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ا÷زائ ـ ـ ـ ـر شسري ـ ـ ـ ـ ـك
موث ـوق واسسÎاتيجي
‘ «ا◊زام والطريق»
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اÛلسس الشصعبي الوطني

النـواب يصسوت ـون لـ ـرفع
ا◊صسانـ ـ ـة الŸÈانيـ ـ ـة
على طليبـة ويرفضسون
رفعها على بـن حم ـادي
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اÙافظة على الذاكرة الوطنية
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قامـــــة جيـــــل
القـــــرن العشصرين

كـ ـ ـ ـ ـ ـاظم السساهـ ـ ـ ـ ـر..
قيصسر األغنية العربية
صصـــ3
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الخميسس  ٢٦سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٢٦محرم  ١٤٤١هـ

ملتقى للمجالسس
القضسائية لبعضس
وليات الشسرق

تنصسيب اŸرصسد
الوطني للرياضسة
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ت- - -ن- - -ظ - -م ال - -غ - -رف - -ة ا÷ه - -وي - -ة
ل -ل -م -حضس -ري-ن ال-قضس-ائ-ي Úل-لشس-رق،
‡ث -ل -ة ‘ رئ -يسس -ه-ا م-ب-ارك-ي-ة ع-ب-د
ال -ل -ه ،اŸل -ت -ق -ى ا÷ه-وي ل-ل-م-ج-السس
ال-قضس-ائ-ي-ة ل-لÈج ،بجاية ،سسطيف،
باتنة ،جيجل وميلة.
ي -ن -ظ -م اŸل -ت -ق -ى ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع
›لسس قضس - -اء سس - -ط - -ي - -ف ،ال - -ي - -وم
اÿميسس  26سسبتم Èا÷اري ،على
السس-اع-ة  08:30ب-ق-اعة اÙاضسرات
ال- -دوم ب- -الشسÒاط- -ون أارب- -ع ن- -ق -اط
سس -ط -ي -ف ،ب -ع -ن -وان« :ا◊ج -ز ع -ل-ى
أاموال اŸدين لدى الغ.»Ò

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

يشسرف وزير الشسباب والرياضسة
رؤووف سس-ل-ي-م ب-رن-اوي ،ال-ي-وم ،ع-لى
م- -راسس- -م ت- -نصس -يب رئ -يسس وأاعضس -اء
اŸرصس -د ال -وط -ن -ي ل -ل -ري -اضس -ة ع-ل-ى
السس- - -اع- - -ة  14:00ب - -ع- -د ال- -زوال
لوŸبي ﬁمد بوضسياف.
باŸركبب ا أ

1805٧

موبيليسس تكّرم النخبة ا÷امعية

حملة للوقاية من
حوادث اŸرور وسسط
اŸتمدرسسÚ
–ت إاشس- -راف وزارة ال- -داخ -ل -ي -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ،ي-ن-ظ-م اŸركز
ال -وط -ن -ي ل -ل -وق -اي -ة وأام -ن ال-ط-رق،
ب - -الشس- -راك- -ة م- -ع م- -ؤوسسسس- -ة «رون- -و»
ا÷زائ-ر ،ح-م-ل-ة ت-وع-وي-ة ◊م-اي-ة
لط -ف -ال اŸت -م-درسس Úم-ن ﬂاط-ر
ا أ
ال-ط-رق وه-ذا ب-داي-ة م-ن ،ال-ثÓ-ثاء
 24سس -ب -ت-م Èا÷اري– ،ت شس-ع-ار:
«ق -ل -ل م -ن سس -رع -تك– ،م -ي ح -ي -اة
طفلك».
مع العلم تو‘  188طفل تÎاوح
أاع -م -اره -م ب 05 Úو 14سس -ن-ة عÈ
مسس- -ارات م- -ؤودي- -ة إا ¤اŸدارسس م- -ن
سسبتم 2018 Èإا ¤جوان .2019

“ازيرت تعاين مشساريع
الصسناعة واŸناجم
بعنابة وتبسسة
ت-ق-وم ج-م-ي-ل-ة “ازي-رت ،وزيرة
الصس -ن-اع-ة واŸن-اج-م ،ي-وم-ي السس-بت
لح-د  28و 29سس-بتم Èا÷اري،
وا أ
ب -زي -ارة ع -م-ل وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ت-ي
عنابة وتبسسة.
ت-ع-اي-ن ال-وزي-رة خÓ-ل ال-زي-ارة،
مشس -اري -ع ال -ق -ط -اع اŸع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘
إاع - -ط - -اء إاضس - -اف - -ة ل - -ل - -م- -ن- -ظ- -وم- -ة
الق- -تصس- -ادي- -ة اŸراه- -ن ع- -ل- -ي- -ه -ا ‘
التخفيف من التبعية للمحروقات.

«تنظيم الدوريات أاثناء
الثورة »‘ اللقاء اŸوسسع
–ت رع- -اي- -ة وزي -ر اÛاه -دي -ن
ال -ط -يب زي -ت -و ،Êي -ن -ظ -م م -ت -ح -ف
اÛاهد ‘ مقره الوطني ،اليوم26 ،
سس -ب -ت -م Èا÷اري ،ال -ل-ق-اء ال-وط-ن-ي
اŸوسس- - - - -ع رق- - - - -م ( ،)400ل- -تسس -ج -ي -ل
الشس -ه -ادات ا◊ي -ة ح -ول م -وضس -وع:
«كيفية تنظيم الدوريات ‘ الثورة
لسس -ل -ح -ة».
ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة ÷لب ا أ
ال -ل -ق-اء ي-ن-ظ-م اب-ت-داًء م-ن السس-اع-ة
 10:00صس-ب-اح-ا Ãق-ر اŸت-حف وكذا
قسسمة اÛاهدين بالكاليتوسس.

وفّ-ي-ة لسس-ي-اسس-ة الشس-رك-ة اŸواط-ن-ة ولÈن-ا›ه-ا ال-داع-م ل-ل-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-ي ،Úم-وب-ي-ليسس فخورة
Ãرافقتها ◊فÓت التخرج وتسسليم الشسهادات للنجباء ‘ ﬂتلف ا÷امعات ،وذلك بإاهداء جوائز
قّيمة للمتفوق Úللسسنة ا÷امعية .2019 / 2018
كافأات موبيليسس ( )140من أاوائل الطلبة واŸعلم Úالذين ارتقوا إا ¤مرتبة أاسستاذ ،اŸتفوق‘ Ú
لت-ي-ة :ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة
اخ -تصس-اصس-ات-ه-م ا÷ام-ع-ي-ة وال-ت-اب-ع Úل-ل-م-ؤوسسسس-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ا آ
وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ،ك-ل-ي-ة ع-ل-وم العÓ-م والتصس-ال ،اŸع-هد الوطني لÓتصسالت وتكنولوجيات
لتصسال ،اŸدرسسة الوطنية
لعÓم وا إ
لتصسال ،اŸعهد الوطني للÈيد وتكنولوجيات ا إ
لعÓم وا إ
ا إ
لعÓم وجامعة البليدة  2لونيسسي علي.
العليا للصسحافة وعلوم ا إ
م-وب-ي-ل-يسس ،ك-ك-ل سس-ن-ة ،ف-خ-ورة ب-ت-ك-ر Ëال-ن-خ-ب-ة الشس-ابة للجامعة ا÷زائرية ،تؤوكد التزامها ‘
ترقية اŸعرفة والعلم وتشسجيع الكفاءات الشسابة.
هنيًئا لكل اŸتفوق!Ú

«ا◊داثة والذاكرة» ‘ اللقاء
ا–ألسسبوعي Ÿتحف اÛاهد

ت
رع -اي -ة وزي -ر اÛاه-
دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و،Ê
ينظم
ت
ح
م ف اÛاهد ‘ مقر
 28سس- -ب- -ت- -م Èا÷اري ع  -ه الوطني ،يوم السسبت
ل -ى
السس -اع -ة  14:00بعد
الزوال ،اللقاء ا أ
لسسبوعي ر
ق
م
(
0
9
)
،
–ت عنوان:
«مشسكلة ا◊داثة وال
ذاكرة – أاية جدلية».
ي-ن-ظ-م ال-نشس-اط ‘ إاط-
ال - -ذاك- -رة ،أاصس- -دق- -ا ار «ال-ل-ق-اء ال-وط-ني أ
لنصسار
ء اŸت- -ح- -
سسياسسية ،ثقافية وإاعÓم ف»Ã ،شس- -ارك- -ة ن- -خب
ية.

أابوا

لدارة والمالية
ا إ

«البناء النموذجي» ﬁور
«مسسابقة لفارج الدولية»
ف -ت -حت «لف -ارج ه -ولسس -ي -م «ال -دورة السس -ادسس -ة م -ن مسس -اب-ق-ت-ه-ا
ال -دول-ي-ة ال-ت-ي “ن-ح ك-ل نسس-خ-ة م-ن مشس-اري-ع ال-ب-ن-اء ال-ن-م-وذج-ي-ة
وم-ف-اه-ي-م ال-تصس-م-ي-م اŸب-ت-ك-رة.تسس-ت-ه-دف مسسابقة جوائز «لفارج
ه -ولسس -ي -م» ،اŸشس -اري -ع ال-رائ-دة ال-ت-ي يصس-م-م-ه-ا اÎÙف-ون وك-ذلك
لفكار ا÷ريئة التي يطرحها شسباب «ا÷يل القادم» التي Œمع
ا أ
ب Úحلول البناء اŸسستدام والهندسسة اŸعمـــارية اŸتمـــيزة
Áن-ح ال-ف-ائ-زون ج-وائ-ز ق-ي-متها  2م-ل-ي-و Êدولر أام-ري-ك-ي عقب
اخ -ت -ي -ار اŸشس -اري -ع اŸت -م -ي -زة وال -تصس -م -ي -م -ات اŸب-ت-ك-رة ‘ ›الت
ال -ه -ن -دسس -ة اŸع -م -اري-ة وال-ه-ن-دسس-ة اŸدن-ي-ة وال-ت-خ-ط-ي-ط ا◊ضس-ري
وتكنولوجيا البناء ومواد البناء وغÒها من اÛالت ذات الصسلة.
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اصسة ما تعلق بالورشسا
ة والفنية التي تعدها
م-ن ال-ورشس-ات ا÷دي-رة ت التي تهتم بالطفل.
ب-ال-ت-وق-
اŸوسسيقى ،الكتابة واŸطالعة ا ف ع-ن-ده-ا ،ورشس-ة ا أ
لشس-
غ-ال ال-ي-دوي-ة ،تعليم
ر
Ÿسس ح.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة ع-ل-ي
حمام ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤ولي- - -ة ع“ Úوشس- - -نت ،ح- - -يث
ي -ع -اي -ن مشس -اري-ع ق-ط-اع-ي-ة ‘ إاط-ار
–سس Úاÿدمة العمومية.

 30سسبتم Èآاخر أاجل
لتسسوية وضسعية اŸشسÎكÚ

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

التحرير

حمام يتفقد مشساريع
القطاع بع“ Úوشسنت

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

حفل تكرÁي للفنان الراحل
جمال عÓم
–ت شسعار «لنغني جمال عÓم» ،ينظم
ال- -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ث -ق -اف -ة وا إ
لع Ó-م
ب - -ال - -ت- -ع- -اون م- -ع دي- -وان ح  -ق- -وق اŸؤول- -ف
«أاون - -دا» ،ال - -ي - -وم اÿم- -يسس  26سسبتمÈ
ا÷اري ،حف ÓتكرÁيا ،يجمع فنان Úمن
ﬁبي وأاصسدقاء الفنان الراحل.

حدد الصسندوق الوطني للضسمان
لج- - -راء
الج - - -ت - - -م- - -اع- - -ي ل- - -غ Òا أ
«كاسسنوسس» 30 ،سسبتم ،2019 Èآاخر
أاج-ل ل-تسس-وي-ة وضس-ع-ية اŸشسÎك،Ú
مؤوكدا أانه مع بداية فا— أاكتوبر،
سس - -ي - -ت - -م ال - -ل - -ج - -وء إا ¤ت - -ط- -ب- -ي- -ق
لج- -راءات ال- -ق -ان -ون -ي -ة اÿاصس -ة
ا إ
باŸراقبة.
ك- -م- -ا ي -ت -م ب -اŸن -اسس -ب -ة ال -ت -ذكÒ
ب -الم-ت-ي-ازات اŸم-ن-وح-ة ل-ل-م-ؤوsم-نÚ
وذوي ا◊ق-وق وك-ذا ب-ال-تسس-ه-يÓ-ت
اŸق- - -دم- - -ة ل- - -تسس- - -وي - -ة وضس - -ع - -ي - -ة
اŸنخرط.Ú
لج-راء
ذّك -ر «ك -اسس -ن-وسس» ب-ه-ذا ا إ
لب- -واب اŸف- -ت -وح -ة ال -ت -ي
ط- -ي- -ل- -ة ا أ
ن -ظ -م -ه -ا م-ن  08إا 14 ¤سسبتمÈ
ا÷اري ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ه -ي -اك -ل
واŸسس- - - -اح - - -ات ال - - -كÈى ،ب - - -ه - - -دف
التحسسيسس بجدوى تسسوية وضسعية
اŸشسÎك Úل- - -ت - -ف - -ادي أاي زي - -ادة أاو
عقوبة تأاخر الدفع.

دورة اسستثنائية ÷بهة
العدالة والتنمية
يشس- -رف رئ- -يسس ح -زب ال -ع -دال -ة
وال -ت -ن-م-ي-ة الشس-ي-خ ع-ب-د ال-ل-ه ج-اب
ال - - -ل- - -ه ي- - -وم السس- - -بت  28سسبتمÈ
ا÷اري ،ع - -ل - -ى اف - -ت - -ت - -اح ال- -دورة
السس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل-ل-م-ج-لسس الشس-وري
الوطني Ãقر ا◊زب ‘ بابا احسسن
على السساعة  10:00صسباحا.

مهرجان علم الفلك
شسهر أاكتوبر
ي-ن-ظ-م ال-دي-وان الوطني للثقافة
لع Ó-م ،ب -ال -ت -ع-اون م-ع ج-م-ع-ي-ة
وا إ
الشس -ع -رى ل -ع -ل -م ال -ف -لك ،ال -ط -ب -ع-ة
السسابعة عشسرة للمهرجان بشسعار:
«–ت سسماء واحدة».
اŸه -رج -ان ال-وط-ن-ي ل-ع-ل-م ال-ف-لك
ا÷م -اهÒي ي-ن-ظ-م م-ن  03إا05 ¤
أاكتوبر الداخل بدار الثقافة مالك
لسسبوع
حداد بقسسنطينة ،تزامنا وا أ
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اÙكمة العسسكرية تصسدر أاحكامها ضسد اŸتهم Úبالتآامر ضسد سسلطة ا÷يشس والدولة

بوقدوم يتحادث بنيويورك مع العديد من نظرائه ومسسؤوول Úسسام 15 Úسسنة سسجنا بحق سسعيد بوتفليقة ،مدين ،طرطاق وحنون
و 20سسنة ‘ حق خالد نزار وابنه لطفي وبن حمدين

–ادث وزي - - -ر الشس - - -وؤون اÿارج - - -ي- - -ة
صسÈي بوقدوم ،بنيويورك .مع العديد
م -ن ن -ظ -رائ -ه ومسس -وؤول Úع -ن م -ن -ظ -م-ات
اإق -ل -ي -م -ي -ة ودول -ي -ة ،ب -حسسب م -ا اأف-اد ب-ه،
اأمسس ،بيان لوزارة الشسوؤون اÿارجية.
اأوضسح ذات اŸصسدر ،ان رئيسس الدبلوماسسية
ا÷زائرية قد التقى على هامشس اأشسغال الدورة
 74للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة مع نظرائه
م-ن سس-ويسس-را وان-دون-يسس-ي-ا واث-ي-وب-ي-ا وج-م-اي-ك-ا
واسستونيا وناميبيا وايرلندا.
كما –ادث بوقدوم مع الأم Úالعام ÷امعة
ال -دول ال -ع -رب -ي -ة اأح -م -د اأب -و ال-غ-ي-ط والأم-ي-ن-ة
ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ج-ن-ة الق-تصس-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة
Ÿنطقة غرب اآسسيا رول دشستي ،ومع الرئيسس
ا◊ا‹ للجمعية العامة لÓأ· اŸتحدة تيجاÊ
ﬁمد باند.
ات -ف -ق وزي -ر الشس -وؤون اÿارج -ي -ة م -ع ن-ظÒه
السس-ويسس-ري اإي-ن-اسس-ي-و ك-اسس-يسس خÓ-ل ل-ق-ائ-ه-ما
ال- -ذي سس- -م- -ح ب- -اسس- -ت -ع -راضس ع -دي -د اŸل -ف -ات
اŸدرجة ‘ اأجندة التعاون الثنائي على «العمل
بالتشساور من اجل تعميق وتوسسيع هذا التعاون».
كما تطرق ا÷انبان خÓل هذه اÙادثات
ا« ¤الزمات القليمية واأهمية التخفيف من
اثارها ،سسيما ‘ ›ا‹ الأمن والهجرة غÒ
الشسرعية».
اما مع نظÒته الندونيسسية السسيدة ريتنو
مارسسودي ،فقد تطرق معها السسيد بوقدوم ا¤
موضسوع التعاون السسياسسي والقتصسادي.
واأع- -رب اŸسس- -وؤولن ‘ ه- -ذا الصس- -دد «ع- -ن
ارت -ي -اح -ه -م -ا ل -ن -وع -ي -ة ال -ع Ó-ق -ات السس-ي-اسس-ي-ة
الثنائية» ،كما اأكدا على «اأهمية ا◊فاظ على
تقاليد التشساور والتنسسيق ب Úالبلدين».
ك-م-ا اسس-ت-ع-رضس ب-وق-دوم خÓ-ل ه-ذا ال-ل-قاء،
الجراءات الخÒة التي تسسهل السستثمار ‘
ا÷زائر ،حيث ” التفاق ‘ هذا السسياق على
«اإع -ادة ت -ف-ع-ي-ل ال-ل-ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة ا÷زائ-ري-ة
الن -دون -يسس -ي-ة م-ن اج-ل –دي-د اأفضس-ل ل-ف-رصس
السس - -ت - -ث - -م - -ار واŸب- -ادلت الق- -تصس- -ادي- -ة بÚ
البلدين».
‘ ذات السسياق ،تطرق رئيسس الدبلوماسسية
ا÷زائرية مع وزير الشسوؤون اÿارجية الثيوبي
ج -ي -دو ان -دارغ -اشس -ي -و األن ،ا« ¤اآف -اق ت-ط-وي-ر
التعاون ،سسيما ‘ اÛال القتصسادي».
وسس -م -ح ال -ل -ق -اء ل -ل-وزي-ري-ن «ب-ال-ت-اأك-ي-د ع-ل-ى
التنسسيق ا÷يد والتشساور القائم ب Úالبلدين»،
مع الشسارة ا« ¤ضسرورة تعزيزه بشسكل اأك.»È
اأم -ا اÙادث -ات ال -ت -ي اأج-راه-ا ب-وق-دوم م-ع
الأم Úال -ع -ام ÷ام -ع -ة ال -دول ال -ع -رب -ي -ة ،ف-ق-د
“ح -ورت بشس -ك -ل اأسس -اسس -ي ح -ول «ال-دور ال-ذي
تلعبه ا÷زائر ‘ اطار العمل العربي اŸشسÎك
والضسرورة اŸلحة بالنسسبة للدول العربية من
اجل ا◊فاظ على مصسا◊ها السسÎاتيجية».
كما تطرق رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية مع
الأم- -ي- -ن- -ة ال- -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ل -ل -ج -ن -ة الق -تصس -ادي -ة
والجتماعية Ÿنطقة غربا اآسسيا رول دشستي،
ا« ¤مسس - -ت - -وى ال - -ت - -ع- -اون ب Úا÷زائ- -ر وه- -ذه
اŸنظمة ‘ اÛال Úالقتصسادي والجتماعي
والسسبل والوسسائل الكفيلة بتعزيزه بشسكل اأك.»È
اأم - -ا ال - -ل- -ق- -اء ال- -ذي ج- -م- -ع وزي- -ر الشس- -وؤون
اÿارجية مع نظÒته ا÷مايكية السسيدة كامينا

جونسسن سسميت ،فقد شسكل فرصسة للجانب Úمن
اأج -ل «ت -ب -ادل وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح -ول وضس -ع -ي-ة
العÓقات الثنائية واآفاق تطويرها مسستقب.»Ó
كما اأكد الوزيران على «اأهمية السسهر على
انتظام التشساور السسياسسي حول اŸسسائل ذات
الهتمام اŸشسÎك ب Úالبلدين».

ترقية تعددية اأطراف
تسستجيب للتطلعات
خÓل ﬁادثاته مع الرئيسس ا◊ا‹ للجمعية
العامة لÓأ· اŸتحدة تيجاﬁ Êمد باندي،
جدد صسÈي بوقدوم «دعم ا÷زائر للدور الذي
يلعبه مكتب رئيسس هذا ا÷هاز اÙوري لÓأ·
اŸتحدة ‘ ترقية تعددية اأطراف تسستجيب
لتطلعات ›موع الدول الأعضساء».
وع -قب ه -ذا ال -ل -ق-اء ،اأشس-اد ال-رئ-يسس ا◊ا‹
ل -ل -ج -م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة لÓ-أ· اŸت-ح-دة ب-ا÷زائ-ر،
م-وؤك-دا ع-ل-ى «ال-دور الق-ل-ي-م-ي وال-ع-اŸي الذي
تلعبه ا÷زائر ودعمها للجمعية العامة لÓأ·
اŸتحدة».
ك -م -ا ن -اقشس وزي-ر الشس-وؤون اÿارج-ي-ة رف-ق-ة
نظÒه السستو ،Êاأورماسس راينسسالو «اŸسسائل
ذات الأولوية اŸدرجة ‘ جدول اأعمال ›لسس
الأم - -ن ،لسس - -ي - -م - -ا ‘ ›ال السس - -ل - -م والأم - -ن
والتغÒات اŸناخية».
و” «خÓل هذا اللقاء اأيضسا التاأكيد على
معا÷ة هذا ا÷هاز الأ‡ي للوضسع ‘ منطقة
السساحل» ،بحسسب ذات اŸصسدر.
وخÓ- -ل ه- -ذه اŸق- -اب- -ل- -ة ،ع- -رضس ب -وق -دوم
«اŸقاربة التي تدعو اإليها ا÷زائر من اأجل
تسسوية القضسايا اŸتعلقة بالأزمات والنزاعات
واŸط -روح -ة ع -ل -ى ›لسس الأم -ن ،لسس-ي-م-ا ‘
ليبيا وما‹ والصسحراء الغربية».
وق -د ان -ت -ه -ز ب-وق-دوم ه-ذه ال-ف-رصس-ة ل-ي-ه-ن-ئ
نظÒه السستو Êبخصسوصس انتخاب بلده عضسوا
‘ ›لسس الأمن.
م -ن ج -ه -ة اأخ -رى ،شس-ك-لت اÙادث-ات ال-ت-ي
اأجراها بوقدوم مع نظÒته الناميبية السسيدة
ن -ي -ت -ام -ب -و ن -ان-دي ن-داي-ت-واه ،ف-رصس-ة ل-ل-ط-رفÚ

ﬁور زيارة وفد أا‡ي للجزائر

«لÓ-إشس-ادة ب-ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ية اŸميزة التي
تربط البلدين» ،كما «جددا اإرادتهما اŸشسÎكة
‘ الرت - -ق - -اء ب- -ه- -ا ا ¤مسس- -ت- -وى ي- -جسس- -د ك- -ل
المكانات التي يزخر بها البلدان».
ك -م -ا سس -م -ح ال-ل-ق-اء ل-رئ-يسس ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي-ة
ا÷زائرية بـ»اإطÓع اŸسسوؤولة الناميبية باآخر
ال -ت-ط-ورات اŸسس-ج-ل-ة ع-ل-ى السس-اح-ة ال-وط-ن-ي-ة،
لسس-ي-م-ا ت-ن-ظ-ي-م الن-ت-خابات الرئاسسية اŸقررة
يوم  12ديسسم ÈاŸقبل».

الوضسع ‘ ليبيا وما‹ ودعمهما
لتقرير اŸصس Òبالصسحراء الغربية
وق -د اأع -رب ال -ط -رف -ان ع -ن «ارت -ي -اح -ه-م-ا»
لتطابق وجهات النظر حول عدد من قضسايا
السساعة ،حيث ركزا خاصسة على الأزمات التي
تشس-ه-ده-ا ال-ق-ارة الف-ري-ق-ي-ة ،لسس-ي-م-ا ‘ ل-ي-ب-يا
وم -ا‹ والصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة» ،م -وؤك-دي-ن ع-ل-ى
ضسرورة لعب ال–اد الفريقي الدور اŸنوط به
‘ تسسويتها على اأسساسس ا◊وار والتشساور بÚ
الأطراف اŸعنية وبعيدا عن كل تدخل اأجنبي».
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،ت- -ط- -رق وزي- -ر الشس- -وؤون
اÿارج- - -ي- - -ة ا÷زائ- - -ري م- - -ع وزي- - -ر الشس- - -وؤون
اÿارج -ي -ة وال -ت -ج -ارة الي -رل-ن-دي ج-ورج ن-وب-ل
ب -ل -ون -ك -يت ،اإ« ¤ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة واأف -اق
تطويرها ،حيث اأكدا اأيضسا على الهتمام الذي
ي -ول-ي-ان-ه ل-ت-ع-زي-ز ال-تشس-اور السس-ي-اسس-ي وال-ت-ع-اون
القتصسادي ب Úالبلدين».
‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ،اأط- -ل- -ع ب- -وق- -دوم ن- -ظÒه
اليرلندي بقرار ا÷زائر فتح سسفارة جديدة ‘
دوبلن.
كما تطرق رئيسسا ديبلوماسسيتي البلدين ،ا¤
ال -قضس -اي -ا الإق -ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام
اŸشسÎك ،حيث اأطلع بوقدوم نظÒه اليرلندي
على تصسور ا÷زائر حول الوضسع ‘ ليبيا وما‹
والصسحراء الغربية.
قد انتهز بوقدوم هذا اللقاء ليهنئ نظÒه
اليرلندي بخصسوصس انتخاب بلده عضسوا ‘
›لسس الأمن.

مكافحة الفسساد واسسÎجاع اŸوجودات
ل·
ي- - -زور ا÷زائ- - -ر وف- - -د م- - -ن خÈاء ا أ
اŸتحدة ‘ مهمة تندرج ‘ إاطار اسستعراضس
›هودات ا÷زائر ‘ ›ال مطابقة التشسريع
ل· اŸت-ح-دة Ÿك-اف-ح-ة
ال-وط-ن-ي لت-ف-اق-ي-ة ا أ
الفسساد واسسÎداد اŸوجودات ،بحسسب ما أافاد
به ،أامسس ،بيان لوزارة العدل.
وأاضس- -اف ذات اŸصس- -در ،أان- -ه م -ه -م -ة ال -وف -د
ل‡ي ،اŸمتدة من  24ا 26 ¤سسبتم Èا÷اري
اأ
تشس -م -ل «ج -ان-ب-ي ال-وق-اي-ة م-ن ال-فسس-اد واسسÎداد
اŸوجودات» ،مشسÒا ا ¤أان هذا الوفد يضسم

«خبÒين من دولتي كينيا وغانا و‡ثل Úاإثن)2( Ú
ل· اŸتحدة Ÿكافحة اıدرات
عن مكتب ا أ
وا÷رÁة ‘ ،ح Úتتابع العملية عن ا÷انب
ا÷زائ -ري« ،خ -ل -ي -ة دائ -م -ة ع-ل-ى مسس-ت-وى وزارة
العدل تشسمل كل القطاعات الوزارية والهيئات
اŸعنية بالوقاية من الفسساد ومكافحته».
وأاشسار البيان ،إا ¤أان عملية السستعراضس تعد
لط -راف ‘
«إاج- -راء ت- -خضس- -ع ل -ه ك -اف -ة ال -دول ا أ
ل· اŸتحدة ،وهي Œمع ب Úالتقييم
اتفاقية ا أ
الذاتي والتقييم من طرف النظراء ،بهدف إابراز

التجارب واŸمارسسات الفضسلى والتحديات التي
ل‡ية،
ت-واج-ه-ه-ا ال-دول ‘ ت-ط-ب-ي-ق الت-ف-اق-ي-ة ا أ
ح-يث ت-ت-م-ي-ز ال-ع-م-ل-ي-ة ب-الشس-ف-اف-ية واŸوضسوعية
وا◊ياد».
وذك -رت ال -وزارة ب -أان -ه ق-د سس-ب-ق ل-ل-ج-زائ-ر أان
«تلقت زيارة ‡اثلة سسنة  ،2013وتوجت بتقرير
ل·
لل -كÎوŸ Êك -تب ا أ
م -نشس -ور ع -ل -ى اŸوق -ع ا إ
اŸتحدة Ÿكافحة اıدرات وا÷رÁة وعلى
م-واق-ع وزارة ال-ع-دل وال-ه-ي-ئ-ات ال-وط-ن-ية اŸعنية
Ãكافحة الفسساد».

التعاون الثقا‘ واإلعÓمي ﬁور ﬁادثات رابحي والسسف ÒاإليراÊ
الشسعب -اسس-ت-ق-ب-ل وزي-ر
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 حسس-ن راب-ح-ي ،اول
امسس ال - - -ثÓ- - -ث- - -اء ،السس- - -فÒ
الي- - -را Êب - -ا÷زائ - -ر حسسÚ
مشس- - - -ع- - - -اد‹ ،ح- - - -يث دارت
اÙادث- -ات ب- -ي -ن -ه -م -ا ح -ول
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ية اŸميزة،
لسس-ي-م-ا ‘ ق-ط-اع-ي ال-ثقافة
واإلعÓم.
وع Èالطرفان باŸناسسبة،
ع- -ن ارت -ي -اح -ه -م -ا ل -ل -ف -رصس
اŸت- - -اح- - -ة ب Úال- - -ب - -ل - -دي - -ن
وت - -ط - -ل- -ع- -ات- -ه- -م- -ا ‘ ›ال
التصسال والسسعي نحو تعزيز

ال -ت -ع-اون ب Úوك-ال-ت-ي األن-ب-اء
ا÷زائرية واليرانية ‘ هذا
التوجه.

...ويتحادث مع
سسف Òكولومبيا
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى اسس-ت-ق-ب-ل
وزي - -ر 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 حسس -ن
راب -ح -ي ،اول امسس ال-ثÓ-ث-اء،
سس -ف Òك -ول -وم -ب -ي -ا ب-ا÷زائ-ر
دي - -ي - -غ - -و ف- -ي- -ل- -يب ك- -ادي- -ن- -ا

مونتنيغرو.
اÙادثات بينهما تناولت
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ية اŸميزة،
لسس-ي-م-ا ‘ ق-ط-اع-ي ال-ثقافة
واإلعÓ- -م .وأاب- -رز ا÷ان- -ب -ان
خÓ- - - - -ل اÙادث - - - -ات إارادة
البلدين ‘ تعزيز العÓقات
ال -ث -ن-ائ-ي-ة ‘ ق-ط-اع التصس-ال
وال-ث-ق-اف-ة ،اع-ت-م-ادا ع-ل-ى م-ا
ي-ت-وف-ر ل-ل-ب-ل-دي-ن م-ن ط-اق-ات
وإامكانات.
وات- -ف- -ق ال- -ط -رف -ان ع -ل -ى
ت - -وف Òال - -ظ - -رف اŸوات - -ي- -ة
ل- -ت -وق -ي -ع ات -ف -اق -ات ‘ ه -ذا
اÛال وت-أاطÒه-ا ب-نصس-وصس
تشسريعية.

اأصس -درت اÙك -م -ة ال -عسس -ك-ري-ة
ب -ال-ب-ل-ي-دة ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
الأو ،¤اأمسس ،ح -ك -م -ه -ا حضس-وري-ا
ب - -اإدان - -ة وا◊ك - -م ع- -ل- -ى ك- -ل م- -ن
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة سس-ع-ي-د وم-دي-ن ﬁمد
وط-رط-اق ع-ث-م-ان وح-ن-ون ل-ويزة
ب-ع-ق-وب-ة خ-مسس عشسرة ( )15سس-نة
سس-ج-ن-ا م-ن اأج-ل الأف-عال اŸنسسوبة
اإليهم وفق بيان للمحكمة.
كما اأدانت اÙكمة ك Óمن نزار
خالد ونزار لطفي وبن حمدين فريد
م- -ن اأج -ل الأف -ع -ال اŸنسس -وب -ة ال -ي -ه -م
وحكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشسرين
( )20سسنة سسجنا.
وج- -اء ‘ ال- -ب -ي -ان ال -ذي ت -ل -قت واج
نسس -خ-ه م-ن-ه ،ان اÙك-م-ة ال-عسس-ك-ري-ة
ب-ال-ب-ل-ي-دة «ع-ق-دت ب-تشسكيلتها ا÷نائية
جلسسة علنية من يوم  23سسبتم2019 È
اإ 25 ¤سسبتم 2019 Èللفصسل حضسوريا
‘ ملف اŸتابعات القضسائية اŸفتوحة
ضس-د ك-ل م-ن ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة سس-ع-يد ومدين
ﬁمد وطرطاق عثمان وحنون لويزة
الذين مثلوا اأمام اÙكمة مرفوقÚ
Ãحاميهم وكذا غيابيا ضسد اŸدعوين
نزار خالد ونزار لطفي وبن حمدين
فريد اŸوجودين ‘ حالة فرار».
واضساف البيان ،ان اŸتهم“ Úت
متابعتهم «من اأجل اأفعال ” ارتكابها
داخ -ل ب -ن -اي -ة عسس -ك -ري -ة –م-ل ط-ب-ق-ا
للقانون وصسف جناية التاآمر من اأجل
اŸسساسس بسسلطة ا÷يشس والتاآمر ضسد
سسلطة الدولة وهي الأفعال اŸنصسوصس
واŸعاقب عليها على التوا‹ باŸادة
 284م -ن ق -ان -ون ال -قضس -اء ال-عسس-ك-ري
وا- - Ÿادت  77 Ú- -و 78م- -ن ق- -ان -ون
العقوبات».
واأوضسحت اÙكمة ،انه بعد تلقيها
«ال-دف-وع الشس-ك-ل-ي-ة وم-ذك-رات ال-دف-اع،
شسرع الرئيسس ‘ طلب كاتب الضسبط
ل -ت Ó-وة اأم -ر الح-ال-ة واأخ ÈاŸت-ه-مÚ
ب- -ال- -ت- -ه- -م ال -ت -ي “ت ع -ل -ى اأسس -اسس -ه -ا
متابعتهم وذكر باأن القانون Áنح لهم
ا◊ق ‘ ال- -تصس- -ري- -ح واسس- -ت -ع -م -ال ك -ل
الوسسائل الÓزمة للدفاع عن اأنفسسهم.
وب - - -حضس- - -ور اÙام Úشس- - -رع رئ- - -يسس
اÙك- -م- -ة ‘ اسس- -ت- -ج -واب اŸت -ه -مÚ
وسسماع الشسهود».
وت- -اب- -ع ال- -ب- -ي -ان« ،ال -ت -مسس ال -وك -ي -ل
العسسكري للجمهورية ‘ طلباته اإدانة
اŸت -ه -م Úوا◊ك -م ع -ل -ي -ه -م ب -ع -ق -وب-ة
عشسرين( )20سس- - -ن- - -ة سس- - -ج- - -ن- - -ا (ا◊د
الأقصسى للعقوبة اŸنصسوصس عليها ‘

القانون)».
واأضس- -اف« ،وط- -ب- -ق- -ا Ÿا ي- -ق -تضس -ي -ه
” سسماع اŸتهم Úوﬁاميهم
القانون ّ
‘ اأوجه الدفاع التي قدموها وكانت
لهم الكلمة ‘ الأخ.»Ò
وبعد انتهاء اŸرافعات ،كما جاء ‘
ال -ب -ي-ان« ،رف-عت اÙك-م-ة ال-عسس-ك-ري-ة
ا÷لسس -ة وانسس-ح-بت ل-ل-م-داولت ط-ب-ق-ا
للقانون وبعد النتهاء من اŸداولت
اأع- -ادت اÙك- -م- -ة ال- -عسس- -ك- -ري -ة سسÒ
ا÷لسسة واأصسدرت حكمها:
 باإدانة بوتفليقة سسعيد من اأجلالف-ع-ال اŸنسس-وب-ة ال-ي-ه وا◊ك-م ع-ل-يه
حضس -وري -ا ب-ع-ق-وب-ة خ-مسس عشس-رة ()15
سسنة سسجنا.
 اإدان - -ة م - -دي- -ن ﬁم- -د م- -ن اج- -لالف-ع-ال اŸنسس-وب-ة ال-ي-ه وا◊ك-م ع-ل-يه
حضس -وري -ا ب-ع-ق-وب-ة خ-مسس عشس-رة ()15
سسنة سسجنا.
 ادان -ة ط -رط -اق ع -ث-م-ان م-ن اأج-لالف-ع-ال اŸنسس-وب-ة ال-ي-ه وا◊ك-م ع-ل-يه
حضس -وري -ا ب-ع-ق-وب-ة خ-مسس عشس-رة ()15
سسنة سسجنا.
 اإدان - -ة ح - -ن- -ون ل- -وي- -زة م- -ن اأج- -لالفعال اŸنسسوبة اليها ا◊كم عليها
حضس -وري -ا ب-ع-ق-وب-ة خ-مسس عشس-رة ()15
سسنة سسجنا.
 اإدانة نزار خالد من اأجل الفعالاŸنسس -وب-ة ال-ي-ه وا◊ك-م ع-ل-ي-ه غ-ي-اب-ي-ا
بعقوبة عشسرين ( )20سسنة سسجنا.
 اإدانة نزار لطفي من اأجل الفعالاŸنسس -وب-ة ال-ي-ه وا◊ك-م ع-ل-ي-ه غ-ي-اب-ي-ا
بعقوبة عشسرون ( )20سسنة سسجنا.
 اإدانة بن حمدين فريد من اأجلالف-ع-ال اŸنسس-وب-ة ال-ي-ه وا◊ك-م ع-ل-يه
غ -ي -اب -ي -ا ب-ع-ق-وب-ة عشس-رون ( )20سس -ن -ة
سسجنا.
واضس - -اف ال - -ب- -ي- -ان ،ان «ق- -ب- -ل رف- -ع
ا÷لسس -ة ق -ام رئ -يسس اÙك -م -ة ط -ب-ق-ا
للقانون بتنبيه اÙكوم عليهم باأن لهم
ا◊ق ‘ اسستئناف ا◊كم اأمام ›لسس
السستئناف العسسكري ‘ مهلة عشسرة
اأيام التالية للنطق با◊كم».
واشس- - -ار ال- - -ب- - -ي - -ان ،اإ ¤اأن ج - -لسس - -ة
اÙكمة العسسكرية بالبليدة “ت ‘
اإط- - -ار الحÎام ال- - -ت- - -ام ل - -ل - -ق - -واع - -د
اŸنصس -وصس ع-ل-ي-ه-ا ‘ ق-ان-ون ال-قضس-اء
ال- - -عسس- - -ك- - -ري وق- - -ان- - -ون الإج- - -راءات
ا÷زائ- -ي- -ة ،م- -ع م -راع -اة ك -ل ا◊ق -وق
والضسمانات التي تقتضسيها اÙاكمة
العادلة واŸنصسفة.

اŸوافقة على تعي Úسسف Òا÷زائر ا÷ديد بتونسس
أاعطت ا◊كومة التونسسية موافقتها على تعي Úعزوز باعÓل ،كسسف Òمفوضس فوق العادة
للجمهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية لدى ا÷مهورية التونسسية ،بحسسب ما أاورده،
أامسس ،لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

اŸوافقة على تعي Úسسف Òا÷زائر ا÷ديد Ãصسر
أاعطت ا◊كومة اŸصسرية موافقتها على تعيﬁ Úند صسالح لعجوزي ،كسسف Òمفوضس فوق
العادة للجمهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية لدى جمهورية مصسر العربية ،بحسسب ما
أاورده ،أامسس ،بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

لدراسسة سسبل الشسراكة مع سسوناطراك

وفد عن شسركة «شسيفرون» األمريكية با÷زائر
يتواجد با÷زائر منذ  23سسبتم Èا÷اري
وفد من مسسؤوول ÚوخÈاء للشسركة النفطية
لم- -ري- -ك -ي -ة شس -ي -ف -رون ب -ه -دف دراسس -ة م -ع
اأ
ن-ظ-رائ-ه-م م-ن الشس-رك-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
سس -ون -اط -راك سس -ب -ل الشس-راك-ة اÙت-م-ل-ة بÚ
الطرف ،Úبحسسب ما جاء ،أامسس ‘ ،بيان
للشسركة الوطنية.
وق - -د ” ،ب - -حسسب ذات اŸصس- -در ،ع- -ق- -د
›موعة من ورشسات العمل التقنية لتحديد

واسس -ت-كشس-اف ف-رصس الشس-راك-ة اıت-ل-ف-ة بÚ
طرف.Ú
وجاء ‘ بيان ،أانه «بعد العروضس اıتلفة
التي قدمها خÈاء سسوناطراك ،أاظهر وفد
شس-ي-ف-رون اه-ت-مً-ام-ا ك-بً-ي-را ب-إامكانات القطاع
اŸن - -ج - -م - -ي ا÷زائ - -ري ،ح- -يث ” –دي- -د
قطاعات الشسراكة».
ك -م -ا ” الت -ف -اق ع -ل-ى أاج-ن-دة اÿط-وات
القادمة والنهج اŸتبع من قبل الشسركت.Ú
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تداعيات حريق دار الو’دة بالوادي

إايداع مدير اŸؤوسسسسة اإلسستشسفائية األم-الطفل و  5عمال ا◊بسس اŸؤوقت

أام -ر ق -اضس -ي ال -ت-ح-ق-ي-ق ل-دى ﬁك-م-ة
ال -وادي ،أامسس ،ب -إاي -داع م -دي -ر اŸؤوسسسس -ة
’م-الطفل)
’سستشسفائية اŸتخصسصسة (ا أ
ا إ
«بشس Òب - -ال - -ن - -اصس - -ر» ب- -ال- -وادي ،ا◊بسس
اŸؤوقت رفقة خمسسة عمال آاخرين بدار
ال - -و’دة ال - -ت- -ي ك- -انت مسس- -رح- -ا ◊ادث
نشس- -وب ح- -ري -ق أاودى ب -ح -ي -اة  8أاطفال
رضسع ،حسسبما أافاد مصسدر قضسائي.
لمر بكل من أŸنسضقة أŸكلفة
يتعلق أ أ
بتسضي Òدأر ألولدة ألتابعة لذأت أŸؤوسضسضة
لسض -تشض -ف -ائ-ي-ة وم-دي-ر أŸن-اوب-ة وأŸك-ل-ف-ة
أ إ
ب -اŸرأق -ب -ة أل -ط -ب-ي-ة ورئ-يسس مصض-ل-ح-ة طب

لطفال حديثي ألولدة وعون صضيانة ،كما
أ أ
أأشض Òإأليه.
وقدم أŸتهمون ‘ هذه ألقضضية من قبل
ألشضرطة ألقضضائية بأامن ألولية أأمام وكيل
أ÷مهورية وقاضضي ألتحقيق لدى ﬁكمة
لهمال
أل-وأدي وه-م م-ت-اب-ع-ون ب-ج-ن-ح-ت-ي «أ إ
وأل - -تسض - -يب وأل - -ق - -ت - -ل أÿط- -أا» ،وف- -ق ذأت
أŸصضدر.
ويأاتي تقد Ëعمال بقطاع ألصضحة إأ¤
ألعدألة بعد فتح –قيق قضضائي وأأمني ‘
حادث وفاة ثمانية رضضع بدأر ألولدة بشضÒ
ب-ال-ن-اصض-ر بحي  17أأك-ت-وب-ر ب-الوأدي ألتابعة

لم-
لسضتشضفائية أŸتخصضصضة أ أ
للمؤوسضسضة أ إ
ألطفل (ثÓثة توفوأ نتيجة حروق وخمسضة
لخ -ت -ن -اق) ،ح -يث ت -ع-ود أأسض-ب-اب أ◊ري-ق
ب -ا إ
لولية إأ ¤أندلع شضرأرة
حسضب ألتحقيقات أ أ
كهربائية مصضدرها جهاز طرد ألبعوضس.
وك- -انت مصض- -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ق -د
أأع - -ل- -نت أأن أ◊ري- -ق أل- -ذي شضب ‘ ح- -دود
ألسضاعة  03سضا و 52د صضباحا قد تسضبب ‘
وفاة  8أأطفال رضضع بÎﬁ Úق ÚوﬂتنقÚ
بدخان أ◊ريق ‘ ح ” Úإأنقاذ  76شضخصضا
( 11رضضيعا و 37أمرأة و 28عام Óوعاملة
باŸسضتشضفى).

ق-ام وزي-ر الصس-ح-ة والسس-ك-ان وإاصسÓح
اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -اتﬁ ،م- -د مÒاوي ،أامسس،
ب-ح-رك-ة ت-غ-ي ‘ Òسس-لك م-دي-ري الصسحة
والسسكان مسست أاربع و’يات ،حسسب ما
أافاد به بيان للوزارة.
وجاء ‘ ألبيان أأن مÒأوي قام «بحركة
تغي ‘ Òسضلك مديري ألصضحة وألسضكان حيث
” تعي Úخليل ﬁمد توفيق بولية مسضتغاÂ

بن فريحة عبد ألغني بسضوق أأهرأسس وألعايب
ﬁم - -د ب - -ال - -ب - -وي- -رة وإأدريسس خ- -وج- -ة أ◊اج
ببجاية».
كما ” تعي Úغا Âليلى إألهام ‘ ،منصضب
م -دي -رة أل -درأسض -ات ب-وزأرة ألصض-ح-ة وألسض-ك-ان
وإأصضÓح أŸسضتشضفيات ،يضضيف ذأت أŸصضدر
أل -ذي أأشض -ار إأ ¤أأن ه -ذأ أل -ت -غ -ي Òه -و «ث -م-رة
لعملية أŸعاينة وألتقييم ألتي قام بها ألوزير».

وأأوضضحت ألوزأرة أأن هذأ ألتغي Òجاء أأيضضا
لـ»إأع -ط -اء ح -رك -ي -ة ج -دي -دة ل -ت -ف -ع -ي -ل ع -م -ل
مديريات ألصضحة ألتي تقع على عاتقها مهمة
ألسضهر على تطبيق ألسضياسضة ألوطنية للصضحة
وألسض -ك -ان ووضض -ع م-ق-ارب-ات ﬁل-ي-ة ل-ت-نشض-ي-ط
وت -نسض-ي-ق ع-م-ل أŸرأف-ق ألصض-ح-ي-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
وأÿاصضة لضضمان ألتكامل وألسضتغÓل أأل‚ع
للموأرد أŸتوفرة».

مÒاوي يغيّر ‘ سسلك مديري الصسحة بأاربع وليات

ندوة تدريبية حول الطفولة

الÈاءة ليسست أاداة لتحقيق السسبق الصسحفي
هي فئة –تاج أان يتعامل معها Ãودة
واحÎام وي- -راع- -ى ذك- -اؤوه -ا ال -ف -ط -ري،
وقابليتها الﬁÓدودة لÓسستيعاب ،وأان
’ تسس -ت -غ -ل اق -تصس -ادي -ا وإاع Ó-م -ي-ا ،إان-ه-ا
ال -ط -ف -ول -ة ال -ت -ي ي -ك -ون ا’ه -ت -م -ام ب-ه-ا
اسس-ت-ث-م-ارا مضس-م-ون-ا ‘ مسس-ت-ق-ب-ل ال-بÓد،
غ Òأان الواقع أان هذه الÈاءة معرضسة
’عتداءات أاودت ‘ أاحيان بحياتها.

¢TÉ«Ñc IÉ«M
لن نتعرضس ‘ هذأ أŸقال إأ ¤ألتهديدأت
وألعتدأءأت ألتي يتعرضس إأليها أألطفال بل
ÓعÓم أأن يتعامل مع ألقضضايا
كيف ينبغي ل إ
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-األط-ف-ال وه-ي ع-دي-دة وم-ت-ع-ددة،
بدون منع ألقارئ وأŸشضاهد وأŸسضتمع من
حقه ‘ أإلعÓم ،و‘ ذأت ألوقت ل يكون هذأ
أل -ط -ف -ل م -ادة إأع Ó-م -ي -ة دسض -م -ة ي -ق-ت-ات م-ن
م -ع -ان -ات-ه-ا وي-ت-ق-اضض-ى م-ن-ح-ة ألسض-ب-ق ع-ن-دم-ا
يعرضس آأهاتها.
ومن أأجل إأعÓم هادف ل يبخسس ألناسس
أأشض -ي -اءه -م ،وألن أل -ط -ف -ول-ة ل-يسضت م-وضض-وع-ا
ك-اŸوأضض-ي-ع أألخ-رى ف-ه-ي “ت-از ب-خصض-وصض-ية
ألنها “ثل ألÈأءة وبالتا‹ فإان ألتعامل معها
يحتاج أأن يكون ألصضحفي على درأية بنفسضيتها
ألضض-ع-ي-ف-ة ،وأأن ل يسض-ت-غ-ل-ه-ا ل-ت-ح-ق-يق أأهدأف
مادية وألشضهرة على حسضابها.
و لبلوغ ذلك نظمت ألهيئة ألوطنية ◊ماية
وترقية ألطفولة ،بالتعاون مع أŸنظمة ألدولية
ÓصضÓح أ÷نائي بدعم من سضفارة بريطانيا
ل إ
‘ أ÷زأئر دورة تدريبية «أإلعÓم وحقوق
ألطفل» لفائدة شضبكة أإلعÓمي Úأ÷زأئري،Ú

ل -ت -ع -زي-ز ح-ق-وق أل-ط-ف-ل Ÿدة ي-وم24-23( Ú
سضبتم Èأ÷اري).

القانون يؤوكد على احÎام خصسوصسية
الطفل عند نشسر خ Èيتعلق به
تلقى ألصضحافيون تدريبا من قبل مدربÚ
من أ÷زأئر وأألردن ،حيث ” عرضس Œربة
ألبلدين ‘ ›ال حماية ألطفولة ،من خÓل
ألتفاقيات ألدولية ،أŸيثاق أإلفريقي ◊قوق
ألطفل وألتشضريعات ألتي سضنتها بÓدنا ‘ هذأ
أÛال وأŸسضتوحاة من هذه أŸوأثيق ،حيث
تنصس أŸادة  17من ألتفاقية ألدولية ◊قوق
ÓعÓ-م ،م-ن
أل -ط -ف-ل ع-ل-ى أل-دور ألي-ج-اب-ي ل -إ
خÓل أحÎأم خصضوصضية أألطفال ( حياتهم
أÿاصضة) وهو ما تنصس عليه أŸادة  10من
أŸيثاق أإلفريقي.
قالت صضخري قاضضية سضابقة وعضضو بالهيئة
ألوطنية ◊ماية وترقية ألطفولة أأن ألطفل
ليسس أأدأة تسضتعمل لتحقيق ألسضبق ألصضحفي،
مسضتعرضضة أأمثلة حول حالت من ألعتدأءأت
ألتي وقع ضضحيتها أألطفال.
و ” خÓل ألورشضة ألتدريبية ألتأاكيد على
أأهمية ألدور ألذي يقع على أإلعÓم ◊ماية
ألطفولة ،وليسس أأن يكون سضببا ‘ إأ◊اق أألذى
بها ،قال عضضو من ألهيئة إأنه بسضبب مقال
ألح -د ألصض -ح-ف-ي Úنشض-ر خ Èأخ-ت-ط-اف ط-ف-ل
ورأح ي- -ق- -دم أأوصض- -اف أıت- -ط- -ف أسض- -ت -ن -ادأ
للشضهادأت ألتي أسضتقاها ،وظنا منه أأنه –صضل
على سضبق صضحفي ،وإأذأ به يكون سضببا ‘
م -ق -ت -ل أل -ط -ف -ل أل -ذي شض -ك -ل م-ادة إأعÓ-م-ي-ة
بالنسضبة له من قبل أıتطف ألذي  ⁄يكن -

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

حسضب أŸتحدث -ينوي ذلك وكان هدفه طلب
فدية فقط.
وما ” تسضجيله ‘ هذه ألدورة ألتدريبية
ألتي شضاركت فيها صضحفية «ألشضعب» هو ذلك
أل -ت -ف -اع -ل أل -ك -ب Òل -لصض -ح-اف-ي Úم-ع م-وضض-وع
ألطفولة ،وقد قدم كل وأحد منهم أ◊الت
ألتي شضكلت مادة إأعÓمية بالنسضبة له وألزأوية
ألتي تناول من خÓلها هذأ أŸوضضوع.

تفاعل كب Òمع فاجعة احÎاق
األطفال Ãسستشسفى الوادي
ت-زأم-نت أل-دورة وأل-ف-اج-ع-ة أل-ت-ي أسض-ت-يقظ
عليها سضكان ألوأدي وأŸتمثلة ‘ خ ÈأحÎأق
«خدج» Ãصضلحة ألتوليد Ãسضتشضفى ألولية،
بالرغم من عظم أŸصضاب ألذي أقشضعرت له
أأبدأن ألصضحفي ،Úإأل أأن كل وأحد أختار زأوية
Ÿع -ا÷ة ه -ذه أل-ك-ارث-ة أل-ت-ي ذهب ضض-ح-ي-ت-ه-ا
أأطفال  ⁄يتموأ بعد  9أأشضهر ( ولدوأ قبل
أألوأن).
وقد حيت رئيسضة ألهيئة مر Ëشضر‘ ألتي
ح -رصضت شض-خصض-ي-ا أأن ت-ك-ون م-ت-وأج-دة خÓ-ل
ألدورة ألتدريبية ألتي أسضتمرت ليوم ،Úجهود
ألصضحافي Úمن ﬂتلف وسضائل أإلعÓم‘ ،
تعاطيهم مع هذأ أŸوضضوع ،وأهتمامهم ألكبÒ
ب -اŸوأضض -ي -ع أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ط-ف-ول-ة م-ن خÓ-ل
أŸق-الت وأل-رب-ورت-اج-ات أل-ت-ي ي-ق-وم-ون ب-ها،
وطلبت أأن تكون ألسضتمرأرية ‘ ألعمل من
أأجل حماية ألÈأءة من كل أأنوأع ألعتدأءأت
ألتي Áكن أأن تتعرضس لها.
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النواب يصسوتون لرفع ا◊صسانة الŸÈانية
على طليبة وضسد رفعها على بن حمادي
صس -وت أاعضس -اء اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة‘ ،
ج-لسس-ة م-غ-ل-قة ،على رفع
ا◊صسانة الŸÈانية على
ب-ه-اء ال-دي-ن ط-ليبة بينما
صس- -وت- -وا ضس- -د رف- -ع ه- -ذه
ا◊صس-ان-ة ع-ل-ى اسسماعيل
ب -ن ح-م-ادي ،حسسب ب-ي-ان
للمجلسس.
أأف - -رزت ن- -ت- -ائ- -ج ألقÎأع
ألسض- -ري ،أل -ذي ج -رى خ Ó-ل
جلسضة مغلقة ترأأسضها رئيسس
أÛلسس سض- -ل- -ي- -م- -ان شض- -ن،Ú
أÿاصس «برفع أ◊صضانة عن
ألنائب بهاء ألدين طليبة 277
مصض- -وت ب- -ن -ع -م ،م -ق -اب -ل 30
صض -وت -ا رأفضض -ا ،وأم -ت -ن-اع 30
ن -ائ -ب -ا ،وإأل -غ -اء  7أأصضوأت»،
يوضضح ألبيان.
«أأم- -ا ب- -خصض -وصس أل -ن -ائب
أسض-م-اع-ي-ل ب-ن ح-م-ادي ف-ق-د
رفضس ألنوأب رفع أ◊صضانة
ع-ن-ه ب-ع-دم-ا أأف-رزت أل-ن-ت-ائ-ج
م-ع-ارضضة  156ن-ائب ،م-قابل
 131مصضّ-وت بـن-ع-م ،وأم-ت-ناع
 45ن -ائ -ب -ا ،وإأل -غ -اء سض -ب -ع-ة
أأصض- - - - - -وأت» ،حسضب ن - - - - -فسس
أŸصضدر.
وق- - -د خصضصضت أأشض- - -غ- - -ال

أ÷لسض -ة أŸغ -ل -ق-ة ل-ل-م-ج-لسس
للتصضويت على تقريري ÷نة
ألشض-ؤوون أل-ق-ان-ون-ي-ة وأإلدأرية
وأ◊ري -ات أŸت -ع -ل-ق Úب-رف-ع
أ◊صضانة عن هذين ألنائبÚ
طبقا للمادة  72من ألنظام
ألدأخلي للمجلسس ألتي تنصس
ع- - -ل- - -ى« :ي- - -فصض - -ل أÛلسس
ألشض -ع -ب-ي أل-وط-ن-ي ‘ ج-لسض-ة
م- -غ- -ل- -ق- -ة ب- -القÎأع ألسض ّ-ري
ب- -أاغ- -ل- -بّ- -ي- -ة أأعضض- -ائ- -ه ب- -ع -د
ألسض-ت-م-اع إأ ¤ت-ق-ري-ر ألّ-لجنة
وألنائب أŸعني ألذي Áكنه
ألسضتعانة بأاحد زمÓئه».

...ويصسادقون على
قائمة نواب رئيسس
اÛلسس
صض - -ادق أأعضض - -اء أÛلسس
ألشض- -ع- -ب- -ي أل- -وط- -ن -ي ،أأمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصض -م -ة ،ع-ل-ى
قائمة نوأب رئيسس أÛلسس
ألشضعبي ألوطني للسضنة ألثالثة
من ألفÎة ألتشضريعية ألثامنة.
وقد “ت أŸصضادقة على
قائمة نوأب رئيسس أÛلسس
خÓ-ل ج-لسض-ة ع-ل-ن-ي-ة ترأأسضها
رئ - -يسس أÛلسس سض- -ل- -ي- -م- -ان

شض -ن .Úوتضض -م ق -ائ -م -ة ن-وأب
رئيسس أÛلسس تسضعة نوأب
هم :عن حزب جبهة ألتحرير
أل-وط-ن-ي ،ب-وسض-م-اح-ة بوعÓم
وف - -رح - -ات أأغ - -ريب ون- -ع- -وم
ب-ل-خضض-ر وم-رأب-ط ع-ل-ي وعن
ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
صضÓح ألدين دخيلي وجميلة
ب- -ل- -ح- -ب -يب وÿضض -ر سض -ي -دي
ع-ث-م-ان ،وع-ن ح-رك-ة ›تمع
ألسض-ل-م أأح-م-د شض-ري-ف-ي ،وعن
ألنوأب أألحرأر بدرة فرخي.
وشضهدت هذه أ÷لسضة ،ألتي
أف -ت-ت-حت ب-الÎح-م ع-ل-ى أأروأح
ضض- -ح- -اي- -ا ح- -ادث مسض -تشض -ف -ى
ألطفل وأألم بولية ألوأدي -
أل- -ذي خ- -ل -ف وف -اة  8حديثي
أل - -ولدة ،-حضض- -ور  251نائب
و 63وكالة.
وي- -ن- -درج أن -ت -خ -اب ن -وأب
رئيسس أÛلسس وفقا للمادة
 130من ألدسضتور ألفقرة 2
وك- - -ذأ أŸادت 12 Úو 13من
أل -ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس
ح-يث ي-ن-ت-خ-ب-وأ لسض-ن-ة وأحدة
قابلة للتجديد.
و‘ هذأ أإلطار دعا شضنÚ
ن -وأب -ه إأ ¤ضض -رورة «أل-ت-ع-اون
وأل-ع-م-ل أ÷م-اع-ي وأل-ت-ح-ل-ي
بروح أŸسضؤوولية أ÷ماعية».

متهم بإاسساة اسستغÓل الوظيفة

إايداع رئيسس بلدية تسسالة Ÿطاعي Ãيلة
رهن ا◊بسس اŸؤوقت
اأمر قاضسي التحقيق لدى ﬁكمة
ف- -رج- -ي- -وة (م- -ي -ل -ة) ب -اإي -داع رئ -يسس
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ل -ب -ل -دي -ة تسس -ال -ة
Ÿط - -اع - -ي (شس - -م - -ال م - -ي- -ل- -ة) سس- -ي- -ف
بوداودي رهن ا◊بسس اŸوؤقت –ت
ذم -ة ال -ت -ح -ق -ي -ق ال -قضس-ائ-ي ا’أو‹،
حسسب م- -ا ع- -ل -م اأمسس ا’أرب -ع -اء م -ن
مصس -ال -ح ال -ن -ي -اب -ة ال -ع -ام -ة Ãج -لسس
قضساء ميلة.
وأأوضض----ح ذأت أŸصض---در ل---وأأج أأن أأم---ر
ألإيدأع ألصضادر ‘ حق أŸعني ” يوم
أل-ثÓ-ث-اء ع-ن «ج-ن-ح-ت-ي أإسض-اءة أسض-ت-غÓ-ل

ألوظيفة وألتحريضس على تقد Ëألدليل
ألكاذب أŸتعلق بجرÁة وهمية».
لÓ---إشض---ارة ،ف--اإن سض--ي--ف ب--ودأودي ع--ن
ح--زب ج--ب--ه--ة أل--ت--ح--ري--ر أل-وط-ن-ي شض-غ-ل
منصضب رئيسس أÛلسس ألشضعبي لبلدية
تسضالة Ÿطاعي لثÓث عهدأت متتالية.
ك----م---ا يشض---ار أإ ¤أأن روؤسض---اء أÛالسس
ألشض-ع-ب-ي-ة أل-ب-ل-دي-ة ب-ولي-ة م-ي-ل-ة كانوأ قد
أأع---رب---وأ ع---ن تضض--ام--ن--ه--م م--ع زم--ي--ل--ه--م
أŸوق--وف ق--ب--ل أل--ت--ح--اق--ه--م «أŸت--اأخ-ر»
باجتماع ›لسس ألولية ألذي أنعقد ‘
ألفÎة مسضاء ألثÓثاء Ãقر ديوأن ألولية.

اÛلسس اإلسسÓمي األعلى يدعو إا ¤حلول
«ناجعة للمشسكÓت الطارئة»

دع- -ا اÛلسس ا’سسÓ- -م- -ي ا’أع- -ل -ى،
اأمسس ،اŸواط- - - - -ن Úاإ« ¤ال - - - -ت - - - -مسسك
«ب- - -ق- - -واع - -د ا◊وار واآداب - -ه ب - -ه - -دف
ا◊ف -اظ ع -ل -ى وح -دة ا’م -ة واأم -ن -ه-ا
واإي-ج-اد « ح-ل-ول «ن-اج-ع-ة ل-لمشسكÓت
الطارئة» ،حسسبما جاء ‘ بيان توج
اأشسغال الدورة العادية  69للمجلسس.
أأوضض- -ح أل -ب -ي -ان ذأت -ه أأن «ألإصض Ó-ح بÚ
ألناسس وألتقريب بينهم هي وظيفة ألأنبياء
وأŸرسض -ل Úوط -ري -ق -ة أل -ع -ل-م-اء أل-رب-ان-يÚ
وألقادة أŸصضلح Úألذين أأمرهم ألله بنشضر
ألسضÓ- -م وأل- -ت- -وف -ي -ق ب Úأل -ن -اسس ح -ت -ى ل
تتعارضس مصضا◊هم وأأهوأوؤهم وحتى يبقى
أÛت -م -ع ق -وي ألأرك -ان وم-ت-م-اسض-ك-ا وه-و
م -اف -ت-ئ أÛلسس وأأعضض-اوؤه ي-ج-ت-ه-دون ‘
ألقيام بوأجبهم ألشضرعي وألوطني ‘ هذأ
ألŒاه».
ول ي- -تسض- -ن- -ى –ق- -ي -ق ه -ذه أله -دأف
يضض - -ي- -ف ن- -فسس أŸصض- -در أإل أإذأ « “سضك
أŸوأط- -ن -ون أıلصض -ون ب -ق -وأع -د أ◊وأر
وأآدأب- -ه وأل- -غ- -اي- -ة م- -ن أ◊وأر ‘ ج- -م- -ي- -ع
أ◊الت وأل - -قضض - -اي - -ا ه - -ي وح - -دة ألأم- -ة
وسضÓ-م-ت-ه-ا وأأم-ن-ه-ا وأإي-ج-اد ح-لول «ناجعة
للمشضكÓت ألطارئة».
وأأبرز أÛلسس أأن ألسضبيل « ألأمثل «
لÓإصضÓح أŸاأمول هو «“ك Úموؤسضسضات
ألدولة من أأدأء مهامها و–قيق ألتقارب
با◊وأر أ÷اد وفق شضروط موضضوعية «
لأن- -ه بـ « أ◊وأر ي -ك -ون أل -ت -ف -اه -م ويسض -ود
ألتعاون وتتÓقى ألأرأء وتتقارب ألروؤى».

وحث أÛلسس ع -ل -ى ضض -رورة «أن -ت -ه -اج
أأفضضل ألسضبل أŸتاحة للقضضاء على ألعوأئق
ألتي –ط من قدر أŸوأطن و–رمه من
حقوقه و“نعه من تسضخ Òطاقاته» لكي
ي- -ك- -ون أ◊وأر«م- -ث -م -رأ» وك -ذأ أسض -ت -غ Ó-ل
أإمكانياته وقدرأته ،مشضددأ على ضضرورة
«ت -وج -ي -ه أ◊وأر ن -ح -و غ -اي-ات-ه ‘ ح-م-اي-ة
ألوطن وخدمة أÛتمع ورعاية مصضا◊ه
ومكوناته وأ◊فاظ على مقومات وحدته
وأنسضجامه ووضضع أŸصضلحة ألوطنية فوق
كل أعتبار» ،كما دعا بهذه أŸناسضبة أ¤
ضض- -رورة» أل -ع -م -ل ب -ج -ه -د « لإح -ي -اء ق -ي -م
ألسضÓم ومبادئ نوفم.1954 È
وذكر أÛلسس أأنه «ل صضÓح لأمرنا أل
بتغي Òما باأنفسضنا « ،مÈزأ أأن « ألتغيÒ
أŸنشض -ود ت-ب-دأأ خ-ط-وأت-ه ألأو ¤ب-تصض-ح-ي-ح
ألنحرأفات وألتصضالح مع ألذأت» وكذأ «
ب-ال-ع-م-ل ل-ب-ن-اء مسض-ت-ق-ب-ل على أأسضسس متينة
وقوأعد صضحيحة « ترتكز على « ألقيم
ألروحية وألوطنية ألتي كان ألتحامها سضر
“اسضك شض -ع -ب -ن-ا ع Èألج-ي-ال لسض-ي-م-ا ‘
أأوق - - -ات أÙن وألشض - - -دأئ - - -د ‘ ع - - -ه - - -د
ألحتÓل».
وحث أÛلسس ‘ ألأخ Òعلى ضضرورة
«مضضاعفة أ÷هود لإخرأج شضعبنا ‘ أأقرب
ألآج - -ال م - -ن ظ - -ل - -م- -ات أÿوف وأأضض- -رأر
ألصض- - -رأع- - -ات أإ ¤ن - -ور ألأم - -ن وأل - -رخ - -اء
وألطمئنان « حتى « يعود أÛتمع أإ« ¤
وضض -ع -ه ألصض -ح -ي -ح أأسض -رة وأح-دة يسض-وده-ا
ألوئام وألنسضجام».
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آافاق تعاون ‘ إاطار اŸنفعة اŸتبادلة ’سشتمرار الششراكة اإ’سشÎاتيجية

اأك -د السص -ف Òالصص -ي -ن -ي ب -ا÷زائ-ر
ليان هي ،اأمسش ،اأن ا÷زائر شصريك
موثوق نعول عليه لإ‚اح مبادرة
«ا◊زام والطريق» ،مÈزا اأن اآفاق
ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي-ة سص-ت-ك-ون واسص-عة
وواع -دة ضص -م -ن اŸن -ف -ع -ة اŸت -ب-ادل-ة
ب-ب-عث شص-راك-ة اإسصÎات-ي-جية دائمة،
ما دامت الإرادة السصياسصية لسصلطات
ال- - - -ب- - - -ل - - -دي - - -ن تسص ‘ ÒاŒاه اإرادة
الشص -ع-ب Úالصص-دي-ق Úلأزي-د م-ن 70
سصنة.

جÓل بوطي
تصصوير :عباسس تيليوة

تسض - -عـــى إلصضــ ،Úب - -حسضب إلسض - -فـــÒ
ل -ي -ان ه -ي ،إ ¤ج -ع -ل إ÷زإئ -ر رك -ي -زة
تعتمد عليها ‘ بناء و إ‚اح مبادرة «
إ◊زإم وإلطريق » بالنظر إ ¤موقعها
إ’سضÎإت- -ي -ج -ي ‘ إŸن -ط -ق -ة ودوره -ا
إÙوري ،ون-ظ-رإ ل-ل-ث-ق-ة إل-ك-بÒة إل-تي
–ظى بها كونها شضريكا ﬁل ثقة منذ
إأزيد من  70سضنة من إلعÓقات إلقوية
‘ كل إÛا’ت.
إل -دب -ل -وم-اسض-ي ‘ ك-ل-م-ت-ه ،إأمسض‘ ،
م -ن -ت-دى «إلشض-عب» إل-ذي ن-ظ-م Ãب-ادرة
م- -ن ج -م -ع -ي -ة إلصض -دإق -ة إ÷زإئ -ري -ة-
إلصضينية Ãناسضبة إلذكرى  70لتاأسضيسض
ج -م -ه -وري-ة إلصض Úإلشض-ع-ب-ي-ة إأوضض-ح إأن
إل-رغ-ب-ة إل-ت-ي –ذو سض-ل-ط-ات إل-ب-ل-دي-ن
ت- -وؤك- -د صض- -دق وع- -م- -ق إلصض- -دإق- -ة بÚ
إلشض -ع-ب ،Úوه-ي شض-رإك-ة “ت-د لسض-ن-وإت
طويلة توجت إŸسضار باتفاقيات تعاون
‘ كل إÛا’ت.
وإسضتعرضض سضف Òإلصض Úدور بÓده
‘ إلتنمية وتعزيز إŸباد’ت إلتجارية
ع -ل -ى إŸسض -ت -وى إل -دو‹ ،إ’أم -ر إل -ذي
يوؤكد ‚اح مبادرة إ◊زإم وإلطريق،
ب- -ع- -د ت -ب -ن -ي -ه -ا م -ن ط -رف  164دولة
وم -ن -ظ -م-ة ع-اŸي-ة Ãا ف-ي-ه-ا إ÷زإئ-ر،
ق -ائ  « Ó-إن إلصض Úت -ت -مسضك ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
وإل-ت-ج-ارة إ◊رة وإŸن-ف-ع-ة إŸت-بادلة»،

مضضيفا إن هذه إ’أخÒة هي سضياسضة
إلعمÓق إ’قتصضادي إلذي ينفتح عليه
إلعا.»⁄
ك- -م- -ا إب -رز إل -دب -ل -وم -اسض -ي إأن ‚اح
إلصض ‘ Úإلسضياسضة إ’قتصضادية إلتي
ت -ع -ت Èإل-ث-ان-ي-ة ‘ إل-ع-ا ⁄ي-اأت-ي ب-فضض-ل
إ’زدهار وإلتفتح على كل إلدول ’ن
إل -ع Ó-ق -ات إŸب -ن -ي -ة م -ع ك -ل إلشض-رك-اء
ت- -رت- -ك- -ز ع- -ل- -ى إŸن- -ف- -ع- -ة إŸت -ب -ادل -ة
وإل -ت -ع-ايشض إلسض-ل-م-ي م-ع ك-ل إلشض-ع-وب،
وه -و إ’أسض -ل -وب إل -ذي إأسض -ه -م ‘ ‚اح

إل -ع Ó-ق -ات م -ع إ÷زإئ -ر م -ن -ذ إل -ث -ورة
إلتحريرية باعÎإف إلصض Úبا◊كومة
إ÷زإئرية إŸوؤقتة غدإة تاأسضيسضها ‘
 ،1958م - -ث- -م- -ن- -ا دور إ÷زإئ- -ر ‘ م- -د
جسض -ور إل -ت-ع-اون إل-ث-ن-ائ-ي ‘ إلسض-ن-وإت
إ’أخÒة ع Èإل - -ت - -وق - -ي - -ع ع - -ل - -ى ع- -دة
ب -روت -وك -و’ت ت -ع -اون Œسض-د إلشض-رإك-ة
إ’إسضÎإتيجية.
وذكر إلسضف Òإلصضيني إأن بÓده تفتح
إأب- -وإب -ه -ا ل -ك -ل إل -ف -اع -ل Úإ÷زإئ -ريÚ
ل- -ت- -ع- -زي -ز إل -ت -ع -اون ،مÈزإ إÙط -ات

إلهامة إلتي تبوإأت إلصض Úمن خÓل
إل -ت -ق -دم إل -ه -ائ -ل ‘ شض -ت -ى إÛا’ت،
سضيما مسضتويات إلتعليم إلرإقية وبلوغ
نسضب ك - - -بÒة ‘ ط- - -ري- - -ق إل- - -ت- - -ح- - -ول
إل -ت -ك -ن -ول -وج -ي ،إل -ذي يسض -ت -ف -ي -د م-ن-ه
إل- -ب- -اح- -ث- -ون إ÷زإئ- -ري -ون ع Èإآل -ي -ات
إلتبادل إلعلمي ب Úإ÷امعات إلصضينية
وإ÷زإئرية.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-ط-اع إل-ت-ن-م-ي-ة ذكر
إلسض- -ف Òإأن سض- -ي- -اسض- -ة إلصض Úت- -ع -ت -م -د
إجبارية إلتعليم لغاية  9سضنوإت وهو

يشض- -م -ل  94،2ب -اŸائ -ة م -ن إ’أط -ف -ال
إلصض-ي-ن-ي ،Úوه-ذإ ب-ع-د ت-ط-ب-ي-ق سضياسضة
إ’إصضÓ- -ح وإ’ن- -ف- -ت- -اح إل- -ت -ي سض -م -حت
بتكوين جيل متعلم ومثقف ،قاد قاطرة
إلنمو وإلتطور ع Èكل إلقطاعات ،على
غ- -رإر إل- -ت- -ف- -وق إلصض- -ن -اع -ي إل -رق -م -ي
وإلفضضائي بوإأها مرتبة متقدمة ‘ كل
إÛا’ت إلصض -ن -اع-ي-ة وإأب-رزه-ا شض-رك-ة
ه- - - - -وإوي ‘ ق- - - - -ط - - - -اع إ’تصض - - - -ا’ت
وإل -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا وغÒه-ا م-ن إلشض-رك-ات
إلعمÓقة.

السصيدة أامينة دباشش الرئيسصة اŸديرة العامة ÷ريدة «الشصعب»:

قدسشية العمل ...سشر ‚اح الصشÚ

درج - -ة ال - -ت - -ط - -ور ال- -ت- -ى وصص- -لت إال- -ي- -ه- -ا الصصÚ
الشصعبية ،ليسصت نابعة من العدم أاو تقليد أاعمى
لحدى الدول العظمى التي أاصصبحت تخشصى هذا
إ
البلد الصصديق الذي اسصتطاع ‘ ظرف سصبع70 Ú
سصنة ،أان يبني نفسصه بسصواعد شصعبه ويشصكل قوة
اق -تصص -ادي -ة ون -ووي -ة وت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ن -اج -ح -ة ‘
سص-ي-اسص-ت-ه-ا الج-ت-م-اع-ي-ة رغ-م اŸل-يار و 400مليون
نسصمة التي تقطن هذا البلد القارة.
إن إحتضضاننا لهذه إلندوة ،هو أإيضضا من حبنا لوطننا
إلذي نتمنى أإن يحذو حذو إلصض Úبالنظر إ ¤ما يتوفر
ع -ل -ي -ه م -ن ك-ف-اءإت بشض-ري-ة وخÒإت إق-تصض-ادي-ة وحضض-ارة
تاريخية ومرجعية ثورية نوفمÈية –فزنا على إÙافظة
على أإصضالتنا وإنتهاج أإسضاليب إ◊دإثة ‘ شضتى إÛا’ت.
سضر ‚اح إ÷مهورية إلشضعبية إلصضينية ،كونها عمÓقا
رجÓه جذور ضضاربة ‘ أإعماق حضضارة قرنية ورأإسضه ‘
سضماء إإ’بدإعات إلتكنولوجية.
وما مشضروع «إ◊زإم وإلطريق» ،إ’ مثال حي على ذلك،
فمن منا  ⁄يتذكر عند إلتطرق إ ¤هذإ إŸشضروع إلضضخم
طريق إ◊رير إلقد Ëجدإ.
إنزعاج قوى عظمى من ‚اح إلصض Úرإجع إ ¤إلعوŸة:
ففي إلوقت إلذي يريد إلغرب بسضط نفوذه على إلعا⁄

ب -اسض -م ع -وŸة ،ن -هب ث -روإت غÒه ب -وإسض -ط -ة إل -ت -دخÓ-ت
إلعسضكرية ،تبزغ ‘ إأ’فق عوŸة أإخرى من نسضيج «إÿطر
إأ’صضفر» ،كما يحلو للغرب تسضميته تدعو إ ¤إلشضرإكة
وإلتعاون !
ما هي أإهم إلعوإمل إلتي أإدت إ– ¤قيق مثل هذإ
إلتطور إلسضريع .
Áكننا ذكر إلبعضض منها كون هذإ إ◊يز ’ يكفي لسضرد
جل إلعوإمل..
منذ  2010إسضتطاعت إلصض Úأإن –رز على إŸرتبة
إلثانية بعد إلو’يات إŸتحدة إأ’مريكية و‘ سضنة 2018
Œاوزت إليابان ،إحتياطي إلصضرف إأ’جنبي جعلها –تل
إŸرتبة إأ’و ¤عاŸيا ومعدل ‰وها يقدر بـ  ‘ 10إŸئة.
تضض -اف -ر ﬁوري -ن أإسض -اسض -ي Úسض -اه -م ‘ ه -ذإ إل -ن-ج-اح:
إ’نطÓق من إلذإت دون أإي إسضتنسضاخ وإلتفتح على إلعا⁄
‘ نفسض إلوقت إذ أإحدثت مؤوخرإ على سضبيل إŸثال ما ’
يقل عن  16منطقة حرة.
كما إلتزمت إلصض Úبالتنمية إلدإخلية وإصضÓح إلنظام
إ’شضÎإكي وتشضجيع إ’بتكار منتهجة أإسضلوب إلتخطيط
إلشضامل ومكافحة إلفسضاد وإ◊رصض على تشضكيل قيادة
قوية.
ما وقفنا عليه أإثناء زيارتنا إ ¤كل من إلعاصضمة بكÚ

وم -دي -ن -ت -ي شض -ن -غ -اي وشض -ن -زن  -إل -ت -ي تضض -اه -ي Hong
kongهونكونغ -إثبت لنا أإن إلصض Úإلتي تعرفنا عليها
ونحن ‘ إلثانوية من خÓل مؤولفات وشضرإئط ككتب بÒل
ب- - -اك « »pearl buckإل- -ت- -ي تصض- -ف إÛت- -م- -ع إلصض -ي -ن -ي
باÙافظ وإ◊كيم ‘ نفسض إلوقت ،وبعد مروره بالنظام
إلشضيوعي بقيادة ماوتسضي تونغ « ،»mao tsi tongأإثبتت لنا
أإن هذإ إلبلد إلقارة يتجه فع Óنحو ›تمع متماسضك
م -نضض-ب-ط م-ؤوسضسض-ات-ي-ا ذك-ي ع-ل-ى إسض-ت-ع-دإد ل-تصض-دي-ر ه-ذإ
إلذكاء إلتكنولوجي وإلنمو إ’قتصضادي إ ¤غÒه من إلدول
وإŸثال على ذلك شضركة «هوإوي».
خÓل إلنقاشض تأاتيكم تفاصضيل أإخرى حول ما تعلمناه
من زيارتنا إلتي كانت أإيضضا دورة تكوينية.
? Ne dit-on pas que les voyages forment

خÓصضة إلقول ’:غرإبة ‘ وطن يقدسض شضعبه إلعمل.
فشض -ك-رإ ÷م-ع-ي-ة إلصض-دإق-ة إ÷زإئ-ري-ة إلصض-ي-ن-ي-ة وع-ل-ى
رأإسضها إأ’سضتاذ إسضماعيل دبشض
وأإل -ف مÈوك ÷م -ه -وري -ة إلصض Úإلشض -ع -ب -ي -ة إلصض-دي-ق-ة
ب -ع -ي -ده-ا إل-وط-ن-ي وم-رح-ب-ا بسض-ع-ادة سض-فÒه-ا وم-رإف-ق-ي-ه
ب -ا÷زإئ -ر ك -السض -ي -د ح-ك-ي-م إل-ذي ك-ان إŸرإف-ق وإŸرشض-د
إلسضياحي بامتياز خاصضة وأإنه يحسضن إللغة إلعربية بشضكل
جيد.
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ألصص Úتؤومن بالتنمية ألتشصاركية وليسس لديها نوأيا توسصعية

ا÷زائر ششريك طبيعي وسشأاششجع
اŸسشتثمرين الصشيني Úعلى اÛيئ إاليها

أأم Úبلعمري
اسستطاعت الصس ÚخÓل  70سسنة فقط على
ت -أاسس -يسس -ه -ا إاح -داث ط-ف-رة ،ب-ل ط-ف-رات ع-ل-ى
لصسعدة واÛالت ،فالصس Úالتي
الكث Òمن ا أ
لمسش القريب ‘ قائمة الدول السسائرة
كانت با أ
‘ طريق النمو ،يحتل اقتصسادها اليوم اŸرتبة
لمريكية
الثانية عاŸيا بعد الوليات اŸتحدة ا أ
بل يرى الكث Òمن اŸراقب ÚواŸتابع Úللشسأان
الصس -ي-ن-ي أان تصسّ-در ب-ك Úل-ل-م-ق-دم-ة وزح-زح-ة
واشس- -ن- -ط- -ن م- -ن اŸق- -دم- -ة مسس- -أال- -ة سس- -ن -وات
معدودات ‘ ظل النمو وا◊ركية القتصسادية
التي يشسهدها هذا العمÓق ‘ ،الوقت الذي
تشس -ه -د اق -تصس -ادي -ات كÈى ال -دول ان -ك -م -اشس -ا
وتراجعا ؟ إانها حالة فريدة من نوعها تنبئ
ب-ت-غÒات ك-بÒة وم-ف-اج-ئ-ة ‘ اŸسس-ت-ق-ب-ل ع-لى
الصس -ع -ي-د الق-تصس-ادي ،السس-ي-اسس-ي وال-عسس-ك-ري
ع -اŸي -ا ،ف -الصس Úال -ت -ي ك -ان يصس -ف -ه -ا ال-غ-رب
Ãخ -ت -ل -ف ال -ن -ع -وت م -ث -ل ال -ع-مÓ-ق ال-ن-ائ-م أاو
العمÓق القتصسادي والقزم السسياسسي ⁄ ،تعد
لوصساف تعكسش حقيقة بلد أاصسبح يفتك
هذه ا أ
لو ‘ ¤كل شسيء سسنة بعد أاخرى
اŸراتب ا أ
آاخرها هو بناء الصس Úجسسر ‘ العا ⁄يقطع
البحر ؟ !
حول هذا الزحف الصسيني وانتشسار وتشسّعب
عÓقات الشسراكة والتعاون القتصسادي للصسÚ
م -ع ﬂت -ل -ف دول ال -ع -ا ⁄وم -ا Áث -ل ذلك م -ن
مصسالح حيوية –تاج إا ¤حماية ومرافقة ،رد
سس -ف Òالصس Úب -ا÷زائ -ر ع -ل -ى سس -ؤوال ج -ري -دة
«الشس -عب» اŸت -ع -ل -ق ب -إام-ك-ان-ي-ة –ول ﬁت-م-ل
للسسلوك اÿارجي للصس ،Úقال ‹ ليان هي ،إان
بÓ-ده سس-ت-ب-ق-ى م-ت-مسس-ك-ة ب-اسس-ت-قÓ-لية قرارها
وسس-ي-ادت-ه-ا ك-ت-مسس-ك-ه-ا ب-ع-ق-ي-دت-ه-ا السس-ل-مية ‘
ال-ت-ع-اط-ي م-ع اŸسس-ت-ج-دات ال-دول-ي-ة ك-م-ا أان-ها
سستعمل دائما على ا◊فاظ على السستقرار
لم -ن ال -ع -اŸي Úودّع-م السس-ف Òه-ذا ال-كÓ-م
وا أ
بالسستشسهاد بتاريخ بÓده ليثبت أانه  ⁄يكن
ل-دي-ه-ا ي-وم-ا سس-واب-ق ت-وسس-ع-ي-ة أاو اسس-ت-ع-م-اري-ة،
مؤوكدا أان بك Úلديها عقيدة دفاعية ليعود ا¤
التاريخ مرة أاخرى ويضسرب مث Óبجدار الصسÚ
العظيم ليثبت أان بÓده  ⁄تكن لديها سسياسسة
ع -دوان -ي-ة ول ت-وسس-ع-ي-ة وإال م-ا ك-انت ل-ت-ح-ي-ط
ن- -فسس- -ه- -ا ب- -ج- -دار ‘ إاشس- -ارة إا ¤سس -ور الصسÚ
ال -ع -ظ -ي -م وه -و ال -ذي شس ّ-ي -دت-ه الصس◊ Úم-اي-ة
نفسسها من أاطماع التوسّسع والعدوان و‘ السسياق
أاضساف السسف Òالصسيني أان بك Úتؤومن بالتعاون
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة واŸن-فعة اŸتبادلة لهذا

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

أاطلقت مبادرة «ا◊زام والطريق» التي لقت -
حسسبه -اسستجابة واسسعة من دول العا ⁄وذّكر
‘ السسياق أان بك Úاحتضسنت السسنة اŸاضسية
منتدى ا◊زام والطريق Ãشساركة  38رئيسش
دولة من ﬂتلف مناطق العا.⁄
أام - -ا ‘ رده ع - -ن سس - -ؤوال «الشس- -عب» ح- -ول
العÓقات ب Úا÷زائر والصس Úوموقع بÓدنا
من مبادرة «ا◊زام والطريق « ،التي أاطلقتها
الصس Úالعام اŸاضسي وانضسمت إاليها ا÷زائر،
فقد ذّكر السسف - ‹ Òليان  -هي أان بكÚ
ت -ن -ظ -ر إا ¤ا÷زائ -ر ع -ل -ى اأن -ه -ا ب -ل -د صس -دي-ق
وشسريك موثوق وهذا يؤوهلها لتكون الشسريك
الطبيعي للصس ‘ Úمبادرة ا◊زام والطريق
التي قال انها سستفتح آافاق أارحب للتعاون بÚ

البلدين خاصسة وأان ا÷زائر وّقعت ‘ 2014
لسسÎاتيجية مع بك ،Úأاما
معاهدة الشسراكة ا إ
عن السستثمارات الصسينية ‘ ا÷زائر وإامكانية
تزايدها بعد قرار ا◊كومة ا÷زائرية بالتخلي
لجنبية
عن قاعدة  ‘ 49/51السستثمارات ا أ
لسسÎاتيجية ،توّقع السسفÒ
خارج القطاعات ا إ
الصسيني ازدياد اسستثمارات الشسركات الصسينية
‘ ا÷زائ - -ر وأاّك - -د ‘ الصس - -دد أان- -ه ي- -ح- -رصش
شس-خصس-ي-ا ع-ل-ى تشس-ج-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى السس-تثمار ‘
ب Ó-دن -ا وأان -ه ع -م -ل وسس -ي -ع -م-ل ط-ي-ل-ة ت-واج-ده
با÷زائر ،كسسف ÒلبÓده ،على تعزيز العÓقات
ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن واسس-ت-غÓ-ل ك-ل ال-فرصش
اŸتاحة للتعاون بينهما وتشسجيع اŸسستثمرين
الصسيني Úعلى اÛيئ إا ¤ا÷زائر.
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تبقى الصس Úوفّية ÿطها الديبلوماسسي الهادئ القائم على
الرؤوية الواقعية لسسÒورة األحداث البارزة ا÷ارية على اŸسستوى
الدو‹ والداعية اإ ¤العتماد على خيار ا◊وار كآالية ل مفر
 Óحاليا هذا
منها قصسد إانهاء النزاعات ا◊ادة الراهنة ،التي “ أ
العا ⁄وتعج به إا ¤درجة التهديد بوقوع حروب طاحنة.
تسس -ع -ى ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي-ة الصس-ي-ن-ي-ة م-ن أاج-ل مسس-اي-رة صس-ارم-ة
ومتابعة دقيقة لتطور هذه اŸسستجدات ،بشسكل يحرصش على
إاضسفاء ذلك الطابع «اŸتوازن» ‘ أاعقد القضسايا اŸطروحة
على الراأي العام -ل تث Òأاي غضسب لدى البلدان اŸعنية أاو عن
األطراف األخرى -اŸراقبة للشسأان اÿارجي.
واإ ¤غاية يومنا ،فإان هذا التوجه الديبلوماسسي اŸبني على
قيم األمن والسسلم والتمسسك بالشسرعية الأ‡ية ،فرضش نفسسه
على مسستوى العÓقات ب Úالشسعوب التواقة إا ¤العيشش ‘ كنف
السسÓم ،كونه يÎجم حقا ما يختلج ‘ صسدر هذا اإلنسسان
اŸعرضش للسسياسسات العدوانية باسسم شسعارات ل تعد ول –صسى،
ترفع هنا وهناك ،غايتها تارة اإلفراط ‘ اسستعمال القوة ،وتارة
أاخرى تغليفها Ãا يطبق حاليا من «عقوبات اقتصسادية» ل
ترحم ،يراد منها تفج Òأاوضساع الشسعوب من الداخل بدون
الذهاب إا ¤ا◊رب.
الصس Úتفادت هذا اŸنطق ،نظرا Ÿا يسسببه من أاضسرار بليغة
Óخر ،مفضسلة أان تنهج خطا ديبلوماسسيا مرنا وموقفا سسياسسيا
ل آ
ثابتا وواضسحا ‘ اآنٍ واحد ،نابعا من تاريخها النضسا‹ ،الزاخر
بصس-ور ال-ت-ح-رر وال-تضس-ام-ن وال-ت-خ-لصش م-ن ال-وصس-اي-ة األج-ن-ب-ي-ة،
بفضسل رجال «اŸسسÒة الكÈى» الذين اآمنوا إاÁانا قاطعا بالوثبة
الوطنية القادمة.
وكل هذا سسمح للصس Úبأان ل تتسسرع ‘ صسناعة مصسÒها بل
قررت أان تكون ‘ مسستوى شسعبها وهذا بالÎيث ‘ اسستحداث
أاي تغي Òغ Òمدروسش وصسادم ‘ نفسش الوقت قد يكلفها غاليا
وينعكسش على كامل اإ‚ازاتها التاريخية والوطنية .واهتدت ‘
ذلك اإ ¤ال -ت -غ-ي Òال-ه-ادئ ا◊ام-ل ل-ل-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة ،سس-ي-اسس-ي-ا
واق -تصس -ادي -ا ،دون اŸسس -اسش ب -ال -ف -ك -ر األي-دي-ول-وج-ي ،مضس-م-ون
اŸؤوسسسسات الفاعلة.
وما تزال الصس Úتسس Òمواقفها با◊كمة اŸطلوبة بعيدا عن
كل تهويل وهذا ما نسسجله ‘ التطورات الدولية ا◊الية ،مثل
اŸلف اإليرا ،Êالسسوري ،الشسرق األوسسط ،و‘ اÿليج وفنزويÓ
وغÒها ‡ا تشسهده العÓقات الدولية من توتر خط Òبلغ درجة
حسساسسة جدا يهدد باندلع مناوشسات ‘ كل ◊ظة.
ويتجلى ذلك ‘ اعÎاضسها الشسديد على ﬁاولت توجيه
قرارات ›لسش األمن وجهة مغرضسة اأحيانا Œاه البعضش من
القضسايا الشسائكة ،كتصسحيح مسسار النظرة اıالفة للواقع أاو
السسعي لتمرير رسسائل سسياسسية ل تتماشسى مع طبيعة األحداث
وهذا ما وقفنا عليه ‘ اŸلف السسوري ،إاذ ترفضش الصسÚ
اإلطاحة بالدولة اŸركزية ،نفسش اŸوقف ‘ ما يجري ‘
ف -ن -زوي  -Ó-دون اأن ن -نسس -ى دف -اع -ه -ا اŸسس -ت-م-يت ع-ن الشس-ع-وب
اŸقهورة.

أبرز أهمية ألتعاون ‘ إأطار أŸنفعة أŸتبادلة ب Úألبلدين

دّبشش :الصش Úصشديقة للجزائر ‘ السشراء والضشراء
أب-رز رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة ألصص-دأقة أ÷زأئر-
ألصص Úأإسص - -م- -اع- -ي- -ل دبشس ،أمسس ،أه- -م- -ي- -ة
أل- -ت- -ع- -اون أŸشصÎك ب Úأل- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ظ -ل
أŸن-ف-ع-ة أŸت-ب-ادل-ة وأحÎأم سصيادة ألدولة،
مشصÒأ أإ ¤ألسص- -ي- -اسص -ة أ’ق -تصص -ادي -ة أل -ت -ي
سص-م-حت ل-ل-ج-زأئ-ر ب-اع-ت-ب-اره-ا ب-ل-دأ مصص-درأ
ل -ل -بÎول ومسص -ت-وردأ ل-ل-ب-ن-زي-ن ب-نسص-ب-ة 90
ب- -اŸائ- -ة أن ت- -دع- -م -ه -ا ‘ صص -ن -اع -ة ت -ك -ري -ر
ألبÎول لÓسصتغناء عن أسصتÒأد هذه أŸادة
‘ ح- -دود ألسص- -ن- -ت ÚأŸق -ب -ل -ت ،Úأإ ¤ج -انب
مشصروع أŸركز ألثقا‘ ألصصيني ألذي يسصمح
ب-دم-ج أل-ث-ق-اف-ة ألصص-ي-ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-غة
وتقاليدأ.

خالدة بن تركي
اسستنكر اإسسماعيل دبشش ،اأمسش ‘ ،كلمة األقاها
‘ احتفالية الذكرى  70لتاأسسيسش جمهورية الصسÚ
الشس- -ع- -ب- -ي- -ة Ãن -ت -دى ي -وم -ي -ة «الشس -عب» ا◊م -ل -ة
الإعÓمية الغربية التي –اك ضسد الصس ‘ Úكل
من اإفريقيا العا ⁄العربي وكذا الغرب بسسبب
ضسعفها ‘ التكيف مع وسسائل التنمية والتطور
التكنولوجي والذي اأسسفر عن تاأخر اأمÒكا ‘
عدة ›الت مقارنة بالصس ،Úناهيك عن اأكذوبة
سسياسسة الصس Úالتوسسعية باÿارج كونها ضسحية
اسس-ت-ع-م-ار غ-رب-ي ولزالت ضس-ح-ي-ة اح-تÓ-ل ه-ون-غ
كونغ ،ومكاو ،وفصسل طايوان عن الأرضش الأم.
اأوضس - -ح رئ- -يسش ا÷م- -ع- -ي- -ة بشس- -اأن السس- -ي- -اسس- -ة
التوسسعية اأن الصس Úبلغت السسور العظيم للحماية

وليسش للتوسسع كون الذي يرغب ‘ التوسسع ل يبني
واإ‰ا ف- -ت- -ح- -ه لأج- -ل اح- -تÓ- -ل ال- -ع- -ا - ⁄ي -ق -ول
اŸت -ح -دث  ،-مشسÒا اأن -ه -ا ضس -ح -ي -ة ل -ل -ح -م Ó-ت
الغربية ‘ اإفريقيا واأسسيا ،مسستندا ‘ ذلك اإ ¤ما
يحدث ‘ العا ⁄العربي وما حدث ‘ الربيع
العربي ‘ ليبيا الذي دفعت ثمنه الصس ÚاŸدانة
لها بـ 11مليار دولر ،ما يعني اأن الغرب سسرق 11
مليار دولر اأموال صسينية.
ذكر دبشش اأن الصس Úبلد ا◊ضسارة التي اأعطت
العا ‘ ⁄العديد من اÛالت صسناعة ا◊ديد
الفÓذ والورق منذ اآلف السسن ،Úوهي السسباقة
‘ التطور عماهو موجود ‘ الغرب واليابان،
وهذا ‘ ظل سسياسستها القتصسادية القائمة على
اŸن -ف -ع -ة اŸت -ب -ادل -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن خ-اصس-ة اأم-ام
الإم -ك -ان-ي-ات اق-تصس-ادي-ة واŸال-ي-ة ال-ت-ي “ت-ل-ك-ه-ا
وترغب مشساركتها مع جميع الدول ،موؤكدا عدم
حاجتها اإ ¤التوسسع باعتبارها بلد عامل يتميز
ب- -الإن- -ت -اج ول ي -ن -ت -ظ -ر اأن ي -ع -يشش ع -ل -ى حسس -اب
الآخرين عكسش بعضش الدول العربية الذي Áثل
 99باŸائة من اقتصسادها مسستورد.
مشسÒا اإ ¤النضسباط والثقة ‘ النفسش اللتان
“ي- -زان ع- -م- -ال ه- -ذا ال -ب -ل -د وال -ذي سس -م -ح ل -ه -ا
ب -الن-طÓ-ق ب-اق-ل م-ن  36م- -ل -ي -ار دولر اإ ¤اكÈ
رصسيد ما‹ يتجاوز امريكا والغرب ب  3مرات
ترليون مليار دولر ،وكذا العتماد على النفسش
على خÓف العا ⁄العربي الذي يحوي اسستثناءات
عندما تكون مشساكل ‘ العمل بخÓف الصس،Ú
فان عدم القيام باŸهمة فشسل كب Òوخيبة اأمل

كبÒة ،ناهيك عن الوطنية اŸتجدرة عندهم.
ويعت Èحصسار الصس Úباأك Ìمن  50سسنة حتى
ب -داي -ة ال -ث -م-ان-ي-ن-ات اإي-ج-اب-ي-ا لأن-ه سس-م-ح ب-ان-ت-اج
الصسناعات والسستفادة من التجربة الصسناعية ‘
ا÷زائر وصسناعة اÿزف باŸصسانع الصسينية اإ¤
جانب دعمها لدول ا÷نوب.
وبتفسس Òاأك Ìعن العÓقات ا÷زائرية الصسينية
قال دبشش انطÓقا من مقولة» صسديقة ‘ الضسراء
وليسش ‘ السسراء» اإن موقفها اتضسح خÓل الثورة
التحريرية التي كانت خ Òدليل على دعم ووقوف
الصس Úاإ ¤ج- - -انب ا÷زائ- - -ري ،Úح- - -يث اعÎفت
با◊كومة ا÷زائرية اŸوؤقتة وكذا بعد اسسÎجاع
اسس -ت -ق Ó-ل -ه -ا م -ن خ Ó-ل اإرسس-ال ال-وف-ود ال-ط-ي-ب-ة
وال-رع-اي-ة الصس-ح-ي-ة لشس-ع-ب-ه-ا وح-ت-ى ‘ ال-عشس-ري-ة
السسوداء ‘ التسسعينيات عندما سسحب الوروبÚ
واŸمثل Úالدبلوماسسي Úللدول الأوروبية ‡ثليهم
بسسبب الأوضساع الأمنية ضساعفت الصس Úوجودها
سسياسسيا واقتصساديا.
واأكد ‘ اÿتام اسستعداد الصس Úلدعم ا÷زائر
ومضس -اع -ف -ة اسس-ت-ث-م-اره-ا رغ-م ان-خ-ف-اضش اأسس-ع-ار
البÎول اأيضسا ‘ حال اأزمة اقتصسادية حقيقية
الصس Úسستكون ‘ اŸقدمة لدعم ا÷زائر والتي
تدخل ‘ الضسراء ‘ ،ح Úالصس Úوجدت ا÷زائر
‘ الضس- -راء م -ن خ Ó-ل ال -ث -ورة ال -ت -ي ك -انت ضس -د
السس -ت -ع -م -ار ال -غ -رب -ي ا◊ل -ف الأط-لسس-ي وال-دول
الغربية التي يدعمونها ‘ السستعمار الفرنسسي،
ما يعني ان اŸقاومة ا÷زائرية كانت ايجابية
على مقاومة الصس ÚلÓسستعمار الغربي ‘ تيلندا.
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 5.2مليار دو’ر حجم ألتبادل ألتجاري ألثنائي

ا÷زائر أاول بلد عربي تربطه
شصراكة إاسصÎاŒية بالصصÚ

قدر ألسسف Òألصسيني با÷زأئر «‹ ليان هي» حجم ألتبادل ألتجاري ب Úأ÷زأئر وألصسÃ ،Úا ’ يقل
’ول من عام  ،2019كاشسفا أن حجم ألوأردأت ألصسينية نحو أ÷زأئر
عن  5.2مليار دو’ر ،خÓل ألنصسف أ أ
ناهزت  36.4باŸائة ‘ ،وقت تعد أ÷زأئر أول بلد عربي تربطه عÓقات إأسسÎأŒية مع ألصس Úأرسست
لشسرأكة ‰وذجية مثمرة ،حيث سسمح حزأم ألطريق بتوسسيع ألتعاون أŸشسÎك إأ ¤سسقف عال ،وجميع
أŸؤوشسرأت تعكسس وجود إأرأدة قوية لÎقية ألعÓقات ألثنائية ،ألتي ’ يقل عمرها عن  61عاما ،و’
تقتصسر ألشسرأكة وألتعاون مع ألصس Úعلى أ÷انب أ’قتصسادي وإأ‚ازأت ألبنى ألتحتية ،بل يتعدأه إأ¤
أÛال ألصسناعي ألتكنولوجي وألصسحي وكذأ ألثقا‘.
أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات أ◊دي-ث-ة أŸت-ط-ورة على ألعا ،⁄خاصضة ‘ إأطار ألشضرأكة
فضشيلة بودريشش
وأل- -ب- -حث أل- -ع- -ل- -م -ي وألب -ت -ك -ار ،ل -ذأ أŸربحة للطرف.Ú
أŸت- -ت- -ب- -ع ل- -ل- -ع- -لق -ات أ÷زأئ -ري -ة
تصض- -درت ق- -ائ- -م- -ة أل -ع -ا ‘ ⁄أÛال
“ك -ن أل -ع -م -لق أل-ن-ائ-م ك-م-ا ي-ح-ل-و أل -ع -ل -م -ي ،ل-ذأ ت-ع-د ث-ا Êمسض-ت-ث-م-ر ‘ ألصضينيةÁ ،كن أن يقف على قوتها
ل -ل -ب -عضش تسض-م-ي-ت-ه ،م-ن إأرسض-اء ت-ن-م-ي-ة ألبحث وألبتكار ،وتتصضدر هذه ألقوة وم -ت -ان -ت -ه -ا ،ف -ن -ج -د شض-رك-ات أإل‚از
شض- -ام -ل -ة ع -م -ي -ق -ة وسض -ري -ع -ة وصض -فت ألق -تصض -ادي -ة أŸت-ف-ردة ق-ائ-م-ة ب-ل-دأن ألصض-ي-ن-ي-ة أل-ت-ي ظ-ف-رت ب-ع-دة مشض-اريع
ب -ال -ن -ادرة ‘ أل -ع -ا ،⁄ق -ف -زت ب-ال-ن-ا œأل - -ع- -ا ⁄م- -ن ح- -يث ع- -دد أل- -ب- -اح- -ث Úهامة سضوأء ‘ قطاع ألبناء وأألشضغال
ألعمومية أو ‘ أÛال ألتكنولوجي،
ألدأخلي للصض Úمن مسضتوى  32مليار وبرأءأت ألخÎأع.
دولر إأ ¤سضقف  13.7ترليون دولر
ب- -ال- -ف -ع -ل Áك -ن وصض -ف أل -ت -ج -رب -ة م -ث -ل أل -ق -ط -اع ألل-كÎو‚ Êد ب-عضش
أمريكي ‘ عام ﬁ ،2018ققة أضضعافا ألصض -ي -ن -ي -ة ب-ال-ن-ادرة وأŸم-ي-زة ،وأل-ت-ي شض-رك-ات أل-ق-ط-اع أÿاصش ت-ق-ي-م م-ع-ها
تصضل إأ 54 ¤ضضعفا ،علما أن ذلك Áثل Áكن ألسضتفادة منها ‘ عدة نقاط ،شضرأكات من خلل ألÎكيب ،وتسضعى
 16ب -اŸائ -ة م -ن أل -ن -ا œألق -تصض-ادي م -ن أج -ل ت -ه -ي -ئ -ة أرضض -ي -ة أن -ط -لق -ة لرفع نسضبة ألندماج ،وهناك ألعديد
أل-ع-اŸي ،وي-غ-ط-ي أح-ت-ي-اط-ي ألصضرف صضحيحة وقوية لبناء أقتصضاد متنوع ،م- - -ن أŸه- - -ن - -دسض ‘ Úه - -ذأ أÛال،
ألصضيني ألرأهن مدة 13عاما ،ويتصضدر ي - -رت - -ك- -ز ع- -ل- -ى أل- -ك- -ف- -اءأت وأŸورد أسضتفادوأ من دورأت تكوين ‘ ألصض.Ú
أع -ل -ى أح -ت -ي -اط -ي ‘ أل-ع-ا ⁄ب-ن-ح-و  3أل -بشض -ري ،ويسض-ت-م-ر وي-ت-ط-ور ب-ال-ب-حث ولشضك أن أ÷زأئر تتطلع من أجل
ترليون دولر حسضب أرقام أسضتعرضضها وألب-ت-ك-ار وألشض-رأك-ات أŸث-م-رة ،أل-ت-ي تقوية وتكثيف ألشضرأكة مع أألصضدقاء
ألسض -ف Òألصض-ي-ن-ي أŸع-ت-م-د ب-ا÷زأئ-ر– ،ول أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أ◊دي-ث-ة ،ألن أي ألصضني ‘ ÚأÛال ألتكنولوجي ،وكذأ
ووصضلت ألصض Úإأ ¤إأنتاج  200نوع من ج- -ه- -ود أو ﬂط- -ط -ات إأسضÎأŒي -ة ل ‘ ألبحث ألعلمي و‘ ألصضحة ،ولعل
أإلنتاج ألصضناعي ،وسضاهمت بأازيد من ت -فضض -ي إأ ¤ت -ن -م -ي -ة أو ت -ط -ور ،ي-ك-ون ألهدف أ÷وهري يرتكز على –ويل
 30باŸائة ‘ ألقتصضاد ألعاŸي ،ومن ألسض -بب ‘ ط -ري -ق -ة Œسض -ي -ده-ا أو ‘ ألتكنولوجيا وتكوين أŸورد ألبشضري ‘
ألطبيعي أن تلعب دورأ رياديا ‘ ‰و م -دى دق -ة ورق -ة أل -ط -ري -ق أو أÿط -ة أÛال ألصضناعي وألتكنولوجي ،و‘
ألقتصضاد ألعاŸي ،ويعول عليها كي أŸن -ت -ه -ج -ة ،وÁك -ن ألسض -ت -ف -ادة م -ن قطاعات أإل‚از مثل ألبناء وأألشضغال
ت - -ك - -ون صض- -م- -ام أم- -ان وﬁرك ق- -وي ألصض- -ي- -ن- -ي ‘ Úط -ري -ق -ة أن -ف -ت -اح -ه -م أل- -ع -م -وم -ي -ة ل -لسض -ت -ف -ادة م -ن أÈÿة
وسض -ري -ع ل -ت -ن-م-ي-ة ألق-تصض-اد أل-ع-اŸي .ل -لسض -ت-ف-ادة ،م-ن ك-ل م-ا يضض-ف-ي ع-ل-ى ألصضينية ،وبصضفة عامة Áكن ألطلع
ويعود ألفضضل ‘ أŸنحى ألتصضاعدي أق-تصض-اده-م ق-ي-م-ة مضض-اف-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ،ع-ل-ى ت-ف-اصض-ي-ل وأسض-رأر ‚اح أل-ت-ن-مية
ألذي ‚حت ‘ –قيقه ألصض ،Úكما ع -ل-م-ا أن-ه-م ت-ب-ن-وأ خ-ي-ار إأرسض-اء ن-ظ-ام ألدأخلية ‘ ألصض Úللنهل من مكامن
أوضضحه سضفÒها با÷زأئر ،تعزيزها صض-ن-اع-ي مسض-ت-ق-ل وأق-تصض-ادي م-ن-ف-ت-ح ألقوة.
وع - -ن- -اي- -ت- -ه- -ا أل- -ف- -ائ- -ق- -ة Ãخ- -ت- -ل- -ف

ألصس Úسستوأصسل دعم ألتنمية أ’قتصسادية ‘ أ÷زأئر

إامكانات التعاون ب Úالبلدين كبÒة

أك- -د سس- -ف Òألصس Úب- -ا÷زأئ -ر ‹
ل - - -ي - - -ان ه- - -ي ،أن ب- - -ل- - -ده يشس- - -ج- - -ع
أ’سس -ت -ث -م -ارأت أŸال-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر،
’فتا إأ ¤أن إأمكانات ألتعاون بÚ
أ÷زأئ- - - - - - - - - - - - - - - - -ر وألصس ‘ ÚأÛال
أ’قتصسادي كبÒة .وقال ‘ منتدى
«ألشس-عب»« ،ن-ح-ن نشس-ج-ع أŸؤوسسسس-ات
ألصسينية على أŸسساهمة ‘ ألتنمية
أ’ق- -تصس- -ادي- -ة وأ’ج- -ت -م -اع -ي -ة ‘
ألشسقيقة أ÷زأئر».
جزم ألسضف Òألصضيني خلل ألنقاشش
أل -ذي أح -تضض -ن -ت-ه م-ن-ت-دى «ألشض-عب»،

أمسش ،ت- -زأم -ن -ا وأل -ذك -رى Ÿ 70يلد
جمهورية ألصض Úألشضعبية ،بأان بلده
«سضتوأصضل دعم ألتنمية ألقتصضادية ‘
أ÷زأئر» ،مضضيفا بأانه «على ثقة بأان
إأمكانية ألتعاون ‘ ›ال ألسضتثمار
كبÒة» ،مؤوكدأ «أ◊رصش على أسضتمرأر
ألعمل ‘ هذأ ألŒاه».
وقال ألسضف ‹ Òليان هي ‘ رده
على سضؤوأل يخصش ألتعاون أŸسضتقبلي
ب Úألبلدين ،بأان أألخ Òل يقتصضر على
أÛال ألقتصضادي فقط ،بل يشضمل
ميادين أخرى ،مشضÒأ إأ ¤أن ألصضÚ

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

تشض-ج-ع شض-رك-ات-ه-ا أل-ت-ي ل-دي-ه-ا Œارب
وخÈأت ‘ قطاعات إأسضÎأتيجية على
غرأر ألتكنولوجيا ،على ألسضتثمار ‘
أ÷زأئ- -ر وأŸسض- -اه- -م -ة ‘ أل -ت -ن -م -ي -ة
ألجتماعية وألقتصضادية.
ووصضف سضف Òألصض Úبا÷زأئر ‹
ليان هي ،ألتعاون ب Úأ÷زأئر وألصضÚ
بـ»أŸثمر» ‘ كل أÛالت Ãا فيها
ألق -تصض -ادي لسض-ي-م-ا خ-لل ألسض-ن-وأت
أألخÒة ،م -ؤوك -دأ أه -م -ي -ة ألسض -ت -ث-م-ار
وتشضجيع ألبنوك على ألعمل.

فريال بوششوية
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ب Úاÿيار العقائدي وا’نفتاح ا’قتصصادي
تنتقل ألصض Úمن ‰وذج أقتصضادي
و‰ط سض- -ي- -اسض- -ي ‘ تسض- -ي Òألشض -ؤوون
أل - -ع - -ام - -ة دون أ◊اق ألضض - -ررأŸادي
وأŸعنوي باŸؤوسضسضات ألقائمة ففي
كل مرة يتسضادل أŸلحظون عن ألسضر
ألكامن ورأء ألبقاء على نفسش ألتوجه
أألي -دي -ول -وج -ي ل-ل-دول-ة أŸن-ب-عث م-ن
ح -ول -ي -ات أ◊زب ألشض -ي -وع-ي أل-ع-ي-ت-د
وبالتوأزي مع ذلك إأحدأث نقلة نوعية
وتغي Òجذري ‘ أÿيار ألقتصضادي
أŸبني على روح أŸبادرة وأŸنافسضة
غايته ألندماج ‘ أŸنظومة ألعاŸية
ألتي لترحم ألضضعفاء ول أŸتأاخرين
عن ألركب.
هذه أŸعادلة ألثنائية ب ÚأÙلية
وألعاŸية ماتزأل حقا تث ÒأŸزيد من
أل -ب -حث وأل-درأسض-ة م-ن ق-ب-ل ألسض-اسض-ة
وأألكادÁي Úألذين وقفوأ يتأاملون ‘
هذه ألتجربة ألفريدة من نوعها عند
ألصضيني ⁄ Úتسضتطع أي دولة ألقيام
ب- -ذلك أي أل- -ت- -وف- -ق م -اب Úأل -ت -مسضك
بالفكر ألعقائدي ألضضاري بأاطنابه أ¤
ج- -ذور ت -رأك -م -ات أل -ث -ورة أل -وط -ن -ي -ة
وألن- -ف -ت -اح أل -ق -وي ع -ل -ى ألق -تصض -اد
ألعاŸي.
وه -ك -ذأ ف -ق -د ‚ح ألصض -ي -ن-ي-ون ‘
كسضب ه -ذه أŸع -رك -ة م -ن -ذ أن ق -رروأ
إأصضلح ألقتصضاد وفق نظرة ألعتماد

ع -ل -ى أل -ك -ف -اءأت وت -ق -دي-ر أŸه-ارأت
وج - -ع - -ل أإلدأرة ‘ خ- -دم- -ة أل- -ف- -ع- -ل
ألنتاجي وليسش معرقل له لرفع هذأ
أل -ت -ح -دي م -ا إأن ف -ه -م أ÷م -ي -ع ه-ذه
أŸق-ارب-ة ه-ب-وأ ج-م-ي-ع-ا ك-رج-ل وأحد
لتجسضيد هذأ أŸسضعى.
أليوم ،ألصض ‘ Úموقع  ⁄يتصضوره
أحد أبدأ وأŸؤوشضرأت وحدها تتكلم
عن ذلك ل يتحدثون عن أŸلي ،Òبل
عن تريليونات  ٪ 10نسضبة ألنمو13 ،
سض -ن-ة م-ن ضض-م-ان أح-ت-ي-اط-ي ألصض-رف
ناهيك عن أرقام أخرى ،قد تصضاب
بالدورأن عند مسضاعها هذأ ألوضضع
ر ⁄يتحمله ألغرب وألوليات أŸتحدة
وهكذأ قرروأ أŸسضاسش بسضمعة هذأ
أل -ب -ل -د ،م -ن خ -لل ضض -رب ألشض -رك-ات
ألصض-ي-ن-ي-ة أل-ذأئ-ع-ة ألصض-يت كـ»هوأوي»
أŸعروفة ‘ ألتصضالت ألتكنولوجية
ب- -دع- -وى أن- -ه- -ا م- -ؤوسضسض -ة عسض -ك -ري -ة
ت - -ت- -جسضسش ع- -ل- -ى أل- -دول وه- -ذأ غÒ
صض -ح -ي -ح ب-ت-ات-ا ›رد دع-اي-ة ه-دأم-ة
ومغرضضة لتكسض Òألعلمة يضضاف أ¤
ذلك رفضش ألوليات أŸتحدة ألتوصضل
أ ¤أتفاق نهائي بخصضوصش ألرسضوم
أ÷مركية مع ألصض ‘ Úكل مرة نسضمع
على نسضبة معينة أ ¤متى.

جمال أوكيلي

’فريقي عن جدأرة
أ÷زأئر أفتكت أللقب أ إ

نسصعى لتنظيم مباراة ودية ب Úفريقي البلدين قريبا

ه -ن -أا سس -ف Òج -م -ه -وري-ة ألصسÚ
ألشسعبية با÷زأئر «‹ ليان هي»
أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري لكرة
أل-ق-دم ع-قب أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ن-ج-م-ة
أل- - -ث- - -ان- - -ي- - -ة ‘ ت- - -اري - -خ أل - -ك - -رة
أ÷زأئ -ري -ة ،ب -ع -د أل -ف -وز أÙق-ق
ع -ل-ى ن-ظÒه ألسس-ن-غ-ا‹ ‘ ن-ه-ائ-ي
كأاسس أ· إأفريقيا ‘ طبعتها ،32
وأصسفا أŸبارأة بالرأئعة.

عزيز.ب
أضض -اف ل -ي -ان ه-ي ‘ تصض-ري-ح ع-ل-ى
ه- -امشش م- -ن- -ت- -دى ي- -وم- -ي- -ة «ألشض -عب»
Ãناسضبة إأحياء ألذكرى  70لتأاسضيسش
ج- -م -ه -وري -ة ألصض Úألشض -ع -ب -ي -ة« :أل -ف
مÈوك Ùاربي ألصضحرأء ،يطيب ‹،
Ãن- -اسض- -ب- -ة ف- -وز أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي
أ÷زأئ -ري ل -ك -رة أل -ق -دم ،ع -ن ج-دأرة
ل·
وأسض -ت -ح -ق-اق ،ب-ك-أاسش إأف-ري-ق-ي-ا ل -أ
 ،2019ألتي أحتضضنت مصضر أطوأرها
ألنهائية ،أن أعرب للشضعب أ÷زأئري،
عن أحر ألتها Êبهذأ أإل‚از ألكروي
ألقاري ،لكرة ألقدم أ÷زأئرية».
وق- - -ال سض- - -ف Òألصض Úألشض - -ع - -ب - -ي - -ة
ب -ا÷زأئ -ر ،أل -ذي  ⁄ي -خ -ف إأع -ج -اب-ه
باŸنتخب ألوطني لكرة ألقدم ،وأصضفا
إأياه باŸنتخب ألذي Áلك شضخصضية

ق -وي -ة« :ب -ه -ذه أŸن-اسض-ب-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة،
يسض -ع -د Êب -اسض -م -ي شض -خصض-ي-ا ،وب-اسض-م
ألشض -عب ألصض -ي -ن -ي ق-اط-ب-ا ،أن نشض-اط-ر
ألشض -عب أ÷زأئ -ري ،مشض -اع -ر أل -ف -خ-ر
وألع -ت-زأز ب-ه-ذأ أل-ت-تّ-وي-ج أŸسض-ت-ح-ق،
خاصضة وأن أألمر يتعلق بفوز بلد يعد
خامسش أك Èشضريك Œاري إأفريقي
بالنسضبة للصض.»Ú
وق- -ال أيضض- -ا« :وأم -ام ه -ذأ أل -ت -أال -ق
أل -ري -اضض -ي أل -ك -ب ،Òل يسض -ع -ن-ي إأل أن
أتقدم للشضعب أ÷زأئري ،ومن خلله
ل -ك -اف -ة م -ك -ون -ات م-ن-ت-خ-ب-ه أل-وط-ن-ي،
لعب Úوأطرأ تقنية وطبية وإأدأرية،
ب -أاصض-دق ع-ب-ارأت أإلشض-ادة وأل-ت-ق-دي-ر،
ب- -األدأء أل- -ت- -ق- -ن- -ي أل- -رف -ي -ع وب -ال -روح
ألتنافسضية ألعالية ،ألتي أبان عنها هذأ
أŸنتخب ألطموح ،طيلة مباريات هذه
ألبطولة أإلفريقية أŸتميزة.
و‘ رده ع- - -ن سض- - -ؤوأل ب- - -خصض- - -وصش
إأم -ك -ان -ي -ة ت -ن -ظ -ي -م م -ب -ارأة ودي -ة بÚ
أل -ب -ل -دي -ن ‘ أŸسض -ت -ق-ب-ل ،ف-ق-د رحب
ليانهي بفكرة إأجرأء مقابلة ودية بÚ
«أÿضضر» ومنتخب «ألتن »Úبدون أن
يكشضف عن أي تاريخ إلجرأئها ،وقال:
«ن-ع-مُ ،ي-م-ك-ن-ن-ا أل-ت-فك Òبإاقامة مبارأة
ودية ضضد أ÷زأئر ،هذأ ما أرغب به
على ألصضعيد ألرياضضي ،وأنا متأاكد أن
لقاء سضيكون مرموق».

ألخميسص  26سسبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  26محرم  1441هـ

»æWh

‘ وقفة أحتجاجية أمام ألوكالة ألو’ئية ببومردأسس

مكتتبو «عدل »1يطالبون باحÎام مواعيد تسضليم اŸفاتيح
ج-دد مكتتبو»عدل »1لسض-ن-ت-ي 2001
و ،2002ب- -و’ي -ة ب -وم -ردأسس ح -رك -ت -ه -م
أ’ح-ت-ج-اج-ي-ة ب-تنظيم أمسس وقفة أمام
م-ق-ر أل-وك-ال-ة أل-و’ئ-ي-ة ل-لضض-غط ›ددأ
م -ن أج -ل تسض -ل -م م -ف-ات-ي-ح شض-ق-ق-ه-م ق-ب-ل
تاريخ  30سضبتم Èأ÷اري ،مثلما أعلنت
عنه وزأرة ألسضكن.

أخرى لÓسستفادة من سسكناتهم حسسب تصسريحات
بعضص أŸشسارك ‘ Úألوقفة ألحتجاجية.
وضسعية مشساريع وكالة عدل بولية بومردأسص
ألتي تسس Òبخطى بطيئة ⁄،تقتصسر على مكتتبي
«عدل ،»1بل مسست باقي أŸكتتب Úأيضسا على غرأر
م-ك-تتبي «عدل« 2ل  2013أل-ذي-ن يضس-غ-ط-ون هم
بدورهم لتفعيل وتÒة أ‚از ألسسكنات أŸسسجلة ‘
عدد من ألبلديات بعد حصسولهم على شسهادة ما قبل
ألتخصسيصص ،منها موقع  1500سسكن بأاولد هدأج،
موقع 912مسس- -ك- -ن ب- -أاولد م -وسس -ى 488 ،مسسكن
بحمادي 412 ،مسسكن بخميسص أÿشسنة 900 ،مسسكن
ب -زم -وري ،م -وق -ع خ -روب -ة وغÒه -ا م -ن أŸشس -اري-ع
أألخرى ألتي يتم أ‚ازها ،حيث شساركوأ هم كذلك
‘ ألوقفة من أجل مطالبة مدير ألوكالة بالضسغط

بحسضب مصضدر مطلع لـ «ألشضعب»:

على مؤوسسسسات أإل‚از باحÎأم آأجال ألتسسليم ورفع
وتÒة أألشسغال أŸتأاخرة ألتي  ⁄تتجاوز ‘ عدد
من أŸوأقع نسسبة  5إأ 35 ¤باŸائة.
و‘ رده على هذه ألنشسغالت أŸتكررة وبغرضص
طمأانة أŸكتتب ،Úقام وأ‹ ألولية عدة زيارأت
تفقدية للموأقع ألرئيسسية أŸنتظر تسسليمها قريبا
باÿصسوصص منها موقع برج منايل وألكرمة بهدف
أل -وق -وف ع -ل -ى سس Òأألشس -غ -ال وإأع -ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات
للمقاولت من أجل أإلسسرأع ‘ إأ“ام ألرتوشسات
أألخÒة لتلسسيم أŸفاتيح ألصسحابها ،فيما تÎدد
معلومات من أŸكتتب Úألذين أتصسلوأ Ãدير ألوكالة
ألولئية عن إأمكانية تسسليم هذه أŸوأقع بدأية شسهر
أك-ت-وب-ر أل-ق-ادم وب-ال-ت-ا‹ غ-ل-ق م-ل-ف ع-دل 1نهائيا
حسسب رزنامة وزأرة ألسسكن.

اإلعÓمي بوهÓلة على رأاسس ديوان مؤوسضسضة الشضباب ÿنشضلة

أورد مصضدر عليم لـ «ألشضعب» ،بتعيÚ
’عÓمي عبد ألعزيز بوهÓلة رئيسس
أ إ
مصضلحة أŸسضتخدمÃ Úديرية ألشضباب
وأل-ري-اضض-ة ل-و’ي-ة خ-نشض-ل-ة ،ب-ق-رأر م-ن
وزي -ر أل -ق -ط -اع سض -ل -ي -م ب -رن-اوي ،م-دي-رأ
لديوأن مؤوسضسضات ألشضباب خنشضلة خلفا
◊ليم بن زعيم أÙول إأ ¤مهام أخرى.

خنشسلة :أسسكندر ◊جازي
ب- -وهÓ- -ل- -ةÁ ،لك خÈة ‘ أÛال أإلعÓ- -م- -ي
ألك Ìمن  25سسنة كانت بدأيتها Ãجلة ألوحدة ثم
أل -ث -ورة وأل -ع -م -ل ،ألورأسص ،وع -دة ج -رأئ -د أخ -رى
أخرها ألنصسر ألتي يÎأسص مكتبها على مسستوى
أل -ولي -ة م -ن-ذ أك Ìم-ن 15سس-ن-ةوي-ع-م-ل ‘ أÛال
أإلدأري كإاطار Ãديرية ألشسباب وألرياضسة لعقود

من ألزمن.
كما ” ‘ سسياق ذي صسلة إألغاء تكليف ،تونسص
غضسبان من على رأسص مديرية ألشسباب وألرياضسة
لولية خنشسلة و–ويلها إأ ¤ألولية أŸنتدبة تقرت
لنفسص أŸديرية مع –ول أŸدير أŸنتدب لهذه
أألخÒة إأ ¤ألولية لشسغل نفسص أŸنصسب.

...و ›لسس سضبل اÒÿات يطلق حملة
«شضتاء دافئ»

يحضسر ›لسص سسبل أÒÿأت ألتابع Ÿديرية
لشسؤوون ألدينية وأألوقاف لولية أم ألبوأقي ،إأطÓق
خÓل أأليام ألقادمة ◊ملة «شستاء دأفئ» لفائدة
أل -ع -ائ Ó-ت أŸع -وزة أل -ق -اط -ن-ة ع Èمشس-ات-ي وق-رى
ألبلديات ألنائية بغية تزويدها بكل مسستلمات فصسل
ألشستاء من ألبسسة وأغطية وأفرشسه لسسد حاجاتها
خÓل فصسل ألشستاء ألقادم.
أوضسح ‘ هذأ أإلطار مدير ألشسؤوون ألدينية
وأألوقاف ،بلخ Òبوذرأع ،أن ›لسص سسبل أÒÿأت

يعمل بصسفة مسستمرة ‘ كل أŸناسسبات من أجل
جمع ألتÈعات ومنحها للمحتاج Úمن ألعائÓت
أŸع-وزة وأل-ف-قÒة خ-اصس-ة م-ن-ه-ا أل-ق-اط-ن-ة ب-ال-ق-رى
وأŸشساتي ألنائية ع Èكافة ألبلديات.
وأضس- -اف أن ح- -م- -ل- -ة «شس- -ت -اء دأف -ئ» سس -ت -ك -ف -ل
Ãسساعدة أÙسسن ÚوأŸتÈع Úمن أÒÿين بهذه
Óغطية
ألولية ومن خارجها ألفئات ،أÙتاجة ل أ
وألفرشسة وأأللبسسة وغÒها من مسستلزمات فصسل
ألشستاء ،على غرأر كل حمÓت ألتÈع وألتضسامن
أل -ت -ي نضس -م -ه -ا أÛلسص ‘ أŸن -اسس -ب-ات ألسس-اب-ق-ة
ك -م -ب -ادرأت ،ق-ف-ة رمضس-ان ،كسس-وة أل-ع-ي-دﬁ ،ف-ظ-ة
أليتيم وغÒها.
وكشسف ‘ سسياق ذي صسلة ذأت أŸسسؤوول ،عن
ب -دأي -ة أل -ت -حضسÒأت ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ع-دة ه-ي-ئ-ات
وإأدأرأت ،لسستقبال وإأحياء أŸولد ألنبوي ألشسريف
ع Èت- -ن- -ظ -ي -م أنشس -ط -ة م -ت -ن -وع -ة م -ن مسس -اب -ق -ات
ﬁاضسرأت ندوأت فكرية دينية وغÒها.

أفتتاح ألسضنة أ÷امعية بالبليدة

مدرسضة وطنية ‘ اÙاسضبة جديد اŸوسضم
شضهدت ،نهار أمسس ،أروقة جامعة علي
لونيسضي بالعفرون ألبليدة  ،2مرأسضيم حفل
أف -ت -ت -اح ألسض -ن -ة أ÷ام -ع -ي -ة  2019و،2020
’ول ع -ن
حضض- -ره- -ا أك -ادÁي -ون وأŸسض -ؤوول أ أ
أ÷هاز ألتنفيذي،

ألبليدة:لينة ياسسمÚ
وإأطارأت ‘ ألدولة مدنية وعسسكرية ،ورجال
أعمال،حيث عرف أ◊فل إألقاء ﬁاضسرة باللغة
ألن-ك-ل-ي-زي-ة ،أسس-ت-ع-رضست ف-ي-ه-ا أل-تعريف با÷امعة
وتقد Ëأرقام حول هياكلها وألتسسجيÓت ◊ملة
ألبكالوريا أ÷دد.
أ◊فل ألرسسمي ،وألذي جرى بقاعة أŸؤو“رأت
أ÷ديد « لوديتوريوم « ،أسستعرضص خÓله رئيسص
أ÷ام -ع -ة ب -ل-غ-ة أألرق-ام،ح-يث ” أسس-ت-ق-ب-ال5524 ،

طالب جديد.
و ⁄ي -ف -وت رئ -يسص أ÷ام -ع -ة ب -ال -ت -ط -رق إأ ¤أن
جامعة ألبلدية – ،2صسلت على  120مقعد مفتوح
‘ مسسابقة ألدكتورأه 15 ‘ ،شسعبة ،يتوزعون على
 40تخصسصسا عاليا ،و–صسلت أيضسا على  3تأاهيÓت
ل-ل-تسس-ج-ي-ل ‘ أل-دك-ت-ورأه ع-ل-وم وأل-ت-أاه-يل أ÷امعي
لتخصسصص أرطوفونيا ،وألتاريخ وأل‚ليزية ،فضسÓ
عن أعتماد › 3الت على أŸسستوى ألوطني ‘
›ال ألتأاهيل وألرتقاء إأ ¤رتبة أألسستاذية،و›لة
ألصسوتيات وألتنمية ألقتصسادية ،وحسسبه فإان هذأ
يعد فتحا ومكسسبا جديدأ ،يضساف أ ¤ألتطور ألذي
أصسبحت عليه جامعة ألبليدة .2
وعن أŸاسست ” ،Òتسسجيل أك Ìمن  4ألف
ط- -الب ‘ أŸاسس- -تﬂ ‘ ،Òت- -ل- -ف أل -ت -خصسصس -ات،
توزعوأ على  51تخصسصسا مفصسليا ،منها تخصسصسات
مهنية ،مÎبطة بسسوق ألعمل أوما يعرف بالهدأف
ألق-تصس-ادي-ة وألج-ت-م-اع-ي-ة ،أل-ت-ي ت-تطلبها و–تاج

أل -ي -ه -ا ولي -ة أل-ب-ل-ي-دة ،م-ث-ل م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-أام-ي-ن-ات
وألقانون ألعقاري.
وع -ن وأق -ع أŸشس -اري -ع أل -ب -ي-دأغ-وج-ي-ة ،أعÎف
رئ -يسص أ÷ام -ع -ة ،ب -أان ألصس -رح أل -ع -ل -م -ي ألب -يضص،
وأŸت -اخ -م ل -ل -ط-ري-ق ألسس-يسس-ار شس-رق غ-رب ،ع-رف
تسسلم أŸكتبة أŸركزية للجامعة ،ومشسروع ألقرية
أ÷ام -ع-ي-ة ،وأÛم-ع أ÷ام-ع-ي أل-ه-ام ،ك-م-ا ج-دي-ر
ألشسارة أليه ،أ ¤أنه ‘ خضسم هذه أŸشساريع.
يأاتي قرأر وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي،
بانشساء مدرسسة عليا وطنية ‘ أÙاسسبة بجامعة
ألعفرون ،من أهم أŸكاسسب ألتي حظيت بها ،وألتي
سس -ت -ع -رف ألن -ط Ó-ق -ة أل-ف-ع-ل-ي-ة ‘ ت-دريسص خÈأء
أÙاسسبة ،لتخصسصسات ﬁافظي بيع وﬁاسسب،Ú
وأن ألجرأءأت ألدرأية وألتي سسبق وأن تطرقت
أليها « ألشسعب « ‘ عدد سسابق ” ،أسستيفاؤوها ،ومن
أŸن-ت-ظ-ر ف-ق-ط ب-دأي-ة أل-ت-ك-وي-ن ع-م-ل-ي-ا م-ع ألسس-ن-ة
أ÷امعية  2019و.2020

ألتجار يتسضاءلون عن مقاييسس وشضروط كرأء ألطاو’ت

فوضضى ‘ السضوق البلدي واألسضبوعي «بطيوة» بوهران

أعرب سضكان بلدية بطيوة ،شضرق وهرأن
عن أسضتيائهم ألشضديد حيال عدم أ’نتظام
‘ ت -ن -ظ -ي -ف ألسض -وق أŸغ -ط -اة أŸت -م -وق -ع -ة ‘
أل - -وسض - -ط أ◊ضض- -ري‡ ،ا ي- -ؤودي إأ ¤ت- -رأك- -م
أل -ن -ف -اي -ات وب -رك أŸاء أل-ع-ك-ر ،وم-ا Áك-ن أن
يÎتب ع-ن-ه-ا م-ن حشض-رأت وح-ي-وأن-ات ن-اقلة
’وبئة.
Óمرأضس وأ أ
ل أ

وهرأن :برأهمية مسسعودة
قال عدد من ألسسكان ‘ تصسريح ل»ألشسعب»
بأانهم رأسسلوأ ألسسلطات ألبلدية ‘ أك Ìمن مرة
لتعزيز أ◊فاظ على نظافة ألسسوق من ألفضسÓت
وأنبعاث ألروأئح ألكريهة وأ◊شسرأت ألسسامة ألتي
ت -ه -دد صس -ح -ة وسس Ó-م -ة أŸسس -ت -ه -ل -ك ،Úولسس -ي -م-ا
أألط- -ف- -ال ،ن- -ظ- -رأ ل- -ت- -وأج- -ده Ãح -اذأة أŸدرسس -ة
ألبتدأئية عيزي بن يبقى.

أŸدير أ÷هوي لوكالة عدل بسضوق أهرأسس:

اسضتÓم أازيد من  650سضكن قبل نهاية السضنة ا÷ارية
أفاد أŸدير أ÷هوي لوكالة –سض Úألسضكن
وت-ط-وي-ره ل-ع-ن-اب-ة ألسض-يد رشضيد زأيدي ،أنه
سضيتم « قبل نهاية ألسضنة أ÷ارية» بو’ية
سض-وق أه-رأسس أسض-تÓ-م  652سض-ك-ن-ا من صضيغة
’يجار (عدل).
ألبيع با إ

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

بومردأسس :ز .كمال
وقال أÙتجون أن وقفتهم نظمت من أجل
أ◊صسول على وعد ﬁدد من قبل مدير ألوكالة
ل-دخ-ول سس-ك-ن-ات-ه-م أل-ت-ي أن-ت-هت ب-ه-ا أألشس-غال على
مسس -ت -وى م-وأق-ع أل-ك-رم-ة وب-رج م-ن-اي-ل  1و ،2ب-ع-د
سسنوأت ألنتظار وأŸعاناة بسسبب تأاخر أل‚از..
زأدت –ركات مكتتبوعدل بومردأسص ‘ أŸدة
أألخÒة من أجل ألضسغط على مديرية أŸشساريع
وألسس -ل -ط -ات أل -ولئ-ي-ة ل-ل-ت-ح-رك ب-وتÒة م-تسس-ارع-ة
ل-ت-ف-ع-ي-ل أŸشس-اري-ع ألسس-ك-ن-ي-ة أل-ت-ي أسس-ت-ف-ادت منها
أل -ولي -ة ‘ إأط -ار ه -ذه ألصس -ي -غ -ة خ -اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة
Ÿكتتبي «عدل »1ألذين طال أنتظارهم ألزيد من
 18سسنة من ألكتتاب.وهم موزع Úما ب Úموقع
حي  800مسسكن بالكرمة وموقعي  800و 700مسسكن
ببلدية برج منايل ألتي أنتهت بهم أألشسغال بنسسبة
ك- -بÒة  ⁄ي -ت -ب -ق م -ن -ه -ا سس -وى ب -عضص أل -روت -وشس -ات
أŸتعلقة باألشسغال أÿارجية وعملية مد وإأيصسال
شس -ب -ك -ات أل -ك -ه -رب-اء وأل-غ-از .أألم-ر أل-ذي رف-ع م-ن
معنويات أŸسستفيدين ودفعهم أ ¤ألتعجيل بتسسلم
أŸفاتيح و ⁄يعد لهم أدنى أسستعدأد لقبول موأعيد

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

من جانبهم ،أوضسح ألتجار ،أن مشسكل أنبعاث
ألروأئح ،مرده إأ ¤غياب أŸرأفق ألÓزمة كاŸياه
وق- -ن- -وأت ألصس- -رف وأألم- -اك- -ن أıصسصس -ة ل -رم -ي
أل -فضس Ó-ت وغÒه -ا ،ح -يث وب-ال-رغ-م م-ن ت-ن-ظ-ي-ف
أŸك- -ان إأل أن أك -وأم أل -فضس Ó-ت ت -رم -ى ب -ا÷انب،
وليسص هناك أي حل آأخر –يضسيف ألتجار– ألذين
أك- -دوأ ب -أان -ه -م رأسس -ل -وأ أ÷ه -ات أŸع -ن -ي -ة ل -ت -وفÒ
متطلبات ألتجارة ،ولكن «ل حياة Ÿن تنادي».
وه-وح-ال ألسس-وق «أألسس-ب-وع-ي» ب-ن-فسص أل-بلدية
وأل -ذي يسس -ت -ق -طب أل -ت -ج-ار م-ن ﬂت-ل-ف أل-ولي-ات
ألغربية ،ينشسطون ‘ ﬂتلف أŸوأد ألسستهÓكية
وألغذأئية وغÒها من ألسسلع وأÿدمات أألخرى،
أألمر ألذي دفع بالتجار إأ ¤ألتسساءل عن مقاييسص
وشس -روط أل -ك -رأء ع -ل -ى مسس-ت-وى ه-ذأ ألسس-وق أل-ذي
ي -نشس -ط ك -ل ي-وم ج-م-ع-ة م-ق-اب-ل-ة  600دج ل-ل-طاولة
ألوأحدة ،وإأ‰ا هذأ أŸبلغ يسسدد يوما–على حد

تصسريحهم– فيما تبلغ تكلفة ألسسوق ألبلدي أŸشسار
إأليه سسابقا  7آألف دج شسهريا للمحل ألوأحد.
وع -ل -ى ضس -وء ذلك ،أّك -د أل -ت -ج -ار أل -ن-ظ-ام-يÚ
أ◊ام -ل Úل -لسس -ج -ل أل -ت -ج -اري وأŸل-ت-زم Úبسس-دأد
مسستحقات ألدولة ،أنهم يضسطرون لغلق Óﬁتهم
كل يوم جمعة ‘ منافسسة غ Òعادلة أشستكى منها
أŸتضس -رري -ن ب -ال -ت -ق -دم بشس -ك -اوي -ه -م إأ ¤أل -ب -ل -دي-ة
وأŸصسالح أŸعنية من دون تسسجيل أي تدخل من
أŸسسؤوول.Ú
ودعا ّﬁدثونا من ناحية أخرى إأŒ ¤ميد هذأ
ألسسوق ألشسعبي أو إأعادة تنظيمه ،وفقا Ÿقاييسص
ﬁددة– ،ول دون أل -ف -وضس -ى أل -ت -ي ي-تسس-بب ف-ي-ه-ا
كأاحد أهم ألفضساءأت ألتجارية ألتي يقصسدها مئات
ألزبائن من دأخل ألولية وخارجها Ÿا يحتويه من
سسلع ولوأزم وحاجيات من موأد غذأئية وخضسر
وف - -وأك - -ه وم Ó- -بسص و◊وم ،وغÒه- -ا م- -ن ألسس- -ل- -ع
وبأاسسعار تنافسسية.

ألعدد
18057

09

أوضسح ذأت أŸسسؤوول ‘ ،ختام زيارة تفقدية رفقة
وأ‹ أل -ولي -ة ل -ون -اسص ب -وزق -زة ومسس-ؤوو‹ ق-ط-اع ألسس-ك-ن
بالولية Ÿشسروع إأ‚از  1500سسكن من نفسص ألصسيغة
Ãخطط شسغل أألرأضسي رقم Ã 9دينة سسوق أهرأسص ،أن
«أشسغال هذه أ◊صسة تعرف وتÒة أشسغال مقبولة على
أل-رغ-م م-ن تسس-ج-ي-ل ب-عضص أإلن-زلق-ات أألرضس-ي-ة ب-ب-عضص
أ◊صسصص» وهوما سسيسسمح –كما أضساف– باسستÓم 652
وحدة قبل نهاية ألسسنة أ÷ارية.
ودعا زأيدي أŸقاول أŸشسرف على عملية أإل‚از
إأ ¤ضس -رورة ت -دع -ي -م ورشس -ات ألأشس -غ -ال ب -ال-ي-د أل-ع-ام-ل-ة
أŸؤوهلة وألكافية وموأد بناء ذأت نوعية قصسد تسسريع
وتÒة أألشسغال وتسسليم ألسسكنات ألصسحابها ‘ أآلجال
أÙددة.
وأضساف أŸسسؤوول ،بأان هذه ألزيارة «تندرج ‘ إأطار
تتنفيذ تعليمات وزير ألسسكن وألعمرأن وأŸدينة خÓل
زيارته نهاية أغسسطسص أŸاضسي إأ ¤ولية سسوق أهرأسص:
مضس -ي -ف -ا ب -أان -ه ” «أت -خ-اذ ق-رأرأت ع-دة ل-ب-عث مشس-اري-ع
سسكنات (عدل) بولية سسوق أهرأسص وأŸتمثلة ‘ كل من

ـ 1500سسكن و 1200سسكن بعاصسمة ألولية و 800سسكن
بسسدرأتة وحصسة  500سسكن ببلدية مدأوروشص».
وأكد زأيدي بأانه ” مؤوخرأ حل مشساكل مالية وإأدأرية
كانت عالقة حيث أنطلقت أŸقاولة أŸكلفة من جديد
‘ أألشسغال مثمنا «جهود سسلطات ألولية على أŸتابعة
أللصسيقة Ÿشساريع سسكنات (عدل) بالولية» دأعيا ﬂتلف
ألشس -رك -اء إأ« ¤تضس-اف-ر أ÷ه-ود قصس-د أسس-ت-ك-م-ال أشس-غ-ال
ألتهيئة أÿارجية ومد ﬂتلف ألشسبكات من غاز وكهرباء
ومياه صسا◊ة للشسرب».
من جهته ثمن ألوأ‹ لوناسص بوزقزة صس Èمكتتبي
(ع-دل) ب-ال-ولي-ة وت-ف-ه-م-ه-م ل-ل-مشس-اك-ل أل-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ها
أŸشسروع مشسÒأ إأ ¤أنه بعد سسلسسلة أللقاءأت ألتي ”
عقدها مؤوخرأ فإان «بوأدر بعث مشساريع صسيغة (عدل)
بالولية بدأت تتجلى حيث سسيتم تدعيم ألورشسات بعدد
كاف من ألعمال».
وأك -د ذأت أŸسس -ؤوول ب -أان ﬂت-ل-ف مشس-اري-ع سس-ك-ن-ات
(ع -دل) سس -ي -ت -م «ت -زوي -ده -ا ب -ع -دي-د أŸرأف-ق وألشس-روط
ألضس-روري-ة وألÓ-زم-ة لضس-م-ان ح-ي-اة ك-رÁة ل-ل-مسستفيدين
ضسمن هذه ألصسيغة على غرأر إأ‚از مدأرسص أبتدأئية
وأخ -رى خ -اصس -ة ب -ط -وري أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسس-ط وأل-ث-ان-وي
ومرأفق صسحية وخدماتية».
وطمأان بوزقزرة موأطني هذه ألولية أ◊دودية بأان
كل أ◊صسصص ألسسكنية من صسيغة (عدل) ألتي أسستفادت
منها سسوق أهرأسص  ⁄يتم إألغاؤوها سسوأء بالنسسبة لـ1220
لبلدية سسدرأتة أو 1000سسكن لفائدة عاصسمة ألولية سسوق
أهرأسص

تفقد مشضاريع ألتزود باŸاء

وا‹ اŸدية يأامر شضركة «سضابتا» التعجيل بإا‚از ا÷سضر اŸنهار
‘ طار حرصسه على ألوقوف أŸيدأ Êعلى وضسعية
ت-زوي-د ألسس-ك-ان ب-اŸاء ألشس-روب ك-أاول-وي-ة ،ت-ف-ق-د ع-ب-اسص
بدأوي وأ‹ أŸدية ،مشسروع ربط بلديتي ألربعية وأولد
ذأيد ألفقÒت ÚباŸياه ألصسا◊ة للشسرب من نظام كدية
أسس- -ردون،م- -ط- -ال- -ب -ا م -ن أŸؤوسسسس -ة أŸك -ل -ف -ة ب -اإل‚از
Ãضساعفة أألشسغال وتسسليم أŸشسروع ‘ غضسون  06أشسهر
ك-أاقصس-ى ت-ق-دي-ر ع-قب تسس-ج-ب-ي-ل-ه ل-نسس-ب-ة ت-ق-دم أجمالية
قدرت بـ ٪35لفائدة  6600نسسمة ،بالنظر إأ ¤أهمية هذأ
أŸشسروع أŸباشسرة ‘ أسستقرأر وتثبيت ألسسكان بالقرى
وأألرياف بهات Úألبلديت.Ú
طمأان بدأوي لدى أسستماعه لنشسغالت أŸوأطنÚ
وأŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -غ -از أل -ط -ب -ي -ع -ي ب -أان أŸشس-روع ه-وق-ي-د
ألنطÓق،حاثا ألسسلطات أÙلية ‘ ألوقت ذأته على
م-ب-اشس-رة أألشس-غ-ال ل-رب-ط ق-ري-ة ح-رم-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة أل-ربعية
باŸياه ألصسا◊ة للشسرب من أÙطة ألرئيسسية بالبلدية
وŒديد قنوأت أ÷لب وألتوزيع ريثما يتم تعميم ألتوزيع
ألعادل لهذهع أŸادة على موأطني ألبدية.

كما تفقد رأسص أ÷هاز ألتنفيذي ‘ ﬁطته ألثانية
أŸسسلك أŸؤوقت ألذي ” إأ‚ازه بأاولد رحمون ألذي
يربط ب Úبلدية خمسص جوأمع وسسيدي نعمان نتيجة
أنهيار أ÷سسر أأليام ألفارطة ،بهدف تسسريع عملية فك
ألعزلة عن أŸوأطن Úوبخاصسة ألقروي ،Úفضس Óعلى
م -ع -اي -ن -ت -ه لسس Òأشس-غ-ال أŸسس-لك أŸؤوقت ع-ل-ى مسس-ت-وى
ألطريق ألوطني رقم  18ببلدية سسيدي نعمان.
وأم-ر أŸؤوسسسس-ة أل-ع-م-وم-ي-ة «سس-اب-ت-ا» أŸك-لفة بإا‚از
أ÷سسر أŸنهار بالشسروع ‘ أإل‚از خÓل أأليام ألقادمة
بعد أسستكمال ألدرأسسات ألتقنية وألتي تهدف إأ ¤حماية
أŸدينة من ألفيضسانات ‘ ،ح Úتفقد ألوأ‹ مشسروع
ت-وسس-ع-ة م-درسس-ة ألشس-ه-ي-د رمضس-ا Êأب-رأه-يم ببوشسرأحيل
وألتي سستسسلم ‘ غضسون شسهرين حرصسا منه على –سسÚ
ظ -روف “درسص أل -ت Ó-م -ي -ذ وم-ن م-ن-ط-ل-ق أن أإله-ت-م-ام
بالناشسئة سسيسساهم مسستقب ‘ Óأعدأد جيل قادرة على
قيادة ألبÓد نحوألرقي وألرخاء وألنماء.

أŸدية :علي ملياÊ

ألتنظيمات ألطÓبية بسضكيكدة

تأاسضف لفوضضى الدخول ا÷امعي

تأاسسفت ثÓث منظمات طÓبية بجامعة  20أوت 55
بسسكيكدة ،للفوضسى ألتي سسادت ألدخول أ÷امعي بهذه
أألخÒة ،ح- -يث م- -ا ت- -زأل ح- -الت أضس -ط -رأب ومشس -اك -ل
با÷ملة على ﬂتلف أألصسعدة و‘ أغلب ألتخصسصسات
وأألقسسام وألكليات ،كما جاء ‘ بيان مشسÎك صسدر عن
ه -ذه أŸن -ظ -م -ات ،وأŸت -م -ث -ل -ة ‘ أŸن -ظ -م -ة أل-وط-ن-ي-ة
للتضسامن ألطÓبي ،ألتحالف من أجل ألتجديد ألطÓبي
ألوطني ،وأŸنظمة ألوطنية للطلبة أ÷زأئري.Ú
رفعت هذه ألتنظيمات أÙتجة ،أنشسغالت ألطلبة
أ÷وهرية ،ألتي مسست حقوقهم ألتي يكفلها لهم ألقانون،
على غرأر ألتأاخر ‘ أسستÓم شسهادأت ألنجاح أŸؤوقتة»
ألدبلوم» ،بالنسسبة لطلبة ألليسسانسص وأŸاسس ‘ Îأغلب
ألتخصسصسات وما خلقه من فوضسى عارمة وحالت قلق
‘ أوسس -اط أل -ط -ل -ب -ة ،خ-اصس-ة م-ع أن-طÓ-ق أل-تسس-ج-يÓ-ت
أŸتعلقة باŸاسس Îعلى مسستوى ألرضسية ألرقمية.
كما أسستنكر بيان ألتنظيمات ألطÓبية ،سسوء توجيه
أل-ط-ل-ب-ة وغ-ي-اب أل-ت-وأصس-ل ب Úأل-ك-ل-ي-ات ون-ي-ابة أ÷امعة
أŸكلفة بالبيدأغوجية ،وألتأاخر ‘ أعÓن نتائج ألطلبة

خاصسة منهم ألذين أجتازوأ ألمتحانات ألسستدرأكية قبل
أل -ع -ط -ل-ة ،وأل-ت-أاخ-ر ك-ذلك ‘ أل-فصس-ل ‘ قضس-ي-ة أإلن-ق-اذ
ب - -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -ط- -ل- -ب- -ة أل- -ل- -يسس- -انسص وأŸاسس ‘ Îأغ- -لب
ألتخصسصسات ،مع غياب أسستمارأت ألتحويÓت وشسهادأت
حسسن ألسسÒة على مسستوى ألكليات ،ناهيك عن ألتعسسف
أل- -ذي ي- -ع -ا Êم -ن -ه أل -ط -ل -ب -ة خ -اصس -ة ‘ ك -ل -ي -ة أل -ع -ل -وم
ألقتصسادية ،وألتأاخر ‘ منح كشسوف ألنقاط ‘ بعضص
ألتخصسصسات ،ألمر ألذي أعاق بعضص ألطلبة ألرأغب‘ Ú
ألتحول أ ¤تخصسصص أخر ،أوتغي Òأ÷امعة.
ورفضست ه -ذه أل -ت -ن -ظ -ي -م -ات أÙت-ج-ة بشس-دة ،ه-ذه
ألتجاوزأت وأŸشساكل ألتي من شسانها كما قالت ،تعرقل
ألسس Òأ◊سسن لعملية توجيه ألطلبة ،وشسجبت كل أسساليب
وﬁاولت ألتفرقة ب Úألطلبة و‡ثليهم وألتي “ارسسها
بعضص أألطرأف حسسب هذه أألخÒة ،وأكدت على ضسرورة
تدخل أŸسسؤوول Úعلى جامعة سسكيكدة ،ألتدخل ألعاجل
Ÿعا÷ة كل هذه ألسسلبيات ‘ ،أقرب أآلجال.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

أوضضحوأ أن أŸادة ألتعليمية زأدت عبئا ثقي Óعلى أبنائهم

احتجاج أاولياء التÓميذ باÙمدية رفضضا لتدريسس اللغة األمازيغية
دعا أولياء تÓميذ مدرسضة أحمد شضرقي
ب -اÙم -دي -ة ‘ و’ي -ة م -عسض -ك -ر ،إأ ¤ت -دخ-ل
ألسضلطات أŸعنية وتلك ألوصضية على قطاع
ألÎب-ي-ة م-ن أج-ل إأع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘ إأج-ب-اري-ة
’م-ازي-غ-ي-ة ل-تÓميذ أقسضام
ت-دريسس أل-ل-غ-ة أ أ
ألرأبعة وأÿامسضة أبتدأئي.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
أرج-ع أول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ م-ط-ل-ب-ه-م ه-ذأ إأ ¤م-ا
يعانيه أبناؤوهم من إأرهاق بسسبب أرتفاع أ◊جم
ألسساعي للدأرسسة و“ديده إأ ¤غاية  17:15مسساءً
بسسبب تخصسيصص حصسصص لتعليم أألمازيغية ،ما نتج
ع -ن -ه حسسب أول -ي -اء أل-تÓ-م-ي-ذ أŸشس-ت-ك Úزي-ادة ‘
مصساريف أقتناء كتب أŸادة ألتعليمية إأضسافة إأ¤
أŸشسقة ألتي يتكبدها أطفالهم بعد أنتهاء دوأم
أل -درأسس-ة وأنشس-غ-ال-ه-م ب-اŸرأج-ع-ة و–ضس Òدروسص
أليوم أŸقبل ‘ منازلهم.
ك -م -ا ه -دد أول-ي-اء أل-تÓ-م-ي-ذ ﬁل أŸوضس-وع ‘
رسسالة أسستلمت «ألشسعب» نسسخة عنها،بالحتجاج

للتعب Òعن رفضسهم ألتدريسص أإلجباري ألبنائهم
Ÿادة أل -ل -غ -ة أألم -ازي-غ-ي-ة – م-ع-تÈي-ن إأي-اه-ا م-ادة
تعليمية غ Òمهمة ل تسساعد ‘ ألدرأسسة أوألعمل
مسستقب ÓومÈرين موقفهم من رفضص تدريسص
أللغة ألمازيغية لصسعوبة فهمها ونطقها زيادة إأ¤
ضسيق ألوقت ألدرأسسي وكÌة أŸوأد أألسساسسية.
من جهته مدير ألÎبية لولية معسسكر يحيى
بشسÓغم قال أن أللغة أألمازيغية هي لغة رسسمية
وتدريسسها ل يشسكل أي عائق أومشسكل للتÓميذ بل
Áكن أبناءنا على حد تصسريحه من معرفة هوية
أألمة وتاريخها زيادة على “كينهم من أكتسساب لغة
ثانية يتحدثها أفرأد أÛتمع ‘ عدة مناطق من
أل -وط -ن وألشس -م -ال ألف -ري -ق -ي أألم -ر أل-ذي يسس-ه-ل
أندماجهم ‘ أÛتمع وÁكن من تعزيز أللحمة
ألوطنية.
ودعا مدير ألÎبية أألولياء إأ ¤ألتهدئة وألتعّقل
وعدم ألتشسويشص على أŸرأحل أألو ¤لنشسأاة وتنمية
فكر ألتلميذ باعتباره رجل ألغد ،كما دعا أألولياء
أيضسا إأ ¤تشسجيع أبنائهم على أكتسساب لغات أخرى
ألهمية ذلك بدل منعهم من تعلم لغة متجذرة ‘
عمق ألهوية أ÷زأئرية.
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لخÒة
لجراءات الصشحية ا أ
مواطنو ورقلة يثمنون ا إ

ضسرورة اإلسسراع ‘ تطبيق القرارات ‘ اŸيدان

يعت ÈاŸواطنون ‘ ورقلة أان واقع قطاع الصشحة أاصشبح ‘ حاجة ماسشة لتفعيل وتكريسس كل ا إ
لجراءات اŸمكن
اتخاذها من أاجل إانعاششه ‘ اŸناطق ا÷نوبية التي تفتقر للعديد من الضشروريات الواجب توفره
ا
م
ن
أاجل تعزيز
مكانة الصشحة العمومية.

ورڤلة :إاÁان كا‘
ورغم اسشتحسشان عدد من اŸواطن‘ Ú
ح -دي -ث -ه -م لـ»الشش -عب» ل -ق-رارات ا◊ك-وم-ة
برفع التجميد عن  2٥مششروعا من بينها
عدة مششاريع ناششد السشكان بو’ية ورقلة
‘ أاك Ìم - -ن م - -رة السش - -ل - -ط - -ات إا ¤رف - -ع
التجميد عنها ،إا’ أانهم أاكدوا مع ذلك على
أان قطاع الصشحة بالو’ية على غرار عدة
و’يات ‘ ا÷نوب والهضشاب العليا أاضشحى
ي -ت -ط -لب ضش -رورة ال -ت -دخ -ل ا’سش -ت -ع-ج-ا‹
ل -ت -حسش Úخ -دم -ات -ه وال-ت-ع-ج-ي-ل ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
القرارات اŸتخذة بغية التوجه فعليا إا¤
تعزيز التكفل اأ’حسشن باŸرضشى ‘ هذه
اŸناطق.
وأاب -رز ب -عضس اŸت -ح -دث Úاسش-ت-حسش-ان-ه-م
للقرارات اŸتخذة من أاجل –فيز اأ’طباء
اأ’خصشائي Úعلى التوجه للعمل ‘ هذه
الو’يات خاصشة وأان قطاع الصشحة يششتكي
ع- -دة ن- -ق- -ائصس ب- -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ال -ه -ي -اك -ل
الصش -ح -ي -ة وال -ت -ي ت -رت -ب -ط ب -ق -ل-ة ال-ك-وادر

البششرية اŸؤوهلة ،حيث يسشجل اŸواطنون
هنا بورقلة اسشتياءهم من قلة اإ’مكانيات
اŸتاحة والتي تضشطر اŸرضشى ‘ هذه
اŸناطق التنقل على بعد مسشافات طويلة
بغضس النظر عن وضشعيتهم الصشحية من
أاج- -ل ت- -ل- -ق- -ي ال- -عÓ- -ج خ- -اصش- -ة ‘ ب -عضس
التخصشصشات والتدخÓت ا÷راحية بسشبب
ال - -ن - -قصس اŸسش - -ج - -ل ‘ ع - -دد اأ’ط - -ب - -اء
اأ’خصشائي.Ú
و‘ سش- -ي- -اق ذي صش- -ل- -ة ب -اŸوضش -وع ذك -ر
آاخ -رون أان إاي Ó-ء ق -ط -اع الصش-ح-ة ب-و’ي-ات
ا÷نوب والهضشاب العليا العناية وا’هتمام
اŸط -ل -وب Úيسش -ت -وجب ت -ع -زي -ز اÿدم -ات
الصش -ح -ي -ة ب -إانشش-اء م-راك-ز ل-عÓ-ج ا◊روق،
باإ’ضشافة إا ¤مركز لزراعة الكلى ،هذا
اأ’خ Òالذي ششكل أاحد مطالب مرضشى
ال -قصش -ور ال-ك-ل-وي خÓ-ل اح-ت-ج-اج ن-ظ-م-وه
مؤوخرا بورقلة.
Œدر اإ’ششارة إا ¤أان بعضس اŸصشادر
اÙلية أافادت بأان و’ية ورقلة و‘ إاطار
ال -ق -رارات اŸت -خ -ذة سش-تسش-ت-ف-ي-د م-ن رف-ع
التجميد على كل مسشتششفى بـ  60سشرير

ب- -ال- -رويسش- -ات ومسش- -تشش- -ف- -ى بـ  60سشرير
ب -اŸق -اري -ن ب -اإ’ضش-اف-ة إا ¤ت-أاك-ي-د ت-ك-م-ل-ة
Œهيز اŸؤوسشسشات الصشحية قيد ا’‚از
والتجهيز Ãا فيها مسشتششفى بـ  240سشرير
ت -ق -رت ال -ذي ان -ط -ل-قت اأ’شش-غ-ال ب-ه سش-ن-ة
 2012وسش -ج-ل ت-أاخ-را ك-بÒا ‘ اسش-تÓ-م-ه،
حيث  ⁄يدخل اŸسشتششفى حيز اÿدمة
ب -ع-د ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن ان-ت-ه-اء اأ’شش-غ-ال ب-ه
وذلك نظرا لعدم اسشتكمال Œهيزه.
ومن اŸنتظر أان تتعزز الو’ية على ضشوء
ال-ق-رارات اŸت-خ-ذةÃ ،ل-ح-ق-ة ل-لصش-ي-دل-ي-ة
اŸركزية للمسشتششفيات ومعهد للبحث ‘
م-ك-اف-ح-ة ال-تسش-م-م ال-ع-قربي باإ’ضشافة إا¤
فتح فرع Ÿعهد باسشتور ا÷زائر بورقلة،
أاما بخصشوصس التحفيزات اŸوجهة لفائدة
اأ’طباء فقد تقرر “ك 22 Úطبيبا عاما
من و’ية ورقلة من إاكمال التخصشصس دون
إاجراء اŸسشابقة الكتابية للتخصشصس ششرط
أان يكون Áلك خÈة من العمل ‘ ا÷نوب
Ÿدة خمسس سشنوات على اأ’قل وأان يكون
سشنه  40سشنة على اأ’ك ،Ìهذا فضش Óعن
اإ’عÓ- -ن ع- -ن مضش- -اع- -ف -ة أاج -رة اأ’ط -ب -اء
اıتصش ÚاŸم- - - -ارسش Úب- - - -ا÷ن - - -وب إا¤
ضشعف Úونصشف أاجرة نظرائهم اŸمارسشÚ
‘ الششمال ،هذا وŒدر اإ’ششارة إا ¤أان
م -دي -ري -ة الصش-ح-ة ق-د أاع-ل-نت م-ؤوخ-را ع-ن
مسش -اب -ق-ة ت-وظ-ي-ف ع-ل-ى أاسش-اسس الشش-ه-ادة،
حيث ” فتح  16منصشبا ‘ رتبة طبيب
عام ‘ الصشحة العمومية.
ي -ذك -ر أان ع -دد ال -ه-ي-اك-ل الصش-ح-ي-ة ال-ت-ي
ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ال-و’ي-ة ورق-ل-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ 4
مؤوسشسشات اسشتششفائية عمومية تتوزع على
ورق-ل-ة ،ت-ق-رت ،ح-اسش-ي مسش-ع-ود ،ال-طيبات
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤م-ؤوسشسش-ت Úاسش-تشش-ف-ائ-ي-تÚ
Óم والطفل بكل
عموميتﬂ Úصشصشت Úل أ
م-ن ورق-ل-ة وت-ق-رت وم-ؤوسشسش-ة اسش-تشش-ف-ائية
لطب العيون ،مركز Ÿكافحة السشرطان،
مركز مكافحة اإ’دمان وأايضشا  36عيادة
متعددة اÿدمات و ٨7قاعة عÓج.

منتوج قياسشي لششعبة التمور ببسشكرة

توقع  5ملي Úقنطار من ﬂتلف األنواع وباألخصص دڤلة نور

يرتقب ان يكون موسشم جني التمور
ب-ع-روسس ال-زي-ب-ان ه-ذا ال-عام اسشتثنائيا
بفضشل النجاح الكب Òالذي حققه‘ ،
تسش -ج -ي -ل ارت -ف -اع ك-ب ‘ Òإان-ت-اج ه-ذه
الشش-ع-ب-ة ،ح-يث ي-ت-وق-ع ال-قائمون على
قطاع الفÓحة  ،جني  5مÓي Úقنطار
لنواع ،خاصشة نوع دقلة
من ﬂتلف ا أ
ن- -ور اŸع- -روف- -ة ع- -اŸي- -ا ،ح- -يث ي -ع -ول
الفÓحون على زيادة تفوق  10باŸائة
مقارنة باŸوسشم الفÓحي اŸاضشي و هي
لنتاج الوطني .
“ثل  40باŸائة من ا إ

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
أاك-دت مصش-ادر ع-ل-ي-م-ة أان زراع-ة ال-ن-خ-ي-ل
ب-بسش-ك-رة تÎك-ز ب-اÙي-ط-ات ال-فÓحية لكل
من سشيدي عقبة Ãا يقارب  3٥0أالف نخلة
تليها طولقة بأاك Ìمن  300أالف نخلة وأاخÒا
م-ن-ط-ق-ة ل-ي-وة ب-نحو  240أال-ف ن-خ-ل-ة ،وف-قا
ل -ن -فسس اŸصش -در ،ج-ع-لت م-ن و’ي-ة بسش-ك-رة

عاصشمة وطنية أ’جود أانواع التمور ،وذلك
بفضشل الدعم الكب Òالذي توليه الدولة لهذه
الششعبة الفÓحية اŸميزة.
ك -م -ا ل -ع -بت مصش-ال-ح ال-و’ي-ة ع-ل-ى رأاسش-ه-ا
اŸسشؤوول اأ’ول عن الهيئة التنفيذية أاحمد
كروم دورا كبÒا ‘ تطور هذه الششعبة منذ
اسش -ت Ó-م -ه زم -ام تسش -ي Òال -و’ي -ة م-ن خÓ-ل
اŸششاريع النوعية التي اسشتفاد منها قطع
الفÓحة عامة وششعبة إانتاج التمور خاصشة،
وي- -ظ- -ه- -ر ذلك م- -ن خ Ó-ل دع -م ال -ف Ó-حÚ
واŸن- -ت- -ج Úوك -ذا ال -رف -ع م -ن اŸسش -اح -ات
الزراعية اŸسشقية و اŸسشاحات اŸسشتغلة
‘ إانتاج دقلة نور Ãناطق طولقة والدوسشن
ولغروسس وباقي اÙاصشيل اأ’خرى كالدقلة
البيضشاء والغرسس بكل من سشيدي عقبة وعÚ
الناقة الفتي ‘ هذا اÛال.
›ه - -ودات ك - -روم ت - -ظ- -ه- -ر أايضش- -ا حسشب
الفÓح ‘ Úزيارات العمل والتفقد الدائمة
Ÿن -اط -ق ال -و’ي-ة اŸع-روف-ة ب-إان-ت-اج ال-ت-م-ور
ولقاءاته اŸسشتمرة مع الفÓح ÚواŸنتجÚ
اأ’م -ر ال-ذي سش-م-ح ب-زي-ادة ح-ج-م اŸسش-اح-ة

اŸغ -روسش -ة و دخ -ول آا’ف أاشش-ج-ار ال-ن-خ-ي-ل
مرحلة اإ’نتاج ،خاصشة با÷هة الغربية من
الو’ية التي عرفت تطورا كبÒا ‘ اÛال
وذلك بعد ا◊ماية القانونية للمنتوج ،من
خÓل وسشم دقلة نور طولقة ،الذي كرسس
كعÓمة Œارية وطنية ورمز ÷ودة التمور
اÙلية.
هذه النتائج اÙققة تعكسس ›هودات
ا÷هات الوصشية وتششجيع الفÓح Úعلى
اسشتخدام أاحدث التقنيات ‘ عملية اإ’نتاج
وكذا التحكم ‘ التقنيات ا◊ديثة و تطبيق
النصشائح اŸقدمة لهم من طرف مصشالح
مديرة الفÓحة.
كما سشاهمت حسشب ما أاسشتُفيد من ذات
اŸصشادر مصشلحة وقاية النباتات بالو’ية،
‘ الرفع من طاقة اإ’نتاج بتطبيق برامج
Ÿكافحة اآ’فات و اأ’مراضس التي تصشيب
أاشش - -ج- -ار ال- -ن- -خ- -ي- -ل ،و اÿروج م- -ي- -دان- -ي- -ا
للمحيطات الفÓحية ومعا÷ة مئات آا’ف
من النخيل أامراضس بوفروة و سشوسشة التمر
التي كانت ‘ سشنوات خلت تهدد أاششجار
النخيل اŸنتجة.
كما لعبت عملية تغليف العراجÃ Úادة
البÓسشتيك ◊مايتها من أاخطار التقلبات
ا÷وي -ة ،دورا م -ه -م -ا ‘ ال -رف -ع م -ن نسش -ب -ة
اإ’نتاج هذا اŸوسشم حيث –صشي الو’ية
وجود أاك Ìمن  4.٥مليون نخلة من ﬂتلف
اأ’نواع 3 ،مÓي Úمنها نخلة منتجة لصشنف
دقلة نور العاŸي ما يعادل  60باŸائة من
إاجما‹ أاششجار النخيل ،فيما تششكل أانواع
النخيل اأ’خرى  300نوع الباقي من نسشبة
اأ’ششجار اŸنتجة.
ه -ذا ال -ن -ج -اح ت-ق-اب-ل-ه ب-عضس ال-ع-راق-ي-ل
والصش -ع -وب -ات ل -يسش -ت -م -ر ،حسش -ب -م -ا أاف -اد ب-ه
الفÓح ،Úالذين طرحوا مششكلة أازمة مياه
السش - -ق - -ي ال - -ت - -ي تسش- -ب- -بت ‘ هÓ- -ك آا’ف
اأ’شش -ج -ار خ -اصش -ة ‘ ا÷ه -ة الشش -رق-ي-ة م-ن
الو’ية ،وكذا عدم السشماح لهم باسشتغÓل
اأ’راضشي الفÓحية الششاغرة لغرسس النخيل.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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تهابورت  ...منبع صشخري طبيعي بإامتياز

موقع سسياحي عرضسة لإلهـمال والتخريب بتمÔاسست
ه - - -و أاح - - -د أاه- - -م
اŸواق-ع ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
والسش-ي-اح-ي-ة ال-ذي
ت-زخ-ر ب-ه ع-اصشمة
له - -ق - -ار ،ن - -ظ- -را
ا أ
Ÿوقعه القريب من
اŸدي-ن-ة وك-ذا أاحد
ا÷ب - - - -ال ال - - - -ت- - - -ي
تشش -ت-ه-ر ب-ه-ا ولي-ة
“ن- - -غسشت ج- - -ب- - -ل
«إايهاغن».

“Ôاسستﬁ :مد
الصسالح بن حود

م -وق -ع «ت -اه -اب -ورت» أاو م -ا ي -ع -رف ع -ن-د
السش- - -ك- - -ان بـ «ع Úالشش - -ب - -ي» ب - -ع - -اصش - -م - -ة
اأ’هقار،منبع مائي طبيعي ينبع ب Úصشخور
جبال اŸنطقة ،ومقصشد لكل زائر لو’ية
ت-ع-د سش-ي-اح-ي-ة ب-إام-ت-ي-از ،ن-ظرا لقيمة اŸياه
ال -ن -اب -ع -ة ،وك -ذا اŸك -ان ال -ذي ي -ت-واج-د ب-ه
اŸنبع.
ال-زائ-ر ل-ل-م-وق-ع ال-ذي ي-ب-ع-د ع-ن ع-اصش-مة
الو’ية بقرابة  03كلم ،يصشطدم من الوهلة
اأ’و ¤بعدم اإ’هتمام ا÷اد من السشلطات
اÙلية وعلى رأاسشهم بلدية “Ôاسشت -كون
اŸوق-ع ت-اب-ع ل-ه-ا-ب-ه-ذا ال-ك-ن-ز ال-ذي –وزه
اŸن -ط -ق -ة ،ب -دءا م-ن ال-ط-ري-ق غ ÒاŸع-ب-د
والذي ’ يششجع على قصشد الزائرين لها.
يضش-اف ل-ه-ا ح-ال-ة اإ’ه-م-ال ال-ت-ي ي-ع-يشش-ها
اŸكان ،وإانتششار كب Òللقمامة واأ’وسشاخ ‘
اŸكان الذي أاصشبحت تظهر عليه عÓمات
ال -ت -ده -ور ،وإان -ع -دام ال -ت -ه -ي -ئ -ة Ÿوق -ع م -ن
اŸفÎضس أان يكون مقصشدا حتى للعائÓت
وسشكان اŸنطقة من أاجل التنزه واإ’سشتمتاع
باŸناظر الطبيعية اÙيطة باŸكان.
‘ هذا الصشدد ،ع Èعدد من اŸواطنÚ
‘ حديثهم لـ «الششعب» عن إاسشتغرابهم من
سش -ي -اسش-ة الÓ-م-ب-ا’ة وع-دم اإ’ه-ت-م-ام ا÷اد
باŸوقع من طرف السشلطات اÙلية ،ما
ي -ن -ذر بضش -ي -اع أاح -د اŸك -اسشب ال -ط -ب -ي-ع-ي-ة
والسش -ي -اح -ي -ة اŸه -م -ة ب -و’ي -ة ت -ع -د ق -ط -ب-ا
سشياحيا ،يضشيف أاحد اŸواطن Úأان اŸكان
الذي من اŸفÎضس أان يخصشصس له عامل
من أاجل الوقوف على وضشعيته  ،يششهد ‘
اأ’ونة اأ’خÒة حالة من عدم اإ’كÎاث به ،
إا ¤حد أان طالته التصشرفات غ ÒاŸسشؤوولة
من طرف بعضس اŸواطن Úالذين أاصشبحوا
يشش -وه -ون اŸك -ان ب-ال-ك-ت-اب-ة ع-ل-ى ا÷دران

وا÷بال اÙاذية للموقع  ،و كذا الرمي
ال -عشش -وائ -ي ل -ل -ق -م -ام-ة  ،اأ’م-ر ال-ذي ي-ن-ف-ر
الزائرين و السشياح من اŸكان .
‘ سشياق أاخر ،ع Èأاحد اŸواطن Úعن
ام -ل-ه ‘ ال-ق-ي-ام ب-إال-ت-ف-ات-ة ج-ادة م-ن ط-رف
رئ-يسس اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ب-ع-اصش-م-ة
الو’ية ،كون اŸوقع –ت وصشايته بإاتخاذ
إاج -راءات ج -دي -ة م -ن أاج-ل إاع-ادة اإ’ع-ت-ب-ار
ل -ه -ذا ال -ك -ن -ز ال -ط -ب -ي -ع -ي ال -ذي ت -زخ -ر ب-ه
اŸنطقة ،خاصشتا وأاننا نعيشس هذه اأ’يام
ع - -ل- -ى وق- -ع إان- -طÓ- -ق م- -وسش- -م السش- -ي- -اح- -ة
الصش -ح -راوي -ة،وك -ذا إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -ع-اŸي
ل -لسش -ي-اح-ة اŸصش-ادف ل-ي-وم  27م-ن الشش-ه-ر
ا÷اري من كل سشنة.
م- - -ن ج - -ه - -ت - -ه أاك - -د أاح - -د اıتصش‘ Ú
السشياحة بعاصشمة ا’أهقار لـ «الششعب» ،أان
اŸوق -ع ي -ع-د أاح-د أاه-م اŸواق-ع السش-ي-اح-ي-ة
ال -ت -ي تشش -ت -ه -ر ب -ه -ا اŸن -ط -ق -ة ،وأاح-د أاه-م
الوجهات التي يقصشدها الزائرين لعاصشمة
اأ’هقار ،خاصشة مع قربها من اŸدينة ،إا’
أان اإ’همال والÓمبا’ة التي يعرفها اŸوقع
أاصش -ب -حت ت -ث Òت -ذم -ر وإاسش -ت -ي -اء ال -ق -اصش -د
للمكان.
‘ ه- -ذا الصش -دد ،تسش -اءل اŸت -ح -دث ع -ن
مصش Òالدراسشة التي ” إاعدادها إ’عادة
تهيئة اŸوقع –ت إاششراف ديوان ا◊ظÒة
الثقافية اأ’هقار ‘ وقت سشابق والتي ‘
ح- -ال- -ةإا‚ازه -اŒ ،ع -ل م -ن اŸوق -ع م -ك -ان
إاسشتقطاب للزوار على مدار أايام اأ’سشبوع.
ه-ذا وت-ع-د ح-ال-ة»ت-اه-اب-ورت» ،م-ثلها مثل
ال- -ع- -دي -د م -ن اŸواق -ع اŸه -ج -ورة ‘ ه -ذه
الو’ية السشياحية بامتياز ،تلخصس بوضشوح
ح- -ال- -ة الÎاث السش- -ي -اح -ي ع -ل -ى اŸسش -ت -وى
اÙل -ي ،وال -ت -ي ي -ت-م ت-خ-ريب ب-عضش-ه-ا دون
تدخل جدي من السشلطات اÙلية.

اŸركز ا◊دودي الطالب العربي بالوادي

بوابة اسسÎاتيجية آلفاق إاقتصسادية واعدة
مشش- - -روع اŸرك- - -ز ا◊دودي ال - -ط - -الب
ال -ع -رب -ي ب -ال -وادي ،ان -ت-ظ-ره اŸسش-اف-رون
وسش-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ،ل-ف-تح آافاق اقتصشادية
واعدة ،حيث يعد اŸع Èا◊دودي من
ل‚ازات ال -ت -ي اسش -ت -ف -ادت م -ن -ه -ا
أاه- -م ا إ
له-داف اŸسش-ط-رة م-ن
ال-ولي-ة ،ضش-م-ن ا أ
قبل الدولة لتنمية مناطق ا÷نوب.

الوادي :خ.ع

هذا ا’خ Òيبعد عن مقر و’ية الوادي بـ٨٥
كلم ،وانطلقت به اأ’ششغال منذ  ،2007جاء ‘
اطار اŸسشاعي ÷عل الوادي منصشة للتصشدير
الفÓحي نحو أاسشواق ا÷وار ،كما أان اŸعÈ
ا÷ديد سشيسشهم ‘ الÎويج للسشياحة للو’ية
والو’يات اأ’خرى على غرار ورقلة وغرداية،
ك -م -ا أان-ه سش-يسش-ه-م ‘ ال-قضش-اء ع-ل-ى ال-ط-وابÒ
الطويلة التي كانت تطبع حركة السش ÒباŸعÈ
القد Ëو التي سشتنعكسس باإ’يجاب على نوعية
اÿدمات والتسشهيÓت اŸقدمة للسشياح.
وكان ان أاششرف صشÓح الدين دحمون وزير
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية ،خÓل زيارته اأ’خÒة للو’ية ،على
ت -دشش ÚاŸرك -ز ا◊دودي ال -ط -الب ال -ع -رب-ي،
والذي سشيعطي دفعة قوية للتنمية اÙلية
’سش -ي -م -ا ع-ل-ى ا◊دود الشش-رق-ي-ة ،خ-اصش-ة أان-ه
سشيليه مباششرة الششروع ‘ العمل ‘ منطقة
التبادل ا◊ر ب Úا÷زائر وتونسس ،واŸششروع
سشيفتح آافاقا اقتصشادية واعدة بالنسشبة لو’ية
الوادي وللمنطقة الششرقية من الوطن ،خاصشة
بعد التنامي اŸذهل ‘ ا◊ركة ا’قتصشادية
ب -و’ي -ة ال -وادي ،خ-اصش-ة وان اŸشش-روع ي-ت-وف-ر
ع- -ل- -ى ج- -م- -ل- -ة م- -ن اŸع- -ط- -ي- -ات والشش- -روط
اŸوضشوعية Œعله يحقق مهامه بصشفة فعالة
وم- -درا ب -ال -ع -ائ -دات اŸال -ي -ة ع -ل -ى اÿزي -ن -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة وسش -يسش -م-ح ب-ام-تصش-اصس ال-ب-ط-ال-ة

وبششكل كب ÒباŸنطقة ا◊دودية ،اŸششروع
كلف خزينة الدولة أاك Ìمن  ٨.1مليار دينار
جزائري.
اŸرك -ز ا◊دودي يÎب -ع ع -ل -ى مسش -اح -ة 12
هكتارا ،ويبعد عن اŸع Èالقد Ëب  ٥كلم
ويتوفر على كل اŸرافق الÓزمة لتسشهيل عمل
أاعوان ا÷مارك ويحوي عدة بنايات ومصشالح
وه -ي -اك -ل أاه-م-ه-ا م-ق-ر شش-رط-ة ا◊دود الÈي-ة
الذي يتوفر على  30مكتبا على غرار مكتب
سش-ن-دات ال-ع-ب-ور ،م-ك-تب رئ-يسس ف-رق-ة ا÷ه-از
ال -ك -اشش -ف ،م -ك -تب م -ف -تشس ال -ف-حصس ،م-ك-تب
اÙفوظات اÙلية ،اŸناوبة ،مكتب العبور،
م-ك-تب اأ’رشش-ي-ف ،ق-اع-ة اÙاضش-رات ،ق-اع-ة
ك -امÒات اŸراق -ب -ة ،أام -ان -ة رئ -يسس ال -ف -رق -ة،
مكتب التنظيم وادارة ا÷مارك.
Óج -راءات
وت- -ت- -ك- -ف- -ل ال- -ق- -اع- -ة ال- -كÈى ل - -إ
ا◊دودي- -ة الشش- -رط -ي -ة م -ن -ه -ا و ا÷م -رك -ي -ة ،
ب -إاج -راءات ال-دخ-ول واÿروج  ،وت-ت-وف-ر ع-ل-ى
ع -دد ك -ب Òم -ن اŸك -اتب ع -ل -ى غ -رار ‡رات
وشش - -ب - -اب - -يك اŸراق - -ب - -ة ا◊دودي - -ة ل - -ع- -ب- -ور
اŸسش- -اف -ري -ن ب -اŸرك -ب -ات ،و –وي ع -ل -ى 06
‡رات للخروج وسشت ‡رات للدخول  ،كما
باŸركز ا◊دودي  ،مرآاب لفحصس وتفتيشس
اŸركبات  ،مسشتودع ﬂصشصس ÷هاز السشكانÒ
لشش -اح -ن -ات ال -وزن ال -ث -ق -ي -ل  ،وق-اع-ة شش-رف-ي-ة
وم- - -ك- - -تب ﬂصشصس ل - -لصش - -ح - -ة ع Èا◊دود،
ب -اإ’ضش -اف -ة ا ¤ك -ل ذلك ي -ت-وف-ر اŸرك-ز ع-ل-ى
مرقد خاصس بالرتباء و أاعوان الششرطة يحتوي
على  24غرفة بطاقة اسشتيعاب وايواء لـ 72
ف- -رد ،زي- -ادة ع- -ل- -ى م -رق -د خ -اصس ب -إاط -ارات
الشش -رط -ة ي -ح -ت -وي ع -ل -ى  24غ-رف-ة ب-ط-اقة
اسشتيعاب وايواء لـ  42عنصشر ،وكذا مطعم وناد
لقوات الششرطة يتوفر على مطبخ وﬂزن،
وعدد كب Òمن مواقف اŸركبات للمصشلحة و
اŸسش- -اف- -ري- -ن ومسش- -اح- -ات خضش- -راء وم -ل -عب
معششوششب.
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مصسطفى سسبع لـ «الشسعب»:

قبلت مهّمة تدريب أامل بؤسسعادة من أاجل إاعادته
إا ¤ال ّسسكة ال ّصسحيحة

‘ ح- - -ديث خ- - -اط- - -ف م - -ع
مصس- -ط- -ف- -ى سس- -ب- -ع ،أاك- -د أان -ه
ي - -ت - -واج - -د م - -ن - -ذ ي- -وم‘ Ú
ب-وسس-ع-ادة اسس-ت-ع-دادا Ÿباشسرة
لمل،
لبناء ا أ
عمله كمدرب أ
وق - - -د أاّك- - -د أان- - -ه اج- - -ت- - -م- - -ع
ب-الÓ-ع-ب Úوحّ-ث-ه-م ع-ل-ى أان
يسس -ت -ع -دوا ل -ل-ع-م-ل م-ع-ه م-ن
أاج -ل إاع -ادت -ه-م إا ¤السس-ك-ة.
وح -ول ق -ب-ول-ه ل-ه-ذه اŸه-م-ة
سس ّ-ج -لت «الشس -عب» م-ع-ه ه-ذا
ا◊وار اÿاطف.
حاوره :فؤواد بن طالب

@ الشس- - -عب :م- - -ا ه- - -ي ق- - -راءتك
لفريقك ا÷ديد؟
مصسطفى سسبع :فريق أامل بوسسعادة بحاجة
إا ¤عمل جّبار من أاجل إاعداد جيد خاصسة من
الناحيت Úالبدنية والنفسسية الذي هو بحاجة
إاليها.
@ ماذا عن الّتعداد بصسفة عامة؟
فريق بوسسعادة يضسم عدة لعب Úمتميزين
ول- -ه- -م ال- -ق- -درة ع -ل -ى ال -ظ -ه -ور ب -ق -وة ،وإا‰ا
يحتاجون فقط إا ¤صسقل إامكانياتهم وبعث
الثقة ‘ نفوسسهم ،فهم قادرون على أان يؤودوا
مباريات ‘ اŸسستوى.
@ ال -ف -ري -ق  ⁄ي -ف -ز ب -أاي م -ب-اراة م-ن-ذ
انطÓق البطولة ،ما رأايك ‘ ذلك؟
الفريق مّر Ãرحلة صسعبة ‘ بداية مشسوار

البطولة التي دخلت جولتها اÿامسسة ،وهذا
يعود حسسب رأايي إا ¤التحضس Òغ Òا÷يد
ل -ل Ó-ع -ب Úوق -ل -ة اإلم -ك -ان-ي-ات وأام-ور أاخ-رى،
ولذلك فتواجدي على رأاسس العارضسة الفنية
ه- -و إاع- -ادة األم- -ور ال- -ت- -ق- -ن- -ي -ة إا ¤مسس -اره -ا
الطبيعي ،مع تشسجيع الÓعب Úوبعث الروح
ا÷ماعية التي هي األسساسس ‘ عودة الفريق
إا ¤السسكة.

سسكيكدة ،كيف يلوح لك تقنيا؟
هذه أاول مباراة ‹ مع الفريق ويجب أان
نكون جاهزين لها ،وهذا ما هو مطلوب ‘
موقعة اŸباراة ،خاصسة وأاننا سسنلعب اŸباراة
خ- -ارج ق- -واع- -دن- -ا وه -ي ام -ت -ح -ان ح -ق -ي -ق -ي
لعناصسرنا اŸطلوب منها أان تدخل اŸباراة
بنية الفوز.

@ ما هي أاهدافك مع أامل بوسسعادة؟
أاه- -داف -ن -ا ه -و ع -ودة ال -ف -ري -ق إا ¤سس -ك -ت -ه
الصسحيحة والعمل أاك Ìمن أاجل بعث الروح
ا÷ماعية والقوة ‘ وسسط الفريق اŸقبل على
مباريات من نوع خاصس.

@ ما هي أابرز الّنقاط اŸرّكز عليها؟
لب - -د أان ن - -ت - -ع - -ام - -ل م - -ع اŸب- -اراة حسسب
معطياتها مع توظيف األجنحة توظيفا جيدا،
ولذلك فالتعامل يتطّلب من لعبينا أان يدخلوا
اŸباراة بهدوء والبتعاد عن األخطاء الفردية
التي عادة ما تقلب اŸوازين ‘ أاي ◊ظة.

@ ل - -ق - -اؤوك- -م ال- -ق- -ادم أام- -ام شس- -ب- -ي- -ب- -ة
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اŸنتخب الؤطني ينهي اŸنافسسة ‘ اŸركز اÿامسس

أانهى اŸنتخب الوطني لكرة اليد منافسسات
كاسس أا· إافريقيا (الشسبÓت)  -التي اسسدل
عليها السستار مسساء الثÓثاء بنيامي النيجر-
‘ اŸرك - -ز اÿامسس ‘ ال - -دورة ال - -ت - -ي ت - -وج
اŸنتخب اŸصسري.
و‘ منافسسات اليوم الخ Òمن اŸنافسسة
ان -ه -زمت شس -ب Ó-ت ا÷زائ -ري أام-ام اŸن-ت-خب
الغيني بنتيجة ( )25-32نتيجة الشسوط ،10-18
لينهي اŸنتخب الوطني موعد نيامي بحصسيلة
شسملت فوزين اثن Úعلى كل من جمهورية
الكونغو الدÁوقراطية ( )19-28والنج-30( Ò
 ،)20مقابل اربع انهزامات امام كل من تونسس
()22-24
وأانغول ( )10-36ومصسر ( )15-36وغينيا

‘ ا÷ولة الخÒة بـ .25 - 32
و‘ ب -ق -ي -ة م -ق -اب Ó-ت ال -ي -وم الخ Òم-ن
اŸنافسسة فاز اŸنتخب اŸصسري على نظÒه
التونسسي بـ ( ،)21-27وأانغول على جمهورية
الكونغو بـ (  )20 -32فيما كان منتخب النيجر
معفى ‘ هذه ا÷ولة.
وعليه ،تصسّدر اŸنتخب اŸصسري الÎتيب
Ãجموع  12نقطة بعد قطعه Ÿشسوار دون
خطأا ،متبوعا ‘ اŸركز الثا ÊبشسبÓت انغول
Ãجموع  10نقاط ثم اŸنتخب التونسسي ‘
اŸركز الثالث بسسبع ( ،)7لتقتطع بذلك هذه
اŸنتخبات الثÓثة الو ¤تأاشسÒة اŸشساركة
لبطولة العا ⁄للشسباب اŸقررة بالصس.2020 Ú
وŒدر الشسارة أان اŸنتخب التونسسي قد

ل أارى نفسسي خارج ريال مدريد
أاŸح سسÒجيو راموسس ،قائد ريال مدريد ،إا ¤أاsن “ديد عقده يتوقف على
النادي اŸلكي ،مؤوكًدا رغبته ‘ البقاء ضسمن صسفوف كتيبة اŸدرب زين الدين
زيدان.
ي
وقال راموسس ‘ مقابلة صسحفية مع إاذاعة ايندا سسÒو اإلسسبانية« :لد s
عقد مع الريال ما يزال سسار حتى عام ونصسف العام .إاذا ما رغب اŸسسؤوولون
‘ ال - -ن - -ادي ب- -ت- -م- -دي- -ده ،فسس- -أاو ّق- -ع ب- -ك- -ل ت- -أاك- -ي- -د ‘ غضس- -ون  5دقائق».
وينتهي عقد راموسس 33 ،عاًما ،مع ريال مدريد ‘ عام  ،2021وتناقلت وسسائل
اإلعÓم مؤوخًرا أان اŸفاوضسات بشسأان “ديده حتى  2022بدأات بالفعل.
واختتم حديثه حول قضسية Œديد عقده« :ل أارى نفسسي خارج ريال
مدريد».
كان ،راموسس انتقل للنادي اŸلكي ‘ عام  2005قادًما من إاشسبيلية ،ومنذ
وصسوله لعب اŸدافع األوسسط أاك Ìمن  600مباراة بقميصس النادي واحتفل
معه بأاك Ìمن  20لقًبا.
لكن على الرغم من ذلك كانت هناك شسائعات ‘ الصسيف اŸاضسي ،على أان
حا لÓنتقال إا ¤الصس Úبعد اŸوسسم الكارثي للنادي
راموسس طلب تصسري ً
اŸلكي.

أابناء «العقيبة» يؤؤّكدون انطÓقتهم ا÷ّيدة

ي -واصس -ل ف -ري-ق شس-ب-اب ب-ل-وزداد
لخر بتسسجيله
تأالقه من أاسسبوع آ
نتائج مبهرة والنقاط العشسر التي
حصسدها أاينما حل وار–ل تدل
على نضسجه التكتيكي.
وحسسب اŸق - - - -رب Úم - - - -ن ب- - - -يت
لبيضس ،أان السستقرار
لحمر وا أ
ا أ
وال-ع-م-ل الصس-ارم أادى ب-حصس-ده-ما
ثمار العمل الدؤووب.
فؤواد بن طالب
ومن خÓل األخبار التي وردت إالينا فإان
شس -ب -اب ب -ل -وزداد ال -ف -ائ -ز ‘ ا÷ول -ة م -ا ق -ب-ل
األخÒة على نصسر حسس Úداي ثم على شسبيبة
القبائل بثÓثة نظيفة فإانه ‘ صسحة جيدة،
وهو عازم على لعب األدوار األو ¤ومزاحمة
ال -ف -رق اŸت -ب -ق-ي-ة ع-ل-ى ل-قب ال-دوري ب-ق-ي-ادة
اıضسرم عمرا ،Êوالدليل على ذلك العشسر

نقاط ‘ الرصسيد ،ما يبشسر Ãسستقبل واعد
ألب-ن-اء ل-ع-ق-ي-ب-ة خ-اصس-ة وأان-ه-م يسس-تعدون للقاء
العودة أامام األهرمات اŸصسري.
كما أان التعداد يراهن على مواصسلة التأالق
‘ اÙط -ات ال -ق -ادم -ة ،وه -ذا م -ا ي -ع-ن-ي أان
اإلدارة والعمل ا÷ماعي كل عوامل أاضسافت
الكث Òوصسنعت عدة أاشسياء ‘ صسفوف الشسباب
ال - -ذي  ⁄ي - -ن - -ه - -زم ‘ ا÷ولت األو ¤ول ‘
اŸشساركة القارية فهو يسس Òبخطى ثابتة نحو
األفضس -ل وه -ذا م-ا ج-ع-ل-ن-ا نسس-ت-فسس-ر أاك Ìم-ن
ب -عضس اŸق -رب Úم -ن ب Úال -ف -ري -ق ،ف-ا÷م-ي-ع
أاج -م -ع -وا ب -أان أاشس -ب-ال ع-م-را ÊيسسÒون ب-حب
أال -وان ال -ف -ري -ق واث -ب -ت -وا ه -ن -ا وه -ن -اك أان -ه -م
يسس -ت -ح -ق -ون ال -ت -ق -دي -ر والحÎام واŸراف-ق-ة
اŸيدانية.
كما تعت Èنتائج الفريق قاريا ووطنيا جد
‡تازة وتسستحق التثم ،Úخاصسة وأان ا÷هاز
ال -ف -ن -ي ب -ق-ي-ادة ع-م-را Êي-ؤودي ‘ ع-م-ل ع-ال
اŸسستوى  ⁄تأالفه من قبل وله أابعاد مسستقبلية
واع -دة ل-ل-وصس-ول ب-أاب-ن-اء ال-ع-ق-ي-ب-ة إا ¤مصس-اف
الكبار.

نادي نيسس

أادم وناسس يتعّرضس إلصسابة قؤية

تعّرضس آادم وناسس ،جناح نادي نيسس
الفرنسسي ،إلصسابة قوية ‘ الركبة خÓل
م -ب -اراة ف -ري -ق -ه ،ضس -د ن-ادي م-ون-اك-و‘ ،
ا÷ول -ة السس -اب-ع-ة م-ن ال-دوري ال-ف-رنسس-ي.
وق -ال ال -ف -رنسس -ي ب -ات -ريك ف -يÒا ،م-درب
نيسس ‘ ،عقب نهاية اŸواجهة« :وناسس
تعرضس إلصسابة ‘ الركبة بعد احتكاك
قوي ،ل نعرف ◊د اآلن أاي شسيء عن
ح- -ج- -م اإلصس- -اب- -ة وم- -دى خ- -ط- -ورت -ه -ا».
وأاضساف« :ل نعلم اŸدة اÙددة لغياب

ون -اسس ع -ن صس -ف -وف ال -ف -ري-ق ،سس-ي-خضس-ع
الÓعب لفحوصسات طبية معمقة لتحديد
مدة غيابه وفÎة الراحة التي يحتاجها
ل - - -ل - - -ع - - -ودة إا ¤صس - - -ف - - -وف ال - - -ن - - -ادي».
وبات النجم ا÷زائري مهدًدا بالغياب عن
اŸب -اراة ال -ق-ادم-ة ‘ ال-دوري ال-ف-رنسس-ي،
السسبت اŸقبل ،ضسد نادي ليل ،وهو ما
يعت Èضسربة موجعة لÓعب خصسوصًسا أانه
ب- -دأا ي -ج -د ط -ري -ق ال -ت -أال -ق رف -ق -ة ن -ادي -ه
ا÷ديد.

باريسس سسان جÒمان

نيمار قد يجّدد عقده ‘ اŸسستقبل القريب

إاسسبانيا

كÓسسيكؤ البارصسا والريال يؤم  26أاكتؤبر على ال ّسساعة ١٣:٠٠

أاع- -ل- -نت راب -ط -ة ال -دوري اإلسس -ب -ا ،Êأامسس
األرب-ع-اء ،ع-ن م-وع-د م-ب-اراة ب-رشس-ل-ون-ة وري-ال
م -دري -د ‘ ،ال -دور األول م -ن ع -م -ر ال -ل -ي -غ -ا.
ووفً -ق-ا لصس-ح-ي-ف-ة «م-ون-دو دي-ب-ورت-ي-فو» ،فإان
م -ب -اراة ال -ك Ó-سس-ي-ك-و سس-ت-ق-ام ي-وم  26أاكتوبر

عادوا بفوز باهر من تيزي وزو

اقتطع تأاشسÒة التأاهل بفضسل فارق الهداف
ع -ل -ى حسس -اب م -ن -ت -خب غ -ي -ن -ي-ا ،ال-ذي ان-ه-ى
اŸنافسسة هو اآلخر ‘ اŸركز الثالث ،بـ ( +
Óول و  1 +بالنسسبة للثا.)Ê
 11نقطة بالنسسبة ل أ
اما اŸنتخب الوطني ا÷زائري فقد حّل
خامسسا بأاربع نقاط ،متقدما على جمهورية
ال-ك-ون-غ-و ال-دÁق-راطية بـ ( 2ن-ق-طة) والنيجر
بصسفر نقطة.
ونشسطت هذه اŸنافسسة التي اقيمت ‘
شسكل بطولة مصسغرة مشساركة سسبعة منتخبات
هي :النيجر (البلد اŸضسيف) ا÷زائر وتونسس
وأانغول ومصسر وغينيا
وجمهورية الكونغو الدÁقراطية).

سسÒجيو راموسس:

اŸقبل ‘ ،السساعة الواحدة ظهًرا بالتوقيت
اÙل -ي إلسس -ب -ان -ي -ا ،وذلك ضس -م-ن م-ن-افسس-ات
ا÷ول - -ة ال - -ع - -اشس - -رة م - -ن ع - -م - -ر ال - -ل - -ي - -غ- -ا.
وأاشسارت إا ¤أان برشسلونة سسيخوضس اŸباراة،
‘ ظل “تعه براحة أاقل  24سساعة من ريال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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م -دري -د ،ع -قب م -ب -ارات-ي ال-ف-ري-ق ‘ Úدوري
أابطال أاوروبا.
وأاوضس - -حت أاّن - -ه سس - -ب - -ق إاق - -ام - -ة م - -ب - -اراة
ال -ك Ó-سس -ي -ك -و ‘ السس -اع-ة ال-واح-دة ظ-هً-را ‘
ديسس- - -م ،2017 Èوك- - -ان ذلك ع- - -ل - -ى م - -ل - -عب

ذهبت العÓقة ب ÚالÈازيلي نيمار دا
سسيلفا‚ ،م باريسس سسان جÒمان ،واإدارة
النادي الفرنسسي ،إا ¤مسسار ﬂتلف خÓل
الفÎة األخÒة.
ف -ق -د ذك-ر م-وق-ع  10سس-ب-ور الفرنسسي،
امسس األربعاء ،أان اتصسالت حدثت بÚ
إادارة سس- -ان جÒم- -ان ون- -ي- -م- -ار ‘ األي -ام
األخÒة ،م- -ن أاج- -ل ت- -ه- -دئ -ة ال -وضس -ع بÚ
ال-ط-رف ،Úب-ع-دم-ا ت-وت-رت ال-عÓ-ق-ة خÓل
شسهور الصسيف ،بسسبب رغبة الÓعب ‘
الرحيل إا ¤برشسلونة.

واأشسار اŸوقع اإ ¤أان احتمالية Œديد
سسان جÒمان لعقد نيمار ،هذا اŸوسسم،
حا أان بقاء النجم
ليسست مسستبعدة ،موضس ً
الÈازي -ل -ي ق -د ي -ع -ود إا ¤إادراك-ه صس-ع-وب-ة
ال -ع -ودة ل -ل -ب -ل -وغ -ران -ا ،الصس -ي-ف اŸق-ب-ل.
وق -د ي -دع -م ق -رار ن -ي -م -ار ال -تصس -ري-ح-ات
األخÒة لفيكتور فونت ،اŸرشسح لرئاسسة
ب -رشس -ل-ون-ة ،ال-ذي اع-ت Èأان صس-ف-ق-ة ع-ودة
لعب البي إاسس جي إا ¤كامب نو “ثّل
«ﬂاطرة اقتصسادية».

á°VÉjQ

الخميسس  26سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  26محرم  1441هـ

Óندية
حّقق فوزا ضشئي Óعلى ظفار ‘ الكأاسس العربية ل أ

«العميد» مطالب باسستعادة مسستواه اŸعهود للعودة بتأاشسÒة التّأاّهل

 ⁄ي -ح ّ-ق -ق م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر
النتيجة اŸرضشية التي تسشمح له
ب -ل -عب م-واج-ه-ة ال-ع-ودة ب-ارت-ي-اح
أامام ظفار العما ،Êبعد أان اكتفى
بتحقيق انتصشار بهدف وحيد من
إامضش - -اء ع- -زي ،وه- -و م- -ا ي- -ج- -ع- -ل
ال- -ن- -ادي ال- -ع- -م- -ا Êأام- -ام ف- -رصش -ة
–ق -ي -ق ال -ت-اه-ل خÓ-ل م-واج-ه-ة
لياب بعد اŸسشتوى اŸميز الذي
ا إ
ظهر به.

ملعب  5جويلية من خلل اŸسستوى اŸميز
الذي ظهر به ،وهو المر الذي عّقد كثÒا من
مأامورية اŸولودية التي سستكون مطالبة ببذل
›هودات كبÒة خلل لقاء اإلياب من أاجل
اقتطاع تأاشسÒة التأاهل.
وكان النصسار يتوقعون أان يواصسل الفريق
ع -روضس-ه ال-ق-وي-ة ب-ع-د ال-ن-ت-ائ-ج اŸم-ي-زة ال-ت-ي
حققها ‘ البطولة مؤوخرا من خلل العودة
باإلنتصسار من بشسار أامام شسبيبة السساورة ومن
وه - -ران أام- -ام «ا◊م- -راوة» ،إال أان ح- -ق- -ي- -ق- -ة
اŸيدان كانت ﬂالفة للتوقعات ،حيث ظهر
ال -ف -ري -ق ب -ع-ي-دا ع-ن اŸسس-ت-وى اŸط-ل-وب م-ن
جهة ،وحتى اŸنافسس فاجأا ا÷ميع Ãسستواه
وهو الذي جعل اŸباراة تاخذ منحى آاخر غÒ
الذي كان متوقعا.

خّيب فريق مولودية ا÷زائر آامال اآللف
من انصساره الذين تنقلوا ا ¤ملعب  5جويلية
م -ن أاج -ل مسس -ان -دت -ه خ -لل م -واج -ه -ة ظ-ف-ار
ال -ع -م -ا ،Êب -ع -د ان فشس -ل ‘ –ق -ي -ق ان-تصس-ار
ع -ريضس يسس-م-ح ل-ه ب-ت-ف-ادي اŸف-اج-آات خ-لل
لقاء اإلياب الذي سسيجري السسبوع اŸقبل.
ورغ -م ان ا÷م-ي-ع ت-وق-ع –ق-ي-ق «ال-ع-م-ي-د»
إلن- -تصس- -ار ع -ريضس ،إال أان ال -ع -كسس ه -و ال -ذي
حدث حيث فاجأا فريق ظفار ا◊اضسرين ‘

تغيÒات كازو Êأاّثرت
على الفريق

عمار حميسشي

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

ت -أاّث -ر ال -ف -ري -ق ب -ال -ت-غ-يÒات ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
اŸدرب كازو Êخاصسة أان ا÷ميع كان يتوقع
ت-ث-ب-يت ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-ت-ي ح-ق-قت ن-ت-ائ-ج ‡يزة
خلل الفÎة اŸاضسية ،إال أان العكسس هو الذي
ح- -دث ح- -يث فضس- -ل ك- -ازو Êم -ن -ح ال -ف -رصس -ة
للعب Úآاخرين.

وق -ام ك -ازو Êب-إاج-راء ع-دة ت-غ-يÒات م-ن-ه-ا
إاشسراك حشسود مكان علتي وربيعي مكان بن
دبكة ،إاضسافة إا ¤حراق مكان بلخ Òوحتى
اشس -راك ن -ق -اشس  ⁄ي -أات ب -أاي ج -دي -د ‘ ظ -ل
مواصسلة هذا الخ Òصسيامه عن التهديف.
وقبل ايام من مواجهة الياب ،سسيكون على
ال -ت -ق -ن -ي ال -ف -رنسس -ي إاصس -لح م -ك-ام-ن اÿل-ل،
والبحث عن التاهل هناك ‘ عمان بعد أان
اكتفى بتحقيق انتصسار صسغ Òبهدف دون رد.

العدد
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÷نة ا’نضسباط للّرابطة الوطنية Œتمع اليوم

أاع -ل -نت راب-ط-ة ك-رة ال-ق-دم اÎÙف-ة،
أامسس الربعاء ،أان ÷نة النضسباط التابعة
لها ،سستجتمع اليوم اÿميسس ابتداء من
السساعة 11 : 00سسا من اجل معا÷ة
م -ل -ف -ات اŸق -اب -لت ال -ت -ي ل -ع -بت ي-وم-ي
الث- - -ن Úوال- - -ث - -لث - -اء ‘ ،اط - -ار ا÷ول - -ة
اÿامسسة من بطولة الرابطة اÎÙفة
األو.¤
ومن ب ÚاŸلفات السساخنة التي سستكون
ع -ل -ى ط -اول -ة ال -دراسس -ة ،ت -لك اŸت -ع -ل-ق-ة
Ãقابلة شسبيبة القبائل مع شسباب بلوزداد،
ال -ت -ي ل -ع -بت مسس -اء ال -ث -لث -اء Ãل-عب اول
نوفم Èبتيزي وزو ،وتوقفت ‘ الدقيقة
 81من عمر اللقاء بعد اجتياح ا÷ماهÒ
ألرضس -ي-ة اŸي-دان ع-قب تسس-ج-ي-ل ال-ف-ري-ق
الضسيف شسباب بلوزداد للهدف الثالث.
ف -ب -ع -د ال-ه-دف اŸب-اغت ال-ذي سس-ج-ل-ه
ف -ري -ق شس -ب -اب ب-ل-وزداد ع-ن ط-ري-ق ع-ادل
ج -رار ‘ ال -دق-ي-ق-ة ال-ع-اشس-رة ⁄ ،ي-ت-م-ك-ن

ف -ري -ق الشس -ب -ي-ب-ة م-ن ال-ع-ودة ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة
بالرغم من اŸسساندة اŸطلقة Ÿناصسريه،
األمر الذي اأثار غضسب هؤولء اŸناصسرين
خاصسة بعد اضسافة اŸهاجم حمزة بلحول
لهدف Úألبناء «العقيبة» ‘ الدقيقت74 Ú
و.77
وع-ل-ي-ه ،ق-ام ب-عضس اŸن-اصس-ري-ن اب-تداء
من الدقيقة  ‘ 87اقتحام السسياج المني
للملعب واجتياح ارضسية اŸيدان ،ما اجÈ
ا◊كم على توقيف اŸقابلة لعدة دقائق.
واأمام هذه الوضسعية وعدم عودة الهدوء
وع -دم ت -وف -ر الشس -روط األم -ن -ي-ة ال-لزم-ة
Ÿواصس -ل-ة اŸق-اب-ل-ة ،قّ-رر ح-ك-م اŸق-اب-ل-ة
قموح العلن عن نهاية اŸواجهة.
وسس -ت -ج -ت -م -ع ÷ن -ة النضس -ب -اط عشس-ي-ة
ا÷ول -ة السس -ادسس -ة م -ن ب -ط -ول -ة ال-راب-ط-ة
اÎÙفة الو ،¤اŸقرر بعضس مقابلتها
يوم السسبت  28سسبتم.È

ل‚ليزية
كأاسس الرابطة ا إ

خروج مبك ّر لتوتنهام

اسشتعادة اŸسشتوى اŸعهود
ضشروري
سس -ي-ع-م-ل اŸدرب ال-ف-رنسس-ي ك-ازو Êخ-لل
الفÎة اŸقبلة على –سس ÚاŸسستوى الفني
للفريق قبل لقاء اإلياب الذي تفصسله عنا أايام
معدودات ،ويبدو الوقت ضسيقا من أاجل البحث
عن أاسسباب هذا النتصسار الضسئيل.
ويبقى الهدف الول للمدرب كازو Êهو
إايجاد حل للعقم الهجومي لبعضس اللعب،Ú
الذين  ⁄يظهروا اي شسيء يشسفع لهم للبقاء ‘
التشسكيلة األسساسسية على غرار نقاشس ،الذي
ت -راج -ع مسس -ت -واه ك -ثÒا وأاضس-ح-ى ‘ ك-ث Òم-ن
الحيان يشسّكل عبئا على الفريق.

لصشابة ‘ أاصشبع القدم
تعّرضس إ

جابو يغيب عن اÓŸعب ّŸدة  15يوما
ت- -ل ّ -ق -ى ف -ري -ق م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ضس -رب -ة
موجعة ،قبل مباراة اإلياب للدور  32للبطولة
لندية ،أامام ظفار العما ،ÊاŸقررة
العربية ل أ
يوم الثن ÚاŸقبل.
فقد تأاكد بشسكل رسسمي ،غياب اŸهاجم
عبد اŸؤومن جابو عن اŸباراة اŸقبلة ،وهو
ما Áثل ضسربة موجعة للفريق ،الذي فاز ‘

مباراة الذهاب (.)0-1
وغ--ادر ج--اب--و اŸب--اراة ق--ب--ل ن--ه--اي-ت-ه-ا
م--ت--أاث--را ب-إاصس-اب-ة ‘ إاصس-ب-ع ال-ق-دم ،ح-يث
طلب اسستبداله بسسبب عدم قدرته على
اŸواصسلة.
وخضس--ع ال-لعب ل-ف-ح-وصس-ات م-ع-م-ق-ة،
أاث--ب--تت إاصس--اب--ت-ه ب-كسس-ر ‘ إاصس-ب-ع ال-ق-دم،

يحتاج إا ¤راحة ل تقل عن أاسسبوع،Ú
ل---ي---ت---خ---ل---ف ب---ذلك ع---ن رح---ل---ة ع--م--ان.
ويعت Èجابو من أابرز مفاتيح لعب النادي
ال--ع--اصس--م--ي ،ب--فضس--ل م--ه--ارات--ه ‘ Œاوز
اŸدافع ،Úإاضسافة لقدرته على التعامل
‘ ﬂتلف اŸواقف.

كوليبا‹:

أانا سسعيد بوجودي ‘ نابو‹
كشسف السسينغا‹ خاليدو كوليبا‹ ،مدافع
نابو‹ ،أامسس األربعاء ،موقفه من األنباء التي
رب -ط -ت -ه ب -ال -رح -ي-ل إا ¤ب-رشس-ل-ون-ة مسس-ت-ق-ب-ل.
وخرجت الصسحف اإلسسبانية ‘ األيام القليلة
اŸاضس -ي-ة ،ب-ت-ق-اري-ر ت-ؤوك-د أان ال-ف-رنسس-ي إاريك
أاب -ي -دال ،السس -ك-رت Òال-ف-ن-ي لÈشس-ل-ون-ة ،حضس-ر
مباراة نابو‹ أامام ليتشسي ،األحد اŸاضسي ‘

الدوري اإليطا‹Ÿ ،تابعة الثنائي فابيان رويز
وكوليبا‹ ،بحيث يكون األخ Òبديل ÷Òارد
ب - - - - -ي - - - - -ك- - - - -ي- - - - -ه اŸت- - - - -ق- - - - -دم ‘ السس- - - - -ن.
وعن ذلك ،قال كوليبا‹ ‘ تصسريحات لشسبكة
«أار أام سسي سسبورت» الفرنسسية« :أانا هنا ‘
نابو‹ منذ خمسس سسنوات ،وأاسستطيع القول
إان-ن-ي سس-ع-ي-د ل-ل-غ-اي-ة ب-وج-ودي ه-ن-ا ،وع-ائ-ل-تي

سسعيدة أايضسا».
وأاضس -اف« :ن -ع -م -ل م-ن أاج-ل ال-ف-وز وحصس-د
ال-ب-ط-ولت اŸه-م-ة ،ل-دي-ن-ا ق-اع-دة ج-ماهÒية
ت -ت -اب -ع -ن -ا ب -ح-م-اسس وشس-غ-ف وه-م يسس-ت-ح-ق-ون
األفضسل ،أا“نى أان نعطيهم هذا العام شسيًئا
مهًما».

خ -رج ت -وت -ن -ه -ام ه -وتسس-ب Òم-ب-ك-را م-ن
منافسسات كأاسس رابطة األندية اإل‚ليزية
اÎÙفة لكرة القدم ،بعد خسسارته اأمام
ك -ولشسسس Îي -ون -اي -ت-د م-ن ال-درج-ة ال-ث-ال-ث-ة
بركلت الÎجيح ( ‘ )4-3الدور الثالث
الذي شسهد تأاهل مانشسسس Îسسيتي حامل
اللقب وارسسنال بسسهولة تامة للدور ثمن
النهائي.
وتعادل توتنهام مع مضسيفه كولشسسسÎ
يونايتد سسلبيا ‘ الوقت األصسلي قبل أان
ي- -خسس -ر ب -رك -لت ا÷زاء ،ب -ع -دم -ا اأه -در
ال - -دا‰ارك - -ي ك - -ريسس - -ت - -ي - -ان اري- -كسس- -ون
والÈازيلي لوكاسس مورا ركلتيهما.
وتأاهل مانشسسس Îسسيتي إا ¤الدور 16
بفوزه السسهل على بريسستون نورث اإند من
الدرجة األو 3( ¤ـ .)0
وسسجل األهداف رحيم سستÒلينغ ()19
والÈازي - -ل - -ي غ - -اب- -ري- -ال ج- -ي- -زوسس ()35
واŸدافع ريان ليدسسون خطأا ‘ مرمى

فريقه (.)42
وصس -ع -د ارسس -ن -ال ل -ن -فسس ال-دور ب-ف-وزه
ال -ك -ب Òع-ل-ى ضس-ي-ف-ه ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-وريسست
(الدرجة األو.)0 - 5( )¤
وسس -ج -ل األه-داف الÈازي-ل-ي غ-اب-ري-ال
م-ارت-ينا‹ ( 31و )2+90وروب ه -ول-دي-ن-غ
( ،)71ج- -وزي -ف وي -ل -ك -وك ( ،)77وري- -يسس
نيلسسون (.)84
و‘ بقية مباريات الدور الثالث تأاهل
اإ ¤ثمن النهائي أايضسا إايفرتون بفوزه على
مضس-ي-ف-ه شس-ي-ف-ي-ل-د وي-نسس-داي م-ن الدرجة
األو ،)0 - 2( ¤وليسس Îسسيتي بفوزه على
مضسيفه لوتون تاون من الدرجة األو4( ¤
  ،)0وسساوثمبتون مباراته امام مضسيفهبورتسسموث من الدرجة الثانية (،)0 - 4
ووات -ف -ورد ع-ل-ى سس-وانسس-ي سس-ي-ت-ي (،)1-2
وكراو‹ تاون من الدرجة الثالثة بفوزه
ع -ل -ى سس -ت -وك سس-ي-ت-ي م-ن ال-درج-ة األو¤
بركلت الÎجيح (.)3-5

مولودية وهران لكرة اليد

رهان على العودة إا ¤سساحة الكبار رغم اŸشساكل اŸالية
يسس-ت-ه-دف ف-ري-ق م-ول-ودي-ة وه-ران ل-ك-رة ال-ي-د ،ال-ذي سس-ي-قضس-ي
لول ،الصسعود إا ¤القسسم
موسسمه الثا Êعلى التوا‹ ‘ القسسم ا أ
الوطني اŸمتاز ‘ نهاية اŸوسسم ا÷ديد ،حسسب ما صسرح به
لربعاء اŸناج Òالعام للنادي نصسر الدين بسسجراري.
أامسس ا أ
لسسبق« :سسنعمل كل ما ‘ وسسعنا لسستعادة مكانة
وقال الدو‹ ا أ
النادي ‘ سساحة الكبار ،نعلم أان اŸهمة لن تكون سسهلة ولكننا
سس--نسس-ع-ى ا ¤اŸواصس-ل-ة ‘ ن-فسس دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة الشس-ط-ر ال-ث-ا Êم-ن
اŸوسسم الفارط».
جل بسسجراري عودته هذه الصسائفة إا ¤منصسب اŸناجÒ
وسس ّ
العام بعدما كان قد اسستقال منه ‘ صسائفة  ‘ 2018أاعقاب
لول.
سسقوط ‘‘ا◊مراوة‘‘ إا ¤القسسم الوطني ا أ
وتابع نفسس اŸتحدث« :لقد حقق الفريق مشسوارا طيبا ‘
مرحلة إاياب اŸوسسم اŸاضسي ولكنه  ⁄يتمكن من تدارك النقاط

لو ¤على خلفية التحضسÒات
الكثÒة التي أاهدرها ‘ اŸرحلة ا أ
لسسباب التي يعلمها ا÷ميع».
السسيئة التي قام بها ل أ
وتراجعت اŸولودية ،التي كانت تعت Èمفخرة الكرة الصسغÒة
ا÷زائرية ‘ وقت سسابق ،كثÒا خلل السسنوات اŸاضسية قبل أان
لول.
تلقى ‘ صسائفة  2018مصسÒا مشسؤووما بسسقوطها إا ¤القسسم ا أ
لكن ا÷ميع ‘ النادي قد حفظ الدرسس جيدا ،وفق تطمينات
اŸناج Òالعام ,مؤوكدا أان الفريق شسرع مبكرا هذه اŸرة ‘
–ضسÒاته التي بدأاها بالÎكيز على ا÷انب البد Êعلى أان Áر ‘
لسسبوع ا÷اري للعمل ‘ قاعة ‘‘العقيد لطفي‘‘ بوهران،
نهاية ا أ
والÎك--ي--ز ع--ل--ى ا÷ان--ب Úال--ت-ق-ن-ي وال-ت-ك-ت-ي-ك-ي –سس-ب-ا لن-ط-لق
اŸنافسسة ‘  25أاكتوبر اŸقبل.
وأاضساف نفسس اŸسسؤوول بأانه كان يأامل ‘ بر›ة تربصس مغلق
للعبيه من أاجل منحهم فرصسة التحضس Òا÷يد للمنافسسة «لكن

لمكانيات اŸالية ل يسسمح بذلك».
نقصس ا إ
لسسبق
وبخصسوصس الطاقم الفني ،فقد تدّعم بخدمات اللعب ا أ
لبقاء على طاب سسيد أاحمد
‘ النادي بوعبد الله ﬂلو‘ مع ا إ
الذي كان قد أادى مشسوارا جيدا مع الفريق الذي أاشسرف عليه ‘
النصسف الثا Êمن بطولة اŸوسسم الفارط التي أانهاها معه ‘
اŸرتبة الثالثة.
كما تاأمل إادارة اŸولودية ،بحسسب مناجÒها العام ‘ ،تدعيم
ليام القادمة بلعب Úاثن Úتتوفر فيهما
تشسكيلتها خلل ا أ
اÈÿة ال--لزم--ة Ÿسس--اع--دة لع-ب-ي-ه-ا الشس-ب-ان ‘ ب-ل-وغ ال-ه-دف
اŸنشسود ،بعدما “كنت من الحتفاظ بأاغلبية لعبي اŸوسسم
لزمة اŸالية التي تعا Êمنها ،على حد تعبÒ
اŸاضسي رغم ا أ
نصسر الدين بسسجراري.
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ÖdÉW øH OGƒDa :OGóYGE
كاظم السساهر اسسم سسيظل ‘ الوجدان ألّنه قامة
جيل القرن العشسرين ◊نا وأاداءً ،فرغم ترحاله
ع Èالقارات بحثا عن السستقرار والهدوء ،إاّل أاّنه
بقي يحتل شسعبية جيله األو ‘ ¤العا ⁄العربي،
و ⁄تأاتي هذه اŸكانة الراقية الفنية من فراغ،
فهي دليل قوي على اŸوهبة ا◊قيقية التي “تّع
بها ولزالت سساطعة ‘ سسماء العا ⁄العربي وحتى
اÿارجي ،بالضسافة إا ¤الذكاء ا◊اد والخÓصص
‘ أاعماله الفنية التي بصسم بها ‘ قلوب اÓŸيÚ
من عشّساق أا◊انه وغنائه اŸتطّور ،ألنّ دراسسته
للفن أايام شسبابه أاعطته صسورة متمّيزة ووسسيلة فنية
رائ- -ع- -ة ج- -ذبت إال- -ي- -ه -ا ال -ع -دي -د م -ن اŸط -ربÚ
واŸطربات ،هذا ما جعل كاظم يÎعرع ‘ قلب
العراق ومن ثم يقتحم عاŸه اÿارجي من أاجل
ال ّ
‡ا يؤوّكد أاّن هذا
ظهور على ال ّسساحة الفنيةّ ،
اŸطرب أاو Áكن تسسميته Ãوسسيقار هذا ا÷يل
الذي نزل بأا◊ان ترتاح لها اآلذان وتخفق لها
القلوب ،ويشسهد التاريخ ا◊ديث لهذا العمÓق
الذي غنى لكبار الشّسعراء ،وعلى رأاسسهم نزار قباÊ
على غرار أاغنية «زيديني عشسقا زيد ،»Êومئات
األغا Êالنّاجحة لكاظم السساهر سساحر اÓŸيÚ
بفّنة الّراقي.
ك-اظ-م السس-اه-ر م-لّ-ح-ن وم-ط-رب وع-ازف ق-ي-ت-ارة
وع -ود ب -ام -ت -ي -از أاحّ-ب-ت-ه ا÷م-اه Òداخ-ل ال-ع-راق
وخارجه ،وهذا من خÓل أادائه ألحلى األ◊ان
وأاح -ل -ى ال -قصس -ائ-د ل-ك-ب-ار ال-ك-ت-اب وع-ل-ى رأاسس-ه-م
ال ّ-ل -ب -ن -ا Êن -زار ق -ب -ا Êب -أاغ -ن-ي-ة «زي-دي-ن-ي عشس-ق-ا
زي -دي-ن-ي» ،وت-ل-ت-ه-ا األغ-ا Êال-ن-اج-ح-ة ال-ت-ي أاداه-ا
مطرب هذا ا÷يل الذي أاحبّته اÓŸي Úنظرا
ل -ت -م ّ-ي -زه ‘ األ◊ان واألداء ،وك-ذا الّسس-م-ع-ة ال-ت-ي
يتمّتع بها أاينما حل وار–ل حتى سسمي «بقيصسر
الفن العربي».

أا◊انه متمّيزة
عندما تسستمع إا ¤أا◊ان كاظم وأادائه ،فمباشسرة
تقول هذا كاظم الذي أاحبّته ا÷ماه Òالعربية
ع Èال -ق-ارات ،وعشس-قت أا◊ان-ه وصس-ي-ت-ه اŸت-م-ي-ز
ا÷ذاب ‘ تشسكيل الوجدان العربي واŸغاربي
وحتى اآلسسيوي واألوروبي ،حيث غنى من أا◊انه
ال -ع -دي -د م -ن اŸط-رب ÚواŸط-رب-ات ع-ل-ى غ-رار
ماجدة الرومي ،لطيفة العرفاوي ،جورج وسسوف
وآاخ -رون وه -ذه األ◊ان ك -ل -ه -ا ع-ام  ،1996ح -يث
أاصسبح واحدا من اŸبدع ‘ Úالتلح ،Úكاظم
الدي خرج من رحم اŸدرسسة العراقية ،إال أاّنه
“ّك -ن م -ن وضس -ع ت -اج ف -ن -ي ع -ظ -ي -م ل-ن-فسس-ه عÈ
اŸعمورة العربية.

بداية حياته
كاظم متزّوج وله ولدان« ،وسسام» و»عمر» ،ترّبى
‘ بيت صسغ Òبالعراق وسسط عائلة تتكون من 07
إاخوة ،كما انتقلت عائلته من مدينة اŸوصسل إا¤
مدينة ا◊ربة ببغداد.

عششقه للعزف
نظرا ◊ّبه للفن ‘ سسن مبكر ،اقتحم فن العزف
ف -ك -انت أاول آال -ة ع -زف ع -ل-ي-ه-ا ه-ي آال-ة ال-ق-ي-ت-ارة
ا◊ديثة ،وكان عمره آانذاك  6سسنوات ومن ثم
ان -ت -ق -ل ا ¤ال -ع -زف ع-ل-ى ال-ع-ود ،وأاصس-ب-ح ف-ارسس-ا
للعزف على هذه اآللة التي لها نغمة متمّيزة عن
اآللت األخ -رى ،وك -ان ت -عّ-ل-م-ه ل-ل-ع-زف ‘ م-ع-ه-د
الدراسسات اŸوسسيقية ببغداد.

أاّول ◊ن له
بعد ‚احه ‘ العزف على آالة العود ،فّكر بأان
يقتحم عا ⁄التلح ،Úفكان أاول ◊ن له أاغنية «أاين
أانت» ،وهذا بعد سسنة فقط من دخوله Ÿعهد
اŸوسس -ي -ق -ى ،إاضس -اف -ة ا ¤ال-ف-ن ‘ ب-داي-ة ح-ي-ات-ه
اق -ت -ح -م ج -و ال -ت-دريسص ‘ م-ادة ال-ت-اري-خ ،ودرسص
اŸوسس -ي -ق -ى ،اŸوسس -ي -ق -ى وال-ن-وت-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ‘
مدرسستي كربيشص وبيناتا بالعراق ،وهذا ‘ آاخر
سسبعينات القرن العشسرين ،ولكاظم عدة جنسسيات
منها الكندية ،القطرية ،إا ¤جانب العراقية.

تعاونه مع كبار الشّشعراء
نظرا لذكاء هذا الفنان وثقافته العالية ،وحبه
Óداء وال-ك-ل-م-ة ال-راق-ي-ة ت-ع-ام-ل م-ع ال-ع-دي-د م-ن
ل -أ

الشّسعراء على غرار أاسسعد الفريدي ،1984حيث
أاصسدر أاول أالبوماته بعنوان «شسجرة الزيتون» ،ثم
تعاون مع الشساعر كر Ëالعراقي ،عزيز الرسسام،
نزار قبا ،Êالشسيخ ﬁمد بن راشسد آال مكتوم
واألسس Òبدر بن عبد اÙسسن.
بدأات الشسمسص تطل ‘ سسماء كاظم بدءاً من عام
جرت طاقته بشسكل مهيب بدءاً من
 1989أاين تف ّ
أاغنية «عÈت الشسط» بعدها سسافر إا ¤الكويت
ومن ثم إا ¤بÒوت التي أاوحت له بعدة أاغا Êمنها
«ن -زلت ل -ل -ب -ح -ر» و»ك -ن -ز ا◊ديث» «إاّن -ي خّ-ي-رتك
فاختاري» ،وكان أاول تعاون مع الشساعر اıضسرم
نزار قبا ،Êومن ثم «زيديني عشسقا زيديني» ،و‘
مدرسسة ا◊ب الّلت Úجعلتاه يعت Èمطرب زمانه
حتى ارتقى ا ¤العاŸية ‘ ›ال اللّحن واألداء
حسسب من عرفوا كاظم عن قرب.

العدد
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ا’سشم عند الو’دة :كاظم جبار
ابراهيم
مولده ،1957 / 09 / 12 :العمر 62
سشنة اŸوصشل ـ العراق.
ا’قامة :اŸغرب.
الديانة :ا’سشÓم.
ا◊ياة الفنية
ل ّ-ق-ب ع-ن-د ك-ب-ار ال-ل-ح-ن وال-ط-رب
ب- -اسش- -م ق -يصش -ر ال -غ -ن -اء ال -ع -راق -ي،
’غنية العراقية.
وسشف Òا أ
ا’سش- -م اŸسش- -ت- -ع- -ار ك- -اظ- -م ج- -ب -ار
ابراهيم السشاهر.
النوع :عربي.
العزف :القيتارة والعود.
اŸه -ن-ة :م-وسش-ي-ق-ي ،م-ل-ح-ن وك-اتب
أاغا.Ê
‡ثل ،سشنوات النششاط  1980ا¤
اليوم.

انتقاله إا ¤الّتمثيل
 ⁄يكتف هذا العمÓق بالّتلح Úوالغناء الّلذين
أابدع فيهما ،بل انتقل ا ¤جو التمثيل حيث مثل
‘ مسسلسسل «اŸسسافر» ،وكان بط Óله ،ويعت Èهذا
اŸسسلسسل Ãثابة أالبوم مصسور قّدمت فيه أاعمال
كاظم ثم فيلم «موطني» ثم وضسع كاظم أاغنية «يا
وطني يسسعد صسباحك» للفيلم.

لندن وكاظم

ُكّرم على طريقة الكبار

ي -ق -ول -ون ب-أان-ه أاول ف-ن-ان ع-رب-ي غ-ن-ى ‘ ال-ق-اع-ة
اŸلكية بلندن ،وأاول فنان ‘ العا ⁄بعد مادونا،
الذي حصسل على مفتاح مدينة سسيد.Ê

كّرم كاظم السشاهر ‘ عدة بلدان
أاج- -ن- -ب -ي -ة وع -رب -ي -ة ،ع -ل -ى غ -رار
ف -رنسش -ا ،إاي -ط-ال-ي-ا ،أام-ري-ك-ا ،ك-ن-دا،
صشل على
ماليزيا ،العراق ،كما – ّ
’غنية العربية ‘ 1996
أاوسشكار ا أ
ب- -غ- -داد ،وقÓ- -دة ا’ب -داع ايضش -ا ‘
ب -غ-داد  1997ووسش -ام ال-ت-ف-وق م-ن
’ردن ا◊سش Úوتسشّلمه من
ملك ا أ
ي-د اŸل-ك-ة ن-ور  ،2002 / 2001و‘
صش -ل ايضش-ا
ت - -ونسس ع- -ام ّ – 2000
ع -ل -ى وسش -ام ا’سش-ت-ح-ق-اق ،وخÓ-ل
’وŸبياد العربية Ãصشر
مهرجان ا أ
 2001انتزع جائزة أافضشل مطرب
عربي أامام عمالقة الغناء ‘ مصشر،
كما له  24أالبوما موزعة على عدة
شش - -رك - -ات وع- -ل- -ى رأاسش- -ه- -ا شش- -رك- -ة
روتانا ،وكل هذه ا’‚ازات هي
م -ن صش -ن -ع ق -يصش -ر ال -غ-ن-اء ال-ع-رب-ي
كاظم.

حياته الشّشخصشية
تزّوج كاظم السساهر ألول مرة وعمره  19سسنة
وانتهى بالطÓق ،يقول الفنان كاظم عن Œربة
الزواج اŸبكر ،رÃا مآالها الفشسل رغم أاننا كنا ‘
نفسص العمر «أاو السسن» ،وعن عدم زواجه مرة
‡ن
أاخرى يقول Ùبيه رÃا  ⁄أاجد سسيدة ّ
أاحببتهم “كن ايصسال العÓقة لهذا الزواج.

 ‘ 2018واششنطن واÿطوبة اŸفاجئة
تؤوّكد كل األخبار ومن عرفوا قيصسر الغناء العربي
كاظم ،أانه كان متواجدا ‘ واشسنطن إلحياء حفل،
‘Ó
وه- -ذا ‘ شس- -ه -ر م -ارسص  ،2018وأام- - - -ام ا Ÿأ
ا◊ف -ل أاع-ل-ن ع-ن خ-ط-وب-ت-ه م-ن ال-ت-ونسس-ي-ة سس-ارة
اŸڤني.

أاغانيه القصشÒة والطويلة
مدة األغا Êعند سسماعها ل
ي -ت -ع -دى ال-ب-عضص م-ن-ه-ا 4
دقائق ا 16 ¤دقيقة
باسستثناء أاغنية «ل
ي- -ا صس- -دي- -ق -ي»،
ال- - -ت- - -ي تصس- - -ل
مدتها ا47 ¤
دقيقة،
م -رج-ع-ا إاي-ان-ا
ب -ه -ا ا ¤زم -ن
ال-ع-م-ال-ق-ة على
غ - - -رار ف- - -ري- - -د
األط - - - - - - - - -رشص ،أام
ك -ل -ث-وم ،ع-ب-د ا◊ل-ي-م
وهذا ما جعل كاظم يغÒ
ال-ط-ري-ق-ة وي-ف-ت-ح ب-اب األغ-اÊ
ال- -ط- -وي- -ل -ة ع Èا◊ف Ó-ت
ال-ع-ام-ة ال-ت-ي غ-ن-اها ‘
ال- - -وط- - -ن ال - -ع - -رب - -ي
وخ- - -ارج- - -ه ،ح - -يث
اشس- - -ت- - -ه- - -ر ب- - -أاكÈ
ا◊ف Ó- - - - - - -ت عÈ
ت-ل-ف-زي-ون-ات العا⁄
ال-ع-رب-ي وخارجها،
وأاصس - -ب - -حت أاغ- -اÊ
كاظم لها باع كب‘ Ò
السستماع واŸشساهدة.

التّلح Úلدى كاظم
م -ن أاح -ل -ى أا◊ان -ه ال -ت-ي ل-ف-تت الن-ت-ب-اه
وكسس -بت ال -ره -ان ‘ ال -وسس -ط ال-غ-ن-ائ-ي ع-ل-ى
الط Ó-ق قصس -ي -دة «ط -وق ال -ي -اسس -م ،»Úه -ذا
القصسيد الذي جمعه بعمÓق الشسعر الغرامي

الدو’ب اŸوسشيقي لدى كاظم

وال- -غ -ن -ائ -ي ن -زار
ق - - -ب- - -ا ،Êال- - -ذي
أاصس- -ب- -حت ب- -ي -ن -ه
وب Úكاظم عÓقة
حب ووج- - - - - - - - - -دان
خ- -دم- -ة ل- -ل- -قصس- -ي- -دة
العربية ،إاضسافة إا ¤هذا
ف -إان ك -اظ -م  ⁄ي -ت-وق-ف ع-ن
التلح Úلنفسسه فقط بل
ق-ام ب-ال-ت-ل-ح Úلعدة
م- -ط- -رب Úك- -ب- -ار
ع- - -ل- - -ى غ- - -رار
ماجدة
الرومي،
جورج
وسسوف ،و‘
 1996قام
بتلح Úأاغنية
متميزة
للمطربة
اŸت -أال-ق-ة ‘ سس-م-اء
اŸغ - - -رب ال - - -ع - - -رب- - -ي
ومصس -ر ،ل -ط -ي-ف-ة ال-ع-رف-اوي
◊ن أايضسا للمطربة اŸغربية أاسسماء
و ّ
Ÿن- -ور ث- -م اŸط -رب -ة غ -ادة رجب وم -ط -ربÚ
آاخرين.

أاغانيه الفائزة

تؤوّكد اŸعلومات وكل من تابعوا مسسÒة الفنان
كاظم السساهر ،بأان أاغانيه األك Ìفوزا با÷وائز
مثل «أانا وليلى» ،وهذا باسستفتاء إاذاعة بيسسي ،كما
فاز بأاغنية «ها..حبيبي»  ،1996إاضسافة إا ¤فوزه
باŸرتبة األوÃ ¤هرجان القاهرة الدو‹.

مششاركته ‘ اŸناسشبات الكÈى

كانت مشساركة كاظم السساهر كثÒة ع ÈاŸعمورة
ال- -ع -رب -ي -ة ،وي -ع -ت Èأاول ف -ن -ان ع -رب -ي شس -ارك ‘
األوŸبياد من خÓل أاغنية «نريد السسÓم» عام
 ،2004وهذا بتواجد كبار الفنان ÚالعاّŸي ،Úوكّرم
من طرف اليونسسيف مقابل ما قّدمه من فن راق.

’غا Êالوطنية والقومية
ا أ
ك- -م- -ا ل- -ك -اظ -م السس -اه -ر ال -عشس -رات م -ن األغ -اÊ
ال-روم-انسس-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة وال-ق-وم-ي-ة ع-لى غرار «يا
قدسص»« ،أاهيم بتونسص»« ،ه Óا◊لوة السسمراء»،
«دوق الشسرق»« ،حسسناء عمان»« ،أالو من معي»،
«عروسص ا◊ب»« ،يا رب احمي ا÷زائر» والتي
كتب كلماتها الشساعر كر Ëالعراقي ،غ Òهذا فله
اŸئات من األغا Êاÿالدة ل Áكن حصسرها ‘
صس -ف -ح -ة ال -ذك -ري-ات ،ف-ه-ي مصس-ون-ة ‘ م-ك-ت-ب-ات
الذاع-ات ال-ع-رب-ي-ة وح-ت-ى األج-ن-ب-ي-ة ألن-ه-ا أاغ-اÊ
متميزة لهذا العمÓق العراقي.

ل -ق -د اسش -ت -ط-اع ك-اظ-م السش-اه-ر أان
’سش Ó- -ف ‘ إاسش - -ت - -ب - -دال
ي- - -ط ّ- -ور ا أ
ال- -دو’ب اŸوسش- -ي -ق -ي ال -ت -ق -ل -ي -دي
ب -ت -ق -ن -ي -ات ت -ع ّ-ب -ر ع -ن ال -قصش-ي-دة
’حاسشيسس
العربية ككل ،وتصشّور ا أ
واŸعا Êبروح ششعرية ششفافة ،لقد
اسش-ت-خ-دم ب-ن-ج-اح وم-ا ت-ع-ل-م-ه ّ‡ن
سش- -ب- -ق- -وه ب- -ل- -غ -ة م -وسش -ي -ق -ي -ة ذات
اÿصش-وصش-ي-ة الشش-رق-ي-ة ،وق-د كان
صش -وت ك -اظ -م السش-اه-ر ال-ذي غ-ن-ى
’◊ان فعششقته ا÷ماهÒ
أاجمل ا أ
’جنبية،
ع ÈاŸعمورة العربية وا أ
إاّن - -ه الّسش - -اح - -ر ال- -غ- -ن- -ائ- -ي ك- -اظ- -م
السش - - -اه - - -ر ،ال - - -ذي ’زال يصش- - -ول
ويجول بأاغانيه الّراقية ‘ الوطن
العربي على غرار «زيديني عششقا
زيديني»« ،ها حبيبي» و…..

ثقافة
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أفتقار ألولية لفضساء مسسرحي تسسّبب ‘ ترأجع نشساطه

حركيـ ـ ـة ﬁتشسم ـ ـ ـ ـة Ÿسسرح ألكبـ ـ ـ ـار
بورقلـ ـ ـ ـة رغ ـ ـم مسساع ـ ـي أ÷معي ـ ـات

يشسّكل ألفن أŸسسرحي أحد ألفنون ألثقافية ألتي تسسجل حركية ﬁتشسمة بولية ورقلة خاصسة ‘ مسسرح ألكبار ،ويرتبط
هذأ بعدة عوأمل ،أبرزها غياب ألهياكل أÛهزة لحتضسان ﬂتلف ألعروضس أŸسسرحية ،حسسبما يرى أŸتابعون للشسأان ألثقا‘
أÙلي .وعلى ألرغم من هذه أŸؤوشسرأت ألسسلبية إأل أن بعضس ألفرق أŸسسرحية وأ÷معيات مازألت أليوم تتحدى ألظروف من
أجل أسستمرأرية نشساط فن أŸسسرح ﬁليا سسوأء من حيث ألعمل على تطوير ما تقدمه من عروضس أو من خÓل أ◊رصس على
عامل ألتكوين وألتأاسسيسس لفرق مسسرحية جديدة.

ورڤلة :إأÁان كا‘
من ب Úهذه الفرق وا÷معيات
التي قررت التمسضك با’سضتمرار ‘
ال- -نشض -اط رغ -م ق -ل -ة اإ’م -ك -ان -ي -ات
اŸت -اح -ة والسض-ع-ي م-ن أاج-ل إاث-ب-ات
وج -وده -ا ،ج -م -ع -ي-ة رك-ح ال-واح-ات
ال -ث -ق -اف -ي -ة ال-ت-ي اخ-ت-ار أاعضض-اؤوه-ا
النشضاط بدار الثقافة مفدي زكرياء
ع Èفضض - - -اء إ’نشض - - -اء ال - - -ع - - -روضس
اŸسض-رح-ي-ة وال-ت-دريب ع-ل-ي-ه-ا ،كما
ت -ع -م -ل ا÷م -ع -ي -ة ع -ل -ى ال-ت-حضضÒ
إ’طÓ-ق ط-ب-ع-ة م-غ-ارب-ي-ة Ÿه-رجان
ل- -ي- -ا‹ م- -ون -ودام ال -واح -ات خ Ó-ل
اأ’شضهر القليلة القادمة.
وب - -ه - -ذا الصض - -دد ،أاوضض - -ح م - -روان
بلجراف اŸمثل اŸسضرحي الهاوي
وال- -عضض- -و ب- -ا÷م- -ع- -ي- -ة ،أان ف- -ك -رة
ت -خصض-يصس ق-اع-ة إ’نشض-اء ال-ع-روضس
كانت تراود الفنان ‘ ÚاŸنطقة،
وت - - -ه - - -دف ب - - -اأ’سض- - -اسس وب- - -أاق- - -ل
اإ’مكانيات اŸتوفرة إا ¤خلق جو
ث -ق -ا‘ مسض -رح -ي م -ن -اسضب إ’نشض-اء
ال- -ع -روضس اŸسض -رح -ي -ة وال -ت -دريب
داخل القاعة التي تتوفر أايضضا على
ك- -تب م- -وج -ه -ة ل -ل -م -ط -ال -ع -ة ب -دار
الثقافة.
وع- -ل- -ى ال- -رغ- -م م- -ن اإ’رادة ال -ت -ي
ت - -ب - -دي- -ه- -ا ال- -ع- -دي- -د م- -ن ال- -ف- -رق
اŸسض -رح -ي -ة وا÷م-ع-ي-ات م-ن أاج-ل
ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ح- -رك -ي -ة اŸسض -رح
ﬁل -ي -ا ك -م-ا ي-ق-ول ﬁدث-ن-ا ،إا’ أان
أاب -رز م -ا ي -ف -ت -ق-ر إال-ي-ه ال-نشض-اط ‘
الفنون اŸسضرحية ،وجود فضضاءات
للعرضس اŸسضرحي بورقلة ›هزة

طبقا للمعاي ÒاŸطلوب توفرها ‘
أاي خشض- -ب- -ة مسض -رح وم -ف -ت -وح -ة ‘
فائدة الفنان Úالناشضط› ‘ Úال
اŸسضرح.
من جهتها جمعية اŸطربية للفنون
اŸسضرحية وحسضبما ذكر ‘ حديث
لـ «الشضعب» رئيسضها بلخ Òبوكري،
فإانها سضتسضعى من خÓل الفضضاء
اŸوج -ه ’ح -تضض -ان نشض-اط-ه-ا ب-دار
الثقافة إا ¤العمل على تكوين فرق
مسضرحية جديدة ،وتركيز جهودها
م - - -ن أاج - - -ل اك - - -تشض - - -اف اŸواهب
ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي  ⁄ت- -ت- -ح أام -ام -ه -ا
الفرصضة للظهور والÈوز للعلن.
ت- -ه- -دف ه- -ذه اŸب- -ادرة ك -م -ا أاّك -د

ﬁدثنا أايضضا إا ¤التأاسضيسس لفرقة
مسضرحية جديدة قادرة بإامكانيات
اŸنخرط Úفيها على “ثيل ورقلة
‘ ﬁاف- -ل ال- -ف- -ن- -ون اŸسض- -رح -ي -ة
اıت -ل -ف -ة ال -وط -ن -ي -ة ،م-ع-تÈا أان-ه
متفائل جدا بهذه اÿطوة التي تعد
–دي -ا خ -اصض-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ه ‘ ظ-ل
ه - -ذه ال - -ظ - -روف واإ’م - -ك- -ان- -ي- -ات
اÙدودة ،وال -ت -ي ت-ت-ط-لب ال-ت-ف-رغ
من طرف اŸهتم Úبهذا اÛال
م -ن أاج -ل ت -خصض -يصس وقت ل -ل -ع-م-ل
بشضكل تطوعي ‘ هذا اÛال.
و‘ ح - -دي- -ث- -ه ع- -ن واق- -ع ا◊رك- -ة
اŸسض- -رح- -ي- -ة ﬁل- -ي- -ا أاك- -د أان ك- -ل
اŸؤوشضرات الواقعية وإان كانت غÒ

مشضجعة لÓسضتمرار ،إا’ أان اÙب
ل- -ه- -ذا ال- -ف- -ن م- -ل -زم ب -ال -تضض -ح -ي -ة
واŸب -ادرة م -ن أاج -ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى
حركة اŸسضرح باŸنطقة والتي من
الضض- -روري ا’ل -ت -ف -ات إا ¤دع -م -ه -ا
Ãراف - -ق ق - -ادرة ع- -ل- -ى اح- -تضض- -ان
العروضس اŸسضرحية اıتلفة أاو’،
وذلك دعما للفنان Úالناشضط‘ Ú
ه - -ذا اÛال وك - -ذا ال- -راغ- -ب‘ Ú
ا’ن - -خ - -راط ‘ ح - -رك - -ة ال- -ف- -ن- -ون
اŸسض-رح-ي-ة و“ك-ي-ن-ه-م م-ن م-واكبة
ت -ط -ورات -ه وط -ن -ي -ا وع -اŸي -ا ،ه -ذا
فضض  Ó-ع -ن إات -اح -ة ال -ف -رصض-ة أام-ام
ا÷مهور اÙلي ◊ضضور ﬂتلف
العروضس اŸسضرحية.

أأك Ìمن  300كاتب يعلنون مسساندتهم لكاملة شسمسسي

أسسامة إأفرأح

وّق- -ع أازي -د م -ن  320ك-ات-با وروائيا
على رسضالة مفتوحة للتضضامن مع
كاملة (كامي )Óشضمسضي Kamila
 ،Shamsieالكاتبة الÈيطانية
من أاصضل باكسضتا ،Êبعد أان سضحبت
منها جائزة «نيلي زاكسس» اأ’Ÿانية
اŸمنوحة لها ‘  6سضبتم ،Èبسضبب
دعمها لـ»حركة مقاطعة إاسضرائيل
وسضحب ا’سضتثمارات منها وفرضس
ال -ع -ق -وب -ات ع -ل -ي -ه -ا» ،م -ا أادى إا¤
انطÓق حملة تأاييد واسضعة للكاتبة.
وكانت ÷نة التحكيم قد اختارت
ال-ك-ات-ب-ة شض-مسض-ي ‘ اأ’صض-ل بسض-بب
ك-ت-اب-ات-ه-ا ال-ت-ي «ت-ب-ن-ي ا÷سضور بÚ
اÛتمعات» ،لكنها عادت وغّيرت
رأايها ح Úعلمت أانها تؤويد «حركة
مقاطعة إاسضرائيل» ،على اعتبار أان
«م- -وق- -ف- -ه- -ا السض- -ي- -اسض- -ي ال- -داع- -م
ل-ل-م-ق-اط-عة الثقافية...يتعارضس مع
شضعار جائزة «نيللي سضاكسس» الذي
يدعو إا ¤اŸصضا◊ة ب Úالشضعوب
والثقافات».
وج - -اءت ‘ م - -ق - -دم- -ة ال- -رسض- -ال- -ة
اŸف -ت -وح -ة ،ال -ت -ي نشض -رت -ه-ا ›ل-ة
«ل - - -ن - - -دن ري - - -ف- - -ي- - -و أاوف ب- - -وكسس

London Review of
 »Booksي- -وم اإ’ث- -ن ÚاŸاضض- -ي:
«لقد علمنا بخيبة أامل بقرار مدينة
دور“وند إالغاء جائزة نيلي زاكسس
Óدب م -ن
 Nelly Sachsل  -أ
ك -ام-ي Ó-شض-مسض-ي ،بسض-بب ال-ت-زام-ه-ا
اŸع- -ل- -ن ب -ح -رك -ة اŸق -اط -ع -ة غÒ
ال -ع -ن -ي -ف -ة ،وسض -حب ا’سض-ت-ث-م-ارات
والعقوبات (بي دي أاسس) من أاجل
حقوق الفلسضطيني.»Ú
وأاضضافت الرسضالة ،بأانه مثلما جاء
‘ بيان وقعت عليه أاك Ìمن 40
منظمة يهودية تقدمية ،فإانه يوجد
خ -ل -ط ك -ب Òب Úال -ع -نصض -ري -ة ضض-د
اليهود ومعارضضة سضياسضات إاسضرائيل
ون- -ظ- -ام ا’ح- -تÓ- -ل ،ك -م -ا أان ه -ذا
اÿلط يقّوضس نضضال الفلسضطينيÚ
من أاجل ا◊رية واŸسضاواة والعدل،
وك - -ذلك ال - -نضض- -ال ال- -ع- -اŸي ضض- -د
السض -ام -ي -ة ،وي -ع -م -ل ع -ل -ى ح -م -اي-ة
إاسض- -رائ- -ي- -ل م- -ن –م -ل مسض -ؤوول -ي -ة
اŸع -اي Òال -دول-ي-ة ◊ق-وق اإ’نسض-ان
والقانون الدو‹.
ونقلت الرسضالة اŸفتوحة ما جاء
على لسضان الكاتبة كاملة شضمسضي،
التي قالت إان بنيام Úنتنياهو أاعلن
‘ ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات اإ’سض- -رائ- -ي- -ل- -ي -ة
اأ’خÒة ،رغبته ‘ ضضم ثلث الضضفة

الغربية ‘ ،خرق للقانون الدو‹،
كما صضرح غرÁه السضياسضي بيني
ج -ان -تسس ب -أان ه-ذه سض-رق-ة أ’ف-ك-اره
وقراراته ،وتزامن ذلك مع مقتل
اثن Úمن اŸراهق ÚالفلسضطينيÚ
ع -ل -ى ي -د ق -وات ا’ح -ت Ó-ل ،اأ’م -ر
الذي أادانه اŸنسضق اÿاصس بعملية
السض Ó- - - -م ‘ الشض - - - -رق اأ’وسض- - - -ط.
وأاضضافت بأان ÷نة –كيم ا÷ائزة
اخ- -ت- -ارت سض- -حب ا÷ائ- -زة م- -ن- -ه -ا
لدعمها حملة سضلمية ‘ اأ’سضاسس،
ه -دف -ه -ا الضض -غ -ط ع -ل -ى ا◊ك-وم-ة
اإ’سض -رائ -ي-ل-ي-ة ،وعÈت ع-ن ح-زن-ه-ا
ل -رؤوي -ة ال -ل -ج -ن -ة ت -خضض -ع ال -ل -ج -ن -ة
ل-لضض-غ-وط ،وت-ق-وم بسض-حب ا÷ائ-زة
منها.
كما ذّكرت شضمسضي بأان حركة (بي
دي أاسس) ‰وذج شض -ب -ي -ه Ãق -اط -ع -ة
نظام اأ’بارتيد ‘ جنوب أافريقيا،
واع- -تÈت ب- -أان- -ه م- -ن اŸؤوسض- -ف أان
تسض -حب ج -ائ -زة م-ن ك-ات-ب-ة “ارسس
حرية الضضم Òوحرية التعب.Ò
من جهتهم ،تسضاءل اŸوقعون على
الرسضالة ‘ خا“ة هذه اأ’خÒة:
«م -ا م -ع -ن -ى ا÷ائ -زة اأ’دب-ي-ة ال-ت-ي
تقوضس ا◊ق ‘ الدفاع عن حقوق
اإ’نسض -ان ،وم -ب -ادئ ح -ري -ة الضض-مÒ

وحرية التعب Òوالنقد؟ بدون هذه
اŸب-ادئ ،ال-ف-ن وال-ث-ق-اف-ة يصض-بحان
كماليات ’ معنى لها».
وم -ن ال -ك ّ-ت -اب اŸتضض -ام -ن‚ ،Úد
نعوم تشضومسضكي ،وأاميت شضودوري،
وول- -ي- -ام دال- -رÁب -ل ،وي -ان م -ارت -ل،
وج -ان -يت وي -نÎسض-ون ،وب-ن أاوك-ري،
ومايكل أاونداŒي ،الفائز السضابق
ب- -ا÷ائ -زة ،وآان تشض -يسض -ه -و ⁄ن -ائب
Óدب .كما
رئيسس ا÷معية اŸلكية ل أ
‚د م- -ن أاب- -رز اŸوق- -ع ÚاŸم -ث -ل
الÈيطا ÊاŸصضري خالد عبد الله،
واأ’ك - -ادÁي - -ة ن - -ادي - -ة أاب - -و ا◊اج،
واŸم -ث -ل شض -ري -ف ع -ب-د ال-ق-دوسس،
واŸؤول- -ف -ة واأ’ك -ادÁي -ة دي -ان -ا أاب -و
ج -اب -ر ،والشض -اع-ر اأ’م-ري-ك-ي أام-ي-ل
أال- -ك- -ا’ي ،والشض -اع -ر ك -اظ -م ع -ل -ي
والفنان التشضكيلي ن Òأالون .ومن
اŸوقع Úأايضضا الصضحفي كارلوسس
مانويل أالفاريز ،والفلسضطينية سضعاد
العامري ،والÈيطانية “يمه أانام،
والشض- -اع- -ر سض- -ن -ان أان -ط -ون ،ول -ي -زا
أاب -ي -ن -ي -ان -ي -زي ،وأارن-ول-د أارونسض-ون،
وم -ري -د الÈغ -وث -ي ،وزي -ن -ة ع -زام،
وال -ف -ي -لسض -وف أاك -ي -ل ال -ب -ل -ك-رام-ي،
واÎŸج -م -ة سض -وزان ب -رن -وفسض-ك-ي،
وال-ك-ات-ب-ة ف-ي-ل-يسس ب-ي-نسس ،وال-ك-اتبة
أاليسضون كينيدي.
يذكر أاّن كاملة ناهيد شضمسضي ومن
م -وال -ي-د  ‘ 1973ك- - -راتشض- - -ي ‘
ب-اكسض-ت-ان ،وه-ي روائ-ي-ة ب-اكسض-ت-انية
اأ’صضل بريطانية ا÷نسضية تقيم ‘
ل- -ن -دن وت -ك -تب رواي -ات -ه -ا ب -ال -ل -غ -ة
اإ’‚ليزية .حصضلت كاملة شضمسضي
Óدب
على جائزة رئيسس الوزراء ل أ
عام  1999وعلى جائزة «باتراسس
ب -وخ-اري »Patras Bokhari
سض - -ن - -ة  ،2004وه - -م - -ا ج- -ائ- -زت- -ان
Óدب.
“نحهما أاكادÁية باكسضتان ل أ
من رواياتها« :الظÓل اÎÙقة»،
«‘ اŸدينة بجوار البحر»« ،اŸلح
والزعفران» ،و»أاشضعار متك ّسضرة».

1٨0٥7

ين ّ
ظمه  Èﬂألّدرأسسات أللّغوية بجامعة أŸسسيلة

أسستكت ـ ـ ـ ـ ـاب جماعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي حـ ـ ـ ـ ـول أأعمـ ـ ـال
ألÈوفيسس ـ ـ ـ ـ ـ ـور صسال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح بلعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
أعلن  Èﬂألدرأسسات أللغوية ألنظرية
لدأب وأللغات
وألتطبيقية ،بكلية أ آ
بجامعة ﬁمد بوضسياف باŸسسيلة ،عن
أسستكتاب جماعي حول أعمال ألباحث
أللغوي ألÈوفيسسور صسالح بلعيد،
لعلى للغة
ألرئيسس أ◊ا‹ للمجلسس أ أ
ألعربية .ويتضسمن ألسستكتاب خمسسة
ﬁاور تتعلق بجهود صسالح بلعيد ‘
أللسسانيات وخدمة ألعربية ،وألÎأث
أللغوي ألعربي ،وتعليمية أللغة
ألعربية ،وألتخطيط وألسسياسسة
أللغوية ،وكذأ ألتسسي ÒأŸؤوسسسساتي من
خÓل ﬂتلف أŸناصسب وأŸسسؤووليات
ألتي تقلدها.

أسسامة إأفرأح

بعد أأن سسحبت منها جائزة أأدبية لتضسامنها مع حقوق ألفلسسطينّيÚ

ما تزأل موجة ألتضسامن مع
ألكاتبة كاملة شسمسسي تزدأد
أتسساعا يوما بعد يوم ،وقد
نشسر موقع «لندن ريفيو أوف
بوكسس» بيانا وّقعه أك Ìمن
 300كاتب وروأئي ،يؤوكدون
تضسامنهم مع ألكاتبة
ألÈيطانية من أصسل
باكسستا ،Êبعد قرأر ÷نة
–كيم جائزة «نيلي زأكسس»
لŸانية بسسحب أ÷ائزة
أ أ
أŸمنوحة لها ‘  6سسبتم،È
بسسبب تأاييدها حمÓت
مقاطعة إأسسرأئيل.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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يرى القائمون على هذه اŸبادرة بأان التعريف
ب-ا÷ه-ود ال-ع-ل-م-ي-ة ل-ب-احث م-ن ال-ب-اح-ث Úي-ن-درج
«ضضمن جمع متفّرق ،أاو تقد Ëمثال عن الباحث
النموذجي ،ليكون قدوة لغÒه ،فيما قدمه أاي
باحث من الباحث Úأاو عا ⁄من العلماء الذين
وهبوا أانفسضهم للعلم».
وق -د اخ -ت ÒالÈوف -يسض -ور صض-ال-ح ب-ل-ع-ي-د ل-ت-ك-ون
أاع -م -ال -ه م -وضض -وع ه -ذا ا’ك -ت -ت-اب ،ك-ون أاسض-ت-اذ
ال-لسض-ان-ي-ات ب-ج-ام-ع-ة م-ول-ود م-عمري بتيزي وزو
سض-اب-ق-ا ،ورئ-يسس اÛلسس اأ’ع-ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-ربية
ح -ال -ي -ا« ،أاح -د ال-ب-اح-ث Úال-ل-غ-وي ÚاŸع-اصض-ري-ن
الذين وهبوا أانفسضهم ÿدمة العربية ‘ ا÷زائر،
وغ- -رسس م -ب -ادئ اŸواط -ن -ة ال -ل -غ -وي -ة ‘ أاف -راد
اÛتمع ا÷زائري ،من خÓل كتاباته اŸتنوعة
‘ ›ال اللسضانيات ،والÎاث اللغوي العربي،

والتخطيط اللغوي والسضياسضة اللغوية ،وتعليمية
اللغة» وغÒها من اŸواضضيع .كما أارجع اÈı
ذلك إا ¤جهود بلعيد ‘ التسضي ÒاŸؤوسضسضاتي
على رأاسس اÛلسس اأ’على للغة العربية« ،مقدما
بذلك نسضخة ثانية عن شضيخه ا÷ليل اأ’سضتاذ
عبد الرحمن حاج صضالح» ،رئيسس ›مع اللغة
العربية وصضاحب مشضروع الذخÒة العربية ،الذي
رحل عنا قبل سضنوات.
وحسضب ما أاعلنه ا ،Èıسضيكون ا’سضتكتاب
–ت ع -ن -وان« :صض-ال-ح ب-ل-ع-ي-د ب-احث ل-غ-وي فّ-ذ،
عاشس ÿدمة العربية وغرسس مبادئ اŸواطنة
الغوية ..قراءة ‘ أاعماله ومسضاره العلمي» .و‘
حّددت ﬁاور لÓسضتكتاب ،أاولها
هذا الصضددُ ،
عن جهود صضالح بلعيد ‘ اللسضانيات وخدمة
العربية ،وثانيها عن جهوده ‘ الÎاث اللغوي
ال -ع-رب-ي ،وث-ال-ث-ه-ا ح-ول ج-ه-وده ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ل-غ-ة
العربية ،أاما رابعها فيتعلق Ãجال التخطيط
والسض- -ي- -اسض -ة ال -ل -غ -وي -ة ،ف -ي -م -ا خّصض -صس اÙور
اÿامسس واأ’خ÷ Òه- -ور ب- -ل- -ع- -ي- -د ‘ ال -تسض -يÒ
اŸؤوسضسضاتي ،سضواء كمدير  ÈıاŸمارسضات
اللغوية أاو منصضبه ا◊ا‹.
يذكر أانّ الÈوفيسضور رابح بن خويا هو اŸنسضق
ال-ع-ام لÓ-سض-ت-ك-ت-اب ،ف-ي-م-ا ي-رأاسس ÷ن-ته العلمية
الدكتور ياسض Úبوراسس ،وكÓهما من جامعة برج
ب -وع -ري -ري -ج .وم -ن شض -روط ا’سض -ت-ك-ت-اب ،ال-ذي
سض-ت-خضض-ع م-ق-ا’ت-ه ل-ل-ت-ح-ك-ي-م ال-ع-ل-مي ،أان يكون
أاصض -ي  ⁄ Ó-ي -نشض -ر م -ن ق -ب -ل ،وأان ي -ك -ون ف -ردي-ا
ومتقيدا بأاحد اÙاور اÿمسضة السضابق ذكرها،
إا ¤جانب شضروط أاخرى تقنية .وحّدد اÈı
خصس البحث بيوم الفا—
آاخر أاجل ’سضتقبال مل ّ
أاف -ري -ل م -ن السض -ن -ة اŸق -ب -ل-ة ،واإ’شض-ع-ار ب-ق-ب-ول
اŸلخصس يوم  16أافريل ،فيما  ⁄يحّدد تاريخ
نشضر هذا اإ’صضدار ا÷ديد ،عدا أانه سضيكون
السضنة اŸقبلة.

أŸمّثل ألهاوي لقمان بن عاشسورلـ «ألشسعب»:

طموح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي أأن أأج ّسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد أأدوأرأ
أجتماعيـ ـ ـ ـة علـ ـ ـ ـى ألّرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
ألنطÓقة كانت من مسسرح أ÷زأئر ألوسسطى

لقمان بن عاشسور ،شساب
هاوي للفن ألرأبع ،أكتشسف
‘ نفسسه موهبة ﬂاطبة
أ÷مهور على ألركح ،وهو
يحاول جاهدأ تنميتها
وإأبرأزها ،كما يطمح للعب
أدوأر أجتماعية وفكاهية،
يع Èمن خÓلها على
نظرته ألفتية للمجتمع
وألوأقع ،وهو ألمر ألذي
يكشسفه من خÓل هذه
ألدردشسة.

أجرت أ◊وأر:حبيبة غريب

@ ألشسعب :عّرف قّرأءنا
بنفسسك وÃوهبتك؟
@@ ل-ق-م-ان ب-ن ع-اشسور:

لقمان بن عاشضور شضاب طموح
ﬁب وعاشضق للمسضرح ،عمري
 17سضنة ،أاسضكن ‘ بوفاريك،
موهبتي التمثيل اŸسضرحي.

@ م- -ت- -ى أن -ط -ل -قت قّصس -ة
أŸسسرح؟

@@ ب- -دأات قصض- -ت -ي م -ع ال -ف -ن
ال- -راب- -ع ك- -مشض- -اه- -د وم- -ت- -اب -ع
للحركات اŸسضرحية Ãا فيها
ال- - - -ع- - - -روضس اŸسض - - -رح - - -ي - - -ة
واŸه - -رج - -ان - -ات وال - -ن - -دوات
ال- - -ف- - -ك- - -ري- - -ة واŸن- - -اقشض - -ات
وا’حتكاك مع الفنان Úوذوي
ا’خ- - -تصض - -اصس ،اأ’م - -ر ال - -ذي
ج-ع-ل-ن-ي أا–مسس وأادخ-ل ع-ا⁄
اŸسضرح.

@ وكيف كانت ألبدأية؟

@@ ك - -انت ب - -داي - -ت - -ي ال - -ع- -ام
اŸاضض -ي ،ح -يث ن ّ-ظ -م مسض -رح
ا÷زائ - -ر ال - -وسض - -ط - -ى ورشض - -ة
ت -ك -وي -ن -ي -ة ‘ ›ال ال -ت-م-ث-ي-ل
واأ’داء –ت إاشضراف اأ’سضتاذ
ﬁمد فرÁهدي ،شضاركت بها
وكّررت مشضاركتي هذه السضنة
أايضضا ‘ الورشضات التي نظمها
ن- -فسس اŸسض- -رح ‘ ال- -ت -م -ث -ي -ل
واإ’خراج التي نشضطها ﬁمد
ف - -رÁه - -دي ،ك - -ت - -اب - -ة ال- -نصس
اŸسض- - -رح - -ي م - -ع أاح - -م - -ي - -دة
العياشضي والرقصس مع سضمر بن
داود واŸوسض -ي-ق-ى ال-تصض-وي-ري-ة

–ت إاشض - -راف ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
صضو‘.
و‘ خ -ت -ام ال -ورشض-ات ،ق-م-ن-ا
ب- -ت- -جسض- -ي -د ع -رضس مسض -رح -ي
ي -ح -م -ل ع -ن-وان «روح» ،ي-ع-ال-ج
قضضية حب وفلسضفة وتصضوف،
وه -و ال -ع -رضس ال-ذي ام-ت-زجت
ف- -ي- -ه ال- -فصض- -ح- -ى وال- -دارج- -ة
والفكاهة.

@ وم- -ا ه- -و أل- -دور أل- -ذي
ت - -ق ّ- -م - -صس - -ت - -ه ‘ ع - -رضس
«روح»؟

@@ لعبت دور اıرج وكان
ارŒاليا مئة باŸئة.

@ م- - -ن شسّ- - -ج- - -عك ع- - -ل - -ى
أŸوأصس- - -ل- - -ة ع- - -ل- - -ى ه- - -ذأ
ألدرب؟

@@ أاوجّ - -ه شض - -ك- -ري اÿالصس
Óسض -ت -اذ ف -رÁه -دي ﬁم -د،
ل -أ
الذي منحني الفرصضة للظهور
أاول مرة أامام ا÷مهور ،وأاشضكر
أايضض -ا م -دي -ر مسض -رح ا÷زائ-ر
ال -وسض -ط -ى أام Úزم -ام ورئ-يسس
بلدية ا÷زائر الوسضطى حكيم
ب -ط -اشس ،ه -ؤو’ء ال -ذي -ن ت-ب-ق-ى
أاب-واب-ه-م م-ف-ت-وح-ة دائ-م-ا أام-ام
عشّض -اق وﬁب -ي ال -ف -ن ال -راب-ع،
وه -دف -ه -م ا’ول ه -و اك-تشض-اف
اŸواهب الشضابة وتشضجيعها.

@ Ãن ت- -أاّث- -رت م- -ن رّوأد
ألفن ألّرأبع؟

@@ ه- -ن- -اك ال -ك -ث Òم -ن رّواد
اŸسضرح على غرار ﬁي الدين
بشض -ط -ازي ،مصض -ط -ف -ى ك -اتب،
صض- -ون -ي -ا ،ع -ز ال -دي -ن ›وب -ي
وع-ب-د ال-ق-ادر ع-ل-ول-ة ـ رح-مهم
الله ـ وكذا سضيد احمد أاقومي
وصضالح أاوقروت ـ أاطال الله ‘
عمرهما ـ

@ م- - -ا ه- - -و أل- - -دور أل - -ذي
تطمح إأŒ ¤سسيده على
ألّركح؟

@@ أادوار كثÒة :دور متشضرد،
سضارق ،شضرطي و›اهد.

@ هل من هوأيات أخرى
إأضسافة إأ ¤ألتمثيل؟

@@ أاه- -وى م- -ط- -ال -ع -ة ال -ك -تب
وق - -راءة ا÷رائ- -د والصض- -ح- -ف
واÓÛت.

@ ه -ل “ارسس ت -ك-وي-ن-ا ‘
أŸسسرح؟

@@ ن -ع -م م -ارسضت ت -ك -وي-ن-ا ‘
مسضرح ا÷زائر الوسضطى عند
اأ’سض- -ت- -اذ ﬁم- -د ف -رÁه -دي،
الذي هو Ãثابة مدرسضة ‹.

@ كلمة أخÒة؟

@@ أاشضكر جريدة «الشضعب» على
إاع -ط-ائ-ي ه-ذه ال-ف-رصض-ة ل-ل-ظ-ه-ور
إاعÓميا ،وأانا من قّراء ا÷ريدة
اأ’وفياء ،التي هي دائما ‘ خدمة
الفن والثقافة ا÷زائرية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’‡ية
عقب خطاب إŸغرب ‘ إ÷معية إلعامة إ أ

إجتماعات مكثفة بنيويورك حول ليبيا

دعوات ’سشتئناف اŸسشار السشياسشي ◊ل اأ’زمة

وزير اÿارجية الصشحراوي يجدد تأاكيده على تقرير اŸصشÒ

أإدإن وزير إلششؤوون إÿارجيةﬁ ،مد
سش- - -ا ⁄ول- - -د إلسش- - -الك ،خ- - -ط - -اب وزي - -ر
إÿارجية إŸغربي أإمام إ÷معية إلعامة
 ·ÓإŸت-ح-دة ،م-ؤوك-دإ أإن-ه ج-دد عÈه
ل -أ
سشياسشة إلتعنت إŸأالوفة من طرف دولة
إ’حتÓل إŸغربي.
قال ﬁمد سشا ⁄ولد السشالك ‘ تصشريح
لوسشائل اإلعÓم بنيويورك «أالقى الوزير األول
·Ó
اŸغربي خطابا أامام ا÷معية العامة ل أ
اŸت -ح -دة ل -ي -ل -ة ال -ب-ارح-ة ج-دد ف-ي-ه اŸوق-ف
اŸتعنت اŸأالوف لÓحتÓل اŸغربي مكررا
نفسس ا◊جج البالية وبالعنجهية اŸعروفة».
وأاضشاف وزير اÿارجية «أان خطاب الوزير
اŸغربي يصشطدم اليوم بالواقع الذي “ثله
ا÷مهورية الصشحراوية التي Œلسس اŸملكة
اŸغ -رب -ي -ة إا ¤ج -ان -ب-ه-ا ‘ اÙاف-ل ال-دول-ي-ة
وك -ل -م -ات-ه وح-ج-ج-ه م-ردوة ع-ل-ي-ه-ا م-ن خÓ-ل
رفضس اÛتمع الدو‹ للمطالبات اŸغربية
ب -السش -ي -ادة ع -ل -ى الصش -ح -راء ال-غ-رب-ي-ة وتشش-بث
الششعب الصشحراوي بحق تقرير اŸصش.»Ò
«إان ا◊رب ال- - -ع- - -دوان- - -ي - -ة ضش - -د الشش - -عب
الصش - -ح - -راوي ون - -ه - -ج ال - -ت - -وسش - -ع وال- -ت- -ع- -نت
واŸغالطات بهدف ربح الوقت جعلوا اŸغرب
يقÎب ششيئا فششيئا من وضشع ›هول ومصشÒ
غامضس وفرضشوا على الششعب اŸغربي الفقر
وا÷ه -ل وا◊رم -ان وال -ب-ؤوسس» يضش-ي-ف ﬁم-د

سشا ⁄ولد السشالك .
وششدد رئيسس الدبلوماسشية الصشحراوية على
أان الششعب الصشحراوي ،الذي يتأاهب إا‹ عقد
اŸؤو“ر اÿامسس عششر ÷بهة البوليسشاريو‘
جومن اإلجماع الوطني على مواصشلة الدرب،
«مصشر أاك Ìمن أاي وقت مضشى على ‡ارسشة
سشيادته على وطنه وانتزاع حقوقه كاملة مهما
تعددت مناورات الحتÓل وتواصشلت خطاباته
ال-ت-ي ي-ك-ذب-ه-ا ال-واق-ع وت-رفضش-ه-ا اŸشش-روع-ي-ة
الدولية».

‘ تقرير غوتÒيسس
 ·ÓاŸت - -ح - -دة،
ق- - -دم األم Úال- - -ع - -ام ل  - -أ
ان-ط-ون-ي-وغ-وتÒيسس ل-ل-ج-م-ع-ي-ة العامة األ‡ية
تقريرا حول حقوق الششعوب ‘ تقرير اŸصشÒ
ح -يث أاع -ل -م ف-ي-ه ال-ه-ي-ئ-ة اŸق-ررة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
األ‡ية بوضشعية تقدم ملف الصشحراء الغربية.
وقد ” تسشليم التقرير اŸدرج ضشمن جدول
·Ó
أاع -م -ال ال-دورة الـ 74ل-ل-ج-م-ع-ية العامة ل أ
اŸتحدة التي بدأات اششغالها السشبوع الفارط
ب -ن -ي -وي -ورك ت -ط -ب -ي -ق-ا لÓ-ئ-ح-ة رق-م 160/73
للجمعية العامة األ‡ية التي طلبت من األمÚ
ال -ع -ام أان ي -ع -د ت -ق -ري -را ح -ول مسش-أال-ة ح-ق-وق
الششعوب ‘ تقرير اŸصش.Ò
وم -رة أاخ -رى ،أاك -د غ -وتÒيسس ‘ ت -ق -ري -ره

األخ Òلسش- -ن- -ة  2019ح -ول مسش-أال-ة الصش-ح-راء
الغربية على أانه و«من أاجل التوصشل ا ¤حل
سشياسشي وعادل ودائم ومقبول من ا÷انبÚ
يسشمح بتقرير مصش Òششعب الصشحراء الغربية
يجب أان تكون هناك ارادة سشياسشية قوية لدى
ط- -ر‘ ال- -ن- -زاع ودول ا÷وار وك- -ذا اÛت -م -ع
الدو‹».
ك -م -ا أاك -د غ-وتÒيسس «أان ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
األ‡ية قد ششددت ‘ لئحتها رقم 07/73
ع- -ل- -ى مسش- -أال- -ة الصش- -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ومسش -ار
اŸف- -اوضش- -ات ال -ت -ي ب -ادر ب -ه -ا ›لسس األم -ن
الدو‹ من أاجل التوصشل ا ¤حل سشياسشي عادل
ودائ -م وم-ق-ب-ول م-ن ا÷ان-ب Úيسش-م-ح ب-ت-ق-ري-ر
مصش Òشش-عب الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وم-ث-ن-ي-ا على
ا÷هود التي يبذلها األم Úالعام األ‡ي ‘
ه -ذا اÿصش-وصس وم-ب-ع-وث-ه اÿاصس ل-لصش-ح-راء
الغربية».
للتذك Òفان الÓئحة رقم  07/73التي “ت
اŸصشادقة عليها ‘ ديسشم 2018 Èتؤوكد على
ضشرورة ان يششرع طرفا النزاع بنية خالصشة
ودون ششروط مسشبقة ‘ مفاوضشات مكثفة.
وب -ع -د ان درسس ت -ق -ري -ر اف -ري-ل  2019قام
›لسس المن باŸصشادقة على الÓئحة 2468
(› ،)2019ددا تأاكيده على إارادة الهيئة العليا
 ·ÓاŸتحدة ‘ مسشاعدة طر‘ النزاع من
ل أ
أاجل التوصشل ا ¤حل سشياسشي عادل ودائم
وم -ق-ب-ول م-ن ا÷ان-ب Úيسش-م-ح ب-ت-ق-ري-ر مصشÒ
الششعب الصشحراوي.

تتويج أامينتوحيدر
أاعلنت منظمة ا÷ائزة السشويدية الدولية
«رايتسس ليفلي هود» عن منحها جائزتها لهذه
السش -ن -ة ل -ل -م -داف -ع -ة الصش -ح-راوي-ة ع-ن ح-ق-وق
اإلنسش-ان ،السش-ي-دة أام-ي-ن-ت-وح-ي-در ،ك-واح-دة من
أارب -ع -ة ف -ائ -زي -ن ب -ا÷ائ-زة ه-ذه السش-ن-ة ،وه-ي
ا÷ائزة اŸعروفة أايضًشا باسشم «جائزة نوبل
ال -ب -دي -ل -ة» ،خ Ó-ل م -ؤو“ر صش -ح -ف -ي ن-ظ-م ‘
اŸرك -ز ال -دو‹ ل -لصش-ح-اف-ة ب-وزارة اÿارج-ي-ة
السشويدية.

إ◊كومة إلفلسشطينية تتعهد بالتصشدي لÓحتÓل

أإك- - - -د رئ- - - -يسس إÛلسس
إلرئاسشي ◊كومة إلوفاق
إل -وط -ن -ي إل-ل-ي-ب-ي-ة ،ف-اي-ز
إلسش- -رإج ،أإن إسش- -ت- -ئ- -ن- -اف
إŸسش-ار إلسش-ي-اسش-ي ‘ ل-ي-ب-يا
ي- - -جب أإن ي- - -ق- - -وم ع - -ل - -ى
ق -وإع -د ج -دي -دة ،ووف -ق
آإل-ي-ات ت-أاخ-ذ ‘ إ’ع-ت-بار
إŸع -ط -ي -ات إل -ت -ي أإف-رزه-ا
إل-ع-دوإن ع-ل-ى إل-ع-اصش-مة
طرإبلسس.
وجاء ذلك خÓل اجتماع
السش -راج ،ب -اŸم -ث -ل -ة ال -ع -ل -ي -ا
ل- - -لسش- - -ي- - -اسش- - -ة اÿارج- - -ي- - -ة
األوروب- - -ي- - -ة ،ف- - -ري - -دري - -ك - -ا
م-وغ-ري-ن-ي ،ب-ن-ي-وي-ورك ،على
ه-امشس اج-ت-م-اع-ات ا÷معية
 ·ÓاŸت- -ح- -دة،
ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
ب - -حضش- -ور وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة
الليبيﬁ ،مد سشيالة ،وسشفÒ
ليبيا لدى ال–اد األوروبي،
ح -اف -ظ ق -دور ،ح -يث ت -ن-اول
ال-ط-رف-ان ت-ط-ورات األوضش-اع
‘ ليبيا ،واتفقا على أاهمية
وجود موقف أاوروبي موحد

عباسس يششدد على حق الششعوب اŸسشتعمرة ‘ تقرير مصشÒها

أإك -د إل -رئ -يسس إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ﬁم-ود ع-ب-اسس ،ع-ل-ى
ضش-رورة دع-م ح-ق ت-ق-ري-ر إŸصش Òب-ال-نسش-ب-ة ل-لششعوب
’ج-ن-ب-ي،
إل -رإزح -ة –ت إ’سش -ت -ع -م -ار وإ’ح -ت Ó-ل إ أ
’ق -ل -ي-م-ي-ة ل-ل-دول وإسش-ت-قÓ-ل-ه-ا
وإحÎإم إلسش Ó-م -ة إ إ
إلسشياسشي ،وفقا ÿطة إلتنمية إŸسشتدإمة لعام 2030
’· إŸتحدة.
وإلقانون إلدو‹ وميثاق إ أ
وششدد عباسس كلمة باسشم ›موعة الـ  77زائد الصش،Ú
أامسس األول بنيويورك خÓل قمة التنمية اŸسشتدامة Ãناسشبة
 ·ÓاŸتحدة على الرفضس
الجتماع الـ 74للجمعية العامة ل أ
القاطع لفرضس التداب Òالقتصشادية األحادية بوصشفها وسشيلة
للتعسشف القتصشادي ضشد البلدان النامية ،داعيا اÛتمع
الدو‹ إا ¤اعتماد تداب Òعاجلة وفعالة لضشمان إازالتها على
الفور.
وقال إان خطة التنمية اŸسشتدامة لعام  2030ل تزال
الهدف اŸششÎك ،الذي يصشبوا÷ميع لتحقيقه ‘ غضشون
العقد القادم ،مسشج Óأانه رغم ا÷هود اŸميزة التي بذلها
ا÷ميع ،والتقدم اÙرز ‘ العديد من اÛال ،لزال هناك
بطء ‘ –قيق بعضس األهداف الرئيسشة التي ل غنى عنها
لبناء مسشتقبل أافضشل ÷ميع البلدان والششعوبÃ ،ا ‘ ذلك
ال -قضش -اء ع -ل-ى ال-ف-ق-ر ‘ ج-م-ي-ع صش-وره وأاب-ع-اده وال-ذي ي-ع-د

اŸقصشد األسشاسس ÿطة التنمية اŸسشتدامة .2030
ودعا الرئيسس الفلسشطيني ،من جانب آاخر ،إا ¤معا÷ة
وبششكل عاجل الثار اÎŸتبة عن تغ ÒاŸناخ ،والتي تثقل
كاهل جميع البلدان النامية على وجه اÿصشوصس ول سشيما
تلك األششد فقرا واألك Ìضشعفا واتخاذ إاجراءات طموحة
انسشجاما مع اتفاقية األ· اŸتحدة اإلطارية بششأان تغÒ
اŸناخ واتفاقية باريسس.
ويجتمع رؤوسشاء الدول وا◊كومات يومي  24و 25سشبتمÈ
ا÷اري ‘ مقر األ· اŸتحدة بنيويورك Ÿتابعة التقدم
اÙرز ‘ تنفيذ جدول أاعمال التنمية اŸسشتدامة 2030
واألهداف الـ 17للتنمية اŸسشتدامة.

لن ينجح ا’حتÓل

أاك-دت ا◊ك-وم-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة أان ‡ارسش-ات وان-ت-ه-اك-ات
الح -ت Ó-ل اإلسش -رائ -ي -ل -ي ب -ح -ق أاب -ن -اء الشش-عب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي
وﬁاولته اŸتكررة لتهويد اŸدينة وتغي Òطابعها لن تنجح،
مششددة على أان القدسس سشتظل عاصشمة فلسشط ،Úعربية
القلب واللسشان .
وأادانت ا◊ك-وم-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة اع-ت-ق-ال ق-وات الحتÓل
لوزير ششؤوون القدسس فادي الهدمي ،واسشتدعائها ﬁافظها
عدنان غيث ،معتÈة أان ذلك سشياسشة بائسشة تعكسس حالة

اإلفÓسس لدى القادة اإلسشرائيلي ‘ ،Úتعاملهم مع اŸدينة
اŸقدسشة.
وقال إابراهيم ملحم الناطق باسشم ا◊كومة ،لوكالة األنباء
الفلسشطينية «وفا» ،إان «هذه العتقالت تأاتي ‘ إاطار تهويد
اŸدينة ،وتركيع سشكانها ،وإاثارة اإلحباط ب Úصشفوفهم ،إال
أان -ه -ا ل -ن ت -زي -ده -م إال ق -وة وإاصش -رارا وث -ب -ات -ا ‘ م -دي-ن-ت-ه-م
اŸقدسشة».

ردا على ترامب

ق -الت وزارة اÿارج -ي -ة ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،أامسس ،أان Œاه-ل
ال- -رئ- -يسس األم- -ري -ك -ي دون -ال -د ت -رامب اŸقصش -ود ل -ل -قضش -ي -ة
 ·ÓاŸتحدة،
الفلسشطينية ‘ ،خطابه أامام ا÷معية العامة ل أ
يسشتدعي سشرعة التحرك الدو‹ إلطÓق مؤو“ر دو‹ للسشÓم
ت -ن -ب -ث -ق ع -ن -ه آال -ي -ة إاشش -راف دول -ي-ة م-ت-ع-ددة األط-راف ع-ل-ى
اŸفاوضشات ب Úا÷انب Úاإلسشرائيلي والفلسشطيني.
ق -الت اÿارج -ي -ة ‘ ،ب -ي -ان صش -ح-ف-ي «إان ت-رامب ي-ح-اول
الÎويج Ÿسشار التفا‘ على القضشية الفلسشطينية يقوم على ما
اع- -تÈه (اŸصش- -ال -ح اŸششÎك -ة ل -دول اŸن -ط -ق -ة ‘ ﬁارب -ة
اŸت -ط-رف ،»)Úمشش-ددا ع-ل-ى ضش-رورة ت-ط-ب-ي-ع ال-عÓ-ق-ات بÚ
إاسشرائيل وجاراتها.
إإششهار
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18057
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Œاه األزم -ة ال -ل-ي-ب-ي-ة ،حسشب
ب- - - -ي - - -ان صش - - -ادر ع - - -ن إادارة
ال -ت-واصش-ل واإلعÓ-م ب-رئ-اسش-ة
اÛلسس أامسس.
وج - -دد السش- -راج  -خÓ- -ل
الج -ت -م -اع  -ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى
«اسش-ت-م-رار م-ق-اومة العتداء
على طرابلسس وضشواحيها إا¤
أان ي- -ت- -م دح- -ر اŸع- -ت- -دي -ن»،
م -ؤوك -دا ب -أان-ه «ل ت-راج-ع ع-ن
ه -دف ب -ن -اء ال-دول-ة اŸدن-ي-ة
الدÁقراطية ،وأان اسشتئناف
اŸسش -ار السش -ي -اسش -ي ي-جب أان
ي -ق -وم ع -ل -ى ق -واع-د ج-دي-دة
ووف- - -ق آال- - -ي- - -ات ت- - -أاخ- - -ذ ‘
الع -ت -ب -ار اŸع -ط -ي -ات ال -ت-ي
أاف - -رزه - -ا ال - -ع - -دوان ع - -ل - -ى
العاصشمة طرابلسس».
من جانبها ،قالت السشيدة
م- - -وغ- - -ري- - -ن - -ي إان «ا÷ه - -ود
األوروب - -ي- -ة ت- -نصشب ‘ اŒاه
ع- -ودة اŸسش- -ار السش- -ي -اسش -ي»،
م - - - - -ؤوك - - - - -دة «رفضس ال–اد
األوروب -ي ل -ل -ه -ج -م -ات ال -ت-ي
ت- -ط- -ال اŸدن- -ي Úوأاي خ -رق
ل -ق-رار ›لسس األم-ن ب-ح-ظ-ر
األسشلحة» -حسشب ما جاء ‘
البيان.
وك - - - -ان رئ- - - -يسس اÛلسس
الرئاسشي الليبي قد أابدى ‘
ك -ل -م -ت-ه Ãن-ت-دى ك-ون-ك-وردي-ا
الدو‹ ‘ نيويورك“ ،سشكه
باŸبادرة التي طرحها ششهر
ي- -ون -ي -واŸاضش -ي ◊ل األزم -ة
الراهنة ،منتقدا عدم تعامل
األ· اŸت- -ح- -دة ب- -ح- -زم م -ع
اŸع -رق -ل Úل -ت-ن-ف-ي-ذ الت-ف-اق
السشياسشي.
و‘ سش- -ي -اق م -تصش -ل ،دع -ا
رئ - -يسس ال - -وزراء اإلي - -ط- -ا‹،
ج - -وزي - -ب - -ي ك - -ون- -ت- -ي ،أام- -ام
·Ó
ا÷م - -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
اŸتحدة ،ا« ¤إاعادة إاطÓق
اللتزام بششأان ليبيا».
وأاضش - - -اف ك - - -ون- - -ت- - -ي ،أان
«ال- - -وقت ق - -د ح - -ان إلع - -ادة
إاطÓق اللتزام بليبيا مسشاŸة
وم - - -وح - - -دة ومسش - - -ت- - -ق- - -ل- - -ة
ودÁق -راط -ي -ة» ،وأان -ه «ي-جب

ع -ل -ي -ن -ا ج -م-ي-ع-ا أان ن-ت-ح-رك
لدعم عمل األ· اŸتحدة».
وق - -ال رئ - -يسس ا◊ك - -وم- -ة
اإليطالية« :إان وقف إاطÓق
نار ذي مصشداقية ،ما هوإال
اÿط- -وة األو ¤إلع- -ادة ب- -دء
حوار سشياسشي ششامل» ،والذي
Áثل «األداة الوحيدة للتوصشل
ا ¤ال -ه -دن -ة» ،م -وضش -ح -ا أان-ه
«م- - - -ن الضش - - -روري ج - - -دا أان
–Îم جميع الدول األعضشاء
ا◊صش - -ار اŸف - -روضس ع - -ل- -ى
األسشلحة».

اجتماع أا‡ي

وسش- -يÎأاسس ك- -ل م -ن وزي -ر
اÿارج-ي-ة ال-ف-رنسش-ي ،ج-ان-
إاي- - - -ف ل - - -ودري - - -ان ون - - -ظÒه
اإلي -ط-ا‹ ،ل-وي-غ-ي دي م-اي-و،
ال -ي -وم ،اج -ت -م -اع-ا ﬂصشصش-ا
ل -ل -ي -ب -ي -ا ‘ األ· اŸت -ح -دة،
ب -ه -دف ال -دف -ع ن -ح -وت-ن-ظ-ي-م
م -ؤو“ر دو‹ إلخ -راج ال -بÓ-د
من النزاع الدموي.
وق -ال ل -ودري -ان-ف-ي م-ؤو“ر
صش- -ح- -ف- -ي عشش- -ي- -ة ان- -ع- -ق -اد
·Ó
ا÷معية العامة ال 74ل أ
اŸت- - - - -ح - - - -دة« :ال - - - -ه - - - -دف
ه- -والن- -خ- -راط ‘ ع- -م -ل -ي -ة
سش -ي -اسش-ي-ة ..ل-ن ي-ك-ون ه-ن-اك
حل عسشكري ‘ ليبيا».
وأاضش - - - -اف أان «ال - - - -ذي- - - -ن
ي -ع -ت -ق -دون ذلك ،ي -خ -ط -ؤوون
وي- -خ- -اط- -رون ب- -ج- -ر ال -ب Ó-د
نحومنزلق خط ،»Òوذلك ‘
اشش-ارة ا ¤ال-ل-واء اŸت-ق-اع-د،
خ- - -ل - -ي - -ف - -ة ح - -ف ،Îوال - -دول
ال - -داع - -م - -ة ل - -ه عسش- -ك- -ري- -ا،
وﬂت-ل-ف الط-راف ال-ف-اع-ل-ة
‘ النزاع الليبي.
الج -ت-م-اع ال-ذي سشÒأاسش-ه
ل -ودري -ان ون -ظÒه اإلي -ط-ا‹،
سش - - -يضش- - -م أايضش- - -ا األعضش- - -اء
ال- -دائ- -م› ‘ Úلسس األم- -ن
ال -دو‹ ،وأاŸان -ي-ا واإلم-ارات
ومصشر وتركيا باإلضشافة اإ¤
م-ن-ظ-م-ات إاق-ل-ي-م-ية (ال–اد
األوروبي وال–اد اإلفريقي
وجامعة الدول العربية).

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لجراء حوار أامÒكي ـ إايراÊ
مأكرون اعت Èأان الظروف تهيأأت إ

›لسض العموم الÈيطأ Êيسضتأأنف أاشضغأله

اŸعارضسة عازمة على اإلطاحة بخطة جونسسون للÈيكسست

طهران مسستعدة لتعديل التفاق النووي مقابل رفع العقوبات
كشض - -ف اŸت - -ح - -دث ب - -أسض- -م
لي -ران -ي -ة ع -ل -ي
ا◊ك- -وم- -ة ا إ
رب- -ي- -ع- -ي أامسض ،أان ال- -رئ- -يسض
حسض- - -ن روح- - -أ Êسض- - -ي- - -ق - -دم
مقÎحأت مهمة ‘ نيويورك
ل -ب-ن-أء ال-ث-ق-ة وكسض-ر ا÷م-ود
ا◊أ‹ ،ت-زام-ن-أ م-ع اسض-ت-ئنأف
اجتمأعأت أاعمأل الدورة ٧٤
ل·
ل- -ل -ج -م -ع -ي -ة ال -ع -أم -ة ل  -أ
اŸتحدة.
وأضساف ربيعي ‘ تصسريح بعد
أج- -ت- -م- -اع أ◊ك -وم -ة أن ط -ه -رأن
Áك -ن -ه -ا ق-ب-ول إأدخ-ال ت-ع-ديÓ-ت
ﬁدودة ع- -ل -ى أ’ت -ف -اق أل -ن -ووي
وت -ق -د Ëت-ط-م-ي-ن-ات ب-ع-دم سس-ع-ي
ط-ه-رأن ’م-تÓ-ك أسس-ل-ح-ة نووية،
م -ق-اب-ل ع-ودة أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة
إأ ¤أ’ت- - -ف - -اق أÈŸم ع - -ام 2015
ورف -ع أل -ع-ق-وب-ات أل-ت-ي ف-رضس-ت-ه-ا
عليها.
وقال ربيعي للتلفزيون أإ’يرأÊ
أل -رسس -م-ي «إأذأ أن-ت-هت أل-ع-ق-وب-ات
وك- -انت ه- -ن- -اك ع- -ودة ل Ó-ت -ف -اق
فسس -ي -ك -ون ه -ن-اك ›ال ل-ت-ق-دË
ت-ط-م-ي-ن-ات ب-ه-دف كسس-ر أ÷مود،
ب -ل إأن أل -رئ -يسس (روح -ا )Êل -دي -ه
م -قÎح ب -ت -غ-يÒأت بسس-ي-ط-ة ع-ل-ى
أ’تفاق».
وكشس - - -ف مصس- - -در إأي- - -رأ Êأن
أل- -ت- -ع- -ديÓ- -ت أإ’ي- -رأن- -ي -ة بشس -أان
أ’ت -ف -اق أل -ن -ووي ت -ت -ع-ل-ق ب-الشس-ق
ألفني وألرقابة ألدولية.
وأضس- - -اف أن أل- - -ت- - -ع- - -دي Ó- -ت
أإ’ي- -رأن- -ي- -ة أŸقÎح- -ة ت -تضس -م -ن
تسس -ري -ع أ’ت -ف -اق وب -دء خ -ط-وأت
كانت مؤوجلة حتى ألعام .2025
ك -م -ا تشس -م -ل –وي -ل ألÈوت-وك-ول
ألذي يسسمح بتفتيشس مفاجئ إأ¤
قانون ملزم.
وأك- - - - -د أŸصس- - - - -در أن ه - - - -ذه
أل -ت -ع -دي Ó-ت أŸقÎح -ة سس-ت-ك-ون
م-ق-اب-ل رف-ع أل-ع-ق-وبات أأ’مÒكية
وأل-تصس-دي-ق ع-ل-ى أ’ت-ف-اق ألنووي
‘ ألكونغرسس.

‘ ألسس -ي -اق ذأت -ه ،ق -الت ق -ن-اة
«ب -رسس» أل -ت -ل -ف-زي-ون-ي-ة أإ’ي-رأن-ي-ة
أمسس أأ’ربعاء إأن طهرأن تعرضس
ق-ب-ول تشس-دي-د ع-م-ل-ي-ات ألتفتيشس
على برنا›ها ألنووي إأذأ صسادق
ألكونغرسس أأ’مÒكي على أ’تفاق
أل- -ن- -ووي ورف- -عت وأشس -ن -ط -ن ك -ل
ألعقوبات.
وق- -الت أل- -ق- -ن- -اة ن- -ق Ó- -ع- -م -ا
أع- -تÈت- -ه -ا مصس -ادر م -ط -ل -ع -ة إأن
«أل-ت-ع-دي-ل أإ’ي-رأ ÊأŸقÎح ع-ل-ى
أ’تفاق ألنووي يدعو إأ ¤موأفقة
ب - -رŸان إأي - -رأن م - -ب - -ك - -رأ ع- -ل- -ى
ب-روت-وك-ول إأضس-ا‘ ،وإأ ¤م-وأف-ق-ة
ألكونغرسس أأ’مÒكي على أ’تفاق
أل -ن-ووي وع-ل-ى رف-ع ك-ل ع-ق-وب-ات
وأشسنطن».

فرصسة سسانحة
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،ق- -ال أل- -رئ- -يسس
أل -ف-رنسس-ي إأÁان-وي-ل م-اك-رون إأن-ه
يعتقد أن ألظروف تهيأات لعقد
أج-ت-م-اع ب Úأل-رئ-يسس Úأأ’مÒك-ي
وأإ’يرأ ،Êلكنه أوضسح أن ألقرأر
‘ هذأ ألصسدد يرجع إأليهما.

وصس -رح م -اك -رون ل -لصس -ح-ف-يÚ
عقب أجتماعه بنظÒيه أإ’يرأÊ
وأأ’مÒك - - -ي أمسس أ’ول ع- - -ل- - -ى
ه-امشس أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة «أعتقد
أن ألظروف تهيأات من أجل عودة
سسريعة للمفاوضسات ..أأ’مر أآ’ن
ي- - -رج- - -ع إأ ¤إأي - -رأن وأل - -و’ي - -ات
أŸتحدة ’غتنام ألفرصسة».
وت- -اب -ع «ت -وج -د ن -ي -ة مشسÎك -ة
ل -ل -ت -ق -دم ،ول -يسس ف -ق -ط ل -ت-ه-ي-ئ-ة
ألظروف لوقف ألتصسعيد ،بل لبناء
أتفاق طويل أأ’مد».
وي- -ق- -وم أل- -رئ- -يسس أل- -ف -رنسس -ي
ب -ج -ه -ود وسس -اط -ة ب Úوأشس -ن -ط-ن
وطهرأن من أجل وقف ألتصسعيد،
وذلك ب - -ع - -دم - -ا مضست إأي- -رأن ‘
ت-خ-ف-ي-ف أل-ت-زأم-ات-ه-ا ‘ أ’ت-ف-اق
أل -ن -ووي أŸوق -ع ع -ام  ،2015ردأ
ع-ل-ى سس-ي-اسس-ة ألضس-غ-وط ألقصسوى
ألتي تنفذها إأدأرة ألرئيسس دونالد
ت -رأمب ضس -ده-ا م-ن-ذ أ’نسس-ح-اب
أأ’مÒك- -ي م- -ن أ’ت -ف -اق أل -ن -ووي
ألعام أŸاضسي.
ك - -م - -ا أع- -ل- -ن رئ- -يسس أل- -وزرأء
أل- -ب- -اكسس- -ت- -ا Êع- -م- -رأن خ- -ان أن
ألرئيسس ترأمب طلب منه ألقيام

بوسساطة مع إأيرأن ÿفضس حدة
ألتوتر وأسستطÓع إأمكانية إأبرأم
أت- -ف- -اق ج- -دي -د بشس -أان ألÈن -ام -ج
ألنووي أإ’يرأ.Ê
وكان روحا ،Êقد أكد بدوره،
أّن «ج- -ه- -ود أل -رئ -يسس أل -ف -رنسس -ي
سس -ت -ك -ون م -ث -م -رة ح -ي -ن-م-ا ي-ل-غ-ي
أل - -رئ - -يسس ت - -رأمب أل- -ع- -ق- -وب- -ات
أŸفروضسة على إأيرأن».
وأضساف روحا ‘ ،Êحوأر مع
مسس -ؤوو‹ وسس -ائ-ل إأعÓ-م أمÒك-ي-ة
م- -ن ن- -ي- -وي- -ورك ،أّن- -ه ب- -ع -د رف -ع
أل -ع-ق-وب-ات «Áك-ن أل-ت-ف-اوضس م-ع
أمÒك- -ا ضس- -م -ن ›م -وع -ة ،»5+1
م-ع-تÈأً أسس-ت-م-رأر ه-ذه أل-عقوبات
«‘ إأط - -ار سس - -ي - -اسس- -ة ألضس- -غ- -وط
ألقصسوى Ãثابة شسروط أمÒكية
مسس -ب -ق -ة ل-ل-ت-ف-اوضس» ،ل-ي-ؤوك-د أّن-ه
«أ’جل ألتفاوضس ينبغي أن ترفع
كافة ألشسروط أŸسسبقة».
وج -اءت ه -ذه أل -تصس -ري -ح-ات،
ف- -ي -م -ا أج -رى روح -ا Êل -ق -اء م -ع
أŸسس - -تشس- -ارة أأ’Ÿان- -ي- -ة أ‚يÓ- -
مÒكل ‘ ،نيويورك على هامشس
·Ó
أجتماعات أ÷معية ألعامة ل أ
أŸتحدة.

بسضبب مكأŸة مع رئيسض أاوكرانيأ

الدÁقراطيون يباشسرون إاجراءات عزل ترامب بالكونغرسض
ب -أشض -ر ال -دÁق -راط -ي -ون ‘ واشض -ن -ط -ن
لو ‘ ¤إاج - - - -راءات ع - - - -زل
اÿط - - - -وة ا أ
لمÒك - -ي دون - -أل - -د ت- -رامب
ال - -رئ - -يسض ا أ
لوك-راÊ
بشض-ب-ه-ة أان-ه ط-لب م-ن ن-ظÒه ا أ
ال -ت -ح-ق-ي-ق ح-ول خصض-م-ه السض-ي-أسض-ي ج-و
بأيدن ‘ ،خطوة نأدرة أاحدثت زلزال
‘ واشض-ن-ط-ن ل-ك-ن ف-رصض-ه-أ بألنجأح تبقى
ضضئيلة.
وأعلنت رئيسسة ›لسس ألنوأب أأ’مريكي،
ألدÁقرأطية نانسسي بيلوسسي ،مسساء ألثÓثاء،
ف -ت -ح –ق -ي -ق رسس -م -ي ب -ه -دف ع-زل أل-رئ-يسس
دونالد ترأمب أŸشستبه بانتهاكه ألدسستور عÈ
ألسسعي للحصسول على مسساعدة دولة أجنبية
(ه- -ي أوك- -رأن- -ي- -ا) إ’◊اق ألضس- -رر ب- -خصس- -م- -ه
ألدÁقرأطي جو بايدن.
وأع -تÈت ب -ي -ل -وسس -ي أن «تصس-رف-ات رئ-اسس-ة
ترأمب كشسفت عن أ◊قائق أŸشسينة ÿيانة
أل -رئ -يسس ل -قسس -م -ه وخ -ي-ان-ت-ه أ’م-ن-ن-ا أل-ق-وم-ي
وخ -ي-ان-ت-ه ل-ن-زأه-ة أن-ت-خ-اب-ات-ن-ا» .وأع-ل-نت «أن
›لسس أل-ن-وأب ي-ف-ت-ح –ق-ي-ق-ا رسس-م-ي-ا ل-عزل»
ألرئيسس.

إاجراءات معقدة

وطلبت بيلوسسي من أللجان ألنيابية ألسست
أل -ت -ي Œري أصس– Ó-ق-ي-ق-ات بشس-أان أل-رئ-يسس
أ÷م- -ه- -وري أن تضس -ع ن -فسس -ه -ا ‘ إأط -ار ه -ذأ
أإ’جرأء.
ويعني هذأ أأ’مر أنه ‘ حال جمعت هذه
أللجان أدلة كافية ،فسسيكون بإامكانها توجيه
’ئحة أتهام إأ ¤ألرئيسس ،يشسار إأ ¤طرحها ‘
جلسسة عامة لكي يصسوت عليها ›لسس ألنوأب
›تمعا.
وÃا أن ألدÁقرأطي Úيتمتعون باأ’غلبية
‘ ›لسس أل- -ن- -وأب ،ف- -إان ت -وج -ي -ه أت -ه -ام إأ¤
ت -رأمب ب-ه-دف ع-زل-ه ه-و خ-ط-ر ي-ح-دق ب-ق-وة
بالرئيسس أ÷مهوري.
و’بد أ’ي تصسويت على عزل ألرئيسس أن
يحصسل على أغلبية ألثلث› ‘ Úلسس ألشسيوخ
كي يتم بالفعل عزل ألرئيسس ،وهو أمر ⁄

يسسبق حصسوله ‘ تاريخ ألو’يات أŸتحدة.
ف- -إاذأ ك- -ان ›لسس أل- -ن- -وأب ه -و أل -ذي ي -وج -ه
أ’ت -ه -ام ل -ل -رئ -يسس ب -ه-دف ع-زل-ه ف-إان ›لسس
ألشسيوخ هو ألذي «يحاكمه».
ونظرأ إأ ¤أن ألدÁقرأطي Úليسسوأ سسوى
أقلية ‘ ›لسس ألشسيوخ فإان أحتمال تصسويت
أغ -ل -ب -ي -ة أل -ث -ل -ث Úلصس -ال -ح ع -زل ت -رأمب أم -ر
مسستبعد “اما.
ومن نيويورك حيث حضسر قمة حول أŸناخ
‘ م - -ق - -ر أأ’· أŸت - -ح - -دة ،وصس - -ف ت- -رأمب
أإ’ج- - -رأءأت أل- - -ت- - -ي أط- - -ل - -ق - -ه - -ا خصس - -وم - -ه
ألدÁقرأطيون بأانها «حملة مطاردة نتنة».
وقال ‘ تغريدة على توي« Îيوم Ãثل هذه
أأ’همية ‘ أأ’· أŸتحدة ،كث Òمن ألعمل
وكث Òمن ألنجاح ،لكن ألدÁقرأطي Úقرروأ
إأفسساد كل شسيء حملة مطاردة نتنة .أمر سسيء
جدأ لبلدنا» .و‘ تغريدة أخرى كتب ترأمب
باÿط ألعريضس «–رشس بالرئاسسة!».

قضسية أاوكرانيا

وم -ا زأد م -ن أŸط -ال -ب -ات ب -ب -دء إأج -رأءأت
عزل ،فضسيحة عن مسسعى مفÎضس من ترأمب
ل -لضس -غ -ط ع -ل -ى أل-رئ-يسس أأ’وك-رأ ÊأŸن-ت-خب
ف-ول-ود ÒÁزي-ل-نسس-ك-ي ،ل-ف-ت-ح –ق-يق بشسبهات
فسساد بحق بايدن و‚له هان Îألذي مارسس
أعما’ ‘ ألدولة ألوأقعة بشسرق أوروبا.
وتفجرت ألفضسيحة ‘ أعقاب شسكوى من
عميل سسري ‘ أ’سستخبارأت أأ’مÒكية بشسأان
ﬁادثة هاتفية ب Úترأمب وزيلنسسكي ‘ 25
جويلية.
وسسعيا للتصسدي ’حتما’ت إأجرأءأت ألعزل
أع- -ل- -ن ت- -رأمب أن- -ه سس- -ي- -كشس- -ف ع -ن ف -ح -وى
أŸكاŸة.
وكتب ‘ تغريدة «سسÎون أنه كان أتصسا’
وديا جدأ و’ئقا “اما ،ما من ضسغط ،وخÓفًا
÷و بايدن وأبنه ’ ،مقايضسة».
و ⁄يسسهم قرأر ترأمب أإ’عÓن عن فحوى
أÙادثة كثÒأ ‘ تهدئة ألدÁقرأطي Úألذين
ي- -ط- -ال- -ب- -ون أل -ب -يت أأ’ب -يضس ب -ال -كشس -ف أم -ام

أل -ك -ون-غ-رسس Ãح-ت-وى ألشس-ك-وى أŸق-دم-ة م-ن
عنصسر أ’سستخبارأت وألتي يعتقد أنها –توي
على أدلة إأضسافية عن ﬂالفات.

سسابقة

ألعدد
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ووفق ›لة «سسÓيت» أأ’مريكية ⁄ ،ينجح
ألكونغرسس من قبل ‘ إأقالة رئيسس ،فقد ”
أل -ت -ح -ق -ي -ق م -ع أل -رئ -يسس Úألسس -اب-ق« Úأن-درو
جونسسون» ‘ عام  1868و»بيل كلينتون» ‘
عام  ،1998لكن  ⁄تتم أإ’طاحة بهما ‘ نهاية
أŸط-اف ،ب-ي-ن-م-ا أسس-ت-قال»»ريتشسارد نيكسسون»
‘ عام  1974لتجنب أإ’قالة شسبه أŸؤوكدة.

ع -أد ال-ن-واب الÈي-ط-أن-ي-ون أامسض ،إا¤
الŸÈأن بعد صضدور قرار اÙكمة العليأ
ال-ت-أري-خ-ي ال-ت-ي اع-تÈت اÿط-وة التي
ات- - -خ- - -ذه- - -أ رئ- - -يسض ال- - -وزراء ب- - -وريسض
جونسضون اŸثÒة للجدل بتعليق أاعمأل
الŸÈأن «غ Òشض - - -رع- - -ي- - -ة» م- - -ع اقÎاب
اسضتحقأق بريكسضت.
وألŸÈان أل -ذي ع -ل -قت أع -م -ال -ه م -ن-ذ 10
سسبتم Èكان يفÎضس أن يبقى معلقا حتى 14
أك-ت-وب-ر ق-ب-ل أسس-ب-وع Úف-ق-ط ع-ل-ى أسستحقاق
بريكسست ‘  31من ألشسهر أŸقبل ،ووأفقت
أŸل-ك-ة أل-ي-زأب-يث أل-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى ه-ذه أÿط-وة
بتوصسية من بوريسس جونسسون.
ل- -ك- -ن ه- -ذأ أل- -ق- -رأر أل- -ت -ي أت -خ -ذه رئ -يسس
أ◊ك -وم -ة أÙاف -ظ أع -تÈت -ه أع -ل-ى سس-ل-ط-ة
قضس- -ائ- -ي- -ة ‘ أل- -ب Ó-د «غ Òشس -رع -ي» .وه -ذه
ألضس -رب -ة أث -رت ع -ل -ى سس -ل -ط-ة رئ-يسس أل-وزرأء
وتصس-اع-دت أأ’صس-وأت أŸط-ال-ب-ة ب-اسس-ت-ق-ال-ت-ه،
وألنتيجة أأ’خرى لهذه أŸفاجأاة هي عودة
ألنوأب إأ› ¤لسس ألعموم أمسس.
وج- -ونسس- -ون أل- -ذي زأر أإ’ث- -ن Úوأل -ث Ó-ث -اء
نيويورك للمشساركة ‘ أعمال أ÷معية ألعامة
 ·ÓأŸت- -ح- -دة ،ع -اد صس -ب -اح أأ’رب -ع -اء إأ¤
ل - -أ
بريطانيا.
وأع - -ل - -ن رئ - -يسس ›لسس أل - -ع - -م - -وم ج - -ون
بÒكو،أنه خÓفا لكل نهار أربعاء وبسسبب تغيÒ
ألÈنامج ‘ أللحظة أأ’خÒة لن يكون هناك
جلسسة لتوجيه أسسئلة إأ ¤رئيسس ألوزرأء ظهرأ.
وأضساف «يحق للشسعب ألÈيطا Êتوقع تو‹
ألŸÈان وظائفه أأ’سساسسية وأن يكون قادرأ
ع -ل -ى أإ’شس -رأف ع -ل -ى ألسس -ل -ط -ة أل -ت -ن-ف-ي-ذي-ة
وﬁاسسبة ألوزرأء وتشسريع ما يرغب به».
وي -رى روب -رت ك -ري -غ أأ’سس -ت-اذ ‘ أل-ق-ان-ون
ألدسستوري ‘ جامعة لندن لÓقتصساد أنه مع
عودة ألŸÈان بات رئيسس ألوزرأء «خاضسعا
لضسغوط أك.»È
وأوضسح «Áكن صسدور مذكرة ◊جب ألثقة
أو ق -وأن Úي-ت-م ت-ب-ن-ي-ه-ا إ’رغ-ام-ه ع-ل-ى أل-ق-ي-ام
بأاشسياء ﬁددة».
من جهتها قالت جوأنا شسÒي ألنائبة عن

أ◊زب أل -ق -وم -ي أ’سس -ك -ت -ل -ن-دي أل-ت-ي رف-عت
إأح - -دى أل- -دع- -اوى أل- -ت- -ي أفضست إأ ¤ه- -زÁة
جونسسون «سسنعود إأ ¤ألعمل».

مصسمم
وقال جونسسون ‘ نيويورك إأنه يحÎم قرأر
أÙك-م-ة أل-ع-ل-ي-ا ح-ت-ى وإأن « ⁄ي-ك-ن م-وأف-ق-ا
ع- -ل- -ي -ه» .وم -ت -ج -اه  Ó-أل -دع -وأت أŸط -ال -ب -ة
ب -اسس -ت -ق-ال-ت-ه ،ي-ن-وي «أŸضس-ي ق-دم-ا» وأخ-رأج
بريطانيا «بأاي ثمن» بحلول  31أكتوبر.
لكن ألنوأب غالبا ما يعارضسون خروجا غÒ
م -ن -ظ -م م -ن أ’–اد أأ’وروب-ي وه-و سس-ي-ن-اري-و
يطرحه جونسسون.
وصسوتوأ على قانون يرغمه على ألطلب
من بروكسسل تأاجيل بريكسست ثÓثة أشسهر ‘
حال  ⁄يحصسل على أتفاق للخروج بحلول 19
أك-ت-وب-ر ب-ع-د أل-ق-م-ة أأ’وروب-ي-ة .ل-كن جونسسون
رفضس رفضسا قاطعا طلب تأاجيل لÈيكسست.

مدعو لÓسستقالة

ويأامل ‘ أ◊صسول على دعم كاف لتطبيق
خطته لÈيكسست ،بحسسب أسستطÓعات للرأي
سسيصسل حزب أÙافظ ‘ Úألطليعة ‘ حال
تنظيم أنتخابات مبكرة.
ودع - -ا زع - -ي - -م أ◊زب أل - -ع - -م- -ا‹ ،ح- -زب
أŸعارضسة ألرئيسسي ،جÁÒي كوربن رئيسس
أل-وزرأء لÓ-سس-ت-ق-ال-ة .وي-ؤوي-د ت-ن-ظيم أنتخابات
مبكرة لكن بعد أسستبعاد خطر أÿروج «بÓ
أتفاق».
وعلى ألصسعيد ألدبلوماسسي أكد جونسسون
أن أآ’مال كبÒة للتوصسل إأ ¤أتفاق مع بروكسسل
حتى وأن ’ يشساطره ألقادة أأ’وروبيون تفاؤوله
خصسوصسا حول مسسأالة أ◊دود أإ’يرلندية.
وألتقى ألثÓثاء ‘ نيويورك رئيسس ألوزرأء
أإ’يرلندي ليو فارأدكار ووصسف أأ’خ Òأللقاء
ب»أ÷يد» .وغرد فارأدكار «لقد “كنا من
ألغوصس أك ‘ Ìألتفاصسيل هذه أŸرة لكن ’
يزأل هناك هوة كÈى ب Úأ’–اد أأ’وروبي
وبريطانيا ÷هة أدرأك ما علينا أ‚ازه».

جّدد تأأييده للحوار ب Úا◊كومة و اŸعأرضضة

بوتŸ Úادورو :ندعم كل مؤوسسسسات السسلطة
الشسرعية ‘ فنزويÓ
أكد ألرئيسس ألروسسي ،فÓد ÒÁبوت ،Úأثناء
أسستقباله نظÒه ألفنزويلي نيكو’سس مادورو‘ ،
ألكرمل ،Úموقف روسسيا ألدأعم لكل مؤوسسسسات
ألسس- -ل- -ط- -ة ألشس- -رع- -ي- -ة ،وأŸؤوي- -د ل- -ل- -ح- -وأر بÚ
أŸعارضسة وأ◊كومة.
وق- -ال أل- -رئ- -يسس أل- -روسس- -ي« :روسس -ي -ا ت -دع -م
ب -اسس -ت -م -رأر ك -ل أعضس -اء ألسس -ل-ط-ة ألشس-رع-ي-ة ‘
ف- - -ن- - -زوي Ã ،Ó- -ا ‘ ذلك م - -ؤوسسسس - -ة أل - -رئ - -يسس
وألŸÈان».
وأضساف موجها كÓمه Ÿادورو «نحن بالطبع،
ندعم أ◊وأر ألذي Œريه أنت يا سسيادة ألرئيسس
وأ◊ك -وم -ة م -ع ق -وى أŸع -ارضس -ة .ون-ع-ت Èأن أي
رفضس للحوأر غ Òمنطقي ومضسر للبلد و’ يحمل

سسوى تهديدأت لرأحة ألسسكان».
ك -م -ا أوضس -ح أل -رئ -يسس أل -روسس -ي أن م -وسس -ك -و
سستوأصسل توريد قطع ألغيار للمعدأت ألعسسكرية
أل-ف-ن-زوي-ل-ي-ة ،وأل-ت-ع-اون ألعسسكري وفقا للموأعيد
أÙددة و‘ إأطار أ’لتزأم ألصسارم با’تفاقيات.
ووف- -ق- -ا ل- -ل- -رئ- -يسس أل -روسس -ي ،ف -إان أل -ت -ع -اون
ألعسسكري ألتقني ب Úألبلدين مرتبط ،قبل كل
شس -يء ،ب -ال -ت -زأم -ات روسس -ي-ا ‘ خ-دم-ة أŸع-دأت
روسسية ألصسنع ألتي أشسÎتها فنزوي Óمن قبل.
Œدر أإ’شس -ارة إأ ¤أن أل -رئ -يسس أل -ف -ن -زوي-ل-ي،
نيكو’سس مادورو ،وصسل إأ ¤موسسكو ألثÓثاء ‘
زيارة رسسمية.

ق نأقوسض اÿطر
ا أ
ل· اŸتحدة تد ّ

التغÒات اŸناخية قد Œعل بعضض الدول غ Òصسا◊ة للعيشض

ل· اŸت- -ح- -دة م- -ن
ح - -ذرت ا أ
ت - -غÒات م - -ن - -أخ - -ي - -ة خ- -طÒة،
سض - -ت - -ك - -ل - -ف ال- -ع- -أ ⁄م- -ل- -ي- -أرات
الدولرات سضنويأ ،وتهدد حيأة
سضكأن العأ ،⁄إاذ يتوقع أان يرتفع
مسض - - -ت- - -وى ال- - -ب- - -ح- - -أر ،وت- - -زداد
لعأصض ،Òبينمأ سضتصضبح بعضض
ا أ
اŸن- -أط- -ق غ Òصض -أ◊ة ل -ل -ع -يشض
فيهأ.
و‘ تقرير Èÿأء أŸناخ ‘ أأ’·
أŸتحدة ،نشسر أمسس أأ’ربعاء ،توقع
أŸتخصسصسون أن تتعرضس مدن كÈى
سساحلية وجزر صسغرى كثÒة سسنويا
أ’ح-وأل ج-وي-ة سس-ي-ئ-ة ل-ل-غ-اي-ة ب-ح-ل-ول
أل- -ع- -ام  ،2050ح- - -ت- - -ى ل- - -و خ - -فضست
أنبعاثات ألغازأت ألدفيئة ‘ ألعا.⁄
ويتوقع أن يعيشس أك Ìمن مليار
شس- -خصس ب- -ح- -ل -ول م -ن -تصس -ف أل -ق -رن
أ◊ا‹ ‘ م-ن-اط-ق سس-اح-ل-ي-ة م-ت-دن-ية
أ’ن -خ -ف -اضس وع-رضس-ة بشس-ك-ل خ-اصس
ل -ت -دأع -ي -ات أل -ت -غ ÒأŸن -اخ-ي .وم-ن
أÙتمل أيضسا أن تصسبح بعضس ألدول
أ÷زري -ة غ Òصس -ا◊ة ل -ل-ع-يشس ،وف-ق

ألتقرير.
ك - -م- -ا ي- -ت- -وق- -ع أÈÿأء أن ت- -زدأد
أأ’ع -اصس Òع -ل -ى أن -وأع -ه -ا ،ح-ت-ى ل-و
حصس - - -ر أحÎأر أأ’رضس ب - - -درج - - -تÚ
مئويت ،Úما من شسأانه أن يلحق مزيدأ
من أأ’ضسرأر بالسسوأحل.
إأضسافة إأ ¤ذلك ،فمن أŸتوقع أن
Óع-اصسÒ
ت-زدأد «أل-ق-وة أل-وسس-ط-ي-ة» ل -أ
أŸدأرية ،ونسسبة أأ’عاصس ÒأŸصسنفة

من ألفئت Úألرأبعة وأÿامسسة ،حتى
إأذأ  ⁄تشستد هذه ألظاهرة أŸناخية
توأترأ بصسورة عامة ،حسسب ألتقرير.
أل -ت -ق -ري -ر ن -ب -ه إأ ¤أن-ه «م-ن شس-أان
تشس -ي -ي -د إأنشس -اءأت ◊م -اي-ة أŸن-اط-ق
ألسساحلية من أرتفاع مسستوى أŸياه
أن يخفضس أخطار ألفيضسانات Ãعدل
يÎأوح ب Úم- -ئ- -ة وأل -ف م -رة ،شس -رط
أسستثمار عشسرأت مئات أŸليارأت من

ألدو’رأت سسنويا».
وأوضسح أÈÿأء أن «هذه ألوسسيلة
أل- -ت- -ي ت- -ع- -ود ب- -ال- -ن -ف -ع ع -ل -ى أŸدن
ألسساحلية قد ’ تكون شسديدة ألفعالية
بالنسسبة إأ ¤مناطق ألدلتا ألزرأعية أو
أ÷زر أŸرج -ان -ي -ة ألصس-غÒة» ،ع-ل-م-ا
بأان ألدول أ÷زرية ليسس ‘ وسسعها
أصس Óإأنفاق مبالغ كهذه.
وأرت -ف -ع مسس -ت -وى أل -ب -ح-ار ب-وتÒة
أسسرع Ãرت Úونصسف أŸرة ‡ا كانت
عليه أ◊ال ‘ ألقرن ألعشسرين ،ومن
أŸتوقع أن تتزأيد هذه ألوتÒة ‘
ظل أنحسسار ألصسفائح أ÷ليدية.
وب -غضس أل -ن -ظ -ر ع -ن ألسس -ي -ن -اري -و
أŸعتمد ،سسيسستمر مسستوى ألبحر ‘
أ’رت -ف-اع ب-ع-د أل-ع-ام  .2100وإأذأ م - -ا
أزدأدت ح- - - - - - - - - - -رأرة أأ’رضس درجÚ
م- -ئ -وي -ت ،Úق -د تصس -ب -ح ه -ذه أل -وتÒة
مسستقرة لتصسل إأ ¤نحو م Îوأحد
سسنة  ‘ ،2300مقابل أمتار عدة إأذأ
م- -ا أسس- -ت -م -رت أن -ب -ع -اث -ات أل -غ -ازأت
ألدفيئة على هذأ أŸنوأل ،وفق ما
ورد ‘ ألتقرير.

ألخميسس  ٢٦سصبتمبر  ٢٠١٩م

إأعدأد :أمينةجابالله

ألموأفق لـ  ٢٦محرم  ١٤٤١هـ

احموا الÈاءة
ب -ك -ل ل -غ -ات أل -ع-ا⁄
ن- -ح- -م- -ل ح -ل -م -ا ل -يسض
صص - -عب أŸن- -ال و ل- -يسض
ضص- -رب- -ا م- -ن أÿي- -ال و
ل- -يسض ع- -ل- -ى ضص- -م -ائ -ر
أل-ن-اسض Ãح-ال ح-ل-م-ن-ا
ه-و ح-م-اي-ة أل-ط-ف-ول-ة
من ألعنف ،من تدمÒ
صص- - - -رح ألÈأءة ،م - - -ن
بقلم أأمينة جابالله ط-مسض أج-م-ل سص-ن-وأت
ه-ذه أل-ق-ل-وب ألصصغÒة
ألتي خرجت للحياة ..خرجت لتزين عاŸنا
أ◊زين ،عاŸنا أŸليئ با◊روب و أÿرأب و
’نانية خرجت لتلون لنا أيامنا
ألكرأهية و أ أ
و تخفف عنا تعبنا ألذي سصيطر علينا وهذأ
منذ عقود..
هي ﬂلوقات بريئة جميلة لطيفة ..هي
زي -ن -ة أ◊ي -اة أل -دن -ي -ا ه-ي ح-ل-م ك-ل زوجÚ
أنقطعت بهما حبال ألرجاء من كل شصيء إأ’
من رب ألسصماء..هي هدية غالية ’ تقدر
بثمن ..هي روح أ◊ياة و أوكسصج Úوأقعنا
ألذي سصيموت حتما إأن غابت أصصوأت ضصحك
’طفال سصيغيب معها كل ماله عÓقة
ومرح أ أ
بالبهجة و ألسصرور ..
ن- -دأؤون- -ا أل -دأئ -م و أل -ت -غ -ري -دة أÿال -دة ‘
ضص- - -م- - -ائ- - -ر ألشص- - -ع- - -وب أح- - -م - -وأ ألÈأءة م - -ا
أسص -ت -ط -ع -ت -م ..أح -م-وأ ألÈأءة ب-ق-در ح-ب-ك-م
ل -ل -ط -ه -ارة و أل -ن-ق-اء ..أح-م-وأ ألÈأءة ب-ق-در
أحÎأم -ك -م ل -ذأت-ك-م ل-ك-رأم-ت-ك-م ل-ق-ي-م-ت-ك-م
..ب -ق -در م -ات -ع -ن -ي -ه ك-ل-م-ة ب-رأءة م-ن م-ع-ن-ى
..ولتعلموأ بأان برأءة ألطفولة هي وحدها
ق -ادرة ع -ل-ى أق-تÓ-ع ح-رف أل-رأء م-ن ك-ل-م-ة
ح -رب ل -ت -ح -ول -ه -ا إأ ¤أج-م-ل ك-ل-م-ة ع-رف-ت-ه-ا
’نسص-ان-ي-ة .فشص-ك-رأ ل-ك-ل م-ن أسصتخلصض تلك
أ إ
ألكلمة ألسصاحرة من خÓل ما سصبق وعمل
بها قلبا و قالبا .
ك -ل ك -ل -م -ة أو ت-وب-ي-خ أو سص-خ-ري-ة أو ت-ع-ل-ي-ق ت-وج-ه-ه
ل-ط-ف-لك ف-ى م-رح-ل-ة م-ب-ك-رة م-ن أل-ع-مر يظل عالقا فى
ذأكرته ،وتتبلور شصخصصيته من خÓله إأما بالسصلب أو
’يجاب ‘ ح Úأن كل ألدرأسصات تؤوكد بأان أسصتخدأم
أ إ
’نا
’ط-ف-ال ي-ع-وق م-ن ع-م-ل-ي-ة ت-كوين أ أ
أل-ع-ق-اب ل-دى أ أ
’على عند ألطفل أو ماÁثل ألضصم Òوجهاز ألقيم
أ أ
ل -دي -ه..ف -ل -ن -ك -ن أ◊ضص -ن أل -دأف -ئ ل -ه -م ول-ن-ت-ج-رد م-ن
’بناء فهي لن تكون أبدأ ‘
مزأجيتنا أŸرأفقة لÎبية أ أ
يوم ما مÓذأ للسصÓم ألدأخلي و ألنفسصي للطفولة

 ÓمÓئكة ’ يعرفون شصيئاً
إأن كنا نعلم بأان ألصصغار هم فع ً
غ ÒألÈأءة ‘ ألتعامل مع ألكل ف Óيجب أن نتناسصى هذه
أل-ن-ق-ط-ة أŸه-م-ة أل-ت-ي ت-ق-ول »:يصص-ب-ح أل-ط-فل ألذي يتعرضض
’خرين و’ يشصارك ‘
للعنف أنعزألياً ,حيث يقطع صصلته با آ
ألنشصاطات أ÷ماعية ويفقد ألقدرة على ألتعامل أ’يجابي
مع أÛتمع» .فرفقًا بنوأعم ألقلوب .
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رحمكم الله يا أايها الولدان اıلّدون
كان نبأا موتكم صصدمة لنا فأانتم يا أيتها أألروأح
أل-ن-ق-ي-ة م-ث-ل-م-ا ج-ئ-ت-م ل-ل-ح-ي-اة رح-ل-ت-م ع-ن-ها و عنا
بسصرعة و كأانكم ما أبيتم إأل أن تكونوأ رفقاء
أŸو ¤و لتكونوأ أبوأب أ÷نة آلبائكم و أمهاتكم ..
Ãوتكم علمتمونا أن أŸوت يأاتي دون أسصتئذأن كما
أنه يخطف ألصصا◊ Úمنا.،وليسس هذأ إأل ◊كمة
أرأدها ألله هذأ قضصاء ألله وقدره فقضصاء ألله ليسس
له من دأفع..
صصعب هو موقف أألهل بعد ألفاجعة ف Óهم
يسص -ت -ط -ي -ع -ون أل -ت -ح -دث إأل -ي -ك -م م-رة أخ-رى ،و ل
يسصتطيعون رؤويتكم إأل ‘ ألصصور أ◊صصرية ألتي
تلت ◊ظة ولدتكم ألتي خلدت ذكرياتكم سصويا،
فهم يتمنون أن يضصموكم إأ ¤صصدورهم فالصصور لن
تكفي لهذأ ،ألصصورة لن Œعلهم يشصمون رأئحتكم
ألعطرة أو يشصعرون بأايديكم ألصصغÒة و أجسصامكم
ألطرية ب Úأذرعهم  ،وحدها أألحÓم أآلن هي
أل - -ق - -ادرة ع - -ل - -ى أن “ن- -ح- -ه- -م ه- -ذه أŸشص- -اع- -ر
وأألحاسصيسس ،فيا رب برد قلوب أها‹ طيور أ÷نة
ف -ل -يسس ألم -رك إأل أل -رضص -ا ب -ه ف -ن -ح -ن إأل -يك وه-م
رأجعون.
أمينة جابالله
رغم بؤوسصي وشصقائي ’ أريد شصفقتك ..
يكفيني إأحÎأمك !..ليوقد ‘ نفسصي
’مل.
شصعلة أ أ

’نÎنت
’بناء من شصبكة أ إ
أسصتفادة أ أ
’ تكتمل من دون متابعة وأهتمام
ألوألدين لÓسصتفادة من طرق
ألوقاية .

للطفل أ◊ق ‘ حمايته من كافة أشصكال
ألعنف أو ألضصرر أو ألتعسصف ومن إأسصاءة
أŸعاملة بدنيا و عقليا و نفسصيا ومن
’همال.
أ إ

ذأكرة ألطفل قويةجًدأوما يحدث أمامه من
مشصاكل قد ’ يتمكن من نسصيانها وقد تؤوثر على
’مان و‰وه ألنفسصي فأاحذروأ من طرح
شصعوره با أ
خÓفاتكم ‘ وجوده .

Ÿا يأاتون بهم للحياة إأذأ كانوأ عاجزين عن
ء
ب وأ أ
أعطائهم أ ُ
◊ ّ
ء رجاءً رجا ً
’مان فرجا ً
بليون مرة يجب أن ‰تنع عن ‡ارسصة ألهزء
وألسصخرية بالطفل كي ’نخلق فيه ألشصخصصية
أŸهتزة ألضصعيفة أŸشصوهة .

عندما تنعدم حقوق أ’طفال ‘ دولةما
تكون هذه ألنتيجة ’ –ملوهم
همومكم و أوسصاخكم علموهم حب
أ◊ياة أجعلوهم يعيشصون طفولتهم .

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ 2٦سشبتم :1٩٥٨ ÈاعÎفت الفيتنام رسشميا با◊كومة
اŸوؤقتة للجمهورية ا÷زائرية.
 2٦سش-ب-تم :1٩٦0 Èأاد ¤ن- -ائب رئ- -يسش ا◊ك- -وم -ة
اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري-ة ك-ر Ëب-ل-ق-اسش-م
ب -تصش -ري -ح ل -لصش -ح-اف-ة ‘ ن-ي-وي-ورك ج-اء ف-ي-هÁ« :ث-ل
ال -ن -داء ال -ذي وج -ه -ت -ه ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه -وري-ة
لخÒة ل-تسشوية
ا÷زائ-ري-ة ال-وسش-ي-ل-ة السش-ل-م-ي-ة ال-وح-ي-دة وا أ
النزاع ا÷زائري».

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

إلعدد

^ الدÁقراطية غيبتها العصصابة Ãحاولتها ا’سصتحواذ على السصلطة
^ صصوت الشصعب السصيد لتقرير مصص Òمن يأاخذ بزمام قيادة ا÷زائر

إلطار «:لقد عملنا منذ بدإية إألزمة على موإجهة
كافة إلتحديات وإفششال ﬂططات إلعصشابة ،وقد
بدأإت بششائر إلنصشر تلوح ‘ إألفق وإ◊مد لله ،ولن
‰ل عن إلدعوة إ ¤إلتوجه إ ¤صشناديق إلقÎإع،
‘ ظ-ل م-ن-افسش-ة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ق-وإع-د دÁق-رإط-ي-ة
صش -ح -ي -ح-ة ،ح-يث ي-ك-ون صش-وت إلشش-عب ه-و إلسش-ي-د
لتقرير من يأاخذ بزمام قيادة إلبلد ،وهي سشانحة
‡يزة للمرور إ ¤مرحلة جديدة ‘ مسشار بناء
مسشتقبل إلوطن».

العصصابة نهبت ثروات البلد واختلسصت اموال الشصعب

ووإصش - -ل إل - -ف - -ري - -ق ڤ - -اي - -د صش- -ال- -ح »:إن ه- -ذإ
إلسشتحقاق إلهام يعد فرصشة غ Òمسشبوقة من أإجل
إرسشاء إلثقة ‘ إلبلد وفتح إلطريق ألفق وإعد ‘
›ال توطيد إŸمارسشة إلدÁقرإطية ،إلتي غيبتها
إل-عصش-اب-ة لسش-ن-وإت ،إل-ت-ي ح-اولت إلسش-ت-ح-وإذ ع-لى
إلسشلطة من خلل نهب ثروإت إلبلد وإختلسش

جرى على ششكل ورششات و“ارين تطبيقية بنادي ا÷يشش

ملتقى حول تطبيق اŸادة ’ 6تفاقية حظر اأ’سصلحة الكيماوية

إف-ري-ق-ي-ا ‘ إŸن-ظ-م-ة ،ب-ال-دف-اع ب-ق-وة ع-ن مصشالح
وإنششغالت قارتنا ‘ سشياق عاŸية إلتفاقية .ومن
هذإ إŸنطلق ،نظمت إ÷زإئر إلعديد من إألنششطة
Ãا فيها إŸلتقى إ÷هوي حول إلسشلمة وإألمن
إلكيميائي Úإلذي نظم مؤوخرإ».
يهدف هذإ إŸلتقى ،إلذي سشيجرى على ششكل
ورششات و “ارين تطبيقية من تنششيط خÈإء من
م -ن -ظ -م-ة ح-ظ-ر إألسش-ل-ح-ة إل-ك-ي-م-اوي-ة ،إ ¤ت-وع-ي-ة
إلفاعل Úإلوطني Úبخصشوصش أإفضشل إلطرق إŸتبعة
وإŸن -اه -ج إ÷دي -دة إŸع -ت -م -دة ،إل -ت-ي تسش-اه-م ‘
ت -دع -ي -م إإلط -ار إل -تشش -ري -ع -ي وإل-ق-ان-و ÊإŸرت-ب-ط
بتطبيق إلتزإمات إŸادة إلسشادسشة لتفاقية حظر
إألسش -ل-ح-ة إل-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،وك-ذإ خ-ل-ق إط-ار تشش-اوري
وتنسشيقي على إŸسشتوى إلوطني يسشمح بتقليصش
وتفادي خطر إلسشتعمال إلسشيئ أإو إÿبيث للموإد
إلكيميائية إÙظورة ‘ إلتفاقية.

لرهاب
قام بها ا÷يشش ‘ إاطار ﬁاربة ا إ

كشصف وتدمﬂ 09 Òابئ لإلرهابي Úبباتنة

إاحباط ﬁاو’ت هجرة غ Òشصرعية
‘ سشياق آإخر ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني

إلششعبي خلل عمليات متفرقة بكل من “Ôإسشت
وب - -رج ب - -اج- -ي ﬂت- -ار وع Úق- -زإم/ن.ع)05 ( ،6.
أإششخاصش وضشبطت ( )06مولدإت كهربائية و()06
مطارق ضشغط ،باإلضشافة إ )3,4( ¤طن من إŸوإد
إلغذإئية و( )4000ل Îمن إلوقود إŸوجه للتهريب،
ف- -ي- -م- -ا ” ح- -ج- -ز ( )2316وح - -دة م - -ن ﬂت - -ل- -ف
إŸشش- -روب- -ات و( )17ق - -ن- -ط- -ارإ م- -ن م- -ادة إل- -ت- -ب- -غ
ببسشكرة/ن.ع.4.
م - -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ،ت- -دخ- -لت وح- -دإت ◊رسش
إلسشوإحل تابعة للقوإت إلبحرية إ÷زإئرية ،خلل
عملية بحث وإنقاذ Ÿهاجرين غ Òششرعي Úإثر
عطل ‘ ﬁرك قاربهم على بعد ( )22ميل بحريا
شش-م-ال إل-دإم-وسش ،ولي-ة ت-ي-بازة/ن.ع ،1.ح - -يث ”
إجلء ( )06أإششخاصش وإنتششال جثة ( ،)01فيما
يتوإصشل إلبحث عن مفقود آإخر ‘ .نفسش إلسشياق،
أإحبط حرإسش إلسشوإحل وعناصشر إلدرك إلوطني،
ب -ك -ل م -ن إل -غ -زوإت ووه -رإن ومسش -ت -غ -ا/Âن.ع،2.
ﬁاولت هجرة غ Òششرعية لـ ( )61ششخصشا.
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موضشوع رسشالة ماسش02 Î

دور جريدة «الشصعب» ‘ اÙافظة على الذاكرة الوطنية
@ الصصحفية سصهام بوعموشصة –وز على رتبة تقدير جيد جدا

–صش-لت الصش-ح-ف-ية سشهام
ب- - -وع- - -م- - -وشش- - -ة ب - -ج - -ري - -دة
«الششعب» على ششهادة ماسشÎ
 02ت -خصشصش ت-اري-خ اŸغ-رب
ال-ع-رب-ي اŸع-اصش-ر من جامعة
ا÷زائر 02 ،قسشم التاريخ،
ع -ل -ى ت -ق -دي -ر ج-ي-د ج-دا ‘
مذكرتها بعنوان»دراسشة ‘
مضش - -م - -ون ت - -اري- -خ ال- -ث- -ورة
ا÷زائ - -ري- -ة ‘ فÎة ح- -ك- -م
ال- -رئ- -يسش ال- -راح- -ل ه- -واري
ب-وم-دي-ن م-ن خÓ-ل ج-ريدة
الشش- -عب «شش- -ه- -ادات ح- -ي -ة».
لسش -ت -اذة ك -ل -ث-وم
ب -إاشش -راف ا أ
م - -ي - -دان ول - -زه - -ر ب - -دي - -دة
مناقششا ونور الدين غرداوي
رئ - - -يسش - - -ا ،اŸوضش- - -وع ال- - -ذي
ت-ط-رقت ل-ه ال-ط-البة جديد
لي ط- - - - -الب
 ⁄يسش - - - - -ب- - - - -ق أ
تناوله.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S

أإموإل إلششعب وإإلضشرإر Ãقدرإت إألمة ،خدمة
ألجندإت معادية للوطن ،إل أإننا ،وكما “كنا إبان
إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة إÛي-دة م-ن ت-رك-يع إلسشتعمار
إلغاششم ،ها نحن إليوم نهزمهم بعون إلله وجهود
إıلصش Úمن أإبناء إلوطن.
ه -ذإ إلشش -عب إل -ذي ط -اŸا إسش -ت-ط-اع أإن ي-ج-اب-ه
ج- -م- -ي -ع إÙن ،م -ه -م -ا ع -ظ -مت ،ب -فضش -ل وف -ائ -ه
وإخلصشه Ÿبادئه إلوطنية وقيمه إلعريقة ،وكذإ
بفضشل مرإفقة إŸؤوسشسشة إلعسشكرية ،إلتي إنتهجت
إسشÎإتيجية متبصشرة وحكيمة عكفت على إعمالها
ع Èمرإحل وأإششوإط ،وإكبت بكل إنسشجام وتبصشر
مطالب وتطلعات هذإ إلششعب إألبي».
وإضشاف إلفريق«:إننا نلمح إليوم أإفق إŸسشتقبل
إلوإعد إلذي ينتظر إلششعب إ÷زإئري بإاذن إلله،
بعد إنتخاب رئيسش جمهورية ششرعي سشيأاخذ على
ع- -ات- -ق -ه ب -ك -ل وف -اء وإخ -لصش ل -وط -ن -ه ولشش -ع -ب -ه
إŸسش -ؤوول -ي-ة إل-ث-ق-ي-ل-ة إŸن-ت-ظ-رة ،وإن-ن-ا ‘ إ÷يشش
إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،سش-ل-ي-ل ج-يشش إل-ت-حرير إلوطني،
ع- -ازم -ون ع -ل -ى م -رإف -ق -ة إلشش -عب إ÷زإئ -ري دون
هوإدة ،من خلل توف Òكافة إلششروط إŸوإتية
وإلظروف إŸناسشبة وإعمال إإلجرإءإت إŸتعلقة
بتأام Úإلعملية إلنتخابية وتوف Òجميع إلضشمانات
ل-ل-م-وإط-ن ،Úم-ن أإج-ل مشش-ارك-ة م-ك-ث-ف-ة وف-ع-الة ‘
إلرئاسشيات إŸقبلة».
‘ خ -ت -ام إل-ل-ق-اء إسش-ت-م-ع إل-ف-ري-ق إ ¤ت-دخ-لت
أإفرإد إلناحية إلذين جددوإ إلتأاكيد على وفائهم
÷يششهم وششعبهم ووطنهم إ÷زإئر.

 27°وهران

الثمن  10دج

1٨057

الفريق ڤايد صصالح :ا’نتخابات الرئاسصية فرصصة غ Òمسصبوقة إ’رسصاء الثقة

الششعب ‘ -إطار مكافحة إإلرهاب ،كششفت
ودمرت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم 24
سشبتم ،2019 Èإثر عملية بحث و“ششيط Ãنطقة
ك -اف ﬂت-ار ،ب-ل-دي-ة م-روإن-ة ،ولي-ة ب-ات-ن-ة/ن.ع،5.
لرهابي Úوسشت ( )06قنابل
تسشعة (ﬂ )09ابئ ل إ
تقليدية إلصشنع ،باإلضشافة إ ¤موإد ومعدإت تدخل
‘ إعدإد إŸتفجرإت.
‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظّمة،
أإوق -ف ح -رسش إ◊دود وع -ن -اصش -ر إل -درك إل-وط-ن-ي
بتلمسشان/ن.ع ،2.تاجري (ﬂ )02درإت وحجزوإ
كمية كبÒة من إلكيف إŸعالج تقدر بـخمسشة ()05
قناط Òوعششرة ( )10كيلوغرإمات ،فيما ” حجز
( )1,4ك -ي -ل -وغ -رإم م -ن ن -فسش إŸادة ك -انت ب-ح-وزة
مروج ﬂدرإت بوهرإن/ن.ع.2.

 27°ا÷زائر

عنابة

‘ ثا Êيوم من زيارته إا ¤الناحية العسشكرية الثالثة ببششار

الششعب ‘ -إطار إلتعاون وتبادل إÈÿإت مع
م-ن-ظ-م-ة ح-ظ-ر إألسش-ل-ح-ة إل-ك-ي-م-يائية ،تنظم وزإرة
إل -دف -اع إل-وط-ن-ي ،م-ن  24إ 26 ¤سش-ب-تم2019 È
ب-ال-ن-ادي إل-وط-ن-ي ل-ل-ج-يشش ب-ب-ن-ي مسش-وسش ،م-ل-ت-ق-ى
ب- -ع- -ن- -وإن»:إ÷وإنب إŸرت- -ب -ط -ة ب -ت -ط -ب -ي -ق إŸادة
إلسشادسشة لتفاقية حظر إألسشلحة إلكيميائية».
إُفتتحت أإششغال هذإ إŸلتقى نيابة عن إلفريق،
نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسش أإركان إ÷يشش
إلوطني إلششعبي ،من قبل إللوإء غريسش عبد إ◊ميد
إألم Úإلعام لوزإرة إلدفاع إلوطني ،بحضشور ضشباط
أإلوية وعمدإء من إ÷يشش إلوطني إلششعبي ،حيث
ركز ‘ معرضش كلمته على إلدور إلريادي للجزإئر
‘ ت-ن-ف-ي-ذ إت-ف-اق-ي-ة ح-ظ-ر إألسش-ل-ح-ة إل-ك-ي-م-ي-ائية :
«..منذ دخول إلتفاقية حيز إلتنفيذ سشنة  1997إ¤
ي -وم -ن -ا ه -ذإ ،ع -م -لت إ÷زإئ -ر ،ك -عضش-و ب-اÛلسش
إل -ت -ن -ف-ي-ذي ،ج-اه-دة ط-وإل ه-ذه إل-فÎة ل-ل-ت-ط-ب-ي-ق
إلصشارم للتفاقية ،ودعت إ ¤تعزيز وتقوية مكانة

 2٨°ا÷زائر

عنابة

الخميسش  2٦محرم  1٤٤1هـ الموافق لـ  2٦سشبتمبر  201٩م

الششعب -واصشل الفريق أاحمد ڤايد صشالح
ن -ائب وزي -ر ال -دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسش أارك-ان
ا÷يشش الوطني الششعبي زيارته إا ¤الناحية
ال -عسش-ك-ري-ة ال-ث-ال-ث-ة ب-بشش-ار ‘ ي-وم-ه-ا ال-ث-اÊ
ب -ت -ف -ق -د وت -ف -ت -يشش ب -عضش وح -دات ال-ق-ط-اع
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات- -ي ج- -ن- -وب ت- -ن -دوف وال -ق -ط -اع
لوسش-ط ب-رج ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي،
ال -ع -م -ل -ي -ات-ي ا أ
لط- -ارات
وت - -رؤوسش ل - -ق - -اء ت- -وج- -ي- -ه- -ي م- -ع ا إ
لف -راد .ج -اء ه-ذا ‘ ب-ي-ان ل-وزارة ال-دف-اع
وا أ
تلقت «الششعب» نسشخة منه.
فبالقطاع إلعملياتي جنوب تندوف تفقد إلفريق
وحدإت إللوإء إلتاسشع مدرع على غرإر إلكتيبة 13
لدبابات إلقتال ،حيث عاين عن كثب ظروف عمل
أإف -رإد وح -دإت إل-ل-وإء وت-ف-ق-د ب-اÿصش-وصش ﬂاب-ئ
إلدبابات وإلعربات ،وإلتقى ببعضش إألفرإد إلذين
أإكد لهم تقديره إلكب Òللجهود إŸضشنية إلتي يبذلها
أإفرإد هذه إلوحدإت ‘ إلقيام Ãهامهم إلنبيلة،
حاثا إياهم على موإصشلة بذل إ÷هود على نفسش
إلوتÒة ،وبدورهم أإكد هؤولء إألفرإد إسشتعدإدهم
إل -دإئ -م وإل -لﬁدود ل -ل -ق -ي -ام Ãه -ام -ه -م إل -ن-ب-ي-ل-ة
وإŸقدسشة حفظا للجزإئر وطنا وششعبا.
ب -ع -ده -ا ق -ام إل -ف -ري -ق ب -وضش -ع ح -ج -ر إألسش-اسش
Ÿششروع بناء ثكنة ّ ﬂصشصشة لوحدة من وحدإت
إل -دف -اع إ÷وي ع -ن إإلق -ل -ي -م وإسش -ت-م-ع إ ¤ع-رضش
مفصشل حول هذه إلوحدة ومهامها إلرئيسشية.
وبالقطاع إلعملياتي إألوسشط برج إلعقيد لطفي،
وبعد مرإسشم إلسشتقبال ،ورفقة إللوإء مصشطفى
سش-م-اع-ل-ي ق-ائ-د إل-ن-اح-ي-ة إل-عسش-ك-رية إلثالثة ،إلتقى
إلفريق بأافرإد وحدإت إلقطاع وأإلقى كلمة توجيهية
جدد فيها إلتأاكيد على أإن إلنتخابات إلرئاسشية تعد
فرصشة غ Òمسشبوقة من أإجل إرسشاء إلثقة ‘ إلبلد
وف- -ت- -ح إل- -ط- -ري- -ق ألف- -ق وإع- -د ‘ ›ال ت -وط -ي -د
إŸم-ارسش-ة إل-دÁق-رإط-ي-ة ،إل-ت-ي غ-ي-ب-ت-ه-ا إل-عصش-اب-ة
لسشنوإتﬁ ‘ ،اولتها للسشتحوإذ على إلسشلطة من
خلل نهب ثروإت إلبلد وإختلسش أإموإل إلششعب
وإإلضش -رإر Ãق -درإت إألم -ة.وق-ال إل-ف-ري-ق ‘ ه-ذإ
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سش- -ل- -طت إل- -ط- -ال- -ب- -ة سش- -ه -ام
ب- -وع- -م- -وشش- -ة إلضش -وء ع -ل -ى دور
جريدة «إلششعب» ‘ إÙافظة
ع- - -ل- - -ى إل - -ذإك - -رة إل - -وط - -ن - -ي - -ة
ومسشاهمتها ‘ نفضش إلغبار عن
ب- -عضش إŸع -ارك وإŸع -ت -ق -لت
إŸتوإجدة ع Èإلوليات رغم
ت -غ -ي -ي -ب -ه -ا ب-قصش-د أإو ع-ن غÒ
قصش - -د ،م- -ع ن- -ق- -ل شش- -ه- -ادإت
›اه -دي -ن  ⁄ي-ن-ال-وإ ح-ق-ه-م
وه -مشش -وإ بسش-بب م-وإق-ف-ه-م،
إضش- - -اف- - -ة إ ¤إسش- - -ت- - -ذك - -ار
ب -ط -ولت إلشش -ه -دإء إل -ذي -ن
ضشحوإ من أإجل إسشÎجاع
إلسشيادة إلوطنية.
ح -اولت إل -ط -ال -ب -ة م-ن
خ -لل ع -م -ل -ه -ا إل-ت-ع-رف
على مدى إرتباط جريدة
«إلششعب» أإسشسشها مفدي زكرياء
‘  27أإوت  1937بجريدة
إلشش - -عب إل - -ت - -ي ت- -أاسشسشت ‘ 11
ديسشم ،1962 Èوإألهدإف إلتي
كانت ترمي إليها كلتا إ÷ريدتÚ
من خلل إŸقارنة بﬁ Úتوى
إ÷ريدت Úوإفتتاحيتهما.
“ح-ورت إشش-ك-ال-ي-ة إل-درإسش-ة
ح -ول م -ك -ان -ة ت -اري -خ إل -ث-ورة ‘

ج - -ري- -دة «إلشش- -عب» م- -ن خ- -لل
إلشش-ه-ادإت إ◊ي-ة؟ وه-ل ج-ري-دة
إلششعب إلتي تأاسشسشت سشنة 1937
هي إمتدإد ÷ريدة إلششعب إلتي
تأاسشسشت ‘  11ديسشم.1962 È
لŸام بجوإنب هذه إلدرإسشة
ول إ
وإإلج - -اب - -ة ع - -ن إإلشش - -ك - -ال - -ي- -ة
إŸطروحة ” ،تقسشيم

موضشوع
إŸذكرة إ ¤ثلثة فصشول .
ت -ن-اول إل-فصش-ل إألول ظ-روف
ت- - -أاسش- - -يسش ج - -ري - -دة «إلشش - -عب»
إلصشادرة ‘  11ديسشم،1962 È
وت- - -ع- - -ري- - -ف ÷ري- - -دة إلشش- - -عب
إلصش- - - -ادرة إب- - - -ان إلح- - - -ت- - - -لل
إلفرنسشي وإŸقارنة ب Úمضشمون

كاريكات /ÒعنÎ

إ÷ري- - -دت ‘ ،Úح Úإل- - -فصش- - -ل
إل- -ث- -ا Êت- -ن- -اول ت- -اري- -خ إل- -ث -ورة
إ÷زإئرية ‘ فÎة حكم إلرئيسش
إل- -رإح -ل ه -وإري ب -وم -دي -ن م -ن
خ- - -لل إ÷دإول أإم - -ا إل - -فصش - -ل
إلثالث فهو ششهادإت حية ألبرز
إألقلم إإلعلمية إلذين تعاقبوإ
ع- -ل- -ى ج -ري -دة «إلشش -عب» م -ث -ل
ﬁم-د زه-ا ،Êع-يسش-ى ع-ج-ي-ن-ة،
بوعبد إلله غلم إلله،
زه-ور ون-يسش-ي ع-ث-ما،Ê
عبد إلرحما ÊوغÒهم،
وشش-ه-ادة ل-ل-خ-ط-اط ع-بد
إ◊م- -ي- -د إسش -ك -ن -در ،م -ع
سشÒة ذإت- -ي- -ة ل -ك -ل وإح -د
ح-ت-ى إŸت-وف-ون ك-اŸي-ل-ي،
ك - -م - -ال ع- -ي- -اشش ،ع- -يسش- -ى
مسشعودي.
ونشش Òإ ¤أإن إل- -ط- -ال -ب -ة
إعتمدت على عدة مصشادر
ومرإجع ،وقد خلصشت لعدة
ن-ت-ائ-ج ،ت-ت-ع-ل-ق بأاوجه إلتششابه
ب Úإ÷ريدت Úوإلتي تكمن ‘
إل -دف -اع ع -ن إل -ل -غ -ة إل -ع -رب -ي -ة
وإلشش- - -خصش- - -ي- - -ة إ÷زإئ- - -ري- - -ة،
وت-خ-ت-ل-ف-ان م-ن ح-يث إŸضشمون
وإلظروف إألو ¤كانت –ارب
سش -ي -اسش-ة إلسش-ت-ع-م-ار إ÷ه-ن-م-ي-ة
ضش-د إ÷زإئ-ري Úوإل-ث-ان-ي-ة كانت
مهمتها نقل معاناة إ÷زإئريÚ
إلجتماعية وإلقتصشادية ونششر
إلوعي وإلثقافة وإلبناء ،وإحتلت
إلذإكرة إلتاريخية أإهمية كبÒة
‘ جريدة «إلششعب» إ◊الية.

