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تصصوير :فواز بوطارن

رإبحي وبلعابد يحثان إلششباب
علـ ـ ـ ـ ـى إŸششارك ـ ـ ـ ـ ـ ـة بقـ ـ ـ ـ ـ ـوة
‘ إلرئاسشي ـ ـ ـ ـ ـ ـات إلقادمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
@ ترسشيخ دÁقرإطية إŸششاركة و–قيق إ’ختيار إلششعبي
@ إعÓم مسشؤوول يرإفق إأ’هدإف إلوطنية باحÎإفية وموضشوعية
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ميهوب ـ ـي مرششـ ـ ـح «إأ’رن ـدي» وأإح ـ ـ ـزإب إŸرإجعـ ـ ـ ـة إ’سشتثنائية للقوإئ ـ ـ ـ ـم
تؤوجل إلفصشل ‘ إŸششاركة من عدمها إ’نتخابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تنتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم
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كمــــال رزيــــق اÿـــــبÒ
ا’قتصصـادي لـ «الشصعب»:

إ’سشتدإنـ ـ ـ ـ ـ ـة
إÿـارجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
م ـ ـن مؤوسشسش ـ ـ ـ ـات ماليـ ـ ـ ـ ـة
دولي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ﬂتصش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
^  ٦مـ ـ ـÓي Úعامـ ـ ـل دون حماي ـ ـة إإجتماعيـ ـ ـة
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اللعلقامعاــلــــّطــدÒاة انلبّتبكونسصولماوعجيـيـــــــــلة جولـ ـ ـة ‘ قضشاي ـ ـا
كـ ـ ـوإدر جزإئرية متششّبعـ ـة إ Ÿـ ـ ـوإطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن :
بالبح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـث وتنافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسص إلنفايات ،إلتنمية
إ ÿـ ـ ـ ـ ـ ـÈة إأ’جنبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإلصشح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
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إنششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء أإول
سشج ـ ـ ـ ـل خـ ـ ـ ـ ـ ـاصص
بإاحصش ـ ـاء أإم ـ ـرإضص
إلقلـ ـ ـب إÿلقيـ ـ ـة
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‘ إلذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرى ٦٢
’سشتششه ـ ـ ـاد ’بوإن ـ ـت،
بن بوعل ـ ـي ،بوحميـدي
وياسشـ ـ ـف بالقصشبـ ـ ـ ـة
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روسشيـ ـ ـ ـ ـ ـا قـ ـ ـ ـّوة
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوإزن دّو‹

إفتتاح إل ّسسنة إلّدرإسسية
Ÿؤوسّسسسات إلّتكوين
إلفني وإلّثقا‘
يشص- - -رف حسص- - -ان راب - -ح - -ي وزي - -ر
التصصال ،النّاطق الّرسصمي للحكومة
ووزير الثّقافة بالنّيابة ،اليوم ،على
افتتاح السصنة الدراسصية 2020 - 2019
Ÿؤوسصسصات التكوين الفني والثقا‘،
وذلك ب-قصص-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا
بالقبة على السصاعة  09:30صصباحا.

األحد  06أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  07صصفر  1441هـ

ندوة إإعÓمية
لـ””وإج”” باألورإسسي
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زيتو Êيزور سسكيكدة

جمعية «إألمل»..أإنشسطة
متعّددة ضسد سسرطان إلّثدي

ي -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي -ن ال-ط-يب
زيتو ،Êاليوم ،بزيارة عمل وتفّقد إا¤
ولية سصكيكدة ،حيث يعاين منشصآات
ومراكز القطاع.

تن ّ
ظم جمعية «األمل» Ÿركز بيار ماري كوري
Ÿسص -اع -دة م -رضص -ى السص-رط-ان ،ي-وم الث-ن07 Ú
أاك-ت-وب-ر ا÷اري ،ي-وم-ا ع-ل-م-ي-ا ت-ك-وي-ن-ي-ا ب-ف-ندق
السص -وف-ي-ت-ال ب-ع-ن-وان« :سص-رط-ان ال-ث-دي وŒرب-ة
الكشصف اŸبكر با÷زائر عرضض أاول النتائج»،
هذا بدءاً من ال ّسصاعة  09.00صصباحا.
وت -خ-وضض ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-ي –ت-ف-ل ه-ذا ال-ع-ام
ب -ذك -رى ت -أاسص -يسص-ه-ا ال-ع-اشص-رة ،ح-مÓ-ت ت-وع-ي-ة
وتعبئة بعرضض الكشصف اŸبكر لسصرطان الثدي
ك -ل شص -ه -ر –ت «ع -ن -وان أاك -ت-وب-ر ال-وردي..ه-ل
سصتنتهي حمÓت التحسصيسض..؟ طبعا ل».
ك -م -ا ل -ل -ج -م -ع-ي-ة أانشص-ط-ة أاخ-رى خÓ-ل ه-ذا
الشصهر ،تتعلق بيوم مفتوح برياضض الفتح يوم 12
أاكتوبر ا÷اري ،والسصباق النسصوي ضصد سصرطان
الثدي Ãركب  5جويلية يوم  19أاكتوبر ،وأاخÒا
سص -ه -رة «الّشص -ري -ط ال -وردي حصص -ي -ل -ة وت -ك-ر»Ë
ب- -السص- -وف -ي -ت -ال ي -وم  29أاكتوبر
ا÷اري.

إلدإلية تتفّقد منشسآات
إلتّضسامن إلوطني بسسعيدة
ت- -ق -وم وزي -رة ال ّ-ت -ضص -ام -ن ال -وط -ن -ي
واألسصرة وقضصايا اŸرأاة غنية الدالية،
ال -ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د إا ¤ولي-ة
سصعيدة ،تطلع من خÓلها على ظروف
التكفل القامي بالفئات الهشصة بشصبكة
اŸؤوسصسصات اıتصصة التابعة للقطاع.
كما تزور الوزيرة معرضض وكالة تسصيÒ
ال- -ق- -رضض اŸصص- -غ- -ر ،وت- -وّزع صص -ك -وك -ا
Óسصرة اŸنتجة.
للمسصتفيدين وعتادا ل أ
ك -م -ا ت -ع -ط -ي ال -وزي-رة إاشص-ارة ان-طÓ-ق
Óسص-ر اŸع-وزة
ال -ق -اف -ل-ة ال-تضص-ام-ن-ي-ة ل -أ
باŸناطق النائية.

وفاة خمسسيني بسسيدي
إلرحال إ÷لفة

«ل للسسيجارة إألو ‘ »¤يوم ب ÓتدخÚ

تنظم وكالة الأنباء ا÷زائرية ندوة
حول ““وكالت الأنباء أامام –ديات
ال-عصص-ر :ف-رصص-ة ل-لّ-ت-حّ-ول إا ¤وسص-ي-لة
إاع Ó- -م شص - -ام - -ل - -ة““ ،وذلك ب - -ف- -ن- -دق
األوراسصي يومي  8و 9أاكتوبر 2019
على السصاعة  10:00صصباحا.
ت-نّ-ظ-م الّ-ن-دوةÃ ،ن-اسص-ب-ة ف-عاليات
الّ-دورة الّ-ث-ام-ن-ة وال-عشص-ري-ن ل-لجمعية
العامة ل–Óاد وكالت أانباء البحر
األبيضض اŸتوسصط «أامان».

مقتل إمرأإت Úوإإصسابة
 05أإشسخاصس

ت- - -نّ- - -ظ - -م وزارة الصص - -ح - -ة
والسص - - - - - -ك - - - - - -ان وإاصص Ó- - - - - -ح
اŸسص-تشص-ف-ي-ات ،ب-ال-ت-ع-اون مع
مديرية القطاع بتيبازة ،يوم
الث -ن 07 Úاك-ت-وبر ا÷اري،
اب- -ت- -داًء م -ن السص -اع -ة 08.30
صص- -ب- -اح -ا ،نشص -اط -ا ‘ إاط -ار
الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
دون ت- - -دخ Úب- - -ع- - -ن - -وان «ل
ل -لسص -ي -ج -ارة األو .»¤ي -نّ-ظ-م
الّ- -ن- -شص -اط Ãك -ت -ب -ة ت -ي -ب -ازة
اÙاذية ل إ
Óذاعة اÙلية.

شص -ه-دت م-ن-ط-ق-ة ق-م-ام-ة ال-ت-اب-ع-ة
لبلدية سصيدي رحال التابعة إاقليميا
لدائرة مسصعد جنوب ولية ا÷لفة،
صص -ب-اح أامسض ،ح-ادث-ا م-روري-ا ‡ي-ت-ا،
“ثل ‘ وفاة سصائق الدراجة النارية
ال -ب -ال -غ م -ن ال-ع-م-ر  50سص-ن-ة ،ح-يث
ت -دّخ -لت ع -ن -اصص-ر ال-وح-دة ال-ث-ان-وي-ة
Ÿسصعد ،ليتم نقل جثة الضصحية إا¤
مصص-ل-ح-ة ا÷ثث Ãسص-تشص-ف-ى مسص-عد،
م -ن ج -ه-ت-ه-ا ف-ت-حت مصص-ال-ح ال-درك
–قيقا ‘ ا◊ادث.

موبيليسس تشّسجع إلبطل توفيق ﬂلو‘
موبيليسض تهّنئ سصف ÒعÓمتها البطل توفيق ﬂلو‘Ã ،ناسصبة تأاّهله
لنهائي سصباق  1500م من البطولة العاŸية أللعاب القوى ا÷ارية من 27
سصبتم Èإا 06 ¤أاكتوبر  2019بالعاصصمة القطرية الدوحة.
بعد تأاّهله يوم ا÷معة  04أاكتوبر ‘ السصباق نصصف النهائي بتوقيت قدره 3
دقائق 36 ،ثانية و 69جزء من اŸئة واحتÓله للمركز الثا ‘ Êالسصباق،
يدافع البطل ا÷زائري على لقبه األوŸبي خÓل النهائي اŸقرر اليوم
األحد  06أاكتوبر على السصاعة  ،17:40بتحديه ألكابر العدائ ‘ Úهذا
الختصصاصض.
ه -دف صص -احب اŸي -دال -ي -ة ال -ذه -ب -ي -ة ‘  1500م ‘ أاوŸب - - -ي- - -اد 2012
واŸيداليت Úالفضصيت 1500 ‘ Úم ،و 800م ‘ أاوŸبياد  2016هو التأاهل إا¤
األلعاب األوŸبية  2020بطوكيو.
جع البطل ا÷زائري ،وّŒدد دعمها للّرياضصة وللشصباب.
موبيليسض تشص ّ
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

جلت وحدة ا◊ماية اŸدنية بسصيدي عيسصى منتصصف
سص ّ
نهار أامسض على مسصتوى الطريق الوطني رقم  08بالسصوق
السصبوعي مقتل امرأات Úوجرح خمسصة آاخرين على إاثر
حادث مرور ‡يت“ ،ثل ‘ اصصطدام ب Úسصيارة عائلية
من نوع «رونو» وشصاحنة من نوع «شصاكمان» .خّلف ا◊ادث
وفاة امرأات Úتبلغان من العمر  26و 62سصنة ،وإاصصابة 05
أاشصخاصض تÎاوح اأعمارهم ب 34 Úو 80سصنة أاسصعفوا ونقلوا
إا ¤مسصتشصفى سصيدي عيسصى ،حيث سصخّرت ذات اŸصصالح
 04آاليات تدخل و 13عون من ﬂتلف الÎتب ،فيما فتحت
مصصالح الدرك الوطني –قيقا معمقا ‘ حيثيات القضصية
للوقوف على األسصباب.

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ 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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حول السصلم ‘ دولة ما‹ ،بوقدوم:

كاد أن يكون رسسو’  ...؟ !

أتفاق أ÷زأئر أإ’طار أأ’مثل ◊ل أأ’زمة ‘ هذأ ألبلد
أاك- - -د وزي- - -ر الشص - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
صصÈي ب- - -وق- - -دوم ،أامسس ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
العاصصمة ،أان اتفاق السصلم واŸصصا◊ة
‘ م- -ا‹ اŸن- -ب- -ث -ق ع -ن مسص -ار ا÷زائ -ر
لزمة
لمثل» ◊ل ا أ
لطار ا أ
يعت« ،Èا إ
‘ شصمال ما‹.
وأضس -اف أل -وزي -ر ‘ تصس -ري -ح ل-لصس-ح-اف-ة
ع- -قب أÙادث- -ات أل- -ت -ي ج -م -ع -ت -ه ب -وزي -ر
ألشس - -ؤوون أÿارج - -ي - -ة وأل - -ت - -ع - -اون أل- -دو‹
÷م -ه -وري -ة م -ا‹ ،ت -ي-ب-ي-ل-ي درأم-ي ،أن-ه ”
خÓل أللقاء «أسستعرأضض تطورأت ألوضسع ‘
ما‹ وبحث سسبل تعزيز مكتسسبات تنفيذ
أتفاق ألسسلم وأŸصسا◊ة أŸنبثق عن مسسار
أ÷زأئ -ر» ،م -ؤوك -دأ أن «ه -ذأ ألت-ف-اق ي-ع-تÈ
لزمة ‘ شسمال ما‹
لمثل ◊ل أ أ
لطار أ أ
أإ

لمن
وفق مقاربة شساملة Œمع ب– Úقيق أ أ
وألسستقرأر وبعث ألتنمية ‘ ألبÓد» ،مÈزأ
أهمية ألدور ألذي تقوم به أ÷زأئر Ÿرأفقة
دول -ة م -ا‹ ‘ ت -ن -ف -ي -ذ ب-ن-ود ه-ذأ ألت-ف-اق،
بالتعاون مع ﬂتلف ألفاعل Úألدولي‘ Ú
إأطار آألية متابعة ألتفاق».
من جهة أخرى ،ذكر بوقدوم أن زيارة
أŸسسؤوول أŸا‹ للجزأئر هي ألثانية من
نوعها بعد تلك ألتي قام بها ‘  16يوليو
أŸاضسي ،مشسÒأ إأ ¤أنه ” خÓل أللقاء
لط-ر أŸت-ع-ددة ل-ل-ت-ع-اون بÚ
«أسس -ت-ع-رأضض أ أ
ألبلدين ،وأتفقنا على ضسرورة ألعمل سسويا
من أجل تنويع ألتعاون ألثنائي وتوسسيعه إأ¤
ﬂتلف أÛالت».

منوها با÷هود اŸبذولة ،وزير خارجية ما‹:

أ÷زأئر وما‹ تلتزمان بتعجيل تطبيق أتفاق أ÷زأئر

أاك- - -د وزي- - -ر الشص- - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
وال -ت -ع -اون ال -دو‹ ÷م -ه -وري -ة م-ا‹
تيبيلي درامي ،الذي يقوم بزيارة إا¤
ا÷زائ- -ر ،م -ن -ذ امسس السص -بت ،ال -ت -زام
ا÷زائ -ر وم -ا‹ بـ «ت -ع -ج -ي-ل» ت-ط-ب-ي-ق
ات - -ف - -اق السص - -ل - -م واŸصص - -ا◊ة ‘ م - -ا‹
اŸنبثق عن مسصار ا÷زائر.
‘ تصسريح للصسحافة عقب أÙادثات
ألتي جمعته بوزير ألشسؤوون أÿارجية صسÈي
بوقدوم ،نوه درأمي بجهود أ÷زأئر من أجل
«أسس -ت -ت -ب -اب ألسس -ل-م وألسس-ت-ق-رأر ‘ م-ا‹»،
معتÈأ أن أتفاق ألسسلم وأŸصسا◊ة ‘ ما‹
أŸنبثق عن مسسار أ÷زأئر وأÈŸم منذ 4
سسنوأت خلت « ⁄يحقق كل نتائجه بعد».

وإأذ أشسار إأ« ¤ألتأاخر» أŸسسجل ‘ هذأ
أÛال ،ق- -ال أل- -وزي- -ر أŸا‹ «ن- -ود سس- -وي- -ا
ت -دأرك أل -وقت ألضس -ائ -ع وب -ال -ت -ا‹ ج -ددن -ا
ألتأاكيد على ألتزأمنا أŸشسÎك بعدم أدخار
أي جهد من أجل تطبيق هذأ ألتفاق بدعم
من ألبلدأن أÛاورة وأÛتمع ألدو‹».
وأضساف ،أن زيارته إأ ¤أ÷زأئر تهدف إأ¤
«تفعيل وتعجيل مسسار ألسسلم وألسستقرأر ‘
ما‹».
وذك -ر رئ -يسض أل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة أŸال-ي-ة ب-أان
«أتفاق أ÷زأئر أدأة مهمة تنصض على أحÎأم
ج- -م- -ي -ع أألط -رأف ل -لسس Ó-م -ة ألÎأب -ي -ة Ÿا‹
ووح -دت -ه -ا أل -وط -ن -ي -ة وسس -ي-ادت-ه-ا ع-ل-ى ك-ام-ل
ترأبها» .وأعرب عن أرتياحه «للتقدم ألكبÒ

أÙرز على ألصسعيد ألعسسكري» ،مذكرأ بأان
أتفاق أ÷زأئر «أوصسى بقوأت مسسلحة وطنية
أعيد تشسكيلها ،حيث تخرجت أو ¤وحدأتها
‘ سسبتم 2019 Èوسسيتم نشسرها عن قريب من
قبل أركان أ÷يشض أŸا‹» .وأضساف ،أن هذه
أضسحت حقيقة» .وأوضسح أن «أعضساء ألقوأت
أŸسسلحة ألسسابق Úألذين يبلغ عددهم 660
عضسو قد عادوأ ضسمن هذه ألقوأت» ،دأعيا إأ¤
«ت -ع -ج -ي -ل أل -وتÒة ل -ك -ي ت -ق -دم ه -ذه أل-ق-وأت
إأسس -ه -ام -ه-ا أل-ك-ام-ل ‘ ت-أام ÚألÎأب أŸا‹».
وأضساف« ،نتجه نحو حوأر وطني ب ÚأŸاليÚ
ونود تعزيز قوأعد ألجماع أŸا‹ أŸشسÎك
مع جميع أشسقائنا من جميع مناطق ما‹.

شصريطة ا◊صصول على “ويل دو‹ آافاق 2030

أ÷زأئر تتعهد بتخفيضض أنبعاثات ألغازأت ألدفيئة بـ%22
ت - -ع - -ه - -دت ا÷زائ - -ر خ Ó- -ل ال- -ق- -م- -ة
ال -دول -ي-ة ل-ل-م-ن-اخ ،ال-ت-ي ان-ع-ق-دت شص-ه-ر
سص-ب-ت-م Èال-ف-ارط ب-نيويورك ،بتخفيضس
ان-ب-ع-اث-ات-ه-ا من الغازات الدفيئة بنسصبة
 ،%7فيما أابدت اسصتعدادها للوصصول إا¤
 ‘ %22آافاق  ‘ 2030حال حصصولها على
“وي - -ل دو‹ ،ب - -حسصب م- -ا صص- -رحت ب- -ه
مسص - -ؤوول - -ة سص - -ام - -ي - -ة ب- -وزارة ال- -ب- -ي- -ئ- -ة
والطاقات اŸتجددة.
وأوضس- -حت م- -دي- -رة أل- -ت -غÒأت أŸن -اخ -ي -ة
بالوزأرة ،فازية دحلب ‘ ،تصسريح خصست به
«وأج» ،أن هذأ ألتعهد جاء ‘ إأطار أıطط
ألوطني للمناخ ألذي عرضسته أ÷زأئر على
أل -ق-م-ة أل-دول-ي-ة ل-ل-م-ن-اخ أل-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا أأل·
أŸتحدة» ،مضسيفة أن أıطط يتضسمن 155
مشسروع ،منها  76مشسروعا يخصض ألتخلصض من
ألغازأت ألدفيئة و 63مشسروعا يخصض أعمال
ألتكيف مع أŸتغÒأت أŸناخية.
كما يتضسمن أيضسا  16مشسروعا خاصسا برفع
ألقدرأت ألوطنية وتعزيز أ◊وكمة ،مضسيفة أن
هذه أŸشساريع سستسسمح للجزأئر ‘ آأفاق 2030
من تخفيضض أنبعاثاتها من ألغازأت ألدفيئة
ب-نسس-بة  ،%22شس -ري -ط-ة ألسس-ت-ف-ادة م-ن “وي-ل
دو‹.
وتهدف هذه أŸشساريع إأ ¤تعزيز قدرأت
أ÷زأئ-ر ل-ل-تصس-دي ل-ل-ت-غÒأت أŸن-اخ-ي-ة أل-ذي
سس- -ب- -ب- -ه- -ا ألح- -ت- -ب -اسض أ◊رأري ع -ل -ى غ -رأر
أل- -ف- -يضس- -ان -ات أŸت -ك -ررة وح -رأئ -ق أل -غ -اب -ات
وم- -وج- -ات أ◊رأرة أŸرت- -ف- -ع- -ة وغÒه -ا م -ن
ألكوأرث ألطبيعية.
وبعد أن أكدت أن أ÷زأئر «غ Òمسسؤوولة»
عن ظاهرة ألحتباسض أ◊رأري وتÓشسي طبقة
أألزون بل تعد «ضسحية» لتبعاتهما ،أعتÈت أنه
أصسبح من حقها على غرأر ألدول ألسسائرة ‘
طريق ألنمو ،أ◊صسول على دعم ما‹ دو‹
لتمويل أŸشساريع ألكÈى ألتي سستمكنها من
ألتكيف مع هذه ألتغÒأت أŸناخية ،خاصسة أن

أ÷زأئ -ر ت -ق -ع ‘ م -ن-ط-ق-ة ت-ع-ا« Êك-ثÒأ» م-ن
ألهشساشسة أŸناخية.
وذكرت دحلب ‘ ،هذأ ألصسدد ،ما ورد ‘
ألتقرير أألخ Òألصسادر عن ÷نة خÈأء أŸناخ
 ·ÓأŸت-ح-دة ‘ سس-ن-ة
أل -دول -ي Úأل -ت -اب -ع Úل -أ
 ،2018ح -يث ي -ث -بت ه -ذأ أل -ت -ق -ري -ر ب -ال -دل-ي-ل
ألعلمي ،أن «أ÷زأئر موجودة ‘ موقع من
منطقة شسمال إأفريقيا يعا Êبشسكل كب Òمن
أل -هشس -اشس -ة أŸن -اخ -ي -ة» وأن -ه -ا «ل تسس-اه-م ‘
أنبعاثات ألغازأت ألدفيئة إأل بنسسبة %0,39
وهي نسسبة ضسئيلة جدأ باŸقارنة مع ألدول
أŸت -ق -دم-ة ،ألصس %22 Úوأل -ولي-ات أŸت-ح-دة
أألمريكية .%28
كما ذكرت بدرأسسة “ت مؤوخرأ من قبل
Óرصساد أ÷وية
خÈأء من أŸعهد ألوطني ل أ
ووزأرة أل -ب -ي -ئ -ة وأل-ط-اق-ات أŸت-ج-ددة ت-خصض
«تطور درجات أ◊رأرة للفÎة أŸمتدة ما بÚ
 2021و ،»2050ح -يث ح -ذرت ب -ك -ون درج-ات
أ◊رأرة سس - -ت- -زي- -د بـ 1,8درج- -ة م- -ئ -وي -ة ‘
أŸناطق ألشسمالية ،فيما سسÎتفع ‘ ألهضساب

ألعليا لتصسل إأ 2,2 ¤درجة مئوية.
وقالت ‘ هذأ ألصسدد ،أن هذه أألرقام
«خ - -طÒة ج- -دأ» و»ﬂي- -ف- -ة» وأن- -ه ب- -ات م- -ن
ألضس -روري أل -تصس -دي إأ ¤ه -ذه أل -ظ -اه-رة ع-ن
ط - -ري - -ق مشس - -اري - -ع كÈى –ول دون أرت- -ف- -اع
درج - - -ات أ◊رأرة إأ ¤ه - - -ذأ أ◊د أألقصس- - -ى،
خاصسة أن أتفاقية باريسض ‘ حد ذأتها تبذل
قصس -ارى ج -ه -ده -ا ل -ك -ي –اف -ظ ع-ل-ى درج-ة
حرأرة كوكب أألرضض بكامله حتى ل تزيد عن
 1,5درجة مئوية.
وأبرزت أن أ÷زأئر توجد من ب Úألدول
ألتي –تاج إأ ¤دعم تقني وما‹ Ûابهة هذه
أل -ظ -وأه -ر أÿطÒة ،م -وضس -ح -ة أن أت -ف -اق -ي-ة
باريسض ألتي صسادقت عليها أ÷زأئر ‘ أكتوبر
 2016فرضست على ألدول أŸتقدمة أن «“ول»
وأن «ت-رأف-ق ت-ق-ن-ي-ا» أŸشس-اري-ع أل-ب-ي-ئ-ية للدول
أل-ت-ي ك-انت ضس-ح-ي-ة ه-ذه ألن-ب-ع-اث-ات أŸل-وث-ة
وذلك حتى تتمكن من ألتكيف مع ألتغÒأت
أŸناخية.

ألعدد
18065
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أأم Úبلعمري
أحيت أ÷زأئر أليوم ألعاŸي للمعلم و أألسستاذ و هي مناسسبة تسستوقفنا للنظر ‘ حالة
هذأ أŸعلم و أŸربي فتتبادر إأ ¤أذهاننا جملة من أألسسئلة Ÿ ،اذأ  ⁄يعد للمعلم تلك أŸكانة
ألجتماعية  ،حيث كان أ÷ميع يناديه بـ «ألسسي فÓن « و Ÿاذأ  ⁄يعد أن يصسبح معلما من
ب ÚأحÓم أألطفال و Ÿاذأ  ⁄يعد هذأ أŸسسار أŸهني يغري خريجي أ÷امعات و بعضسهم
يلجأا إأليه مؤوقتا « نشّسد يدو» – كما يقال بالعامية – ‘ أنتظار أ◊صسول على منصسب عمل آأخر
تسساؤولت ل تنتهي لكن أألجوبة نرأها و نلمسسها ‘ مسستوى ألتعليم ألذي يختصسر تلك
ألتسساؤولت ‘ ألردأءة أŸسستشسرية ؟ ‡ا يؤوكد أن ثمه خلل ما و أن منظومتنا ألتعليمية
أصسيبت ‘ مقتل و  ⁄تعد أŸدرسسة أ÷زأئرية تخّرج ألكفاءأت كما كانت من قبل ولكن تخرج
حملة شسهادأت وألقاب فقط؟
ك ÌألكÓم عن إأصسÓح أŸنظومة ألÎبوية ‘ أ÷زأئر و–ّول معها ألتلميذ إأ ¤حقل
Œارب لسسياسسات ألوزرأء ألذين تعاقبوأ على تسسي Òألقطاع لنصسل ‘ أألخ Òأ ¤تلميذ –ّول
أ ¤وعاء للحشسو دون فهم ول أسستيعاب ،يعتل ﬁفظة تفوقه وزنا ،أما ألتدفئة وأإلطعام
أŸدرسسي فحّدث ول حرج وما تطالعنا به وسسائل أإلعÓم وموأقع ألتوأصسل ألجتماعي يندى
له أ÷ب ،Úكيف ل ووجبة غدأء ألتلميذ ‘ بعضض أŸدأرسض تتمثل ‘ قطعة خبز وقطعة جÍ؟
وهذأ بالرغم من أن ميزأنية ألÎبية ألوطنية تكاد تناهز ميزأنية ألدفاع ألوطني ،فهل يعقل
أن تقدم وجبة كهذه لتلميذ نطالبه باسستيعاب ألعلوم ألدقيقة وألرياضسيات وأللغات ‘ سسنوأته
أألو ¤مع أŸدرسسة؟
ثم ماذأ عن (معلم )Úباعوأ ضسمائرهم فتجدهم ل يعّلمون تÓمذتهم شسيئا ‘ أŸدرسسة
ولكنهم يعطون كل ما لديهم ‘ ألدروسض أÿصسوصسية ألتي أصسبحت ألقاعدة وليسض ألسستثناء
بعدما أضسطروأ أألولياء إأليها قسسرأ؟ وأصسبح أمام ما يشسبه مدأرسض خاصسة موأزية تشستغل بعد
ألدوأم أŸدرسسي ؟.
قد يّÈر بعضسهم تصسّرف هذأ أŸعلم بصسعوبة أألوضساع ألجتماعية و ألرأتب ألذي ل يسسد
حاجاته و لكن هذأ ل يّÈر أبدأ أن يتحّول هذأ ألذي «كاد أن يكون رسسول» أ‡ ¤تهن
للبزنسسة و ألبتزأز ألن حتى بعضض أألولياء ألذين يضسطرهم إلرسسال أبنائهم إأليه ليسسوأ
بأاحسسن حال منه ؟ !

حول قضصية الصصحراء الغربية ،العماري من إاسصبانيا:

موقف أ÷زأئر ثابت ودأعم لكفاح شسعبها ألتحرري
ج -دد ﬁرز ال -ع -م-اري عضص-و ال-ل-ج-ن-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ل - -ل - -تضص - -ام - -ن م- -ع الشص- -عب
الصص - -ح - -راوي و‡ث - -ل اÛت - -م - -ع اŸد،Ê
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان دع-م ا÷زائ-ر ل-ل-كفاح
اŸشص - - -روع ال - - -ذي ي - - -خ- - -وضص- - -ه الشص- - -عب
الصص -ح -راوي سص -ي -ظ -ل ث-اب-ت-ا م-ه-م-ا ك-انت
الظروف التي “ر بها البÓد.
وأبرز ﬁرز ألعماري ،خÓل أشسغال ألندوة
أل- -دول- -ي- -ة ل- -ل- -م -دن أŸتضس -ام -ن -ة م -ع ألشس -عب
ألصس -ح -رأوي Ãدي -ن -ة ف -ي -غ -و أإلسس -ب -ان -ي -ة ،أن
مشساركة وفد عن أ÷زأئر يضسم ‡ثل Úعن
أÛتمع أŸد Êورؤوسساء أÛالسض ألبلدية،
ه- -و «ت- -أاك- -ي- -د ع -ل -ى أن م -وق -ف أ÷م -ه -وري -ة
أ÷زأئرية من كفاح ألشسعب ألصسحرأوي مبدأ
رأسسخ يدخل ضسمن إأطار دعم أ÷زأئر للقانون
ألدو‹ فيما يخصض قضسية تصسفية ألسستعمار
من ألصسحرأء ألغربية على ألنحو أŸعÎف به
من طرف أÛتمع ألدو‹».
وأك- -د أن م- -وق- -ف أ÷زأئ- -ر م- -ن أل- -نضس- -ال
أل -ت -ح -رري وقضس -ي -ة تصس -ف -ي -ة ألسس -ت -ع-م-ار ‘
ألصسحرأء ألغربية نابع من مبادئ ثورة ألفا—
ن -وف -م Èأÿال -دة وأل -ت -زأم -ات -ه-ا Œاه قضس-اي-ا
ألتحرر.
وع‡ Èث- -ل أÛت -م -ع أŸد Êأ÷زأئ -ري،
عن «أسستعدأد ألوفد أ÷زأئري للعمل مع باقي
رؤوسس -اء أل -ب -ل-دي-ات أŸشس-ارك-ة ‘ ه-ذأ أ◊دث
أل -دو‹ ،ك-ح-رك-ة تضس-ام-ن م-وح-دة وق-وي-ة م-ن
أجل دعم ألشسعب ألصسحرأوي ومسساندته ‘
–ق -ي -ق أل -ت -ن -م -ي -ة وت -ق -وي -ة م -ؤوسسسس-ات دول-ة
أ÷م- -ه- -وري -ة ألصس -ح -رأوي -ة م -ن خ Ó-ل خ -ل -ق
أتفاقيات شسرأكة وتعاون مع ﬂتلف ألوليات
وأÛالسض أل -ب -ل -دي -ة وأل -دوأئ -ر ‘ ﬂي -م -ات
ألÓجئ Úوأألرأضسي أÙررة ،وحشسد ألدعم
ألسسياسسي Ÿسساندة ألشسرعية ألدولية» من أجل
إأن- -ه- -اء أل- -ن -زأع ‘ ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة آأخ -ر
مسس-ت-ع-م-رة ‘ إأف-ري-ق-ي-ا «ع-ل-ى أسس-اسض يضس-من
‡ارسس- - -ة ح- - -ق ت- - -ق - -ري - -ر أŸصس Òل - -لشس - -عب
ألصس -ح-رأوي وب-اق-ي ح-ق-وق-ه أألسس-اسس-ي-ة ع-ل-ى
ألنحو أŸنصسوصض عليه ‘ أŸوأثيق ألدولية
وألقرأرأت أأل‡ية ذأت ألصسلة».
‘ ذأت ألسس - -ي - -اق ،أوضس - -ح عضس - -و أل- -وف- -د
أ÷زأئري ،أنه «وأمام أسستمرأر أŸغرب ‘
أح -ت Ó-ل ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ب -ط -ري-ق-ة غÒ

شسرعية وألتمرد على ألقانون ألدو‹ ورفضض
Óقليم ونهب أŸوأرد
أحÎأم ألوضسع ألقانو Êل إ
ألطبيعية ،وكذأ ألنتهاكات أ÷سسيمة ◊قوق
أإلنسس -ان ،ف -إان أأل· أŸت -ح -دة وأل -دول أل -ت-ي
تدعم حقوق أإلنسسان ‘ أوروبا وغÒها من
أŸناطق ،مطالب Úأآلن وأك Ìمن أي وقت
مضسى بتحمل مسسؤوولياتهم وعدم توف Òأية
حصسانة للظلم أو ألسستمرأر ‘ دعم ألنظام
أŸغربي ألذي يسسعى إأ– ¤ييد ألقضسية عن
مسسارها ألطبيعي كقضسية تصسفية أسستعمار ⁄
تكتمل بعد».
ووجه أŸتحدث إأ ¤ألشسعب ألصسحرأوي ‘
أألرأضس - -ي أÙررة ،أıي - -م - -ات ،أألرأضس- -ي
أÙتلة وكل بقاع ألعا ،⁄رسسالة مفادها ،أن
«صسوت أ÷زأئر شسعبا وحكومة سسيظل موحدأ
وث -اب -ت -ا وق -وي -ا ‘ دع -م ألشس-عب ألصس-ح-رأوي،
وسسيوأصسÓن معا ألنضسال إأ ¤جانب إأخوأنهم
ألصسحرأوي Úحتى تطبيق ألشسرعية ألدولية ‘
ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وم-ن-ح ألسس-ت-قÓ-ل للشسعب
ألصسحرأوي».
يذكر ،أن ألندوة ألتي أنطلقت أشسغالها ،أول
أمسضÃ ،دينة فيغو ألسسبانيةÃ ،شساركة أزيد
م- -ن ‡ 80ث ı Ó-ت -ل -ف أÛالسض أل-ب-ل-دي-ة
أŸتضس -ام -ن -ة م -ع ألشس -عب ألصس -ح -رأوي ‘ ك-ل
مقاطعات إأسسبانيا ،أ÷زأئر ،فرنسسا وإأيطاليا،
ناقشست ›موعة من أŸوأضسيع حول ألقضسية
ألصسحرأوية ومسسؤوولية إأسسبانيا ألتاريخية ‘
عملية إأنهاء ألسستعمار ،وألنهب أŸمنهج ألذي
ت -ت-ع-رضض ل-ه أŸوأرد أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وألن-ت-ه-اك-ات
أليومية ◊قوق أإلنسسان ‘ أألرأضسي أÙتلة.

لخضصر للمناخ
للتمويل من الصصندوق الدو‹ ا أ

أ÷زأئر تقدم مشسروعÛ Úابهة ألكوأرث ألطبيعية
وأوضسحت دحلب ،أنه يوجد من ب ÚأŸشساريع ألتي
يتضسمنها أıطط ألوطني للمناخ مشسروعان كبÒأن ”
تقدÁهما أمام ألصسندوق ألدو‹ أألخضسر بغية أ◊صسول
على دعم ما‹ وذلك لتمك Úأ÷زأئر من ›ابهة ألكوأرث
ألطبيعية ألتي تتعرضض لها نتيجة ألحتباسض أ◊رأري.
ويتعلق هذأن أŸشسروعان بإاعادة «تأاهيل مشسروع ألسسد
أألخضس -ر» و»أسس -ت-ع-م-ال أل-ط-اق-ة ألشس-مسس-ي-ة ‘ ضس-خ أŸي-اه
لسس -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ ألسس-ق-ي ‘ م-ن-ط-ق-ة أ÷ن-وب وأل-هضس-اب

أل- -ع -ل -ي -ا» ،وأك -دت أن أŸشس -روع Úي -وج -دأن ح -ال -ي -ا ﬁل
درأسسات (لتحديد قيمة ألتمويل) من قبل منظمة أأل·
أŸت -ح -دة ل -ل -ت -غ -ذي-ة وأل-زرأع-ة (أل-ف-او) وأل-ب-نك ألف-ري-ق-ي
للتنمية.
وردأ على سسؤوأل متعلق بالتقديرأت أألولية لوزأرة ألبيئة
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ح -ول أل -ق-ي-م-ة ألج-م-ال-ي-ة ل-ه-ذي-ن
أŸشسروع ،Úقالت ألسسيدة دحلب أن مشسروع إأعادة تأاهيل
ألسسد أألخضسر سسيكلف غÓفا ماليا قدره  16,8مليار دج،

مضسيفة أن مسساهمة ألصسندوق ألخضسر للمناخ «أŸرجوة»
سستكون تقريبا  5,16مليار دج.
أم -ا ب -خصس -وصض أŸشس -روع أل -ث -ا ÊأŸت -ع-ل-ق ب-اسس-ت-ع-م-ال
ألطاقة ألشسمسسية ‘ ضسخ أŸياه لسستعمالها ‘ ألسسقي ‘
م-ن-ط-ق-ة أ÷ن-وب وأل-هضس-اب أل-ع-ل-ي-ا ،ف-اŸسس-اه-م-ة أŸال-ي-ة
أŸرتقبة من قبل ألصسندوق أألخضسر ألدو‹ للمناخ سسيكون
ن-ح-و  1,2م -ل -ي-ار ،تÈز أŸت-ح-دث-ة دون أن ت-ذك-ر أل-ق-ي-م-ة
ألجمالية لهذأ أŸشسروع.

وأوضسحت دحلب ‘ ذأت ألسسياق ،أن أŸدير ألعام للبيئة
وأل-ت-ن-م-ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة ب-وزأرة أل-ب-ي-ئة وألطاقات أŸتجددة
يشسكل نقطة أتصسال مع ألصسندوق أألخضسر للمناخ ،حيث أن
ك -ل أل -وزأرأت أل -ت-ي ت-ن-ج-ز مشس-اري-ع وت-ري-د أ◊صس-ول ع-ل-ى
“ويل من ألصسندوق أألخضسر ألدو‹ للبيئة تقوم بإارسسال
مشساريعها لوزأرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة ألتي تتو¤
بدورها تقدÁها أمام ألصسندوق ألدو‹ أألخضسر للمناخ.
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تفويت ألفرصصة على أعدأء أ÷زأئر ‘ ألدأخل وأÿارج

رابحي وبلعابد يحثان الشسباب على اŸشساركة بقؤة ‘ الرئاسسيات القادمة
^ ترسسيخ دÁقراطية اŸشساركة و–قيق ا’ختيار الشسعبي
^ إاعÓم مسسؤؤول يرافق اأ’هداف الؤطنية باحÎافية ومؤضسؤعية

دع-ا وزي-ر أ’تصص-ال أل-ن-اط-ق أل-رسصمي
للحكومة،وزير ألثقافة بالنيابة حسصان
رأب-ح-ي ،ووزي-ر ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة عبد
أ◊ك- -ي- -م ب- -ل- -ع- -اب- -د،أمسس ،ألشص- -ب -اب إأ¤
أŸشص- -ارك- -ة أل- -ف- -ع- -ال- -ة ‘ أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات
أل -رئ -اسص -ي-ة أل-ق-ادم-ة وت-ف-ويت أل-ف-رصص-ة
ع - - -ل - - -ى أع - - -دأء أ÷زأئ- - -ر ‘ أل- - -دأخ- - -ل
وأÿارج ،مؤوكدين على أهمية ألشصباب
‘ أخ -ت -ي -ار رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة أل-ق-ادم
’سصتقرأر ألبÓد.

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
ح -ذر رأب -ح -ي ألشض -ب-اب م-ن أ’نسض-ي-اق ورأء
إأمÓءأت –ؤل دون أختيار رئيسش أ÷مهؤرية
أل -ق -ادم ،وأع -ت Èأن أ’ن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسض-ي-ة
أŸقررة ‘  12ديسضمﬁ ،Èطة من أÙطات
ألتي يؤكل ‚احها إأ ¤مشضاركة ألشضبيبة ألقؤية
دون أم Ó- -ءأت ،وأŸسض - -اه - -م - -ة ‘ ت - -رسض- -ي- -خ
دÁق -رأط -ي -ة أŸشض -ارك -ة و–ق -ي -ق أ’خ -ت -ي -ار
ألشضعبي.
وق -ال رأب -ح -ي ‘ ك -ل -م -ة ل -ه خÓ-ل إأطÓ-ق
برنامج ب Úألثانؤيات بالنادي ألثقا‘ عيسضى
مسض-ع-ؤدي ب-ال-ع-اصض-م-ة» دÁق-رأط-ية أŸشضاركة
و–ق- -ي- -ق أ’خ- -ت- -ي -ار ألشض -ع -ب -ي ي -ك -ؤن وف -ق -ا
ل-ل-دسض-ت-ؤر» مضض-ي-ف-ا «وب-ال-تا‹ تفؤيت ألفرصضة
ع- -ل- -ى أع- -دأء أ÷زأئ- -ر ‘ أل- -دأخ- -ل وأÿارج
وأŸغامرين بحاضضر ومسضتقبل ألبÓد .وأكد أن
ع -ن -اي -ة أل -دول-ة ب-الشض-ب-اب ت-ن-درج ضض-م-ن رؤوي-ة
أسضتشضرأفية Ÿسضتقبل وأعد وطمؤح.
وحث وزير أ’تصضال على إأعÓم مسضؤؤول
ي - -رأف - -ق أأ’ه- -دأف أل- -ؤط- -ن- -ي- -ة ب- -احÎأف- -ي- -ة
ومؤضضؤعية لتحقيق أŸصضلحة ألعامة ووأضضعا

نصضب عينيه خدمة ألصضالح ألعام مقدرأ أهمية
أل -ك -ل -م -ة وأل -رأي ‘ ك -ل أأ’ح -دأث أل -ؤط -ن -ي-ة
وأإ’ق -ل -ي-م-ي-ة ،مÈزأ ألسض-ع-ي إ’ي-ج-اد فضض-اءأت
إأع Ó-م -ي -ة أ’ك Èشض -ري-ح-ة ‘ أÛت-م-ع ،وه-ي
شضريحة ألشضباب.

بلعابد :نأامل أان يع Èالشسباب عن مطالبه
‘ ا’نتخابات
من جهته ع Èوزير ألÎبية ألؤطنية بلعابد
عن أمله ‘ أن يع Èألشضباب أ÷زأئري عن
طمؤحاته ومطالبه من خÓل أسضتغÓل فرصضة
أ’سضتحقاقات ألرئاسضية ألقادمة أ’نها فرصضة
ث -م -ي -ن -ة سض -ت-م-ك-ن أل-بÓ-د م-ن Œاوز أŸرح-ل-ة
أل- -رأه- -ن- -ة وأ◊ف- -اظ ع- -ل -ى أم -ان -ة ألشض -ه -دأء
وأÛاه -دي -ن م-ن خÓ-ل ت-ل-ب-ي-ة ن-دأء أل-ؤط-ن،
م- -ؤؤك- -دأ أن أك Èمسض- -ع- -ى ل -ل -دول -ة –ذوه ه -ؤ
أ’سضتثمار ‘ أإ’نسضان لنجاح كل أÙطات.
و‘ سضياق آأخر حث بلعابد أأ’سضاتذة على
أŸث-اب-رة ‘ أل-ع-م-ل إ’ع-ط-اء أŸك-ان-ة ألÓ-ئ-قة
للمنظؤمة ألÎبؤية وألرقي بها لتمكينها من

مؤأجهة ألتحديات أ◊اصضلة ،وأكد ‘ كلمة له
Óسضاتذة Ãناسضبة إأحياء
خÓل لقاء تكرÁي ل أ
أل-ي-ؤم أل-ع-اŸي ل-ل-م-ع-ل-م Úب-ثانؤية ألرياضضيات
ب-ال-ق-ب-ة أن أل-ت-ح-ؤ’ت أل-ت-ي ت-ف-رضض-ه-ا ألعؤŸة
تدفع إأ ¤تطؤير أŸنظؤمة ألÎبؤية بغية رفع
مسض-ت-ؤى أأ’دأء ألÎب-ؤي وأل-ب-ي-دأغ-ؤج-ي ÷ع-ل
أ÷زأئ -ر ق -ادرة ع -ل -ى م -ؤأج -ه -ة أل -ت -ح -دي-ات
وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ألÎأث أل-ؤط-ن-ي وم-ؤأك-ب-ة
ألركب أ◊ضضاري وألتكنؤلؤجي.
فيما يتعلق با÷انب أ’جتماعي للمعلمÚ
وأأ’سضاتذة أكد بلعابد عزم قطاع ألÎبية على
تسضؤية ألؤضضعيات ألبيدأغؤجية و أŸدرسضية و
أŸشضاكل أ’جتماعية و أŸهنية بالتشضاور مع
ألشضريك أ’جتماعي أ’ن أ◊ؤأر يظل ألسضبيل
ألؤحيد ◊ل ألنزأعات منؤها بدور ألنقابات
‘ ›ال أسض- -ت- -ق- -رأر أل -ق -ط -اع ك -ق -ؤة أقÎأح
ومرأفقة .و‘ سض -ي -اق ذي صض -ل -ة ث -م-ن وزي-ر
ألÎب-ي-ة أŸؤؤسضسض-ة أل-عسض-ك-ري-ة وق-ي-ادتها وعلى
رأسضها نائب وزير ألدفاع ألؤطني رئيسش أركان
أ÷يشش ألؤطني ألشضعبي ألفريق أحمد قايد
صضالح إأزأء ما تقؤم به ‘ ›ال حماية ألؤطن
وأ◊فاظ على أسضتقرأره.

رابحي يؤؤكد أان الصسحفي ’ Úيهانؤن أ’ن عملهم نبيل وإانسساÊ
أأ’حدأث أ÷ارية وعليه يجب أن ’ نعتŸ Èن
’ ي -ق -درون و ’ ي -ع -رف-ؤن ق-ي-م-ة ألصض-ح-اف-ة و
ألصضحفي.»Ú
وأكد باŸناسضبة أن وزأرة أإ’تصضال ,تؤلت
«إأعدأد جملة من ألنصضؤصش ألتي من شضأانها
تؤف Òإأطار قانؤ Êيكؤن ‘ مسضتؤى تطلعات
م- -ن- -تسض- -ب- -ي ق- -ط- -اع أ’تصض- -ال سض- -ؤأء أ’سض- -رة
أإ’عÓمية ألعمؤمية وأÿاصضة».
ودع - -ا ب - -اŸن- -اسض- -ب- -ة ،رج- -ال أإ’عÓ- -م إأ¤
«أعتماد أÿطاب أŸسضؤؤول وتكريسش أ◊قيقة
‘ تأادية مهامهم وأ◊فاظ على صضؤرتهم «،

مشضيدأ ‘ ذأت ألصضدد ،باÛهؤد أŸبذول من
قبلهم ‘ ›ال تعزيز ألقيم ألتي من شضأانها
«–صض Úمسضار أ’مة Ÿا فيه خ Òللجميع».
و‘ رده ع- -ن سض- -ؤؤأل ح -ؤل مشض -روع ق -ان -ؤن
أÙروقات ،قال ألؤزير إأن هذأ أأ’خ’« Òزأل
ره -ن أإ’ج -رأءأت أل -ق -ان-ؤن-ي-ة وأل-دسض-ت-ؤري-ة «،
مضضيفا بالقؤل «أŸهم أنه ” إأبقاء ألقاعدة
 51/ 49م - -ع وج - -ؤد –ف- -ي- -زأت لصض- -ال- -ح
أŸسضتثمرين أأ’جانب وذلك من أجل –قيق
عائدأت وتؤف Òمدأخيل إأضضافية».

’ذأعة وألتلفزيون
’ول مرة على مسصتوى أ إ
أ

انطÓق الÈنامج الÎبؤي والثقا‘ «ب Úالثانؤيات»
أن - -ط - -ل - -قت أمسس ألسص - -بت ب- -ا÷زأئ- -ر
أل-ع-اصص-م-ة أل-ط-ب-ع-ة أÿامسص-ة ل-لÈن-امج
’ول
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي «ب Úأل-ث-ان-وي-ات» و أ
مرة على مسصتوى أ’ذأعة وألتلفزيون
ت -وجت ب -ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى أت -ف-اق-ي-ة بÚ
أŸؤوسصسصت Úأ’عÓميت Úبهدف أŸرأفقة
أŸشصÎك - -ة ل - -ه - -ذأ ألÈن - -ام - -ج أل - -ث - -ق- -ا‘
وألÎب - -وي .و أشص - -رف ك- -ل م- -ن رأب- -ح- -ي
وب -ل -ع -اب -د ع -ل -ى أن -طÓ-ق ه-ذه أل-ط-ب-ع-ة
وذلك بحضصور وزير ألشصباب وألرياضصة
سصليم برناوي .
‘ كلمة له دعا وزير أ’تصضال ألقائمÚ
ع -ل-ى ب-رن-ام-ج ب Úأل-ث-ان-ؤي-ات و‘ م-ق-دم-ت-ه-م
وزأرة ألÎب -ي -ة أل -ؤط -ن -ي -ة أ« ¤م -ؤأصض -ل-ة ه-ذأ
ألÈن -ام -ج ألÎب -ؤي وأل -ث -ق -ا‘ وأشض -ع-اع ق-ي-م-ه
ألعلمية وألفكرية وأ’خÓقية ألسضامية» ,كما
ث- -م- -ن «أŸب- -ادرة أŸشضÎك- -ة» ب Úم -ؤؤسضسض -ت -ي
أ’ذأع -ة وأل -ت -ل -ف -زي -ؤن ل -ل -م -رأف -ق -ة وأ’ن -ت -اج
أŸشضÎك ل- -ه -ذأ ألÈن -ام -ج أل -ذي Áي -زه ه -ذأ
أŸؤسضم عن سضابقيه ببثه على مسضتؤى أ’ذأعة
وألتلفزيؤن بعدما كان مقتصضرأ ‘ أŸؤأسضم
أ’ربعة ألسضابقة على أ’ذأعة.
وأعت Èألؤزير أن أحياء هذأ ألÈنامج ألذي
يشضارك فيه ألتÓميذ من جميع أقطار ألؤطن
و كذأ أشضبال أ’مة لؤزأرة ألدفاع ألؤطني من
شضأانه»بعث من جديد روح ألتنافسش ألعلمي و
ي-ع-ي-د أج-ؤأء أل-ف-رح-ة أ ¤أل-ط-ل-ب-ة وأل-ع-ائÓ-ت
وأل -ث -ان-ؤي-ات وأل-ؤ’ي-ات أل-ف-ائ-زة ,و أ’ع-ت-زأز

إأنشصاء أول سصجل خاصس بإاحصصاء أمرأضس ألقلب أÿلقية

غرناووط :تكفل بـ  16503طفل مصساب بتشسؤهات
منذ 2000

’م Úألعام
كشصف مرزأق غرناووط أ أ
ل -وزأرة أل -ع -م -ل وأل -تشص -غ -ي -ل وألضص -م -ان
أ’ج -ت -م -اع -ي ع -ن إأنشص -اء سص -ج-ل خ-اصس
’ط- -ف- -ال أŸصص- -اب Úب -أام -رأضس أل -ق -لب
ب- -ا أ
’ول من نوعه ،للتمكن
أÿلقية ،وهو أ أ
م- -ن إأحصص- -اء ع- -دد أ◊ا’ت و ت- -ق- -ي- -ي- -م
عملية ألتكفل بها.

حياة  /ك

على هامشس إأحياء أليوم ألعاŸي للمعلمÚ

أكد وزير أ’تصضال ألناطق باسضم أ◊كؤمة
ووزي -ر أل -ث -ق-اف-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة حسض-ان رأب-ح-ي ،أن
ألصض -ح -ف -ي ’« Úي -ه -ان -ؤن» أ’ن ع -م -ل-ه-م ن-ب-ي-ل
وإأنسضا ،ÊمÈزأ أن قطاعه بصضدد إأعدأد إأطار
قانؤ Êيكؤن عند مسضتؤى تطلعات منتسضبيه.
وق -ال رأب -ح -ي ،ع-ل-ى ه-امشش مشض-ارك-ت-ه ‘
أحتفال نظمته وزأرة ألÎبية ألؤطنية Ãناسضبة
إأحياء أليؤم ألعاŸي للمعلم ÚأŸصضادف لـ 5
أكتؤبر «أن ألصضحافة وألصضحفي ’ Úيهانؤن
لكؤن ألصضحافة عم Óنبي Óورأقيا وإأنسضانيا
وم -ن م -ه -ام ألصض -ح -ف -ي أل -ت -دق -ي -ق و ت -غ-ط-ي-ة

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

بالنؤأبغ» .كما يسضمح يضضيف ألسضيد رأبحي
أع -ادة أح -ي -اءه ب -ب-عث أل-نشض-اط-ات أل-ت-ي ك-انت
تنظم ‘ شضكل منافسضات رياضضية وفنية من
مسضرح ومؤسضيقى ورسضم وغÒها ‘ أŸدأرسش
و ألثانؤيات ع Èألؤطن .
و‘ سضياق ذي صضلة ,أعت Èألناطق ألرسضمي
للحكؤمة أن أسضتمرأرية هذأ ألÈنامج « دليل
على “يزه وأنفرأده بخاصضيات ’ تكاد تؤجد
‘ سضؤأه ,لكؤنه قائما على أŸنافسضة ألفكرية
وأل -ع -ل -م -ي -ة وأل -ت -ح -دي أŸع -ر‘ ‘ ﬂت -ل -ف
أل - -ت - -خصضصض - -ات»وت - -ؤق - -ع أل- -ؤزي- -ر أن ت- -ك- -ؤن
«أŸن- -افسض- -ة أك Ìأشض- -ت -دأدأ ب -ؤج -ؤد م -دأرسش
أشضبال أ’مة « ,مشضÒأ إأ ¤أن تÓمذة هذه

أŸدأرسش ظ -ه -روأ Ãسض -ت -ؤى ع -ال م -رم -ؤق ’
سضيما وأن مؤؤسضسضة أ÷يشش ألؤطني ألشضعبي
تسضهر عليها.بدوره أكد وزير ألÎبية ألؤطنية
عبد أ◊كيم بلعابد ,أن هذأ ألÈنامج يجسضد
« أل -ت -نسض -ي -ق أل -ق -ط -اع -ي» ويضض-م-ن أŸرأف-ق-ة
أل-ب-ي-دأغ-ؤج-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة أŸق-ب-ل Úعلى أجتياز
أمتحان ألبكالؤريا دأعيا أياهم أ ¤أŸثابرة
وأ’ج- -ت- -ه- -اد .ك -م -ا أع -ت Èأن ه -ذأ ألÈن -ام -ج
ألÎب- -ؤي وأل- -ث- -ق- -ا‘ أل- -ذي تشض- -ارك ف- -ي -ه 54
م- -ؤؤسضسض- -ة م -ن ﬂت -ل -ف أل -ؤ’ي -ات أ ¤ج -انب
مدأرسش أشضبال أ’مة وثانؤية ألرياضضيات ,
ي -ع -د م -ن أل -ؤسض-ائ-ل أل-ب-ي-دأغ-ؤج-ي-ة ‘ ت-ق-ي-ي-م
أŸعارف وأŸكتسضبات ألعلمية وألتعلمية.

ألعدد
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أكد غرناووط ‘ تصضريح للصضحافة على
هامشش أليؤم ألعلمي  3للعيادة أŸتخصضصضة ‘
Óط-ف-ال أŸن-ظ-م أمسش
أ÷رأح -ة أل -ق -ل -ب -ي -ة ل  -أ
باŸركز ألعائلي ب Íعكنؤن على أهمية هذأ
ألسضجل للتمكن من إأحصضاء أ◊ا’ت للتكفل
بها دأخل ألؤطن من قبل أطباء متخصضصضÚ
متمكن ،Úمركزأ على أن ضضرورة أŸمارسضات
أ÷يدة ‘ ›ال ألتكفل باأ’طفال أŸصضابÚ
Ãرضش أل -ق -لب أÿل -ق -ي ،أل -ذي ي -ع -د أخ -ط-ر
أأ’مرأضش ألتي Áكن أن تهدد حياتهم.
وذكر ‘ سضياق متصضل ‘ رده على سضؤؤأل
للصضحافة بأان عيادة بؤسضماعيل أŸتخصضصضة
Óطفال تكفلت بحؤأ‹
‘ أ÷رأحة ألقلبية ل أ
 200ألف طفل منذ سضنة  ،2000من بينهم
 16503طفل مصضاب بتشضؤهات قلبية خلقية.
وأعت Èغرناووط أللقاء فرصضة ثمينة إ’ثرأء
هذأ أŸؤضضؤع Ãزيج من أÈÿأء ‘ أÛال
أل -ط -ب -ي مضض -ي -ف-ا أن أل-ه-دف م-ن ه-ذأ أل-ي-ؤم
“ك Úفئة من أأ’طفال أŸرضضى من أ◊صضؤل
على ألعÓج أŸكيف ‘ ›ال أمرأضش ألقلب
أÿل -ق -ي -ة ‡ ،ا يشض-ك-ل ن-ق-ل-ة ن-ؤع-ي-ة ‘ وأق-ع
أÿدمات ألصضحية للمؤأطن .
وم-ن ج-ه-ت-ه كشض-ف ع-ب-د أل-رح-م-ان ◊ف-اية
أŸدي-ر أل-ع-ام ل-لصض-ن-دوق أل-ؤط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-نات
أ’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة «ك -ن -اسش» ع -ن ت -ن -ق -ل أط -ب -اء
أخصضائي Úنهاية ألشضهر أ÷اري للتكؤين ‘
أÿارج ‘  3دول هي أأ’ردن  ،بلجيكا و فرنسضا
 ‘ ،إأط -ار أت -ف -اق -ي -ات و ت -ع -اق-دأت أمضض-اه-ا
صض -ن -دوق أل -ؤط-ن-ي ل-لضض-م-ان أ’ج-ت-م-اع-ي م-ع
م -ؤؤسضسض-ات أسض-تشض-ف-ائ-ي-ة ل-ه-ذه أل-دول  ،ت-رم-ي
ل-ل-رف-ع م-ن مسض-ت-ؤى أل-ت-ك-ف-ل أل-ط-بي بأامرأضش
ألقلب لدى أأ’طفال Ãصضلحة بؤسضماعيل.
أب- -رز ◊ف- -اي -ة أن أأ’ط -ب -اء أŸت -خصضصض -ؤن

ألذين سضينتقلؤن إأ ¤أÿارج من أجل أ◊صضؤل
على تكؤين تطبيقي هناك ،ويقؤمؤن بإاجرأء
ألعمليات إأ ¤جانب أطباء أجانب ،ما Áكنهم
م -ن كسضب أل -ث -ق-ة ‘ أل-ن-فسش وأ’سض-ت-ف-ادة م-ن
أÈÿة أأ’جنبية ‘ ،أسضتعمال أأ’جهزة ألطبية
ذأت ألتكنؤلؤجيا أŸتطؤرة جدأ أŸسضتعملة ‘
ج -رأح -ة أم -رأضش أل -ق-لب أŸسض-ت-عصض-ي-ة م-ن-ه-ا
أأ’مرأضش أÿلقية.
وأكد على أهمية ألتكؤين ألتطبيقي ألذي
كان ‘ ألسضابق يقتصضر على أ÷انب ألنظري
يضضمن ألتكفل أأ’حسضن وأأ’‚ع ،ويقلل من
فاتؤرة ألتنقل للعÓج إأ ¤أÿارج ،مشضÒأ أن
م -ن -ظ -ؤم-ة ألضض-م-ان أ’ج-ت-م-اع-ي ت-ع-م-ل وف-ق
إأسضÎأتيجية مبنية على تعزيز قدرأت أŸؤأرد
ألبشضرية .

 90مليار دج قدمته «كناسض»
للمسستشسفيات سسنة 2019

أما بؤغربال رئيسش أللجنة ألطبية ألتابعة لـ
«كناسش» فقد أعلن عن تلقي  138طلب للعÓج
م - -ن أأ’م- -رأضش أŸذك- -ؤرة إأ ¤أÿارج خÓ- -ل
ألسضدأسضي أأ’ول من سضنة  ،2019جزء من هذأ
ألعدد ” تؤجيهه إأ 6 ¤عيادأت متخصضصضة
با÷زأئر حسضب أ◊ا’ت.
ولفت أŸتحدث إأ ¤أŸشضاكل ألتي تؤأجه
طلبات ألعÓج ‘ أÿارج وأŸتمثلة ‘ دول
أŸدة أإ’جرأءأت أŸتعلقة بتنقل ألطفل وهي
‘ ألغالب ’ تقل عن  4أشضهر ،مشضÒأ إأ ¤أن
ه -ن -اك أط -ف -ال خ -اصض -ة ح -دي -ث-ي أل-ؤ’دة م-ن
يتؤفؤن قبل مرور هذه أŸدة .
ك- -م- -ا أشض- -ار ب- -ؤغ- -رب- -ال إأ ¤أن مصض- -ل- -ح -ة
بؤسضماعيل بدأت مع مر أأ’عؤأم تقل نشضاطات
ه- -ذه أŸصض- -ل -ح -ة ،وه -ذأ م -ا ت -ط -لب ت -ع -زي -ز
لطاقمها ألطبي أŸتخصضصش من خÓل تكؤين
ن -ؤع -ي و م -ت -ط -ؤر ،ل-ت-حسض Úأل-ت-ك-ف-ل أل-ط-ب-ي
باأ’طفال ،كما أشضار إأ ¤أن أŸصضلحة تتكفل
باأ’طفال سضؤأء أŸؤؤمن Úأجتماعيا أو غÒ
أŸؤؤمن Úأجتماعيا.
وأ÷دير بالتذك Òأن جزأفية أŸسضتشضفيات
وهؤ أŸبلغ ألذي تقدمه «كناسش» للمسضاهمة
‘ ›انية ألعÓج بلغت  90مليار دج سضنة
 ،2019وهي تعرف أرتفاعا مسضتمر  ⁄تتعد 88
مليارأ دج سضنة .2018

 ⁄تتسصبب ‘ ظهور بعضس أعرأضس ألفÒوسصات أÿطÒة

فؤرار :البعؤضض النمر ’ Áثل خطؤرة على الصسحة العمؤمية

أك-د م-دي-ر أل-وق-اي-ة وت-رق-ي-ة ألصصحة
ب - -وزأرة ألصص - -ح - -ة وألسص - -ك - -ان وإأصصÓ- -ح
أŸسص - -تشص - -ف - -ي - -ات ج- -م- -ال ف- -ورأر ،أمسس،
ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصص-م-ة ،أن أل-بعوضس ألنمر
«’ Áث- - -ل خ- - -ط- - -ورة ع- - -ل- - -ى ألصص - -ح - -ة
’زع-اج
أل -ع -م -وم -ي -ة ب -اسص -ت-ث-ن-اء ب-عضس أ إ
أŸتمثل ‘ أ◊كة وظهور ألبثور».
وأوضضح ذأت أŸسضؤؤول على هامشش أليؤم
ألتحسضيسضي لفائدة أ÷مهؤر ألعريضش نظمته
وزأرة ألصض -ح-ة ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع م-ع-ه-د ب-اسض-ت-ؤر
وم-ؤؤسضسض-ة أل-ن-ظ-اف-ة أ◊ضض-ري-ة وح-ماية ألبيئة
لؤ’ية أ÷زأئر ومكتب ألنظافة لبلدية ألقبة
بسضاحة هذه ألبلدية أن «ألبعؤضش ألنمر ألذي
غزأ خÓل أأ’سضابيع أأ’خÒة بعضش ألؤ’يات
ألسض -اح -ل -ي -ة ’ Áث -ل خ -ط -ؤرة ع -ل -ى ألصض -ح -ة
ألعمؤمية باسضتثناء بعضش أإ’زعاج أŸتمثل ‘
أ◊كة وظهؤر ألبثؤر وحسضاسضية أ÷لد».
وط -م -أان م -دي -ر أل -ؤق -اي -ة وت-رق-ي-ة ألصض-ح-ة
أŸؤأطن بأان ألتعرضش إأ ¤لسضعات ألبعؤضش
ألنمر» ⁄تتسضبب حتى أ’آن ‘ ظهؤر بعضش
أع -رأضش أل -فÒوسض -ات أÿطÒة أل -ت -ي ت-ن-تشض-ر
على أÿصضؤصش Ãناطق جنؤب شضرق آأسضيا
على غرأر ألشضيغنغؤيا وألضضنك».
ويهدف هذأ أليؤم ألتؤعؤي -حسضبه -إأ¤
«تقد Ëبعضش ألنصضائح إأ ¤أŸؤأطن Úحؤل
كيفية مؤأجهة أضضرأر هذه أ◊شضرة للحد من
لسضعاتها وأنتشضارها من خÓل أتخاذ إأجرأءأت
وقائية تتمثل على أÿصضؤصش ‘ ألتخلصش من
ج -م -ي -ع أن -ؤأع أŸي -اه أل -ت -ي ق-د تسض-اع-د ع-ل-ى
تكاثرها».
وأشض -ار ب -اŸن-اسض-ب-ة إأ ¤أن «أل-تصض-دي ل-ه-ذأ
أل -ن -ؤع م -ن أ◊شض -رأت أل -ت -ي أن -تشض -رت خ Ó-ل
ألسضنؤأت أأ’خÒة بالعديد من ألبلدأن خاصضة
حؤضش ألبحر أأ’بيضش أŸتؤسضط بعد أنتقالها
من منطقة جنؤب شضرق آأسضيا مؤطنها أأ’صضلي
يسضتدعي تضضافر جهؤد عدة قطاعات على
غرأر وزأرأت أإ’تصضال وألفÓحة وألصضحة».
ودعا ألدكتؤر فؤرأر باŸناسضبة أŸؤأطنÚ
ألذين تظهر لديهم بعضش أعرأضش أ◊سضاسضية
وألبثؤر بعد إأصضابتهم بلدغات ألبعؤضش ألنمر

إأ ¤ألتؤجه إأ ¤مرأكز ألصضحة أ÷ؤأرية لتلقي
أل -عÓ-ج وأسض-ت-ع-م-ال ب-عضش أŸرأه-م أıف-ف-ة
◊دة أ◊كة بالنسضبة للذين  ⁄تظهر لديهم
أأ’عرأضش أŸذكؤرة.
وأكد مدير معهد باسضتؤر ألدكتؤر ﬁمد
ح -رأث م -ن ج -ه -ت -ه ت -ل-ق-ي أŸع-ه-د م-ن-ذ ع-دة
أسض-اب-ي-ع أتصض-ا’ت ه-ات-ف-ي-ة م-ن ق-ب-ل مؤأطنÚ
يشضتكؤن من غزو ألبعؤضش ألنمر مسضتنجدين
بأاسضاليب ألؤقاية منه ‡ا أسضتدعى -حسضبه-
»تنظيم هذأ أليؤم ألتحسضيسضي لتقد Ëنصضائح
وق -ائ -ي -ة ح -ؤل أل -تصض -دي إ’ن -تشض -اره م-ن ج-ه-ة
وكيفية ألتعامل مع لدغاته من جهة أخرى «.
وأعت Èذأت أŸسضؤؤول أن «أحسضن وسضيلة
للؤقاية منه هؤ تغطية أأ’وأ Êألتي –تؤي
على أŸياه أıزنة وألتخلصش من ألرأكدة
م-ن-ه-ا أŸت-ؤأج-دة ب-ال-ع-جÓ-ت أŸط-اط-ية غÒ
أŸسض -ت -ع -م-ل-ة وح-اوي-ات أأ’زه-ار وأل-ن-ب-ات-ات و
أ◊دأئق وألتي «“ثل -كما أضضاف-أعشضاشضا
للتكاثر ».
وأوضضح من جهة أخرى بأان «ألبعؤضش ألنمر
ألذي يلدغ خاصضة ‘ ألصضباح ألباكر وÁكن
أل -ت-ع-رف ع-ل-ي-ه ب-ال-ع ÚأÛردة ق-د سض-اع-دت
على أنتشضاره أأ’مطار ألغزيزة ألتي شضهدتها
بعضش مناطق ألؤطن إأ ¤جانب أرتفاع درجة
أ◊رأرة وهؤ أ÷ؤ أŸناسضب لتكاثره».
وت- -ط- -رقت رئ- -يسض- -ة مصض- -ل -ح -ة م -ك -اف -ح -ة
أأ’م -رأضش أŸت -ن -ق -ل -ة ع -ن ط-ري-ق أ◊ي-ؤأن-ات
وأ◊شضرأت Ãؤؤسضسضة ألنظافة وحماية ألبيئة
لؤ’ية أ÷زأئر ألعاصضمة ألسضيدة سضليمة شضيخ
إأ ¤ألدور ألذي تقؤم به أŸؤؤسضسضة وأŸتمثل
‘ –سضيسش أŸؤأطن حؤل ألتخلصش من أŸياه
أل-رأك-دة ل-ت-ف-ادي أن-تشض-ار أل-ب-ع-ؤضش أل-ن-م-ر أإ¤
ج- -انب م- -ك- -اف- -ح -ت -ه ع -ن ط -ري -ق رشش أŸؤأد
ألكمياوية للتخفيف من أنتشضاره وأضضرأره.
وذك -رت ب-ب-ل-دي-ات وأح-ي-اء أل-ع-اصض-م-ة أل-ت-ي
أنتشضر بها خÓل أأ’سضابيع أأ’خÒة هذأ ألنؤع
م-ن أل-ب-ع-ؤضش «غ ÒأŸأال-ؤف ب-ا÷زأئ-ر»-ك-م-ا
أضضافت  -على غرأر بؤزريعة وأأ’بيار وعÚ
طاية وأŸرسضى.

»æWh

أألحد  06أكتوبر  ٢0١9م
ألموأفق لـ  0٧صضفر  ١44١هـ

لعÓم الفن والثقافة ،ميهوبي:
أاكد تلقيه تأاييد منظمات ‘ ا إ

مششاركة ا÷زائري ‘ Úا’نتخابات Œنب البÓد الفراغ القاتل للدولة
ا◊ديث عن مرششح للجيشش مزايدات سشياسشوية واŸواطن يدفع فاتورة التجاذبات
لع Ó- - -ن ع - - -ن ت - - -رشس - - -ح - - -ه
غ- - - -داة ا إ
لمÚ
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس-ي-ة ،ج-زم ا أ
العام للتجمع الوطني الدÁقراطي عز
ال -دي -ن م -ي -ه-وب-ي ب-ت-ل-ق-ي-ه اتصس-الت م-ن
لعÓم
منظمات وجمعيات ‘ قطاعات ا إ
وال- -ف- -ن وال- -ث- -ق- -اف- -ة ،ت- -ؤوي- -د ت- -رشس- -ح- -ه
وت -دع -م-ه ،م-داف-ع-ا بشس-راسس-ة ع-ن مسس-ار
لقصساء الذي يدل
لرندي» ،ورافضسا ا إ
«ا أ
ـ حسسبه على «الضسعف» ،ووصسف خطابه
بـ»الواقعي والطموح» ،متوقعا مشساركة
من شسأانها Œنيب ا÷زائر الفراغ القاتل
للدولة.

فريال بوششوية
أسضتعرضس ،أمسس ،أألم Úألعام لـ»أألرندي»
ب- -ال- -ن- -ي -اب -ة ،أÿط -وط أل -ع -ريضض -ة ل -لÈن -ام -ج
ألن-ت-خ-اب-ي أل-ذي سض-ي-ح-اول إأق-ناع أ÷زأئريÚ
ب- -هŸ ،ن- -ح- -ه- -م أصض- -وأت- -ه- -م ‘ ألن -ت -خ -اب -ات
أل -رئ-اسض-ي-ة ،أه-م م-ا ج-اء ف-ي-ه ت-ق-ن Úمشض-ارك-ة
ألشض -ب -اب أل -ذي -ن ي -ق -ل ع-م-ره-م ع-ن  35سضنة
Ãنحهم حصضة ‘ أÛالسس أŸنتخبة بنسضبة
 ٢5باŸائة ،وكذأ إأمكانية أسضتحدأث  4مÓيÚ
منصضب شضغل ‘ أÿماسضي أŸقبل ‘ حال
ت -وف -ر ألشض -روط ،وت -وق -ع ‘ ألسض-ي-اق مشض-ارك-ة
ألشض -عب أ÷زأئ -ري إلدرأك -ه ب -أان ألن-ت-خ-اب-ات
ح -ت -م -ي -ة ل -ل -خ -روج م-ن وضض-ع ي-زدأد ت-ع-ق-ي-دأ،
وŒنب فرأغ قاتل ‘ ألدولة.
وب -خ Ó-ف أل -ن -دوأت ألصض -ح -ف-ي-ة أل-ت-ي ك-ان
ي - -نشض - -ط- -ه- -ا أألم Úأل- -ع- -ام ألسض- -اب- -ق ،ق- -اع- -ة
أÙاضض -رأت أŸت -وأج -دة ب -ال -ط-اب-ق أألرضض-ي
للتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ⁄ ،تشضهد أمسس
أكتظاظا كما أنها “ ⁄تلئ  ،ورغم ذلك بدأ
مرشضح ألرئاسضيات عن «أألرندي» ‘ ثا Êندوة
صض- -ح- -ف -ي -ة نشض -ط -ه -ا ب -ع -د مصض -ادق -ة أعضض -اء
أÛلسس أل- -وط- -ن -ي ع -ل -ى لئ -ح -ة ت -رشض -ي -ح -ه
مرتاحا ،قدم خÓلها فحوى برنا›ه ألذي

وصضفه بـ»ألطموح» و»ألوأقعي» ،وكذأ ألدفاع
عن أŸسضار ألنضضا‹ للحزب.
ورد لحقا على أسضئلة ألصضحافي ، Úلكن
عكسس أول أمسس رفضس ألرد على أي سضؤوأل
يخصس ألذين أنتقدوأ ترشضحه ،باسضتثناء ذلك
أŸتعلق بالنتقادأت ألÓذعة ألتي طالته عÈ
موأقع ألتوأصضل ألجتماعي ،أنتقادأت قال إأنه
أعتاد عليها ول تثبط عزÁته ،ألن ألصضندوق
هوألفيصضل وليسس «فايسضبوك» ،مشضددأ على
ضض -رورة ق -ي -ام سض -ل -ط -ة ألضض -ب -ط ‘ ألسض-م-ع-ي
ألبصضري بالدور أŸنوط بها أمام –امل بعضس
ألقنوأت.
وتسضاءل ميهوبي ‘ ألسضياق «ما ألذي ‚نيه
ب Óرئيسس جمهورية ،ل يوجد زيارأت لرؤوسضاء
ول زعماء ،شضبه فرأغ ‘ أ◊ياة ألسضياسضية»،
قبل أن يجزم بضضرورة Œنب «ألفرأغ ألقاتل
للدولة» ،وبدأ متفائ ÓباŸشضاركة مسضتدل ‘
ذلك بإاقبال أŸوأطن Úعلى Œديد أوحيازة
بطاقة ألناخب ،وبالنسضبة له فإان ألقÎأع لن
يختلف عن سضابقيه ذلك أن نسضبة أŸشضاركة
ألقوية سضتسضجل ‘ أ÷زأئر ألعميقة ،مقابل

مشض - - -ارك- - -ة «نسض- - -ب- - -ي- - -ة وﬁدودة» ‘ أŸدن
ألكÈى».
ول ت -ط -رح مشض -ارك-ة وج-وه ﬁسض-وب-ة ع-ل-ى
فÎأت من ألنظام ألسضابق ،تقلدت مناصضب
أŸسضؤوولية أي إأشضكال بالنسضبة له ،عكسس من
تخوفوأ من أن يكون لها أثر سضلبي على أدأء
ألفعلي ألنتخابي« ،طاŸا أن ألدسضتور يسضمح
لهم باŸشضاركة» ،معربا عن أمله ‘ أن تكون
«مشضاركتهم مؤوسضسضة على ألÈأمج وأألفكار،
لضض-م-ان ح-م-ل-ة أن-ت-خ-اب-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة وبعيدة عن
ألن-زلق-ات ،ف-ا–ا ق-وسض-ا ب-خصض-وصس ح-م-ل-ت-ه
ألشضخصضية مؤوكدأ أنه سضتكون جوأرية تتجه
رأسض -ا إأ ¤أŸوأط -ن ،ب -أاق -ل ت -ك -ل -ف -ة ‡ك-ن-ة»،
مضضيفا بأانه سضيحاول جاهدأ ﬁاورة ألذين
سضيحاولون منعه».
و‘ معرضس رده على سضؤوأل يخصس تعامله
مع ألشضعب ألرأفضس لتنظيم أنتخابات برموز
ألنظام ألسضابق ،أكد ميهوبي أحÎأم كل أآلرأء
Ãا فيها تلك ألتي ل ترى أŸسضأالة كأاولوية،
مفيدأ «نحن كجزأئري Úنختلف ،هناك جناح
كان يريد مرحلة أنتقالية ،لكن نحن ل نرأها
أسضلوبا دÁقرأطيا مقبول ،ونعارضس أÛالسس
ألتأاسضيسضية ألن ألدولة نشضأات منذ ألسضتقÓل
وليسس أليوم» ،وخلصس إأ ¤أن ‘ ذلك «إأجحاف
‘ حق ألرجال ألكبار ألذين قادوها من ألعام
 ،« ١96٢كما أن أ◊زب تبنى أ◊وأر ويرفضس
بشض - -ك - -ل ق - -اط - -ع أإلقصض - -اء أل - -ذي ن - -ادت ل- -ه
أŸعارضضة ،على أعتبار أنه «غ ÒدÁقرأطي
و»غ ÒأخÓقي وأللجوء إأليه ـ حسضبه ـ «دليل
على ألضضعف.
من جهة أخرى صضنف أ◊ديث عن «مرشضح
للجيشس ألوطني ألشضعبي ألتي ظهرت ‘ بعضس
أألوسضاط ‘ خانة «أŸزأيدأت ألسضياسضوية»،
لفتا إأ ¤أن موقف قيادته وأضضح ل غبار عليه
«ل دعم ول تزكية» مزيلة بذلك ألضضبابية ألتي
سضعت ورأءها بعضس أألطرأف».

لزمة السسياسسية
اعتÈها اıرج الوحيد للجزائر من ا أ

بن بعيبشش :اŸششاركة من عدمها ‘ الرئاسشيات يفصشل فيها ’حقا
قرر أعضضاء أÛلسس ألوطني ◊زب ألفجر
أ÷دي -د أمسس ألسض -بت م -ن ت -ي -ب -ازة ت -ك -ل -ي -ف
أŸكتب ألوطني للتشضكيلة ألسضياسضية من أجل
بلورة موقف رسضمي حول مشضاركة أ◊زب من
عدمها ‘ رئاسضيات ١٢ديسضم ،٢0١9 Èحسضب
م -ا أع -ل -ن ع -ن -ه رئ -يسس أ◊زب ،أل -ط -اه -ر ب-ن
ب -ع -ي-بشس.وصض-رح ب-ن ب-ع-ي-بشس ‘ خ-ت-ام أشض-غ-ال
ألدورة ألـ ١0للمجلسس ألوطني ألتي أنعقدت
بتيبازة Ÿناقشضة موقف أ◊زب من ألرئاسضيات
أŸزمع تنظيمها يوم  ١٢ديسضم Èألقادم ،أن
«أŸك -تب أل -وط -ن-ي ل-ل-ح-زب م-ط-الب Ãت-اب-ع-ة
ألتطورأت ألسضياسضية ‘ ألبÓد على أن يتخذ
قرأرأ بخصضوصس أŸشضاركة من عدمها قبل
أنقضضاء آأجال سضحب أسضتمارأت ألÎشضح».
و عن أسضباب عدم أتخاذ قرأر خÓل أشضغال
أÛلسس ألوطني للدورة ،قال بن بعيبشس أن
«ألرؤوية  ⁄تتضضح بعد».و من ب– Úفظات
أ◊زب ،ذكر بن بعيبشس ترشضح من وصضفهم
بـ»رم- -وز أل- -ن- -ظ -ام ألسض -اب -ق» و «م -ت -ورط‘ Ú
قضضايا فسضاد» بعد أن «توأروأ عن أألنظار»
لكن دون أن يسضميهم بالسضم.و بالنسضبة ◊زب

أل-ف-ج-ر أ÷دي-د ،ف-ان أل-رئ-اسض-ي-ات تشض-ك-ل م-ن
ح -يث أŸب-دأ «أıرج أل-وح-ي-د ل-ل-ج-زأئ-ر م-ن
أألزمة ألسضياسضية ألتي تعيشضها و ل بديل عنها
ل-ت-ج-نب ألن-ه-ي-ار ،ل-ك-ن وف-ق خ-ط-وأت ع-م-ل-ية
ت-ت-ط-لب ج-دول زم-ن-ي-ا م-ع-ي-ن-ا و ك-ذأ خ-طوأت
ت -ه-دئ-ة و إأرأدة سض-ي-اسض-ي-ة م-ن ق-ب-ل ألسض-ل-ط-ة»،

يقول بن بعيبشس.
و ‘ ألسضياق ،قال أŸتحدث «ما يزيد من
ﬂاوف حزب ألفجر أ÷ديد هو رؤوية ترشضح
رموز ألنظام أي يعني أنهم تلقوأ إأيعازأ من
ألعصضابة لتجديد ألنظام ألسضابق».و تسضاءل عن
أسضباب تقدمهم للرئاسضيات رغم تأاكيد نائب
وزي -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي رئ-يسس أرك-ان أ÷يشس
أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي أل-ف-ري-ق أح-م-د ق-ايد صضالح
لعديد أŸرأت عدم تزكية مؤوسضسضة أ÷يشس
ألي مرشضح.و قال بن بعيبشس ‘ نفسس ألسضياق
أن «ألشضعب “كن من ألتخلصس من ألعصضابة
بفضضل مرأفقة أ÷يشس للحرأك و ضضمان أمنه
م -ا شض -ك -ل ◊م -ة ك -بÒة ب Úأ÷يشس أل -وط -ن -ي
ألشضعبي و ألشضعب» ،مÈزأ أن «أŸكاسضب ألتي
حققها أ◊رأك ل تقدر بثمن» و أنه أعاد
ألعتبار للجزأئر».و يبقى -يتابع أŸتحدث -
أن ب -ق -اي -ا أل -ن-ظ-ام ألسض-اب-ق «ت-نشض-ط ل-ت-ج-دي-د
نفسضها ( )....رغم أنها (ألعصضابة) تسضببت ‘
جعل أ÷زأئر تتذيل أŸؤوشضرأت ألعاŸية ‘
›الت حقوق أإلنسضان و أ◊ريات وألتنمية
ألقتصضادية وألجتماعية

–سسبا لÓنتخابات الرئاسسية ‘  12ديسسم ÈاŸقبل

اŸراجعة ا’سشتثنائية للقوائم ا’نتخابية تنتهي اليوم
ت -ن -ت -ه -ي ال -ي -وم اŸراج -ع -ة السس -ت -ث-ن-ائ-ي-ة
ل -ل -ق -وائ -م الن -ت-خ-اب-ي-ة –سس-ب-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ-اسس-ي-ة اŸق-رر إاج-راؤوه-ا ي-وم  12ديسسمÈ
اŸقبل ,وهي العملية التي انطلقت يوم 22
لح -ك -ام ال -ق-ان-ون
سس -ب -ت -م ÈاŸاضس -ي ،ط -ب -ق -ا أ
العضسوي اŸتعلق بنظام النتخابات.
وق- -د “ت ه- -ذه أل- -ع- -م- -ل- -ي -ة Ãوجب أŸرسض -وم
أل -رئ -اسض -ي أŸتضض -م -ن أسض -ت -دع-اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة
لÓنتخابات ألرئاسضية ألذي وقعه رئيسس ألدولة عبد
ألقادر بن صضالح يوم  ١5سضبتم ÈأŸاضضي ,وألقى
ب -ذأت أŸن -اسض -ب-ة خ-ط-اب-ا دع-ا ف-ي-ه أŸوأط-ن Úإأ¤
«جعل هذأ أŸوعد نقطة أنطÓق Ÿسضار Œديد
دولتنا ,وألعمل جماعيا وبقوة ألجل إأ‚اح هذأ
ألسضتحقاق كونه سضيمكن شضعبنا من أنتخاب رئيسس
جديد يتمتع بكامل شضروط ألشضرعية ،رئيسس يأاخذ
على عاتقه قيادة مصض ÒألبÓد وترجمة تطلعات
شضعبنا».
وأكد بن صضالح أن أألوأن قد حان «ليغلب أ÷ميع
Óمة على كل ألعتبارأت ،كونها
أŸصضلحة ألعليا ل أ

ت -ع -د أل -ق -اسض -م أŸشضÎك ب -ي-ن-ن-ا ،ألن أألم-ر ي-ت-ع-ل-ق
Ãسضتقبل بÓدنا ومسضتقبل أبنائنا».
ك -م -ا وق -ع رئ -يسس أل -دول -ة أيضض -ا ع -ل -ى أل-ق-ان-ون
أل -عضض -وي أŸت-ع-ل-ق ب-السض-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسض-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات وكذأ ألقانون ألعضضوي  ١0 - ١6أŸؤورخ
‘  ٢5أغسضطسس  ،٢0١6أŸتعلق بنظام ألنتخابات،
وذلك بعد أسضتيفاء كل ألجرأءأت ألتي ينصس عليها
أل-دسض-ت-ور ،وي-ت-م-ي-ز ألسض-ت-ح-ق-اق أل-رئ-اسض-ي أŸق-بل
بكونه أول أنتخابات تتو ¤تسضيÒها سضلطة وطنية
مسضتقلة ،تضضم  50عضضوأ من ألكفاءأت ألوطنية،
وهي هيئة دأئمة ومسضتقلة“ ،ارسس مهامها بدون
–يز ،وتتو ¤تسضي Òكل مرأحل ألعملية ألنتخابية،
بدءأ من ألتحضض ÒلÓنتخابات إأ ¤غاية أإلعÓن
ع -ن أل -ن -ت-ائ-ج أألول-ي-ة ,م-رورأ ب-ك-ل أŸرأح-ل أل-ت-ي
يتضضمنها أŸسضار ألنتخابي.
وكانت ألهيئة ألوطنية أŸسضتقلة لÓنتخابات قد
دعت أŸوأطنات وأŸوأطن Úغ ÒأŸسضجل‘ Ú
ألقوأئم ألنتخابية ،لسضيما ألبالغ Úثمانية عشضر
( )١8سضنة كاملة يوم ألقÎأع ،إأ ¤طلب تسضجيل

أن-فسض-ه-م ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ل-ج-ن-ة أل-ب-ل-دي-ة Ÿرأج-ع-ة
ألقوأئم ألنتخابية ‘ بلدية إأقامتهم وألتي تعمل
–ت إأشض- -رأف ألسض- -ل- -ط- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة أŸسض -ت -ق -ل -ة
لÓنتخابات ألرئاسضية.
أما بالنسضبة للناخبات وألناخب Úألذين غÒوأ
مقر إأقامتهم فقد “ت دعوتهم للتقرب من أللجنة
ألبلدية Ÿرأجعة ألقوأئم ألنتخابية Ãقر أإلقامة
أ÷دي -دة م -ن أج -ل إأع -ادة تسض -ج-ي-ل-ه-م ،م-ع وج-وب
إأرفاق طلب ألتسضجيل بوثيقة تثبت هوية أŸعني
وأخرى تثبت إأقامته.
وضض -م -ان -ا ل-لسض Òأ◊سض-ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ف-إان م-ك-اتب
أللجنة ألبلدية Ÿرأجعة ألقوأئم ألنتخابية بقيت
مفتوحة طوأل أيام أألسضبوع من ألسضاعة ألتاسضعة
( )09صضباحا إأ ¤غاية ألسضاعة ألرأبعة وألنصضف (١6
سضا  )30مسضاء ،ماعدأ يوم أ÷معة ،أما بالنسضبة
للموأطنات وأŸوأطن ÚأŸقيم ‘ Úأÿارج فتمت
دع -وت -ه -م ل -ل-ت-ق-رب م-ن أŸم-ث-ل-ي-ات أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة
أوأل -ق -نصض -ل -ي -ة ل -تسض -ج -ي -ل أن -فسض -ه -م وف -ق -ا ل -ن-فسس
أإلجرأءأت.
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www.ech-chaab.com
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لنه مرتبط Ãصسلحة البلد واŸصسلحة والوطنية
أ

النهضشة تعت Èالذهاب إا ¤ا’نتخابات الرئاسشية
أامرا ضشروريا
لم Úال-ع-ام ◊رك-ة ال-ن-هضسة
كشس-ف ا أ
ي - - -زي- - -د ب- - -ن ع- - -ائشس- - -ة ،أامسض السس- - -بت،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،أان ال -ذه -اب إا¤
الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي -ة أام -ر ضس -روري
وه-وم-رت-ب-ط Ãصس-ل-ح-ة ال-ب-لد واŸصسلحة
والوطنية.
وأوضضح بن عائشضة ‘ كلمة له ‘ بدأية
أن -ط Ó-ق أشض -غ -ال أل -دورة أل -ع -ادي-ة ل-ل-م-ج-لسس
ألشضوري ألوطني Ãقر أ◊زب بالعاصضمة أن
خيار ألذهاب إأ ¤ألنتخابات ألرئاسضية أمر
ضض-روري ت-ق-تضض-ي-ه أŸصض-ل-ح-ة ألوطنية وأصضفا
ألنتخابات ألرئاسضية بـ»أŸصضÒية وألوأجبة».
وأضض -اف أن ح -رك -ت -ه شض -اركت ‘ ﬂت -ل -ف
ج- - - -ولت أ◊وأر سض- - - -وأء م- - - -ع ÷ن - - -ة أ◊وأر
وأل- -وسض- -اط- -ة وط -رحت ›م -وع -ة أقÎأح -ات
لضضمان ‚اح هذأ أŸوعد ،حيث أعرب عن
أم- -ل -ه ‘ أن تسض -ب -ق ألن -ت -خ -اب -ات أŸصضÒي -ة
«إأجرأءأت مشضجعة كذهاب أ◊كومة لضضمان
‚اح هذأ أŸوعد ألتاريخي» وقال إأنه ‘
نهاية أŸطاف تبقى أŸصضلحة ألوطنية فوق
كل أعتبار».
وأشض - -ار إأ ¤أن أعضض - -اء أÛلسس ألشض- -وري
أل-وط-ن-ي سض-ي-ج-ت-م-عون أليوم Ÿناقشضة موضضوع
أل-رئ-اسض-ي-ات وسض-وف ي-ت-م أت-خ-اذ ألصض-ي-غة ألتي
ترأها أ◊ركة مناسضبة خدمة للمصضلحة ألعامة
و–قيق ألوحدة ألوطنية من خÓل أŸوقف
ألتي ترأه مناسضبا بعد ﬂتلف أŸدأولت ألتي
يجريها ألعضضاء ‘ هذه ألدورة.

وأضضاف أألم Úألعام للحركة بأان تشضكيلته
ب -ق-در م-ا تشض-جب وت-ن-دد ب-ك-ل ت-دخ-ل أج-ن-ب-ي
ي -ط -ال أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ت -دع-و إأ ¤ت-ق-وي-ة
أل-ل-ح-م-ة أل-وط-ن-ي-ة وت-ع-زي-ز ألتماسضك ألدأخلي
بتعزيز ألثقة ب Úمكونات أÛتمع وإأبعاد كل
ما من شضانه تفكيك ألنسضيج أÛتمعي من
شضعارأت أوخطابات.
وذكر أألم Úألعام للحركة ‘ ألبيان ألذي
ت Ó-ه ع -ل-ى أ◊ضض-ور أن أ÷زأئ-ر م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى
«أمتحان وﬁك سضياسضي تاريخي إأما أن تكون
أل-ق-اط-رة أل-ت-ي سض-ت-ح-دث أل-طفرة وألنطÓقة
أ÷ادة وتوديع كل أسضاليب ألتدليسس وألتزوير
وأل- -ت- -ح -وي -ر ل -ل -ح -ق -ائ -ق إأ ¤ج -زأئ -ر أ◊ري -ة
وأل- -ن -زأه -ة وأل -ع -دأل -ة وأل -ق -ان -ون وأل -ت -ن -افسس
ألشضريف وألتدأول ألسضلمي على ألسضلطة».

رافع عن “سسك الشسعب بخيار النتخابات من الوادي

بلعيد يؤوكد على ا’نتقال من الششرعية الثورية
إا ¤الششرعية الششعبية
أاك -د رئ-يسض ج-ب-ه-ة اŸسس-ت-ق-ب-ل ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،أامسض ،ب-ولية الوادي
ع -ل -ى أاه -م -ي -ة «“سسك الشس-عب ب-خ-ي-ار
الن -ت -خ -اب -ات» اŸق-ررة ‘  12ديسسمÈ
اŸق- -ب- -ل «ال- -ت- -ي سس- -ت -ع -ط -ي ان -ط Ó-ق -ة
جديدة للجزائر».
ودعا بلعيد خÓل تنشضيطه لقاء باŸركز
أل -ث -ق -ا‘ ‘‘ب -وشض -م -ال ÿضض -ر‘‘ ب -اŸق -اط -ع-ة
لدأرية أŸغ Òإأ« ¤ضضرورة “سضك ألشضعب
أإ
لن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة
أ÷زأئ -ري ب -خ -ي -ار أ إ
أŸق- - - - -ررة ‘  ١٢ديسض -م ÈأŸق -ب -ل أل -ت-ي
سضتعطي أنطÓقة جديدة للجزأئر» ،معتÈأ
أنها ‘‘ألوسضيلة ألسضياسضية ألتي تسضمح للشضعب
بالختيار أ◊ر وتكريسس سضلطته وألنتقال
م- -ن ألشض- -رع- -ي- -ة أل- -ث- -وري- -ة إأ ¤ألشض- -رع- -ي- -ة
ألشضعبية».
ودع - - - -ا ‘ ذأت ألشض - - - -أان أŸوأط- - - -ن إأ¤
«أ◊رصس على نزأهة ألنتخابات من خÓل
م -رأق -ب -ة صض -ن -ادي -ق ألقÎأع ب -اع-ت-ب-ار ذلك
مسضؤوولية أ÷ميع «.
وب -اŸن -اسض -ب -ة ث -م-ن ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د
أسض -ت -ح -دأث ألسض -ل -ط -ة أل -وط -ن -ي -ة Ÿرأق -ب-ة
ألنتخابات وهيكلتها على مسضتوى ألوليات
وأكد رئيسس جبهة أŸسضتقبل من جهة أخرى
‘ ت -دخ -ل -ه ع -ل -ى ضض-رورة أل-ع-م-ل م-ن أج-ل
«Œسضيد طموحات جيل ألسضتقÓل باعتبار
أن -ه أıول ب -ح -م -ل مشض -ع-ل أل-ت-غ-ي Òأل-ذي
ينشضده ألشضعب أ÷زأئري».
وأب -رز ب -ل -ع-ي-د أيضض-ا م-زأي-ا ت-ب-ن-ي أ◊وأر
ليجاد أ◊لول أÓŸئمة Ÿشضاكل ألبÓد,
إ
معتÈأ أن «أ◊وأر أ◊قيقي ،ودون إأقصضاء
بﬂ Úت- -ل- -ف ألشض- -رك- -اء ،سض- -ي -ظ -ل أıرج
لوجه
لزمات أŸتعددة أ أ
ألوحيد لتجاوز أ أ
ألتي توأجهها ألبÓد « .كما دعا ‘ هذأ
ألصض -دد إأ ¤أل -ق -ي -ام ‘‘ب-إاصضÓ-ح-ات ‘ شض-ت-ى

ألقطاعات ،سضيما ذأت ألصضلة باŸوأطن‘‘.
وشضدد ‘ هذأ أÿصضوصس على أهمية
‘‘ب -ن -اء أق -تصض -اد م -ت -ن -وع غ Òم -ع-ت-م-د ع-ل-ى
أ÷ب -اي -ة أل-بÎول-ي-ة‘‘ وت-ب-ن-ي ‘‘خ-ط-ط تسض-يÒ
ناجعة تسضمح بÎشضيد أŸال ألعام وتفادي
كل ألسضلوكات أŸضضرة بالقتصضاد ألوطني‘‘.
ويرى رئيسس جبهة أŸسضتقبل أنه «بات
من أŸطلوب بناء موأطن جزأئري برؤوية
لخÓق
جديدة ترتكز على ألÎبية وألقيم وأ أ
ألنبيلة‘‘ ألتي أندثرت ،كما قال« ،بعد أن
أه - -م- -لت أŸدرسض- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة أŸشض- -روع
أل -وط-ن-ي وظ-لت Èﬂأ ل-ل-ت-ج-ارب وت-ط-ب-ي-ق
م -ن -اه -ج ت -ع -ل -ي -م -ي -ة غ -ري-ب-ة ع-ن أÛت-م-ع
أ÷زأئري».
وفيما يتعلق بجانب ألتنمية ,أبرز عبد
ألعزيز بلعيد أهمية Œسضيد تنمية «حقيقية»
ب -ولي-ات أ÷ن-وب Ãا يسض-م-ح ل-ه-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق
‘‘ت -ن -م -ي -ة تسض -ت -ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات ألسض-ك-ان ‘
ﬂتلف أÛالت».

لخوة والسسلم بفندق الرياضض
نظمته رابطة ا أ

إا‚اح الرئاسشيات السشبيل اأ’وحد لبناء ا÷زائر
دع -ا ده -ك -ا‹ رئ -يسس أل -رأب -ط -ة أل -وط -ن-ي-ة
Óخ- -وة وألسض -ل -م ،صض -ب -ي -ح -ة أمسس ‘ ،ل -ق -اء
ل - -أ
Óخوة وألسضلم،
«أŸب-ادرة أل-وط-ن-ي-ة ألشض-ع-ب-ي-ة ل أ
ب- - - -اÿروج إأ ¤أŸي- - - -دأن إل‚اح أل- - - -ع- - - -رسس
ألنتخابي ،حيث شضارك فيه جمع كب Òمن
فوأعل للمجتمع أŸد Êللحوأر وألتوأفق.
–ت شضعار « من أجل وطنك ضضع بصضمتك
وأزرع بسضمتك ..ل نريد موأطنا يسضكن ألوطن
ب-ل م-وأط-ن-ا ي-ح-م-ي أل-وط-ن» دع-ا أÛت-معون
بفندق ألرياضس باÿروج إأ ¤أŸيدأن ،وألقيام
ب-ال-ت-حسض-يسس ب-أاه-م-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ية

أŸزعم أجرأؤوها ‘  ١٢ديسضم Èألقادم ،عÈ
أألحياء ،أŸدأشضر وألقرى ،وألبلديات Ÿوأكبة
أ◊وأر أ◊ضض - -اري ب - -إاسض - -ه - -ام وإأشض - -رأك ك- -ل
ألفوأعل ألجتماعية.
ونبه أŸنسضق ‘ هذأ ألصضدد بأانه ل يجب
أن نخشضى على أ÷زأئر ،مشضÒأ إأ ¤أنها أليوم
ب-ح-اج-ة ل-ل-ب-ن-اء Ãب-ادرة أÒÿي Úم-ن أب-ن-ائها
وسضتكون من خÓل هذأ أŸوعد ألنتخابي
ألهام،حاثا على ضضرورة تغي ÒأŸفاهيم وبناء
أ÷زأئر لكونها أمانة.

فندق الرياضض :علي ملياÊ
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يسصاهم ‘ فك أÿناق عﬁ Èور بومردأسص  -ألعاصصمة

وضسع حّيز إÿدمة إّÙول إŸزدوج بالّطريق
إلوطني رقم  5ببودوإو

وضصع أمسص وأ‹ و’ية بومردأسص يحيى يحياتن Ãعية وأ‹ ألعاصصمة عبد أÿالق صصيودة
حيز أÿدمة أÙول أŸزدوج ألرأبط ب Úألطريق ألوطني رقم  ،05ألذي يع Èألو’ية نحو
و’ي-ات ألشص-رق وأل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  61ب-اŒاه أل-رغ-اي-ة وأل-روي-ب-ة ،وه-ذأ ع-لى مسصتوى
منطقة بن عجال ببلدية بودوأو بعد أ’نتهاء من عملية أ’‚از ،وهو أŸشصروع ألطموح
ألذي سصيسصهل حركة أŸرور ،ويخفف أ’ختناق أليومي بهذأ أÙور ألهام ويقلل من مسصافة
وزمن دخول وخروج أŸركبات دأخل هذه ألتجمعات ألعمرأنية.
بمششاركة كل من والي العاصشمة ووالي بومرداسس
في تدششين هذا المحول بالنظر إالى األهمية التي
تدّعم الطريق الوطني رقم  5الذي يعتبر الششريان يكتسشيها في ربط الوليتين ،خاصشة وأاّنه كلّف أازيد
الرئيسشي الرابط بين العاصشمة وبومرداسس باتجاه من  3.5مليار سشنتيم في انتظار باقي المششاريع
ت- -ي -زي وزو وولي -ات شش -رق ال -وط -ن ف -ي السش -ن -وات المسشجلة لدعم ششبكة المرور بالولية.
األخيرة بعدة مششاريع تهيئة وتدعيم بالمنششئات ول تزال ششبكة الطرق بولية بومرداسس بحاجة
الفنية والمحولت الرابطة بين الطرق والمحاور م -اسش -ة إال -ى مشش -اري -ع ت -ج -دي -د وت -ه-ي-ئ-ة ف-ي ب-عضس
األسش -اسش-ي-ة ال-رام-ي-ة إال-ى تسش-ه-ي-ل ت-ن-ق-ل ال-م-رك-ب-ات ال -م -ح-اور ال-رئ-يسش-ي-ة ال-ت-ي ع-رفت ت-ده-ورا ك-ب-ي-را،
وال-مسش-اف-ري-ن ،وخ-ل-ق سش-ي-ول-ة وانسش-ي-ابية في حركة خاصشة بالنسشبة للطريق الوطني رقم  24الرابط بين
المرور التي كثيرا ما اششتكى منها المواطن نتيجة عاصشمة الولية باتجاه حدود ولية تيزي وزو ،حيث
الزدحام اليومي وازدياد الضشغط على هذا الخط .لم يعد هذا الطريق الهام السشاحلي صشالحا لسشير
فبعد مششروع إاعادة تهيئة أاجزاء واسشعة من الطريق المركبات في نقاط عدة أابرزها في إاقليم بلدية
الجتنابي بودواو ـ زرالدة الرابط بالطريق الوطني رأاسس جنات ،إاضشافة إالى الطريق الوطني رقم 68
رقم  ،5الذي عرف في المدة األخيرة تدهورا كبيرا الرابط بين ششعبة العامر ودائرة يسشر ،الذي اسشتفاد
وحالة اهتراء متقدمة في بعضس النقاط التي كانت من أاششغال تهيئة تعرف تباطئا في النجاز ،وعدة
م -ح -اور أاخ -رى ت -خصس شش-ب-ك-ة ال-ط-رق-ات ال-ولئ-ي-ة
مصشدرا لحوادث مرور.
وجاء اليوم الدور على الطرق الفرعية بفتح محول والبلدية التي تضشررت من سشيول األمطار وانعدام
ازدواج -ي ج -دي -د ي -رب -ط ه-ذا ال-ط-ري-ق ب-ال-ط-ري-ق الصش-ي-ان-ة ،وال-ت-أاخ-ر ف-ي م-ع-ال-ج-ة ع-دد م-ن النقاط
الوطني رقم  61باتجاه بلدية الرغاية نحو الرويبة السش -وداء ال -م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ان-ج-راف ال-ت-رب-ة ب-ال-م-ن-اط-ق
وال-ع-اصش-م-ة ،ال-ذي ي-ع-ت-ب-ر م-كسش-ب-ا م-ه-م-ا ل-ل-منطقة الجبلية التي تعتبر من اكبر العوامل المتسشببة في
ولحركة تنقل البضشائع واألششخاصس ،األمر الذي اهتراء الطرقات.
اخذ اهتماما أايضشا من قبل السشلطات العمومية

بومرداسس :ز ــ كمال

أحصصت إأدأرة أŸركز أ÷امعي
م-رسص-ل-ي ع-ب-د أل-ل-ه بتيبازة أكÌ
م - - -ن  5آأ’ف ط - -لب تسص- -ج- -ي- -ل
’ج -ت -ي -از مسص -اب -ق -ة أل-دك-ت-ورأه
ضصمن  15تخصصصصا على مسصتوى
 4معاهد ،وأŸزمع تنظيمها يوم
 19أكتوبر أŸقبل.

تيبازة :علي ملزي
أامام هذا العدد الهائل من المسشجلين
ب- -األرضش- -ي -ة ال -رق -م -ي -ة ،ف  Ó-ي -م -ك -ن
ت -أاط -ي-ره-م ي-وم ال-مسش-اب-ق-ة ،ف-ق-د تّ-م
اعتماد جملة من التصشفيات األولية
وف -ق -ا ل -ل -ق -ان -ون السش -اري ال-م-ف-ع-ول،
بحيث تّم اعتماد الفئتين (أا) و(ب)
ال-م-ن-ح-درت-ي-ن م-ن خريجي الماسشتر،
ليبلغ العدد الجمالي للمسشجلين بهذه
الصش-ف-ة  3021ط-ال-ب-ا ب-ال-رغ-م من أاّن
القانون السشاري المفعول يحّدد عدد
ال-م-تسش-اب-ق-ي-ن بما يضشاهي  10مرات
ع -دد ال -م-ن-اصشب ال-م-ف-ت-وح-ة ،وال-ذي
يقّدر هذه السشنة بـ  45منصشبا في 15

تخصشصشا بأاربة معاهد.
وحظي معهد العلوم القتصشادية بـ
 27منصشبا بتسشع تخصشصشات ،فيما تّم
تخصشيصس  9مناصشب لمعهد الحقوق
وأاربعة مناصشب لكل من معهد العلوم
الج-ت-م-اع-ي-ة وم-ع-ه-د األدب ال-ع-رب-ي
الذي بلغ درجة الدكتوراه هذه السشنة
ألول مّرة منذ إانششائه ،مع الششارة
ال -ى أاّن م -ج -م -وع ال-مسش-ج-ل-ي-ن ضش-م-ن
الفئتين (أا) و (ب) خضشع هو اآلخر
لعملية غربلة تقنية قامت بها لجان
ال-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-تخصشصشات
ال- -م- -ط- -ل -وب -ة وم -دي -ري -ة ال -دراسش -ات
بالمركز من حيث التأاكد من موافقة
الشش- -ه- -ادة ل- -ل- -ت- -خصشصس ال- -م -ط -ل -وب
وم-ع-اي-ي-ر ت-ق-ن-ي-ة أاخ-رى ي-درك-ه-ا أاهل
الختصشاصس.
كما تّم تخصشيصس يومي  6و 7أاكتوبر
لطعن المقصشين من القوائم المعنية
ب -ال -ت -رشش -ح ل -ل -مسش -اب -ق -ة ع -قب نشش -ر
القوائم األولية يوم  5اكتوبر ،على أان
تعلن القوائم النهائية يوم  10أاكتوبر

ويتم بعدها التفّرغ لتحضشير مختلف
الج - - -راءات الضش - - -روري - - -ة لج - - -راء
المسشابقة في ظروف مريحة.
وف -ي ه-ذا الط-ار ف-ق-د ع-ل-م-ن-ا م-ن
البروفيسشور عثمان لخلف ،بأاّنه سشيتم
تسش -خ -ي -ر أاك-ث-ر م-ن  300أاسش-ت-اذ ت-ابع
للمركز لتأاطير المسشابقة بمعية 100
إاط- -ار إاداري وت- -ق- -ن- -ي سش- -ي- -ك- -ل- -ف -ون
بمختلف المهام المرتبطة بسشيرورة
ال-مسش-اب-ق-ة م-ن ال-ت-حضش-ي-ر والى غاية
ال -تشش-ف-ي-ر وال-تصش-ح-ي-ح والعÓ-ن ع-ن
النتائج.

 3967طالب جديد
باŸاسص Îهذأ أŸوسصم
كششف مدير المركز الجامعي مرسشلي
عبد الله البروفيسشور عثمان لخلف،
ع-ن ت-ل-ب-ي-ة م-ج-م-ل ال-ط-ل-ب-ات ال-م-عّبر
ع-ن-ه-ا ،ف-ي-م-ا ي-ت-علق بالتسشجيل للسشنة
األولى ماسشتر ضشمن حصشة  80بالمائة

ال -م -م -ن -وح -ة ل-ل-م-رك-ز ،وت-م اسش-ت-ث-ن-اء
ال- -ح- -الت ال- -خ- -اصش- -ة ال- -م- -ت- -ع- -ل- -ق -ة
ب -ال -م -ج -السس ال -ت -أادي -ب -ي -ة وال -ح-الت
الخاصشة.
وي -رت-قب ب-أان ي-ب-ل-غ ال-ع-دد الج-م-ال-ي
ل -ل-مسش-ج-ل-ي-ن ال-ج-دد ف-ي ال-م-اسش-ت-ر،1
 3967طالبا يضشاف اليهم  4100طالب
بالسشنة الثانية ليصشل بذلك عدد طلبة
الماسشتر الى  8آالف طالب ،في حين
ي -ب -ل -غ ع-دد ط-ل-ب-ة ال-ل-يسش-انسس 10468
طالب ،ما يؤوّكد على أانّ المركز ل
يزال يوفر نسشبا عالية من الفرصس
للتسشجيل بمرحلة الماسشتر لمختلف
التخصشصشات.
وع -ن ال ّ-ت -سش -ج -ي Ó-ت ال -ج -دي -دة ف -ي
مختلف المعاهد ،قال مصشدرنا بأاّنها
بلغت  2640طالبا تششمل  718تسشجيÓ
ب -م -ع -ه -د ال -ع -ل -وم الق-تصش-ادي-ة و608
تسش-ج-ي Ó-ب-م-ع-ه-د ال-ت-ك-ن-ولوجيا و558
تسش-ج-ي Ó-ب-م-ع-ه-د ال-علوم الجتماعية
و 549تسش -ج -ي  Ó-ب -م-ع-ه-د ال-ح-ق-وق
والعلوم السشياسشية.

’بار
تسصاؤو’ت عن سصبب عدم أسصتغÓل مياه أ آ

مطالب برد إ’عتبار لزرإعة إ◊وإمضض بوهرإن
’م Úألعام للغرفة
دعا زدأم ألهوأري ،أ أ
أل- -فÓ- -ح- -ي- -ة ب- -وه- -رأن ،إأ ¤ضص- -رورة إأع- -ادة
أ’ع -ت -ب -ار ل -زرأع-ة أ◊وأمضص ،ح-ت-ى ت-ل-عب
دورأ مهما ‘ دعم أ’قتصصاد ألوطني ،كالذي
ل -ع -ب -ت -ه ‘ سص -ن -وأت ألسص -ت-ي-ن-ات ،ح-يث ك-انت
–تل مكانة هامة ‘ تصصدير هذأ ألنوع من
’سصوأق ألعاŸية.
ألشصعب ألفÓحية إأ ¤أ أ

وهران :براهمية مسشعودة
أاّكد زدام في تصشريح لـ «الششعب» على أاهمية العمل
م-ن أاج-ل ت-وسش-ي-ع ال-مسش-اح-ات ال-م-خصشصش-ة ل-زراع-ة
الحمضشيات بالجهة الغربية للولية ،نظرا لتوافر
كافة الششروط المواتية والظروف المناسشبة ،وفقا
للمعايير المناخية ونوعية التربة وخصشائصشها ،وكذا
ال -خ -ب -رة وال -م -ؤوه Ó-ت ال -ك-ب-ي-رة ف-ي ه-ذا ال-م-ج-ال
الزراعي.
وق -ال مسش -ت -ط -ردا« :ل ي -م -ك -ن ت -ح -ق -ي-ق األه-داف
المتوخاة والنتائج المرجّوة ،إال من خÓل توفير
عنصشر «الماء» ،باعتبار أان الحوامضس تحتاج إالى

مياه أاكثر خÓل السشنتين األولى بعد الغرسس ،لذلك
ي- -جب ري األشش- -ج- -ار خÓ- -ل ه- -ذه ال- -م- -دة بشش -ك -ل
منتظم» ،داعيا في الوقت نفسشه ألخذ هذه النقطة
ال-حسش-اسش-ة ب-ع-ي-ن الع-ت-ب-ار ،ولسش-ي-م-ا ب-ال-م-حيطين
ال -ف Ó-ح-ي-ن مسش-رغ-ي-ن وب-وت-ل-ي-ل-يسس ،ن-ظ-را ل-غ-ن-اه-ا
بالمياه الجوفية وذات نوعية عالية.
وطالب نفسس المسشؤوول بإاعادة النظر في منظومة
الري ،انطÓقا من إاعادة اسشتغÓل اآلبار التابعة
لدائرة بوتليليسس التي كانت في سشنوات ماضشية من
اخ- -تصش -اصس ال -ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ي ،ق -ب -ل أان ت -ح ّ-ول
لÓسشتخدام البششري وتأامين مياه الششرب بسشبب ششح
مصش -ادر ال-م-ي-اه ال-ع-ذب-ة ،ف-ي-م-ا يسش-ت-ه-لك ح-ال-ي-ا 99
بالمائة من سشكان الولية مياه البحر المحÓة ،ثم
أاضشاف زدام متسشائ« :Óلم تظل المنابع الطبيعية
مغلقة من دون اسشتغÓلها ل للششرب ول السشقي في
وقت تأازمت فيه مششكÓت الري؟».
وكانت وهران قد احتضشنت مؤوخرا معرضشا خاصس
ب -ال -م -ن-ت-ج-ات ال-ن-ب-ات-ي-ة وال-ح-ي-وان-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى
السش-اح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ب-ل-دي-ة ق-دي-ل ،وذلك ب-مناسشبة

Óرشش-اد ال-فÓ-ح-ي ،ال-م-واف-ق لـ 1
ال -ي -وم ال -وط -ن-ي ل -إ
اكتوبر من كل سشنة ،الذي جاء هذه السشنة تحت
شش-ع-ار «شش-ج-رة ل-ك-ل م-واط-ن» ،وه-ي ال-ح-م-ل-ة ال-ت-ي
سشتنظمها وزارة الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد
البحري اعتبارا من  25أاكتوبر من الششهر الجاري
وحتى  21مارسس من السشنة المقبلة.
وارت -أات ال -ولي -ة م -م -ث-ل-ة ف-ي ال-مصش-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة
والغرفة الفÓحية ومختلف الفاعلين اسشتغÓل هذه
ال-ف-رصش-ة السش-ان-ح-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ خ-ططها في مضشاعفة
أاششجار الحمضشيات بمنطقتي بوتليليسس ومسشرغين،
بحكم تقلصس المسشاحات المنتجة لهذا النوع من
ال -زراع-ة م-ن  650ه -ك -ت-ار إال-ى ح-دود  300هكتار
حاليا ،ترتكز أاسشاسشا بالجهة الغربية ،وذلك يرجع
لعدة أاسشباب ،أابرزها :ششيخوخة األششجار واتسشاع
رقعة السشبخة بالجهة الجنوبية لمنطقة مسشرغين،
ناهيك عن تفاقم أازمة مياه الري ،وكذا تسشجيل
ع- -زوف الشش- -ب- -اب ع -ن السش -ت -ث -م -ار ف -ي ال -م -ج -ال
الفÓحي..

لتخفيف أل ّضصغط عن فرع و’ية سصطيف

إفتتاح فرع لل ّسسجل إلتّجاري بالعلمة إليوم

ي-ف-ت-ت-ح أل-ي-ومÃ ،دي-ن-ة أل-علمة شصرق
عاصصمة ألو’ية سصطيف ،ألفرع أÙلي
للمركز ألوطني للسصجل ألتجاري ،يكون
دأع- -م- -ا ل- -ل- -وك- -ال- -ة أÙل- -ي- -ة ل- -ل- -م- -رك- -ز
بسصطيف.

سشطيف :نور الدين بوطغان
جاء فتح هذا الفرع لتقريب هذه الدارة من
المواطنين التجار في هذه المدينة التجارية
الكبيرة على المسشتوى الوطني ،وسشيضشمن نفسس

الخدمات المقدمة من طرف كل فروع السشجل،
م- -ث- -ل ال- -ق- -ي -د والشش -طب وال -ت -ع -دي -ل ،ل -ل -ت -ج -ار
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ي -ن والشش -خصش-ي-ات ال-م-ع-ن-وي-ة ،وه-ذا
ل-م-واط-ني  26ب-ل-دي-ة ت-ق-ع ب-ال-م-ن-اط-ق الششرقية
والجنوبية الششرقية والغربية الششرقية للولية،
وبالتالي سشيغطي  31األف تاجرا بهذه المناطق،
وه -و م -ا ي -ع -ادل  40ب-ال-م-ائ-ة م-ن تجار ولية
سشطيف.
وه-ك-ذا سش-ي-ك-ون ت-ج-ار وم-واط-ن-و ب-ل-دي-ات م-ن-ها
العلمة وعين الكبيرة وبئر العرشس وبني عزيز
وبني فودة والقلتة الزرقاء والحامة ومعاوية،
اإضش-اف-ة ال-ى ع-ي-ن ال-ح-ج-ر وال-ده-امشش-ة وجميلة

واأولد ع- -دوان وال -ب Ó-ع -ة وب -يضش -اء ب -رج ،وك -ذا
وبازر سشكرة وحمام السشخنة وبئر حدادة وسشرج
الغول وعين ازال وتاششودة واولد صشابر وعين
السشبت والطاية والولجة ،على موعد مع الفرع
ال -ج -دي -د ال -ذي م -ن شش -ان-ه ان ي-خ-ف-ف الضش-غ-ط
ال -ك -ب -ي -ر ال -ذي ي -ع-رف-ه ال-ف-رع ال-ولئ-ي ب-م-دي-ن-ة
سشطيف ،والذي اسشتفاد بدوره ،موؤخرا ،من مقر
جديد ،بعد معاناة طويلة مع مقرات ضشيقة لم
ت-ك-ن تسش-ت-ج-يب ل-م-ط-الب ت-ج-ار وم-واطني ولية
اقتصشادية مثل سشطيف ،بعدد تجار ل يقل عن
 80األف.

بعد أنقضصاء ألعهدة أ’نتخابية للمكتب أ◊ا‹

نقابة إأ’سساتذة ّŒدد هياكلها بجامعة  20أإوت بسسكيكدة
جّدد ألفرع ألنقابي ل–Óادية ألوطنية
Óسص -ات -ذة أ÷ام -ع-ي Úب-ج-ام-ع-ة سص-ك-ي-ك-دة،
ل -أ
هياكله Ãناسصبة أنقضصاء ألعهدة أ’نتخابية
’م-ان-ة
ل -ل -م -ك-تب أ◊ا‹ ،وأل-ع-م-ل-ي-ة مسصت أ أ
أل-ع-ام-ة ل-ل-ف-رع وم-ك-اتب أل-ك-ل-ي-ات ومسصؤوو‹
أ’قسص -ام ،ح -يث أع -ت -م -دت ط -ري -ق -ة ت-ع-تÈ
مثا’ ‘ ألدÁقرأطية وألشصفافية من خÓل
ت-نصص-يب ÷ن-ة –ضص Òل-ل-ع-م-لية أ’نتخابية
م -ك -ون -ة م -ن أسص -ات -ذة سص -ه-روأ ع-ل-ى أŸرأف-ق-ة
وأل- -وق -وف ع -ل -ى ك -ل صص -غÒة وك -بÒة م -ن -ذ
ب -دأي -ة أل -ع -م -ل-ي-ة إأ ¤غ-اي-ة ت-نصص-يب أل-ف-رع
أ÷ديد.

سشكيكدة :خالد العيفة
اجتمعت أامانة الفرع المنتخبة في اليوم الموالي،
وب -وج -وه ج -دي -دة لن -ت -خ -اب األم -ي-ن ال-ع-ام ل-ل-ف-رع
النقابي بالقتراع السشري ،والذي فاز به الدكتور
شش -ع-ب-ان ب-ن ع-ث-م-ان ،ح-يث سش-يشش-رف ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة
تنصشيب مكاتب الكليات وممثلي األقسشام بالتنسشيق
مع أامانة الفرع ،لتصشبح الممارسشة النقابية مكرسشة
على مسشتوى القاعدة أاي على مسشتوى القسشام
Óسشتاذ
والكليات ،وليكون الفرع النقابي مصشاحبا ل أ
وب -ال -ق-رب م-ن ت-ط-ل-ع-ات-ه ،واإلسش-ه-ام ال-م-ب-اشش-ر ف-ي
ال -دف -اع ع -ن-ه خÓ-ل ال-م-م-ارسش-ة ال-ي-وم-ي-ة ل-م-ه-م-ت-ه
النبيلة ،لسشيما وأان أاسشاتذة جامعة سشكيكدة يعانون
من مششاكل كثيرة منها اجتماعية كالسشكن وأاخرى
بيداغوجية كظروف العمل والطريقة التي تسشير
ب -ه -ا القسش -ام ،وأاخ -رى ع -ل -م -ي -ة ك -ط -ري -ق-ة ت-وزي-ع
ال- -ت- -ربصش- -ات خ -ارج ال -وط -ن وال -ت -رت -يب وت -قسش -ي -م
العتمادات المالية.
العÓن عن تجديد هياكل الفرع تم خÓل الجمعية
العامة األخيرة والتي خصشصشت للسشكن ،وأابلغ حينها
األسش-ات-ذة ال-راغ-ب-ون ف-ي ال-ت-رشش-ح ت-ه-ي-ئ-ة أان-فسش-ه-م

خÓ-ل ال-دخ-ول ال-ج-ام-ع-ي ،ل-ت-ل-ي-ه-ا خ-ط-وة اج-تماع
أامانة الفرع النقابي ،لتنصشيب هيئة تنظيم العملية
الن-ت-خ-اب-ي-ة م-ك-ون-ة م-ن أارب-ع-ة اسش-ات-ذة يشش-ه-د لهم
بالنزاهة والكفاءة ،وأاعطيت لها صشÓحيات مطلقة
من قبل مكتب الفرع النقابي كما دعمت من قبل
األمين العام لÓتحادية الدكتور مسشعود عمارنة،
وكذلك حسشين منجلي األمين الولئي لÓتحاد العام
للعمال الجزائريين بسشكيكدة.
وكانت أان قامت اللجنة التحضشيرية بتجديد الدعوة
لÓنخراط في الفرع النقابي على مسشتوى القسشام
والكليات ،والتي ششهدت إاقبال غير مششهود حيث
بلغ عدد المنخرطين لسشنة الجارية إالى غاية موعد
القتراع  483منخرط من بين  1100أاسشتاذ ،أاي
بنسشبة  % 32وهي نسشبة تتجاوز المعيار التمثيلي
الذي يسشمح باعتماد أاية نقابة.
وأاوضش-ح ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة «أان ال-ت-حضش-ير
للعملية النتخابية تخّللتها أاعمال وورششات تحضشير
وصشياغة نظام انتخابات محكم بناء على القانون
األسش -اسش -ي ل Ó-ت -ح -اد ال -ع -ام ل-ل-ع-م-ال ال-ج-زائ-ري-ي-ن
المصشادق عليه في المؤوتمر  13يومي  21و 22جوان
 ،2019ويتناسشب مع خصشوصشية جامعة سشكيكدة من
ت -ع -داد ال-ك-ل-ي-ات والقسش-ام ،ل-ت-م-ك-ي-ن ال-ج-م-ي-ع م-ن
م -م -ارسش -ة ال -ع -م -ل -ي -ة الن -ت -خ-اب-ي-ة م-ن خÓ-ل ف-ت-ح
الترششيحات على مسشتوى مكتب كل كلية».
كما يعتبر الفرع النقابي بأان الممارسشة النقابية في
ظ-ل ال-م-ت-غ-ي-رات السش-ي-اسش-ي-ة والج-ت-م-اعية الحالية
سش-ت-ك-ون وف-ق اب-ج-دي-ات ال-ع-م-ل ال-ن-ق-اب-ي الشش-ريف
الذي يحكمه اإلطار القانوني والضشمير المهني،
وفي إاطار التوجه الجديد لÓتحاد العام للعمال
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ب-ق-ي-ادة أام-ي-ن-ه ال-ع-ام سشليم لعباطششة،
ال -ذي أاصش ّ-ر ف -ي أاك -ث-ر م-ن م-ن-اسش-ب-ة ع-ل-ى أان ي-ع-ود
التحاد إالى أاحضشان العمال.

Ÿوأجهة ظاهرة ألتّسصّرب أŸدرسصي

إإعادة إإدماج  2326تلميذإ بالطّورين
إلثّانوي وإŸتوسّسط بباتنة

أنهت مصصالح مديرية ألÎبية لو’ية باتنة ،عملية درأسصة ألطلبات ألتي قّدمها أولياء
جهوأ للحياة ألعملية بإاعادة ألسصنة
ألتÓميذ بخصصوصص رغبتهم ‘ ألسصماح أ
’بنائهم ألذين و ّ
’طوأر ألتعليمية خاصصة بطوري أŸتوسصط وألثانوي ،حيث جرت ألعملية ‘ أجوأء
Ãختلف أ أ
شصفافة بحضصور ‡ثلي جميع أ÷هات أŸعنية بالعملية ألÎبوية.

باتنة :حمزة Ÿوششي
كششفت خلية اإلعÓم والتصشال بمديرية التربية،
ع-ل-ى أان ال-ع-م-ل-ي-ة ج-رت وف-ق-ا ل-ل-ت-ع-ليمات الوزارية
الواردة ضشمن بروتوكول اإلعادة للسشنة الدراسشية
 ،2020-2019أاشش -رفت ع -ل -ي -ه -ا ال -ل -ج -ن -ة ال -ولئ-ي-ة
لدراسشة الطعون الخاصشة بملفات التÓميذ الذين
Óعادة على
لم يسشعفهم الحظ بقبول التماسشاتهم ل إ
مسش-ت-وى م-ؤوسشسش-ات-ه-م األصش-ل-ي-ة ،ن-ظ-را ل-ع-دم ت-وف-ر
الششروط البيداغوجية ككبر السشن واسشتفاذ فرصشة
اإلعادة سشابقا والكتظاظ.
اللجنة الولئية التي ترأاّسشها مدير التربية األسشتاذ
ج -م -ال ب -ل -ق -اضش -ي ،وأاشش -رف ع -ل -ى ع -م-ل-ه-ا رئ-يسس
مصشلحة التنظيم التربوي ورئيسس مركز التوجيه
ال -م -درسش -ي ،ب-اإلضش-اف-ة إال-ى م-م-ث-ل-ي-ن ع-ن م-دي-ري
المؤوسشسشات التربوية للطورين الثانوي والمتوسشط،
درسشت  1520ملفا في الطور الثانوي ،تم قبول 331

ملفا منها ،فيما ُقّدم للجنة الولئية  671ملفا على
مسشتوى الطور المتوسشط تم قبول  145ملفا منها،
وذلك اعتبارا للمعايير المذكورة ضشمن البروتوكول
المنظم لعملية إاعادة السشنة ،حيث راعت اللجنة في
عملها معايير اإلعادة في الطور ،السشلوك الجيد
للتلميذ والنضشباط والسشتعداد النفسشي للدراسشة،
باإلضشافة إالى طاقة اسشتيعاب المؤوسشسشات التربوية.
ه- -ذا وق- -د ت- -م إارسش- -ال ن- -ت- -ائ- -ج دراسش- -ة ال -ط -ع -ون
للمؤوسشسشات إلعÓم التÓميذ المعنيين ليتمكنوا من
التسشجيل واللتحاق بمقاعد الدراسشة مطلع هذا
األسشبوع ،والجدير بالذكر أان مجموع التماسشات
ال -خ -اصش -ة ب -اإلع -ادة ،ال -ت -ي ق -دمت ع -ل -ى مسش-ت-وى
المؤوسشسشات التربوية عبر تراب الولية قدرت بـ
 4437ال-ت-م-اسش-ا ل-ل-ط-وري-ن ال-ث-انوي والمتوسشط ،تم
التكفل بـ  2326التماسشا ،فيما تم نقل البقية إالى
اللجنة الولئية للطعون ليتم البت فيها.
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^ طائـــــــرات دون طـــــيّار لÓسشتعمـــــال اŸـــــد Êوأاخــــــرى ذات تقنيـــــات عاليــــــة
^ د ـ كششيدة :الفــــراغ القانـــوÁ Êنعنــــا من Œسشيــــد التّطبيقــــات ‘ الواقــــع حاليــــا
ششهدت القاعدة التكنولوجية لعلم الطÒان
ببوسشماعيل والتابعة تنظيميا Ÿركز البحث ‘
التكنولوجيا الصشناعية بالششراقة خÓل
السشنوات الأخÒة قفزة علمية نوعية ،من خÓل
تطوير عّدة ‰اذج من الطائرات اŸسشّيرة بدون
طيار ،واŸسشتعملة ‘ الواقع لعّدة اأغراضض مدنية
على غرار اŸراقبة عن بعد واŸعا÷ة الدقيقة
للمسشاحات الفÓحية.

اسستطÓع من بوسسماعيل :علي ملزي

تششتغل القاعدة حاليا حسشب مديرها
الدكتور اأحمد كششيدة وفق مسشارين
م -ت -ك -ام-ل Úيصشب كÓ-ه-م-ا ‘ ت-رق-ي-ة
ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ا ال- -طÒان ومسش- -اي- -رة
ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا اŸت-خصشصش-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،بحيث يعنى اÙور الأول
ب-الب-ت-ك-ار وال-ت-ط-وي-ر ıت-لف ‰اذج
ال -ط -ائ-رات اŸسشÒة ع-ن ب-ع-د وب-دون
طيار ،واŸوجّهة خصشيصشا لÓسشتعمال
اŸد ‘ Êششتى القطاعات التنموية،
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق اÙور ال-ث-ا ÊبالتاأطÒ
والتكوين ونقل التكنولوجيا اŸكتسشبة
وفقا لتفاقيات مÈمة ب Úالقاعدة
وﬂتلف جامعات الوطن من جهة،
ووف-ق-ا Ÿق-تضش-ي-ات ات-ف-اق-ي-ات ث-نائية
م- -ب- -ن- -ي- -ة ع- -ل- -ى دف Îشش -روط واضش -ح
اŸع- -ا ⁄م- -ع ه- -ي -ئ -ات خ -دم -ات -ي -ة اأو
صشناعية ،مع الششارة اإ ¤اأّن برامج
ال-ت-ك-وي-ن تشش-م-ل ج-وانب م-ت-ع-ددة من
ع -ل -م ال -طÒان ك -م -ي -ك -ان-يك ال-طÒان
واŸواد اŸرك- -ب- -ة وال- -ن- -م -ذج -ة وف -ق
منهجية ثÓثية البعاد ،وكذا القيادة
والتحكم عن بعد ‘ الطائرات التي
تسش Òبدون طيار.
و‘ ذات السش -ي -اق ،ف -ق -د ع -ل-م-ن-ا م-ن
اإدارة القاعدة باأّنه يتمّ تاأط Òطلبة
ال- -ل- -يسش- -انسس واŸاسش Îوال- -ه- -ن- -دسش- -ة
للعديد من التخصشصشات Ãعدل  4ا¤
 5مششاريع سشنويا ،بحيث يتعلق الأمر
ه-ن-ا Ãشش-اري-ع ن-ه-اي-ة ال-دراسش-ة ،وق-د
يششمل التاأط Òاأيضشا جانب ال‚از
ال - -ع- -م- -ل- -ي ل- -ل- -مشش- -روع ،وذلك حسشب
مقتضشيات اŸششروع اŸقÎح ‘ حّد
ذاته ،وتندرج ضشمن مششاريع التاأطÒ
اŸسش - -ج- -ل- -ة ب- -ال- -ق- -اع- -دة مسش- -اب- -ق- -ة
الصش- -واري- -خ Ûم- -وع- -ة م- -ن ط- -ل- -ب- -ة
ا÷ام -ع -ة ،ب -ح -يث “ت م -راف -ق -ت -ه -م
ل‚از اŸواد اŸرك - -ب - -ة الضش- -روري- -ة
وصش-ن-اع-ة الصش-اروخ ال-ن-م-وذج-ي ل-ي-ت-م
ع -رضش -ه Ãسش -اب-ق-ة رسش-م-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة
البليدة اأين افتك اŸرتبة الأو‘ ¤
صشنفه.

‰ذجة الطّائرات :مهّمة
رئيسشّية لكوادر القاعدة
م- -ن- -ذ اإنشش- -ائ -ه -ا سش -ن -ة  2014داأبت
ال-ق-اع-دة ال-ت-ك-ن-ول-وجية لعلم الطÒان
ب -ب -وسش-م-اع-ي-ل ع-ل-ى ‰ذج-ة وت-ط-وي-ر
عّدة طائرات مسشÒة بدون طيار ،من
بينها تلك التي –وي على اأجنحة
ث-اب-ت-ة وم-ن-ه-ا م-ا ي-ت-م تسش-يÒه ب-ت-ق-نية
القÓع العمودي ،بحيث اأنه ”ّ اإ‚از

 4نسشخ مطورة للنموذج الأول وثÓث
نسش -خ ل -ل -ن -م -وذج ال -ث -ا ،Êوي -وّج -ه ك ّ-ل
‰وذج لسشتعمال ﬁدد بالنظر ا¤
ت- -واف- -ق خصش -ائصش -ه م -ع م -ق -تضش -ي -ات
السش-ت-ع-م-ال ،خ-اصش-ة واأّن -ه ّ” تصش-ن-يع
وتطوير كّل ‰وذج وفقا Ÿقتضشيات
دف Îشش- - -روط م- - -وق- - -ع م- - -ع شش- - -ريك
اق-تصش-ادي ل-ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ة م-ع Èع-نها
ك -م -ا ه -و ا◊ال ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل-دراسش-ة
اŸن - -ج- -زة م- -ع شش- -رك- -ة سش- -ون- -ل- -غ- -از،
واŸتعلقة بامكانية مراقبة اÿطوط
الكهربائية ذات الضشغط العا‹ عن
ط- - -ري- - -ق ه- - -ذا ال - -ن - -م - -ط م - -ن
ال-ط-ائ-رات اق-تصش-ادا للوقت
وŒن - - -ب- - -ا لÓ- - -أخ- - -ط- - -ار
و“اشش-ي-ا وم-ق-تضش-ي-ات
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،وكذا
ما يتعلق باتفاقية
اأخ- - -رى ت- - -ع- - -ن - -ى
ب-ق-ط-اع ال-فÓحة
ال- - - -ذي ط ّ- - -و رت
ل-ف-ائ-دت-ه ط-ائرة
ذات اإق Ó- - - - - - - - -ع
عمودي
تسش -ت -ع -م-ل ل-رشس
اŸبيدات
ومعا÷ة
اŸسش- -اح- -ات ب -دق -ة
ك - -بÒة ،اإضش - -اف - -ة اإ¤
ام-ك-ان-ي-ة ال-ت-ق-اط صش-ور
ج- -وي- -ة دق- -ي -ق -ة Ÿن -ط -ق -ة
ﬁددة لغرضس معا÷تها.

لتبلغ  6سشاعات كاملة.

اآفاق :طائرات
باإقÓع
عمودي
متعّددة
السشتعمالت

اأمل  :3طائرة
باأجنحة ثابتة
–ّلق  45دقيقة
دون توّقف
م -ن ب Úاأه -م ال -ن -م-اذج
التي تقÎحها القاعدة
ال- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ل -ع -ل -م
ال -طÒان ب -ب -وسش -م-اع-ي-ل
لشش-رك-ائ-ها القتصشادي،Ú
طائرة اأمل  3التي –وي
على اأجنحة ثابتة بطول 3
م Îلكل جناح وبوسشعها حمل
ح-م-ول-ة  1ك-ل-غ خ-ارج ل-واح-ق-ها
وم- -رف- -ق -ات -ه -ا وال -طÒان ل -فÎة 45
دق -ي -ق -ة ب -دون ان -ق -ط-اع ‘ ال-ظ-روف
ال- -راه- -ن -ة ،وب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ك -ون ه -ذه
اÿصشائصس تبقى ﬁدودة مقارنة مع
م-ا ت-ت-ط-ل-ب-ه السش-ت-ع-م-الت اŸي-دانية
Ûمل القطاعات ،فقد ششرع كوادر
ال-ق-اع-دة م-وؤخ-را ‘ دراسش-ة ام-ك-ان-ية
تطوير الطائرة مسشتقب Óمن خÓل

“كينها
م - -ن ح- -م- -ل م- -ا ي- -ع- -ادل  4ك -ل-غ م-ن
ا◊مولة ،وهي ا◊مولة التي Áكن اأن
تÎج- - - -م ا ¤ك- - - -امÒات م - - -راق - - -ب - - -ة
وم -ل-ت-ق-ط-ات م-ع زي-ادة فÎة ال-طÒان

م- - - - - - - -ن ب Úاأه- - - - - - - -م
ال -ط-ائ-رات اŸن-درج-ة
ضش -م -ن ه -ذه السش-لسش-ل-ة،
ت - -لك ال- -ت- -ي ّ” اإ‚ازه- -ا
خصش -يصش -ا ل -رشس اŸب -ي-دات
وم - - - -ع - - - -ا÷ة اŸسش - - - -اح- - - -ات
الفÓحية ،ومن اأهم خصشائصشها
قدرتها على حمل خزان من 15
لÎا يسش -ت-غّ-ل ل-رشس اŸب-ي-دات
Ãناطق ﬁددة ليسس من
السش -ه -ل رشش -ه -ا ب-ال-ط-رق
ال - -ت - -ق- -ل- -ي- -دي- -ة ،وه- -ي
ال - -ط - -ائ - -رة ال- -ت- -ي ّ”
ارف -اق -ه-ا Ãج-م-وع-ة
م - -ن اŸل - -ت- -ق- -ط- -ات
والكواششف
اŸسش -ت -غ-ل-ة Ÿراق-ب-ة
وف- - - -رز م - - -ن - - -اط - - -ق
متميّزة.
واأشش - -ار ال - -ق - -ائ- -م- -ون
ع -ل -ي -ه -ا اإ ¤اأّن -ه Áك -ن
Œدي -د ح -م-ول-ت-ه-ا دوري-ا
بتقنيات بسشيطة و‘ اأزمنة
قياسشية لغرضس –سش Úالأداء
والوفاء بالغرضس ،مع الششارة ا¤
اأّن هذا النمط ذو القÓع العمودي
ي -ت -م ت -ط -وي -ره ح-ال-ي-ا لسش-ت-ع-م-ال-ه ‘
›الت ﬂتلفة كمراقبة الطرقات
وح- - -رائ- - -ق ال- - -غ- - -اب- - -ات و اÿط- - -وط
الكهربائية وغÒها.
كشش-ف م-دي-ر ال-ق-اع-دة ال-ت-ك-ن-ول-وجية

ل-ع-ل-م ال-طÒان ب-ب-وسش-م-اع-ي-ل ال-دكتور
اأح - -م - -د كشش - -ي - -دة ع - -ن ك- -ون ›م- -ل
ال -ت -ط-ب-ي-ق-ات اŸن-ج-زة ع-ل-ى مسش-ت-وى
القاعدة تتوقف عند مرحلة مسشايرة
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا وال-رف-ع م-ن مسش-ت-وى
ال- -ت- -اأط Òوال -ت -ك -وي -ن ‘ اÛال ،ول
ي حال من الأحوال Œسشيد
Áكن باأ ّ
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ‘ اŸي-دان ب-ال-ن-ظر ا¤
وجود فراغ قانو ‘ Êا÷زائر ،ول
يتيح قانون الطÒان اŸد ÊاŸعمول
به حاليا اسشتعمال الطائرات من دون
طيار ،ومن هذا اŸنطلق فقد طالب
م- -دي- -ر ال- -ق -اع -دة ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة
ب -السش -راع ‘ اإث -راء ق -ان -ون ال-طÒان
اŸد Êب -اإدراج م -واد ج -دي -دة تسش-م-ح
باسشتعمال الطائرات من دون طيار
ب -ال -ت -ح -ل -ي -ق ل -غ-رضس “ك Úالشش-رك-اء
الق- -تصش- -ادي Úم- -ن اسش -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘
ع- -م- -ل- -ي- -ات ﬂت- -ل -ف -ة ،مششÒا ا ¤اأّن
›الت التطبيق متوفرة حاليا لدى
ششركتي سشوناطراك و سشونلغاز Ãعية
هيئات هامة تابعة للقطاع الفÓحي،
وح -ي -ن -ه -ا Áك -ن ل -ل -ق -اع -دة صش -ن -اع-ة
ط - -ائ - -رات اأك Ìت - -ط- -ورا تسش- -ت- -ج- -يب
للحاجة اŸعّبر عنها وتلبي مقتضشيات
دف Îالششروط اŸنجز خصشيصشا لهذا
الغرضس ،بحيث تÎاوح فÎة صشناعة
طائرة واحدة ب 3 Úو 4اأششهر ،وتبقى
هذه الفÎة طويلة نسشبيا بالنظر ا¤
كون بعضس اŸلحقات يتم اسشتÒادها
م- -ن اÿارج م- -ا ي- -ط- -ي- -ل ‘ ع -م -ل -ي -ة
ال‚از ،وÁك- - - - -ن تسش- - - - -ري- - - - -ع وتÒة
التصشنيع ا ¤فÎات قياسشية ‘ حال
تسش -ج -ي -ل ط -ل-ب-ات اأك Ìع-ل-ى ﬂت-ل-ف
النماذج ،بحيث Áكن حينها لكوادر
القاعدة السشتفادة ماديا من صشنيع
اأي -دي -ه -م واأدم -غ -ت -ه-م ،ول-ك-ن كّ-ل ذلك
ي-ب-ق-ى م-رت-ب-ط-ا ب-اشش-ك-الية اŸصشادقة
على قانون طÒان مد Êجديد ياأخذ
‘ ا◊سش- - -ب- - -ان ه - -ذا ال - -ن - -م - -ط م - -ن
الطائرات.
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من مراسسلينا

 445مليار سشنتيم مسشتحقات ششركة توزيع الكهرباء والغاز لدى الزبائن ببجاية

اسستحداث آاليات جوارية لتسسديد الديون

بلغت اŸسشتحقات غ ÒاŸسشّددة لششركة توزيع الكهرباء والغاز بجاية ،لدى ›موع زبائنها ،أازيد من  445مليار سشنتيم،
’دارات ،اŸؤوسشسشات العمومية ،والزبائن العادي Úأاو العائÓت ،وهي ديون ثقيلة أاثرت سشلبا على
حيث تتعلق الديون با إ
ا◊يوية الداخلية للششركة من ناحية –سش Úنوعية اÿدمات ،نتيجة تراكمها خÓل السشنوات الفارطة ،مع تسشجيل
نسشبة بلغت أاك Ìمن  ، ٪ 50خÓل السشنة ا÷ارية مقارنة بالعام السشابق.
ألسسرأع لتسسليم مفاتيحهم ،بعد مضسي
17سسنة من ألنتظار.
يضس ّ- - -م أل - - -ق- - -طب أ◊ضس- - -ري «إأغ- - -زر
أوزأريف» ،أزيد من 16ألف وحدة سسكنية
م -ن ﬂت -ل -ف ألصس -ي -غ ،وأل -ت-ي ّ” أن-ت-ه-اء
ألشسغال بجزء كب Òمنها ،ولكن أŸوقع
خال من أي خدمة و ⁄يتم ربط شسبكات
ت -وف Òم -ي-اه ألشس-رب ،ألصس-رف ألصس-ح-ي،
توصسيل ألغاز ألطبيعي وألكهرباء ،وهو ما
أدى إأ ¤تأاخ Òتوزيع أŸسساكن أŸكتملة
ومن أŸرجح أن يسستمر ألوضسع حتى عام
.2020
ألعمل ألذي ل يزأل يتع Úألقيام به،
بحسسب مصسدر مسسؤوول ،هو تهيئة ألطرق
وأألرصس- -ف- -ة ،أإلن- -ارة أل- -ع- -ام- -ة وأل- -غ -از،
ألصس - -رف ألصس - -ح - -ي ،وتصس- -ري- -ف م- -ي- -اه
أألم -ط -ار ،وك -ذلك ت -وف Òم-ي-اه ألشس-رب،
مكاتب Œارية جديدة ‘ أنحاء ألولية،
وعليه فقد ” إأصسدأر إأشسعار باŸناقصسة
بجاية :بن النوي توهامي
و
وألدفع على مسستوى مكاتب ألÈيد أ
و” أختيار تسسع شسركات للقيام Ãختلف
ح -ت-ى ب-ال-ب-ي-وت ،وه-و م-ا سس-ي-دف-ع ب-ذأت
أألع -م -ال ،وب -ال -ت-ا‹ ،تسس-ري-ع إأ“ام ه-ذأ
ت-وأج-ه شس-رك-ة ت-وزي-ع أل-ك-ه-رب-اء وأل-غاز
Ò
أŸصسالح إأ ¤أتخاذ أإلجرأءأت وألتدأب
أ÷زء من أŸوقع وأسستفادة أŸكتتب‘ Ú
،
بولية بجاية ،بحسسب مصسدر مسسؤوول
أل Ó-زم -ة ،ع -ل -ى غ -رأر أل -ق -ط -ع أل-ف-وري
أŸسس -ت-ق-ب-ل م-ن سس-ك-ن-ات-ه-م ،أل-ت-ي ط-اŸا
ع
وضس -ع -ا م -ال -ي-ا ح-رج-ا بسس-بب ت-أاخ-ر دف-
للزبائن أŸتأاخرين عن دفع مسستحقاتهم
أن -ت -ظ -روه-ا ب-ع-د م-ع-ان-اة ط-وي-ل-ة بسس-بب
،
م
مسستحقاتها ألتي بلغت 445مليار سسنتي
بعدما أنتهت أŸدة ألقانونية.
ألظروف ألصسعبة ألتي مّروأ بها.
ة
ن
س
حيث سسجل معدل ألديون هذه ألس
Óشس- -ارة ،ف- -ق- -د ّ” رب -ط 1850منزل
ل - -إ
‘ ألوقت أ◊ا‹ ” ،بالفعل ،بحسسب
ن
م
نسسبة  ،٪ 50مقارنة مع نفسش ألفÎة
ببلدية أكفادو أ÷بلية ،وهو ما سسيسساهم
ذأت أŸصس- -در ،م- -ب -اشس -رة سسّت شس -رك -ات
ن
و
ل
أل- -ع- -ام ألسس- -اب- -ق ،وي- -أات- -ي أŸت -ع -ام -
‘ وضس -ع ح ّ-د Ÿع -ان -اة ألسس -ك -ان ،أل-ذي-ن
عملها ‘ هذأ أŸوقع ،ريثما يتم تدعمه
ر
س
س
أ
ل
ألعاديون ألذين يطلق عليهم عادًة أ
ك- -ان- -وأ ي- -ع -ان -ون ل -ت -وف Òق -ارورأت غ -از
بـ 19شسركة أخرى معروفة قريًبا ،وألتي
ى
ل
ع
‘ أŸرت- -ب- -ة أألو ،¤ب- -حصس -ول -ه -م
ألبوتان على مسستوى نقاط ألتعبئة ،أو
من شسأانها أ‚از ألشسبكات أıتلفة من
ر
ا
ي
ل
م
1
242م -ل -ي -ار سس -ن -ي -ت -م ،م -ق -اب-ل 17
أل -ل -ج -وء إأ ¤ج-م-ع أ◊طب م-ن ﬂت-ل-ف
إأمدأدأت مياه ألشسرب ،ألصسرف ألصسحي،
ل
د
ع
Ã
سسنيتم ‘ ألعام أŸاضسي ،2018
أŸناطق أÛاورة ،وهي أŸبادرة ألتي
أألل -ي -اف أل -بصس-ري-ة ،وأل-ك-ه-رب-اء ،أل-غ-از ،
ت
أ
ر
أ
د
إ
ل
أرت- -ف- -اع ب- -ل -غ  ،٪107وت -ل -ي -ه-ا أ
ثمنتها ألعائÓت بعد أنتظار عقود من
أل- - -ط- - -رق  ،أألرصس- - -ف - -ة ،وأŸسس - -اح - -ات
ل
ب
ا
ق
م
،
م
وخ - -اصس- -ة بـ  107م-ل-ي-ار سس-نيت
ألزمن ،وما زألت عمليات ألربط بهذه
أÿضسرأء.
ل
د
ع
Ã
2
102مليار سسنيتم ‘ عام 018
أŸادة أ◊ي- -وي- -ة م- -ت- -وأصس- -ل- -ة ‘ ،إأط -ار
يأامل أŸكتتبون أن يتم تدأرك ألتأاخر
ا
ه
ل
ي
ت
ل
أ
ن
تطور قدره  ،٪ 5وهي ألديو
ألÈنامج ألتنموي ألذي يشسمل ﬂتلف
أŸسس -ج-ل ‘ ،ب-ن-اء وت-وزي-ع ج-م-ي-ع أن-وأع
.
ة
ك
ر
س
ش
ل
ل
‹
تأاث Òسسلبي على أ÷انب أŸا
أıططات على مسستوى كافة بلديات
ألسسكنات ألذين كانوأ ينتظرون لسسنوأت
ش
س
ف
ن
ب
س
س
ح
تشس -ك -ل ه -ذه أŸعضس -ل-ة ،ب-
ألولية.
ع - -دي - -دة ،م- -ن خÓ- -ل ت- -ع- -زي- -ز أŸوأرد
أŸصسدر ،عائًقا كبًÒأ أمام شسركة توزيع
أل -بشس -ري -ة وأŸادي -ة أل Ó-زم -ة أل -ك -ف -ي -ل-ة
أل -ك -ه -رب -اء وأل -غ -از ،ه -ذأ أل-وضس-ع أŸثÒ
بالعمل ،مع ألعلم أن ألولية سسجلت ‘
ل-ل-ق-ل-ق ي-ؤوث-ر بشس-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى م-ي-زأن-ي-ة
ألسس - - -ن - - -وأت أألخÒة أل - - -ع - - -دي - - -د م - - -ن
ألشس- -رك -ة وع -ل -ى حسس -ن سس Òأألنشس -ط -ة،
ألح- - -ت - -ج - -اج - -ات ،ب - -ق - -ط - -ع أل - -ط - -رق
وخاصسة ‘ ›ال ألسستثمارأت أŸتعلقة
وألع -تصس -ام -ات م-ن ق-ب-ل أŸسس-ت-ف-ي-دي-ن
،
ب -ت-حسس Úأ÷ودة وأسس-ت-م-رأري-ة أÿدم-ة
” أختيار تسسع شسركات أخرى بعد
أل -ذي -ن ط -ال -ب -وأ Ãسس -اك -ن-ه-م ،وك-م-ا ق-ام
¤
وعليه ،فإان ألشسركة تدعو عمÓئها إأ
“ت ،بهدف إأعطاء دفع
م -ك -ت -ت -ب -و ع-دل  1و 2بشس-ك-ل م-ت-ك-رر
أŸناقصسة ألتي ّ
.
ن
دفع مسستحقاتهم ‘ أقرب وقت ‡ك
قوي لوتÒة أألشسغال بالقطب أ◊ضسري
باعتصسامات أمام مقر ألولية ،وأعربوأ
ة
ك
م - - -ع ذلك ،ف- - -ق- - -د ق- - -امت ألشس- - -ر
أ÷ديد «إأغزر أوزأريف» ،ببلدية وأدي
عن سسخطهم وقلقهم من هذه ألتأاخÒأت
،
ا
ه
ن
Ãج -ه -ودأت م -ع -تÈة لسسÎدأد دي-و
غ ،Òعلى بعد  9كم من عاصسمة ولية
أل -ت -ي أسس -ت -م -رت ط -وي ،Ó-ع-ل-ى أم-ل أن
ق
ي
ر
ب -حسسب مصس -درن -ا ،ل سس-ي-م-ا ع-ن ط
ب -ج -اي -ة ،وه -ذأ أسس -ت -ج -اب -ة لنشس -غ -الت
يتحقق حلمهم قبل حلول عام .2020
ح
ت
ف
تسسهيل ألقيام بالدفع ،على غرأر
أŸكتتب Úعدل  ،1ألذين طالبوأ بضسرورة

 ٠٩شسركات للقطب ا◊ضسري
ا÷ديد «إاغزر أاوزاريف»

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

ألعدد

18065

إاعتماد  ..سسبيل ا◊وار
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أاظهرت مواقف عرفتها بعضش مناطق و’ية اŸدية ،تلك العÓقة
’دارة بالو’ية ،بسشبب غياب لغة ا◊وار
اŸضشطربة ب ÚاŸواطن وا إ
والÎاكمات اŸتوارثة على الصشعيد العÓئقي ب Úالطرف ،Úأاو على
مسشتوى الÎكيبة البششرية للمرفق الواحد.

اŸدية :علي ملياÊ
عملت هذه أŸوأقف ألتي تابعت بعضسها يومية «ألشسعب» على خلق ألعديد من
حالت ألتجاذبات و أÓŸسسنات وألنسسدأدأت وحد ألغلق للمرفق ألعام إأ¤
جانب توقيف أÿدمة ألعمومية إأ ¤أيام ببعضش ألبلديات بدأخل ›السسها
ألشسعبية ،مثلما عاشسته بلديات قصسر ألبخاري ،ألزوبÒية و شسÓلة ألعذأورة،
خÓل هذأ ألعام ،أإ ¤حد تقد Ëرئيسش ألبلدية أألو ¤لسستقالته للجماعات
أÙلية بصسفة رسسمية ،وأعادة أنتخاب رئيسش ألبلدية ألثانية من ب Úألكتلة
وتعي Úمكلف بالتسسي Òبالبلدية ألثالثة ،بعد ترأجيديا كبÒة تكبدها أŸوأطن
لعدة أسسابيع ،أو وسسط أŸرفق ألعام ألقتصسادي نظ Òعدم موأكبته للحاجيات
أŸشس -روع -ة ل -ل-ف-رد ،ك-م-ا ه-و أ◊ال ب-ال-نسس-ب-ة ل-ع-دة م-ؤوسسسس-ات ك-مصس-ن-ع ب-وف-ال
أŸتخصسصش ‘ أنتاج أŸضسخات بالÈوأقية.
ووجد بعضش رؤوسساء ألبلديات ألفقÒة وألغنية ،على حد سسوأء ،ذريعة حالت
ألقلق ألتي يع Èعنها أŸوأطن بشسكل يومي للهروب وألتنصسل من وأجباتهم
ومسسؤوولياتهم رغم أ◊اح ألسسلطات أÙلية على هؤولء على فتح أبوأب أ◊وأر
ألصسادق وأ÷دي ‘ إأطار ما يسسمى بالدÁقرأطية ألتشساركية ،بغية إأعادة بناء
تلك ألعÓقة أŸتصسدعة ب Úأإلدأرة و أŸوأطنÃ ،ا يسسمح لهذأ أألخ Òمن أدأء
مهامه ألجتماعية وأŸشساركة ‘ أ÷انب أإل‰ائي رفقة أ÷ماعات أÙلية
وأŸؤوسسسسات ألعمومية.
أعت ÈأŸوظف ألشساب « ر.ب» أطار ببلدية ألعوينات جنوب ألولية ،بأانه
‘ ألوقت ألذي تعد ألبلدية ،بحسسبه ،هي تلك أŸؤوسسسسة ألكÈى ألتي –تل
مكانة أسساسسية ‘ حياة أŸوأطن ،و ل Áكن ألسستغناء عنها ‘ أي حال من
لحوأل ،غ Òأن ذلك Á ⁄نع من تسسجيل عدة موأقف كان ضسحيتها
أأ
لقدأم على غلق
أŸوأطن ألبسسيط وأŸسسؤوول على حد سسوأء ،بسسبب أ إ
أل- -ب- -ل- -دي- -ات أو أل- -دوأئ- -ر أو ق -ط -ع أل -ط -رق -ات ن -ظ Òح -ال -ة غضسب ج -رأء
لرضسية أو ندرة أŸاء وألغاز وألنقل
أÙاباة ‘ توزيع ألسسكن أو ألقطع أ أ
أŸدرسسي أو غياب ألطرقات ،من منطلق أن ذلك بات مرتبطا بإاختÓل
لفرأد أŸكون Úللمجلسش ألشسعبي
ألثقة ب ÚأŸصسالح ألشسخصسية لبعضش أ أ
ألبلدية وألفرد ،حيث تسسبب ذلك ‘ –طم ألثقة ب Úألبلدية وﬁيطها
أÿارجي ،وقد تعممت هذه ألسسلوكية على جميع ألعمال ‘ ألبلدية ،مشسÒأ
لسساسش ‘ كسسب ثقة
ﬁدثنا بأان قدرة أي منتخب على إأقناع أŸوأطن هي أ أ
لخ ،Òكما أن أتباع أسسلوب أÿدأع وألكذب وأŸرأوغة هو ألشسيء
هذأ أ أ
ألذي كان وليزأل ورأء أحتدأم ألوضسع وزأد ألهوة أتسساعا ب Úألطرف،Ú
لضسافة إأ ¤أخطاء أÛالسش ألسسابقة ألتي رهنت هذه أÛالسش ألبلدية
با إ
أ◊الية إأ ¤حد ما  ،فضس Óعلى غياب ألتكوين ألقاعدي لدى غالبية
لختيار.
أŸنتخب Úجرأء سسوء أ إ
أقÎح ذأت أŸتدخل أعتماد أŸرفق ألعام لسسبيل أ◊وأر من خÓل تفعيل
عمل أ÷معيات و÷ان أألحياء  ،بإاعتبار أن هذه أألخÒة مطلعة على أŸطالب
أألسس-اسس-ي-ة ل-لسس-اك-ن-ة ب-ح-ك-م ق-رب-ه-ا وأح-ت-ك-اك-ه-ا أŸباشسر باŸوأطن ،إأ ¤جانب
تكريسش حق أŸوأطن ‘ حقه باإلعÓم أ÷وأري.

دار الششيوخ با÷لفة

سس ـكان «النواورة» يطـالـبون
بـ ـالكـ ـهـ ـربـ ـاء الـريفـ ـية

«السشمارة» ببلدية «جبل مسشاعد» باŸسشيلة

ال ـ ـسسـ ـ ـكان يلّحون على ربط قريتهم ب ـ ـ ـغ ـ ـ ـاز ا Ÿـ ـ ـدي ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـة

ط-الب سش-ك-ان ق-ري-ة «السش-مارة»
ب- -ب- -ل- -دي- -ة «ج- -ب- -ل مسش- -اع -د» م -ن
السش - -ل - -ط - -ات اÙل- -ي- -ة ال- -ت- -دخ- -ل
ال- -ع -اج -ل ل -رب -ط ق -ري -ت -ه -م ب -غ -از
اŸدينة خاصشة وانهم على ابواب
الششتاء ،اين يصشعب عليهم ايجاد
ق -ارورة غ-از ب-وت-ان وك-ذا ت-ه-ي-ئ-ة

مداخل القرية لتسشهيل عمليات
تنقلهم.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ي-ق-ول سس-ك-ان ق-ري-ة ألسس-م-ارة أل-ت-ابعة

أدأريا أ ¤بلدية جبل مسساعد أن أكÌ
شسيء يخافونه هو فصسل ألشستاء Ÿا
يحمله من معاناة بحث عن قارورأت
غاز ألبوتان ألتي تفتقد كليا .وتصسبح
بأاسسعار خيالية ل يقدر أŸوأطن على
أقتنائها ‘ طبيعة جد قاسسية تصسل
فيها درجة أ◊رأرة أقل من ألصسفر .
وتبدأ عمليات ألبحث عن قارورة غاز
ألبوتان ،أنطÓقا من فصسل أÿريف
–سس-ب-ا ل-فصس-ل ألشس-ت-اء وب-أاسس-ع-ار تصسل
أ 300 ¤دي -ن -ار ج -زأئ -ري ‘ ألسس-وق
ألسسودأء.
ن -اشس -د ألسس -ك -ان أŸسس -ؤوول Úب -ب-ل-دي-ة
أجبل أمسساعد ‘ عده مناسسبات ألجل
ربطهم بغاز أŸدينة ،إأل أن ألسسلطات
أكدت أن أŸشسروع قيد ألدرأسسة وهي
تسس -ع -ى ج -اه -دة ل -ت -جسس-ي-ده ‘ أق-رب
ألجال .كما طالب ألسسكان بضسرورة
ربط ألقرية بقنوأت ألصسرف ألصسحي
وأل- -ت -خ -لصش م -ن ح -ف -ر ألÎسس -يب وم -ا
–مله من معاناة أمتÓئها ،وكذأ وضسع
‡هÓت بطرق ألقرية ألذي أصسبح،
ب- -حسس -ب -ه -م ،مصس -رح -ا ب -ال -ع -دي -د م -ن
أ◊وأدث أŸميتة.

ي-ع-ا Êسش-ك-ان م-ن-ط-ق-ة «حوشش
ال - -ن - -واورة» اŸت - -واج - -دة ع- -ل- -ى
الطريق الرابط ب Úبلديتي دار
الشش -ي -وخ ب -ا÷ل -ف-ة ،م-ن مشش-ك-ل
الكهرباء الريفية ،مطالب Úمن
السشلطات الو’ئية وعلى رأاسشها
وا‹ ال - - -و’ي- - -ة ت- - -زوي- - -ده- - -م
ب- -ال- -ك- -ه- -رب -اء ال -ري -ف -ي -ة ،ك -ون
نشش -اط -ه -م ال -فÓ-ح-ي ب-اŸن-ط-ق-ة
مرتبطا بهذا اŸصشدر الطاقوي،
’عمدة ليسشت
خصشوصشا و أان ا أ
بعيدة عن سشكناتهم.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ح -يث أك -د أل -ع -دي -د م -ن سس -ك-ان
أŸنطقة لـ «ألشسعب» أنهم يعيشسون
ح-ي-اة ي-ت-خ-ل-ل-ها ألتهميشش وأإلقصساء،

حيث Œ ⁄د معاناة قاطني هذه
أŸن -ط -ق -ة أي أل -ت -ف -ات -ة م -ن ط -رف
أ÷ه- -ات أŸع- -ن- -ي- -ة ،خصس -وًصس -ا وأن
أŸنطقة ذأت طابع فÓحي رعوي،
ك- -م- -ا أن- -ه- -ا –م- -ل م -ن أŸؤوه Ó-ت
ألطبيعية وألبشسرية ما Áكنها من أن
تكون ميدأنا فÓحيا خصسبا ıتلف
أل-ت-ج-ارب أل-زرأع-ي-ة أل-ن-اج-ح-ة أل-تي
ي-ق-وم ب-ه-ا سس-ك-ان-ه-ا ،رغ-م إأف-تقارهم
ل- -ل- -ك- -ث Òم- -ن ضس- -روري- -ات أل- -ع- -م -ل
أل- -فÓ- -ح- -ي ،ح- -يث أصس- -ب -حت أ◊ل
أل -وح -ي -د ل -لسس-ك-ان م-ن-ط-ق-ة «ح-وشش
أل -ن -وأورة «ه -و أŸول -دأت أل-ك-ه-رب-اء
أل -ت -ي تشس-غ-ل Ãادة أŸازوت ،وأل-ت-ي
أث -ق -لت ك -اه -ل -ه -م ج -رأء أل -ت-ك-ال-ي-ف
أŸادية بسسبب إأرتفاع سسعره مؤوخرأ،
أإل أن معاناتهم بقيت دون Œسسيد،
أألمر ألذي دفع بصسغار ألفÓحÚ
للتوقف عن أŸمارسسة.
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روسسي ـ ـ ـ ـا ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّوة تـ ـ ـ ـوأزن دّول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

أ.د .إأسشماعيل دبشش ،أسشتاذ ‘
ألعلوم ألسشياسشية وألعÓقات
ألدولية ،جامعة أ÷زأئر 3
في حضشؤر ألؤأقع ألمتمثل في أأن ألغرب ورأء
ألÓتؤأزن وألزدوأجية في ألعÓقات ألدولية
ومن خÓل ذلك هششاششة ألمنظؤمة ألدولية
خ -اصش -ة ع -ن -دم -ا ي -ت-ع-ل-ق أل-م-ؤضش-ؤع ب-ال-ع-دأل-ة
ألدولية وألسشلم وأألمن في ألعالم .روسشيا في
حد ذأتها تاريخيا كانت محطة أسشتهدأف من
ط -رف أأوروب -ا خ -اصش -ة ف -ي أل-ق-رن أل-عشش-ري-ن.
ح -يث أأك -ب -ر دول -ة دف -عت أل -ث -م -ن ه -ي روسش-ي-ا
وآأخرها دمار مدن بكاملها ومقتل حؤألي 30
م-ل-ي-ؤن روسش-ي ف-ي أل-ح-رب أل-ع-ال-م-ي-ة أل-ث-انية.
وتحاصشر وتهدد وحدتها ألؤطنية بعد تفكك
أإلت -ح -اد ألسش -ؤف -ي -ي-ت-ي م-ن خÓ-ل أل-ت-دخÓ-ت
ألغربية في ألششيششان ،جزيرة ألقرم ،عÓقة
روسشيا مع أأوكرأنيا ،نصشب ألصشؤأريخ ألغربية
على ألحدود ألروسشية أنطÓقا من بؤلؤنيا،
أل-حصش-ار ألق-تصش-ادي ،ت-ق-ي-ي-د أل-نفؤذ ألروسشي
في آأسشيا ألؤسشطى وششمال غرب آأسشيا مرورأ
بالبحر أألبيضض ألمتؤسشط ليمتد إألى ألعالم
ألعربي وإأفريقيا وأأمريكا ألÓتينية.
وج -دت روسش -ي-ا ف-ي ع-ال-م أل-ج-ن-ؤب أل-م-ح-ي-ط
أل -ط -ب -ي -ع -ي م -ن م -ن -ط -ل -ق أأن-ه-ا ل-م ت-ك-ن دول-ة
أسشتعمارية ،بل ألعكسض كانت دعما لحركات
ألسش-ت-قÓ-ل وأل-ت-ح-رر أل-ؤط-ن-ي م-ن ألسشتعمار
ومعارضشا للهيمنة ألغربية على ألدول حديثة
ألسشتقÓل .وأأثبتت دور تاريخي وسشياسشي أأدى
إألى ألتهدئة أأو حلؤل سشياسشية قيدت ألتطرف
أألح -ادي أل -ذي ي -ق -ؤده أل -غ -رب .وضش-ع ي-ؤؤشش-ر
ل -ل -دف -ع ب -ال -ع -ؤدة إأل-ى ت-ؤأزن دول-ي ت-ب-ع-د ف-ي-ه
أألحادية وتبرز فيه من جديد تعددية دولية
ك -آال -ي -ة إأي -ج -اب-ي-ة ،ع-ل-ى أألق-ل ل-ح-د أأدن-ى م-ن
ألتؤأزن ألدولي.
روسشيا كقؤة دولية كبرى خاصشة في ألمجال
أل-عسش-ك-ري وألسش-ي-اسش-ي ب-م-ق-ارب-ة م-ت-ب-اي-ن-ة م-ع

وجهة نظر

بقلم :جمال نصصر الله
عقب أأحدأث ألحادي عششر من سشبتمبر 2001
مباششرة طرح ألمجتمع ألأمريكي سشؤؤأل جؤهريا
أأو ق- -ل ب- -م- -ع- -ن- -ى أآخ -ر حضش -اري -ا وه -ؤ ( ل -م -اذأ
ي-ك-ره-ؤن-ن-ا) ول-ح-د أل-ل-ح-ظ-ة لسش-ن-ا متاأكدين من
أأحقية هذه ألمعلؤمة وهل ألمجتمع فع Óأأدلى

ألغرب ل يعني أأن ذلك على حسشاب مصشالح
ألدول وألششعؤب ألغربية ،ألعكسض هؤ ألصشحيح.
أل -ت-ؤأزن أل-دول-ي وت-ق-ي-ي-د إأن-ف-رأد ق-ؤة أأو ق-ؤى
غربية كبرى على حسشاب قؤى كبرى وأأطرأف
دولية أأخرى هؤ دعم لÓسشتقرأر ألعالمي ألذي
يهم ألجميع بما فيها ألششعؤب ألغربية .دعم
روسش -ي-ا ل-م-ح-ارب-ة أإلره-اب ف-ي سش-ؤري-ا أأوق-ف
أن -تصش -ار ه -ذه أل-ظ-اه-رة أل-ت-ي أم-ت-دت ومسشت
أسش -ت -ق-رأر أل-ج-م-ي-ع ب-م-ا ف-ي-ه-ا أل-غ-رب خ-اصش-ة
أل -ه -ج -رة غ -ي -ر ألشش-رع-ي-ة وأإلره-اب ب-أاوروب-ا،
وأأوقف أنششطار دولة بل دول في ألمنطقة.
بدأأت دول عربية متعددة تترأجع عن مؤأقفها
ألمتطرفة بجانب ألدول ألغربية لضشرب ألدولة
ألؤطنية بالعالم ألعربي وألتي أأنعكسض عليها
ذلك سش- -ل- -ب- -ا ل- -تصش- -ب- -ح م -ح -ط -ة ل -لصش -رأع -ات
وألسش-ت-ف-زأزأت .وف-ي أل-ن-ه-اي-ة أل-مسش-ت-فيد من
ذلك ألسش- -ؤق أل- -م- -ال- -ي- -ة أل- -غ- -رب- -ي- -ة وأل -ك -ي -ان
أإلسشرأئيلي وأإلسشترأتيجية ألغربية بالمنطقة.
خ Ó-ف ق -ط -ر وب -ق -ي-ة دول أل-خ-ل-ي-ج مصش-ط-ن-ع
لسش-ت-ن-زأف أأم-ؤأل-ه-ا م-ن صش-ف-ق-ات أق-تصش-ادي-ة
وعسشكرية وصشلت إألى حؤألي  1000مليار دولر
في ألثÓثة سشنؤأت أألخيرة (حؤألي  500مليار
دولر م -ن ألسش -ع -ؤدي-ة وأل-ب-اق-ي م-ن ب-ق-ي-ة دول
ألخليج) .إأضشافة إألى أأن أأكثر من  400مليار
دولر قيمة عسشكرية أسشتنزفت على ما يسشمى
ألتحالف ضشد ألحؤثيين باليمن أأو ما هؤ مبرر

محاربة ألنفؤذ أإليرأني بالمنطقة.
يصش ّ-ؤر أل -غ -رب ب -أان إأي -رأن شش-ب-ح وخ-ط-ر ع-ل-ى
أل -ع -رب ك-ؤسش-ي-ل-ة ل-ت-ع-ب-ئ-ة دول أل-خ-ل-ي-ج لشش-رأء
أألسش -ل -ح -ة ل -م -ؤأج -ه -ة م -ا يسش -م -ى ب -ال -خ -ط-ر
أإليرأني .وألؤأقع أأن إأيرأن دولة مهيأاة إلدأرة
هذأ ألصشرأع ومؤأجهة ألحملة ألغربية بسشياسشة
وإأسشترأتيجية تجعل من ألغرب في كل مرة
يترأجع عن ألتهديد ويتؤجه للحؤأر مع إأيرأن
وي-ب-ق-ى أل-ع-رب ل-ع-ب-ة ف-ي ي-د أأم-ري-ك-ا وأل-ك-يان
أإلسشرأئيلي وبأايادي عربية بما فيها ما يسشمى
بالربيع ألعربي كؤسشيلة قصشؤى لتمكين ألكيان
أإلسش-رأئ-ي-ل-ي ل-ت-ح-ق-يق إأسشترأتيجيته بالمنطقة
وفي مقدمتها فرضض ألقدسض عاصشمة ألكيان
أإلسش -رأئ -ي -ل-ي وف-رضض ألسش-ي-ادة ع-ل-ى أل-ج-ؤلن
ألسشؤرية وليكؤن سشد ألنهضشة بأاثيؤبيا متغير
إأسش -ت -رأت-ي-ج-ي ي-ج-ع-ل مصش-ر ره-ي-ن-ة ل-ل-مشش-روع
ألصشهيؤني في ألمنطقة بما فيها إأسشترأتيجية
إأضشعاف مصشر وبالتالي ألمسشاومة لتكؤين دولة
فلسشطينية بسشيناء.
أل-م-ق-ارب-ات أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى سش-ي-اسش-ة ألمصشلحة
ألؤطنية ألضشيقة قد تخدم أأغرأضض أنتخابية
أأو سشياسشية ظرفية وتحقق مكاسشب للدول أأو
أل-ق-ؤى أل-ت-ي ي-ت-ب-ن-ى سش-اسش-ت-ه-ا هذه ألمقاربات
ولكن في ألمدى ألقريب وألبعيد وفي بعضض
ألمجالت حتى حاليا لم يبق ألقتصشاد ألمنتج
وألصشناعات ألمتطؤرة وألتكنؤلؤجيات ألعالية

حكرأ على ألدول ألغربية أأو دولة غربية كبرى
وأأن سشياسشات أألنانية ألؤطنية تنعكسض سشلبا
على ألدولة ألمعنية في حد ذأتها على غرأر
خطابات ألرئيسض أألمريكي ترأمب «أأمريكا
أأول».
روسش -ي -ا م -ؤؤه -ل -ة وأأث -ب -تت ذلك ف -ي ألسش -ن -ؤأت
أألخ -ي -رة م -ن خ Ó-ل أل -دور أل -ذي ل -ع -ب-ت-ه ف-ي
ألقضشايا أإلقليمية ألرأهنة:
أأه -م أل -دول ح -دي -ث-ة
ألسشتقÓل في عالم ألجنؤب ورغم أحتضشانها
سشياسشيا وأقتصشاديا من طرف ألغرب عقب
تفكك ألمعسشكر ألششترأكي فإان جيؤشض هذه
أل-دول ب-ت-ج-ه-ي-زأت وخ-ل-ف-ي-ات ت-كؤينية روسشية
وب -دأأت ج -ي -ؤشض ه -ذه أل -دول تسش -ت -رج -ع ه-ذه
ألحقيقة من خÓل ألتعامل مع روسشيا خاصشة
منذ مجيء ألرئيسض بؤتين ،على غرأر سشؤريا،
مصش -ر ،ف -ن-زوي ،Ó-ألسش-ؤدأن ...ولح-ق-ا ت-رشش-ح
ليبيا لنفسض ألؤضشعية.
م- - -ق - -ارب - -ة روسش - -ي - -ا
ألقائمة على إأسشترأتيجية ألتركيز على عالم
أل - -ج- -ن- -ؤب ك- -انت ورأء تسش- -ؤي- -ة أل- -خÓ- -ف- -ات
أل -ح -دودي-ة م-ع ألصش-ي-ن وأل-دخ-ؤل ف-ي صش-ف-ق-ة
ألغاز ألروسشية ألصشينية ( )2014/05/14ألتي
ت -ج -اوزت  400م- -ل- -ي -ار دولر ()2047-2018
كبديل للحصشار أألوروبي على ألغاز ألروسشي
ع -قب ضش -م روسش -ي -ا ل -ج -زي -رة أل -ق -رم وت-ع-زي-ز

مشش -روع ب -ري-كسض أل-ذي يضش-م روسش-ي-ا وألصش-ي-ن
وألهند وجنؤب إأفريقيا وألبرأزيل ،إأضشافة إألى
أت -ف -اق -ي -ة شش-ن-غ-ه-اي أل-ت-ي ت-ع-زز ت-ؤأف-ق أأم-ن-ي
لروسشيا وآأسشيا ألؤسشطى وألصشين.
ق-ؤة روسش-ي-ا أل-ح-ال-ي-ة
فرضشت على ألغرب (أأوروبا وأأمريكا) ألتنافسض
بينهم حؤل من يكسشب أأكثر روسشيا إألى جانبه.
فأامريكا تريد أأن تبقى أأوروبا تحت ألغطاء
أألمريكي في ألتعامل مع روسشيا سشؤأء في
ألعÓقة مع ألغرب أأو في ما يتعلق بالقضشايا
أإلقليمية وألدولية ،وآأخرها ()2019/08/28
طلب ألؤليات ألمتحدة أألمريكية من قمة
ألدول ألسشبع ألكبار عؤدة أنضشمام روسشيا لها،
ف -ي ح -ي -ن أأن أألوروب -ي -ي -ن وخ -اصش -ة أأل -م -ان -ي-ا
وف -رنسش -ا ي-ري-دون أل-ت-ع-ام-ل م-ع روسش-ي-ا ب-أاك-ث-ر
أسش-ت-قÓ-ل-ي-ة م-ن أل-ؤلي-ات أل-متحدة أألمريكية
ليسشتفيدوأ هم في إأدأرة ألعÓقة مع روسشيا أأو
في ألقضشايا وأألزمات أإلقليمية ألتي ششاركؤأ
فيها وألمسشتفيد أألكبر من ذلك أأمريكا رغم
ألمششاركة أألوروبية.
تشش- -ك -ل روسش -ي -ا ق -ؤة
لتعزيز عÓقات دولية قائمة على تؤأزن دولي
ومنظؤمة دولية فعالة وفق وضشمن ألمنفعة
أل -م -ت -ب -ادل -ة وألشش -رأك -ة أل-مسش-ؤؤول-ة وأل-ت-ن-افسض
ألدولي ألبناء.

نكـ ـ ـ ـره سسيـ ـ ـ ـاسساتـ ـ ـ ـكم ...ولي ـ ـ ـ ـسس أأشسخاصسـ ـ ـ ـكم

بهذأ ألطرح أأم هي ألنخب ألمثقفة هناك أأو
ب -عضض أل -دوأئ -ر ألسش -ي-اسش-ي-ة م-م-ن ت-ري-د ت-اأج-ي-ج
أ ل ؤ ض ش ع و ص ش بّ أ ل ز ي ت ع ل ى أ ل ن ا ر ص ش ب ّ ا ؟ أ
ضش-ف ...ه-ل أل-م-قصش-ؤد ب-ال-ك-اره-ي-ن ه-ن-ا ه-م
ألعرب خصشؤصشا أأم ألمسشلمين أأم ألأوروبيين أأم
سش -ك -ان ك -اف -ة أل -م -ع -م -ؤرة ..لأن م -ن رّوج ل -ه-ذأ
ألسشؤؤأل لم يكن يدرك أآنذأك من قام بذأك
ألفعل ألششنيع في حق ألأبرياء ألـ  3000أأو تبنى
تفجيرأت ألبنتاغؤن وألمركز ألتجاري مباششرة..
مما يرجح باأن ألسشؤؤأل قديم جدأ وغائر في
ألنفؤسض بل سشاكن في ألخؤأطر .وكاأنه ألحقيقة
ألمدفؤنة ألتي كانت تنتظر ألخروج في كل حالة
طؤأرئ ..وهؤ ما حدث فع...Óلكن يجب أأن
نسشّ-ل-م ب-اأن أل-م-ج-ت-م-ع ألأم-ري-ك-ي أأغ-ل-ب-ه م-ث-ق-ف
وليسض بعجيب أأو غريبا عليه أأن يطرح سشؤؤأل
مثل هذأ( لماذأ يكرهؤننا)  .وأإذأ سشلمنا باأحقية
هذه ألفرضشية من حقنا أأن نسشاأل ومن زأوية
أأخرى عن طبيعة هذأ ألمجتمع ألمثقف  ...أأهؤ
جاهل لسشياسشات بلده في ألدأخل وألخارج ...
بحكم أأنه ي ّ
طلع يؤميا وتصشله أأخبار كل صشغيرة
وكبيرة .ولأجل ذلك وجب ألعؤدة للتاريخ قليÓ
حيث نقرأأ باأن ألسشياسشات ألأمريكية ومع مطلع
عشش-ري-ن-ي-ات أل-ق-رن أل-م-اضش-ي ق-امت ع-ل-ى م-بدأأ
مؤنرو (ألرئيسض ألأمريكي ألسشابق) وهؤ مبدأأ
ألحياد ألرأمي على عدم أقترأب ألسشتعمار

ألأوروب -ي ن -ح -ؤ أأم -ري -ك -ا وم -ن ج-ه-ت-ه-ا أأم-ري-ك-ا
أل -ت -زمت ي -ؤم -ه -ا ب -ع -دم أل -ت -دخ -ل ف -ي ألشش-ؤؤون
ألأوروبية ل من قريب ول من بعيد .لكن هذه
ألمعاهدة سشرعان ما أألغيت وتبخرت مع مجيء
ألرئيسض ويلسشؤن .ألقائم على مبدأأ أسشتخدأم
أل-ق-ؤة أل-عسش-ك-ري-ة ل-ي-اأت-ي ب-ع-ده روزفلت ويقضشي
على نفح هذه ألمبادئ ويعلنها ثقافة عسشكرية
صشرفة تنصض على سشتخدأم أللغة ألعسشكرية لكل
من يقف أأمام مصشالح أأمريكا وألقائمة طبعا
على صشناعة ألأحدأث ألدولية وألتاأثير فيها.
فرأحت أأمريكا تنفث سشمؤم وتدخلها في ششتى
بقاع ألعالم ،بدءأ من دأكؤتا ألجنؤبية عام 1870
ثم ألأرجنتين ومن بعدها ألتششيلي وهايتي ثم
ب -ن -م -ا وأل -ف -ل -ب -ي -ن وصش -ؤل أإل -ى ك -ؤب -ا وم-ن ب-ع-د
أأف- -غ- -انسش- -ت- -ان وأل- -ع- -رأق ل- -نصش- -ل أإل -ى عشش -رأت
ألتدخÓت ومع أأغلب ألصشرأعات بحجة أأن هذأ
ألبلد ألعريق هؤ حامي ألسشÓم في ألعالم  .لكن
ب -ت-ع-ب-ي-ر تشش-ؤمسش-ك-ي ف-اإن ٪ 90م- - -ن ألشش- - -عب
ألأم-ري-ك-ي ي-رفضض سش-ي-اسش-ة ح-ك-ؤمته .ومادأمت
ه-ذه ألإحضش-ائ-ي-ات دق-ي-ق-ة .ف-اإن أل-م-ج-تمع يعي
ح -ج -م أل -م -خ -اط -ر وأل -م-ج-ازف-ات ...لأن-ه ي-ج-ر
أأب-ن-ائ-ه-ا ن-ح-ؤ ح-روب م-ج-ان-ي-ة قاتلة...ل فائدة
ُترجى منها سشؤى أأنها تعؤد بالنفع على ثقافة
ألسشتقؤأء وأحتقار ألآخر وتقزيمه ...وليسض
هذأ وفقط فاأمريكا تتدخل حتى في ألرياضشة

وم -ا قضش -اي -ا أل -ف-ي-ف-ا وم-اي-ج-ري ف-ي ك-ؤأل-يسش-ه-ا
ألن -ت -خ -اب-ي-ة أإل دل-ي-ل ظ-اه-ر خ-ف-ي زي-ادة ع-ل-ى
تدخلها ألسشافر في كافة ألنتخابات ألرئاسشية
ألخاصشة بالدول .وألحضشؤر ألمسشتديم بعيؤن ل
تنام ليل نهار في ألششرق ألأوسشط...وكل هذأ
وذأك بتحالف مسشائل يعرفها أأغلب ألمحللين
ألسشياسشيين وهي ألمال وألسشÓح وألإعÓم..مما
شش -ك -ل ه -ذأ أل -ث Ó-ث -ي أل -ق -ؤة أل -ج -ب-روت وألّ-ل-ب
ألجؤهري لغÓف فضشفاف ورنان ُيسشمي نفسشه
م-رة ب-ال-ن-ظ-ام أل-ع-ال-م-ي أل-ج-دي-د وم-رة أل-ع-ؤلمة
ومرأت باأمريكا ألعظمى .وماهي في ألأصشل أإل
ع -ظ -م-ة ف-ي أل-دوسض ع-ل-ى ح-ق-ؤق ألآخ-ري-ن....
وألسش -ؤؤأل أل -ذي ن -ري -ده ج -ؤه -ري-ا ،ه-ل ألشش-عب
ألأم -ري-ك-ي أل-ذي ط-رح سش-ؤؤأل ل-م-اذأ ي-ك-ره-ؤن-ن-ا
يعرف بعضشا من هذه ألحقائق أأم ل ...فاإن كان
ي -ع -رف ف -اإن -ه ي -ذرف أأم -ام-ن-ا دم-ؤع أل-ت-م-اسش-ي-ح
ويتمسشكن تمسشكن ألذئاب ألأسشيرة وألمقبؤضض
عليها ...وأإن كان ل يعرف فهؤ بكل صشرأحة
ششعب مخدر بحقن حضشارية بعيدة ألمدى مثل
ألصش -ؤأري -خ أل -ت -ي يصش -ن -ع-ه-ا ب-ل-ده
ألعابرة للقارأت حتى أإششعار أآخر
؟أ ...وه -ن -ا ي -م-ك-ن أسش-ت-ن-ت-اج ب-اأن
سشؤؤأل لماذأ يكرهؤننا ليسض بسشؤؤأل
شش -ع -ب -ي م -حضض ،ب -ل ه-ؤ م-ن ق-لب
ألسش-ي-اسش-ة ألأم-ري-ك-ي-ة ن-فسش-ه-ا ك-اآلية

دفاع عن ألنفسض أأمام ألرأأي ألعام ألدأخلي...
وم - - -ح - - -اول- - -ة ب- - -ائ- - -خ- - -ة لصش- - -ن- - -اع- - -ة أأع- - -دأء
وه -م -ي -ي -ن...أأه -م -ه -م ألإسش Ó-م ...ف-ي م-ح-اول-ة
لتششؤيهه وألإنقاصض من خطره ولأنه وحده من
ع -ج -زت ع -ن م -ح-ؤ أآث-اره ك-م-ا ت-زع-م وت-خ-ط-ط
...ووح-ده م-ن سش-ي-ط-ب-ق أل-ع-دل وأل-مسش-اوأة ب-ي-ن
أأب -ن -اء أل -بشش -ري -ة ...وه -ؤ م -ا يضش -اد..ألشش -رأسش-ة
وألأط- -م- -اع أل- -ل- -ت- -ان ت- -ت -ن -فسض ب -ه -م -ا رئ -ت -ا....
ألكؤنغرسض ألذي ل يريد أأن يخنق فلسشفته..بل
يحررها نحؤ أأبعد ألحدود منذ أأن أأُسشسض وظهر
ل - -ل - -ؤج - -ؤد..وذأك - -م ه - -ؤ عصشب ه - -ذه أل - -دول- -ة
ألمارقة...مجلسض ألششيؤخ وما أأدرأكم ما مجلسض
ألششيؤخ.
ششاعر وصشحفي
*djamilnacer@gmail.com

ات مقا’ت ’
هم
مسسا إ’ أإصسحابها
تلزم

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

األحد  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٧صصفر  ١٤٤١ه ـ
العدد

بعد قرار Œميد نشساط اÛلسس الشسعبي البلدي لسسعيدة

ا Ÿـ ـواطـ ـن ـ ـون يـ ـنـ ـتـ ـظ ـ ـرون ان ـ ـط ـ ـÓق ـ ـة ت ـ ـنـ ـم ـ ـوي ـ ـة ج ـ ـدي ـ ـ ـدة
بعد قرابة سسنت Úعلى انتخاب اÛلسس الشسعبي البلدي لبلدية عاصسمة الو’ية ⁄ ،يتمكن هذا اÛلسس من دفع
عجلة ا◊ركة التنموية بدليل أان سسكانها ما زالوا يتخبطون ‘ جملة من النقائصس بعد ا’مال الكبÒة التي
كانت Ÿنتخبيهم لتحسس Úصسورة مدينة بحجم سسعيدة حل ﬁلها انسسداد بسسبب اÓÿفات ب Úأاعضسائها على
’مر الذي انعكسس سسلبا على مصسالح اŸواطن Úوعلى حركة سس ÒاŸشساريع بهذه
تنوع انتماءاتهم ا◊زبية ،ا أ
البلدية.

سسعيدة :ج.علي
ك-ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-وضص-عية الطرقات
ج - - -راء سص - - -ي - - -اسص - - -ة «الÈي- - -ك- - -ولج»
وال -ت -ي كشص -ف-ت-ه-ا ال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة
الصصعبة التي لزالت تÎبصس بقاطني
الحياء الهشصة أاوحتى منها الحياء
ا÷ديدة ،من بينها أاحياء السصÓم ٢
لزه -ار وأال -ف سص -ك -ن
و 35٠سص -ك -ن وا أ
والصصومام معظمها تبحث عن تهيئة
ﬁي- -ط- -ه- -ا اŸت- -ده -ور ،إام -ا ل -غ -ي -اب
مشصاريع إاعادة التهيئة بشصكل نهائي
وه-ذا مسص-ت-ب-ع-د ،ب-حسصب ع-ي-ن-ة ك-بÒة
‡ن اسص-ت-ج-وب-ت-ه-م ج-ري-دة « الشصعب»
خ Ó-ل ت -غ -ط -ي -ت-ه-ا Ÿوضص-وع ال-ت-ن-م-ي-ة
ب- - -ال - -ولي - -ةﬂ ،صصصص - -ة ا÷زء الكÈ
ل -ب-ل-دي-ة ع-اصص-م-ة ال-ولي-ة ب-اع-ت-ب-ار ان
اعضص -اء ›لسص -ه-ا الشص-ع-ب-ي فشص-ل-وا ‘
–ريك اŸشص - - -اري - - -ع قصص - - -د –سصÚ
لطار اŸعيشصي لسصكان بلدية سصعيدة،
اإ
نتيجة صصراعات ما ب ÚاŸنتخب،Ú
لم- -ر ال- -ذي ان- -ع- -كسس سص- -ل- -ب -ا ع -ل -ى
اأ
ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ذات ال-ب-ل-دي-ة ،التي عاشصت
انسص -دادا م -ن-ذ ان-ت-خ-اب ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي
تشصرف على تسصي Òشصؤوون السصاكنة.
هذا ما عجّل مؤوخرا بوا‹ ولية

أاط-ل-قت م-دي-ري-ة الصسحة والسسكان
ل -و’ي -ة سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ح -م Ó-ت
–سس- -يسس- -ي- -ة وت- -وع- -وي- -ة ح- -ول داء
سس -رط -ان ال -ث -دي ل -ف-ائ-دة اŸواط-ن-ات
ت-زام-ن-ا وان-طÓ-ق الشس-ه-ر ال-وردي م-ع
›ان -ي -ة ال -ف -حصس ال -ذات-ي ل-ل-نسس-اء،
فضس  Ó-ع -ن ت -ن -ظ -ي -م ق -واف -ل ط -ب -ي-ة
م- -ت- -ن- -ق- -ل- -ة إا ¤اŸن- -اط -ق ا÷ن -وب -ي -ة
ل- -ل- -و’ي- -ة ب- -ك- -ل م- -ن دائ- -رت -ي ت Ó-غ
ومرحوم.

سص-ع-ي-دة سص-ي-ف السصÓ-م ل-وح ،ب-ات-خ-اذ
قرار Œميد اÛلسس الشصعبي لبلدية
سصعيدة عاصصمة الولية وتوقيف رئيسس
ال -ب -ل -دي-ة ع-ن م-ه-ام-ه ب-ذات اÛلسس
البلدي لعاصصمة الولية وتكليف رئيسس
دائرة سصعيدة لتسصي Òشصؤوون البلدية ‘
انتظار ما سصتفسصر عنه جلسصة تضصم
اعضص- -اء اÛلسس ال- -ب- -ل- -دي ،ل -ت -ع -يÚ
خ -ل -ي -ف -ة ل-ل-رئ-يسس اŸن-ت-ه-ي-ة م-ه-ام-ه،
وت- -ؤوك- -د اŸع- -ل- -وم- -ات ال- -رسص- -م- -ي- -ة لـ
«الشص- -عب» ان ال- -ق -رار اŸت -خ -ذ ع -ل -ى
Œم- -ي- -د اÛلسس يسص- -ت- -ث -ن -ي روؤسص -اء
اŸل -ح -ق-ات الداري-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
سص - -ع - -ي - -دة ،ال - -ت- -ي Á ⁄سص- -ه- -ا ق- -رار
ال -ت -ج -م-ي-د ،وي-أات-ي ه-ذا ال-ق-رار ع-ل-ى
خلفية عديد اŸلفات التي  ⁄يتداول
عليها ذات اÛلسس خÓل الدورات
السص -اب -ق -ة ،أادخ-لت ب-ل-دي-ة سص-ع-ي-دة ‘
انسص -داد ط -ال ع -م -ره ورفضس أاغ-ل-ب-ي-ة
العضصاء العمل مع رئيسس البلدية زاد
من تفاقم الوضصع ،ما عجل ‘ اتخاذ
ق -رار ال -ت -ج -م -ي-د وت-وق-ي-ف ا ÒŸع-ن
م -ه-ام-ه ك-رئ-يسس ل-ل-ب-ل-دي-ة ،ب-ق-رار م-ن
وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
اسصتنادا لتقرير اŸسصؤوول الول على
ه -رم ال -ولي -ة ،ح -ول ال -وضص -ع اŸت-أازم

على مسصتوى بلدية سصعيدة ،اŸرفوع
ل -ل-وزارة اŸع-ن-ي-ة ،ال-ت-ي اوف-دت ÷ن-ة
وزاري-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-ل-ف-ات تسص-يÒ
شص- -ؤوون اŸواط- -ن Úب- -ذات ال- -ب -ل -دي -ة،
وع- -ل -ي -ه ” ات -خ -اذ ق -رار ال -ت -ج -م -ي -د
وتوقيف ا ÒŸعن مهامه ‘ ،انتظار
ما سصتكشصف عنه اليام القادمة حول
ع-دي-د اŸل-ف-ات الشص-ائ-ك-ة م-ن-ه-ا ال-ت-ي
ت- - - -ب - - -حث ‘ ﬁت - - -واه - - -ا ا÷ه - - -ات
اıتصص -ة ،خ -اصص-ة م-ن-ه-ا ال-ت-ج-زئ-ات
العقارية التي تأاخر ‘ العÓن عن
القائمة السصمية اŸؤوقتة لطالبي هذه
الصص-ي-غ-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ذات-ي اŸودعة منذ
ع- -رفت ع- -دي- -د
سص- - -ن - -ة ٢٠١٤
الحتجاجات امام مبنى الولية ومقر
ال-ب-ل-دي-ة ،وه-ي ال-ن-ق-ط-ة التي أافاضصت
الكأاسس ل يعرف بعد الوقت اÙدد
لÓفراج عن تلك القائمة للتجزئات
ال -ع-ق-اري-ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ذات-ي اıصصصص-ة
للهضصاب العليا وللجنوب الصصحراوي
منذ العÓن عنها من طرف الوزارة
اŸع-ن-ي-ة ،وقضص-اي-ا ‡اث-ل-ة تشص-غ-ل بال
اŸواط- -ن Ãدي -ن -ة سص -ع -ي -دة و–دي -د
اŸسص -ؤوول -ي -ات م-ن وراء ت-أاخ-ر م-دي-ن-ة
عاصصمة الولية ‘ كل اÛالت.
هذا الوضصع اŸتأازم لبلدية عاصصمة
ال - - -ولي - - -ة ا‚ر م- - -ن ورائ- - -ه ب- - -عضس
التحقيقات التي قامت بها ا÷هات
اŸعنية ،أاكدها بيان رسصمي صصادر من
دي -وان ولي -ة سص -ع -ي -دة ،ي -ح -م -ل ق-رار
ت- -وق- -ي- -ف رئ- -يسس اÛلسس الشص- -ع -ب -ي
البلدي لبلدية سصعيدة «ويسس ا◊بيب»
ون -ائ -ب-ه «ق-ط-اف ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ» ع-ن
مهامها النتخابية ،وجاء هذا القرار
بحسصب البيان ،على خلفية متابعتهما
كمنح امتيازات غ ÒمÈرة ‘ ›ال
الصص-ف-ق-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ت-ب-دي-د ام-وال
ع-م-وم-ي-ة ،اسص-اءة اسص-ت-غÓ-ل ال-وظيفة،
بحسصب ما جاء ‘ ذات البيان الصصادر
م- -ن دي- -وان وا‹ ولي- -ة سص- -ع- -ي -دة‘ ،
انتظار ما سصيسصفر عنه ملف بلدية
ع -اصص -م -ة ال-ولي-ة قضص-ائ-ي-ا وان-ت-خ-اب
خليفة ا ÒŸخÓل اليام القادمة.

أاف-ادت ال-دك-ت-ورة ح-م-ي-دة ب-وسصÓ-مة من
مصصلحة السصكان التابعة Ÿديرية الصصحة
والسص -ك -ان أان سص-ج-ل السص-رط-ان ،ب-ال-ولي-ة،
يؤوكد تسصجيل  ١٧8إاصصابة جديدة خÓل
السصنة اŸاضصية 5٠ ،باŸائة منها تخصس
سص -رط -ان ال -ث -دي ،وه -ي اŸؤوشص -رات ال-ت-ي
ت -ت -ط -لب ت-ك-ث-ي-ف ا÷ه-ود Ÿك-اف-ح-ة ه-ذا
الداء ،واضصافت أان ا◊مÓت التحسصيسصية
ا›ÈŸة سصتمسس فئة كبÒة من النسصاء
Ãا ‘ ذلك النسصاء النزيÓت من ا◊وامل
واŸرضص - -ى ع - -ل- -ى مسص- -ت- -وى اŸؤوسصسص- -ات

مدير اŸؤوسسسسة الو’ئية لتسسي Òالردم التقني بتيارت:

نـ ـسسعى ’خ ـ ـتـ ـ ـيار مـ ـ ـواق ـ ـع ا Ÿـ ـفـ ـرغـ ـات
الـ ـعـ ـمـ ـوميـ ـ ـ ـة بعقÓنية

^ ‚مع ما قدره  300طن يوميا من نفايات البÓسستيك
اك -د م -دي -ر اŸؤوسسسس -ة ال -و’ئ-ي-ة
ل -تسس-ي Òال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ،ب-ت-ي-ارت،
السسيد بختي سسباغ لـ» الشسعب» ان
القضساء على اŸفرغات العشسوائية
ع- -ل- -ى مسس- -ت -وى ب -عضس ال -ب -ل -دي -ات
اصسبح ضسرورة ملحة Ÿا تسسببه من
اخطار على البيئة.

تيارت :ع.عمارة
حيث كلف وا‹ الولية السصيد بن تواتي
مدير مؤوسصسصة تسصي Òالردم بالتنسصيق مع
مديرية البيئة بالقيام بخرجات ميدانية
ا ¤اŸناطق التي ل تتوفر على مفرغات
ع -م-وم-ي-ة أاوم-راك-ز ل-ل-ردم ال-ت-ق-ن-ي وغÒ
اŸغطاة من طرف موؤسصسصة الردم مثل
ب -ل -دي -ات سص -ي -دي ع -ب -د ال-رح-م-ان وعÚ
كرمسس ومادنة والرصصفة ومشصرع الصصفا
وت -اق -دمت وسص -ي-دي ا÷ي ‹Ó-ب-ن ع-م-ار
وم -غ -ي -ل -ة وسص -ي -دي ا◊سص -ن-ي وم-دروسص-ة
للوقوف على مدى تأاثر النفايات على
اÙي - - -ط ودراسص - - -ة ام - - -اك- - -ن –دي- - -د
الرضصيات الصصا◊ة لها.
أاضصاف السصيد بختي ان الوا‹ شصدد
على ضصرورة تطبيق تعليمة ايجاد حلول
مسصتعجلة ◊ماية اŸواطن من ﬂاطر
النفايات خاصصة اŸنزلية ،حيث انه من
اصصل  ٤٢بلدية ل تتوفر سصوى  ٢8بلدية
ع -ل -ى فضص -اءات م -راك -ز ل -ل -ردم ال -ت-ق-ن-ي
وب -حسصب ﬁدث-ن-ا ،ف-إان-ه سص-ت-ل-ت-ح-ق أارب-ع
ب -ل -دي -ات ه-ي وادي ل-ي-ل-ي وسص-ي-دي ع-ل-ي
مÓ- -ل وت- -ي- -دة والسص- -بت خ Ó-ل الشص -ه -ر
ال-ق-ادم-ة ب-ركب ال-ب-ل-دي-ات ال-تي سصتغطى

مـــركــــز مــــكــــافـــحـــــة السســـــرطـــــــــان عملي بـــــــــدايــــــــة 2020

قافلة –سسيسسية باŸناطق ا÷نوبية لسسيدي بلعباسس لكشسف ا◊ا’ت مبكرا

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

اإلسص -تشص -ف -ائ -ي -ة اıت-ل-ف-ة وك-ذا وال-نسص-اء
العاديات ،أاين سصيتم تقد Ëمعلومات حول
داء سص -رط -ان ال -ث -دي ،أاسص -ب -اب -ه ،أاع-راضص-ه
وكيفية الوقاية منه ،مع تقد Ëفحوصصات
›ان -ي -ة ل-ف-ائ-دة اŸع-ن-ي-ات ،ه-ذا وسص-ي-ت-م
الÎك -ي -ز خ Ó-ل ه -ذه ا◊م Ó-ت ع -ل -ى م -ا
يسص -م -ى ال-ف-حصس ال-ذات-ي وت-وع-ي-ة ال-نسص-اء

ب -ط -رق ه -ذا ال-ف-حصس وك-ي-ف-ي-ة ال-ق-ي-ام ب-ه
لتمك Úالنسصاء من فحصس أانفسصهن مبدئيا
وتسص -ه -ي -ل ع -م -ل -ي -ات ال-تشص-خ-يصس اŸب-ك-ر
للمرضس .وأاضصافت أان اŸديرية سصخرت
ق-اف-ل-ة ط-ب-ي-ة سص-ت-ن-ط-ل-ق ل-ت-جوب اŸناطق
ا÷ن- -وب- -ي- -ة م- -ن ال- -ولي- -ة ب -ك -ل م -ن ت Ó-غ
واŸرح- - - -وم خ - - -اصص - - -ة وأان اŸؤوسصسص - - -ات
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اإلسصتشصفائية بهات ÚاŸنطقت Úل تتوفر
على طبيب متخصصصس ‘ أامراضس النسصاء،
م -ا يسص -ت -دع -ي ت-وف Òف-ح-وصص-ات ›ان-ي-ة
لنسصاء هذه اŸناطق ،باعتبار أان الوقاية
والكشصف اŸبكر من أاهم التحديات التي
” رفعها مؤوخرا من قبل القائم Úعلى
ال- -ق- -ط -اع الصص -ح -ي ،إا ¤ج -انب ال -ت -ك -ف -ل
اŸدم- -ج ب- -اŸريضص- -ات م -ن خ Ó-ل ت -وفÒ
كشصف سصريع وعÓج باألشصعة ،فضص Óعن
اتخاذ عدة إاجراءات من أاجل وضصع حد
لنقصس األدوية و–سص Úعرضس العÓجات
على مسصتوى علم األورام الطبية والعÓج
باألشصعة.
‘ ه -ذا الصص -دد ،ولضص -م-ان ت-ك-ف-ل أام-ث-ل
Ãرضصى السصرطان عموما سصيتم مع نهاية
السصنة ا÷ارية اإلنتهاء من عمليات Œهيز
م-رك-ز م-ك-اف-ح-ة أام-راضس السص-رط-ان ع-ل-ى
ت -ك -ون ك-ل مصص-ا◊ه ع-م-ل-ي-ة ب-داي-ة ،٢٠٢٠
حيث ” مؤوخرا اسصتيÓم مصصلحة الطب
النووي بعد وضصع Œهيزاتها حيز اÿدمة
‘ ان -ت -ظ -ار اسص -ت -ك -م -ال اسص -ت -ي Ó-م ك -اف -ة
اŸعدات من ا÷انب اÙاسصبي وا÷انب
اإلداري ،كما ” Œهيز ا ÈıاŸركزي
ومصصلحة الفحصس باألشصعة العادية فيما ل
ت- -زال مصص- -ل- -ح- -ة ال- -رن ÚاŸغ- -ن -اط -يسص -ي

م -ن ط -رف اŸؤوسصسص -ة اي سص-ت-ت-م-ك-ن م-ن
رم -ي ن -ف -اي -ات -ه-ا Ãرك-ز ردم ت-ق-ن-ي ب-ع-د
الن- -ت- -ه- -اء م- -ن ا“ام مشص -روع ال -ط -ري -ق
اŸؤودي ل- -ل- -م- -راك- -ز ،ح- -يث ” اخ- -ت -ي -ار
الرضص -ي-ات ،وع-ن ك-م-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-ت-ي
تسص -ت -ق -ب-ل-ه-ا م-راك-ز ال-ردم السص-ت-ة ب-ولي-ة
تيارت فإانها تقدر بأاك Ìمن  ٧5٠طن
يوميا ،وتقدر كمية النفايات البÓسصتيكية
بـ  3٠٠طن يوميا‡ ،ا ادى ا ¤تشصغيل
ع -دد م -ع -ت Èم-ن الشص-ب-اب ال-ذي يشص-ت-غ-ل
‘ إاطار اŸؤوسصسصات الشصبانية اŸدعمة
من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشصغيل
الشصباب فرع تيارت واŸكلفة باسصÎجاع
اŸواد البÓسصتيكية ،واضصاف ﬁدثنا ان
وا‹ ال- -ولي- -ة أاك- -د ع- -ل -ى ع -دم تشص -ي -ي -د
م -ف -رغ -ات ع-م-وم-ي-ة أاوم-راك-ز ردم ع-ل-ى
مسصاحات أاراضصي فÓحية.
طالب مدير مؤوسصسصة الردم التقني السصيد
بختي سصباغ الشصباب التقرب ا ¤اŸؤوسصسصة
من اجل اŸسصاهمة ‘ عملية السصÎجاع
وا◊صص -ول ع -ل -ى ع -م -ل م -ع -ت Èواك -تسص -اب
مهارة السصتثمار حيث يعمل حاليا اك Ìمن
 3٠شصابا ‘ هذا اÛال .
اŸؤوسصسص -ة ال -ولئ -ي -ة ل -تسص -ي Òال -ردم
التقني بتيارت تشصغل  88عام Óدائما
وهوعدد ل يعكسس اÛهود الذي تقدمه
اŸؤوسصسصة وتتوفر على  ٦وليات كÈى
ك -الشص -اح -ن -ات وال -راف -ع-ات واŸز‚رات
وقد وصصل رقم اعمال اŸؤوسصسصة بحسصب
مديرها  ١3مليار سصنتيم خÓل السصنة
اŸاضصية وبتغطية اك Ìمن  ٩5باŸائة
من اŸداخيل اÎŸتبة عن البلديات.

والسصكان ‘ Òطور اإلنطÓق ،هذا و”
أايضص -ا إاسص -ت -يÓ-م أاج-ه-زة اإلن-ع-اشس ال-ط-ب-ي
وأاجهزة التÈيد والصصيدلية ،على أان يتم
قريبا إاسصتيÓم Œهيزات أاخرى ل تزال
صص -ف-ق-ات-ه-ا ق-ي-د ال-دراسص-ة وال-ت-أاشص Òع-ل-ى
مسص -ت -وى ال -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة ال-ق-ط-اع-ي-ة
للصصفقات العمومية.
كان ذات اŸركز قد تعزز سصابقا بثÓث
مسصرعات للعÓج باألشصعة وجهاز سصكان،Ò
وه- -ي أاج- -ه- -زة ج- -د م -ت -ط -ورة  ⁄ت -دخ -ل
اÿدمة بعد بسصبب نقصس ‘ اıتصصÚ
‘ األشصعة ،حيث ل يتوفر اŸركز سصوى
على ﬂتصص Úاثن Úعلى الرغم من أان
اŸرك -ز دخ -ل ح -ي -ز اÿدم -ة أاواخ-ر سص-ن-ة
 ٢٠١٧ويتوافد عليه يوميا عدد كب Òمن
اŸرضص- -ى م- -ن ﬂت- -ل- -ف ولي- -ات ال -غ -رب
وا÷ن -وب ال -غ -رب -ي ،ح -يث ي -ع -م -ل ح -ال-ي-ا
Ãصص-ل-ح-ت Úاث-ن-ت Úوه-ي مصص-ل-ح-ة العÓج
باألشصعة التي دخلت حيز اÿدمة شصهر
سصبتم ،٢٠١٧ Èإا ¤جانب مصصلحة العÓج
الكيميائي.
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اششراف :سشعيد بن عياد

لحد  ٠6أاكتوبر  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٠٧صشفر  ١٤٤١هـ العدد 18065
ا أ

أسصعار ألنّفط تÎأجع
إأ 57 ¤دو’رأ
للÈميل

كمال رزيق اÿب Òالقتصشـادي لـ «الششعب»:

أ’سصتدأنة أÿـارجيـة تكـون من مؤوسصسصات مالية دولية ﬂتصصة
عصشرنة اŸنظومة البنكية ضشرورية لتجاوز البÒوقراطية والفسشاد
كلمة العدد

إأجرأءأت مصصرفية مغرية
–ت- -اج اŸن- -ظ- -وم- -ة اŸصش- -رف- -ي -ة ‘
ال - - -وقت ال ّ- - -راه- - -ن إا ¤إاصشÓ- - -ح- - -ات
ج - -ذري - -ة ع - -اج - -ل- -ة ح- -ت- -ى ت- -واكب
ال- -عصش -رن -ة وتسش -ت -ع Úب -ال ّ-رق -م -ن -ة،
لداء
وب -ال -ت -ا‹ ت -ت-ج-اوز ال-ب-طء ‘ ا أ
ن
بأاسشاليب تقليدية ،بعد أان تب Úأا ّ
نششاط البنوك وطريقة تعاملها مع
زب- -ائ- -ن- -ه- -ا م -ازالت ق -دÁة Œاوزه -ا
ال - -زم - -ن ول ت - -ت Ó- -ءم م- -ع ال- -ظ- -رف
الق - - -تصش - - -ادي ا◊ا‹ ،ح- - -يث ب- - -ات
يسشتحيل أان تنسشجم مع مسشتجّدات
فضشيلة بودريشش
ا◊ي -اة الق -تصش -ادي -ة اŸت-طّ-ورة ،ب-ل
ول Áك-ن-ه-ا م-واك-ب-ة أاي ان-ف-تاح على
لرسشائها من
اسشتثمارات حقيقية منتجة ،مثل تلك التي يهيّأا إ
خÓل إالغاء القاعدة السشتثمارية  5١- ٤٩على اŸششاريع غÒ
لسشÎاŒية ،ع Èمششروع قانون اŸالية للعام اŸقبل.
ا إ
صش -ح -ي -ح أاّن ال -فسش -اد ع -بث ك -ثÒا ب -اŸن -ظ-وم-ة الق-تصش-ادي-ة،
لثر السشلبي حتى القروضش
وتسشّبب ‘ إاقÓعها السشيء وطال ا أ
التي كثÒا ما كانت تتدّفق لغ Òأاصشحابها ا◊قيقّي ،Úومنع
طيلة سشنوات عديدة من إارسشاء منظومة بنكية ،تسشري بششكل
ي-ت-واف-ق م-ع أاداء اق-تصش-ادي صش-ح-ي-ح ونسش-ي-ج م-ؤوسشسش-ات-ي م-ت-نوع
وم -ن -ت -ج ل -لÌوة ومسش -ت -ح -دث Ÿن -اصشب الشش -غ -ل ،ول -ط -اŸا ك-انت
لخ-ط-ارات ت-ط-ل-ق واŸقÎح-ات ت-رف-ع من
اÓŸح-ظ-ات ت-وّج-ه وا إ
أاجل Œاوز عقبة الششبابيك البنكية ،التي ل تتناسشب خدماتها
وتعامÓتها مع التطلع إا ¤مناخ أاعمال جّذاب يغري اŸسشتثمر
لجنبي.
اÙلي قبل ا أ
أاك -ي -د أاّن -ه م -ن الّضش -روري ال ّ-ت -ع -ج -ي -ل ب -إاصش Ó-ح -ات ع -م-ي-ق-ة
وج -ذري -ة ،ت -ف -رضش الّشش-ف-اف-ي-ة وال-دق-ة وت-ت-ج-اوز ال-ت-ع-امÓ-ت
ال -بÒوق -راط -ي -ة واÙسش -وب -ي -ة ‘ م -ع -ا÷ة اŸل -ف-ات ،خ-اصش-ة أاّن
مشش -اري -ع «سش -ت-ارت-اب» ال-ت-ي ي-عّ-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ اŸرح-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ‘
حاجة إا“ ¤ويل ودعم ومرافقة مالية ،من خÓل فرضش مبدأا
ت -ك-اف-ؤو ال-ف-رصش ،فصش-احب اŸشش-روع ا÷دي واŸن-ت-ج ،ي-ن-ب-غ-ي أان
لولوية ،وتقّدم له ﬂتلف التسشهيÓت حتى يرى
يحظى با أ
مششروعه النور ،ويكون إاضشافة حقيقة للتنمية القتصشادية،
لنتاج الÌوة بسشواعد الششباب ،اŸطلوب منهم
ومصشدرا مباششرا إ
لق Ó-ع الق -تصش -ادي
لم -ور و–ق -ي -ق ا إ
لخ- -ذ ب- -زم- -ام ا أ
ال- -ي- -وم ا أ
اŸنشش - -ود ،وŒاوز شش - -أاف - -ة ال- -فسش- -اد ،وب- -ال- -ت- -ا‹ إاطÓ- -ق Œارب
‰وذج- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف اÛالت ،أاي ‘ اÛال ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي
للكÎونية
والرقمي و‘ تطوير الفÓحة والصشناعة خاصشة ا إ
منها وكذا اŸيكانيكية .ول يكتمل الطموح التنموي من دون
لدارة ب-ف-ع-ال-ي-ة ،وي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى الدارة ال-تخلي عن
مشش-ارك-ة ا إ
ال -ذه -ن -ي -ة السش -اب-ق-ة ،والسش-ل-وك-ي-ات ال-ه-ج-ي-ن-ة ال-ت-ي ت-ن-هك م-ن
لحباط.
يقصشدها وŒعله يششعر با إ
إاذا البداية يجب أان تكون مع التعجيل بإاصشÓحات جدية
وعميقة ‘ قلب اŸنظومة البنكية ،وما أاحوجنا إا ¤إاجراءات
م -غ -ري -ة وّﬁف -زةŒ ،ع -ل م -ن ال -ب -ن -وك ق -اط -رة م-ت-ي-ن-ة ت-دف-ع
لم-ام ،ح-يث تششّ-ج-ع ب-ط-ري-ق-ة غÒ
ب -الق -تصش-اد ال-وط-ن-ي ن-ح-و ا أ
مباششرة اŸصشدرين على التواجد ‘ أاسشواق خارجية ،وتضشمن
ل-ل-مسش-ت-ث-م-ري-ن ت-وسش-ي-ع مشش-اري-ع-ه-م ،وم-راف-ق-ت-ه-م ‘ م-ع-رك-تهم
لن ال-ب-ن-وك ك-ذلك ل-دي-ه-ا مسش-ؤوول-ي-ت-ها ‘ مكافحة
ال-ت-ن-م-وي-ة ،أ
لخ- -ط- -ار Ãخ- -ت -ل -ف
ال- -فسش- -اد ول- -عب دوره- -ا ‘ ه- -ذا اÛال ،وا إ
ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي ق-د ت-رت-كب ،ح-ت-ى ل ت-ت-ك-رر ال-فضش-ائ-ح ال-ت-ي
ع -ب -ثت ب-اŸال ال-ع-ام ،وكّ-ب-دت اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة اÓŸي Òم-ن
لفرد أاو ›موعات
الدولرات ،بسشبب مصشالح ششخصشية ضشّيقة أ
صش- -غÒة ،ع- -ل- -ى سش -ب -ي -ل اŸث -ال تضش -خ -ي -م ال -ف -وات ‘ Òع -م -ل -ي -ة
السشتÒاد.

زيا ،Êعضشوالّلجنة التنفيذية للمركزية
النقابية حصشريا لـ «الششعب»:

قائمة أŸهن ألشصاقة جاهزة
وتنتظر أنعقاد قمة ألثÓثية
 6مÓي Úعامل ينششطون من دون حماية اجتماعية

أأول –قيق ‰وذجي حول أ’قتصصاد
أŸوأزي جاهـ ـ ـ ـز نهاي ـ ـة 2019

لزمة القتصشادية
–ّدت اŸنافسشة غ Òالنزيهة وا أ

«أأليانسس للتأامينات» –قق ‰وأ
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األحد  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٩م الموافق لـ ٠٧صصفر ١٤٤١ه ـ العدد١٨٠٦٥ :
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

كمال رزيق اÿب Òالقتصشـادي لـ «الششعب»:

حاورته :فضشيلة بودريشص

^ تضش - -م - -ن مشش - -روع ق - -ان - -ون اŸال - -ي- -ة لـ  2020سش-لسش-ل-ة م-ن
لجراءات التحفيزية ،من أاجل مواجهة الظرف القتصشادي
ا إ
الصشعب،أاهو كاف؟
^^ ل يخفى أان مشصروع قانون اŸالية لعام  ،٢٠٢٠يتضصمن العديد من
النقاط اليجابية ،على اعتبار أانه يحتوي على –فيزات مهمة أاطلقتها
ا◊ك-وم-ة ،ل-ف-ائ-دة الشص-ب-اب ح-ام-ل مشص-اري-ع اŸؤوسصسص-ات ال-ن-اشص-ئ-ة ،ورغ-م أان-نا
متأاخرين ‘ ذلك ،لكنه إاجراء جيد ،كون هذه اŸشصاريع ‘ الوقت الراهن،
تشصهد رواجا كبÒا ‘ القتصصاد العاŸي ،ومع األسصف الشصديد مازلنا  ⁄نواكب
ذلك ،ولعل تقد– Ëفيزات لهذه اŸشصاريع أامر نسصتحسصنه كثÒا ونثمنه ،لكن

^ «الشش- - -عب» :ه - -ل ال ّ- -ل - -ج - -وء إا ¤السش - -ت - -دان - -ة
اÿارجية خيار حتمي لدفع وتÒة النمو؟
^^ الدكتور كمال رزيق :إان مسصأالة السصتدانة اÿارجية
ليسصت أافضصل من السصتدانة الداخلية ،ألن اللجوء لÓسصتدانة
اÿارجية ،من أاجل التمويل السصتثمارات تكون بالعملة الصصعبة،
وندرك بشصكل جيد بأان الظرف اŸا‹ ا◊ا‹ قد تغ ÒكثÒا،
على خلفية أان احتياطي الصصرف انخفضس بشصكل رهيب من
سصقف  ٢٠٠مليار دولر إا ¤تقريبا  ٧٠مليار دولر ،و‘ ظل
تسص-ج-ي-ل صص-ع-وب-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات اŸؤوسصسص-ات القتصصادية،
خاصصة أانه ‘ بعضس األحيان تكون هناك اسصتثمارات ،تتطلب
سصقفا من وفرة ‘ العملة الصصعبة لقتناء اŸعدات والتجهيزات،
وبالتا‹ يصصبح من الصصعب توف Òهذه اŸوارد اŸالية ،وأاكيد أان
السصتدانة فيما يتعلق بنفقات التسصي‡ Òنوعة ،أاي ل Áكن
السصتدانة لسصتÒاد مواد غذائية وواردات تضصم قائمة من
اŸواد السصتهÓكية ،ألن األمر مرفوضس ،لذا السصتدانة فيما
يتعلق القيام Ãشصاريع عمومية ذات طابع نفعي ،من دون أان
يكون لهذه اŸشصاريع إايرادات ،ألنها دون شصك مرفوضصة ،غÒ
أان -ه ف -ي -م -ا ي -خصس السص -ت -دان -ة اŸسص -م-وح-ة ،ت-لك ال-ت-ي تشص-م-ل
اŸشصاريع القتصصادية ذات اإليراد والعائد اŸا‹ ،أاي تكون لها
قيمة مضصافة وتسصتحدث الÌوة ،أاي هذا العائد اŸربح ،يعني
اÛال ال -وح -ي -د اŸسص -م -وح ‘ مشص-روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة ل-لسص-ن-ة
اŸقبلة ،يتمثل ‘ اسصتدانة اŸؤوسصسصات القتصصادية ،بشصرط أان
ي-ك-ون اŸشص-روع Œاري-ا اق-تصص-ادي-ا م-رب-ح-ا ل-دي-ه ع-وائ-د م-ال-ي-ة
مضصمونة ،وأاما الشصرط الثا ÊلÓسصتدانة ،يتمثل ‘ ضصرورة أان
تكون هذه السصتدانة من مؤوسصسصات مالية دولية متخصصصصة ‘
ال-ت-ن-م-ي-ة ،ي-ع-ن-ي م-ث Ó-يسص-ت-ح-ي-ل السص-ت-دان-ة م-ن صص-ندوق النقد
الدو‹ أاوالبنك العاŸي ،حيث Áكن السصتدانة على سصبيل اŸثال من البنك
اإلف -ري-ق-ي أاوال-ب-نك ال-ع-رب-ي أاوال-ب-نك اإلسصÓ-م-ي أاوال-ب-نك األوروب-ي ،ألن ه-ذه
البنوك تهتم با÷انب التنموي ،والشصرط الثالث أان هذه السصتدانة مشصروطة
برخصصة من وزارة اŸالية ،أاي من ا◊كومة واŸسصؤوول األول واألخ Òعلى
تسصي Òوإادارة الديون اÿارجيةÃ ،ا فيها الديون التجارية تتمثل ‘ ا◊كومة،
‡ثلة ‘ البنك اŸركزي ،لذا ل Áكن ألي شصخصس أان يتوجه إا ¤هذه
الطريقة ،على سصبيل اŸثال ‚د ›مع «سصونلغاز» لديه مشصاريع كبÒة جدا،
خاصصة من أاجل التحضص Òومواكبة التطور ‘ آافاق عام  ٢٠3٠و ،٢٠٤٠واألمر
Óسصف هذه اŸشصاريع –تاج إا¤
يتطلب إارسصاء ›موعة من اŸشصاريع ،ول أ
أاموال بالعملة الصصعبة ،لذا Áكن لكل من سصونطراك أاو»سصونلغاز» أاومؤوسصسصات
أاخرى ،اللجوء لهذا األسصلوب ،وبالتا‹ نقول أان السصتدانة اÿارجية كعملية
وخيار اسصÎاتيجيÁ ،كن اللجوء إاليها ‘ السصتثمارات التي تتطلب العملة
الصصعبة ،أاما السصتدانة الداخلية أامر آاخر ألن السصتدانة اÿارجية ل تعّوضس
الداخلية ،ألننا نعلم أانه ‘ بعضس اŸشصاريع مائة باŸائة يتم “ويلها بالدينار
ا÷زائري ،وهناك مشصاريع أاخرى ل Áكن ذلك ،حيث ّÁول منها جزء بالدينار
وا÷زء اآلخر بالعملة الصصعبة ،وفيما يتعلق باŸشصاريع التي تكون بالدينار
تتطلب السصتدانة الداخلية ،وا◊كومة لديها خيارات كثÒة ،ألنه ‘ قانون
اŸالية السصابق ،ا◊كومة سصمحت لنفسصها أان تقوم بإاصصدار سصندات خزينة
بدون فوائد ،حيث Áكن اعتبار ذلك ما يطلق عليه ‘ اŸالية اإلسصÓمية
بالصصكوك اإلسصÓمية ،أاوسصندات بدون فائدة ،فيمكن اللجوء إاليها من طرف
ا◊كومة Ãا يسصمى ‘ التزاماتها ‘ نفقات التسصي ،Òأاوفيما يتعلق بالتزاماتها
‘ نفقات التجهيز ،حتى من خÓل معا÷ة اختÓلت اŸوازنةÁ ،كن اللجوء
إاليها ،إاذا إانها فرصصة للحكومة بدل الذهاب إا ¤طبع النقود أاوطرق أاخرى،
Áكن السصتعانة بها وبالتا‹ الذهاب إا ¤هذه السصتدانة خاصصة بالنسصبة
لنفقات التجهيز.

فضشيلة بودريشص

^^ دون شصك عندما يتم إالغاء القاعدة السصتثمارية  ،٤٩-٥١فإاننا نكون
بصصدد تهيئة مناخ األعمال ،أاي دعوة اŸسصتثمر األجنبي للحضصور ،ألن مناخ
األعمال يكون ﬁفزا ،لكن ل ينبغي أان نقع ‘ الفخ ،كون هذه القاعدة ليسصت
وحدها اŸعطلة واŸتسصببة ‘ نفور اŸسصتثمر األجنبي من ا÷زائر ،وألنه
تضصاف إاليها أاسصباب أاخرى ،يجب أان تعجل ا◊كومة بإازالتها ،من بينها
البÒوقراطية اإلدارية ،ول نبالغ إاذا قلنا أانه من أاخطر األسصباب واآلفات
اŸعرقلة البÒوقراطية اإلدارية ،والتي كثÒا ما تسصفر عن ظهور فسصاد إاداري،
هذا من جهة ومن جهة أاخرى ينبغي إاعادة النظر ‘ سصلسصلة من القوان ،Úمن
بينها تلك السصارية على اŸنظومة اŸصصرفية ،حيث يسصتحيل ولوج عا⁄
أاعمال جذاب ‘ وضصع مصصر‘ ومنظومة بنكية مازالت تسص Òبخطى تقليدية،
وألن البنوك صصارت من اŸعيقات التي تعرقل القتصصاد ،ويجب على ا◊كومة
أان ت -ط -ه -ر وت -ع-ي-د ال-ن-ظ-ر ‘ اŸن-ظ-وم-ة اŸال-ي-ة،
ل -ت -ج -اوز ال -بÒوق-راط-ي-ة وق-ط-ع ال-ط-ري-ق ‘ وج-ه
الفسصاد.

لنعاشص الدينار
ترششيد السشتهÓك إ
لع - -ف - -اءات
^ ك- - -ي- - -ف ‚ع- - -ل م - -ن ا إ
اŸم -ن -وح -ة ل -لشش -ب -اب ح -ام -ل-ي اŸشش-اري-ع،
ع-ام Ó-إاي-ج-اب-ي-ا مضش-م-ون ال-ع-وائد اŸالية
وﬁفزا يدفع بوتÒة النمو؟

ينبغي إادارته بعقÓنية ومتابعته بتسصي Òراشصد ،ألنه ‘ رصصيدنا Œارب ‘
مشص- -اري- -ع «ك- -ن -اك» و»أاونسص -اج» ،ون -ح -رصس ح -ت -ى ل ت -ت -ك -رر ن -فسس األخ -ط -اء
واإلخفاقات ‘ «سصتارتاب» ،علما أانه كانت ‘ السصابق لقاءات مع أاصصحاب مثل
هذه اŸشصاريع ،من أاجل تطوير هذا النوع من النسصيج اŸؤوسصسصاتي ،وأاعتقد أان
مسصتقبل ا÷زائر ‘ اŸقاولت الشصبانية ‘ ﬂتلف اÛالت والقطاعات.
من اإلجراءات اليجابية التي حملها مشصروع قانون اŸالية ،أاذكر مراجعة
القاعدة السصتثمارية  ،٤٩-٥١وبإالغاء هذه القاعدة Áكن القول أانه سصيتم
بشصكل تلقائي إالغاء حق الشصفعة ،ألن اإلجراءين ” تطبيقهما Ãوجب قانون
اŸالية التكميلي لعام  ،٢٠٠٩لفÎة زمنية ﬁددة ولظروف معينة ،عندما كانت
تسصري ما يطلق عليه بالوطنية القتصصادية ،و‘ وقت كانت فيه أاسصعار النفط
تفوق سصقف  ١٠٠دولر ،وحاليا سصعر الÈميل  ٦٠دولرا ،وبالتا‹ نتجه إا ¤فتح
السصوق ا÷زائرية على مصصرعيها ،ألن الوضصع والظرف يتطلب ذلك ،لذا نرى
أان القاعدة السصتثمارية  ، ٤٩-٥١سصببت أاضصرارا لÓقتصصاد الوطني ،على
خلفية أان مشصاريع كثÒة جاءت إا ¤ا÷زائر ،ثم اŒهت إا ¤دول ا÷وار بسصبب
الفسصاد ،أاي ترك السصوق حرة ماعدا القطاعات اإلسصÎاŒية ،واÛال مفتوح
للراغب ‘ Úالسصتثمار ،ونÎك اŸسصتثمر األجنبي إاذا أاراد أان يكون له شصراكة
مع اŸتعامل Úا÷زائري Úفذلك من شصأانه أان يعقد الشصراكة ويحدد النسصبة
التي تتناسصبه ،وÁكن أان يتشصارك مع أاك Ìمن شصخصس والعكسس ،ول يخفى أان
هذه القاعدة كانت معرقلة ،بل مسصرطنة Ÿناخ السصتثمار ا÷زائري ،وÃوجب
قانون اŸالية للسصنة اŸقبلةÁ ،كن ألي مسصتثمر أاجنبي أان يسصتثمر ‘ إاطار
قانون ا÷مهورية ،ويحول األرباح ‘ إاطار قانون ا÷مهورية ،أاي شصكل من
أاشصكال تطه Òمناخ األعمال ،ليكون أاك Ìجاذبية.

^ بحسشب تقديرك إالغاء القاعدة السشتثمارية  51-49قادر
ع -ل -ى ت -رسش -ي -خ ج -اذب -ي-ة ك-بÒة ع-ل-ى م-ن-اخ السش-ت-ث-م-ار وب-ن-اء
ششراكات اقتصشادية مهمة؟

زيا Êعضشواللّجنة التنفيذية للمركزية النقابية حصشريا لـ «الششعب»:

 10عوامل يسشتند إاليها التصشنيف والصشحافة معنية

عصشرنة اŸنظومة البنكية ضشرورية لتجاوز البÒوقراطية والفسشاد
–دث كمال رزيق اÿب ÒاŸا‹ والقتصشادي ،عن الّلجوء
إا ¤خيار السشتدانة اÿارجية ،وقّيده بششروط حتى تكون
لموال لÓسشتثمارات
ا÷زائر ‘ وضشع آامن ،واششÎط أان توجه ا أ
الكÈى ،اŸنتجة للÌوة واŸششاريع القتصشادية ،التي Áكن أان
تسشتحدث القيمة اŸضشافة وبششروط ﬁددة ،و–دث بإاسشهاب
ع-ن اŸزاي-ا وال-تسش-ه-يÓ-ت ال-ت-ي تضش-م-ن-ه-ا مشش-روع ق-انون اŸالية
لجراءات التي
ل-عام  ،2020ل-ك-ن-ه اششÎط ال-ت-ق-ي-ي-م ıت-ل-ف ا إ
ت -ط -ب-ق ،و–دث ب-اŸوازاة م-ع ذلك ع-ن السش-ب-ل اŸت-اح-ة ل-ل-دف-ع
بالدينار نحو التعا‘.

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

قائمة أŸهن ألشصاقة جاهزة وتنتظر أنعقاد قمة ألثÓثية

أ’سصتدأنـ ـ ـ ـة أ ÿـ ـ ـارجي ـ ـة تك ـ ـ ـ ـ ـون
من مؤوسصسصات مالية دولية ﬂتصص ـة
اŸقاولة الششبانية عصشب النسشيج اŸؤوسشسشاتي

األحد  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٩م الموافق لـ ٠٧صصفر ١٤٤١ه ـ العدد١٨٠٦٥ :
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^^ إان ﬂتلف اإلعفاءات أامر جيد ،لكن ل
يجب أان نقع ‘ نفسس اإلشصكالت والخفاقات
ال -ت -ي ” ت -ك -ب-ده-ا ‘ اŸشص-اري-ع السص-اب-ق-ة ،وع-ل-ى
خلفية أان اŸشصكلة تكمن ‘ أان ﬂتلف اŸشصاريع
التي تطلق ل تخضصع للتقييم ،ولكي ل نرتكب نفسس
األخ -ط -اء ال -ت -ي سص -ج -لت ‘ السص -اب -ق ‘ مشص-اري-ع
«أاونسص -اج» و»أاو‚ام» و»ك -ن -اك» ،وألن -ه -ا آال-ي-ات ⁄
ت-ق-ي-م ت-ق-ي-ي-م-ا ع-ل-م-ي-ا دق-ي-ق-ا ،ل-تشصريح إايجابياتها
وتصصحيح سصلبياتها ،أاي كم أانفقت خزينة الدولة
م -ن تسص -ه -ي Ó-ت وإاع -ف-اءات ضص-ري-ب-ي-ة ،وب-اŸق-اب-ل
معرفة ماهوالعائد اŸا‹؟ ..أاي حجم مناصصب
الشصغل التي ” اسصتحداثها ‘ إاطار هذه اآلليات،
وأا“نى مع سصتارتب» أاننا نعالج اÿلل اŸوجود من
قبل ،كي ل نقع ‘ نفسس اإلشصكالت ،ألنه أاكيد أاننا
‘ منظومة اجتماعية ،تتوفر لديها األفكار و‘
ظل وجود البطالة باÓŸي Úتوجد فرصس عمل،
ويجب على اŸدي ÚاŸتوسصط والطويل أاي ‘
اÿمسس سصنوات اŸقبلة والعشصر سصنوات القادمة ،اسصتحداث على األقل ٢
م Ó-ي Úم -ؤوسصسص -ة «سص -ت-ارت-اب» ،م-ن أاج-ل اسص-ت-ق-ط-اب ه-ذه ال-ب-ط-ال-ة اŸث-ق-ف-ة
اŸوجودة ‘ ا÷زائر ،أاي بطال Úبشصهادة الدكتوراه واŸاسص .Îو‘ األخÒ
أاعتقد أانه آان األوان لنشصجع ونحفز هذه اŸؤوسصسصات والسص Òبخطى دقيقة ‘
مسصار توسصيع دائرتها ،حيث يتم إانشصاء على األقل ١٠٠أالف مؤوسصسصة كل سصنة،
و‘ عشصر سصنوات يكون العدد كب ،Òوهذا يتوقف على إارادة الشصباب وليسس
ا◊كومة وحدها.

^ م -ازال ال -دي -ن -ار ي -ع-ا Êان-زلق-ا مسش-ت-م-را ،م-ا السش-ب-ل ال-ت-ي
Œعله يتعافى؟
^^ ل Áكن توقع انتعاشس الدينار بصصورة مفاجئة ،خاصصة ‘ ظل الظروف
القتصصادية الصصعبة والهشصة التي “ر بها ا÷زائر ،وأاعتقد أانه لضصمان –قيق
Óسصف مازال القتصصاد
قوة تنعشس الدينار ،يجب أان يكون القتصصاد قويا ،ول أ
الوطني ‘ مواجهة تذبذبات أاسصعار برميل النفط ،بل مبني على السصتÒاد،
لذا من الضصروري ،التقليل من فاتورة السصتÒاد ،علما أانه لو لدينا حجم
الصصادرات يتوافق مع حجم الواردات ،نحقق دون شصك النتعاشس ‘ قيمة
العملة الوطنية ،لكن أامام حجم واردات عالية ،انتقلت من  ٨إا ٦٠ ¤مليار
دولر ،أاي نتج عن ذلك أان الطلب على العملة صصار كبÒا ،وا◊ل يتوقف على
›موعة من اإلجراءات اŸتكاملة ،تتخذها ا◊كومة وينخرط فيها ا÷ميع،
بهدف ترشصيد السصتهÓك ،وÁكن للمواطن اسصتهÓك اإلنتاج اÙلي لتشصجيع
اŸنتوج الوطني ،وتخفيضس فاتورة الواردات ومن ثم تخفيضس الضصغط على
العملة الصصعبة ،أاي ينبغي تصصحيح ‰ط اسصتهÓك اŸواطن وجعله اقتصصاديا،
لتخفيضس العبء على ميزان اŸدفوعات إاذا ا÷ميع مسصؤوول ،للوصصول إا¤
توازن الطلب والعرضس للعملة الصصعبة.

كشص-ف ن-ور ال-دي-ن زي-ا Êعضص-و ال-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذية
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úلولية بجاية ،أان
قائمة اŸهن الشصاقة جاهزة واللجنة الوطنية أانهت
عملها ،حيث تسصتند اŸهن التي سصوف تسصتفيد من
التقاعد النسصبي إا ١٠ ¤عوامل ،ويتعلق األمر بكل من
الضصجيج والهتزازات والغبار واŸلوحة وا◊رارة وما
إا ¤غ Òذلك ،علما أان كل عنصصر يتوفر ‘ ﬂتلف
اŸهن ،تصصنف ‘ قائمة اŸهن الشصاقة .و ⁄يخف
اŸتحدث ‘ تصصريح خ ّصس به «الشصعب» إادراج أان
الصص -ح -اف -ة ‘ ق -ائ-م-ة اŸه-ن الشص-اق-ة ك-ون-ه-ا ت-خضص-ع
للمعاي ÒاÙددة واŸتفق حولها.
 ⁄يخف زيا Êالنقابي واإلطار اŸكون ‘ اŸعهد
الوطني للبحوث والدراسصات النقابية ،حول ظاهرة
النشصاط اŸوازي الذي يسصتوعب ما ل يقل عن ٤3
باŸائة من اليد العاملة ،أانهم ‘ اŸركزية النقابية
ل- -دي -ه -م سص -لسص -ل -ة م -ن القÎاح -ات م -ع األخ -ذ ب -عÚ

العتبار إانها ظاهرة عاŸية ،لذا يعتقد ضصرورة توفر
اإلرادة السصياسصية ‘ ظل وجود ترسصانة قانونية ‘
هذا اÛال ،وÙاربة ظاهرة النشصاط اŸوازي ،أاي
كل من قانون العمل والتفاقيات الدولية التي توفر
آاليات متينة وفعالة قادرة على تأاط Òالسصوق اŸوازي،
وعلى سصبيل اŸثال قانون العمل ينصس على ضصرورة
التصصريح بالعمال وتوف Òالتغطية الجتماعية لهم،
واغتنم الفرصصة ليوجه دعوة إاﬂ ¤تلف النقابات
حتى تسصتغل القوان Úاÿاصصة بالعمال ‘ القطاع غÒ
م -ن -ظ -م ،م-ن أاج-ل إاب-رام الت-ف-اق-ي-ات وإارسص-اء ا◊وار
الجتماعي ‘ اŸؤوسصسصات.
–دث ع -ن ال -ق-ط-اع-ات ال-ت-ي تسص-ج-ل ف-ي-ه-ا نسص-ب-ة
مرتفعة من النشصاط اŸوازي ،وذكر قطاع الفÓحة
وال -ب-ن-اء وال-ت-ج-ارة ،أاي ب-اع-ة ال-ط-رق-ات وك-ذا ال-ع-م-ل
اŸنز‹ ،وقدر نسصبة الناشصط ‘ Úالسصوق اŸوازية
Ãا ل يقل عن  ٤3باŸائة من العمال غ Òمصصرح بهم،
ويرى أان اŸسصؤوول نظام ا◊ماية الجتماعية ،وعلى
خلفية أان النشصاط اŸوازي أاثر بشصكل سصلبي على

صصناديق التقاعد ،بعد أان صصار عامل واحد فقط
يغطي ٥متقاعدين ،وشصدد على ضصرورة التعجيل ‘
احتواء السصوق اŸوازية من أاجل رصصد قيمة مضصافة

ح -ق -ي -ق -ي -ة وب -ال-ت-ا‹ اŸشص-ارك-ة اŸال-ي-ة ‘ صص-ن-ادي-ق
التقاعد .ومن ا◊لول التي ” اقÎاحها لمتصصاصس
النشصاط اŸوازي تنظيم حمÓت –سصيسصية ودورات
ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة ‡ث-ل-ي ع-م-ال ﬂت-ل-ف ال-ق-طاعات
اŸعنية.
وح -ول مسص-ت-ج-دات ق-ائ-م-ة اŸه-ن الشص-اق-ة ،أاوضص-ح
زيا Êاأن اللجنة الوطنية للمهن الشصاقة أانهت عملها،
وت -ن -ت -ظ -ر ق-ي-ادة اŸرك-زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة ان-ع-ق-اد ثÓ-ث-ي-ة
أاوث -ن -ائ -ي -ة ل -ط -رح اŸل -ف ع -ل -ى ط -اول -ة ال -ت -ف -اوضس،
وبخصصوصس اŸهن اŸدرجة ضصمن القائمة ،أاكد زياÊ
أان كل فدرالية سصلطت الضصوء وحددت اŸهن التي
سص -وف يسص -ري ع -ل -ي-ه-ا ال-ت-ق-اع-د ال-نسص-ب-ي ،م-ن خÓ-ل
السصتناد اإ ١٠ ¤عوامل يتم العمل عليها كمعيار
وقال اأن مهنة الصصحافة معنية بهذه القائمة األو¤
من نوعها ‘ ا÷زائر ودون شصك سصوف تكون Œربة
مهمة.

 6مÓي Úعامل ينششطون من دون حماية اجتماعية

أأول –قيق ‰وذجي حول أ’قتصصاد أŸوأزي جاهز نهاية ٢019
التششخيصص وتهيئة اÙيط بدائل حقيقية

فضشيلة بودريشص
مازالت السصوق اŸوازية تسصتحوذ على حصصة كبÒة من األموال،
وتسصتوعب فوق كل ذلك ما ل يقل عن  ٦مÓي Úعامل ينشصطون من
دون حماية اجتماعية وغ Òمصصرح بهم لدى مصصالح الضصمان
الجتماعي ،ما يعادل نسصبة  ،% ٤3أاي يشصكل نسصبة  % 3٠من الناœ
الداخلي اÿام ،ولعلّ الÎسصانة القانونية وحدها ل Áكنها أان
تصصحح كل هذه الختÓلت ،و“حو الظاهرة التي تؤوثر كثÒا على
الق -تصص -اد ال -وط -ن-ي ،وت-عصص-ف ف-وق ك-ل ذلك ب-إاي-رادات الصص-ن-دوق
الوطني للتقاعد ،لذا Áكن اللجوء إا ¤عدة عوامل أاخرى ،نذكر
م-ن ب-ي-ن-ه-ا ع-ام-ل-ي ال-ت-حسص-يسس وال-ت-ح-ف-ي-ز وÁث-ل  %3٠م -ن ال -ن-اœ
الداخلي اÿام.
بالفعل إان التحقيق الدقيق ضصروري للبحث عن حلول تفضصي إا¤
التخفيف من الظاهرة ،التي تؤوثر كثÒا على وتÒة النمو ،لكنه غÒ
كا‘ لحتواء النشصاط اŸوازي وحتى العامل الردعي ،لن يقضصي
وحده على ظاهرة األموال التي توجد خارج البنوك أاوظاهرة
األيادي العاملة التي تنشصط خارج نظام ا◊ماية الجتماعية ،لكن

–ّدت اŸنافسشة
لزمة القتصشادية
غ Òالنزيهة وا أ

«أأليانسس للتأامينات» –قق ‰وأ
بـ %٥،٢٤

«الشصعب» -تواصصل «أاليانسس للتأامينات»– ،قيق نتائج مالية
ايجابية على الرغم من مناخ اقتصصادي صصعب ّÁر به قطاع
التأامينات ،حيث سصجلت الشصركة نسصبة ‰و قدرت بـ % ٥ ،٢٤
ﬁققة رقم أاعمال  ١٤3.3مليون دينار إا ¤غاية  3٠جوان ٢٠١٩
وذلك لكل الفروع باŸقارنة مع النتائج اÙققة ‘ نفسس الفÎة
للعام اŸنصصرم .جاء هذا ‘ حصصيلة قدمتها «اليانسس للتأامينات»
وتسصلمت «الشصعب»  ،نسصخة منها.
ذك -رت «ال -ي-انسس ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات» –ت تسص-ي Òحسص-ان خ-ل-ي-ف-ات-ي
الرئيسس اŸدير العام ‘ ،رصصد حصصيلتها ان فرع السصيارات،
سصجل ارتفاعا غ Òمسصبوق قدر بـ  ، %3.٩٥بينما حقق فرع
ال- -ت- -أام Úضص -د ا◊ري -ق واألخ -ط -ار اŸراف -ق -ة ‰وا بـ .% ٧.٨٤
بالنسصبة لفرع األخطار البسصيطة ،عرفت ما يعادل ‰و ،%١١.٤٦
‘ ح Úعرف فرع النقل ارتفاعا بـ .%3.٩٠
تسصعد «أاليانسس للتأامينات» بهذه النتائج اŸرضصية التي تعكسس
›ه- -ودات م- -وظ- -ف- -ي- -ه- -ا وشص- -رك- -ائ- -ه- -ا ،وت- -أاك -د ع -ل -ى ‚اع -ة
اسصÎات -ي -ج -ي-ت-ه-ا ،ب-ال-رغ-م م-ن اŸن-افسص-ة غ Òال-ن-زي-ه-ة واألزم-ة
القتصصادية التي تعصصف بسصوق التأامينات ا÷زائرية.

جميع اŸبادرات وﬂتلف ا◊لول التي ت ّصصب ‘ إاطار امتصصاصس
الظاهرة وا◊د من رقعة اتسصاعها مهمة ‘ ،وقت يتطلع فيه
القتصصاد الوطني إلقÓع قوي وسصريع ،مسصتغﬂ Óتلف الÌوات
ال-ب-اط-ن-ي-ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة واŸوارد اŸال-ي-ة وال-بشص-رية .ويذكر أانه من
اŸب-ادرات ال-ن-م-وذج-ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا م-رك-ز ال-ب-حث ‘ القتصصاد
التطبيقي من أاجل التنمية «كرياد» من ولية تلمسصان ،وينتظر أان
ت -ع -م -م مسص -ت -ق -ب Ó-ع-ل-ى ولي-ات أاخ-رى أاول –ق-ي-ق م-ي-دا Êح-ول
القتصصاد اŸوازي ،الذي ينتظر أان يكون جاهز قبل نهاية عام
 ،٢٠١٩ولعل التحقيق قادر على تشصريح أاسصباب انتشصار الظاهرة،
التي أاكيد أانها تتغذى من نسصب البطالة أاي بدأات بالنتشصار ‘ عقد
ال -تسص -ع -ي -ن-ات ،ع-ن-دم-ا ” تسص-ري-ح ع-دد ك-ب Òم-ن ال-ع-م-ال وغ-ل-قت
م- -ؤوسصسص- -ات اق- -تصص -ادي -ة ك -انت ق -ادرة ع -ل -ى الصص -م -ود وتصص -ح -ي -ح
اختÓلتها ،بل أان تفشصي البطالة يجعل من الظاهرة تتسصع بشصكل
خط.Ò
بالنظر إا ¤تغي Òالكث Òمن معطيات فÎة التسصعينات ،فإان
ال -ب -ط -ال -ة وال -ع -م-ل اŸوازي ي-ن-تشص-ران اك Ìوسص-ط ال-ف-ئ-ة ا◊ام-ل-ة
ل-لشص-ه-ادات ا÷ام-ع-ي-ة ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ارت-ف-اع نسص-بة ا◊اصصل Úعلى

شصهادات ،وا÷امعات واŸعاهد تقدم سصنويا لسصوق العمل 3٠٠أالف
حامل للشصهادة ،لذا ارتفعت نسصبة البطالة لدى فئة اإلناث إا٢٠ ¤
باŸائة  ‘ ،الفÎة اŸمتدة ما ب Úعام  ٢٠١٤و ،٢٠١٨على خلفية
أان نسصبة اإلناث تنجح أاك ‘ Ìشصهادة البكالوريا ،ومن اŸؤوشصرات
اŸسصجلة حول النشصاط اŸوازي على قلتها ،وكشصف عنها «كرياد»
أان نسصبة  % ٩١من اŸؤوسصسصات التي تشصغل أاقل من ٥عمال تنشصط ‘
السصوق اŸوازي ‘ ،وقت مازال اÈÿاء يعÎفون بوجود عراقيل
ع- -دي- -دة“ ،ن- -ع إادم- -اج الق- -تصص- -اد اŸوازي ‘ ال- -رسص- -م- -ي ،وم -ن
اŸقÎحات اŸرفوعة تسصط Òسصياسصات وإاطÓق آاليات تخضصع
للرقابة والتقييم واŸتابعة ‘ تصصحيح كل من ينشصط –ت الرقابة
ويتدفق خارج دائرة البنوك ،ولعل التحقيقات التي يجب أان ترفق
ب-ال-تشص-خ-يصس وال-دراسص-ة اŸع-م-ق-ة ،م-ن شص-أان-ه-ا وح-ده-ا على طرح
ا◊لول التلقائية ،وبعد ذلك تكون خطوة تهيئة اÙيط ،واسصتبدال
›ال ال -ي-د ال-ع-ام-ل-ة بشص-ك-ل رسص-م-ي ب-ب-دائ-ل ح-ق-ي-ق-ي-ة تسص-م-ح ل-ه-ا
بالتكوين والتأاهيل وبالتا‹ الندماج بسصهولة وبسصرعة.

أسصعار ألنّفط تÎأجع إأ ٥7 ¤دو’رأ للÈميل
ف ــ بودريشص

تكّبدت أاسصعار النفط خسصارة ﬁسصوسصة بعد أان
ت - -راج- -عت إا ¤ح- -دود  ٥٧دولرا ل-لÈم-ي-ل ،ب-ف-ع-ل
العديد من اıاوف التي تعّمقت بسصبب اسصتمرار
تباطؤو أاداء القتصصاد العاŸي ،والÎقب القائم من
إام -ك -ان -ي-ة ت-راج-ع ال-ط-لب ع-ل-ى ال-ذهب األسص-ود ‘
األسص -واق ال -ع-اŸي-ة ،ن-ت-ي-ج-ة ت-راج-ع ‰و الق-تصص-اد
الصص -ي -ن -ي وت-واصص-ل ال-ن-زاع ال-ت-ج-اري ب Úال-ولي-ات
اŸتحدة األمريكية والصص.Ú
خسصرت أاسصعار النفط ‘ ظرف أاسصبوع Úفقط
نحو  ١٥دولرا ،بعد أان كانت قد قفزت خÓل أايام
قليلة من التفجÒات التي ضصربت منشصآات «أارامكو»
السصعودية إا ¤سصقف  ٧١دولرا للÈميل ،ليتهاوى
سصعر خام مزيج برنت إا ٥٧.٨٩ ¤دولرا للÈميل،
من جهته خام غرب تكسصاسس الوسصيط األمريكي،
تراجع خÓل السصاعات السصابقة بحوا‹  ١٧سصنتا أاو
م -ا ي -ع -ادل نسص-ب-ة  ‘ ٠.٠٦اŸائ -ة ،واسص -ت-ق-ر ع-ن-د
مسصتوى  ٥٢.٤٤دولر للÈميل .و‘ ظرف قياسصي ل
ي -ت -ع -دى أاسص -ب -وع -ا واح -دا ،ان -خ-فضس سص-ع-ر الÈنت
ح - -وا‹  ‘ ٦.١اŸائ- - -ة ،ك- - -ذلك ت - -راج - -ع اÿام
األمريكي بنحو  ‘ ٦اŸائة ،ليسصج Óأاك Èخسصارة
أاسصبوعية منذ شصهر جويلية اŸاضصي.
‡ا غ -ذى م -ن ح -دة ال -ت -خ -وف ،أاّن ال -ب -ي -ان-ات
و ّ
الق -تصص -ادي -ة األخÒة ع -كسصت ان -ك -م -اشس ال-نشص-اط
الصص -ن -اع -ي ‘ ›م -وع -ة م-ن ال-دول ‘ صص-دارت-ه-ا

ال -ولي -ات اŸت -ح-دة وم-ن-ط-ق-ة ال-ي-ورو وب-ال-ت-ح-دي-د
أاŸانيا ،ما ضصاعف من التخوف والقلق والريبة،
بشصأان تباطؤو النمو القتصصادي العاŸي ،وبالتا‹ ثم
تراجع الطلب على ثروة الطاقة.
وم -ن اŸسص -ت-جّ-دات الّسص-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤوّث-ر بشص-ك-ل
مباشصر على التوازنات وتعصصف باألسصعار ،وتضصغط
عليها لتتأارجح نحو األسصفل أان ﬂزونات اÿام ‘
الوليات اŸتحدة ،ارتفعت بشصكل يرجع فرضصية
عدم الوصصول إا ¤مسصعى امتصصاصس الفائضس ،وعلى
خلفية أان ﬂزونات اÿام األمريكية ،قد ارتفعت
Ãا ل يقل عن  3.١مليون برميل منذ بداية األسصبوع
اŸاضصي ،بينما توقع اÙللون ارتفاعها بحوا‹
 ١.٦مليون برميل .علما أانّ اسصتهÓك اÿام على
مسصتوى مصصا‘ التكرير عرف انكماشصا وتراجعا بـ
 ٤٩٦أالف برميل يوميا ،و‘ نفسس الوقت تراجع
معدل تشصغيل اŸصصا‘ بحوا‹  3.٤نقطة مئوية.
إاذا توجد األسصعار ‘ منحى تناز‹ و‘ منأاى
عن التصصحيح ،قبل الجتماع اŸقبل الذي تلتقي
فيه دول «أاوبك ‘ »+فيينا مطلع شصهر ديسصمÈ
اŸقبل ،بهدف تقييم قرار خفضس اإلنتاج ،فهل
تلجأا هذه الدول إا ¤حلول أاخرى من أاجل منع
تهاوي آاخر ألسصعار النفط ،خاصصة أان سصريان قرار
التخفيضس ينتهي العمل به شصهر مارسس اŸقبل ،أام
تواصصل هذه الدول “ديد العمل بقرار التخفيضس
إا ¤غاية نهاية عام ٢٠٢٠؟

لحد  ٠٦أاكتوبر  ٢٠١٩م
اأ
الموافق لـ  ٠٧صسفر ١٤٤١هـ

ذكـ ـ ـ

ثقافة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قائمة متمّيزة
جورج وسسوف دمشسقي األصسل ،إانه قامة
فنية متميزة كبيرة هو مغني من الجيل
ال-ذه-ب-ي ع-ل-ى غ-رار ه-ان-ي شس-اك-ر ،ك-اظ-م
السس -اه -ر وآاخ -ري-ن ،ول-د ف-ي / ١٢ / ٢٣
 ٥٨ /١٩٦١سسنة بمدينة كفرون (سسوريا)
وعاشش حياته في سسوريا ولبنان هو أاب
ل- -ثÓ- -ث أاب -ن -اء ه -م ودي -ع ،ح -ات -م وج -ورج
جنيور ،تزوج وعمره  ٢١سسنة وتم زواجه
في باريسش ثم الطÓق األول ثم أاعاد الكرة
مرة ثانية بزوجة ثانية هي البطلة الرالية
القطرية الفلسسطينية اسسمها (ندى ريدان)
لتوليه قصسة حب متميزة وفي  ،٢٠١٧تم
الطÓق منها لظروف ل يعرفها ال جورج
وسسوف.

الشّسهرة والنتشسار

بعد أان اشستهر في سسوريا بدأات العروضش
ت -ن -ه -ال ع-ل-ي-ه ف-ي دمشس-ق وه-و ف-ي ب-داي-ة
العقد الثاني من العمر ونال شسهرة كبيرة
وعرضش عليه السسفر إالى لبنان وهو في
سسن السسادسسة عشسر ،ويقال عنه أانه قال
ذات يوم «نمت على األرصسفة من أاجل
فني».

لبنان فتحت له أابواب اÛد

بعدما ذاع صسيته وغلغل في قلوب محبيه
وعشساقه هنا وهناك أاصسبح مطلوب جدا
بإاحياء الحفÓت في قلب شسارع الحمراء
ب -ل -ب -ن -ان ،وه-ذا ع-ب-ر ال-م-ق-اه-ي ال-ف-اخ-رة
والفنادق الراقية ،مما لفت انتباه بعضش
الفنانين الكبار منهم جورج يزيد الذي
فضسل دعايته هذا الفنان الشساب ولحن له
عدة أالحان عالية المسستوى ،كما لحن له
ايضسا الفنان الكبير وديع الصسافي الذي
اعجب بصسوته وآادائه المتميز.

سُسّمي بـ «اŸطرب اŸعجزة»

’داء والذي زار ا÷زائر ‘ التسسعينات
’صسيل النابع من أاعماق من صسنعوه ’ Áوت أابدا أان جورج وسسوف اŸغني الشسه ÒواŸتميز ‘ ا آ
’ يختلف اثنان أان الفن ا أ
وغنى للجمهور ا÷زائري أاحلى أاغانيه بالقاعة البيضساوية وكنا من الذين اسستمتعوا بأاغانيه الراقية ،ها هي صسفحة الذكريات تدق باب دمشسق وتفتح دفاتر جورج
وتبحث ‘ أاعماقها وتتحدث عنه وعن أاغانيه اÿالدة ،حيث أابدع ‘ أاك Ìمن مكان داخل الوطن العربي وخارجه انه جورج وسسوف الذي بدأا ولدا يانعا ومن ثم شسابا
وعمره ’ يتعدى  16سسنة موهوبا أابدع ‘ الغناء العربي ع Èمسسارح سسوريا ولبنان ،ومصسر وفرنسسا وأامريكا وقرطاج حيث ترك بصسمته الفنية اÿالدة ‘ قلوب من أاحبوه
’غا Êالناجحة بصسوت جورج اŸتميز.
وعشسقوا غناءه الراقي اŸتمثل ‘ أاغا Êالزمن ا÷ميل «الهوى سسلطان»« ،روحي يا نسسمة» وغÒها من ا أ

احÎافه للغناء
قبل أان يقتحم جو الحتراف في المجال
الغنائي كان مولوعا بكبار المطربين على
المسستوى العربي ،حيث غنى في بداية
احترافه لكل من العندليب السسمر عبد
الحليم حافظ أاغنية (جان الهوى) ووديع
الصس-اف-ي (ال-ل-ي-ل ي-اب-ا م-ع-ات-ب-ن-ي) ول-ك-اظ-م
السس-اه-ر أاغ-ن-ي-ة ال-مشس-ه-ورة (سس-ل-م-تك ب-ي-د
الله) وغنى لمطربين كبار وعلى مسستوى
لبنان ومصسر و....

◊ن له كبار اّŸلحÚ
ّ

ب-ع-د ال-ن-ج-اح-ات ال-ت-ي ح-ق-ق-ها في سسوريا
ولبنان عند أاداء أاغاني اآلخرين ،ها هو
جورج وسسوف ينفرد بلون خاصش به من
ال -غ -ن -اء م -ث -ل «ال -ح -ب -ايب»« ،دق -يت ع -ل-ى
األبواب»« ،حلف القمر»« ،بتعاتبيني على
كلمة» ،وكانت هذه األغاني وغيرها من
تلحين كبار الملحنين وعلى رأاسسهم بليغ
حمدي زهير عيسساوي ،نور المÓح ،شساكر
الموجي ،سسيد مكاوي ،وكان جورج دائما
ترافقه فرقة موسسيقية متكونة من أاكبر
الموسسيقيين سسواء في لبنان أاو في مصسر،
وهذا يعود إالى قيمته في المجال الغنائي
وأادائه الراقي والمبهر ،حيث كان جورج
ملتزما بالصسالة الموسسيقية الشسرقية ،ول
يهتم بكثرة النتاج ،بل يهتم باألغنية التي
ي -رى ف -ي -ه -ا ال -ن -ج -اح ع -ل -ى غ -رار أاغ -ن-ي-ة
«الحبايب».

نشساطه الفني تعّدى حدود
سسوريا ولبنان
ي -ع -ت -ب -ر ج -ورج وسس -وف م -ن ال -م -ط -رب -ي-ن
ال-قÓ-ئ-ل ال-ذي-ن أاب-دع-وا ب-ف-ن-هم واخترقوا

وغنى أامام  ١٥أالف متفرج والكل رقصش
وع -ل -ى صس-وت الب-ن ال-م-ع-ج-زة ف-ي سس-م-اء
ت-ونسش ال-ح-ب-ي-ب-ة ،ك-م-ا غ-ن-ى أارب-ع ح-فÓت
Óع -م -ال ال -خ -ي -ري-ة وه-ذا ي-حسسب ل-ه-ذا
ل -أ
النجم العربي ،يقولون عنه أانه فنان أاصسيل

ماضسيا وحاضسرا تعرضش لوعكة صسحية في
 ٢٠١١سس -ب -ب-ه-ا ج-ل-ط-ة دم-اغ-ي-ة اأف-ق-دت-ه
ال -ت -وازن ،ح -يث غ -اب ف -ي-ه-ا ع-ن ال-وسس-ط
الفني مدة ثÓث سسنوات ،وكان يتنقل بين
بلدان عربية وأاوروبية للعÓج ألنه أاصسيب
بشس -ل -ل نصس -ف -ي ف -ي ال -ج -ه -ة ال-يسس-رى م-ن
جسسده ،لكن األمل في نجاح العودة إالى
السس -اح -ة ال -ف-ن-ي-ة ت-ح-ق-ق ل-ج-ورج واسس-وف
وعاد بهدوء إالى السساحة الفنية.

أاول ظهور بعد الوعكة ال ّصسحية

في سسنة  ٢٠١٤عادت المياه اإلى مجاريها
لجورج وعاد إالى الجو الفني تدريجيا عبر
ب -رن -ام -ج خ-اصش (ق-ل ي-ا م-لك) ع-ل-ى ق-ن-اة
الحياة الجديدة مع العÓمي نيشسان وكان
ظهور جورج وسسوف على السساحة بمثابة
ج -رع -ة أاوكسس -ج -ي -ن ي-ت-ن-فسش ب-ه-ا م-ح-ب-ي-ه
وعشساقه.

ق ّصسة اعتقاله بالسسويد

قّ- - -دم ج - -ورج وسس - -وف ال - -عشس - -رات م - -ن
ال -ح -ف Ó-ت ال -راق-ي-ة ف-ي ل-ب-ن-ان وسس-وري-ا
وخارج الدول العربية واأطلق عليه كبار
الفنانين والنقاد المطرب المعجزة ،اأو
الطفل المعجزة.

ج-دران الصس-مت ع-ب-ر ال-م-ع-م-ورة ال-ع-رب-ية
والدولية حيث أاقام العديد من الحفÓت
ال-راق-ي-ة ف-ي ج-م-ي-ع أان-ح-اء ال-ع-الم تقريبا،
على غرار أاوروبا ،امريكا ،الجزائر ،كندا،
اسس- -ت- -رال- -ي -ا وف -ي ع -ام  ١٩٨٥ك -ان ن -ج-م
م -ه -رج -ان ق -رط -اج -ر ال-دول-ي ف-ي ت-ونسش

ومحبوب لدى جميع الطبقات.

 ٢٠١١الوعكة ال ّصسحية

بعد مسسار طويل من النجاحات والترحال
عبر القارات ها هو مطرب الزمن الجميل

تقول المصسادر أانه جاءت دعوة رسسمية
لجورج بإاجراء عدة حفÓت بالسسويد وكان
هذا في  ،٢٠٠٨ / ٠١ / ٠٢فإاذا بشسرطة
ال -ح -دود السس -وي-دي-ة ت-ع-ت-ق-ل-ه ب-دع-وى اأن-ه
ي-ح-مل  ٣٠غ-رام-ا م-ن ال-ك-وك-اي-ي-ن وتمت
تبرئته في النهاية ولم يثبت عليه شسيء
واعتبرت قصسة ملفقة غير ان جورج صسرح
قائ« :Óإانها إاشساعة».

التكرÁات

كّرم جورج وسسوف في عدة بلدان عربية
وأاج-ن-ب-ي-ة م-ن-ه-ا سس-وري-ا ب-ال-ج-ائ-زة الدولية
التقديرية للفنون عام  ٢٠١٩تقديرا لفنه

واإب- -داع -ات -ه ،ك -م -ا ك -رم أايضس -ا ف -ي ل -ن -دن
ومصسر ،ألن جورج وسسوف لقب ولدا يانعا
ومن ثم شسابا موهوبا في الطرب العربي
الذي يبقى منقوشسا في قلوب المÓيين.

أالبومات جورج وسسوف باŸئات

سسجل جورج وسسوف المئات من األلبومات
ع-ب-ر الذاع-ات وال-ت-ل-ف-زي-ونات والشسركات
المختصسة في الفن وكانت الطلبات كثيرة
على اأغانيه منها« ،الهوى السسلطان» التي
نالت شسهرة كبيرة« ،حلف القمر»« ،قولي
ول تحبيشش» ،؛روحي يانسسمة» ،وغيرها
من األغنيات الناجحة والتي لحنها كبار
الملحنين الذين ذكرناهم وكلهم أاجمعوا
بأان جورج وسسوف يبقى مطربا متميزا في
آاداء األغ-ان-ي ال-م-ت-م-ي-زة م-قارنة بمطربي
جيله.

ذكريات خالدة
ج -ورج وسس -وف ع -ط -اء سس -خ -ي ف -ي األداء
والطرب غنى الروائع التي ل تموت أابدا،
إان -ه -ا رح -ل -ة ذك -ري-ات ق-ادت-ن-ا إال-ى دمشس-ق
ول -ب -ن-ان وج-ب-ال-ه-ا الشس-اه-ق-ة ،ح-يث ع-دن-ا
ب -ذك-ري-ات ه-ذا ال-ف-ن-ان ال-ذي ان-ط-ل-ق ف-ي
الغناء وهو ل يتعدى  ١٦سسنة ،لكنه ومع
مرور األيام ،األسسابيع ،والشسهور والسسنين
أابدع أاينما حل وارتحل عبر القارات التي
غ -ن -ى ف -ي -ه -ا وق -دم ال-م-ئ-ات م-ن األغ-ان-ي
الخالدة ،اإنها رحلة فنية مليئة بالنجازات
ال -ث -ق -اف -ي-ة وال-ط-رب ل-ف-ن-ان اسس-م-ه ج-ورج
Óل -ح -ان
وسس- -وف ،ألن اآدائ -ه ال -م -ت -م -ي -ز ل  -أ
سستحفظه األجيال وتتغنى بها نظرا لقيمة
هذا النجم الذي خلد اسسمه من ذهب في
أاداء األغنية الشسرقية وبأاصسالة دمشسقية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوأنيسس» صشرحا ضشمن صشفحتها ألثقافية كل يوم أأحد لنششر
إأبدأعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسس ألثقافية ششعر ،قصشة وروأية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أأن تكون أإلسشهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصشة للجميع.
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بادر سصيف
إأذن ،هو ألبحر ذأك ألذي يحبه ألبحارة
ألبحارة و نبيذ أŸاضشي
وأألتي للبحر يتفهم أأليام أŸتتالية
إأ ¤جزر ألعششق
حيث ينبت ألزمان ‘ تّوجسس أ◊كمة
هو ألبحر وألبجع ..غريب يسشبح
‘ ضشباب ألعيون
و أألبدية أحتمال مؤوجل
لغضشب أŸرآأة
خطوة خطوتان
هي ألعيون تبذر كحل ألظمأا
يبكي ألبحارة من سشجع ‘ قحف ألرضشا
على طمي أÿريف
كما تعي ألذبيحة مسشافات ألدهششة
تدخل من سشم ألورى
إأ ¤تيجان ألنخيل
 هو ألبحر مؤولف من ششؤوون ألرذأذو ألرمال سشيوف تبني بÓدأ
من ظنون أŸششيئة
‘ مبخرة ألتهجن ،خدأع أألرضس
جاءت تهششم جرأر ألركن
كبجع يخششخشس أأقدأم ألوحششة
يخÎق غابة ألظÓل
و ألبجعة ألسشاحرة توقف فيضشان أ÷سشد
يتلبد ألششرششف أŸسشكون
بلون أألنوأء و أأروأح نائمة على أأرصشفة ألهوأن
 ،،،جذع أألرضس ألزأحف إأ ¤مهد
أألسشاط Òششبيه أÓÿصس
مصشاطب ألرؤويا /أأخاديد ألسشردون
ألÓهي يحضشن أŸصشبات ألÓهثة
خلف دنان ألرموز
وبقيت وحدي
أأسشامر هلع ألبقاء
قرب ألنبع أŸسشحور
نفا Êألغياب إأ ¤عتمات ألطيشس
حاصشر Êجفاف أ◊وأف أŸعمرة
ب ÚميÓد ألبجعة
وتاريخ ألبياضس أŸدهشس فسشحة فحم
يلج أأنوثة ألعذر
يفÎسس مأامن ألتÎسس
وقرب تنامي جهة أÿرأفة
وصشايا ألبجع
يÎأءى ألوهم ،جرح أŸدأئن
 ...غÒت أŸرأيا إأ ¤جسشر ألغياب
أأزلت برأك Úألطفولة عن سشوأد ‘
أألسشاور سشأالت سشاحات ألغسشل
عن مكنسشة ألغياب
كيف تعذب وجد ألصشخور
أفÎأسس عظام أ÷هات
و أآلن أأمد يدي إأ ¤جبانة ألذأكرة
إأ ¤رق أÿلوة ،أسشمي معاصشم ألسشوأحل
أŸرهونة بلثغ ألدمار
علّها تنهضس من أتششاحها باألسشرأر
إأ ¤عناق أŸناخل
أأمضشي ثم أأعود إأ ¤رخام أ◊تف
نثار ألنوأفذ //إأ ¤بجعة ألعيون
أختار من صشوأن أألبجدية
لعنة ألغروب أسشكب ‘ دششم ألليلك
أأكسش Òألنجاح غبطة ألصشور
ألعن ألكوأكب ألسشيارة /أأحششاء ألصشمت
وعلى جذع ألفجر أرسشم قرصس ألششمسس
يلهو وأأعناق ألبجع
أأحيط أأسشماء أŸدن
بحبل ألتعمق ‘ صشÓة ألطÒ
أمضشي إأ ¤مسشلة أللهو  /تنور ألقصشب
أأدير سشبق ألتصشحر إأ ¤ششدق أÿطى
أألولب ألقائد وألعتمة
كي ل أأخيف ألفصشول
من رن Úألصشهاريج
أدنو أ ¤سشÓلة ألقطف أŸهيأا للرحيل
معتمدأ غبار ألبوصشلة
يباركني سشبات أŸزأمÒ
صشاعدأ إأ ¤بحÒة ألبجع ألعلن ميÓد
ألغيمة .

إأ ¤تربة أأرضشك ألطيبة ،أأيها
أل -وط -ن أل -غ -ا‹ أل -ع -زي-ز ...إأ¤
شش -مسشك أل Ó-ف -ح-ة ...وه-وأئك
أŸنعشس أ÷ميل ...إأ ¤مياهك
وغ - - - -درأنك إأ ¤أأشش - - - -ج - - - -ارك
وألنخيل ...إأ ¤كل صشخرة من
وأدي سشيدي زرزور ...
إأ ¤ج -ب -الك أل -ع-ال-ي-ات ...إأ¤
صش -ف -اء وزرق-ة ب-ح-رك أŸب-ه-رة
...ب Óمنازع ..
مذ نششأات على تربتك ألزكية
وعشش -قك ي -ا وط -ن-ي ،ق-د سش-ك-ن
فؤوأدي ،وكل يوم يزدأد عششقك
حتى أأرهقني  ..أأرهقني حبك
يا وطني ....
وأأنا أأششاهد ألردة بل وأأكون
شش-اه-دأ ع-ل-ى ه-ب-ة شش-عب ي-ري-د
أإلع -ت -اق ...ي -ري -د أل -ع -دأل-ة أأن
تسش - -ود ،ويسش - -ود أ◊ق ج- -م- -ي- -ع
أأبنائك أأيها ألرأئع مدى ألزمن
 ...وأأنا ألذي رضشعت فيك يا
وط-ن-ي ل-ب-ن-ا سش-ائ-غ-ا وم-عه حبك
أللًذيذ مذ فتحت عيناي وأأنا
أأع -يشس ظ -ل -م -ا ب-ع-د ظ-ل-م ،ل-ك-ن
ق -ل -ب -ي م -ا ط-اوع-ن-ي أأن أأت-ن-ازل
يوما عن حبك ألذي أأرهقني .
Œرعت مرأرة أليتم صشغÒأ،
وما نالت وألدتي حقا ول باطÓ
مدى ألزمن ...بل كان ألصشÈ

عبي

ر شص

شصع

خاطرة

على ألقهر قمة أÿلق ألرفيع
ألن أ◊رة Œوع ول تتنازل عن
حبك ألذي أأرهقني ...
هو ألعذأب عششناه ،وأ◊اجة
أل-قصش-وى ل-ق-وت ي-وم-ن-ا ع-ان-يناه
م -ن -ذ ف -ج -ر أل -ت -اري -خ وع-ه-دك
ب -ال -ف -رح -ة أألوŸ ¤ي Ó-دك ي -ا
وطني ...
كان ألعفاف وألكفاف ششعار
أأبي ألًذي ما طأاطأا رأأسشا ول
أنحنت هامته حتى مات فقÒأ،
ف- -قÒأ إأ ¤ألً- -ل- -ه إأل م- -ن ح -بك
ألذي أأرهقني  ...وبعد وفاتك
ي- -ا أأب -ي م -ا ن -الت وأل -دت -ي غÒ
بطاقة ألناخب كي تعلن ألولء
◊بك أأيها ألوطن أ÷ميل مدى
ألزمن ولروأبيك أÿضشر وسشيل
أن- -ه- -ارك أل- -رق- -رأق -ة وزق -زق -ة
Óت طفولتنا
عصشافÒك ألتي م أ
Óت
حبورأ وألفرأششات ألتي م أ

وأدينا وحقولنا جمال وبهاء ...
إأل أأن حبك مافارق جفني ..
ياوطني.
حكايات ألعششق ألتي أأحاطت
بنا ونحن ب Úجنباتك أ◊Òى
وج -م -ي-ع-ه-م ي-ن-هب م-ن خÒأتك
ليÎكوك ويتنازلون عن حبك بل
وي - -ع- -ل- -ن- -ون أل- -ردة ،وه- -ذأ ه- -و
مصشÒك م- -ن ع- -ق- -وق أأب- -ن- -ائك
أل -ذي -ن ل ي-ق-ي-م-ون ◊بك أأدن-ى
إأعÎأف ب- -ح -بك أل -غ -ا‹ ،أأي -ه -ا
ألكر Ëأأنت يا وطني ...
عانت جبالك ووديانك عقوقا
وعقوقا ولكنني على حبك أأحيا
وأأتف ‘ وصشفك و وولئي لك ما
غÒت وم -ا ب -دلت ح -بك ب -غ-ا‹
ألثمن ....؟
ح- - -بك ي- - -ا وط- - -ن - -ي :م - -ازأل
يرهقني وقلبي ألرقيق ما عاد
يتحمل أأن ينهبوك ويتمادون ‘
ن - - -هب خÒأتك وي - - -ت - - -ل - - -ذذون
Ãأاسش -اتك ون -ح -ن ن -ع -يشس ع-ل-ى
حبك أ÷ميل ألذي نضشب ماؤوه
ول غار وتبقى جماه ÒبÓدي
ت- -ردد :ووط- -ن- -ي وط- -ن- -ي غ -ا‹
ألثمن! أأما من عاشس لنفسشه من
عاششقي ألدنيا أ◊قÒة رأحوأ
ي -رددون :وط -ن -ي وط -ن -ي  :أأي -ن
ألسش - - - -ك- - - -ن ؟؟ رددت ج- - - -درأن
أŸدي -ن -ة ن -دأءأت ك-ثÒة ...غÒ
أأن ح- - -بك ي- - -ا وط - -ن - -ي م - -ازأل
يرهقني ...

óYƒdG ìôL
مصصطفى غراب

أأنا جرح من أ÷رأح أŸتتالية
Ÿن أأششكو وجعي ومآاسشيا
لقريب  ⁄يعد يهتم بامريا
أأم لغريب يÎصشد بيا
أأنا يتيم ب Úأأحضشان وألديا
أأن- - -ا وح - -ي - -د رغ - -م أÓŸيÚ
حوليا
أأنا ›هول مع بطاقة هوية
أأن- - -ا م- - -وأط- - -ن ب Ó- - -رئ - -يسس

قصصيدة

بقلم  :سصلمى رين

ت -خ -ي -ل -ن -ي شش -خصش -ا أأرت -دي-ك-م،
تخليني ششخصشا منبوًذأ مكروًها
أأُنسشيكم ،تخيلني أسشتعمارأ تائًها
ق-ات Óً-ي-ح-ت-ل-ك-م ،ت-خ-ل-يني طعاما
دون ملح يـفسشد على أأجسشادكم
أŸت -ع -ة ،ق -ل أأ Êأل ّ-ل -ع -ي -ن -ة أل-ت-ي
أأب- -ع- -دت م- -ن أأح- -ب- -ه- -م ،ق- -ل أإÊ
ألسشاذجة ألتي تعذب ول تسشأال
عن حالكم  ،قل أأ ÊأŸفرد ألذي
ل ج -م -ع ل -ه ،ق -ل ب -ع-د أأن َي-خ-ت-ل
ق - -ل - -بك ..أأن - -ه- -ا ه- -ي ورأء ه- -ذأ
ألخِتÓل و من غÒها ،قل أإÊ
نوتة متطرفة تفسشد مُوسشيقاك
...ل- -ك- -ن- -ه- -ا ف- -لسش -ف -ة ع -م -ي -ق -ة،
◊قÒة ‘ نظرك ،هي ألرأئعة
فا َ
‘ ن -ظ -ر ب -عضش -ك -م وأل -رأئ -ع-ة ‘
ن -ظ -ره -م ،ه -ي أŸت -ع -ة ‘ ن-ظ-ر
أألخ -ر ...ل ْسش ُ-ت ه -ن -ا ألف -ع -ل م-ا
ت -أام -رو Êب -ه ي -ا سش-ادة ،أأن-ت-م م-ن
ُث- -ب- -عÌون أأنُ - -ف- -سش -ك -م و ل ِ-ك -ن -ك -م
Ÿخ ِ- -ط - -ئ- -ون دأئً- -م- -ا ...إأن- -ك- -م
أ ُ

ŸثÒون دأئًما  ...للششَفقة طبًعا،
أ ُ
أأنكم إأذأ لبِسشتم عدسشات أ◊زن و
ألّ-ن-ك-د ل تُ-زي-ل-ون-ه-ا ..أأن ن-ظ-ركم
أŸقزز ألذي يتخيل .
إأنني إأذأ أأبعدت ششخصشا ،ألنك
 ⁄تكن تسشوى قششرة ألبصشل ‘
ع -ي ّ-ن -ي ذأك أل-ل-ع... Úإأن-ك-م م-ن
ت- -خ- -ت- -ارون ل- -عب دور ألضش -ح -ي -ة
وأقتباسس أل ُضشعف ‘ ألفيِلم ألذي
أأخرجه ...أأنا أıرجة بطريقة
ﬂتلفة ،أأنا مُوزعة أألدوأر كما
ُتوزع أل ُسشحب أألمطار  ...لكنني
ل أأج Èأأح - -دأ  ...إأن - -ن - -ي أأق - -وم
Ãوْن -ت-اج َب-سش-ي-ط لَ-ب-عضس أألدوأر،
ُ
لكنّني بالله عليكم ل أأُغ Òششيئا
 ...أإن -ن -ي ›م -وع -ة صِش-ف-ات م-ن
أختياركم  .إأنني من َأأضشع أآلن
أأمَ - -ام ُ- -ك - -م َع - -دسش- -ات أŸاضش- -ي
وع-دسش-ات أŸسش-ت-ق-ب-ل ...كالعادة
لتختاروأ  ...إأنني من تختارون
كيف تعيششونها َ..أأنا أ◊ ـَياُة .
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ونصشح بعافية.

قصصة قصصÒة
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عباسس ثائر -العراق
أأب - - -ط َ- - -ل مسشÒه ،ت - - -وقَ- - -ف
صشاحبي،
أأصش- -وأُت أŸاضشَ ،Úوأل- -ذي -ن

قصصيدة

جمهورية
أأخششى ألهÓك بعد أ◊رأك
بصشوتيا
قي Óيوم أثنا عششر ديسشمÈ
ي -وم أل -فصش -ل ،ف -ه -ل ت-ت-ح-ق-ق
أألمنية؟
فليسشتعد أ÷ميع ول نتأاخر
ثانية
فÓ- -ب -د ل -ل -ج -رح أأن ي -ن -دم -ل
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أأينعوأ
حتى قطفتهم ألقبور –ثه:
ف ل تصشْل.
ق ْ
ألوصشولُ جّل ما يششغل خطى
رأأسشهِ
وقدميه أ◊ائرت.Ú
وقف وسشط ألدرِب منتصشبًا
كما لو كان نهدأ ً مقششّعًرأ!
ﬁتسش ً-ب -ا أأن ألن -ت -ه-اء ع-ن-د
أŸنتصشف
أأسش- - -ل- - -م إأذأ م - -ا ك - -ان آأخ - -ر
ألطريق مكسشوة
بالتيه!
حدَق ‘ أألرضس ،قال :كنا
صشغاًرأ
وإأذأ ما سشقط أأحدنا
Óرضِس فضشل أحتضشانه
كان ل أ
أأو صشفعه.

أألرضس أأٌم؛ ‘ سش- - -اع - -ة م - -ا
تبسشط ذرأعيها؛
لينام أأبناؤوها
حدَق ‘ أألرضس كاد يثقبها،
قال:
أل -طُ ÚأŸت -ب -ق -ي إأنسش -اٌن ⁄
يدهشس ألله!
‘ بيوتنا ألقدÁة :أأثٌم أن
تسشأالَ
كيف يولد أإلنسشان ،ومن أأين
يجيء،
وكنا ل نخششى أأن نسشأال؛
فاألطفال فÓسشفة بأاحجاٍم
صشغار
مرة ÷جنا ‘ ألسشؤوأِل :كيف
َينتج أŸرءُ
إأنسشاًنا آأخر؟
مد ذأك تؤوŸنا نظرأتُ أأبي
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أاحمد دحمان
صصبايحية
لسشت على خطاهم
أل Êل أأسش Òعلى خطاهم
ومطلقا ...
ل أأنششد بدأخلي مبتغاهم
تلمحهم ...
عني يتغامزون ...
لقتل ‚احي يتكالبون
لقهر عزÁتي ترأهم ...

يخططون ...
يتوعدون ...
يهددون ...
ثم بوضشوح تبصشرهم ...
سشجناء ...
تقيدهم نزوأتهم ...
أل Êل أأسش Òعلى خطاهم
أأرفضس أأن أأكون صشديقا إأليهم
بل أأمقتهم ...
إأنهم يسشرقون أŸال ...
ينهبون ...
أأهؤولء هم ألرجال ؟

أأهكذأ يكون بيننا أألبطال ؟
من ألتاريخ سشيذكرهم ...
من سشتحتفي بهم أألجيال.

مراد العمري
أل-زم-ن ق-ت-ل-ه-م وب-كل بسشاطة.
أ◊ياة ألسشعيدة ألتي حلموأ بها
م- -ن أ◊ Úأإ ¤أآلخ- -ر ت- -زوره- -م
أأحيانا ‘ أألحÓم ألتي ينسشوها
كلما يسشتيقظون كل صشباح لرؤوية
ألدنيا ولكن حالهم  ⁄يتغ Òأأبدأ،
ك -وأب -يسس م -ف -زع -ة ون -وم يصش-عب
عليهم حتى ولو غلبهم ألنعاسس ل
ي -ع -رف -ون ل -ه سش -ب-ي-ل ووأق-ع أأشش-د
م - -رأرة وج - -روح ل تشش- -ف- -ى م- -ن
أŸع -ان -اة وأأوق -ات ل ت -نسش -ى م-ن
ششدة أأل ..⁄يحمل ألششيخ عطية
ألرغيف كعادته ‡سشك به بقوة
ب-ك-ل-ت-ا ي-دي-ه ك-ي ل يسش-ق-ط ع-ل-ى
أألرضس وكان ألتعب وأضشح عليه
.ألرغيف ألذي يأاخذه إأ ¤أأولده
ألذين أعتادوأ عودته كل مسشاء.
ألرغيف سشاخن جدأ ويديه قد
تعبت وتّورمت من عمله أليومي
‘ صشناعة قوألب ألطوب وبيته
أل- -ذي ي- -ك- -اد يسش- -ق- -ط م- -ن كÌة

ألشش- - -ق- - -وق وأزدأدت ف- - -ت - -ح - -ات
وف- -ج- -وأت أ÷دأر ع -ن ب -عضش -ه -ا
ألبعضس حتى صشار يششكل خطر
ع- -ل- -ي- -ه وع- -ل- -ى أأولده وزوج- -ت- -ه
وألسش- -ق- -ف ك- -ذلك غ Òآأم- -ن ق -د
يسش -ق -ط ع -ل -ي -ه -م ‘ أأي ◊ظ -ة.
ألزوجة أŸسشكينة حالتها أزدأدت
سشوء بعد سشوء يبكي كل من ينظر
لها وعلى حالتها ألبائسشة هي ل
ت- -زأل ‘ ب- -دأي- -ة مشش -وأر أ◊ي -اة
ولكن من ينظر لها ل يكاد يصشدق
بأانها ششابة وأأصشبحت كأانها ‘
آأخ -ر ◊ظ-ات أل-ع-م-ر م-ن أل-ف-ق-ر
وألبؤوسس وأŸرضس وألتعب ألذي
أأصشابها ‘ حياتها ⁄ .تسشتسشلم
◊ظ -ة وأح -دة وظ -لت م-ت-مسش-ك-ة
ب -ح -ي -ات-ه-ا أل-ت-ي رأأت أأن-ه-ا ورغ-م
تعاسشتها فهذأ قدرها من عند
ألله ويجب أأن ترضشى بالنصشيب
وم- -ا ك- -تب ل- -ه -ا .أأح -بت زوج -ه -ا
وأأط-ف-ال-ه-ا وع-اششت م-ع-ه-م ح-ي-اة
بسش -ي-ط-ة و“نت ل-و ت-رزق ب-ط-ف-ل
أآخر حتى ينسشيها وجع وأأ ⁄هذه
أ◊ياة.
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الّندوة الدولية للمدن اŸتضسامنة مع الشّسعب الصّسحراوي

جمعيات أإوروبّية وإفريقّية ترإفع لتطبيق تقرير إŸصصÒ

عبّرت ‡ثلة جبهة البوليسساريو باسسبانيا
خÒة بÓهي ،عن امتنانها للجهود التي
تبذلها حركة التضسامن مع الشسعب
الصسحراوي بغاليثيا واÛلسس البلدي
والو’ئي من أاجل تنظيم وإا‚اح الطبعة
’و ¤من الندوة الدولية للمدن
ا أ
واÛالسس البلدية اŸتضسامنة مع الشسعب
الصسحراوي التي –تضسنها فيغو.
ك -م -ا رّح -بت خÒة ،ب -ال-وف-ود أŸشص-ارك-ة ‘ ه-ذأ
أ◊دث من ﬂتلف مقاطعات إأسصبانيا ،فرنسصا،
أ÷زأئر وإأيطاليا من رؤوسصاء بلديات وسصياسصيÚ
وم- -ن- -دوب Úع- -ن أح- -زأب سص- -ي- -اسص -ي -ة وح -رك -ات
ألتضصامن مع كفاحنا ألوطني ،إأ ¤جانب وفد
رفيع أŸسصتوى عن أ◊كومة ألصصحرأوية يرأسصه
ألوزير أأ’ول ﬁمد وأ‹ أعكيك.
وأشصارت بÓهي ‘ معرضض خطابها ،أمسض ،على
أأ’همية ألبالغة ‘ ألتسصريع بإايجاد حل نهائي
لنزأع ألصصحرأء ألغربية وتفادي حالة أإ’حباط
أل -ت-ي ب-دأت تسص-ود غ-ال-ب-ي-ة ألشص-عب ألصص-ح-رأوي،
خ -اصص -ة ف -ئ-ة ألشص-ب-اب إأث-ر فشص-ل أأ’· أŸت-ح-دة
وأÛتمع ألدو‹ فرضض حل نهائي للقضصية على
أسصاسض ألقانون ألدو‹ وقرأرأت أ÷معية ألعامة
و›لسض أأ’من ذأت ألصصلة.
كما أشصادت ‡ثلة أ÷بهة بالدور ألبارز ألذي
ت -ل -ع -ب -ه ج -م -ع-ي-ات ألصص-دأق-ة م-ع شص-ع-ب-ن-ا ‘ ك-ل
م -ق -اط -ع -ات إأسص -ب -ان -ي -ا ل -ل -ت -خ-ف-ي-ف م-ن م-ع-ان-اة
ألÓجئ ،Úورفع أ◊صصار أإ’عÓمي وألسصياسصي
أŸفروضض على ألقضصية ألصصحرأوية ،مضصيفة أن
فشصل أأ’· أŸتحدة وأÛتمع ألدو‹ ‘ فرضض
ح -ل ن -ه-ائ-ي ل-ل-ن-زأع وف-ق م-ا أق-رت ب-ه أ÷م-ع-ي-ة
أل -ع -ام -ة و›لسض أأ’م -ن ب -ات يشص -ك -ل ح -ال-ة م-ن
أإ’حباط لدى ألشصعب ألصصحرأوي.
من جانبه ،أّكد وزير ألتعاون بÓهي أسصيد ،على
أأ’همية ألبالغة للندوة ألدولية Ÿدن وأÛالسض
أل -ب -ل -دي -ة أŸتضص -ام -ن -ة م -ع ألشص-عب ألصص-ح-رأوي
خاصصة ‘ ألظرفية ألرأهنة كونها تتيح فرصصة
أم -ام أŸشص -ارك Úم -ن أج -ل ت -ع -م -ي -ق أل -تضص -ام-ن
وأ’لتزأم بدعم ألكفاح ألذي يخوضصه شصعبنا من
أج -ل ‡ارسص -ة ح -ق -ه غ Òأل -ق -اب-ل ل-ل-تصص-رف ‘
تقرير أŸصص Òوأ’سصتقÓل.
وأشصار ألوزير إأ ¤أهمية هذأ أ◊دث ‘ ›ال
أل -ت -ن -م -ي -ة ودع-م أŸؤوسصسص-ات ألصص-ح-رأوي-ة أل-ت-ي
تشص- -رف ع- -ل- -ى خ- -دم -ة أŸوأط -ن ،وت -وف Òأ◊د

أأ’قصصى من أ◊قوق وألوأجبات لÓجئ Úرغم
أأ’وضصاع ألصصعبة ‘ أıيمات وقلة أإ’مكانيات،
خاصصة ‘ ظل حضصور ومشصاركة ﬂتلف ألو’ة
ورؤوسص-اء أل-ب-ل-دي-ات وأل-دوأئ-ر ‘ أشص-غ-ال أل-ط-ب-عة
أأ’و ¤من ألندوة.
يذكر أنّ ألندوة ألتي أنطلقت أشصغالها يوم أمسض،
Ãتحف فÒدومÃ ،شصاركة أزيد من ‡ 80ثÓ
ıت -ل -ف أÛالسض أل -ب -ل -دي -ة أŸتضص -ام -ن -ة م -ع
ألشص-عب ألصص-ح-رأوي ‘ ك-ل م-ق-اط-ع-ات أسص-ب-ان-ي-ا
أ÷زأئر ،فرنسصا وإأيطاليا ،ناقشصت ›موعة من
أŸوأضصيع حول ألقضصية ألصصحرأوية ومسصؤوولية
إأسصبانيا ألتاريخية ‘ عملية إأنهاء أ’سصتعمار،
وأل -ن -هب أŸم -ن -ه -ج أل -ذي ت -ت -ع -رضض ل -ه أŸوأرد
ألطبيعية وأ’نتهاكات أليومية ◊قوق أإ’نسصان ‘
أأ’رأضصي أÙتلة.
وتهدف ألندوة ألتي حضصرها رئيسض بلدية فيغيو
أب -ي -ل ك -ب-اي-رو ،ون-ائب ح-اك-م م-ق-اط-ع-ة غ-ال-ي-ث-ي-ا
ألفونسصو رويدأ ،إأ ¤تنسصيق ألعمل بﬂ Úتلف
أŸؤوسصسص- -ات وح -رك -ات أŸتضص -ام -ن م -ع ألشص -عب
ألصصحرأوي ،وخلق أفكار ومقÎحات تسصاهم ‘

ألتسصريع بعملية تصصفية أ’سصتعمار ‘ ألصصحرأء
ألغربية ،وفقا للقانون ألدو‹ ،ووضصع بذلك حد
Ÿعاناة ألشصعب ألصصحرأوي.
دعم ا÷زائر
جّدد ﬁرز ألعماري عضصو أللجنة أ÷زأئرية
للتضصامن مع ألشصعب ألصصحرأوي و‡ثل أÛتمع
أŸد ،Êألتأاكيد على أن دعم أ÷زأئر للكفاح
أŸشص -روع أل -ذي ي -خ -وضص -ه ألشص -عب ألصص -ح-رأوي
سصيظل ثابتا مهما كانت ألظروف ألتي “ر بها
ألبÓد.
وأبرز ﬁرز ألعماري ،خÓل أشصغال ألندوة أن
مشص -ارك -ة وف -د ع -ن أ÷زأئ -ر يضص -م ‡ث -ل Úع -ن
أÛتمع أŸد Êورؤوسصاء أÛالسض ألبلدية ،هو
«تأاكيد على أن موقف أ÷مهورية أ÷زأئرية من
ك -ف -اح ألشص-عب ألصص-ح-رأوي وم-ب-دأ رأسص-خ ي-دخ-ل
ضصمن إأطار دعم أ÷زأئر للقانون ألدو‹ فيما
يخصض قضصية تصصفية أ’سصتعمار من ألصصحرأء
أل -غ -رب -ي -ة ع -ل -ى أل -ن -ح-و أŸعÎف ب-ه م-ن ط-رف
أÛتمع ألدو‹».

جدل بشساأن تكافوؤ فرصس اÎŸشّسح Úللّرئاسسيات

إلنّاخبون إلتّونسصّيون يدلون بأاصصوإتهم ‘ إ’نتخابات إلّتشصريعية

سص-ي-ت-وّج-ه ألّ-ن-اخ-ب-ون أل-ت-ونسص-يون من جديد أإ¤
صصناديق أ’قÎأع ،أليوم ،لÓإد’ء باأصصوأتهم ‘
أ’ن- -ت -خ -اب -ات أل -تشص -ري -ع -ي -ة ل -ت -ج -دي -د أعضص -اء
ألŸÈان ،قبل أسصبوع وأحد من أ÷ولة ألثانية
من أ’نتخابات ألرئاسصية ،و‘ ثا Êأنتخابات
تشص -ري-ع-ي-ة تشص-ه-ده-ا أل-بÓ-د م-ن-ذ أإق-رأر دسص-ت-ور
جديد عام .2014
وبد أ ألتصصويت لÓنتخابات ألتشصريعية ‘ تونسض
يوم أ÷معة ‘ سصت دوأئر أنتخابية من أÿارج
’ن-ت-خاب  18ن -ائ -ب-ا م-ن أصص-ل  217ن-ائ-با وفًقا
لتقرير ألهيئة ألعليا أŸسصتقلة لÓنتخابات.
فيما تتوأصصل لليوم ألثا Êعلى ألتوأ‹ عملية
أ’قÎأع ب -ال -دوأئ -ر أ’ن -ت-خ-اب-ي-ة ‘  384مكتبا
باÿارج ،وألتي يبلغ عدد ألناخب ÚأŸسصجلÚ
فيها حوأ‹  385ألف ناخب ،ويبلغ عدد ألقوأئم
أŸرشص -ح -ة ‘ أ’ن -ت -خ-اب-ات أل-تشص-ري-ع-ي-ة 1.507
ق-وأئ-م ،ت-ت-ن-افسض ع-ل-ى  217م -ق-ع-دأ ‘ ›لسض
نوأب ألشصعب للمدة ألنيابية .2024 - 2019
وم -ن أŸت -وق -ع أن ي -فصص-ح ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج أ’أول-ي-ة
لÓنتخابات ألتشصريعية ‘  9أكتوبر أ÷اري.
ومن أŸتوقع أن يتو ¤أ◊زب ألفائز باأك Èعدد
من مقاعد ألŸÈان ،تشصكيل أ◊كومة ‘ مدة
زم -ن -ي -ة ’ ت -ت-ج-اوز ألشص-ه-ري-ن ،ع-ل-ى أن يصص-ادق
عليها ألŸÈان باأغلبية  109صصوت.
ك -م -ا دخ -لت ت -ونسض فÎة ألصص -مت أ’ن -ت -خ -اب -ي

أمسض ،أل- -ت- -ي تسص- -ب- -ق ف- -ت- -ح صص -ن -ادي -ق أ’قÎأع
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-تشص-ري-ع-ي-ة ‘ ظ-ل أل-ن-دأءأت أإ¤
ضص- - -رورة أل- - -ع- - -م - -ل م - -ن أج - -ل أإ‚اح أŸسص - -ار
ألدÁقرأطي ‘ ألبÓد.
ودعا رئيسض ألهيئة ألعليا أŸسصتقلة لÓنتخابات
ألتونسصية ،نبيل بفون ،ألتونسصي Úدأخل وخارج
أل -ب Ó-د أإ ¤أ’إق -ب -ال ب -ك -ث -اف-ة ع-ل-ى أ’قÎأع ‘
أ’نتخابات ألتشصريعية وقال بفون ‘ تصصريح
أإذأع- -ي « أن أل- -ه- -ي- -ئ- -ة ق -امت ب -ال -ت -ن -ب -ي -ه ع -ل -ى
أŸرشص -ح Úل -ل -ج -ول -ة أل -ث-ان-ي-ة م-ن أ’ن-ت-خ-اب-ات
ألرئاسصية أŸبكرة ،نبيل ألقروي وقيسض سصعيد،
ب - -ع - -دم ألÎوي - -ج ’أي ق - -ائ - -م - -ة مÎشص - -ح - -ة ‘
أ’إن- -ت- -خ- -اب -ات أل -تشص -ري -ع -ي -ة ،وأحÎأم ألصص -مت
أ’نتخابي».

الّدور الّثاÊ
‘ أŸقابل ،وعقب أنطÓق أ◊ملة أ’نتخابية
للدور ألثا Êللرئاسصيات أŸقرر رسصميا ‘ 13
أكتوبر أ÷اري ،دعت منظمة أ’أ· أŸتحدة
أإ ¤ضصمان تكافوؤ ألفرصض أ’نتخابية ألرئاسصية،
وأل -ت -ي ’ ي-زأل أح-د أŸرشص-ح Úف-ي-ه-ا م-وق-وف-ا
بتهم تتعلق بغسصل أموأل وتهرب ضصريبي.
وقالت أŸنظمة ‘ بيان نقل تصصريحات ألناطق
ألرسصمي باسصم أ’أم Úألعام ليل «نحث جميع

ا’حتــــــــÓل ا’سسرائيـــــــلي
يسستهدف ا’قتصساد الفلسسطيني
قال رئيسس اللجنة الشسعبية Ÿواجهة
ا◊صسار عن قطاع غزة النائب جمال
اÿضسري ،اإن مصسانع القطاع تضسررت
بشسكل كب Òبسسبب ا◊صسار
ا’إسسرائيلي وا’عتداءات اŸتتالية
عليها ،اإذ اأُغلقت اŸئات من اŸصسانع
واŸتاجر اأبوابها بسسبب ا◊صسار الذي
اأفرز هذا الوضسع ا’قتصسادي
اÿط.Ò

و أّكد ‘ بيان صصحفي أن أ’حتÓل أ’سصرأئيلي
يسص -ت -ه -دف أ’ق -تصص -اد أل -ف -لسص-ط-ي-ن-ي بشص-ك-ل ع-ام،
ويسص-ع-ى أإ ¤ت-ق-ويضص-ه خ-اصص-ة أل-ق-ط-اع ألصص-ن-اعي،
ح - -يث ’زأل Áن - -ع دخ - -ول م - -ع- -ظ- -م أŸوأد أÿام
ألÓزمة للصصناعة بحجة أ’سصتخدأم أŸزدوج.
و أبرز أّن هذه أ’إجرأءأت فاقمت معاناة أصصحاب

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

أ’أطرأف أŸعنية على ضصمان أرضصية متكافئة
÷ميع أÎŸشصحÃ ،Úا ‘ ذلك تكافوؤ ألفرصض
م- -ع أ’حÎأم أل- -ك- -ام- -ل ل- -ل- -ق- -ان- -ون أل- -ت- -ونسص -ي
ولصصÓحيات ألسصلطة ألقضصائية».
‘ سص -ي -اق م -تصص -ل ،أع -ل -ن أل -رئ -يسض أل -ت -ونسص -ي
بالنيابة ﬁمد ألناصصر ‘ كلمة مسصاء أ÷معة
أن م -وضص -وع أل -ق -روي «ﬁل أه -ت -م-ام وم-ت-اب-ع-ة
متوأصصلة» ،موؤكدأ ‘ ألكلمة ألتي بثها ألتلفزيون
أ◊ك -وم -ي ع -ل -ى أن ه -ن-اك «سص-ع-ي ل-وج-ود ح-ل
مشصرف لتجاوز هذأ ألوضصع غ Òألعادي ،وفيه
رÃا مسض من مصصدأقية أ’نتخابات».

سسعّيد يوقف حملته

ق ّ-رر ق -يسض سص -ع ّ-ي-د أŸرشص-ح ل-ل-دورة أل-رئ-اسص-ي-ة
ألثانية أمسض ،عدم ألقيام بحملته أ’نتخابية
أمام توأصصل توقيف منافسصه نبيل ألقروي.
ونشصر سصعّيد بيانا أكد فيه على أّنه «لن يقوم
شصخصصيا بحملة أنتخابية لÓنتخابات ألرئاسصية
ألتونسصية ،ويعود ذلك أسصاسصا لدوأع أخÓقية،
وضصمانا لتجنب ألغموضض حول تكافوؤ ألفرصض
ب ÚأŸرشصح.»Ú
وشصّدد ألبيان ‘ أشصارة أ ¤ضصرورة منح ألقروي
أ◊ق ‘ أل- -تصص- -ري -ح -ات أ’ع Ó-م -ي -ة ،ع -ل -ى أن
«تكافوؤ ألفرصض يجب أن يشصمل أيضصا ألوسصائل
أŸتاحة لك ÓأÎŸشصح.»Ú
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أانذرت ال ّسسلطات اŸوازية شسرق البÓد

إأ’· إŸتحـ ـ ـدة –ـ ـ ـ ـّذر من تقسصيم
قطـ ـ ـ ـ ـاع إلنّف ـ ـ ـ ـ ـط ‘ ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـا
حّذرت بعثة ا’أ·
اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا،
«السسلطات اŸوازية» شسرق
البÓد ،من تقسسيم قطاع
النفط ،موؤكدة اأنها
سستقوم باإخطار ›لسس
ا’أمن باأي انتهاكات
يشستبه ‘ وقوعها.
و أوضصحت ألبعثة أ’أ‡ية‘ ،
ب- -ي- -ان نشص -رت -ه ع Èم -وق -ع -ه -ا
أل -رسص-م-ي ع-ل-ى أ’نÎنت ل-ي-ل-ة
أ÷م - -ع - -ة أإ ¤ألسص - -بت ،أّن- -ه- -ا
«ت - -ع - -رب ع - -ن ق - -ل- -ق- -ه- -ا أإزأء
أŸوؤشص -رأت أل -ت -ي ت -ف -ي -د ب -اأن
ألسص -ل -ط-ات أŸوأزي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا
غ ÒأŸعÎف بها دوليا ،تهدد
ع -م -ل وأإدأرة شص -رك -ة أل -ن -ف -ط
ألوطنية ألليبية».
وح ّ- - -ذرت م - - -ن أّن «أ÷ه- - -ود
أŸسص -ت -م -رة ل-ت-قسص-ي-م ألشص-رك-ة
ألوطنية تهدد عائدأت ألبÓد
أل -ن -ف -ط -ي -ة وب -ال -ت-ا‹ مصص-ال-ح
جميع ألليبي ،Úكما Áكن أن
تشصكل هذه أ÷هود أنتهاكات
لقرأرأت ›لسض أ’أمن ،وتضصع
أŸسصئول Úعنها –ت طائلة
ألعقوبات».
و أّك -دت أل -ب-ع-ث-ة أن-ه-ا سص-ت-ق-وم
«ب -اإب Ó-غ ÷ن -ة أÈÿأء و÷ن-ة
أل -ع -ق -وب -ات أل -ت-اب-ع-ت ÚلÓ-أ·
أŸتحدة و›لسض أ’أمن ،عن
أي- -ة أن- -ت- -ه- -اك- -ات يشص- -ت- -ب -ه ‘
وقوعها».
وشصّددت على أن أŸوؤسصسصة
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-ط ‘ طرأبلسض
ه - -ي أŸوؤسصسص - -ة ألسص - -ي - -ادي - -ة
ألوحيدة أŸسصوؤولة عن أإدأرة

ن- - -ف- - -ط أل - -ب Ó- -دÃ ،ا ‘ ذلك
تصص- -دي- -ر وأسص- -تÒأد أل- -ن- -ف- -ط
وأل- -وق- -ودÃ ،وجب أل- -ق- -ان- -ون
ألدو‹ وألوطني ،وفقا للبيان.
وي -اأت -ي أŸوق -ف أ’أ‡ي ب-ع-د
–ذيرأت أطلقتها أŸوؤسصسصة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل -ن -ف -ط ألشص -ه -ر
أŸاضصي ،من تدأعيات تقسصيم
أل -ق-ط-اع وخ-ط-ره ع-ل-ى وح-دة
ل -ي -ب -ي -ا ،ب -ع -د ق -ي -ام أ◊ك-وم-ة
أŸوأزية شصرق ألبÓد ،باإنشصاء
أك Èشصركة لتسصويق مشصتقات
أل- -ن- -ف- -ط وت- -وزي- -ع- -ه (شص- -رك -ة
ألÈي- - -ق- - -ة) وع- - -دم أ’عÎأف
بالشصركة ومقرها طرأبلسض.
‘ أŸق- -اب- -ل ،جّ- -ددت ت -ونسض
دعمها ÷هود أ’أ· أŸتحدة
أل-ه-ادف-ة أإ ¤أل-ت-وصص-ل ل-تسصوية
سص- -ي- -اسص- -ي- -ة شص -ام -ل -ة ل Ó-أزم -ة
أل -ل -ي -ب -ي -ة ،م -ذك -رة Ãوق -ف -ه -ا
أل- -دأع -ي أإ ¤أع -ت -م -اد أ◊وأر
وألتوأفق كسصبيل وحيد ’إ‚اح
أŸسصار ألسصياسصي.
جاء ذلك خÓل لقاء خميسض
أ÷ه - -ي - -ن- -اوي وزي- -ر ألشص- -وؤون
أÿارجية ألتونسصي ،أمسض ،مع
غسصان سصÓمة أŸمثل أÿاصض
لÓأم Úألعام لÓأ· أŸتحدة
‘ ليبيا.
وشصّدد أ÷هيناوي على «ألدور
ألرئيسصي لدول أ÷وأر ألليبي
‘ أ’إسص- -ه- -ام أل- -ف- -اع- -ل ب- -ك -ل
أŸب - - -ادرأت أل - - -رأم - - -ي - - -ة أإ¤
مسصاعدة ألليبي Úعلى Œاوز
خÓفاتهم وألعودة ›ددأ أإ¤
ط- -اول- -ة أŸف- -اوضص- -ات ح- -ت- -ى
ي -ت -ف -رغ أل -ل -ي -ب-ي-ون أإ ¤ج-ه-ود

أل -ت -ن -م -ي -ة وب-ن-اء م-وؤسصسص-ات-ه-م
ألدسصتورية».
وجرى خÓل أللقاء بحث أآخر
ت -ط -ورأت أ’أوضص -اع ‘ ل-ي-ب-ي-ا،
وأŸسص- -اع- -ي أل- -ت- -ي ي- -ب- -ذل -ه -ا
أŸب - -ع- -وث أ’‡ي ل- -ت- -ق- -ريب
وج -ه -ات أل -ن-ظ-ر ب Úأل-ف-رق-اء
أل-ل-ي-ب-ي ،Úوأسص-ت-ئ-ن-اف أل-عملية
ألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة ب- -رع- -اي -ة أ’أ·
أŸتحدة.
اأزمة اŸهاجرين
’ تزأل أزمة أŸهاجرين غÒ
ألشص- -رع- -ي ‘ Úل -ي -ب -ي -ا ت -رأوح
م - -ك - -ان - -ه - -ا ،وسص- -ط ت- -ف- -اق- -م
معاناتهم Ãرأكز أ’إيوأء ،و‘
ع- -رضض أل- -ب- -ح- -ر أŸت- -وسص -ط،
وذلك ب -ال -ت-زأم-ن م-ع –رك-ات
ح -ك-وم-ي-ة ودب-ل-وم-اسص-ي-ة ،ل-دى
أ’أط- -رأف أل -دول -ي -ة أŸع -ن -ي -ة
ب -ا’أزم -ة ،ع -ل-ى أم-ل أل-وصص-ول
أإ ¤حلول طال أمد أنتظارها.
أآخ -ر صص -ور أŸع-ان-اة شص-ه-ده-ا
سصاحل ألبحر أŸتوسصط ،حيث
“ك- -نت أل- -ق- -وأت أل- -ب- -ح- -ري -ة
وحرسض ألسصوأحل ألليبي ،من
أإن -ق-اذ  31م-ه-اج-رأ أفريقيا،
شصمال مدينة صصÈأتة.
وج -رى ن -ق -ل أŸه-اج-ري-ن،أإ¤
م - -ي - -ن - -اء مصص - -ف- -اة أل- -زأوي- -ة،
وأإنزألهم ‘ نقطة أŸصصفاة.
وب - -ع - -د ت - -ق - -د ËأŸسص- -اع- -دة
أ’إنسص -ان -ي-ة وأل-ط-ب-ي-ة ل-ه-م” ،
تسص- -ل -ي -م -ه -م أإ ¤م -رك -ز أإي -وأء
ألنصصر ألتابع ÷هاز مكافحة
ألهجرة غ Òألشصرعية ألزأوية.

اسستجابة لدعوات ا◊وار وتفادي العنف ‘ ا’حتجاجات

إ◊كومة إلعرإقية ترف ـ ـع حظ ـ ـر إلتّجـ ـ ـوإل
وتسصتقب ـ ـ ـ ـ ـل ‡ثلـ ـ ـي إŸتظاهريـ ـ ـن

رفعت السسلطات
العراقية أامسس ،حظر
Œول فرضسته قبل أايام ‘
بغداد و–داه ﬁتجون
مناهضسون للحكومة فيما
ارتفع عدد قتلى
ا’ضسطرابات اŸسستمرة
منذ أاربعة أايام إا72 ¤
قتي.Ó
ع - - -ادت ح- - -رك- - -ة أŸرور إأ¤
ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ‘ أل-ع-اصص-م-ة وع-م
أل -ه -دوء ألشص -وأرع وأŸي -ادي -ن
أل-رئ-يسص-ي-ة .وأغ-ل-قت ح-وأج-ز
خرسصانية أŸناطق ألتي Œمع
’’ف
ف- -ي- -ه- -ا أÙت -ج -ون ب -ا آ
وأشص - -ت - -ب- -ك- -وأ م- -ع ألشص- -رط- -ة
’سصبوع أŸاضصي.
أأ
وقال ألتلفزيون ألرسصمي إأن
مسص -ؤوول Úم -ن م -ك -تب رئ-يسض
أل -وزرأء ع -ادل ع -ب-د أŸه-دي
أل-ت-ق-وأ ب-ق-ادة لÓ-ح-ت-جاج من
ب- -غ- -دأد وﬁاف- -ظ -ات أخ -رى
لبحث مطالبهم .وأضصاف أن
ع- - -ب - -د أŸه - -دي وأل - -رئ - -يسض
أل -ع -رأق -ي ب -ره-م صص-ال-ح ق-ا’
إأن -ه -م-ا سص-يسص-ع-ي-ان إأ ¤ت-ل-ب-ي-ة

إإف ـ ـÓسس مئات إŸصصانع وإŸتاج ـ ـ ـر بسصبب إ◊صص ـ ـ ـ ـار
أŸصصانع وألعمال ،فيما سصجّلت خسصائر أقتصصادية
مباشصرة وغ Òمباشصرة تشصمل قطاعات صصناعية
وŒارية وزرأعية.
و أّك -د أّن أ’ح -ت Ó-ل ي -ف -رضض ق -ي-ودأ مشص-ددة ع-ل-ى
ألتصصدير من غزة للخارج بهدف ضصرب أ’قتصصاد،
موضصحا أن هذه ألقيود “نع تصصدير ألعديد من
‡ا يوؤّثر على ألدخل أŸفÎضض ‘
أŸنتجاتّ ،
حال حرية تصصدير ألبضصائع وأŸنتجات من غزة.
وشصّدد أÿضصري على أن أ’نكماشض أ’قتصصادي
بسصبب أ◊صصار وألقيود أ’قتصصادية ألتي يفرضصها
أ’ح-تÓ-ل أ’سص-رأئ-ي-ل-ي ،ي-ن-ع-كسض ع-ل-ى أل-قطاعات
ألصصناعية وألتجارية بشصكل مباشصر ،وتظهر أثاره
‘ أإغÓقات يومية Ùال Œارية وورشض ومصصانع
‘ جميع ألقطاعات.
ق- -الت وزأرة ألصص- -ح- -ة أل- -ف- -لسص -ط -ي -ن -ي -ة أإن ق -وأت
أ’حتÓل أ’سصرأئيلي قتلت بالرصصاصض فلسصطينيا

ألعدد
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ي -وم أ÷م -ع -ة خ Ó-ل أح-ت-ج-اج-ات أسص-ب-وع-ي-ة ع-ل-ى
أ◊دود ب Úأإسصرأئيل وغزة.
وأعتقلت قوأت أ’حتÓل أ’إسصرأئيلي فجر أمسض،
شصاب Úفلسصطيني Úبالقرب من بلدة «ألعيسصوية»
وذك- -رت وك- -ال- -ة أ’أن- -ب- -اء
ب -ال -ق-دسض أÙت-ل-ة.
أل-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة «وف-ا» ،أن ق-وأت أ’ح-تÓ-ل أعتقلت
ألشصاب :Úيوسصف فريد عبيد وند Ëحربي عبيد
وه -م -ا ‘ أل -عشص -ري -ن -ي -ات م-ن أل-ع-م-ر ،وذلك أث-ن-اء
م-روره-م-ا ب-ج-انب ن-ق-ط-ة أل-ت-ف-ت-يشض أŸق-امة عند
م-دخ-ل أل-ع-يسص-وي-ة أ÷ن-وب-ي وأق-ت-ادت-ه-م-ا أإ ¤أحد
مرأكز ألتحقيق وألتوقيف ‘ أŸنطقة .وكانت
ق -وأت أ’ح -ت Ó-ل أ’إسص-رأئ-ي-ل-ي ق-د أغ-ل-قت أل-ل-ي-ل-ة
أŸاضصية ،مدخل كل من ﬂيم ألفوأر وبلدة دورأ
ج-ن-وب أÿل-ي-ل ب-الضص-ف-ة أل-غ-رب-ي-ة.وأنتشصرت قوأت
أ’حتÓل بشصكل مكثف ‘ أŸنطقة ،ومنعت تنقل
أŸوأطن ÚألفلسصطينيÃ Úركباتهم.

أŸطالب لكنه  ⁄يوضصح كيف
سصÒد أ’ثنان.
وأقÎح رئ- - - - - - - - - -يسض ألŸÈان
–سص Úدع - - - -م أ◊ك - - - -وم- - - -ة
’سص- -ك- -ان أل- -ف- -ق- -رأء وت- -وفÒ
إ
ف -رصض ع-م-ل ل-لشص-ب-ان وك-ذلك
ﬁاسص -ب -ة ق -ت -ل -ة أÙت -ج،Ú
’م - - -ن
وأت- - - -ه- - - -مت ق- - - -وأت أ أ
مسص-ل-ح Úب-ا’ن-دسص-اسض وسصط
’طÓق ألنار على
أÙتج Úإ
ألشص- -رط- -ة .وُق- -ت- -ل ع -دد م -ن
أفرأد ألشصرطة.
وب -دأت أ’ح -ت -ج-اج-ات ع-ل-ى
أل -ت -وزي-ع غ Òأل-ع-ادل ل-ف-رصض
أل - -ع - -م- -ل ون- -قصض أÿدم- -ات
وأل- - -فسص - -اد أ◊ك - -وم - -ي ي - -وم
ألثÓثاء ‘ بغدأد ثم أنتشصرت
ع -ل -ى ن -ح -و سص -ري -ع إأ ¤ب-ق-ي-ة
أŸدن أل -ع -رأق -ي -ة خ -اصص-ة ‘
أ÷ن -وب.وأم -رت ألسص -ل -ط -ات
أÙل -ي -ة ب-ح-ظ-ر أل-ت-ج-ول ‘
ﬁاف -ظ -ة ذي ق-ار أل-ت-ي ُق-ت-ل
’سص- -ب -وع
ف- -ي- -ه- -ا ﬁت- -ج- -ون أ أ
أŸاضصي أعتبارأ من ألسصاعة
ألوأحدة بعد ألظهر ،قبل أن
يتقرر رفع أ◊ظر.
ودعا ألزعيم ألشصيعي مقتدى
ألصصدر ،ألذي يحظى بشصعبية
وأسص -ع -ة ويسص-ي-ط-ر ع-ل-ى ك-ت-ل-ة
ك- - - - - -بÒة ‘ ألŸÈان ،ي - - - - -وم
أ÷معة إأ ¤أسصتقالة أ◊كومة
وإأجرأء أنتخابات مبكرة.
وأرتفعت حصصيلة ألتظاهرأت
ألتي شصهدتها بغدأد وعدد من
م -دن وسص -ط وج-ن-وب أل-ع-رأق
إأ 73 ¤قتي Óوأك Ìمن 380
ج- -ري- -ح -ا ،وف -ق -ا Ÿصص -در ‘
’نسص -ان
م- -ف- -وضص -ي -ة ح -ق -وق أ إ
أل -ع -رأق -ي-ة (ه-ي-ئ-ة) ح-ك-وم-ي-ة
أمسض.
وكانت حصصيلة قدمها نفسض
أŸصصدر أفادت أمسض أ÷معة
Ãق- -ت- -ل  60شص-خصص-ا .وق-ال
أŸف -وضص -ي -ة ح -ي -ن -ه-ا إأن ه-ذه
أ◊صص-ي-ل-ة م-رشص-ح-ة لÓ-رتفاع
م - - -ع وج- - -ود أك Ìم- - -ن 1600
جريح.
وذكر مصصدر طبي من وزأرة

ألصصحة ألعرأقية أن «غالبية
ألقتلى قضصوأ جرأء تعرضصهم
’طÓق نار» ،مشصÒأ إأ ¤أن
إ
«مسص - -تشص - -ف - -ي- -ات أل- -وزأرة ‘
ب -غ -دأد وج-م-ي-ع أÙاف-ظ-ات
وضص- -عت ‘ ح -ال -ة أسص -ت -ن -ف -ار
قصصوى Ÿعا÷ة أ÷رحى».
ويشص-ه-د أل-ع-رأق أح-ت-ج-اج-ات
عنيفة منذ ألثÓثاء أŸاضصي
ب -دأت م -ن ب-غ-دأد ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
ب -ت -حسص Úأÿدم -ات أل-ع-ام-ة،
وتوف Òفرصض ألعمل وﬁاربة
أل - -فسص- -اد ق- -ب- -ل أن “ت- -د إأ¤
ﬁافظات ‘ أ÷نوب.
ورفع أŸتظاهرون من سصقف
م- -ط -ال -ب -ه -م وب -ات -وأ ي -دع -ون
’سصتقالة رئيسض ألوزرأء عادل
عبد أŸهدي إأثر ÷وء قوأت
’م - -ن ل - -ل - -ع - -ن- -ف ’ح- -ت- -وأء
أأ
أ’حتجاجات.
دعوة للحوار
·Ó
’م Úأل- - -ع - -ام ل  - -أ
دع- - -ا أ أ
أŸتحدة أنطونيو غوتÒيسض،
’ول ،إأ ¤أنتهاج سصبيل
أمسض أ أ
أ◊وأر ب Úأ◊ك - - - - - - -وم - - - - - - -ة
وأŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن ‘ أل -ع -رأق
أل- -ذي يشص- -ه- -د أح -ت -ج -اج -ات
ع- -ن- -ي -ف -ة رأح ضص -ح -ي -ت -ه -ا 72
شصخصصا.
وج - -اء ‘ ب- -ي- -ان صص- -ادر ع- -ن
أŸت -ح -دث أل -رسص -م -ي ب -اسص -م
 ·ÓأŸتحدة
’م Úألعام ل أ
أأ
أن- -ه ،وك- -خ- -ط -وة ن -ح -و وق -ف
ألتصصعيد ،دعا غوتÒيسض إأ¤
«أ◊وأر ب Úأ◊ك- - - - - - -وم - - - - - -ة
وأŸتظاهرين».
ك -م -ا ك ّ-رر أل -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى أن
«ح- -ري -ة أل -ت -ع -ب Òوأل -ت -ج -م -ع
ألسص - - -ل - - -م - - -ي م- - -ن أ◊ق- - -وق
’سص- - -اسص- - -ي- - -ة أل - -ت - -ي ي - -جب
أأ
أحÎأم - - - - -ه - - - - -ا» .وأع - - - - -رب
غوتÒيسض عن أ◊زن لفقدأن
’روأح أث -ن -اء أ’ح -ت-ج-اج-ات
أأ
’خÒة ‘ أل - -ع- -رأق ،دأع- -ي- -ا
أأ
ج -م-ي-ع أ÷ه-ات أل-ف-اع-ل-ة إأ¤
‡ارسص - - -ة أقصص - - -ى درج - - -ات
ضص-ب-ط أل-ن-فسض وأ’م-ت-ناع عن
ألعنف.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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على خلفية عملية الطعن ‘ باريسش

نواب فرنسسيون يطالبون وزير الداخلية بالسستقالة

طالب نواب حزب «ا÷مهوريون»
الفرنسسي وزير الداخلية ،كريسستوف
كاسستان ،Òبا’سستقالة على خلفية
’خÒة ‘ باريسش التي
عملية الطعن ا أ
قتل فيها  4عناصسر شسرطة.واتهم نواب
ا◊زب الوزير كاسستانÃ Òحاولة
إاخفاء معلومات ،بناء على تصسريحات
أاد ¤بها اÿميسش مفادها أان ا÷ا⁄ Ê
يكن يحمل أاي مؤوشسرات سسلبية.

‘ أŸق -اب -ل ،تسض -ل -مت ن -ي -اب -ة م -ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب
ألفرنسضية أ÷معة ملف ألتحقيق ‘ ألهجؤم ألذي
وق -ع أÿم -يسش  3أك-ت-ؤب-ر ع-ل-ى م-رك-ز ل-لشض-رطة ‘
باريسش ،وألذي رأح ضضحيته أربعة قتلى .وقتلت
ألشض-رط-ة أŸه-اج-م أل-ذي أسض-ت-خ-دم سض-ك-ي-ن-ا ل-تنفيذ
هجؤمه ،وكشضفت ألتحقيقات أأ’ولية أن أŸهاجم
كان مؤظفا ‘ مركز ألشضرطة نفسضه.
“ت إأحالة ملف ألتحقيق ‘ أ’عتدأء ألذي وقع
على مركز للشضرطة ‘ باريسش إأ ¤نيابة مكافحة
أإ’رهاب ،ألتي تسضلمت بدورها أ÷معة أŸلف لبدء

أل -ت -ح -ق -ي -ق .وأوق-ع أل-ه-ج-ؤم خ-مسض-ة ق-ت-ل-ى ب-ي-ن-ه-م
أŸهاجم نفسضه ألذي كشضفت ألتحقيقات أأ’ولية أنه
مؤظف ‘ أŸركز نفسضه.
وقالت ألنيابة ‘ بيان إأنها تسضلمت ألتحقيق ‘ هذأ
أل -ه -ج -ؤم ذي أل -دوأف-ع أل-غ-امضض-ة ب-ؤصض-ف-ه أغ-ت-ي-ا’
وﬁاول-ة أغ-ت-ي-ال ن-ف-ذت-ه «عصض-اب-ة أشض-رأر إأره-اب-ية
وإأجرأمية» ،ما يعزز فرضضية تطرف أŸهاجم.
ويسضعى أÙققؤن Ÿعرفة دوأفع مؤظف ألشضرطة
منفذ أ’عتدأء ،وذكر مصضدر قريب من أŸلف أن
زوجة أŸهاجم أŸؤقؤفة قيد ألتحقيق– ،دثت
أمام أÙقق Úعن «سضلؤك غ Òعادي ومضضطرب»
لزوجها ميكايل هـ ٤5( .عاما) خب ÒأŸعلؤماتية،
عشضية تنفيذه عمله.
وق -ت -ل ه-ذأ أل-رج-ل أŸؤل-ؤد ‘ أŸارت-ي-ن-يك ب-ج-زر
أإ’ن-ت-ي-ل أل-ف-رنسض-ي-ة ،ظ-ه-ر أÿم-يسش أرب-ع-ة عناصضر
شض-رط-ة ب-ي-ن-ه-م أم-رأة ،ط-ع-ن-ا ب-السض-ك Úدأخ-ل م-ق-ر
ألشضرطة ألذي يضضم مديريات عديدة ‘ ألؤسضط
ألتاريخي للعاصضمة بالقرب من كاتدرأئية نؤتردأم.
وأوضضح أŸصضدر نفسضه أن عمليات تفتيشش جرت
أÿميسش ‘ منزل ألزوج ‘ Úغؤنيسش ‘ منطقة

زعيمـ ـ ـ ـ ـة ه ـ ـ ـ ـونغ كونـ ـ ـ ـ ـ ـغ تـ ـ ـ ـ ـدين
أاعم ـ ـ ـ ـال الشسغ ـ ـ ـ ـ ـ ـب باŸدين ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ون- -ق- -لت صض- -ح- -ي- -ف -ة (سض -اوث
تشض- -اي- -ن- -ا م- -ؤرن -ي -ن -غ ب -ؤسضت)
ألصض -ي -ن -ي -ة ع-ن زع-ي-م-ة ه-ؤن-غ
ك -ؤن -غ دع -ؤت -ه -ا  ‘ -م -ق-ط-ع
مسضجل قصض Òظهرت خلله
وح- -ؤل- -ه- -ا  1٤م- - - - -ن وزرأء
حكؤمتها  -إأ ¤أن نبذ ألعنف
وأل-ن-أاي ب-ال-ن-فسش ع-ن «م-ثÒي
ألشضغب» ،وذلك بعد يؤم من
إأعلن أ◊كؤمة فرضش قانؤن
يحظر أرتدأء أقنعة ألؤجه ،ما
أث- -ار أح- -ت- -ج- -اج- -ات وأسض -ع -ة
أل- -ن- -ط- -اق ‘ ج- -م -ي -ع أن -ح -اء
أŸدينة.
وقالت مارى ’م «إأن أعمال
ألشضغب ألشضديدة جعلت هؤنغ
ك -ؤن -غ ت -ع -يشش ل -ي -ل -ة م -ظ-ل-م-ة
ل- -ل- -غ- -اي- -ة ,وأŸدي- -ن -ة نصض -ف
مشض - -ل - -ؤل- -ة « ،ول- -ف- -تت إأ ¤أن
وأق -ع -ة ألضض-اب-ط أل-ذي أط-ل-ق
أل -ن -ار ع -ل -ى م-ت-ظ-اه-ر ل-ل-م-رة
’رب- - -ع- - -اء
’و ¤وأصض - - -اب- - -ه أ أ
أأ
أŸاضض -ي ،مضض -ي -ف -ة « ⁄ي -ك-ن
لديه خيارأ سضؤى إأطلق ألنار

ا’إجراء يطبق بدءا من الثالث نوفم Èالداخل

ترامب يعلق دخول اŸهاجرين إا ¤أامريكا غ Òالقادرين على دفع تكاليف الرعاية الصسحية

اأصسدر الرئيسش ا’أمريكي دونالد ترامب،
قرارا بتعليق دخول اŸهاجرين الذين ’
يسستطيعون دفع تكاليف رعايتهم الصسحية
ولن يشسملهم التاأم Úالصسحي خلل  30يوما
من دخول الو’يات اŸتحدة.
و أشض- -ار أل- -ق -رأر أإ ¤أن -ه ي -ت -ع Úع -ل -ى أŸت -ق -دمÚ
للحصضؤل على تاأشضÒة هجرة أن يثبتؤأ أنهم سضتكؤن
لديهم تغطية صضحية خلل  30يؤما من دخؤلهم ،أو
أن معهم أŸؤأرد أŸالية لدفع ألتكاليف ألطبية،
لكن هذأ أ’إجرأء ألذي يسضري أعتبارأ من ألثالث
م -ن ن -ؤف -م ÈأŸق -ب -ل ،ل -ن يشض -م -ل ح -ق أ’أف-رأد ‘
أللجؤء أو أ◊صضؤل على وضضع ’جئ.

وذكر ألبيت أ’أبيضش أن ألهدف من أ’إجرأء هؤ
ح- -م- -اي -ة م -زأي -ا أل -رع -اي -ة ألصض -ح -ي -ة ل -ل -م -ؤأط -نÚ
أ’أمريكي ،ÚمشضÒأ أإ ¤أن أإجما‹ تكاليف ألرعاية
ألصضحية غ ÒأŸدفؤعة ،أو تكلفة أÿدمات ألتي
قدمتها أŸسضتشضفيات و– ⁄صضل على مقابل مادي
لها ،بلغ  35مليار دو’ر ‘ كل سضنة من ألسضنؤأت
ألـ 10أ’أخÒة.
و أشضار ألبيت أ’أبيضش أإ ¤أن أحتما’ت عدم تؤفر
تاأم Úصضحي للمهاجرين تزيد ثلثة أضضعاف عن
أŸؤأط -ن Úأ’أم -ري -ك -ي ،Úم -ا ي -ف -اق -م م -ن مشض -ك-ل-ة
أÿدمات ألطبية غ ÒأŸدفؤعة.
البطالة ‘ اأدنى مسستوياتها منذ عقود

’صسلحات هيكلية
تنفيذا إ

مصسر تبحث آاليات تعاون جديد مع «األفامي»
قال ﬁافظ البنك اŸركزي
اŸصسري طارق عامر ،اإن
بلده تناقشش اليات تعاون
جديد ﬁتمل مع صسندوق
النقد الدو‹Ÿ ،سساعدتها ‘
تنفيذ اإصسلحات هيكلية
عندما ينتهي برنا›ها
ا’إصسلحي ا◊ا‹ مع
الصسندوق ‘ نوفم ÈاŸقبل.
ون- -ق- -لت وسض- -ائ -ل إأع -لم ﬁل -ي -ة ،أول
أمسش ،عن عامر قؤله إأن «أ◊كؤمة
وصضندوق ألنقد يناقشضان فكرة إأرسضاء
تعاون جديد» ،مÈزأ أن أŸؤضضؤع «’
يزأل قيد ألنقاشش وألتشضاور».
وأضض -اف «ن -ح -ن أآ’ن ن -ن -ف -ذ إأصض-لح-ا
ه -ي -ك -ل -ي -ا ،ون -ت -ط -ل -ع لÔى م-ا إأذأ ك-ان

صض - -ن - -دوق أل - -ن - -ق - -د أل - -دو‹ Áك - -ن- -ه
مسضاعدتنا ‘ أŸسضتقبل».
وأشضار إأ ¤أن مصضر سضتؤأصضل ألعمل
م -ع صض -ن -دوق أل -ن -ق -د أي -ا ك-ان أŸسض-ار
أ÷ديد ألذي سضيتم أ’تفاق عليه.
ووقعت مصضر ‘  ،2016أتفاقا مدته
ثلث سضنؤأت بقيمة  12مليار دو’ر
بعد أنخفاضش حاد ‘ قيمة عملتها
وأسض-ت-ح-دأث ضض-ري-ب-ة أل-قيمة أŸضضافة
ورفع أسضعار ألؤقؤدÿ ،فضش ألعجز ‘
أŸيزأنية و‘ ميزأن أŸدفؤعات.
وت- -ق- -ؤل أ◊ك- -ؤم- -ة أŸصض- -ري- -ة إأن- -ه- -ا
سضتؤأصضل ألعمل على أجتذأب أŸزيد
من أ’سضتثمارأت وخفضش ألبطالة ،من
خلل –سض Úبيئة أأ’عمال.
من جهته ،أكد رئيسش بعثة صضندوق

سسجلتها الدفاع الروسسية

ألنقد ألدو‹ إأ ¤مصضر سضؤب’ Òل ،أن
أ◊كؤمة أŸصضرية –تاج إأ ¤أŸضضي
ق -دم -ا ‘ إأصض -لح -ات ل -دع -م ت -ط-ؤي-ر
ألقطاع أÿاصش وخلق ألؤظائف.
وأضضاف ’ل ‘ تصضريحات صضحفية،
أن «مصضر –تاج إأ ¤تعزيز أ◊كامة
وأŸنافسضة
و–سض Úأندماج ألنسضاء وألشضباب ‘
سضؤق ألعمل و–سض Úفرصش أ◊صضؤل
على أأ’رأضضي
وتقييد دور ألدولة ‘ أ’قتصضاد».
و‘ ه- - -ذأ ألصض- - -دد ،أع- - -رب ’ل ع - -ن
أسض- -ت- -ع- -دأد ألصض- -ن- -دوق ل- -دع- -م مصض -ر
وشضعبها ‘ عملية ألتحؤل أ’قتصضادي
لتحقيق ‰ؤ مرتفع ومسضتدأم وشضامل
وخلق مزيد من ألؤظائف.

 29انتهاكـ ـ ـ ـ ـ ـا ل ـ ـ ـ ـ ـوقف إاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار
‘ سسوريـ ـ ـا خـ ـ ـÓل  24سساع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

سسجل ا÷انب الروسسي من
اللجنة الروسسية-الÎكية
التي تراقب تنفيذ الهدنة
السسورية 29 ،انتهاكا لوقف
اإطلق النار ‘ سسوريا على
مدار  24سساعة اŸاضسية.
وذكرت وزأرة ألدفاع ألروسضية ‘ -

ب - -ي - -ان أمسش أوردت - -ه وك- -ال- -ة أن- -ب- -اء
(سضبؤتنيك) ألروسضية  -أن  7أنتهاكات
وقعت ‘ ﬁافظة إأدلب و ‘ 6حماة
و ‘ 8أللذقية و ‘ 8حلب’ ..فتة
إأ ¤أن أ÷يشش ألروسضي  ⁄يقم بأاية
ع -م-ل-ي-ات إأنسض-ان-ي-ة ‘ سض-ؤري-ا خ-لل
تلك ألفÎة أÙددة.

يذكر أن روسضيا وتركيا وإأيرأن هي
ألدول ألضضامنة لؤقف إأطلق ألنار
‘ سض-ؤري-ا ،وت-ق-ؤم روسض-ي-ا ب-ع-م-ل-ي-ات
إأنسضانية ‘ جميع أنحاء ألبلد بشضكل
منتظم كما تقدم أŸسضاعدة لدمشضق
‘ تؤف‡ Òر آأمن لعؤدة أللجئÚ
ألسضؤري.Ú

18065

وصسفتهـــــا بأانـها دمـــار غــ Òمسسبـــوق

أادانت الزعيمة
التنفيذية لهونغ كونغ
كاري ’م ،أامسش ،أاعمال
الشسغب التي شسهدتها
اŸدينة الليلة اŸاضسية،
واصسفة إاياها بأانها
مروعة ومثÒة
للغضسب» ،وجلبت دمارا
غ Òمسسبوق إا¤
اŸدينة.

ب -اريسش ⁄ ،تسض -م -ح ب -ا◊صض -ؤل ع -ل -ى أدل -ة ت -رج -ح
فرضضية تطرف أŸهاجم ألذي يعمل منذ ‘ 2003
إأدأرة أ’سض -ت -خ -ب -ارأت ‘ م -ق -ر ألشض -رط -ة.وم -ا زأل
ف -حصش م-ؤأد م-ع-ل-ؤم-ات-ي-ة “ت مصض-ادرت-ه-ا ي-ج-ري
أ÷معة.
وقال قائد شضرطة باريسش ديدييه ’Ÿان لؤسضائل
أ’علم إأن «عملنا أŸهني يدفعنا إأ ¤عدم أسضتبعاد
أي فرضضية» .كما وصضف ألرئيسش ألفرنسضي إأÁانؤيل
ماكرون ألهجؤم بأانه «مأاسضاة حقيقية ،ويأاتي هذأ
أ’عتدأء غدأة مشضاركة آأ’ف من عناصضر ألشضرطة
‘ باريسش بـ»مسضÒة غضضب»– ‘ ،رك غ Òمسضبؤق
منذ نحؤ عشضرين عاما.
ويأاتي هذأ ألتحرك بسضبب زيادة أعباء أÿدمة
وألتؤتر أŸتصضل بحرأك «ألسضÎأت ألصضفرأء» ضضد
ألسض -ي -اسض -ة أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأ’ق -تصض -ادي-ة ل-ل-رئ-يسش
م -اك -رون ،ب -اإ’ضض-اف-ة إأ ¤أرت-ف-اع ح-ا’ت أ’ن-ت-ح-ار
دأخل ألشضرطة إأ 52 ¤جانفي.
وذكرت منظمات نقابية أن  26ألف شضخصش شضاركؤأ
‘ ألتحرك .ويبلغ عدد أفرأد ألشضرطة نحؤ 150
ألفا.
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ب -ل -غ م -ع -دل أل -ب-ط-ال-ة ‘ أل-ؤ’ي-ات أŸت-ح-دة أدن-ى
مسضتؤياته منذ ديسضم 1969 Èمع أنخفاضضه أإ3 ، 5 ¤
‘ أŸئة ،ما يعت Èأمرأ جيدأ بالنسضبة للرئيسش
دونالد ترأمب ألذي يؤأجه أإجرأءأت أ’إقالة.
وسضجل أ’قتصضاد أ’أمريكي مرة أخرى  136ألف
وظيفة جديدة ‘ شضتن ÈأŸاضضي وهؤ ما يؤؤكد أن
سضؤق ألعمل أك Ìقؤة ‡ا كان متؤقعا ‘ غشضت
أŸاضضي.
وتÈز ه- - -ذه أ’أرق - -ام ل - -ل - -خÈأء أن أıاوف م - -ن
ح- -دوث رك- -ؤد أق- -تصض -ادي ع -ل -ى أŸدى أل -قصض’ Ò
أسضاسش لها.
و أوردت تقارير أإعلمية أن ألرئيسش دونالد ترأمب
قد حاول على ألفؤر أ’سضتفادة من هذه أŸعطيات،
متسضائل عن « أسضباب ألسضعي أإ ¤عزل رئيسش يقؤم
بعمل جيد».
كما شضهد ألدو’ر وبؤرصضة وول سضÎيت أرتفاعا
لدى بدء ألتعاملت أمسش أ÷معة بعد نشضر ألتقرير
أÿاصش بحجم ألؤظائف.
ومنذ بدأية ألعام ،تباطاأ ألنمؤ أ’أمريكي ‘ خلق
فرصش ألعمل وفقا لؤزأرة ألعمل.
وبات متؤسضط ألؤظائف أ÷ديدة على مدى ثلثة
أشضهر  157ألفا ‘ سضبتم 2019 Èمقابل  223ألفا
‘ ألفÎة ذأتها من ألعام .2018

دفاعا عن ألنفسش».
ودأف -عت ع -ن ق-رأر أ◊ك-ؤم-ة
ب-ف-رضش ق-ان-ؤن ي-ع-ؤد ل-ل-ح-قبة
’ول م-رة م-ن-ذ
أ’سض-ت-ع-م-اري-ة أ
أك Ìم- -ن نصض- -ف ق -رن ،ح -يث
أكدت أن ألعنف قدم أسضبابا
ق -ؤي -ة أسض -ت -ن -د ع-ل-ي-ه-ا ق-ان-ؤن
’قنعة ،مشضددة
حظر أرتدأء أ أ
على أن أ◊كؤمة سضتعمل على
ك-ب-ح أل-ع-ن-ف ب-أاقصض-ى درج-ات
ألتصضميم.
وأث- - - -ن- - - -اء بث رسض- - - -ال- - - -ة ’م
أŸسض- -ج- -ل- -ة ب -دأ أŸئ -ات م -ن
سض-ك-ان ه-ؤن-غ ك-ؤن-غ ،وأل-ع-دي-د
’ق -ن -ع -ة‘ ،
م -ن -ه -م ي -رت -دي أ أ
مسضÒة أح - -ت - -ج - -اج - -ا ع - -ل - -ى
أ◊ظر.جدير بالذكر أن هؤنغ
كؤنغ ،ألتي تعد منطقة إأدأرية
ت- - -اب- - -ع- - -ة ل- - -لصض ،Úتشض- - -ه- - -د
أح -ت -ج -اج -ات وأع-م-ال ع-ن-ف
م -ن -ذ أرب -ع -ة أشض -ه -ر ،أث -اره -ا
ق- -ان- -ؤن تسض- -ل- -ي -م أŸط -ل -ؤبÚ
للصض ،Úوألذي سضحبته ألزعيم
ألتنفيذية ’حقا.
وشض -ارك ﬁت -ج -ؤن ‘ ه -ؤن-غ
ك - - - -ؤن- - - -غ ،أمسش ‘ ،مسضÒأت
تتحدى قرأر ألسضلطات منعهم
’قنعة ،فيما بدت
من أرتدأء أ أ

’نشض-ط-ة أل-ت-ج-اري-ة
أ◊رك-ة وأ أ
شضبه متؤقفة مع تعليق عمل
شضبكة أÎŸو وإأغلق أŸتاجر
وأŸرأك-ز أل-ت-ج-اري-ة ب-ع-د ل-يلة
شضهدت أحدأث عنف جديدة.
ون ّ
ظم أŸئات من أÙتج،Ú
أغ-ل-ب-ه-م م-ل-ث-مؤنŒ ،معا غÒ
م -رخصش ‘ م-ن-ط-ق-ة ك-ؤزوأي
باي ألتجارية أŸعروفة ،غدأة
’ق -ن -ع -ة خ -لل
م -ن -ع أرت -دأء أ أ
ألتظاهرأت.
و‘ بعضش أŸناطق ،تشضكلت
طؤأب Òطؤيلة أمام أŸتاجر
م -ع ﬁاول -ة ألسض-ك-ان ت-خ-زي-ن
ب -عضش ألسض -ل -ع أ’سض -ت -ه -لك-ي-ة
’رز
أل -ي -ؤم -ي-ة م-ث-ل أل-ب-يضش وأ أ
وأورأق أŸرح- - -اضش وغÒه - -ا
من ألسضلع ألرئيسضية.
وأرسض- -لت ألشض- -رط- -ة رسض- -ائ- -ل
نصض ّ-ي -ة –ضش ألسض -ك -ان ع -ل -ى
ت -ف -ادي أ’ح-ت-ج-اج-ات خ-لل
أيام ألعطلة ألثلثة أŸقبلة.
وف- - -ي- - -م - -ا صض - -دمت أح - -دأث
ألتخريب ‘ أŸدينة ألكثÒين
من غ Òمعتادي ألعنف ،قال
ألكث Òمن ألنشضطاء أŸعتدلÚ
إأنه ’ يزأل لديهم تعاطف مع
مسضتخدمي ألعنف.

تغ ÒاŸناخ والتنـــــــوع
البيولوجي أاثقل اŸلفات

وزراء البيئة لدول «آاسسيان»
يبحثون قضساي ـ ـا التع ـ ـ ـاون
اإلقليمـ ـ ـ ـ ـ ـي بكمبوديـ ـ ـا
يعقد اجتماع وزراء البيئة لدول جنوب شسرق
آاسسيا (آاسسيان) ،من  7إا 10 ¤اكتوبر ا÷اري‘ ،
كمبوديا Ÿناقشسة العديد من القضسايا التي تخصش
البيئة ،حسسب ما أافاد أامسش وكيل وزارة الدولة
للبيئة واŸتحدث باسسم ا◊كومة الكمبودية نيث
فيكÎا.
لسضيان
أوضض - - -ح أŸسض - - -ؤؤول أن أ’ج- - -ت- - -م- - -اع أل- - -ؤزأري  15ل آ
وأ’جتماعات ذأت ألصضلة ،وأŸقرر عقدها ‘ ألفÎة من  7إأ¤
 10أكتؤبر ‘ مقاطعة سضيم ريب شضمال غرب ألبلد ،أن أللقاء
سضيناقشش ›مؤعة وأسضعة من قضضايا ألتعاون أإ’قليمي ألتي
ت -خصش أل -ب -ي -ئ -ة م -ن ب -ي-ن-ه-ا ت-غ ÒأŸن-اخ وأ◊ف-اظ ع-ل-ى أل-ت-ن-ؤع
ألبيؤلؤجي وألبيئة ألسضاحلية وألبحرية وألتعليم ألبيئي وإأدأرة
أŸؤأرد أŸائية وإأدأرة ألنفايات ألكيميائية وأÿطرة ومكافحة
ألتلؤث ألضضبابي ألعابر للحدود وأŸدأرسش أإ’يكؤلؤجية.
ولفت أŸتحدث إأ ¤أنه من أŸتؤقع أن يعتمد أ’جتماع ألذي
يعقد كل سضنت Úثلث وثائق رئيسضية تتمثل ‘ مشضروع ألبيان
لسض - -ي - -ان ح - -ؤل ت - -غ ÒأŸن - -اخ ،ومشض- -روع أÿط- -ة
أŸشضÎك ل  - -آ
لسضيان بشضأان ألبيئة ،وطلب تعي Úخمسضة حدأئق
أإ’سضÎأتيجية ل آ
لسضيان.
وطنية ‘ ميا‰ار وتايلند وفيتنام كمنتزهات ترأثية ل آ
وتأاسضسضت أآ’سضيان ‘ عام  1967وتضضم كل من بروناي وكمبؤديا
وإأن-دون-يسض-ي-ا و’وسش وم-ال-ي-زي-ا وم-ي-ا‰ار وأل-ف-ل-ب Úوسض-ن-غ-اف-ؤرة
وتايلند وفيتنام.

تعزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ب -ب -ال-غ ا’سس-ى وا◊زن وب-ق-ل-وب راضس-ي-ة ب-قضس-اء ال-ل-ه وق-دره ،
ت -ل -قت ال -رئ -يسس -ة اŸدي -رة ال -ع-ام-ة ÷ري-دة «الشس-عب» السس-ي-دة
اأمينة دباشش واأسسرة ا÷ريدة نباأ وفاة اŸغفور له:
بشس Òشسقرة
شسقيق ا’أسستاذ يوسسف شسقرة رئيسش ا–اد الكتاب ا÷زائريÚ
ون-ائب ا’م Úال-ع-ام ل-لأدب-اء وال-ك-ت-اب ال-ع-رب ،وع-ل-ى اث-ر ه-ذا
اŸصس -اب ا÷ل-ل ت-ت-ق-دم ب-خ-الصش ال-ت-ع-ازي واŸواسس-اة ا ¤ج-م-ي-ع
اسس-رة شس-ق-رة ب-ع-ن-اب-ة وبسس-ك-رة ،سس-ائ-ل-ة ال-ل-ه اŸو ¤ع-زوج-ل ان
ي-ت-غ-م-د ال-ف-ق-ي-د ب-واسس-ع رح-م-ت-ه ويسس-ك-ن-ه فسس-يح جناته ويلهم
اهله وذويه جميل الصس Èوالسسلوان.
اإنا لله واإنا اإليه راجعون

á«îjQÉJ äÉ£fi

إأعدأد :سسهام بوعموشسة
األحد  0٦أاكتوبر  201٩م الموافق لـ  07صسفر  1٤٤1هـ

اŸوقع اإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ ألذكرى ’ ٦٢سستشسهاد علي ’بوأنت ،حسسيبة بن بوعليﬁ ،مد بوحميدي وياسسف عمر بالقصسبة

«الرباعي» رفضض ا’سشتسشÓم للجÔال Úالسشفاح Úماسشو وبيجار
اÛاهد ﬁمد عبد الÓوي :تفكيك النظام الهرمي للعمل الفدائي Á ⁄نع من تكثيف النششاط اŸسشّلح
لن أقع فريسسة سسهلة أŸنال ‘ أيدي أ÷Ôأل Úألسسفاح Úماسسو وبيجار هكذأ أقسسم ألشسهيد علي عمار أŸعروف با’سسم ألثوري «’بوأنت» أمام إأخوأنه أÛاهدين
’بطال على أن يقاوم غطرسسة «ألقوأت أÿاصسة» وهمجية «قادتها» إأ ¤آأخر قطرة من دمه.
’شساوسس ،ففي كل مرة كان يكررها على مسسامع رفقاء دربه أ أ
أ أ
هكذا ففي يوم  ٨أاكتوبر 1٩٥7
وجد هذا الفدائي نفسسه ﬁاصسرا
رفقة حسسيبة بن بوعليﬁ ،مد
بوحميدي ،بتي عمر ،وهم أاربعة
صسناديد رفضسوا السستÓم ذهبوا
ضسحية وشساية بعد إالقاء القبضص
سسريا على أاحد مسسؤوو‹ اÓÿيا
الذي يدعى قنÎيشص الذي أابلغ
–ت ت- -ع- -ذيب شس- -دي- -د Ãخ- -اب -ئ
ي- -اسس- -ف سس- -ع -دي ،ع -ل -ي لب -وانت
ورم -ال واسس-م-ه ا◊ق-ي-ق-ي ح-اج-ي
عثمان.
النظام الهرمي للعمل الفدائي
باŸنطقة ا◊رة هو الذي أادى إا¤
ا◊م - -ل - -ة ال- -واسس- -ع- -ة م- -ن كشس- -ف
اŸسس - -ؤوول ÚاŸب - -اشس- -ري- -ن ع- -ل- -ى
النشساط اŸسسلح واÿطأا هنا هو
أان اŸناضسل Úل يعرفون قادتهم
من القاعدة إا ¤القمة والعكسص،
ه- -ذا ال- -ف- -راغ ال- -ت- -ن -ظ -ي -م -ي غÒ
اŸتوقع هو الذي أادى إا ¤انقطاع
التصسال مع قنÎيشص الذي كان ‘
الع -ت -ق -ال وه -و ي -تصس -ل ب -ي -اسس-ف
وغÒه –ت إام - - - -رة الضس - - - -ب- - - -اط
الفرنسسي ،Úدون أان يعلم سسعدي
وغÒه و” على إاثر ذلك كشسف
أاماكن ا÷ميع Ãا فيهم قائدهم
ال - -ذي ك - -ان ي- -ن- -ت- -ق- -ل م- -ا ب3٦ Ú
ﬂب -أا ⁄..يشس -ف -ع ل-ه ذلك ع-ن-دم-ا
اعتمدوا نظام ا◊واجز الوهمية
ب Úالفدائي Úأانفسسهم.
‘ ه- -ذا السس- -ي- -اق ،كشس- -ف ل- -ن -ا
اÛاه- -د ﬁم- -د ع- -ب- -د الÓ- -وي
الناشسط ‘ اÓÿيا الـ  ٦بالقصسبة
والذي كان تابعا لسسليمان قطام،
أان تداعيات اسستشسهاد الفدائيÚ
الـ  ٤وإالقاء القبضص على سسعدي
ك -انت ف -ع  Ó-م -ؤوث -رة إا ¤درج-ة ل
ت -وصس -ف ع-ل-ى ا÷م-ي-ع وأاصس-ب-حت
هذه القلعة الصسامدة بدون قيادة
تشس -رف ع -ل -ى ال -ع -م -ل ال -ف -دائ-ي،
وهكذا أامام مداهمات التفتيشص
اŸت -واصس-ل-ة ب-ح-ث-ا ع-ن ال-ف-دائ-يÚ
إال -ت -زم ج-م-ي-ع أام-اك-ن-ه-م إا ¤غ-اي-ة
صس -دور ت-ع-ل-ي-م-ات ج-دي-دة ،وت-ب-ع-ا
ل -ذلك ط -لب م-ن ه-ؤولء الل-ت-ح-اق
Ãعاقل الثورة ‘ ا÷بال ،الكثÒ
غادروا العاصسمة ،وهناك من بقي
هنا إا ¤غاية إاعادة تنظيم العمل
اŸسسلح وإاسسناد هذه اŸهمة إا¤
ب -وسس -م -اح -ة ،حسس-ان ،وع-ز ال-دي-ن
التسسي Òيكون من الولية الثالثة.
أافاد اÛاهد عبد الÓوي أان
حسسن قنÎيشص نقل إا ¤بيت ‘
ح-ي ط-ن-ج-ة ح-ال-ي-ا ،وب-ق-ي ه-ن-اك
لفÎة طويلة وخÓل تلك األثناء
قام الضسباط الفرنسسيون بالضسغط
عليه نفسسيا عندما زارته عائلته،
ح - -يث ط - -لب م- -ن زوج- -ت- -ه ع- -دم
ال -كشس -ف ع -ن م -ك-ان ت-واج-ده و‘
حالة تسسّرب اŸعلومة سستتعرضص
لعواقب وخيمة ،هذا اإلخفاء هو
ال -ذي ج -ع -ل سس -ع-دي ي-ج-د ن-فسس-ه
معزول  ..كل اتصسالته انقطعت
ك- -م- -ا أان ال- -ف- -دائ -ي Úالـ  ٤الذين
اسستشسهدوا كان مقررا أان ل يبقوا
‘ القصسبة بل يذهبون إا ¤ا÷بل
ل -ك -ن األق-دار سس-ب-ق-ت-ه-م وأاري-د أان
يكون مصسÒهم هكذا  ..سسقطوا
‘ سساحة الشسرف.

وهكذا كلفت
ال-ولي-ة ال-راب-عة
اŸن- -ط -ق -ة الـ 7
باإلشسراف على
اŸنطقة
ا◊رة ،وسس- -ع- -ى
اŸسسؤوول
ا÷ديد
الضس -اب -ط ع -ب-د
ال -ق-ادر ج-ب-اري
إا- - - -– ¤ري - - -ك
الوضسع النضسا‹
‘ هذا الفضساء
ع -ل -ى ال -ن -ط -اق
ا÷غرا‘
واإلق -ل -ي-م-ي م-ن
القصسبة إا ¤ا◊راشص ،ع Úالبنيان
والشسراقة.
خÓل هذه الفÎة اشستد العمل
اŸسسلح ضسد أاذناب السستعمار من
Èﬂين ومتعاون ÚوغÒهم ‡ن
ك- - - -ان ي- - - -ك- - - -ن ا◊ق - - -د ال - - -دفÚ
ل-ل-ج-زائ-ري ،Úك-م-ا ت-ل-ق-ى إاره-اب-يو
م-ن-ظ-م-ة ا÷يشص السس-ري ضس-رب-ات
قاتلة على أايدي ا÷زائري.Ú
م -ات-زال ذاك-رة اÛاه-د ع-م-ي
ﬁم - -د ع - -ب - -د ال Ó- -وي خصس - -ب- -ة
تسس - -ت - -حضس- -ر شس- -ري- -ط األح- -داث
ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ب-ارزة ال-ت-ي صس-ن-ع-ه-ا
وعاشسها رفقة ›اهدين آاخرين
بالرغم من بلوغه من السسن عتيا
لكن التفاصسيل ماتزال واضسحة ‘
ذهنه يجيب عليها فورا دون أاي

ان - - -ت - - -ظ- - -ار أاو
تردد.
‘ ه - - - - - - - -ذا
الط-ار ،أاوضس-ح
ب- - -أان ي- - -اسس - -ف
سسعدي اقÎحه
اŸناضسل
أاح-م-د ب-وزرينة
وال -ذي ي -ع -رف
ب- - - - - - -اسس - - - - - -م «
إاحديدوشص»
وأاب -ل -غ ا÷م -ي-ع
بأانه من عائلة
ث - -وري - -ة Áك- -ن
الع-ت-م-اد عليه
علما أان ﬁمد
فرحا Êهو الذي كان مسسؤوول عن
ا÷زائ - -ر ال- -كÈى وم- -ن ق- -دام- -ى
مناضسلي حزب الشسعب.
ينفي عبد الÓوي نفيا قاطعا
أان يكون ياسسف سسعدي قد وشسي
ب- -ع -ل -ي لب -وانت ل -دى السس -ل -ط -ات
ال- -ف- -رنسس- -ي -ة ك -ل م -ا ‘ األم -ر ان
ق- -نÎيشص ك -ان وراء ت -لك ا◊ادث -ة
ع- -ن -دم -ا ” إاع -ت -ق -ال -ه دون ع -ل -م
اآلخرين على غرار مايتداول عند
ال-ب-عضص م-ن ال-ن-اسص ول-ت-أاك-ي-د ذلك
ف- - -ق- - -د اعÎف سس- - -ع- - -دي ع - -ن - -د
ﬁاكمته بأانه اŸسسؤوول األول عن
ال -ع-م-ل-ي-ات ال-ف-دائ-ي-ة ال-ت-ي وق-عت
بالعاصسمة.
ي -ت -ذك -ر ع -ب -د ال Ó-وي ان -ت -ق -ام
اŸعمرين الغÓة من ا÷زائريÚ

العزل عندما وضسعوا عبوة ناسسفة
شسديدة اŸفعول بشسارع «دي تاب»
أاودت بحياة  73شسخصسا باŸكان
اŸسسمى
«صس -ب -ات ال -ق -ط -وط-ة» و ⁄ت-ب-ق
أاي-دي ال-ق-ي-ادة ال-عسس-ك-رية مكتوفة
األي- - -دي ب- - -ل ضس- - -ربت ه - -ؤولء ‘
الصس -م -ي-م وه-ذا ب-ق-ت-ل  11منهم،
ولخ -ف -اء ه -ذه ا÷رÁة ال -ن -ك-راء
واÛزرة ال - - - - -بشس - - - - -ع- - - - -ة راحت
الصس -ح -اف -ة ال-ك-ول-ون-ي-ال-ي-ة ت-فÈك
األك - - -اذيب ب - - -ادع - - -ائ - - -ه- - -ا ب- - -أان
مسس- -ت- -ودع -ات ال -ذخÒة ال -ت -اب -ع -ة
ل -ل -ف -دائ-ي Úان-ف-ج-رت ‘ ال-وسس-ط
السسكاﬁ ،Êدثة تلك الوفيات..
واسس - -ت- -ن- -ادا ا ¤اÛاه- -د ع- -ب- -د
الÓ- -وي ف- -إان ﬁاف- -ظ الشس- -رط -ة
اŸدع- -و « ب- -ن ح- -م- -و» ه -و ال -ذي
أارسس-ل أانصس-اره ل-ي Ó-لÓ-ن-ت-ق-ام م-ن
ا÷زائ- - -ري Úوﬁاول- - -ة ال - -ت - -أاثÒ
اŸعنوي على الفدائي Úودفعهم
للكف عن اŸقاومة.
ه- -ذه ا◊ادث- -ة اŸؤوŸة أادخ -لت
حي القصسبة ‘ حداد وخيّم جو
من ا◊زن و ⁄يعد هناك بديل
آاخر ماعدا النتقام لتهدئة من
روع وه -ول ال-ن-ف-وسص واألشس-خ-اصص
ب-ال-رف-ع م-ن وتÒة ال-ع-م-ل-ي-ات ضسد
اŸتطرف Úوالتابع Úلهم.
ك - -ان اÛاه - -د ﬁم- -د ع- -ب- -د
الÓوي يعمل على عدة جبهات
تارة ضسمن الفوج الفدائي اŸنتمي
إال- -ي- -ه وت -ارة أاخ -رى ي -ق -وم ب -ن -ق -ل
اŸط- -ل- -وب Úل- -دى ال- -ب- -ول -يسص ا¤
ا÷ب - -ل ،وب - -األخصص ا ¤ال - -ولي- -ة
ال -ث-ال-ث-ة ا ¤غ-اي-ة ال-ق-ائ-د ل-ون-اسص
العمرو Êب Úكاب جنات بدلسص
وبرج منايل بجبال أاولد اسسم،Ò
كما وضسع مناشس Òجبهة التحرير
ال-وط-ن-ي بصس-ن-ادي-ق الÈي-د التابعة
للفرنسسي.Ú
عندما أالقي عليه القبضص نقل
ا »¤ف - - - -ورامÈور» ل - - - -يضس - - - -ع ‘
الغياهب األرضسية لفÎة  ٤أاشسهر و
 1٥يوما ،وهنا يشسهد كيف قتل
السس - -ف- -اح ج- -ان م- -اري ل- -وب- -ان ٦
جزائري Úمن منطقة أازفون وهم
م - -روان ﬁم - -د ،م - -روان ع - -ل- -ي،
ب -وج -م -ع-ة ع-م-ار ،سس-ع-ي-د ع-م-ارة،
ع -م-ر أادار ،وأاح-م-د ع-رشس-ي ،ك-م-ا
عذب الكث Òمن ا÷زائري Úحتى
اŸوت.

جمال أأوكيلي

متحف علي ’بوانت ‘..حاجة إا ¤وثائق اŸنطقة ا◊رة

كانت عبارة عن دويرة تابعة لعائلة موسساوي بوعÓم «دار لقÓصص» وهكذا تقرر أان –تضسن اŸسسار التاريخي
والثوري للمنطقة ا◊رة من خÓل مآاثر الشسهداء األبرار ،وهي عبارة عن صسور للقادة واÛاهدين وق ّصساصسات
ا÷رائد الوطنية ،هذا ما يوجد ‘ هذا اŸتحف ،كان بالمكان ترقيته ا ¤األحسسن لو سساهم فيه اÛاهدون
بأارشسيفهم اÿاصص من وثائق وعتاد حربي ،وهو موجود لديهم ماعليهم إال تسسليمه للمتحف.
يوجد اŸتحف ‘ حي بسسة ÿضسر بـ» ليزا بديرام» دشسن ‘  3جيولية  2007من طرف قائد اŸنطقة ا◊رة
ياسسف سسعدي منذ قرابة  11سسنة مازال على حاله تابع لبلدية القصسبة يحفظ ذاكرة من صسنعوا تاريخ القصسبة
متواضسع جدا ليرقى ا ¤اŸتاحف اŸعّول عليها بالرغم من موقعه السسÎاتيجي ‘ قلب ذلك الصسرح بالمكان
تزويده بكل الوسسائل وتقنيات اŸتاحف بالضسافة ا ¤تسسجيل الشسهادات بدءا من ياسسف ا ¤غاية اآلخرين
الذين مازالوا على قيد ا◊ياة من ›اهدين موجودين بالقسسمة بدار ا◊مراء بسساحة الشسهداء لكن أاريد له أان
يكون هكذا بدون روحﬁ ..تضسنا بعضص الصسور فقط ونعتقد لتوجد غ Òتلك الصسور ‘ كامل القصسبة لذلك فان
اŸتحف ليسص أاسسوارا أارضسية ،سسقفا وجدران وا‰ا هو نقل الذاكرة ا◊ّية من الطبيعة ا ¤اطار منظم لصسالح
األجيال فلنسستثمر فيه ول نÎكه خاليا ،يناجي اآلخر.

جمال أأوكيلي

لنحافظ على ذاكرة
الششهداء..
«الشسهداء أاكرم منا جميعا» هكذا يتداول
ه - -ذا ال - -ق- -ول اŸأاث- -ور ‘ أادب- -ي- -ات الشس- -ع- -وب
اŸناضسلة التي قّدمت تضسحيات جسساما من
لخصص
أاجل اسسÎجاع سسيادتها السسليبة منها با أ
الثورة ا÷زائرية النموذج الفريد ‘ مقارعة
السس- -ت- -ع- -م- -ار إا ¤ج -انب ال -ث -ورات ال -ك -وب -ي -ة،
الفيتنامية ،والفريقية.
نقول هذا من باب واجب احÎام الشسهداء
وعدم التطاول عليهم باختÓق قصسصص وهمية،
وروايات كاذبة ل أاسساسص لها من الصسحة ،بل
Óسسف هذا
تريد التشسويشص على عقول الناسص ل أ
ما وقع مؤوخرا عندما أادعى أاناسص أان علي
لبوانت تو‘ ‘ نهاية الثمانينات وتفاصسيل
أاخرى ّﬁيرة حقا ،أاثارت دهشسة الرأاي العام.
و ⁄يصس -دق أاح -د م -ا ق -ال -ت -ه ت-لك ال-ع-ائ-ل-ة ع-ن
الشسهيد.
وكل من طلبنا منه رأايه ‘ اŸوضسوع ينفي
نفيا قاطعا ما صسدر من إادعاءات ومن أاقاويل
هي من صسنع اÿيال ل أاك Ìول أاقل ل ترتقي
أاب - -دا إا ¤مسس - -ت - -وى ه - -ذا ال- -رج- -ل ال- -ذي دّوخ
جÔالت فرنسسا ‘ حي القصسبة وتعّهد أامام كل
لحرار بأانه لن يكون لقمة سسائغة Ÿظليي
اأ
بيجار وماسسو.
وظل على هذا العهد يقاوم قوات السستعمار
دون هوادة إا ¤غاية اسستشسهاده ‘  ٨اكتوبر
 1٩٥7رفقة حسسيبة ،بوحميدي ،وعمر الصسغÒ
‘ حي «ليزابديرام» بتفج Òالبناية بكاملها ⁄
ينج منها أاحد وقد ع Ìعلى جثة علي ..و”
التعرف عليه من خÓل كتابات «الوشسم» على
أاعضساء جيدة منها «زبيدة»« ،الشسدة ‘ الله»
والثانية «سسر أاومت» والثالثة «اسسكت» هذا دليل
قاطع على وجود الرجل ما ب Úإاخوانه وأاخواته
خÓ-ل ج-رÁة ت-ف-خ-ي-خ ال-دوي-رة ث-م ت-ف-جÒه-ا،
خÓفا Ÿا ادعاه أاولئك الذين قالوا بأانه مات
خÓل نهاية الثمانينات.
وه -ن -اك ت -ف -اصس -ي -ل أاخ -رى دق -ي-ق-ة ل ›ال
للغوصص فيها كوننا نسسقط ‘ م ّ
طب خط Òأال
وه- -و تÈي- -ر م- -ا ل يÈر وال -ت -أاسس -يسص ÷ب -ه -ات
ال -تشس -ك -يك ‘ اÛاه -دي -ن ،والشس-ه-داء ال-ذي-ن
ضسحوا من أاجل اسستقÓل ا÷زائر ،وهذا ما
أاراده م- -ن ي- -ق -ف وراء ه -ذه ال -ل -ع -ب -ة ال -ب -ائسس -ة
واليائسسة ‘ ،نفسص الوقت حدثت من قبل ‘
نبشص قبور الشسهداء و“جيد أاعمال ا◊ركى
ورفضص Œر Ëالسستعمار وعدم مطالبة فرنسسا
بالعÎاف بإابادة الشسعب ا÷زائري وتقليصص
ا◊جم السساعي للثورة ‘ اŸقرر اŸدرسسي
للغام.
لفخاخ وا أ
وغÒه من ا أ
ن -أاسس -ف ال -ي -وم Ÿا ي -ل -ح -ق م -ن أاذى م-ع-ن-وي
لب-رار وي-حّ-ول-ه-ا ال-ب-عضص إا ¤م-ادة
ب -الشس-ه-داء ا أ
لزرق» يبحث أاصسحابها
منشسورة ‘ «الفضساء ا أ
ع-ن نسس-ب-ة اŸشس-اه-دة ل-ي-ت-ل-ق-وا م-ق-اب-ل ذلك ما
يسستحقونه عند Œاوز سسقف مع ،Úكفانا من
اŸتاجرة بـ «أاحياء عند ربهم يرزقون» وكفانا
من تشسويه تاريخ أاخيار وأاطهار هذا الوطن
علينا أان ل نخلط ما ب Úالدسسم والسسم.
ل توجد أاي جهة ّﬂول لها قانونا الدفاع
عن ذاكرة الشسهيد ما عدا وزارة اÛاهدين
ع -ن -دم -ا ت Ó-ح -ظ ب -أان ه -ن -اك ف-ع Ó-خ-ط-را
ﬁدقا بسسمعة الشسهداء ومن حقها متابعة
كل من يقدم على مثل هذا العمل اŸناوئ
لهؤولء ،أاين هي الوصساية ؟
وأاين هي اŸنظمة الوطنية للمجاهدين التي
لفÓ-ن» ب-إادخ-ال-ه
غ -رقت ‘ م Ó-ح -ق -ة رم-ز «ا أ
اŸت-ح-ف ونسس-يت م-ه-م-ت-ه-ا ،أاي-ن ه-ي اŸن-ظمة
لبناء الشسهداء وأابناء اÛاهدين ؟
الوطنية أ
والقائمة طويلة ل تنتهي نريد جوابا واضسحا
وم- -وق- -ف -ا صس -ري -ح -ا ي -ح -م -ي ذاك -رة الشس -ه -داء
واÛاهدين.
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تسسوية ألّرزنامة

إآجرآء آلدآربي آلعاصسمي ب ÚآŸولودية
وآ’–اد يوم  12أآكتوبر

ي-ج-ري أل-دأرب-ي أل-ع-اصس-م-ي ب Úم-ول-ودية
أ÷زأئ -ر وأ–اد أل -ع -اصس -م -ة ‘ إأط -ار تسس-وي-ة
رزنامة أ÷ولة ألرأبعة من بطولة ألرأبطة
أ’و ¤أÎÙفة بتاريخ  12أكتوبر Ãلعب 5
ج-وي-لية ( ،)17 : 45حسسب ب -ي -ان أصس -درت-ه
أمسس ألسسبت ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم.

وفي إاطار المقابÓت المتأاخرة ضسمن الجولة
ال-راب-ع-ة ب-رم-جت ال-راب-ط-ة ال-م-ح-ت-رف-ة ثÓ-ثة
لقاءات في نفسس التاريخ تجمع كل من :شسبيبة
السساورة  -بارادو وجمعية الشسلف  -شسبيبة
القبائل وشسباب بلوزداد  -اتحاد بسسكرة.
من جهة أاخرى تجرى جميع مباريات الجولة

الثامنة بتاريخ  23أاكتوبر.

برنامج مباريات تسسوية رزنامة ألجولة ألرأبعة :
ملعب  5جويلية (الجزائر العاصسمة) :مولودية
الجزائر ـ اتحاد العاصسمة (.)17 : 45
م -ل -عب م -ح -م-د ب-وم-زراق (الشس-ل-ف) :ج-م-ع-ي-ة
الشسلف  -شسبيبة القبائل (.)17 : 45
م-ل-عب  20أاوت (ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة) :شسباب
بلوزداد  -اتحاد بسسكرة (.)16 : 00
ملعب  20أاوت (بشسار) :شسبيبة السساورة  -نادي
بارادو (.)19 : 00

’فريقية للّرياضسات ألشّسرأعية
ألبطولة أ إ

آŸنتخب آلوطني يسسعى إآ ¤تأاهيل
 4عناصسر إآ ¤أآوŸبياد طوكيو
تسس- -ت- -ك- -م- -ل أل- -ي- -وم م- -ب -اري -ات أ÷ول -ة 7
’ن-ظ-ار أ¤
’و ،¤ح-يث تّ-ت-ج-ه أ أ
ل -ل -رأب-ط-ة أ أ
م -ل-عب  5ج-وي-ل-ي-ة ،أل-ذي سس-ي-ح-تضس-ن ألقمة
أŸرت -ق-ب-ة ب Úن-ادي ب-ارأدو وشس-ب-اب ب-ل-وزدأد،
ف-ي-م-ا يسس-ت-ق-ب-ل شس-ب-يبة ألقبائل نظÒه وفاق
سسطيف Ãلعب عمر حمادي ببولوغ.Ú

»°ù«ªM QÉªY
ي -ح -تضس -ن م-ل-عب  5ج-وي-ل-ي-ة ال-ي-وم ال-ق-مة
ال - -م - -رت - -ق- -ب- -ة ب- -ي- -ن ن- -ادي ب- -ارادو وشس- -ب- -اب
ب -ل -وزداد،ح -يث ي -دخ -ل ال -ف -ري -ق-ي-ن ال-م-ب-اراة
ب -اأه -داف م -خ -ت -ل -ف -ة ،وي -ب -دو اأّن ال -م -واج-ه-ة
سس -ت -ع -رف ان -ع -ك -اسس ن -ت-ائ-ج ال-ف-ري-ق-ي-ن ع-ل-ى
المسستوى القاري على مسستواهما.
يدخل شسباب بلوزداد مواجهة نادي بارادو
ع- -ل- -ى وق- -ع الإقصس- -اء ال- -م -ر ع -ل -ى ي -د ن -ادي
بيراميدز المصسري من كاأسس «الكاف» ،حيث
اأدخلت هذه الخسسارة والإقصساء الشسك داخل
صسفوف الفريق ووضسعت حدا لحبل الود الذي
كان موجودا بين الÓعبين والأنصسار.
ول- -م ي- -هضس- -م اأنصس- -ار ال- -ف -ري -ق القصس -اء م -ن
ال -م-ن-افسس-ة ال-ق-اري-ة ،خ-اصس-ة اأن ال-ف-ري-ق الآن
اأصسبح يملك الإمكانيات المادية التي تسسمح
له بالذهاب بعيدا في المنافسسة ،وما زاد من
تفاوؤل الأنصسار عودة زمÓء سسعيود بالتعادل
اليجابي من مصسر.
وكان يكفي الفريق التعادل السسلبي من اأجل
التاأهل ،لكن العكسس هو الذي حدث حيث
ت ك بّ د ا أ ش س ب ا ل ع م ر ا ن ي ه ز ي م ة ق ا س س ي ة و ا ق ص س ا ء ً

مّرا سسينعكسس ل محالة على اأداء الÓعبين
اليوم اأمام نادي بارادو.
ويخشسى اأنصسار الفريق اأن تضسع الهزيمة اأمام
بيراميدز حّدا لسسلسسلة من النتائج اليجابية
حّ -ق-ق-ه-ا ال-ف-ري-ق ف-ي ال-ب-ط-ولة منذ انطÓقها
سسمحت له بالتربع على عرشس الريادة بجدارة
واسستحقاق.
من جهته يدخل نادي بارادو مواجهة اليوم
اأمام شسباب بلوزداد منتشسيا بالتاأهل اإلى الدور
المقبل من منافسسة كاأسس «الكاف» على يد
الصس -ف -اقسس -ي ال -ت -ونسس -ي ،ال -ذي ل -م يسس -ت -ط -ع
م -ج -اراة ال -نسس -ق ال -ذي ف-رضس-ه ع-ل-ي-ه اأشس-ب-ال
المدرب شسالو.
ويسسعى الفريق لÓسستثمار في الحالة السسيئة
التي يتواجد عليها منافسسه من اأجل زيادة
متاعبه وتحقيق النتصسار ،الذي سسيكون له
اأثر اإيجابي كبير على الفريق خÓل الفترة
ال-م-ق-ب-ل-ة ،ك-م-ا سس-ي-زي-د م-ن رغ-ب-ة الفريق في
تحقيق الفضسل.
ك-م-ا يسس-ت-ق-ب-ل شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ن-ظ-ي-ره وف-اق
سس -ط -ي -ف ب -م-ل-عب ع-م-ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغ-ي-ن،
وب -دون حضس -ور ال -ج -م -ه -ور بسس -بب ال -ع -ق -وب-ة
ال -مسس -ل -ط -ة ع -ل -ى ال -ف -ري-ق م-ن ط-رف ل-ج-ن-ة
النضس-ب-اط ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-راب-ط-ة المحترفة لكرة
القدم.
وارت -ف -عت م -ع-ن-وي-ات الÓ-ع-ب-ي-ن ك-ث-ي-را ع-قب
التاأهل على حسساب حوريا كوناكري الغيني
الى الدور المقبل من رابطة البطال ،وهو ما
قد ينعكسس اإيجابا على اأداء الفريق خÓل

مواجهة اليوم.
وي-ن-ت-ظ-ر اأن ي-ق-وم ال-م-درب ف-ي-ل-ود ب-تصس-ح-ي-ح
الخطاء التي وقع فيها الفريق خÓل مواجهة
شسباب بلوزداد في البطولة ،من خÓل منح
الفرصسة لبعضس الÓعبين الذين لم يشساركوا
كثيرا من اجل منح الضسافة.
م ن ج ه ت ه ي ت ط لّ ع و ف ا ق س س ط ي ف ل  Óس س ت ث م ا ر ف ي
مشساكل المنافسس و غياب الدعم الجماهيري
من خÓل الفوز عليه اليوم رغم اأن الماأمورية
لن تكون سسهلة في ظل المشساكل التي يعاني
منها هو ايضسا.
وقد تكون مواجهة اليوم الخيرة لماضسوي
في حال تكبد الهزيمة خاصسة اأن تواجده على
راأسس ال -ع -ارضس -ة ال -ف -ن -ي -ة ل -ل-وف-اق ل ي-ح-ظ-ى
باإجماع الأنصسار ،وبعضس الفاعلين في الفريق
ال -ذي -ن ب-داأوا اتصس-الت-ه-م م-ع ب-عضس الأسس-م-اء
التي قد تتولى العارضسة الفنية.
ويسستقبل نصسر حسسين داي امل عين مليلة في
مواجهة صسعبة للفريقين ،فيما يحل شسبيبة
السساورة ضسيفا على اأهلي البرج في مواجهة
ت-ع-د ب-ال-ك-ث-ي-ر ،خ-اصس-ة اأن شس-ب-ي-ب-ة السساورة لم
يقدم المسستوى المطلوب لحد الن.

آلÈنامج

نصسر حسسين دأي  -أمل عين مليلة 16:00
أهلي ألبرج  -شسبيبة ألسساورة 17:00
شسبيبة ألقبائل  -وفاق سسطيف 17:00
نادي بارأدو  -شسباب بلوزدأد 17:45

شسبيبة ألقبائل

’سساسسية آليوم
نحو عودة بانوح إآ ¤آلّتشسكيلة آ أ
يسستعيد فريق شسبيبة القبائل ،المهاجم حمزة
ب -ان -وح ،ال -ذي ت -م -اث -ل ل -لشس -ف -اء ال -ت -ام ،ف-ي-م-ا
سسيتخلف المهاجم الكيني مسسعود جوما ،عن
ل -ق -اء ال -ج -ول-ة السس-اب-ع-ة ،اأم-ام وف-اق سس-ط-ي-ف
وال - - -م - - -ق - - -رر ال - - -ي- - -وم ،بسس- - -بب اإلصس- - -اب- - -ة.

وان -دم -ج ب -ان -وح بصس -ف -ة ع -ادي -ة ف -ي ال -حصس-ة
التدريبية التي خاضسها فريقه ،يوم الجمعة،
بعد أان غيبته اإلصسابة عن مباراتي النادي في
الدوري ورابطة أابطال إافريقيا ،أامام كل من
شسباب بلوزداد ،وحوريا الغيني ،على التوالي.

وت- -أات- -ي ع -ودة ب -ان -وح إال -ى ال -مشس -ارك -ة رف -ق -ة
الشسبيبة ،لتضسع حًدا للصسداع الذي عانى منه
ف-ي-ل-ود ،ف-ي ال-م-ب-اري-ات األخ-ي-رة ،بسس-بب كثرة
الغيابات خاصسة في الخط األمامي.

جل  4أهدأف و قدم “ 5ريرأت حاسسمة
سس ّ

سسليما Êيفوز بجائزة ’عب آلشّسهر ‘ موناكو
أخ- -ت- -ارت ج -م -اه Òم -ون -اك -و أل -ف -رنسس -ي،
أ÷زأئ-ري إأسسÓ-م سس-ل-ي-م-ا ،Êم-ه-اج-م أل-فريق
’مارة‘ ،
’حمر ،أفضسل ’عب دأخل نادي أ إ
أ أ
شسهر سسبتم.È

ونشسر الحسساب الرسسمي لنادي موناكو على
م-وق-ع ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي «ت-وي-تر» ،فيديو
أله -داف سس -ل -ي -م -ان-ي م-ع ال-ف-ري-ق ف-ي الشس-ه-ر
ال- -م- -اضس- -ي ،وأاك- -دت حصس -ول -ه ع -ل -ى تصس -ويت
األغلبية ،باعتباره أافضسل لعب في الفريق.
وكان سسليماني قد سسجل خÓل شسهر سسبتمبر
الماضسي 5،أاه- - - -داف وقّ- - - -دم  4تمريرات
ح -اسس-م-ة ل-ي-بصس-م ع-ل-ى ان-طÓ-ق-ة م-ث-ال-ي-ة م-ع
النادي الفرنسسي ،الذي نجح مدربه ليوناردو
جارديم ،في كسسب الرهان بإاصسراره على ضسم
الÓعب.

وطرح تأالق سسليماني في الدوري الفرنسسي،
العديد من عÓمات السستفهام ،حول إاصسرار
م -درب ل -يسس -ت-ر سس-ي-ت-ي اإلن-ج-ل-ي-زي ،ب-ري-ن-دان
روج -رز ،ع -ل -ى ال -ت -خ -ل-ي ع-ن خ-دم-ات-ه خÓ-ل
الميركاتو الصسيفي الماضسي ،رغم اإلمكانيات
ال - - - - - - - - - -ت- - - - - - - - - -ي ي- - - - - - - - - -ح- - - - - - - - - -وزه- - - - - - - - - -ا.
من جهة اخرى أافاد موقع «توب ميركاتو»
نق Óعن صسحيفة «فرانسس فوتبول» الفرنسسية،
بأان نادي اإلمارة يفكر جديا في تفعيل خيار
الشسراء ،وضسم الÓعب بصسفة نهائية قبل انتهاء
اإلع- - - - -ارة ف- - - - -ي ج - - - -وان ال - - - -م - - - -ق - - - -ب - - - -ل.
وتأالق سسليماني في صسفوف نادي اإلمارة هذا
ال-م-وسس-م ،ح-يث أاع-ي-ر ل-ل-ف-ري-ق ف-ي ال-م-يركاتو
الصس -ي -ف -ي ال -م -اضس -ي ،وأاصس -ب -ح أاح-د أاع-م-دت-ه

نادي نيسس:

يغيب الدولي الجزائري لنادي نيسس
ال--ف--رنسس-ي ،آادم ون-اسس ،ع-ن ال-م-ي-ادي-ن
ل--ف--ت--رة ت--م--ت--د م--ن سس--ت-ة إال-ى ث-م-ان-ي-ة
أاسسابيع ،بعد إاجرائه لعملية جراحية

على مسستوى الركبة ،حسسبما أاعلن عنه
مدرب الفريق ،باتريسس فييرا.
وصسّ--رح ف--ي--ي-را خÓ-ل ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة:
‘‘ون--اسس أاج-رى ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة ع-ل-ى

األسساسسية في ظرف وجيز ،بعد نجاحه في
تسس -ج-ي-ل  4أاه- -داف ،وت -ق -دي -م  5تمريرات
حاسسمة ،في  5مباريات فقط

ت-ه-دف أ÷زأئ-ر إأ ¤ت-أاه-ي-ل أرب-ع-ة ب-ح-ارين
’وŸبية  2020بطوكيو أليابانية ،من
Óلعاب أ أ
ل أ
’فريقية للشسرأع
خÓل أسستضسافتها للبطولة أ إ
(أخ -تصس -اصس -ا ’زي-ر رأدي-ال وسس-ت-ان-دأر  -أر أسس
إأكسس) من  7إأ 12 ¤أكتوبر باŸدرسسة ألوطنية
ل- -ل- -ري- -اضس -ات أŸائ -ي -ة و–ت أŸائ -ي -ة ب -ا÷زأئ -ر
شس -اط -ئ (شس -رق أل -ع -اصس -م -ة) ،ع -ل -ى أل -رغ -م م-ن
صس- -ع- -وب- -ة أŸه- -م- -ة ،حسسب م- -ا أف- -اد ب- -ه رئ- -يسس
أ’–ادية حسسان جي.‹Ó

وأاوضسح األخير أانه «على الرغم من المهمة
الصسعبة جدا أامام منتخبات قوية على غرار
مصسر وتونسس والسسيشسل ،إال أان الهدف هو
ت -أاه-ي-ل أارب-ع-ة ع-ن-اصس-ر إال-ى أاول-م-ب-ي-اد ط-وك-ي-و
.»2020
وأاضساف« :لقد أاجرينا تحضسيرات جيدة داخل
وخارج الوطن ،الحمد لله أاننا لم نواجه أاي
مشسكل ل في التحضسير ول في اقتناء العتاد».
وتشسارك الجزائر في البطولة اإلفريقية 2019
Óلعاب الولمبية الصسيفية المقبلة بـ
المؤوهلة ل أ
 17ب -ح-ارا م-ن ب-ي-ن-ه-م  8ف-ت-ي-ات ،ي-ق-ودهم 4
مدربين.
وأاجرى الفريق الوطني لختصساصس «أار أاسس
إاكسس» ع -دة ت -ربصس -ات م-ع ال-خ-ب-ي-ر ال-ف-رنسس-ي
غ -ري -غ -وار وسس -ي -ك -ون ح -اضس -را ف -ي ال -م -وع -د
القاري.
كما خاضس نفسس الفريق منافسستين عالميتين
ف -ي ك -ل م -ن اسس -ب -ان -ي-ا وف-رنسس-ا شس-ه-ري م-اي-و
وج -وان ال -ف -ارط -ي -ن ،عÓ-وة ع-ل-ى ت-ربصس ف-ي
اسس-ب-ان-ي-ا رف-ق-ة خ-ب-ي-ر ه-ول-ن-دي ن-ه-اي-ة أاف-ريل

’بيضس أŸتوسّسط وهرأن 2021
ألعاب ألبحر أ أ

عملية آختيار رؤوسساء آلّلجان تشسارف على نهايتها
سس--ي-ت-م «ق-ري-ب-ا» ت-نصس-يب رؤوسس-اء م-خ-ت-ل-ف
اللجان التي سستوكل لها مهمة المشساركة
لبيضس المتوسسط
في تنظيم أالعاب البحر ا أ
المقررة في وهران خÓل صسائفة ،2021
حسسب م---ا ع---ل---م أامسس السس--بت م--ن وزارة
الشسباب والرياضسة.
وأافاد ذات المصسدر بأان عملية تنصسيب
رؤوسس-اء ال-ل-ج-ان ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل--ل--ت--ن-ظ-ي-م ال-ت-ي م-ق-ره-ا ب-وه-ران ،سس-ت-ت-م
ب--حضس-ور وزي-ر الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة رؤووف
سسليم برناوي.
لسس-م-اء ال-ت-ي
ول--م ي--ت-م ال-فصس-ل ب-ع-د ف-ي ا أ
لشس--راف ع--ل--ى ال-ل-ج-ان ال-ت-ي
سس--ت--ت--ول--ى ا إ
لول
عددها  ،12حيث يواصسل المسسؤوول ا أ
ع-ن ال-ق-ط-اع دراسس-ة ال-ق-ائ-م-ة ال-م-ق-ت-رحة
عليه ،كما أاشسير إاليه.
وت--ث--ي--ر ه--ذه ال--قضس--ي--ة ج--دل واسس-ع-ا ف-ي
لوسساط الرياضسية الوهرانية باعتبار اأن
ا أ
الوالي السسابق لعاصسمة الغرب الجزائري،
م--ول--ود شس--ري-ف-ي ،ك-ان ق-د ع-ي-ن ف-ي وقت
سسابق رؤوسساء لنفسس اللجان حيث باشسروا
أاعمالهم بصسفة عادية.
وأاوضسح نفسس المصسدر بأان تعيين رؤوسساء
اللجان من صسÓحيات الوزير ،واأن الذين
ب--اشس--روا م--ه--ام--ه--م ف--ي اإط-ار ال-ت-حضس-ي-ر
للموعد المتوسسطي ل يملكون اأية قرارات
ممضساة من الوصساية تؤوكد إاسسنادهم تلك

غياب آآدم وناسس ّŸدة  6إآ 8 ¤أآسسابيع
مسستوى الركبة ومن المتوقع أان يغيب
لخضس-ر ل-م-دة شس-ه-ر
ع-ن ال-مسس-ت-ط-ي-ل ا أ
ونصسف الي شسهرين‘‘ .وتعّرضس وناسس
لصسابة في  24من شسهر سسبتمبر في
إ

وبداية مايو .2019
أاما فيما يخصس «الÓزير» ،فقد قام الفريق
بتحضسيرات بأارضس الوطن لمدة أاربعة اشسهر
بقيادة مدرب عالمي ،ويتعلق األمر باإليطالي
أاليسساندرو فرانزي الذي سسبق له اإلشسراف
ع -ل -ى ت -دريب م -ن -ت -خ -ب-ات اي-ط-ال-ي-ا وأال-م-ان-ي-ا
وإاسس -ب -ان -ي-ا ،وسس-ي-ك-ون ه-و اآلخ-ر ح-اضس-را ف-ي
الموعد القاري.
وتعرف المنافسسة حضسور  50مÓحا (رجال
وسس-ي-دات) ي-م-ث-ل-ون  9ب-ل-دان وه-ي :ال-ج-زائ-ر
(ال -ب -ل -د ال -م -ن -ظ -م) ال -م -غ-رب ،ت-ونسس ،مصس-ر،
السسيشسل ،موريسس ،تنزانيا ،موزمبيق وأانغول.
قائمة المنتخب الوطني:
^ أر أسس إأكسس (ذكور):
حمزة بوراسس  -رمزي بوجعطيط  -بودرومة
رامي  -بن ناقة اسسÓم  -بن سسراي فيصسل -
بريغت عماد.
 أر أسس إأكسس (إأناث):رزواني مريم  -بلعباسس كاتيا  -بريشسي أامينة
 حماوي سسارة  -آايت علي سسليمان لينة.ألمدربان :ق - -وج - -ي - -ل ن - -اصس- -ر (ذك- -ور) -
بوهاجيرة منار (اناث)
لزير سستاندار:
زياني وسسيم  -خوالد إاسسÓم -قبايلي محمد.
لزير راديال:
ميسساء عبد الفتاح  -مالية كرسسان  -سسناء
لشسهب.
ألمدّربان :جولح حكيم (ذكور)  -ترياقي
رشسيد (إاناث).

مباراة الداربي أامام نادي موناكو (-1
.)3
إاصس-اب-ة ون-اسس سس-ت-ب-ع-ده ع-ن ال-م-نتخب
ال-ج-زائ-ري خÓ-ل ال-ل-ق-اءي-ن ال-ق-ادمين

المهام.
وم--ع--ل--وم أان ال--ل--ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-حضس-ي-ر
لل--ع--اب ال-م-ت-وسس-ط-ي-ة ك-انت ق-د شس-ه-دت
ا أ
تغييرا على مسستوى مديرها العام خÓل
الصس--ائ--ف--ة ال-م-اضس-ي-ة ب-ع-د ت-ع-ي-ي-ن ال-ب-ط-ل
ال--ج--زائ-ري السس-اب-ق ف-ي السس-ب-اح-ة سس-ل-ي-م
إايÓسس خلفا لمحمد المورو ،الذي شسغل
هذا المنصسب لمدة سسنة واحدة.
جدير بالذكر أايضسا أان الجزائر تحتضسن
لب-يضس ال-م-ت-وسس-ط ل-ل-م-رة
أال-ع-اب ال-ب-ح-ر ا أ
ال--ث--ان--ي--ة ف--ي ت-اري-خ-ه-ا ب-ع-دم-ا ك-انت ق-د
اسس--تضس--افت نسس--خ-ة ع-ام  1975بالجزائر
العاصسمة.

أامام جمهورية الكونغو الديمقراطية
ب--ال--ب-ل-ي-دة (مصس-ط-ف-ى تشس-اك-ر) ف-ي 10
أاكتوبر ،وأامام كولومبيا في  15من
شسهر أاكتوبر بمدينة ليل الفرنسسية.
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مواقيت
الصصÓة

 06أاك- -ت -وب -ر  : 1958انسس-حب ال-وف-د
ال -ف -رنسس -ي م -ن اŸؤو“ر اŸت -وسس-ط-ي
اŸنعقد بفلورانسس ( ، )Florence
بسسبب حضسور أاحمد بومنجل ‡ثل جبهة
التحرير الوطني.

2٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

العدد

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضسل
اسستغÓل اŸعلومات ،وإاثر دورية بحث
و“شس- -ي- -ط ق- -رب الشس- -ري -ط ا◊دودي
ا÷نوبي بتمÔاسست  /ن.ع ،6.كشسفت
مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي يوم 05
Óسسلحة يحتوي
أاكتوبر ﬂ ،2019بأا ل أ
ع- - -ل- - -ى عشس - -رة ( )10صس- - -واري- - -خ م - -ن
نوعBM-21
تأاتي هذه العملية لتؤوكد مرة أاخرى
على اليقظة العالية ،وا◊رصس الشسديد
ل- -ق- -وات ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي
اŸن - -تشس- -رة ع Èك- -اف- -ة رب- -وع ال- -وط- -ن
للحفاظ على سسÓمة بÓدنا ،وإاحباط
أاّي - -ة ﬁاول - -ة ل - -ل - -مسس - -اسس ب - -أام - -ن- -ه- -ا
واسستقرارها.

التحق بأ÷مأعأت الرهأبية سصنة 1994

الّتعّرف على اÛرم «أابو “ام» واسضÎجاع مسضّدسص رشّضاشص
التعرف على هوية هذا اÛرم ،ويتعلق
األمر باŸسسمى «حبل إابراهيم» اŸولود
‘  12ماي  1964بعزيز ولية اŸدية،
واŸكّنى «عبد ا◊فيظ أابو “ام» مسسؤوول
›م -وع -ة إاره-اب-ي-ة ،إال-ت-ح-ق ب-ا÷م-اع-ات
الرهابية سسنة .1994

 ...تدمﬂ Òبأاين ’رهابيÚ
وتوقيف عنصضر دعم ا÷ماعات
اŸسضّلحة
‘ سسياق مّتصسل ،كشسفت ودمّرت مفرزة
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،خÓ-ل ع-ملية
ب -حث و“شس -ي -ط ب -ع Úال-دف-ل-ى  /ن.ع،1.

تكر ËاŸتأألق ‘ ÚاÙأفل الدولية

برناوي :اŸفاجأاة ‘ أاوŸبياد طوكيوسضتكون من رياضضة الكاراتي
^ الرياضضي يبقى هو من يسضتحق الثناء أاو’ وأاخÒا

كرم وزير الشسباب والرياضسة سسليم رؤووف
ب-رن-اوي  18مصس-ارع-ا ومصس-ارع-ة م-ن ري-اضسة
ال -ك -رات -ي اŸت -أال -ق ‘ ÚاÙاف-ل ال-ري-اضس-ي-ة
الدولية والقارية للموسسم الرياضسي ( 2018ـ
 )2019الذين رفعوا الراية الوطنية ،باإلضسافة
إا 4 ¤ناخب Úوطني ،Úمن الذين أاشسرفوا على
تأاط Òالعناصسر الوطنية ،وذلك عشسية أامسس
ب -اŸركب ال -ري -اضس -ي «غ -رم -ول» ب-ال-ع-اصس-م-ة،
ب -حضس -ور أاسس -رة ال -ك -رات -ي ي -ت -ق -دم -ه -ا رئ-يسس
ال–ادية ا÷زائرية للعبة «سسليمان مسسدوي»،
أاين قدمت للمصسارع Úمنح معتÈة تشسجيعا
لهم لبذل اŸزيد من اÛهودات ‘ اÙافل
الرياضسية اŸقبلة والتحضس Òلها بشسكل ‡يز
Áكنهم من مواصسلة حصسد األلقاب.
وزي -ر ال -ق -ط -اع أاك -د خ Ó-ل م -داخ-ل-ت-ه ب-أان
ت -ك -ر Ëري -اضس -ي ال -ك -ارات-ي دو ،اŸت-أال-ق‘ Ú
ﬂتلف اÙافل القارية والدولية هي صسفة
ح-م-ي-دة وال-ت-ف-ات-ة ط-ي-ب-ة م-ن مسس-ؤوو‹ رياضسة
الكراتي ،موضسحا بأانه أامر جيد أان يتمكن
مسس Òمن جمع عائلة الكاراتي ،وقال أايضسا
«أاحيي الوعي الكبŸ ÒسسÒي أاسسرة الكاراتي
ال-ت-ي ت-ع-رف ك-ي-ف ت-ت-خ-ط-ى اŸن-افسس-ة وت-عود
ب -ع -ده -ا ل -ت -ك -ر Ëري -اضس -ي -ي -ه -ا وتشس -ج-ي-ع-ه-م،
ال -ري -اضس-ي ي-ب-ق-ى ه-وم-ن يسس-ت-ح-ق ال-ث-ن-اء أاول
وأاخÒا  ،بعدما حقق ا‚ازات عظيمة ‘ كل
اÙافل ،والكاراتي من الرياضسات القÓئل
التي “كنت من فرضس وجودها على اŸسستوى
العاŸي» ،وتابع حديثه «أاول ميدالية عاŸية
–صس -لت ع -ل -ي -ه -ا ري -اضس -ة ال -ك-ارات-ي ‘ ه-ذه

العهدة كانت من نصسيب Ÿياء معطوب ‘
ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي -ة ،ك -م -ا “ك-ن مصس-ارع-ون
آاخرون من حصسد ميداليات أاخرى ‘ أالعاب
البحر اŸتوسسط واأللعاب اإلفريقية والبطولة
اإلفريقية وهناك جيل ما شساء الله قادم يؤوكد
بأان هذه ال–ادية تسس ‘ Òالطريق الصسحيح،
وم -ت -أاك -د م-ن أان-ه سس-ت-أات-ي اŸف-اج-أاة م-ن ه-ذه
الرياضسة Ãا أان كل اŸصسارع ÚاŸتواجدين
أام -ام -ي Áك -ن -ه -م خ -ط -ف أاح -د اŸي -دال -ي-ات
األوŸبية كونهم Áلكون مسستوى عاŸي».
«ﬂلو‘» عندما يريد يسستطيع ومتأاكد من
انتزاعه اللقب العاŸي
وب- -خصس- -وصس ال- -ب- -ط- -ل األوŸب -ي «ت -وف -ي -ق
ﬂلو‘» الذي سسيخوضس اليوم نهائي 1500
م ‘ Îال- -ب -ط -ول -ة ال -ع -اŸي -ة ألل -ع -اب ال -ق -وى
اŸق-ام-ة ح-ال-ي-ا ب-ال-ع-اصس-مة القطرية الدوحة،
أاوضسح الوزير بأانه يثق ‘ إارادة «ﬂلو‘» على
ال -ن -ج -اح وق-ال «ﬂل-و‘ Ÿا ي-ري-د يسس-ت-ط-ي-ع،
أا“نى أان يكسسب السسباق ويصسبح بط ÓعاŸيا
وأاوŸبيا ‘ الختصساصس ،عندما شساهدته بلغ
 3دق -ائ-ق  31ث -ان -ي-ة ق-ب-ل ان-طÓ-ق األل-ع-اب
ال-ع-اŸي-ة ،ت-أاك-دت ب-أان-ه ع-اد Ÿسس-ت-واه ،ت-وفيق
نضس- -ج ك- -ثÒا وي- -ع- -رف ك- -ي- -ف يسس Òالضس -غ -ط
Óشسارة
وهورياضسي يسستحق اللقب العاŸي» ،ل إ
ك -رم رئ -يسس ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل-ك-ارات-ي
«سسليمان مسسدوي» السسباحة الواعدة «سسهام
Ÿي -اء م -ي -دون» ن-ظ Òت-أال-ق-ه-ا ‘ اŸن-افسس-ات
القارية.

ﬁمد فوزي بقاصص

ﬂب -أاي-ن ( )02إلره -اب-ي Úي-ح-ت-وي-ان ع-ل-ى
مواد غذائية وأاغراضس ﬂتلفة ،كما ”
ت -وق-ي-ف ( )01ع -نصس -ر دع -م ل -ل -ج-م-اع-ات
اإلرهابية.

...وحجز  130كلغ من الكيف
وتوقيف  16مهاجرا غ Òشضرعي
‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة
اŸنظمة ،حجز عناصسر حرسس السسواحل
( )160ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي -ف اŸع -ال -ج
Ãسستغا / Âن.ع ،2.فيما ضسبطت مفرزة
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي بÈج ب-اج-ي
ﬂتار /ن.ع )02( ،6.مطرقتي ضسغط.
‘ إاطار ﬁاربة الهجرة غ Òالشسرعية،
أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-بي
( )16مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بكل من تلمسسان  /ن.ع ،2.بسسكرة
 /ن.ع 4.وعنابة  /ن.ع.5.

 24°وهران

29°

29°

france prix 1

لمن ولية بسصكرة
‘ عمليأت نوعية أ

وضضع حد للصضوصص اŸواشضي وعصضابات تعك Òاأ’من وال ّسضكينة العامة

‚حت مصصألح أامن ولية بسصكرة‘ ،
لسصبوع‘ ،
حصص-ي-ل-ة نشص-أط-أت-ه-أ ل-نهأية ا أ
ع -دة ع -م -ل -ي -أت أام -ن-ي-ة ن-وع-ي-ة ،ت-ركت
ارت - -ي - -أح - -أ واسص - -ت- -حسص- -أن- -أ ك- -بÒا ل- -دى
لجرام
اŸواطن ،Úالذين أاّكدوا تراجع ا إ
Ãختلف منأطق الولية بفضصل اıطط
لمني الصصأرم Ÿصصألح الشصرطة ،والذي
ا أ
يشص - -رف ع - -ل- -ي- -ه رئ- -يسس أام- -ن ال- -ولي- -ة
ا÷ديد شصخصصيأ.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

ق ــ و

 2٧°وهران

الثمن  10دج

18065

كشضف  10صضواريخ من نوع BM- 21داخل ﬂبأا

وهذا بجبل عمرونة ضسواحي بلدية
ج -م -ع -ة أاولد الشس -ي -خ ولي -ة ع Úال-دف-ل-ى
ب -ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس -ك -ري -ة الو ،¤ح-يث ّ”

 21°ا÷زائر

عنأبة

إاثر دورية بألشّصريط ا◊دودي ا÷نوبي بتمÔاسصت

ق ــ و

 2٧°ا÷زائر

عنأبة

لحد  0٧صصفر  1441هـ الموافق لـ  0٦أاكتوبر  2019م
ا أ

لره-أب وت-ب-ع-أ
‘ إاط-أر م-ك-أف-ح-ة ا إ
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة اŸنّ-ف-ذة م-ن ط-رف م-ف-رزة
ل -ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،ي-وم 04
أاك -ت -وب-ر  ،2019وال- -ت- -ي مّ- -ك- -نت م- -ن
ال- - -قضص- - -أء ع- - -ل - -ى إاره - -أب - -ي خ - -طÒ
واسصÎجأع ( )01مسصدسس رشصأشس من
ن -وع ك Ó-شص -ن -ي -ك -وف و(- - - ﬂ )02زÊ
لضص -أف -ة إا ¤ك -م -ي -ة م -ن
ذخÒة ،ب- -أ إ
الذخÒة.
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العصصر15.54................:
المغرب1٨.29...............:
العشصـأء19.4٨..................:

“كنت مصسالح األمن ا◊ضسري الثالث ‘
البداية من توقيف سسارق اŸواشسي باسستعمال
مركبة ،بناءا على شسكوى تقّدم بها مواطن
تعّرضس للسسرقة اسستهدفت منه رؤووسس أاغنام
على مسستوى طريق الوزن الثقيل بحي لبشساشس
بسس-ك-رة ،ل-ت-ب-اشس-ر ق-وات الشس-رط-ة ف-ور ت-ل-ق-يها
الشسكوى فتح –قيق ‘ القضسية وباسستغÓل
األدلة الرقمية ،وكذا اŸوصسفات التي قدمها
الضسحية– ّ” ،ديد هوية الفاعل البالغ من
العمر  40سسنة وهو مسسبوق قضسائيا ،وبتوقيفه

أان -ك -ر ا÷رم اŸنسس-وب إال-ي-ه وب-ت-ح-وي-ل-ه Ÿق-ر
اŸصسلحة أا‚ز ضسده ملف جزائي باŸوضسوع
وبتقدÁه للعدالة صسدر ‘ حقه أامر إايداع.
و‘ سسياق متصسل ،أاوقفت قوات الشسرطة
ال -قضس-ائ-ي-ة ب-األم-ن ا◊ضس-ري ال-ث-ا Êب-بسس-ك-رة
شسخصس تورط ‘ جناية ﬁاولة القتل العمدي
مع سسبق اإلصسرار والÎصسد ،يبلغ من العمر 19
سس -ن -ة ب -واسس -ط -ة سس Ó-ح أاب -يضس ﬁظ-ور ع-ل-ى
مسستوى الرقبة و الذراع ،حيث قدمت للضسحية
شسهادة طبية بـ  25يوم عجز أاصسدرت العدالة
‘ حقه أامر إايداع.
و‘ إاط - -ار ا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى األم- -ن ال- -ع- -ام
والسس -ك -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ،أاوق -فت مصس -ال-ح األم-ن
ا◊ضس -ري ال -ث -ا Êشس-خصس Úت-ورط-ا ‘ قضس-ي-ة
السس-ك-ر ال-ع-ل-ن-ي وإاح-داث الضس-وضس-اء والضس-رب
وا÷رح ال-ع-م-دي ب-اسس-ت-ع-م-ال أاسس-ل-ح-ة بيضساء،
حيث عا÷ت قوات الشسرطة قضسيت ‘ Úهذا
اÿصسوصس ،ويتعلق الأمر بتلقي ذات اŸصسالح
األم -ن -ي -ة Ÿك-اŸة م-ف-اده-ا وج-ود شس-خصس ‘
ح- -ال- -ة سس -ك -ر ي -ق -وم ب -إاح -داث الضس -وضس -اء ‘
الطريق العام يبلغ من العمر  21سسنة بالقرب
من حي البخاري بسسكرة ،أالقت القبضس عليه
بحوزته سسÓح أابيضس ﬁظور.

وفاة امرأاة وإاصضابة خمسضة آاخرين ‘ حادث سض Òبتبسضة

ت- -وف -يت ام -رأاة وأاصص -يب  05أاشصخأصس
آاخ -ري -ن إاث -ر ح -أدث م -روري وق -ع ع -ل -ى
مسص - -ت - -وى اŸك - -أن اŸسص - -م- -ى دوار ب- -رك- -ة
ال -ف -رسس ب -ل -دي -ة ع Úال-زرق-أء ب-ت-بسص-ة،
حسصب إاف-أدة اŸصص-أل-ح ا◊م-أي-ة اŸدن-ي-ة،
التي تدّخلت ‘ حدود السصأعة السصأدسس
والنصصف صصبأحأ.
“ثّل ا◊ادث ‘ انقÓب سسيارة سسياحية
أاين قامت بنقل جثة اŸرأاة اŸتوفية التي تبلغ
م- -ن ال- -ع- -م -ر  58سس -ن -ة ،وب -ق -ي-ة الشس-خ-اصس
اŸصس- -اب ،Úإا ¤اسس- -ت- -ع- -ج -الت ع Úال -زرق -اء

وتنحصسر أاعمارهم ب Úعام Úو 39سسنة.
كما أاجّلت الوحدة الثانوية للحماية اŸدنية
ب -الشس -ري -ع -ة ل -ي -ل -ة ا÷م -ع -ة إا ¤السس-بت ،ج-ث-ة
شسخصس متو‘ ،يبلغ من العمر حوا‹  65سسنة،
على م Ïسسيارة اإلسسعاف إا ¤مصسلحة حفظ
ا÷ثث Ãسستشسفى الشسريعة ،ع Ìعليه متوفيا
داخل منزله الكائن بوسسط مدينة الشسريعة،
وج -د ‘ ح-ال-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن ال-ت-ع-ف-ن وحسسب
تصس-ري-ح ال-ط-ب-يب اŸسس-ت-ق-ب-ل ل-ل-ح-الة« ،متو‘
منذ أاربعة أايام».

تبسسة :خالد ــ ع

لندية العربية
كأأسس ا أ

«العميد» يواجه نادي القوات ا÷وية العراقي
سس-ي-واج-ه ف-ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائر نظÒه
القوات ا÷وية العراقي ‘ الدور ثمن النهائي
لكأاسس األندية العربية حسسب ما أاسسفرت عليه
ال- -ق- -رع -ة ال -ت -ي ج -رت ي -وم أامسس .وسس -ي -ل -عب
«العميد» مباراة الذهاب خارج ملعبه قبل أان

كاريكات /ÒعنÎ

يسستقبل منافسسه ‘ مباراة العودة.
وي - -رك - -ز أاشس - -ب - -ال اŸدرب ك - -ازو Êع- -ل- -ى
اŸنافسسة العربية بهدف التأالق فيها بفضسل
التعداد الÌي الذي يتميّز به فريق اŸولودية
الذي تأاهل على حسساب نادي ظفار العما.Ê

