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للجزائر دور ﬁوري
‘ تسصوية النزاعات
واتفاق ما‹ مرجعي
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اŸتغّير ا◊ضصاري
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الكـــــــــــأاسس العربيــــــــــــة ل أ
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مولودية ا÷زائـــر  -ظفـــار العماÊ
اليـــوم علـــــــى ال ّسصاعــــــــــة ٢٠:٣٠
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يسصعى لتحقيق انتصصار عريضض
من أاجل ا’قÎاب مـ ـن الّتأاّهل
١٣
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صصـــ٣
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اقـÎن اسصمهـا
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بتقاليد ا÷زائــر
العتيقـــــــــــــــــــــــــــة

اأ’غنية الشّصعبية..
تاري ـ ـ ـخ عريـ ـ ـ ـ ـ ـق
وفـ ـ ـ ـ ـّن أاصصيـ ـ ـ ـ ـ ـل
صصـــ٣
٤ـــ٠ـ١ـ

الثÓثاء  ٢٤سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٢٤محرم  ١٤٤١هـ

يعاين اŸتحف
العمومي لآلثار
القدÁة واŸعهد
العا‹ للمهن

حفل نيل شسهادة
القضساء على اŸلريا

02

ي - - -ق- - -وم وزي- - -ر ا’تصس- - -ال،
ال -ن -اط-ق ال-رسس-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة
وزير الثقافة بالنيابة ،حسسن
راب-ح-ي ،ال-ي-وم ،ب-زيارة تفقد
إا ¤اŸتحف العمومي الوطني
Óث- -ار ال -ق -دÁة وال -ف -ن -ون
ل - -آ
’سس Ó-م -ي -ة اŸت -واج-د بـ،03 ،
ا إ
شس - -ارع ف - -رن - -ك - -ل Úروزف - -لت
ب-ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى .وتشس-مل
ال- -زي- -ارة ال- -ت -ي ت -ك -ون ع -ن -د
السس-اع-ة  13:00زوا’ ،أايضس -ا
اŸع- -ه- -د ال- -ع- -ا‹ Ÿه- -ن ف- -ن- -ون
ال-ع-رضس والسس-م-ع-ي البصسري،
 03نهج العربي التبسسي بÈج
الكيفان.

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

18055

مهرجان علم الفلك شسهر أاكتوبر

برنامج دعم الشسباب
والتشسغيل –ت
الضسوء
ينظم برنامج دعم الشسباب
وال -تشس -غ -ي -ل ،ال-ي-وم ،اŸل-ت-ق-ى
’ع Ó-م -ي ل-ت-ق-د Ëحصس-ي-ل-ة
ا إ
نشس-اط-ه وال-ن-ت-ائ-ج اÙق-قة ‘
اŸي -دان.ال -ل -ق -اء ي-ج-ري ع-ل-ى
السس- - -اع- - -ة  08:30صسباحا،
’وراسس -ي ،ب -ع -رضس
ب- -ف -ن -دق ا أ
فضس -اء وج -ه -ة الشس -ب -اب ال-ت-ي
نصس- - - - - - -بت ‘ ال- - - - - - -و’ي - - - - - -ات
’رب - -ع - -ة:
ال- - -ن - -م - -وذج - -ي - -ة ا أ
خ- -نشس- -ل- -ة ،ع- -ن- -اب- -ة ،وه -ران
وبشسار ،وكذا نتائج مسساهمة
الÈن -ام -ج ‘ “وي-ل اŸشس-اري-ع
Óدماج
ا÷م-ع-وي-ة اŸدع-م-ة ل إ
اŸه -ن -ي ل -لشس -ب -اب ‘ ال-و’ي-ات
اŸذكورة.

يسستأانف اÛلسس
الشسعبي الوطني
أاشسغاله غدا اأ’ربعاء
يسس -ت-أان-ف اÛلسس الشس-ع-ب-ي
’رب -ع -اء 25
ال -وط -ن -ي ،غ -دا ا أ
سس- -ب- -ت -م Èا÷اري ،أاشس -غ -ال -ه،
ب - -ع - -ق - -د ج - -لسس - -ة ع - -ل - -ن - -ي - -ة
ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ى قائمة نواب
ال- -رئ- -يسس.وي- -واصس- -ل اÛلسس
بعدها ،أاشسغاله بجلسسة مغلقة
يخصسصسها للتصسويت على رفع
ا◊صس -ان-ة ع-ن ال-ن-ائ-ب Úب-ه-اء
ال-دي-ن ط-ل-ي-بة واسسماعيل بن
حمادي اسستجابة لطلب وزير
العدل حافظ ا’ختام وطبقا
’حكام اŸادة  72من النظام
أ
الداخلي للمجلسس.

’عÓم بالتعاون مع جمعية الشسعرى لعلم الفلك الطبعة
ينظم الديوان الوطني للثقافة وا إ
السسابعة عشسرة للمهرجان بشسعار «–ت سسماء واحدة».اŸهرجان الوطني لعلم الفلك ا÷ماهÒي
’سسبوع العاŸي
ينظم من  03إا 05 ¤أاكتوبر الداخل بدار الثقافة مالك حداد بقسسنطينة ،تزامنا وا أ
’· اŸتحدة.
للفضساء اŸرسسم من قبل ا أ

أاب

واب مفت
وحة على «ورشسات دار الثقافة» ببسسكرة
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الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

سس - - -ب- - -ت- - -م Èا÷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» .ي -ن -ظ -م ال -نشس -اط Ãق-ر اÛلسس،
على السساعة  10:00صسباحا.

«البناء النموذجي» ﬁور «مسسابقة ’فارج الدولية»

ملتقى حول اللغة العربية

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

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

÷نة وزارية إ’طلق
البكالوريا اŸهنية
اليوم
يشس - -رف وزي- -ر ال- -ت- -ك- -وي- -ن
والتعليم اŸهنيي ،دادة موسسى
ب-ل-خÃ ،Òع-ي-ة وزير الÎبية
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،ع- -ب- -د ا◊ك- -ي -م
بلعابد ،ووزير التعليم العا‹
وال- -ب- -حث ال- -ع -ل -م -ي ،ال -ط -يب
ب -وزي -د ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى م-راسس-م
ت -نصس -يب ال -ل -ج -ن -ة ال -وزاري-ة
اıت -ل -ط -ة اŸك -ل -ف -ة ب -إاطÓ-ق
ال- -ب- -ك -ال -وري -ا اŸه -ن -ي -ة،ع -ل -ى
السساعة  08:30صسباحا.ينظم
ال- -ل- -ق- -اء ب- -اŸع- -ه- -د ال- -وط- -ن- -ي
للتكوين الكائن مقره بـ،09 ،
شس- - - - - - - - -ارع ﬁن - - - - - - - -د او◊اج
’بيار.
اوعمروشس با أ

ندوة حول «التفاهم منهج قرآا 30 Êسسبتم Èآاخر أاجل
لتسسوية وضسعية
وقيمة حضسارية»
اŸشسÎكÚ
’سسÓمي ا’أعلى ،يوم 24
ينظم اÛلسس ا إ

ف-ت-حت «’ف-ارج ه-ولسس-ي-م» ال-دورة السس-ادسسة
تمن مسسابقتها الدولية التي “نح كل نسسخة من
منت ضس -ي -ف م -ن -ت -دى ي -وم
ي
ة
ا
Û
ا
ه
د
،
ا
ل
ي
و
م
 ،رئ-يسس مشساريع البناء النموذجية ومفاهيم التصسميم
دى رؤوسساء
اŸؤوسسسسات ﬁمد سسام
خارطة طريق النهوضس باŸؤوسسس ي اغلي ،للحديث عن اŸب-ت-ك-رة .تسس-ت-ه-دف مسس-اب-ق-ة ج-وائ-ز «’ف-ارج
سات
الصسغÒة التي تعا Êه -ولسس -ي -م» ،اŸشس -اري -ع ال -رائ -دة ال -ت-ي يصس-م-م-ه-ا
بفعل تداعيات ا أ
’زمة اŸالية ا’قت
ص
س
ا
د
ي
ة
م
ن
ذ
م
د
ة
.
’ف- -ك- -ار ا÷ري- -ئ -ة ال -ت -ي
اÎÙف- -ون وك- -ذلك ا أ
يطرحها شسباب «ا÷يل القادم» التي Œمع بÚ
ح-ل-ول ال-ب-ن-اء اŸسس-ت-دام وال-ه-ن-دسس-ة اŸعمـــارية
اŸتمـــيزة.
Áنح الفائزون جوائز قيمتها  2مليون دو’ر
ي -ن -ظ -م اÛلسس ا أ
’ع -ل -ى
ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ي-وم-ي  24و 25أام- -ري- -ك- -ي ع- -قب اخ- -ت -ي -ار اŸشس -اري -ع اŸت -م -ي -زة
سسبت
م Èا÷اري ،ملتقى و
اللسسانيات الربابية (ا طنيا عنوانه «:اللغة العربية ب Úوال -تصس -م -ي -م -ات اŸب-ت-ك-رة ‘ ›ا’ت ال-ه-ن-دسس-ة
◊اس
ا÷ام -ع -ات ا÷زائ -ري -ة سوبية) واللسسانيات العرفانية ‘ اŸع -م -اري -ة وال -ه -ن -دسس -ة اŸدن -ي -ة وال -ت -خ-ط-ي-ط
و
ا
ق
ال  -ع وا آ
’ف -اق» .اŸل -ت -ق -ى ي-ن-ظ-م ا◊ضس -ري وت -ك -ن -ول -وج -ي-ا ال-ب-ن-اء وم-واد ال-ب-ن-اء
باŸكتبة الو
طنية ا◊امة ،على ال
وغÒها من اÛا’ت ذات الصسلة.
سساعة  09:00صسباحا.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

يÎأاسس،ال - - - -ي - - - -وم ،وزي - - - -ر
الصس- -ح- -ة والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح
اŸسستشسفياتﬁ ،مد مÒاوي،
م- -راسس- -م ح- -ف- -ل ن -ي -ل شس -ه -ادة
ال- - - -قضس- - - -اء ع - - -ل - - -ى اÓŸري - - -ا
با÷زائر ،من طرف اŸنظمة
ال - -ع - -اŸي - -ة ل - -لصس- -ح- -ة ،ع- -ل- -ى
السساعة  17:00مسساء ،بفندق
’وراسسي .يشسارك ‘ اللقاء
ا أ
مهنيو الصسحة الذين سساهموا
‘ نيل الشسهادة لعدة عقود.

ح -دد الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي
ل -لضس -م -ان ا’ج -ت -م-اع-ي ل-غÒ
’ج - -راء «ك - -اسس - -ن - -وسس»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¤
’جراءات 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 - -ا’م - -ت - -ي - -ازات اŸم - -ن- -وح- -ة
ل - -ل - -م- -ؤوم- -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 - -وسس» ب - -ه- -ذا
’ب - -واب
’ج- - -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-يسس
ب- -ج- -دوى تسس- -وي- -ة وضس- -ع -ي -ة
اŸشسÎك Úل -ت-ف-ادي أاي زي-ادة
أاو عقوبة تأاخر الدفع.

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

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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رابحي خÓل الدورة التكوينية لÎقية حقوق الطفل:

ﬂطط تطوير سشوناطراك ومششروع قانون اÙروقات

–ي Úقوان Úتتعلق بحقوق الصشحا‘ أامام ا◊كومة قريبا

اإلبقاء على قاعدة  ‘ 49 / 51اŸششاريع السشÎاتيجية

^ قطاع التصشال يرافق جهود التكفل بالÈاءة
^ لقاءات مع العناوين اÿاصشة للتكفل Ãسشتخدميها قانونيا

لول ،ن -ورال-دي-ن ب-دوي،
ت -رأاسس ال -وزي -ر ا أ
أامسس الث- - -ن ،Úاج- - -ت- - -م - -اع - -ا Ûلسس وزاري
مشسÎك خصسصس ل -دراسس -ة ﬂط -ط ت -ط -وي-ر
نشس- -اط شس -رك -ة سس -ون -اط -راك وك -ذا اŸشس -روع
التمهيدي لقانون اÙروقات ،حسسب ما جاء
لول.
‘ بيان Ÿصسالح الوزير ا أ
خلل عرضس ﬂطط تطوير ششركة سشوناطراك
للفÎة  ،2030-2020درسس الجتماع ،الذي حضشره
وزراء اŸالية ﬁمد لوكال والطاقة ﬁمد عرقاب
والصشناعة جميلة “ازيرت والوزير األم Úالعام
للحكومة وكذا الرئيسس اŸدير العام لسشوناطراك،
حشش-يشش-ي رشش-ي-د «السشÎات-ي-ج-ي-ة ا÷دي-دة ل-تطوير
اÙروق- -ات ‘ ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى اŸدى ال- -ب- -ع- -ي- -د
واŸتوسشط والقريب والتي تششكل سشوناطراك قلبها
النابضس Ÿا –مله من قيم لدى ا÷ميع « ،حسشب
نصس البيان.
ون- -وه ب- -دوي ‘ ك- -ل -م -ت -ه Ãج -ه -ودات الشش -رك -ة
وباطاراتها وعمالها نظ Òمسشاهماتهم القيمة ‘
ت -ط -وي-ر الق-تصش-اد ال-وط-ن-ي وال-رف-ع م-ن ف-ع-ال-ي-ت-ه،
مؤوكدا على مرافقة الدولة التامة لها ،ع Èتكييف
اŸنظومة القانونية واŸؤوسشسشاتية Ãا يسشمح لها
من رفع –ديات تلبية الحتياجات الطاقوية للبلد
على اŸدى البعيد ومواصشلة الرتقاء Ãكانتها ‘
مصش -ف الشش -رك -ات ال -ع -اŸي -ة ال -ن -اشش -ط -ة ‘ ›ال
اÙروقات.
من أاجل هذا ،تقرر ،بهدف تذليل الصشعوبات
ورفع العراقيل التي تعيق نششاط ششركة سشوناطراك
ميدانيا وŒسشيد مششاريعها ” ،اسشتحداث ÷نة
متعددة القطاعات –ت إاششراف وزير الداخلية،
ذات امتداد ﬁلي .وŒتمع اللجنة دوريا.
ك - -م - -ا ت - -ق - -رر وضش - -ع «رواق أاخضش- -ر» ل- -ف- -ائ- -دة
سشوناطراك على مسشتوى مصشالح ادارة ا÷مارك
قصش - -د تسش - -ه - -ي - -ل إاج - -راءات ج - -م- -رك- -ة اŸع- -دات
والتجهيزات اŸتعلقة بها.
‘ ن - -فسس السش - -ي - -اق ق- -رر الج- -ت- -م- -اع ضش- -م- -ان
التسشهيلت الضشرورية ‘ اÛال البنكي واŸا‹
ل-ف-ائ-دة سش-ون-اط-راك ،لسش-ي-م-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-جسشيد
برنا›ها السشتثماري.
و” تكليف وزير اŸالية بوضشع ÷نة يقظة على
مسش -ت -وى دائ-رت-ه ال-وزاري-ة Ãشش-ارك-ة وزي-ر ال-ط-اق-ة
ووزي- -رة الصش- -ن- -اع- -ة ،م- -ن أاج -ل ضش -م -ان اسش -ت -ف -ادة
سش -ون -اط -راك م -ن ﬂت -ل -ف ال -ت -ح -ف -ي -زات اŸال-ي-ة
واإلع-ف-اءات الضش-ري-ب-ي-ة ‘ إاط-ار إا‚از مشش-اري-ع-ه-ا
اŸهيكلة.
ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ذلك ،وب -ه -دف اضش -ف -اء ح-رك-ي-ة
تنموية على مسشتوى اŸناطق ا÷نوبية وتوف Òاليد

العاملة اÙلية وتأاهيلها مسشتقبل ” ،تكليف وزير
ال -ط -اق -ة ب -ال -تشش -اور م -ع ك -ل ال -ق -ط -اع -ات إلع-داد
اسشÎات -ي -ج -ي -ة م -ن -د›ة ت -ق-دم ل-ل-مصش-ادق-ة خ-لل
اجتماع وزاري قبل نهاية السشنة ا÷ارية تهدف إا¤
اسشتغلل كل اŸرافق القطاعية على مسشتوى هذه
الوليات كا÷امعات واŸعاهد ومراكز التكوين من
أاجل تكوين متخصشصس وتأاهيلي لششباب اŸنطقة
يتناسشب وطبيعة مناصشب العمل التي سشيتم خلقها
‘ إاطار تنفيد ﬂطط تطوير الششركة اŸصشادق
عليه.
وت -ع-ط-ى األول-وي-ة ‘ إاط-ار ه-ذه السشÎات-ي-ج-ي-ة
إلدم- -اج ال- -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة لسش -ي -م -ا ال -ط -اق -ة
الششمسشية.
أام-ا اŸشش-روع ال-ت-م-ه-ي-دي ل-ق-ان-ون اÙروق-ات،
فيأاتي ،حسشب البيان ،اسشتجابة للتطورات ا◊اصشلة
‘ م -ي -دان اÙروق -ات سش -واء داخ-ل-ي-ا أاو خ-ارج-ي-ا
ب -ع -دم -ا أاث -بت ال-ق-ان-ون ا◊ا‹ الصش-ادر سش-ن-ة 2005
واŸعدل سشنة  ‘ 2013بعضس أاحكامه «ﬁدوديته
وك-ذا ب-عضس اآلث-ار السش-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ات اإلن-تاج
واسشتقطاب السشتثمارات األجنبية».
ب -اإلضش-اف-ة إا ¤ه-ذا ،ف-إان السش-ت-ه-لك ال-وط-ن-ي
يتضشاعف كل خمسس عششرة سشنة وهو ما يششكل
ع -ج -زا ه -ي -ك -ل -ي -ا ب Úال -ع-رضس وال-ط-لب ‘ السش-وق
الوطنية خاصشة ‘ ›ال الغاز آافاق .2030-2025
وبهذا الصشدد ،يهدف مششروع القانون ا÷ديد

إا« ¤ت -وف Òن -ظ -ام ق -ان -و Êوم -ؤوسشسش -ات -ي وج -ب-ائ-ي
مسشتقر وﬁفز للسشتثمار ‘ ميدان اÙروقات
ع -ل -ى اŸدى ال -ط -وي -ل ودون اŸسش -اسس ب -اŸصش-ال-ح
الوطنية ،حيث ” اإلبقاء على قاعدة  49/51فيما
يتعلق بالسشتثمارات الجنبية ‘ هذا اÛال».
كما سشيوسشع مششروع هذا القانون من اسشتغلل
ال -ق -درات ال -وط -ن -ي -ة م -ن اÙروق -ات إا ¤أاع-م-اق
السشاحل.
و‘ تعقيبه على هذا العرضس ،نّوه الوزير األول
بأان إاعادة النظر ‘ هذا القانون يعد «ضشرورة
Ÿواك -ب -ة ال-ت-ط-ورات ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا م-ي-دان
اÙروقات على اŸسشتوي Úالوطني والعاŸي وكذا
توف Òالششروط الضشرورية لتجسشيد ﬂطط تطوير
ششركة سشوناطراك والقطاع ككل لسشيما بالنظر
Ÿكانته اŸتميزة ‘ إاطار القتصشاد الوطني».
كما أاششار أايضشا بأان فتح هذا اŸلف يندرج ‘
إاط-ار السشÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا ا◊ك-وم-ة قصشد
تأاهيل القتصشاد الوطني وﬂتلف ›الت النششاط
خدمة Ÿصشالح البلد واŸواطن Úمع «الرفع من
ج -اذب -ي -ة ا÷زائ -ر ل -لسش -ت-ث-م-ارات األج-ن-ب-ي-ة وك-ذا
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ح -ق -وق األج-ي-ال ال-ق-ادم-ة ‘ إاط-ار
مقاربة تنموية مسشتدامة».
وبناء على ذلك“ ،ت اŸوافقة على الصشيغة
التمهيدية Ÿششروع هذا القانون على أان يتم عرضشه
للمصشادقة خلل اجتماع ا◊كومة.

على هامشس ا÷معية العامة الأ‡ية 74

بوقدوم يتحادث بنيويورك مع نظÒه الفرنسشي
–ادث وزي- -ر الشش- -ؤوون اÿارج -ي -ة ،صشÈي
بوقدوم ،أامسس ،بنيويورك مع نظÒه الفرنسشي،
جان ايف لودريان ،بحسشب ما جاء ‘ بيان
للوزارة.
خلل هذا اللقاء الذي جرى على هامشس

ل· اŸتحدة
ال -دورة  74ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-عامة ل أ
«اسش-ت-ع-رضس ال-وزي-ران وضش-ع ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي
وآافاق تعزيزه» ،بحسشب ذات اŸصشدر.
كما أاوضشح بيان الوزارة أان «مسشأالتي تنقل
األشش -خ -اصس والسش -ت -ث-م-ار شش-ك-ل أايضش-ا ﬁور

تبادل معمق خلل هذا اللقاء».
ت -ب -ادل ال -وزي -ران « وج -ه -ات ال -ن -ظ-ر ح-ول
ال-قضش-اي-ا اإلق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-مام
اŸششÎك لسش -ي -م -ا ال -وضش -ع ‘ ل -ي -ب -ي -ا وم-ا‹
والصشحراء الغربية» يضشيف بيان الوزارة.

التعاون الثنائي ﬁور ﬁادثات لوكال والسشف Òاإليطا‹
اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر اŸال-ي-ة ﬁم-د ل-وكال،
أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،السس- -فÒ
لي -ط -ا‹ ب -ا÷زائ -ر ب -اسس -ك -ال فÒي -را،
ا إ
ال- -ذي اسس -ت -ع -رضس م -ع -ه واق -ع ال -ت -ع -اون
ال -ث-ن-ائ-ي وآاف-اق ت-ط-وي-ره ب Úال-ب-ل-دي-ن،
بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
«و‘ ه -ذا اإلط-ار ،ث-م-ن ال-ط-رف-ان ال-ت-ق-دم
اإليجابي اÙرز والدعم الذي تعزز به هذا
ال -ت -ع -اون خ -لل السش -ن -وات األخÒة» ،يضش -ي-ف
البيان.

وخلل هذه اÙادثة ،أاكد السشيد فÒيرا
على «طابع العلقات اŸتميزة والقوية بÚ
البلدين وعمقها التاريخي» ،مذكرا ‘ ذات
السشياق بتواجد الششركات اإليطالية اŸسشتمر
‘ ا÷زائر «لسشيما خلل الفÎات الصشعبة».
كما جدد الدبلوماسشي اإليطا‹ تأاكيده أان
هذا ا◊ضشور إا‰ا يهدف إا ¤اŸششاركة ‘
ورشش -ات ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
للجزائر وتنويع اقتصشادها.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ن -وه ل -وك -ال Ãسش -ت -وى ال -ت-زام

الششركات اإليطالية ‘ ا÷زائر ورغبتها ‘
تطوير الششراكة بصشفة أاك ،ÈمششÒا إا ¤أان
ا◊ك- -وم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة تسش- -ع- -ى إا ¤تسش- -ه -ي -ل
السشتثمار والششراكة أاك Ìفأاك.Ì
وب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ،دع-ا ال-وزي-ر اŸت-ع-ام-لÚ
القتصشادي Úلكل البلدين إا« ¤السشتفادة من
التجربة اŸكتسشبة ‘ إاطار ﬂتلف اŸششاريع
اŸنجزة قصشد توف Òفرصس أاعمال جديدة
ت-ع-ود ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى ال-ط-رف Úم-ن شش-أان-ه-ا رف-ع
التعاون إا ¤أاعلى مسشتوياته».

اسشتقبل رئيسس اÛلسس الششعبي الوطني
سشليمان ششن ،Úأامسس ،با÷زائر العاصشمة،
سشف Òجمهورية كوريا الششعبية الدÁقراطية
با÷زائر سشونغ تششانغ سشيك ،حسشبما أافاد
به بيان للمجلسس.
وأاوضشح ذات اŸصشدر ،أان اللقاء الذي

ج - -رى Ãق - -ر اÛلسس« ،ت - -ن - -اول ال - -ل- -ق- -اء
ال -ع-لق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب Úا÷زائ-ر وك-وري-ا
الشش -م -ال -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ود إا ¤فÎة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط-ن-ي ،ح-يث ك-انت ك-وري-ا الشش-م-ال-ي-ة م-ن
الدول الداعمة للقضشية ا÷زائرية والسشباقة
‘ مسشاندتها للحكومة اŸؤوقتة للجمهورية

ا÷زائرية ‘ سشبتم.»1958 È
وب - -ذات اŸن- -اسش- -ب- -ة ،ث- -م- -ن ال- -ط- -رف- -ان
«ا◊رصس اŸششÎك على ترقية العلقات
ال -ث -ن-ائ-ي-ة والرت-ق-اء ب-أاواصش-ر الصش-داق-ة بÚ
الششعب Úوسشبل توسشيع ›الت التعاون بÚ
البلدين.

ششن Úيسشتقبل سشف Òكوريا الششمالية

لسسلحة اÿفيفة ‘ منطقة «مينا»
حول مراقبة ا أ

›لسس األمة يششارك بعمان ‘ ملتقى جهوي
يشش -ارك ›لسس األّم -ة ‘ م -ل -ت -ق-ى ج-ه-وي
حول» العمل الŸÈا ‘ Êإاطار أاجندة :2030
مراقبة األسشلحة اÿفيفة والصشغÒة ‘ الششرق
األوسشط وششمال إافريقيا من منظور عاŸي»
واŸن - -ظ - -م م - -ن ط - -رف اŸن - -ت - -دى الŸÈاÊ
لسشلحة اÿفيفة والصشغÒة ،وذلك يومي 24
ل أ

و 25من الششهر ا÷اري بعمان.
وأاوضش -ح ب -ي -ان ل-ل-م-ج-لسس ،أامسس ،اأن ه-ذا
اŸل -ت -ق-ى ي-تضش-م-ن م-ن-اقشش-ة ع-دة م-واضش-ي-ع
لمن إا ¤جانب
تخصس اŸرأاة والسشلم وا أ
دور الŸÈان- - -يŒ ‘ Úسش - -ي - -د ال - -ق - -رارات
لسشلحة اÿفيفة
ل‡ية ‘ ›ال مراقبة ا أ
اأ

والصشغÒة على اŸسشتوى الوطني.
ك -م -ا ي -ن -اقشس اŸشش -ارك -ون م -وضش-وع دور
الشش- -ب- -اب ‘ –ق- -ي- -ق السش- -لم وال- -ت- -ن -م -ي -ة
اŸسش - -ت - -دا ÚÁوك - -ذا ت - -ق- -وي- -ة ا◊وار بÚ
لم-ن
الشش -ب -اب والŸÈان -ي Úل-ب-ن-اء السش-ل-م وا أ
الدولي.Ú

كشسف وزير التصسال والناطق الرسسمي
ب-اسس-م ا◊ك-وم-ة ووزي-ر ال-ث-ق-افة بالنسسابة
حسسان رابحي عن نصسوصس قانونية تتعلق
بحقوق الصسحا‘ سستعرضس على ا◊كومة
له- -م -ي -ة ال -ت -ي ت -ول -ي -ه -ا
ق- -ري- -ب- -ا ،مÈزا ا أ
ا◊كومة ووزارته لهذه اŸسسأالة.

حياة .ك
أاوضش - -ح وزي- -ر التصش- -ال ‘ تصش- -ري- -ح ل- -ه
ل-لصش-ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشس ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة 4
لششبكة اإلعلمي Úلتعزيز حقوق الطفل أان
ه- -ذه ال- -نصش- -وصس ال- -ق- -ان- -ون- -ي -ة ” إاع -داده -ا
بالعتماد على كفاءات الناششطة ضشمن وزارة
التصش -ال وك -ذا م -ن خ -لل اسش-تشش-ارة واسش-ع-ة،
تعاطى من خللها عدد كب Òمن الصشحافيÚ
مع الوزارة.
ويتطلع رابحي أان تكون النصشوصس التي
ت -ق -ره -ا ال -دول -ة وي -ت -م اŸصش -ادق-ة ع-ل-ي-ه-ا ‘
مسش - -ت - -وى م- -ا ن- -أام- -ل- -ه م- -ن ضش- -م- -ان ◊ق- -وق
الصش -ح -اف -ي Úول -ك-رام-ت-ه-م سش-واء ت-ع-ل-ق األم-ر
بحقوقهم الششخصشية أاو Ãا يرتبط بحقوقهم
ضش -م-ن اŸؤوسشسش-ات اإلع-لم-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-م-ون
إاليها سشواء كانت عمومية أاو خاصشة ،كما أانها
سش-تضش-ب-ط ب-ع-ق-لن-ي-ة وب-ك-ل صش-رام-ة م-ن أاج-ل
صشون حقوق كل اŸنتسشب Úإا ¤حقل اإلعلم.
وفيما يتعلق بتطبيق قانون العمل ‘ قطاع
اإلعلم ،قال الوزير إانه كانت له لقاءات مع
مسشؤوو‹ مؤوسشسشات اإلعلم اÿاصشة ،وقد ”
ال -ت -أاك -ي -د ل -ه-م بضش-رورة الح-ت-ك-ام إا ¤ق-ان-ون
ال -ع -م -ل وإا ¤ال-ق-وان Úذات الصش-ل-ة ،وال-ت-ك-ف-ل
بعمالهم من صشحافي ÚوتقنيÃ Úا يتوافق
والقانون.

دور وسشائل اإلعÓم اıتلفة هام ‘
معا÷تها Ÿواضشيع تتعلق بالطفولة
أاكد وزير التصشال والناطق الرسشمي باسشم
ا◊كومة ووزير الثقافة بالنيابة حسشان رابحي
ع-ل-ى اه-ت-م-ام ال-دول-ة ب-ال-ط-ف-ول-ة ،ع Èب-رام-ج
تعكسس اللتزامات التي أاقرتها ا÷زائر ‘
اŸنظومة التششريعية الوطنية ،وكذا تلك التي
صش-ادقت ع-ل-ي-ه-ا Ãوجب اŸواث-ي-ق اإلق-ل-ي-م-ية
والدولية.
أابرز رابحي خلل افتتاحه أامسس للدورة
الدورة التكوينية  4لششبكة اإلعلمي Úلتعزيز
حقوق الطفل اŸنظمة بفندق فريدي ليلي -
ب Íعكنون  -دور وسشائل اإلعلم اıتلفة ‘
م-ع-ا÷ت-ه-ا Ÿواضش-ي-ع ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ط-ف-ولة ،التي
أاصشبحت من الفئات اŸسشتهدفة بهذا النششاط
اإلعلمي ،باعتبار األخ Òعامل من عوامل
التوجيه والتثقيف وتششكيل ششخصشية اإلنسشان
منذ اŸراحل األو ¤من عمره.

وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق  -يضش -ي -ف ال-وزي-ر -
يصش-ب-ح ك-اف-ة اŸع-ن-ي Úب-ال-ت-ع-ام-ل مع األطفال
ي -ح -ت-اج-ون إا ¤ال-ت-زود ب-اŸع-ارف واŸه-ارات
ال -لزم -ة ،م -ن أاج -ل اسش -ت-ق-ط-اب اه-ت-م-ام-ه-م،
وتكوين ششخصشيتهم بششكل سشليم Áكنهم من
التمسشك والعتزاز بالهوية الوطنية ،والنفتاح
على اآلخر باعتدال واحÎام.
ك- -م- -ا أاك- -د ‘ ه -ذا الصش -دد ع -ل -ى ضش -رورة
م- -راع- -اة الÈام- -ج اإلع- -لم -ي -ة اŸت -خصشصش -ة
لط- -ف -ال م -ن خ -لل ج -م -ل -ة م -ن الشش -روط
ل - -أ
واŸعاي Òالدقيقة منها احÎام اÿصشوصشية
ا÷زائ -ري-ة ،وم-واع-ي-د ال-بث اŸن-اسش-ب-ة ،وك-ذا
ضش- -واب- -ط اإلع- -لن- -ات ال -ت -ج -اري -ة اŸوج -ه -ة
ıتلف الششرائح العمومية من هذه الفئة.
لعلم ‘
وبالنظر إا ¤الدور اÙوري ل إ
التعريف بحقوق الطفل وحمايتها وترقيتها
ت -ع -ك -ف اŸف-وضش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة ح-ق-وق
الطفل على تنظيم دورات تكوينية منها هذه
الدورة اŸنظمة بالتعاون مع اŸنظمة الدولية
لصشلح ا÷نائي وبدعم من سشفارة بريطانيا
ل إ
‘ ا÷زائ- -ر ،وال- -ت -ي “ت -د ل -ي -وم 23( Úو24
سش -ب-ت-م )Èل-ف-ائ-دة ›م-وع-ة م-ن الصش-ح-اف-يÚ
منها صشحفية من جريدة «الششعب».
وقد أابرزت مر Ëششر‘ اŸفوضشة الوطنية
◊ماية الطفولة ‘ تصشريح للصشحافة على
الهامشس ‘ هذه الدورة التكوينية ا÷هود التي
تبذلها ا÷زائر ‘ ›ال حماية وترقية حقوق
الÈاءة ،من خلل مصشادقتها على التفاقيات
الدولية حيث عرفت سشنة  2015صشدور قانون
حماية الطفل اŸسشتمدة أاحكامه من اتفاقية
حماية حقوق الطفل ،مذكرة باآلليات التي
وضشعتها الدولة لتوف Òهذه ا◊ماية ،متمثلة
‘ ا÷انب التششريعي وهيئة وطنية ◊ماية
وت- -رق- -ي -ة ال -ط -ف -ول -ة ،ال -ت -ي وضش -عت األخ -رى
ميكانزمات منها اإلخطار عن طريق الÈيد
اللكÎو Êرقم األخضشر».»1111
كما أاعلنت خلل مداخلتها ‘ الدورة عن
تسشجيل  520أالف مكاŸة هاتفية ع Èالرقم
األخضش - -ر ،وه - -ذا م- -ا ي- -ع- -ن- -ي أان اŸواط- -نÚ
أاصش -ب -ح -وا ع -ل -ى ع -ل -م ب -وج-ود ال-رق-م «»1111
لخطار عن أاي ششيء يتعلق بطلب معلومات
ل إ
أاو إارششادات خاصشة بالطفولة ،مششÒة إا ¤أان
هذا األخ Òبدأا يدخل ‘ ثقافة ا÷زائري،Ú
وأافادت ‘ سشياق ذي صشلة بتسشجيل أازيد من
 1800إاخطار متعلق باألطفال ذكور وإاناث ”
معا÷تها بطريقة فورية من قبل خلية أانششئت
لهذا الغرضس.
وبالرغم من هذا الرقم الكب Òإال أانه ل بد
من مضشاعفة اÛهودات من أاجل التحسشيسس
ب -ه -ذا ال-رق-م وم-ا ي-ق-دم-ه م-ن خ-دم-ة ل-ف-ائ-دة
ال-ط-ف-ول-ة وضش-م-ان ح-م-اي-ة ◊ق-وق-ه-ا ،وي-ب-ق-ى
–ق-ي-ق ه-ذه ا◊م-اي-ة ت-ت-ط-لب تضش-اف-ر ج-هود
ا÷ميع كما تؤوكد ذلك مر Ëششر‘.

وزير التصشال وسشف Òالكويت يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي

اتفق ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة وزير
التصس -ال ال -ن -اط -ق ال -رسس-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة
ووزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة حسسن رابحي
وسس-ف Òال-ك-ويت ب-ا÷زائ-ر ﬁم-د الشس-بو
ع- -ل- -ى ت- -رق- -ي- -ة ال- -ت- -ع -اون ب Úا÷زائ -ر
لعÓ-م
وال -ك -ويت ‘ ›ا‹ ال -ث-ق-اف-ة وا إ
حسسب بيان لوزارة الثقافة.
وت -ب -احث راب -ح -ي ل -دى اسش -ت -ق -ب -ال -ه السش -فÒ
ال -ك -وي -ت-ي «ت-ط-ور ال-ع-لق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ شش-ت-ى
اÛالت» معÈين عن «اسشتعدادهما لتكثيف

ج -ه -وده -ا لÎق -ي -ة ال-ت-ع-اون خ-اصش-ة ‘ ال-ث-ق-اف-ة
واإلعلم».
وق- -د ق- -رر ال- -ط- -رف -ان ‘ اŸي -دان ال -ث -ق -ا‘
«اسشتضشافة ا÷زائر مطلع Ÿ 2020عرضس كويتي
حول الÎاث اإلسشلمي» كما أاكدا على «ضشرورة
اŸشش -ارك -ة اŸت -ب -ادل -ة» ‘ ﬂت -ل-ف ال-نشش-اط-ات
الثقافية اŸنظمة ‘ كل البلدين.
وأاما ‘ ›ال اإلعلم فقد ” بحث «سشبل
ال-ت-ع-اون ب ÚاŸؤوسشسش-ات اإلع-لم-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
والكويتية».

»æWh

الثÓثاء  24سضبتم 2019 Èم
الموافق لـ  24محرم  1441هـ

’ول من 2019
 1922حالة خÓل ألسصدأسصي أ أ

مÒاوي :تداب Òاسستعجالية Ÿواجهة ا’عتداءات على مسستخدمي الصسحة
كشص- - -ف وزي- - -ر ألصص- - -ح- - -ة وألسص - -ك - -ان
وإأصص Ó-ح أŸسص -تشص -ف-ي-ات ﬁم-د مÒأوي،
عن جملة من ألتدأب« Òأ’سصتعجالية»
Ÿوأج- -ه- -ة ظ- -اه- -رة أ’ع- -ت- -دأءأت ع -ل -ى
مسص -ت -خ-دم-ي أŸؤوسصسص-ات ألصص-ح-ي-ة ،أل-ت-ي
ع - -رفت أرت - -ف - -اع - -ا ‘‘ﬂي - -ف- -ا» ح- -يث ”
تسصجيل  1922حالة أعتدأء جسصدي و
 27909أع -ت -دأء ل -ف -ظ -ي ع -ل -ى ه -ؤو’ء
’ول من
أŸسصتخدم ÚخÓل ألسصدأسصي أ أ
 2019على أŸسصتوى ألوطني.
أاوضض- - -ح ال- - -وزي- - -ر لـ«واج» ه - -ذه ال - -ت - -دابÒ
ا’سضتعجالية تتمثل ‘ اجراءات تخصس تنظيم
اŸصضالح التي تسضتقبل اŸرضضى ومرافقيهم
وت- -ك- -وي- -ن ع- -ن- -اصض -ر ا’م -ن ال -داخ -ل -ي ب -ه -ذه
ال- -فضض- -اءات ،ا ¤ج- -انب اع- -ط -اء ت -ع -ل -ي -م -ات
Ÿسضؤوو‹ اŸؤوسضسضات التابعة للقطاع من أاجل
اŸتابعة القضضائية ضضد كل شضخصس يقوم بهذه
ا’عتداءات.
وع ÈاŸسض- -ؤوول اأ’ول ع- -ن ال- -ق- -ط- -اع ع- -ن
اسضتيائه لتسضجيل هذا العدد «اıيف» من
ا’عتداءات Œاه مسضتخدم« Úيسضهرون على
صضحة اŸواطن بشضكل دائم»  ،مذكرا ‘ هذا
اإ’طار «برفع  626متابعة قضضائية من طرف
اŸؤوسضسضات ضضد اشضخاصس تسضببوا ‘ اإ’سضاءة
إا ¤مسض-ت-خ-دم-ي ال-ق-ط-اع ب-ط-ري-ق-ة أاو بأاخرى
وتخريب اأ’مÓك العمومية».
وندد ‘ هذا اإ’طار بجميع أاشضكال العنف
وه -ذه «ال -تصض -رف -ات ال -غ -ري -ب -ة ع -ن اÛت-م-ع
ا÷زائري» التي أاصضبح يتعرضس لها مسضتخدمو
الصضحة سضواء كانت جسضدية  ،لفظية أاو معنوية

خاصضة Ãصضالح ا’سضتعجا’ت الطبية وأاثناء
اŸناوبات الليلية.
وتسضاءل الوزير من جانب آاخر عن أاسضباب
اخ -ت Ó-ف السض -ل -وك -ات اŸن -ت -ه -ج-ة م-ن ط-رف
اŸواطن ب Úالقطاع Úالعمومي واÿاصس،
ففي الوقت الذي يثور فيه مرافقو اŸريضس
وي-ع-ت-دون ع-ل-ى مسض-ت-خ-دم-ي القطاع العمومي
أ’بسض -ط اأ’سض-ب-اب ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن حصض-ول-ه-م
على خدمات ›انية تقوم فيه نفسس الفئة من
اŸواطن« Úبتصضرفات وأاخÓق ’ئقة بالقطاع
اÿاصس» ،داعيا ا« ¤ضضرورة اجراء دراسضات
اجتماعية Ÿعرفة أاسضباب هذه اإ’ختÓفات».
كما أاكد مÒاوي أان الوزارة «تسضهر على

تعزيز وحدات اإ’سضتعجا’ت الطبية بالعدد
الكا‘ من أاعوان اأ’من و–سض Úاإ’سضتقبال
م - - - -ع أانسض - - - -ن - - - -ة اÿدم- - - -ة ب- - - -اŸؤوسضسض- - - -ات
اإ’سضتشضفائية».
و كشضف عن اجراءات اسضتعجالية تتمثل ‘
اسضداء تعليمات صضارمة مسضؤوو‹ اŸؤوسضسضات
التابعة للقطاع من أاجل «رفع دعاوى قضضائية
ضضد كل شضخصس يسضمح لنفسضه و–ت أاي مÈر
كان القيام بهذه ا’عتداءات» ،داعيا مديري
اŸؤوسضسض- -ات ا« ¤اج- -ب- -اري -ة ت -أاسض -يسس اإ’دارة
كطرف مد Êأامام كل حادثة اعتداء داخل
اŸؤوسضسضة الصضحية».
وم - -واصض - -ل - -ة ÷ه- -ود ال- -وق- -اي- -ة م- -ن ه- -ذه
ا’عتداءات ،أاكد مÒاوي «شضروع القطاع ‘
تكوين أاعوان اأ’من وتوسضيع عملية تنصضيب
أاجهزة اŸراقبة على مسضتوى كل اŸؤوسضسضات
الصض -ح -ي-ة خ-اصض-ة مصض-ال-ح ا’سض-ت-ع-ج-ا’ت إا¤
جانب تخصضيصس فضضاءات لÓنتظار Ÿرافقي
اŸرضضى تكون معزولة عن تلك اıصضصضة
للعÓج وقاعات انتظار اŸرضضى.
و‘ سضياق متصضل أاكد ذات اŸسضؤوول أان
«الوزارة تسضعى لتعزيز ودعم الفرق التي تعمل
ب -ا’سض -ت -ع -ج -ا’ت ال-ط-ب-ي-ة ومصض-ال-ح اŸن-اوب-ة
لتخفيف الضضغط الذي تعا Êمنه العديد منها
مع اإ’سضراع ‘ اسضتÓم مصضالح إاسضتعجا’ت
جديدة هي اآ’ن ‘ طور اإ’‚از والتي من
شض -أان -ه -ا ت -خ -ف -ي-ف ال-عبء ع-ن ت-لك اŸوج-ودة
حاليا».

 70مليار دينار للوقاية ،خÈأء يحذرون:

 120أالف إاصسابة بداء الكلَب سسنويا با÷زائر
’وب -ئ -ة،
ح- -ذر أخصص- -ائ- -ي- -ون ‘ طب أ أ
أمسس ،م- -ن خ- -ط -ورة ت -فشص -ي دأء أل -ك -لب
ألذي يفتك بحياة  20شصخصصا سصنويا ،مع
تسص-جيل  300مصص-اب ي-وم-ي-ا ،وهو مؤوشصر
خ - - -ط Òيسص - - -ت- - -دع- - -ي رف- - -ع مسص- - -ت- - -وى
أل-ت-حسص-يسس وإأج-رأءأت أل-وق-اي-ة خ-اصصة
’طفال.
لدى ›تمع أ أ

جÓل بوطي
رغ -م ﬂط -ط -ات ال -دول-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن داء
الكلب بإانفاق ما يزيد عن  700مليون سضنتيم
على شضكل لقاح Ÿواجهة إانتشضار اŸرضس ،إا’
أان السضلطات اıتصضة  ⁄تتحكم ‘ اإ’نتشضار
ال- -ره- -يب ل- -ل- -فÒوسس ال- -ذي يصض- -يب اإ’نسض -ان
وا◊يوان على حد سضواء ،حيث تراهن ا÷هات
اıتصضة القضضاء نهائيا على اŸرضس الفتاك.
وبحسضب جمال فرار مدير الوقاية وتطوير
الصض -ح -ة ب -وزارة الصض -ح -ة والسض -ك -ان وإاصض Ó-ح
اŸسض- -تشض -ف -ي -ات ف -إان ال -وزارة ت -وف -ر وح -دات

متخصضصضة للقاح ع Èكل و’يات الوطن بهدف
ضضمان اŸصضل اŸضضاد للفÒوسس ،وذلك قصضد
منع انتشضاره ‘ اللحظات اأ’و ¤من إاصضابة
اإ’نسضان او ا◊يوان.
وأاوضضح فرار خÓل دورة تكوينية لفائدة
اإ’عÓمي Úحول التحسضيسس باŸرضس نظمتها
وزارة الصضحة ،أامسس ،باŸعهد الوطني للصضحة
ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ال -ع -اصض -م -ة أان ال -وزارة وضض-عت
ﬂطط وطني شضامل قصضد مواجهة إانتشضار
داء الكلب ،وأاكد توف Òكل اإ’مكانيات الÓزمة
للفرق الطبية اŸتخصضصضة اŸوزعة على شضكل
÷ان ع Èكل و’يات الوطن.
وبلغت فاتورة ا÷زائر من اقتناء اللقاح
اŸضض- -اد ل- -ل -داء حسضب ف -رار  70م-ل-يار دينار
سضنويا ،وهو ما أاعتÈه اأ’طباء تكلفة باهظة
بالنظر إا ¤النتائج اŸيدانية .و‘ هذا الصضدد
ق- -ال ال- -دك -ت -ور آاي -ت -وب ع -ل -ي م -ت -خصضصس ‘
البيولوجيا باŸعهد الوطني للصضحة العمومية
أانه باإ’مكان إاسضتثمار اأ’موال ‘ الوقاية بدل

توف Òاللقاح الذي يكلف اÿزينة العامة ،أ’ن
ا’كتفاء بتوف ÒاŸصضل يكلف الكث ‘ ،ÒحÚ
ي-ك-م-ن وضض-ع ﬂط-ط-ات وق-اي-ة ب-أاق-ل ت-ك-ل-فة،
مشضÒا إا ¤أان داء الكلب يشضكل خطرا ‘ كل
دول العا ⁄سضيما على مسضتوى قارتي أافريقيا
وآاسضيا.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،ح-ذرت ال-دك-ت-ورة Ãسض-تشض-فى
ال -ق -ط -ار ع -اب -د سض -ه-ي-ل-ة م-ت-خصضصض-ة أام-راضس
اأ’وبئة أان تفادي اإ’صضابة بالداء هو اسضتشضارة
الطبيب فورا ‘ حال التعرضس لعضضة ا◊يوان
خاصضة الكÓب والقطط ،وأاوضضحت أانه من
الضضروري غسضل مكان اإ’صضابة فورا باŸاء
والصضابون كإاجراء اسضتعجا‹ لتفادي إانتشضار
الفÒوسس ‘ ،ح Úحذرت من التسضاهل ‘
اسضتشضارة اıتصض Úأ’ن أاغلب حا’ت الوفاة
ك -انت ن -ت -ي -ج -ة إاخ -ف -اء اإ’صض -اب -ة سض -ي-م-ا ل-دى
اأ’طفال ،ودعت اأ’ولياء إا ¤تربية اأ’بناء على
كيفية التعامل مع ا◊يوانات اأ’ليفة وتفادي
إاخفاء اإ’صضابة.

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

 6مÓي Úعامل ينشصطون ‘ ألسصوق أŸوأزية

آاليات ’نتقال ا’قتصساد غ Òالرسسمي نحو ا’قتصساد الرسسمي
هدام– :ي Úاأ’طر التشسريعية وتنظيم اŸهن ا÷ديدة
ب- -اتت م- -وأج- -ه- -ة –دي إأدم- -اج أل -ي -د
أل -ع-ام-ل-ة أل-ن-اشص-ط-ة ‘ أ’ق-تصص-اد أŸوأزي
ل -يسص -ت -وع -ب -ه -ا سص -وق ألشص -غ -ل أل -رسص-م-ي،
’ط- -ر
–ت - -اج أل - -ت- -ع- -ج- -ي- -ل ب- -ت- -ح- -ي Úأ أ
ألتشصريعية وألتنظيمية ،وإأرسصاء آأليات
–ول -ه ،وب -ال-ت-ا‹ أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن آأث-اره
ألسص-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى أŸن-ظومت Úأ’قتصصادية
وأ’جتماعية وتفعيل عامل أ◊ماية،
م-ن خÓ-ل تشص-خ-يصس دق-ي-ق وم-فصص-ل‘ ،
وقت يسصجل فيه ما ’ يقل عن  6مÓيÚ
ع- -ام- -ل ي- -نشص- -ط- -ون ‘ ألسص -وق أŸوأزي -ة،
وÁث -ل  30ب-اŸائ-ة م-ن أل-ن-ا œأل-دأخ-لي
’رقام تشص Òإأ¤
أÿام ،علما أن آأخر أ أ
أن ما ب 15 Úو 20باŸائة نسصبة ألبطالة
’ناث حامÓت ألشصهادأت‘ ،
وسصط فئة أ إ
أل-فÎة أل-زم-ن-ي-ة أŸم-ت-دة م-ن  2014إأ¤
غاية .2018

فضضيلة بودريشش
أاب -دى حسض -ان ت -ي -ج -ا Êه-دام وزي-ر ال-ع-م-ل
والتشضغيل والضضمان ا’جتماعي ،خÓل اليوم
الدراسضي حول «ا’نتقال من ا’قتصضاد غÒ
منظم إا ¤ا’قتصضاد الرسضمي ،التزامه بالتكفل
اأ’م -ث -ل ب -ال -ن -اشض-ط ‘ Úالسض-وق اŸوازي-ة‘ ،
وقت ي- -ج- -ري ف- -ي- -ه –ق- -ي- -ق ‰وذج- -ي ح -ول
ا’قتصضاد اŸوازي ‘ و’ية تلمسضان ،يرتقب
أان ي -كشض -ف ع -ن ن -ت -ائ -ج -ه ق -ب-ل ن-ه-اي-ة السض-ن-ة
ا÷ارية.
واعÎف اŸسضؤوول اأ’ول عن وزارة العمل،
أان ا’ق- -تصض- -اد اŸوازي ،يسض -اه -م بشض -ك -ل غÒ
مباشضر ‘ منح فرصس عمل و–صضيل مداخيل
م-ال-ي-ة ل-ب-عضس ال-ف-ئ-ات ا’ج-ت-م-اعية‡ ،ا دفع
خÈاء منظمات العمل الدولية للتشضديد على
ضض - -رورة ت - -أاط Òه - -ذا ال- -ن- -وع م- -ن ال- -نشض- -اط
ا’قتصضادي ،مع وضضع اآ’ليات الكفيلة بتحوله
إا ¤اقتصضاد رسضمي ،ووقف الوزير ‘ سضياق
متصضل على جهود بذلتها السضلطات العمومية،
من أاجل إارسضاء سضياسضات وتداب ،Òمن شضأانها
أان تسض -م -ح ب -اح-ت-واء ا’ق-تصض-اد غ Òال-رسض-م-ي
والتحكم ‘ آاثاره السضلبية على اأ’فراد ،وكذا
على ا’قتصضاد الوطني.
و–دث الوزير هدام عن نيتهم القائمة
ب- -ه- -دف ت -وسض -ي -ع ›ال ا◊وار م -ع الشض -رك -اء
ا’جتماعي Úوا’قتصضادي ،Úوجميع الفاعلÚ
‘ اÛال ا’قتصضادي ،بهدف إايجاد ا◊لول
التي تسضمح باحتواء ا’قتصضاد اŸوازي وتأاطÒ
اŸهن والنشضاطات ا÷ديدة ،وطمأان الوزير
بأانهم يولون أاهمية كبÒة لتعزيز التعاون مع
ق -ط-اع ال-فÓ-ح-ة ،وت-وسض-ي-ع ان-تسض-اب اŸن-ت-مÚ
لهذا القطاع لدى الضضمان ا’جتماعي ،وعلى
خلفية أان هذا القطاع يسضتوعب عدد معتÈ
من اليد العاملة.
وأاشضار الوزير إا ¤تخصضيصس ورشضة ‘ اليوم
الدراسضي Ÿسضأالة العمل اŸوازي ‘ القطاع

ورشصة حول ألنظم أ’سصتهÓكية وألبدأئل أŸطروحة ،صصخري:
أك- -د،أمسس ،صص -خ -ري ﬁم -د أل -ه -ادي
أŸدير ألعام للمعهد ألتقني للزرأعات
أل -وأسص -ع -ة ،أل -ك -ائ -ن ب -ح -ي حسص-ان ب-ادي
با◊رأشس أن تنظيم ورشصة حول ألنظم
أ’سص-ت-هÓ-كية وألبدأئل أ’سصÎأتيجية
جاء للتقليل من فاتورة
أسص-تÒأد ب-عضس أ◊ب-وب
وع- -ل- -ى رأسص- -ه- -ا أل -ق -م -ح
ألل Úألتي Œاوزت 2.4
م - - - -ل - - - -ي- - - -ار دو’ر ،م- - - -ا
أسص-ت-دع-ى ب-ال-تنسصيق مع
ﬂت- -ل- -ف أل- -ق- -ط- -اع -ات
وضص -ع إأسصÎأت -ي -ج -ي -ة ل Ó-سص -ت -غ -ن-اء ع-ن
أسص -تÒأد م-ادة أل-ق-م-ح ألصص-لب وألشص-عÒ
وت- - -ق- - -ل- - -يصس أل - -ف - -ات - -ورة إأ ¤م - -ل - -ي - -ار
و100م -ل -ي-ون دو’ر وألسص-ع-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق
أ’ك -ت -ف -اء أل -ذأت -ي Ãا ي -ع -زز ألسص -ي-ادة
ألوطنية للجزأئر.
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ه -ذه اŸادة ع -ل -ى الصض -ح -ة ال -بشض -ري -ة وال-ت-ي
شضجعت اأ’خصضائيﬂ ‘ Úتلف اÛا’ت
ع -ل -ى ت -ق -د Ëم -قÎح -ات أ’ج-ل ال-ت-وج-ه إا¤
ا÷انب التقني الزراعي لتحسض Úا’سضتعمال
من جهة ورفع اŸردودية واإ’نتاجية من جهة
أاخرى.
مضضيفا ذات اŸسضؤوول أان
ال -ه -دف اأ’ول م -ن ال-ورشض-ات
هو اÿروج بحلول للتقليل من
اسضتعمال القمح الل ‘ Úمادة
اÿب- -ز اأ’ب- -يضس ال- -ذي ي -ب -ذر
بشض- -ك- -ل ك- -ب Òب- -ال- -رغ- -م م- -ن
الدو’رات التي تصضرف على ا’سضتÒاد والتي
تسض- -ت- -دع- -ي وضض- -ع خ- -ري -ط -ة ط -ري -ق ل -دم -ج
اسضتهÓك ا÷زائر ‘ نظام غذائي بديل من
خÓ- -ل إادخ- -ال الشض- -ع Òوال -ق -م -ح الصض -لب ‘
اÿب -ز ب -دل ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-ف-ري-ن-ة ب-نسض-ب-ة
100باŸائة أاي بتقليل اسضتعمالها إا٪50 ¤
وهذا Ãرافقة اخصضائي.Ú
م -ن ج-ه-ت-ه-ا ،اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة
اŸسضتهلك ÿصضت اŸوضضوع ‘ نقطت Úوهو
الصضراع الذي تناضضل أ’جله منذ زمن حول
الغذاء الغ Òالصضحي الذي يتسضبب سضنويا ‘
ارت -ف -اع ع -دد اإ’صض -اب -ات Ãرضس السض -رط -ان
وعلى رأاسضها مادة الفرينة التي وصضفها رئيسس
اŸن-ظ-م-ة مصض-ط-ف-ى زب-دي «ب-السض-م ال-ق-ات-ل»

خارطة طريق لدمج
ا’سستهÓك ‘ نظام
غذائي بديل

خالدة بن تركي
اوضضح صضخري ،أامسس ،خÓل مداخلة له
ح- -ول ال- -ن- -ظ- -م ا’سض- -ت- -هÓ- -ك- -ي- -ة وال- -ب -دائ -ل
ا’سضÎاتيجية أان فاتورة القمح الل Úتشضكل
عبئا على ميزانية الدولة ،حيث سضجلت ما
ق-ي-م-ت-ه م-ليار و 600م-ل-ي-ون دو’رسض-ن-ة 2018
بالرغم من اأ’خطار الصضحية التي تشضكلها

و’ب -د م -ن ال -ب-دي-ل خ-اصض-ة وأان-ه-ا “ث-ل أاح-د
عوامل تزايد حا’ت التسضمم ‘ ا÷زائر.
ب- -دوره اÿب Òا’ق- -تصض- -ادي الÈوف- -يسض -ور
رزي -ق أاشض -ار ‘ م -داخ -ل -ت -ه إا ¤اأ’شض -ك -ال ‘
القمح الل Úالذي يشضكل خطر يسضتدعي تغيÒ
اسضÎات -ي-ج-ي-ة ك-ون-ه خ-ط-ر وات-ع-اب Ÿي-زان-ي-ة
الدولة اأ’مر الذي يسضتلزم ،بحسضبه ،الفصضل
‘ مسضأالة الدعم خاصضة وأان نسضبة كبÒة من
م -ادة اÿب -ز اأ’ب-يضس اŸصض-ن-وع م-ن ال-ف-ري-ن-ة
بنسضبة مائة باŸائة تبذر وبقيمة تتجاوز 30
مليار دو’ر ،مؤوكدا أان هذه القيمة بحاجة
إا ¤تغي Òتوجيه الدعم.

ا–ادية اÿبازين :إالغاء الفرينة البيضساء
وتعويضسها بالكاملة أاو اŸزدوجة مكسسب
للخزينة واŸسستهلك
قال قلفاط ،أامسس ‘ ،مداخلته إان طلب
إالغاء الفرينة البيضضاء غ Òالصضحية ضضروري
وذلك ب -ت -ق -د Ëال-ب-دي-ل ال-ف-ري-ن-ة ال-ك-ام-ل-ة أاو
اŸزدوج- -ة ال- -ت- -ي ه- -ي ع- -ب -ارة ع -ن خ -ل -ي -ط
ب -السض -م -ي-د اآ’ت-ي م-ن ال-ق-م-ح الصض-لب م-ن-ت-وج
ﬁلي على عكسس اآ’خر اŸسضتورد اŸكلف
دو’رات ك -ثÒة ،وه -ي ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي ت-ع-ود
ب -ال -ف -ائ -دة ع -ل-ى اÿزي-ن-ة وع-ل-ى اŸسض-ت-ه-لك
ا÷زائري الذي يأاكل خبزا صضحيا ﬁليا.
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أاوضض - -ح رئ- -يسس ا’–ادي- -ة أان مصض- -ا◊ه
قدمت  3مقÎحات سضابقا و ⁄يتم الرد عليها
واŸتعلقة ببيع الفرينة اŸزدوجة للخبازين
التي –وي  ٪70قمح ل Úو ٪30سضميد التي
تصض- -ل- -ح لصض- -ن- -اع -ة اÿب -ز ف -ق -ط م -ا ي -ع -ن -ي
التخفيضس من نسضبة اسضتÒاد القمح الل Úبـ
 30باŸائة و ⁄يتم الرد ،ليتم بعد سضنة تقدË
مقÎح اسضتهÓك الفرينة الكاملة اŸصضنوعة
من القمح الل ÚاŸوجه إا ¤اŸطاحن ليتم
طحنه واسضتخراج اŸفيد باسضتعماله ‘ اÿبز
‘ ح Úت -وج -ه «ال -ن -خ -ال -ة» إا ¤ا’سض -ت-هÓ-ك
ا◊يوا Êوهي عملية صضحية و’ خطر فيها
على اŸسضتهلك .اŸطلب نال اŸوافقة دون
ت- -ط- -ب- -ي- -ق ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع ‘‘ ح Úك -ان
اŸقÎح الثالث حول صضناعة خبزة بـ200غ
بدل  250التي يبذر نصضفها يوميا واسضتعمال
 50اأ’خرى ‘ خبزة أاخرى أاي بتقليصس ٪20
من نسضبة الفرينة بالنسضبة للخباز وكذا الدولة
تخفضس اسضتÒاد القمح الل Úبـ  ٪20و ⁄يتم
الرد بعد بالرغم من أاهمية موضضوع مادة
اÿبز التي تعت Èقضضية حكومة.
Œدر اإ’شضارة إا ¤أان هذه الورشضة تتمة
Ÿا سض -ب -ق م -ن ال -ورشض -ات ال -ثÓ-ث اŸن-ع-ق-دة
م -ؤوخ -را ح -ول ت -ن -م-ي-ة شض-ع-ب-ة ا◊ب-وب ،وك-ذا
اŸلتقيات الثÓثة التي نظمها اŸعهد خÓل
الثÓثي اأ’ول من هذه السضنة.

ال-فÓ-ح-ي .وأاع-ط-ى ه-دام ال-ت-ع-ل-ي-م-ات لرصضد
اإ’م -ك-ان-ي-ات ل-رف-ع ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ي-واج-ه-ه-ا
أاصضحاب اŸؤوسضسضات الناشضئة ،عن طريق وضضع
اآ’ليات واأ’طر التي تنظم اŸهن ا÷ديدة.
واسضتعرضس هدام أاهمية ا’تفاقية التي ”
إاب -رام -ه -ا ب Úالصض -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -لضض -م -ان
ا’جتماعي لغ Òاأ’جراء «كاسضنوسس» وقطاع
الصض-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف ال-رام-ي-ة اإ¤
توسضيع التغطية ا’جتماعية للحرفي ،Úعلما
أان هذه ا’تفاقية ترمي إا ¤تبسضيط إاجراءات
Óشض-خ-اصس غ Òاأ’ج-راء
ا’ن -تسض -اب خ -اصض -ة ل -أ
ال -ذي -ن Áارسض -ون نشض -اط -ا ح -رف-ي-ا ◊سض-اب-ه-م
اÿاصس.
وأاك- -د ال- -وزي- -ر ب- -اŸوازاة م -ع ذلك ع -ل -ى
ضضرورة –ي ÚاŸنظومة القانونية التي تنظم
ع-ا ⁄الشض-غ-ل ح-ت-ى ت-ت-واف-ق م-ع اŸسض-ت-ج-دات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة وا’ق -تصض-ادي-ة ا÷دي-دة ،ع-ل-ى
اعتبار أان اŸنظومة التشضريعية تعود إا ¤أاكÌ
م -ن  30سض -ن -ة مضضت .وب -ع -د أان دع -ا ‡ث -ل-ي
ال-ق-ط-اع-ات واŸن-ظ-م-ات اŸه-ن-ي-ة للمسضاهمة
ال -ف -ع -ال -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل اأ’م -ث -ل و‘ أاق -رب وقت
ب- -ال -ن -اشض -ط ‘ Úا’ق -تصض -اد اŸوازي ،خ -لصس
الوزير تيجا Êهدام إا ¤القول إانهم ينتظرون
ط -رح رؤوى و–دي -د م -ق-ارب-ات ج-دي-دة ت-ك-ون
ورقة طريق لتجسضيدها مع جميع الفاعل.Ú

–قيق حول ا’قتصساد اŸوازي
جاهز قبل نهاية 2019
سضلط منذر لعسضاسضي خب ‘ Òمركز البحث
‘ ا’ق -تصض -اد ال -ت -ط-ب-ي-ق-ي م-ن أاج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة
«كرياد» ،الضضوء على العمل الÓئق وا’قتصضاد
اŸوازي ،واعÎف بوجود تطور وارتفاع ‘
ع -دد ا◊اصض -ل Úع -ل -ى الشض -ه-ادات ح-يث ق-ال
يقدر عددهم سضنويا بحوا‹  300أالف حامل
شضهادة ،ونتج عن ذلك ارتفاع نسضبة البطالة
وسضط فئة اإ’ناث ا◊اصضÓت على شضهادات
إا ¤ما ب 15 Úو 20باŸائة ‘ ،الفÎة اŸمتدة
ما ب Úعام  2014و.2018
و ⁄يخف اÿب Òأان ا’قتصضاد اسضتحدث
اŸن - -اصضب غ Òدائ- -م- -ة أاك Ìم- -ن ال- -دائ- -م- -ة،
و–دث أان  91باŸائة من اŸؤوسضسضات التي
تشض -غ -ل أاق -ل م-ن  5ع -م -ال ت-نشض-ط ‘ السض-وق
اŸوازي ،م- -عÎف -ا ب -وج -ود ع -راق -ي -ل إ’دم -اج
ا’قتصضاد اŸوازي ‘ الرسضمي ،و–دث عن
انطÓق منذ سضنت– Úقيق حول ا’قتصضاد
اŸوازي ب-و’ي-ة ت-ل-مسض-ان ،ك-ت-ج-رب-ة ‰وذج-ي-ة
على أان توسضع على و’يات أاخرى مسضتقبÓ
حيث ينتظر أان يكون التحقيق –ت إاشضراف
«كرياد» جاهزا قبل نهاية السضنة ا÷ارية.
وأاوصض -ى اÿب Òل -عسض -اسض-ي بضض-رورة ت-أاطÒ
سض-ي-اسض-ات ف-ع-ال-ة .م-ن ج-ه-ت-ه ﬁم-د م-ويزات
خب ‘ Òمركز البحث ‘ ا’قتصضاد التطبيقي
من أاجل التنمية ،كشضف أان ما يناهز  6مÓيÚ
عامل ينشضطون اليوم ‘ السضوق اŸوازية ،أاي
ما Áثل نسضبة  30باŸائة من النا œالداخلي
اÿام ،وأاق- -ر أان ‘ إاف -ري -ق -ي -ا ت -رت -ف -ع نسض -ب -ة
الناشضط ‘ Úا’قتصضاد اŸوازي إا ¤حدود 85
باŸائة بينما تقل ‘ أاوروبا إا 20 ¤باŸائة
وأامريكا  40باŸائة وآاسضيا  60باŸائة ،ويرى
بأان الظاهرة – ⁄ظى بتحقيق خاصس و–تاج
إا ¤تشضخيصس مفصضل ودراسضة معمقة.
أاما اÿب Òفريدريك ’بÒي راهن للقضضاء
والتخفيف من حدة توسضع ا’قتصضاد اŸوازي
ع -ل -ى ت -ه -ي-ئ-ة اÙي-ط ،م-ن أاج-ل ال-ت-ح-ول ‘
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وع-ا ⁄الشض-غ-ل وال-ت-ك-وي-ن ،وم-ع
أاهمية التحول الدائم الذي وصضفه بالضضروري
وتسض -ي Òن -ظ -ام ا◊م-اي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة بشض-ك-ل
ج- -ي- -د ،وت- -ب- -ن -ي سض -ي -اسض -ات ف -ع -ال -ة Ÿع -ا÷ة
الظاهرة.
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ألثÓثاء  24سصبتم 201٩ Èم
ألمؤأفق لـ  24محرم  1441هـ

بتهمتي اŸؤوامرة ضسد سسلطة الدولة واŸسساسس بسسلطةا÷يشس

طرطاق ،توفيق ،السسعيد بوتفليقة وحنون أامام اÙكمة العسسكرية

Áث - - -ل م - - -ن - - -ذ أامسس مسس- - -ؤوولن سس- - -اب- - -ق- - -ان ‘
السستعÓمات ومسستشسار سسابق برئاسسة ا÷مهورية
ومسسؤوولة حزب سسياسسي أامام اÙكمة العسسكرية
ب-ال-ب-ل-ي-دة ( 45ك -ل -م غ -رب ال -ع -اصس-م-ة) ب-ت-ه-م-ت-ي
«اŸسساسس بسسلطة ا÷يشس» و «اŸؤوامرة ضسد سسلطة
لف- -ع- -ال اŸنصس -وصس واŸع -اقب ع -ل -ي -ه -ا
ال- -دول- -ة» ،ا أ
Ãوجب اŸواد  284من قانون القضساء العسسكري و
 77و  78من قانون العقوبات».
ي -ت -ع -ل -ق ألم -ر ب-اŸدع-ؤي-ن ع-ث-م-ان ط-رط-اق
وﬁمد مدين أŸدعؤ تؤفيق وألسصعيد بؤتفليقة
ألذين ” إأيدأعهم أ◊بسص أŸؤؤقت من طرف
ق -اضص -ي أل -ت -ح -ق -ي -ق ل -دى أÙك-م-ة أل-عسص-ك-ري-ة
ب-ال-ب-ل-يدة يؤم  5م-اي-ؤ أŸاضص-ي ب-ت-ه-م «أŸسصاسص
بسصلطة أ÷يشص وأŸؤؤأمرة ضصد سصلطة ألدولة».

أŸؤؤأمرة Ãجرد أتفاق شصخصص Úأو أك Ìعلى
ألتصصميم على أرتكابها.
وي -ط -ب-ق أ◊د أألقصص-ى م-ن أل-ع-ق-ؤب-ة ع-ل-ى
أل -عسص -ك -ري Úأألع -ل-ى رت-ب-ة وع-ل-ى أÙرضصÚ
على أرتكاب تلك أŸؤؤأمرة.
وإأذأ “ت أŸؤؤأمرة ‘ زمن أ◊رب وعلى
أرأضص أعلنت فيها أألحكام ألعرفية أو حالة
ألطؤأرئ أو ‘ أية ظروف Áكن أن تعرضص
للخطر أمن ألتشصكيلة ألعسصكرية أو ألسصفينة
ألبحرية أو ألطائرة أو أن ترمي إأ ¤ألضصغط
على قرأر ألقائد ألعسصكري أŸسصؤؤول فيقضصى
بعقؤبة أإلعدأم.
وم - -ن أŸق - -رر أن يصص - -در ع- -ن أÙك- -م- -ة
ألعسصكرية بالبليدة بيان ‘ نهاية أÙاكمة.

ولقت أألمينة ألعامة ◊زب ألعمال لؤيزة حنؤن
بعد أربعة أيام نفسص أŸصص Òوأودعت أ◊بسص
أŸؤؤقت بسصجن مد Êمن قبل ألهيئة ألقضصائية
ألعسصكرية ‘ إأطار ألتحقيق أŸفتؤح ضصد عثمان
طرطاق وﬁمد مدين أŸدعؤ تؤفيق وسصعيد
بؤتفليقة.
Óشصارة فإان أŸادة  284من قانؤن ألقضصاء
ل إ
ألعسصكري تنصص على أن كل شصخصص أرتكب
جرÁة ألتآامر غايتها أŸسصاسص بسصلطة قائد
تشصكيلة عسصكرية أو سصفينة بحرية أو طائرة
عسص- -ك- -ري- -ة أو أŸسص- -اسص ب -ال -ن -ظ -ام أو ب -أام -ن
أل-تشص-ك-ي-ل-ة أل-عسص-ك-ري-ة أو ألسص-ف-ي-نة ألبحرية أو
أل -ط -ائ-رة ،ي-ع-اقب ب-السص-ج-ن م-ع أألشص-غ-ال م-ن
خ- -مسص سص- -ن- -ؤأت إأ ¤عشص -ر سص -ن -ؤأت .وت -ق -ؤم

وسسط اجراءات أامنية مشسددة

ﬁاكمة رموز النظام السسابق
 ⁄تكن حركة سس ÒاŸركبات ،نهار
أامسس ،ب-ال-ع-ادي-ة ،ح-يث ع-رفت فوضسى
‘ ب- -عضس اÙاور وال -ن -ق -اط ،خصس -وصس -ا
ع Èاÿط ال- -راب- -ط ب Úق -لب اŸدي -ن -ة
ال -ب-ل-ي-دة وا÷ه-ة ال-غ-رب-ي-ة ،ل-ب-ل-دي-ات
الشس -ف -ة وم -وزاي -ة وال -ع -ف -رون ،م-رورا
ب - -ال - -ط - -ري - -ق اÙوري ،اŸت - -اخ - -م Ÿق- -ر
اÙك -م -ة ال -عسس -ك -ري -ة ،وه -و ال-ط-ري-ق
ال- - -ذي ع- - -رف ت- - -وق- - -ف - -ا ◊رك - -ة سسÒ
السس- -ي- -ارات ،ونصسب ح- -واج- -ز أام- -ن- -ي- -ة
لصس-ح-اب ال-ن-قل
م-ت-ق-دم-ة ⁄ ،تسس-م-ح أ
ا◊ضس- -ري والضس- -واح- -ي ب -اŸرور عÈه،
بسسبب انطÓق ﬁاكمة إاطارات أامنية
وم -دن -ي -ة وح -زب -ي -ةﬁ ،سس -وب -ة ع -ل -ى
النظام السسابق.
كان ألطريق نهار أمسص إأ ¤وسصط ألبليدة،
م -ن أ÷ه -ت Úأل -غ -رب -ي -ة وأ÷ن-ؤب-ي-ة ،صص-ع-ب-ا،
لمنية،
نتيجة ألنتشصار أŸلفت للحؤأجز أ أ

ودوري- -ات ألشص- -رط- -ة وأل- -درك ل- -ل- -درأج- -ات
أل -ن -اري -ة ،خصص -ؤصص -ا Ãدأخ -ل ت-لك أÙاور
أŸه-م-ة ،وع-ل-ى ح-دوده-ا ،وب-ال-ط-ري-ق أل-ذي
يشص -ق وي -ت -اخ -م م-ق-ر أÙك-م-ة أل-عسص-ك-ري-ة،
وأل -ت -ي ت -أات -ي ع -ل-ى م-ق-رب-ة م-ن م-ق-ر ق-ي-ادة
لو ،¤ح-يث شص-ه-دت
أل -ن -اح -ي -ة أل-عسص-ك-ري-ة أ أ
أنطÓق ﬁاكمة مسصتشصار ألرئيسص ألسصابق
ألسص-ع-ي-د ب-ؤت-ف-ل-ي-ق-ة ،وزع-ي-م-ة ح-زب أل-عمال
ل -ؤي-زة ح-ن-ؤن ،وم-دي-ر دأئ-رة ألسص-ت-عÓ-م-ات
لمن سصابقاﬁ ،مد مدين ،ومنسصق جهاز
وأ أ
أıابرأت بشص Òطرطاق.
وفرضصت ﬂتلف أجهزة أألمن طؤقا أمنيا
مشصددأ ⁄ ،تسصمح فيه للحافÓت وأصصحاب
أŸركبات أÿفيفة باŸرور و عبؤر أÙؤر
أŸت -خ -م Ÿق -ر أÙك -م -ة أل-عسص-ك-ري-ة ،وأجÈ
أصص -ح -اب ت -لك أŸرك -ب -ات ،ع -ل-ى سص-لك ط-رق
ج -ت -ن -اب -ي -ة ،وألل -ت -ف -اف ع -ل-ى ﬁاور أخ-رى،
ل- -ل -ؤصص -ؤل إأ ¤أم -اك -ن ع -م -ل -ه -م ،وأل -ع -ي -ادأت

ألسص -تشص -ف -ائ -ي-ة وأألسص-ؤأق ،أألم-ر أل-ذي سص-بب
أزمة سص Òحادة ‘ ،بعضص ألنقاط ألسصؤدأء،
تركزت ‘ غالبيتها با÷هة ألغربية وألؤسصطى
أ÷ن-ؤب-ي-ة م-ن م-ق-ر ع-اصص-م-ة أل-ؤلي-ة أل-ب-ليدة،
ب -ي -ن -م -ا ظ -لت ح-رك-ة ألسص Òب-غ-ال-ب-ي-ة أÙاور
أألخرىŒ ،ري بشصكل عادي.
و ⁄يتمكن ألصصحفيؤن وﬂتلف ألعاملÚ
لعÓ- -م أŸرئ- -ي- -ة وأŸك- -ت- -ؤب- -ة
ب - -ؤسص- -ائ- -ل أ إ
وأŸسص -م -ؤع -ة ،م -ن أل -ؤصص-ؤل وألقÎأب م-ن
ﬁيط أÙكمة ألعسصكرية ،حيث حرمتهم
لمنية أŸنصصبة با÷ؤأر ،من
تلك أ◊ؤأجز أ أ
ت -غ -ط -ي -ة أ◊دث ع -ل -ى م-ق-رب-ة م-ن م-ك-ان-ه،
وأكتفى كث Òمنهم بنقل أ◊دث عن بعد،
لمؤر مسصيطرأ عليها
وعلى ألعمؤم كانت أ أ
ومنظمة  ،و ⁄تتسصبب ‘ فؤضصى مرورية،
ماعدأ ‘ بعضص ألنقاط ألسصؤدأء ‘ ،ألعادة
لخر.
كانت –دث من ح Úآ

البليدة:لينة ياسسمÚ

بعد السستماع إاليه ‘ قضسايا فسساد

إايداع الوزير األسسبق بوجمعة طلعي ا◊بسس اŸؤوقت
أم -ر أŸسص -تشص -ار أÙق -ق ل -دى أÙك -م -ة
أل -ع-ل-ي-ا ،أمسص ،ب-إاي-دأع وزي-ر أل-ن-ق-ل وأألشص-غ-ال
ألعمؤمية أألسصبق بؤجمعة طلعي رهن أ◊بسص
أŸؤؤقت بعد ألسصتماع إأليه ‘ قضصايا فسصاد،

حسصب ما علم لدى هذه ألهيئة.
ويؤأجه بؤجمعة طلعي عدة تهم من بينها
سص- -ؤء أسص- -ت- -غ Ó-ل أل -ؤظ -ي -ف -ة وت -ب -دي -د أم -ؤأل
عمؤمية.

للتذك ،Òكانت وزأرة ألعدل تقدمت ‘ شصهر
يؤنيؤ أŸاضصي بطلب رفع أ◊صصانة ألŸÈانية
عن بؤجمعة طلعي بصصفته عضصؤأ ‘ أÛلسص
ألشصعبي ألؤطني.

لبحاث والتحري،
اسس-ت-م-عت فصس-ي-لة ا أ
لق -ل -ي -م -ي-ة
صس -ب -اح أامسس ،ب -اÛم -وع -ة ا إ
ل -ل -درك ال -وط -ن-ي ب-اŸسس-ي-ل-ة ،إا ¤ال-وا‹
السس-اب-ق ا◊اج م-ق-داد ب-أام-ر م-ن ال-ن-ي-ابة
العامة لدى ›لسس قضساء اŸسسيلة بسسبب
قضس -اي-ا فسس-اد وت-ب-دي-د اŸال ال-ع-ام أاث-ن-اء
لك Ìم-ن
ت -ق-ل-ده م-نصسب وا‹ ال-ولي-ة أ
سس -ن -ت Úك -ام -ل -ت Úوأاط -احت ب -ه قضس -ي -ة
عياشس الذي تو‘ ‘ بئر بأام الشسمل.

سصيناتؤر ومنح أمتيازأت خارج ألقانؤن وتبديد
أŸال ألعام وهؤ ما سصؤف يطيح بالعديد من
أألشص-خ-اصص أل-ذي-ن أسص-ت-ف-ادوأ م-ن أسص-تثمارأت
وعقارأت بطرق ملتؤية.
وأفادت نفسص أŸصصادر أن ›مل ألقضصايا
ألتي يتابع فيها ألؤأ‹ ألسصابق حاج مقدأد
- - - Œاوزت  80قضص- -ي- -ة أحصص -ت -ه -ا أل -ف -رق -ة
ألقتصصادية وأŸالية .
و‘ نفسص ألسصياق تقدم ألنائب ألسصابق أ◊ر
ورئيسص أÛلسص ألشصعبي ألبلدي لبلدية أولد
م -اضص -ي خ Òأل-دي-ن غضص-ب-ان بشص-ك-ؤى ل-ل-ن-ائب
ألعام لدى ›لسص قضصاء أŸسصيلة ،ضصد كل من
وزير أ◊كؤمة ألسصابق أحمد أويحي ووزير
أŸال -ي -ة ألسص -اب-ق ك-ر Ëج-ؤدي وع-ب-د أ◊م-ي-د
“ار وزي-ر ألسص-ت-ث-م-ار سص-اب-ق-ا ،ب-ت-ه-م-ة ت-ب-ديد
أŸال أل-ع-ام وأسص-ت-غÓ-ل أل-ن-ف-ؤذ وأل-تسص Îع-ل-ى
ع- -م- -ل- -ي- -ات خ- -ؤصصصص- -ة ﬂال- -ف- -ة ل -ل -ق -ان -ؤن
وألتشصريعات أŸعمؤل بها وأŸتعلقة Ãؤؤسصسصة

ألغال أŸتخصصصصة بإانتاج أ◊ديد وأسصتنزأف
ألعملة ألصصعبة.
وأك -د أŸت -ح-دث خÓ-ل ف-ح-ؤى ألشص-ك-ؤى
أل -ت -ي –ؤز ألشص -عب ع -ل -ى نسص -خ-ة م-ن-ه-ا أن
خ -ؤصصصص -ة ألشص -رك -ة  ⁄ت -ل -ت -زم ب -ن-ؤد ودفÎ
لعباء خاصصة ‘ ما يخصص شصرأء
ألشصروط وأ أ
أسص-ت-ث-م-ارأت ج-دي-دة ب-اŸصص-ن-ع ب-ق-ي-مة 630
مليار دينار جزأئري ‘ مدة  ⁄تتجاوز 12
لك Ìمن ذلك يقؤل أŸتحدث أنهم
شصهرأ وأ أ
ق -ام -ؤأ ب -ال -ت -ح-اي-ل ÷لب Œه-ي-زأت ق-دÁة
وغ Òصصا◊ة لÓسصتعمال على أسصاسص أنها
أسصتثمار جديد.
وتسصاءل خ Òألدين غضصبان ‘ شصكؤأه كيف
ي- -ع- -ق- -ل ب- -ع -د ح -ؤأ‹ شص -ه -ري -ن م -ن ع -م -ل -ي -ة
أÿؤصصصص -ة ي -ت-م ت-ق-ي-ي-م أŸؤؤسصسص-ة م-ن ط-رف
مالكها بقيمة إأجمالية بعد حصصؤله على قرضص
من ألبنك بـ  2.200مليار دج وهؤ ما يثبته
ألتسصجيل على مسصتؤى أÙافظة ألعقارية.

...والتحقيق مع وا‹ اŸسسيلة السسابق حاج مقداد

اŸسسيلة :عامر ناجح
أفادت مصصادر مؤؤكدة لـ «لشصعب» أن ألؤأ‹
ألسص -اب -ق ل -ل -مسص -ي -ل -ة أ◊اج م -ق -دأد وصص -ل إأ¤
أÛمؤعة أإلقليمية للدرك ألؤطني باŸسصيلة
لسصماعه من قبل فصصيلة أألبحاث وألتحري
بعد تلقيه أسصتدعاء رسصميا ‘ ،عدة ملفات
ع -ل -ى رأسص -ه -ا م -ن -ح م -رم -ل-ة ل-زوج-ة شص-ق-ي-ق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سس- -حب اإ ¤غ- -اي -ة اأمسس 39 ،راغ-ب-ا ‘
الÎشس-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئاسسية اŸقررة
ي - - -وم  12ديسس -م ÈاŸق -ب -ل اسس -ت -م -ارات
ا ك ت ت ا ب ا ل ت و ق ي ع ا ت  ،ح س س ب م ا ع ل م لد ى
اŸكلف بالإعÓم لدى السسلطة الوطنية
ا  Ÿس س ت ق ل ة ل Óن ت خ ا ب ا ت ع ل ي ذ ر ا ع .
من ب Úهؤؤلء ألرأغب ‘ ÚألÎشصح للمؤعد
ألن -ت -خ -اب -ي أل -ق -ادم ي -ؤج -د أح -رأر و‡ث -ل-ؤ
أحزأب من بينهم علي بن فليسص رئيسص حزب
ط  Óئ ع أ ◊ ر يا ت  ،ع ب د أ ل ع ز ي ز ب ل ع ي د ر ئي س ص
ج -ب -ه-ة أŸسص-ت-ق-ب-ل ،وع-يسص-ى ب-ل-ه-ادي رئ-يسص
ج ب ه ة أ◊ ك م أ ل ر أ ش ص د  ،ع ب د أ ل قا د ر ب ن قر ي ن ة
ر ئ ي س ص ح ر ك ة أ ل ب نا ء ،ع ل ي ز غ د ود ر ئ ي س ص حز ب
ألتجمع أ÷زأئري ومرأد عروج رئيسص حزب
أ÷زأئر للرفاه ،يؤضصح نفسص أŸسصؤؤول.
م ن ج ه ت ه  ،أ ع ل ن ح ز ب أ ل ت ح ا ل ف أ ل ؤط ن ي
أ ÷ م ه ؤ ر ي ‘ ب ي ا ن ل ه أ ن ق ي ا د ت ه «ر أس ص ل ت
رئ- -يسص ألسص- -ل- -ط- -ة أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة أŸسص- -ت- -ق- -ل -ة
لÓنتخابات بهدف أإبدأء ألرغبة ‘ تكؤين
م ل ف أ ل  Îش ص ح »  ،ع ل ى أ ن ي ت م أ ل ب ت ‘ قر أ ر
أ  Ÿش ص ا ر ك ة ‘ أل س ص ت ح ق ا ق ا ت أ Ÿق ب ل ة « خ  Óل
أل-ن-دوة أل-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-م-ك-اتب أل-ؤلئ-ي-ة ل-لحزب
أ  Ÿز م ع ت ن ظ يم ه ا ي ؤ م أ ل س ص ب ت أ  Ÿق بل ».
وي -ل -زم أل -ق -ان -ؤن أل -عضص -ؤي أ÷دي -د أÿاصص

ب -ن -ظ -ام ألن -ت -خ -اب-ات أÎŸشص-ح Úل-ل-رئ-اسص-ي-ات
بتقد 50.000 Ëتؤقيع فردي على ألأقل لناخبÚ
م س ص ج ل  ‘ Úق ا ئ م ة أ ن ت خ اب ي ة  ،و ي ج ب أ ن  Œم ع ‘
 25ولية ،ول يقل ألعدد ألأدنى من ألتؤقيعات
أŸطلؤبة من كل ولية  1200تؤقيع.
وعلى أÎŸشصح أإيدأع طلب تسصجيل لدى
رئ -يسص ه -ذه ألسص -ل -ط -ة ،حسصب ه-ذأ أل-ق-ان-ؤن
أل -ذي ي -ل -زم أÎŸشص -ح ب -اإرف -اق م -ل -ف-ه أل-ذي
يؤدعه شصخصصيا لدى ألسصلطة أŸسصتقلة بعدة
و ث ا ئ ق م ن ب ي ن ه ا ش ص ه ا د ة ج ا م ع ي ة أ و ش ص ه اد ة
م -ع -ادل -ة ل -ه -ا وشص -ه-ادة أ÷نسص-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
أ ل ص ص ل ي ة.
وت -ت -ؤ ¤ألسص -ل -ط -ة أل -ؤط -ن -ي -ة أŸسص -ت -ق -ل-ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات –ضص Òألن-تخابات ،تنظيمها،
أإدأرتها وألإشصرأف عليها أبتدأء من عملية
أ ل ت س ص ج ي ل ‘ أل ق ؤ أ ئ م أ ل ن ت خاب ي ة  ،م ر أ ج عت ه ا
م -رورأ ب -ك -ل م -رأح -ل أل -ع -م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة
وع- -م- -ل- -ي- -ات أل- -تصص- -ؤيت ،أل- -ف- -رز وأل- -بت ‘
ألنزأعات ألنتخابية أإ ¤غاية أإعÓن ألنتائج
ألأولية.
ك م ا تت ك ف ل أ ل س ص ل ط ة أ  Ÿت ك ؤ ن ة م ن  5 0ع ض ص ؤ أ
وأل -ت-ي ي-رأسص-ه-ا وزي-ر أل-ع-دل ألسص-ب-ق ﬁم-د
ش ص ر ‘ با س ص ت ق ب ا ل م ل ف ا ت أل  Îش ص ح ل ن ت خابا ت
ر ئ ي س ص أ ÷ م ه ؤ ر ي ة و أل ف ص ص ل ف ي ه ا .

‘ انتظار ترسسيم القرار السسبت اŸقبل

التحالف ا÷مهوري يراسسل السسلطة الوطنية
لÓنتخابات إلبداء نية الÎشسح
Ãراسس -ل -ت -ه ،أامسس ،رسس -م -ي-ا السس-ل-ط-ة
ال -وط -ن -ي -ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،ب-ه-دف إاب-داء
الرغبة ‘ تكوين ملف الÎشسح ،انضسم
حزب التحالف الوطني ا÷مهوري إا¤
ق -ائ -م -ة ال -تشس -ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي
ق - - -امت بسس- - -حب اسس- - -ت- - -م- - -ارات ج- - -م- - -ع
ال - -ت - -وق - -ي - -ع - -ات ،ال - -ت - -ي سس- -تشس- -ارك ‘
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة اŸقبلة ،لينضسم
بذلك إا ¤علي بن فليسس وعبد العزيز
بلعيد وعبد القادر بن قرينة.

فريال بوشسوية
لح -زأب
ت- -تسص- -ع ي- -ؤم- -ا ب -ع -د ي -ؤم دأئ -رة أ أ
ألسص- -ي- -اسص- -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -ت -زم خ -ؤضص ألسص -ب -اق
ألنتخابي ،وذلك منذ تؤقيع رئيسص ألدولة
عبد ألقادر بن صصالح مرسصؤم أسصتدعاء ألهيئة
أل -ن -اخ-ب-ة ،أل-ذي ي-ت-ي-ح م-دة ق-ان-ؤن-ي-ة ﬁددة
بأاربع Úيؤما كأاجل أقصصى لسصحب أسصتمارأت
ج-م-ع أل-ت-ؤق-ي-ع-ات ،وف-ق م-ا ج-اء ‘ أل-ق-ان-ؤن
أŸتعلق بالنتخابات ،بطرق أبؤأب ألسصلطة
أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات أıؤل- -ة م -ن -ذ
لشص-رأف ع-ل-ى ك-ل أل-ع-م-ل-ي-ة
أسص -ت -ح -دأث -ه-ا ب-ا إ
ألنتخابية بدء بتؤزيع أسصتمارأت ألتؤقيعات
ألتي تناهز  60ألف فقط مع إألغاء تؤقيعات
أŸنتخب ÚأÙلي ،Úوكذأ مرأجعة ألقؤأئم
ألن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ،وم- -رورأ ب- -درأسص- -ة م -ل -ف -ات

لعÓ- - -ن ع- - -ن
أÎŸشص - - -ح ،Úووصص- - -ؤل إأ ¤أ إ
ألنتائج.
ويأاتي بيان ألتحالف ألؤطني أ÷مهؤري
أل -ذي ت -ل -قت «ألشص -عب»نسص -خ -ة م -ن -ه ،ل-ي-ؤؤك-د
أ◊سصم ‘ شصكل أŸشصاركة ‘ ألرئاسصيات،
بعدما كان أمينه ألعام بلقاسصم سصاحلي ،يشصÒ
إأ ¤عدم أ◊سصم بعد ب Úخيارين ،أولهما
تقد Ëمرشصح وثانيهما تزكية مرشصح ،وذلك
لعÓن عن نية ألرغبة ‘ ألÎشصح.
با إ
ورغ- -م ذلك إأل أن سص- -اح- -ل- -ي يصص- -ر ع -ل -ى
لبقاء على حالة ألÎقب قياسصا إأ ¤ما ورد
أإ
‘ أل -ب -ي -ان ،ب -ال-ت-أاك-ي-د ب-أان «م-ب-اشص-رة أ◊زب
لدأرية
«أت-خ-اذ ه-ذه أل-ت-دأب Òأل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وأ إ
أŸنصص- -ؤصص ع -ل -ي -ه -ا ‘ أل -ق -ان -ؤن أل -عضص -ؤي
أŸتعلق بنظام ألنتخابات ،يندرج ‘ إأطار
–ضص Òوأسص- -ت -ج -م -اع ألشص -روط أل -ق -ان -ؤن -ي -ة
وألسص-ي-اسص-ي-ة أل-ت-ي سص-تسص-م-ح ل-ل-ح-زب ب-ات-خ-اذ
مؤقفه ألنهائي وألرسصمي إأزأء أŸشصاركة ‘
ألسصتحقاق ألنتخابي أŸقبل».
لعÓن عن ألقرأر ألذي سصيصصدر
وسصيتم أ إ
رسصميا عن ألندوة ألؤطنية للمكاتب ألؤلئية
للحزب ،أŸزمع عقدها يؤم ألسصبت أŸقبل،
‘ أع -ق -اب -ه -ا ،ق-رأر سص-ي-ت-م ت-رسص-ي-م-ه ف-ق-ط،
لسصيما وأن أÿطاب ألسصياسصي للحزب ثمن
م-ب-دأ ألن-ت-خ-اب-ات وح-ريصص ع-ل-ى أŸشص-اركة
فيها بقطع ألنظر عن ألشصكل.

ظهور مÎشسح للرئاسسيات مث Òللجدل Ãعسسكر

متابعون للشسأان السسياسسي يطالبون بإاجراءات أاك Ìجدية
أاعلن اŸدعو ﬁمد تا‹ بائع خضسر
وف -واك -ه م -ن ولي -ة م -عسس -ك-ر ،ن-ي-ت-ه ‘
الÎشس-ح لÓ-ن-ت-خ-ابات الرئاسسية اŸقررة
‘  12ديسسم Èالقادم من أاصسل عدد من
اŸت -ق -دم Úلسس-حب اسس-ت-م-ارات الÎشس-ح
لم- -ر ال- -ذي
م - -ن وزارة ال - -داخ- -ل- -ي- -ة ،ا أ
تعاطت معه أاراء سسكان معسسكر بالكثÒ
من السسخرية والسستياء.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
أث- -ارت تصص- -ري- -ح -ات أل -رأغب ‘ ألÎشص -ح
ل -ل -رئ -اسص -ي-ات ح-ف-ي-ظ-ة أل-رأي أل-ع-ام أÙل-ي
Ãعسصكر وقؤبلت باسصتياء وتذمر وأسصع تعليقا
على ألطريقة ألتي ظهر بها مقدما برنا›ه
ألنتخابي ،ليسص تقلي Óمن شصأان ألرأغب ‘
خ-ؤضص غ-م-ار أل-رئ-اسص-ي-ات إأ‰ا Ÿا ي-ق-تضص-ي-ه
منصصب رئيسص أ÷مهؤرية من تفاصصيل دقيقة
–م -ل -ه-ا شص-خصص-ي-ة أل-رئ-يسص أŸفÎضص ل-ب-ل-د
بحجم أ÷زأئر.
وذكر ألرأغب ‘ ألÎشصح للرئاسصيات أنه
م -ن ضص -م-ن ب-رن-ا›ه ألن-ت-خ-اب-ي غ-ل-ق ك-اف-ة
أŸؤؤسصسص- -ات أل -ع -ق -اب -ي -ة بÎأب أ÷م -ه -ؤري -ة
وإأجرأء عفؤ شصامل على أŸسصاجÃ Úن فيهم
أŸتؤرطؤن ‘ جرأئم ألقتل وألغتصصاب ألتي
تكلف مرتكبيها عقؤبة ألسصجن أŸؤؤبد ،إأ¤

جانب “ك Úمن بلغ سصن  50سصنة من زيارة
ألبقاع أŸقدسصة ومنحه مبلغ  100ألف دينار
لقامة وليمة لضصيؤفه،
لكل معتمر بعد عؤدته إ
وعلق أŸتابعؤن للشصأان ألسصياسصي ‘ ألبÓد
ع-ل-ى ه-ذأ أل-ظ-ه-ؤر ب-ؤصص-ف-ه “ي-ي-ع-ا ل-ل-قضصية
ألؤطنية وتقزÁا للؤضصع أÿطر ألذي “ر به
أل- -بÓ- -د ،م -ط -ال -ب ‘ Úذأت ألصص -دد وسص -ائ -ل
لعÓم بالكف عن ألÎويج لهذه أŸشصاهد
أإ
وألتسصؤيق لها إأعÓميا وألتحلي بأاخÓقيات
أŸه- -ن- -ة وخصص- -ؤصص- -ي -ت -ه -ا ‘ ه -ذأ أل -ظ -رف
أ◊سصاسص ألذي يتابعه ألرأي ألعام ألدو‹ عن
ك - -ثب ‘ ،ح Úت- -ل- -ق- -ى أل- -رأغب ‘ ألÎشص- -ح
أن -ت -ق -ادأت لذع -ة ب -ط -ري -ق -ة سص-اخ-رة ن-ظ-رأ
Ÿسصتؤأه ألعلمي وألثقا‘ ألشصبه منعدم ،كما
عاد أŸتابعؤن للشصأان ألسصياسصي إأ ¤أŸطالبة
باتخاذ إأجرأءأت أك Ìصصرأمة وجدية مع
أŸت- -ق- -دم Úلسص- -حب أسص- -ت -م -ارأت ألÎشص -ح
وألعمل على Œنيب ألرأي ألعام أŸشصاهد
أŸسصتفزة للجمهؤر وألتي سصيكؤن لها أثرها
لقبال على ألنتخاب
ألسصلبي على درجة أ إ
‘ أŸؤعد ألرئاسصي ،من خÓل تطبيق ما
ج -اء ‘ ق -ان-ؤن ألن-ت-خ-اب-ات م-ن ت-ع-ديÓ-ت
ج -دي -دة م -ن -ه -ا شص -رط ألشص -ه-ادة أ÷ام-ع-ي-ة
ل-ل-مÎشص-ح – Úب-ه-دف ق-ط-ع أل-ط-ري-ق أم-ام
لمة ،باعتبار ألظرف
أŸسصتهزئÃ Úصص Òأ أ
ألرأهن مرحلة ل يسصتهان بها.

»æWh

إلثÓثاء  24سسبتم 2019 Èم
إلموإفق لـ  24محرم  1441هـ

عددهم  307مريضس وما توفر لهم ل يتعدى  73جهازا

مرضسى القصسور الكلوي بورقلة يطالبون بتكفل صسحي أاحسسن
إانشساء مركز لزراعة الكلى ‘ ا÷نوب ضسرورة ملحة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسستفادة  11574طالب جامعي من بطاقة الشسفاء
أافادت أامÒة شسيبي ،اŸكلفة بالتصسال
ب-وك-ال-ة الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ينات
الج - - - -ت - - - -م - - - -اع - - - -ي - - - -ة ل - - - -ل- - - -ع- - - -م- - - -ال
لجراء  CNASلولية سسوق أاهراسس ،ان
ا أ
عدد الطلبة اŸنتسسب Úبلغ  11574طالب
ج-ام-ع-ي اسس-ت-ف-ادوا ج-م-ي-ع-ه-م ب-ب-ط-اق-ات
الشسفاء.

سضوق أاهراسس :سضم Òالعيفة
أإوضسحت شسيبي على هامشس حملة إعÓمية
ل -ت -حسس -يسس إل -ط -ل -ب -ة ب -أاه-م-ي-ة إ’ن-تسس-اب إ¤
صس -ن -دوق إلضس -م -ان إ’ج -ت -م -اع-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات
إ’جتماعية للعمال إأ’جرإء وإ◊صسول على
تغطية إجتماعية Ãجرد إلتحاقهم با÷امعة
وذلك ب -ال -ق -طب إ÷ام -ع -ي «ﬁم-د إلشس-ري-ف
مسساعدية».
وأإشسارت ذإت إŸتحدثة إ ¤أإن هذه إأ’يام
إإ’ع Ó-م -ي -ة إل -ت -ي سس -ت -ت -وإصس -ل إ ¤غ -اي -ة 26
سس - -ب - -ت - -م Èإ÷اري –ت شس - -ع- -ار «إلضس- -م- -ان
إ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ي- -رإف- -ق- -ك- -م خ Ó-ل مسس -ارك -م
إ÷امعي» ،يتخللها تقدﬁ Ëاضسرإت حول
إ’م-ت-ي-ازإت إل-ت-ي Áن-ح-ه-ا إلصس-ن-دوق إلوطني
ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات إ’ج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال إأ’ج-رإء
ي-نشس-ط-ه-ا ع-دد م-ن إط-ارإت إل-وك-ال-ة إل-و’ئ-ي-ة
للصسندوق وهي فرصسة لدعوة إلطلبة إلذين
أإودعوإ ملفات طلبات بطاقة إلشسفاء للتقرب
من هياكل إلصسندوق لسسحبها .

وأإك-دت شس-ي-ب-ي ب-أان إلضس-م-ان إ’ج-ت-ماعي
با÷زإئر يكتسسي أإهمية بالغة ıتلف إلفئات
’ سس -ي -م -ا وأإن -ه ” ضس-م-ن أإول-وي-ات إıط-ط
إ’سسÎإت- -ي- -ج -ي ل -لصس -ن -دوق - 2019-2017
إدرإج ﬁور –سس Úإÿدم - -ة إل - -ع- -م- -وم- -ي- -ة
وظروف إلتكفل باŸؤومن لهم إجتماعيا.
من جهته أإوضسح إŸكلف با’تصسال بفرع
إلوكالة إلوطنية لدعم تشسغيل إلشسباب لسسوق
أإه-رإسس ب-أان ع-دد خ-ري-ج-ي إ÷ام-ع-ي-ة إل-ذي-ن
إسستحدثوإ مؤوسسسسات مصسغرة ‘ إطار جهاز
إلوكالة إلوطنية لدعم تشسغيل إلشسباب بو’ية
سسوق أإهرإسس  563طالبا.
ك- - -م- - -ا “ت إإ’شس- - -ارة ‘ ه- - -ذه إ◊م- - -ل - -ة
إلتحسسيسسية بأان هذإ إلعدد من إŸؤوسسسسات
إŸصس -غ -رة إل -ت -ي ” إسس-ت-ح-دإث-ه-ا ب-رسس-م ذإت
إ÷ه- -از ب- -و’ي -ة سس -وق أإه -رإسس مسست ع -دي -د
قطاعات إلنشساط بالو’ية .
كما إن عدد من إŸؤوسسسسات إلصسغÒة يتوزع
على  32مؤوسسسسة ‘ إلقطاع إلفÓحي و‘ 87
قطاع إأ’شسغال إلعمومية و 50منصسبا ‘ قطاع
إŸوإرد إŸائ - -ي - -ة فضس  Ó- -ع- -ن  386مؤوسسسسة
مصسغرة ‘ قطاعي إÿدمات وإلسسياحة وكذإ
قطاع إŸوإرد إŸائية بـ 8مؤوسسسسات .
وق - -د م - -ك - -ن إسس - -ت - -ح - -دإث ›م - -ل ه- -ذه
إŸؤوسسسسات إŸصسغرة إلتي تطلبت غÓفا ماليا
بقيمة بأازيد من  2مليار د.ج  1300منصسب
شسغل دإئم .

قامت بها وكالة «كناسس» اŸدية

ن -ظ -م م -رضس-ى ال-قصس-ور ال-ك-ل-وي امسس
وق - -ف - -ة اح - -ت - -ج- -اج- -ي- -ة أام- -ام اŸؤوسسسس- -ة
العمومية السستشسفائية ﬁمد بوضسياف
ب-ورق-ل-ة ،رف-ع-وا خÓ-ل-ه-ا شسعارات تناشسد
السسلطات اÙلية اللتفات إا ¤وضسعهم
وت -وف Òظ -روف ت -ك -ف-ل صس-ح-ي أاحسس-ن،
لنقاذ ما
صسارخÃ Úلء الفم« :سسارعوا إ
ت -ب -ق -ى م -ن أارواح -ن -ا...ف -اŸوت أاسس -رع»،
«م- -رضس- -ى ال- -قصس -ور ال -ك -ل -وي ‘ م -ع -ان -اة
مسستمرة وŒاهل إاداري Ÿطالبهم..فإا¤
م -ت -ى؟»».الشس -عب» ك -انت ح -اضس-رة ب-عÚ
اŸكان وتنقل ادق التفاصسيل.

ورقلة :إاÁان كا‘
عّبر مرضسى إلقصسور إلكلوي لـ»إلشسعب» عن
إسس -ت -ي -ائ -ه-م إلشس-دي-د Ÿا سس-م-وه ب»إل-وضس-ع-ي-ة
إŸزري -ة إل -ت -ي ي -ع-ان-ون م-ن-ه-ا دإخ-ل مصس-ل-ح-ة
تصسفية إلدم وإلتي تسسجل عدة نقائصس كما
إعتÈوها غ Òمطابقة للمعاي ÒإŸطلوبة« .
ون -اشس -د إŸرضس -ى وإ‹ إل -و’ي -ة ب -ال -ت-دخ-ل
إل -ع -اج -ل م -ن أإج -ل إل-ن-ظ-ر ‘ وضس-ع مصس-ل-ح-ة
تصسفية إلدم Ãسستشسفى ﬁمد بوضسياف وإلتي
تعا Êعدة نقائصس ،أإبرزها قدم أإجهزة تصسفية

إلدم وتسسجيل أإعطاب ‘ بعضسها ،باإ’ضسافة
إ ¤قلة عددها إŸقدر بـ 18جهازإ باŸقارنة
مع عدد إŸرضسى إلذي يتجاوز  75مريضسا،
‡ا يسسبب إكتظاظا كبÒإ دإخل إŸصسلحة،
ناهيك عن نقصس إلتهوئة إلذي يضساعف من
معاناة إŸرضسى.
ذك-ر ب-ل-ق-اسس-م ف-روح-ات إل-عضس-وبالفيدرإلية
إل -وط -ن -ي -ة ل -ل -قصس -ور إل -ك -ل -وي ،أإن إلسس -ل-ط-ات
إÙل -ي -ة سس -ب -ق وأإن وع -دت -ه-م ب-ت-ح-وي-ل م-ق-ر
إ’سستعجا’ت إ◊الية إ ¤مركز لتصسفية إلدم
ب-ع-د دخ-ول مصس-ل-ح-ة إ’سس-ت-ع-ج-ا’ت إ÷ديدة
إÿدمة ،إ’ أإن هذه إÿطوة  ⁄تر إلنور بعد
كما أإن هذإ إإ’جرإء طال أإمده ‡ا يتطلب من
إŸسسؤوول ÚإÙلي Úضسرورة إلبحث عن حلول
بديلة إ’نهاء معاناة إŸرضسى.
وشس -دد إÙت -ج -ون ع -ل -ى ضس-رورة إنشس-اء
م- -رك- -ز ل -زرإع -ة إل -ك -ل -ى ‘ إح -دى و’ي -ات
إ÷ن -وب م -ن أإج -ل ت -ق -ريب إŸسس -اف -ة أإم-ام
إŸرضس -ى إل -ت -ي ي -ب -ق -ى ح -ل زرإع -ة إل -ك -ل-ى
بالنسسبة للمرضسى فيها مكلفا جدإ ،حيث
يضسطر إŸريضس إŸهيأا لعملية زرإعة إلكلى
إ ¤إل-ت-ن-ق-ل ن-ح-وإل-ع-اصس-م-ة م-ن أإج-ل إجرإء
ع -م -ل -ي -ة ل-زرإع-ة إل-ك-ل-ى ن-ظ-رإ ل-ع-دم وج-ود
مرإكز لزرإعة إلكلى ‘ إلو’يات إ÷نوبية.

‘ رده على إŸوضسوع،ذكر مدير إلصسحة
ب-ال-ن-ي-اب-ة ورئ-يسس مصس-ل-ح-ة إل-ه-ي-اك-ل وإلنشساط
إلصسحي أإحمد مزوإر ل»إلشسعب» ،أإن مديرية
إلصسحة ،أإخذت مشسكل نقصس قاعات تصسفية
إلدم إلتي تبقى غ Òكافية ‘ ظل إلتزإيد
إŸسس -ج -ل ‘ ع -دد إŸرضس -ى ب -ع Úإ’ع-ت-ب-ار،
ح- - -يث ت - -ق - -رر وÃج - -رد دخ - -ول مصس - -ل - -ح - -ة
إ’سس -ت -ع -ج -ا’ت إل -ط-ب-ي-ة إ÷رإح-ي-ة إ÷دي-دة
إÿدمة ،تهيئة مصسلحة إ’سستعجا’ت إ◊الية
و–ويلها إ ¤مصسلحة لتصسفية إلدم .ووإصسل
إŸتحدث »:أإن أإجهزة تصسفية إلدم إŸقدر
عددها بـ 21جهازإ ،يجري إلعمل بـ 18جهازإ،
م -ن ب -ي -ن -ه -ا أإج-ه-زة ق-دÁة وأإخ-رى ج-دي-دة»،
مشسÒإ إ ¤أإن إلو’ية وعدت باقتناء عدد من
إأ’ج -ه -زة إ÷دي-دة ،ه-ذإ فضس Ó-ع-ن تسس-ج-ي-ل
عملية ’قتناء أإجهزة تصسفية دم جديدة ‘
إطار ميزإنية Œهيز مصسلحة إ’سستعجا’ت
إلطبية وإ÷رإحية.
Œدر إإ’شسارة إ ¤أإن عدد مرضسى إلقصسور
إل- -ك -ل -وي ع -ل -ى مسس -ت -وى ورق -ل -ة ي -ق -در بـ307
مريضس ،أإما عدد أإجهزة تصسفية إلدم فيقدر
بـ 73جهازإ فقط ،منها  50جهازإ باŸؤوسسسسات
إل-ع-م-وم-ي-ة وإل-ب-ق-ي-ة ‘ م-رإك-ز ت-اب-ع-ة ل-ل-قطاع
إÿاصس.

يرافقهم ‘ مسسارهم ا÷امعي

صسندوق الضسمان ا’جتماعي يتقرب من طلبة ا÷امعة بÈج بوعريريج
‘ إاط- - -ار ال - -نشس - -اط - -ات ال - -ت - -حسس - -يسس - -ي - -ة
لعÓمية ا÷وارية الرامية إا ¤تعريف
وا إ
ﬂتلف فئات اŸواطن Úبحقوقه والتزاماته
‘ ›ال الضس- - -م - -ان الج - -ت - -م - -اع - -ي ،ن - -ظ - -م
الصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -لضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي
لج -راء وك-ال-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج،
ل -ل -ع -م -ال ا أ
ح-م-ل-ة إاعÓ-م-ي-ة –سس-يسسية بجامعة البشسÒ
لبراهيمي بولية برج بوعريريج.
ا إ
إ◊م - -ل - -ة ت - -أات - -ي –ت شس- -ع- -ار «إلضس- -م- -ان
إ’جتماعي يرإفقكم ‘ مسساركم إ÷امعي»
وإلتي إنطلقت بتاريخ  22سسبتم Èوسستسستمر
ببهوإ÷امعة إ ¤غاية  26من نفسس إلشسهر،
وذلك ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-اف-ة ج-ام-ع-ات وم-ع-اه-د
إلوطن.
إŸب -ادرة ل -ق -يت إق -ب-ا’ ك-بÒإ م-ن ط-رف
إل -ط -ل -ب -ة ،خ-اصس-ة إŸسس-ج-ل Úإ÷دد ،ح-يث
خصسصس إلصس -ن -دوق خ Ó-ل ه -ذه إŸن -اسس -ب -ة
فضس- -اءإت إعÓ- -م -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -اف -ة
إŸرإك-ز وإŸع-اه-د ،قصس-د إلسس-م-اح ل-ل-ط-ل-بة
ب -ط -رح ك -ل إسس -ت -فسس-ارإت-ه-م ح-ول إج-رإءإت
إ’نتسساب لدى إلضسمان إ’جتماعي.
وسس- -ت- -ت- -خ- -ل- -ل إأ’ي- -ام إإ’ع Ó-م -ي -ة ت -ق -دË
ﬁاضس- -رإت ح- -ول إ’م- -ت -ي -از إل -ت -ي Áن -ح -ه -ا
إلضسمان إ’جتماعي ،يلقيها إطارإت إلصسندوق
وإلوكا’ت إلو’ئية ،وسستكون إŸناسسبة فرصسة
للطلبة إلذين أإودعوإ ملفات بطاقات إلشسفاء،
للتقرب للصسندوق لسسحبها.

توجيه عشسرات الطلبة ’سستÓم بطاقات الشسفاء
اسس -ت -م -رت ،صس -ب-ي-ح-ة اأمسس ،ل-ل-ي-وم
ال - -ث - -ا Êا◊م - -ل - -ة ال - -ت - -حسس - -يسس - -ي- -ة
والإعÓ- -م- -ي- -ة م- -ن ط- -رف ال- -وك -ال -ة
ال - -ولئ - -ي - -ة ل - -لصس - -ن - -دوق ال - -وط- -ن- -ي
ل -ل -ت -اأم -ي -ن -ات الج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ع-م-ال
الأجراء ،لفائدة الطلبة والطالبات
ا÷امعي Úعلى مسستوى كلية العلوم
ال -ت-ج-اري-ة ،الق-تصس-ادي-ة،وال-تسس-يÒ
ب- -ج- -ام- -ع- -ة ي- -ح- -ي ف- -ارسس ب- -ال- -ق- -طب
ا◊ضس- - -ري –ت شس- - -ع - -ار « الضس - -م - -ان
الج -ت -م -اع -ي ي -راف -ق-ك-م ‘ مسس-ارك-م
ا÷امعي ».

اŸدية :علي ملياÊ
إأكد حسسان قرشسي مدير وكالة للكناسس
باŸدية عقب إشسرإفه وإفتتاح مصسا◊ه
لهذه إ’أيام رفقة مسسوؤو‹ هذه إ÷امعة
باأن هذه إŸبادرة لها هدف Úإ’أول يتمثل
‘ –سس- -يسس إل- -ط -ل -ب -ة ب -وج -ود إلضس -م -ان
إ’جتماعي،إأما إلثا Êفيتعلق باإعÓم هذه
إلفئة إÙورية ‘ إÛتمع Ãهام وكالته،
على إعتبار إأن إلهدف Úيصسبان ‘ خانة
إأسساسسية يتم من خÓلها إلعمل على توفÒ
إ◊م- -اي -ة إ’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -ط -الب ‘ ك -ل
إÛا’ت ب- - -ال- - -ت - -نسس - -ي - -ق م - -ع ﬂت - -ل - -ف
إلقطاعات.
وÃجرد إأن يقوم إلطالب بتسسجيل نفسسه
يتحصسل على إلفور على بطاقة إلشسفاء،
ومن ثم يسستفيد من باقي إÿدمات إلتي

ت -ق -دم -ه -ا وك -ال -ت-ه وب-اق-ي إأج-ه-زة إل-دع-م
وإأدوإت إŸرإفقة إلتي إأقرتها إلدولة‘ ،
إطار مسسÒته إ◊ياتية إ ¤غاية إأن يقوم
ب -اإنشس -اء م -وؤسسسس -ة خ -اصس-ة وب-ذلك يسس-اه-م
م- -ع -ن -ا ‘ ت -وف Òإ◊م -اي -ة إ’ج -ت -م -اع -ي -ة
لÓآخرين ،وتاأمل ذإت إŸصسالح من خÓل
هكذإ إأيام إعÓمية إلوصسول إ ¤إلتكفل
إلتام بطلبة جامعة يحي فارسس،على إأن
يتم تكرإر ها مرت ‘ Úإلسسنة ’أجل بلوغ
إ’أهدإف إŸسسطرة .
وت -دوم ه -ذه إ◊م -ل -ة إل -ت -حسس -يسس -ي-ة
وإ’إع Ó-م -ي-ة إ ¤غ-اي-ة  26سس-ب-تم2019 È
على مسستوى كليات جامعة إلدكتور يحي
فارسس ،إأحصست هذه إلوكالة  8177طالب
ج-ام-ع-ي م-وؤم-ن ،ك-م-ا م-ن-حت ه-ذه إل-ه-ي-ئ-ة
 1246بطاقة شسفاء خÓل سسنة  2019لهذه
إلفئة ،فضس Óعلى إأن هذه إلعملية سستمكن
ه -وؤ’ء إأيضس -ا م -ن إل-ت-غ-ط-ي-ة إ’ج-ت-م-اع-ي-ة
Ãجرد إلتحاقهم با÷امعة .
وسسمحت هذه إ’أيام إ’إعÓمية إلتي
ع- -رف- -ت- -ه- -ا ك- -ل- -ي- -ة إل- -ع- -ل- -وم إل -ت -ج -اري -ة،
إ’ق- - -تصس- - -ادي- - -ة،وإل - -تسس - -ي Òوإ’إق - -ام - -ات
إ÷امعية إ’أربعة ،علي تسسجيل  20باŸائة
من إلطلبة إŸسسجل Úوإ◊اصسل Úعلى
بطاقات إلشسفاء « إ÷اهزة « ،حيث ”
توجيههم لفروع « إلكناسس « بالو’ية ،من
إأجل إسستÓمها،بعدما إأدإع هوؤ’ء Ÿلفات
و ⁄يطبلوإ بطاقاتهم سسلفا ،رغم دعوتهم
إ ¤مصسا◊ها بالو’ية .

التعريف با◊قوق والواجبات Œاه الكناسس

حملة –سسيسسية للطلبة ا÷دد بجامعة البويرة

ك - -م - -ا ت - -ن - -درج إŸب- -ادرة حسسب إŸك- -ل- -ف
باإ’عÓم بصسندوق برج بوعريريج ‘ ،سسياق
ت- -ع- -ري- -ف إل -ط -ل -ب -ة إ÷ام -ع -ي Úب -ح -ق -وق -ه -م
ووإجباتهم إزإء صسندوق إلضسمان إ’جتماعي،
وك -ذإ إم -ك -ان-ي-ة إك-تسس-اب-ه-م لصس-ف-ة إŸؤوم-ن ل-ه
إج-ت-م-اع-ي-ا م-ن خÓ-ل إ◊صس-ول ع-ل-ى ب-ط-اق-ة
إلشس -ف -اء ،ح -يث ي -خ -ول ل-ه-م إل-ق-ان-ون إلسس-اري
إŸفعول إ’سستفادة من إأ’دإءإت إلعينية ‘
›ال إلتأام Úعلى إŸرضس وكذإ إ◊ماية من

حوإدث إلعمل.
وŒدر إ’شسارة أإن عدد إلطلبة إŸسسجلÚ
‘ إلصسندوق بÈج بوعريريج بلغ  10966طالبا
خÓ- -ل سس -ن -ة  2019م -ن ب -ي-ن-ه-م  3165طالبا
مسس -ج  Ó-ج -دي -دإ ،ويضس -ع إلصس-ن-دوق تسس-ج-ي-ل
إل -ط -ل -ب -ة م -ن ب Úأإول -وي-ات إلصس-ن-دوق خ-اصس-ة
تزإمنا مع إلدخول إ÷امعي .

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسضف

‘ إطار إلÈنامج إلتحسسيسسى إلذي سسطرته إلصسندوق إلوطني للضسمان إ’جتماعي
وكالة إلبويرة إŒاه إلطلبة إ÷دد– ,تضسن جامعة إأكلي ﬁند إأو◊اج بالبويرة ولليوم
إلثا Êعلى إلتوإ‹ إ◊ملة إلتحسسيسسية لتمك Úإلطلبة من إلتعرف على إلوإجبات
وإ◊قوق إلتي يضسمنها إلكناسس.
ونظمت وكالة إلبويرة إأيام إعÓمية و–سسيسسية باŸكتبة إŸركزية للجامعة ،حيث
نصسبت عدة ورشسات وإلتي “ثل كل من مديرية إ’أدإءإت ومديرية إلتحصسيل،
إ’نتسساب ،حيث إأن هذه من مهامها “ك Úإلطالب من إ’إجرإءإت إ’أولية وإلوثائق
إلÓزمة لÓنتسساب.
وإأكد حسساسس ﬁمد إلسسعيد ‘ تصسريح لـ» إلشسعب» باأن إلوكالة سسخرت كل
إ’إمكانيات إŸادية وإلبشسرية إلÓزمة ’إ‚اح إلعملية إلتحسسيسسية وإلتي تسستهدف
إطارإت طلبة إليوم وهم إطارإت إلغد ،كما إأن إلوكالة “كن إلطالب من معرفة حقوقه
إŒاه إلضسمان إ’جتماعي بعد إ’نتسساب ،حيث يسستفيد من إلتغطية إ’جتماعية عند
إŸرضس وإ◊صسول على إلدوإء من إلصسيادلة دون دفع إŸقابل وتاأمينه من إ◊وإدث
إلتي Áكن إأن يتعرضس لها خÓل إلسسنة إ÷امعية.
وكانت إ◊ملة إلتحسسيسسية مناسسبة ’إطارإت صسندوق إلضسمان إ’جتماعي لدعوة
إلطلبة للتقرب من إلوكالة لسسحب بطاقة إلشسفاء وإلتي “كنهم من إ◊صسول على
إلدوإء من إلصسيدليات إلتي لها إتفاقية مع إلصسندوق ،كما إن إلرقم إŸقدم للطالب
يبقى مدي حياة إلشسخصس.

البويرة  :ع.نايت رمضضان
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سشف ÒالÔويج با÷زائر ‘ حوار مع «الششعب»:

07

للجزأئر دور ﬁوري ‘ تسشوية ألنزأعات وأتفاق ما‹ مرجعي

^ الششعب ا÷زائري يسشتحق جائزة نوبل للسشÓم عــن جدارة
^ إاقامـــة ششراكــــة ثنائيـــة متميـزة مهمـــة التزمتُ بهـــا
أاكد سشف ÒالÔويج با÷زائر «نوت ’‚يÓند» ،أان العÓقات مع ا÷زائر قوية وأان هناك تطابق رؤوى ‘ قضشايا عديدة على
السشاحة الدولية ،مثمنا دور ا÷زائر ‘ منطقة ششمال إافريقيا ،سشيما ما تعلق بتسشوية النزاعات .وأاعلن ‘ حوار خاصص مع «الششعب»،
أان إاجراءات منح التأاششÒة للجزائري Úيسشتدعي فقط اسشتيفاء الوثائق اŸطلوبة ‘ .ح Úثمن ترششيح الششعب ا÷زائري ÷ائزة
نوبل للسشÓم.

أجرى أ◊وأر :جÓل بوطي
@ الشش - -عب -ب - -ع- -د  15سش -ن-ة م-ن اف-ت-ت-اح
السش - -ف- -ارة ب- -ا÷زائ- -ر ،ك- -ي- -ف ه- -ي ح- -ال- -ة
العÓقات الثنائية؟
@@ سش - -ف ÒالÔوي - -ج :أو’ أشس- -ك- -ر ج- -ري -دة

صس -دأرة أل -دول ،أ’ن -ه-ا ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى م-ن-ظ-وم-ات ج-د
متقدمة ونتمنى أن يكون هناك تعاون ‘ أŸسستقبل
ب Úأ÷زأئر وألÔويج.

«ألشس -عب» ع -ل -ى إأت -اح -ة ه-ذه أل-ف-رصس-ة ل-ل-ح-ديث ع-ن
عÓقات متميزة تربط أ÷زأئر وألÔويج ليسس بعد
أف -ت-ت-اح ألسس-ف-ارة ب-ا÷زأئ-ر سس-ن-ة  ،2007ول-ك-ن ق-ب-ل-ها
بسس -ن -وأت ط-وي-ل-ة .ل-ك-ن Áك-ن-ن-ي أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ت-ع-زز
ألعÓقات ألثنائية أك Ìفأاك ÌخÓل ألسسنوأت أأ’خÒة،
وه -و م -ا يسس -ج-ل ‘ أل-زي-ارأت أŸت-ب-ادل-ة ل-ل-مسس-ؤوولÚ
ألسس -ي-اسس-ي Úم-ن ك Ó-أل-ب-ل-دي-ن ،خ-اصس-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
وزرأء ألشسؤوون أÿارجية ‘ ،إأطار بحث عن تعزيز
شسرأكة ‘ ﬂتلف أÛا’ت ،ونحن مرتاحون Ÿا
تقوم به أ÷زأئر ‘ هذأ أ÷انب لتطوير ألعÓقات.

أل -ت -ي ت -ث -بت ق -ب -ول-ه م-ن ط-رف إأح-دى أ÷ام-ع-ات ‘
ألÔوي- -ج ي- -حصس- -ل ع- -ل- -ى أل- -ت -أاشسÒة ،أ’ن ألسس -ل -ط -ات
ألÔوي -ج -ي -ة سس -ت -ع -ت-م-د ب-دأي-ة م-ن سس-ن-ة  2020نظام
«إأرأسس-م-وسس  »Erasmus+ل-ل-ت-ب-ادل أل-ع-ل-م-ي ،وأؤوك-د أن

أŸد ÊألÔويجي يقوم بدور إأنسسا Êهام ،سسيما ما
ت -ع -ل -ق ب -دع -م أل Ó-ج -ئ Úألصس -ح-رأويﬂ ‘ Úي-م-ات
ت -ن -دوف ،وه -و ع -م -ل ك -ب Òي -ؤوك -د أه -م -ي-ة أل-تضس-ام-ن
أإ’نسس- -ا Êم- -ع ألشس- -عب ألصس- -ح- -رأوي ،ف- -ه -ن -اك ع -دة
م -ن -ظ -م -ات أإنسس -ان-ي-ة ن-اشس-ط-ة ت-ق-وم ب-زي-ارأت دأئ-م-ة
للمخيمات ،رغم أنها ترأجعت ‘ ألسسنوأت أأ’خÒة.
أما على أŸسستوى ألرسسمي ،فنحن نرى أن حل
ألنزأع ب Úألطرف Úيكون وفق قرأرأت أأ’· أŸتحدة
ألتي تتكفل باŸلف.

نثّمن جهود أ÷زأئر ‘ إأقرأر ميثاق
أŸصشا◊ة ‘ ما‹

@ –دث -ت -م ع-ن ا÷انب السش-ي-اسش-ي ،م-اذا
عن ا÷انب ا’قتصشادي؟
@@ ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب أ’ق-تصس-ادي ،ح-ق-ق-ن-ا

خطوأت مهمة ‘ أآ’ونة أأ’خÒة من خÓل توأجد
خ -مسس شس -رك -ات ن-روي-ج-ي-ة ن-اشس-ط-ة ب-ا÷زأئ-ر .وه-ي
مؤوسسسسات أقتصسادية متنوعة أÛا’ت ،هي شسركة
«أكوينور»  Equinorألتي كانت –مل أسسم «سستاتويل»
وهي متخصسصسة ‘ قطاع أÙروقات ،بحيث هي
أو ¤ألشس- - - - - -رك- - - - - -ات
ألÔوي- - -ج - -ي - -ة أل - -ت - -ي
أسس- - - -ت- - - -ث- - - -م- - - -رت ‘
أ÷زأئ - - -ر .أم- - -ا ع- - -ن
أŸؤوسسسس - -ات أأ’خ - -رى
ف - -ه- -ن- -اك «ك- -ونسسÈغ»
k o n g s b e rg
أŸت -خصسصس-ة ‘ ق-ط-اع
ألصس - - -ي- - -د أل- - -ب- - -ح- - -ري
وأ’تصس- - -ا’ت ،وك- - -ذلك
«ي - -وت - -ون»  jotunألتي
“ث -ل أŸارك -ة أل-ع-اŸي-ة
‘ ت- - -خصسصس أل- - -ده - -ان
وأدوأت أل- - - -زخ- - - -رف- - - -ة،
وت- -وج- -د ك- -ذلك شس- -رك- -ة
تصصوير :عباسس تيليوة
وي -ل-ه-ل-مسس-ان wilhelmsen
ت -نشس-ط ‘ ق-ط-اع ألصس-ي-د
أل - - -ب- - -ح- - -ري ،و‘ أأ’خÒ
منح ألتأاششÒة لكل من يسشتو‘ ألششروط أÙددة
«أيلوباك»  elopakأŸتخصسصسة ‘ إأنتاج وتعليب حليب
أأ’طفال.
@ الÔوي -ج وضش -عت م -ن -ذ ق -راب -ة شش-ه-ر

@ ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م -ون م -ن -اخ ا’سش -ت-ث-م-ار ‘ ششروطا جديدة Ÿنح التأاششÒة ،ما أاسشباب
ا÷زائر ؟
ذلك؟
@@ ‘ ألوأقع نسسعى إأ ¤أن تكون هناك تسسهيÓت
@@ صسحيح أن أ◊كومة أعتمدت ،منذ شسهر أوت

أك Èللشسركات ألÔويجية ‘ أŸسستقبل .لكن نحن
ك -ه -ي -ئ -ة دب -ل -وم-اسس-ي-ة ’ Áك-ن أن ن-ح-ك-م ع-ل-ى م-ن-اخ
أ’سس- -ت -ث -م -ار ‘ أ÷زأئ -ر وح -دن -ا ،ول -ك -ن ألشس -رك -ات
ألÔوي -ج -ي -ة ه -ي م -ن Áك -ن أن ت-ق-ي-م م-ن-اخ أأ’ع-م-ال
وتظهر نتائج عملها سسوأء كانت إأيجابية أو سسلبية،
ل -ذلك Áك -ن أل -ت -وأصس -ل م -ع -ه-ا م-ب-اشس-رة Ÿع-رف-ة ك-ل
أŸؤوشسرأت فيما يتعلق بنشساطها.

أŸنصسرم ،سسياسسة جديدة ‘ منح ألتأاشسÒأت ،لكن
ذلك يشسمل كل ألرأغب« ‘ Úفيزأ ألÔويج» وليسس
ل-ل-ج-زأئ-ري .Úل-ك-ن ل-و تسس-م-ح ‹ ب-ال-ت-وضس-ي-ح ه-ن-ا ،أن
أإ’جرأءأت أ÷ديدة ’ تعني بتاتا أن منح ألتأاشسÒة
بات مسستحي ،Óفكل من يقدم ملفا كام Óويسستو‘ كل
ألشس -روط أل-ت-ي وضس-ع-ت-ه-ا أ◊ك-وم-ة ي-ك-ون أل-رد ع-ل-ي-ه
باإ’يجاب؟

أل -ب -ل-دي-ن ’ ي-ت-ط-ل-ع إأ ¤مسس-ت-وى أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة
سسياسسيا ألتي نسسعى دأئما أن تكون موسسعة ،ونحن
نسس -ع -ى ب -ع -د ق-رأب-ة ع-ام Úم-ن ت-ع-ي-ي-ن-ي ك-أاول سس-فÒ
با÷زأئر بعدما كانت ‡ثلية ،نسسعى إأ ¤إأيجاد فرصس
ت- -ع- -اون ‘ ›ا’ت م- -ت -ع -ددة و“سس أك Ìم -وأط -ن -ي
ألبلدين ،ومن خÓلكم بدور أإ’عÓم Áكن إأحدأث
بدأية ‘ هذأ أÛال.
أما بخصسوصس ألتعليم وألصسحة ،فالÔويج تعد ‘

ألتي يتم منذ نهاية أوت درأسستها ‘ سسفارة بÓدنا
بعمان باأ’ردن ،وهو نفسس أإ’جرأء لكل دول شسمال
إأفريقيا وحوضس ألبحر أأ’بيضس أŸتوسسط ،وهو إأجرأء
إأدأري يعتمد على مركزية ألقرأر ألنهائي ‘ منح
أل-ت-أاشسÒة ب-ع-د أŸع-ا÷ة وأل-ت-ح-ق-ق م-ن ك-ل أل-ط-ل-بات
ألوأردة.
أم -ا أإ’ج-رأءأت أÿاصس-ة ب-ال-ط-ل-ب-ة أŸع-م-ول ب-ه-ا
حاليا ،فهي تسسمح لكل طالب يقدم ألوثائق ألرسسمية

@ التعاون ‘ اÛال الثقا‘ يبدو بعيدا
’ج- -راءات
@ ه - -ل م - -ن ت - -فصش - -ي- -ل ع- -ن ا إ
عن اŸسشتوى السشياسشي كيف النهوضص به؟ ا÷ديدة Ÿنح التأاششÒة؟
وماذا عن التعليم والصشحة؟
@@ أإ’جرأءأت فيما يتعلق باŸلف  ⁄تتغ Òنهائيا،
@@ كÓمك صسحيح .ألتعاون ‘ أÛال ألثقا‘ ب Úفالذي تغ Òهو فقط معا÷ة أŸلفات وألطلبات،

@ كيف تقيمون دور ا÷زائر ‘ تسشوية
النزاعات؟
@@ أ÷زأئر تقوم بدور هام وﬁوري ‘ منطقة
أÛال ‘ قطاع ألتعليم ألعا‹ سسيتعزز ‘ أŸسستقبل
ب Úألبلدين مثلما نطمح إأ ¤ذلك ،لكن ألعائق ألوحيد
ه-و أن ج-ام-ع-ات-ن-ا ت-ع-ت-م-د أل-ل-غ-ة أ’‚ل-ي-زي-ة ب-النسسبة
للطلبة أأ’جانب وهذأ يعت– Èديا للطلبة أ÷زأئريÚ
مثلما تعلمون.

@ ‡ث- -ل -ون ع -ن ا÷ال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ‘
الÔوي- -ج سشÒشش- -ح- -ون الشش- -عب ا÷زائ- -ري
÷ائ- -زة ن- -وب- -ل ل- -لسشÓ- -م ،وذلك ن -ظÒ
سش- -ل- -م- -ي- -ة اَ◊راك الشش- -ع- -ب -ي .م -ا
رأايكم؟
@@ أو’ ج -ائ -زة ن -وب-ل ل-لسسÓ-م
مسس -ت -ق -ل -ة “ام-ا ع-ن أ◊ك-وم-ة
ألÔويجية وهي ’ تتدخل ’
من قريب و’ من بعيد ‘
م-ه-ام-ه-ا أأ’سس-اسس-ي-ة ،ف-هي
م -ؤوسسسس -ة غ Òح -ك -وم -ي -ة
ول -ه -ا ق-ان-ون خ-اصس .أم-ا
عن أŸبادرة فقد علمنا
بها من خÓل جريدتكم
«ألشسعب» ‘ وقت سسابق،
ب -ع -د إأع Ó-ن ‡ث -ل Úع-ن
أ÷ال -ي -ة بÎشس -ي -ح ألشس-عب
أ÷زأئ -ري ل -ل -ج-ائ-زة ،وه-ي
م - -ب - -ادرة تسس - -ت - -ح - -ق ف - -عÓ- -
ألتشسجيع وأإ’شسادة ،أ’ن ألشسعب
أ÷زأئ-ري أظ-ه-ر ف-ع Ó-سس-ل-م-ي-ة ’
ن- -ظ Òل- -ه- -ا ‘ أŸط -ال -ب -ة ب -ال -ت -غ -يÒ
ألسسلمي ،ونتمنى له ألفوز ،أ’نه يسستحق
ه- - -ذه أ÷ائ- - -زة ب - -ج - -دأرة رغ - -م ت - -رشس - -ح آأ’ف
ألشسخصسيات وأŸؤوسسسسات ألدولية.

أÛتمع أŸد ÊألÔويجي يدعم بقوة
ألصشحرأء ألغربية
@ اÛت -م-ع اŸد ÊالÔوي-ج-ي ي-ق-وم ب-دور
هام ‘ قضشية الصشحراء الغربية من خÓل
مسش-ان-دت-ه ل-لشش-عب الصش-ح-راوي ،م-ا م-وق-ف
ا◊كومة من النزاع؟
@@ سسؤوأل مهم للغاية ‘ مسسأالة ألنزأع بالصسحرأء
أل -غ -رب -ي -ة ،صس -ح-ي-ح م-ن-ذ سس-ن-وأت ع-دي-دة وأÛت-م-ع

شس -م -ال إأف-ري-ق-ي-ا م-ن خÓ-ل مسس-اع-ي-ه-ا أل-دأئ-م-ة ◊ل
ألنزأعات ‘ ألبلدأن ،ونحن نثمن هذأ ألعمل ألكبÒ
ونشس- -ي- -د ب- -ك- -ل أ÷ه -ود أŸب -ذول -ة ل -نشس -ر ألسس Ó-م ‘
أŸنطقة .كما نشسيد بدورها ‘ حل ألنزأع Ãا‹
وأل - -ت - -وصس- -ل إأ ¤أت- -ف- -اق سسÓ- -م دأئ- -م ب Úأأ’ط- -رأف
أŸتنازعة ،من خÓل جمع ألفرقاء ع Èأ◊وأر ألبناء،
أ’ن أل -ن -زأع  ⁄ي -ك -ن ل -ي -ت -وق -ف ل -و’ ج-ه-ود أ÷زأئ-ر،
وأ◊كومة ألÔويجية لها نفسس ألرؤوية ‘ هذأ أ’Œاه
وتسسعى دأئما أإ ¤بسسط ألسسÓم ‘ أŸنطقة ع Èدعم
أ÷ه -ود أأ’‡ي -ة وأŸشس -ارك -ة
بفرق حفظ ألسسÓم.

أحدأث لها تاريخ
@  2007أول أفتتاح لسسفارة ألÔويج با÷زأئر.
@  2018ت -ع -ي »knut langeland« Úأول سس - - - -فÒ
با÷زأئر بعد أن كانت “ثيلية دبلوماسسية.
@  2007شسركة  statoilحاليا  Equinorأول شسركة
نرويجية تسستثمر ‘ أ÷زأئر بقطاع أÙروقات.
@ زيارأت ثنائية Ÿسسؤوو‹ ك Óألبلدين على مسستوى
أÿارجية ،ومباحثات سسنوية ‘ ﬂتلف أÛا’ت.
@ مشساورأت ثنائية سسنوية.
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الصصينّيون يج ّسصدون ال ّسصهل اŸمتنع

أ.د .إأسسماعيل دبشش ،جامعة
أ÷زأئر 3
أ◊لقة 1
ت-زام-ن-ا م-ع اح-تفال الصصينيÚ
لي- - -ام وه- - -ذه السص- - -ن- - -ة
ه- - -ذه ا أ
لتأاسصيسس
ب - - -ال - - -ذك- - -رى 70
ج- -م- -ه -وري -ة الصص Úالشص -ع -ب -ي -ة
( ،)1970 - 1949يقدم ‘ هذه
ال -ورق -ة ق -راءة ب-ع-ن-وان اŸت-غÒ
لنسص-ا‘ Ê
ا◊ضص -اري وال -ب -ع-د ا إ
سص -ي -اسص -ة الصص Úال -دول -ي -ة .م-ن
لنسص-ا Êوال-ت-اري-خ-ي
اŸن -ط -ل -ق ا إ
وا◊ضص- -اري (حضص- -ارة ع- -م -ره -ا
أاك Ìم- -ن  5000سص-ن-ة) ل Áك-ن
تصص- - -ن- - -ي- - -ف الصص Úإال ك- - -ق- - -وة
إانسص - -ان - -ي - -ة أام - -ام - -ي - -ة .مسصÒة
ومضص- -م- -ون حضص- -اري Ãن- -ط -ل -ق
ف -ك -ري م-ت-م-ي-ز ي-ع-ت-م-د “ج-ي-د
العمل ،الحتكام للعقل ،تثمÚ
لنسص- - - - -ان ورفضس ال - - - -ق - - - -ه - - - -ر
ا إ
وال - - -ه - - -ي - - -م- - -ن- - -ة والع- - -ت- - -داء
(ال-ك-ون-ف-وشص-ي-وسص-ية) ،وÃكاسصب
ع- -ل- -م- -ي -ة سص ّ-ب -اق -ة ‘ الب -ت -ك -ار
وال-ت-ط-ور الصص-ناعي .الصصينيون
سص-ب-اق-ون ‘ صص-ن-اع-ة ال-ورق ،و‘
فن صصهر الÈونز وقبل أاك Ìمن
لدوات
 3000سص-ن-ة اسص-تخدموا ا أ
ا◊دي -دي -ة ،وأادخ -ل -وا صص-ن-اع-ة
لبيضس
الفخار Ãا فيها الفخار ا أ
واŸل- - -ون ،وأاب - -دع - -وا ‘ نسص - -ي - -ج
ا◊ري - -ر ودخ - -ل- -وا ‘ صص- -ن- -اع- -ة
ال - -ف - -ولذ ،وك- -ان- -وا سص- -ب- -اق‘ Ú
ت- -ط- -وي- -ر ال- -رع- -اي -ة الصص -ح -ي -ة
لنسص- -ان- -ي- -ة خ- -اصص -ة ‘ ›ال
وا إ
ال - - -طب (ال - - -طب الصص - - -ي - - -ن- - -ي).
وب-الصص Úق-امت ن-هضص-ة ث-ق-اف-ية
وحضص - -اري - -ة إانسص - -ان - -ي - -ة كÈى
ق-اده-ا فÓ-سص-ف-ة وم-ف-ك-رون ،و‘
م- -ق- -دم- -ت- -ه- -م ك- -ون- -ف- -وشص- -ي -وسس
لسصÎات-ي-ج-ي سصون واŸعروف
وا إ
بسص -ون تسص -و ال -ذي -ن ك-ان-وا وراء
اŸرج -ع -ي -ة ال -ب ّ-ن -اءة وال-ث-ق-اف-ة
لنسص-ان-ي-ة اŸت-م-يزة وا◊ضصارة
ا إ
ال - -ع - -م - -ل- -ي- -ة اŸن- -ت- -ج- -ة ل- -ق- -ي- -م
و‡ارسص- -ات اÛت- -م -ع الصص -ي -ن -ي
اŸعاصصر.حضصارة وتاريخ كيفها
م - -ؤوسصسص - -و ج - -م - -ه- -وري- -ة الصصÚ
الشص- -ع -ب -ي -ة ‘ م -ع -رك -ت -ه -م ضص -د
السص-ت-ع-م-ار ال-ي-اب-ا Êق-بل 1949
و‘ م- - - - -واج- - - - -ه- - - - -ات ا◊صص - - - -ار
وال -ت -ح -دي -ات ال -غ-رب-ي-ة ل-لصصÚ
خÓل السصبع عقود اŸاضصية.
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Áكن هنا تقد Ëالبعضض من معا ⁄وقيم
ا◊ضضارة الصضينية ،والتي تبدو ‘ ›ملها
سضهلة الفهم واإلدراك ولكن صضعبة التطبيق.
Ãعنى أان الصضينيون يجسضدون السضهل اŸمتنع
Ãرجعية حضضارة بناءة وهادفة Ãا فيها حتى
ال -ت -ك -ي -ف م -ع أاف -ك-ار وصض-ن-اع-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
اآلخ -ري -ن Ãا ي -ت Ó-ءم وواق -ع الصض Úوالشض -عب
الصض -ي -ن -ي .ح -ت -ى الشضÎاك -ي-ة الصض-ي-ن-ي-ة ف-ه-ي
ت-ت-م-اشض-ى م-ع ال-ع-م-ق الج-ت-م-اعي وا◊ضضاري
للشضعب الصضيني:
1ـ العمل :من الصضعب تصضور صضيني مهما
كان سضنه يخرج من بيته صضباحا وليسض له أاو لها
Óنتاج وفعل شضيء ما ،ليحسض
إارادة وعزÁة ل إ
أاول أانه موجود وثانيًا إلعالة نفسضه بنفسضه
ومن خÓل ذلك خدمة اÛتمع وبلده .من
مظاهر ارتباط الصضيني بالعمل واإلنتاج أاÊ
ذات مرة شضاهدت –قيقا تلفزيونيا قام به
صض- -ح -ف -ي ف -رنسض -ي م -ن داخ -ل الصض Úل -ق -ن -اة
ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ف-رنسض-ي-ة ،وم-ن ب Úاألسض-ئ-ل-ة ال-تي
ج-ه-ه-ا الصض-ح-ف-ي ال-ف-رنسض-ي ألح-د الصض-ي-نيÚ
وّ
ال -ذي ك -ان رف-ق-ة أاف-راد م-ن ع-ائ-ل-ت-ه وجÒان-ه
منهمك ‘ Úفتح الطريق الذي انغمر بالثلوج،
ماذا لو أاّنكم قّرر” أاّل تفتحوا هذا الطريق
اŸنغمر بالثلوج ،أاجابه الصضيني أان هذه الفكرة
لن تخطر ‘ أاذهاننا أاصض .ًÓتصضّوروا كيف أان
الصضيني يريد أان يعمل وينتج –ت أاي ظرف
أاو شضروط صضعبة ،ول ينتظر الدولة أاو يلقي
باللوم عليها ‘ أاعمال هو قادر عليها“ .نيت
أان يكون هذا ‰وذجا ُيقتدى به ‘ بلداننا
على األقل ‘ النظافة وحماية البيئة ،والتي
هي مسضؤوولية فردية وأاخÓقية قبل كل شضيء،
وع -دم ان -ت -ظ -ار ال -دول -ة ل -ل -ق-ي-ام ب-ه-ا .ت-ق-دË
اÿدمة عند الصضيني مهما كان نوعها هي
إانتاج وشضرف ويتباهى بها ويثّمنها ويعمل من
أاجل إا‚احها وإاعطاء أاحسضن صضورة لها ،من
خÓ-ل ال-ت-ن-ظ-ي-م والÎت-يب وال-ك-ي-ف-ي-ة ،وإاظهار
حبه لها والتباهي بتأاديتها ،من سضائق سضيارة
أاج -رة ،أاع -وان ب -ال -ف -ن -ادق ،ع -م -ال ب -ا◊دائ -ق
واألماكن العمومية ،بائع ،Úعمال باŸصضانع
واŸؤوسضسضات القتصضادية والتجارية واŸالية
واÿدماتية ،عمال أارضض ،إاطارات موظفÚ
مسضؤوول ،Úمثقف...Úالخ.
٢ـ النضصباط :يعرف الصضيني موقعه وأاين
تبدأا وتنتهي صضÓحياته ،ول يخرج عن هذا
اإلطار ويأاخذ بالتوجيهات ويؤودي الواجبات
ول يتصضرف إال من خÓلها ،ل يبادر إال Ãا هو
ﬂول ل - -ه ول ي - -ت - -دخ - -ل ‘ شض - -ؤوون ال- -غ Òأاو
صضÓحيات اآلخر ،عندما يكلف Ãهمة يؤوديها
ول يخرج عن هذا اإلطار ،الصضيني ل يتصضرف
كشض- -ريك لصض -احب اŸع -م -ل أاو ك -ط -رف م -واز
ل -ل -مسض -ؤوول ع -ن -ه ،ف -ه -و ي -ع -ت Èن-فسض-ه م-ن-ت-ج-ا
باŸؤوسضسضة أاو اŸعمل و‚احها هي مهمته.
اŸط-ال-ب-ة ب-ا◊ق-وق ت-أات-ي ب-ع-د ت-أادي-ة الواجب
وعادة تأادية الواجب كام ً
 Óيؤودي إا ¤ا◊صضول
ع -ل -ى ا◊ق .ب -ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي ه-ن-اك اŸع-م-ل
وال -ع-ام-ل ،ول-ك-ن ال-ع-م-ل ه-و األضض-ع-ف ح-ل-ق-ة،
خÓفا للصض Úأاين اŸعمل والعمل والعامل كل
م -ت -ك -ام -ل م -ن أاج -ل ضض-م-ان اإلن-ت-اجﬁ .ت-وى
وسضلوك أاخÓقي إانسضا Êعا‹ اŸسضتوى سضهل
ال -ف -ه -م ول -ك -ن صض -عب ال -ت-ن-ف-ي-ذ بسض-بب غ-ي-اب
اإلرادة.
3ـ احÎام الوقت :الصضينيون يج ّسضدون
السضهل اŸمتنع ،وهو احÎام الوقت ويطبقون
م -ق -ول -ة «أان ال -وقت ك -السض -ي -ف إان  ⁄ت -ق-ط-ع-ه
ق-ط-عك» .ال-وقت ب-ال-نسض-ب-ة ل-لصض-ي-ن-ي ه-و ع-مل
وإانتاج ومنفعة ،تثم Úوتقييم الوقت هي من
أارقى القيم األخÓقية والسضلوكية .عدم احÎام
ال-وقت ل-يسض ف-ق-ط مسض-اسض ب-ق-ي-م-ت-ه اŸع-نوية
واŸادي -ة ب -ل مسض -اسض ب -ال -عÓ-ق-ات اإلنسض-ان-ي-ة
وال -ت -زام -ات ال -ط -رف اآلخ-ر واآلث-ار السض-ل-ب-ي-ة
اÎŸت- -ب- -ة ع- -ن ذلك ل- -دى ا÷م- -ي- -ع .م- -ن بÚ
مظاهر التزام الصضيني بالوقت إاذا كان عندك
مث Óموعد مع مسضئول صضيني كمدير شضركة
م -ث  ،Óً-ف -إانك Œده ‘ ال -وقت ب -الضض -ب-ط ،ه-و
وطاقمه اإلداري Ãدخل اŸؤوسضسضة عند الباب
لسضتقبالك بحفاوة وبروتوكول متميز .الهدف
اآلخر من ذلك هو أانهم يشضعرونك بالنضضباط
ب -ال -وقت مسض -ب -ق ً-ا ،ح -يث ت-أاخ-رك يصض-ب-ح غÒ
م-ق-ب-ول ألنك ت-ع-رف مسض-ب-قً-ا ب-ح-ك-م ال-ت-ق-اليد
الصض- -ي- -ن- -ي- -ة أان ه- -ن -اك أان -اسض ً-ا واق -ف Úخ -ارج
اŸؤوسضسضة ‘ انتظار اسضتقبالك .من مظاهر
احÎام ال- -وقت ك- -ذلك أان الصض -ي -ن -ي ل يضض -ي -ع
الكÓم أاو النشضاط غ ÒاŸنتج ،فعندما تقابله

أاث- -ن- -اء ال- -ع- -م -ل و–اول ا◊ديث م -ع -ه خ -ارج
اŸوضضوع ل يتجاوب معك ألن برنا›ه ﬁدد
ومكثف ومرتب...الذي ل يتكلم ينتج كثÒاً
بسض-رع-ة وإات-ق-ان ،وال-ق-ائ-م-ة ط-وي-ل-ة Ÿث-ل هذه
اŸظاهر.
 4ــ ال ّ-ث-ق-ة ‘ الّ-ن-فسس :ذه-ن-ي-ة الصضيني
وث -ق -اف-ت-ه مشض-ح-ون-ة Ãرج-ع-ي-ت-ه-م ا◊ضض-اري-ة
اŸتأاصضلة Ãا فيها اعتبار دولتهم مركز العا⁄
ول -يسض -وا ب -ح -اج-ة ل-ل-ت-وسض-ع .حصض-ان-ة وﬁت-وى
ا◊ضضارة الصضينية ‘ القناعة بأان العا ⁄يجب
أان يكون أاسضرة واحدة ،وضضرورة العتماد على
النفسض ،واسضتيعاب ا◊كمة اŸفيدة ،خلقت ‘
اÛت -م -ع الصض -ي -ن -ي ث -ق -ة ب -ال-ن-فسض ،واع-ت-زاز
ب-ق-وم-ي-ت-ه-م .ي-ع-تÈون حضض-ارتهم مصضدر إالهام
Óخرين Ãا فيها الغرب.
وŒارب ‰وذجية ل آ
الصضيني يتكلم أاو يحاور أاو يتصضرف مع الغÒ
Ãا فيها دول عا ⁄الشضمال (أاوروبا وأامريكا
الشض-م-ال-ي-ة) دون ع-ق-دة ،وي-ن-ط-ل-ق-ون م-ن م-بدأا
اŸع-ام-ل-ة ب-اŸث-ل م-ع ال-وع-ي ب-خ-ل-فية الهيمنة
التي مارسضها الغرب ضضد الصض Úبدءاً باحتÓل
الÈتغاليŸ Úنطقة ماكاو (القرن  ،)16حرب
ال-ع-ف-يون ( )1840واح -ت Ó-ل ه -ون -غ ك -ون -غ م -ن
طرف بريطانيا ( ،)1842ودعم الغرب بقيادة
الوليات اŸتحدة لفصضل تايوان عن األرضض
األم بعد ا◊رب العاŸية الثانيةÁ .كن هنا
ذكر رد فعل صضيني يعكسض مدى ثقته بنفسضه.
بعد تأاسضيسض جمهورية الصض Úالشضعبية ()1949
صضّرح الناطق الرسضمي بالبيت األبيضض قائÓ
أاننا ل نعÎف بهذه الدولة ،فرد ماو تسضي تونغ
القائد الصضيني قائ« :Óنحن دولة تعÎفون بها
أاو ل ت- -عÎف- -ون ف- -ه- -ذه مشض- -ك- -ل -ت -ك -م ول -يسضت
مشضكلتنا».
 5ـ العتماد على النفسس :الصضيني من
سضن الطفولة إا ¤سضن الشضيخوخة ،كفرد أاو
كعائلة أاو كمجتمع أاو كقيادة ينهضض ‘ الصضباح
وكله عزÁة لفرضض وجوده كما هو ،وتوظيف
نفسضه للمحيط اÿارجي لÓسضتفادة منه وليسض
انتظار الطرف اآلخر إلعالته أاو التضضامن معه
أاو التوسضل له .ثقافة العتماد على النفسض
كونت لدى الصضيني روح البتعاد على التكال
وانتظار الغ Òإليجاد ا◊لول للمشضاكل التي
ق -د ت -واج -ه -ه أاث-ن-اء ت-أادي-ة ع-م-ل-ه أاو واج-ب-ه أاو
التزاماته اŸهنية ودون تضضييع الوقت بطلب
التفاصضيل ،والتي كثÒا ما تسضتعمل من طرف
العمال واŸوظف ÚبعاŸنا العربي كحجة أاو
مÈر للتهرب من الواجب واŸسضؤوولية والعمل
اŸنتج.
 ٦ـ الوطنية اŸتجّذرة :تتميز حضضارة
الصض Úالعريقة بغرسض وطنية قوية عميقة لدى
الصضيني لدرجة التضضحية باŸصضالح اÿاصضة
من اجل حماية وطنه وإابراز أارقى صضورة عن
ب - -ل - -ده ‘ .ا◊دث ال - -ع - -اŸي ال - -ك- -ب Òال- -ذي
احتضضنته الصض ÚواŸتمثل ‘ تنظيم األلعاب
األوŸبية (أاوت  )2008و‚حت فيها الصضÚ
ب-ام-ت-ي-از لسض-بب أاسض-اسض-ي ه-و مشض-ارك-ة ا÷م-يع
كمتطوع ‘ Úكل نشضاط أاو تنظيم للحدث.
اŸتطوع يدفع من جيبه حتى تكاليف التنقل
والتصض -ال ال -ه-ات-ف-ي م-ن أاج-ل إا‚اح م-ه-م-ت-ه.
اآلب-اء واألم-ه-ات ك-ان-وا دع-م-ا م-ادي-ا وم-ع-ن-ويا
ألبنائهم وبناتهم إل‚اح ا◊دث.
 7ـ ّŒذر ال - -ث - -ق - -اف- -ة ال- -ت- -ج- -اري- -ة
والليÈالية لدى الصصيني :ليسض صضعبا أان

‚د جوابا Ÿاذا الصضيني Úتكيفوا بسضرعة مع
اق -تصض -اد السض -وق وال-ل-يÈال-ي-ة رغ-م أان ال-ن-ظ-ام
السضياسضي نظريا اشضÎاكي اÙتوى والهيكلة؟
إان الصضيني بطبيعته ع ÈاŸراحل التاريخية
للصض( ÚقدÁا مع العرب ومن خÓلهم مع
األف- -ارق- -ة ك- -ان ط- -ري -ق ا◊ري -ر) ك -ان دائ -م -ا
Áارسض التجارة واقتصضاد السضوق وحتى أاثناء
أاشضد مراحل الشضÎاكية ( 1949تاريخ انتصضار
الثورة 1978-بداية اإلصضÓحات والتحديثات
األرب- -ع- -ة) ،ك- -ان الصض- -ي- -ن- -ي Áارسض ال- -نشض -اط
التجاري.
سض -ي -اسض -ة الصض Úا◊ال -ي -ة اخ-ت-ي-ار أام-ث-ل ‘
توظيف اŸركزية الدÁقراطية من ا÷انب
السض -ي -اسض -ي ح -ف -اظ -ا ع-ل-ى ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة،
واسض- -ت -ك -م -ال اسضÎج -اع أاراضض -ي -ه -ا م -ن ج -ه -ة
وضضمان السضتقرار الجتماعي ألك Ìمن مليار
و 400م -ل -ي-ون صض-ي-ن-ي .مسض-ؤوول-ي-ة ي-فÎضض أان
يشض -ارك -ه -ا ا÷م-ي-ع خ-اصض-ة ال-دول ال-كÈى ألن
ذلك ل- -يسض ف- -ق- -ط ÿدم- -ة الشض -عب الصض -ي -ن -ي
والوحدة الصضينية بل خدمة لسضتقرار العا⁄
وخاصضة العا ⁄الغربي الذي يتحسضسض للهجرة.
تصضوروا فقط لو أان  10مليون صضيني هاجر
ل-ل-غ-رب ك-ي-ف سض-ي-ك-ون م-وق-ف وسض-ل-وك ال-دول
األورب -ي -ة ودول أام -ري -ك -ا الشض -م-ال-ي-ة .ه-م اآلن
رافضض Úاألعداد اÙدودة من اŸهاجرين،
ناهيك عن مÓي Úمن الصضيني .Úعلى الغرب
ترك الصض Úوشضأانها فإانها كما هي اآلن حل
ل -رب-ع سض-ك-ان ال-ع-ا .⁄إام-ك-ان-ي-ات الصضُ Úت-ع-ي-ل
شضعبًا تعداده تقريبا أاربع مرات سضكان أاوربا و
تقريبا ضضعف سضكان الغرب( أاوربا وأامريكا
الشضمالية ›تمعة).
لي -ج-اب-ي
 ٨ـ ال -ت -وظ -ي -ف ال -ب -ن -اء وا إ
لتجارب الغ :Òالصضينيون ل يضضيعون وقتهم
‘ تكوين ÷ان لدراسضة اŸشضاريع والتخطيط
ل- -ه- -ا ق- -ب- -ل اإلطÓ- -ع ع- -ل -ى Œارب اآلخ -ري -ن
وﬁاول -ة السض -ت -ف -ادة م-ن-ه-ا .ي-ع-رف الصض-ي-ن-ي
مسض -ب -ق ً-ا أان تشض -ك -ي -ل ÷ان ﬁل -ي -ة وت -ن -ظ -ي-م
اج -ت -م -اع -ات ‡ل -ة واسض -ت-هÓ-ك-ي-ة ل ت-ق-ود إاّل
ل -ل -رك -ود ومضض -اع-ف-ة ال-بÒوق-راط-ي-ة وال-ن-ظ-رة
Óشضياء.
األحادية ل أ
اسضتطاع الصضينيون أان يسضتفيدوا وينتفعوا
م -ن Œارب ال -غ ،Òويسض -ت -غ -ل -ون -ه -ا ل-درج-ة أان
شض -رك -ات ع -اŸي -ة رائ -دة ‘ ›ال الصض -ن -اع -ة
وال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا ه-ي م-وج-ودة اآلن ‘ الصضÚ
وتصضدر لدول مصضادر نشضاأتها بأاوربا وأامريكا
الشضمالية .اŸدن والقرى الصضينية هي ورشضة
إانتاج صضناعي واقتصضادي وتكنولوجي بكيفية
ون -وع -ي -ة اسض -ت-ط-اعت أان ت-ت-وسض-ع وب-ك-ث-اف-ة ‘
األسضواق األوربية واألمريكية ،لدرجة أان نائب
ال -وزي -ر األول الصض -ي -ن -ي السض -ي -د وان -غ ك -يشض-ان
( )Wang Qichanخ Ó- -ل زي - -ارت - -ه إا¤
ال -ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ل-ل-مشض-ارك-ة ‘
م -ن-ت-دى اق-تصض-ادي صض-ي-ن-ي-أام-ري-ك-ي (29-27
Óم -ري -ك -يÚ
ج -وي-ل-ي-ة  )2009وجّ- -ه نصض- -ائ -ح ل  -أ
م- -تضض -م -ن -ة ضض -رورة –ديث اق -تصض -اده -م م -ع
سض -رع -ة الق -تصض -اد والصض -ن-اع-ة ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
العاŸية تفاديًا Ÿضضاعفة األزمة اŸالية التي
تعيشضها الوليات اŸتحدة األمريكية.
لدارة العلمية بتوظيف واسضتغÓل
 09ـ ا إ
ال -ك -ف -اءات ‘ ﬂت-ل-ف اÛالت ورسض-ك-ل-ت-ه-ا
دوري ً-ا ل -تسض -اي -ر أاح -دث ال -ت -ط -ورات ال -ع-ل-م-ي-ة
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،م-ا ي-ن-قصض ‘ ال-ع-ا ⁄ال-عربي

وإاف- -ري- -ق- -ي- -ا أان اإلدارة م- -وج- -ودة وال- -ع -ل -م أاو
الكفاءات موجودة ،ولكن ا÷مع ب Úالثن Úل
ي-رق-ى Ÿسض-ت-وى إاع-ط-اء دف-ع-ة ق-وي-ة وسض-ري-ع-ة
للتطور الصضناعي والتكنولوجي.
 10ـ البحث العلمي بالصض Úأاولوية قصضوى
‘ سضياسضية وبرامج الصض Úالوطنية .تخصضصض
الصض Úسض- -ن- -ويً- -ا تصض -ل أاح -ي -ان -ا إا % 4 ¤م- -ن
اŸيزانية العامة ا ¤البحث العلمي خÓفاً
للدول العربية التي ل تتجاوز نسضبة % 0,25
من الدخل القومي ،مع التباين من دولة عربية
إا ¤أاخرى.
 11ـ ال -ت-ع-ام-ل م-ع ا◊صص-ار ⁄ :يضض ّ-ي-ع
الصض -ي -ن -ي -ون ال -وقت ك -ثÒا م -ن أاج-ل م-واج-ه-ة
ا◊صضار الذي عاشضه بلدهم ألك Ìمن  30سضنة
(من  1949إا ¤نهاية السضبعينيات من القرن
اŸاضض -ي) .دخ -ول الصض Úإا ¤م -ن -ظ -م -ة األ·
اŸت- -ح -دة ( )1971واسضÎج- -اع م- -ك- -ان -ت -ه -ا ‘
›لسض األمن كان مسضارا دبلوماسضيًا  ⁄يرافقه
مسض -ار سض -ي -اسض -ي واق -تصض -ادي إال ب -ع -د إاق -ام-ة
العÓقات الدبلوماسضية الرسضمية مع الوليات
اŸتحدة األمريكية سضنة  .1978عملت الصضÚ
ع- -ل- -ى اخÎاق ا◊صض- -ار م- -ن خ Ó-ل التصض -ال
ب -الشض-ع-وب ودع-م ح-رك-ات ال-ت-ح-ري-ر وت-ك-ث-ي-ف
التصضالت الدبلوماسضية مع الدول التي أاقامت
م -ع -ه -ا عÓ-ق-ات دب-ل-وم-اسض-ي-ة وتصض-رفت ع-ل-ى
أاسضسض اقتصضادية بناءة وإايجابية مع دول عا⁄
ا÷نوب.
ومن جانب آاخر ،وهو األهم أان الصضيني⁄ Ú
ي -ن -ت -ظ -روا رف -ع ا◊صض -ار ومسض -اع -دة ال -غ -رب
لتطوير التكنولوجيا والصضناعة والقيام بتنمية
اقتصضادية وصضناعية متطورة .الصض Úأارسضلت
أاقمارا صضناعية وأانتجت القنبلة الهيدروجينية
وال -ن -ووي -ة وط -ورت صض -ن -اع -ات -ه -ا ال -عسض -ك -ري-ة
واŸدنية حتى أاثناء أاشضد سضنوات ا◊صضار ‘
اÿمسضينيات والسضتينيات من القرن اŸاضضي.
ا◊صضار رغم سضلبياته فله إايجابيات وخاصضة
الدفع بالبÓد إا ¤العتماد على النفسض ‘
القتصضاد و الصضناعة والتكنولوجيا.
 1٢ـ النفتاح والتكيف مع العا⁄ :⁄
ت -ك -ن الصض ‘ Úي -وم م -ا م -ن -ذ ان-تصض-ار ال-ث-ورة
الصضينية منغلقة على نفسضها .منذ اليوم األول
من تأاسضيسض جمهورية الصض Úالشضعبية أاعلنت
الصض Úاسض -ت -ع -داداه -ا ل -ل-ت-ع-اون م-ع ك-ل ال-دول
والصضداقة مع كل الشضعوب بغضض النظر عن
التباين السضياسضي والإيديولوجي ،ولكن العا⁄
الغربي وحلفائه بقيادة الوليات اŸتحدة هم
الذين حاصضروها وغلقوا عليها.
ولهذا من اÿطأا اعتبار أان الصض Úانفتحت
على العا ‘ ⁄السضبعينيات من القرن اŸاضضي
ع- -قب دخ- -ول- -ه- -ا م- -ن- -ظ- -م- -ة األ· اŸت -ح -دة
واسضÎجاع مقعدها ‘ ›لسض األمن ،األصضح
هو أان العا ⁄انفتح على الصض Úواعتذر لها عن
ا◊صضار الذي مارسضه ضضدها.
أاث -ن -اء ا◊صض -ار ،ك -م -ا سض-ب-ق ذك-ره ،ت-ك-ي-فت
الصض Úمع العا ⁄وأاقامت عÓقات اقتصضادية
وŒاري -ة ودب-ل-وم-اسض-ي-ة م-ع ال-ع-ا ⁄الشضÎاك-ي
وعا ⁄ا÷نوب وامتد ذلك حتى إا ¤العا⁄
ال -غ -رب -ي ب-إاق-ام-ة عÓ-ق-ات سض-ي-اسض-ي-ة أاو ح-ت-ى
دب -ل -وم -اسض -ي -ة أاو ع Ó-ق -ات شض -ع-ب-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا
ع Ó-ق-ات شض-ع-ب-ي-ة م-ع الشض-عب األم-ري-ك-ي ق-ب-ل
تأاسضيسض عÓقات دبلوماسضية رسضمية مع الدولة
األمريكية سضنة .1978
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لو ¤للمهندسس اŸعماري الفرنسسي جون
ملف تلميع أاو إاعادة بعث وترميم القصسبة يÎاوح حاليا ب Úجهت ،Úا أ
” تسسجيله منذ إابرام التفاقية الثÓثية يوم  18ديسسم 2018 ÈبÚ
ء على ما ّ
نوفال والثانية مبادرة الكوبّي Úبنا ً
ولية ا÷زائر ومقاطعة إايل دوفرانسس والورشسات اŸذكورة سسالفا ،ويوم  14ماي  2019ب Úوزارة الثّقافة وسسفÒة
ك-وب-ا ب-ا÷زائ-ر كÓ-را م-ارغ-ري-ت-ا ب-ول-ي-دو إاسس-ك-ودي-ل ح-ول السس-ت-ف-ادة م-ن اÈÿة ال-ك-وب-ية ‘ عملية ترميم قصسبة
ا÷زائر.
و ٢٠٠ج-ام-ع-ي م-ن ب-ي-ن-ه-م مهندسشون،
م -ع -م -ارّي -ون وت-ق-نّ-ي-ون سش-ام-ون و١٢٠٠
عامل مؤوّهل ،فإاّن الواقع يدحضض هذا،
فالزائر لهذا اŸوقع ل يÓحظ وجود
لعداد الهائلة من اŸؤوسّشسشات
هذه ا أ
لشش-غ-ال ب-ط-ي-ئ-ة
لشش -خ -اصض..وتÒة ا أ
وا أ
جدا.
جون نوفال  ⁄يلتزم ال ّسشكوت بل رّد
ع -ل-ى م-ن-ت-ق-دي-ه ‘ وث-ي-ق-ة ت-وضش-ي-ح-ي-ة
لن-ب-اء ال-ف-رنسش-ي-ة ب-ت-اري-خ ١٥
ل -وك -ال -ة ا أ
فيفري  ،٢٠١٩أاراد فيها تÈير مقاربته
بهذا الششأان ،متعّهدا بإايداع خÓصشة
أاعمال ورششته لدى ا÷هات اŸعنية،
ويجهل إا ¤غاية اليوم إان كان ملتزما
بذلك اسشتنادا ا ¤السشكوت التام عن
هذا اŸلف عقب التغيÒات ‘ إادارة
ششؤوون ولية ا÷زائر ،أاي ذهاب زوخ
وإاحÓل ﬁلّه صشيودة.
الÎميم.
العاصصمة :جمال أاوكيلي
وضش -م -ن -ي -ا ف -إاّن ج-ون ن-وف-ال ي-رفضض
ه- -ذه اŸف- -اه- -ي- -م اŸسش- -ت- -ع -م -ل -ة ‘
التخلي عن هذا اŸششروع مثلما طالبه
ال -ع -م -ران ل-ه-ا دلل-ة ق-وي-ة ،ل-ذلك ف-إان
أاي ‘ فÎة  6أاششهر ،وقف اŸتتبّعون
بذلك أاصشحاب العريضشة اŸوّقعة من
الت- - -ف- - -اق ب Úولي- - -ة ا÷زائ - -ر وإاي - -ل
لششأان هذا ال ّصشرح ا◊ضشاري والّثقا‘
ق-ب-ل م-ه-ن-دسش Úوم-ع-مارّي ÚجزائرّيÚ
دوفرانسض وورششات جون نوفال أاثار
اŸصشنّف كÎاث عاŸي حائرين على
وف -رنسش ّ-ي  ،Ú-مّÈرا ذلك ‘ ب -إاق -ام -ت -ه
احتجاج حوا‹  ٤٠٠ششخصض من أاهل
ما وقع من تداخل غ Òمفهوم أاّدى إا¤
لو ‘ ¤ا÷زائر والثانية
لورششت ،Úا أ
القطاع،
اعتقاد الكث Òبأانّ «اŸششروع» سشحب
‘ ب - -اريسض ب - -ت - -ع - -داد م - -ا ب ٥ Úو6
لخ Òبالنسشحاب فورا
طالبوا هذا ا أ
من جون نوفال وأاعطي للكوبيّ ،Úإال
أاششخاصض ‘ كل مدينة قصشد عرضض
م- -ن اŸشش -روع وع -دم اŸسش -اسض ب -ه -ذا
ة
أان مسش -ؤوول -ة ب -خ -ل -ي -ة التصش-ال ب-وزار
لع -م-ال اŸن-ج-زة ‘ ب-داي-ة الصش-ي-ف،
اأ
لرث ،وقد وردت هذه الدعوة ‘
اإ
ء
الثقافة نفت ذلك ،مششÒة ا ¤أانّ إالغا
ه- - -ل ف- - -ع  Ó- -أا‚ز ه - -ذا اŸه - -ن - -دسض
ع -ريضش -ة ب-الصش-ح-اف-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ،ك-م-ا
ن
العمل مع اŸهندسض الفرنسشي ليسض م
الفرنسشي ما طلب منه بعد حوا‹ ٨
لصشوات من الداخل مناششدة
تعالت ا أ
ن
أ
ا
صش Ó-ح -ي -ات ال -وصش -اي -ة ب-ت-ات-ا ،غّ Ò
أاششهر من تكليفه بهذا العمل؟
إاياه بالبتعاد عن القصشبة خوفا من
ر
غياب تفاصشيل دقيقة عن هذا اÿيا
واسش -ت -ن -ادا إا ¤خÈاء م-ط-ل-ع ،Úف-إان
تششويه واجهتها ،و ⁄يتوان هؤولء ‘
‘
ال -ث -ا ÊاŸت -ع ّ-ل -ق ب -ال-ك-وبّ-ي Ú-رسش-خ
ك - -وب - -ا –وز ع - -ل- -ى Œرب- -ة رائ- -دة ‘
التششديد على إاسشناد هذه اŸهمة ا¤
م
ش
س
ذه -ن -ي-ة اŸع-نّ-ي Ú-ب-أان الّصش-ف-ق-ة ح
تقنيات الÎميم ،انطلقت من مدينة
ال -ك -ف -اءات ا÷زائ -ري-ة ذات اŸه-ارات
ة
ف
ش
ف -ي -ه -ا ،وأان ج -ون ن -وف-ال أاب-ع-د بص
هافانا القدÁة بـ  ٣٠٠٠بناية ع٢٠٠ È
العالية ‘ هذا العمل.
ة
ي
ا
غ
ن -ه-ائ-ي-ة م-ن ه-ذا ال-نشش-اط ،وإا¤
ه -ك -ت-ار –ت إاشش-راف «أاوف-يسش-ي-ت-ا دال
وأامام هذا ال ّصشمت اŸطبّق ولرفع كل
د
ك
ؤ
و
ي
ع
يومنا هذا ل يوجد مصشدر مطل
ّ
هيسشتوريا دور» ،هذا الديوان هو الذي
لبسض ،عادت ولية ا÷زائر ثانية إا¤
ه
ي
ف
È
ذلك ‘ ،ال - -وقت ال - -ذي ي - -ع - -ت
يسش ّ-ي-ر ك-ل الّ-ت-راث ال-ع-م-را Êب-ط-ري-ق-ة
«ح- -ل- -ب- -ة» الّ- -ن- -ق -اشض ا◊اد والّسش -اخ -ن
ن
م
د
ي
د
ع
الختصشاصشيّون بأاّن هناك ال
ع -ق Ó-ن -ي -ة وه -ادئ -ة ⁄ ،تششّ-وشض ع-ل-ي-ه
ل- -ت- -وّضش- -ح ب- -أاّن ج -ون ن -وف -ال سشÒاف -ق
ا
ذ
ه
ف
ن
ت
ن -ق -اط ال-ظ-ل ،وغ-م-وضض ي-ك-
م- -ؤوسشسش- -ات أاخ- -رى ‘ ال- -ع- -م -ل سش -واء
لف -ك -ار
مصش -ال -ح ال -ولي -ة م -ع إاسش -داء ا أ
ه
ذ
ه
ل
اŸسش- - - -ع- - - -ى ‡ا أادى ا ¤ك-
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -وصش-اي-ة وزارة ال-ث-ق-اف-ة او
وال ّ-ن -صش -ائ -ح ‘ مسش -أال -ة إاع -ادة إاح -ي -اء
ة
ل
و
ı
ا
م
ا
«اللخبطة» ،و ⁄تتّضشح اŸه
ّ
اŸصشالح اÙلية أاو جمعيات ،وهكذا
ال- -قصش- -ب- -ة ،ك- -م -ا أاسش -ن -دت ل -ه م -ه -م -ة
ن
ع
ث
د
ح
ت
لكل طرف ،جون نوفال ي
لصشلي
حافظت هافانا على طابعها ا أ
اŸسش-تشش-ار ل-دى ال-ولي-ة قصش-د ت-نسش-يق
ي
ن
ع
ي
و
ث
ع
ال- -ت- -ل- -م- -ي- -ع أاو إاع- -ادة ال -ب -
ب -إاع -ادة ب -عث ال-ع-م-ران اŸت-واج-د م-ن
أاشش -غ -ال إاع -ادة ت -ه-ي-ئ-ة خ-ل-ي-ج ا÷زائ-ر
ر
ش
ش
ي
⁄
و
R
ب-ال-فرنسشية evitaliser
قصش- -ور ،ك- -ن -ائسض ،ث -ك -ن -ات ،إاق -ام -ات،
لك Èإا ¤القصشبة
اŸمتد من ا÷امع ا أ
م
أابدا ‘ كÓمه ا ¤الÎمي
ع - -م - -ارات ب - -ال- -رغ- -م م- -ن اÙاولت
السشفلى.
 Réfectionأاو
الّرامية إا ¤إاعادة بنائها على طريقة
لرقام اŸعروضشة حول
واسشتنادا إا ¤ا أ
ن
ا
ي
ب
ن
أ
ا
Ú
ح
‘
R
estauration
لمريكية القريبة منها.
اŸدن ا أ
وجود  ١٤مكتب دراسشات و ١٧مقاولة
وزارة ال -ث -ق -اف -ة اسش -ت -ع -م -ل مصش -ط -ل -ح

^ التّجربة الكوبية رائدة

ي- - - -ع- - - -رف ق- - - -ط - - -اع اÿدم - - -ات
ا÷ام -ع -ي -ة ب-ج-ام-ع-ة حسس-ي-ب-ة ب-ن
ب-وع-ل-ي ب-الشس-ل-ف ت-ط-ورا م-لحوظا
لج- -راءات ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
‘ ›ال ا إ
وال-تسس-ه-يÓ-ت ،وم-راف-ق-ة ال-ط-لبة
ا÷دد وال- -ق- -دم- -اء م- -ع ال- -دخ -ول
ا÷ام-ع-ي  2019ـ  2020اÿاصسة
لط -ع -ام والإي -واء وال -ن -ق -ل‘ ،
ب- -ا إ
ان-ت-ظ-ار اسس-تÓ-م مشس-روع إاق-امتÚ
لشس-غ-ال
ج -دي -دتŒ Úري ب -ه-م-ا ا أ
بكل من ا◊سسنية وتنسس بطاقة
اسستيعاب تصسل اإ 4 ¤آالف سسرير،
‡ا ي- -عّ- -زز ام- -ك- -ان- -ي -ات ال -ق -ط -اع
ّ
بالولية.

الشصلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

إاثر عطب Ãضسخّة سسد غريب

ا÷زائرية للمياه باŸدية توّفر ال ّصسهاريج وتتواصسل مع اŸواطنÚ

ب ّ-ررت وح -دة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -م -ي-اه
باŸدية مشسكلة تذبذب التموين Ãياه
لحياء
الشسروب التي عرفتها عديد ا أ
‘ ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة وب-عضس ال-ب-ل-ديات
اŸم - -ون - -ة م - -ن سس - -د غ - -ريب ،ب - -إاج - -راء
ال -ت -وق -ف ال-ت-ام ل-ع-م-ل-ي-ة الضس-خ بسس-بب
للة العائمة الرئيسسية ما أاّدى
تعطل ا آ
إا ¤حدوث عدة أاعطاب على مسستوى
اŸنشس -آات ال -ق -اع -دي-ة بسس-بب ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية التي شسهدتها الولية.

اŸدية :علي ملياÊ
ك -م -ا أادت ا ¤ع -دة ان -ق -ط -اع-ات ل-ل-ت-ي-ار
ال-ك-ه-رب-ائ-ي ع-ل-ى مسش-ت-وى سش-لسش-ل-ة الشش-فة -
اŸدي- -ة ،وال- -ت- -ي ” إاصشÓ- -ح -ه -ا م -ن خ Ó-ل
التنسشيق مع مصشالح سشونلغاز ،كما أاعلنت فور
Óحياء السشكنية
ذلك اسشتئناف عملية الضشخ ل أ
اŸعنية .أاما بالنسشبة للعطب ا◊اصشل على
مسش -ت -وى سش -د غ -ريب ،ف-ات-خ-ذت ا÷زائ-ري-ة
ل-ل-م-ي-اه إاج-راءات اسش-ت-ع-ج-ال-ي-ة وسش-خ-رت كل
اإلم- -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة وال -بشش -ري -ة ال Ó-زم -ة
إلصشÓ- - -ح ال- - -ع- - -طب ،ح- - -يث أان األشش- - -غ- - -ال
ت -ب -ق -ى ج -اري -ة ع -ل-ى ق-دم وسش-اق م-ن ط-رف
ال -ف -رق ال -ت -ق -ن -ي -ة اıتصش -ة ،وه -ذا ب-ت-غ-يÒ
اŸضشخة اŸعطلة إلعادة األمور إا ¤حالتها
الطبيعية ،وضشمان التموين باŸياه الصشا◊ة
للششرب بششكل عادي.
من جهة أاخرى ،وبقصشد التخفيف من

أازم- -ة ن- -درة اŸي- -اه ” ،تسش- -خ Òصش- -ه- -اري -ج
ووضش -ع -ه-ا –ت تصش-رف اŸواط-ن ،Úإاضش-اف-ة
إا ¤ت- - -زوي- - -د اŸؤوسشسش- - -ات ال- - -ع- - -م- - -وم - -ي - -ة
والسش -تشش -ف -ائ -ي -ة ب -ه-ذه اŸادة ا◊ي-وي-ة ،إا¤
ج -انب ضش -ب-ط ب-رن-ام-ج ت-وزي-ع خ-اصض حسشب
الكمية اŸتوفرة التي تعكف على تطبيقه
÷نة خاصشة من خÓل تفعيل عمل خلية
تسشي Òأازمة إا ¤غاية معا÷ة اإلششكال.

ك -م-ا وضش-عت اŸؤوسشسش-ة م-رك-ز السش-ت-ق-ب-ال
الهاتفي العملياتي –ت تصشرف اŸواطنÚ
ل -ل-رد ع-ل-ى انشش-غ-الت-ه-م ،إاضش-اف-ة إا ¤م-واق-ع
ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اع-ي (ال-ف-ايسشبوك) ،والتي
م -ن خ Ó-ل -ه -ا ي -ت -م إاح -اط -ة اŸواط-ن Úب-ك-ل
صشغÒة وكبÒة تخصض سش Òاألششغال ،ونششر
الÈن -ام-ج ال-ت-وزي-ع ال-ي-وم-ي اÿاصض والسش-ه-ر
على احÎامه من أاجل التفاعل معهم.

ت -ع -زي -ز ق -ط-اع اÿدم-ات ا÷ام-ع-ي-ة
بالولية أاخذ على عاتقه الكم الهائل
من الطلبة ا÷امعي Úا÷دد والقدماء،
ال- -ذي- -ن وصش -ل ع -دده -م ه -ذا اŸوسش -م
ا÷امعي حوا‹ ٣٥أالف طالب وطالبة
م-ن-هم  ٢٠٢٠ط-الب ج-دي-د اع-ل-تحقوا
ألول مرة بجامعة حسشيبة بن بوعلي
وأاقطابها ‘ ،وقت يبقى الرقم مرششح
Óرت-ف-اع ضش-م-ن ا◊الت اإلسش-ت-ث-نائية
ل -إ
والظروف القاهرة حسشب اıتصش.Ú
وبخصشوصض عمليات التحضش Òا÷يد
واإلجراءات اإلسشتباقية التي اعتمدها
مدير اÿدمات ا÷امعية بالششلف نور
الدين بورزق ،فقد مّكن التحرك على
عدة مسشتويات انطÓقا من األبواب
اŸف- -ت- -وح- -ة ع- -ل- -ى ق- -ط -اع اÿدم -ات
ا÷ام -ع -ي -ة ل -ف -ائ -دة ح -ام -ل -ي شش -ه -ادة
البكالوريا ا÷دد  ٢٠١٩مع التسشجيÓت
ا÷ام-ع-ي-ة ب-ح-ي السشÓ-م ضش-م-ن ال-فÎة
القنونية اÙددة لهذه العملية التي
مكنت الطلبة من أاخذ ششروح وافية،
وال - -ت - -حسش - -يسض ب- -أاه- -م- -ي- -ة اÿدم- -ات
ال -ت-ي تسش-ه-ر ع-ل-ى ت-ق-دÁه-ا اŸدي-ري-ة
للطلبة فيما يتعلق باإليواء واإلطعام
وال- -ن- -ق- -ل ل- -ف -ائ -دة ال -ط -ل -ب -ة واألسش -رة
ا÷ام -ع -ي -ة ع -ل -ى وج -ه ال-ع-م-وم ،تششÒ
إادارة القطاع.
Œنيد أاسشرة القطاع بكامل طاقمها
حسشب ما علمنا من إادارة اÿدمات،
مّ- -ك- -ن م- -ن تسش -خ Òك -ل اإلم -ك -ان -ي -ات
إلسشتقبال الطلبة ا÷امعي Úبتخصشيصض
Óناث و ٢للذكور
 6إاقامات منها  ٤ل إ
‡ا ي- -ج- -ع- -ل ع- -دد األسش- -رة تصش -ل إا¤
حدود  ١٢سشريرا ‘ ،انتظار ان يتدعم
القطاع ‘ األششهر القليلة جدا بـ ٣
إاقامات جديدة Œري بهما األششغال

اŸتقدمة التي فاقت  ٨٠باŸائة ،وهو
ما يوفر  ٤آالف سشرير جديد إاضشافية
م-ن-ه-ا  ٣٥٠٠سش-ري-ر ب-اإلق-ام-ت Úب-ح-ي
ا◊سش-ن-ية و ٥٠٠سش-ري-ر ب-إاق-ام-ة مدينة
ت- -نسض السش- -اح- -ل- -ي- -ة سش- -ت- -دخ- -ل حّ- -ي- -ز
اإلسشتغÓل فور اسشتÓمها ،يقول مدير
القطاع نور الدين بورزق ،الذي أاّكد
Óقامة
على أاهمية عمليات الÎميم ل إ
ا÷امعية الفا— نوفم ،١٩٥٤ Èوالتي
طالت جناح Úلهذا الهيكل الذي يتسشع
لـ  ٢٠٠سشرير ضشمن طاقته اإلسشتعابية،
وهي العملية التي تدخل ضشمن تهيئة
ظ -روف اإلق-ام-ة و–سش-ي-ن-ه-ا ل-ل-ط-ل-ب-ة،
وهذا من خÓل ا‚از عمليات التهيئة
من طÓء وŒديد األفرششة واألعطية
وإاصش Ó-ح ال -ن -واف-ذ وال-زج-اج ،و–ضشÒ
اŸسش-اح-ات اÿضش-راء ضش-م-ن ع-م-ل-يات
التكفل التي أا◊ّت عليها وزارة القطاع
اÿاصش- - -ة ب- - -ك- - -ل ج - -وانب اÿدم - -ات
ا÷امعية.
و‘ ذات السش- - -ي - -اق ،وت - -ف - -ادي - -ا ألي
م -ت -اعب ﬁت -م-ل-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ب-خصش-وصض
الضشغط أاثناء عمليات اإلطعام ،وّفرت
مديرية اÿدمات ا÷امعية  ٨مطاعم
 ٣مركزية و ٥مطاعم مد›ة حسشب
ال -تصش -ن-ي-ف ال-ذي إاع-ت-م-دت-ه اŸدي-ري-ة
لصش -ال -ح ال -ط -ل -ب -ة واألسش -رة ا÷ام -ع-ي-ة
ل -ت -ق -د Ëه -ذه اÿدم -ات –ت ع -ي-ون
ال -رق -اب -ة ال-ط-ب-ي-ة ت-ف-ادي-ا ألي ح-وادث
تتعلق بالتسشممات الغذائية التي طاŸا
سش -ج -لت ‘ م -ط -اع -م ج -ام -ع -ي-ة ب-ع-دة
وليات.
وعن تقد Ëخدمات النقل ا÷امعي،
كششف ذات اŸدير عن عن تخصشيصض
ه- -ذه السش -ن -ة  ١٤٢ح -اف -ل-ة تسش-لك ك-ل
اإلŒاه -ات ن -ح -و ال -ب-ل-دي-ات اÙددة
ق- -ان- -ون- -ا وال- -ب- -ع- -ي- -دة ع- -ن ال- -ه- -ي -اك -ل
ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ،ح-يث ّ” تسش-ج-يل ◊د
السشاعة  ٢١أالف مششÎك ،فيما اعتÈت
إادارة ال -ق -ط -اع ع -م -ل-ي-ة إا‚از مشش-روع
ح - - - -ظÒة ل - - - -ت - - - -وق - - - -ف ا◊افÓ- - - -ت
ا÷ام- -ع- -ي- -ة ب -فضش -اء اŸل -عب ال -ق -دË
و–سش Úالظروف للطلبة ،زيادة على
خط السشكة ا◊ديدية ب Úمديني واد
ال- -فضش- -ة وال- -ع- -ط- -اف ،ال- -ذي ي- -ج- -ري
اسشتغÓله كل سشنة ،تشش Òإادارة القطاع
ال- -ت -ي ت -ع -م -ل م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ع -ل -ى
التنششيط الرياضشي والثقا‘ للمقيمÚ
ب -األح -ي -اء ا÷ام -ع-ي-ة قصش-د اسش-ت-غÓ-ل
أاوق -ات ال -ف -راغ ل -دى ال -ق -اط-ن Úب-ه-ذه
األح -ي -اء ،حسشب م -ا ع -ل-م-ن-اه م-ن ذات
اŸصش -ادر ،ال -ت -ي تشش -رف ع -ل -ى ق -ط-اع
اÿدمات ا÷امعية بولية الششلف.

بسسبب انسسداد البالوعات ببجاية

أاب - -دى سس - -ك - -ان ال - -ع - -دي - -د م - -ن
لح -ي -اء ب -ب -ج -اي -ة ام -ت -ع -اضس-ه-م
ا أ
الشّس - -دي - -د ،بسس - -بب ال- -وضس- -ع- -ي- -ة
الكارثية التي تشسهدها الطرق،
لم-ط-ار
خ -اصس -ة ع -ن -د تسس -اق-ط ا أ
التي –ّول شسوارعها إا ¤وديان
ب- - -ع - -د أان Œت - -اح - -ه - -ا السس - -ي - -ول
ال-غ-زي-رة ،وال-ت-ي تسسّ-ب-ب أاضس-رارا
كبÒة بسسكناتهم دون أان تتغÒ
ه- -ذه ال- -وضس- -ع- -ي -ة اŸزري -ة م -ن -ذ
سسنوات.

بجاية :بن النوي توهامي
«الشش -عب» رصش -دت ان-ط-ب-اع-ات ب-عضض
اŸواطن ،Úكمال من ا◊ي الصشغ Òأاّكد

ال ـ ـ ـطّ ـ ـ ـ ـرق تـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ـّول إا ¤ب ـ ـ ـ ـرك م ـ ـ ـائـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أاّن- -ه ع- -قب األم- -ط- -ار ال -رع -دي -ة ال -ت -ي
تششهدها الولية ،تتحول الششوارع إا¤
سش- -ي- -ول ج- -ارف- -ة ت -غ Òشش -ك -ل الشش -وارع
واألحياء “اما ،حيث تغمرها األوحال
واألوسشاخ وتسشّد معظم البالوعات‘ ،
غياب فعالية التطه Òوالنظافة الدورية
من طرف اŸصشالح اıتصشة ،وبالرغم
م -ن اÛه -ودات ال -ت -ي ت-ب-ذل ‘ فصش-ل
صشيف إال أان حال الطرقات بقي دون
ت -غ -ي ،Òوه-و م-ا يسش-ت-دع-ي ع-م Ó-ج-ادا
ومتقنا وتوظيف امكانيات كبÒة ◊لّ
هذا اŸششكل».
ومن جهتها تقول ا◊اجة خÒة من
حي أاعمريو« :يتحول النفق اŸوجود
Ãح -اذاة ال -ط -ري -ق ب -ح -ي أاع-م-ري-و إا¤
حوضض كب Òمن اŸاء جراء النسشدادات

وول -وج م -ي -اه األم-ط-ار ،وه-ي ال-ظ-اه-رة
ال -ت-ي ت-ت-ك-رر ك-ل-م-ا تسش-اق-طت األم-ط-ار
بكثافة ،األمر الذي يتطلب الصشرامة
من قبل ا÷هات الوصشية ،لتفادي اأيّ
طارئ قد يجر إا ¤ما ل يحمد عقباه،
و‘ ا◊ق -ي -ق-ة ال-وضش-ع-ي-ة عّ-ك-رت صش-ف-و
السش -ك-ان ل سش-ي-م-ا أاصش-ح-اب اŸرك-ب-ات،
ك -م -ا سش -اه -مت بشش -ك-ل ك-ب ‘ Òع-رق-ل-ة
ح - -رك - -ة السش ‘ Òال - -ط- -رق- -ات بسش- -بب
السشيول ،ليبقى بذلك اŸواطنون يعانون
األم -ري -ن ،وسش -ط ال -ف -وضش -ى واإله-م-ال
اŸسش -ت -م-ري-ن دون ال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-الت
السشاكنة».
و‘ نفسض السشياق ،يقول أاحمد من
ي خلف اŸيناء« :نحن نعيشض اأوضشاعا
حّ
مزرية كّلما تتسشاقط األمطار الرعدية

ال- -غ- -زي- -رة ،ح- -يث ت -تسش ّ-ب -ب ‘ ح -دوث
خسش -ائ -ر م -ادي -ة ك -ثÒة وع-رق-ل-ة ح-رك-ة
اŸرور ل - -وقت ط - -وي- -ل ،وك- -ذا ارت- -ف- -اع
منسشوب اŸياه اŸتجمعة على حواف
ال -ط -رق -ات ن -ظ -را لنسش -داد ب -ال -وع-ات
صشرف اŸياه ،لتÈز ‘ كلّ مّرة اŸأاسشاة
التي تتكرر ‘ ظل عدم وجود إاجراءات
فّعالة لوضشع حّد لتدهور اÙيط العام،
وع -ل -ي -ه ن -ح-ن ن-ط-الب بضش-رورة تشش-مÒ
السشواعد والعمل بإاتقان من أاجل تفادي
هذا اŸششكل ،كما ل ننسشى أان نذكر
اŸواطن Úبأان لهم مسشؤوولية كبÒة تقع
على عاتقهم ،ول يعقل أان يقوموا برمي
ﬂتلف النفايات ‘ الطرق ويتسشّببوا
‘ انسشداد البالوعات اÿاصشة بتصشريف
اŸياه».

الثÓثاء  ٢4سسبتم ٢٠19 Èم
الموافق لـ  ٢4محرم  1441ه ـ
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أاخـ ـ ـ ـÒا جـهـ ـ ـاز «سشـ ـكانـ ـ ـ »Òبعـ ـد ط ـ ـول انتـظـ ـ ـار
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قـطع ع ـ ـشش ـوائي وزحف اإ’سشمنـت على حظÒة الششريعة

ÓعÓم ا÷واري الذي تقوم به «الشضعب» لتنوير الرأاي العام ،والوقوف على اليجابيات والسضلبيات ‘
مواصضلة ل إ
ق-ط-اع الصض-ح-ة ب-ولي-ة ت-ي-ارت ،وج-ه-ت-ن-ا ك-انت م-ؤوسضسض-ة اسض-تشض-ف-ائ-ي-ة ح-دي-ث-ة ال‚از ،أال وه-ي م-يمو Êالطاهر
Ãدينة السضوقر ،والتي رغم حداثتها إال أانها سضجلت نقائصس أاثارها اŸواطنون ول سضيما أان هذا اŸسضتشضفى يعلّق
عليه السضكان آامال كبÒة ،كونه يضضمن التغطية الصضحية لدائرتي السضوقر وع Úالذهب ببلديتيهما كاملة،
وكونها منطقة عبور ا ¤الصضحراء الكÈى من ا÷هة الغربية ووسضط ا÷زائر.

^  200ف ـ ـ ـحـ ـصص يوم ـ ـي Ãصش ـ ـلحة ا’سشتـ ـعـ ـج ـ ـ ـ ـا’ت

تيارت :ع ــ عمارة
”
فمسستشسفى ميمو Êالطاهر ا÷ديد ّ
اف -ت -ت -اح -ه رسس -م -ي -ا ب -ت-اري-خ  16أافريل
اŸنصسرم ،ومن اŸنتظر أان يغطي ا÷هة
الشس-رق-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،وي-قصس-ده ح-وا‹ ٢4٠
الف نسسمة رغم أانه ’ يزال إاداريا يتبع
ل -ل -مسس -تشس -ف-ى ال-ق-د Ëق-رم-ي-ط ال-ن-اصس-ر
ويديره نفسض اŸدير ويتّسسع لـ  1٢٠سسرير،
وبه العديد من التخصسصسات التي تتطلب
ا’سستعجال كمصسلحة ا’مومة والطفولة
وال- -و’دة وج- -راح- -ة ال- -رج- -ال وال- -نسس- -اء
وال -ع -ظ -ام وا’شس-ع-ة وال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة
ومصس -ل -ح -ة ل Ó-سس-ت-ع-ج-ا’ت سس-اع-دت ‘
التخفيف من ا’كتظاظ تشسهده مؤوسسسسة
قرميط الناصسر التي ’ تتّسسع أ’ك Ìمن ٣
‡ا أاّدى إا¤
أاو  4أاشسخاصض ‘ اŸصسلحة ّ
نقصض ‘ ا’سستقبال.
غ Òأاّن ن- - - -قصض أاط- - - -ب- - - -اء اأ’م - - -راضض
الصسدرية واأ’نف وا◊نجرة القلب أادى
إا ¤ت - -ن - -ق - -ل اŸرضس - -ى ا ¤مسس- -تشس- -ف- -ى
ي -وسس -ف دم-رج-ي ال-وح-ي-د ع-ل-ى مسس-ت-وى
و’ي- -ة ب- -ح- -ج- -م ت -ي -ارت ،وحسسب م -دي -ر
اŸسس -تشس -ف -ى ف -إان ا’ع -ت -م-ادات اŸال-ي-ة
اŸسسّ -خ-رة ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ’ تسس-م-ح ب-اعتماد
اط - -ب - -اء م - -ت- -خصسصس Úل- -ك- -ون ا’ط- -ب- -اء
اŸت -واج -دي -ن ح -ال -ي -ا ي -ت-م إاي-واءه-م ع-ن

طريق كراء سسكنات خارج اŸسستشسفى،
والذين يقدر عددهم بـ  1٥طبيبا ‡ا
أاث -ق -ل م -ي -زان -ي -ت -ه ،وأادى ا ¤ع-دم ج-لب
اطباء آاخرين رغم ا◊اجة اŸاسسة اليهم.
وعن الطاقم البشسري للمسستشسفى ،قال
م- -دي -ره السس -ي -د ق -زو‹ إان اŸسس -تشس -ف -ى
ي- -ت- -وف -ر ع -ل -ى  44٥مسس -ت-خ-دم ÷م-ي-ع
الشسرائح منهم  ٣4طبيبا عاما و ٢8طبيبا
متخصسصسا و ٢٣٥من عمال الشسبه طبي
و 17قابلة ،ويبقى هاجسض نقصض العمال
اŸهني Úيسسجل نقصسا فادحا باŸوؤسسسسة
كا◊راسض والسسائق Úوالبواب Úوحتى ‘
اŸمرضس Úوشسبه الطبي Úفهناك نقصض
م -ق -ارن -ة ب-ح-ج-م اŸسس-تشس-ف-ى ال-ذي رأاى
النور بعد سسنوات من ا’‚از والتوقف،
ف -اŸؤوسسسس -ة يضس -ي -ف م-دي-ره-ا ’ ت-ت-وف-ر
سس - -وى ع- -ل- -ى  ٣سس- -ي- -ارات اسس -ع -اف ‘
اÿدمة ،وهي تعت Èكذلك عائقا نظرا
ل -كÌة ا’ج Ó-ءات ال -ت -ي تسس -ج-ل ي-وم-ي-ا،
حيث يسسجل  1٥حالة تقريبا اسسبوعيا
وتتعداها ا ¤اك ،Ìغ Òان قلة السسائقÚ
و سسيارات ا’سسعاف ادى ا ¤نقصض ‘
اÿدم- -ات Ãسس- -تشس- -ف- -ى ي- -ع- -ل- -ق ع- -ل -ي -ه
اŸواطنون آاما’ وحتى السسيارات التي
تنقل ا’طباء وا’داري ’ Úيتوفر عليها
اŸسس- -تشس- -ف- -ى ،ك- -م- -ا ت- -ق- -دم صس- -ي -دل -ي -ة
اŸسستشسفى خدمات كبÒة حيث تتوفر
على جميع ا’دوية.

وحسسب إاحصسائيات – ّصسلنا عليها من
مصسلحة ا’سستعجا’ت ،فإان اŸسستشسفى
يقوم Ãعدل  ٢٠٠فحصض يوميا ،بتقدË
خدمات لـ  41٣٣٣منذ جانفي اŸنصسرم،
أاي خ Ó- - - -ل  7أاشس -ه -ر و 1٠76اسستقبال
و ٢8٠٣٢ح-ق-ن-ة و 176٢ف-حصض ل-ل-قلب
و– ٣687ليل طبي للمرضسى و ٥٥4عملية
إاج Óء للمؤوسسسسات ا’سستشسفائية ا’خرى
سسواء داخل الو’ية او خارجها وعشسرات
العمليات ا÷راحية النسسائية والرجالية
والو’دات ومعا÷ات ا◊روق البسسيطة
واÿت- -ان ،غ Òأان طب اأ’سس- -ن -ان يشس -ه -د
نقصسا واضسحا ‘ اıتصس.Ú
ويتوفر مسستشسفى السسوقر ا÷ديد على
ع -ت -اد ط -ب -ي م -ت-ط-ور م-ن احسس-ن ط-راز،
والدليل به جهاز سسكان Òبقوة  64بطارية
وي -ن -ت -ظ -ر وضس -ع -ه ‘ اÿدم -ة ‘ ا’ي -ام
اŸقبلة لكون الو’ية كاملة ’ تتوفر على
م -ث -ل ه -ذا ا÷ه -از اŸط -ل-وب ب-كÌة م-ن
ا’طباء لتشسخيصض اأ’مراضض اŸسستعصسية
على الكشسف العادي.
ويأامل السسيد قزو‹ عبد القادر مدير
اŸسستشسفى ا÷ديد ‘ أان يتم اسستدراك
النقائصض اŸسسجلة باŸؤوسسسسة تدريجيا
كونه جديد وكان يدير مسستشسفى ‡اثÓ
ب -دائ-رة ث-ن-ي-ة ا◊د ب-و’ي-ة ت-يسس-مسس-ي-لت،
ويبدو متفائ Óللمهمة حسسب قوله لكون
السسلطات الو’ئية كوا‹ الو’ية ومدير
الصس - -ح - -ة والسس - -ك - -ان ي - -ق- -وم- -ون ع- -ل- -ى
اŸسس - -تشس - -ف- -ى م- -ن خÓ- -ل ال- -زي- -ارات و
ا’سستفسسارات عن وضسعيته ،و’ سسيما أان
وا‹ تيارت السسيد بن تواتي عبد السسÓم
قام خÓل ا’سسبوع اŸنصسرم بدعم مادي
كب ،Òحيث ” تخصسيصض  7٠مليار سسنتيم
Ÿرك -ز أام -راضض ال -ك -ل -ى وتصس -ف -ي -ة ال-دم
بعاصسمة الو’ية ،و‘ اأ’خ Òقمنا بطرح
سسؤوال على أاحد نز’ء اŸسستشسفى السسيد
عبد الÓوي احمد حول خدماته ،وهو
شساب تعرضض لكسسر على مسستوى السساق
أاثناء مباراة ‘ كرة القدم و“ت جراحته
فور التحاقه باŸؤوسسسسة ،و“ت معا÷ته
ويخضسع حاليا للنقاهة ببيته ،وقد أاثنى
ع- - -ل- - -ى ال- - -ط - -اق - -م ال - -ط - -ب - -ي وا’داري
ل -ل-مسس-تشس-ف-ى ،وه-و م-ن سس-ك-ان م-دريسس-ة
على بعد  4٣كلم عن السسوقر ،وطالب
ب -ا◊ف -اظ ع-ل-ى ه-ذا اŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي
الهام.

حّ-ذر م-ه-تّ-م-ون ب-الشضأان البيئي
‘ ال- -ب- -ل- -ي -دة م -ن اÿط -ر ال -ذي
أاصض -ب -ح ي -ت -ه ّ-دد أان -واع-ا ن-ب-ات-ي-ة
ن- -ادرة وم- -عّ- -م- -رة“ ،ث- -ل رم- -زا
وأاي- -ق -ون -ة ح -ظÒة الشض -ري -ع -ة،
وم -ن ك -ارث -ة ت-ه-دي-د السض-م-نت
اŸسضلح لهذا النوع من الشضجار،
وت-ع-ريضض-ه-ا ل-ل-ق-ط-ع ال-عشض-وائ-ي،
لسضمنتية
أامام زحف البنايات ا إ
ك -ل ي -وم وسض -ق -وط أاع -داد م -ن-ه-ا
لسضباب طبيعية مناخية.
أ

البليدة :لينا ياسسمÚ
وجاء –ذير ا’يكولوجيّ Úاسستنادا
إا ¤واقع مؤو ،⁄أاصسبحت تتعرضض له
شس -ج -رة «اأ’رز» ،وفصس -ل اŸه -ت -م -ون
ب-الشس-أان ال-ب-ي-ئ-ي ‘ ت-ق-اري-ر ورسس-ائ-ل
ت -ن -ب -ي -ه ،أان ب -عضض اŸشس -اري -ع ب-ق-لب
ا◊ظÒة أاضسحت تهدد هذا النوع
ال -ن -ادر م -ن اأ’شس -ج -ار ،وال -ذي Áي-ز
الشسريعة وجعل منها ﬁمية عاŸية،
تضس -اف إا ¤خصس -ائصس -ه -ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة

اأ’خ - -رى ،م - -ث- -ل الÌوة ا◊ي- -وان- -ي- -ة
واŸائ -ي -ة وال -ن -ب -ات-ي-ة ال-ن-ادرة أايضس-ا،
وشسّددوا بأانه يتوجب التدخل ووضسع
حد لزحف ا’سسمنت اŸسسلح ،وردع
كل من يجرؤو على قطع غصسن من
ه -ذا ال -ن -وع م -ن اأ’شس-ج-ار ،وح-م-اي-ة
الطبيعة باÙمية ،خاصسة وأانهم ‘
كل يوم يقفون على كوارث ضسد كل
ما هو طبيعي ونادر ،وأان تتحرك
مصس -ال -ح ال -غ -اب -ات وت -تصس ّ-دى ل -ت -لك
ا÷رائ- -م ‘ ح- -ق ال -غ -اب -ة ع -م -وم -ا،
وت- -ك- -ف- -ي ال- -نÒان ال- -ت- -ي أاتت ع -ل -ى
مسساحات واسسعة من الغطاء الغابي
هذا العام وقبله بعام ،Úلتزيد مثل
هذه ا’عتداءات ضسد الطبيعة من
ا÷راح ،داع ‘ Úالسسياق إا ¤تفعيل
آال -ي -ات ا◊م -اي -ة واŸراق -ب -ة وال-ردع
حتى تنجو الشسريعة من التخريب،
و’ ت -ت -ع -رضض إا ¤تصس -ح-ر ب-ات شس-ب-ه
م -قصس -ود وم -ت -ع -م -د ،خصس -وصس -ا وأان
اÓŸي Úم- - - -ن السس - - -ي - - -اح وع ّشس - - -اق
الطبيعة ،الذين يتوافدون كل سسنة
على هذه اÙمية.

البلدية تفتقد Ÿرافق رياضضية

ششباب حمام الضشلعة باŸسشيلة يطالبون ÓÃعب جوارية

متابعة دقيقة للمشضاريع الّتنموية بتبسضة

تـ ـقـ ـيـ ـي ـ ـم م ـ ـدى اسشـ ـتـ ـعـ ـمـ ـال اأ’غـ ـلـ ـف ـ ـة ا Ÿـ ـالـ ـي ـ ـة اŸـ ـ ـرصش ـ ـ ـودة

تبسسة :خالد ــ ع
ناقشس اÛلسس التنفيذي الولئي
لتبسضة ،الوضضعّية اŸاليّة للمشضاريع،
والتي كلّفت بها قطاعاتهم Ãا فيها
ال -ت -ي رف -ع ال ّ-ت -ج -م -ي -د ع -ن-ه-ا ،ح-يث
اسض -ت-فسض-ر السض-ي-د ع-ط-ا ال-ل-ه م-ولت-ي
لشضكالت الّتقنية التي أاعاقت
عن ا إ
ال ّسض Ò- -ا◊سض- -ن ل- -ب- -عضس ال- -ه -ي -اك -ل،
م- -ط- -ال- -ب- -ا ب- -إاع- -داد ت- -ق- -ري- -ر شض -ام -ل
له- - -داف اŸسضّ- - -ط- - -رة
وم- - -فّصض- - -ل ،وا أ
واŸرجّوة ‘ اŸنظور القريب ،وآافاق
.2020
ووقف مسسؤوول ا÷هاز التنفيذي اأ’ّول
عند مدى تنفيذ تعليماته خÓل جلسسات
العمل ال ّسسابقة ،ومدى اسستنفاد اأ’غلفة

اŸرصس -ودة واŸوّج -ه -ة ل-ت-جسس-ي-د الÈام-ج
ذات ال ّصسلة ،واسستعرضض عددا من الÈامج
الّتنموية قيد ا’‚از ’فتا إا ¤ضسرورة
إا“ام -ه -ا وا◊رصض ع -ل -ى ج-ودة اأ’شس-غ-ال
بها ،وعّرج على الواقع البيئي Ÿدينة تب ّسسة
وعدد من البلدّيات ،حيث ابدى قلقه Œاه
وضسع اŸدينة وﬁيطها البيئي ،وشسّدد ‘
ذات السس- -ي- -اق ،ع- -ل- -ى وج -وب ات -خ -اذ ك ّ-ل
اإ’جراءات والتّداب Òا’حÎازّية “اشسيا
م -ع ال ّ-ت-قّ-ل-ب-ات ا÷وّي-ة اأ’خÒة واأ’م-ط-ار
اŸوسس-مّ-ي-ة ،وم-واصس-ل-ة ت-نظيف البالوعات
وتنقية ›اري اأ’ودية وحوافها ،وتنظيم
عملّيات لرفع الّردوم وﬂلفات البناء كّل
خمسسة عشسر يوما ،وضسرورة صسيانة العتاد
اŸسستعمل للغرضض وتأاهيله.
وأاّكد وا‹ الو’ية أاّنه يو‹ أاهميّة قصسوى

لذلك ،وضسمن مشساريع صسندوق ال ّضسمان
والّ- -ت- -ضس- -ام- -ن ل- -ل- -ج- -م- -اع- -ات اÙلّ- -ي- -ة،
أاوصسى ذات اŸسسؤوول باإ’سسراع ‘ عملّية
تهيئة مقÈة تاغدة Ãدينة تب ّسسة.
و‘ معرضض تشسريحه لواقع القطاعات،
حث الوا‹ القائم Úعلى قطاع الشّسباب
ّ
والّرياضسة ،باإ’سسراع ‘ إا“ام اŸشساريع
–ت الوصساية ،مبديا اسستياءه من البطء
الشّس- -دي- -د ‘ ع- -م- -لّ- -ي- -ات إا‚از اÓŸعب
ا÷وارّية واŸسسابح بكّل من بلديتيّ ونزة
وال-ك-وي-ف ،وأاسس-دى ت-ع-ل-ي-م-ات إا ¤ا÷ه-از
ال - -ت - -ن- -ف- -ي- -ذي ،بضس- -رورة ت- -دوي- -ن ب- -عضض
اÓŸحظات التي رصسدها خÓل معاينته
اŸيدانّية لعدد من اŸشساريع قيد ا’‚از
قصس -د م -ع -ا÷ت -ه -ا ،م -وصس -ي -ا ب -اŸت -اب -ع -ة
ي
اŸيدانّية ال ّصسارمة واŸسستمّرة لقمع أا ّ
ﬁاولة غش ّض مفÎضسة ‘ ا’‚از.
ودورة اÛلسض ال- -ت- -ن- -ف- -ي -ذي ال -و’ئ -ي،
أاشس -رف ع -ل -ي -ه -ا ع -ط -ا ال-ل-ه م-و’ت-ي وا‹
ال-و’ي-ة ،اح-تضس-ن-ت-ه-ا ق-اع-ة ا’ج-ت-ماعات،
بحضسور الهيئة الّتنفيذية ورؤوسساء الّدوائر
والبلدّيات ،بغرضض متابعة سسÒورة عدد
من مشساريع التّنمية بإاقليم الو’ية ،عÈ
ال-ت-ق-اري-ر ال-ت-ي ت-قّ-دم ب-ه-ا أاعضس-اء ال-ه-ي-ئة
الّ-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ،ورؤوسس-اء الّ-دوائ-ر وال-ب-لدّيات،
وواق- -ع الّ- -ت- -ن- -م- -ي -ة  -ال ّ-راه -ن واآ’ف -اق -
ب -ع -اصس -م-ة ال-و’ي-ة وال-ب-ل-دّي-ات ،م-ن ح-يث
البنى الّتحتية ،اأ’شسغال العمومّية ،الّتهيئة
وال ّ-ت -حسس Úا◊ضس -ري ،ال -وضس -ع ال -ب -ي -ئ -ي،
والÈامج ال ّسسكنية Ãختلف صسيغها.

ي- -ع -ا Êشض -ب -اب ب -ل -دي -ة ح -م -ام
الضضلعة باŸسضيلة نقصضا كبÒا ‘
اŸراف-ق ال-ري-اضض-ي-ة والÎف-يهية
واŸسض - - - - - -اح - - - - - -ات اÿضض- - - - - -راء،
ب -اع -ت -ب -اره -ا اŸت-نّ-ف-سس ال-وح-ي-د
لشض-ب-اب ال-ب-ل-دية ،دفعت الكثÒ
لنشض- -اء
م - -ن - -ه - -م إا ¤ال - -ل - -ج- -وء إ
مÓعب ترابية تفتقر إا ¤ادنى
الشضروط ،وكانت سضببا ‘ إاصضابة
ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ب-كسض-ور ،وحرمت
لخ - -ر م- -ن ‡ارسض- -ة
ال - -ب - -عضس ا آ
ﬂتلف الرياضضات.

اŸسسيلة :عامر ناجح
على الرغم من ترقية البلدية سسنة
 1984إا ¤دائرة ،إا’ أاّنها  ⁄تشسفع لها
ل -ت -ح -ريك ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وحصس-ول
شسباب البلدية على بعضض اŸرافق
ال- -ري- -اضس -ي -ة ،ف -ه -ي ت -ن -ع -دم Ÿل -عب

م- -عشس- -وشسب اصس- -ط- -ن -اع -ي -ا ،مسس -ب -ح
ومسساحات عمومية كانت أام خاصسة،
وهو ما دفع الكث Òمنهم إا ¤مزاولة
ري -اضس -ة ك -رة ال -ق -دم ع -ل -ى م -ل -ع -بÚ
ترابي ،Úبحيث تصسبح أارضسيتهما ‘
فصس- -ل الشس- -ت- -اء ع- -ب- -ارة ع -ن أاوح -ال
وب -رك ،و‘ فصس -ل الصس-ي-ف ي-ت-ط-اي-ر
م -ن -ه -ا ال -غ -ب -ار ل -يضس -اع-ف م-ن ح-دة
اأ’مراضض التنفسسية عند اŸصسابÚ
بها ،وأاشساروا إا ¤ان البلدية بحاجة
م -اسس -ة ا ¤ت -غ-ط-ي-ة اŸل-عب ال-ب-ل-دي
ب-ال-عشسب ا’صس-ط-ن-اع-ي أاو ال-ط-ب-ي-عي
أ’ن البلدية ينشسط بها أاربعة أاندية
رياضسية.
و‘ ذات السس- -ي- -اق ،ي- -رف- -ع شس -ب -اب
حمام الضسلعة مطلب تزويد غابة
حمام الضسلعة التي “تد من سسيدي
عمر ا ¤القرف Ãسساحة أالف هكتار
Ãركز للتسسلية ،وإا‚از مركز رياضسي
للشسباب إ’ظهار مهاراته الرياضسية.
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بطولة إأفريقيا للكرة ألطّائرة جلوسس

اŸنتخب الوطني يفتك اŸيداليّة الÈونزّية

اف - -ت ّك اŸن - -ت - -خب ا÷زائ - -ري
ل -ل -ك-رة ال-ط-ائ-رة ج-ل-وسش (ري-اضش-ة
اŸعاق )ÚاŸيدالية الÈونزية ‘
إاطار بطولة إافريقيا للعبة ،عقب
فوزه مسشاء األحد بكيغا‹ ،أامام
اŸن -ت -خب ال -ك -ي-ن-ي ب-ن-ت-ي-ج-ة 1-3
( 15-25 ،25-20 ،21-25و-27
.)25
وق- -ب -ل ب -ل -وغ ه -ذا ال -دور ،ك -ان
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ق -د اق -ت -ط-ع
تأاششÒة التأاهل ا ¤اŸربع الذهبي
بعد إانهائه منافسشات اÛموعة
(ب) ‘ اŸرك- -ز ال -ث -اÃ Êج -م -وع
ثÓث نقاط بعدما فاز على نظÒه
ا÷ن -وب إاف -ري-ق-ي ( ،)0-3م-ق-اب-ل
هزÁة امام اŸتصشدر ،اŸنتخب
اŸصشري بنفسش النتيجة.
وخÓل لقاء نصشف النهائي يوم
السش -بت ،أام -ام م -ن -ت -خب روان-دا -
مسشتضشيف الدورة  -خسشر ‡ثلو
ا÷زائ -ر ب -ن-ت-ي-ج-ة ،25-19( 1-3
.)15-25 ،19-25 ،19-25

إأنفانتينو:

ضشرورة مكافحة العنصشرية ‘ اÓŸعب اإليطالية
أاّك- -د رئ -يسش ال–اد
ال- -دو‹ ل- -ك- -رة ال- -ق -دم
ج -ي -ا Êإان -ف-ان-ت-ي-ن-و إان-ه
«ي- -جب ال- -ع- -م- -ل ع -ل -ى
مكافحة العنصشرية ‘
اÓŸعب اإليطالية من
خÓل التعليم ،وإادانتها
وا◊ديث ع - - -ن - - -ه - - -ا»،
ت -ع -ل -ي -ق -ا ع -ل-ى ت-وق-ف
م - - -ب - - -اراة أات- - -الن- - -ت- - -ا
وف-ي-ورن-ت-ي-نا يوم األحد
ضشمن البطولة اÙلية
ل- -بضش -ع دق -ائ -ق بسش -بب
صش- -ي- -ح- -ات ع -نصش -ري -ة
اسشتهدفت اŸدافع دالب.Ò
وت -وق -فت م -ب-اراة أات-الن-ت-ا وف-ي-ورن-ت-ي-ن-ا
ل -بضش-ع دق-ائ-ق بسش-بب صش-ي-ح-ات ع-نصش-ري-ة
اسش- -ت- -ه- -دفت اŸداف- -ع الÈازي- -ل -ي دال -بÒ
هÔي -ك -ي ،ال -ذي اشش -ت -ك -ى ◊ك-م اŸب-اراة
دان -ي -ي -ل-ي أاورسش-ات-و ،ف-ات-خ-ذ األخ Òق-رار
ايقاف اŸباراة وطلب من مذيع اŸلعب
بث رسش- -ال- -ة ا ¤ا÷م- -اه Òب- -وق- -ف ه -ذه
الصش -ي -ح -ات ،ل -ك -ن -ه -ا ق -وب -لت بصش -اف-رات
السشتهجان.

وأاكد رئيسش الفيفا ،خÓل اسشتضشافته
‘ برنامج لقناة «راي  »2اإليطالية الفيفا،
أانه «ل Áكننا قبول العنصشرية ‘ اÛتمع
و‘ كرة القدم» ،مششÒا إا ¤أان الوضشع «⁄
ي- -ت- -حسش- -ن» ب- -خصش- -وصش ال- -ع- -نصش- -ري- -ة ‘
اÓŸعب اإليطالية.
وتابع إانفانتينو« :علينا أان نحدد هوية
اŸسشؤوول Úونطردهم من اÓŸعب .يجب
فرضش عقوبات واضشحة ،كما ‘ إا‚لÎا،
ي -جب أال ن -خ -اف م -ن إادان -ة ال-ع-نصش-ري،Ú
يجب أان نحاربهم حتى النهاية».

واع - -ت Èرئ - -يسش
ال–اد ال -دو‹ ل -ك -رة
ال - -ق - -دم أان السش - -م - -اح
ب-وج-ود ال-ع-نصش-ري-ة ‘
اÛتمع أاو كرة القدم
أام- - - - -ر «خ - - - -ط‘ ،»Ò
اŸوسشم اŸاضشي ،كان
لعب وسش - - - - - - - - - - - - - - -ط
ج- -وف- -ن- -ت -وسش ال -دو‹
ال- - -ف- - -رنسش - -ي ب - -ل - -ي - -ز
م -ات -وي-دي وزم-ي-ل-ه ‘
ال- -ف- -ري- -ق م- -ويسش كÚ
ومدافع نابو‹ الدو‹
السش- -ي- -ن -غ -ا‹ ك -ال -ي -دو
كوليبا‹ ضشحايا هذه الظاهرة التي تتكرر
منذ سشنوات ‘ إايطاليا.
وع-اششت ك-رة ال-ق-دم اإلي-ط-ال-ي-ة ي-وم-ا
أاسش- - - -ود ‘ ديسش- - - -م ÈاŸاضش- - - -ي بسش - - -بب
الصش- -ي -ح -ات ال -ع -نصش -ري -ة اŸت -ك -ررة Œاه
مدافع نابو‹ السشنغا‹ كاليدو كوليبا‹،
ووف -اة مشش -ج -ع ل-ن-ادي إان Îم-يÓ-ن ،ع-قب
أاحداث ششغب حول ملعب مباراة الفريقÚ
‘ اŸرح - -ل- -ة  18م -ن ب -ط -ول -ة ال-درج-ة
األو.)¤

بعد فوز ألريال على إأشسبيلية

كاسشياسس يششيد باŸدّرب زيدان

أاشش -اد إاي -ك -ر ك -اسش -ي -اسش ا◊ارسش السش -اب -ق ل -ري-ال م-دري-د،
باŸدرب زين الدين زيدان ،عقب الفوز الذي حققه الفريق
اŸلكي على إاششبيلية (.)0-1
وك- -تب ك- -اسش- -ي- -اسش ع Èحسش- -اب -ه ع -ل -ى م -وق -ع ال -ت -واصش -ل
الجتماعي توي« Îزيدان هو األفضشل ،وسشيتحدث البعضش
حاليا حول ما إاذا كان ﬁظوظا للغاية».
وأاضشاف« :لن يكون هناك أاي حديث حول تغيﬁ Òتمل ‘
ا÷هاز الفني ،كما لن يتم ا◊ديث حول اإلدارة السشيئة للنادي
التي راهنت على أاششخاصش ﬂضشرم Úبإامكانهم اسشتعادة
‚اح -ات ال -ف -ري -ق ،ول ع-ن ه-ؤولء الÓ-ع-ب Úالشش-ب-اب ال-ذي-ن
يعدون مسشتقبل النادي».

إافتتاح ملعب كرة القدم ‘ أاكتوبر القادم
سشيتم وضشع اŸلعب ا÷ديد لكرة القدم
ل-ب-ل-دي-ة زي-غ-ود ي-وسش-ف (قسش-ن-ط-ي-ن-ة) ح-يز
اÿدمة «‘ غضشون ششهر اأكتوبر اŸقبل»،
حسشب ما علم من اŸدير اÙلي للششباب
والرياضشة.
وأاوضشح ياسش Úسشياف أان اأششغال هذا
اŸلعب ،التي انطلقت سشنة  ⁄ 2013يتبق
منها إال اسشتكمال تهيئة الطريق اŸؤودي
إا ¤اŸلعب وكذا الربط بششبكتي الكهرباء
والغاز الطبيعي» ،موضشحا ‘ ذات السشياق
أان تأاخر تسشليم هذا اŸششروع كان بسشبب
تقاعسش الششركة التي أاسشند إاليها اإ‚از
هذا اŸششروع.
وقد ”ّ وضشع هذا اŸلعب ،الذي ”
إا‚ازه Ãدخ- -ل م- -دي- -ن -ة زي -غ -ود ي -وسش -ف
بغÓف ما‹ قدره  320مليون دج –ت
تصشرف الفريق اÙلي ‘‘وداد آامال زيغود
يوسشف‘‘ ،وذلك إلجراء تدريبات الفريق و
كذا لسشتقبال األندية اŸنافسشة ‘ إاطار
ب- -ط- -ول- -ة ا÷ه -وي ،حسشب ذات اŸسش -ؤوول
الذي أاكد أان هذا الصشرح الرياضشي من
شش -أان -ه أايضش-ا اح-تضش-ان م-ب-اري-ات ﬂت-ل-ف
ال -ب -ط -ولت ع -ل -ى غ -رار ب -ط -ول -ة ال -ه-واة،
البطولة الولئية ،بطولة ما ب Úالرابطات
باإلضشافة إا ¤تخصشيصشه لتدريبات نوادي

الرابطت ،Úاألو ¤و الثانية موبيليسش.
كما يضشم هذا اŸلعب ،الذي يتسشع لـ
 2000متفرج واŸهيأا بأارضشية ذات عششب
اصشطناعي من ا÷يل ا÷ديد ،العديد من
القاعات الرياضشية اıصشصشة ıتلف
الرياضشات ،على غرار ا÷يدو ،الكاراتي،
اÓŸك -م-ة وك-م-ال األجسش-ام ،يضش-ي-ف ذات
اŸصشدر.
ك -م -ا كشش-ف اŸدي-ر اÙل-ي ل-لشش-ب-اب
وال -ري -اضش -ة ع -ن ع -م-ل-ي-ة ‘‘ق-ي-د ال-دراسش-ة‘‘
تخصش توسشعة للملعب من خÓل تهيئة 16
األف مقعد جديد للمناصشرين ،مششÒا إا¤
اأن Œسش -ي -د ه -ذه ال-ع-م-ل-ي-ة سش-ي-م-ك-ن ه-ذا
اŸل -عب ا÷دي-د مسش-ت-ق-ب Ó-م-ن اح-تضش-ان
مباريات بطولة الرابطة اÎÙفة الثانية
موبيليسش.
من جهته ،اعت Èرئيسش نادي ‘‘وداد
اآمال زيغود يوسشف‘‘ ،عياشش توفيق ،أان
هذا اŸلعب ا÷ديد يعد ‘‘مكسشبا‘‘ لهذه
ا÷ماعة اÙلية ،كما أانه سشيمكن النادي
من ‘‘خوضش اŸوسشم ‘ ظروف جيدة‘‘.
للتذك ،Òفقد حّقق فريق ‘‘وداد آامال
زيغود يوسشف‘‘ صشعوده للبطولة ا÷هوية
خÓل اŸوسشم اŸاضشي.

منتخب أوزبكسستان

إاقالة اŸدّرب هيكتور كوبر

أاعلن ا–اد كرة القدم ‘ اأوزبكسشتان،
أامسش الث - - - -ن ،Úع- - - -ن اإق- - - -ال- - - -ة اŸدرب
األرج-ن-ت-ي-ن-ي ه-ي-ك-ت-ور كوبر اŸدير الفني
ل -ل -م -ن-ت-خب األوزب-ك-ي بسش-بب سش-وء ن-ت-ائ-ج
الفريق ‘ الفÎة اŸاضشية.
وتأاتي إاقالة كوبر بعد البداية السشيئة
للفريق ‘ التصشفيات اŸششÎكة اŸؤوهلة
لبطولتي كأاسش العا 2022 ⁄وكأاسش آاسشيا
 2023ح -يث اسش-ت-ه-ل ال-ف-ري-ق مسشÒت-ه ‘
التصشفيات بالهزÁة  2 / 0اأمام نظÒه
ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي ‘ اÿامسش م-ن سش-ب-ت-مÈ
ا◊ا‹ ،وأات -ب -ع -ه -ا ب -ال-ت-ع-ادل السش-ل-ب-ي م-ع

العراق وديا.
وكان كوبر ( 63عاما) توّلى تدريب
اŸنتخب األوزبكي ‘ اوت  2018عقب
رحيله عن تدريب اŸنتخب اŸصشري بعد
اÿروج اŸبكر من الدور األول ببطولة
كأاسش العا ‘ 2018 ⁄روسشيا.
وخ -رج ك-وب-ر م-ع اŸن-ت-خب األوزب-ك-ي
أايضشا مبكرا من بطولة كأاسش آاسشيا التي
اسش-تضش-اف-ت-ه-ا اإلم-ارات ال-ع-رب-ية اŸتحدة
مطلع العام ا◊ا‹ ،حيث ودع البطولة
ب- - -ركÓ- - -ت الÎج - -ي - -ح أام - -ام اŸن - -ت - -خب
األسشÎا‹ ‘ الدور الثا Êللبطولة.

فارق الّنقاط ب Úليفربول ومانششيسش Îسشيتي ليسس كبÒا

«الكاف»يوفد بعثة تفتيشس إا ¤الكامÒون Ÿعاينة اŸنششآات
أاعلنت الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم
(كاف أامسش اإلثن ،Úعن إايفاد فريق تفتيشش
ل- -ل- -ك- -امÒون خÓ- -ل ال- -فÎة م- -ا ب 24 Úو30
سشبتم Èا÷اريŸ ،عاينة اŸنششأاة الرياضشية
اıصشصشة لسشتضشافة بطولة األ· اإلفريقية
لÓعب ÚاÙلي( Úششان .)2020
وق- -ال «ال- -ك- -اف» ‘ ب- -ي- -ان ع- -ل -ى م -وق -ع -ه
اإللكÎو ،Êإان الفريق اŸكون من سشبعة أافراد
برئاسشة الكونغو‹ كونسشتانت عوماري النائب

بلدية زيغود يوسسف بقسسنطينة

مورينيو:

بطولة أفريقيا لÓعب ÚأÙلي2020 Ú

األول للرئيسش ،سشيقوم بزيارة للكامÒون من
 24إا 30 ¤سش-ب-تم 2019 Èل-زي-ارة اŸنششآات
اıصشصشة لسشتضشافة بطولة إافريقيا لÓعبÚ
للمحلي. 2020 Ú
وأاضشاف أان الفريق سشيقوم بتفتيشش البنية
التحتية الرياضشية و منششآات اإلقامة ‘ مدن
ياوندي ،دوال ،بافوسشام وغاروا.
وكان «الكاف» قد أاعلن ‘ أافريل اŸاضشي،
إاسشناد تنظيم نهائيات بطولة افريقيا لÓعبÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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18055
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اÙلي Úنسشخة  2020إا ¤الكامÒون.
وقرر اŸكتب التنفيذي لهذه الهيئة القارية
سش -حب ت -ن -ظ-ي-م ال-ب-ط-ول-ة ذات-ه-ا م-ن إاث-ي-وب-ي-ا،
وم -ن -ح -ه -ا ل-ل-ك-امÒون ،ب-ع-د فشش-ل اŸسش-ؤوولÚ
اإلثيوبي ‘ Úإاقناع أاعضشاء ÷نة تفتيشش تابعة
ل- -ل- -ك- -اف ب- -ج- -اه- -زي- -ة ال- -ب- -ن- -ي- -ة ال- -ت- -ح- -ت- -ي -ة
واŸنشش-آات-ال-ري-اضش-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ت-ظاهرة
الكروية.

يرى الÈتغا‹ جوزيه مورينيو ،مدرب
م -انششسش Îي -ون -اي -ت -د ،أان ل -ي -ف -رب-ول “ت-ع
بالكث Òمن ا◊ظ ‘ ،التغلب يوم األحد
على تششيلسشي ( ‘ )1-2ا÷ولة السشادسشة
من الدوري اإل‚ليزي.
وقال مورينيو ‘ تصشريحات لششبكة
«سش- -ك- -اي سش- -ب -ورت»« :ل -عب ث Ó-ث -ي خ -ط
الهجوم ‘ ليفربول Ãركزية ششديدة ،و⁄
يدافعوا كثًÒا».
وأاضشاف اŸدرب الÈتغا‹« :اأعتقد أانه
‘ الدقائق  15األخÒة من اŸباراة ،كان
يتوجب على ﬁمد صشÓح القيام باŸزيد
من ا÷هد ،وكان عليه مسشاعدة أالكسشندر
أارن -ول -د ،ل -يسش -ت -ط-ي-ع األخ Òال-دخ-ول إا¤
م- - - - -ن- - - - -ط - - - -ق - - - -ة ا÷زاء ق - - - -ل - - - -ي .»Óً- - - -
وتابع« :عندما تأاتي اللحظة التي يتوجب

فيها على ليفربول –قيق انتصشار باهت،
ول Áلك القدرة على قتل اŸباراة ،حينها
لب- - -د م- - -ن ال- - -دف- - -اع بصش- - -ورة أافضش - -ل».
وواصش -لّ“« :ت -ع ل -ي -ف -رب-ول ب-ا◊ظ ن-ظً-را
لعدم تسشجيل تششيلسشي ‘ آاخر فرصشت،Ú
وإال ك -ان-وا سش-يشش-ع-رون ب-ال-ن-دم الشش-دي-د».
وعن فارق النقاط مع مانششسش Îسشيتي
ال -ث -ا ،Êق-ال م-وري-ن-ي-و 5« :ن-ق-اط ل-يسشت
بالفارق الكب ،Òمن الواضشح أان ليفربول
سشيخسشر مباراة ،مثل تلك التي خسشرها
السشيتي أامام نورويتشش ،وسشيفقد الريدز
بعضش النقاط».
واأردف قائ« :Óبإامكان السشيتي أايضًشا
اأن يحظى ÃسشÒة انتصشارات بعدها مثل
تلك التي Áر بها ليفربول حالًيا».
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ششبيبة القبائل

لندية
الكأاسس العربية ل أ

مؤلؤدية ا÷زائر  -ظفار العما Êاليؤم على ال ّسشاعة 20:30

«العميد» يسشعى لتحقيق انتصشار عريضش من أاجل القÎاب من الّتأاّهل

ي - -ؤاج- -ه ال- -ي- -ؤم
م-ؤل-ؤدي-ة ا÷زائ-ر
ن- - - -ظÒه ظ- - - -ف - - -ار
ال- -ع- -م- -ا ‘ Êإاط- -ار
م- -ب- -اري- -ات ذه- -اب
ال- - -دور  32لكأاسس
ال -ع -رب ل -لن -دي -ة
الب - -ط - -ال ،ح - -يث
يسش- - -ع- - -ى أاشش- - -ب- - -ال
اŸدرب ك- - - - - - -ازوÊ
Ÿؤاصش -ل -ة ال -ن -ت-ائ-ج
اليجابية
وإاضش - -اف - -ة ظ - -ف - -ار
العما Êا ¤قائمة
ضشحاياهم.

تغيÒات منتظرة على الّتششكيلة
ح ّضص -ر م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر Ÿواج-ه-ة ن-ادي
ظفار ‘ ظروف جيدة ،حيث سصاعدت النتائج
اليجابية التي حققها الفريق ‘ عودة الهدوء
ا ¤الفريق خÓل انطÓقة اŸوسصم ا◊ا‹
عكسس اŸواسصم السصابقة.
وÁتاز الفريق بتواجد العديد من الÓعبÚ
اŸميزين ،وهو ما يجعل اŸدرب ‘ حÒة من
أام- -ره خÓ- -ل ك- -ل م- -ب- -اراة م -ن اج -ل اخ -ت -ي -ار

العناصصر السصاسصية ،وهو العامل الذي يجعل
اŸنافسصة تزداد ب ÚالÓعب.Ú
وسصتعرف مباراة ظفار إاجراء كازو Êلبعضس
التغيÒات الطفيفة على التشصكيلة مثل امكانية
اسص-ت-ب-ع-اد ال-ع-ن-اصص-ر ال-ت-ي شص-اركت ‘ مواجهة
اŸنتخب اÙلي امام نظÒه اŸغربي ،حيث
يتواجد بن دبكة على رأاسس القائمة.
كما أان كازو Êومن أاجل الرفع من جاهزية
كل العناصصر ،سصيقوم Ãنح الفرصصة لÓعبÚ
ال - -ذي - -ن  ⁄يشص - -ارك - -وا ك - -ثÒا ‘ اŸب- -اري- -ات
السصابقة ،حيث سصتكون مواجهة ظفار العماÊ
فرصصة مهمة لهم من أاجل اسصتعادة الثقة.

الهجؤم مطالب بالّتأاكيد
سصيكون هجوم الفريق أامام حتمية التسصجيل
خ Ó-ل م-واج-ه-ة ظ-ف-ار ال-ع-م-ا ،Êح-يث ط-الب
اŸدرب كازو Êمن لعبيه بضصرورة التحلي
با÷رأاة ،والضصغط على مرمى اŸنافسس من
أاجل تسصجيل أاك Èعدد من األهداف.
ويدرك كازو Êولعبيه أاّن تفادي سصيناريو
غ Òمرغوب به ‘ مواجهة العودة Áر عÈ
–قيق فوز كب Òعلى ظفار العما ،Êوهذا لن
ي- -ك- -ون إال ب- -ت- -أال- -ق اŸه- -اج- -م ÚاŸط- -ال- -بÚ
باسصتغÓل اŸباراة من أاجل التسصجيل.
ويعد خط هجوم الفريق من القوة الضصاربة

من الناحية الفنية ،وبحكم لعب اŸواجهة ‘
ملعب  5جويلية هذا المر سصيزيد من حظوظ
ال- -ف- -ري -ق ‘ ال -تسص -ج -ي -ل ،خ -اصص -ة أان ال -دع -م
ا÷ماهÒي سصيكون له األثر البالغ ‘ ارتباك
اŸنافسس ،وهو ما يجعل أاخطاء الدفاع تكÌ
‡ا يتطلب على اŸهاجم ÚإاسصتغÓل هذا
المر لصصالح الفريق.
جابؤ يسشعى لتأاكيد انطلقته القؤّية
سصتكون األنظار مشصدودة نحو «مايسصÎو»
ال -ف -ري -ق ا÷دي -د ع -ب -د اŸوم-ن ج-اب-و ،ال-ذي
ي -ح -ق -ق أارق -ام -ا م -ه -م -ة م -ع ال -ف -ري-ق ب-فضص-ل
انطÓقة اŸوسصم اŸميزة ،واŸسصتوى الكبÒ
الذي ظهر به ‘ اŸباريات اŸاضصية.
وت-ع-د م-واج-ه-ة ظ-ف-ار ف-رصص-ة م-ه-م-ة لنجم
الفريق ا÷ديد من أاجل العودة إا ¤الواجهة،
وزي -ادة شص-ع-ب-ي-ت-ه وسص-ط أانصص-ار «ال-ع-م-ي-د» م-ن
خÓل الظهور بشصكل ‡يز أامام نادي ظفار
وتوظيف خÈته لصصالح الفريق.
ورغم أان البعضس تشصاءم بخصصوصس ‚اح
صص -ف -ق -ة ج -اب-و ،إال أان اŸسص-ت-وى ال-ذي ق-دم-ه
الÓعب ◊د الن يشصفع له ،ويؤوكد أاحقيته
بالتواجد ‘ الفريق حيث يسصعى لسصتغÓل
اŸوسصم ا◊ا‹ من أاجل قيادة الفريق للفوز
باأللقاب.

ا◊ضشور الّذهني وا÷اهزية البدنية مفتاحا الفوز على ظفار العماÊ
ع ّ-ب -ر لعب م-ؤل-ؤدي-ة ا÷زائ-ر
سشفيان بن دبكة ‘ هذا ا◊ديث
اÿاطف لـ «الششعب» ،بأان مباراة
ال -ي -ؤم ال -ت -ي سش -ت -ج -م -ع ال -ع -م -ي -د
بضش -ي -ف -ه ظ-ف-ار ال-ع-م-ا ‘ Êذه-اب
الدور  16من الكأاسس العربية لن
ت -ك -ؤن سش -ه -ل -ة ل -ل -ف-ري-ق ،Úوه-ذا
له-م-ي-ت-ه-ا ‘ حسش-اب-ات ك-ل
ن -ظ-را أ
طرف ،وطمؤحه ‘ ضشمان نتيجة
ج- -ي- -دة ت- -ف- -ت -ح الشش -ه -ي -ة Ÿب -اراة
العؤدة.

^ م -ع -ن -ى ه -ذا أاّن -ك-م ‘ صشّ-ح-ة
جيدة لهذه اŸباراة؟

^^ كل األمور على ما يرام ،خاصصة وأان
رهان الكأاسس العربية أاصصبح يسصتهوينا جميعا،
ونريد الذهاب بعيدا ‘ هذه التصصفيات واليوم
نعمل جميعا من أاجل هدف واحد وهو لعب

ب -ان -وح ،لسص -د ال -ف -راغ ال -ذي سص-ي-خ-ل-ف-ه غ-ي-اب
الكيني جوما ،خاصصة بعد اŸسصتوى اŸميز
الذي قدمه ‘ مباراته األخÒة ضصد حوريا
الغيني.
ويسص -ع -ى شص -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز
لسصتعادة صصدارة الدوري.

دخ - -لت تشص - -ك - -ي - -ل - -ة ‚م م - -ق - -رة ‘ ج - -و
التحضصÒات اŸكثفة اسصتعدادا Ÿباراة شصباب
قسصنطينة اŸقررة اليوم Ãلعب  8ماي 45
ب- -دون ج -م -ه -ور ،وحسصب اŸق -رب Úم -ن إادارة
النادي الذي دخل أاسصبوعه الثا Êبدون مدرب
بعد ذهاب كر Ëالزاوي ،ومن اŸنتظر أان
تعلن إادارة الفريق على اŸدرب ا÷ديد.
ويشصرف على –ضصÒات النجم اÙضصر
ال -ب -د Êم -ل -يك شص -راد ،ال -ذي يسص -ع -ى ج -اه-دا
لتحضص Òكتيبة النجم التي لعبت مباراة ودية
أامام ا–اد بسصكرة ،وكانت هذه اŸباراة مهمة
‘ حسصابات ا÷هاز الفني ،وشصكلت فرصصة
للحفاظ على الروح ا÷ماعية التي انطلق بها
الفريق ‘ ا÷ولت األربعة اŸاضصية.
وتشص Òاألخبار بأاّن إادارة الفريق اسصتعادت
ك- -ل ال- -ع- -ن- -اصص- -ر اŸصص -اب -ة ،وه -ذا م -ا زاد ‘
اسصتعداد اÛموعة والبقاء مركزين على لقاء
السصنافر.

للعلم ،فإاّن رئيسس النادي طمأان الÓعب،Ú
وحثّهم على بذل ا÷هد اآلن واإلدارة عازمة
ع -ل -ى تشص -ج -ي -ع-ه-م ‘ ان-ت-ظ-ار ت-ع-دي-ل األم-ور
وال- -ع- -ودة إا ¤مسص- -اره- -ا ال- -ط- -ب- -ي -ع -ي ،وتشصÒ
األصصداء من بيت ‚م مقرة بأان اإلدارة على
اسصتعداد للتعاقد مع أاي شصركة قادرة على
“ويل الفريق ،وهذه أامنية كل اŸشصرف Úعلى
هذا الفريق الذي هو بحاجة إا ¤مسصاعدات
مادية.
ه -ذا وسص -ي-ل-عب ‚م م-ق-رة ل-ق-اء ا÷ول-ة
اÿامسصة أامام شصباب قسصنطينة بدون جمهور
ن-ظ-را ل-ل-ع-ق-وب-ة اŸسص-ل-ط-ة ع-ل-يه منذ اŸوسصم
اŸاضصي ،بينما سصتحضصر جماه Òالنجم بدءا
من ا÷ولة السصابعة حسصب اŸعلومات التي
تلقيناها من ﬁيط الفريق.

فؤؤاد بن طالب

لول لكرة السشلة
بطؤلة القسشم ا أ

انطÓق اŸنافسشة يوم  4أاكتوبر
ت-ن-ط-ل-ق م-ن-افسص-ات ال-ب-ط-ول-ة الوطنية لكرة
السصلة (أاكابر ذكور) ،للموسصم الرياضصي (2019
  ،)2020نهاية السصبوع الول من شصهر أاكتوبراŸقبل ( 4و 5أاكتوبر)Ã ،شصاركة  20فريقا،
حسصب ما علم لدى ال–ادية ا÷زائرية للعبة.
وأاف - -اد ن - -فسس اŸصص - -در ،أان ال - -ف- -رق 20
اŸنشصطة للبطولة ،سصتوّزع ‘ اŸرحلة الو¤
على ›موعت( Úأا) و(ب).
وباŸقابل ،سصتنطلق بطولة القسصم الوطني
الثا Êيومي 19

و 20أاك-ت-وب-ر اŸق-ب-لÃ ،شص-اركة  16فريقا
موزعون ا› ¤موعت( Úوسصط شصرق ووسصط
غرب).
وب-خصص-وصس ،ال-ب-ط-ول-ة ال-نسص-وي-ة (ال-قسص-م
ال- -وط- -ن- -ي الول سص -ي -دات) ،أاف -ادت ال -ه -ي -ئ -ة
الفدرالية أانّ اŸنافسصة سصتنطلق يومي  25و26
أاكتوبر اŸقبلÃ ،شصاركة ثمانية فرق تلعب ‘
›م- -وع- -ة واح- -دة ،م- -ث- -ل م- -ا ك -ان األم -ر ‘
اŸوسصم اŸاضصي.

جمعية اÿروب

رششيد بوعراطة يثّمن الفوز على نادي األربعاء

وصص- -ف م- -درب ج- -م -ع -ي -ة اÿروب رشص -ي -د
بوعراطة العودة إا ¤الديار بثÓث نقاط من
م -ل -عب األرب -ع-اء ب-رسص-م ا÷ول-ة اÿامسص-ة م-ن
بطولة الثا ÊاÎÙف أامام منافسس من حجم
فريق األربعاء ،اŸدعم بÎسصانة من الÓعبÚ
اŸت -م -ي -زي -ن سص -يسص -اع -ده ع -ل-ى –دي سص-ري-ع
غليزان ‘ ا÷ولة السصادسصة.
بوعراطة قال بأان العودة بالزاد كام Óمن
خ -ارج ال -ق -واع -د ف -ه -ذا شص -يء م -ه-م ومشصّ-ج-ع
ألشصباله ،مؤوكدا بأان اŸباراة كانت قوية وسصهلة
‘ نفسس الوقت .وبعودته للحديث عن الفوز
ق- -ال ذات اŸدرب ‘« :ا◊ق- -ي -ق -ة ت -ف -اج -أات
ب -ال -وج -ه ال -ذي ظ -ه-ر ب-ه أام-ل األرب-ع-اء ،وك-ذا
السص-ه-ول-ة ال-ت-ي وج-دن-اه-ا صص-راح-ة ت-و ّق-عنا أان
‚د منافسصنا ندا للند لنا ،لكن العكسس حدث

وهذا ما شصجعنا للعب بجدية والفوز باللقاء».
بوعراطة وإان اعت Èالعودة من ملعب
األرب -ع -اء ب -ث Ó-ث ن -ق -اط ج -د ث -م -ي-ن-ة وشص-ي-ئ-ا
إايجابيا ،إال أانه  ⁄يتوان ‘ التأاكيد على أان
عمل كب Òينتظره Ÿعا÷ة النقائصس ،ولبد
من مضصاعفة ا÷هود للتخلصس من السصلبيات.
للعلم أان جميعة اÿروب فازت ÃباراتÚ
وخسصرت اثن ،Úما يعني أانه لبد من إايجاد
توازن للفريق ‘ اللقاءات القادمة ،خاصصة أان
ال- -ب- -ط- -ول- -ة ان- -ط- -ل- -قت ب- -ق -وة ه -ذا اŸوسص -م،
واŸنافسصة سصتكون شصديدة بداية من اللقاء
القادم أامام فريق سصريع غليزان.

فؤؤاد بن طالب

البطؤلة القطرية

حاوره :فؤؤاد بن طالب

^^ سصفيان بن دبكة :أاعتقد أان فريقنا ‘
صصحة جيدة وهو جاهز Ÿباراة اليوم أامام
الظفار ،خاصصة وأان اŸعنويات عالية ،فنحن
كÓ-ع-ب Úن-ري-د اÿروج ب-ن-ت-ي-ج-ة م-ؤوم-نة للقاء
العودة.

تأاكد غياب اŸهاجم الكيني مسصعود جوما،
عن شصبيبة القبائل ‘ ،مبارة اليوم أامام شصباب
ب - -ل - -وزداد ‘ ،ال - -راب - -ط- -ة اÎÙف- -ة األو.¤
وبدأا جوما موسصمه بقوة مع الشصبيبة ،حيث
ق -اده ل -ت -ح -ق -ي -ق ان-تصص-اري-ن ق-ب-ل أان ي-ت-ع-رضس
إلصص- -اب- -ة ع -ل -ى مسص -ت -وى ال -عضص -ل -ة اŸق -رب -ة،
األسصبوع اŸاضصي ،أاجÈته على البتعاد عن
صص - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -وف ال - - - - - - - - -ف - - - - - - - - -ري- - - - - - - - -ق.
وقّ-رر ه-وب Òف-ي-ل-ود ،م-درب شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائل،
اسصتبعاد الÓعب عن القائمة اŸعنية بخوضس
اŸواجهة ،بسصبب عدم “اثله للشصفاء ،حيث
يواصصل التحضص Òرفقة اŸعد البد Êلتجاوز
آاث -ار اإلصص -اب-ة ق-ب-ل الن-دم-اج ‘ ال-ت-دري-ب-ات.
وي -عّ-ول م-درب الشص-ب-ي-ب-ة ع-ل-ى ه-داف-ه ،ح-م-زة

–ضشÒات مكثّفة – ّسشبا Ÿباراة ششباب قسشنطينة

سشفيان بن دبكة لـ «الششعب»:

^ الشش -عب :ه -ل أان-ت-م ج-اه-زون
Ÿؤاج-ه-ة ن-ادي ال-ظ-ف-ار ال-عما‘ Ê
مباراة الذهاب؟

غياب جوما عن مباراة شش ـ بلوزداد

‚م مقرة

عمار حميسشي
يسص- - -ع- - -ى م- - -ول- - -ودي - -ة
ا÷زائر لسصتغÓل عاملي
الرضس وا÷م - -ه- -ور م- -ن اج- -ل –ق- -ي- -ق ف- -وز
عريضس على حسصاب ظفار العما ‘ Êذهاب
الدور  32لكاسس العرب لÓندية البطال من
اجل تفادي اŸفاجآات خÓل لقاء الياب.
و‘ ال -ظ -اه -ر ل ت -ب -دو م-أام-وري-ة م-ول-ودي-ة
ا÷زائر صصعبة بحكم أان «العميد» يتواجد ‘
أافضصل احواله من جهة ،وأايضصا للفارق الكبÒ
‘ اŸسصتوى الفني رغم أان ظفار العما Êيبقى
واحدا من اقوى الندية العمانية.
ك-م-ا سص-ي-ك-ون ل-ل-حضص-ور ا÷م-اهÒي ال-كبÒ
دورا كبÒا ‘ دعم اشصبال كازو ÊخÓل هذا
اŸوعد اŸهم من أاجل –قيق النتصصار الذي
يسص-م-ح ل-ل-ف-ري-ق ب-ل-عب م-ب-اراة ال-ع-ود ب-ارت-ي-اح،
وت-ف-ادي اŸف-اج-آات وخ-اصص-ة سص-ي-ن-اري-و شصباب
قسصنطينة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بو‚اح و بن يطو ‘ صشدارة الهدافÚ
اŸب -اراة ه -ن -ا ‘ ا÷زائ -ر م -ن أاج -ل تسص-ج-ي-ل
نتيجة عريضصة نسصعد بها أانصصارنا.

^ ه-ل ل-دي-ك-م م-ع-ل-ؤم-ات ع-لى
هذا الفريق؟
^^ ليسس لدينا معلومات كافية ،لكن يقال
عنه أانه فريق Îﬁم وله لعب Úمتميزين لكن
كل هذا ل يخيفنا ،ونحن جاهزون ومعنوياتنا
عالية.

^ أاين تكمن قؤة العميد ‘ مثل
هذه اŸباريات؟

^^ كما تعلمون فاŸولودية لها ترسصانة
م -ن الÓ-ع-ب ÚاŸت-م-ي-زي-ن ،وق-وت-ه-ا ت-ك-م-ن ‘
ال- -روح ا÷م- -اع- -ي -ة ،وك -ل ال Ó-ع -بÁ Úت -ازون
ب -ال -تسص -ج -ي-ل وه-ذا الشص-يء م-ه-م ‘ ل-ع-ب-ة ك-رة
القدم ،ولهذا سصنلعب بعقلية التهديف والبحث
عن الفوز الذي ينتظره أانصصارنا ،وبه Áكن أان
نخطو خطوة إايجابية نحو الدور القادم.

^ كلمة ‘ نهاية هذا ا◊ؤار.

^^ نتمنى أان نقدم مباراة كبÒة تليق
Ãق -ام ال-ع-م-ي-د ،وأان ن-ك-ون ‘ ج-اه-زي-ة ت-ام-ة
وب -روح ال -ف -وز م -ع ت -ف -ادي األخ-ط-اء ال-ف-ردي-ة
والتقنية أاثناء اŸباراة ،واÿروج من موقعة 5
جويلية بالزاد الكامل.

اشص- -ت- -ع- -ل صص- -راع ال- -ه -داف ‘ Úال -ب -ط -ول -ة
القطرية لكرة القدم ب Úالثنائي ا÷زائري
ب- -غ- -داد ب- -و‚اح (السص- -د) و ﬁم- -د ب -ن ي -ط -و
(الوكرة)  ،حيث واصص Óتأالقهما بعد اجراء
ا÷ولة الرابعة من اŸنافسصة رفقة احمد عÓء
مهاجم الغرافة.
و يتصصدر الدو‹ ا÷زائري بغداد بو‚اح
ترتيب الهداف Úبخمسصة اهداف من ثÓثة
لقاءات مناصصفة مع احمد عÓء الذي خاضس
ارب -ع م -ق -اب Ó-ت .و ي -ح -ت -ل ا÷زائ -ري الخ-ر
ﬁمد بن يطو الصصف الثالث بأاربعة اهداف.
و‚ح أاح -م -د ع Ó-ء ،م -ه -اج -م ال-غ-راف-ة ‘
تسص -ج -ي -ل ه -دف ‘ Úم -رم -ى األه -ل -ي ،خÓ-ل
اŸب -اراة ال -ت-ي ان-ت-هت لصص-ال-ح ف-ري-ق-ه 1 - 3
◊سصاب ا÷ولة الرابعة.

ورفع عÓء رصصيده لـ 5أاهداف ،ليلتحق ‘
قمة الهداف Úبالتسصاوي مع ا÷زائري بغداد
ب- -و‚اح‚ ،م السص- -د وح- -ام -ل ال -ل -قب ،ال -ذي
اكتفى ‘ هذه ا÷ولة بتسصجيل هدف وحيد ‘
شصباك أام صصÓل ‘ ،اللقاء الذي انتهى لصصالح
فريقه  ، 1 - 2وإان تبقى لبغداد األفضصلية،
على اعتبار أان هناك مباراة مؤوجلة لفريقه مع
السصيلية سصيلعبها اليوم ..
ودخل ا÷زائري ﬁمد بن يطو‚ ،م
الوكرة ‘ دائرة الصصراع ،بعدما أاحرز هدفه
الرابع ‘ مرمى الدحيل ‘ اŸباراة التي
خسصرها الوكرة  ، 4- 2ليعلن بن يطو ،أانه
ق- -ادم ب- -ق- -وة ‘ أاول م -وسص -م ل -ه م -ع ال -ك -رة
القطرية).

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

ثقافة

الثÓثاء  ٢٤سشبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٢٤محرم  ٤٤٠١هـ

العدد

١٨٠٥٥

14

ذكر
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ّ
األغنيـ ـ ـ ـ ـ ـة الششعبيـ ـ ـ ـ ـ ـة..
تاريخ عري ـ ـ ـق وفـ ـّن أاصشي ـ ـل
اقـــــÎن اسشمهـــــا بتقاليـــــــــد ا÷زائــــــــــر العتيقـــــــــــة

’غنية الشّشعبية تعت Èمن أابرز ال ّ
طبوع التي اقÎن اسشمها بتقاليد ا÷زائر
نا أ
’ يختلف اثنان على أا ّ
’صشيل ع Èمقاهي وقاعات القصشبة وأاحياء كثÒة
العتيقة ،وقد عرفت انطÓقتها ‘ التّراث الشّشعبي ا أ
ع Èالتّراب الوطني.

ÖdÉW øH OGƒDa :OGóYGE
ي-ق-ول ال-ع-ارف-ون Ãذاق الأغ-ن-ي-ة الّشش -ع-ب-ية التي
اأخذت فضشاءً متميّزا لها بدءاً من عام ،١٨٩٠
وذلك بعد نزوح النّخبة اŸدينة التي كانت تقيم
‘ العاصشمة باŒاه سشوريا ،تيطوان اŸغربية
وت -رك -ي-ا ،واسش-ت-ط-اعت اأن ت-ف-رضض م-ن-ط-ق-ه-ا ‘
اŸدينة العتيقة بفضشل التّحّولت الجتماعية
والقتصشادية التي اأفرزتها الأزمة القتصشادية
العاŸية عام .١٩٢٩

رحيل كبار العائÓت

الّتقليدية التي تعت◊ Èنا ششعبيا.

’غنية الشّشعبية حافظت على
ا أ
هوّيتها وتقاليدها
تعت Èالأغنية الشّشعبية لدى العاصشمّي Úالقلب
ال ّ-ن -ابضض ‘ ب -ي-وت-ه-م و‘ Óﬁت-ه-م ال-ت-ج-اري-ة،
ف -ب -ق -يت ﬁاف -ظ-ة ع-ل-ى ت-ق-ال-ي-ده-ا ع Èاأح-ي-اء
ال-قصش-ب-ة وب-اب ال-وادي ،واأم-اك-ن اأخ-رى شش-ع-ب-ي-ة
ع Èولي-ات ال-وط-ن ،ف-ك-انت الأغ-ن-ي-ة الّشش -ع-ب-ي-ة
عبارة عن بصشمة ،حيث تركت Ÿسشتها ‘ قلوب
اÓŸي Úمن ا÷زائرّي ،Úوهذا بفضشل ششيوخ
ومبدعي هذه الأغنية وهذا التّراث ا÷زائري
الأصشيل.

م-ا ق-ال-ه اأصش-ح-اب الّ-ن -غ-م-ة الّشش -ع-ب-ي-ة اŸت-تّ-ب عÚ
Ÿسشار الأغنية الشّشعبية ،باأنّ العاصشمة ششهدت
‘ ذلك ال ّ-ز م -ان رح -ي -ل ال -ع -ائÓ-ت الÈج-وازي-ة
واأصشحاب الّنفوذ ،تارك Úمنازلهم وّÓﬁتهم ‘
ا◊ي العيتق (القصشبة) “تهن اŸهن ا◊رفية
الّتقليدية اŸعروفة ‘ بÓدنا ،وكان الّتمركز
لهذه اŸهن كّلها ‘ حي القصشبة اأو لÓأحياء
ال - -ق - -دÁة ‘ ب - -عضض ال - -ولي - -ات ع - -ل - -ى غ - -رار
قسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ،مسش- -ت -غ -ا Âوم -دن اأخ -رى وه -ي
متواجدة ا ¤غاية اليوم.

ششيخ الأغنية الشّشعبية والأب الّروحي لها ا◊اج
اﬁم -د ال -ع -ن -ق -ا غ ّ-ي -ر ‰ط الأغ-ن-ي-ة الّشش -ع-ب-ي-ة
وط ّ-و ره -ا ب -ت -ط ّ-و ر م -وؤّد ي -ه -ا ◊ن-ا وغ-ن-اًء خÓ-ل
السشتينات ،قبل اأن تعّوضض بثقافة الفلكور خÓل
الّتسشعينات ،والتي كان يتزّعمها ‘ ذلك الّزمان
رابح درياسشة اأطال الله ‘ عمره.

والد العنقا

’غنية الشّشعبية
ا÷از وا أ

ك -انت ه -ذه اŸه -ن ال ّ-ت -ق -ل -ي -دي -ة ف ّ-ن م-ن ف-ن-ون
ال ّ-ت -ق-ال-ي-د ا÷زائ-ري-ة الأصش-ي-ل-ة ،وك-انت اأكÌه-ا
تصشنع ‘ ا◊ي العتيد الذي كان يسشكن والد
ا◊اج ﬁم- -د ال- -ع- -ن- -ق- -ا ال- -ق -ادم م -ن اŸداشش -ر
القبائلية ،حيث مكث ‘ هذا ا◊ي الذي كان
مزدهرا ‘ ذلك الّزمان بال ّصشناعة التّقليدية
الأصش- -ي -ل -ة ،ه -ذه Ùة وج -ي -زة ع -ن الّصش -ن -اع -ة

حسشب العارفŸ Úسشار الأغنية الشّشعبية ،فاإّن
ال-ع-ن-ق-ا ل-ق-م الأغ-ن-ي-ة الّشش -ع-ب-ي-ة با÷از ،من هنا
اأح ّسض اŸت-تّ-ب -ع-ون لÓ-أغ-ن-ي-ة الّشش -ع-ب-ي-ة بÎاج-عها
حيث اسشتخلف القصشيد باأداء ششاعو وبوجمعة
العنقيسض ،واأدخلت بعضض الآلت العصشرية على
ا÷وق الشّشعبي كالسشاكسشفون وغÒها مثلما فعل
قروابي ‘ اأغانية الشّشهÒة «الشّشمسض الباردة»،

Óغنية الشّشعبية
’ب الّروحي ل أ
ا أ

«ح -ك -مت» و»ال -ب -ارح» وغÒه -ا..ل -ك -ن الأغ -ن -ي -ة
الشّشعبية  ⁄تفقد مذاقها الشّشعبي.
برحيل عمÓق الأغنية الشّشعبية ا◊اج العنقا
ظهر على ال ّسشطح مطربون كثÒون ،وكانوا بحق
ع-م-ال-ق-ة ال-ف-ن الّشش -ع-ب-ي ‘ زم-ان-ه-م ع-ل-ى غرار
قروابي ،عمر الزاهي ،ششاعو ،مراد جعفري
وك ّ-ل -ه-م ك-ان-وا ي-عشش-ق-ون م-درسش-ة ا◊اج ال-ع-ن-ق-ا
وتذّوقوا من اأ◊انها واأداء ا◊اج العنقا ،الذي
يبقى رمز الأغنية الشّشعبية اإ ¤الأبد ◊نا واأداءً
وكلمة.

’غنية
كÈت ا أ
ب -ع -د وف -اة ع -م-ي-ده-ا ،كÈت الأغ-ن-ي-ة الّشش -ع-ب-ي-ة
واأصش- -ب -ح اŸئ -ات م -ن اŸط -رب Úي -رّد دون -ه -ا ‘
ال -ت -ل -ف -زي-ون والذاع-ة وا◊فÓ-ت ه-ن-ا وه-ن-اك،
حيث “ّكن الكث Òمن اŸطربŒ Úديدها على
غ- -رار اŸط- -رب Úال- -ذي- -ن ذك- -رن- -اه -م واأضش -ف -وا
ل Ó-أغ -ن -ي -ة الّشش -ع -ب -ي -ة Ÿسش -ة م -ت -م ّ-ي -زة وب-اأ◊ان
مششفوقة بالأداء اŸتمّيز لدى جيل الّتسشعينات
والثمانينات ،وحتى جيل اليوم قادر على تطوير
الأغنية الشّشعبية التي تبقى مراآة عاكسشة للفن
ا÷زائري.

مدرسشة العنقا تبقى ششاهدة
’غنية الشّشعبية
على ا أ
اإّن م- -درسش- -ة ا◊اج اﬁم- -د ال- -ع -ن -ق -ا ‘ ال -ف -ن
الشّشعبي تبقى رمزا لمعا ‘ سشماء ا◊ي العتيد
(القصشبة) ،حيث كانت انطÓقة هذه الأغنية
من رحم هذا ا◊ي ،غ Òاأنّ عشّشاقها وّﬁبيها
وعلى راأسشهم اﬁمد العنقا ،الذي يعت Èالأب
الّروحي ‘ هذا الفن بالّذات ،حيث “ّكن من

وضش-ع ك-ل الّ-ط -رق الّ-ن -اج-ح-ة ل-لّ-ظ -ه-ور ب-الأغ-ن-ي-ة
الشّشعبية ،واÿروج بها اإ ¤بّر الأمان اإ ¤اأن جاء
ج -ي -ل اآخ -ر اأحّب الأغ -ن -ي -ة الّشش -ع-ب-ي-ة وطّ-و ره-ا،
ف -ك -انت الأغ -ن -ي-ة الأح-ل-ى ل-دى ع-اشش-ق-ي-ه-ا ه-ن-ا
وهناك.

أا◊ان العنقا ‘ رأاي عشّشاق الفن
الشّشعبي
حسشب من –ّدثوا لصشفحة «الذكريات» ،فاإّنهم
اأج -م -ع -وا ب -اأّن ا◊اج اأﬁم -د ال -ع -ن-ق-ا ه-و الأب
الّروحي لها ب Óمنازع ،نظرا لقيمة الأ◊ان
واأدائها على غرار اأغنية «◊مام الّلي رّبيتو
مششى عليّا»« ،ما بقاشض السشتعمار ‘ بÓدنا»
وال-ع-دي-د م-ن الأغ-ا Êالّشش -ع-ب-ي-ة اÿال-دة ،ل-ذلك
نقول لقّراء صشفحة «الذكريات» باأّن العنقا هو
قامة فنية ششعبية من نوع خاصض ،وعليه فاإنّ
ا◊اج ‘ هذا اÛتمع كب Òبششخصشيته وفّنه،
حتى واإن اختلفت الأ◊ان والأداء من مطرب
اإ ¤اآخر ،فاإن بصشمة هذا العمÓق الذي اأبدع
‘ الأغنية الشّشعبية داخل الوطن وخارجه تبقى
م- -ن- -ق- -وشش- -ة ‘ ق- -ل -وب اÓŸي Úوعّشش -اق ال -ف -ن
الششعبي ،الذي انطلق من قلب القصشبة.
بحثنا هذا ليسض على ا◊اج ‘ حد ذاته ،واإ‰ا
ه-و ال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذا ال-ف-ن الأصش-ي-ل ال-ذي واك-ب-ه
ا◊اج اإ ¤اأن تو‘ لكن تلميذ الششيخ الناظور
ا◊اج اأﬁمد العنقا ترّكزت اأعماله الفنية على
اÿلق والبداع والّتفّتح على موسشيقى الآخر،
وهذا ما فعله من بعده تÓميذته على غرار
قروابي ،ششاعو واآخرين وكان كل ذلك بالنسشبة
لهذا العمÓق هو توظيف هذا الفن ‘ حدود
الأصشالة الشّشعبية التي يتمتّع بها عشّشاق الفن
الشّشعبي ‘ بÓدنا.

الثÓثاء  24سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  24محرم  4401هـ

ثقافة

نذير قرايدي رئيسس ال ّ
طبعة الثّانية لـ «الششعب»:

مهرج ـ ـان وهـ ـران للفي ـ ـ ـلم ا÷امعـ ـي
يكششـ ـ ـ ـف عـ ـ ـ ـن مـ ـ ـ ـ ـواهب مغّيب ـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ الطّ Óب اŸبدعون يرفعون ششعار «السّشينما Œمعنا»

–تضشن جامعة ﬁمد بوضشياف بوهران ،من  14اإ 16 ¤جانفي اŸقبل ،الطبعة الثانية من مهرجان
وهران الوطني للفيلم ا÷امعي .واأعلن اŸنظمون اإمكانية الÎششح للمسشابقة اıصشصشة للفيلم
القصش ،ÒواŸفتوحة لكل الطلبة ا÷زائري ،Úبداية من الفا— اأكتوبر اإ ¤غاية العاششر من ديسشم.È
من جهته ،اأكد رئيسس اŸهرجان نذير قرايدي لـ «الششعب»« ،اأن الهدف الأول من هذه التظاهرة ،التي
ترفع ششعار «السشينما Œمعنا» ،هو اإبراز الطاقات الششابة وتششجيعها».

ìGôaGE áeÉ°SGC
سستكون عاصسمة الغرب ا÷زائري على
م-وع-د م-ع ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة من مهرجان
وه-ران ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ي-ل-م ا÷ام-ع-ي ،ال-تي
ُينتظر تنظيمها من  14اإ 16 ¤جانفي من
السس- -ن- -ة اŸق- -ب- -ل- -ة .وي- -اأت -ي ه -ذا ا◊دث
السسينمائي ا÷امعي ،الذي ينظمه نادي
«اآرت اأوسس- - -ت - -و » Art’Ustoبجامعة
وه -ران ل -ل -ع -ل -وم وال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ا ﬁم-د
بوضسياف ،ليكون اŸهرجان الثا Êلولية
وهران ‘ ›ال الفن السسابع ،باŸوازاة
م- -ع م- -ه -رج -ان وه -ران ال -دو‹ ل -ل -ف -ي -ل -م
العربي.
وي- - -ه- - -دف اŸه- - -رج- - -ان اإ ¤ا÷م - -ع بÚ
ﬂت -ل -ف شس -ب -اب ال -ط Ó-ب السس-ي-ن-م-ائ-يÚ
اŸب- -دع Úم- -ن ك- -ل رب- -وع ال- -وط- -ن ‡ّ ،ن
Áلكون طموحا ‘ عا ⁄السسينما ،قصسد
تشس -ج -ي -ع -ه -م واإع -ط -ائ-ه-م ف-رصس-ة ل-لÈوز
واإظهار طاقاتهم الإبداعية .كما يهدف
اإ :¤اإح -ي-اء ا◊ق-ل السس-ي-ن-م-ائ-ي ب-وه-ران
خ -اصس -ة وا÷زائ-ر ع-ام-ة ،وخ-ل-ق ت-واصس-ل
مسس-ت-م-ر واإت-اح-ة ف-رصس ت-ب-ادل ال-ت-جارب
ب Úالطلبة ،اإ ¤جانب توعية اÛتمع
ع-ام-ة وال-ط-ل-ب-ة خ-اصس-ة بواسسطة الأفÓم
اŸعروضسة.
من جهته ،اعت Èندير قرايدي ،رئيسس
اŸهرجان وطالب ‘ ›ال اŸاركتينغ،
اإن م -غ -ام -رة م -ه -رج -ان وه -ران ال-وط-ن-ي
ل -ل-ف-ي-ل-م ا÷ام-ع-ي ج-ع-ل-ت-ه ي-ك-تشس-ف ع-دة
مواهب كانت ﬂفية و»مدفونة» ‘ كل
ربوع الوطن.
صس به «الشسعب» ،قال نذير
و‘ حديث خ ّ
قرايدي ،اإن فريق العمل تلقى ‘ البداية
بعضس اŸشساكل ‘ تنظيم هذه التظاهرة،
«لكن سسرعان ما بداأنا بعضس التنسسيقات
مع سسلطات رسسمية وجمعيات ثقافية
نشسيطة ،وبداأت الأمور تصسبح سسهلة رغم
ال- -ت- -عب الشس- -دي- -د» ،مشسÒا اإﬁ« ¤اول -ة
سس- -رق- -ة ل- -ف- -ك- -رة اŸه -رج -ان م -ن ط -رف
اأشسخاصس ليسس لهم بتاتا عÓقة بسسينما»
كما قال.
وسسيكون اŸهرجان ملتقى لنجوم الفن
السسابع ،يقول قرايدي ،بتنظيم تكرÁات
ل -ف -ن -انُ Úع -رف -وا ب -ع -ط -ائ -ه -م ل -لسس -ي-ن-م-ا
ا÷زائرية ،كما سستتكّون ÷نة التحكيم
م- -ن شس- -خصس- -ي- -ات ف- -ن- -ي- -ة ق- -دي- -رة .اأم- -ا
ب -خصس -وصس ب -رن -ام -ج ه-ذه ال-ط-ب-ع-ة ،اأك-د
ّﬁدثنا اأنه سسيكون ثريا Ãشساركة فرق
موسسيقية وعروضس مسسرحية ،ناهيك عن
ع- -روضس الأف Ó-م اŸشس -ارك -ة ،اإ ¤ج -انب
خرجات مسسائية سسياحية للتعريف باأهم
اأماكن السسياحية لولية وهران.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -الأفÓ-م اŸشس-ارك-ة ‘
اŸن - -افسس - -ة ،ق - -ال ق - -راي - -دي اإن ف- -ري- -ق
اŸهرجان سسيقوم باختيار  10اأفÓم من

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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–تضشنة دولة الإمارات Ãششاركة  16طالبا

نعيم ـ ـ ـ ـ ـ ـة ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب“ Òـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثّل ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
‘ برنام ـ ـ ـج «–ـ ـ ـّدي القـ ـ ـراءة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـربي»
“ثّل الطالبة نعيمة كب Òا÷زائر ‘
برنامج –دي القراءة العربي الذي
لمارات
ينطلق يوم ا÷معة اŸقبل با إ
اŸتحدةÃ ،ششاركة  16طالبا وطالبة.
وكششفت مؤوسشسشة مبادرات ﬁمد بن
راششد آال مكتوم العاŸية ،أانه سشيتم نقل
التصشفيات النهائية ،على مسشتوى أاوائل
–دي القراءة العربي ‘ أاوطانهم ،من
خÓل برنامج تلفزيو Êتثقيفي،
يسشتمر على مدار  8اأسشابيع ،ويخوضس
فيه أابطال التحدي عدة منافسشات
و–ديات معرفية وششخصشية.

GE `` áeÉ°SGC
يتضسّمن شسكل –دي القراءة ا÷ديد ،اŸتمثل
‘ برنامج تلفزيو ،Êمنافسسات تسسلط الضسوء
على قدراتهم وتقدمهم ‚وما و‰اذج شسبابية
م -ل -ه -م -ة ‘ ال -وط -ن ال -ع-رب-ي ،وت-خ-ت Èح-ج-م
السس -ت -ف -ادة م-ن ق-راءات-ه-م ع-ل-ى م-دار ال-ع-ام،
وكيفية تطويع Œربتهم القرائية واسستغÓلها
‘ Œربتهم ا◊ياتية ،وتطوير قدرتهم على
ال -ت -ح -ل -ي -ل وال -ت-ف-ك .Òوب-ع-د  8أاسس -اب-ي-ع م-ن
ال-ت-ن-افسس ،سس-ي-ت-م ت-ت-وي-ج ب-ط-ل –دي ال-قراءة
العربي على مسستوى الوطن العربي بجائزة
تصسل قيمتها إا ¤نصسف مليون درهم إاماراتي.
وكانت مؤوسسسسة مبادرات ﬁمد بن راشسد آال
مكتوم العاŸية قد قررت –ويل التصسفيات
النهائية اÿاصسة باختيار بطل –دي القراءة
ال- -ع- -رب- -ي ‘ ،دورت- -ه ال -راب -ع -ة ،إا ¤ب -رن -ام -ج
تلفزيو Êشسبيه بتلفزيون الواقع ُيبث على مدى
ثما Êحلقات ،بواقع حلقة أاسسبوعيا ،بحيث
ي-تسس-ن-ى ل-ل-ج-م-ه-ور م-ت-اب-ع-ة أاداء ال-طلبة الـ،16
اŸتوج Úأاوائل –دي القراءة العربي على
مسس -ت -وى أاوط -ان -ه -م ،م -ن خ Ó-ل سس -لسس -ل-ة م-ن
ال -ت-ح-دي-ات والخ-ت-ب-ارات ال-ت-ي ي-خ-وضس-ون-ه-ا،
واŸصسّممة وفق معاي Òوآاليات علمية وتربوية
وشس- -خصس -ي -ة ـ ـ سس -ل -وك -ي -ة ،ت -ه -دف إا ¤ق -ي -اسس
تطورهم التدريجي ،خاصسة من حيث قدراتهم

على اسستعراضس قراءاتهم اŸتنوعة أاو التعبÒ
ع -ن أاف -ك-اره-م وآارائ-ه-م إازاء Œارب م-ع-رف-ي-ة
ب -ع -ي -ن -ه -ا .وسس -وف ي -راف -ق أاب -ط -ال ال -ت -ح-دي
م -وّج -ه -ون ﬂتصس -ون ل -ت -حضسÒي -ه -م ل -ل-م-ه-ام
اŸوكلة إاليهم قبل مثولهم أامام ÷نة التحكيم.
ويشس -ارك ‘ ن -ه -ائ -ي -ات ال -ت -ح -دي  16طالبًا
وط -ال-ب-ة ،وإا ¤ج-انب ا÷زائ-ري-ة ن-ع-ي-م-ة ك-بÒ
‚د أايضس - - -ا :م - - -زن - - -ة ‚يب (اإلم - - -ارات) أام
النصسري مام( Úموريتانيا) ،وآاية نور الدين
(ت- -ونسس) ،وه- -دي- -ل أان- -ور ال- -زب( Òالسس- -ودان)،
وشس -ي -م -اء ق -ح -ط-ان أاح-م-د ق-زاق-زة (األردن)،
وفهد شسجاع ا◊ابوط وجمانة سسعيد اŸالكي
(السس -ع -ودي -ة) ،وف -اط -م -ة ال-زه-راء (اŸغ-رب)،
ورنيم سسم Òحمودة – وزارة الÎبية ،والشسيماء
ع- -ل -ي بسس -ي -و – Êاألزه -ر الشس -ري -ف (مصس -ر)،
وعبدالعزيز اÿالدي (الكويت) ،وسسمية بنت
سس -ام -ي اŸف -رج -ي-ة (سس-ل-ط-ن-ة ع-م-ان) ،وع-م-ر
اŸع -اي -ط-ة (ف-لسس-ط ،)Úوبشس-رى ع-ب-داÛي-د
أاسسÒي (البحرين) ،ولبنى حميدة جمال ناصسر
(لبنان) .وشس -ه -د –دي ال -ق-راءة ال-ع-رب-ي ‘
دورته الرابعة مشساركة قياسسية بلغت أاك Ìمن
 13.5مليون طالب وطالبة من  49دولة وأاكÌ
من  62أالف مدرسسة– ،ت إاشسراف  113أالف
م -درسس وم -درسس -ة ،ع -ل-مً-ا ب-أان ال-ت-ح-دي م-ن-ذ
إاطÓقه قبل أاربع سسنوات اسستقطب أاك Ìمن
 33مليون طالب وطالبة ضسمن ظاهرة متنامية
سساهمت ‘ خلق حراك شسبابي معر‘ على
مسستوى اŸنظومة التعليمية ‘ عدد كب Òمن
الدول العربية وسسط دعم أاسسري و›تمعي
لفت .للتذك ،Òكان الطفل ا÷زائري ﬁمد
عبد الله فرح جلود ،قد فاز باŸركز األول ‘
أاو ¤دورات «–دي ال -ق -راءة ال -ع -رب -ي» سس -ن -ة
 .2016وكان ﬁمد جلود (الذي كان عمره
حينذاك  7سسنوات) قد قام بقراءة وتلخيصس
 50كتابا ،متفوقا بذلك على أاك Ìمن 610
آالف طالب وطالبة شساركوا ‘ التحدي على
مسستوى ا÷زائر ،وخاضسوا ثÓث مراحل من
التصسفيات الوطنية ،كما تفوق على اŸشساركÚ
العرب ‘ اŸرحلة النهائية.

ن ّ
ظمتها جمعية ششباب اأصشدقاء بلدية باتنة

 16و’ية ‘ الطّبعة الّثالثة للملتقى الوطني الفني اأ’دبي
جه نذير
كل الأفÓم التي يتّم اإرسسالها .وو ّ
قرايدي نداًء اإ ¤كل السسلطات وجميع
اŸوؤسسسسات العمومية منها واÿاصسة من
اأجل ا◊ضسور وتدعيم ومسساندة «الشسباب
اŸبدع الذي يحاول بناء نفسسه بنفسسه»
Ãا توفر له من اإمكانيات.
ع- -ل- -ى ك- -ل م- -ن ي -رغب ‘ اŸشس -ارك -ة ‘
م- -ن- -افسس- -ة اŸه- -رج- -ان م- -لء اسس- -ت- -م -ارة
اŸشس -ارك -ة اŸوج -ودة ع -ل-ى ال-ف-ايسس-ب-وك
اŸوسس -وم -ة :م -ه -رج -ان وه -ران ال -وط-ن-ي
للفيلم ا÷امعي ،ويتم فتح باب التسسجيل
‘ الفا— من اأكتوبر اŸقبل ،ويتواصسل
اإ ¤غاية  10ديسسم Èمن السسنة ا÷ارية.
واŸسس- -اب- -ق- -ة م- -ف -ت -وح -ة ل -ك -ل ال -ط -ل -ب -ة
ا÷زائري ،Úول يشسÎط اأن يكون اıرج
ط-ال-ب-ا ج-ام-ع-ي-ا وي-ك-ف-ي اأن ي-ك-ون هنالك
ط -ل-ب-ة ضس-م-ن ف-ري-ق ال-ع-م-ل .ويشسÎط اأن
يكون الفيلم اŸشسارك قصسÒا ،ول تتعدى
مدته  30دقيقة ،واأن يكون اإنتاجه سسنة
 2018اأو  ،2019واأن يكون امتداد نسسخة
الفيلم «اأم بي  ،»4و‘ حال ما اإذا كان
الفيلم اŸشسارك ناطقا بلغة اأخرى غÒ

متفرقــــــــــــــــــات
ثقافيــــــــــــــــــــــــة
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@ عثمان عريوات ‘ مبنى ششارع الششهداء
اسستقبل سسليم رباحي ،اŸدير العام للتلفزيون ا÷زائري ،الفنان عثمان
ع -ري -وات ،قصس-د «إاي-ج-اد ح-ل ن-ه-ائ-ي إلشس-ك-ال ال-ع-م-ل ال-ف-ن-ي «سس-ن-وات
اإلشسهار» ..وكان ذلك بحضسور أاحمد بن صسبان مدير اإلنتاج بذات
اŸؤوسسسسة .وذكرت الصسفحة الرسسمية للتلفزيون ا÷زائري أان الفنان
عثمان عريوات وعد «بعودة قريبة و‡يزة ÷مهوره الذي اشستاق إاليه

ال -ع -رب -ي -ة ف -يشسÎط اأن ي -ك -ون مصس-ح-وب-ا
بÎجمة اإ ¤العربية.
ك -م -ا ت -ت -ك -ف -ل اإدارة اŸه-رج-ان ب-الإي-واء
والإطعام والنقل طيلة فÎة اŸهرجان،
ويتم اسستقبال ‡ثل Úاثن Úعن كل فيلم
مشسارك ‘ اŸسسابقة.
ل- -ل- -ت- -ذك ،Òك- -انت ال- -ط- -ب- -ع- -ة الأو ¤م -ن
مهرجان وهران الوطني للفيلم ا÷امعي،
التي رفعت شسعار «الطلبة ب Úالطموح
والإب -داع» ،ق-د اسس-ت-ق-ب-لت  10اأفÓ-م م-ن
ﬂت -ل -ف ج -ه-ات ال-وط-ن ،وف-از ب-اŸرت-ب-ة
الأو ¤ع- -م- -اد ﬁم- -د اأم Úم- -ن سس- -ي -دي
ب -ل -ع -ب -اسس ب -ف -ي -ل -م «  ،»Sorryوع - - - -ادت
اŸرتبة الثانية اإ ¤عماد بن عمورة من
باتنة بفيلم « ،»Notaاأما اŸرتبة الثالثة
فكانت مناصسفة ب Úعب Òبلكروب من
وهران بفيلم « ،»Shrekوﬁمد الأمÚ
م- -ق- -دم م- -ن سس -ع -ي -دة ب -ف -ي -ل -م «ال -ب -ق -ع -ة
السس -وداء» .ك -م -ا سس -ج-لت ال-ط-ب-ع-ة الأو¤
حضس -ور ع -دد م -ن ال -ف -ن -ان Úع -ل -ى غ -رار
اŸمثلة الفنانة مليكة يوسسف واıرج
عمر لقام.

ع Èبوابة التلفزيون ا÷زائري».
@ «أابو ليلى» ‘ هامبورغ وريكيافيك
يشسارك فيلم «أابو ليلى» للمخرج أام Úسسيدي بومدين ‘ منافسسة
مهرجان ريكيافيك الدو‹ للفيلم بإايسسلندا ،التي Œري فعالياته ب26 Ú
سسبتم Èو 6أاكتوبر.
كما يشسارك «أابو ليلى» ‘ مهرجان هامبورغ السسينمائي ‘ ،قسسم
«كالييدوسسكوب  »KALÉIDOSCOPEالذي يقدم رؤوى ﬂتلفة
إلنتاج األفÓم من ﬂتلف البلدان .ويعّد مهرجان هامبورغ السسينمائي
ثالث أاك Èمهرجان سسينما ‘ أاŸانيا ،وŒرى فعالياته من  26سسبتمÈ
إا ¤غاية  5أاكتوبر.
@ مليكة بلباي ضشيفة ششرف ‘ نواكششوط
تنزل اŸمثلة ا÷زائرية مليكة بلباي ضسيفة شسرف على النسسخة الرابعة
عشسر من مهرجان نواكشسوط الدو‹ للفيلم القصس« Òنواكشسورت ،»2019
اŸزمع أان Œري فعالياته من  23إا 27 ¤أاكتوبر اŸقبل بالعاصسمة
اŸوريتانية.
@ أايام قرطاج اŸوسشيقية تكّرم رششيد طه
تشسهد الدورة السسادسسة من أايام قرطاج اŸوسسيقية بتونسس ،من  11إا¤

جّدد اŸنخرطون ‘ جمعية ششباب أاصشدقاء باتنة رفقة اŸششارك ‘ Úالطبعة
لدبي مطالبهم للجهات اŸعنية بضشرورة ترسشيم
الثالثة للملتقى الوطني الفني ا أ
هذه التظاهرة الرائدة ،خاصشة بعد النجاح اŸميز للطبعة الثالثة التي
احتضشنتها عاصشمة الوراسس أاول أامسسÃ ،ششاركة  60موهبة من  16ولية.
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التظاهرة كانت فرصسة لكتشساف مواهب
فنية ‘ ﬂتلف اÛالت ،خاصسة ما تعلق
بالرسسم واŸوسسيقى والعزف والتمثيل ،وهي
اŸواهب التي تعهد رئيسس جمعية شسباب
لسس -ت -اذ سس -م Òب-وراسس
أاصس -دق -اء ب -ب -ات -ن -ة ا أ
Ãراف-ق-ت-ه-ا ودع-م-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق أاهدافها ‘
الوصسول ÷مهورها كل ‘ ›ال إابداعه.
وأاشس -ار ب -وراسس إا ¤ح -رصس ج -م-ع-ي-ت-ه ع-ل-ى
لدب-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
ت -ن -ظ -ي -م ال -ت -ظ -اه -رات ا أ
لك- -تشس- -اف اŸواهب ال- -ف- -ن- -ي -ة وت -ق -دÁه -ا
ل -ل -ج -م -ه -ور وﬂت -ل-ف ال-ف-اع-ل ‘ Úا◊ق-ل
ال -ث -ق -ا‘ م -ت-م-ن-ي-ا م-ن ا÷ه-ات ال-وصس-ي-ة ان
جها
ترافق هذه اŸواهب وتسستثمر فيها ،مو ّ
لعمال لÓسستثمار ‘
نداءه لرجال اŸال وا أ
ال -ف -ع -ل ال-ث-ق-ا‘ وذلك ب-خ-ل-ق شس-راك-ات بÚ
ا÷معيات الثقافية واŸسستثمرين من خÓل
دع -م اŸواهب ال -ث -ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة ،ب-ت-وفÒ
فضساءات إابداع جديدة بعيدا عن قاعات
اŸسس -ارح ودور ال -ث -ق-اف-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤خ-ل-ق

 18أاكتوبر اŸقبل ،تكر Ëفقيد األغنية ا÷زائرية والعاŸية الفنان
الراحل رشسيد طه .وإا ¤جانبه ،سسيتم تكر Ëالفنان Úالراحل Úالتونسسي
حسسن الدهما Êوالفلسسطينية ر Ëالبنا.
من جهة أاخرى ،و»حرصسا على ا◊فاظ على الروابط اŸوسسيقية
التقليدية»– ،تفي التظاهرة Ãوسسيقى اŸالوف ،من خÓل تنظيم
مسسابقة ‘ هذه اŸوسسيقى.
لطلسس
@ تكر Ëجمال عّÓم بقاعة ا أ
ينظم الديوان الوطني للثقافة واإلعÓم ،بالتعاون مع الديوان الوطني
◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة ،حف ÓتكرÁيا لروح الفنان «جمال
عÓم» ‘ الذكرى األو ¤لرحيله.
ا◊فل ،الذي يجمع فنان Úمن ﬁبي وأاصسدقاء الراحل ،سسيكون سسهرة
اÿميسس  26سسبتم Èعلى الثامنة لي Óبقاعة األطلسس باب الوادي.
@ ملتقى حول اللسشانيات باŸكتبة الوطنية
تنطلق صسبيحة اليوم ،باŸكتبة الوطنية ا÷زائرية با◊امة ،فعاليات
اŸلتقى الوطني «اللغة العربّية ب Úاللسسانّيات الرتابيّة (ا◊اسسوبّية)
واللسسانّيات العرفانيّة ‘ ا÷امعات ا÷زائرّية ،الواقع واآلفاق» ،الذي
ينظمه اÛلسس األعلى لّلغة العربّية على مدار يوم.Ú

جسس -ور ت -واصس -ل ب Úال -ه -ي -ئ -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة
واŸؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وا÷ه-ات اŸهتمة
ب -ال -ث -ق -اف -ة وال -ف -ن -ون وك-ل م-ا ل-ه م-ن صس-ل-ة
لبداع ،بهدف تسسط Òخطة عمل لتشسجيع
با إ
اŸب- -دع Úالشس- -ب- -اب وت- -ب- -ن -ي إاب -داع -ات -ه -م
ومرافقتهم.
وكان اŸشساركون ‘ فعاليات اليوم الفني
لدب-ي ‘ ط-ب-ع-ت-ه ال-ث-ال-ث-ة ال-ذي إاح-ت-ظ-ن-ته
اأ
بباتنة بالديوان البلدي للثقافة والسسياحة
–ت شسعار «أانت موهوب ،لك الفرصسة» ،قد
ث ّ-م -ن -وا م -ب -ادرة ب -وراسس خ -اصس -ة ب-ع-د ف-ت-ح
لبداعاتهم التي تخللتها مسسابقات
اÛال إ
‘ الرسسم ،الغناء ،الشسعر ،العزف ،الرقصس
وأالعاب اÿفة قّدمها الشسباب اŸشسارك.
ب -دوره -ا ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت-ي راف-قت أاب-ن-اءه-ا
اسستحسسنت التظاهرة ،خاصسة وأانها تزامنت
لسس -ب -وع ،ح -يث ك -انت ف -رصس-ة
م -ع ن -ه -اي -ة ا أ
Óطفال والتÓميذ لكتشساف عا ⁄جديد
ل أ
لبداع بأانامل شسباب طموح يخطو
مّيزه ا إ
خ-ط-وات ج-ادة لصس-ن-اع-ة مسس-ت-ق-ب-ل ا÷زائر
الزاهر.

@ تأاسشيسس «النادي ا÷زائري» ‘ جامعة أابوظبي
سسجّل «النادي ا÷زائري» حضسوره ‘ «معرضس األندية الطÓبية» الذي
أاقيم ‘ حرم ا÷امعة ‘ أابوظبي واختتم هذا األسسبوعÃ ،شساركة أاكÌ
م- -ن  35ن -اٍد ط Ó-ب -ي ُت-ع-ن-ى ب-األنشس-ط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة واÒÿي-ة
والÎفيهية.
تأاسسسس «النادي ا÷زائري» خÓل هذا الفصسل الدراسسي ،الذي أاعلن
فيه أايضسا عن تأاسسيسس عدد من األندية ا÷ديدة للطÓب مثل النادي
اليمني ،والنادي السسوري ،ونادي الشسطر„ ،ونادي «اÿطابة والتعبÒ
واإللهام» ،ونادي التصسوير.
@ الششعر ا÷زائري ‘ منتدى البيت العربي الثقا‘
شساركت الشساعرة ا÷زائرية فتيحة عبد الرحمن ‘ األمسسية الشسعرية،
التي نظمها منتدى البيت العربي الثقا‘ بالعاصسمة األردنية عّمان
نهاية األسسبوع اŸاضسي.
وكان من اŸشسارك ‘ Úاألمسسية ،التي قّدمها الشساعر عيسسى أابو
ال -راغب ،ع -دد م -ن الشس -ع -راء ع -ل -ى غ-رار إاي-ه-اب سسÓ-م-ة ،والشس-اع-رة
السسودانية مناهل فتحي.
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ألثÓثاء  24سصبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  24محرم  1441هـ

أإكد حق إلصصحرإوي ‘ Úإلسصيادة على أإرضصهم وموإردهم

ﬁامي البوليسصاريو :اÙكمة األوروبية انتصصرت للشصعب الصصحراوي
ق -ال ﬁام -ي ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسص -اري -و أم -ام
أÙاكم أأ’ؤرؤبية جيل دؤڤ ،Òأن ﬁكمة
أل- -ع- -دل أ’ؤرؤب- -ي- -ة أن- -تصص -رت إ’رأدة ألشص -عب
ألصصحرأؤي ،أŸكافح من أجل حقه أ◊صصري
‘ ألسصيادة على أرضصه ؤموأرده ألطبيعية.
ج -اء ذلك خ Ó-ل أسص -ت-ق-ب-ال-ه رف-ق-ة ألسص-فÒ
ألصصحرأؤي أبي بشصرأيا ألبشص ،Òمن قبل رئيسس
أŸؤو“ر أل -ن-ي-جÒي ل-لشص-غ-ل ألسص-ي-د آأي-وب-ا ؤأي-ا
Ãقر ألنقابة ‘ ،إأطار زيارة عمل تقودهم إأ¤
أب- -وج- -ا ت -دؤم أ’سص -ب -وع ،ب -دع -وة م -ن أ◊رك -ة
ألنيجÒية لتحرير ألصصحرأء ألغربية.
ؤ‘ كلمته خÓل أ’جتماع ،قدم دؤڤ،Ò
عرضصا مفصص ً
 Óحول أŸعركة ألقانونية ألتي
ت - -خ - -وضص - -ه - -ا أ÷ب- -ه- -ة ‘ م- -وضص- -وع ألÌؤأت
ألطبيعية ،مÈزأً أهمية تلك أŸكاسصب ألتي ”
–قيقها على مسصتوى أؤرؤبا على ألرغم من
ع - - -دم ؤج- - -ود أي أعÎأف ب- - -ا÷م- - -ه- - -وري- - -ة
ألصصحرأؤية من قبل بلدأن ألقارة أؤ أأ’عضصاء
‘ أ’–اد أأ’ؤرؤبي.
ؤأؤضصح أŸتحدث أن أ÷هود ألتي ” بذلها
‘ هذأ ألصصدد مكنت ‘ ألنهاية من إأسصماع
صصوت ألشصعب ألصصحرأؤي من خÓل أحكام
ﬁكمة ألعدل أأ’ؤرؤبية «ألتي أنتصصرت إ’رأدة
ألشصعب ألصصحرأؤي أŸكافح ؤ◊قه أ◊صصري
‘ ألسصيادة على أرضصه ؤموأرده ألطبيعية».
ؤأك -د أن أل -ف -رصص -ة م -وأت-ي-ة ج-دأً م-ن أج-ل
إأيقاف أأ’نشصطة أ’قتصصادية ألتي تقوم بها
أŸملكة أŸغربية بصصورة غ Òشصرعية ‘ موأد
أل -ف -وسص -ف -ات ؤأأ’سص-م-اك م-ع شص-رك-ات خ-اصص-ة
دأخ -ل ن -ي -جÒي -ا ؤ‘ أل-ق-ارة أإ’ف-ري-ق-ي-ة أل-ت-ي
–ظى فيها أ÷مهورية ألصصحرأؤية باعÎأف
م -ن ق -ب -ل غ-ال-ب-ي-ة ب-ل-دأن-ه-ا ؤم-ؤوسصسص-ة أ’–اد
أإ’فريقي.
ؤعﬁ Èام- -ي ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسص -اري -و ع -ن
أسصتعدأده ألكامل Ÿسصاعدة طاقم أÙامÚ
أل -ذي ” تشص -ك -ي -ل-ه م-ؤوخ-رأً ‘ ن-ي-جÒي-ا ل-ه-ذأ
ألغرضس ؤمرأفقته من أجل حماية ألÌؤأت
أل -ط-ب-ي-ع-ي-ة ؤع-دم أل-تسص-ام-ح م-ع أي أسص-ت-غÓ-ل
Ÿوأرد ألشصعب ألصصحرأؤي ألتي يتغذى عليها
ألنظام ألعسصكري أŸغربي ألذي يحتل أإ’قليم
بصصورة غ Òشصرعية.

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

رضصوخ إلحتÓل
من جهته ،قدم أبي بشصرأيا ألبشص Òعرضصا
حول مسصتجدأت ألقضصية ؤخاصصة أŸكاسصب
ألدبلوماسصية ؤأ÷انب أŸتعلق Ãسصار ألتسصوية
أل-ذي تشص-رف ع-ل-ي-ه م-ن-ظ-م-ة أأ’· أŸت-ح-دة،
’سصيما رضصوخ أ’حتÓل إأ ¤ألضصغوط ألدؤلية
ب -ال -ع -ودة ل -ط -اؤل -ة أŸف -اؤضص -ات ؤأنضص -م -ام -ه
ل–Óاد أإ’فريقي ؤقبول أ÷لوسس إأ ¤جانب
أ÷مهورية ألصصحرأؤية بعد أمتناعه عن ذلك
لسص -ن -وأت ‘ ،خ-ط-وة تشص-ك-ل إأق-رأرأ ب-ح-ق-ي-ق-ة
أل-دؤل-ة ألصص-ح-رأؤي-ة ؤأ’عÎأف ألضص-م-ن-ي ب-ها
ككيان قائم شصأانها شصأان باقي ألبلدأن أأ’طرأف
‘ أŸؤوسصسصة ألقارية.
أما رئيسس أŸؤو“ر ألنيجÒي للشصغل آأيوبا
ؤأبا ،فقد جدد ألتأاكيد على ألتضصامن غÒ
أŸشص -رؤط م -ع ألشص -عب ألصص -ح-رأؤي ؤك-ف-اح-ه
أل-ع-ادل ،ؤأل-ت-ع-ب Òع-ن إأرأدة أل-ط-ب-ق-ة أل-عمالية
ألنيجÒية ‘ أخذ زمام أŸبادرة ‘ ›ال
ألÌؤأت أل -ط -ب -ي -ع -ي -ة ؤأل-تصص-دي ’سص-ت-غÓ-ل-ه-ا

بصصورة غ Òشصرعية دأخل ألبلد ؛ من خÓل
م-ت-اب-ع-ة ك-ل ألشص-رك-ات أل-ت-ي ت-رفضس أ’م-ت-ث-ال
إ’رأدة ف - -ري - -ق أÙام Úؤأل - -ن - -دأءأت أل - -ت- -ي
سص -ي -ت -ق -دم -ون ب -ه -ا م -ن أج-ل أل-وق-ف أل-ك-ام-ل
لÓ- -سص -تÒأد ؤألشص -رأك -ة م -ع ن -ظ -ام أ’ح -ت Ó-ل
أŸغربي.

قلق من تدخل مغربي

أع- -رب م- -دأف- -ع- -ون ع- -ن ح- -ق -وق أ’نسص -ان
ؤج-ام-ع-ي-ون ب-أاسصÎأل-ي-ا ع-ن ق-ل-ق-ه-م من تدخل
مغربي بعد أن ” ‘ سصيد Êألغاء ندؤة حول
ألصص-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ك-ان سص-ي-نشص-ط-ها أŸناضصل
ألصصحرأؤي تك Èأحمد صصالح يوم  25سصبتم،È
مشصÒين أ« ¤سصابقة خطÒة» ،حسصبما نقلته
صصحيفة ألغارديان.
ؤ أك- -د أŸدأف- -ع- -ون ع- -ن ح- -ق -وق أ’نسص -ان
أ’سصÎأل -ي -ون أŸسص -ت-اؤؤؤن م-ن ه-ذأ أل-ق-رأر أن
أ◊دث ق- -د ” أل- -غ- -اؤؤه ب -ع -د ت -دخ -ل سص -ف -ارة
أŸغ -رب بسص -ي -د Êأل -ت -ي أح -ت -جت ‘ رسص -ال -ة
موجهة للجامعة على عقد هذه ألندؤة.

ألعدد
18055

يناقشش سصبل وقف إ◊رب
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اجتماع إايطا‹-فرنسصي حول ليبيا باأل· اŸتحدة
أعلن رئيسس ألدبلوماسصية ألفرنسصية جان-
إأيف لودريان أنه سصيÎأسس مع نظÒه أإ’يطا‹
ل -وي -ج -ي دي م -اي -و ،ي-وم أÿم-يسس أŸق-ب-ل ‘
نيويورك ،أجتماعا حول ليبيا على مسصتوى
أ’· أŸت -ح -دة م -ن أج -ل أل -دف -ع ن-ح-و ع-ق-د
مؤو“ر دؤ‹ إ’خرأج ألبÓد من أ’زمة ألتي
تتخبط فيها منذ سصنوأت.
ؤق -ال ل -ودري -ان ‘ م -ؤو“ر صص -ح-ف-ي مسص-اء
أمسس ،عشص -ي-ة أن-ع-ق-اد أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أل74
 ·ÓأŸتحدة ،أن «ألهدف هو أ’نخرأط ‘
ل أ
عملية سصياسصية .لن يكون هناك حل عسصكري
‘ ليبيا».
ؤ أضص - -اف «أن أل - -ذي - -ن ي - -ع- -ت- -ق- -دؤن ذلك،
جّر ألبÓد نحو منزلق
ُيخطئون ؤُيخاطرؤن ب َ
خط ،»Òؤذلك ‘ أشصارة أ ¤أللوأء أŸتقاعد
خليفة حف Îؤ ألدؤل ألدأعمة له عسصكريا ،ؤ
ﬂت-ل-ف أ’ط-رأف أل-ف-اع-ل-ة ‘ أل-ن-زأع أل-ل-يبي
ألتي رفضصت ‘  7سصبتم Èأ÷اري دعوة أ’·
أŸت - -ح - -دة ’ع- -ادة أطÓ- -ق م- -ب- -اح- -ث- -ات بÚ
أ’طرأف أŸتنازعة.
ؤتابع يقول« ،يجب إأنهاء هذه ألدؤأمة .ؤ
آأمل ‘ أن يكون هذأ أ’جتماع أÿطوة أأ’ؤ¤
نحو عملية تفضصي إأ ¤عقد مؤو“ر دؤ‹».
ؤأعلن لودريان أنه سصيÎأسس رفقة نظÒه
أ’ي -ط -ا‹ ل -وي -ج -ي دي م -اي-و ه-ذأ أ’ج-ت-م-اع
Ãشصاركة أأ’عضصاء ألدأئم› ‘ Úلسس أأ’من
أل -دؤ‹ ،ؤأŸان -ي -ا ؤأإ’م-ارأت ؤمصص-ر ؤت-رك-ي-ا،
ب -اإ’ضص -اف -ة إأ ¤م -ن-ظ-م-ات إأق-ل-ي-م-ي-ة (أ’–اد
أأ’ؤرؤبي ؤأ’–اد أإ’فريقي ؤجامعة ألدؤل
ألعربية).

ؤق - -ال ‘ رده ع - -ل - -ى دؤر أل - -ل- -وأء ح- -ف،Î
«ب -ال -نسص -ب -ة ◊ف Îلسصت أن -ا أل -ذي أت-ك-ل-م ع-ن
دؤره ،ؤ أ‰ا ألليبي Úؤ ذلك ‘ إأطار أ◊وأر
ألليبي-ألليبي ألذي سصيتمخضس عن أŸؤو“ر
ألدؤ‹ أŸرتقب».
ؤ‘  7سص-ب-ت-م ،Èرفضصت أل-قّ-وأت أŸوأل-ية
◊ف Îدعوة مبعوث أأ’· أŸتحدة إأ ¤ليبيا
غسص- -ان سصÓ- -م -ة ل -ل -ع -ودة إأ ¤ط -اؤل -ة أ◊وأر،
مؤوّكدًة أنّ أ◊ل ألعسصكري للنزأع هو ألطريق
أأ’مثل.
ل -ل -ت-ذك ،Òت-وأصص-ل ق-وأت أل-ل-وأء أŸت-ق-اع-د
خليفة حف Îؤهذأ منذ  4أفريل أŸاضصي شصن
هجماتها للسصيطرة على ألعاصصمة طرأبلسس
م -ق -ر ح-ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي أŸعÎف ب-ه-ا
دؤليا ،،ؤألتي أعلنت من جانبها عن إأطÓق
عملية (بركان ألغضصب) لصصد هذأ ألعدؤأن.
ؤتسصببت أŸعارك منذ أند’عها ‘ مقتل
 1093شصخصصا ؤإأصصابة نحو  6آأ’ف آأخرين،
إأضصافة إأ ¤نزؤح قرأبة  120ألف شصخصس من
موأقع أ’شصتباكات ،حسصب أأ’· أŸتحدة.
‘ أŸقابل ،جددت بلجيكا دعمها خطة
ع -م -ل أŸب -ع -وث أأ’‡ي ل -دى ل -ي -ب -ي-ا ،غسص-ان
سصÓمة ،من أجل ألسصÓم ‘ ليبيا ،ؤإأيجاد حل
Óزمة.
نهائي ل أ
ج -اء ذلك خ Ó-ل ل -ق -اء ج -م -ع ب Úسص Ó-م -ة
ؤأŸدي -ر أل -ع -ام ل -لشص -ؤوؤن م -ت -ع -ددة أأ’ط-رأف
ؤأل -ع -وŸة ‘ ؤزأرة أÿارج -ي -ة أل -ب -ل -ج -ي-ك-ي-ة،
إأكسص -ي -ل ك -ي -ن -يسس ،حسصب ب -ي -ان أل -ب -ع -ث-ة ع-ل-ى
حسصابها ‘ موقع ألتوأصصل أ’جتماعي «توي»Î
أمسس.

تشصكيل إللجنة إلدسصتورية إلسصورية

دمشصق تؤوكد إالتزامها بالعملية السصياسصية وبحقها
‘ مكافحة اإلرهاب

حل فيها إÎŸشصح إŸسصتقيل سصعيد ‘ إلطليعة

القضصاء اإلداري التونسصي يرفضض الطعون ‘ نتائج الرئاسصيات
أع -ل -ن أل -قضص -اء أإ’دأري ‘
ت - -ونسس أمسس رفضس ج - -م- -ي- -ع
أل-ط-ع-ون أŸق-دم-ة ‘ أل-ن-ت-ائج
أأ’ؤل-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-ابات ألرئاسصية
ألسصابقة أ’ؤأنها.
ؤقال مصصدر ‘ أÙكمة
أإ’دأري -ة ،إأن -ه ب -ع -د أل-ن-ظ-ر ‘
جميع ألطعون ألسصتة ألتي ”
تقدÁها ‘ نتائج أ’نتخابات
أل -رئ -اسص -ي -ة ألسص-اب-ق-ة أ’ؤأن-ه-ا،
أعلنت أÙكمة أمسس رفضصها
ؤأإ’بقاء على ألنتائج أŸعلنة
أؤلًيا ،ؤألتي حّل فيها أÎŸشصح
أŸسص- -ت- -ق- -ل ق- -يسس سص -ع -ي -د ‘
أŸرتبة أأ’ؤ ¤ؤمرشصح حزب
«قلب تونسس» نبيل ألقرؤي ‘
أŸرتبة ألثانية ،ليخوضصا جولة
أإ’عادة.
ؤأضصاف أŸصصدر ،ألذي رفضس ألكشصف عن
هويته أّن أمام أ÷هات أŸتقدمة بالطعون
آأجال  48سصاعة بدءًأ من أمسس ’سصتئناف قرأر
أÙك -م -ة ،ع -ل -ى أن يصص -در أل -قضص -اء ح -ك-م-ه
ألنهائي ‘ آأجال ’ تتجاؤز سصتة أيام ،موضصحًا
أن -ه ت -ب ً-ع -ا ل -ذلك سص-ت-ج-ري ج-ول-ة أإ’ع-ادة بÚ
ألقرؤي ؤسصعيد (ما  ⁄يطرأ طارئ على أ◊كم

أ’بتدأئي) يوم أأ’حد  13أكتوبر  ،2019أي
بعد أسصبوع من إأجرأء أ’نتخابات ألتشصريعية.
ي - -ذك - -ر آأن أŸك - -تب أÿاصس ب - -ال - -ط- -ع- -ون
أ’نتخابية Ãقر أÙكمة أإ’دأرية قد تلقى 6
م -ل -ف-ات ط-ع-ن ‘ إأط-ار ن-زأع أل-ن-ت-ائ-ج أأ’ؤل-ي-ة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات أل -رئ -اسص -ي -ة م -ق -دم -ة ب -اسص -م
أÎŸشصح Úسصيف ألدين ﬂلوف ؤعبد ألكرË

ألزبيدي ؤسصليم ألرياحي ؤناجي جلول ؤحا”
بولبيار ؤيوسصف ألشصاهد.
ؤكان ألعضصوألسصابق بالهيئة ألعليا أŸسصتقلة
لÓنتخابات سصامي بن سصÓمة –دث عن أن
بعضس ألطعون ،ؤخاصصة تلك ألتي تقدم بها
ألزبيدي ،تسصتند إأ ¤مؤويدأت قوية ؤقد ُتحدث
أŸفاجأاة ،ؤهوما  ⁄يحصصل.

 ·ÓأŸت - -ح - -دة
أع - -ل - -ن أأ’م Úأل - -ع - -ام ل  - -أ
أن -ط -ون -ي -وغ -وتÒيسس أمسس أ’ث -نÚ؛ تشص -ك-ي-ل
أل -ل -ج -ن -ة أل -دسص -ت -وري -ة لسص-وري-ا ،ؤه-ي خ-ط-وة
م -ن -ت -ظ -رة م -ن-ذ ؤقت ط-وي-ل ‘ إأط-ار ع-م-ل-ي-ة
ألسصÓم .
ؤقال غوتÒيسس للصصحفي« Úسصتسصهل أأ’·
أŸتحدة ‘ جنيف عملها» ،مضصيفا أن «أللجنة
سصتجتمع خÓل أأ’سصابيع أŸقبلة».
ؤترى أŸنظمة ألدؤلية ‘ أللجنة خطوة
تالية ضصمن جهود ألتوصصل إأ ¤حل سصياسصي
إ’ن -ه-اء أأ’زم-ة أل-دم-وي-ة ألسص-وري-ة أŸسص-ت-م-رة
منذ ما يربوعلى ثما Êسصنوأت.
من ناحية ثانية ،أسصتقبل ؤزير أÿارجية
ألسص - -وري ؤل- -ي- -د أŸع- -ل- -م صص- -ب- -اح أمسس جÒ
Óم Úأل -ع -ام
ب -ي -درسص -ون أŸب -ع -وث أÿاصس ل  -أ
 ·ÓأŸتحدة إأ ¤سصورية ؤألوفد أŸرأفق له.
ل أ
ؤجرى خÓل أللقاء بحث ألقضصايا أŸتعلقة
بتشصكيل أللجنة ألدسصتورية ؤآأليات ؤإأجرأءأت
ع -م -ل -ه -ا Ãا يضص -م -ن ق -ي -ام-ه-ا ب-دؤره-ا ،ؤف-ق
إأجرأءأت ؤأضصحة ؤمتفق عليها مسصبقا.
ؤؤف-ق-ا ل-وك-ال-ة أأ’ن-ب-اء أ◊ك-وم-ي-ة ألسص-وري-ة
(سص -ان -ا) ف -إان أ’ج -ت -م-اع ك-ان إأي-ج-اب-ي-ا ؤب-ن-اء،
ؤأتفقت ؤجهات ألنظر «على ألتأاكيد على أن

ألشصعب ألسصوري هوألوحيد ألذي له أ◊ق ‘
قيادة ألعملية ألدسصتورية ،ؤعلى ضصرؤرة أن
يقوم ألسصوريون بتقرير مسصتقبلهم بأانفسصهم
دؤن أي ت- -دخ- -ل أؤضص -غ -وط -ات خ -ارج -ي -ة Ãا
يضص-م-ن –ق-ي-ق أل-ت-ق-دم أŸنشص-ود ‘ أل-ع-م-ل-ية
ألسصياسصية ؤصصو’ إأ ¤إأعادة أأ’من ؤأ’سصتقرأر
إأ ¤جميع أŸناطق ‘ سصورية ،باإ’ضصافة أإ¤
ألتأاكيد على ضصرؤرة أ’حÎأم ألكامل لسصيادة
سصورية ؤأسصتقÓلها ؤؤحدة أرأضصيها ؤرفضس
أإ’رهاب بكل أشصكاله».
ؤأك -د أŸع -ل -م «أل -ت -زأم سص -وري -ة ب -ال-ع-م-ل-ي-ة
ألسص -ي -اسص-ي-ة ؤÃوأصص-ل-ة أل-ت-ع-اؤن م-ع أŸب-ع-وث
أÿاصس إ’‚اح مهمته بتيسص Òأ◊وأر ألسصوري
ألسص -وري ل -ل -وصص -ول إأ ¤ح -ل سص-ي-اسص-ي ب-ق-ي-ادة
ؤملكية سصورية بالتوأزي مع ‡ارسصة حقها
ألشصرعي ؤألقانو ‘ Êأ’سصتمرأر ‘ مكافحة
أإ’رهاب».
بدؤره ،قدم بيدرسصون عرضصا حول نتائج
ل -ق -اءأت -ه أل -ت -ي أج -رأه-ا ‘ أل-فÎة أŸاضص-ي-ة،
ؤأشصاد بالتقدم أ◊اصصل ‘ ألعملية ألسصياسصية.
ك -م -ا أك -د أسص -ت -ع -دأده ل -ب-ذل أ÷ه-ود ألÓ-زم-ة
للمسصاهمة ‘ تيسص Òأ◊وأر ألسصوري ألسصوري
ؤ–قيق ألنتائج أŸرجوة.

لنقسصام
قصصد تشصكيل حكومة وحدة وإنهاء إ إ

فصصائل فلسصطينية تطرح مبادرة للمصصا◊ة الوطنية
أك-دت ث-م-ان-ي-ة فصص-ائ-ل ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة أمسس ،ط-رح رؤؤي-ة ل-ل-مصص-ا◊ة أل-دأخ-ل-ية
ألفلسصطينية ؤإأنهاء حالة أ’نقسصام ب Úحركتي ألتحرير ألوطني ألفلسصطيني
«فتح» ؤ»حماسس» أŸسصتمر منذ أك Ìمن  12عاما.
جاء ذلك -خÓل مؤو“ر صصحفي عقدته ألفصصائل ألثمانية ؤسصط مدينة غزة-
إ’طÓق ألرؤؤية ألتي حملت عنوأن «ألرؤؤية ألوطنية لتحقيق ألوحدة ألوطنية
ؤإأنهاء أإ’نقسصام».
ؤذكر بيان مشصÎك صصادر عن ألفصصائل خÓل أŸؤو“ر ألصصحفي ،إأن ألرؤؤية
ت -نصس ع -ل -ى أع -ت -ب -ار «أت -ف -اق-ي-ات أŸصص-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة أŸوق-ع-ة م-ن أل-فصص-ائ-ل
أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ية ‘ أعوأم 2005ؤ 2011ؤ 2017ب-ال-ق-اه-رة ؤبÒؤت م-رج-عا ’نهاء
أ’نقسصام ؤأسصتعادة ألوحدة ألوطنية».
ؤدع -ا أل -ب -ي-ان إأ ¤ع-ق-د «أج-ت-م-اع ÷ن-ة ت-ف-ع-ي-ل ؤت-ط-وي-ر م-ن-ظ-م-ة أل-ت-ح-ري-ر

ألفلسصطينية على مسصتوى أأ’مناء للفصصائل خÓل شصهر أكتوبر ألقادم ‘ ألقاهرة
بحضصور ألرئيسس ﬁمود عباسس».
ؤأشصار أ ¤أن « مهام أ’جتماع أ’تفاق على رؤؤية ؤبرنامج ؤإأسصÎأتيجية
ؤطنية مشصÎكة ؤأ’تفاق على تشصكيل حكومة ؤحدة ؤطنية أنتقالية ؤألرقابة على
عملها ؤفق ألقانون إأ ¤ح Úإأجرأء أ’نتخابات ألشصاملة».
ؤذكر ألبيان أŸشصÎك إأن «مهمة أ◊كومة أأ’سصاسصية توحيد أŸؤوسصسصات
ألفلسصطينية ؤكسصر أ◊صصار عن قطاع غزة ؤتعزيز مقومات صصمود ألفلسصطينيÚ
‘ ألضصفة ألغربية Ÿوأجهة أ’سصتيطان ؤألتهويد ؤتسصهيل إأجرأء أ’نتخابات
ألرئاسصية ؤألتشصريعية –ت أشصرأف ÷نة أ’نتخابات أŸركزية».
ؤطالب باعتبار «أŸرحلة من أكتوبر ألقادم ؤحتى جويلية  2020مرحلة
أنتقالية لتحقيق ألوحدة ألوطنية ؤإأنهاء أ’نقسصام يتخللها تهيئة أŸناخات على

أأ’رضس Ãا فيها ؤقف ألتصصريحات أ’عÓمية ألتوتÒية من جميع أأ’طرأف
ؤألعودة عن كافة أإ’جرأءأت ألتي مسصت حياة أŸوأطن Úؤؤقف كل أشصكال
أ’عتقال ألسصياسصي».

تكثيف إلفعالية

ؤلفت ألبيان إأ ¤أن «أŸرحلة أŸقبلة سصتشصهد تكثيف ألفعالية ‘ قطاع غزة
ؤألضصفة ألغربية ؤأÿارج من أجل ألضصغط لتحقيق أŸصصا◊ة».
ؤضصمت ألفصصائل ألثمانية ؤهي (حركة أ÷هاد أإ’سصÓمي ؤأ÷بهت Úألشصعبية
ؤألدÁقرأطية لتحرير فلسصط Úؤحزب ألشصعب ألفلسصطيني ؤحركة أŸبادرة
ألوطنية ؤأ’–اد ألدÁقرأطي ألفلسصطيني «فدأ» ؤأ÷بهة ألشصعبية  -ألقيادة
ألعامة ؤطÓئع حرب ألتحرير ألشصعبية «ألصصاعقة»).

‹hO

الثÓثأء  24سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  24محرم  1441هـ

يتصسدر جدول أإعمالها إلتوتر إلرإهن ‘ إÿليج

إافتتاح الدورة  74للجمعية العامة لأ ·ÓاŸتحدة اليوم بنيويورك

 ·ÓإŸتحدة Ÿناقشسة ›موعة من إلقضسايا ،إبرزها
تبدأإ إليوم إلثÓثاء بنيويورك ،إجتماعات إلدورة  74للجمعية إلعامة ل أ
إل-ت-وت-ر إل-رإه-ن ‘ م-ن-ط-ق-ة إÿل-ي-ج ،وإ’زم-ة إŸن-اخ-ي-ة ،وإÓÿف إل-ه-ن-دي إل-ب-اكسس-ت-ا ،Êوإل-ع-قوبات إ’مريكية إŸفروضسة على
’سسرإئيلي.
’وروبي ،وأإخÒإ إلصسرإع إلعربي إ إ
فنزوي ،Óوخروج بريطانيا من إ’–اد إ أ
وبينمأ يحرصس الرئيسس األمريكي دونألد
ترامب على حضسورهأ ،والقأء كلمة من على
م -نÈه -أ ،ي -غ -يب ال -رئ-يسس ال-روسس-ي فÓ-دÒÁ
بوت ،Úوكذلك بنيأم Úنتنيأهو ،رئيسس الوزراء
اإلسسرائيلي ،الذي  ⁄يفز حزبه الليكود ‘
النتخأبأت التشسريعية األخÒة.
ال -ن -ج -م األك ‘ Èه-ذه ال-دورة ه-وال-رئ-يسس
اإليرا Êحسسن روحأ Êالذي سسيحرصس العديد
من القأدة األوروبي ،Úوعلى رأاسسهم بوريسس
جونسسون ،رئيسس وزراء بريطأنيأ ،على اللقأء
به ‘ ﬁأولة لتخفيف حدة التوتر ‘ منطقة
اÿل-ي-ج ،وع-ل-ى ضس-وء ه-ذا ال-ل-ق-أء ،وال-ل-ق-أءات
األخ -رى اŸم -أث -ل -ة ،سس -ي -ت -ق -رر مصس Òال -ق-م-ة
اŸنتظرة ب Úالرئيسس Úاألمريكي واإليرا.Ê
ومن اŸرتقب أان يطرح الرئيسس روحأÊ
مبأدرة سسÓم اثنأء القأئه لكلمته امأم ا÷معية
العأمة ،تعكسس اŸوقف اإليرا Êالذي يشسÎط
عودة اإلدارة المريكية ا ¤اللتزام بألتفأق
ال - -ن- -ووي ،ورف- -ع ال- -ع- -ق- -وب- -أت الق- -تصس- -أدي- -ة
اŸف -روضس-ة ع-ل-ى ال-دول-ة اإلي-ران-ي-ة وشس-ع-ب-ه-أ،
ويربط اŸراقبون لقأء الرئيسس روحأ Êمع
الرئيسس األمريكي ،بتلبية هذه الشسروط .

 6أاولويات على جدول األعمال
األم -ن والسسÓ-م وال-ت-ع-ل-ي-م ا÷ي-د وال-قضس-أء
ع -ل -ى ال -ف -ق -ر والشس -م -ول -ي -ة وت -غ ÒاŸن-أخ6 ..
أاولويأت حددهأ جدول أاعمأل ا÷معية العأمة
 ·ÓاŸتحدة فى دورتهأ الرابعة والسسبعÚ
ل أ
اŸقرر عقدهأ اليوم ب Úقأدة العأ‘ ⁄
ن-ي-وي-ورك Ÿع-أ÷ة وم-ن-أقشس-ة أاك Èال-ت-حديأت

ال-ع-أŸي-ة ،ويÎأاسس-ه-أ اŸم-ث-ل ال-دائ-م لنيجÒيأ
لدى األ· اŸتحدة تيجأﬁ Êمد .وسسيكون
موضسوع اŸنأقشسة هوتعبئة ا÷هود اŸتعددة
األطراف من أاجل القضسأء على الفقر وتوفÒ
التعليم ا÷يد ومكأفحة تغ ÒاŸنأخ وضسمأن
الشسمول.
وعلى هأمشس القمة سستعقد  5مؤو“رات،
أاول -ه -أ ح -ول ت -غ ÒاŸن -أخ ،وال-ث-أ Êل-لسس-ع-ي
÷ع-ل ال-ت-غ-ط-ي-ة الصس-ح-ي-ة الشس-أم-ل-ة للجميع
ح -ق-ي-ق-ة واق-ع-ة ،وال-ث-ألث ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف
التنمية اŸسستدامة ،والرابع لتمويل التنمية،
واÿأمسس لدعم الدول ا÷زرية الصسغÒة
النأمية.
ه -ذا وت-ع-ت ÈاŸن-أقشس-ة ال-ع-أم-ة السس-ن-وي-ة
 ·ÓاŸتحدة ،اŸنأسسبة
للجمعية العأمة ل أ
ل·
التي يجتمع فيهأ زعمأء العأÃ ⁄قر ا أ
اŸت -ح -دة ‘ ن -ي-وي-ورك Ÿن-أقشس-ة ال-قضس-أي-أ
العأŸية ،ويتيح هذا اŸوقع القأئمة اليومية
للمتحدث Úمع روابط إا ¤عديد اŸنتجأت
لخ-ب-أر
لع Ó-م -ي -ة ال -ت-ي ت-نشس-ره-أ شس-ع-ب-ة ا أ
اإ
لدارة التواصسل العأŸي.
لعÓم التأبعة إ
وا إ
وُتجرى اŸنأقشسة العأŸية سسنويأ ‘ مقر
ل· اŸتحدة بنيويورك.
اأ
 ·ÓاŸتحدة
معلوم أان ا÷معية العأمة ل أ
لج-ه-زة
ت- -أسسسست ع- -أم  1945وه -ي أاح -د ا أ
ل· اŸتحدة وتضسم
الرئيسسة ‘ منظمة ا أ
لعضسأء البألغ عددهأ 193
جميع الدول ا أ
دولً- -ة عضسً- -وا .و–دد ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -أم -ة
التوجّهأت الرئيسسة للمنظمة.
وتعتمد ا÷معية القرارات التي تسسهم ‘
وضسع اŸعأي Òوتدوين القأنون الدو‹ ،على
القأعدة التمثيلية (صسوت واحد لكل دولة)

وع -ل -ى أاسس -أسس اŸداول -ة (م-ك-أن ل-ل-ت-ف-أوضس
والنقأشس).

قمة حول اŸناخ

بدعوة من األ· اŸتحدة ،اجتمع العديد
من قأدة العأ ⁄أامسس الثن ‘ Úنيويورك ‘
قمة خأصسة حول اŸنأخÃ ،شسأركة ‘ القمة
ال - -رئ - -يسس ال - -ف - -رنسس - -ي إاÁأن- -وي- -ل م- -أك- -رون
واŸسس -تشس-أرة األŸأن-ي-ة أان-غ-ي Ó-مÒك-ل ،ف-ي-م-أ
ت- -غ- -ي -بت ع -ن -ه -أ ك -ل م -ن ال -ولي -أت اŸت -ح -دة
والÈازيل وأاسسÎاليأ.
 ·ÓاŸتحدة
وترأاسس القمة األم Úالعأم ل أ
أانطونيوغوتÒيسس .والهدف من ذلك الضسغط
ع- -ل -ى ال -دول الصس -ن -أع -ي -ة إلع -أدة ال -ن -ظ -ر ‘
التزامأتهأ البيئية.
وكأنت الوليأت اŸتحدة أاك Èالغأئب Úعن
هذه القمة ،إاذ قررت ‘ نفسس اليوم عقد لقأء
‘ نفسس مبنى األ· اŸتحدة حول ا◊رية
الدينية .كمأ غأب عن هذه القمة أايضسأ كل من
الÈازيل وأاسسÎاليأ ‘ الوقت الذي حضسرت
الصس. Ú
وج -أءت ه -ذه ال -ق -م -ة ال -ت-ي ان-خ-رط ف-ي-ه-أ
 ·ÓاŸتحدة بهأجسس أان تعقب
األم Úالعأم ل أ
أاق -وال اŸسس -ؤوول Úب-خصس-وصس ال-ب-ي-ئ-ة Œسس-ي-د
ع- -ل- -ى أارضس ال- -واق- -ع ل- -ه- -أ ‘ ،أاع- -ق -أب نشس -ر
اŸنظمة الدولية تقريرا يحذر من السستمرار
‘ التعأطي غ Òا÷دي مع اŸلف البيئي.
وقأل التقرير إانه من اŸتوقع أان تشسكل
السسنوات اÿمسس األخÒة من  2015إا2019 ¤
الفÎة األشسد حرا منذ البدء بتدوين درجأت
ا◊رارة ‘ السسجÓت بشسكل منهجي.

أإو ¤تدإعيات إلÈيكسسيت

الشسركة الÈيطانية توماسس كوك تعلن إافÓسسها

أإع- - -ل - -نت شس - -رك - -ة «ت - -وم - -اسس ك - -وك»
إلÈي -ط -ان -ي -ة أإمسس ،إف Ó-سس -ه -ا ،ب -ع -د أإن
فشسلت ‘ تغطية عجزها إŸا‹ Ÿوإصسلة
تقد Ëخدماتها لزبائنها.
واÛم-وع-ة م-ط-أل-ب-ة ب-أل-ت-ن-ظ-يم الفوري
لعمليأت إاعأدة  600أالف سسأئح من زبأئنهأ
ب-ي-ن-هم  150أال -ف سس -أئ-ح ب-ري-ط-أ .Êواع-تÈت
الشسركة أان بريكسسيت سسأهم ‘ إاغراق الشسركة
‘ الديون ،بسسبب إارجأء الكث Òمن زبأئنهأ
لرحÓتهم.
وأاف- -لسست ›م- -وع- -ة السس- -ي- -أح- -ة والسس -ف -ر
الÈي-ط-أن-ي-ة «ت-وم-أسس ك-وك» ،وف-ق م-أ أاع-ل-نته
أامسس،رسس -م -ي-أ ،ب-ع-د فشس-ل-ه-أ ‘ ع-ط-ل-ة ن-ه-أي-ة
Óبقأء على
األسسبوع ‘ جمع األموال الÓزمة ل إ
اÛموعة.
وي -ع -م -ل ‘ «ت-وم-أسس ك-وك» ن-ح-و  22أالف
شسخصس حول العأ ⁄ولديهأ أاك Ìمن  20مليون
زبون .ويشسكل إافÓسس الشسركة ضسربة قأسسية
لقطأع السسيأحة األوروبي.
وأاوضسحت اÛموعة ‘ ،بيأن ،أانه «على
ال - -رغ - -م م - -ن ا÷ه - -ود ال - -ك - -بÒة ⁄ ،تسس - -ف- -ر
اŸن- -أقشس- -أت ع- -ن ات- -ف- -أق» ب ÚاŸسس- -أه- -مÚ
واŸمول Úا÷دد اÙتمل .Úوأاضسأف البيأن
«لذلك ،خُلصس ›لسس إادارة الشسركة إا ¤أاّنه
ليسس لديه خيأر سسوى اّتخأذ خطوات للّدخول
‘ تصسفية إالزامّية Ãفعول فوري».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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واشسنطن :مهام القوة اإلضسافية ‘ اÿليج دفاعية
أإك -د وزي -ر إÿارج -ي -ة
’م-ري-ك-ي مايك بومبيو،
إ أ
ع- - -ل- - -ى مسس- - -اع - -ي ب Ó- -ده
ل- - - -ت- - - -ج - - -نب إ◊رب م - - -ع
ط - - - -ه- - - -رإن مشسÒإ إ ¤أإن
’مريكية
مهمة إلقوإت إ أ
’ضس- -اف -ي -ة إل -ت -ي ت -ق -رر
إ إ
إرسس -ال-ه-ا Ÿن-ط-ق-ة إÿل-ي-ج
إ÷م- -ع- -ة ه- -ي «إل -دف -اع»
فقط.
وخÓ-ل ح-واري ت-ل-ف-زي-وÊ
مع قنأة امريكية ،قأل وزير
اÿأرج -ي -ة األم -ري-ك-ي م-أيك
بومبيو إان الوليأت اŸتحدة
تسس- -ع -ى ل -ت -ج -نب ا◊رب م -ع
إايران مشسÒا إا ¤أان القوات
األم -ري -ك -ي-ة اإلضس-أف-ي-ة ال-ت-ي
تقرر إارسسألهأ Ÿنطقة اÿليج
ي- -وم ا÷م- -ع- -ة ه- -ي «ل- -ل- -ردع
والدفأع» فقط.
وقأل «مهمتنأ هي Œنب
ا◊رب ،رأايتم مأ أاعلنه وزير
(ال -دف -أع األم -ري -ك -ي م-أرك)
إاسس Èي- -وم ا÷م- -ع- -ة ،ن- -نشس- -ر
ق -وات إاضس-أف-ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة
لغرضس الردع والدفأع».
وقأل بومبيو إان واشسنطن
تتخذ إاجراءات لردع طهران،
ل - -ك - -ن - -ه أاضس - -أف أان ت - -رامب
سس-ي-ت-خ-ذ اإلج-راءات الÓزمة
‘ اŸن- - -ط - -ق - -ة إاذا  ⁄ت - -غÒ
ط -ه-ران سس-ل-وك-ه-أ .وق-أل «اإذا
اسستمر عدم ‚أح (إاجراءات)
الردع ،فإأ Êعلى ثقة أايضسأ
م - - -ن أان ال- - -رئ- - -يسس ت- - -رامب
سس - -ي - -ت - -خ - -ذ م - -أ ي- -ل- -زم م- -ن
إاجراءات».
وتصس - -أع - -د ال - -ت - -وت - -ر بÚ
واشسنطن وطهران بعد هجوم
األسس- - -ب - -وع اŸأضس - -ي ع - -ل - -ى
م -نشس -أت -ي ن -ف -ط سس -ع -ودي-تÚ
أاسس- -ف- -ر ‘ ب- -أدئ األم- -ر ع -ن
خ- -فضس إان -ت -أج اŸم -ل -ك -ة اإ¤
ال -نصس -ف .وح -م-لت ال-ولي-أت

اŸت -ح -دة والسس -ع-ودي-ة إاي-ران
مسسؤوولية هذا الهجوم.
وف- - - - -رضست ال - - - -ولي - - - -أت
اŸتحدة مزيدا من العقوبأت
ع- -ل -ى إاي -ران شس -م -لت ال -ب -نك
اŸرك - -زي اإلي- -را ‘ ،ÊحÚ
أاع- - - -ل- - - -نت وزارة ال- - - -دف- - - -أع
األمريكية (البنتأغون) إارسسأل
م -زي -د م -ن ال -ق -وات ل-ت-ع-زي-ز
دف -أع -أت السس -ع -ودي-ة ا÷وي-ة
والصس - -أروخ - -ي- -ة ‘ أاع- -ق- -أب
الهجوم الذي كأن األك Èعلى
منشسآأت نفطية بأŸملكة.
وأاف- - - -أد وزي- - - -ر اÿزان - - -ة
األم-ري-ك-ي سس-ت-ي-ف-ن منوتشسÚ
لشس- - -ب- - -ك - -ة سس - -ي.إان.إان ب - -أن
ال- -ه- -ج- -وم ع- -ل- -ى م- -نشس- -أت- -ي
السس -ع -ودي -ة ه -و ه-ج-وم ع-ل-ى
النظأم القتصسأدي العأŸي.
وأاعرب منوتشس Úعن أامله ‘
أان ي- -ل- -ت -زم أاي ب -ل -د ي -رت -ب -ط
ت- -ع- -أم- -ل- -ه ب- -ن- -ظ- -أم ال- -دولر
األم -ري-ك-ي ب-أل-ع-ق-وب-أت ع-ل-ى
إايران.

إامكانية ا◊رب
ون -فت إاي -ران ت -ورط -ه-أ ‘
هذا الهجوم ‘ ،ح Úأاعلنت
ج -م -أع -ة ا◊وث -ي ال -ي -م -ن -ي -ة
اŸت- - -ح- - -أل- - -ف- - -ة م - -ع إاي - -ران
مسسؤووليتهأ عنه.
‘ اŸق- -أب -ل ،رفضس وزي -ر
اÿأرج- -ي- -ة اإلي- -راﬁ Êم -د
ج - -واد ظ - -ري- -ف،اسس- -ت- -ب- -ع- -أد
إام- -ك- -أن- -ي -ة ان -دلع ح -رب ‘

الشس - -رق األوسس - -ط ،ب- -ع- -دم- -أ
أارسس- -لت ال -ولي -أت اŸت -ح -دة
مزيدا من القوات واألسسلحة
إا ¤اÿليج.
وق- -أل ظ- -ري- -ف «أان -أ لسست
واثقأ من أان نسستطيع تفأدي
حرب  ..أانأ واثق من أاننأ لن
ن -ب -دأاه -أ ،ل-ك-ن-ي واث-ق م-ن أان
ال -ط-رف ال-ذي سس-ي-ب-دأاه-أ ل-ن
ي - - -ك - - -ون ال - - -ط - - -رف ال - - -ذي
سسينهيهأ».
بسس -ؤوال -ه ع -ن م-أ ي-قصس-ده،
قأل ظريف« :يعني هذا أانهأ
ل- -ن ت- -ك -ون ح -رب -أ ﬁدودة»،
حسسبمأ نقلت وكألة بلومÈغ
Óنبأء.
ل أ

اإلفراج عن السسفينة

وأاع - - -ن - - -لت إاي- - -ران أامسس،
اإلف- -راج ع- -ن ن- -أق- -ل- -ة ن -ف -ط
سس-وي-دي-ة ،ك-أنت –م-ل ال-ع-لم
الÈي-ط-أ ،Êع-ن-د اح-ت-ج-أزهأ
ق- -ب- -ل أاك Ìم- -ن شس -ه -ري -ن ،إاذ
اتهمتهأ طهران بخرق قأنون
البحأر الدو‹ ،و– ⁄دد أاي
م-وع-د ل-لسس-م-أح ل-هأ بأإلبحأر
›ددا.
وق- -أل اŸت- -ح- -دث ب- -أسس -م
ا◊ك- -وم- -ة اإلي- -ران- -ي -ة ع -ل -ي
ربيعي خÓل مؤو“ر صسحأ‘،
أان «اإلج- -راءات ال- -ق -أن -ون -ي -ة
ان -ت -هت وب -ن -أء ع-ل-ى ذلك” ،
اسس -ت -ك -م -أل ت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف
ال -ت -ي تسس -م -ح ب -أإلف -راج ع -ن
نأقلة النفط ،وبأت بإأمكأنهأ
اإلبحأر».

مددت حالة إلطوإرئ لثÓثة أإشسهر

النيجر تسستعÃ Úروحيات Ÿواجهة اإلرهاب
أإعلنت حكومة إلنيجر “ديد حالة
إل -ط -وإرئ ث Ó-ث-ة أإشس-ه-ر ،بسس-بب إل-وضس-ع
’مني إŸتدهور إلذي تشسهده منذ بدء
إ أ
’زمة إلليبية ،مؤوكدة أإنها سستسستعÚ
إ أ
’ره-اب-ي Úع-ل-ى
Ãروح -ي -ات Ÿوإج -ه -ة إ إ
حدودها مع ليبيا.
ومدد ›لسس الوزراء ‘ النيجر ،بقيأدة
ال -رئ -يسس إايسس -وف -و ﬁم -دو ،ح -أل -ة ال -ط-وارئ
اŸع -ل -ن -ة ‘ ﬁأف -ظ-ت-ي ت-يÓ-بÒي وج-وت-أي،
لثÓثة أاشسهر إاضسأفية تدخل حيز النفأذ يوم
األربعأء اŸقبل ،وفق وكألة األنبأء الرسسمية
النيجرية.
وحسسب بيأن للحكومة فإأنهأ «ربطت بÚ
انعدام األمن ‘ غرب البÓد ،واألحداث التي
وقعت ‘ ليبيأ ‘ العأم  ،2011وأاسسفرت عن
إاي -ج -أد م Ó-ذ آام-ن ل-ل-ج-م-أع-أت اإلره-أب-ي-ة ‘
شس -م -أل م -أ‹ ،ث -م ان -تشس -رت ‘ ج-م-ي-ع أان-ح-أء
اŸنطقة».
وسسبق أان صسرح إايسسوفو بأن األزمة الليبية
«مصس - -در ج - -م- -ي- -ع ال- -ن- -زاع- -أت ‘ السس- -أح- -ل
األفريقي» ،كأشسفأ أان هنأك نحو  23مليون
قطعة سسÓح منهوبة من ليبيأ ،متداولة ‘ دول

السسأحل.
يذكر أان السسلطأت النيجرية أاعلنت حألة
الطوارئ بأŸقأطعت ‘ Úديسسم Èمن العأم
اŸأضسي لـ»تتمكن من القضسأء على ا÷مأعأت
اإلرهأبية ‘ اŸنطقت.»Ú
ومن جأنبه ،أاعلن وزير خأرجية النيجر،
كأل أانكوراو ،أامسس ،أان بÓده ‘ حأجة مأسسة
للمروحيأت Ùأربة اإلرهأبي ‘ ÚاŸنأطق
الشسرقية والشسمألية.
وقأل وزير اÿأرجية النيجري ‘ أاكتوبر،
سس -ن -وق -ع ع-ق-دا لشس-راء م-روح-ي-أت روسس-ي-ة .ل
ي -ت -ع -ل -ق األم -ر بشس -راء خ-مسس Úم-روح-ي-ة ،ب-ل
بأمتÓك مأ ل “لكه على اإلطÓق جمأعة
ب -وك -و ح -رام اإلره -أب -ي -ةŸ ،واج -ه -ت -ه -أ ع -ل -ى
ا÷بهأت الشسرقية والشسمألية والغربية ..هذا
مهم للغأية بألنسسبة لنأ».
يذكر أان النيجر “تلك مروحيأت من طراز
«مي »24-و»مي ،»17-وسسبق لوزير اÿأرجية
الروسسي ،سسÒغي لفروف ،خÓل مبأحثأته
مع نظÒه النيجري أان أاكد اهتمأم موسسكو
بتطوير التعأون Ÿسسأعدة النيجر ‘ مكأفحة
اإلرهأب.

رغم تقدم إليزإبيث وورن عليه ‘ إسستطÓع للرأإي

جو بايدن يبقى األوفر حظا Ÿواجهة ترامب ‘ رئاسسيات 2020
اÛموعة مطألبة بألتنظيم الفوري لعملية
إاعأدة  600أالف سسأئح من اŸتعأمل Úمعهأ
حول العأ ،⁄بينهم  150أالف سسأئح بريطأ،Ê
مأ سسيشسكل أاك Èعملية من هذا النوع منذ
ا◊رب العأŸية الثأنية.
وحأولت اÛموعة جمع مئتي مليون جنيه
أاسسÎليني ( 227مليون يورو) إاضسأ‘ لتجنب
انهيأرهأ ،وذلك بعدمأ واجهت هذه الشسركة
ال -رائ -دة ‘ ›أل السس -ف-ر صس-ع-وب-أت ،سس-ب-ب-ه-أ

اŸنأفسسة من مواقع إالكÎونية خأصسة بألسسفر
وقلق اŸسسأفرين من ملف بريكسسيت.
وعند نشسر بيأنأت اÛموعة اŸألية ‘
أاف -ري -ل ،أال -ق -ى رئ -يسس اÛم-وع-ة ب-ي Îف-أنك
ه-أوسس-ر ب-أل-ل-وم ع-ل-ى ب-ري-كسس-يت ال-ذي تسس-بب
بإأغراق ميزانية الشسركة ‘ الديون وأادى إا¤
ت -ك -ب -ده -أ خسس-أئ-ر ك-بÒة ،ألن ال-زب-أئ-ن أاّج-ل-وا
رحÓتهم مع عدم معرفتهم Ãأ سسيؤوول إاليه
ملف اÿروج من ال–أد األوروبي

ت -خ -طت نسس -ب -ة ت -أي -ي -د السس -ن -أت -ورة ال -ت-ق-دم-ي-ة
إال -ي -زاب -يث وورن ،ل -ل -م -رة األو ¤م -ن-ذ ب-دء السس-ب-أق
الرئأسسي داخل ا◊زب الدÁقراطي ،نسسبة تأييد
ن -أئب ال -رئ -يسس السس -أب -ق ج -وب -أي -دن ‘ ولي -ة أاي -وا
األسسأسسية والتي سستكون أاول ولية أامÒكية تنتخب
‘ الدورة التمهيدية ،بحسسب اسستطÓع للرأاي.
ووف-ق السس-ت-طÓ-ع ال-ذي اأج-رت-ه صس-ح-ي-ف-ة «دي
موين ريجسس »Îوشسركة «ميديأكوم» وشسبكة «سسي إان
إان» ،بلغت نسسبة تأييد وورن  ،%22بينمأ أايد %20
م -ن اŸسس -ت -ط -ل -ع Úج-وب-أي-دن .أام-أ ب ÊÒسس-أن-درز
فبلغت نسسبة تأييده .%11
و ⁄يحقق أاي مرشسح دÁقراطي آاخر نسسبة
تأييد تفوق الـ ‘ 10اŸئة ‘ هذه الولية الزراعية

‘ وسس- - -ط غ- - -رب ال- - -ولي- - -أت اŸت- - -ح- - -دة ،وف- - -ق
السستطÓع،وتعزز هذه النتأئج الصسعود التدريجي
الذي –ققه وورن منذ عدة أاسسأبيع.
ل -ك -ن ي-ب-ق-ى ج-وب-أي-دن ،ن-أئب ال-رئ-يسس ‘ ع-ه-د
ب -أراك أاوب -أم -أ ،اŸفّضس -ل ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي
ل -ي-ك-ون اŸرشس-ح ال-دÁق-راط-ي الوف-ر ح-ظ-أ ال-ذي
يواجه دونألد ترامب ‘ نوفم .2020 Èول شسك ‘
أان ا◊زب ا÷مهوري سسÒشسح دونألد ترامب الذي
يسسعى إلعأدة انتخأبه لولية ثأنية من أاربع سسنوات.
ويبلغ جوبأيدن  76عأمًأ ،وإاليزابيث وورن 70
ع -أم ً-أ ،ل -ك-ن ب-أي-دن يسس-أءل أاك Ìع-ن سسّ-ن-ه وح-أل-ت-ه
الصس -ح -ي -ة ،ف -ي -م -أ ت -ع-ت Èح-م-ل-ة وورن الن-ت-خ-أب-ي-ة
دينأميكية.

الثÓثاء  ٢٤سسبتمبر  ٢01٩م الموافق لـ  ٢٤محرم  1٤٤1هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
نـومـ ـ ـ ـ ـ ـري  ..ششـاب جـزائري يحـول اŸسشتحيل إا‡ ¤كن
اقتحـم عـــا ⁄السشياسشــــة ‘ سشـّن مبكـرة بــــÎؤؤسشه بلديــــة إاسشبانيــة

^ مــــــــن زرالـــــدة إا« ¤كاسصتيـــــو دي فرفانيـــــا» ‘ قلـــــــــب كاتالـــــــــونيا

صصنع الشصاب ا÷زائري عمر نومري
ا◊دث خÓل الفÎة اŸاضصية
باسصبانيا و اوروبا ،بعد ان وصصل
لرئاسصة بلدية «كاسصتيو دي فرفانيا
وهو  ⁄يبلغ  30سصنة من عمره بعد،
لكن نضصاله السصياسصي اŸبكر سصمح له
بولوج عا ⁄السصياسصة من الباب
الواسصع حيث يعد عمر نومري مثا’
لعديد الشصباب ا÷زائري الذي
اسصتطاع ان يثبت نفسصه ‘ عدة
بلدان من العا ⁄وانه يسصتطيع رفع
التحدي و الوصصول ا ¤مسصتويات
اك Èمن التي يتوقعها ا÷ميع حيث
ارتاأت صصفحة «شصباب بÓدي» خÓل
هذا العدد تسصليط الضصوء على
نضصال هذا الشصاب اŸكافح الذي
قطع اأشصواطا مهمة ‘ نضصاله
السصياسصي الذي سصيصصل دون شصك
اإ ¤مسصتوى اأعلى .

»°ù«ªM QÉªY
 ⁄يكن من السسهل على شساب جزائري مغمور ان يصسل ا¤
منصسب سسياسسي مرموق و يÎأاسس بلدية معروفة بطابعها
الفÓحي ‘ اسسبانيا ،اذا  ⁄يكن Áلك «الكاريزمة» و قوة
الشسخصسية و هما العامÓن اللذان لعبا دورا كبÒا ‘ دخوله
عا ⁄السسياسسة من الباب الواسسع رغم اŸنافسسة الكبÒة .
ولد عمر نومري سسنة  ‘ 1٩٩1زرالدة غربي ا÷زائر
العاصسمة ألب جزائري وأام إاسسبانية و اضسطرت عائلته
Ÿغادرة ا÷زائر نحو إاسسبانيا بسسبب الرهاب الذي ضسرب
البÓد وقتها و‘ إاسسبانيا بدأات حياة العائلة من الصسفر.
أانفقت عائلته كل ما لديها لتشسÎي بيتا ‘ مدينة «بالغ»Ò
Ãقاطعة كتالونيا واشستغل والده ‘ أاعمال البناء وحقول
الفواكه من أاجل تربية اولده جيدا و توف ÒاŸصسروف
اليومي لقد كانت تلك األيام عصسيبة على هذا الشساب
الطموح فع Óلكنه كسسب التحدي.
زاول عمر نومري دراسسته كلها ‘ «بالغ »Òوبعد ‚احه
‘ البكالوريا انتقل إا ¤جامعة برشسلونة وهناك –صسل
على شسهادتي الليسسانسس ثم اŸاسس ‘ Îالتاريخ و كان
يطمح اŸواصسلة للحصسول على الدكتوراه.

بعد تخّرجه اشستغل مدّرسسا Ÿادة التاريخ ‘ الثانوية ببلدية
«كاسستيو دي فرفانيا» كما عمل قاضسيا فيها إاذ يخول له
القانون اإلسسبا Êالشستغال ‘ هذه اŸهنة لكن ليسس بنفسس
صسÓحيات قضساة اÙاكم.
ورغم بعده عن ارضس الوطن ال انه بقيا و‘ لوطنه ففي
سسنة  1٩٩٩عاد إاليها ومن حينها  ⁄ينقطع عنها وإا ¤اليوم
يزورها رفقة عائلته الكبÒة .
ورغم انه  ⁄يكن يؤومن بالسسياسسة ال ان هناك عامÓن
مهمان جعÓه يفكر ‘ دخول معÎك العمل السسياسسي
األول هو تاريخ ا÷زائر الثوري الرافضس لÓسستعمار والثاÊ
هو جده أألُمه واسسمه جاومي .
وكان عمر نومري يفتخر بانه سسليل ثورة عظيمة ‘
التاريخ هي الثورة ا÷زائرية ولدت نتيجَة حركة وطنية
سسياسسية قوية أاما جده جاومي فكان يحب السسياسسة ويعشسق
ا◊رك-ات ال-ث-وري-ة وال-ق-وم-ي-ة ال-يسس-اري-ة ال-ك-ت-ال-ون-ي-ة ه-ذان
العامÓن هما اللذان جعÓه يفكر ‘ السسياسسة.
و زادت اŸؤوهÓت التي Áتلكها من تشسجيعه على دخول
اŸعÎك السس-ي-اسس-ي ف-ه-و ج-زائ-ري مسس-ل-م م-ت-مسسك ب-دي-نه

وثقافته و‘ الوقت ذاته لدى عائلته من جهة أامه التي
عاشس معها وك Èبينهم و اصسبح يعرف ثقافتهم ول فرق
عنده ب Úهات Úالثقافت Úو هذا ما سساعده على فهم
ا÷ميع و جعله يتعايشس معهم ويعرف خصسوصسياتهم.
عندما بلغ الـ 18من العمر انضسم عمر نومري إا ¤حزب
وطني إاسسبا Êلكن أافكاره  ⁄تعجبه لنه كان حزبا Áينيا ل
ينظر إا ¤ا÷ميع بع ÚاŸسساواة لذلك انسسحب منه.
‘ سس- -ن- -ة  ٢018انضس - -م ا ¤صس- -ف- -وف ا◊زب ال- -يسس- -اري
ا÷م -ه -وري ال -ك-ت-ال-و Êب-ع-دم-ا وج-د ف-ي-ه أاف-ك-اره وأاُع-جب
بنضسالته ‘ الدفاع عن ا◊قوق وا◊ريات واŸسساواة.
وبعد مشسوار نضسا‹ ‘ هذا ا◊زب قدم نفسسه مرشسحا
باسسمه لرئاسسة بلديتي «كاسستيو دي فرفانيا» وكان لبد أان
يخوضس النتخابات األولية داخل ا◊زب نفسسه ضسد رئيسس
هذه البلدية .وكانت اŸفاجاة صسادمة للجميع فخÓل
عشس- -ر دق- -ائ- -ق م- -ن ا◊ديث اسس- -ت -ط -اع أان أاي -ق -ن -ع ا◊زب
Ãشسروعه وانهزمت أامامه منافسسته التي –دثت ايضسا
عشسر دقائق بدورها لكنها فشسلت ‘ اإلقناع.
جرت النتخابات البلدية ‘ شسهر ماي اŸاضسي وركز

عمر نومري ‘ مشسروعه على اŸشساكل التي تهم سسكان
ب-ل-دي-ت-ه وه-ي الشس-ي-خ-وخ-ة اŸتصس-اع-دة وه-ج-رة الشس-ب-اب
وندرة فرصس الشسغل.
قدم عمر نومري حلول لهذه اŸشساكل واسستطاع اأن يقنع
م-ن ان-ت-خ-ب-وه ف-ب-ل-دي-ت-ه ع-ري-ق-ة ت-اري-خ-ي-ا ول-ه-ا خصسائصس
ف Ó-ح -ي -ة “ي-زه-ا ع-ن غÒه-ا م-ن ال-ب-ل-دي-ات ل-ذلك وع-د
السسكان بانه سسيعمل على جعلها جّذابة للسسياح لتنشسيط
ا◊ركة القتصسادية فيها كما لن يهمل القطاع الفÓحي
م -ع السس -ت -ث -م -ار ‘ ع -نصس -ر الشس -ب -اب ل -ل -ن-ه-وضس ب-ه-ذي-ن
القطاع.Ú
وخÓل كلمة له القاها موؤخرا امام سسكان بلديته قال
عمر نومري « بقي اأن األفت انتباهكم اإ ¤اأن حزبي
ومنطقتي يتعرضسان لظلم وتهميشس كبÒين فمث Óنحن ل
نتلقى مسساعدات رغم اأننا ندفع الضسرائب و سساأفاجئ
كثÒين اإذا قلت اإن بعضس زمÓئنا ‘ ا◊زب ل يزالون ‘
السسجن بسسبب اأفكارهم ليسس اأك Ìبل اإن لدينا نوابا ‘
الŸÈان الإسس- -ب- -ا Êو‘ ال–اد الأوروب- -ي ح- -رم- -وا م- -ن
مقاعدهم بسسبب افكارهم».

Ãبـــــــــــــــادرة مــــــــــــن ششبـــــــــــــاب متليلـــــــــــي

حف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل زفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف جماع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لـ 51زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بغردايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

دخل  51زوجا ينتمون اﬂ ¤تلف الشصرائح
’جتماعية القفصص الذهبي خÓل حفل زفاف
ا إ
جماعي نظم Ãدينة متليلي ( 45كلم جنوب
غرداية) ،أاقيم وسصط مشصاهد من العادات
’جتماعية العريقة التي تتميز بها
والطقوسص ا إ
هذه اŸنطقة.
تزامن هذا ا◊دث اإلجتماعي الذي بادرت به جمعيات
خÒية ودينية Ãتليلي مع إاحياء الذكرى التاسسعة عشسرة
ل -وف -اة ال -ع Ó-م -ة وأاح -د أاق-ط-اب اŸذهب اŸال-ك-ي الشس-ي-خ
سسيدي ا◊اج ﬁمد بلكب )٢000/1٩11( Òمؤوسسسس زاوية
توات (أادرار).
وي -ت -وخ -ى م -ن ه -ذا اŸوع-د أايضس-ا ت-خ-ل-ي-د وت-ث-م ÚالÎاث
الروحي الزاخر الذي يشستهر به ا÷نوب ا÷زائري ،حيث
Óجيال الناشسئة
أاصسبحت هذه الذكرى السسنوية سسانحة ل أ
ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى اŸسس-ار ال-دي-ن-ي ال-ذه-ب-ي ل-ه-ذه الشس-خصس-ي-ة
الروحية الفذة.
وب-ع-د ت-ن-اول وج-ب-ة ال-عشس-اء وه-ي اŸأادب-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-تي
–ضسر من طبق الكسسكسسي بلحم ا÷مل تقدم العرسسان
وهم مرتدين مÓبسس بيضساء كما تقتضسي عادات اŸنطقة
أامام مئات من اŸدعوين Ãعية الوزراء (مسساعدون) وهم
يحملون حقائب مÓبسسهم ا÷ديدة ،قبل أان يجلسسوا فوق
منصسة كبÒة أاعدت خصسيصسا لهذا ا◊دث لتنظيم مراسسم
لبسس العرسسان.
وحضس -ر ت -لك اŸراسس -م ال -ت -ي “ث -ل ذروة سس -ه -رة ال -زف -اف
عائÓت وأاقارب وأاصسدقاء الشسباب اŸتوج ،ÚوﬁسسنÚ
ومتÈع ، Úوالسسلطات اÙلية  ،إا ¤جانب عديد السسياح
وزائري اŸنطقة .
و” “ويل هذه األعراسس ا÷ماعية التي صسادفت نهاية
فصسل الصسيف  ‘ ،جو من الود والتضسامن من طرف
اÙسس - -ن ÚواŸتÈع Úوذلك قصس- -د ت- -وط- -ي- -د ال- -رواب- -ط

الجتماعية وترقية وتعزيز ثقافة التضسامن ‘ اÛتمع.
«إان الهدف من هذه التظاهرة هو تشسجيع الزواج وفقا
لقيمنا اإلسسÓمية ومسساعدة الشسباب ‘ ضسائقة مالية ‘
توديع حياة العزوبية والندماج ‘ اÛتمع قبل الوقوع ‘
الن-ح-راف» ،حسس-ب-م-ا اك-ده أاح-د م-ن-ظ-م-ي ع-رسس ج-ماعي
◊وا‹  ٢0زوج من حي ثنية اıزن (غرداية).
ويتم تنظيم هذه األعراسس ا÷ماعية اŸوجه للعائÓت
البسسيطة وفقا للعادات والتقاليد العريقة Ÿنطقة غرداية
واŸسستوحاة من طقوسس األجداد ‘ التعاون والتضسامن
Ãختلف قصسور وادي ميزاب،
وتشسكل األعراسس ا÷ماعية ‘‘فرصسة لتعزيز قيم التضسامن
والÎابط الجتماعي Ãنطقتنا حسسب عاداتنا اŸوروثة
عن أاعراسس األجداد‘‘ ،كما ذكره ‘ نفسس السسياق السسيد
يوسسف عزوز ،أاحد أاعيان منطقة ضساية بن ضسحوة .

فبعد النتهاء من مأادبة العشساء التي تتأالف أاسساسسا من طبق
ال -كسس -كسس اŸزي -ن ب -ل -ح-م اإلب-ل واÙضس-ر ب-فضس-ل ه-ب-ات
وتÈعات اÙسسن Úتنصس عادة األجداد باŸنطقة على أان
ي -ت -ق -دم األزواج ا÷دد رف-ق-ة مسس-اع-دي-ه-م (ال-وزران) أام-ام
مئات اŸدعوين على منصسة هيئت خصسيصسا للمناسسبة من
اجل حفل تلبيسس العريسس ا÷ديد.
ويحضسر حفل اللباسس اŸنتظر بشسغف خÓل سسهرة الزفاف
أاف -راد ع -ائ Ó-ت وأاصس -دق -اء ال -ع -رسس -ان ا÷دد واÙسس-نÚ
واŸتÈع Úوكذا السسلطات اÙلية وبعضس السسياح والزوار
العابرين للمنطقة .
ويرغب عديد الزوار والسسياح الذين يزورون غرداية ألول
مرة اكتشساف سسحر وأاصسالة العرسس ا÷ماعي وكذا عادة
ت-ل-ب-يسس ال-ع-رسس-ان ،م-ا دف-ع ب-أاصس-ح-اب ال-وك-الت السس-ياحية
إادراج هذه العادات اÿاصسة بالحتفال بالزفاف بغرداية

ضسمن خدماتهم .
وبحسسب التقاليد فان كل عريسس جديد يتم تلبيسسه من
طرف إامام ﬂتار من طرف عائلته وذلك أامام ا÷مهور
ا◊اضسر الذي يردد األغا Êالدينية.
كما يتم باŸوازاة مع ذلك تنظيم حفل خصسيصسا للنسساء من
اجل تلبيسس الزوجات ا÷ديدات كما “ت اإلشسارة إاليه.
ووفقا Ÿنظم ◊فل زفاف جماعي يجمع  50زوج Ãدينة
بريان فان التحضسÒات قد اسستغرقت أاشسهر عديدة ،مÈزا
أان العرسسان اسستفادوا من برنامج –ضسÒي كامل بحسسب
الح -ت -ف -ال -ي -ة اÙل -ي -ة ح -ول دور ال-زواج ‘ ت-ك-ريسس ق-ي-م
السستقرار والزدهار ‘ اÛتمع .
و” خÓل ﬂتلف مراحل هذا العرسس ا÷ماعي إالقاء من
طرف األئمة خطب حول فضسل الزواج ‘ تكريسس قيم
السستقرار والتضسامن الجتماعي وكذا حول دور الزوجÚ
‘ “اسسك اÛتمع اإلسسÓمية.
وتواصسلت سسهرة العرسس بإالقاء مواعظ من قبل مشسائخ
وأائمة تناولوا فيها باÿصسوصس أاهمية شسعÒة الزواج ‘
حياة اŸسسلم ،ومسساهمة هذا الرباط اŸقدسس ‘ تكريسس
ق -ي -م اإلسس -ت -ق -رار وال -تضس -ام-ن اإلج-ت-م-اع-ي ،وأايضس-ا ال-دور
اŸنتظر من األزواج ‘ تعزيز نسسيج اÛتمع اŸسسلم.
وقبل ذلك نظمت السسلكة أاو اÿتمة ا÷ماعية ( تÓوة
جماعية للقرآان الكر )Ëعلى روح الشسيخ العÓمة الشسيخ
سسيدي ا◊اج ﬁمد بلكبÃ ،Òشساركة نحو أالف من أاتباع
العÓمة .
وأاقيمت بذات اŸناسسبة اإلجتماعية عروضسا ‘ الفانتازيا
للخيالة واŸهارى فوق أارضسية مهيئة Ãنطقة شسعبة أاولد
سس -ي -دي الشس -ي -خ Ãت -ل-ي-ل-ي  ،وسس-ه-رات ف-ن-ي-ة م-ن ق-ب-ل ف-رق
فولكلورية ﬁلية.
و“يزت فقرات ا◊فل اÿتامي لهذا ا◊دث بتوزيع جوائز
للفائزين ‘ مسسابقة حفظ القرآان العظيم.
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مواقيت
الصسÓة

^ 2٤سس-ب-ت-م : 1961 Èشس -رعت ا÷ري-دة
الÔوي- -ج- -ي- -ة ““اأوري- -انÎي -ن -غ““ ‘ نشس -ر
سس - -لسس - -ل- -ة م- -ق- -ا’ت ل- -لشس- -اب ““ك- -ي- -ي- -ل
ج-وسس-ت ““Úخّصس-صس-ه-ا ل-ت-غ-ط-ي-ة رح-لته إا¤
ا÷زائر .
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الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الثÓثاء 2٤محرم  1٤٤1هـ الموافق لـ  2٤سسبتمبر  2019م

ألعدد

 29°ا÷زائر
 30°ا÷زائر

برناوي يدشسن مركز Œمع رياضسيي النخبة

 28°وهران

الثمن  10دج

18055

جّدد من عنابة ،إاصسراره على إا‚از اŸشساريع ‘ آاجالها

 27°وهران

30 °
31°

france prix 1

’فراد
’طارات وا أ
يتفقد الوحدات ويعقد لقاءات توجيهية مع ا إ

الفريق ڤايد صسالح ‘ الناحية العسسكرية الثالثة ببشسار

منشسآات تسسمح بتكوين لعب Úعلى أاعلى مسستوى
شس- - - -دد وزي- - - -ر الشس- - - -ب - - -اب
وال- -ري- -اضس- -ة ،سس- -ل- -ي -م رؤووف
برناوي ،على ضسرورة تسسليم
ﬂت-ل-ف اŸشس-اري-ع ال-رياضسية
التي تشسهدها و’ية عنابة،
‘ آاج- -ال- -ه- -ا اÙددة ،م- -ؤوك- -دا
ع- - -ل- - -ى اه- - -ت- - -م - -ام ال - -دول - -ة
ا÷زائ -ري -ة ب -ق-ط-اع الشس-ب-اب
وال- -ري- -اضس- -ة ،وال- -ذي أاول -ت -ه
ع-ن-اي-ة خ-اصس-ة وخصسصست له
إام- -ك- -ان- -ي- -ات م- -ادي- -ة ه -ام -ة،
ب -ه -دف ال -ن -ه -وضش Ãخ -ت -ل-ف
الرياضسات ‘ ا÷زائر..

عنابة :هدى بوعطيح
وزير ألشسباب وألرياضسة سسليم
رؤووف برناوي وخÓل زيارة عمل
وت-ف-ق-د ل-ق-ط-اع-ه ب-ع-نابة ،أأشسرف
على تدشس Úمركز Œمع رياضسيي
ألنخبة ببلدية «سسÒأيدي» ،ألذي
يحمل أسسم حارسس مرمى فريق
جبهة ألتحرير ألوطني أÛاهد

«علي دودو» ،وألذي يحتوي على
أأك Ìم - - - -ن  130سس-ري-ر وم-ل-عبÚ
وقاعت Úرياضسيت Úومسسبح نصسف
أأوŸبي ،حيث سسيدخل «»creps
حيز أÿدمة قريبا.
وقد أعت Èألوزير هذأ ألصسرح
م- -ف- -خ- -رة أ÷زأئ- -ر وأل -ذي ي -ع -د
خ - -امسس م - -رك - -ز ت - -دريب ع- -ل- -ى

أŸسس - -ت - -وى أل- -وط- -ن- -ي ،وق- -ال إأن
أ÷زأئ - -ر –وز ع - -ل - -ى ﬂت- -ل- -ف
أŸنشسآات ألرياضسية ذأت أŸسستوى
أل -ع -ا‹ ،وأل -ت -ي تسس -م-ح ب-ت-حضسÒ
وتكوين ’عب Úعلى أأعلى مسستوى
‘ أ÷زأئر.
وصس -رح ب -رن -اوي ف -ي-م-ا ي-خصس
تأاخر أأشسغال تهيئة ملعب  19ماي

 1956ب -أان -ه -ا ت-ع-ود إأ ¤ع-رأق-ي-ل
إأدأرية ،مشسددأ على أإ’سسرأع ‘
وتÒة أأ’شسغال ليكون جاهزأ قبل
كأاسس إأفريقيا .2022
وخÓ- -ل م- -ع- -اي- -ن -ت -ه ل -ل -ق -اع -ة
أŸت- -ع- -ددة أل -ري -اضس -ات بسس -ع -ة 3
أأ’ف م -ق -ع -د ب -ح-ي ألصس-فصس-اف،
وألتي من أŸنتظر أأن تسسلم شسهر
مارسس من ألسسنة أŸقبلة ،أأبدى
أل- -وزي- -ر إأع -ج -اب -ه ب -ه -ذأ ألصس -رح
أل- -ري -اضس -ي ،م -ط -ال -ب -ا ‘ سس -ي -اق
ح -دي -ث -ه م -ع أŸسس-ؤوول Úب-احÎأم
آأج -ال أل -تسس -ل -ي -م ،وع -ن -د «م -رك-ز
ت - -ك - -وي- -ن أŸوأهب أل- -ري- -اضس- -ي- -ة
ألشس- -اب- -ة» ب- -ح- -ي دي -دوشس م -رأد،
أسس- -ت- -م -ع سس -ل -ي -م رؤووف ب -رن -اوي
’نشسغا’ت ألرياضسي ÚوأŸطالبة
بضسرورة دعم ألرياضسات ألفردية
وأ÷م -اع-ي-ة ب-ه-ذه أل-و’ي-ة ،ح-يث
أأك -د ع -ل -ى أه -ت-م-ام أل-دول-ة ب-ه-ذأ
ألقطاع من خÓل أŸشساريع ألتي
” ب- -ع- -ت- -ه- -ا عﬂ Èت- -ل- -ف رب -وع
ألوطن.

خÓل عملية بحث و“شسيط باŸدية

ا÷يشش يكشسف ويدم ـ ـ ـ ـر ﬂ 12بـ ـ ـ ـأا للجماع ـ ـ ـات اإلرهابيـ ـ ـ ـ ـ ـة

كشس- -فت م- -ف- -رزة ل- -ل- -ج -يشش ال -وط -ن -ي
الشس- - -ع - -ب - -ي ،إاث - -ن - -ي عشس - -ر (ﬂ )12ب - - - -اأ
’ره-اب-ي-ة ب-و’ي-ة اŸدي-ة،
ل -ل-ج-م-اع-ات ا إ
حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه أامسش ب- -ي- -ان ل- -وزارة
الدفاع الوطني.
ج -اء ‘ أل -ب -ي -ان أأن -ه  ‘ »:إأط -ار م-ك-اف-ح-ة
أإ’ره -اب،كشس -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن-ي
ألشسعبي ودمرت يوم  22سسبتم ،2019 ÈخÓل

عملية بحث و“شسيط باŸدية /ن.ع ،1.إأثني
عشسر (ﬂ )12بأا للجماعات أإ’رهابية –توي
على أألبسسة وأأغرأضس ﬂتلفة».
وأأضس - -اف أŸصس - -در أأن - -ه و‘ إأط - -ار ﬁارب- -ة
أل -ت -ه -ريب وأ÷رÁة أŸن -ظ -م-ة»،أأوق-فت م-ف-ارز
ل -ل -ج-يشس ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع مصس-ال-ح أ÷م-ارك ،إأث-ر
ع -م -ل -ي -ات م -ت -ف -رق -ة ب -ك -ل م -ن “Ôأسست وعÚ
قزأم/ن.ع )16( ،6.شسخصسا وحجزت عشسرة ()10

قسسنطينة تسسÎجع مآاثر الشسهيد ‘ ندوة تاريخية

الوثائق التي كانت بحوزة زيغود لزالت موجودة ؟
أاح -يت ،أامسش ،و’ي -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة،
الذكرى  63اıلدة ’سستشسهاد البطل
«زيغود يوسسف» قائد الو’ية الثانية
التاريخية ومهندسش هجومات  20أاوت
 1955وهذا ‘ معركة « وادي بوكركر»
الشسهÒة ‘  23سسبتم.1956È
وقد أحتضسنت دأر ألثقافة « مالك حدأد
بهذه أŸناسسبة ألتي حضسرها وأ‹ ألو’ية
وألسسلطات أÙلية ندوة تاريخية ومعرضسا
ل- -لصس- -ور وأل- -وث- -ائ- -ق أل- -ت- -اري -خ -ي -ة وأل -ك -تب
وإأصسدأرأت وزأرة أÛاهدين ،إأضسافة أ¤
تكر Ëعائلة ألبطل ألشسهيد زيغود يوسسف.
و‘ م -دأخ -ل -ت -ه « ط -ف -ول-ة وب-دأي-ة نضس-ال
ألشس -ه -ي -د زي -غ -ود ي -وسس -ف» ع -رج ب -ا◊ضس-ور
ألدكتور «عÓوة عمارة « أأسستاذ ألتاريخ بكلية
أآ’دأب بجامعة أأ’م Òعبد ألقادر للعلوم
أإ’سسÓ- -م- -ي- -ة ب- -قسس- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ،إأ ¤أأ’صس -ول
أ’جتماعية لهذأ ألبطل وأأهم ألتوأريخ ألتي
سسجلت حياته أ’سسرية وألنضسالية أ◊افلة
وألتي كانت أنطÓقاتها من بلدية «ألسسمندو»
وتنقÓته إأ ¤منطقة خنشسلة ثم عودته أ¤
مسس-ق-ط رأأسس-ه– ،ضسÒه ل-ل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-رية
وأأيضس- -ا Ÿؤو“ر ألصس- -وم- -ام ألشس- -ه ،Òوح -ت -ى
سسقوطه شسهيدأ رفقة أأربعة من رفاقه ‘
معركة « وأدي بوكركر» ‘  23سسبتم،1956 È
بعدما نصسبت له فرنسسا كمينا أسستشسهد فيه
أسستشسهاد أأ’بطال ،مع ألعلم أأن أÙاضسر
أأرفق ﬁاضسرته بالكث Òمن ألوثائق أإ’دأرية
وتقارير إأدأرة أ’سستعمار وألصسور عن زيغود
ي -وسس -ف م -ن -ذ أل -ت-ح-اق-ه Ãق-اع-د أل-درأسس-ة،
نضساله وحتى تاريخ أسستشسهاده.
أأ’سستاذ ألباحث « رياضس شسروأنة « من
أ÷امعة ألفرنسسية باريسس أأ’و ،¤أأكد ‘

ﬁاضسرته» ﬁطات ‘ تاريخ قائد ألو’ية
أل -ث -ان -ي -ة ألشس-ه-ي-د زي-غ-ود ي-وسس-ف م-ن خÓ-ل
وثائق ألثورة  ،1957 /1954على أأن ›موعة
كبÒة من وثائق ثورة ألتحرير ألتي كانت
بحوزة أبطل « زيغود يوسسف» يوم أسستشسهاده
صسادرتها أ÷هات ألفرنسسية وهي ﬁفوظة
بـ»فان سسان» ‘ باريسس بفرنسسا ،وليسس كما
يقال عنها أأن ألشسهيد « زيغود» أأحرقها قبل
أسستشسهاده ،ومن هذه ألوثائق حسسب ألباحث
ألكث Òمن ألقرأرأت حول مؤو“ر ألصسومام
وألتحضس Òللثورة ألتحريرية ومذكرأته ألتي
ك -ت -ب -ه -ا ب -خ -ط ي -ده شس-خصس-ي-ا ،ح-يث خ-لصس
أÙاضسر إأ ¤أأن ألبطل زيغود يوسسف كان له
ألفضسل ألكب ⁄ ‘ Òشسمل ألرفاق ألفرقاء
كما أأبرز ذكاء وأسسÎأتيجية كبÒة ‘ أأحدأث
20أأوت  ،1955وق- - -دم أÙاضس- - -ر ‘ ه - -ذأ
أل -ع -رضس ﬁط -ات وت -وأري-خ ك-ث ‘ Òأ◊ي-اة
ألنضسالية للشسهيد.
من جهته ،و‘ تصسريح لـ « ألشسعب» قدم
أÛاهد « يوسسف بوعندل « عضسو أأمانة
و›لسس أŸنطقة ألتاريخية ألثانية شسهادة
ع -ن أل -رج -ل ق -ال ف-ي-ه-ا إأن ألشس-ه-ي-د «زي-غ-ود
يوسسف « يرجع له ألفضسل ألكب ‘ Òإأحدأث
 20أأوت وإأع -ادة أل -ل -ح-م-ة ب Úأأف-رأد أل-ث-ورة
حيث فكر ألشسهيد Ÿدة شسهرين قبل أأن يقرر
أل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ألشس-م-ال أل-قسس-ن-ط-ي-ن-ي ألتي
سسجلت ألقطيعة ب Úعهدين فوصسلت بذلك
بالثورة إأ ¤نقطة ألÓرجوع و‘ أأ’خ Òإأ¤
ألنصسر أأ’كيد فيعود فيها ألفضسل كما أأضساف
إأ ¤إأÁان زيغود ألرأسسخ حيث أسستخار ألله
وأسستشسار فيها رفاق ألسسÓح.

قسسنطينة  /أحمد دبيلي

مولدأت كهربائية وثما ) 8( Êمطارق ضسغط
وجهازي ( )02كشسف عن أŸعادن و( )248كيسس
من خليط أ◊جارة وخام ألذهب،باإ’ضسافة إأ¤
ث Ó-ث ( )03م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة أل-دف-ع وشس-اح-نتÚ
( )02ولوحة ( )01لتوليد ألطاقة ألشسمسسية وآألة
( )01لتكسس Òأ◊جارة».
ومن جهة أأخرى حجزت وحدأت ◊رسس
ألسسوأحل بكل من مسستغا Âوألغزوأت بالناحية
أل -عسس-ك-ري-ة أل-ث-ان-ي-ة )67,7( ،ك -ي -ل -وغ -رأم م-ن
أل -ك -ي -ف أŸع -ال -ج حسسب ذأت أل -ب -ي -ان ف -ي -م-ا
ضسبطت عناصسر ألدرك ألوطني ( )100قرصس
م- -ه -ل -وسس و( )4081وح - - -دة م - - -ن ﬂت - - -ل- - -ف
أŸشس- -روب- -ات ب- -ك- -ل م- -ن وه- -رأن ب -ال -ن -اح -ي -ة
ألعسسكرية ألثانية وأŸسسيلة بالناحية ألعسسكرية
أ’و¤

الشسعب -ي-ق-وم أل-ف-ري-ق ڤ-اي-د صسالح،
نائب وزير ألدفاع ،رئيسس أأركان أ÷يشس
أل--وط--ن--ي ألشس--ع--ب--ي ،أل-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وت-ف-ت-يشس إأ ¤أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة أل-ثالثة
ببشسار .جاء هذأ ‘ بيان لوزأرة ألدفاع

تلقت «ألشسعب» نسسخة منه.
خÓل ألزيارة ،يتفقد ألفريق بعضس
أل-وح-دأت وي-ع-ق-د ل-ق-اءأت ت-وج-يهية مع
إأط--ارأت وأأف--رأد أل--ن--اح--ي--ة أل--عسس--ك-ري-ة
ألثالثة.

رسس- - -ا ال- - -ط- - -واف ق - -اذف الصس - -واري - -خ
«ق- - -رط - -اج» رق - -م ا÷ ÏŸيشش ال - -ب - -ح - -ر
التونسسي ،أامسشÃ ،يناء جن جن بجيجل
ب-ال-واج-ه-ة ال-ب-ح-ري-ة الشس-رقية للناحية
العسسكرية اÿامسسة ،وذلك للمشساركة
‘ ال-ط-ب-ع-ة السس-ادسس-ة ل-لتمرين «مرجان
 »2019با’شسÎاك مع القوات البحرية
ا÷زائرية.
وأأفاد بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني أأنه «‘
إأطار ألتعاون ألعسسكري أ÷زأئري ألتونسسي
◊سس -اب سس-ن-ة  ،2019رسس - -ا أأمسس أ’ث - -ن23 Ú
سس -ب -ت-مÃ 2019 Èي -ن -اء ج -ن ج -ن ب -ج -ي -ج-ل
بالوأجهة ألبحرية ألشسرقية/ن.ع، 5.ألطوأف
ق -اذف ألصس -وأري -خ «ق -رط -اج رق -م أ»503 ÏŸ
÷يشس ألبحر ألتونسسي ‘ توقف يدوم إأ¤
غاية  29من هذأ ألشسهر ،وذلك للمشساركة ‘
أل-ط-ب-ع-ة ألسس-ادسس-ة ل-ل-ت-م-ري-ن «م-رج-ان »2019
با’شسÎأك مع ألقوأت ألبحرية أ÷زأئرية».

وأأشسار أŸصسدر إأ ¤أأن ألوفد ألتونسسي قام
ع -ل -ى ه -امشس ه -ذأ أل -ت-وق-ف ب-زي-ارة ›ام-ل-ة
ل-ق-ائ-د أل-وأج-ه-ة أل-ب-ح-ري-ة ألشس-رق-ي-ة ب-الناحية
أل -عسس -ك -ري -ة أÿامسس -ة ،ك-م-ا سس-ي-ك-ون ل-ه ع-دة
نشساطات ثقافية ورياضسية خÓل مدة إأقامته.
وسس-ي-ت-م ت-ن-ف-ي-ذ أل-ت-م-رين «مرجان »2019
يضسيف ألبيان على ثÓث مرأحل ،خصسصست
للتدريب و–ضس Òنشساطات ألبحر وتتضسمن
“ارين تكتيكية وعملية جو -بحر مشسÎكة
ل -ل -ب -حث وأعÎأضس سس -ف -ي -ن -ة ت -ق -وم ب -أاع -م-ال
ﬁظورة و“رين ألبحث وأإ’نقاذ ‘ ألبحر
وك -ذأ ت -ف -ع -ي -ل م -رك -ز أل -ع -م -ل -ي -ات أل -ب -ح-ري-ة
أŸشسÎكة.
Óشس-ارة ف-إان ت-ن-ف-ي-ذ م-ث-ل ه-ذه أل-ت-م-اري-ن
ل -إ
ألدورية «سسيسسمح بتعزيز قدرأت ألطرف‘ Ú
›ال أل -ت -ع -اون أل -ب -ح -ري م -ن خ Ó-ل أل -ع-م-ل
أŸشسÎك Ÿوأجهة أأي تهديد أأو خطر ﬁتمل
بإامكانه أŸسساسس باأ’من ألبحري».

“رين «مرجان « :»2019قرطاج رقم ا503 ÏŸ
« التونسسي يرسسو Ãيناء جن جن

كاريكات /ÒعنÎ

