لسضيما
البالغ )18( Úسضنة كاملة يوم القÎاع ،اإ¤
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تسض -ج -ي -ل اأن -فسض -ه-م ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-ل-ج-ن-ة
ال-ب-ل-دي-ة Ÿراج-ع-ة ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-ابية ‘
بلدية اإقامتهم والتي تعمل –ت اإشضراف
السضلطة الوطنية اŸسضتقلة لÓنتخابات.
اأما بالنسضبة للناخبات والناخب Úالذين
غÒوا مقر اإقامتهم فعليهم التقرب من
اللجنة البلدية Ÿراجعة القوائم النتخابية
Ãق -ر الإق -ام -ة ا÷دي -دة م -ن اأج -ل اإع -ادة
تسض- -ج- -ي- -ل- -ه- -م ،م- -ع وج- -وب اإرف- -اق ط -لب
ال -تسض -ج -ي -ل ب -وث -ي -ق -ة ت-ث-بت ه-وي-ة اŸع-ن-ي
واأخرى تثبت اإقامته.

ب -ع -د ت-نصص-يب السص-ل-ط-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات وم -ن أاج-ل ان-ت-خ-اب-ات
رئ -اسص -ي -ة ح -رة ون -زي -ه -ة وت-ع-ددي-ة
ح-زب-ي-ة وإاعÓ-م-ي-ة واسصعة...برزت
آاراء ت-ب-دو غ-ري-ب-ة م-ن ق-ب-ل ال-بعضص
ع- - -ل- - -ى خ- - -ل- - -ف - -ي - -ة اŸواق - -ف ح - -ول
ال-دÁق-راط-ي-ة ال-ن-اشص-ئ-ة ‘ اŸن-ط-قة
(اŸصص ّ-درة ب -ع -د إافÓ-سص-ه-ا ‘ ال-غ-رب)،
لح-زاب ك-م-ا
وح -ول «ان -ت -ه -اء»دور ا أ
لسص Ó- - - - - - - -م - - - - - - - -يÚ
اŸوط- - - - - - - - -ن Úوا إ
واليسصاري...Ú
ن- -ع- -ت- -ق -د أان -ه م -ن الضض -روري الّÎي -ث،
ف -ال -ت -ج -رب -ة م-ازالت ‘ م-ه-ده-ا م-ق-ارن-ة
ب -ال -ت-ج-ارب األخ-رى (األوروب-ي-ة أاسض-اسض-ا)،
صضحيح ،أان األحزاب  ⁄تعد قادرة على
اسض -ت -ي-ع-اب واق-ن-اع ق-ط-اع-ات واسض-ع-ة م-ن
الشض- -ب- -اب وأان- -ه- -ا فشض- -لت ‘ ال -ت -واؤوم م -ع
شضعارات ا◊راك ألسضباب داخلية (األداء
والسض- -ل- -وك) وأاخ- -رى خ- -ارج- -ي- -ة..غ Òاأن
السض - -ت - -ط Ó- -ع - -ات ت- -ب Úأان اŸرشض- -حÚ
للرئاسضيات القادمة األك Ìقبول سضيكونون
أاح -رارا ل -ك -ن ب -دع -م ح -زب -ي (م -ن خÓ-ل
الدعم واŸسضاندة) ،فحزب جبهة التحرير
كان لعقود من الزمن ل يقدم مرشضحÚ
ودوره هو مسضاندة اŸرشضح األوفر حظا،
وك- - -ذلك ح - -زب ال - -ت - -ج - -م - -ع ال - -وط - -ن - -ي
الدÁقراطي الذي  ⁄يقدم اأي مرشضح
للرئاسضيات طيلة عمره السضياسضي ،وحركة
›تمع السضلم التي عزفت عن تقد Ëاأي
مÎشضح أامام بوتفليقة بعد Œربة الشضيخ
ﬁفوظ نحناح رحمه الله.
حتى ظاهرة ماكرون ‘ فرنسضا كان
وراءه -ا ح -زب(أاسضسس بسض -رع -ة) ،وه -اه -ي
تتكرر التجربة ‘ تونسس مع قيسس سضعيد
من خÓل ظهور األحزاب اŸسضاندة رغم
أان- -ه مÎشض -ح ح -ر ،وم -ه -م -ا ك -ان األم -ر ل
ن -ع -ت -ق-د أان ال-ت-غ-ي Òا◊ق-ي-ق-ي ي-ت-م خ-ارج
نطاق األحزاب ،فاألحزاب برغم كل ما
Áكن أان يوجه لها من انتقادات تظل أاهم
مؤوسضسضة بإامكانها إاحداث التغي Òخاصضة
‘ ن-ظ-ام-ن-ا السض-ي-اسض-ي السض-ائ-د واŸتجدد
كما ‘ أاغلب الدول الدÁقراطية.
أاما ما سضيحدث عندنا ‘ النتخابات
الرئاسضية القادمة فسضيكون عابرا ورÃا
لن يتكرر ‘ اŸسضتقبل فالتجربة ا◊زبية
‘ ا÷زائر (‘ إاطار دÁقراطي حقيقي)
م -ازالت غضض -ة ط-ري-ة و‘ ط-ور ال-ت-ج-رب-ة
ومفتوحة على كث Òمن الحتمالت.
رغم أان الغرب دخل مرحلة ما بعد
ا◊زب -ي -ة م -ن خ Ó-ل رصض -د ت -وج -ه -ات -ه -م
الي- -دي- -ول- -وج -ي -ة ب ÚÁ Úويسض -ار ،أاوبÚ
ﬁاف -ظ Úوأاصض -ول -ي ،Úول-ذلك وم-ن أاج-ل
أاحزاب سضياسضية مسضتدÁة وفاعلة نحتاج
إاŒ ¤دي -د اŸن -ظ -وم -ة ا◊زب -ي -ة بشض -ك-ل

بقلم  :الدكتور إادريسس عطية
أاسستاذ العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية
بجامعة ا÷زائر 3
كامل ،اأي كما نسضعى اليوم لتطه ÒالبÓد
م - -ن ال - -فسض - -اد وك- -ذا ت- -ط- -ه Òال- -ق- -وائ- -م
الن -ت -خ -اب -ي -ة ،ن -ح -ت -اج أايضض -ا إا ¤ت-ط-هÒ
األح -زاب السض -ي -اسض -ي-ة وال-ت-خ-لصس م-ن ك-ل
األحزاب غ Òالقادرة على التجنيد ول
على اŸنافسضة ،وÁكن أان يكون ذلك من
ضضمن الورشضات الكÈى التي سضتفتح بعد
الن - -ت - -خ- -اب- -ات ال- -رئ- -اسض- -ي- -ة Ãا ‘ ذلك
اŸراجعة العميقة للدسضتور ،وكذا حزمة
اإلصض Ó-ح -ات ال-كÈى؛ اŸال-ي-ة واإلداري-ة،
والتشضريعية والقانونية ،والتي سضتمسس كل
ب -ن -ي -ان ال -دول -ة وه -ي -اك -ل-ه-ا اŸؤوسضسض-ات-ي-ة
وال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ةÃ ،ا ف -ي -ه إاع -ادة رسض-ك-ل-ة
األحزاب السضياسضية وإاعادة ضضبط بوصضلة
ال -ع -م -ل ا◊زب -ي ال -ه-ادف واŸؤوسضسض-ي ‘
كنف ›تمع سضياسضي فاعل ب Úمعارضضة
حقيقية وموالة شضريفة ،ليمتهن وÁارسس
ا÷ميع اأسضاليب سضياسضية صضحيحة قوامها
خدمة الوطن وهدفها الرتقاء باŸواطن.
ل-ت-ب-ق-ى األح-زاب السض-ي-اسض-ي-ة ‘ اإلطار
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي الشض-ام-ل واŸوح-د ‘ ق-ي-ادته
والسض- -اع- -ي ل -ل -وصض -ول إا ¤السض -ل -ط -ة ب -دل
الك- -ت- -ف- -اء Ãج- -رد اŸشض- -ارك- -ة ‘ إادارة
دواليب السضلطة ،سضواء من قريب أاوبعيد،
وب- -دل ال- -ت- -خ -ن -دق الضض -ع -ي -ف ‘ خ -دم -ة
األج -ن-دات اÿاصض-ة وال-ف-ردي-ة ل-ل-ق-ي-ادات
ا◊زبية أاوحتى اÿارجية ،ينبغي التوجه
إاŒ ¤ديد اŸقاربة النضضالية من خÓل
ال -ت -م -دد ال -داخ -ل -ي ن -ح -و كسضب وŒن -ي -د
شض -رائ -ح واسض -ع -ة م -ن اŸواط -ن ،Úل-ي-ب-ق-ى
Óح -زاب
ال- -ره- -ان ا◊ق -ي -ق -ي وال -دائ -م ل  -أ
السضياسضية الوطنية ‘ ا÷زائر هو العمل
ع - -ل - -ى دÁوم - -ة الأم - -ة ووح - -دة الشض- -عب
واسضتقرار الوطن.
من أاجلك يا وطني

حذر من انعكاسصاتها ،اÿب Òرضصا ط:Ò

لألزمة ألسسياسسية مضساعفات خطÒة على أ’قتصساد ألوطني
لمة القتصصادية تنهار
مقدرات ا أ
ي -وم -ا ب -ع -د ي -وم ،ه -ذا م -ا ح -ذر م-ن-ه
اÿب Òالق- - - -تصص- - - -ادي رضص - - -ا ط،Ò
لزمة السصياسصية
مؤوكدا أان اسصتمرار ا أ
‘ ا÷زائ- - -ر سص- - -ي- - -ؤودي إا ¤ع - -زل - -ه - -ا
اق -تصص-ادي-ا ع-ن اÙي-ط ال-ع-اŸي ف-ي-م-ا
يخصص التزاماتها الدولية على غرار
لوروبي.
عقد الشصراكة مع ال–اد ا أ

حياة  /ك
اعت Èط Òأان الوضضع يزداد خطورة
لزم- -ة ،وي- -رى أان
ك - -ل - -م - -ا ط- -ال ع- -م- -ر ا أ
اŸفارقات التي حدثت خÓل  7أاشضهر
لخÒة (عمر ا◊راك) ل توحي بوجود
ا أ
حلول ،وبالتا‹ كان لزاما على السضلطات
لمور بجدية وقال
الفعلية للدولة أاخذ ا أ
إان- -ه ل ب- -د م- -ن ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ال- -دول -ة
ب- -اسضÎات -ي -ج -ي -ة ذك -ي -ة ح -ت -ى ل ن -ق -ع ‘
متاهات أاخرى.
لث Òمن خÓل
قال ط Òأامسس ع Èا أ
لو ،¤إانه «ل Áكننا إاطالة عمر
القناة ا أ

لزم -ة أاك Ìف -ب Ó-دن -ا –ت-اج إا ¤سض-ل-ط-ة
ا أ
م-ن-ت-خ-ب-ة وت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-ابات رئاسضية ‘
لج - -ال م - -ع الل- -ت- -زام بشض- -روط
أاق - -رب ا آ
النزاهة والكفاءة « ،مؤوكدا على ضضرورة
أان ي-ح-م-ل اÎŸشض-ح-ون ب-رام-ج م-ت-ك-املة
ه -ادف -ة “سس ك -ل ال -ق -ط -اع -ات ط -ي-ل-ة 5
سضنوات اŸقبلة.
لزم -ة
وف- -ي- -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -داع -ي -ات ا أ
السض- -ي -اسض -ي -ة ع -ل -ى الق -تصض -اد ق -دم طÒ
مقÎحات ‘ هذا الشضأان ،حيث دعا إا¤
إاع -ادة ال -ن -ظ-ر ‘ ال-ق-وان Úالضض-ري-ب-ي-ة 6
لنها
سضواء اŸباشضرة أاو غ ÒاŸباشضرة أ
أاعدت «على مقاسس» Ãا فيها الضضريبة
على اŸمتلكات ،والضضريبة على الÌوة
ال -ت -ي ك -انت ت -زاح ‘ ك -ل م -رة م -ن ق -ب -ل
اللوبيات على مسضتوى اÛلسس الشضعبي
الوطني ،ويتم إالغاؤوها ‘ قانون اŸالية
لدارة غ Òقادرة على إاحصضاء
بحجة أان ا إ
لغ -ن -ي -اء ‘ ا÷زائ -ر ،و»ه -ذا أام -ر غÒ
ا أ
معقول ويجب إاعادة النظر فيه».
كما شضدد اÿب Òالقتصضادي ‘ سضياق
متصضل على ضضرورة قيام العدالة بإاعادة

فتح ملفات اŸشضاريع كمشضروع «الباسضو»
‘ عهد السضبعينيات وصضول إا ¤برنامج
«ديزارتاك» ،إا ¤جانب فسضخ عدة عقود
اسضتثمارية من جديد والتي سضاهمت ‘
عرقلة ‰والقتصضاد الوطني ،مÈزا أان
«ه -ذه ال -ل-وب-ي-ات ال-ن-اف-ذة ل ي-زال ل-دي-ه-ا
امتدادات ‘ مراكز القرار ‘ ا÷زائر،
ف -ه -ن -اك أاذن -اب ال -عصض-اب-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
الوزارات الهامة  ..ومنها وزارة اŸالية
والصضناعة والتجارة» ...على حد تعبÒه .
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ق-اع-دة الق-تصض-ادية
 51/49التي من اŸنتظر إالغاء التعامل
بها ‘ مشضاريع غ ÒاسضÎاتيجية ،ضضمن
مشضروع قانون اŸالية  ،2020قال طÒ
إانها قاعدة  ⁄تأات إال بـ»الفسضاد» ،وإانها
ج-اءت ع-ل-ى أاسض-اسس م-ن-ع –وي-ل ال-ع-م-ل-ة
الصضعبة إا ¤اÿارج ” اسضتغÓلها من قبل
من أاسضماهم بالعصضابة والتي «فرضضت كل
أاشض - -ك - -ال ال - -فسض - -اد –ت م - -ا ي - -ع- -رف بـ
(الأسضماء اŸسضتعارة) ،فأاغلب الشضركات
الأج-ن-ب-ي-ة ال-ت-ي ج-اءت ل-ل-ج-زائ-ر وه-م-ي-ة
لذناب هذه العصضابة «.
وأاخرى تابعة أ

»æWh
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فيما ” حجز أك Ìمن  700وحدة مششروبات كحولية

الدرك الوطني بعنابة يضضع حدا لنشضاط حاملي اأ’سضلحة البيضضاء

لق-ل-ي-م-ي-ة
“ك -ن أف -رأد ألسش -ري-ة أ إ
لم - -ن أل - -ط- -رق ل- -ل- -درك أل- -وط- -ن- -ي
أ
ب- -ع- -ن- -اب -ة ،م -ن ح -ج -ز أك Ìم -ن 700
وحدة مششروبات كحولية وتوقيف
ششخصش Úيبلغان من ألعمر  35سشنة،
ينحدرأن من وليتي عنابة وقاŸة.
أل-ع-م-ل-ي-ة “ت ب-ناء على معلومات
لفرأد ألسشرية مفادها ،وجود
وأردة أ
سشيارة على متنها مششروبات كحولية
متجهة من مدينة عنابة إأ ¤مدينة
قاŸة.

عنابة :هدى بوعطيح
من خÓل اŸعلومات اŸتحصصل عليها
” توقيف السصيارة على متنها اŸشصتبه
فيهما على مسصتوى طريق الوطني رقم 21
الرابط ب Úو’يتي عنابة وقاŸة ،وبعد
مراقبة وثائقها وتفتيشصها ع Ìبداخلها
ع -ل -ى ك -م -ي -ة م-ن اŸشص-روب-ات ال-ك-ح-ول-ي-ة
ﬂب- -أاة ب- -إاح- -ك -ام ‘ الصص -ن -دوق اÿل -ف -ي
للسصيارة واŸقدرة بأاك Ìمن  700قارورة
م- -ن ﬂت- -ل- -ف اأ’ن- -واع واأ’ح- -ج -ام ل -ي -ت -م
توقيفهما و–رير ﬁضصر ضصدهما بتهمة
ن -ق -ل وح -ي -ازة مشص -روب-ات ك-ح-ول-ي-ة ب-دون
رخصص -ة ،ح -يث ” ت -ق -د ËاŸع-ن-ي Úأام-ام

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

ا÷هات القضصائية اıتصصة.
و‘ ع- -م -ل -ي -ة أاخ -رى و‘ إاط -ار ج -ه -ود
مصصالح الدرك الوطني بعنابة ‘ مكافحة
ا÷رÁة ب -ج-م-ي-ع أان-واع-ه-ا ،خ-اصص-ة م-ن-ه-ا
ماتعلق بحماية اأ’شصخاصص واŸمتلكات،
“كنت عناصصر الفرقة اإ’قليمية للدرك
ال -وط -ن -ي ب -ال -ب -و ‘ Êال-فÎة اأ’خÒة م-ن
تفكيك عصصابة قامت بسصرقة منزل عائلي
باسصتعمال القوة ،تتكون هذه العصصابة من
سصبع ( )07أاشصخاصص تÎاوح أاعمارهم ما
ب 18 Úو 35سصنة.
ع -ن -اصص -ر الشص -ب -ك -ة ” ت -وق -ي-ف-ه-م ب-ع-د
اسصتقبال شصكوى من طرف الضصحية عن
تعرضص مسصكنها للسصرقة ،حيث أانه وبعد
ترصصد أافراد العصصابة غياب الضصحية ،و‘
وقت متأاخر من الليل قاموا بتحطيم باب
م-ن-زل-ه-ا ب-ال-ق-وة وسص-رق-ة ك-ام-ل ﬁتوياته،
والتي شصملت أافرشصة ،أاغطية ،أاجهزة كهرو
منزلية (ثÓجة ،تلفاز )...باإ’ضصافة إا¤
أاثاث منز‹ وأاوا ÊوغÒها..
–ري- -ات ال- -درك ال- -وط- -ن -ي اŸك -ث -ف -ة
أافضصت إا ¤توقيف جميع أافراد العصصابة،
واسصÎج - - - -اع اŸسص- - - -روق- - - -ات اÿاصص- - - -ة
ب -الضص -ح -ي -ة ،ك-م-ا اتضص-ح أان ه-ذه الشص-ب-ك-ة
كانت تنشصط ‘ أاقاليم عدة بلديات بو’ية
ع -ن -اب -ة ،ح -يث ” ت-ق-د ËاŸت-ه-م Úأام-ام

ا÷هات القضصائية اıتصصة.
و‘ نفسص السصياق ،اسصÎجعت الفرقة
اإ’قليمية للدرك الوطني بالعلمة دراجة
نارية ” سصرقتها ،بعد أان قام صصاحبها
بركنها أامام ﬁل Œاري ،ليتفاجأا بعد
خ-روج-ه ب-اخ-ت-ف-ائ-ه-ا ،ح-يث ب-ع-د ت-نشص-يط
ع- -نصص- -ر ا’سص- -ت- -عÓ- -م ” –دي- -د ه- -وي -ة
اŸشص -ت -ب -ه ف -ي -ه -م -ا وال -ق -بضص ع -ل -ي -ه -م -ا،
واسصÎج -اع ال -دراج -ة ال-ن-اري-ة وتسص-ل-ي-م-ه-ا
لصصاحبها.
إاضصافة إا ¤نشصاطاتها ◊فظ السصكينة
والطمأانينة بو’ية عنابة ،شصنت وحدات
اÛم -وع -ة اإ’ق -ل -ي -م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
ب -ع -ن -اب-ة م-ؤوخ-را ع-دة م-داه-م-ات واسص-ع-ة
وت-ف-ت-يشص ،خ-اصص-ة ‘ اأ’م-اك-ن اŸشص-ب-وهة
واŸع-زول-ة ،اسص-ت-ه-دفت ح-ام-ل-ي اأ’سص-لحة
البيضصاء بدون مÈر وبدون سصبب شصرعي،
وال- -ت- -ي Áك -ن اسص -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ ا÷رائ -م
اŸرت -ك -ب -ة ضص -د اأ’شص-خ-اصص ،وم-ن-ه-م م-ن
أاوقفوا اثر الضصرب وا÷رح العمدي أاو
اعتداء عن طريق هذه اأ’سصلحة.
وأاسصفرت هذه العمليات عن حجز 48
سصÓح أابيضص وتوقيف  43شصخصص تورطو
‘ حمل وحيازة أاسصلحة بيضصاء Ãختلف
أان -واع-ه-ا وأاح-ج-ام-ه-ا ” ،ت-ق-دÁه-م أام-ام
العدالة.
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بعد قرأر رفع ألتجميد عن أŸششاريع ‘ وليات أ÷نوب

«أاونسضاج» و«كناك» تندوف تشضرعان ‘ اسضتقبال الطلبات

أف- - -ت- - -ت- - -حت ،أمسس ،ب- - -ت - -ن - -دوف،
لب -وأب أŸف -ت -وح-ة ع-ل-ى
ف -ع -ال -ي -ات أ أ
«أونسش - -اج» م - -ن أج - -ل أل - -ت - -ع - -ري - -ف
لج- - -رأءأت أ÷دي - -دة أÿاصش - -ة
ب- - -ا إ
برفع ألتجميد عن مششاريع ألوكالة
أل -وط -ن -ي -ة ل -دع -م تشش-غ-ي-ل ألشش-ب-اب
وأŸوج -ه-ة لشش-ب-اب ولي-ات أ÷ن-وب،
وحضشرت «ألششعب» جانبًا منها.
اŸناسصبة كانت فرصصة للشصباب البطال
للتقرب من شصبابيك الوكالة والتعرف عن
’ج-راءات ا÷دي-دة
ق -رب ع -ل -ى ج -م -ل -ة ا إ
اŸق- -ررة ل- -ف- -ائ- -دة ح- -ام- -ل- -ي اŸشص- -اري -ع
’دارية وا÷بائية اŸتاحة
والتسصهيÓت ا إ
’خÒ
للمسصتفيدين عقب قرار ا◊كومة ا أ
ال -ق -اضص -ي ب -رف -ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن مشص-اري-ع
صصناديق الدعم ‘ و’يات ا÷نوب ،وهي
خطوة ’قت اسصتحسصان شصباب اŸنطقة
الباحث عن فرصص عمل ‘ منطقة تسصتعد
للتحول ا ¤قطب صصناعي وŒاري رائد
‘ منطقة ا÷نوب الغربي.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أاك -د «صص -دي -ق -ي أاح -م -د
ﬁم -ود» م -دي -ر ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م
تشص- -غ- -ي- -ل الشص- -ب- -اب»اونسص -اج» ،ب -ت -ن -دوف
ل»الشص -عب» ،ع -ن تسص -خ Òك -ام -ل ال-ط-اق-م
ال -بشص -ري ل -ل -ت -ك-ف-ل ب-الشص-ب-اب ،ت-وج-ي-ه-ه-م
’نشص-اء مشص-اري-ع-هم اÿاصصة
وم-راف-ق-ت-ه-م إ
والتحول من طالب عمل ا ¤رب العمل،
م-وضص-حً-ا ب-أان ال-تسص-ج-ي-ل ح-ال-يً-ا ي-ت-م ع-لى
مسص - - -ت- - -وى اŸوق- - -ع ا’ل- - -كÎو Êاÿاصص

ب -ال -وك-ال-ة م-ع اشصÎاط ح-ي-ازة اŸسص-ت-ف-ي-د
على بطاقة تعريف بيومÎية ،مؤوكداً على
الÎك -ي -ز ع -ل -ى اŸشص -اري-ع اŸن-ت-ج-ة ال-ت-ي
–ت- -اج- -ه- -ا اŸن- -ط- -ق- -ة وت- -ف- -ادي ب- -عضص
اŸشصاريع التي تشصهد تشصبعًا.
‘ لقائه مع إاطارات الصصندوق الوطني
للتأام Úعن البطالة»كناك» ،دعا «معمر
ط- -رب- -اق» اŸدي- -ر ال- -ع- -ام اŸسص- -اع -د ا¤
ضص -رورة ال -ت -ك -ف -ل ب -الشص -ب -اب وا’سص -ت-م-اع
’نشص- -غ- -ا’ت- -ه- -م وال -ت -ق -رب م -ن ح -ام -ل -ي
اŸشصاريع ،مؤوكدا خÓل زيارة العمل التي
ق- -ادت- -ه ل- -و’ي- -ة ت- -ن -دوف ع -ن اسص -ت -ع -داد
الصصندوق للتكفل بكل الطلبات اŸتعلقة
بشصباب و’يات ا÷نوب من خÓل بذل
اŸزي -د م -ن ا÷ه -د وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ذل-ي-ل
ال -ع -راق -ي -ل ال -ت-ي ق-د ت-واج-ه شص-ب-اب ه-ذه
اŸن -اط -ق ‘ سص -ب -ي -ل إانشص -اء مشص -اري -ع -ه-م
اÿاصصة.
’نشصطة الفÓحية ،أاكد اŸتحدث
عن ا أ
أان قرار ا◊كومة جاء لبعث نفسص جديدة
‘ و’يات ا÷نوب ،وكل اŸشصاريع هي
متاحة للشصباب بالتنسصيق مع البنوك التي
ت-ع-م-ل ع-ل-ى مسص-اي-رة ع-م-ل-ي-ة “وي-ل ه-ذه
اŸشصاريع ،مؤوكداً على العمل على رفع كل
ال- -ع- -راق- -ي- -ل ال -ت -ي ق -د –ول دون إانشص -اء
مشص-اري-ع فÓ-ح-ي-ة وت-رب-ي-ة ا◊ي-وانات Ãا
فيها مشصكلة العقار الفÓحي التي تعاÊ
منه و’ية تندوف.

تندوف :عويشش علي

ﬁ 37طة للجيل ألرأبع و 251أمسشان بالÈج

عصضرنة شضبكة ا’تصضا’ت والتغطية
Œاوزت  ٪90بالو’ية

ألششعب -ت -ع-م-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-م-ل-ي-ة
’تصصا’ت ا÷زائر بو’ية برج بوعريريج،
وم- -ن خÓ- -ل ب -را›ه -ا اŸسص -ط -رة ع -ل -ى
–ديث وتوسصيع شصبكتها الهاتفية وذلك
لتحسص Úاÿدمات وا’سصتجابة Ÿتطلعات
الزبائن وسصكان الو’ية عموما كما تعمل
على تام Úهذه الشصبكات داخل الو’ية
وضصواحيها.
Œسصدت هذه ا÷هود من خÓل وضصع
اك Ìمن  2300كم من ا’لياف البصصرية
التي مكنت من ربط معظم البلديات كما
” ا‚از ﬁ 37طة للجيل الرابع و251
ﬁط- -ة امسص- -ان MSANوف -رت ت-غ-ط-ي-ة

م-ع-ظ-م اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ب-خدمة الهاتف
وا’نÎنيت.
اما ‘ ما يخصص برنامج ربط ا’حياء
السصكنية التي يفوق تعدادها  1000سصاكن
فان التغطية قد بلغت .%92
ك -م -ا –رصص اŸدي-ري-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى
تكثيف ا÷هود من اجل حماية وصصيانة
ه -ذه الشص -ب -ك -ة خصص -وصص -ا ‘ م -ا ي -ت -ع -ل -ق
بتجسصيد اŸشصروع الوطني BACK BONE
و‘ اأ’خ Òت -ظ -ل اŸدي -ري -ة ال -ع -م-ل-ي-ة
’تصصا’ت ا÷زائر لÈج بوعريريج قائمة
وسص- -اه- -رة ع- -ل -ى ت -وف Òال -راح -ة وافضص -ل
اÿدمات لزبائنها.

للكÎوÊ
أمام تزأيد عدد أŸتعامل ‘ Úألدفع أ إ

متى تنطلق ا÷زائر ‘ التجارة اإ’لكÎونية؟
ضضرورة اسضتحداث نظام للوقاية من الغشش والتÓعب
ألششعب -أششارت عدة تقارير ﬁلية ،أن
لل -كÎو ‘ Êأ÷زأئ -ر
ع- -م- -ل -ي -ات أل -دف -ع أ إ
سشتسشجل إأرتفاعًا معتًÈأ مع نهاية ،2019
لمر ألذي يرفع عدد أŸتعامل› ‘ Úال
أ أ
للكÎو Êإأ 30 ¤متعام Óبدل 6
ألدفع أ إ
م-ت-ع-ام-ل .2016 ‘ Úج -اء ه -ذأ ‘ م -رأسش-ل-ة
خاصشة لـ «ألششعب».

كما توقعت التقارير ” ،تسصجيل زيادات معتÈة
خÓ-ل السص-ن-ة ا÷اري-ة ‘ ق-ي-م-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-جارية
Óم-ك-ان-ات ال-ه-ائلة التي
اإ’ل-كÎون-ي-ة والسص-بب راج-ع ل -إ
“تلكها ا÷زائر ‘ ا÷انب الرقمي والقابلة للتطوير
لتواكب التطورات ا◊اصصلة ‘ عديد اÛا’ت.
ي -ذك -ر ،أان ا÷زائ -ر ق -د إاح -ت -لت اŸرت -ب-ة ‘ 111
مؤوشصر التجارة اإ’لكÎونية ل  ،2018الصصادر عن اأ’·
اŸتحدة للتجارة والتنمية «أاونكتاد» الذي يسصتند ‘
تصص -ن -ي -ف ك -ل ب -ل -د ع -ل -ى ح -دا ‘ م -ؤوشص -ر ال -ت -ن -م -ي-ة
اإ’ل- -كÎون- -ي- -ة إا ¤م- -ع- -ايﬁ Òددة ه -ي :إاسص -ت -خ -دام
اأ’نÎنت ،درج -ة ت -أام Úال -ع -ام -ل ،ح -ج -م إاسص -ت -خ-دام
البطاقات البنكية وخدمات التسصليم ،موقع يضصعها ‘
اŸؤوخرة بالنسصبة للدول اإ’قليمية التي تعتمد على
اأ’نÎنت ‘ تعامÓتها.
اأ’كيد ،أان هناك ›هودات ومسصاع للنهوضص بهذا
اÛال اإ’ق - -تصص - -ادي ب - -إاطÓ- -ق ال- -دف- -ع اإ’ل- -كÎوÊ
والتجارة اإ’لكÎونية ككل Ÿا –مله من مؤوشصرات
إاي-ج-اب-ي-ة ،ف-اأ’سص-واق اإ’ل-كÎون-ي-ة سص-تسص-م-ح للعائÓت

ا÷زائ-ري-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق خ-دم-ة ال-تسص-وق ب-أاق-ل ال-تكاليف
والصصعوبات ،وللتجار برقم أاعمال مهم وتوسصيع نطاق
Œارتهم.
ذلك ان اأ’سصواق اإ’لكÎونية ا÷زائرية اŸوثوقة

واŸعروفة واأ’ك Ìشصهرة كجوميا على سصبيل اŸثال
“كن اŸسصتهلك Úا÷زائري Úوخاصصة منهم النسصاء
اŸاكثات بالبيت من تقد Ëطلباتهم مباشصرة عÈ
هواتفهم دون ا◊اجة للتنقل والبحث عن العروضص.

وه -و م -ا سص -اه -م ‘ ال -رواج ال -ك -ب Òال -ذي ع-رف-ت-ه
م -ؤوخ -راً أاسص-واق ال-ت-ج-ارة اإ’ل-كÎون-ي-ة وال-ت-ي شص-ه-دت
ت -ط -ورا ك -بÒا ف -ه -ي ت -ت -ن-ام-ى بشص-ك-ل سص-ري-ع ،وت-زداد
سص-رع-ت-ه-ا ك-ل-م-ا ت-زاي-دت سص-رع-ة وخ-دمات اأ’نÎنت،
فالتوقعات بنموها أاك Ìتأاتي مع قرب إاسصتقبال خدمة
ا÷يل اÿامسص الذي من اŸتوقع أان يقود التجارة
اإ’ل- -كÎون- -ي- -ة اإ ¤اإح -داث ث -ورة ‘ ع -ا ⁄اإ’ق -تصص -اد
والتجارة.
فالتجارة اإ’لكÎونية هي سصوق مفتوحة على مدار
السصاعة ،توفر الوقت وا÷هد على اŸتسصوق للوصصول
إا ¤كافة السصلع واÿدمات بخيارات متنوعة ‘ بيئة
تتسصم بالشصفافية و–ظى بتنافسصية عالية لكسصب ثقة
اŸسص -ت -ه -لك ،ل -ك -ن ه -ذا ال -فضص -اء  ⁄يسص-ل-م م-ن ع-بث
اإ’ح-ت-ي-ال وال-تÓ-عب ،اأ’م-ر ال-ذي دع-ى إ’سص-ت-ح-داث
وسص- -ائ- -ل رق- -اب- -ي -ة وردع -ي -ة م -ن شص -أان -ه -ا أان ت -خضص -ع
التعامÓت التجارية اإ’لكÎونية ÷ملة من اإ’جراءات
كضصمان جودة اŸنتوج وشصفافية التعامÓت.
ل - -ك - -ن ‘ ظ - -ل ال - -ت- -ط- -ورات ا◊اصص- -ل- -ة ‘ ›ال
التكنولوجيات والرقمنة اأصصبح من الصصعب التحكم ‘
كل ما يعرضص للبيع على الشصبكة العنكبوتية .فقد
أاضصحى من الÓزم اإسصتحداث نظام يوفر ا◊ماية
الÓزمة لتعامÓت التجارة اإ’لكÎونية من الغشص
واÿداع وال -ت -ظ -ل -ي -ل واإ’ح -ت-ي-ال Ãا ي-ح-ف-ظ ح-ق-وق
التاجر واŸتسصوق اإ’لكÎو Êمعًا ولتعزيز موثوقية
ال -ت -ج -ارة اإ’ل -كÎون -ي -ة أاك Ìل -زي -ادة مسص -اه -م-ت-ه-ا ‘
ا’قتصصاد الوطني.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا÷ائزة الؤطنية “نح ‘ التاسسع نؤفمÈمن كل سسنة

تيبازة –تضسن اŸسسابقة الو’ئية للصسناعات التقليدية بتيبازة

‚اة فتاة ‘ انهيار بناية قدÁة بقلب مدينة البليدة

يرتقب بأان –تضسن
دار الصس- - - - -ن- - - - -اع- - - - -ات
ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ت-ي-ب-ازة
ف- -ع- -ال -ي -ات اŸسس -اب -ق -ة
ال- -ؤ’ئ- -ي -ة ل -ل -ج -ائ -زة
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-لصس-ن-اعات
التقليدية التي “نح
سس- -ن -ؤي -ا ع -ل -ى ه -امشش
ال - -ي - -ؤم ال - -ؤط - -ن - -ي ‘
ال - -ت - -اسس - -ع م - -ن شس - -ه - -ر
نؤفم. È

تيبازة :علي ملزي

‚ت فتاة ‘ العشسرين من العمر ،من
م- -ؤت ﬁق- -ق ،ج- -راء ان -ه -ي -ار ج -زء م -ن
ب-ن-اي-ة ق-دÁة ب-ح-ي ال-دوي-رات ب-قصس-بة
’م -ر ال -ذي ج -ع -ل ع -ائ-ل-ت-ه-ا
ال -ب -ل -ي -دة ،ا أ
وب - -ق - -ي- -ة ا÷Òان ،يصس- -اب- -ؤن ب- -ح- -ا’ت
خ-ؤف ،وي-ط-ال-ب-ؤن بÎح-ي-ل-ه-م م-ن ق-لب
سس- -ك- -ن- -ات هشس- -ة ،ب- -اتت تشس- -ك -ل خ -ط -را
حقيقيا عليهن.

ت -اري -خ ب -ن -ائ -ه -ا أ ¤أل -ق -رن ألـ ،19أ ¤أن-ه-ي-ار
جزئي ،أأصضيبت فيه أبنتها بجروح ،وأسضتدعى
ذلك تدخل أعوأن أإ’نقاذ ،مثل ما حصضل ‘
مناسضبات مؤوسضفة أأخرى ،مذكرة بان بنايتهم
سض -ب -ق وأأن ت -ع -رضضت أ ¤أن -ه -ي -ارأت سض -اب -ق-ة،
خاصضة بعد زلزأل بومردأسس ‘ ألعام . 2003
وتتكرر حوأدث ألسضقوط مرأت أأخرى رغم
أن مصض-ال-ح م-رك-ز أل-ب-ن-اي-ات أل-ت-ق-ن-ية ،طالبهن
على غرأر عائÓت أأخرى با÷وأر ،بإاخÓئها
وعدم أإ’قامة ›ددأ دأخلها ،أ’ أأن ألوضضع
مع أأزمة ألسضكن ،وآأخر أسضتفادتهن من سضكنات
أجتماعية كرÁة ،جعل تلك ألطلبات تسضقط
‘ أŸاء ،بينما هن ظللن يقمن –ت أÿطر،
ويÎق ÍأŸوت –ت ألردم ،مثل ما حصضل
’حد جÒأنهم منذ أأشضهر ،وألذي تو‘ ‘
أنهيار خط Òلبنايته.

البليدة:لنية ياسضمÚ
ت -ف -اصض -ي -ل أ◊ادث ،كشض -فت بشض -أان -ه وأل -دة
ألضضحية لـ « ألشضعب « ،إأنها تقيم مع أبنتها
بقلب حي ألدويرأت بشضارع بن رحال ،وأأن
أب -ن -ت -ه -ا ‚ت ب -أاع -ج-وب-ة م-ن أŸوت ،ب-ع-د أأن
تعرضضت أأجزأء من بناياتهم ،وألتي تعود ‘

ودعت ألعائÓت أŸنكوبة وأŸتضضررة ،أن
تسض-ت-ع-ج-ل أ÷ه-ات أل-وصض-ي-ة أ’ج-ل ت-رح-ي-لهن،
خ- -اصض- -ة أ ¤أŸشض -اري -ع ألسض -ك -ن -ي -ة أ÷اه -زة،
مذكرأت بان طلباتهم ‘ أ’سضتفادة من سضكن
تعود ‘ بعضس منها إأ ¤نهاية سضنوأت ألـ  ،70ثم
تكرر Œديد ملفاتهن ‘ مطلع  2000و،2018
وه -ن ‘ ك -ل م -رة ي -زرن م -ك -اتب أŸسض -ؤوول،Ú
يجدن جوأب أ’نتظار قلي ،Óوألصض Èحتى يتم
أإ’فرأج عن تلك ألقوأئم وألسضكنات أ÷اهزة،
أ’ أأن ذلك وحسضب وصض - -ف - -ه - -ن ه - -وﬂاط- -رة
ومغامرة ‘ أ’ورأح ،ويبق ÚيÎق Íسضقوط
آأخر سضقف وحجر فوق رؤووسضهن ،وأأن على
أŸسض -ؤوول Úوأ÷ه -از أل-ت-ن-ف-ي-ذي ب-اأ’خصس ،أأن
يسضتعجل ترحيلهن ،قبل وفات أأ’وأن ،حيث ’
ينفع ألندم أوألبكاء.

’كتسساب صسفة اŸؤؤّمن لهم اجتماعيا

وحسضب ما علمناه من
مدير أ◊رف وألصضناعات
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ال-و’ي-ة م-رأد
” تنصضيب
سضعيدأ Êفقد ّ
أل-ل-ج-ن-ة أل-و’ئ-ي-ة أŸك-ل-ف-ة
ب - -ا’ن - -ت - -ق - -اء وألÎشض - -ي- -ح
ل - -ل - -مسض - -اب - -ق- -ة أ÷ه- -وي- -ة
أŸق -ررة ب -و’ي -ة أل -ب -وي -رة
ه -ذه ألسض-ن-ة وه-ي أل-ل-ج-ن-ة
أل - -ت - -ي ي - -رأأسض- -ه- -ا م- -دي- -ر
ألسضياحة بالو’ية.
وتشض -م -ل ت-رك-ي-ب-ت-ه-ا
ألبشضرية ‡ثل Úعن عّدة
ق- - -ط - -اع - -ات ذأت صض - -ل - -ة
كالثقافة وألتكوين أŸهني،
وم- -ن أŸرت- -قب ب- -ان ي -ت -م
ت -رشض-ي-ح م-ن-ت-ج-ات ﬁل-ي-ة
ل-ل-م-ن-افسض-ة ع-ل-ى أŸسضتوى
أ÷ه - - - - -وي ضض - - - - -م - - - - -ن 7
ت- - -خصضصض- - -ات ح- - -رف- - -ي - -ة
تعتمدها أ÷ائزة ألوطنية
منذ سضنة  2016بد’ من
ف - - -رع - - -ي ألصض- - -ن- - -اع- - -ات
أل -ت -ق -ل -ي -دي-ة وألصض-ن-اع-ات
ألتقليدية ألفنية ألتي كانت

م -ع -ت -م-دة م-ن ق-ب-ل ضض-م-ن
ث Ó-ث م -رأتب ل-ك-ل م-ن-ه-ا،
وما يلفت أ’نتباه ‘ هذه
أ÷ائزة كون و’ية تيبازة
ت - - - - -زخ - - - - -ر Ãج- - - - -م- - - - -ل
أل-ت-خصضصض-ات ألسض-ب-عة عÈ
ﬂتلف أأقاليمها كما سضبق
◊رف -ي-ي أل-و’ي-ة أف-ت-ك-اك
مشض ّ-رف -ة ع -ل-ى م-دأر عّ-دة
سضنوأت منذ أنشضاء أ÷ائزة
سضنة .2009
ومن هذأ أŸنطلق فقد
أأط - -ل - -قت غ- -رف- -ة أ◊رف
وألصضناعات ألتقليدية منذ
شض- -ه- -ر ت- -ق- -ري- -ب- -ا ح- -م -ل -ة

«كناسس» باتنة –سسسس الطلبة ا÷امعيÚ
أاط -ل -قت ،ال -ؤك -ال -ة ال -ؤ’ئ -ي-ة ل-لصس-ن-دوق
ال-ؤط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-ماعية ،بباتنة،
حملة إاعÓمية –سسيسسية وأابؤابا مفتؤحة
لفائدة الطلبة ا÷امعي Úا÷دد بجامعتي
باتنة 01و 02ب -ه -دف إاطÓ-ع-ه-م ع-ن ك-ثب
وم-ي-دان-ي-ا ع-ل-ى ح-ق-ؤق-ه-م وواج-ب-اتهم Œاه
الصس-ن-دوق ال-ؤط-ن-ي للتأامينات ا’جتماعية
وكذا ’كتسساب صسفة اŸؤؤمن لهم اجتماعيا،
حسس-ب-م-ا أاف-ادت ب-ه Áي-ن-ة دح-م-ان مسس-ؤؤولة
’صسغاء بذات الؤكالة.
خلية ا إ

باتنةŸ :وشضي حمزة
أأوضضحت دحمان ‘ تصضريح ÷ريدة «ألشضعب»،
ع -قب ت -نشض -ي -ط -ه -ا ŸدأخÓ-ت ب-ج-ام-ع-ة ألشض-ه-ي-د
مصض-ط-ف-ى ب-ن ب-وأل-ع-ي-د حضض-ره-ا عشض-رأت أل-ط-لبة

أ÷دد أأن أل -ع -م -ل -ي -ة وط -ن -ي -ة ون-ه-دف إأ ¤ت-ق-دË
توضضيحات أأك Ìللطلبة وإأطÓعهم على حقوقهم
ووأج -ب -ات-ه-م Œاه ألصض-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة م -ع “ك -ي -ن -ه-م م-ن أ◊صض-ول ع-ل-ى
بطاقات ألشضفاء.
ويشض -م -ل ب -رن -ام -ج أ◊م -ل -ة أل-ت-حسض-يسض-ي-ة أل-ت-ي
أأصضبحت تقليدأ سضنويا للصضندوق ألوطني للتأامينات
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال أأ’ج-رأء ،إأل-ق-اء م-دأخÓت،
ل-ف-ائ-دة أل-ط-ل-ب-ة ب-ت-زوي-ده-م Ãخ-ت-ل-ف أŸع-لومات
أÿاصضة بعملية أ’نخرأط وأŸلف وأ’سضتفادة من
ﬂتلف أŸزأيا.
أ◊ملة سضتمسس ألطلبة أ÷دد أŸوزع Úعلى 6
كليات ومعهدين بجامعة أ◊اج ÿضضر باتنة 01
وكذأ طلبة  5كليات و 3معاهد بجامعة باتنة 02
مصض -ط -ف -ى ب -ن ب -وأل -ع-ي-د ،ك-م-ا دعت وك-ال-ة ب-ات-ن-ة

أŸعني Úإأ ¤ألتقرب من أŸركز أıصضصس لذلك
با÷امعة قصضد أ’سضتفادة من بطاقة ألشضفاء ،ألتي
تسضمح لهم باقتناء أأ’دوية ›انا ‘ إأطار نظام
أل -دف -ع م -ن ق-ب-ل أل-غ Òط-ي-ل-ة مسض-اره-م أل-درأسض-ي
مثلهم مثل باقي ألعمال أإ’جرأء.
كما أأشضارت دحمان إأ– ¤سضيسس أŸئات من
ألطلبة أ÷دد بالعملية منذ أنطÓق ألعملية من
خÓل ألفضضاءأت أإ’عÓمية ألتي توفرها وكالة
ب-ات-ن-ة ل-ت-ل-ق-ي أسض-ت-فسض-ارأت أل-طلبة حول إأجرأءأت
أ’ن- -تسض -اب م -ن خ Ó-ل ت -ق -د Ëم -دأخ Ó-ت ح -ول
أ’م -ت -ي-ازأت أل-ت-ي Áن-ح-ه-ا ألصض-ن-دوق إأضض-اف-ة إأ¤
دعوة ألطلبة ألذين  ⁄يسضتلموأ بطاقاتهم للتقرب
من ألوكا’ت لسضحبها وأسضتغÓلها.
وأأوضضحت دحمان أأن أŸبادرة حملت شضعار»
ألضض -م -ان أ’ج -ت-م-اع-ي ي-رأف-ق-ك-م خÓ-ل مسض-ارك-م

أ÷ام-ع-ي» ل-ت-ع-ري-ف أل-ط-ل-ب-ة أ÷امعي Úبحقوقهم
وأل -ت -زأم -ات-ه-م ‘ ›ال أل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
وأأه- - - - - - - - - - -م- - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -ة أك - - - - - - - - - -تسض - - - - - - - - - -اب
صضفة أŸؤومن له أجتماعيا وأ◊صضول على بطاقة
ألشضفاء ،وألتعرف على إأجرأءأت أ’نتسضاب وعلى
أأ’دأءأت ألعينية ألتي يوفرها ألصضندوق و’سضيما
‘ ›ال ألتأام Úعلى أŸرضس .
وتندرج ألتظاهرة ‘ إأطار أıطط أ’تصضا‹
ل-لصض-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-لضض-م-ان أ’ج-ت-م-اع-ي للعمال
أأ’ج -رأء لسض-ن-ة  2019وأل- -ذي ي -ه -دف إأ– ¤سضÚ
أÿدمة ألعمومية وظروف أŸؤومن Úأجتماعيا Ãا
‘ ذلك ألطلبة أ÷امعي،Úوختمت أŸتحدثة أأن
ألقانون ألسضاري أŸفعول يخول للطلبة أ’سضتفادة
م- -ن أأ’دأءأت أل- -ع- -ي -ن -ي -ة ‘ ›ال أل -ت -أام Úع -ل -ى
أŸرضس وكذأ أ◊ماية من حوأدث ألعمل.

 33قضسية ›دولة ‘
افتتاح الدورة ا÷نائية
بالبويرة

...ووكالة بشسار ‘ حملة إاعÓمية و–سسيسسية
‘ إاط -ار نشس -اط -ات -ه -ا ال-ت-حسس-يسس-ي-ة
’ع Ó- -م - -ي - -ة ا÷ؤاري - -ة ب- -ع- -ن- -ؤان
وا إ
ﬂط -ط ال -نشس -اط لسس-ن-ة  2019أاطلق
الصس- -ن- -دوق ال- -ؤط- -ن- -ي ل- -ل- -ت- -أام- -ي -ن -ات
’جراء وكالة
ا’جتماعية للعمال ا أ
بشس -ار ح -م -ل -ة إاع Ó-م-ي-ة و–سس-يسس-ي-ة
–ت شس- -ع- -ار «الضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي
ي -راف-ق-ك-م خÓ-ل مسس-ارك-م ا÷ام-ع-ي»
ل -ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة ،وه-ذا ان-طÓ-ق-ا م-ن
تاريخ  22ا ¤غاية 26سسبتم2019 È
وتسس -ت -م -ر ب -ج -ام -ع -ة ط -اه-ري ﬁم-د
ليؤم Úكامل.Ú

بشضار  :دحمان جمال
بحسضب تصضريح ›دوب هبة مسضؤوولة
خ- -ل- -ي- -ة أ’تصض- -ال وأإ’صض- -غ- -اء لـ«ألشض -عب»،
خصضصس ألصض -ن -دوق خ Ó-ل ه -ذه أŸن -اسض-ب-ة
فضض- -اءأت إأع Ó-م -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ك -اف -ة
أŸرأكز وأŸعاهد أ÷امعية قصضد ألسضماح
ل -ل -ط -ل -ب -ة ب -ط -رح ك-ل أسض-ت-فسض-ارأت-ه-م ح-ول
إأج - - -رأءأت أ’ن- - -تسض- - -اب ل- - -دى ألضض- - -م- - -ان
أ’جتماعي.

وسضتتخلل هذه أأ’يام أإ’عÓمية تقدË
ﬁاضضرأت حول أ’متيازأت ألتي Áنحها
ألضض -م -ان أ’ج -ت -م -اع -ي ي -ل -ق -ي -ه -ا إأط-ارأت
ألوكا’ت ألو’ئية وسضتكون هذه أŸناسضبة

فرصضة لدعوة ألطلبة أللذين أأودعوأ ملفات
طلبات بطاقة ألشضفاء للتقرب من هياكل
ألصضندوق لسضحبها.
Œدر أإ’شض - -ارة أ ¤أأن ع - -دد أل- -ط- -ل- -ب- -ة

–سض - -يسض - -ي - -ة وأسض- -ع- -ة ‘
وسض -اط أ◊رف -يّ◊ Úث -ه -م
ع -ل -ى أŸشض -ارك-ة أل-ن-وع-ي-ة
بالتظاهرة لغرضس تشضريف
م -ن-ت-ج-ات-ه-م وح-رف-ه-م م-ن
ج-ه-ة وألصض-ن-اعة ألتقليدية
أÙلية من جهة أأخرى.
ولغرضس Œديد ألهيئات
أŸن-ت-خ-ب-ة أل-ت-اب-ع-ة للغرفة
فقد شضرعت هذه أأ’خÒة
م - - - -ن- - - -ذ فÎة ‘ إأعÓ- - - -م
أ◊رف - - -ي Úب - - -أاه- - -م- - -ي- - -ة
أ’ن- - - -خ- - - -رأط وأل - - -دف - - -ع
أŸن- -ت- -ظ- -م لÓ- -شضÎأك- -ات
كخطوة ’بد منها للتمكن
م-ن ألّ Îشض-ح لشض-غ-ل م-ق-ع-د
ب-ال-ه-ي-ئ-ة أŸن-ت-خبة ،بحيث
” تشضكيل ÷نة ترشضيحات
ّ
رسض -م -ي-ة أأوك-لت ل-ه-ا م-ه-ام
مسضك ملفات أÎŸشضحÚ
وت-ن-ظ-ي-م ع-م-لية أ’نتخاب
أŸق - -ررة ي- -وم  29أأكتوبر
أŸقبل وهي ألعملية ألتي
سض -ت -ف -رز وج -وه -ا ج-دي-دة
ل -ت-م-ث-ي-ل ›م-ل أ◊رف-يÚ
ب-ال-غ-رف-ة ع-ل-ى حسضب وزن
كل تخصضصس ‘ ألنشضاطات
أ’عتيادية ،ومن أŸرتقب
ب -ان تسض -ف -ر أل -ع -م-ل-ي-ة ع-ن
أن- -ت- -خ- -اب رئ- -يسس ج -دي -د
ل- -ل- -غ- -رف- -ة وأأعضض -اء ج -دد
للجان ألتقنية ألتي تسضاهم
ÃقÎح- -ات- -ه- -ا ‘ –دي- -د
ألسضياسضة ألعامة للغرفة.

أŸن -تسض -ب8652 Úإأ ¤أل- -وك- -ال -ة وك -ذأ ع -دد
ب-ط-اق-ات ألشض-ف-اء أŸسض-ل-م-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة خÓل
أŸوسضم أ÷امعي  2019بلغت  4834بطاقة.

أف -ت -ت -حت أأمسس Ãق -ر ›لسس قضض -اء أل -ب -وي -رة
ألدورة أ÷نائية أ’سضتئنافية وألتي أشضرف عليها
لهزيزى ﬁمد ألطيب ألنائب ألعام لدى أÛلسس
وبحضضور ألعقون إأبرأهيم رئيسس ›لسس ألقضضاء
ك -م -ا حضض -ر ح -ف -ل أ’ف-ت-ت-اح أل-رسض-م-ي وأ’ول م-رة
وكÓ- -ء أ÷م- -ه -وري -ة ل -دى ﬁاك -م إأق -ل -ي -م ›لسس
أل -قضض -اء ب -ال-ب-وي-رة ورؤوسض-اء أÙاك-م وك-ذأ ‡ث-ل-و
أŸوث - -ق ÚوأÙضض - -ري - -ن أل- -قضض- -ائ- -ي ÚوأÈÿأء
ألقضضائي.Ú
و” ج- - -دول- - -ة  33م -ل -ف -ا ل-ه-ذه أل-دورة وع-دد
أŸت -ه -م ÚأÙال Úع -ل -ى أÙك -م-ة ب-ل-غ  59من
بينهم  38موقوفا و ‘ 21حالة أفرأج.
وبالنسضبة للجنايات أŸتابع بها أŸتهمون هناك
 8قضضايا متعلقة بالقتل وﬁاولة ألقتل ألعمدى و9
جنايات تخصس أ÷رأئم أأ’خÓقية  6جرأئم تكوين
ج -م-ع-ي-ة أأشض-رأر و 3ج-رأئ-م ت-ت-ع-ل-ق باıدرأت
ووأحدة بالتزوير وأسضتعمال أŸزور.

البويرة  :ع.آايت رمضضان
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مسضؤوولو بلدية باتنة يتكّفلون بانشضغا’ت ألسضكان

إاعـ ـادة ت ـهـ ـي ـئـ ـة سس ـوق «الـ ـدوك» وح ـ ـي أاو’د بـ ـشسـ ـيـ ـنـ ـة ‘ أاقـ ـ ـرب اآ’جـ ـ ـ ـ ـال

تعّهدت مصضالح بلدية باتنة بالتكفل أ÷دي بانشضغا’ت Œار Óﬁت سضوق «ألدوك» سضابقا أŸتوأجد بحي كشضيدة أıصضصص
’نارة ألعمومية
لبيع ألشضيفون وإأعادة تهيئته ،حيث يعا Êألتجار ألعاملون فيه من عدة نقائصص تتعلق أسضاسضا بانعدأم أ إ
’مر ألذي يجعل من Óﬁتهم مهددة بخطر ألفيضضانات.
وأنعدأم ألبالوعات ببعضص أجزأء ألسضوق وأنسضدأد تلك أŸوجودة ،أ أ

باتنة :حمزة Ÿوشسي
ط- -الب رئ- -يسض ب- -ل -دي -ة ب -ات -ن -ة ن -ور ال -دي -ن
مÓخسسو من مصسالح البلدية ‘ اإلسسراع ‘
إاع - -ادة ت - -ه- -ي- -ئ- -ة السس- -وق ال- -ي- -وم- -ي اÿاصض
باÓŸبسض القدÁة اÙول من سسوق الكا
بوسسط اŸدينة إا ¤سسوق الدوك بكشسيدةة،
بعد إان اشستكى التجار من جملة من النقائصض
التي عرقلت نشساطهم التجاري.
وأاشس - -ار ن - -ائب ا ÒŸاŸك - -ل - -ف ب- -الشس- -ؤوون
اإلقتصسادية الذي زار السسوق للوقوف ميدانيا
على وضسعيته ،إا ¤أان رئيسض البلدية حريصض
على التجاوب مع ﬂتلف انشسغالت سساكنة
البلدية ،خاصسة عندما يتعلق األمر ببعضض
اŸشساكل التي تهدد الصسحة العامة واألمن

والسسكينة ،كالنتشسار الكب Òللنفايات ،حيث
أاشس -ار م Ó-خسس -و إا ¤ال -ت -زام -ه بصس-ي-ان-ة ب-اب
اŸدخل الرئيسسي للسسوق ،الذي يشسّكل خطرا
ح -ق -ي-ق-ي-ا ع-ل-ى تÓ-م-ي-ذ اŸدرسس-ة اÙاذي-ة
للسسوق ،كونه مهدد بالسسقوط ‘ أاي ◊ظة.
‘ مقابل ذلك ،سسجلت البلدية عدم التحاق
العديد من التجار باÓÙت التي اسستفادوا
منها العام اŸاضسي Ÿمارسسة نشساطهم ،حيث
ه -ددت ب -ت-ع-ويضس-ه-م ب-ت-ج-ار آاخ-ري-ن ‘ ح-ال
رفضس- -وا اإلل- -ت- -ح- -اق ب- -ه- -ا ،خ- -اصس- -ة ‘ ظ -ل
اŸط -الب ال -ك -ثÒة اŸسس -ج -ل -ة ل -دى مصس-ال-ح
البلدية الراغبة ‘ اإلسستفادة من Óﬁت
Œارية.
و‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،اسس -ت -ج -اب م Ó-خسس -و
لنشس -غ -الت سس -اك -ن ح-ي أاولد بشس-ي-ن-ة ع-قب
الزيارة اŸيدانية التي قام بها للحي ،حيث

ي- -رت- -قب الشس- -روع ‘ Œسس -ي -د ال -ع -دي -د م -ن
اŸشس -اري -ع ال-ت-ن-م-وي-ة م-ي-دان-ي-ا ،خ-اصس-ة ت-لك
اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة وال-ت-حسسÚ
ا◊ضسري.
وكشس -ف أاّن ا◊ي الشس -ع -ب -ي ال -ع -ت -ي -ق ال-ذي
تقطن به اŸئات من العائÓت سسيسستفيد من
عدة عمليات تنموية خصسصست لها البلدية
أاغلفة مالية معتÈة ‘ ،إاطار التكفل ا÷اد
ب -انشس -غ -الت اŸواط -ن Úو–سس Úظ -روف -ه-م
اŸع -يشس -ي -ة ،خ -اصس -ة ت -لك ال -ت -ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة
م-ب-اشس-رة ب-ح-ي-ات-ه-م ال-ي-وميةّ› ،ددا للسسكان
حرصسه على التجاوب الدائم مع انشسغالتهم
التنموية ،وذلك من خÓل زياراته اŸيدانية
الكثÒة ıتلف أاحياء البلدية ،خاصسة تلك
التي تعا Êمن بعضض النقائصض التنموية على
غرار حي أاولد بشسينة ،حيث أاسسفر الجتماع
مع ‡ثلي السسكان بحضسور ﬂتلف الهيئات
ال -ت -ن -ف -ي-ذي-ة ،ع-ل-ى –دي-د أارضس-ي-ة م-ن-اسس-ب-ة
Óمن ا◊ضسري ،وإاعادة تأاهيل
ل‚از مقر ل أ
وت -رم -ي -م ق -اع -ة ال-عÓ-ج م-ع ت-وف Òع-امÓ-ت
النظافة ،إاضسافة إا ¤الشسروع ‘ اسستكمال
أاشسغال تعبيد الطرقات بعد ان توقفت بسسبب
أاشسغال الكهرباء.
و“ح -ورت أاغ -لب انشس -غ-الت السس-ك-ان ‘
–سس Úاÿدمات الصسحية ،توف Òاألمن على
مسستوى التجمعات السسكنية ،وتدعيم ا◊ي
Ãول -دات ك -ه -رب -ائ -ي -ة ل -ل -ح-د م-ن الن-ق-ط-اع
اŸت- -ك -رر ل -ل -ت -ي -ار ال -ك -ه -رب -ائ -ي ،إا ¤ج -انب
النشس-غ-الت اŸت-ع-ل-ق-ة ب-التحسس Úا◊ضسري،
من تهيئة وتعبيد شسبكة الطرقات ،وتوفÒ
ح -اوي -ات ال -ن -ف -اي -ات وغ Òذلك ،فضس  Ó-ع-ن
إاصس Ó-ح شس -ب-ك-ة اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة ،وت-دع-ي-م
ا◊ي Ãلعب جواري ومرافق شسبانية.

تبسضة و’ية بدون بÓسضتيك

ان ـ ـ ـخ ـ ـ ـراط ف ـ ـع ـ ـال ـ ـيـ ـ ـات اÛـ ـ ـت ـ ـم ـ ـع اŸـ ـ ـد ‘ Êا◊ ـ ـمـ ـ ـل ـ ـ ـ ـة

’زأل -ة
أن- -ط- -ل- -قت ح- -م- -ل- -ة ت- -ن- -ظ- -ي -ف إ
ألّنفايات ألبÓسضتيكية من سضوق أ÷ملة
ل- -ل -خضض -ر وأل -ف -وأك -ه وإأ ¤غ -اي -ة ﬁط -ة
أŸسض -اف -ري -ن أ÷دي -دة Ãشض-ارك-ة ك-ل م-ن
ب-ل-دي-ة ت-بسض-ة ،أل-دي-وأن ألوطني لتسضيÒ
وأسضتغÓل أŸمتلكات ألثقافية وأÙمية،
’ح-باب ،أŸنظمة
دأر أل-ب-ي-ئ-ة ،ج-م-ع-ي-ة أ أ
أل -وط -ن -ي-ة ل-ل-ت-ع-اون أ’نسض-ا ÊوأŸؤوسضسض-ة
أل -وح -ي -دة أل -نشض -ط -ة ‘ ›ال أسضÎج -اع
ألنفايات ألبÓسضتيكية مؤوسضسضة دحايرية
ﬁمود ومؤوسضسضة ألنظافة.

تبسسة :خالد ــ ع
ا◊م -ل -ة م -ت-واصس-ل-ة إا ¤غ-اي-ة  21م-ن شس-هر
أاكتوبر اŸقبل ،وكانت أان دعت مديرية البيئة
للولية مؤوسسسسات ،هيئات ،جمعيات ،منظمات
وأاف- -راد إا ¤اŸشس- -ارك- -ة والن -خ -راط ‘ ه -ذه
ا◊م -ل -ة واŸسس -اه -م -ة ‘ إا‚اح -ه -ا ،ت -ن-ف-ي-ذا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات وزارة ال-ب-ي-ئ-ة والطاقات اŸتجددة
واŸتعلقة با◊ملة الوطنية التي بادرت بها

–ت شسعار «معاŸ ،كافحة البÓسستيك» Ÿدة
لجل ذلك عقدت مديرية البيئة
شسهر كامل ،و أ
اج-ت-م-اع-ا ت-نسس-ي-ق-ي-ا –ت رئ-اسس-ة مدير البيئة
وب -حضس -ور ﬂت -ل -ف ال -ف -اع-ل ،Úل-غ-رضض شس-رح
لهداف اŸرجوة من هذه اŸبادرة،
اŸعا Êوا أ
وتسسط Òبرنامج أاو‹ وفق أاهم اÙاور التي
تضسمنتها البطاقة التقنية ،حيث ناشسد مدير
ل‚احها،
البيئة ا◊ضسور على تكثيف ا÷هود إ
حا على ضسرورة أان “سض ا◊ملة ويصسل
مل ّ
صسداها إا ¤أاقصسى عدد ‡كن من مواطني
تبسسة على ﬂتلف شسرائحهم ومسستوياتهم.
ل -ي -ت -م ‘ ن -ه -اي -ة الج -ت -م -اع الت -ف -اق ع -ل-ى
لزال- -ة ال- -ن- -ف- -اي- -ات
الن - -ط Ó- -ق ‘ ا◊م - -ل- -ة إ
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة ع ÈاÙاور ال-رئ-يسسية Ÿدينة
تبسسة من طرف أاعضساء ا÷معيات واÛتمع
اŸد ،Êع- -ل- -ى أان ت- -ق- -وم مصس- -ال- -ح ال- -ب- -ل -دي -ة
واŸؤوسسسس- -ات اŸك- -ل -ف -ة ب -ال -ن -ظ -اف -ة ب -ت -وفÒ
ال -وسس -ائ -ل اŸادي -ة الÓ-زم-ة وم-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة
لشسراف والتنظيم والتنسسيق.
با إ
ه -ذا وسس -وف “ت -د ع -ل-ى م-دار شس-ه-ر ك-ام-ل
ال -ع -دي -د م -ن ال -نشس-اط-ات ع-ل-ى غ-رار ت-ن-ظ-ي-م
حمÓت –سسيسسية حول مكافحة البÓسستيك

Ãشس -ارك -ة ال -ن -وادي ال-ب-ي-ئ-ي-ة ع ÈاŸؤوسسسس-ات
الÎب -وي -ة ،ح -مÓ-ت –سس-يسس-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
السسواق واÙاور الكÈى ‘ ولية تبسسة ،من
خ Ó-ل ت -وزي -ع م -ط -وي-ات –سس-يسس-ي-ة ،ت-ن-ظ-ي-م
لذاعة اÙلية
موائد مسستديرة على مسستوى ا إ
لتبسسة ،القيام بعمليات تطوعية ÷مع وإازالة
ال-ن-ف-اي-ات ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ية Ãشساركة ا÷معيات،
لحياء.
Ãحاذاة الودية واÙاور الرئيسسية وا أ
ومن جهتها ملحقة دار البيئة بتبسسة تزامنا
م -ع ال -ي-وم ال-دو‹ ل-ل-ت-ن-ظ-ي-ف اŸصس-ادف لـ 21
سسبتم Èمن كل سسنة ،و‘ إاطار ا◊ملة الوطنية
Ùاربة البÓسستيك التي أاطلقتها وزارة البيئة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة ،ت-نّ-ظ-م ع-ل-ى مسس-ت-وى
مقّرها أابواب مفتوحة حول موضسوع ﬁاربة
البÓسستيك ،طيلة هذا الشسهر ،تتضسمن معرضض
ıتلف نشساطات النوادي البيئية ‘ ›ال
اعادة اسستخدام النفايات البÓسستيكية ،توزيع
مطويات –سسيسسية ،تنشسيط ورشسات رسسكلة
للبÓسستيك ،والعجÓت اŸطاطية مع تقدË
لدروسض نظرية حول ﬂاطر البÓسستيك على
البيئة.
وكانت مديرية البيئة ‘ إاطار تفعيل العمل
لعÓم والتواصسل
التشساركي وتكريسسا Ÿبدأا ا إ
مع اŸواطن ‘ كل ما يتعلق بحماية البيئة
والصسحة العمومية ،قد عقدت اجتماعا على
مسستوى مقر اŸديرية مع بعضض ا÷معيات
الناشسطة ‘ ›ال البيئة على مسستوى الولية،
لشس -ك -الت ال -ب-ي-ئ-ي-ة ع-ل-ى
ب -ه -دف م -ن -اقشس -ة ا إ
اŸسستوى اÙلي وإايجاد آاليات أاك Ìفعالية
لشس- -راك ا÷م- -ع- -ي- -ات ‘ Œسس- -ي- -د ﬂت -ل -ف
إ
الÈامج التحسسيسسية والتوعوية التي تقوم بها
مديرية البيئة كون ا÷معيات همزة وصسل بÚ
الدارة واŸواطن.
كما ”ّ التفاق على إاعداد برنامج عمل يتم
لجال مع التزام
Œسسيده ميدانيا ‘ أاقرب ا آ
مديرية البيئة بدعم وتشسجيع كل اŸبادرات
لمكانات
لفكار البنّاءة ‘ حدود ا إ
ا÷ادة وا أ
لط-راف
اŸت -اح -ة ،وب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع ج-م-ي-ع ا أ
والهيئات اŸعنية.

سضكان أوز’قن ببجاية سضئموأ من وعود أŸنتخبÚ

متى توّزع ح ّصسة  ٧٣٠وحدة سسكنية؟

يطالب سضكان بلدية أوز’قن
م-ن ألّسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ضضرورة
أل ّ-ت-دّخ-ل ◊ّل ج-م-ل-ة أŸشض-اك-ل
ألتي يعانون منها منذ سضنوأت،
حيث  ⁄يهضضموأ ألوعود ألتي
جعلت معاناتهم تتوأصضل دون
أنقطاع ،بالرغم من أن أ◊لول
م- -وج- -ودة و’ ت- -ت -ط ّ-ل -ب سض -وى
’رأدة من أŸنتخبÚ
قليل من أ إ
أÙلي ،Úعلى حد تعبÒهم.

بجاية :بن النوي توهامي
ع ّ-ب -ر سس -ك -ان ب -ب -ل -دي-ة أاوزلق-ن لـ
«الشس -عب» ،ع -ن اسس -ت -ي -ائ -ه-م بسس-بب
الوضسعية التي يعانون منها ،بعدما
” ت -أاخ Òم -وع -د ت -وزي-ع 730وحدة
ّ
سس-ك-ي-ن-ة اج-ت-م-اع-ي-ة ،ح-يث أاّن أاّنهم
يسستلموا اŸفاتيح ◊د اآلن بالرغم
م- -ن ال- -وع- -ود ،وط- -ال- -ب -وا بضس -رورة
اإلسس - -راع ‘ ت - -وزي- -ع- -ه- -ا ،ح- -يث ل
تنقصسها حاليا إال بعضض األعمال.
وب - - - -حسسب أاع - - - -م - - - -ارة‡ ،ث- - - -ل
اÙت ّ-ج  Ú-ف -إاّن -ه «ي -ت -م رب-ط ه-ذه
السس-ك-ن-ات ب-غ-از اŸدي-ن-ة وال-كهرباء
منذ قرابة العام رغم إانهاء األشسغال
ب -ه -ا ،وه -و م -ا ح -ال دون ت -وزي -ع-ه-ا
بالرغم من الوعود التي  ⁄يتحقق،
و‘ ك -ل م -رة ي -ت -م ت -أاج -ي -ل م -وع -د
ال - -ت - -وزي - -ع ،وه - -و م - -ا أاث - -ار غضسب
اŸسستفيدين وزادهم معاناة كونهم
‘ ح- -اج- -ة م- -اسس- -ة لسس- -ق- -ف ي -أاوي
عائÓتهم».
م- - -ن ج- - -ه - -ت - -ه - -ا أاّك - -دت إاح - -دى
السس - -ي - -دات« :ل - -ق - -د سس ّ- -ج- -ل ه- -ذا
اŸشسروع تاأّخرا كبÒا ما تسسبب لنا
‘ معاناة مضساعفة ،حيث أاّننا ل
نقوى على الكراء ول Áكننا العيشض
‘ مشساكل ببيوتنا العائلية ،ونحن

نسسعى لتذك ÒاŸسسؤوول ÚاÙليÚ
بضسرورة النظر إا ¤انشسغالتنا بعيدا
عن الوعود التي  ⁄ترى النور».
وب -حسسب رئ -يسض ب -ل-ج-ودي رئ-يسض
بلدية أاوزلقن ،فإاّن «اŸشسروع يضسم
 730سسكن اجتماعي و ⁄تنته به
األشسغال إا ¤غاية يومنا ،خاصسة ما
ت -ع -ل -ق ك -م -ا ذك -ر السس -ك -ان ب -ال -غ -از
وال- -ك- -ه -رب -اء ،وق -د ق -م -ن -ا م -ؤوخ -را
”
باجتماع بحضسور وا‹ الولية ،و ّ
إاع-ط-اء م-وع-د شس-ه-ر سس-ب-ت-مŸ Èنح
ه-ذه السس-ك-ن-ات ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن ل-كن
األمور بقيت على حالها ،وهناك
مسس -اع -ي ح -ث -ي -ث -ة ل -ت -ل -ب-ي-ة رغ-ب-ات
اŸسس- -ت- -ف- -ي- -دي -ن ‘ غضس -ون األي -ام
القادمة».
و‘ سس -ي -اق آاخ -ر ،ي -ط-الب سس-ك-ان
قرية إارياحن بولية بجاية ،الذين
أاق- -دم- -وا ع- -ل- -ى غ- -ل- -ق ال -ط -ري -قÚ
الوطني Úرقم  09و ،75بحّل جملة
من اŸشساكل التي سسّببت لهم عدم
السس - -ت - -ق - -رار ‘ ظ - -ل اŸشس - -اري- -ع
ال- -ت- -ن- -م -وي -ة ال -ت -ي ط -اŸا ط -ال -ب -وا
بتجسسيدها.
وي- - -ق- - -ول ‡ث- - -ل- - -و اÙتّ- - -ج Ú- -
لـ«الشس - -عب»« :ن - -ح- -ن ن- -ط- -الب م- -ن
السسلطات اÙلية بضسرورة األخذ
بأايدينا ،ومسساعدتنا على السستفادة
م -ن مشس -اري -ع ت -ن -م -وي-ة ع-ل-ى غ-رار
ال - -ت - -ه- -ي- -ئ- -ة ،إا ¤ج- -انب ا◊صس- -ول
م -ن -اصسب ع -م -ل ل -ف -ائ -دة الشس -ب-اب،
خاصسة وأان اŸنطقة تشسهد نفورا
من طرف اŸسستثمرين اÙلي،Ú
وعليه نحن نطالب بتسسهيÓت أاكÌ
من أاجل جلب هؤولء ،قصسد Œسسيد
مشس -اري -ع -ه -م ال -ت -ي “ّك-ن م-ن ف-ت-ح
م-ن-اصسب ل-ل-ع-م-ل ،م-ع ال-ع-ل-م أان-ن-ا ل
نريد غلق الطرق ولكنها الطريقة
الوحيدة من أاجل إاسسماع صسوتنا «.

بعد فيضضانات ميلة

مسساعدات للعائÓت اŸعوّزة ببلدية ع Úالبيضساء أاحريشش
ق -ام ب -وج -م -ع -ة ب-وم-ي-دون-ة ،م-دي-ر
اإلدارة اÙلية ‡ث Óعن وا‹ ولية
م- -ي -ل -ة ‘ ،إاط -ار سس -ع -ي السس -ل -ط -ات
العمومية للتكفل ببعضض احتياجات
اŸواط - - -ن Úال - - -ع- - -زل ،م- - -ن ج- - -راء
ال -ف -يضس -ان -ات ال -ت -ي ع -رف-ت-ه-ا ب-عضض
مشس - -ات - -ي ب - -ل - -دي - -ة ع Úال - -ب- -يضس- -اء
أاح -ريشض ،ب -رف -ق -ة م -دي -ر ال-تضس-ام-ن
وال- -نشس -اط الج -ت -م -اع -ي وب -حضس -ور
السس- -ل- -ط -ات اÙل -ي -ة ل -ب -ل -دي -ة عÚ
البيضساء أاحريشض ،بتقد Ëمسساعدات
تتمثل ‘ افرشسة تشسمل  92مطرح،
 115وسسادة 115 ،بطانية شستوية115 ،
غطاء خفيف ،وجّهت ألك Ìمن 23
عائلة من العائÓت اŸتضسررة بكل
من مشستة اÿربة (السسواقي) ،حي
السس- -داري ،مشس- -ت -ة اولد سس -ي ف -رج،
” إاحصساؤوها من طرف اللجنة
والتي ّ
ال -ولئ -ي -ة ال -ت -ي عّ-ي-ن-ه-ا سس-اب-ق-ا وا‹
الولية ،كما شسملت العملية تقدË
›م- -وع- -ة م- -ن اÙاف- -ظ ب- -ك -ام -ل
مسس- -ت- -ل- -زم- -ات- -ه- -ا وك- -تب م -درسس -ي -ة
للعائÓت اŸعوزة ومنعدمي الدخل
بالبلدية « 08تÓميذ ابتدائي» و»04
تÓميذ متوسسط».

وب- -اشس -رت ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ف -ت -يشس -ي -ة
ال- -وزاري- -ة اŸوف- -دة م -ن ق -ب -ل وزارة
ال-داخ-ل-ي-ة م-ه-ام-ها بزيارة للمدارسض
الب -ت -دائ -ي -ة ل -ك -ل م -ن ب-ل-دي-ات عÚ
الت ،Úسسيدي خليفة وبلدية سسيدي
مروان ،على أان تشسمل جميع بلديات
ال- -ولي- -ة ،ب -ه -دف م -ع -اي -ن -ة ظ -روف
“درسض التÓميذ بالولية ،والوقوف
ع - -ل - -ى م - -دى Œسس- -ي- -د اإلج- -راءات
وال- -ت- -داب Òال- -ت- -ي أاق- -رت- -ه -ا ال -وزارة
اŸذكورة ،وذلك على مسستوى الطور
الب -ت -دائ -ي ،وال-وق-وف ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
تهيئة اŸدارسض وصسيانتها وŒهيزها
ب-ال-وسس-ائ-ل اŸادي-ة وال-بشسرية ،توفÒ
ال- - -ت - -دف - -ئ - -ة ،اإلط - -ع - -ام وال - -ن - -ق - -ل
اŸدرسسي ،تاأم Úمداخل اŸدارسض
ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى سس Ó-م -ة ال -ت Ó-م-ي-ذ،
إاضس -اف -ة اŸت-اب-ع-ة ،وت-قسس-ي-م ع-م-ل-ي-ة
تسسي Òملف اŸنحة اŸدرسسية ومدى
إايصسالها Ÿسستحقيها.
ك-م-ا ت-ع-ك-ف ال-ل-ج-ن-ة الوزارية على
ت -ق-ي-ي-م م-دى ت-ق-دم وتÒة اŸشس-اري-ع
اŸمنوحة ‘ إاطار صسندوق التضسامن
والضسمان للجماعات اÙلية.

ميلة :خالد ــ ع

اإلثنين  23سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  23محرم  1441هـ
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لندية
الكأاسس العربية ل أ

لو¤
ا÷ولة  ٥من بطولة الرابطة اÎÙفة ا أ

شصبيبة السصاورة  -الشصباب السصعودي اليوم على ال ّسصاعة 20:00

عزÁة كبÒة على –قيق نتيجة إايجابية أامام منافسس قوي
ي-واج-ه شص-ب-ي-ب-ة
السص - -اورة ال - -ي - -وم
ن - -ظÒه الشص- -ب- -اب
السصعودي ‘ إاطار
م- -ب -اري -ات ال -دور
للكأاسس
32
لندية
ال-ع-ربية ل أ
الب- -ط- -ال ،ح- -يث
تبدو مهمة ‡ثل
ال-ك-رة ا÷زائرية
صصعبة بالنظر ا¤
وزن اŸنافسس على
اŸسصتويÚ
العربي
لسصيوي.
وا آ
عمار حميسصي
يسس- -ت- -ق- -ب- -ل شس- -ب- -ي -ب -ة
السس -اورة ف -ري-ق الشس-ب-اب
السسعودي ‘ مباراة مهمة ،خاصسة أان النتصسار
فيها سسيقرب كثÒا زمÓء يحي شسريف من
الدور اŸقبل قبل موعد لقاء الياب الذي
سسيكون ‘ غاية الصسعوبة.
ويدخل شسبيبة السساورة اŸباراة على وقع
اŸشساكل التي يعا Êمنها بعد اسستبعاد ا÷هاز
ال-ف-ن-ي السس-اب-ق وت-ع-ويضس-ه ب-ج-ه-از ف-ني جديد
ب- -ق- -ي- -ادة اŸدرب ب- -وغ -رارة ،ال -ذي سس -ي -ك -ون
ح -اضس -را ع -ل -ى دك -ة ال-ب-دلء م-ن اج-ل ت-وج-ي-ه
الÓعب ‘ Úهذه اŸباراة اŸهمة.
وحّقق الفريق نتائج ‡يزة ‘ اŸنافسسة
العربية ،إال ان المر كان مغايرا ‘ مباريات
البطولة ،وهو المر الذي جهل ادارة الفريق
ت-ت-خ-ذ ق-رار اسس-ت-ب-ع-اد ا÷ه-از ال-ف-ن-ي السس-اب-ق
والتعاقد مع مدرب جديد.
وي -ن -ت-ظ-ر أان Áن-ح ب-وغ-رارة ن-فسس-ا ج-دي-دا
ل -ل -ف -ري-ق خÓ-ل م-واج-ه-ة الشس-ب-اب السس-ع-ودي،
خ- -اصس- -ة أان ه- -ذه اŸواج- -ه- -ة ه- -ي الو ¤ل- -ه
ك -م -درب ل -ل -ف -ري -ق وه -دف -ه الول ه -و دخ -ول
اŸغامرة بقوة
والتأاكيد على أاحقيته بقيادة الفريق خÓل
اŸرحلة اŸقبلة.

ت -ف -ادي ت -ل -ق-ي أاي ه-دف رغ-م ان تسس-ج-ي-ل
اله -داف ه-و ه-دف ال-ف-ري-ق خÓ-ل م-واج-ه-ة
الذهاب التي سستجري اليوم ببشسار ،إال ان عدم
تلقي اي هدف سسيكون هو المر هدف وجب
–ق-ي-ق-ه خ-اصس-ة ان اŸن-افسس ي-ت-م-ت-ع ب-تواجد
مهاجم Úمن الطراز الرفيع.
وي -ع -د خ-ط ه-ج-وم الشس-ب-اب السس-ع-ودي ه-و
ال-ق-وة الضس-ارب-ة ال-ت-ي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا ال-ف-ريق،
واسس- -ت- -ط -اع خ Ó-ل ال -فÎة اŸاضس -ي -ة –ق -ي -ق
ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ت-ائ-ج الي-ج-اب-ي-ة خ-ارج ال-ديار
ب -فضس -ل ت -أال -ق اŸه-اج-م Úال-ذي-ن اسس-ت-ط-اع-وا
التسسجيل ‘ كل مناسسبة.
ويسسعى الشسباب السسعودي Ÿباغتة شسبيبة
السس - -اورة ع - -ل - -ى ارضس - -ه و ام - -ام ج - -م- -ه- -وره،
واسس -ت -غ Ó-ل خÈة لع -ب -ي-ه ال-دول-ي Úم-ن اج-ل
–قيق هذه الغاية رغم ان اŸامورية لن تكون
سسهلة ‘ ظل رغبة اشسبال بوغرارة ‘ الظهور
بصسورة جيدة خÓل هذه اŸواجهة.
وتعد منافسسة الكاسس العربية هدفا رئيسسيا
للشسباب السسعودي،حيث يطمح للذهاب بعيدا
واŸنافسسة على اللقب عكسس شسبيبة السساورة،
ال-ذي ي-ب-ق-ى ه-دف-ه ال-وح-ي-د ه-و ت-خ-ط-ي ه-ذا

الدور ثم التفك ‘ Òقادم اŸباريات.

اسصتغلل هفوات الّدفاع
ب-اŸق-اب-ل سس-ي-ك-ون ع-ل-ى م-ه-اج-م-ي شس-ب-ي-بة
السساورة اسستغÓل اŸباراة من أاجل التسسجيل،
وهو المر الذي يحتم عليهم اللعب بذكاء امام
ف- -ري -ق ل Áلك دف -اع -ا ق -وي -ا ‘ ظ -ل غ -ي -اب
اŸدافع الدو‹ ا÷زائري جمال بن العمري
لÓصسابة.
وارتكب دفاع الشسباب السسعودي العديد من
ال -ه -ف -وات خ Ó-ل ال -فÎة اŸاضس-ي-ة ،وك-ان م-ن
ال - -واضس- -ح ت- -أاث- -ره ب- -غ- -ي- -اب اŸداف- -ع ال- -دو‹
ا÷زائري جمال بن العمري ،وهو المر الذي
قد يصسب ‘ صسالح شسبيبة السساورة.
وسسيكون على زمÓء يحي شسريف اسستغÓل
هذه الوضسعية من خÓل توقع أاي خطا للدفاع
من أاجل اسستغÓله على اكمل صسورة ‡كنة
رغم أان المر يبدو صسعبا ،إال ان الفريق سسبق
له أان ظهر بوجه جيد امام الندية الكبÒة
على غرار مواجهة الهلي اŸصسري ‘ رابطة
ابطال افريقيا.

الّدورة الوطنية للكرة ا◊ديدية للعب ال ّ
طويل (ثنائي)

تتويج فريقي بجاية إاناث وتيسصمسصيلت ذكور
ت ّ-وج ك -ل م -ن ف -ري -ق راب -ط -ة ب -ج -اي -ة إان-اث
وت-يسس-مسس-ي-لت ذك-ور ب-ل-قب ال-نسس-خ-ة السس-ادسسة
للدورة الوطنية للكرة ا◊ديدية ‘ اختصساصس
اللعب الطويل ثنائي ،التي اختتمت منافسساتها
سسهرة السسبت ببلدية سستيدية Ãسستغا.Â
وفاز فريق إاناث بجاية على زميلتهن من
نفسس الولية ‘ النهائي ،فيما عاد اŸركز
الثالث Ÿمثل ولية مسستغا.Â
وف -ي -م -ا ي -خصس ال-رج-ال ف-ق-د “ك-ن ف-ري-ق
ت- -يسس- -مسس- -ي- -لت م- -ن ف -رضس سس -ي -ط -رت -ه ع -ل -ى

اŸنافسسة ،والتتويج باللقب على حسساب فريق
سس -ع -ي -دة ف -ي-م-ا اح-ت-ل ف-ري-ق م-عسس-ك-ر اŸرك-ز
الثالث.
ك -م -ا ن -ال ل -قب مسس -اب -ق -ة ال -ل -عب ال-ثÓ-ث-ي
القصس Òالتي جرت أاطورها Ãركز التسسلية
بحي صسÓمندر فريق تيبازة إاناث وورقلة ‘
فئة األشسبال ذكور.
“ي- -زت ه -ذه اŸن -افسس -ة ال -ت -ي دامت إا¤
و ّ
غاية سساعات متأاخرة من الليل Ãسستوى فني
مقبول وحضسور جمهور غف.Ò

نادي ميلنو

وعرفت هذه التظاهرة الرياضسية اŸنظمة
على مدار يوم Úمن طرف الرابطة الولئية
ل -ري -اضس -ة ال -ك -رة ا◊دي -دي -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع
ال–ادية ا÷زائرية لرياضسة الكرة ا◊ديدية
مشس-ارك-ة  174ري -اضس-ي وري-اضس-ي-ة Áث-ل-ون 15
رابطة ولئية من الوطن.
و‘ ختام الدورة ” توزيع ا÷وائز على
ال- -ف- -ائ- -زي -ن ب -حضس -ور أاعضس -اء م -ن ال–ادي -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ه-ذه ال-ري-اضس-ة و‡ث-ل-ي م-دي-ري-ة
الشسباب والرياضسة Ÿسستغا.Â

اŸدّرب ماركو جيامباولو يواجه خطر اإلقالة

أاsكد تقرير صسحفي إايطا‹ ،أامسس األحد،
أاsن ماركو جيامباولو ،مدرب ميÓنو ،يواجه
خ - - - -ط - - - -ر اإلق- - - -ال- - - -ة م- - - -ن «سس- - - -ان سسÒو».
وقالت صسحيفة «توتو سسبورت» اإليطالية ،إان
أاي -ام ج -ي -ام -ب -اول -و ،ق -د ت-ك-ون م-ع-دودة رف-ق-ة
ميÓنو ،حيث يعتمد قرار إاقالته على نتائج
ال- -ف- -ري- -ق ‘ اŸب- -اري- -ات ال- -ث Ó-ث اŸق -ب -ل -ة.
كان ميÓن ،حقق  6نقاط فقط خÓل أاول 4
جولت بالدوري اإليطا‹ ،متضسمنة اÿسسارة
‘ الديربي يوم السسبت ،أامام إان Îبنتيجـ ـ ـة
(.)2-0
وي -ل -عب ال -روسس -ونÒي ‘ ا÷ول -ة اŸق -ب -ل-ة
ب -ال-دوري اإلي-ط-ا‹ أام-ام ت-وري-ن-و ع-ل-ى م-ل-عب
«أاوŸب -ي -ك -و دي ت -وري -ن-و» ،ق-ب-ل أان يسس-تضس-ي-ف
فيورنتينا ‘ ا÷ولة التالية بسسان سسÒو ،ثم
يخرج Ÿواجهة جنوى ‘ لويجي فÒاريسس
با÷ولة السسابعة.
ويطمح ميÓنو ‘ ،أان يحتل مركز مؤوهل
لبطولة دوري أابطال أاوروبا ،خÓل اŸوسسم
اŸقبل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مباراة واعدة ب Úنصصر حسص Úداي ووفاق سصطيف

تشس -ك -ل اŸواج -ه-ة ال-ت-ي Œم-ع ب Úشس-ب-ي-ب-ة
القبائل وشسباب بلوزداد ،اŸقررة يوم الثÓثاء
بتيزي وزو ،قمة ا÷ولة اÿامسسة من بطولة
الرابطة األو ¤لكرة القدم ،التي لعبت منها
مقابلة مقدمة يوم  15سسبتم Èوفازت فيها
مولودية ا÷زائر خارج الديار على مولودية
وهران (.)2-3
والك -ي-د ان الث-ارة سس-ت-ك-ون ح-اضس-رة ب-ق-وة
Ãلعب اول نوفم Èبتيزي وزو يوم الثÓثاء،
أاين سسيحاول اصسحاب الرضس (اŸركز الثالث
ب  7نقاط) ا– ¤قيق الزاد كام ÓلÓقÎاب
اك Ìم -ن اŸق -دم -ة ،ف -ي-م-ا سس-ي-ح-رصس شس-ب-اب
بلوزداد الذي يحتل هو اآلخر
اŸركز الثالث بنفسس الرصسيد ،ا ¤العودة
ب -أاق-ل الضس-رار اŸم-ك-ن-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ال-ب-ق-اء ‘
مركز Áكنه من مراقبة السسباق عن قرب.
وت -ن -ط -ل -ق ا÷ول-ة اÿامسس-ة ال-ي-وم ب-إاج-راء
مقابلة واحدة ب Úنصسر حسس Úداي ووفاق
سسطيف اŸقررة ابتداء من السساعة 17 : 00
Ãل-عب ب-ول-وغ .Úوسس-يسس-ع-ى ف-ري-ق ال-نصس-رية،
الذي ل يزال ‘ رحلة البحث عن تسسجيل اول
ف -وز ل -ه ‘ ال -ب -ط -ول -ة ،ا ¤اسس -ت -غÓ-ل ف-رصس-ة
اسستقباله لوفاق سسطيف الذي يجد ◊ّد اآلن
مشسقة كبÒة ‘ مواكبة وتÒة البطولة بالرغم
من الفوز الذي حققه ‘ ا÷ولة اŸاضسية على
ضسيفه ‚م مقرة (.)0-3
م- -ن ج -ه -ت -ه ،سس -ي -ح -اول ه -ذا األخ ،Òي -وم
ال- -ث Ó-ث -اء Ãل -عب  8م - -اي  1945بسسطيف،
التدارك بعد هزÁته الثقيلة امام الوفاق ،من
خÓل Œاوز عقبة شسباب قسسنطينة ‘ مقابلة
سستقام امام مدرجات فارغة ،علما ان فريق
مدينة «ا÷سسور اŸعلقة» ّÁر بفÎة صسعبة ‘
بداية هذا اŸوسسم حيث اأحرز سسوى نقطتÚ
من ›موع اربع مقابÓت ‘ البطولة وأاقصسي
م -ب -ك -را (ال -دور السس -ادسس عشس -ر) م -ن ال-ك-أاسس
العربية على يد اÙرق البحريني.

وسسيكون ملعب بولوغ Úبالعاصسمة مسسرحا
يوم الثÓثاء Ÿواجهة تنشسط من قبل فريقÚ
يتذيÓن ترتيب اŸنافسسة ،وهما نادي بارادو
وجمعية الشسلف ،سسيسسعى خÓلها ا÷انبان ا¤
–قيق نتيجة ايجابية.
فنادي بارادو ،الذي انهى بطولة اŸوسسم
اŸاضس -ي ‘ اŸرك -ز ال -ث -الث ،ي -ح -ت -ل ح -ال -ي -ا
اŸرك - -ز الخ Òب - -دون رصس - -ي - -د ب- -ع- -د ثÓ- -ث
م -ق -ابÓ-ت ،ب-ال-رغ-م م-ن ان ف-ري-ق الك-ادÁي-ة
‚ح ‘ تسس - -ج- -ي- -ل مشس- -وار م- -وف- -ق ‘ ك- -أاسس
ال -ك -ون -ف-درال-ي-ة الف-ري-ق-ي-ة ،وم-ا ف-وزه الح-د
اŸاضس -ي ع -ل -ى ضس -ي -ف -ه ال -ن -ادي الصس -ف-اقسس-ي
التونسسي ( )1-3إال دليل على ذلك.
من جهته ،سسيسسعى فريق جمعية الشسلف،
ال -ذي ي -ح-ت-ل اŸرك-ز م-ا ق-ب-ل الخ Òب-ن-ق-ط-ة
واحدة ،ا ¤العودة بنتيجة ايجابية من سسفرية
العاصسمة.
وبÈج ب- -وع -ري -ري -ج ،سس -يسس -ت -ق -ب -ل األه -ل -ي
اÙلي جمعية ع Úمليلة ‘ مقابلة تبدو
صسعبة ب Úتشسكيلت Úسسجلتا تعادل ‘ آاخر
مباراة لهما ،الÈج خارج الديار أامام مضسيفه
شسباب قسسنطينة ( )2-2وا÷معية على ملعبها
أام -ام شس-ب-ي-ب-ة السس-اورة (◊ )0-0سس -اب تسس-وي-ة
رزنامة ا÷ولة الثانية الثن ÚاŸاضسي.
وع -ل -ى مسس -ت -وى وسس -ط الÎت-يب ،سس-يسس-ع-ى
ا–اد بسس -ك-رة ع-ن-د اسس-ت-ق-ب-ال-ه لضس-ي-ف-ه ا–اد
بلعباسس ،إا ¤اسستغÓل هشساشسة ابناء «وادي
مكرة» حاليا (اŸركز  ،)14ومن ثمّ –قيق
نتيجة يحسسن بها موقعه.
وسس -ت -ك -ون ا÷ول -ة اÿامسس -ة م -ن ال-راب-ط-ة
اÎÙفة الو ¤منقوصسة من مقابلة واحدة
Œم -ع ب Úا–اد ا÷زائ -ر وشس -ب -ي-ب-ة السس-اورة،
بسس- -بب ارت- -ب- -اط األخÒة ال- -ي- -وم Ã -واج -ه -ة
الشسباب السسعودي ببشسار◊ ،سساب الدور 16
(ذهاب) من الكأاسس العربية

بطولة إافريقيا للكرة ال ّ
طائرة لذوي الحتياجات اÿاصصة

إاقصصاء اŸنتخب الوطني ‘ الدور نصصف النهائي

أاقصسي اŸنتخب ا÷زائري للكرة الطائرة
ج -ل -وسس (ري -اضس -ة اŸع-وق ‘ )Úال-دور نصس-ف
ال -ن -ه -ائ -ي م-ن ب-ط-ول-ة اف-ري-ق-ي-ا ل-ل-ع-ب-ة ،ع-قب
خسسارته مسساء السسبت بكيغا‹ ,أامام منتخب
رواندا مسستضسيف الدورة بنتيجة -19( 1-3
 .)15-25 ،19-25 ،19-25 ،25وقبل بلوغ هذا
ال -دور،ك -ان اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ق -د اق -ت -ط-ع

تأاشسÒة التأاهل ا ¤اŸربع الذهبي بعد إانهائه
منافسسات اÛموعة (ب) ‘ اŸركز الثاÊ
Ãجموع ثÓث نقاط ﬁققا ‘ اŸقابلة التي
فاز بها على حسساب نظÒه ا÷نوب افريقي
( ،)0-3م- - -ق- - -اب - -ل ه - -زÁة ام - -ام اŸتصس - -در،
اŸنتخب اŸصسري بنفسس النتيجة.

جوفنتوسس

رونالدو يكّرر رقما ‡ّيزا

ق- -اد ك- -ريسس- -ت- -ي- -ان- -و رون -ال -دو‚ ،م
جوفنتوسس ،فريقه لتحقيق فوز صسعب
ع-ل-ى ه-يÓ-سس فÒون-ا ،ب-ن-ت-ي-جة (،)1-2
ب -اŸب -اراة ال-ت-ي أاق-ي-مت Ãل-عب أال-ي-ان-ز
سس-ت-ادي-وم ب-ت-وري-ن-وÃ ،ن-افسس-ات ا÷ولة
ال - -راب - -ع - -ة م - -ن ال - -دوري اإلي - -ط - -ا‹.
و“ّكن رونالدو من تسسجيل ركلة جزاء
م -ن -ح ب -ه -ا ف -ري -ق -ه ه -دف ال-ف-وز ع-ل-ى
فÒونا ،بعدما كانت اŸباراة تتجه إا¤
ال- -ت- -ع- -ادل اإلي- -ج -اب -ي ب -ه -دف Ÿث -ل -ه.
وذك- -ر اŸوق- -ع ال -رسس -م -ي ÷وف -ن -ت -وسس ،أان
رونالدو قام بتسسجيل  6من أاصسل  7ركÓت
ج - - -زاء سس- - -دده- - -ا ‘ ال- - -دوري اإلي- - -ط- - -ا‹.
وأاضساف أان الÈتغا‹ سسجل من ركÓت جزاء
‘ شس -ب -اك :إام -ب -و‹ ،ف -ي -ورن -ت -ي -ن -ا ،ت -وري -ن -و،
سس-ام-ب-دوري-ا ،لتسس-ي-و وه-يÓ-سس فÒون-ا ،بينما
أاضس -اع رك -ل -ة واح -دة أام -ام ك -ي -ي -ف -و فÒون-ا ‘
ج - - - - - - - - - - - - - - - -ان - - - - - - - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - - - - - - - -ي .2019
وأاشسار اŸوقع إا ¤أان كريسستيانو بهدفه ‘
شسباك هيÓسس فÒونا“ ،كن من التسسجيل

Ãب- -ارات Úم -ت -ت -ال -ي -ت Úع -ل -ى م -ل -عب أال -ي -ان -ز
سس -ت -ادي -وم ،ل -ل -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ‘ مسسÒت -ه م -ع
البيانكونÒي.
وكان رونالدو قد سسجل هدًفا ‘ شسباك نابو‹
‘ ا÷ولة الثانية قبل أان يهز الشسباك أاول
أامسس.
وختم بأان رونالدو كان قد سسجل ‘ مباراتÚ
م -ت -ت -ال-يÃ Úل-عب أال-ي-ان-ز سس-ت-ادي-وم ب-اŸوسس-م
اŸاضس- -ي ،و–دي- -دا أام- -ام ج- -ن- -وى وإام- -ب -و‹
با÷ولت Úالتاسسعة والعاشسرة.

دورة الصص 2 Úللدراجات

يوسصف رقيقي ينهي اŸنافسصة كأاحسصن
دّراج ‘ ال ّسصرعة الّنهائية
أانهى ا÷زائري يوسسف رقيقي ،اŸنتمي
ا ¤نادي تÒينغانو اŸاليزي ،كأاحسسن دراج ‘
السسرعة النهائية لدورة الصس 2 Úبرصسيد 28
نقطة ،ليتحصسل على القميصس األزرق عقب
انتهاء اŸرحلة الرابعة والخÒة التي جرت
أامسس األحد.
وأانهى رقيقي سسباق اŸرحلة األخÒة من
هذه الدورة ‘ اŸرتبة الثانية بتوقيت قدره 1
سس -ا و 56د و  26ث -ا ،ب-ع-د م-ن-افسس-ه ا÷ن-وب
إافريقي رينارد بوتلر ،من نادي برو توتشس
(1سسا و 56د و 26ثا) ،اŸتحصسل على اŸركز

األول.
فيما عادت اŸرتبة الثالثة ا ¤الÈيطاÊ
ماثيو غيبسسون من فريق بورغوسس السسبا،Ê
والذي سسجل نفسس توقيت صساحبي اŸركزين
الول والثا.Ê
وحسسب ال–ادي -ة ا÷زائ -ري-ة ل-ل-دراج-ات،
ف- -إان رق- -ي- -ق- -ي وب- -ع -د ه -ذا اŸشس -وار ا÷ي -د،
ي-ت-حصس-ل ع-لى  16ن -ق -ط-ة ‘ ت-رت-يب ال–اد
الدو‹ للدراجات ،وهو الÎتيب اŸؤوهل ا¤
األلعاب األوŸبية  2020بطوكيو اليابانية.

á°VÉjQ

أإلثنين  23سسبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  23محرم  1441هـ

تصسفيات كأاسس إافريقيا للمحليّ( Úذهاب)

«أÿضسر» يتعّثرون ‘ مبارأة ألّذهاب
ت- - -عّ- - -ث- - -ر أŸن- - -ت- - -خب
أ÷زأئ- -ري ل- -ك -رة أل -ق -دم
ل Ó-ع -ب ÚأÙل -ي Úع -ل-ى
أرضس - - -ه أم- - -ام أŸغ- - -رب،
ب -ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-ع-ادل (،)0-0
سس - -ه - -رة ألسس - -بت Ãل - -عب
«مصس- - -ط- - -ف - -ى تشس - -اك - -ر»
ب -ال -ب -ل -ي -دة ب -رسس-م ذه-اب
تصس -ف-ي-ات ك-أاسش أف-ري-ق-ي-ا
ل-ل-محلي 2020 ÚأŸقررة
بالكامÒون.
أمام حامل أللقب⁄ ،
ي- -ت -م ّ-ك -ن زم Ó-ء أل -ق -ائ -د
فاروق شسافعي من صسنع
ه- -ج -م -ات ع -دي -دة ع -ل -ى
مرمى منافسسهم أŸغربي
أل- -ذي ل- -عب ب- -ك- -ل ه -دوء
وب-ط-ري-ق-ة م-ن-ظ-مة ،وكان
‘ ب- - - - -عضش ألح - - - -ي - - - -ان
مسسيطرأ ،بل كاد أن يصسل
أ ¤شس - - - - -ب- - - - -اك أ◊ارسش
أ÷زأئري غايا مرباح.
‘ أل- -ب- -دأي- -ة ك- -ان ك -ل
ط- - -رف يّÎق- - -ب أآلخ- - -ر،
ل- -ت- -أات- -ي أول ف -رصس -ة م -ن
أŸهاجم أ÷زأئري ◊بيب بوقلمونة ‘ د 11
برأسسية “ر جانبية ،ليليه بعدها بدقيقتÚ
زميله حسسام غشسة ،ألذي كان أحسسن عنصسر
ف- -وق أŸي- -دأن ،ب- -تسس- -دي- -دة ق -وي -ة أخ -رج -ه -ا
أ◊ارسش أŸغربي بصسعوبة أ ¤ألركنية.
رّد عليه أسسماعيل أ◊دأد من أŸغرب (د
 )16ب -تصس -وي-ب-ة وأ◊ارسش م-رب-اح أ ¤أل-رك-ن-ي-ة
ألتي  ⁄تأات با÷ديد ،ثم حاول زميله بوفتيني
‘ (د  )38ب -رأسس -ي -ة ك -ادت ت -ب-اغت أŸرم-ى
أ÷زأئري.
ب -ع -ده -ا سس -ع -ى ك-ل ف-ري-ق لم-تÓ-ك وسس-ط
أŸيدأن لفائدته لكن دون سسيطرة وأضسحة من
أي طرف لتنتهي أŸرحلة ألو ¤كما بدأت.

^ لودوفيك باتيلي (مدّرب أ÷زأئر):
«تاأسّسفت لهذه ألنتيجة ،ألّننا كنا نأامل ‘
ألفوز ،لكن عدم تلقي أهدأف على أرضسنا أمر
م -ه -م أيضس -ا ،سس -ن-ذهب أ ¤أŸغ-رب ل-ت-ح-ق-ي-ق
ن -ت -ي-ج-ة أي-ج-اب-ي-ة ،بشس-رط أن ن-ل-عب ب-ط-ري-ق-ة
هجومية وهو ما كان ينقصسنا أليوم ‘ .ألشسوط
ألول كان بإامكاننا ألتسسجيل لكن ‘ أŸرحلة
ألثانية تكافأا أللعب ،ألفريقان
ق -دم -ا م -ب -ارأة ق -وي -ة ،وه-و م-ا سس-ي-ك-ون ‘
موأجهة ألعودة .لدينا ألوقت ألكا‘ للتحضسÒ
أ÷يد لهذأ أŸوعد أŸقرر منتصسف أكتوبر

ألشسوط ألثا Êدخله كل فريق بنية ألوصسول
أ ¤شس- -ب- -اك م- -ن- -افسس- -ه ،ح- -يث ح -اول «أسس -ود
أألط- -لسش» ‘ أل- -ب- -دأي- -ة ب -ن -ق -ل أÿط -ورة أ¤
أŸرم - -ى أ÷زأئ - -ري ل - -ك - -ن دون أي ف - -رصس- -ة
سسانحة.
وبعد أسستكمال أللعب إأثر توقف أŸقابلة
ل - -بضس- -ع دق- -ائ- -ق بسس- -بب مشس- -ك- -ل ‘ أإلن- -ارة،
‰سساوي من أŸغرب (د  )75يسسّدد ﬂالفة
مباشسرة من بعد حوأ‹  25م“ Îر بقليل عن
أŸرمى.
رّد عليه بن عيادة ‘ ألدقيقة  88بتسسديدة
قوية من بعيد أصسطدمت بالعارضسة ألفقية
للحارسش أنسش زنيتي.

ورغ -م أل ّ-ت -غ -يÒأت أل -ت -ي أج -رأه-ا أل-ن-اخب
أل -وط -ن -ي ،ل -ودوف -يك ب -ات -ي -ل -ي ،ل-ل-عب أل-ورق-ة
أل -ه -ج -وم -ي -ة ،ب-إاق-ح-ام ك-ل م-ن م-ه-اج-م أ–اد
أ÷زأئر زكريا بن شساعة وألوسسط ألهجومي
لنادي بارأدو ،آأدم زرقان ،إأل أنها  ⁄تؤوت
أكلها.
لتنتهي أŸوأجهة بتعادل ل يخدم «أÿضسر»
ويعقد من مأاموريتهم ‘ موقعة ألياب ،أمام
ح -ام -ل ل -قب أل -ب -ط -ول -ة وأل-ذي ب-ات م-رشس-ح-ا
للتأاهل.
وتلعب مبارأة ألعودة يوم  18أكتوبر أŸقبل
Ãل- -عب ﬁم- -د أÿامسش ب- -ال- -دأر أل- -ب- -يضس -اء،
باŸغرب.

تصسريحات
ألقادم ،لنكون أك Ìفعالية خÓله مقارنة مع
موأجهة ألذهاب .فيما يتعلق باŸدأفع سسفيان
بوشسار (شسباب بلوزدأد) فقد طردته نهائيا،
ولن يعود ›ددأ أ ¤أŸنتخب بسسبب تصسرف
غ Òمقبول .باŸقابل ،سسأاتابع عن كثب وسسط
أŸيدأن توفيق عدأدي (شسبيبة ألقبائل) – ّسسبا
Ÿا تبقى ،كونه يتمتّع Ãسستوى جيد».
^ أ◊سس Úعموتة (مدّرب أŸغرب):
«لقد وأجهنا فريقا قويا ومتماسسكا ‘
ج -م -ي -ع أÿط -وط .أإّن -ه -ا ن -ت-ي-ج-ة م-ف-خ-خ-ة
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ،Úخ-اصس-ة وأّن م-ق-اب-ل-ة

ألي - -اب سس - -ت - -ك- -ون م- -ف- -ت- -وح- -ة ع- -ل- -ى ك- -ل
ألحتمالت .لو سسجّلنا هدفا ‘ ألبليدة،
لكنا سسنلعب بأاك Ìأريحية أليوم.
لّن-ن-ا ل-ع-ب-ن-ا بشس-ك-ل ج-ي-د
ت -أاسّس -فت ل-ذلك أ
وشس-ك-ل-ن-ا ب-عضش أل-ف-رصش ألسس-ان-حة للتسسجيل
لخÒة ،كما عانينا من
لكن خانتنا أللمسسة أ أ
‡ا أّثر على Œسسيد ألفرصش
بعضش ألغيابات ّ
أ ¤أهدأف ،سسنسستعيد لعبينا ‘ مقابلة
أل -ع -ودة ك -ون -ه -ا سس -ت-ق-ام ب-ع-د ح-وأ‹ شس-ه-ر،
وهناك سسيكون حديث آأخر».

الّرابطة اÎÙفة الثّانية

أأوŸبي أŸدية يخطف كرسسي ألّريادة

خطف أوŸبي أŸدية كرسسي ريادة ألرأبطة
أÎÙفة ألثانية لكرة ألقدم بعد فوزه على
دف- -اع ت- -اج- -ن- -انت ضس- -م- -ن ف -ع -ال -ي -ات أ÷ول -ة
أÿامسسة ‘ ،ألوقت ألذي سسقط أمل أألربعاء
دأخل قوأعده أمام جمعية أ ÿـروب بنتيجة
.3-1
و ⁄يفّوت أوŸبي أŸدية فرصسة أسستقباله
لدفاع تاجنانت كي يحقق ألزأد ألكامل بثنائية
من توقيع ألÓعب غوماري (د 48ود)3+90
رأفعا رصسيد فريقه إأ 12 ¤نقطة ،بينما Œمد
رصس -ي -د ألضس-ي-ف ‘ أل-ن-ق-ط-ة ﬁ 9ت Ó-ب-ذلك
أŸرتبة ألثالثة Ãعية أمل أألربعاء وجمعية
أÿروب.
وج- -اءت م- -ف- -اج- -أاة أ÷ول- -ة أÿامسس -ة م -ن
أألرب -ع -اء ،ح -يث سس -ق -ط أألم -ل أÙل -ي أم-ام
ألضسيف جمعية أÿروب بثÓثية لوأحد رغم
أن أصس -ح -اب ألضس-ي-اف-ة ك-ان-وأ م-رشس-ح Úب-ق-وة
للفوز على ألورق.
وأف -ت -ت -ح أم -ل أألرب -ع -اء ب-اب أل-تسس-ج-ي-ل ‘
أل-دق-ي-قة  28ع Èأل Ó-عب سس -ع -ي -دأ ،Êول-ك-ن
ألضسيوف عّدلوأ ألنتيجة ‘ ألدقيقة  38بفضسل
ألÓعب كابري قبل أن يضسيف زميله عطية
ألهدف ألثا ‘ Êألدقيقة  ‘ .43ألوقت ألذي
ك-ان ي-ب-حث ف-ي-ه أصس-ح-اب أل-دي-ار ع-ن ت-ع-دي-ل
ألكفة“ ،كن أبناء أÿروب من تسسجيل ألهدف
ألقاتل ع ÈألÓعب رماشش ‘ ألدقيقة  70بعد
أن أفلح ‘ –ويل ركلة جزأء.
ف -وز ،ي -ج-ع-ل ج-م-ع-ي-ة أÿروب ت-رت-ق-ي إأ¤
أŸرتبة ألثالثة إأ ¤جانب أمل أألربعاء ودفاع
تاجنانت برصسيد  9نقاط.
أ÷ولة أÿامسسة “يزت أيضسا بفوز سسريع

غليزأن أمام ضسيفه مولودية بجاية بنتيجـ ـ ـة
 0-1بفضسل ألÓعب درأق ‘ ألدقيقة  86من
ع -م -ر أل -ل -ق -اء ،ن -ت -ي -ج -ة Œع -ل أب -ن -اء أل -غ-رب
أ÷زأئري ‘ مرتبة ألوصسافة بـ  10نقاط بينما
ت-وأصس-ل م-ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة م-ك-وث-ه-ا ‘ أŸرت-بة
ألثامنة برصسيد سستة نقاط.
جل فوزأ ‘ غاية
أما أوŸبي أرزيو فقد سس ّ
أألهمية أمام ضسيفه أ÷ريح ،أ–اد أ◊رأشش،
‘ ألنفسش أألخ Òمن عمر أللقاء ( )1-2بعد
أن “ي -ز ألشس-وط أل-ث-ا Êب-ال-ت-ع-ادل ألي-ج-اب-ي.
وتقدم أوŸبي أرزيو ‘ ألدقيقة  24بفضسل
ألÓعب بن مغيث ،ولكن أ◊رأشسيون عدلوأ
أل -ك -ف -ة ‘ أل-دق-ي-ق-ة أألو ¤م-ن ع-م-ر ألشس-وط
ألثا Êع ÈألÓعب ألباهي .عاد ألÓعب بن
مغيث من جديد حيث أهدى فريقه ثÓث
نقاط ثمينة بعد أن سسجل ألهدف ألثا Êله
ول -ف-ري-ق-ه ‘ أل-دق-ي-ق-ة  84ع Èرك -ل -ة ج -زأء.
ÓوŸبي لÓرتقاء
أل-ن-ت-ي-ج-ة أŸسس-ج-ل-ة تسس-مح ل أ
إأ ¤أŸرتبة ألثامنة برصسيد  6نقاط إأ ¤جانب

م -ول-ودي-ة ب-ج-اي-ة وم-ول-ودي-ة
سسعيدة ،بينما يوأصسل إأ–اد
أ◊رأشش ت- -ذي- -ل- -ه ل- -لÎت -يب
بصسفر نقطة.
و◊سساب نفسش أ÷ولة،
أن -ت -ه-ى ل-ق-اء أم-ل ب-وسس-ع-ادة
(أŸرت -ب-ة  3 / 13نقاط)
وم-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة (أŸرت-بة
ألثامنة  6 /نقاط) بالتعادل
ألسس-ل-بي ( )0-0ح- -يث فشس -ل
ك Óألفريق ‘ Úهز شسباك
أŸنافسش.
من جهتها ،عادت شسبيبة سسكيكدة بالزأد
ألكامل من تنقلها ألصسعب إأ ¤شسبيبة بجاية
بعد ألفوز ألهام ألذي حققه لعبو أŸدرب بن
شسوية ( .)1-2وأفتتح ألضسيوف باب ألتسسجيل
‘ ألدقيقة  23بفضسل ألÓعب بطرو Êولكن
ألشسبيبة أÙلية عدلت ألكفة ع Èركلة جزأء
سس -ج -ل-ه-ا غ-ا ‘ Âأل-دق-ي-ق-ة ّ“ .30ك -ن أب -ن-اء
روسسيكادأ من ألتقدم من جديد ‘ ألنتيجة
بفضسل ألÓعب حميدي ‘ ألدقيقة  .57ألفوز
يجعل شسبيبة سسكيكدة تصسعد للمرتبة ألسسادسسة
بـ  8نقاط إأ ¤جانب جمعية وهرأن بينما
توأصسل شسبيبة بجاية مكوثها ‘ أŸرتبة ما
قبل أألخÒة برصسيد نقطت.Ú
وأنتهى أللقاء ألذي جمع مولودية ألعلمة
وأ–اد عنابة بالتعادل ألسسلبي وهي نتيجة ل
تخدم ك Óألفريق ،Úحيث أضسحت ‘‘أŸولودية‘‘
–ت -ل أŸرت -ب -ة  12ب-رصس-ي-د  5ن-ق-اط ،ب-ينما
يتوأجد ‘‘أل–اد‘‘ ‘ أŸرتبة  13برصسيد 4
نقاط.

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

ألعدد
18054

للعاب اŸتوسّسطية وهران 2021
ا أ

13

ديناميكية جديدة وخطوة هامّة يقطعها أŸنّظمون
ي -فصس -ل وه -رأن
ق -رأب -ة  16شسهرأً
ع- - - - - - - - - - -ن أ◊دث
أل- -ري- -اضس- -ي أل -ذي
ي -ن -ت-ظ-ره أ÷م-ي-ع،
لل - - -ع - - -اب
وه - - -و أ أ
أŸت -وسس-ط-ي-ة ل-ع-ام
 2021أل-ت-ي ت-ريد
ه -ذه أŸدي -ن-ة م-ن
خÓ-ل-ه-ا أن ت-رسس-خ
لذه - -ان ه- -ذه
‘أأ
ألطبعة بالنظر إأ¤
لمكانيات
أإ
أل- -ك- -بÒة أل -ت -ي ”
ت-ع-ب-ئ-ت-ه-ا م-ن أج-ل
‚اح ه - - - - - - - - - - - - -ذأ
أ◊دث.
ومن خÓل ألكشسف عن ألشسعار وألتميمة
لرب- -ع -اء أŸاضس -ي ،م ّ-ر
ل-ل-ط-ب-عة  19ي- -وم أ أ
من ّ
ظمو أ◊دث إأ ¤ألسسرعة ألقصسوى ‘
لعدأد له.
أإ
ك-م-ا أن أ÷م-ي-ع ت-نّ-ف-سش ألصس-ع-دأء ب-ع-د
ألن -ت -ه -اء م -ن ه -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة أل-ت-ي ع-رف
إأ‚ازه -ا ت -أاخ -رأ ك-بÒأ ،أث-ار ح-ت-ى أسس-ت-ي-اء
÷ن -ة أل-ت-نسس-ي-ق وأŸت-اب-ع-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة
Óلعاب خÓل زيارتها إأ ¤وهرأن
ألدولية ل أ
‘ جويلية أŸنصسرم.
وكان ألتعب Òعن هذأ ألسستياء Ãثابة
أول «بطاقة صسفرأء» ‘ وجه ÷نة ألتنظيم
أÙلية للنسسخة  19من أŸوعد أŸتوسسطي
أل- -ذي –تضس- -ن- -ه أ÷زأئ- -ر ل- -ث- -ا Êم- -رة ‘
ت- -اري- -خ- -ه- -ا ب- -ع -دم -ا أسس -تضس -افت أ÷زأئ -ر
للعاب ‘ سسنة .1975
ألعاصسمة نفسش أ أ
و‘ غضس - -ون ذلك ”ّ ،إأج- -رأء ت- -غ- -يÒأت
كبÒة على تركيبة أللجنة أŸنظمة أÙلية،
لول عنها،
م ّسست بشسكل خاصش أŸسسؤوول أ أ
” إأنهاء مهام أŸدير ألعام ﬁمد
حيث ّ
أŸورو ،ألذي ” أسستبدأله بنجم ألسسباحة
أ÷زأئرية ألسسابق ،سسليم إأيÓسش.
وسس -م -ح ه -ذأ أل -ت-غ-يÃ Òن-ح دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
جديدة لÓسستعدأدأت للموعد أŸتوسسطي،
وف -ق م -ا لح -ظ -ه رئ -يسش أل -ل -ج-ن-ة أل-دول-ي-ة
Óل -ع -اب أŸت -وسس -ط -ي -ة ،أ÷زأئ-ري ع-م-ار
ل -أ
ع -دأدي ،أل -ذي ع ّ-ب -ر ع -ن أرت-ي-اح-ه أل-ك-بÒ
ل -ل -ق -ف -زة أل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ع-م-ل-ي-ة أل-ت-حضسÒ
لخÒة.
للعاب وهرأن ‘ ألفÎة أ أ
أ
وقال هذأ أŸسسؤوول على هامشش حضسوره
ح -ف -ل ت -ق -د Ëأل -ه -وي -ة أل-بصس-ري-ة أ÷دي-دة
لربعاء أŸنصسرم بوهرأن« :وقفت
Óلعاب أ أ
ل أ
‘ هذه ألزيارة إأ ¤وهرأن على ديناميكية
Óلعاب أŸتوسسطية،
جديدة ‘ ألتحضس Òل أ
لتظهر بذلك أو ¤نتائج ألدماء أ÷ديدة ”
ضس -خ-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ÷ن-ة أل-ت-حضس Òم-ن
خÓل إأسسناد قيادتها إأ ¤سسليم إأيÓسش».

‘‘الّتلميذ» يسستفيد من دعم
لسستاذ‘‘
‘‘ا أ
وك -ان حضس -ور ع -م -ار ع -دأدي ‘ أ◊ف-ل
أيضًسا إأجابة منه على ألأصسوأت ألتي نقلت
مؤوخًرأ معلومات ل أسساسش لها من ألصسحة،
زع -مت م -ن خ Ó-ل -ه-ا ب-أان أل-ل-ج-ن-ة أل-دول-ي-ة
لب-يضش أŸت-وسس-ط ت-ع-ت-زم
لل -ع -اب أل -ب-ح-ر أ أ
أ
سسحب تنظيم ألطبعة أŸقبلة من وهرأن.
وهرع هذأ أŸسسؤوول أيضًسا إأ ¤تكذيب
ه- - -ذه ألشس- - -ائ- - -ع- - -ات م- - -ن خÓ- - -ل وصس - -ف
أل -تصس -ري-ح-ات أل-ت-ي نسس-بت إأل-ي-ه م-ن ط-رف
بعضش وسسائل ألعÓم مؤوخرأ بـ «ألفÎأء»،
للعاب من
مؤوكدأ أن فكرة سسحب تنظيم أ أ
عاصسمة ألغرب أ÷زأئري  ⁄تطرح إأطÓقا
Óل-ع-اب
ع -ل -ى م -ك -تب أل -ل -ج -ن -ة أل -دول -ي -ة ل -أ
أŸتوسسطية.
لفضس -ل م -ن ذلك ،ف -ق -د أن -ت-ه-ز ع-م-ار
وأ أ
عدأدي ،وهو شسخصسية معروفة ‘ ألسسباحة
أ÷زأئرية ،ألفرصسة لطمأانة «تلميذه» سسليم
إأي Ó-سش ب -أان -ه مسس -ت-ع-د ل-ت-ق-د ËأŸسس-اع-دة
ل‚اح مهمته ‘ ،ضسوء ألتجربة
ألÓزمة له إ
ألصس- -غÒة ÿل- -ي -ف -ة ﬁم -د أŸورو ‘ ه -ذأ
ألنوع من أŸهام.
وتزيد هذه ألتطمينات من ثقة أŸدير
Óلعاب ألذي صسرح ‘ أفتتاح
ألعام أ÷ديد ل أ
أ◊فل بأان أŸسسؤوولية أŸلقاة على عاتقه
ثقيلة جدأ ،وذلك بعد  44عاما من أحتضسان
لول م - -رة Ÿث - -ل ه - -ذأ أŸوع - -د
أ÷زأئ- - -ر أ
أŸتوسسطي وألذي “كنت من خÓله من أن
لبيضش أŸتوسسط.
تضسيء سسماء ألبحر أ أ
وم- -ع ذلك ،وع -ل -ى أل -رغ -م م -ن ألشس -ع -ور
بالرضسا ألذي أبدته أللجنة ألدولية فيما

ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ت- -ق -دم أÙرز ‘ أألع -م -ال
لل- -ع- -اب أل- -ب- -ح- -ر أألب- -يضش
أل - -ت- -حضسÒي- -ة أ
أŸتوسسط ،يظل أ÷ميع مقتنعا بحقيقة أن
ألطريق ل يزأل طوي.ًÓ
ه -ذأ م -ا أّك -ده رئ -يسش أل -ل -ج -ن -ة أل-دول-ي-ة
نفسسه ،على ألرغم من أنه كان وأثًقا من
أسس -ت-ك-م-ال أŸرف-ق Úأل-رئ-يسس-ي ÚأÿاصسÚ
با◊دث ،وهما أŸركب أألوŸبي وألقرية
أŸتوسسطية ‘ ،ألوقت أÙدد ،أي قبل
ع -ام م -ن أن-طÓ-ق أŸسس-اب-ق-ة ،ع-ل-ى أل-ن-ح-و
ألذي ألتزمت به أŸصسالح أŸعنية.
و‘ هذأ ألصسدد ،فإانّ ثناء وزير ألشسباب
وألرياضسة ،رؤووف سسليم برناوي ،فيما يتعلق
ب - -ج- -ودة أŸركب أألوŸب- -ي أ÷اري إأ‚ازه
Óسسرأع ‘
حاليًا ،يعد عامﬁ Óفزأ آأخر ل إ
تسسليم هذأ أŸشسروع ألذي تأاخرت أشسغاله
كثًÒأ ،مع ألعلم أنها أنطلقت ‘ عام .2008

للعاب
رهان اسسÎجاع بريق ا أ
يسس ‘ Òال ّ
صسحيح
طريق ال ّ
وفضس  Ó-ع -ن ذلك ،ف -إان وزي -ر ألشس -ب-اب
وألرياضسة ،ألذي يعد بط Óإأفريقيا سسابقا
‘ أŸبارزة ،قال إأن هذأ أإل‚از أ÷ديد
للرياضسة أ÷زأئرية يسسمح للبÓد بالÎشسح
‘ أŸسستقبل ألقريب لتنظيم ،على سسبيل
أŸثال ،بطولة عاŸية أللعاب ألقوى ،حيث
أن ه -ذه أل -ب -ن -ي -ة أل -ت -ح -ت -ي -ة ل -دي -ه-ا م-ل-عب
ﬂصسصش لهذه ألرياضسة على وجه ألتحديد
بسسعة  4200متفرج ،دون نسسيان أن ملعب
لوŸب -ي أل -ذي تصس -ل ط -اق -ة
ك- -رة أل- -ق -دم أ أ
أسستيعابه إأ 40 ¤ألف مقعد ،يحتوي هو
لخر على مضسمار أللعاب ألقوى.
أآ
و‘ أنتظار ذلك ،فإان ألوقت حاليا هو
لرفع –دي تنظيم أأللعاب أŸتوسسطية ‘
أفضسل ألظروف ،سسيما وأن أ÷زأئر تريد
ب- -اŸن- -اسس- -ب- -ة رد ألع- -ت- -ب -ار ل -ه -ذأ أ◊دث
أل -ري -اضس -ي أ÷ه-وي ،أل-ذي ف-ق-د ك-ثÒأ م-ن
بريقه ‘ ألطبعات ألسسابقة ،بحسسب وزير
ألشسباب وألرياضسة نفسسه.
وت-ن-ع-كسش رغ-ب-ة ألسس-ل-ط-ات أل-عمومية ‘
ألفوز بهذأ ألرهان من خÓل ألغÓف أŸا‹
ألضسخم ألذي ” حشسده من أجل أ‚از بنية
–ت -ي -ة ري -اضس -ي -ة ج -دي -دة وت -ن -ظ -ي-م رأق-ي
Óلعاب ،وألذي قّدره ألسسيد برناوي بـ 600
ل أ
مليون دولر.
وبدأ هذأ ألسستثمار ألكب Òيؤوتي ثماره
ب -ال -ف -ع -ل ،وف ً-ق-ا ل-تصس-ري-ح-ات رئ-يسش ÷ن-ة
Óلعاب
ألتنسسيق وأŸتابعة باللجنة ألدولية ل أ
أŸتوسسطية ،ألفرنسسي برنارد أمسسÓم ،على
لخÒة إأ ¤وهرأن ،وألثالثة
هامشش زيارته أ أ
له هذأ ألعام.
وقال هذأ أŸسسؤوول ‘ نفسش ألسسياق:
لن أعجبنا كثÒأ ،ألهوية
«ما رأيناه حتى أ آ
Óل-ع-اب ج-م-ي-لة ،إأنها ديناميكية
أل-بصس-ري-ة ل -أ
لل-وأن أıت-ارة ج-م-ي-ل-ة،
ح-دي-ث-ة وشس-اب-ة ،أ أ
لمور تتطور بطريقة إأيجابية
نشسعر أن أ أ
م -ق -ارن -ة ب-زي-ارت-ي ألسس-اب-ق-ة إأ ¤وه-رأن ‘
جويلية ألفارط .فيما يتعلق Ãلف أŸرأفق
ألرياضسية ،وحتى إأذأ  ⁄تنته بعد ،فإان ذلك
ل يقلقنا كثًÒأ ،ألننا على يق Úمن أنه
سسيتم تسسليمها ‘ ألصسيف أŸقبل ،أي قبل
عام من ألتظاهرة ألرياضسية ،وهو أك Ìمن
لج -رأء ألخ -ت -ب -ارأت أŸع -م -ول ب -ه-ا
ك -اف إ
عليها».
وتعد هذه ألشسهادة Ãثابة مكافأاة أولية
ب-ال-نسس-ب-ة ıت-ل-ف أألط-رأف أŸت-دخ-لة ‘
للعاب أŸتوسسطية ،وتؤوكد
عملية تنظيم أ أ
أن-ه-ا ‘ أل-ط-ري-ق ألصس-ح-ي-ح ل-ت-م-ك Úم-دينة
وهرأن من كسسب رهان أسسÎجاع بريق هذه
ألتظاهرة.
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اإ’ثنين  23سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  23محرم  1441هـ

اعÎافا بكفاحه ضشد الحتÓل اŸغربي

مؤوسسسسة «ليÈبرسس « الكاتالونية “نح جائزتها للشسعب الصسحراوي
م- - - - -ن - - - -حت م - - - -ؤوسشسش - - - -ة
«ل- -يÈب- -ريسس» ال -ك -ات -ال -ون -ي -ة
ج -ائ -زت -ه -ا السش -ن -وي -ة ل -ك-ف-اح
الشش -عب الصش -ح -راوي ال -ع-ادل
من أاجل ا◊رية وا’سشتقÓل
ع Èت- -ت- -وي- -ج خ -اصس م -ن بÚ
اŸكرم Úالتسشعة هذا العام
‘ ›ا’ت ح- -ق -وق اإ’نسش -ان
والبيئة وا’عÓم واŸوسشيقى
والفن واÛتمع.
وخصشصشت م- - - - - -ؤوسشسش- - - - - -ة
ليÈبريسس كاتالونيا تكرÁها
ل -نضش -ال الشش -عب الصش-ح-راوي
من أاجل ا◊رية وا’سشتقÓل
‘ ج -ائ -زت -ه -ا السش-ن-وي-ة ال-ت-ي
ت- -درك ط- -ب- -ع- -ت- -ه- -ا ا◊ادي- -ة
وال-عشش-ري-ن واŸف-ردة لقضشايا
تششÎك الكفاح واإ’صشرار ‘
ششتى ميادين ا◊ياة من أاجل عا ⁄أافضشل،
ب -حسشب م-ا ن-ق-ل-ت-ه وك-ال-ة ا’ن-ب-اء الصش-ح-راوي-ة
(واصس) عن منظمي هذه التظاهرة .
واسشتلمت ‡ثلة جبهة البوليسشاريو بإاسشبانيا
خÒة بÓهي -وسشط حضشور كب -Òونيابة عن
الشش- - -عب الصش- - -ح- - -راوي ›سش- - -م- - -ا رم- - -زي- - -ا
لÓ-سش-ت-ح-ق-اق ح-ظ-ي ب-اه-ت-م-ام رسشمي وششعبي
كبÒين ومتابعة إاعÓمية واسشعة .
واعتÈت خÒة بÓهي  -عششية اسشتÓمها
ال-ت-ك-ر Ëن-ي-اب-ة ع-ن الشش-عب الصش-ح-راوي -ان-ه
«انتصشار للحق ودعم للحرية ومثلها» .
وأابرزت عضشو اأ’مانة الوطنية للجبهة ‘
كلمتها باŸناسشبة أان «اÿطوة تتويج لكفاح
ع -ادل  ⁄ت -ث -ن -ه سش -ن-وات ا’ن-ت-ظ-ار و’ ت-ك-الب
اأ’حوال والظروف مسشتحضشرة أاوجه النضشال
‘ اأ’رضس اÙت - -ل- -ة وﬂي- -م- -ات الÓ- -ج- -ئÚ
واأ’راضشي اÙررة و‘ الششتات».
وتوقفت الدبلوماسشية الصشحراوية ‘ -
أاع-ق-اب ت-ق-د Ëشش-ري-ط ان-ت-ج-ه قسش-م اإ’عÓ-م
بأاوروبا  -عند بطو’ت اŸرأاة الصشحراوية
‰وذج- -ا ل- -ل -م -ق -اوم -ة Ãسش -ار ف -ري -د ع -ززت -ه
تضش- -ح- -ي -ات ان -ت -ف -اضش -ة ا’سش -ت -ق Ó-ل ،داع -ي -ة
«لÓ- -ف- -راج ال- -ف- -وري ع- -ن ك- -اف- -ة اŸع- -ت -ق -لÚ
السشياسشي Úالصشحراوي Úووضشع حد نهائي لكل

ان-ت-ه-اك م-غ-رب-ي ل-ل-ح-قوق اŸدنية والسشياسشية
وا’ق -تصش -ادي-ة وال-ث-ق-اف-ة ل-لشش-عب الصش-ح-راوي
بتواطؤو أاوروبي فاضشح».
وتعت Èجائزة مؤوسشسشة ليÈبريسس الدولية
التي –وز دعما كبÒا سشيما من قبل ›لسس
وبلدية جÒونا ومسشاهم ÚكثÒين من هيئات
وششخصشيات ،من ب Úا÷وائز اŸرموقة ‘
›ا’ت ح -ق -وق اإ’نسش-ان وال-ث-ق-اف-ة وا’عÓ-م
وحماية البيئة ‘ أاوروبا والعا. ⁄
ال -ت -ك -ر Ëال-ذي م-ن اŸن-ت-ظ-ر ان ي-ق-دم ‘
وقت ’ح- -ق ل -رئ -اسش -ة ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة
الصشحراوية الدÁقراطية ،حضشر مراسشمه عن
ا÷انب الصش- -ح- -راوي رف- -ق -ة ‡ث -ل -ة ا÷ب -ه -ة
بإاسشبانيا  ،اŸمثل ا÷هوي بكاتالونيا السشيد
أام- -اه ي- -ح- -ظ -ي -ه وب -عضش -ا م -ن أاف -راد ا÷ال -ي -ة
الصش -ح -راوي -ة ا‹ ج-انب م-تضش-ام-ن Úوأاعضش-اء
اŸؤوسشسشة وجمهور عريضس حيا مطو’ كفاح
الششعب الصشحراوي العادل وصشÈه.
ندوة بكمبال
اح -تضش -نت ا÷ام -ع -ة ال -دول -ي -ة ب-ال-ع-اصش-م-ة
اأ’وغ-ن-دي-ة ك-م-ب-ا’ ن-دوة –سش-يسش-ي-ة ب-القضشية
الصش -ح -راوي -ة ،ح-ول م-وضش-وع «اإ’سش-ت-ع-م-ار ‘
أافريقيا ،دراسشة حالة الصشحراء الغربية»،وفق

ما أافادت به وكالة اأ’نباء الصشحراوية (واصس)
أامسس.
وأاعرب رئيسس نقابة الطلبة با÷امعة أاريهو
موسشى ‘ كلمة باŸناسشبة عن ترحيبه العميق
ب»وج- -ود ال- -قضش- -ي- -ة الصش- -ح- -راوي- -ة ‘ ح- -رم
ا÷امعة اأ’وغندية» ،مناششدا زمÓءه الطلبة
والشش- -عب اأ’وغ- -ن- -دي ب- -اŸزي- -د م- -ن ال -ع -م -ل
ال -تضش -ام -ن -ي م -ع الشش -عب الصش -ح -راوي «ال-ذي
يخوضس كفاحا عاد’ من أاجل ا◊رية» ،والذي
يعت Èجزء «مششÎكا من تاريخ أافريقيا رغم أان
Óسش -ف ه -و دول -ة
اŸسش- -ت- -ع- -م- -ر ه- -ذه اŸرة ل  -أ
أافريقية ،هي اŸغرب– ،تل أاجزاء من دولة
أافريقية ›اورة ،هي ا÷مهورية الصشحراوية،
وهذا أامر مشش Úومرفوضس».
من جهتها ،ششددت كاروانا جوفيا ،عميد
نقابة الطلبة -على أاهمية مثل هذه اأ’نششطة
والفعاليات بششكل عام وخاصشة ‘ ا÷امعات
«لضش -م -ان اسش -ت -م -رار ال -ت -واصش -ل ب Úاأ’ج -ي -ال
ا÷دي- -دة وقضش- -اي -ا ال -ق -ارة ول -رب -ط الشش -ب -اب
ب- -ال- -ت- -اري- -خ ال- -ق -د Ëوا◊ديث ‡ ،ا ي -ؤوه -ل -ه
ل- -ل- -ت- -ع -اط -ي اأ’فضش -ل م -ع ال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي
ي -واج -ه-ه-ا» ،م-ؤوك-دة «ضش-رورة ت-ف-ع-ي-ل وت-ق-وي-ة
ال - -دع - -م وال - -تضش - -ام - -ن م - -ع قضش- -ي- -ة الشش- -عب
الصشحراوي العادلة».
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تغّلب على  24مرششحاً با÷ولة ا أ
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القروي من سسجنه متفائل بالفوز برئاسسة تونسس
ق -ال م -رشش -ح ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ-اسش-ي-ة
التونسشية الذي حّل ثانيا ‘ ا÷ولة اأ’و¤
ن-ب-ي-ل ال-ق-روي ،إان-ه م-ت-ف-ائ-ل ب-ال-ف-وز ع-ل-ى
أاسشتاذ القانون اŸسشتقل قيسس سشعيّد‘ ،
جولة اإ’عادة.
وتغلب القروي اŸسشجون وسشعيّد على
 24م- - -رشش- - -ح ً- -ا ‘ ا÷ول - -ة اأ’و ¤م - -ن
ا’نتخابات التي جرت يوم  15سشبتم.È
و ⁄يتم حتى اآ’ن –ديد موعد جولة
اإ’عادة ،لكن اللجنة ا’نتخابية التونسشية
تقول إانها سشتعقد بحلول  13أاكتوبر.
وح-بسشت السش-ل-ط-ات ال-ت-ونسش-ي-ة القروي
( 56ع- -امً- -ا) -اŸالك اŸشش -ارك ل -ق -ن -اة
«نسش-م-ة» ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة -يوم  23أاوت ‘
انتظار التحقيق ‘ تهم بغسشل اأ’موال
والتهرب الضشريبي.
وسُشمح له بخوضس السشباق الرئاسشي أ’نه
ُ ⁄يدن ،لكنه قال إانه يششعر بأان وجوده ‘
السشجن يكلفه الكث Òمن اأ’صشوات.
وأارسش -لت إاح -دى ال -وسش -ائ-ل اإ’عÓ-م-ي-ة

أاسش -ئ -ل -ة إاﬁ ¤ام -ي-ه ،ك-ام-ل ب-ن مسش-ع-ود،
الذي رد بتعليقات القروي ،والتي نششرت
أامسس اأ’حد.
و‘ ت- -لك اإ’ج- -اب- -ات اŸك -ت -وب -ة ،ق -ال
القروي «بالطبع لدينا فرصشة ،أ’نها جولة
ثانية وسشيعيد ك ÓاŸرششح Úمن نقطة
الصشفر».
وقال القروي اإنه احتفل بوصشوله إا¤
ج- -ول- -ة اإ’ع- -ادة ا’أسش- -ب- -وع اŸاضش- -ي م- -ع
زمÓئه.
واأضش -اف ال -ق -روي ،ال -ذي وضش -ع ن-فسش-ه
كمدافع عن الفقراء ،أانه يريد أان يطلق
سش-راح-ه ح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن م-ن ال-ق-ي-ام بحملة
على قدم اŸسشاواة مع خصشمه.
و“ت ال-دع-وة ’ن-ت-خ-اب-ات م-ب-ك-رة بعد
وفاة الرئيسس الباجي قائد السشبسشي ‘
جويلية .
وه -ذه ه -ي ث -ا Êان -ت -خ -اب -ات رئ -اسش -ي-ة
دÁقراطية ‘ تونسس منذ . 2011

السشودان

تشسكيل ÷نة –قيق مسستقلة ‘ ا’نتهاكات بحق
اÙتجÚ

هدوء حذر ‘ ﬁاور القتال جنوب طرابلسس بعد معارك عنيفة

السسراج سسيطرح مسسأالة التدخÓت اÿارجية ‘ ليبيا أامام
ا÷معية العامة ا’أ‡ية

ع - -اد ال- -ه- -دوء ا◊ذر،
امسس اأ’حد ،إاﬁ ¤اور
ال-ق-ت-ال ج-ن-وب ال-ع-اصش-مة
ال -ل -ي -ب -ي-ة ط-راب-لسس ،ب-ع-د
معارك طاحنة ب Úقوات
ال-ل-واء اŸت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة
ح- -ف Îوق- -وات ح- -ك- -وم -ة
الوفاق.
وأاف- -ادت اأ’ن- -ب- -اء ب -أان
الهدوء عاد إاﬁ ¤وري
اÓÿط - - -ات والÒم - - -وك
جنوبي طرابلسس و“كنت
خÓله قوات الوفاق من
اسش-ت-ع-ادة السش-ي-ط-رة ع-ل-ى
م-عسش-ك-ر الÒم-وك ب-عدما
سش- -ي- -ط -رت ع -ل -ي -ه ق -وات
حف Îلسشاعات.
واسش- -ت -ه -دف ال -طÒان
ا◊رب- -ي ال- -ت- -اب -ع ◊ف،Î
ليلة السشبت“ ،ركزات ‘
ع Úزارة وج - - - - - -ن- - - - - -زور
واÓÿط- - -ات ج- - -ن - -وب - -ي
طرابلسس.
مواجهات أامسس اأ’ول
كانت اأ’عنف منذ حوا‹
ششهر ،وذلك بعد أايام من الهدوء ا◊ذر.
و‘ السشياق ذاته ،أاششاد اÛلسس اأ’على
للدولة بالبطو’ت التي حققتها قوات الوفاق
‘ صشّد ﬁاولة التقدم الفاششلة لقوات حفÎ
السشبت من ﬁوري الÒموك واÓÿطات.
ودعا اÛلسس ،رئيسس اÛلسس الرئاسشي
فايز السشراج إا« ¤اتخاد موقف قوي ورادع،
ي -ت -ن -اسشب م -ع ح -ج -م ال -تضش -ح -ي -ات ومسش-ت-وى
ال -ب-ط-و’تŒ ،اه ال-ت-دخÓ-ت السش-اف-رة ل-ل-دول
اŸتورطة ‘ إاراقة دماء الليبي Úوا’نقÓب
ع -ل -ى ال-ع-م-ل-ي-ة السش-ي-اسش-ي-ة ‘ ال-بÓ-د» ،خÓ-ل
مشش- -ارك -ت -ه ‘ ج -لسش -ات ال -دورة  74للجمعية
 ·ÓاŸتحدة غدا الثÓثاء.
العامة ل أ

إادانة التدخÓت اÿارجية
وج -دد اÛلسس اأ’ع -ل -ى ل -ل-دول-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا
اتهامه لقوات اللواء اŸتقاعد خليفة حفÎ
ب-ا’سش-ت-ع-ان-ة ب-اŸرت-زق-ة وال-طÒان اأ’ج-ن-بي ،
وأاع -ل -ن أان ل -دي -ه م -ع-ل-وم-ات «م-ؤوك-دة» ع-ن أان
الهجوم الذي ششنته قوات حف Îالسشبت ،كان
م- -دع -وم -ا ب -اŸرت -زق -ة ومسش -ن -ودا ب -ال -طÒان
اأ’جنبي.
ه -ذا و أاع -ل -نت ع -م -ل -ي -ة «ب -رك-ان ال-غضشب»
التابعة ◊كومة الوفاق الوطني إاصشابة أافراد
ع -ائ -ل -ة ب -ج -روح خ-طÒة ج-راء قصش-ف طÒان
أاج -ن -ب -ي داع -م ل -ه -ج -وم ح-فŸ Îب-اٍن سش-ك-ن-ي-ة
Ãنطقة «مششروع الهضشبة» ‘ العاصشمة.
وأاقرت «غرفة عمليات اŸنطقة الغربية»

التابعة لقوات حف Îبالهجوم ،لكنها قالت ‘
بيان إان سشÓح ا÷و ششن غارات مكثفة على
«“ركزات اÛموعات اŸسشلحة ‘ مششروع
الهضشبة وطريق اŸطار واÿلّة».
وسشبق أان اعÎف العقيد فوزي بوحرارة
ال- -ق- -ائ- -د ب- -ق- -وات ح- -ف ‘ Îأاواخ -ر أاوت ب -أان
ط- -ائ -رات مسشÒة ل -دول -ة ع -رب -ي -ة شش -اركت ‘
ه -ج -م -ات اسش -ت-ه-دفت م-دي-ن-ة غ-ري-ان ج-ن-وب
طرابلسس.
و‘ السشياق قالت عملية «بركان الغضشب»
«رصش -دت اسش -ت -ط Ó-ع -ات -ن -ا ‘ اأ’ي -ام اأ’خÒة
ﬁاو’ت إ’نشش - -اء م - -ه- -ب- -ط طÒان وح- -ظÒة
ط-ائ-رات ‘ ت-ره-ون-ة’ ،سش-ت-خ-دام-ه-ا م-ن قبل
طÒان الدول الداعمة لقوات حف ‘ Îالهجوم
على طرابلسس».

أاصشدر رئيسس الوزراء السشودا Êعبد الله
ح -م -دوك ق -رارا ب -تشش -ك -ي-ل ÷ن-ة –ق-ي-ق
مسش -ت -ق-ل-ة ‘ ا’ن-ت-ه-اك-ات ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا
ا’حتجاجات اŸناهضشة للرئيسس اŸعزول
ع - -م - -ر ال - -بشش ،ÒواÛلسس ال- -عسش- -ك- -ري،
وخاصشة فضس ا’عتصشام اأمام مقر قيادة
ا÷يشس بالعاصشمة اÿرطوم يوم  3جوان
اŸاضشي.
وق -ال ›لسس ال -وزراء ‘ ب -ي -ان ن -ق-ل-ت-ه
وسش -ائ -ل اع Ó-م ﬁل -ي -ة أامسس ،اإن «رئ-يسس
›لسس الوزراء أاصشدر قرارا بتششكيل ÷نة
ال -ت -ح -ق -ي -ق اŸسش-ت-ق-ل-ةÃ ،وجب نصش-وصس
الوثيقة الدسشتورية للفÎة ا’نتقالية لعام
.»2019
نصشت ال -وث -ي -ق-ة اŸوق-ع-ة ‘ اغسش-طسس
اŸاضش -ي ب ÚاÛلسس ال -عسش -ك -ري وق -وى
«إاع Ó-ن ا◊ري-ة وال-ت-غ-ي ،»Òع-ل-ى تشش-ك-ي-ل
÷ن -ة وط -ن -ي -ة مسش-ت-ق-ل-ة إ’ج-راء «–ق-ي-ق
ششفاف ودقيق و بدعم إافريقي».
وب- - -دأات ‘  21أاوت اŸاضش -ي م-رح-ل-ة
ان -ت -ق-ال-ي-ة ‘ السش-ودان تسش-ت-م-ر  39ششهرا
تنتهي بإاجراء انتخابات ،ويتقاسشم خÓلها
السش -ل -ط -ة ك -ل م -ن اÛلسس ال -عسش -ك-ري و
«قوى التغي »Òقائدة ا◊راك الششعبي.
وأاوضشح ›لسس الوزراء اأن اللجنة تضشم
 7أاعضشاء Áثلون اÙكمة العليا ووزارات
ال -ع -دل وال -دف -اع وال -داخ -ل -ي-ة وشش-خصش-ي-ة
ق - -وم - -ي - -ة مسش - -ت- -ق- -ل- -ة عضش- -وا ،وﬁامÚ
مسشتقل.Ú
وللجنة ا◊ق ‘ ا’سشتعانة Ãن تراه
مناسشباÃ ،ا ‘ ذلك ا◊صشول على دعم
إافريقي ،واسشتÓم الششكاوى من الضشحايا
وأاولياء الضشحايا واŸمثلي Úالقانوني.Ú
وت -اب -ع اÛلسس أان «ال -ل -ج-ن-ة سش-ت-ك-م-ل
أاعمالها خÓل أاششهر ،ويحق لها التمديد
Ÿدة ‡اثلة إاذا اقتضشت الضشرورة ذلك».
وك -انت وزارة الصش -ح -ة السش -ودان -ي -ة ق-د
أافادت بأان  61قتي Óسشقطوا خÓل فضس
ا’عتصشام الذي كان يحتج اŸششاركون فيه

ع - -ل - -ى ‡ارسش- -ات اÛلسس ال- -عسش- -ك- -ري
ا◊اك- -م ان -ذاك  ،وي -ط -ال -ب -ون -ه ب -تسش -ل -ي -م
السشلطة اإ ¤اŸدني ‘ .ÚاŸقابل ،تقول
«قوى التغي »Òاإن عدد الضشحايا يبلغ 128
ق- -ت- -ي ، Ó- -وح- -م -لت اÛلسس ال -عسش -ك -ري
مسشؤوولية مقتلهم.
‘ سش - -ي - -اق آاخ- -ر،أاع- -رب رئ- -يسس وزراء
السشودان عبد الله حمدوك ،عن تفاؤوله
بالزيارة التي بدأاها ،إا ¤نيويورك’ ،فتا
إا ¤اأن -ه سش -ي -ل-ق-ي خ-ط-اب-ا ‘ اج-ت-م-اع-ات
 ·ÓاŸت -ح -دة ي-وم
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
ا÷معة اŸقبل.
وقال حمدوك  ‘ -بيان ‘ مسشتهل
زيارته إا ¤نيويورك إانه سشيجري عددا من
ا’جتماعات الثنائية واللقاءات مع قادة
الدول ،حول قضشايا السشÓم ‘ السشودان
واإعفاء الديون وإازالة اسشم السشودان من
Óره- -اب وال- -ت- -ع -اون
ال- -دول ال- -راع- -ي- -ة ل - -إ
ا’قتصشادي.

ﬁاكمة البششÒ
‘ اŸق- -اب- -ل ،ع -رضشت م -ب -ال -غ م -ال -ي -ة
ضش -خ -م-ة خÓ-ل ج-لسش-ة ﬁاك-م-ة ال-رئ-يسس
السشودا Êاıلوع عمر البشش Òبوصشفها
أادلة على اتهامه بالفسشاد وحيازة أاموال
بالنقد اأ’جنبي بصشورة غ Òمششروعة.
واسشتمعت اÙكمة إا ¤أاربعة ششهود ‘
إاطار الدفاع عن البشش Òأامسس اأ’ول ،منهم
أاب -و ب -ك -ر ع -وضس ال -ذي ك-ان وزي-ر ال-دول-ة
لشش -ؤوون ال -رئ -اسش -ة ح -ت-ى سش-ق-وط ال-بشش،Ò
وق -ررت ت -أاج -ي-ل اÙاك-م-ة ح-ت-ى السش-بت
اŸقبل.
وعÌت السشلطات على مÓي Úاليورو
وا÷ن -ي -ه -ات السش -ودان -ي -ة ‘ م -ق-ر إاق-ام-ة
ال - -بشش ‘ Òاأف - -ري- -ل ب- -ع- -د اإ’ط- -اح- -ة ب- -ه
واع- - -ت- - -ق- - -ال - -ه م - -ن ج - -انب ا÷يشس إاث - -ر
احتجاجات على حكمه دامت أاششهرا.
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قال إان وجود قوات أاجنبية ‘ اÿليج يقّوضش أامن اŸنطقة

روحا :Êسشنعلن عن مبادرة ‘ األ· اŸتحدة ويدنا ‡دودة ÷Òاننا

ق - -ال ع- -ادل ا÷ب Òوزي- -ر ال- -دول- -ة
السص -ع -ودي ل -لشص -ؤوون اÿارج -ي-ة إان-ه إاذا
كشص- -ف ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق أان ال- -ه -ج -وم ال -ذي
اسص -ت-ه-دف م-نشص-أات-ي ن-ف-ط سص-ع-ودي-ت‘ Ú
لسص - -ب - -وع اŸاضص - -ي ان- -ط- -ل- -ق م- -ن أاراضش
ا أ
إاي- -ران -ي -ة فسص -وف ت -ع -ت ÈاŸم -ل -ك -ة ذلك
ع -م  Ó-ح -رب -ي -ا ل -ك -ن ال-ري-اضش تسص-ع-ى ‘
الوقت الراهن ◊ل سصلمي.
وق - -ال أ÷ب ‘ Òوقت م - -ت - -أاخ - -ر ألسص - -بت
«نحمل إأيرأن أŸسصؤوولية ألنها صصنعت وسصلمت
ألصصوأريخ وألطائرأت أŸسصÒة ألتي أسصتهدفت
ألسصعودية».
وأضصاف «لكن شصن هجوم من أرأضصيكم ،إأن
ك - -ان ذلك م - -ا ح - -دث ،ي - -ن - -ق - -ل- -ن- -ا إأ ¤وضص- -ع
ﬂتلف...سصيعت Èهذأ عم Óحربيا».
وقال أ÷ب Òللصصحفي ‘ Úوقت سصابق إأن
ألرياضش تنتظر نتائج –قيق دعت ﬁققÚ
دولي Úللمشصاركة فيه بشصأان ألهجوم ألذي وقع
‘  14سص -ب -ت -م Èوتسص -بب ‘ ب-دأي-ة أألم-ر ‘
أنخفاضش إأنتاج أŸملكة ألنفطي إأ ¤ألنصصف
وك -ان أك Èه -ج -وم ع -ل -ى أإلط Ó-ق يسص-ت-ه-دف
منشصآات نفطية ‘ أك Èبلد مصصدر للنفط على
مسصتوى ألعا.⁄
ورفضصت ألسصعودية إأعÓن حركة أ◊وثي
‘ أل -ي -م -ن مسص -ؤوول-ي-ت-ه-ا ع-ن أل-ه-ج-وم .وت-ت-ه-م
وأشصنطن إأيرأن باŸسصؤوولية بينما تنفي طهرأن
أي دور لها ‘ أألمر.

–الف األمل

من جهته ،قال ألرئيسش أإليرأ ،Êحسصن
روح- -ا ،Êإأن- -ه سص- -ي- -ق- -دم إأ ¤أأل· أŸت- -ح -دة
م -قÎح إلنشص -اء –ال -ف لضص -م -ان أم-ن أÿل-ي-ج
ومضصيق هرمز يقوم على أسصاسش ألتعاون بÚ
دول أŸنطقة.
وأضص -اف أل -رئ -يسش أإلي -رأ ،Êخ Ó-ل ك -ل -م -ة
ألقاها أمسش أألحدÃ ،ناسصبة إأحياء ذكرى
أ◊رب ألعرأقية  -أإليرأنية« :سصنذهب إأ¤
نيويورك رأفع Úشصعار وخطة «–الف أألمل»
و»مشصروع ألسصÓم ‘ مضصيق هرمز».

وأوضص- - -ح روح- - -ا Êأن «أت- - -ه- - -ام ط- - -ه - -رأن
ب -اŸسص -ؤوول -ي -ة ع -ن أح -دأث أŸن -ط -ق -ة ت-ك-رأر
لفÎأءأت سصابقة  ⁄تثبت صصحتها».

طهران “د يد الصشداقة إا ¤دول ا÷وار

وأعت Èروحا ،Êأن وجود قوأت أجنبية ‘
أŸنطقة عامل ل يسصاعد ‘ –قيق أألمن،
مؤوكدأ أن طهرأن “د يد ألصصدأقة إأ ¤دول
أ÷وأر من أجل –قيق ألسصÓم ‘ أŸنطقة.
وق-ال م-ت-وج-ه-ا إأ ¤أألمÒك-ي Úوح-ل-ف-ائ-ه-م
أل -غ -رب-ي Úإأن «وج-ودك-م ج-لب دأئ-م-ا أŸع-ان-اة
وأŸصص -ائب إأ ¤أŸن -ط -ق -ة» .وأضص -اف «ك -ل -م -ا
بقيتم بعيدين عن منطقتنا ،كلما كانت أكÌ
أمنا».
وتابع ألرئيسش أإليرأ« Êمن وجهة نظرنا
أمن أÿليج يأاتي من ألدأخل ،وأمن مضصيق
هرمز ينمو من ألدأخل» ،مؤوكدأ أن «ألقوأت
أألجنبية هي مصصدر أŸشصكلة وغياب أألمن
لشصعبنا وللمنطقة».
و–يي أ÷مهورية أإليرأنية ‘  22سصبتمÈ
من كل عام يوم ألدفاع أŸقدسش ‘ ،ذكرى
أن -دلع أ◊رب أإلي -رأن -ي -ة أل -ع -رأق-ي-ة (-1980
.)1988
ويتوقع أن يغادر روحا Êأليوم ألثن Úإأ¤

زادتها ا◊روب التجارية تعقيدا

نيويورك حيث من أŸقرر أن يلقي خطابه
 ·ÓأŸتحدة أألربعاء.
أمام أ÷معية ألعامة ل أ
وك -ان وزي -ر أÿارج -ي -ة أإلي-رأﬁ Êم-د ج-وأد
ظ- -ري- -ف ،أل -ذي ف -رضصت أل -ولي -ات أŸت -ح -دة
عقوبات عليه ،وصصل إأ ¤نيويورك ‘ وقت
سصابق.

ل نّية ألمريكا ÿوضض حرب

أن -ت-ق-دت رئ-يسص-ة ›لسش أل-ن-وأب أألمÒك-ي
نانسصي بيلوسصي أمسش أألحد ،قرأر ألرئيسش
دونالد ترأمب تسصريع بيع أألسصلحة وإأرسصال
ق-وأت إأضص-اف-ي-ة إأ ¤أŸن-ط-ق-ة ،وط-ال-بت ب-ع-دم
خوضش حرب بالنيابة عن أحد.
وق -الت ب -ي -ل -وسص-ي إأن ﬁاول-ة إأدأرة ت-رأمب
«ألتحايل» على رغبة ألكونغرسش غ Òمقبولة
وتث Òألقلق.
وأكدت رئيسصة ›لسش ألنوأب عدم وجود
ن -ي -ة ع -ن -د أل -ولي -ات أŸت -ح-دة ÿوضش ح-رب
جديدة ‘ ألشصرق أألوسصط ،وأن أألمÒكيÚ
سصئموأ أ◊رب.
وأعلن وزير ألدفاع أألمÒكي مارك إأسص- È
مسصاء أ÷معة -إأرسصال تعزيزأت عسصكرية إأ¤
منطقة أÿليج ،بعد ألهجمات ألتي أسصتهدفت
م -نشص -أات Úت-اب-ع-ت Úلشص-رك-ة أل-ن-ف-ط ألسص-ع-ودي-ة
(أرأمكو) شصرقي ألبÓد قبل أيام.

القتصشادات الكÈى على وششك الدخول بركود متزامن
ق -ال ال -ك -اتب دي-ي-غ-و ه-اران-ز ‘ م-ق-ال
لسص -ب -ان -ي-ة إان
بصص -ح -ي -ف -ة «ب -وب -ل -ي -ك -و» ا إ
ال -ت -اري -خ ق -د ي -ع -ي -د ن-فسص-ه ق-ري-ب-ا ،وإان
ال -دول السص-ب-ع صص-اح-ب-ة أاك Èاق-تصص-ادات
ال- -ع- -ا ⁄ق- -د ت -دخ -ل ‘ ال -رك -ود ›ددا،
وه -ي ﬁن -ة شص -ه -دت -ه -ا ‘ ب-داي-ة السص-ن-ة
لول مرة منذ إانشصاء هذه
اŸالية  2009أ
اÛموعة ‘ .1975
وأضصاف أن هذأ هو ما تنذر به ألتوترأت
ألتجارية وأŸالية وألئتمانية وألسصياسصية ألتي
يشصهدها ألقتصصاد ألعاŸي.
وحذر ألكاتب من أن ألوضصع ألقتصصادي
أ◊ا‹ ي- -ت -أاث -ر ب -ا◊روب ألق -تصص -ادي -ة أل -ت -ي
أط -ل -ق -ت -ه -ا إأدأرة أل -رئ -يسش أألمÒك -ي دون -ال -د
ترأمب منذ صصيف  ،2018وألتي –ولت إأ¤
صصرأعات مالية وألعيب لتحديد سصعر ألعملة
وخفضش نسصب ألفائدة إأ ¤مسصتويات تقÎب
من ألصصفر ،إأ ¤جانب خسصائر جانبية كثÒة
أخ -رى سص -ب-ب-ت-ه-ا أل-ت-وت-رأت أ÷ي-وسص-ي-اسص-ي-ة ‘
ألعا.⁄

سشياسشة ترامب األحادية
وأشصار ألكاتب إأ ¤أن أبرز هذه ألتوترأت
ت-ت-م-ث-ل ‘ ألسص-ي-اسص-ة أألح-ادي-ة أل-ت-ي تعتمدها
ألوليات أŸتحدة Œاه ألصص Úوإأيرأن وروسصيا
وك -وري -ا ألشص -م -ال -ي -ة ،وألسص -ي -اسص-ات أÿارج-ي-ة
أألمÒك -ي-ة أŸت-ن-اقضص-ة أل-ت-ي أدت لضص-ط-رأب
ألنظام ألعاŸي ،ينضصاف إأليها خروج بريطانيا
م- -ن أل–اد أألوروب- -ي وأل- -ت- -ب- -ع- -ات أÿطÒة
أ◊دودية وألسصياسصية أÎŸتبة عنه.
وذك -ر أل -ك -اتب أن أغ-لب أل-دول ألصص-ن-اع-ي-ة
ألكÈى -سصوأء كانت منتمية إأ ¤نادي ألسصبع أو
ل -تشصهد أآلن حالة تباطؤو أقتصصادي وأضصح
ظهرت آأثارها ‘ ألعديد من أŸسصتويات.

هششاششة القتصشاد األمÒكي
نّبه ألكاتب إأ ¤أن ألقتصصاد أألمÒكي ل
يزأل أك Ìهشصاشصة ‡ا هو متوقع ،حيث إأنه
حقق ‰وأ ل يتجاوز  %2خÓل ألربع ألثا Êمن
هذأ ألعام.
و–دث ألكاتب عن تبعات أ◊رب ألتجارية
ع -ل -ى ق -ط -اع ألصص -ادرأت ،فضص  Ó-ع -ن خ -فضش

ترأمب للضصرأئب ‘ بعضش ألقطاعات ‡ا أثر
سص- -ل- -ب- -ا ع- -ل- -ى ق- -درة أÿزي- -ن- -ة ع- -ل -ى ت -أامÚ
أل -ت -م -ويÓ-ت ،ه-ذأ أألم-ر أث-ر ع-ل-ى مصص-اري-ف
أ◊ك -وم -ة أألمÒك -ي -ة ،وزأد م-ن خ-ط-ر إأعÓ-ن
إأفÓسش أ◊كومة ألفدرألية.

اليابان ..مرضض مزمن
أما بالنسصبة لليابان ،فإان أقتصصادها يعاÊ
من مرضش مزمن ،ورغم تسصجيل ‰و طفيف
خÓل فصصل ألربيع ،فإان أألجوأء ألقتصصادية
عادت لتتدهور خÓل فصصل ألصصيف ،بحسصب
ألكاتب.

معاناة القتصشاد األŸاÊ
وذكر ألكاتب أن ألقتصصاد أألŸا- Êألذي
يعد قاطرة أقتصصاديات ألدول ألغربية -يعاÊ
بدوره من صصعوبات كثÒة ،برزت من خÓل
ت- -ق -لصش نسصب أل -ن -م -و ‘ ع -ام  ،2018وخ Ó-ل
خريف وربيع .2019
وق- -ال إأن أل- -ت- -ج- -ارة أÿارج- -ي -ة أألŸان -ي -ة
تÎأجع بسصبب أنخفاضش أŸبيعات باألسصوأق
أÿارج -ي -ة وخ -اصص -ة أألوروب -ي -ة ،ع Ó-وة ع-ل-ى
أÿسص -ائ -ر أل -ت -ي ت -ك -ب -دت-ه-ا خ-اصص-ة ‘ ق-ط-اع
صصناعة ألسصيارأت.
وأشصار إأ ¤توقعات ألŸÈان أألŸا Êبأان
يتوأصصل ألنكماشش ‘ ألربع ألثالث من ألعام.

بريطانيا ÃفÎق الطرق
أما بريطانيا ،فتضصيف ألصصحيفة أإلسصبانية
أنها تقف ‘ مفÎق طرق أمام مأازق أÿروج
من أل–اد أألوروبي.
وتلفت ألصصحيفة إأ ¤أن بريطانيا توأجه
خطر مغادرة ألعديد من ألشصركات وهروب
أŸسصتثمرين على أŸدى ألقصص ÒوأŸتوسصط
وألطويل.

ضشبابية القتصشاد الفرنسشي
وي -ق -ول أل -ك-اتب إأن ألق-تصص-اد أل-ف-رنسص-ي
يعا Êمن حالة ضصبابية وأنعدأم ثقة ،رغم

لنعاشصه من خÓل
كل أÙاولت أŸبذولة إ
لج-رأءأت أل-ت-ي أت-خ-ذه-ا أل-رئ-يسش
ح -زم -ة أ إ
إأÁانويل ماكرون بقيمة  17مليار يورو،
لصص Ó-ح -ات أ÷ب -ائ -ي-ة أل-ت-ي ” إأق-رأره-ا
وأ إ
لح- -ت- -وأء أح- -ت- -ج- -اج- -ات ح- -رك- -ة ألسصÎأت
ألصصفرأء.
ول تظهر حاليا -بحسصب ألكاتب -أي
عÓمات أنتعاشش سصوأء ‘ قطاع ألتجارة أو
ألصص -ن -اع -ة ‘ ،ظ -ل –ذي -رأت أل -ع-دي-د م-ن
أÈÿأء ومكاتب ألسصتشصارأت من أن ألدورة
ألسصلبية ألتي “ر بها فرنسصا قد تصصبح أكÌ
سصوًءأ وتسصتمر لسصنوأت.

إايطاليا ..مؤوششرات سشلبية
كما تشصهد إأيطاليا مؤوشصرأت أقتصصادية
سصلبية ،مثل عدم تسصجيل أي زيادة ‘ ‰و
ألنا œألقومي أÿام خÓل أربعة من أصصل
آأخ- -ر خ- -مسص- -ة أرب- -اع ،إأ ¤ج- -انب هشص -اشص -ة
أل -ن -ظ -ام أŸا‹ وصص -ع -وب -ة ت -ط -ب -ي -ق خ -ط-ة
Óنعاشش أŸا‹ ،وفق ألكاتب.
حكومية ل إ

كندا األمل الوحيد
لمل ألوحيد ‘ نادي ألسصبع
تظل كندأ أ أ
أل- -ك- -ب- -ار ،ح- -يث إأن- -ه -ا ح -ق -قت أفضص -ل ‰و
أق -تصص -ادي ب-ي-ن-ه-ا ،ب-زي-ادة ن-اŒه-ا أل-ق-وم-ي
بنسصبة تسصعة أعشصار خÓل ألربع ألثا Êمن
ألعام.

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

ألعدد
18054
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غوتÒسض يقود الكفاح من أاجل اŸناخ
لمÚ
لضص-واء ال-ي-وم ،ع-ل-ى ا أ
تسص ّ-ل -ط ا أ
 ·ÓاŸت - -ح - -دة أان - -ط - -ون - -ي - -و
ال- - -ع- - -ام ل  - -أ
غوتÒيسش إاذ يتصصدر الكفاح من أاجل
اŸن-اخ ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه ق-م-ة دول-ي-ة ط-ارئة ‘
هذا الصصدد ،فيما يرى البعضش أانه حول
جهوده إا ¤هذا اÛال بعدما اسصتعصصت
عليه أازمات العا.⁄
ت- -ط- -رق غ- -وتÒيسش م- -ؤوخ- -رأ إأ ¤م -وضص -وع
«ألحÎأر» ‘ حديث مع صصحافي Úفقال لهم
ب-اب-تسص-ام-ت-ه أÿف-ي-ة «لسصت أدع-ي أّن-ن-ي أح-كم
ألعا »⁄لكن «هد‘ ألرئيسصي هو أن أُحدث
أك Èضصجة ‡كنة».
وهذأ ألهدف هو ألذي قاده ‘ ماي إأ¤
زيارة جزر أÙيط ألهادئ أŸهددة بارتفاع
مسصتوى أŸياه ،ومؤوخرأ إأ ¤باهاماسش لتفقد
أ◊ط -ام أل -ذي خ -ل -ف -ه إأعصص-ار ضص-رب أ÷زر،
فوصصف هناك دمارأ  ⁄يشصاهده من قبل.
ويسصتضصيف خÓل أأليام أŸقبلة  91رئيسش
دولة وسصتة نوأب رؤوسصاء و 45رئيسش حكومة
وحوأ ¤أربع Úوزيرأ ‘ إأطار أ÷معية ألعامة
ل ·ÓأŸتحدة أو كما ُيقال ‘ مقر أŸنظمة
‘ نيويورك «أسصبوع أŸوضصة ألدبلوماسصية» أو
«أسصبوع دبلوماسصية ألتوأعد ألسصريع».
وشصكلت حماسصة رئيسش ألوزرأء ألÈتغا‹
ألسصابق Ÿكافحة ألتغ ÒأŸناخي منعطفا ‘
وليته ألتي بدأت ‘ مطلع  2017على رأسش
أŸنظمة ألدولية ،بحسصب ما أوضصح أÿب‘ Ò
«›موعة أألزمات ألدولية» ريتشصارد غوأن.
وقال غوأن أŸتخصصصش ‘ شصؤوون أأل·
أŸتحدة إأن «كونه يدفع بهذأ ألزخم ‘ ›ال
أŸناخ يعكسش تطورأ ‘ مفهومه لدوره» ،وتابع
غ -وأن «ع -وضص -ا ع -ن ذلك ،أرأد ألÎك -ي -ز ع -ل-ى
تسصوية أألزمات .سصعى إأ– ¤قيق ‚اح ،لكنه
تعرضش لفشصل أول ‘ أŸلف ألقÈصصي ،ثم
هذه ألسصنة مع ليبيا».

نكسشة ‘ ليبيا

ووأج -ه غ -وتÒيسش ن -كسص -ة كÈى ‘ ل -ي-ب-ي-ا.
فبعدما زأر هذأ ألبلد ‘ ألربيع للدفع ‘
أŒاه حل سصياسصي ،شصنت قوأت أŸشص Òخليفة
حف ،Îألرجل ألقوي ‘ ألشصرق ألليبي وأحد
ﬁاوري -ه ‘ ،م -ط -ل -ع أف -ري -ل ه -ج-وم-ا دأم-ي-ا
للسصيطرة على ألعاصصمة طرأبلسش حيث مقّر
ح- -ك- -وم- -ة أل- -وف- -اق أŸعÎف ب- -ه- -ا م -ن أأل·
أّŸتحدة.
وألوأقع أن ألتقدم ألسصياسصي ألذي “كن
غوتÒيسش من إأحرأزه ‘ تسصوية نزأعات ‘
أل-ع-ا ⁄ي-ب-ق-ى ضص-ئ-ي ،Ó-وت-رى أŸن-ظ-م-ات غÒ
أ◊كومية أŸدأفعة عن حقوق أإلنسصان أن
بإامكانه ألقيام Ãا يفوق حصصيلته بكث.Ò
صصحيح أنه ” ألتوصصل إأ ¤أتفاق حول أسصم
مقدونيا بفضصل وسصاطة أأل· أŸتحدة ،لكنه
 ⁄يتمّ وقف أي من ألنزأعات ألدأمية ‘
سصوريا وأليمن ،أو منع وقوع تطه Òعرقي ‘
بورما.
وسصتهم Úهذه أŸلفات و‘ طليعتها خطر
أن - -ف - -ج- -ار أل- -وضص- -ع ‘ ألشص- -رق أألوسص- -ط بÚ
ألوليات أŸتحدة وإأيرأن ،على ﬁادثات قادة
أل -ع -ا .⁄وخ Ó-ف -ا ل -ن -ه-ج-ه ‘ مسص-أال-ة أŸن-اخ،
ي-ع-ت-م-د غ-وتÒيشش دب-ل-وم-اسص-ي-ة أل-ك-وأل-يسش ‘
سصعيه ÿفضش ألتوتر ‘ ألعا ⁄وألتوصصل أإ¤
تسصويات.

يعت Èبريكسصت ◊ظة مأاسصوية للتكتل

اإل–اد األوروبي متأاكد من خروج بريطانيا
لوروب-ي-ة جان
ع Èرئ-يسش اŸف-وضص-ي-ة ا أ
ك-ل-ود ي-ون-ك-ر ع-ن اع-ت-ق-اده ب-أان ب-ري-ط-ان-يا
لوروبي ،مؤوكدا من
سصتخرج من ال–اد ا أ
ج - -دي - -د أان- -ه إاذا ح- -دث ذلك دون ات- -ف- -اق
فسص - -ت- -ك- -ون ه- -ن- -اك ح- -دود ج- -دي- -دة بÚ
أايرلندا الشصمالية وجمهورية أايرلندا.
وقال لقناة سصكاي نيوز ‘ مقابلة أألسصبوع
أŸاضصي قبل أن يطلع على أألفكار ألتي أرسصلتها
ح- -ك- -وم- -ة رئ- -يسش أل- -وزرأء ألÈي- -ط- -ا Êب- -وريسش
ج -ونسص -ون إأ ¤ب -روكسص -ل Ùاول -ة دف -ع ع -م -ل-ي-ة
Óمام «إأنني على قناعة بأان بريطانيا
أÿروج ل أ
سصتخرج من أل–اد أألوروبي».
وسُص -ئ -ل ي -ون -ك -ر ‘ أŸق -اب -ل -ة ع -م-ا إأذأ ك-انت
سصتنشصأا حدود جديدة ب Úإأقليم أيرلندأ ألشصمالية
ألÈيطا Êوأيرلندأ ألعضصو ‘ أل–اد أألوروبي
إأذأ خرجت بريطانيا دون أتفاق فقال «نعم...
يتع Úعلينا ضصمان أ◊فاظ على مصصالح أل–اد
أألوروبي وألسصوق ألدأخلية».
وأعلن رئيسش أŸفوضصية أألوروبية أŸنتهية
ولي -ت -ه ج -ان ك -ل -ود ي-ون-ك-ر ‘ م-ق-اب-ل-ة نشص-رت-ه-ا
صصحيفة «إألباييسش» أإلسصبانية أمسش ،أن خروج
بريطانيا من أل–اد أألوروبي أŸقرر ‘ نهاية
ألشصهر أŸقبل هو «◊ظة ماأسصاوية ألوروبا».
وقال يونكر ألذي يغادر منصصبه بالتزأمن مع
بريكسصت ‘  31أكتوبر ،إأن ألنفصصال «يذهب
ع -كسش أŒاه أل -ت -اري -خ وع -ق -ل -ي -ة رئ-يسش أل-وزرأء
أألسصبق ألÈيطا Êونسصتون تشصرشصل ألذي دعا ‘
زمنه إأ ¤ألوليات أŸتحدة أألوروبية».
لكنه تابع «أعتقد أنه ما زأل لدينا ›ال
للتوصصل إأ ¤أتفاق» مع لندن وأصصفا لقاءه مع
رئ- -يسش أل- -وزرأء ألÈي- -ط- -ا Êب- -وريسش ج -ونسص -ون
أإلثن ‘ Úلوكسصمبورغ بأانه كان «بنّاء وإأيجابيا
بجزء منه».
وأوضصح «ل أشصاطر رأي ألذين يعتقدون أن
جونسصون يتÓعب علينا وعلى نفسصه.أعتقد أنه
يحاول إأيجاد أتفاق مقبول للŸÈان ألÈيطاÊ

كما للŸÈان أألوروبي على ألسصوأء».
وأعرب يونكر ‘ أŸقابلة عن أسصفه لكون
أŸفوضصية «قررت عدم ألتدخل» ‘  2016حÚ
نظمت أŸملكة أŸتحدة أسصتفتاء حول مسصأالة
ألنتماء إأ ¤أل–اد أألوروبي وصصوت فيه 52
باŸائة لصصالح أÿروج.
و–دث عن «حملة أكاذيب وأخبار كاذبة»
سصبقت ألسصتفتاء ،موضصحا «قررنا ‘ أŸفوضصية
ع - -دم أل- -ت- -دخ- -ل ب- -ط- -لب م- -ن (رئ- -يسش أل- -وزرأء
ألÈيطا Êب 2010 Úو )2016ديفيد كامÒون،
وكان هذأ خطأا كبÒأ».
وسص -ئ -ل ع -ن أألزم -ة ‘ ك -ات -ال -ون -ي -ا ،ف -رفضش
«أل -ت -ع -ل-ي-ق ع-ل-ى أآلل-ي-ات أل-قضص-ائ-ي-ة أ÷اري-ة ‘
إأسص -ب -ان -ي -ا» ح -يث ي -ح -اك-م أل-ق-ادة ألن-فصص-ال-ي-ون
لدورهم ‘ ﬁاولة ألنشصقاق عام  ،2017على أن
تصصدر أÙكمة ألعليا حكمها بحقهم.
لكن ألقيادي أألوروبي أŸنتهية وليته أضصاف
بدون موأربة «لسصت موؤيدأ لنزعة قومية غبية،
ألنها ل تقود إأ ¤أي مكان».
وتابع ملطفا ألنÈة «ليسش هذأ تعليقا ضصد
كاتالونيا ألتي أحÎمها كما هي أليوم» ‘ ،وقت
يقود ألنفصصاليون من أليسصار وأليم ÚأŸنطقة
أل-وأق-ع-ة ‘ شص-م-ال شص-رق إأسص-ب-ان-ي-ا وأل-ب-ال-غ ع-دد
سصكانها  7,6مÓي Úنسصمة.
وقال «أوروبا قارة صصغÒة تفقد من أهميتها
ألق -تصص -ادي -ة وأل -دÁوغ -رأف -ي -ة ،وب-ال-ت-ا‹ ،ف-إان
أل -وقت ل -يسش م-ن-اسص-ب-ا ل-ل-ت-ج-م-ع-ات أل-ق-وم-ي-ة ب-ل
لتوحيد ألشصعوب».

لرهابيÚ
لرصصد ا إ

نيجÒيا تششدد على حمل بطاقات الهوية ‘ ششمال ششرق البÓد

لحد إان نيجÒيا
قال ا÷يشش امسش ا أ
سصتطلب من أاي شصخصش يتنقل ع ÈثÓث
ولي- -ات ‘ شص- -م- -ال شص- -رق ال -ب Ó-د ح -م -ل
ب -ط -اق -ة ال -ه -وي -ة ‘ ﬁاول -ة لك -تشص-اف
إاره-اب-ي-ي ج-م-اع-ة ب-وك-و ح-رام وت-نظيم
لسصÓمية.
الدولة ا إ
وذكر بيان للجيشش أن أإلجرأءأت أ÷ديدة
تأاتي ‘ أعقاب معلومات من مصصادر موثوقة
ب- -أان أعضص- -اء م- -ن أ÷م- -اع- -ت Úألره- -اب -ي -تÚ
ي -خ -ت -ب -ئ -ون وسص-ط أŸدن-ي ‘ Úب-ل-دأت وق-رى

بالوليات ألثÓث.
وقال أ÷يشش إأنه سصيفحصش بدقة بطاقات
هوية ألذين يتنقلون أو Áرون ع Èوليات
أدأماوأ وبورنو ويوبي.
وأضصاف أن ألشصخصش ألذي سصيتم ضصبطه
ب -دون ب -ط -اق -ة ه -وي -ة سص -ي -خضص -ع Ÿزي -د م -ن
ألتدقيق وألتحقيق ألشصامل لتحديد نشصاطه أو
نشصاطها مع ألرهابي Úأو غ Òذلك.
و‘ أألسصبوع أŸاضصي أج Èأ÷يشش منظمة
ألعمل ضصد أ÷وع ألتي ل تهدف إأ ¤ألربح

على إأغÓق مكتبها ‘ أŸنطقة متهما إأياها
Ãسصاعدة جماعات أرهابية مثل بوكو حرأم
وألدولة أإلسصÓمية من خÓل تقد Ëألطعام
وألدوأء ألعضصاء تلك أ÷ماعات.
وأدت أل -ه -ج-م-ات ألره-اب-ي-ة أل-ت-ي تشص-ن-ه-ا
جماعة بوكو حرأم ألدموية منذ نحو عشصر
سصنوأت إأ ¤مقتل قرأبة  30ألف شصخصش وفرأر
أك Ìمن مليون Úمن ديارهم .وأنفصصل تنظيم
ألدولة أإلسصÓمية ‘ غرب أفريقيا ألرهابي
عن بوكو حرأم ‘ .2016
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mimigaga783@gmail.com

نرويجي يصسطاد
السسمكة الديناصسور

إأذأ نظرت جيدأ حولك
سش - -وف Œد أن أل - -ت - -ح- -دى
أ◊ق- -ي -ق -ى ف -ى أ◊ي -اة ه -و أن ت -غÒ
نفسشك وتصشبح ألششخصس ألذى تريد
أن تكونه وتسشتغل طاقاتك ألكامنه
وتعيشس حياه أسشعد.
الثور
حاول أن تركز حياتك
ع- -ل -ى ت -غ -ي‰ Òط ح -ي -اتك
وأبدأ بإاسشتمدأد ألطاقة أللزمة من
ﬂزون ألقدرأت أإليجابيه أÿفيه
أŸك-دسش-ه دأخ-لك وإأسش-ت-غ-ل ط-اق-تك
ألكامنه لتصشبح أإلنسشان ألذى أردت
أن تكون.
ا÷وزاء

تعرضس صشياد نرويجي Ÿا قد يكون
أك Èصشدمة ‘ حياته وكاد يقع من
قاربه عندما ششاهد أıلوق ألعجيب
أل- -ذي أصش- -ط -اده ق -ب -ال -ة إأح -دى ج -زر
ألÔويج.
ف- -م- -ا أن أمسشك ألصش- -ي -اد أوسش -ك -ار
لوندأل بـ»ألوحشس ألغريب» من أعماق
السسرطان
ألبحار ،حتى قفز هلعا ‘ قاربه بعد
ه- - -ن- - -اك أشش- - -ي- - -اء
رؤوي- -ة أıل- -وق ألصش- -غ Òذي أل -ع -ي -ون
وأشش - -خ - -اصس وح- -ت- -ى
ألضشخمة وأŸنتفخة ،ألذي بدأ كأانه
أجزأء تسش Òمعنا ‘
ﬂلوق حقيقي من خارج هذأ ألعا.⁄
رح- -ل- -ة ح- -ي -ات -ن -ا ل -غ -رضس ﬁدد
وكان لوندأل قد خرج لصشيد سشمك
ولفÎة ﬁددة وليسس Ÿصشاحبتنا
ألهلبوت أألزرق قبالة سشوأحل جزيرة
طوأل ألرحلة ،ذلك حان ألوقت
أندويا ‘ ألÔويج ،وكان يصشطاد ‘
أن تدعهم و ششأانهم.
@‘
منطقة عمقها حوأ‹  800م– Îت
سشطح ألبحر،حيث قال »:كنا نبحث عن
ة
ل
الدو
@ Áشس- - - - - -ي ب Ó- - - - -
سشمك ألهلبوت أألزرق وهو نوع نادر
ال -ع -ث -م -ان -ي -ة ك -ان
رج- -ل Úو ي- -ح- -ف- -ر ب Ó-
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ك -انت ه -ن -اك ح-م-ام-ت-ان ...ذك-ر
خ -ط-اف-ات ع-ل-ى أح-د
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أآلخرين بالطريقة ألتي –ب أن
وأن -ث -ى ،ك-ان-ت-ا م-ت-ح-اب-ت Úوم-ت-ع-اون-ت،Ú
ج- -وأنب أل- -ق -ارب،
ي - - -ع - - -ام - - -ل- - -وك ب- - -ه- - -ا إأب- - -تسش- - -م
وق -ام -ت -ا ب -ب -ن -اء عشش-ه-م-ا ،وم-ل-ئ-ه ب-ال-ق-م-ح
وشش -ع-رت بشش-يء
لخ-ري-ن..إأمدح أآلخرين..أنصشت
ل -آ
لنثى:
وألششع ...Òوقال ألذكر ل أ
@نسس-بة السسمنة
كب ‘ Òنهاية
 إأننا نÎك هذأ ألقمح وألششعﬂ Òزوناإأل- -ي- -ه- -م،سش- -اع- -ده -م ألنك ب -ه -ذه
ح- -ول ال- -ع- -ا ⁄ب- -الÎت -يب -١ام -ري-ك-ا -٢
@ الرمان.
أحدها.
.
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ألطريقة سشتصشل ألعلى مسشتوى من
ال-ك-ويت -٣ك-روات-يا -٤ق-ط-ر -٥مصس -ر -6
ق
أسشتغر
فوأفقت أألنثى على ذلك وقالت:
أل- -ن- -ج- -اح ،وسش- -ت- -ك -ون ‘ ط -ري -قك
’م- - - - - - - -ارات -7ت- -رن- -داد وت- -وب- -اغ- -و
ا أ
أألمر مني
 حسشن ،فالششتاء طويل وأ◊ب قليل...للسشعادة بل حدود
وكان أ◊ب رطبا مبلل ،فلما جاء ألصشيف جف أ◊ب وخف وصشغر حجمه ،وكان ألذكر قد أنطلق
’رج - -ن- -ت-٩ Úال- -ي -ون -ان -١٠
-٨ا أ
حوأ‹ 30
لنثى:
فغاب ‘ ألصشحاري قليل ،فلما رجع رأى أ◊ب ناقصشا صشغÒأ ،فقال ل أ
دقيقة
.
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 أ ⁄نتفق على عدم أألكل من أ◊ب؟! فلماذأ قمت بأاكله؟!ألخرجها
فقالت أألنثى:
ح - -ي - -ات - -ن- -ا مشش- -غ- -ول- -ة
من
  ⁄آأكل منه ششيئا ،صشّدقني ،فأانا أّدخره للششتاء...بخلفات غ Òضشرورية  ،ألن
أŸاء».
فلم يصشدقها ألذكر وغطى ألغضشب عينيه وعقله ،وبدأ عقاب زوجته بنقرها ‘ أسشها Ãنقاره حتى
عقولنا ‡لوءة بأافكار غ Òضشرورية
وأوضشح
ماتت...
ŸتعبÚ
ُكن باًبا ..يدخل منه أÒÿ
فجدأًرأ يسشند رؤووسس أ ُ
ل
أ
ت
م
أ
و
ه
م
ج
ح
د
أ
ز
و
ل
ت
ب
أ
و
ب
◊
أ
ب
ط
ر
ء
ا
ت
ش
ش
ل
أ
ل
خ
د
و
ر
ا
ط
م
ل
أ
أ
ت
ء
ا
ج
ا
م
ل
ف
أ
د
ي
ح
و
ر
ك
ذ
ل
أ
س
س
ل
ج
،لذلك نعيشس حياة يل معنى  ،و ‘
ة
أن ألسش-م-ك
أŸهم أن تÎك أثرأ طيبا ألنك رأحل كما رحلوأ
فإان  ⁄تسشتِطع..
ألعشس كما كان...
أ◊قيقة  ..غ Òضشرورية.
أل- -غ -ري -ب -ة ⁄
من قبلك.
َفنافذة ينفذ منها ألضشوء
فلما رأى ذلك ألذكر ندم ،أن حمامته كانت صشادقه وقال ‘ نفسشه:
ت -ك-ن أل-وح-ي-دة
 لن ينفعني أ◊ب بعد أن أهلكت زوجتي ..وحزن حزنا ششديدأ فلم يتذوقفإان  ⁄تسشتطْع!.
اŸيزان
أل -ت-ي أصش-ط-اده-ا
ألطعام وألششرأب حتى مات نادما على تعجّله وتسشّرعه ‘ أ◊كم على زوجته.
‘ ذلك أل- - - - -ي - - - -وم،
كم مرة ظلمنا أحبابنا بسشبب تسشّرعنا با◊كم عليهم وبسشبب
فــــــــــــــــي حبـــــــــــــــك يـــــــــــــــا بـــــــــــــــÓدي
ت -ذك -ر أن -:ألشش-ت-اء ه-و
مضش -ي -ف -ا «ك -ان ه -ن -اك
غضشبنا وأنفعالنا غ ÒأÈŸر ،فلم ينفعنا ألندم.
بدأية ألصشيف وألظلم هو بدأية
سشمك ألهلبوت على أثنتÚ
أل- -ن- -ور وألضش- -غ- -وط ه- -ي ب- -دأي -ة
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ألرأحة وألفششل هو بدأية ألنجاح
بذلك ،ثم رأيت أنه كان هناك ششيء آأخر.
ن َيْبغـي ُذsلـنَـا َفَلُه الـمَـَهـاَنـُة والـحَـَرْب
أاْو َكـــا َ
كان مذهل جدأ.
العقرب
ي
ت
ل
أ
،
ة
ب
ي
ر
غ
ل
أ
ة
ك
م
ش
س
ل
أ
ذ
خ
أ
ه
ن
أ
إ
ل
أ
أضشاف لوند
ِ
ِ
s
s
َ
ُ
t
َ
ب
ـ
ه
ـ
ل
ل
ا
ب
و
ط
ـ
ـ
خ
ر
و
ـ
ن
ـ
ل
ا
ب
ا
ـ
ن
ـ
ت
ا
ـ
ي
ـ
ح
م
ا
ـ
ظ
ـ
ن
ا
ذ
ـ
ه
ِ
َ
َِ َ ْ
ُ ََ
ن -دم -ا ن -ل -وم أآلخ-ري-ن
تتغذى على ألقششريات مثل سشرطان ألبحر وألقوأقع
حsتى َيعوَد لـَقــومــَنـا من َمِجــ ِ
ب
دهم مَــا َقْد َذَه ْ
نصش -ب -ح ضش-ح-اي-اه-م  ،ونÈر
ألبحرية ،إأ ¤بيته وقام بقليها وأكلها.
تصشرفاتنا أŒاههم  ،ونعطيهم جزء من
ا
ه
ر
ه
ظ
م
ن
م
م
غ
ر
ل
أ
وقال لصشحيفة ذأ صشن إأنه على
ِ
ِ
ُ
حsتى أاَوسsســَد ‘ الـتtـَرْب
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@ م - -ن ل - -ه فضس- -ل ع- -ل- -يك أايً- -ا ك- -ان ’
◊ظ -ات ح -ي -ات -ن-ا أل-ت-ي م-ن أŸم-ك-ن أن
ألقبيح ،فقد كان طعمها «لذيذأ حقا .إأنه يششبه إأ ¤حد ما
تطعنه بخنجر النكران:
َفــإاَذا َهَلْك ُ
÷ـزائـُر َو اْلـعـَرْب
ت َف َصسْيـحـتـي َتحيَـا ا َ
تكون أألخÒة
سشمك ألقد ولكنه ألذ».
ن -رى م -ال ن -ري -د ون-ري-د
م-ال ن-رى ف-ن-ف-ق-د ق-ي-م-ة م-ا ن-رى
ونضشيع ‘ سشرأب ما ل نرى كن
حريصشا أل تفقد قيمة ما ترى

شس

للعÈة

’ ...للندم

غ
ل
ع
ق
لـك

حل العدد السسابق

حكم و أأمثـال

@ الصس- -مت ع- -ن أاخ- -ط -اء م -ن ن -حب
حب خصس لهم و أا ⁄خصس لنا.

أابتسسم
ي- -ا ول -ي -دى راح ط -ل -ع م -ن
الصس- -ب- -ح- -ي- -ة م- -ث- -ل ال -غ -زال
متخفى بكوفية
ي -ا ي -وم -ا ل -يشس مسس-ت-ع-ج-ل
ياوليدى
خ-وف-ى اÙت-ل ي-حصس-دك-م
حصسيدا

رد اÙب- - - - -وب ’
تعيدى و’ تزيدى
ه - - - - -اي صس - - - - -رت ك- - - - -بÒ
وحجارى بإادايا
ب -درى ع -ل -ي -ة وال -ط -ري -ق
طويلة
’حزان ما بنتئاسس
عمر ا أ
بليلة
رد اÙب- - - - -وب ه Ó- - - -رواح
ق-ل-ي-ل-ة عÓ-وط-ان ي-ا امي ويا
بويا

القوسس

بقلم الشسيخ عبد ا◊ميد بن باديسس رحمه الله

هناك أوقات نششعر فيها أنها ألنهاية ،ثم
نكتششف أنها ألبدأية ،وهناك أبوأبا نششعر أنها
مغلقة ثم نكتششف أنها أŸدخل أ◊قيقي.

@ غ -ب -ي ذهب ل -ك-ي ي-زور صش-دي-ق-ه ألصش-ي-ن-ي ب-اإلن-ع-اشس وف-ج-أاة صش-رخ
ألصشيني بصشوت عال وقال»:تشش Úيوكا تششيتششياأأأن»ومات
إأسشتغرب ألغبي وذهب للسشفارة يسشأال عن معنى ألكلم ألذي قاله
وأذأ هاجمك ألناسس وأنت علي حق  ..أو قذعوك
ألصشيني لعتقاده أنها وصشيته أإلخÒة!..وقال له ألسشف Òأنه قال لك :أبعد
بالنقد  ..فأافرح أنهم يقولون لك أنت ناجح ومؤوثر فالكلب أŸيت ل
رجلك من كيسس أألوكسشج Úيا غبي .
يركل ول يرمي أل ألششجر أŸثمر .
ا÷دي

الدلو

@ أك Èمششكلة ..عندما تقرصشك ناموسشة ‘
ب- -اط- -ن ق- -دمك و“كث ت -دعك رج -لك
باألرضس  ..كأانك ثور أسشبا.Ê

ما ترأه ‘ حياتك أآلن ليسس إأل أنعكاسشا Ÿا فعلته ‘ أŸاضشي،
وما سشتفعله ‘ أŸسشتقبل ليسس إأل أنعكاسشا Ÿا تفعله أآلن.
ا◊وت

ل –زن علي ما ‘ أ◊ياه فما خلقنا فيها أل لنمتحن ونبتلي حتي يرأنا ألله هل
نصش È؟ لذلك هون عليك ول تتكدر وتأاكد بأان ألفرج قريب فاءذأ أششتد سشوأد ألسشحب ..
فعما قليل سشتمطر.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسش
Ãسضجد البشضÒ
اإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

إللّسسان من نعم إلله إلعظيمة ،فهو
صس - -غ Òإ◊ج- -م ع- -ظ- -ي- -م إل- -ط- -اع- -ة
وإ÷رم ،له ‘ إ› Òÿال رحب،
ول -ق -د تسس -اه -ل ك -ثÒإ ً م-ن إل-ن-اسص ‘
حفظ ِإلسسنتهم فِاطلقوإ لها إلعنان،
وتسس- -اه- -ل- -وإ ‘ إ’حÎإز م -ن آإف -ات -ه
وغ - -وإئ - -ل - -ه ،وإ◊ذر م- -ن مصس- -ائ- -ده
وح -ب -ال -ه ،ف -إان ل -ه -ذإ إل -لسس -ان آإف -ات
ع -ظ-ي-م-ة إن-تشس-رت ب Úج-م-ي-ع ف-ئ-ات
إÛتمع .آإفات عظيمة نشسِا عليها
إلصسغ ،Òودرج عليها إلكب ،Òوتسساهل
ب -ه -ا إل -ك-ث .Òآإف-ات ع-ظ-ي-م-ة َتَ-وَلَ-دَت
م -ن -ه -ا إِ’ح -ق -اد ،وث -ارت إلضس -غ-ائ-ن،
وه- -اجت بسس- -ب- -ب- -ه- -ا ري- -اح إل- -ع- -دإوة
وإل -ب -غضس -اء .آإف -ات ع -ظ -ي-م-ة ت-غضسب
إلرب جل وع ،Óوتخرج إلعبد من
ديوإن إلصسا◊ ،Úوتدخله ‘ زمرة
إلعصساة إلفاسسق .Úفمن هذه إآ’فات:
^ إل ّسس-خ-ري-ة وإ’سس-ت-ه-زإء وإلّ-ت-نابز
باِ’لقاب :وهذإ ﬁرٌم؛ لقوله تعا:¤
ôrîn°ùr jn ’n GƒæoenGB ø
﴿n jòpdsG É¡njtGCn Éjn
¿ Gƒ˘foƒ˘µo ˘jn
r GCn ≈˘°ùn ˘Yn Ωmƒr˘bn ør˘ep Ωlƒr˘bn
AmÉ°ùn ˘fp ør˘ep AlÉ˘°ùn ˘fp ’nhn ºr˘¡o˘ær˘pe Gôk˘«r˘Nn
’nhn øs˘¡o˘ær˘ep Gôk˘«r˘Nn øs˘µo˘jn ¿rGCn ≈˘˘°ùn ˘˘Yn
Ghõo˘HnÉ˘æn˘Jn ’nhn ºr˘µo ˘°ùn ˘Øo˘frGCn Ghõo˘ªp˘∏r˘˘Jn
o ƒ°ùo ØordG ºo°rS’pG ¢nùÄrHp ÜpÉ≤ndr’Cn r ÉHp
ón©rHn ¥
¿ ºogo ∂n Äp˘dnhÉCo˘an Ör˘ào˘jn ºr˘dn ør˘enhn
p ÉÁ
n ’Ep r G
¿﴾ إ◊جرإت ،11 :ولقوله -
َ ƒªodpÉs¶dG
صس -ل -ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م « -بَ-حْ -سس-بِ
إم- -رئ م- -ن إلشس- -ر ِإن ي- -ح- -ق- -ر ِإخ- -اه
إŸسسلم» ،وإلسسخرية تعني إ’سستهانة
وإل -ت -ح -ق Òوإل -ت -ن -ب -ي-ه ع-ل-ى إل-ع-ي-وب
وإلنقائصص على وجه يضسحك.
^ وم- -ن إآ’ف- -ات إل- -ف- -حشص وإلسسب
وإل ّ-ل -ع -ن وب -ذإءة إل ّ-ل -سس -ان :وك-ل ه-ذإ
Óسسف إإن هذه
مذموم ومنهي عنه ،ول ِ
إِ’مور قد إنتشسرت كثÒإ ً ب Úإلناسص
‘ هذإ إلزمان ،فتجد إلَوإِلَد وإِ’م
يسس-ب-ان ِإب-ن-اءه-م وي-ل-ع-ن-ونهم ،وكذلك
ب ويلعن صسديقه ،حتى
إلصسديق يسس t
إلطفل إلصسغŒ Òده قد تعود كيل
Óخ-ري-ن ،ورÃا
إلسس -ب -اب وإل-ل-ع-ائ-ن ل -آ
فعل ذلك بِابيه وِإمه وهما ينظرإن
إإليه فرح Úمسسرورين.
قال صسلى إلله عليه وسسلم« :ليسص
إŸؤوم -ن ب -ال ّ-ط -ع -ان ،و’ إل -لّ-ع-ان ،و’

إلفاحشص ،و’ بالبذي» ،وقال  -صسلى
إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م « -سسِ -ب-اب إŸسس-ل-م
فسسوق ،وقتاله كفر».
^ ومن آإفات إللسسان ِإيضساً :إللعن،
وهو إلطرد وإإ’بعاد من رحمة إلله،
وق- -د ورد ‘ إل- -ل- -ع -ن وع -ي ٌ-د شس -دي -د
وتهديٌد ِإكيد من إلنبي  -صسلى إلله
عليه وسسلم  -فقد قال  -صسلى إلله
عليه وسسلم « -لعن إŸؤومن كقتله».
وت ِ- -اّم - -ل ِإخـي ‘ ج- -رÁة ق- -ت- -ل
إŸؤومن إلتي شسبه إلنبي  -صسلى إلله
عليه وسسلم  -إللعن بها ،فتِامّل شسّدة
ق -ب -ح -ه -ا ،وم -ا رتب إل-ل-ه ع-ل-ي-ه-ا م-ن
إلعذإب وإلنكال وإللعنة وإلغضسب ‘
إل- -دن- -ي- -ا وإآ’خ- -رة؛ ل- -ت- -ع- -رف ب -ذلك
خ-ط-ورة إل-ل-ع-ن وإل-ت-م-ادي ف-ي-ه .ق-ال
Gókªu©nàneo ÉækepƒDreo π
r ào≤rjn ø
تعاr enhn﴿ :¤
Ö
n °p†nZhn É¡n«ap GókdpÉNn ºoæs¡nLn √ohDoGõnénan
ÉHkGòn Yn ¬odn ósYnGCnhn ¬oæn©ndnhn ¬p˘«r˘∏n˘Yn ¬o˘∏s˘dG
 ﴾Éªk«¶pYnإلنسساء ،٩3 :فِاي جرم هذإ
إ÷رم؟ وِإي خ - -ط - -ي - -ئ - -ة ت- -لك ه- -ذه
إÿطيئة؟! ولقد ِإخ Èإلنبي  -صسلى
إلله عليه وسسلم  -عن تِاخر منازل
إللعان Úيوم إلقيامة فقال ’« :يكون
إل -ل -ع -ان -ون شس -ف -ع -اء و’ شس -ه-دإء ي-وم
إلقيامة».
وإإن ب -عضص إل -ن -اسص ع -ب-اد إل-ل-ه ⁄
يسس -ل -م م -ن -ه ح -ت-ى إ÷م-اد وإ◊ي-وإن
ب
وغÒه من ﬂلوقات إلله ،فÎإه يسس t

ويلعن ويضسرب كل شسيء حوله ،ولقد
نهى إلنبي  -صسلى إلله عليه وسسلم -
عن سسب ِإو لعن كل شسيء ’ يسستحق
إل- -ل -ع -ن ،ح -ت -ى ول -و ك -ان ح -ي -وإن ً-ا ِإو
جمادإ ً ،فعن إبن عباسص رضسي إلله
ع -ن -ه -م -اِ ،إن رج Óً-ل-ع-ن إل-ري-ح ع-ن-د
رسسول إلله  -صسلى إلله عليه وسسلم -
فقال ’« :تلعن إلريح فإانها مِامورة،
من لعن شسيئًا ليسص له بِاهل؛ رجعت
إللعنة عليه».
^ ومن إآ’فات آإفة إلكذب :وهو
جماع كل شسر ،وِإصسل كل ذم ،وِإنه
ليسص من صسفات إŸؤومن ،Úوإإ‰ا هو
م -ن صس-ف-ات إŸن-اف-ق ،Úق-ال ت-ع-ا:¤
n’ ø
﴿n ˘jòp˘dsG Ünòp˘µn ˘drG …ôp˘àn˘Ør˘jn É˘ªn˘fsGEp
∂ ºogo
¿ n ÄpdnhGCohn ¬p˘∏s˘dG äpÉ˘jnÉB˘Hp
n ƒ˘æo˘epƒDr˘jo
¿﴾ إل - -ن - -ح - -ل ،105 :ق - - -ال
َ ƒHoPpÉµnrdG
رسسول إلله  -صسلى إلله عليه وسسلم -
«ِإربٌ- -ع م -ن ُك s-ن ف -ي -ه ،ك -ان م -ن -اف -ق ً-ا
خالصسًا ،ومن كانت فيه خصسلة منهن،
ك -انت ف -ي -ه خصس -ل -ة م -ن ن -ف-اق ح-ت-ى
يدعها :إإذإ حدث كذب ،وإإذإ عاهد
غدر ،وإإذإ وعد ِإخلف ،وإإذإ خاصسم
فجر».
^ ومن إآ’فات إلقذف ،فِاعلم ِإخي
ِإن إلقذف صساحبه ملعون ‘ إلدنيا
وإآ’خ -رة ،ول -ه ع -ذإب ع -ظ -ي -م ،ق -ال
¿ ¿nƒ˘˘eoôr˘˘˘jn øn˘˘˘jpò˘˘˘sdG
ت - - -ع - - -اs GEp﴿ :¤
äpÉænepƒDr˘ªo˘drG äpnÓ˘apÉ˘¨n ˘drG äpÉ˘æn˘°ün ˘ër˘ªo˘rdG

ºr¡odnhn IpônNp’BrGhn É˘«n˘frót˘dG »˘ap Gƒ˘æo˘©p˘do
 ﴾ºl«¶pYn ÜlGònYnإلنور 23 :فيا ويل
هؤو’ء من عذإب إلله ﴿óo¡n°rûJn Ωnƒrjn
ºr˘¡p˘jóp˘jrGCnhn ºr˘¡o˘ào˘æn˘°pù˘drGCn ºr˘¡p˘«r˘∏n˘˘Yn
﴾¿nƒo∏ªn©r˘jn Gƒ˘foÉ˘cn É˘ªn˘Hp ºr˘¡o˘∏o˘LoQrGCnhn
إلنور 24 :و‘ إ◊ديث ِإن إلنبي -
صسلى إلله عليه وسسلم  -قال« :ومن
قال ‘ مؤومن ما ليسص فيه ِإسسكنه إلله
ردغة إÿبال حتى يخرج ‡ا قال،
وليسص بخارج».
^ ومن إآ’فات إلغيبة وهي خصسلة
ذم -ي -م -ة ’ تصس -در إإ’ م -ن ج -ب -ان’ ،
تصس -در إإ’ ع -ن ن -فسص خ -ب-ي-ث-ة ،ن-فسص
دنيئة ،وهي كما عرفها إلنبي  -صسلى
إلله عليه وسسلم « -ذكرك ِإخاك Ãا
يكره» ،وحّذر منها سسبحانه وتعا¤
É°k†©rnH ºrµo°o†©rHn Ö
فقالr àn¨rjn ’nhn﴿ :
p¬«NpGCn ºnërdn π
¿ n coÉCrjn
r GCn ºrcoóoMnGCn Ö
t ëpjoGCn
¿sGEp ¬n∏sdG Gƒ≤oJsGhn √oƒªoàogrôp ˘µn˘an É˘àk˘«r˘en
 ﴾ºٌ «MpQn ÜlGƒsJn ¬ns∏dGإ◊جرإت،12 :
وِإخÈنا  -صسلى إلله عليه وسسلم -
ع- -ن ق- -وم ل -ي -ل -ة ِإسس -ري ب -ه ي ِ-اك -ل -ون
إ÷يف ،فلما سسَِاَل جÈيل عنهم قال:
«هؤو’ء إلذين يِاكلون ◊وم إلناسص،
ويقعون ‘ غيبتهم» ،فمن إلناسص من
يطعن ويغتاب ِإخيه إŸسسلم وÁسص
ويتكلم ويعيب ‘ عرضص ِإخيه ،وذلك
إإم -ا ◊ق -ده ِإو ◊سس -دهِ ،إو ل -ت -ط-ف-ل-ه
وق -لت ح -ي -ائ -ه ،ف -ل -ي -ت -ق -ي إل-ل-ه ه-ذإ
وِإمثاله ،وليعلم إŸغتاب ِإنه متعرضص
لسسخط إلله تعا ¤ومقته ،وِإن إلغيبة
ﬂبطة ◊سسناته يوم إلقيامة ،فعليك
ِإخي ِإن تتدبر وتشستغل بعيوبك عن
ع- -ي- -وب غÒك ،ف- -رÃا ِإنت ِإكÌه -م
عيبا .وهل ترضسى ِإخي ِإن يغتابك
ِإح- -د؟ ك  Ó-وإل -ل -ه ف -ك -ي -ف سسÒضس -ى
غÒك بذلك.
إإن هناك آإفات ِإخرى كثÒة ،غÒ
ما ذكرنا ِإذكر منها إإجماً’ :إلكÓم
فيما ’ يعنيك ،إÿوضص ‘ إلباطل،
إلغناء ،شسهادة إلزور ،وإإفشساء إلسسر،
وإل-ي-م Úإل-ك-اذب ،وإل-ت-ع Òوإل-ت-وب-يخ،
 Òجدإ ً.
وغ Òذلك كث ٌ
فلنحفظ ِإلسسنتنا ولنقول إلتي هي
ِإحسس -ن ب -ذلك ن -ن -ج -و م -ن ه -ول ي-وم
إلقيامة.

مناقب أّمهات أŸؤؤمنÚ

ِإّم إŸؤوم- - - -ن Úزي- - - -نب ب - - -نت
ج- -حشص ب- -ن ري- -اب ب- -ن ي -ع -م -ر
إِ’سسدي ،وِإمها ِإمية بنت عبد
إŸطلب عمة رسسول إلله صسلى
إل- -ل- -ه ع- -ل -ي -ه وسس -ل -م ،وِإخ -وه -ا
عبدإلله بن جحشص ِإول ِإم‘ Ò
إإ’سسÓمُ ،ولدت سسنة 33ق هـ،
وك -ان إسس -م -ه -ا ب s-رة ،فسس -م -اه-ا
إل -ن-ب-ي صس-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م
زينب.
كانت تكنىِ :إم إ◊كم ،وهي
إإح - - -دى إŸه - - -اج- - -رإت إِ’ول.
ت -زّوج-ه-ا زي-د ب-ن ح-ارث-ة م-و¤
إل -ن-ب-ي صس-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م
ليعلّمها كتاب إلله وسسنة رسسوله،
ثم زّوجها إلله من إلسسماء لنبيه
صس -ل -ى إل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م سس-ن-ة
ثÓث من إلهجرة ،وِإنزل إلله
فيها قوله…ò∏d ∫ƒ≤J PGEh﴿ :
âª˘©˘fGCh ¬˘«˘∏˘Y ¬˘∏˘dG º˘©˘fGC
∂LhR ∂«˘∏˘Y ∂°ùeGC ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y
∂°ùØf ‘ »ØîJh ¬∏dG ≥JGh
¢SÉædG ≈°ûîJh ¬jóÑe ¬∏dG Ée
É˘ª˘∏˘a √É˘°ûî˘J ¿GCn ≥˘MGCn ¬˘∏˘dGh
Gô˘˘Wh É˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘e ó˘˘˘jR ≈˘˘˘°†b
≈∏Y ¿ƒµj ’ »µd É¡cÉæLhR
êGhRGC ‘ êô˘˘˘˘˘M Úæ˘˘˘˘˘˘eƒDŸG
ø¡æ˘e Gƒ˘°†b GPGE º˘¡˘FÉ˘«˘YOGC
﴾’ƒ©Øe ¬∏dG ôeGC ¿Éch GôWh
إِ’حزإب ،37:وكان رسسول إلله
صسلى إلله عليه وسسلم قد تبنّى
زي -دإ ً ،وُدع -ي زي -د ب -ن ﬁم -د،

زينب بنت جحشش ـ رضضي الله عنها ـ الورعة القsوامة

ف - -ل - -م - -ا ن - -زل ق - -ول - -ه ت- -ع- -ا:¤
﴿§°ùbGC ƒg º¡FÉ˘H’B º˘gƒ˘YOG
 ﴾¬∏sdG óæYإِ’حزإب ،5:تزوج
رسس -ول إل -ل -ه صس -ل -ى إل -ل-ه ع-ل-ي-ه
وسسلم إمرِإة زيدٍ بعد ِإن طّلقها
زيد ،وهدم ما كان معروفاً عند
إ÷اهلية من ِإمر إلتبني .ومنذ
إختارها إلله لرسسوله صسلى إلله
عليه وسسلم وهي تفخُر بذلك
على ِإمهات إŸؤومن ،Úوتقول
كما ثبت ‘ إلبخاري« :زsوجكsن
ِإهاليكن ،وزّوجني إلله من فوق
سسبع سسماوإت» ،وسسّماها إلنبي
صس -ل -ى إل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس-ل-م ب-ع-د
إلزوإج زينب.
وِإط-ع-م ع-ل-ي-ه-ا يومئذٍ خبزإ ً
و◊م ً-ا ،و‘ شس ِ-ان -ه-ا ِإن-زل إل-ل-ه
ت -ع -ا ¤إِ’م -ر ب-إادن-اء إ◊ج-اب،
وب -ي -ان م -ا ي-جب م-رإع-ات-ه م-ن
حقوق نسساء إلنبي عليه إلصسÓة
وإلسسÓم .كانت رضسي إلله عنها
من سسادة إلنسساء ،ديناً وورعاً،
وج - -ودإ ً وم - -ع - -روف ً- -اﬁ ،ضس- -ن
إليتامى وموإسسية إِ’رإمل ،قد
ف -اقت ِإق-رإن-ه-ا َخْ-ل-ق-اً وُخ-ل-قً-ا.
وكان رسسول إلله صسلى إلله عليه
وسس- - -ل - -م ي - -زور زي - -نب ،وÁكث
معها ،ويشسرب إلعسسل عندها،
فغارت بعضص نسسائه ،وِإردن ِإن
يصسرفنّه عن ذلك ،فعن عائشسة
رضسي إلله عنهاِ :إن إلنبي صسلى
إلله عليه وسسلم كان Áكث عند

زي- -نب ب- -نت ج -حشص ،ف -يشس -رب
عندها عسس ،Óقالت :فتوإطيت
ِإنا وحفصسةِ :إsن ِإsيتـ ُنا ما دخل
ع-ل-ي-ه-ا إل-ن-ب-ي صس-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-يه
وسس -ل-م ف-ل-ت-ق-ل :إإّن-ي ِإج-د م-نك
ري -ح م -غ -افِ ،Òإك-لت م-غ-افÒ؟ ـ
صس-مٌ-غ ي-ؤوك-ل ،ط-يب إل-ط-ع-م ،ل-ه
رإئحه غ Òطيبة ـ فدخل على
إإح- -دإه -م -ا ،ف -ق -الت :ذلك ل -ه،
ف -ق -ال :ب-ل شس-ربت عسس Óً-ع-ن-د
زينب بنت جحشص ،ولن ِإعود
له ،فنزل⁄ »ÑædG É¡jqGC Éj﴿ :
– ﴾...∂d ¬∏dG qπMGC Ée Ωôqإإ¤
قوله ...إإن تتوبا.
ومن مناقبها رضسي إلله عنها،
ِإن- -ه- -ا ِإث- -نت ع- -ل- -ى ع -ائشس -ة ِإم
إŸؤوم- - - -ن ÚخÒإ ً ،ع - - -ن - - -دم - - -ا
إسستشسارها رسسول إلله صسلى إلله
عليه وسسلم ‘ حادث إإ’فك،
ف -ف -ي إ◊ديث ق -الت ع -ائشس -ة ـ
رضسي إلله عنها ـ وكان رسسول
إلله صسلى إلله عليه وسسلم سسِال
زي -نب ب -نت ج -حشص زوج إل-ن-ب-ي
صسلى إلله عليه وسسلم عن ِإمري
ما علمت؟ ِإو ما رِإيت؟ فقالت:
ي -ا رسس -ول إل -ل -ه ِإح-م-ي سس-م-ع-ي
وبصس -ري ،وإل -ل -ه م -ا ع -ل-مت إإ’
خÒإ ً ،قالت عائشسة :وهي إلتي
ك -انت تسس -ام -ي -ن -ي  -ت -ع -ال -ي-ن-ي
وت -ف -اخ-ر - Êم-ن ِإزوإج إل-ن-ب-ي
صسلى إلله عليه وسسلم ،فعصسمها
إل- -ل- -ه ب- -ال -ورع (روإه إل -ب -خ -اري

ومسسلم).
ومن مناقبها ِإنها كانت ورعًة
ق ّ-وإم -ة ،ت -د Ëإلصس -ي -ام ،ك -ثÒة
إل -تصس -دق وف -ع-ل إ ،Òÿوك-انت
من صُسsناع إليد ،تدبغ و تخرز،
ثم تتصسsدق بثمن ذلك.
وقد ِإثنى رسسول إلله صسلى
إل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل -م ع -ل -ى كÌة
تصسدقها وكsنى عن ذلك بطول
يدها ،فعن عائشسة ِإم إŸؤومنÚ
قالت :قال رسسول إلله صسلى إلله
ع-ل-ي-ه وسس-ل-مِ« :إسس-رع-كن ◊اقًا
بي ِإطولكن sيدإ ً» ،قالت :فكsن
ي -ت -ط -اول -ن ِإي -ت -ه s-ن ِإط-ول ي-دإ ً،
قالت :فكانت ِإطولنا يدإ ً زينب؛
ِ’ن- -ه- -ا ك- -انت ت- -ع- -م- -ل ب -ي -ده -ا
وتصس- - - -دق (روإه إل - - -ب - - -خ - - -اري
ومسسلم).
وقد ِإحسسنت عائشسة رضسي
إلله عنها ‘ إلثناء على زينب
إإذ ق- - -الت :وِ ⁄إر إم- - -رِإة ق - -ط
خÒإ ً ‘ إل- - -دي- - -ن م - -ن زي - -نب،
وِإت -ق -ى ل -ل -ه ،وِإصس -دق ح-دي-ثً-ا،
وِإوصسل للرحم ،وِإعظم صسدقة،
وِإشسد إبتذإً’ لنفسسها ‘ إلعمل
إلذي تصسدق به وتقرب به إإ¤
إلله تعا .¤ولقد بلغ من حّبها
ل - -ل - -ع - -ط - -اء ِإن - -ه - -ا ق- -الت حÚ
حضس - -رت - -ه - -ا إل - -وف- -اة :إإ Êق- -د
ِإع -ددت ك -ف -ن -ي ،ف -إان ب -عث ‹
ع - -م - -ر ب - -ك - -ف - -ن ف - -تصس ّ- -دق- -وإ
ب ِ-اح -ده-م-ا ،وإإن إسس-ت-ط-ع-ت-م إإذ

ِإدليتموِ Êإن تصسدقوإ بإازإري
فافعلوإ .وعن برزة بنت رإفع
رضسي إلله عنها قالتŸ :ا خرج
إلعطاء بعث عمر بن إÿطاب
إإ ¤زينب بنت جحشص بعطائها،
فِ- -ات- -يت ب- -ه ون- -ح- -ن ع- -ن -ده -ا،
فقالت :ما هذإ؟ ،قلتِ :إرسسل
به إإليك عمر ،قالت :غفر إلله
ل -ه ،وإل -ل -ه ل -غÒي م -ن إإخ-وإت-ي
ك- -انت ِإق- -وى ع -ل -ى قسس -م ه -ذإ
م -ن -ي ،ف -ق-ل-ن-ا ل-ه-ا :إإن ه-ذإ لك
ك -ل -ه ،ف -ق -الت :سس -ب -ح -ان إل -ل-ه،
ف -ج -ع -لت تسس Îب -ي -ن -ه -ا وب -ي -ن-ه
بجلبابها ِإو بثوبها ،ثم قامت
توّزعه وتقول لنا :إذهب به إإ¤
ف Ó- -ن  -م - -ن ِإه - -ل رح - -م - -ه- -ا
وِإي -ت-ام-ه-ا  -ح-ت-ى ب-ق-يت ب-قّ-ي-ة
–ت إلثوب ،فِاخذنا ما –ت
إلثوب ،فوجدناه بضسعة وثمانÚ
دره -م ً-ا ،ث -م رف -عت ي -دي -ه-ا ث-م
قالت :إللهم ’ يدركني عطاء
ل -ع -م -ر ب -ع -د ع-ام-ي ه-ذإ ِإب-دإ ً.
فكانت حقًا ِإول زوجاته صسلى
إلله عليه وسسلم ◊وقًا به ،حيث
ت -وف-يت سس-ن-ة  20ل-ل-هجرة وقد
جاوزت إÿمسس Úعاماً ،وصسلى
عليها عمر بن إÿطاب ،وصُسنع
ل- -ه- -ا ن- -ع ٌشص وك- -انت ِإول إم- -رِإة
ُي- -ف- -ع- -ل م- -ع- -ه- -ا ذلك ،وُدف- -نت
بالبقيع ،فرضسي إلله عنها وعن
ِإمهات إŸؤومن.Ú

18054

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

هذه ألصسفحة –تؤي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبؤية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

آافـ ـ ـ ـ ـات الـ ـ ـّل ـ ـ ـسضـ ـ ـ ـان وخ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـرهـ ـ ـا ع ـ ـلى األفـ ـ ـ ـ ـراد وا÷ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

إلعدد

إإ’ثنين  23سسبتمبر  201٩م
إلموإفق لـ  23محرم 1441هـ

هام جدا

هاجت بسسببها رياح ألعدأوة وألبغضساء
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خ Òالهدي:
جب Òبن مطعم رضسي ألله عنه أنه سسمع ألنبي صسلى ألله عليه
عن ُ
وسسلم يقؤل« :ل يدخلُ أ÷نَة قاطُع رِحم» (روأه ألبخاري ومسسلم).

أاقوال مأاثورة:
∂ r Jn ’nhn
م نهى عن
n ©nen ÜnÉJn øenhn ä
فn ôrepGCo Éªncn ºr≤pàn°rSG
﴿ n
 ﴾Grƒr¨n£تدبر! لِ َ
لن ألجتهاد ‘ ألسستقامة
ه عن ألتقصسÒ؟ أ
ألطغيان هنا ،و  ⁄ين َ
لخرين ،وقد يصسل إأ¤
قد يؤؤدي إأ ¤ألتشسديد على ألنفسس وعلى أ آ
ألغلؤ ،وكل هذأ طغيان و›اوزة للحد .أ ـ د ـ ناصسر ألعمر.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

^ سس :ما أ◊كم ‘ مضسي ركن مع ألشسك ‘ نيّة ألّتحّرم ،أو إأذأ طال زمن
ألشسك؟
^^ ج :إأذأ مضسى ركن مع ألشسك ‘ نية ألتحرم كأان قرأ ألفا–ة وهؤ شسا ّ
ك
بطلت ،وكذأ لؤ طال زمن ألشسك ولؤ Á ⁄ضس ركن تبطل.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

أمؤت ﬁبؤبا خ ‹ Òمن أن أعيشس مكروهًا.

لتقياء
منهج للعقÓء وسسلؤك أ أ

اŸبادرة واŸسضارعة إا ¤اÒÿات
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لِِلَقاءِ َرuبهَِ ،فَما َِإْعَذَب َهذِهِ إْآ’َيَة:
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﴿o ∏répYnhn
 Úإْلُمsتِق َ
جsل إْلُمؤوِْمِن َ
∂  ﴾≈°n Vôrànpd ÜuQnطهَ .84 :وَوصَس َ
ف َعsز َو َ
خْيَرإِت َوَيَت َسساَبُقونَ إإِلَى ِفْعِلَهاَ ،قاَل َتَعاَلى:
ِبَِاsنُهْم ُهُم إلsذِيَن ُي َسساِرُعونَ ِفي إلْ َ
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الشسعب ‘ -إاطار مكافحة اإ’رهاب وإاثر دورية بحث و“شصيط قرب
الشصريط ا◊دودي بأادرار بالناحية العسصكرية الثالثة ،كشصفت مفرزة للجيشض،
Óسصلحة والذخÒة يحتوي على قاذف صصاروخي
يوم  21سصبتمﬂ ،2019 Èبأا ل أ
›هز بـ( )08ماسصورات عيار  110ملم ؛ 10قذائف عيار  110ملم ؛  08صصمامات
ل -ل -ق-ذائ-ف؛ ب-اإ’ضص-اف-ة إا )1820( ¤ط -ل -ق -ة م -ن ﬂت -ل -ف ال-ع-ي-ارات وأاغ-راضض
أاخرى.جاء هذا ‘ بيان تسصلمت «الشصعب» ،نسصخة منه.
من جهة أاخرى و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،ضصبطت مفرزة
للجيشض بالتنسصيق مع أافراد ا÷مارك بتمÔاسصت/ن.ع )2420( ،6.ل Îمن
الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )39مهاجرا غÒ
شص - -رع - -ي م - -ن ج - -نسص- -ي- -ات ﬂت- -ل- -ف- -ة ب- -ك- -ل م- -ن ج- -انت/ن.ع 4.وتلمسصان
والنعامة/ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ‘ ،إاط -ار م -ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب وح-م-اي-ة ا◊دود وب-فضص-ل
اسصتغÓل اŸعلومات ،كشصفت مفرزة مشصÎكة للجيشض ،يوم  21سصبتم،2019 È
إاثر عملية بحث وتفتيشض قرب الشصريط ا◊دودي ا÷نوبي بتمÔاسصت/ن.ع،6.
Óسصلحة والذخÒة يحتوي على رشصاشض ثقيل عيار  14.5ملم؛ رشصاشض
ﬂبأا ل أ
ثقيل عيار  12.7ملم ؛ 02مسصدسص Úرشصاشص Úمن نوع كÓشصنيكوف؛قذيفة
ل-ل-ق-اذف الصصاروخيRPG-7؛ 10ق -ذائ -ف مضص -ادة ل-ل-دب-اب-ات  FLG؛02
صصمام Úعيار  82ملم؛ باإ’ضصافة إا )265( ¤طلقة من ﬂتلف العيارات.
إان مثل هذه النتائج اÙققة ميدانيا لدليل على اليقظة العالية ومدى
Ÿكلفة Ãكافحة اإ’رهاب وتأام Úا◊دود.
فعالية وحدات ا÷يشض ا ُ

‘ التفاتة تضسامنية لقيت ا’سستحسسان

«الراديوز» تعزي وتقدم مسشاعدات لعائÓت ضشحايا وادي رهيو

تسسبب ‘ حادث مرور ‡يت بوادي رهيو

إايداع عون الششرطة ا◊بسس اŸؤوقت
أامر قاضصي التحقيق لدى ›لسض قضصاء غليزان
بإايداع ا◊بسض اŸؤوقت اŸدعو (سض.ع) عون شصرطة
بأامن دائرة وادي رهيو اŸرتكب للحادث اŸروري
اŸميت الذي راح ضصحيته القاصصر (سض.م.أا).
جاء ‘ بيان للنيابة العامة لدى ›لسض قضصاء
غليزان أانه «بتاريخ  22سصبتم ” 2019 ÈتقدË
اŸدعو (سض.ع) عون شصرطة بأامن دائرة وادي رهيو
اŸرت- -كب ل- -ل- -ح- -ادث اŸروري اŸم -يت ال -ذي راح
ضصحيته القاصصر (سض.م.أا) البالغ من العمر  15سصنة

امام نيابة ا÷مهورية لدى ﬁكمة وادي رهيو»،
مضصيفا بأانه «“ت احالة هذا العون على قاضصي
ال -ت -ح -ق -ي-ق ب-ت-ه-م-ة ال-ق-ت-ل اÿط-أا وا÷روح اÿط-أا
إاضصرارا بالضصحية (ب.ع) البالغ من العمر  24سصنة».
و“ت اإ’شص- -ارة إا ¤أان ه -ذا ال -ف -ع -ل م -نصص -وصض
وم -ع -اقب ع -ل -ي -ه ب -اŸواد  288و 442م -ن ق-ان-ون
العقوبات وأان قاضصي التحقيق أامر بإايداع عون
الشصرطة ا◊بسض اŸؤوقت بعد سصماعه.

 3سسنوات على رحيل الشسيخ عطاء الله

جدارية تخلد ذكرى الششخصشية الثقافية والفنية

صصورة الفنان الراحل أاحمد بن
بوزيد اŸعروف ‘ الوسصط الفني بـ
«الشص -ي -خ ع -ط -اء ال -ل -ه»  ⁄ت-غب ع-ن
ﬂي -ل -ة ﬁب -ي -ه وزم Ó-ئ -ه ‘ ال-ف-ن
ولدى جمهوره الفني العريضض حيث
اخ-ت-ارت السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة لو’ية
ا÷ل - -ف - -ة ‘ م - -ب - -ادرة ج - -م- -ع- -وي- -ة
اسصتحضصار ذكرى هذه القامة الفنية
Ãسص-اع-دة أاصص-ح-اب ال-ريشص-ة ل-رسص-م
جدارية تخلد مÓمح الرجل.
وبلفتة ‡يزة ومشصهد فني راق،
” اسص- -ت- -ذك- -ار ال -رج -ل م -ع اقÎاب
ذكرى وفاته للعام الثالث ( 2نوفم )2016Èبرسصم
ج -داري -ة ب -ح -ي «سص -ي ا◊واسض» Ãدي -ن -ة ا÷ل -ف -ة،
أاب -دعت ف -ي-ه-ا أان-ام-ل ال-ف-ن-ان اÙل-ي ،ب-وكشص-ري-دة

أاحمد ،وآاخرون معه أارادوا من خÓل
مداعبة الريشصة تشصكيل مÓمح فقيد
الفن ا÷ميل واŸهذب ،برسصم وجه
«الشص- -ي- -خ ع- -ط- -اء ال -ل -ه» ال -ذي غ -اب
ب- -جسص- -ده وÁ ⁄ت ب- -ف- -ن- -ه و’ ي- -زال
ح -اضص -را ويشص -ه -د Ÿك-ان-ت-ه ال-رف-ي-ع-ة
أاقرانه من الفنان.Ú
من خÓل هذه اللوحة الفنية التي
رسصمت باحÎافية على خلفية جدار
ارتفاعه  12مÎا وبعرضض  7أامتار ‘
مبنى عمارة سصكنية من أامام شصارع
رئ -يسص-ي ب-ح-ي «سص-ي ا◊واسض» ،خ-ل-د
وجه الفنان البشصوشض الذي اسصتطاع من خÓل فنه
ال -راق -ي وح -ب -ه ل -لÎاث ال -ث -ق-ا‘ أان ي-زرع ال-بسص-م-ة
ويصصنع لنفسصه إاسصما ‘ عا ⁄الفن والثقافة.

وأابواق الفتنة .ووجه قادة شصا‘ –ية إاكبار وإاجÓل لعائÓت
الضصحايا على ا’سصتقبال الÓئق الذي حضصيت به «الراديوز»
وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه -ا ،م -ع -تÈا أان ه-ذه السص-م-ة م-ن خ-اصص-ي-ة
ا÷زائري Úالذين يعÈون عن هذه اÿصصال حتى ‘ أاحلك
الظروف.

31°

france prix 1

ا’سشتثمار ‘ اإ’نسشان أاو’ ..

كششف ﬂبأاين لأÓسشلحة قرب الششريط ا◊دودي أ’درار و“Ôاسشت

من جهة أاخرى ،صصرح رئيسض «الراديوز» ،قادة شصا‘ ،أانه
م -ن ال -واجب ال -وق -وف وال -تضص -ام -ن م -ع ع -ائ Ó-ت اŸت -وف -يÚ
وم-ق-اسص-م-ت-ه-م ح-زن ف-ق-دان ف-ل-ذات أاك-ب-اده-م ،م-نوها بشصباب
اŸدينة على –ليهم بالوعي وا◊سض الوطني واÙافظة على
‡تلكات بلدية وادي رهيو وعدم ا’نسصياق وراء Œار اŸآاسصي

 ٢8°وهران

الثمن  1٠دج

خÓل بحث و“شسيط Ÿفارز ا÷يشش

الشس -عب ‘ -ال -ت -ف -ات -ة تضس -ام -ن -ي-ة ت-ن-ق-لت ج-م-ع-ي-ة
«الراديوز» برئاسسة قادة شسا‘ وا◊كم الدو‹ حنصسال
إا ¤ب -ل -دي -ة وادي ره -ي -و ل -ت -ق-د Ëال-ت-ع-ازي وع-م-رات
ومسس -اع -دات م -ادي -ة لضس -ح -اي -ا ع -ائÓ-ت أاح-داث وادي
ره -ي -و اÿم -يسش اŸاضس -ي وال -ت -ي ع-رفت وف-اة  3شسبان
صس-اح-ب-ت-ه-ا أاع-م-ال شس-غب وت-خ-ريب ‡ت-لكات عمومية
وأاج -واء ه -يسس -تÒي -ة .ل -ك -ن ب -فضس -ل ت-دخ-ل ال-ع-قÓ-ء
وأاع -ي -ان اŸدي-ن-ة وم-ن ي-ح-ب-ون ا Òÿل-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة،
’م-ن وا’سس-ت-ق-رار .ج-اء ه-ذا ‘
ع-ادت ال-ط-مُ-أان-ي-ن-ة وا أ
مراسسلة خاصسة لـ«الشسعب» من ع ÚاŸكان.
«الراديوز» خÓل وقفتها التضصامنية التي دأابت عليها ‘
كل الظروف ﬁتلة الصصدارة ‘ العمل اÒÿي اإ’نسصا،Ê
قدمت التعازي ‘ جو مؤوثر لعائÓت عبد اŸو ،¤سصرار ،جليخ
بحضصور شصباب وجÒان الضصحايا الذين Œاوبوا مع ا’لتفاتة
الطيبة ،منوه ÚباŸسصاعدات اŸادية والعمرات التي اسصتفاد
م -ن -ه -ا أاول -ي -اء الضص -ح -اي -ا ال -ذي-ن شص-ك-روا ب-دوره-م ك-ثÒا ،م-ن
سصاعدهم ‘ هذه اÙنة وتقاسصم معهم اأ’سصى ،إاثر فقدان
فلذات أاكبادهم.
ووجدت عائÓت الضصحايا –ت التأاثر وصصعوبة نسصيان
أاغلى من أا‚بوا ،موجه Úنداء إا ¤أاصصحاب الف Ïالذين
ي-ري-دون اسص-ت-غÓ-ل وف-اة أاو’ده-م ل-تصص-ف-ي-ة حسص-اب-ات-ه-م وخ-لق
أاجواء مشصحونة ‘ هذه البلدية اأ’مينة ،شصاكرين السصلطات
اÙلية ،أافراد اأ’من ،أاعيان اŸدينة واŸواطن Úخاصصة على
وق -وف -ه-م اإ’ي-ج-اب-ي م-ع-ه-م م-ت-م-ن-ي Úم-ن ال-ع-دال-ة أان ت-كشص-ف
مÓبسصات الوفاة حتى ولو كان أاو’دهم هم السصبب.

 ٢7°وهران

٢٩°

أأم Úبلعمري
ي -ع -ت Èق -رار وزارة الصص-ح-ة والسص-ك-ان Ãضص-اع-ف-ة راتب
ال- -ط- -ب -يب اأ’خصص -ائ -ي اŸم -ارسض ‘ ا÷ن -وب إا ¤م -رتÚ
Óطباء كانوا يعزفون عادة عن
ونصصف ،خطوة ﬁفزة ل أ
العمل ‘ الو’يات ا÷نوبية من الوطن أ’سصباب يعرفها
العام واÿاصض.
‘ هذا الصصدد ’ بد من التطرق إا ¤بعضض اŸفارقات
التي جعلت اأ’طباء اأ’خصصائي ’ Úيحبذون العمل ‘
ا÷نوب رغم اأن الدولة وضصعت ب Úايديهم معدات طبية
جد متطورة كلفت اÿزينة العمومية اÓŸي Òمن العملة
الصص -ع -ب -ة ل-تÎك ب-ع-ده-ا ل-ل-ع-واصص-ف ال-رم-ل-ي-ة أاو ل-ل-ت-ق-ادم
وا’هÎاء ،إان سص -ل -مت م -ن ال -ت -خ -ريب والسص -رق-ة ؟ ب-ي-ن-م-ا
يضصطر مواطنون من “Ôاسصت أاو ع Úصصالح أاو غÒهما
قطع مئات الكيلومÎات إ’جراء عملية جراحية بسصيطة
Óسصف –
والبعضض منهم يقضصي نحبه ‘ الطريق – ل أ
وال -ب -عضض اآ’خ-ر ت-ت-ف-اق-م ح-ال-ت-ه الصص-ح-ي-ة جّ-راء اإ’ره-اق
بسص- -بب ب- -ع- -د اŸسص- -اف- -ات ؟ ‘ ح Úأان ه- -ذا اŸسص- -لسص- -ل
الÎاجيدي كان Áكن اجتنابه بتوف Òغياب طبيب ف ّضصل
البقاء ‘ الشصمال اأو ‘ مناطق أاخرى من الوطن أ’نه ⁄
ي -ج -د م -ا ي -ح -ف ّ-زه أاو يشص -ج -ع-ه ع-ل-ى اÛيء إا ¤ه-ن-اك،
أافليسصت هذه من اŸفارقات ؟ واإ’ كيف نفسصر اقتناء
معدات وأاجهزة طبية باÓŸي Òبينما يحرم الطبيب من
راتب Îﬁم وظروف ’ئقة تشصجعه على العمل ‘ أاي
مكان فهل اسصتوعبنا اأخÒا اأن ا’سصتثمار ا◊قيقي يكون
‘ اإ’نسصان قبل اآ’’ت واŸعدات ؟.
تبقى اÿطوة اسصتفاقة واإن جاءت متأاخرة ؟ من شصأانها
أان تسصاهم بشصكل كب ‘ Òرعاية صصحية أافضصل أ’هلنا
با÷نوب وعلى عكسض ما يعتقد من أان مضصاعفة أاجور
اأ’طباء اأ’خصصائي Úسصيكلف خزينة الدولة مبالغ كبÒة،
فإانه سصيوفر باŸقابل على هذه اÿزينة أاضصعاف هذه
الزيادات ‘ الرواتب ،عÓوة على أان اÿطوة سصتسصاهم ‘
ضصمان تكفل صصحي أافضصل بسصكان و’يات ا÷نوب أ’نها
سصتكفيهم عناء التنقل والسصفر ،كما أان اإ’جراء قد يجعل
من ا÷نوب الذي كان وجهة ’ يحبذها بعضض اأ’طباء،
ﬁل ت -ن -افسض ب -ي -ن -ه -م ب -اإ’ضص -اف -ة اإ ¤ان -ت -ع-اشض ﬁت-م-ل
لتخصصصصات طبية وقد تصصبح هناك أاقطاب متخصصصصة ‘
بعضض اأ’مراضض ،قد تنقلب معها اŸعادلة وقد نشصهد تنقل
سصكان الشصمال للعÓج ‘ مصصحات ومسصتشصفيات ا÷نوب
على غرار مسصتشصفى ا÷لفة أ’مراضض العيون الذي أاصصبح
مزارا Ÿرضصى العيون من كل و’يات الوطن ومن بينهم
سصكان العاصصمة.
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