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ندعـ ـ ـ ـؤ اإلعـ ـ ـÓمي ÚلÓلتف ـ ـ ـاف ح ـ ـؤل
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ا÷زائرية بـــــÚ
الّت أاّلق ‘ اÙافــل
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’خفاق اÙلي
وا إ
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اŸشسروع ا◊لم الذي ينتظر التّجسسيد

بتهمتي إاسصاءة اسصتغÓل الوظيفة
وإاعاقة السص Òا◊سصن للعدالة

نحو“Ôاسصت وجانت
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ا÷ؤية ا÷زائرية
وضسع اŸفتشش العام السسابق لؤزارة تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزز رحÓته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
الع ـ ـدل رهـ ـ ـن ا◊ـ ـ ـبسش اŸـ ـ ـ ـ ـ ـؤؤق03ت ابتـ ـ ـ ـ ـ ـداء مـ ـ ـن نؤفـ ـ ـ ـ٤ـ٢مÈ
صصـــ3ـــ0ــ

صصـــ3ـــ0ــ

هدام وبوزيد يفتتحان
السسنة ا÷امعية
2020-2019
يشص -رف وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشص -غ-ي-ل
والضصمان ا’جتماعي تيجا Êهدام
رف-ق-ة وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-بحث
ال -ع-ل-م-ي ال-ط-يب ب-وزي-د ال-ي-وم ،ع-ل-ى
م -راسص -م اف -ت -ت -اح السص -ن -ة ا÷ام -ع -ي-ة
 2020–2019وذلك ع- -ل- -ى السص -اع -ة
 09:00صصباحا Ãقر اŸدرسصة العليا
للضصمان ا’جتماعي – ب Íعكنون .

بن مسسعود ‘ اأ’غواط
ي-ق-وم وزي-ر السص-ي-اح-ة والصص-ن-اع-ة
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر بن مسصعود
يومي  07و 08أاكتوبر ا÷اري بزيارة
ع-م-ل ل-و’ي-ة اأ’غ-واط ،أاي-ن ي-ت-ف-قد
عدة مشصاريع تابعة للقطاع.

ندوة إاعÓمية
حول سسرطان الثدي
بفندق «سسوفيتال»
ت- -ن- -ظ -م وزارة الصص -ح -ة والسص -ك -ان
وإاصصÓ- -ح اŸسص -تشص -ف -ي -ات ،م -دي -ري -ة
الوقاية وترقية الصصحة ندوة اعÓمية
حول موضصوع سصرطان الثدي واهم
ا’‚ازات ‘ ›ال تشص - - - - -خ - - - - -يصص
السصرطان با÷زائر اليوم  07أاكتوبر
بفندق سصوفيتال على السصاعة 08:30
وذلك ب-ال-ت-ع-اون م-ع ق-ي-ادة م-ك-اف-ح-ة
السص-رط-ان وج-م-ع-ي-ة اأ’م-ل Ÿسصاعدة
اأ’شصخاصص اŸصصاب.Ú

جمعية اأ’مل ‘ أانشسطة
متعددة ضسد سسرطان الثدي

ت-ن-ظ-م ج-معية
«اأ’م - -ل» Ÿرك- -ز
ب - - -ي - - -ار وم- - -اري
ك-وري Ÿسص-اع-دة
مرضصى
السص-رط-ان ،ي-وم-ا
ع -ل-م-ي-ا ت-ك-وي-ن-ي-ا
بفندق السصوفيتال بعنوان »:سصرطان
ال- -ث- -دي وŒرب- -ة ال- -كشص- -ف اŸب- -ك- -ر
با÷زائر عرضص أاول النتائج»و ذلك
ال - -ي - -وم ب - -دءا م - -ن السص - -اع - -ة 09:00
صصباحا.
وت -خ -وضص ا÷م -ع-ي-ة ال-ت-ي –ت-ف-ل
هذا العام بذكرى تأاسصيسصها العاشصرة،
ح- -م Ó-ت ت -وع -ي -ة وت -ع -ب -ئ -ة ب -غ -رضص
الكشصف اŸبكر عن سصرطان الثدي
ك- -ل شص- -ه- -ر –ت «ع- -ن- -وان أاك- -ت- -وب- -ر
ال- -وردي ..ه- -ل سص -ت -ن -ت -ه -ي ح -م Ó-ت
التحسصيسص.طبعا ’».
كما للجمعية أانشصطة أاخرى خÓل
ه -ذا الشص -ه -ر ،ت -ت -ع-ل-ق ،ب-ي-وم م-ف-ت-وح
برياضص الفتح يوم  12أاكتوبر ا÷اري،
والسصباق النسصوي ضصد سصرطان الثدي
- Ãرك-ب  5ج -وي-ل-ي-ة ي-وم  19أاكتوبر
وأاخÒا سص - -ه- -رة «الشص- -ري- -ط ال- -وردي
حصصيلة وتكر »Ëبسصوفيتال يوم 29
أاكتوبر ا÷اري.

اإ’ثنين  07أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  08صصفر  1٤٤1هـ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

«اŸؤوسسسسات السسياسسية والعسسكرية ‘ الثورة التحريرية»
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-لمجاهد
Ãق - - -ر ث- - -ان- - -وي- - -ة
اوراري مصص -ط -ف-ى
ب -ب-ئ-ر خ-ادم ال-ع-دد
( )219من ا◊صصة
بعنوان
«اŸؤوسصسصات
السصياسصية
وال - -عسص - -ك- -ري- -ة ‘
الثورة التحريرية»،
وذلك يوم اأ’ربعاء
 9أاك -ت -وب -ر ع-ل-ى
السص- - - -اع- - - -ة 10:00
صصباحا.

الندوة الوطنية
حول منطقة التبادل
ا◊ر اإ’فريقية

تنظم و
الوطن زارة التجارة اليوم الندوة
ية
اإ’فر حول منطقة التبادل ا◊ر
يقية
وذلك ابتداء من السصاعة
09:00
للمؤو صص -ب -اح-ا ب-اŸرك-ز ال-دو‹
“را
ت – عبد اللطيف رحال.

لدارة والمالية
ا إ

وكا’ت اأ’نباء
أامام –ديات العصسر
مهرجان اŸوسسيقى السسيمفونية قريبا
–ت رع - - - -اي- - - -ة
حسصان رابحي وزير
ا’تصص -ال ،ال -ن-اط-ق
ال-رسص-م-ي للحكومة
ووزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة
ب -ال -ن -ي -اب -ة ،ت-ن-ظ-م
ال - - -ط - - -ب - - -ع - - -ة 11
للمهرجان الثقا‘
الدو‹ للموسصيقى
السص-ي-م-ف-ون-ي-ة ،من
 11ا 17 ¤اكتوبر
ا÷اري ،ب - -اوب - -را
ا÷زائر«بوعÓم
بسص -اي-ح» .ويسص-ب-ق
ال-ت-ظ-اهرة تنظيم
صصحفية اليوم  07اكتوبر على السصاعة  11:00صصباحا
ندوة
موسصيقى «ﬁمد فوزي» الكائن بـ 13نهج اول نوفمÈ
باŸعهد العا‹ لل
بالعاصصمة.

تنظم وزارة الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات،
بالتعاون مع مديرية القطاع بتيبازة،اليوم ،ابتداء من
السصاعة  08:30صصباحا ،نشصاطا ‘ إاطار ا’حتفالية باليوم
الوطني دون تدخ Úبعنوان «’ للسصيجارة اأ’و.»¤
Óذاع-ة
ي -ن -ظ -م ال -نشص -اط Ãك -ت -ب-ة ت-ي-ب-ازة اÙاذي-ة ل -إ
اÙلية.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الصسالون الدو‹
’سسÎجاع النفايات
«ريفاد »2019
تشصرف وزيرة البيئة والطاقات
اŸت - -ج - -ددة ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء
زرواطي يوم الثÓثاء  08أاكتوبر
ع-ل-ى اف-ت-ت-اح ال-طبعة  ٤للمعرضص
ال - -دو‹ ’سصÎج - -اع ال - -ن- -ف- -اي- -ات
وت-ث-م-ي-ن-ه-ا «ري-ف-اد  ،»2019وذل - -ك
على السصاعة  09:30صصباحا بقصصر
اŸع -ارضص ب -الصص -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري
«سصافكسص».

«’ للسسيجارة اأ’و ‘ »¤يوم
ب ÓتدخÚ

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

يشص -رف وزي -ر ال -ت -ج -ارة سص-ع-ي-د
جÓب وكل اŸشصارك ‘ Úالندوة،
غدا ،على افتتاح صصالون اŸنتوج
الوطني اŸوجه للتصصدير ،وذلك
ب- -قصص- -ر اŸع- -ارضص ب- -الصص- -ن- -وب- -ر
البحري «سصافكسص».

١٨٠٦٦

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

التحرير

جÓب يدشسن صسالون
اŸنتوج الوطني
اŸوجه للتصسدير

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت-ن-ظ-م وك-ال-ة اأ’ن-باء ا÷زائرية
ن - -دوة ح - -ول م - -وضص - -وع «وك- -ا’ت
اأ’ن- -ب- -اء أام- -ام –دي -ات ال -عصص -ر:
فرصصة للتحول إا ¤وسصيلة إاعÓم
شصاملة » ،وذلك بفندق اأ’وراسصي
ي-وم-ي  8و 9أاك-ت-وبر  2019على
السصاعة  10:00صصباحا.
تنظم الندوةÃ ،ناسصبة فعاليات
الدورة الثامنة والعشصرين للجمعية
العامة ’–اد وكا’ت أانباء البحر
اأ’بيضص اŸتوسصط «أامان».

ندوة حول حسسيبة
بن بوعلي باŸركز
الثقا‘
Ãن- -اسص -ب -ة إاح -ي -اء ال -ذك -رى 62
’سص -تشص -ه -اد ال -ب -ط-ل-ة حسص-ي-ب-ة ب-ن
بوعلي ‘  08أاكتوبر  ،1957تنظم
ج- -م- -ع -ي -ة حسص -ي -ب -ة ب -ن ب -وع -ل -ي،
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع اŸن-ظ-م-ة ال-وطنية
ل -ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
الذاكرة التاريخية،
ندوة فكرية وذلك
يوم  08اكتوبر على
السص -اع -ة ال-ت-اسص-ع-ة
صص- -ب- -اح -ا ()09:00
باŸركز اإ’سصÓمي
ال - -ث - -ق- -ا‘ بشص- -ارع
ع- -ل- -ي م- -ن- -ج- -ل -ي،
ا÷زائر العاصصمة.

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

»æWh

اإ’ثنين  07أاكتوبر  2019م
الموافق لـ  08صشفر  1441هـ

تباحثا سشبل الرقي والتعاون الثنائي

شسن Úيسستقبل السسف Òاإ’يرا Êبا÷زائر
اسش- -ت- -ت- -ق- -ب -ل رئ -يسس اÛلسس الشش -ع -ب -ي
ال -وط -ن -ي سش -ل -ي-م-ان شش-ن ،Úأامسس ،السش-فÒ
لي-را Êل-دى ا÷زائ-ر حسش-ن مشش-ع-ل-ج-ي،
ا إ
ال -ذي ب -حث م -ع -ه سش -ب -ل ال-رق-ي Ãسش-ت-وى
ال- -ت- -ع- -اون ب Úال -ب -ل -دي -ن ،وأاوضش -ح ب -ي -ان
ل- -ل- -م- -ج- -لسس أان- -ه ” خ- -لل ه- -ذا ال- -ل -ق -اء
اسش-ت-ع-راضس «واق-ع ال-ع-لق-ات الثنائية وما
Áي-زه-ا م-ن ح-ي-وي-ة ،وب-حث سش-ب-ل ال-رقي
لبعاد
Ãسشتوى التعاون الثنائي اŸتعدد ا أ
وال -ت -ن -وي-ه Ãا وصش-ل إال-ي-ه م-ن مسش-ت-وي-ات
جيدة تخدم مصشلحة الششعب.»Ú
ك- -م -ا “ت اإ’شش -ادة بـ»اŸسش -ت -وى اŸت -م -ي -ز»
ل- -ل- -عÓ- -ق- -ات ب ÚاÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي
و›لسس الشش- - - -ورى اإ’ي- - - -را Êوال- - - -دع- - - -وة إا¤
توطيدها ع Èالتواصشل ب› Úموعتي الصشداقة
أاوم - -ن خ Ó- -ل ت- -ق- -اسش- -م ال- -ت- -ج- -ارب واÈÿات
الŸÈان- -ي- -ة وال- -تشش- -اور وت -نسش -ي -ق اŸواق -ف ‘
ﬂتلف اÙافل ،كما كان هذا اللقاء مناسشبة
للتطرق إا ¤اŸسشائل اŸطروحة على السشاحتÚ
اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة وخ-اصش-ة م-ن-ه-ا ت-لك ال-ت-ي
–ظى بإاهتمام البلدين).

ا÷زائر تشسارك بجنيف ‘ الدورة  70لشسؤوون الÓجئÚ
سش - -ي - -ق - -ود اأ’م Úال- -ع- -ام ل- -وزارة الشش- -ؤوون
اÿارج-ي-ة ،رشش-ي-د ب-ل-ده-ان ،اب-ت-داء م-ن ال-يوم
ا’ثن Úإا ¤غاية  11من هذا الششهر الوفد
ا÷زائ- - -ري إا ¤أاشش- - -غ - -ال ال - -دورة  70للجنة
.·Ó
التنفيذية لÈنامج اŸفوضشية السشامية ل أ
اŸتحدة لششؤوون الÓجئ ÚاŸزمع عقدها
بجنيف ،حسشبما جاء أامسس اأ’حد ‘ بيان
للوزارة.
وأاوضشح ذات اŸصشدر أان «بلدهان الذي

سشيلقي كلمة ‘ ا÷لسشة العلنية ،سشيلتقي على
ه- -امشس اأ’شش- -غ- -ال ب- -اŸسش -ؤوول Úالسش -ام‘ Ú
 ·ÓاŸت-ح-دة لشش-ؤوون
اŸف -وضش-ي-ة السش-ام-ي-ة ل -أ
الÓ-ج-ئ ،Úح-يث سش-يسش-ت-ع-رضس م-ع-ه-م مسش-ائل
ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ-ي واأ’زم-ات اإ’نسش-ان-ي-ة عÈ
ال -ع -ا.»⁄وذك -رت وزارة الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة أان
ا÷زائر سشتÎأاسس هذه الدورة التي سشتجري
–ت ششعار مكافحة انعدام ا÷نسشية.

التكفل مسستمر بالفئات اÙرومة والتأاطÒ
والتكوين صسمام ا’مان

النيابة العامة Ûلسس قضساء ا÷زائر تنفي رفضس ﬁكمة الدار البيضساء
^ ’ وجود أ’ي ﬁبوسس سسياسسي رهن ا◊بسس على مسستواها
اÙام -ي آايت ال -ع -رب -ي م -ق -ران ‘ قضش -ي-ة
جزائية ومنحه رخصشة ا’تصشال Ãوكله هي
«مزاعم ( ’ )...أاسشاسس لها من الصشحة».
’طار إا ¤أان «غاية ما
وأاششارت ‘ هذا ا إ
’مر أان اÙامي اŸذكور  ⁄يتقدم
‘ ا أ
أام -ام ق -اضش -ي ال -ت -ح-ق-ي-ق أاوأام-ان-ت-ه ل-تسش-ل-ي-م
واسش- -تÓ- -م ال- -وث- -ائ- -ق ذات الصش -ل -ة ،ب -ل أاراد
ا◊صش -ول ع -ل -ي -ه -ا ب -ط -ري -ق -ة غ Òق-ان-ون-ي-ة
بإارسشاله لششخصس ’ عÓقة له باŸلف و’
تتوفر فيه الششروط القانونية ،وذلك يعود
لسش -بب رفضش-ه ال-ت-ق-دم شش-خصش-ي-ا أام-ام ه-ات-ه

’رج-اع
ا÷ه -ة ال -ت -ي سش -ب -ق وأان اسش -ت-دع-ت-ه إ
نسشخة ملف قضشائي آاخر كان اŸتهم فيها
انتزع منه التوكيل ‘ قضشيته».
حسشب ما جاء ‘ البيان و‘ سشياق ذي
صش-ل-ة ،شش-ددت ال-ن-ي-اب-ة ال-ع-ام-ة ل-دى ›لسس
قضشاء ا÷زائر على أان اŸلفات التي تتم
معا÷تها على مسشتوى جهاتها القضشائية «’
تكتسشي أاي طابع سشياسشي» ،كما أانه «’ وجود
’ي ﬁب -وسس سش -ي -اسش -ي ره -ن ا◊بسس ع-ل-ى
أ
مسشتواها.

بتهمتي إاسشاءة اسشتغلل الوظيفة وإاعاقة السش Òا◊سشن للعدالة

وضسع اŸفتشس العام السسابق بوزارة العدل رهن ا◊بسس اŸؤوقت
أام -ر اŸسش -تشش -ار اÙق -ق ل -دى اÙك -م -ة
ال -ع -ل-ي-ا أامسس اأ’ح-د ب-إاي-داع اŸف-تشس السش-اب-ق
ب- -وزارة ال- -ع- -دل ،ب- -ن ه -اشش -م ال -ط -يب ا◊بسس
اŸؤوقت ،حسشبما علمت «واج» ،أامسس اأ’حد
لدى اÙكمة العليا .ويتابع بن هاششم الطيب

اللجنة التنفيذية للمفوضشية السشامية للأ· اŸتحدة

الدالية تؤوكد من سشعيدة حرصس الدولة على حمايتهم

تأاسشيسس اÙامي آايت العربي ‘ قضشية دفاع

ن -فت ال -ن -ي-اب-ة ال-ع-ام-ة ل-دى ›لسس
قضش - -اء ا÷زائ - -ر ‘ ،ب - -ي - -ان ل - -ه- -ا أامسس
لحد ،أان يكون قاضشي التحقيق لدى
ا أ
ﬁك- -م- -ة ال- -دار ال- -ب- -يضش- -اء ق -د رفضس
تأاسشيسس اÙامي آايت العربي مقران ‘
ملف يوجد ﬁل –قيق قضشائي.
و‘ توضشيح لها ،أاكدت النيابة العامة لدى
›لسس قضشاء ا÷زائر أان ما تداولته بعضس
’ع Ó- -م وم - -واق - -ع ال - -ت - -واصش - -ل
وسش- - -ائ- - -ل ا إ
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ب- -خصش- -وصس رفضس ق- -اضش -ي
التحقيق لدى ﬁكمة الدار البيضشاء تأاسشيسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ قضشية وزير العدل ،حافظ اأ’ختام السشابق
الطيب لوح ،اŸتابع بإاسشاءة اسشتغÓل الوظيفة
وإاعاقة السش Òا◊سشن للعدالة والتحريضس على
التحيز والتحريضس على التزوير ‘ ﬁررات
رسش -م -ي-ة وك-ان اŸف-تشس ال-ع-ام السش-اب-ق ب-وزارة

العدل قد مثل نهاية ششهر أاغسشطسس اŸاضشي
أامام اŸسشتششار اÙقق باÙكمة العليا أ’ول
مرة ليوضشع –ت الرقابة القضشائية مع منعه
من مغادرة الÎاب الوطني.

لسشواق ا÷زائرية
الصشناعة الصشيدلنية تدخل ا أ

الشسروع ‘ إانتاج دواء ارتفاع الضسغط الشسريا« Êميكارديسس»

أاك - - -دت ،مسش - - -اء أامسس،
وزي-رة ال-تضش-امن الوطني
لسش - -رة وقضش- -اي- -ا اŸرأاة
وا أ
غ -ن -ي -ة ال -دال -ي -ة ،خ -لل
زي - -ارت- -ه- -ا ال- -ت- -ف- -ق- -دي- -ة
لقطاعها بولية سشعيدة،
ع - -ل - -ى ت - -ك- -ف- -ل ال- -دول- -ة
اŸسشتمر Ãسشاعدة الفئات
اÙروم - - -ة ،م - - -ن خ- - -لل
–سش Úظ -روف ال -ت -ك-ف-ل
ب -ت -لك ال -ف -ئ-ات وت-دع-ي-م
اŸؤوسشسشات التابعة لقطاع
ال- - -تضش- - -ام- - -ن ال- - -وط - -ن - -ي
ب- -ال- -ت- -أاط Òوال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م
والتكوين.

سسعيدة :علي جلطي
دعت ال- -دال- -ي -ة خ -ري -ج -ي
ا÷ام- - - - - - -ع - - - - - -ات واÿواصس
لÓ- -سش- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ال- -ق- -ط -اع
ا’جتماعيŸ ،ا له من أاهمية
تضش -ام -ن -ي -ة وإانسش -ان -ي -ه ،ك -م-ا
أاك -دت ع -ل -ى ب-رن-ام-ج إادخ-ال
ال -ل-غ-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ل-ل-ت-دريسس
ع Èم- - -ؤوسشسش- - -ات ال - -نشش - -اط
ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-طاع
التضشامن الوطني ،من بينها
اللغة ا’‚ليزية ،ودافعت ‘
ك- -ل- -م- -ت -ه -ا ع -ن ه -ذه ال -ف -ئ -ة
وطالبت Ãسشاهمة ا÷ميع ‘
ال -ت -ك -ف -ل ب -ال -ف -ئ-ات اŸع-وزة
واÙرومة التي هي بأامسس
ا◊اجة إا ¤العناية ،مششÒة
أان ال- - -دول- - -ة مسش- - -ت - -م - -رة ‘
اŸراف-ق-ة ومسش-اع-دة ال-فئات
اÙرومة.

ه -ذا وك -انت ال -دال -ي -ة ق-د
تفقدت عديد الهياكل التابعة
ل -ق -ط -اع -ه -ا بسش -ع-ي-دة ،ح-يث
وق -فت ‘ مسش -ت -ه -ل زي -ارت-ه-ا
ع - -ن - -د م - -درسش - -ة اأ’ط - -ف- -ال
اŸعوق Úسشمعيا بلعباد فتح
ال- -ل- -ه ال- -واق- -ع- -ة ب- -ع- -اصش- -م -ة
الو’ية..والتي تضشم  69طفÓ
م- -ع- -وق- -ا سش -م -ع -ي -ا ،وب -ن -فسس
اŸك - - -ان ط- - -افت ال- - -وزي- - -رة
م- - -ع - -رضش - -ا يÈز نشش - -اط - -ات
أاصش- - - - -ح- - - - -اب اŸؤوسشسش - - - -ات
اŸصش -غ-رة اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
الدعم من طرف وكالة تسشيÒ
القرضس اŸصشغر.
ك- -م- -ا ت- -ف- -ق- -دت ال- -وزي -رة
والوفد اŸرافق لها مؤوسشسشة
ال-ط-ف-ول-ة اŸسش-ع-ف-ة واŸركز

ال- -ب- -ي- -داغ -وج -ي ل -ل -م -ع -وقÚ
ذه -ن-ي-ا ...ال-ذي ي-ح-م-ل اسش-م
اÛاهد اŸتوفى طويل بن
ف - -ري- -ح- -ة ب- -ح- -ي الصش- -وم- -ام
وه- -واŸرك- -ز ال -ذي ي -ت -ك -ف -ل
ب- -أاط- -ف- -ال ال- -ت- -وح- -د ،وه -ن -ا
ت- -ف- -ق- -دت ال- -وزي- -ر أاج -ن -ح -ة
معرضس يخصس وسشائل نفسشية
حركية ” ،تنقلت الوزير إا¤
ب- -ل -دي -ة ع Úا◊ج -ر ل -زي -ارة
اŸركز التنفسشي الذي يضشم
Óط-ف-ال اŸع-وقÚ
م -درسش-ة ل -أ
بصشريا قادة بلماحي والذي
يتكفل بـ  39تلميذا من بينهم
 12أان- -ث -ى وال -وق -وف ع -ل -ى
معرضس يÈز اأ’نششطة التابعة
ل-ل-م-راك-ز ال-ب-ي-داغ-وج-ية التي
تضشمها و’ية سشعيدة.

لسشلمي
مؤوسشسشة آال البيت اŸلكية للفكر ا إ

غÓم الله يشسارك بعمان ‘ اŸؤو“ر 18
يششارك رئيسس اÛلسس
لعلى بوعبد
لسشلمي ا أ
ا إ
ال -ل -ه غ -لم ال-ل-ه ،اب-ت-داء
م- - -ن ال - -ي - -وم ‘ ،أاشش - -غ - -ال
اŸؤو“ر العام الثامن عششر
Ÿؤوسشسشة آال البيت اŸلكية
لسش- - -لم- - -ي
ل - - -ل - - -ف- - -ك- - -ر ا إ
لردن -ي -ة
ب- -ال- -ع- -اصش- -م- -ة ا أ
عمان ،وذلك بدعوة من
لم Òغ- -ازي ب- -ن ﬁم -د
ا أ
رئيسس هذه اŸؤوسشسشة.
وأاوضش- - -ح ب - -ي - -ان اÛلسس
اإ’سش Ó-م -ي اأ’ع -ل -ى أان ه -ذا
اŸؤو“ر ال- -ذي ي- -دوم ثÓ- -ث -ة
أايام والذي يحمل عنوان (سش
ال -ل -ه ‘ خ -ل -ق-ه) ،يشش-ارك ‘
ج -لسش -ات -ه أاعضش -اء اŸؤوسشسش -ة
والضش-ي-وفÁ ،ث-ل-ون  30دولة
من بينها ا÷زائر ،وللتذكÒ
ف- - -إان م- - -ؤوسشسش - -ة آال ال - -ب - -يت

اŸل -ك -ي-ة ل-ل-ف-ك-ر اإ’سشÓ-م-ي،
ت - -أاسشسشت ع- -ام  1980وتضشم
ن -ح -و  120عضش -و م -ن ك -ب -ار

العلماء واŸفكرين من أاكÌ
م -ن  36دول -ة ،ك -م -ا ج -اء ‘
البيان ذاته.

Ÿراقبة التششريعيات بتونسس

لŸا« Êب- - - -وه‚Òر
أاع- - - -ل- - - -ن ا Èıا أ
ا‚لها »Ëواحد من الرواد العاŸي‘ Ú
›ال الصش-ن-اع-ات الصش-ي-دلن-ية انطلق
إان- - -ت- - -اج دواء ضش- - -د ارت- - -ف - -اع الضش - -غ - -ط
الششريا« Êميكارديسس» با÷زائر.
وسش- -ي- -ت- -م- -ك- -ن اŸرضش- -ى ‘ ا÷زائ- -ر م- -ن
ا’سش -ت -ف -ادة م -ن أافضش -ل ا’ب -ت -ك-ارات ال-ط-ب-ي-ة
اأ’Ÿان -ي -ة ل -ه -ذا ال-دواء اŸصش-ن-ع ‘ ا÷زائ-ر،
حسشبما أافاد به بيان ا Èıاأ’Ÿا.Ê

وحسشب ذات اŸصشدر فإان انطÓق إانتاج
ا◊صشة اأ’و ¤من هذا الدواء سشتعزز الششراكة
ب Úا Èıاأ’Ÿا« Êبوه‚Òر ا‚لها« Ë
وا Èıا÷زائ -ري ع -ب -دي اب -راه-ي-م «روم-اد
فارما (بيوفارم).
ي- - - -ذك - - -ر أان ا Èıاأ’Ÿا« Êب - - -وه‚Òر
ا‚ل- -ه- -ا « Ëك- -ان ق -د ع -زز ‘  2016قدراته
اإ’ن -ت -اج -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ب-ت-ح-وي-ل خ-ط إان-ت-اج
الدواء ضشد ارتفاع الضشغط الششريا Êإا ¤وحدة

اإ’نتاج التابعة  Èıبيوفارم بوادي السشمار
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة وارت-ف-عت نسش-ب-ة اإ’صشابة
بداء ارتفاع الضشغط الششرايني با÷زائر ،حيث
أاصش - -ب- -حت تÎاوح م- -ا ب 53,3 Úب-اŸئ-ة و44
باŸئة .ويششدد القائمون على برامج الوقاية
اأ’ولية على ضشرورة اتباع طريقة عيشس صشحية
كوسشيلة فعالة للوقاية من هذا الداء ومراقبته
بانتظام.

النائب يوسسف رحمانية يشسارك عن الŸÈان العربي
يششارك النائب باÛلسس الششعبي الوطني
ي -وسش -ف رح-م-ان-ي-ة ،بصش-ف-ت-ه عضش-وا ب-الŸÈان
ال -ع -رب -ي ورئ -يسش-ا ل-وف-ده ‘ ،ع-م-ل-ي-ة م-راق-ب-ة
ا’نتخابات التششريعية بتونسس ،حسشب ما أافاد
به اÛلسس ،أامسس اأ’حد ‘ ،بيان له.
وتنظم ا’نتخابات التششريعية داخل تونسس،
على مسشتوى  27دائرة انتخابية بعد أان كانت

قد انطلقت ا÷معة اŸنصشرم باÿارج .ومن
اŸق -رر اإ’ع Ó-ن ع -ن ال -ن -ت -ائ-ج اأ’ول-ي-ة ل-ه-ذه
ا’ن-ت-خ-اب-ات ‘ ال-ع-اشش-ر م-ن أاك-ت-وب-ر ا÷اري،
على أان يكون التصشريح بالنتائج النهائية ‘ 13
نوفم Èالقادم ،وفق الرزنامة الرسشمية التي
ضشبطتها الهيئة العليا اŸسشتقلّة لÓنتخابات.
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إإ’ثنين  07أإكتوبر  2019م
إلموإفق لـ  08صسفر  1441هـ

’طوإر وإلتخصسصسات ،رإبحي:
 416طالب إلتحقوإ بكل إ أ

عقود لÓسضتفادة من إلتكوين باÿارج وبرإمج ‘ ﬂتلف إلتخصضصضات
^ إدخال نظام «أإل.آإم.دي»و تعميمه ‘ جميع ›الت إلتكوين

أإع-ل-ن وزي-ر إ’تصس-ال إل-ن-اط-ق ب-اسس-م إ◊ك-ومة
ووزير إلثقافة بالنيابة حسسان رإبحي ،عن عقد
شسرإكات مع بعضش إلدول ’سستفادة طلبة إŸعاهد
وإŸدإرسش إل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع م-ن ت-ك-وي-ن ب-اÿارج
وب -رإم -ج ل -ت -ح -ف -ي -زه -م ‘ ﬂت -ل -ف إل -ت-خصسصس-ات
إلفنية من رسسم وفنون تشسكيلية ومسسرح وسسينما
وكل إلفنون إلتي “ثل نسسبة إلتحاق إلطلبة بـ
’ط -وإر وإل-ت-خصسصس-ات زي-ادة
 416ط -الب ‘ ك -ل إ أ
على  1553مسسجل منذ سسنوإت.

خÓل مسساهماتهم ‘ ورشسات عمل تطلبها إ÷ماعات
إÙلية.
وكانت للوزير زيارة للمعرضش إلذي أإقيم على هامشش
إف-ت-ت-اح إلسس-ن-ة إل-درإسس-ي-ة ،ح-يث أإك-د ل-ل-ع-ارضس Úضس-رورة
إإ’بدإع ‘ ›ا’تهم سسوإء إلرسسم ،إلنحت أإو إلسسينما،
مؤوكدإ على إلفنان Úإلنشساط ضسمن إإ’طار إلنظامي،
مÈزإ دور إلتكنولوجيا وإلوسسائل إ◊ديثة ‘ تطوير عمل
إل -ف-ن-انÃ ،Úا ف-ي-ه-ا إŸوإد إأ’ول-ي-ة إل-ت-ي أإصس-ب-حت ت-ن-ت-ج
ﬁليا ودون إ’عتماد على إ’سستÒإد.
و‘ رده على سسؤوإل إلصسحافة بخصسوصش إلتحقيقات
حول حفل سسولكينغ قال إن إلتحريات “ت وإإ’جرإءإت
إل -ق -ان -ون -ي -ة م-ت-وإصس-ل-ة ل-ت-ع-ري-ف إŸوإط-ن وإل-رأإي إل-ع-ام
بالظروف إلتي أإحاطت با◊ادثة وما آإلت إليه أ’جل
–ديد إŸسسؤووليات.
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قال وزير إلثقافة بالنيابة ،أإمسش ،خÓل إشسرإفه على
إفتتاح إلسسنة إلدرإسسية إ÷ديدة Ÿ 2020-2019عاهد
ومدإرسش إلتكوين إلتابعة لقطاع إلثقافة رفقة وفد من
إلوزرإء بقصسر إلثقافة ،إن ما وصسلت إليه إŸدإرسش إليوم
ب-فضس-ل إل-ك-ف-اءإت إل-ت-ي وف-رت ت-ك-وي-ن-ا ع-ال-ي-ا ع-لى غرإر
إŸاجسست Òوإلدكتورإه وسساهمت ‘ تكوين أإجيال عديدة
‘ جميع إلتخصسصسات إلفنية وكذإ إلتعريف بشستى إلفنون
وتلقينها خاصسة إلÎإث إلثقا‘ إ÷زإئري ،مÈزإ إلثقة
إŸوضسوعة ‘ إإ’طارإت إلتي تتو ¤مهام تأاط ÒإŸعاهد
وإقتناء إلتجهيزإت إ◊ديثة إلتي تسسمح بتوف Òتكوين ‘
مسستوى إلتقنيات إŸتوفرة ع Èإلعا.⁄
أإكد رإبحي إأ’ولوية إلتي توليها إلوزإرة إ ¤إلتكوين
إل -ف -ن -ي وإل -ث -ق-ا‘ م-ن خÓ-ل تسس-خ Òك-اف-ة إإ’م-ك-ان-ي-ات
إŸادية وإلبشسرية إ’عدإد كفاءإت عالية ‘ شستى ›ا’ت
إلÎإث وإلفنون وكل إلظروف إلبيدإغوجية وإÿدماتية
’سستقبال إلطلبة خÓل هذه إلسسنة ‘ إŸعاهد إلتي
ت -خ-رج م-ن-ه-ا  7592ط -الب وط -ال -ب -ة م-ت-وإج-دون إم-ا ‘

إلوسسط إلفني أإو على مسستوى إŸؤوسسسسات إلثقافية أإو
حتى بعضش إلدوإئر إلوزإرية.
وأإشساد با÷هود إلتي سسمحت بإادخال نظام ليسسانسش-
ماسس - Îدكتورإة و»أإل أإم دي» وتعميمه ‘ جميع ›ا’ت
إلتكوين’ ،سسيما ‘ ›ال إلفنون إ÷ميلة وإŸوسسيقى
وفنون إŸسسرح وإلسسمعي إلبصسري وكذإ إلÎإث إلثقا‘
حيث ” ‘ إطار تدعيم هذإ إلنظام بتجهيز إŸؤوسسسسات
إلتكوينية وإıابر إلبيدإغوجية بوسسائل تقنية حديثة
للرفع من مسستوى إلتحصسيل إŸعر‘ للطلبة.
وعرج إلوزير ‘ حديثه على إلتخصسصسات إ÷ديدة
إلتي زود بها قطاع إلسسمعي إلبصسري كتخصسصش إلتقاط
إلصس -وت وإلسس -ي -ن-وغ-رإف-ي-ا وإإ’خ-رإج وإل-ن-ق-د إŸسس-رح-ي
وإدإرة إلتصسوير ،إضسافة إ ¤فتح إلتسسجيÓت لنيل شسهادة
إŸاسس ‘ ÎإلÎإث وت -رم -ي -م -ه -ا إل -ت-ي خصسصش ل-ه-ا م-ق-ر
جديد بو’ية تيبازة وكذإ إندماجها بسسوق إلعمل من

...و يدعو إإلعÓمي Úإإ ¤إللتفاف حول
مشضروع تأاسضيسض ›لسض أإخÓقيات إŸهنة
أإكد رإبحي ‘ رده على سسؤوإل حول إ’عتدإء على
إلصسحفي ،Úأإن إ◊الة –دث ‘ إ÷زإئر وغÒها من
إلدول ،غ Òأإن إŸعتدى عليه ﬁمي قانونيا ،مؤوكدإ على
إأ’سسرة إإ’عÓمية ضسرورة حماية نفسسها وإ◊فاظ على
سس-م-ع-ت-ه-ا وصس-ي-ان-ة ح-ق-وق-ه-ا بتوف Òإأ’خÓقيات وإلنظم
إلتي –مي حقوقها وكرإمتها.
وشسدد إلوزير على منتسسبي قطاع إإ’عÓم ضسرورة
إ’لتفاف حول مشسروع تأاسسيسش ›لسش أإخÓقيات إŸهنة
دإعيا إ ¤إقامة جسسر ب Úأإسسرة إإ’عÓم وإلوزإرة للتوفيق
‘ ت -دوي -ن م-ي-ث-اق أإخÓ-ق-ي ي-وف-ر إ◊م-اي-ة وإلضس-م-ان-ات
أ’سسرة إإ’عÓم.

Óمرإضش إŸهنية ،هدإم:
موإزإة مع إللجنة إلوطنية ل أ

تنصضيب إÛلسض إلوطني للوقاية إلصضحية وإألمن وطب إلعمل
^ –ديد قائمة إألمرإضض ذإت إŸصضدر إŸهني وقائمة إألشضغال

أإشس- -رف وزي- -ر إل -ع -م -ل وإل -تشس -غ -ي -ل وإلضس -م -ان
إ’جتماعي تيجا Êحسسان هدإم ،أإمسش ،با÷زإئر
إلعاصسمة ،على تنصسيب كل من إÛلسش إلوطني
’م-ن وطب إل-ع-م-ل وإللجنة
ل-ل-وق-اي-ة إلصس-ح-ي-ة وإ أ
Óمرإضش إŸهنية ،حسسب ما أإفاد به بيان
إلوطنية ل أ
لذإت إلوزإرة.
وأإكد وزير إلعمل ‘ كلمة أإلقاها باŸناسسبة أإن «
تنصسيب هات Úإلهيئت Úيندرج ضسمن إÛهود إلوطني
إلذي تسسعى إلسسلطات إلعمومية من خÓله إ ¤توفÒ
مناخ إلعمل إŸناسسب ،كما أإن إحدإث مثل هذه إأ’طر
وتفعيلها ،سسيعزز  -كما أإضساف  -من آإليات إلتنسسيق
لضسمان إلتوإصسل بﬂ Úتلف إŸتدخل ،Úكما يسساهم
حسسب إلوزير ‘ وضسع آإليات «لتحسس Úإلوقاية وإلسسÓمة
إŸهنية ،مع تقد ËإŸقÎحات وإعدإد إلتقارير قصسد
بلوغ مرحلة إرسساء آإليات وطنية حديثة ومتÓئمة مع
ﬂتلف إلنشساطات إŸهنية».

‘ هذإ إإ’طار ،قال تيجا Êهدإم إن «إ÷زإئر –وز
ع -ل -ى م -ن -ظ -وم -ة م -ت -ك -ام -ل-ة م-ن إل-نصس-وصش إل-تشس-ري-ع-ي-ة
وإلتنظيمية ،إضسافة إ ¤إلعديد من إلسسياسسات وإلÈإمج
إ◊ك -وم -ي-ة إل-ت-ي تشس-م-ل إل-ت-ك-وي-ن وإإ’رشس-اد وإل-ب-حث ‘
›ال إلسس Ó-م -ة وإلصس-ح-ة إŸه-ن-ي-ت ،Úتسس-ه-ر ك-ل-ه-ا ع-ل-ى

ح -م -اي -ة إل -ع -م -ال إأ’ج -رإء م -ن أإخ -ط -ار ح -وإدث إل-ع-م-ل
وإأ’مرإضش إŸهنية».
Óشسارة ،يضسطلع إÛلسش إلوطني للوقاية إلصسحية
لإ
وإأ’من وطب إلعمل ،حسسب ما نصست عليه أإحكام إلقانون
رقم  07-88إŸتعلق بالوقاية وإأ’من وطب إلعمل ‘
مادته Ã 27همة –ديد إلسسياسسة إلوطنية للوقاية من
إأ’خ -ط -ار إŸه -ن-ي-ة ،م-ن خÓ-ل إل-ت-وصس-ي-ات وإآ’رإء إل-ت-ي
يبديها.
أإم -ا إل -ل-ج-ن-ة إل-وط-ن-ي-ة إŸك-ل-ف-ة ب-اأ’م-رإضش إŸه-ن-ي-ة
فيؤوخذ برأإيها ‘ –ديد قائمة إأ’مرإضش ذإت إŸصسدر
إŸهني وقائمة إأ’شسغال إلتي من شسأانها أإن تتسسبب فيها
وكذإ مدة إلتعرضش للمخاطر إŸناسسبة لكل مدة إأ’عمال
وتضس- -م خÈإء ‡ث- -ل Úع- -ن إŸؤوسسسس- -ات إŸع -ن -ي -ة وك -ذإ
‡ثل Úعن إلعمال وإŸسستخدم ،Úوذلك حسسب أإحكام
إلقانون رقم  13-38إŸتعلق بحوإدث إلعمل وإأ’مرإضش
إŸهنية.

حّمل إ÷انب إلفرنسسي مسسؤوولية Œميد ملفات إلذإكرة إلوطنية

زيتو Êيدعو إإ ¤إÙافظة وتوثيق إلذإكرة إلتاريخية للمنطقة من سضكيكدة

^ ضضرورة كتابة إلتاريخ بأاقÓم نزيهة وتدوين إ◊قائق كما وقعت

إت - -ه - -م إل - -ط - -يب زي- -ت- -و Êوزي- -ر
إÛاه- -دي -ن ،ع -ل -ى ه -امشش زي -ارت -ه
لو’ية سسكيكدة ،إ÷انب إلفرنسسي
ف- - -ي- - -م- - -ا ي - -خصش Œم - -ي - -د إŸل - -ف - -ات
إŸط- -روح- -ة إŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ج- -م -اج -م
’رشس-ي-ف وإŸف-ق-ودين،
إŸق-اوم ،Úوإ أ
وكذإ إلتعويضسات إŸتعّلقة با÷رإئم
إŸرت -ك-ب-ة ضس-د إلشس-عب إ÷زإئ-ري أإو
ت- -ع- -ويضس- -ات إل- -ت- -ج- -ارب إل- -ن- -ووي- -ة
بالصسحرإء إ÷زإئرية.
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أإرجع إلوزير ذلك لعدم وجود إرإدة
ونية صسادقة من قبل إ÷انب إلفرنسسي.
وأإوضسح إلطيب زيتو ‘ Êنفسش إلسسياق،
«أإّنه رغم كل إ’جتماعات إŸشسÎكة بÚ
إلبلدين من خÓل ÷ان عمل ﬂتصسة ،إّ’
أإّن إل -ت -ع -ط -ي -ل دإئ -م -ا ي -أات -ي م-ن إ÷انب
إلفرنسسي» ،وأإشسار إلوزير ،إ« ¤أإّن إلوزإرة
إلوصسية تفّكر بجدية ‘ طرق وأإسساليب
أإخ -رى ق -ان -ون -ي-ة ك-ف-ي-ل-ة ب-اسسÎج-اع ه-ذه
إ◊ق -وق ،ب -ع -د أإن أإصس -ب -ح ع -م -ل إل-ل-ج-ان
وإل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة غ› Òد ،أإم -ام ت-ع-نت
إل-ط-رف إل-ف-رنسس-ي ،إŸط-ال-ب-ة ب-ا’عتذإر
وإ’عÎإف بجرإئمها إŸرتكبة ‘ حق
إ÷زإئ- -ري ،Úوإل- -ت- -ع- -ويضش م- -ه -م -ا ط -ال
إلوقت».
أإوضسح زيتو ،Êأإنه قد ” إلشسروع ‘
جرد كل إ÷رإئم إلتي إرتكبها إ’سستعمار
إلفرنسسي على إلÎإب إ÷زإئري ،طيلة
فÎة إ’ح -ت Ó-ل « 132سس-ن-ة» ،م-ن خÓ-ل
إل -ع -م -ل إل -ذي ب -اشس -ره إÛلسش إل -ع-ل-م-ي

Ÿرك- -ز إل -درإسس -ات وإل -ب -حث ‘ إ◊رك -ة
إلوطنية وثورة أإول نوفم Èوكذإ ﬂتصسون
‘ إل- -ت- -اري- -خ» ،وأإك -د إل -وزي -ر أإن «ق -ط -اع
إÛاه-دي-ن ق-ط-اع إسسÎإت-ي-ج-ي ب-النسسبة
لكتابة إلتاريخ ،وإلتعريف بالتاريخ وÃن
صس-ن-ع-وإ إل-ت-اري-خ ،وم-ن-ه م-ل-ح-م-ة إ÷زإئر
إل -كÈى وه -و إ’سس -ت -ق Ó-ل « ،وشس-دد ذإت
إŸسس -ؤوول ع -ل -ى «ضس-رورة ك-ت-اب-ة إل-ت-اري-خ
ب- -أاقÓ- -م ن- -زي -ه -ة وت -دون إ◊ق -ائ -ق ك -م -ا
وقعت».

تدشض ÚمقÈة إلشضهدإء
وإعادة دفن رفات  30شضهيدإ
إسستهل إلطيب زيتو Êزيارته لو’ية
سس -ك -ي-ك-دة ،ب-ت-ف-ق-د وت-دشس Úإل-ع-دي-د م-ن
إŸرإف- -ق إل- -ت- -ي ت- -دخ- -ل ضس -م -ن دإئ -رت -ه
إل- -وزإري- -ة ع- -ل- -ى غ- -رإر ،ت- -دشس Úم- -قÈة
إلشس -ه-دإء ب-ب-ل-دي-ة إل-زي-ت-ون-ة ،غ-رب و’ي-ة
سسكيكدة ،وإعادة دفن رفات  30شسهيدإ،
وبإا‚از هذه إŸقÈة يرتفع عدد مقابر
إلشسهدإء با÷هة إلغربية للو’ية إ03 ¤
مقابر ،وهذه إأ’خÒة كلفت  08مÓيÚ
دينار جزإئري ‘ ،إنتظار ضسخ  10مÓيÚ
دينار جزإئري ،أإخرى من أإجل إلتهيئة
وإأ’شسغال إŸكملة ‘ إطار إلشسطر إلثاÊ
من إإ’‚از.
عرفت زيارة وزير إÛاهدين تدشسÚ
مشس -روع ق -اع -ة إل -ع Ó-ج وإع-ادة إل-ت-أاه-ي-ل
إلوظيفي ببلدية إ◊دإئق ،جنوب مدينة
سسكيكدة ،إلتي تÎبع على مسساحة 1170
م Îمربع ،حيث إŸسساحة إŸبنية تقدر بـ

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

 370م Îمربع بغÓف ما‹ يصسل إ30 ¤
مليون دينار جزإئري ،مع إضسافة مبلغ
آإخ -ر ي-ق-ارب  1.5م-ل-ي-ون دي-نار جزإئري
ل -تسس -وي -ة ج -م -ي-ع مسس-ت-ح-ق-ات م-ؤوسسسس-ات
إإ’‚از وإق -ت -ن -اء إل -وسس -ائ -ل ،ك -م -ا ع-اي-ن
إلوزير إŸتحف إ÷هوي للمجاهد إلعقيد
ع -ل -ي ك -ا‘ ،ب -ت -ف -ق -د ﬂت -ل -ف إŸرإف -ق
وإلوقوف على إلنشساطات إŸسسطرة من

ﬂتلف نوإدي إŸتحف «إŸسسرح إلثوري،
إأ’نشسودة إلثورية ،إإ’عÓم إآ’‹ ،تدريسش
إلتاريخ» ،ومن تقد Ëأإطفال إŸؤوسسسسات
إلÎب -وي -ة ‘ إط -ار إت -ف -اق -ي -ات إلشس -رإك-ة
لتبادل إلنشساطات ،ونقل إلرسسالة وإلقيم
إلنوفمÈية للجيل إلناشسئ باإ’ضسافة إ¤
زي-ارة م-ع-ارضش إل-ذإك-رة ب-اŸت-ح-ف وب-رج
إŸقصسلة.

’مام ،بلمهدي:
أإكد على قانون Œر Ëإ’عتدإء على إ إ

ترسضيخ إŸرجعية إلدينية إلوطنية Ÿوإجهة
إلتحديات با÷زإئر

^ عدم إلتحكم ‘ شضبكات إلتوإصضل إلجتماعي خطر على إألمة
’وقاف يوسسف
شسدد وزير إلشسؤوون إلدينية وإ أ
ب -ل -م -ه -دي ،خ Ó-ل إشس -رإف-ه ب-ع-ن-اب-ة ع-ل-ى إف-ت-ت-اح
’ط- -ارإت وزإرة إلشس- -ؤوون
إل - -ن - -دوة إل - -وط - -ن - -ي- -ة إ
إل-دي-ن-ي-ة ،ع-ل-ى ضس-رورة إلسس Òع-ل-ى نفسش منهاج
’مة ،وإلذي ينبني على
آإبائنا وأإجدإدنا لتعليم إ أ
’سسÓم،
إلوسسطية ومنهج إلنبي ‘ إلدعوة إ ¤إ إ
وهو ما يعرف إليوم باŸرجعية إلدينية إلوطنية،
ق-ائ Ó-ب-أان-ه ي-جب إل-ت-أاسس-يسش ل-ه-ذه إŸن-ظ-ومة إلتي
’ف-ك-ار إل-وإفدة وإلطروحات إلوإردة
ت-ب-ع-د ع-ن-ا إ أ
وع- -دم إل- -تشس -ك -يك ‘ ث -ق -اف -ة إ÷زإئ -ري Úوب -أان
إلبÓد خالية من إلعلماء وإŸفكرين وإلفقهاء.
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وأإضساف يوسسف بلمهدي ،أإن إ÷زإئر تزخر بقامات
أإه -ل إل -ع -ل -م ،ح -يث أإن ه -ن -اك خصس -وصس -ي -ة ع-ن-د إل-ع-ا⁄
إ÷زإئري إلذي يكره إلتعا‹ وإلتعاظم ،عكسش إلكثÒين
وإلذين جاءوإ ببعضش إأ’فكار إلوإردة وإلوإفدة ،ولبسسوإ
معطف إلك ،Èأ’نهم أإخذوإ ذلك من مدإرسش كانت تعاÊ
وتقول بأان إلعلم لديها وفقط.
يوسسف بلمهدي أإكد بأان إŸرجعية إلدينية إلوطنية
إنصسهرت مع ميثاق أإول نوفم Èوإلذي تصسا◊ت عليه
إلقوى إلوطنية ،مشسÒإ إ ¤أإن إلدين وإلوطن وجهان
لعملة وإحدة ،بحيث ’ Áكن فصسل إلدين عن إلوطن
وإلعكسش ،وأإفاد بأان إأ’ئمة سسيعملون على ترسسيخ هذه
إŸرجعية وتثبيتها ،وبأان هذإ إŸشسروع سسيكون ماث ÓبÚ
أإيديهم حتى ’ يزإيد شسخصش عن بلدنا ووطننا فيزعم أإن
له حق ‘ أإن يقود فئات من إلناسش ‘ بيوت إلله من
خارج إلبحار أإو بآا’ت إلتحكم أإو إلوسسائط إ’جتماعية،
قائ Óبأانه يجب موإصسلة رفع إلتحدي ولذلك عملوإ على
إدرإج ضس -م -ن إل -ن -دوة إل -وط -ن -ي -ة ورشس -ة «ك-ي-ف-ي-ة ت-ط-وي-ر
وإسستخدإم شسبكات إلتوإصسل إ’جتماعي» ،على إعتبار
أإنه إذإ ” تفويت بعضش إأ’مور سستكون خطرإ على إلبلد
وإأ’مة وإأ’سسرة وإأ’بناء ،لذإ ـ يقول ـ يجب أإن يكون عملنا
متكيفا مع إلتطور إ◊اصسل.
ودع -ا إل -وزي -ر إ ¤إل -ع -م-ل ع-ل-ى إ◊ف-اظ ع-ل-ى ه-وي-ة
إلشسعب إ÷زإئري ومرجعيته وتاريخه ،وكيفية تطوير
آإليات إلتوإصسل إ’جتماعي وإسستخدإماتها ،على إعتبار
أإن إÛتمع إليوم له إدرإك كب Òبهذه إلوسسائط وإلتي
أإصسبحت تؤوثر فيه ،وعليه أإن يكون أإك Ìوعيا Ãا يتم
تدإوله من خÓلها ،حيث أإن لها صسفة إŸعتدي وإŸشسكك
وإŸرتزقة ،وقال «نريد أإن نحصسن أإبناءنا من إŸنتوج
إلذي يسسئ لنا» ،كاشسفا ‘ سسياق حديثه بأانه ’ يوجد
هناك تضسييق على إ◊ريات و’ نأامر إإ’مام Ãا يجب أإن
يقدمه على أإن تكون كلمته فيها إلبناء وليسش إلتشسه.Ò

إإلمام بحاجة إ ¤قانون رإدع ◊مايته
وعن مشسروع Œر Ëإ’عتدإء على إإ’مام قال يوسسف
بلمهدي بأانه على طاولة إ◊كومة ،وبأان أإسسرة إلعدإلة
تقوم بوإجبها ،مؤوكدإ بأانه رإسسل وزير إلعدل حافظ
إأ’ختام عن إنشسغال إلقطاع ‘ وجوب إعادة تفعيل ما
يسس -م -ى ب -ق -ان -ون Œر Ëإ’ع -ت -دإء ع-ل-ى إإ’م-ام ،ك-ون-ه-م
يريدون حمايته من كل من يتطاول عليه ،وبأانه يحتاج
إ ¤قانون رإدع يحميه ،على إعتبار أإن إŸشساريع إلوإعدة
إلتي ينادي بها شسبابنا و›تمعنا إلذي يتوق إ ¤إلتغيÒ
إ’يجابي وإلسسلمي ،وإلتغي Òإلذي يصسنع مسستقبل أإبنائنا
يكون بتوجيه من أإهل إلفكر وإلعلم وإلنخبة ،وإلذين
تربوإ على مائدة رسسول إلله عليه إلصسÓة وإلسسÓم.
من جهة أإخرى ،أإفاد إلوزير بأانهم مع ندإء إلوطن
إل-ذي ي-وح-د إلصس-ف-وف ،وإل-ك-ل-م-ة إ÷ام-ع-ة ،مضس-ي-فا بأان
إإ’م -ام ي -ل -عب دور إŸرإف -ق ،ك -م -ا أإن -ه ي -ل -ب-ي إنشس-غ-ا’ت
إ÷ميع ،وهو يعرف رسسالته ،قائ Óبأاننا نعالج مشساكلنا
ل -وح -دن -ا وسس-ن-خ-رج م-ن أإزم-ت-ن-ا ل-وح-دن-ا دون أإي ت-دخ-ل
أإجنبي ‘ شسؤووننا إلدإخلية.
ويرى بلمهدي بأان إإ’مام بحاجة إ– ¤سس Úإلتكوين،
وإضسافة إ÷ديد ‘ حياته ،على إعتبار أإن إإ’نسسان يتعلم
دوما ،وكلما إتسسعت دإئرة علمه إتسسعت دإئرة جهله،
مفيدإ بأانه يجب منح إإ’مام قوة إإ’Áان وإ◊جة ،كونه
لدينا علماء أإكفاء بإامكانهم إ’جتهاد ‘ عديد إŸسسائل
دون إللجوء إ ¤إآ’خر ،وأإكد على أإن هناك –ديات
كÈى “ر بها إ÷زإئر‡ ،ا يسستدعي أإن نكون على قدر
إلتحدي وإŸسسؤوولية ،كون ن إإ’مام ـ حسسب إلوزير ـ معني
Ãشساكل هذإ إÛتمع وهو أإك Ìإسستيعابا Ÿا يحدث
حوله.
‘ إأ’خ ،Òقال بلمهدي بأانهم يعملون على –سسÚ
أإدإء إإ’مام ،ويدعون إ ¤إŸزيد أ’ن يكون أإك Ìرإحة ‘
أإدإء مهامه وإنتاجه على إأعلى مسستوى ،مؤوكدإ بأانه وجد
أإذإن-ا صس-اغ-ي-ة م-ن إ◊ك-وم-ة إ÷زإئ-ري-ة إ’ع-ان-ة إل-ق-ط-اع
وإلوقوف إ ¤جانبهم ،بهدف إلنهوضش با÷زإئر ورفع
درج-ة وع-ي-ه-ا ،وج-ع-ل إإ’م-ام-ة سس-ب-ب-ا م-ن أإسس-ب-اب إل-ب-ن-اء
وإلرقي وسسلما تصسل به إ÷زإئر إ ¤بر إأ’مان.

كورإبة يقف على حالة إلطريق إلوطني رقم 1

ضضرورة تسضريع وتÒة أإشضغال عصضرنة إŸقاطع إŸهÎئة بتمÔإسضت

’شس-غ-ال إل-ع-م-وم-ي-ة وإل-ن-ق-ل،
ق-دم وزي-ر إ أ
مصس- - -ط - -ف - -ى ك - -ورإب - -ة ،أإمسش ،ب - -ت - -مÔإسست،
ت -ع -ل -ي -م-ات ب-تسس-ري-ع وتÒة أإشس-غ-ال عصس-رن-ة
إŸقاطع إŸتدهورة من إلطريق إلوطني
رقم  1إلعابر لهذه إلو’ية.
وأإوضس -ح إل -وزي -ر ل -دى م -ع -اي -ن -ت -ه ع -دة ورشس-ات
–ديث مقاطع مهÎئة من إلطريق إلوطني رقم 1
ومشساريع تدعيم إÿرسسانة إلزفتية بشسمال إلو’ية،
‘ إطار زيارة إلعمل إلتي شسرع فيها إÔ“ ¤إسست،
أإنه «يتع Úعلى مؤوسسسسات إإ’‚از تسسريع وتÒة
أإشس -غ -ال عصس -رن -ة إŸق-اط-ع إŸهÎئ-ة م-ن إل-ط-ري-ق
إل -وط-ن-ي رق-م  1إل -ع -اب-ر ل-ه-ذه إل-و’ي-ة م-ن أإقصس-ى
إ÷نوب إلكب ،Òسسيما وأإن إلدولة رصسدت أإموإ’
ضسخمة ،ووفرت كافة إإ’مكانيات إلÓزمة لعصسرنة
هذإ إلشسريان إ◊يوي» ،و’ يوجد كما أإضساف «أإي
عذر لتأاخر إأ’شسغال».
وبعد أإن أإعرب وزير إلقطاع عن «عدم إرتياحه»
ل- -وضس- -ع -ي -ة إŸشس -روع ن -ظ -رإ لضس -ع -ف وتÒة ت -ق -دم
إأ’شسغال بورشسة مقطع على مسسافة  21كلم ،دعا
إلقائم Úعلى إلورشسة إ ¤إقحام كافة إلوسسائل
إŸتاحة وإلهيئات إŸعنية ‘ هذه إلعملية وإلسسهر
Óشس-غال وكذإ
ع-ل-ى إŸت-اب-ع-ة إŸي-دإن-ي-ة إل-دإئ-م-ة ل -أ
إعادة تقييم إإ’حتياجات إŸالية ’سستكمال أإشسغال

إنتاج إلقمح إللÚ

نحو إعدإد ورقة طريق ورفعها إ ¤إ◊كومة
سسيتم إعدإد «خارطة طريق» تقوم على إسسÎإتيجية
جديدة لتطوير إنتاج إلقمح إلل Úو»تقدÁها إ ¤إ◊كومة
قريًبا» ،بهدف إلرفع من كمية إنتاج هذإ إلقمح حسسبما
صسرح به وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية وإلصسيد إلبحري،
ع -م -اري ،م -ن إŸدي -ة ،وق -ال ع-ل-ى ه-امشش إطÓ-ق ح-م-ل-ة
إ◊رث  2020 / 2019بتامدة بلدية سسوإقي ،شسرق إŸدية:
«أإنه وعلى إلرغم من إلكميات إلكبÒة من إلقمح إلصسلب
وإلشسع Òإلذي ” حصسدها هذه إلسسنة ،فإان إحتياجات
إل -ب Ó-د م -ن إل -ق -م -ح إل -ل’ Úت-زإل م-رت-ف-ع-ة وب-ال-ت-ا‹ ف-إان
إهتمامنا بتطوير هذإ إإ’نتاج يعني تعزيز أإمننا إلغذإئي».
وقال إلوزير ”« ،فتح ‘ هذإ إلسسياق ورشسة بالتعاون
م -ع إŸت -خصسصس ÚوإŸه -ن -ي ‘ Úشس -ع -ب -ة زرإع -ة إ◊ب -وب
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لتطوير إنتاج إلقمح إلل ،»Úمضسيًفا أإنه يتم حاليا وضسع
خارطة طريق سسيتم تقدÁها إ ¤إ◊كومة للنظر فيها».
كما ع Èإلوزير عن إهتمام وزإرته بالرفع من قدرإت
تخزين إ◊بوب من أإجل تعزيز إ◊ظÒة إ◊الية وإلقضساء
على إلصسعوبات إلتي يوإجهها إŸنتجون خÓل حمÓت
إ◊صساد وإلدرسش .ودعا عماري إلذي كان مرفوقا بكل من
وزيري إŸوإرد إŸائية وإلتعليم وإلتكوين إŸهني ÚخÓل
Óرشساد إلفÓحي ” ،تنظيمه Ãركز
زيارة معرضش وطني ل إ
ت -ك -وي-ن إل-ت-ق-ن-ي ÚإŸت-خصسصس ‘ Úق-ط-اع إل-غ-اب-ات ب-ب-ن-ي
سس -ل-ي-م-ان ،إل-فÓ-ح Úإ« ¤ت-ن-ظ-ي-م أإن-فسس-ه-م ‘ ت-ع-اون-ي-ات
وإ’سس - -ت- -ع- -دإد ل- -تصس- -دي- -ر ف- -ائضش إإ’ن- -ت- -اج إ ¤إأ’سس- -وإق
إÿارجية».

كل إŸقاطع إŸهÎئة.
وأإعلن وزير إأ’شسغال إلعمومية وإلنقل باŸناسسبة
عن إلتفك Òمسستقب ‘ Óإ‚از إزدوإجية إلطريق
إلوطني رقم ( )1لÎإب هذه إلو’ية.
وإسستمع كورإبة إ ¤عرضش حول وضسعية إلطريق
إلوطني رقم ( )1إلعابر إ’قليم و’ية “Ôإسست على
طول  1.257كلم منها  197كلم توجد ‘ حالة جيدة
و 251كلم ‘ طور إعادة إلتأاهيل و 373كلم ‘ حالة
م-ت-وسس-طة و 486ك -ل -م ‘ وضس -ع-ي-ة ج-د م-ت-ده-ورة،
حسسب مسسؤوو‹ إلقطاع.
ويوإصسل وزير إأ’شسغال إلعمومية وإلنقل زيارته
لو’ية “Ôإسست بتفقد مشساريع Ÿسسالك تربط بÚ
عدة مناطق بجنوب إلو’ية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ أاول انتخابات تسضÒها سضلطة وطنية مسضتقلة

أختتام عملية أŸرأجعة ألسستثنائية للقوأئم
ألنتخابية أمسض

 128أألف ناخب جديد ،أأك Ìمن  75أألفا غيّروأ أإلقامة
و 40أألف متوف شسطبوأ
^ أسستقرأر أŸؤوسسسسات ُيبنى على أسستقرأر ألوظيفة أألسساسسية ‘ ألدولة
^ ألبلديات أŸمتنعة عن ألقيام بالعملية لن يكون لها أأثر كب Òعلى ألعملية

اسض -ت -ب -ع -د رئ -يسس السض-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
لÓنتخابات ﬁمد شضر‘“ ،ديد الفÎة
اıصضصضة Ÿراجعة القوائم ا’نتخابية.
واسض- -ت- -ن -ادا إا ¤أارق -ام ،ل -يسضت ن -ه -ائ -ي -ة،
ق -دم -ه -ا ع -ل-ى ه-امشس ت-نصض-يب اŸنسض-قÚ
ال-و’ئ-ي Úل-و’ي-ات ال-ع-اصض-م-ة وت-ي-ب-ازة
وال-ب-ل-ي-دة وب-وم-رداسس ،ف-إان عدد الذين
” سضحبهم لسضبب الوفاة ناهز إا ¤غاية
صض -ب -اح أامسس  40أال -ف-ا ،ف-ي-م-ا ” إاحصض-اء
 75390غÒوا م -ك -ان إاق-ام-ت-ه-م ،م-ق-اب-ل
تسضجيل  120أالف ناخب جديد.

فريال بوششوية
أعلن أŸسضؤوول أأ’ول على ألسضلطة ألوطنية
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ،أمسس ،رسض -م -ي -ا ،ع-ن ت-نصض-يب
م -نسض-ق-ي أŸن-دوب-ي-ات أل-و’ئ-ي-ة ‘ ل-ق-اء ن-ظ-م
أمسس ب -ف -ن -دق أ÷زأئ -ر ،و‘ ك -ل-م-ة م-ق-تضض-ب-ة
ألقاها باŸناسضبة ذكر بأان تو‹ أŸهام يأاتي ‘
ظ- -رف ع- -ويصس’ ،سض- -ي- -م -ا وأن أل -ك -ل وأع -ون
بضضرورة تكثيف جهود كل أÒÿين ‘ ألبÓد
لتخطي ألصضعاب أŸتشضعبة ،ألتي تعيق سضÒ

ﬂتلف أŸصضالح أ◊يوية.

أنتخاب رئيسض أ÷مهورية ‘ صسميم حق
أختيار أŸوأطن

وبعدما ذكر ،بأان أسضتقرأر أŸؤوسضسضات يبنى
على أسضتقرأر ألوظيفة أأ’سضاسضية ‘ ألدولة،
أÙرك ل -ك -ل أŸؤوسضسض -ات ‡ث-ل-ة ‘ وظ-ي-ف-ة
رئيسس أ÷مهورية ،ألتي ‘ غيابها أ÷زأئر
ل- -يسضت ‘ م -أام -ن ،ج -دد أ’ل -ت -زأم Ãسض -اع -دة
ألبÓد على أسضتعادة أ’سضتقرأر وأŸضضي قدما
‘ “ت Úألصض -رح أŸؤوسضسض -ات -ي وه -و أل -ق-اسض-م
أŸشضÎك ب Úأ÷ميع ’فتا إأ ¤أن أنتخاب
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ صض -م -ي -م ح -ق أخ-ت-ي-ار
أŸوأطن ،ألذي له ألشضرعية ‘ أتخاذ قرأرأت
وإأج - -رأءأت وسض - -ن ق - -وأن’ ،ÚسضÎج- -اع وتÒة
ألنمو أ’قتصضادي وأ’جتماعي.
و‘ رده ع -ل -ى أسض -ئ -ل -ة ألصض -ح -اف -ي Úح -ول
إأمكانية “ديد فÎة مرأجعة ألقوأئم أŸنتخبة
أÙددة ألسضاعة ألسضادسضة من مسضاء أمسس،
ق -ال شض -ر‘ «م -ب -دئ -ي -ا ’ أع -ت -ق -د أن -ه سض -ي-ت-م
ألتمديد» ،متحدثا عن توأفد كب Òمن قبل
أŸوأطن ÚأŸعني Úبالعملية ،ما يؤوشضر ـ حسضبه
ـ على ألنية ‘ أدأء ألفعل أ’نتخابي وكذأ

درجة ألوعي باŸشضاركة ‘ أ◊ملة أ’نتخابية
وم- -ع ذلك أشض- -ار إأ ¤أن- -ه سض -ي -ن -ت -ظ -ر أآ’ج -ال
أÙددة ،وإأن ن- -ب- -ه إأ ¤أن ك- -ل م- -رح- -ل -ة م -ن
ألعملية أ’نتخابية مضضبوطة بدقة وألتمديد
قد يؤوثر عليها.
وأسضتعرضس شضر‘ أرقاما غ Òنهائية عن
ع -م -ل -ي -ة م -رأج -ع -ة أل -ق -وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة” ،
إأحصضاؤوها إأ ¤غاية صضباح أمسس ،ذكر منها
إأحصضاء  120ألف ناخب جديد ،وسضحب أسضماء
حو‹  40ألف ناخب وأفتهم أŸنية ،إأ ¤جانب
تسضجيل أزيد من  75ألفا غÒوأ مقر إأقامتهم،
وباŸقابل أكد أنه  ⁄يبلغ بأاية حالة رفضس
تسضجيل أŸوأطن ،Úأكد ‘ رده على سضؤوأل
ي -خصس أل -ب -ل -دي -ات أل-ت-ي أم-ت-ن-عت ع-ن أل-ق-ي-ام
ب-ال-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي تشض-رف ع-ل-ي-ها ÷ان منضضوية
–ت ل- -وأء ألسض- -ل- -ط -ة ،ب -أان -ه ’ ي -ح -وز أل -ع -دد
مسضتبعدأ أن يكون لها أثر كب Òعلى ألعملية.
وب -ال -نسض -ب -ة لصض Ó-ح -ي-ات أŸنسض-ق Úأل-ذي-ن
أشضرف على تنصضيبهم ،فإانها متضضمنة ‘ دليل
سضيعتمدون عليه ‘ أدأء مهامهم ،مشضÒأ إأ¤
أن مهامهم جد هامة ،ذلك أنهم سضيمثلون
ألسضلطة ‘ أŸيدأن ،ويقومون بالتأاط Òألفعلي
وي -ك -ون -ون ب -ذلك رأسس «ح -رب-ة» ،ف-ي-م-ا ت-ع-ن-ى
أأ’خÒة ب -ال -ت -ن -ظ -ي -م وأل -تشض-ري-ع ،وب-خصض-وصس
تصض- -ري- -ح- -ات أÎŸشض- -ح Úأك -د أن -ه ’ Áك -ن
تصضنيفها ‘ خانة أ◊ملة أ’نتخابية أŸسضبقة
لسضبب بسضيط ،ذلك أن صضفتهم إأ ¤غاية حسضم
ألسضلطة ‘ ملفاتهم «رأغب ‘ ÚألÎشضح» ،على
أن يحملوأ رسضميا صضفة أŸرشضح بعد أفتكاك
تأاشضÒة ألهيئة.
وفيما يخصس نقل ألصضÓحيات أوضضح بأانه
” بشض -ك -ل ت -ل-ق-ائ-ي ،أم-ا م-ع-ن-وي-ا وم-ادي-ا ي-ت-م
بطريقة تدريجية حسضب ما –تاجه ألسضلطة
ألوطنية لÓنتخابات ،أما بخصضوصس ألتعامل
مع أإ’دأرأت أأ’خرى فذكر بأانها تابعة للوزير
أأ’ول ،ألذي تقع عليه مهمة رفع ألعرأقيل ‘
حال موأجهتها.

وزارة العدل تنفي فتح –قيقات حول اÎŸشضحÚ

إأقبال غ Òمسسبوق على ألÎشسح لرئاسسيات  12ديسسمÈ
^ رجال أكفاء لتسسي Òجمهورية جديدة على أنقاضض نظام هدم كل أأسسسض ألدولة ألقوية
يسضتمر إاقبال الشضخصضيات على سضحب
اسض- - -ت- - -م- - -ارات ا’ك- - -ت- - -ت- - -اب ل- - -لÎشض- - -ح
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسض -ي-ة اŸق-ررة ‘ 12
ديسضم Èالقادم ،وسضط اسضتغراب الشضارع
ودهشضة الرأاي العام الوطني الذي يعÈ
ع - -ن - -ه م- -ن خÓ- -ل وسض- -ائ- -ط ال- -ت- -واصض- -ل
ا’ج -ت -م -اع -ي م -ن -ذ ب -دء ع-م-ل-ي-ة سض-حب
ا’سض - - -ت- - -م- - -ارات ‘ ،ح Úك- - -ذبت وزارة
العدل فتح –قيقات حول الشضخصضيات
ال -راغ -ب -ة ‘ دخ -ول غ -م -ار ا’سض-ت-ح-ق-اق
الرئاسضي.

جÓل بوطي
بلغ سضحب أسضتمارأت ألÎشضح لÓسضتحقاق
أل -رئ -اسض -ي م -ؤوشض -رأت غ Òم -ع-ه-ودة ‘ ت-اري-خ
أ÷زأئ -ر ب -تسض -ج-ي-ل أزي-د م-ن  121رأغ -ب ‘
ألÎشض -ح ،سض -ي -م -ا وأن أŸرح -ل-ة أل-ت-ي “ر ب-ه-ا
أ÷زأئر حسضاسضة وأسضتثنائية تقتضضي حسضب
م -ت -اب -ع Úل-لشض-أان ألسض-ي-اسض-ي رج-ا’ أك-ف-اء م-ن
ألطرأز ألنادر لتسضي Òجمهورية جديدة على
أن -ق -اضس ن -ظ -ام ه -دم ك -ل أسضسس ب -ن -اء أل-دول-ة
ألقوية.
وم -ع أسض -ت-غ-رأب أل-رأي أل-ع-ام أل-وط-ن-ي عÈ
م-نصض-ات أل-ت-وأصض-ل أ’ج-ت-م-اع-ي م-ن-ذ أنطÓق
ع -م -ل -ي -ة سض -حب أسض -ت -م-ارأت ألÎشض-ح ل-ل-ظ-ف-ر
ب -ك -رسض -ي قصض -ر أŸرأدي -ة ،وأت-ه-ام-ه-م ل-ب-عضس
ألشض -خصض -ي -ات أل -رأغ -ب -ة ‘ ألÎشض -ح ب -خ -دم-ة
ألنظام ألسضابق أو مشضاركتهم ‘ أعمال ضضد
ألشضعب أ÷زأئري كذبت وزأرة ألعدل معلومة
نشض -رت -ه -ا ي -وم -ي-ة وط-ن-ي-ة م-ف-اده-ا أن أل-وزأرة
سضتفتح –قيقات حول أÎŸشضح.Ú
أل- -وزأرة ‘ ب- -ي- -ان نشض- -رت- -ه ع- -ل- -ى أŸوق- -ع
ألرسضمي ،أمسس ،نفت أŸعلومات ألتي نشضرتها،
أمسس ،جريدة يومية مفادها أن وزأرة ألعدل
تعّد قائمة تضضم شضخصضيات سضحبت أسضتمارأت
ألÎشض-ح لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسضية ،قصضد إأجرأء

–قيقات بشضأانهم» وأضضاف ألبيان»و»تؤوكد أن
هذأ أ ’ Èÿأسضاسس له من ألصضحة».
يتزأمن سضحب أسضتمارأت أ’كتتاب للÎشضح
م-ع أسض-ت-م-رأر أŸسضÒأت ألشض-ع-ب-ي-ة أأ’سض-بوعية
أŸطالبة برحيل رموز ألنظام ألسضابق وتقدË
ضضمانات لنزأهة وشضفافية أ’نتخابات ’ختيار
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،ح -يث ي -ط-الب ج-زء م-ن
ألشضعب بÎشضح رجال أكفاء لقيادة أŸرحلة
ألقادمة ‘ ظل وضضع أقتصضادي وأجتماعي
صضعب حسضب أŸؤوشضرأت أŸتوفرة ألتي تنذر
بأازمة أقتصضادية حادة بدأية من  2020إأذأ ⁄
يتدأرك ألوضضع من خÓل خطة إأصضÓحات
شضاملة.
‘ م- -ق- -اب- -ل ذلك ب- -ل- -غ ع -دد أل -رأغ -ب‘ Ú
ألÎشض-ح ل-رئ-اسض-يات  12ديسض -م Èأل-ق-ادم 120
مرشضح Áثلون أحزأبا سضياسضية وأحرأرأ .و‘
ه -ذأ ألسض -ي -اق سض -حب ،أمسس ،ع -ب -د أل-رح-م-ان
ع- -رع- -ار رئ- -يسس أŸن- -ت- -دى أŸد Êل- -ل- -ت -غ -يÒ

أسضتمارأت أكتتاب ألتوقيعات وتعهد بدسضتور
جديد ‘ حالة بلوغه كرسضي أŸرأدية .وأشضار
‘ تصض -ري -ح ل -لصض -ح -اف-ة ع-ل-ى ه-امشس سض-ح-ب-ه
إ’سض- -ت- -م- -ارأت ألÎشض- -ح م- -ن م- -ق- -ر ألسض- -ل -ط -ة
أŸسض- -ت- -ق- -ل- -ة ،أن مشض- -روع أ÷زأئ- -ر أ÷دي -دة
يشضÎط دسض- -ت- -ورأ ج- -دي -دأ ُي -ك -رسس أ◊ري -ات
ألفردية وأ÷ماعية ويدعم ألدÁقرأطية ،كما
ي -فصض -ل ب Úألسض -ل -ط -ات وي -ن -قصس صضÓ-ح-ي-ات
رئيسس أ÷مهورية ويوسضع من آأفاق ألشضباب
وÁكنهم من أ◊وكمة وأ◊كم.
Œدر أإ’شض- -ارة إأ ¤أسض -ت -م -رأر ف -ت -ح آأج -ال
سضحب أسضتمارأت أ’كتتاب للÎشضح إأ ¤غاية
نهاية ألشضهر أ÷اري ،ومن أŸرشضح أن يزدأد
ع -دد أل -رأغ -ب ‘ Úدخ -ول غ-م-ار أل-رئ-اسض-ي-ات
وسض- -ط غضضب شض- -ع- -ب- -ي م- -ن أل- -وضض -ع أ◊ا‹،
ومطالبة يتغي Òأأ’وضضاع بشضكل عاجل ‘ ظل
تدأعيات أأ’زمة ألسضياسضية ألتي تلقي بظÓلها
على ألوضضع أ’زيد من نصضف سضنة.

اخ -ت -ت -مت ،أامسس ،ع -م -ل -ي-ة اŸراج-ع-ة
ا’سضتثنائية للقوائم ا’نتخابية –سضبا
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسض-ي-ة اŸق-رر إاجراؤوها
ي-وم  12ديسض-م ÈاŸق-ب-ل ،وه-ي ال-عملية
ال-ت-ي ان-ط-ل-قت يوم  22سض-بتم ÈاŸاضضي،
’حكام القانون العضضوي اŸتعلق
طبقا أ
بنظام ا’نتخابات.
أع-ل-ن رئ-يسس ألسض-ل-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسض-ت-ق-لة
لÓنتخابات ﬁمد شضر‘ خÓل ندوة صضحفية
عقدها ‘ وقت سضابق من نهار أمسس ،على
هامشس تنصضيب منسضقي ألسضلطة على مسضتوى
و’ي -ات أل-وسض-ط ،أن أل-ن-ت-ائ-ج أأ’ول-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة
أŸرأج-ع-ة أ’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ية
كشضفت عن تسضجيل « 12٨ألف مسضجل جديد
‘ ألقوأئم أ’نتخابية و 40ألف حالة وفاة ”
تسضجيلها على مسضتوى ألبلديات و” إأدماجها
‘ ع -م -ل -ي -ة تصض -ح -ي -ح أل -ق -وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة،
ب- -اإ’ضض -اف -ة إأ 75390 ¤م -ل-ف خ-اصس ب-ت-غ-يÒ
أإ’قامة».
ي-ذك-ر ،أن ع-م-ل-ي-ة أŸرأج-ع-ة أ’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
ل -ل -ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة “ت Ãوجب أŸرسض-وم
ألرئاسضي أŸتضضمن أسضتدعاء ألهيئة ألناخبة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات أل -رئ-اسض-ي-ة أل-ذي وق-ع-ه رئ-يسس
ألدولة عبد ألقادر بن صضالح يوم  15سضبتمÈ
أŸاضضي ،وألقى بذأت أŸناسضبة خطابا دعا
فيه أŸوأطن Úإأ« ¤جعل هذأ أŸوعد نقطة
أنطÓق Ÿسضار Œديد دولتنا ،وألعمل جماعيا
وب -ق -وة أ’ج -ل إأ‚اح ه -ذأ أ’سض -ت -ح-ق-اق ك-ون-ه
سضيمكن شضعبنا من أنتخاب رئيسس جديد يتمتع
ب-ك-ام-ل شض-روط ألشض-رع-ي-ة ،رئ-يسس ي-أاخ-ذ ع-لى
عاتقه قيادة مصض ÒألبÓد وترجمة تطلعات
شضعبنا» وأكد بن صضالح أن أأ’وأن قد حان
Óمة على كل
«ليغلب أ÷ميع أŸصضلحة ألعليا ل أ
أ’ع -ت -ب -ارأت ،ك -ون-ه-ا ت-ع-د أل-ق-اسض-م أŸشضÎك
ب -ي -ن -ن -ا ،أ’ن أأ’م -ر ي -ت -ع-ل-ق Ãسض-ت-ق-ب-ل بÓ-دن-ا
ومسضتقبل أبنائنا» ،كما وقع رئيسس ألدولة أيضضا
ع -ل -ى أل -ق -ان -ون أل-عضض-وي أŸت-ع-ل-ق ب-السض-ل-ط-ة
ألوطنية أŸسضتقلة لÓنتخابات وكذأ ألقانون
ألعضضوي  10 - 1٦أŸؤورخ ‘  25أوت ،201٦
أŸتعلق بنظام أ’نتخابات ،وذلك بعد أسضتيفاء
كل أ’جرأءأت ألتي ينصس عليها ألدسضتور.
ويتميز أ’سضتحقاق ألرئاسضي أŸقبل بكونه
أول أنتخابات تتو ¤تسضيÒها سضلطة وطنية
مسض -ت -ق -ل -ة ،تضض-م  50عضض -وأ م -ن أل -ك -ف-اءأت
ألوطنية ،وهي هيئة دأئمة ومسضتقلة“ ،ارسس
مهامها بدون –يز ،وتتو ¤تسضي Òكل مرأحل
أل -ع -م -ل -ي -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،ب -دء م -ن أل -ت-حضضÒ
ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات إأ ¤غ-اي-ة أإ’عÓ-ن ع-ن أل-ن-ت-ائ-ج
أأ’ولية ،مرورأ بكل أŸرأحل ألتي يتضضمنها
أŸسضار أ’نتخابي.
وك- -انت أل- -ه- -ي- -ئ- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة أŸسض -ت -ق -ل -ة

بحسضب بيان أافاد به ›لسس قضضاء تيبازة

ألقاضسية ألتي أطلقت سسرأح طابو  ⁄تخضسع ألي أسستجوأب
فند كل من رئيسس ›لسس قضضاء
ت -ي -ب -ازة وال-ن-ائب ال-ع-ام ل-دى ن-فسس
اÛلسس بشض -ك -ل ق -اط -ع ا Èÿال -ذي
م -ف -اده أان ال -ق -اضض -ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-قت
سض - -راح ك - -ر Ëط - -اب- -و ق- -د خضض- -عت
’سض - -ت - -ج- -واب م- -ن ط- -رف مصض- -ال- -ح
’م-ن ال-داخ-ل-ي ،حسض-ب-ما
م-دي-ري-ة ا أ
أافاد به بيان لذات اÛلسس ،أامسس.
أوضضح ذأت أŸصضدر أنه «‘ عدده
ألصض -ادر ب-ت-اري-خ  4أك-ت-وبر  ،2019نشض -ر
موقع أخبار إألكÎو Êمقا’ –ت عنوأن
«أسضتجوأب ألقاضضية ألتي أطلقت سضرأح
كر Ëطابو من طرف أıابرأت» وهو

أŸق -ال أل -ذي ي -زع -م أن رئ -يسض -ة غ -رف-ة
أ’ت - -ه - -ام ل - -دى ›لسس قضض- -اء ت- -ي- -ب- -ازة
أخضضعت ’سضتجوأب من طرف مصضالح
م -دي -ري -ة أأ’م-ن أل-دأخ-ل-ي ع-قب صض-دور
قرأرها بإاطÓق سضرأح طابو كر.Ë
كما أشضار ذأت ألبيان إأ ¤أن رئيسس
›لسس قضضاء تيبازة وألنائب ألعام لدى
ن -فسس أÛلسس ك -ذب -ا ت -ك -ذي -ب -ا ق -اط -ع-ا
ﬁتوى أŸقال أŸذكور آأنفا ،مؤوكدين
أنهما يحوزأن على وثيقة مكتوبة بيد
ألقاضضية أŸعنية تفيد بأان كل ما كتبه
صضاحب أŸقال باطل و’ أسضاسس له من
ألصضحة.

لÓنتخابات قد دعت أŸوأطنات وأŸوأطنÚ
غ ÒأŸسضجل ‘ Úألقوأئم أ’نتخابية’ ،سضيما
أل-ب-ال-غ Úث-م-ا Êعشض-رة ( )1٨سض-ن-ة ك-ام-ل-ة ي-وم
أ’قÎأع ،إأ ¤ط -لب تسض -ج -ي -ل أن -فسض -ه -م ع -ل-ى
مسض -ت -وى أل -ل-ج-ن-ة أل-ب-ل-دي-ة Ÿرأج-ع-ة أل-ق-وأئ-م
أ’نتخابية ‘ بلدية إأقامتهم وألتي تعمل –ت
إأشض- -رأف ألسض- -ل- -ط- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة أŸسض- -ت- -ق -ل -ة
لÓنتخابات ألرئاسضية.
أم-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ن-اخ-ب-ات وأل-ن-اخ-ب Úأل-ذين
غÒوأ مقر إأقامتهم فقد “ت دعوتهم للتقرب
من أللجنة ألبلدية Ÿرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية
Ãق - -ر أإ’ق - -ام - -ة أ÷دي- -دة م- -ن أج- -ل إأع- -ادة
تسض-ج-ل-ه-م ،م-ع وج-وب إأرف-اق ط-لب أل-تسض-ج-يل
ب -وث -ي -ق -ة ت -ث -بت ه -وي-ة أŸع-ن-ي وأخ-رى ت-ث-بت
إأقامته.
وضضمانا للسض Òأ◊سضن للعملية فإان مكاتب
أل-ل-ج-ن-ة أل-ب-ل-دي-ة Ÿرأج-ع-ة ألقوأئم أ’نتخابية
بقيت مفتوحة طوأل أيام أأ’سضبوع من ألسضاعة
ألتاسضعة ( )09صضباحا إأ ¤غاية ألسضاعة ألرأبعة
وأل -نصض-ف ( 1٦سض- -ا  )30مسض- -اء ،م -اع -دأ ي -وم
أ÷معة ،أما بالنسضبة للموأطنات وأŸوأطنÚ
أŸقيم ‘ Úأÿارج فتمت دعوتهم للتقرب
م -ن أŸم -ث-ل-ي-ات أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة أو أل-ق-نصض-ل-ي-ة
لتسضجيل أنفسضهم وفقا لنفسس أإ’جرأءأت.
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يسسحبون أسستمارأت أكتتاب
ألتوقيعات
ب -ال -ت -وأزي م -ع أخ -ت-ت-ام ع-م-ل-ي-ة أŸرأج-ع-ة
أ’سض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ت-ت-وأصض-ل
عملية سضحب أسضتمارأت أكتتاب ألتوقيعات من
ط- -رف أل- -رأغ -ب ‘ ÚألÎشض -ح ،وحسضب أرق -ام
ألسضلطة ألوطنية أŸسضتقلة لÓنتخابات فإان
عدد ألذين أبدوأ رغبتهم ‘ ألÎشضح للموعد
أ’ن -ت -خ -اب -ي أŸق -ب -ل ق-د Œاوز أŸائ-ة ،وم-ن
ضض -م -ن-ه-م مسض-ؤوول-و أح-زأب ع-ل-ى غ-رأر رئ-يسس
ح-زب أل-ت-ح-ال-ف أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري بلقاسضم
سضاحلي ،رئيسس حزب طÓئع أ◊ريات علي بن
ف-ل-يسس ،رئ-يسس ج-ب-ه-ة أŸسض-ت-ق-ب-ل ع-بد ألعزيز
ب-ل-ع-ي-د ،رئ-يسس ج-ب-ه-ة أ◊ك-م أل-رأشض-د ع-يسض-ى
بلهادي ،رئيسس حركة ألبناء عبد ألقادر بن
قرينة ،أأ’م Úألعام بالنيابة ◊زب ألتجمع
أل -وط -ن -ي أل-دÁق-رأط-ي ع-ز أل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي،
ب- -اإ’ضض- -اف- -ة أ ¤رئ- -يسض- -ي ح- -زب- -ي أل- -ت -ج -م -ع
أ÷زأئري وأ÷زأئر للرفاه على ألتوأ‹ علي
زغدود ومرأد عروج.
وم -ن ضض -م -ن ألشض -خصض -ي -ات أل -ت -ي سض -ح-بت
أسض -ت -م -ارأت أك -ت -ت -اب أل -ت -وق -ي-ع-ات بصض-ف-ت-ه-م
م -رشض -ح Úأح-رأر أل-وزي-ر أأ’ول أأ’سض-ب-ق ع-ب-د
أÛيد تبون وألرئيسس أأ’سضبق للحزب ألوطني
للتضضامن وألتنمية رأبح بن شضريف.
وي -ل -زم أل-ق-ان-ون أل-عضض-وي أ÷دي-د أÿاصس
ب-ن-ظ-ام أ’ن-ت-خ-اب-ات أÎŸشض-ح Úل-ل-رئ-اسض-يات
ب-ت-ق-د 50.000 Ëت -وق -ي -ع ف -ردي ع-ل-ى أأ’ق-ل
لناخب Úمسضجل ‘ Úقائمة أنتخابية ،ويجب
أن Œمع ‘  25و’ية ،و’ يقل ألعدد أأ’دنى
م -ن أل-ت-وق-ي-ع-ات أŸط-ل-وب-ة م-ن ك-ل و’ي-ة ع-ن
 1200ت -وق -ي -ع ،وع -ل -ى أÎŸشض-ح إأي-دأع ط-لب
تسضجيل لدى رئيسس هذه ألسضلطة ،حسضب هذأ
أل -ق -ان-ون أل-ذي ي-ل-زم أÎŸشض-ح ب-إارف-اق م-ل-ف-ه
ألذي يودعه شضخصضيا لدى ألسضلطة أŸسضتقلة
بعدة وثائق من بينها شضهادة جامعية أو شضهادة
م -ع -ادل -ة ل -ه -ا وشض -ه -ادة أ÷نسض -ي -ة أ÷زأئ -ري-ة
أأ’صض-ل-ي-ة ،وت-ت-ك-ف-ل ألسض-ل-ط-ة أŸت-ك-ونة من 50
عضض-وأ ب-اسض-ت-ق-ب-ال م-ل-ف-ات ألÎشضح ’نتخابات
رئيسس أ÷مهورية وألفصضل فيها.
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وفاة تلميذ وجرح آاخرين ‘ سصقوط
جدار متوسصطة ببوعنداسص
ل -ق -ي ،صس -ب -اح أامسص ،ال -ت -ل -م -ي -ذ ب .ع -ب -د
لو¤
ا◊-ق 12 ،سس-ن-ة م-ت-م-درسص ‘ السس-ن-ة ا أ
لصس-اب-ة ال-ت-ي
م -ت-وسس-ط ،مصس-رع-ه م-ت-أاث-را ب-ا إ
تعرضص لها ،جراء سسقوط جدار مراحيضص
متوسسطة علي زرماÃ ،Êدينة بوعنداسص،
شسمال غرب عاصسمة الولية.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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ا لأ و ل ى و ا ل ث ا ل ث ة  ،و خ م س ص ح ا ل ت
ا غ ---م --ا ء ف --ي و س ص --ط ا ل --ت --ل م --ي --ذ ،
ح --د ث ت ف --ي ف --ت --ر ة ا ل س ص --ت --ر ا ح --ة
على السصاعة العاشصرة صصباحا.
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اآ ي --ل ل --ل س ص --ق --و ط م --ن --ذ س ص --ن --و ا ت ،
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ز ي ----ا ر ة و ف ----د م ---ن ا ل ---و ل ي ---ة اإ ل ---ى
ا ل م د ي ن ة  ،و ه و م ا ي وؤ ك د ا لإ ه م ا ل
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اأ ب ---ر ي ---ا ء ل ذ ن ب ل ---ه ---م س ص ---و ى ا ن
ا ل م س ص وؤ و ل ي ن م ت ق ا ع س ص و ن ف ي اأ د ا ء
و ا ج ---ب ---ا ت ---ه --م  ،ب --ح س ص ب ا لأ و ل --ي --ا ء
ا ل --ذ ي -ن خ -ل -ف ا ل -ح -ا د ث غ ض ص -ب -ه -م
و ا س ص --ت --ي -ا ء ه -م  ،و ط -ا ل -ب -و ا ب -ا ت -خ -ا ذ
ا لإ ج --ر ا ء ا ت ا ل ص ص --ا ر م --ة ف --ي ح --ق
ا ل م س ص وؤ و ل ي ن ع ن ا ل ح ا د ث ا لأ ل ي م .

اتخذا منزليهما العائلي Úمكان ÚللÎويج السسري

“كنت عناصسر شسرطة العمران وحماية
Óمن
ال-ب-ي-ئ-ة ،ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصسلحة الولئية ل أ
لول،
العمومي ،بأامن ولية بجاية ،أامسص ا أ
إاث- -ر دوري- -ات ع -ل -ى مسس -ت -وى ط -ري -ق اŸط -ار
بسس -ي -دي ع -ل -ي ل -ب -ح -ر ،م-ن ت-وق-ي-ف م-رك-ب-ة
Œارية من نوع ‘شسانا‘.

المركبة مجهزة بغرفة التبريد ،وبعد مراقبتها

وتفتيشص حمولتها ،تبين أانها معبأاة بكمية من
الّ-ل-ح-وم ال-ب-يضص-اء غ-ي-ر ال-م-غ-ل-فة ،وغير مزودة
ب-ت-ع-ري-ف-ة ال-م-ذب-ح م-وج-هة للتسصويق ،وبحسصب
مصصدر مسصؤوول ،فإان صصاحب هذه المركبة ل
ي-ح-وز ع-ل-ى الشص-ه-ادة الصص-ح-ي-ة ل-ل-ح-وم ،وب-ع-د
م-ع-اي-ن-ت-ه-ا م-ن ط-رف ال-ط-ب-يب ال-ب-يطري قرر

ح -ج -زه -ا ،ك -ون -ه -ا غ -ي -ر م -ط -اب -ق-ة ل-لشص-روط
المعمول بها ،وتقدر الكمية المحجوزة من
الّلحوم البيضصاء بأاكثر من  68كلغ ،وعليه تم
انجاز ملف جزائي ضصد المعني وتم إارسصاله
إالى العدالة.

بجاية :بن النوي توهامي

قامت بها مصسالح أامن جيجل

توقيف  03أاشصخاصص تّورطوا ‘ سصرقة حقيبة ظهرية
لحد
لول بأامن دائرة اŸيلية ،من توقيف  03أاشسخاصص قاموا بسسرقة حقيبة ظهرية أ
لمن ا◊ضسري ا أ
“كنت مصسالح أامن جيجل ،اŸتمثلة ‘ ا أ
لول بأامن دائرة
لمن ا◊ضسري ا أ
اŸواطن Úبها مبلغ ما‹ قدره  340أالف دج ،وجاء ذلك إاثر الشسكوى اŸقدمة لدى مصسالح الشسرطة القضسائية با أ
لشسخاصص بخصسوصص تعرضسه لفعل السسرقة –ت طائلة التهديد بأاسسلحة بيضساء ،من طرف  03أاشسخاصص ،اسستهدفت
اŸيلية من طرف أاحد ا أ
لدارية والشسخصسية.
حقيبة ظهرية بها مبلغ ما‹ قدره  340أالف دج ،وبعضص الوثائق ا إ

جيجل :خالد العيفة
حيث باشصرت ذات المصصالح تحرياتها
ال - -ت- -ي أافضصت إال- -ى ت- -ح- -دي- -د ه- -وي- -ة
الفاعلين وتوقيفهم ويتعلق األمر بـ 03
أاشص -خ -اصص ت-ت-راوح أاع-م-اره-م ب-ي-ن 28
و 38سص- -ن- -ة ،وب- -ع -د اسص -ت -ك -م -ال ك -ل
اإلجراءات القانونية قامت الضصبطية
ال-قضص-ائ-ي-ة ب-ت-ق-دي-م-ه-م أام-ام ال-جهات
ال -قضص -ائ -ي -ة ال -م -خ -تصص -ة ،ع-ن قضص-ي-ة
السصرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد
ب -أاسص -ل -ح -ة ب -يضص-اء ،ووف-ق-ا إلج-راءات
المثول الفوري تم إاصصدار في حقهم
أامر إايداع الحبسص بمؤوسصسصة الوقاية.

 ..ومعتدي على أاحد
اŸواطن ÚباŸيلية ‘
لمن
قبضسة ا أ

باشصرت مصصالح الشصرطة القضصائية
لول
لم-ن ال-حضص-ري ا أ
لب -ح -اث ،ب -ا أ
اأ
ب -أام-ن دائ-رة ال-م-ي-ل-ي-ة ،إاث-ر الشص-ك-وى
لمنية ،من
المقدمة لدى المصصالح ا أ
ق -ب -ل أاح -د ال -م -واط -ن-ي-ن ب-خصص-وصص
ت -ع -رضص -ه ل -لع -ت -داء ب -الضص -رب م-ن
لشص -خ -اصص ،م -ق -دم -ا
ط- -رف أاح -د ا أ
شصهادة طبية تثبت عجزه عن العمل
لمدة  21يوما ،مكنتها من إايقاف
لمر بشصاب
المشصتبه فيه ،ويتعلق ا أ
يبلغ من العمر  31سصنة ،حيث بعد
لج-راءات ال-قانونية
اسص-ت-ك-م-ال ك-ل ا إ
ضصده قدم أامام الجهات القضصائية
لج -ل قضص -ي -ة الضص -رب
ال -م -خ -تصص -ة أ
والجرح العمدي ،المفضصي إالى عجز
عن العمل مدته  21يوما ،وعمل
بإاجراءات المثول الفوري صصدر في
ح -ق-ه أام-ر إاي-داع ال-ح-بسص ب-م-ؤوسصسص-ة
إاعادة التربية.

وفاة خمسسيني بسسد إاثرإانقÓب
دراجة نارية لرحال
شصهدت منطقة قمامة التابعة لبلدية سصيدي رحال
التابعة إاقليميا لدائرة مسصعد جنوب ولية الجلفة،

صصباح أامسص ،حادثا مروريا مميتا ،تمثل في وفاة
سصائق الدراجة النارية ،البالغ من العمر  50سصنة،
حيث تدخلت عناصصر الوحدة الثانوية لمسصعد،
ل -ي -ت -م ن -ق -ل ج-ث-ة الضص-ح-ي-ة إال-ى مصص-ل-ح-ة ال-ج-ثث
ب-مسص-تشص-ف-ى مسص-ع-د ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا ف-ت-حت مصص-الح
الدرك تحقيقا في الحادث.

لمن ا◊ضسري الـ 22بوهران
قامت بها شسرطة ا أ

ا÷لفة :موسسى بوغراب

تفكيك شصبكة إاجرامية منظمة ﬂتصصة ‘ سصرقة اŸركبات
لمن الحضصري
تمكنت مصصالح الشصرطة ل أ
لمن ولية وهران من تفكيك شصبكة
الـ 22أ
إاج--رام--ي--ة م--ن-ظ-م-ة م-خ-تصص-ة ف-ي سص-رق-ة
المركبات والتزوير في هياكلها القاعدية
وتفكيكها إالى قطع غيار ،حسصبما أاسصتفيد
لمني.
لحد من ذات السصلك ا أ
اليوم ا أ
تم توقيف خلل هذه العملية  6أاشصخاصص
يتراوح أاعمارهم ما بين  35و 56سصنة حيث
كانوا يسصتعملون في عمليات السصرقة –
لولية– شصاحنة رافعة
بحسصب التحريات ا أ
والتي تم تحديد مواصصفاتها مع العلم أان

هذه القضصية جاءت بعد شصكوى من قبل
ضصحية تعرضص لسصرقة مركبته النفعية على
مسصتوى حي الصصباح (شصرق وهران) .وبعد
ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-ح-ري-ات ال-م-ي-دان-ية تم توقيف
الشص-اح-ن-ة رف-ق-ة سص-ائ-ق-ه-ا ب-م-دي-نة وهران
والذي اعترف خلل مجريات التحقيق
بسصرقة المركبة المذكورة ليتم فيما بعد
توقيف أافراد الشصبكة ،كما أاشصير إاليه.
كما تمكنت ذات المصصالح بضصواحي مدينة
وهران من اسصترجاع المركبة المسصروقة
التي كانت مركونة داخل مرأاب بعد مسصح

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
ح -ي -ث -ي -ا ت ا ل -ق ض ص -ي -ة  ،ت -ع -و د  ،ب ح س ص ب
ب --ي --ا ن ل --خ --ل --ي --ة ا لإ ع -ل م و ا ل ت ص ص -ا ل
لأ م ن خ ن ش ص ل ة  ،ا ث ر و ر و د م ع ل و م ا ت
ل ----ق ----و ا ت ا ل ش ص ---ر ط ---ة م ---ف ---ا د ه ---ا اأ ن
ش ص --خ ص ص --ي --ن م س ص --ب --و ق --ي --ن ق ض ص --ا ئ --ي --ا
يقومان بتخزين وبيع المشصروبات
ا ل ----ك ---ح ---و ل ---ي ---ة د و ن ر خ ص ص ---ة ع ---ل ---ى
م س ص --ت --و ى م س ص --ك --ن --ي --ه --م -ا ا ل -ك -ا ئ -ن -ي -ن
ب -ب -ل -د ي -ة ق -ا ي س ص  ،ل -ي -ت -م ع -ل -ى اإ ث ر ه ا
ا س ص -ت ص ص -د ا ر اإ ذ ن ب -ا ل -ت -ف -ت -ي ش ص ص ص ا د ر
ع --ن و ك -ي -ل ا ل -ج -م -ه -و ر ي -ة ل -م -ح -ك -م -ة
ق ا ي س ص  ،ت م ب م و ج ب ه ا ل ن ت ق ا ل اإ ل ى
ع --ي --ن ا ل --م --ك --ا ن و ت --ف --ت --ي ش ص م س ص --ك -ن

شصرطة الوادي توقف اŸبحوث عنه

إاصصابة  6أافراد من عائلة واحدة بجروح خطÒة با÷لفة
تدخلت إاسصعافات الوحدة الثانوية بمسصعد في
حدود السصاعة  10سصا و 13د ألجل حادث إانقلب
وإانحراف سصيارة من نوع سصيمبول «رونو» وقع
ب -ال-ط-ري-ق ال-ولئ-ي  189ال-راب-ط م-اب-ي-ن مسص-ع-د
ومجبارة.
الحادث األليم خّلف إاصصابة  06أافراد متكونة من
عائلة واحدة تبلغ أاعمارهم تتراوح ما بين (47
سصنة –  22سصنة ) تختلف إاصصاباتهم الخطيرة
وطفل آاخر يبلغ من العمر  05سصنوات في حالة

‘ إاط- -ار نشس- -اط- -ات- -ه- -ا اŸك- -ث- -ف -ة م -ن أاج -ل
ﬁارب- -ة ا÷رÁة بشس -ت -ى أان -واع -ه -ا خ -اصس -ة
ج -رم ح -ي -ازة وب -ي -ع اŸشس -روب -ات ال -ك-ح-ول-ي-ة
ب - -دون رخصس - -ة“ ،ك - -نت ق - -وات الشس - -رط - -ة
لول بأامن دائرة قايسص،
لمن ا◊ضسري ا أ
با أ
أاول أامسص ،م -ن ت -وق -ي -ف شس -خصس ‘ Úقضس -ي-ة
ا◊يازة لغرضص البيع للمشسروبات الكحولية
بدون رخصسة ‘ الوسسط ا◊ضسري مع حجز
لحجام.
 607وحدة من ﬂتلف الأنواع وا أ

ا ل م ش ص ت ب ه ف ي ه ا لأ و ل  ،اأ ي ن اأ س ص ف ر ت
ع -م -ل -ي -ة ا ل -ت -ف -ت -ي ش ص ع -ن ح ج ز ك م ي ة
ت ----------ق ---------د ر ب ـ  4 0 5و ح -----د ة م ----ن
ا ل --م ش ص --ر و ب --ا ت ا ل --ك --ح -و ل -ي -ة م -ح -ل -ي -ة
و اأ ج ن ب ي ة ا ل ص ص ن ع .
و ب -ا ل ن -ت -ق -ا ل اإ ل -ى م س ص -ك -ن ا ل -م ش ص -ت ب ه
فيه الثاني تم العثور كذلك عن
 2 0 2و ح ---د ة م ---ن ا ل ---م ش ص ---ر و ب ---ا ت
ا ل --ك --ح --و ل --ي --ة ب --م --خ --ت -ل -ف ا لأ ح -ج -ا م
و ا لأ ن و ا ع م ح ل ي ة و اأ ج ن ب ي ة ا ل ص ص ن ع ،
ل ي ت م ع ل ى اإ ث ر ه ا ت و ق ي ف ا ل م ش ص ت ب ه
ف -ي -ه -م -ا و ت -ح -و ي ل ا ل م ح ج و ز ا ت اإ ل ى
مقر المصصلحة.
ب ع د ا س ص ت ك م ا ل اإ ج ر ا ء ا ت ا ل ت ح ق ي ق ،
تم انجاز ملفين جزائيين وتقديم
ا لأ ط ر ا ف اأ م ا م و ك ي ل ا ل ج م ه و ر ي ة
ل --د ى م -ح -ك -م -ة ق -ا ي س ص ا ل -ذ ي اأ ح -ا ل
ب ----د و ر ه اأ ط ---ر ا ف ا ل ---ق ض ص ---ي ---ة اأ م ---ا م
ا ل س ص ---ي ---د ق ---ا ض ص ---ي ا ل ---ح ---ك ---م ب --ذ ا ت
ا ل --م --ح --ك --م -ة ح -ي ث ا ص ص -د ر ف -ي ح -ق
ا ل م ش ص ت ب ه ف ي ه ا لأ و ل ح ك م ق ض ص ا ئ ي
ب س ص ت ة اأ ش ص ه ر ح ب س ص ن ا ف ذ ة  ،ف ي م ا ت م
اإ خ ل ء س ص ب ي ل ا ل م ش ص ت ب ه ف ي ه ا ل ث ا ن ي .

بعد وضسع خطة أامنية ﬁكمة

‘ حادث مرور ب Úمسسعد و›بارة با÷لفة
ح -رج -ة ،أاي -ن ت -م إاسص -ع -اف -ه -م ف -ي ع -ي -ن ال -م-ك-ان
وتحويلهم للمسصتشصفى اإلسصتعجالي ببلدية مسصعد.

حجز أاك Ìمن  600زجاجة خمر
وتوقيف شصخصص Úبقايسص

رقم هيكلها وتغيير لوحة الترقيم مع حجز
أايضص--ا ق--ط--ع م--ع-دن-ي-ة ب-ه-ا أارق-ام ل-ه-ي-اك-ل
السص---ي---ارات وآالت ال---ت--ق--ط--ي--ع وزه--اء 20
بطاقة رمادية و 14لوحة معدنية .وقد
مكنت نفسص العملية من اكتشصاف مرآاب
آاخر يحتوي على كمية هائلة من قطع
ال--غ--ي--ار ل--م--خ-ت-ل-ف أان-واع السص-ي-ارات ال-ت-ي
تسصتعمل في التزوير ،وفق المصصدر ذاته.
تم تحرير إاجراء قضصائي ضصد المتورطين
السصتة سصيحالون بموجبه على العدالة.

لم -ن ا◊ضس -ري ال -ث -اÊ
“ك- -ن ع- -ن- -اصس -ر ا أ
لسس-ب-وع ،م-ن ت-وق-ي-ف
ب -ال -وادي ،ب -ح -ر ه -ذا ا أ
م- -ب -ح -وث ع -ن -ه ‘ ال -عشس -ري -ن -ات م -ن ال -ع -م -ر
ل- -ت- -ورط- -ه ‘ ال -ع -دي -د م -ن ال -قضس -اي -ا اŸاسس -ة
لشسخاصص واŸمتلكات.
با أ

ق .و.
وقائع القضصية تعود إالى تلقي عناصصر
ال--مصص--ل--ح--ة ل--ل--ع--دي--د م--ن الشص--ك--اوى
بخصصوصص محاولة القتل العمدي مع
لصص--رار وال-ت-رصص-د ،وم-ح-اول-ة
سص--ب--ق ا إ
السص--رق--ة ال--م--ق--ت--رن--ة ب--ظ-رف-ي ال-ل-ي-ل
وال---ت---ع---دد ،إان---ت---ه---اك ح--رم--ة م--ن--زل

والتحطيم العمدي لملك الغير ،فضصل
ع--ن ع--دة شص--ك--اوى آاخ--رى ضص-د ن-فسص
لسصتغلل الجيد
المشصتبه فيه وبعد ا إ
لماكن
ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ح-ول ت-حركاته وا أ
ال--ت--ي ي--ت--ردد ع-ل-ي-ه-ا ،ت-م وضص-ع خ-ط-ة
أام-ن-ي-ة م-ح-ك-م-ة اأسص-ف-رت على توقيفه
ب--أاح--د أاح--ي--اء ال--م-دي-ن-ة وال-ذي أاب-دى
مقاومة شصديدة لعناصصر الشصرطة أاثناء
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وق-ي-ف ،ال-م-عني تم تحويله
لم--ن ال--حضص--ري ال--ث--ان--ي
إال---ى م--ق--ر ا أ
وإان--ج-از سص-ت-ة م-ل-ف-ات ج-زائ-ي-ة ضص-ده،
وت--ق--دي--م--ه أام-ام ال-ج-ه-ات ال-قضص-ائ-ي-ة
المختصصة.

‘ حادث مرور بسسيدي عيسسى

مقتل امرأات Úوإاصصابة  05أاشصخاصص
سص-ج-لت وح-دة ال-ح-م-اي-ة ال-م-دنية بسصيدي
عيسصى منتصصف ،نهار أامسص ،على مسصتوى
ال- -ط- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي رق- -م  08بالسصوق
السصبوعي مقتل امرأاتين وجرح خمسصه
آاخرين على إاثر حادث مرور مميت تمثل
في اصصطدام بين سصيارة عائلية من نوع
رون -و وشص -اح -ن -ة م -ن ن-وع شص-اك-م-ان خ-ل-ف
الحادث وفاة امرأاتين تبلغان من العمر 26
و 62سص-ن-ة واصص-اب-ة  05أاشص-خ-اصص تتراوح

أاعمارهم بين  34و 80سصنة أاسصعفوا ونقلوا
ال- -ى مسص- -تشص -ف -ى سص -ي -دي ع -يسص -ى .ح -يث
سصخرت ذات المصصالح  04آاليات تدخل
و 13ع -ون -ا م -ن م-خ-ت-ل-ف ال-رتب .ف-ي م-ا
ف-ت-حت مصص-ال-ح ال-درك ال-وط-ن-ي ت-ح-قيقا
م-ع-م-ق-ا في ح-ي-ث-ي-ات ال-قضص-ي-ة للوقوف على

السصباب.

اŸسسيلة :عامر ناجح

’ثنين  07أاكتوبر  2019م
اإ
الموافق لـ  08صشفر  1441هـ

»æWh

مؤؤتمر ما بين ألقاّرأت لجرأحة ألمسصالك ألبؤلية بسصطيف

عمليات مجانيّة لـ  17طف Óحام Óلتشصّوهات خلقية

تن ّ
لطفال
ظم مصصلحة جرأحة أ أ
لم وأل -ط -ف -ل ب -ال -ع -ل-م-ة،
ل -مسص -تشص -ف -ى أ أ
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ج-ام-ع-ة ف-رحات عباسس،
لم -رأضس أل -ق -لب
لب- -ح -اث أ
وم- -خ- -ت- -ب- -ر أ أ
لم- -رأضس أل- -ؤرأث- -ي- -ة،
وألشص - -رأي - -ي- -ن وأ أ
وبإاشصرأف من مديرية ألصصحة وألسصكان
لول مابين
لؤلية سصطيف ،ألمؤؤتمر أ أ
أل -ق -ارأت ل -ج -رأح -ة أل-مسص-الك أل-ب-ؤل-ي-ة
لطفال ،في ألفترة ألممتدة بين
لدى أ أ
 14و 17أك- -ت- -ؤب- -ر  ،2019ب- -ق- -اع- -ة
ألمحاضصرأت مؤلؤد قاسصم نايت بلقاسصم
ب -ال -ق -طب أل -ج -ام -ع -ي أل -ب -از ،ب-مشص-ارك-ة
ع- -دي- -د أل- -دول ،أل- -ج- -زأئ -ر ،أل -م -غ -رب،
م- -ؤري- -ط- -ان -ي -ا ،ت -ؤنسس ،ل -ي -ب -ي -ا ،مصص -ر،
لم -ارأت ،ق -ط -ر ،أل -م -م -ل -ك -ة أل -ع-رب-ي-ة
أ إ
ألسص-ع-ؤدي-ة ،أل-ع-رأق ،ب-اكسص-ت-ان ،تركيا،
لمريكية.
فرنسصا وألؤليات ألمتحدة أ أ

سسطيف :نور الدين بوطغان
ال-م-وؤت-م-ر ال-دول-ي ت-حت ال-رع-اي-ة السش-ام-ي-ة
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وزير
الصش-ح-ة والسش-ك-ان واإصشÓ-ح ال-مسش-تششفيات،
ووالي و’ية سشطيف ،ويعد ا’أول من نوعه
على المسشتوى ا’إفريقي والعالم العربي،
وال -ذي سش -ي -حضش-ره اأط-ب-اء ك-ب-ار ف-ي م-ج-ال
ج- -راح -ة ا’أط -ف -ال وب -ال -ت -ح -دي -د ج -راح -ة
المسشالك البولية من قارات اإفريقيا ،اآسشيا،
اأوروب- -ا واأم- -ري- -ك- -ا ،ي- -ت- -خّ- -ل - -ل ال- -م- -وؤت- -م- -ر
م -ح -اضش -رات ،ورشش -ات ع -م -ل ،ف-ي-دي-وه-ات
ع -م -ل -ي -ات ج -راح -ي-ة وم-ع-ارضس ل-ل-م-خ-اب-ر،
اإضش-اف-ة اإل-ى اإمضش-اء ات-ف-اق-ي-ات ت-ع-اون ب-ين
ال -ج -ام -ع-ات وال-م-راك-ز ال-ط-ب-ي-ة ال-ع-ال-م-ي-ة،
وسشيكون هناك ’أول مرة فضشاء مخصشصس
ل -ع-ائÓ-ت ا’أط-ف-ال ال-ح-ام-ل-ي-ن ل-ل-تشش-وه-ات
ال-خ-ل-ق-ي-ة ال-م-ع-ق-دة ،ت-حت مسش-م-ى اجتماع
عائلي اأو لطرح انششغا’تهم مباششرة على
ا’أط -ب -اء ا’أخصش-ائ-ي-ي-ن ا’أج-انب ل-ل-حصش-ول

على اأجوبة ششافية عن اآخر ما توصّشل اإليه
ال -ع -ل -م ،ب -حضش -ور اأخصش -ائ ّ-ي -ي-ن ن-فسش-انّ-ي -ي-ن
متخ ّصشصشين.
ك -م -ا سش -ي-ت-م خÓ-ل ه-ذا ال-م-وؤت-م-ر اإج-راء
ع- -م- -ل -ي -ات م -ج -ان -ي -ة لـ  17ط -ف -ل ح-ام-ل
ل -تشش ّ-و ه -ات خ -ل -ق -ي -ة م -ن ط -رف ال -خ -ب -راء
ا’أجانب ،حسشب برنامج مسشطر ومدروسس
م - -ن ط - -رف ل - -ج - -ن - -ة ال - -ت - -ن - -ظ - -ي- -م واإدارة
ال -مسش -تشش-ف-ى ،ح-يث سش-ي-ت-م ي-وم  14اأكتوبر
اإج-راء ع-م-ل-ي-ات ج-راح-ي-ة ب-تقنيات جديدة
’أط- -ف- -ال ح -ام -ل -ي -ن ل -تشش -وه -ات خ -ل -ق -ي -ة،
ك-ال-خصش-ي-ة ال-م-ع-ل-ق-ة داخ-ل ال-بطن ،وكذلك
ا’إحليل السشفلي ،اأما يوم  16اأكتوبر فسشيتم
اإجراء عمليات ’أطفال حاملين تششوهات
خ -ل -ق -ي-ة اأخ-رى م-عّ-ق -دة ،وم-ن  18اإل- -ى 27
اأك-ت-وبر  2019سش-ي-ت-م اإج-راء ع-م-ل-يات اأكثر
ت-ع-ق-ي-دا ع-ل-ى ال-ج-ه-از ال-ب-ول-ي وال-ت-ن-اسشلي،
حيث يفوق سشعر العملية الواحدة  50األف
ي -ورو ،وسش-ي-حضش-ر ه-ذا ال-م-وؤت-م-ر اأزي-د م-ن
 100محاضشر ،وسشيششهد حضشور حوالي 500

مششترك من مختلف التخصشصشات.
وع -ن اأه -داف ال -م -وؤت -م-ر ،اأّك -دت ال-دك-ت-ورة
ال-م-ت-خّصش -صش-ة ف-ي ج-راح-ة ا’أط-ف-ال ن-اب-تي
سش -ارة ،اأّن -ه -ا ت -ت -م ّ-ث -ل ف -ي ف -رضس ج -راح -ة
ا’أطفال الجزائرية على السشاحة الدولية،
وم-واك-ب-ة ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ب-اسشتخدام اللغة
ا’نجليزية في الموؤتمر ،تكوين جيل جديد
محترف من خÓل اتفاقيات التعاون لتبادل
الخبرات بين الدول ،خلق مراكز وخÓيا
وط -ن -ي -ة م -ت -ع -ددة ا’خ-تصش-اصش-ات ل-ل-ت-ك-ف-ل
ب-ا’أط-ف-ال ال-ح-ام-ل-ي-ن ل-ل-تشش-وه-ات الخلقية
ال -م -ع -ق-دة ول-م-راف-ق-ة اأول-ي-ائ-ه-م ،وتسش-ه-ي-ل
نوعية حياتهم اليومية ،الخروج بتوصشيات
جديدة للتكفل بالحا’ت المعقد ،اإطÓق
ح-م-ل-ة ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ل-تشش-دي-د على المتابعة
الجيدة للحمل ،وبالتالي التششخيصس المبكر
للتكفل المبكر بالتششوهات الخلقية لتفادي
ال-مضش-اع-ف-ات وال-ت-ع-ق-ي-دات ،وم-ن-ه ح-م-اي-ة
الطفل من الوصشول اإلى القصشور الكلوي
خاصشة.

فيما يهّدد مديرو ألبتدأئي بتنظيم وقفة أمام مقر ولية بؤمردأسس

صصعوبـات مهنية يوميـ ـة ونقائـ ـصص بسصب ـب ع ـ ـ ـدم  Œـاوب بعـضص ألبلديـات

ح -ال -ة أح -ت -ق-ان ك-بÒة ت-دور رح-اه-ا بÚ
مديرية ألÎبية لبؤمردأسس و‡ثليها على
مسص - -ت - -ؤى أŸدأرسس ألب - -ت - -دأئ - -ي - -ة ،أل- -ذي- -ن
ي- -خ- -ؤضص- -ؤن ي- -ؤم- -ي- -ا صص- -رأع- -ات م- -ع رؤوسص- -اء
أل-ب-ل-دي-ات ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-انشص-غالت وأحتياجات
ألطؤر ألبتدأئي ،ألذي ل يزأل يخضصع من
حيث ألتسصي Òللسصلطات أÙلية و ⁄يتمكن
م - -ن أل - -ت - -ح - -رر وألنضص- -ؤأء –ت ألسص- -ل- -ط- -ة
أŸب -اشص -رة ل -ل -م -دي -ري -ة ع -ل-ى غ-رأر أŸت-ؤسص-ط
وألثانؤي ،ومثلما طالب به أصصحاب ألقطاع
وأÈÿأء ألذين خرجؤأ بهذأ أŸقÎح ‘ آأخر
ل -ق-اء ج-ه-ؤي ق-ب-ل سص-ن-ؤأت م-ن أج-ل أل-ت-ك-ف-ل
لسصاسصي.
لمثل بهذأ أŸسصتؤى ألقاعدي أ أ
أ أ

بومرداسس :ز ــ كمال
قبل أان تفصشح اللجنة الوزارية التابعة لوزارة
الداخلية عن جملة النقائصس التي رفعتها من
خÓلها زيارتها الميدانية لعدد من المدارسس
ا’بتدائية بو’ية بومرداسس ،وليسس كلها مثلما
كان يأامله أاصشحاب القطاع للوقوف على واقع
هذه المؤوسشسشات التعليمية التي ’ تزال تعاني
م- -ن مشش- -اك- -ل ب- -دائ -ي -ة أاق -ل -ه -ا غ -ي -اب ال -م -اء
ب -ال -م -راح -يضس ون -قصس ال -ت -ه -ي -ئ -ة ال -داخ -ل -ي-ة
والخارجية حتى ’ نصشل إالى مششكل غياب
النقل المدرسشي والوجبات السشاخنة في أاغلب
المؤوسشسشات ،كان أ’هل القطاع أايضشا كلمتهم
في الموضشوع ،وأادلوا بدلوهم في الكثير من
المناسشبات واأ’يام الدراسشية التي خصشصشت
ل-ل-قضش-ي-ة آاخ-ره-ا خÓ-ل ال-ن-دوة ال-ج-هوية التي
احتضشنتها الو’ية بمبادرة من الوزارة الوصشية
ال - -ت - -ي خصشصشت ل - -م - -ن- -اقشش- -ة واق- -ع ال- -ط- -ور
ا’بتدائي ،وكيفية تجاوز انششغا’ت المديرين
والمفتششين اإ’داريين والتربويين ،الذين رفعوا
ج- -م- -ل- -ة م- -ن ا’نشش- -غ- -ا’ت اأ’سش -اسش -ي -ة ق -ب -ل
اسش -ت -ف -ح -ال -ه -ا ن -ت -ي -ج -ة انسش -ح -اب ال-ب-ل-دي-ات
وتقصشيرها في ا’لتزام بواجباتها في توفير
اح -ت -ي -اج -ات ال -م -دارسس ال -م -ادي -ة ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
بالتهيئة ،الصشيانة ،اإ’طعام ،النقل المدرسشي،
وك -ذا ا’ح -ت -ي -اج-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ال-خ-اصش-ة
بوسشائل عمل الفريق التربوي واإ’داري.
اللقاء الجهوي اأ’ول من نوعه تقريبا ششارك
فيه ممثلو مديرية التربية إالى جانب مديرو
ال -م -دارسس ا’ب -ت -دائ -ي -ة ،ال -م -ف -تشش -ي -ن وح-ت-ى
اأ’سش-ات-ذة وال-مسش-تشش-اري-ن ال-ذي-ن أاث-روا ال-ل-قاء

ب-م-ق-ت-رح-ات م-ف-ي-دة ل-ل-خ-روج من هذا الوضشع
ال -م -ت -أازم ال -ذي وصش-ل إال-ي-ه ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي
نتيجة هذه التراكمات وعدم معالجة المششاكل
في حينها ،بعضشها ’ يرقى إالى مسشتوى ذكرها
أاورفعها من قبل لجنة التفتيشس التابعة لوزارة
ال -داخ -ل -ي -ة وك -انت م -ط -روح -ة خ Ó-ل ال -ل-ق-اء
كمششكل النظافة وغياب المياه بالمراحيضس
في مؤوسشسشات تتعدى أاحيانا  400تلميذ .إالى
ج-انب ن-قصس م-واد ال-ت-ن-ظ-ي-ف ب-ح-ج-ة اف-ت-قار
Óمكانيات المالية وضشعف الميزانية
البلدية ل إ
المخصشصشة للمؤوسشسشات التعليمية وأايضشا نقصس
اأ’ع -وان وال-م-ن-ظ-ف-ات ال-مشش-ت-غ-ل-ي-ن ف-ي إاط-ار
الششبكة ا’جتماعية وعقود ما قبل التششغيل،
وهذا حتى ’ نتحدث عن انششغا’ت أاخرى
أاسش-اسش-ي-ة ك-ال-ن-ق-ل واإ’ط-ع-ام ال-ت-دفئة المعطلة
بسش-بب غ-ي-اب صش-ي-ان-ة اأ’ج-ه-زة ،وت-وف-ي-ر مادة
ال -م -ازوت ب -ال -م -دارسس ال -م -ت-واج-دة ب-ال-ق-رى،
التهيئة الخارجية للسشاحات وداخل اأ’قسشام
وان -ع -دام ت -ام ل -فضش -اءات م -م -ارسش-ة اأ’نشش-ط-ة
الرياضشية في أاغلب المدارسس التي تتعدى 200
م -درسش-ة ،حسشب آاخ-ر ت-ق-ري-ر ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-رب-ي-ة
بالمجلسس الششعبي الو’ئي رغم التحذير بمنع
إاج -راء م -ادة ال -ت-رب-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة ف-ي السش-اح-ات
اإ’سشمنتية حفاظا على سشÓمة التÓميذ.

قضصّية أل ّسصكنات
ألوظيفية..ضصغوطات أخرى على
كاهل أŸديرين
إال--ى ج--انب ه--ذه ا’نشش--غ--ا’ت ال--ت--ي رصش--دت--ه-ا
«الششعب» في حديثها إالى الكثير من المديرين
والمنتخبين المحليين حول طبيعة العÓقة التي
ت--ج--م--ع ال--ط--رف--ي--ن وط--ري--ق--ة تسش-ي-ي-ر وت-م-وي-ل
المدارسس ا’بتدائية التي تختلف من بلدية إالى
أاخرى ،وتفاوت حجم الميزانية المخصشصشة لهذه
المؤوسشسشات التي تصشل إالى  18مليون سشنتيم في
بلدية مثل أاو’د عيسشى الجبلية والفقيرة ،و’
تتجاوز  3مليون سشنتيم في بلدية دائرة مثل
دلسس وغ--ي--ره--ا ،ن--اه--يك ع--ن ط--ري--ق--ة اخ-ت-ي-ار
المموين للمواد الغذائية المخصشصشة للمطاعم
وال--وج--ب--ات ال--ب-اردة وك-ذا أاصش-ح-اب ال-م-ك-ت-ب-ات
وال--ورق--ات ،ال--ذي--ن ت-خ-ت-اره-م ب-عضس ال-ب-ل-دي-ات
ل-ت-م-وي-ل ال-م-دارسس ب-ال-ل-وازم ال-م-درسشية بأاسشعار

مضشاعفة حسشب مصشادر متابعة للملف تحّدثت
لـ «الششعب» رغم رفضس بلديات أاخرى التعامل
ب-ه-ذه الصش-ي-غ-ة وت-فضش-ي-ل ال-ت-م-وي-ل ال-م-باششر من
مخازن البلديات لتجنب مثل هذه التÓعبات.
إالى جانب ا’نششغا’ت المهنية وظروف العمل
الصشعبة وسشط كل هذه النقائصس والضشغوطات
اليومية ’ ،تزال قضشية السشكنات الوظيفية تثير
ضشجة وسشط مديري المدارسس ا’بتدائية الذين
يعانون يوميا من أازمة النقل وصشعوبة التواجد
’سشاتذة
في المؤوسشسشة قبل دخول التÓميذ وا أ
وأاث---ن---اء ال---خ---روج أايضش---ا ع---كسس أاق--ران--ه--م ف--ي
ال--م--ت--وسش--ط وال--ث-ان-وي ،ال-ذي-ن يسش-ت-ف-ي-دون م-ن
سش--ك--ن--ات إال-زام-ي-ة وظ-روف أاك-ث-ر راح-ة م-ق-اب-ل
إالزامهم بتحقيق النتائج المطلوبة.
ف---ي ه---ذا الصش---دد ب---ال---ذات ،كشش---ف ع---دد م---ن
ال--م--دي--ري--ن «أان ط--ل--ب--ات--ه--م ال-خ-اصش-ة ب-السش-ك-ن
الوظيفي لم تجد صشدى ايجابيا من قبل مديرية
التربية بحجة غياب السشكنات وأاخرى مششغولة
م--ن ق--ب--ل م-ت-ق-اع-دي-ن وح-ت-ى أاشش-خ-اصس غ-رب-اء
أاوت--ن--ازلت ع-ل-ي-ه-ا ال-ب-ل-دي-ة م-ث-ل-م-ا ت-ح-دث ع-ن-ه
ال--ب--عضس ،ال-ذي-ن تسش-اءل-وا «ع-ن أاسش-ب-اب الصش-مت
وع--دم ال-ت-دخ-ل ل-م-ع-ال-ج-ة ه-ذا ال-م-وضش-وع رغ-م
ال--ط--ل--ب--ات ال--م--ق--دم-ة وصش-لت إال-ى درج-ة ط-لب
ال-م-ع-ن-ي-ي-ن ب-ال-م-ت-اب-ع-ة القضشائية للششاغلين على
الرغم من تواجد مصشلحة خاصشة بالمنازعات
القانونية المكلفة بمتابعة وإادارة هذا الموضشوع
الحسشاسس من أاجل توفير أاجواء مريحة للمدير
’داء مهمته في أاحسشن وجه» ،وكلها ظروف
أ
مهنية واجتماعية غير مششجعة دفعت المعنيين
إالى التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية أامام
ال--و’ي-ة م-ث-ل-م-ا ي-ت-م ت-داول-ه م-ح-ل-ي-ا وسش-ط ه-ذه
الفئة.
بالمقابل هذا تسشعى مديرية التربية لبومرداسس
خÓ---ل ك---ل دخ---ول م--درسش--ي إال--ى ت--ج--اوز ه--ذه
ا’نشش-غ-ا’ت ال-م-ط-روح-ة ف-ي ال-ط-ور ا’ب-ت-دائي
’خ--رى ب--ت--خصش-يصس مشش-اري-ع
’ط--وار ا أ
وب--اق--ي ا أ
’نجاز هياكل بيداغوجية والقيام بأاششغال تهيئة
إ
لتجديد المدارسس ا’بتدائية ،خاصشة بعد رفع
التجميد على مششاريع القطاع على إاثر الضشائقة
المالية من خÓل برمجة أازيد من  160عملية
تهيئة وصشيانة وانجاز مطاعم لتقديم الوجبة
السش--اخ--ن--ة م--ع تسش--ج--ي-ل ع-دد م-ن ال-م-ج-م-ع-ات
المدرسشية وأاقسشام توسشعة لمواجهة ا’كتظاظ
الذي تعرفه المدارسس في بعضس البلديات ،رغم
الصش--ع--وب--ات ال--ت--ي واج--ه--ه--ا ال--ب--رن--ام-ج بسش-بب
المششاكل المذكورة ونقصس المتابعة والصشرامة
من قبل عدد من البلديات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óطّباء
لوضصاع ألمهنية ل أ
لتسصؤية أ أ

أأطّباء مؤوسّصسصة إأيدأبير ملوي يحتّجون بتمنرأسصت
كرأمة ألطّبيب من كرأمة ألمريضس ومطالب بتطبيق ألماّدة 183

لط-ب-اء أل-ت-اب-ع-ي-ن ل-ل-م-ؤؤسصسصة ألعمؤمية للصصحة ألجؤأرية
ط-الب صص-ب-اح أمسس أل-عشص-رأت م-ن أ أ
إأيدأبير ملؤي بعاصصمة ألأهقار ،من ألجهة ألؤصصية بضصرورة ألتدخل ألعاجل ،وإأنهاء مسصلسصل
لوضصاع ألمهنية ألتي يعايشصؤنها بشصكل يؤمي ،إألى حد بلغ فيه تكرأر
معاناتهم مع تردي أ أ
لمر ألذي أثّر على سصير ألعمل
لعتدأءأت أللفظية وألجسصدية من قبل بعضس ألمؤأطنين ،أ أ
أ إ
لطباء من إأسصتمرأر هذه ألؤضصعية ،ألتي طالت دون ألعمل على
بشصكل كبير ،وأثار إأسصتياء أ أ
إأنهائها.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
ن-اشش-د رئ-يسس ف-رع ال-م-ك-تب ال-ن-ق-اب-ي ل-ل-ن-ق-ابة
الوطنية لممارسشي الصشحة العمومية ،الدكتور
شش -رق -ي سش -ل-ي-م-ان ف-ي تصش-ري-ح-ه لـ «الشش-عب»،
خÓل الوقفة اإ’حتجاجية التي نظّمها قرابة
 30طبيب ،الجهات الوصشية بضشرورة الوقوف
على معاناة اأ’طباء بذات المؤوسشسشة ،والتي
أاصش -ب -حت تشش -ه -د بشش -ك -ل ي -وم -ي ال-ع-دي-د م-ن
اإ’ع-ت-داءات ال-ل-ف-ظ-ي-ة وال-جسش-دي-ة ال-تي يروح
ضش-ح-ي-ت-ه-ا اأ’ط-ب-اء ك-ل م-رة ،م-ط-البا بضشرورة
توفير اأ’من بالششكل الÓزم ،اأ’مر الذي أاثار
Óحتجاج.
إاسشتياء اأ’طباء ودفعهم ل إ
في نفسس السشياق ،أاضشاف الدكتور ششرقي أان
اأ’طباء العامين بالمؤوسشسشة العمومية بعاصشمة
اأ’ه -ق -ار ،ي-ع-ان-ون م-ن ال-ع-دي-د م-ن ال-مشش-اك-ل
ال-م-ه-ن-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ع-دم ت-ق-اضش-ي-ه-م ل-ل-منح
ال-خ-اصس ب-ال-ت-ن-قÓ-ت وال-م-ه-ام ،وك-ذا عÓوات
المناوبة وهذا لمدة سشنة كاملة ،تضشاف لها
حالة عدم اأ’سشتقرار التي يعيششها أاصشحاب
المآازر البيضشاء ،جراء حرمانهم من السشكن
ال- -وظ -ي -ف -ي ،أاي -ن ي -ك -اب -دون م -ع -ان -اة ال -ك -راء
والترحال بين اأ’حياء والبحث عن مسشكن ،في
Óط-ب-اء
وقت ي -ت -م ف -ي -ه ت -خصش -يصس مسش -اك-ن ل -أ
اأ’خصشائيين.
في نفسس الصشدد ،أاّكدت الدكتورة ليلى مني
نائب رئيسس الفرع النقابي ،أان اأ’طباء يقومون
ب -م-ه-ام-ه-م ع-ل-ى أاك-م-ل وج-ه م-ن أاج-ل ت-ق-دي-م
خدمة صشحية للمواطن في جميع أانحاء تراب
أاكبر و’ية من حيث المسشاحة بالوطن ،لكن

إانعدام الظروف المششجعة على المواصشلة اأثّر
عليهم ،إالى أان وصشل الحد إالى ضشرب الطبيب
واإ’ع -ت -داء ع-ل-ي-ه ،وه-ذا دون نسش-ي-ان ح-رم-ان
العديد من اأ’طباء من حقهم في الترقيات
رغم أاحقيتهم بذلك.
ه -ذا وع -رفت ال -وق -ف -ة اإ’ح -ت -ج -اج -ي -ة ،رف -ع
اأ’ط -ب -اء لشش -ع -ارات م -ط -ال -ب -ة ب-ت-وف-ي-ر اأ’م-ن
وت -حسش -ي-ن اأ’وضش-اع ال-م-ه-ن-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار «’
للعنف والسشب»« ،حمايتنا مسشؤوولية الدولة»،
«ك- -رام- -ة ال- -ط- -ب- -يب م -ن ك -رام -ة ال -م -ريضس»،
ومطالبين بتطبيق المادة ( 183القسشم الثاني)
التي تتضشمن القواعد الخاصشة بممارسشة مهني
الصشحة ،والتي تؤوكد على إاسشتفادتهم والهياكل
والمؤوسشسشات الصشحية أاثناء ممارسشة مهامهم
م -ن اأ’م -ن وال-ح-م-اي-ة ال-دول-ة م-ن ك-ل أاشش-ك-ال
العنف طبقا للتششريع والتنظيم المعمول به.
من جهته ،أاّكد مدير الصشحة الجوارية لو’ية
ت -م -ن -راسشت ،مسش -ان -ي حسش-ي-ن لـ «الشش-عب» ،أان
مصشالحه قامت بكل اإ’جراءات الÓزمة من
Óط -ب -اء ع -ل-ى مسش-ت-وى
أاج -ل ت -وف -ي -ر اأ’م -ن ل  -أ
مؤوسشسشات الصشحة ،وهذا رغم تفششي ظاهرة
اإ’عتداءات التي أاصشبح يعاني منها اأ’طباء
على المسشتوى الوطني.
أاضش -اف ال -م -دي -ر ،أان مصش -ال -ح -ه شش -رعت ف -ي
تسش -وي -ة ال -م -ن -ح ال -ت -ن -قÓ-ت وال-م-ه-ام ل-ج-م-ي-ع
ال-م-وظ-ف-ي-ن ب-م-ا ف-ي-ه-م اأ’ط-باء ،وفيما يخصس
عÓوة المناوبة فقد طمأان المدير اأ’طباء
بتسشويتها ضشمن الميزانية اإ’ضشافية ،أاما فيما
ي-خصس السش-ك-ن-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة ،أاك-د ال-م-دي-ر أان
الملف تابع لمديرية الصشحة.

‘ تصصريح لـ «ألشصعب» رئيسس أÛلسس ألؤلئي يؤؤكد:

ترحيل أأصصحاب بازأرأت أŸوت
سصيكون قريبا بالبليدة

صصرح رئيسس أÛلسس ألشصعبي ألؤلئي ‘
أل-ب-ل-ي-دة سص-ؤأŸي ع-ب-د أل-رح-م-ان ،أن ترحيل
سص -ك -ان أل -ب -ن -اي -ات أل -ق -دÁة ب-ق-لب أŸدي-ن-ة،
سص -ي -ك -ؤن ق -ري -ب -ا ،و إأن -ه -م ب -اشص -روأ ع -م-ل-ي-ات
ت-ف-ت-يشس وإأحصص-اء ت-لك أل-ب-ن-اي-ات ك-ل حسصب
لجل أتخاذ ألقرأر ألصصائب،
درجة ضصرره ،أ
بشص- -أان ت- -لك أل- -ع -ائ Ó-ت أŸتضص -ررة م -ن أزم -ة
ألسصكن.

البليدة  :لينة ياسسمÚ
رئيسس المجلسس الششعبي الو’ئي كششف في لقاء مع
« الششعب « ،أان المصشالح الوصشية مهتمة بأامر هذا
الملف الحسشاسس  ،كاششفا بأان البنايات القديمة
ب-ق-لب ال-م-دي-ن-ة ،وال-ت-ي أاصش-ب-حت ت-ع-رف ب-ب-ازارات
الموت ،هي في طريق التسشوية النهائية ،موضشحا
بأان اللجنة المسشؤوولة عن ذلك ،سشتحدد درجة ضشرر
تلك البنايات  ،من حيث خطورتها أاو عدمه ،أ’جل
اتخاذ القرار المناسشب ،حول ترحيل تلك العائÓت،
او ترميم البنايات ،في حال تبين أانها خارج الدائرة
الحمراء ،و’ تششكل خطورة على أاصشحابها ،على
عكسس من يتبين إانهم في خطر حقيقي وبناياتهم
آاي -ل -ة لÓ-ن-ه-ي-ار ،وع-ن ت-اري-خ ال-ت-رح-ي-ل او م-ب-اشش-رة
عمليات الترميم ،كششف رئيسس المجلسس الششعبي
الو’ئي ،بأان ذلك سشيكون قريبا ،وأان ما ’ يقل عن
 60بناية سشتكون محل دراسشة ونظر وتدقيق في
ملفاتها ووضشعيتها السشكنية.
م-ل-ف ال-ب-ارازات اآ’ي-ل-ة لÓ-ن-ه-ي-ار ،وال-ت-ي أاصش-ب-حت
تشش-ك-ل م-ادة دسش-م-ة ب-ال-ب-ل-ي-دة ،خصش-وصش-ا ب-ع-اصش-مة
ال -و’ي -ة  ،فضش  Ó-ع -ن ال -ب -ن -ي -ات ال -هشش -ة ب -اأ’ح-ي-اء

بالجوار ،اصشبح ملفا حسشاسس ،ونجم عنه تنظيم
ال-م-تضش-رري-ن ال-عشش-رات م-ن ال-وق-ف-ات ا’حتجاجية
السشلمية ،أامام مقرات و مكاتب رؤوسشاء البلديات
والدوائر والو’ية  ،خصشوصشا بعد تعرضس بعضس
ن -ز’ئ -ه -ا ال-ى إاصش-اب-ات جسش-م-ان-ي-ة ون-فسش-ي-ة ،ج-راء
ا’نهيارات المتكررة بها  ،و التي انتهت في واحدة
منها بحر السشنة الجارية ،بتسشجيل حالة وفاة تحت
الردم ،بحي مخباط بقلب المدينة  ،ثم أان تلك
البنايات باتت عاجزة عن مقاومة عوامل الزمن،
والتي أاضشرت بالجدران واأ’سشاسشات ،ولم تعد تلك
المباني تقوى على حماية العائÓت من ا’نهيارات
ال -م -ت -ك -ررة ،فضش  Ó-ع -ن تسش-ج-ي-ل ح-ا’ت م-رضش-ي-ة
خطيرة  ،نتيجة الميكروبات التي أاصشبحت تسشكن
ح -ي -ط -ان -ه -ا ،ب -اتت ت-تسش-رب و ت-ن-ت-ق-ل إال-ى أاجسش-ام
المقيمين بها .
وت -ج -در اإ’شش -ارة ف -ي سش -ي -اق ال -واق -ع ال -م -ر ل -ه -ذه
البنايات ،والتي تعود إالى الحقبة العثمانية والفترة
ا’سشتعمارية ،إالى أان الحصشصس السشكنية في البليدة
ال-م-وزع-ة ع-ل-ى ال-مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن-ه-ا ،ت-عتبر قليلة ،
م -ق -ارن -ة ب -ح -ج -م ط -ل -ب -ات ا’سش -ت -ف -ادة م-ن سش-ك-ن
اج-ت-م-اع-ي ،وتشش-ك-ل رأاسس ال-مشش-اك-ل ب-ال-و’ي-ة ،أاي-ن
تششير اأ’رقام الى عدد الطلبات فاق الـ  10آا’ف
ط- -لب ،ب- -عضش- -ه- -ا ي- -ع- -ود إال- -ى سش- -ن -وات السش -ب -ع -ي -ن
والثمانينات ،كما أان العششرية الدامية ،أازمت من
الوضشع في البليدة  ،لحجم النزوح المكثف عليها
في وقت الـ  ، 90مما زاد من الكثافة السشكانية،
مقابل عدد الحصشصس السشكنية المنجزة ،وهو ما
أادى إال - -ى دراسش - -ة ت- -لك اأ’وضش- -اع ،خصش- -وصش- -ا م- -ع
ا’نتششار المقلق للبناء الفوضشوي.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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القضساء على أازيد من  2300نقطة سسوداء

عمال بلدية سسيدي بلعباسس يواصسلون إاضسرابهم

” ب-ب-ل-دي-ات ولي-ة ت-بسش-ة إل-قضش-اء ع-ل-ى ما ل
ي -ق -ل ع -ن « 2341ن -ق -ط -ة سش-ودإء» ل-تسش-رب إŸي-اه
وذلك ‘ إلفÎة من إلفا— جانفي إ ¤غاية 31
سش -ب-ت-م ÈإŸاضش-ي ع Èشش-ب-ك-ات ضش-خ وت-وزي-ع إŸي-اه
لحد،
إلصشا◊ة للششرب بحسشب ما إأفاد به ،أإمسس إ أ
م - -دي- -ر إل- -وح- -دة إÙل- -ي- -ة Ÿؤوسشسش- -ة إ÷زإئ- -ري- -ة
للجزإئرية للمياه ÿضشر هدهود.
صسرح ذات المسسؤوول لـوأاج بتسسجيل « 2605نقطة
سسوداء» لتسسرب المياه الصسالحة للشسرب منها 239
عبر محطات الضسخ ،مشسيرا إالى معالجة  2341منها
خÓل ذات الفترة بهدف ضسمان تزويد المواطنين
بهذه المادة الحيوية .وبهدف تحسسين تزويد سسكان
هذه الولية الحدودية بالمياه الصسالحة للشسرب،
كشسف ذات المتحدث أانه تم إاحصساء  135حالة
اعتداء على شسبكة التزويد عبر عدة بلديات ،منها
بئر العاتر والعقلة المالحة وصسفصساف الوسسرى.
أاضساف هدهود في هذا السسياق ،أانه تم تشسكيل
لجنة خاصسة مكونة من المديرية الولئية للموارد
ال -م -ائ -ي -ة وال -وح -دة ال-م-ح-ل-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
وال -م -ج -السس الشس -ع -ب -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة وشس-رط-ة ال-ب-ي-ئ-ة
والعمران بهدف محاربة هذه الظاهرة التي تقلل

من كمية المياه الموجهة لتزويد المواطنين والتي
تسستغل في غالب األحيان للسسقي الفÓحي.
بخصسوصس تزويد سسكان الولية بالمياه الصسالحة
ل- - -لشس- - -رب ،صس - -رح ن - -فسس ال - -مسس - -ؤوول أان م - -وسس - -م
الصسطياف عرف «تحسسنا ملحوظا» في التموين
عبر مختلف البلديات بفضسل الرفع من الحجم
المحول ،انطÓقا من سسد «عين دالية» (ولية سسوق
أاهراسس) التي بلغت  30أالف متر مكعب بعد أان
كانت  16أالف متر مكعب.
كما مكنت عمليات تجديد شسبكات توزيع المياه
الصس-ال-ح-ة ل-لشس-رب ع-ب-ر ع-دة ب-ل-دي-ات ،م-ن-ه-ا تبسسة
وال-ح-م-ام-ات وال-ون-زة وغ-ي-ره-ا م-ن ت-حسس-ين معدل
التزود يوميا مرة كل يومين ومرة كل  3أايام ،إاضسافة
إال -ى الع-ت-م-اد ع-ل-ى الشس-ب-ك-ات ال-ج-دي-دة ال-ت-ي م-ن
شسأانها ضسمان وصسول المياه إالى المواطنين.
Óشسارة ،فإان وحدة الجزائرية للمياه التي تغطي
ل إ
 15بلدية من أاصسل  28بلدية بولية تبسسة تتوفر
حاليا على  83بئرا عميقة ،إاضسافة إالى  26محطة
لضسخ المياه موجهة لتزويد  684أالف سساكن من
إاجمالي  750أالف (بنسسبة  )٪84بالمياه الصسالحة
للشسرب بمعدل  72أالف متر مكعب يوميا.

مؤوكدين أإن كرإمة إŸربي فوق كل إعتبار

أاسساتذة التعليم البتدائي ‘ وقفة احتجاجية
بسسكيكدة وجيجل
Óسشبوع إلثا Êعلى
تتوإصشل ل أ
إل -ت -وإ‹ إضش -رإب ع -م -ال ب -ل-دي-ة
سش -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسس Ãل-ح-ق-ات-ه-ا 12
إح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى ع -دم ت -ل -ب -ي -ة
م- -ط- -ال- -ب- -ه- -م م- -ن ط -رف رئ -يسس
إل-ب-ل-دي-ة م-ا أإث-ر سش-ل-ب-ا ع-ل-ى سشÒ
ع -دي-د إŸصش-ال-ح ك-م-ك-اتب سش-حب
إل -ب -ط -اق -ات إل -رم -ادي -ة ووث -ائ-ق
إل -ه -وي -ة إل -ب -ي -ومÎي-ة وم-ك-اتب
لج- -ت- -م- -اع -ي -ة إل -ت -ي
إلشش- -ؤوون إ إ
ي- - -قصش- - -ده- - -ا ي - -وم - -ي - -ا عشش - -رإت
إŸوإطن.Ú

ت -ج -م -ع ،أامسس ،ال-عشس-رات م-ن
ع-م-ال ب-ل-دي-ة سس-يدي بلعباسس،
راف-ع-ي-ن ج-م-ل-ة م-ن الشس-عارات
تندد بالتعسسف الممارسس في

حقهم ،حيث أاكد أامين الفرع
ال-ن-ق-اب-ي ل-ل-ب-ل-دي-ة وجود تعنت
من طرف رئيسس البلدية وعدم
اع - - -ت - - -راف- - -ه ب- - -م- - -ح- - -اضس- - -ر
اإلج -ت -م -اع -ات السس -اب-ق-ة ب-ع-د
رفضس-ه ت-م-دي-د ع-ق-ود الشس-ب-كة
اإلجتماعية واإلدماج المهني،
وعقود ما قبل التشسغيل ،وعدم
ال -ع -م -ل ع -ل -ى إادم -اج -ه -م ف-ي
مناصسب دائمة على الرغم من
ت -وف-ر  181م - -نصسب ل ت- -زال
شس -اغ -رة  ،فضس  Ó-ع-ن
إاب-ق-اء م-ل-فات الترقية
وم -خ -ل -ف -ات-ه-ا ع-ال-ق-ة

إإششهار
إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
لسشتاذ  :عليوي فؤوإد ﬁضشر قضشائي لدى إختصشاصس
مكتب إ أ
›لسس قضشاء برج بوعرريج
حي  05جويلية ششارع :فمقابل إÙكمة إ÷ديدة برج بوعرريج
إلهاتف035.79.45.04 :
ﬁضشر نششر مسشتخرج من قائمة ششروط إلبيع
و إعÓن عن بيع باŸزإد إلعلني
اŸواد  750 . 749 .748من قانون اإلجراءات اŸدنية و اإلدارية
لف ـ ـ ـ ـ ـائدة  :بيضسياف مر Ëبنت عليالعنوان :بلدية بئر قاصسد علي
نحن األسستاذ  :عليوي فؤواد ﬁضسر قضسائي لدى اختصساصس ›لسس قضساء برج بوعريريج
اŸقيم مكتب بالعنوان أاعÓه واŸوقع أادناه
بناء على أاحكام اŸواد  750.749.748من قانون اإلجراءات اŸدنية و اإلدارية
قمنا بإايداع قائمة شسروط البيع التي Ãوجبها سسوف يباع بجلسسة البيع باŸزاد العلني
للعقار اŸب Úأادناه بقاعة البيوع العقارية Ãحكمة راسس الوادي بتاريخ 2019/05/06
–ت رقم  2019/34 :طبقا للمواد من  737ا 787 ¤من قانون اإلجراءات اŸدنية و
اإلدارية .
بناءا على السسند التنفيذي اŸتثمل ‘ القرار الصسادر عن ›لسس قضساء برج
بوعرريج  .الغرفة العقارية بتاريخ  19/02/21 :فهرسس رقم  . 19/00412 :جدول
رقم 18/01970اŸمهور بالصسيغة التنفيذية اŸسسلمة بتاريخ – 2019/03/19:ت رقم
 2019/324اŸؤويد و اŸعدل للحكم الصسادر عن ﬁكمة رأاسس الوادي القسسم العقاري
بتاريخ  . 2018/09/19فهرسس رقم  18/02102جدول رقم .18/01384
بناء على امر –ديد جلسسة البيع باŸزاد العلني الصسادر عن السسيد رئيسس ﬁكمة
راسس الوادي بتاريخ – 2019/06/23ت رقم 19/1131
تعي Úالعقار  :بناية سسكنية تتكون من طابق ارضسي وطابق اول Ãسساحة  442مÎ
مربع بتجزئة  127قطعة بئر قصسد علي
السسعر الفتتاحي بعد انقاصس العشسر ))19.458.945.00(( :
نعلن للجمهور  :بأانه ” –ديد جلسسة البيع باŸزاد العلني ألعلى عرضس وأاخر
مزايد يوم  2019/10/09على السساعة ا◊ادية عشسر صسباحا ((Ã ))11:00قر ﬁكمة
رأاسس الوادي بقاعة ا÷لسسات
مÓحظة Ÿ :علومات اك ÌولÓطÓع على قائمة شسروط البيع يرجى التصسال
Ãكتب األسستاذ عليوي فؤواد ﬁضسر قضسائي بدائرة اختصساصس ›لسس قضساء برج
بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان اŸذكور اعÓه او بامانة ضسبط ﬁكمة

إلششعب2019/10/07

لشس -ه -ور ،وع -دم م -ن -ح ال-ع-م-ال
ال - -م - -ت - -ق- -اع- -دي- -ن نسس- -خ ع- -ن
م- - -ق- - -ررات- - -ه- - -م ،وأاضس - -اف أان
ال -مسس -ؤوول الأول ع -ن ال -ب-ل-دي-ة
أابقى على المكلف بالمحشسر
رغ- -م الشس- -ك- -اوي ال- -م- -ت- -ك -ررة
ل-ح-راسس ال-م-حشس-ر وال-م-ت-علقة
ب- -ح- -دوث ع- -دي -د السس -رق -ات.
ل - -ي - -ؤوك- -د ت- -واصس- -ل اإلضس- -راب
ال -م -ف -ت -وح إال -ى غ-اي-ة ت-ح-ق-ي-ق
م -ط -ال -ب-ه-م ،وم-ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د

رئ- -يسس ب- -ل- -دي -ة ت -وف -ي -ق ع -دة
ب- -وجÓ- -ل أان ج- -ل ال- -م -ط -الب
تصسنف كمطالب إادارية يتكفل
ب -ه -ا األم -ي -ن ال -ع -ام ل -ل-ب-ل-دي-ة،
م -ع -ت -ب -را اإلح-ت-ج-اج ك-وسس-ي-ل-ة
قامت بها أاطراف تريد خلق
ال -ف -وضس -ى ب -ال -ب -ل -دي-ة ب-ع-د أان
فقدت كل مصسالحها.

بلعباسس :غ .شسعدو

Œم- -ع إل- -عشش- -رإت م- -ن م- -ع- -ل- -م- -ي إل- -ط- -ور
إلب- -ت- -دإئ- -ي أإم- -ام م- -ق -ر م -دي -ري -ة إلÎب -ي -ة
ب -ال -ولي -ة ،ط -ال-ب-وإ م-ن خÓ-ل ه-ذه إل-وق-ف-ة
إلح-ت-ج-اج-ي-ة ،ت-ف-ع-ي-ل إŸرسش-وم إل-ت-ن-ف-يذي
 ،08.315وتخفيف إŸنهاج وإ◊جم إلسشاعي،
وإعادة إلنظر ‘ إلتصشنيف.

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة
رف-ع ال-م-ح-ت-ج-ون م-ن األسس-ات-ذة شس-ع-ارات م-طلبية،
نددت بالتهميشس الممارسس عليهم ،والمتناع عن
ال-ك-ت-اب-ة وال-ت-أال-ي-ف ،ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه-م ،وال-م-ط-ال-ب-ة
ب -م -ذك -رة وزاري -ة م-وح-دة ،وح-م-اي-ة األسس-ات-ذة م-ن

فيما تكّبد إّŸربون خسشائر فادحة سشابقا

التعسسف ،مؤوكدين على ان كرامة األسستاذ البتدائي
فوق كل اعتبار.
كما نظم أاسساتذة التعليم البتدائي بجيجل ،وقفة
اح-ت-ج-اج-ي-ة ع-ل-ى ال-ظ-روف الصس-ع-ب-ة ال-م-هنية التي
ي-ع-م-ل-ون ف-ي-ه-ا أام-ام م-ق-ر م-دي-ري-ة ال-تربية للولية،
حيث تم رفع شسعارات مطالب تتمثل في التقليل
م -ن ال -ح -ج -م السس-اع-ي « 30سس-اع-ة» ،ال-ت-ق-ل-ي-ل من
الكتظاظ داخل المؤوسسسسة ،تطبيق قرار تصسنيف
أاسساتذة التعليم البتدائي إالى الصسنف  ،12عدم
حراسسة السساحة ،وأاخذ التÓميذ للمطعم ،وحراسسة
باب الدخول ،التي ل تدخل في إاطار مهام السستاذ،
م -ع إال -غ -اء إاج -ب -ار األسس -ات -ذة ل -ك -ت -اب-ة ال-م-ذك-رات،
والهتمام بالمؤوسسسسات التربوية بتوفير الوسسائل
لتقديم الدروسس.

لسسع ـ ـ ـار الدواج ـ ـ ـ ـ ـ ـن بتيب ـ ـ ـ ـ ـ ـازة
ارتف ـ ـ ـاع جن ـ ـ ـو Êأ

تشش -ه -د ﬂت -ل -ف أإسش -وإق إل-دوإج-ن
ليام إرتفاعا ملحوظا
بتيبازة هذه إ أ
للحوم إلبيضشاء ‘ خطوة غ Òمأالوفة
م-ن ط-رف إŸسش-ت-ه-ل-ك Úإلذين تعّودوإ
ع -ل-ى إق-ت-ن-ائ-ه-ا ب-أاسش-ع-ار جّ-د م-ع-ق-ول-ة
على مدإر عام كامل تقريبا.

تيبازة :علي ملزي
بلغ سسعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج
الحي غير المذبوح حدود  270دينار ،فيما
كانت هذه القيمة تتراوح بين  150و 160
دي -ن -ار خ Ó-ل ف -ت -رات خ -لت سس -ب -قت ع-ي-د
األضس- -ح- -ى م -ب -اشس -رة وم -ن ث ّ-م ف -إاّن سس -ع -ر
ال -ك -ي -ل -وغ-رام ال-واح-د م-ن ال-ل-ح-م ال-ط-ازج
ال-ج-اه-ز لÓ-سس-ت-هÓ-ك ي-ت-ج-اوز  300دينار
ح -ال -ي -ا ،األم -ر ال -ذي ل ت -ط -ي-ق-ه ف-ئ-ة ج-د
م-ح-ت-رم-ة م-ن ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ين ،ال أاّن رئيسس
ال-م-ج-لسس ال-م-ه-ن-ي ل-ل-دواج-ن ع-لى مسستوى
الولية عيد نور الدين طمأان المسستهلكين
Óسسعار،
بتوقف وتيرة الرتفاع الجنوني ل أ
مشس-ي-را ال-ى أاّن-ه-ا سس-ت-ن-خ-فضس ق-ري-ب-ا عقب
تشس -غ -ي -ل أاك -ب -ر م -ذب -ح صس-ن-اع-ي ل-ل-دواج-ن

بالولية من جهة وجاهزية إانتاج المربين
للتسسويق من جهة أاخرى.
عن الخسسائر التي تكّبدها المربون على
مدار العام المنصسرم قال رئيسس المجلسس
المهني للدواجن بأاّن كبار المربين منهم
ت-كّ-ب-دوا خسس-ائ-ر ب-ال-مÓ-ي-ي-ر ف-ي-م-ا اضس-طّ-ر
بعضسهم الى عرضس عقود منازلهم للرهن
لدى الممونين عقب اخفاقهم في تدبير
قروضس مالية تؤوهلهم لمباشسرة نشساطهم،

وما زاد الطين بلّة رفضس الممونين تسسليم
المغذيات واألدوية للمربين دون دفع قبلي
ب -ال-ن-ظ-ر ال-ى ت-راك-م ال-دي-ون ع-ل-ى ه-ؤولء و
اختÓط الحابل بالنابل ،بحيث بلغ سسعر
الكيلوغرام الواحد بالجملة في العديد من
ال -ح-الت  100دج ف -ق -ط ف -ي ح -ي -ن ي-ب-ل-غ
متوسسط تكلفة هذا المقدار  170دينار،
وف-ق-ا ل-ل-مسس-ار ال-ت-ق-ن-ي ال-ن-م-وذج-ي ل-ت-رب-ية
ال-دواج-ن األم-ر ال-ذي ان-ع-كسس سس-ل-ب-ا ع-ل-ى

تسسويق هذا المنتوج على امتداد فترات
ط -وي-ل-ة دون ان ت-ت-دخ-ل ال-ج-ه-ات ال-وصس-ي-ة
لتنظيم النتاج و اقتراح بدائل موضسوعية
تجنّب المربين المزيد من الخسسائر و قد
أارغمت هذه الوضسعية غير المرغوب فيها
العديد من المربين الى رفع الراية البيضساء
و التوقف عن النتاج مؤوخرا ،مما انعكسس
سسلبا على أاسسعار الدواجن بالسسوق بشسكل
مباشسر.
ألّن شس -ع-ب-ة ال-دواج-ن ت-ع-ت-ب-ر ذات أاه-م-ي-ة
قصس-وى ضس-م-ن ال-نسس-ي-ج ال-فÓ-ح-ي ال-وط-ن-ي
فقد طالب رئيسس المجلسس المهني لهذه
الشسعبة بضسرورة تبني آالية وطنية واضسحة
المعالم تتيح للمربين التأاقلم مع المعطيات
الجديدة للسسوق من خÓل تدخل الوصساية
أاو ال-مصس-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة م-ي-دان-ي-ا لمتصساصس
ف- -ائضس الن- -ت- -اج ف- -ي ح -ال تسس -ج -ي -ل ذلك
وتجنيب المربين خسسائر ل تحمد عقباها،
بحيث يمكن حفظ الكميات الفائضسة عن
ط -ري -ق ال-ت-ب-ري-د أاو ال-تصس-دي-ر ل-ل-خ-ارج م-ن
منطلق مسساهمة قطاع الفÓحة في تنويع
القتصساد الوطني.

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
ولية برج بوعريريج دإئرة بئر قاصشد علي
بلدية خليل /مكتب إ÷معيات /رقم 2019/15
وصشل إسشتÓم إلتبليغ
بتجديد إلهيئة إلتنفيذية
طبقا ألحكام اŸادة  18من القانون  12/06اŸؤورخ ‘ 18
صس -ف -ر ع -ام  1433اŸواف - - -ق لـ  12ج-ان-ف-ي  2012اŸتعلق
با÷معيات ” هذا اليوم  01اكتوبر  2019اسستÓم ﬁضسر
ا÷معية العامة النتخابية اŸؤورخ ‘  2018/03/09اŸتعلق
بتجديد تشسكيلة الهيئة التنفيذية اŸتكونة من السسادة
ا÷معية اŸسسماة  :جمعية اولياء التÓميذ Ÿتوسسطة عمر
مباركي الشسفاء – بلدية خليل
عريوة ﬁفوظ  :رئيسسا
بوعبدالله نصسر الدين  :نائب الرئيسس
مباركي خليفة كاتب
درو يزيد ام ÚاŸال
بلخÒي ÿميسسي  :مسساعد
رئيسس ا÷معية  :عريوة ﬁفوظ
تاريخ ومكان اŸيÓد 1973/02/06 :باولد ثاير
العنوان  :الشسفاء بلدية خليل
مÓحظة  :العهدة النتخابية لهذا اŸكتب  3سسنوات
ابتداء من تاريخ /01اكتوبر 2019
طبقا للمادة  25من القانون السساسسي للجمعيات.
إلششعب2019/10/07
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إلششعب2019/10/07
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وا‹ تبسصة يحذر رؤوسصاء البلديات من التÓعب Ãلف اŸطاعم اŸدرسصية

أإي  Œـ ـ ـ ـاوز ‘ إلـ ـت ـ ـ ـسسـ ـي ـ ـ ـ Òسسي ـ ـردع ـ ـه إلـ ـ ـقـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـون

’طعام اŸدرسصي ،مشصّددا الّلهجة بالّلجوء إا ¤اجراءات
حذر عطا الله مو’تي وا‹ تب ّسصة ،رؤوسصاء البلدّيات بخصصوصش ملفّ ا إ
أاخرى ‘ ،حال تواصصل هذا التقاعسش وال ّ
ن الّدولة سص ّ
خرت كاّفة
Óمبا’ة ‘ تسصي Òهذا اŸلف ا◊ ّسصاسش ،و‘ ذات ال ّسصياق ،أاكد أا ّ
ن اŸرسصوم الّتنفيذي يحّدد بوضصوح مسصؤوولية البلدّية ‘ تسصي ÒاŸطاعم اŸدرسصية ا’بتدائية.
ا إ
’مكانيات واŸوارد وأا ّ

تبسسة :خالد العيفة
جب عليها أل ّسضهر على
بهذه أل ّصضفة يتو ّ
ألتموين باŸوأد ألغذأئية من طرف ألذين
” أن -ت -ق -اؤوه -م وف-ق-ا ل-لّ-ت-شض-ري-ع وألّ-ت-ن-ظ-ي-م
ّ
أŸع -م-ول ب-ه-م-ا ،وت-ق-د Ëوج-ب-ات سض-اخ-ن-ة
ل -ل ّ-ت -لم -ي-ذ تسض-ت-ج-يب ل-لّشض-روط ألصض-حّ-ي-ة،
فضض -ل ع -ن ت -ك ّ-ف -ل -ه -ا بصض -ي -ان -ة أŸط -اع-م
ونظافة أألماكن ،مضضيفا أّنه يو‹ أهميّة
بالغة لهذأ أŸوضضوع ولن يسضمح ألبتّة بأايّ
Œاوز أوتقاعسض ومن جهتهم طالب عدد
من رؤوسضاء ألبلدّيات ،بتحديد أŸسضؤووليات
وإأبعاد مديري أŸدأرسض عن ألتدّخل ‘
›ال أل ّ-ت -سض-ي Òوألك-ت-ف-اء ب-دور أŸرأقب،
لضضمان عدم ألتّدأخل ‘ أل ّصضلحيات.
وأوصضى ألوأ‹ ،بضضرورة تصضفية ألعامل
أإلدأري لضض-م-ان ألّسض Ò-أ◊سض-ن ل-ل-م-ط-اع-م
أŸدرسضّ- -ي -ة ،ول -ل -غ -رضض أم -ر ع -ل -ى أل -ف -ور
بتشضكيل ÷نة –ت إأشضرأف أŸفتّشض ألعامّ،
تضضم ‡ثّل عن مديرية أإلدأرة أÙلّية

ب -ال -ولي-ة ،و‡ّث-ل Úع-ن م-دي-رّي-ة ألّ-ت-رب-ي-ة،
وألّدوأئر وألبلدّيات ،و‡ثّل عن مديرّية
ألّتشضغيل ،للنّظر ‘ أإلشضكاليات أŸطروحة
وأل ّ-ت-دق-ي-ق ‘ أألغ-ل-ف-ة أŸالّ-ي-ة أŸرصض-ودة
للعملّية وألتحّقق منها وألتّدقيق وألفحصض
ف أŸناصضب ألتي أسضتفادت منها 10
‘ مل ّ
ب-ل-دّي-ات ح-دودّي-ة ،وع-دده-ا  1600منصضب
شض - -غ - -ل م - -ن أŸف- -روضض ت- -وج- -ي- -ه- -ه- -ا إأ¤
أŸؤوسّض-سض-ات ألّ-ت-رب-وي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة ألحتياجات
أŸط -ل -وب -ة ‘ ه -ذأ أÛال ،ث -م إأخ -ط -اره
بتقرير مف ّصضل حول كلّ ذلك ليتّخذ بعدها
أإلجرأءأت ألتي يرأها مناسضبة.
وكان ذلك ،خلل إأشضرأفه على أŸوعد
أألسض -ب -وع -ي لج -ت -م -اع ل -ل -ع-رضض أŸوج-ز،
ل -درأسض-ة وم-ن-اقشض-ة أل-وضض-عّ-ي-ة أل-ف-ي-زي-ائّ-ي-ة
وأŸاليّة للمشضاريع قيد أل‚از بعدد من
أل -ب -ل -دّي -ات ،وم -ت -اب -ع -ة ألÈن-ام-ج أŸت-عّ-ل-ق
بصض-ن-دوق ألّضض-م-ان وألّ-ت-ضض-ام-ن ل-لجماعات
أÙل ّ-ي -ة وم -ي -زأن ّ-ي -ة أل -ولي -ة ،وم -ن -اقشض -ة
أل -قضض -اي -ا أŸسض -ت -ع -ج -ل -ة م-ن-ه-ا ع-ل-ى وج-ه
أÿصض- -وصض ،ألّ- -ن -ظ -ر ‘ ت -ع ّ-ط -ل ألّشض -ب -ك -ة

مشصاريع السصكن اŸتأاخرة Ãيلة

ي ﬂلو‘
ألّدأخلية لل ّصضرف ألصضحّي بح ّ
ببلدّية ألشّضريعة ،ومناقشضة مشضروع إأعادة
ألعتبار للطّريق ألّرأبط ألطّريق ألوطني
رقم Ã 16نطقة « قابل بوجلل « ،وألتكّفل
بعملّية إأعادة ألعتبار Ÿسضتشضفى خالدي
عبد ألعزيز بتب ّسضة ،وتسضوّية وضضعّية أرضضيّة
« سضوق أŸوأشضي ببلدّية ألشضريعة ،ناهيك
ع- -ن ع- -دد أل- -قضض- -اي- -ا أألخ- -رى أل- -ع- -ال -ق -ة
وأŸشض -اري -ع أّÛم -دة وت -لك أل -ت -ي ت-ع-رف
وتÒة بطيئة ‘ أل‚از.
وأث -ن-اء ع-رضض أل-ت-ق-اري-ر أŸع-دة سض-ال-ف-ا،
أن -ت -ق -د مسض -ؤوول أ÷ه -از أل -ت -ن-ف-ي-ذي أألّول
أل ّ
طريقة ألتي ينتهجها ألبعضض ‘ ألتّسضيÒ
أل -عشض -وأئ -ي ل -ع -دد م -ن أŸل ّ-ف -ات ،م-وصض-ي-ا
ب -األخ -ذ ب -األول -وي -ات ،وأ◊زم وألّصض -رأم -ة
وألل-ت-زأم أألخ-لق-ي وأŸه-ن-ي ‘ ألّ-ت-سض-يÒ
وأŸت -اب -ع-ة ،وأل-ت-حّ-ل-ي ب-اŸسض-ؤوول-ي-ة ،لف-ت-ا
ن - -ظ - -ره - -م إأ ¤ضض - -رورة م - -ع - -ا÷ة ب- -عضض
ألخ -ت-للت أل-ت-ي Ÿسض-ه-ا خ-لل خ-رج-ات-ه
أŸي-دأن-ي-ة Ÿع-اي-ن-ة وضض-عّ-ية أŸشضاريع عÈ
كافة ألبلدّيات ،كما أمر ألهيئة ألّتنفيذية
ب -ت -نسض -ي -ق أك Ìب Úأل -ق -ط -اع -ات ،ووج-وب
إأخطار رؤوسضاء ألّدوأئر وألبلدّيات بÈأمج
ل‚از
أل ّ-ت -ن -م -ي -ة وأŸشض -اري -ع أŸسضّ-ج-ل-ة ل -إ
ل-ف-ائ-دة ج-م-اع-ات-ه-م أÙلّ-ي-ة ،وأّن-ه ي-ت-عّين
أيضضا على رؤوسضاء ألّدوأئر وألبلدّيات إأعلم
أŸوأط -ن ب -ذلك ،وألن -ف -ت -اح ع-ل-ى وسض-ائ-ل
أإلعلم ،وأ÷هود أŸبذولة لتحسض Úأإلطار
أŸع-يشض-ي ل-لّسض-اك-ن-ة وت-ل-ب-ي-ة أح-ت-ي-اج-ات-ه-م،
وأ◊رصض ع- - -ل- - -ى ﬁارب - -ة أŸع - -ل - -وم - -ات
أŸغ- -ل- -وط- -ة وأإلشض- -اع- -ة أŸغ- -رضض -ة وذلك
ب- -إاشض- -رأك أŸوأط -ن ووضض -ع -ه ‘ ألّصض -ورة،
م-ط-ال-ب-ا إأي-ف-اده ومصض-ا◊ه ب-ت-قارير شضاملة
ودق-ي-ق-ة ح-ول أل-وضض-عّ-ي-ة ألّ-ت-ن-م-وي-ة ب-إاق-ليم
ألولية ،بغرضض ألتدّخل ‘ ألوقت أŸناسضب
ل -ت -دأرك أل ّ-ن-ق-ائصض وم-ع-ا÷ة ألخ-ت-للت
وتسض -وي -ة أل -وضض -ع -ي-ات ‘ ح-ي-ن-ه-ا ،لضض-م-ان
أل ّسض Òألعادي وأ◊سضن للمشضاريع.

إإجرإءإت إإدإرية صسارمة ضسد إŸقاولÚ
أكياسض متعددة ألسضتعمال وصضديقة للبيئة
وك -ذأ م -ط -وي -ات ل-ت-حسض-يسض أك Èع-دد م-ن
أŸوأطن Úوألباعة وألتجار باألضضرأر ألتي
ي - -تسض - -بب ف - -ي- -ه- -ا أسض- -ت- -ع- -م- -ال ألك- -ي- -اسض
ألبلسضتيكية وعرف ألسضوق أليومي للخضضر
وألفوأكه Ãيلة نفسض ألعملية ،وألذي يعد
أك Èمسضاحة Œارية ببلدية ميلة ،ويضضم
أك Ìمن  200تاجر حيث ” توزيع أك Ìمن
 300قفة بديلة للكيسض ألبلسضتيكي وتوعية
أŸوأط- -ن Úبضض -رورة أسض -ت -ب -دأل ألك -ي -اسض
أل -ب -لسض-ت-ي-ك-ي-ة ألضض-ارة وأŸشض-وه-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة
ب -أاك -ي -اسض م -لئ -م -ة ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى صض-ح-ة
أŸوأطن Úونظافة أÙيط.

نتائج مشسجعة ‘ إلفÓحة

شصدد ﬁمد عم Òوا‹ ميلة ،على
ضصرورة بذل أاقصصى ا÷هود لتجسصيد
ك -ل اŸشص -اري -ع السص -ك -ن -ي -ة وتسص -ل-ي-م-ه-ا
Ÿسص-ت-ح-ق-ي-ه-ا وخ-اصص-ة م-ا ت-ع-ل-ق بعدل
والÎق- - -وي اŸدع - -م وال - -ت - -ي ع - -رفت
ت - -أاخ- -را ك- -بÒا ج- -دا ،إاث- -ر اج- -ت- -م- -اع
اÛلسش الشص -ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ح-يث ق-دم
ت -ع -ل -ي-م-ات صص-ارم-ة ب-خصص-وصش إاي-ج-اد
ا◊لول الÓزمة والفورية كما أاسصدى
ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات Ÿدي- -ر السص- -ك -ن ب -ات -خ -اذ
ا’ج -راءات ضص -د اŸرق Úال -ع -ق -اريÚ
’‚از اŸت - - -ق- - -اعسصÚ
وم - - -ق - - -او’ت ا إ
و–ويل ملفاتهم للعدالة.
ميلة :خ .ع
فيما يخصض ألبناء ألريفي أمرباإلسضرأع

‘ توزيع حصضصض ألبناء ألريفي ‘ أقرب
أآلج - -ال ،ب- -السض- -ت- -ف- -ادة ب- -حصضصض أخ- -رى
مسضتقبل .
وأ÷دي- -ر ب- -ال -ذك -ر ،أن ›م -وع ألÈأم -ج
ألسض -ك -ن -ي -ة ب-ال-ولي-ة ت-ق-در ب-ح-وأ‹ 71427
مسض -ك -ن ،م -ن -ه -ا ع -دد ألسض-ك-ن-ات أŸن-ت-ه-ي-ة
وأŸسضلمة  54924مسضكن ‘ ،طور أإل‚از
 7625مسض -ك -ن ،أم -ا ع -دد غ ÒأŸن -ط-ل-ق-ة
فبلغت . 8878

توزيع  300قفة بديلة للكيسش

قام أطارأت مديرية ألبيئة للولية ،بحملة
ت -وع -وي -ة و–سض -يسض -ي -ة Ãخ-اط-ر ألك-ي-اسض
ألبلسضتيكية على مسضتوى أŸركز ألتجاري
ب-وح-ل-وف-ة وألسض-وق أل-ي-وم-ي ب-بلدية ألقرأرم
ق -وق -ة وع -ل -ى ه -امشض أل -زي -ارة ” ب-ت-وزي-ع

أحيت مديرية أŸصضالح ألفلحية للولية
لرشض-اد أل-ف-لح-ي ،وألذي
أل-ي-وم أل-وط-ن-ي ل -إ
كان شضعاره «شضجرة لكل موأطن» بالتنسضيق
م-ع ﬁاف-ظ-ة أل-غ-اب-ات وأل-غ-رف-ة أل-ف-لحية
باŸكتبة ألرئيسضية للمطالعة Ãيلة ،حيث
ق- -دمت ت- -دخ- -لت ÷م- -ي- -ع أل -ف -اع -ل‘ Ú
أل -ق -ط -اع وع -ل -ى رأسض -ه -م م -دي-ر أŸصض-ال-ح
أل -ف -لح -ي -ة ل -ولي -ة ،أي -ن أب -رز دور أل -ي -ات
ألرشضاد ‘ تطور قطاع ألفلحة وألنتائج
أŸشضجعة أŸتحصضل عليها ‘ هذأ أŸوسضم
‘ ك-ل ألشض-عب أل-ف-لح-ي-ة لسض-ي-م-ا شض-ع-ب-تي
أ◊بوب وألبقول أ÷افة ،وألثوم وألبصضل،
كما ” ألسضتماع Ÿدأخلت لكل من ‡ثلة
ألبيئة حول دور ألشضجرة ‘ ألتوأزن ألبيئي،
تلتها ﬁاضضرة حول أمرأضض ألشضجار من
تقد‡ Ëثلة أÙطة أ÷هوية ألمرأضض
ألنباتات أين أبرزت خطر بيكتÒيا
 xellyla fastidiosaعلى ألشضجار ألغابية

أاتلف مسصاحات واسصعة منها

مرضش غريب يهدد أإشسجار إŸشسمشش بباتنة

دق عشصرات الفÓح Úبعاصصمة
ا’وراسش باتنة ،ناقوسش اÿطر،
ب -ع -د ظ-ه-ور م-رضش غ-ريب أاصص-اب
م- -ن- -ذ م- -دة ال -ع -دي -د م -ن أاشص -ج -ار
وبسص -ات Úف -اك -ه -ة اŸشص -مشش ال-ت-ي
تشصتهر بها و’ية باتنة ،وجعلت
منها ﬁيطا فÓحيا رائدا وطنيا
‘ هذه الشصعبة الفÓحية ،حيث
ان - -تشص - -ر اŸرضش ‘ ع- -دة بسص- -اتÚ
وأاراضش فÓحية بكل من نقاوسش
ورأاسش العيون وأاو’د سصي سصليمان
وسص-ف-ي-ان اŸع-روف-ة وط-ن-ي-ا بإانتاج
هذه الفاكهة.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

وكشض- -ف ع -دد م -ن أل -ف -لح Úأن -ه -م
صضدموأ بانتشضار هذأ أŸرضض ألغريب
ألذي بدأ يفتك بأاشضجارهم ألتي تعد
أŸصض -در أل -رئ -يسض إلع -ال -ت -ه -م رف -ق -ة
ع -ائ -لت -ه -م ك -ون أل -نشض -اط أل -ف-لح-ي
وزرأع-ة وإأن-ت-اج أŸشض-مشض ه-وأل-نشض-اط
ألرئيسض لهؤولء ألفلح ،Úإأضضافة إأ¤

ت- -وف Òه- -ذه أل -بسض -ات Úل -ل -م -ئ -ات م -ن
مناصضب ألشضغل غ ÒأŸباشضرة خاصضة
‘ موسضم جني أŸشضمشض ،ألذي يحقق
عوأئد مالية معتÈة ويسضاهم ‘ تفعيل
أ◊ركة ألقتصضادية بالوطن.
ودع -ا أŸع -ن -ي -ون مصض -ال -ح م -دي -ري-ة
ألفلحة للتدخل ألعاجل بإايفاد فرق
من أıتصض Úللوقوف على حقيقة
هذأ Ÿرضض ألغريب وألفتاك وألقضضاء
عليه قبل أن يسضتفحل وينتشضر بباقي
ألبسضات ،Úألتي بدأت أشضجارها منذ ما
ي- -ق- -ارب ألشض- -ه- -ري- -ن م- -ن أل -زم -ن‘ ،
ألذبول.
ألفلحون  ⁄يقفوأ مكتو‘ أأليدي
بل أحضضروأ عددأ من أıتصض‘ Ú
ألنباتات وأألشضجار وألذين  ⁄يتمكنوأ
من معرفة أسضباب أŸرضض ول ألتعرف
ع-ل-ي-ه وب-ال-ت-ا‹ ي-ب-ق أن-تشض-اره مسض-تمرأ
وسض -ط أألشض-ج-ار أألخ-رى وم-ا ي-خ-ل-ف-ه
ذلك من هلك لهذه ألÌوة ألنباتية
ألوطنية.

مدير الصصحة بسصكيكدة:

نسسعى إل‚از مسستشسفى جديد Ãنطقة حمروشش حمودي
اعÎف تﬁ Èي ال-دي-ن م-دي-ر الصص-ح-ة بسص-ك-ي-ك-دة ،ان ط-اق-ة اسص-ت-ي-ع-اب
اŸسص -تشص -ف -ي -ات ’ ،تسص -ت -ج -يب لÓ-ح-ت-ي-اج-ات اŸط-ل-وب-ة’ ،سص-ي-م-ا ب-ع-اصص-م-ة
ال -و’ي -ة ،ا◊روشش وال -ق -ل ،وزاد ا’م -ر ت -ع -ق -ي -دا ان ط -ل -ب -ات ال-ت-وسص-ع-ة،
›مدة ،ورغم ذلك ” ا◊صصول من قبل الوزارة الوصصية على مشصاريع
تهيئة البعضش على غرار مسصتشصفى القل ،عزابة ،ومعهد التكوين شصبه
’‚از مسصتشصفى جديد ،لتخفيف الضصغط على القد،Ë
الطبي انه يسصعى إ
’رضصية التي سصينجز
بطاقة اسصتيعاب  240سصرير ،والعائق اŸطروح ‘ ا أ
ع-ل-ي-ه-ا ،م-ع اسص-ت-حسص-ان-ن-ا ان ي-ك-ون ع-ل-ى مسص-ت-وى م-نطقة حمروشش حمودي
وبجانب الطريق الوطني».

سسكيكدة :خالد .ع

لطباء
من جهته أوضضح ألدكتور مضضياف سضم Òأننا بصضدد ألتكوين أŸسضتمر ،ل أ
ألعام« Úحول ﬁور ألطب ألعام ‘ قلب ألعلجات أألولية ،بغرضض تكريسض هذه
ألفكرة ،ألنه حجر ألزأوية ،للمنظومة ألصضحية ألوقاية ،وŒنب ألمرأضض أŸكلفة
ل-ل-م-ي-زأن-ي-ة ،وأل-ف-ائ-دة أŸب-اشض-رة ل-ه-ذه أل-ل-ق-اءأت أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ت-ع-ود على أŸوأطن
بالدرجة أألو.»¤
من جانبها أحلم قميدي مديرة أŸؤوسضسضة ألصضحة أ÷وأرية بسضكبكدة ،أكدت
ع -ل -ى أه -م -ي -ة أل -ع -م -ل أل -تشض -اوري وأل -ت -ك -ام -ل -ي ب Úإأدأرة أŸؤوسضسض -ة وألشض -رك -اء
ألجتماعي ،Úوألهدف من هذأ أليوم ألدرأسضي هورسضكلة و–ي ÚأŸعلومات
ألطبية ،وألهدف أألسضمى هو ترقية أÿدمات ألصضحية للموأطن».
و–ت شض- -ع- -ار «أألم- -ان ي- -ب -دأ ب -ف -حصضك أألن» ت -ن -ظ -م أŸؤوسضسض -ة أل -ع -م -وم -ي -ة
ألسضتشضفائية بعزأبة أبوأب مفتوحة طيـلة شضهر أكتوبر ألـوردي لفـائدة أŸوأطنات
Ãدي -نـة ع -زأب ـة وضض -وأح -يـهـا ب -ا÷ه -ة ألشض -رق -ي -ة م -ن أل -ولي -ة ،ل-لسض-ت-ف ـادة م ـن
فح ـوصضـات طبي ـة ›اني ـة به ـدف ألتقصضي حول سضرطان ألثدي.
أبوأب أŸؤوسضسضة مفتوحها لسضتقبال أ÷ميع حسضب تأاكيد خالدي ﬁمد مدير
هذه أألخÒة ،وهي مسضتعدة للقيام بأاعمال أضضافية أن تطلب ألمر وطلب مدير
أŸسضتشضفى من أ÷ميع تكاثف أ÷هود ومد يد ألعون إل‚اح هذه أ◊ملة ألطبية».
أŸبادرة أسضتحسضنها سضكان أŸنطقة ،لسضيما وأن أŸؤوسضسضة ألسضتشضفائية سضباقة
‘ مثل هذه أŸبادرأت لتقريب أÿدمات ألصضحية من أŸرضضى ،وسضهرها على
حماية أŸرضضى وتوف Òكل ألتسضهيلت لهم ،ونظمت من قبل نفسض أŸؤوسضسضة
ألسضتشضفائية ،يوم –سضيسضي لفائدة ألنسضاء أ◊وأمل حيث ” توجيه دعوأت
Ûموعة للحضضور إأ ¤بهومصضلحة ألولدة أين قدمت لهن إأرشضادأت ونصضائح
حول ألتكفل ألصضحي خلل فÎة أ◊مل أنطلقا من مركز حماية ألمومة
وألطفولة  PMIإأ ¤غاية ألوضضع «غرفة ألولدة» ،بتأاط Òأطباء أخصضائيÚ
وق -اب -لت،ك -م -ا أق -ي -م ع -ل -ى شض -رف أŸدع -وأت ،رف-ق-ة أŸم-ارسض Úأıتصض،Ú
وألقابلت أ÷دد حفل ،تشضجيعا لهم لبدل أŸزيد من أ÷هد وألعطاء خدمة
Ÿصضلحة ألنسضاء أ◊وأمل.
وك -انت أن ب -ادرت إأدأرة أŸؤوسضسض -ة ألسض-تشض-ف-ائ-ي-ة ب-ان-ط-لق ح-م-ل-ة ن-ظ-اف-ة وأسض-ع-ة
باŸسضتشضفى أ÷ديد عبد ألرزأق بوحارة Ãشضاركة جميع عمال وأعوأن ألنظافة
بالتنسضيق مع مصضالح بلدية سضكيكدة ،وشضملت أ◊ملة تنظيف ﬁيط أŸسضتشضفى وكل
أŸصضالح ألسضتشضفائية ،ألسضتعجالت ألطبية أ÷رأحية ،غرف ألسضتقبال ،أŸمرأت
وغرف أŸرضضى ،وإأزألة ألقمامة للحفاظ على أŸظهر أ÷ميل وألرأقي للمؤوسضسضة.

أإ’ثنين  0٧أأكتوبر  201٩م
ألموأفق لـ  0٨صشفر 1441

من مراسسلينا

صصيد بسصاحل الشصلف
إاعادة تنظيم قطاع ال ّ

ا Ÿـ ـهـ ـن ـ ـّيـ ـ ـ ـ ـون ي ـ ـشس ـ ـت ـ ـك ـ ـ ـ ـون ف ـ ـوضسـ ـ ـ ـ ـى الـنشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاط

’سصتقرار من حيث واقعه ومتاعب اŸهني ،Úوالتذبذب ‘ أاسصعار السصمك رغم
’يزال قطاع الصصيد البحري بعيدا عن ا إ
’نتاج واسصتقرار السصوق حفاظا
’سصتثمارات الضصخمة التي وّفرتها الدولة لوضصع القطاع على السصكة ،و–قيق رهانات ا إ
ا إ
عن اŸسصتهلك ÚواŸهنة ،واŸسصاهمة ‘ تنشصيط قطاع التشصغيل على أاوسصع نطاق من خÓل إا‚از  4موانئ بسصاحل الشصلف
“ارسس نشصاطها.
و 400إأ ¤غاية  600دج للكيلوغرأم ألوأحد،
‡ا يجعل ألعائلة ألوأحدة تكتفي بكمية
ّ
قليلة رغم كÌة أأفرأد أأ’سشرة ألوأحدة ألتي
–ت -اج إأ ¤أأك Ìم -ن ك -ي -ل -وغ-رأم ،Úي-ق-ول
ق -ودي -ر وع -ب-د أل-رح-م-ان م-ن ح-ي ألسشÓ-م
باıرج أ÷بوبي لعاصشمة ألو’ية.
يحدث هذأ ‘ ظل غياب سشوق حقيقي
م - -رأقب ل- -ب- -ي- -ع أأ’سش- -م- -اك سش- -وأء ب- -ه- -ذه
أŸسشاحات أŸسشتغلة من طرف أأششخاصص
إ’سشتعمالها كموأقف للسشيارأت على حسشب
نششاط مهنة ألصشيد ،كما ينعدم بالششلف
مركز سشوق للسشمك لفائدة ‡ارسشي بيع
هذأ أŸنتوج ،ألذي يف ّضشل أأصشحابه ألتنقل
به ع Èأأ’حياء وأÛمعات ألسشكانية للبيع
حتى لو كانت درجة أ◊رأرة مرتفعة مع
توقيت منتصشف ألنهار إأ ¤غاية ألوأحدة
زوأ’ ،ه -ذأ ب -ال -رغ -م م -ن ﬂال-ف-ة ق-وأع-د
ألبيع للمنتوج إأ ¤هذه ألسشاعة أŸتأاّخرة،
ضشحية سشوء ألتنظيم وألفوضشى ‘ عملية
الشصلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
يشش ÒأŸسشتهلكون ألذين نبّهوأ باÿطورة
ألصش-ي-د وم-ت-اعب أŸه-ن-ي Úودخ-ول غ-رب-اء
أل- -ت -ي ق -د ت -تسش ّ-ب -ب ف -ي -ه -ا ‡ارسش -ة ه -ذه
ع - -ن أل - -و’ي - -ة Ÿم - -ارسش - -ة ه- -ذه أŸه- -ن- -ة
أل- -نشش- -اط ‘ م- -ث -ل ه -ذأ أل -ت -وق -يت ،يششÒ
أل-ق-ط-اع ب-ظ-روف-ه أ◊ال-ي-ة صش-ار ب-حاجة
بإاسشتعمال وسشائل تعمل على تهج Òعدة
ّﬁدثونا.
ماسّشة إأ ¤تنظيم وتطبيق إأجرأءأت عملية
أأن -وأع م -ن ألسش -مك أŸع -روف -ة ب-السش-وأح-ل
ومن جهة أأخرىّ– ،دث ‡ثل ألصشيادين
ل-ت-ن-م-ي-ة إأق-تصش-اد أŸن-ط-ق-ة ،ألتي بحوزتها
ألششلفية ،يقول أŸهنيون من أأبناء ألو’ية،
ع -ن ظ -روف أل -ع -م -ل ب -ه -ذه أŸوأن-ئ أل-ت-ي
ن
موأنئ جعلت لتنششيط وأقع أإ’سشتثمار م
ألذين يوأجهون مزأحمة هؤو’ء لهم دأخل
ت -زأح -م-ه-م ف-ي-ه-ا أل-ق-وأرب أŸه-م-ل-ة أل-ت-ي
ج
أ
ج-ه-ة ،وت-ف-ع-ي-ل ع-م-ل-ي-ة أإ’ن-تاج وأسشتخر
أŸوأنئ ،يقول ‡ثلو أŸهني Úوألصشيادين
ت- -رك -ه -ا أأصش -ح -اب -ه -ا وه -ي رأسش -ي -ة ب -دون
ألÌوة ألسشمكية ألتي تزخر بها ألو’ية من
وهو ما يتطلب وضشع حد لهذه ألظاهرة.
أسشتغÓل ،وهو ما يعيق –رك ألناششطÚ
ح -يث أل -ن -وع -ي -ة ،وه -ي إأج -رأءأت ع-م-ل-ي-ة
أأم -ا ب -خصش -وصص أأ’سش -ع -ار أ◊ال -ي -ة ه-ذه
أ◊ال -ي Úب -ق-ط-اع ألصش-ي-د أل-ب-ح-ري ،ي-ق-ول
ينتظر أأهل أŸهنة Ãن فيهم سشكان ألو’ية
أأ’يام ،فهي تÎأوح ب 200 Úو 300إأ ¤غاية
ألصشيادون خاصشة ألذين – ّصشلوأ على دعم
ى
تدخ Óمن طرف ألوأ‹ للمحافظة عل
 400دج ،وهو ما أعتÈه أŸسشتهلكون من
ألدولة عن طريق قروضص أأجهزة ألدعم
ألنششاط أإ’قتصشادي للقطاع ،باإ’ضشافة إأ¤
أأبناء ألناحية بتنسص وسشيدي عبد ألرحمان
ألتي صشاروأ ملزم Úبدفع مسشتحقاتها.
ت -وف ÒأŸن -ت -وج ل -ف -ائ -دة سش -ك-ان أل-ن-اح-ي-ة
وأŸرسشى وبني حوأء باأ’سشعار أŸششجعة
ه -ذه أل -وضش -ع -ي -ة وغÒه -ا م -ن أŸشش-اك-ل
ن
وأل -و’ي -ات أÛاورة أل -ت -ي تسش -ت -ف -ي-د م-
وأÓŸئمة ،فيما يذهب أŸهنيون إأ ¤أأن
أŸط- -روح- -ة ب -اŸوأن -ئ ،وأŸت -اعب أل -ت -ي
ألÌوة ألسشمكية لسشوأحل ألششلف.
ذلك ي -ك ّ-ب -ده-م خسش-ائ-ر ‘ أأ’رب-اح ،أأ’م-ر
توأجه ألصشيادين وأنششغا’تهم ألتي تتطلب
يحدث هذأ ‘ ظل تذبذب ‘ أأ’سشعار
ألذي يهّدد عملهم أŸهني أليومي بالنظر
ت -دخ -ل أل -وأ‹ أŸل -م Ãل -ف أل -ق -ط -اع م-ن
وأرتفاعها يصشل ب 400 Úو 500إأ 600 ¤دج
إأ ¤ألتكاليف وأŸصشاريف ألتي يدفعونها
خÓل إأطÓعه أŸيدأ Êعلى ظروف هؤو’ء
ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رأم أل-وأح-د ،ك-م-ا ي-ن-خ-فضص هذأ
Ÿزأولة نششاطهم.
ونشش -اط -ه -م م -ن خÓ-ل أل-ت-ق-اري-ر أإ’دري-ة،
ألسشعر إأ ¤حدود  200إأ 300 ¤دج لكن
أأما أأ’سشعار أŸطبّقة باŸدن ألدأخلية
ي-ق-ول أŸسش-ت-ه-ل-ك-ون وألشش-ب-اب أل-رأغب ‘
‡ا هو متعارف عليه
بنوعية أأقل جودة ّ
للو’ية كما هو أ◊ال بالششلف مركز ،فإاّن
ت -ف -ع -ي -ل نشش-اط أل-تشش-غ-ي-ل Ãوأن-ئ ألصش-ي-د
ل- -دى أŸسش- -ت- -ه- -لك وأل- -ب- -اع- -ة ع -ل -ى وج -ه
ألسشعر مرتفع ‘ كث Òمن أأ’حيان يقول
ألوأقعة على ترأب ألو’ية.
ألتحديد ،يقول أŸسشتهلكون ألذين يقعوأ
أŸسشتهلكون ،حيث يÎأوح ألسشعر ب300 Ú

بلديات البليدة بدون فضصاءات للتّسصلية والّترفيه

غرباء يطلبون من العائÓت والشسباب دفع حقوق اسستغÓل اŸسساحات اÛانية
ب Úالتّجارة وا’حتكار...

–ل -م ال -ع -ائ Ó-ت ال-ب-ل-ي-دي-ة أان ي-ه-ت-م
اŸسص -ؤوول -ون اÙل -ي -ون ب -ج -انب الÎف -ي-ه،
وإا‚از م Ó- - -عب ج - - -واري- - -ة وفضص- - -اءات
’حياء الشصعبية على مسصتوى
للشصباب با أ
ب-ل-دي-ات الو’ية  25ح-ت-ى ي-قضصوا راحة
نهاية ا’سصبوع والعطل اŸدرسصية بتلك
اŸراف - - -ق ،ب - - -دل ال - - -ب - - -حث ع- - -ن اخ- - -رى
ب -ال -و’ي-ات اÛاورة ،أاو ال-ل-عب ‘ ﬁي-ط
سص -ك -ن -ات -ه-م غ ÒاŸه-ي-أاة ووسص-ط ا’وسص-اخ
وا’ت - -رب- -ة ،م- -ل- -ت- -مسص Úال- -ع- -ن- -اي- -ة م- -ن
منتخبيهم وا’هتمام بطلبهم ،خصصوصصا
أان ه- -ن -اك أاح -ي -اء ت -ف -ت -ق -ر ح -ت -ى Ÿل -عب
ترابي ،وهو ا’نشصغال الذي أاصصبح ﬁل
اهتمام الناسس.

البليدة :لينة ياسصمÚ
ت- -ن ّ-ب -ه أل -ع -ائ Ó-ت ‘ أل -ب -ل -ي -دة وع ّشش -اق
‡ارسشة أ’نششطة ألرياضشية وألهّوأة ،من
أأقصشى ألبلدية غربا إأ ¤أأدناها ششرقا‘ ،
م -ت -اه -ة غ Òم -ن -ت -ه -ي -ة ب -ح -ث-ا ع-ن فضش-اء
للتنفيسص بعد أأسشبوع من ألعمل وألدرأسشة،
يتسشلون فيه وÁارسشون أألعابهم ،فبلديات

أل-و’ي-ة  25وت-ن-ع-دم ب-ه-ا بشش-ك-ل شش-ب-ه ت-ام
وع -ام ،وه -و م -ا ي -ج -ع-ل أÙظ-وظ Úم-ن
أأ’ول -ي-اء ‘ خ-ي-ار ألسش-ف-ر ن-ح-و أل-ع-اصش-م-ة
أ÷زأئر أأو إأ ¤تيبازة أأين توجد حظائر
أل- - -تسش- - -ل- - -ي - -ة وأÓŸعب ،وأŸشش - -ه - -ورة بـ
«أŸاتيكو» تنتششر تقريبا ‘ كل زأوية وحي
ن -ائ -ي ع -ل-ى ع-كسص ب-ل-دي-ات-ه-م ،أأو أل-ت-ن-ق-ل
إأ ¤أŸدي- -ة ب- -إاق- -ل- -ي -م أ◊م -دأن -ي -ة أأو إأ¤
ﬁيط بعضص ﬁطات ألبنزين ،مثل ما هو
ع - -ل - -ي - -ه أ◊ال ع - -ل - -ى مسش - -ت- -وى ﬁط- -ة
«“زق -ي -دة» أل -ق -ري -ب-ة م-ن إأق-ل-ي-م دأئ-رت-ي
أل -ع -ف -رون وم -وزأي -ة أأو ب -الشش -ف -ة Ãح-ي-ط
أل -ق -ل -ع -ة أŸع -روف -ة ،وأأو’د ي -ع -يشص ع -ن-د
ألبلدية أ÷ديدة ،وبني مرأد عند ﬁيط
مقر أ◊ماية أŸدنية ،وألصشومعة بجوأر
حي «عدل» أأين يسشتأاجر فيها أÿوأصص
مسشاحات تابعة لتلك ألبلديات ‘ ألغالب،
ويركبون فوقها أألعابهم أ’صشطناعية لفÎة
من ألزمن ثم يغادرون.
هذأ هو حال ألبليدة صشيفا وششتاءً ،ودون
ه -ذأ أŸت -ن -فسص ف -ل -ن ي -ج -د أŸوأط -ن أأي
فضش -اء ق -ائ -م ع -ل -ى م -وأصش -ف -ات ح -ظ-ائ-ر
ألتسشلية وأللعب حتى Ãحيط ألتّجّمعات
ألسشكانية أ÷ديدة.

ي -ع -يب ري -اضش -ي -ون م -ن شش -ب -اب أأ’ح -ي-اء
أسش -ت -غ Ó-ل م -ا ُوج-د م-ن مÓ-عب ج-وأري-ة
ت -ع -رف بـ «أŸات -ي -ك -و « ،م-ن ق-ب-ل أأط-رأف
يجÈونهم إ’جرأء مقابلة رياضشة ترفيهية،
دف -ع مسش -ت -ح -ق -ات م -ادي -ة م -ال -ي -ة (ب-عضص
أÙتكرين يطالبون بـ  500دينار وآأخرون
’ يتنازولون عن  4أ’ف دينار للمقابلة
ألوأحدة) ،وإأ’ ف Óفرصشة لهم و’ حظ
ل -ه -م ‘ أأن ت -ط -أا أأرج -ل -ه -م أأرضش-ي-ات ت-لك
أÓŸعب ،وه - -و م- -ا وّل- -د أح- -ت- -ق- -ان- -ا بÚ
ألشش- - -ب- - -اب ،وصش- - -ل أأح - -ي - -ان - -ا إأ ¤درج - -ة
أ’ح -ت -ج -اج ،م -ث -ل م -ا حصش-ل ‘ ب-وع-رف-ة
وق-لب م-دي-ن-ة أل-ب-ل-ي-دة ،خ-اصش-ة أأن م-ع-ظم
هؤو’ء ألششباب عاطلون عن ألعمل أأو طلبة
ج -ام -ع -ي -ون ،أأو أأط -ف -ال م-ن ت-لك أ’ح-ي-اء
ألشش- -ع- -ب- -ي- -ة ’ ،م- -ورد و’ م -دخ -ول ل -ه -م.
وأŸث Òأأن مسشؤوول Úأأكدوأ منع أحتكار
مثل هذه ألفضشاءأت وأÓŸعب أ÷وأرية،
وÁن -ع دف -ع دي-ن-ار وأح-د Ÿن-ت-ح-ل-ي صش-ف-ة
مسشÒي ت- -لك أŸسش -اح -ات ،أ’ن -ه -ا أأ‚زت
Ÿم- -ارسش- -ة أأنشش- -ط- -ة ري -اضش -ي -ة ب -اÛان،
ول -ف -ائ -دة ج -م -ي -ع ألشش -ب -اب دون “ي-ي-ز أأو
تفضشيل ،كما أأن بعضص أ’ولياء أصشبحوأ
ينزعجون من فعل أ’حتكار وألتسشي ÒغÒ
أŸق  ،وت -ن -ظ -ي-م م-ق-ابÓ-ت ‘ أأوق-ات غÒ
Îﬁمة وألتي تتأاخر أحيانا أ ¤ألسشاعة 2
صشباحا ،ناهيك عن أ’زعاج من أسشتعمال
أضشوأء كاششفة قريبة من نوأفذ ألسشكان،
‡ا ي- -ؤوّدي إأ ¤تصش- -ادم- -ات وم- -ن- -اوشش- -ات
ّ
متكّررة ،ودعا هؤو’ء أ ¤رفع دعاوى من
أأجل تنظيم وفرضص رقابة على من يريدون
تسش- - - -ي Òت- - - -لك أÓŸعب وأل- - - -فضش- - - -اءأت
أ÷وأرية ،وضشبط أأوقات ‡ارسشة ألنسشاط
أل -ري -اضش -ي ،خصش -وصش -ا وأأن ف -ي-ه م-رضش-ى،
عجزة ،أأطفال رضشع وأأولياء متعبون من
ع- -م- -ل أل- -ن -ه -ار ،ي -ري -دون ب -عضص أل -رأح -ة
وألهدوء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طريق شسيميني  -سسيدي عيشش يث Òاسستياء الّناقلÚ

عّبر الناقلون اŸسصتخدمون للطريق الرابط ب Úشصميني وسصيدي عيشس،
عن اسصتيائهم الشصديد إازاء الوضصعية اŸزرية التي يشصهدها هذا اÿط،
حيث بالرغم من الشصكاوى واŸراسصÓت التي وجّهت للجهات اŸعنية ،إاّ’
أان شصيئا  ⁄يتغيّر وبقيت اŸعاناة مسصتمّرة.

بجاية :بن النوي توهامي
وبحسشب ‡ثلي أأصشحاب ألنقل ،فإاّن ألوضشعية ليسص وليدة أليوم ولكّنها دأمت
’ششغال
لسشنوأت ،دون أأن تششفع لهم ﬂتلف أŸرأسشÓت ألتي وجّهت Ÿصشالح أ أ
ألعمومية وأŸنتخب ÚأÙلّي ،Úقصشد تعبيد هذأ ألطريق ألذي Áتد على طول
’ضشافة إأ ¤ألوقت
 16كلم ،وهو ما جعلهم يعيششون أأوضشاعا مزرية للغاية ،فبا إ
’عطاب
ألطويل أŸسشتغرق على طول هذأ ألطريق ذهابا وإأيابا ،هناك كذلك أ أ
’ن قطع ألغيار
’مور تعقيدأ أ
ألتي ◊قت Ãختلف أ◊افÓت ،وهو ما زأد أ أ
باهضشة ألثمن.
وأأضشاف آأخرون أأنّ ألطّريق ألسشالف ألذكر يششبه سشاحة قتال حقيقية ،حيث
‡ا صشّعب ألتنقل وأأّرق هؤو’ء ألناقل ،Úألذين يذّكرون ألسشلطات
تنتششر أ◊فر ّ
باسشتمرأر بضشرورة تعبيد ألطريق ‘ أأسشرع وقت ‡كن ،وقد سشبق أأن ن ّ
ظموأ
إأضشرأبا قصشد إأسشماع أأصشوأتهم كما هّددوأ با’حتجاج’ ،أّنه وسشيلة للتعب Òعن
غضشبهم إأزأء أ◊الة أŸزرية لهذأ ألطريق ألتي تعت Èمصشدر أسشتياء أأصشحاب
أŸركبات وأŸسشافرين ،ألذين يعيششون بدورهم وضشعا ’ Áكن ألسشكوت عليه أأكÌ
من ذلك.
وعÓوة على ذلك ،فإانّ هذأ ألوضشع يششجّع أأصشحاب ألنقل على أللجوء إأ¤
’يام Ãعا÷ة
وقفات ،على أأمل أأن يقوم أŸسشؤوولون أŸعنيون ‘ يوم من أ أ
أنششغا’تهم ألذي دأمت لسشنوأت وكلها مششروعة ،وعليه فإان أ÷ميع هنا بهذه
’جال
أŸنطقة يأاملون ‘ غد أأفضشل ،يتم من خÓله إأصشÓح ألطريق ‘ أأقرب أ آ
ومسشاعدة ألسشكان على أ’سشتقرأر ،وكذأ أأصشحاب ألنقل ومالكي أŸركبات من
ألعمل ‘ ظروف جيدة.

«الريفي» مطلب سسكان بلدية كنديرة

أسشتفادت بلدية كنديرة من حصشة قدرها  30وحدة سشكنية كجزء من برنامج
ألسشكن ألريفي ،حيث أأن إأجما‹ أŸسشاعدأت ألتي “نحها ألدولة وأŸقدرة بـ٧0
مليون سشنتيم للوحدة ألسشكنية ،يتم توجيهها نحو مششاريع إأنششاءأت جديدة ،وهو
مششكل حقيقي بالنظر إأ ¤ألطلب ألذي فاق ألعرضص ،حيث يوجد  500طلب على
هذأ ألنوع من سشكن.
وبحسشب أŸعلومات ألتي أسشتقياها ،فإاّن توزيع هذه أ◊صشة ألضشئيلة “ثل مششكلة
حقيقية Ÿصشالح ألبلدية ،و’ Áكن تلبية مئات ألطلبات أŸتعلقة بهذأ ألÈنامج،
علما أأن طالبي ألسشكن ألريفي يعيششون ظروفا صشعبة ،وألبلدية ليسص لديها برأمج
سشكينة بصشيغ أأخرى ،وهو ما يعّزز مطلب أŸسشؤوول ÚأÙلّي ÚوألسشكانŸ ،ضشاعفة
أÛهودأت ومنح سشكنات أأخرى ‘ إأطار ألبناء ألريفي.
وبحسشب ‡ثل عن أŸوأطن ،Úفإانه «’ Áكن ألفرأر من هذأ ألوضشع ألرأهن إأ’
بزيادة حصشصص ألسشكنات ألريفية ،ف Óيعقل أأن تبقى أ◊صشة ضشئيلة ‘ كل مرة ،وهو
ما ينعكسص سشلبا على أسشتقرأر ألسشكان باŸنطقة ،خاصشة أأنه ليسص هناك برأمج
سشكنية أأخرى على غرأر ،ألسشكن أ’جتماعي ،سشكنات عدل ،وعليه فإان ألضشرورة
تقتضشي تدخ Óجديا للجهات ألوصشية قصشد توف Òسشكنات ريفية تسشاعد ألسشكان
على أ’سشتقرأر.

العائÓت القاطنة بفندق الزعيم بـ:نصصÒة نونو””:

من حّقنا ا’سستفادة من سسكن

فّ- -ن- -دت ‡ّث- -ل- -ة ال- -ع- -ائ Ó-ت 14
اŸطرودة من فندق الزعيم بحي
نصصÒة ن- -ون- -و ب- -ب- -ل- -دي- -ة سص -ي -دي
اﬁم- -د ك- -ل م- -ا ورد ع- -ل -ى لسص -ان
مسص -ؤوو‹ ب -ل-دي-ة سص-ي-دي اﬁم-د،
وال -ت -ي م -ف -اده -ا أان «ال -ن -ز’ء» ’
ي-ح-ق ل-ه-م ا◊صص-ول ع-ل-ى سصكنات
اج- -ت- -م- -اع -ي -ة ’أ ّن -ه -م ج -اؤووا م -ن
ب-ل-دي-ات ﬂت-ل-ف-ة ،وال-دل-يل على
ذلك أان -ه-م م-ت-واج-دون ب-ال-ف-ن-دق
منذ أاك Ìمن عشصر سصنوات.

العاصصمة :سصارة بوسصنة
ك- -م- -ا أأشش- -ارت أŸت- -ح ّ-دث -ة إأ ¤أأن
أل ّسش -ل -ط -ات أل -و’ئ -ي -ة ق ّ-ررت أل -ت-ك-ف-ل
ب- -قضش- -ي- -ت- -ه -م ك -اسش -ت -خ -رأج شش -ه -ادأت
أإ’قامة ،كما قاموأ بإايدأع ملف كامل
يتوأجد حاليا على مسشتوى أŸقاطعة
أإ’دأري- -ة لسش- -ي- -دي أﬁم- -د م- -ن أأج -ل
درأسش -ت -ه وإأرسش -ال -ه إأ ¤مصش -ال -ح و’ي-ة
أ÷زأئ- -ر إ’درأج- -ه- -م ضش- -م- -ن ق- -وأئ- -م
أŸسشتفيدين ،وهذأ حسشب ألوعد ألذي
تلقوه سشابقا وأŸتعلق بÎحيلهم أ¤
ششقق ’ئقة بعد أ’نتهاء من درأسشة
ملفاتهم ألتي أأودعوها منذ أأششهر ،إأ’

أن أأ’مور أنقلبت رأأسشا على عقب بعد
قرأر طردهم خ ّصص  14عائلة.
وألغريب ‘ ألقضشية أأنّ قرأر ألهدم
ن ّ -ف -ذت -ه مصش -ال -ح أل -ب -ل -دي -ة Ãسش-اع-دة
›م -وع -ة م -ن ألشش -ب -اب ودون رخصش-ة
ت- -ه- -د Ëصش- -ادرة م- -ن ب -ل -دي -ة سش -ي -دي
أﬁم -د ،وأأن ع -م -ل-ي-ة أل-ت-ه-د Ëل-يسشت
ت -اب -ع -ة إأق -ل -ي -م -ي-ا Ÿق-اط-ع-ة أإ’دأري-ة،
وق -الت إأن ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ه -د ⁄ Ëت-ك-ن
بسشابق إأنذأر ،وألدليل على ذلك تهدË
ألغرف وكل أأمتعتهم وأأثاثهم مايزأل
دأخ -ل -ه-ا ،وط-رحت أŸت-ح-دث-ة تسش-اؤو’
حول أسشتثناء بعضص ألعائÓت.
و‘ هذأ ألششأان أأّكدت أŸتحّدثة أأّن
م -وظ -ف ب -ال -ب -ل-دي-ة ه-و أŸسش-ؤوول ع-ن
وضش -ع -ه -م ،ح -يث ق-الت أأن-ه ك-ان ي-ه-دد
سش-ك-ان أل-ف-ن-دق ب-ط-رده-م منه ،وأنتهز
فرصشة إأنهاء مهام ألوأ‹ ألسشابق ألذي
وع -د ب -ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -م وق -ام ب-ت-ط-ب-ي-ق
ت-ه-دي-دأت-ه .وب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-تصشريح ألذي
أأد ¤به رئيسص بلدية سشيدي أﬁمد
فيما يتعلق بالتعويضشات أŸالية ألتي
منحها صشاحب فندق ألزعيم للعائÓت
ألتي تقطن بالفندق من أأجل إأخÓئه،
فقد كّذبت ‡ثلة ألسشكان هذأ أ’دعاء
بششّ- -دة ،م- -ت -ح -دي -ة أأّن -ه إأذأ ك -ان Áلك
وثائق أأو ششهود فعليه إأثبات كÓمه.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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لثن ٠٧ Úأكتوبر  ٢٠١٩م أŸوأفق لـ  ٠٨صسفر  ١٤٤١هـ ألعدد 18066
أ إ

ألسسينما أ÷زأئرية ب Úألتّأاّلق ‘ أÙافل ألّدولية وألّتلعثم ﬁليا

لبداعية موجودة ‘...انتظار
ال ّصصحوة ا إ
آالية عمل أاك ÌدÁقراطية وإانتاجا

«اŸدينة ال ّسصينمائية»...اŸشصروع ا◊لم
الذي ينتظر الّتجسصيد

‚احات سسياسسية
لفÓم تفتقر
أو شسعبية أ
إأ ¤ألشّسمولية

كلمة ألعدد

لشسهار؟
ألتوزيع وأ إ
ه-ل أŸشس-ك-ل-ة ت-ك-م-ن ‘ ن-قصش أل-ك-ف-اءأت م-ن ﬂرجÚ
لم-ر أن يسس-ت-ع-ان ب-ي-د ع-ام-ل-ة م-ن
و‡ث -ل Úح-ت-ى ت-ل-زم أ أ
أل -ب -ل-دأن أل-ع-رب-ي-ة وأل-غ-رب-ي-ة ل-ت-م-ث-ي-ل أدوأر شس-خصس-ي-ات
لبدأع من
مرجعية من تاريخ ألبÓد؟ وهل هي ندرة ‘ أ إ
لخرأج؟ أم أّنه
جهة كتابة ألسسيناريوهات وألتمثيل وأ إ
لنتاج
لخطر منه عدم تشسجيع أ إ
مشسكل نقصش أŸوأرد وأ أ
أÙلي؟ أم هو أنعدأم أسسÎأتيجية حقيقية تعنى حقا
ماذأ –تاج ألسسينما أ÷زأئرية
بصسناعة ألفن ألسسابع وألÎويج له ،وجعل منه مصسدرأ
أل -ي -وم ك -ي ت -ع -رف ل -ه -ا م -ك -ان-ة ‘
بقلم :حبيبة غريب
Œاريا يسساهم ‘ ألسساحة ألثقافية ألÎفيه وألتثقيف
ألسساحة ألوطنية وألدولية؟ وŸاذأ
وألتوعية وكذأ ‘ ألتنمية؟
لفÓ-م أ÷زأئ-ري-ة أŸن-ت-ج-ة ‘
نشس -ه -د ت -أال -ق أل-ك-ث Òم-ن أ أ
ن غ -ي -اب ن -ق -اشس -ات ج -اّدة وح -ك -ي -م -ة Œم -ع ب Úك-ل
إأ ّ
أÿارج ‘ أÙاف -ل أل -دول -ي -ة ‘ ،ح Úت -ع -ا Êألصس -ن-اع-ات
ألفاعل ‘ Úقطاع صسناعة ألسسينما وألثقافة وألسسلطات
أÙل -ي -ة أل -ت -ه -م -يشش وه -اجسش أل -بÒوق-رأط-ي-ة وأن-ع-دأم

إا ¤متى البكاء
على األطÓل؟

أل -وصس -ي -ة ،وذوي ألخ -تصس -اصش م -ن أسس -ات -ذة ج -ام -ع ّ-يÚ-
وب- -اح- -ث ‘ ÚأÛال ،وك- -ذأ أıرج ÚوأŸم -ث -ل Úوك ّ-ت -اب
ألسسيناريو أنفسسهم ،هو أيضسا عائق كب Òأمام تطوير ألفن
ألسس-اب-ع ‘ أ÷زأئ-ر ،ف-ال-بÒوق-رأط-ي-ة وتهميشش أŸبدعÚ
لعمال
ألشسباب وتطبيق سسياسسة أÙاباة ‘ “ويل بعضش أ أ
ألسسينمائية دون غÒها ،وعدم وضسع درأسسات عقÓنية
م -ن شس-أان-ه-ا أن ت-وّل-د ح-ل-ول ل-ك-ل أŸشس-اك-ل أŸت-ف-اق-م-ة عÈ
ألّزمن ،كّلها عرأقيل زأدت ألطّ Úبلّة.
إأنّ ألتّحّدث وسسرد نقائصش هذأ أÛال يطول ويرجع
مع تنظيم كل مهرجان أو ملتقى أو عرضش فيلم جديد،
Óسس-ف م-ق-تصس-رأ دوم-ا ع-ل-ى أل-بكاء على
ل-ي-ب-ق-ى أل-وضس-ع ل -أ
ل‚ع ،فإا ¤متى
لطÓل دون ألتفك Òوإأيجاد أ◊لول أ أ
أ أ
تطبّق سسياسسة «ألÈيكولج»؟.
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الثق ـ ـ ـا‘

لثنين  ٠٧أاكتوبر  ٢٠١٩م الموافق لـ ٠٨صصفر ١٤٤١ه ـ العدد١٨٠٦٦ :
ا إ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

لثنين  ٠٧أاكتوبر  ٢٠١٩م الموافق لـ ٠٨صصفر ١٤٤١ه ـ العدد١٨٠٦٦ :
ا إ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

ال ّسسينما ا÷زائرية ب Úالتّأاّلق ‘ اÙافل الدولية والتهميشض والّتلعثم ﬁليا
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لفلم السسينمائية والوثائقية ا÷زائرية مؤوّخرا جوائز كثÒة ‘ مسسابقات ومهرجانات دولية خارج البلد .إا‚ازات يفتخر بها من جهة وهي سسبب لفتح نقاشسات حول واقع الفن السسابع ‘ ا÷زائر من جهة أاخرىŸ .اذا يتأاّلق اŸنتج ا÷زائري خارج الوطن ‘ حÚ
افتّكت العديد من ا أ
لجابة عنها خلل هذا العدد.
لسسئلة التي يحاول «الشسعب الثقا‘» ا إ
صسعوبات والعراقيل؟ أاين يكمن اÿلل ؟ وكيف Áكن أان نتفاداه؟ هي بعضض من ا أ
تعا Êصسناعة السسينما ‘ الداخل ال ّ

النّاقد ال ّسسينمائي ﬁمد عبيدو

اŸمثّل واıرج اŸسسرحي مصسطفى بوري لـ «الشسعب»:

ضسرورة إاتاحة وتكافؤو الفرصص للجميع من أاجل الّرقي بال ّسسينما

ال ّصسحوة اإ’بداعية موجودة ‘..انتظار آالية عمل أاك ÌدÁقراطية وإانتاجا

لنتاج
تشسجيع ا إ
اÙلي قد يسساعد
لنتاج
‘ تطوير ا إ
السسينمائي

نقصض وتدهور قاعات العرضض سسبّب حالة يأاسض لكث Òمن صسّناع ال ّسسينما

يطلعنا النّاقد ال ّسسينمائي والكاتب الصسحفي ﬁمد عبيدو ‘ ،هذا ا◊وار ،على قراءته ◊ال السسينما ا÷زائرية
لنتاج اŸشسÎك
لعمال السسينمائية التي تأاّلقت مؤوخرا ‘ ﬂتلف اŸهرجانات .ويرى عبيدو أان ا إ
عموما ،ورأايه ‘ ا أ
لفلم ،ولكنه يفتقر ÿطوات العمل ا◊قيقي لصسناعة سسينما
حيا ومفيدا للحضسور والتوزيع العاŸي ل أ
قد يكون صس ّ
ل شسحّ التمويل اّÙلي
ظ
‘
،
ة
ي
ج
ر
ا
خ
ل
ي
و
“
ر
د
ا
س
ص
م
ن
ع
ث
ح
ب
ل
ا
¤
إ
ا
ر
ط
س
ض
م
ي
ئ
ا
م
ن
ي
س
س
ل
ا
ج
ر
ı
ا
ن
أ
ا
ى
ر
ﬁلية .كما ي
ّ
ّ
ونقصض قاعات العرضض وسسوء اسستغللها..ويؤوكد عبيدو عودة الروح إا ¤السسينما ا÷زائرية Ãبادرات فردية شسابة
تعمل على سسينما ﬂتلفة خاصسة با÷انب التوثيقي.
حاوره :أاسسامة إافراح
^ الشس -عب :إاذا م -ا أال -ق -ي -ن -ا ن -ظ -رة ع -اّم -ة ع -ل -ى
لن -ت -اج السس -ي -ن -م -ائ-ي..ك-ي-ف ت-قّ-ي-م وضس-ع ال-ف-ن
ا إ
ال ّسسابع ‘ ا÷زائر حاليا؟

^^ ﬁمد عبيدو :الواقع أانه  ⁄يكن للسصينما ا÷زائرية أان تنشصاأ
وتتطّور ‘ مسصار خطي منتظم بل عاشصت حالت التأالق والÎاجع،
وهي التي كانت بإاحدى الفÎات الثانية أافريقيا وإاحدى سصينمات
العا ⁄الواعدة عاŸيا ،قّدمت ع Èتدّرجها مكابدة ونضصال الكثÒ
من األفÓم اŸهّمة التي صصاحبت الذاكرة ‘ “اهياتها ا÷مالية
البصصري مع ا◊دث التاريخي الواقعي لتنتقل إا ¤أاعمال تÓمسص
الواقع ،آاتية مواضصيع لها عÓقة Ãسصاءلة الواقع والذات .ولكن حاليا
Áكن القول إان اإلنتاج السصينمائي ا÷زائري بجانبه الرسصمي شصبه
معدوم..أاما اŸسصتقل ف Óيجد قنوات تواصصله من جهات اإلنتاج
اÿارجي ،ويعا Êمشصاكله التي يتصصدرها اإلنتاج والتوزيع.

^ ك -ثÒة ه -ي ا÷وائ -ز ال -ت -ي ت -ت -حّصس-ل ع-ل-ي-ه-ا
لع -م -ال ال ّ-روائ -ي -ة وال-وث-ائ-ق-ي-ة ‘ م-ه-رج-ان-ات
ا أ
خارج الوطن..ما هي أاسسباب هذا الّتأاّلق؟ وهل
يعكسض ذلك بال ّ
ضسرورة وضسعا صسحيّا لل ّسسينما؟

^^ ا÷وائز التي فاز بها «بابيشصا» Ÿونية مدور والوثائقي
الطويل « ١٤3طريق الصصحراء» ◊سصان
ف- -رح- -ا Êو»أاب- -و ل- -ي- -ل- -ى» ألم Úسص -ي -دي
بومدين و»رجال وكباشص» لكر Ëصصياد
وفيلم ياسصم Úشصويخ ،وتسصجيل حضصور
هذا النوع من السصينما ليسص على النطاق
العربي واألفريقي فحسصب ،وإا‰ا على
مسصتوى ا◊ضصور العاŸي ،هو تعب Òعن
وج-ود ج-ي-ل سص-ي-ن-م-ائ-ي ج-زائ-ري ج-دي-د
عمل على تقد ËأافÓما لها أاهميتها ـ
بغضص النظر عن اختÓف أاراء التقييم
حول مسصتواها اإلبداعي ـ شصاركت ‘
م- -ه- -رج -ان -ات ع -رب -ي -ة وع -اŸي -ة وأاث -بت
صصناعها أانه Áكن للسصينما ا÷زائرية أان
توجد ،مع أافÓم طرح مبدعوها الشصباب
عÈها رؤوى وأاسصئلة إابداعية وذاكرة بصصرية ،ولكنها ألسصباب كثÒة
ﬁاصص -رة وم-ه-مشص-ة وم-كّ-ب-ل-ة ب-أاغÓ-ل ت-ب-دأا
ب -ا÷انب اإلن-ت-اج-ي وال-ت-وزي-ع-ي ول ت-ن-ت-ه-ي
ب -ا÷انب السص -ي -اسص -ي .ه -ذا ال -وضص-ع ب-إان-ت-اج
حيا
أافÓم مع جهات أاوروبية قد يكون صص ّ
م -ن ج -انب حضص -وره -ا وت -وزي -ع-ه-ا ال-ع-اŸي
ولكنه من جانب آاخر يفتقر ÿطوات العمل
ا◊قيقي لصصناعة سصينما ﬁلية من حيث
الكّم والنوع والÎاكم.

اآلن؟ ك- -ي- -ف Áك -ن
ا◊ديث عن توزيع
ألفÓ- -م ج- -زائ- -ري -ة
وط- -ن- -ي- -ا م- -ع ع- -دم
وج- - - - -ود صص- - - - -الت
ع -رضص سص -ي-ن-م-ائ-ي-ة
›ه - - - - - - - - - - - - - -زة ‘
ا÷زائ - -ر؟ ف- -وضص- -ع
الصص - -الت السص - -ي- -ئ
سص ّ-ب -ب ح -ال -ة ي -أاسص
ل- -ك- -ث Òم -ن صص -ن -اع
السص - - -ي - - -ن- - -م- - -ا ،ول
يشصّ- -ج- -ع- -ه- -م ع- -ل -ى
تقد ËاألفÓم التي
ي -ن -ت-ج-ون-ه-ا ل-لسص-وق
اÙل- -ي ال -ذي ه -و
ﬁك - -وم مسص - -ب - -ق- -ا
ب -ا÷انب ال -رسص-م-ي
ول -يسص ح ّ-را ،وع-ن-د
تناول وضصع الصصالت فإان ا◊ديث ل يكون فقط عن صصالت مغلقة
منذ عقود وقد تآاكلت باإلهمال كما ‘ باب الواد مث ،Óبل عن
جّددت ولكنها شصبه ميتة كقاعة سصينما «أافريقيا»
سصينمات ضصخمة ُ
مث ،Óأاو عن قاعة تعرضص أافÓما ولكنها برياضص الفتح بعيدة عن
وسصط اŸدينة .و–ضصر هنا مسصائل
التجديد بأاحدث التقنيات أاو عرضص
األفÓم «اŸقرصصنة» وحقوق اŸلكية،
جع على أان
ف Óنرى ‘ ا÷زائر ما يشص ّ
ي -ك -ون حضص-ور السص-ي-ن-م-ا ‘ ال-ق-اع-ات
طقسصا اجتماعيا كما ‘ عقود سصابقة.
وي -ب -ق -ى ع-ل-ى اŸشص-اه-د اŸتشص-وق أان
ينتظر مهرجانات السصينما كي تعرضص
أاحد األفÓم ا÷زائرية ،هذا إان ووفق
عليها من قبل ÷ان اŸهرجانات التي
يسصÒها أاشصخاصص لهم ذائقة شصخصصية
ق -د ل ت -ت -واف -ق م -ع أاف -ك -ار م -ب -دع -ي
األفÓم.

م أان يتحّلى
من اŸه ّ
ال ّسسينمائيّون الشسباب بجرأاة
أاكﬁ ‘ Èاسسبة الّذات
ومسساءلة الواقع ع Èإابداع
لسسئلة
يحمل إارادة قوّية ل أ
لفكار
وصسياغة ا أ

لنتاج
تقييم Œربة ا إ
اŸشسÎك يحتاج مناقشسة
من ﬂتلف الّزوايا..
واıرجون مضسطّرون إا¤
البحث عن مصسادر “ويل
ل‚از أاعمالهم
إ

لف - - -لم ه - - -ي إان - - -ت - - -اج - - -ات
^ أاغ- - - -لب ه- - - -ذه ا أ
مشسÎك -ة..ه-ل ي-ف-رضض ذلك
إانتاج أافلم مع جهات
قيودا معّينة على ﬂرجيها؟
لف-لم
حي من جانب وه -ل ت -ت-م-اشس-ى ه-ذه ا أ
أاجنبية صس ّ
ب - - -الّضس - - -رورة م - - -ع السس- - -ي- - -اق
ا◊ضسور والتّوزيع العاŸي السس -وسس -ي -وث -ق -ا‘ ا÷زائ-ري؟
Ãع- -ن- -ى ه- -ل ن- -ن- -ت- -ج أاف- -لم -ا
ولكّنه يفتقر ÿطوات
ل - - -لسس - - -ت - - -ه- - -لك اÙل- - -ي أام
لجنبي أام الثن Úمعا؟
^ هل Áكن ا◊ديث هنا عن العمل ا◊قيقي لصسناعة ا أ
^^ مسصأالة اإلنتاج الفني اŸشصÎك
صسحوة إابداعية؟
سسينما ﬁلية من حيث الكم
^^ أاجلÁ ،كن القول إان هناك عودة
للروح بالسصينما ا÷زائرية وبفنون اإلبداع
ع - -ام- -ة ،ت- -راف- -ق م- -ع إاره- -اصص- -ات ا◊راك
الشصعبيÃ ،بادرات فردية شصابة تعمل على
سص -ي -ن -م -ا ﬂت -ل -ف -ة خ-اصص-ة ب-ا÷انب ال-ت-وث-ي-ق-ي ،و–اول أان ت-خ-ل-ق
«حسصاسصية جديدة» و»أاسصئلة جديدة» و»“ردا ً جديدا ً على الظلم».

^ ‘ غ - -ي - -اب ق - -اع - -ات ال - -ع - -رضض..ه- -ل Áك- -ن
لفلم على اŸسستوى
ا◊ديث عن توزيع هذه ا أ
الوطني؟
^^ قبل السصتقÓل كانت هناك قرابة  ٤٠٠صصالة سصينمائية عÈ
الوطن و‘ العاصصمة أاك Ìمن مائة..فأاين صصارت وما هو عددها

ّ

‘ السص -ي -ن-م-ا َ– ⁄ظ ب-اه-ت-م-ام ال-ن-ق-اد،
والباحث ،Úو ⁄يتّم الوقوف جيدا حول
ف-وائ-ده-ا وم-زاي-اه-ا اŸادي-ة وال-ث-قافية.
كثÒا ما تّÎدد مقولة «التكتÓت الفنية»،
التي امتدت لتطال صصناعة السصينما ،ففكرة التكتل صصارت ضصرورية
‘ هذا العصصر نتيجة ضصعف السصوق اÙلية ،وهذا التعاون يغني
التجارب ويلغي الفوارق وا◊دود ،ويسصاعد التوزيع وهو ما نراه
بتجارب الشصباب الذين أانتجوا أافÓمهم مع جهات أاجنبية.
لكن تقييم التجربة يحتاج إا ¤مناقشصتها من منظور إاعÓمي،
ت-اري-خ-ي ،اق-تصص-ادي ،ث-ق-ا‘ ،وسص-ي-اسص-ي ل-ل-وق-وف ع-ل-ى إاي-ج-اب-ياتها
وسصلبياتها ونقاط قوتها ومكامن ضصعفها .صصحيح أانّ هذا النوع من
اإلنتاج اŸشصÎك مع الغرب قد هوجم من كثÒين ورأاوا فيه توجيها
ي إال مع
لرؤوية اıرج ،لكن أانا  ⁄أاشصعر بحضصور تلك ا◊سصاسصية لد ّ

والنّوع والتّراكم

حالت اإلنتاج الذي يبدو جلّيا من خÓل تغذية عا ⁄ا◊ر ËمثÓ
والرؤوية السصتشصراقية وغÒها من اŸواضصيع التي يحّبها الغرب،
وطبعا ل أاتكلم هنا عن ضصرورة –طيم التابوهات الجتماعية
والسصياسصية التي ل غنى للسصينمائي اıتلف عن العمل عليها .أاكيد
أانّ اŸمّول له تأاثÒه ‘
اŸوضص - -وع ل - -ك- -ن م- -ن
خÓ- - - - -ل ال - - - -رفضص أاو
القبول ،و‘ حديث مع
ال -ك-ث Òم-ن اŸشص-رفÚ
ع-ل-ى صص-ن-ادي-ق ال-دع-م
ال- -غ- -رب -ي -ة اıت -ل -ف -ة
اّت - - - - - - - -ضص- - - - - - - -ح ‹ أاّن
اıرج Úأان - -فسص- -ه- -م
هم الذين يسصعون إا¤
اقÎاح هذا النوع من
اŸواضصيع ..أانا ل أاريد
أان أاك - -ون ق - -اسص- -ي- -ا ‘
حكمي على هذا النوع
من اإلنتاج ففي ظّل غياب “ويل واضصح لقطاع السصينما ‘ ﬂتلف
الدول العربية على اıرج Úأان يبحثوا عن مصصادر أاموال إل‚از
أاعمالهم وإال اّتجهوا إا ¤أاشصياء أاخرى غ Òالسصينما كما حدث مع
الكثÒين.

^ ‘ رأايك ما الذي يجب فعله لكي تسستعيد
ال- -ع- -دسس- -ة ا÷زائ -ري -ة أا›اده -ا؟ وÃاذا ت -نصس -ح
صساعد من ال ّسسينمائيّ Úالشسباب؟
ا÷يل ال ّ

^^ ل Áكن لنا أان نقفز ،عند اسصتعراضص اŸشصاهد البصصرية
السص -ي -ن -م -ائ -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ع-ل-ى Œارب ﬂرج Úك-م-ح-م-د شص-وي-خ
وبولوفة وغÒهم أاثروا اŸشصهد بأاعمال ذات نكهة خاصصة ،و–مل
مواضصيع أافÓمهم ا÷رأاة واŸشصاكسصة أاحيانا ،وهي التي راكمت
ومّهدت ÷يل أاحدث حقق أافÓم نالت ‚احات .من اŸهّم بالنسصبة
للسصينمائي Úالشصباب أان يتمّكنوا من اÿروج من أازمة مواضصيع حرب
ال-ت-ح-ري-ر واإلره-اب ل-ت-ن-اول م-واضص-ي-ع أاخ-رى أاك Ìح-ي-ات-ي-ة وعÓقة
بالواقع اŸعيشص .وحتى لو عادوا إا ¤تلك الفÎات التاريخية أان
تكون عودتهم مبنية على جرأاة أاكﬁ ‘ Èاسصبة الذات ومسصاءلة
Óسصئلة وصصياغة األفكار
الواقع ،ع Èإابداع يحمل إارادة قوية ل أ
والرؤوى إابداعيًا وجماليًا .هذا على صصعيد اŸواضصيع ،أاما على
صص-ع-ي-د اإلن-ت-اج ف-ي-جب ال-ع-م-ل ع-ل-ى إاي-ج-اد آال-ي-ة ع-م-ل دÁق-راطية
ومنتجة من مصصادر “ويل يشصرك بها القطاع اÿاصص ا÷زائري
وال -ت -ل -ف -زة ،والضص -غ -ط ع -ل -ى ا÷انب ال -رسص -م -ي ل -ي -و‹ دع-م-ا أاكÌ
إلنتاجاتهم ،هذا ‘ حال توفر أارضصّية ونّية إلعادة إاطÓق القطاع
السصينمائي.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
يرى اŸمثل واıرج اŸسصرحي مصصطفى
ب- -وري م- -ن خÓ- -ل ا◊ديث ال- -ذي ج- -م- -ع- -ه م -ع
«الشصعب» ،أان ا◊ديث عن السصينما باÿصصوصص
والفعل الثقا‘ على العموم يقودنا حتما إا¤
ا◊ديث ع -م -ا ت -ع -ان -ي -ه ال -ب Ó-د م-ن-ذ ع-ق-ود م-ن
بÒوق -راط -ي -ة م -ق -ي -ت-ة ،ج-ع-لت ا÷زائ-ر ‘ ذي-ل
ترتيب كل شصيء.
أاّكد بوري ‘ مسصتهل حديثه على ضصرورة
تشصخيصص الوضصعية حتى نتمّكن من وضصع أايدينا
على ا÷رح كما يقال ،ألن اŸشصكل حسصب رأايه
م- -ت- -ع- -دد األب- -ع- -اد« ،ف- -ه- -ن -اك ب -عضص األع -م -ال
السصينمائية التي ‚حت سصياسصيا ولكن ليسصت لها
قاعدة جماهÒية فعلية ،وهناك من األعمال
السص -ي -ن -م -ائ -ي -ة ال -ت -ي اف -ت -كت ج -وائ-ز ،وع-ن-دم-ا
تشصاهدها ل Œد فيها أاي رائحة للفن ،أايضصا
ه -ن -اك م -ن األع -م-ال ال-ت-ي حصص-دت ال-ك-ث Òم-ن
ا÷وائز ذاع صصيت ﬂرجيها ،ولقيت رواجا
ك -بÒا ‘ ال -دول األج -ن -ب -ي-ة ول-ك-ن-ه-ا  ⁄تسص-ت-ط-ع
اسصتقطاب اŸشصاهدين ‘ اÛتمع ا÷زائري».
‘ اŸقابل أايضصا يضصيف مصصطفى بروي
«Œد بعضص األعمال التي لها شصهرة واسصعة لدى
ا÷م-ه-ور ا÷زائ-ري ،ول-ك-ن-ه-ا  ⁄تسص-ت-ط-ع إاق-ناع
اŸشص -اه -د األج -ن -ب -ي و ⁄ت -ت -م-ك-ن أان ت-ف-تك أاي
جائزة ،ا◊قيقة التي توضصح لنا أان األمر شصائكا
نوعا ما ،ولكن هناك بعضص القرائن التي Œعلنا
ن -ف -ه -م أان السص -ي -اسص -ة ع -ام -ل م -ه -م ‘ تصص-ن-ي-ف
األعمال ‘ ،نفسص الوقت ل يسصتبعد أان عقدة
مركب النقصص اŒاه اآلخر لها وقعها أايضصا».

دع - - - -ا اŸت - - - -ح ّ- - - -دث
القائم Úعلى السصينما ‘
ا÷زائ- - -ر إا ¤تشص - -ج - -ي - -ع
ال- - -ط- - -اق- - -ات اÙل - -ي - -ة
ب -ال -ت -ك -وي-ن أاول ،وإات-اح-ة
الفرصص وجعلها متكافئة
ل -ل -ج -م -ي -ع ث -ان -ي -ا ،وع-دم
ﬁاولة البحث عن اÿلل
‘ بعده األجنبيÃ ،عنى
أاننا ل نذهب للخوضص ‘
ﬁاولة إارضصاء األجنبي،
ونÎك اŸشص- - - - - - -اه- - - - - - -د
ا÷زائري يبحث عن ذاته
‘ أاع - -م - -ال أاج - -ن - -ب - -ي- -ة،
ف - - -األو ¤أان ن- - -ت- - -حسصسص
رغبة ›تمعنا ،رغم أان
السصينما فن عاŸي.
‘ ن- -فسص السص -ي -اق⁄ ،
يخفي اıرج مصصطفى
بوري ،تفائله الكبÒ
و ⁄يسص -ت -ب -ع -د ح-دوث
ت - -غ - -ي Òج- -ذري ‘ ه- -ذا
اÛال ،وسص - - - -تشص- - - -ه- - - -د
السصنوات القليلة القادمة حركية غ Òعادية‘ ،
ظل ما تعرفه البÓد من –ولت لبد من أان
يكون لها انعكاسصات إايجابية على كل مناحي
ا◊ياة ‘ .هذا الصصدد ،عاد وأاكد اŸتحدث أان
ا◊ل من أاجل الرقي بالسصينما ل بد له توفر
إارادة سصياسصية جادة ‘ هذا الشصأان ‘ نفسص
ال-وقت لب-د م-ن ت-ف-ك-يك ال-ذه-ن-ي-ة الج-ت-م-اع-ية
ل-ل-ف-ن-ان ا÷زائ-ري سص-واء ك-ان ﬂرج-ا ،م-ن-ت-ج-ا،
تقنيا أاو ‡ث.Ó

عنابة :هدى بوعطيح

اŸشسكل الذي تعانيه ال ّسسينما يجب
أان يطرح على طاولة النّقاشض
ف -ت -وف -ر اإلرادة السص -ي -اسص-ي-ة حسص-ب-ه ي-ع-ن-ي أان
اŸشصكل الذي تعانيه السصينما يجب أان يطرح
على طاولة النقاشص ،لبد من الدراسصة اŸعمقة
وال -تشص -خ -يصص اŸفصص -ل Ÿع-رف-ة م-ك-ام-ن ال-داء،
يجب ل ننسصى أان ا÷زائر ‘ مقارنتها بالدول
اإلفريقية فقط ،فهي بعيدة جدا عما يجب أان
تكون عليه ،الوضصع السصينمائي صصعب للغاية ‘
البÓد ،ا÷زائر ل تنتج إال عددا ضصئي Óمن

األفÓم تعد على أاصصابع اليد الواحدة سصنويا ،بل
هناك بعضص السصنوات التي  ⁄تنتج فيها أاعمال
أاصص ،Óا◊ل أايضصا يقتضصي فتح معاهد للتكوين
‘ م -ه -ن السص -ي -ن-م-ا ك-ال-ت-ق-اط الصص-وت والصص-ورة
ومعا÷ة الصصوت والصصورة ،وتشصجيع الطاقات
الناشصئة بالتكوين ومنح الفرصص ،وأايضصا اإلنتاج
اŸشصÎك ب Úالدول التي تعرف تطورا ‘ هذا
اÛال ،على أان ل يأاخذ حيزا كبÒا ،اإلنتاج
اŸشصÎك ال -ذي يضص -م -ن أان ي -ت-ح-ك-م أاب-ن-اؤون-ا ‘
ال- -ت- -ق- -ن- -ي -ات ا÷دي -دة و يسص -اي -روا ال -ت -ط -ورات
ا◊اصصلة ‘ اŸيدان.

تشسجيع ا’سستثمار وفتح قاعات السسينما لتطويرها وطنيا
لسس-ت-اذ ع-م-ار ﬁم-دي
ي-عÎف ا أ
اıتصض ‘ السسينما ،والذي يرأاسض
جمعية بانوراما للسسينما والثقافة
ب -ولي -ة ب -ات -ن -ة ،ب-ال-ن-ج-اح ال-ك-بÒ
الذي حّققه ﬂرجون جزائريون
خ -ارج ال -وط-ن ب-أاف-لم سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة
وأاخ - -رى وث- -ائ- -ق- -ي- -ة –ك- -ي واق- -ع
ا÷زائ- -ر ،وأاصس- -ب- -ح -وا ي -تصس ّ-درون
لك‚ Ìاح - -ا
لف - -لم ا أ
ت - -رت - -يب ا أ
وحصس -دا ل -ل -ج -وائ -ز ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸه -رج -ان -ات ال -دول -ي-ة وال-ع-اŸي-ة،
واف- -تك ع -ن ج -دارة واسس -ت -ح -ق -اق
÷وائ - - -ز ك - - -ثÒة ‘ مسس - - -اب - - -ق- - -ات
ومهرجانات عريقة.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
أاوع- -ز ع- -م -ار ﬁم -دي ه -ذا ال -ن -ج -اح إا¤
اإلم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشص-ري-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة ال-تي
توفرها شصركات اإلنتاج باÿارج ،وكذا ا◊رية
التي يتمتع بها اıرجون ‘ صصناعة أافÓمهم،
والع- -ت- -م- -اد ع- -ل- -ى األشص- -خ- -اصص اŸؤوه- -ل‘ Ú
ح -رف-ي-ات السص-ي-ن-م-ا ،وه-ذا م-ا ي-ف-ت-ق-ده اإلن-ت-اج
الوطني والذي ‘ ا◊قيقة يفتقر إا ¤اŸقاييسص
‡ا يجعله ل يتخ ّ
طى ا◊دود وغÒ
العاŸيةّ ،

«اŸدينة السسينمائية» :اŸشسروع ا◊لم لتحقيق
صسناعة سسينمائية ‘ ا÷زائر
لنكار بأان الفن السسابع
ل Áكن ا إ
‘ ا÷زائ- -ر ،ب- -ات ي- -خ- -ط -و خ -ط -وات
لمام ،ل سسيما ‘ اÙافل
جاّدة نحو ا أ
الدولية التي تشسهد تفّوقا ملحوظا
ل- -لسس- -ي -ن -م -ا ا÷زائ -ري -ة ،م -ن خ -لل
لوروب-ي-ة
اŸه -رج -ان -ات ال -ع -رب-ي-ة وا أ
لعلن
التي ل تتوانى ‘ كل مرة ا إ
ع -ن ف -وز ف -ي -ل -م ج -زائ -ري ب-ا÷ائ-زة
ال -كÈى ،خصس -وصس -ا خ-لل السس-ن-وات
لخÒة ،أاي- -ن أاصس- -ب- -حت السس- -ي- -ن -م -ا
ا أ
لعمال
ا÷زائرية تنافسض ﬂتلف ا أ
الدرامية و‘ عقر دارها.

وون السسينما عمار ﬁمدي لـ «الشسعب»:
اıرج والباحث ‘ شس ؤ

قابل للتسصويق ،إاضصافة إا ¤قلة فرصص التمويل
اŸا‹ ،وب -ال -ت-ا‹ ل-يسص ل-دي-ن-ا إان-ت-اج سص-ي-ن-م-ائ-ي
ح -ق -ي -ق -ي ب -ل أاع -م -ال م-وسص-م-ي-ة Ÿلء الشص-ب-ك-ة
الÈا›ية ل غ Òيضصيف ﬁمدي.
ويرجع صصاحب فيلم «باع الذاكرة» اıرج
ﬁمدي عمار مشصاكل السصينما ا÷زائرية والت
حالت دون تأالقها وطنيا ،إا ¤قضصايا التمويل
وعزوف رجال األعمال على السصتثمار ‘ هذا
القطاع لعدم وجود ضصمانات لتحقيق األرباح،
وكذلك قلة قاعات السصينما التي تراجعت إا¤
األقل من الربع ‡ا كانت عليه سصابقا .كما أان
اıرج Úا÷زائري ÚاŸغÎب Úل يأاتون إا¤
ا÷زائر لÓسصتثمار ‘ القطاع ،بل يأاتون لطلب
ال -دع -م رغ -م أان -ه -م ي-ن-ت-ج-ون أاع-م-ال-ه-م لصص-ال-ح
شص -رك -ات أاج -ن -ب -ي -ة و‘ ب -عضص األح -ي -ان ت -ك -ون
أاع -م-ال-ه-م مسص-ي-ئ-ة ل-ل-ج-زائ-ر ،ورغ-م ه-ذا إال ان
العديد منهم شصّرف ا÷زائر ‘ مشصاركات دولية
وحصصدوا جوائز معتÈة.
وأاوضص -ح ﬁم -دي أاّن السص -اح -ة السص -ي-ن-م-ائ-ي-ة
ا÷زائرية ‘ السصنوات األخÒة ،أافرزت عددا
م-ع-تÈا م-ن األفÓ-م السص-ي-ن-م-ائ-ي-ة اŸه-مة ،التي
لقت صصيتا وانتشصارا عاŸيا على غرار أافÓم
رشصيد بوشصارب وكذا مرزاق علواشص وŒربة
ن- -ذي- -ر ﬂن -اشص ،ن -اه -يك ع -ن Œارب اŸم -ث -ل
واıرج إالياسص سصا ،⁄وأاغلب هذه األعمال
الفنية أانتجت تقريبا بتمويل أاجنبي أاو مناصصفة
مع ا÷زائر.
ويتسصاءل ﬁمدي هنا عن سصبب عدم –مسص
ا÷هات الوصصية على الشصأان الثقا‘ با÷زائر

‘ انتظار Œسسيدها على أارضض الواقع

على “ويل مثل هذه األعمال ،والÎدد ‘ خلق
فعل سصينمائي ثقا‘ حقيقي ،خاصصة مع عودة
ا÷زائري Úلدور السصينما باŸدن الكÈى على
غ -رار ال -ع -اصص -م -ة ووه -ران Ÿشص -اه -دة األف Ó-م
األجنبية ا◊ديثة ،حيث –صصي ا÷زائر حسصب
ﬁدثنا أاك Ìمن  3٠٠قاعة سصينمائية مهملة
وم -غ -ل -ق-ة ‘ وج-ه ﬁب-ي السص-ي-ن-م-ا وا÷م-ه-ور،
ويسص -ت -دل ب -ق -اع -ة األط -لسص ب -ب -ات-ن-ة ال-ت-ي رغ-م
ترميمها وتعاق ثÓث ولة على تسصي Òشصؤوون
الولية إال أان دار لقمان بقيت على حالها و⁄
ت -ف -ت -ح ب -ع -د رغ -م اسص-ت-ك-م-ال ع-م-ل-ي ت-رم-ي-م-ه-ا
وŒهيزها.
وي- -ن- -ت- -ق- -د ﬁم- -دي ‘ ه- -ذا الشص -أان ب -عضص
ال- -ق- -وان Úال- -ت -ي تضص -ي -ق م -ن ‡ارسص -ة ال -ف -ع -ل
السص -ي-ن-م-ائ-ي ب-بÓ-دن-ا ع-ل-ى غ-رار ق-ان-ون ١١ـ٠3

اŸؤورخ ‘  ١٧فÈاير  ٢٠١١وغÒه ،والتي ‘
ظاهرها جاءت لتنظيم القطاع ،لكن ‘ عمقها
–د م -ن ا◊ري -ة ال -ف -ن -ي -ة ‘ ›ال الصص -ن -اع-ة
ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ن -اه-يك ع-ن ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-وانÚ
األخرى التي تتعلق أايضصاً بالتوزيع.
وك -ح -ل ل -ه -ذا اإلشص -ك-ال ،ي-قÎح ﬁم-دي أان
تطوير السصنيما ‘ ا÷زائر يحتاج إا ¤تكاثف
جهود ا÷ميع من مسصؤوول Úوفاعل ‘ Úالقطاع
ل-ب-ل-ورة سص-ي-اسص-ة وط-ن-ي-ة ف-ع-ال-ة ‘ ه-ذا ال-قطاع
ا◊سصاسصŸ ،ا له من أاهمية إاسصÎاتيجية قادرة
ع-ل-ى إاب-راز م-ق-درات ال-بÓ-د ال-ف-ن-ي-ة وال-ث-ق-افية
والسصياحية ،خاصصة وأان بÓدنا ـ حسصبه ـ “تلك
ط -اق -ات شص -ب -ان -ي -ة ك -بÒة وجب دع -م -ه-ا م-ادي-ا
وم-راف-ق-ت-ه-ا ،ف-ب-اسص-ت-ط-اعتهم التأاسصيسص لسصينما
ج-زائ-ري-ة ق-وي-ة ق-ادرة ع-ل-ى اŸن-افسص-ة ع-اŸيا،
ول -ق -د رأاي-ن-ا ع-ي-ن-ات ك-ثÒة م-ن-ه-م ول-ه-م ط-م-وح
ومواهب وهم متشصّبعون بروح سصينمائية عالية،
فعلى الهيئات اıتصصة تقد Ëيد اŸسصاعدة
لهم من خÓل وضصع ÷ان على مسصتوى هيئات
الدعم ،كما أان تشصجيع طلبة اإلعÓم والتصصال
ب-ا÷ام-ع-ات ورب-ط-ه-م ب-دور اإلن-ت-اج ال-ع-م-وم-ي-ة
واÿاصصة قد يوفر إامكانيات للنهوضص بالقطاع.
إاضص -اف -ة إا ¤ضص -رورة إاصص -دار ق -وان Úتسص -ه-ل
السص -ت -ث -م -ار ‘ ه-ذا ال-ق-ط-اع م-ن خÓ-ل إانشص-اء
اŸدن السصينمائية ،وكذلك إاعادة فتح قاعات
السص -ي -ن-م-ا ‘ ك-ل ب-ل-دي-ة وŒه-ي-زه-ا سص-ي-ن-م-ائ-ي-ا
Ãعدات التصصوير أاو اإلنارة أاو الصصوت أاو ا بر أاو
الرقمنة.

الفن السصابع ا÷زائري اليوم بات ُيحسصب له
أالف حسصاب خارج دياره ،لن نقول بأان ا÷زائر
أاصصبحت تعتمد اليوم على صصناعة سصينمائية
ذات جودة وكفاءة عاليت ،Úإال أانها على األقل
تعمل على تخطي األزمات التي كانت تتخبط
فيها فيما مضصى ‘ ،ظل ضصعف النصصوصص
وغياب الحÎافية ونقصص التكوين ،وهو ما
جعل هذا القطاع يكاد يتذيل سصلم الÎتيب
السصينمائي على اŸسصتوى الدو‹ ،حتى أانه
ف - -ق - -د ث - -ق - -ة
ج- -م- -ه -وره ‘
ا÷زائر،
وال-دل-ي-ل ع-لى
ذلك ق- -اع- -ات
سصينما
›السصها
خاوية ،إال من
ال-ق-ل-ة ال-ق-ليلة
وال - -ذي- -ن ق- -د
ُيحسصبون على
أاصصحاب
العمل السصينمائي.

تأالّق ‘ اÙافل الّدولية
جل حضصورا قويا
فالسصينما ا÷زائرية تسص ّ
‘ ﬂتلف اللقاءات الدولية ،فإان  ⁄تفتك
جائزة فهي قد –ظى بالتنويه والتشصجيع،
كما أان هذا ا◊ضصور يفتح ألصصحاب العمل
الفني فرصصة اللتقاء مع فنان Úمن ﬂتلف
ج- -ه- -ات ال -ع -ا ⁄ل -ت -ب -ادل اÈÿات واك -تسص -اب
اŸعارف التي تسصهم ‘ النهوضص بالفن السصابع
‘ ا÷زائر أاك ،Ìعله يسصتعيد ثقة جمهوره
الذي حول أانظاره نحو السصينما الهوليودية
وحتى البوليودية.
ف -م -ن -ذ أاي -ام ق -ل -ي -ل -ة ف -ق -ط ُرف -عت ال-راي-ة
السصينمائية ا÷زائرية عاليا ‘ سصماء مصصر،
م -ن خ Ó-ل م -ه -رج -ان «ا÷ون-ة» السص-ي-ن-م-ائ-ي،
والذي قبيل إاسصدال السصتار عليه أاعلن عن
ال -ف-ائ-زي-ن ب-ج-وائ-زه ،ل-ت-ك-ون ا÷زائ-ر م-ن بÚ
اŸتوج› ‘ Úال األفÓم الروائية الطويلة،
من خÓل فيلم «بابيشصا» Ÿونية مدور الذي
– ّصصل على جائزة ‚مة «ا÷ونة» ألفضصل
فيلم عربي ،حيث تعود من خÓله اıرجة
إا ¤سصنوات العشصرية السصوداء التي تكبدتها
ا÷زائر ‘ سصنوات التسصعينيات ،إا ¤جانب
‚مة «ا÷ونة الفضصية» والتي عادت للفيلم
ال -وث-ائ-ق-ي ال-ط-وي-ل « ١٤3ط-ري-ق الصص-ح-راء»
ıرج -ه حسص -ن ف -رح -ا ،Êوال -ذي ف -از أايضص-ا
ب -ج -ائ -زة أافضص -ل ﬂرج صص -اع -د ‘ م-ه-رج-ان
ل- -وك- -ارن- -و السص- -ي- -ن- -م- -ائ- -ي ال -ع -اŸي ‘ قسص -م
«سص -ي -ن -م -ائ -ي -و ا◊اضص -ر» ،م -ع ال -ع -ل-م أان ه-ذه
ا÷وائز أافتكت وسصط مشصاركة قوية ألحدث
النتاجات العربية والعاŸية.
ه -ذه السص -ن -ة ع-رفت أايضص-ا ت-ت-وي-ج اŸم-ث-ل-ة
السصينمائية اŸتأالقة ‘ مسصلسصل أاولد حÓل
«م -ل -ي -ك -ة ب -ل-ب-اي» ب-ج-ائ-زة أاحسص-ن دور نسص-وي
خ Ó-ل اŸه -رج -ان اŸغ -ارب-ي ال-ث-ام-ن ل-ل-ف-ي-ل-م

Ãدينة وجدة اŸغربية ،عن دورها ‘ الفيلم
ال -روائ -ي اŸط -ول «ع -رف-ان» ل-ل-م-خ-رج سص-ل-ي-م
حمدي ،إا ¤جانب تتويج اŸمثل السصينمائي
«ي -وسص -ف سص -حÒي» ب -ج-ائ-زة أافضص-ل ‡ث-ل ‘
ختام فعاليات مهرجان مكناسص الدو‹ للفيلم
ال- -ع- -رب- -ي ،ع- -ن دوره ‘ ف -ي -ل -م «دم ال -ذئ -اب»
للمخرج عمار سصي فضصيل.

فّنانون يصسنعون الّتميّز
كما تأاّلق فيلم «إاسصÓم طفولتي» للمخرجة
نادية زواوي وتتوجيها با÷ائزة الكÈى ‘
اŸهرجان الدو‹ للفيلم األمازيغي باŸغرب،
إا ¤ج -انب ف -ي -ل-م «ت Úأاف-ري-ل» ل-ل-م-خ-رج ن-ادر
دندون الذي –صصل على جائزة ÷نة التحكيم
‘ فئة الفيلم الطويل بنفسص اŸهرجان.
وعرف فيلم «إا ¤آاخر الزمان» لياسصمÚ
شص -وي -خ ع -دي -د ال -ت -ت -وي -ج -ات ع -ل-ى اŸسص-ت-وى
الوطني والدو‹ ،وعلى رأاسصها ا÷ائزة الكÈى
«اÿن -ج -ر ال -ذه -ب -ي» ‘ ال -ط -ب -ع -ة ال -ع-اشص-رة
Ÿه-رج-ان مسص-ق-ط ال-دو‹ ل-ل-ف-ي-لم السصينمائي
بسصلطنة عمان ،باإلضصافة إا ¤جائزة النقد
وج -ائ -زة أاحسص -ن ‡ث -ل ال -ت-ي اف-ت-ك-ه-ا ال-ف-ن-ان
ج -ي  ‹Ó-ب -وج -م -ع -ة ،إاضص-اف-ة إا ¤ت-ن-وي-ه ÷ن-ة
التحكيم بالفيلم القصص« Òوعدتك» للمخرج
ﬁمد يرقي.
إا ¤جانب ذلك ،نال
ال-ع-دي-د م-ن اıرجÚ
وال -ف -ن -ان Úا÷زائ-ريÚ
تكرÁا خاصصا ‘ بعضص
اÙافل الدولية نظÒ
أاع-م-ال-ه-م ال-ف-ن-ي-ة ،ع-لى
غ- -رار ت- -ك -ر ËاŸم -ث -ل
ال- -ق -دي -ر سص -ي -د اح -م -د
اق- -وم- -ي ‘ ال- -ط- -ب- -ع- -ة
األو ¤ل - -ل - -م - -ه - -رج - -ان
ال-دو‹ ل-ل-ف-ي-ل-م ال-ع-ربي
Ãك -ن -اسص ،وال -ف -ن -ان-ة ال-ك-بÒة شص-اف-ي-ة ب-ودراع
Ãهرجان مسصقط الدو‹ للفيلم السصينمائي.
هي ›رد أامثلة فقط عن أافÓم وأاسصماء
جزائرية تأالقت ‘ اÙافل الدولية ،حيث ل
يسصع اŸقام للحديث عنها كلها ،وما هو إال
دليل على أان السصينما ا÷زائرية –دث ‘
الوقت الراهن انتفاضصة فنية ،وبدأات تك ّسصر
ع- -ن- -ه- -ا ح- -اج -ز ال -ت -ق -وق -ع ‘ اŸه -رج -ان -ات
اŸغمورة ،لتنطلق نحو التظاهرات العاŸية
وتنافسص كÈى النتاجات الفنية ‘ ،انتظار
صصحوة حقيقية تقود إا ¤صصناعة سصينمائية
جزائرية بأا” معنى الكلمة.

‘ انتظار اŸدينة ال ّسسينمائية
قد –تاج صصناعة سصينمائية ‘ ا÷زائر إا¤
تضص -اف -ر ج -ه -ود ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل ‘ Úال-ق-ط-اع
الثقا‘ وا◊قل السصينمائي بداية من اıرج
واŸن- -ت- -ج واŸم- -ث- -ل إا ¤اŸسص -ؤوول األول ع -ن
ال -ق -ط -اع ،وق -د ت -ك -ون أاول خ -ط -وة لصص -ن -اع -ة
سص -ي -ن -م -ائ -ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ،ه-و Œسص-ي-د اŸدي-ن-ة
السصينمائية على أارضص الواقع ،والتي أاعلن عن
تدشص Úجزء هام منها منذ  3سصنوات ،إال أانها
بقيت ›رد كÓم.
م-ع ال-ع-ل-م «م-دي-ن-ة السص-ي-ن-م-ا» ي-تم إانشصاؤوها
با÷زائر العاصصمة ببلدية «العاشصور» ،حيث
يشص -رف ع -ل -ي -ه -ا اŸرك -ز ا÷زائ -ري ل -ت-ط-وي-ر
السص- -ي- -ن- -م- -ا ،وه- -ي ع- -ب- -ارة ع -ن ق -ري -ة Áك -ن
اسص-ت-خ-دام-ه-ا ‘ تصص-وي-ر األفÓ-م السص-ي-ن-مائية
والتلفزيونية وحتى األشصرطة ،كما أاكده وزير
الثقافة األسصبق عز الدين ميهوبي ،والذي قال
ب-ه-ا ب-أان-ه-ا سص-ت-ك-ون أاك Èم-دي-ن-ة سص-ي-نمائية ‘
منطقة البحر اŸتوسصط ،إال أانها إا ¤يومنا
هذا  ⁄تر النور ‘ ،انتظار من يجسصده حقيقة
ع -ل -ى أارضص ال -واق -ع خ -دم -ة ل-ل-ف-ن السص-اب-ع ‘
ا÷زائر.
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يتناول اŸرجعيّة الوطنّية الّدينّية ‘ فكر الشّضيخ مولي أاحمد السضباعي

ملتقى دو‹ بأادرار يومي  19و 20أاكتوبر

م- - - - -ن اŸرت- - - - -قب أان –تضض - - - -ن اŸدرسض - - - -ة
ال- -ط- -اه- -ري- -ة ل- -ل- -ت- -ع- -ل -ي -م الشض -رع -ي بسض -ا‹
ب- -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع  Èﬂاıط -وط -ات ال -ت -اب -ع
لف-ري-ق-ي-ة أاح-م-د دراي-ة ب-ولية
ل-ل-ج-ام-ع-ة ا إ
أادرار ،ي -وم -ي  20 / 19م -ن الشض-ه-ر ا÷اري،
لول ح- - -ول
أاشض - - -غ - - -ال اŸل- - -ت- - -ق- - -ى ال- - -دو‹ ا أ
«اŸرجعية الوطنية الدينية ‘ فكر الشضيخ
مولي أاحمد السضباعي» ،تزامنا مع الذكرى
 40ل -وف -اة اŸؤوسّض -سض ال -ع Óّ-م-ة م-ولي أاح-م-د
الطاهر السضباعي التواتي.

ألوأدي :قديري مصصباح
وحسصب رئيسض الملتقى وشصيخ المدرسصة المذكورة
الشص-ي-خ م-ولي ع-ب-د ال-ل-ه ال-ط-اه-ري ،ف-إاّن ال-ط-ب-ع-ة
األولى للملتقى تتمحور حول «جهود الشصيخ في
خدمة ثوابت المرجعية الوطنية الدينية من خÓل
م -ؤول -ف -ات -ه» ،أاي -ن سص -ي -ت -ط-رق ك-وك-ب-ة م-ن ال-مشص-اي-خ
والعلماء والدكاترة والباحثين إالى «جهود مولنا في
خدمة ثوابت المرجعية الوطنية في بعدها الديني،
ال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ال-ع-ق-ي-دة األشص-ع-ري-ة ومذهب اإلمام
مالك وسصلوك الجُنيد ـ رحمهم الله تعالى ـ».
وعن أاهم التحضصيرات والمحاور واألهداف التي
سصيناقشصها الملتقى ،يقول رئيسض اللجنة اإلعÓمية
األسصتاذ عماره بن عبد الله« ،أاّن الّلقاء سصيكون
فرصصة إلبراز والتعريف بدور المدرسصة الطاهرية
م -ن خ Ó-ل ج-م-ل-ة ال-م-ه-ام ال-م-ن-وط ب-ه-ا ك-م-ؤوسصسص-ة
روح -ي -ة اج -ت -م-اع-ي-ة ف-ي ت-ع-زي-ز ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة

” م -ؤوخ -را ت -نصض -يب ال ّ-ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي-ة
ّ
اŸكّ- -ل- -ف- -ة ب- -إا‚از م- -وسض -وع -ة ا÷زائ -ر Ãق -ر
لع -ل -ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ،اج-ت-م-اع
اÛلسض ا أ
لسضتاذ صضالح بلعيد،
ترأاّسضه رئيسض اÛلسض ا أ
وبحضضور  35عضضوا Áثلون الهيئة اŸشضرفة
ع -ل -ى إا‚از ه -ذا اŸشض -روع ،وه -م ن -خ -ب-ة م-ن
صضصض Úمن ﬂتلف
الكفاءات الوطنية واŸتخ ّ
ا÷ام -ع -ات ،وق -د ّ” ان -ت -خ -اب م -ك -تب ل -ه-ذه
لسض-ت-اذ ن-ور ال-دي-ن السض-د
ال -ه -ي -ئ -ة ب-رئ-اسض-ة ا أ
لسض-ات-ذة ع-ب-د ا÷ل-ي-ل م-رتاضض،
وعضض-وي-ة ا أ
حبيب مونسضي ،عبد ا◊ميد هيمة ،الطيب
دبة ،وعمار ◊سضن.

ورقلة :إأÁان كا‘
يتطّرق مشصروع «موسصوعة الجزائر» الذي جاء
لع-ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة،
ب -اق -ت -راح م -ن ال-م-ج-لسض ا أ
واسصتنادا إالى مهامه المحّددة قانونا وبوصصفه
واجهة وطنيًة وسصلطًة مرجعّيًة لغويًة وثقافّيًة إالى

العديد من المداخل من بينها جغرافية الجزائر،
ت -اري -خ ال -ج -زائ -ر ،الآث -ار ف -ي ال -ج -زائ -ر ،ال-دي-ن
لدب وال- -ف- -ن- -ون
لع- -راف ،ا أ
وال - -م- -ع- -ت- -ق- -دات وا أ
الثقافات ،اللغات واللهجات ،العلوم الإنسصانية،
ال-ع-ل-وم وت-ط-ب-ي-ق-ات-ه-ا ،أان-ظ-م-ة ال-ح-كم والسصياسصة
لعÓم ،القتصصاد وقطاعاته الكبرى ،الجتماع
وا إ
لعÓ- -م
وال - -ع - -م - -ران ،ال - -ج - -يشض وال- -عسص- -ك- -رة ،ا أ
والشصخصصيات.

ويعتبر المشصرفون على هذا المشصروع أان إاعداد
حٌة يتطّلع
موسصوعة للجزائر ضصرورٌة حضصاريٌة مل ّ
إاليها المواطن الجزائري ،وَمْعَلم بارز من معالم
لم- -ة ي- -ن -ب -غ -ي السص -ع -ي إال -ى رف -ع -ه وال -ن -ه -وضض
اأ
ب -م -ت -ط -ل -ب -ات -ه ك -م -ا ه -و شص -أان ك -ل أام -ة اأن -ج-زت
موسصوعتها ،ودخلت التاريخ بالتدوين لذاكرتها
من أاجل حماية ذاتها ،والحفاظ على ُهّويتها ،ول
سص-ي-م-ا ف-ي ظّ-ل ال-ت-دف-ق-ات ال-م-ع-رف-ي-ة والثقافية
المهولة عبر مختلف من sصصات التواصصل المعرفي
وال -ث -ق -اف-ي والج-ت-م-اع-ي ،وال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا أان
ُتعuرضض مجتمعنا لخطر الذوبان.

ومن هنا يعtد تدوين التراث الثقافي والعلمي
للجزائر ،ونقله إالى أاجيالنا تطعيمًا لهم ضصّد كل
لم -ن -ه -م
أاشص -ك -ال ال -مسص -خ وال -ذوب -ان ،وح -م -اي ً-ة أ
الفكري ،وصصيانًة لمقّدراتهم الذاتية ومكتسصباتهم
ال-حضص-اري-ة ،ح-يث أان ال-م-وسص-وع-ة سص-ت-ك-ون ب-ح-ق
مشصروعا حضصاريا كبيرا من شصأانه توحيد رؤوية
المجتمع الجزائري على الثوابت الوطنية ،كما
سصتكون هذه الموسصوعة بعد إانجازها واحدة من
لسص-اسص-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-وم ع-ل-ى
أاه -م ال -م -رج -ع -ي-ات ا أ
لمة وتاريخها ،وبيان
عاتقها الحتفاء بتراث ا أ
أامجادها وبطولتها ،لذلط فهي سصتظل الذاكرة
لمة من
الحّية الناطقة بما يزخر به رصصيد ا أ
لح-داث ،وال-وق-ائ-ع،
ال -م -ع -ارف ،وال -ث -ق-اف-ات ،وا أ
والتراجم ،والسصير ،وغير ذلك.
لشصارة إالى أاّن هذا المشصروع بدأات فكرته
تجدر ا إ
لسصتاذ العربي ولد
منذ سصنة  2006في عهد ا أ
خليفة ،وبقي المشصروع يراوح مكانه حتى أاعاد
البعضض المشصروع إالى الواجهة ،وحّولوه من فكرة
مجّردة إالى واقع ملموسض.

احتضضنتها اŸكتبة الّرئيسضية للمطالعة العمومية

الّترجمة والّرقمنة وإاششكالية الهوية ﬁور ندوة علمية بالوادي

اح-تضض-نت اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسض-ي-ة ل-ل-م-ط-العة
ال-ع-م-وم-ي-ة اÛاه-د ال-دك-ت-ور ﬁمد الطاهر
ال- -ع- -دوا Êب -ال -وادي ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع م -رك -ز
التعليم اŸكثف للغات بجامعة حمة ÿضضر
ن -دوة ع -ل -م -ي -ة ح -ول الÎج -م -ة وال-رق-م-ن-ة
واشض -ك -ال -ي -ة ال -ه-وي-ة ،وذلك Ãن-اسض-ب-ة ال-ي-وم
العاŸي للÎجمة.

وتعد هذه الندوة حسصب السصيد التجاني تامة
م-دي-ر ال-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسصية للمطالعة العمومية
بالوادي بمثابة وقفة لÓسصتفادة من الترجمة
ك -أاح -د أاه -م ال -وسص -ائ -ل ال-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا إاث-راء
ال -رصص -ي -د ال -وط -ن -ي ،وإاشص -اع -ة روح ال -ت -ق-ارب

والتفاهم بين الثقافات والحضصارات واألفكار،
والطÓع على الجهود التي تسصاهم في دعم
اللحمة الوطنية وتنميتها ،وإابراز دور الترجمة
في إاثراء الثقافة وتداول العلوم والثقافات عن
طريق النقل أاو الترجمة أاو القتباسض بهدف
ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ك-ام-ل ب-ي-ن ال-ث-ق-اف-ات ال-م-خ-تلفة.
وتخّلل الندوة برنامج سص ّ
طرت فيه العديد من
ال -م -داخ Ó-ت ال -ت -ي ق ّ-دم -ه -ا م -ج -م -وع -ة م-ن
األسص -ات -ذة م -ن -ه -ا م -داخ -ل -ة ب -ع-ن-وان «الّ-ت-عّ-دد
اللسصاني والثقافي في الجزائر مصصدر للثروة
Óق Ó-ع الق -تصص -ادي» م -ن ط -رف
وم- -دخ- -ل ل  -إ

ألوأدي :قديري مصصباح

ان -ط Ó-ق -ا م -ن ال -تصص -دي ل-مشص-روع ت-قسص-ي-م وفصص-ل
الصص -ح -راء ع -ن الشص-م-ال ،إال-ى م-ا ن-ح-ي-اه ال-ي-وم م-ن
تحديات وأافكار تهّدد النسصيج الجتماعي والفكري
لÓئمة الجزائرية ،كما أاّن ورقة الملتقى يضصيف
األسصتاذ بن عبد الله ،المعروف بنشصاطه واهتمامه
اإلعÓ- -م- -ي ب -دور ال -زواي -ا الصص -وف -ي -ة وال -م -دارسض
القرآانية كمقاربة جزائرية لتحقيق األمن الروحي
ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائ-ري ،ال-قصص-د م-ن-ها التعريف
بسصيرة ومسصيرة العالم لكونه مفخرة الجزائر خاصصة
وشصمال إافريقيا عامة ،وأايضصا لتبيان جهوده في
م -خ-ت-ل-ف ال-م-ي-ادي-ن ال-ع-ل-م-ي-ة  ،خ-اصص-ة ف-ي ج-ن-وب
الجزائر الكبير ،أاين أاسّصسض مدرسصته العامرة ضصمن
مشصروعه في خدمة ثوابت المرجعية الوطنية ،ومن
ثم يقول ذات المتحّدث ،فالملتقى فرصصة لتلبية
ج-انب ك-ب-ي-ر م-ن اه-ت-م-ام-ات ال-ب-اح-ث-ي-ن ف-ي مجال
اآلثار العلمية للشصيخ ،فضص Óعن التعريف بمدرسصة
التصصوف الجزائرية دورها في توحيد المرجعيات
وتكريسض األمن الديني ،لسصيما المدرسصة الطاهرية
ودورها في مواصصلة نهج مؤوسصسصها الشصيخ مولي
أاح -م -د ال -ط -اه -ر ،إاضص -اف -ة إال -ى دور أاع Ó-م ال-ف-ك-ر
والتصصوف الجزائريين في اسصتقرار المنطقة.
يذكر أاّن الملتقى سصيشصهد فضص Óعن قراءة القرآان
ال -ك -ري -م وخ-ت-م صص-ح-ي-ح ال-ب-خ-اري ،ع-دة نشص-اط-ات
اجتماعية أاخرى ترحما على روح الوالد المؤوسصسض
والدعاء له ولشصهداء الوطن وللجزائر قيادة وشصعبا
بالنصصر والتمكين ،والسصلم والسصÓم ولسصائر بÓد
العرب والمسصلمين.

متفّرقات ثقافية

ا÷ائزة الكÈى لـ «143
طريق الصضحراء»

ال-ف-ي-ل-م ال-وثائقي « 143ط-ري-ق الصصحراء»
للمخرج الجزائري حسصان فرحاني يتّوج
ب-ال-ج-ائ-زة ال-ك-ب-رى ف-ي ال-م-ه-رجان الدولي
للفيلم الوثائقي في سصيول.
من جهة اأخرى ،يشصارك الفيلم الجزائري
«في منصصورة ،فرقتنا» للمخرجة «مريم
دوروت- -ي ك- -ل -و» ف -ي م -ه -رج -ان «م -واع -ي -د
ال-ت-اري-خ» ب-م-دي-ن-ة ب-ل-وا الفرنسصية .وتجرى
فعاليات المهرجان من  09اإلى غاية 13
اأكتوبر الجاري .للتذكير ،فقد ُعرضض فيلم
«في منصصورة ،فّرقتنا» موؤخرا في افتتاح
لقاءات بجاية السصينمائية.
اأم -ا ال -ف-ي-ل-م ال-روائ-ي ال-ط-وي-ل «اأب-و ل-ي-ل-ى»
فيشصارك في مهرجان الفيلم الأوروبي في
اشص-ب-ي-ل-ي-ة (اإسص-ب-ان-ي-ا) ،ال-ذي تنظم فعالياته
من  5الى  16نوفمبر المقبل.

عبد ا◊ق بلعابد يكّرم
اŸسضعدي ‘ كتارا
يشص -ارك ال -ب -احُث ال -ج -زائ -ري ع-ب-د ال-ح-ق
ب التونسصي محمود طرشصونة
بلعابد الأدي َ
ف-ي ت-نشص-ي-ط ن-دوة ت-ك-ري-م-ي-ة ت-ت-ن-اول حياة
واأعمال الأديب والمفكر التونسصي الراحل
محمود المسصعدي الأدبية والفكرية.
وت -اأت -ي ه -ذه ال -ن-دوة ،ال-ت-ي ت-ح-م-ل ع-ن-وان
«ال -ك -ت -اب -ة ال -م -خ -ت -ل -ف-ة ف-ي اأدب م-ح-م-ود
المسصعدي ..بين تعدد المرجعيات وتفاعل
الأج -ن -اسض» ،ب -م -ن -اسص -ب -ة اخ -ت -ي-ار ال-ل-ج-ن-ة
المنظمة لجائزة كتارا للرواية العربية في
قطر الأديب ووزير التربية ووزير الثقافة
ال -ت -ونسص -ي م -ح -م-ود ال-مسص-ع-دي (- 1911
 )2004شصخصصية العام لدورتها الخامسصة.
وياأتي اختيار المسصعدي في اإطار تقليد
تتبعه الجائزة منذ دورتها الثالثة ،بتكريم
شص -خصص -ي -ة ع-رب-ي-ة ك-ل ع-ام ،وسص-ب-ق-ه ل-ه-ذا
ال- -ت- -ك- -ري- -م ال- -مصص- -ري ن- -ج -يب م -ح -ف -وظ
والسص -ودان-ي ال-ط-يب صص-ال-ح وال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي
غسصان كنفاني .كما سصيصصدر كتاب يشصمل
اأهم المحطات في حياته ،اإلى جانب فيلم
وث -ائ -ق -ي يسص -ت-ع-رضض مسص-ي-رت-ه ال-ت-ي اأث-رى
خÓلها الحياة الثقافية التونسصية والعربية
بالعديد من الموؤلفات.
للتذكير ،تقام الدورة الخامسصة من جائزة
كتارا للرواية العربية في الفترة من  13اإلى
 16اأك- -ت- -وب- -ر ال- -ج- -اري ف- -ي دار الأوب- -را
بالدوحة.

الدكتور نور الدين جوادي ومداخلة الدكتور
ع -ادل ب -ول -خصص -اي -م ت -حت ع -ن-وان «ال-ت-رج-م-ة
والهوية» ،وكذلك مداخلة األسصتاذ عبد الحكيم
ق -دار ت -حت ع-ن-وان «واق-ع ال-ت-رج-م-ة ف-ي ظ-ل
ال-رق-م-ن-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-م-ع-ل-ومات» ،خلصصت
ال -ن-دوة ب-م-ن-اقشص-ة ع-ام-ة م-ن ط-رف الضص-ي-وف
Óفكار التي طرحت من خÓل
الحاضصرين ل أ
Óسصاتذة.
المداخÓت القيمة ل أ
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واسضيني ‘ معرضض
الشضارقة
اأع -ل -ن م-نّ-ظ-م-و م-ع-رضض الشص-ارق-ة ال-دول-ي
للكتاب عن قائمة ضصيوف طبعته  ،38التي
سص -ت-ج-ري م-ن  30اأك -ت -وب-ر ال-ج-اري اإل-ى 9
نوفمبر المقبل ،وسصيكون المكسصيك ضصيف
الشصرف فيها.
ويراهن المعرضض على اأسصماء عالمية مثل
الإعÓ- -م -ي الأم -ري -ك -ي سص -ت -ي -ف ه -ارف -ي،
والروائي التركي اأورهان باموك ،الحاصصل

ع -ل -ى ج -ائ -زة ن -وب -ل لÓ-آداب ،وف-ي ال-وقت
ن-فسص-ه ي-ع-رضض ت-ج-رب-ة ال-م-خ-رج ال-ح-اصص-ل
على جائزة الأوسصكار العالمية ،والروائية
ال -ح -اصص-ل ع-ل-ى ج-ائ-زة ال-رواي-ة ال-ع-ال-م-ي-ة
«البوكر» جوخة الحارثي ،والشصاعر الهندي
فيكرام سصيث.
ومن ال ّضصيوف المعلن عن اأسصمائهم اأيضصا
ال- -روائ- -ي ال- -ج -زائ -ري واسص -ي -ن -ي الأع -رج،
والشصاعر والكاتب والناقد علي الهويريني،
وم-ن ال-ع-راق ال-روائ-ي-ة والصص-ح-اف-ي-ة اإن-ع-ام
ك -ج -ه ج -ي ،وال -روائ -ي -ة ال -ك -وي -ت -ي-ة ب-ث-ي-ن-ة
ال -ع -يسص -ى ،والشص -اع -رة ال -ت -ونسص -ي-ة ج-م-ي-ل-ة
ال -م -اج -ري ،والشص -اع -ر السص -ع -ودي م-ح-م-د
السصكران نجم برنامج «شصاعر المليون».
واإل -ى ج -انب ه -وؤلء ن -ج-د ال-ك-اتب ال-ل-ي-ب-ي
اأح- -م- -د ال- -ف- -ي- -ت- -وري ،وال -دك -ت -ورة شص -ه Ó-
العجيلي ،والكاتب حجي جابر ،ومبارك
رب- -ي- -ع ،وم- -ارغ- -ريت ب- -وسص- -ب- -اي ،واأوب- -ي- -ل
تشصسصيال ،كما يسصتضصيف المعرضض كّ Óمن
الشص -ع -راء ه Ó-ل ال -ح -ج-ري ،واإل-ي-اسض ف-ت-ح
ال-رح-م-ن ،واأح-م-د ع-ب-د ال-ق-ادر ،وال-مختار
سصالم.

اسضÎاتيجّية القراءة ‘
ملتقى بجامعة تيارت
يعتزم مخبر الدراسصات النحوية واللغوية
ب- -ي- -ن ال -ت -راث وال -ح -داث -ة ف -ي ال -ج -زائ -ر،
ب -ج -ام -ع -ة اب -ن خ -ل -دون ب -ت-ي-ارت ،ت-ن-ظ-ي-م
الموؤتمر الدولي «اسصتراتيجية القراءة بين
مقصصدية النصض ومرجعية القارئ» .واإذا
كان تاريخ هذه الفعالية العلمية هو  18و19
ديسصمبر المقبل ،فاإن اآخر اأجل لإرسصال
ملخصصات البحوث المشصاركة هو منتصصف
شصهر اأكتوبر الجاري.
وحّدد للملتقى مجموعة محاور ،المحور
الأول منها حول الممارسصة القرائية في
ال-ت-راث (ال-ف-رق ،ال-م-ذاهب ال-ف-ق-هية) ،اأما
ال -م -ح-ور ال-ث-ان-ي ف-ه-و ح-ول اسص-ت-رات-ي-ج-ي-ة
ال-ق-راءة ع-ن-د ال-مسص-تشص-رق-ي-ن ،ب-ي-ن-ما يدور
ال-م-ح-ور ال-ث-الث ح-ول اإشص-ك-ال-ي-ة ال-خ-ط-اب
الصص -وف-ي ،وال-م-ح-ور ال-راب-ع ح-ول ال-ق-راءة
وقضصايا تاأويل النصض الأدبي.

معرضض للفنون
التّشضكيلّية بتيبازة
ي-نّ-ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لثقافة والإعÓم
ب-مسص-اه-م-ة ال-ت-لفزيون الجزائري والإذاعة
الوطنية بداية من اليوم معرضصا للفنون
التشصكيلية بلمسصات كل من الفنانة صصباح
اأول -د ط -الب وال -ف -ن -ان ع-م-ر رق-ان ،و ه-ذا
برواق المركب الثقافي عبد الوهاب سصليم
شص-ن-وة-ت-ي-ب-ازة .وب-م-ن-اسص-ب-ة اإحياء الجزائر
ليوم الهجرة ،ذكرى مظاهرات  17اأكتوبر،
ت -ن -ظ -م ذات ال -م -وؤسّص -سص -ة اأمسص -ي -ة شص-ع-ري-ة
يحييها كل من الشصاعر اأبو ربيع والشصاعر
اأولد عزوز ياسصين ،وذلك يوم الثÓثاء 15
اأكتوبر  ،2019هذا اإلى جانب ندوة فكرية
ينشّصطها الأسصتاذ ميلود عمامرة.

جمعها :أ ــ أإفرأح
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الموافق لـ  08صسفر  1441هـ

إألغاء حظر ألسسجائر أإ’لكÎونية مرفوضش
للكÎونية ‘ ولية «ماسساتشسوسستسس» وسسط
أيدت ﬁكمة فيدرألية أمريكية قرأر حظر ألسسجائر أ إ
لصسابات أŸرتبطة بتدخ Úهذه أŸنتجات ع ÈألبÓد.
موجة من ألوفيات وأ إ

وأاصس -ب -حت «م -اسس -اتشس -وسس-تسض» أاول ولي-ة
تصس -در ح -ظ -راً ت -ام ً-ا ع -ل-ى ك-ل م-ن-ت-ج-ات
التدخين اإللكتروني الشسهر الماضسي ،على
أان يسس -ت -م -ر ل -م -دة أارب -ع -ة أاشس-ه-ر ،وت-ق-دم
المصسنّعون بطعن على هذا الحظر ،بحجة
أان ال- -ق- -ان- -ون ل ي- -ت -ن -اسسب م -ع األخ -ط -ار
Óجهزة.وتبّين وفقًا
الصس-ح-ي-ة ال-م-ح-تملة ل أ
لمراكز مراقبة األمراضض والوقاية منها
(سسي دي سسي) أان  18حالة وفاة في 15
ولي- -ة م- -رت- -ب- -ط- -ة ب -ت -دخ -ي -ن السس -ج -ائ -ر
اإللكترونية ،إاضسافة إالى  1080إاصسابة.

أأنقذوهم من ألغرق فأاُلقي
ألقبضش عليهم

ق -الت السس -ل -ط -ات األم -ن-ي-ة اإلسس-ب-ان-ي-ة إاsن

ُم- -ه- -رب -ي م -خ -درات أان -ق -ذوا أاف -راداً م -ن
الحرسض المدني اإلسسباني من الغرق في
ال -ب -ح -ر ،ك -ان -وا ي -ط -اردون -ه -م ،ال -ج -م -ع -ة
الماضسي ،لكن في نهاية األمر ُقبضض على
ال -م -ه -رب -ي -ن ل -ن -ق -ل -ه -م ث Ó-ث-ة أاط-ن-ان م-ن
الحشسيشض.
وأافاد بيان للحرسض المدني بأان الحادثة
وقعت عندما طاردت قوات من الحرسض
ال-م-دن-ي «زورقً-ا ب-خ-اريً-ا ُي-شس-ت-ب-ه في نقله
م-خ-درات وع-ل-ى م-ت-ن-ه أارب-ع-ة أاشس-خاصض»،
قبالة بلدة ميخاسض الواقعة في منطقة
األندلسض في أاقصسى جنوب إاسسبانيا.
وأاضساف البيان الذي نقلته صسحيفة «Le
»figaroال - -ف - -رنسس - -ي- -ة ،أان- -ه ف- -ي خضسّ- -م

«موريسس»

الُمطاردة البحرية ،اصسطدم القارب الذي
كان يسستقلّه أافراد الحرسض المدني بزوق
المهربين ،ما تسسsبب في سسقوط ثÓثة من
الحرسض المدني في البحر ،حيث فقدوا
السسيطرة على قاربهم  ،وبعدها طالبت
مروحية كانت تتابع الُمطاردة الُمهربين
ب -واسس -ط -ة م -ك -ب -رات الصس-وت ،ب-مسس-اع-دة
رج -ال ال -ح -رسض ال -م -دن-ي ،وه-وم-ا ف-ع-ل-وه
ب-ال-ف-ع-ل ،ل-ك-ن ف-ي ن-ه-اي-ة ال-م-ط-اف ،أاُلقي
ال-ق-بضض ع-ل-ى الُ-م-ه-رب-ي-ن األرب-ع-ة «ب-ت-همة
الت- -ج- -ار ف- -ي ال- -م- -خ- -درات» ،وصس- -ادرت
القوات كميات من الحشسيشض ،تصسل إالى
ح-وال-ي  3أاط -ن -ان ك-انت ع-ل-ى م-ت-ن زورق
المهربين ،لكنها سسقطت في البحر عند

ألكلب أŸدهشش ...يغسسل أÓŸبسش ويتسسوق ‘ أŸتاجر

قالت صسحيفة «ميرور» البريطانية اإن كلبًا
م -ن فصس -ي -ل-ة لب-رادور غّ-ي -ر ح-ي-اة صس-اح-ب-ت-ه
ال-مصس-اب-ة ب-اإع-اق-ة م-ن خÓ-ل ت-عّ-ل -م-ه ك-ي-ف-ية
ال -دف-ع ع-ن-د ال-خ-زي-ن-ة ف-ي ال-م-ت-ج-ر ،ووضس-ع
ال -م Ó-بسض ف -ي ال -غسس-ال-ة وسس-حب ال-م-ال م-ن
ماكينات الصسراف الآلي اأيضساً.
وحسسبما ذكرت الصسحيفة البريطانية ،فاإن
كلوي بيلوتي ( 29عامًا) من سسوفولك في
اإن -ج -ل -ت -راُ ،ت -ع -ان -ي م -ن ضس -م -ور ال -عضس Ó-ت
الشس-وك-ي ،وه-وح-ال-ة م-رضس-ي-ة وراث-ي-ة ُت -سسبب
ضسعفاً في العضسÓت ،ما يعني اأنها ُتعّول
ع-ل-ى ك-رسسّ-ي م-ت-حّ-ر ك ي-ع-م-ل ب-ال-كهرباء من
اأج -ل ال -ق-درة ع-ل-ى ال-ت-ن-ق-ل ،ب-الإضس-اف-ة اإل-ى
اح-ت-ي-اج-ه-ا ل-ل-رع-اي-ة ال-مسس-ت-م-رة ع-ل-ى مدار
السساعة.
لكن كلوي المتفائلة تعجز عن شسكر كلبها
المسساعد كفايًة ،اإذ اإن موريسض ،اللبرادور
الأسسود من الفصسيلة الخامسسة ،كان كافياً
لمنحها الشسعور باأنها مسستقلة وتعيشض حياة
ط -ب -ي -ع -ي -ة ل -ل-م-رة الأول-ى م-ن-ذ ثÓ-ث-ة ع-ق-ود
تقريبًا.
اإذ ي -م -ك -ن -ه -ا الآن ت -اأدي -ة الأع-م-ال ال-ي-وم-ي-ة

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

ب -مسس -اع-دة صس-دي-ق-ه-ا ذي الـ 4اأرج -ل ال-ذي
ي -ق -در ع-ل-ى سس-ب-ي-ل ال-م-ث-ال ل ال-حصس-ر ع-ل-ى
تشسغيل الغسسالة ،وسسحب المال من ماكينة
الصس -راف الآل -ي ،ب-ل وح-ت-ى ال-ت-بّضس -ع.وق-الت
كلوي« :اأنبهر كل يوم بما يقدر موريسض على
فعله ،وكيف يرغب ذاك الفتى اللطيف في
اإرضسائي بكل بسساطة».
واأضسافت« :لقد حلمت دوماً باأن اأقدر على
فعل اأشسياء كثيرة اعتدت على فعلها قبل اأن
تصسبح الحياة شساقة اإلى هذا الحد ،لكن لم
يحدث ولوبقيت اأحلم بذلك لمليون عام ،في
الواقع لقد ترقبت بصسبر نافذ حدوث ذلك؛
ثم اأتى موريسض اإلى حياتي».
وت -اب -عت« :الأم -ور الصس -غ -ي -رة ه -ي اأك -ث-ر م-ا
األحظه ،مثل القدرة على فتح وغلق الأبواب
بمسساعدة موريسض بدًل من طلب المسساعدة
من الآخرين ،اأوكيف يسستطيع بصسبٍر التقاط
شسيء سسقط مني لـ 5مرات بالفعل بسسبب
عجز يدي ذلك اليوم» ،وقالت« :لقد اعتدت
اللتصساق بمقدم الرعاية الصسحية الخاصض
بي ،لكن الآن مع موريسض باإمكاني الذهاب
للخارج في حضسور مقدم الرعاية الصسحية

لكن كاإجراء وقائي فقط».
واأضسافت« :اأيضسًا ،يسساعد موريسض على سسد
ال-ف-ج-وة ب-ي-ن-ي وب-ي-ن ال-غ-رب-اء ،وم-ح-ووصس-مة
العار التي تلحقني بسسبب اإعاقتي .فبدلً من
ظهوري بوصسفي شسخصسًا مثيراً للشسفقة ،لدي
الآن عÓ- -ق- -ة وط- -ي -دة ب -م -وريسض ي -غ -ب -ط -ه -ا
الناسض».حيث قالت« :لقد منحني موريسض
الثقة بالنفسض التي غلبتني على الخوف من
التحدث اأمام الجمهور واألقينا العديد من
ال -خ -طب ح -ت -ى الآن ع -ن ج -م -ع -ي -ة «ك -ان-ي-ن
بارتنز» الخيرية لتدريب الكÓب لمسساعدة
ذوي الحتياجات الخاصسة ون ّ
ظمنا لقاءات
كثيرة لجمع التبرعات .فب ُصسحبة موريسض،
يصسبح كل شسيء قطعياً ممكناً».
وت-اب-عت« :ل-يسض ف-ق-ط ل-رع-اي-ت-ه ل-ي جسس-ديًا
ب -دف -ع ك -رسس ّ-ي ال-م-ت-ح-رك ومسس-اع-دت-ي ف-ي
الأعمال المنزلية لكن اأيضسًا لتذكيره لي كل
ي -وم ب -اأن ال -ح -ي -اة ج -م -ي -ل-ة .ح-قً-ا  ،اأن-ا اأدي-ن
بحياتي لهذا المخلوق الجميل :عرفت معه
معنى السستقÓلية التي لطالما اعتقدت اأنها
مسس -ت -ح -ي -ل -ة ب -ال -نسس -ب-ة ل-ي وال-حب ال-ذي ل-م
اأتوقعه يومًا».
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لتخليها عن هاتفها Ÿدة سسنة

100أألف دو’ر مكافأاة لسسيدة
حال ‚احها ‘ أŸهمة

ق - - -الت شس - - -ب - - -ك- - -ة CNN
لمريكية إأن إأيÓنا مقدأن،
أ أ
لدب أÿي- - -ا‹
ك - - -ات - - -ب - - -ة أ أ
أل-ب-ال-غ-ة م-ن أل-عمر  29سسنة
م - - -ن م - - -دي - - -ن- - -ة ك- - -وي- - -ن- - -ز
ب -ن -ي-وي-ورك ،ق-ررت خ-وضس
–دي أل - -ت - -وق- -ف Ÿدة ع- -ام
كامل عن أسستخدأم تطبيق
سس- -ن- -اب شس- -ات أوت- -يك ت- -وك
أوإأنسس -ت -غ -رأم أوأي ت -ط -ب-ي-ق
آأخر ،أم ً
 ‘ Óأ◊صسول على
مبلغ  100ألف دولر.

وحسسب الشس-ب-ك-ة األم-ري-ك-ي-ة،
ف -ف -ي شس -ه-ر ديسس-م-ب-ر ،2018
اختارت شسركة «-Vitamin
»waterاألم -ري-ك-ي-ة ال-ك-ات-ب-ة
إاي Ó- -ن م- -ن ب- -ي- -ن  100أالف
متقدم لخوضض تحديهم «عام
خال من التمرير» .إاذا أامكنها
السس-ت-م-رار ل-م-دة ع-ام ك-ام-ل
بدون اسستخدام هاتف ذكي
أاوجهاز لوحي ،سستحصسل على
النقود  ،ونشسرت الشسركة عبر
حسس -اب -ه-ا ع-ل-ى م-وق-ع ت-وي-ت-ر
ت-غ-ري-دة ت-ق-ول ف-ي-ه-ا« :التقوا
ب -م -تسس-اب-ق-ت-ن-ا ال-رسس-م-ي-ة ف-ي
تحدي ( #بدون هاتف لمدة
عام) ..إايÓنا!
وسس-ح-بت الشس-رك-ة ال-م-ن-ظ-م-ة
ل -ل -مسس -اب -ق -ة ه -ات-ف السس-ي-دة
وأاع-ط-ت-ه-ا ه-ات-فً-ا ل-لمكالمات
فقط
وم -ن أاج -ل ال -ت -أاك -د م-ن أان-ه-ا
سس -ت -ل -ت -زم ب -ال-ق-واع-د وت-ل-عب
ب -ن -زاه-ة ،اسس-ت-ب-دلت الشس-رك-ة
ب -ه -ات -ف -ه -ا ال -م -ح-م-ول ط-راز
آايفون  5إاسض هاتفاً تقليديًا
ق- -اب Óً- -ل- -ل- -ط- -ي م -ن شس -رك -ة
ك-ي-وسس-ي-را ال-ي-اب-ان-ي-ة ،ي-مكنها
اسس- - - -ت- - - -خ - - -دام - - -ه إلج - - -راء
المكالمات وإارسسال الرسسائل
النصسية فقط .وتنوي شسركة
ال - -مشس - -روب- -ات إاخضس- -اع- -ه- -ا
لخ -ت -ب -ار كشس -ف ال-ك-ذب ف-ي
شس-ه-ر ف-ب-راي-ر  ،2020ع-ن-دما
ي- -ن- -ت- -ه- -ي ال- -ت- -ح- -دي.وُح -دد
اسس-ت-خ-دام-ه-ا خÓ-ل التحدي
ل-ل-ه-ات-ف ال-م-ح-مول التقليدي
وج-ه-از ال-ك-م-ب-يوتر المحمول
أاوالمكتبي واألجهزة المفعلة
بالصسوت التي ليسست هواتف
ذكية ،مثل جهاز  Echoمن
شس-رك-ة أام-ازون .ق-الت إايÓ-ن-ا
ب- -ع -د ح -وال -ي  8أاشس -ه-ر م-ن
ال -ت -ح -دي -وم -ا زالت ت -ت-اب-ع
بقوة -إانها مغامرة من أافضسل
ما خاضسته في حياتها.
أاخبرت إايÓنا شسبكة «سسي ان
ان» األمريكية« :كان البتعاد
ع-ن ال-ه-ات-ف ال-ذك-ي ُم-ح-رراً،
وف -ت -ح ع-ي-نّ-ي وج-ع-ل-ن-ي أاك-ث-ر
إادراك ً-ا ل -ب -عضض ع-ادات-ي غ-ي-ر
الصس-ح-ي-ة األخ-رى» ،مضس-يفة:
«أاع- -م- -ل اآلن ع- -ل- -ى ت -غ -ي -ي -ر
حياتي كليًا ،ببطء لكن بثقة،

ي-ومً-ا ب-ي-وم» ،واك-دت سس-عاتها
ب -ال -م -واف -ق-ة ع-ل-ى ال-ت-ح-دي،
ل -ك -ن -ه -ا سس -رع-ان م-ا واج-هت
صسعوبات غير متوقعة.
أاضس- -افت إاي Ó-ن -ا« :ف -ي م -رة،
ح-وصس-رت ت-ق-ري-بً-ا ف-ي مطار
ب -م -دي -ن -ة سس -ي -ات -ل ،ألن رق -م
ال -ه -ات -ف ال -ذي ك -ت -ب -ت -ه ك -ان
خاطئًا ولم يكن لدي وسسيلة
ل-ل-ب-حث ع-ن ال-رق-م الصس-ح-يح
ول ل- - -ط - -لب سس - -ي - -ارة أاج - -رة
أاوأاوبر ،ول أاحد في الولية
يمكنه مسساعدتي».
في مرة أاخرى ،أاضساء مصسباح
«الكشسف عن المحرك» في
سس -ي -ارت-ه-ا وه-ي ت-ق-وده-ا ف-ي
وقت متأاخر لي ًÓفي منطقة
غ- -ي- -ر م- -أال- -وف- -ة ل -ه -ا .ب -دون
اإلن -ت -رنت أاوت -ط -ب -ي -ق ن -ظ-ام
تحديد المواقع « ،»GPSلم
يكن لدى الكاتبة أاي طريقة
ل -م -ع -رف -ة ل -م -اذا أاضس -اء ه-ذا
ال- - -مصس - -ب - -اح أاوأاي - -ن ت - -ذهب
للحصسول على المسساعدة ،لم
ت -ك -ن ت -ع -رف ح -ت-ى م-ا م-دى
ق -رب -ه-ا م-ن أاق-رب اسس-ت-راح-ة
على الطريق.
وقد أاّثر التحدي على حياتها
الجتماعية ،إاذ قالت مقدان
أانها كانت تشسعر بالنفصسال
ألنها ل تسستطيع تبادل الصسور
والفيديوهات مع أاصسدقائها
ول تصس -ف-ح حسس-اب-ات-ه-م ع-ل-ى
مواقع التواصسل الجتماعي.
وأاوضس - -حت ق - -ائ - -ل - -ة« :أاب- -رز
ال- - -خ- - -روج م- - -ع أاشس- - -خ - -اصض
يتفقدون هواتفهم باسستمرار،
‘ أأمريكا

وي -ع -رضس -ون ه -وات -ف-ه-م ع-ل-ى
ب -عضس -ه -م ،وي -ل -ت-ق-ط-ون صس-ور
السسيلفي ،مدى إادمان الناسض،
وج-ع-ل-ن-ي أاشس-ع-ر ب-أاّن-ي دخ-يلة
ت-ت-ف-ق-د شس-ي-ئً-ا ع-جيباً ومقلقًا
إالى حد ما» ،ومع ذلك ،لن
تتراجع أابداً مع وجود بعضض
اإلح- -ب- -اط -ات والصس -ع -وب -ات،
تقول إايÓن إان ترك هاتفها
ال- - -ذك- - -ي ك- - -ان م - -ن أافضس - -ل
القرارات التي اتخذتها في
حياتها وسسر إانتاجيتها.
وعبرت إايÓنا عن انبهارها
الشسديد بحياتها بدون هاتف
ذك- -ي ،ح -ت -ى أان -ه -ا ت -خ -ط -ط
إلكمال حياتها بدونه بعدما
ي -ن -ت -ه -ي ال -ت -ح-دي.إاذ ق-الت:
«ق- -ررت ع- -دم ال- -ع- -ودة أاب- -داً
لسستخدام الهاتف الذكي بعد
ان - - - -ت - - - -ه- - - -اء مسس- - - -اب- - - -ق- - - -ة
ال-ع-ام».وأاضس-افت« :ل أاع-ت-ق-د
أان - -ه ي - -م - -ك - -ن ال - -وث- -وق ف- -ي
اسس -ت-خ-دام-ي ل-ل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا.
أاشسك ف -ي أان -ن -ي سس-أاع-ود إال-ى
إاسس -اءة السس-ت-خ-دام إاذا ت-وف-ر
ل -ي اسس -ت -خ -دام ه-ات-ف ذك-ي،
وإاضس- -اع- -ة ال- -وقت ،وال- -ب -ق -اء
ُم -سس -ت -ي -ق-ظ-ة ط-وال سس-اع-ات
ال -ل -ي -ل م -ع-ه ،وإادم-ان م-واق-ع
ال -ت -واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ،واأن-ا
ح- -قً- -ا ل أاري- -د ال- -ع -ودة ل -ك -ل
ذلك» ،وإاذا اسستطاعت إايÓن
مواصسلة ثباتها بقوة ،سستصسبح
ال- - -ـ  100أال - - -ف دولر ف- - -ي
حسسابها البنكي.

’سسد
ألسسجن  30يومًا لقاتل أ أ
أاصسدرت محكمة أامريكية حكمًا
ب-السس-ج-ن  30ي -وم ً-ا ع-ل-ى رج-ل
أامريكي ،إالى جانب الحكم عليه
بالخدمة  240سساعة في ملجأا
ل -ل -ح -ي-وان-ات ب-ت-ه-م-ة ق-ت-ل أاسس-د،
صسدر الحكم بعد إاقرار مواطن
م -ن ج -ن -وب ولي -ة ك -ال -ي -ف-ورن-ي-ا
ي- -دع- -ى أال- -ف -ري -دوغ -ون -زال -يسض،
بإاطÓقه النار على رأاسض أاسسد
في منطقة «سسيمي فالي» بولية
ك-ال-ي-ف-ورن-ي-ا ،ف-ي ي-ول-ي-وال-ماضسي
حيث يقيم.
وق -ال ن -ائب ال-م-دع-ي ال-ع-ام ف-ي
م-ق-اط-ع-ة ف-ن-ت-ورا ،إان-ه سس-ي-ت-ع-ي-ن
على غونزاليسض خدمة المجتمع
ف-ي م-أاوى ل-ل-ح-ي-وان-ات بمقاطعة
ل-وسض أان-ج-ل-وسض ،ووف-ق صس-ح-يفة
«ن -ي-وي-ورك ب-وسست» األم-ري-ك-ي-ة،
سس -تشس -م -ل ال -ع -ق -وب -ة أايضس ً-ا دف-ع
تعويضسات تشسمل قيمة تحريك

وإازالة جثة األسسد ،والتي تزيد
على  2300دولر.باإلضسافة إالى
وضسع الرجل البالغ من العمر 60
عاماً تحت المراقبة  3سسنوات،
ك -م -ا أام-رت ال-م-ح-ك-م-ة ب-ت-دم-ي-ر
البندقية التي اسستخدمها لقتل
األسس- -د ب- -اع- -ت- -ب- -اره- -ا «مصس- -در
إازعاج».
واألسسد المقتول أانثى أاسسد جبلي

ُولدت في عام  ،2012وكان من
ال -م -ع -روف أان -ه -ا ت -ج -وب ج-ب-ال
سس -ان -ت -ا سس-وزان-ا ،وق-د أان-ج-بت 4
أاشس - - -ب - - -ال ،ف - - -ي ح - - -ي - - -ن ك - - -ان
ب- -اح- -ث- -وال- -ح- -دي- -ق -ة ال -وط -ن -ي -ة
ب-ك-ال-ي-ف-ورن-ي-ا ي-تابعون تحركاتها
ب -أاط -واق ت -ت -ب -ع ن -ظ -ام ت -ح -دي -د
المواقع العالمي (.)GPS

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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قال البعثة ا’أ‡ية تسصعى ’إيقاف ا◊رب

سشÓمة :اŸليششيات اŸسشلحة تقّوضض عمل الوفاق اللّيبية

’‡ي إا ¤ليبيا،
أاكد اŸبعوث ا أ
غسصان سصÓمة ،أان اŸيليشصيات
اŸسصلحة مشصكلة مزمنة ‘
ليبيا تقّوضس عمل حكومة
الوفاق الوطني الليبية،
’· اŸتحدة على
وتعمل ا أ
حماية الدولة من Œاوزاتها،
مشصÒا إا ¤أان اŸتضصرر الوحيد
من الهجوم العسصكري على
طرابلسس هو اŸواطن الليبي
حيث تسصببت ‘ نزوح مئات
’’ف ومقتل وإاصصابة اŸئات
ا آ
من اŸدني.Ú

قال سشÓمة ‘ حوأر لصشحيفة «ألششرق
أأ’وسشط» أللندنية ،نششر ،أأمسس ،سشبق وأأن
وضشعنا ›موعة من أ◊لول وأ’قÎأحات
أ’ه- -م مسش- -ب -ب -ات أÓÿف وأ’ن -قسش -ام ‘
ليبيا ،ومنها وجود أ÷ماعات أŸسشلحة،
وكان من أŸفÎضس أأن يناقشس ألفرقاء
ألليبيون هذه أ◊لول ‘ أŸلتقى ألوطني
ألذي كنا نسشعى لعقده قبل عششرة أأيام من
أند’ع أ◊رب على طرأبلسس ‘ ،مدينة
غدأمسس بجنوب ألبÓد».
أأضشاف سشÓمة  ‘« :ألوقت أ◊ا‹ نسشعى
إأ ¤إأيقاف صشوت أŸدفع ،إأذ أأن أŸتضشرر
أل -وح -ي -د م -ن ه -ذه أ◊رب ه -و أŸوأط -ن
ألليبي ،حيث تسشببت ألعملية ألعسشكرية ‘
ن - -زوح م - -ئ - -ات أآ’’ف ع - -ن م - -ن- -ازل- -ه- -م
وم -ن -اط -ق-ه-م ،وم-ق-ت-ل وج-رح أŸئ-ات م-ن
أل -ل -ي-ب-ي ÚأŸدن-ي ،Úب-اإ’ضش-اف-ة إأ ¤ت-ردي
أأ’وضش -اع أ’ق -تصش -ادي -ة أل -ت-ي ك-انت أأصشÓ-
مÎدي -ة ،ن -أام-ل ب-أان ن-ح-ق-ق وق-ف-ا إ’طÓ-ق
ألنار ‘ أأقرب وقت ‡كن».

جمود عسصكري
أأششار سشÓمة إأ ¤أأنه بعد مرور  6أأششهر
على أند’ع ألهجوم ألعسشكري بقيادة أللوأء
أŸت-ق-اع-د خ-ل-ي-ف-ة ح-ف Îل-لسش-ي-ط-رة ع-لى
طرأبلسس  -أأين يوجد مقر حكومة ألوفاق

أŸعÎف ب- -ه- -ا دول -ي -ا -وإأ ¤أآ’ن ،أأصش -ب -ح
هناك نوع من أ÷مود ألعسشكري ،إأذ أأن
ج-ب-ه-ات أل-ق-ت-ال  ⁄ت-ت-غ Òب-اسش-ت-ثناء عودة
ق -وأت (أل -وف -اق) ل -لسش-ي-ط-رة ع-ل-ى م-دي-ن-ة
غريان ،وعلى ألصشعيد ألدو‹ «أأصشبحت
ه -ن -اك ق -ن -اع -ة أأك Èل -دى غ-ال-ب-ي-ة أل-دول
أŸعنية بششكل أأوبآاخر بالششأان ألليبي بأان
أ◊سشم ألعسشكري ‘ ألبÓد غ‡ Òكن»،
وأأن «أ◊ل ألسش -ي -اسش-ي ه-وأل-عÓ-ج أل-وح-ي-د
إ’يقاف أ◊رب وإأنهاء أأ’زمة أŸسشتمرة
منذ ثما Êسشنوأت».
ت- -نصشب ج- -ه -ود أأ’· أŸت -ح -دة ‘ ه -ذأ
أ’Œاه م -ع أل -ف -رق-اء أل-ل-ي-ب-ي Úوأأيضش-ا م-ع
ألشش -رك -اء أل -دول -ي Úف -ي -م -ا ي-خصس أأ’زم-ة
ألليبية -يضشيف غسشان سشÓمة -مششÒأ إأ¤
أأن» أÿط- -ورة أآ’ن ت- -ك -م -ن ‘ أأن تصش -ب -ح
سشماء ليبيا سشاحة حرب بالوكالة ب Úألدول
أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة أŸت-ن-افسشة Ãسشاعدة حلفائهم

‘ ألدأخل».
كششف أŸبعوث أأ’‡ي أأنه يتم ألتحضشÒ
ل-ل-م-ؤو“ر أل-دو‹ ح-ول ل-ي-ب-ي-ا –ت م-ظ-لة
أŸسش- -تشش- -ارة أأ’Ÿان- -ي -ة ،أأ‚ي  Ó-مÒك -ل،
وبدعم من أأ’· أŸتحدة ،كما أأن جميع
ألدول أŸعنية باأ’زمة ألليبية وألتي تسشعى
إ’نهائها ،سشتكون مدعوة للمششاركة ‘ هذأ
أŸؤو“ر.

’من
احتجاج لدى ›لسس ا أ
كانت وزأرة أÿارجية ‘ حكومة ألوفاق
أل -ل -ي -ب -ي -ة ،ق-د أأع-ل-نت ،أأمسس ،ع-ن ت-ق-دË
أح- -ت- -ج -اج رسش -م -ي Ûلسس أأ’م -ن ع -ل -ى
قصشف قوأت خليفة حف ÎأŸدعومة من
دول أأجنبية مطاري «معيتيقة» و»مصشرأتة»
أل- -دول- -ي .Úذك- -رت أل- -وزأرة  ‘ -رسش- -ال -ة
أ’ح- -ت- -ج- -اج نشش- -رت- -ه- -ا ع- -ل -ى م -وق -ع -ه -ا

أإ’ل- - -كÎو -Êأأن ›لسس أأ’م - -ن «ي - -ق - -ف
مكتوف أأ’يدي أأمام أ÷رأئم ألتي تقوم
ب -ه -ا م-ي-لشش-ي-ات ح-ف Îوأل-ت-ي ك-ان آأخ-ره-ا
قصشف مطار مصشرأتة ألدو‹ أŸد‡ ،Êا
أأدى إأ ¤إأصشابة أأحد ألعامل Úبجروح وعدد
من طائرأت نقل ألركاب «.
دعت أÿارجية ألليبية ›لسس أأ’من
إأ– ¤م -ل مسش -ؤوول -ي-ات-ه Œاه ألشش-عب
أل -ل -ي -ب -ي وردع أŸع -ت -دي وم -ع -اق-ب-ت-ه
وﬁاسشبة ألدول ألدأعمة ◊ف‘ Î
عدوأنه على ألعاصشمة طرأبلسس.
أأع- -ل -نت ح -ك -وم -ة أل -وف -اق أل -وط -ن -ي
أل- -ل- -ي- -ب -ي -ة ،أأمسس ألسش -بت ،أأن م -ط -ار
مصش- -رأت- -ة أŸد( Êغ- -رب) ،ت- -ع- -رضس
لقصشف جوي‡ ،ا خلف إأصشابة أأحد
م -وظ-ف-ي شش-رك-ة أŸن-اول-ة ‘ أŸط-ار
ب- -ج- -روح وك- -ذأ ط- -ائ -رت Úم -دن -ي -تÚ
بششظايا.

يعد إأعÓن مالطا إأجرأء مؤوقتا بانتظار
أ÷ه -ود أل -ت -ي سش -ت -ب -ذل -ه -ا أŸف -وضش -ي-ة
أأ’وروب -ي-ة أ÷دي-دة ع-ن-د ت-ول-ي-ه-ا زم-ام
أأ’مور ألششهر أŸقبل ،من أأجل إأخرأج
سشياسشة أللجوء من أ÷مود –ت سشلطة
ن - -ائب رئ- -يسس أأوك- -ل –دي- -دأ Ãه- -م- -ة
«حماية أأسشلوب أ◊ياة أأ’وروبي».

مازال مبهما
ي - -حضس أل- -نصس دول أ’–اد أأ’وروب- -ي
على أسشتقبال حصشة من طالبي أللجوء
أل -ذي -ن ي-عÈون أŸت-وسش-ط ويصش-ل-ون ‘
م-ع-ظ-م أ◊ا’ت إأ ¤إأي-ط-ال-ي-ا وم-ال-طا،
إأما على م Ïقوأرب مكتظة أأو‘ حال
إأن- -ق- -اذه- -م م- -ن ق -ب -ل سش -ف -ن ت -دي -ره -ا
م-ن-ظ-م-ات غ Òح-ك-وم-ي-ة ،لكن وأضشعي
ألوثيقة تعمدوأ أأسشلوبا مبهما لتجّنب
إأثارة حفيظة بعضس ألدول.
’ ي- -ذك- -ر أل- -نصس م- -ث Ó- -نسشب ت- -وزي- -ع
أŸهاجرين على ألدول أأوألعقوبة ألتي

قد تتعرضس لها دول أ’–اد ألتي ’
تشش -ارك أأوك -ي -ف -ي -ة إأع -ادة أŸه -اج-ري-ن
أ’سشباب أقتصشادية ألذين ’ يحق لهم
تقد Ëأللجوء إأ ¤بلدأنهم أأ’صشلية.
“ت-د م-ه-ل-ة ت-ط-ب-ي-ق ه-ذه أآ’ل-ي-ة لسش-ت-ة
أأشش-ه-ر ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ج-دي-د ح-ال حصش-ولها
ع - - -ل- - -ى دع- - -م ك- - -اف،وق- - -ال مسش- - -ؤوول
دبلوماسشي أأوروبي إأن «أ÷ميل ‘ هذأ
ألنصس هوأأنه ’ Áكنك معارضشته ،لكن
Áكنك أأيضشا أأ’ تكون مؤويدأ له بششكل
كامل ’فتقاده لبعضس أأ’مور».
أأضشاف «’ يوجد ششيء فيه يتحدث عن
عملية إأنزأل (أŸهاجرين) وأإ’جرأءأت
أŸرتبطة بذلك وخطة ألنقل ’حًقا».

’جماع
غياب ا إ

منذ مطلع ألعام أ÷اري ،وصشل ٪ 13
م -ن أŸه -اج -ري -ن غ Òأل -ق -ان-ون-ي Úإأ¤
أأوروب-ا ع Èإأي-ط-ال-ي-ا أأوم-ال-ط-ا ،م-قارنة
بـ ٪ 57إأ ¤أليونان و ٪ 29إأ ¤إأسشبانيا.
لكن دوً’ عدة أأقرت بأان أÿطة تسشعى

لـ»إأفرأغ ألقوأرب» وألتخفيف من حدة
أل -وضش -ع ح -يث ق-د ي-قضش-ي أŸه-اج-رون
ألذين يتم إأنقاذهم أأسشابيع ‘ ألبحر
ق-ب-ل أأن يسش-م-ح م-ي-ن-اء أأوروب-ي لسش-ف-ي-نة
ت-اب-ع-ة Ÿن-ظ-م-ة غ Òح-ك-وم-ي-ة ب-الرسشو
وإأنزأل أŸهاجرين.
ووصشفت منظمات غ Òحكومية على
غرأر منظمة ألعفو ألدولية و»هيومن
رأي -تسس ووتشس» أإ’ع Ó-ن ب -أان-ه «خ-ط-وة
إأي-ج-اب-ي-ة» ،ب-ي-ن-م-ا رأأت ف-ي-ه «أأوكسشفام»
«بصش -يصس أأم -ل ب -اّت -ج -اه م-ن-ظ-وم-ة أأكÌ
إأنسشانية منذ ترأجع سشياسشات ألهجرة
أأ’وروبية ‘ .»2015
لكن أإ’عÓن ’ يحظى بتأاييد جميع
دول أ’–اد أأ’وروبي .وبينما يبدو من
«أŸرج -ح ج -دأ» أنضش-م-ام ل-وكسش-م-ب-ورغ
وإأي- -رل- -ن- -دأ إأ ¤أÿط -ة أŸؤوق -ت -ة ،ف -إان
فنلندأ ’ تؤويدها ،إأ’ إأذأ وأفقت عليها
›م -وع -ة ك -بÒة م -ن أل-دول أأ’عضش-اء،
ب-ي-ن-م-ا ت-ع-ارضش-ه-ا ه-ولندأ ،بحسشب عدة
دبلوماسشي ‘ Úأ’–اد أأ’وروبي.

التونسشيون يصشّوتون ‘ تششريعيات مفتوحة على كل الحتمالت

أسشتنادأ ً إأ ¤نظام أ◊كم ألتونسشي ،فإان
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشش-ري-ع-ي-ة ت-ك-تسش-ي»أأه-م-يً-ة
ب -ال -غ -ة» ،ب -اع -ت-ب-ار أأّن-ه-ا سش-ت-حّ-دد مÓ-م-ح
أŸششهد ألسشياسشي ألقادم دأخل ألŸÈان،
وسشتفرز حكومة جديدة ورئيسس حكومة
جديدأ ،ورئيسس برŸان جديدأ ،وهم من
سشيسشّيرون ألبÓد.
وأأه- -م م- -ا Áي- -ز ه- -ذه أ’سش- -ت -ح -ق -اق -ات
ه-وأل-ع-دد أ’سش-ت-ث-ن-ائ-ي ل-لقوأئم أŸتنافسشة
أل- -ت -ي Œاوزت  1500ق-ائ-م-ة م-و ّزع-ة بÚ
حزبية وأئتÓفية ومسشتقلة ،بأاك Ìمن 15
أألف مرششح ،يتنافسشون على  217مقعدأ ‘
ألŸÈان.
كانت هذه ألتششريعيات مقررة قبل إأجرأء
أ’نتخابات ألرئاسشية أŸبكرة ألتي جرت
‘  15سشبتم ÈأŸاضشي ،لكن حدث ألتغيÒ
‘ أل -ت-اري-خ بسش-بب وف-اة أل-رئ-يسس أل-ب-اج-ي
ق -ائ -د ألسش-بسش-ي ‘  25ج-وي-لية أŸاضشي.

شصهدت تظاهرات «السصÎات
الصصفراء» ،اŸسصتمرة منذ
عشصرة أاشصهر ‘ فرنسصا ضصد
سصياسصة ا◊كومة
ا’جتماعية والضصريبية،
السصبت ،حوادث عدة ‘
أاميان (شصمال) وبيزانسصون
(شصرق) وتولوز (جنوب) ،ما
أادى إا ¤عدد من
التوقيفات.

م- -ثÒي ألشش- -غب أŸل -ث -مÓÃ Úبسس
سشودأء ،على أŸسشار ألذي سشمحت به
ألسشلطات حول وسشط أŸدينة –ت
شش-ع-ار أŸع-ارضش-ة ل-ل-رئ-يسس إأÁان-ويل
ماكرون ألذي نششأا ‘ هذه أŸدينة.
‘ نهاية أŸسشار هاجم بعضس مثÒي
ألشش -غب م-ط-ع-م م-اك-دون-ال-دز ،وأأف-اد
م -رك -ز ألشش-رط-ة ع-ن ت-وق-ي-ف تسش-ع-ة
أأششخاصس ،فيما أأصشيب عنصشرأن من
ق -وأت أأ’م -ن ب -ج-روح ج-رأء أل-رشش-ق
با◊جارة.
‘ بيزأنسشون جرت خمسشة توقيفات
ع-ل-ى ه-امشس ت-ظ-اه-رة شش-ارك ف-ي-ه-ا
 500شش -خصس .وأسش -ت-خ-دمت ق-وأت
أأ’من ألغاز أŸسشيل للدموع لتفريق

أŸتظاهرين .وبعد ذلك حاول «50
إأ »60 ¤شش -خصش -ا أق -ت -ح -ام ﬁط-ة
أل -ق -ط -ارأت أل -ت-ي ” إأغÓ-ق-ه-ا ل-ك-ن
ق -وأت أأ’م-ن أأوق-ف-ت-ه-م «ب-دون وق-وع
صشدأمات».
‘ تولوز ،أأحد معاقل أ◊رأك ،سشار
مئات أŸتظاهرين ‘ وسشط أŸدينة
وتصشاعد ألتوتر لفÎة وجيزة حÚ
تعرضس ألششرطيون للحششد قبل أأن
يسشتخدموأ ألغاز أŸسشيل للدموع.
وأأصش- -يب ث Ó-ث -ة شش -رط -ي Úب -ج -روح
طفيفة وفق حصشيلة مؤوقتة ،وأأفادت
ألششرطة عن توقيف ششخصس لكن ⁄
تسش - -ج - -ل أأي ع - -م - -ل- -ي- -ات –ط- -ي- -م
‡تلكات.

اÿارجية الفلسشطينية :الحتÓل يشّشن
حربا اسشتعمارية ششرسشة على الفلسشطينيÚ

اسصتحقاق هام لتحديد مÓمح مسصتقبل البÓد

توجه الناخبون التونسصيون،
أامسس ،إا ¤صصناديق ا’قÎاع
للتصصويت ‘ ا’نتخابات
التشصريعية وهوموعد
انتخابي يكتسصي أاهميته ‘
–ديد مÓمح مسصتقبل
البÓد ،ويعت Èالثا Êمنذ
إاقرار دسصتور جديد للبÓد
عام .2014

ششغب واعتقالت ‘ عديد اŸدن الفرنسشية

’راضصي اÙتلة
نّددت بإاجراءات تعميق تهويد ا أ

دول أاوروبية –ششد إلبرام اتفاق توزيع اŸهاجرين

ل -ك -ن  ⁄ي -تضش -ح ق -ب -ي -ل أج-ت-م-اع وزرأء
دأخلية أ’–اد أأ’وروبي أŸرتقب ‘
لوكسشمبورغ عدد ألدول أأ’خرى ألتي
سش -ت -و ّق -ع ع-ل-ى إأعÓ-ن م-ال-ط-ا أل-ذي ”
ألتوصشل إأليه قبل أأسشبوع.Ú
ب-ي-ن-م-ا أن-خ-فضشت أأ’ع-دأد بشش-ك-ل كبÒ
م- -ذأك Ãوجب أت- -ف- -اق- -ي- -ات أأب -رم -ه -ا
أ’–اد أأ’وروب- -ي م -ع ت -رك -ي -ا ول -ي -ب -ي -ا
لعرقلة مسشاعي أŸهاجرين ’سشتكمال
رحلتهم ،إأ’ أأنه  ⁄يتم –قيق أأي تقدم
خ Ó- -ل ث Ó- -ث سش - -ن - -وأت م - -ن أ÷ه- -ود
إ’صش Ó-ح سش -ي -اسش -ة أل -ل -ج -وء ‘ أ’–اد
أأ’وروبي.

18066

تظاهرات السصÎات الصصفراء

‘ أأميان ،تعرضشت ألششرطة لرششق
ب -ا◊ج -ارة وأل -عصش -ي ف -ردت ب-ال-غ-از
أŸسش -ي -ل ل -ل -دم -وع ،وأن -ط-ل-ق م-وكب
أÙت -ج Úأل -ذي -ن ق -درت ألشش-رط-ة
عددهم بـ» ٤50ششخصس بينهم  30من

– ⁄قق تقدما ‘ اŸلف منذ  3سصنوات

تسصعى كÈى دول ا’–اد
’وروبي فرنسصا وأاŸانيا
ا أ
وإايطاليا إا ¤جانب العضصو
’صصغر مالطا ◊شصد تأاييد
ا أ
باقي دول التكتل ،غد
الثÓثاءÿ ،طة مشصÎكة
اقÎحتها لتوزيع اŸهاجرين
الذين يتم إانقاذهم ‘ البحر.

ألعدد

17

ت -أات -ي ه -ذه أ’سش -ت -ح -ق-اق-ات ب Úج-ول-ت-ي
أ’ن -ت -خ -اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة ،أأي ب-أاسش-ب-وع ع-ن
إأجرأء أ÷ولة ألثانية منها أŸقررة ‘ 13
أكتوبر أ÷اري.
ت -دخ -ل أل -ل -وأئ -ح أŸسش -ت-ق-ل-ة ب-ق-وة غ-م-ار
ألسشباق ،بنسشبة تقدر بثلث ›موع أللوأئح
أŸرششحة ،ما يعزز فرضشية إأفرأز برŸان
م -ت -ن -وع أل -ك-ت-ل وب-ت-م-ث-ي-ل صش-غ ،Òب-حسشب
ﬁلل.Ú
دخ- -ل ح- -زب «أل- -ن- -هضش- -ة» أ’ن- -ت -خ -اب -ات
أل -تشش -ري -ع -ي-ة ،ب-ع-د أأن فشش-ل م-رشش-ح-ه إأ¤
ألرئاسشة عبد ألفتاح مورو‘ ألتأاهل إأ¤
ألدورة ألثانية من ألرئاسشيات.
يشش-ارك ‡ث-ل-و أأب-رز أ’ح-زأب ألسش-ي-اسش-ي-ة
م -ث -ل« ،أل -ن -هضش -ة»« ،ن-دأء ت-ونسس» –« ،ي-ا
ت - -ونسس» «أ◊زب أل - -دسش- -ت- -وري أ◊ر» ‘
أ’ن -ت -خ-اب-ات أ ¤ج-انب م-ت-ن-افسش Úج-دد
أنطلقوأ ‘ نششاطهم ألسشياسشي منذ ششهور،
كـ «ق- - -لب ت- - -ونسس» وج - -م - -ع - -ي - -ة «ع - -يشس
تونسشي»»،أئتÓف ألكرأمة».

صصعوبة التكّهن
تبقى هذه أ’نتخابات ،كما كان أ◊ال
ب- -ال- -نسش -ب -ة ل -ل -دورة أل -رئ -اسش -ي -ة أأ’و،¤
مفتوحة على كل أ’حتما’ت مع توأصشل
م -ن-ع نشش-ر ن-ت-ائ-ج أسش-ت-طÓ-ع-ات أل-رأأي.

ول - -ك - -ن وأسش - -ت - -ن- -ادأ إأ ¤درأسش- -ات غÒ
رسشمية ،من أŸتوقع أأن تسشتفيد أللوأئح
أŸسش -ت -ق-ل-ة م-ن أل-ت-وج-ه أل-ع-ام ل-ل-ن-اخب
أل - -ت - -ونسش - -ي أل - -ذي عّ- -ب- -ر ع- -ن رفضش- -ه
لسشياسشات أ◊كم أ◊الية.
يرى مÓحظون أن أأ’حزأب ألسشياسشية
أŸشش -ارك -ة ‘ أ’سش-ت-ح-ق-اق أل-تشش-ري-ع-ي
«أسش-ت-ن-زف-وأ ›ه-وده-م أŸادي وأل-بدÊ
‘ أ◊م -ل -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي-ة لÓ-سش-ت-ح-ق-اق
ألرئاسشي ،وهوما جعل نسشق نششاطهم
جل ترأجعا ،فضش ً
 Óعن تششّتت تركيز
يسش ّ
ألناخب Úب Úهذين أ’سشتحقاق Úوهو
ما أأدى إأ ¤فتور أ’هتمام با’نتخابات

أل - -تشش - -ري- -ع- -ي- -ة» وأأرج- -ع- -وأ «’م- -ب- -ا’ة
أل -ت -ونسش -ي Úب -ا’ن -ت -خ -اب -ات ألŸÈان -ي-ة
بالرغم من أأهميتها ‘ –ديد مÓمح
مسشتقبل ألبÓد ،إأ ¤دخول وجوه جديٍد
غ Òمعروف بالنسشبة للناخب ألتونسشي
ليسس لها تاريخ سشياسشي و’ نششاطات
على أÿط ،فضش ًÓعن إأعادة رسشكلة
وجوه قدÁة فششلت ‘ أ’سشتجابة إأ¤
تطّلعاته» .أأما ﬁللون آأخرون للششأان
ألسش- -ي- -اسش- -ي أل -ت -ونسش -ي ،ف -اع -تÈوأ أأن -ه
«سشيكون هناك حظوظ أأك ÈللمرششحÚ
أŸسشتقل ،»Úوسشيتم ألكششف عن ألنتائج
أأ’ولية ،أبتدأء من مسشاء أليوم.

واصصفا اŸبلّغ اإياه باأنه
«اأقرب اإ ¤جاسصوسس»

ن - - - - - -ددت وزأرة أÿارج- - - - - -ي- - - - - -ة
أل - -ف - -لسش - -ط - -ي- -ن- -ي- -ة ،أأمسس ،بشش- -ن
أ’ح- -تÓ- -ل أ’سش- -رأئ- -ي- -ل- -ي ◊رب
أسشتعمارية ششرسشة ومفتوحة ضشد
ألفلسشطيني Úوأأرضشهم و‡تلكاتهم
وم- - -ق- - -دسش- - -ات - -ه - -م ‘ أأ’رأضش - -ي
ألفلسشطينية .قالت ألوزأرة ‘ بيان
لها ،إأن إأجرأءأت أ’حتÓل تهدف
ل- -ت- -ك- -ريسس وت- -ع- -م -ي -ق أ’ح -ت Ó-ل
وأ’سش- - - - -ت - - - -ي - - - -ط - - - -ان ‘ أأ’رضس
أل -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ة أÙت-ل-ة ،وإأحÓ-ل
أŸسش - -ت - -وط- -ن Úأل- -ي- -ه- -ود م- -ك- -ان
أأصش- - -ح - -اب أأ’رضس .أأضش - -افت أأن
أل -تصش -ع -ي -د أإ’سش -رأئ -ي-ل-ي ‘ ق-م-ع
ألفلسشطيني Úوألتنكيل بهم أتسشعت
رق -ع -ت -ه م -ؤوخ -رأ ع Èأسش -ت -ه -دأف
أŸشش - -ارك ‘ ÚمسشÒأت أل - -ع- -ودة
ألشش - - -ع- - -ب- - -ي- - -ة ‘ ق- - -ط- - -اع غ- - -زة
وأŸدأهمات ألليلة وأ’قتحامات
لعدد من أŸدن وألقرى وألبلدأت
‘ ألضشفة ألغربية وششرق ألقدسس.
ب- -حسشب أل- -ب- -ي- -ان ،ف- -إان أ◊م- -ل- -ة
تتزأمن مع أعتدأءأت أŸسشتوطنÚ
أ’سش-ت-ف-زأزي-ة أل-ه-ادف-ة إأ ¤ضش-رب
أل-وج-ود أل-ف-لسش-ط-ي-ني ‘ أŸناطق
أŸصش -ن -ف -ة (ج) ،وت -ن -ف -ي -ذ ع -دي -د

أıططات ألتهويدية خاصشة ما
ي -تصش -ل م -ن -ه -ا ب -ت -ه-وي-د أŸسش-ج-د
أأ’قصشى وﬁيطه.
لفت إأ ¤أأدأء أŸسشتوطن Úلششعائر
ت -ل-م-ودي-ة ‘ م-قÈة ب-اب أل-رح-م-ة
أل - -ق - -ري - -ب - -ة م- -ن أأسش- -وأر وأأب- -وأب
أŸسشجد أأ’قصشى ،باإ’ضشافة إأ¤
أقتحام قرية قÒه ششمال سشلفيت
ب -الضش -ف -ة أل -غ -رب -ي -ة وإأع -ط-اب 13
م-رك-ب-ة وخ-ط شش-ع-ارأت ع-نصش-ري-ة
معادية.
ق-الت أÿارج-ي-ة أل-ف-لسش-ط-ي-نية أأن
سش- -ك- -وت أÛت -م -ع أل -دو‹ ع -ل -ى
إأج - -رأءأت إأسش - -رأئ - -ي- -ل تشش- -ج- -ي- -ع
لÓ-ح-تÓ-ل ل-ل-ت-م-ادي ‘ ج-رأئ-م-ه،
م -ط -ال-ب-ة إأي-اه Ãسش-اءل-ة أ’ح-تÓ-ل
ع-ل-ى ج-رأئ-م-ه وﬁاسش-ب-ت-ه ع-ل-ي-ها
وليسس غضس ألبصشر عما ترتكبه من
أن- - -ت- - -ه- - -اك- - -ات ي - -وم - -ي - -ة ب - -ح - -ق
ألفلسشطيني.Ú
أأك - - -د أل- - -ب- - -ي- - -ان أأن أÿارج- - -ي- - -ة
أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة سشتوأصشل دق أأبوأب
أÛتمع ألدو‹ مطالبة بالعدألة
وأ◊ق - -وق أŸشش - -روع - -ة ل- -لشش- -عب
ألفلسشطيني و‘ مقدمتها –رير
دولته من أ’حتÓل .قامت قوأت
أ’ح- -تÓ- -ل أ’سش- -رأئ- -ي -ل -ي ،أأمسس،

باعتقال  16فلسشطينيا ‘ مناطق
ﬂتلفة بالضشفة ألغربية أÙتلة.
ذكر نادي أأ’سش Òألفلسشطيني ‘
بيان له إأن قوأت أ’حتÓل ششنت
ح -م -ل -ة ده -م وأع -ت-ق-ا’ت وأسش-ع-ة
طالت  16فلسشطينيا من مناطق
ﬂتلفة بالضشفة ألغربية أÙتلة
ب -ذري -ع -ة أل -ع -ث -ور ع-ل-ى مسش-دسشÚ
وذخÒة ‘ مدينة أÿليل .قال إأن
أل -ق -وأت أ’سش -رأئ -ي -ل -ي-ة أق-ت-ح-مت
مناطق متفرقة ‘ مدن قلقيلية
وأÿليل ونابلسس ورأم ألله وألبÒة
وط - -ول - -ك - -رم وأع - -ت - -ق- -لت ه- -ؤو’ء
أŸوأط - -ن - -ي - -ة ،وتشش- -ن سش- -ل- -ط- -ات
أ’ح- -تÓ- -ل بشش- -ك- -ل شش- -ب- -ه ي -وم -ي
حمÓت مدأهمة وأعتقال تطال
عششرأت ألششبان ألفلسشطيني‘ Ú
ﬂت -ل -ف أŸن -اط-ق أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
بحجج وذرأئع ﬂتلفة.
أأصش - -يب شش - -اب ف - -لسش - -ط- -ي- -ن- -ي
ب - -رصش - -اصس ج - -يشس أ’إح - -تÓ- -ل
أ’إسشرأئيلي ،أأمسس ،فيما تعدى
مسش- -ت- -وط -ن -ون ع -ل -ى م -رك -ب -ات
وخ -ط -وأ شش -ع -ارأت «ع -نصش-ري-ة»
عليها ‘ ألضشفة ألغربية وفق ما
ذك- - - -رت مصش- - - -ادر أأم- - - -ن- - - -ي- - - -ة
فلسشطينية.

من أاجل التّوصصل إا ¤حل عادل للنزاع ‘ الصصحراء الغربية

البوليسشاريو ّŒدد اسشتعدادها للتعاون مع األ· اŸتحدة

’مانة الوطنية
جّدد عضصو ا أ
÷بهة البوليسصاريو ،والوزير
ا’ول للحكومة الصصحراوية،
ﬁمد الو‹ أاعكيك،
اسصتعداد جبهة البوليسصاريو
’·
للتعاون ا÷اد مع ا أ
اŸتحدة من أاجل التوصصل إا¤
حل سصياسصي وعادل للنزاع ‘
الصصحراء الغربية على أاسصاسس
ضصمان حق الشصعب
الصصحراوي ‘ تقرير اŸصص،Ò
Ãا يتماشصى وقرارات
ا÷معية العامة ل·Ó
’من
اŸتحدة و›لسس ا أ
الدو‹ ذات الصصلة.
أŸسش- - -ؤوول ألصش- - -ح- - -رأوي وخÓ- - -ل
خطاب أألقاه ‘ إأفتتاح أأششغال ألطبعة
أأ’و ¤ل- -ل- -ن- -دوة أل- -دول- -ي -ة Ûالسس
أل -ب -ل -دي -ات أŸتضش -ام-ن-ة م-ع ألشش-عب
ألصشحرأوي ،أأكد على أأن ألوقت قد
ح -ان ل -ت -ت -ح -م -ل أŸن -ظ-م-ة أأ’‡ي-ة
مسش - -ؤوول- -ي- -ات- -ه- -ا Œاه ح- -ق ألشش- -عب
ألصش -ح-رأوي غ Òأل-ق-اب-ل ل-ل-تصش-رف،
م -ط -ال -ب -ا ‘ ذأت ألسش -ي -اق أل -ب -ل-دأن
أل- -دأع- -م- -ة لÓ- -ح- -تÓ- -ل أŸغ- -رب- -ي
وأŸتورطة ‘ عرقلة مسشار ألتسشوية
أأ’‡ي إأ ¤ألكف عن دعم ألنظام
أŸغ-رب-ي ‘ أل-ت-مّ-رد ع-ل-ى ألشش-رع-ية
أل -دول -ي -ة ،وأ’سش -ت -م -رأر ‘ إأرت -ك-اب
ج - - -رأئ- - -م أ◊رب ضش- - -د أŸدن- - -يÚ
ألصشحرأوي Úألعزل ‘ ظل غياب آألية
أأ‡ي -ة مسش-ؤوول-ة ع-ن م-رأق-ب-ة ح-ق-وق

أإ’نسشان وألتقرير عنها ‘ أŸناطق
أÙتلة من ألصشحرأء ألغربية.
ومن جهة أأخرى ،ندد ﬁمد ألو‹
أأع-ك-يك ،ب-ج-رأئ-م أ◊رب وع-م-ل-يات
ألتصشفية أ÷سشدية وألقتل ألعمد ضشد
أŸدن- -ي Úألصش- -ح- -رأوي Úأل -ع -زل ‘
أأ’رأضشي أÙتلة ألتي كان أأخرها
مقتل ألششابة صشباح أأحميدة عثمان.
دعا ›لسس أأ’من إأ ¤إأدرأج آألية
Ÿرأقبة حقوق أإ’نسشان ‘ أأ’رأضشي
أÙت -ل -ة ضش -م -ن و’ي -ة ب -ع -ث-ة أأ’·
Óسش-ت-ف-ت-اء ‘ ألصش-ح-رأء
أŸت -ح -دة ل  -إ
أل-غ-رب-ي-ة أŸت-وأج-د م-ق-ره-ا Ãدي-ن-ة
ألعيون أÙتلة ،بهدف رفع تقارير
دورية عن حالة حقوق أإ’نسشان إأ¤
ألهيئات أأ’‡ية أıتصشة.
ع Èعضشو أأ’مانة ألوطنية ،أأعكيك،
بإاسشم ألششعب وأ◊كومة ألصشحرأوية
عن أمتنانه ÷هود منظمي ألندوة
وألدعم أŸتوأصشل وأŸنقطع ألنظÒ
ل- -لشش- -عب ألصش- -ح- -رأوي ‘ ك- -ف- -اح -ه
ألشش - -رع- -ي م- -ن أأج- -ل أإ’سش- -ت- -قÓ- -ل
وإأسشتكمال بسشط ألسشيادة على كامل
أأرأضشي أ÷مهورية ألصشحرأوية.
Œدر أإ’ششارة إأ ¤أن أليوم أأ’ول من
أأششغال ألندوة ،ألذي أحتضشنه متحف
ف- -ردوم ،حضش- -ره إأ ¤ج- -انب أل- -وف -د
أ◊كومي ألصشحرأوي ،وفود رسشمية
ع-ن ب-ل-دي-ة ف-ي-غ-وو م-ق-اط-ع-ة غ-الثيا،
باإ’ضشافة إأ ¤أأزيد من مئة ضشيف،
م -ن ب-ي-ن-ه-م  80رئ -يسش-ا و‡ث-ل-ة ع-ن
بلديات من إأسشبانيا ،أ÷زأئر ،فرنسشا

وإأيطاليا.

Œديد الدعم

جدد أŸششاركون ‘ ألندوة ألدولية
ل -ل -م-دن وأل-ب-ل-دي-ات أŸتضش-ام-ن-ة م-ع
ألشش - -عب ألصش- -ح- -رأوي ،أŸن- -ع- -ق- -دة
Ãدي-ن-ة ف-ي-غ-و أإ’سش-ب-ان-ي-ة ‘ ،بيانهم
أÿت -ام -ي ،أل -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى م-وأصش-ل-ة
دعمهم ألكامل وألÓمششروط للششعب
ألصشحرأوي ،وعن ألتزأمهم بالعمل
ع -ل -ى ت -وط -ي -د أل -عÓ-ق-ات م-ع ك-اف-ة
هياكل ألدولة ،وتطويرها لÎقى إأ¤
أŸكانة ألتي تسشتحقها كدولة حديثة
حرة ودÁقرأطية .أأكد ألبيان على
أأه-م-ي-ة ت-وح-ي-د أ÷ه-ود وأŸسش-اهمة
ب- -اŸوأرد أ’ق- -تصش- -ادي- -ة وأل- -ف- -ن- -ي -ة
وأ’سش-تشش-ارة أإ’دأري-ة ل-ل-ح-ف-اظ على
ﬂت - -ل - -ف أÿدم - -ات أل - -ع - -ام- -ة ‘
ﬂم - -ي - -ات أل Ó- -ج - -ئ Úوأأ’رأضش- -ي
أÙررة.
كما أأوضشح ألبيان كذلك على أأنه بات
من ألضشروري أأ’خذ بع Úأإ’عتبار
طبيعة ألنزأع ‘ ألصشحرأء ألغربية،
ب-إاع-ت-ب-اره قضش-ي-ة تصش-ف-ي-ة أإ’سش-تعمار
غ Òمكتمل وبالتا‹ ضشرورة ألÎكيز
ع -ل -ى م -وأصش -ل -ة أل-دع-م وأŸب-ادرأت
ألسش -ي-اسش-ي-ة م-ع أ◊ك-وم-ات أÙل-ي-ة
وأإ’ق-ل-ي-م-ي-ة م-ن أأج-ل ألضش-غ-ط ع-ل-ى
أإ’حتÓل أŸغربي لوقف إأنتهاكات
حقوق أإ’نسشان ‘ أأ’رأضشي أÙتلة
وأإ’ف -رأج ع -ن ألسش-ج-ن-اء ألسش-ي-اسش-يÚ
ألصشحرأوي.Ú

ترامب يواجه ششكوى تبليغ ثانية بششأان الفضشيحة األوكرانية

أأك -د ﬁام أأم -ري -ك-ي أأن شش-ك-وى ت-ب-ل-ي-غ ث-ان-ي-ة ُت-رف-ع ‘ أأج-ه-زة
أ’سشتخبارأت بششأان فضشيحة ألضشغط أŸزعوم من قبل رئيسس
أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة ،دون -ال -د ت-رأمب ،ع-ل-ى ن-ظÒه أأ’وك-رأ،Ê
فÓد ÒÁزيلينسشكي .وأأعلن أÙامي مارك زيد ألذي Áثل
أŸب ّ-ل -غ أأ’ول أل -ذي أأث -ارت شش-ك-وأه فضش-ي-ح-ة سش-ي-اسش-ي-ة م-دوي-ة
وأأسشفرت عن إأطÓق ›لسس ألنوأب –قيق عزل بحق ترأمب،
‘ مقابلة مع أحدى ألقنوأت ألتلفزيونية ،أأمسس أأ’حد ،أأن
أŸسشؤوول أ’سشتخبارأتي أآ’خر ألذي قرر رفع ششكوى جديدة،
قدم إأفادأته إأ ¤أŸفتشس ألعام لÓسشتخبارأت أأ’مريكية ،مايكل
أأت -ك -ي -نسش -ون ،ل -ك -ن Á ⁄ث -ل ب -ع -د أأم -ام أل -ل-ج-ان أıتصش-ة ‘

ألكونغرسس.
أأوضشح أÙامي أأن أŸبلغ ألثا Êلديه معرفة مباششرة بششأان
بعضس أŸزأعم ألوأردة ‘ ألششكوى أأ’و ¤ألتي نششر ألكونغرسس
نصشها مؤوخرأ ،بعد أأسشابيع من مسشاعي إأدأرة ترأمب Ÿنع تسشليم
ألششكوى إأ ¤أŸششرع ،ÚمششÒأ على حسشابه ‘ «توي »Îإأ ¤أأن
فريقه سشيمثل أŸبّلغ ألثا Êأأيضشا .وتتمحور ألششكوى أأ’و¤
حول أŸكاŸة ألهاتفية ألتي جرت ب Úترأمب وزيلينسشكي ‘
جويلية أŸاضشي ،حيث ذكر أŸبلغ ألذي  ⁄يحضشر ششخصشيا
ه -ذأ أ’تصش -ال ب -ل حصش -ل ع -ل-ى م-ع-ل-وم-ات ع-ن-ه م-ن مسش-ؤوولÚ
كثÒين ‘ ألبيت أأ’بيضس ،أأن ألرئيسس أأ’مريكي حث نظÒه

أأ’وكرأ Êمرأرأ على فتح –قيق مع هان Îبايدن‚ ،ل جو
بايدن ،نائب ألرئيسس ألسشابق ،وألذي سشبق أأن كان يتو ¤منصشبا
‘ ›لسس إأدأرة أحدى ألششركات أأ’وكرأنية ألعاملة ‘ ›ال
ألغاز.
يششتبه ألدÁقرأطيون ‘ ›لسس ألنوأب بأان ترأمب أسشتغل
م-ل-ف أŸسش-اع-دأت أل-عسش-ك-ري-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة إأ ¤أأوك-رأن-ي-ا ك-أادأة
ضشغط على زيلينسشكي ،بغية إأجباره على فتح –قيق مع ‚ل
منافسشه أÙتمل ‘ أنتخابات ألرئاسشة أŸقبلة .من جانبه،
رفضس ترأمب بششدة أرتكابه أأي ﬂالفة ،وطالب بالكششف عن
هوية أŸبلّغ وأصشفا إأياه بأانه «أأقرب إأ ¤جاسشوسس.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اسستدعى ’ 23عبا لّÎبصض «اÿضسر» الذي ينطلق عشسّية اليوم Ãشساركة رياضسيّ Úمن  11دولة إافريقيّة وأاوروبّية

بلماضسي يعيد عبد الÓوي وحسسا Êبعد غياب طويل...
ينطلق عشسية اليوم Ãركز –ضس ÒاŸنتخبات الوطنية بسسيدي موسسى تربصض اŸنتخب الوطني لشسهر أاكتوبر ،الذي سستتخلله
مواجهتان وديتان ضسد كل من منتخب جمهورية الكونغو الدÁقراطية ومنتخب كولومبيا يومي العاشسر واÿامسض عشسر من
الشسهر ا÷اري على التوا‹– ،ضسÒا لدخول غمار التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسض العا ⁄اŸزمع إاجراؤوها بقطر من  21نوفم Èإا¤
غاية  18ديسسم.2022 È

ﬁمد فوزي بقاصص
– ّسش- -ب- -ا لّÎب- -صس أŸن- -ت- -خب أل- -وط- -ن -ي،
أسش- -ت- -دع- -ى أل- -ن- -اخب أل -وط -ن -ي «ج -م -ال
ب-ل-م-اضش-ي» ‘ ألسش-اع-ات أألو ¤لصش-ب-ي-ح-ة
أألحد  23لعبا ◊ضشور تربصس أÿضشر
أŸق -رر أن -ط Ó-ق -ه عشش -ي -ة أل -ي -وم Ãرك -ز
–ضش ÒأŸن -ت -خ -ب -ات أل -وط -ن -ي-ة بسش-ي-دي
موسشى ،وهي قائمة حافظ من خÓلها
أŸسشؤوول أألول على رأأسس ألعارضشة ألفنية
ل-ل-خضش-ر ع-ل-ى أسش-ت-ق-رأر أل-ت-ع-دأد م-ق-ارن-ة
ب -الÎبصش -ات أŸاضش -ي -ة ،ح -يث  ⁄ت -ع -رف
قائمة  23لعبا مفاجآات كبÒة ،سشوى ‘
ألÓعب ألذي عوضس رحيل صشخرة دفاع
أÿضشر «رفيق حليشس» ألذي قرر ألعتزأل
ألدو‹ ‘ ألÎبصس أŸاضشي ضشد منتخب
أل- -ب- -ن ،Úح -يث ” أسش -ت -ب -دأل -ه ب -اŸدأف -ع
أÙوري «إألياسس حسشا »Êمدأفع «أأردأ
ك -ارج -ا »Êأل -ب -ل -غ -اري ل -ت -ك -ون أŸف-اج-أاة
أل -وح-ي-دة ‘ ه-ذه أل-ق-ائ-م-ة ،خصش-وصش-ا أأن
عددأ كبÒأ من أŸتتّبع Úللششأان ألكروي
كانوأ ينتظرون أسشتدعاء وجه جديد من
أÎÙف Úع - -ل- -ى غ- -رأر «ب- -درأن» لعب
ألÎج-ي أل-ري-اضش-ي أل-ت-ونسش-ي ،أل-ذي ي-قّدم
مسش -ت -وي-ات رأق-ي-ة م-ع ف-ري-ق-ه ﬁل-ي-ا و‘
رأبطة أألبطال أإلفريقية ،أأو صشاحب 24
رب -ي -ع -ا لعب ن -ادي ف-ال-نسش-ي-ان أل-ف-رنسش-ي
«م -اكسش -ي -م سش -ب -ان -و رح -و» أل -ذي ل-عب ك-ل
لقاءأته أأسشاسشيا ويقّدم مسشتويات قوية مع
ن- -ادي- -ه ،ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤ق -ائ -د أل -نصش -ري -ة
وأŸنتخب أألوŸبي «توقاي» ألذي يعاÊ
من إأصشابة وقد يكون مع «أÿضشر» ‘
ألÎبصشات أŸقبلة.
كما عرفت ألقائمة عودة كل من أ÷وهرة
ألصش- -اع- -دة م- -ت- -وسش- -ط أŸي- -دأن «هشش- -ام
بودأوي» ألغائب عن ألقائمة أŸاضشية ،هو
أل- -ذي ك- -ان ي- -ت- -وأج- -د ‘ ب- -دأي- -ة أل- -فÎة
أل -ت -حضشÒي -ة م -ع ف -ري -ق -ه أ÷دي -د ن -يسس
ألفرنسشي ،باإلضشافة إأ ¤ألÓعب أŸتعّدد
أŸناصشب «أأيوب عبد ألÓوي» ألذي عاد
إأ ¤أŸن -ت -خب ،ب -ع -دم-ا غ-اب ع-ن-ه خÓ-ل
ك -أاسس أأ· إأف -ري -ق-ي-ا Ã 2019صش-ر بسش-بب
أل-ع-م-ل-ي-ة أ÷رأح-ي-ة أل-ت-ي خضش-ع ل-ه-ا على

تأالق العداء اŸغربي سسعيد أاعراب ‘ مسسابقة ماراطون إامدغاسسن الدو‹ بباتنة
’و ¤بتحقيقه
‘ طبعته العاشسرة ،بإافتكاكه عن جدارة واسستحقاق للمرتبة ا أ
لفوز عريضض وذلك على مسسافة إاجمالية تقدر بـ  42,192كلم ،حققها ‘
ظرف سساعت Úو 28دقيقة و 12ثانية ،باŸضسمار اıصسصض لذلك ‘ السسباق الذي
احتضسنته و’ية باتنة.

وقّ- -رر أل- -ن- -اخب أل- -وط- -ن- -ي شش -طب أسش -م
أŸه-اج-م أل-ق-وي ل-ن-ادي م-ون-ب-ولييه «أأندي
ديلور» عن ألÎبصس أ÷اري بعدما تعّرضس
إلصش- -اب- -ة ‘ أل- -عضشÓ- -ت أŸقÈة سش- -ه- -رة
ألسشبت ‘ لقاء فريقه ضشد نادي أإلمارة
أل-ف-رنسش-ي-ة م-ون-اك-و م-ب-اشش-رة ب-عد تسشجيله
لهدف ألسشبق لناديه ،وهو ما حرمه من
ألتوأجد ‘ تربصس أÿضشر ألثالث على
ألتوأ‹ ‘ مسشÒته ألكروية مع أŸنتخب
ألوطني ،وألذي كان سشيششارك فيه أأسشاسشيا
‘ أأح- -د أŸوأج- -ه -ات ،ب -ع -دم -ا أأ ّك -د ذلك
ألناخب ألوطني ‘ آأخر ندوة صشحفية بعد
ل -ق -اء أل -ب -ن Úح Úق-ال ب-ا◊رف أل-وأح-د،
«ديلور ‰ ⁄نحه ألكث Òمن ألفرصس ،وذلك
لضشيق ألوقت قبل وأأثناء «ألكان» ،وسشيكون
له ذلك أبتدأًء من تربصس ششهر أأكتوبر».

يجّدد الّثقة ‘ الثÓثي
شستي ،فرحات وبن رحمة

مسشتوى ألقلب ،وألتي حرمته من دخول
تاريخ أŸنتخب ألوطني.

اسستدعاء ’ 3عب Úينشسطون
‘ منصسب ظه Òأايسسر
م -ن ج -ه-ة أأخ-رى ،ع-رفت أل-ق-ائ-م-ة إأب-ع-اد
ألظه ÒأألÁن لششباب قسشنطينة «حسشÚ
بن عيادة» ،وهو ما يؤوّكد بأاّن «بلماضشي» ⁄
يقتنع Ãسشتوأه خÓل ترّبصس ششهر سشبتمÈ
أŸن -قضش -ي ،خصش-وصش-ا أأّن-ه قّ-رر أسش-ت-دع-اء
ثÓث لعب Úينششطون على ألروأق أأليسشر

خÓل ألÎبصس أ÷اري ،ويتعلق أألمر بكل
من (بن سشبعيني ،عبد ألÓوي ،ششتي) ‘
أأم -ر ي-ط-رح أل-ع-دي-د م-ن أل-تسش-اؤولت ح-ول
هذه أÿطوة ،خصشوصشا أأنه كان بإامكانه
منح ألفرصشة لظه ÒأأÁن آأخر« ،بلماضشي»
يكون قد قام بهذه أÿطوة إليجاد حلّ
ج -دي -د ع -ل-ى أل-روأق أأليسش-ر أŸت-م-ث-ل ‘
ألثنائي (ششتي وعبد ألÓوي) ،وألعتماد
على «بن سشبعيني» ‘ ﬁور ألدفاع كحل
جديد ‘ أÙور ،وهو أŸنصشب ألذي
شش -غ -ل -ه ‘ ب -دأي -ة مسشÒت -ه أل -ك -روي -ة م -ع
أÿضش- -ر ‘ ح- -ق- -ب- -ة أŸدرب أل -ف -رنسش -ي
«كريسشتيان غوركوف».

هذأ وأسشتدعى «بلماضشي» للمرة ألثانية
ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ أل -ظ -ه Òأأليسش -ر ل -لÎج -ي
ألرياضشي ألتونسشي «إألياسس ششتي» ،وأ÷ناح
أألÁن لنادي نيم ألفرنسشي «زين ألدين
ف -رح -ات» ،وم -ن أ÷ه -ة أŸق-اب-ل-ة أ÷ن-اح
أأليسشر لفريق برينتفورد أإل‚ليزي «سشعيد
ب -ن رح -م -ة» ،وه -و م-ا ي-ؤوك-د ب-أان أل-ك-وتشس
«ج -م -ال» سش -ي -جّ-رب ه-ذه أألسش-م-اء خÓ-ل
أل-ل-ق-اءي-ن أل-ودي ÚأŸق-ب-ل ،Úوسش-ي-ع-ط-ي-هم
فرصشة لعب جديدة لتجريب أأك Èعدد
‡كن من ألÓعب ،Úخصشوصشا أأن تاريخ
أل- -ف- -ي- -ف -ا أ÷اري سش -ي -ك -ون آأخ -ر ﬁط -ة
–ضشÒي -ة ق -ب -ل ألشش -روع ‘ أل -تصش -ف -ي -ات
أŸون -دي -ال -ي -ة ب -دأي -ة م -ن م -ط -ل -ع ألسش-ن-ة
أŸقبلة.
Óششارة ،سشيقوم أŸدرب ألوطني «جمال
ل إ
بلماضشي» بتنششيط ندوة صشحفية صشبيحة
ألغد Ãركز –ضش ÒأŸنتخبات ألوطنية
بسشيدي موسشى ،يتحدث فيها عن قائمة
أÿضشر أŸعنية بÎبصس ششهر أأكتوبر وعن
أللقاء ألودي أألول ضشد منتخب جمهورية
ألكونغو ألدÁوقرأطية ،كما سشيجيب فيها
عن أنششغالت ألصشحفي.Ú

قاوة ﬁمد (مدّرب أامل بوسسعادة) لـ «الشسعب»:

الفوز على ا–اد ا◊راشس سسيكون حافزا لنا ‘ اŸباريات القادمة

وصسف مدرب أامل بوسسعادة ﬁمد
قاوة ‘ تصسريح لـ «الشسعب» الفوز على
ا–اد ا◊راشض برسسم ا÷ولة السسابعة
’‚از
من الرابطة اÎÙفة الثانية با إ
الكب ،Òوالذي سسيسساعد الفريق ـ
حسسبه ـ ‘ اللقاءات القادمة للظهور
بوجه أافضسل.

حاوره :فؤواد بن طالب

@ الشسعب :ما تعليقك على الفوز اّÙقق أامام
ا–اد ا◊راشض برسسم ا÷ولة ال ّسسابعة؟
@ ق- -اوة ﬁم -د :أأع -ت -ق -د أأن أŸب -ارأة ك -انت صش -ع-ب-ة
وأّتسشمت بوجه..Úألوجه أألول كان للزوأر ألذين كانوأ
منهزم ،Úوأسشتطاعوأ أأن يعدلوأ ألنتيجة بينما ألوجه ألثاÊ
كان ألششبالنا ألذين سشيطروأ على أŸرحلة ألثانية ،وأأثبتوأ
أأنهم فريق يعرف كيف يتعامل كرويا أأمام منافسس Îﬁم،
غ Òأأنّ عناصشرنا ورغبتهم ‘ ألفوز –ققت ‘ ألدقيقة
 82ع- -ن ط- -ري -ق أŸه -اج -م سش -وك -ان ،أأضش -ف إأ ¤ه -ذأ أأن
ألÓعب Úلعبوأ مبارأة من نوع خاصس ألنهم دخلوأ تلك
أŸبارأة وعزÁتهم هو ألفوز.
@ ما هي أاهم الّنقاط التي سساعدتكم على
’نصسار؟
الفوز وإاسسعاد إادارة الفريق وا أ

جل هزÁـــــــة
سس ّ
أاخرى على ميدانه

اختتام الطّبعة Ÿ 10اراطون إامدغاسسن الّدو‹ بباتنة

@@ ما سشاعدنا ‘ هذه أŸبارأة هو ألتنظيم أÙكم فوق
أŸيدأن وألثقة ألتي دخلت بها أÛموعة وهي مؤومنة بأان
نقاط أ÷ولة ألسشابعة لن تخرج من ميدأننا ،وهذأ ما
–قق ‘ مبارأة كانت كبÒة بك Èمنششطيها.
@ ماذا يحتاج أامل بوسسعادة ‘ نظرك حتى
يبقى على نفسض الديناميكية التي ظهر بها
أامام الصسفراء؟
@@ فريقنا هو مزيج ما ب Úأıضشرم Úوألششباب ،غÒ
أأن ألفريق بحاجة إأ ¤فك ششفرة أإلخفاقات ألسشابقة،
وأ◊مد لله تأاّكد هذأ ‘ حوأر أأول أأمسس أأمام أ–اد
أ◊رأشس أأين ظهرت أÛموعة بوجه يفتح لنا مسشتقبÓ
زأهرأ ،خاصشة وأأن كل ألÓعب Úيريدون إأسشعاد أألنصشار.
صسعبة للفريق؟
@ ما هي أاسسباب ا’نطÓقة ال ّ
@@ ألسشبب ألرئيسشي هو عدم أللعب فوق ميدأننا ،وكأاننا
نعلب كل أŸباريات خارج ألقوأعد ما صشعب من مهمتنا
لكننا سشنتدأرك ذلك مع ألوقت.
@ ما قولكم ‘ ترتيبكم ‘ مؤوّخرة ا÷دول؟
@@ أÎÙف ألثا Êبطولة صشعبة للغاية وسشنحاول ألتأاقلم
مع ألوضشعية ألتي نعا Êمنها ،ونعمل على أÿروج من
منطقة أÿطر ،وأŸششوأر ل يزأل ‘ بدأيته وهذأ ل يعني
أأننا ل نسشتطيع قلب أŸوأزين.

أاوŸبي الشسلف ‘ وضسعية حرجة

 ⁄يتوّقف مسسلسسل النتائج اّıيبة التي ما فتئ يسسجلها
’مر الذي جعل
أاوŸبي الشسلف من مقابلة إا ¤أاخرى ،ا أ
’نصسار تزداد من مقابلة فاشسلة إا¤
موجة غضسب ا أ
أاخرى جعلته يتذوق طعم الغرق الذي حذرنا منه ‘
’يام اŸنصسرمة التي  ⁄يسستعد فيها الفريق عافيته
ا أ
من النتائج الوخيمة ‘ غياب مؤوشسرات ا’سستفاقة من
الوضسعية ا◊الية.

الششلف :و ــ ي ــ أاعرايبي

 ⁄يجد ألطاقم ألفني وأإلدأري ألوŸبي ألششلف
وألÓعبون أأي وسشيلة لتÈير إأخفاقهم أأمام فريق سشيدي
بلعباسس ،ألذي ‚ا بأاعجوبة من ألسشقوط إأ ¤بطولة ألهوأة
خÓل أŸوسشم أŸنصشرم ،وهو ما يف ّسشر ألوضشع ألكارثي
ألذي يتخبط فيه ألفريق ،وغياب رؤوية وأضشحة لزمÓء بن
حوة ألذين  ⁄يتأاخروأ ‘ تسشجيل ألنتائج ألوخيمة وأحدة
تلو أألخرى رغم حالة أÿطر ألتي دق ناقوسشها أ÷مهور
وﬁبو ألفريق ،وهو ما أأوردناه ‘ أأعدأد ألسشابقة من

خÓ- -ل –ذي- -رن- -ا م- -ن ح- -ال- -ة ألسش- -ق -وط أ◊ر وأل -غضشب
أ÷ماهÒي ألذي كان يوم لقائه مع ضشيفه سشيدي بلعباسس،
ألذي أأظهر إأمكانيات وتنظيما وتكتيكا مكن من –قيق
ألفوز ،وأŸسشاهمة ‘ دفع ألششلفاوة نحو ألغرق أŸر ألذي
 ⁄يتحمله أ÷مهور ألذي خرج غاضشبا من لقاء أأظهر فيه
ألششلفاوة تهل ÓكبÒأ وغياب خطة لعب وأضشحة ،يقول
ﬁبو ألفريق .حصشده لنقطة وأحدة يف ّسشر مدى أÿلل
ألوأضشح ‘ ألتششكيلة ،وﬁدودية ألطاقم ألفني وأإلدأري
‘ تسشي Òفريق يقارع ألكبار.
كما أسشتغرب أÙبّون للفريق عدم Œاوز فريق كان ‘
ذيل ألÎتيب خÓل ألعام أŸنصشرم ،يقول أألنصشار ألذين
ناششدوأ أ÷هات أŸعنية بالتحرك ألعاجل إلنقاذ ألفريق،
ألذي بدأأ يغرق بعدما حذرناه من ألغرق خÓل أألسشبوعÚ
أŸنصشرم Úبعد مقابلة ودية مع وفاق تيسشمسشيلت ألناششط
بقسشم ألهوأة ،وألذي فرضس عليه ألتعادل أإليجابي (هدف
Ÿثله) ،وهي نتيجة كششفت عن ﬁدودية ألفريق ،فهل
تسشتيقظ نخوة أألوŸبي بعدما صشار هدف كل ألفرق هو
Œاوزه؟

@ إاذن هدفكم هو الّدفاع عن أالوان الفريق
بكل قّوة؟
جلنا ألنطÓقة ألفعلية أأمام
@@ فع Óنتمنى أأّننا كنّا قد سش ّ
أ◊رأشس ،وسشنعمل على أÙافظة على هذه ألديناميكية
وألتنافسس على مرأتب مششّرفة ‘ أÎÙف ألثا.Ê
@ كلمة ختامية؟
@@ أأ“نى أأّننا نسشتطيع إأسشعاد أألنصشار ‘ آأخر ألبطولة،
وألعمل على ألرقي بالفريق إأ ¤مصشاف ألكبار ،وأأن نعمل
أأيضشا بكل ما وسشعنا حتى نتأالق ‘ أÙطات ألقادمة
بدأية من عنابة ‘ أ÷ولة أŸقبلة.

ريال مدريد

كروسس قد يغيب عن الكÓسسيكو
كشش -ف ن -ادي ري -ال م -دري -د ،أأمسس أألح-د ،ع-ن ط-ب-ي-ع-ي-ة
أإلصشابة ألتي تعرضس لها ‚مه أألŸا Êتو Êكروسس أأمام
غرناطة ،يوم ألسشبت .وأششتكى كروسس من آألم ،ليضشطر
إأ ¤مغادرة أŸلعب ‘ ألششوط أألول من أŸبارأة ألتي
أنتهت بفوز أÒŸنغي بنتيجة  .2-4وقال ريال مدريد‘ ،
ب- -ي -ان ع Èم -وق -ع -ه أل -رسش -م -ي ،إأن -ه أأج -ريت أŸزي -د م -ن
ألفحوصشات ألطبية على كروسس ،أأمسس أألحد ،من قبل
أÿدمات ألطبية بالنادي.
وأأضشاف أأن ألنتائج أأظهرت معاناة ألÓعب من إأصشابة
عضشلية ‘ ألفخذ أأليسشر ،وسشيتم تقييم تطور حالته.
من جانبها قالت صشحيفة «موندو ديبورتيفو» أإلسشبانية،
إأن أإلصشابة قد تبعد كروسس عن أŸباريات لفÎة تÎأوح
من أأسشبوع Úإأ 3 ¤أأسشابيع‡ ،ا يهدد مششاركته ‘ مبارأة
أل -كÓ-سش-ي-ك-و م-ع ب-رشش-ل-ون-ة ،وأŸق-رر ل-ه-ا  26م-ن ألشش-هر
أ◊ا‹ .يذكر أأّن ريال مدريد يحتل صشدأرة جدول
ألÎتيب ‘ ألدوري أإلسشبا Êبرصشيد  18نقطة.

باتنة :حمزة Ÿوششي
كان ألعّدأء أŸغربي أıتصس ‘
سش- - -ب - -اق أŸارأط - -ون وأŸسش - -اف - -ات
ألطويلة قد حّقق ألفوز على نظرأئه
أل- - -ع- - -دأئ- - -ي Úم- - -ن أŸشش - -ارك‘ Ú
أŸارأطون ‘ طبعته ألعاششرة ،حيث
قطع هذأ ألعّدأء أŸسشافة أÙددة
من نقطة ألنطÓق من أأمام مركب
أأول ن - -وف - -مÃ 1954 Èدي-ن-ة ب-ات-نة
وصش- -ول إأ ¤ألضش- -ري- -ح أل- -ن- -وم- -ي -دي
أŸلكي إأمدغاسشن ببلدية بومية ألتي
إأح-تضش-نت ن-ق-اط أل-وصش-ول أل-ن-ه-ائ-ي-ة
للمسشابقة وتكر Ëألفائزين.
وح ّ-ل ‘ أŸرت -ب -ة أل -ث -ان -ي -ة أل -ع ّ-دأء
أ÷زأئري سشليمان مولي أŸنخرط
‘ ف - -ري - -ق ب - -ودوأو ‡ث Ó- -ل- -ولي- -ة
أ÷زأئر ألعاصشمة ،بتحقيقه لتوقيت

سشاعت Úو 35دقيقة و 10ثوأن ،فيما
ع-ادت أŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة ل-ل-ع-دأء عمر
دوسشن من فريق أأمن ولية بجاية
بسشاعت Úو 35دقيقة و 10ثوأن.
عّبر أŸتّوجون عن سشعادتهم ألكبÒة
ب -ه -ذأ أل -ف-وز ‘ أŸارأط-ون أل-دو‹،
ألذي أأصشبح من ب Úأأهم ألسشباقات
أل -ري -اضش-ي-ة أل-ت-ي ي-ح-رصس أل-عّ-دأؤوون
أ÷زأئ - - -ري- - -ون وأألج- - -انب ع- - -ل- - -ى
أŸشش -ارك -ة ف -ي -ه -ا سش -ن -وي -ا ل -ت-دع-ي-م
مسشÒأتهم ألرياضشية.
وسش ّ-ل -م وأ‹ ب -ات -ن -ة ف -ري-د ﬁم-دي
أŸي -دأل -ي -ات وأل-ك-ؤووسس ل-ل-ري-اضش-يÚ
ألفائزين ‘ ،ألسشباقات ألثÓثة ألتي
شش -ه-دت مشش-ارك-ة ق-ي-اسش-ي-ة لÓ-ع-بÚ
خ -اصش -ة ف-ئ-ة أإلن-اث وحضش-ورأ ك-بÒأ
ل- - -ل- - -م- - -وأط- - -ن Úوﬁب- - -ي أل - -ع - -دو
وأŸارأطون ،ألذي ششهد أنطÓقته
من وسشط أŸدينة مرورأ باŸسشلك

أıصشصس لذلك وسشط تصشفيقات
وه-ت-اف-ات وتشش-ج-ي-ع-ات ل-ل-مششاركÚ
على مسشافة  13كلم ،وما ب Úمدينتي
باتنة وأŸعذر وعلى مسشافة  26كلم
وسش- -ط أأج- -وأء مشش- -مسش -ة وإأج -رأءأت
تنظيمية ﬁكمة سشاعدت ألÓعبÚ
على ألتأالق وأكتششاف سشحر عاصشمة
ألورأسس ،خ-اصش-ة ب-ال-نسش-ب-ة للضشيوف
أألج- - -انب أل- - -ذي- - -ن يشش- - -ارك- - -ون ‘
ألتظاهرة ألول مرة.
وششارك ‘ هذه ألتظاهرة ألرياضشية
ألدولية ألتي تنظمها سشنويا جمعية
أأصش -دق -اء إأم-دغ-اسش-ن ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
أل -رأب -ط -ة أل -ولئ -ي-ة ل-ري-اضش-ة أأل-ع-اب
أل-ق-وى وم-دي-ري-ة ألشش-ب-اب وأل-رياضشة
أأزي- -د م- -ن  1400ري-اضش-ي وري-اضشية
ق -دم-وأ م-ن ﬂت-ل-ف أأن-ح-اء أل-وط-ن،
وكذأ مششارك Úمن  11دولة إأفريقية
وأأوروبية.

’لعاب اŸتوسّسطية وهران 2021
ا أ

اإلمضساء على تعّهدات بإا“ام اŸشساريع ‘ آاجالها
أامضست ﬂتلف
اŸؤوسسسسات اŸكلفة
Ãشساريع إا‚از وŒديد
الهياكل الرياضسية
اŸعنية باسستضسافة
الطبعة  19من أالعاب
’بيضض اŸتوسسط
البحر ا أ
اŸقررة بوهران ‘
صسائفة  2021على
تعهدات تلتزم من
’جال
خÓلها باحÎام ا آ
اÙددة لتسسليم هذه
اŸشساريع ،حسسبما اسستفيد
’حد من مصسالح
أامسض ا أ
الو’ية.

وأأضش -اف ن -فسس أŸصش -در ب -أاّن أألم-ر
يتعلق بنظام تسشيÒي جديد ÷أا إأليه
وأ‹ وه- -رأن ع -ب -د أل -ق -ادر ج Ó-وي
ليفرضس على طريقته ضشغطا على
تلك أŸؤوسشسشات حتى تفي بوعودها
بخصشوصس ألنتهاء من ورششاتها وفق
أŸوأعيد أ÷ديدة ألتي ” ضشبطها
ب Úأألطرأف أŸعنية.
وي- -تصشّ- -در ه -ذه أŸشش -اري -ع أŸركب

أل -ري -اضش -ي وأل -ق -ري -ة أŸت -وسش -ط -ي -ة
أل -وأق -ع Úب -ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر أ÷ Òبشش-رق
وهرأن ,حيث ÁثÓن أأولوية حسشب
ذأت أŸسش -ؤوول أل -ت-ن-ف-ي-ذي ب-وه-رأن،
ألذي يششدد على ضشرورة تسشليمهما
‘ أآلجال أŸتفق عليها ،كما أأششر
إأليه.
وي -ع-رف مشش-روع أŸركب أل-ري-اضش-ي
تأاخرأ ﬁسشوسشا باعتبار أأن ألعمل به
أنطلق ‘ سشنة  2008وكان مقررأ
ألنتهاء منه ‘ ظرف  36ششهرأ ،إأل
أأن ع- -دة مشش- -اك- -ل ،م- -ال- -ي- -ة م- -ن- -ه- -ا
باÿصشوصس ،منعت ألششركة ألصشينية
أأم سش -ي سش -ي ،أل -ت -ي ف -ازت بصش -ف -ق-ة
تشش- -ي -ي -د ه -ذأ أŸركب ،م -ن أل -وف -اء
بالتزأماتها.
ول-ك-ن م-ن-ح وه-رأن شش-رف ت-ن-ظ-ي-م
أأل -ع -اب أل -ب -ح -ر أألب -يضس أŸت -وسش-ط
أŸق -ب -ل -ة أأع-اد أل-روح ل-ورشش-ات ه-ذأ
أŸركب ،ول -ك -ن م -ع تسش -ج-ي-ل دأئ-م-ا
بعضس ألعرأقيل أأعاقت ألسش Òأ◊سشن
للمششروع.
وأأك -د وأ‹ وه -رأن ،خ Ó-ل زي -ارت-ه
أ÷ديدة يوم ألسشبت إأ ¤ع ÚأŸكان،
رف- -ع ك -اف -ة أل -ع -رأق -ي -ل م -ن أ÷انب
أŸا‹ ب -ع -د ت -دخ -ل -ه ل -دى مصش -ال -ح

أÿزي -ن -ة أل -ع -م -وم -ي-ة أل-ت-ي سش-رحت
ق-روضس أل-دف-ع أŸط-ل-وب-ة ،م-ا ي-غ-ل-ق
أل -ط -ري -ق أأم -ام أŸؤوسشسش -ة ألصش -ي-ن-ي-ة
وﬂتلف أŸؤوسشسشات أŸناولة ألتي
” ألتعاقد معها من طرف ‘‘أأم سشي
سشي‘‘ Ÿسشاعدتها ‘ إأ‚از أأششغال
معينة ،لتÈير أأي تأاخر ﬁتمل ‘
موأعيد تسشليم هذأ أŸششروع ألهام،
وفق ذأت أŸصشدر.
وم -ن شش -أان ه -ذأ أإلج -رأء ،تضش-ي-ف
خلية أإلعÓم بولية وهرأن ،أأن يحث
أŸؤوسشسشات أŸعنية على رفع وتÒة
أل‚از Ãا أأن -ه -ا سش -ت -ك-ون م-ع-رضش-ة
إلجرأءأت عقابية وفق بنود ألعقد
أÈŸم بينها وب Úصشاحب أŸششروع،
ع -ل -م -ا وأأن أسش -ت Ó-م ك -ام -ل م -رأف -ق
أŸركب أل -ري -اضش -ي أ÷دي -د م -ق -رر
لششهر جوأن .2020
للتذك ،Òفإان هذه أŸنششأاة ألرياضشية
أل -ه -ام -ة تضش -م ,فضش  Ó-ع-ن م-رأف-ق
أأخ -رى ،م -ل -ع -ب -ا ل -ك -رة أل-ق-دم بسش-ع-ة
 40.000مقعد وملعبا أللعاب ألقوى بـ
 4.200م -ق -ع -د وق -اع -ة م -ت -ع -ددة
أل -ري -اضش-ات بـ  6.000م-ق-عد ومركز
م -ائ -ي ب-ثÓ-ث-ة أأح-وأضس م-ن-ه-ا أث-ن-ان
أأوŸبي Úوثالث نصشف أأوŸبي.

مولودية ا÷زائر

جابو يؤوّكد جاهزّيته للمشساركة ‘ الّداربي العاصسمي

كشسف عبد اŸومن جابو ،صسانع أالعاب
مولودية ا÷زائر ،موقفه من اŸشساركة
‘ ال -ك Ó-سس -ي -ك -و ال -ع -اصس -م -ي ،أام-ام ا–اد
ا÷زائ - -ر ،السس - -بت اŸق - -ب - -ل ‘ ،م - -ب - -اراة
م -ؤوج -ل-ة م-ن ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة ل-ل-راب-ط-ة
اÎÙفة ا’و.¤

وقال جابو« :تلّقيت ألضشوء أألخضشر من قبل ألطاقم
ألطبي للعودة إأ ¤ألتدريبات ،ألفحوصشات أ÷ديدة أأثبتت
أأنني أأعا Êمن ألتوأء فقط ‘ إأصشبع ألقدم ،وليسس كسشًرأ
مثلما كنا نعتقد».
وأأّكد ‚م أŸولودية ،أأنه سشيسشتأانف أليوم ألتحضشÒأت
رف -ق -ة أل -ف-ري-ق ،أسش-ت-ع-دأًدأ Ÿب-ارأت-ه أŸق-ب-ل-ة أأم-ام أ–اد
ألعاصشمة ،رغم أأن قرأر مششاركته من عدمه يبقى بيد
أŸدرب كازو.Ê
وأأضشاف« :رغم أأّنني  ⁄أأكن قادًرأ على أ÷ري ،إأل أأنني
عملت منفرًدأ ألحافظ على جاهزيتي ،أأنا ‘ حالة جيدة
أآلن ،وآأمل أأن أأششارك مع ألفريق ‘ مبارأة ألديربي».
وأأ”ّ جابو« :ضشّيعنا نقطت Úكانتا ‘ أŸتناول ،علينا أآلن
ألتطلع إأ ¤أألمام وﬁاولة ألتدأرك ‘ أللقاء أŸقبل.

نششكر أأنصشارنا كثًÒأ على دعمهم ألكب Òلنا ،ونعدهم
بإاسشعادهم ‘ قادم أŸناسشبات».

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصشلة

 0٧أإك-ت-وب-ر  : 1940أإصش-درت إلسش-ل-ط-ات إل-ف-رنسشية
ق-ان-ون إل-غ-اء م-رسش-وم ك-رÁي-و إل-ذي نصش ع-ل-ى
Œنّسش إليهود ‘ إ÷زإئر.
 0٧إأك -ت -وب-ر  : 19٥٥أإم -ام ضش -رب -ات إل -ث -وإر
إ÷زإئري Úأإقلع فيلق من قوإت إلطÒإن إ÷وي
إلفرنسشي من مدينة روإن إلفرنسشية باŒاه إ÷زإئر
لتعزيز إلقوإت إŸتوإجدة.

٢٤

إلطقــسش إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد

العدد

18066

ق.و

التعرف على اÛرم «أابوعبيدة» واسشÎجاع كÓششنكوف بع Úالدفلى
أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي عنصسر ()01
دع-م ل-ل-ج-م-اع-ات اإلرهابية بتيسسمسسيلت/ن.ع، 2.
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت-ه-ريب وا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة،
أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي وحراسس
السسواحل ،بكل من وهران وسسيدي بلعباسس/ن.ع،2.
خ -مسس-ة (Œ )05ار ﬂدرات وضس- - - -ب - - -طت ()34,7
كيلوغرام من الكيف اŸعالج.

...وتوقيف  76مهاجرا غ Òششرعي بعدة و’يات
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،أاح- -ب- -ط ح -رسس السس -واح -ل
وع -ن -اصس -ر ال -درك ال -وط -ن-ي ﬁاولت ه-ج-رة غÒ
شس -رع-ي-ة لـ ( )65شس -خصس -ا ك -ان -وا ع -ل-ى م Ïق-وارب
ت -ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع ب-ك-ل م-ن الشس-ل-ف/ن.ع ،1.وعÚ- -
“وشسنت ووهران/ن.ع ‘ ،2.ح ” Úتوقيف ()11
مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بتيارت.

عقب نهاية عهدة إلفرع إلنقابي بتيارت

ق.و

عمال اتصشا’ت ا÷زائر يطالبون بإاجراء إانتخابات

نظم حوا‹  70عام Óوموظفا Ãقر اŸديرية
العملية لـ»اتصسالت ا÷زائر» لولية تيارت ،أامسس
األحد ،وقفة احتجاجية للمطالبة بإاجراء إانتخابات
إلخ -ت -ي -ار اŸم -ث -ل Úال -ن -ق-اب-ي Úرافضس Úإاج-راءات
ال -ت-زك-ي-ة ،حسس-ب-م-ا ل-وح-ظ ،وأاك-د اÙت-ج-ون أان-ه-م
ي -رفضس -ون ال -ت -ع -ام -ل م-ع ال-ف-رع ال-ن-ق-اب-ي ال-ذي ”
تنصسيبه مؤوخرا عن طريق التزكية مطالب« Úبإالغاء
ه-ذه اإلج-راءات وت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات ح-رة ون-زي-هة
يختار من خÓلها العمال ‡ثليهم الشسرعي.»Ú
وأاوضس-ح-وا أان-ه-م ب-ع-دم-ا رفضس-وا ع-ق-د ا÷م-عية
العامة Ãقر اŸؤوسسسسة قام رئيسس الفرع النقابي
السسابق والذي يسسÒه منذ  22سسنة بعقدها Ãقر
اإل–اد اÙلي ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
بـ»ط-ري-ق-ة سس-ري-ة م-قصس-ي-ا م-ع-ظ-م إاط-ارات وع-م-ال
اŸؤوسسسسة» من أاجل تزكيته ،مؤوكدين أانهم سسيلجأاون

إا ¤العدالة للفصسل ‘ هذه القضسية.
من جهته ،أابرز رئيسس ال–اد الولئي للعمال
ا÷زائري ،Úعبد القادر خالدي أان مدير اتصسالت
ا÷زائر بتيارت و–ت ضسغط من العمال رفضس
الÎخيصس لعقد ا÷معية العامة داخل اŸؤوسسسسة
‡ا أادى إا ¤عقدها Ãقر ال–اد اÙلي وإاعادة
تزكية هنيني عبد القادر على رأاسس الفرع النقابي
لعهدة جديدة بحوا‹  60عام.»Ó
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاشس -ار م-دي-ر «اتصس-الت ا÷زائ-ر»
لتيارت ،نبيل طويل أانه  ⁄يتم رفضس عقد ا÷معية
العامة وإا‰ا «تأاجيلها نظرا للوضسع الراهن حيث
راعينا مصسلحة اŸؤوسسسسة» ،مشسÒا إا ¤أان «الفرع
النقابي انتهت عهدته شسهر أاكتوبر  2018إال أانه
اختار هذا الوقت ا◊رج ليطالب بعقد ا÷معية
خاصسة وأان العمال رفضسوا Œديد الفرع حاليا.

إلضشحية ششاب ‘  24من إلعمر

جرÁة قتل ششنيعة بوسشط مدينة سشطيف
اه - -ت - -زت ،مسس - -اء أاول أامسس السس - -بت ،م- -دي- -ن- -ة
سس-ط-ي-ف ،ع-ل-ى وق-ع ج-رÁة ق-ت-ل شس-ن-ي-ع-ة ارت-ك-ب-ها
شسخصس ›هول ،كان على م Ïدراجة نارية ‘ حق
الضسحية البالغ من العمر  24سسنة ،رياضسي ‘ كمال
األجسسام ،يقطن بحي ل نقار بوسسط اŸدينة.
ا÷رÁة الشس -ن-ي-ع-ة ارت-ك-بت أام-ام م-ق-ه-ى م-غ-ل-ق
ي -ع -رف Ãق -ه -ى األŸان -ي -ة ،ب -ج-انب م-ق-ر ال-ولي-ة،
ومقابل للÈيد اŸركزي ‘ ،قلب اŸدينة ،حÚ
ت-ع-رضس الضس-ح-ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ذب-ح م-ب-اغ-تة ،من خÓل
ضس -رب -ة خ -ن -ج -ر ‘ ال-ع-ن-ق ،ت-ارك-ا الضس-ح-ي-ة ي-ن-زف

ويصسارع اŸوت ،فيما لذ اÛرم بالفرار راج،Ó
دون أان يتمكن أاحد من توقيفه.
وقد حضسر رجال األمن إا ¤ع ÚاŸكان لفتح
–قيق ‘ ا÷رÁة ،والتي تذكر أاخبار متضساربة
عن وقوعها بسسبب نزاع ب ÚاÛرم والضسحية حول
أاخطاء مرورية بينهما ،ثم عودة اÛرم لÓنتقام،
وقد طالب اŸواطنون بتدخل السسلطات بصسرامة
للقضساء على هذه الظواهر اإلجرامية ،وقد ”
القبضس على الفاعل ،حسسب بيان مقتضسب Ÿصسالح
أامن ولية سسطيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

 2٥°وهرإن

29°
28°

france prix 1

للعاب إلقوى
بطولة إلعا ⁄أ

لسشلحة إلكيميائية ،نظمت وزإرة إلدفاع إلوطني ،من  06إ 09 ¤أإكتوبر
‘ إطار إلتعاون إلتقني وبالششرإكة مع منظمة حظر إ أ
لجرإم للدرك إلوطني ببوششاوي ،ملتقى
لدلة إ÷نائية وعلم إ إ
 ،2019بالنادي إلوطني للجيشش ببني مسشوسش وإŸعهد إلوطني ل أ
جهويا بعنوإن«:أإخذ إلعينات وإلتحاليل ‘ وسشط جد ملوث».
قدراتها التقنية والعملياتية ‘ ›ال ا◊ماية
واŸسس -اع -دة ل -ل -تصس -دي ألي ت-ه-دي-د أاوخ-ط-ر،
خاصسة مع الوضسع األمني ا◊ا‹ السسائد ‘
منطقتنا.
يهدف هذا اŸلتقى إا ¤تطوير القدرات ‘
›ال اŸسس- -اع- -دة وا◊م -اي -ة م -ن األسس -ل -ح -ة
الكيميائية وكذا تقد ËاÈÿات واŸهارات
ıتصس- - -ي ال- - -دول األعضس- - -اء ،بصس- - -ف - -ت - -ه - -م
اŸسس -ؤوول Úع-ن أاخ-ذ ال-ع-ي-ن-ات وال-ت-ح-ال-ي-ل ‘
وسسط جد ملوث عند وقوع أاي حادث أاوهجوم
كيميائيÃ ،وجب اŸادة  10من إاتفاقية حظر
األسسلحة الكيميائية.
أاشس -غ -ال اŸل -ت -ق-ى سس-ت-ت-م-ح-ور ح-ول أارب-ع-ة
مقاييسس وهي :أاخذ العينات ،وسسائل ا◊ماية
الفردية ،إازالة التلوث والتحاليل ،وكذا التدخل
الطبي ،وسستجرى على شسكل ورشسات و“ارين
تطبيقية من تنشسيط خÈاء وطني Úوأاجانب
من منظمة حظر األسسلحة الكيمائية لفائدة
اف-ت-ت-حت أاشس-غ-ال ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ن-ي-اب-ة ع-ن من ا÷يشس الوطني الشسعبي ،حيث ركز ‘ ‡ث- -ل- -ي ال- -دول األعضس- -اء لت- -ف -اق -ي -ة ح -ظ -ر
ال -ف-ري-ق ،ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،رئ-يسس معرضس كلمته على التطور الكب Òالذي يعرفه األسسلحة الكيميائية Ÿنطقة إافريقيا.
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،من قبل اللواء التعاون ب Úا÷زائر ومنظمة حظر األسسلحة
غ- -ريسس ع- -ب- -د ا◊م -ي -د األم Úال -ع -ام ل -وزارة الكيميائية من خÓل هذه التظاهرة الهامة
الدفاع الوطني ،بحضسور ضسباط أالوية وعمداء وأاك- -د ع- -ل- -ى ح -رصس ا÷زائ -ر ع -ل -ى ت -ط -وي -ر

لرهابية سشنة 1996
إلتحق با÷ماعات إ إ

 24°وهرإن

إلثمن  10دج

«أاخذ العينات والتحاليل ‘ وسشط جد ملوث» ‘ ملتقى ببني مسشوسش

و‘ نفسس السسياق وبفضسل اسستغÓل اŸعلومات،

 24°إ÷زإئر

عنابة

تطوير إلقدرإت إلتقنية وإلعملياتية

...توقيف عنصشر دعم للجماعات
اإ’رهابية وŒ 5ار ﬂدرات

 23°إ÷زإئر

عنابة

لثنين  08صشفر  1441هـ إلموإفق لـ  0٧أإكتوبر  2019م
إ إ

‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وتبعا للعملية التي
باشسرتها وحدات للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم 03
أاكتوبر  ،2019بجبل عمرونة ،بلدية جمعة أاولد
الشس -ي -خ ،ولي -ة ع Úال-دف-ل-ى ب-ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
األو ،¤والتي مكنت من القضساء على إارهابي)02( Ú
خطÒين واسسÎجاع مسسدسس )02( Úرشساشس Úمن
نوع كÓشسنيكوف وكمية من الذخÒة.
” التعرف على هوية اÛرم الثا ،Êويتعلق
األمر باŸسسمى «زيتو Êأاحمد» اŸدعو»أابوعبيدة»
اŸولود سسنة  1974باليوسسفية ،ولية تيسسمسسيلت،
والذي كان قد التحق با÷ماعات اإلرهابية سسنة
.1996

إلفجر0٥.16................:
إلششروق06 .48..............:
إلظهر12.36.................:
إلعصشر1٥.٥3................:
إلمغرب18.28...............:
إلعششـاء19.4٧..................:

تخرج الدفعة الرابعة من اŸعهد
اإ’فريقي للمياه والطاقة

اح -تضس -ن قصس -ر ال -ث -ق -اف -ة «ع-ب-د ال-ك-ر Ëدا‹»
لتلمسسان ،أامسس األحد ،حفل تخرج الدفعة الرابعة
ل-ط-ل-ب-ة اŸع-ه-د اإلف-ري-ق-ي ل-ع-ل-وم اŸي-اه وال-ط-اق-ة
والتغÒات اŸناخية واŸتكونة من  66طالًبا من 26
دولة إافريقية ،وعرف ا◊فل حضسور الÈوفيسسور
سس -ارة أا‰ي-ان-غ أاغ-ب-ور م-ف-وضس-ة ال–اد اإلف-ري-ق-ي
ل-ل-م-وارد ال-بشس-ري-ة وال-ب-حث ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي و‡ث-لي
سسفارة أاŸانيا ‘ ا÷زائر ودبلوماسسي Úأافارقة،
فضس ًÓعن السسلطات اÙلية واألسساتذة وأاولياء
الطلبة الذين قدموا من عدة دول إافريقية .وثمنت
مسس -ؤوول -ة اإل–اد اإلف -ري -ق -ي ب -اŸن -اسس -ب -ة ج -ه-ود
ال -ط -اق-م اŸؤوط-ر ب-ه-ذا اŸع-ه-د ال-ذي أانشس-ئ سس-ن-ة
 2014ضسمن شسراكة ب Úا÷زائر وأاŸانيا وال–اد
اإلفريقي .كما ثمنت هذه الشسراكة التي «تسسمح
للطÓب األفارقة باكتسساب اŸعارف ليتمكنوا من
خÓلها من اŸسساهمة ‘ مواجهة مشساكل اŸياه
وال - -ط - -اق - -ة وت - -غÒات اŸن - -اخ وإاي - -ج - -اد ا◊ل - -ول
اŸناسسبة».

ﬂلو‘ يحقق اŸيدالية الفضشية ‘ سشباق  1500م

حقق العداء ا÷زائري توفيق ﬂلو‘ ،مسساء
أامسس ،اŸيدالية الفضسية لسسباق 1500م ‘ بطولة
ال -ع -ا ⁄ألل -ع -اب ال -ق -وى ب-ال-دوح-ة ‘ سس-ب-اق ع-رف
سسيطرة العداء الكيني تيموتي شسÒيوت الذي بقيّ
‘ اŸقدمة منذ انطÓق السسباق إا ¤غاية دخوله
‘ اŸركز األول ونيله اŸيدالية الذهبية ﬁققا
وقتا قدره  3د  29:ث 26:ج ..ودخل ﬂلو‘ ‘

اŸركز الثا Êبتوقيت  3د 31:ث 38:ج ..بينما عاد
اŸركز الثالث للبولو Êليفاندوفسسكي.
وتابع توفيق ﬂلو‘ السسباق بذكاء كب Òوسسار
بالنسسق الذي سسمح له بتحقيق أاول ميدالية له ‘
بطولة العا ،⁄بعد أان كان قد نال اŸيدالية الذهبية
‘ أاوŸبياد  2012بلندن وميداليت Úفضسيت‘ Ú
أاوŸبياد ريو.2016

لو¤
إلرإبطة إÎÙفة إ أ

ح.ح

شش .السشاورة تعود بفوز ثم Úمن برج بوعريريج
تواصسلت ،مسساء أامسس ،مقابÓت ا÷ولة السسابعة
للرابطة اÎÙفة األو ،¤والتي عرفت عودة فريق
شسبيبة السساورة بفوز ثم Úمن برج بوعريريج أامام
األهلي اÙلي بنتيجة  2 - 1حيث سسÒفع هذا
الفوز من معنويات زمÓء الÓعب يحي شسريف
–سسبا للمقابÓت القادمة.
من جهته ،حقق فريق شسبيبة القبائل فوزا على
وفاق سسطيف بنتيجة  0 - 1حيث اسستعاد «الكناري»
ق -وت -ه ب -ع-د ال-ت-أاه-ل إا ¤دور اÛم-وع-ات ل-راب-ط-ة

األبطال اإلفريقية ،بينما تبقى نتائج الوفاق بعيدة
عن طموحاته كونه سسجل النهزام الرابع له منذ
انطÓق اŸوسسم.
وفرضس فريق جمعية ع Úمليلة نتيجة التعادل
على مضسيفه نصسر حسس Úداي  1 - 1هذه النتيجة
ترضسي أاشسبال اŸدرب أايت جودي كونها –ققت
خارج الديار ‘ ،ح Úاأن النصسرية ضسيعت الفرصسة
‘ عقر دارها.

نحو“Ôإسشت وجانت

ح.ح

ا÷وية ا÷زائرية تعّزز رحÓتها ابتداء من نوفمÈ
سس -ت -ع ّ-زز شس -رك -ة اÿط -وط ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة
رحÓ- -ت- -ه- -ا ب -اŒاه ا÷ن -وب ن -ح -و م -دن “Ôاسست
وجانت كل أايام اÿميسس وهذا ابتداء من شسهر
نوفم ÈاŸقبل ،حسسبما أافاد به أامسس األحد بيان
اŸؤوسسسس- -ة .وسس- -ت- -ك- -ون ه- -ذه ال -رح Ó-ت ا÷دي -دة
انطÓقا من ا÷زائر نحو “Ôاسست على السساعة
7سسا و 15د ومن “Ôاسست نحوجانت على السساعة

كاريكات /ÒعنÎ

9سسا و 40د ومن جانت نحو “Ôاسست على السساعة
12سس -ا و 10د وم -ن “Ôاسست ن -ح -وا÷زائ -ر ع -ل-ى
السساعة 13سسا و 15د يضسيف ذات اŸصسدر .وأاضساف
البيان أان األمر يتعلق بخط Úجديدين من أاجل
ت -ع -زي -ز ب-رن-ام-ج ال-رحÓ-ت ن-ح-وم-ط-ارات ا÷ن-وب
الكب Òمن خÓل مواقيت يومية وذلك على مÏ
طائرات من طراز .737-800

