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 30سصبتم Èآاخرأاجل
لتسصوية وضصعية
اŸشصÎكÚ
ح-دد الصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضشمان
الج- - - -ت - - -م - - -اع - - -ي ل - - -غ Òاإلج - - -راء
«كاسشنوسض» 30 ،سشبتم ،2019 Èآاخر
اج -ل ل -تسش -وي -ة وضش -ع -ي -ة اŸششÎك،Ú
م -ؤوك -دا أان-ه ب-داي-ة م-ن ف-ا— أاك-ت-وب-ر،
سشيتم اللجوء إا ¤تطبيق اإلجراءات
القانونية اÿاصشة باŸراقبة .كما يتم
ب -اŸن -اسش -ب -ة ال -ت -ذك Òب -الم -ت -ي-ازات
اŸم-ن-وح-ة ل-ل-م-ؤوsم-ن Úوذوي ا◊ق-وق
وك-ذا ب-ال-تسش-ه-يÓ-ت اŸقدمة لتسشوية
وضشعية اŸنخرط.Ú
ذك -ر «ك -اسش -ن -وسض» ب -ه -ذا اإلج -راء
طيلة األبواب اŸفتوحة التي نظمها
من  08إا 14 ¤سشبتم Èا÷اري على
مسشتوى الهياكل واŸسشاحات الكÈى،
ب -ه -دف ال -ت -حسش-يسض ب-ج-دوى تسش-وي-ة
وضشعية اŸششÎك Úلتفادي أاي زيادة
أاوعقوبة تأاخر الدفع.

“ازيرت تعاين
مشصاريع الصصناعة
واŸناجم بعنابة
وتبسصة

السشبت  28سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  28محرم  1441هـ

02

info@ech-chaab..com
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حفÓن فنيان بـ «أاوبرا ا÷زائر»
تنظم «أاوبرا ا÷زائر بوعÓم بسشايح»حفل Úفني Úاألول بعنوان:
« »valses de vienneبقيادة اŸايسشÎو أام Úقويدر اليوم السشبت ،على
السشاعة  20:00مسشاء .والثا« ،Êمن ضشفة إا ¤أاخرى ب Úاألندلسض
واألوبرا» من إاحياء األركسشÎا السشيمفونية ألوبرا ا÷زائر والفنانة
منال غربي ،بقيادة اŸايسشÎو أام Úقويدر يوم األحد  29سشبتمÈ
على السشاعة  20:00مسشاء.

«تنظيم الدوريات أاثناء الثورة »
‘ اللقاء اŸوسصع

ت -ق -وم ج -م -ي -ل -ة “ازي -رت ،وزي -رة
الصش -ن -اع -ة واŸن -اج-م ،ال-ي-وم السش-بت
وغ - - -دا األح- - -د 28 ،و 29سشبتمÈ
ا÷اري ،ب- -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إا¤
وليتي عنابة وتبسشة.
ت- -ع- -اي- -ن ال- -وزي -رة خ Ó-ل ال -زي -ارة
مششاريع القطاع اŸعول عليها إاعطاء
إاضش -اف -ة ل -ل -م -ن -ظ -وم -ة الق -تصش -ادي -ة
اŸراه -ن ع -ل -ي -ه-ا ‘ ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن
التبعية للمحروقات.

ندوة وطنية Ÿكاتب
«التجمع ا÷مهوري»
الولئية

–ت رع -اي -ة
وزي -ر اÛاه-دي-ن ال-ط-ي
اÛاهد ‘ مقره الوطني ،يوم  30سش ب زي-ت-و ،Êي-ن-ظ-م م-ت-ح-ف
بتم
اŸوسشع رقم ( ،)401لتسشجيل الششهادا  Èا÷اري ،اللقاء الوطني
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اللقاء ينظم ابتداء من حريرية ÷لب األسشلحة»
ً السشاعة  10:00صش
قسشمة
باحا Ãقر اŸتحف وكذا
اÛاهدين بالكاليتوسض.

«ا◊داثة والذاكرة» ‘ اللقاء
األسصبوعي Ÿتحف اÛاهد
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دورة اسصتثنائية لشصورى
جبهة العدالة والتنمية
يشش - -رف رئ- -يسض ح- -زب ال- -ع- -دال- -ة
والتنمية الششيخ عبد الله جاب الله،
اليوم السشبت  28سشبتم ،Èعلى افتتاح
الدورة السشتثنائية للمجلسض الششوري
الوطني Ãقر ا◊زب ‘ بابا أاحسشن
على السشاعة  10:00صشباحا.

أابواب مفتوحة على «ورشصات دار
الثقافة» ببسصكرة

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

يشش -رف وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشش -غ-ي-ل
والضش-م-ان الج-ت-م-اع-ي ،الÈوف-يسشور
ت -ي -ج-ا Êحسش-ان ه-دام ،ع-ل-ى أاشش-غ-ال
اليوم الدراسشي حول تعزيز وتطوير
ال -رق -م -ن -ة وت -ك -ن -ول -وج-ي-ات اإلعÓ-م
والتصش -ال ‘ ال -ق -ط -اع –ت شش-ع-ار:
«تكنولوجيا اŸعلومات والتصشال ‘
خ - -دم - -ة اŸواط - -ن» ،وذلك ،ال - -ي - -وم
السش - -بت  28سش -ب-ت-م ،2019 Èع -ل -ى
السشاعة التاسشعة (09سشا) صشباحا،على
مسش -ت-وى اŸرك-ز ال-ع-ائ-ل-ي ل-لصش-ن-دوق
ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -أام-ي-ن-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
للعمال األجراء بن عكنون.

زرواطي تعاين
مشصاريع البيئة
باŸسصيلة
ت -ق -وم وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸتجدد ،فاطمة الزهراء زرواطي،
ي - -وم األث - -ن 30 Úسش -ب-ت-م Èا÷اري،
ب - -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي- -ة
اŸسش- -ي- -ل- -ة ،ح- -يث ت -ع -اي -ن مشش -اري -ع
القطاع.

بلخ Òيشصرف على
السصنة اŸهنية غدا

يشش -رف وزي -ر ال -ت -ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه -ن -ي Úدادة م -وسش -ى ب-ل-خ ،Òغ-دا
األحد ،بتندوف ،على انطÓق السشنة
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ب-اŸع-ه-د اŸت-خصشصض ‘
التطوين اŸهني للصشناعات الغذائية
وهذا على السشاعة  08:00صشباحا.

صصيودة يشصرف على
الدخول اŸهني
بالعاصصمة
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تششارك  ،Ooredooللمرة األو ‘ ،¤صشالون الصشيدلة وششبه الصشيدلة للمنطقة الغربية ‘ ،)Pharmex( 2019
طبعته الثالثة الذي Œري فعالياته من  26ا 28 ¤سشبتمÃ 2019 Èركز التفاقيات ﬁمد بن حمد بوهران.
ُتعد هذه التظاهرة ،التي ُتنظمها  ،Pertinence Consultingموعدا علميا وŒاريا هاما Œمع عددا هائÓ
من اŸهني ‘ Úقطاعات الصشيدلة وششبه الصشيدلة والرفاهية اليومية ،للتبادل حول أاحدث التكنولوجيات
اŸتعلقة بالصشناعة الصشيدلنية والصشحة.
‘ إاطار هذا اŸوعد القتصشادي ،تششارك  Ooredooبفضشاء عرضض أاين يقوم Œاريو Business Ooredoo
باقÎاح ﬂتلف عروضض وحلول  Ooredooالتي تتطابق مع احتياجات اŸهني.Ú
Ãششاركتها ‘ هذا ا◊دث العلمي والتجاري ،تؤوكد ُ Ooredooبعدها كمؤوسشسشة فاعلة ‘ مرافقة مهنيي قطاع الصشحة بعروضشها
وحلولها البتكارية.

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

لدارة والمالية
ا إ

–ضشÒا ل -ل-رئ-اسش-ي-ات  ،2019أاع-ل-ن ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال -دÁق -راط -ي ،أان -ه سش -يسش -حب اسش -ت-م-ارات ال-ت-وق-ي-ع-ات
اÿاصش -ة Ãل -ف الÎشش -ح ل Ó-سش -ت-ح-ق-اق الن-ت-خ-اب-ي لـ12
سشبتم Èا÷اري ،غدا األحد ،قبل الكششف عن مرششحه
من طرف اÛلسض الوطني ‘ دورته يوم  04أاكتوبر
الداخل.

 ‘ Ooredooالطبعة  3لصصالون الصصيدلة للمنطقة الغربية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

«األرندي» يسصحب اسصتمارات
الÎشصح للرئاسصيات غدا

–ت رع -اي -ة وزي -ر ا
اÛاهد ‘ مقره Ûاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و ،Êي-ن-ظ-م م-ت-ح-ف تتواصشل ،منذ أامسض ،وإا ¤غاية  28من الششهر ا÷اري ،فعاليات
الو
السش-اع-ة  14:00ب -ع طني ،يوم السشبت  28سشبتم Èا÷اري على األبواب اŸفتوحة على « ورششات دار الثقافة رضشا حوحو ببسشكرة»،
د ال-عنوان« :مششكلة ا◊ زوال ،ال-ل-ق-اء األسش-ب-وع-ي رق-م (- – ،)90ت حيث تهدف هذه التظاهرة إا ¤تعريف اŸواطن بكل األنششطة
داثة
الثقافية والفنية التي تعدها الدار ،خاصشة ما تعلق بالورششات التي
ينظم النششاط ‘ إا والذاكرة ...أاية جدلية؟».
طا
ر «اللقاء الوطني ألنصشار الذاكرة ،أاصشدقاء تهتم بالطفل.
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من الورششات ا÷ديرة بالتوقف عندها ،ورششة األششغال اليدوية،
ية وإاعÓمية.
تعليم اŸوسشيقى ،الكتابة واŸطالعة اŸسشرح..

يشش -رف األم Úال-ع-ام ل-ل-ت-ح-ال-ف
الوطني ا÷مهوري ،بلقاسشم سشاحلي،
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النششاط
ينظم على السشاعة 9:00
السشياسشي وإاعÓن موقف ا◊زب من
 0صشباحا Ãقر اÛلسض.
اŸششاركة ‘ الرئاسشيات اŸقبلة.

التحرير

لقاء حول الرقمنة
‘ قطاع التشصغيل
والضصمان الجتماعي

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

منظمة الطلبة
‘ ندوة صصحفية

ت-ع-ق-د اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لطلبة
ا÷زائ- - -ري ،Úال- - -ي- - -وم  28سشبتمÈ
ا÷اري ،ندوة ينششطها األم Úالعام
ف- -ارسض ب- -ن ج- -غ -ل -و‹ Ãق -ر ج -ب -ه -ة
اŸسشتقبل باŸنظر ا÷ميل بالقبة.
تتناول الندوة مواضشيع السشاعة.
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لسصبق
‘ برقية تعزية إاثر وفاة رئيسس ا÷مهورية الفرنسصي ا أ

بن صسالح يشسيد بإاسسهام جاك شسÒاك
‘ تعزيز العلقات ب Úا÷زائر وفرنسسا

أاشص-اد رئ-يسس ال-دول-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صص-ال-ح ،ب-إاسص-هام رئيسس
لسص-ب-ق ،ج-اك شصÒاك ،ال-ذي واف-ت-ه
ا÷م -ه -وري-ة ال-ف-رنسص-ي-ة ا أ
اŸنية ،أاول أامسس ،عن عمر ناهز  86سصنة« ‘ ،تعزيز العÓقات»
ب Úا÷زائ -ر وف -رنسص -ا وÃواق -ف -ه «الشص -ج -اع -ة ‘ ت -رق -ي -ة ق-ي-م
السصÓم وا◊وار على اŸسصتوى الدو‹» ،بحسصب بيان لرئاسصة
ا÷مهورية.
وأاششار البيان إا ¤أان رئيسس الدولة تلقى «بتأاثر ،نبأا وفاة جاك ششÒاك
رئيسس ا÷مهورية الفرنسشية األسشبق ،وعلى اثر هذا اŸصشاب ،يتوجه
بتعازيه اÿالصشة إا ¤عائلة الفقيد وإا ¤الششعب الفرنسشي الصشديق».
«لقد كان للرئيسس جاك ششÒاك -يضشيف البيان -إاسشهام وجهد ‡يز
‘ عÓقات الششعب Úا÷زائري والفرنسشي ،و ⁄يتوان Ãواقفه الششجاعة
‘ ترقية قيم السشÓم وا◊وار على اŸسشتوى الدو‹ ،خصشوصشا ‘
منطقة الششرق األوسشط التي أاثبت مسشار التاريخ جدواها».
«برحيله ،تفقد فرنسشا اليوم ششخصشية بارزة جديرة بتقديرنا Ÿا
أاسشهمت به من حرصس دائم على تعزيز العÓقات ب Úبلدينا وإارسشاء
حوار اسشÎاتيجي راق مؤوسشسس على الحÎام والثقة ومتطلع إا ¤الدفع
بطموحاتنا اŸششÎكة إلقامة عÓقات ‡يزة» ،يؤوكد نفسس اŸصشدر.
وأاشش -ار ال -ب -ي -ان ب -اŸن -اسش -ب -ة ،إا« ¤أان ا÷زائ-ر ال-ت-ي ت-ق-اسش-م الشش-عب
الفرنسشي الصشديق مششاعر اŸواسشاة والتعاطف ،تقدر مسشار وإاضشافات
Óمة الفرنسشية وŸنطقة البحر األبيضس اŸتوسشط
الفقيد جاك ششÒاك ل أ
‘ إارسشاء قيم السشÓم واألمن والتعايشس ‘ العا.»⁄

باشصرته هيئة دفاع اŸدان Úبـ 15سصنة سصجنا

اسستئناف ا◊كم الصسادر ضسد السسعيد بوتفليقةﬁ ،مد مدين ،طرطاق وحنون
ق-ررت ه-ي-ئ-ة دف-اع السش-ع-ي-د ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وﬁم-د
م-دي-ن وع-ث-م-ان ط-رط-اق ول-وي-زة ح-ن-ون ،اسش-ت-ئناف
ا◊ك - -م الصش- -ادر ضش- -ده- -م م- -ن ط- -رف اÙك- -م- -ة
ال -عسش -ك -ري -ة ب -ال -ب -ل-ي-دة ل-ي-ل-ة أاول أامسس ،وال-ق-اضش-ي
بإادانتهم بعقوبة  15سشنة سشجنا.
وق -ال م -ي -ل -ود ب -راه -ي-م-ي ﬁام-ي دف-اع ﬁم-د
مدين ‘ ،تصشريح لـ(وأاج) ،أان «دفاع اŸدان Úاتفق

على اسشتئناف ا◊كم الصشادر من طرف اÙكمة
العسشكرية وذلك ‘ اآلجال القانونية» ،كاششفا أان
«هناك من بدأا فع ‘ Óتسشجيل السشتئناف لدى
اÙكمة».
بدوره ،أاكد ﬁامي دفاع لويزة حنون ،بوجمعة
غشش ،Òأان ﬁام- -ي ب- -عضس اŸدان« Úق- -د ب- -اشش -روا
إاجراءات السشتئناف فيما  ⁄يبدأا البعضس اآلخر

عملية تسشجيل السشتئناف ،غ Òأان هناك اتفاق
ع- -ل- -ى اسش -ت -ئ -ن -اف ا◊ك -م الصش -ادر ع -ن اÙك -م -ة
ال- -عسش- -ك- -ري- -ة» ،مضش -ي -ف -ا أان «اإلج -راءات اإلداري -ة
لتسشجيل السشتئناف بسشيطة ول تتطلب وقتا كبÒا»،
ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان اآلج -ال ال -ق -ان -ون -ي -ة –دد أاج-ل
السشتئناف بعششرة أايام بعد النطق با◊كم.

رئاسصيات  12ديسصم2019 È

 80راغبا ‘ الÎشسح يسسحبون السستمارات
سشحب ،إا ¤غاية اول امسس 80 ،راغبا ‘ ،الÎششح
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسش-ي-ة اŸق-ررة ي-وم  12ديسشمÈ
اŸقبل ،اسشتمارات اكتتاب التوقيعات ،بحسشب ما علم
لدى السشلطة الوطنية اŸسشتقلة لÓنتخابات.
وأاوضشح اŸكلف باإلعÓم لدى السشلطة ،علي ذراع،
أانه من ضشمن الراغب ‘ ÚالÎششح للرئاسشيات اŸقبلة
مسش -ؤوول -و أاح -زاب ك -رئ -يسس ح-زب ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ا÷م -ه-وري ،ب-ل-ق-اسش-م سش-اح-ل-ي ،رئ-يسس ح-زب طÓ-ئ-ع
ا◊ريات علي بن فليسس ،رئيسس جبهة اŸسشتقبل عبد
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،رئ-يسس ج-ب-ه-ة ا◊ك-م ال-راشش-د ع-يسشى
بلهادي ،رئيسس حركة البناء عبد القادر بن قرينة،
ب -اإلضش -اف -ة ا ¤رئ -يسش -ي ح -زب -ي ال -ت -ج-م-ع ا÷زائ-ري
وا÷زائ -ر ل -ل -رف -اه ع -ل-ى ال-ت-وا‹ ع-ل-ي زغ-دود وم-راد
عروج.
ومن ضشمن الششخصشيات التي سشحبت اسشتمارات
اكتتاب التوقيعات بصشفتهم مرششح Úأاحرار ،الوزير
الول السش -ب -ق ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون وال-رئ-يسس السش-ب-ق
للحزب الوطني للتضشامن والتنمية ،رابح بن ششريف
ا ¤جانب  3مÎششحات.
وي -ل-زم ال-ق-ان-ون ال-عضش-وي ا÷دي-د اÿاصس ب-ن-ظ-ام

النتخابات اÎŸششح Úللرئاسشيات بتقد50.000 Ë
توقيع فردي على األقل لناخب Úمسشجل ‘ Úقائمة
انتخابية ،ويجب ان Œمع ‘  25ولية ،ول يقل العدد
الدنى من التوقيعات اŸطلوبة من كل ولية 1200
توقيع ،وعلى اÎŸششح إايداع طلب تسشجيل لدى رئيسس
هذه السشلطة ،حسشب هذا القانون الذي يلزم اÎŸششح
ب -إارف -اق م -ل-ف-ه ال-ذي ي-ودع-ه شش-خصش-ي-ا ل-دى السش-ل-ط-ة
اŸسشتقلة بعدة وثائق من بينها ششهادة جامعية أاو
شش -ه -ادة م -ع -ادل -ة ل -ه -ا وشش -ه -ادة ا÷نسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
الصشلية.
وت-ت-و ¤السش-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسش-ت-ق-ل-ة لÓنتخابات
–ضش Òالن-ت-خ-اب-ات ،ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ،إادارت-ه-ا واإلشش-راف
ع -ل -ي -ه -ا اب -ت -داء م -ن ع -م -ل -ي -ة ال -تسش-ج-ي-ل ‘ ال-ق-وائ-م
الن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-راج-ع-ت-ه-ا م-رورا ب-ك-ل م-راحل العملية
الن -ت -خ -اب -ي -ة وع -م -ل-ي-ات ال-تصش-ويت ،ال-ف-رز وال-بت ‘
النزاعات النتخابية إا ¤غاية إاعÓن النتائج األولية.
كما تتكفل السشلطة اŸتكونة من  50عضشوا والتي
يرأاسشها وزير العدل األسشبق ﬁمد ششر‘ باسشتقبال
ملفات الÎششح لنتخابات رئيسس ا÷مهورية والفصشل
فيها

تنصسيب اللجان الدائمة للمجلسس الشسعبي الوطني

لسص- - -ب- - -وع
” ،ن - - -ه - - -اي - - -ة ا أ
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ،تنصصيب
ال-ل-ج-ان ال-دائمة  12للمجلسس
الشص -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،ب-حسصب م-ا
أافاد به ،أاول أامسس ،بيان لذات
الهيئة التشصريعية.
يÎأاسس ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ،بعد عملية التنصشيب التي
أاشش - -رف ع - -ل - -ي - -ه - -ا ن- -واب رئ- -يسس
اÛلسس ،خ- - -مسش- - -ة (- - -÷ )05ان.
ب -ي -ن -م -ا يÎأاسس ال -ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
الدÁقراطي أاربع (÷ )04ان‘ ،
ح ÚيÎأاسس كل من حزبي Œمع
أامل ا÷زائر وحركة ›تمع السشلم
÷نة واحدة لكل منهما ،ويÎأاسس
األحرار ÷نة واحدة.
و‘ هذا الصشدد ،فقد أاششرف
ن- -ائب رئ- -يسس اÛلسس ن- -ع -وم ب -ن
األخضش - -ر ،ع- -ل- -ى ت- -نصش- -يب ÷ن- -ة
الشش- -ؤوون ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة واإلداري- -ة
وا◊ري -ات ال -ت -ي تÎأاسش -ه -ا سش -ع-اد
األخضش - -ري م - -ن ح - -زب ج - -ب - -ه- -ة
التحرير الوطني ،كما أاششرف على
ت-نصش-يب ÷ن-ة اإلسش-ك-ان وال-تجهيز
وال-ري وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ال-ت-ي
يÎأاسشها ﬁمد كÈيتة من حركة
›تمع السشلم.
ومن جهته ،أاششرف نائب رئيسس
اÛلسس الشش- - -ع- - -ب- - -ي ال - -وط - -ن - -ي
ب-وسش-م-اح-ة ب-وعÓ-م ع-ل-ى ت-نصش-يب
÷نة الششؤوون اÿارجية والتعاون
وا÷ال- -ي- -ة ال- -ت- -ي يÎأاسش- -ه -ا ع -ب -د

ال Ó-وي ع -ب -د ال -ق -ادر م -ن ج -ب-ه-ة
ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ف-ي-م-ا أاشش-رف
ن-ائب ال-رئ-يسس م-راب-ط ع-ل-ي ع-ل-ى
تنصشيب ÷نة الدفاع الوطني التي
يÎأاسش -ه-ا اŸسش-ع-ود ب-ودراج-ي م-ن
التجمع الوطني الدÁقراطي.
أام- -ا ن -ائب ال -رئ -يسس سش -ي -دي
عثمان ÿضشر فقد أاششرف على
تنصشيب ÷نة الششؤوون القتصشادية
وال -ت -ن -م -ي -ة والصش -ن -اع-ة وال-ت-ج-ارة
والتخطيط التي تÎأاسشها خديجة
ري- -غ- -ي م- -ن ال- -ت- -ج- -م- -ع ال -وط -ن -ي
ال -دÁق -راط -ي ،ك-م-ا أاشش-رف ع-ل-ى
تنصشيب ÷نة النقل واŸواصشÓت
والتصش-الت السش-ل-ك-ي-ة والÓسشلكية
ال-ت-ي يÎأاسش-ه-ا ب-ل-ق-اسش-م لعطراوي
من كتلة األحرار.
ويÎأاسس ÷نة الÎبية والتعليم
ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-مي والششؤوون
الدينية التي أاششرف على تنصشيبها
نائب رئيسس اÛلسس صشÓح الدين
دخيلي ،عبد الرحمن يحيى من

التجمع الوطني الدÁقراطي ،أاما
÷ن -ة ال-فÓ-ح-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري
وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة ال-تي أاششرف على
ت -نصش -ي-ب-ه-ا ن-ائب ال-رئ-يسس ج-م-ي-ل-ة
بلحبيب ،فيÎأاسشها عمار جيÊÓ
من جبهة التحرير الوطني.
وأاشش -رف ن-ائب ال-رئ-يسس أاح-م-د
ششريفي على تنصشيب ÷نة الششباب
والرياضشة والنششاط ا÷معوي التي
يÎأاسشها ﬁمد خوان من التجمع
الوطني الدÁقراطي ،كما أاششرف
ع- -ل- -ى ت- -نصش- -يب ÷ن- -ة ال- -ث- -ق -اف -ة
والتصشال والسشياحة التي يÎأاسشها
ف- -ق- -ي -ه ع -ك -اشش -ة م -ن Œم -ع أام -ل
ا÷زائر.
و‘ األخ ” ،Òتنصشيب ÷نة
الصش -ح -ة والشش -ؤوون الج -ت -م -اع -ي-ة
وال -ع -م -ل وال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن-ي م-ن
طرف نائب الرئيسس بدرة فرخي،
وتÎأاسس هذه اللجنة رابحي عقيلة
من جبهة التحرير الوطني.

الطبعة  41للصصالون
الدو‹ للسصياحة
بباريسس

الديوان الوطني
للسسياحة Áثل ا÷زائر
يششارك الديوان الوطني للسشياحة رفقة
وفد من اŸتعامل Úالسشياحي Úوا◊رفيÚ
‘ الصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ ال-ط-ب-ع-ة 41
ل -لصش -ال -ون ال-دو‹ ل-لسش-ي-اح-ة «إاف-ي-م ط-وب
ري- -زا» م- -ن  1ا 4 ¤م -ن الشش-ه-ر ال-ق-ادم
بالعاصشمة الفرنسشية باريسس.
وأاوضشح الديوان ‘ بيان له ،اÿميسس،
أان هذا الصشالون الدو‹ الذي يعد «حدثا
عاŸيا من ب Úاآلليات الناجعة للÎويج
وال - -ت - -ع - -ري - -ف ب - -اŸؤوه Ó- -ت وال- -ق- -درات
واŸن -ت -وج -ات ال -ت -ي ت -زخ -ر ب -ه-ا ال-ب-ل-دان
اŸششاركة» يعت« Èفرصشة سشانحة» للÎويج
للوجهة ا÷زائرية وذلك بالنظر «للتنامي
اŸتواصشل لتعداد السشياح الفرنسشي Úالذين
يختارون ا÷زائر كوجهة ‡يزة».
ك-م-ا تسش-م-ح ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة بالتصشال
اŸب-اشش-ر م-ع ا÷ال-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸق-يمة
ب-ف-رنسش-ا وتشش-ج-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى اخ-ت-ي-ار ب-لدها
الصشلي من ب Úمقاصشدها اŸفضشلة.
وسش -ع -ي -ا لضش -م -ان مشش -ارك-ة ن-وع-ي-ة ”،
ب- - -حسشب ذات اŸصش- - -در ،ح- - -ج - -ز فضش - -اء
مسشاحته  60مÎا مربعا للجناح ا÷زائري
ال -ذي سش-ي-ت-م تصش-م-ي-م-ه بشش-ك-ل ي-ج-م-ع بÚ
ا◊داث - -ة وأاصش - -ال - -ة ا÷زائ - -ر م - -ن ح- -يث
ا÷وانب اŸعمارية والÎاثية ا ¤جانب
Œهيزه بالوسشائل والدعائم التي تسشاهم
‘ الÎويج والتسشويق ‘ احسشن الظروف.
وسش -ي -ت-م خÓ-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ،إاب-راز
م -ق -وم -ات ا÷زائ -ر السش -ي -اح -ي -ة اŸم-ي-زة
واŸت- - -م- - -ث - -ل - -ة خصش - -وصش - -ا ‘ اŸن - -ت - -وج
الصشحراوي ‘ ،ح Úسشيقوم حرفيون ‘
ﬂت- -ل- -ف ›الت كصش- -ن- -اع- -ة ال- -ن- -ح -اسس
وال- -زراب- -ي ب- -ت- -ق -د Ëاع -م -ال ونشش -اط -ات
ميدانية طيلة ايام التظاهرة ع Èورششات
“كن زوار ا÷ناح ا÷زائري من الطÓع
Ãراحل ا‚از بعضس منتوجات الصشناعة
التقليدية الفنية ا÷زائرية.
كما سشينظم عدة متعامل› ‘ Úال
السشياحة والسشفار طمبولت لفائدة الزوار
م -ن ا÷م -ه -ور ت -تضش -م -ن ال -ف -وز ب-رحÓ-ت
سشياحية ا ¤ا÷نوب ا÷زائري.
وسشيتم العتماد على الدعائم الÎقوية
اŸط-ب-وع-ة وال-رق-م-ي-ة باللغت Úال‚ليزية
وال -ف -رنسش -ي-ة وال-ت-ي سش-ت-وزع ع-ل-ى مسش-ت-وى
ج- -ن- -اح ا÷زائ- -ر ،ب -الضش -اف -ة ا ¤ت -ق -دË
م -ع -ل -وم-ات وشش-روح-ات م-ن ق-ب-ل اط-ارات
الديوان واŸتعامل Úا÷زائري Úا ¤زوار
ا÷ناح ا÷زائري.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوقدوم ‘ الجتماع رفيع اŸسصتوى بنيويورك:

اتفاق السسلم ‘ ما‹ يظل «اآللية اŸناسسبة»
لتسسوية مسستدÁة لألزمة

أاكد وزير الششؤوون اÿارجية ،صشÈي بوقدوم،،
أاول أامسس ،بنيويورك ،ان اتفاق السشلم ‘ ما‹
«ال -ذي ” بشش -أان -ه ال -ت-ف-اوضس بشش-ق األن-فسس»ي-ظ-ل»
Óزمة› .ددا
اآللية اŸناسشبة» لتسشوية مسشتدÁة ل أ
‘ هذا الصشدد ،التزام ا÷زائر Ãواصشلة جهودها
ألجل التطبيق الفعلي لهذه التفاقية.
وأابرز بوقدوم ‘ ،مداخلة خÓل الجتماع رفيع
اŸسشتوى بششأان ما‹ ،عقد على هامشس ا÷معية
العامة Ÿنظمة األ· اŸتحدة ،أانه «مرت أاربع
سشنوات على إامضشاء اتفاق ما‹ .ورغم الصشعوبات
التي عرقلت تنفيذه التام ،تبقى األلية اŸناسشبة
التي تفرضس نفسشها اليوم ،ألجل التكفل بتسشوية
Óزمة ‘ ما‹».
مسشتدÁة ل أ
و‘ سش -ي -اق ت -ذكÒه ب -الت -ف -اق ال-ذي ه-و «ث-م-رة
تفاوضس ششامل» ب Úاألطراف اŸالية وأانه «يÎجم
ح Óتوافقيا لكنه صشلب» ،اعت Èالوزير أان هذا
الت -ف -اق «ي -ف -ت -ح أاف -ق -ا ح -ق -ي -ق -ي -ة ألج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة
القتصشادية والجتماعية والثقافية» ‘ ما‹.
ويرى رئيسس الدبلوماسشية ا÷زائرية ،أان اتفاق
السشلم ‘ ما‹ سشجل «عديد اŸكاسشب» ،مسشتششهدا
‘ هذا اŸقام« ،بصشون وتعزيز الوحدة الوطنية
والسشÓمة الÎابية Ÿا‹ و“سشك األطراف Ãسشار
اŸصشا◊ة الوطنية» ،وكذا «احÎام وقف إاطÓق
ال -ن -ار ب Úاألط -راف ال -ت -ي أامضشت ع -ل -ى الت -ف-اق،
وإارسش -اء ا◊وار وال -ت -واصش -ل ب Úال-ف-اع-ل ÚاŸال-يÚ
اŸلتزمÃ Úسشار السشلم».
ك - -م- -ا أاشش- -ار ب- -وق- -دوم إا« ¤اإلرادة اŸششÎك- -ة»
Óطراف ‘ اŸضشي إا ¤األمام ‘ تنفيذ بنود
ل أ
ات -ف -اق السش -ل -م وال -ت -ط-رق «بسش-ك-ي-ن-ة» ا ¤اŸراح-ل
اŸقبلة Ÿسشار السشلم.
ودع- -ا ب- -وق- -دوم ‘ ه -ذا السش -ي -اق ،اÛم -وع -ة
الدولية ا ¤التفك« Òسشويا» ‘ أافضشل السشبل لبعث
ديناميكية تنفيذ التفاق ،مÈزا ضشرورة األخذ بعÚ
الع -ت -ب -ار ب -عضس «ال -ع -ن-اصش-ر األسش-اسش-ي-ة» ،ب-غ-رضس
اŸسشاهمة ‘ ‚اح هذا اŸسشعى.
وذك - -ر ب- -وق- -دوم ‘ ه- -ذا الصش- -دد ،ع- -نصش- -ري- -ن
«أاسش -اسش -ي :Úت -ك -ريسس أاك Ìل -ل -ح -وار وال -تشش-اور بÚ
األط- -راف اŸال- -ي- -ة ‘ ك- -ل ال- -ق- -رارات اŸل -ت -زم -ة
Ãسشتقبل الششعب اŸا‹» ،موضشحا دور اÛموعة
ال -دول -ي -ة ال -ذي ي -جب أان ي -ق -تصش -ر ع-ل-ى «م-راف-ق-ة
األط- -راف اŸال- -ي- -ة ‘ ،إاط- -ار أاج- -ن -دة وح -ي -دة ‘
اŸصشلحة الوحيدة للششعب اŸا‹».
وأاضشاف بوقدوم يقول «يظل إاسشهام األجانب
أاسشاسشيا ،على أان يندمج ‘ الحتياجات واألولويات
اÙددة من طرف دولة ما‹ ،من حيث تعزيز
ال -ق -درات ‘ ›ال م -ك -اف-ح-ة اإلره-اب وا÷رÁة
اŸنظمة وكذا التقليصس من الفقر».
وج -دد ال -وزي -ر ب -اŸن-اسش-ب-ة ع-زم ا÷زائ-ر ع-ل-ى
مواصشلة دورها ‘ الوسشاطة الدولية.
واسشÎسشل مÈزا بالقول« ،نحرصس على تقدË
مسش-اه-م-ة مÓ-ئ-م-ة ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-رام-ي-ة ل-تسش-وي-ة
األزمة السشياسشية واألمنية التي “سس هذا البلد
الششقيق منذ أازيد من خمسس سشنوات» ،مؤوكدا أان
ا÷زائر تلتزم Ãواصشلة العمل مع ششركائها من
اÛموعة الدولية ،ل سشيما« ،لصشون هذا التسشوية
السشياسشية التي ” التفاوضس عليها بششق األنفسس»
و»بالتطبيق اŸلموسس والسشريع لÓتفاق على أارضس
اŸيدان».
كما أاكد أان ا÷زائر تلتزم «بإاعطاء التزام فعلي
Óطراف اŸتنازعة اŸالية ‘ مسشار
وبحسشن نية ل أ
السشلم وŒنيبهم نظام عقوبات الذي هو ‘ الواقع
›رد مصشدر تششدد ‘ اŸواقف».
وبششأان مسشاهمة ا÷زائر ،فسشتتم ،على الصشعيد
الثنائي وبالتششاور الكامل مع السشلطات اŸالية».
وأاوضش -ح ‘ ه -ذا الصش -دد ،أان ه -ذه اŸسش -اه -م -ة
سشتكون «‘ إاطار ÷نة متابعة تنفيذ التفاق».
واع -ت Èرئ -يسس ال -دب -ل -وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،م-ن
جانب آاخر ،أانه «‘ السشاحل ،كما ‘ ما‹ ،هناك
واجب تضش- -ام- -ن ووضش- -وح» ،م- -ع- -رب -ا ع -ن أام -ل -ه ‘
ا◊صشول على «تفاهم وعمل مششÎك.»Ú
وأالح بوقدوم على ضشرورة «تكاتف» اÛهودات
الدبلوماسشية ألجل تسشوية مششاكل ما‹ والسشاحل،
بل وأايضشا ليبياﬁ ،ذرا من «اŸنافسشة غ Òالسشليمة
التي تعد Ãثابة كارثة قد تزيد الوضشع تأازما .علينا
أان ل نذهب بعيدا ‡ا ينبغي ألجل السشعي ‘
تسشوية مششاكل ما‹ والسشاحل».

 ...يÎأاسس ندوة مناصسفة مع
نظÒه األŸاÊ
ترأاسس وزير الششؤوون اÿارجية صشÈي بوقدوم،
مع نظÒه األŸا Êهايكو ماسس ،الندوة  11الرامية
إا ¤ترقية وتسشهيل تنفيذ معاهدة ا◊ظر الششامل
للتجارب النووية ،بحسشب جاء ،أاول أامسس ‘ ،بيان
لوزارة الششؤوون اÿارجية.
وقد حضشر هذه الندوة الرئيسس ا◊ا‹ للجمعية
 ·ÓاŸتحدة ،تيجاﬁ Êمد باندي.
العامة ل أ
و‘ كلمة له اكد بوقدوم على «اهمية هذه األداة
ال-ت-ي “ث-ل أا‰وذج-ا ن-اج-ع-ا ون-اج-ح-ا ل-ل-مفاوضشات
متعددة الطراف ‘ ›ال المن ونزع السشÓح»،
بحسشب نفسس اŸصشدر.
وأاشش - -ار ال - -وزي- -ر ،إا ¤أان «ع- -اŸي- -ة ه- -ذه األداة
تعززت بتوقيع  184بلد عضشو ومصشادقة  168بلد
عليها» ،مضشيفا أانه من الضشروري «التفاق على
برامج من ششأانها تعزيز قدرات البلدان النامية التي
وقعت على هذه األداة القانونية الدولية».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاب -رز رئ -يسس ال -دب -ل-وم-اسش-ي-ة
ا÷زائ -ري -ة «ح-رصس ا÷زائ-ر ع-ل-ى إانشش-اء م-ن-ط-ق-ة
خ -ال -ي -ة م-ن األسش-ل-ح-ة ال-ن-ووي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة الشش-رق
الوسشط».

...يتحادث مع نظÒه الروسسي
–ادث وزير الششؤوون اÿارجية صشÈي بوقدوم،
األرب -ع -اء ،ب -ن -ي -وي-ورك ،ع-ل-ى ه-امشس مشش-ارك-ت-ه ‘
 ·ÓاŸتحدة
أاششغال الدورة  74للجمعية العامة ل أ
مع نظÒه الروسشي سشÒغي لفروف ،بحسشب ما
أافاد به ،أاول أامسس ،بيان لوزارة الششؤوون اÿارجية.
وأاوضشح ذات اŸصشدر ،أان اللقاء سشمح للوزيرين
«باسشتعراضس اŸسشائل اŸتعلقة بالتعاون الثنائي»،
مضشيفا ‘ هذا الصشدد أانهما اتفقا «على العمل
بالتششاور من أاجل تطويرها وترقيتها أاك.»Ì
وأاششار ذات اŸصشدر ،أان الطرف Úأاعربا عن
«ارتياحهما ÷ودة وانتظام ا◊وار والتششاور ذي
اŸسشتوى العا‹ اللذين طبعا على الدوام العÓقات
ب Úالبلدين».
ك- -م -ا ت -ب -ادل ال -وزي -ران وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر ح -ول
«القضشايا الدولية ذات الهتمام اŸششÎك ،ل سشيما
األزم-ات ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا م-ن-ط-ق-ة السش-احل وضشرورة
تبني مقاربات ›دية من أاجل حلها».

...ومع نظÒه الليبي ورئيسس
مفوضسية ال–اد اإلفريقي
–ادث وزير الششؤوون اÿارجية صشÈي بوقدوم،
مسشاء األربعاء ،بنيويورك ،مع نظÒه الليبي ﬁمد
الطاهر سشيالة ورئيسس مفوضشية ال–اد الفريقي
موسشى ﬁمد فقي ،بحسشب ما أافاد به ،أاول أامسس،
بيان لوزارة الششؤوون اÿارجية.
وجرت هذه اÙادثات على هامشس مششاركة
رئيسس الدبلوماسشية ا÷زائرية ‘ أاششغال الدورة 74
 ·ÓاŸتحدة ،يضشيف اŸصشدر.
للجمعية العامة ل أ
وب- -خصش- -وصس ل- -ق- -ائ- -ه م- -ع رئ- -يسس اŸف- -وضش -ي -ة
اإلفريقية« ،ششدد الطرفان (بوقدوم وفقي) على
ضشرورة اضشطÓع ال–اد الفريقي بدور ﬁوري
‘ ح -ل األزم -ات ال -ت -ي لت -زال ت -واج -ه -ه -ا ال -ق -ارة
واŸشش -ارك -ة ‘ ال -ع -م -ل -ي -ات ذات الصش-ل-ة» ،يضش-ي-ف
البيان.
أاما مع نظÒه الليبي ،تطرق الوزيران إا ¤الوضشع
السشائد ‘ ليبيا ،حيث سشج Óبارتياح التطابق ششبه
التام ‘ وجهات النظر بخصشوصس ضشرورة التوصشل
إا ¤حل وأاهمية أاخذ التداب ÒاŸلموسشة من أاجل
تعزيز وجهة النظر هذه».
كما أاكد الطرفان على ضشرورة «إاششراك الليبيÚ
والدول اÛاورة ‘ كل مبادرة ترمي إا ¤ترقية
Óزمة وكذا الدور الذي من ششأانه
ا◊ل السشياسشي ل أ
ان يضشطلع به ال–اد الفريقي ‘ هذا الصشدد».

اŸوافقة على تعي Úسسف Òا÷زائر ا÷ديد بÎكيا
أاعطت ا◊كومة الÎكية موافقتها على تعي Úمراد عجابي ،سشفÒا مفوضشا فوق العادة للجمهورية
ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية لدى جمهورية تركيا ،بحسشب ما أاورده ،أاول أامسس ،بيان لوزارة الششؤوون
اÿارجية.
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بن مسصعود من قاŸة:

شصدد على معاي Òا÷ودة ،كورابة من أادرار:

تكوين اŸوارد البششرية ضشروري لتحسش Úخدمأت السشيأحة

 10مÓي Òدج ’سشتكمأل الطريق الوطني ب Úرقأن وبرج بأجي ﬂتأر

 ٪10نسشبة مسشأهمة القطأع ‘ اسشتحداث منأصشب الششغل

أاوضصح عبد القادر بن مسصعود
وزي - -ر السص- -ي- -اح- -ة والصص- -ن- -اع- -ة
التقليدية ،على هامشس زيارته
ل- -ق- -اŸة« ،أان نسص- -ب- -ة مسص- -اه- -م- -ة
ال-ق-ط-اع السص-ي-اح-ي ‘ اسص-تحداث
م- - -ن- - -اصصب الشص- - -غ - -ل ‘ ا÷زائ - -ر
تقارب النسصبة العاŸية واŸقدرة
بـ.»٪10

قاŸة :خالد.ع
أبرز ألوزير« ،أن ألقطاع يحصضي
أك Ìمن  700ألف عامل ،إأضضافة إأ¤
 900ألف عامل آأخرين ينشضطون ‘
قطاع ألصضناعة ألتقليدية وأ◊رف»،
مشض- -ددأ خÓ- -ل زي- -ارت -ه أل -ت -ف -ق -دي -ة
للولية ،على –سض Úخدمات ألقطاع
ألسضياحي من خÓل تكوين أإلطارأت
وأليد ألعاملة وألحتكاك مع ألسضياح،
وإأرسض -ال أŸسض -ت-خ-دم Úل-ل-ت-ك-وي-ن ‘
أÿارج.
أل- -وزي- -ر خÓ- -ل ت- -نشض- -ي -ط -ه ن -دوة
صض-ح-ف-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة ح-مام دباغ ،أوضضح
«أن عودة أ÷زأئر لعضضوية أŸكتب
ألعاŸي للسضياحة ألعاŸية و–صضلها
ع- -ل- -ى م- -نصضب ‘ ÷ن- -ة ألسض- -ي- -اح- -ة
وألتنمية أŸسضتدأمة ،تأاكيد على أن
ق -ط -اع ألسض -ي -اح-ة ب-ا÷زأئ-ر أسض-ت-ع-اد
ع -اف -ي -ت -ه وأصض -ب -ح وج -ه -ة سض -ي -اح-ي-ة
عاŸية» ،كاشضفا أن دأئرته ألوزأرية
تعكف ‘ ألوقت أ◊ا‹ على إأدخال
ت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ات أإلع Ó-م وألتصض -ال
ونظام «سضتارت -آأب» ،وذلك وفق ما
ت-ق-تضض-ي-ه شض-روط أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اŸية
للسضياحة».
ألزيارة ألوزأرية تزأمنت مع إأحياء
أل -ي -وم أل-ع-اŸي ل-لسض-ي-اح-ة أŸصض-ادف
لـ 27سضبتم Èمن كل سضنة ،أسضتهلت
ب-اŸركب أŸع-د Êب-وشض-ه-ري-ن بحمام

أولد علي بلدية هيليوبوليسش ،حيث
ت -ف -ق -د أل -وزي -ر أŸركب ووق-ف ع-ل-ى
ن- -وع- -ي- -ة أÿدم -ات أل -ت -ي ي -وف -ره -ا،
وأشضرف على أفتتاح معرضش أجهزة
أل - -تشض- -غ- -ي- -ل أل- -ذي يÈز دور ق- -ط- -اع
ألسضياحة ‘ عا ⁄ألشضغل.
و” خÓله تقد Ëعرضش عن وأقع
ألسض-ي-اح-ة ب-ولي-ة ق-اŸة ،وأإلم-كانات
أŸتوفرة لÓسضتثمار ‘ هذأ أÛال
وأÛه- -ودأت أŸب- -ذول -ة ل -زرع ف -ك -ر
أŸق -اولت -ي -ة ‘ أ÷انب ألسض -ي -اح-ي.
وأك - -د أل- -وزي- -ر ع- -ل- -ى ضض- -رورة دع- -م
ألسض -ت -ث-م-ار ‘ ألسض-ي-اح-ة أل-دأخ-ل-ي-ة،
وأل -ع -م -ل ع -ل -ى إأق-ام-ة ت-وأم-ة ت-ه-دف
ل -ل -ت -ب -ادل ب Úألسض-ي-اح-ة ألصض-ح-رأوي-ة
وألسض -ي -اح -ة أ◊م -وي -ة وج -ع -ل ق-ط-اع
ألسض-ي-اح-ة ج-اذب-ا ومسض-ت-ح-دثًا لفرصش
أل -ع -م -ل ب-اسض-ت-غÓ-ل ك-اف-ة أŸق-وم-ات
أŸتوفرة.
ك- -م- -ا أشض- -رف ب -ن مسض -ع -ود ع -ل -ى
ف-ع-ال-ي-ات ألح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم أل-ع-اŸي
ل-لسض-ي-اح-ة أل-ت-ي ح-م-لت ه-ذه أل-ط-بعة
شض-ع-ار« :ألسض-ي-اح-ة وألشض-غ-ل مسض-ت-ق-بل
أفضضل للجميع» ،و” تكر Ëألفائزين
بجائزة أحسضن فندق ،أحسضن وكالة
سضياحية وأحسضن فيديو مصضور Ÿوقع

سضياحي.
وب - - -اŸركب أŸع - - -د« ÊألÈك - - -ة»
بحمام أولد علي بلدية هيليوبوليسش،
تفقد بن مسضعود وألوفد أŸرأفق له
أŸصضلحة ألطبية ألتي تقدم خدمات
ألتدليك وإأعادة ألتأاهيل ألوظيفي.
وببلدية حمام دباغ عاين ألوزير
مشضروع إأ‚از قرية سضياحية حموية
Ÿسضتثمر خاصش بقدرة أسضتيعاب 237
سض -ري -ر ،ح -يث سض -ت -ق -دم دع-م-ا ك-بÒأ
للسضياحة أ◊موية بالولية ،وهو من
ب Úعديد أŸشضاريع ألسضياحية ألتي
أن-ط-ل-قت ب-ه-ا أألشض-غ-ال ع-ل-ى مسضتوى
أل- -ولي- -ة ،ح- -يث أك- -د ع- -ل -ى ضض -رورة
ألل - -ت- -زأم Ãع- -اي Òأ÷ودة وت- -ق- -دË
خ- -دم- -ات تسض- -ت- -ج- -يب ل- -ت- -ط- -ل- -ع -ات
أŸوأطن.Ú
وباŸعلم ألطبيعي ألشضÓل ببلدية
ح -م -ام دب -اغ ،وأل -ذي خضض -ع ل-ع-م-ل-ي-ة
ت -ه -ي-ئ-ة م-ؤوخ-رأ ،سض-اه-مت ‘ –سضÚ
أÿدم-ات أŸق-دم-ة ب-اŸوق-ع ،ت-ف-ق-د
أل-وزي-ر ن-وع-ي-ة أل-نشض-اط-ات أŸوجودة
ب-اŸوق-ع وأل-ت-ي ت-ت-ن-اسضب م-ع ط-ب-ي-ع-ة
أŸنطقة ،كما زأر أŸركب أ◊موي
ألشضÓلة ووقف على أإلمكانات ألتي
ي- - -ح - -وزه - -ا وأÿدم - -ات أŸق - -دم - -ة

’شص-غ-ال
كشص -ف وزي -ر ا أ
ال - -ع - -م - -وم - -ي- -ة وال- -ن- -ق- -ل
مصص - -ط - -ف- -ى ك- -وراب- -ة ،اأن
’ول ن-ورال-دي-ن
ال -وزي-ر ا أ
بدوي قرر تخصصيصس 10
مÓ-ي Òدج م-ب-ل-غ-ا إاضصافيا
’سصتكمال ا‚از الطريق
ال -راب -ط ب Úرق -ان وب -رج
باجي ﬂتار على مسصافة
 580ك- - -ل - -م .ج - -اء ذلك
خÓ- - -ل زي- - -ارة ال - -ع - -م - -ل
وال-ت-ف-ق-د ال-تي قادته ا¤
و’ي- - - - - - -ة أادرار ت - - - - - -دوم
يوم.Ú

ل- -ل- -زأئ- -ري- -ن ،إأضض- -اف- -ة إأ ¤م- -ع -اي -ن -ة
أÿدم -ات ألصض -ح -ي -ة أل -ت -ي ي -وف-ره-ا
للمرضضى كالتدليك –ت أŸاء وإأعادة
ألتأاهيل ألوظيفي.
ليتم تكر Ëألفائزين ‘ مسضابقة
أحسضن كعكة وأحسضن تصضميم للباسش
ت- -ق- -ل- -ي- -دي ،م- -ع ت- -ن- -ظ- -ي -م م -ع -رضش
ل-لصض-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وب-اŸن-اسضبة
ع -رفت ت -وق -ي -ع أت -ف -اق-ي-ة ب Úم-ركب
ألشض Ó-ل -ة ووك-ال-ة سض-ي-اح-ي-ة م-ن ولي-ة
ورق -ل -ة ،يسض-ت-ف-ي-د Ãوج-ب-ه-ا م-وأط-ن-و
أ÷ن - - -وب م - - -ن خ - - -دم - - -ات أŸركب
بتخفيضضات تصضل إأ.%20 ¤
أما بعاصضمة ألولية ” ،ألوقوف
على أشضغال مشضروع عصضرنة وإأعادة
ت-ه-ي-ئ-ة ف-ن-دق م-رم-ورة ،ح-يث قدمت
مؤوسضسضة ألتسضي Òألسضياحي وألفندقي
«ع - -ن - -اب - -ة» ،ع- -رضض- -ا م- -فصض Ó- -ع- -ن
أŸشض - -روع ،وأه - -م أل - -ت- -غÒأت أل- -ت- -ي
سضيعرفها ألفندق.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه شض -دد أل -وزي -ر ع -ل -ى
أŸؤوسضسض -ة أŸك -ل-ف-ة ب-اإل‚از أحÎأم
أآلج - - -ال أÙددة وب- - -ال- - -ن- - -وع- - -ي- - -ة
أŸطلوبة.
أخ-ت-ت-مت أل-زي-ارة ب-ت-ف-ق-د مشضروع
إأ‚از فندق ‚ 04وم لفائدة مسضتثمر
خاصش ببلدية قاŸة ،بقدرة إأيوأء 198
سضرير ،وألذي بلغت نسضبة أألشضغال به
.%88
Óشض -ارة ،أسض -ت-ف-ادت أل-ولي-ة م-ن
ل -إ
مشضاريع سضياحية جديدة بلغ عددها
 16مشضروعا بطاقة إأجمالية تصضل إأ¤
 1651سضرير ،كما يوجد  33مشضروعا
ل -ه -ي -اك -ل سض -ي -اح -ي -ة ق-ي-د أإل‚از ‘
مرأحل ﬂتلفة بطاقة إأجمالية تصضل
إأ 4 ¤آألف سضرير ،سضتشضكل إأضضافة
كبÒة للقطاع ،خاصضة خÓل موسضم
ألسضياحة ألشضتوية وألربيعية.

أدرأر :فا— عقيدي
خÓل تفقده لورشضة أشضغال
عصضرنة ألطريق ألوطني رقم 06
أل -رأب -ط ب Úرق -ان وب -رج ب-اج-ي
ﬂت-ار ‘ أل-ن-ق-ط-ة أل-ك-ي-لومÎية
 ،70أوضض- -ح ك- -ورأب- -ة أن أل- -وزي -ر
ألول قرر تخصضيصش  10مÓيÒ
إأضض - -اف - -ي- -ة لسض- -ت- -ك- -م- -ال إأ‚از
أŸق -اط -ع أŸت -ب-ق-ي-ة م-ن ط-ري-ق
رقان  -برج باجي ﬂتار على
مسض-اف-ة 580ك -ل-م ،خصض-وصض-ا وأن
ع-دي-د مسض-ت-ع-م-ل-ي ه-ذأ أل-طريق
لقوأ حتفهم بهذأ ألطريق نتيجة
أل - -ت - -ي - -ه - -ان وأن - -ع- -دأم شض- -ب- -ك- -ة
ألتصض - -الت ب - -ه ،ن - -اه - -يك ع- -ن
ح- -وأدث أŸرور أŸروع -ة أل -ت -ي
خ -ل -فت ع -دي -د ألضض -ح-اي-ا ج-رأء
عدم تعبيد هذأ ألطريق.
وأع - - -ت Èأل - - -وزي- - -ر أن ه- - -ذأ
أل-ط-ري-ق سض-ي-ك-ون شض-ريان أ◊ياة
ألقتصضادية باإلقليم وسضيسضاهم
‘ تنقل أألشضخاصش ورفع ألغÍ

بلعأبد :اسشتÓم  21مؤوسشسشة تربوية جديدة بتلمسشأن

عرقأب يششرف على توقيع ا’تفأق ب Úسشونأطراك ورونيسشأنسس بÎكيأ

أ ¤تثم Úأفضضل Ÿوأرد أÙروقات
ألسض -ائ -ل -ة وأل-غ-ازي-ة م-ن أج-ل –ق-ي-ق
ق- -ي- -م- -ة مضض- -اف- -ة ع- -ال -ي -ة ل -ل -ق -ط -اع
وألقتصضاد ألوطني عموما.

...وتوقيع عقود إاطÓق
الدراسشأت الهندسشية للمركب
اŸششÎك

وقع ›مع سضوناطرأك ع Èفرعه
سض -ون -اط -رأك بÎول -ي -وم ل Ó-سض-ت-ث-م-ار
«سض -ب -يك» وألشض -رك -ة ألÎك -ي -ة ك -ي-ب-اي
 CPEYألتابعة Ûمع «رونيسضانسش»،
أÿميسش ،بإاسضطنبول ،على ›موعة
م - -ن أل- -ع- -ق- -ود إلطÓ- -ق أل- -درأسض- -ات
أل -ه-ن-دسض-ي-ة Ÿركب أل-بÎوك-ي-م-اوي-ات
أŸت- -خصضصش ‘ إأن -ت -اج «ألÈوب -ي -ل»Ú
و»ألبو‹ بروبيل »Úألذي سضيتم إأ‚ازه
‘ منطقة جيهان ألÎكية ،بحسضب ما
أفاد به بيان ›مع سضوناطرأك.
وق -د “ت م -رأسض-م أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
هذه ألعقود ،بحضضور كل من وزير
أل -ط -اق -ة ﬁم-د ع-رق-اب وأل-وزي-ري-ن
ألÎكي Úللصضناعة وألتكنولوجيا وكذأ
ألطاقة وأŸوأرد ألطبيعية ،أ ¤جانب
رئيسضي كل من أÛمع Úسضوناطرأك
رشض - -ي - -د حشض - -يشض- -ي و»رون- -يسض- -انسش»
إأي- -رم- -ان إأل- -ي- -ج -اك ،ب -اإلضض -اف -ة إأ¤
أعضضاء ›لسش إأدأرة شضركة أŸشضروع
وأŸت-ع-اق-د «ج-ي.آأسش ف-ي-ي-د» ألكوري
أ÷ن- - - - - -وب - - - - -ي ،وأŸت - - - - -ع - - - - -اق - - - - -د
«أسش.آأسش.أسش.بي.آأم.سضي» أليطا‹،
وم -ان -ح -ي أل -رخصش أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ة
( )UOPو»ب- -اسض- -ل ل- -ي- -ون- -دي- -ل» وك -ذأ
ألسضلطات أÙلية ألÎكية.
وي - -ع - -د ه- -ذأ أ◊دث «ت- -ت- -وي- -ج- -ا
لسضنيت Úمن ألعمل أŸتوأصضل من قبل
أ÷انب Úأ÷زأئري وألÎكي» ،يضضيف
بيان سضوناطرأك .

وق- -د أنشض- -اأ ›م- -ع سض -ون -اط -رأك
وألشضركة ألÎكية رونيسضانسش19 ‘ ،
أغسضطسش أŸاضضي ،شضركة ﬂتلطة
ل- -ل- -مشض- -روع وذلك Ãوجب أل- -ق -ان -ون
ألÎك- - -ي –ت إأسض - -م «سض - -ي - -ه - -ان» ‘

ق- - - - - -ام ،أامسس ،وزي- - - - - -ر
الÎب -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ع-ب-د
ا◊ك-ي-م ب-ل-ع-اب-د ،ب-زي-ارة
ع -م -ل وت-ف-ق-د إا ¤و’ي-ة
ت- -ل- -مسص -ان ،ح -يث ت -ف -ق -د
ودشص-ن م-نشص-آات ومشص-اري-ع
‘ عديد مناطق الو’ية.

تسضاهمية بنسضب تقدر بـ %34للطرف
أ÷زأئ- -ري «سض -ب -يك» و %66ل-ل-ط-رف
ألÎكي.
وتتكفل شضركة أŸشضروع بتصضميم،
ه -ن -دسض -ة ،إأنشض -اء وأسض -ت -غÓ-ل م-ركب
أإلنتاج بقدرة  450ألف طن سضنويا
م-ن «أل-ب-و‹ ب-روب-يÓ-ن» ‘ أŸن-ط-قة
ألصض -ن -اع -ي -ة ج -ي -ه -ان بÎك-ي-ا أŸع-دة
لتطوير ألبÎوكيمياويات.
وتبلغ تكلفة هذأ أŸشضروع حوأ‹
 1,4مليار دولر أمريكي ،وسضيكون
‡ول ب-ط-ري-ق-ة «ب-روج-كت ف-ينانسش»
ّ
دون أللجوء إأ ¤ضضمانات أŸسضاهمÚ
Ÿا يقارب  %70من تكلفة أŸشضروع،
أما أŸبلغ أŸتبقي ،أي  %30فسضيتم
“ويله من طرف أŸسضاهم.Ú

تلمسسان :بكاي عمر
أسضتهل بلعابد زيارته ببلدية
ألعزأيل بدأئرة بني سضنوسش ،أين
ق-ام ب-ت-دشض Úأل-ث-ان-وي-ة أ÷دي-دة
وأل- -ت -ي ت -ع -د ث -ا Êث -ان -وي -ة ي -ت -م
إأسض -ت Ó-م-ه-ا خÓ-ل ه-ذأ أŸوسض-م
أل-درأسض-ي ،م-ط-ل-ع-ا ع-لى ظروف
“درسش ألتÓميذ.

حمام من ع“ Úوشصنت:

التكفل بأجور  ٥أاششهر اŸتبقية Ÿؤوسشسشأت القطأع
صص-----------رح وزي-----------ر اŸوارد
اŸائ---ي---ة ع---ل---ي ح--م--ام ،أاول
أامسس ،ب---ع“ Úوشص--نت ،أان--ه
” ال-ت-ك-ف-ل ب-أاج-ور خ-مسص-ة
أاشص--ه--ر اŸت-ب-ق-ي-ة م-ن السص-ن-ة
ا÷اري----ة ل----ع---م---ال خ---مسس
مؤوسصسصات اقتصصادية تابعة
للقطاع.
أوضض--ح ح--م--ام ع-ل-ى ه-امشش
معاينته مشضروع ﬁطة معا÷ة
أŸي-اه أŸسض-ت-ع-م-ل-ة ب-بلدية عÚ
“وشضنت ،أنه «‘ سضياق ›لسش
وزأري مشضÎك –ت إأشضرأف
لول ووزير أŸالية” ،
ألوزير أ أ
ألتكفل بأاجور  5أشضهر أŸتبقية
م--ن ألسض--ن--ة أ÷اري--ة ل--ع--م--ال 5
م--ؤوسضسض--ات أق--تصض--ادي--ة ت--اب--ع-ة
ل-ق-ط-اع أŸوأرد أŸائ-ي-ة ‡ث-ل-ة
‘ أل--وك--ال--ة أل--وط--ن-ي-ة ل-لسض-دود
وألتحويÓت وأ÷زأئرية للمياه
وأل--دي--وأن أل--وط--ن--ي ل--ل--ت--ط-هÒ
وأل--وك--ال--ة أل--وط--ن--ي--ة ل--ل--م--وأرد
أŸائ---ي---ة وأل---دي---وأن أل---وط---ن--ي
للسضقي وصضرف أŸياه».
وق----------ال ‘ ذأت ألصض----------دد،
«ن--ط--الب م-ن ه-ذه أŸؤوسضسض-ات
ألق--تصض--ادي--ة أÿمسش أل--ت-اب-ع-ة
ل---ل---ق--ط--اع– ،ق--ي--ق م--دأخ--ي--ل

إأضض--اف--ي--ة ت--ك--ون م--ت--وأزن--ة م-ع
أل---تسض---ي Òوأل---ت---ك---ف---ل ب--أاع--ب--اء
ألسض--ت--هÓ--ك أل-ط-اق-وي وك-ت-ل-ة
لج-ور وأق-ت-ن-اء م-وأد أل-ت-طهÒ
أأ
أÿاصض--ة ب--اسض--ت--غÓ-ل ﬁط-ات
تصضفية أŸياه أŸسضتعملة وأيضضا
أÿاصضة باÿدمات».
وأضض------اف ،أن------ه «أم-----ر غÒ
م-----ع-----ق-----ول أن ت-----ب----ق----ى ه----ذه
أŸؤوسضسض---ات م---ع---ت---م---دة ع--ل--ى
إأعانات ألدولة  100باŸائة ،بل
لبد لها أن تفكر وتبحث عن
ميكانيزمات تسضمح لها بتحقيق
م--دأخ--ي-ل إأضض-اف-ي-ة تسض-م-ح ل-ه-ا
بتسضي Òمتوأزن».
وبآاخر ﬁطة له خÓل هذه
ألزيارة أŸيدأنية ،أشضرف وزير

عنهم .وأوضضح مصضطفى كورأبة،
أن إأ‚از هذأ ألطريق أسضندت
أ› ¤م - -ع ك - -وسض - -ي - -دأر أل - -ذي
سض -ي -ن -ط -ل -ق ‘ أألشض -غ -ال خ Ó-ل
أليام ألقادمة.
ل - -دى م - -ع - -اي - -ن- -ت- -ه أشض- -غ- -ال
Óضض -رأر
ألÎم- -ي -م -ات أل -كÈى ل  -أ
أل- -ن- -اج- -م -ة ع -ل -ى أل -ف -يضض -ان -ات
بالطريق ألرأبط ب Úبرج باجي
ﬂت- -ار وت -ي -م -ي -اوي -ن أ◊دودي -ة
بالنقطة ألكيلومÎية  ،90شضدد
وزير أألشضغال ألعمومية وألنقل
على مؤوسضسضات أل‚از ومكاتب
أل - - -درأسض- - -ات بضض- - -رورة أحÎأم
م- -ع- -اي Òأ÷ودة وأل- -ن- -وع -ي -ة ‘
إأ‚از أŸشضاريع.
ودع - -ا ‘ ه - -ذأ ألط - -ار ،إأ¤
م-ت-اب-ع-ة ﬂت-ل-ف أŸرأح-ل أل-ت-ي
Áر ب -ه -ا إأ‚از أŸشض -اري -ع ،ع -ن
طريق أسضتحدأث مكاتب فرعية
لتسضهيل عملية أŸتابعة وتخفيف
ع -ن -اء أل-ت-ن-ق-ل ‘ .ه-ذأ ألصض-دد،
أوضض- -ح مصض- -ط- -ف- -ى ك- -ورأب- -ة أن
›لسش أل - - - -وزرأء أألخ Òق - - - -رر
تخصضيصش  50مليار دينار  -أي
 5000م-ل-ي-ار سض-ن-ت-ي-م  -لصض-ي-انة
أل -ط -رق ب -ال -ولي -ات أ÷ن -وب -ي -ة،
سضتنطلق من ألعام ألقادم موزعة

على ثÓث سضنوأت.
ك - -م- -ا أسض- -ت- -م- -ع أل- -وزي- -ر أ¤
أنشض -غ -الت سض -ك-ان أŸن-ط-ق-ة ‘
لقاء أÛتمع أŸد Êوأألعيان،
وأبرز وزير ألشضغال ألعمومية أن
ألدولة تسضعى جاهدة أ– ¤سضÚ
أإلط - -ار أŸع - -يشض - -ي ل - -لسض - -ك- -ان
ب- -اŸن- -اط -ق أ◊دودي -ة و–سضÚ
جاذبية هذه أألقاليم عن طريق
خ - -ل - -ق مشض - -اري - -ع أل - -ت - -ن - -م - -ي- -ة
ألق- -تصض- -ادي- -ة وألج- -ت- -م- -اع -ي -ة
لسضتقرأر ألسضكان بها.
زيارة وزير ألشضغال ألعمومية
وأل -ن -ق -ل ت-ت-وأصض-ل ب-ولي-ة أدرأر،
ح-يث سض-ي-ت-ف-ق-د ‘ أل-ي-وم أل-ث-اÊ
ورشضة أشضغال ألصضيانة بالطريق
أل -وط -ن -ي رق-م  ،51فضض  Ó- -ع- -ن
م-ع-اي-ن-ة ورشض-ة عصض-رن-ة ألطريق
ألرأبط ب“ Úيمون  -تÔكوك،
ورشضة أشضغال منشضأاة فنية على
أل- -ط- -ري- -ق أل- -رأب -ط تسض -اب -يت -
شض -ن -اشض -ن ،فضض  Ó-ع -ن م -ع -اي -ن-ة
ورشض- -ة أشض- -غ -ال أ‚از أل -ط -ري -ق
ألرأبط ب Úبودة وتسضابيت على
مسض-اف-ة  37ك-ل-م ،ب-الضض-افة أ¤
م -ع -اي -ن -ة ﬁط -ة ب -ري -ة ب-ب-ل-دي-ة
أوقروت.

’عاقات الذهنية وطنيا
 62األف تلميذ مصصابون بالتوحد وا إ

إا‚از مركب للبÎوكيماويات بالشصراكة ب ÚاŸؤوسصسصتÚ

أاشص -رف وزي -ر ال -ط-اق-ة ﬁم-د
ع-رق-اب ،أاول أامسس ،ب-إاسص-ط-ن-بول
(تركيا) على حفل التوقيع على
ع- - - - - - - - - - - - -ق - - - - - - - - - - - -د ا‚از اŸركب
ال- -بÎوك- -ي- -م- -ي- -ائ- -ي ل- -ت- -ح- -وي -ل
«الÈوبان» ا« ¤بو‹ بروبيل»Ú
‘ ت - - - - - -رك - - - - - -ي - - - - - -ا ب› Úم - - - - - -ع
«سص - - -ون - - -اط - - -راك» والشص - - -رك - - -ة
الÎكية «رونيسصانسس».
أبرز عرقاب ‘ كلمة ألقاها بهذه
أŸن - -اسض - -ب - -ة ،أه - -م - -ي - -ة إأ‚از ه- -ذأ
«أŸشضروع ألسضÎأتيجي» ألذي سضيتم
ت -ن-ف-ي-ذه ب Úأل-ب-ل-دي-ن ،ح-يث سض-ي-ع-زز
«ع Ó-ق -ات أل-ت-ع-اون أل-ت-ي شض-ه-دت ‘
ألسض-ن-وأت أألخÒة ت-ط-ورأ م-ل-حوظا»،
ب- -حسضب م- -ا أف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان ل- -وزأرة
ألطاقة.
وق- -ال ع- -رق- -اب ،إأن «أل- -ت- -ب -ادلت
ألق-تصض-ادي-ة وأل-ت-ج-اري-ة ب Úأ÷زأئر
وتركيا عرفت قفزة نوعية وحقيقية»
حيث بلغت نحو  3,5مÓي Òدولر.
وأضضاف ألوزير ،أن هذأ أŸشضروع
ألذي تبلغ طاقة أنتاجه  450ألف طن
سض-ن-وي-ا م-ن م-ادة «أل-ب-و‹ ب-روب-يل،»Ú
ج- - -اء ل- - -ي - -ع - -زز أيضض - -ا م - -ن م - -وق - -ع
سض -ون -اط-رأك ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-دو‹
وتقوية مكانتها ب Úأ÷هات ألفاعلة
أل- -دول- -ي -ة ‘ صض -ن -اع -ة وإأن -ت -اج م -ادة
«أل- -ب- -و‹ ب- -روب- -ي- -ل ،»Úيضض- -ي -ف ذأت
أŸصضدر.
وسض- -يسض- -م- -ح ه -ذأ أŸركب ،أل -ذي
سض - -ي - -ت - -م ت- -زوي- -ده Ãادة «ألÈوب- -ان»
أ÷زأئ -ري ،ب -ت-ق-ل-يصش وأردأت ت-رك-ي-ا
م- -ن ه- -ذه أŸادة أ◊ي- -وي- -ة ،ب- -حسضب
توضضيحات عرقاب.
وأعت Èألوزير ،أن هذه «ألشضرأكة
أ÷ديدة هي فرصضة للبلدين لتعزيز
وألرفع من قدرأتهما ألطاقوية» وهي
تدل على رغبتيهما أŸشضÎكت‘ Ú
ت -ق -وي -ة عÓ-ق-ات أل-ت-ع-اون وألشض-رأك-ة
ألتي تربطهما.
‘ ه- -ذأ ألصض- -ددو أب- -رز ع- -رق -اب
«أهمية ألتعاون أŸشضÎك ب Úألبلدين
ألذي يرتكز على قاعدة أقتصضادية
متماسضكة ‘ أطار شضرأكة قائمة على
أŸصضالح ألقتصضادية أŸتبادلة».
كما ذكر بأان «سضوناطرأك» تو‹
م- -ن خÓ- -ل خ- -ط- -ة أل- -ت- -ح- -ول أل- -ت -ي
سضطرتها بحلول سضنة  ،2030أهمية
خ- - -اصض- - -ة ل- - -ت - -ط - -وي - -ر ألصض - -ن - -اع - -ة
ألبÎوكيميائية ألتي تهدف باألسضاسش

ألعدد
18058
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أŸوأرد أŸائ----ي---ة ع---ل---ى وضض---ع
ﬁطة رفع أŸياه أŸسضتعملة
ألوأقعة ببلدية سضيدي بن عدة
حيز أÿدمة ،حيث أكد على
ضضرورة توجيه وأسضتغÓل أŸياه
أŸع--ا÷ة ‘ ﬁط--ات تصض-ف-ي-ة
أŸي---اه أŸسض---ت---ع--م--ل--ة ل--ف--ائ--دة
أل---فÓ---ح Úلسض---ت---غÓ---ل---ه---ا ‘
أ÷انب ألزرأعي.
وأشضار إأ ¤أنه Áكن توجيه
ه---ذه أŸي---اه بصض---ف---ة ›ان---ي---ة
لفائدة ألفÓح ÚخÓل ألسضنة
لو ¤ك---ح--اف--ز ل--تشض--ج--ي--ع--ه--م
أأ
وب-ع-ده-ا Ãق-اب-ل م-ادي ل-فائدة
ألديوأن ألوطني للتطه‡ ،Òا
سض--يسض--اه--م ‘ ت--وف Òم-دأخ-ي-ل
إأضضافية لذأت أŸؤوسضسضة.

وب -ن -فسش أŸرف -ق ” ت -ق -دË
عرضش حال حول قطاع ألÎبية،
بحيث يعرف ألدخول أŸدرسضي
إأحصضاء  261191تلميذ بكل من
أألط- -وأر أل- -درأسض- -ي- -ة أل- -ثÓ- -ث- -ة
موزع Úعلى  517إأبتدأئية159 ،
متوسضطة و 64ثانوية.
أم- -ا ف- -ي -م -ا ي -خصش أل -ت -أاطÒ
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي فسض-ي-ت-م أإلع-ت-ماد
ع - -ل - -ى أسض - -ت - -غ Ó- -ل أل - -ق - -وأئ - -م
ألحتياطية ‘ أألطوأر ألثÓثة
وذلك حسضب ألÎت- - - - - - - - - - - - - - - - - -يب
ألسض - -ت - -ح - -ق - -اق لسض- -د ج- -م- -ي- -ع
أŸناصضب ألشضاغرة ،وذلك بعد
أن ” ت- - -وظ- - -ي- - -ف خ- - -ري- - -ج - -ي
أŸدأرسش ألعليا.
ك -م -ا أسض -ت -ف -ادت أل-ولي-ة م-ن
 74400م-ن-ح-ة تضض-ام-ن-ي-ة وألتي
ق -درت ه -ذه ألسض -ن-ة بـ 5000دج،
حيث بلغت نسضب ألتسضديد بها
 ،%83.42إأضضافة توزيع حصضصش
ﬁاف- -ظ ول- -وأزم م- -درسض- -ي -ة ”
أق -ت -ن -اؤوه -ا مـن طـرف م -دي -ري-ة
أل-نشض-اط أإلج-ت-م-اعي وألتضضامن
وك -ذأ م-دي-ري-ة ألشض-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة
وأألوقاف إأ ¤جانب أ÷ماعات
أÙلية.
أإلطعام هو أآلخر ” إأحصضاء
 408مطعم مدرسضي يتكفل بأازيد
م -ن  105500ت-ل-م-ي-ذ ،م-ع توفÒ
 296حافلة نقل ب ÚألقطاعÚ
ألعام وأÿاصش ،من شضأانها توفÒ
خدمات ألنقل أŸدرسضي ألزيد
من  23573تلميذ على مسضتوى
ألولية.
كما أكد بلعابد ،أنه ” إأتخاذ
إأج- - - -رأءأت ل - - -ت - - -حسض Úأ÷انب
أل -ت -ن-ظ-ي-م-ي وت-ق-ل-يصش م-ي-زأن-ي-ة
أم -ت -ح -ان أل-ب-ك-ال-وري-ا أل-ت-ي ت-ع-د
م- -ك- -ل- -ف- -ة وتسض- -ت -دع -ي إأشض -رأك
ﬂت -ل -ف ف-ئ-ات أÛت-م-ع ط-ي-ل-ة

أي- -ام إأج- -رأء ه- -ذأ ألم- -ت- -ح- -ان،
مشضÒأ أ ¤تنصضيب ÷نة وزأرية
ﬂتلطة مكونة من ‡ثل Úعن
وزأرأت ع -دة م -ن أج -ل ت -ف -ع -ي-ل
ألرقمنة ‘ ألتحضضÒأت أÿاصضة
بالبكالوريا.
ونوه ألوزير Ãجهودأت وزأرة
ألدفاع ألوطني ‘ مرأفقة وزأرة
ألÎبية ألوطنية ‘ –ضضÒأتها
إل‚اح أل- -ب- -ك -ال -وري -ا ل -ل -م -وسض -م
أل- - -درأسض- - -ي أ÷اري وضض- - -م- - -ان
ت -وصض-ي-ل م-وأضض-ي-ع ألم-ت-ح-ان-ات
بطريقة مغايرة وألتخفيف من
أıاطر وأ◊د من أÿروقات
ألتي يتعرضش لها هذأ ألمتحان.
وذك -ر أل -وزي -ر أن أل -دخ -ول
أŸدرسض -ي ل -ه -ذه ألسض -ن -ة سض -ب-ق-ه
أتخاذ قرأرأت من طرف ألوزير
أألول“ ،ث- -لت ‘ رف- -ع م- -ن- -ح- -ة
ألتمدرسش من  3آألف دج ،إأ5 ¤
آألف دج ،مشضÒأ إأ ¤أن ألقطاع
بتلمسضان يسض Òبخطى ثابتة ،و”
أل- - -ت- - -ك- - -ف - -ل ‘ ه - -ذه أل - -ولي - -ة
ب- -ال -وضض -ع -ي -ات أل -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة
وأŸدرسض -ي -ة وك -ل مسض -ت -ل -زم -ات
ألدخول أŸدرسضي باسضتÓم 21
مرفقا تربويا جديدأ ‘ أنتظار
أسض-تÓ-م ب-اق-ي أل-ه-ي-اك-ل أألخ-رى
بعد ألنتهاء من إأ‚ازها.
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ك-ف-ل
ب- -األط -ف -ال ذوي ألح -ت -ي -اج -ات
خصض -وصض -ا أŸصض -اب Úب -ال -ت-وح-د
وأإلع -اق-ات أل-ذه-ن-ي-ة أÿف-ي-ف-ة،
أوضضح بلعابد أن عدد ألتÓميذ
م -ن ه -ذه أل-ف-ئ-ة ع-ل-ى أŸسض-ت-وى
أل - -وط - -ن - -ي ي - -ق- -در بـ 62ألف
م- - -ت - -م - -درسش ،م - -وزع Úع - -ل - -ى
أŸؤوسضسض- - - - - - - - -ات وأŸرأك- - - - - - - - -ز
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-وزأرتي
ألÎب- -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة وأل -تضض -ام -ن
ألوطني وأألسضرة وقضضايا أŸرأة.
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ألسصبت  28سصبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  28محرم  1441هـ

◊دث

وتÒة ماراطونية تنذر Ãنافسسة شسرسسة

تبون وبن فليسض ‘ السسباق ‘ ...انتظار جاب الله ،مقري وآاخرين

ال - - -وتÒة اŸاراط - - -ون- - -ي- - -ة
لي -داع شس -خصس -ي -ات وط -ن -ي-ة
إ
وق - -ادة أاح - -زاب سس- -ي- -اسس- -ي- -ة،
ب-غضس ال-ن-ظ-ر ع-ن شس-ع-ب-ي-ت-ها،
ال -ت -ي ب -ل -غت ال-ذروة ،ن-ه-اي-ة
لسس- - -ب- - -وع ا÷اري ،ت- - -ن- - -ذر
ا أ
Ãن -افسس -ة شس -رسس-ة لف-ت-ك-اك
ث- - -ق - -ة ال - -ن - -اخب ا÷زائ - -ري
ك- -ت- -أاشسÒة ل- -ل- -حصس- -ول ع -ل -ى
منصسب رئيسس ا÷مهورية ‘
اقÎاع  12ديسسم ÈاŸقبل.

فريال بوشضوية
إأذأ كانت بعضس ألشصخصصيات،
ع - -ل - -ى غ - -رأر رئ- -يسس أ◊ك- -وم- -ة
أأ’سصبق أحمد بن بيتور ،ووزيري
أ’تصص -ال أأ’سص-ب-ق Úع-ب-د أل-ع-زي-ز
رح- -اب- -ي وﬁم -د ألسص -ع -ي -د ه -ذأ

أأ’خ Òي - - -رأسس ح - - -زب أ◊ري - - -ة
وأل -ع -دأل -ة ،ق -د حسص -م -وأ أم -ره-م
وأع - -ل - -ن - -وأ ع - -دم أŸشص- -ارك- -ة ‘
أ’سص-ت-ح-ق-اق-ات أل-رئ-اسص-ي-ة لشص-هر
ديسص -م ،Èف -إان -ه ب -اŸق-اب-ل أرت-ف-ع
ع- -دد أŸشص- -ارك Úبشص- -ك- -ل ك- -ب،Ò
بينهم وجهان بارزأن أشصرفا على
تسصي Òأ÷هاز ألتنفيذي.
ألوجه أأ’ول ألذي – ⁄دث
مشصاركته مفاجأاة ،رغم أن حزبه
قاطع أ’نتخابات أأ’و ¤ألتي دعا
لها رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن
صص -ال -حÃ ،ج -رد شص -غ -ل-ه أŸنصصب
وذلك مطلع جويلية أŸاضصي ،هو
ع- -ل- -ي ب- -ن ف- -ل -يسس رئ -يسس ح -زب
ط Ó-ئ -ع أ◊ري -ات ،أل -ذي رسص-مت
مشص- -ارك- -ت- -ه أل- -ل -ج -ن -ة أŸرك -زي -ة
أÛتمعة ،أÿميسس.
و‘ ألوقت ألذي كان يلقي فيه

ب- -ن ف -ل -يسس خ -ط -اب -ا أف -ت -ت -اح -ي -ا
’ج-ت-م-اع أع-ل-ى ه-ي-ئ-ة ‘ أ◊زب
‡ث- -ل- -ة ‘ أل- -ل- -ج- -ن- -ة أŸرك -زي -ة
لÎسص-ي-م مشص-ارك-ت-ه ،ت-ن-ق-ل أل-وزير
أأ’ول أأ’سصبق عبد أÛيد تبون
إأ ¤م- -ق- -ر ألسص- -ل- -ط- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات لسص-حب أسص-ت-م-ارأت
ألÎشصح ،تأاكيدأ Ÿا ” تدأوله ‘
 48سص -اع -ة أل -ت-ي سص-ب-قت ق-ي-ام-ه
بالسصحب.
وأنضصم بذلك بن فليسس وتبون،
إأ ¤قائمة أŸشصارك Úألتي تضصم
رئ -يسس ج -ب -ه -ة أŸسص -ت -ق -ب-ل ع-ب-د
أل -ع -زي -ز ب -ل -ع -ي -د ،ورئ -يسس ح -زب
حركة ألبناء عبد ألقادر بن قرينة
إأ ¤جانب مÎشصح Úآأخرين.
وتكون أأ’نظار أليوم مشصدودة
إأ ¤أبرز أأ’حزأب أŸنتمية إأ¤
أل -ت -ي-ار أإ’سصÓ-م-ي ،ي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر

تبون عقب سسحب اسستمارة الÎشسح:

ب-ج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-مية بقيادة
رئيسصها عبد ألله جاب ألله ألذي
ل -ط -اŸا شص -ارك ‘ أل -رئ -اسص -ي -ات
باسصتثناء بعضس منها ،وكذأ حركة
›تمع ألسصلم بقيادة عبد ألرزأق
م -ق -ري ،ح -يث سص -ي -فصص-ل ›لسس
ألشصورى على مسصتوى كل منهما
‘ أŸشصاركة من عدمها.
إأ ¤ذلك ،يعقد ،أليوم ،أأ’مÚ
ألعام للتحالف ألوطني أ÷مهوري
ب-ل-ق-اسص-م سص-اح-ل-ي ن-دوة صص-ح-ف-ية
ل - -يسصت إ’ع Ó- -ن أŸوق - -ف ،أ’ن - -ه
وأضصح بتأاييد ألتشصكيلة لÓقÎأع،
ب - -ق - -در م - -ا ي - -حسص - -م ‘ شص - -ك - -ل
أŸشصاركة.
وبالنسصبة للحزب ألعتيد ،ألذي
كان قاطرة ألطبقة ألسصياسصية إأ¤
غاية أ◊رأك ألشصعبي ،فإان أأ’مر
ﬂتلف؛ ذلك أنه عاشس على وقع
هزأت و” تغي Òأمينه ألعام قبل
أن يفوضس تسصيÒه إأ ¤عضصو من
أŸكتب ألسصياسصي ،إأ’ أن أعضصاء
ق- -ي- -ادي Úشص- -ددوأ ع -ل -ى ضص -رورة
أنعقاد أللجنة أŸركزية ألتي تعود
ل- - -ه - -ا صص Ó- -ح - -ي - -ة ت - -ع - -ي Úم - -ن
سصيسصتخلف أأ’م Úألعام ‘ أقرب
أآ’جال للحسصم ‘ شصكل أŸشصاركة
‘ أ’نتخابات ،بتقد Ëمرشصح أو
بتزكية برنامج مرشصح وفق ما أكد
عضصو ›لسس أأ’مة عبد ألوهاب
بن زعيم لـ «ألشصعب».
وب- -اŸوأزأة م -ع ذلك ،ت -وأصص -ل
ألسص -ل -ط -ة أل-وط-ن-ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أل - -ت - -حضصı Òت- -ل- -ف ﬁط- -ات
أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-ح-اب-ي-ة ،لعل أهمها
مرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية ألتي
تسصتمر إأ ¤غاية  6أكتوبر أŸقبل.

دفعت ثمن ﬁاربة الفسساد ...وأاخلقة العمل السسياسسي أاولويتي
الشسعب  -أاعلن عبد اÛيد تبون،
لسس---ب---ق ،ت---رشس---ح---ه
لول ا أ
ال---وزي---ر ا أ
لÓنتخابات الرئاسسية اŸقررة ‘ 12
سس--ب-ت-م ،2019 Èك---اشس---ف--ا ع--ن ب--عضس
ﬁاور ب------رن------ا›ه الن------ت-----خ-----اب-----ي
للصسحافة.
وقال تبون ‘ ،رده على من أعتÈوه
أحد رموز ألنظام ألسصابق ،إأنه وأحد من
ع--ان--ى م--ن ه--ذأ أل-ن-ظ-ام ه-و وأب-ن-ه ج-رأء
موقفه ألصصريح من ﬁاربة ألفسصاد ونهب

أŸال ألعام ب Óوجه حق ،مرددأ مقولة:
هل يسصتوي ألذين آأمنوأ قبل ألفتح مع
ألذين آأمنوأ بعد ألفتح؟ .وألنتيجة تعرضصه
Óقصصاء وألتنحية من ألوظيفة ألتي كان
ل إ
يؤوديها ويحرصس على وأجب أŸسصؤوولية
قائ« :Óإأن صصوره أزيلت بطريقة غريبة
من مبنى قصصر أ◊كومة» ،ما يؤوكد على
موقفه.
وأك--د ت--ب--ون ،ع--قب سص-حب أسص-ت-م-ارأت
ألÎشص-ح أÿاصص-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسصية

أŸقبلة ‘ أ÷زأئر ،نيته ألعمل ‘ حال
أن-ت-خ-اب-ه ع-ل-ى أخ-ل-ق-ة أل-ع-م-ل ألسص-ي-اسص-ي،
ومنح ألفرصصة للشصباب من أجل ألنهوضس
بالقطاع أ’قتصصادي ‘ ألبÓد.
وأضص---اف ،أن--ه سص--ي--ع--ي--د ل--ل--ج--زأئ--ريÚ
كرأمتهم ،ولكل أŸظلوم Úحقهم ،قائÓ
’ن إأ ¤ب------رأم------ج
إأن أ÷زأئ-------ر –ت------اج أ آ
’زم-ة،
وأقÎأح-ات ح-ل-ول ت-خ-رج-ه-ا م-ن أ أ
’ف--رأد أل--ذي
’شص--خ--اصس وأ أ
ب---دل صص--رأع أ أ
أودى بالبÓد إأ ¤ما ’ –مد عقباه.

خÓل أاشسغال اللجنة اŸركزية لطÓئع ا◊ريات

بن فليسض :الرئاسسيات فرصسة للخروج النهائي من اأ’زمة
دع- -ا رئ -يسس ح -زب ط Ó-ئ -ع ا◊ري -ات
ع- - -ل- - -ي ب- - -ن ف - -ل - -يسس ،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
العاصسمة ،إا ¤ضسرورة «اسستغÓل فرصسة
النتخابات الرئاسسية» ،اŸقررة يوم 12
ديسس-م Èال-ق-ادم ،ل-ل-خ-روج «ال-ن-ه-ائي من
الزمة» التي تعرفها البÓد.
وق -ال ب -ن ف -ل -يسس ‘ ،ك -ل-م-ة خÓ-ل أشص-غ-ال
أللجنة أŸركزية للحزب وأıصصصصة لدرأسصة
م -ل -ف رئ -اسص -ي -ات  12ديسص - -م Èأل- -ق- -ادم ،إأن
«أ’نتخابات ألرئاسصية ألقادمة فرصصة يجب
أسصتغÓلها للخروج ألنهائي من هذه أأ’زمة»،
مÈزأ أن هذه أ’نتخابات هي «ألطريق أأ’كÌ
‚اعة لتحقيق وŒسصيد تطلعات ألشصعب» .
وأوضص- -ح أن خ- -ي- -ار ح- -زب -ه ل -ل -مشص -ارك -ة ‘
أل -رئ -اسص -ي-ات ج-اء «إ’ب-ع-اد أل-ت-ه-دي-دأت» أل-ت-ي

تولدها أأ’زمة و»حماية ألدولة من أ’نهيار’’
م -ن أج -ل م -وأج -ه -ة أل -ت -ح -دي -ات ألسص -ي -اسص-ي-ة
وأ’ق -تصص -ادي -ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ب-اإ’ضص-اف-ة أ¤
«إأحدأث قطيعة « مع أŸمارسصات ألسصياسصية
ألسصابقة.
ويرى أنه إأذأ ما «” توف Òكل ألشصروط
ألضصرورية لتمك Úألشصعب من أنتخاب رئيسس
أ÷مهورية بكل سصيادة وحرية سصيتم ترجمة
صصحيحة لروح أŸادت 7 Úو 8من ألدسصتور
أل -ل -ت Úط -الب ب -ه -م -ا ألشص-عب خÓ-ل مسصÒأت-ه
ألسصلمية» ،مشصÒأ أ ¤أن «أي إأخفاق ﬁتمل
سصيسصّرع بإادخال ألبÓد ‘ أÛهول».
وأوضصح بهذه أŸناسصبة ،أن «أ’ختÓف ما
ب Úخ - -ي - -ار أل - -رئ - -اسص- -ي- -ات وخ- -ي- -ار أÛلسس
أل -ت-أاسص-يسص-ي ه-و ›رد أخ-تÓ-ف ح-ول ت-رت-يب

أأ’ول-وي-ات ومسص-أال-ة أج-ن-دة سص-ي-اسص-ي-ة ومقاربة
أÿروج من أأ’زمة» ،مشصÒأ أ ¤أن «تغيÒ
أل -ن -ظ -ام ألسص -ي -اسص-ي وأ’ن-ت-ق-ال أل-دÁق-رأط-ي
ووضص -ع دسص -ت -ور ج-دي-د ه-ي أه-دأف أصص-ب-حت
قاسصما مشصÎكا ب Úجميع أ÷زأئري.»Ú
كما حث بن فليسس على «أتخاذ إأجرأءأت
ك -ف -ي -ل -ة ل -ت -ح -ف -ي-ز أŸوأط-ن ع-ل-ى أ’ن-خ-رأط
وأŸشص-ارك-ة ‘ أŸسص-ع-ى أ’ن-ت-خ-اب-ي إ’ع-طائه
أŸصص -دأق -ي -ة» ،م -ن خ Ó-ل «أإ’ج -رأءأت أل -ت-ي
حددها أجتماع أŸعارضصة بع Úألبنيان» وألتي
جدد “سصك حزبه Ãضصمونها.
وأبرز ‘ نفسس أإ’طار أن «رحيل أ◊كومة
أ◊ال-ي-ة وأسص-ت-ب-دأل-ه-ا ب-ح-كومة كفاءأت وطنية
مطلب يحظى باإ’جماع ويسصاعد على إأجرأء
أنتخابات نزيهة».

لسسبوع القادم
سسيعلن عن مرشسحه ا أ

«اأ’رندي» يشسارك ‘ ا’نتخابات الرئاسسية
لرندي» ،اسستمارات التوقيع اÿاصسة Ãلف الÎشسح
لحد ،حزب التجمع الوطني الدÁقراطي»ا أ
من اŸرتقب أان يسسحب ،غدا ا أ
لسسبوع
لÓنتخابات الرئاسسية اŸقررة ‘  12ديسسم ،Èبعد إاعÓنه رسسميا اŸشساركة ‘ القÎاع وأاكد أان اÛلسس الوطني سسيعلن ،ا أ
القادم ،عن مرشسح ا◊زب.
وÁر ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي Ãرحلة
سصبتم Èأ÷اري.
وأضص- - -اف ذأت أŸصص - -در ،وه - -ذأ ت - -أاه - -ب - -ا أسص -ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،ب-ع-د إأي-دأع أم-ي-ن-ه أل-ع-ام ألسص-اب-ق
ÓعÓن عن مرشصحه لهذه أإ’نتخابات من أ◊بسس ب -ت -ه -م -ة أل -فسص -اد .وي -ت -و ¤ع -زأل-دي-ن
ل إ
جاء ‘ بيان لـ «أأ’رندي» ،أمسس ،أنه ‘ طرف ›لسصه ألوطني يوم  4أكتوبر أŸقبل .ميهوبي أأ’مانة ألعامة للحزب بالنيابة ،حيث
إأط -ار أسص -ت -ع -دأده ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ أإ’سص-ت-ح-ق-اق ومع بدأية ألعد ألرسصمي للسصباق نحو قصصر ’ يسص-ت-ب-ع-د م-ت-اب-ع-ون أن ي-ك-ون وزي-ر أل-ث-ق-افة
أإ’ن -ت -خ-اب-ي ل-ي-وم  12ديسص - -م ،2019 Èي -ع-ل-ن أŸرأدي- -ة ‘ ظ- -ل أأ’زم- -ة ألسص- -ي -اسص -ي -ة أل -ت -ي أأ’سص-ب-ق م-ي-ه-وب-ي م-رشص-ح أ◊زب لÓ-نتخابات
ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي عن قرأر سصحب تشصهدها ألبÓد ،يتسصاءل متابعون عن أŸرشصح ألتي من ألوأضصح أنها سصتشصهد تنافسصا حامي
أسصتمارأت ألتوقيعات أÿاصصة Ãلف ألÎشصح أل -ذي سص -ي -ق -دم -ه أأ’رن -دي ‘ ه -ذه أŸرح-ل-ة ألوطيسس بعد إأعÓن أسصماء ثقيلة على ألسصاحة
ألسصياسصية مشصاركتها ‘ أŸوعد ألتاريخي.
لÓنتخابات ألرئاسصية ،وذلك يوم أأ’حد  29أ’سصتثنائية؟

جÓل بوطي
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هتافات رفعت ‘ مسسÒات ا÷معة  32سسلمية
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«الشسعب صسانع القرار وراسسم اÿارطة السسياسسية للبÓد»
«ا÷زائريون خاوة خاوة ...يد بيد نبني ا÷زائر»

«الشسعب هو صساحب القرار» ...شسعار
ميز ا÷معة  32من عمر ا◊راك الذي
تعيشس البÓد على وقعه منذ أاك Ìمن 7
أاشس - -ه - -ر ،ح - -يث أاب - -دى اŸت - -ظ- -اه- -رون ‘
مسسÒاتهم السسلمية من خÓل هتافات،
حرصسهم على «اسستمرار حراكهم الرامي
إا ¤رحيل كل رموز النظام السسياسسي»،
مؤوكدين على وعيهم السسياسسي الرامي
ا ¤إاي- -ج- -اد ح- -ل- -ول ت- -خ- -رج ال -ب Ó-د م -ن
لزم-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا ح-ال-ي-ا ،مبدين ‘
ا أ
ال -وقت ذات -ه ت -خ -وف-ات-ه-م م-ن مسس-ت-ق-ب-ل
›ه-ول ،ع-ل-ى ح-د ت-ع-ب Òع-دد م-ن-ه-م لـ
«الشسعب» بالعاصسمة.

كل رموزه وﬁاسصبة ألفاسصدين.
ع- -ن أأ’ج- -وأء أل- -ع- -ام- -ة ،ت -رأج -عت ح -رك -ة
أÙتج ‘ ÚألفÎة ألصصباحية ،حيث كانت
بوسصط ألعاصصمة تبدو شصبه خالية ،ماعدأ فئة
قليلة جدأ كانت تردد شصعارأت ﬂتلفة ،وهذأ
عكسس ما كان يتم تسصجيله خÓل أ÷معات
أأ’و ¤من أ◊رأك ألذي أنطÓق عﬂ Èتلف
ربوع ألوطن.
غ Òأنه و‘ حدود منتصصف ألنهار ونصصف،
ع -رف شص -ارع أÙاذي ل -ل -ج -ام -ع -ة أŸرك-زي-ة
ح- -رك- -ي- -ة صص- -ح- -ب- -ت- -ه- -ا ه- -ت- -اف- -ات ع -دد م -ن
أŸت- -ظ -اه -ري -ن أل -ذي -ن رددوأ بصص -وت وأح -د:
«ألشصعب يريد أ’سصتقÓل»« ،ولن نتوقف أإ¤
غاية –قيق مطالبنا كاملة غ Òمنقوصصة»،
لتتدخل بعدها قوأت مكافحة ألشصغب ألتي
شص -ك-لت ح-اج-زأ أم-ن-ي-ا ‚ح وب-ك-ل سص-ل-م-ي-ة ‘
تفرقتهم جماعات -جماعات .
وظل أŸتظاهرون يتوأفدون من ﬂتلف
شصوأرع ألعاصصمة مباشصرة بعد أنقضصاء صصÓة
أ÷معة ،حيث كانت سصاحة ألÈيد أŸركزي
فضص-اءه-م ل-ل-ت-ج-م-ه-ر ،رددوأ خÓ-ل-ه-ا شصعارأت
ت -ط -الب ب -إارج -اع ألسص-ل-ط-ة ل-لشص-عب« ،أل-وح-دة
أل- -وط- -ن- -ي -ة»« ،أ÷زأئ -ري -ون خ -اوة  -خ -اوة «،
«أ÷يشس ألشصعب خاوة -خاوة»« ،يد بيد حتى
نبني أ÷زأئر».
وكانت دعوة أŸتظاهرين ملحة ’سصتكمال
ﬁاسص- -ب- -ة أŸت- -ورط ‘ Úن- -هب أŸال أل- -ع -ام
وأسصÎج -اع أأ’م -وأل وأŸم -ت -ل -ك -ات أŸن -ه-وب-ة
وهذأ ما عكسصته ألشصعارأت أŸرفوعة على
غ- -رأر «ﬁارب- -ة أل -فسص -اد ي -جب أن ت -ت -وأصص -ل
ب -اسصÎج -اع أم -وأل ألشص-عب» و»ن-ط-الب ع-دأل-ة
نزيهة».

جاءت أŸسصÒة ألسصلمية ‘ أ÷معة  32من
أل -ب -ل -ي -دة ،ح -ام -ل-ة ل-ك-ل-م-ات ه-ت-ف ب-ه-ا ب-عضس
أŸتظاهرين› ،ددين تأاكيدهم على ألقطيعة
مع رموز ألنظام ألسصابق و’ تردد ‘ ﬁاربة
أل -فسص -اد وأŸفسص -دي-ن وأسصÎج-اع أŸال أل-ع-ام
أŸنهوب وأŸهرب أ ¤أÿارج.
كالعادة شصهدت سصاحة أ◊رية بقلب مدينة
ألبليدةŒ ،مع أŸشصارك ‘ ÚمسصÒة أ÷معة
 32بسصاحة أ◊رية بقلب باب ألسصبت وسصط
أŸدينة ،لينطلقوأ إأ ¤بقية ألشصوأرع ألعامة،
م-رورأ ب-أاه-م أل-دوأئ-ر أل-رسص-م-ي-ة ،م-ث-ل ألو’ية

وأÛلسس ألشصعبي ألو’ئي ،سصائرين ‘ سصلمية
وهدوء ،شصيوخا وأطفا’ ونسصاء ومتنقل Úفوق
كرأسس متحركة .
وتركزت ألشصعارأت ،أمسس ،حول أإ’صصرأر
ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق أŸط-الب أŸرف-وع-ة م-ن-ذ 22
ف -ي -ف -ري أŸاضص -ي ،وأل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى سص-ل-م-ي-ة
أ◊رأك ألذي ينشصد ألتغي Òبإاصصرأر ،لتكمل
حشص- -ود أŸوأط- -ن ÚمسصÒت -ه -ا ألسص -ل -م -ي -ة بÚ
ألشصوأرع ألعامة بكل هدوء وب Óمضصايقات من
أي جهة.

آاسضيا مني
تصضويرﬁ :مد آايت قاسضي

“ي- -زت أ÷م- -ع- -ة  32ل-ل-ح-رأك ألشص-عبي،
بالدعوة أŒ ¤سصيد دولة مدنية وأŸوأصصلة ‘
ح -م -ل -ة م -ك -اف -ح -ة أل -فسص -اد وح-ري-ة أإ’عÓ-م،
رأف- -ع Úشص- -ع- -ار أÛد وأÿل- -ود لشص- -ه -دأئ -ن -ا
أأ’برأر› ،ددين مطلبهم ‘ تطبيق أŸادتÚ
 7و 8من ألدسصتور أنطÓقا من أن ألشصعب هو
صص- -ان- -ع أل -ق -رأر ول -ه أ◊ق ‘ رسص -م أÿارط -ة
ألسصياسصية للبÓد.
شصهدت أŸسصÒة ألتي جابت ﬂتلف شصوأرع
وسصاحات أ÷زأئر ألعاصصمة ،من سصاحة أول
م- -اي ب- -اŒاه ألÈي -د أŸرك -زي وك -ذأ سص -اح -ة
موريسس أودأن ،عزم أŸتظاهرين على Œسصيد
مطالبهم ،من بينها تكريسس ألسصيادة ألشصعبية
وطي صصفحة ألنظام ألسصابق من خÓل إأبعاد

...من البليدة :التأاكيد على «رفضض ا’نتخابات ‘ ظل بقايا العصسابات»

البليدة :لينة ياسضمÚ

...والبجاويون مصسّرون على –قيق مطالب الشسعب

ج ّ-دد ،أمسس ،أل -ب -ج -اوي -ون خ Ó-ل أŸسصÒة
ألسص -ل-م-ي-ة ،ع-زم-ه-م ع-ل-ى –ق-ي-ق كّ-ل م-ط-الب
ألشصعب ورحيل كلي لرموز ألنظام ،مؤوكدين
وف -اءه -م Ÿب -ادئ ب-ن-اء ج-زأئ-ر ج-دي-دة –Îم
فيها أ◊قوق وتضصمن أ◊ريات.
أŸسصÒة ألسص -ل -م -ي -ة أن -ط-ل-قت م-ن ب-ه-و دأر
ألثقافة ،وجاب خÓلها أŸشصاركون ألشصوأرع
ألرئيسصية ،رأفع Úشصعارأت تعّبر عن آأرأئهم
Œاه أأ’وضصاع ألتي تعيشصها ألبÓد حاليا .كما
طالبوأ باإ’فرأج عن أŸوقوف Úورحيل جميع

رم -وز أل -ن -ظ -ام ،م -ع أل -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى م-وأصص-ل-ة
أ◊رأك ب -ع -زÁة وإأصص -رأر إأ ¤غ -اي -ة –ق -ي-ق
أأ’هدأف كاملة.
أŸت- -ظ -اه -رون دع -وأ ك -ذلك إأ ¤أل -ت -مسصك
ب -ال -وح -دة أل -وط -ن-ي-ة وع-ل-ى ضص-رورة م-وأصص-ل-ة
أل -نضص -ال ألسص -ل -م -ي م -ن أج -ل ت-ك-ريسس أإ’رأدة
ألشصعبية وبناء جزأئر جديدة حرة على أسصسس
دÁقرأطية ،وكذأ رفضس أ’نتخابات ‘ ظل
أسصتمرأر بقاء رموز ألنظام ألسصابق.

بجاية :بن النوي توهامي

...وبالبويرة مسسÒة حاشسدة من أاجل ا÷زائر ا÷ديدة
ع- -رفت ،أمسس ،ع- -اصص- -م- -ة و’ي -ة أل -ب -وي -رة
مسصÒة حاشصدة شصارك فيها ﬂتلف أطياف
أÛتمع .فمنذ ألصصباح ألباكر بدأت أ◊شصود
تصص-ل أŸدي-ن-ة ح-ام-ل’ Úف-ت-ات ك-ت-بت ع-ل-ي-ه-ا
شصعارأت ﬂتلفة معÈة عن موأقف أ◊رأك
ألتي تنادى بالتغي Òأ÷ذري للنظام.
أنطلقت أŸسصÒة كالعادة من أمام سصاحة
ألشصهدأء متجهة إأ ¤سصاحة ألوئام أÙاذي
Ÿق -ر أل-و’ي-ة وأل-ذى أصص-ب-ح م-ك-ان أ’ن-طÓ-ق
ألفعلي للمسصÒة ،لتعم شصوأرع أŸدينة بآا’ف
أŸوأط-ن ،Úم-رددي-ن شص-ع-ارأت م-ن-اوئ-ة لرموز
ألنظام ألسصابق وألذي كان سصببا فيما آألت إأليه
أل -ب Ó-د م-ن فسص-اد ون-هب ل-ل-م-ال أل-ع-ام ،وع-ل-ى

رأسس أŸسصÒة كالعادة كان ألعلم ألوطني ‘
رم -زي -ة ل -ل -وح -دة أل -وط -ن -ي -ة و” ت-ردي-د ع-دة
شص -ع-ارأت م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ت-غ-ي Òأ÷ذري أل-ن-ظ-ام
وذهاب كل ألرموز ألتي كان لها يد ‘ ألفسصاد
’ ﬁالة إأ ¤بناء دولة ألقانون ،حيث يعلو
صصوت أ◊ق فيه فوق كل أعتبار.
‘ أŸق- - - -اب- - - -ل ،رحب أŸت- - - -ظ- - - -اه - - -رون
با’نتخابات ألرئاسصية إأن كانت تع Èعن إأرأدة
ألشصعب ،لكنهم يتحفظون على وجود بعضس
ألوجوه ‡ن وصصفوهم ببقايا ألنظام ألسصابق
فيها.

البويرة :ع .نايت رمضضان

»æWh

ألسصبت  28سصبتمبر  2019م
ألموأفق لـ  28محرم  1441هـ

خÈإء حول صشناعة إلتكنولوجيا إŸالية:

ألقوأن Úألعقابية للحد من أ÷رأئم أŸؤوثرة
للكÎوÊ
على ألدفع أ إ
خلق بيئة تششريعية قانونية تتعلق بنظام إلدفع

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

قرإرإت إلوإ‹ إلسشابق تضشرب عرضص إ◊ائط

مافيا ألعقار تسشتهدف مسشاحات خضشرأء
بحي ألنور ‘ وهرأن

جدد سشكان « »post 50بحي إلنور ،إلتابع لبلدية بئر
إ÷ ،Òشش -رق وه -رإن ،م-ط-ال-ب-ه-م بضش-رورة إل-ت-ع-ج-ي-ل ‘
لج- -رإءإت إل- -ق -ان -ون -ي -ة إل Ó-زم -ة لسشÎج -اع
إت- -خ- -اذ إ إ
ل‚از
إŸسشاحات إÿضشرإء إلتي ” إلسشتحوإذ عليها إ
مششاريع ترقوية ،تسشتهدف  8611،35هكتار.

وهران :براهمية مسسعودة

أإك-د إل-دك-ت-ور ع-ل-ي م-ك-ي-د إŸكلف بديوإن
رئ -يسص ج -ام -ع -ة ي -ح -ي ف -ارسص ب -اŸدي -ة ،أإول
أإمسص ،خÓ- -ل إŸل- -ت- -ق- -ى إل- -وط- -ن- -ي ب- -ع- -ن- -وإن
«صش -ن -اع -ة إل -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ا إŸال-ي-ة ودوره-ا ‘
ت -ع -زي -ز إلشش -م -ول إŸا‹ ب -ال -دول إل-ع-رب-ي-ة»،
أإه-م-ي-ة إسش-ت-ع-م-ال إل-ت-ك-نولوجيا ‘ إŸعامÓت
إŸالية ،مثمنا إختيار إششكالية هذإ إŸلتقى،
ع -ل-ى أإن ت-ع-م إل-ف-ائ-دة م-ن خÓ-ل إŸدإخÓ-ت
إŸط - -روح - -ة ل - -ل - -ن - -ق- -اشص وإلسش- -ت- -ف- -ادة م- -ن
توصشياته.

اŸدية :علي ملياÊ
أعتبر ألدكتور أحمد غريبي عميد هذه ألكلية ،بأان
أختيار هذه أإلشصكالية ،ألهدف منه وضصع أليد على
إأح -دى أه -م أل -م -وأضص -ي -ع أل -حسص -اسص -ة ف -ي أل -ع -ل -وم
ألقتصصادية ،بما يسصمى ،بحسصبه ،بالشصمول ألمالي،
مشصيرأ في مدأخلته أمام ألمشصاركين ألقادمين من
 24ولية ،بأان ألنقود تعد شصبيهة بالدم في أإلنسصان،
على أعتبار أن ألحركة ألتجارية ل تتم إأل بالنقود،
رغم وجود بدأئل لسصتخÓفها بسصبب أتسصاع ألهوة
بين ألدأئرة ألمالية وألدأئرة ألحقيقة.

وكشصف غريبي في هذأ ألصصدد ،أن أقتصصاديات
ألدول ألمتحكمة رأت بأانه من ألضصروري أسصتعمال
بدأئل أخرى للتحكم في ألكتلة ألنقدية عن طريق
ألشصمول ألمالي أو بما يسصمى صصناعة ألتكنولوجيا
ألمالية لتوفير ألرأحة للفرد وألتحكم في ألكتلة
ألنقدية ،من منطلق أن هذه ألكتلة ورأء أسصباب
أألزمات ألقتصصادية وعدم أسصتقرأر ألبلدأن في
ألجانب ألمالي.
وأضصاف ألعميد ،أن كليته سصعت من خÓل هذأ
أل-م-ل-ت-ق-ى ت-حت رئ-اسص-ة أل-دك-ت-ورة نسص-ي-م-ة شصرأطي
إلنقاذ ألبÓد من أألخطار ألتي تحيط بنا في مجال
ألسصتعمال ألمفرط للكتلة ألنقدية ،على أمل أن
يضصع أألسصاتذة أيديهم على مكامن أألخطاء حتى
ت-ك-ون م-خ-رج-ات ه-ذأ أل-م-ل-ت-ق-ى ن-ب-رأسص-ا ل-لباحثين
إلخرأج ألجزأئر من ألتخلف في مجال ألصصناعة
ألمالية.
كما أشصار أألسصتاذ مروأن قيدة «أإلمكانات وألفرصص
ألوأعدة لÓسصتثمار في ألتكنولوجيا ألمالية وأثره
في تعزيز ألشصمول ألمالي بالبلدأن ألعربية» ،في
أفتتاح هذأ ألحدث ،إألى أن ألتكنولوجيا ألمالية هي
أك- -ث- -ر أم- -ان- -ا وإأت- -اح- -ة ل- -ل- -ف- -رصص ،فضص  Ó-ع -ن أن
أسصتعمالتها تخدم أهدأف ألشصمول ألمالي وتقي

بسشبب عدم منح رخصص إسشتÒإد  CKDوSKD

لجهزة
للكÎونيك وأ أ
ششركات أ إ
ألكهرومنزلية مهددة بالغلق
لج-ه-زة
ت -ع -ا Êع -دد م-ن شش-رك-ات إن-ت-اج إ أ
لل - -كÎون - -ي - -ة وإل- -ك- -ه- -روم- -ن- -زل- -ي- -ة بÈج
إ إ
لول-ي-ة وع-دم
ب -وع -ري -ري -ج م -ن ن-ف-اد إŸوإد إ أ
ق-درت-ه-ا ع-ل-ى إلسش-تÒإد بسش-بب ع-دم منحها
ترإخيصص إسشتÒإد  CKDو ،SKDوبالتا‹
يبقى إلغلق هو مآال تلك إلششركات ‘ حال
ع- -دم –رك وزإرة إلصش- -ن- -اع- -ة ‘ إل- -ق- -ريب
إلعاجل Ÿنحها ترإخيصص.

برج بوعريريج:حبيبة بن يوسسف
وتعد شصركة «كوندور» ،ألتي تشصغل أكثر من 6000
عامل ،وأحدة من أكبر ألشصركات ألمهددة بالغلق
وتسصريح هذأ ألعدد ألكبير من ألعمال ،وهو ما
سصيدخلهم وعائÓتهم في حيرة ،كما سصيتسصبب في
رف-ع نسص-ب-ة أل-ب-ط-ال-ة ب-ال-ولي-ة أل-ت-ي ت-ع-د رأئ-دة ف-ي
ألتشصغيل في ألسصنوأت أألخيرة.
وفي حال عدم منح ألترأخيصص ،فإان شصركة كوندور
باتت مهددة بغلق أبوأبها في  15ديسصمبر ،وذلك
بسصبب نفاد مخزونات ألشصركة من ألموأد أألولية،
وبالتالي فإان تسصريح ألعمال وغلق ألشصركة هو ألحل
ألوحيد في حال عدم توفر ألرخصص وألمادة أألولية
لموأصصلة ألوحدأت لعملها.
وتضصم شصركة كوندور أكثر من  10وحدأت إأنتاجية،
حيث تم إألى حد أآلن إأحالة ألمئات من ألعمال على
عطل إأجبارية ببعضص ألوحدأت لنفسص ألسصبب ،في
أنتظار باقي ألوحدأت ألتي تبقى رهينة تاريخ 15
ديسص -م -ب-ر ف-ي ح-ال ع-دم ت-دخ-ل أل-وزأرة أل-م-ع-ن-ي-ة.
ويشصتغل حاليا بوحدأت شصركة كوندور ما يفوق
 6000موظف ،كلهم في ألمنطقة ألصصناعية برج
ب -وع -ري -ري -ج ،ه-ذأ ب-اإلضص-اف-ة إأل-ى أل-م-ن-اصصب غ-ي-ر
ألمباشصرة على غرأر نقاط ألبيع ألمنتشصرة على

أل -مسص -ت -وى أل -وط -ن -ي ب-م-ا ي-ف-وق  140ن-ق-ط-ة ب-يع،
وأل-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن أل-ت-ج-اري-ي-ن ب-ال-مئات على ألمسصتوى
أل -وط -ن -ي ،ب -اإلضص -اف -ة إأل -ى ت -غ -ط-ي-ت-ه-ا لـ ٪40م- - -ن
أإلحتياجات ألوطنية وألتصصدير إألى  16دولة.
وبالرغم من وعود وزيرة ألصصناعة ألتي أطلقتها في
 04من شصهر سصبتمبر ألجاري من برج بوعريريج،
ع -ل-ى ه-امشص إأشص-رأف-ه-ا ع-ل-ى أل-دخ-ول أل-م-درسص-ي،
حيث أكدت أن ألوزأرة باشصرت منح ألترأخيصص،
وسصيتم ألتكفل بتسصليمها كلها في غضصون أألسصبوع
ألذي يلي ألدخول ألمدرسصي ،إأل أن ذلك لم يتجسصد
ميدأنيا ،ولم يمنح لحد أآلن أي ترخيصص ،وباتت
Óج -ه -زة أإلل -ك -ت -رون -ي -ة
ألشص- -رك- -ات أل- -م- -ن- -ت -ج -ة ل  -أ
وأل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة وأل-ه-وأت-ف أل-ن-ق-ال-ة م-ه-ددة ب-غ-لق
أبوأبها قبل نهاية ألسصنة.

ربط عائÓت بالغاز
وإلكهرباء
ت- -م رب- -ط  70ع -ائ -ل -ة ف -ي ك-ل م-ن ق-ري-ة أإح-ن-ج-ال
وإأعمرأن ببلدية ألقلة شصمال برج بوعريريج بالغاز
ألطبيعي في ألعملية ألتي تأاتي في إأطار برنامج
ربط ألزبائن ألجدد ألمتكفل به من ميزأنية ألولية
وذلك بهدف تحسصين ألخدمة ألمقدمة وتحقيق
ألسصتجابة ألمتزأيدة على ألطاقة من طرف شصركة
سصونالغاز بهذه ألبلدية ألتي أسصتفادت من مشصروع
تقوية وتحسصين ألشصبكة.
ك -م -ا ت -م ف -ي ن -فسص ألسص-ي-اق وضص-ع ح-ي-ز أل-خ-دم-ة
مركزين للكهرباء ألريفية أسصتفادت منهما  25عائلة
بالربط بالكهرباء بقرية تقلعيت و 19عائلة بقرية
رقرأقة ببلدية غيÓسصة جنوب شصرق ألولية ضصمن
ألبرنامج ألخماسصي .2014 / 2010

أقتصصاديات ألدول من تمويل ألجماعات ألمسصلحة،
إأل -ى ج -انب أن -ه-ا ت-ع-م-ل ع-ل-ى دم-ج ألق-تصص-اد غ-ي-ر
ألرسصمي ،وتسصاعد على أمتصصاصص ألتضصخم ألمالي،
وألسص-ت-ق-رأر أل-م-ال-ي ب-فضص-ل ألع-ت-م-اد ع-لى أدوأت
ألتكنولوجيا وبخاصصة تقنيات ألتشصفير.
ومن بين هذه أألدوأت نجد ،بحسصبه ،ألهوأتف
ألنقالة ،وأإلنترنت أللتين تسصاعدأن على ألشصمول
ألمالي في مجال ألمعامÓت ألمالية ،متطرقا في
ه -ذه ألسص -ان -ح -ة إأل -ى أل -ب -ي -ئ -ة أإلخ -ب-اري-ة ،ون-وع-ي-ة
ألتكنولوجيا ألمالية ألبسصيطة وألمعقدة ،مسصتشصهدأ
بالتجربة ألمالية لدولة ألسصويد ،حين طرح محافظ
بنكها ألمركزي ذأت يوم إأشصكالية حاجة بÓده إألى
إأصص- -دأر أل- -ن- -ق -ود م -ادأم ف -ي -ه إأق -ب -ال ك -ب -ي -ر ع -ل -ى
ألمدفوعات ألمالية ألتكنولوجية.
وأع -ت -ب -ر أل -م -ت -ح -دث أن ألشص -م -ول أل-م-ال-ي ي-ع-كسص
أإلقصصاء ألمالي ألذي يقتصصر على فئة دون أخرى،
فضص Óعن أن نجاح هذأ ألشصمول مرتبط بالتثقيف
ألمالي ،مؤوكدأ في مدأخلته أن ألصصين يعد من أكبر
ألدول ألمعتمدة على ألشصمول ألمالي.
وت -وجت أشص -غ -ال ه-ذأ أل-م-ل-ت-ق-ى أل-وط-ن-ي ،ع-ب-ر 97
مدأخلة خÓل  07جلسصات علمية بمحاوره ألسصتة،
بجملة من ألتوصصيات ،من بينها خلق بيئة تشصريعية
قانونية تتعلق بنظام ألدفع أإللكتروني وذلك بسصن
ألقوأنين ألعقابية ألتي تخصص ألجرأئم ألمرتكبة في
حق وسصائل ألدفع أللكترونية وتنفيذها ،ضصرورة
أل-دع-م أل-ح-ك-وم-ي ل-ت-وف-ي-ر أل-ب-نية أألسصاسصية لشصبكة
ألتصصال وألخدمات ألمصصرفية.
يضصاف إألى ذلك ،تكوين ألعنصصر ألبشصري بالسصتعانة
بالخبرة ألدولية في مجال أسصتخدأم أحدث ألنظم
أل -ب -ن -ك-ي-ة ،وضص-ع أسص-ت-رأت-ي-ج-ي-ة تسص-وي-ق-ي-ة م-ن ق-ب-ل
أل -م -ؤوسصسص -ات أل -م -ال -ي-ة ،م-ن شص-أان-ه-ا إأدخ-ال ث-ق-اف-ة
أسص-ت-خ-دأم أل-دف-ع ألل-ك-ت-رون-ي ،إأح-دأث ت-وأزن ب-ين
ظ-اه-رة ت-ج-نب أل-م-خ-اط-ر وأل-ت-وج-ه أل-ع-ال-م-ي ن-حو
أبتكار ألتكنولوجيا ألمالية وألرقمنة ،مع ألعمل على
ت-حسص-ي-ن أل-ب-ن-ي-ة أل-ت-ح-ت-ي-ة ل-ت-ك-ن-ول-وج-يا ألمعلومات
وألتصصالت بالعتماد على تطبيقات ألتكنولوجيا
ألمالية ألمبتكرة.

ألعدد
18058

06

أّكد سصكان ألمنطقة في تصصريح لـ «ألشصعب»،
على ضصرورة أسصترجاع هذه ألمسصاحات ألتي
ت-م ت-قسص-ي-م-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة غ-ي-ر قانونية ،وذلك
ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ق -رأر أل-وأل-ي ألسص-اب-ق م-ول-ود
شص -ري -ف -ي ب -ت -ج -م-ي-د أل-مشص-روع ،ب-اع-ت-ب-ار أن
لرأضص -ي  post 50تم
م- -خ -ط -ط شص -غ -ل أ أ
ألمصصادقة عليه عن طريق تحقيق عمومي
م -ن ط -رف م -دي -ري -ة أل -ت -ع -م -ي-ر وأل-ه-ن-دسص-ة
أل-م-ع-م-اري-ة وبضص-ب-ط م-ف-تشص-ي-ة ت-اب-ع-ة لنفسص
ألمديرية.
وعلى ضصوء ذلك دعا محدثينا ،ألمسصؤوول
لول عن ألولية ،ألسصيد جÓوي عبد ألقادر
أأ
إألى فتح تحقيق مسصتعجل وإأعادة ألنظر في
ه-ذأ أل-م-ل-ف م-ن أج-ل ت-ح-دي-د أل-مسص-ؤووليات
لشصغال
ومحاسصبة ألمتورطين ،لسصيما وأّن أ أ
ت-وق-فت ل-ت-ن-ط-ل-ق بصص-ورة م-ك-ث-فة بعد يومين
فقط من إأنهاء مهام ألوألي ألسصابق ،ولسصيما
خÓل ألفترة ألليلية.
وكان مولود شصريفي ،قد حضصي بتكريم في
لخ-ي-رة ل-ل-م-ج-لسص ألشص-ع-ب-ي أل-وليي
أل-ن-دوة أ أ
على هذه ألخطوة ألتي وصصفت بالجبارة في
موأجهة مافيا ألعقار ألتي تعتبر عصصابات
م-ن-ظ-م-ة تشص-ت-غ-ل ب-ح-ذر ك-ب-ي-ر وت-حت غ-ط-اء
جهات مسصؤوولة وإأدأرأت حسصاسصة في ألعديد
من ألمجالت ألمتعلقة بالعقار.
لن-ت-اج أل-ق-م-ح
ت-ف-ك-يك ورشص-ة غ-ي-ر ق-ان-ون-ي-ة إ
بدون «قليتان»
Óم-ن أل-حضصري
ت-م-ك-نت ع-ن-اصص-ر ألشص-رط-ة ل -أ
لمن دأئرة
ألخارجي عين ألبيضصاء ألتابع أ
لم- -ن ولي- -ة وه- -رأن
ألسص - -ان- -ي- -ا ،أل- -ت- -اب- -ع- -ة أ

لنتاج ألقمح
من تفكيك ورشصة غير قانونية إ
ب -دون «ق-ل-ي-ت-ان» م-ع أسص-ت-ع-م-ال م-وأد مضص-رة
بالصصحة.
جاء ذلك خÓل دوريات مرأقبة نفذتها ذأت
ألعناصصر وتكّللت بتوقيف شصخصص ،يبلغ من
ألعمر  36سصنة ،كان على متن مركبة من نوع
ب-ي-ج-وب-وكسص-ار ،ت-ب-ي-ن ب-ع-د إأخضص-اع-ها لعملية
أل- -م- -رأق- -ب- -ة وأل- -ت- -ف- -ت- -يشص ،أن- -ه- -ا م- -ع -ب -ئ -ة
بعلب تحتوي على مادة ألقمح دون»قليتان»
( ،)FARINE SANS GLUTENأين
ت -م ت -ح -وي -ل ألسص-ال-ف أل-ذك-ر إأل-ى أل-مصص-ل-ح-ة
للتحقق من سصÓمة وصصÓحية ألمنتوج.
وباشصرت فورها عناصصر ألمصصلحة ألمذكورة
ت -ح -ق -ي -ق -ات -ه-م أل-م-ك-ث-ف-ة وأل-ت-ي أفضصت إأل-ى
تحديد ألورشصة ألتي كان يتم فيها تجهيز
ه- -ذه أل -م -ن -ت -وج -ات ،وب -ع -د أسص -تصص -دأر إأذن
ب-ت-ف-ت-يشص صص-ادر ع-ن وك-ي-ل أل-ج-م-ه-ورية لدى
محكمة ألسصانية ،تم ألتنقل إألى عين ألمكان
رف -ق -ة ك -ل م -ن مصص -ال -ح أل -ن -ظ -اف-ة ل-ب-ل-دي-ة
مسص -رغ -ي -ن ،ف-رق-ة أل-م-ن-افسص-ة وألق-تصص-ادي-ة
بمفتشصية ألتجارة لبلدية ألسصانيا ،حيث تبين
أن ألورشصة تعمل بدون ترخيصص لصصاحبها
أل -م -ق-ي-م ب-ال-خ-ارج وه-ذأ م-خ-ال-ف ل-ل-تشص-ري-ع
وألتنظيم ألمعمول بهما في هذأ ألمجال.
كما وقفت ألفرقة على عدة خروقات ،تهدد
ألصص-ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ها عدم توفرها
لنتاج ألمعمول
على أدنى شصروط ألحفظ وأ إ
بها ،ليتم حجز  09أكياسص سصعة  25كلغ من
لبيضص 04 ،أكياسص سصعة  25كلغ من
لرز أ أ
أأ
ألذرة 37،ك- -يسص سص -ع -ة  25ك -ل -غ م -ن أل-ذرة
ألمطحونة 20،ك -يسص بسص-ع-ة 50ك-ل-غ م-ن أك-ل
ألدوأجن ،وكذأ  08أكياسص بسصعة  25كلغ من
م - -ادة ألشص- -وف- -ان و 60ع -ل -ب-ة ك-رت-ون-ي-ة م-ن
لب -يضص «ك-وك-ي-ز» وغ-ي-ره-ا م-ن
أل -مسص -ح -وق أ أ
لخرى ألتي خضصعت لقتطاع عينات
ألموأد أ أ
للتأاكد من صصÓحية أسصتهÓكها.

لسشتماع إ ¤أإقوإلهم ‘ إطار إلتحقيق
بعد إ إ

وضشع  04منتخب Úو إأدأري Úإأثن– Úت ألرقابة
ألقضشائية با÷لفة
أإم -ر ق -اضش -ي إل -ت-ح-ق-ي-ق Ãح-ك-م-ة إ÷ل-ف-ة
لسشبوع إلفارط ،بوضشع  04منتخبÚ
نهاية إ أ
و إدإري 02 Úببلدية إلبÒين 160 ،كلم عن
ولية إ÷لفة– ،ت إلرقابة إلقضشائية.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
تتعلق ألقضصية بعملية كرأء ألسصوق أألسصبوعي ،وتهم
أخرى كانت موجه لهم تتعلق بالفسصاد ،منها تزوير
في ألمحررأت ألرسصمية ،ألقضصية كانت قد أثارت
ج-دل ك-ب-ي-رأ وسص-ط سص-ك-ان أل-ب-ل-دي-ة ،أل-خ-ب-ر إأنتشصر
بسص-رع-ة أل-ب-رق وسص-ط ألشص-ارع «أل-ب-ي-ري-ن-ي» ملقبينه
ب -ال -فضص -ي-ح-ة أل-م-دوي-ة و»أل-ث-رأء أل-ف-احشص» ل-ب-عضص
ألنوأب ألمنتخبين وأإلدأريين.
ليتم فتح تحقيق معمق من طرف ألمصصالح أألمنية
ب -ع -د ت -ل -ق -ي -ه -م أل-ع-دي-د م-ن أل-رسص-ائ-ل أل-م-ج-ه-ول-ة
وألشص -ك -اوي م -ن ط -رف أل-م-ج-ت-م-ع أل-م-دن-ي حسصب
مصص -ادر م -وث -وق -ة لـ «ألشص -عب» ل-ي-ت-م إأسص-ت-دع-اء ك-ل
م -ن -ت-خب م-ن-ه-م وإأدأري م-ن ط-رف ألسص-ي-د ق-اضص-ي
أل -ت -ح -ق -ي -ق ب -م -ح -ك-م-ة أل-ج-ل-ف-ة ،وق-د م-ث-ل ه-ؤولء
ألمنتخبين نهاية أألسصبوع أمام قاضصي ألتحقيق،

وتم وضصعهم تحت ألرقابة ألقضصائية.

...وإلعثور على طفل مششنوق
دإخل منزله بحي بحرإرة

لقي طفل مصصرعه بعد أن ُعثر عليه نهاية أألسصبوع
مشص-ن-وق-ا ف-ي م-ن-زل-ه أل-ع-ائ-ل-ي ب-ح-ي ب-حرأرة بولية
ألجلفة في ظروف غامضصة ،ألطفل»ر-م» يبلغ من
ألعمر  9سصنوأت يدرسص بالصصف ألرأبع ألبتدأئي
بمدرسصة «حفاف محمد».
وب -حسصب تصص -ري -ح -ات أل -م -ع-ل-م-ه لـ «ألشص-عب» ،ف-إان
أل -ط -ف -ل ل ي-ع-ان-ي م-ن أي م-رضص م-ج-ت-ه-د ،م-ث-اب-ر
وخلوق وأسصباب ألوفاة لتزأل مجهولة.
في ألوقت ألذي تم تحويل جثة ألطفل إألى مصصلحة
حفظ ألجثث بمسصتشصفى ألولية من أجل تشصريح
أل-ج-ث-ة ،ب-اشص-رت أل-مصص-ال-ح أألم-ن-ي-ة أل-م-خ-تصصة في
تحرياتهم وتحقيقاتهم من أجل كشصف مÓبسصات
ألحادث ألذي أصصاب عائلة ألطفل «ر.م» بالذعر
وأل-ف-زع ل-م-ع-رف-ة أسص-ب-اب وخ-ل-ف-ي-ات ه-ذه أل-ح-ادث-ة
أألليمة.

قامت بها فرقة إلدرك

حجـ ـ ـ ـز  3995ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارورة خمر بالبويـ ـ ـ ـرة
لقليمية للدرك إلوطني ببششلول من حجز كمية معتÈة من إŸششروبات إلكحولية من ﬂتلف
لجرإمية “كنت إلفرقة إ إ
‘ إطار ﬁاربة إلعمليات إ إ
لحجام ،حيث بلغ عدد إلزجاجات إÙجوزة  3995زجاجة بقيمة مالية قدرت بـ 596380د.ج كانت موجهة للبيع بدون أإي سشند قانو .Êإلكمية
لنوإع وإ أ
إ أ
إÙجوزة سشلمت إ ¤مديرية أإمÓك إلدولة.
للعلم هناك عصصابة في ألمنطقة لسصيما ببلدية
بشصلول وأإلسصنام وأهل ألقصصر مختصصة في تجارة
ألمشصروبات ألكحولية وكذأ ألمخدرأت في بعضص
أألماكن وأألحياء ببشصلول وبأاعالي جبال جرجرة

بالنسصبة لبلدية ألسصنام ،لسصيما ألمنطقة ألمحاذية
لمنطقة تكجدة وبغابة تلوأت وألطريق ألمؤودي إألى
حمام كسصانة.
وقد سصبق وأن أشصتكى ألسصكان من تفشصي ظاهرة
بيع ألمشصروبات ألكحولية وقام سصكان أهل ألقصصر

بهدم بناية حولت إألى وكر للرذيلة وسصط عاصصمة
ألبلدية وعلى بعد أمتار من ألمسصجد.

البويرة :ع .نايت رمضسان

...وتوقيف  06أأششخاصص بتهمة أختÓسص أأموأل عمومية ببوسشعادة
أوق- -فت مصص- -ال- -ح أألم- -ن أل- -حضص- -ري أل -ث -ان -ي
ب-ب-وسص-ع-ادة ب-ال-مسص-ي-ل-ة سص-ت-ة أشص-خ-اصص ب-ت-ه-م-ة
أخ -ت Ó-سص أم -وأل ع-م-وم-ي-ة وإأسص-اءة أسص-ت-غÓ-ل
أل-وظ-ي-ف-ة ،أث-ر شص-ك-وى ت-ق-دم م-وظ-ف ب-إاح-دى
ألمؤوسصسصات ألمالية باقليم ألختصصاصص دأئرة
بوسصعادة مفادها أكتشصافه لنقصص في رزمة
أألم -وأل أل -م-رسص-ل-ة إأل-ي-ه ق-درة ب-م-ل-ي-ون دي-ن-ار
جزأئري.

وعلى إأثره قامت ذأت ألمصصالح بفتح تحقيق
ف-ي أل-قضص-ي-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع أل-نيابة ألمختصصة
إأق -ل -ي -م-ي-ا ،ح-يث ك-ث-فت م-ن ع-م-ل-ي-ات أل-ب-حث
وأل- - -ت- - -ح - -ري أل - -ت - -ي أفضصت إأل - -ى تشص - -ك - -ي - -ل
سصتة ( )06ملفات قضصائية ضصد سصتة أشصخاصص.
وب-ع-د أسص-ت-ك-م-ال أل-ت-ح-ق-ي-ق ت-م تقديم أطرأف
ألقضصية أمام وكيل ألجمهورية لدى محكمة
بوسصعادة وألذي أحالهم على قاضصي ألتحقيق

ل -ل -غ -رف-ة أألول-ى ل-دى ن-فسص أل-م-ح-ك-م-ة ف-أام-ر
بإايدأع ألمشصتبه فيه ألرئيسصي بمؤوسصسصة إأعادة
ألتربية ببوسصعادة فيما وضصع شصخصصين آأخرين
تحت تدأبير ألرقابة ألقضصائية .

اŸسسيلة :عامر ناجح

»æWh

السسبت  28سسبتمبر  2019م
الموافق لـ  28محرم  1441هـ

Ÿي

العا
م

اليو

ياحة
للسس

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

العدد
18058

07

«الشسعب» ترصسد اŸقصسد ا÷زائري ‘ اليوم العاŸي للسسياحة

ماذا عن اıطط الوطني لتهيئة السسياحة ‘ ظل اŸتغÒات؟
معادلة تنمية السسياحة بصسورة مسستدÁة ...الرهان والتحدي

لولوية باعتباره قاطرة النمو وا◊ركية القتصسادية والÌوة البديلة للمحروقات .وحددت سسنة  2019كمحطة لتحي Úاıطط الوطني لتهيئة السسياحة آافاق .2025
الشسعب  -كثُر ا◊ديث عن النهوضس بالقطاع السسياحي ومنحه ا أ
تقارير ا÷لسسات الوطنية ،أاعدت بدقة غ Òمنتهية بغرضس تصسحيح مسسار السسياحة وتعزيزه ع ÈإاصسÓحات أاك Ìمن ضسرورة .ماذا بعد عن ا◊صسيلة والرهانات والتحديات التي يجب رفعها ‘ إاقرار معادلة تنمية السسياحة بصسورة
لبعاد .كيف هو حال اıطط الوطني للسسياحة والذي يسسمح للقطاع بتحقيق قفزة نوعية ،تهدف إا ¤ترقية اŸقصسد ا÷زائري.
لمن متعدد ا أ
مسستدÁة بيئيا واجتماعيا وثقافيا واقتصساديا وخدمة أ
لجابة عنها ‘ هذه الصسفحة التي أاعدتها «الشسعب» Ãناسسبة اليوم العاŸي للسسياحة.
إانها أاسسئلة مطروحة ،ا إ

مناظر طبيعية ومورث ثقا‘ زاخر

قسسنطينة تبحث عن التموقع كقطب سسياحي بامتياز؟

 25مشسروعا سسياحيا لتعزيز قدرات السستقبال بورقلة

 31فندقا و 46وكالة تروج للسسياحة الصسحراوية

لول لـ2019
 80أالف سسائح منهم  3آالف أاجنبي خÓل السسداسسي ا أ
سستتعزز قدرات السستقبال بولية ورقلة
بعد دخول عدة مشساريع سسياحية اÿدمة،
بحسسب مديرية السسياحة ،حيث يبلغ عدد
ل‚از 25
اŸشس- -اري- -ع السس- -ي- -اح- -ي- -ة ‘ ط- -ور ا إ
مشس-روع-ا ت-خصس مشس-اري-ع سس-ياحية ﬂتلفة،
من بينها فنادق وقرى سسياحية وهذا بعد أان
ارت -ف -ع ع -دد اŸشس -اري -ع السس-ي-اح-ي-ة اŸسس-ج-ل-ة
بالولية من  39مشسروعا ليبلغ تعدادها 46
مشسروعا سسياحيا.

ورقلة :إاÁان كا‘

‘ إاط -ار إاح -ي -اء ال -ي -وم ال -ع-اŸي ل-لسس-ي-اح-ة
و–ت شس - -ع - -ار« :السس - -ي - -اح - -ة وال - -وظ- -ائ- -ف:
مسس -ت -ق -ب -ل أافضس -ل ل -ل -ج -م-ي-ع» ،ن-ظ-مت أامسس،
مديرية السسياحة لولية قسسنطينة ،بقصسر
ال - -ث - -ق - -اف- -ة «ﬁم- -د ال- -ع- -ي- -د آال خ- -ل- -ي- -ف- -ة»
وب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع ج -ه -ات ف -اع -ل-ة ،ت-ظ-اه-رة
تضسمنت برنا›ا ثريا تخليدا لهذه اŸناسسبة
العاŸية.

قسسنطينة :أاحمد دبيلي
تضس--م--ن ب--رن--ام--ج ه--ذه ال--ت--ظ--اه--رة م--ع--رضس--ا
ببهوقصسر الثقافة « محمد العيد آال خليفة»،
ضس----م ال---ع---دي---د م---ن ال---وك---الت السس---ي---اح---ي---ة
وال-م-ؤوسسسس-ات ال-م-ه-ت-م-ة ب-ال-ق-ط-اع ،إاضسافة الى
م---داخ---ل---ة ح--ول م--وضس--وع الشس--ع--ار نشس--ط--ه--ا
لسستاذ» علي ماي» بالتنسسيق مع كلية العلوم
اأ
القتصسادية ،التجارية وعلوم التسسيير لجامعة
قسسنطينة ،ورحÓت اسستجمام وسسياحية وجولة
ع--ب--ر الصس--خ--ر ال--ع--ت--ي--ق ب--ال--ت-نسس-ي-ق م-ع ن-ادي
المغامرة والنشساطات الجبلية.
Óشسارة ،فان قسسنطينة ،تعتبر من الوليات
ل إ

السسياحية الرائدة بامتياز ،حيث تتوفر على
مناظر طبيعية خÓبة وأاثارا تاريخية مصسنفة،
وموروث ثقافي زاخر ،إاضسافة الى المتحف
ال--ع--م--وم-ي» سس-ي-رت-ا» ال-ذي ي-ح-ت-وي ع-ل-ى آاث-ار
وتحف فريدة سسجلت كل الحقبات التاريخية
وال--حضس--اري--ة ال--ت--ي م--ي--زت قسس--ن--ط--ي--ن-ة ع-ب-ر
العصسور.
ك--م--ا اسس--ت--ف--ادت ال--ولي--ة م--ن ع-دة م-نشس-آات
سس-ي-اح-ي-ة ج-دي-دة م-ن-ه-ا ثÓ-ث-ة ف-ن-ادق ع-ال-مية
وترميم فندقين سسياحيين سسابقين بمقاييسس
دول-ي-ة وه-وم-ا ي-ؤوه-ل-ه-ا لسس-ت-ق-ط-اب اك-بر عدد
ممكن من السسياح في المسستقبل ويضسعها ضسمن
خارطة المدن السسياحة الهامة ،وهوما تؤوكده
لم-ري-ك-ي-ة ال-ن-اشس-ط-ة
أايضس--ا زي--ارة ال--م--دون--ة ا أ
بمجال الترويج والترقية السسياحية « جيسسيكا
لربعاء الماضسي لقسسنطينة وهذا في
نابانغو» ا أ
إاطار جولتها الى الجزائر كوجهة سسياحية.
وبحسسب متتبعين لهذا القطاع الهام ،شساركوا
في هذه التظاهرة ،فان تظافر الجهود بين
جميع المؤوسسسسات التي لها عÓقة بالسسياحة
من الممكن ان تنهضس بهذا القطاع لتحقيق
قفزة نوعية في هذا المجال والرفع من وتيرة

النموللولية ،نظرا الى كون كل الظروف مهيأاة
لسستقطاب السسياح من داخل وخارج الوطن.
وإاذا ارتفعت بالخصسوصس -حسسبهم -مسسؤوولية
لخ--ر
لول--ى ل--ق--ب--ول ا أ
ال---م---واط---ن ب--ال--درج--ة ا أ
والتعامل معه بشسكل يعيد الثقة من جديد بعد
انقطاع دام لسسنوات ،على الرغم من أانه بدأا
لخيرة وباحتشسام ،وهذا
للعودة في الفترة ا أ
ودائما حسسب نفسس المصسدر مهمة الوكالت
لولى لوضسع «القطار فوق
السسياحية بالدرجة ا أ
السسكة» من جديد؟؟ فهل يفعل هذا الدور هذا
ه--والسس-ؤوال ال-ذي ي-ب-ق-ى م-ط-روح-ا ع-ل-ى أارضس
الواقع ؟؟.
ال--ج--دي--ر ب-ال-ذك-ر ،ان ال-ج-ه-ات ال-ف-اع-ل-ة ال-ت-ي
نسسقت معها مديرية السسياحة هذه التظاهرة
هي غرفة الصسناعة التقليدية والحرف ،نادي
ال--م--ت--ع--ام--ل--ي-ن ف-ي ق-ط-اع السس-ي-اح-ة ،ال-دي-وان
المحلي للسسياحة ،مديرية النشساط الجتماعي
وال--تضس--ام--ن ،م--دي--ري--ات ال--ت--ك--وي--ن وال-ت-ع-ل-ي-م
ال-م-ه-ن-ي-ي-ن ،ال-م-ف-تشس-ي-ة ال-ج-ه-وي-ة ل-ل-عمل ،كلية
العلوم القتصسادية ،التجارية وعلوم التسسيير
ونادي درب السسياح وجمعية الخيمة.

تدشس Úفندق Úجديدين Ãدينة العلمة

الوا‹ يهدد بفسسخ عقود امتياز اŸسستثمرين اŸتقاعسس Úبسسطيف
أاشسرف ،أاول أامسس ،والي سسطيف ،محمد بلكاتب،
ع -ل -ى ف -ع -ال -ي -ات إاح -ي-اء ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-لسس-ي-اح-ة
ال- -مصس- -ادف ل- -ي- -وم أامسس ،وذلك ب- -اإلشس -راف ع -ل -ى
معرضس حول قطاع السسياحة والصسناعة التقليدية
بالولية والذي نظم بدار الثقافة هوراي بومدين
بسسطيف ،بمشساركة الفاعلين في القطاع.
كما توجه الوالي الى مدينة العلمة ،شسرق عاصسمة
Óشسراف على تدشسين فندقين جديدين
الولية ،ل إ
ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن خ-اصس-ي-ن ب-ال-م-دي-نة ،حيث شسرعا في
الخدمة ،لتتدعم بذلك الحظيرة الولئية بفندقين

جديدين.
وصسرح الوالي ،بالمناسسبة ،أان ولية سسطيف ولية
تمتاز بالحيوية ،وفيها مسستثمرون كبار وجادون في
عديد القطاعات وليسس في السسياحة فقط ،فهناك
قفزة كبيرة بالولية في عالم السستثمار ،موجها
لهم نداء بالقول ،إانه لم يعد هناك مجال لÓعتماد
فقط على البنوك ،لن السستثمار عبارة عن مجهود
شسخصسي بالدرجة األولى ،فعلى المسستثمر إاحضسار
إامكاناته وخبراته في الميدان ،ويبقى على الدولة
ال-م-راف-ق-ة ب-ج-م-ل-ة م-ن اإلج-راءات ،ك-ت-وزي-ع العقار

وال-ت-ح-ف-ي-زات ال-ج-ب-ائ-ي-ة وشس-به الجبائية ،وأان ولية
سسطيف هي في مرحلة تطهير العقار الصسناعي،
ح - -يث ت - -مت م Ó- -ح- -ظ- -ة ع- -دم م- -ب- -اشس- -رة ب- -عضس
المسستثمرين المتقاعسسين لنشساطاتهم ،رغم مرور
اكثر من  11سسنة بالنسسبة للبعضس ،وهذا ما يحتم
فسسخ العقود الخاصسة بالمتياز معهم ،واسسترجاع
قطع األراضسي ،وتسسليمها لمسستثمرين جادين.

سسطيف :نورالدين بوطغان

ل‹
لعÓم ا آ
تعزز باŸدرسسة اŸتخصسصسة ‘ علوم وتكنولوجيات ا إ

القطب ا÷امعي أاميزور ببجاية يسستقبل الطلبة ‘ ظروف حسسنة
لميزور مع
شسرع ا◊رم ا÷امعي ا÷ديد أ
ال- -دخ- -ول ا÷ام -ع -ي ا÷دي -د ‘ ،اسس -ت -ق -ب -ال
ال -ط -ل -ب-ة ا÷دد ب-ع-د عّ-دة سس-ن-وات م-ن ع-دم
ال- -نشس- -اط ،ح- -يث ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن أان ه -ذه
ا÷وه- -رة اŸع -م -اري -ة ك -انت ج -اه -زة ،إال أان
دخولها حيز اÿدمة  ⁄يتم لعدة أاسسباب،
ومنها رفضس الطلبة اللتحاق بهذا القطب
م- - -رج - -ع Úالسس - -بب آان - -ذاك ل - -ع - -دم ت - -وف - -ر
لمكانات الضسرورية.
ا إ

بجاية :بن النوي توهامي
ت-دع-مت ج-ام-ع-ة ع-ب-د ال-رح-م-ان م-يرة ببجاية
هذه السسنة ،بفتح مدرسسة وطنية متخصسصسة
لل--ي،
لعÓ--م ا آ
ف---ي ع---ل---وم وت--ك--ن--ول--وج--ي--ات ا إ

بالقطب الجامعي «أاميزور» ،الذي انتهت به
لشسغال منذ أازيد من  5سسنوات ،وكلف غÓفا
اأ
م-ال-ي-ا ق-در بـ 10مÓ-ي-ي-ر دج ،ب-ه-دف الرت-قاء
ب-مسس-ت-وى ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي وت-وف-ي-ر ال-فضساءات
والهياكل البيداغوجّية المناسسبة.
هذا القطب الجامعي يضسم ،بحسسب مصسدر
مسسؤوول ،مدرسسة وطنية متخصسصسة في علوم
لل-ي ،وم-ج-هز بكافة
لعÓ-م ا آ
وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
ال--وسس--ائ-ل ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة ل-ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة
ال--ج--دد ،م--ن أاج--ل ت--حسس-ي-ن م-ردوده-م خÓ-ل
الموسسم الدراسسي ،حيث يوّفر تدريبا أاكاديميا
متعدد التخصسصسات ،ل سسيما للطلبة الذين ل
يقل معدلهم في البكالوريا عن  15من ،20
وكان هذا الهيكل في البداية ،موجها لطلبة

ال--ح--ق--وق وال--ع--ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وب-ع-ده-ا ت-ق-رر
تحويله إالى كلية العلوم الدقيقة ،إال أان التحاق
ال--ط--ل-ب-ة ل-م ي-ت-م ب-ال-رغ-م م-ن تسس-خ-ي-ر ك-ل م-ن
لمكانيات
اإ
Óشس--ارة ،ف--إان ال--ق-طب ال-ج-ام-ع-ي ب-أام-ي-زور
ول --إ
حصسل على اسستثمار أاكثر من  11مليار سسنتيم،
وهويتربع على مسساحة سست هكتارات ،ويتوفر
على أافضسل الظروف البيداغوجية ،فضس Óعن
تصسميم المباني والمسساحات الخضسراء بشسكل
فريد ومتميز ،ويتكون من قاعة تضسم 1000
مقعد 12 ،مدرجا ،مركز كمبيوتر به  28غرفة،
مكتبة تتسسع لـ 750مقعد ،مجمع تعليمي يضسم
 27غرفة وهياكل أاخرى ،ويضسم بنية تحتية
ضسخمة تلبي جميع المتطلبات.

تضسم الحظيرة الفندقية للولية  31فندقا ،منها
فندقان تم افتتاحهما سسنة  ،2018وهو ما رفع من
قدرة اإليواء إالى  1775سسرير .كما تم تصسنيف 11
ف-ن-دق-ا ،ف-ي ان-ت-ظ-ار اسس-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي-ة ال-تصسنيف،
ب-حسسب م-ا م-ع-ل-وم-ات ق-دم-ت-ه-ا م-دي-ري-ة السس-ي-احة
بمناسسبة الحتفال باليوم العالمي للسسياحة الذي
ح -م-ل شس-ع-ار «السس-ي-اح-ة وال-ع-م-ل ضس-م-ان مسس-ت-ق-ب-ل
ل-ل-ج-م-ي-ع» وال-ذي شس-ه-د ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ل-لصس-ناعة
ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة ب-مشس-ارك-ة ب-عضس ال-وك-الت السس-ي-اح-ي-ة
ال-ن-اشس-ط-ة ب-ال-ولي-ة وال-مشس-اري-ع السس-ي-احية الواعدة
وبعضس الحرفيين.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-م-خ-ط-ط ج-ودة السس-ي-اح-ة ،ف-ق-د سس-جل
انخراط  4فنادق و 5وكالت في البرنامج ،حيث
تنشسط بولية ورقلة  46وكالة سسياحية بعد اعتماد
 13وكالة سسياحية سسنة  2018وتقدم هذه الوكالت
العديد من المنتوجات السسياحية الموجهة للسسياحة
السس-ت-ق-ب-ال-ي-ة أاوالسس-ي-اح-ة ال-داخ-ل-ية وكذا السسياحة

والخارجية كما تم إارسسال  26ملفا إلنشساء وكالت
سس -ي -اح -ي-ة ج-دي-دة ف-ي ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة لع-ت-م-اد
وكالت السسياحة واألسسفار بالوزارة قصسد دراسستها.
وسسجل عدد السسياح خÓل  ،80.516 ،2018منهم
 3478أاجانب و 77038جزائريون ،ووصسل تعدادهم
خÓل السسداسسي األول من سسنة  2019إالى 20.079
سسائح ،منهم  648أاجانب و 19841جزائريون تم
اسس -ت -ق -ب -ال-ه-م ف-ي ف-ن-ادق ال-ولي-ة .وب-حسسب نشس-اط
الوكالت بلغ عدد السسياح  3801سسنة  ،2018بينهم
 913أاجانب و 2888جزائريون .أاما خÓل السسداسسي
األول من سسنة  2019وصسل عددهم  2.296سسائح
منهم  661أاجانب و 1635جزائريون.
تجدر اإلشسارة إالى أان ورقلة تتوفر على  4مناطق
توسسع سسياحي مصسنفة وهي منطقة عين الصسحراء،
م -رج -اج -ة ب-ب-ل-دي-ة ال-ن-زل-ة ب-ت-ق-رت ب-اإلضس-اف-ة إال-ى
تماسسين وترنزات بتقرت التي تم اقتراح إالغائها
بسسبب التوسسع العمراني بها.
وتتمثل مناطق التوسسع السسياحي التي تم اقتراحها
ف -ي ب -رج دي -ف-يك ب-ب-ل-دي-ة ت-بسس-بسست ووادي ال-نسس-اء
ب-ب-ل-دي أان-ق-وسس-ة وب-ح-ي-رة ال-م-ي-ر ب-ب-ل-دي-ة ال-حجيرة
وبحيرة حاسسي بن عبد الله.
ووصس -ل ع -دد ال -ج -م -ع -ي -ات ال -ن -اشس -ط -ة ف-ي م-ج-ال
السسياحة إالى  23جمعية سسياحية معتمدة عبر إاقليم
ولية ورقلة ،منها  9جمعيات جديدة كما تنشسط
بالولية  10دواوين محلية للسسياحة ،منها الديوان
ال -م -ح -ل -ي ل -لسس-ي-اح-ة ل-ب-ل-دي-ت-ي ت-م-اسس-ي-ن وال-زاوي-ة
العابدية إالى جانب اعتماد  2منها حديثا وهي
ال -دواوي -ن ال -م -ح-ل-ي-ة ل-لسس-ي-اح-ة ب-ب-ل-دي-ات ح-ج-ي-رة
والنزلة.

اŸدية –تفي بيوم السسياحة على طريقتها

تكر 28 Ëمقدم خدمة إاطعام صسيف راقية
كشسف نور زوليم مدير السسياحة والصسناعات التقليدية بولية اŸدية ،صسبيحة أامسس ،ان مصسا◊ه
ك -انت ح -اضس -رة ب -ق -وة ‘ اح -ت -ف-ال-ي-ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لسس-ي-اح-ة م-ن خÓ-ل إاق-ام-ة م-ع-رضس ولئ-ي ب-دائ-رة
الÈواقية ،شسارك فيه عدة متدخل ،Úوكالت سسياحية ناشسئة ،حرفي ،Úوجمعيات ‡ثلة للولية،
إا ¤جانب الوكالة الوطنية للتنمية السسياحية ،مركز التكوين اŸهني اŸتخصسصس ‘ السسياحة بهذه
الدائرة ،وكذا اŸعهد الوطني اŸتخصسصس ‘ السسياحة بولية بومرداسس ،فضس Óعلى الهيئات الداعمة
للمشساريع الشسبانية من الوكالة الوطنية للتشسغيل «أانام» ، ،وكالة تشسغيل الشسباب «أاونسساج»وصسندوق
التأام Úعلى البطالة «كناك».

اŸدية :علي ملياÊ

وسس -م -حت ه -ذه ال -ت-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي أاشس-رفت ع-ل-ي-ه-ا
السس -ي -دة ف -اط -م -ة ال -زه -راء م -ح -اد رئ -يسس -ة دائ -رة
البرواقية ،بتعريف المشساركين المدعوين بمنتوج
حرفي جديد ،تمثل في صسابون تقليدي تدعمت به
الحظيرة اإلنتاجية بهذه الولية.
كما كان هذا الموعد ،بحسسبه ،فرصسة سسانحة

لتكريم  28مقدم خدمة إاطعام صسيف راقية على
مسس-ت-وى سست دوائ-ر ،ول-ل-مشس-ارك-ي-ن ف-ي ال-مسس-اب-ق-ة
الولئية التي نظمتها مصسالحه خÓل فصسل الصسيف
بالتنسسيق مع مديرية التجارة بالولية ،إالى جانب
تكريم األوائل من بين الحاصسلين على شسهادات
ال -دف -ع -ة األول -ى ف -ي ال -ف -ن-دق-ة وتسس-ي-ي-ر ال-وك-الت
السسياحية.

برنامج ثري ” خÓله فتح فندق العقبان

معارضض تÈز اŸوروث السسياحي لسسعيدة

اح -ت -ف -لت ولي -ة سس -ع -ي -دة ،ع -ل -ى غ -رار ب-اق-ي
وليات الوطن ،باليوم العاŸي للسسياحة بÈنامج
ثري على ما تزخر به الولية من معا ⁄تاريخية
بتنظيم معارضس بأاجنحة فندق الفرسسان ıتلف
ال- -نشس- -اط- -ات السس- -ي- -اح- -ي -ة وب -حضس -ور السس -ل -ط -ات
الولئية وعلى رأاسسهم وا‹ الولية.

سسعيدة :ج.علي
اكتسسى البرنامج طابعا خاصسا ،حيث شسهد الفتتاح
الرسسمي لفندق مدينة العقبان الذي أاعيد تأاهيله
من صسنف ثÓث نجوم وتقدر طاقة إاسستيعابه بـ136
سسرير ضسمن  64غرفة وأاربعة أاجنحة وهو ما يشسكل
إاضسافة للقدرات الفندقية بالولية.
وصسرح مداح عبد الواحد عمارة رئيسس مصسلحة
المحاسسبة والمالية لـ «الشسعب» »:في هذا اليوم
ال -ع -ال -م -ي ل -لسس -ي-اح-ة ارت-أات الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ال-مشس-ارك-ة ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ح-رف-ي-ي-ن ال-ذين هم بصسدد
ال-ت-حضس-ي-ر ل-ل-مسس-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ج-ائ-زة الصس-ن-اعة
التقليدية ولهذه األسسباب تم تحضسير كامل المنتوج
الممنوح من طرف المؤوسسسسة السسياحية الفرسسان
ل-تسس-وي-ق-ه وت-ع-ري-ف-ه إاضس-اف-ة ال-ى تشس-ج-ي-ع الصسناعة
المحلية واقتناء مواد صسناعة تقليدية محظى».
كما خصس مدير السسياحة والصسناعة التقليدية بن
مسسعود محمد حديثه ل»الشسعب» قائ »:Óارتأات
مديرية السسياحة تنظيم برنامج في مسستوى الحدث
يميزه معرضس خاصس ببعضس المنتوجات الحرفية
ب -اإلضس -اف -ة ال -ى وك-الت السس-ي-اح-ة واألسس-ف-ار ال-ت-ي
ت-نشس-ط ب-ال-ولي-ة ك-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن وج-م-ع-ي-ات سس-ياحية
ناشسطة في هذا المجال».

وأاضساف المتحدث بالمناسسبة وفي إاطار التفاقية
ال-م-ب-رم-ة ب-ي-ن وزارت-ي السس-ي-اح-ة وال-م-ج-اه-دي-ن تم
اإلمضس -اء ع -ل -ى الت -ف -اق -ي-ة ك-م-ا ت-م ت-ن-ظ-ي-م رح-ل-ة
Óطفال ،باإلضسافة الى بعضس
سسياحية اسستحمامية ل أ
ال-م-ج-اه-دي-ن ال-ى م-ن-ط-ق-ة السس-خ-ون-ة لسس-ت-كشس-اف
المعالم السسياحية الواقعة جنوب الشسرقي للولية بـ
 90ك -ل -م وع -رضس خ -اصس ب-ق-ط-اع السس-ي-اح-ة ك-ام-ل
الهياكل التي تتوفر عليها الولية.
وت -ع -ت -ب-ر م-دي-ن-ة سس-ع-ي-دة ب-واب-ة الصس-ح-راء ال ان-ه-ا
تصسطدم بقلة هياكل أاإليواء ،ولهذا تم تسسجيل 07
ف -ن -ادق ف -ي ط-ور الن-ج-از ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى ال-مشس-ك-ل
وخÓل وقوفه على مختلف النشسطات السسياحية
بفندق الفرسسان.
وكان الوالي قد صسرح أان فندق الفرسسان مكسسب
ت-اري-خ-ي ل-ل-ولي-ة وي-رج-ع ب-ن-اءه خÓ-ل السس-ب-ع-ي-ن-ات
وال-ي-وم ت-م ت-رم-ي-م-ه وت-ح-دي-ث-ه ب-أاحسس-ن التجهيزات
والسستقبالت وكذلك رقمنة الفنادق الذي يشسملها
الفندق ،ما يجعل منه مكسسبا جديدا يضساف الى
باقي المكاسسب الذي يشسهدها قطاع السسياحة.
وأاضساف المسسؤوول التنفيذي األول بالولية قائ»:Ó
اخترنا اليوم الفتتاح الذي يتزامن مع المهرجان
Óدب والسسينما والمرأاة ونبارك لمواطني
الوطني ل أ
الولية وأايضسا الفنانين والمواهب الشسابة بقطاع
السسينما واألدب» ،مشسيرا إالى أان مسستقبل الولية
يعتمد على السسياحة وهي معروفة بالمياه المعدنية
وأايضس -ا ب -ال-م-ي-اه ال-ح-م-وي-ة وب-ال-م-ن-اط-ق ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ال -ج -ذاب -ة .وب -ه -ذه ال -م -ن -اسس -ب -ة ت -م ت -ك -ري -م ب-عضس
الصسحفيين من طرف مدير السسياحة وعلى رأاسسهم
مراسسل جريدة» الشسعب «.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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السضبت  2٨سضبتم 2019 Èم
الموافق لـ  2٨محرم  1٤٤1هـ

اعÎف بالوضضع الكارثي لبعضس بلديات عنابة ،الوا‹:

القانون سسيطّبق بصسرامة ضسد اŸسسؤوول ÚاŸتقاعسسÚ
من ’ يسستطيع ا’لتزام بواجبه عليه ا’نسسحاب

لول ع-ل-ى ا÷ه-از
وج-ه اŸسض-ئ-ول ا أ
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ع-ن-اب-ة ،توفيق مزهود،
رسض -ال -ة صض -ارم-ة ل-رؤوسض-اء ال-ب-ل-دي-ات
واŸسض - -ؤوول ÚاŸت - -ق - -اعسض Úع- -ن أاداء
م- -ه -ام -ه -م ،مشض -ددا ع -ل -ى اسض -ت -ق -ب -ال
اŸواط -ن Úوال -ت-ك-ف-ل ب-انشض-غ-الت-ه-م،
لج- -راءات
م - -ؤوك - -دا ع - -ل- -ى ات- -خ- -اذ ا إ
ال -ق -ان-ون-ي-ة الÓ-زم-ة ضض-د ك-ل م-ن ل
يقوم Ãهامه على أاكمل وجه.

عنابة :هدى بوعطيح
ق -ال ال -وا‹ م -زه -ود إان-ه –م-ل السض-ن-ة
اأ’و ¤وهو على رأاسص عنابة بعضص اأ’مور،
و»اآ’ن ب -رك -ات ،ف -م-ن ’ يسض-ت-ط-ي-ع –م-ل
اŸسض -ؤوول -ي -ة ف-ل-ي-نسض-حب» ،مضض-ي-ف-ا أان-ه ’
›ال لتضضييع الوقت ،حيث يجب تغيÒ
ط-ري-ق-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع اŸواط-ن واسضتقباله
من طرف جميع اإ’دارات على مسضتوى
الو’ية دون اسضتثناء ،وا’سضتغناء عن مبدإا
التعامل مع شضخصص دون اآ’خر.
م -زه -ود اسض-ت-غ-ل ف-رصض-ة ت-واج-د أاغ-لب
اŸسض -ؤوول ÚخÓ-ل إاشض-راف-ه ع-ل-ى ت-نصض-يب
الوا‹ اŸنتدب للمقاطعة اإ’دارية «ذراع
ال -ريشص» ،ل -ي-وج-ه ل-ه-م ت-ع-ل-ي-م-ات صض-ارم-ة

با’لتزام Ãهامهم’ ،سضيما Œاه اŸواطن،
وإا’ سض -ي -ط -ب -ق ال -ق-ان-ون ضض-د ك-ل مسض-ؤوول
يتهاون ‘ أاداء ما هو مطلوب منه ،مؤوكدا
أان عنابة بحاجة إا ¤مسضتثمرين حقيقيÚ
ق-ادري-ن ع-ل-ى خ-ل-ق ث-روة وم-ن-اصضب ع-م-ل
والنهوضص بهذه الو’ية ،عكسص ما قام به
أاشضخاصص قاموا بأا’عيب قذرة ـ بحسضب
الوا‹ ـ جعلت من هذه اŸدينة وسضكانها
يعانون.
من جانب آاخر اعÎف الوا‹ بالوضضع
الكارثي لبعضص بلديات عنابة ،على رأاسضها
ب -ل -دي -ة سض -ي -دي ع -م -ار ،وال -ت -ي ت -غ-رق ‘
ال -ن -ف -اي -ات وتشض -ه -د أايضض -ا ان-تشض-ارا ك-بÒا
Óبقار التي باتت تقاسضم سضكان البلدية
ل أ
طرقاتهم وشضوارعهم ،وتتجول إا ¤جانب
اŸارة ب -ك -ل ح -ري-ة وبشض-ك-ل ع-ادي ،ح-يث
شض -دد ال -وا‹ ع -ل -ى ح -ج -ز اأ’ب -ق -ار ال -ت-ي
تتجول ‘ الوسضط ا◊ضضري ‘ القريب
العاجل ،مؤوكدا أانه قرار ’ رجعة فيه.
وأاعاب على ما يحدث ببلديتي سضيدي
عمار والبو ،Êوذلك بسضبب عدم نزاهة
بعضص اŸسضؤوول Úوعجزهم عن التحكم ‘
ال -وضض -ع وأاداء م -ه -ام -ه-م ،وي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى
ت-ق-د Ëت-ق-اري-ر وردي-ة ع-ن-ه-ا ،ب-ال-رغم من
اإ’مكانات اŸمنوحة لهم للتصضدي Ÿشضكل
القمامة وتهيئة شضوارعها.

للعلم تعيشص بلدية سضيدي عمار وضضعا
ب-ي-ئ-ي-ا ك-ارث-ي-ا ب-أا” م-ع-ن-ى ال-ك-ل-مة ،بسضبب
انتشضار وتراكم القمامة ‘ كل مكان ،حيث
ن -اشض -د سض-ك-اُن-ه-ا ال-وا‹ ‘ ع-دي-د اŸرات
للتدخل العاجل قبل أان تسض Òاأ’مور إا¤
م -ا ه-و أاسض-وأا ،وم-ط-ال-ب-ة مصض-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة
القيام Ãهامها ،على اعتبار أان القاذورات
واأ’وسض - - -اخ ام - - -ت- - -دت أايضض- - -ا إا ¤ب- - -عضص
اŸدارسص واŸت - -وسض - -ط - -ات اŸت - -واج - -دة
بسض- -ي- -دي ع- -م -ار ،وه -و م -ا ج -ع -ل أاول -ي -اء
التÓميذ ينتفضضون بدورهم بسضبب ا◊الة
التي آالت إاليها اŸؤوسضسضات الÎبوية ،ما
يشضكل خطرا كبÒا على صضحة أابنائهم.
فبالرغم من أان حظÒة بلدية سضيدي
عمار تعززت مؤوخرا بأاربع شضاحنات لرفع
ال -ق -م -ام-ة ،إا’ أان ال-ق-اذورات ب-ق-يت ع-ل-ى
ح - -ال- -ه- -ا وتسض- -ب- -بت ‘ ان- -تشض- -ار ا÷رذان
والناموسص ،كما اتخذت الكÓب واأ’بقار
من حاوية القمامة مصضدر رزق لها’ ،
سضيما باŸنطقة اŸسضماة «شضعيبة» والتي
اع- -تÈه- -ا ال- -ك- -ثÒون وصض -م -ة ع -ار ع -ل -ى
اŸنتخب ،Úمتسضائل ‘ Úذات السضياق عن
دور مديرية البيئة واŸؤوسضسضات اŸعنية
‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة Ãخ-ت-ل-ف أاح-ياء
وشضوارع عنابة.

لدراج وضضعف التشضغيل بالصضيد والسضياحة
ملفات اسضتثمار حبيسضة ا أ

ملف البطالة يثﬁ Òل جدل ‘ اÛلسص الو’ئي لتيبازة
ق ّ-درت ÷ن -ة ال -ت-ن-م-ي-ة
اÙل- - -ي- - -ة وال- - -ت- - -ج - -ه - -ي - -ز
والسض -ت -ث -م -ار وال -تشض-غ-ي-ل
ل-ل-م-جلسس الشضعبي الولئي
لتيبازة نسضبة البطالة مع
لول من
نهاية السضداسضي ا أ
السض - - - -ن - - - -ة ا÷اري- - - -ة بـ12
باŸائة ،مقابل نسضبة 07,7
باŸائة سضابقا ،مقÎحة من
ط-رف م-دي-ري-ة ال-تشض-غ-يل
‡ا فتح اÛال واسضعا أامام
ب-ق-ي-ة اŸن-ت-خ-ب Úل-لتسضاؤول
لرق- -ام
ح- -ول ح- -ق- -ي- -ق- -ة ا أ
اŸع -ت -م -دة ل -ت -ح-دي-د ه-ذه
النسضبة اŸعيارية.

تيبازة :علي ملزي
أاوضض - - -حت ال- - -ل- - -ج- - -ن- - -ة ‘
ت- -ق- -ري- -ره -ا ل -ل -دورة ال -ث -ال -ث -ة
ل -ل -م -ج -لسص اŸن -ع -ق -دة ن-ه-اي-ة
اأ’سض -ب -وع ،أاّن ج ّ-ل اŸؤوشض -رات
وال- -د’’ت ت -ف -ي -د ب -أاّن نسض -ب -ة
ال- -ب -ط -ال -ة ت -ق ّ-در ح -ال -ي -ا بـ12
باŸائة مقابل  9باŸائة خÓل
العام الفارط بحيث اسضتندت
ال - -ل - -ج - -ن - -ة ا ¤ج - -م - -ل- -ة م- -ن
اŸع-ط-ي-ات ال-واق-ع-ي-ة م ن-بينها

اأ’رقام الرسضمية اŸقدمة من
ط -رف م -دي -ري -ة ال-تشض-غ-ي-ل ‘
م - -ل - -ف- -ه- -ا ال- -دوري اŸع- -د ‘
أافريل.
وأاشضار عدد من اŸنتخبÚ
ا ¤جملة من اŸؤوشضرات التي
تؤوّكد Ãا ’ يدع ›ا’ للشضك
بأاّن نسضبة البطالة تبقى أاعلى
ب- -ك- -ث‡ Òا ّ” ال- -تصض -ري -ح ب -ه
رسض -م -ي -ا ،وي-ن-درج ضض-م-ن ه-ذه
اŸؤوشضرات توقف العديد من
اŸؤوسضسض -ات ع -ن ال -ع -م-ل م-ن-ذ
ب-داي-ة فÎة ال-ت-ج-م-يد واأ’زمة
اŸالية التي عاشضتها ا÷زائر
وكذا بقاء العديد من ملفات
Óدراج منذ
ا’سضتثمار حبيسضة ل أ
عّدة سضنوات خلت دون أان تتّم
تصض -ف -ي -ة ه -ذا اŸل -ف ب-ح-ج-ج
ﬂتلفة.
ك- -م -ا كشض -ف آاخ -رون ع -ن
ت-فشض-ي ظ-اه-رة ال-بÒوق-راط-ية
‘ دواليب أاجهزة التشضغيل ‡ا
سض- -اه -م ‘ ال -رف -ع م -ن نسض -ب -ة
البطالة بشضكل مباشضر ،إاضضافة
ا ¤ضض - -ع - -ف ال - -تشض - -غ - -ي - -ل ‘
اŸي -ادي -ن اŸرت-ب-ط-ة ب-الصض-ي-د
البحري والسضياحة بالرغم من
اع- - -ت- - -ب- - -اره - -ا م - -ن ب Úأاه - -م

مؤوشضرات التنمية اÙلية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى أاّك -د وا‹
الو’ية ﬁمد بوشضمة ‘ رد له
على انشضغا’ت اŸنتخب ،Úأاّن
حسضاب نسضبة البطالة يخضضع
ل -ق -ان -ون واضض -ح اŸع -ا ⁄ي -ت -م
اع -ت -م -اده م-ن ط-رف جّ-ل دول
العا ،⁄مشضÒا ا ¤انّ اأ’رقام
التي يعتمد عليها تبقى تلك
التي تعنى بطالبي الشضغل لدى
ال-وك-ال-ة اÙل-ي-ة ل-ل-تشضغيل مع
Œديد اŸلف كلّ سضتّة أاشضهر.
وب -ال -رغ -م م -ن ا’ن -تشض-ار
الÓ- - -فت ل- - -ل- - -ع - -م - -ل اŸوازي
وال - - -ت - - -ج - - -ارة اŸوازي - - -ة غÒ
اŸصضّرح بها ما يرفع من عدد
اأ’شضخاصص غ ÒاŸؤومن Úا’
أانّ ه - -ؤو’ء ’ Áك - -ن اط Ó- -ق- -ا
اد›ه-م ضض-م-ن ف-ئ-ة ال-ب-طالÚ
ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ع -دم ت-واصض-ل-ه-م
الرسضمي مع وكا’ت التشضغيل
اÙلية حسضب ما أاّكده مدير
التشضغيل بالو’ية.
م -ن ج -ه -ت -ه ،إاع-ت Èرئ-ب-يسص
اÛلسص رشض- -ي- -د ك -وراد ع -دم
ال-ت-ن-اغ-م وال-ت-واؤوم ب Úط-ال-ب-ي
الشض -غ -ل وخ-ري-ج-ي ا÷ام-ع-ات
وم-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي م-ن

جهة ومتطلبات سضوق الشضغل
من جهة اخرى سضببا مباشضرا
ورئ - -يسض - -ا ‘ ارت - -ف- -اع نسض- -ب- -ة
ال -ب -ط -ال -ة ،مشضÒا ا ¤اّن ه-ذه
ال-قضض-ي-ة ت-ق-تضض-ي وق-ف-ة ت-أاّم-ل
ج -دي-ة ل-تشض-خ-يصص ا’شض-ك-ال-ي-ة
وﬁاولة ايجاد حلول واقعية
لها.
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مشضاكل بالقطاع الصضحي ‘ سضكيكدة أاثÒت ‘ يوم دراسضي

نقصص كب ‘ Òأاطباء اأ’طفال وحلّ إاشسكالية اللجوء
للعمليات القيصسرية
اعÎف ﬁي ال- -دي- -ن ت ،Èم -دي -ر
الصض -ح -ة والسض -ك -ان لـ «الشض-عب» ،ع-ن
وج- - - -ود ن- - - -قصس ك- - - -ب ‘ Òأاط- - - -ب - - -اء
لخصس ح - -دي - -ث - -ي
لط- - -ف - -ال ،وب - -ا أ
ا أ
الولدة ،وكذا ‘ سضلك شضبه الطبي،
ب - - -أاغ - - -لب اŸؤوسضسض - - -ات الصض - - -ح - - -ي - - -ة
بسضكيكدة.

السضنة ،وضضمن هذا العدد 10 ،باŸائة –تاج
Ÿسض-اع-دة ط-ب-ي-ة ،و 01ب -اŸائ -ة –ت-اج ا¤
ال -ع -ن -اي -ة اŸرك -زة ،وذلك خ Ó-ل السض-اع-ات
ا’و ¤من الو’دة» وتطرق اÙاضضر ا¤
مضض -م -ون الÈن -ام -ج ال -وط-ن-ي ،2020-2015
ووق- -ف ع -ن اŸع -ط -ي -ات اŸت -اح -ة ‘ ه -ذا
ا÷انب».

سسكيكدة /تبسسة :خالد.ع

يوم إاعÓمي حول دار اŸقاو’تية
÷امعة تبسسة

أاوضضح ت ،Èعلى هامشص اليوم الدراسضي
ح- -ول آال- -ي- -ات م -ع -ا÷ة ا’أط -ف -ال ح -دي -ث -ي
الو’دة« ،أان قطاع الصضحة بسضكيكدة ،يعاÊ
نقصضا ‘ اŸوارد البشضرية اıتصضة ورغم
ذلك قمنا بتحسض Úالكث Òمن اأ’شضياء ،منذ
سضنة ونصضف ،على مسضتوى كل اŸؤوسضسضات
وعمل كب Òقامت به مديرية الصضحة ‘
هذا ا÷انب ،حيث ” تقليصص عدد الوفيات
◊ديثي الو’دة ،والنسضاء ا◊وامل» ،مضضيفا
« أانه ” حل إاشضكالية الو’دة عن طريق
ال -ع -م-ل-ي-ات ال-ق-يصض-ري-ة وه-ذا ل-ل-م-ج-ه-ودات
ال-ك-بÒة ل-ل-ك-وادر الصض-ح-ي-ة ب-ق-ط-اع الصض-ح-ة
للو’ية».
من جهة أاخرى ،أاوضضح ت« ،Èانه منذ
تنصضيب ÷نة ﬂتصضة ‘ هذا اإ’طار وفق
الÈنامج اŸعتمد ،هناك مسضاع حثيثة لرد
ا’عتبار للمصضالح اıتصضة ،من ا÷انبÚ
ال- - -بشض - -ري واŸادي وت - -وف Òا’م - -ك - -ان - -ات
الضضرورية لتحسض Úاÿدمات الصضحية».
م -ن ج-ان-ب-ه-ا اوضض-حت ال-دك-ت-ورة ال-ع-ايب
ع -ل -ج -ي -ة ،رئ -يسض -ة مصض -ل -ح-ة طب ا’ط-ف-ال
باŸسضتشضفى القد« ،Ëان الغرضص ا’سضاسضي
م -ن ه -ذا ال -ي-وم ال-دراسض-ي ،ت-ك-وي-ن ا’ط-ب-اء
العام Úواıتصض Úعلى حد السضواء ،من
اج -ل ت -ق -د Ëاضض -اف -ات وال -ت -ك -ف -ل ا’م -ث-ل
باأ’طفال الرضضع حديثي الو’دة ،مع –يÚ
اŸع -ل -وم -ات ال -ط -ب -ي -ة ،وه-ذا Ãشض-ارك-ة 09
أاسض- -ات- -ذة ‘ ال- -طب م- -ن ﬂت- -ل- -ف و’ي -ات
الوطن».
ب- -دوره درداشص ن- -ب- -ي -ل رئ -يسص مصض -ل -ح -ة
السضكان Ãديرية الصضحة ،أاكد أان « هذا
اŸلتقى ” التحضض Òله منذ اسضابيع بهدف
اإ’Ÿام بكل جوانب اŸوضضوع ا÷د هام،
وتكوين اŸوارد البشضرية بالقطاع الصضحي،
لبلوغ الهدف اŸنشضود ،من تقليل من نسضبة
الوفيات».
واضضاف درداشص« ،ان مديرية الصضحة
بسضكيكدة ،وضضعت اسضÎاتيجية –قيق هذا
الهدف ،ومنذ تنصضيب مدير الصضحة ا◊ا‹،
” ت-ف-ع-ي-ل ال-ق-ط-اع ،وحصض-ر السض-ل-ب-ي-ات م-ن
اج -ل ل -ي -ج -اد ح -ل -ول ل -ه -ا ،ح -يث ان نسض -ب -ة
ال -وف -ي -ات ع -ن -د ا’ط -ف -ال ح -دي-ث-ي ال-و’دة
بسض -ك -ي -ك -دة– ،ت اŸع -دل ال -وط-ن-ي ،وه-ي
ا’قل باŸقارنة بالو’يات اÛاورة».
وك -ان ان ق -دم ال -دك-ت-ور ب-وح-ج-ي-ل-ة ع-ب-د
ال -رشض -ي -د ،اسض -ت -اد وب-احث ب-ج-ام-ع-ة ب-ات-ن-ة،
م -داخ -ل -ة ح -ول ال -ي-ات ال-ت-ك-ف-ل ب-اأ’ط-ف-ال
حديثي الو’دة’ ،سضيما وانه هناك برنامج
كما اوضضح اÙاضضر «ﬂصضصص للتكفل
بهذه الشضريحة الهشضة».
واضضاف الدكتور« ،ان ا÷زائر شضهدت
منذ سضنة  2017اك Ìمن مليون و’دة ‘

ن ّ-ظ-مت دار اŸق-او’ت-ي-ة ÷ام-ع-ة ت-بسض-ة،
ب -الّشض -راك -ة م -ع وك-ال-ة ت-بّسض-ة ل-دع-م تشض-غ-ي-ل
الشّضباب ،وبالّتنسضيق مع اŸديرّية الو’ئّية
ل-لّصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لّ-ت-أام-ينات ا’جتماعّية
للعّمال اأ’جراء ،يوما –سضيسضّيا وإاعÓميّا،
” من خÓله التّعريف Ãختلف نشضاطات
ّ
دار اŸق- -اول- -ت- -ي- -ة ،وإاب- -راز دوره -ا ‘ نشض -ر
ال ّ-ث -ق-اف-ة وال-ف-ك-ر اŸق-او’ت-ي ‘ اأ’وسض-اط
ا÷امعّية ،واآ’ليات اŸتوّخاة لتمك Úال ّ
طلبة
اŸت- -خّ- -رج Úم -ن اق -ت -ح -ام ع -ا ⁄الّشض -غ -ل،
وتوجيههم الوجهة ال ّسضليمة نحوا’سضتثمار
اŸنتج با’عتماد على مرافقة الّدولة.
ال -ت -ظ -اه -رة ج -اءت ب -ه -دف إاث -راء ب -ي -ئ-ة
اأ’ع - -م - -الÃ ،ا يسض - -اه - -م ‘ خ- -ل- -ق م- -ن- -اخ
اسضتثماري جاّد ،واŸسضاعدة على ا’سضتفادة
من الفرصص اŸتاحة التي توّفرها الّدولة
ا÷زائ- -رّي -ة ،عﬂ Èت -ل -ف أاج -ه -زة ال ّ-دع -م
Ÿراف-ق-ة الّشض-ب-اب م-ن خّ-ري-ج-ي ا÷ام-ع-ات
الّ- -راغ- -ب ‘ Úإانشض- -اء م- -ؤوسّض- -سض- -ات صض- -غÒة
ومتوسّضطة ،من شضانها تعزيز سضوق الشّضغل،
واسض-ت-ح-داث أانشض-ط-ة إان-ت-اجّ-ي-ة وخ-دم-اتّ-ي-ة،
تعود بالفائدة على التّنمية اÙليّة.
ث عّمار بود’عة ،الطّلبة
وباŸناسضبة ح ّ
على ضضرورة ا’سضتثمار ‘ الفرصص اŸتاحة،
وا’سض- -ت- -ع- -داد ل- -ت- -خ -ط -ي -ط وإانشض -اء وإادارة
اŸشض- -اري- -ع الّصض- -غÒة واŸت- -وسّض -ط -ة ،ال -ت -ي
ت- -ت- -واف- -ق م- -ع ط- -ب- -ي- -ع- -ة اŸؤوّهÓ- -ت ال -ت -ي
ي-ح-وزون-ه-ا ،وول-وج ع-ا ⁄الّشض-غ-ل م-ن أاب-واب-ه
ال -واسض -ع -ة ،وال -ع -م -ل ع -ل -ى –ق -ي-ق ذوات-ه-م
وŒسضيد طموحاتهم .
ك -م -ا كشض -ف ‡ّث -ل ع -ن وك -ال -ة الّضض -م -ان
ا’جتماعي ،عن جملة من ا’متيازات التي
Áنحها ال ّضضمان ا’جتماعي ‘ إاطار دعم
تشضغيل الشّضبابّ Œ ،سضدت خاصّضة ‘ القانون
رق- - -م «  « 21-6اŸت-ع-ل-ق ب-ات-خ-اذ الّ-ت-دابÒ
التّشضجيعية لدعم وترقية الّتشضغيل ،والذي
Áن -ح اŸق -اول Úالّشض -ب-اب ا÷دد –ف-ي-زات
وت -خ -ف-يضض-ات ‘ إاط-ار اشضÎاك-ات الضض-م-ان
ا’جتماعي ‘ القاعدة العامّة ،والتي كانت
ت- -ب- -ل -غ خ -مسض -ة وث Ó-ث Úب -اŸائ -ة م -ن اج -ر
ال -ع -ام -ل ،ل -تصض -ل ب -ذلك إا ¤ن -ح-و» « 12.5
باŸائة ،كتشضجيع من طرف الّدولة لضضمان
تشضغيل اك Èعدد ‡كن من العّمال .
ه- -ذا ،وشض- -ه- -د فضض- -اء داراŸق- -اول- -تّ- -ي -ة
ب -ا÷ام -ع -ة ،ع -ل-ى ه-امشص ال-ي-وم الّ-دراسض-ي،
تنظيم معارضص متنّوعة Ÿؤوسّضسضات شضبانّية
أانشض - -ئت ‘ إاط - -ار اŸق- -اول- -ت- -ي- -ة ،وت- -بّ- -ن- -ي
اŸبادرات الفردّية وا÷ماعّية من ﬂتلف
صضناديق الّدعم اŸتوّفرة.

ا◊جز على أاموال اŸدين لدى الغﬁ Òور لقاء بسضطيف

دعوة اÙضسرين القضسائي Úلشسرح النصسوصص للمواطنÚ
ق- -ال ال- -ن -ائب ال -ع -ام ل -دى ›لسس
قضضاء سضطيف ،جباري عبد اÛيد،
أان - - -ه ي - - -ت - - -ع Úشض - - -رح ال - - -نصض- - -وصس
القانونية عن طريق النقاشس العام،
لن ليسس كل من يقرأا نصضا قانونيا
أ
يفهمه بالضضرورة».
ج- -اء ه- -ذا خÓ- -ل اŸل -ت -ق -ى ا÷ه -وي
ل -غ -رف -ة اÙضض-ري-ن ال-قضض-ائ-ي Úل-لشض-رق
بسض -ط-ي-ف ،ت-ن-اول م-وضض-وع «ا◊ج-ز ع-ل-ى
أام- -وال اŸدي- -ن ل- -دى ال -غ ،»Òح -يث أاك -د
النائب العام على هذه اŸسضأالة قائ‘ Ó
هذا اÛال ‘« :حالة عدم وجود نصص
ه-ن-اك ا’ج-ت-ه-اد ال-قضض-ائ-ي ،ل-ك-ن م-عظم
النصضوصص موجودة وتبقى اإ’شضكالية ‘
فهمها وتطبيقها».
وواصض - -ل ج - -ب - -اري م- -وج- -ه- -ا كÓ- -م- -ه
للحضضور« :مثل هذه اللقاءات من شضأانها

تذليل كل الصضعوبات ‘ الفهم والتطبيق
و’ Áك- -ن Ÿسض- -اع- -دي ال- -قضض- -اء إاي -ج -اد
ا◊ل- - -ول Ãف- - -رده- - -م ،إا‰ا ي - -ك - -ون ذلك
Ãسضاعدة القضضاة واıتصض ‘ ÚاÛال
إ’ي -ج -اد ا◊ل -ول اŸي -دان -ي -ة ،خ -اصض -ة ‘
›ال تطبيق النصضوصص القانونية ،حتى ’
تكون اأ’حكام القضضائية حÈا على ورق»،
مشضÒا إا ¤ق - -اع - -دة ع - -اŸي- -ة ت- -ق- -ول إان
ال -قضض -اء ي -ح -ي -ا ب -ال-ت-ن-ف-ي-ذ وÁوت ب-ع-دم
ال -ت -ن -ف -ي -ذ ،وب -ال -ت-ا‹ ي-ت-ع Úت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه
اأ’حكام القضضائية.
وق - -د اح - -تضض - -نت ،أاول أامسص ،ق - -اع- -ة
اÙاضض- -رات ب- -ف- -ن -دق شضÒات -ون ب -ق -لب
مدينة سضطيف ،أاشضغال اŸلتقى ا÷هوي
العلمي للمحضضرين القضضائي ،Úبو’يات
سضطيف ،برج بوعريريج ،بجاية ،جيجل،
باتنة وميلة.

جاء تنظيم هذا اŸلتقى Ãبادرة من
ال-غ-رف-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-محضضرين القضضائيÚ
بشض -رق ال -ب Ó-د ،و›لسص قضض -اء سض -ط-ي-ف
–ت رع- -اي- -ة وزارة ال- -ع- -دل ،وب- -حضض- -ور
ﬂتصض Úوقضضاة Ÿعا÷ة نقطة مهمة ‘
ت-ن-ف-ي-ذ اأ’ح-ك-ام ال-قضض-ائ-ي-ة ذات ال-ط-اب-ع
اŸد ،Êطبقا أ’حكام قانون اإ’جراءات
اŸدن- -ي- -ة واإ’داري- -ة ،وه- -ي ح- -ج- -ز م -ال
ل -ل -م -دي -ن ل -دى ال -غ ،Òكصض -ورة م-ن صض-ور
ال -ت -ن -ف -ي -ذ غ ÒاŸب -اشض -ر ع -ل -ى اŸدي -ن،
وأاحسضن صضورة لهذه العملية هي حجز
أاموال اŸدين لدى البنوك ،بداية بعملية
Œم -ي -د ا◊سض -اب ،ث -م ال -ت -ن-ف-ي-ذ ب-خصض-م
اŸب-ال-غ اÙك-وم ب-ه-ا ن-ه-ائ-ي-ا ،ب-ع-د إاتباع
بعضص اإ’جراءات القانونية واإ’دارية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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الوعود  ..تتكرر منذ سشن Úو’ حياة Ÿن تنادي

أاصسحاب مؤوسسسسات جمع القمامة ببجاية يطالبون Ãسستحقاتهم

يطالب أاصشحاب مؤوسشسشات جمع القمامة اŸنزلية ،السشلطات اÙلية بضشرورة دفع مسشتحقاتهم اŸالية اŸتأاخرة Ÿدة
سشنت ،Úمؤوكدين أانهم Áرون بظروف صشعبة ‘ غياب التكفل بانششغا’تهم ،بالرغم من الوعود التي بقيت حÈا
على ورق وهو ما زادهم معاناة.
ع ّ-ب -ر أاول -ي -اء ت Ó-م -ي -ذ م-درسش-ة زي-ري
ﬁند سشعيد بتازمالت ،و’ية بجاية ،عن
قلقهم الششديد إازاء وضشعية ‡ّر السشكة
ا◊ديدية والذي وصشفوه باÿط’ ،Ò
سشيما وأان أابناءهم يعÈون هذا اÿط
صشباحا ومسشاء ،وعليه طالبوا باإ’سشراع
م -ن شش -رك -ة ال -ن-ق-ل ب-السش-كك ا◊دي-دي-ة
إا‚از جسش - -ر ل - -ل - -ح - -د م - -ن اأ’خ - -ط- -ار
اŸطروحة باŸنطقة.
و‘ ه- - -ذا الصش- - -دد أاك- - -د ‡ث - -ل ع - -ن
اأ’ول - -ي- -اء« ،ي- -ت- -ع- -رضص تÓ- -م- -ي- -ذ ه- -ذه
اŸدرسش -ة ÿط -ر ال -ق -ط-ارات ال-ت-ي “ر
Ãدرسش-ت-ه-م ،ح-يث ت-ق-ع ه-ذه اŸؤوسشسش-ة
ع -ل -ى ب-ع-د  50مًÎا م- -ن ﬁط -ة سش -ك -ة
ح-دي-د ،وع-ن-د دخ-ول وخ-روج ال-تÓ-م-يذ
الذين يعيششون على ا÷انب اآ’خر من
السشكك ا◊ديدية ،يجÈون على عبور
ج -ي -وب -ن -ا ،وي-جب حّ-ل ه-ذا اŸشش-ك-ل ‘
بجاية :بن النوي توهامي
السشكة ا◊ديدية للوصشول إا ¤منازلهم،
القريب العاجل ونأامل أان يتدخل الوا‹
ونحن كأاولياء جّد قلق Úلهذه الوضشعية
إ’نصشافنا».
التي دامت طوي.»Ó
أاك-د ‡ث-ل-و م-ؤوسشسش-ات ج-م-ع ال-ق-م-امة
،
Ò
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مضشيفا« ،إان أابناءنا يعرضشون أانفسشهم
م
اŸن -زل -ي -ة ب-ب-ج-اي-ة ،لـ «الشش-عب» ،ب-أان-ه-
رئ -يسص قسش -م ال-ن-ظ-اف-ة وال-ب-ي-ئ-ة ب-ب-ل-دي-ة
◊وادث قد تكون قاتلة ،أ’ن العديد من
ي -ع -ان -ون م -ن أاوضش -اع ق -اسش-ي-ة ‘ غ-ي-اب
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القطارات “ر يوميا ع Èهذه اÙطة
ال-ت-ك-ف-ل ا◊ق-ي-ق-ي Ãشش-اك-لهم ،فبالرغم
قريًبا ،وسشنلتزم بالتكفل النهائي Ÿششكل
اŸتاخمة للمدرسشة ،وعلى سشبيل اŸثال
من مرور سشنت Úكاملت ⁄ Úيتم تسشديد
مسشتحقات أاصشحاب هذه اŸؤوسشسشات ‘
‘ حوا‹ السشاعة 8صشباحًا ،عند دخول
م
مسش -ت -ح-ق-ات-ه-م ال-ع-ال-ق-ة ،خ-اصش-ة وأان-ه-
غضش- -ون اأ’ي -ام ال -ق -ادم -ة ،وف -ع  Ó-ل -ق -د
ال -فصش -ول ال -دراسش -ي -ة “ر ع -رب-ة ق-ط-ار
ي -وظ -ف -ون ع -م -ا’ ي -ط -ال -ب -ون ب -دوره -م
‘
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قادمة من بجاية إا ¤ا÷زائر ع Èهذه
ب -روات -ب-ه-م الشش-ه-ري-ة ،ل-ك-ن ‘ ظ-ل ه-ذا
اأ’وقات الصشعبة ،حيث ‘ عامي 2017
اÙطة ،وهو توقيت يتزامن مع التحاق
ه
ا’نشش - -غ - -ال ’ ي - -ع - -ل- -م أاصش- -ح- -اب ه- -ذ
و ،2018غ -زت اأ’ح -ي -اء ال -ق-م-ام-ة ك-اف-ة
عششرات التÓميذ Ãقاعد الدراسشة ،و‘
.
اŸؤوسشسشات أ’ي جهة يرفعون مطالبهم
اأ’حياء السشكنية ،وقّررت البلدية اآنذاك
اŸسش -اء ح -وا‹ السش-اع-ة Á 16ر ق-ط-ار
و‘ هذا الصشدد أاكد ‡ثل عنهم‘« ،
ع
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س
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س
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آاخ -ر‡ ،ا ي -ع -رضص ال -ت Ó-م -ي-ذ ل-ل-خ-ط-ر
كل مرة نتلقى سشوى الوعود التي  ⁄تر
ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة ،وه-ي اŸه-م-ة التي
والذين يجب أان يكونوا منتبه Úللغاية
النور ،وهو ما جعلنا نتخبط ‘ مششاكل
قام بها هؤو’ء بششكل ’ئق».
Óذى ‘ ،مواجهة هذا
لعدم التعرضص ل أ
مادية كبÒة ،ونحن نطالب Ãسشتحقاتنا
اŸوق -ف اÿط ،Òوع-ل-ي-ه ن-ح-ن ن-ط-الب
لسش-ن-ت-ي  2017و  ،2018ون -ح-ت-اج حً-ق-ا
بتثبيت جسشر من ششأانه أان ينقذ حياة
ل-دع-م-ن-ا وأاوضش-اع-ن-ا أاصش-ب-حت ’ تطاق،
أاطفالنا».
خ -اصش -ة أان -ن-ا دف-ع-ن-ا رواتب ال-ع-م-ال م-ن

القطار يهدد حياة تÓميذ
مدرسسة زيري بتازمالت

أاصشحاب السشيارات يعانون من التدهور اŸتواصشل للطرق Ãدينة سشطيف

اŸسسؤووليـ ـة تتحمل ـها البلديـ ـ ـة ومديري ـ ـ ـة اأ’شسغ ـ ـال العموميـ ـ ـة

أاك Èوأاجمل مدن البÓد ،لكن واقعها ’
–سشد عليه.

معاناة  800عائلة من انعدام
الكهرباء ‘ بيضساء برج

يشش -ت -ك -ي سش -ك -ان ع-اصش-م-ة و’ي-ة
سش- -ط- -ي- -ف م- -ن ال- -ت- -ده- -ور ال -ك -بÒ
’ح -ي -اء
ل -ل -ع -دي -د م -ن ال -ط -رق ‘ ا أ
والشش -وارع ،ب-وسش-ط اŸدي-ن-ة وب-اق-ي
’حياء ،بششكل كب Òومقلق ،أادى
ا أ
إا ¤ت -ذم -ر ح -ق-ي-ق-ي ل-دى أاصش-ح-اب
اŸرك-ب-ات ،خ-اصش-ة ،وه-ي الوضشعية
التي تعيششها مدينة سشطيف ،منذ
ع -دة شش -ه -ور ،ل-ت-ت-ف-اق-م ال-وضش-ع-ي-ة
’مطار الرعدية
بششكل كب Òبعد ا أ
’خÒة التي نزلت على اŸدينة،
ا أ
والتي أادت إا ¤مزيد من التدهور،
وان- -تشش -ار ل -ل -ح -ف -ر ‘ ال -ع -دي -د م -ن
الطرق.

سسطيف:نورالدين بوطغان

على غرار حي أالف مسشكن ودا’سص
واŸعبودة وتليجان وحششمي والهضشاب
ولندريو‹ ،وكث Òمن الششوارع ،ما أادى
إا ¤أاضش- -رار ل- -ب- -عضص اŸرك- -ب- -ات ،وك -ذا

ازدح- -ام م- -روري ‘ سش- -اع- -ات ال- -ذروة،
بسش - -بب ت - -ريث السش - -ائ - -ق Úل- -ت- -ج- -ن- -يب
سشياراتهم اŸزيد من اأ’ضشرار.
ت -ب -دو اŸصش-ال-ح اŸت-اب-ع-ة ل-ل-م-وضش-وع،
ع-ل-ى غ-رار ال-ب-ل-دي-ة وم-دي-ري-ة اأ’شش-غ-ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ،وك-أان-ه-ا غ Òم-ع-ن-ي-ة باأ’مر،
ورغ- -م إاطÓ- -ق مشش- -اري- -ع لÎق- -ي -ع ه -ذه
الطرق أاو إاعادة تأاهيلها ،أاحيانا ،حسشب
اŸع- -اي- -ن- -ات اŸي- -دان- -ي- -ة ،ف- -ان -ه ع -ادة
يصش - -ط - -دم اأ’م - -ر ب - -ب - -طء اإ’ج - -راءات
اإ’داري- -ة ،وت- -ق- -اعسص اŸق- -اول Úوع -دم
جديتهم ‘ ،غياب الرقابة والردع ،لكن
ال -ط -ام-ة ال-كÈى ت-ت-م-ث-ل ع-ادة ‘ رداءة
اأ’ششغال ،حيث أان الكث Òمن اŸقاول،Ú
و‘ غفلة من أاصشحاب اŸششروع ،ونقصص
اŸراق -ب-ة ،ي-ن-ج-زون اأ’شش-غ-ال ب-ط-ري-ق-ة
ﬂالفة للمعاي ÒاŸعمول بها.
وأامام هذه الوضشعية التي أاصشبحت غÒ
م-ت-ح-ك-م ف-ي-ه-ا ،ي-ت-ع Úت-دخ-ل السشلطات
الو’ئية للتكفل بهذا ا’نششغال ،وإاعادة
ال-ه-ي-ب-ة Ÿدي-ن-ة ت-ن-عت ب-أان-ه-ا واحدة من

تتواصشل معاناة عديد العائÓت القاطنة
بقرى بلدية بيضشاء برج ،جنوب عاصشمة
و’ية سشطيف ،من انعدام الربط بالطاقة
ال -ك -ه-رب-ائ-ي-ة ،ح-يث تشش-ت-ك-ي ح-وا‹ 800
عائلة من هذه اŸعضشلة ،حسشب تقديرات
مصشالح البلدية اŸذكورة.
وتعت Èمششاتي وقرى كل من تيزروتÚ
وزراي- -ة وع Úال- -ب- -يضش- -اء وأاو’د م- -ب -ارك
’ك Ìتضش- - - -ررا ،ح- - - -يث
وأاو’د اÿامسص ا أ
تتششكل من Œمعات سشكنية ،و‘ بعضص
’حيان من سشكنات فردية متباعدة‡ ،ا
اأ
صشعب من عملية ا’سشتفادة من برامج
ال -ك -ه -رب -اء ال -ري -ف -ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،وح-ت-ى
البيوت اŸنجزة ‘ إاطار برامج الدعم
للبناء الريفي  ⁄تسشلم من اŸعاناة.
ورغم الطلبات التي تقدم بها السشكان،
م - -ن - -ذ ع - -دة سش - -ن- -وات ،إا ¤السش- -ل- -ط- -ات
’ششكال ،إا’ أان دار لقمان
اıتصشة ◊ل ا إ
ب -ق -يت ع -ل -ى ح-ال-ه-ا ،وت-ت-ذرع السش-ل-ط-ات
اŸع -ن -ي-ة ب-ع-دم وج-ود غÓ-ف م-ا‹ ك-اف
للعملية ‘ إاطار الكهرباء الريفية ،إاضشافة
إا ¤اسشتحالة تزويد كل السشكنات الفردية
اŸتباعدة ،مع إامكانية تزويد التجمعات
السش -ك -ن -ي -ة مسش -ت -ق-ب Ó-إاذا ت-وف-ر ال-غÓ-ف
اŸا‹ الÓزم.
’زم -ة ،ت -ع -ا Êه -ذه
يضش- -اف إا ¤ه- -ذه ا أ
البلدية الفقÒة ذات الكثافة السشكانية من
ان -ع -دام ال-رب-ط بشش-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
لبعضص التجمعات السشكنية‡ ،ا يتطلب
إايÓ- -ء أاه- -م -ي -ة خ -اصش -ة ل -ه -ا ‘ الÈام -ج
التنموية مسشتقب.Ó

وا‹ تبسشة يسشتمع ’نششغا’ت مواطني بلدية ع Úالزرقاء

إاقرار مشساريع عاجلة ذات اأ’ولوية

ت -ن ّ-ق -ل ع -ط -ا ال -ل -ه م -و’ت-ي وا‹
ت -بسش -ة ،م -رف -وق -ا ب -رئ -يسس اÛلسس
الشّش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ،إا ¤ب-ل-دّية عÚ
ال -زرق -اء ،ب -ه -دف م -ع -اي-ن-ة ب-رام-ج
الّ-ت-ن-م-ي-ة ،وا’سش-تماع إا ¤تطّلعات
وانششغا’ت ال ّسشاكنة ،وال ّسشعي إا¤
لول -وّي -ات،
ال- -ت- -ك ّ-ف -ل ب -ه -ا وف -ق -ا ل  -أ
’مكانيّات.
واŸتوّفر من ا إ

تب ّسسة :خالد .ع
فبمنطقة « ال ّصشفصشاف» ،تفقد الوا‹
ومرافقيه ،ظروف ال ّسشاكنة والتقى بعدد
م- -ن اŸواط- -ن Úوأاصش- -غ- -ى م- -طّ- -و’ اإ¤
انشش -غ -ا’ت -ه-م اŸت-م-ح-ورة أاسش-اسش-ا ح-ول
ك
–سش Úإاطارهم اŸعيششي ،من ذلك ف ّ
العزلة وفتح مسشالك ريفّية ،و“كينهم
م -ن ب -رن -ام -ج ال -ب-ن-اء ال-ري-ف-ي ،وت-دع-ي-م
تزويد اŸنطقة باŸاء ال ّصشالح للشّشرب،
وت -ع -زي -ز شش-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-اء ،وت-خصش-يصص
أاقسشام لتÓميذ الطور ا’بتدائي.
وك- -انت اسش- -ت- -ج- -اب- -ة مسش -ؤوول ا÷ه -از
الّتنفيذي اأ’ّول بالو’ية سشريعة ،اأين اأمر
ع- - -ل - -ى ال - -ف - -ور Ãن - -ح اŸن - -ط - -ق - -ة 06
ك -ي -ل -ومÎات ،ع -ل -ى ع-ات-ق ال-و’ي-ة ل-فّك
ال -ع -زل -ة وف -ت -ح اŸسش -الك ل-ف-ائ-دة أاب-ن-اء
ا÷ه- -ة ،م- -ط- -ال- -ب -ا م -دي -رّي -ة اأ’شش -غ -ال

ال-ع-م-ومّ-ي-ة ،ب-إاج-راء م-ع-اي-ن-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة
وإاع- - -داد دراسش- - -ة ،إ’ضش - -اف - -ة إا‚از 04
كيلومÎات أاخرى ،ليصشبح اÛموع « 10
كلم « ،وهو ذات اŸطلب الذي تقّدم به
مواطنو ا÷هة واسشتجاب له الوا‹ ‘
ح-ي-ن-ه ،ك-م-ا اأم-ر ب-ا’ن-طÓ-ق ‘ ع-م-لّ-ي-ة
ت -ن -ظ -ي -ف ال -ب -ئ -ر ال -ع-م-ي-ق-ة اŸت-واج-دة
باŸنطقة ،وإامكانيّة اسشتغÓلها والّتفكÒ
‘ ا‚از ب -ئ -ر ع -م -ي -ق -ة ث -ان-ي-ة ل-ت-م-كÚ
ال ّسشكان من التزّود بششكل طبيعي من ماء
الشّشرب.
ول- -تسش- -ه -ي -ل ظ -روف “درسص أاط -ف -ال
ا÷ه -ة ”ّ ،م-ن-ح م-ن-ط-ق-ة «الصش-فصش-اف»
ثÓ-ث اأقسش-ام ت-وسش-عّ-ي-ة ،م-ط-ال-با رئيسشّي
الّ- -دائ- -رة وال -ب -ل -دّي -ة ب -اخ -ت -ب -ار اŸوق -ع
اŸن -اسشب ل -ل -ع -م -ل ّ-ي-ة ب-ع-د الّ-ت-شش-اور م-ع
ال ّسشكان ،موازاة مع اإ’سشراع ‘ إاعداد
ب -ط-اق-ة ت-ق-نّ-ي-ة ل-ت-م-ك Úط-ال-ب-ي الّسش-ك-ن
الّريفي من ا’سشتفادة من هذا الÈنامج
الذي اقّرته الّدولة لفائدتهم ،وإاعداد
دراسش -ة أاخ -رى تضش -م -ن ت -ع-زي-ز الّشش-ب-ك-ة
الكهربائيّة وقّوة تدّفقها لصشالح سشاكنة
ا÷هة.
ول -ل -وق -وف ’ح -ق-ا ع-ل-ى م-دى ت-ن-ف-ي-ذ
ت-وصش-ي-ات-ه ه-ذه ل-ف-ائ-دة سشّ-ك-ان م-ن-ط-ق-ة
«ال ّصش -فصش -اف» ،وح -رصش -ه ع -ل-ى –سشÚ
اإط -اره -م اŸع -يشش -ي ،وع-د وا‹ ال-و’ي-ة
بزيارة ثانية ‘ غضشون نصشف ششهر.

ششاغلو سشكنات الغرفة الواحدة باŸدية:

اŸطالبة بالÎحيل إا ¤مواقع ’ئقة

ن- -اشش- -د شش- -اغ- -ل -و سش -ك -ن -ات «ال -غ -رف -ة
الواحدة» ببلديات دائرة قصشر البخاري،
ب-ن-ي سش-ل-ي-م-ان ،ب-وشش-راح-ي-ل ،والÈواق-ية
ب -و’ي -ة اŸدي -ة ،وا‹ اŸدي -ة Ãن -ح -ه-م
سشكنات ’ئقة وأاوسشع طبقا للمنششور رقم
 01اŸؤورخ ‘  0808أافريل  2018اŸعدل
واŸتمم للمنششور اŸؤورخ ‘  16اأكتوبر
“ ،2014اشش - - -ي - - -ا م - - -ع اأوضش - - -اع - - -ه- - -م
ا’جتماعية ،كما هو معمول به ‘ دول
ال- -ع- -ا ،⁄إام- -ا م -ن خ Ó-ل إا‚از ب -رام -ج
سشكنية خاصشة بهم بعد اإحصشائهم ،أاو
ع Èتخصشيصص لهم حصشصص سشكنية ‘
كل الÈامج السشكنية اŸنجزة ‘ اإطار
السشكن اإ’يجاري العمومي ،وهذا بعد
ت-ع-ه-د أاصش-ح-اب-ه-ا ع-ل-ى ال-ت-نازل عنها أاو

رغبة ‘ –ويلها إا ¤سشكنات أاوسشع
وتوزيعها من جديد ‘ حالة قبول ذلك
من الناحية التقنية.
واأك -د ه-ؤو’ء ب-أان-ه-م ب-ات-وا ي-ع-ان-ون م-ن
هذه الوضشعية ا’جتماعية منذ  17سشنة
خلت أاي بتاريخ ا◊د من بناء هذا النوع
م- -ن الشش- -ق- -ق ،وك- -ذلك ب- -تسش- -وي- -ة ه- -ذه
الوضشعية العالقة والتي أاضشحت تزداد
خ-ط-ورت-ه-ا ي-وم-ي-ا و’ –ت-م-ل ا’ن-ت-ظار
أاك ’ Ìسشيما اأن هذه الششقق على وششك
ا’ن- -ه -ي -ار ا◊ق -ي -ق -ي ن -ظ -را ل -ق -دم -ه -ا
واهÎائها كما هو ا◊ال ببلدية قصشر
البخاري.

اŸدية:علي علياÊ

السسبت  28سسبتمبر  2019م
الموافق لـ  28محرم 1441

من مراسسلينا

بعوضض النمر يغزو بلديات بومرداسض

ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـافـ ـ ـ ـة ..ا◊ـ ـ ـل ـ ـ ـق ـ ـ ـة اŸـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

ع Èمواطنون من بلدية الثنية ومناطق أاخرى من ولية بومرداسض عن تخوفهم من توسسع ﬂاطر بعوضض النمر بعد تسسجيل
إاصسابات أاكدتها مديرية الصسحة بالولية ،وهي الظاهرة التي باتت تشسكل هاجسسا كبÒا خوفا من انتشسار هذه ا◊شسرات
الضسارة التي تتكاثر ‘ البيئة التي تنعدم فيها شسروط النظافة وانتشسار القمامة والنفايات واŸياه اŸتجمعة ،وتقاعسض مصسالح
الوقاية عن التدخل خاصسة بالنسسبة Ÿكاتب النظافة على مسستوى البلديات التي تبقى ابرز ا÷هات اŸتهمة بالتقصس.Ò
ال -ذي ي -ه -دد صس -ح-ة اŸواط-ن وب-اÿصس-وصص
األطفال.
هذا ول يزال نشساط مكاتب النظافة على
مسس-ت-وى ال-ب-ل-دي-ات اŸك-ل-ف-ة رسسميا بÈنامج
الوقاية واسستعمال اŸبيدات اللزمة للقضساء
على ظاهرة تكاثر ا◊شسرات ومنها الناموسص
ت- -واج -ه ال -ك -ث Òم -ن الن -ت -ق -ادات م -ن ق -ب -ل
اŸواط - -ن Úواıتصس› ‘ Úال ح- -م- -اي- -ة
ال -ب -ي -ئ -ة واÙي -ط السس -ك -ن -ي بسس -بب غ-ي-اب
اŸت -اب -ع -ة وت -ك -رار ح -م-لت رشص اŸب-ي-دات
للقضساء على أاماكن وبؤور تكاثر مثل هذه
ال -ن -وع م -ن ال -ب -ع -وضص الضس -ار ،ح -يث ان -ت-ق-د
مهتمون بالبيئة وباحث ‘ Úآاخر لقاء تكويني
ب-ب-وم-رداسص»ط-ري-ق-ة إادارة ح-م-لت ال-وق-اي-ة
ورشص اŸبيدات اŸتقطعة وغ ÒاŸنتظمة
م -ن ق -ب -ل م -ك -اتب ال -ن -ظ -اف-ة ال-ت-ي ك-ان م-ن
اŸف -روضص أان ت -ن -ط -ل-ق م-ب-ك-را خ-لل شس-ه-ر
ن-وف-م Èل-ل-ح-د م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-تكاثر والقضساء
على ﬂتلف البؤور والنقاط السسوداء وعدم
فبعد شسكاوي اŸواطن Úوخاصسة القاطنÚ
بومرداسس..ز /كمال
ان -ت -ظ -ار شس -ه -ر م-اي وب-داي-ة فصس-ل الصس-ي-ف
باألحياء السسكنية الكÈى داخل اŸدن من
للتحرك».
انتشسار ا◊شسرات الضسارة مع بداية فصسل
كما ل يزال سسلوك اŸواطن السسلبي وعدم
رغم انخفاضص درجات ا◊رارة هذه األيام
الصسيف وﬂتلف اآلفات األخرى التي قد
اه-ت-م-ام-ه ب-أاه-م-ي-ة ح-م-اية ونظافة اÙيط
ن
ال -ت -ي ت -غ -ذي ت -ك -اث -ر م-ث-ل ه-ذه األن-واع م-
تسس -بب مضس-اع-ف-ات صس-ح-ي-ة ج-راء ال-لسس-ع-ات
السسكني الذي يعيشص فيه يغذي مثل هذه
ا◊شس- -رات الضس- -ارة ع -ل -ى الصس -ح -ة ال -ع -ام -ة
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اآلف -ات وان -تشس -ار ﬂت -ل -ف أان -واع ال -ب -ع-وضص
وبداية فصسل اÿريف باضسطرابه ا÷وي ،إال
سسجلت ولية بومرداسص ظهور حالت إاصسابة
وا◊شسرات السسامة ،ناهيك عن األمراضص
أان ولية بومرداسص ل تزال تعا Êمن غزو
Ãا يعرف ببعوضص النمر اÿط Òعلى غرار
اÿطÒة اŸهددة للصسحة العامة جراء Œمع
خ
الناموسص بسسبب انتشسار القمامة واألوسسا
ع- -دد م- -ن ولي- -ات ال- -وط- -ن ،ح- -يث كشس- -فت
القمامة والنفايات اŸنزلية ‘ كل زاوية،
وŒم -ع اŸي -اه –ت أاق -ب-ي-ة ال-ع-م-ارات وك-ذا
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اŸي- -اه اŸسس- -ت- -ع- -م -ل -ة اÎŸوك -ة ◊ال -ه -ا ‘
حالت إاصسابة مؤوكدة ببلدية الثنية حسسب
والوسسط العام مسسؤوولية ا÷ميع وليسص فقط
،
الطبيعة وأاخرى تصسب مباشسرة ‘ البحر
لصسابة وقبلها
شسهادات مواطن Úتعرضسوا ل إ
اŸصسالح اŸكلفة بإادارة وتسسي ÒاŸفرغات
ة
ناهيك عن نقصص اŸتابعة وإاجراءات الوقاي
ب -ب-ل-دي-ة اولد ه-داج ،األم-ر ال-ذي يسس-ت-دع-ي
ال -عشس -وائ -ي -ة وا◊اوي -ات ل -ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ه-ذه
الدائمة من قبل اŸصسالح اıتصسة على
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النقاط السسوداء التي تعت Èمرتعا خصسبا لكل
رأاسسها مكاتب النظافة بالبلديات والقائمÚ
اŸسس-تشس-ف-ي-ات ل-ل-ق-ي-ام ب-اإلج-راءات ال-لزمة
ا◊شسرات الضسارة وحتى ا◊يوانات الضسالة
ة
على قطاع البيئة وﬂتلف ا÷هات اŸعني
للحد من انتشسار هذا النوع من ا◊شسرات
التي قد تهدد صسحة وسسلمة اŸواطن.
بصسحة اŸواطن.

لتأاطÒهم عمليا باŸركز ا÷امعي بتيبازة

تكوين  300طالب سضنويا بدار اŸقاولتية

كشس- -فت مسس -ؤوول -ة دار اŸق -اولت -ي -ة
ب -اŸرك-ز ا÷ام-ع-ي م-رسس-ل-ي ع-ب-د ال-ل-ه
لسستاذة بن لكحل نوال على
بتيبازة ا أ
لب-واب اŸف-ت-وح-ة
ه -امشض ت -ظ-اه-رة ا أ
ح -ول اŸق -اولت -ي -ة اŸن -ظ -م -ة Ãع-ه-د
العلوم القتصسادية عن تكفل الدار
بتكوين ما معدله  300طالب سسنويا
منذ انشسائها سسنة .2013

تيبازة :علي ملزي
قالت األسستاذة نوال بن لكحل بأاّن دورات
ال -ت -ك -وي -ن ت -خ-ت-ل-ف ‘ فÎات-ه-ا ع-ل-ى حسسب
مواضسيع التكوين ال أاّن جّلها تنحصسر ‘
ثلثة أايام متتالية او متفرقة و تشسمل جملة
من اÙاور الرئيسسية التي “كن الطالب من
تطوير فكرته البداعية و انشساء مؤوسسسسته
اŸصس- -غ- -رة ع- -قب ال -ت -ع ّ-رف ع -ل -ى ﬂت -ل -ف
المتيازات اŸرتقب السستفادة منها ،بحيث
تنحدر فئة الطلبة اŸكون‡ Úن بلغوا درجة
اŸاسس Îعلى وجه اÿصسوصص.
ك -م -ا اشس -ار األسس -ت -اذ اŸك-ون ب-وك-ال-ة دع-م
تشسغيل الشسباب لولية تيبازة عمر شسراديد
ا ¤أاّن ح -م-ل-ة ت-ك-وي-ن ال-ط-ل-ب-ة و م-راف-ق-ت-ه-م
ل- -ل- -مضس- -ي ق- -دم- -ا ن- -ح- -و اك- -تسس- -اب ث -ق -اف -ة
اŸقاولتية بدأات مبكرا هذا اŸوسسم و هي
ا◊ملة التي سستتواصسل على مدار اŸوسسم
ا÷ام -ع -ي و ّ” اف -ت -ت -اح -ه-ا ن-ه-اي-ة األسس-ب-وع

الفارط Ãبادرة من وكالتي أانسساج و كناصص
Œسس-ي-دا ل-ل-ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزاري-ة اŸت-ع-لقة بهذا
الشسأان و Ãسساهمة ﬂتلف اŸتعامل Úكبنك
بدر و وكالة كناك و وكالة كاصسنوصص و غÒها
م -ن ال -ه -ب -ئ-ات ال-ت-ي ت-راف-ق الشس-ب-اب لنشس-اء
مؤوسسسساتهم.
و عن مدى مواصسلة مرافقة الطلبة عقب
تخّرجهم من اŸؤوسسسسة ا÷امعية فيما يتعلق
بولوج عا ⁄اŸقاولتية كشسف ‡ثل وكالة
أانسساج عن “كن العديد من هؤولء من إانشساء
م-ؤوسسسس-ات-ه-م وف-ق-ا ل-ل-ت-وج-يهات و اŸبادرات
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ال -ت -ي ت -ل-ق-اه-ا ه-ؤولء ب-اŸرك-ز
ا÷ام -ع -ي ب -ح -يث ت -ب -ق -ى ق -ن-وات ال-ت-واصس-ل
‡دودة ب Úالوكالة و الطلبة دون انقطاع ،و
من باب الصسدفة فقد التقينا بالطالبة وفاء
ب-وم-دي-ن ال-ت-ي ت-درسص ب-قسس-م السس-ن-ة ال-ث-ان-ية
ماسس Îبتخصسصص القتصساد البنكي و النقدي
و التي “كنت بفضسل مسساعدة اŸؤوطرين من
تطوير فكرتها البتكارية اŸتعلقة بتطبيق
تقنية ثلثية األيعاد على األوا ÊاŸنزلية و
على أادوات الزينة مسستقبل بحيث كشسفت
لـ»الشس-عب» ب-أاّن-ه-ا سس-ت-ع-م-ل ج-اه-دة م-ن أاج-ل
Œسس -ي -د ه -ذا اŸشس -روع ع -ل-ى أارضص ال-واق-ع
عقب تخرجها مباشسرة.

““كناصص““ ‘ حملة –سضيسضية
‘ أاوسضاط الطلبة

شس -رعت مصس -ال -ح وك-ال-ة ت-ي-ب-ازة ل-لصس-ن-دوق

الوطني للعمال األجراء ‘ حملة –سسيسسية
واسس -ع-ة ‘ ال-وسس-ط ال-ط-لب-ي ع-ل-ى مسس-ت-وى
اŸركز ا÷امعي مرسسلي عيد الله و القطب
ا÷امعي بالقليعة بخلفية تأام Úالطلبة و
“ك- -ي- -ن- -ه- -م م- -ن السس -ت -ف -ادة م -ن خ -دم -ات
الصسندوق.
و ‘ ذات السسياق قال مدير الوكالة أاحمد
ٌقرٌقار لـ»الشسعب» بأانّ ا◊ملة تندرج ضسمن
برنامج وطني معد خصسيصسا لهذا الغرضص
–ت شسعار «الضسمان الجتماعي يرافقكم
” تكليف
خلل مسساركم ا÷امعي» ،بحيث ّ
لداءات ب -رف -ق -ة مسس -ئ -ول -ة
ن- -ائب اŸدي- -ر ل  -أ
الع -لم ل -لتصس -ال ب -ال -ط-ل-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ﬂتلف اŸؤوسسسسات ا÷امعية ◊ثّهم على
أاه- -م- -ي- -ة الن- -خ -راط ب -ق -ط -اع ال -ت -أام -ي -ن -ات
الج-ت-م-اع-ي-ة ل-لسس-ت-ف-ادة م-ن األداءات ال-تي
ي -غ -ط -ي -ه -ا الصس -ن -دوق م -ع ت -وضس-ي-ح ﬂت-ل-ف
الجراءات الواجب اتباعها للحصسول على
صسفة اŸؤومن له اجتماعيا ،و يتمّ الÎكيز
حاليا على فئة اŸسسجل Úا÷دد الوافدين
م -ن اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -وي -ة م -ع دع -وة ال-ط-ل-ب-ة
القدامى الذين  ⁄يسسحبوا بطاقاتهم منذ
السسنوات الفارطة لسسحبها و اسستغللها وفق
ما تقتضسيه القوان ÚاŸعمول بها ،بحيث ل
تزال هناك  1550بطاقة ﬁتفظ بها لدى
مصس-ال-ح الصس-ن-دوق ت-ت-ع-ل-ق ج-م-ي-ع-ها بالطلبة
ا÷امعي Úو  ⁄يتم سسحبها ا ¤اآلن.
أام- -ا ع- -ن األداءات اŸق- -دم- -ة م- -ن ط- -رف
الوكالة التي تضسمن تغطية ولية تيبازة و
ا÷زائر غرب فقد علمنا من مديرها أاحمد
ٌقرٌقار بأاّنه ”ّ صسرف مبلغ  695مليار سسنتيم
‘ هذا اÛال خلل األشسهر السسّتة األو¤
من السسنة ا÷ارية لفائدة اŸؤومن Úبحيث
تندرج ضسمن هذا اŸبلغ الضسخم التعويضسات
اÿاصسة بـ 1456عام من العمل و التي تشسمل
 246586ي -وم خ -اصص ب -ال -ع -ط-ل اŸرضس-ي-ة و
 238764يوم خاصص بعطل األمومة و 46265
ي- -وم خ- -اصص ي- -ح -وادث ال -ع -م -ل و األم -راضص
اŸزمنة  ،مع الشسارة ا ¤بلوغ نسسبة التغطية
الجتماعية حدود  88باŸائة ولئيا مقابل
ما يربو عن  82باŸائة وطنيا ،و يسستفيد
اŸؤوم -ن ل -ه -م اج -ت-م-اع-ي-ا م-ن خ-دم-ات 450
صس-ي-دل-ي-ة م-ت-ع-اق-دة م-ع الصس-ن-دوق Ãع-ية 72
ط - -ب - -ي - -ب - -ا م - -ن ال - -ع - -ام Úو اıتصس Úو 3
مؤوسسسسات للنقل الصسحي و  15عيادة لتصسفية
الدم و  3عيادات اخرى ÷راحة القلب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بشسارع ا إ
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انهيار أاجزاء من األرضضية قبالة العمارة رقم 2

لخوة بن
يعا ÊاŸارة بشسارع ا إ
ناصسر ببلدية ا÷زائر الوسسطى
م- - -ن ان- - -ه- - -ي- - -ار أاج- - -زاء ك- - -بÒة
Óرضسية قبالة العمارة رقم ،2
ل أ
لخÒة ،أادى
جراء الفيضسانات ا أ
إا‹ ث- -قب واسس- -ع ،ن- -ت -ي -ج -ة ق -وة
اŸي - -اه ،ف - -ج - -رت ع - -ل - -ى إاث - -ره- -ا
القنوات وظلت السسيول تتسسرب
طيلة عدة أايام ﬁدثة بركا ‘
مسسارها.

العاصسمة :جمال أاوكيلي
وإا ¤غ- -اي -ة ي -وم -ن -ا ه -ذا ،م -ات -زال
األوضس -اع ع -ل -ى ح -ال -ه-ا ،ب-ع-د ت-وق-ف
سس-ري-ان اŸي-اه اŸسس-ت-ع-م-ل-ة .ون-قصسد
تلك ا◊فرة ،التي منعت الناسص من
اŸرور ب- - -اŒاه م- - -درسس - -ة اŸع - -راج
وشس -ارع ال -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي -دي وح-ي
حريشساد ..الكل يجانبها خوفا من
األخطار اÙدقة.
وي- - -وم - -ي - -ا يسس - -لك ت - -لك السس - -ل⁄
التلميذ رفقة أامهاتهم وكبار السسن.
واألده -ى واألم -ر ه -ن -ا ،ق -اط-ن-و ت-لك
ال-ع-م-ارة السس-ال-ف-ة ال-ذك-ر ،ال-ذي-ن هم
م - -ه- -ددون Ãا يÎبصص ب- -ه- -م ‘ ك- -ل
◊ظ -ة .وب -األخصص صس -ع -وب-ة اÿروج
من البناية باŒاه األماكن األخرى
مع أافراد عائلتهم.

وي -ت -خ -وف السس -ك -ان م-ن سس-ق-وط
األطفال ‘ تلك ا◊فرة خاصسة مع
ال -غ-روب .وه-ي ال-فÎة ال-ت-ي تضس-ع-ف
فيها اإلنارة العمومية ،ويسسدل الليل
سس- - -ت- - -اره ،دون أان ن - -نسس - -ى ال - -نسس - -اء
والبنات .لذلك ندعو بلدية ا÷زائر
الوسسطى ع Èمصسا◊ها إا ¤اإلسسراع
‘ تسسوية األشسغال قريبا ،دون أاي
ت -ع -ط -ي -ل ،ألن -ه -ا ت-وج-د ‘ ال-ط-ري-ق
العمومي.
زيادة على أان هذا الثقب وقع خارج
ال -ب -ن-اي-ة ،ول-يسص ب-داخ-ل-ه-ا وه-ذا م-ن
مسسؤوولية البلدية ،وليسص السسكان ،إاذ
ل يعقل بقاء اŸشسكل كل تلك اŸدة
التي Œاوزت األسسبوع الكامل ،دون
أان يعود اأحد ا« ¤مسسرح ا◊ادثة» إاذ
بقت األوضساع على حالها فإا ¤متى
ه-ذا ال-ت-ط-ع-ي-ل واÿط-ر ال-ق-ائم أامام
اأع Úالناسص!؟
إان - -ن - -ا ن - -وج - -ه ن- -داءا ع- -اج- -ل إا¤
مسس -ؤوو‹ ب -ل -دي -ة ا÷زائ -ر ال-وسس-ط-ى
قصس -د ال -ت-دخ-ل ال-ف-وري إلن-ه-اء ه-ذا
اŸشسكل ،بالرغم من صسعوبة العلم ‘
ت- -لك ال- -ظ -روف ،ألن األم -ر ي -ت -ع -ل -ق
ب -السس -ل ⁄اŸوج -ودة أام-ام ال-ع-م-ارة.
ويتعقد األمر هنا ،هذا ل Áنع أابدا
م -ن اإزال -ة ه -ذا اÿط -ر ع-ن ال-ن-اسص،
واإعادة األوضساع إا ¤طبيعتها األو،¤
ب -ت-غ-ي Òم-ايسس-ت-دع-ي ت-غ-يÒه ح-ت-ى ل
تتكرر ثانية.

حي قرفالة باŸسسيلة

معاناة قاسضية مع قنوات الصضرف الصضحي

م- -ا ت -زال م -ع -ان -اة سس -ك -ان ح -ي
ق-رف-ال-ة ب-اŸسس-ي-ل-ة ق-ائ-م-ة ‘ ظل
غ -ي -اب ق -ن -وات الصس -رف وب-عضض
اŸرافق الشسبابية على الرغم من
ق -رب ا◊ي م -ن م -رك -ز ال -ولي -ة
وعلى الرغم الشسكاوى اŸتكررة
ل- -لسس- -ل- -ط- -ات اŸع -ن -ي -ة ‘ ع -دي -د
لمر ما يزال
اŸناسسبات إال أان ا أ
ي- -راوح م- -ك- -ان- -ه وه -و م -ا ي -دف -ع
ب- -ال- -ك- -ث Òل- -ل- -ن- -زوح إا ¤م- -رك -ز
اŸدينة وترك مهنة الفÓحة.

اŸسسيلة  :عامر ناجح
ط- -الب سس- -ك- -ان ح- -ي ق- -رف -ال -ة م -ن
السسلطات اÙلية بضسرورة التدخل
ال -ع -اج -ل م -ن اج -ل ب -ر›ة مشس -روع
قنوات الصسرف الصسحي للتخلصص من
م- -ع- -ان- -ات -ه -م ك -ل صس -ي -ف م -ع ح -ف -ر
الÎسس- -يب ال- -ت- -ي غ- -ال- -ب -ا م -ا “ت -ل -ئ

و–دث تسس - -رب- -ات ‘ ع- -دة أام- -اك- -ن
وتغزوها اأسسراب الناموسص والبعوضص
لم -راضص واألوب -ئ -ة ح-يث
ال -ن -اق -ل ل  -أ
يضسطر الكث Òمنهم إا ¤السستنجاد
بشس -اح -ن -ات اÿواصص ل -ت -ف -ري-غ ح-ف-ر
الÎسس -يب Ãب -ال -غ ك -بÒة ،ك -م -ا ي-أام-ل
السسكان من القائمة على قطاع اŸياه
الصس-ا◊ة ل-لشس-رب اسس-ت-ك-م-ال مشس-روع
إايصسال اŸياه الصسا◊ة للشسرب ÷ميع
سس -ك-ان ا◊ي ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى مشس-ك-ل-ة
شس -راء صس -ه -اري-ج م-ن اŸاء أاسس-ب-وع-ي-ا
وكذا بر›ة مشسروع صسحي للحدد
م -ن ت -ن -ق -لت اŸواط -ن Úإا ¤م -رك -ز
اŸدي - - -ن - - -ة ألج- - -ل إاج- - -راء ابسس- - -ط
ال -ف -ح -وصس -ات أاو اسس -ت -ع-م-ال ا◊ق-ن،
وت -ع -دد م-ط-الب السس-ك-ان ب Úم-راف-ق
شسبابية ترفيهية منها قاعة نشساطات
لفائدة شسباب ا◊ي وا‚از فضساء
ع-م-وم-ي ل-لنÎانت ل-ي-ك-ون م-ت-ن-فسص
لشسباب ا◊ي الذي ما يزال يعاÊ
البطالة والفراغ .

الرياضشي
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اششراف :حامد حمور
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بعد اŸصشادقة على التنظيم ا÷ديد لهرم اŸنافسشة لكرة القدم ا÷زائرية

إŸكتب إلفيدرإ‹ يحسصم يوم  30سصبتم Èبورڤلة
آإليات إلصصعود وإلنزول

كلمة العدد

« دروسس» نادي بارإدو ...
ق- - - -دم ن - - -ادي ب - - -ارادؤ «درؤسش - - -ا»
ح-ق-ي-ق-ي-ة ‘ ط-ري-ق-ة تسشي Òالفرق
م- -ن خÓ- -ل ال- -ع- -دد «ال- -ه- -ائ- -ل» م- -ن
الÓ- -ع- -ب Úال- -ذي- -ن ت- -خ- -رج- -وا م- -ن
لك- -ادÁي- -ة ؤال- -ت- -ح- -ق- -وا ب- -ب- -عضض
ا أ
لؤرؤب-ي-ة ح-يث ي-ل-ع-بون
لن-دي-ة ا أ
ا أ
بشش -ك-ل م-وف-ق ‘ مسش-ت-وى ع-ال ب-ع-د
«‚اح ط- -ري- -ق -ة ال -ت -ك -وي -ن» ب -ه -ذا
النادي ..
لؤرؤبية
لندية ا أ
فقد أاصشبحت ا أ
«ت-ت-ه-افت» ع-ل-ى لع-ب-ي بارادؤ بعد
^ حامد حمور
ال -ت -ج -ارب ال -ن -اج -ح -ة ل -ك-ل م-ن ب-ن
سشبعيني ،عطال ؤا ‹ÓŸحيث أان لعب Úآاخرين “كنوا من
الل -ت -ح -اق ب -الحÎاف ‘ أاؤرؤب -ا ه -ذا الصش -ي -ف ع -ل -ى غ-رار
لخ Òالذي حطم الرقم القياسشي
نعيجي ؤبوداؤي  ..هذا ا أ
‘ «ا◊صش- -ة اŸال- -ي- -ة» ال- -ت- -ي دف- -ع- -ه -ا ن -ادي ن -يسض ال -ف -رنسش -ي
لÓسشتفادة من خدمات الÓعب اŸمّيز ‘ ؤسشط اŸيدان.
لسشÎاتيجية التي رسشمها مسشؤوؤلو بارادؤ حققت نتائج
فا إ
فاقت كل التوقعات ،ذلك أان الفريق يسش Òبششكل ‡ّيز ‘
لؤ .. ¤ؤيششارك ‘ اŸنافسشة القارية
الرابطة اÎÙفة ا أ
لمر
بنجاح ،رغم مغادرة العديد من الÓعب Úلصشفوفه ،ا أ
الذي يعطي مثال آاخر عن «اÿزان » ا◊قيقي لهذا النادي.
لندية ا÷زائرية تسشعى إا ¤تدعيم
كما أان العديد من ا أ
صش-ف-وف-ه-ا «بÓ-ع-ب-ي ب-ارادؤ» ال-ذي-ن ب-الضش-اف-ة إا ¤م-ه-ارات-هم
ال-ف-ن-ي-ة ،ف-ان-ه-م «–صش-ل-وا» ع-ل-ى ت-ك-وين Ãعاي Òمن مسشتوى
كب.Ò
ؤقد أاعطت هذه «الثمار» ؤسشائل عمل ضشخمة Ÿسشؤوؤ‹
بارادؤ من خÓل اŸداخيل التي –صشلوا عليها من –ويÓت
الÓعب Úمن بينها  4مÓي Úأاؤرؤ من انتقال بوداؤي ؤحده
اإ ¤نادي نيسض.
لؤل «تعا ‘ »Êكل
ؤ‘ اŸقابل ‚د معظم أاندية اÎÙف ا أ
موسشم من اŸششاكل اŸالية ؤل تتمكن حتى من دفع مسشتحقات
لن-ه-ا ت-ف-ت-ق-ر ÿط-ة ب-ع-ي-دة اŸدى ؤل-يسض ل-دي-ه-ا
ال Ó-ع-ب ،Úأ
رؤؤية مسشتقبلية ترتكز على تششجيع التكوين ؤمنح الفرصض
لÓعب Úالششبان الذين تكونوا ‘ الفريق.
فالهدف الرئيسشي Ÿعظم اŸسشÒين هو انتظار «اÒŸكاتو»
÷لب « أاحسش- -ن الÓ- -ع- -ب« Úب- -أام -وال ك -بÒة ؤإاع -ط -اء ؤع -ود
لحيان تكون النتائج
Óنصشار ‘ كل موسشم  ..لكن ‘ أاغلب ا أ
ل أ
ﬂيبة ؤيعيشض الفريق» أازمة نتائج ؤ «ظرؤف مالية صشعبة»
Óسشف الششديد.
ل أ

عمار بهلول

رؤؤؤف سشليم برناؤي

شصركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÈى
سصتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّول
إلرياضصـ ـ ـة
قريب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

إعطاء صصÓحيات كبÒة للجنة إلوطنية
Ÿرإقبة تسصي Òإألندية
علي فرقا Êلـ «الششعب»:

ضصرورة إعادة إلحÎإف
إ ¤سصكته إ◊قيقية
عز الدين بن ناصشر:

مشصروع نظام إŸنافسصة إ÷ديد أإملته
إلظروف
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بعد اŸصصادقة على التنظيم ا÷ديد
لهرم اŸنافسصة لكرة القدم ا÷زائرية

تتجه أانظار كل اŸهتم Úبالشصأان الكروي
ا÷زائ - -ري إا ¤م - -دي - -ن- -ة ورق- -ل- -ة ي- -وم 30
سص -ب -ت -م Èا÷اري ح-يث سص-ي-ج-ري اج-ت-م-اع
اŸك -تب ال-ف-ي-درا‹ ل–Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ك -رة ال -ق -دم ،وال -ذي سص -ت -ك -ون ال -ن -ق -ط-ة
ا÷وه -ري -ة ف -ي -ه ال -بت ‘ صص-ي-غ-ة الصص-ع-ود
والنزول بالنسصبة لهرم اŸنافسصة الوطنية
 ..وذلك بعد أان صصادقت ا÷معية العامة
ا’سص -ت -ث -ن -ائ -ي -ة لـ«ال -ف -اف» ‘ ب -ح -ر الشص -ه-ر
’ول
ا◊ا‹ على –ديد القسصم اÎÙف ا أ
والوحيد ب 18فريقا ،بينما يكون القسصم
ال -ث -ا Êل -ف -رق ال -ه-واة Ãج-م-وع-ت Úم-ن 16
فريقا.
حامد حمور

ويأاتي هذأ أإ’جرأء بعد أŸشضاكل ألكبÒة ألتي عرفتها
Œربة أ’حÎأف ‘ أ÷زأئر خÓل عشضر سضنوأت ،أأين
باتت أأ’ندية تعيشص صضعوبات مالية كبÒة أأثرت على ألسضÒ
أ◊سضن للمنافسضة سضوأء ‘ ألرأبطة أأ’و ¤أأو ألثانية ..
وكان رئيسص أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم خ Òألدين
زطشضي قد أأشضار إأ ¤أأن  « :إأعادة تنظيم هرم أŸنافسضة
لكرة ألقدم أ÷زأئرية يأاتي من أأجل إأنقاذ أ’حÎأف «.
ولذلك ،فان ألقرأر وأŸصضادقة على ألتنظيم أ÷ديد
سضيسضمح بتقليصص أأ’ندية أÎÙفة إأ 18 ¤فريقا ‘ ألقسضم
أأ’ول ،أأ’مر ألذي Áكن من ألتحكم بشضكل فعلي ‘ Œربة
أ’حÎأف ضضمن دف Îشضروط سضتسض Òعليه أأ’ندية  ..كون
أعتماد أ’حÎأف ب  32فريقا  ⁄يكن صضائبا ..

شصروط تسصي Òصصارمة ...
كما أأن تسضي Òأأ’ندية سضيخضضع لشضروط صضارمة من
خÓل تفعيل دور أŸديرية ألوطنية Ÿرأقبة تسضي Òأأ’ندية،
لتجنب عدم دخول ألفرق ‘ عدم ألتوأزن أŸا‹  ..هذأ
أŸشضكل ألذي يغذي يوميات أأنديتنا منذ فÎة طويلة حيث
أأن ألÓعب ÚكثÒأ ما يلجؤوون إأ ¤عدم ألتدريب أأو يغادرون
أأنديتهم Ãشضاكل مالية –رم ألنادي من أ’نتدأبات ‘

شصهدت اŸنظومة الكروية ا÷زائرية عدة تغيÒات على مر السصن .. Úو بعد Œربة ا’حÎاف الذي
عاشس ( )10سصنوات تقريبا بـ  32فريقا  ⁄يأات بجديد  ،ما حتم على مسصؤوو‹ الفاف بأان يضصعوا خريطة
’ندية اÎÙفة
عمل لتقليصس عدد ا أ
’مر كان لنا هذا ا◊وار مع فرقا Êعلي من خÓل Œربته كÓعب وتقني.
و للحديث على هذا ا أ
حـاوره :فؤواد بن طالب

وم- - -اذا ع- - -ن أان- - -دي - -ة
على فرقا :Êبكل روح رياضضية
ال - - -قسص - - -م ال- - -ث- - -ا Êم- - -ع
ي
إأن ما جاء ‘ هذأ أ’جتماع ألذ
م -رأج -ع-ة ب-عضص أل-ق-رأرأت ألسض-اب-ق-ة ت-ع-ن-ي أأم-ام
ضض -م أأغ -لب رؤوسض -اء أأ’ن -دي -ة أŸع-ن-ي Úب-الصض-ي-غ-ة أ÷ميع ألطريق ألسضليم ،كما سضتسضمح لكل نادي اŸديرية الوطنية Ÿراقبة التسصيÒ
أ÷دي -دة ل Ó-حÎأف ف -ه -و م -ه -م .وت -غ-ي Òن-ظ-ام إأعادة ترتيب بيته وفق ألنظام أ÷ديد.
؟
أŸن- -افسض -ة أŸوسض -م أل -ق -ادم ه -و ت -ق -ل -يصص ع -دد
أأ’ندية أÎÙفة إأ 18 ¤ناديا ،هي فرصضة مهمة
لكل أأ’ندية فرضضتها ألظروف أŸالية ألصضعبة
أل -ت -ي ت -ع-يشض-ه-ا أل-ف-رق أÎÙف-ة وه-ذه ألصض-ي-غ-ة
أ÷دي -دة أل -ت-ي وأف-قت ع-ل-ي-ه-ا أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
سضتخدم كثÒأ ألكرة أ÷زأئرية.

بعد عشصر سصنوات من ا’حÎاف،
م - -اذا ج- -نت ال- -ك- -رة ا÷زائ- -ري- -ة ‘
نظركم ؟

كما تعلمون خÓل ألسضنوأت ألعشضر أŸاضضية
كل أأ’ندية أÎÙفة عاشضت ظروف مزرية وهذأ
ما أأدى با’–اد أ÷زأئري ألقيام بهذه أŸبادرة
خ -دم -ة ل -ل -ك -رة أ÷زأئ -ري-ة أل-ت-ي ي-جب أأن ي-ك-ون
أ’حÎأف أŸسضتقبلي ناجحا.

لÓحÎأف لكن يجب أأن تكون أŸتابعة للتسضيÒ
برؤوية مسضتقبلية وأعدة ،مع ألتوزيع ألعادل ‘
صضرف أŸال على أأ’ندية حتى ’ ندخل ‘ مطبة
أحÎأف عشضر سضنوأت أŸاضضية.

‘ ن - -ظ - -رك ك - -ي - -ف اسص - -ت - -ق- -ب- -لت
ال- - -ق- - -رارات اŸت- - -خ - -ذة م - -ن ط - -رف
اŸعني Úبالنظام ا÷ديد ‘ تسصيÒ
الكرة ا÷زائرية ؟

ألشضيء أŸشضجع هو ألقرأر ألذي أتخذ من
طرف أ’–ادية ‘ تغي Òنظام أŸنافسضة ،فهذه
جرأأة من قبل أŸسضؤوول ،Úلكن بشضرط أأن ترأجع
ألعديد من ألنقاط وألقرأرأت ألتي فرضضت على
نظام أ’حÎأف ‘ ألسضنوأت ألعشضر أŸاضضية ،أ’ن

عمار بهلول – عضصو اŸكتب الفيدرا‹ للفاف لـ«الشصعب»:

إاعطاء صشÓحيات كبÒة للجنة الوطنية Ÿراقبة تسشي Òاألندية
وصصف عمار بهلول عضصو اŸكتب الفيدرا‹ ‘ حوار لـ«الشصعب» قرار ا÷معية العامة
’مر اŸهم والتاريخي من أاجل تطوير
ا’سصتثنائية باعتماد الصصيغة ا÷ديدة للمنافسصة با أ
الكرة ا÷زائرية.
ألتي سضتتغ Òبدأية من أŸوسضم أŸقبل .و” بعد ذلك فتح
حاوره  :عمار حميسصي

^^ بهلول – أأشضغال أ÷معية ألعامة جرت ‘ ظروف جيدة
رغم بعضص ألغيابات إأ’ أأن هذأ أأ’مر  ⁄يؤوثر على ألسضÒ
أ◊سضن للجمعية ألعامة أ’سضتثنائية بحكم أأن ألنصضاب ألقانوÊ
قد بلغ مدأه ،وهو ما جعل أ÷معية ألعامة تعقد بطريقة
ع -ادي -ة وق -ام ‘ أل -ب -دأي -ة رئ -يسص أ’–ادي-ة ب-ع-رضص أŸشض-روع
أ÷دي -د أÿاصص ب -الصض -ي-غ-ة أ÷دي-دة ل-ل-م-ن-افسض-ة ع-ل-ى رؤوسض-اء
و‡ثلي أ’ندية و ⁄يÎك أأي صضغÒة أأو كبÒة إأ’ وقام بشضرحها
حتى يضضع كل رؤوسضاء أ’ندية ‘ ألصضورة بخصضوصص ألوضضعية

^^ ك-م-ا ك-انت أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أ’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ت-ي جرت
Ãرك-ز سض-ي-دي م-وسض-ى ت-اري-خ-ي-ة ،أج-ت-م-اع أŸك-تب أل-ف-يدرأ‹
أŸقبل ألذي سضيجري ‘  30سضبتم ÈأŸقبل بورقلة أأيضضا
تاريخي أ’نه سضيتضضمن ألعديد من ألنقاط أŸهمة ألتي تلقي
بظÓلها على ألصضيغة أ÷ديدة Ãا أأنه  ⁄يتم ألكشضف عن
كيفية ألصضعود وألنزول من وإأ ¤ألرأبطة أ’و ،¤حيث Áتلك
أŸكتب ألفيدرأ‹ ألصضÓحية ألقانونية للفصضل ‘ هذأ أ’مر،
وهنا أنتهز ألفرصضة ’طمئن كل أ’ندية أأن حقوقها لن تهضضم

‘ ن- - -ظ - -رك م - -ا ه - -و دور رؤوسص - -اء
’ندية اŸعنية بالصصيغة ا÷ديدة
ا أ
لÓحÎاف ؟

سض- -ت- -ع- -م -ل أŸدي -ري -ة أŸذك -ورة ب -ال -ق -وأنÚ
أŸعمول بها ،كما أأنها سضÎأفق أأندية ألدرجة
أل -ث -ان -ي -ة إأ ¤غ -اي -ة أ◊سض -م ‘ إأشض -ك -ال -ي -ة دي -ون
شضركاتها وأسضتكمال أ◊ل ألنهائي.

ه -ذه ف -رصض -ة ل -ك -ل أل -رؤوسض -اء ح -ت -ى ي-رت-ق-وأ

‡كن نتعرف أاك Ìعلى طريقة
ب -أان-دي-ت-ه-م إأ ¤مصض-اف أل-ك-ب-ار ،ك-م-ا ه-ي ف-رصض-ة
Ÿسض -ؤوو‹ «أل -ف -اف» ومسض-ؤوو‹ أأ’ن-دي-ة م-ن أأج-ل الصصعود ؟
وضض -ع صض -ي -غ -ة أ’حÎأف ‘ أŸك-ان-ة أŸط-ل-وب-ة،
ولذلك حان ألوقت لوضضع ألنقاط على أ◊روف
ووضضع أ÷ميع أأمام مسضؤوولياتهم لنجاح أ’حÎأف
مسضتقب ،Óو’ يبقى شضعار نتغنى به أ’ن أ÷ميع
معني بنجاح ألصضيغة أ÷ديدة لÓحÎأف ،سضوأء
رؤوسضاء مدرب ÚإأعÓمي.Ú

’بد على أأندية ألقسضم ألثا Êأأن تسضتكمل
أإ’ج-رأءأت أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ت-ك-ون ح-ظ-وظ-ه-ا أŸوألية
وأŸسض -اه -م -ة ‘ ت -ع-دي-ل أل-ق-وأن ،Úخ-اصض-ة دفÎ
ألشض -روط أ’ن ألصض -ع -ود إأ ¤أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة
أأ’و ¤ل -ن ي -ك -ون ‘ أŸسض -ت -ق -ب -ل إأ’ م -ن نصض-يب
أأ’ندية ألتي تسضتو‘ كامل ألشضروط .أأما مديرية
أŸرأقبة يبقى دورها حاجز فعلي ب Úألهوأة
وأ’حÎأف.

ب- -رأايك Ÿاذا ات- -خ- -ذت ا’–ادي- -ة
هل من إاضصافات ‘ هذه النقطة هذه اŸبادرة بكل جرأاة ؟
م - -ع- -ن- -ى ه- -ذا أان اŸوسص- -م ال- -ق- -ادم
أأع -ت -ق -د أأن رغ -ب -ة «أل-ف-اف» ‘ ت-غ-ي Òن-ظ-ام
ا’حÎافية ؟
’ول اÎÙف بـ
أŸنافسضة نابع من أأسضباب فنية ،وهذأ من أأجل سصندخله ببطولة ا أ
ة
د
ي
د
ج
ة
غ
ي
ض
ص
ع
ض
ض
ن
ن
أ
أ
ل
شض- -يء ج- -م- -ي- -
رفع أŸسضتوى ألفني للكرة أ÷زأئرية وألÓعب  18فريقا؟

أأما ‘ إأطار –ديد آأليات ألصضعود وألنزول ،فان أŸكتب
ألفيدرأ‹ سضيعطي ألتفاصضيل ألتي سضوف تكون ‘ صضالح
أأ’ندية ‘ ﬂتلف أأ’قسضام ،وألبدأية بالقسضم أÎÙف
أأين تتجه أأ’مور إأ ¤حسضم هذه ألنقطة رÃا بنزول فريقÚ
إأ ¤ألقسضم ألثا ،Êمع منح ألفرصضة ل  4أأندية من ألقسضم
أÎÙف ألثا Êأ◊ا‹ إأ ¤أ’لتحاق بقسضم أÎÙفÚ
للموسضم ألقادم ..
ه -ذأ أ’خ -ت -ي-ار أل-ذي ي-رأه أل-ع-دي-د م-ن أ’خ-تصض-اصض-يÚ
أأ’قرب إأ ¤أŸنطق على حسضاب أ’ختيار ألثا Êألذي يضضع
نزول فريق وأحد من ألرأبطة أأ’و ¤وصضعود  5فرق من
أل -رأب -ط -ة أل -ث -ان-ي-ة ح-يث أأن ذلك ي-ح-دث ع-دم أل-ت-وأزن ‘
مسضتوى أأ’دأء ..
Óقسضام
وقد يطرح تنظيم ألصضعود وألنزول بالنسضبة ل أ
ألسضفلى أأي أشضكال بالنسضبة للفرق أŸعنية  ..كما أأن أأعباء
ومشض -اك -ل أأن -دي -ة أل-قسض-م أل-ث-ا Êسض-وف ت-ن-قصص بشض-ك-ل أأكÈ
بالنسضبة للفرق ألتي ’ “تلك إأمكانيات كبÒة عند عودتها
إأ ¤ألهوأة.

^ (الشص -عب) ك -ي -ف ج-رت أاشص-غ-ال ا÷م-ع-ي-ة
^ م -ا ه -ي أاب -رز ال -ن -ق -اط ال-ت-ي سص-ي-تضص-م-ن-ه-ا
العامة ا’سصتثنائية وهل ” اعتماد الصصيغة
اجتماع اŸكتب الفيدرا‹ اŸقبل ؟
ا÷ديدة للمنافسصة ؟

ب -ع -د  10سض -ن -وأت م -ن «أل -ن-وم»
خاصضة وأأن ألفاف قررت تنصضيب
أŸدي- -ري- -ة أل- -وط- -ن -ي -ة Ÿرأق -ب -ة
ألتسضي Òبشضقيه أإ’دأري وأŸا‹
وهي ألهيئة ألتي سضتباشضر عملها
خÓ- -ل شض- -ه- -ر أأك- -ت -وب -ر أل -ق -ادم،
وم -ه -م -ت -ه -ا م -رأق -ب -ة نشض-اط ك-ل
أأ’ندية.

«الشصعب» :لقد حضصرت
ا÷م - - -ع - - -ي- - -ة ال- - -ع- - -ام- - -ة
ا’سص -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ..وال-ت-ي
ك -انت ﬂصصصص -ة ل-قضص-ي-ة
الصص -ي-غ-ة ا÷دي-دة ل-ه-رم
اŸنافسصة ؟

نحو إاقرار نزول فريق Úمن الرابطة
’و ¤؟
اÎÙفة ا أ

و ⁄يفوت بهلول ألفرصضة ليؤوكد على أأن حقوق كل أأ’ندية
ﬁفوظة حيث سضيعمل أŸكتب ألفيدرأ‹ حسضبه على أيجاد
ألصضيغة أŸناسضبة للصضعود وألنزول من وإأ ¤ألرأبطة أ’و ¤وهو
أ’مر ألذي سضيفصضل ‘ أ’جتماع أŸقبل.
ك-م-ا كشض-ف ب-ه-ل-ول ع-ن ت-نصض-يب أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تسض-يÒ
وأŸرأقبة ومنحها صضÓحيات كبÒة ‘ مرأقبة أ’ندية وهو
دورها ‘ ح Úنفى بهلول أأن يتم حل ألرأبطة مؤوكدأ أأن هذه
أ’خÒة مسضتمرة ‘ مهمتها.

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

ضشرورة العودة بالحÎاف إا ¤سشكته ا◊قيقية

أÒŸكاتو  ..هذه ألوضضعية ألتي أأعطت صضورة غ Òوأضضحة
للتسضي ‘ Òألعديد من أأ’ندية.
فقد بات من ألضضروري إأيجاد حلول تعطي نفسضا جديدأ
لÓحÎأف من خÓل هذأ ألتنظيم أ÷ديد بتقليصص عدد
أأ’ندية أÎÙفة  ..كما أأن وزير ألشضباب وألرياضضة أأوضضح
يوم أÿميسص أأن «شضركات كÈى سضتدخل عا ⁄ألرياضضة
وسضتمول ألتكوين بشضكل كب .. Òنحن ‘ أأخر أللمسضات
وسضنلتقي برئيسص ألفاف لضضبط كل أأ’مور لكي تخرج هذه
أ’جرأءأت إأ ¤ألعلن «
ولهذأ ،فإان أأ’مور تسض Òبالشضكل أ’يجابي نحو أ◊لول
أل - -ت - -ي “ك - -ن ك- -رة أل- -ق- -دم أ÷زأئ- -ري- -ة ألسض ‘ Òأ’Œاه
أإ’يجابي.
وألشضيء أŸهم أأك Ìهو أ’عتماد على ألتكوين ألذي
يعت Èنقطة ألضضعف ألكبÒة ألتي تعا Êمنها ألكرة ‘
أ÷زأئ -ر ح -يث أأن م -ع -ظ -م أأ’ن -دي -ة  ⁄ت -ق -دم «أل -ق -ي-م-ة «
أ◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ه-ا وŒري أل-ف-رق بصض-ف-ة ع-ام-ة ع-ل-ى أل-ن-ت-ائ-ج
ألفورية  ‘ ..ح Úأأن أ’حÎأف أ◊قيقي هو ضضرورة
ألÎكيز على ألتكوين وألتسضي Òأ’دأري وأŸا‹ ألصضارم
ألذي يعطي ألتوأزن للفريق ‘ كل ›ا’ت نشضاطه.

ألنقاشص أأمام أ÷ميع وألذي كان مثمرأ إأ ¤أأبعد أ◊دود ،حيث
سض -اه -م رؤوسض -اء و‡ث -ل -و أ’ن -دي -ة ‘ إأث -رأء ألصض -ي -غ-ة أ÷دي-دة
للمنافسضة قبل أأن يتم عرضص أŸشضروع على ألتصضويت وهناك
” با’جماع أŸصضادقة على ألصضيغة أ÷ديدة مع تسضجيل
صض-وت م-ع-ارضص وأح-د ف-ق-ط ،وسض-ي-ت-م ب-ذلك أع-ت-م-اد ألصض-ي-غ-ة
أ÷ديدة بدأية من أŸوسضم أŸقبل ،من خÓل توأجد  18فريقا
‘ ألرأبطة أأ’وÎﬁ ¤ف و” تقسضيم ألرأبطة ألثانية أأو
ألقسضم ألثا Êإأ ¤فوج Úكل فوج فيه  16فريقا مع ألبت ‘
ع- -دد أ’ن -دي -ة ألصض -اع -دة وأل -ن -ازل -ة خ Ó-ل أج -ت -م -اع أŸك -تب
ألفيدرأ‹ ألذي سضيعقد ‘  30سضبتم ÈأŸقبل بورقلة.

ألسضبت  28سضبتم 2019 Èم ألموأفق لـ  28محرم  1441هـ ألعدد 18058

علي فرقا Êلـ «الشصعب»:

اŸكتب الفيدرا‹ يحسشم
يوم  30سشبتم Èبورقلة
آاليات الصشعود والنزول

ع -ل -ى ألسض -وأء ،وحسضب إأحسض -اسض -ي ف -إان أل -رئ-يسص
زطشضي يعي جيدأ ما يفعله ‘ ألوقت ألرأهن،
كما له نظرة مسضتقبلية من أأجل –سض Úوتطوير
هذه أللعبة ألشضعبية ،أأ’مر ألذي جعله يأاخذ هذه
أŸب- -ادرة ذأت أ÷رأأة أل- -ك- -بÒة ‘ ت -غ -ي Òن -ظ -ام
أŸن -افسض -ة ،أ’ن أل -ت -ح -ك -م ‘ ألسض -ي -ول -ة أŸال -ي -ة
وتقليصص عدد ألفرق أÎÙفة سضيأاتي باإ’يجاب
وأŸردود ألعام أ÷يد للكرة أ÷زأئرية ألتي هي
ب -ح -اج -ة إأ ¤ت -ط -وي -ر وت -ك-وي-ن مسض-ت-م-ر ‘ ب-يت
أأ’ندية.

’ندية
ما رأايك ‘ تقليصس عدد ا أ
اÎÙفة ؟
هذأ ألتقليصص كفيل بالتفعيل لهذأ أŸشضروع

هذأ ما زكته أ÷معية ألعامة بأان ألقسضم
’ول ب 18فريقا ،وألثا Êبفوج ÚموزعÚ
أ أ
’ندية ألتي تنشضط
على  16فريقا ،بتجريد أ أ
‘ هذأ ألقسضم ألثا Êمن صضيغة أÎÙف
وه--ذأ بصض--ورة ت-دري-ج-ي-ة ع-ل-ى م-دأر سض-ن-تÚ
بينما سضتدخل بطولة ألقسضم ألثالث بـ  6أأفوأج
يضضم كل فوج  16فريقا مع إأعطاء أ÷هة
أ÷ن--وب--ي--ة ›م--وع--ت Úه-ذأ ك-ل م-ا ج-اء ‘
أ÷معية ألعامة أ’سضتثنائية وألتي أأقر فيها
Œميد منافسضة قسضم ما ب Úألرأبطات أŸهم
كما قال ﬁدثنا أأن تنجح ألصضيغة أ÷ديدة
وأÿروج ب--ال--ك--رة أ÷زأئ--ري--ة إأ ¤ت--ط-ل-ع-ات
وأعدة وهذأ أŸشضروع ألذي خرج للنور ‘
ألوقت أŸناسضب يتطلب موأكبته ومرأفقته
’مان.
للوصضول به إأ ¤بر أ أ

عز الدين بن ناصصر (رئيسس نادي مقرة) لـ«الشصعب»:

مششروع نظام اŸنافسشة ا÷ديد أاملته الظروف
حاوره  :فؤواد بن

م- -ا رأايك ‘ ت- -ق- -ل- -يصس ع- -دد ال- -ن- -وادي
اÎÙفة؟

بعد  10سضنوأت من ألركود ضضروري أأن تقلصص ألنوأدي
أÎÙفة وهذأ كفيل بتفعيل أŸشضروع أ÷ديد خاصضة
ب -ع -د إأنشض-اء أŸدي-ري-ة أل-وط-ن-ي-ة Ÿرأق-ب-ة أل-تسض-ي Òوه-ي
أل -ه -ي -ئ -ة أل-ت-ي سض-ت-ب-اشض-ر م-ه-ام-ه-ا خÓ-ل ألشض-ه-ر أل-ق-ادم
(أأكتوبر) وسضيكون دورها مرأفقة أأندية ألدرجة ألثانية
ألتي قسضمت إأ ¤فوج Úو‘ كل فوج  16فريق ،وهذه
أŸدي -ري-ة سض-ت-ك-ون ع-ب-ارة ع-ن ح-اج-ز ف-ع-ل-ي ب Úأل-ه-وأة
وأ’حÎأف.

أاكد رئيسس ‚م مقرة عز الدين بن ناصصر ل
«الشص- -عب» ال- -ل- -ج- -وء إا ¤ت -غ -ي ÒاŸن -افسص -ة اŸوسص -م
القادم وإادخال التعديÓت على صصيغته ا÷ديدة
خ -ي -ارا ح -ت -م -ي -ا أام -ل -ت -ه ال -ظ -روف ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا
اŸن -ظ-وم-ة ال-ك-روي-ة ال-وط-ن-ي-ة خ-اصص-ة ب-ع-د فشص-ل
ال-ت-ج-رب-ة ا’حÎاف-ي-ة ال-ت-ي دامت ت-ق-ري-ب-ا عشص-ر
سصنوات والتي كانت حÈا على ورق ،ولذلك فإان
ف -رصص -ة ال -ت -غ -ي Òال -ت -ي واف-قت ع-ل-ي-ه-ا ا÷م-ع-ي-ة
ال -ع -ام-ة ا’سص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ت-ب-عث ع-ل-ى أام-ل ال-ن-ه-وضس
باŸنظومة الكروية الوطنية ‘ هذا ا◊وار.
وهنا أ–دث على أ’ندية أŸتوأجدة ‘ ألرأبطة ألثانية’ ،ن
ه -ن -اك أل -ع -دي-د م-ن أل-رؤوسض-اء م-ن أأب-دى ت-خ-وف-ه م-ن ألصض-ي-غ-ة
أ÷ديدة لكن أأؤوكد لهم أأن حقوق كل أ’ندية مصضانة وهذأ ما
تعهد به رئيسص أ’–ادية ألذي أأكد أأنه لن يهضضم حق أأي فريق
وأأيضضا هناك نقطة مهمة سضيتم تناولها خÓل أجتماع أŸكتب
أل -ف -ي -درأ‹ أŸق -ب -ل وه-و ت-نصض-يب أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-تسض-يÒ
وأŸرأقبة ألتي سضتكون مهمتها مرأقبة أ’مور أŸالية لÓندية
وه -ذأ ◊م -اي -ت -ه -ا وه -و دور ه -ذه أل -ل -ج-ن-ة ح-يث سض-ت-ك-ون ل-ه-ا
صضÓحيات كبÒة من أأجل ضضمان ‚اح مهمتها ،وهذأ أأيضضا
لطمأانة كل أ’ندية ألتي أأبدت تخوفها من توأجد هذه أللجنة
على أأرضص ألوأقع بعد أأن كانت ‘ ألسضابق حÈأ على ورق.

ماذا عن طريقة الصصعود والنزول ؟

 ⁄يفصضل يعد ‘ هذه ألنقطة ألهامة وكذأ نظام
ألصضعود إأ ¤ألدرجة ألثانية وهذأ سضيتحدد ‘ أجتماع
أŸك -تب أل -ف-ي-درأ‹ ن-ه-اي-ة ه-ذأ ألشض-ه-ر لضض-ب-ط رزن-ام-ة
ألصضعود وألسضقوط أÿاصضة بجميع أأ’قسضام.

ما رأايك ‘ سصنوات ا’حÎاف العشصر اŸاضصية ؟

أأعتقد ألتجربة أŸاضضية كانت فاشضلة وأنطÓق أ’حÎأف بـ 32
فريقا حال دون ألتطور ،ولذلك حان ألوقت للعودة با’حÎأف إأ¤
مكانته أ◊قيقية لكسضب رهانات جديدة خدمة للكرة أ÷زأئرية.

ما هي شصروط مواكبة ا’حÎاف ؟

ي - -جب م - -وأك - -ب - -ة أ’حÎأف حسضب أل - -ت - -غ - -يÒأت أ’ق- -تصض- -ادي- -ة
وأ’ج -ت -م -اع-ي-ة أل-ت-ي تشض-ه-ده-ا بÓ-دن-ا ،ي-جب أأن تسض-اي-ر ك-رة أل-ق-دم
أŸعطيات أ÷ديدة و‘ جميع أÛا’ت.
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وما قدمه رئيسس ا’–ادية ‘ ا÷معية العامة
ا’سصتثنائية ؟

ما قدمه زطشضي أ’عضضاء أ÷معية ألعامة كان عبارة عن حوصضلة
لÓقÎأحات ألتي تقدمت بها ألقاعدة من أأجل تطوير كرة ألقدم ‘
ديسضم ،2017 Èوألتي أشضÎطت تغي Òنظام أŸنافسضة و‘ أأسضرع وقت
‡كن وهذأ ما Ÿسضناه لدى رغبة رؤوسضاء أأ’ندية.

ماذا تقول ‘ نهاية هذا ا◊وار ؟

أأعتقد بعد هذأ ألقرأر ألهام وألذي سضيخدم أŸنظومة ألكروية
أ÷زأئرية فإان ألبطولة ألوطنية للموسضم ألقادم سضتحصضر أ’حÎأف
‘ فوج وأحد مكون من  18ناديا ألقسضم أأ’ول و إأثنان وثÓثون فريقا
من ألقسضم ألثا Êمقسضم Úإأ ¤فوج Úولكل فوج  16ناديا مع Œريد
هذه أأ’ندية من صضيغة أ’حÎأف بصضورة تدريجية وهذأ على مدأر
سضنت Úوأأعتقد بأان مشضروع نظام أŸنافسضة أ÷ديد سضيخدم ويطور
أŸنظومة ألكروية أ÷زأئرية ألذي أأصضبح أأمر حتميا.

رؤووف سصليم برناوي

ششركات كÈى سشتمّول الرياضشة قريبا
كشص - -ف وزي - -ر الشص- -ب- -اب
وال- -ري- -اضص- -ة ،رؤووف سص- -ل- -ي -م
ب- - - -رن- - - -اوي ي - - -وم اÿم - - -يسس
ب -ا÷زائ-ر ،أان شص-رك-ات كÈى
سص- - - -ت- - - -م- - - -ول ال- - - -ري- - - -اضص- - - -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ،ب- - -ط- - -ري - -ق - -ة
‡ن-ه-ج-ة وع-ل-م-ية ،غ Òأانها
سصÎك- -ز دع- -م- -ه -ا أاك Ìع -ل -ى
›ال ال -ت -ك -وي -ن ،مضص-ي-ف-ا أان
ا◊ك -وم -ة سص-ت-ع-ل-ن ع-ن ه-ذه
’ج - -راءات ق - -ري - -ب- -ا ،ب- -ع- -د
ا إ
ا’ن - -ت - -ه - -اء م - -ن وضص - -ع آاخ- -ر
اللمسصات.

وصضرح برناوي ،على هامشص عملية
ت -نصض -يب أل -رئ -يسص أ÷دي-د ل-ل-م-رصض-د
أل-وط-ن-ي ل-ل-ري-اضض-ة Ãرك-ز ألصض-ح-اف-ة
Ãل- -عب  5ج-وي-ل-ي-ة أ’وŸب-ي «ه-ناك
شضركات كÈى سضتدخل عا ⁄ألرياضضة،
ب -ط -ري -ق-ة ‡ن-ه-ج-ة وع-ل-م-ي-ة ،ل-ك-ن-ه-ا
سضتمول ألتكوين بشضكل كب .Òنحن ‘
آأخ -ر أل -ل -مسض -ات وسض -ن -ل -ت -ق-ي ب-رئ-يسص
ألفاف ،خ Òألدين زطشضي ‘ ،أ’يام
ألقليلة أŸقبلة ،لضضبط كل أ’مور لكي
تخرج هذه أ’جرأءأت أ ¤ألعلن».
وأأضضاف «سضتعلن أ◊كومة قريبا،
ع -ل -ى لسض -ان أل -وزي-ر أ’ول ن-ور أل-دي-ن
’ج- - -رأءأت أ÷دي - -دة
ب- - -دوي ،ع- - -ن أ إ
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-م-وي-ل أل-ري-اضض-ة ع-م-وم-ا
وكرة ألقدم خصضوصضا سضيما أ’ندية
أÎÙف- - -ة ،وذلك ب- - -ال- - -تشض - -اور م - -ع
أ’–ادي- -ة أ÷زأئ- -ري -ة ل -ك -رة أل -ق -دم
(أل - -ف - -اف) ل - -ك - -ن دون أل - -ت- -دخ- -ل ‘
صضÓحيات هذه أ’خÒة».
وحسضب أل- - - -وزي - - -ر ،ف - - -إان ه - - -دف
ألشضركات سضيÎكز على ألتكوين ،من
أأج - - -ل «صض- - -ن- - -ع» ’ع- - -ب Úك- - -ب- - -ار ‘
أŸسض-ت-ق-ب-ل ،م-ث-ل-م-ا ت-قوم به أأكادÁية
بارأدو.
’نه
وقال أأيضضا «سضندعم ألتكوين أ
مفتاح ألنجاح للرياضضة ،مثلما تقوم به
أأك -ادÁي -ة ب -ارأدو ،أل -ت -ي ب -اتت م -ث-ال
يقتدى به ‘ تكوين أحسضن ألÓعبÚ
بأاقل مصضاريف ،وكسضب مدأخيل كبÒة
م -ن خ Ó-ل صض -ف -ق -ات أن -ت -ق -ال-ه-م إأ¤
أ’ن -دي -ة أل -وط -ن -ي -ة وأ’وروب -ي-ة ،ك-م-ا
“ك -ن -وأ م -ن –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج ج -ي-دة،
وألدليل أحتÓل ألفريق للمركز ألثالث
’ن يتأالق
‘ أŸوسضم أŸاضضي وهو أ آ
‘ أŸنافسضة ألقارية دون أنتدأب أأي
’عب».
وأخ -ت -ت-م ب-رن-اوي «ع-ل-ى ألشض-رك-ات
أل- -ت- -ي سض -ت -دخ -ل ع -ا ⁄أل -ري -اضض -ة أأن
تقتدي بأاكادÁية بارأدو لتكون مثا’
للنجاح ونتمنى كل أ’ندية –ذو حذو
هذأ ألنادي»

مشصكل اÓŸعب
‘ العاصصمة ظر‘
وم - -ن ج - -ه - -ة أأخ- -رى أع- -ت Èوزي- -ر
ألشضباب وألرياضضة أأن مشضكل أÓŸعب
’ندية ألعاصضمية ‘
ألتي تعا Êمنه أ أ
’زم -ة
أل- -فÎة أ◊ال -ي -ة «ظ -ر‘» وأأن أ أ
سضتحل قريبا ،بإاعادة فتح أÓŸعب
’خرى ألتي تخضضع حاليا أ ¤أأشضغال
أ أ
ألتهيئة ،وتدشض Úمنشضآات جديدة ‘
أŸسضتقبل ألقريب.
وأأوضض - -ح ب - -رن - -اوي« ،ي- -جب وضض- -ع
أل - -ن - -ق - -اط ع- -ل- -ى أ◊روف ،مشض- -ك- -ل
أÓŸعب ‘ أل- -ع- -اصض- -م- -ة ه -و ظ -ر‘
فقط ،وهناك مÓعب تبنى أأبرزها
بالرويبة وهو ملعب رأئع ،حيث سضيتم
’سض - -اب- -ي- -ع
أسض - -ت Ó- -م - -ه ‘ غضض - -ون أ أ
ألقادمة ،وهناك منشضآات كروية أأخرى
تخضضع أ ¤إأعادة ألتهيئة على غرأر
ملعب  20أأوت .»1955
وأأضضاف «سضتزول أأزمة أÓŸعب ‘
و’ية أ÷زأئر نهائيا بعد تسضلم ملعبي
برأقي وألدويرة عÓوة على ملعب 5
جويلية أ’أوŸبي».
وأأوضض- -ح ب- -رن- -اوي أأن أسض- -تضض- -اف- -ة
أ÷زأئر لنهائيات ألبطولة أ’فريقية
ل Ó- -ع - -ب ÚأÙل- -ي 2022 ‘ Úلكرة

أل- -ق- -دم ،ي- -ف- -رضص ع- -ل- -ي- -ه -ا أسض -ت Ó-م
أÓŸعب أ÷دي- -دة وإأع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ -ة
أŸوج - -ودة ق - -ب- -ل أن- -طÓ- -ق أŸوع- -د
ألقاري.
وق -ال أيضض -ا «أسض -تضض -اف -ة أ÷زأئ -ر
للبطولة أ’فريقية للمحلي،2022 ‘ Ú
يحتم علينا إأعادة تهيئة أÓŸعب ‘
أل- -ق- -ط -ر أل -وط -ن -ي ،ول -يسص ف -ق -ط ‘
أل- -ع -اصض -م -ة .ه -ن -اك أŸل -عب أل -ك -بÒ
Ãدينة سضطيف ألذي يجب أإ’سضرأع
‘ بنائه ،و ’ ⁄نبنى ملعبا كبÒأ ‘
أ÷نوب أين توجد أمكانيات بشضرية
معتÈة».
ك- -م- -ا كشض -ف مسض -ؤوول أل -ق -ط -اع أأن
مدينة سضيق بو’ية معسضكر أسضتفادت
م -ن م -ل -عب ي -تسض-ع ل 20أل-ف م-ت-فرج
بتكلفة غ Òمكلفة وÃقاييسص عاŸية،
وه - -و م - -ا أع- -تÈه «‰وذج- -ا» ل- -ب- -ن- -اء
وتشض- -ي- -ي- -د مÓ- -عب ‘ شض- -ت -ى أرج -اء
ألوطن.
وأختتم قائ« Óملعب سضيق Ãعسضكر
يعد –فة رأئعة ،كما أأنه  ⁄يكلف
سضوى مبلغ مليار ونصضف دينار ويتسضع
ل 20ألف متفرج .نتمنى أأن يكون هذأ
أŸل - -عب ‰وذج - -ا ك - -ون- -ه ’ ي- -ك- -ل- -ف
أÿزي-ن-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ك-ث ،Òوي-خضض-ع
ل-ل-م-ق-اي-يسص أŸع-م-ول ب-ه-ا لدى ألفيفا
Óن -دي -ة ب -اسض -ت -ق-ب-ال
‡ا سض -يسض -م -ح ل  -أ
مباريات قارية فيه» كما كشضف وزير
ألشضباب وألرياضضة ،أأنه سضيتم “رير
قانون Úيتعلقان بتنظيم أŸنافسضات
أل-ري-اضض-ي-ة وب-ب-ط-اق-ي-ة أŸن-اصض-ر ،م-ن
’سض- -رأع ‘ ﬁارب- -ة ظ- -اه- -رة
أج - -ل أ إ
ألعنف ‘ أÓŸعب أ÷زأئرية ألتي
عادت مؤوخرأ لتضضرب من جديد.
وأأوضض -ح ب -رن -اوي« ،ن -ن-ت-ظ-ر دخ-ول
أل-ق-وأن Úأ÷دي-دة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-نظيم
أŸن-افسض-ات وب-ط-اق-ي-ة أŸن-اصض-ر حيز
أل -ت -ن -ف -ي -ذ ،أ’ن -ه-ا سض-ت-خ-دم أل-ري-اضض-ة
أ÷زأئرية وسضتكون من ب Úأ◊لول
ألناجعة للقضضاء على ظاهرة ألعنف
‘ أÓŸعب».
وأأضضاف «هذين ألقانون ،Úأللذين
صض -ادقت ع -ل -ي -ه-م-ا أ◊ك-وم-ة م-ؤوخ-رأ
سضيتم “ريرهما على ألŸÈان قريبا
ل -ي-دخ Ó-ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ ،وأŸت-ع-ل-ق-ان
بتنظيم أŸنافسضات ألرياضضية لتوضضيح
مسض -ؤوول -ي -ة ك -ل ط-رف ‘ أل-ت-ظ-اه-رة،
وكذأ قانون بطاقية أŸناصضر لتحديد
ه-وي-ة أŸشض-اغ-ب Úب-ه-دف م-ن-ع-هم من
أل- - - - -دخ - - - -ول ›ددأ أ ¤أŸنشض - - - -آات
ألرياضضية تفاديا إ’زهاق أ’روأح».
وأعت Èألوزير أن ألعنف قد بلغ
أ◊د ألذي يجب فيه «ألتعرف على
هؤو’ء أŸشضاغب Úألذين ’ Áثلوأ
سضوى أأقلية صضغÒة لكنها قد تلعب
دورأ خطÒأ وسضط أ’غلبية».
ون -دد ب -رن -اوي ب -أاع -م -ال ألشض-غب
أل -ت -ي ج -رت خ Ó-ل م -ب-ارأة شض-ب-ي-ب-ة
أل-ق-ب-ائ-ل–شضباب بلوزدأد ( )3–0ي -وم
ألثÓثاء ،برسضم أ÷ولة أÿامسضة من
ب -ط -ول -ة أل -رأب-ط-ة أ’و ¤أÎÙف-ة
لكرة ألقدم.
وق - - -ال أيضض - - -ا «“ ⁄ضص سض - - -وى
خ -مسص ج -و’ت م -ن أل -ب-ط-ول-ة ،وه-ا
ن- -ح- -ن ن -ق -ف ع -ل -ى أأح -دأث ع -ن -ف
متجددة ‘ أÓŸعب وهذأ أمر غÒ
مقبول».
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اŸرصصد الوطني للرياضصة

تنصسيب ﬂتار بودينة على رأاسس الهيئة
أاشصرف وزير الشصباب والرياضصية ،رؤووف سصليم برناوي ،يوم اÿميسس با÷زائر ،على تنصصيب الرئيسس
لمر باŸدير العام للرياضصات السصبق لدى الوزارةﬂ ،تار
ا÷ديد للمرصصد الوطني للرياضصة ،يتعلق ا أ
بودينة ،وذلك خلفا لرشصيد بوعبد الله.
ي -ع -د أŸرصض -د أل -وط -ن-ي ل-ل-ري-اضض-ة ج-ه-ازأ
أسضتشضاريا يتكلف بتقد Ëأآ’رأء وألتوصضيات
وأ’قÎأح -ات ‘ ت -وج -ي -ه سض -ي -اسض -ة أل-ري-اضض-ة
ألوطنية ،حيث ” أنشضاؤوه سضنة – 1993ت
تسض -م -ي -ة أÛلسس أل-وط-ن-ي ل-ل-ري-اضض-ات ،ل-ي-ت-م
تغي Òتسضميته إأ ¤أŸرصضد ألوطني للرياضضة
سضنة .1996
وت -ت -م -ح -ور م -ه -ام ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة ‘ –دي-د
سض-ي-اسض-ة أل-ري-اضض-ة أل-وط-ن-ية وتقوÁها ،أضضافة
أ ¤تشضجيع أ◊وأر وألتشضاور ب ÚأŸتعاملÚ
أŸعني ÚباŸمارسضات ألرياضضية.
ك-م-ا ي-ق-دم أ’قÎأح-ات أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-طبيق
ألÈأمج ألسضنوية لتطوير ألرياضضة ،أŸشضاركة
‘ ت- -رق- -ي- -ة أŸث- -ل أأ’خÓ- -ق -ي -ة وأŸرت -ب -ط -ة
ب- -ال- -ري- -اضض- -ة ،وك- -ذأ أŸسض- -اه- -م -ة ‘ –دي -د
أ’سضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ‘ م-ي-دأن أل-عÓقات
بالهيئات ألرياضضية ألدولية.
وهنأا ألوزير ألرئيسس أ÷ديد للمرصضد على
هامشس ألتنصضيب «أ“نى حظا موفقا للرئيسس
أ÷ديدﬂ ،تار بودينة ‘ ،هذه أŸهمة ،كما
أشضكر أÛاهد رشضيد بوعبد ألله ،على كل
أÛهودأت ألتي قدمها خدمة لهذه ألهيئة».
وأضضاف «أŸرصضد له دور كب ‘ Òألرياضضة،
فبالرغم من عدم ظهوره ألكب ،Òإأ’ أنها ÷نة
تشضاورية ولها مهام كبÒة على غرأر مكافحة
ألعنف وأŸنشضطات وتعمل على ألتوعية ‘

ترشضيد ألنفقات وأأ’موأل ألعامة أ’ن هناك
أمكانيات يجب أسضتغÓلها بطريقة عقÓنية».
وأخ Èأيضض -ا « ي -جب ت -ف -ع -ي -ل ك -ل أل -ل-ج-ان
ألرياضضية ،حيث سضيتم أ’سضبوع أŸقبل تفعيل
÷ن- -ة أŸسض- -ت- -وى أل- -ع- -ا‹ وأŸوأهب ألشض -اب -ة
وأل-ل-ج-ن-ة أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة وه-ذأ ي-دع-م سض-ياسضة
أ◊وأر وأل -تشض -اور ‡ا يسض -م-ح ب-ت-ق-د Ëأف-ك-ار
تخدم ألرياضضة ألوطنية».
م -ن ج -ه -ت -ه ،ن -وه ب -ودي -ن -ة ب»أل -ث -ق -ة أل-ت-ي

Óخ بوعبد ألله
وضضعتموها ‘ شضخصضي ،خلفا ل أ
ألذي يعد قامة من قامات أ◊ركة ألرياضضية.
غ Òأن ألوزأرة ‘ ،وقت سضابق ،قصضرت ‘
حق هذه أللجنة وقزمت دورها أ’سضباب ’
دأعي أ ¤ألعودة أليها».
وأفاد أيضضا «سضنعمل على  ⁄شضمل أ◊ركة
أل -ري -اضض -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة Ãخ -ت-ل-ف شض-رأئ-ح-ه-ا،
Ãسض -اع -دة أل -ع -ائ -ل -ة أ÷ام -ع -ي -ة وأ’ك -ادÁي-ة
وﬂت -ل -ف أل -ف -اع -ل .Úك -م-ا سض-ن-ف-ت-ح أŸل-ف-ات
ألشضائكة وألتي تعا Êمنها ألرياضضة ألوطنية
ع- -ل- -ى غ- -رأر أل -ع -ن -ف وت -ع -اط -ي أŸنشض -ط -ات
وتهميشس ألرياضضة ألنسضوية».
ب-اŸق-اب-ل ،وب-ع-دم-ا “ن-ى أل-ن-ج-اح لبودينة،
صضرح ألرئيسس ألسضابق للمرصضد ،رشضيد بوعبد
أل-ل-ه «ع-ن-دم-ا تسض-ل-مت أŸه-ام ك-انت أل-ري-اضضة
أ÷زأئرية تعيشس وضضعية صضعبة ،خاصضة كرة
ألقدم ،لكننا “كنا من –ديد صضÓحيات كل
هيئة».
وأضض- -اف «أŸرصض- -د ع -ان -ى م -ن أل -ن -اح -ي -ة
أŸالية وأطلب من ألوزأرة أن تكون لها نظرة
أخرى حول سضÒورة هذه ألهيئة».
Œدر أ’شضارة أنه ” تكر Ëرشضيد بوعبد
ألله من قبل ألوزير رؤووف سضليم برناوي ،على
ه-امشس ع-م-ل-ي-ة أل-ت-نصض-يب ،وذلك ع-رف-ان-ا Ÿا
قدمه للرياضضة ألوطنية على مدأر سضنوأت.

كأاسس ا÷مهورية 2020-2019

تعديÓت على تواريخ اŸنافسسة
أاع- -ل -نت ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم (ال -ف -اف ع -ن ادخ -ال
تعديÓت على تواريخ منافسصة كأاسس ا÷مهورية Ÿوسصم 2020-2019
بعد أان نشصرت الكونفدرالية الفريقية (الكاف) التواريخ ا÷ديدة
Óندية (رابطة أابطال والكونفدرالية).
للمنافسصات الفريقية ل أ
ق- -امت ÷ن- -ة ك- -أاسس أ÷م- -ه- -وري- -ة -أل- -ت -ي
أجتمعت ‘ أل 23من شضهر سضبتم -Èبتحديد
ألتوأريخ أ÷ديدة وألتي جاءت كالتا‹:
أل -- -دور أل :32أي- -ام أل ،19أل  21و22ديسض -م ،Èب -ي-ن-م-ا Œرى ب-ق-ي-ة أل-ل-ق-اءأت ل-ه-ذأ
ألدور ‘ أل 26من نفسس ألشضهر.
ألدور أل :16يومي  28و  29ديسضم،Èبينما Œرى بقية أللقاءأت لهذأ ألدور ‘ أل31
من نفسس ألشضهر.
ألدور ثمن ألنهائي :يوم  28يناير .2020أل -دور رب  --ع أل-ن-ه-ائ-ي ‘‘ذه-اب‘‘ :ي- -وم 18فÈأير .2020

ألدور ربع ألنهائي ‘‘إأياب‘‘ :يومي  25و27فÈأير .2020
 ألدور نصضف ألنهائي ‘‘ذهاب‘‘ :يوم 1أبريل .2020
أل-دور نصض-ف أل-ن-ه-ائ-ي ‘‘إأي-اب‘‘ :ي -وم 21أبريل .2020
ألنهائي :برمج ‘ ألفا— من شضهر ماي ،2020بشض- - -رط أ◊صض - -ول ع - -ل - -ى م - -وأف - -ق - -ة
ألسضلطات.
أم -ا ع -م -ل -ي -ة أل -ق -رع -ة فسض -ت-ج-رى ك-م-ا ”
ب- -ر›ت- -ه- -ا م- -ن ق -ب -ل ،أي ‘ أل 8م-ن شض-ه-ر
ديسضم 2019 Èوأل 12من شضهر جانفي ).2020

لو¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

ثÓث مباريات ‘ برنامج ا÷ولة
السسادسسة اليوم
تعرف أ÷ولة ألسضادسضة من بطولة ألرأبطة أÎÙفة أأ’و¤

لكرة ألقدم ،إأجرأء ثÓث مباريات فقط أليوم ألسضبت ،ويتعلق أأ’مر
بوفاق سضطيف  -أ–اد بسضكرة ،شضباب قسضنطينة  -نصضر حسضÚ
دأي وجمعية ع Úمليلة ‚ -م مقرة ‘ ،ألوقت ألذي أجلت فيه
ب -ق -ي -ة أل -ل -ق-اءأت بسض-بب مشض-ارك-ة ‡ث-ل-ي أ÷زأئ-ر ‘ أŸن-افسض-ات
أإ’فريقية.
وسضتتجه أأ’نظار للقاء وفاق سضطيف  -أ–اد بسضكرة ‘ ظل
غياب أندية مقدمة ألÎتيب ..
وسضيجمع هذأ أللقاء فريق Úجريح Úسضيسضعيان حتما للعودة
إأ ¤سضكة أ’نتصضارأت وتفادي أأ’زمة ألتي قد تدخلهما لنفق مظلم
‘ بدأية أŸوسضم .وكان «ألنسضر أأ’سضود» قد أنهزم ‘ خرجته
أأ’خÒة أمام نصضر حسض )3-4( Úبعد أن كان متأاخرأ بثÓثية كاملة
‘ ألشضوط أأ’ول ‘ ،ألوقت ألذي سضقط فيه «أبناء ألزيبان» دأخل
قوأعدهم أمام ألضضيف أ–اد بلعباسس بنتيجة .1-2
أم -ا شض -ب -اب قسض -ن -ط-ي-ن-ة ،أل-ذي سض-ج-ل أول ف-وز ل-ه ‘ أل-ب-ط-ول-ة
أÙلية ‘ أ÷ولة أÿامسضة خÓل خرجته أأ’خÒة أمام ‚م مقرة
( ،)1-2فسضيكون أمام أختبار صضعب عندما يسضتقبل نصضر حسضÚ
دأي أل -ذي ،ب -دوره ،سض -ي -ح -اول ت -أاك -ي -د ف -وزه أأ’خ Òأم -ام أل -وف-اق
ألسضطايفي.
وسضيكون ‘‘ألسضنافر‘‘ ،بقيادة دونيسس ’فانÈ› ،ين على –قيق
نتيجة إأيجابية بعد بدأية موسضم معقدة على كل أ÷بهات.
وسضيجمع أللقاء ألثالث وأأ’خ Òجمعية أمل ع Úمليلة وألضضيف
‚م مقرة أŸتوأجدأن ‘ وسضط ألÎتيب.
وكانت أ÷معية قد سضجلت ‘ أ÷ولة أأ’خÒة نتيجة إأيجابية
ع-ن-دم-ا ع-ادت ب-ن-ق-ط-ة أل-ت-ع-ادل م-ن ب-رج ب-وع-ري-ري-ج أم-ام أأ’هلي
أÙلي ()2-2
‘ ألوقت ألذي سضقط فيه ألصضاعد أ÷ديد ‚م مقرة بسضطيف،
حيث يسضتقبل ‘ بدأية هذأ أŸوسضم ،أمام شضباب قسضنطينة.

را‹ صصحارى الدو‹ للرياضصات اŸيكانيكية

تأاجيل اŸسسابقة إا ¤مارسس 2020

ق -رر أعضض -اء أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام -ة ل –Ó-ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ري-اضض-ات
أŸيكانيكية ‘ أجتماع لهم ،يوم أÿميسس Ãركز Œمع و–ضض Òألفرق
ألوطنية بالسضويدأنية (أ÷زأئر ألعاصضمة) تأاجيل رأ‹ صضحاري ألدو‹-
 2019ألذي كان مقررأ نهاية أكتوبر ألدأخل أ ¤شضهر مارسس 2020 -ومنح
ألتنظيم ألتقنيŸ ،تعامل خاصس ،وطني أو أجنبي وفق دف Îشضروط
ﬁدد.
ف-خÓ-ل أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة أ’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة -أل-ت-ي نشض-ط-ه-ا رئ-يسس أل-ه-يئة
ألفديرألية ،كر Ëبن حميشس و 27عضضوأ من أصضل – 53صضيهم أ÷معية
Ÿناقشضة موضضوع Úأثن Úهما– :ديد مصض Òرأ‹ أ÷زأئر ألدو‹2019-
«–دي ألصضحاري» وتعيﬁ Úافظ حسضابات ،جرى أ’تفاق على « تأاجيل
رأ‹ صضحاري ألدو‹ ، 2019-أ ¤شضهر مارسس أŸقبل ،2020-مع منح
أل -ت -ن-ظ-ي-م أل-ت-ق-ن-ي Ÿت-ع-ام-ل خ-اصس وط-ن-ي أو أج-ن-ب-ي وف-ق دف Îشض-روط
ﬁدد».
وسضتسضهر أ’–ادية على «مرأفقة أŸتعامل أÿاصس ،فيما يخصس،
أإ’جرأءأت ألقانونية ومنح ألÎأخيصس» ،حسضب فريد سضنجاق ألدين ألذي
ُن ّصضب مؤوخرأ ،كمدير تقني وطني.
وسضيتم تعويضس أŸسضابقة ألدولية  -ألتي أدى تأاجيلها أ ¤أسضتياء
ألعديد من عشضاق سضباقات ألتحمل وألقوة على ألرمال ،-بالعديد من
أŸنافسضات ألوطنية ‘ عدة مناطق ،على غرأر تنظيم يومي  25و26
أكتوبر أŸقبل ،أول سضباق من نوع «باخا» بورقلة ،على أن يتبع بأاربعة
«سضباقات» أخرى ،بكل من حاسضي مسضعود،تيميمون ،تاغيت وأŸنيعة
وهذأ من أجل « أنقاذ ألÈنامج ألوطني».
وأعÎف أعضضاء أŸكتب ألفديرأ‹ ،أن ألتحضضÒأت أÿاصضة برأ‹
صضحاري ألدو‹ ألتي بدأت منذ سضبعة أشضهر ،أخدت من أŸنظم ÚألكثÒ
من ألوقت وتسضببت ‘ تعطل برنامج نشضاطات ألفديرألية أÙلية ،لكن
رغ- -م ذلك “ك- -نت ه- -ذه أ’خÒة م- -ن ت- -ن -ظ -ي -م  11مسض-اب-ق-ة وط-ن-ي-ة ‘
ألكارتينيغ ،سضباقات :ألتحمل وألقوة ( درأجات نارية) بسضاحل بومردأسس،
ألسضرعة وألتل سضيارأت) بحمام ملوأن ( ألبليدة) وسضور ألغز’ن (ألبويرة)،
أŸوتو كروسس ،أ’نضضباط بسضيدي بلعباسس ورأ‹ أليمامات ألذي جاب
عدة و’يات وغÒها من ألنشضاطات.

»°VÉ`` `` jôdG
أاحداث مباراة شصبيبة القبائل -شصباب بلوزداد

الرابطة تعاقب الشسبيبة بـ 4لقاءات دون جمهور
قررت ÷نة أ’نضضباط للرأبطة أÎÙفة
لكرةألقدم ،أÛتمعة يوم أÿميسس ،معاقبة
شضبيبة ألقبائل بأاربع مباريات بدون حضضور
أ÷مهور من بينها أثنان خارج ألديار ومنح
ألنقاط ألثÓث لشضباب بلوزدأد بنتيجة 0 - 3
بسض- -بب أأ’ح- -دأث أل -ت -ي أن -دل -عت Ãل -عب أول
نوفم Èبتيزي وزو ،يوم ألثÓثاء ،مباشضرة بعد
تسضجيل ألفريق ألزأئر ألهدف ألثالث.
ب- -اإ’ضض -اف -ة ل -ذلك ،ف -ق -د ” أيضض -ا ف -رضس
غرأمة مالية على ألنادي ألقبائلي تقدر ب
 200.000دي -ن-ار ج-زأئ-ري ،م-ع ت-ع-ويضس ك-ل
أÿسضائر أŸادية ألتي وقعت باŸلعب.
ك -م -ا سض-ت-ح-رم ألشض-ب-ي-ب-ة م-ن ح-ق-وق أل-بث
ألتلفزيو Êللقاء أمام شضباب بلوزدأد.
وكان أللقاء قد توقف ‘ ألدقيقة أل  81من
ع-م-ر أل-ل-ق-اء ب-ع-د أج-ت-ي-اح أ÷م-اه Òأ’رضض-ية
أŸيدأن عقب تسضجيل ألفريق ألضضيف شضباب
بلوزدأد للهدف ألثالث.
فبعد ألهدف أŸباغت ألذي سضجله فريق
شض -ب -اب ب -ل -وزدأد ع -ن ط -ري -ق ع -ادل ج-رأر ‘
ألدقيقة ألعاشضرة ⁄ ،يتمكن فريق ألشضبيبة من
أل -ع -ودة ‘ أل -ن -ت -ي -ج-ة ب-ال-رغ-م م-ن أŸسض-ان-دة
أŸطلقة Ÿناصضريه ،أأ’مر ألذي أثار غضضب
هؤو’ء أŸناصضرين خاصضة بعد إأضضافة أŸهاجم
ح -م -زة ب -ل -ح -ول ل-ه-دف’ Úأب-ن-اء «ل-ع-ق-ي-ب-ة» ‘
ألدقيقت Úأل 74و. 77
وعليه ،قام بعضس أŸناصضرين أبتدأء من
أل-دق-ي-قة أل ‘ 87أق -ت -ح -ام ألسض -ي-اج أأ’م-ن-ي
ل -ل -م -ل -عب وأج-ت-ي-اح أرضض-ي-ة أŸي-دأن م-ا أجÈ
أ◊ك -م ع -ل-ى ت-وق-ي-ف أŸق-اب-ل-ة ل-ع-دة دق-ائ-ق.
وأمام هذه ألوضضعية وعدم عودة ألهدوء وعدم
ت -وف -ر ألشض -روط أ’م -ن -ي -ة أل Ó-زم -ة Ÿوأصض-ل-ة

أŸقابلة ،قّرر حكم أŸقابلة قموح أ’عÓن
عن نهاية أŸوأجهة.
وم-ن ج-ه-ة أخ-رى ،ق-ررت أل-ل-ج-ن-ة م-ع-اق-بة
’عب شضباب بلوزدأد سضفيان بوشضارÃ ،بارتÚ
أبتدأء من  26سضبتم Èوغرأمة مالية تقدر
ب 100.000دي-ن-ار ب-ع-د تصض-رف-ات-ه وم-غ-ادرت-ه
للمنتخب ألوطني أÙلي.

توقيف أاربعة اأشصخاصس ووضصعهم
رهن ا◊بسس الحتياطي
ومن جهة أخرى ” توقيف أربعة أشضخاصس
يشضتبه ‘ تورطهم ‘ أحدأث ألشضغب ألتي
ط -غت ع -ل -ى م -ب-ارأة شض-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل-شض-ب-اب
ب- -ل- -وزدأد ،وإأي -دأع -ه -م أ◊بسس أ’ح -ت -ي -اط -ي،
حسض- -ب- -م- -ا ع- -ل- -م ي- -وم أÿم- -يسس م- -ن مصض -ادر
قضضائية.
وقد ” وضضع أŸتورط ‘ Úهذه ألقضضية
أŸرتبطة بأاحدأث ألشضغب ،ألتي وقعت بعد
ألهدف ألثالث للشضباب وتوقف أŸبارأة عند
أل - -دق - -ي - -ق - -ة أ◊ادي - -ة وأل - -ث - -م - -ان ،Úأ◊بسس
أ’حتياطي من طرف وكيل أ÷مهورية لدى
ﬁك -م -ة ت -ي -زي وزو ب -ت -ه-م-ة «أع-م-ال ألشض-غب
وأإ’خÓل بالنظام ألعام».
و” –ديد هوية هؤو’ء أأ’شضخاصس أأ’ربع
وأعتقالهم من طرف ألشضرطة مسضاء ألثÓثاء
أŸاضض - -ي ،ف - -ي - -م - -ا ’ ي - -زأل –دي - -د ب - -اق- -ي
أŸتورط ‘ Úهذه أ’أحدأث من قبل مصضالح
ألشضرطة ،علما أن ملعب أول نوفم› Èهز
بكامÒأت مرأقبة ،كما أضضاف نفسس أŸصضدر.

مولودية بجاية ـ مولودية العلمة

«اŸوب» أامام حتمية الفوز والعودة إا ¤الواجهة
سضتكون مولودية بجاية ،عشضية أليوم ،على
موعد هام لدى أسضتضضافتها مولودية ألعلمة
Ãل -عب أل -وح -دة أŸغ -ارب -ي-ة◊ ،سض-اب أ÷ول-ة
ألسض -ادسض -ة م -ن أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أل -ث -ان-ي-ة
«موبيليسس» ،حيث تكتسضي هذه أŸبارأة لدى
رفقاء بودياب أهمية كبÒة ،من أجل –قيق
أل- -ف- -وز وت- -دأرك أل -ت -ع Ìأأ’خ Òأم -ام سض -ري -ع
غليزأن.
وب - -حسضب أŸدرب ك - -م - -ال أدرأر «« ،ه - -ذأ
أŸوع -د ي-ع-تÃ Èث-اب-ة وث-ب-ة ن-فسض-ي-ة ب-ال-نسض-ب-ة
ل Ó-ع-ب Úب-ع-د أل-ت-ع Ìأأ’خ ،Òوب-ال-ت-ا‹ ق-ي-ادة
أل -ف -ري-ق إأ ¤حصض-د ن-ت-ائ-ج أي-ج-اب-ي-ة ل-ت-حسضÚ
وضضعيتها ‘ جدول ألÎتيب ،وعليه فقد ”
أل-ت-حضض Òب-ك-ي-ف-ي-ة ج-ي-دة خ-اصض-ة م-ن ألناحية
ألنفسضية ،كما طالبت ألÓعب Úبضضرورة أخذ
أأ’م -ور ب -ج -دي -ة وع -دم أل-ت-ه-اون ،خ-اصض-ة وأن
أŸنافسس يريد بدوره –قيق نتيجة إأيجابية،
وسضنعمل كل ما ‘ وسضعنا من أجل أنتزأع

أل -ن -ق -اط أل -ثÓ-ث ،أل-ت-ي تسض-م-ح ل-ن-ا Ãوأصض-ل-ة
أŸشضوأر ‘ أحسضن ألظروف لتحقيق هدفنا
‘ نهاية أŸوسضم».
Óشضارة فإان ألبجاوي ،Úسضيلعبون أللقاء
ول إ
م -ن -ق -وصض Úم -ن خ -دم -ات ب-ك-ب-وك-ة ،ب-وسض-ا،⁄
وح -م -زأوي أ’سض -ب-اب ﬂت-ل-ف-ة ‘ ،ح Úت-ب-ق-ى
مشضاركة كل من بودياب وبّÓل غÒة ﬁتملة.
ومن جهتهم عّبر أنصضار مولودية بجاية،
ع-ن رغ-ب-ت-ه-م ‘ تسض-ج-ي-ل ن-ت-ي-ج-ة إأي-ج-ابية ‘
أل - -ل - -ق- -اء أم- -ام م- -ول- -ودي- -ة أل- -ع- -ل- -م- -ة ،ح- -يث
سض-ت-ك-ون ب-حسض-ب-ه-مÃ ،ث-اب-ة –ق-ي-ق أن-طÓ-ق-ة
حقيقية Ÿوأصضلة بقية أŸشضوأر بنجاح خÓل
أ÷و’ت ألقادمة ،وألتي يريدون حصضد أكÈ
ع-دد ‡ك-ن م-ن أل-ن-ق-اط ل-ت-حسض Úوضض-ع-ي-ت-هم
وأÿروج من ألقلق ألذي ’زمهم منذ أنطÓق
أŸوسضم ألكروي.

بجاية :بن النوي توهامي

شصبيبة السصاورة :

تعيﬁ Úمد جبار على رأاسس النادي Ÿدة  45يوما

ع Úأعضض -اء أŸك -تب أل -ت -ن -ف -ي -ذي ل-ل-ن-ادي
ألهاوي لكرة ألقدم شضبيبة ألسضاورة أŸنتمي
إأ ¤ألرأبطة أأ’و ¤أÎÙفة لكرة ألقدم يوم
أÿميسس ﬁمد جبار رئيسضا للفريق Ÿدة 45
يوما ،حسضبما علم من أŸعني.
و «ج -رى ت -ع -يﬁ Úم -د ج -ب -ار م -ن ط -رف
أعضضاء أŸكتب ألتنفيذي للنادي ألهاوي لكرة
ألقدم شضبيبة ألسضاورة خلفا Ùمد زروأطي
ألذي كان قد قدم أسضتقالته من منصضبه مسضاء
أإ’ث - -ن ÚأŸاضض - -ي « ،ك- -م- -ا ورد ‘ صض- -ف- -ح- -ة
ألفايسضبوك ألرسضمية لهذأ ألنادي.
ويأاتي تعي Úألرئيسس أ÷ديد لهذأ ألنادي
عقب ألطلب أŸقدم من طرف أŸديرية
أÙل-ي-ة ل-ق-ط-اع ألشض-ب-اب وأل-ري-اضضة وألذي

أثبت شضغور منصضب رئيسس ألنادي وضضرورة
ت -ع -ي Úخ -ل -ي -ف -ة ل-ه بصض-ف-ة م-ؤوق-ت-ة وŸدة ’
ت-ت-جاوز  45ي-وم-ا ‘ أن-ت-ظ-ار ع-ق-د ج-معية
ع -ام -ة أن -ت -خ -اب -ي -ة حسض-ب-م-ا أوضض-ح-ه ن-فسس
أŸصضدر.
’عÓن عن موعد أنعقاد
و ⁄يتم بعد أ إ
هذه أ÷معية ألعامة.
وكان مامون حمليلي قد أعلن مسضاء
’ربعاء وعلى هامشس تعيﬁ Úمد جبار
أأ
أل--ذي شض--غ--ل م--نصضب ن-ائب رئ-يسس ب-ن-فسس
أŸكتب ألتنفيذي عن أسضتقالته من رئاسضة
›لسس أإدأرة ألشض---رك---ة أل---ري---اضض---ي--ة ذأت
’سضهم شضبيبة ألسضاورة
أأ

ثقافة

السسبت  28سسبتمبر  2019م
الموافق لـ  28محرم  1440هـ

يومان دراسضيان Ÿشضروع ا◊ظائر ا÷زائرية حول تنمية السضياحة الثقافية بالتاسضيلي

قصسور جانت ‘ خطر ...وإانقاذها يتطلب إاجراءات اسستعجالية

ال-م-ت-خصسصس ف-ي ال-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي وال-تمهين
بجانت.

إانقاذ تراثنا اŸهّدد يتطلب
تعاون جميع الفاعلÚ

Ãن- -اسض- -ب- -ة الح- -ت- -ف- -ال ب- -ال- -ي -وم ال -ع -اŸي
للسضياحة ،اŸوافق لـ 27سضبتم Èمن كل سضنة،
والذي جاء هذا العام –ت شضعار «السضياحة
والشضغل ،من أاجل مسضتقبل أافضضل للجميع»،
نّ-ظ-مت اŸدي-ري-ة ال-وط-نّية Ÿشضروع ا◊ظائر
الثقافية ا÷زائرية ،بالتعاون مع مديرية
ح -م -اي -ة وت -رم -ي -م الÎاث ب -وزارة ال -ث-ق-اف-ة
وال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ح -ظÒة ال -ث -ق -اف -ي-ة
للتاسضيلي ن أازجر ،وجمعية «قصضر تغورفيت
السض -ي -اح -ي -ة وال -ث -ق -اف-ي-ة» ،ي-وم Úدراسض-يÚ
لربعاء واÿميسس  25و 26سضبتمÃ Èدّرج
ا أ
لداري -ة ب -ج -انت– ،ت ع -ن -وان
اŸق- -اط- -ع- -ة ا إ
«إايغرمان وين جانت ،رافد لتنمية السضياحة
الثقافية بالتاسضيلي ن أازجر».

أسسامة إأفرأح
اندرج هذا النشساط في إاطار تجسسيد اتفاقية
الشس -راك -ة ،ال -م -وق -ع -ة ج -وي-ل-ي-ة ال-م-اضس-ي ب-ي-ن
ال-م-دي-ري-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لمشسروع وجمعية «قصسر
تغورفيت السسياحية والثقافية» ،حول تطوير
السس-ي-اح-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة ـ ـ ال-ث-ق-اف-ي-ة ف-ي ال-ح-ظ-ي-رة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ت-اسس-ي-ل-ي ن أازج-ر ،بهدف تسسليط
الضس -وء ع -ل -ى ال -ق -ي -م -ة السس -ت -ث -ن -ائ-ي-ة ل-ت-راث
الحظيرة ،المجسسدة في «إايغرمان» (أاو قصسور
ب- -ال- -ل- -غ- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة) «أازل- -واز»« ،ال- -م -ي -زان»
و»أاجاهيل».
شسهد الملتقى في يومه الول عرضس العديد
من المداخÓت التقنية من قبل مختصسين في
ال- -ه -ن -دسس -ة ال -م -ع -م -اري -ة ،ال -ت -راث ،التصس -ال
والترويج السسياحي .كما قّدم كّل من جمعية
قصسر تغورفيت السسياحية والثقافية وجمعية
تسس -اج -يت م -داخ -ل -ت -ي -ن ل -ع -رضس ت -ج-رب-ت-ه-م-ا
ال-ج-م-ع-وي-ة ،ودوره-م-ا ف-ي ال-ت-روي-ج السسياحي
لقصسري الميزان وأازلواز على التوالي .وكان
ذلك ب -حضس-ور السس-ل-ط-ات ال-م-ح-لّ-ي-ة ،وم-م-ثّ-ل-ي
ال-ق-ط-اع-ات ال-م-ح-لّ-ي-ة ،والسسّ-ك-ان ال-م-ح-ل-يّ-ي-ن،
وال -ج -م -ع ّ-ي -ات ،ووسس -ائ -ل اإلع Ó-م ال -م -ح -لّ-ي-ة
وال -وط -ن ّ-ي -ة ،وم -مّ-ث-ل وزارة ال-ث-ق-اف-ة ،وخ-ب-راء
وباحثين.

ي
أاما اليوم الثاني فقد خ ّصسصس ألشسغال فوج ْ
العمل ،توصّسل كّل واحد منهما إالى حزمة من
اإلجراءات العملية .حيث خلصس فوج العمل
األول (إايغرمان وين جانت واحة جانت وآاليات
ح -ف-ظ وت-ث-م-ي-ن ت-راث-ه-ا ال-م-ع-م-اري) إال-ى ك-ون
المحافظة على إايغرمان وين جانت مرتبطة
ارت -ب -اط -ا وث -ي -ق -ا ب -ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ال-واح-ة
وال -ت-راث غ-ي-ر ال-م-ادي ،ك-ون-ه-ا ح-ل-ق-ة ثÓ-ث-ي-ة
م- -ت- -ك- -ام -ل -ة ،ودع -ا إال -ى تسس -ج -ي -ل ع -م -ل ّ-ي -ات
اسس -ت -ع -ج -ال -ي -ة ل -ل -ت -ك ّ-ف -ل «ب -ال -ح-ال-ة ال-ح-ال-ي-ة
المتدهورة» إليغرمان وين جانت وذلك من
خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -ف -ه-ا وف-ت-ح ال-مسس-الك ال-م-غ-ل-ق-ة
داخ-ل-ه-ا ،وت-دع-ي-م ال-ب-ن-اي-ات اآلي-ل-ة ل-لسس-قوط،
وت- -وظ- -ي- -ف أاع- -وان ل -ح -راسس -ة وح -ف -ظ اغ -رم
إايغرمان وين جانت تحت وصساية هيئة ثقافية
(مديرية الثقافة أاو الديوان الوطني للحظيرة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ت-اسس-ي-ل-ي ن آازج-ر) ،وف-ت-ح ن-ق-اشس
إلعÓم المّÓك بالتصسنيف وتبعاته من خÓل
ت -ن -ظ -ي -م ل -ق -اءات ح -ول ال -م -ل -ك -ي-ة ال-خ-اصس-ة،
واإلج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ن-اج-مة عن تصسنيف
إايغرمان وين جانت.
من جهتها ،أافضست أاشسغال فوج العمل الثاني
(اسستغÓل إايغرمان وين جانت لتنمية السسياحة
ال -ث -ق-اف-ي-ة ب-ال-ت-اسس-ي-ل-ي ن آازج-ر) إال-ى :اق-ت-راح
مسسلك سسياحي في مدينة جانت والمناطق
ال -م -ج -اورة وذلك ب -إادراج إاي -غ -رم -ان ك -وج -ه -ة
سس -ي -اح -ي -ة (ال -م -دي -ري -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-مشس-روع،
الجمعيات ،الديوان الوطني للحظيرة الثقافية
للتاسسيلي ن أازجر) ،وإاعداد ميثاق للسسياحة
وذلك بإاشسراك مختلف الفاعلين المحلييّن من
وك-الت سس-ي-اح-ي-ة وج-م-عّ-ي-ات ودواوي-ن م-حلّية
للسسياحة وكذا السسلطات المحلّية .كما دعا
فوج العمل إالى إاعداد دعائم اتصسالية بلغات
م -خ -ت-ل-ف-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف وال-ت-روي-ج إاي-غ-رم-ان وي-ن
ج-انت ،ووضس-ع-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى م-ط-ار ج-انت
وإاليزي ،إالى جانب تكوين مرشسدين سسياحيين
معتمدين من قبل الديوان الوطني للحظيرة
الثقافية للتاسسيلي ن أازجر والمعهد الوطني

وفي تصسريح خاصس لـ» الشسعب» ،قالت نريمان
صس -احب ،ال -م -ك -ل -ف -ة ب -اإلعÓ-م ع-ل-ى مسس-ت-وى
المديرية الوطنية لمشسروع الحظائر الثقافية
الجزائرية ،إان مدينة جانت تزخر بإامكانات
سسياحية هائلة ينبغي السستثمار فيها لتكون
رافدا للتنمية القتصسادية المحلّية .ومن بين
هذه المقّومات نجد القصسور الثÓث «أازلواز»،
«الميزان» و»أاجاهيل» ،التي بإامكانها أان تكون
وج -ه -ة ل -لسس ّ-ي -اح ن -ظ -را ل-ط-اب-ع-ه-ا ال-م-ع-م-اري
المتمّيز وتاريخها القديم.
واعتبرت محّدثتنا أان تحقيق هذا المسسعى
ي -ت -ط ّ-ل -ب ال -ت -نسس -ي -ق وال -ت-ع-اون ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف
ي ،ويتعلق األمر
الفاعلين على المسستوى المحل ّ
ب- -مÓّ- -ك ه- -ذه ال- -قصس- -ور ب- -ال- -درج -ة األول -ى،
وال -ج -م -عّ-ي-ات ،والسس-ل-ط-ات ال-م-ح-لّ-ي-ة وق-ط-اع
السسياحة والثقافة والتصسال ،لحفظ ما تبقى
من هذه القصسور والترويج سسياحيا لها ،بما
يتناسسب مع اسستراتيجيات التسسويق السسياحي
المعتمدة في المواقع المصسّنفة عالميا بحكم
ت -واج -د ه -ذه ال -قصس -ور ف -ي إاق-ل-ي-م ال-ح-ظ-ي-رة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-ت-اسس-ي-ل-ي ن أازج-ر ال-مصسّ-نفة تراثا
عالميا مختلطا منذ عام .1982
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -أاسس -فت ن -ري-م-ان صس-احب
«ل -ح -ال ه -ذه ال-م-ع-ال-م ق-ائ-ل-ة إان قصس-ور واح-ة
جانت تتواجد «في حالة كارثية ،خاصسة بعد
الفيضسانات األخيرة التي تسسّببت في سسقوط
ب -عضس ال -ج -دران ال -م -ه -ت -رئ -ة ل -قصس -ر أازل -واز،
وانسسداد بعضس المسسالك داخل هذه القصسور».
وأاضس -افت« :ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة ت -ت -طّ-ل-ب ات-خ-اذ
إاج -راءات اسس -ت -ع -ج -ال -ي -ة إلن-ق-اذ ه-ذا ال-ت-راث
األث- -ري ال- -م -ع -م -اري وع -دم ان -ت -ظ -ار صس -دور
المخطط الدائم لحفظ قصسور جانت بحكم
تصس-ن-ي-ف-ه-ا ضس-م-ن ال-ق-ط-اع-ات ال-محفوظة في
.»2018
ع -ل -ى صس -ع -ي -د ذي صس -ل -ة ،ف -ق -د أاعّ-د مشس-روع
الحظائر الثقافية بالجزائر «مشسروع ميثاق
للسسياحة البيئية والثقافية» ،يحّدد التزامات
ومبادئ كل فاعل على مسستوى أاقاليم الحظائر
الثقافية ،وذلك إلرسساء سسياحة بيئية وثقافية
تضسمن حفظ وتثمين التراث البيئي والثقافي
ال-م-ادي وغ-ي-ر ال-م-ادي ،وسس-يّ-ت-م م-ن-اقشسة هذا
ال- -مشس -روع ع -ن ق -ريب ع -ل -ى مسس -ت -وى ج -انت
بحضسور مختلف الفاعلين لدراسسة وإاثراء هذا
المقترح.
ل -ل -ت -ذك -ي-ر ،ف-إان مشس-روع ال-ح-ظ-ائ-ر ال-ث-ق-اف-ي-ة
ال -ج -زائ-ري-ة مشس-روع وط-ن-ي يسس-ج-ل ف-ي إاط-ار
شس-راك-ة دول-ي-ة ب-ي-ن ال-دول-ة ال-ج-زائ-ري-ة م-م-ثلة
ب -وزارة ال -ث -ق -اف-ة ،وصس-ن-دوق ال-ب-ي-ئ-ة ال-ع-ال-م-ي
ال-م-م-ث-ل ب-ب-رن-ام-ج األم-م ال-م-ت-ح-دة اإلن-م-ائ-ي
بالجزائر ،وقد كانت انطÓقته الفعلية عام
 ،2014وسسينقضسي في .2021

–تضضنه سضعيدة ويشضارك فيه  11فيلما جديدا

لدب وسسينما اŸرأاة ‘ طبعته الثالثة
اŸهرجان الوطني أ
–تضض -ن م -دي -ن-ة سض-ع-ي-دة ،ب-دءا م-ن ن-ه-ار
ال -ي -وم ،وع -ل-ى م-دار خ-مسض-ة أاي-ام ،ف-ع-ال-ي-ات
لدب وسض-ي-ن-م-ا اŸرأاة ‘
اŸه -رج -ان ال -وط -ن-ي ل -أ
ط-ب-ع-ت-ه ال-ث-ال-ث-ة وال-ت-ي ج-اءت –ت شض-ع-ار:
«ت-راف-ل-ي-ن-غ ال-ك-ل-م-ة ونون اÙبة» ،بحسضب ما
صض-رح ب-ه اŸن-ظ-م-ون خ-لل ال-ل-ق-اء الصض-ح-ف-ي
ال-ذي اح-تضض-ن-ت-ه أاول أامسس ب-ق-اع-ة اŸط-العة
باŸكتبة الرئيسضية نزار عبد الكر.Ë

سسعيدة :جلطي علي
من المنتظر أان يتم عرضس  11فيلما سسينمائيا،
على مدار  4ايام من عمر التظاهرة بكل قاعة
سسينما «دنيا زاد» بمدينة سسعيدة وكذا عبر
الدوائر الخمسس للولية ،وهي أافÓم جديدة
ل -م -خ -رج-ات ج-زائ-ري-ات وج-زائ-ري-ي-ن ي-ع-ن-ون
ب -م -ج -ال ال -م -رأاة ن-ذك-ر م-ن-ه-ا :و»ح-ت-ى ن-ه-اي-ة
ال -وقت» لشس -وي -خ ي -اسس -م-ي-ن« ،ع-رف-ان» لسس-ل-ي-م
حمدي« ،السسعداء» لصسوفيا جما وو»شسرطي
ب -ي -ل-ف-ي-ل» ل-رشس-ي-د ب-وشس-ارب ،وف-ي-ل-م «ج-ن-ي-ن-ة»
لمخرج بهلول عبد الكريم ابن مدينة العقبان
سسعيدة.
برنامج التظاهرة مقسسم بين األدب في الفترة
الصسباحية والمسسرح بعد الظهيرة مع عرضس
ÓفÓم تتبعها مناقشسات وموائد مسستديرة،
ل أ
ح -يت سس -يشس -ه -د ال -م -ه -رج -ان ال -م-ن-ظ-م ت-حت

إاشسراف وزارة الثقافة تنظيم لقاءين أادبيين مع
ال-ك-ات-ب-ي-ن ال-روائ-ي-ين ياسسمينة خضسرة وجميلة
ط-ل-ب-اوي ،إاضس-اف-ة إال-ى ج-لسس-ت-ي-ن شس-عريتين مع
الشساعرتين زينب لعوج وربيعة جلطي.
المسسرح حاضسر أايضسا حسسب ما كشسفه كل من
ك-ري-م ب-ل-ق-اسس-م وغ-وت-ي ك-ري-م وب-خ-ت-ي ل-خضس-ر
م-ن-ظ-م-ي ال-ط-ب-ع-ة إاذ سس-ي-ت-م ت-ق-دي-م مسس-رحية
تحت عنوان «الناجي « من إامضساء ماسسيليا
آايت علي ونازم حÓجة ،وهو العرضس الذي

يدخل في إاطار مسسرح الشسارع ،اضسافة الى
إاقامة مائدة مسستديرة حول «ظهور الجيل
الجديد للسسينمائيين» ،بحضسور شسعراء وأادباء
وك-ت-اب ع-ل-ى غ-رار ال-ك-اتب ال-روائ-ي ي-اسس-مينة
خضسرة ،والشساعرة جلطي ربيعة.
وتعرف التظاهرة تنظيم ورشسة تكوينية حول
«إالتقاط الصسوت» لفائدة أاكثر من  20مشسارك
ينظمها المخرج سسليم حمدي وهي فرصسة
ل-ل-م-ت-ربصس-ي-ن ل-ت-ع-ل-م ب-عضس األب-جديات حسسب
المنظمين.
وفي سسياق متصسل أاعلن من جهته الديوان
الوطني للثقافة واألعÓم ،في بيان له تحصسلت
«الشس -عب « أان -ه سس -ي -ت -م الن -ط Ó-ق ف-ي ع-رضس
أاحدث األفÓم السسينمائية العالمية والوطنية
بقاعة سسينما «دنيا زاد» لمدينة سسعيدة ،هذا
على مدار السسنة بداية من فعاليات المهرجان
وهذا في اطار « :تحسسين وضسعية دور السسينما
عبر التراب الوطني ولخلق ديناميكية ثقافية
جديدة من شسانها تطوير الفن السسابع «.
وتأاتي المبادرة حسسب ذات البيان تجسسيدا
لتفاقية سسيجرى توقيعها اليوم بين مديرية
ال-ث-ق-اف-ة لسس-ع-ي-دة وال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-قافة
واإلع Ó-م تسس -م -ح ب -تسس -ي -ي-ر واسس-ت-غÓ-ل ق-اع-ة
سسينما دنيا زاد.

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

العدد
18058

15

عادت بعد ثلثة عقود ‘ ثوب جديد

مسسرحية «عرسس الذيب» تصسنع الفرجة
وتعيد ›د مسسرح قسسنطينة
ق - -دم ،عشض - -ي- -ة أاول
أامسس ،مسض - - - - - - - - - - - - - - - -رح
قسض -ن -ط -ي -ن -ة ا÷ه -وي
«ﬁم - - -د ال - - -ط - - -اه - - -ر
ال- -ف -رق -ا ،»Êال -ع -رضس
الشض- - -ر‘ Ÿسض- - -رح- - -ي - -ة
«ع- - - - - -رسس ال - - - - -ذيب»،
بحضضور جمهور غفÒ
و‡ي -ز ،صض -ن -عت ف -ي-ه
اŸسض -رح -ي -ة ال -ف -رج -ة
وأاع- - -ادت ال- - -بسض- - -م- - -ة
لعشضاق الركح.

قسسنطينة /أحمد دبيلي
ه- -ذه ال- -مسس -رح -ي -ة ال -ت -ي
سس -ب -ق وان صس -ن -عت م -ج-د
مسس- -رح قسس- -ن- -ط -ي -ن -ة ف -ي
تسسعينيات القرن الماضسي
وت-ع-ا د ال-ي-وم ع-ل-ى رك-حه،
هي من اقتب اسس واإخراج
ال -ف -ن -ا ن ال -ق -دي -ر «ع -م-ار
محسسن» ،عن مسسرحية «
ال صس- - -ح- - -ون ال- - -ط - -ائ - -رة»
ل-ل-ك-اتب الأل-م-ا ن-ي « ك-ارل
وي - -ل - -ت - -ن - -ج- -ر» ،ت- -ق- -مصس
اأدواره -ا ف -ي -ه -ه ال -ط -ب-ع-ة
ال- - - -ج- - - -دي - - -دة ك - - -ل م - - -ن
ال- -مسس- -رح -ي وال -ف -ك -اه -ي
ال -ق -دي -ر «ع -ن -ت -ر هÓ-ل»،
وال-م-م-ث-ل ال-م-ت-ا ل-ق «ك-ريم
ب- - -ودشس - -ي شس» ف - -ي ال - -د و ر
الرئي سسي ،واأيضسا «حمزة
ف -وضس -ي -ل ،م -ح -م -د د ل-و م ،
حمودي سسرحان ،وسسيف
الدين بوكرو».
ف -ي م -ل -خص س ك -ل-م-ت-ه ع-ن
ف-ح-وى ه-ذا ال-ع-م-ل ي-قو ل
ال-م-خ-رج «ع-م-ار م-حسسن»
وبلغة دارجة شساعرية« :
ل-م-ا يضس-ي-ع ال-ح-ق وي-خ-ل-ق
ال-ظ-ل-م ،ل-م-ا الإن سس-ا ن ف-ي
وط -ن -ه ي -رج-ع غ-ريب وم-ا
يلقى مجيب...
لما في وسسط الفرح كل
الآما ل تخيب ،لما المطر
يسس -ق -ط ب  Ó-م -ا ال شس -مسس
ت -غ -يب ...ي -حضس -ر ع -رسس
الديب».
ع - - - -ن م- - - -وضس- - - -وع ه- - - -ذه
ال- -مسس- -رح- -ي- -ة ،ي- -ل- -خصس -ه
الممثل المسسرحي « كريم
ب-ودشس-ي ش س » ع-ل-ى ال-خشس-بة
وهو يتقمصس شسخصسية «
سس- -ل- -ي- -م ب -وق -رة» ال -ث -ور ي
وهذا في كلمات يقول في
م-ج-م-ل-ه-ا ..« :اأن-ا سس-ل-ي-م
ب -وق -رة ضس-ا ب-ط صس-ف ف-ي
ال-ولي-ة الأول-ى ،ف-ي سس-ن-ة
 1961ق-م-ن-ا ب-م ع ركة ضس د
السس -ت-ع-م-ار ،ب-ع-د وشس-اي-ة
م - - -ن اأح - - -د الأط - - -راف ..
دامت المعركة الى الصسبح
ت- -وف- -ي ف- -ي -ه -ا رف -ي -ق -ي «
ال -ن -وري ال -ب-ارودي» ،واأن-ا

اأ مسسك ب - -ه ،اأصس - -اب - -ت- -ن- -ي
رصس- - -اصس- - -ة ف- - -ي ال - -راأ سس
ف- -ق- -دت ب- -ع -د ه -ا ال -و ع -ي
لأج - - -د ن - - -فسس - - -ي ب - - -ع- - -د
ال س س -ت -ق  Ó-ل ع -ن-د ع-ائ-ل-ة
ت - -ك - -ف - -لت ب - -ي ف- -ي ه- -ذه
الفترة ،بعد شسفائي عدت
ال - -ى ق- -ري- -ت- -ي و مسس- -ق- -ط
راأ س س -ي ،ت -ح -دثت م -ع اب-ن
عمي «بلقاسسم» الذي قال
لي ان اسسمي مسسجل في
ق -ائ-م-ة الشس-ه-دا ء  ،ح-ي-ن-ه-ا
ب -داأت ف -ي رح -ل-ة لإث-ب-ات
شسخصسيتي الحقيقية»..
ف-ي ت-رج-م-ة ه-ذه ال-رح-لة
ال- -ق- -اس س- -ي- -ة ل -ل -ب -حث ع -ن
ال - -ذات؟ ي - -ق - -ف » س س - -ل- -ي- -م
بوقرة» على الخشسبة وفي
مشساهد كثيرة صسفق لها
ال -ج -م -ه-و ر ب-ح-رارة ،و ه-و
يص سارع اأ ش سخاصسا ت ح ولوا
ب -ع -د ال -ح -ري -ة ال -ى ن-ك-رة
ه -م -ه-م ال-وح-ي-د السس-ل-ط-ة
وال- -م- -ال ون- -ك- -ران الأخ -ر
حتى واإن كان من الأ ه ل
اأ و ممن دافع عن الو طن
دون م- - -ق- - -اب- - -ل؟ ،ف- - -ه - -ي
تراجيديا تترجم صسراعا
بين البشسر ل مجال فيه
لÓ- - - -أخÓ- - - -ق وال - - -ق - - -ي - - -م
الإنسسانية.
ال-م-خ-رج « ع-م-ار م-حسسن»
اعتمد في اإخراجه لهذ ا
النصس على ديكور بسسيط
تمثل في لوحات تبث من
خ Ó-ل-ه-ا ب-عضس ال-مشس-اه-د
ال- -م ص س -و رة خ -را ج -ي -ا ،ث -م
ت- -م- -زج ه- -ذه ال- -مشس- -اه- -د
ب-ال-ت-م-ث-ي-ل ال-د اخ-ل-ي ع-ل ى
خشسبة المسسرح في تناغم
ج -م-ي-ل و م-ل-فت لÓ-ن-ت-ب-اه،
ك-م-ا ي-ت-غ-ي-ر ه-ذا ال-ديكو ر
ب- -ي- -ن ال- -ف- -ي- -ن -ة والأخ -رى
حسسب ال - - - - - - - - -فص س- - - - - - - - -و ل
والمشساهد.
ال - -ج - -دي - -ر ب - -ال- -ذك- -ر ،اأن
مسسرحية «عرسس الديب»
س س-ب-ق ل-مسس-رح قسس-ن-ط-ي-ن-ة
ال -ج -ه -و ي ان-ت-اج ع-رضس-ه-ا
الأ و ل س س نة  ، 1 9 9 0من قبل
المخرج « عمار محسسن «
دائما ،وتمثيل كل من «

حسسان بن زراري ،عÓوة
زرم -ان -ي  ،ع -ب -د ا ل -م-ج-ي -د
ب - -و ت - -وح - -ة  ،سس - -م - -اع- -ي- -ل
ح - - -م Ó- - -وي وم - - -ح- - -م- - -د
الشسريف بوعاكر «.
ك - - - -م- - - -ا اأح- - - -رزت ه- - - -ذ ه
المسسرحية في وقتها على
ج- -و ائ- -ز ع- -دي- -دة م- -ن- -ه- -ا
اأحس سن عر ض س با ل ط بعة 5
لمهرجان قرطاج بتونسس،
منحت الجائزة من طرف
اإ ت-ح-اد ا ل-ف-ن-ان-ي-ن ا ل-ع-ر ب ،
و عرض ست اأيض س ا ف ي كل من
ب -غ -د اد ب -ا ل-ع-ر ا ق و ا ل-رب-ي -ع
المسسرحي للدار البيضساء
بالمغرب.

...و«أايام الفنون
لداب
وا آ
القسضنطينية» بدار
الثقافة «مالك
حداد»
و ت - -ح ت ش س - -ع - -ا ر « ا ل -ت -ر ا ث
ا ل -ث -ق -ا ف -ي ذ ا ك -ر ة ا لأ م -ة »
ت - -ح - -ت ض س -ن د ا ر ا ل -ث -ق -ا ف -ة
«مالك حداد» بقسسنطينة
ا ب ت د ا ء م ن اأ م س س ي ة ا ل ي و م ،
ت - -ظ - -ا ه - -ر ة « اأ ي - -ا م ا لآ د ا ب
و ا ل -ف -ن -و ن ا ل -ق س س -ن -ط -ي -ن -ي -ة »
ت - -ح ت اإ ش س -ر ا ف م -د ي -ر ي -ة
الثقافة للولية.
وتتضسمن التظاهرة عدة
ن ش س -ا ط -ا ت م -ن -ه -ا م -ع -ر ض س
ي ش س -م -ل ك -ل ا ل -ت -ر ا ث غ -ي -ر
ا ل - - -م - - -ا د ي ل - - -م - - -د ي - - -ن - - -ة
ق س س - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة  ،ح - -ف  Ó- -ت
غ - -ن - -ا ئ - -ي -ة ف -ي م -خ -ت -ل -ف
الطبوع الغنائية وجولت
س س - -ي - -ا ح - -ي - -ة  ،و س س - -ي - -ح -ي -ي
ا ف -ت -ت -ا ح ه -ذ ه ا ل -ت -ظ -ا ه -ر ة
ا ل - -ث - -ق - -ا ف - -ي - -ة ا ل - -ف - -ن - -ا ن
ا ل -ق س س -ن -ط -ي -ن -ي « ا ل -ع -ر ب -ي
غ -ز ا ل » ب -م -ر ا ف -ق -ة ا ل -ج -و ق
ا ل - -ج -ه -و ي ل -ل -م -و س س -ي -ق -ى
ا لأ ن - - -د ل س س - - -ي - -ة ب - -ق - -ي - -ا د ة
ا ل - -م - -ا ي س س - -ت - -ر و « س س - -م - -ي -ر
بوكريديرة».

–تضضنه مسضتغا Âبداية من اليوم

يوم دراسسي حول «الطريقة التيجانية وعÓقتها
بأاعÓم حاضسرة مسستغا»Â

ال-قسس-م الثقافي :ت-ح-تضسن ،اليوم
ال--م--ك--ت--ب--ة ال--رئ--يسس--ي--ة ل--ل-م-ط-ال-ع-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-مسس-ت-غانم يوما دراسسيا
حول «الطريقة التيجانية وعÓقتها
ب--أاعÓ--م ح--اضس--رة مسس-ت-غ-ان-م» وه-و
ال--ل-ق-اء ال-ذي يسس-ع-ى م-ن-ظ-م-وه إال-ى
ال---ت---ع---ري---ف م--ن خÓ--ل--ه ب--ال--ف--ك--ر
التيجاني وأاعÓمه وتسسليط الضسوء
ع--ل--ى ال--ت--ط--ور ال-ذي ع-رف-ت-ه ه-ذه
الطريقة الصسوفية ومسساهمتها في
تاريخ المنطقة .برمجت بالمناسسبة
حسسب رئ--يسس ج--م--ع--ي--ة ال-ت-ي-ج-ان-ي
ل-ل-ث-ق-اف-ة وال-ع-ل-وم م-ح-م-د ولد عبد

لسس-ات-ذة م-ن
ال-رح-م-ن ،م-داخÓ-ت أ
ج---ام---ع--ات مسس--ت--غ--ان--م وت--ل--مسس--ان
ومعسسكر ولباحثين مهتمين بالتراث
ال----دي----ن---ي والصس---وف---ي ال---م---ح---ل---ي
وال-وط-ن-ي ،يضس-ي-ف ن-فسس ال-مصسدر.
ويأامل القائمون على هذا الملتقى
لع---م---ال
ال----وط----ن----ي أان تسس---اه---م ا أ
المقدمة في حفظ التراث الروحي
ل-م-دي-ن-ة مسس-ت-غانم ودوامه وتعريف
ال--م--ؤوسسسس--ات ال--ع--ل--م--ي--ة ب--أاسس--ات-ذة
التصسوف التيجاني والسستفادة من
علومهم وخبراتهم.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أقام عÓقات هادئة مع أÿارج وعارضص ألغزو ألأمريكي للعرأق

تكر Ëشسعبي وحداد وطني ‘ فرنسسا إاثر وفاة الرئيسش السسابق جاك شسÒاك
أإثر وفاة ألرئيسص ألسصابق جاك
شصÒأك أÿميسص عن عمر 86
عاما وألذي “يز Ãعارضصته
ألغزوألأمÒكي للعرأق،
ومناصصرته عددأ من ألقضصايا
ألعربية ،أعلنت ألرئاسصة
ألفرنسصية ألثن ÚأŸقبل يوم
حدأد وطني يتخلله قدأسص ‘
كنيسصة سصان سصولبيسص ‘ باريسص.
وذكرت عائلة شصÒأك أنه سصيتم
تنظيم مرأسصم تكر Ëشصعبية
للرئيسص ألسصابق .و أطفئت أنوأر
برج أإيفل ليل أÿميسص أإكرأما
لروح شصÒأك ،فيما عرضصت صصور
من كان يوما عمدة للعاصصمة
أمام بلدية باريسص.
أاعلنت السسلطات الفرنسسية الثن ÚاŸقبل
يوم حداد وطني إاثر وفاة الرئيسش السسابق
جاك شسÒاك اÿميسش عن عمر  86عاما،
يتخلله قداسش ‘ كنيسسة سسان سسولبيسش،
إاحدى أاضسخم الصسروح الدينية ‘ باريسش.
وذكرت عائلة شسÒاك أانه سسيتم تنظيم
م-راسس-م ت-ك-ر Ëشس-ع-ب-ي-ة ل-ل-رئ-يسش السس-ابق،
مضسيفة أان مراسسم الدفن سستجري ‘ إاطار
ع -ائ -ل -ي ضس-ي-ق ‘ م-قÈة م-ون-ب-ارن-اسش ‘
ب -اريسش ح -يث ت -رق-د اب-ن-ت-ه ل-ورانسش ال-ت-ي
توفيت ‘ .2016
وتقرر إاقامة القداسش ‘ هذه الكنيسسة
نظرا إا ¤أان كاتدرائية نوتردام حيث تقام
عادة اŸراسسم الدينية الرسسمية مقفلة منذ
ا◊ريق الذي اندلع فيها ‘  15أافريل
اŸاضسي.
وفتحت الرئاسسة الفرنسسية أابواب قصسر
اإلليزيه اعتبارا من مسساء اÿميسش لغاية
غدا األحد ضسمنا لكي يتسسنى للمواطنÚ
تقد Ëتعازيهم.
وقد أاطفئت أانوار برج إايفل ليل اÿميسش
إاكراما لروح جاك شسÒاك ،وعرضست صسور
من كان يوما عمدة للعاصسمة أامام بلدية
باريسش.
وكان شسÒاك واحدا من أاك Èشسخصسيات
ال -ي -م Úال -ف-رنسس-ي ،وأاظ-ه-ر ط-وال ح-ي-ات-ه
السس-ي-اسس-ي-ة ال-ط-وي-ل-ة وال-غ-ن-ي-ة ب-النجاحات
الباهرة ولكن أايضسا باإلخفاقات ،قدرات
اسس- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي -ة ع -ل -ى Œاوز الصس -ع -وب -ات
وا◊ضسور ›ددا.
و‘ خطاب متلفز ،قال الرئيسش الفرنسسي
إاÁانويل ماكرون إان شسÒاك كان «فرنسسيا
ع-ظ-ي-م-ا ح-را» وجسس-د «ف-ك-رة م-ع-ي-نة عن
فرنسسا والعا .»⁄و‘ وقت لحق توجه
م- -اك -رون وزوج -ت -ه ب -ري -ج -يت إا ¤م -ن -زل
شسÒاك ‘ باريسش بالقرب من ›لسش
الشسيوخ.
كما توافدت مئات الشسخصسيات أايضسا إا¤
قصس- -ر اإلل- -ي -زي -ه مسس -اء ت -ك -رÁا ل -ذك -رى
شسÒاك ،ف- -ي- -م- -ا سس- -ارع ق- -ادة ال -ع -ا ⁄إا¤
اإلشس-ادة ب-ال-راح-ل ال-ك-ب ،Òوأاشس-ار ب-عضس-هم
بتأاثر إا ¤صسداقاتهم مع هذا الرجل الذي
حكم فرنسسا Ÿدة  12عاما ،ب1995 Ú
و.2007
ومنذ مغاردته قصسر الليزيه ،كان شسÒاك
ي -ع -يشش م -ع زوج -ت -ه ب-رن-اديت ‘ ب-اريسش.
وهوأاب لبنت ،Úلورنسش التي توفيت ‘
أافريل  2016وكلود التي كانت مسستشسارته
اإلعÓمية.
«صصديق ألعرب» ألذي وقف ‘
وجه بوشص
برحيل الرئيسش الفرنسسي جاك شسÒاك،
يكون البلد األوروبي قد فقد واحدا من
قادته الكبار ،مثل فرانسسوا ميÎان وشسارل
دوغول ،لكن شسعبية الراحل  ⁄تنحصسر ‘
ال -داخ -ل ،ألن -ه أاق -ام ع Ó-ق-ات ‡ي-زة م-ع
اÿارج وعرف Ãواقف «إانسسانية» ثابتة.
وي- -ع- -د ج -اك شسÒاك م -ن رم -وز ال -ي -مÚ
الفرنسسي ،وكان من أاعضساء حزب «ال–اد
من أاجل حركة شسعبية» ،وهوحزب يصسنف
ضس -م-ن  ÚÁال-وسس-ط ،أاي ن-فسش ال-ت-ن-ظ-ي-م
السسياسسي الذي ترأاسسه نيكول سساركوزي.
وأاق -ام شسÒاك ال -ذي ت -و‘ ‘ ال -ع -اصس-م-ة
ب- -اريسش ،عÓ- -ق- -ات ه- -ادئ- -ة م- -ع اÿارج،

وعرف بحرصسه على اسستقÓل السسياسسة
اÿارجية لبÓده ،وأابدى رفضسا صسريحا
ل -قضس -ي -ة غ -زوال -ع -راق م-ن ق-ب-ل ال-ولي-ات
اŸتحدة ‘ .2003
وح Úسسئل شسÒاك ‘ مقابلة تلفزيونية
عن سسبب رفضسه للحرب على العراق ،فيما
كان الرئيسش األمÒكي ،وقتئذ ،جورج بوشش
الب - -نÁ ،ارسش ضس - -غ- -وط- -ا كÈى ،أاج- -اب
ال -راح -ل« :أان -ا أاق -ول ا◊ق -ي -ق -ة ل-ل-ولي-ات
اŸتحدة ،وذاك ما يفعله الصسديق».
ويقول متابعون إان ما حذر منه شسÒاك
هوالذي حصسل ‘ وقت لحق ،ألنه حذر
م - -ن م - -غ - -ب - -ة ت- -غ- -ول اإلره- -اب ‘ ح- -ال
غ - -زوال - -ع- -راق ،ووصس- -ف خ- -ط- -وة ا◊رب
بـ»اÿطÒة جدا».
وهذا األمر أادى إا ¤فÎة من الفتور ‘
عÓ-ق-ات ب-اريسش وواشس-ن-ط-ن ،و ⁄تسس-ت-ع-د
هذه األخÒة بعضش الدفء إال ح Úجاء
ال- -رئ- -يسش ن- -ي- -ك -ول سس -ارك -وزي إا ¤قصس -ر
اإلليزيه.
زعماء ألعا ⁄ينعون رج Óخارج
ألعادة
توالت ردود الفعل الفرنسسية والدولية حول
وف -اة ال -رئ -يسش ال -ف -رنسس -ي السس -اب -ق ج-اك
شسÒاك ،ال- -ذي واف -ت -ه اŸن -ي -ة اÿم -يسش،
ووق- - -فت ه- - -ذه ال- - -ردود ع- - -ن - -د اŸسسÒة
السسياسسية الوطنية والدولية لرئيسش الذي
ح -ك-م ف-رنسس-ا  1995ح-ت-ى  ،2007وك -انت
أاولها للمسستشسارة األŸانية إانغي ÓمÒكل
التي عÈت عن «حزنها البالغ» ،وأاشسادت
بـ»شس -ريك رائ -ع وصس -دي -ق» ،ف -ي -م -ا –دث
الرئيسش الروسسي فÓد ÒÁبوت Úعن قائد
«حكيم وصساحب رؤوية اسستباقية».
وع Èرئ -يسش اŸف -وضس -ي -ة األوروب-ي-ة ج-ان
كلود يونكر عن «التأاثر البالغ» جراء رحيل
«رج -ل دول -ة ع -ظ -ي -م وصس -دي -ق م -ق -رب».
ب - -دوره ،أاشس - -ار رئ - -يسش وزراء إاسس - -ب - -ان- -ي- -ا
ب-ي-دروسس-انشس-ي-ز إا« ¤ق-ائ-د ط-ب-ع السس-ي-اسسة
األوروب- -ي -ة» ،ف -ي -م -ا أاشس -اد رئ -يسش ال -وزراء
الÈي- -ط- -ا Êب- -وريسش ج- -ونسس -ون بـ»زع -ي -م
سسياسسي رائع رسسم مصس »Òفرنسسا.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ن- -ع- -ى رئ- -يسش ا◊ك- -وم -ة
البلجيكية شسارل ميشسال والرئيسش اŸقبل
ل -ل -م -ج-لسش األوروب-ي ‘ تصس-ري-ح ال-رئ-يسش
الفرنسسي الراحل ،مؤوكدا أانه سسيتذكر دائما
م-واق-ف-ه الشس-ج-اع-ة ب-العÎاف Ãسسؤوولية
ال -دول -ة ال-ف-رنسس-ي-ة ع-ن ج-رائ-م م-ن ك-ان-وا
متواطئ Úمع النازية إابان فÎة الحتÓل
األŸا Êلفرنسسا .ودفاعه عن اسستفتاء عام
 2005حول الدسستور األوروبي.
صصديق أفريقيا
أاف- -ري -ق -ي -ا ،ن -ع -ى رئ -يسش ال -غ -اب -ون ع -ل -ي
ب -ون -غ-وأاون-دÁب-ا «صس-دي-ق-ا ك-بÒا ل-ل-غ-اب-ون
وﬁب -ا ﬂلصس -ا ألف -ري -ق -ي -ا» ،مضس-ي-ف-ا ‘
تغريدة ع Èتوي Îأان شسÒاك كان «أاك Ìمن
صسديق ،كان Ãثابة األب الروحي الذي لن

أانسسى أافضساله».
ومن تشساد ،حيا رئيسش البÓد إادريسش ديبي
إاتنو‘ تغريدة «ذكرى رجل الدولة العظيم
ال -ذي ع-م-ل ب-ج-د ل-ت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات بÚ
فرنسسا وتشساد».
وأاك -د ع -ب -د ال -ل -ه واد ،ال-رئ-يسش السس-ن-غ-ا‹
السسابق ( )2012-2000أان شسÒاك «سسيظل
بالنسسبة إا‹ ﬁامي الدفاع عن أافريقيا،
وسس -أاسس -ع -ى دائ -م -ا إا ¤إاع Ó-ن ه-ذا األم-ر
ان -طÓ-ق-ا م-ن واجب الصس-داق-ة وال-ت-ق-دي-ر
اŸتبادل الذي كان يربطنا».
ألفلسصطينيون يتذكرونه بفخر
ع-رب-ي-ا ،وصس-ف-ه رئ-يسش ا◊ك-وم-ة ال-ل-ب-ناÊ
سس -ع -د ا◊ري -ري ب -أان -ه «رج -ل م -ن أاع-ظ-م
الرجال الذين أا‚بتهم فرنسسا».
كما نعاه العاهل اŸغربي اŸلك ﬁمد
السس- -ادسش ال- -رئ- -يسش ال- -راح- -ل ال- -ذي ك -ان
صس -دي -ق -ا م -ق -رب -ا ل -وال -ده اŸلك ال -راح-ل
ا◊سس - - -ن ال- - -ث- - -ا،،ÊوعÈت السس- - -ل- - -ط- - -ة
الفلسسطينية عن حزن الشسعب الفلسسطيني
العميق على وفاة الرئيسش الفرنسسي السسابق
ج - - - -اك شسÒاك« ،صس - - - -دي - - - -ق الشس - - - -عب
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي» .وق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي ري-اضش اŸال-ك-ي« :ع-زاؤون-ا
لعائلته ولشسعب فرنسسا الصسديق بفقدان
أايقونة الدفاع عن ا◊رية واŸبادئ العدل
واŸسساواة».
واسس- -ت- -حضس- -ر اŸال- -ك- -ي زي- -ارة ال -رئ -يسش
الفرنسسي الراحل Ÿدينة القدسش الشسرقية
Óج-راءات ال-ت-عسس-ف-ي-ة ه-ناك،
و»تصس-دي-ه ل -إ
ومسسÒته السسياسسية التي توجها باسستقباله
الرئيسش الراحل ياسسر عرفات ‘ ◊ظاته
األخÒة» ،يقول الوزير الفلسسطيني.
بطاقة تعريف
ولد شسÒاك ‘ عام  ،1932وكان والده
مصسرفيا ،تو ¤رئاسسة فرنسسا ‘ الفÎة بÚ
 1995و ،2007وبالتا‹ أاصسبح ثا Êأاطول
رؤوسس -اء ف -رنسس -ا ت -ع -مÒا ‘ ا◊ك -م ،م -ن-ذ
ا◊رب ال -ع -اŸي -ة ال -ث -ان -ي -ة ،ب -ع -د سس -ل-ف-ه
الشسÎاكي فرانسسوا متÒان.
ولد شسÒاك ‘  29نوفم‘ ،1932 Èا◊ي اÿامسش ب - -ب - -اريسش ،وسس - -ط أاسس- -رة
ميسسورة ا◊ال ،وانتقل بعد حصسوله على
شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا (ال-ث-ان-وي-ة ال-ع-امة) من
ثانوية لويسش األك Èللدراسسة ‘ اŸدرسسة
Óدارة ،وحصسل على دبلوم من
الوطنية ل إ
م -ع-ه-د ال-دراسس-ات السس-ي-اسس-ي-ة ‘ ب-اريسش،
ودبلوم آاخر من «سسامر سسكول» بجامعة
هارفرد األمÒكية.
ـ شسÒاك أاول رئ - - -يسش ف- - -رنسس- - -ى خضس- - -ع
ل-ل-م-ح-اك-م-ة م-ن-ذ ا◊رب ال-ع-اŸي-ة الثانية
حيث أادين عام  2011بتبديد اŸال العام،
وح -ك -م ع -ل-ي-ه ب-السس-ج-ن ع-ام Úم-ع وق-ف
التنفيذ.
ـ خدم شسÒاك فى ا÷يشش الفرنسسى فى
ا◊رب التى دارت ب Úا÷يشش الفرنسسي
والثوار ا÷زائري Úالبطال عام .1954
ـ ك- -ان ا÷Ôال شس- -ارل دي- -غ- -ول زع- -ي- -م- -ه

بحسصب تقرير أصصدره ألبنتاغون

زيادة كبÒة ‘ معدل انتحار قوات ا÷يشش الأمÒكي
خلصص تقرير أصصدرته وزأرة ألدفاع ألأمÒكية،
أÿميسص ،أإ ¤أن معدل أنتحار قوأت أ÷يشص
ألأمÒكي أثناء أÿدمة زأد بشصكل كب ÒخÓل
ألسصنوأت أÿمسص أŸاضصية.
وجاء التقرير بعدما انتحر -فيما يبدو -ثÓثة بحارة أامÒكيÚ
ي -ع -م -ل -ون ع -ل-ى ح-ام-ل-ة ال-ط-ائ-رات ج-ورج دب-ل-ي-و .ب-وشش األسس-ب-وع
اŸاضسي .وقالت البحرية إان ا◊وادث منفصسلة.
وق -ال أاول ت -ق -ري -ر سس -ن -وي ل -ل-ب-ن-ت-اغ-ون ع-ن الن-ت-ح-ار ،إان م-ع-دل
انتحارالعسسكري ‘ Úاÿدمة بلغ  24.8لكل  100أالف ،بعدما كان
نحو 20لكل  100أالف ‘  .2013وقال التقرير إان  541عسسكري
انتحروا ‘ عام .2018
وأاضساف ،أان النتحار بسسÓح ناري كان األك Ìشسيوعا ،وقالت
إاليزابيث فان وينكل اŸسسؤوولة عن هذا اŸلف بالبنتاغون «نحن ل
نسس ‘ ÒالŒاه الصسحيح» .وسسبق أان ذكرت قناة «سسي أان أان» أان

ح -الت الن -ت -ح -ار ب Úال -ق-وات األمÒك-ي-ة ال-ع-ام-ل-ة ضس-م-ن ق-ي-ادة
العمليات اÿاصسة تضساعفت ثÓث مرات خÓل عام واحد دون
أاسسباب واضسحة ،فضس Óعن تزايد النتحار ‘ قطاعات أاخرى من
ا÷يشش رغم توف Òبرامج الدعم النفسسي.
وأاكدت القناة أان عام  2018شسهد  22حالة انتحار داخل قيادة
العمليات اÿاصسة ،وهورقم يزيد بثÓثة أاضسعاف عما كان عليه ‘
العام الذي سسبقه.
و ⁄يتمكن القادة العسسكريون من تقد Ëأاي شسرح منطقي ألسسباب
تضساعف حالت النتحار التي تسسري ب Úالقوات العاملة ‘ قيادة
ال-ع-م-ل-ي-ات اÿاصس-ة ،وه-ي تشس-م-ل ال-ب-ح-ري-ة وسسÓ-ح ا÷ووالقوات
األرضسية.
وأاشسارت «سسي أان أان» إا ¤أان حالت النتحار هذه غ Òمرتبطة
ب -ظ -روف ا◊روب ،ب -ل ب -اسس -ت -هÓ-ك اıدرات وŒارب ا◊ي-اة
اÿاصسة ،ومنها اإلفÓسش اŸا‹.

الروحى الذى أالهمه دخول ا◊ياة العامة.
ـ فى السستينيات أاصسبح شسÒاك مسساعدا
ل -رئ -يسش ال -وزراء ج -ورج ب -وم -ب -ي-دو ،ال-ذى
وضس-ع-ه ع-ل-ى ط-ري-ق اŸن-اصسب السس-ي-اسس-ية
العليا وعينه وزيرا ب Óحقيبة عام .1967
تو ¤ب Úعامي  1967و 1968منصسبوزي -ر دول -ة ل -لشس -ؤوون الج -ت-م-اع-ي-ة ،وك-ان
مكلفا ÃشسكÓت التشسغيل ،وع Úبعدها
وزيرا للدولة لشسؤوون القتصساد واŸالية ‘
أاربع حكومات ،ثم وزيرا مفوضسا لشسؤوون
العÓقات مع الŸÈان ‘ حكومة «جاك
شسابان ديلماسش».
 ع 27 ‘ Úماي  1974رئيسسا للوزراء،إا ¤أان قّدم اسستقالة حكومته ‘  25أاوت
.1976
ـ عام  1976أاسسسش شسÒاك حزبه «التجمع
م -ن أاج -ل ا÷م -ه -وري -ة» ،ال -ذى انضس-م إا¤
أاح- -زاب أاخ- -رى ل- -يشس- -ك- -ل ح- -زب ال–اد
◊ركة شسعبية.
ـ ع- - -ام  1995م -ع اح -تضس -ار م-يÎان ،ف-از
شسÒاك بالرئاسسة ،بعد أان كان ترشسح ‘
الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ-اسس-ي-ة ‘ ع-ام-ي 1981
و 1988وخسسر ‘ اŸرت.Ú
أاعيد انتخابه لولية ثانية ‘ اÿامسشمن ماي .2002
ـ كان شسÒاك مناهضسا ل–Óاد األوروبي،
أاصسبح من أاشسد مؤويدي الوحدة األوروبية.
ـ أامر شسÒاك بإاجراء Œارب نووية فى
اÙيط الهادى ،ثم أاصسبح نصسÒا للبيئة.
كتب سستة كتب ،منها «خطاب لفرنسسا ‘◊ظ -ة الخ -ت-ي-ار» ،و»بصس-يصش م-ن األم-ل:
ت -أام Ó-ت ‘ اŸسس -اء م -ن أاج -ل الصس -ب-اح»،
و»فرنسسا للجميع» ،باإلضسافة إا ¤كتاب «كل
خطوة ينبغي أان تكون هدفا» ،وهوعبارة
عن سسÒة ذاتية– ،دث فيه عن أاصسول
عائلته وحياته الجتماعية والسسياسسية.
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نكسصة جديدة ÷ونسصون ‘ ›لسص ألعموم

اŸعارضسة الÈيطانية ترصّش الصسفوف Ÿنع بريكسست بدون اتفاق

تعرضص رئيسص وزرأء
بريطانيا بوريسص
جونسصون ،أÿميسص،
لنكسصة جديدة بعدما
رفضص ألنوأب ألÈيطانيون
دعوته إأ ¤تعليق وجيز
لعمل أÛلسص خÓل أŸؤو“ر
ألسصنوي ◊زب أÙافظ،Ú
‡ا يسصلط ألضصوء على
أŸعارضصة ألشصديدة ألتي
يوأجهها ‘ ›لسص ألعموم
قبل أسصابيع من موعد
دخول بريكسصت حيز
ألتنفيذ.
و‘ نكسسة هي السسابعة له ‘ ›لسش
ال -ع-م-وم ،صس-وت ال-ن-واب ع-ل-ى رفضش
طلبه تعليق عمل اÛلسش األسسبوع
اŸق -ب -ل ث Ó-ث -ة أاي -ام خ Ó-ل ان -ع-ق-اد
اŸؤو“ر السسنوي ◊زبه.
ومن عادة ›لسش العموم أان يعلق
جلسساته خÓل اŸؤو“رات السسنوية
Óح-زاب السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-عقد ‘
ل -أ
سسبتم ،Èلكن التصسويت على رفضش
طلب جونسسون جاء ‘ أاوج توتر حول
ملف بريكسست.
وقضست اÙك -م -ة ال -ع -ل -ي-ا ال-ثÓ-ث-اء
ب-إال-غ-اء ق-رار ج-ونسس-ون ت-ع-ل-ي-ق ع-م-ل
اÛلسش ÿمسس -ة أاسس-اب-ي-ع ووصس-ف-ت-ه
ب -أان -ه غ Òق-ان-و ،Êم-ع-تÈة أان-ه ي-ؤوث-ر
سسلبا على النواب قبل شسهر من موعد
دخول بريكسست حيز التنفيذ.
وع -ق -د ›لسش ال -ع -م -وم ،األرب -ع -اء،
ج- -لسس -ة صس -اخ -ب -ة  ⁄ي -ب ِ-د خ Ó-ل -ه -ا
جونسسون أاي تراجع بل تعهد اŸضسي
قدما ‘ خطة اÿروج من ال–اد

األوروبي ،باتفاق أاودونه.
و‘ جلسسة األربعاء وجه جونسسون
مرارا انتقادات Ûلسش العموم على
خلفية “رير ما وصسفه بأانه «قانون
اسستسسÓم» يطالبه بالسسعي إا ¤إارجاء
بريكسست إا ¤ما بعد  31أاكتوبر إاذا ما
فشسل ‘ التوصسل لتفاق مع ال–اد
األوروبي.
واسس-ت-دعت ان-ت-ق-ادات-ه ات-هامات ،ول
سس -ي -م -ا م -ن شس -ق-ي-ق-ت-ه ري-تشس-ل ب-زرع
الشسقاق ‘ البÓد اŸنقسسمة حيال
ملف بريكسست منذ السستفتاء الذي
أاجري ‘ العام .2016
وعلى الرغم من أان جونسسون تو¤
رئاسسة ا◊كومة ‘ جويلية ،إال أان
تهديده بإاخراج بريطانيا من ال–اد
األوروبي ‘  31أاكتوبر باتفاق مع
بروكسسل أاودون اتفاق وضسعه ‘ موقع
صسدامي مع عدد كب Òمن النواب.
وتصس-ويت اÿم-يسش ه-والسس-اب-ع ع-ل-ى
التوا‹ الذي يخسسره رئيسش الوزراء
‘ ›لسش ال- -ع- -م- -وم ح -يث  ⁄ي -ع -د
ي -ح -ظ -ى ب-ال-غ-ال-ب-ي-ة وح-يث ت-ع-ارضش
األكÌي - - - - - -ة اÿروج م- - - - - -ن ال–اد
األوروبي من دون اتفاق.
أŸعارضصة ترصّص ألصصفوف

يسس-ع-ى ن-واب اŸع-ارضس-ة الÈي-طانية
إا ¤السسيطرة على أاعمال الŸÈان
األسسبوع اŸقبل ،بهدف تعزيز قانون
م- -ن- -ع «ب -ري -كسست» م -ن دون ات -ف -اق،
وإاج -ب -ار ح -ك -وم-ة ب-وريسش ج-ونسس-ون
على الكشسف عن اŸزيد من الوثائق
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت -حضسÒات اÿاصس-ة

بذلك السسيناريو.
واج -ت -م -ع زع-ي-م «ال-ع-م-ال» جÁÒي
كوربن بعدد من النواب من األحزاب
الÈي- -ط -ان -ي -ة اŸم -ث -ل -ة ‘ الŸÈان
الÈيطاÃ ،Êن فيهم جوسسوينسسون،
زعيمة «الدÁقراطي ÚالليÈالي،»Ú
وإايان بÓكفورد ،زعيم كتلة «القوميÚ
اإلسس-ك-ت-ل-ن-دي› ‘ »Úلسش ال-ع-م-وم.
وت -رك -زت اÙادث -ات ع-ل-ى ضس-رورة
ضسمان عدم وجود أاية ثغرات تسسمح
÷ونسسون باللتفاف على قانون منع
«بريكسست» من دون اتفاق ،وذلك من
خÓ- -ل السس- -ي- -ط- -رة ع- -ل -ى األج -ن -دة
الŸÈان -ي -ة األسس -ب -وع اŸق-ب-ل ،ح-يث
ي -غ -يب ن -واب «اÙاف -ظ ،»Úال-ذي-ن
يعقدون مؤو“رهم السسنوي العام ‘
مدينة مانشسسس Îب Úيومي الثنÚ
واألربعاء.
ويرغب –الف اŸعارضسة ‘ إاجبار
ج- - -ونسس- - -ون ع- - -ل - -ى ط - -لب “دي - -د
«بريكسست» ‘ موعد يسسبق اŸهلة
ا◊ال- -ي -ة ع -ن -د  19أاك-ت-وب-ر ،وي-نصش
القانون على أان يقوم جونسسون بطلب
ت -أاج -ي -ل م-وع-د «ب-ري-كسست» ‘ ح-ال
فشسل ‘ التوصسل لتفاق ‘ القمة
األوروبية اŸنعقدة ‘  17و 18من
الشس- - - -ه - - -ر ذات - - -ه ،إال أان األح - - -زاب
اŸع-ارضس-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى أاصسوات 21
ن -ائ -بً-ا م-ن م-ت-م-ردي «اÙاف-ظ،»Ú
الذين فصسلهم جونسسون من ا◊زب،
لضس -م -ان األغ -ل -ب-ي-ة الŸÈان-ي-ة .وق-د
يريد هؤولء منحه فرصسة التفاوضش
ع- -ل- -ى صس -ف -ق -ة ج -دي -دة ‘ ال -ق -م -ة
األوروبية ،وفقًا Ÿا يراه مناسسباً ،قبل
تقييده بضسرورة طلب التمديد.

ألناقلة ألÈيطانية أÙتجزة ‘ إأيرأن تغادر

روحا :Êسسنجري ﬁادثات مع الوليات اŸتحدة إاذا ُرفعت العقوبات

ليرأ Êحسصن
قال ألرئيسص أ إ
روحا ،Êإأن أيرأن سصتجري
حتما ﬁادثات مع ألوليات
أŸتحدة إأذأ رفع ألرئيسص
دونالد ترأمب ألعقوبات
وأنهى سصياسصته Ãمارسصة
ألضصغوط ألقصصوى على
طهرأن.
وقال روحا ‘ Êمؤو“ر صسحفي
ب -ع -د ي -وم م-ن ك-ل-م-ت-ه ‘ ا÷م-ع-ي-ة
 ·ÓاŸت -ح-دة ،إان-ه «إاذا
ال -ع -ام -ة ل  -أ
وصسلنا إا ¤وقت يتم فيه رفع هذه
الشس -روط اŸسس -ب -ق-ة ع-ن ال-ط-اول-ة،
فحتماً هناك امكانية للتحدث مع
أامÒكا».
و‘ ن -ه -اي -ة أاوت ،ت -وّصس -ل ال-رئ-يسش
ال -ف -رنسس -ي إاÁان -وي -ل م -اك-رون إا¤
اّت -ف -اق م -ب -دئ -ي ‘ ب -ي -اري -تسش م -ع
ترامب وروحا Êلعقد لقاء بينهما

كان يأامل ‘ تنظيمه شسخصسّيًا.
ل -ك ّ-ن ه-ج-م-ات  14سس-ب-ت-م Èعلى
أارام -ك -والسس -ع -ودّي -ة وال -ت-ي ت-بّ-ن-اه-ا
ا◊وث ّ-ي -ون ،أاّدت إا ¤خ -فضش إان -ت-اج
النفط السسعودي إا ¤النصسف وأاّثرت
ع -ل -ى إام-دادات ال-ن-ف-ط ‘ ال-ع-ا.⁄
وع- -ل -ى غ -رار السس -ع -ودّي -ة ،ح ّ-م -لت
ال- - -ولي- - -ات اŸت- - -ح- - -دة ط - -ه - -ران
اŸسسؤووليّة عن تلك الهجمات.
وأاع -ل-ن ت-رامب تشس-دي-د ال-ع-ق-وب-ات
ع -ل -ى ط -ه -ران ،وأارسس -ل ت -ع -زي-زات
عسسكرّية إا ¤اÿليج.
ألناقلة ألÈيطانية
أÙتجزة تغادر

تتحدث عن قمة جديدة

غادرت الناقلة سستينا إامبÒو-التي
ت-رف-ع ع-ل-م ب-ري-ط-ان-ي-ا ،واح-تجزها
ا◊رسش الثوري اإليرا ‘ Êجويلية

ك ـ ـ ـ ـ ـوريا الشسمالي ـ ـ ـ ـة تشسي ـ ـ ـ ـد بÎام ـ ـ ـ ـ ـ ـب

أشصادت كوريا ألشصماليّة ،أمسص أ÷معة،
بالرئيسص ألأمÒكي دونالد ترأمب،
ألذي وصصفته باأّنه «حكيم وشصجاع»،
معتًÈة أّنه يختلف عن سصياسصيّ Úأآخرين
‘ وأشصنطن لديهم «هَوسص» نزع ألسصÓح
ألنووي ألكوري ألشصما‹ ،وقال أŸسصتشصار
‘ وزأرة أÿارجيّة ألكورّية ألشصماليّة
كيم كي غوأن ،أإنّ فكرة عقد قّمة
جديدة ب Úترأمب وألزعيم ألكوري
ألشصما‹ كيم جونغ -أون «حاضصرٌة جّدأ
هذه ألأّيام ‘ ألوليات أŸتّحدة».
و‘ بيان نشسرته وكالة الأنباء الرسسمّية الكورّية
الشس -م -ال ّ-ي -ة ،ت -طّ-ر ق غ-وان بشس-ك-ل اإي-ج-اب-ي اإ¤
ال -ل-ق-اءات ال-ثÓ-ث-ة الّسس -اب-ق-ة ب Úك-ي-م وت-رامب،
واصسفا اإياها باأنها «كانت مناسسبات تاريخّية»
اأت- -احت ل- -ل- -رج- -ل Úاأن ُي - -ع ّ-ب -را ع -ن اإرادت -ه -م -ا
السسياسسّية باأن يضسعا حّداً للعداء ‘ العÓقات
ب Úالبلدين.
واأضساف« :رغم اأّن كوريا الشسمالّية بذلت منذ
تلك القمم جهوًدا صسادقة لبناء الّثقة ،اإل اأّن
ال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة اسس- -ت- -اأن -فت م -ن -اورات -ه -ا
ال- -عسس- -ك -رّي -ة اŸشسÎك -ة م -ع ك -وري -ا ا÷ن -وب ّ-ي -ة
وعّززت عقوباتها على بيونغ يانغ».
واأبدى غوان ،اسستيائه بسسبب فرضش مسسوؤولÚ
اأمÒكّيُ ⁄ Úيسسuمهم شسرطاً مسسبقاً على كوريا
الشسماليّة يتمّثل بتخّليها عن ترسسانتها النووّية
من اأجل –سس ÚالعÓقات ب Úالبلدين.
وقال اإّنه «واقع قاسش اأن يكون هناك سسياسسيّون
‘ واشسنطن مهووسسون بالتشسديد على اأّن نزع
السسÓح النووي يجب اأن يتمّ اأّو ً
ل ،واأن يعتÈ
هوؤلء اأّن كوريا الشسمالية ُيمكن اأن يكون لها
مسس -ت -ق -ب -ل مشس -رق ف -ق -ط اإذا ت -خ ّ-ل -ت اأّو ًل ع-ن
اأسس-ل-ح-ت-ه-ا ال-ن-ووّي -ة ،واأن ت-ك-ون ل-دي-ه-م ال-ف-ك-رة
العوجاء باأّن العقوبات هي التي اأجÈت بيونغ
ي -ان -غ ع -ل -ى ال ّ-د خ -ول ‘ ح-وار م-ع واشس-ن-ط-ن»،

مضسيفا« :هذا يجعلني اأشسّكك باإمكان حدوث
تقّدم ‘ اأيّ قّمة مسستقبلّية» ،حسسب البيان.
اإل اأنه عاد واأوضسح اأن «الرئيسش ترامب يختلف
ع -ن اأسس Ó-ف-ه ‘ م-ا ي-ت-عّ-ل -ق ب-ا◊سش السس-ي-اسس-ي
والتصسميم ‘ موقفه حيال كوريا الشسماليّة..
لذا اأوّد اأن اأعلّق اآما‹ على اÿيارات ا◊كيمة
والقرارات الشسجاعة للرئيسش ترامب».
أإقالة بولتون
وياأتي هذا الإعÓن بعد اأسسبوع Úمن اإقالة
ترامب جون بولتون ،مسستشسار الأمن القومي
الأمÒك -ي ،ال -ذي ك -ان ال -رئ -يسش ي -خ -ت-ل-ف م-ع-ه
بشس- -اأن م- -ل -ف -ات ع -دة خصس -وصس ً-ا م -ل -ف ك -وري -ا
الشسمالية.
وان-ت-ق-د ت-رامب تصس-ري-ح-ات ب-ول-ت-ون ب-اأن اإزالة
اأسسلحة ليبيا ‘ ظل حكم القذا‘ يجب اأن
تكون ‰وذجا لكوريا الشسمالية.
وكان بولتون يشس Òاإ ¤تعاون القذا‘ الكامل
مع اÛتمع الدو‹ .اإل اأن تصسريحاته اعتÈت
ع -ل -ى ن -ط -اق واسس -ع ت -ه -دي -دا ل -ك -ي -م لأن-ه “ت
الإطاحة بالقذا‘ ‘  ‘ 2011خطوة دموية
دعمها حلف شسمال الأطلسسي.
واأع-ربت ك-وري-ا الشس-م-ال-ي-ة ع-ن غضس-ب-ه-ا العارم
اإزاء ه- -ذا ال- -تصس -ري -ح ،ال -ذي ق -ال ت -رامب اإّن -ه
«جعلنا نÎاجع جدا ‘ شسكل سسيء للغاية»،
ووصسفت كوريا الشسمالية بولتون الذي اأشسادت
باإقالته ،باأنه «مث ÒاŸشساكل السسيء».
واÙادثات ب Úبيونغ يانغ وواشسنطن متعÌة
منذ فشسل القمة الثانية ب Úكيم وترامب ‘
فيفري ‘ هانوي ،وعقد الرجÓن لقاء ثالثاً ‘
ج -وان ‘ اŸن -ط -ق -ة اŸن -زوع -ة السس Ó-ح ال -ت -ي
ت -قسس -م شس -ب -ه ا÷زي -رة ال-ك-وري-ة ،وات-ف-ق-ا ع-ل-ى
اسستئناف اÙادثات بشساأن النووي بعد اأشسهر
من العرقلة لكن ذلك  ⁄يحصسل بعد.

 ميناء بندر عباسش أامسش ا÷معة،حسسب ما أاعلنته منظمة اŸوانئ
واÓŸحة البحرية اإليرانية.
وأاعلنت الشسركة السسويدية اŸالكة
لناقلة النفط أان السسفينة أابحرت
ووصس -لت إا ¤اŸي -اه ال -دول -ي -ة ب -ع-د
م- -غ- -ادرت- -ه- -ا اŸي- -اه اإلق- -ل- -ي- -م -ي -ة
اإليرانية.
وق -ال إاريك ه -ان -ي -ل اŸدي -ر ال-ع-ام
لشسركة «سستينا بولك» مالكة الناقلة
«سستينا إامبÒو» ،اليوم إان السسفينة
جهة إا ¤دبي.
متو ّ
واألربعاء ،أاعلنت وزارة اÿارجية
اإلي -ران -ي -ة م -ن -ح سس -ف -ي -ن-ة «سس-ت-ي-ن-ا
إامبÒو» تصسريحا نهائيا باŸغادرة،
ل -ك -ن اŸل -ف ال -قضس -ائ-ي «اŸت-ع-ل-ق
ب - -ب - -عضش اıال - -ف - -ات واألضس- -رار
البيئية سسيبقى مفتوحا».
و‘  19جويلية ،احتجز ا◊رسش
الثوري اإليرا Êناقلة النفط التي
يبلغ طولها  183مÎا وترفع العلم
الÈي-ط-ا ،Êم-ت-ه-م-ا إاي-اه-ا ب-تجاهل
ن-داءات السس-ت-غ-اث-ة وإاي-ق-اف ج-هاز
إارسس-ال-ه-ا ب-ع-د اصس-ط-دام-ه-ا ب-قارب
صسيد.
وجاء احتجاز السسفينة عقب إاعÓن
“دي-د اح-ت-ج-از ن-اق-ل-ة إاي-رانية من
جانب سسلطات جبل طارق ،وهي
أاراضش بريطانية واقعة ‘ أاقصسى
جنوب إاسسبانيا.
وأاث-ارت ال-قضس-ي-ة أازم-ة دب-ل-وم-اسسية
ب Úلندن وطهران التي أانكرت أان
يكون احتجاز «سستينا إامبÒو» ردا
على اعÎاضش «غريسش  »1التي تغÒ
اسسمها لحقا إا« ¤أادريان داريا .»1

ما‹

مقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل 7
عسسكري‘ Ú
كم Úإارهابـي
قتل سسبعة عسسكري ÚماليÚ
اÿميسش ‘ كم Úكان وراءه
إاره- -اب- -ي- -ون ‘ وسس- -ط م -ا‹
اŸضسطرب.
وقال بيان للجيشش اŸا‹ إانّ
›م- - -وع- - -ة م- - -ن ال- - -ق- - -وات
اŸسسلحة اŸالية كانت ترافق
شس -ح -ن -ة أاسس -م -دة ب Úب-ل-دت-ي
دوي-ن-ت-زا وسس-ي-ف-اري-ه تعرضست
لن -ف -ج -ار ع-ب-وة ق-ب-ل أان ت-ت-م
م-ه-اج-م-ت-ها بالسسÓح الناري،
ف-ي-م-ا نسسب ال-ه-ج-وم اŸعّ-ق-د
إا ¤اإلرهابي.Ú

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دعا البوليسشاريو واŸغرب اإ ¤مفاوضشات غ Òمششروطة

غوتـ ـ ـ ـ ـÒسس :إلصصح ـ ـ ـ ـ ـرإء إلغربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
قضصيـ ـ ـ ـ ـ ـة تصصفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إسصتعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
·Ó
لم Úالعام ل أ
رفع ا أ
اŸتحدة أانطونيو غوتÒيسس
كل لبسس حول طبيعة النزاع
‘ الصشحراء الغربية حيث
جدد التأاكيد ‘ تقرير
جديد سشلمه للجمعية العامة
 ·ÓاŸتحدة أان هيئات
ل أ
ل· اŸتحدة تعالج هذا
ا أ
اŸلف «كمسشأالة تصشفية
اسشتعمار».
و ذكر غؤتÒيسس ‘ هذا التقرير
ال -ذي اع -ده ب-ط-لب م-ن ا÷م-ع-ي-ة
 ·ÓاŸت -ح -دة ح -ؤل
ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
مسض- -ال- -ة الصض- -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ان
ال-ل-ج-ن-ة ال-راب-ع-ة اŸك-لفة بتصضفية
السض- -ت -ع -م -ار وال -ل -ج -ن -ة اÿاصض -ة
ب-تصض-ف-ي-ة السض-ت-ع-م-ار ال-تي تسضمى
÷ن- - - - -ة الـ ٢4ي- -ع -ا÷ان م -ل -ف
الصض- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ‘ «اط -ار
اŸسض- -ائ- -ل اŸت- -ع -ل -ق -ة ب -تصض -ف -ي -ة
السضتعمار».
كما أاشضار الم Úالعام األ‡ي ا¤
ان «÷ن- -ة اŸسض- -ائ -ل السض -ي -اسض -ي -ة
اÿاصض- -ة وتصض- -ف -ي -ة السض -ت -ع -م -ار
(اللجنة الرابعة) للجمعية العامة
واللجنة اÿاصضة اŸكلفة بدراسضة
ال- -ؤضض- -ع ف- -ي -م -ا ي -خصس ت -ط -ب -ي -ق
ال -تصض-ري-ح ح-ؤل م-ن-ح السض-ت-قÓ-ل
ل -ل -ب -ل -دان والشض-ع-ؤب اŸسض-ت-ع-م-رة
ت - -ع - -ا÷ه - -ا ‘ اط - -ار اŸسض - -ائ - -ل
اŸتعلقة باألقاليم غ ÒاŸسضتقلة
وتصضفية السضتعمار».
و ت -اب -ع ق -ؤل -ه ان -ه ح-ت-ى وان ك-ان
›لسس الم - -ن ال - -دو‹ ي- -ت- -ن- -اول
ال -ؤضض-ع ‘ الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ‘

اطار اŸسضائل اŸرتبطة بالسضلم
·Ó
والم-ن ف-ان ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-يا ل أ
اŸتحدة «تتطلع ‘ لؤائح متتالية
ا ¤التؤصضل ا ¤حل سضياسضي عادل
ودائم ومقبؤل من ك ÓالطرفÚ
يسض- -م- -ح ب- -ت- -ق- -ري- -ر مصض Òشض- -عب
الصضحراء الغربية».
ودعا ‘ هذا الصضدد طر‘ النزاع
أال وه -م -ا ج -ب -ه -ة ال -ب -ؤل -يسض -اري -ؤ
واŸغ- - - - -رب ا ¤م- - - - -ؤاصض- - - - -ل- - - - -ة
اŸفاوضضات بدون شضروط مسضبقة
مضض -ي -ف-ا ان ا◊ف-اظ ع-ل-ى السض-ل-م
والسض- -ت- -ق- -رار ‘ اŸي- -دان ي- -ع- -د
ضض -روري -ا م -ن اج-ل ارسض-اء اŸن-اخ
اÓŸئ - -م لسض - -ت - -ئ - -ن - -اف اŸسض- -ار
السضياسضي.
ك- -م- -ا اك- -د الم Úال- -ع- -ام األ‡ي

قائ« Óانني احث اعضضاء ›لسس
المن الدو‹ واصضدقاء الصضحراء
ال- -غ- -رب- -ي -ة وال -ف -اع -ل Úالخ -ري -ن
اŸع -ن -ي Úع -ل-ى تشض-ج-ي-ع اŸغ-رب
وج -ب -ه -ة ال -ب -ؤل -يسض -اري -ؤ م-ن اج-ل
اغ-ت-ن-ام ال-ف-رصض-ة اŸاث-ل-ة ام-امهم
وم-ؤاصض-ل-ة السض-ه-ام ب-ن-ي-ة صض-ادقة
وبدون شضروط مسضبقة ‘ اŸسضار
القائم».
ام-ا ال-ؤث-ي-ق-ة ال-ت-ي اع-دها المÚ
 ·ÓاŸتحدة فهي حؤصضلة
العام ل أ
ل- -ل- -ت- -ق- -ري -ري -ن الخÒي -ن ال -ذي -ن
ق- -دم- -ه- -م -ا Ûلسس الم -ن ح -ؤل
ال -ؤضض -ع-ي-ة ‘ الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
حيث وصضف السضيد غؤتÒيسس ‘
هذا التقرير ا÷ديد الذي يغطي
الفÎة اŸمتدة ب Úالفا— جؤيلية

 ٢018و 3ج -ؤان  ٢01٩الؤضضعية
اŸي - -دان - -ي - -ة ووضض - -ع - -ي- -ة ت- -ق- -دم
اŸف-اوضض-ات السض-ي-اسض-ي-ة ال-تي قام
ب -ه -ا م -ب-ع-ؤث-ه الشض-خصض-ي السض-اب-ق
هؤرسضت كؤهلر.
واوضضح ‘ هذا الصضدد انه خÓل
ال- -فÎة اŸشض- -م- -ؤل- -ة ب- -ال- -ت -ق -ري -ر
«اسض -ت -م -رت اŸف-ؤضض-ي-ة السض-ام-ي-ة
·Ó
◊ق -ؤق النسض -ان ال -ت -اب -ع -ة ل -أ
اŸتحدة ‘ تلقي معلؤمات تشضÒ
ا ¤ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ات ال - -ت - -خ - -ؤي - -ف
والعتقالت التعسضفية ومصضادرة
ال - -ع - -ت- -اد واŸراق- -ب- -ة اŸف- -رط- -ة
للصضحفي ÚواŸدون ÚواŸدافعÚ
عن حقؤق النسضان الذين يغطؤن
ان- -ت- -ه- -اك- -ات ح -ق -ؤق النسض -ان ‘
الراضضي الصضحراوية اÙتلة.

العدد
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هدد بإالغاء كل التفاقيات اŸوقعة مع الحتÓل

إلرئيـ ـ ـ ـ ـسس إلفلسصطينـ ـ ـ ـي :سصندإف ـ ـع
ع ـ ـن حق ـ ـوقنا مهم ـ ـ ـا كانـ ـ ـت إلنتائ ـ ـج
أاكد الرئيسس الفلسشطيني،
ﬁمود عباسس ،أان الحتÓل ل
Áكن أان يأاتي بالسشÓم أاو
لمن والسشتقرار
يحقق ا أ
لحد ،وأان مسشؤوولية حماية
أ
السشÓم والقانون الدو‹ تقع
ل· اŸتحدة.
على عاتق ا أ
ون -ق-لت وك-ال-ة األن-ب-اء ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ة
(وفا) عن الرئيسس عباسس ‘ ،كلمته
خÓل الدورة ال  74للجمعية العامة
 ·ÓاŸتحدة ‘ نيؤيؤرك ،امسس
لأ
األول ،تأاكيد رفضضه إلعÓن رئيسس
وزراء إاسضرائيل بنيام Úنتنياهؤ نيته
ضضم غؤر األردن وشضمال البحر اŸيت
واŸسضتؤطنات للسضيادة اإلسضرائيلية،
مضض- -ي- -ف- -ا أان -ه ‘ ح -ال أاق -دمت أاي -ة
حكؤمة إاسضرائيلية على تنفيذ ذلك،
فإان جميع التفاقات اŸؤقعة وما
ت-رتب ع-ل-ي-ه-ا م-ن ال-ت-زام-ات سض-تكؤن
منتهية.
وق - -ال ال- -رئ- -يسس ع- -ب- -اسس ‘ ،ه- -ذا
الصض- -دد« ،م- -ن ح- -ق -ن -ا ال -دف -اع ع -ن
ح-ق-ؤق-ن-ا ب-ال-ؤسض-ائ-ل اŸت-اح-ة ،م-هما
كانت النتائج ،وأاننا سضنبقى ملتزمÚ
بالشضرعية الدولية وﬁاربة اإلرهاب،
وسض -ت -ب -ق-ى أاي-دي-ن-ا ‡دودة م-ن أاج-ل
–قيق السضÓم».
وتابع إان «القانؤن الدو‹ الذي قبلناه
و“سضكنا به ،والسضÓم الذي نسضعى
إاليه ،أاصضبحا ‘ خطر شضديد بسضبب
السضياسضات واإلجراءات التي تقؤم بها
إاسضرائيل ‘ أارضضنا اÙتلة ،وبسضبب
ت-ن-ك-ره-ا لÓ-ت-ف-اق-ات اŸؤق-ع-ة م-عها
م -ن -ذ ات-ف-اق أاوسض-ل-ؤ ع-ام  1٩٩3وإا¤
اآلن» .مشض- -ددا ع- -ل- -ى أان مسض -ؤول -ي -ة
حماية السضÓم والقانؤن الدو‹ تقع
على عاتق األ· اŸتحدة.
ك -م -ا ج -دد ال -رئ -يسس ال -ف -لسض -ط-ي-ن-ي
ال -دع -ؤة ل-ع-ق-د م-ؤ“ر دو‹ ل-لسضÓ-م
يسض -ت -ن -د إا ¤اŸب -ادرة ال-ت-ي سض-ب-ق أان
طرحها ‘ ›لسس األمن الدو‹ ‘
فÈاير  ،٢018بحيث تشضارك ‘ هذا
اŸؤ“ر األطراف العربية والدولية

اŸع -ن -ي-ة ك-اف-ةÃ ،ن ف-ي-ه-ا األعضض-اء
ال- - - -دائ- - - -م - - -ؤن ‘ ›لسس األم - - -ن،
والرباعية الدولية.
موعد النتخابات
وأاع -ل -ن ‘ ك -ل -م -ت -ه أام -ام ال-دورة 74
 ·ÓاŸتحدة ‘
للجمعية العامة ل أ
نيؤيؤرك ،أانه سضيعلن فؤر عؤدته إا¤
رام ال- - -ل- - -ه ع- - -ن م- - -ؤع- - -د إلج- - -راء
الن -ت -خ -اب -ات ال -ع -ام -ة ،ودع -ا األ·
اŸت-ح-دة وا÷ه-ات ال-دول-ي-ة اŸع-نية
Óشض- - -راف ع- - -ل- - -ى إاج- - -راء ه - -ذه
ل - - -إ
النتخابات ،مؤكدا أانه سضيحمل أاية
ج -ه -ة تسض -ع-ى ل-ت-ع-ط-ي-ل إاج-رائ-ه-ا ‘
م - -ؤع - -ده - -ا اÙدد ،اŸسض- -ؤول- -ي- -ة
الكاملة.
وأاعلنت حركة اŸقاومة اإلسضÓمية
«حماسس» بدورها اسضتعدادها إلجراء
انتخابات عامة شضاملة ،عقب إاعÓن
الرئيسس الفلسضطيني ﬁمؤد عباسس
نيته الدعؤة لÓنتخابات العامة بعد
عؤدته من نيؤيؤرك إا ¤رام الله.
وقالت ا◊ركة ‘ -بيان تلقت وكالة
األنباء األŸانية (د.ب.أا) نسضخة منه،
إان م -ؤق -ف -ه -ا ي -أات -ي «ان -ط Ó-ق -ا م -ن
الضض-رورة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ت-ؤح-ي-د ا÷ه-ؤد
كافة Ÿؤاجهة التحديات اÿطÒة

الراهنة ،وعلى رأاسضها صضفقة القرن»
األمريكية.
وأاك -دت ا◊رك -ة «اسض -ت -ع-داده-ا اآلن
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-ع-امة الشضاملة ،والتي
ت -تضض -م -ن الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسض -ي -ة
وال -تشض -ري -ع -ي -ة واÛلسس ال-ؤط-ن-ي»،
داع -ي -ة إا ¤ال -ت -ؤاف-ق ح-ؤل خ-ط-ؤات
إا‚اح هذه النتخابات».
وي-ع-ا Êال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ؤن م-ن ان-قسض-ام
داخلي منذ منتصضف عام  ٢007أاثر
سض -ي -ط -رة ح -م-اسس ع-ل-ى ق-ط-اع غ-زة
بالقؤة ،وذلك بعد عام من إاجراء آاخر
ان-ت-خ-اب-ات ب-رŸان-ي-ة ف-ازت ح-م-اسس
بغالبية اŸقاعد فيها.
إاصشابات
اصض -يب ط -ف -ل ب -رصض -اصض -ة م -ع-دن-ي-ة
مغلفة باŸطاط ،وآاخرون بالختناق
أامسس ،ج- - -راء اسض- - -ت - -ه - -داف ق - -ؤات
الحتÓل السضرائيلي للمشضارك‘ Ú
اŸسضÒات السض-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ام اي-ام
ا÷معة من كل اسضبؤع على مقربة
م -ن السض-ي-اج ال-ف-اصض-ل شض-رق-ي ق-ط-اع
غزة ،احتجاجا على ا◊صضار الظا⁄
الذي يفرضضه الحتÓل على القطاع،
وتأاكيدا على الÓجئ ÚالفلسضطينيÚ
ب -ال -ع -ؤدة ا ¤م-دن-ه-م وق-راه-م ال-ت-ي
هجروا منها خÓل النكبة.

الجتماع الدو‹ حول ليبيا

إتفاق علـى وقـف إلتنافـسس إلعسصكـري وإ◊ـرب بالوكالة

اتفقت الدول اŸششاركة ‘ الجتماع الذي خصشصس لبحث اŸلف الليبي ,بنيويورك على ضشرورة ‡ارسشة نوع من
لطراف الرئيسشية التي تدعم الفصشائل الليبية ,ووقف التنافسس العسشكري
الضشغط السشياسشي على جميع ا أ
وا◊رب بالوكالة ,حسشب ما قاله مصشدر دبلوماسشي أاوروبي.
 ·ÓاŸت-ح-دة« :م-ن
وسضعت القؤى الكÈى ‘ ,الجتماع الذي عقد على هامشس الدورة ال  74وق -ال السض -راج  ‘ -خ -ط -اب أام -ام ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
للجمعية العامة ل أ
 ·ÓاŸتحدة ‘ نيؤيؤرك ,أامسس األول ،لؤأاد خÓفاتها اŸؤسضف أان دول أاخرى تؤاصضل التدخل» ‘ شضؤون ليبيا ,مسضميا ك Óمن
بشضأان ليبيا بعد أاشضهر من القتال دون مؤشضرات تذكر على ‚اح جهؤد السضÓم .اإلمارات العربية اŸتحدة وفرنسضا ومصضر.
واجتمعت تلك الدولÃ ,ا فيها إايطاليا وأاŸانيا والدول اÿمسس دائمة
–ضشÒات Ÿؤو“ر برلÚ
العضضؤية ‘ ›لسس األمن التابع ل أ
 ·ÓاŸتحدة (بريطانيا والصض Úوفرنسضا دعا وزير اÿارجية اإليطا‹ لؤيجي دي مايؤ ،إا ¤العؤدة إا ¤ا◊ؤار السضياسضي
وروسضيا والؤليات اŸتحدة) ,التي تؤجد بينها خÓفات أايضضا ‘ ليبيا ,بهدف ‘ ليبيا ،مشضÒا إا ¤أان «العؤدة إا ¤اŸبادرة السضياسضية صضارت أامراً ملحًا بشضكل
 ·ÓاŸتحدة من اŸضضي قدما.
كسضر ا÷مؤد و“ك Úخطة سضÓم ل أ
متزايد» .وشضارك دي مايؤ ‘ رئاسضة الجتماع الؤزاري حؤل ليبيا مع نظÒه
 ·ÓاŸتحدة.
والجتماع هؤ أاول جهد دبلؤماسضي كب Òمنذ أان بدأات قؤات اللؤاء اŸتقاعد ,الفرنسضي جان إايف لؤدريان ،على هامشس ا÷معية العامة ل أ
خليفة حف ‘ ,Îأافريل اŸاضضي ,هجؤما للسضيطرة على العاصضمة طرابلسس وأاوضضح دي مايؤ ،أان الجتماع يهدف إا ¤اŸسضاهمة «من حيث األفكار
التي تسضيطر عليها ا◊كؤمة اŸعÎف بها دوليا برئاسضة ,فائز السضراج.
والتأامÓت واŸقÎحات وتعزيز “اسضك اÛتمع الدو‹»“ ،هيدا للمؤ“ر
وتسضبب الهجؤم ‘ نزوح أاك Ìمن  1٢0أالف شضخصس ,كما أافسضد جهؤد السضÓم الذي تنؤي أاŸانيا تنظيمه ‘ اÿريف حؤل ليبيا.
التي تقؤدها األ· اŸتحدة منذ سضنؤات ,لكنه  ⁄يحقق هدفه نظرا ألن وأاعرب عن قلقه البالغ إازاء تدهؤر الؤضضع األمني والؤضضع اإلنسضا ‘ Êجميع
قؤات حف ⁄ Îتتمكن من اخÎاق الضضؤاحي ا÷نؤبية للعاصضمة.
أانحاء البÓد ،مؤكدا «مركزية اŸلف الليبي ألمن واسضتقرار منطقة اŸتؤسضط،
وقال مسضؤول رفيع اŸسضتؤى باأل· اŸتحدة« :الفكرة هي جمع عدد من والتزام إايطاليا واÛتمع الدو‹ بأاسضره ‘ البحث عن حل سضلمي ومشضÎك
Óزمة الليبية التي طال أامدها».
األطراف الرئيسضية اŸتفقة ‘ الفكر ,ودفع العملية قدما ,ودعم غسضان ل أ
سضÓمة ودعؤاته إا ¤وقف إاطÓق النار ,وجمع اÛتمع الدو‹ ثم ‘ نهاية وشضدد الؤزير ،على أان «عدم اسضتقرار ليبيا ل Áكن حله بتدخل عسضكري
اŸطاف إاجراء حؤار ب Úالليبي.»Ú
تسضبب حتى اآلن بؤفاة العديد اŸدني ،Úوعدد كب Òمن الضضحايا من بÚ
وكان رئيسس اÛلسس الرئاسضي ◊كؤمة الؤفاق الؤطني ,فائز السضراج ,قد اŸقاتل Úيصضعب –ديده ،ا ¤جانب تشضريد ما ل يقل عن  1٢0أالف شضخصس،
ندد ,من على من Èاأل· اŸتحدة ,األربعاء ,بـ»تدخل» دول أاجنبية ‘ ليبيا .كما زاد من خطر انتشضار اإلرهاب».

لرباب العمل واŸقاولÚ
اŸنظمة الوطنية أ

ORGANISATION NATIONALE DU PATRONAT
ET DES ENTREPRENEURS

معتمدة من قبل وزارة العمل والتششغيل والضشمان الجتماعي
بتاريخ – 2٠٠2 / ٠٩ / 23ت رقم 83

O.N.P.E

AGREE PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE
LA SECURITE SOCIALE LE 23 / 09 / 2002 SOUS LE N° 83

رقم  / ٠2الرئيسس /

إإعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓن

يتقدم األعضضاء اŸؤؤسضسض Úوالناشضط ÚبالعÓن عن انتخابهم بالجماع السضيد :الؤشضفؤن جمال
رئيسضا جديدا للمنظة Ÿدة خمسس (  )05سضنؤات نظرا للعمل النبيل الذي بذله ‘ تسضي Òشضؤؤون
اŸنظمة ،نظرا لشضغؤر منصضب رئيسس اŸنظمة بعد السضتقالة.
وهذا ا◊دث الهام وقع ‘ اŸؤؤ“ر الؤطني العادي اŸنعقد يؤمي  14و 15سضبتم ٢01٩ Èبزرالدة
بصضفة رسضمية بعد اكتمال النصضاب القانؤÃ Êقتضضى اŸادة رقم  ٢1من قانؤن رقم 14 / ٩0
اŸعدل واŸتمم،اŸادة رقم  08من القانؤن األسضاسضي واŸادة  36من النظام الداخلي للمنظمة.
نسشخة ترسشل للوزارة الوصشية
الششعب 2٠١٩/٠٩/ 28

ANEP 1923100367

الششعب 2٠١٩/٠٩/ 28

الرئيسس
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ألسسبت  ٢٨سسبتم ٢٠١٩ Èم أŸوأفق لـ ﬁ ٢٨رم  ١٤٤١هـ ـ ألعدد ١٨٠٥٨
mimigaga783@gmail.com

–ية لأليادي
التي تعمل بضسمÒ

’صس - - - -دق- - - -اء ه- - - -م
أ أ
أول -ئك أل -ذي -ن ي -ق -ف -ون
أم - -امك ي - -اح - -م- -ل حÚ
ت -ب -ك -ي ل -ي -ح -ج -ب -وأ ع -ن
أل - - - - -بشس - - - - -ر رؤوي- - - - -تك
منكسسرأ.

الثور

’ ت - -ط - -ل - -ق مسس - -م - -ى
ألصس - -دأق - -ة ع- -ل- -ى ك- -ل
ع -اب -ر Áر ب-ح-ي-اتك ي-ا
ث- -ور ح- -ت- -ى ’ ت -ق -ول
’صس- -دق- -اء
ي - -وم- -ا أ أ
يتغÒون.

ا÷وزاء

شساب
ك- -ان م- -رشس- -ح- -ا Ÿنصسب ‘ شس- -رك -ة
ك-بÒة وح Úأن-ت-ه-ى م-ن أ خ-ت-بار
أ و‹ ذهب للقاء أŸدير للمقابلة
أل- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ة أŸدي- -ر رأى سسÒت- -ه
ألذأتية وكانت ‡تازة  ،حينها
سسأاله أŸدير ؛ هل أنت تتلقى أي
منحة للدرأسسة أجاب ألشساب ؛
ب - -ل ك - -ان وأل- -دي ي- -ت- -ك- -ف- -ل ك- -ل
مصساريف درأسستي سسأاله أŸدير ؛
أين يعمل وألدك ؟ أجاب ألشساب
؛ أب - -ي ل - -دي- -ه ورشس- -ة لصس- -ن- -اع- -ة
وتصس -ل -ي -ح أ ق -ف-ال  ..ط-لب أŸدي-ر
من ألشساب أظهار يديه  ..كشسف
ألشس- - - -اب ع- - - -ن زوج م- - - -ن أ ي - - -دي
أل-ن-اع-م-ة وأŸث-ال-ي-ة سس-أاله أŸدير ؛
’ول مرة ‘ عاصسمة أŸوضسة ‘ ألعا ⁄سستعود ألصسغÒة
أ
هل سسبق وأن سساعدت وألدك ‘
دي -زي م -اي دÁي ،Îأل -ت -ي ف -ق -دت سس -اق -ي-ه-ا ب-ع-د أن أضس-ط-ر
ع - -م- -ل- -ه ؟ أب- -دًأ  ..وأل- -دي أرأد أن
’ط -ب -اء ل -بÎه -ا وه -ي رضس -ي-ع-ة بسس-بب ع-يب خ-ل-ق-ي م-ن-ذ
أ أ
آأذأك- -ر وأق- -رأ أŸزي- -د م- -ن أل- -ك- -تب
ألو’دة ،إأ ¤أŸمشسى ‘ عرضس أزياء دأر (لولو إأيه جيجي) ‘
’ضسافة أ ¤ذلك Áكنه ألقيام
با إ
برج إأيفل أليوم أ÷معة خÓل أسسبوع أŸوضسة ‘ باريسس.
بعمله أفضسل مني  ..طلب أŸدير
وب-دأت ألÈي-ط-ان-ي-ة أŸول-ودة ‘ ب-رم-ن-غ-ه-ام وأل-ت-ي ت-ب-لغ من ألعمر حاليا
من ألشساب عندما يعود أ ¤ألبيت
تسسع سسنوأت أŸشساركة ‘ عروضس أزياء بريطانية قبل عام وشساركت ‘
أن يغسسل يدي وألده ويرجع غدأ
Óطفال ‘ لندن ‘ فÈأير ،و‘ أسسبوع نيويورك للموضسة
أسسبوع أŸوضسة ل أ
ل -رؤوي -ت-ه صس-ب-اح-ا أسس-ت-غ-رب ألشس-اب
هذأ ألشسهر.
كثÒأ من طلب أŸدير وبدأيفكر مع
وقالت ديزي على حسسابها على أنسستغرأم –ت صسورة لها مع وألدها ألكسس
ن -فسس -ه ع -ن ح -ق -ي -ق -ة ط -لب أŸدي -ر
أمام برج إأيفل« :نحن هنا لنصسنع ألتاريخ ،هذأ ما نفعل.
وفرصسة ألعمل عندما عاد طلب من
وتسستخدم ديزي طرف Úصسناعي Úمصسنوع Úمن
وأل- -ده أن يÎك- -ه ل- -غسس- -ل ي- -دي -ه..
ألكربون من أجل ألركضس ومن أجل ألسس Òعلى
أحسس أل - -وأل - -د بشس - -ع - -ور Áت - -زج - -ه
أŸمشسى مكنتاها من ألقيام بشسقلبة بهلوأنية
ألسس-ع-ادة وأل-رضس-ا ول-ك-نه ألتمسس من
’زي- - -اء ‘ ل - -ن - -دن أم - -ا ‘
خÓ- - -ل ع- - -رضس أ أ
أبنه أن يÎفق ‘ تنظيف يديه بدأ
أŸدرسس- -ة ف- -تسس- -ت- -خ- -دم ن- -وع- -ا آأخ- -ر م- -ن
’ول مرة
ألولد ينظف وكأانه يرى و أ
’ط- - - -رأف ألصس- - - -ن - - -اع - - -ي - - -ة .وق - - -الت
أ أ
ي - -دي وأل - -ده أŸت - -ج - -ع - -دة وأŸصس- -اب- -ة
لـ«رويÎز» إأنها –ب أرتدأء أÓŸبسس
ب - -ال - -ك - -ث Òم- -ن أل- -ن- -دب وأل- -ك- -دم- -ات
أ÷ميلة وألتقاط صسور لها .وأضسافت
’زألة
وأ÷روح وكان كلما مر عليها إ
«يصس- - -ف- - -ف- - -ون شس- - -ع- - -ري ويضس- - -ع - -ون
ألسسخام يتأا ⁄ألوألد كثÒأ  ...أدرك
أŸسس -اح-ي-ق ث-م أرت-دي ث-وب-ي وأث-بت
ألولد أن هات Úأليدين –ملت ألكثÒ
ألسساق Úثم أخرج للممشسى .أحيانا
ودفعتا ألثمن باهظا جله وأن ماوصسل
’ أشسعر بأاي أختÓف».
أليه فهو على حسساب تعب متوأصسل من
وق- - -الت إأي- - -ن- - -ي ه- - -ي - -دج - -ي بÒون
’بن باكيا وأخذ يقبل
قبل أبيه أنفجر أ إ
Óزياء
مؤوسسسسة دأر لولو إأيه جيجي ل أ
ي- -دي وأل- -ده شس- -اك- -رأ ل- -ه م -ث -م -ن -ا ج -ه -ده
’خريات.
«نسستع Úبها مع ألفتيات أ أ
ألعظيم  ...وعند ألصسباح مر على ورشسة
لدينا عارضسة أزياء مرأهقة ‡تلئة
أب -ي -ه ون -ظ -ر أ ¤أدوأت أ◊ادة وأل -ق-اسس-ي-ة
أ÷سس- -م .ول -دي -ن -ا ع -ارضس -ات مصس -اب -ات
وك -ي -ف أن وأل -ده ت -ع-ام-ل م-ع-ه-ا ع-ل-ى م-دى
Ãت Ó- -زم - -ة دأون .ن- -دم- -ج ك- -ل
سسن Úطويلة فقام بتنظيم وأعادة كل شسيئ
’طفال أıتلف.»Ú
أ أ
أ ¤مكانه وأزأل ماكان عالقا بها من دهان
وأوسس - -اخ وخ- -رج Ÿق- -اب- -ل- -ة أŸدي- -ر ....وحÚ
أل- -ت- -ق- -ى ب- -ه وج- -د ألشس- -اب ل- -يسس ك -ي -وم أمسس
ف -مسس -ح-ة أ◊زن تÎأءى م-ن ع-ي-ن-ي-ه وك-ذلك
ن أل-ن-اسس
نظر أ ¤يديه فوجد بعضس من أثار ألسسخام أبى
د م-
أن ي-خ-ت-ف-ي ب-غسس-ل-ه-ا ع-دة م-رأت  ...ح-ي-ن-ه-ا قال
’نك
ن-دم-ا ي-خ-ونك أح -تنحني أ
أŸدي- -ر ل- -ه ؛ ك- -نت أري- -د م- -نك أن ت -درك ق -ي -م -ة
ع-
أسسك و’
^ ف رأفعًا ر
ي
مسساعدة وألدك ونكرأن ذأته من أ جلك ..فه
.
ء
وفا
ق
من طال
فرصسة أن تعيد له شسيئ يسس Òمن معاناته من أجل
أنت من فزت بال ة ألنفسس
ون  :عز
توف ÒأŸال لك  ... ..بوركت أ’يدي ألتي تعمل .
ن

طفلة مبتورة سساق« Úتصسنع
التاريخ» ‘ عا ⁄اŸوضسة

`N
È
e
Òã

يا جوزأء
نقصسد
أ◊ب و’
،
ن -ن-وي م-ع-ه-ا أن ن-ب-ع-د
أح -دأ ب -ق-در م-ا ن-ري-د
أن ن -قÎب ف -ي -ه -ا م -ن
أنفسسنا.

السسرطان

شس
غل ع لـق

ك

^ ن-ع-ل-م بالطبع
’رضس ل- - - -يسست
أن أ أ
ث- -اب- -ت- -ة ،ول- -ك- -ن ه -ل
ت -خ-ي-لت سس-رع-ت-ه-ا ي-وم-ا
م- -ا؟ ..إأن- -ه- -ا ت- -ت -ح -رك ‘
أل- -فضس -اء بسس -رع -ة 67٠٠٠
ميل ‘ ألسساعة ألوأحدة؟.
أن أ÷اذب - - - -ي - - - -ة
^
’رضس- - - -ي - - -ة ل - - -يسست
أ أ
متسساوية ‘ كل أنحاء
’رضس - -ي - -ة،
أل- - -ك- - -رة أ أ
ف- -ه- -ن- -اك أم- -اك -ن أق -ل
ج - -اذب - -ي- -ة ب- -ح- -يث
يضسطرب
ت - - -وأزنك ب- - -ه- - -ا
م- -ن -ه -ا خ -ل -ي -ج
ه- - -دسس - -ون ‘
كندأ؟

^أل - -ن - -ه - -ر أو
أل - - - - - - - - -وأدي أو
أŸاء.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘ قا
^ يابه أصسب
غ

ح غريبًا.

’رضس
أ

ابتسسم

ى..وأ
بق
ي- - - -ومون ستبقى
 -ن- - - -ينا س
ل
أ
ن ك - -ل
ن
ك ي - - - -ا وط-كون ما له- - - -ا ن- - - -ح - - - -وى م - -
و
ى..أق - -
يك أل
ع - - - -د ّر..عل
 - -وه-ن-ا..
أندح
 -ن - -ون أقÓŸحمرضس-ي
 -ب - -ي ج وف أ ي ه-ن-ا أ نهر لناقِ
در م شس - -ع
ى أÿ
ب -ي -ت -لسسهل أل ل - -ن - -ار
و
د
ا
ق--
حّ –..
ج - -ه أ
ألبحر أ - -و
ل- - -ري - -
وك - -ي - -ف ب سأاقاوم
أ ÿطر
 ..⁄س
أسسا
وأ حلون
ير

يا أسسد ‘ أ◊ياة
ن -ع-م-ت-ان؛ أل-ك-تب
’صسدقاء؛
وأ أ
وعلى أŸرء أن Áتلك
ه-ات Úأل-ن-ع-مت Úعلى
نحو ﬂتلف؛ فلُيكÌ
من ألكتب؛ ولُيقِلل من
’صسدقاء.
أ أ

ح - -ل ال- -ع- -دد
السسابق

’نسسانية يا
لكل شسيئ قياسس وحتى أ إ
بشسر‘ ألشسّدة ُيقاسس ألصس Èو‘ ألنقاشس يقاسس ألعقل
و‘ أŸوأقف ُيقاسس ألبشسر هنيئًا Ÿن ’ يظلم أحدًأ
و’ يغتاب أحدأو’ يجرح أحدًأ.

حك ـ ـ

نبضسنا فلسسطين ـي للأب ـد

^ بطج أمام بطة
و بطة خلف بطة و
بطة ب Úبطت.. Úكم
عدد ألبط؟

األسسد

العذراء

’صسدقاء
أ أ
ي -اع-ذرأء ك-ثÒون
ث - - -م ق - - -ل - - -ي - - -ل - - -ون،
فقليلون حتى ’ يبقى
م - - - - -عك إأ’ م - - - - -ن ك- - - - -ان
’صسدق بينهم.
أ أ

اŸيزان

م و أامثـ ـال

سسÓماً سسÓماً جبال ألبÓد
ع لنا وألعماْد
فأانت ألقُ Ó
وفيك عقدنا لوأء أ÷هاْد
ومنك زحفنا على ألغاصسبÚ

’صس-دق-اء ف-قط
أ أ
ه-م م-ن ي-ع-رفون
إأن- -ه م- -ه- -م- -ا ك -ان
أنشس -غ -ال-ن-ا ب-ال-دن-ي-ا
وقلّ توأصسلنا ،إأ’ أن
مقدأرهم ‘ ألقلب ’
يتغّير يا سسرطان .

ل وأْد
قهرنا أ أ
’عادي ‘ ك ّ
جدهمْ طائرأتُ ألعوأْد
فلم ُت ْ
و’ ألطّن ُ
ك ُينجيهمُ ‘ ألبوأْد
م خاسسئÚ
فباءوأ بأاشسÓئه ْ

^ غبي شساهد فتاة هزيلة ألقوأم  ،سسأالها ماذأ تعملÚ؟  ،قالت:
عارضسة  ،قال لها  ‘ :أي ملعب ؟

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

أ÷ميل أن يهبك ألله
’ج-م-ل
’صس-دق-اء ،وأ أ
أ أ
أن –ظ - - -ى ب - - -ه - - -ؤو’ء،
وقمة أ÷مال يا ميزأن أن
ت -خ -ت -ل -ط ألصس -دأق -ة Ãع-ن-ى
’خوة.
أ أ

العقرب

أجمل نصسيحة ‘ أ◊ياة يا
ع- -ق -رب ..ك -ن صس -دي -ق -ا م -ع
ألقليل ولطيفا مع أ÷ميع.
ألقوسس

القوسس

ب
أجَمل ما ‘ أ◊َياة يا قوسس ..قل ٌ
حبك َفيبح ٌ
صسا ّ
ث نك ،يفتَقدك
‘ي ُ
َف - -يسس - -أال ل - -يِك ،يشس- -ت- -اَق ف- -ي- -د و لك،
ه ألْدنَيا َفيذكَرك.
تشسغل َ

ا÷دي

أصسدق ألبشسر يا جْدي هم من يزيدون حـب
أ◊ي-اة ب-دأخ-لك ،وي-ث-ب-ت-ون لك أنك تسس-ت-طيع
أل -وق -وف ‘ ك -ل م -رة ت -ت -ع Ìف -ي -ه -ا وت -رسس-م لك
أروأحهم طرق ألنجاة دأئما.

الدلو

من يصساحبك وينصسحك خوفا عليك يادلو ..أخÎه
’نه ’ يوجد ‘ زمننا هذأ شسخصسا يتمنى أن
أخا لك أ
يرأك بخ Òإأ’ من أحبك بصسدق.

^ يوجد بعضس ألناسس عندما تسسأالهم هل تعرف
فÓنا بن فÓن !؟ يقول لك مانوع سسيارته
سسياأأرته ؟ وإأذأ قلت له نوع ألسسيارة
يقول لك نعم نعم عرفته..سسبحان
ا◊وت
ألله و كأانهم كمبيوتر مرور
ليسسوأ ببشسر.
أنظر إأ ¤أ◊ياة بشسكل إأيجابي وأسستنشسق عب Òألتفاؤول يا حوت ،..
فأانت تعيشس على أرضس أُِعsد ْ
’نبياء،
ت للبÓء و ⁄يسسلم منها حتى أ أ
توّكل على ألله دأئما وكن مطمئنا.
.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

البيوت هي األمأكن التي يأأوي
إاليهأ النأسُض لَِيِجدوا فيهأ الراحة
واألمن والطمأأنينة ،وأاعظمُ زينةٍ
ل -ل -ب -ي -وت ه -ي ت-ق-وى ال-ل-ه ت-ع-أ،¤
وال -ت -ق -وى ل ت-ت-ح-ق-ق إاsل ب-أل-ت-زام
اآلداب اŸشضروعة للبيوت ،ومنهأ:
أادب السضتئذان :ويتأأكد ذلك ‘
األوقأت التي يضضع النأسض فيهأ
ثيأبهم؛ كمأ قأل الله تعأÉjn﴿ :¤
Gƒ˘∏o˘No ór˘Jn ’n Gƒ˘oæ˘enGB øn˘jpò˘dsG É˘¡n˘jtGCn
≈às˘Mn ºr˘µo ˘Jpƒ˘«o˘Ho ôn˘«r˘Zn É˘Jkƒ˘«o˘Ho
É¡n∏pgrGCn ≈n∏Yn Gƒªou∏°ùn John Gƒ°ùo fpÉCràn°ùr Jn
ºr˘µo ˘∏s˘©n˘dn ºr˘˘µo ˘˘dn ôl˘˘«r˘˘Nn ºr˘˘µo˘˘dpPn
¿﴾ النور .٢7 :ف Óينبغي
َ hôocsònJn
أاْن ُت -قَ-تَ-ح-م ه-ذه ال-ب-ي-وت إاsل ب-ع-د
السضتئذان الذي َقَرَنه الله تعأ¤
بأإلÁأن.
ومن آاداب البيوت :السضتئذان
قبل الدخول على اÙأرم حتى
لو كأنوا ‘ بيتٍ واحد؛ لحتمأل
أانْ َيدخل على أاُuمه أاو أاُخته ،وهي
‘ هيئة ل ُتحب أان يراهأ فيه ،أاو
تكون ُعريأنة ،أاو نحو ذلك ،ول
ي- -ج -وز أان ي -رى ال -رج ُ-ل أا ُsم -ه ،ول
حرم
ابنته ،ول أاخته ،ول ذات َم ْ
منه ُعريأنة.
عن علقمة قأل :جأء رجل إا¤
عبد الله بن عبأسض ،قأل :أاسضتأأذن
ع -ل -ى أا ُم -ي؟ ف -ق -أل :م-أ ع-ل-ى كu-ل
ب أانْ تراهأ (صضحيح
أاحيأنهأ ُتِح t
اإلسضنأد  -رواه البخأري).
وعن مسضلم بن ُنذير قأل :سضأأل
رجل حذيفة ،فقأل :أاسضتأأِذن على
أاُuمي؟ فقأل :إاْن  ⁄تسضتأأذن عليهأ
ت م- -أ ت- -ك- -ره ،و‘ رواي- -ة :م -أ
رأاي َ
يسضوؤوك (رواه البخأري).
وم - -ن آاداب ال - -ب - -ي - -وت :إال - -ق- -أء
ال ّسضÓ-م ،فُ-ي-سض-ت-حب السضُÓ-م ع-ن-د
دخ -ول ال -ب -يت ،وق -د سض s-م -ى ال -لُ-ه
تعأ ¤ا÷نَة داَر السضÓم؛ Ÿأ ‘
السضÓ-م م-ن ال-راح-ة وال-ط-م-أأنينة،
اŸنأسضب لنعيم ا÷نة ،قأل الله
ت -ع-أónær˘Yp ΩpÓn˘°ùs dG QoGOn ºr˘¡o˘dn﴿ :¤
 ﴾ºr¡pHuQnاألنعأم .1٢7 :والسضÓمُ

هو –ية أاهل ا÷نة؛ كمأ ‘ قوله
سض- -ب- -ح -أن -هÉ¡n«ap ºr¡o˘ào˘«s˘ëp˘Jn﴿ :
 ﴾Ωٌ Ón°nSيونسض.10 :
عن جأبر  -رضضي الله عنه -
ت على أاهلك ،فسضلuم
قأل :إاذا دخل َ
عليهم؛ –يًة من عند اللِه مُبأركًة
طيبة (رواه البخأري).
ف -إأْن ك -أن ال-ب-يُت خ-أل-يً-أ؛ ف-ق-د
ب بع ُضض أاهل العلم  -من
اسضتح s
الصض -ح -أب ِ-ة وغ ِÒه -م  -أان ُي -سض u-ل-م
ت
الرجُل على نفسضه؛ إاْن كأن البي ُ
خأليأً .فعن عبد الله بن عمر -
رضضي الله عنهمأ  -قأل :إاذا دخل
ال -ب -يَت غ ÒاŸسض -ك -ون؛ ف -ل -ي -ق-ل:
السضُÓ-م ع-ل-ي-ن-أ ،وع-ل-ى ِع-ب-أِد ال-ل-ه
الصض - - - - - - -أ◊( Úحسض- - - - - - -ن  -رواه
البخأري).
وينبغي لداخل البيت أان ُيسضuمي
الله تعأ¤؛ ألsن الشضيطأن ل بقأء
له مع اسضم الله تعأ ،¤واللُه تعأ¤
ف الشضيطأنَ بقوله سضبحأنه:
َوصَض َ
¿ hwóo˘˘Yn ºr˘˘µo ˘˘dn ¿nÉ˘˘n£˘˘˘«r˘˘˘°sûdG
﴿s GEp
 ﴾GhvóoYn √ohòoîpJsÉanفأطر .6 :ول
ريب أاsن من أاعظم األسضلحة التي
جه بهأ هذا العدو هو ِذْكره
يوا َ
∂ ørep
سض-ب-ح-أن-هn æsZn õn˘ær˘jn É˘esGEphn﴿ :
l õrfn p¿É˘£n˘«r˘°sûdG
¬p∏sdÉHp òr©pàn°rSÉan Æ

الّنأسض صضنفأن ،صضنف لهم قبول عند
النأسض ،ترتأح القلوب ◊ديثهم ،وتأأنسض
ال -ن-ف-وسض Ãج-ألسض-ت-ه-م ،وت َسضt-ر ب-رؤوي-ت-ه-م،
َÁزحون ،وصضنف آاخر عكسض
Áأزِحون و ْ
ذلك “أًمأ ،فحضضورهم يعكر اÛألسض،
وح -دي -ث -ه -م ي -ك-در اÿأط-ر ،ك-ل-م-أت-ه-م ل
تطيقهأ األسضمأع ،ويتقي النأسض مزاحهم
وحديثهم و›أدلتهم؛ خوًفأ من عواقب
شضرهم ،فمن هم هؤولء النأسض يأ ترى
الذين ينتمون إا ¤الصضنف الثأÊ؟!أاخرج
البخأري ومسضلم عن عأئشضة رضضي الله
عنهأ أانهأ قألت :اسضتأأذن رجل على رسضول
الله صضلى الله عليه وسضلم ،فقأل« :ائذنوا
له ،بئسض أاخو العشضÒة ،أاو ابن العشضÒة،
فلمأ دخل أالن له الكÓم» ،قلت :يأ رسضول
ت له الكÓم،
الله ،قلت الذي قلت ،ثم أاَلْن َ
قأل« :أاي عأئشضُة ،إان شضر النأسض من تركه
النأسض  -أاو َوَدَعه النأسض  -اتقأء فحشضه»،
وكأن عبدالله بن مسضعود رضضي الله عنه
يقول« :أاألمُ شضيءٍ ‘ اŸؤومن الفحشض»،
فألفحشض خلق مذموم ،ومن يتصضف به
فقد أاسضأء لنفسضه وظلمهأ ،وقد جعل بينه
وب Úال-ن-أسض ح-واج-ز ،ف-إأي-أك-م وال-ف-حشض،
ومن جأهد نفسضه ‘ الله من أاجل أان
يتخلصض من هذا اÿلق ،فسضيوuفقه الله،
وقد جأء ‘ حديث أاخرجه اإلمأم أاحمد
عن عبد الله بن عمرو بن العأصض رضضي

﴾ºُ ˘«˘∏p˘©n˘drG ™o˘«˘˘ªp˘˘°ùs dG ƒn˘˘go ¬o˘˘fsGEp
األعراف.٢00 :
ول ننسضى وصضية النبي صضلى
الله عليه وسضلم التي قأل فيهأ:
جُل َبْيَتُه َفَذَكَر اللَsه
«اِإَذا َدَخَل الsر ُ
ِعْ-نَ-د ُدُخ-وِلِ-ه َوِع-نَْ-د َطَ-ع-أِمِ-ه؛ َقأَل
الشsضْي َ
ت َلُكْم َوَل َعشَضأَء.
طأُن :لَ مَِبي َ
َواِإَذا َدَخ َ-ل َف َ-ل ْ-م َي ْ-ذ ُك -رِ الs-لَ-ه ِعْ-نَ-د
ُدُخ -ولِ -هِ؛ َق -أَل ال sشضْ-ي-طَ-أُن :أا َْدَر ْكُ-تُ-م
تَ .وإاَِذا لَْم َيْذُكِر اللَsه ِعْنَد
اْلَمِبي َ
َ
ط َ-ع -أِم ِ-ه؛ َق -أَلَ :أاْدَرْك ُ-ت ُ-م الْ َ-مِ -ب-يَت
َواْلَعشَضأَء» (رواه مسضلم).
وُي-سض-ت-حب الu-ذك-ر ع-ن اÿروج
من البيت؛ لقول النبي صضلى الله
عليه وسضلمَ« :مْن َقأَل َ -يْعنِي إاَِذا
َخَرَج مِْن بَْيتِهِ :بِ ْسضم ِ اللsهَِ ،تَوsكْلتُ
َعَ- -ل- -ى ال- -ل- sهَِ ،ل َح ْ-وَل َولَ ُق s-وَة إاِsل
ِب -أل s-ل -هُِ .يَ -ق-أُل َلُ-هُ :كِ-ف-يَت َوُوِق-يَت.
حى َعْنُه الشsضْي َ
طأُن» (صضحيح -
َوَتَن s
رواه الÎمذي).
و‘ روايةَ« :فَيُقولُ لَُه شَضْيطَأٌن
ي
ف َل َ
جٍل َقْد ُهِد َ
آاَخُرَ :كْي َ
ك بَِر ُ
ِ
ِ
ي» (صضحيح  -رواه أابو
ي َوُوق َ
َوُكف َ
داود).
ومن آاداب البيوت :إاعÓم أاهل
اŸنزل عند الدخول عليهم؛ لئÓ
ي- -رت- -أع -وا Ãف -أج -أأت -ه ،أاو ي -ك -ونَ

كأŸتخuون لهمَ ،عْن جَأبٍِر  -رضضي
الله عنه َ -قأَلَ :نَهى َرسضول اللsهِ
ُ ُ
صضلى الله عليه وسضلم َأاْن َي ْ
طُرَق
ج -لُ َأاْه َ-ل ُ-ه َل-يَْ Óً-يَ-ت-خَs-وُنُ-هْ-م أا َْو
ال s-ر ُ
َيْ-لَ-تِ-مُ -سض َعَ-ثَ-راِتِ-هْ-م (رواه مسض-ل-م).
قأل اإلمأم أاحمد  -رحمه الله:
ب له
إاذا دخل الرجل بيته؛ اسضتُِح s
أان يتنحنح ،أاو ُيحuرك نعليه.
ومن األدب :اللtطف ‘ الدخول
إا ¤ال - -ب- -ي- -وت؛ ِبَ - -غu - -ضض ال- -ط- -رف
والصض -وت ،وخ -ل ِ -ع ا◊ذاء ،وصضu -ف-ه
‘ اŸك- -أن اŸن -أسضب ،ول ي -دع -ه
هكذا .يخلع اليُسضرى أاوًل ،ويلبسض
الُيمنى أاوًل.
وُيسضتحب السضواك عند دخول
البيت :عن شُضَرْيِح بنِ هأنئٍ َقأَل:
يٍء
تِ :بَ-أأ u
(سَضَ-أأْلُ-ت َع-أئَِ -شضَ-ة ُقْ-لُ -
ي َشضْ -
َك-أَن َيْ-بَ-دأا ُ ال-نِ -sبt-ي صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ليه
وسض- -ل- -م إاَِذا َد َخَ- -ل َب -يْ َ-ت ُ-ه؟ َق -أَل ْ-ت:
ِبأل uسضَواكِ (رواه مسضلم).
وم - -ن أاه- -م آاداب ال- -ب- -ي- -وت :أاْن
يجعل اŸسضلُم ‘ بيته نصضيبًأ من
الطأعأت؛ كمأ أاوصضى بذلك النبي
صضلى الله عليه وسضلم؛ لينأل بركة
هذه الطأعأت ،ويحث أاهله على
ذلكَ ،عِن اْبِن ُعَمَر  -رضضي الله
ع -ن -ه -م-أ َ -ق-أَلَ :ق-أَل َرسُض-وُل الs-لِ-ه
صضلى الله عليه وسضلم« :اجَْعُلوا ‘
ُب ُ- -ي - -وِت ُ- -ك- -مْ ِم- -نْ َصضَِÓ- -تُ- -كْ- -مَ ،وَل
َتs-تِ-خُ-ذوَه-أ ُقُ-ب-وًرا» (رواه البخأري
ومسضلم) .وَعْن جَأِبٍر -رضضي الله
عنه َ -قأَلَ :قأَل َرسُضوُل اللsهِ صضلى
ال- -ل- -ه ع -ل -ي -ه وسض -ل -م« :إاَِذا َق َ -ضض -ى
حُ- -د ُك ُ-م ال sصض َÓَ-ة ِف -ي مَ ْ -سض ِ-ج -دِِه،
َأا َ
جَعْل ِلَبْيِتِه َنصِضيًبأ ِمْن صَض َ
ِÓتِه؛
ي
َفْل َ ْ
َف -إأِsن ال s-ل -هَ َج -أِع ٌ-ل ِف -ي َب ْ-ي ِ-تِ-ه ِمْ-ن
صَض َ
ِÓتهِ َخْيًرا» (رواه مسضلم).
ويجعل لبيته نصضيبًأ من تÓوة
ال -ق -رآان؛ ل-ق-ول ال-ن-ب-ي صض-ل-ى ال-ل-ه
ع-ل-ي-ه وسض-ل-م« :لَ َتْ-جَ-عُ-ل-وا بُ-يُوَتُكْم
َم َ -ق -أِب َ-ر؛ إاِsن ال sشض -يَْ-ط-أَن َي-نِْ-فُ-ر ِمَ-ن
اْلَ- -ب ْ-ي ِ-ت اsل ِ-ذي ُت ْ--ق َ-رأاُ ِف -ي ِ-ه سُض -وَرُة
اْلَبَقَرِة» (رواه مسضلم).

أصصناف ألّناسس ب ÚأÙمود وأŸذموم

خ Òالهدي:
عن ألÈأء بن عازب رضصي ألله عنهما قال :قال ألنبي صصلى ألله عليه
’نصصار ’ يحبّهم إأ ّ
’ مؤومن ،و’ يبغضصهم إأ’ّ منافق ،فمن أحبّهم
وسصلم« :أ أ
أحّبه ألله ،ومن أبغضصهم أبغضصه ألله» (روأه ألبخاري ومسصلم).

أاقوال مأاثورة:
∂  ،﴾AÉYnótdG ™o«ªp°ùn dn »HuQn ¿sGEp﴿ ،﴾AÉYnótdG ™o«ªp°nSهكذا ختم اÿليل
﴿n fsGEp
وزكريأ  -عليهمأ ال ّسضÓم  -دعواتهمأ! إان اسضتشضعأر العبد قرب ربه منه حأل
دعأئه ،من أاعظم مأ يع Úعلى إاظهأر الفتقأر ب Úيدي الغني ،والذل بÚ
يدي العزيز سضبحأنه ،والتÈؤو من ا◊ول والقوة ،وتلك  -والله  -سضمة
العبودية ،ومأ أاحرى من هذه حأله بإأجأبة دعأئه! د .عمر اŸقبل

جوابك

الله عنهمأ :الهجرة أان تهجر الفواحشض
مأ ظهر منهأ ومأ بطن ،وتقيم الصضÓة،
وتؤوتي الزكأة ،ثم أانت مهأجر وإان مت
بأ◊ضضر.)...
ولقد كأن رسضول الله صضلى الله عليه
وسضلم األسضوة والقدوة ا◊سضنة؛ فقد كأن
أاحسض- -ن ال- -ن- -أسض خ -ل ً -ق -أ ،وأاب -ع -ده -م ع -ن
الفحشض والتفحشض؛ فقد أاخرج البخأري
ومسضلم ⁄ :يكن رسضول الله صضلى الله عليه

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

صصÓة؟
^ سس :ما هي شصروط قبول أل ّ
^^ ج :شص -روط أل -ق -ب -ول ه-ي ألشص-روط أل-ت-ي ’ ب-د م-ن-ه-ا ل-ي-ك-ون
للمصصلي ثوأب ‘ صصÓته منها:
أن يقصصد بها وجه ألله تعا ¤وحده.
وأن يكون مأاكله وملبوسصه ومكان صصÓته حً Ó
’.
وأن يخشصع لله قلبه فيها ولو ◊ظة.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

ليسس ألفق Òمن ملك ألقليل ،إأ‰ا ألفق Òمن طلب ألكث.Ò

سصلوك ‘ أŸيزأن

تأاث Òالّتدخ Úعلى أانظمة القلب والأوعية الّدموية
يضضر الّتدخ Úجميع أانظمة القلب بأأكملهأ واألوعية الدموية ،إاذ
‡أ يؤودي ا ¤إاعأقة
يتسضبب النيكوت ‘ Úتضضييق األوعية الدموية ّ
تدفق الدم على اŸدى البعيد.
إانّ التّضضييق اŸسضتمر قد يؤودي إا ¤إاحداث تلف بأألوعية الدموية
وه- -ذا ي- -تسض- -بب Ãرضض يسض- -م -ى الشض -ري -أن اÙي -ط -ي  ،وه -و م -ن
مضض -أع -ف -أت م -رضض تصض -لب الشض-راي ،Úوسض-ب-ب-ه ت-رسضب ط-ب-ق-أت ‘
الشضراي ÚالكبÒة واŸتوسضطة ‘ القدم.Ú
ا÷دير بألذكر اأن التدخ Úيسضأهم ‘ رفع ضضغط الدم ويضضعف
جدران األوعية الدموية ،ويزيد من فرصضة الصضأبة بجلطأت الدم،
األمر الذي يرفع بدوره من خطر اإلصضأبة بألسضكتة الدمأغية.
–ذير :التدخ Úل يؤوثر فقط على صضحة القلب واألوعية الدموية،
ول- -ك- -ن ي- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى صض -ح -ة م -ن ه -م ح -ولك أايضض ً-أ ،وذلك م -ن خ Ó-ل
Óصضأبة بأأمراضض القلب.
تعرضضهم للتدخ Úالسضلبي ،ليكونوا عرضضة ل إ

مـعـ ـكـّـر للمجـ ـ ـال ـ ـسس وم ـك ـ ـّدر للخواطر وكـ ـÓمهم تنفره األسسـ ـمـ ـ ـ ـاع
حشًضأ.
وسضلم فأحشًضأ ،ول متف ّ
و‘ صضحيح البخأري ⁄ :يكن رسضول
ال -ل -ه صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م سض-ب-أًب-أ ،ول
ف -ح -أ ًشض -أ ،ول ل -ع -أًن -أ ،وك -أن ي -ق -ول ع -ن-د
اŸعتبة :مأ له َتِرَب جبينه..
ت
قأل أانسض رضضي الله عنه :ولقد خدم ُ
رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم عشضر
ف ،ول قأل
سضن ،Úفمأ قأل ‹ قط :أاُ ّ
لشض -يء ف -ع -ل ُ-ت -ه ⁄ :ف-ع-لَ-ت-ه؟ ول لشض-يء ⁄
أافعله :أال فعلتَ كذا.
ومن أاخÓقه صضلى الله عليه وسضلم أانه
 ⁄يدُع حتى على اŸشضرك Úإال ‘ بعضض
اŸواقف ،فقد ثبت ‘ صضحيح مسضلم عن
أابي هريرة رضضي الله عنه قأل« :قيل :يأ
رسضول الله ،ادع على اŸشضرك ،Úقأل« :إاÊ
ث لعأًنأ ،وإا‰أ بعثت رحمة» ،الله
 ⁄أاُبَع ْ
أاك ،Èم -أ أاع -ظ -م ه -ذا اÿل -ق ال -ع -ظ -ي -م،
وصض -دق ال-ل-ه﴾ºm «¶pYn ≥m∏oNo ≈∏n˘©n˘dn ∂n ˘fsGEphn﴿ :
ال-ق-لم ،4 :ف -ه -ذا ه -و ق -دوت -ن -أ ال-ذي م-ن
اقتدى به ‚أ.
فلمأذا نسضمع مِن بعضض َمن ‚ألسضهم
كلمأت الفحشض والبذاءة ،يطلقهأ ‘ أاي
وقت شضأء من دون تأأمل Ÿأ يقول ،ومن
غ ÒاحÎام ول ت- - -ق - -دي - -ر Ÿن ي - -حضض - -ر
ويسض- -م -ع؟ لِ َ-م َل ْ-م ي -ت -أأدب ب -آأداب ال -ق -رآان
والسض-ن-ة ب-أسض-ت-خ-دام ال-ك-ن-ي-ة Ÿأ يسض-ت-ك-ره
ذكره ،فألقرآان مليء بألفوائد ا÷مة التي
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هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشصكرأ

ُيسسـ ـ ـuل ـ ـ ـم ال ـ ـ ـرج ـ ـ ـُل ع ـ ـ ـل ـ ـ ـى ن ـ ـف ـ ـسس ـ ـ ـ ـه إاْن ك ـ ـ ـ ـان ال ـ ـب ـ ـيـ ـ ـ ـُت خـ ـ ـالـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـا

العدد

الخميسض  ٢8سضبتمبر  ٢019م
الموافق لـ  ٢8محرم 1441هـ

هام جدا

’دأب أŸشصروعة ‘ دخول ألبيوت
بعضس أ آ
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ن -ت -ع -ل -م م-ن-ه-أ ‘ ت-ع-أم-ل-ن-أ م-ع اآلخ-ري-ن،
فأسضمع إا ¤الكنى التي اسضتخدمهأ القرآان
Ÿأ يسضتكره ذكره من بأب األدب؛ كقوله
ImónMpGhn ¢
m ùØrfn ø
تعأr pe ºrµo≤n∏nNn …òpsdG ƒngo﴿ :¤

Éªs∏nan É¡n«rdnGEp ø
n µo°ùr «n˘pd É˘¡n˘LnhrRn É˘¡n˘ær˘ep πn˘©n˘Lnhn

﴾¬pHp ärôsªnan ÉØk«˘Øp˘Nn Ók˘ªr˘Mn âr˘∏n˘ªn˘nM É˘gnÉ˘°ûs ˘¨n ˘Jn
األع- -راف ،189 :ف -أسض -ت -خ-دم ب-دل ك-ل-م-ة
ا÷مأع :تغشsضأهأ ،وقأل تعأ ¤اأيضًضأ يكني
ع- - - -ن ا÷م - - -أع﴾AnÉ˘°ùn ˘æu˘dG ºo˘oà˘°ùr ˘en’n hrGCn﴿ :
النسضأء.43 :
قأل ابن عبأسض رضضي الله عنهمأ:اإن
الله حيي كر ،Ëيعفو ويكني ،كنى بأللمسض
عن ا÷مأع.
وقأل تعأﬁ ¤ذًرا الرجأل من جمأع
النسضأء ‘ اŸسضأجد حأل العتكأف’nhn﴿ :
p ÉYn ºràofrGCnhn ø
﴾ِóLpÉ°ùn ªnrdG »ap n¿ƒØoc
s gohôo°pTÉÑnJo
البقرة.187 :
وكأن سضلفنأ الصضألح رحمة الله عليهم ل
يتكلمون إال بطيب الكÓم؛ عمً Óبوصضية
رب العأÚŸ؛ حيث قأل ‘ كتأبه الكر:Ë
Gƒdoƒbohn ¬n∏sdG Gƒ≤oJsG GƒæoneGB ø
﴿n jòpdsG É¡njtGCn Éjn

ôrØp¨r jnhn ºrµodnÉªnYrGCn ºrµo dn ír∏p˘°ür ˘jo Gók˘jóp˘°nS ’kƒr˘bn
p £pjo ø
™ ór≤nan ¬odnƒ°oSQnhn ¬ns∏dG
r enhn ºrµoHnƒfoPo ºrµodn
 ﴾Éªk«¶pYn GRkƒran RnÉanاألحزاب.71 ،70 :

فكأنوا Áتثلون أامره سضبحأنه وتعأ¤؛
طمًعأ فيمأ وعد به من صضÓح األعمأل،
وغ -ف -ران ال -ذن -وب ،وال-ف-وز ال-ع-ظ-ي-م ي-وم

الدين.
فهأ هو تأج الدين السضبكي رحمه الله
ت -ع -أ ،¤ك -أن ‘ حضض -رة أاب -ي-ه ،ي-ق-ول ت-أج
الدين :فمّر علينأ كلب ،فقلتُ :مsر يأ كلب
ي أابي ،فقلت:
يأ بن الكلب ،قأل :فأأنكر عل s
أاليسض هو كلب بن كلب ،فقأل أابوه :إان
عيسضى عليه السضÓم مsر به كلب ،فقأل له
عيسضى عليه السضÓمُ :مsر بسضÓم ،فسضئل
عن ذلك ،فقأل :إا Êأاخأف أان أاعود لسضأÊ
النطق بألسضوء.
ه -ؤولء ه -م السض -ل -ف ك -أن -وا ي -ق -ت -دون
ب -أل -ق-دوة األو ‘ ¤ح-ف-ظ أالسض-ن-ت-ه-م ع-ن
الفحشض من القول ،ويتأأّدبون ‘ كÓمهم
م -ع اآلخ -ري -ن .ف -ل -و تÓ-ح-ظ-ون أان ال-ذي
يتعأمل مع ا◊يوانأت رعيًأ وبيًعأ وشضراًء،
َم- -ن ت- -ك- -رر ذك- -ر لسض- -أن- -ه ألسض- -م -أء ه -ذه
ا◊يوات ،يصضبح ذكرهأ على لسضأنه سضهً،Ó
ويتكرر ‘ ›ألسضه ،فإأن سضب أاحًدا سضبه
بحيوان ،وان شضبه اأحًدا شضبهه بحيوان؛
ألن لسضأنه تعود ذكرهأ.
واÓÿصضة أانه يجب على اŸؤومن أان
ي -ك-ون ع-ف-ي-ف ال-لسض-أن ،ي-خ-ت-أر ال-ع-ب-أرات
ال Ó-ئ -ق -ة ال -ل-ب-ق-ة ،وال-ك-ن-أي-أت ال-ل-ط-ي-ف-ة،
ويختأر أارsق األلفأظ ،وأاعذب الكلمأت؛
ألن اŸؤومن  -كمأ وصضفه النبي صضلى الله
عليه وسضلم« :ليسض بألطsعأن ،ول بأللsعأن،
ول بألفأحشض ،ول بألبذيء.

السضبت  28سضبتم 201٩ Èم اŸوافق لـ ﬁ 28رم  1٤٤1هـ
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انسض -رسس ج -ار  Êف -اسض -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السض-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسض-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سض-ك-ل ،اشض-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشض-اويث،
اتراقيث..الشضياي يÓن هيقيث"الشضعب" مانك اتيلي سضما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشضي يÓن يÎاق اق جرنان "الشضعب"  ،واانتشضني نÎحب سضاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسضن.

سسخـ ـ ـذم نلحلـ ـ ـف سسـ ـ ـزك نـ ـ ـزمـ ـ ـن
سضزك نزمن امذن يسضنذ اذيسضخذم
اطسس نتولث ذثذرث إانسس ،اثنف أاكن
آاث زك اسضخذمن أاتولث اتسضفن ذثونط
ام يمغن أاكن أاتسضفسضسس ثذرث أانسضن،
أاذغ أاث -ن -اف اتسض -ون -د إاغ-رسض-ون ن-غ ات-ج-ر
أاسضخذمن ذلبن أاقخمن أام ذسضلسس إاوكن
أاذسض -ق-ف-ن ن-غ اتسض-رك-زن ال-ي-ط-ف-ن إاسض-لسس
امكن اسضخذمن إاذلسس إاوكن أادكتشضم آار
ثقث غر ذخل ابخم .اسضين إالقسس إازكر
إاوكن أاثشضدن غ فوضس ارثيتسضدم آار.

ثÈتسس  :ع نايت رمضشان

أايق ذين يبن إامذنن أاسسخذمن أاسسوطسس ذزك نزمن
أاور نغ الحلفة ذثذرث أانسسن ،أاور اتسسرحن اتسسونتد
سسثقشسشسث أابذرر نغ سسثزق  ،اتسسوند غف لهور إام
أاضسل وبرذ امكن ازى أامذن اريزمر أاثيرفذ غف وعرر
 ،مدبضسن سسخم أاثسسوجذن  .أاذغ أانف أاكن ذثزور
أاث -خ -ذن ذق -م -ن ي -ح -م-ن إاوك-ن أاري-ت-غ-رصس ن-غ أاذي-غ-ذم
وذيسسرز  ،اسسين ادبن ثزضسط اثدزن إاوكن اذيسسهل
إاثزطوث.إام إافك أاسسوجذ ابور أاذبذن ذثزطوث نتولث

.
أاذغ انف أاكن يل اتول يمخلف غفيضس لمعن يك أاسسعن
إازكر .إاه أاك أانف أاكن ذثزور يتسسلد ثزطوث إازكر أام
ثزطوث غف كراد نغ ثÓثة أام غ فكاك نغ ربعة إامند
بين إاثيحوج ومذن ،اسسين انف أاكن زطن اطسس نتولث
أاذغ ادنبذر غرسسن اغرثل اسسخذمن إاوسس نغ ثغرثلت
أاسسخذمن إاثغمث نغ اسسخذمنتسس اثلون غف يعرر
انينت أاسسم الرحنت غر ثا أادببنت أايدذ اكن ارديتسسق
غف يعرر نسسنت ،امكن انف اين اسسخذمن ذثمت
انسسن اشسور ايذغ اصسوضسن .
اذغ انف اشسور اسسخذمنت غف ثغز اسسق سسام ذثفسسث
مدحشسن اربع نغ لحشسيشس ام ذثلث الخريف نغ ذقنبذ
اتسس- -ون اذغسس ان- -ع- -م ،زط- -ن ذغ- -ن إاشس- -رع -ن ل -م -ع -ن
اتسسمخلف ثمغر انسسنا كن إاثيحوج ومذن ،أاشسرع اغرن
اذقسس انعم امكن اتسسون اذغسس اطسس إاسسفر ،ثتسسلد
اثقفتسس ثمسسطحث إاسسخذمن غف ثغر أاسسقسس ،إاه
ارثر انف مزل اسسخذمن أاتولث يزضسن اسسوور ذثذرث
انسسن.

أأخمن أأقذرن نزمن نثجدث
سضم بتسضز ازمن غر ازذث سضم اتسضرحن
نغ تقرن يخمن اقذرن ادجن وث زك،
أامينو اقرن اكن اتولث امينثن ذقسضخذم
ال- -ب -ن دي -ن ي -ج -ن ام -ذن -ن اك -ن اذع -وذن
ث -م -غ -ل ذلشض-غ-ل ال-ب-ن يك ذت-ولث ،م ي-ل
ان - -م - -ق- -ل ان- -ف اك- -ن ل- -ح- -م ان- -زك ان- -ف
اسضخذمن اسضوطسس ثÓث نغ اكل يك.

ثÈتسس :ع نايت رمضشان

اذوزر نغ ثفكرث ذلبن الحيضس ،ابنى
يسسخذم الح اوكن اذيسسخلضس تدقيق
اأم دزو نغ ثفكرث ذل ب ،ابنى اذيج اكر
الوقث اكن اذيقر اوكن الحضس اذيطف

ا“وقان سضيسضنت إاÁضضرب Úتقشضاب ÚذيعÓون

ألعادث نوسسÒذ ندوفث ذي ثمورث نشساوين ورعاذ ثدر

ث - -ت - -واسض - -ن ب - -اث- -نت سض- -م- -ي ث Ó- -سض- -ل- -ب- -اسس
ن -ت -غ -اوسض -وي-ن اق Ó-و’نت لصض-ق-ي-نت ذيسس
وع- -دانت ذي ال -ت -راث ن -ت -م -ورث نشض -اوي -ن
ام -م -وق -ي ن -ت -قشض -اب-ي-ن ،أات-زرب-اي ذإاعÓ-ون
ولباسس نوروظ ذالقشس اق Óاذتوهنا برك
ذي م -ون-ك-ل ام-ك-ان ذي ال-ج-زاي-ر واذت-وسض-ن
بلي سضثمورث انلوراسس امقران.

باتنة :حمزة Ÿوششي

وويتموقا القشساي اق Óاحكا فزمان ذااقذيم
لباسس ذي التاريخ نتمورث انغ سسدوفث اقÓ
ث -ت-م-وك-يسس-د اق-خ-ف-اون ن-ال-م-ال ذي الصس-ي-ف
ماني اهنجزن بشسام اذحماشس فÓسسن الحال
ونتشساخ ذايا فالمال اق Óيتقعمير امولي انيغ
افريكن ،وحتى الدوفث نخفاون نالعيذ اقÓ
ثتيلي ذقبضسرون اق Óاتفرنت الخÓث اسسان
اغ Óنالعيذ ومن بعد اتكسسنتيد واثسسيرنت

مليح اغ Óماني اثسسنشسوفنت واذقنت سسيسس
ل-ب-اسس ن-ت-غ-اوسس-وي-ن ي-خسس ذي-مضس-رب-ي-ن انيغ
ذلبصسطاث انيغ تسسمتاثين وكل حد اتق الشسي
اقخوصس ذقخام انسس.
والخÓث انزيك ماني اق Óالخير اطلهنا
واذعرمشس الغاشسي وا’ن لعراشس كامل اتيلي
ذي ال - -دواور اودوسس - -ي - -ن ل - -م - -دي - -نث ا’نت
ال-خÓ-ث ات-م-ج-م-ال-نت سس-ي-ت-و ث-عشس-ري-ن ان-يغ
الفاميلت واذخير أاسسان ارقنت ذيسسن غنغزر
اق Óيتيلي يتشسور سسومان واذقيمن فلجنب
انسس واذسس -ي -رنت ال -دوفث انسست وت -اون-ت-ي-د
ذيسس اسس- -ان ب- -غ -ي -ر اسس -ك -م -ل -نت وم -ن ب -ع -د
اتصس -ف -انت م-ل-ي-ح وات-ق-اب-ل-نت ال-ق-اي Ó-بشس-ام
اتقار مليح ومن بعد اتزوظنت سسيزدي مليح
مليح ومن بعد اتخملنت واذخذمنت ايسس
شسي اخسسنت.

واق-م-ي-را ورع-اذ ال-خÓ-ث ان-ل-وراسس ام-قران
تحافاظنت فلعدثاي نسسيرذ ندوفث سسيرتو
ث -ي -ا اق  Ó-غ -رسس -نت ل -ف -راح ه -ذسس -رشس -ل -نت

يسسيثسسنت انيغ الدريث انسسنت خاطر ذي

لعوايد انلفراح نشساوين ’زم ثاسسليث اترق
سسلجهاز يح Óمليح والشسي اق’ Óزم اذيلي

ذي لجهزاي لمطارح تسسومتاثين نالدوفث
وامين ارقازن ايسسÓن.

بصسح الوقث نمي Óاسساغنتيد الدوفث سسي

السس -وق واتسس -رذنت ذي ث -دار ان -ي-غ ت-اون-ت-ي-د
ثصسفا وثوجذ طولسسغنوطراح.

امنسس ارعقج ،م يل ذسسقف انف اطسس
ن -ت -ول ث اسس -خ-ذم-ن  .ان -ف ا ك -ن خ -د م -ن
اسسل س س اأسسي ن اسسندر ن ا ض س ل ع ي ل ا ند
اتسسرن اغنم اوكن اتسسطف ثغمرث ،
ميل اسسحببر غف ثقث نشسثو انف اقذ
يسسخذمن اسسلغ اسسوكل امال نغ اذلسس
اسسين اسسخذمن اقرمذ.
ميل انقل اتفصسل ذخل ابخم انف اكن
ثÓثة امكن ذخلسس،انف ثقعتسس بخم
ان -د اسس -غ -م -ن اع -ق -ل -ن ا ن -ت -و ش س -لت ان -ف
الكنن اند اسسنولن امكن اسسغن ثمسسث
اكن اذي ح م و خ م ذشسثم  ،اأ س سين انف ث س س

ث س س -خ -ذ م ث -م -غ -رث اك-ن اتسس-ف-ر اذغس س
لقرار اسسخذمنتسس اثغن ميل اطسس
اع -ق -ل -ن ان -ت -و ش س -ل ت ام-ك-ن ان-ف ادي-ن-ن
ازويل يك ذلمل اذثقعتسس انف لكذر
اسسريين اذقسس ثوسسون يك انسسحنيبن.
ل -م -ع -ن ذ ز م -ن اي-ذغ ادنصس-وضس اطس س
اق ب دلن  ،اأ م ا نف ا كن ايخذم نطب ذي ن
اج -نت ،ام -ك -ن ا طسس اق-ن-ع-ن غ-ر اث-م-ر
ث -ب -رن -ي -ن ا ج -نت ث -در اغ -ل -نت ذخ -رب-ن
اخ - -م - -ن ا ل - -ج - -ذوذ اتسس - -وج - -ن ل- -ح- -و ر
اس س -و ح ش س -نت ،ا ل -ق سس اي -م-ذ ن-ن اذع-وذن
ثمغل و دحين ثذرن .

مسضاح نومزار ناكتوبر
يقضضع غال اماروا  12نسضقسضان فمسضاح اوتان ” انوغÓن اسضن نومزوار ناكتوبر  2008اسس
نالعيد ابزان مان يوشس امقران يوري بل اديلي دقن وسس انتيقدي دغريتان د“اتان.Ú

تغردايت :الششيخ باعلي واعمر

دسس- -قسس -ان قضس -ع -ان ام -بصس -ح م -دان زذغ ا’ن
اسس-ون-ج-م-ان وسس-ان ن-ت-واغ-يت ام-وني سسالحالة
ايتشستم ا’نت ادسسان نغزر نجمي نتغردايت
م- -ان ال- -خ- -راب ي- -ق -م ام -اشس -ي ي  Ó-ام -ار ا’ن
اخ -دام -ان ن -وسس -قضس -ع ان -وم -ان اوشس-ت-م-ان م-ع
وماسس نغزر اتبونوضس دسسقسسان اناف الدنت
ق -اع دج -دي دضس -غ -اغ -ان دب -ردان ارزان ت -دار
اق -م -نت ام -رارنت اسسشس -ن -انت ال -ق -وة ان -وم-ان
ادوسسين تتشسلت اقت اجند لخسساير تزعÓك
تنفوتين دويتلي.
ال -م -ع -دل ان-ت-ج-ن-او اوت-نت ال-م-دة  20ندقايق
اوضسنت غال  20ملم اقضسع المعدل نوسسقسس
اقت الف ملم الثانية امان اولين اقت مراو

نالمترات اسسفسسدان يغلب انترسسين دغو’د
دال -ن -ظ -ام ن -وزون -ي ان -وم -ان ام -اسس ن -ت -ج -م-ي
نتغردايت اداجار  24الف انتدار ايدران نغزر
داكسس ال -ب -ل-دي-ات اداج-ار  11ال-ف ان-تزدايين
دتداقين مع افسساد
نتمورا نتكرزت.
الدولة دفر اتواغيت تسسرسس اقت اتشسموسست
ت -اوضس غ -ال  40م-ل-ي-ار دي-ن-ار اومسس-اح ان-لثار
نتواغيت انوبنى نوماروا ايدران نغزر انلمزاب
مع مناو لمسسارف اوقضساع انمدان سستم غال
تم تضسضست امار نسسافان.
ادقم الخطر انومان زذغ ي Óمان مدان اتان
انضسران ا’ن بنان عمران اسسا’يند ايدران
ن - -غ - -زر دم - -وشس - -ان ان - -وم- -ان ا’ن دال- -خ- -ط- -ر
فتمدورتنسسان دترونسسان.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^ 2٨سشبتم : 19٥٥ Èأانششأات السشلطات الفرنسشية الفرق
لداري- - -ة اŸت - -خصشصش - -ة (Ÿ )SASراق - -ب- -ة السش- -ك- -ان
ا إ
والتضشييق على جيشش التحرير الوطني.
^  2٨سش -ب -ت-م : 19٥9 Èأاق-رت ا◊ك-وم-ة اŸوؤق-ت-ة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ تصش -ري -ح ل -ه-ا وردا ع-ل-ى
تصش -ري -ح ال -رئ -يسش ال -ف -رنسش-ي ،ال-ق-ب-ول Ãب-دأا ح-ق ت-ق-ري-ر
اŸصش Òبتحفظ ،ووضشعت ششروطا سشياسشية وعسشكرية مسشبقة
لوقف إاطÓق النار.

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

السشبت  2٨محرم  1٤٤1هـ الموافق لـ  2٨سشبتمبر  2019م

إلعدد

الفريق ڤايد صصالح :تعّهدنا بتوف Òالظروف اŸلئمة للرئاسصيات وسصنكون ‘ اŸوعد
^ اÿط الوطني ل ُيعجب الشصرذمة التي –اول عرقلة اŸسصار النتخابي
^ من يقف حاجزا أامام ا◊ل الدسصتوري سصيلقى جزاءه العادل والصصارم

كافة عوامل األمن والطمأانينة للشصعب
ا÷زائري ألداء حقه وواجبه النتخابي
وق- -ال إل- -ف- -ري- -ق ‘ ه- -ذإ إإ’ط- -ار« :إن إل -ه -دف
إأ’سش -م-ى Ÿضش-م-ون إÿط-اب-ات إل-ت-ي أإح-رصس ع-ل-ى
ت-وج-ي-ه-ه-ا إن-طÓ-ق-ا م-ن إل-ن-وإح-ي إلعسشكرية أ’بناء
وطني إأ’وفياء وإıلصش Úع Èكافة أإرجاء إلوطن،
هو مرإفقتهم وإطÓعهم ،بناًء على معطيات ،على
مسشتجدإت إلوضشع وعلى ما يجري من أإحدإث ‘
وطنهم ،وإحاطتهم علما بالتحديات إلتي توإجهها
بÓدنا وما يبذله إ÷يشس إلوطني إلششعبي ،رفقة
كافة إّÿيرين من أإبناء إلوطن ،من جهود مضشنية
ل-ت-أام Úح-اضش-ر إ÷زإئ-ر ومسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا وإلسشهر على
إسشتقرإر إلوطن وإزدهاره ،كما أإعمل دوما أإن يكون
ﬁتوى كل خطاب متماششيا ومتطابقا مع إلظرف
وإŸوقف إلذي “ر به إلبÓد.
وإأ’ك- -ي- -د أإن إل -ت -حضشÒإت إ÷اري -ة إسش -ت -ع -دإدإ
لÓنتخابات إلرئاسشية إŸقبلة ،إلتي حُدد موعدها
كما تعلمون جميعا ‘  12من ششهر ديسشم Èإلقادم،
قد إنطلقت فعليا وميدإنيا ع Èإ◊رصس على توفÒ
كافة إلششروط إلÓزمة وإلعوإمل إÓŸئمة للسشÒ
إ◊سشن لهذإ إ’سشتحقاق إŸصشÒي ‘ حياة إأ’مة،
م-ن خÓ-ل ت-ك-ي-ي-ف إل-ق-ان-ون إل-عضش-وي لÓ-ن-تخابات
وت -ع -دي -ل-ه Ãـا ي-ت-م-اشش-ى وإل-ط-م-وح-ات إŸشش-روع-ة
لششعبنا إأ’بي وكذإ إنششاء إلسشلطة إلوطنية إŸسشتقلة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ،إل-ذي ي-ع-ت Èح-دث-ا ب-ارزإ ‘ مسش-ار
إÿروج من إأ’زمة ،حيث ” منح هذه إلسشلطة كافة
إلصشÓ-ح-ي-ات إل-ت-ي ت-خ-ول-ه-ا إل-ت-ك-ف-ل ،دون سش-وإه-ا،
بجميع مرإحل إلعملية إ’نتخابية ،وهو أإمر تعيششه
بÓدنا أ’ول مرة ،ويعت Èقفزة نوعية ‘ مسشار إلبناء
إلوطني تضشفي إŸزيد من إŸصشدإقية وإلششفافية
على إلعملية إ’نتخابية ،و’ يفوتني ‘ هذإ إŸقام
إلتنويه ›ددإ بروح إŸسشؤوولية وإ’لتزإم إıلصس
إلذي –لى به طاقم هذه إلسشلطةÃ ،ا يجعل من
ه -ذإ إŸوع -د إ’ن -ت -خ -اب -ي إل -ه-ام ﬁط-ة أإسش-اسش-ي-ة
ينتظرها إلششعب إ÷زإئري بحماسس وسشيكون هذإ
إŸوع -د إل -ت -اري -خ -ي ع -رسش -ا ل -ل -ج -زإئ -ر وأ’ب-ن-ائ-ه-ا
إıلصش ،Úعلى درب إ◊ل إلدسشتوري للخروج من
إأ’زم-ة ،وسش-ت-ت-خ-ذ إل-ق-ي-ادة إل-ع-ل-ي-ا ل-لجيشس إلوطني
إلشش -ع -ب -ي ‘ ،إل -ق -ريب إل -ع -اج-ل ،ك-اف-ة إإ’ج-رإءإت
إلÓزمة إلتي “كن إŸوإطن Úمن ‡ارسشة حقهم
إ’ن-ت-خ-اب-ي ‘ ج-و م-ن إل-ط-م-أان-ي-ن-ة وإلسش-ك-ي-ن-ة و‘
أإحسشن إلظروف إأ’منية.
ووإصشل إلفريق« :و‘ هذإ إلصشدد –ديدإ ،يÈز
“سشكنا إلدإئم باŸسشار إلدسشتوري وحرصشنا على
إ’حÎإم إلكامل وإلوإ‘ لقوإن Úإ÷مهورية ،وخط
سشÒنا إلذي  ⁄ولن نحيد عنه إطÓقا مهما كانت

 2٨°ا÷زائر
 29°ا÷زائر

 2٨°وهران

 29°وهران

الثمن  10دج

18058

ترأاسش جلسشة عمل وأالقى كلمة توجيهية بالناحية العسشكرية الثالثة ببششار

الشش- -عب  -ب -ع -د ت -ف -ق -ده ل -ب -عضش وح -دات
القطاع العملياتي جنوب تندوف ،والقطاع
لوسش-ط ب-رج ال-ع-ق-ي-د ل-ط-ف-ي،
ال -ع -م -ل -ي -ات-ي ا أ
وعقده لقاءات توجيهية مع إاطارات وأافراد
ه-ذي-ن ال-ق-ط-اع ،Úق-ام ال-ف-ري-ق أاح-مد ڤايد
صش-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسش
أارك -ان ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب-ي ‘ ،ال-ي-وم
ال-ث-الث م-ن زي-ارت-ه إا ¤ال-ن-اح-ي-ة العسشكرية
الثالثة بتفقد بعضش وحدات قطاع بششار.
‘ إل -ب-دإي-ة ،وب-ع-د م-رإسش-م إ’سش-ت-ق-ب-ال ،ورف-ق-ة
إللوإء مصشطفى سشماعلي قائد إلناحية إلعسشكرية
إل -ث -ال -ث -ة ،ووف -اء م -ن -ه ل -تضش -ح -ي-ات شش-ه-دإء إل-ث-ورة
إلتحريرية إŸباركة ،وقف إلفريق وقفة ترحم على
روح إلششهيد إلرمز «مصشطفى بن بولعيد» إلذي
يحمل مقر قيادة إلناحية إسشمه ،حيث وضشع إكليÓ
من إلزهور أإمام إŸعلم إلتذكاري إıلد له ،وتÓ
ف -ا–ة إل -ك-ت-اب ع-ل-ى روح-ه وع-ل-ى أإروإح إلشش-ه-دإء
إأ’برإر.
ب -ع -ده -ا ق -ام إل -ف -ري -ق ،رف-ق-ة إل-ل-وإء مصش-ط-ف-ى
سشماعلي قائد إلناحية إلعسشكرية إلثالثة ،بزيارة إ¤
إل -ف -رق-ة  40مشش -اة م -ي -ك -ان-ي-ك-ي-ة ،ف-ب-ع-د م-رإسش-م
إ’سشتقبال تابع إلفريق عرضشا ششام ،Óقدمه قائد
ه -ذه إل -وح -دة إل -كÈى ،ك -م -ا ح-رصس إل-ف-ري-ق ع-ل-ى
إ’لتقاء بإاطارإت وأإفرإد إلفرقة ،حيث أإلقى كلمة
توجيهية بثت إ ¤جميع وحدإت إلناحية ،أإكد فيها
أإن إل -ه -دف إأ’سش -م -ى Ÿضش -م -ون إÿط -اب -ات إل -ت-ي
ي -ح -رصس ع -ل -ى ت -وج -ي-ه-ه-ا إن-طÓ-ق-ا م-ن إل-ن-وإح-ي
إلعسشكرية ،أ’بناء إلوطن إأ’وفياء وإıلصش ÚعÈ
كافة أإرجاء إلوطن ،هو مرإفقتهم وإطÓعهم ،بناء
على معطيات ،على مسشتجدإت إلوضشع وعلى ما
يجري من أإحدإث ‘ وطنهم.

الفجر0٥.0٨................:
الششروق06 .39..............:
الظهر12.39.................:
العصشر16.02................:
المغرب1٨.٤1...............:
العششـاء20.00..................:
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france prix 1

لو ¤بالسشاقية
بعد ‚اح اŸرحلة ا أ

ثالث قافلة صصحية جزائرية تونسصية للتكفل
بالسصكان اŸدنيÚ

الشش -عب ‘ -إط -ار ت -ن -ف -ي-ذ نشش-اط-ات إل-ت-ع-اون
إلعسشكري إ÷زإئري -إلتونسشي ‘ ›ال إلصشحة
إل -عسش -ك-ري-ة– ،تضش-ن ب-ل-دي-ة إ◊دإدة ب-و’ي-ة سش-وق
أإهرإسس/ن.ع ،5ي - -وم- -ي  27و 28سش-ب-ت-م،2019 È
إŸرح-ل-ة إل-ث-ان-ي-ة م-ن إل-ق-اف-ل-ة إلصش-ح-ية إŸششÎكة
إ÷زإئ -ري -ة إل -ت-ونسش-ي-ة ،ب-ع-د إŸرح-ل-ة إأ’و ¤إل-ت-ي
إحتضشنتها منطقة سشاقية سشيدي يوسشف بالÎإب
إلتونسشي يومي  21و 22سشبتم.2019 È
هذه إŸرحلة إلثانية ،إلتي ششهدت نششر فروع
طبية متكونة من ›موعة من إŸمارسش ÚإلطبيÚ
من ﬂتلف هياكل مصشالح إلصشحة إلعسشكرية بإاقليم
إلناحية إلعسشكرية إÿامسشة ونظرإئهم من مصشالح
إلصش -ح-ة إل-عسش-ك-ري-ة إل-ت-ونسش-ي-ة ،سش-م-حت ب-ال-ت-ك-ف-ل
بالسشكان إŸدني Úمن حيث إلفحوصشات وإلكششف

باأ’ششعة وإلتحاليل إÈıية ،كما تخللتها حملة
للوقاية وإلتحسشيسس حول إأ’مرإضس إلسشرطانية.
Œدر إإ’شش- -ارة ،أإن ه- -ذه إل- -ق- -اف- -ل- -ة إلصش -ح -ي -ة
إŸششÎكة إ÷زإئرية إلتونسشية ،إلتي تنظم للمرة
إل-ث-ال-ث-ة ع-ل-ى إل-ت-وإ‹ ،ب-ع-د إل-ن-ج-اح إل-ذي ح-ق-ق-ت-ه
إلقوإفل إŸنظمة سشنتي  2017و ،2018تهدف إ¤
ت -ط -وي -ر إل -ت -ع -اون إل -ث -ن -ائ -ي ب Úمصش -ال -ح إلصش-ح-ة
إل -عسش -ك -ري-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن ،وإ’سش-ت-ج-اب-ة ل-ط-لب سش-ك-ان
إŸن -اط -ق إ◊دودي -ة ب Úإ÷زإئ -ر وت -ونسس ،إل-ذي-ن
عÈوإ بدورهم عن سشعادتهم وإسشتحسشانهم لهذه
إŸبادرة إلتي سشمحت للعديد من سشكان إŸنطقة
وإŸناطق إÛاورة لها با’سشتفادة من خدمات
طبية رإقية ،مبدين أإملهم ‘ موإصشلة مثل هذه
إŸبادرإت لفائدة سشكان هذه إŸناطق.

إاثر عملية تفتيشش بالششريط ا◊دودي ا÷نوبي بتمÔاسشت

ا÷يشش يكشصف ﬂبأا لألسصلحة والذخÒة

إل -ظ -روف وإأ’ح-وإل ،أ’ن-ه إŸسش-لك إل-وح-ي-د إآ’م-ن
إلذي تتحقق به إلغايات إلكÈى إŸنششودة ويتوقف
عليه مسشتقبل إلبÓد».

ا◊ل الدسصتوري اŸفتاح األسصاسصي ◊ل األزمة
إلفريق أإششار إ ¤أإن إÿط إلوطني ’ يعجب
إلششرذمة إلتي –اول بكل إلوسشائل وإلسشبل عرقلة
إŸسشار إ’نتخابي إلذي يبقى إŸفتاح إأ’سشاسشي
◊ل إأ’زم- -ة إل -ت -ي ت -ع -يشش -ه -ا إل -ب Ó-د ،وأإن إلشش -عب
إ÷زإئ-ري ،إŸدرك Ÿصش-ل-ح-ت-ه وŸصش-ل-ح-ة وط-ن-ه،
سش-ي-ع-رف ك-ي-ف ي-خ-وضس ه-ذإ إ’سش-ت-ح-ق-اق إلوطني
إ◊اسشم ،وسشيعرف كيف يرفع إلتحدي عاليا من
خÓل إŸششاركة إلقوية وإŸكثفة ‘ هذإ إ÷هد
إلوطني إلبناء .و‘ هذإ إلصشدد قال إلفريق« :هذإ
إÿط إلوطني إلذي ’ يعجب إلششرذمة إلتي –اول
بكل إلوسشائل وإلسشبل عرقلة هذإ إŸسشار إ’نتخابي
إل -ذي ي -ب -ق-ى إŸف-ت-اح إأ’سش-اسش-ي ◊ل إأ’زم-ة إل-ت-ي
تعيششها إلبÓد .وعليه ،فمن يقف حاجزإ إأمام هذإ
إ◊ل إل -دسش-ت-وري وإŸط-لب إلشش-ع-ب-ي وي-ع-م-ل ع-ل-ى
عرقلة هذإ إŸسشعى إلوطني إ◊يوي بأاي ششكل من
إأ’ششكال ،سشيلقى جزإءه إلعادل وإلصشارم بل إلرإدع
طبقا للقانون ،ف ÓتÓعب إطÓقا مع إŸصشلحة
إلعليا للوطن.
و‘ هذإ إإ’طار ،فإاننا على يق Úتام بأان إلششعب
إ÷زإئ -ري ،إŸدرك Ÿصش -ل -ح-ت-ه وŸصش-ل-ح-ة وط-ن-ه
وحجم إلتحديات إŸعÎضشة ،سشيعرف كيف يخوضس
هذإ إ’سشتحقاق إلوطني إ◊اسشم ،وسشيعرف كيف
يرفع إلتحدي عاليا من خÓل إŸششاركة إلقوية
وإŸكثفة ‘ هذإ إ÷هد إلوطني إلبناء ،وسشيقوم
بأادإء وإجبه إلوطني بكل حرية وششفافية ‘ ،ظل
أإج -وإء ي -ط-ب-ع-ه-ا إإ’درإك إل-ع-م-ي-ق أ’ه-م-ي-ة إ◊دث
ودوره إل- -ب- -ارز ‘ –ق -ي -ق أإم -ال م Ó-ي Úإلشش -ه -دإء
إأ’برإر وتطلعات أإجيال إ’سشتقÓل.
إن “سشك إ÷يشس إلوطني إلششعبي ببلوغ هذه
إلتطلعات إŸششروعة ،هو “سشك عا‹ إلعزم ورفيع
إل -ه -م -ة“ ،ل -ي -ه ع -ل -ي -ن -ا إلصش Ó-ح-ي-ات إل-دسش-ت-وري-ة
إلصش -ري -ح -ة إıول-ة ل-ق-وإت-ن-ا إŸسش-ل-ح-ة ،و‘ ه-ذإ
إإ’طار –ديدإ ،يندرج إ◊رصس على تدعيم كافة
مؤوسشسشات إلدولة ومرإفقتها ،وتقد Ëكافة أإششكال
إلدعم للسشلطة إلوطنية إŸسشتقلة لÓنتخابات».
وج -دد إل -ف -ري -ق ج -دد ت -ع -ه -د إ÷يشس إل -وط-ن-ي
إلشش-ع-ب-ي ب-ت-وف Òك-اف-ة إل-ظ-روف إÓŸئ-م-ة إ’ج-رإء
إ’نتخابات إلرئاسشية بتحقيق كافة عوإمل إأ’من
وإل-ط-م-أان-ي-ن-ة ل-لشش-عب إ÷زإئ-ري و“ك-ي-ن-ه م-ن أإدإء
حقه ووإجبه إ’نتخابي ،مؤوكدإ ‘ هذإ إÛال
«لقد تعهدنا أإمام إلششعب إ÷زإئري ،بتوف Òكافة
إل-ظ-روف إÓŸئ-م-ة إ’ج-رإء إ’ن-ت-خ-اب-ات إل-رئاسشية
وسشنكون بعون إلله ‘ إŸوعد ،بتحقيق كافة عوإمل
إأ’من وإلطمأانينة للششعب إ÷زإئري و“كينه من
أإدإء ح -ق -ه ووإج -ب -ه إ’ن -ت -خ -اب -ي ،وذلك م-ن خÓ-ل
إل -ت -ح -ك -م إل -ف -ع-ل-ي ‘ إŸي-دإن وإ’ن-تشش-ار إل-ك-ام-ل
وإŸدروسس ıت- -ل- -ف ق -وإت إأ’م -ن ‘ ك -ل أإرج -اء
إل -وط -نÃ ،ا ي -ك-ف-ل إل-ت-أام Úإل-ك-ام-ل لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
إلرئاسشية ،حتى تكون فع Óثمرة يانعة ومباركة،
تكفل بالتا‹ Œسشيد إŸطلب إلششعبي إŸلح عÈ
إنتخاب رئيسس للجمهورية يتمتع بالسشند إلششعبي
إلقوي إلذي Áكنه من أإدإء مسشؤوولياته إلدسشتورية
إلكÈى ،وهي مسشؤوولية ‘ غاية إأ’همية ،تتوإفق
“اما مع إلتطلعات إŸششروعة للششعب إ÷زإئري،
إلذي سشيكون بكل تأاكيد ‘ مسشتوى عظمة إ÷زإئر

و‘ مسشتوى تاريخها إلوطني إلزإخر بالبطو’ت
وإأ’›اد».

جاهزية عالية Ÿواجهة أاي طارئ
بعد ذلك ،إسشتمع إلفريق إ ¤تدخÓت إطارإت
وأإف-رإد إل-ن-اح-ي-ة إل-ذي-ن ج-ددوإ إل-ت-أاك-ي-د ع-لى أإنهم
سشيكونون دوما على إسشتعدإد تام وجاهزية عالية
Ÿوإجهة أإي طارئ مهما كانت طبيعته.
إلفريق أإششرف بعد ذلك على تدشش ÚإŸركز
Óششارة ،أإين إسشتمع إ ¤عرضس حول هذإ
إ÷هوي ل إ
إŸرك - -ز إ◊ي - -وي إل - -ذي يضش- -م- -ن ك- -اف- -ة أإشش- -ك- -ال
إ’تصشا’ت لفائدة جميع وحدإت إلناحية وبتقنيات
متطورة وعالية جدإ ،كما طاف Ãختلف أإقسشام
إŸركز.
إثر ذلك ،وÃقر قيادة إلناحية ،ترأإسس إلفريق
إج-ت-م-اع ع-م-ل ضش-م ق-ي-ادة وأإرك-ان إل-ن-اح-ي-ة ،وق-ادة
إلقطاعات إلعملياتية ومسشؤوو‹ إŸصشالح إأ’منية
وإŸديرين إ÷هوي ،Úتابع خÓله عرضشا ششامÓ
حول إلوضشع إلعام للناحية ،قّدمه قائد إلناحية.
بعدها أإلقى إلفريق كلمة توجيهية أإكد فيها على
إأ’ه -م -ي -ة إ◊ي -وي -ة إل -ت-ي ت-ك-تسش-ي-ه-ا ه-ذه إل-ن-اح-ي-ة
إلعسشكرية ،وإلدور إلفعال إلذي تقوم به وحدإتها
إŸنتششرة على طول إقليم إ’ختصشاصس ‘ تأامÚ
وح -م -اي -ة إل -ب Ó-د ،م -رك -زإ ع -ل-ى إ÷ه-د إإ’ع-دإدي
وإلتحضشÒي إلذي ينبغي بذله ÿوضس غمار إلسشنة
إلتحضشÒية إ÷ديدة .2020-2019

لره- -اب
الشش - -عب ‘ -إاط - -ار م - -ك - -اف - -ح- -ة ا إ
وح- - -م- - -اي- - -ة ا◊دود وب - -فضش - -ل اسش - -ت - -غ Ó- -ل
اŸعلومات ،كششفت مفرزة مششÎكة للجيشش
الوطني الششعبي ،يوم  26سشبتم ،2019 Èإاثر
ع- -م- -ل- -ي- -ة ب- -حث وت -ف -ت -يشش ق -رب الشش -ري -ط
ا◊دودي ا÷ن - -وب - -ي ب - -ت - -مÔاسشت/ن.ع،6.
Óسشلحة والذخÒة يحتوي على:
ﬂبأا ل أ
 ( )01بندقية رششاششة من نوع ،FMPK ( )01مسشدسس رششاشس من نوع كÓششنيكوف؛ ( )576طلقة من ﬂتلف إلعيارإت؛ (ﬂ )05ازن Ÿسشدسس رششاشس كÓششنيكوف؛ (ﬂ )01زن Ÿسشدسس آإ‹ توكاريف؛ (  )02ح- -ام- -ل- -ت- -ي ﬂازن Ÿسش- -دسس رشش -اشسكÓششنيكوف؛
 (  )04أإج- -زإء ف- -ارغ -ة م -ن شش -ري -ط إل -ذخÒةللبندقية إلرششاششة FMPK.
و‘ ن- -فسس إلسش- -ي -اق ،أإوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس
إل-وط-ن-ي إلشش-ع-بي باŸسشيلة/ن.ع ،1ع- -نصش -ري ()02
دعم للجماعات إإ’رهابية.
و‘ إطار مكافحة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة،
أإوقفت مفارز للجيشس إلوطني إلششعبي وعناصشر
ح -رسس إ◊دود ،ت -اج -ر ﬂدرإت وح -ج-زت سش-ي-ارة
وكمية ضشخمة من إلكيف إŸعالج تقدر بـ()1239
ك-ي-ل-وغ-رإم ب-ك-ل م-ن إل-ن-عامة وتلمسشان/ن.ع ،2ك-م-ا
“كنت مفارز أإخرى من حجز سشيارت Úو()170
كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج و( )19قنطارإ من ورق
إلتبغ ،إضشافة إ ¤هاتف Úنقال Úوجهاز إتصشال عÈ
إأ’قمار إلصشناعية بكل من ورقلة وبسشكرة/ن.ع.4
‘ ح ” Úضشبط ( )5859لÎإ من إلوقود إŸوجه
للتهريب بكل من سشوق أإهرإسس وتبسشة/ن.ع.5
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ،أإح- -ب- -ط ح -رسس إلسش -وإح -ل
وع- -ن- -اصش- -ر إل- -درك إل- -وط- -ن- -ي ب- -ك- -ل م- -ن وه- -رإن

كاريكات /ÒعنÎ

ومسشتغا/Âن.ع 2وإلششلف/ن.عﬁ ،1او’ت هجرة
غ Òششرعية لـ( )59ششخصشا كانوإ على م Ïقوإرب
تقليدية إلصشنع.

...ويوقف عنصصري دعم للجماعات اإلرهابية
‘ إط-ار م-ك-اف-ح-ة إإ’ره-اب وب-فضش-ل إسش-ت-غÓ-ل
إŸع- -ل -وم -ات ،أإوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس إل -وط -ن -ي
إلشش -ع-ب-ي ،ي-وم  25سش-ب-تم 2019 Èبالششلف/ن.ع1.
عنصشري ( )02دعم للجماعات إإ’رهابية.
و‘ إطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت
م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
ع -ن-اصش-ر إل-درك إل-وط-ن-ي ب-ك-ل م-ن بسش-ك-رة/ن.ع4.
وسشطيف/ن.ع ،5.شش - - - - - - - - -خصش )02( Úوضش- -ب- -ط- -وإ
ششاحنت Úو( )68قنطارإ من مادة إلتبغ ‘ ،ح” Ú
توقيف تاجري (ﬂ )02درإت بحوزتهما ()4,260
كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج بوهرإن/ن.ع.2.
وبÈج ب -اج -ي ﬂت -ار/ن.ع ،6.ضش -ب -طت م-ف-رزة
ل-ل-ج-يشس إل-وط-ن-ي إلششعبي ( )06م-ول-دإت ك-ه-ربائية
و( )04مطارق ضشغط ،فيما أإوقف عناصشر إلدرك
إل-وط-ني بتندوف/ن.ع ،3.م- -ه -رب )02( Úوضش-ب-طوإ
شش- -اح -ن -ة ﬁم -ل -ة بـ( )1000وح- - - - -دة م - - - -ن إŸوإد
إلصشيد’نية.
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى“ ،ك- -ن ح- -رإسس إلسش- -وإح- -ل
بوهرإن/ن.ع ،2.م - -ن إن - -ق- -اذ ( )14م- -ه -اج -رإ غÒ
ششرعي كانوإ على وششك إلغرق على بعد ( )15ميÓ
بحريا ششمال غرب رأإسس كاربون ‘ ،ح Úأإحبطت
وحدإت أإخرى ◊رإسس إلسشوإحل ﬁاو’ت هجرة
غ Òششرعية لـ( )33ششخصشا كانوإ على م Ïقوإرب
ت -ق -ل -ي-دي-ة إلصش-ن-ع ب-ك-ل م-ن إلشش-ل-ف/ن.ع 1.وعÚ
“وششنت/ن.ع .2.كما ” توقيف ( )35مهاجرإ غÒ
شش -رع -ي م -ن ج-نسش-ي-ات ﬂت-ل-ف-ة ب-ك-ل م-ن غ-ردإي-ة
وإلنعامة.

