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ملتقى حول آلتحكيم
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ينظم برنامج دعم قطاع آلعدآلة
با÷زآئر ،ملتقى بعنوآن «:آلتحكيم
آل-ت-ج-اري آل-دو‹ ،آل-ق-اضس-ي آل-وط-ني
وق -اضس -ي آل-ت-ح-ق-ي-ق آي عÓ-ق-ات؟ »،
وذلك يومي  01و 02أآكتوبر آ÷اري
على آلسساعة  08.30صسباحا بإاقامة
آلقضساء بن عكنون.
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منتدى آلذآكرة
حول معركة «آيسسن»

١٨٠٦١

ندوة صسحفية حول آلزيوت آŸسستعملة

«آلبناء آلنموذجي»
ﬁور «مسسابقة
لفارج آلدولية»
ف-ت-حت «’ف-ارج ه-ولسس-ي-م «آل-دورة
آلسسادسسة من مسسابقتها آلدولية آلتي
“نح كل نسسخة من مشساريع آلبناء
آل- -ن- -م- -وذج- -ي- -ة وم- -ف -اه -ي -م
آلتصسميم
آŸبتكرة.تسستهدف مسسابقة
ج-وآئ-ز «’ف-ارج ه-ولسس-ي-م»،
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دم -
آŸسس- -ت- -دآم وآل- -ه -ن -دسس -ة
آ Ÿن ،Úحسس -ب -م -ا ع -ل -م ل-دى
ب- - - - -
آŸعمـ ـارية آŸتمـ ـيزة
آ- - Ÿادري- - - - - - -ن ب- - - - - - -ه - - - - - -ذآ
شسر
Áنح آلفائزون جوآئز
آ Ÿوع.شساركت آ÷معية بهذآ
شسر
ق-ي-متها  2م-ل-يون دو’ر
آ Ÿوع ‘ مسسابقة للمشساريع
ب- - -
د
ع
ة
م
ن
أ
آ
أآم -ري -ك-ي ع-قب آخ-ت-ي-ار
ج- - -ل إآنشس - -اء
مضسام
آŸشس- -اري- -ع آŸت- -م- -ي- -زة
أآط  Úرقمية لفائدة آلشسباب
 -ل- -قوآل-تصس-م-ي-مات آŸبتكرة
ت سس- -ن- -ة  ،2018م -ث -ل-م-ا
أآوضس- -
‘ ›ا’ت آل -ه -ن -دسس -ة
ح ح- -ت- -ه رئ -يسس -ة آ÷م -ع -ي -ة،
سسنة دهان.
آŸع -م-اري-ة وآل-ه-ن-دسس-ة
”آ
آŸدن -ي -ة وآل -ت-خ-ط-ي-ط
أآخ -خ- -ت- -ي -اره م -ع  7مشساريع
----آ◊ضس-ري وت-ك-نولوجيا
مش رى وذلك م - - - - -ن ب300 Ú
ﬂتلف آلدول آل
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آل -ب -ن -اء وم -وآد آل -ب -ن-اء آ’–اد آأ’ور عربية ،وفق ذآت آŸسسؤوولة آلتي أآشسارت آ ¤أآن آ ع ” آل- -ت- -ق- -دم ب- -ه -ا م -ن
Ÿشس
وبي ومؤوسسسسات أآخرى.
وغÒها من آÛا’ت
روع ‡ول بالشسرآكة بÚ
ذآت آلصسلة.

ندوة صسحفية حول «تثم Úآلنفايات آÿاصسة :آلزيوت آŸسستعملة».تنظم آلندوة بدآر آ÷زآئر.
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للتحسسيسس حول ﬂاطر آإلدمان

مهرجان علم آلفلك
خÓل أآكتوبر

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
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الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

يÎآأسس شس- -ري -ف ع -م -اري ،وزي -ر
آل-فÓ-ح-ة وآل-ت-ن-م-ي-ة آل-ري-فية وآلصسيد
آلبحري ،آليوم ،أآشسغال يوم درآسسي
ح - - - - - -ول آلسس- - - - - -د آأ’خضس- - - - - -ر –ت
شس- -ع- -ار«آلسس -د آ’أخضس -ر ‘ ›اب -ه -ة
آل-ت-غÒآت آŸن-اخ-ي-ة» ،ويشس-رف ع-ل-ى
آ’نطÓق آلرسسمي للÈنامج آلوطني
للتشسج– Òت شسعار « شسجرة لكل
م -وآط -ن»وآل -ذي ي -ج-م-ع آل-ع-دي-د م-ن
آلقطاعات آلوزآرية وآلهيئات،و ذلك
ب -اŸع -ه -د آل-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رآت ،ع-ب-د
آللطيف رحال،على آلسساعة ()09:00
صسباحا.

ديد آجال مطابقة آلسسجÓت
“
آلتجارية آإللكÎونية

آلعدد 218
من حصسة موعد
مع آلتاريخ
ي -ن -ظ -م آŸت -ح -ف آل -وط -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه -د غ -دآ ،ب -ث -ان -وي -ة
ديدوشس مرآد ببئر مرآد رآيسس
آلعدد  218من حصسة موعد
مع آلتاريخ بعنوآن « موآجهة
آلثورة آلتحريرية ıططات
آ’سس -ت -ع -م-ار »،و ذلك آب-ت-دآء
م - -ن آلسس - -اع- -ة  1٤:00بعد
آلزوآل.

مهرجان
س-جÓ-ت آ÷زآئر آلدو‹
آل -ت ”-ج -ا“ريد-ي -ةدل -لآ -جم--تا-عل-ات-م-عل-دÚي -آل’وق-م-تصط-س-ااب-ديق-ةÚآلإ’سدر9آ1ج0آ2ل-ورفم-قزا للشسريط
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آل-ت-ن-ف-ي-ذي رقم  112-18آ اري آلصسادر بوآسسطة
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ل - -لشس - -ري - -ط آŸرسس - -وم
قة مسستخرجات آلسسج
م
ب
ق
ا
ط
ر
م
من آŸرسسوم آلتنفيذي
«فيبدآ» ،و ذلك بسساحة
آŸادة 7
عليه ‘ أآحكام ‘  5أآب-ري-ل  2018إآ ¤غ- -اي -ة  31رياضس آلفتح آبتدآء من
 112-18آ- - -Ÿؤورخ
آلسس - - - - - -اع - - - - - -ة 11:00
ديسسم.2019 È
صسباحا.

ينظم آلديوآن آلوطني للثقافة وآإ’عÓم بالتعاون
م-ع ج-م-ع-ي-ة آلشس-ع-رى ل-ع-ل-م آل-ف-لك آل-ط-ب-ع-ة آلسسابعة
عشس- - -رة ل- - -ل- - -م- - -ه - -رج - -ان بشس - -ع - -ار « –ت سس - -م - -اء
وآحدة».آŸهرجان آلوطني لعلم آلفلك آ÷ماهÒي
ينظم من  03إآ 05 ¤آكتوبر آلدآخل بدآر آلثقافة
مالك حدآد بقسسنطينة ،تزآمنا وآأ’سسبوع آلعاŸي
للفضساء آŸرسسم من قبل آأ’· آŸتحدة.

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

عماري يÎأآسس يوما
درآسسيا حول آلسسد
آألخضسر

تنظم آلغرفة آ÷زآئرية للتجارة وآلصسناعة «كاسسي» آليوم على آلسساعة  10.00صسباحا ،بقصسر آŸعارضس آلصسنوبر آلبحري،

ت -ن -ظ -م ج -م -ع -ي-ة مشس-ع-ل آلشس-ه-ي-د
بالتنسسيق مع ›لسس آلشسورى ’–اد
آŸغ- -رب آل- -ع- -رب- -ي ،غ- -دآ ،م- -ن -ت -دى
آلذآكرة حول معركة «آيسسن» كمحطة
من ﬁطات آلتضسامن ب Úآلشسعوب
آŸغ -ارب -ي-ة وت-ك-رÁا ل-لشس-عب آل-ل-ي-ب-ي
ل -دع -م -ة ل -ث -ورة آل -ت -ح-ري-ري-ة ،و ذلك
بجريدة آÛاهد آبتدآء من آلسساعة
 10:00صسباحا.

التحرير

ي- -ق- -وم وزي- -ر آ’تصس- -ال آل- -ن- -اط- -ق
آل -رسس -م -ي ل -ل-ح-ك-وم-ة وزي-ر آل-ث-ق-اف-ة
ب- -ال -ن -ي -اب -ة ،حسس -ان رآب -ح -ي ب -زي -ارة
ميدآنية آ ¤بلدية برآقي ،حيث يقف
على آرضسية مشسروع آ‚از آŸركب
آل -ث -ق -ا‘ وآلÎف-ي-ه-ي ،ب-ه-ذه آل-ب-ل-دي-ة
آليوم  01آكتوبر  2019على آلسساعة
 1٤.00بعد آلزوآل.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أآمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم آتصسل ـ ـوآ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم آلتجـ ـ ـاري :آلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وآ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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إلموإفق لـ  02صضفر  1441هـ

‡ث Óلرئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صضالح

قوجيل يشضارك بباريسس ‘ مراسضم تأابينية الرئيسس جاك شضÒاك
شض - -ارك صض- -ال- -ح ق- -وج- -ي- -ل
لمة بالنيابة
رئيسس ›لسس أ أ
‡ث Ó-ل-رئ-يسس أل-دول-ة ع-ب-د
ألقادر بن صضالح Ãعية سضفÒ
أ÷زأئر بفرنسضا عبد ألقادر
مسض-دوة ‘ م-رأسض-م أل-ت-أاب-ينية
أل - -رسض - -م - -ي- -ة أل- -ت- -ي أق- -ي- -مت
ب-ك-نيسضة sainte sulpice
ب- -ال- -ع- -اصض- -م- -ة ب -اريسس أل -ت -ي
ع- -رفت حضض- -ورأ م -ت -م -ي -زأ Ÿا
يقارب  80شضخصضية فرنسضية
ودول -ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه-م رؤوسض-اء
دول وح- -ك- -وم- -ات ح- -ال- -ي- -ون
وسض - -اب - -ق - -ون و‡ث- -ل- -ون ع- -ن
أل-ع-ائÓ-ت أŸل-ك-ي-ة فيو أوروبا
وألعا.⁄
وق-د شض-ك-لت إل-ت-أاب-ي-نية سضانحة
للتذكÃ Òناقب وخصضال إلرئيسس
إلفرنسضي إلرإحل جاك شضÒإك.
ك -انت ل -ق -وج -ي-ل ع-ل-ى ه-امشس
إل -ت -أاب -ي -ن -ي -ة ،ع -دد م-ن إل-ل-ق-اءإت
إ÷انبية مع شضخصضيات فرنسضية
ودولية على غرإر إلسضادة فرنسضوإ
هولوند إلرئيسس إلفرنسضي إلسضابق
وجان بيار رإفارإن رئيسس إلوزرإء

إل-ف-رنسض-ي إلسض-اب-ق وب-ي-ل ك-ل-ينتون
إلرئيسس إأ’مريكي إلسضابق.
ن-ذك-ر إن-ه ب-ت-ك-ل-ي-ف م-ن رئيسس
إلدولة عبد إلقادر بن صضالح كان

صض- -ال- -ح ق- -وج- -ي -ل رئ -يسس ›لسس
إأ’م -ة ب -ال-ن-ي-اب-ة ق-د وصض-ل صض-ب-اح
إمسس إإ ¤إل -ع -اصض -م -ة إل -ف -رنسض-ي-ة
ب - -اريسس ل- -ت- -م- -ث- -ي- -ل إ÷زإئ- -ر ‘

مرإسضيم تأابينية إلرئيسس إلفرنسضي
إأ’سضبق جاك شضÒإك إلذي وإفته
إŸن- -ي- -ة إÿم- -يسس إŸاضض- -ي ع -ن
عمر ناهز  86عاما.

لبقاء على تخصضيصس  ٪ 1من ألعتمادأت للبحث ألعلمي
سضتطلب أ إ

بوزيد :مليون و 400أالف راغب ‘ اجتياز مسضابقة الدكتوراه
رابحي :ايجاد صضيغة لربط القطاعات ا’قتصضادية بالبحث العلمي
أكد وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي،
أل-ط-يب ب-وزي-د ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة،
أنه سضيتم طلب ألبقاء على تخصضيصس ٪ 1
م -ن ألع -ت-م-ادأت ل-ل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ل-تشض-ج-ي-ع
ألب- -ح- -اث وه- -ذأ ب- -ال -ن -ظ -ر أ ¤أل -دور أل -ذي
تلعبها ‘ ألتنمية ألشضاملة ‘ ألبÓد.
قال إلوزير ،على هامشس تفقده مركز إلبحث
‘ تنمية إلتكنولوجيات إŸتطورة ،أإنه «سضيتم
إلطلب من إلوزير إ’ول» إإ’بقاء على إ’قÎإح
إŸدرج ‘ إل-ق-ان-ون إل-ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-ب-حث إل-ع-لمي
وإŸتمثل ‘ «تخصضيصس ( »٪ 1وهو ما يعادل 20
مليار دج) من إ’عتمادإت للبحث إلعلمي كما هو
معمول به ‘ كل إلدول».
وأإضضاف إلوزير أإنه بالنظر إإ ¤إلدور إلذي
يلعبه إليوم إلبحث إلعلمي ‘ إلتنمية و‘ جميع
إÛا’ت فانه من إلضضروري تشضجيع إلباحثÚ
‘ إÛال ل -تسض -ي Òن -ق-ل و–وي-ل إل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
ومسضايرة إلتقدم إ◊اصضل ‘ إÛال.
وأإشضاد وزير إلقطاع باŸناسضبة باÛهودإت
إلتي يبذلها باحثو وإإطارإت هذإ إŸركز ،مضضيفا
أإن إ÷زإئ -ر ل -دي -ه-ا م-ن إإ’م-ك-ان-ي-ات وإل-ق-درإت
إلبشضرية لدعم وتشضجيع إلبحث إلعلمي.
م -ن ج -ان -ب -ه ،إب -رز وزي -ر إ’تصض -ال ،إل -ن -اط -ق
إلرسضمي للحكومة ،حسضن رإبحي ،إلذي رإفق
وزير إلتعليم إلعا‹ ،أإهمية إلبحث إلعلمي إلذي
يدخل إ’ن ‘ جميع ›ا’ت إلتنمية.
كما أإشضاد بالدور إلذي يلعبه إŸركز ‘ تنمية
إÈÿإت بفضضل «كفاءإت وطنية عالية» مشضددإ
على ضضرورة إيجاد «إلصضيغة إŸثلى» إلتي من

شض -أان-ه-ا رب-ط إل-ق-ط-اع-ات إ’ق-تصض-ادي-ة ب-ال-ب-حث
إلعلمي ‘ إإطار «برنامج متكامل يأاتي Ãنتوج
يسض -اه -م ‘ ت -رق -ي -ة وت -ن -م -ي -ة إل -ب -لد ‘ ج-م-ي-ع
إÛا’ت».
ويسضاهم مركز تنمية إلتكنولوجيات إŸتقدمة
‘ إلتنمية إ’قتصضادية وإ’جتماعية للبلد من
خلل مسضاهمته ‘ إلسض Òإ◊سضن للبحث إلعلمي
ع– Èف -ي -ز وتشض -ج-ي-ع إ’سض-ت-ي-ع-اب وإل-ت-ق-دم ‘
إل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات وإ’ب -ت-ك-ار وضض-م-ان إل-ت-ك-وي-ن
إŸتوإصضل ،إلتنسضيق ،إŸتابعة ،وتقييم إلوحدإت
وإıابر.
وت- -ت- -م- -ث- -ل إŸه- -ام إ’سض- -اسض -ي -ة ل -ل -م -رك -ز ‘
إ’ل -كÎون -ي-ات إل-دق-ي-ق-ة ،ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات إل-ن-ان-و،
ه -ي -ك -ل -ة إ’ن-ظ-م-ة وت-ق-ن-ي-ات إ’ع-لم ،إ’ج-ه-زة
إ’فÎإضض - -ي - -ة وإŸع - -دإت إÿاصض - -ة ل- -لصض- -ح- -ة،
إلصض-ن-اع-ة ،إل-ط-اق-ة وإل-ب-ي-ئ-ة إضض-اف-ة إ ¤شضبكات
إ’رسضال.

ك -م -ا كشض -ف وزي -ر إل -ت -ع -ل -ي-م إل-ع-ا‹ وإل-ب-حث
إلعلمي ،إلطيب بوزيد ،أإمسس إ’ثن Úبا÷زإئر
إلعاصضمة ،أإن عدد إلرإغب ‘ Úإجتياز مسضابقة
إل-دك-ت-ورإه ب-ل-غ 1م-ل-يون و 400أإل -ف ط -الب ه-ذإ
إŸوسضم.
وأإوضض -ح إل -وزي -ر،ع-ل-ى ه-امشس زي-ارت-ه Ÿرك-ز
إلبحث ‘ تنمية إلتكنولوجيات إŸتطورة ،أإن «1
مليون و 400أإلف طالب أإبدى رغبته ‘ إجتياز
مسض-اب-ق-ة إل-دك-ت-ورإه» م-ن-ذ ف-ت-ح م-نصضة إلتسضجيل
مشضÒإ إ ¤أإن معاي Òإلنجاح تتوقف أإسضاسضا على
«إ’م- -ت- -ي- -از وق- -درة م- -رإك -ز إل -ب -حث م -ن ح -يث
إ’سضتيعاب وإلتأاط.»Ò
كما تأاخذ بع Úإ◊سضبان كذلك إحتياجات
إ÷ام -ع -ة وم-رإك-ز إل-ب-حث حسضب وزي-ر إل-ت-ع-ل-ي-م
إلعا‹ إلذي أإكد باŸناسضبة أإنه سضيتم «تنصضيب
ف- -وج ع- -م- -ل ل- -ت- -ح -دي -د إح -ت -ي -اج -ات إ÷ام -ع -ة
إ÷زإئرية» على إŸدي ÚإŸتوسضط وإلبعيد.

إسضتقبل أإمسس ،با÷زإئر إلعاصضمة وزير إ’تصضال
إلناطق إلرسضمي للحكومة ووزير إلثقافة بالنيابة
حسض -ان رإب -ح -ي م-دي-رة م-ك-تب إل-رب-اط ل-ل-ي-ونسض-ك-و
و‡ث- -ل -ة ه -ذه إŸن -ظ -م -ة ل -دى إ÷زإئ -ر وإŸغ -رب
وت -ونسس وم -وري -ت -ان-ي-ا غ-ول-دإ إÿوري ح-يث ن-اقشس
إلطرفان «مشضاريع ثقافية مشضÎكة» ب Úإ÷زإئر
وإŸنظمة إأ’‡ية.
وقالت غولدإ إÿوري أإن إ◊ديث جرى حول
«إŸشضاريع إلثقافية ب Úإليونسضكو وإ÷زإئر» وكذإ
«مشضاريع ‘ ›ال إ’تصضال وإإ’علم» إإضضافة إإ¤

«دور إلثقافة ‘ إلتنمية وتعزيز ثقة إلشضباب ‘
أإن-فسض-ه-م وه-وي-ت-ه-م» م-ؤوك-دة أإن Ÿك-ت-ب-ه-ا «مشض-اريع
كبÒة» ‘ إ÷زإئر و‘ عدة ›ا’ت دون تقدË
تفاصضيل.
وتتوإجد إÿوري با÷زإئر ‘ إإطار مشضاركتها
‘ إ’جتماع إلدو‹ حول تنفيذ إتفاقية إليونسضكو
لعام  2005إŸتعلقة بحماية وترقية تنوع إلتعابÒ
إلثقافية وإلذي إفتتح أإمسس بالعاصضمة ويسضتمر إإ¤
غاية  2أإكتوبر إŸقبل.
وأإوضض -ح م -ن ج -ه-ت-ه رإب-ح-ي أإن حضض-ور إلسض-ي-دة

إÿوري ب -ا÷زإئ -ر ي -أات -ي ‘ إإط -ار «إل-ت-ع-رف ع-ل-ى
م- -ق- -درإت إ÷زإئ- -ر» ‘ إÛال إل- -ث- -ق -ا‘ بصض -ف -ة
«وإق -ع -ي -ة وع -ل-م-ي-ة» ل-ت-ب-ادل إآ’رإء» م-ع إŸسض-ؤوولÚ
إ÷زإئ -ري ‘ Úك -ل م -ا ي -رت -ب -ط ب -اŸشض -اري -ع إل-ت-ي
«تتأاهب إليونسضكو لعرضضها على إ÷زإئر» كما قال.
وذكر إلوزير بأان إ÷زإئر تو‹ «أإهمية كÈى»
لعلقتها باليونسضكو ’فتا باÿصضوصس إإ« ¤حاجة
إ÷زإئر Èÿإت» هذه إŸنظمة من أإجل «مرإفقة
إÈÿإء إ÷زإئري Úوهذإ بهدف «إلنهوضس بقطاع
إلثقافة وإ◊فاظ على إŸوروث إلثقا‘.

أك - - -د وزي - - -ر أÛاه- - -دي- - -ن أل- - -ط- - -يب
زيتو،Êأمسس،حرصس أ÷زأئر على دعم
أل -ع Ó-ق -ات أل -ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي Œم-ع بÚ
ألشض-ع-ب Úأ÷زأئ-ري وأل-ك-وري ألشض-م-ا‹
و«تطويرها ‘ ﬂتلف أÛالت».
وأإوضضح بيان لوزإرة إÛاهدين أإن زيتو Êذكر
خلل إسضتقباله لسضف Òكوريا إلشضعبية إلدÁقرإطية
(كوريا إلشضمالية ) لدى إ÷زإئر ،سضونغ شضانغ سضيك،
أإشضاد بالروإبط إلتاريخية «إŸتميزة» إلتي Œسضدت
‘ مسض -ان-دة ك-وري-ا إلشض-م-ال-ي-ة ل-ل-قضض-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة
وإعÎإفها با◊كومة إŸؤوقتة ‘  25سضبتم1958 È
مشضÒإ إ ¤أإن إلشضعب Úيتقاسضمان إŸعاناة وإلتجربة

إلقاسضية ‘ موإجهة إ’سضتعمار وإ’ضضطهاد.
ومن جانبه أإكد إلسضف Òإلكوري إلشضما‹ على
«أإهمية مسضاندة إ÷زإئر ودعمها لبلده » ،معربا
عن رغبة بلده ‘ «تعزيز علقات إلتعاون ‘ شضتى
إÛا’ت» ’سضيما إ’طلع على إÈÿة إلكورية ‘
›ال إإ‚از إŸتاحف وإŸعا ⁄إلتذكارية.
وأإشضاد إلدبلوماسضي إلكوري ‘ هذإ إلسضياق
بإا‚ازإت إ÷زإئر ‘ ترسضيخ إلذإكرة إ÷ماعية
إل -ت -اري-خ-ي-ة» م-ن خ-لل إإنشض-اء إŸت-اح-ف وإŸع-ا⁄
إلتذكارية إلتي تÈز وتخلد عظمة ثورة إلتحرير
إÛيدة.

وزير ا’تصضال يسضتقبل مديرة مكتب اليونسضكو للمغرب العربي

زيتو:Êا÷زائر حريصضة على دعم عÓقاتها التاريخية مع كوريا الشضمالية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لعضضاء أ◊كومة ومؤوسضسضات ألدولة
‘ تعليمية أ

بدوي :وضضع كافة الوسضائل –ت تصضرف السضلطة
الوطنية اŸسضتقلة لÓنتخابات
لول ،ن-ور أل-دي-ن ب-دوي,
أم -ر أل-وزي-ر أ أ
أعضض -اء أ◊ك -وم-ة وأŸؤوسضسض-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
بوضضع كافة ألوسضائل –ت تصضرف ألسضلطة
ألوطنية أŸسضتقلة لÓنتخابات Ãا يسضمح
لها بتنظيم ألنتخابات ألرئاسضية ليوم 12
ديسضم ÈأŸقبل ‘ أحسضن ألظروف.
و‘ ت -ع -ل -ي -م -ة م-وج-ه-ة إإ ¤أإعضض-اء إ◊ك-وم-ة
لمن إلوطني
وإلدرك إلوطني وإŸدير إلعام ل أ
وإل -و’ة إŸن -ت -دب Úورؤوسض -اء إÛالسس إلشض-ع-ب-ي-ة
إلبلدية ,شضدد إلسضيد بدوي على ضضرورة «إلسضهر
كل فيما يخصضه على إ’سضتجابة على عجل لكل
إ’لتماسضات إلوإردة من إلسضلطة إŸسضتقلة».
ودعا ‘ هذإ إلصضدد إإ« ¤إلسضهر على وضضع
›مل إلوسضائل إلبشضرية وإŸادية إلتي يقتضضيها
ت-ن-ظ-ي-م ج-ي-د ل-ه-ذإ إ’سض-ت-ح-ق-اق إ’ن-تخابي بكل
جوإنبه –ت تصضرفها حرصضا على سضÒه إ’مثل
‘ ظ- - -ل إحÎإم إل- - -ق- - -وإن Úوم- - -ب - -ادئ إ◊ي - -اد
وإلشضرعية وإلشضفافية وإŸصضدإقية».
وأإضض -اف إلسض -ي -د ب -دوي ‘ ت -ع -ل -ي-م-ت-ه «إإن-ك-م
م-ك-ل-ف-ون ب-السض-ه-ر ,ط-ب-ق-ا ل-لقانون ,على تزويد
هذه إلسضلطة إŸسضتقلة بكل معلومة أإو وثيقة
ترإها ضضرورية لتجسضيد مهامها».
وجاء ‘ إلتعليمة «بل إإنكم مطالبون كذلك
ل -ك -ي تضض -ع -وإ ع -ل -ى رأإسس أإول -وي-ات-ك-م مسض-ؤوول-ي-ة
إإحباط كل عمل من شضأانه إŸسضاسس بحياد أإو
مصض -دإق -ي-ة ه-ذإ إ’قÎإع  ’ ,سض-ي-م-ا إسض-ت-ع-م-ال
إŸمتلكات وإلوسضائل إلعمومية لفائدة أإي حزب
أإو مÎشضح ما ,إÙظور Ãوجب إلقانون أإو أإي
سض -ل -وك آإخ -ر ق -د Áسس بشض -رع -ي-ة ه-ذإ إ’قÎإع
إل -ذي ي -جب أإن ت -ت -وف -ر ف-ي-ه ك-ل شض-روط إ◊ي-اد
وإلنزإهة وإلشضفافية».
ولهذإ إلغرضس «يكلف وزير إلشضؤوون إÿارجية
ب -ال -تشض -اور م -ع إلسض -ل -ط -ة إل -وط -ن -ي -ة إŸسض -ت-ق-ل-ة
ل -لن -ت -خ-اب-ات ب-ات-خ-اذ ك-ل إل-ت-دإب Òإل-لزم-ة ‘
›ال –ضض Òوسض Òعمليات تصضويت جاليتنا
إŸقيمة باÿارج».
ومن جهته ,يكلف وزير إلدإخلية وإ÷ماعات
إÙلية وإلتهيئة إلعمرإنية بالسضهر بالتنسضيق مع
إل -و’ة ع -ل -ى وضض -ع مصض -ال -ح إ’ن -ت -خ -اب-ات ع-ل-ى
مسض -ت -وى إل -ب -ل -دي -ات وإل -و’ي-ات –ت إل-تصض-رف
إل -ك -ام -ل ل -لسض-ل-ط-ة إŸسض-ت-ق-ل-ة م-ن أإج-ل –ضضÒ
وتنظيم وسض Òإ’نتخابات وعلى تسضخÒها للعمل
‘ هذإ إإ’طار –ت مسضؤووليتها إلكاملة.
ويتعلق إأ’مر كذلك بوضضع وسضائل إ’تصضال
وإŸوإصض -لت إلسض -ل -ك -ي -ة وإل -لسض -ل-ك-ي-ة إل-ت-اب-ع-ة
للمديرية إلعامة للموإصضلت إلوطنية إلضضرورية
◊سض -ن سض Òإل-ع-م-ل-ي-ة إ’ن-ت-خ-اب-ي-ة –ت تصض-رف
إلسضلطة إŸسضتقلة.
وُي -دع -ى وزي -ر إل -ع -دل ,ح-اف-ظ إ’خ-ت-ام إإ¤
إت -خ -اذ إل -ت-دإب Òإل-ت-ي تسض-م-ح ب-ت-ن-ف-ي-ذ إأ’ح-ك-ام
إŸنصضوصس عليها ‘ إلقانون إلعضضوي رقم -19
 07إ- - - -Ÿؤورخ ‘  14سض-ب-ت-م 2019 ÈوإŸتعلق
بالسضلطة إلوطنية إŸسضتقلة للنتخابات و’سضيما
إŸادة  17منه وكذإ أإحكام إلقانون إلعضضوي رقم
 10-16إ- - - Ÿؤورخ ‘  25أإوت  2016وإŸتعلق
بالنظام إ’نتخابي ,إŸعدل وإŸتمم.

أإما إلسضيد وزير إŸالية فيتع Úعليه إلسضهر
ع -ل -ى رصض -د إ’ع -ت -م-ادإت إلضض-روري-ة وإل-ك-اف-ي-ة
لضضمان إلسض Òإ◊سضن للسضلطة إŸسضتقلة ,مع
إل -ق -ي -ام ‘ أإق -رب إآ’ج -ال ب -ت -ح -وي -ل إŸي-زإن-ي-ة
إıصضصضة للنتخابات ◊سضاب هذه إلسضلطة.
وتكلف وزيرة إلÈيد وإŸوإصضلت إلسضلكية
وإل-لسض-ل-ك-ي-ة وإل-ت-ك-ن-ول-وجيات وإلرقمنة بإاسضدإء
تعليمات إإ ¤إلهيئات إŸوضضوعة –ت وصضاية
قطاعها قصضد إ’سضتجابة لكل إلطلبات إلوإردة
م -ن إلسض -ل-ط-ة إŸسض-ت-ق-ل-ة ذإت إلصض-ل-ة ب-ال-ع-م-ل-ي-ة
إ’نتخابية.
ك -م-ا» ي-ك-ل-ف وزي-ر إ’تصض-ال بضض-م-ان وتسض-يÒ
إسض -ت -ع -م -ال وسض -ائ -ل إإ’ع -لم م-ن ق-ب-ل إلسض-ل-ط-ة
إŸسضتقلة ووضضع إŸؤوسضسضات وإلهيئات إلعمومية
إلتابعة لقطاعه– ,ت تصضرف هذه إلسضلطة».
م- -ن ج- -ه- -ة أإخ- -رى ,ك- -ل -ف إل -وزي -ر إ’ول ‘
ت -ع -ل -ي-م-ت-ه «أإعضض-اء إ◊ك-وم-ة ب-ت-ن-ف-ي-ذ ك-ل ط-لب
تسضخ Òوإرد من إلسضلطة إŸسضتقلة وإلتعجيل
بالرد على أإي تبليغ أإو ملحظة بشضأان إختل’ت
أإو ن-ق-ائصس ﬁت-م-ل-ة ي-ت-م تسض-ج-ي-ل-ه-ا ,ت-ن-درج ‘
إإطار إختصضاصضكم قصضد تدإركها على عجل».
علوة على ذلك يكلف إلسضيد وزير إلدإخلية
وإ÷م -اع -ات إÙل -ي -ة وإل -ت -ه -ي -ئ-ة إل-ع-م-رإن-ي-ة,
بالتنسضيق مع مسضؤوو‹ مصضالح إأ’من إŸعنيÚ
قصضد ضضمان جهاز دإئم لتأام Úمقرإت إلسضلطة
إŸسض- -ت- -ق- -ل- -ة وف- -روع- -ه- -ا إÙل- -ي- -ة م- -ن ج -ه -ة
وإ’سضتجابة لكل طلب وإرد من هذه إلسضلطة ’
سض -ي -م -ا ‘ إإط -ار ت -أام Úن -ق -ل ﬂت -ل -ف إل-وث-ائ-ق
وإŸع -دإت إ’ن -ت-خ-اب-ي-ة م-ث-ل-م-ا ت-نصس ع-ل-ى ذلك
إŸادة  09من إلقانون إلعضضوي سضالف إلذكر من
جهة أإخرى».
و‘ نفسس إإ’طار يتع Úوضضع جهاز خاصس
للحماية وإلوقاية بالتشضاور وإلتنسضيق مع إلسضلطة
إŸسضتقلة Ãناسضبة هذإ إ’قÎإع ’ سضيما على
مسضتوى مرإكز ومكاتب إلتصضويت.
كما تدعو ,تضضيف إلتعليمية ,مصضالح إأ’من
إŸعنية للسضتجابة على عجل وطبقا للقانون
لطلبات تسضخ Òإلقوة إلعمومية إلتي يصضدرها
إلسض -ي -د رئ -يسس إلسض -ل -ط -ة إل -وط -ن -ي -ة إŸسض -ت-ق-ل-ة
للنتخابات.
وأإخÒإ يجب أإن تظل إ◊كومة وإŸؤوسضسضات
إلعمومية ›ندة وأإن تصضغي إإ ¤أإي إلتماسس تعÈ
ع-ن-ه إلسض-ل-ط-ة إŸسض-ت-ق-ل-ة م-ن أإج-ل إل-ت-ك-ف-ل باأي
إجرإء إإضضا‘ تطلبه قد يكون ضضروريا لضضمان
‚اح إ’سضتحقاق إ’نتخابي إلقادم.

أكد ألتزأم مؤوسضسضات ألدولة بحماية ألسضتحقاق ،زغماتي:

الرئاسضيات ﬁطة مفصضلية Œنب البÓد ويÓت التشضتت

لخ-ت-ام،
أك -د وزي -ر أل -ع-دل ،ح-اف-ظ أ أ
بلقاسضم زغماتي ،أمسس با÷زأئر ،ألتزأم
م-ؤوسضسض-ات أل-دول-ة ب-ح-م-اي-ة ألن-تخابات
«وف-ق-ا ل-ل-دسض-ت-ور وأل-ق-ان-ون»Ã ،ا يضضمن
شضفافية ونزأهة ألرئاسضيات أŸقبلة ألتي
تكتسضي أهمية بالغة ‘ «Œنيب ألبÓد
ويÓت ألتشضتت وسضوء ألتقدير».
‘ كلمة له ‘ إفتتاح أإشضغال ندوة نظمها
إÛلسس إلدسضتوري “حورت حول آإلية إلدفع
بعدم إلدسضتورية ،شضدد إلوزير على أإن حماية
إ◊ق ‘ إ’نتخابات هو «إلتزإم وإقع على
مؤوسضسضات إلدولة إلتي سضتعمل على صضونه،
وفقا للدسضتور وإلقانون و‘ طمأانينة وهدوء،
Ãا يضضمن إلشضفافية وإلنزإهة».
كما ذكر زغماتي بأان إلعملية إ’نتخابية
تعد إإحدى إأ’دوإت إلتي “كن إلشضعب -إلذي
يعت Èمصضدر كل سضلطة -من إختيار رئيسس
إ÷مهورية ،موجها إلتحية لكل إلذين «أإدركوإ
أإهمية إ’نتخابات إŸقبلة ‘ Œنيب إلبلد
ويلت إلتشضتت وسضوء إلتقدير».
وت- -ع- -ت Èإ’ن- -ت- -خ- -اب -ات إŸق -ب -ل -ة ‘ ،رأإي
زغماتي ،إمتدإدإ Ÿسضعى إ◊رإك إلشضعبي،
حيث قال بهذإ إÿصضوصس« :إإذإ كان شضعبنا
منذ عدة أإشضهر (Á )...ارسس حقه ‘ إلتظاهر
إلسضلمي إلذي إنتزعه بفضضل إإÁانه Ãسضتقبل
مشضرق ينتظر إ÷زإئر ،وبفضضل –ضضره إلذي
أإبهر إلعا ،⁄فإان إمتدإد مسضعاه هذإ يضضعه
أإمام ﬁطة يتوقف عليها مصضÒه ‘ حاضضره
ومسض-ت-ق-ب-ل-ه» ‘ ،إإشض-ارة م-ن-ه إإ ¤إ’ن-ت-خ-اب-ات

إلرئاسضية إŸقررة لـ  12ديسضم Èإلقادم.
وب- -اŸن- -اسض -ب -ة ،سض -ج -ل زغ -م -ات -ي ت -ف -اؤول -ه
باŸرحلة إŸقبلة ،معربا عن يقينه بأان «سضمو
أإي ›تمع يقدر Ãدى إعÎإفه بأاحكام إلنصس
إأ’سض- -م -ى إل -ذي ي -ن -ظ -م شض -ؤوون -ه إل -كÈى» إأي
إلدسضتور ،وهي إلقناعة إلتي يسضتمدها مثلما
قال من «إلعلو ‘ إلتحضضر وإلسضمو ‘ إلتعامل
وإلصضلبة ‘ إليقظة» إلتي يلمسضها منذ شضهور
لدى إلشضباب وكافة أإطياف إÛتمع.
و‘ معرضس حديثه عن إ’نتخابات إŸقبلة
إلتي تندرج ضضمن «إ◊قوق إأ’سضاسضية» ،على
غ- -رإر إ◊ق ‘ إ◊ري -ة وإل -ت -ج -م -ع إلسض -ل -م -ي
وإÙاكمة إلعادلة ،ذكر وزير إلعدل بنضضال
جيل إليوم من أإجل تكريسس حق آإخر ’ يقل
شض -أان -ا ع -ن إل -ب-اق-ي ،وي-ت-ع-ل-ق إأ’م-ر ب-ا◊ق ‘
إŸسضاوإة ،ليذكر بأان هذإ إأ’خ« Òهدر ردحا
من إلزمن بسضبب جشضع ثلة قليلة ‡ن إنعدم
ضضمÒهم وتدنت أإخلقهم».

»æWh

الثلثاء  01أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  02صشفر  1441هـ

أشسرف على تسسليم مفاتيح حصسة جديدة من برنامج «عدل»1

بلجود :أازيد من  12أالف وحدة سضكنية توزع ع 6 Èوليات بالوسضط
^ إاجراءات لتفادي األخطاء ‘ تسضجيÓت الÎقوي اŸدعم التي تنطلق اليوم

أشس - - -رف وزي - - -ر ألسس - - -ك - - -ن
وأل- -ع- -م- -رأن ك- -م- -ال ب -ل -ج -ود،
أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر ع-ل-ى تسس-ليم
م -ف -ات -ي-ح حصس-ة ج-دي-دة م-ن
ب-رن-ام-ج «عدل « 1وأŸق- -درة
بـ 12.266وح -دة سس -ك-ن-ي-ة و
أŸوزعة على سست ( )6و’يات
بوسسط ألبÓد.
وتفصشيل تنقسشم ا◊صشة ﬁل
ع- -م -ل -ي -ة ال -ت -وزي -ع ع -ل -ى ولي -ات
ا÷زائر ( 8.157وحدة) و البليدة
( )1.114وب - - -وم - - -رداسس () 937
وال-ب-وي-رة ( 641وح -دة) واŸدي-ة
( 484وحدة ) وتيزي وزو (903
وحدة).
وف -ي -م -ا ي-خصس ولي-ة ا÷زائ-ر
ال -ت-ي اسش-ت-أاث-رت ب-أاك Èحصش-ة م-ن
›م - -وع ال - -وح - -دات اŸوزع- -ة بـ
 8.157وح -دة سش -ك -ن-ي-ة ،ف-ق-د ”
توزيعها على اŸسشتفيدين ‘ كل
م- -ن م- -وق- -ع اŸدي- -ن- -ة ا÷دي -دة
سشيدي عبد الله ( 4.134وحدة)
واŸدينة ا÷ديدة بوينان (3.642
وحدة) وأاولد فايت ( 381وحدة).
وأاوضش- -ح ال- -وزي -ر أان -ه ” إا“ام
برنامج «عدل  »1على اŸسشتوى
الوطني باسشتثناء بعضس ا◊صشصس
اŸت - -واج - -دة ‘ ك - -ل م - -ن ولي - -ة
غ -رداي -ة ( 118وح-دة) وج-ي-ج-ل
( )239وورق- - -ل- - -ة ( )435وب -ج -اي-ة

( 2.450وحدة) والتي انتهت بها
أاششغال اإل‚از وهي حاليا قيد
أاششغال التهيئة والربط بششبكات
ال -غ -از وال -ك -ه -رب -اء واŸاء وال -ت-ي
ي -ت -وق -ع –حسش -ب -ه– تسش -ل -ي-م-ه-ا ‘
القريب العاجل.
وتابع بلجود يقول إانه وضشمانا
ل -لسش Òا◊سش-ن ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ”
ت -وج-ي-ه ت-ع-ل-ي-م-ات ل-ل-م-دي-ر ال-ع-ام
ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تحسش Úالسشكن
وتطويره «عدل» للششروع الفوري
‘ اسش -ت-دع-اء ك-ل اŸع-ن-ي Úب-ه-ذه
ا◊صشصس اŸت-ب-ق-ي-ة ع-ل-ى ام-تداد
ششهر أاكتوبر اŸقبل ع Èدفعات
قصش - -د “ك - -ي - -ن - -ه - -م م- -ن شش- -غ- -ل
سشكاناتهم ‘ أاحسشن الظروف.
وب -خصش -وصس ب -رن -ام-ج ع-دل،2

أاكد الوزير أانه ” تسشخ ÒاŸوارد
اŸالية والبششرية اللزمة واتخاد
كافة اإلجراءات التي من ششأانها
أان تضش- - -م- - -ن اسش - -ت - -لم الÈام - -ج
السش -ك -ن -ي -ة اŸسش -ط-رة ‘ اآلج-ال
اÙددة ع Èك - - -اف - - -ة اŸواق - - -ع
بالÎاب الوطني.
وفيما يخصس ملفات الطعون
ال- -ت- -ي ت- -خصس ﬂت- -ل- -ف الصش- -ي -غ
السشكنية أاوضشح الوزير أانها تدرسس
على مسشتوى اللجان اŸتخصشصشة
للفصشل فيها ،مششÒا أانه ‘ بعضس
األح-ي-ان ت-ت-ط-لب ال-ع-م-ل-ي-ة «وق-ت-ا
إاضشافيا».
أاما فيما يتعلق بششبكات توزيع
اŸي-اه وال-ت-م-وي-ن ب-ال-ك-هرباء على
مسش - -ت - -وى اŸواق - -ع السش - -ك - -ن- -ي- -ة

ا÷ديدة ،أاششار الوزير أان العمل
ج- -ار م- -ع ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات
األخ - -رى وذك - -ر ق - -ط - -اع اŸوارد
اŸائية والطاقة من أاجل ضشمان
تزويد أامثل لهذه األحياء باŸياه
والكهرباء.
وب------خصش-----وصس ب-----رن-----ام-----ج
الÎق--------وي اŸدع--------م ال-------ذي
سشتنطلق التسشجيلت به اليوم،
أاوضش--ح ال--وزي--ر أان--ه ” ات--خ-اد
لج---راءات م--ن
ج---م---ل---ة م---ن ا إ
لخ---ط---اء
شش----أان----ه----ا ت---ف---ادي ا أ
السشابقة التي ” تسشجيلها ‘
السشكن الجتماعي التسشاهمي،
م-وضش-ح-ا أان ال-ق-وائ-م ب-ال-نسشبة
للÎقوي اŸدعم سشتضشبط من
طرف السشلطات اÙلية على
مسشتوى البلديات.
لم---وال
وت----اب---ع ي---ق---ول إان ا أ
اŸرصشودة لهذا الÈنامج هي
–ت إاشش-----راف وم-----ت-----اب-----ع-----ة
الصشندوق الوطني للسشكن من
أاج---ل إاضش---ف---اء الشش--ف--اف--ي--ة ‘
ال---تسش---ي Òوال---ت--وزي--ع و‘ ذات
الصشيغة ،ذكر الوزير أان أازيد
م----ن  5آالف وح--دة سش--ك--ن-ي-ة
ج-اه-زة وي-ن-ت-ظ-ر ف-قط تسشوية
وضشعية اŸكتتب Úللششروع ‘
عملية التوزيع.

أكدت من تبسسة توظيف  260عامل أوأخر ألسسنة

“ازيرت  08 :مÓي Òدج لتجديد عتاد منجمي الونزة وبوخضضرة
^ إا‚از مرّكب Ÿعا÷ة ّﬂلفات السضتغÓل عن طريق الرشّش الفوقي

أّك - - - - - -دت ج- - - - - -م- - - - - -ي- - - - - -ل- - - - - -ة
“ازي- - -رت وزي- - -رة ألّصس - -ن - -اع - -ة
وأŸن- -اج- -م ،ع -ل -ى ه -امشس زي -ارة
ألعمل وألتفّقد ألتي قادتها إأ¤
و’ي- - -ة ت- - -بّسس - -ة ،أّن ع - -م - -ل ّ- -ي - -ة
ت-وظ-ي-ف  260ع -ام-ل Ãن-ج-م-ي
«ب- -وخضس -رة وأل -ون -زة» سس -ت -ك -ون
أوأخر أل ّسسنة أ÷ارية ،على أن
تشسهر ألقائمة للغرضس بشسفافّية
تاّمة خÓل شسهر أكتوبر ألقادم،
’ول- -وّي- -ة لشس- -ب -اب
م- -ع ضس- -م- -ان أ أ
أŸنطقة.

تبسسة :خالد.ع
كششفت “ازيرت ،عن تخصشيصس
غ- -لف م -اّ‹ ق -دره  08م-ل-يار دينار
جه إاŒ ¤ديد وسشائل
جزائري ،سشيو ّ
النّقل وعتاد ومعّدات منجمي «الونزة
وب -وخضش -رة» ب-ه-دف –سش Úاÿدم-ة
وت -ط -وي -ر األداء ،م -ف-ي-دة أاّن-ه ي-ج-ري
ال -ع -م -ل ع -ل -ى م -ع -ا÷ة الخ -ت-للت
اŸسشجلة ،وأانّ كّل التّداب Òاّتخذت
لضش -م -ان السش Òا◊سش -ن ل -ل-م-ن-ج-م،Ú
ووضش -ع ﬂزون ك-اف ل-ت-غ-ذي-ة م-ر ّك-ب
«سش -ي -دار – ا◊ّج -ار» ب -خ -ام ا◊دي -د
بصشفة منتظمة.
وأاكدت “ازيرت أانه لهذا الغرضس
شش ّ -ك -لت ÷ن -ة وزارّي -ة مششÎك-ة تضشّ-م
القطاعات ذات ال ّصشلة ،لل ّسشهر على

تنفيذ الّتوصشيات ومتابعتها ،باŸوازاة
مع التّحضش Òإلعداد ّ ﬂ
طط لتنمية
وت -ط -وي -ر م -ؤوسّش -سش -ة «م-ن-اج-م ح-دي-د
الشّش -رق» ،سش -ي -ع -رضس ع -ل-ى ا◊ك-وم-ة
قريبا.
ك -م-ا أاع-ل-نت ال-وزي-رة ع-ن مشش-روع
إا‚از م - -ر ّك - -ب Ÿع - -ا÷ة ّﬂل - -ف- -ات
السشتغلل عن طريق الرش ّس الفوقي،
سش- -ي- -تّ- -م إا‚ازه ق -ب -ل ن -ه -اي -ة ال ّسش -ن -ة
ا÷اري -ة ،ومشش -روع ج -دي -د ل -ت -ط-وي-ر
وت -رق -ي -ة الن -ت-اج ،ي-ت-مّ-ث-ل ‘ ّﬁط-ة
ت -خصش -يب وت -وضش -يب وت-خ-زي-ن اÿاّم
وتام Úنقله سشيتّم Œسشيده ‘ حدود
السش- -ن- -ة اŸق- -ب- -ل- -ة Ãدي- -ن -ة ال -ون -زة،
وه- -ذا ب- -خصش- -وصس ال -وضش -ع ال -ب -ي -ئ -ي
اّÎŸدي ،الذي يعد الشّشغل الشّشاغل
لسش -اك -ن -ة ا◊وضس اŸن -ج-م-ي «ب-ون-زة
وبوخضشرة».
وÃنجم «الونزة» ،تلّقت “ازيرت

ع - -رضس ح - -ال مصش ّ- -ور ،ح - -ول واق - -ع
نششاطه وآافاقه اŸسشتقبلّية ،وقدراته
اإلن-ت-اجّ-ي-ة ،وم-راح-ل وم-عّ-دل اإلنتاج
وال ّ-ت -خ -زي-ن وال ّشش-ح-ن وظ-روف ذلك،
لتعاين بعدها سش Òاألششغال بأاقسشام
اŸن -ج -م األرب -ع -ة ،اب-ت-داء ب-اÙج-ر
العملق أاين ا ّ
طلعت على سش Òالعمل
ومراحله ،ثّم بقسشم معا÷ة ال ّصشخور»
 ،« 806الذي ينتج نحو  13أالف طّن
يومّيا من خامات ا◊ديد ،ومنه إا¤
قسش-م ال ّشش-حن» ،»660اŸق ّ-درة نسش -ب-ة
إان-ت-اج-ه ب-ن-حو  300ط ّ-ن ‘ ال ّسش -اع-ة
الواحدة ،ثم إا ¤قسشم «  »606اÿاصّس
بعمليّات الّتخزين والتّفريغ و–ميل
ال -ق -ط -ارات اŸن -ج -م -ة ب -ه -ذه اŸاّدة
الطّبيعّية.
ول -دى م -ع-اي-ن-ت-ه-ا أاقسش-ام اŸن-ج-م
ششّ- - -ددت “ازي- - -رت ع - -ل - -ى ضش - -رورة
الّتنسشيق الّتام بﬂ Úتلف الشّشركاء،

’يجاد حلول Ÿعوقات تصسدير ألتمور
إ

ل- -ل- -م- -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى السش Òا◊سش -ن
لل ّ
طاقة اإلنتاجيّة للمنجم ،ومضشاعفة
ا÷ه- -ود لضش -م -ان ت -غ -ذي -ة مسش -ت -م ّ-رة
جار»
ومنتظمة Ÿرّكب «سشيدار– ا◊ ّ
ب- - -خ- - -اّم ا◊دي- - -د وت - -ق - -وي - -ة عصشب
الق- -تصش -اد ال -وط -ن -ي ،ك -اشش -ف -ة ،ع -ن
ّ ﬂ
ط -ط ع -م -ل ي -ج -ري اإلع -داد ل-ه،
يسشاعد على بلوغ األهداف اŸرجّوة
و–قيق اŸطلوب.
وÃن -ج -م « ب -وخضش -رة « ،ت-فّ -ق-دت
ال- -وزي -رة وم -راف -ق -ي -ه -ا سش Òال -ع -م -ل
وظ-روف ال-عّ-م-ال ب-اŸن-ج-م ،وّﬁط-ة
الشّشحن بالقطارات اŸنجميّة ،ومنها
أاّكدت أاّن كلّ الّتداب Òاّتخذت لتامÚ
سشÒورة نشش -اط م -ن -ج -م -يّ»ب-وخضش-رة
وال - -ون- -زة» ،الّ- -ل- -ذان ّÁولن م- -ر ّك- -ب
جار بنحو  07أالف طنّ يومّيا من
ا◊ ّ
اŸاّدة األول ّ-ي -ة 05 ،آالف طّ-ن م-ن-ه-ا
يوّفرها منجم «الونزة» ،وأالفي طنّ
منجم «بوخضشرة» ،وللمحافظة على
هذه الّنسشب وال ّسشعي إا ¤مضشاعفتها.
وأاضشافت الوزيرة أانه يجري العمل
ع -ل -ى ح ّ-ل اإلشش-ك-ال-ي-ات ال-ع-ال-ق-ة بÚ
األط- - -راف ذات ال ّصش - -ل - -ة ،وتسش - -وي - -ة
الوضشعّيات اŸاليّة والّتقنية ،وصشيانة
وت -ط -وي -ر اŸعّ-دات ،وŒدي-د ال-ع-ت-اد
اŸسش-ت-ع-م-ل ل-ل-غ-رضس ،وا◊رصس ع-لى
ال -ت -ك ّ -ف -ل األم -ث -ل ب -وضش -عّ-ي-ة ال-عّ-م-ال
وال ّ-ن -ظ -ر ‘ انشش -غ -الت -ه -م ،و–سشÚ
الوضشع البيئي ،وترقية فرصس الشّشغل.

جÓب يعقد اجتماعا مع متعاملي الشضعبة

ت -رأسس وزي -ر أل -ت -ج-ارة ،سس-ع-ي-د جÓ-ب،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة ،أجتماعا خاصسا
بشس -ع -ب -ة أل -ت -م -ور ،ح -يث ” أل -ت -ط-رق إأ¤
ك-ي-ف-ي-ة إأزأل-ة أل-ع-ق-ب-ات وأل-ت-ح-ديات ألتي
ت -وأج -ه مصس -دري أل -ت -م-ور ب-ه-دف ت-ط-وي-ر
نشساطهم ،حسسب ما أفاد بيان للوزأرة.
وقد حضشر الجتماع – حسشب ذات اŸصشدر–
الذي نظم Ãقر الوزارة اعضشاء جمعية موضشبي
ومصشدري التمور وبعضس اŸتعامل ÚالقتصشاديÚ
اŸتخصشصش ‘ Úالتصشدير وتعليب وتغليف التمور
اŸششارك ‘ Úمعرضس اŸنتجات الغذائية الذي
أاقيم بالعاصشمة الروسشية موسشكو األسشبوع اŸنصشرم
إا ¤جانب إاطارات اإلدارة اŸركزية للوزارة.
وبهذه اŸناسشبة ،عكف اŸششاركون على مناقششة

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

عدد من النقاط تتعلق ‘ ›ملها بإازالة العقبات
والتحديات التي تواجه مصشدري التمور من تطوير
نشش -اط -ه -م ،سش -ي -م -ا وأان ا÷زائ -ر ت-ع-د أاك Èمصش-در
ل -ل -ت -م -ور ‘ ال -ع -ا ،⁄أاي -ن ت -ل -ق -ى “ور «دق -ل -ة ن -ور
ا÷زائرية» رواجا واسشع النطاق.
وكششف جلب ‘ تدخله أان وزارة التجارة تعمل
بالتنسشيق مع وزارتي الفلحة واŸالية على إايجاد
ح-ل-ول ل-ل-مشش-اك-ل وت-ذل-ي-ل الصش-ع-اب ال-ت-ي ي-واج-ه-ها
اŸصشدرون ‘ هذه الششعبة من خلل دعم وتوجيه
اŸتعامل Úالقتصشادي ،Úقصشد تعزيز مكانة التمور
ا÷زائرية ‘ األسشواق اÿارجية ،إاضشافة اإ ¤جملة
التداب Òواإلجراءات للمرافقة اÿاصشة بالتصشدير
م -ن خ -لل صش -ن -دوق دع-م الصش-ادرات ال-ذي أاصش-ب-ح
ال-ي-وم ي-ت-ك-ف-ل ب-ت-ع-ويضس مصش-اري-ف النقل الداخلي،

إاضشافة إا 50 ¤باŸائة من تكاليف النقل الدو‹.
وأاك- -د ع- -ل- -ى ضش -رورة مشش -ارك -ة اŸصش -دري -ن ‘
التظاهرات القتصشادية التي تنظمها وزارة التجارة
باÿارج لتسشويق التمور ا÷زائرية وإابرام اŸزيد
من عقود التصشدير.

العدد
18061

زروأطي من أŸسسيلة:

04

مراكز الردم التقني مطالبة باسضتحداث اسضتثمارات للشضباب
دعت وزي - -رة أل - -ب - -ي - -ئ - -ة
وأل-ط-اق-ات أŸتجددة فاطمة
أل- -زه- -رأء زروأط- -ي ،خ Ó-ل
زي-ارة إأ ¤أŸسس-ي-ل-ة ألقائمÚ
ع -ل-ى أل-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة إأ¤
ضس -رورة ت -ث -م Úأل -ن -ف -اي -ات
ورسسكلتها ÿلق أرباح ودفع
أج -ور أل -ع -م -ال ب-دل أل-ب-ق-اء
ع- -اج- -زي- -ن ‘ أن -ت -ظ -ار دف -ع
أ÷م- - - - -اع- - - - -ات أÙل- - - - -ي - - - -ة
مسس -ت -ح -ق -ات -ه-ا Ÿرأك-ز أل-ردم
أل- -ت- -ق- -ن- -ي أŸك- -ل- -ف- -ة ب -ج -م -ع
نفاياتها.

اŸسسيلة :عامر ناجح
طالبت زرواطي بفتح األبواب
ل-لشش-ب-اب ل-ل-ع-م-ل م-ن خلل خلق
اسش -ت -ث -م -ارات ت -ت -ع-ل-ق Ãشش-اري-ع
الرسشكلة وإاعادة تدوير النفايات،
ك- - - -أان ي- - - -ت - - -م ف - - -رز ق - - -ارورات
ال- -ب -لسش -ت -يك ق -ب -ل رم -ي -ه -ا م -ع
ال -ن -ف-اي-ات ال-عضش-وي-ة ألن رم-ي-ه-ا
ي -ت -ط -لب حسش -ب -ه -ا ت -ك -ل -ف-ة ف-رز
وغسشلها واسشتهلك كمية كبÒة
من اŸاء.
وان- -ت- -ق- -دت ال- -وزي- -رة أاث- -ن- -اء
ت- -دشش Úم -رك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي
بسشيدي عيسشى الذي دخل حيز
اÿدم -ة ح -دي -ث -ا ،م-راك-ز ال-ردم
التقني التي تغلق األبواب على
نفسشها دون خلق اسشتثمارات هو
م -ا أاب -ق-اه-ا ع-اج-زة وغ Òق-ادرة
عن دفع أاجور عمالها ،مطالبة
›لسس إادارة مركز الردم التقني
بخلق أارباح وفق خطة اقتصشادية
مرسشومة مسشبقة وواضشحة.
وأاشش- -ارت اŸت- -ح -دث -ة إا ¤أان
قضشية تثم Úالنفايات من ششأانها
خ-ل-ق أارب-اح م-ع-تÈة وف-ق ال-ع-م-ل
ك-خ-ل-ي-ة ال-ن-ح-ل وت-ع-زي-زه-ا بفتح
األبواب أامام الششباب للسشتثمار

والعمل ألن مراكز الردم التقني
حسشبها ليسشت إادارة منغلقة على
ن - -فسش- -ه- -ا ل- -ذا وجب تصش- -ح- -ي- -ح
األخطاء الصشغÒة التي ما نزال
غارق Úفيها خاصشة ‘ ما يتعلق
ب-ع-دم اسشÎج-اع ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي
يتم رميها مع النفايات العضشوية،
وا÷دي- -ر ب- -ال- -ذك -ر أان ف -اط -م -ة
الزهراء زرواطي أاعطت إاششارة
ان - -ط - -لق ا◊م- -ل- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
Ÿكافحة النفايات البلسشتيكية
بالولية.

اتفاقية ب Úمديرية البيئة
وجامعة اŸسضيلة إلعداد
ماسض Îمهني

ت -خ -ل -ل زي -ارة وزي -رة ال -ب -ي-ئ-ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج-ددة ف-اط-م-ة
ال-زه-راء زرواط-ي ال-ت-وق-ي-ع ع-لى
ات- -ف- -اق -ي -ة ت -ع -اون وشش -راك -ة بÚ
م-دي-ري-ة ال-ب-ي-ئ-ة ل-ولي-ة اŸسش-يلة
وج- -ام- -ع- -ة ﬁم- -د ب- -وضش- -ي -اف،
ب- -حضش- -ور وا‹ ال- -ولي- -ة الشش -ي -خ
العرجا ورئيسس اÛلسس الششعبي
ال- -ولئ- -ي وﬂت -ل -ف ال -ف -اع -ل،Ú
تضش -م -نت إاع -داد ع-رضس ت-ك-وي-ن
م -اسش Îم -ه -ن -ي ب -ع -ن -وان» ب -ي -ئ-ة
مدنية».
تهدف التفاقية ا ¤تسشهيل
ال- -ت- -ع- -اون ال- -ع- -ل -م -ي وال -ت -ق -ن -ي

وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،وتكوين إاطارات
ال - -ب - -ي- -ئ- -ة ‘ ›ال ال- -ط- -اق- -ات
اŸتجددة ،وكذا تنظيم الندوات
واألب-واب اŸف-ت-وح-ة واŸعارضس
ب Úا÷ام - -ع - -ة ووزارة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة
والطاقات اŸتجددة.
واأكد ‘ ذات الصشدد مدير
ج -ام -ع -ة اŸسش -ي -ل -ة الÈوف-يسش-ور
ك- -م- -ال ب- -داري أان ال- -ه -دف م -ن
الت - -ف - -اق- -ي- -ة ل- -يسس ال- -ت- -ك- -وي- -ن
والتدريب فقط وإا‰ا يتعداه إا¤
–ضش Òمششاريع تتعلق بتحسشÚ
ب- - -ي- - -ئ- - -ة اŸدي- - -ن- - -ة ،وت - -ق - -دË
السشتششارات اللزمة من طرف
أاسش -ات-ذة ا÷ام-ع-ة اŸت-خصشصشÚ
لصشالح مديرية البيئة ،باإلضشافة
إا ¤السش - - -ت - - -ع- - -م- - -ال اŸششÎك
ل -ل -ت -ج -ه -ي -زات اŸت -وف -رة ع -ل -ى
مسش- -ت- -وى اıاب- -ر ال- -ع- -ل- -م- -ي- -ة
با÷امعة.
م -ن ج -ان-ب-ه-ا ،م-دي-رة ال-ب-ي-ئ-ة
ل- -ولي- -ة اŸسش- -ي- -ل- -ة «خ -ط -وط -ي
ح-ك-ي-م-ة» أاشش-ارت إا ¤أان-ه سش-ي-ت-م
تشش -ك -ي-ل ÷ن-ة ﬂت-ل-ط-ة ل-لسش-ه-ر
على تنفيذ بنود التفاقية التي
ت -ع -ت Èالو ¤م -ن ن -وع -ه -ا ع-ل-ى
اŸسشتوى الوطني وكذا مسشاعدة
الطلبة اŸتخرج Úعلى إايجاد
ف -رصس ع -م -ل ‘ ›ال ال -ب -ي -ئ -ة
والطاقات اŸتجددة.

’طفال
بخصسوصس ألعقاب أ÷سسدي ضسد أ أ

الدالية تدعو إا ¤مقاربة متعددة الختصضاصضات للتصضدي للظاهرة
دعت وزي -رة أل -تضس -ام-ن
أل-وط-ن-ي وأ’سس-رة وقضس-ايا
أŸرأة ،غ - -ن- -ي- -ة أل- -دأل- -ي- -ة،
أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة،
إأ ¤أع- - -ت- - -م- - -اد م- - -ق - -ارب - -ة
م- -ت -ع -ددة أ’خ -تصس -اصس -ات
ل -ل -تصس -دي بشس -ك -ل «ف-ع-ال»
ل-ظ-اه-رة ألعقاب أ÷سسدي
أŸمارسس على أ’طفال.
قالت الدالية لدى إاششرافها
على تنصشيب فوج عمل لدراسشة
الظاهرة –ت ششعار «من أاجل
ال- -ت- -حسش- -يسس Ãخ- -اط -ر واث -ار
ال -ع -ق -اب ا÷سش -دي اŸم -ارسس
ع- - - -ل- - - -ى األط - - -ف - - -ال ‘ ك - - -ل
الوسش- - -اط» ،ب- - -أان ال- - -تصش - -دي
«بشش -ك -ل ف -ع -ال» ل -ه -ا ،ي -وجب،
«اع- -ت- -م -اد م -ق -ارب -ة م -ت -ع -ددة
الختصشاصشات تششمل ا÷وانب
القانونية والطبية والقتصشادية
لسشرة
والجتماعية والنفسشية ل أ
وÙيطها» ،معÈة باŸناسشبة
عن «ثقتها» ‘ قدرات أاعضشاء
ال- -ف- -وج ل -ل -خ -روج ب -ت -وصش -ي -ات
وم-قÎح-ات ع-م-ل-ي-ة “ك-ن م-ن
فهم أاسشباب وأابعاد هذا الفعل
اŸن -تشش -ر ‘ ك -ل اÛت -م-ع-ات
وبدرجات «متفاوتة».
وأاوضشحت الوزيرة ‘ هذا
السش - -ي - -اق أان ﬂرج - -ات ه- -ذا
ال-ل-ق-اء سش-ت-ك-ون «دع-م-ا ن-وع-ي-ا
ل -ل -م -خ -ط -ط ال-وط-ن-ي ◊م-اي-ة
الطفل وتفتحه الذي يرمي إا¤
ضشمان النماء والرفاه ألطفال
ا÷زائر ‘ وسشط أاسشري سشليم
وب-ي-ئ-ة اج-ت-م-اع-ي-ة صش-ح-ية عن
ط -ري -ق ت -ق -د Ëال -ت -وج -ي -ه -ات
الضش- -روري- -ة ل- -ل- -ح -د م -ن ه -ذه
ال- -ظ- -اه- -رة و–ج -ي -م -ه -ا وإا¤
ال-ت-وع-ي-ة ب-اıاط-ر ال-ن-اج-م-ة
عنها واآلثار اÎŸتبة عليها».
ك -م-ا أاب-رزت ح-رصس ال-دول-ة

«ع- -ل- -ى ح -م -اي -ة األسش -رة ب -ك -ل
م- -ك- -ون- -ات- -ه- -ا م -ن خ -لل سش -ن
و–ي Úترسشانة قانونية رائدة
Œسش - - - - - - - - - -دت ‘ وضش- - - - - - - - - -ع
اسشÎات-ي-ج-ي-ات وآال-ي-ات تضش-من
ا◊م - -اي - -ة وال- -رع- -اي- -ة و“ن- -ع
ال -ع -ق -اب ال -ب -د Êوك-ل أاشش-ك-ال
العنف اŸعنوي واإلسشاءة».
«ورغم ا÷هود الهادفة إا¤
عزل الظاهرة والقضشاء عليها
تضشيف الدالية إال أاننا مازلنا
لسش- -ف الشش- -دي- -د ،نسش -ج -ل
ول - -أ
وجود حالت للعقاب ا÷سشدي
اŸم -ارسس ضش -د الط -ف -ال ‡ا
يسش- - -ت- - -دع - -ي م - -ن - -ا وبصش - -ف - -ة
اسش- -ت- -ع- -ج -ال -ي -ه –ريك أادوات
اإلن - - -ذار داخ- - -ل اŸؤوسشسش- - -ات
ال-رسش-م-ي-ة وم-ؤوسشسش-ات التنششئة
الج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة لسش- -ت -ه -داف
ا◊الت ودراسشتها والتكفل بها
والتخفيف من معاناتها ومنع
انتششارها وتفاقمها».
وأاب- -دت ال- -دال- -ي- -ة أاسش- -ف -ه -ا
ل - - -ت - - -ط - - -ور ه - - -ذه األف- - -ع- - -ال
واŸم- -ارسش- -ات «غ Òالسش -وي -ة»
ضشد األطفال والتي غالبا ما
تتعقد ‘ أاوسشاط مغلقة “نع
الطلع عليها ‘ اآلجال التي
تسش- -م- -ح Ãن- -ع- -ه- -ا أاو م -ع -ا÷ة
آاثارها.

ك- - -م- - -ا ذك - -رت أايضش - -ا ب - -أان
قطاعها أاطلق السشنة الفارطة
ج -ائ -زة وط -ن -ي-ة ألفضش-ل إاب-داع
لطفال بغرضس
رقمي موجه ل أ
ال -ت -حسش -يسس ب -خ -ط -ر ال -ع-ق-اب
ا÷سش- - -دي اŸم- - -ارسس ع- - -ل - -ى
األط- -ف- -ال ال -ذي ط -ال بصش -ف -ة
خ- -اصش- -ة ال- -ع- -ا ⁄الفÎاضش -ي،
مششÒة إا ¤أان الظاهرة «تنال
ال- -ي- -وم ك- -ل اله- -ت- -م- -ام ع- -ل -ى
اŸسش -ت -وي Úال -وط -ن-ي وال-دو‹
وهي موضشوع ششجب واسشتنكار
ل -دى ك -ل اÛت -م-ع-ات م-ن ك-ل
اŸنطلقات القانونية والدينية
والسش- -ي -اسش -ي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة
والثقافية».
وحيا ‡ثل مكتب منظمة
األ· اŸت- -ح- -دة ل- -ل- -ط- -ف- -ول- -ة
(ال-ي-ون-يسش-ف) ب-ا÷زائر ،مارك
ل- -وسش- -ي ،م- -ن ج- -ه -ت -ه مسش -ع -ى
السش-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة ال-رام-ي
إا ¤دراسشة الظاهرة وﬁاولة
ﬁاصش -رت -ه -ا وال -تصش -دي ل -ه -ا،
م- -ع- -تÈا أان- -ه «م- -ن الضش- -روري
السش - -ت - -م- -رار ‘ Œن- -ي- -د ك- -ل
األولياء واألطراف اŸعنية ‘
اÛتمع بضشرورة العمل على
ع - -دم اسش - -ت- -ع- -م- -ال ال- -ع- -ق- -اب
ا÷سش - -دي وال - -ل - -ج- -وء إا ¤م- -ا
أاسشماه بالنضشباط البديل».
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«الششعب» تقف على اŸراجعة ا’سشتثنائية للقوائم ا’نتخابية بالعاصشمة

موأطنون ‘ أŸوعد للحصصول على بطاقة
ألناخب –سصبا للرئاسصيات
تلبية لنداء الوطن ومع انطÓق اŸراجعة
ا’سشتثنائية للقوائم ا’نتخابية ،كان عدد
م- -ن اŸواط- -ن ‘ Úب- -ل- -دي- -ات م- -ق -ر إاق -ام -ت -ه -م
بالعاصشمة ‘ اŸوعد مرفق Úبششهادة إاقامة
والبطاقة الوطنية من أاجل إاعادة التسشجيل
‘ القوائم ا’نتخابية وا◊صشول على بطاقة
ال- - -ن- - -اخب ل- - -ل- - -ت- - -م- - -ك- - -ن م - -ن اŸشش - -ارك - -ة ‘
’سش -ت -ح -ق -اق -ات ال -رئ -اسش -ي -ة وق -د ” ‘ ه-ذا
ا إ
’سش- -ت- -ق- -ب- -ال
الصش - -دد ت - -خصش - -يصس م - -ك - -اتب إ
اŸواط -ن Úال -راغ -ب ‘ Úال -ت -ك -ف-ل ب-إاج-راءات
الششطب والتسشجيل.

القوائم النتخابية القديمة.
«الشس -عب» وق-فت ع-ل-ى ه-ذه ال-ح-ال-ة ب-ب-ل-دي-ات
ال -ج -زائ -ر ال -وسس -ط-ى ،الشس-راق-ة وب-اب ال-زوار،
حيث سسجلت توفر كافة اإلمكانات المادية
والبشسرية المسسخرة أامام الجمهور طيلة أايام
األسسبوع،عدا يوم الجمعة إلتمام اإلجراءات.
العملية كانت قد وقفت عليها في أاول يوم من
ان -ط Ó-ق -ه -ا ،السس -ل -ط -ة ال -وط -ن -ي-ة ال-مسس-ت-ق-ل-ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات وق -د ك-انت ال-م-ن-اسس-ب-ة ف-رصس-ة
لرئيسض السسلطة لحث أاعوان المكلفين بهذه
المراجعة على ضسرورة اإللتزام المسسؤوول بهذه
المهمة وبناء جسسور الثقة بين المواطن وهذا
السس-ت-ح-ق-اق الن-ت-خ-اب-ي م-ن خÓ-ل ت-ع-ري-فهم
ب -دور ه -ذه ال -ب -ط -اق-ة وم-خ-ت-ل-ف ال-م-ع-ط-ي-ات

ال -ج -دي -دة ال -ت -ي ت -ك -ف -ل ح -ق -وق -ه -م م -ق-ارن-ة
بالماضسي.
وتسستمر العملية إالى غاية  6أاكتوبر الجاري
ك -آاخ -ر أاج -ل ل Ó-ل -ت -ح -اق ب -ال -ح -ال -ة ال -م -دن-ي-ة
والحصسول على البطاقة ،وعلى هذا األسساسض
دعا المواطنون عبر «الشسعب» إالى المشساركة
القوية في هذا السستحقاق وعلى المعنيين
يقول أاحد محدثينا «اللتحاق ببلديات مقر
سسكناهم لتسسجيل أانفسسهم حتى يتسسنى لهم
أاداء واج -ب -ه-م ال-وط-ن-ي ب-اع-ت-ب-اره-ا مسس-ؤوول-ي-ة
وفرصسة سسانحة للمشساركة في ضسمان والتكفل
بحماية حقهم في إاختيار من يمثلهم كرئيسض
للجمهورية».

أأحزأب تندد بتصصريحات نائب بالŸÈان أألوروبي حول أ÷زأئر

جÓل بوطي

لم تمضض سساعات قليلة على تصسريح رئيسسة
لنسسان بالبرلمان
اللجنة الفرعية لحقوق ا إ
لوروبي ماري أارينا حتى واجهتها موجة
اأ
غضسب شس -ع -ب -ي -ة شس -دي -دة شس -ه-دت-ه-ا وسس-ائ-ط
ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ت-ل-ت-ه-ا ،أامسض ،ح-م-ل-ة
اسستنكار واسسعة للطبقة السسياسسية انطÓقا
من قناعة الجزائريين الراسسخة في رفضض
التدخل في الشسؤوون الداخلية للبÓد مهما
كانت الختÓفات.

لحزأب ألسصياسصية تنّدد بتدخل
أ أ
لوروبي ألسصافر
ألŸÈان أ أ
‘ ألشصأان ألدأخلي

حياة.ك

’جنبي
ثمنت وعي الششعب ا÷زائري الرافضس للتدخل ا أ

ن- -ددت أاح- -زاب سش -ي -اسش -ي -ة ،أامسس،
’وروبي
بتصشريحات نائب بالŸÈان ا أ
’زمة السشياسشية التي
وصشفت فيها ا أ
تشش-ه-ده-ا ال-بÓ-د ب-أان-ه-ا قضشية –تاج
’م - -ر ال - -ذي
إا ¤دع - -م دو‹ ،وه - -و ا أ
اسش-ت-ن-ك-رت-ه ال-ط-ب-ق-ة الشش-ع-ب-ي-ة قبل
السش - -ي - -اسش - -ي - -ة ،رافضش - -ة ال - -ت- -دخ- -ل
’نها
’جنبي ‘ الششؤوون الداخلية أ
ا أ
خط أاحمر لدى ا÷زائري.Ú

وصشفوه ‘ بيانات با’سشتفزازي وبخلفيات مكششوفة

’حزاب السشياسشية على غرار حركة
نددت ›موعة من ا أ
’صشÓ----ح ال----وط----ن----ي ،اÛم----وع---ة الŸÈان---ي---ة ◊زب ال---ع---م---ال
ا إ
Óح--رار ،ب--ال--ت--دخ--ل السش--اف--ر ل-لŸÈان
واÛم--وع--ة الŸÈان--ي--ة ل --أ
وون الداخلية للجزائر من خÓل بيانات تسشلمت
’وروبي ‘ الشش ؤ
ا أ
«الشش--عب» ،أامسس ،نسش--خ--ا م-ن-ه-ا .ك-م-ا ن-ددت اÛم-وع-ة الŸÈان-ي-ة
◊زب ج--ب--ه--ة ال--ت--ح--ري--ر ال--وط--ن--ي ،ا’–اد م--ن أاج--ل ال-ع-دال-ة
والبناء ،جبهة اŸسشتقبل ،ا◊ركة الششعبية وŒمع أامل ا÷زائر،
’وروبية «ماري أارينا» حول
بالتصشريحات التي أادلت بها النائب ا أ
ا◊راك السشلمي ،واصشف ‘ Úبيانات بأانها «مسشتفزة وتسشتند إا¤
أادوار مكششوفة اÿلفية والتوجه».

العاصصمة :آاسصيا مني
تتواصسل عملية المراجعة اإلسستثنائية للقوائم
النتخابية التي انطلقت منذ يوم  22سسبتمبر
الجاري تحسسبا لÓسستحقاق الرئاسسي المقرر
يوم  12ديسسمبر القادم ،حيث تم تسسخير كل
اإلم-ك-ان-ي-ات ال-ل-وجسس-ت-ي-ك-ي-ة إلنجاحه وتمكين
ال -م-واط-ن-ي-ن ال-ج-دد م-ن تسس-ج-ي-ل أان-فسس-ه-م أاو
شس-ط-ب-ه-ا ف-ي ح-ال-ة ت-غ-ي-ي-ر م-ق-ر سس-ك-ن-اه-م مع
شسطب آاخرين بسسبب حالت الوفاة.
العملية تتم عبر كل بلديات الوطن بما فيها
عاصسمة البÓد وفق تطبيق إالكتروني مدعم
عبر كل الحالت المدنية آالية تمكن المواطنين
من الحصسول على بطاقة الناخب والمشساركة
في أاهم عملية اقتراع من شسأانها أان تسسمح
باختيار الرجل األنسسب لقيادة الوطن.
ولعل ما ميز العملية هذه المرة هو تطبيق آالية
جديدة تكفل تصسفية وضسعية المواطنين دون
أان ي-ل-ت-ح-ق-وا ب-م-ق-ر سس-ك-ن-اه-م ال-ق-ديم لشسطب
أانفسسهم فما عليهم سسوى اللتحاق بمقر بلدية
إاق -ام-ت-ه-م ال-ج-دي-دة ل-تسس-ج-ي-ل أان-فسس-ه-م ح-يث
تضسمن التطبيقة الجديدة شسطب أاسسمائهم من

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ف- -ي ه- -ذا الصس- -دد أادان ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الديمقراطي في بيان له نشسر على الموقع
ال-رسس-م-ي ل-ل-ح-زب ال-تصس-ري-ح-ات ،واع-ت-بر أان
الجزائريين على درجة من الوعي والتجربة
ما تغنيهم عن أاي تدخل أاجنبي في تجاوز
لرن -دي ب -م -وق -ف
مشس- -اك- -ل ال- -ب Ó-د .وذك -ر ا أ
الشس- -عب ال- -ج -زائ -ري ال -ث -ابت ال -ح -ر السس -ي -د
ال -رافضض ل -ك -ل ت -دخ -ل أاج -ن -ب -ي ف -ي شس-ؤوون-ه
الداخلية بأاي صسفة كانت.
لرندي أان الشسعب الجزائري يسستمد
وذكر ا أ
ق-ن-اع-ت-ه م-ن ال-دروسض ال-ت-ي اسس-ت-خ-لصسها من
ت -ج-ارب-ه السس-اب-ق-ة ال-ت-ي أاث-ب-تت ل-ه أان ت-ج-اوز
لي ام -ت -ح -ان ل ي-أات-ي إال ب-وح-دة
ال -ج -زائ -ر أ
وتضسامنه وانسسجامه واعتماد مبدأا الحوار
وقدرته على حماية مصسالحه ،من منطلق أان
الجزائر عائلة واحدة متماسسكة مبدأاها عدم
التدخل في شسؤوون الغير ،وما تشسهده حاليا
ه-و ت-ع-م-ي-ق ل-ت-ج-رب-ت-ه-ا ال-ديمقراطية وسسعي
أابنائها لتعزيز مؤوسسسسات دولتها.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،اسس-ت-ن-ك-رت ال-ك-ت-ل-ة ال-ب-رل-م-ان-ية
لجبهة المسستقبل تصسريحات عضسو البرلمان
لوروب -ي ووصس-فت ال-ع-م-ل ب-أان-ه خ-ط-وة ت-ع-د
اأ

خرقا للعهود والمواثيق العالمية ،وأاوضسحت
المجموعة البرلمانية في بيان لها أان جبهة
المسستقبل تؤومن إايمانا راسسخا بقوة ووعي
لبي الحر ،وذكرت» لنا
الشسعب الجزائري ا أ
كل الثقة في أان الشسعب يرفضض كل أاشسكال
لجنبي في شسؤوونه ،وهو قادر على
التدخل ا أ
تخطي المصساعب وله وحده كل السسيادة في
حلحلة أازماته الداخلية.
وحسسب ن - - -فسض ال - - -مصس- - -در ف- - -إان «الشس- - -عب
ال -ج -زائ -ري م -وح -د وم-نسس-ج-م وم-ق-ت-ن-ع ب-أان
لل-ي-ة ال-حضس-ارية الوحيدة
الن-ت-خ-اب-ات ه-ي ا آ
الضس-ام-ن-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-دي-م-ق-راط-ية وتجسسيد
دولة الحق والقانون».
لشس -ارة إال -ى أان رئ -يسس -ة ال -ل -ج -ن -ة
وت- -ج -در ا إ
لوروبي
لنسسان بالبرلمان ا أ
الفرعية لحقوق ا إ
صسرحت في مقطع فيديو بثته على وسسائط
التواصسل الجتماعي بأان ما يجري هو ثورة
لقلب نظام الحكم على حد تعبيرها وأاشسارت
لوروبي ،تنظيم
إالى دعم برلمان التحاد ا أ
جلسسة سسماع خاصسة مع بعضض الفاعلين في
الثورة الحالية.

سس -ج -لت ح -رك -ة الإصس Ó-ح ال-وط-ن-ي وب-ك-ل
رفضض واسس-ت-ه-ج-ان شس-دي-دي-ن ،ال-ت-دخÓ-ت
السس-اف-رة ف-ي الشس-وؤون ال-داخ-ل-ي-ة ل-لجزائر
من اأطراف اأجنبية ،لعل اآخرها ما ورد
ف-ي تصس-ري-ح-ات رئ-يسس-ة ال-ل-ج-ن-ة ال-ف-رع-ية
لحقوق الإنسسان بالبرلمان الأوروبي التي
ت -ح -دثت بسس -ل -ب -ي-ة ك-ب-ي-رة ع-ن ال-ت-ط-ورات
ال -ح -اصس -ل -ة ف -ي ال -ب Ó-د ،ب -ع -ي -دا ع -ن ك -ل
م -ق -تضس -ي -ات الصس -دق وال -م -وضس -وع-ي-ة ،م-ا
يضس-رب مصس-داق-ي-ة ت-لك ال-تصس-ري-ح-ات في
الصس-م-ي-م ،ب-ل وي-فضس-ح اأه-داف اأصس-ح-اب-ه-ا
غ-ي-ر ال-ب-ري-ئ-ة ت-ج-اه ال-ج-زائ-ر وشس-عبها في
ه- -ذا ال- -ظ -رف ال -حسس -اسض ال -ذي ت -ع -يشس -ه
البÓد.
جاء في البيان الذي اأصسدرته الحركة ،اأنه
في الوقت الذي يسستعد فيه الجزائريون
والجزائريات لإنجاز واإنجاح السستحقاق
الرئاسسي المقرر ليوم  12ديسسمبر المقبل،
ك -م -خ-رج دسس-ت-وري ي-ح-ظ-ى ب-ق-ب-ول ودع-م
اأغ-ل-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،تصس-در تصس-ري-حات
مغرضسة واآراء غير مرحب بها من عديد
الأطراف الأوربية ،خاصسة تلك التي تنتقد
بكيد كبير الذهاب اإلى تنظيم النتخابات
الرئاسسية المقبلة في الجزائر.
ترى الحركة اأن تلك الأطراف الأجنبية
التي كان من المفروضض اأنها تركز على ما
ي -ح -دث داخ-ل م-ج-ت-م-ع-ات-ه-ا م-ن اح-ت-ق-ان
واضسطرابات ،كما هو الحال في بلجيكا
وف -رنسس -ا وغ-ي-ره-ا ،اأي-ن ُت -عّ-د الع-ت-ق-الت
والإصس- -اب- -ات والضس -ح -اي -ا ب -الآلف حسسب
تصسريحات رسسمية تصسدر عنهم.
فالجزائر اليوم تضسرب للعالم اأجمع مثال
ح -راك-ي-ا م-ت-حضس-را ي-ت-م-ي-ز ع-ن ج-م-ي-ع م-ا
حدث ويحدث في العالم ،في ظل تÓحم
ك-ب-ي-ر ب-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن وج-يشس-هم الباسسل
ال - -ذي ح - -رر سس - -ل - -ف- -ه ال- -بÓ- -د م- -ن دنسض
الح - -ت Ó- -ل ،وي- -ق- -ف ال- -ي- -وم م- -ع الشس- -عب
وي -راف -ق -ه ح -ت -ى يسس -ت -ك -م  Ó-ب-ن-اء ال-دول-ة
الجزائرية الوطنية الأصسيلة.
وم -ن خ Ó-ل ال -ب -ي -ان ع ّ-ب -رت ال-ح-رك-ة ع-ن
رفضس -ه -ا لأي ت -دخ -ل اأج -ن -ب -ي م -ه-م-ا ك-ان
مصسدره وكيفما كان مضسمونه ،حتى ولو
كان في شسكل نصسائح مزعومة ،مشسّددين
ع - -ل - -ى اأن الشس - -اأن ال - -داخ - -ل - -ي م - -ن ح - -ق
واختصساصض الجزائريين دون سسواهم..
وتضسمن البيان دعوة للعقÓء والشسرفاء في
ه -ذا ال -ب -رل -م -ان الأورب -ي اإل-ى رفضض ت-لك
ال-ت-دخÓ-ت ،واإل-ى ال-تصس-دي ل-ل-تصس-ري-حات

الإسس -ت -ع -دائ -ي -ة ل -ب -عضض زمÓ-ئ-ه-م ،ال-ذي-ن
يصس ّ- -ر ون ع - -ل - -ى ال- -ت- -دخ- -ل ف- -ي الشس- -وؤون
ال- -داخ- -ل- -ي- -ة ل- -ل- -ب -ل -دان الأخ -رى ،ون -وؤك -د
اسستعدادنا الدائم في اإطار الديبلوماسسية
البرلمانية والحزبية للعمل على تعزيز قيم
الح-ت-رام ال-م-ت-ب-ادل ب-ي-ن الشس-عوب والدول
ك- -م- -ا ت- -ق -تضس -ي -ه ال -م -ع -اه -دات ال -دولـــي -ة
والأع-راف السس-ي-اسس-ي-ة وال-دب-ل-وم-اسسية في
العالم.

وضشع البÓد اإ ¤ا’نفراج

من جهتها ،عبرت المجموعة البرلمانية
لحزب العمال في بيانها الصسادر ،اأمسض،
عن تنديدها بتدخل اأحد نواب البرلمان
الأوروبي ،واعتبرت ذلك اسستفزازا تجاه
الدولة الجزائرية السسيدة.
كما ترى المجموعة البرلمانية للحزب اأنه
كان من الأولى للبرلمان الأوروبي مطالبة
ال -ح -ك -وم -ة ال -ف -رنسس -ي -ة ب -اح -ت -رام ح -ري-ة
ال-ت-ظ-اه-ر السس-ل-م-ي ل-ل-ف-رنسس-ي-ي-ن ،واإطÓق
سسراح المعتقلين ،ووقف العنف ضسدهم،
وت-ن-ظ-ي-م ج-لسس-ة سس-م-اع ل-ل-م-ت-ظ-اهرين من
اأصسحاب السسترات الصسفراء.
ك-م-ا ت-ع-ت-ب-ر الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة شس-اأن-ا
داخليا ،وترفضض رفضسا مطلقا اأي محاولة
اأجنبية للتدخل في شسوؤونها ،موؤكدة اأن
الشس -عب ال -ج -زائ -ري وح -ده م -ن ي -ح -ق ل -ه
تقرير مصسيره ومسستقبله.
اأم -ا ال -م -ج -م -وع -ة ال -ب -رل -م -ان-ي-ة لÓ-أح-رار
ب-ال-م-ج-لسض الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ف-ق-د ت-ل-قت
بكثير من السستهجان تصسريحات اللجنة
الفرعية التابعة للبرلمان الأوروبي حول
الوضسع في الجزائر ،حسسب ما عبرت عنه
في بيانها الصسادر اأمسض.
وم- -ن خ Ó-ل ال -ب -ي -ان ج -ددت ال -م -ج -م -ع -ة
ال- -ب- -رل- -م- -ان -ي -ة ل Ó-أح -رار ت -مسسك الشس -عب
ال- -ج- -زائ -ري ال -راسس -خ ب -رفضض اأي ت -دخ -ل
اأج-ن-ب-ي ف-ي شس-وؤون-ه ال-داخ-ل-ي-ة ،م-هما كان
نوعه اأوشسكله ،وتوؤكد على اأن للجزائريين
ما يمكنهم من اإيجاد الحلول المناسسبة
ل -م -ع -ال -ج -ة ال -وضس -ع ال -ذي ت-ع-يشس-ه ال-بÓ-د
والمتجه نحوالنفراج.
وق-الت ال-م-ج-م-وع-ات البرلمانية لÓفÓن،
الت- -ح- -اد م- -ن اأج- -ل ال- -ع- -دال- -ة وال- -ب- -ن -اء،
ال -مسس-ت-ق-ب-ل ،ال-ح-رك-ة الشس-ع-ب-ي-ة« ،ت-اج» اأن
الشسعب الجزائري يعرف كيف يرد على
ه -ذا السس -ت -ف -زاز ح -يث سس -ب -ق ل-ه اأن رف-ع
شسعارات خÓل المسسيرات برفضض التدخل
في شسوؤون الجزائر التي يحرصض الكل على
خدمتها ول يحتاج اإلى درسض اأحد.

رفضس كل أاششكال التدخل ‘ الششأان الداخلي ،جاب الله:

ل نعارضض مبدأأ مرشصح توأفق ...ولن نضصع ثقتنا ‘ أأي مرشصح
 ⁄يغلق رئيسس جبهة العدالة والتنمية الششيخ عبد الله جاب الله ،باب ا’نتخابات الرئاسشية اŸرتقبة ،فرغم قرار ›لسس الششورى القاضشي بعدم تقد Ëمرششح عن ا◊زب ،إا’ أانه ’ يعارضس مرششحا توافقيا‘ ،
’وروبي.
’جنبي ولوبكلمة ‘ الششأان الداخلي ‘ ،إاششارة ا ¤ما صشدر عن ا’–اد ا أ
سشياق مغاير أاكد رفضس كل صشور وأاششكال التدخل ا أ
لÓنتخابات وكذا البعضض من أاعضسائها».
وذك--ر ف--ي السس--ي--اق ،ب--أان ج--ب--ه--ة ال-ع-دال-ة
لول ع---ل---ى ج--ب--ه--ة
وح---رصض ال---مسس---ؤوول ا أ
والتنمية طرحت فكرة «مرشسح توافق قبل
العدالة والتنمية ،على التوضسيح في رده
قال جاب الله في ندوة صسحفية نشسطها ال--ح--راك الشس--ع--ب--ي» ،وت-م ت-ن-اول-ه-ا خÓ-ل
أامسض بالمقر المركزي ،بأان جبهة العدالة اج--ت-م-اع ع-ق-د ي-وم  20ف-ي-فري الماضسي،
على سسؤوال يخصض ما صسدر على لسسان
والتنمية ليسست ضسد مبدأا مرشسح توافقي ،لف---ت---ا إال---ى أان---ه ط--رح ع--ل--ى ال--حضس--ور 3
لوروبي ،بأان موقف حزبه
ممثلة التحاد ا أ
طرح تداولته وسسائل ا إ
لعÓم رغم أانه لم خ-ي-ارات أاول-ه-ا م-رشس-ح ت-واف-ق-ي ،وال-ث-ان-ي
ل عÓقة له بما صسدر عنه ،مجددا التأاكيد
يرد في محتوى البيان الختامي لمجلسض ي---خصض ال---مشس---ارك---ة أام---ا ال---ث---الث ف--ك--ان
على موقفهم «المعروف الرافضض كل صسور
لخير،
الشسورى المجتمع السسبت ،غير أان الموقف «التخندق مع الشسعب ،وتم تبني ا أ
واأشسكال التدخل الأجنبي ولو بكلمة في
العملي فيه-أاضساف يقول « -معلق على ما تاركين أامر النتخابات ،ل مرشسح توافقي
شسؤووننا الداخلية».
يسستجد من معطيات ،وفي ا أ
وانتقد جاب الله في سسياق موصسول بشسدة
لسسماء التي ول مقاطعة جماعية».
المتحدثين باسسم حقوق النسسان ،معيبا
أاعلنت عن نيتها في الترشسح ل نجد من ورغ--م أان ج--اب ال--ل--ه أاشس--ار إال-ى إام-ك-ان-ي-ة
يسستحق هذه الثقة».
ع--ل-ي-ه-م «اسس-ت-ع-م-ال ل-غ-ة ت-م-ي-ي-ز ع-نصس-ري
م----راج----ع----ة م---وق---ف ح---زب---ه ،وأاق---ر ب---أان
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وليسض اللغة التي تمليها المهنة الشسريفة
لرادة
الن---ت---خ---اب---ات م---ف--ت--اح ت--جسس--ي--د ا إ
في الدفاع عن حقوق النسسان« ،والسسبب
المرشسحين للرئاسسيات المقررة في الشسهر الشسعبية ،إال أانه برر قرار مجلسض الشسورى
حسس--ب--ه «اأن--ه-م ورث-ة م-ن-ط-ق السس-ت-عÓ-ء»،
ال--ث-ان-ي عشس-ر م-ن السس-ن-ة ال-ج-اري-ة« ،ل-يسض بعدم تقديم مرشسح بقوله « نحن لنريد
لم-ر ب-غ-ي-ره-م
ج-ازم-ا ب-أان-ه «ك-ل-م-ا ت-ع-ل-ق ا أ
ع--ن--دن--ا ح--ال-ي-ا م-رشس-ح يسس-ت-ح-ق ال-ت-واف-ق الذهاب إالى انتخابات بهذا النقسسام».
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اع--ت--م--دوا م--ن--ط--ق ال-ت-م-ي-ي-ز ال-ع-نصس-ري»،
عليه» ،دون اسستثناء «زميله» في فعاليات ولم يخف امتعاضسه من ترشسح مسسؤوولين
ق--وى ال--ت--غ--ي--ي--ر م--ن أاج--ل نصس-رة الشس-عب ،في النظام السسابق والسسماح لهم بذلك ،ل ي--وج--د م--ن--ه-ا م-ح-ارب-ة ال-فسس-اد ،وع-دم أارجعوا رفضض ترشسحه إالى التخوف من وخ--لصض إال--ى ال--ق--ول «ن--ح--ن م--ن ضس--ح-اي-ا
لم-ي-ن ال-ع-ام ك-م-ا ان-ت-ق-د ضس-م-ن-ي-ا ب-ق-اء ال-ح-ك-وم-ة ل-دى مواجهة الحراك بالقوة».
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تطرقه إالى المؤوسسسسات ،مفيدا في السسياق

فريال بوشصوية
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يطالبون Ãجمع مدرسصي

أإولياء إلتÓميذ بحي عوين زريقة
بÈج بوعريريج يحتجون

أاقدم العشصرات من أاولياء تÓميذ حي عوين زريقة على غلق الطريق الوطني
 106ال-راب-ط ب-رج ب-وع-ري-ري-ج وب-ج-اي-ة ،وذلك ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-تسص-جيل مشصروع ›مع
مدرسصي جديد للحي الذي عرف توسصعا كبÒا و ⁄تعد اŸدرسصة ا◊الية كافية
لعداد الكبÒة للتÓميذ ناهيك عن بعدها عن مقرات سصكنهم ،حيث
لسصتيعاب ا أ
يضصطر التÓميذ إا ¤قطع مسصافات تصصل إا 03 ¤و 04كلم متحمل Úخطر السص Òعلى
حواف الطريق الوطني .106

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
ناشصد األولياء السصلطات المحلية التدخل
العاجل للنظر في انشصغالهم ،على األقل
ل-ت-ك-ون م-درسص-ة ج-دي-دة ج-اه-زة ل-ل-موسصم
ال-ق-ادم ،وال-ت-خ-لصص م-ن ال-م-ع-ان-اة ال-كبيرة
ال- -ت- -ي ت- -واج- -ه أاب -ن -اءه -م م -ن -ذ سص -ن -وات.
السصيد صصالح شصهاب مدير التربية لولية
برج بوعريريج .
و أاكد أان كل التÓميذ بحي عوين زريقة
بجزئيها المنتميين لبلدية برج بوعريريج
وب -ل -دي -ة م-ج-ان-ة م-ت-ك-ف-ل ب-ه-م ،وي-زاول-ون

دراسصتهم بشصكل عادي في مدرسصة عوين
زري -ق -ة ،وف -ي رده ع -ن إانشص -غ -ال السص -ك -ان
أاضصاف أان المطلب قديم ويتكرر كل سصنة،
ل -ك -ن شص -ح ال -ع -ق -ار وع -دم ت -وف -ر أارضص -ي-ة
بالمنطقة هوما حال دون تسصجيل مجمع
مدرسصي جديد.
وع- -ن تصص- -ري- -ح- -ات السص- -ك- -ان أان أاح -د
المحسصنين تبرع بقطعة أارضص ،أاكد مدير
التربية أانه لحد الآن ل شصيء رسصمي ،ولم
تتحصصل مديرية التربية على أاي تأاكيد
بهذا الشصأان ،مضصيفا أانه في حال توفر
قطعة اأرضص سصيتم تسصجيل مشصروع.

نقابيون وأاسصاتذة يطالبون بفتح –قيق

ت - -ق - -دم مسص - -ت - -ث- -م- -رون ‘ ال- -ق- -ط- -اع
الفÓحي بالبليدة ،تعرضصت ‡تلكاتهم
ا ¤أاضص -رار ك-بÒة،ج-راء ا◊رائ-ق ال-ت-ي
ان -دل -عت ‘ ن -ه -اي -ة الصص -ائ -ف -ة اŸاضص-ي-ة،
ب-ح-ظÒة الشص-ري-ع-ة السص-ياحية ،برسصالة
ا ¤مصص- -ال- -ح وزارة ال- -وصص -ي -ة ،ط -ال -بÚ
اŸسصاعدة للنهوضص ›ددا بالنشصاط.

البليدة:لينة ياسسمÚ
نداء الفÓحين ضصحايا النيران التي اندلعت
في شصهر أاوت المنصصرم بالخصصوصص،جاءت في
رسص- -ال- -ة م- -وج- -ه -ة إال -ى مصص -ال -ح دي -وان وزي -ر
ال -ف Ó-ح -ة ـتسص -ل-مت « الشص-عب « نسص-خ-ة م-ن-ه-ا،
كشص- -فت ع- -ن اضص- -رار ك -ب -ي -رة ال -ح -قت ب -ه -م،

خصص-وصص-ا ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ال-مسصماة والمعرفة بين
السصكان والفÓحين بـ « شصÓلطة » ،وخسصائرهم
ت- - -راوحت ب- - -ي - -ن  30و 400م-ل-ي-ون ،م-ثلت
اسصتثمارات امتدت لما يقارب  15عاما من
العمل والجتهاد ،في اعادة واسصترجاع الحياة
بتلك الرضصي ،التي هجرها ابناؤوها واهاليها،
خوفا على ارواحهم سصنوات العشصرية الدامية .
لكن النيران ،التي اندلعت في ليلة صصيفية
حارة جدا لم تترك لهم أاي شصي ،حيث قضصت
ع-ل-ى ال-ح-ي-اة ب-ي-ن ال-ن-ب-ات وال-ح-ي-وان-ات ل-تأاتي
حصصيلة الدمار والحريق ثقيلة ،حيث قدرها
المتضصررون بنحو 100هكتار ،وما ل يقل عن
 10مÓيير سصنيتم.
أاضص-اف ضص-ح-اي-ا ال-ن-ي-ران ال-مشص-ب-وه-ة ،إانهم لم

ي- -ج- -دوا م- -ن سص- -ب- -ي Ó- -سص- -وى قصص- -د م -ك -اتب
ال-مسص-ؤوول-ي-ن وال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ،ألجل التوصصل الى
فتوى قانونية ،وحل قضصيتهم التي تعقدت،
لحجم الضصرار التي لحقت بهم ،لكنهم منذ
ما يزيد عن الـ  30يوما وهم ينتظرون ردا ،ولم
يفقدوا األمل في أان يعيد الحياة الى تلك
المناطق المنكوبة .
وناشصد الفÓحون وزير الفÓحة أان يجد لهم
صص-ي-غ-ة ق-ان-ون-ي-ة ،ح-ت-ى ل ي-دخ-ل-وا ف-ي ب-ط-الة
مقننة ،مذكرين بان خدمة الرضص هي مورد
رزاق -ه -م ،،وان نشص -اط-ه-م سص-اع-د ع-ل-ى ت-وف-ي-ر
م -ن -اصصب شص -غ -ل وت -ح -ريك ع-ج-ل-ة الق-تصص-اد
نحوبلوغ المن الغذائي.

مسصتعمل ÚالسصÓسصل والقفال

سشكان حي إلوإد إلقصشديري يغلقون مقر بلدية ع Úإ◊جر بسشعيدة

أاقدم صصباح أامسص ،العشصرات من سصكان
حي الواد القصصديري ببلدية أاولد خالد
ع--ل--ى غ--ل--ق م--ق--ر ال--ب--ل--دي--ة مسص-ت-ع-م-ل-ي-ن
لق--ف-ال ،ح-يث رفضص ه-ؤولء
السصÓ--سص--ل وا أ
ال--م--ع-تصص-م-ي-ن م-ق-ت-رح م-ن-ح-ه-م ت-ج-زئ-ات
عقارية بمنطقة الماتنية التي تبعد  10كم

عن مقر بلدية عين الحجر بإاتجاه بلدية
عين السصلطان.
وط-الب ال-م-ح-ت-ج-ون بسص-ك-ن-ات لئ-ق-ة في
إاطار القضصاء على السصكن الهشص ،مثلما
ه-وال-ح-ال م-ع سص-ك-ن-ات ح-ي ع-ب-ي-د ب-لعبان
ال--ذي--ن ت-م إاج-راء ق-رع-ة إاسص-ك-ان ق-اط-ن-ي-ه

ال--خ--م--يسص ال--م--اضص--ي ب-م-ق-ر ال-دائ-رة ف-ي
انتظار  150عائلة معنية بشصغل عمارات
لي-ل-ة
ف--ي إاط-ار ال-قضص-اء ع-ل-ى السص-ك-ن-ات ا آ
للسصقوط .

سسعيدة:ج.علي

تسصتهدف  92مؤوسصسصة تربوية ع 19 Èبلدية

ﬂطط إتصشا‹ بهدف نششر إلثقافة إألمنية ششرطة بومردإسس

الشص -عب  /سص -ط -رت مصص-ال-ح الشص-رط-ة ألم-ن
ولي -ة ب-وم-رداسص ب-رن-ام-ج-ا أام-ن-ي-ا ت-حسص-يسص-ي-ا
بالتنسصيق مع مديرية التربية لولية بومرداسص،
من خÓل تنظيم حمÓت تحسصيسصية توعوية
لفائدة التÓميذ المتمدرسصين عبر  19بلدية
و 92م-ؤوسصسص-ات ت-رب-وي-ة ب-أاط-واره-ا ال-تعليمية
ال -ثÓ-ث ب-إاق-ل-ي-م الخ-تصص-اصص،خÓ-ل ال-م-وسص-م
الدراسصي  2020/ 2019من أاجل التأاكيد على

المرافقة الدائمة لمصصالح الشصرطة لهم،من
خ Ó-ل ت -وع -ي -ت -ه -م ب -الب-ت-ع-اد ع-ن ك-ل اآلف-ات
الجتماعية.
العملية التحسصيسصية يقدمها إاطارات مختصص
ي -ق -وم -ون ب -إال -ق -اء دروسص حسصب ك-ل ط-ور ف-ي
ال- -ط -ور الب -ت -دائ -ي ت -ت -م -ث -ل ال -دروسص ف -ي –
السصÓمة المرورية – حماية البيئة – التعريف
باألرقام الخضصراء .

أام-ا ب-خصص-وصص ال-ط-وري-ن ال-م-ت-وسصط والثانوي
ف- -ال- -دروسص ال- -م- -ق- -دم -ة ل -ه -م ه -ي  :أاخ -ط -ار
ال-م-خ-درات وال-م-ؤوث-رات ال-ع-ق-لية– السصتعمال
السص- -ل- -ب -ي ل Ó-ن -ت -رنت وك -ذا ج -ن -وح األح -داث
المخطط التصصالي يجسصد على مدار السصنة
ب -ه -دف ال-ت-وع-ي-ة ونشص-ر ال-ث-ق-اف-ة األم-ن-ي-ة م-ن
خÓل تحصصين أابنائنا التÓميذ من األخطار
التي قد يتعرضصون لها.

لصصول
بتهمة التعدي على ا أ

إإدإنـ ـ ـة ششاب بجي ـ ـجل ب ـ ـ  05سشن ـ ـوإت سشج ـ ـنا ناف ـ ـذإ

ق -دمت مصص -ال -ح الشص -رط -ة ب -األم-ن ال-حضص-ري
الخارجي تاسصوسصت بأامن دائرة الطاهير بأامن
جيجل ،أامام الجهات القضصائية المختصصة أاحد
األشصخاصص يبلغ من العمر  32سصنة ،في إاطار
ح-م-اي-ة ال-م-ج-ت-م-ع م-ن م-خ-ت-لف اآلفات سصيما
الفئات الهشصة وبتهمة التعدي على األصصول
م -ت -ب -وع ب -السصب والشص -ت -م ،وع -م  Ó-ب-إاج-راءات
المثول الفوري تم إادانته ب  05سصنوات سصجن
نافذة وغرامة مالية قدرها بـ 20.000دج مع
إاي -داع -ه ال -ح -بسص ب -م -ؤوسصسص -ة إاع -ادة ال -ت -رب-ي-ة
بجيجل.
...وت -وق-ي-ف مسص-ب-وق قضص-ائ-ي ب-ح-وزت-ه
مؤوثرات عقلية وسصÓح أابيضص
ت-م-ك-نت ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ب-األم-ن
ال-حضص-ري األول ب-أام-ن ج-ي-ج-ل ،أاث-ن-اء ق-ي-ام-ها
ب -دوري -ات ع -ب -ر شص-وارع وأاح-ي-اء ال-م-دي-ن-ة م-ن
إاي -ق-اف أاح-د األشص-خ-اصص ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر 34
سصنة ،مسصبوق قضصائيا حيث بعد عملية تلمسصه
ت -م ضص -ب-ط ب-ح-وزت-ه م-ج-م-وع-ة م-ن األق-راصص
المهلوسصة قدرت بـ 30قرصص ذات  300ملغ من

نوع RIDCABLI ،PREGABALIN
 NEسصÓ- -ح أاب- -يضص م- -ن الصص -ن -ف السص -ادسص
(سصكين) ومبلغ مالي قدره  9000دج كعائدات
ال- -ت- -روي- -ج ،ب -ع -د اسص -ت -ك -م -ال ك -ل اإلج -راءات
القانونية ضصده ،قدم أامام الجهات القضصائية
المختصصة ألجل قضصية حيازة مواد صصيدلنية
ذات خصصائصص مخدرة بغرضص المتاجرة فيها
بصصفة غير مشصروعة وحمل سصÓح أابيضص من
الصصنف السصادسص ،بدون مبرر شصرعي وعمÓ
بإاجراءات المثول الفوري تم إادانته بعام حبسص
نافذة وغرامة مالية قدرها بـ 20,000دج ،مع
إاي -داع -ه ال -ح -بسص ب -م -ؤوسصسص -ة إاع -ادة ال -ت -رب-ي-ة
بجيجل.
...ونظام ( )AFISيكشصف سصارقا
بالرواشصد بولية ميلة
تمكن عناصصر الشصرطة القضصائية بأامن دائرة
ال -رواشص -د األسص -ب -وع ال -م -نصص -رم م -ن ت -وق -ي -ف
شصخصص متورط في قضصية السصرقة بالكسصر من
داخ -ل م-رك-ب-ة ،وت-ع-ود ت-ف-اصص-ي-ل ال-قضص-ي-ة إال-ى
ت -ق -دي -م شص -ك -وى م -ن ط-رف شص-خصص م-ف-اده-ا

ت -ع -رضص م -رك-ب-ت-ه لسص-رق-ة ط-الت م-ح-ف-ظ-ت-ي-ن
جلديتين بداخلهما مبلغ مالي قـ ـدره  200أالف
دج ،وال -ت -ي ك -انت م -رك-ون-ة ب-ح-ي  100مسصكن
بمدينة الرواشصد ولية ميلة على إاثر ذلك تنقل
عناصصر فرقة الشصرطة القضصائية ألمن دائرة
الرواشصد رفقة عناصصر الشصرطة العلمية إالى
مسص -رح ال -ج -ري -م -ة ح-يث ت-م اسص-ت-غÓ-ل-ه ورف-ع
البصصمات والعينات.
التحري التقني والميداني أاسصفرعن تحديد
هوية المشصتبه فيه البالغ من العمر 24سصنة عن
ط -ري -ق م -ق -ارب -ة بصص -م-ات-ه ب-اسص-ت-خ-دام ن-ظ-ام
التعرف اآللي على البصصمات ( ،)AFISليتم
بعدها توقيفه وتحويله إالى المقر لمباشصرة
التحقيق ،وبعد اسصتكمال اإلجراءات القانونية
تم تقديم المشصتبه فيه أامام النيابة المختصصة
لدى محكمة فرجيوة أاين صصدر في حقه أامر
إايداع رهن الحبسص المؤوقت.

جيجل /ميلة :خالد العيفة

ششرطية تعتدي على أإسشتاذ Ãتوسشطة
عمر إإدريسس بع Úمعبد با÷لفة

نظمت نقابات وعمال اŸتوسصطة عمر
إادريسص وق -ف -ة اح -ت -ج -اج -ي -ة أام -ام م-ق-ر
اŸتوسصط ببلدية ع Úمعبد ،تضصامنا مع
لسصتاذ (ط -ع ) بعدما تعرضص
زميلهم ا أ
للضصرب والسصب والشصتم من طرف ولية
ت-ل-م-ي-ذ ‡ا ج-ع-ل-ه Áر ب-ظ-روف نفسصية
صص- -ع- -ب- -ة ج -دا ،ج -راء ه -ذا «الع -ت -داء
الشصنيع» مثلما وصصفه اÙتجون.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
لسصاتذة
الوقفة شصاركت فبها النقابات وا أ
وح--ت--ى أاول--ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ،ح-ام-ل-ي-ن ف-ي-ه-ا
شصعارات مختلفة مطالبين النائب العام
لدى محكمة الجلفة بفتح تحقيق حول
العتداء الذي قامت به الشصرطية على
أاسص-ت-اذ ال-ف-ي-زي-اء أاث-ن-اء اأداء م-ه-ام-ه داخل
المؤوسصسصة .
ت--ف--اصص--ي--ل الع--ت-داء ج-اءت ب-ع-دم-ا ت-م
«إاسصتدعاء ولي التلميذ من طرف أاسصتاذ
ال--ف--ي-زي-اء ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ال-مشص-اك-ل داخ-ل

لسصتاذ ويعد من
القسصم وعدم احترمه ا أ
أاكبر المشصوشصين واإعادة الكÓم مما جعل
لسصتاذ يطالب بحضصور والده «،ليفاجأا
ا أ
لسصتاذ بوالدة التلميذ التي تعمل شصرطية
ا أ
مسصتغلة منصصبها داخل المؤوسصسصة لتقوم
لسص-ت-اذ وإاه-ان-ت-ه أام-ام ال-ت-ل-م-ي-ذ
ب--ت--وب-ي-خ ا أ
لسص-تاذ
وال-ح-اضص-ري-ن حسصب تصص-ري-ح-ات ا أ
لـ« الشصعب » ،وقد قامت بتوجيه لكمات
،Ó
ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ع-ي-ن وشص-ت-م-ه أام-ام الم أ
لكمالية حسصبما
لتتوعده بأان تفصصله من ا إ
لسصتاذ .
صصرح به ا أ
م--ن ج--ه--ة اأخ--رى ق-د أاث-ار ه-ذا الع-ت-داء
اسصتنكارا واسصعا على مسصتوى المؤوسصسصات
ال--ت--رب--وي--ة وق--د سص-ارع السص-ات-ذة وب-عضص
النقابات التربوية إالى الدخول في حركة
اح-ت-ج-اج-ي-ة تضص-ام-ن-ا ووق-وف-ا إال-ى ج-انب
زم--ي--ل--ه--م ال--م--ع--ت-دى ع-ل-ي-ه بسص-بب ك-ث-رت
لعتداءت التي باتت تتكرر في سصلك
ا إ
التعليم.

وكالة «كاسصنوصص» سصطيف عقب انتهاء مهلة التسصوية

 49أإلف منخرط سشددوإ إلششÎإكات من أإصشل 92أإلفا
انتهت ،أامسص ،اŸهلة اŸمددة اŸمنوحة
م-ن ط-رف ال-وك-ال-ة ال-ولئ-ي-ة للصصندوق
الوطني للتأامينات الجتماعية للعمال
لج - - -راء ب - - -ولي - - -ة سص - - -ط - - -ي- - -ف،
غ Òا أ
ل-ل-م-ن-خ-رط Úم-ن اجل دفع الشصÎاكات
السص -ن -وي -ة،ح -يث م -ن اŸت -وق -ع ت -ط -ب -ي-ق
غ -رام -ات ال -ت -أاخ Òع-ل-ى اŸت-خ-ل-ف Úع-ن
الدفع .

سسطيف:نورالدين بوطغان
وحسصب مصص - -در م - -ن ال - -وك - -ال - -ة ،ف - -ان ع- -دد
ال-م-ن-خ-رط-ي-ن ح-ال-ي-ا ال-م-زاول-ي-ن للنشصاط بكل
الفئات بلغ  92أالف منخرط ،قام  49الف

م-ن-ه-م ب-تسص-دي-د ك-ام-ل الشص-ت-راك-ات ال-م-ت-رتبة
عليهم،كما ذكر ان المديرية العامة أاجازت
لمن ل تسصمح له الظروف بالتسصديد الكلي
ل Ó-شص -ت -راك -ات ،السص -ت-ف-ادة م-ن ن-ظ-ام ال-دف-ع
بالتقسصيط حسصب جدول إالى غاية  31ديسصمبر
من السصنة الجارية.
يذكر ان الوكالة الولئية لصصندوق كاسصنوصص
كانت قد قامت بكل اإلجراءات والتسصهيÓت
التي تسصمح بتحصصيل الشصتراكات،منها فتح
أاب- -واب ال- -وك -ال -ة أاي -ام السص -بت،وال -ت -ن -ق -ل ال -ى
ال-م-ع-ن-ي-ي-ن ف-ي ال-م-ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة،وك-ذا حملة
إاعÓمية واسصعة نحوالمنخرطين لحثهم على
دفع اشصتراكاتهم في اآلجال المحددة.

أانقذت من فريق طبي بأاعجوبة

طع ـ ـ ـن عامل ـ ـ ـة بالضشرإئ ـ ـ ـب
بقصش ـ ـ ـر إلبخ ـ ـ ـاري باŸدي ـ ـ ـة
أانقذ الفريق الطبي بقسصم السصتعجالت
الطبية بمسصتشصفى قصصر البخاري بولية
ال---م---دي---ة صص---ب---ي---ح---ة أامسص ،سص---ي---دة ف--ي
ال-خ-مسص-ي-نيات م--وت ال--ح--ت-م-ي ،ع-قب
إاصص--اب--ت--ه--ا ب-ط-ع-ن-ة خ-ن-ج-ر ع-ل-ى مسص-ت-وى
ال--رق--ب--ة م--ن ط--رف زوج--ه--ا ق--رب ب--ري-د
الجزائر بوسصط المدينة ،عندما كانت
الضصحية بصصدد التوجه إالى العمل بمصصالح
الضصرائب بهذه الدائرة .
وبحسصب معلومات محلية ،فإان خلفيات
ال--ج--رم ال--م--رت-كب ع-ن-وة سص-ب-ب-ه خÓ-ف-ات
عائلية بين الطرفين تحولت اإلى نزاع
ب-ال-م-ح-ك-م-ة وأام-ام إاصص-رار ال-زوج-ة ع-ل-ى

ع--دم ال--ع-ودة اإل-ى ال-م-ن-زل ،ان-ت-ابت ال-زوج
حالة هيجان كبيرة تطورت بعدها إالى
شصجار بين الزوجين ومÓسصنات أادى به
إالى اسصتعمال خنجر وطعن زوجته على
مسصتوى الرقبة .
ل-ي-ت-م ت-ح-وي-ل-ه-ا ع-ل-ى ج-ناح السصرعة إالى
مسص--تشص--ف-ى ال-دائ-رة واخضص-اع-ه-ا ل-ع-م-ل-ي-ة
جراحية ،نقلت بعدها إالى جناح العناية
المركزة ،في وقت باشصرت فيه مصصالح
الضص--ب-ط-ي-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ت-ح-ق-ي-ق-ا م-ي-دان-ي-ا
لسصباب الحقيقية لهذا الجرم.
لمعرفة ا أ

اŸدية :علي علياÊ

»æWh
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تخصصصصات تسصتجيب ◊اجيات ورقلة من أŸوأرد ألبشصرية

 700منصسب للتكوين ‘ شسعبة اŸعلوماتية والرقمنة
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لتسصيﬁ Òطة أ÷ديدة بخنشصلة

اتفاقية لتكوين اليد العاملة اŸؤوهلة
‘ شسعب الكهرباء
بهدف توف Òأليد ألعاملة أŸؤوهلة وفقا Ÿتطلبات سصوق ألشصغل أÙلي بولية
خ-نشص-ل-ة ،أشص-رفت ألسص-ل-ط-ات أÙل-ي-ةÃ ،رك-ز أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي خ-نشص-ل-ة  03بالقطب
ألعمرأ Êأ÷ديد ،على إأمضصاء أتفاقية إأطار لتكوين أليد ألعاملة أŸؤوهلة للمحطة
أ÷ديدة لتوليد ألطاقة ألكهربائية ببلدية ألرميلة  1200ميقاوأط غرب ألولية.
اليد العاملة المؤوهلة في نمط التكوين عن
طريق التمهين في مختلف الشسعب في مجال
ا’تفاقية ،أابرمتها مديرية التكوين المهني ،الكهرباء ،وذلك لضسمان تشسغيل المحطة بيد
ومديرية التشسغيل والوكالة الو’ئية للتشسغيل ،عاملة مؤوهلة ومحلية وبالتالي المسساهمة في
ب- -ه- -دف ت -وف -ي -ر م -ن -اصسب الشس -غ -ل ل -عشس -رات دفع عجلة خلق مناصسب الشسغل بالو’ية.
المتخرجين من مراكز التكوين المهني بعد ك -م-ا ت-تضس-م-ن ا’ت-ف-اق-ي-ة ،ت-أاه-ي-ل ع-م-ال ه-ذه
ت-ك-وي-ن-ه-م ع-ل-ى أاسس-اسس اح-ت-ي-اج-ات ال-م-ح-طة المحطة الضسخمة التي سستزود أاكثر من خمسس
المذكورة مباشسرة عند دخولها حيز الخدمة .و’يات شسرقية بالطاقة الكهربائية كما سسبق
بحسسب ما أاوضسحه مدير التكوين عبد العزيز وتطرقت «الشسعب» خÓل زيارة وزير الطاقة
قادري لـ»الشسعب» ،تتضسمن ا’تفاقية تكوين سسابقا.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

تخصصصصات لطالبي ألعمل وأصصحاب أŸشصاريع

 9آا’ف مÎبصص جديد بتلمسسان وع“ Úوشسنت
“يز أŸوسصم ألتكويني بورقلة
بإاعادة ألعتبار لعدة تخصصصصات
وف- - -ق م- - -ا أق- - -ره أل- - -ق- - -ط- - -اع م - -ن
إأصصÓحات شصاملة وألتي “ثلت ‘
إأدرأج تخصصصصات ذأت صصلة Ãهن
ألق -تصص -اد أ÷دي -د أŸب -ن -ي ع -ل -ى
أŸع - -رف - -ة وأله- -ت- -م- -ام أل- -ف- -ع- -ال
ب-ت-ك-وي-ن أŸوأد أل-بشص-رية وخاصصة
أŸكون.Ú

ورقلة :إايمان كافي
في هذا السسياق تم تخصسيصس  727منصسب في
شسعبة المعلوماتية والرقمنة وا’تصسا’ت ما
ب -ي -ن م -ن -اصسب م -ف -ت-وح-ة ف-ي ن-م-ط ال-ت-ك-وي-ن
’قامي وعددها  475ومناصسب في التكوين
اإ
عن طريق التمهين قدرت بـ ،252كما سسجلت
ال-م-ن-اصسب ال-م-ف-ت-وح-ة ف-ي شس-ع-بة المعلوماتية
والرقمنة وا’تصسا’ت نسسبة  11,34في المائة
من إاجمالي المناصسب المفتوحة في  13شسعبة.
ويبرز هذا الرقم المسسجل في عدد المناصسب
ال-م-ف-ت-وح-ة ف-ي شس-ع-ب-ة ال-م-ع-ل-وماتية والرقمنة
وا’تصس- -ا’ت ،ب- -حسسب م- -ع- -ط- -ي -ات م -دي -ري -ة
التكوين المهني ،ا’هتمام بهذه الشسعبة وما
توفره من تخصسصسات وكذا الوعي بضسرورة
تعزيز فرصس التكوين في هذا المجال الذي
أاضسحى تكوين يد عاملة مؤوهلة فيه أاكثر من
ضسرورة نظرا لكونه أاحد الميادين المسسؤوولة
على مواكبة مختلف التطورات في القطاعات
’خرى بما فيها قطاع ا’قتصساد المبني على
اأ

المعرفة.
’صسÓحات
ووفقا لذات المصسادر لم تسستثن ا إ
الشساملة التي دعا إاليها القطاع شسعبة واحدة
ف -ق -ط ب -ل رك -زت أايضس -ا ع -ل -ى أاه -م -ي-ة إاع-ادة
ا’عتبار للتخصسصسات اليدوية من أاجل تجسسيد
المشساريع الكبرى المفتوحة في مجا’ت البناء
’شسغال العمومية الفÓحة والري وغيرها
وا أ
وك -ذا إاع -ادة ا’ع -ت -ب -ار ل -ت-خصسصس-ات ال-ح-رف
التقليدية.
و ب-ل-غ ع-دد ال-م-ن-اصسب ال-م-ف-ت-وح-ة ف-ي شس-ع-ب-ة
ال-ح-رف ال-ت-قليدية  520م-نصسب ك-م-ا ح-ظيت
بنسسبة  8,11من إاجمالي المناصسب المفتوحة
’شسغال العمومية بلغ عدد
وفي شسعبة البناء وا أ
المناصسب  829بما حقق نسسبة قدرت بـ12,98
في المائة ،أاما في شسعبة الفÓحة قدر عدد
ال-م-ن-اصسب بـ 390م -نصسب ب -نسس-ب-ة  6,08في
المائة.
’لكترونيك والطاقة
وسسجلت شسعبة الكهرباء ا إ
’كبر من نسسبة المناصسب المفتوحة
النصسيب ا أ
’دارة
بـ 14,36في المائة تليها شسعبة تقنيات ا إ
والتسسيير بنسسبة  13,35في المائة.
وف-ي سس-ي-اق ت-دع-ي-م ف-رصس ال-ت-ك-وي-ن ال-م-تاحة
للشسباب بورقلة سسجل هذه السسنة إامضساء 4
اتفاقيات مع إاحدى وكا’ت السسياحة ومصسنع
’ضسافة
Óجر والمؤوسسسسة الجهوية كهريف با إ
ل آ
إالى المؤوسسسسة الوطنية للتنقيب وتهدف هذه
ا’ت -ف -اق -ي -ات إال -ى ف -ت -ح ال -م-ج-ال ل-ل-م-ه-ت-م-ي-ن
وال-م-ت-ربصس-ي-ن ع-ل-ى ح-د سس-واء وإام-ك-ان-ي-ة رفع
مسس -ت -وى م -ك -ون -ي-ن وأاسس-ات-ذة ق-ط-اع ال-ت-ك-وي-ن

ÓطÓ-ع ع-ل-ى
وال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ه-ن-ي-ي-ن ب-ال-و’ي-ة ل -إ
التجهيزات والتقنيات الحديثة.
’ضسافة إالى ذلك تعزز القطاع بدخول معهد
با إ
التعليم المهني ومعهد التعليم حيز الخدمة
أاما في إاطار دعم طاقم سسجل دخول سسبتمبر
 2019ت-وظ-يف  17أاسس-ت-اذا ج-دي-دا م-ن-ه-م 14
أاسستاذ تكوين مهني وأاسستاذين متخصسصسين في
ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ه-ن-يين رتبة  1وأاسستاذ
متخصسصس في التكوين والتعليم المهنيين رتبة
.2
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ح -ق-قت السس-ن-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة
ارت-ف-اع-ا ف-ي ع-دد ال-م-ت-خ-رج-ي-ن ال-ذين وصسل
عددهم إالى  8222سسنة  2019بعد أان قدر
تعدادهم بـ 5649في سسنة  2018وهو ما يوضسح
تطور أارقام عدد المقبلين على التكوين عبر
الو’ية.
’جمالي للمتربصسين في جميع
ووصسل العدد ا إ
أانماط وأاشسكال التكوين على المسستوى الو’ئي
إالى  16827متربصس ،ويذكر بهذا الصسدد أانه
قد تم تخصسيصس  8648منصسب تكوين جديد
بو’ية ورقلة برسسم الموسسم التكويني الجديد،
ف -ي -م -ا ب -ل-غ ت-ع-داد ال-م-ن-اصسب ال-م-ف-ت-وح-ة ف-ي
التكوينات المتوجة بشسهادة  6413منصسب ومن
هذه المناصسب 3150 ،منصسب بيداغوجي في
’ق -ام -ي و 3263منصسب
ن- -م- -ط ال- -ت- -ك -وي -ن ا إ
بيداغوجي و 1490منصسب في نمط التكوين
’ضسافة إالى
الموجه للمرأاة الماكثة بالبيت با إ
 745منصسب في تكوينات تأاهيلية أاخرى.

توزيع  770سسكن اجتماعي ببشسار
أك-د وأ‹ بشص-ار أح-م-د م-ب-ارك،
أمسس ،لـ «ألشصعب» بخصصوصس ملف
ألسص- -ك- -ن ألج- -ت- -م- -اع -ي وت -وزي -ع
لرأضص- -ي ب- -ولي- -ة بشص- -ار ،ع- -ل- -ى
أ أ
إأن- - -ع- - -اشس ألÈن- - -ام - -ج ألسص - -ك - -ن - -ي
أıصصصس للولية وبلدياتها.

بشسار  /دحمان جمال
أاك- -د ال- -وال- -ي ف- -ي السس -ي -اق أان م -ل -ف السس -ك -ن

ا’ج -ت-م-اع-ي ع-رف ت-ح-رك-ا م-حسس-وسس-ا خÓ-ل
اآ’ونة اأ’خيرة ،حيث اسستفاد سسكان العديد
من البلديات من حصسصس سسكنية اجتماعية
م -ع -ت -ب -رة ،م -ن خ Ó-ل اإ’ع Ó-ن ع -ن ال -ق -وائ-م
ا’سسمية لمسستفيديها قبل أايام ،حيث تحصسل
 100مواطن من بلدية القنادسسة على سسكنات
اج-ت-م-اع-ي-ة عصس-ري-ة ،واسس-ت-ف-اد مواطنو بلدية
بني ونيف  100سسكن اجتماعي عصسري ،فيما
اسس -ت -ف -اد سس -ك -ان ب -ل -دي -ة بشس -ار بـ  770وحدة
سسكنية ،و سسبق وأان اسستفاد سسكان البلدية من
حصسصس معتبرة ،وسسيتم اإ’عÓن الرسسمي عن

مسس- -ت- -ف- -ي- -دي- -ه- -ا ق- -ب- -ل ن -ه -اي -ة ح -ل -ول شس -ه -ر
أاكتوبر ،2019حسسبما صسرح به الوالي وهذا
بعد ا’نتهاء منه.
من جهته ،أاكد رئيسس الدائرة ،عماري عبد
ال -ق -ادر أان ال -ت -وزي -ع ك -ان ب -ك-ل شس-ف-اف-ي-ة وك-ل
شس -خصس ي -رى أان -ه ت -م إاقصس -اؤوه ب-ط-ري-ق-ة غ-ي-ر
قانونية ،ما عليه إا’ أان يتقدم بطعن من أاجل
إانصسافه ،مشسيرا إالى أان هذه السسكنات يسستفيد
منها فقط اأ’شسخاصس الذين هم في حاجة
لها.

–ت شصعار «حب ألوطن وألوحدة ألوطنية»

التحاق  11745دارسص بفصسول ﬁو اأ’مية ‘ وهران
لمية خÓل أŸوسصم ألدرأسصي أ÷ديد ( )2020-2019بعاصصمة ألغرب
” تسصجيل  11745متعلم عﬂ Èتلف أقسصام ﬁو أ أ
أ÷زأئري ،وهرأن“ ،ثل شصريحة ألنسصاء نسصبة  99باŸائة من ›موع ألدأرسص ،Úحسصبما أفاد به أمسس ألثن ÚأŸدير أ÷هوي
لمية وتعليم ألكبار بالولية ،بلبشص Òزين ألدين.
لديوأن ﬁو أ أ
ال -وع -ي ال -وط -ن-ي وت-ط-وي-ره ب-ي-ن ج-م-ي-ع أاب-ن-اء «م-ح-و اأ’م-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة» ب-م-خ-تلف محاورها
ال -م -ج -ت -م -ع ،وه -و شس -ع -ار ال -م-وسس-م ال-دراسس-ي ال -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ال -م -واط -ن -ة وال -ب-ي-ئ-ة وال-ت-رب-ي-ة
نّوه بلبشسير زين الدين في تصسريح صسحفي ال -ج -دي -د ال -م -وسس -وم بـ»حب ال -وط -ن وال -وف -اء الصس-ح-ي-ة وشس-ت-ى ال-م-واضس-ي-ع اأ’خرى المتعلقة
بالجهود المبذولة في مجال محو اأ’مية ،بغية ل - -ه» ،ح - -يث ق - -ال ال- -م- -ت- -ح- -دث»:إان ال- -درسس بالحياة اليومية للمواطن ،وذلك بعد النجاح
ÓنطÓق الرسسمي اليوم  1أاكتوبر ال -ذي ح -ق -ق -ه ه -ذا ال -ب -رن -ام -ج ف -ي ال-م-وسس-م
ال - - -ت - - -ق - - -ل - - -ي - - -ل م- - -ن نسس- - -ب- - -ه- - -ا وآاث- - -اره- - -ا النموذجي ل إ
ا’ق-تصس-ادي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،م-ع-ل-ن-ا في سسياق ت -م اخ -ت -ي -اره ب -دق -ة ل -ي -ت -م-اشس-ى م-ع اأ’وضس-اع ال- -ف- -ارط ،ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إال- -ى ت- -ن- -ظ -ي -م دروسس
م -تصس -ل ع -ن ت -خصس -يصس  450م-ع-ل-م
بين الراهنة التي تعيشسها بالبÓد من خÓل التركيز للمتفوقين والناجحين في المواد اأ’سساسسية
ال -م -ت -ع -اق -دي -ن وم -ن -اصسب م -ا ق-ب-ل ال-تشس-غ-ي-ل ع - - -ل - - -ى ت- - -ع- - -زي- - -ز ال- - -ت- - -مسسك ب- - -ال- - -وح- - -دة كالرياضسيات والعلوم الطبيعية واللغة العربية
ال -م -ف -ت-وح-ة ف-ي إاط-ار ال-ت-ع-اون م-ا ب-ي-ن وزارة الوطنية والمبادئ العامة للتعاون في حفظ وكذا الجغرافية والتاريخ واللغات وغيرها من
التربية الوطنية والعمل.
ال- -م- -واد اأ’خ- -رى ،ب- -م- -ا ف- -ي- -ه- -ا أاسس- -اسس- -ي- -ات
السسلم واأ’من».
أاعلن بلبشسير بالمناسسبة عن البرنامج الهام وأاّك- - - - - - - -د ب- - - - - - - -ل- - - - - - - -بشس- - - - - - - -ي- - - - - - - -ر ف - - - - - - -ي الكومبيوتر واأ’نترنت.
ال - - -ذي سس - - -ط - - -رت- - -ه اإ’دارة ب- - -ه- - -دف نشس- - -ر الختام على ا’لتزام بمواصسلة ما يسسمى بـ

وهران :براهمية مسسعودة

أحتضصن مركز ألتكوين أŸهني وألتمه Úبوجليدة مرأسصيم ألدخول أŸهني دورة
لول ،حيث ” إأعطاء إأشصارة أنطÓق
سصبتم 2019 Èبحضصور أŸسصؤوول ألتنفيذي أ أ
أل -دورة أل -ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ع-م-ال ب-ل-دي-ات ت-ل-مسص-ان ‘ ت-خصصصس ت-رك-يب ،صص-ي-ان-ة
وتصصليح Œهيزأت ألطاقات أŸتجددة كما ” إأبرأم أتفاقيتي تكوين مع كل من بلدية
ع Úغرأبة وكذأ أŸؤوسصسصة ألعمومية أ÷زأئرية أŸياه.

تلمسسان/ع“ Úوشسنت :بكاي عمر
و تم تنظيم معرضس للتجارب الناجحة
ل -خ -ري -ج -ي ال -ت -ك -وي -ن ال -م-ه-ن-ي وورشس-ات
مفتوحة التخصسصسات الجديدة.
ونشسير إالى أان و’ية تلمسسان تتوفر على
 28م-رك-زا ل-ل-ت-ك-وي-ن ال-م-ه-ن-ي وال-ت-م-هين
ومعاهد للتكوين ويرتقب أان يلتحق بها
نحو  7أا’ف متربصس جديد.
وبو’ية عين تموشسنت ،تم إاعطاء اإشسارة

ا’نطÓق للدخول التكويني دورة سسبتمبر
من مركز التكوين المهني «زناسسني أاعمر»
ببلدية بني صساف ،وتميز الدخول المهني
لهذه السسنة بتقديم درسس نموذجي حول
موضسوع المقاو’تية.
نذكر اأن مديرية التكوين المهني والتمهين
ب -ع -ي -ن ت -م-وشس-نت ،أاك-دت أان-ه-ا ف-ت-حت 11
ت -خصسصس-ا ج-دي-دا وي-رت-قب ال-ت-ح-اق ن-ح-و
 2400متربصس جديد.

لمطار
للوقاية من ألكوأرث قبل موسصم أ أ

قافلة –سسيسسية حول ﬂاطر الفيضسانات بسسطيف
أفاد مصصدر موثوق من مديرية أ◊ماية أŸدنية بسصطيف ،أنه و‘ إأطار ألتحضصÒ
ل--ل--ح--م-ل-ة ألشص-ت-وي-ة ل-ل-م-وسص-م أ÷اري ( ،)2020/2019وت--وسص-ي-ع-ا لÈن-ام-ج أل-ت-وع-ي-ة
وألتحسصيسس للوقاية من ﬂاطر ألفيضصانات أŸرتبطة بالتقلبات أ÷وية،و ألذي ”
Œسص--ي--ده ‘ أل--نصص-ف أل-ث-ا Êم-ن شص-ه-ر سص-ب-ت-م ÈأŸن-قضص-ي ” ،ب-الشص-رأك-ة م-ع أŸصص-ال-ح
وأŸؤوسصسصات ذأت ألصصلة إأعدأد برنامج قافلة –سصيسصية ،وهذأ أبتدأء من ألفا—
أكتوبر.

سسطيف:نورالدين بوطغان

ت -ج -وب ال -ق -اف -ل-ة اأح-ي-اء وق-رى م-ن ب-ل-دي-ات
سسطيف ،العلمة ،عين ولمان ،عين الكبيرة،
ع -ي -ن اآزال ،ع -ي -ن ال -ح -ج -ر وح -م-ام ق-رق-ور،
بهدف غرسس وتعزيز الثقافة الوقائية لدى
ال -م -واط -ن ل -ل -وق-اي-ة م-ن ال-م-خ-اط-ر ال-ك-ب-رى
’سس - - -ي - - -م- - -ا ال- - -ف- - -يضس- - -ان- - -ات وا’أخ- - -ط- - -ار
المناخية،وذلك من خÓل نشساطات جوارية
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى السس- -اح- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
وال -م -وؤسسسس -ات ال -ت-رب-وي-ة ،وت-نشس-ي-ط حصسصس
اإذاعية حول الموضسوع.
وتشس-ارك ف-ي-ه-ا ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ،ا’أشسغال
ال- -ع -م -وم -ي -ة ،ال -م -وارد ال -م -ائ -ي -ة ،ال -غ -اب -ات
وم -وؤسسسس -ات تسس -ي -ي -ر م -راك -ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي
ل -ل -ن -ف -اي -ات ،ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل-ت-ط-ه-ي-ر،
الجزائرية للمياه ،وسسيتم انطÓق القافلة،
ال-ي-وم ،م-ن ح-ي ال-هضس-اب ب-م-دي-ن-ة سس-ط-ي-ف،
اأمام مدخل جامعة محمد لمين دباغين.
 800شسكوى ضسد المحضسرين في  19مجلسسا
قضسائيا

تسسجل الغرفة الجهوية للشسرق للمحضسرين
القضسائيين ما معدله  800اإلى  900شسكوى
ضسد المحضسرين القضسائيين ،بـ  19مجلسسا
قضسائيا تابعة ’ختصساصس الغرفة ،يتقدم بها
المتقاضسون ضسد بعضس مكاتب المحضسرين.
وحسسب م -نسس -ق ال -غ -رف -ة ال -ج -ه-وي-ة ل-لشس-رق،
ع -ب -دال -ل -ه ل -م -ب -ارك -ي -ة ،ع -ل -ى ه -امشس ل -ق -اء
ل-ل-م-حضس-ري-ن ،م-وؤخ-را ،ب-و’ي-ة سس-طيف ،فاإن
الغرفة تتدخل لحل كل الشسكاوى والتكفل
بها ،ويتعلق معظمها بالجانب ا’إجرائي و’
توجد شسكاوى عالقة.
بينما تسسجل عددا ضسئي Óجدا من قضسيتين
اإلى ثÓث قضسايا بخصسوصس شسكاوى تتعلق
با’أتعاب ،واأكد اأن الغرفة تحرصس حرصسا
شس-دي-دا ع-ل-ى اح-ت-رام ال-م-حضس-رين للمرسسوم
المنظم للمهنة واأتعابها ،و’ يجوز تجاوزها.
وفي سسياق متصسل ،صسرح اأن الغرفة التي يقع
م -ق -ره -ا ب -و’ي -ة قسس -ن-ط-ي-ن-ة ،وتشس-رف ع-ل-ى
نشس- -اط ال- -م -حضس -ري -ن بـ  19و’ي-ة ،اأب-واب-ه-ا
م -ف -ت -وح -ة ل -ل-م-واط-ن-ي-ن ،وك-ذا ع-ب-ر ال-ب-واب-ة
ا’إلكترونية الموضسوعة في خدمتهم.
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العÓقة ب ÚاŸواطن واŸنتخب ÚاÙلّيÚ

تغييب ا◊وار..وتخل xعن الوعود واللتزامات
@ تأاخ Òالتّنمية اÙلية إا ¤إاشضعار آاخر

ا◊قوقي عليلي ميمي من “Ôاسشت:

الّناششط ا÷معوي عمار
ﬁمد من باتنة:

علينا العودة إا ¤اÛالسس
السضتشضارية

الوقفات اليومية تصشنع ا◊دث بتيبازة

صضوت اŸواطن ل يسضمع..إال إاذا –ّرك
كلمة العدد

تعطيل مصضالح الّناسس

جمال أاوكيلي

‘ العدد األول من «ﬁلّيات الشّشعب»
نتناول زاوية ح ّسشاسشة جّدا وآانية جديرة
باŸتابعة اŸيدانية من قبل ال ّسشلطات
العمومية ،تتعلق بإاقدام اŸواطن Úعلى
إاغÓق البلديات والحتجاج والعتصشام
أامام أابوابهاŸ ،اذا يا ترى هذا ال ّسشلوك
غ Òا◊ضش -اري ،ال -ذي ي -عّ-ط-ل مصش-ال-ح
الّناسس؟ هل هو صشادر عن غياب ا◊وار
أاو ال -ت -خ -ل -ي ع -ن ال -وع -ود الن -ت-خ-اب-ي-ة
للمجالسس الشّشعبية اÙلّية األخÒة؟
إاّنها األسشئلة اŸلحّة التي ل ننتهي من
ط- -رح- -ه- -ا ن- -ظ -را لّت -سش -اع ال ّ-ظ -اه -رة،
و–ّول -ه -ا إا« ¤ع -ادة» ل -دى ال -ب-عضس ‘

الحتقان سضببه انعدام الّثقة
منتخبو ع Úالدفلى يششّرحون ظاهرة الوقفات اŸطلبية

ضضرورة اإلصضغاء لإلنشضغالت واللتزام بها

ت- -أاخ Òسش- -ري- -ان شش- -ؤوون ال ّ-ن -واة األو ‘ ¤ه -رم ال ّ-ن -ظ -ام اŸؤوسّش -سش -ات -ي
ا÷زائ -ري ،ل ت -ك ّ-ل -ف -ه -م م -ت -اعب إاضش -اف -ي -ة سش-وى دع-وة ›م-وع-ة م-ن
األششخاصس إل‚از هذه «اŸهّمة» غ Òالقانونية واŸرفوضشة من العامة
كونها تلحق أاضشرارا بالفعل اÙلي.
والتّششخيصس ا◊ا‹ معروف لدى ا÷ميع ،ونقصشد ما يقع هنا وهناك ‘
ا÷زائر العميقة من خÓفات حاّدة ب ÚاŸواطن ومنتخبيه ،بخصشوصس
قضشايا تنموية ذات الطّابع اÿدماتي وا÷واري  ⁄ترتق إا ¤مسشتوى
تطّلعات من وضشعوا فيهم الثّقة Ÿدة خمسس سشنوات.
ولÓجابة عن األسشئلة اŸثارة آانفا ،لبد من الششارة إا ¤أانّ هناك عجزا
فادحا ‘ التواصشل ب ÚاŸواطن Úومسشؤوو‹ البلديات بسشبب غياب
الطار الذي يتفاعل فيه هؤولء ،من خÓل السشتماع إا ¤انششغالتهم
ع -ل -ى مسش -ت -وى م -ا ي -ع -رف ب -اŸداولت ،وه -و م-ا ك-ان م-ط-روح-ا ب-اسش-م
الدÁقراطية الّتششاركية ،أاي توف Òمقاعد لفعاليات اÛتمع اŸدÊ
ومنحهم الفرصشة اŸواتية إلبداء آارائهم Œاه ما يجري إاقراره من
مششاريع ﬂتلفة.
هذه ال ّصشيغة الّتششاورية ل توجد ،والكث Òمن رؤوسشاء البلديات يرفضشونها
جملة وتفصشي ،Óويتفادون ا◊ديث عنها وهذا ما وقع لفكرة «كوفيل»
(÷نة اŸدينة) ،التي كانت إاطارا جامعا للجان األحياء وا÷معيات،

ل -ك -ن -ه -ا اخ -ت -فت ف -ج -أاة ب -ال -رغ -م م -ن اأن ال-نصس ال-تشش-ري-ع-ي اŸت-ع-ل-ق
بـ«الدÁقراطية التششاركية» جاهز على مسشتوى ا÷هاز التنفيذي ،نفسس
الششيء بالنسشبة لقانون ا÷معيات هذا الفراغ هو الذي سشمح لـ «األميار»
بإابعاد وطرد كل من يريد تقد Ëإاضشافة.
Óسشف  -تخلّوا عن
وتبعا لذلك ،فإان الكث Òمن رؤوسشاء البلديات  -ل أ
وعودهم التي التزموا بها خÓل حمÓتهم النتخابية ‘ السشتحقاق
األخÃ ،Òجرد اأن وطئت أاقدامهم مكاتبهم نسشوا وتنّكروا لكل ششيء
Óششخاصس.
سشواء للتّعهدات أاو ل أ
هذا التّباعد هو الذي أاّدى إا ¤حدوث هذا الشّشرخ ‘ التّواصشل ،وانتهى
Óخر اأو قل النسشداد ،رئيسس البلدية
بفقدان الثّقة ل يسشتجيب طرف ل آ
ي -ق -ول إاّن -ه ل Áلك الم -ك -ان -ات ل -ت -ط -ب -ي-ق ب-را›ه ،زي-ادة ع-ل-ى وج-ود
صشÓحياته عند جهات أاخرى ل يتحّكم ‘ اأي ششيء ،و‘ هذه ا◊الة ل
يسشتطيع تلبية اأي طلب يأاتيه من القاعدة.
اŸواطن ل يفهم هذه الّتفاصشيل ،بالنسشبة له أاّن البلدية مسشؤوولة عن
القليم الذي يقطن فيه ،وعليها اأن تتكّفل Ãطالبه مهما كان األمر،
رافضشا أاي تÈير يصشدر عن اŸنتخب Úوأامام تصشادم الرادت– Úل
اÿيارات الراديكالية ﬁل ال ّصشيغ اŸرنة ،وهذا ما نقف عليه اليوم ‘
العديد من بلدياتنا.
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وتÒة بطيئة ‘ التّكّفل با’نششغا’ت بسشيدي بلعباسض

ا◊قوقي عليلي ميمي من “Ôاسشت:

اÿلفات ا◊زبية عطّلت مسشار التّنمية

يبدي مواطنو بلديات سشيدي
ب-ل-ع-ب-اسض ع-دم رضش-اه-م ح-ي-ال
م- - -ردود اÛالسض ال- - -ب - -ل - -دي - -ة
اŸن -ت -خ -ب -ة ب -ع -د م -رور ح-وا‹
سش -ن -ت Úع -ل -ى م -ن -ح-ه-ا ال-ث-ق-ة،
ح -يث ي-ج-م-ع غ-ال-ب-ي-ت-ه-م ع-ل-ى
انتقاد أادائها وعجزها ،وبنسشب
ك - - - -بÒة ‘ ا’سش- - - -ت- - - -ج- - - -اب- - - -ة
ل- -ت- -طّ- -ل -ع -ات -ه -م ،ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
الّ- -رك- -ود اŸسشّ- -ج- -ل ‘ ا◊رك- -ة
ال-ت-ن-م-وية واŸششاريع اّÛمدة،
ال-ت-ي  ⁄ي-ت-م Œسش-ي-ده-ا ع-ل-ى
أارضض ال - -واق - -ع ،ب - -اسش - -ت - -ث- -ن- -اء
عمليات ““الÈيكو’ج““.

سشيدي بلعباسس :غ ــ ششعدو
ب- -اإ’ضس -اف -ة إا ¤غ -ي -اب رب -ط اأ’ح -ي -اء
ب -اŸوارد ا◊ي -وي -ة ك -اŸاء وال -غ-از ،وك-ذا
تدهور شسبكة اإ’نارة العمومية ،ناهيك
عن عدم التحكم ‘ أابسسط ا’نشسغا’ت
التي تخول لرؤوسساء البلديات على غرار
رفع النفايات اŸنزلية وتنقية البالوعات،
وغÒه - -ا م - -ن اإ’نشس - -غ- -ا’ت ال- -ي- -وم- -ي- -ة
ل- -ل- -م- -واط- -ن .ه- -ذا و’ت- -زال انشس- -غ -ا’ت
اŸواطن Úع 52 Èبلدية قائمة ،ويؤوكد
اŸواطنون ‘ هذا الشسأان بأان اÛالسض
اÙلية اŸنتخبة ’ –مل أاي جديد من
حيث الÈامج ،حيث أان كل ›لسض يرث
من سسابقه جملة من النقائصض يسسارع إا¤
تقد Ëوعود ◊لها ’ تتج ّسسد حتى بعد
إانتهاء عهدته ،فأاغلبية هذه اÛالسض ’
تقوى على إاحداث التغي ÒاŸنتظر من
قبل سساكنتها.

وم -ا ي -زي -د م -ن سس -ل -ب-ي-ة أاداء اÛالسض
مشساكل ا’نسسداد التي تعصسف بها من
ح Úآ’خر بسسبب اÓÿفات التي تنشسب
بﬂ Úتلف التشسكيÓت ا◊زبية ،اأ’مر
الذي ينعكسض سسلبا على ›ا’ت التنمية
اÙل -ي -ة وي -تسسّ-ب-ب ‘ ت-أاخ-ر اŸشس-اري-ع،
وه- -و م- -ا ح- -دث م- -ع اÛلسض الشس -ع -ب -ي
البلدي لسسيدي بلعباسض الذي عاشض حالة
إانسس -داد دامت سس -ن -ة ك-ام-ل-ة ق-ب-ل أان ي-ت-م
ت-ط-ب-ي-ق اŸادت 101 Úو 102م-ن ق-انون
ال-ب-ل-دي-ة اŸت-ع-ل-ق بسس-ل-طة ا◊لول إ’نقاذ
البلدية من سسنة بيضساء ثانية ،ليتم بعد 5
أاشسهر إاعادة بعث اÛلسض عقب التوصسل
◊ل ب Úاأ’طراف اŸتنازعة .هذا ومّكن
هذا ا◊ل من إاطÓق  33عملية تنموية
كانت متوقفة بغÓف ما‹ قّدر بـ 53
مليار سسنتيم من ميزانية البلدية.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -م ،أاّك- -د اŸن -ت -خ -ب -ون أاّن
اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتقهم أاك Èمن
أان ت- -ت- -لّ - -خ -صض ‘ ج -م -ل -ة ال ّصس Ó-ح -ي -ات
ال ّضسئيلة التي “نح لهم ،خاصسة وأانهم ‘
الواجهة اأ’مامية للمواطن الذي يصسب
ج -ام غضس -ب -ه ع -ل -ي -ه -م ب -ال-درج-ة اأ’و،¤

مÈزي - -ن أان غ - -ي - -اب اŸوارد
اŸال -ي -ة ال Ó-زم-ة صسّ-ع-ب م-ن
م-ه-م-ة ا’سس-ت-ج-اب-ة ل-ت-طلعات
السس-ك-ان ،خ-اصس-ة ف-ي-ما يتعلق
باŸشساريع السسكنية واŸرافق
ا÷وارية ،ناهيك عن غياب
ت -ام ل -ل -ت -نسس -ي -ق بﬂ Úت -ل-ف
اŸدي- -ري -ات واŸصس -ال -ح م -ن
أاجل إا‚از بعضض اŸشساريع،
اأ’مر الذي يؤوثر غالبا على
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ع Èعديد
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ال- -ت -ي تشس -ت -ك -ي
نقائصض كثÒة .ويشس Òهؤو’ء
إا ¤أاه- -م- -ي -ة ت -ث -م Úإاصس Ó-ح -ات ق -ان -ون
ال -ب -ل -دي -ة وف-ق م-ا ي-ت-م-اشس-ى واŸصس-ل-ح-ة
ال -ع -ام -ة ل -ل -م -واط -ن م-ن خÓ-ل اإ’رت-ق-اء
بالبلدية من اأ’دوار اإ’دارية إا ¤اأ’دوار
اإ’قتصسادية ،وهذا ’ يتأاّتى حسسبهم إا’
Ãنح صسÓحيات أاك Èللبلدية من أاجل
ت -ن -وي -ع م-داخ-ل-ي-ه-ا ،و–صس-ي-ل الضس-رائب
وا÷ب- -اي- -ات اÙل- -ي- -ة اÎŸت- -ب- -ة ع- -ل -ى
ال-نشس-اط-ات ا’ق-تصس-ادي-ة ال-واق-ع-ة ضس-م-ن
إاقليمها وا◊د من إاعتمادها الكلي على
إاعانات الدولة ،كما تتطّلع اÛالسض إا¤
ق-وان Úأاك Ìصس-رام-ة م-ن شس-أان-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م
ع-م-ل-ه-ا ،وت-وضس-ي-ح الصسÓ-حيات واŸهام،
خاصسة وأان الكث Òمن اŸنتخب Úيتهّربون
م -ن أاداء م -ه -ام-ه-م ت-ارك ÚاÛال ل-ف-ئ-ة
قليلة ،فيما يطالب آاخرون بتقليصض حجم
ال- -ت- -م- -ث -ي -ل اإ’ن -ت -خ -اب -ي ع -ل -ى مسس -ت -وى
اÛالسض الشس -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
ال - -ن - -وع- -ي- -ة ،وت- -وف Òم- -ن- -اصسب دائ- -م- -ة
للمنتخب“ Úكنهم من التفرغ Ÿهامهم
‘ “ث - - -ي - - -ل اŸواط- - -ن Úوال- - -ت- - -ك- - -ف- - -ل
بإانشسغا’تهم.

الّناششط ا÷معوي عمار ﬁمد من باتنة:

ا’حتقان سشببه انعدام الثّقة

’وراسض باتنة ‘
تعيشض عاصشمة ا أ
’خÒة م- -وج- -ة ◊رك- -ات
’ون- -ة ا أ
ا آ
ب- -ال- -ع -دي -د م -ن ب -ل -دي -ات ال -و’ي -ة،
بسش -بب مشش -اك -ل ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل-ي-ة
وال-ت-ي ع-ل-ى رأاسش-ه-ا مشش-ك-ل-ة السش-ك-ن
واŸي -اه الشش-روب وال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
ال -ط -ب -ي -ع-ي وك-ذا ال-ت-ه-ي-ئ-ة اÙل-ي-ة
’ن -ارة وغÒه -ا ،زاد م -ن حّ-دت-ه-ا
وا إ
غ-ي-اب اŸن-ت-خ-ب ÚاÙلّي ،Úوفقدان
اŸواطن Úللثّقة فيهم.

باتنة :حمزة Ÿوششي
’ ي -ك -اد Áر أاسس -ب -وع واح -د ب-ب-ات-ن-ة إا’
وي-ق-دم اŸواط-ن-ون ع-ل-ى غ-ل-ق ال-طرقات
ومقار البلديات وتنظيم وقفات ﬂتلفة،
تعكسض العÓقة اŸتأازمة ب ÚاŸنتخبÚ
واŸواطن Úوالتي ترجع أاسساسسا حسسبما
أافاد به الناشسط ا÷معوي اأ’سستاذ عمار
ﬁمدي ،الذي أاكد ‘ تصسريح ÷ريدة
«الشسعب» ،أاّن سسبب هذا اإ’حتقان يعود
إا ¤انعدام الثقة ‘ اأ’شسخاصض الذين
يسسÒون شس -ؤوون -ه -م اÙل -ي -ة ،م -ؤو ّك-دا ‘
ن -فسض ال -وقت ط -رح اŸواط -نŸ Úط-الب
مبالغ فيها ،وأاحيانا تعجيزية تخرج ‘
كث Òمن اأ’حيان عن صسÓحيات البلدية،
بل وتتجاوزها كثÒا.
أاوضسح ﬁمدي أان الثقة ب ÚاŸواطن
وا ÒŸي -فÎضض أان ت -ق -وم أاسس -اسس -ا ع -ل -ى
عامل الثقة ‘ اŸنتخب الذي سسيسسÒ
ال -ب-ل-دي-ة ل-ع-ه-دة ان-ت-خ-اب-ي-ة ،وي-داف-ع ع-ن
مشس -اك-ل اŸواط-ن وي-ت-ك-ف-ل ب-إانشس-غ-ا’ت-ه،
وينقلها للوصساية بهدف إايجاد حلول لها،
غ Òأان الواقع يكشسف هوة كبÒة بينهما
بسس- -بب غ- -ي- -اب ق- -ن -وات ا◊وار وت -ه -رب
اŸن -ت -خ -ب Úم -ن اŸواط -ن Úواك-ت-ف-ائ-ه-م
بقضساء مصسا◊هم الشسخصسية او اŸكوث
‘ اŸكاتب اŸكيفة بعيدا عن معاناة
السس-اك-ن-ة ،إاضس-اف-ة إا ¤إان-ت-ه-اج-هم يضسيف
ﬁمدي أ’سسلوب الكذب واللف والدوران
والتهرب من اŸسسؤوولية بإالقاء اللوم على
عاتق اŸنتخب Úاآ’خرين أاو اإ’دارة ،وهو
ما يأاّزم العÓقة أاك Ìفأاك ،Ìويؤودي إا¤
ق -ي -ام اŸواط -ن Úب-ح-رك-ات اح-ت-ج-اج-ي-ة
ك -غ -ل -ق م-ق-ار ال-ب-ل-دي-ات ب-اإ’سس-م-نت ك-م-ا
ح-دث م-ؤوخ-را ب-ب-عضض ال-ب-ل-دي-ات آاخ-رها
بيطام بسسبب قائمة السسكن اإ’جتماعي.

وي -عÎف ﬁم -دي ب -وج -ود م -ن -ت -خ -بÚ
ورؤوسساء ›السض شسعبية بلدية وأاعضساء
ب -اÛلسض لشس -ع-ب-ي ال-و’ئ-ي Áل-ك-ون م-ن
اÈÿة والكفاءة وا÷دية ،ما يجعلهم ‘
خدمة اŸواطن رغم بعضض اŸشساكل التي
ي -واج -ه -ون -ه-ا ه-م أايضس-ا ن-ظ-را ÷دي-ت-ه-م
وصس -راح -ت -ه -م ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع قضس -اي-ا
اŸواطن ،Úخاصسة عندما يتعلق اأ’مر
ب- - -ب- - -عضض اŸط- - -الب ال - -ت - -ي ت - -ت - -ج - -اوز
صسÓحياتهم كمنتخبﬁ Úلي.Ú
كما طّرح ّﬁدثنا قضسية إاخفاق بعضض
اŸن -ت -خ -ب ‘ Úاخ -ت -ي -ار ن -واب -ه -م أاو م-ن
يقاسسمونهم تسسي Òشسؤوون البلدية سسواء
كمنتخب Úبسسبب الصسراعات السسياسسية،
خ -اصس -ة ع -ن -دم -ا ي -ك -ل-ف م-ن-ت-خ-ب-ون م-ن
تشس-ك-يÓ-ت سس-ي-اسس-ي-ة ﬂت-لفة بالتشسويشض
ع- -ل- -ى ب- -عضس- -ه- -م ال- -ب- -عضض ،إاضس -اف -ة إا¤
اŸوظ- -ف Úاإ’داري Úال- -ذي ي- -ق -وم اÒŸ
بعينهم ‘ مناصسب ’ يسستحقونها تبعا
ل -ل -و’ء ،ي -ق -وم -ون ب -اسس -ت -ف -زاز اŸواط-ن
ع -ن-دم-ا ي-قصس-د م-ك-اتب ال-ب-ل-دي-ة ل-قضس-اء
حاجة إادارية وتؤودي مثل هذه التصسرفات
م -ع ت -ك -راره -ا ‘ ك -ث Òم-ن اأ’ح-ي-ان إا¤
اإ’سساءة لصسورة البلدية وخلق حالة من
انعدام الثقة ،ما يعرقل عملية التنمية
اÙلية.
وك -ح-ل ل-ه-ذا اإ’شس-ك-ال ي-قÎح ﬁم-دي
ضس- -رورة إاشس- -راك اŸواط- -ن ‘ ع- -م -ل -ي -ة
ال- - -تسس - -ي ‘ ،Òإاط - -ار ال - -دÁق - -راط - -ي - -ة
ال -تشس -ارك -ي -ة ك -ون ك -ل ال -ه-ي-اك-ل ال-ب-ل-دي-ة
وم-راف-ق-ه-ا وج-دت أاصس Ó-ل-ت-لبية مطالب
اŸواط - -ن Úوخ - -دم - -ت - -ه - -م وال - -ت - -ك- -ف- -ل
بانشسغا’تهم اıتلفة ،إاضسافة إا ¤تفعيل
ال -ق -وان Úوال -نصس-وصض ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ال-ت-ي
ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -حضس- -ور اŸواط -ن Úل -دورات
ÓطÓ-ع ع-ل-ى واق-ع
اÛالسض ال-ب-ل-دي-ة ،ل -إ
ال-ت-ن-م-ي-ة Ùل-ي-ة ب-ب-ل-دي-ات-ه-م فضس Ó-عن
ح- -رصض اأ’م- -ي- -ار ع- -ل- -ى نشس- -ر ب- -رن -ام -ج
ال-دورات واÙاور ال-ت-ي سس-ت-دور ع-ل-ي-ه-ا
بشس-ك-ل ع-ل-ن-ي ،م-ن أاج-ل –ق-ي-ق ت-واصس-ل
دائم وفعال فالكث Òمن البلديات بباتنة
تنظم ،دوراتها دون حضسور اŸواطن.Ú
كما يرى ﬁمدي أان اŸواطن ينبغي أان
يكون لديه أايضسا وعي حقيقي وكب Òبدور
اŸن- - -ت- - -خب ‘ اÛالسض اÙل- - -ي- - -ة و
ضس -رورة ال -ت -ح -ل -ي ب -ال -وع -ي السس -ي-اسس-ي،
وأان ي -درك بشس -ك-ل ح-ق-ي-ق-ي وب-ع-م-ق دور
اŸنتخب ‘ اÛالسض البلدية والو’ئية،
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علينا العودة إا ¤اÛالسس ا’سشتششارية
ي-رى ال-ن-اشش-ط ا÷م-عوي وا◊قوقي
ع- -ل -ي -ل -ي م -ي -م -ي م -ن خ Ó-ل ا◊ديث
ال- - - -ذي ج- - - -م- - - -ع- - - -ه بـ «الشش - - -عب» ،أان
مسشؤوولية اŸواطن ‘ اختيار منتخبيه
ح -ت -م -ي -ة ’ م -ف -ر م -ن-ه-ا ك-ون الشش-عب
مصشدر كل سشلطة ،وطرفا ‘ العملية
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ب -ت -ح -ك -ي -م ضش -مÒه ‘
’ك-ف-اء
اخ -ت -ي-ارالÈام-ج واŸرّشش-ح Úا أ
والنزهاء احÎاما لصشوته.

“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

غلق ال ّ
طرق واŸرافق العامّة ببومرداسض

سشلوكات سشلبية عن انعدام قنوات التّواصشل
’ ت -زال إاشش -ك -ال -ي -ة ت -غ -ي -يب ق -ن-وات
ال ّ-ت -واصش -ل وإاشش -راك ‡ث-ل-ي ف-ع-ال-ي-ات
اÛت- -م- -ع اŸد Êورؤوسش- -اء ج- -م- -ع- -ي- -ات
’ح-ي-اء وال-ق-رى ‘ م-ن-اقشش-ة ﬂت-لف
ا أ
ا’نششغا’ت اŸتعلقة بالتنمية اÙلية
ع Èب- -ل- -دي- -ات ب- -وم- -رداسض ،وأاول- -ي -ات
اŸششاريع التي يتطلع إاليها اŸواطن ‘
إاط-ار ال-دÁق-راط-ي-ة التششاركية تثÒ
اه-ت-م-ام ال-ك-ث Òم-ن اŸتتبع ،Úبالنظر
إا ¤ان -ع -ك -اسض ذلك ع-ل-ى ط-رق ا◊وار
’دارة Ÿعا÷ة
اŸباششر ب ÚاŸواطن وا إ
ﬂت -ل -ف اŸشش-اك-ل اŸط-روح-ة ل-ت-ج-نب
ج-ن-وح أاصش-ح-اب اŸط-الب ا’ج-تماعية
من سشكن ،تهيئة ،توف Òمياه الششرب
وغÒها نحو طرق تعب Òأاخرى سشئم
م -ن-ه-ا ا÷م-ي-ع ك-غ-ل-ق ال-ط-رق واŸراف-ق
ال -ع -ام -ة أام -ام اŸواط -ن ل-ت-جسش-ي-د ه-ذه
ا◊قوق.

بومرداسس :ز ــ كمال
وأان يعمل على مسساعدته ‘ أاداء هذا
الدور اŸهم للتكفل بإانشسغا’ته ،وضسمان
سسÒورة العملية التنموية.

–ّولت ظاهرة غلق الطرقات واŸرافق
ال -ع -ام-ة خ-اصس-ة م-ق-رات ال-ب-ل-دي-ات ب-غ-رضض
إايصس -ال ج -م -ل-ة م-ن ا’نشس-غ-ا’ت واŸط-الب
اŸشس -روع -ة ل -ل -م -واط-ن Úإا ¤خ-ي-ار م-فضس-ل
ل -ل -ك -ث Òم -ن ال-ف-ئ-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وسس-ك-ان

اأ’ح- -ي- -اء وال- -ق -رى اŸه -مشس -ة ب -اÿصس -وصض
ببلديات بومرداسض ،وهذا كوسسيلة بديلة ‘
ن - -ظ- -ره- -م ع- -ن ا◊وار وط- -رق ال- -ت- -واصس- -ل
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸع-ه-ودة ك-ال-رسسائل والشسكاوي
اÙررة اŸوج- -ه -ة ل -ل -مسس -ؤوول ÚاÙل -يÚ
ال-ت-ي  ⁄ت-ع-د ت-ؤوث-ر و–ق-ق ن-ت-ائ-ج اي-ج-اب-ي-ة
بنظر عدد من اŸواطن Úالذين –دثت
إال -ي -ه -م «الشس-عب» ،خ-اصس-ة ال-ق-اط-ن Úم-ن-ه-م
ب -الشس -ال-ي-ه-ات ال-ذي-ن سس-ئ-م-وا م-ن ا’ن-ت-ظ-ار
وال - -وع - -ود اŸت - -ك - -ررة إ’ع - -ادة اإ’سس - -ك - -ان
وإاخراجهم من حالة اŸعاناة اليومية.
ف-م-ن خÓ-ل ت-تّ-ب-ع-ن-ا ل-ل-ك-ث Òم-ن ال-وق-فات
ال -غ -اضس -ب -ة ال -ت -ي ام -ت -دت أاح-ي-ان-ا إا ¤غ-ل-ق
ال -ط -رق -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ‘ وج -ه اŸواط -ن
وتعطيل اÿدمات العامة’ ،حظنا أان أاغلب
تÈي -رات الشس -ب -اب ت-ع-ود ل-غ-ي-اب ا◊وار م-ع
اŸسس- - -ؤوول ÚاÙل- - -ي Úوخ- - -اصس - -ة رؤوسس - -اء
البلديات أاو عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم
‘ ح-ل ب-عضض ال-قضس-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-نمية
اÙلية و–سس Úاإ’طار اŸعيشسي للمواطن
ك -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ط-رق واأ’ح-ي-اء ،م-ي-اه الشس-رب،
اŸراف -ق الشس -ب -ان -ي -ة وغÒه-ا م-ن اŸط-الب
اأ’خرى التي تأاخرت عن التجسسيد ،أابرزها
م -ل -ف الشس -ال -ي -ه-ات ال-ذي ’ ي-زال اÙرك
اأ’سس-اسس-ي أ’غ-لب ا’ح-ت-ج-اج-ات وال-وقفات
ال -ت -ي ي -ت -م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا أام-ام م-دخ-ل ال-و’ي-ة
ومقرات الدوائر.

‘ ح Úت -ب -ق -ى ال -قضس-ي-ة م-ن وج-ه-ة ن-ظ-ر
اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل -ي Úواإ’داري Úم-ت-ف-اوت-ة
فيما يتعلق بأاسسباب هذه الوقفات وطرق
م- - -ع- - -ا÷ة م- - -ط- - -الب اŸواط- - -ن ،Úوه- - -ذا
اسس -ت -خ Ó-صس -ا ل -ردود ف-ع-ل سس-اب-ق-ة ل-رؤوسس-اء
ب -ل -دي -ات ح -اول -وا ال -ت -ع -ام -ل ب -ح -ك -م -ة م -ع
اŸواطن ÚاÙتج Úبفتح قنوات ا◊وار
وم-ن-اقشس-ة ه-ذه اŸل-ف-ات بشس-ف-اف-ي-ة ل-ت-هدئة
اÿواط -ر ،وت -ق -د Ëم -ع -ط -ي -ات واف -ي-ة ع-ن
أاسسباب تأاخر تهيئة الطرقات البلدية ،ومد
شسبكات الغاز الطبيعي والسسعي معهم لدى
ال-ه-ي-ئ-ات واŸدي-ري-ات ال-ت-ن-ف-يذية بالتعجيل
ب-ا‚ازه-ا ،وآاخ-ري-ن أاع-ط-وا أاه-م-ي-ة قصس-وى
لÓ-تصس-ال وال-ت-واصس-ل ب-ف-ت-ح صس-ف-ح-ات ع-ل-ى
مواقع التواصسل ا’جتماعي تابعة للبلدية أاو
ب -اسس -م رئ -يسض اÛلسض ك -ب -ادرة حسس -ن ن -ي-ة
ل- -رب -ط ع Ó-ق -ات اي -ج -اب -ي -ة م -ع اŸواط -ن،
واطÓ- -ع- -ه ع- -ل- -ى ﬂت- -ل- -ف اŸسس -ت -ج -دات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة واŸشس-اري-ع
ا›ÈŸة وأايضسا أاسسباب التأاخر اŸرتبطة
ع-ادة Ãشس-ك-ل ال-ت-م-وي-ل ،وع-ج-ز اŸق-او’ت
لتخفيف حدة التوتر وفك فتيل الكث Òمن
ا◊ركات الغاضسبة مسستقب.Ó
ب -اŸق -اب -ل ،ف ّضس -ل ع -دد آاخ -ر م -ن رؤوسس-اء
البلديات العمل ‘ صسمت ع Èدائرة مغلقة
وال -ت -ع -ام-ل ب-ح-ذر شس-دي-د سس-واء م-ع ‡ث-ل-ي
اŸواطن Úأاو مع وسسائل اإ’عÓم اÙلية،

ف Ó-حصس-ي-ل-ة سس-ن-وي-ة وم-ن-اقشس-ات م-ف-ت-وح-ة
لعدد من ا’نشسغا’ت اأ’سساسسية اÎŸاكمة،
مع تعّمد عدم إاشسراك رؤوسساء ا÷معيات ‘
ال -ن -ق -اشس-ات واŸداو’ت اŸت-ع-ل-ق-ة ب›Èة
اŸشس- -اري- -ع ال- -ت -ي ت -ه -م اŸواط -ن م -ن ب -اب
ال -دÁق -راط -ي-ة ال-تشس-ارك-ي-ة ،وال-ع-م-ل Ãب-دأا
اأ’ولويات Œنبا Ÿثل هذه الوقفات وحا’ت
ا’حتقان التي كثÒا ما كان سسببها غلق باب
ا◊وار والتواصسل وغياب اŸعلومة التي تهم
الشسأان اÙلي.
اليوم ومن خÓل حديثنا لبعضض اŸواطنÚ
وال-ن-اشس-ط ‘ ÚاÛال السس-ي-اسس-ي اŸت-ع-لق
ب -اŸن -ت -خب اÙل -ي ،ان-ت-ق-دوا وبشس-دة أاداء
ع -دد م -ن رؤوسس -اء ال -ب -ل-دي-ات ال-ذي-ن قّ-دم-وا
وع - -ودا ك - -بÒة وب - -راق - -ة ل - -ل - -م- -واط- -ن‘ Ú
ا’ن-ت-خ-اب-ات اŸاضس-ي-ة ،ل-ك-ن-ه-م ح-ال-ي-ا شس-ب-ه
منسسحب Úمن السساحة و ⁄يعد Áتلكهم ذلك
ال - -نشس - -اط وط - -رق ا◊وار وال - -ت- -ق- -رب م- -ن
اŸواط-نŸ Úع-رف-ة واق-ع-ه-م ال-ي-وم-ي ،وه-ي
ع - -وام - -ل غ - -ذت م - -ث - -ل ه- -ذه ال ّسس- -ل- -وك- -ات
اŸسس- -ت- -ح- -دث -ة ال -ت -ي غ ّ-ي -رت ط -رق ا◊وار
ا◊ضس -ري -ة ن -ح -و أاسس -ال-يب –ولت ب-ال-نسس-ب-ة
ل-ل-ك-ث Òم-ن اŸواط-ن Úأاداة ف-ع-ال-ة ل-ت-ح-قيق
اŸط -الب ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ،إا ¤درج-ة ح-م-لت
معها مفهوما جماعيا مشسÎكا شسعاره «إاذا
أاردت –قيق مطالبك عليك بغلق الطريق
والبلدية».

الوقفات اليومية تصشنع ا◊دث بتيبازة

صشوت اŸواطن ’ يسشمع..إا’ إاذا –ّرك

’ ت- -زال ال -وق -ف -ات ال -ع -ارم -ة
Ûم- -وع- -ات اŸواط- -ن Úتصش- -ن -ع
’ن- - - - - - -ظ- - - - - - -ار
ا◊دث وŒلب ا أ
Ãخ-ت-ل-ف رب-وع و’ي-ة ت-ي-ب-ازة
ب-ف-ع-ل ت-غ-ييب ا◊وار وحرمان
م -ن -اط -ق م -ن أاوج -ه ال -ت -ن-م-ي-ة،
وت -ب -اط -ؤو ع -ج -ل -ة ال -ت -ن -م-ي-ة ‘
ح-رك-ي-ت-ه-ا ،ن-اه-يك ع-ن ت-نّصشل
اŸسش- -ؤوولŒ Úاه ف -ئ -ات ّﬁددة
من اÛتمع.

تيبازة :علي ملزي
يندرج ضسمن هذا السسياق ما حصسل
ببلدية سسيدي سسميان مؤوخرا ،بحيث
أاقدم اŸواطنون على وقفات أامام دار
البلدية لعّدة أايام قبل التوجّه شسما’
”
نحو الطريق الوطني رقم  ،11الذي ّ
غ -ل -ق -ه أ’ك Ìم -ن  6سس -اع -ات ‘ وج-ه
حركة اŸرور ،مع أاّنه اŸع Èالوحيد
ال- -ف- -اصس- -ل ب Úال- -ن- -اح- -ي -ت Úال -غ -رب -ي -ة
والشسرقية للو’ية ،واظطرت السسلطات
‘ آاخر اŸطاف ا ¤تنظيم لقاء مع
اŸواط - - -ن Úت - - -وسس - - -ع ا ¤ع- - -دد م- - -ن
اŸدي -ري -ن ال -و’ئ -ي Úل -غ -رضض ال -ن -ظ -ر
ب -ج -دي -ة ‘ م -ط -ال -ب -ه -م ال -ت-ي ت-رت-ب-ط
ب-ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة وب-الطرقات والنقل
ومشس - -اك - -ل الصس - -ح - -ة واŸاء الشس - -روب
والتمدرسض بالدرجة اأ’و.¤

واأ’مر ’ يختلف كثÒا عّما حصسل
ق-ب-ل ذلك ب-أاي-ام ب-اق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة م-ناصسر
ال-ن-ائ-ي-ة ،وال-ت-ي اضس-طّ-ر م-واط-نوها ا¤
غلق مقر دائرة سسيدي أاعمر الوصسية
لفÎة قاربت اأ’سسبوع ،بحيث اضسطر
رئ -يسض ال -دائ -رة ل -ل -ت -ن -ق -ل اﬂ ¤ت-ل-ف
دواوي -ر ال -ب -ل -دي -ة ع -قب ك ّ-ل م-ا حصس-ل
ل -ل -وق -وف ع -ن ق -رب ع-ل-ى اح-ت-ي-اج-ات
السس- -اك- -ن- -ة ،وتسس- -ج- -ي- -ل أاك Èق -در م -ن
مشساريع التنمية لدى ا÷هات الوصسية
اŸعنية بالتمويل ،اأ’مر الذي  ⁄يكن
ليحصسل لو  ⁄يشسّدد اŸواطنون اللهجة
‘ وقفاتهم اŸتواصسلة أ’ك Ìمن أاسسبوع
أامام مقري البلدية والدائرة.
وبسسيدي راشسد أاقدم اŸتضسّررون من
ضس -ائ -ق -ة السس -ك-ن ع-ل-ى م-ب-اغ-ت-ة رئ-يسض
البلدية Ãكتبه على وضسعياتهم العالقة
قبل أان يقدم هؤو’ء على بناء جدار
ع- -ازل أام- -ام م- -ق- -ر اŸك -تب ‘ ،ب -ادرة
ت -ه -دف ا ¤ال-تصس-ع-ي-د وت-وج-ي-ه رسس-ال-ة
ل -ل -ج -ه -ات اŸع -ن -ي -ة م-ف-اده-ا أاّن م-ه-ام
اŸن- -ت- -خب اÙل- -ي ت- -ع- -ن- -ى ب -خ -دم -ة
اŸواط -ن وت -ل -ب-ي-ة ح-اج-ي-ات-ه ب-ال-درج-ة
اأ’و.¤
م-ك-ت-ت-ب-و ب-رن-ام-ج ع-دل  ’ 2ي -زال-ون
ملتزم Úبوقفاتهم السسلمية أامام مقر
الو’ية منذ عّدة سسنوات خلت بالنظر
ا ¤ال -غ -م -وضض ال -ذي ’ ي -زال ي -ك -ت-ن-ف
ملفهم ،وتسسجيل عدد من اŸتناقضسات
والنقاط اŸبهمة ‘ سسÒورة الÈنامج،
ن -اه -يك ع -ن ال -ت -م -اط -ل الصس-ارخ وغÒ

اŸعقول ‘ سسÒورة ا‚از اŸشساريع
السسكنية مقابل تسسريع وتÒة ا’‚از
بشس-ك-ل ’فت ل-ل-مشس-اري-ع ال-ت-اب-عة لو’ية
ا÷زائر واŸنجزة باقليم و’ية تيبازة،
اأ’مر الذي  ⁄يسستسسغه مكتتبو الو’ية
وطالبوا ‘ أاك Ìمن وقفة احتجاجية
بضسرورة توضسيح اأ’مور ،والكشسف بكل
شس-ف-اف-ي-ة ع-ن ال-ت-ف-اصس-يل الدقيقة لهذا
اŸلف الذي ’ يزال ضسحية للكوطات
والتÓعبات ،حسسب ما يصسّرح به ‡ثلو
هؤو’ء مرارا ،والذي فشسلوا ‘ ايجاد
ه-ي-ئ-ة ﬁل-ي-ة رسس-م-ي-ة ب-وسسعها ا’جابة
بشس -ف -اف -ي -ة ووضس -وح ع -ن انشس -غ -ا’ت-ه-م
اŸطروحة ،ومن ثّم فإانّ ا’حتجاجات
’ تزال متجّددة أامام مقر الو’ية.
أام -ا ح -ي -ن -م -ا ي -ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-السس-ك-ن
ا’ج- -ت -م -اع -ي أاو السس -ك -ن ال -هشض ،ف -إاّن
ا’ح -ت -ج -اج أاضس -ح -ى ظ -اه-رة روت-ي-ن-ي-ة
ومتجددة دوريا لتتزامن مع كلّ خطوة
تتعلق بنشسر قوائم مسستفيدين ،اأ’مر
الذي حصسل بعّدة بلديات من الو’ية
وي -ط -ع -ن ‘ ج -دي -ة ومصس -داق-ي-ة ÷ان
ت -وزي -ع السس -ك -ن ال -ت -ي تسس-ت-غ-رق فÎات
ط-وي-ل-ة ’ج-راء ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات اŸيدانية
ليتضسح ‘ آاخر اŸطاف بأاّنها  ⁄توفق
‘ حا’ت عديدة ،اأ’مر الذي يسسفر
ع- -ن اشس- -ت- -ع- -ال ف- -ت- -ي- -ل ال- -غضسب ل- -دى
اŸقصس ّ- -ي  Ú- -ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إا ¤تهّرب

اŸسس-ؤوول ÚاŸع-ن-ي Úم-ن اسس-ت-ق-بالهم
وإاقناعهم ‘ معظم ا◊ا’ت.

ف -م-ن خÓ-ل-ه-ا –دد سس-ي-اسس-ات ال-ت-ن-م-ي-ة
اÙلية ،أ’ن حسسن ا’ختيار حسسبه يكون
‘ ال- -ب -داي -ة لضس -م -ان ال -ث -ق -ة ال -ت -ي Œع -ل
اŸن- -ت- -خ- -ب Úي- -ب- -ادرون م- -ن أاج- -ل –سسÚ
اÿدمات ،وسسوء إاختيار اŸواطن للمنتخب
الذي Áثله يؤودي إا ¤نتائج عكسسية.
وي -رج -ع ع -ل -ي -ل-ي م-ي-م-ي تشسّ-ن-ج ال-عÓ-ق-ة
وتوّترها ب ÚاŸواطن واŸنتخب ‘ ،غالب
اأ’ح -ي -ان إا ¤ال -ت -ج -اه -ل ال -ذي ي -ن -ت -ه -ج-ه
اŸن -ت -خ-ب-ون ل-ل-رك-ائ-ز ال-ت-ي ت-دع-م رب-ط-ه-ا
باŸواطن ،وضسرورة إاشسراكه ‘ الÈامج،
بإانشساء ›السض إاسستشسارية بالبلدية مث،Ó
وّ Œسس - -د م - -ا ي - -ع - -رف ب- -ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة
ال- -تشس- -ارك- -ي -ة ،إ’ح -داث ح -ل -ق -ة وصس -ل بÚ

اŸن - -ت- -خب واÛت- -م- -ع اŸد‡ Êث‘ Ó- -
جمعيات ناشسطة –مل أافكارا ‘ ›ال
التهيئة العمرانية وغÒها.
‘ ه- -ذا الصس- -دد ،ت- -ط- -رق اإ ¤اÛالسض
اŸنتخبة بأاك Èو’ية من حيث اŸسساحة
بالوطن ،ضساربا به اŸثل كنموذج يجسسد
كيف هي العÓقة ب ÚاŸنتخب واŸواطن،
ح - -يث ي- -رى أان الصسÓ- -ح- -ي- -ات م- -عّ- -ط- -ل- -ة
وم -ن -ق-وصس-ة وال-ق-رارات ت-ف-ت-ق-د ل-ل-ت-ن-ف-ي-ذ،
يحدث هذا حسسبه بالرغم من عدم التوازن
‘ إاخ- - -تصس- - -اصس- - -ات اÛالسض اÙل- - -ي - -ة
اŸن -ت-خ-ب-ة واأ’ج-ه-زة اŸع-ن-ي-ة ،وال-ت-داخ-ل
وا’سستحواذ (رئيسض الدائرة ،الوا‹ ،الوا‹

بالّرغم من توف Òا’مكانات الّÓزمة

اŸششاريع بتيزي وزو تششهد تأاّخرا كبÒا

تعا Êالعديد من اŸششاريع التنموية
ب-و’ي-ة ت-ي-زي وزو ،وال-ت-ي م-ن شش-أان-ها
ت - - -ل - - -ب - - -ي - - -ة انشش - - -غ- - -ا’ت السش- - -ك- - -ان
ومسش -اع -دت -ه -م ع -ل -ى ا’سش -ت-ق-رار م-ن
’‚از ،ما حال دون تسشليمها
تأاخر ا إ
‘ مواعيدها اّÙددة ودخولها حيز
اÿدمة.

تيزي وزو :بن النوي توهامي
اسس- -ت- -ف- -ادت و’ي- -ة ت- -ي- -زي وزو م -ن ب -عضض
اŸشساريع التنموية ،التي Áكن عّدها على
رؤووسض أاصسابع اليد الواحدة ،ولكنها ّ Œ ⁄سسد
ميدانيا رغم مرور عّدة سسنوات ،وهو ما أاّكده
‡ثلو السسكان لـ «الشسعب» ،على غرار مشسروع
تليفريك تيزي وزو الذي انطلقت به اأ’شسغال
‘ سس- -ن -ة  ،2013وسس ّ-ج -ل ت -أاخ-را ك-بÒا ل-عّ-دة
أاسسباب على غرار معارضسة مÓك اأ’راضسي
” بعث اأ’شسغال
ونقصض الدعم اŸا‹ ،وقد ّ
خÓل السسنة الفارطة واسستئناف العمل بها.
وأاضساف آاخرون ،أان ملعب بوخالفة الذي

يتسسع لـ  50أالف متفرج ،شسهد تأاخرا كبÒا
بسسبب مشساكل مالية وهو ما جعل تسسليمه
يتأاخر عن اŸوعد اّÙدد ،لكن هناك دعم
إاضسا‘ ومسساعي لتدارك ما فات ،ويضساف
إا ¤هذا ،مشسروع الطريق ا’جتنابي اŸؤودي
إا ¤ال- - - -ط- - - -ري- - - -ق السس- - - -ري- - - -ع ب Úالشس- - - -رق
والغرب ،واŸمتد على مسسافة 10كلم.
وكعينة عن هذه اŸشساريع اŸتأاخرة بهذه
ال- -و’ي- -ة ال- -ت -ي “لك م -ؤوه Ó-ت ك -بÒة ،ف -إان
الÈام -ج السس -ك -ن -ي -ة Ãخ -ت-ل-ف الصس-ي-غ ت-راوح
مكانها وسسط غضسب كب Òلدى اŸسستفيدين،
فمنها ما هو قيد ا’‚از ووحدات سسكنية
أاخرى انتهت بها اأ’شسغال ،لكن غياب أاشسغال
التهيئة اÿارجية  ⁄تسسمح توزيعها ‘ ،حÚ
هناك برامج أاخرى تشسهد معارضسة السسكان
الذين يفرضسون منطقهم ،وبالرغم من مرور
سس -ن -وات ل -ك ّ-ن -ه -ا Œ ⁄سس-د ل-ت-ب-ق-ى اŸع-ان-اة
مÓزمة للمسستفيدين.
‡ثلو السسكان ،أاّكدوا أان الدولة قد وظّفت
إامكانيات كبÒة من أاجل –قيق اŸشساريع
ا›ÈŸة ،غ Òأان اŸشسكل يكمن ‘ غياب
ال -ت-ه-ي-ئ-ة اÿارج-ي-ة ل-ه-ذه السس-ك-ن-ات وغ-ي-اب

منتخبو ع Úالدفلى يششّرحون ظاهرة الوقفات اŸطلبية
جل
’زالت ظاهرة الوقفات تسش ّ
ب - -ب - -عضض ب - -ل - -دي- -ات و’ي- -ة عÚ
الدفلى على قلّتها وﬁدوديتها
م- -ن ب Úالّ- -ن- -ق- -اط ال- -ت- -ي ت -ل -ق -ى
اسش - -ت- -ي- -اًء م- -ن ط- -رف أاغ- -ل- -ب- -ي- -ة
السش -ك -ان ،ال -ذي-ن ي-ع-تÈون ذلك
ب -ال-تصش-رف اŸع-زول ال-ذي ت-ك-ون
وراء ف -ئ -ة ق -ل-ي-ل-ة ’ “ث-ل أاب-ن-اء
’م-ر
ال -ب -ل-دي-ة ب-ك-ل م-داشش-ره-ا ،ا أ
ال -ذي ي -ج -ع -ل ح -ك -م -ة ال-ت-ع-ام-ل
والتحاور ب Úهؤو’ء واŸنتخبÚ
مسشأالة ضشرورية لتفادي التفاقم
وت- -ع- -ط- -ي- -ل مصش- -ال- -ح غ- -ال- -ب- -ي- -ة
السشكان ،يقول من –ّدثوا إالينا.

ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
بحسسب التّصسريحات التي سسجّلناها
م -ن خ Ó-ل اأ’ح -داث ال -ت -ي ع-رف-ت-ه-ا 4
بلديات بو’ية ع Úالدفلى ،فإانّ غياب
التحاور والتعامل الرزين وا◊كيم بÚ
اŸنتخب ،Úوهذه الفئات القليلة التي
عادت ما تلجأا إا ¤غلق مقر البلديات
أاو تنظيم وقفات أاو قطع الطريق كرد
ف -ع-ل ع-ل-ى صس-راع-ات ب-داخ-ل اÛلسض
ال- -ب- -ل- -دي ،وال- -ت- -ي ع -ادة م -ا ت -ع -ود إا¤
حسسابات مصسلحية ’ “ت بانشسغا’ت
السسكان ،أاو تكون أ’سسباب تتعلق بالطابع
التنموي واŸعاناة والنقائصض اŸسسجلة

ه- -ن- -ا وه -ن -اك ب -ف -ع -ل ع -دم ف -ه -م سسÒ
اŸشساريع ،واŸدة التي تسستغرقها سسواء
مع اإ’جراءات اإ’دارية القانونية التي
تتطلبها عملية Œسسيد هذه العمليات،
حسسب ما سسجلناه من مواقف للسسلطات
ال -و’ئ -ي -ة واŸن -ت -خ-ب ÚاÙل-ي Úوك-ذا
مسس- -ؤوول اŸدي- -ري -ات ،وك -ذا ال -ع -ارفÚ
ب-الشس-أان ال-ت-ن-م-وي وط-ب-ي-عة –قيق هذه
اŸشساريع.
فبخصسوصض وقفات السسكان بخميسض
م -ل -ي -ان -ة ع -ن ق -ائ -م-ة ت-وزي-ع السس-ك-ن-ات
اإ’جتماعية التي تفوق أازيد من 1200
وح - -دة سس- -ك- -ن- -ي- -ة ،ف- -إان ع- -دم ت- -ق- -رب
اŸنتخب Úواحتكاكهم بالسسكان طالبي
السس - -ك - -ن اإ’ج - -ت- -م- -اع- -ي أاو اإ’صس- -غ- -اء
إ’نشس -غ -ا’ت -ه-م خ-اصس-ة أاول-ئك ال-ذي-ن ⁄
تشس-م-ل-ه-م ال-ق-ائ-م-ة ،ك-ان وراء اسس-ت-مرار
ع- -م- -ل -ي -ة اإ’ح -ت -ج -اج حسسب ال -ع -ارفÚ
ب - -الشس - -أان اإ’داري أاو م - -ن زم Ó- -ئ - -ه - -م
ب -ب -ل -دي -ات أاخ -رى  ⁄تشس -ه-د م-ث-ل ه-ذه
الظواهر.
هذه الوضسعية تطلّبت تدخل الوا‹ بن
ي -وسس -ف ع -زي -ز ،ال -ذي اسس -ت-ق-ب-ل م-رارا
‡ث -ل -ي السس -ك -ان وف -ت -ح م-ع-ه-م ن-ق-اشس-ا
وج - -لسس - -ات ان - -ت- -هت ب- -رف- -ع وŒم- -ي- -د
اإ’ح- -ت- -ج- -اج ،وت- -ك- -ف- -ل ذات اŸسس- -ؤوول
الو’ئي بدراسسة ملفات طالبي السسكن،
ووّزعت ب -ط -ري -ق -ة ل-ق-يت رضس-ا أاغ-ل-ب-ي-ة
اÙت -ج Úوسس -ك -ان اŸن -ط -ق -ة ،ال-ذي-ن
اسس -ت -ف -ادوا م -ن ا◊صس -ة اŸسس -ل-م-ة و‘

اŸنتدب..الخ) بفرضض الرقابة.
‘ ه -ذا الشس -أان ،ون -ظ -را ل -ه-ذه اأ’سس-ب-اب
ولعدم التوازن ،ونظرا أ’ن التنظيم اإ’داري
يتمّتع بتوزيع اŸهام على مسستوي Úمركزي
و’مركزي،وذلك بتشسكيل ›السض منتخبة
ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ن أاه-م ه-ي-ئ-ات ال-دول-ة ال-ت-ي
ت -ه -دف ا ¤ت -ع -زي -ز مشس-ارك-ة اŸواط-ن ‘
تسسي Òشسؤوونه ،يبقى اŸواطن ‘ الو’ية
م -ث  Ó-ي -ت -ك ّ-ب -د اع -ب -اء Œع-ل ث-ق-ت-ه ت-ن-ع-دم
باŸنتخب ،ويلجأا ا ¤لغة غالبا تزيد الطÚ
بلة ،نصسفها تقع عليه والنصسف ا’خر على
اŸنتخب.
ليخلصض اŸتحدث ‘ ختام حديثه إا¤
بعضض النقاط التي يراها حسسب رأايه حلو’
م -ب -دئ -ي -ة ÷م -ي -ع ا’ط-راف اŸسس-ؤوول-ة ‘
ال - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م ا’داري م - -ن اŸواط - -ن ا¤
اŸن -ت -خب ،وا’ج -ه -زة اŸع -ن -ي -ة م -ن أاج-ل
إاع- -ادة ال- -ث -ق -ة وŒنب ال -تشس -ن -ج -ات ال -ت -ي
أاصس- -ب- -حت “ي- -ز ال -ع Ó-ق -ة ب Úال -ط -رف،Ú
مؤوكدا ‘ هذا السسياق على ضسرورة إاعادة
النظر ‘ كيفية إاختيار القوائم (القائمة
اإ’سسمية) ،والنظر ‘ اŸسستوى العلمي عند
اخ - -ت - -ي - -ار اŸن - -ت - -خب ،وت - -وسس - -ي - -ع ›ال
اختصساصسات اÛالسض اŸنتخبة ،وفرضض
رق-اب-ة قضس-ائ-ي-ة ع-ل-ى اÛالسض اŸن-ت-خ-ب-ة
Ÿن- -ح الشس- -عب إاب -داء رأاي -ه وأاخ -ذه -ا ب -عÚ
ا’عتبار.

ضشرورة اإ’صشغاء لإلنششغا’ت وا’لتزام بها

انتظار حصسصض اأخرى يجري ا‚ازها.
أاما ببلدية تاشستة التي غلق مقرها
وعطّلت مصسالح اŸواطن ،Úحدث ‘
فÎة وج- -ود رئ- -يسض ال- -ب- -ل- -دي- -ة ÿضس- -ر
مكاوي ‘ عطلة سسنوية ،اأ’مر الذي
جعل بعضض اÙتج Úيغتنمون الفرصسة
ويقدمون على هذه ا◊ادثة التي لقيت
اسس -ت -ن-ك-ارا م-ن ط-رف سس-ك-ان وم-داشس-ر
ال -ب-ل-دي-ة  18ق -ري -ة ري -ف -ي -ة .وب-حسسب
تصس -ري -ح -ات السس -ك -ان ف -إاّن اŸن-ت-خ-بÚ
ال-ذي-ن أاسس-ن-دت ل-ه-م م-ه-م-ة ال-تسس-ي‘ Ò
غياب رئيسض البلدية  ⁄يقوموا بالدور
اŸنوط بهم ،اأ’مر الذي مّكن «م»Ò
تاشستة ÿضسر مكاوي حسسب قوله من
الدخول ‘ حوار ،واإ’صسغاء Ÿا يطرحه
اÙتجون على قلتهم حيث ” ضسبط
آاليات التعامل اليومي وتوضسيح خطة
وع -م -ل الÈن -ام -ج ال -ت -ن -م -وي وط -ري-ق-ة
–ق- -ي- -ق- -ه ،واŸدة ال -ت -ي يسس -ت -غ -رق -ه -ا
واŸن -اط -ق ال -ت -ي Áسس -ه -ا ضس-م-ن م-ب-دأا
اأ’ول -وي -ات ال -ت -ي ح -ددت -ه -ا السس -ل-ط-ات
الو’ئية لفائدة السسكان ،خاصسة بأاو’د
بن يوسسف الذين يسستفيدون من مشسروع
اŸاء الشسروب والسسكن على شسطرين،
و–قيق اŸدرسسة اإ’بتدائية واŸرافق
اإ’دارية واÿدماتية التي تدخل ضسمن
مسس- -أال- -ة ت- -ع- -ويضض و–وي- -ل ه- -ؤو’ء إا¤
منطقة آامنة من خطر سسد كاف الدير
الرابط ب Úو’يات الشسلف ،تيبازة وعÚ
ال -دف -ل -ى .ه-ذا ال-ت-ع-ام-ل وال-ت-ق-رب م-ن

السس- -ك- -ان اÙت- -ج Úم ّ -ك -ن م -ن Œاوز
اسس-ت-م-رار ت-لك اإ’ح-ت-ج-اج-ات ال-تي قام
بها فئة قليلة جدا ،حسسب ما عايناها
بذات البلدية.
أاما بخصسوصض غضسب السسكان ببلديتي
العطاف وعريب ،فقد كانت اŸطالب
ت -ت -ع -ل -ق ب -ا÷انب ال -ت -ن -م -وي وال-ت-ك-ف-ل
ب -اإ’نشس-غ-ا’ت اŸط-روح-ة ال-ت-ي رف-ع-ه-ا
ه -ؤو’ء ،ف -ب -م -ن -ط -ق-ة الشس-ي-خ ب-ن ي-ح-ي-ى
ب -ب -ل -دي -ة ال -ع -ط -اف ك-انت ال-ف-يضس-ان-ات
اأ’خÒة التي عرفتها الناحية القطرة
ال-ت-ي أاف-اضست ال-ك-أاسض ،ح-يث اق-ت-ح-مت
اŸياه بذات ا◊ي وأاتلفت  5هكتارات
م- - -ن اŸزروع - -ات اÿاصس - -ة ب - -زراع - -ة
ال -بسس -ب -اسض أ’ح -د ال-فÓ-ح Úال-ذي ك-ان
يشس ّ -غ-ل عشس-رات ال-ع-م-ال .ه-ذه ا◊ادث-ة

أاغضسبت السسكان الذين طالبوا بتدخل
البلدية ،وسساعدتهم ‘ القيام بأاشسغال
ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة وŒدي- -د ق -ن -وات الصس -رف
الصسحي.
و‘ غ- -م- -رة ه- -ذه ا◊ادث -ة ،زاره -م
رئيسض اÛلسض البلدي ودخل معهم ‘
م -ن -اوشس -ات ك Ó-م -ي -ة ت -أاّث -ر م -ن -ه-ا ذات
اŸنتخب ،الذي قام على الفور وحّرر
جهها للوا‹ ،حسسب
رسسالة اسستقالة و ّ
قوله وهو ما اعتÈها السسكان تهربا من
اŸسس -ؤوول -ي -ة وع -دم م-ع-ا÷ة اأ’م-ر ع-ن
ط- -ري- -ق ا◊وار واإ’صس- -غ -اء ب -ه -دوء م -ع
ا◊جة اإ’قناع ‘ ،وقت –ّرك نائبه
ﬁم-د ب-وج-ل-ة رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة ب-ال-نيابة
ب -ح-ك-م-ة مّ -ك-ن-ت-ه م-ن ام-تصس-اصض غضسب
السس- -ك- -ان واإ’صس- -غ- -اء إال- -ي -ه -م و–دي -د

العقار لبنائها ،فضس Óعدم قدرة اŸؤوسسسسات
اŸن- -ج -زة ع -ل -ى احÎام اŸواع -ي -د اÿاصس -ة
ب-تسس-ل-ي-م-ه-ا ،وع-ل-ى سس-ب-ي-ل ال-ذك-ر ’ ا◊صس-ر،
عرف مشسروع  1000سسكن تسساهمي إايجاري
Ãن-ط-ق-ة ت-ام-دة ،ت-أاخ-را بسس-بب ع-دم ان-ت-ه-اء
أاشسغال ﬂتلف الشسبكات ،وهو نفسض التأاخر
الذي عرفه مشسروع  1000سسكن بأاعزازقة،
ح- - -يث ت- - -رج - -ع اأ’سس - -ب - -اب إا ¤ع - -دم ا‚از
الشس -ب -ك-ات ك-ذلك وت-ه-ي-ئ-ة اŸسس-الك ،ك-م-ا أان
ب -رن -ام-ج  1000مسس -ك -ن تسس -اه -م -ي ،و1000
مسس -ك -ن «ع-دل» ب-ب-ل-دي-ة ذراع اŸي-زان ،وك-ذا
مشسروع « 1000عدل» بقطب ا’متياز تأاخر
تسسليمها لذات اأ’سسباب.
وب- -حسسب مصس- -در مسس- -ؤوول ،ف -إان ال -ل -ج -ن -ة
ال -و’ئ -ي -ة ت -ق -وم ب -ت -ن -ظ-ي-م زي-ارات م-ي-دان-ي-ة
ıتلف اŸشساريع السسكنية ،وخلصست إا ¤أان
ه -ن -اك مشس -اك -ل ل -ه -ا ع Ó-ق-ة ب-غ-ي-اب ا◊وار
وال- -تشس -اور ب Úاإ’دارة وأاصس -ح -اب اأ’راضس -ي،
وهي التي وقفت حجر عÌة أامام تسسليم هذه
السس-ك-ن-ات ،ل-ك-ن اأ’م-ر سس-ت-ع-رف ان-ف-راجا ‘
اŸسس -ت -ق -ب -ل ال -ق -ريب ل -ت -م -ك Úالسس -ك-ان م-ن
ا’سستقرار وا◊ّد من معاناتهم.

ا’ول-وي-ات ال-ت-ن-م-وي-ة ل-ل-ن-اح-ي-ة ،م-ع-تÈا
Óنشسغا’ت مكسسبا
التعامل واإ’سستماع ل إ
وتوطيدا للعÓقة ومد جسسور التواصسل
ب Úالسس- -ك- -ان اÙت- -ج ÚواŸن- -ت- -خب،
ال- -ذي ي- -ب- -ق -ى ق -وة وضس -م -ان ل -ل -تسس -يÒ
اŸنسسجم الذي اعتÈه بوجلة نابع من
حنكة وŒربة اŸنتخب وقدرته على
التعاطي والتعامل ا◊كيم الذي يضسمن
السس Òا◊سس -ن ل -ل -م -ج-لسض و’نشس-غ-ا’ت
اŸواطن ،يقول ﬁمد بوجلة اŸعروف
بتجربته وحنكة تسسيÒه بالبلدية.
و‘ اŸقابل “ّكن رئيسض بلدية عريب
م -ن Œاوز ال -وق -ف -ة ال -ت-ي شسّ-ن-ه-ا ب-عضض
سسكان اŸنطقة ،الذين رفعوا مطالب
التكفل التنموي وهو ما عجّل برئيسض
اÛلسض ال- -ب- -ل- -دي ا◊اج ع  Ó-أاوف -قÒ
ل- -ل- -دخ- -ول ‘ ل- -ق- -اء وح- -وار م- -ب -اشس -ر،
مسس-ت-ع-م Ó-ح-ك-م-ت-ه ك-ونه عضسو ›لسض
اأ’م- -ة سس- -اب- -ق- -ا ‡ث Ó- -ل -ل -و’ي -ة ،ه -ذا
التعاطي والتعامل فوت الفرصسة على
ب -عضض ال -ذي  ⁄ي -ط -ل -ع -وا ع -ل -ى ج-ه-ود
الو’ية ‘ البلدية والÈامج اıصسصسة،
والتي سسجلت هنا وهناك على اأ’حياء
واŸداشسر ،وهو ما أاراح السسكان وأاعاد
اŸياه إا› ¤اريها ،حسسب ما علمناه
م -ن ذات اŸن -ت -خب ال -ذي نّ-وه ب-ال-دع-م
الذي تقّدمه السسلطات الو’ئية لفائدة
سس-ك-ان م-ن-ط-ق-ت-ه ،ي-ق-ول ﬁدث-ونا بعÚ
اŸكان.

ثقافة

ذكر
يات

الثÓثاء  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٢صصفر ١٤٤١هـ

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

قامـــــــــة ‘ الفــــــــــن العربـــــــــــي الأصصيــــــــــل

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒوز..

العدد

١٨٠٦١

14

مطربـ ـ ـة بـ ـ ـوزن تاريـ ـ ـ ـ ـ ـخ

ن الّروائع الفنّية مهما كانت اللّغات التي تغنّت بها تبقى خالدة ول “وت اأبدا ،اإّنها
ل يختلف اثنان على اأ ّ
اŸطربة العربية والّلبنانية الأصصل وصصاحبة الصّصوت الّراقي ،الذي جذب اÓŸي Úع ÈاŸعمورة العربية
والدولية.
اإّنها فÒوز التي زارت ا÷زائر ‘ عهد الّرئيسس الّراحل هواري بومدين ،وكنّا من اÙظوظ Úالذين حضصروا
ذلك ا◊فل اŸتمّيز بتميز اأداء هذه القامة العربية ،وهذا باŸسصرح الوطني ا÷زائري (باشصطارزي) ،وقد حضصر
ذلك ا◊فل الّرائع سصياسصيو وديبلوماسصيو وفنانو ذلك الّزمن ا÷ميل ،وغّنت ‘ تلك السّصهرة على ركح اŸسصرح
اأحلى الأغا Êالشصذّية ذات البعد الجتماعي والوطني والرومانسصي ،وباأداء راق وبصصوت متميّز ل يضصاهيه
صصوت اأخريات جيلها ،حيث اأبدعت اأينما حّلت وار–لت ،وهذا بفضصل توظيفها ‘ اللقاء الراقي لÓأ◊ان
ا÷ّذابة ،وهذا منذ اعتÓئها عرشس الأغنية العربية وهي ‘ سصن مبكر اإ ¤اليوم ،اإّنها
فÒوز ‚مة الغناء العربي والّلبنا Êوالأو ¤ب Óمنازع.

ÖdÉW øH OGƒDa :OGóYGE
الأخوان رحبا..ÊوفÒوز
يعت Èاألخوين رحبا Êمن أاك ÈاŸلحّن Úعلى
مسصتوى التلح Úوالغناء ‘ بÒوت والعا ⁄العربي،
حيث قّدم لها زوجها عاصصي الرحبا Êمع أاخيه
م -نصص -ور ال -ع -دي -د م -ن األ◊ان واألوبÒات ،ال -ت-ي
وصصلت بها ألك Ìمن  ٨٠٠أاغنية ،بقيت خالدة ‘
اŸكتبات وإاذاعات العا ⁄العربي وغ Òالعربي.

اك -تشش -ف -ه -ا ح -ل -ي -م ال-روم-ي ‘ سش-ن
السشادسشة

فÒوز أاحبّت الفن وهي ‘ سصن السصادسصة من
العمر ،وكان هذا ‘  ١٩٤٠ح Úاقتحمت مبنى
إاذاع -ة بÒوت ،ف -ك -ان ل -ق -اؤوه -ا م-ع ال-ف-ن-ان ح-ل-ي-م
الرومي مدير إاذاعة لبنان ،وهو الذي أاطلق عليها
اسصم فÒوز ألّن اسصمها ا◊قيقي نهاد رزق وديع
ح- -داد ،وّ◊ن ل -ه -ا ب -عضض األغ -ن -ي -ات ال -بسص -ي -ط -ة
والقصصÒة بعد أان رأاى فيها موهبة فنية متمّيزة
ومسصتقبل كب ،Òوهذا ما تأاّكد من سصن السصادسصة
حنÚ
ا ¤اليوم فيما غّنته من أا◊ان كبار اŸل ّ
الّلبنانيّ ÚوغÒهم.

اأداوؤها ترك بصشمة ‘ قلوب اÓŸيÚ

يقول من عرف فÒوز داخل بÒوت وخارجها،
ب- -أاّن- -ه -ا “ت -از ب -ا◊سض ال -ف -ن -ي ال ّ-راق -ي وال ّ-ذك -اء
الّÓمتناهي ،وال ّصصوت اŸتميّز عن باقي مطربات
ج -ي -ل -ه -ا ،ع -ل -ى غ -رار أام ك -ل -ث-وم ،اسص-م-ه-ان‚ ،اة
وأاخريات.

فÒوز والأغا ÊاŸوؤّثرة

ب-ع-دم-ا ذاع صص-ي-ت-ه-ا ع ÈاŸع-م-ورة ال-ع-رب-ي-ة ،فإان
فÒوز  ⁄تكتفي باألغا Êالوطنية بل غّنت للحب،
Óطفال ،للحزن ،للقدسض ،للفرح ،للوطن كما غّنت
لأ
لكبار اŸلحن Úيتقّدمهم موسصيقار األجيال ﬁمد
عبد الوهاب مثل أاغنية يا «جارة الوادي» ،إاضصافة
إا ¤كبار الشّصعراء من لبنان والوطن العربي.

سشفÒتنا اإ ¤الّنجوم

فÒوز  ⁄ت -ك -ت -ف -ي ب -ا◊ف Ó-ت ال -ع-ام-ة ب-ل غّ-ن-ت
ل -ل -م -ل -وك وال ّ-رؤوسص -اء ،وشص -اركت ‘ ال -ع -دي -د م -ن
اŸهرجانات الكبÒة ع Èالعا ⁄والعا ⁄العربي،
ح -يث ي -ق-ول م-ن ع-ايشص-وه-ا وت-اب-ع-وه-ا إاّن ل-فÒوز
صصوت مÓئكي ومتميّز ‘ أاداء األ◊ان الّراقية،
ول تقبل إال األ◊ان اŸؤوثّرة ‘ اÛتمع.

اكتششافها

الذين تابعوا خطواتها وهي ‘ سصن السصادسصة من
العمر ،إاّنه ﬁمد فليفل أاحد قامات الفن الذي
اكتشصف صصوتها وضصّمها إا ¤فرقة النشصاد الوطني
ب-ل-ب-ن-ان ،ف-ق-ام ح-ل-ي-م ال-روم-ي م-دي-ر إاذاع-ة ل-ب-نان
ب -ت -أال -ي -ف ال -ع -دي -د م -ن األغ -ا Êل -فÒوز ك -ب -داي -ة
لنطÓقة جوهرة لبنان اÿالدة ماضصيا ،حاضصرا
ومسصتقب.Ó

انطÓقتها ا◊قيقية

بعد تغطيتنا لكل ال ّصصعاب ‘ اÛال الغنائي ‘
بداية مشصوارها ،إال أان النطÓقة ا◊قيقية كانت
عام – ١٩5٢ت إاشصراف اŸوسصيقار الكب Òعاصصي
◊ن لها
الرحبا ،Êالذي تزّوجها فيما بعد حيث ّ
العديد من األغا Êالناجحة ألنّ هذا اŸوسصيقار

اŸت -م ّ-ي -ز ع -رف ك-ي-ف Áزج ب Úالّ-ل-ح-ن ال-غ-رب-ي
والشصرقي وبأالوان لبنانية وبفضصل صصوت فÒوز
النسصيابي ّ” ،النتقال إا ¤أاماكن جديدة ‘
الغناء الّراقي الذي كانت تؤوّديه ‚مة لبنان
والعا ⁄العربي األو ¤فÒوز ،حيث كانت
متميزة عن األخريات ‘ أاداء األ◊ان.

اŸسشرحيات الغنائية

وم -ن ب Úاألع -م -ال ال -ف -ن -ي -ة وال -غ-ن-ائ-ي-ة
ل -فÒوز ،أاب -رزه-ا «جسص-ر ال-ق-م-ر»« ،ال-ل-ي-ل
وال -ق -ن -دي -ل»« ،ب-ي-اع اÿوا”»« ،أاي-ام ف-خ-ر
ال-دي-ن» وغÒه-ا م-ن اŸسص-رح-ي-ات ال-غ-ن-ائية
ال-راق-ي-ة ،وال-ت-ي ل-ه-ا بصص-م-ة م-ت-مّ-ي-زة ‘ ل-ب-نان
والعا ⁄العربي حيث كانت ناجحة ◊نا وأاداءً.

ماذا قالوا عن فÒوز؟

تعت ÈفÒوز من القامات الغنائية الكبÒة يقولون
إاّنها شصخصصية سصاحرة –ب الّنكتة واŸرح ،وتقّدر
قيمة العمل الّناجح ول –ب الّثرثرة ،كما تهتم
كثÒا باألشصخاصض الذين تشصتغل معهم سصواء كانوا
موسصيقّي Úأاو ‡ّثل Úوهي مهنية والكل يشصهد لها
ب -النضص -ب-اط ،ح-يث تصص-ل إا ¤م-ك-ان ع-م-ل-ه-ا ق-ب-ل
الفرقة وما يليها لتتطّلع على اŸسصرح قبل بدء
الÈوفات وا◊فل ،وهذا كله من أاجل إاهاء عمل
فني راق ،وهذا رÃا قد ل ‚ده عند بعضض
الفنان Úألّنها عندما تقوم بهذا العمل Œد نفسصها
مرتاحة ،وتتمّتع بلّذة العمل واÿروج به ‘ أابهى
صصورة ،وبأا◊ان من نوع خاصض يشصفي غليل عشّصاق
صصوتها ،الذي يؤودي أارقى األ◊ان اŸتمّيزة.

ﬁاكاتها لكل العرب

اسصتطاعت فÒوز أان –اكي كل العرب ،وهذا
بفضصل الشّصعر الّراقي واأل◊ان اŸتمّيزة ألّن فّنها
Óت به قلب النسصان العاشصق
يحمل قيما شصاملة م أ
ل -ف ّ-ن -ه -ا ،ك-م-ا أاّن-ه-ا غّ-ن-ت ل-لّشص-ع-وب وب-عضض ال-دول
العربية ومدنها ،على غرار مكة اŸكرمة ،سصوريا،
مصص-ر ،ف-لسص-ط ،Úوك-انت م-ت-اب-ع-ة زوج-ه-ا ع-اصص-ي
أاحد الّروافد الّناجحة ‘ حياة فÒوز الفنية.

ميÓدها

تعرف الفنّانة الكبÒة عند األقرب Úلها باسصم نهاد
رزق وديع حداد ،اŸعروفة فنيا بفÒوز ،ولدت ‘
 ١٩35 / ١١ / ٢١بÒوت بلبنان.
األب :وديع حداد ،كان مهني ‘ مطبعة بÒوت
باللّغة الفرنسصية.
أامّ -ه -ا ل -ي-زا ال-بسص-ت-ا Êال-ت-ي ت-وف-يت ي-وم أان ق-امت
فÒوز ب -تسص -ج -ي -ل أاك◊ Èن ل -ه -ا م -ن اŸوسص-ي-ق-ار
ﬁم- -د ع -ب -د ال -وه -اب «ي -ا ج -ارة ال -وادي» ،ه -ذه
األغنية التي أاعطت لصصوت فÒوز انطباعا عاŸيا
‘ األداء الراقي ،وفتحت لها ›ال الغناء أاك.Ì

مششاركتها الدولية

شصاركت ‘ مهرجان القاهرة الدو‹ ومهرجانات
أاخرى ،وقد غّنت أامام اآللف من ا÷ماه Òأاغنية
«بحّبك يا لبنان» ،أاول مّرة تغني ‘ باريسض.
 ١٩55ألول مّرة تغني ‘ أاوŸبياد باريسض بقيادة
زوجها ،الذي أاشصرف على قيادة الفرق اŸوسصيقية
‘ مسصرح باريسض ،وكانت مشصاركتها ‘ هذا ا◊فل
الفني الباريسصي Ãثابة جرعة أاكسصيج Úإاضصافية
للغناء العربي بصصوت ‚مة لبنان األو ‘ ¤الطرب
واألداء اŸم - -ت - -از ،وق - -د مسص - -حت شص- -ه- -رة فÒوز
واسصتدعائها مرة أاخرى للمشصاركة ‘ مهرجان
القاهرة السصينمائي الذي كان ﬁطة جديدة ‘

حياتها
الفنية.

كلمة السشت عند فÒوز

يقولون إاّن هذه الكلمة جاوبت عليها Ãسصتوى
راق ،وقالت إان كلمة السصت ليسصت حكرا على أاحد،
وإا‰ا تطلق على سصّيدة راقية بأاخÓقها وعملها
ا÷يد إا ¤مسصتوى نبيل.

فÒوز..اأرق- -ى م- -ط- -رب -ة
واأقدمها
ت -ع -ت ÈفÒوز ق -ام-ة
ال- -ف- -ن ال- -ع -رب -ي،
وم - - - -ن أاق- - - -دم
فنانات العا⁄
اŸسصتمّرين
إا ¤ح - - - - - - -د
ال -ي-وم ،وم-ن
أافضصل
األصصوات
ال-ع-رب-ية ومن
أاعظم مطربي
ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب-ي
والعاŸي ‘ األداء
وال- -ت -م -ي -ز الي -ج -اب -ي
◊Óان.
لأ

مششاركتها
تلفزيونيا

ك-م-ا سص-م-حت ل-ه-ا
سص-م-ع-ت-ه-ا ال-ف-ن-ية
ال - -ع - -ال - -ي- -ة ب- -أان
تشص- - - - - - - - -ارك ‘
إاح- -دى الÈام- -ج
التلفزيونية
ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة ب-ع-نوان
«األسص- - - -وار» ،١٩٦3
وك- -انت مشص- -ارك- -ت -ه -ا
ناجحة

الأغا ÊالشّشهÒة

«ي -ا ج -ارة ال-وادي»« ،أاع-ط-ي-ن-ي ال-ن-اي وغ-ن-ي»،
«سص-أال-و Êال-ن-اسض»« ،نّسص-م ع-ل-ي-ن-ا ال-ه-وى»« ،أان-ا
◊ب- -ي- -ب- -ي»« ،ك -ي -ف أانت» ،ك -م -ا شص -اركت ‘
مسصلسصل غنائي متميز مع الفنان الكب Òوديع
الصص- -ا‘ وال -ف -ن -ان نصص -ري شص -مسض ال -دي -ن،
حنÚ
والعديد من األغا Êاÿالدة لكبار اŸل ّ
‘ مصصر ولنبان ،على غرار ﬁمد الوهاب،
منصصور الرحبا Êوآاخرين.

الأغا Êالوطنية

من أاجل ما غّنت للوطن العربي ولبنان منها
«بحبك يا لبنان» ،و»أانا ل أانسصاك يا فلسصط،»Ú
«القدسض العتيقة» ،و»يا هوى يا بÒوت» و…

األبومات فÒوز

لها العديد من األلبومات منها أالبوم «اÙطة»،
«ال -ل -ي -ل وال -ق -ن-دي-ل»« ،األسص-وارة»« ،أان-ا سص-ه-ران-ة»،
«الدموع ا◊زينة» و….

حيث
م- -ث- -لت ‘ ع- -دة
مسص- -رح- -ي- -ات قصصÒة وسص- -ك- -اتشص -ات ع -ل -ى غ -رار
سصكاتشض «حظور» ومسصرح الضصيعة ،ومسصرحيات
أاخ- -رى ن- -الت إاع -ج -اب مشص -اه -دي ذلك ال -زم -ان،
ولزال ا÷ميع يتذكر لوحات فÒوز الفنية الراقية

من أاداء و“ثيل.

اأداوؤها اŸتمّيز

نسصبة إا ¤األغا Êالتي أاّدتها والتي تعد باŸئات،
والتي كانت ناجحة إا ¤أابعد ا◊دود إال أان أاداءها
للقصصائد كان قلي ،Óولكن ‘ ا◊قيقة تعد من
أاج -م -ل م -ا غ -نت ال -قصص -ائ -د ع -ل -ى غ -رار «خ -ذÊ
بعينيك» و»اآلن اآلن وليد غدا»« ،زهرة اŸدائن»،
«أاعطيني الناي وغّني» ،إا ¤آاخره من القصصائد
الناجحة ،وهي مدونة ‘ أاك Èخزائن الذاعات
العربية.

فÒوز..ع-ط-اء سش-خ-ي ل-ل-ف-ن ال-ع-ربي
الأصشيل

تبقى الفنانة فÒوز أاحد القامات الكبÒة ‘
أاداء الفن العربي األصصيل ،حيث أابدعت أاينما
◊Óان ،وتوظيفها
حلّت وار–لت بأادائها ل أ
للقصصائد اŸؤوّثرة ‘ اÛتمعات العربية
من عمر سصت سصنوات إا ¤اليوم.
إاّن فÒوز اŸبدعة ‘ األداء لها إارث
ثري من األغا Êالّراقية التي غّنتها
ع ÈاŸعمورة العربية والدولية ،وكانت
معظمها من أا◊ان اŸوسصيقار زوجها
عاصصي الرحبا Êوأاخيه منصصور ،وكذا
موسصيقار األجيال ﬁمد عبد الوهاب
إا ¤جانب الغناء اŸشصÎك مع صصاحب
الصصوت اŸتميز وديع الصصا‘ ونصصر شصمسض
ال- -دي- -ن ‘ إاح- -دى اŸسص -لسص Ó-ت ال -ل -ب -ن -ان -ي -ة
اŸتميزة.
إاّنها ق ّصصة وذكريات فنانة عربية لبنانية األصصل،
ال - -ت - -ي أاب - -دعت ‘ أاداء األغ - -ا Êع Èا◊فÓ- -ت
واŸسص -ارح ال -ع -رب -ي -ة وال-ع-اŸي-ة ،إاّن فÒوز ت-ب-ق-ى
خ -ال -دة وف ّ-ن -ه-ا ي-ب-ق-ى راق-ي-ا ع Èال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي
والدو‹ على غرار أاغنية «يا جارة الوادي»« ،يا
زهرة اŸدائن» و..

ثقافة
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’و ¤بعد  170عاما
م عرضس اللّؤحة على ا÷مهؤر للمرة ا أ
سشيت ّ

«نسشاء ا÷زائر» لديÓكروا ‘ متحف هيوسش Ïبأامريكا
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«الششعب» تقف على واقع اŸؤؤسشسشات الثقافية ‘ سشكيكدة

هياكل ‘ الطليعة وأاخرى مغّيبة

سشيتم عرضس لؤحة «نسشاء ا÷زائر ‘
غ- -رف- -ت- -ه -ن» ،واح -دة م -ن أاه ّ-م ل -ؤح -ات
ال -ف -ن -ان ال -روم -انسش -ي ال -ف-رنسش-ي أاوجÚ
دي Ó-ك -روا ،ب-ع-د غ-د اÿم-يسس Ãت-ح-ف
’مريكية.
الفنؤن ا÷ميلة ‘ هيؤسش Ïا أ
’مر هؤ أان هذه التحفة
اŸث Òأاك ‘ Ìا أ
ال-ف-ن-ي-ة ،ع-ادت م-رة أاخ-رى إا ¤ال-ظ-هؤر
ب -ع -دم -ا ك -ان ُي -ع -ت -ق -د أان-ه-ا ضش-ائ-ع-ة ّŸدة
تقارب  170عامًا .وتعت Èهذه اللؤحة
ال- -ن- -ادرة ،ال- -ت- -ي ج- -م- -عت ب Úال -ل -مسش -ة
ال-روم-انسش-ي-ة وا’سش-تشش-راق-ي-ة ،النسشخة
’شش -ه -ر ال-ت-ي ي-ع-رضش-ه-ا
’و ¤ل -ل -ؤح -ة ا أ
ا أ
متحف اللؤفر –ت نفسس العنؤان.

ìGôaGE áeÉ°SGC
اسشتطاع متحف الفنؤن الجميلة في هيؤسشتن
ب -ؤ’ي -ة ت -كسش -اسس اأ’م-ري-ك-ي-ة ،أان يضش-ي-ف إال-ى
مجمؤعته الفنية لؤحة نادرة وششهيرة للرسشام
ال -ف -رنسش -ي م -ن ال -ق -رن ال-ت-اسش-ع عشش-ر أاوج-ي-ن
ديلكروا  1798( Eugène Delacroixـ ـ
 .)1863ال -ل -ؤح -ة ال-ت-ي ت-ح-م-ل ع-ن-ؤان «نسش-اء
الجزائر في ششقتهن» ( 1833ـ ـ  ،)1834والتي
تم ششراؤوها من رواق «باريسس فيليب مينديسس»
مقابل مبلغ لم يكششف عنه ،كانت في عداد
المفقؤدات ،وظلّ ُيعتقد أانها ضشائعة لقرابة
 170ع - -ام- -ا ،ب- -حسشب م- -ا نشش- -ره ال- -م- -ؤق- -ع
المتخصشصس «آارت نت نيؤز .»Artnet news
أاضشاف المؤقع أان اللؤحة المفقؤدة اتضشح فيما
بعد بأانها كانت مخّبأاة في مكان عادي في
ششقة بالعاصشمة الفرنسشية باريسس ،لجامع فني
ك -ان يشش -ت -ب -ه ف -ي أان ال -ل -ؤح -ة ه-ي م-ن إان-ج-از
دي-لك-روا ،واتصش-ل ال-ج-ام-ع ب-م-ي-ن-ديسس السش-نة
الماضشية  2018للتحقق منها وتأاكيد أاصشالتها.
وصشادقت عليها الخبيرة في أاعمال ديلكروا
فيرجيني كؤششي فاتيغا ،بأانها عمل من تؤقيع
دي -لك -روا ،وذلك ب -ع -د ب-حث م-ك-ث-ف ودراسش-ة
باسشتعمال التصشؤير اإ’ششعاعي.
ودائما بحسشب ذات المؤقع ،فإان هذه اللؤحة
ه-ي ال-نسش-خ-ة اأ’ول-ى م-ن ال-ل-ؤح-ة ال-م-ع-روضش-ة
ب-م-ت-ح-ف ال-ل-ؤف-ر ،وال-ت-ي ت-ح-مل نفسس ا’سشم.
وفي هذا الصشدد ،قال غاري تينتيرو ،مدير
م-ت-ح-ف ه-ي-ؤسش-ت-ن ل-ل-ف-ن-ؤن ال-جميلة ،إانه «بعد
شش-ه-ؤر م-ن ال-ت-ك-ه-ن-ات ب-خصش-ؤصس وج-ه-ة ه-ذه
ال-ل-ؤح-ة ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ب-حّ-ق ،يسشعدني جدا أان
أاقؤل إان أاول «نسشاء الجزائر» لديلكروا ،التي
ظلت ضشائعة لؤقت طؤيل ،سشيكؤن لها جمهؤر
وسشكن دائم هنا في هيؤسشتن».

«نسشاء الجزائر في غرفتهن» هي واحدة من
م-ج-م-ؤع-ة ل-ؤح-ات أان-ج-زه-ا ال-فنان ديلكروا،
خلل سشفره ضشمن بعثة دبلؤماسشية قادته إالى
المغرب والجزائر ،في السشنؤات اأ’ولى من
الغزو الفرنسشي ا’سشتعماري ،كان الهدف منها
على وجه الخصشؤصس طمأانة سشلطان المغرب
فيما يتعلق بالحملة الفرنسشية .وعلى الرغم
من أان ديلكروا عّبر عن عدم مؤافقته على
غزو الجزائر ،الذي وصشفه بـ»الفكرة السشيئة»،
إا’ أانه انبهر بما ششاهده في سشفره هذا ،وهؤ
م -ا جّسش -ده ف -ي م -ج -م -ؤع-ة ل-ؤح-ات ،ك-ان م-ن
أاشش -ه -ره -ا «نسش-اء ال-ج-زائ-ر» ،ال-ت-ي ق-ال ع-ن-ه-ا
النقاد إانها جمعت بين اللمسشتين الرومانسشية
وا’سشتششراقية .وقيل إان قائد البعثة ،الكؤنت
ششارل إادغار دي مؤرني ،قام حينها بششراء
النسشخة اأ’ولى من العمل ،وبيعها في مزاد
علني بعد  20عاما .وبعد أان بيعت سشنة ،1850
ت -ؤارت ال -ل -ؤح -ة ع -ن اأ’ن -ظ -ار .وق -د أال -ه -مت
النسشخة الثانية ،أاي لؤحة «نسشاء الجزائر في
غرفتهن» ،العديد من الفنانين ،ولعلّ أاششهرهم
بابلؤ بيكاسشؤ الذي أاعاد رسشمها في ،1955
ولكن بتقنيته ورؤويته الفنية الخاصشة.
نششير هنا إالى خطأا غريب وقعت فيه كاتبة
المقال على مؤقع «آارت نت نيؤز» ،التي ذكرت
ب-أان ال-ج-زائ-ر (ال-ع-اصش-م-ة) م-ؤجؤدة بالمغرب.
وي -ب -دو أان اأ’م-ر اخ-ت-ل-ط ع-ل-ي-ه-ا ،ت-م-ام-ا ك-م-ا
اختلط على كثير مّمن كتبؤا عن هذه اللؤحة،

حيث سشاد القؤل بأانها قد ُرسشمت بالجزائر
العاصشمة ،حينما تؤقفت بها البعثة لمدة أاربعة
أايام« ،حيث دعاه مسشؤؤول في هيئة الميناء إالى
منزله ،وقدم لمحة نادرة عن الحياة الخاصشة
للنسشاء وخادماتهن» .بالمقابل ،ذهب دارسشؤن
آاخرون إالى دحضس هذه الرواية ،أاو’ أ’سشباب
سشؤسشيؤثقافية ،تتعلق بصشعؤبة ،حتى ’ نقؤل
اسش -ت -ح -ال -ة ،إادخ -ال أاج -ن -ب-ي إال-ى ه-ذا ال-قسش-م
ال-خصش-ؤصشّ-ي جّ-دا ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائ-ري،
وأايضشا أ’سشباب مؤضشؤعية تتعّلق بقصشر المدة
التي قضشتها بعثة ديلكروا بالجزائر ،وهؤ ما
ل -م ي -ت -رك ال -ؤقت ال -ك -اف -ي ل -ل-ف-ن-ان .وي-ذهب
أاصش- -ح- -اب ه- -ذا ال- -رأاي إال- -ى ا’ع- -ت- -ق- -اد ب -أان
دي -لك -روا اق -ت -ن -ى ال -م -لبسس وال -ح-لّ-ي خ-لل
رحلته ،واسشتعملها واششتغل على اللؤحة حين
عؤدته ،إاضشافة إالى قيامه بتقطيع العديد من
ال-رسش-ؤم-ات وال-ت-ق-اط ت-ف-اصش-ي-ل ال-تصش-م-ي-م-ات
المعمارية الداخلية.
مع ذلك كلّه ،ورغم تأاريخ هذه اللؤحة لحقبة
زم -ن -ي -ة ارت -ب -طت ب -ذك -رى سش -ي -ئ -ة ه-ي ال-غ-زو
ا’سش -ت -ع -م -اري ،ب-اع-ت-ب-اره-ا ك-انت وب-ا’ ع-ل-ى
ال-ج-زائ-ري-ين دام  132سش -ن-ة ،إا’ أان-ه-ا ت-جّسش-د
أايضش -ا ال -ج -انب ال-ج-م-ال-ي ل-ل-م-ع-م-ار وال-ل-ب-اسس
الجزائري اأ’صشيل ،وتمثّل محطة هامّة للفنّ
التششكيلي في الجزائر ،تبعتها أاعمال كثيرة
ل -ل -ف -ن -ان -ي -ن ا’ن -ط -ب -اع-ي-ي-ن ،ق-ب-ل ب-روز ال-ف-ن
التششكيلي بالريششة الجزائرية.

جه دعؤة للفنان Úمن جميع اأنحاء العا⁄
و ّ

لعÓمية باليابان يفتح أابواب اŸششاركة
مهرجان الفنون ا إ

وج-ه اŸه-رج-ان ال-ث-الث وال-عشش-رون
’عÓ-م-ي-ة ب-ال-ي-اب-ان دعؤة إا¤
ل-ل-ف-ن-ؤن ا إ
ك -ل ال-ف-ن-ان ،Úم-ن ج-م-ي-ع أان-ح-اء ال-ع-ا⁄
دون اسش- -ت -ث -ن -اء ،اÎÙف Úأاو ال -ه -ؤاة أاو
اŸسش- -ت- -ق- -ل Úأاو ال- -ت- -ج- -اري ،Úل- -ت- -ق- -دË
أاع-م-ال-ه-م ال-ف-ن-ي-ة .وحّدد اŸهرجان آاخر
’عمال با÷معة اŸقبل 4
’رسشال ا أ
أاجل إ
أاك -ت -ؤب -ر ع -ل-ى السش-اع-ة السش-ادسش-ة مسش-اًء
’عمال التي
ب-ت-ؤق-يت ال-ي-اب-ان .وُت-قبل ا أ
” إا‚ازها خÓل عام قبل هذا اŸؤعد
ّ
النهائي.
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فتح مهرجان اليابان للفنؤن ا’إعلمية ،في
دورته الثالثة والعششرين ،اأبؤاب المششاركة
اأمام الفنانين من جميع اأنحاء العالم دون
ت -م -ي -ي -ز ،سش -ؤاًء ال -م-ح-ت-رف-ي-ن اأو ال-ه-ؤاة ،اأو
المسشتقلين اأو التجاريين ،من اأجل اإرسشال
اأعمالهم الفنية.
اأضش- -افت دع- -ؤة ال- -م- -ه- -رج- -ان اأن ا’أع -م -ال
المقبؤلة هي تلك التي اكتملت اأو عرضشت
خلل عام قبل المؤعد النهائي ،اأي في
الفترة ما بين  6اأكتؤبر  2018اإلى  4اأكتؤبر
 ،2019على اأن يتمّ تسشليم جميع ا’أعمال
حتى السشاعة  18 : 00من يؤم  4اأكتؤبر 2019
(ب -ت -ؤق -يت ال-ي-اب-ان) .وي-م-ك-ن ا’ط-لع ع-ل-ى
مزيد من التفاصشيل بالرجؤع اإلى المؤقع
الرسشمي  festival.j-mediaarts.jpاأما
ا’أقسشام الفنية التي يمكن المششاركة فيها
فهي:
قسش-م ال-ف-ن ؤن :ال-ف-ن ال-ت-ف-اع-لي ،ا’أعمال
الفنية ثلثية ا’أبعاد ،فن اسشتخدام تقنية
ال - -ف - -ي - -دي - -ؤ ك- -ؤسش- -ي- -ط م- -رئ- -ي وصش- -ؤت- -ي،
الفيديؤهات ثلثية ا’أبعاد ،فن الجرافيك
(ب -م -ا ف -ي ذلك الصش -ؤر) ،ا’أع -م -ال ال -ف -ن-ي-ة

الرقمية (فن ا’إنترنت) ،عروضس الؤسشائط،
وغيرها.
قسش-م ا ل-ت-رف-ي-ه  :ا’أل-ع-اب (األ-ع-اب ال-فيديؤ،
وا’أل -ع -اب ع -ب -ر ا’إن -ت-رنت ،وم-ا اإل-ى ذلك)،
واأعمال الفيديؤ /الصشؤت ،واإنتاج الؤسشائط
المتعددة (بما في ذلك مقاطع الفيديؤ ذات
التاأثيرات الخاصشة ،والعروضس) ،والمنتجات
(المنتجات التي تسشتخدم تقنيات الؤسشائط
واأجهزة البحث والتطؤير ،وما اإلى ذلك)،
والمؤاقع ،والتطبيقات.
قسشم الرسش ؤ م ا ل متحركة :اأفلم الرسشؤم
ال -م -ت -ح -رك -ة واأف -لم ال -رسش -ؤم ال -م -ت -ح-رك-ة
ال -قصش -ي -رة (ب -م -ا ف-ي ذلك م-ق-اط-ع ال-ب-داي-ة
وال -ن -ه -اي -ة وغ -ي-ره-ا) ومسش-لسش-لت ال-رسش-ؤم
ال-م-ت-ح-رك-ة ال-ت-ل-ف-زي-ؤن-ي-ة وم-ق-اط-ع الفيديؤ
للبث وغيرها.
ق س ش م ال م ا ن غ ا  :ك ا ر ي ك ا ت ي ر م ن ش ش ؤ ر ع ل ى ش ش ك ل
كتاب ،كاريكاتير منششؤر في مجلة (بما في
ذلك ا’أع- -م- -ال ال- -ت- -ي ت- -نشش- -ر ع- -ل -ى شش -ك -ل
سشلسشلة) ،كاريكاتير منششؤر على ا’إنترنت
(’أجهزة الكمبيؤتر اأو ا’أجهزة المحمؤلة)،
كاريكاتير منششؤر ذاتيًا ،وما ششابهها.
كما يمكن للأعمال المكتملة ،اأو التي تم
ت -غ -ي -ي -ره -ا اأو ت -ج -دي -ده -ا اأو ت -ق-دي-م-ه-ا اأو
اإصشدارها خلل الفترة المذكؤرة ،اأن تدخل
المنافسشة ،في حين ’ يؤجد حد اأقصشى
لعدد المششاركات التي يقدمها كل مششترك،
لكن ’ يجؤز المششاركة بنفسس العمل في

عدة اأقسشام .كما يجب اأن يحمل المششترك
ح -ق -ؤق ال -م-ل-ك-ي-ة ل-ل-ع-م-ل ال-م-ق-دم .واإذا ت-م
ت -ق -دي -م ال -ع -م -ل م -ن ق -ب -ل م -م -ث -ل ،ف-ي-جب
ال- -حصش- -ؤل ع- -ل- -ى اإذن م -ن صش -احب ح -ق -ؤق
الملكية.
تبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليؤن ين ياباني
(م -ا ي -ق-ارب  10اآ’ف دو’ر) ،اأم- -ا ج -ائ -زة
ال-ت-م-ي-ز ف-ت-ق-در ب-نصش-ف م-ل-ي-ؤن ي-ن ي-اب-اني،
وهي نفسس قيمة جائزة التاأثير ا’جتماعي
التي تمنح اإلى العمل الذي تم تنفيذه في
المجتمع واأدى اإلى اإحداث التغيير واأثر في
ت -ق -ن -ي -ات ال -ؤسش -ائ-ط وسش-ل-ؤك ا’أشش-خ-اصس.
يضش -اف اإل -ى ه -ذه ال -ج -ؤائ -ز ج -ائ-زة ال-ؤج-ه
ال-ج-دي-د ( 300األ -ف ي -ن ي-اب-ان-ي) ،وج-ائ-زة
ا’إن -ج -از ال-خ-اصش-ة ،وج-ائ-زة ت-حت سش-ن ،18
وجائزة لجنة التحكيم.
ي -ع -ت-ب-ر م-ه-رج-ان وك-ال-ة الشش-ؤؤون ال-ث-ق-اف-ي-ة
للفنؤن ا’إعلمية مهرجانا ششامل لتكريم
ا’أع -م -ال ال -م -ت -م-ي-زة م-ن ا’أقسش-ام ا’أرب-ع-ة
المذكؤرة .ويعقد المهرجان بششكل سشنؤي،
م -ن -ذ اأن ت -م ا’ن -ط -لق ف -ي ت-ن-ظ-ي-م-ه سش-ن-ة
 ،1997ب- -ه- -دف ت- -ك -ري -م ا’أع -م -ال ال -ف -ن -ي -ة
ا’إعلمية المتميزة ،والتي بها درجة عالية
من التقنية وا’إبداع ،كما اأن المهرجان ،من
خلل المعرضس السشنؤي للأعمال الحائزة
على جؤائز ،يتيح للعامة فرصشة لمششاهدة
تلك ا’أعمال وكذلك المششاركة في الندوات
والمحاضشرات المتعلقة بها.

ع - - -رفت ال- - -ع- - -دي- - -د م- - -ن اŸؤؤسشسش- - -ات
ال -ث-ق-اف-ي-ة Ãدي-ن-ة سش-ك-ي-ك-دة ،ح-رك-ي-ة
مشش- - - -ه- - - -ؤدة ل - - -ه - - -ا خ Ó- - -ل ال - - -دخ - - -ؤل
ا’جتماعي ،وكان ذلك Ãثابة الدخؤل
ال -ث -ق -ا‘ ل -ه -ا ع-ل-ى غ-رار ك-ل اÛا’ت ‘
العديد من القطاعات ،ورسشمت حيؤية
ع-ل-ى اŸشش-ه-د ال-ث-ق-ا‘ وال-ف-ن-ي ب-اŸدي-ن-ة،
رغ-م أان ال-ع-دي-د م-ن ال-ه-ي-اك-ل ال-ثقافية
’همال أاو بسشبب
بالؤ’ية مغيبة بفعل ا إ
أاششغال الÎميم وإاعادة التأاهيل.
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تششهد العديد من المؤؤسشسشات الثقافية حاليا
عمليات ترميم و اعادة تأاهيل يبدو انها لن
تنتهي في المسشتقبل القريب ،وفقا للؤثيرة
الحلزونية التي تسشير عليها و هي ا’ششغال
ال -ت -ي ت -مسس ع -ل -ى سش -ب -ي -ل ال -م -ث -ال ال -مسش -رح
الجهؤي ،المسشرح الروماني ودور السشينم .ا’
ان الفعل الثقافي بالؤ’ية ككل فرضس وجؤده،
وال - -مشش- -ه- -د ل- -م ي- -ق- -تصش- -ر ع- -ل- -ى اأ’نشش- -ط- -ة
وال -ت-ظ-اه-رات ال-م-ن-اسش-ب-ات-ي-ة ،ب-ل ال-ك-ث-ي-ر م-ن
متتبعي الحراك الثقافي لمسس حركية وإاضشافة
ف- -ي ه- -ذا ال -ج -انب ،وك -انت ال -م -ب -ادرات ف -ي
مسشتؤى تطلعات مثقفي مدينة روسشيكادا.
كانت لجريدة «الششعب» ان نزلت لمختلف هذه
المؤؤسشسشات تسشتطلع أاجؤاء نششاطها للمؤسشم
ال -ج -اري ،ف -قصش -ر ال -ث-ق-اف-ة وال-ف-ن-ؤن اسش-ت-ع-د
للمؤسشم الحالي بإاعداد برنامجا ثقافيا وفنيا
متميزا ،ذلك ما أاكده مديره نؤر الدين بؤدماغ
الذي أاوضشح لجريدة «الششعب»« ،أان مؤؤسشسشته
ك -م -ا ج -رت ال -ع -ادة أاع-دت ب-رن-ام-ج-ا ث-ق-اف-ي-ا
لطفال يتمثل أاسشاسشا في
مؤجها باأ’سشاسس ل أ
تقديم عروضس مسشرحية وتنششيط تظاهرات
ب-ه-ل-ؤان-ي-ة وأال-ع-اب ال-خ-ف-ة ،وه-ؤ نشش-اط ل-خ-لق
لط -ف-ال ال-م-ت-م-درسش-ي-ن،
أاج -ؤاء ت -رف -ي -ه -ي -ة ل  -أ
ل-ت-ح-ف-ي-زه-م ع-ل-ى ا’ج-ت-ه-اد وبالتالي تحسشين
مسشتؤاهم الفكري « ،وفيما يخصس الؤرششات
ف -ق -د أاشش -ار «ان-ه اع-ت-اد ال-قصش-ر ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل
العديد من الؤرششات على غرار ورششة الرسشم
وال-ف-ن-ؤن ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ،ال-م-ؤسش-ي-ق-ى ،وال-م-ك-تبة
المفتؤحة لكل الطلبة ومحبي المطالعة».
دار الثقافة محمد سشراج قبلة للششباب
م-ن ج-ان-ب-ه-ا ،تسش-ت-ق-طب دار ال-ث-ق-اف-ة م-ح-مد
سش-راج بسش-ك-ي-ك-دة ال-ع-دد ال-ك-ب-ي-ر م-ن الششباب،
ف -ق -د ت -ج -اوز ع -دد ال -م-ن-خ-رط-ي-ن ب-م-خ-ت-ل-ف
ال-ؤرشش-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة  1600منخرط
للمؤسشم الماضشي ،لسشهرها على تلبية مختلف
أاذواق الجمهؤر العريضس من خلل ما تقدمه
م-ن أانشش-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة وك-ذا ت-ك-ؤي-ن بيداغؤجي
وفني.
فالؤرششات البيداغؤجية والفنية بدأات تسشتقبل
ملفات التسشجيل للراغبين في ا’نضشمام إالى
هذه اأ’خيرة بحسشب مدير دار الثقافة زيدان
مغلوي والتي تضشم كما اأوضشح «في مجملها
ورشش -ة ال-ف-ن-ؤن ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة ل-لصش-غ-ار وال-ك-ب-ار،
وورششة المؤسشيقى للصشغار والكبار ،باإ’ضشافة
إال -ى ورشش -ة الصش -ؤرة ال -ف -ؤت -ؤغ-راف-ي-ة ،وورشش-ة
لن-ت-رنت،
السش -م -ع -ي ال -بصش -ري وك -ذا فضش -اء ل  -أ
وم-ك-ت-ب-ة ال-م-ط-ال-ع-ة ل-لصش-غ-ار وال-ك-ب-ار وورشش-ة
المسشرح للصشغار والكبار والنادي اأ’دبي».
أاوضشح زيدان مغلوي «أان اإ’قبال على هذه

النششاطات الثقافية وخاصشة في مجال تأاطير
الشش -ب-اب ف-ي ال-ؤرشش-ات ال-ب-ي-داغ-ؤج-ي-ة ت-م-ت-از
بدافعية عالية وذات صشبغة حديثة بعيدة عن
التقليد ،وترتكز كذلك في برامجها على النؤع
وليسس الكم وتتصشف بالدقة والتميز» ،أاضشاف
م -دي -ر دار ال -ث -ق-اف-ة «وسش-ع-ي-ا إ’ب-راز ال-نشش-اط
ال-مسش-ت-م-ر ب-ال-ؤرشش-ات ال-ب-ي-داغ-ؤج-ية والفنية،
ق -م -ن -ا ب -ت -دع -ي -م ك -ام -ل ال-ؤرشش-ات ب-اأ’ج-ه-زة
ال -م -ت -ط -ؤرة وال-م-ع-دات ال-لزم-ة ،وال-ت-ق-ن-ي-ات
والؤسشائل المتعددة ،والبرمجيات واسشتخدام
ف-ع-ال ل-ل-ؤسش-ائ-ط ال-ت-ف-اع-ل-ي-ة وك-اف-ة الؤسشائط
السشمعية البصشرية ،وأاششار مغلوي إالى «أان دار
الثقافة تعمل على ربط جسشؤر التؤاصشل بين
ال-م-ؤاهب الشش-اب-ة ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا وب-ي-ن الفنانين
ال-م-ح-ت-رف-ي-ن وك-ذا ت-ك-ؤي-ن-هم وإاعطائهم دفعة
قؤية في تطؤير قدرتهم على اإ’بداع الفني
م -ن خ -لل ت -ؤظ-ي-ف وسش-ائ-ل ال-ت-ن-م-ي-ة وك-ذلك
تلقين طريقة التفكير اإ’يجابي».
المكتبة الرئيسشة للمطالعة وتحدي
غرسس ثقافة المقروئية
اسشتهلت المكتبة الرئيسشية للمطالعة العمؤمية،
ب -ع -د أان اسش -ت-ق-رت ب-م-ق-ره-ا ال-ج-دي-د ،وسش-ط
مدينة سشكيكدة ،بحي ممرات  20أاوت ،55
فتح مسشابقة طبع مخطؤطات مبدعي الؤ’ية،
وهذا في دورتها الثانية للسشنة الجارية ،وكانت
قبل ذلك أان نظمت برواق العروضس بمقرها،
معرضشا للكتاب ،من خلل عرضس  300كتاب
في مختلف الفنؤن ا’أدبية واأ’بحاث العلمية،
ب-م-خ-ت-ل-ف ال-ل-غ-ات م-ن ال-ع-رب-ي-ة ،اإ’ن-ج-ليزية،
وال-ف-رنسش-ي-ة ،وأاوضش-ح ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ؤح-ب-ي-ل-ة،
م-دي-ر ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسش-ي-ة ،أان ه-ذا المعرضس
لكتاب الؤ’ية ،وهؤ أاول نششاط رسشمي للمكتبة
الرئيسشية بمقرها الجديد التي انتظرته منذ
سش- -ن- -ؤات» ،وأاشش- -ار ذات ال- -مسش -ؤؤول ،أان» ه -ذه
الكتب تم اقتناؤوها من قبل المكتبة الرئيسشية،
لبداع المحلي والثقافة الجؤارية،
تششجيعا ل إ
وتمكين مؤاطني سشكيكدة ،من ا’طلع على
إاصشدارات أابناء و’يتهم».
المؤؤسشسشات الثقافية التابعة لبلدية سشكيكدة
ك- -انت سش- -ب- -اق- -ة ف- -ي ب- -رم- -ج- -ة ال -ع -دي -د م -ن
ال -ت -ظ -اه -رات وال -ف -ع -ال -ي -ات ال -ؤط -ن-ي-ة م-ن-ه-ا
والمحلية ،على غرار قصشر ودار الثقافة ،وكذا
المسشرح الجهؤي والمكتبة الرئيسشية للمطالعة
العمؤمية ،ناهيك عن بلدية سشكيكدة المتمثلة
في النيابة المكلفة بملف الثقافة والرياضشة،
أاي- -ن ك- -انت الشش- -ريك اأ’سش- -اسش -ي ف -ي ال -ف -ع -ل
الثقافي المحلي ،أاين قدم يؤسشف العيفة نائب
رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ،ال -دع -م ال -لزم ل -م -خ -ت -ل-ف
ال -ت -ظ -اه -رات ب-م-ع-ي-ة ال-ه-ي-اك-ل وال-م-ؤؤسشسش-ات
الثقافية التابعة لبلدية سشكيكدة ،على ششاكلة
ال-م-ك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة خ-ل-ي-ف-ة ال-دراج-ي ،وم-ك-تبة
ب -ؤالصش -ؤف ب -ب-ؤ ي-ع-ل-ى ،وذلك ب-م-ؤاك-ب-ة اغ-لب
ال- -نشش- -اط- -ات وال- -ف -ع -ال -ي -ات ال -م -ن -اسش -ب -ات -ي -ة
وال-م-ب-ادرات ال-ت-ي ت-م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا على مسشتؤى
مدينة سشكيكدة على الخصشؤصس ،إا’ أان ذلك
جعله مسشتهدفا من قبل رئيسس البلدية الذي
جّرده من النيابة ،كضشريبة النجاح التي حققها
ب-مشش-ارك-ة م-خ-ت-ل-ف إاط-ارات ال-هياكل الثقافية
بالبلدية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٠١أاكتوبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٢صصفر ١٤٤١هـ

بريطانيا

رحبت بجهود إلوسشاطة لتهدئة إلتوتر مع إلسشعودية

إاي ـ ـران –ـ ـ ـ ـث األط ـ ـ ـ ـ ـراف األوروبي ـ ـ ـة
علـ ـ ـى اللت ـ ـ ـ ـزام بالتفـ ـ ـ ـ ـاق الن ـ ـ ـووي

حث إŸتحدث باسشم وزإرة
إÿارجية إ’إيرإنية،
إأمسس ،إ’أطرإف إ’أوروبية
‘ إ’تفاق إلنووي إ’إيرإÊ
إلبارز  ٢015على إ’لتزإم
بوعودهم إŸنصشوصس عليها
‘ إ’تفاق.

قال اŸتحدث عباسس موسصوي ‘
م- -وؤ“ر صص- -ح- -ف -ي اإسص -ب -وع -ي ،اإن
ا’أطراف ا’أوروبية ’ يسصتطيعون
“ي- -ي- -ز وع- -وده -م م -ن الضص -غ -وط
ا’أمريكية «وقد ربطوا تعهداتهم
Ãطالب الو’يات اŸتحدة».
اأد ¤عباسس بهذه التصصريحات،
مشصÒا اإ« ¤ع - - -دم ف- - -اع- - -ل- - -ي- - -ة»
ا’أط- -راف ا’أوروب -ي -ة ‘ ح -م -اي -ة
اŸصص -ال -ح ا’إق-تصص-ادي-ة ا’إي-ران-ي-ة
وفقا لÓتفاق النووي ‘ ،مواجهة
الضصغوط العقابية ا’أمريكية.

‘ وقت سص - -اب - -ق ،ق - -ال اŸرشص - -د
ا’إي -را Êا’أع -ل -ى اأي -ة ال -ل -ه ع -ل -ي
خ -ام-ن-ئ-ي« ،ه-ذه ال-دول ا’أوروب-ي
التي تقف مع الو’يات اŸتحدة
بشص-اأن ع-ق-وب-ات-ه-ا م-ع ا÷م-ه-وري-ة
ا’إسصÓمية ’ Áكن الوثوق بها».
ق -ال خ -ام -ن -ئ-ي «ع-ل-ى ال-رغ-م م-ن
وعودهم ،مازالت الدول ا’أوروبية
ملتزمة بالعقوبات ا’أمريكية ضصد
اإيران ‘ التطبيق و ⁄تتخذ اأي
اإجراء» ‘ هذا الصصدد.
دعا الرئيسس الفرنسصي اإÁانويل
م - -اك - -رون ،ال - -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة
واإي - -ران اإ ¤ال - -ع- -ودة اإ ¤ط- -اول- -ة
اŸف- -اوضص- -ات ب- -خصص -وصس اŸل -ف
النووي.
وق- -ال م -اك -رون ‘ ،وقت سص -اب -ق،
اأم- -ام ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع -ام -ة ل Ó-أ·
اŸتحدة« ،اأعتقد اأنه اآن ا’وان

اأك Ìمن اأي وقت مضصى ’سصتئناف
اŸف- - - -اوضص- - - -ات ب Úال- - - -و’ي - - -ات
اŸتحدة واإيران ،واŸوقع Úعلى
خ-ط-ة ال-ع-م-ل الشص-ام-ل-ة اŸشصÎك-ة
والبلدان (اŸتاأثرة) ‘ اŸنطقة»،
مشصÒا اإ ¤ا’ت - - -ف - - -اق ال - - -ن - - -ووي
ا’إي -را ÊاŸوق -ع ‘ ج-وي-ل-ي-ة ع-ام
.٢٠١5
‘ اŸقابل ،قال عباسس موسصوي،
اأمسس ،اأن اإي- - - -ران ت- - - -رحب ب - - -اأي
ﬁاولة وسصاطة لتهدئة التوترات
مع السصعودية .واأضصاف اŸتحدث
عباسس موسصوي للصصحفي ÚخÓل
م -وؤ“ر صص -ح -ف -ي اأسص-ب-وع-ي اأمسس
«ه -ن -اك دائ -م -ا ف-رصص-ة ◊ل ه-ذه
اŸشص- - -اك - -ل م - -ن خ Ó- -ل ا◊وار».
واأع- -رب ع- -ن اأم- -ل- -ه ‘ اأن ت -ك -ون
السص -ع -ودي-ة «مسص-ت-ع-دة» ل-ت-خ-ف-ي-ف
ح - -دة ال - -ت - -وت - -رات .ب - -ال - -نسص - -ب - -ة

إأكد رئيسس إلوزرإء
إلÈيطا Êبوريسس
جونسشون على تنفيذ
إتفاق إÿروج من
إ’–اد إ’أوروبي ‘
موعده إŸقرر ‘ 31
إأكتوبر› ،ددإ إلعزم
على تنفيذ بريكسشيت
«مهما كلف إ’أمر».
جدد رئيسس إلوزرإء
إلÈيطا Êبوريسس
جونسشون عزمه على
تنفيذ إتفاق إÿروج
من إ’–اد إ’أوروبي
بريكسشيت «مهما كلف
إ’أمر» ‘  31إأكتوبر
وذلك قبل إفتتاح
موؤ“ر حزب إÙافظÚ
‘ ظل حالة من
إلفوضشى إلسشياسشية ‘
إŸملكة إŸتحدة.

Ùاو’ت الوسصاطة التي يقوم بها
رئيسس الوزراء العراقي عادل عبد
اŸهدي ,قال موسصوي اإن اإيران
ت -رحب ب -زي -ارة ع-ب-د اŸه-دي اإ¤
طهران «ولكن  ⁄يتم ا’نتهاء من
شصيء حتى ا’آن».
قال عبد اŸهدي يوم اÿميسس
اŸاضص- - - -ي ب - - -ع - - -د زي - - -ارت - - -ه اإ¤
السصعودية ،اإنه متفائل Ãنع حرب
اإقليمية .وقال و‹ عهد السصعودية
ﬁمد بن سصلمان اآل سصعود يوم
ا’أحد ،اإنه يفضصل ا◊ل السصياسصي
والسص -ل-م-ي ع-ل-ى ا◊ل ال-عسص-ك-ري،
فيما يتعلق بالنزاعات مع اإيران.
واأل- -قت ال- -ري- -اضس ب- -ال- -ل- -وم ع -ل -ى
ط - -ه - -ران ‘ ال- -ه- -ج- -م- -ات ال- -ت- -ي
اسص- -ت- -ه- -دفت م -نشص -اأت -ي ن -ف -ط ‘
السصعودية ،وهو ا’تهام الذي نفته
طهران.

العÓقات اÿارجية اŸتوازنة مع اÛتمع الدو‹ حققت انفراجا

اأكدت قوى اإعÓن ا◊رية والتغيÒ
‘ السص - -ودان اأن ن - -ه - -ج ال - -عÓ- -ق- -ات
اÿارج- -ي- -ة اŸت- -وازن- -ة ل- -ل -ب Ó-د م -ع
اÛتمع الدو‹ ،حقق انفراجا دوليا
لصصالح الشصعب السصودا Êمن خÓل
اŸواق -ف ال -ع -اŸي-ة ا’ي-ج-اب-ي-ة Œاه
ع -دة م -ل-ف-ات .اأوضص-ح وج-دي صص-ال-ح
ا ل نا ط ق ا ل ر س ص م ي با س ص م ت ن س ص ي ق ي ة ق و ى
اإعÓن ا◊رية والتغي ‘ ،Òتصصريح
له ،اأمسس ا’أول ،اأن مشصاركة السصودان
‘ اجتماعات ا÷معية العامة لÓأ·
اŸت-ح-دة ب-ن-ي-وي-ورك م-وؤخ-را اأثمرت
ن- -ت- -ائ -ج اإي -ج -اب -ي -ة ‘ م -ل -ف -ات رف -ع
العقوبات عليها واإزالة اسصم السصودان
م -ن ال -ق -ائ -م-ة ا’أم-ري-ك-ي-ة لÓ-إره-اب
واإع - -ف - -ائ - -ه م- -ن ال- -دي- -ون وت- -ق- -دË

اŸسصاعدات وا’ندماج ‘ ا’قتصصاد
العاŸي ،مشصÒا اإ ¤اأن العديد من
ا÷هات العاŸية اأبدت اسصتعدادها
ورغ -ب-ت-ه-ا ا÷ادة ل-لشص-روع ‘ ال-ع-م-ل
لصص -ال -ح السص -ودان داخ-ل-ي-ا واق-ل-ي-م-ي-ا
ودوليا.
‘ سصياق اآخر ،اأكد صصالح اأن عملية
السصÓم ‘ السصودان ،تعت ‘ Èمقدمة
اأولويات الفÎة ا’نتقالية’ ..فتا اإ¤
اأنها تسص Òبصصورة جيدة نحو عقد
جولة اŸفاوضصات اŸرتقبة ‘ شصهر
اأك -ت -وب -ر اŸق-ب-ل بـ «ج-وب-ا» ع-اصص-م-ة
دولة جنوب السصودان.
شص -دد ع -ل-ى اأن ع-م-ل-ي-ة السصÓ-م ه-ذه
اŸرة سص- -ت- -ك- -ون شص- -ام- -ل -ة وج -ام -ع -ة
ت س ص ت و ع ب ا ÷ م ي ع م ن خ  Óل م نظ و م ة

ل -ن ت -ع -ود ل -ل -ح-رب اأو ل-ل-وراء خ-ط-وة
و ا ح د ة  ،و ل ن ي س ص م ح بع و د ة ا ’ ن ف  Óت
ا’أمني الذي ودعته اإ ¤غ Òرجعة».
حذر دقلو ،خÓل لقائه اأمسس ،مع
ق ي ا د ا ت ا ل ن ش ص ا ط ا ل ر يا ضص ي ‘ و ’ ي ة
ج ن و ب دا ر ف و ر ،م ن ا ن ت ش ص ا ر ا ل س ص  Óح ،
داع -ي -ا ا÷م -ي -ع اإ ¤ت-ك-ات-ف وت-ع-اون
ا÷م- -ي- -ع ل- -ل- -وصص- -ول ب- -السص- -ودان لÈ
ا’أمان.
قال اإن التغي Òالذي ينشصده الشصعب
السص - -ودا« Êي- -جب اأن ُي- -ب- -ن- -ى ع- -ل- -ى
ال- -وضص- -وح وال- -ب- -ع- -د ع- -ن ا’أك -اذيب»
م ط ا ل ب ا ق ي ا د ا ت ج نو ب د ا ر ف و ر ا ل ذ ي
يشصهد حربا اأهلية منذ عام ، ٢٠٠3
ب- -تشص- -دي- -د ال- -رق- -اب- -ة ع- -ل- -ى السص -ل -ع
اŸدعومة خاصصة الدقيق والوقود.
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جونسسون مصسر على تنفيذ بريكسست مهما كلف األمر

قوى إإعÓن إ◊رية وإلتغي ‘ Òإلسشودإن
وطنية اأجمعت على اأن ا◊وار هو
اأسص- - -اسس ا’سص- - -ت - -ق - -رار وال - -ت - -ح - -ول
الدÁقراطي ‘ البÓد.
ت-ع-د ا◊ك-وم-ة السص-ودان-ي-ة ب-رئ-اسصة
ال -دك -ت -ور ع -ب -دال -ل -ه ح -م -دوك ،ه-ي
ا’أو ¤بعد عزل الرئيسس السصوداÊ
السص- -اب- -ق ع- -م- -ر ال- -بشص ‘ ،Òاأف -ري -ل
اŸاضصي ،حيث من اŸقرر اأن –كم
السص- -ودان ل- -فÎة ان -ت -ق -ال -ي -ة Ãوجب
ات ف ا ق ل ت ق ا س ص م ا ل س ص ل ط ة ب  Úا  Ûل س س
ال- -عسص- -ك- -ري وق- -وى اإعÓ- -ن ا◊ري- -ة
والتغي.Ò
‘ القمابل ،اأكد الفريق اأول ﬁمد
حمدان دقلو عضصو ›لسس السصيادة
‘ السص- -ودان ،ق- -ائ -د ق -وات «ال -دع -م
السصريع» اأن «دارفور (غرب السصودان)

العدد

‘ الوقت الذي وصصلت فيه
ا’ن -قسص -ام-ات بشص-اأن اÿروج
م - - -ن ا’–اد ا’أوروب - - -ي اإ¤
ذروت- -ه -ا ،ي -رى ج -ونسص -ون اأن
«ال -ط -ري -ق-ة ال-فضص-ل-ى ’إن-ه-اء
ت - -ل ك ا ’ ن - -ق س ص - -ا م - -ا ت ه -ي ‘
ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ب- -ري -كسص -يت ‘ 3١
اأكتوبر ،والسصماح لهذا البلد
ب- - -اŸضص- - -ي ق- - -دم - -ا» .ت - -و¤
ج- - -ونسص- - -ون ت- - -و ¤رئ- - -اسص - -ة
ا◊ك -وم-ة ‘ ن-ه-اي-ة ج-وي-ل-ي-ة
مصص-را ع-ل-ى ال-ت-زام-ه ت-ن-ف-يذ
ب -ري -كسص -يت ال -ذي صص -وت 5٢
ب- -اŸائ- -ة م- -ن الÈي- -ط- -ان -يÚ
لصص -ا◊ه خ Ó-ل اسص-ت-ف-ت-اء ‘
 ،٢٠١٦ح- -ت- -ى ب -دون ات -ف -اق،
ع-ل-ى ط-ري-ق-ة ا’ن-فصص-ال عن
ا’–اد ا’أوروب- - -ي ،م - -ا ق - -د
ي- -خ- -ف- -ف م- -ن ال- -ت- -داع -ي -ات
السص- -ل- -ب- -ي -ة ع -ل -ى ا’ق -تصص -اد
الÈيطا.Ê
ي -ت -مسصك ج -ونسص -ون Ãوق-ف-ه
ه - - -ذا رغ - - -م رفضس الŸÈان
’إسصÎاتيجيته عدة مرات’ .
ب - -ل وف - -ت - -ح رئ- -يسس ال- -وزراء
الÈيطا« Êحربا» مع النواب
م- -ع- -تÈا اأن- -ه- -م م- -ع -ارضص -ون
«للشصعب» الذي يريد الدفاع
ع- - -ن- - -ه ،و ⁄يÎدد ‘ ا’إد’ء
ب-تصص-ري-ح-ات اسص-ت-ف-زازي-ة ‘

اأغلب ا’أحيان.
ح -ت -ى ا’آن ،ارت-دت سص-ي-اسص-ة
ج -ونسص -ون اŸتشص -ددة ع-ل-ي-ه.
ف -ق -د اأع -ل -ن ت -ع -ل-ي-ق اأع-م-ال
الŸÈان ،لكن القضصاء خالفه
وواصصل النواب اجتماعاتهم.
ك -ذلك صص-وت ال-ن-واب بشص-ك-ل
ع -اج -ل ع -ل -ى ق -ان-ون ي-ل-زم-ه
ال - -ط - -لب م - -ن اŸف - -وضص - -ي- -ة
ا’أوروب - -ي - -ة اإرج - -اء ات - -ف - -اق
اÿروج ‘ ح- - - - - - -ال ع - - - - - -دم
التوصصل اإ ¤اتفاق ،وهو ما
ي - -رفضص - -ه م- -ت- -ه- -م- -ا اإي- -اه- -م
بـ»ا’سصتسصÓم».
ج - - - -ونسص - - - -ون م- - - -ن ح- - - -زب
اÙافظ ٢١ Úنائبا متمردا
ل -ي -خسص -ر ب -ذلك اأغ-ل-ب-ي-ت-ه ‘
الŸÈان ،ث- - - - - - -م دع - - - - - -ا اإ¤
ان-ت-خ-اب-ات تشص-ري-عية مبكرة.
ل -ك-ن ال-ن-واب اعÎضص-وا ع-ل-ى
ذلك وق -ال -وا اإن -ه-م ي-فضص-ل-ون
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ان- -ت -خ -اب -ات ب -ع -د
اسصتبعاد اÿروج من ا’–اد
ا’أوروبي ب Óاتفاق.
تعرضس جونسصون ’نتقادات
شص- - -دي- - -دة ه- - -ذا ا’أسص- - -ب- - -وع
’سصتخدامه عبارات عدائية
‘ ›لسس ال - -ع - -م - -وم ،م- -ث- -ل
«ت - - -خ - - -ريب» و»خ - - -ي - - -ان - - -ة»
و»اسصتسصÓم» ،واتهمه النواب
خصصوصصا بصصب الزيت على
النار وتغذية التهديدات التي
يتعرضصون لها.
ل -ك -ن ي -ب-دو اأن اإسصÎات-ي-ج-ي-ة
جونسصون فعالة ،فقد تقدم

اÙافظون بـ ١١و ١٢نقطة
اأم- - - -ام ال - - -ع - - -م - - -ال ،ح - - -زب
اŸعارضصة الرئيسصي ،بحسصب
اسص -ت -ط Ó-ع Úه -ذا ا’أسص-ب-وع
نشص -ره -م -ا م-رك-زا «ي-وغ-وف»
و«اأوبينيوم».

لن يسشتقيل
اكد بوريسس جونسصون البقاء
‘ منصصبه حتى اإذا  ⁄ينجح
‘ التوصصل اإ ¤اتفاق على
خ- - -روج بÓ- - -ده م- - -ن ا’–اد
ا’أوروب -ي .وق -ال ج -ونسص -ون،
‘ تصصريح له« ،يشصعر الناسس
ب -اأن ه -ذا ال -ب -ل -د ي-قÎب م-ن
◊ظ-ة اخ-ت-ي-ار م-ه-مة وعلينا
اأن نسص- - - -ت- - - -م- - - -ر واأن ُن - - -ت - - -م
ا’نسص- - -ح - -اب ‘  3١اأكتوبر
اŸقبل» ،موؤكدا اأنه سصيظل
‘ م -نصص -ب -ه وسص -ي -ن-ف-ذ ذلك.
وردا على سصوؤال عما اإذا كان
سص -يسص -ت -ق -ي -ل ل-ي-ت-ج-نب ط-لب
التاأجيل ،قال جونسصون «لقد
اضص- -ط- -ل -عت ب -ق -ي -ادة ا◊زب
وب- -ل -دي خ Ó-ل فÎة صص -ع -ب -ة
وسصاأواصصل عملي على ذلك
اأع- - - -ت- - - -ق - - -د اأن ه - - -ذه ه - - -ي
مسص-وؤول-ي-ت-ي» .اأك-د ج-ونسص-ون
اأن حكومة اÙافظ Úالتي
يراأسصها هي الوحيدة القادرة
ع - - -ل - - -ى اإ“ام ه- - -ذا اÿروج
ب -ح-ل-ول  3١اأك-ت-وب-ر اŸق-بل
سصواء باتفاق اأو بدونه.

إلكامÒون:

انط ـÓق ا◊وار الوطني حول اŸناطق اŸضسطربـة الناطق ـة باإل‚ليزيـة
انطلق ،أامسس ‘ ،العاصصمة ياوندي «ا◊وار الوطني الكب »Òالذي دعا اليه رئيسس الكامÒون بول بيا،
Óزمة التي تشصهدها اŸناطق اŸضصطربة الناطقة باإ’‚ليزية ‘ غرب
والهادف ا ¤التوصصل إا ¤حل ل أ
البÓد .ترأاسس رئيسس الوزراء الكامÒو Êجوزيف ديون نغوتي هذا ا◊وار الذي يسصتمر حتى الرابع من
أاكتوبر اŸقبل ويسصعى ا ¤البحث عن سصبل وضصع حد للنزاع الدائر ‘ منطقتي الشصمال الغربي و
ا÷نوب الغربي للبÓد ذات ا’قلية الناطقة باإ’‚ليزية ( ١٦باŸائة).
قال رئيسس الوزراء ‘ تصصريح للصصحفي ،Úأانه بعد اجراءه مشصاورات واسصعة مع عدة أاطراف معنية
با◊وار طيلة ا’سصبوع ÚاŸاضصي– ،ÚضصÒا لهذا اللقاء الوطني الكب Òفاإنه « ’ يسصعني ا’ أان أاعÈ
عن تفاؤو‹ باعتبار أان  ٩٩باŸائة من الكامÒوني ÚعÈوا عن رغبتهم ‘ –قيق السصÓم».
يأاتي ا◊وار اسصتجابة لدعوة أاطلقها الرئيسس بول بيا حيث أاعلن «عقد تشصاور وطني ضصخم» ‘ نهاية
Óقلية الناطقة باإ’‚ليزية وقوات
شصهر سصبتم Èا÷اري حول النزاع ب Úا÷ماعات ا’نفصصالية ل أ
حفظ النظام ‘ غرب البÓد».
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عبد القادر عمرا( Êشس ــ بلوزداد) لـ «الشسعب» :

Óندية
الكأاسس العربية ل أ

الشضباب السضعودي  -شضبيبة السضاورة 17:45

ضضّيعن ـ ـ ـ ـا الّتأاّه ـ ـ ـ ـ ـل ‘ القاهـ ـ ـرة

مأامورية صسعبة تنتظر شس .السساورة تعكسسها نتيجة لقاء الّذهاب

–ّدث م- -درب شس -ب -اب ب -ل -وزداد ‘ ن -ه -اي -ة
اŸب- -اراة ل- -ي- -ل- -ة أاول أامسس Ãل -عب  5جويلية
’قصس-اء اŸف-اج-ئ ،وال-ذي
م -ت-أاسّس-ف-ا ع-ن ه-ذا ا إ
ق- -ال بشس- -أان- -ه أان- -ه إاقصس -اء ت -ه -اون م -ن ط -رف
الÓعب ،Úلكن إاذا عدنا إا ¤مباراة الذهاب
Ãصس-ر ف-ي-م-ك-ن أان ن-ق-ول أاّن-ن-ا ضسّ-ي-ع-نا فرصسة
كبÒة للتأاهل.

حـاوره :فؤواد بن طالب

ي-ح-ل شس-ب-ي-ب-ة السس-اورة ال-ي-وم ضس-ي-ف-ا ع-لى
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ل -ك -أاسس ال-ع-رب ،ح-يث ت-ب-دو ح-ظ-وظ أاشس-ب-ال
اŸدرب بوغرارة صسعبة للغاية بعد الهزÁة
التي تكبدها الفريق على أارضسه خÓل لقاء
الذهاب.

عمار حميسسي

يدخل فريق شسبيبة السسأورة مبأراة الشسبأب
السسعودي اليوم تحت شسعأر حفظ مأء الوجه
م-ن خ-لل م-ح-أول-ة ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-أب-ية
تجعله يخرج بشسرف من المسسأبقة ،خأصسة أان
تحقيق التأهل يبقى صسعب المنأل بألنظر الى
النتيجة الكبيرة التي حققهأ زملء بن العمري
خلل لقأء الذهأب.
ورغم أان شسبيبة السسأورة كأن يطمح لتحقيق
المفأجأأة ،إال أان العكسس هو الذي حدث حيث
ي-ب-دو ال-ف-ري-ق ق-ري-ب-أ م-ن ال-م-غ-أدرة م-ن-ه-أ م-ن
التأهل الى الدور المقبل ،حيث سسيكون عليه
ال- -ف- -وز ب- -ف- -أرق ث- -لث أاه- -داف إان أاراد ب -عث
حظوظه في التأأهل ،وهو المر الذي يبدو في
غأية الصسعوبة.
وظهر فأرق كبير في المسستوى بين الفريقين

خ -لل ل -ق -أء ال -ذه -أب خ -أصس -ة م -ن ال -ن -أح -ي-ة
البدنية ،حيث ظهر لعبو الشسبأب السسعودي
اك-ث-ر ج-أه-زي-ة م-ن ال-ن-أح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة م-ق-أرنة
بفريق شسبيبة السسأورة الذي تراجع كثيرا من
هذه النأحية خأصسة في الشسوط الثأني.
أاكد المسستوى الذي ظعر به الفريقين خلل
ل-ق-أء ال-ذه-أب أاح-ق-ي-ة الشس-ب-أب السس-ع-ودي ف-ي
المنأفسسة على اللقب عكسس شسبيبة السسأورة،
الذي اضسحى التأهل الى الدور المقبل اقصسى
طموحأتهأ بألنظر الى نتيجة لقأء الذهأب.

الّلعب بدون ضسغط...
طألب المدرب اليمين بوغرارة من لعبيه لعب
مواجهة العودة أامأم الشسبأب السسعودي بدون
ضسغوطأت ،والبحث عن تحقيق نتيجة مشسرفة
تجعل الفريق يخرج من المنأفسسة بشسرف أاو
إاعأدة بعث حظوظ الفريق في التأهل.
ورغم أان العأمل النفسسي لم يؤوثر كثيرا على
ال -ف -ري -ق ،خ -أصس -ة أان الضس -غ -ط سس-ي-ك-ون ع-ل-ى
ال -م -ن -أفسس ،إال ان ال -لع -ب-ي-ن أاب-دوا ج-أه-زي-ة
كبيرة لتحقيق الفوز أاو التعأدل على القل من
أاجل حفظ مأء وجه الفريق.
ورّكز بوغرارة على العأمل النفسسي من خلل

’فريقية لكرة القدم
اŸنافسسات ا إ

م-ح-أول-ة ازال-ة الضس-غ-وط-أت ال-ت-ي ي-ع-أن-ي منهأ
اللعبون بعد الهزيمة في مبأراة الذهأب،
وتذبذب النتأئج من جهة اخرى ،وهو المر
الذي جعل الضسغوطأت تزداد عليهم من طرف
النصسأر الذين لم يهضسموا النتأئج المحققة
لحد اآلن.

الهجوم مطالب با’نتفاضسة
ظهر هجوم الفريق بعيدا عن التطلعأت خلل
مواجهة الذهأب ،ولول هدف يحيى شسريف
من مخألفة مبأشسرة لنتهت المبأراة بنتيجة
ثلث اهداف دون رد ،وهو العأمل الذي ركز
عليهأ ايضسأ المدرب بوغرارة.
ويدرك بوغرارة ان تسسجيل هدف السسبق على
الشسبأب أامأم جمهوره قد يكون له اثر ايجأبي
على مردود فريقه من جهة ،وأايضسأ يكون له
أاثر سسلبي على المنأفسس ،وهو مأ جعله يركز
على اللعب الهجومي خلل التحضسيرات.
ورّك -ز ال -م -درب أايضس -أ ع -ل-ى ال-ك-رات ال-ث-أب-ت-ة،
خأصسة أانهأ من العوامل التي قد ترجح كفة
ال-ف-ري-ق ب-أل-ن-ظ-ر ل-ت-واج-د لعب ي-حسسن جيدا
تنفيذ الركلت الحرة المبأشسرة ،ويتعلق المر
بأللعب يحي شسريف المطألب بأسستغلل أاي

قرعة الدور القادم ‘ أاكتوبر بالقاهر
Œرى عملية سسحب قرعة دور اÛموعأت
لرابطة أابطأل افريقيأ والدور  16مكرر لكأأسس
لربعأء  9أاكتوبر
لفريقية ،يوم ا أ
الكونفدرالية ا إ
بألقأهرة (سسأ 00ر 18بتوقيت ا÷زائر) ،حسسبمأ
لفريقية لكرة القدم.
أاعلنت عنه الكونفدرالية ا إ

في رابطة أابطأل افريقيأ ،سستكون الجزائر
ح-أضس-رة ب-أت-ح-أد ال-ج-زائ-ر وشس-ب-ي-ب-ة القبأئل
اللذان تأأهل الحد على حسسأب غور مأهيأ

ال-ك-ي-ن-ي وح-وروي-أ ك-ون-أك-ري م-ن غ-ينيأ على
التوالي في الدور السسأدسس عشسر.
أام- -أ ف- -ي م- -ن -أفسس -ة ك -أأسس ال -ك -ون -ف -درال -ي -ة
الف -ري -ق -ي -ة ،سس -ي-ك-ون ن-أدي ب-أرادو ،م-م-ث-ل
الجزائر الوحيد بعد إاقصسأء مواطنه شسبأب
بلوزداد.
وت- -أأه- -ل ن- -أدي ب -أرادو ع -ل -ى حسس -أب ن -أدي

صسفأقسس التونسسي (ذهأب  ،1–3إايأب ،)0–0
في الوقت الذي أاقصسي فيه شسبأب بلوزداد
أامأم نأدي بيراميدسس المصسري (ذهأب –1
 ،1إايأب  0ـ .)1
في الدور  16مكرر ،يواجه نأدي بأرادو،
فريق أاقصسي من الدور  16لرابطة أابطأل
افريقيأ.

بطولة العا ⁄للنخبة

مشضاركة ا÷زائر بـــ  6مÓكمات
سسيمثل الجزائر ,سست ملكمأت في بطولة
العألم للنخبة  ,المقررة من  3إالى  13أاكتوبر
ب -أي -لن إاي -د (روسس -ي -أ) ,حسس -ب -م-أ ع-ل-م أامسس
اإلثنين من المدير الفني الوطني للتحأدية
الجزائرية للفن النبيل ,مراد مزيأن .ويتعلق
األمر  ,بفتيحة منصسوري ( 48كلغ)  ,رمسسيأء

بوعلم (  51كلغ) ,وداد سسفوح ( 54كلغ) ,
حجيلة خليف ( 60كلغ) ,وشسهيرة سسلموني (
 64ك -ل -غ) ,ت -حت إاشس -راف ال-م-درب-ي-ن ,ع-ب-د
ال -ه -أن -ي ك -ن -زي ,ح -ك -ي -م -ة خ -أل -د واب-راه-ي-م
مخلوف .وعّينت الدكتور ,نصسيرة عمورة من
ط -رف الت -ح -أدي -ة ال -ج -زائ -ري -ة ل -ل-م-لك-م-ة,

كطبيبة حلبة ,خلل بطولة العألم  ,حسسب
ال -م-دي-ر ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي  .وت-وج-هت ال-ن-خ-ب-ة
الوطنية للسسيدات لروسسيأ في وقت متأأخر يوم
األحد ,بقيأدة األمين العأم للهيئة الفدرالية ,
صسفيأن قراشس كرئيسس الوفد .

ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم

اŸكتب الفيدرا‹ يقرر اعتماد نزول فريق Úوصضعود  4أاندية
إا ¤اÎÙف الأول
ق- - -رر اŸك - -تب ال - -ف - -ي - -درا‹ ل - -ل–أدي - -ة
ا÷زائرية لكرة القدم اÛتمع ،أامسس ،بورقلة
اعتمأد صسيغة جديدة للنزول والصسعود بألنسسبة
ل -ل -راب -ط -ة اÎÙف -ة األو ،¤ح-يث سس-ي-ت-م ‘
نهأية اŸوسسم ا◊أ‹ نزول فريق Úمن قسسم
النخبة إا ¤القسسم السسفلي  ‘ ..ح Úسستصسعد
الفرق األربع األو ¤من الرابطة الثأنية إا¤

الرابطة اÎÙفة األو ¤ليصسبح عدد الفرق
فيهأ  18نأديأ بدل من  16حأليأ.
ويأأتي هذا القرار بعد أان كأنت ا÷معية
العأمة السستثنأئية قد اعتمدت مبدأا تغيÒ
نظأم هرم اŸنأفسسة لكرة القدم ا÷زائرية
يوم  17سسبتم ÈاŸأضسي  ..وكأنت « الشسعب»
قد أاكدت ‘ عددهأ ليوم السسبت اŸأضسي أان

اقÎاح صسعود  4أاندية وسسقوط فريق Úهو
األقرب للعتمأد .كمأ تقرر نزول فريق Úمن
القسسم الثأ Êو صسعود  6فرق من كل ›موعة
زائ -د أافضس -ل ف -رق اŸرك -ز السس -أب-ع ،ل-تشس-ك-ي-ل
›موعت Úللهواة .

حامد حمور

’ندية العربية
كأاسس ا أ

تأاهل مولودية ا÷زائر إا ¤الدور القادم
تأأهل فريق مولودية ا÷زائر ،مسسأء أامسس،
لندية بعد
إا ¤الدور القأدم للكأأسس العربية ل أ
التعأدل الثم Úالذي فرضسه على نأدي الظفأر
العمأÃ Êلعب هذا األخ Òبنتيجة  1 – 1حيث
كأن «العميد» قد فأز Ãبأراة الذهأب Ãلعب 5
جويلية بنتيجة  .. 0 – 1وبذلك يواصسل أاشسبأل

اŸدرب كأزو ÊاŸغأمرة ضسمن بداية موسسم
موفقة.
ولعبت اŸولودية مبأراة جيدة من النأحية
ال -ت-ك-ت-ي-ك-ي-ة ح-يث وب-أل-رغ-م م-ن ت-ل-ق-ي شس-ع-أل
للهدف ‘ الدقيقة  ،61فإأن نقأشس اسستطأع أان
يعدل النتيجة بطريقة جميلة بفضسل مقصسية

‘ م -ن -ط -ق -ة ا÷زاء ‘ ال -دق -ي-ق-ة  75واضسعأ
اŸولودية ‘ موقع منأسسب للتأأهل ،حيث قأم
خط الدفأع بعد ذلك Ãهمته بشسكل موفق إا¤
غأية إاعلن ا◊كم عن نهأية اŸبأراة.

حامد .ح

’قصساء أامام
«الشسعب» :كيف ترى هذا ا إ
المنافسس بيراميدز المصسري؟
@ عمراني :بكل روح ريأضسية ،ففريقنأ كأن
قأدرا على قتل المبأراة خلل الشسوط األول،
وه -ذا م -ن خ -لل ال -ف -رصس ال -م -ت -أح-ة ل-رف-أق
ب -وشس -أر ،وه -ذا ي -ع -ود إال -ى ق-ل-ة ال-ت-رك-ي-ز ل-دى
القأطرة األمأمية التي تسسرعت كثيرا أاثنأء
ال -ت -ه -دي -ف ،وت-ق-ول أان-ن-أ ضس-ي-ع-ن-أ ال-ت-أأه-ل ف-ي
القأهرة.
هل كنتم تنتظرون هذه المفاجأاة غير
ال ّسسارة؟
في كرة القدم كل شسيء وارد ،نحن ح ّضسرنأ
أانفسسنأ جيدا لهذا الحوار ،غير أان الحظ لم
يكن معنأ ويجب أان تطوى صسفحة هذا التعثر
ونجهز أانفسسنأ لمأ هو قأدم.
وماذا عن ضسربات الجزاء التي أاتيحت
للشسباب؟
@ حقيقة ،في الشسوط األول وفي الدقأئق
األخيرة منه أاتيحت لنأ ضسربة جزاء واضسحة
بعد دفع أاحد لعبينأ في المنطقة المحّرمة،
وح -رم -ن -أ م -ن ذلك م -ن ط -رف ال -ح -ك -م وف -ي

الشس -وط ال -ث -أن -ي ،ن -فسس السس-ي-ن-أري-و ،ه-ذا ه-و
التحكيم.
وماذا عن المباراة بصسفة عامة؟
لقد تفأجأأت للوجه والمسستوى الذي ظهر به
م -ن-أفسس-ن-أ خ-لل الشس-وط ال-ث-أن-ي ،وك-أن ب-ح-ق
شس -ج -أع -أ ،وقّ-دم م-ردودا ج-ي-دا ،وق-د حّ-ذرت
لعبينأ بأأن الخصسم فريق طموح وله لعبين
م -ت -م -ي -زي-ن خ-أصس-ة ج-ون أان-ت-وي ال-ذي سس-ج-ل
هدف الفوز فهو قنأصس ممتأز.
بعد خروج الشسباب من كأاسس الكاف ،ما
’ن؟
هي أاهدافكم من ا آ
@ ي- -جب ط- -ي صس -ف -ح -ة اإلقصس -أء م -ن ك -أأسس
ال-ك-أف وال-ت-حضس-ي-ر ج-ي-دا ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ية
وك- -أأسس ال- -ج- -م- -ه- -وري- -ة م- -ع تصس -ح -ي -ح ب -عضس
ال- -ن- -ق- -أئصس ،وضس- -رورة مضس- -أع -ف -ة ال -ج -ه -ود
والتخلصس من السسلبيأت التي سسجلنأهأ في
هذه المبأراة.

فرانشسيسسكو شسالو (نادي بارادو):

«التّأاّهل هو أافضضل مكافأاة ل ّ
Óعب»Ú
عّ-ب-ر ال-م-دي-ر ال-ف-ن-ي ل-ن-أدي ب-أرادو ال-ب-رتغألي
فرانشسيسسكو شسألو ،عن سسعأدته الكبيرة بتأأهل
ف - -ري- -ق- -ه إال- -ى دور ال- -م- -ج- -م- -وع- -أت ل- -ك- -أأسس
ال- -ك- -ون- -ف- -درال- -ي- -ة األف- -ري -ق -ي -ة ب -ع -د إاقصس -أء
الصس- - -ف- - -أقسس- - -ي ال- - -ت- - -ونسس- - -ي ي- - -وم األح- - -د.
وفأز بأرادو على الصسفأقسسي في الجزائر –3
 ،1قبل أان يؤومن بطأقة التأأهل بتعأدل سسلبي
ف- - - - - - - - - - -ي اإلي - - - - - - - - - -أب ب - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - -ونسس.
وقأل شسألو في تصسريحه للصسحفيين بعد نهأية
ال -م-ب-أراة« :ال-ت-أأه-ل إال-ى ال-دور ال-ق-أدم أانصس-ف
ه -ذا ال -ف-ري-ق الشس-أب ،ب-أل-ن-ظ-ر إال-ى الن-تصس-أر
المسستحق الذي حققه في لقأء الذهأب وتأبع:

«مبأراة اليوم كأنت صسعبة جدا ،فنيأ لم نكن
ف -ي أاحسس -ن ح -ألت -ن -أ خصس -وصس -أ ف -ي الشس -وط
األول ،ل-ك-ن-ن-أ ع-دل-ن-أ ب-عضس األم-ور ب-ع-د ف-ت-رة
السس -ت-راح-ة ،ون-ج-ح-ن-أ ت-ك-ت-ي-ك-ي-أ ف-ي ح-رم-أن
منأفسسنأ من المسسأحأت التي يريدهأ لتطوير
لعبه».
وأانهى مدرب بأرادو حديثه قأئل« :أاسسبقية
الذهأب سسأعدتنأ كثيرا لخوضس مبأراة اإليأب
براحة أاكبر ،وتأأهلنأ كأن مسستحقأ وعن جدارة
أامأم فريق بحجم الصسفأقسسي .أاعتبر أان هذا
التأأهل هو أافضسل مكأفأأة للعبين».

مولودية بجاية ‘ رحلة بحث عن مدّرب جديد

اسضتئناف الّتدريبات ‘ ظروف جدية وّﬁفزة
اسس - -ت - -أان - -ف ’ع- -ب- -و م- -ول- -ودي- -ة ب- -ج- -اي- -ة
ت -دري -ب -ات -ه -م –ضسÒا ل-ل-م-ب-اراة ال-ق-ادم-ة ‘
’سس -ب -وع ا÷اري◊ ،سس -اب ا÷ول -ة
ن- -ه -اي -ة ا أ
السس -اب -ع -ة ،م -ن ب -ط -ول -ة ال -راب -ط-ة اÎÙف-ة
الثانية «موبيليسس» ،وهذا بعد أان ‚حوا ‘
–ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة داخ-ل الديار أامام
مولودية العلمة ،وتداركوا التع ÌاŸسسجل
أامام غليزان.

بجاية :بن النوي توهامي

ومأ ميّز حصسة السستئنأف أانهأ جرت بحضسور
أاغ -لب ال -لع -ب -ي -ن ،م -ع ت -وف -ي -ر كّ-ل ال-ظ-روف
المواتية من أاجل التحضسير الجيد ،وتحقيق
م -زي -د م -ن ال-ن-ت-أئ-ج اإلي-ج-أب-ي-ة ف-ي ال-ج-ولت
القأدمة ،وبحسسب المدر المؤوقت كمأل أادرار،
«في الحقيقة أاّود أان أانوه بألمجهودات التي
بذلهأ اللعبون لتدارك التعثر األخير ،حيث
ك -أن -وا ف -ي ال -مسس -ت -وى ال -م -ط -ل -وب وف -رضس -وا

سس-ي-ط-رت-ه-م ب-إأرادة ك-ب-ي-رة م-ك-ن-تهم من الظفر
بنقأط المبأراة ،إال أان هذا ل يمنع أان هنأك
نقأئصس يجب معألجتهأ خأصسة مأ تعلق بنقصس
ال-ف-ع-أل-ي-ة وال-رك-ي-ز» ،مضس-ي-ف-أ ،ع-ل-ى ال-لعبين
ترك هذا الفوز المسسجل جأنبأ والتفرغ للعمل
خ -لل ال -ج -ولت ال -ق-أدم-ة ،لسس-ي-م-أ ت-حسس-ي-ن
مركزهم في الترتيب العأم ومواصسلة المشسوار
ب -ث -ق -ة وإارادة ك -ب -ي -رة ،فضس -ل ع -ن مضس -أع -ف-ة
المجهودات وبذل المزيد من العطأء.
وفي سسيأق متصسل ،حول من يتولى مسسؤوولية
ال -ع -أرضس -ة ال -ف-ن-ي-ة ،أاك-د رئ-يسس ال-ف-ري-ق أاك-ل-ي
أادرار ،أان اإلدارة تقوم بأتصسألت حثيثة من
أاج -ل ضس ّ-م م -درب ي -ت -ول -ى ال -ع-أرضس-ة ال-ف-ن-ي-ة،
ويحقق السستقرار للفريق ويكون في مسستوى
تطلعأت األنصسأر ،الراغبين في نيل الصسعود
خ -لل ه -ذا ال-م-وسس-م ال-ك-روي ،وف-ي-م-أ ي-خصس
مسس -ت-ح-ق-أت ال-لع-ب-ي-ن فسس-ي-ت-م ت-وزي-ع-ه-أ ف-ي
غضسون األيأم القأدمة.

ريال مدريد

رام ـ ـوسس مهـ ـّدد بالعقوبـ ـة
ذك-رت ت-ق-اري-ر صس-ح-ف-ي-ة
إاسس-ب-ان-ي-ة أامسس ا’ث-ن ،Úبأاّن
سسÒجيو راموسس قائد ريال
م- - - -دري- - - -د ب- - - -ات م- - - -هّ- - - -ددا
’ي - -ق - -اف ،وذلك بسس - -بب
ب - -ا إ
تعديه على ا◊كم اŸسساعد
Ÿب-اراة دي-رب-ي م-دري-د ال-تي
ج - -م - -عت ال - -ف- -ري- -ق اŸل- -ك- -ي
’ت-ل-ت-يك ،وانتهت
ب-ن-ظÒه ا أ
ب- -ال- -ت- -ع- -ادل السس- -ل- -ب- -ي ي- -وم
السسبت الفارط.

وكأن المدافع السسبأني قد
ت -ع ّ-دى ل-ف-ظ-ي-أ ع-ل-ى ال-ح-ك-م
ال- -مسس- -أع- -د خ- -لل أاح -داث
لول ،ولم يقم حكم
الشسوط ا أ
ال- -م- -ب- -أراة ب -ط -رده وه -و م -أ
لرج-ن-ت-ي-ن-ي
أاشس -ع -ل غضسب ،ا أ
دي -ي -غ -و سس-ي-م-ي-ون-ي ،ال-م-دي-ر
الفني لفريق أاتلتيكو مدريد
الذي حأول تنبيه الحكم لمأ

حدث.
وأاوضس - - -حت صس - - -ح - - -ي - - -ف - - -ة
«سس- -ب- -ورت» السس- -ب -أن -ي -ة ،أاّن
لم -ر ك -ل -ه بشس -أأن م -ع -أق -ب -ة
ا أ
راموسس متوقف حأليأ على
ن -أدي أات -ل-ت-ي-ك-و م-دري-د ،ول-و

ت - -ق ّ- -دم بشس - -ك- -وى ل- -ل- -ج- -ن- -ة
ال-مسس-أب-ق-أت ف-ي ال-ل-ي-غ-أ ب-مأ
حدث ،فقد يتم فتح تحقيق
مع اللعب ،وإايقأفه لو ثبتت
إادانته.

إعدإد :عب ـد
إلق ـادر سصنات ـي
إمام أإسصتاذ رئيسس
Ãسصجد إلبشصÒ
إإلبرإهيمي
شصـارع إلشصهـدإء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

لنتأامل أآلية ألسسابقة ألتي شسهدت
باإلÁان لعمار أŸسساجد سسوأء كان
ذلك من ألدولة رعاها ألله ،ووفق
ألقائم Úعلى شسئونها أأو كان ذلك من
نشساط أألفرأد وبذلهم من مال ألله
ألذي آأتاهم .لنتأامل ما زخر به سسياق
تلك أآلية ألكرÁة من قوله تعا:¤
﴿ønenGB øren ¬p∏sdG ónLp É°ùn ˘en ôo˘ªo˘©r˘jn É˘ªn˘fsGEp
InÓn°üs dG ΩnÉbnGCnhn ôp˘Np’BrG Ωp ƒr˘«n˘drGhn ¬p˘∏s˘dÉ˘Hp
¬n˘∏s˘dG ’sGEp ¢ûn ˘îr ˘jn ºr˘dnhn InÉ˘cn õs˘dG ≈˘JnGBhn
ø
n ˘ep Gƒ˘foƒ˘µo˘jn ¿rGCn ∂n ˘Äp˘dnhGCo ≈˘°ùn ˘˘©n˘˘an
 ﴾øألتوبة.18 :
n jpóàn¡rªodrG
لقد صسدرت هذه أآلية ألكرÁة
ب-أادأة أل-قصس-ر «إأ‰ا» وب-ع-ده-ا أل-ف-ع-ل
أŸضسارع «يعمر» ،و‘ هذأ أألسسلوب
أل -ق -رآأ Êأ◊ك -ي -م دلل -ة ع -ل -ى قصس-ر
أألعمال ألصسا◊ة على أŸؤومن Úمن
عباد ألله تعا ،¤وفيه دللة على دوأم
هذه أألعمال وŒددها وأسستمرأرها
وث -ب -وت ن -ف -ع -ه -ا ،و‘ ›يء صس -ي-غ-ة
أ÷مع ‘ لفظة مسساجد وإأضسافتها
إأ ¤لفظ أ÷Óلة  ⁄ينوه عن عظم
ه -ذه أألع -م -ال وك -رأم -ت -ه -ا وك -رأم -ة
ألقائم Úعليها.
و‘ صس -در ه -ذه أآلي -ة ت -خصس-يصس
أإلÁان صسفة ألولئك ألناسس .وهذأ
أإلÁان يتجاوز حدود أإلÁان بالله

آدآب آلصصحبة
ها هي أأسسرة أألسستاذ أأحمد Œتمع ›sدًدأ
ليجددوأ أللقاء أألسسبوعي  -كما تعودوأ -
ليتعلموأ أآلدأب أإلسسÓمية ،ويوًما بعد يوم
ي -ح uصس -ل -ون ›م -وع -ة ق u-ي-م-ة م-ن ت-لك أآلدأب
أإلسسÓمية أل sسسْمحة.
جلسس ألوألد ب Úأأسسرته وقال :أليوم نتحsدُث
يا أأبنائي عن أأدب عظيم من آأدأب أإلسسÓم،
موضسوع أأدب أليوم حول «آأدأب ألصسحبة».
قال ألوألد:أإلنسسان يا أأبنائي ‘ هذه أ◊ياة
ل ب- -د أأن ي- -ك- -ون ل- -ه أأصس- -دق- -اء وإأخ- -وأن؛ ألن
أإلنسس- -ان أج- -ت -م -اع -ي ب -ط -ب -ع -ه ،وق -د ج -اءت
أأح -اديث ‘ ألسس -ن -ة أل -ن-ب-وي-ة ت-دtل ع-ل-ى فضس-ل
أألُخsوة ،وِعظَم منزلتها كما قال ألنبي صسلى
أل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م(( :أَْŸرُء ع-ل-ى دي-ن خ-ل-ي-ل-ه،
فلَينظُْر أأحدكم َمن ُيخالِْل))؛ روأه ألÎمذي،
وقال أأيضًسا صسلى ألله عليه وسسلم(( :أŸؤومُن
ل-ل-م-ؤوم-ن ك-ال-ب-ن-ي-ان َي-شسt-د ب-ع ُضسه بع ًضسا))؛ روأه
ألبخاري.
وتعالوأ يا أأبنائي نسستعرضس بعضًسا من هذه
أآلدأب:
- 1أأن نختار َمن ُيوصَسفون باألخÓق أ◊سسنة
ونخالقهم أأيضًسا بذلك ،قال صسلى ألله عليه
وسسلم(( :وخاِلِق ألناسس بخُلق حسسن))؛ روأه
ألÎم -ذي ،وأأن ت -ك -ون ألصس -ح-ب-ة ل-وج-ه أل-ل-ه ل
Ÿصسلحة دنيوية.
- 2أأن نبدأأ دأئًما لقاء إأخوأننا بالسسÓم
وأŸصس-اف-ح-ة ك-ل-م-ا Œدد أل-ل-ق-اء ،م-ع بشس-اشسة
ألوجه ،وطيب ألكÓم ،قال رسسول ألله صسلى
ألله عليه وسسلم(( :ما من مسسلم ِÚيلتقيان
ف -ي -تصس -اف -ح -ان ،إأل غ -ف -ر أل -لُ-ه ل-ه-م-ا ق-ب-ل أأن
يفÎقا))؛ روأه أأبو دأود.
- 3ومن آأدأب أألُخsوة كذلك :أإلغضساء عن
ت أإلخوأن ل بد من حصسولها،
ألعÌأت ،فعÌأ ُ
وأل sصسْفُح عنها من قيم ألصساحب أŸؤومن ،وألله
سس-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ¤ق-ال ل-ن-بu-ي-ه صس-ل-ى أل-ل-ه ع-ليه

إأ ¤أإلÁان باليوم أآلخر ،ويلي صسفة
أإلÁان صسفات أأخرى ل يتحلى بها
إأل أŸؤوم- -ن- -ون م- -ن أل- -ع- -ب- -اد ،وه -ذه
ألصس -ف -ات ه-ي إأق-ام-ة ألصسÓ-ة وإأي-ت-اء
أل-زك-اة وخشس-ي-ة أل-ل-ه وم-رأق-ب-ت-ه .و‘
هذأ ألسسياق كله ما يدل على أأنه ليسس
كل من يعمر أŸسساجد أأو يشسارك ‘
عمارتها عمارة عبادة أأو عمارة بناء
حسسي ،ليسس كل من يعمل هذأ ألعمل
مشس - -ه- -ودأ ل- -ه ب- -اإلÁان ت- -رج- -ى ل- -ه
ألهدأية .وإأذأ ل بد أأن يسسبق هذأ
ألعمل أÒÿي عمل ما يرضسي ألله ‘
إأقامة ألصسÓة وإأيتاء ألزكاة وخشسية
ألله ل غÒه ورجاء ما عنده ،ل ألذي
عند سسوأه .فإان هذأ ألتصسرف مدعاة
ل -ل-ري-اء وألسس-م-ع-ة وحب أل-ث-ن-اء أل-ذي
ليسس فيه قربة.
يقول أأحد ألعلماء أألفاضسل :من
تدبر هذه أآلية بصسدق تب Úله من
فقهها أأمور ،منها -وألله أأعلم -أأنه
Ÿا ك - -انت ع - -م- -ارة أŸسس- -اج- -د م- -ن
أألعمال ألظاهرة أŸكشسوفة لكل ذي
ع .Úأن -ه ق -د ي -ع -م -ره -ا أأن-اسس ◊ب
ألشسهرة أأو يعمرها أأناسس منافقون
ألغ - -رأضس دن - -ي - -وي - -ة ف - -ي - -غ Îب- -ه- -م
أŸسسلمون كما وحصسل من عامري
مسسجد ألضسرأر -لول أأن ألله سسلم-

خ Òالهدي:

Ÿا كان مثل هذأ ألعمل أÒÿي أأمرأ
ل ب- -د م- -ن م- -ع- -اي -ن -ت -ه أشسÎط أل -ل -ه
سس-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ¤لسسÓ-م-ته وخلوصسه
وحصس -ول أأج -ره ث Ó-ث -ة شس -روط ب -ع-د
أإلÁان ب - -ه وأل - -ي - -وم أآلخ- -ر ،وه- -ذه
ألشسروط هي:
إأق- -ام- -ة ألصسÓ- -ة ،وإأي- -ت- -اء أل -زك -اة،
وخشسية ألله وحده.
ذلك ألن ألصسÓة  -أأيها أإلخوة -
هي ألركن أألسساسسي لدين أإلسسÓم
ب-ع-د –ق-ي-ق ألشس-ه-ادت ،Úوي-ك-ف-ي ‘
فضسلها قول ألله تعا :¤إأن ألصسÓة
تنهى عن ألفحشساء وأŸنكر ،ويكفي
‘ عظمها وعظم أأجرها أأمر ألله
با◊افظة عليها وأأمر رسسوله بذلك
﴿IpÓn˘°üs dGhn äpGƒn˘∏n˘°üs dG ≈˘∏n˘Yn Gƒ˘¶o˘apÉ˘Mn
َ àpfpÉ˘bn ¬p˘∏s˘dp Gƒ˘eoƒ˘bohn ≈˘£n˘°rSƒo˘rdG
﴾Ú
ألبقرة.238 :
Óن -ه-ا
أأم -ا شس -رط إأي -ت -اء أل -زك -اة ف  -أ
ألركن ألثالث من أأركان أإلسسÓم كلها
خ Òوبركة ◊ياة أŸسسلم Úجميعا.
فهي تطه Òلنفسس معطيها من ألشسح
وألبخل وتزكية وأألفة لنفسس آأخذها
أŸسستحق لها تزكية لنفسسه وإأبعاد لها
عن ألكره وألبغضس Ÿن أأوتي حظا
م- -ن أل- -رزق وأŸال .ث -م ه -ي م -ي -زأن
عدل ‘ أإلفادة من مال ألله ألذي
قسسم لعباده ،فانظروأ وتأاملوأ كيف
ي -رب -ي أإلسس Ó-م ›ت-م-ع-ه م-ن خÓ-ل
هذه ألفريضسة ألتي ل توجد ‘ بند
من بنود ألقوأن Úألوضسعية ألتي هي
من صسنع ألبشسر ل من صسنع تشسريع
ألله.
Óن ألله
أأما شسرط خشسية ألله ،ف أ
غ -ن-ي ع-ن أأع-م-ال-ن-ا ل ت-ن-ف-ع-ه ط-اع-ة
أŸطيع ول تضسره معصسية ألعاصسي،
وإأ‰ا أأعمالنا لنا ،يوفينا ألله إأياها إأن
خÒأ ف - -خÒأ ،وإأن شس - -رأ فشس - -رأ ،ول
ي - -ظ- -ل- -م ربك أأح- -دأ .ف- -وجب ع- -ل- -ى
أŸسسلم أŸؤومن أ◊قيقي أأن يجرد
أأعماله ألتعبدية ألقولية وألفعلية من
ألرياء وألسسمعة وألنفاق ،فكل ذلك
Óعمال.
ﬁبط ل أ

إإختيار إألصصحاب ‚اح ‘ إلدنيا وفوز ‘ آلخرة

p r r
p n n
 ﴾ πأ◊جر:
وسسلمَ «ªéndG ínØ°üs dG íØ°rUÉa ﴿ :
.85
 Îعيوب
- 4كذلك يا أأبنائي من أآلدأب :سس ُ
أإلخوأن ،و–سس Úعيوبهم ،فبع ُضس ألناسس قد
يجد ‘ أأخيه عيًبا فعليه أأن يحاول إأصسÓح
عيب أأخيه ،وأأن يرشسده إأ ¤ألطريقة ألتي به
ُيقuوم عيبه ،ويسس Îعيوب إأخوأنهÃ ،عنى أأنه ل
يشسيعها ول يتطsلبها.
- 5كذلك من آأدأبها أأل َيح ُسسَد إأخوأنه على
ما يرأه من ألنعم عندهم؛ ألن ألله سسبحانه
وت - -ع- -ا ¤ق- -د ف- -اَوَت ب Úأل- -ع- -ب- -اد ‘ أألرزأق
وألعطيات ،وأŸوأهب وأألموأل ،ونحو ذلك،
وأأن يحمد ألله سسبحانه وتعا ¤أأن وهبَها ألله
¿
ألخيه ،وألله عز وجل قالn hóo°ùo ërjn ΩrGCn ﴿:
﴾ ِ¬∏p°†r an ør˘ep ¬o˘∏s˘dG ºo˘goÉ˘JnGB É˘en ≈˘∏n˘Yn ¢nSÉ˘æs˘dG
ألنسساء ،54 :وقال ألنبي صسلى ألله عليه وسسلم:
((ل َتحاسَسُدوأ)).
 - 6وكذلك يا أأبنائي من آأدأب أألُخsوة:
بشساشسُة ألوجه ،ولطفُ أللسسان ،وسَسَعُة ألقلب،
وإأسسقاط ألِكْبر.
- 7وكذلك من آأدأب أألُخsوة :سسÓمُة ألصسدر
Óخوأن وأألصسحاب ،وألنصسيحة لهم ،وقبول
ل إ
ألنصسيحة منهم ،متمثً u
 Óقوَل ألنبي(( :ألدين
ألنصسيحة.))...
 - 8وكذلك من آأدأب أألخوة :أأل يخلف
أإلنسسان وعَده ،إأذأ وعد أأخاه ل يخلفه؛ ألن
إأخÓف ألوعد من عÓمات ألنفاق كما قال
صس- -ل- -ى أل- -ل- -ه ع- -ل- -ي -ه وسس -ل -م(( :آأي ُ-ة أŸن -اف -ق
ث Ó-ث ))...وذك -ر م -ن-ه-ا(( :إأذأ وع-د أأخ-ل-ف))؛
روأه ألبخاري.
ب له ما
 - 9ومن آأدأب ألصسحبة :أأن ُتِح s
ب لنفسسك ،كما قال ألنبي صسلى ألله عليه
– t
وسسلم(( :ل ُيؤومُن أأحدكم حتى يحب sألخيه ما
ب لنفسسه))؛ روأه ألبخاري.
يح t
 - 10ومن آأدأب ألصسحبة أأيضًسا :أأن –رصس

على ما يجلب أŸودة بينك وبينه ،كما قال
عمر رضسي ألله عنه« :ثÓث ُيصسuف Úلك ُوsد
أأخيك :أأن ُتسسuلم عليه إأذأ لقيته ،وُتوسuسَع له ‘
أÛلسس ،وتدعوه بأاحب uأألسسماء إأليه».
- 11وكذلك من آأدأب أألخوة وألصسحبة :أأن
–مل كَÓمه على أأحسسن ألوجوه ،فإاذأ وجدت
لكÓمه وجًها حسسًنا ،فاحمله عليه ،وضَسْع أأمر
أأخيك على أأحسسنه.
- 12أإلسسرأع ‘ أŸعونة وألبذل لتفريج
ألهuم وتنفيسِس ألكرب ،وإأيثاره على ألنفسس؛ قال
¿
¿ n Écn ƒrdnhn ºr¡p°pùØofrGCn ≈∏nYn
تعاn hôoKpƒDrjohn ﴿ :¤
∂
n ÄpdnhÉCoan ¬p°pùØrfn ís°oT n¥ƒjo ø
r enhn ál°nUÉ°ün Nn ºr¡pHp
 ﴾ n¿ƒëo∏pØrªordG ºogoأ◊شسر.9 :
- 13تبادل ألهدأيا وأألعطيات ‘ أŸوأسسم
وأŸن -اسس -ب -ات ،وألب -ت -دأء ‘ ذلك ع -ل -ى ق -در
أإلمكان؛ فإان ألهدية تزيد ‘ أÙبة ،وتزيل
ما ‘ ألصسدر من عدأوة وبغضساء؛ كما أأخÈ
بذلك نبيtنا صسلى ألله عليه وسسلم قال(( :تهاَدْوأ
–ابtوأ))؛ روأه أأبو يعلى.
 - 14أأن ن -ت -ج s-ن -ب ألسس -خ-ري-ة ،وألِ-غ-ي-ب-ة،
وأ◊سس - -د ،وأل - -ب - -غضس - -اء ،وسس - -وَء أل- -ظu- -ن Ãن
نصس-اِحُ-ب ،ون-ت-ج-نب ك-ذلك أل-ت-ن-اُبَ -ز ب-األلقاب،
ôrîn°ùr jn ’n GƒæoneGB ø
قال تعاn jòpsdG É¡njtGCn Éjn ﴿ :¤
¿ ºr¡oærep Gôk«rNn Gƒfoƒµojn
r GCn ≈°ùn Yn Ωmƒrbn ø
r pe Ωlƒrbn
n
¿ Gôk«r˘Nn øs˘µo ˘jn
C
G
≈
˘
°
ù
˘
Y
r
r ˘ep AlÉ˘°ùn ˘fp ’nhn
n n AmÉ˘°ùn ˘fp ø
GhõoHnÉænJn ’nhn ºrµo °ùn ˘Øo˘frGCn Ghõo˘ªp˘∏r˘Jn ’nhn ø
s ˘¡o˘ær˘ep
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p ÉÁ
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∂ َ ƒ˘ªo˘dpÉ˘s¶˘dG ºo˘go
n ˘Äp˘dnhÉCo˘an Ör˘ào˘˘jn ºr˘˘dn ør˘˘enhn
أ◊جرأت.11 :
قال ألوألد :هذه جملة من أآلدأب ألتي ل
بد أأن نرأعيَها مع أأحبتنا وأأصسحابنا ،ولنا لقاء
مع أأدب آأخر إأن شساء ألله تعا.¤
سسلوك ‘ أŸيزأن:أÿيانة ألزوجية سسلوك
منحرف
أÿيانة ألزوجية مصسطَلح Ãجرد ذكره تتأاsلم
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

هذه آلصصفحة –توي على آيات قرآنية كرÁة
وآحاديث نبوية شصريفة ،آلرجاء آ◊فاظ عليها
وحمايتها من آلتدنيسس .وشصكرآ

ثÓثة شصروط بعد إإلÁان به وإليوم إآلخر للعمارة إ◊قيقية
ي-ق-ول تعاónLpÉ°ùn en ôoªo©rjn É˘ªn˘fsGEp﴿:¤
ôp Np’BrG Ωp ƒr«n˘drGhn ¬p˘∏s˘dÉ˘Hp øn˘enGB ør˘en ¬p˘∏s˘dG
ºr˘dnhn InÉ˘cnõs˘dG ≈˘JnGBhn InÓn˘˘°üs dG ΩnÉ˘˘bnGCnhn
¿rGCn ∂n ˘Äp˘dnhGCo ≈˘°ùn ˘©n˘an ¬n˘∏s˘dG ’sGEp ¢ûn ˘îr ˘˘jn
 ﴾øأل-ت-وب-ة:
n jpóàn¡rªodrG ønep Gƒ˘foƒ˘µo ˘jn
.18
‘ ه- -ذه أآلي- -ة أل- -ك- -رÁة شس- -ه- -ادة
عظيمة جاءت من عند ألله شسهادة
باإلÁان لعمار أŸسساجد ،ومن شسهد
له باإلÁان فقد أأفلح وفاز ،فكيف
أ◊ال وألشسهادة باإلÁان جاءت من
ع -ن -د أل -ل -ه خ Òألشس-اه-دي-ن وأأصس-دق
ألقائل.Ú
ولنتأامل كيف تتم عمارة أŸسساجد
بيوت ألله تعا ،¤إأن عمارتها تعني
أأمرين ل ثالث لهما:
أألم - -ر أألول :وه - -و أأزك- -ى وأأن- -ف- -ع
وأأجدى ‘ حياة كل مسسلم صسغ Òأأو
ك -ب ،Òغ -ن -ي أأو ف -ق ،Òإأن -ه ت -ع -ه-ده-ا
ب-الصسÓ-ة وأل-ذك-ر وأل-وع-ظ وأإلرشس-اد
وأل -ن -وأف -ل وألخ -ت Ó-ف إأل -ي -ه -ا ألدأء
أŸك-ت-وب-ة وأل-ن-اف-ل-ة ،وح-ب-ها ،وألقيام
ع-ل-ى ن-ظ-اف-ت-ه-ا وأل-ن-ظ-ر إأل-ي-ها نظرة
حب وأطمئنان على أأنها بيوت ألله
فيها يدعى ويعبد ويسسبح له ،كما قال
¿ ¬os∏dG
جل من قائلn PpGCn ämƒ«oHo »ap﴿ :
¿ ﴾¬ªo°rSG É˘¡n˘«˘ap ôn˘cn òr ˘john ™n˘anôr˘Jo
r GCn
ألنور.36 :
أأم- -ا أألم- -ر أل- -ث- -ا:Êف- -ه- -و ع- -م -ارة
أŸسس-اج-د ع-م-ارة حسس-ي-ة ت-ق-وم ع-لى
أإلن- -ف- -اق م -ن أŸال ع -ل -ى وج -ه ألÈ
أل -ذي ي -ري -د ب -ه أŸسس -ل -م وج -ه أل -ل -ه
وأل -دأر أآلخ-رة ،وه-ذأ ي-ع-ن-ي ب-ن-اءه-ا
ك - -ام Ó- -أأو أŸشس- -ارك- -ة ‘ ب- -ن- -ائ- -ه- -ا
وت -ع -مÒه -ا ت -ع-مÒأ سس-ل-ي-م-ا م-ن غÒ
إأسس - - -رأف ‘ أألل- - -وأن وأل- - -زخ- - -ارف
وأŸظ- -اه- -ر ،وي -ع -ن -ي أŸشس -ارك -ة ‘
ألبحث عن أŸوسسرين وحثهم على
ذلك من غ Òإألزأم وإأحرأج وإأيذأء،
وي- -ع- -ن- -ي أŸشس- -ارك- -ة ‘ ت -رم -ي -م -ه -ا
وصس- -ي- -ان- -ت- -ه- -ا وت- -ه- -وي -ت -ه -ا و–سسÚ
مرأفقها .فكل ذلك من تعم Òبيوت
ألله ألتي يرجع فضسل ألقيام عليها
إأ ¤أŸسس- -ل- -م أŸؤوم- -ن ب- -ج- -زأء أل -ل -ه
ومثوبته.

ألعدد
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ي عن آلنبي صصلى آلله عليه وسصلم أآنـه قـال’(( :
وقد ُرِو َ
يتنـاجى آثنـان دون وآحد؛ فإان ذلك يؤوذي آŸؤومن ،وآلله
عز وجل يكره أآَذى آŸؤومن)) آلصصحيحة.

أاقوال مأاثورة:
’ورآد و’ يجد لها أآثرآ؟ ولو
كث Òمن آلناسس يقرأآ آ أ
ت-دب-ر ق-ول-ه سص-ب-ح-انه øYn ¬oÑn∏rbn Éæn˘∏r˘Øn˘Zr GCn ør˘en ™r˘£p˘Jo ’nhn﴿ :
’درك آلسص - -ر ‘ ذلك  ..ح - -يث ي - -ذك - -ر آل- -ل- -ه
 ﴾ÉfnôpcrPpأ
بلسصانه مع غفلة قلبه ،فهل ينتظر أآثرآ لذآكر هذه
حاله؟! أآ.د .ناصصر آلعمر.

جوابك

عّمـ ـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

^ سس :من كان مأاكوله حرآماً أآو ملبوسصه أآو مكان صصÓته
فما آ◊كم؟
^^ ج :إآذآ كان مأاكول آŸصصلي أآو ملبوسصه أآو مكان صصÓته
حرآماً ف Óأآجر له ‘ صصÓته ،كأان صصلى ‘ دآر آغتصصبها فإانه
ليسس له ثوآب ‘ صصÓته.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

’نسصان كذبة سصمعها أآلف مرة ،من أآن
سصهل أآن يصصدق آ إ
يصصدق حقيقة  ⁄يسصمعها من قبل.

أ÷وأرح؛ فا◊ياة ألزوجية حياة مصسونة ‘
ديننا أإلسسÓمي أ◊نيف؛ فقد جعلها أأمانة ‘
ي تهاوٍن ‘ تلك أألمانة
عنق كِ Óألزوج ،Úوأأ t
هو خيانة للدين.
يذهب ألكث Òمن ألناسس إأ ¤أأن أÿيانة
ألزوجية هي أÿيانة أ÷ َسسدية ،إأل أأنها ل
تقتصسر عليها ،بل هي أأنوأع َنذُكُرها ‘ ألنقاط
ألتالية:
 -1إأفشساء أأسسرأر شسريك أ◊ياة.
 -2خيانة مالية؛ كالتصسtرف Ãال شسريك
أ◊ياة دون علمه ،أأو فيما ل يرضساه.
ÃكاŸة
ت
 -3خيانة عاطفية ،سسوأء أأكان
ُ
هاتفية ،أأو ُمرأسَسلة إألكÎونية ،أأو مقابلة غÒ
مشسروعة ،بل ›رد ألتفك ‘ Òغ Òشسريك
أ◊ياة يدخل ‘ دأئرة أÿيانة ألزوجية.
 -4خيانة ج َسسدsية ،وهي أأشسد وأأعظم أأنوأع
أÿي-ان-ات أل-زوج-ي-ة ،دون أل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ح-ج-م
أÿيانات سسالفة ألuذكر.
أÿيانة سسلوك ،ولكل سسلوك دأفع؛ َفِللخيانة
أل- -زوج -ي -ة أأسس -ب -اب ودوأف -ع غ ÒمÈuرة ل -ت -لك
ألفعلة أsÙرمة ،ومن تلك أألسسباب وألدوأفع:
 -1ضسعف ألوأزع ألديني.
 -2شسخصسية مضسطربة نفسسيvا.
 -3تنشسئة غ Òسسليمة.
 -4هروب ألزوجة من وأقع ألزوأج بإاكرأهٍ
من أأهلها.
 -5ردة ف -ع -ل أل -زوج -ة Œاه خ -ي-ان-ة زوج-ه-ا
كعقوبة له.
 -6ألفجوة وألُبعد ألعاطفي ب Úألزوج.Ú
 -7غ- -ي -اب أأح -د أل -زوج Úع -ن أآلخ -ر فÎة
طويلة؛ ‡ا يولuد أ◊اجة للغ.Ò
 -8ع- -دم أه- -ت -م -ام أأح -د أل -زوج Úبشس -ريك
حياته.
-9عدم إأشسباع حاجات ألطرف أآلخر.
ونؤوuكد أأنها أأسسباب ل تÈuر أÿيانة ألزوجية،

ول Œعل منها أأمًرأ مقبولً أأبًدأ ،إأ‰ا نوردها
لتفادي ألوقوع فيها ،وللتحصس Úضسدها.
‘ ›ت -م -ع -ات-ن-ا درج أأن خ-ي-ان-ة أل-زوج ق-د
ُتغتَفر ،وخيانة ألزوجة ل Áكن أأن ُتغتفر؛ ِلما
للزوجة من مكانة عظيمة ‘ أألسسرة؛ فÎبية
أألب-ن-اء وت-نشس-ئ-ت-ه-م ت-نشس-ئً-ة صس-اِل-حً-ة ت-ق-ع على
ع-ات-ق-ه-ا ،ف-ك-ي-ف ُي-م-ك-ن ل-ه-ا أأن ت-رب-يهم تربية
صس -ا◊ة وه -ي خ -ائ -ن -ة ل-ن-فسس-ه-ا ودي-ن-ه-ا ،ذأت
سسلوك غ Òسسوي؟ كما أأن بخيانة ألزوجة يقع
ألشسك ‘ نسسب أأولدها؛ ففي خيانتها صسدع
كب Òل Áكن أأن يلتئم.
أÿيانة ألزوجية  -كما ذكرنا  -أأنوأع؛ ففي
إأفشساء ألسسر وألتصسtرف ‘ أŸال أأمل كب‘ Ò
ألتسسامح من ك Óألطرف ،Úمع أأخذ أ◊ذر من
ألطرف أآلخر ،وأهتزأز ألثقة بينهما ،إأل أأن
أ◊ياة ألزوجية ُيمكن أأن تسستمر بينهما ،أأما
أÿيانة ألعاطفيsة ففي أأغلب أ◊الت َتنتهي
بالطÓق ،فيما لو أسستمsرت تلك أÿيانة ،لكن
فيما لو وقعتِ أÿيانة أ÷سسدية فقد وَقع
ه Ó-ك ودم -ار أألسس -رة ،أل-ذي ي-ك-ون ضس-ح-ي-ت-ه
أألولد ،هنا قد َتغفر بعضس ألزوجات خيانة
ألزوج مع عدم نسسيانها وأسستمرأر أأŸها ،إأ‰ا
َتبتغي بذلك أسستمرأر أ◊ياة ألزوجية ،مرأعيًة
ب- -ذلك أأولده- -ا ،وح- -ف -اًظ -ا ع -ل -ى م -ك -ان -ت -ه -ا
ألجتماعية ،وقد تغفر أأك Ìمن مرة إأ ¤أأن
تصسل إأ ¤مرحلة ل تسستطيع فيها –tمل آألم
تلك أÿيانة ،فيكون ألطÓق هو حلsها.
أأما ألزوج فقد ندر أأن يغفر خيانَة زوجته
أ÷سسدية ،بل ل ُيمكن لرجل سسوي xنفسسvيا أأن
يتجاوز عن تلك أÿيانة ،ويبدأأ بعدها بشسكوِكه
ح- - -ول نسسب أألولد ،وت- - -ب- - -دأأ سس- - -لسس- - -ة م- - -ن
أŸشسكÓت ألتي يكون ضسحيُتها حتًما أألولد،
وألطÓق سسريع ‘ تلك أ◊الة ،بل قد تقع
أ÷رÁة ب- -حسسب رsدة ف- -ع- -ل أل- -رج -ل ،وأل -ذي
َيحكمها تكوين شسخصسيته.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  01أاك-ت-وب-ر  :1955وصش -لت ك -م-ي-ة م-ن
الأسش- -ل- -ح- -ة وال -ذخÒة م -ن مصش -ر ع -ن
طريق البحر بواسشطة اليخت « دينا»
لمÒة مصش- -ري- -ة زوج- -ة اŸلك
وه- -و م- -لك أ
«حسش Úبن طÓل».
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الفريق ڤايد صشالح:أاطراف خارجية تÎبصش با÷زائر بتواطؤو العصشابة
^ الششعب ا÷زائــــــري يرفضس اأي تدخـــــــل ‘ ششؤوونـــــــه الداخليــــــة
^ النتخابات الرئاسشيــــة مرحلة هامة سشنجتازها بكل عزÁة وإاصشرار

الششعب“ -يز اليوم الثالث من زيارة الفريق أاحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي إا ¤الناحية العسشكرية الثانية بإاششرافه على
تنفيذ “رين ثان وترؤوسشه لقاء توجيهيا Ãقر قيادة الناحية.جاء هذا ‘ بيان تسشلمت «الششعب» نسشخة منه.

لن نقبل أان “لي علينا دروسش من أاية جهة
وبخصسوصس اÙاولت اليائسسة التي تهدف
إا ¤زع- -زع- -ة أام- -ن واسس- -ت- -ق -رار ا÷زائ -ر ،ه -ذه
اÙاولت ال- -ت- -ي ت- -ق -وم ب -ه -ا ب -عضس األط -راف
األجنبية بتواطؤو مع العصسابة ‘ الداخل تÎبصس
با÷زائر و–اول التدخل ‘ شسؤوونها الداخلية،
أاكد الفريق بأان الشسعب ا÷زائري يرفضس رفضسا
ق- -اط- -ع- -ا أاي ت- -دخ- -ل أاج -ن -ب -ي ‘ شس -ؤوون ب Ó-ده
الداخلية ،ولن يقبل أان “لى عليه أاية دروسس من
أاية جهة كانت ،طالبا من هؤولء اŸتطاول Úعلى
ا÷زائ- -ر أان ي- -ه- -ت- -م- -وا بشس- -ؤوون- -ه- -م وÃشس- -اك -ل
بلدانهم.وقال الفريق ‘ هذا الشسأان« »:لقد سسبق
‹ وأان أاشسرت ‘ العديد من اŸناسسبات أان
هناك أاطرافا خارجية معادية تÎبصس با÷زائر
و–اول التدخل ‘ شسؤوونها الداخلية ،بتواطؤو
مفضسوح مع العصسابة ‘ الداخل التي نحذرها
من اللعب بالنار ،وهي ﬁاولت يائسسة تهدف
باألسساسس إا ¤زعزعة اسستقرار وأامن ا÷زائر
وشسعبها الذي خاضس ثورة –ريرية فريدة من
ن -وع -ه -ا ،اسسÎج-ع ب-فضس-ل-ه-ا وب-فضس-ل تضس-ح-ي-ات
ق-واف-ل م-ن الشس-ه-داء ،ح-ري-ت-ه واسس-ت-قÓ-ل-ه ،وهو
ال -ي -وم ي-ت-م-ت-ع ب-ك-ام-ل السس-ي-ادة ‘ وط-ن-ه ،ول-ق-د
تفطن هذا الشسعب األصسيل واألبي منذ بداية
األزمة إا ¤هذه اŸناورات اŸشسبوهة ،وع Èمن

خÓل مسسÒاته السسلمية ،التي شسهد العا ⁄برمته
عن حضساريتها ،عن رفضسه القاطع ألي تدخل
أاجنبي ‘ شسؤوون بÓده الداخلية ،وأانه لن يقبل
أان “لى عليه أاية دروسس من أاية جهة كانت،
كونه سسيد قراراته».
وقال الفريق ايضسا «:كما أانني أاكدت شسخصسيا
أاك Ìمن مرة ،بأان ما يجري ‘ ا÷زائر هو شساأن
داخلي يخصس ا÷زائري Úوحدهم ،وأان الشسعب
اŸلتف حول جيشسه سسيعرف كيف يتصسدى Ÿثل
ه -ذه اŸن -اورات ،ال -ت-ي سس-ي-ك-ون م-آال-ه-ا ال-فشس-ل،
لسس -ي -م -ا وأان -ه م -اضس ‘ ط-ري-ق-ه ،ل-ل-خ-روج م-ن
األزم - -ة ‘ أاق - -رب وقت م - -ن خÓ- -ل ت- -ن- -ظ- -ي- -م
انتخابات رئاسسية حرة ونزيهة وشسفافة ،سستجرى
إان شساء الله تعا ‘ ¤موعدها اÙدد ‘ 12
ديسسم Èالقادم.
و‘ هذا الصسدد بالذات ،أانتهز هذه السسائحة
ألؤوك -د ›ددا أان ا÷زائ -ر ب -ت -اري -خ -ه-ا ال-ع-ري-ق
وبشسعبها ا◊ر ،سستظل دوما سسيدة قراراتها ،واأن
الشسعب ا÷زائري األبي بكافة أاطيافه يرفضس
بصسفة قطعية أاي تدخل سسافر ‘ شسؤوون بÓدنا
من أاية جهة كانت ،ولهؤولء اŸتطاول Úعلى
ا÷زائ- -ر أاق -ول اه -ت -م -وا بشس -ؤوون -ك -م وÃشس -اك -ل
بلدانكم ،فا÷زائر سستعرف كيف تنتصسر وتخرج
من أازمتها قوية بشسعبها وآامنة بجيشسها».

واجب الوطني Úاıلصش Úأان ل يÎكوا
جزائر الششهداء عرضشة للمؤوامرات
الفريق أاكد أان واجب الوطني ÚاıلصسÚ
ال-ي-وم و‘ ط-ل-ي-ع-ت-ه-م ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-عبي،
سسليل جيشس التحرير الوطني هو أان ل يÎكوا
جزائر اÓŸي Úمن الشسهداء عرضسة لدسسائسس
وم-ؤوام-رات شس-رذم-ة ق-ل-ي-ل-ة م-ن ا◊اق-دي-ن ع-لى
ا÷زائر من خÓل تخطيطهم إلفسساد عرسس
النتخابات الرئاسسية ،قائ ‘ Óهذا الشسان«:اإن
واجب الوطني Úاıلصس Úاليوم و‘ طليعتهم
ا÷يشس الوطني الشسعبي ،سسليل جيشس التحرير
الوطني هو أان ل يÎكوا جزائر اÓŸي Úمن
الشسهداء عرضسة لدسسائسس ومؤوامرات شسرذمة
ق -ل-ي-ل-ة م-ن ا◊اق-دي-ن ع-ل-ى ا÷زائ-ر م-ن خÓ-ل
تخطيطهم إلفسساد عرسس النتخابات الرئاسسية،
لقد نسسي هؤولء أان تصسميم أاحرار الوطن على
اŸضس-ي ق-دم-ا ن-ح-و –ق-ي-ق األه-داف ال-وط-ن-ية
النبيلة والسسامية للشسعب ا÷زائري ،هو تصسميم
ل يقبل اŸهاترات ول ا÷دل الفارغ والعقيم،
ف -األم -ر ي -ت -ع -ل -ق ب-ا÷زائ-ر ،أارضس اÓŸي Úم-ن
الشسهداء الذين منحوا أاعز ما Áلكون من أاجل
أان ي -عـرف وط -ن -ه -م م -ع -ا Êال-ت-ح-رر ا◊ق-ي-ق-ي،
ومعا ÊالسستقÓل الكامل ،اŸتمثل ‘ “كÚ
اإلرادة الشسعبية Ãفهومها ا◊قيقي والصسحيح
م -ن رسس -م م -ع -ا ⁄مسس-ت-ق-ب-ل ال-وط-ن ب-ك-ل ح-ري-ة
ودÁقراطية ،وŒسسيدا لهذه التطلعات الشسعبية
اŸشسروعة ،فإاننا لن نÎدد ◊ظة واحدة ‘
ال- -تصس- -دي الصس- -ارم وال- -رادع ل- -ه- -ذه الشس -رذم -ة،
وسسنكون دوما ،مثلما أاكدنا على ذلك أاك Ìمن
مرة ،حماة لهذه اإلرادة الشسعبية وأامناء على
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Œسسيدها ،من خÓل التطبيق الدقيق والصسارم
للقوان Úالسسارية اŸفعول ،فلن نÎك اÛال
للعصسابة وأاذنابها لعرقلة هذا العرسس النتخابي
الواعد واŸفصسلي ‘ تاريخ ا÷زائر ،وسسنجسسد
فعليا وميدانيا هذا الكÓم على أارضس الواقع».
واضساف الفريق »:فبÓدنا بÓد ا– Òÿوز
ع -ل -ى إام -ك -ان-ي-ات وث-روات م-ع-تÈة ف-وق األرضس
و–ت األرضس ،فلن نÎك العمÓء ينهبوا رفقة
أاسسيادهم هذه اÒÿات الوطنية الزاخرة ولن
نÎك أارضس الشس -ه -داء ي -ع -يث ف -ي -ه-ا اŸفسس-دون
فسسادا ،ولن نسسمح ألي كان التÓعب ÃصسÒ
البÓد ومسستقبل الشسعب ا÷زائري».
وقد أاشسار الفريق إا ¤أانه أاصسبح اليوم واضسحا
للعيان أاشسد الوضسوح ،بأان العصسابة ومن يدور ‘
فلكها ويأا“ر بأاوامرها ،هم دخÓء وغرباء عن
الشسعب ا÷زائري  ،قائ ‘ Óهذا اŸقام« :لقد
أاصسبح اليوم واضسحا للعيان أاشسد الوضسوح ،بأان
ه -ذه ال -عصس -اب -ة وم -ن ي -دور ‘ ف -ل -ك -ه -ا وي-أا“ر
ب- -أاوام- -ره- -ا ،ه -م دخ Ó-ء وغ -رب -اء ع -ن الشس -عب
ا÷زائ- -ري ،ف -م -ن ل ي -خ -دم مصس -ل -ح -ة ال -وط -ن
Ãف -ه -وم -ه -ا ا◊ق-ي-ق-ي ،ه-و دخ-ي-ل وغ-ريب ع-ن
الوطن بل ومعاد له ،ألن هذه الشسرذمة ل “لك
ح -ق ال -ت -ف -ك ،Òف -األط-راف اÿف-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ف
وراءها هي التي تفكر لها وتأامرها بالتنفيذ ،إاننا
ل نقول هذا الكÓم من فراغ ،بل لدينا معطيات
تؤوكد تورط هؤولء العمÓء وسسنتخذ دون شسك
اإلجراءات الÓزمة ‘ الوقت اŸناسسب باسسم
القانون ضسد هذه الشسرذمة ،ف Óتسسامح ،أاقول ل
تسسامح مع هذه الفـئـة القليلة ،التي تعودت على
فرضس إارادتها الظاŸة على األغلبية ،لقد انتهى
وإا ¤األبد هذا العهد غ Òالسسوي ،فالكلمة اآلن
أاصسبحت للشسعب ا÷زائري الذي سسيعرف كيف
ي -ب -ن -ي دول -ة ال-ق-ان-ون ال-ت-ي ل سس-ي-د ف-ي-ه-ا سس-وى
القانون ،ومن يحاول عرقلة هذا اŸسسار فقد
ظلم نفسسه ،ولن يسسمح أاحرار ا÷زائر ابتداء من
اليوم بأان يعبث أاعداء الوطن Ãصس Òاألمة ،لقد
ع -ان -ى الشس -عب ا÷زائ -ري ك -ثÒا أاث -ن -اء ال -ع -ه -د
السس -ت -ع -م-اري ال-ب-غ-يضس ول-ن ي-ع-ود م-ه-م-ا ك-انت
الظروف واألحوال إا ¤العيشس مراحل أاخرى من
اŸعاناة ،تلكم هي التطلعات اŸشسروعة التي
سسيسسهر على Œسسيدها ميدانيا رجال أاوفياء
وشسرفاء وﬂلصسون لله والوطن ،يقولون ويفعلون
ول يراوغون ،مثل بعضس الذين يدعون الثقافة
واŸعرفة بالقانون لكنهم يتصسرفون تصسرفات
منافية “اما للقانون و›انبة “اما للصسواب،
من خÓل تصسريحات مغرضسة ،لقد تناسسوا بأان
اŸعيار الوحيد للحكم على األفعال واألقوال هو
الشسعب ا÷زائري ،فمن أاراد أان يقيسس قيمته
ا◊قيقية فليتقدم إا ¤الشسعب ويÎشسح ،أاما غÒ
ذلك فسسيبقى كÓما هراء وليسس له قيمة أابدا».

التكفل بسشكان اŸناطق ا◊دودية
ا÷نوبية صشحيا
الفريق أاشسار إا ¤جهود ا÷يشس ‘ ›ال
التكفل بسسكان اŸناطق ا◊دودية ا÷نوبية‘ ،
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الثمن  10دج

أاششرف على تنفيذ “رين ثان وترأاسس لقاء توجيهيا بـ«ن.ع »2.بوهران

بعد إاشسرافه نهار أامسس على تنفيذ “رين
رمايات بالصسواريخ ،انطÓقا من الغواصست« Ú
ال- -ه- -ق -ار» و»ال -ونشس -ريسس» ضس -د أاه -داف ب -ري -ة،
أاشسرف الفريق صسباح امسس على تنفيذ “رين
رمايات بالصسواريخ على أاهداف سسطحية.
ال -ف -ري-ق ورف-ق-ة ال-ل-واء م-ف-ت-اح صس-واب ق-ائ-د
الناحية العسسكرية الثانية واللواء ﬁمد العربي
حو‹ ،قائد القوات البحرية ،تابع جميع مراحل
تنفيذ هذا التمرين الذي كلل كسسابقه بالنجاح
ال - -ت - -ام‚ ،اح يÈز م - -ن خ Ó- -ل –ك - -م أاط- -ق- -م
ال-غ-واصس-ت ‘ Úج-م-ي-ع م-راح-ل ال-ت-ن-فيذ وإاصسابة
األهداف بدقة عالية.
ب -ع -ده -ا ورف-ق-ة ال-ل-واء م-ف-ت-اح صس-واب ق-ائ-د
ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ال-ت-ق-ى ال-ف-ري-ق
ب -إاط -ارات وأاف -راد ال -ن -اح -ي -ة ،ب -حضس -ور ‡ث -ل-ي
ﬂت -ل-ف األسسÓ-ك األم-ن-ي-ة ،ح-يث أال-ق-ى ك-ل-م-ة
ت -وج -ي -ه -ي -ة ُب -ثت إا ¤ج -م -ي-ع ال-وح-دات ب-إاق-ل-ي-م
الختصساصس ،ع Èتقنية التخاطب اŸرئي عن
ب -ع-د ،أاك-د ف-ي-ه-ا أان-ه أاسس-دى ت-ع-ل-ي-م-ات إا ¤ق-ادة
ال-ن-واح-ي وال-ق-وات وﬂت-ل-ف اŸصس-ال-ح األم-ن-ية
ل - -لشس - -روع ف- -ورا ‘ ات- -خ- -اذ ك- -اف- -ة اإلج- -راءات
الضسرورية لـتأام Úالعملية النتخابية ع Èكافة
الÎاب الوطني قائ ‘ Óهذا اŸقام« :أاود أان
أاؤوكد أانني أاسسديت تعليمات إا ¤قادة النواحي
والقوات وﬂتلف اŸصسالح األمنية للشسروع فورا
‘ ات -خ -اذ ك -اف -ة اإلج-راءات الضس-روري-ة لـت-أامÚ
ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ع Èك-اف-ة الÎاب ال-وطني
حتى يتمكن شسعبنا من أاداء واجبه النتخابي ‘
ظروف يسسودها األمن والسسكينة ،ألننا نرى أان
–ق- -ي- -ق ذلك ،يسس- -ت- -وجب ب- -الضس- -رورة –ق -ي -ق
اŸطلب األمني ،فاألمن هو مبعث األمل ومنبع
الطمأانينة ،ولهذا السسبب بالذات ،يأاتي الهتمام
الشس -دي-د ب-اŸق-ارب-ة األم-ن-ي-ة ،ف-ا÷زائ-ر اآلم-ن-ة
واŸسس -ت -ق -رة وال -ق -ادرة ع -ل -ى ح -ف -ظ سس-ي-ادت-ه-ا
واسستقÓلها الوطني ووحدتها الÎابية والشسعبية،
ب-ل وال-ق-ادرة ع-ل-ى صس-ون م-ق-وم-ات شس-خصس-ي-ت-ه-ا
وحمايتها ،هي جزائر قابلة للتطور على أاكÌ
من صسعيد ،وقابلة للنهوضس ‘ كافة اÛالت».
وواصس -ل ال -ف -ري -ق »:وع -ل -ي -ه ف -إان-ن-ا ن-ع-ت Èأان
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة اŸق-ب-لة ،تكتسسي أاهمية
قصسوى ،والتي يتم التحضس Òا÷دي لها ماديا
ومعنويا باعتبارها مرحلة هامة من اŸراحل
التي سسيجتازها الشسعب ا÷زائري بكل عزÁة
وإاصس - -رار ،ع - -ل- -ى درب –ق- -ي- -ق ع- -زة ا÷زائ- -ر
و–ق- -ي- -ق ازده- -اره -ا الق -تصس -ادي ون -هضس -ت -ه -ا
الجتماعية والثقافية.كما أان هذه النتخابات،
تشسكل فرصسة متجددة يÈهن خÓلها الشسعب
ا÷زائري على أانه شسعب ،متمسسك Ãبادئه
الوطنية األصسيلة ،يعرف كلما واجهته التحديات
كيف يؤودي واجبه الوطني ،فا÷زائر هي غاية
الغايات».
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اÛال الصس - -ح - -ي ،ك - -م - -ا أاشس - -اد ب- -اإلج- -راءات
اŸتخذة ‘ قطاع الصسحة التي أاعلنت عنها
ا◊ك- -وم- -ة األسس- -ب -وع اŸاضس -ي‡ ،ا م -ن شس -أان -ه
–سس Úظ-روف م-ع-يشس-ت-ه-م ،ق-ائ«:Ó-وعليه ،فإان
أابلغ مثال وأابرز شساهد على التصسميم واإلصسرار
الذي ل زال يحدونا من أاجل خدمة هذا الوطن
الغا‹ هو ذلك اإلسسهام الكب Òالذي ما انفك
يقوم به ا÷يشس الوطني الشسعبي من خÓل قطاع
الصس-ح-ة ال-عسس-ك-ري-ة› ‘ ،ال ال-ت-ك-ف-ل ،بسس-كان
اŸن -اط -ق ا◊دودي-ة ا÷ن-وب-ي-ة ،ب-ت-ق-د Ëرع-اي-ة
طبية نوعية ودائمة لكافة سسكان جنوبنا الكبÒ
وبالتا‹ –سس Úظروف معيشستهم.
و‘ هذا الشسأان بالذات تندرج اإلجراءات
اŸتخذة ‘ قطاع الصسحة التي أاعلنت عنها
ا◊ك -وم -ة األسس -ب-وع اŸاضس-ي ،ب-أام-ر م-ن ال-وزي-ر
األول نور الدين بدوي ،لفائدة وليات ا÷نوب
وال -هضس -اب ال -ع -ل -ي -ا ،لسس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس رف-ع
التجميد ،عن كل اŸشساريع اŸسسجلة ‘ هذا
القطاع ا◊سساسس ،ورفع أاجور األطباء ،هذا إا¤
جانب إايفاد الوزير األول ÷نة وزارية كلفت
باتخاذ كافة اإلجراءات التي تكفل فك العزلة
عن اŸناطق ا÷نوبية من خÓل التسسريع ‘
إا‚از شس -ب -ك -ات ال -ط -رق -ات ‘ ه -ذه اŸن -اط-ق،
لسسيما الطريق الرابط ب Úرقان  -برج باجي
ﬂتار -تيمياوين ،على مسسافة  580كيلوم.»Î
‘ ختام اللقاء فسسح الفريق اÛال أامام
إاط -ارات وأاف -راد وح-دات ال-ن-اح-ي-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن
اهتماماتهم وانشسغالتهم› ،ددين التأاكيد على
ولئهم الﬁÓدود للجيشس وللجزائر.
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france prix 1

اقنعوا الششعب ..زمن مغازلة
ا÷يشش قد ولّى ؟ !
أأم Úبلعمري
إان ما جاء ‘ كلمة رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي
نائب وزير الدفاع الوطني ،الفريق أاحمد ڤايد صسالح من
الناحية العسسكرية ( )2و التي تعهد فيها بعدم تزكية
ا÷يشس ألي مÎشسح للرئاسسيات  ،موقف جاء منسسجما مع
تصسريحات سسابقة للفريق قايد صسالح و التي قال فيها إان
قيادة ا÷يشس ليسست لديها طموحات سسياسسية  ،الشسيء الذي
يؤوكد Ãا يدع ›ال للشسك أان العتقاد بإامكانية تخّلي
رئيسس األركان أاو أاحد قادة ا÷يشس عن البّزة العسسكرية
ودخول معÎك الرئاسسيات  ،على الطريقة اŸصسرية ،
سسيناريو غ Òمطروح “اما  ،كما أان ا÷يشس ل يدعم أاي
مد‡ ، Êا يعني باختصسار أانه ليسس لدى ا÷يشس مرشسح ل
من داخل اŸؤوسسسسة و ل من خارجها.
إان هذه الرسسائل التي بعثت بها اŸؤوسسسسة العسسكرية
تثبت أان اللعبة النتخابية سستكون مفتوحة على مصسراعيها
و أان اŸرشسح الذي يفرزه الصسندوق و يختاره الشسعب هو من
يÎبع على كرسسي قصسر اŸرادية و أانه على اÎŸشسحÚ
تقد Ëبرا›هم للشسعب ا÷زائري و التنافسس على الفوز
بصسوته و تزكيته  ،ألن زمن مغازلة ا÷يشس قد وّلى ؟ ألن هذا
األخ Òسس -ي -ك -ت-ف-ي Ãه-ام-ه ال-دسس-ت-وري-ة اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ت-أامÚ
النتخابات ألنه زاهد ‘ السسياسسة وأاك Èهمه اليوم هو
ان-ت-خ-اب رئ-يسس ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ‡ا سس-يسس-اع-د اŸؤوسسسسة على
التفّرغ Ÿهامها الدفاعية واألمنية و خاصسة ما يتعلق منها
بحماية ا◊دود و سسÓمة البÓد والعباد وقد يكون هذا
التفسس ÒاÙتمل إللقاء الفريق لتصسريحاته من النواحي
العسسكرية خÓل زيارات العمل و التفتيشس و التي تتخللها ‘
الغالب “ارين أاو مناورات عسسكرية وهذا كله يبدو كرسسالة
أاخرى من ا÷يشس  ،مفادها أان اأولوية أاولوياته ‘ الوضسع
الراهن هو التصسدي لكل التهديدات التي تÎبصس بالبÓد
سسواء كانت قادمة من ال ،Èا÷و أاو البحر وكذا ا◊فاظ
على أامن و اسستقرار البÓد و هذا بالرغم من أان ا÷انب
السسياسسي يطغى على كل تصسريحات رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الشسعبي  ،الفريق أاحمد قايد صسالح .

لمنية باŸنطقة وتبادل اŸعلومات
مقيما ا◊الة ا أ

انعقاد ›لسش رؤوسشاء األركان للدول أاعضشاء ÷نة
األركان العملياتية بتمÔاسشت
الشش -عب -أاشش -رف ال -ل -واء شش-ري-ف زراد ،رئ-يسس
لرك-ان ا÷يشس
دائ -رة السش -ت -ع -م -ال وال-ت-حضش Òأ
الوطني الششعبي ،أامسس ،نيابة عن الفريق ،نائب
وزي- -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس
الوطني الششعبي ،الرئيسس ا◊ا‹ Ûلسس رؤوسشاء
لرك - - -ان
لرك- - - -ان ل- - - -ل- - - -دول أاعضش - - -اء ÷ن - - -ة ا أ
ا أ
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي -ة اŸششÎك -ة ،ع -ل -ى اف -ت-ت-اح أاشش-غ-ال
اجتماع اÛلسس بتمÔاسشت بالناحية العسشكرية
السشادسشة.
ُخ ّصسصس هذا الجتماع الذي شسهد مشساركة الفريق
أاحمد ﬁمد ،رئيسس أاركان القوات اŸسسلحة النيجرية،
وال -ل -واء ع -ب -دولي ك -ول -ي -ب -ا‹ ،رئ -يسس األرك -ان ال-ع-ام-ة
ل -ل -ج -ي-وشس اŸال-ي-ة ،وال-ل-واء ﬁم-د الشس-ي-خ ﬁم-د ÚŸ
األم ،Úرئ- -يسس األرك- -ان ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
اŸوريتا ،Êواللواء شسريف زراد‡ ،ثل السسيد الفريق،
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني

الشسعبي ،لدراسسة وتقييم ا◊الة األمنية ‘ اŸنطقة
وتبادل التحاليل والدروسس اŸسستخلصسة منذ الجتماع
األخÛ Òلسس رؤوسس - -اء األرك - -ان ل - -دول أاعضس- -اء ÷ن- -ة
األرك -ان ال -ع -م -ل -ي -ات-ي-ة اŸشسÎك-ة ،ال-ذي ان-ع-ق-د ي-وم 12
سسبتم 2018 Èبنيامي بالنيجر .كما كان هذا الجتماع
ف -رصس -ة ل -ت -ع -زي -ز نشس -اط -ات ÷ن-ة األرك-ان ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة
اŸشسÎكة ولتسسليم رئاسسة ›لسس رؤوسساء األركان لدول
أاعضساء ÷نة األركان العملياتية اŸشسÎكة Ÿا‹.
خÓل مداخلته ،أاكد اللواء شسريف زراد على حرصس
القيادة العليا للجيشس الوطني الشسعبي ‘ ا◊فاظ على
إاطار التعاون هذا ،اŸتمثل ‘ ÷نة األركان العملياتية
اŸشسÎكة ،الذي أاُحدث من أاجل ضسمان أامن منطقتنا،
‡ا يسستوجب تضسافر ا÷هود ‘ إاطار تعاون واضسح
وصسريح ب Úالدول األعضساء ،يرتكز خاصسة على تبادل
اŸعلومات وتنسسيق األعمال على طر‘ ا◊دود.

بفضشل ا◊يطة واسشتغÓل اŸعلومات

ا÷يشش يلقي القبضش على إارهابي
ويكششف ﬂبأا لألسشلحة

لره-اب وب-فضش-ل
الشش -عب ‘ -إاط -ار م -ك-اف-ح-ة ا إ
إاسش -ت -غ Ó-ل اŸع -ل -وم -ات ،كشش -فت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي ،ي-وم  29سش-ب-ت-م 2019 Èإاثر
عملية بحث وتفتيشس قرب الششريط ا◊دودي
Óسش -ل -ح-ة
ا÷ن-وب-ي ب-ت-مÔاسشت/ن.عﬂ ،6.ب -أا ل  -أ
والذخÒة يحتوي على قاذف ( )01صشاروخي من
نوع RPG- 2مع قذيفت )02( Úوحششوت)02( Ú
لضشافة إا ¤بندقية رششاششة من نوع
دافعت ،Úبا إ
 FMوخ-مسش-ة ( )05صش- -واري -خ أارضس-أارضس م -ن
نوعBM-- 21
و‘ سسياق متصسل“ ،كن حراسس ا◊دود ،إاثر كمÚ
بع Úقزام/ن.ع ،6.من إالقاء القبضس على اإلرهابي «أا.
ا◊اج» الذي التحق با÷ماعات اإلجرامية سسنة .2016
اإلرهابي كان بحوزته مسسدسس ( )01رشساشس من نوع
كÓشسنيكوف وﬂزن ( )01ذخÒة و( )1,5كيلوغرام من
اŸت -ف -ج -رات وم -ع -دات ت -ف-ج ،Òب-اإلضس-اف-ة إا ¤دراج-ة
نارية.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي

الشس-ع-ب-ي ،ب-تيسسمسسيلت/ن.ع ،2.ع- - -نصس - -ري ( )02دع - -م
للجماعات اإلرهابية.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،ضسبط حراسس
ا◊دود ،إاث- -ر دوري- -ة ب- -حث ق- -رب الشس- -ري- -ط ا◊دودي
بتلمسسان/ن.ع ،2.كمية كبÒة من الكيف اŸعالج تقدر بـ
( )301,3كيلوغرام ،فيما ع Ìحراسس السسواحل على
كمية أاخرى من نفسس اŸادة تقدر بـ ( )60,7كيلوغرام
ب -ك -ل م -ن ب -ن -ي صس -اف ومسس -ت-غ-ا .Âك-م-ا ضس-ب-ط ح-رسس
ا◊دود ببشسار/ن.ع ،3.خمسسة ( )05كيلوغرامات من
الكيف اŸعالج.
‘ سسياق آاخر“ ،كنت وحدات للبحث واإلنقاذ تابعة
لقواتنا البحرية ،خÓل عمليات متفرقة ،من إانقاذ ()44
مرشسحا للهجرة غ Òالشسرعية ،وذلك إاثر غرق القوارب
التي كانت تقلهم قبالة سسواحل كل من وهران/ن.ع،2.
وتنسس وبومرداسس/ن.ع ،1.فيما أاحبط حرسس السسواحل
ﬁاولت هجرة غ Òشسرعية لـ ( )77شسخصسا كانوا على
م Ïق -وارب ت -ق -ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع ب-ك-ل م-ن ع-ن-اب-ة وال-ق-ال-ة
وسسكيكدة/ن.ع.5.

