رئيسش ا÷مهورية معزيا أاسسرة الفقيد:

اŸرحوم قنايزية نذر حياته للذود عن حرية ششعبه وسشيادة وطنه
0ـ
٣٣ـــ0ـ
صســـ

ضسمن السسÎاتيجية
التصسالية لقيادة ا÷يشش

أابواب مفت ـ ـوحة
على قوات الدفاع ا÷وي
عن اإلقليم ببومرداسس
ISSN 1111-0449

صســـ٣
0ـ
٦ـــ0ـ

france prix 1

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
لو 1٤٤0 ¤هـ اŸوافق لـ  0٥فيفري ٢019م العدد 17٨٦٤:الثمن  10دج اŸوقع ا إ
الثÓثاء  ٣0جمادى ا أ

حسسبÓوي يحذر من منحناه التصساعدي الخطير

 ٤١مصشلحة و  ٧٧وحدة عÓج كيمياوي لمكافحة المرضس
@  ٤٢أالف حالة سسرطان سسنويا با÷زائر
لدويــــة
@ ٦٣مليـــار دج لقتنــــــاء ا أ
و ٤مراكز جديدة للتكفل باŸصســـــابÚ

بـــــــــدوي
يقف على
ﬂلفـــــات
فيضســانات
عنـــــــابة:

إاعادة تششغيل مركب
ا◊جار خÓل  2٤سشاعة
صســـ٣
0ـ
٥ـــ0ـ

الداعية عمر عبد الكا‘
من قسسنطينة:

«اإلسشÓموفوبيا» يغذيها
عجزنـ ـ ـ ـا ‘ الÎوي ـ ـج
لقيم ديننا الصشحيحة
صســـ٣
0ـ
٥ـــ0ـ

شسباب بÓدي

مصسعب غربي:

إاسس

تط

Óع

ترصسد التقلبات الجوية عبر الوطن

صســـ٣
0ـ
٤ـــ0ـ

ثلوج وأامطـ ـار غزيرة تعزل منـ ـاطق وتششّل حركة المرور
لسستثنائية للقوائم النتخابية تنتهي غدا
اŸراجعة ا إ

الشّشباب
‘ مقّدمة
اŸتوافـ ـ ـدي ـن
على مكاتب التّسشجيÓت
1ـ
٣ــــ
1ـــ-ــــ
٢ــــ
1ـــ1ـــ-ـــــ
صســـ

دع ـ ـ ـ ـوة

صســـ٣
0ـ
7ـــ0ـ

 ⁄أاتلق الدعم
Ÿواصشلة رياضشة
الك ـ ـارات ـ ـ ـي دو
صســـ٣
1ـ
7ـــ0ـ

إايغيل
مدرب نصسر حسس Úداي:

دخلن ـ ـ ـا من ـافسش ـة
كأاسس الكاف بقوة..
الرابطـــة اÎÙفـــة
لو ¤لكــــــرة القدم
ا أ

إا–اد العاصشمة
‘ امتحان صشعب
ببج ـ ـ ـ ـ ـ ـ9ـ ـ1ـايـ ـ ـ ـ ـة
صســـ٣ـــ0ــ

ب-م-ن-اسس-ب-ة اح-تضس-ان ال-ج-زائ-ر ل-دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائدة أائمة السساحل وجنوب الصسحراء ،يسستضسيف
لوقاف ،الدكتور محمد عيسسى في ندوة نقاشش،
» ،وزير الشسؤوون الدينية وا أ
منتدى يومية «
ال-ي-وم ال-ثÓ-ثاء  0٥ف-ي-فري  ٢019ع -ل -ى السس-اع-ة  09:٣0صس-ب-اح-ا ب-م-ق-ر ج-ري-دة الشسعب ٣9 ،شسارع
الدعوة عامة
الشسهداء الجزائر العاصسمة.
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حسشبÓوي ‘ زيارة
عمل إأ ¤خنششلة
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ي- -ق- -وم وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس -ك -ان
وإاصسÓ- - -ح اŸسس- - -تشس - -ف - -ي - -اتﬂ ،ت - -ار
حسس- -بÓ- -وي،ال- -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد لولية خنشسلة.

أسشتئناف أششغال أÛلسس ألششعبي ألوطني
يسس -ت -أان -ف اÛلسش الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي
،اليوم ،أاشسغاله بجلسسة علنية يخصسصسها
لتقد Ëومناقشسة مشسروع قانون يعدل
ويتمم القانون رقم  01-6اŸؤورخ ‘ 20
فÈاي- -ر  2006واŸت-ع-ل-ق ب-ال-وق-اي-ة من
ال-فسس-اد وم-ك-اف-ح-ت-ه وذلك ع-ل-ى السساعة
 9:30صسباحا.

دع ـ ـوة

يÎأاسش وزي- - -ر اŸوارد اŸائ - -ي - -ة حسسÚ
نسس- -يب،ال- -ي -وم ،م -راسس -م اخ -ت -ت -ام ع -ق -د
لدارة اŸت-ك-ام-ل-ة
ال -ت -وأام-ة «ا◊وك-م-ة وا إ
ل -ل -م -وارد اŸائ -ي-ة ‘ ا÷زائ-ر « اŸن-ف-ذ بÚ
ال- -وك- -ال- -ة ال- -وط -ن -ي -ة ل -ل -تسس -ي ÒاŸدم -ج
للموارد اŸائية و›موعة من الشسركات
ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي -ة ل -ل -م-اء والشس-رك-ة ال-ع-ام-ة
لدارة اŸياه ،وذلك على السساعة 8:30
إ
صسباحا Ãقر الوزارة.

Ãن-اسس-ب-ة اح-تضس-ان ا÷زائ-ر ل-دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-فائدة أائمة
السس -اح -ل وج -ن -وب الصس -ح -راء ،يسس -تضس -ي -ف م -ن -ت -دى ي-وم-ي-ة
لوقاف ،الدكتور ﬁمد
«الشسعب» ،وزير الشسوؤون الدينية وا أ
عيسسى ‘ ندوة نقاشش ،اليوم ،على السساعة  09:30صسباحا
Ãقر جريدة الشسعب 39 ،شسارع الشسهداء ا÷زائر العاصسمة.

تنصشيب أÛموعة ألŸÈانية
للصشدأقة أ÷زأئر-ألتششيك

الـــدعوة عـــامة
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ت-نصس-يب اÛم-وع-ة الŸÈانية للصسداقة،
ا÷زائ- -ر-ال- -تشس- -يك ،وذلك اب- -ت- -داء م -ن
السساعة  14:00بعد الزوال.

يختتم وزير الصسناعة واŸناجم يوسسف يوسسفي اليوم زيارة
عمل وتفقد لولية بشسار ،حيث يقف على العديد من مشساريع
القطاع.

تنظيم أŸنتدى ألوطني للطفل

قيتو ‘ Êزيارة عمل إأ ¤أŸدية
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صس -ب -اح -ا ب -ق -اع-ة اÙاضس-رات ع-ب-د ال-ك-رË
Óك-ادÁي-ة ،ال-ك-ائ-ن
حسس-ا Êب-اŸق-ر ال-ع-ام ل -أ
بحي دار الضسياف رقم  176الشسراقة.

«منتدى إأعÓمي و ورششة ترجمة
أŸوقع أإ’لكÎو »Êلوزأرة ألعدل
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ترجمة اŸوقع اللكÎو Êلوزارة العدل
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ع -ل -ى السس -اع -ة  10:00صس-ب-اح-ا Ãك-تبة
اŸطالعة العمومية ببجاية.

وقفة تذكارية للعÓمة عبد ألقادر ألزوبÒ
ي -ح -تضس-ن م-ن-ت-دى ج-ري-دة «ا÷م-ه-وري-ة»
يوم  6فيفري ا÷اري على السساعة العاشسرة
صس-ب-اح-ا ،وق-ف-ة اسس-تذكارية للعÓمة اÛاهد
الشس -ي -خ ع -ب -د ال -ق -ادر ال-زوب Òأاح-د ع-ل-م-اء و
رج -الت وه -ران ال -ب -ارزي-ن،وي-حضس-ر ال-ل-ق-اء
أابناء الراحل ،وثّلة من رفقاء دربه ‘ الثورة
ال -ت -ح -ري -ري-ة ال-كÈى و ‘ ال-دع-وة إا ¤ال-ل-ه،
أامثال اÙامي يقاشش مرتضسى و الشسيخ عبد
اŸالك ب- -ن ي- -وسس- -ف رئ -يسش اÛلسش ال -ع -ل -م -ي
Ãديرية الشسؤوون الدينية بوهران والشسيخ
مصس -ط -ف -ى ج -اب -ر والشس-ي-خ ع-ب-د ال-رح-م-ن ب-ن
زيان ،الذين سسيدلون بشسهاداتهم حول مسسار
الشسيخ عبد القادر الزوب( Òرحمه الله) ،إا¤
جانب باحث Úومهتم Úبتاريخ وهران.
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لروية الذهبية ب Íعكنون
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أللقاء أ÷ماعي أŸوسشع رقم 334

ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د  ،ه-ذا اÿم-يسش ،ال-ل-ق-اء
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أورأغ يحاضشر بجامعة مولود معمري

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

ي -ن -ظ-م ال–اد ال-وط-ن-ي ل-لصس-ن-اع-يÚ
واŸن - -ت - -ج ÚواÙول ،Úه - -ذا اÿم- -يسش،
ن -دوة دول -ي -ة ح -ول مسس -اه -م -ة ال -ق-ط-اع
اÿاصش ‘ ‰و الق- - - -تصس- - - -اد و–دي- - - -ات
تصس- -دي- -ر اŸن- -ت- -وج ا÷زائ- -ري ،ب- -حضس -ور
وزراء وخÈاء وﬂتصس ،Úوذلك ابتداء
م- -ن السس- -اع -ة الـ  08:30صس-ب-احا ،بفندق
الشسÒاطون ا÷زائر العاصسمة.

يقوم وزير الطاقة واŸناجم مصسطفى قيتو،Êاليوم ،بزيارة
عمل إا ¤ولية اŸدية ،حيث يشسرف على ربط عائÓت بالغاز الطبيعي ،منها  1000عائلة
لضسافة إا ¤وضسع –ت اÿدمة مركز للكهرباء الريفية يزود  450منزل.
بع Úبوسسيف ،با إ

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

التحرير

ندوة دولية حول مسشاهمة
ألقطاع أÿاصس ‘ ‰و أ’قتصشاد

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يسس -تضس -ي-ف «ف-وروم ج-ري-دة اÙور
ال-ي-وم-ي» ،ال-ي-وم ا◊اج ال-ط-اه-ر بولنوار
رئ- -يسش ا÷م -ع -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار
وا◊رف- - - - - - -ي Úا÷زائ- - - - - - -ري ،ÚاÿبÒ
الق-تصس-ادي ف-رح-ات آايت ع-ل-ي و‡ثلي
مسس -ت -وردي ب-عضش اŸن-ت-وج-اتŸ ،ن-اقشس-ة
م -وضس -وع ق -رار ال -ت -ج -م-ي-د ع-ل-ى رخصش
السس- -تÒاد والضس- -ري- -ب -ة ال -ت -ي أاق -رت -ه -ا
ا◊كومة وتبعاتها ،على السساعة 10:30
Ãقر ا÷ريدة بدار الصسحافة الطاهر
جاووت ،ا÷زائر العاصسمة.

أفتتاح ألنادي أأ’خضشر لتÓميذ
بلدية أ÷زأئر ألوسشطى
لخضس-ر
ي -ف-ت-ت-ح  ،ال-ي-وم ،ال-ن-ادي ا أ
اıصسصش ل -ت Ó-م -ي -ذ م-دارسش ب-ل-دي-ة
ا÷زائ- -ر ال- -وسس- -ط -ى ،ع -ل -ى السس -اع -ة
 12:30بحديقة بÒوت.

ألطبعة ألثانية للمهرجان ألدو‹ للكسشكسس
تنظم مؤوسسسسة «شسهرة برود» ا¤
غ- -اي -ة  7ف-ي-ف-ري ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ية
ل-ل-م-ه-رج-ان ال-دو‹ ل-ل-كسسكسش الذي
يضسم معارضش ذات صسلة بالكسسكسش
Óشس - -غ- -ال ال- -ي- -دوي- -ة
واıصسصس - -ة ل  - -أ
والصس -ن -اع -ات ال -ف -خ -اري-ة إا ¤ج-انب
ج- -م- -ل- -ة م- -ن ال- -نشس- -اط- -ات ال- -ف- -ن -ي -ة
وال -ث -ق-اف-ي-ة ،أاي-ن سس-ت-ك-ون ف-لسس-طÚ
ضس-ي-ف شس-رف ال-ت-ظ-اه-رة ال-تي تقام
ع-ل-ى السس-اع-ة  10:00صس-ب-احا بقصسر
مفدي زكريا.

إ’ع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ 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
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(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

الثÓثاء  05فيفري  2019م
الموافق لـ  30جمادى األولى  1440هـ

رئيسض ا÷مهورية معّزيا أاسشرة الفقيد:

اŸرحوم عبد اŸالك قنايزية نذر حياته للذود عن حرية ششعبه وسشيادة وطنه
بعث رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
لسشرة الفقيد
بوتفليقة ،برقية تعزية أ
ع -ب -د اŸالك ق -ن -اي -زي -ة ال-وزي-ر اŸن-ت-دب
لسش -ب -ق ل -دى وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن-ي،
ا أ
لث-ن ،Úع-ن
ال -ذي واف-ت-ه اŸن-ي-ة ،أامسض ا أ
عمر ناهز  83سشنة ،أاكد من خÓها أان
ا÷زائر «فقدت إابنا نذر حياته للذود
عن حرية ششعبه وسشيادة وطنه».
وكتب رئيسص ا÷مهورية ‘ برقيته‰« :ى
‹ بعميق ا◊زن واألسضى نبأا انتقال اŸغفور
إا ّ
ل- -ه ،ب- -إاذن- -ه ت- -ع- -ا ،¤اÛاه- -د ع- -ب -د اŸالك
قنايزية ،تغمده الله بأالطاف رحمته واجتباه
إا ¤جنات اÿلد والنعيم» ،معتÈا أان ا÷زائر
فقدت فيه «إابنا نذر حياته للذود عن حرية
شضعبه وسضيادة وطنه وكرامة شضعبه ،فخاضص
غ -م -ار ا◊رب ضض -د ج -ح-اف-ل السض-ت-ع-م-ار م-ع
رف -اق -ه ح -يث “ي -ز بصض -دق ال -ع -زÁة وصض-ف-اء
السضريرة ،وآاثر بذل النفسص والنفيسص ‘ سضبيل
–ري-ر وط-ن-ه ع-ل-ى ح-ي-اة ال-دع-ة واإلسض-ت-ك-ان-ة
Ùتل سضلبه الوطن والعزة والكرامة ،وظل
يقاتل بشضجاعة وإاقدام إا ¤أان دحر اŸسضتعمر
ورفرفت أاعÓم ا◊رية والسضتقÓل على كافة
ربوع ا÷زائر».
وأاضضاف الرئيسص بوتفليقة« ،وكان للفقيد
العزيز شضوط آاخر ل يقل جسضامة عن رسضالة
ال- -ت- -ح- -ري- -ر ‘ ب -ن -اء أاسضسص ا÷يشص ال -وط -ن -ي
الشض -ع -ب -ي سض -ل -ي -ل ج -يشص ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي،
واإلسضهام فيه الذي قضضى ‘ صضفوفه عقودا
من الزمن يعلي من صضروحه دون كلل ول ملل،
فضض Óعن تقلده مناصضب سضامية أاخرى اسضتمر
فيها على عهده يخدم ا÷زائر بتجّرد ووفاء،
إا ¤أان أاسضلم الروح لبارئها».
وخلصص الرئيسص بوتفليقة إا ¤القول« ،وإاذ
أاق -ف إا ¤ج -ان -ب -ك-م ‘ ه-ذه اÙن-ة األل-ي-م-ة،
أاع - -رب ل- -ك- -م ع- -ن خ- -الصص ع- -زائ- -ي وصض- -ادق
مواسضاتي ،داعيا اŸو ¤تعا ¤أان ُيكِرم وفادة
ال-ف-ق-ي-د وي-ت-غ-م-ده ب-رح-م-ت-ه ال-واسضعة ،ويدثره
بثوب قشضيب من الرضضا واŸغفرة ،ويغدق عليه
من أافضضاله Ãا وعد به الشضهداء واÛاهدين
اıلصض ،Úكما أاسضأاله تعا ¤أان يهبكم جميل
الصض ،Èويعوضضكم فيه خÒا كثÒا ،ويوفيكم
ع- -ل- -ى صضÈك- -م أاج- -را ع- -ظ- -ي- -م- -ا إا‰ا ي -وّف -ى
الصضابرون أاجرهم بغ Òحسضاب».
«وبشّض -ر الّصض -اب -ري -ن ال -ذي -ن إاذا أاصض -اب -ت -ه -م
مصضيبة قالوا إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون أاولئك

قنايزية ‘ سشطور
^ تو‘ ،أامسص ،الوزير اŸنتدب
السض -اب-ق ل-دى وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي
اللواء عبد اŸالك قنايزية ،عن عمر
ناهز  83سضنة ،بحسضب ما علم لدى
أاقاربه.
^ شضغل اŸرحوم الذي ولد ‘ 20
نوفم 1936 Èبولية سضوق أاهراسص،
منصضب رئيسص أاركان ا÷يشص الوطني
الشضعبي ما ب Úسضنتي  1990و1991
قبل أان يع 2005 ‘ Úوزيرا منتدبا
لدى وزارة الدفاع إا ¤غاية .2013
^ ال- -ت- -ح- -ق اŸرح- -وم بصض- -ف -وف
جيشص التحرير الوطني سضنة 1958
وع -م -ره ل ي -ت-ج-اوز  22سض-ن-ة برتبة
ضضابط ثم قائد وحدة.
^ بعد السضتقÓل ،تو ¤الفقيد،
ب-ع-د ت-ك-وي-ن ب-ال–اد السض-وف-ي-اتي -
سضابقا  -وفرنسضا ،عدة مناصضب ‘
صض -ف -وف ال -ق -ي -ادة ال -ع -ل -ي -ا ل-ل-ج-يشص
الوطني الشضعبي ،ثم مديرا مركزيا
للعتاد والتجهيزات العسضكرية بوزارة
الدفاع الوطني.
^ بعد ترقيته سضنة  1984إا ¤رتبة
ع -م-ي-د ،ع Úق-ائ-دا ل-ل-ق-وات ا÷وي-ة
قبل أان تتم ترقيته بعدها إا ¤رتبة
ل- -واء وي- -ع Úرئ -يسض -ا ألرك -ان ا÷يشص
الوطني الشضعبي .وشضغل الفقيد أايضضا
منصضب سضف Òا÷زائر بسضويسضرا.
^ قلد قنايزية بعدة ميداليات
م-ن ب-ي-ن-ه-ا م-ي-دال-ي-ة ج-يشص ال-تحرير
ال-وط-ن-ي وا÷يشص ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي
وكذا وسضام السضتحقاق الوطني من
مصضف «األث.»Ò
^ شض - - -ارك اŸرح- - -وم ‘ ا◊رب
العربية  -اإلسضرائيلية سضنة ،1973
ح -يث ك -ان ق -ائ -دا ل -ف -رق-ة م-درع-ة،
حيث ” تكرÁه من قبل الرئيسضي
اŸصض- - - -ري آان - - -ذاك ﬁم - - -د أان - - -ور
السضادات.

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

العدد
17864
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بوششارب يتباحث مع السشف Òالسشودا Êسشبل تعزيز التعاون الثنائي
بحث رئيسض اÛلسض الششعبي الوطني،
م - - -ع - - -اذ ب - - -وشش- - -ارب ،امسض ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
ال- - -ع- - -اصش- - -م - -ة ،م - -ع السش - -ف Òالسش - -وداÊ
ب -ا÷زائ-ر ،ال-ع-ب-ي-د ﬁم-د ال-ع-ي-د ،سش-ب-ل
ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ب Úال-ب-لدين،
سشيما ‘ اÛال الŸÈا ،Êبحسشب ما أافاد
به بيان للمجلسض.
وأاوضضح ذات اŸصضدر ،أان ا÷انب Úأاكدا
حرصص البلدين على»توطيد التعاون وتوسضيع
›الت -ه ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤اإلم-ك-ان-ي-ات وال-ع-وام-ل
ال -ك-ثÒة اÙف-زة ع-ل-ى ت-رج-م-ت-ه ع-ل-ى أاسضسص
صضلبة والبحث عن فرصص السضتثمار اŸتاحة»،
سضيما ‘ ظل وجود «عÓقات أاخوية عريقة
ب Úالشضعب Úعلى كافة اŸسضتويات».
كما شضدد بوشضارب على ضضرورة «تكثيف
اللقاءات وتبادل الزيارات للرقي بالعÓقات
وبلوغ اŸسضتويات اŸأامولة التي يتطلع إاليها

الشضعبان الشضقيقان وتطوير حلول لÓنشضغالت
اŸشضÎك- -ة» ،ك- -اشض- -ف- -ا ع- -ن «ب- -ر›ة ق -ري -ب -ة
ل -ت -نصض -يب ›م -وع -ة ب-رŸان-ي-ة ل-لصض-داق-ة م-ع
السض -ودان وال -ت -ي م -ن شض -أان -ه -ا ت -ف-ع-ي-ل ال-ع-م-ل
الŸÈا Êب Úال -ب -ل -دي -ن وإاع -ط-اء دف-ع ج-دي-د
للتعاون ب ÚاŸؤوسضسضت Úالتشضريعيت.»Ú
وب-اŸن-اسض-ب-ة ،ذك-ر رئ-يسص ال-غ-رف-ة السض-ف-ل-ى
ل -لŸÈان بـ»اŸواق -ف السض -ي -اسض -ي -ة اÿارج-ي-ة
للجزائر القائمة على احÎام سضيادة البلدان
م -ن خ Ó-ل م -ب -دإا ع -دم ال -ت-دخ-ل ‘ شض-ؤوون-ه-ا
الداخلية والدفع Ãسضاعي حل الزمات سضلميا
والدفاع عن حق الشضعوب ‘ تقرير مصضÒها».
م- -ن ج- -ان- -ب- -ه ،أاشض- -اد السض- -ف Òالسض- -ودا Êبـ
«ال -ع Ó-ق-ات اŸت-م-ي-زة ب Úال-ب-ل-دي-ن وع-م-ق-ه-ا
ال -ت -اري -خ -ي وال -ث -ق -ا‘» ،مشضÒا إا« ¤ضض -رورة
ت -ع -زي -ز ال -ع Ó-ق -ات الق -تصض-ادي-ة وال-ت-ب-ادلت
التجارية والعمل على الرفع من مسضتواها».

وزير اÛاهدين يسشتعرضس مع سشفÒي الصش Úوكوريا الششمالية العÓقات الثنائية

عليهم صضلوات من ربّهم ورحمة وأاولئك هم
اŸهتدون».

...يؤوكد لنظÒه السشريÓنكي
حرصشه على تعزيز عÓقات
التعاون ب Úالبلدين
ب- -عث رئ- -يسص ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه السضريÓنكي،
م-ايÌي-ب-ي Ó-سضÒيسض-ي-ن-اÃ ،ن-اسض-ب-ة الذكرى 71
لسضتقÓل بÓده ،أاكد له فيها حرصضه على
تعزيز عÓقات التعاون الثنائي واإلرتقاء بها
إا ¤مسضتوى طموحات البلدين.
وج -اء ‘ ب-رق-ي-ة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ق-ول-ه:
«إانه Ÿن دواعي الغبطة والسضرور ،وجمهورية

سض-ريÓ-ن-ك-ا ال-دÁق-راط-ي-ة الشضÎاك-ي-ة تتأاهب
لÓ- -ح- -ت- -ف -ال ب -ال -ذك -رى ال -واح -دة والسض -ع -بÚ
لسضتقÓلها ،أان أاتقدم إاليكم ،باسضم ا÷زائر
شض-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصض-ال-ة ع-ن ن-فسض-ي ،بتهانينا
ا◊ارة مشضفوعة بخالصص “نياتي لكم بدوام
الصضحة والسضعادة والهناء وباŸزيد من التقدم
والرقي لشضعب سضريÓنكا الصضديق».
وأاضض-اف ال-رئ-يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Óوإانها
لسضانحة طيبة أاغتنمها ألعرب لكم ›ددا عن
ارتياحي ÷ودة عÓقات الصضداقة والتضضامن
ال - -ت- -ي Œم- -ع ،م- -ن- -ذ أام- -د ط- -وي- -ل ،ا÷زائ- -ر
وسضريÓنكا وأاؤوكد حرصضي على تكثيف ا÷هود
‘ سض -ب-ي-ل ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي-ة
والرتقاء بها إا ¤اŸسضتوى الذي نطمح إاليه
سضوياÃ ،ا يعود بالفائدة والنفع على بلدينا
وشضعبينا الصضديق.»Ú

بن صشالح وزيتو Êيششيدان بخصشال الراحل

أاحد أابناء ا÷زائر الÈرة الذين وهبوا حياتهم ÿدمة الوطن
لم-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
ب -عث رئ-يسض ›لسض ا أ
بن صشالح ،رسشالة تعزية إا ¤عائلة الوزير
اŸن - -ت - -دب السش - -اب - -ق ل- -دى وزي- -ر ال- -دف- -اع
الوطني ،اللواء عبد اŸالك قنايزية ،الذي
وافته اŸنية ،أامسض ،أاكد فيها أان ا÷زائر
ف -ق -دت ب -وف -ات -ه« ،أاح -د أاب -ن -ائ -ه-ا الÈرة»،
الذين وهبوا حياتهم ÿدمة ا÷زائر ضشد
السشتعمار الفرنسشي وبعد السشتقÓل.
وق -ال ب -ن صض -ال -ح ‘ رسض-ال-ت-ه« :ب-ب-ال-غ األسض-ى
تلقيت نبأا وفاة اŸرحوم عبد اŸالك قنايزية،
و‘ هذا اŸصضاب األليم الذي تفقد فيه ا÷زائر
أاح-د أاب-ن-ائ-ه-ا الÈرة ال-ذي-ن وه-ب-وا ح-ي-ات-ه-م عÈ
سض -ن -وات ط -وي-ل-ة أاث-ن-اء ال-ك-ف-اح ضض-د السض-ت-ع-م-ار
الفرنسضي ،وبعد ذلك خÓل مرحلة بناء الدولة
اŸسضتقلة ÿدمة الوطن» .وتابع رئيسص ›لسص
األمة قائ« :Óل يسضعني إال أان أاسضتحضضر معكم
بإاكبار مسضÒته ا◊افلة ‘ اŸهام واŸسضؤووليات
ال -ت -ي ت -ق -ل -ده-ا ب-إاخÓ-صص وإاب-اء وأاداه-ا ب-أام-ان-ة
وشض -رف ك -أاح -د ق -ادة ا÷يشص ال -وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي
اŸغوار».
بدوره بعث وزير اÛاهدين ،الطيب زيتو،Ê
رسض -ال -ة ‡اث -ل -ة إا ¤أاسض -رة ال -ف -ق -ي-د ورف-اق-ه ‘
ا÷ه- -اد ،أاع- -رب ف- -ي -ه -ا ع -ن «أاصض -دق ال -ت -ع -ازي
وأاخلصص اŸواسضاة».

كما أابرز الوزير ‘ رسضالته ﬂتلف ﬁطات
اŸسضار النضضا‹ واŸهني للمرحوم ،بداية من
«ال -ت -ح -اق -ه م -ب -ك -را» بصض -ف-وف ج-يشص ال-ت-ح-ري-ر
ال-وط-ن-ي ،م-رورا Ãواصض-ل-ت-ه ŸسضÒت-ه العسضكرية
«بكل تفان» غداة السضتقÓل ووصضول إا ¤تقلده
منصضب رئيسص أاركان ا÷يشص الوطني الشضعبي من
 1990ا 1991 ¤ث -م وزي -را م-ن-ت-دب-ا ل-دى وزي-ر
الدفاع الوطني من سضنة  2005إا.2013 ¤

حجار يتحادث مع سشف Òدولة فلسشط Úحول تعزيز التعاون ب Úالبلدين
–ادث وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي الطاهر حجار ،امسص ،با÷زائر العاصضمة ،خÓل
اللقاء الذي خصص به سضف Òدولة فلسضط Úبا÷زائر السضيد لؤوي ﬁمود عيسضى ،حول تعزيز التعاون
‘ ›ال التعليم العا‹ ،بحسضب ما افاد به بيان للوزارة.
وأاوضضح ذات اŸصضدر ،أان «اÙادثات قد “حورت بشضكل أاسضاسضي حول السضبل والوسضائل الكفيلة
بتعزيز عÓقات التعاون ب Úالبلدين بشضكل أاك ،Èل سضيما ‘ ›ال التكوين العا‹ ،حيث يزاول عدد
كب Òمن الطلبة الفلسضطيني Úدراسضاتهم ‘ ا÷امعات ا÷زائرية واŸدارسص ا÷زائرية الكÈى».
كما أاكد البيان ذاته ان ا◊كومة ا÷زائرية تخصضصص كل سضنة منحا دراسضية لفائدة الطلبة
الفلسضطيني ‘ Úعديد الفروع والتخصضصضات العلمية.
وقد أاكد ا÷انب الفلسضطيني خÓل هذا اللقاء ،على «تعزيز التعاون سضيما ‘ ›ال التكفل
البيداغوجي ‘ ﬂتلف التخصضصضات ،سضيما ‘ طور ما بعد التدرج».

اسض -ت -ع -رضص وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و،Ê
أامسص ،ع - -ل- -ى ح- -دة ،م- -ع سض- -فÒي الصض Úوك- -وري- -ا
الشضمالية لدى ا÷زائر وهما على التوا‹ ‹ ،ليان
هي ،وسضونغ سضيك العÓقات التاريخية اŸتميزة
التي تربط ا÷زائر ببلديهما ،بحسضب ما افاد به
بيان لوزارة اÛاهدين.
وأاوضضح ذات اŸصضدر ،أان زيتو Êاسضتعرضص مع
السض-ف Òالصض-ي-ن-ي ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ية «اŸتميزة»
اŸرتبطة بأايام الكفاح إابان ثورة نوفم ÈاÛيدة،
حيث تلقت فيها ا÷زائر كل الدعم واŸسضاندة من
ط-رف الشض-عب الصض-ي-ن-ي وك-ذا اŸب-ادرة ال-ت-اري-خ-ي-ة
ل -ل-ج-زائ-ر أاث-ن-اء ال-دورة  26ل-ه-ي-ئ-ة األ· اŸت-حدة
ومسضاندتها لعودة الصض Úإا ¤أاروقة األ· اŸتحدة
وإاعادة كافة حقوقها اŸشضروعة ،بفضضل «ا◊نكة
ال-دي-ب-ل-وم-اسض-ي-ة» ل-رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة ،الذي أادى «دورا رائدا» ح Úكان آانذاك
وزيرا للخارجية.
و” خ Ó- -ل اسض - -ت - -ق - -ب - -ال وزي - -ر اÛاه - -دي- -ن
للديبلوماسضي الصضيني اإلشضادة بـ «القفزة النوعية»
التي تشضهدها العÓقات الثنائية ‘ شضتى اÛالت
وال-ت-ي تسض-ت-م-د ع-م-ق-ه-ا م-ن ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة
«اŸتينة».
وت -ط -رق زي -ت -و Êإا ¤سض -ب -ل ت -رق-ي-ة ال-ت-ع-اون ‘
اÛالت ذات اله- -ت -م -ام اŸشضÎك ،لسض -ي -م -ا ‘

›ال «السض- -ت -ف -ادة» م -ن Œرب -ة الصض ‘ Úتسض -يÒ
«اŸؤوسضسض -ات اŸت -ح -ف -ي -ة وا◊ف -اظ ع -ل-ى اŸع-ا⁄
التاريخية وكذا ‘ ›ال التكوين لصضيانة وترميم
الÎاث التاريخي والثقا‘ باŸتاحف».
وق- -د ” الÎح- -يب ب- -ه- -ذه اŸقÎح -ات ب -ه -دف
ت-ك-ث-ي-ف الشض-راك-ة وال-ت-ع-اون السضÎات-ي-ج-ي الشضامل
وترقيته ب Úالبلدين.
م -ن ج -انب آاخ -ر ،اسض -ت-ع-رضص زي-ت-و Êم-ع سض-فÒ
كوريا الدÁقراطية الشضعبية (كوريا الشضمالية) الذي
أادى ل -ه زي -ارة ›ام-ل-ة ،ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة بÚ
البلدين أايام الثورة التحريرية ،والتي كانت فيها
ك -وري -ا الشض -م-ال-ي-ة «سض-ب-اق-ة لÓ-عÎاف» ب-ا◊ك-وم-ة
اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية بتاريخ  20سضبتمÈ
 ،1958لتتعمق عÓقات الصضداقة بعد السضتقÓل
ب-فضض-ل ال-زي-ارات اŸت-ب-ادل-ة ل-ق-ادة ال-ب-ل-دي-ن ال-ذي-ن
«أارسضوا أاسضسضا ثنائية متينة».
‘ ه - -ذا السض - -ي - -اق ،ذك - -ر وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ب -ال -ع Ó-ق -ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ب Úالشض-ع-ب Úالصض-دي-ق،Ú
وب -أاواصض -ر الصض -داق -ة ال-ت-ي Œم-ع ا÷زائ-ر ب-ك-وري-ا
الدÁقراطية الشضعبية.
بدوره أاكد سضف Òكوريا الشضمالية ،حرصضه على
«ت- -ع- -زي -ز ه -ذه ال -ع Ó-ق -ات وت -ط -وي -ره -ا ‘ شض -ت -ى
اÛالت Ãا يخدم مصضلحة الشضعب.»Ú

يوسشفي من بششار :الدولة تعتزم جعل هذه الو’ية قطب امتياز منجمي

صش -رح وزي -ر الصش -ن -اع-ة واŸن-اج-م ي-وسش-ف
ي -وسش -ف -ي ،امسض ،ب -بشش -ار «أان ال -دول -ة بصش -دد
جعل هذه الولية من جنوب الوطن قطب
إام- -ت- -ي- -از م -ن -ج -م -ي -ا Ÿا ت -زخ -ر ب -ه م -ن م -وارد
منجمية هائلة».
وأاوضض -ح ال -وزي -ر ع -ل -ى ه -امشص ت -ف -ق -ده م -ن-ج-م
اŸنغنيز Ãنطقة قطارة ( 250كلم جنوب بشضار) ‘
إاطار زيارة العمل التي يقوم بها إا ¤هذه الولية
«نتوقع أان ‚عل من ولية بشضار وبالنظر Ÿا تزخر
به من قدرات منجمية هائلة ،سضيما منها معادن
الباريت والفضضة والنحاسص وا◊ديد واŸنغنيز ،إا¤
جانب مناجم أاخرى عديدة ،قطب امتياز منجميا
Óسض -ت -ج-اب-ة ل-ط-لب الصض-ن-اع-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸت-زاي-د
ل -إ
بخصضوصص اŸواد األولية».
وأاشضار ا ¤أان «هذا اŸنجم بأاك Ìمن واحد ()1
م- -ل- -ي -ون ط -ن ال -ذي ” اك -تشض -اف -ه ‘ Á 1953كن
اسضتغÓله بدءا من هذه السضنة بعد اسضتكمال دراسضة
حول اŸوارد الهيدروجيولوجية ‘ هذا ا÷زء من
الولية ،وذلك بهدف تلبية ا◊اجيات بخصضوصص
اŸياه ‘ دورة اŸعا÷ة لهذا اŸعدن».
«ويسضتجيب منجم اŸنغنيز ◊اجيات مركباتنا
الصض -ن -اع -ي -ة ل -ل -ح-دي-د والصض-لب ب-ا◊ج-ار (ع-ن-اب-ة)

وبطيوة (وهران) ،وأايضضا الصضناعات األخرى عÈ
الوطن» ،يضضيف الوزير.

إاسشتـ ـ ـ ـ ـ ـÓم مصشنع اإ’سشمن ـ ـ ـت ل Íزي ـ ـرق
‘ مارسس 2020
وتلقى وزير الصضناعة واŸناجم Ãوقع ورشضة
مشضروع مصضنع اإلسضمنت ب Íزيرق ( 33كلم شضمال
بشضار) معلومات وافية حول مدى تقدم أاشضغال هذا
اŸشض -روع الصض-ن-اع-ي ال-ذي سض-ت-ق-در ط-اق-ة إان-ت-اج-ه
ب -واح -د ( )1م -ل -ي -ون ط -ن م -ن اإلسض -م -نت سض -ن -وي -ا،
ومرتقب اسضتÓمه ‘ مارسص .2020
«وم- -ن شض- -أان ه- -ذا اŸصض -ن -ع أان ي -دع -م ق -درات
اإلنتاج الوطني من هذه اŸادة ا◊يوية للبناء ونحن
ح -ال -ي -ا نصض -در ن -ح-و اÿارج ،وت-وق-ع-ات-ن-ا تشض Òإا¤
تصضدير ( )2مليو Êطن من اإلسضمنت خÓل 2019
نحو شضركائنا ‘ اÿارج» ،بحسضب الوزير.
ويسضجل هذا اŸشضروع تقدما ‘ األشضغال بنسضبة
 ٪60منذ إاطÓقه ‘ يوليو  ،2017وتطلب اسضتثمارا
إاج-م-ال-ي-ا ب-قيمة  26م -ل -ي -ار دج م -ن ق-ب-ل اÛم-ع
العمومي الصضناعي إلسضمنت ا÷زائر (جيكا) ،مع
توف 500 Òمنصضب شضغل دائم و 800آاخر غ Òمباشضر
مع دخوله مرحلة اإلسضتغÓل.

يتضشمن إانششاء قطب وطني للتحري ‘ ا÷رائم اŸالية اŸعقدة

مششروع قانون مكافحة الفسشاد اليوم أامام نواب اÛلسس الششعبي الوطني
لختام
يعرضض وزير العدل حافظ ا أ
ال -ط-يب ل-وح ،ال-ي-وم ،أام-ام ن-واب اÛلسض
الشش- -ع- -ب -ي ال -وط -ن -ي ،مشش -روع ال -ق -ان -ون
اŸتعلق بالوقاية من الفسشاد ومكافحته
ال- -ذي ي- -تضش- -م- -ن إانشش- -اء ق- -طب وط- -ن- -ي
ج-زائ-ي م-ا‹ ي-ت-و ¤ال-ت-ح-ري واŸت-اب-عة
وال -ت -ح -ق-ي-ق ‘ ا÷رائ-م اŸال-ي-ة شش-دي-دة
التعقيد وتلك اŸتعلقة بالفسشاد.

يتضضمن هذا النصص القانو ،Êالذي صضادق عليه
›لسص الوزراء اŸنعقد يوم  27ديسضم ÈاŸاضضي،
عدة إاجراءات جديدة ،من بينها إانشضاء قطب وطني
جزائي ما‹ ذي اختصضاصص وطني لدى ›لسص
قضضاء ا÷زائر ،يتو ¤البحث ،التحري ،اŸتابعة
والتحقيق ‘ ا÷رائم اŸالية شضديدة التعقيد وكذا
ا÷رائم اŸرتبطة بها واŸتعلقة بالفسضاد والغشص
والتهرب الضضريبي Úو“ويل ا÷معيات وا÷رائم
اŸرتبطة بالصضرف وباŸؤوسضسضات اŸالية والبنكية،
إا ¤ج -انب إانشض-اء وك-ال-ة وط-ن-ي-ة ل-تسض-ي Òال-ع-ائ-دات
اÙج- - -وزة أاو اÛم - -دة أاو اŸصض - -ادرة ‘ إاط - -ار
مكافحة الفسضاد.

وي- -تشض- -ك- -ل ه- -ذا ال- -ق -طب ا÷زائ -ي م -ن وك -ي -ل
ا÷مهورية ومسضاعديه وقضضاة –قيق ،يتم تعيينهم
وف-ق-ا ألح-ك-ام ال-ق-ان-ون األسض-اسض-ي ل-ل-قضض-اء ،ب-ح-كم
تخصضصضهم ‘ ا÷رائم اŸالية ،مع حق السضتعانة
Ãسضاعدين متخصضصض ‘ ÚاŸسضائل اŸالية.
ويقÎح اŸشضروع حذف الديوان اŸركزي لقمع
الفسضاد ،بسضبب تعقيد تشضكيلته والنقصص ‘ التنسضيق
بﬂ Úت-ل-ف اŸصض-ال-ح اŸم-ث-ل-ة ع-ل-ى مسض-ت-واه.ك-ما
يشضمل القانون على أاحكام جديدة تتعلق بحماية
الشضخصص اŸبلغ عن الفسضاد من أاي إاجراء Áسص
ب-وظ-ي-ف-ت-ه أاو ظ-روف ع-م-ل-ه ،وي-وف-ر إام-ك-انية ÷وء
اŸب-ل-غ إا ¤ق-اضض-ي السض-ت-ع-ج-ال ل-وق-ف الج-راءات
التي اتخذت ضضده دون الخÓل بحقه ‘ طلب
التعويضص.
وتعزز هذه األحكام ا÷ديدة إاجراءات حماية
الشضهود والضضحايا واÈÿاء اŸنصضوصص عليها ‘
ق -ان -ون اإلج -راءات ا÷زائ -ي -ة“ ،اشض-ي-ا م-ع أاح-ك-ام
اŸادة  33من اتفاقية األ· اŸتحدة Ÿكافحة
ال -فسض -اد ال -ت -ي ت -ط -لب م -ن ال -دول ات-خ-اذ ال-ت-دابÒ
اÓŸئمة لتوف Òا◊ماية للمبلغ Úعن الفسضاد.
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الثÓثاء  05فيفري  2019م
الموافق لـ  30جمادى األولى  1440هـ

حسسبÓوي يحذر من منحناه التصساعدي اÿط Òويشسدد على الوقاية

 ٤٢أالف حالة سسرطان سسنويا با÷زائر

^  ٤١مصسلحة و ٧٧وحدة عÓج كيمياوي Ÿكافحة اŸرضض اÿبيث
^  ٦٣مليار دج ’قتناء اأ’دوية و ٤مراكز جديدة للتكفل باŸصسابÚ
كشسف وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس- -تشس- -ف- -ي- -ات ﬂت- -ار حسس- -بÓ- -وي ،ع- -ن
تسسجيل  42أالف حالة سسرطان جديدة ‘
ك -ل سس -ن -ة ع -ل -ى اŸسس -ت-وى ال-وط-ن-ي ،ح-يث
ب-ل-غت نسس-ب-ة ان-تشس-اره إا ¤غ-اي-ة ديسس-ب-م-ر
 103 ،2016ح-ال-ة ل-ك-ل  100أال-ف سس-اكن،
مشسÒا إا ¤أان داء السس- - -رط - -ان ‘ ا÷زائ - -ر
ي -أاخ -ذ م-ن-ح-ن-ى م-تصس-اع-دا ن-ظ-را لرت-ف-اع
نسسبة الشسيخوخة وكذا عوامل أاخرى.

صصونيا طبة
خÓل إاشسرافه على افتتاح اŸلتقى الذي نظم
إاح-ي-اًء ل-ل-ي-وم ال-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة السس-رطان ،أاكد
وزي -ر الصس -ح -ة ان -ه سس -ي -ت-م اسس-تÓ-م ع-دة م-راك-ز
Ÿك -اف-ح-ة السس-رط-ان ه-ذه السس-ن-ة ،ي-ت-ع-ل-ق األم-ر
Ãرك - -ز ت - -ي- -زي وزو وأادرار و بشس- -ار واألغ- -واط،
مشسÒا ا ¤تخصسيصس «مسسّرع »ÚللعÓج باألشسعة
‘ ك- -ل م- -ن مسس- -تشس- -ف- -ى ورق- -ل -ة واŸسس -تشس -ف -ى
ال -عسس -ك -ري ل -ت -مÔاسست .ك-م-ا ” ت-زوي-د اŸرك-ز
السستشسفائي ا÷امعي لباب الوادي بجهازين من
ن- -وع «ب- -ات سس- -ك- -ان »Òوج -ه -از «سس -ي -ك -ل -وت -رون»
اıصسصسة لعÓج السسرطان ،زيادة على جناح
ك-ام-ل ب-ط-اق-ة  140سس-ري-ر و 7غ-رف ل-لعمليات
ا÷راح - -ي - -ة م- -ت- -خصسصس ‘ م- -ع- -ا÷ة أام- -راضس
السس- -رط- -ان ل- -دى األط -ف -ال ،ك -ل ه -ذه األج -ه -زة
واŸصس -ال -ح سس -وف ت -دخ -ل ح -ي -ز اÿدم-ة خÓ-ل
الثÓثي الول من هذه السسنة ،على حد قول وزير
الصسحة .واعت Èوزير الصسحة اŸراكز ا÷ديدة
Ÿكافحة السسرطان السسبيل األمثل لتقليصس آاجال
م-واع-ي-د ال-عÓ-ج وج-ع-ل-ه-ا ت-ت-وافق مع اŸقاييسس
اŸعمول بها دوليا ،قائ Óإان سسنة  2019سستشسكل
ﬁط -ة م -فصس-ل-ي-ة ‘ ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط م-ك-اف-ح-ة
السسرطان ورسسم التحديات األخرى التي سسوف
يتضسمنها ﬂطط مكافحة الداء ،2024-2020
خاصسة ›الت التكوين والتشسخيصس والتحسسيسس
والبحث.
‘ يتعلق باألدوية اÿاصسة بعÓج السسرطان،
ق- -ال حسس -ب Ó-وي ،إان -ه ” تسس -خ 63 Òم-ل-يار دج
مسس -ج -ل -ة ‘ م -ي -زان -ي -ات اŸؤوسسسس -ات الصس-ح-ي-ة
لقتناء الدواء فقط لختصساصس مرضس السسرطان
وأامراضس الدم ،وهو ما يشسكل  ٪59من ›مل
م -ق-ت-ن-ي-ات الصس-ي-دل-ي-ة اŸرك-زي-ة ل-ل-مسس-تشس-ف-ي-ات

خÓل السسنة اŸاضسية.
ك- -م -ا أاشس -ار حسس -ب Ó-وي ،أان ا÷زائ -ر ح -ال -ي -ا
–صسي ما ل يقل عن  41مصسلحة و 77وحدة
ل-ل-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي ،زي-ادة ع-لى العÓج باألشسعة
الذي يتضسمن  43مسسّرعا ،منها 10مسسرعات ‘
القطاع اÿاصس بعدما كان هذا العدد ل يتجاوز
 7مسسرعات ‘ سسنة .2013
عن ملف التكوين شسدد وزير الصسحة على
ضس -رورة الÎك -ي -ز ع-ل-ى ت-ك-وي-ن األط-ب-اء ال-ع-امÚ
واألخصس -ائ -ي Úال -ن -فسس -ان -ي Úوالصس -ي -ادل-ة وشس-ب-ه
الطبي Úوحتى اŸسسّيرين وذلك لتحقيق أاهداف
اقتصساد الصسحة الذي أاصسبح اختصساصسا قائما
بذاته ويحظى باألولوية ،باإلضسافة إا ¤عملية
التشسخيصس اŸبكر التي تتطلب مقاربة متعددة
القطاعات يلتزم بها كل طرف ويأاخذ التدابÒ
الكفيلة للحد من انتشسار عوامل اÿطر اŸسسببة
السسرطان.
ك- -م- -ا ذك -ر حسس -ب Ó-وي Ãدى أاه -م -ي -ة ب -عضس
اŸلفات ذات األولوية التي تسساهم ‘ ا‚اح
اıطط الوطني Ÿكافحة السسرطان واŸتمثلة
‘ الرقمنة واŸلف اإللكÎو Êللمريضس والتوأامة
وملف العÓج والسستشسفاء اŸنز‹.

زما‹ :تعويضض ما يفوق  ٤آا’ف
نوع من اأ’دوية اŸعا÷ة للداء
من جهته أاكد وزير العمل والتشسغيل والضسمان
الجتماعي مراد زما‹ ،أان أاك Ìمن  4000نوع
من األدوية يتم تعويضسها ،من ضسمنها مسسكنات
األ ⁄التي يلجأا إاليها عادة مرضسى السسرطان،

مشسÒا إا ¤تخصسيصس مبلغ ما‹ قدره  88مليار
دج ك- -ت- -م- -وي -ل سس -ن -وي ل -ل -م -ؤوسسسس -ات الصس -ح -ي -ة
العمومية.
يندرج ذلك ،بحسسب وزير العمل والتشسغيل
والضسمان الجتماعي ‘ ،إاطار اŸسساهمة ‘
التكفل الطبي باŸرضسى وكذا التكفل اŸادي
باŸرضسى اŸؤوsمن Úاجتماعيا عن طريق تعويضس
العطل اŸرضسية والتكفل بفÎات العجز وكذا
اŸن -ح اıصسصس-ة ل-ل-ع-م-ال اŸصس-اب Úب-أام-راضس
مهنية والتي تضسم عديد األمراضس اŸرتبطة
بالسسرطان.
ك -م -ا أاشس -ار ال -وزي -ر ا ¤ال -دور ال -ذي ت -ل -ع -ب -ه
مفتشسيات العمل اŸتواجدة ع ÈالÎاب الوطني
‘ مراقبة ظروف العمل وا◊رصس على احÎام
ق- -واع -د الصس -ح -ة والسس Ó-م -ة ‘ م -ك -ان ال -ع -م -ل
وال -ب -حث ع -ن ال -ع -ن -اصس -ر واŸسس -ب -ب-ات اŸه-ن-ي-ة
للسسرطان لوقفها وتوجيه العمال اŸعرضس Úإا¤
مصسالح الطب العام.
وق -ال إان مسس-اه-م-ة ق-ط-اع ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل
والضس -م -ان الج -ت -م -اع -ي ،ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع وزارة
الصس- -ح- -ة ،م- -ه- -م -ة أاسس -اسس -ي -ة “سس ك -ل ج -وانب
م -ك-اف-ح-ة السس-رط-ان ول ت-ق-تصس-ر ال-ع-ن-اي-ة ع-ل-ى
العÓج الطبي فقط ،بل تتعداه إا ¤جوانب أاخرى
ك-ال-وق-اي-ة ÷م-ي-ع ف-ئ-ات اÛت-م-ع وال-تشس-خيصس،
وهو ما تقوم به اŸراكز ا÷هوية للتصسوير الطبي
التابعة للصسندوق الوطني للتأامينات الجتماعية
للعمال األجراء.
ك -م -ا ذك -ر ب-ق-رارات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاطÓق اıطط
ال -وط -ن -ي Ÿك -اف -ح-ة السس-رط-ان وإادراج-ه ضس-م-ن
الورشسات الكÈى ‘ برنا›ه الرئاسسي› ،ندا
بذلك كل الوسسائل الÓزمة إل‚احه.

 4أانواع منه خطÒة و‘ انتشسار ﬂيف

 ١500إاصسابة جديدة بالسسرطان سسنويا

جسس- -د اıط- -ط ل- -وط- -ن- -ي Ÿك -اف -ح -ة
السسرطان  2019 – 2015نسسبة  ٪70على
أارضض ال- -واق- -ع ،رغ -م ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي
ت-واج-ه ت-ط-ب-ي-ق-ه خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب-ال-وق-اي-ة ال-قاعدية وÃرافقة اŸرضسى
لط-ف-ال م-ن-ه-م ،ل-ت-ب-ق-ى
‘ م -ق -دم-ت-ه-م ا أ
الوقاية السسبيل الوحيد للحد من آاثار
هذا اŸرضض العضسال ،بحسسب توصسيات
منظمة الصسحة العاŸية.

حياة .ك
تشس Òأارقام مركز مكافحة السسرطان «بيار
ماري كÒي» باŸسستشسفى ا÷امعي مصسطفى
ب -اشس -ا ب -ال -ع -اصس -م -ة ،ا ¤أان السس -رط -ان ع-ن-د
لط-ف-ال ي-ن-تشس-ر بشس-ك-ل سس-ري-ع ،م-ق-درا عدد
اأ
لصسابات ا÷ديدة  1500حالة سسنويا وهذا
اإ
ما يتطلب أان يكون العÓج بسسرعة.
أارقام ﬂيفة لنتشسار طاعون العصسر ‘
ا÷زائر ،تتطلب Œاوز مرحلة دق ناقوسس

إا ¤ت- -وف Òك- -ل وسس- -ائ- -ل ال -ع Ó-ج الضس -روري -ة
ل-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن آالم اŸصس-اب .Úي-ح-دث ه-ذا
لدوية
بالرغم من أان الدولة قد خصسصست ا أ
الÓزمة Ÿكافحة هذا اŸرضس اÿط ،Òإال
لشس -ع -ة،
لم -ك -ان -ات وا أ
أان ه- -ن -اك ن -قصس ‘ ا إ
خ- -اصس- -ة اŸغ- -ن- -اطسس- -ي- -ة «إاي- -ار »Ëاÿاصس -ة
لسس-رة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸصس-ال-ح
لط -ف-ال وا أ
ب -ا أ
اıتصسة ،نقصس وسسائل التخدير ،ومصسلحة
واح -دة ل -ل -ج -راح-ة وه-ي ت-لك اŸت-واج-دة ‘
لضس-اف-ة إا¤
مسس -تشس -ف -ى مصس -ط-ف-ى ب-اشس-ا ،ب-ا إ
الضسغط الكب Òالذي يعرفه.
ه -ذا ال -واق -ع أاب -رزت-ه ،أامسس ،الÈوفسس-ور
لطفال
فتيحة قاشسيﬂ ،تصسة ‘ طب أاورام ا أ
Ãركز مكافحة السسرطان بيار ماري كÒي
لوÃ ،¤ن-اسس-ب-ة ال-ي-وم
ع -ل -ى أام -واج ال -ق -ن-اة ا أ
العاŸي Ÿكافحة السسرطان اŸصسادف لـ 4من
فيفري من كل سسنة.
ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤الن -تشس -ار ال -ك -ب ÒواŸق -ل -ق
ل- -لسس- -رط- -ان ‘ ا÷زائ- -ر تضس -م -ن اıط -ط
الوطني Ÿكافحة السسرطان على  4أانواع من

المراضس اÿبيثة ،والتي “ثل لوحدها نسسبة
لنواع اŸنتشسرة با÷زائر،
 ٪50من ›موع ا أ
لخÒة ل -لسس -ج -ل ال -وط -ن -ي
لرق -ام ا أ
ب -حسسب ا أ
ل-لسس-رط-انÃ ،ج-م-وع  50أال-ف ح-ال-ة ج-دي-دة
سس-ن-وي-ا ،ت-ت-م-ث-ل ‘ سس-رط-ان ال-ث-دي ،ال-قولون
واŸسستقيم والرئة والÈوسستات.
لصس-اب-ات ب-ه-ذه
ول -ل-ت-خ-ف-يضس م-ن م-ع-دل ا إ
لربعة أاكد الÈوفيسسور زيتو ،Êعلى
لنواع ا أ
اأ
أاه -م -ي -ة ح -م Ó-ت ال-كشس-ف اŸب-ك-ر لسس-رط-ان
الثدي التي أاطلقتها الوزارة ‘ إاطار هذا
اıطط بـ 7وليات ‰وذجية وهي بسسكرة،
لغ- -واط ،ت- -ي- -ب -ازة ،قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ج -ي -ج -ل،
اأ
ب -وم -رداسس وت -ل-مسس-ان ،وأاخ-رى ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بسسرطان القولون واŸسستقيم بثÓث وليات
‰وذجية بكل من عنابة ،باتنة وبجاية.
وي-ب-ق-ى ا÷انب ال-وق-ائ-ي السس-ب-ي-ل ال-وح-يد
لصس-اب-ة ب-ب-عضس السس-رط-ان-ات
ل -ل -ت -ق-ل-ي-ل م-ن ا إ
لقÓ- -ع ع- -ن
كسس - -رط - -ان ال - -رئ - -ة ،ح- -يث أان ا إ
التدخ Úيسساهم بالتقليصس بنسسبة  ٪70من
لمراضس التنفسسية وسسرطان الرئة.
اأ

فيها وزارة الصسحة منذ نهاية السسنة اŸاضسية
واŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاع-داد ه-ذه ال-نصس-وصس ال-ت-ي دعا
حسس- -بÓ- -وي ك- -ل ال- -ف- -اع- -ل ‘ Úال -ق -ط -اع إا¤
«اŸشساركة ‘ –ضسÒها».
وك- -ان ال- -وزي- -ر ق- -د أاك -د خ Ó-ل اف -ت -ت -اح -ه
اللقاءات الدولية الثامنة للصسيدلة شسهر أاكتوبر
اŸاضسي ،أان مهنة الصسيدلة «–تاج أاك Ìمن
أاي وقت مضسى إا ¤تنظيم ،سسواء على مسستوى
اŸسس -تشس -ف-ي-ات أاو ع-ل-ى مسس-ت-وى الصس-ي-دل-ي-ات
اÿاصسة» ،مÈزا الدور «اÙوري واŸفصسلي»
الذي يجب أان يلعبه الصسيد‹ بصسفته «اŸؤوهل
الوحيد» لتسسي ÒاŸواد الصسيدلنية.
وأاوضس- -ح ال- -وزي- -ر أان -ه ” ات -خ -اذ «ق -رارات
جديدة» ‘ هذا اÛال تتمثل ‘ إاجبار كل

م -ؤوسسسس -ة صس -ح -ي -ة ع -م -وم-ي-ة أاو خ-اصس-ة ع-ل-ى
ت- -وظ- -ي- -ف صس- -ي- -ادل- -ة ي- -ت -ول -ون تسس -ي ÒاŸواد
الصس- -ي- -دلن- -ي- -ة وك- -ذا الÎخ- -يصس ل- -لصس -ي -ادل -ة
اÿواصس ب -ت -وظ-ي-ف صس-ي-د‹ مسس-اع-د أاو ع-دة
صسيادلة مسساعدين يتولون –ت مسسؤووليتهم
الشسخصسية ‡ارسسة نشساطهم الصسيد‹.
و‘ ذات اإلطار ،ذكر حسسبÓوي أان قانون
الصسحة ا÷ديد رخصس بإانشساء ›السس وطنية
ÓخÓ-ق-ي-ات خ-اصس-ة ب-الصس-يدلة من
وج-ه-وي-ة ل -أ
شس -أان -ه -ا اŸسس-اه-م-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م اŸه-ن-ة «وف-ق
‡ارسسات مطابقة وسسليمة لنشساط الصسيد‹»،
مؤوكدا أان القانون ا÷ديد اŸتعلق بالصسحة
أاو« ¤عناية خاصسة» لÎقية وتطوير القطاع
الصسيدلÃ Êختلف مكوناته.

تنظيم اŸهنة ‘ صسلب لقاء وزير الصسحة بنقابة الصسيادلة اÿواصض

عقد وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسس -تشس-ف-ي-ات ﬂت-ار حسس-بÓ-وي ،أامسض،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ج- -لسس -ة ع -م -ل
وتشساور مع النقابة الوطنية ا÷زائرية
ل-لصس-ي-ادل-ة اÿواصض ح-ول سس-ب-ل ت-نظيم
اŸه -ن -ة ،ب -حسسب م-ا أاف-ادت ب-ه ال-ن-ق-اب-ة ‘
بيان لها.
و” خÓل اللقاء الذي جرى Ãقر الوزارة،
مناقشسة عدة ﬁاور من بينها «تنظيم اŸهنة
و–سس Úشسروط أادائها– ،ديد شسروط تعيÚ
الصسيادلة اŸسساعدين وتنظيم اŸناوبة».
كما ” بذات اŸناسسبة« ،الشسروع ‘ إاعداد
نصس -وصس ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ط -ب-ق-ا ل-ق-ان-ون الصس-ح-ة
ا÷ديد» ،وذلك مواصسلة للعملية التي انطلقت

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

العدد
17864
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–سس ÚاŸنتوج الوطني ‘ صسناعة اأ’ثاث وتزي Úالفنادق واŸطاعم
أاك- -د وزي- -ر السس- -ي- -اح- -ة والصس- -ن- -اع- -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن مسس-ع-ود،
أامسض ،با÷زائر العاصسمة على ضسرورة
–سس ÚاŸنتوج الوطني بدعم وتعزيز
لث-اث وت-وفÒ
السس -ت -ث-م-ار ‘ صس-ن-اع-ة ا أ
ك- -ل ال- -ت- -ج- -ه- -ي- -زات اÿاصس- -ة ب -دي -ك -ور
اŸؤوسسسس - -ات السس - -ي - -اح - -ي - -ة م- -ع م- -راع- -اة
اŸواصس -ف-ات ال-ع-اŸي-ة ‘ ›ال ال-تصس-م-ي-م
والبتكار.
وأاشساد الوزير على هامشس زيارته للصسالون
ال -دو‹ ل -ل -ت -ج -ه -ي-زات واÿدم-ات ال-ف-ن-دق-ي-ة
والطعام بـ»مسستوى اŸنتوج الوطني الرفيع»
اÿاصس ب - -ت - -أاث - -يث وت - -زي Úال- -ف- -ن- -ادق وك- -ذا
التجهيزات اıصسصسة للمطاعم» ،داعيا ا¤
ضسرورة «إاقامة شسراكة حقيقية مع اŸؤوسسسسات
ال -ع -اŸي -ة ال -كÈى ل Ó-سس -ت -ف -ادة م -ن Œارب-ه-ا
وخÈاتها ‘ هذا اÛال قصسد بلوغ المتياز
اŸواصسفات العاŸية».
كما شسدد بن مسسعود على اهمية «العودة
ا ¤اŸنتوج التقليدي الوطني واÙلي لتزيÚ
وت -أاث -يث اŸنشس -آات السس -ي -اح -ي -ة ع -م -وم -ي -ة أاو
خاصسة» ،منوها با÷هود اŸبذولة حاليا من
طرف الشسباب ‘ هذا اÛال الذين أابدوا
رغبتهم ‘ انشساء مؤوسسسساتهم واŸسساهمة ‘
تأاثيث هذه اŸرافق السسياحية Ãواد ﬁلية
وÃنتوجات الصسناعة التقليدية».
وذكر ‘ هذا اإلطار بوجود  920مشسروع
سس- -ي- -اح- -ي ط- -ور الن- -ت- -ه -اء م -ن ال‚از‡ ،ا
يسستدعي توف Òكل الوسسائل لتجهيزها “شسيا

مع متطلبات الزبائن.
م -ن ج -ه -ة اخ -رى ،أال -ح ب -ن مسس -ع -ود ع -ل -ى
ضسرورة التكفل باŸناطق الغابية من خÓل
ا‚از مشساريع سسياحية جديدة بها ،مشسÒا ا¤
ان «الفنادق القدÁة التي توجد بهذه اŸناطق
تخضسع حاليا ا ¤عملية تهيئة وŒديد واسسعة
النطاق حيث سسيتم فتحها قريبا».
وذكر ‘ هذا الطار بالتفاقية التي أابرمت
ب Úق -ط -اع -ي السس -ي -اح-ة وال-فÓ-ح-ة ت-قضس-ي بـ
«تخصسيصس فضساءات على مقربة هذه اŸناطق
ا÷ب -ل -ي -ة قصس-د إا‚از مشس-اري-ع سس-ي-اح-ي-ة ب-ه-ا
لدعم السسياحة ا÷بلية والبيئية» ،مفيدا بأانه
سس- -ي -ت -م ايضس -ا خ Ó-ل الي -ام اŸق -ب -ل -ة «إاب -رام
اتفاقية ‡اثلة مع مديرية الغابات وتعزيز
السستثمار السسياحي ‘ الفضساءات اÛاورة
للغابات».

ل‡ية بالقاهرة
الجتماع العربي التحضسÒي للدورة ا أ

الدالية :ا÷زائر مسستعدة لتقاسسم Œربتها ‘ ترقية اŸرأاة
«الشس -عب» – أاع -ل -نت وزي-رة
لسس-رة
ال -تضس -ام -ن ال -وط -ن-ي وا أ
وقضس-اي-ا اŸرأاة غ-ن-ية الدالية،
عن اسستعداد ا÷زائر لتقاسسم
Œرب - -ت - -ه - -ا ‘ ت - -رق - -ي- -ة اŸرأاة
وت-ع-زي-ز م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ اÛت-مع،
مقÎحة تأاسسيسض شسبكة تعنى
ب- -وضس- -ع إاسسÎات -ي -ج -ي -ة ع -م -ل
مشسÎك- - - -ة ل- - - -ل- - - -ح- - - -م- - - -اي - - -ة
الجتماعية للمرأاة العربية.
أاوضسحت وزيرة التضسامن ‘
ال- -ك- -ل- -م- -ة ال- -ت- -ي أال -ق -ت -ه -ا ،أامسس،
ب -ال -ق -اه -رةÃ ،ن -اسس -ب -ة الج-ت-م-اع
ال- -ع -رب -ي ال -ت -حضسÒي ل -ل -دورة 63
للجنة األ· اŸتحدة لوضسع اŸرأاة
اŸقررة بنيويورك ‘ مارسس القادم ،أان السسياسسات
اŸنتهجة من طرف ا÷زائر ‘ ›ال ترقية اŸرأاة
سساهمت ‘ تعزيز مكانتها ‘ اÛتمع و“كينها
م- -ن ل- -عب دوره- -ا ال- -ذي ي- -ك- -ف- -ل -ه ل -ه -ا ال -دسس -ت -ور
والتشسريعات الوطنية ‘ جميع اÛالت السسياسسية
والقتصسادية والجتماعية دون تهميشس أاو إاقصساء.
وأاكدت الدالية أانه بهدف ترقية حقوق اإلنسسان
وت-ع-زي-ز السس-ت-ق-رار الج-ت-م-اعي با÷زائر ،شسملت
ا◊ماية اإلجتماعية ‘ مفهومها الواسسع ،ضسمان
تغطية الحتياجات األسساسسية والضسرورية للفئات
الهشسة واÙرومة من اÛتمع ،من خÓل وضسع
سسياسسات وبرامج اŸسساعدة اإلجتماعية اŸادية
واŸالية (كاŸنح) ،اإلدماج اإلجتماعي ،التي تهدف
إا ¤ا◊د م -ن ال -ف -ق -ر وال-ب-ط-ال-ة وت-ن-م-ي-ة اŸن-اط-ق
ال -ن -ائ -ي -ة ورف-ع اŸسس-ت-وى اŸع-يشس-ي لسس-ك-ان-ه-ا ،م-ع

ضسمان اŸسساواة ‘ اإلسستفادة من هذه الÎاتيب
لكل من النسساء والرجال واألشسخاصس اŸعوق،Ú
ورفضس أاي شسكل من أاشسكال اإلقصساء.
وأاضس -افت اŸت -ح -دث-ة أان السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
خصسصست أام -وال ضس -خ -م -ة ل-ل-ن-ف-ق-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
تÎج-م اإلرادة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ق-وي-ة ل-ل-دول-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل
األم -ث -ل ب -ن -ظ -ام ا◊م -اي -ة الج -ت -م-اع-ي-ة م-ن أاج-ل
النهوضس بالتنمية الجتماعية والقتصسادية ،مشسÒة
إا ¤أان العمل الجتماعي يسستهدف بالدرجة األو¤
التكفل باألسسرة وباŸرأاة وباألشسخاصس اŸسسن،Ú
ب-ال-ط-ف-ول-ة ،وب-األشس-خ-اصس ذوي اإلع-اق-ة ،واإلدماج
وال-ت-ن-م-ي-ة اإلج-ت-م-اع-ي-ة (ﬁارب-ة الفقر والبطالة)،
وك -ذا ال -نشس -اط ذي ال -ط-اب-ع اإلنسس-ا Êوال-تضس-ام-ن-ي
Óشسخاصس دون مأاوى وفك العزلة عن اŸناطق
ل أ
النائية.

لنسسانية بأابو ظبي
Óخوة ا إ
اŸؤو“ر العاŸي ل أ

غÓم الله يسستعرضض اŸواقف التاريخية لشسخصسيات جزائرية
لسسÓ- -م- -ي
اسس - -ت - -ع - -رضض رئ - -يسض اÛلسض ا إ
لع-ل-ى ال-دك-ت-ور ب-وع-ب-د ال-ل-ه غÓم الله‘ ،
ا أ
ﬁاضس -رة أال -ق -اه -ا ‘ أاشس -غ-ال «اŸؤو“ر ال-ع-اŸي
لنسس-ان-ي-ة» ،ال-ذي –تضس-ن-ه ح-اليا
Óخ-وة ا إ
ل -أ
لم-ارات ال-ع-ربية اŸتحدة ،بعضض
أاب-وظ-ب-ي ب-ا إ
اŸواق-ف ال-ت-اري-خ-ية للشسخصسيات ا÷زائرية
‘ هذا الشسأان.
واسستهل غÓم الله ﬁاضسرته بالتوجيهات التي
أاسس -داه -ا الشس -ي-خ ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن ب-اديسس ،رئ-يسس
جمعية علماء ا÷زائر ومصسلحها ،حيث كتب يقول
ÓسسÓم فإا Êأاعيشس
‘ إاحدى رسسائله« :إاذا عشست ل إ
Óنسسانية Òÿها وسسعادتها ‘ جميع أاجناسسها
ل إ
وأاوطانها و‘ جميع مظاهر عاطفتها وتفكÒها».
ك -م -ا اسس -ت-ع-رضس ب-إاسس-ه-اب اŸواق-ف اإلنسس-ان-ي-ة
Óم Òع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ب- -ن ﬁي ال -دي -ن
اÿال- -دة ل - -أ
ا÷زائري ‘ حماية اŸسسيحي ‘ Úالشسام ،ومنعهم
من حملة القتل التي تعرضسوا لها خÓل سسنة .1860
وأاك- -د رئ- -يسس اÛلسس اإلسسÓ- -م -ي األع -ل -ى ‘
ﬁاضس-رت-ه ع-ل-ى اŸرج-ع-ي-ات األسس-اسس-ي-ة ل-ف-لسس-ف-ة
التعايشس السسلمي ،حيث قال إان «ك Óمن ابن باديسس
واألم Òعبد القادر ،وبقطع النظر عن اŸسسافة
الزمنية الفاصسلة بينهما ،هما معا يصسدران عن
القرآان الكر ،Ëالكتاب الذي بشّسر باإلسسÓم وكّرم
اإلنسسان» ،مدعما كÓمه بآايات من القرآان الكر.Ë
وع- -ن- -د ت- -وق -ف -ه ع -ن -د ث -م -رات ج -ه -ود ال -دول -ة

ا÷زائرية التي قال غÓم الله إان «ثمرة اŸسساواة
إاقامة العدل والوزن بالقسسطاسس اŸسستقيم الذي
يضسمن أامن اإلنسسان ب Úإاخوته وأاقرانه ‘ وطنه
و‘ بيته إانه مبدأا العيشس معا ‘ سسÓم ،هذا اŸبدأا
ال -ذي أاصس -ب -حت اإلنسس-ان-ي-ة ال-ي-وم ‘ أاشس-د ا◊اج-ة
إال -ي -ه» ،م -ذك -را ‘ ذات الصس -دد «ب -ال Ó-ئ -ح -ة ال -ت-ي
قدمتها ا÷زائر باسسم اÛموعة الفريقية وعدد
 ·ÓاŸتحدة
من الدول األخرى للجمعية العامة ل أ
التي صسادقت عليها بإاجماع يوم  28ديسسم2017 È
والتي تتضسمن ما يطلبه اÛتمع الدو‹ اليوم هو
أان يعيشس كل مواطن اآمنا ‘ وطنه ‘ بدنه غÒ
خائف ول وجل».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وزير ألدأخلية يقف على ﬂلفات فيضصانات عنابة

العدد
178٦4

05

لمة
أÛموعات ألŸÈانية للتحالف ألرئاسصي Ûلسض أ أ

–ي ÚاإلسسÎاتيجية الوطنية ◊ماية اŸدن من الكوارث الطبيعية مناشسدة الرئيسس بوتفليقة الÎشسح لÓسستحقاق السسياسسي
^ إاعادة تشسغيل مركب ا◊جار خÓل  24سساعة

كشصف وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية نورألدين بدوي ،عن ضصرورة –ي Úوإأعادة ألنظر ‘ ألسصÎأتيجية
ألوطنية ◊ماية أŸدن من ألفيضصانات ،فضص Óعن أتخاذ إأجرأءأت مسصتعجلة للحد من هذه ألكوأرث ،قائ Óإأنه يتع ÚأسصتخÓصض
لعدأد للمشصاريع أŸسصتقبلية ،ورسصم منهجية عمل على أŸدي ÚأŸتوسصط وألبعيد ،وطالب بتسصريع
ألدروسض ومرأجعة ألنقائصض عند أ إ
لمطار Ãنطقة «بوحديد» وتوسصيع شصبكة ﬁطات ألرفع Ÿوأجهة ألفيضصانات.
ق لتجميع مياه أ أ
وتÒة إأ‚از سصد وأ ٍ

عنابة :هدى بوعطيح
أاكد وزير الداخلية نورالدين بدوي ،الذي حل
ب- -ع- -ن- -اب -ة ،أامسض اأ’ث -ن ،Úرف -ق -ة وزي -ري اأ’شس -غ -ال
ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن-ق-ل ع-ب-د ال-غ-ن-ي زعÓ-ن واŸوارد
اŸائية حسس Úنسسيب ،للوقوف على حجم اÿسسائر
التي ◊قت الو’ية جّراء الفيضسانات اأ’خÒة ،حيث
أاكد أانهم جاءوا إا ¤هذه الو’ية حامل Úرسسالة قوية
من فخامة رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
بضسرورة اتخاذ اإ’جراءات الÓزمة وتسسخ Òكافة
اإ’م -ك -ان -ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة ل-ت-ف-ادي مسس-ت-ق-بÓ-
عواقب هذه الوضسعية الناجمة عن تهاطل اأ’مطار
والتي بلغت  -يقول الوزير  155 -ملم ‘ أاقل من
 48سس- -اع- -ة ،وه- -و م- -ا ي- -ف- -رضض ع- -ل- -ي- -ه -م –يÚ
اإ’سسÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي وضس-ع-ت-ه-ا ا◊كومة ا÷زائرية
◊ماية اŸدن من هذه الظواهر الطبيعية والتي
أاصسبحت ـ بحسسبه ـ أاك Ìمن ضسرورة.

إاجراءات اسستعجالية Ûابهة
ظواهر ‡اثلة مسستقبÓ
أاكد نور الدين بدوي أان إاجراءات اسستعجالية
اتخذتها الدولة ا÷زائرية للتكفل بو’ية عنابة على
اŸدى اŸتوسسط ،حيث سسينطلق فيها بعد انتهاء
ال- -دراسس- -ات م -ع ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع -ات اŸع -ن -ي -ة،
وا’سس -ت -م -اع ل -لسس -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي-ة ،مشسÒا إا ¤أان-ه
سستخصسصض لها اإ’مكانات اŸادية والبشسرية الكفيلة
Ãواجهة هذه الظواهر مسستقب.Ó
نورالدين بدوي عاين Ãركب ا◊جار للحديد
والصسلب رفقة الوفد اŸرافق له حجم اÿسسائر
ووضسعية الوحدات اإ’نتاجية اŸتوقفة عن النشساط
م- -ن- -ذ أاك Ìم- -ن أاسس- -ب- -وع ،بسس -بب ف -يضس -ان -ات وادي
سسيبوسض يومي  24و 25يناير اŸنصسرم ،حيث أاكد ‘
ه-ذا الصس-دد ع-ل-ى اأ’ه-م-ي-ة ال-قصس-وى ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا
رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا الصسرح
الصسناعي الضسخم ،واإ’جراءات التي اتخذها منذ
توليه سسدة ا◊كم للحفاظ على اŸركب الذي يعتÈ
قلب الصسناعة الوطنية ،مشسددا على أان تعليمات
رئيسض ا÷مهورية سستتواصسل وسسيعاد –ريك مركب
ا◊جار بناء على تصسريحاته بأانهم مرافقون لهم
Ÿواصسلة التحديات التي رفعوها خدمة للصسناعة
الوطنية ،وليكون اŸركب القاطرة ‘ ›ال صسناعة
ا◊دي-د والصس-لب ومشس-ت-ق-ات-ه وال-ن-ه-وضض ب-ال-ت-ن-م-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ،ك -م -ا ن -وه ب -دوي ب-ج-ه-ود ع-م-ال م-ركب
ا◊ديد والصسلب ،وإاطاراته خÓل هذه الفيضسانات
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى Œه-ي-زات-ه ،مشسÒا إا ¤أان م-ردود
اŸركب خÓ- -ل سس -ن -ة  2018ك-ان إاي-ج-اب-ي-ا ،وإاعادة
تشسغيله مرتقبة ‘ غضسون  24سساعة اŸقبلة.

ترميم  22مؤوسسسسة تربوية متضسررة
خÓ- -ل وق- -وف وزي- -ر ال- -داخ- -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية على الكارثة التي حلت
ب -ث -ان-وي-ة «ك-ل-و‘ ﬁم-د» ب-ب-ل-دي-ة ا◊ج-ار ،أاع-ط-ى
ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة ومسس-ت-ع-ج-ل-ة ل-ل-تكفل بÎميم 22
مؤوسسسسة تربوية متضسررة من الفيضسانات اأ’خÒة،
كما أاعلن عن تخصسيصض  30مليار سسنتيم لصسيانة
وت -رم -ي -م اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة و 12م-ل-ي-ار سسنتيم

جÓل بوطي

لثانوية ﬁمد كلو‘.
الزيارة التفقدية لنور الدين بدوي قادته أايضسا
Ÿعاينة « 312مسسكن ببوخضسرة» ،والذي يعد أاكÈ
حي متضسرر بعنابة ،حيث التقى سسكانه و–دث
إاليهم بخصسوصض قرارات فخامة رئيسض ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة للقضساء على السسكنات الهشسة
والبناءات ا÷اهزة ،مشسÒا إا ¤أانه سسيتم إايجاد
ا◊لول اŸناسسبة لوضسعيتهم ،لكن عن طريق القرار
التشساركي ،إاما بالقضساء على هذه السسكنات من
خÓ-ل ت-رح-ي-ل-ه-م ،أاو ع-ن ط-ري-ق تسس-وي-ة وضس-ع-يتهم
وإا‚از سسكنات بهذه اŸنطقة مع اسستفادتهم من
إاع -ان -ات م -ال -ي -ة ،م -ط -ال -ب -ا سس -ك -ان ا◊ي بضس-رورة
ال -تشس -اور م -ع السس -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-ة ’ت-خ-اذ ال-ق-رار
اŸناسسب.
وأاضس -اف وزي -ر ال -داخ-ل-ي-ة ،أان-ه-م ات-خ-ذوا ق-رارا
بإاعادة تأاهيل جميع اŸناطق اŸنكوبة واŸتضسررة
من ا’ضسطرابات ا÷وية اأ’خÒة ،مؤوكدا أان وضسعية
ال -ع -دي -د م-ن السس-ك-ان ب-ه-ذه ال-و’ي-ة ﬁرج-ة ح-يث
يقيمون بسسكنات غ’ Òئقة ،على غرار القاطنÚ
ب -ب -وح-م-رة وا◊ج-ار ،وإاع-ادة إاسس-ك-ان-ه-م ت-ع-ت Èم-ن
اأ’ولويات .وكشسف الوزير عن زيارة ثانية مرتقبة
لو’ية عنابة تقوده رفقة وفد وزاري هام لÓطÓع
على ﬂتلف اŸشساريع التنموية.

نسسيب :ربط بونة بالقمر الصسناعي
لرصسد التغÒات اŸناخية
من جهته كشسف وزير اŸوارد اŸائية حسسÚ
نسس -يب ،ع -ل -ى ت -زوي-د ب-ل-دي-ات ع-ن-اب-ة ،و’أول م-رة،
Ãخططات ◊مايتها من الفيضسانات ،إا ¤جانب
رب -ط ال-و’ي-ة ب-ال-ق-م-ر الصس-ن-اع-ي ل-رصس-د ال-ت-غÒات
اŸناخية والكوارث الطبيعية اÙتملة.
كما أاشسار الوزير خÓل كلمة له أامسض ا’ثنÚ
ب -ع -ن -اب -ة إا ¤ال -ت -نسس -ي-ق ب Úق-ط-اع-ه ووزارة ال-ن-ق-ل
واأ’شسغال العمومية Ÿعا÷ة اأ’زمة التي مرت بها
ال-و’ي-ة واŸع-رضس-ة ـ ب-حسس-ب-ه ـ ل-ل-ف-يضس-ان-ات ن-ت-يجة
التغÒات اŸناخية التي تشسهدها ا÷زائر ،قائ Óإان
الفيضسانات التي عرفتها عنابة ‘ اأ’يام القليلة
اŸاضس -ي -ة ،ت -ع -ود ل-ع-دم ق-درة وادي سس-ي-ب-وسض ع-ل-ى

السس Òبطريقة طبيعية وتصسريف اŸياه نحو البحر،
ما ‚م عنها الفيضسانات اأ’خÒة.
ك- - -م- - -ا –دث نسس- - -يب ب - -دوره ع - -ن اıط - -ط
ا’سس -ت -ع -ج -ا‹ ال -ذي ي -ت-م اع-ت-م-اده Ÿواج-ه-ة ه-ذه
ال-ظ-اه-رة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ب-ت-خصس-يصض إام-ك-ان-ات مادية
ه -ام -ة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى إارادة ا◊ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة
ل-ل-قضس-اء ع-ل-ي-ه-ا ن-ه-ائ-ي-ا ،م-ن خÓ-ل م-ع-ا÷ة اŸياه
واأ’ودية وتهيئتها .وأاشسار إا ¤التنسسيق بﬂ Úتلف
القطاعات اŸعنية ،حيث اعطيت اأ’ولوية لو’ية
عنابة ،قائ Óإان من ب ÚاŸشساريع التي انطلقنا
فيها سسد بوحديد والذي يÎبع على أاك Ìمن 700
أال -ف م Îم -ك -عب ،ح -يث م -ن -حت ل -ه اإ’م -ك -ان -ي-ات
الÓزمة.

زعÓن :مركب ا◊جار بحاجة
ıطط وقائي ضسد الكوارث
أاكد وزير النقل واأ’شسغال العمومية عبد الغني
زعÓن ،أان مركب ا◊جار بحاجة ıطط وقائي
ضسد الكوارث الطبيعية ،بهدف وقايته من اıاطر
التي باتت –دق به ،بحسسب ما شساهدناه واطلعنا
عليه ع Èالشسريط الذي كشسف عن اأ’ضسرار التي
مسسته نتيجة تهاطل اأ’مطار ،والذي أادى إا ¤توقف
اإ’نتاج به لعدة أايام.
وق- -ال زعÓ- -ن ،إان ب- -رن- -ام- -ج ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة خصض الو’ية ‘
›ال اأ’شس -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة واŸنشس-آات ال-ق-اع-دي-ة
بغÓف ما‹ هام يقدر بـ 70مليار دج ،مؤوكدا أانه
لو’ هذه اŸشساريع التي اعتمدت بالو’ية لكانت
Óمطار والتي بلغ 155
آاثار التهاطل ا’سستثنائي ل أ
ملم أاك Ìحدة على سسكان الو’ية.
وأاك- -د ال -وزي -ر ‘ سس -ي -اق ح -دي -ث -ه ع -ن أاه -م -ي -ة
اسستخÓصض الدروسض ‡ا حدث بهذه الو’ية ،والتي
شسهدت نفسض الفيضسانات خÓل سسنوات الثمانينيات
من القرن اŸاضسي ،لتتكرر بعد  40سسنة تقريبا،
مشسÒا إا ¤أان عنابة اليوم بصسدد إانشساء أاقطاب
سسكنية جديدة ،حيث ’بد من مراعاة ‘ تصساميمها
وتهيئتها اÿصسوصسيات والهشساشسة التي تعرف بها
الو’ية تفاديا لكوارث طبيعية أاخرى.

ألدأعية عمر عبد ألكا‘ من قسصنطينة:

اإلسسÓم يحتاج إا ¤رجال دين أاكفاء للتعريف بقيمه السسمحاء
^ اإلسسÓموفوبيا يغذيها عجزنا ‘ الÎويج لقيم ديننا الصسحيحة

أل-ق-ى أل-دأع-ي-ة أŸصص-ري ع-م-ر ع-ب-د أل-ك-ا‘
لم Òع- -ب- -د أل- -ق- -ادر
ﬁاضص - -رة ب- -ج- -ام- -ع- -ة أ أ
بقسصنطينة ،رأفع من خÓلها ◊ماية وصصون
لسصÓمي من هؤولء ألذين يشصوهونه
ألدين أ إ
ب-اسص-ت-م-رأر ،م-ؤوك-دأ أن أŸسص-ل-م Úي-قّصص-رون ‘
لخر
عرضض دينهم عرضصا جيدأ ،ما يشصجع أ آ
على ألتهجم على دين ألله.

قسسنطينة :مفيدة طريفي
قال الداعية إانه ’ يتم –سس Úعرضض بضساعتنا
كما كان يقولها شسيخنا ﬁمد الغزا‹ ،وأان الدور
‘ حماية الدين من التهجم والتدنيسض لشسعائره
ي- -ق- -ف ع- -ل- -ى اŸسس- -ل- -م Úأان- -فسس -ه -م ،ح -يث أان -ه -م
سسيحاسسبون يوما على التقصس ‘ Òالدين وليسض
فقط ‘ الدفاع عنه .وبحسسبه ،الدين اإ’سسÓمي
غ Òمتهم وإا‰ا يحتاج إا ¤أاناسض يحسسنون عرضض

ن - -اشص - -دت أÛم - -وع - -ات ألŸÈان- -ي- -ة
لمة ،أمسض،
ألثÓث أŸمثلة Ãجلسض أ أ
رئ- -يسض أ÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د أل -ع -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-الÎشص-ح ل-ع-ه-دة رئ-اسص-ي-ة
ج-دي-دة ،وأك-دت أه-م-ي-ة ألسص-تحقاق
أل -رئ -اسص -ي أل -ق -ادم ‘ م -وأصص-ل-ة مسصÒة
أل -ب -ن-اء وأل-تشص-ي-ي-د ‘ ظ-ل أل-ت-ح-دي-ات
لم- - -ة
أŸوضص - - -وع- - -ة ع- - -ل- - -ى ع- - -ات- - -ق أ أ
أ÷زأئرية.

م- -ا ف- -ي- -ه وه -و ‘ ذات -ه ق -وي ،ول -و
أاحسس -ن -وا ال -ع -رضض ق -و’ وسس -ل -وك -ا،
فاآ’خر لن يكون له سسبيŸ Óهاجمة
اإ’سسÓم واسستعمال اإ’سسÓموفوبيا
للشسعوب.
كما –دث الداعية ‘ مداخلته
ال -ت -ي ت -اب -ع -ه-ا حضس-ور م-ك-ث-ف ع-ن
اÿط -اب ال -دي -ن -ي ال -ذي ي -تضس -م-ن
علماء ثبوت ‘ شستى التخصسصسات،
ب - -دءاً م - -ن ال - -ع - -ل - -وم الشس - -رع - -ي - -ة
واإ’سسÓمية ،مؤوكدا وجود علماء لهم باع طويل ‘
دين الله وتفسسÒه وشسرحه للعا ،ÚŸوذلك سسواء ‘
اÛالسض ال-ع-ل-م-ي-ة ،ال-دي-ن-ي-ة ،اŸدارسض ،اŸع-اه-د
وا÷امعات بكل تخصسصساتها.
وواصسل الداعية ،أان العا ⁄العربي واإ’سسÓمي
ي -ع-رف ن-قصس-ا وت-راج-ع-ا ‘ ت-ط-ب-ي-ق ت-ع-ال-ي-م ال-دي-ن

ونشسره بالصسفة التي تليق بأاسسسسه
الصسحيحة والتي تأاتي ‘ مقدمتها
بعضض ا÷هات اŸسسؤوولة ،منتقدا
م -ن ح ّ-ول -وا اإ’سس Ó-م إا ¤ع -ب -ادات
دون م- -ع- -امÓ- -ت وج- -ع- -ل- -وه ›ّرد
طقوسض وهو أاوسسع من ذلك بكثÒ
ما طرح إاشسكا’ وخل Óواضسحا بÚ
التعبّد واŸعامÓت.
‘ ذات السسياق ،أاكد عبد الكا‘
أان الشس- -عب ا÷زائ- -ري ك- -ل- -ه دع -اة
ي -حÎم ال-دي-ن اإ’سسÓ-م-ي وي-ح-اف-ظ ع-ل-ى شس-ع-ائ-ره
قائ Óإانه شسعب مفطور على نصسرة دينه وحبه،
وه -ي ال -وضس -ع -ي -ة اŸوج -ودة ع-ل-ى ك-ل اŸسس-ت-وي-ات
ال-ف-ك-ري-ة والسس-ي-اسس-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة واأ’دب-ي-ة واأ’م-ن-ية
وال-ع-ل-م-ي-ةﬂ ،ت-ت-م-ا كÓ-م-ه «ه-ن-ي-ئا للجزائر بحبها
لدينها وحبها للعلماء وحبها أ’هل الدين».

أاصسدرت اÛموعات الŸÈانية بالغرفة
العليا للŸÈان بيانا عنونته «حول مسساندة
ت -رشس-ي-ح اÛاه-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
لعهدة رئاسسية جديدة» ،تسسلمت «الشسعب»
نسس -خ -ة م -ن -ه ،ج -اء ف -ي -ه «إان اÛم -وع -ات
’مة ‡ثلة ‘ الثلث
الŸÈانية Ûلسض ا أ
الرئاسسي ،وحزب جبهة التحرير الوطني،
والتجمع الوطني الدÁقراطي تناشسد رئيسض
ا÷مهورية بالÎشسح لعهدة رئاسسية جديدة»،
وأاوضس- - -ح ال- - -ب- - -ي- - -ان ،أان اÛم- - -وع - -ات
’ه -م -ي -ة ا’سس -ت-ح-ق-اق
الŸÈان -ي -ة م -درك -ة أ
ا’نتخابي القادم ‘ مسسار تشسييد وبناء دولة
ا◊ق وال - -ق - -ان - -ون ،ال - -ذي ف- -ت- -ح- -ه رئ- -يسض
ا÷م -ه -وري -ة م -ن -ذ ت-ول-ي-ه سس-دة ا◊ك-م ع-ام
 ،1٩٩٩وواع -ي -ة ب -ال -ره -ان -ات وال -ت -ح -دي -ات
’م -ة وف -خ -ورة
اŸوضس- -وع- -ة ع- -ل -ى ع -ات -ق ا أ
’‚ازات اŸتعددة واŸكاسسب اÙققة
با إ
’م -ن
’صسÓ- -ح- -ات ال- -ع- -م- -ي- -ق -ة ‘ ظ -ل ا أ
وا إ
وا’سس-ت-ق-رار ،ت-ن-اشس-د ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة
الذي قاد ا÷زائر بحكمة وتبصسر ‘ عا⁄
م -ت -ذب -ذب وم-ع-رضض ıاط-ر أاك-ي-دة أام-ن-ي-ا
وسس-ي-اسس-ي-ا واق-تصس-ادي-ا وم-ال-ي-ا ،إا ¤مواصسلة
قيادة البÓد.
وأاع -ربت اÛم -وع-ات ،ب-ع-د أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة
على تنصسيب تشسكيلة اÛلسض ا÷ديد ،عن
دعمها اŸطلق لÎشسيح رئيسض ا÷مهورية،
وŸا ق- -د ي- -قÎح -ه م -ن إاج -راءات م -ك -م -ل -ة
لÈن - -ا›ه ‘ مسس - -ع - -ى ت- -ع- -م- -ي- -ق اŸسس- -ار
’صسÓ- -ح- -ات
ال - -دÁق - -راط - -ي وت - -وط- -ي- -د ا إ
ا’ق- -تصس -ادي -ة وم -واصس -ل -ة ال -ع -م -ل ‘ إاط -ار
ال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،اŸت-ب-ن-اة م-ن-ذ ت-وليه
رئاسسة البÓد رغم التحديات ا’قتصسادية
وا’جتماعية.
كما أاكدت اÛموعات بغرفة الŸÈان
Óسسهام ‘ إا‚اح ا◊ملة
العليا اسستعدادها ل إ
ا’ن -ت-خ-اب-ي-ة ل-ه-ذا ا’سس-ت-ح-ق-اق ،مشسÒة إا¤
أانها ’ تشسك ‘ أان اŸواطن ÚواŸواطنات
ي -درك -ون أاه -م -ي -ة ه -ذا ا’سس-ت-ح-ق-اق وأان-ه-م

سسوف يتوجهون يوم  18أافريل القادم إا¤
صسناديق ا’قÎاع واŸشساركة بقوة وكثافة
‘ ا’ن -ت -خ -اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ’خ-ت-ي-ار مسس-ار
’م-ن ،وا’سس-ت-ق-رار وت-ق-وي-ة التنمية
ت-ع-زي-ز ا أ
Ãواصس -ل -ة ا’ل -ت-زام م-ع ال-رج-ل ال-ذي ب-ي-نت
إا‚ازات-ه صس-ح-ة ودق-ة السس-ي-اسس-ة اŸن-ت-ه-جة
منذ عقدين من الزمن.

...ورؤوسساء اÛموعات الŸÈانية
بـ «م.شس.و» مع السستمرارية
أاع- -ل -ن رؤوسس -اء اÛم -وع -ات الŸÈان -ي -ة
’ح- -زاب ال -ت -ح -ال -ف ال -رئ -اسس -ي ب -اÛلسض
أ
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ،أامسض ،ع-ن ت-ب-ن-ي-ه-م بيان
ق -ادة ال -ت-ح-ال-ف ال-ذي-ن رشس-ح-وا ف-ي-ه رئ-يسض
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة إا¤
ا’نتخابات الرئاسسية اŸقبلة.
وب- -ارك رؤوسس- -اء اÛم- -وع -ات ‘ ،ب -ي -ان
مشسÎك ،ال - -ل - -ق - -اء ال - -ذي ج - -م- -ع ،السس- -بت
اŸاضس- -يÃ .ق- -ر ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
’حزاب اŸشسكلة للتحالف
الوطني رؤوسساء ا أ
ال -رئ -اسس -ي ،وال -ذي ” م -ن خ Ó-ل -ه ت-رشس-ي-ح
الرئيسض عبد العزيز بوتفليقة لÓسستحقاق
ال -رئ -اسس -ي اŸق -رر إاج -راؤوه ي -وم  18أافريل
اŸقبل ،وأاعلنوا عن تبّنيهم لكل ما ورد ‘
البيان اÿتامي الذي اعتÈوه «خارطة عمل
ن-ل-ت-زم ب-ه-ا ون-ع-م-ل ع-ل-ى Œسس-ي-دها» .وثمن
رؤوسساء ›موعات كل من جبهة التحرير
الوطني والتجمع الوطني الدÁقراطي وعن
Œمع أامل ا÷زائر (تاج) وا◊ركة الشسعبية
ا÷زائريةﬁ ،توى البيان الذي «تطرق إا¤
’‚ازات واŸك- -تسس- -ب -ات ال -ت -ي
حصس- -ي- -ل- -ة ا إ
–ققت على مدار عقدين من الزمن ‘
ظ-ل ال-ق-ي-ادة ال-رشس-ي-دة ل-رئ-يسض ا÷م-هورية،
والتي كانت نتيجة Ÿا عرفته البÓد من أامن
واسستقرار بفضسل سسياسسة اŸصسا◊ة الوطنية
بعد سسنوات الدم والدمار» .كما تعهدوا بـ
«دع -م ال -رئ -يسض ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘ ا’سس-ت-ح-ق-اق
’م -ن
ال- -رئ- -اسس- -ي اŸق -ب -ل ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ا أ
وا’سس -ت -ق -رار وم -واصس -ل -ة Ûه-ود ال-ت-ن-م-ي-ة
الشساملة واŸسستدامة».
ودعا رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية« ،كل
الغيورين على وطنهم إا ¤العمل على جعل
هذه اÙطة عرسسا دÁقراطيا ولبنة أاخرى
‘ صسرح البناء الدÁقراطي الذي انتهجته
ا÷زائر» ،مؤوكدين أان هذا «اÿيار ’ رجعة
ف-ي-ه وسس-ت-ك-ون ل-لشس-عب ال-ك-ل-م-ة ال-فاصسلة ‘
اختيار رئيسسه بكل حرية ودÁقراطية».

لم Úألعام ÿضصر مسصلم لـ «ألشصعب»:
نائب أ أ

حركة الوفاق الوطني تدعم مسسعى اإلسستمرارية
دعت حركة ألوفاق ألوطني ألتي
سص- -ج- -لت حضص- -وره- -ا ‘ ›م- -وع -ة 15
زأئد أربعة ،رئيسض أ÷مهورية عبد
ألعزيز بوتفليقة للÎشصح أإ ¤عهدة
رئ- -اسص- -ي- -ة أخ -رى أإÁان -ا ب -ق -درت -ه ‘
أ◊فاظ على أمن وأسصتقرأر ألبÓد.

خالدة بن تركي
قال نائب ا’أم Úالعام واŸسسوؤول عن
ال-ت-ن-ظ-ي-م ب-ح-رك-ة ال-وف-اق ال-وط-ني ÿضسر
مسس -ل -م ‘ تصس -ري -ح خ -اصض لـ»الشس -عب» اإن
اÛموعة عملت على شسرح مبادرتها من
خ Ó- -ل ل - -ق - -اءات وŒم - -ع - -ات ‘ ع- -دي- -د
ال -و’ي -ات ع -ل -ى غ -رار وه -ران وت -ل -مسس-ان
لشس - - -رح اأه - - -داف وم - - -ب - - -ادئ «مسس - - -ع - - -ى
ا’سس -ت -م -راري -ة» وك -ذا» ا÷ب -ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة
الصسلبة» التي دعا لها رئيسض ا÷مهورية
بهدف ا◊فاظ على ا’سستقÓل الوطني
وسسيادة القرار وتعميق الدÁقراطية ‘
ظ- - -ل ت - -رق - -ي - -ة ا◊سض اŸد ،Êوت - -ن - -وي - -ع
ا’ق-تصس-اد ال-وط-ن-ي وال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ال-تبعية
ل- -ل- -م- -ح- -روق -ات وﬁارب -ة ك -اف -ة اأشس -ك -ال
ا’آفات ،با’إضسافة اإ ¤توضسيح الهدف من
اإنشساء ›موعة ا’سستمرارية «.»4 + 15
عرفت التجمعات اŸنظمة ‘  15و’ية
 ب- -حسسب ÿضس- -ر مسس -ل -م  -ل -ق -اءات م -عمناضسل Úواإطارات سسجلت ارتياحا وقبو’
شسعبيا ‘ ›ال دعم مسسعى ا’سستمرارية
اأو م -ن ن -اح -ي -ة اأه -داف اÛم -وع-ة ال-ت-ي
ثمنت اسستدعاء الهيئة الناخبة ‘ اأجالها
Ãا ي -ع -زز ا’سس -ت -ق-رار اŸوؤسسسس-ات-ي ال-ت-ي
حققته البÓد طيلة عقدين من الزمن ‘
ظل القيادة الرشسيدة لرئيسض ا÷مهورية

عبد العزيز بوتفليقة الذي حرصض على
احÎام ال -دسس -ت -ور وال -ق -وان ÚواŸواع -ي -د
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة ،داع -ي -ة م -ن خ Ó-ل اŸنÈ
ا’إعÓ-م-ي ك-ل اŸن-اضس-ل Úوم-ن-ت-خ-ب-يها ‘
اÛالسض اÙل- -ي- -ة واÛلسض ال- -وط -ن -ي،
وكافة اŸواطن ÚاŸشساركة بقوة ‘ عرسض
 18اأفريل اŸقبل.
دع - -ا ال- -ن- -ائب ا’أم Úال- -ع- -ام اإ ¤ن- -ب- -ذ
الشس -ائ -ع -ات وال -دع-اي-ات اÙب-ط-ة وع-دم
ا’نصسياع لدعوات ا’إحباط التي تروجها
اأط- -راف ت- -ري- -د اإدخ- -ال الشسك ‘ ق- -ل- -وب
اŸواط -ن Úوت -خ -وي -ف -ه -م م-ن اŸسس-ت-ق-ب-ل،
موؤكدا على ضسرورة التفك ‘ Òا’أزمات
ال- - -ك- - -بÒة ال- - -ت- - -ي م - -رت ب - -ه - -ا ا÷زائ - -ر
واسس -ت -ط -اعت اأن ت -خ -رج م -ن -ه -ا اأك Ìق -وة
وع -زم -ا ،وه -ذا ب-فضس-ل Œن-ي-د اŸواط-نÚ
وتضس-ح-ي-ات ق-دم-ت-ه-ا ﬂت-لف اŸوؤسسسسات
ا’أمنية لتعزيز التفاف ا÷زائري Úحول
م-وؤسسسس-ات-ه-م ا’أم-ن-ي-ة Ÿواج-هة التحديات
ا’أمنية.
ودعت ا◊رك - - -ة ‘ اÿت- - -ام ج- - -م- - -ي- - -ع
ا’أط- -راف اŸع- -ن- -ي- -ة اأح -زاب سس -ي -اسس -ي -ة،
مصس -ال -ح اإداري -ة ،ج -ه -از ال-قضس-اء ،ال-ه-ي-ئ-ة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا اŸسس- -ت- -ق- -ل -ة ووسس -ائ -ل ا’إع Ó-م
وم -ن -ظ -م -ات اÛت-م-ع اŸد ،Êاإ ¤اإ‚اح
ا’سس -ت -ح -ق -اق ا’ن -ت-خ-اب-ي اŸق-ب-ل ل-ي-ك-ون
فرصسة للم الشسمل وŒاوز اÓÿفات من
خÓل التحلي بالروح الوطنية العالية ونهج
الثورة النوفمÈية والوقوف صسفا واحدا
‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى م -ك -تسس -ب -ات ال -بÓ-د ‘
م- -ق- -دم- -ت- -ه -ا ال -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة ،ا’أم -ن
وا’سستقرار وا’بتعاد عن ثقافة التيئيسض
والتسسويد والتشسكيك اŸسسبق وغ ÒاÈŸر
‘ نزاهة العملية ا’نتخابية.
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الموافق لـ  30جمادى األؤلى  1440هـ

تدخل ضشمن ا’سشÎاتيجية ا’تصشالية لقيادة ا÷يشص

أأبوأب مفتوحة على قوأت ألدفاع أ÷وي عن أإلقليم ببومردأسس
’عÓمية لقوات الدفاع ا÷وي عن
’بواب ا إ
انطلقت ،أامسص ،بدار الثقافة رششيد ميمو Êببومرداسص ،ا أ
’طارات العسشكرية Ÿدارسص التكوين وكذا السشلطات الو’ئية،
’قليم Ÿدة أاربعة أايام ،بحضشور ﬂتلف ا إ
ا إ
إاضشافة إا ¤جمهور كب Òخاصشة من فئة الششباب والطلبة الذين اسشتحسشنوا اŸبادرة من أاجل ا’طÓع عن
قرب على ﬂتلف التطورات التقنية والتكنولوجية التي حققها ا÷يشص الوطني الششعبي وكذا فرصص
التكوين التي توفرها اŸدارسص اŸتخصشصشة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وأ‹ وهرأن يجمد مهام أÛلسس ألشسعبي ألبلدي للÈية

كشش- - - - -ف مصش- - - - -در مسش - - - -ؤوول لـ
““الششعب““ ،أانّ وا‹ وهران مولود
شش-ري-ف-ي ،ق-رر ،أامسص ،إان-ه-اء م-هام
رئ- -يسص ب -ل -دي -ة الÈي -ة ج -ن -وب -ي
شش- -رق- -ي وه -ران ،ب -ن ع -م -ر ع -ب -د
القادر ،باŸوازاة مع Œميد مهام
اÛلسص وت- -ف- -ويضص صش Ó-ح -ي -ات -ه
لرئيسص دائرة وادي تليÓت.

وهرأن :برأهمية مسسعودة

بومردأسس :ز .كمال
ال -ت -ظ -اه -رة اإلع Ó-م -ي -ة اŸف -ت -وح -ة –ت
إاشس- -راف ال- -ق- -ائ- -د ا÷ه- -وي ل- -ل- -دف- -اع ا÷وي
ب -ال -ن -اح -ي -ة ال -عسس-ك-ري-ة األؤ ،¤ت-دخ-ل ضس-م-ن
السسÎاتيجية التصسالية التي سسطرتها قيادة
ا÷يشس ◊سساب سسنة  2019بهدف التواصسل
ؤالن -ف -ت -اح ع -ل -ى اŸواط -ن Úل-ت-دع-ي-م جسس-ور
التواصسل ،بحسسب نصس الرسسالة التي ؤجهها
قائد قوات الدفاع ا÷وي عن اإلقليم اللواء
ع -م -ار ع -م -را Êؤق -رأاه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن-ه ال-ع-م-ي-د
شسريبط درؤيشس مصسطفى.
أاكد اللواء عمرا““ ،Êأان هذه التظاهرات
اإلعÓمية التي تنظمها ؤزارة الدفاع الوطني
عﬂ Èت -ل -ف ؤلي-ات ال-وط-ن ؤال-ت-ي أاصس-ب-حت

عادة حميدة ‘ مؤوسسسستنا العسسكرية ،نسسعى
م- -ن خÓ- -ل- -ه -ا إا ¤م -د جسس -ور ال -ت -واصس -ل بÚ
ا÷يشس ؤاŸواطن ،Úؤتعزيز الرابطة جيشس
أامة ؤالنفتاح على اÛتمع اŸد ،Êبغرضس
ت-ع-ري-ف اŸواط-ن ÚؤإاطÓ-ع-ه-م ع-ل-ى ﬂت-لف
ه -ي -اك -ل ؤم -ك-ون-ات ق-وات ال-دف-اع ا÷وي ع-ن
اإلقليم ؤدؤر هذا السسÓح ‘ منظومة الدفاع
الوطني““.
ؤأاضساف قائ““ :Óإان هذه األبواب اإلعÓمية
ت -ع -ت Èأايضس -ا ف -رصس -ة ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ك -وي -ن-ي-ة ؤأاه-م ال-ف-رصس ال-ت-ي
“نحها للشسباب الراغب ‘ Úالنضسمام إا¤
صس -ف -وف ق -وات -ن -ا اŸسس -ل -ح -ة ت -خصسصس دف -اع
جوي““.
هذا ؤعرفت التظاهرة تنظيم عدة أاجنحة
لتعريف ا÷مهور Ãختلف الوسسائل ؤاألجهزة

العسسكرية ؤكذا التقنيات التصسالية ا◊ديثة،
م-ن-ه-ا ج-ن-اح ال-ق-ي-ادة ؤيشس-م-ل م-ع-رضس-ا ل-لصسور
ؤاألشس -رط -ة ال -وث -ائ -ق -ي -ة ıت -ل -ف نشس -اط-ات
الوحدات العسسكرية ؤاŸدارسس اŸتخصسصسة
ؤموقع ““الواب““ اÿاصس بقيادة الدفاع ا÷وي
ع-ن اإلق-ل-ي-م ،ج-ن-اح خ-اصس ب-ال-ب-حث ؤاإلن-ق-اذ
لطائرات ‘ حالة خطر ،جناح خاصس بالبحث
ؤالتطوير ،جناح للصسناعة ؤالتموين ،باإلضسافة
إا ¤جناح التكوين اŸتخصسصس ‘ الدفاع عن
اإلق-ل-ي-م اŸت-م-ث-ل ‘ اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لدفاع
ا÷وي عن اإلقليم ،مدرسسة إاطارات الدفاع
ا÷وي ؤم- -رك- -ز ال -ت -دريب اŸت -واج -د ب -ولي -ة
سس -ط -ي -ف ؤه -و ا÷ن -اح ال-ذي ل-ق-ي إاق-ب-ال م-ن
ط- -رف ا÷م- -ه- -ور ؤخ -اصس -ة ال -ط -ل -ب -ة ال -ذي -ن
اسستفادؤا من شسرؤح ؤافية من قبل اŸشسرقÚ
على ا÷ناح.

أارجعت مصسادرنا هذا القرار إا ¤اسستمرار
حالة النسسداد باÛلسس منذ تنصسيبه بتاريخ
 2ديسسم ،2017 Èجراء اÓÿفات ا◊ادة بÚ
رئيسس البلدية ؤاŸنتخب ÚاŸعارضس Úله من
ن -فسس ال -تشس -ك -ي -ل -ة السس -ي -اسس -ي -ة ،ب -ال-رغ-م م-ن
ﬁاؤلت الصسلح.
يذكرأانّ ؤا‹ ؤهران سسبق ؤان هّدد بحل
اÛلسس اŸت - -ك- -ون م- -ن  13م-ن-ت-خبا ﬁليا،
غ -ال -ب -ي -ت -ه -م ي-ن-ت-م-ون ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ،ؤذلك بعد مرؤر أازيد من سسنة على
ح- -ال- -ة النسس- -داد‡ ،ا أادى إا ¤ت- -ع Ìع -ج -ل -ة
التنمية اÙلية ؤتعطيل اŸشساريع ؤالختÓل
‘ تدب Òالصسفقات ؤغÒها من الصسÓحيات
ال -ت -ي ف ّ-وضست ح -ال -ي -ا إا ¤رئ-يسس دائ-رة ؤادي
تليÓت ،ؤفق ما أاشس Òإاليه.
Œدر اإلشسارة إا ¤أان عددا من ا÷ماعات
اÙل -ي -ة ب -وه -ران تشس -وب -ه-ا ع-دة اخ-تÓ-لت،
ت- - -ت- - -ج- - -ل- - -ى أاسس - -اسس - -ا ‘ ح - -ال - -ة األنسس - -داد
ؤالصسراعات التي ل تزال قائمة ◊د اآلن بÚ
أاعضس- -اء اÛالسس اŸن- -ت- -خ- -ب- -ة ،ع- -ل -ى غ -رار
الكرمة ،ع ÚالÎك ؤكذا بلدية سسيدي بن
يبقى التي تشسهد جمودا شسبه تام ،منذ تاريخ
 11جويلية من السسنة اŸاضسية.
ؤق- - -د ج ّ- -دد ع - -دد م - -ن أاعضس - -اء اÛلسس

الشسعبي لبلدية سسيدي بن يبقى شسرق ؤهران
مطلبهم القاضسي بضسرؤرة تنحية الرئيسس من
منصسبه ،مقابل ؤضسع حد ◊الة النسسداد التي
ت -ع -ي -ق م -ه -ام اÛلسس م -ن -ذ ي-وم  11جويلية
اŸنصسرم.
جه عدد من اŸنتخب Úمن ضسمنهم 8
ؤؤ ّ
مناؤئ Úلرئيسس البلدية ا◊ا‹ ،يتقدمهم 4
م- -ن- -ت- -خ- -ب Úم- -ن ك- -ت- -ل -ة ال -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال -دÁق -راط -ي ؤم-ن-ت-خ-ب Úم-ن األفÓ-ن ن-فسس
تشس -ك -ي-ل-ة ““ا ““ÒŸالسس-ي-اسس-ي-ة ،ؤم-ن-ت-خ-ب Úع-ن
حزب اŸسستقبل ،الذين أاصسدرؤا بتاريخ  27من
شس -ه -ر ج -ان -ف-ي اŸنصس-رم ب-ي-ان-ا ل-وا‹ ال-ولي-ة
مولود شسريفي جملة من التهامات للمسسؤوؤل
األؤل عن البلدية ،من ضسمنها ““سسوء التسسيÒ
ؤات- - -خ- - -اذ ال- - -ق - -رارات بصس - -ف - -ة ان - -ف - -رادي - -ة
ؤتعسسفية““.على حد تعبÒهم.
اسستنكر اŸنتخبون الثمانية بشسدة ‘ بيان
تلقت ““الشسعب““ نسسخة منه ما ؤصسفوه بحالة
النسسداد ؤتوتر العÓقات ب Úغالية أاعضساء
اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي اŸن- -ت- -خب ،األم -ر ع -ل -ى
ان -ع -كسس سس -ل -ب -ا ع -ل -ى ن -وع -ي -ة ح-ي-اة السس-ك-ان
ؤال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف األصس-ع-دة،
م- -ؤوك- -دي- -ن ع- -ل- -ى ضس- -رؤرة إاع -ادة األم -ور اإ¤
نصسابها ،خدمة للصسالح العام.

البياطرة باششروا العملية ع Èبلديات خنششلة

 500ألف لقاح مضساد لطاعون أÎÛأت ألصسغÒة

تنافسص ب 19 Úفريقا من ﬂتلف النواحي

ألكأاسس ألوطنية ألعسسكرية للجيدو تصسنع ألفرجة ‘ ألبليدة
اح - -تضش- -ن ،ن- -ه- -ار أامسص ،اŸركب
ال- -ري- -اضش- -ي ا÷ه- -وي ال- -عسش -ك -ري
’و‘ ¤
ل -ل -ن -اح -ي -ة ال -عسش-ك-ري-ة ا أ
ال - -ب - -ل - -ي- -دة ال- -ك- -أاسص ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ال -عسش -ك -ري -ة ل -ل -ف -ن -ون ال-ق-ت-ال-ي-ة
““ا÷يدو““ Ãششاركة  19فريقا من
ال- -ري- -اضش- -ي ‘ Úه- -ذا ال- -ن- -وع م -ن
ﬂتلف النواحي.

قائد الواجهة البحرية الوسسطى العميد
زين الدين سسماح ،أاكد ‘ كلمة افتتاح الدؤرة
الرياضسية للكأاسس ،بدؤر ؤأاهمية الرياضسة ‘

ال -وسس -ط ال -عسس -ك -ري ؤم-ا ت-ق-دم-ه م-ن ق-وة ‘
إاعداد األفراد ،مشسيدا بالرعاية التي “نحها
القيادة العليا للجيشس الوطني الشسعبي لعموم
الرياضسة العسسكرية ‘ كل أانواعها ؤأاصسنافها
من خÓل تسسخ Òاإلمكانات اŸادية ؤالبشسرية
اŸؤوهلة .ؤهي إامكانات سسمحت ؤتسسمح بجعل
أال -وان ال -راي -ة ال -وط -ن -ي -ة ت -رف -رف ؤت -رف -ع ‘
اÙاف -ل ؤﬂت -ل -ف اŸن -افسس -ات ال -ري -اضس -ي-ة
الدؤلية.
ؤدع -ا ال -ع -م -ي -د ‘ سس -ي -اق ك -ل -م -ت -ه ال -ف-رق
اŸشساركة إا ¤التنافسس النزيه ؤالتحلي بالرؤح
الرياضسية العالية ؤالنضسباط ؤتقد Ëصسورة
م -ث -ل -ى ل -ل -ري -اضس -ي ،Úؤب -ذل اÛه-ود ؤال-ق-وة

إل‚اح بطولة الكأاسس الوطنية ‘ ““ا÷يدؤ““،
حتى تتوافق كل تلك اÛهودات مع تطلعات
القيادة العليا للجيشس السساهرة على مثل هذه
التظاهرات الرياضسية ‘ كل مرة.
Œدر اإلشسارة إا ¤أان الفرق اŸشساركة ،19
م-ث-لها  161مشس -ارك ري-اضس-ي ،ب-ي-ن-ه-م ‘ 25
صسنف اإلناث مثلوا كافة النواحي العسسكرية.
ؤم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان يسس -دل السس -ت -ار ع-ل-ى
ف -ع -ال -ي -ات ؤأاط -وار ال-ك-أاسس ال-عسس-ك-ري-ة ،ل-ه-ذه
ال- -ري- -اضس -ة ،ال -ي -وم ال -ث Ó-ث -اء ،ب -اإلع Ó-ن ع -ن
الفائزين.

ألبليدة :لينة ياسسمÚ

أاغلب ا◊ا’ت يجهلها أاصشحابها بسشوق اهراسص

أ◊ملة ألتحسسيسسية تكشسف عن  529إأصسابة بدأء ألسسكري

أاف- -اد م- -دي- -ر دار داء السش- -ك- -ري
’خصش- -ائ- -ي ﬁم -د ج -زي -ري ،أان
ا أ
ا◊مÓ-ت ال-ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ل-كشش-ف
اŸب- -ك- -ر ع -ن داء السش -ك -ري خ Ó-ل
 2018بسشوق أاهراسص ،كششفت عن
 529ح- -ال- -ة م- -ؤوك -دة دون ع -ل -م
أاصش- - -ح- - -اب- - -ه - -ا ،م - -ذك - -را أان ه - -ذه
’صشابات مسشت عينة من 6025
ا إ
ششخصص خضشعوا للعملية.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
أاؤضسح ذات األخصسائي أان هذا العدد ()529
ي- -ح- -وز ع- -ل- -ى نسس- -ب- -ة  ٪8,78م - -ن إاج - -م - -ا‹

األشسخاصس الذين خضسعوا للكشسف اŸبكر عن
داء السس- - -ك- - -ري ،ح- - -يث شس- - -م- - -لت ا◊م Ó- -ت
ال-ت-حسس-يسسية  10ال-ت-ي ج-رت ب-ع-دي-د ب-ل-دي-ات
الولية كذلك ارتفاع الضسغط الدموي ،حيث
بلغ عدد اŸصساب Úبهذا الداء  971شسخصس ⁄
يكونوا كذلك على دراية بحالتهم ؤذلك من
العدد اإلجما‹ ( )6025ؤهو ما Áثل نسسبة
.٪16,11
ؤ” ب -رسس -م ه -ذه ا◊م Ó-ت ال -ت -ي أاق -ي -مت
خÓل نفسس الفÎة بسساحة ““السستقÓل““ ؤقاعة
اÙاضسرات ““ميلود طاهري““ ؤمقر الولية
ؤكذا دار اŸسسن Úبعاصسمة الولية ؤبلديات
كل من ع Úالزانة ؤ◊نانشسة ؤاŸراهنة ؤأاؤلد
ادريسس ؤاŸشس- -رؤح -ة– ،دي -د  2792شسخصس
يعانون من زيادة الوزن ؤالسسمنة أاي بنسسبة
 ٪46,34كما أاكده ذات األخصسائي.

على ضسوء هذه النتائج ” ،التكفل بهذا
العدد الهائل من اŸرضسى من خÓل إالزامهم
بإاجراء التحاليل الطبية الÓزمة ؤتوجيه عدد
آاخ -ر م -ن -ه -م إا ¤اŸصس -ال -ح اŸع-ن-ي-ة ب-ك-ل م-ن
اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ه-وي ؤمسس-تشس-ف-ى ““اب-ن رشس-د““
بسسوق أاهراسس ،بحسسب ذات اŸصسدر .مشسÒا
إا ¤أان مسس- -ؤوؤ‹ م- -دي- -ري- -ة الصس -ح -ة ؤدار داء
السسكري قاموا برسسم هذه ا◊مÓت بتسسخÒ
طواقم طبية متعددة التخصسصسات.
‘ اŸقابل حذر األخصسائي من تنامي مثل
هذه األمراضس بالولية ،داعيا اŸواطن Úإا¤
التقرب من دار داء السسكري للكشسف اŸبكر
ؤإا ¤ضس -رؤرة الل-ت-زام ب-ن-ظ-ام غ-ذائ-ي صس-ح-ي
ؤ‡ارسسة الرياضسة ؤاŸشسي ؤالقيام بتحاليل
دؤري- -ة ل- -تشس- -م- -ل ج- -م- -ي- -ع اŸواط- -ن Úؤل -يسس
اŸصساب Úمنهم فقط.

كششف مدير اŸصشالح الفÓحية
لو’ية خنششلة رحامنية رششيد،
ع- - - -ن  500أال - -ف ل - -ق - -اح مضش- -اد
ل- - -ط- - -اع- - -ون اÎÛات الصش - -غÒة
خصشصص ل- -ل- -و’ي- -ة ل -درء بصش -ف -ة
ن- - -ه- - -ائ- - -ي - -ة خ - -ط - -ر ه - -ذا اŸرضص
الفÒوسشي الفتاك.

خنشسلة :أسسكندر ◊جازي
أاؤضسح ذات اŸسسؤوؤل ‘ هذا اإلطار ،أان
ا◊صسة األؤلية من اللقاحات اŸقدرة ب100
أال -ف ل -ق -اح اسس -ت-ل-م-ت-ه-ا مصس-ا◊ة ؤزعت ع-ل-ى
ال -ب -ي -اط -رة اÿواصس ال -ذي -ن ب -اشس -رؤا ع-م-ل-ي-ة
التلقيح بصسفة فورية حيث ” إا ¤غاية أاؤل

أامسس ،تلقيح  3000رأاسس من اŸاشسية ع Èعدة
ب -ل -دي -ات ،ؤال -ع -م -ل -ي -ة مسس -ت -م -رة ‘ ان -ت -ظ-ار
اسستكمال حصسة  400أالف اŸتبقية.
ؤأاضس- - -اف ‘ ه- - -ذا الصس- - -دد ،أان ﬂط- - -ط
الوزارة يهدف إا ¤القضساء النهائي على هذا
اŸرضس الفتاك خÓل السسنة ا÷ارية بتلقيح
ك- -ل رؤؤؤسس األغ- -ن -ام ؤاŸاع -ز م -ع اسس -ت -م -رار
ت -ط -ب -ي -ق اıط -ط ال -وق-ائ-ي إا ¤غ-اي-ة سس-ن-ة
.2022
ؤحسسب ذات اŸصسدر بلغ عدد رؤؤؤسس الغنم
بولية خنشسلة  432أالف رأاسس غنم تضساف اإ¤
رؤؤؤسس اŸاع -ز اŸن -تشس -رة ع Èرب -وع ب-ل-دي-ات
الولية ،حيث  ⁄يتم تسسجيل أاي إاصسابة بهذا
اŸرضس اÿط‡ ،Òا ي - -ت - -ط - -لب ت - -ط - -ب - -ي - -ق
اıطط الوقائي لدرء أاي خطر ﬁتمل ‘
هذا اÛال.

...و 80ألف جرعة سسلمت Ÿعسسكر

ان-ط-ل-قت ،أامسسÃ ،عسس-ك-ر ،ع-م-ل-ي-ة ت-ل-ق-يح
رؤؤؤسس األغ- - -ن- - -ام ضس - -د ط - -اع - -ون اÎÛات
الصسغÒة ؤالتي سسخرت لها اŸصسالح الفÓحية
 134طبيب بيطري ،حيث اسستلمت اŸفتشسية
الولئية للبيطرة 80 ،أالف جرعة لقاح كحصسة
أاؤ ” ¤ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى القسس -ام ال -ف -رع -ي -ة
ال -فÓ-ح-ي-ة ،ع-ل-ى ح-د تصس-ري-ح م-دي-ر ال-غ-رف-ة
الفÓحية بوعÓم دنة.
ؤذكر دنة ،أان عملية التلقيح سستخصس بها
رؤؤؤسس األغنام باŸسستثمرات التي  ⁄تسسجل
بها حالت ؤبائية كإاجراء ؤقائي Ÿنع انتقال
العدؤى إاليهاÃ ،عنى ان ا◊صسة اŸسستلمة من

ال-ل-ق-اح سس-ت-خصسصس ل-رؤؤؤسس األغ-ن-ام السس-ل-يمة
دؤن غÒها من األغنام ا◊وامل أاؤاŸاشسية
اŸصس -اب -ة ،م-ؤوك-دا ان-ه ي-رت-قب اسس-تÓ-م حصس-ة
ثانية من اللقاح اŸضساد لطاعون اÎÛات
الصس -غÒة ‘ األي -ام ال -ق -ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ،ؤأاشس-ار
بوعÓم دنة انه ” إاحصساء نفوق  1300رأاسس
غنم من أاصسل  600أالف رأاسس غنم –صسيه
ؤلية معسسكر ،كما ” ؤفق تصسريحات مدير
الغرفة الفÓحية تسسجيل  257مربي متضسرر
من الطاعون.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
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«الشسعب» ترصسد التقلبات الجوية عبر الوطن
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ثلوج وأامطار غزيرة تعزل مناطق وتشسّل حركة المرور
’من والحماية المدنية في طوارئ لنجدة السسكان
فرق الجيشس ،ا أ
«الشسعب» :تسسببت التقلبات الجوية التي صساحبتها تسساقط كثيف للثلوج ورياح قوية في
عزل الكثير من المناطق خاصسة بالو’يات الشسرقية التي تسستمر بها رداءة المناخ الى غد
’ربعاء وربما الخميسس في بعضس الجهات.وادت هذه التغيرات المناخية إالى تراجع غير
ا أ
مسسبوق في درجات الحرارة وتسسجيلها أادنى مسستوى لها منذ عقود اسستدعت طوارئ حيث
’م -ن وال -ح -م -اي -ة ال -م -دن -ي -ة ل -ن -ج -دة السس-ك-ان وت-ق-دي-م ل-ه-م ك-اف-ة
ت -دخ -ل ف -رق ال -ج -يشس ،ا أ
المسستلزمات .وتنصسب جهود الفرق على فك العزلة على المناطق وفتح الطرق المقطوعة
’جواء بعدة و’يات وتنقل أادق
نتيجة كثافة الثلوج المتهاطلة «.الشسعب» عاشست هذه ا أ
التفاصسيل في هذا ا’سستطÓع.

الثلوج تحاصسر قسسنطينة وتفرضس حالة الطوارئ

إالغاء الرحÓت الجوية من مطار محمد بوضسياف
جهود لفتح الطرق المقطوعة عبر عديد المحاور

لم تعرفها سسوق أاهراسس منذ سسنوات

عاصسفة ثلجية غير مسسبوقة تشسّل الحركة بالو’ية

أاف -اد ال -م -ك -ل -ف ب-ا’تصس-ال ف-ي ال-م-دي-ري-ة
المحلية للحماية المدنية النقيب مسسعي
رضسا  ،بأان الجهود متواصسلة لفك العزلة
ع-ن ال-م-ن-اط-ق ال-م-ح-اصس-رة ب-ال-ث-ل-وج ع-قب
العاصسفة الثلجية التي ضسربت على إاقليم
ال- -و’ي- -ة.وه- -ي ع- -اصس- -ف- -ة شس -لت ال -ط -رق
الرئيسسية  ،بعد ان بلغ سسمك الثلوج 50
سسم ».الشسعب» تنقل ادق التفاصسيل بعين
المكان.
سسوق أاهراسس  :سسمير العيفة

تسسببت التقلبات الجوية المتميزة بتسساقط الثلوج الكثيفة مرفوقة برياح قوية
أامسس في إالغاء كافة الرحÓت الجوية التي كانت مبرمجة بمطار قسسنطينة بسسبب
الجليد المتراكم على أاسسطح الطائرات ،فضس Óعن شسلل تام في الجامعات والمدارسس
وتوقف حركة المرور على مسستوى الطرق الوطنية والمحاور الهامة.كما مسست
ا’ضسطرابات الجوية السسيار شسرق -غرب ،الذي عرف تراكما للثلوج والتي تدخلت
’م-ك-ان-ات
’م-ن-ي-ة وف-ت-ح ح-رك-ة ال-م-رور ب-ت-ج-ن-ي-د ا إ
’زال-ت-ه-ا ال-مصس-ال-ح ال-و’ئ-ي-ة وا أ
إ
المادية والبشسرية.هذا ما رصسدته «الشسعب» بعين المكان.
قسسنطينة :مفيدة طريفي
ب- -حسسب مصس- -ادر «ألشس- -عب» ف- -ان ألسس -ل -ط -ات
أل -م -ح -ل -ي -ة ق -د ج -ن -دت مصس -ال-ح-ه-ا ف-ي ه-ذه
أل-وضس-ع-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق-ا ل-ل-م-خطط ألولئي لنجدة
ومسس -اع -دة أل-م-وأط-ن-ي-ن أل-ذي ت-م أسس-ت-ح-دأث-ه
م -ؤوخ -رأ .وع -ل -ي -ه ف -ق -د ت -م أل-ت-دخ-ل ل-م-د ي-د
أل -مسس -اع -دة ل-ل-م-وأط-ن-ي-ن أل-ق-اط-ن-ي-ن ب-ال-ق-رى
وألمدأشسر ألمعزولة.
ق-ام ب-ه-ذه أل-م-ه-م-ة مصس-ال-ح أل-ح-م-اية ألمدنية
وأل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ب-مختلف ألمفارز
أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع ألعملياتي بالمناطق ألنائية،
ح-يث ت-م تسس-خ-ي-ر م-خ-ت-ل-ف أل-وسس-ائ-ل أل-مادية
وأل -بشس -ري -ة ل -فك أل -ع-زل-ة ع-ن أل-م-ن-اط-ق أل-ت-ي
شس-ه-دت تسس-اق-ط-ا ك-ث-ي-ف-ا ل-ل-ث-لوج وفتح ألطرق
وأل-مسس-الك أل-ولئ-ي-ة أل-ت-ي شس-ه-دت أنقطاعات
جزئية وصسعوبة في حركة ألمرور.
وبحكم ألرقام بحوزتنا فقد تم تسسخير عتاد
كبير لفتح ألطرق وإأزألة ألثلوج منها  170آألية
 10كاسسحات ثلوج وكذأ  100عون صسيانة و76
آألية تابعة لمديرية أألشسغال ألعمومية على
مسستوى خلية ألتدخل بديوأن ألوألي ألذي تابع
ع- -ن ق -رب أل -وضس -ع -ي -ة وأت -خ -اذ م -ا ه -وأنسسب
لموأجهة أي طارئ .كما خصسصست ألمصسالح
ألولئية تحسسبا ألي طارئ مرأكز أيوأء على
مسستوى مدأخل ولية قسسنطينة بالمؤوسسسسات
أل -ت -ع -ل -ي-م-ي-ة وم-رأك-ز أل-ت-ك-وي-ن أل-م-ه-ن-ي ودور
ألشسباب لسستقبال ألموأطنين ألعالقين بسسبب
سسوء أألحوأل ألجوية وألتكفل بهم ،مع وضسع
م- - -دأوم- - -ة ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى أل - -م - -ؤوسسسس - -ات

ألسستشسفائية .أما فيما يخصس شسق ألخدمات
فقد عرفت خطوط ألنقل ألبري بسسبب سسوء
أألحوأل ألجوية وألرياح ألقوية ألتي وصسلت ل
 50كلم في ألسساعة ،خاصسة ما بين ألوليات
ع -زوف أل -ن -اق -ل -ي -ن بسس -بب خ-ط-ورة أل-م-ح-اور
وألطرقات كمحور دورأن جبل ألوحشس.
من جهتها شسركة توزيع ألكهرباء وألغاز وقفت
م-ت-أاه-ب-ة ألي أن-ق-ط-اع ف-ي ألشس-ب-ك-ة أوأع-طاب
محتملة خاصسة بعد أنقطاع ألتيار ألكهربائي
ببلدية ديدوشس مرأد.
في هذأ ألطار أكدت ألمكلفة باإلعÓم على
مسس -ت -وى أل -م -دي -ري -ة ل»ألشس-عب» ،أن ع-ن-اصس-ر
ألفرق ألتقنية ألمنتشسرة عبر  11بلدية تمكنت
من إأعادة ألتيار ألكهربائي على مسستوى بلدية
أبن زياد بني حميدأن وكذأ أبن باديسس زيادة
ع -ل -ى ب -عضس أل -م -ن -اط -ق أألخ -رى ع -ل-ى غ-رأر
ألوحدأت ألجوأرية بعلي منجلي.
أما مديرية ألطاقة وألمناجم فقد عملت على
توفير ألعدد ألكافي من قارورأت غاز ألبوتان،
لمجابهة ألضسطرأبات ألجوية ألتي تشسهدتها
قسسنطينة هذه أليام ألتي أدت ألى أنخفاضس
م- -حسس -وسس ف -ي درج -ة أل -ح -رأرة ل -م ت -ال -ف -ه -ا
عاصسمة ألشسرق منذ سسنوأت وعقود.
بحسسب مسسؤوولي نفطال لنا فان كل ألتدأبير
أت-خ-ذت ل-م-وأج-ه-ة أل-ع-اصس-ف-ة أل-ه-وجاء بحيث
تقرر رفع حجم ألتزود بقارورأت ألغاز ألى 20
ألف قارورة على مسستوى ألمؤوسسسسة ألطاقوية
وح-ده-ا ت-ج-ن-ب-ا لي خ-ل-ل ون-قصس ف-ي ت-م-وي-ن
ألسس -ك-ان ب-ه-ذه أل-م-ادة أل-ح-ي-وي-ة ل سس-ي-م-ا ف-ي
موسسم شستوي بارد غير مسسبوق كهذأ.

وضس- -عت ف- -رق أل -ح -م -اي -ة أل -م -دن -ي -ة وأألشس -غ -ال
أل -ع -م-وم-ي-ة وأل-درك أل-وط-ن-ي ف-ي ت-اهب قصس-وى
نتيجة ألعاصسفة وجندت طاقاتها وعتادها لفتح
ألطرق ألتي عرفت أنسسدأدأ بفعل كميات ألثلوج
أل-م-تسس-اق-ط-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى «أل-م-ع-ب-ر ألحدودي،
لفيضس ،أولد مومن ،أولد إأدريسس وعين ألزأنة
وألذي كان مغلقا ثم تم فتحه ،وهوألذي يعرف
شسل Óفي حركة ألمرور» .
ن-فسس أل-وضس-ع ي-ع-رف-ه أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م 20
ألرأبط بين ألمعبر ألحدودي ألبري ألفويضس إألى
غاية بلدية عين ألزأنة حيث ما زألت أألشسغال
جارية به لفتحه تماما لحركة ألمرور ،وحسسب

للمرة الرابعة
خÓل موسسم الشستاء

ثلوج
على عاصسمة الهضساب

شسهدت ،ليلة أول أمسس ،وصسباح أمسس ألثنين ،أغلب
ألمناطق ألشسمالية ألغربية وألشسرقية وعاصسمة ولية
سسطيف ،تسساقطا للثلوج في عاصسفة هي ألرأبعة من
نوعها هذأ ألشستاء ،وكانت متوسسطة على ألعموم
،بعد أن أكتسست بلديات ألجهة ألشسمالية للولية حلة
ب-يضس-اء ن-اصس-ع-ة ،أن-ت-ق-لت ح-ت-ى إأل-ى م-دي-نة سسطيف
وضسوأحيها وألتي عرفت تذبذبا في حركة ألمرور
،صس-ب-اح أمسس ،بسس-بب أل-ث-ل-وج وأل-ج-ل-ي-د ،أم-ا ع-رق-ل
ألتحاق ألتÓميذ وألطلبة وألعمال بمرأكز ألدرأسسة
وألعمل .أما في ألمنطقة ألشسمالية ،فقد شسهدت
توقفا شسبه تام لحركة ألمرور بالمركبات ألخفيفة
وألثقيلة ،مع أنقطاع للطرق ألوطنية رقم  75و9 74
أل-رأب-ط-ة ت-رأب أل-ولي-ة ب-ب-ج-اي-ة،وك-ث-ي-ر م-ن أل-طرق
أل -ولئ -ي -ة وأل -ب -ل-دي-ة ،وأل-ت-ي ت-م ف-ت-ح-ه-ا ت-دري-ج-ي-ا،
منتصسف ألنهار ،حيث بلغ سسمك ألثلوج حوألي 40
سسم في بعضس مناطق ألولية  .وجاءت ألعاصسفة
ألرأبعة ألتي أثلجت ألطبيعة وألبسستها حلة بيضساء ،
لتثلج كذلك صسدور ألفÓحين ألذين تخوفوأ كثيرأ
من ألجفاف ،خÓل شسهري نوفمبر وديسسمبر من
ألسسنة ألفارطة ،وكذأ صسدور ألموأطنين ،بشسكل عام
،لما توفره هذه ألثلوج من ألمياه ،ما يخفف من
ندرتها ،ويسساعد على تحسسين عملية ألتوزيع.
سسطيف :نورالدين بوطغان

مصسادرنا فإان ألوضسعية مازألت صسعبة للغاية.
كما عرف ألتجاه ألغربي لسسوق أهرأسس على
مسس-ت-وى أل-ط-ري-ق أل-رأب-ط ع-اصس-م-ة أل-ولي-ة ب-ي-ن
سسدرأتة ترأكما كبيرأ للثلوج ،لم يتم فتحه حتى
ألسساعات ألمتأاخرة لنهار أمسس  ،رغم أن هذأ
ألطريق يعرف حركة كبيرة ويربط بين أزيد من
 4بلديات وعاصسمة ألولية .
كما يعرف ألطريق ألرأبط بين سسدرأتة وعين
سسلطان أنسسدأدأ مازأل لم يفتح بعد رغم ألجهود
ألكبيرة ألتي تم بذلها من طرف مصسالح أألمن
وأألشس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ن-ت-يجة صسعوبة ألتضساريسس

في ألمنطقة وحدود ولية سسوق أهرأسس وقالمة.
ألطريق ألوطني رقم  82ألرأبط بين تبسسة سسوق
أهرأسس وألذي عرف ترأكم كميات كبيرة من
أل -ث -ل-وج ت-م ف-ت-ح-ه ف-ي م-ن-تصس-ف أل-ن-ه-ار ل-ك-ن ت-م
تسسجيل به حركة بطيئة للعربات في ألتجاهين
ب-ف-ع-ل أألح-وأل أل-ج-وي-ة .ي-ب-ق-ى أل-طريق ألوطني
رقم  16ألرأبط بين بلديتي ألمشسروحة ،عين
سسنور ،سسوق أهرأسس يعاني من أنسسدأد كبير ،قبل
فتحه في سساعات متقدمة من نهار أول أمسس
بحضسور وألي ألولية دون تسسجيل أي حوأدث
أوإأصسابات .

...و تتسسبب في غلق عديد الطرق ببجاية

تسسببت ألثلوج ألمتسساقطة في ألسساعات أألخيرة ،على ولية بجاية وخاصسة بالمرتفعات ألجبلية،
إألى شسل أجزأء من عدة محاور وطرقات وطنية وولئية ،بحسسب ما سسجلته مصسالح أألشسغال
ألعمومية ،وألتي تدخلت عبر مختلف دور ألصسيانة لفتح ألطرقات وفك ألعزلة عن ألقرى وألمدأشسر
ألنائية .بحسسب زوأد عبد ألغاني مسسؤوول بمديرية أألشسغال ألعمومية ببجاية ،شسهدت حركة ألمرور
عبر عدة محاور ألطرقات أنقطاعا بعد ألتسساقط ألكبير للثلوج على هذه ألمناطق خÓل  24سساعة
أألخيرة ،ومنها ألطريق ألوطني رقم 26ألرأبط بجاية بتيزي وزوبمنطقة إأشسÓطن ،ألطريق ألولئي
 159ألرأبط بين شسÓطة إأفري ،ألطريق ألولئي  56ألرأبط بين إأفري أوزلقن وتيزي وزو ،ألطريق
ألولئي 15ألرأبط بني جليل أدكار ،وألطريق ألولئي 23بمنطقة إأحباشسن ،مع تسسجيل صسعوبة في
حركة ألمرور على مسستوى ألطرق ألوطنية .26 ،75 ،09 ،أضساف زوأد أنه تم تسسخير كافة
أإلمكانيات ألمادية وألبشسرية من أجل من أجل تسسهيل حركة ألمرور ومسساعدة ألعالقين ألذين
حاصسرتهم ألثلوج ،حيث تّم فتح دور أل ّصسيانة وتوفير مادة ألملح وأآللت إلزأحة ألثلوج عبر
ألطرقات ،فضس Óعن تجنيد مصسالح ألبلديات لمختلف وسسائلها ألمادية وألبشسرية ،عبر مختلف
مناطق ألولية وتسسخير دوريات متحركة.
بجاية :بن النوي توهامي

...وتوقف الدراسسة بالمدية

توقف طلبة وطالبات كليات جامعة يحي فارسس منذ أول أمسس ،عن ألدرأسسة بسسبب ألثلوج ألتي
تسساقطت خÓل  12سساعة أألخيرة بإاقليم ألولية ،وأسستدعى هذأ ألوضسع ألمناخي أيضسا توقف
تÓميذ مختلف أألطوأر بعشسرأت ألمؤوسسسسات ألتعليمية ألتي عرفت تسساقط ألثلوج بعدة بلديات
ومن بينها ألمدية  ،أولد أبرأهيم  ،بن شسكاو ،ألبروأقية  ،بعطة ،ألعيسساوية  ،وزرة  ،درأق  ،أولد
عنتر ،عين بوسسيف ،وألحمدأنية .وسسارعت ألجهات ألمعنية بالتدخل ألمشسكلة لخلية أليقظة ليلة
ألسسبت إألى أألحد إألى فتح ألمسسالك ألمرورية ألهامة عبر ألطريق ألوطني رقم  01عبر محور
ألبروأقية إألى ألفرنان ،وألطريق ألوطني رقم  64ما بين بعطة وألعمارية نحوبوقرة  ،من خÓل
أسستعمال عدة آأليات ووسسائل وتعدأد بشسري مختصس لتنحية ألثلوج من ألطرقات  ،فضس Óعلى
أسستعمال كميات كبيرة من ألحصسى ألمهشسم  .وتسسبب سسوء أألحوأل ألجوية نهاية أألسسبوع في
أختناق  05أشسخاصس ترأوحت أعمارهم ما بين  03و 62سسنة بكل من حيي ألمحطة و 78مسسكن
ببلدية ألبروأقية وحي سسيدي ألصسحرأوي ببلدية ألمدية ،جرأء أسستنشساقهم للغازأت ألمحروقة من
أدوأت ألتسسخين  .وحسسب مصسادر « ألشسعب» أن ألطرقات ألتي عرفت تسساقط للثلوج شسهدت
المدية :علي ملياني
حركة مرور صسعبة .

الثÓثاء  05فيفري  2019م
الموافق لـ  30جمادى اأ’ولى  1440هـ
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اÛلسس الشسعبي الوطني

تنصسيب ›موعة الصسداقة ا÷زائر-أاندونيسسيا
” امسس باÛلسس الشسعبي الوطني,
ت -نصس -يب ›م-وع-ة الصس-داق-ة ا÷زائ-ر-
اندونيسسيا – ,ت اشسراف رئيسس ÷نة
الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة وا÷ال- -ي- -ة ع- -ب- -د
ا◊م -ي -د سس-ي ع-ف-ي-ف و ب-حضس-ور سس-فÒة
ج -م -ه -وري -ة ان -دون -يسس -ي -ا م-ع-اشس-روسس-اح
سس- - -فÒا  ,و‡ث- - -ل ع - -ن وزارة الشس - -ؤوون
اÿارج - - -ي- - -ة ,حسسب م- - -ا أاورده ب- - -ي- - -ان
للمجلسس.
وباŸناسصبة ,أاشصاد سصي عفيف بالعÓقات
السصياسصية ““اŸتميزة ““ و ““اŸمتازة““ ب Úالبلدين
 ,وك -ذا ال -ع Ó-ق -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت -ي Áت -د
جذورها ا ¤مؤو“ر باندونغ للدول ا’فرو -
اسصياوية .
وأاكد أان تنصصيب هذه اÛموعة من شصأانه
ا’سصهام ‘ توطيد ““نوعي““ أ’واصصر الصصداقة
واي -ج -اد ا’ط -ر اŸن -اسص-ب-ة ل-ل-ت-نسص-ي-ق وال-ع-م-ل
اŸشصÎك والتواصصل ب ÚالŸÈاني Úوالدفع
بالدبلوماسصية الŸÈانية التي –ظى بأاهمية
كÈى من طرف حكومة البلدين .
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ,أاشص -ادت سص-فÒة ج-م-ه-وري-ة
ان-دون-يسص-ي-ا ,ب-ع-م-ق ال-عÓ-ق-ات ب Úال-ب-ل-دي-ن,
م -ث -م -ن -ة ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة لÎق -ي -ة ال -ت-ع-اون
الثنائي.
ومن جهة اخرى ,شصكلت العÓقات الثنائية
ب Úا÷زائر وإاندونيسصياﬁ ,ور لقاء ثان جمع
رئيسس ÷نة الشصؤوون اÿارجية وا÷الية عبد
ا◊ميد سصي عفيف ،ووفد عن اللجنة اأ’و¤
ل -ل -م -ج -لسس ال -ت -م -ث -ي -ل-ي ل-لشص-عب اإ’ن-دون-يسص-ي
اŸكلفة بالدفاع والشصؤوون اÿارجية وا’تصصال
واإ’ع Ó-م اآ’‹ وا’سص-ت-عÓ-م-ات ب-ق-ي-ادة ن-ائب
رئيسصها اسصريل حمزة تا‚ونغ.
وخ Ó-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء،اع-ت Èسص-ي ع-ف-ي-ف أان
ال -ع Ó-ق -ات ““اŸم-ي-زة““ ب Úال-ب-ل-دي-ن ,ت-ت-ط-لب

ال - -دع - -م ’ سص - -ي - -م - -ا ‘ اÛال السص- -ي- -اسص- -ي
وا’قتصصادي والتجاري,مشصÒا ا ¤أان البلدين
Áكن لهما أان يتقدما كون ا÷زائر “تلك
م-ؤوهÓ-ت ه-ام-ة ‘ مسص-ار ت-ن-وي-ع اق-تصص-اده-ا،
وان -دون -يسص -ي-ا “ت-لك ه-ي اأ’خ-رى ام-ك-ان-ي-ات
صص-ن-اع-ي-ة وه-و م-ا يسص-ت-دع-ي ك-م-ا ق-ال ت-ن-م-ي-ة
قدرات البحث عن ›ا’ت اخرى للتعاون.
ك -م -ا أاك -د سص -ي ع-ف-ي-ف ،أان ه-ذه ال-زي-ارات
اŸتبادلة ب ÚالŸÈاني Úتسصهم ‘ ““توطيد
أاواصصر الصصداقة وتقريب الرؤوى وإايجاد ا’طر
اŸناسصبة للتنسصيق والعمل اŸشصÎك““ ،مضصيفا
ان-ه-ا تسص-م-ح ب-ت-ط-وي-ر ال-دب-لوماسصية الŸÈانية
ال -ت -ي ت -ول -ي -ه -ا ا÷زائ -ر م -ك -ان -ة م -ت -م-ي-زة ‘
دسص-ت-وره-ا ال-ذي ت-وج اإ’صصÓ-ح-ات السص-ي-اسص-ية

مكافحة ا÷راد

التي باشصرها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة.
وتطرق ‘ هذا السصياق ا ¤دور اÛلسس
الشص -ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ‘ ““ال-تشص-ري-ع وال-رق-اب-ة““ ،و
’سص -ي-م-ا ت-ك-ريسس “ث-ي-ل اŸرأاة وال-ت-ي وصص-لت
نسص -ب-ت-ه-ا إا ،% 31 ¤و‘ ت -واج -د ال-تشص-ك-يÓ-ت
السصياسصية التعددية.
ب -دوره ،أاشص -اد ال -وف -د اإ’ن -دون -يسص -ي ب-ع-م-ق
العÓقات ب Úالبلدين مثمنا ا÷هود اŸبذولة
لÎق -ي-ة ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي ،واك-د ان م-ث-ل ه-ذه
ال-زي-ارات سص-ت-ع-ط-ي دف-ع-ا ق-وي-ا ل-ب-حث تطوير
ال- -عÓ- -ق -ات وام -ك -ان -ي -ات ال -ت -ع -اون ‘ شص -ت -ى
اÛا’ت’ ،سصيما ع Èآاليات التواصصل بÚ
الŸÈاني.Ú

ا÷زائر تسستضسيف اختباًرا عملًيا ’سستخدام طائرة بدون طيار

تسص- -تضص- -ي- -ف ا÷زائ- -ر اخ- -ت- -ب- -اًرا ع- -م -ل ً-ي -ا
’سص -ت -خ-دام ط-ائ-رة ب-دون ط-ي-ار ‘ م-ك-اف-ح-ة
ا÷راد ،اŸق -رر إاج -راؤوه ‘ شص -ه -ر أاك -ت -وب -ر
اŸقبل  ،حسصبما أاعلنه امسس بوهران ،اأ’مÚ
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل-ج-ن-ة م-ن-ظ-م-ة اأ’· اŸت-ح-دة
Óغ -ذي -ة وال -زراع-ة (ف-او) Ÿك-اف-ح-ة ا÷راد
ل -أ
الصصحراوي ‘ منطقة غرب إافريقيا.
و ذك -ر ﬁم -د  ÚŸح -م -و Êع -ل -ى ه-امشس
ورشصة عمل جهوية حول مكافحة ا÷راد ،
Œمع ‡ثل Úعن دول غرب وشصمال غرب
إاف -ري -ق -ي-ا ب-أان-ه ““‘ إاط-ار ت-ط-وي-ر ا’ب-ت-ك-ارات
ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة أ’نشص-ط-ت-ن-ا ن-ع-ت-زم ال-ق-ي-ام ‘ ،
أاكتوبر اŸقبل ‘ ا÷زائر  ،بإاجراء اختبار
شصبه عملي ’سصتخدام طائرة بدون طيار كجزء
من أانشصطة مكافحة ا÷راد““.
وأابرز بأان ““هذا ا’ختبار مÈمج ‘ جنوب
البÓد إاذا كانت الظروف اŸناخية والبيئية
مواتية““  ،مشصÒا إا ¤أان أاول اختبار أاجري
مؤوخرا ‘ موريتانيا من أاجل تكييف الطائرة
ب-دون ط-ي-ار م-ع اح-ت-ي-اج-ات م-ك-اف-حة ا÷راد

فيما ” تنفيذ اختبار آاخر اأ’سصبوع اŸاضصي
‘ منطقة الشصرق اأ’وسصط.
وصص- -رح رئ- -يسس ه- -ي- -ئ- -ة م -ك -اف -ح -ة ا÷راد
الصصحراوي ‘ غرب إافريقيا التابعة Ÿنظمة
 ·ÓاŸتحدة (فاو) والذي
اأ’غذية والزراعة ل أ
يعد أايضصا خب Òموريتا ‘ Êهذا اÛال أانه
““ب-ال-نسص-ب-ة ل-ه-ذا ا’خ-ت-ب-ار ال-ث-الث ف-ه-و Œرب-ة
عملية حقيقية ،و نحن على اتصصال مع اŸعهد
الوطني ا÷زائري ◊ماية النباتات““.
وأافاد ذات اŸتحدث بأان ““هذا ا’ختبار
سصيمكن تقنيينا ‘ اŸيدان من جمع معلومات
دقيقة وعملية ‘ وقت قياسصي  ،خاصصة ‘
الصصحراء واŸناطق اŸعقدة  ،وذلك بفضصل
الصص -ور ع -ال -ي -ة ا÷ودة ون -ظ -ام اأ’شص -ع-ة –ت
ا◊مراء و غÒها““.
وم- -ن ج- -انب آاخ -ر رحب ح -م -و Êب -ن -ت -ائ -ج
ال- -ت- -ع- -اون اإ’ق- -ل- -ي- -م -ي ‘ م -ك -اف -ح -ة ا÷راد
الصص- -ح -راوي ’ ,ف -ت ً-ا إا““ ¤اك -ت -ف -اء ال -ب -ل -دان
اأ’عضص -اء ذات -ي -ا م-ن ح-يث اÈÿة وال-ك-ف-اءات
العلمية““.

واع -ت Èب -أان ““ت -ع -زي -ز ق-درات ال-وق-اي-ة م-ن
ا÷راد ومكافحته يتم توفÒه حصصرا من قبل
خÈاء ‘ اŸنطقة““.
وأاثنى أايضصا على دور ا÷زائر التي قال
ع -ن -ه -ا أان -ه -ا ““دول -ة رائ -دة ت-اري-خ-ي-ا ‘ ›ال
مكافحة ا÷راد وفاعل رئيسصي يجمع بلدان
اŸنطقة من أاجل تعاون فعال““.
وسصيسصتمر هذا ا’جتماع الذي بادرت به
هيئة مكافحة ا÷راد الصصحراوي ‘ غرب
إاف-ري-ق-ي-ا ال-ت-اب-ع-ة Ÿن-ظ-م-ة اأ’غ-ذية والزراعة
 ·ÓاŸتحدة (فاو) التي يتواجد مقرها ‘
ل أ
ا÷زائر العاصصمة  ،حتى السصابع من فÈاير
وي -ن -ت-ظ-ر م-ن-ه إاع-داد ﬂط-ط ج-ه-وي ج-دي-د
للتكوين للفÎة اŸمتدة ب 2019 Úو .2022
ويشص -ارك ‘ ه -ذا ا’ج -ت -م -اع ‡ث-ل-ون ع-ن
ب- -ل- -دان عضص- -وة ‘ ه- -ي -ئ -ة م -ك -اف -ح -ة ا÷راد
الصصحراوي ‘ غرب إافريقيا و هي ا÷زائر و
بوركينا فاسصو و ما‹ و اŸغرب و موريتانيا و
النيجر و السصينغال و التشصاد و تونسس.

سساهم ‘ التدفق عصسرنة اÿدمات والغاء اسستمارة تسسجيل البيانات

 1.5مليون مسسافر ع ÈاŸع Èا◊دودي الطالب العربي سسنة 2018
أاحصصت مصص- -ال -ح شص -رط -ة ا◊دود ب -اŸعÈ
ا◊دودي ا÷زائ - -ري-ال - -ت- -ونسص- -ي ،ال- -ط- -الب
العربي ،بو’ية الوادي ،مرور أاك Ìمن مليون
ونصصف مسصافر خÓل  2018بزيادة تقارب ال
 ‘ 17اŸائ- -ة ب- -اŸق -ارن -ة م -ع السص -ن -ة ال -ت -ي
سص -ب -ق -ت -ه -ا ،حسص -ب -م -ا ع -ل-م امسس ا’ث-ن Úل-دى
اŸفتشصية ا÷هوية لشصرطة ا÷نوب الشصرقي
بورقلة.
ويتعلق اأ’مر ،حسصب نفسس اŸصصدر ،بعبور
 870.297مسص -اف -ر ج-زائ-ري و 633.758آاخر
أاجنبي ،أاي  745.287دخول للÎاب الوطني
مقابل  758.768خروج باŒاه تونسس ،حيث

شصهدت فÎة العطلة الصصيفية التدفق اأ’كÈ
للمسصافرين.
وخÓل نفسس الفÎة ،سصجلت ذات اŸصصالح
مرور  628.306مركبة من ﬂتلف اأ’صصناف
تابعة Ÿواطن Úجزائري Úوأاجانب (315.358
دخول و 312.948خروج).
و‘ سصياق متصصل ،سصمحت التداب Òالتي
اتخذتها مصصالح شصرطة ا◊دود ‘ السصنوات
اأ’خÒة بهدف عصصرنة اÿدمات على غرار
إالغاء اسصتمارة تسصجيل البيانات على مسصتوى
شصبابيك اŸراقبة لدى شصرطة ا◊دود‡ ،ا
سص- -اه- -م ‘ –سص Úظ- -روف ع- -ب- -وره -م ع -ل -ى

مسصتوى هذا اŸع Èا◊دودي وتقليصس فÎة
اإ’ج -راءات ،وف -ق م -ا اشص-ارت ال-ي-ه اŸف-تشص-ي-ة
ا÷هوية لشصرطة ا÷نوب الشصرقي التي يشصمل
اختصصاصصها اإ’قليمي و’يات ورقلة وبسصكرة
والوادي واليزي وغرداية واأ’غواط.
وŒدر اإ’شص - - -ارة إا ¤أان ع - - -دد السص - - -ي - - -اح
ا÷زائري Úالذين يفضصلون الوجهة التونسصية
لقضصاء العطل عرف تزايدا مسصتمرا خÓل
السص -ن -وات اأ’خÒة ،ف -ي -م -ا Áث -ل ال -ت -ونسص-ي-ون
أاغ-ل-ب-ي-ة اأ’ج-انب ال-ذي-ن ي-ت-واف-دون ع-ل-ى هذا
اŸع Èا◊دودي ب - -غ- -ي- -ة ال- -دخ- -ول إا ¤الÎب
الوطني.

“كنت مصصالح الشصرطة لو’ية تيسصمسصيلت
من تفكيك شصبكة وطنية ﬂتصصة ‘ تزوير
العملة الوطنية واأ’جنبية وطرحها للتداول,
حسصبما جاء امسس ‘ بيان Ÿكتب ا’تصصال
والعÓقات العامة Ÿديرية اأ’من الو’ئي.
واسصتنادا إا ¤ذات البيان الذي تلقت ““وأاج““
نسصخة منه فإان هذه العملية ““النوعية““ التي
ق -امت ف -رق -ة ال -ب -حث وال -ت -دخ -ل ل-ل-مصص-ل-ح-ة
ال-و’ئ-ي-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة “ت ب-ن-اء ع-ل-ى

معلومات حيث ” وضصع خطة ﬁكمة أاسصفرت
ع-ن اإ’ط-اح-ة ب-ع-ن-اصص-ر ه-ذه الشص-ب-ك-ة وال-ب-ال-غ
عددهم خمسصة أافراد ينشصطون ع Èو’يات
البويرة واŸدية وتيسصمسصيلت.
ومكنت هذه العملية من حجز مبالغ مالية
مزورة من العملة الوطنية قدرت ب2ر 3مليون
دج من فئة أالف Úدينار وأالف دينار و 500دج
إاضصافة إا ¤ورقة نقدية مزورة واحدة من فئة
 100أاورو.

كما حجزت الشصرطة ضصمن نفسس العملية
وسص -ائ -ل ك -انت تسص -ت -ع -م-ل ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-زوي-ر
واŸتمثلة ‘ طابعة وسصوائل ومسصاحيق فضصÓ
عن سصيارت Úكانتا تسصتعمÓن ‘ تنقل أافراد
الشصبكة ولÎويج ا’وراق النقدية اŸزورة.
و” ت- - -ق- - -د ËاŸت- - -ورط Úأام- - -ام وك- - -ي- - -ل
ا÷م -ه -وري -ة ل -دى ﬁك -م -ة ث -ن-ي-ة ا◊د ال-ذي
أاصصدر ‘ حقهم أامر إايداع..

تيسسمسسيلت :تفكيك شسبكة ﬂتصسة ‘ تزوير العملة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جامعيون حول ””اŸرأاة ب Úالتمك Úا’جتماعي والتمثيل السسياسسي””

اŸشسرع ا÷زائري وحد ب Úا◊قوق
و الواجبات اŸشسÎكة ب ÚالزوجÚ

وف - -ر اŸشس - -رع ا÷زائ - -ري م- -ن خÓ- -ل
’سسرة
’صسÓحات التي حملها قانون ا أ
ا إ
وح -دة ا◊ق -وق و ال -واج -ب-ات اŸشسÎك-ة
ب Úال -زوج Úو م -ك -ن اŸرأاة م -ن ع -نصس -ر
اŸسساواة مع الرجل ,حسسبما أابرزه امسس
بع“ Úوشسنت أاسساتذة جامعيون نشسطوا
يوما دراسسيا حول موضسوع ””وضسع اŸرأاة
‘ اŸن- -ظ -وم -ة ال -ق -ان -ون -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة و
ال -دول -ي -ة ب Úال -ت -م-ك Úا’ج-ت-م-اع-ي و
التمثيل السسياسسي””.
وأاب -رزت ‘ ذات السص -ي -اق اأ’سص -ت -اذة سص -ن-اء
شصيخ من كلية ا◊قوق بجامعة تلمسصان أان
““قانون اأ’سصرة ا÷زائري وفر غطاء اŸسصاواة
ب Úالرجل و اŸرأاة ‘ عديد اÛا’ت و
وحد ا◊قوق و الواجبات اŸشصÎكة بينهما
داخل العÓقة اأ’سصرية““.
وأاضصافت اÙاضصرة أان ““توحيد سصن أاهلية
الزواج ب Úالرجل و اŸرأاة بـ ـ 19سصنة لكليهما
وإاشصÎاط ت -رخ -يصس م -ن ال-ق-اضص-ي ب-خصص-وصس
زواج القصصر و أايضصا اسصتقÓلية الذمة اŸالية
ب Úالزوج Úحيث أاقر من خÓل اŸادة 37
من قانون اأ’سصرة للمرأاة ا◊رية التامة ‘
التصصرف ‘ أاموالها كما تشصاء وأايضصا ‘ –مل
دي -ون -ه -ا ‘ ن -فسس السص -ي-اق و ت-وح-ي-د ا◊ق-وق
والواجبات اŸشصÎكة ب Úالزوج Úهي كلها
نقاط قوة –سصب للمرأاة من خÓل تعديل
قانون اأ’سصرة““.
م -ن ج -ه -ت -ه أاشص-ار اأ’سص-ت-اذ م-راد ب-ن ع-ودة
حسص -ك -ر م -ن ذات ا÷ام -ع -ة خ Ó-ل م-داخ-ل-ت-ه
اŸوسص -وم -ة ب«آال -ي -ات “ك ÚاŸرأاة ال -ع-ام-ل-ة
وت -ع -زي -ز دوره -ا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسص-ت-دام-ة““ أان
اŸرأاة حققت الكث Òمن اŸكتسصبات ‘ ظل
اإ’صصÓحات التي شصهدتها اŸنظومة القانونية

غ Òأان ““اأ’م -ر ي -ب -ق -ى ب -ح-اج-ة إا ¤ال-ت-ح-دي-د
الدقيق للمناصصب التي تشصكل أاعما’ شصاقة و
مرهقة و Áنع اŸسصتخدم من توظيف النسصاء
ضصمنها إاضصافة إا ¤ضصرورة عدم تقييد اŸرأاة
‘ ا◊ياة ا’قتصصادية و ا’جتماعية بنسصبة
قانونية معينة بل ترك ذات اأ’مر مرتبطا
با÷دارة و اإ’سصتحقاق ““.
ك -م -ا أاك -دت رئ -يسص -ة ه -ذا ال -ي-وم ال-دراسص-ي
ال -دك -ت -ورة نسص -ي -م -ة شص -ي -خ م -ن ك-ل-ي-ة ا◊ق-وق
ب -اŸرك -ز ا÷ام -ع-ي ““ب-ل-ح-اج ب-وشص-ع-يب ““ ل-عÚ
“وشصنت أان ““ مبدأا اŸسصاواة ب Úا÷نسصÚ
بعÎضصه مفهوم ا’ختÓق ب Úالرجل و اŸرأاة
حيث أان اŸمارسصات الواقعية ’زالت تقيم
الفروق بينهما لعدة أاسصباب غ Òأان اŸشصرع
ا÷زائ-ري م-ن خÓ-ل اإ’صصÓ-ح-ات ال-ق-ان-ون-ية
حاول اسصتدراك اأ’مر من خÓل وضصع آاليات
لÎقية مشصاركتها السصياسصية ‘ صصنع القرار
ومسصاهمتها ‘ التنمية الوطنية اŸسصتدامة ““.
وأابرزت ذات اŸتحدثة ““أان سصبل “كÚ
اŸرأاة ’ب -د أان ت -ك -رسس ت -لك اŸسص -اواة ال -ت -ي
Œعل منها عضصوا فعا’ ‘ اÛتمع الوطني
والدو‹ و–فظ لها مكانتها دون اŸسصاسس
بخصصوصصيتها كامرأاة و كأام ‘ نفسس الوقت
مراعي Úثوابتنا و قيمنا ا◊ضصارية واŸواثيق
الدولية التي “يزنا كمجتمع عربي أامازيغي
إاسصÓمي عن باقي اÛتمعات““.
وقد عرف هذا اللقاء اŸنظم من طرف
ك -ل -ي -ة ا◊ق -وق ل -ل -م -رك -ز ا÷ام -ع -ي ““ب -ل -ح-اج
ب -وشص -ع -يب““ مشص -ارك -ة أاسص -ات -ذة ج -ام-ع-ي Úم-ن
و’ي -ات وه -ران وت -ل -مسص-ان وسص-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
وع“ Úوشصنت وميزه نقاشس ب ÚاÙاضصرين
و طلبة اŸركز ا÷امعي وعدد من ا◊اضصرين
اŸمثل Úلبعضس ا÷معيات اÙلية.

ضسبط حركة اŸرور بالعاصسمة:

دخول  25مفÎق طرق ‰وذجي
““ذكي““ حيز اÿدمة هذا الشسهر
كشسف مدير النقل لو’ية ا÷زائر امسس
عن دخول  25مفÎق طرق ‰وذجي”” ذكي””
ح- - -ي- - -ز اÿدم- - -ة ن- - -ه - -اي - -ة فÈاي - -ر ا÷اري
ب -ال -ع -اصس -م -ة وذلك ‘ إاط-ار ت-ن-ف-ي-ذ اŸرح-ل-ة
’و ¤من نوعها Ÿشسروع شسراكة جزائري-
ا أ
إاسس -ب -ا Êخ -اصس ب -وضس-ع ن-ظ-ام ج-دي-د لضس-ب-ط
’نارة العمومية .
حركة اŸرور وا إ
وأاوضص- -ح رشص- -ي- -د وزان ل- -واج أان -ه ” Œه -ي -ز 25
مفÎق طرق ‰وذجي““ذكي““ باإ’شصارات الضصوئية
سص -ي -دخ -ل ح -ي -ز اÿدم -ة ن-ه-اي-ة شص-ه-ر فÈاي-ر عÈ
بلديتي بلوزداد وسصيدي اﬁمد (مرحلة ‰وذجية )
‘ إاطار اŸشصروع ا÷زائري -اإ’سصبا ÊاŸشصÎك
لوضصع نظام جديد لضصبط حركة اŸرور بالو’ية.
وسصيسصمح هذا النظام حسصبه ““بتحسص Úحركة السصÒ
والسص-ي-ول-ة““ ل-ل-قضص-اء ع-ل-ى اإ’خ-ت-ن-اق-ات اŸروري-ة و
ا◊د م- - - -ن ح- - - -وادث اŸرور  .واضص- - - -اف ان - - -ه ”
ت - -خصص - -يصس غÓ- -ف م- -ا‹ ق- -در ب  19م-ل-ي-ار دج
لتجسصيد اŸشصروع Ãراحله الثÓث التي تسصتغرق
 55شصهرا ’فتا أان سصوء اأ’حوال ا÷وية عطل تسصليم
ه -ذا اÙور ال -ن -م -وذج -ي م-ن اŸشص-روع ‘ آاج-ال-ه
اÙددة .
وأاشص- -ار اŸصص- -در ا ¤ان اŸشص- -روع ال- -ذي ي- -ت- -م
إا‚ازه م -ن ط -رف الشص-رك-ة ا÷زائ-ري-ة-اإ’سص-ب-ان-ي-ة
““حركية و إانارة با÷زائر العاصصمة ““MOBEAL
التي تضصم مؤوسصسصة تسصي Òحركة اŸرور والنقل
ا◊ضص -ري وم -ؤوسصسص -ة صص -ي -ان -ة اإ’ن -ارة ال -ع -م -وم-ي-ة
ل -ل -ج -زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ال -ت -اب -ع-ت Úل-و’ي-ة ا÷زائ-ر
ومؤوسصسصت Úاسصبانيتﬂ Úتصصت ‘ Úأانظمة تسصيÒ
ح -رك-ي-ة اŸرور Ãث-اب-ة مشص-روع ““ط-م-وح““ سص-يسص-م-ح
بالتعرف على ا◊ركة اŸرورية ‘ الوقت ا◊قيقي
و–سص Úظ -روف ال -ت -ن -ق -ل و ت -ق -ل-يصس م-دة السص-ف-ر
واعÓم مسصتعملي الطريق من خÓل ا’نÎنيت .
وبحسصب ذات اŸسصؤوول ,فإان اسصتÓم وتشصغيل
أاو ¤إاشصارات الضصوئية الذكية النموذجية اŸمتدة
على ﬁور سصاحة أاول ماي ببلدية سصيدي اﬁمد
باŒاه بلدية بلوزداد يندرج ضصمن اŸرحلة اأ’و¤
من اŸشصروع  .وسصيتم ربط اŸنطقة النموذجية
““م -ؤوق -ت -ا““ Ãرك -ز ‰وذج -ي مصص -غ -ر ي-ت-واج-د ع-ل-ى
مسصتوى وحدة ““إايتوزا““ بسصاحة أاول ماي وهو ما
سصيسصمح بالتعرف أاك Ìعلى خصصائصس هذا النظام
الذكي وكيفية اسصتعمال وسصائل تكنولوجية جديدة
لتحسص Úنظام مراقبة مسصتعملي الطريق .
وأاشصار ذات اŸسصؤوول الو’ئي أانه سصيتم ‘ إاطار
ا‚از اŸرحلة اأ’و ¤تسصليم لغاية شصهر أاكتوبر
ال-ق-ادم  200م -فÎق ط -رق ذك -ي م-زود ب-اإ’شص-ارات
الضصوئية الذكية دفعة واحدة متواجدة ع Èبلديات
وسص- -ط ال -ع -اصص -م -ة ع -ل -ى غ -رار ا’ب -ي -ار وا÷زائ -ر

الوسصطى و القبة مÈزا أان اأ’شصغال جارية لوضصع
ال -ك -واب -ل وغÒه -ا م -ن ال -ت-ج-ه-ي-زات ا◊دي-ث-ة عÈ
ﬂتلف النقاط اŸرورية التي ” –ديدها .
م- -ن ج- -ه -ة ث -ان -ي -ة اأف -اد ا وزان ,أان -ه ” ك -ذلك
اإ’نتهاء من أاشصغال بناء ““مركز الضصبط بالقبة““ و
ينتظر ان يدخل حيز اÿدمة خÓل شصهر أاكتوبر
القادم بعد تهيئته وŒهيزه ليتكفل بالتسصي Òالذكي
◊ركة اŸرور وجمع اŸعلومات حول تدفق حركة
اŸرور ع ÈكامÒات وشصرائح مغناطيسصية تÎصصد
وجود سصيارات ليتم بعدها –ليل هذه البيانات
إ’يجاد حلول لتحسص Úحركة اŸرور وكذا الكشصف
عن تعطل اضصواء ا’شصارة .
وذكر أانه سصيتم الشصروع بداية من شصهر سصبتمÈ
اŸقبل ‘ إاجراءات إاطÓق اŸرحلة الثانية من
اŸشصروع و“تد على  25شصهرا ويشصمل Œهيز 300
مفÎق طرق أاخرى بإاشصارات ضصوئية ذكية و ذلك
ع Èب -ل -دي -ات غ -رب وشص -رق ال-ع-اصص-م-ة ع-ل-ى غ-رار
الشص -راق -ة ب -ئ -ر م-راد رايسس ب-وزري-ع-ة دا‹ ب-راه-ي-م
ودراري -ة إا ¤ج -انب انشص -اء م -رك -ز لضص -ب -ط ح -رك -ة
اŸرور مصصغر احتياطي على مسصتوى مدينة العلوم
(أاسصفل فندق اأ’وراسصي) بالعاصصمة ›هز بأاحدث
الكامÒات يتم ا’سصتعانة بخدماته ‘ حال تعرضس
مركز الضصبط بالقبة لعطب أاو عطل ما .
ام -ا ب -ال -نسص -ب -ة اŸرح -ل -ة ال -ث -ال-ث-ة وسص-يسص-ت-غ-رق
Œسصيدها  18شصهرا تتعلق بتسصي Òوسصائل النقل
اŸشصÎك وتسص -ي Òم -واق -ف وح -ظ-ائ-ر السص-ي-ارات و
ا’ن -ف -اق واŸداخ -ل و ال -كشص-ف ع-ن السص-ي-ارات م-ن
خ Ó-ل ك -امÒات و شص -رائ -ح م -غ -ن -اط -يسص -ي -ة ووضص-ع
إاشصارات ذكية  P M Vعلى مسصتوى الطريق
السصريع لتوجيه و–ليل اŸعطيات وتقد Ëا◊لول
للسصائق Úإا ¤جانب إانشصاء موقع إالكÎوﬂ Êصصصس
ÓعÓم اŸروري.
ل إ
ووفق ما صصرح به ذات اŸسصؤوو ٍل فقد ” Œهيز
وتكييف مفÎق الطرق الذكية واأ’رصصفة اÙاذية
ل -ه -ا ل -ت -ت-م-اشص-ى وف-ق ﬂت-ل-ف اإ’ع-اق-ات ا◊رك-ي-ة
Óشصخاصس ذوي اإ’حتياجات اÿاصصة إا ¤جانب
ل أ
وضص -ع ن -ظ -ام سص -م -ع-ي صص-وت-ي ل-ت-وج-ي-ه اŸك-ف-وفÚ
◊مايتهم بالتنسصيق مع ا÷معيات ‘ إاطار التكفل
بانشصغا’ت هذه الفئة .
وأافاد من جهة ثانية أانه فيما بلغت نسصبة إا‚از
اŸرحلة اأ’و ¤من اŸشصروع نسصبة  40باŸائة فإان
الدراسصات اÿاصصة بتنفيذ هذا اŸشصروع ا◊يوي
بصصفة كاملة بلغت  70باŸائة وقد إاسصتغرقت وقتا
ط-وي Ó-بسص-بب ط-ب-ي-ع-ة ال-ط-وب-وغ-راف-ية للطرقات .
واشصار ا ¤أان عمل كب Òينجز خاصصة فيما يتعلق
بأاشصغال وضصع الكوابل وتثبت ﬂتلف التجهيزات
ع Èشصبكة طرقات بلديات العاصصمة .

الثÓثاء  ٠٥فيفري  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٣٠جمادى األولى  ١٤٤٠هـ
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ي-ح-ت-فل اŸسسلمون برأاسس
لول
السس -ن -ة ال -ه -ج -ري -ة اŸواف -ق -ة أ
ﬁرم  1440هجري ‘ وقت هجرت
لسسÓمية
أاغلب الدول العربية وا إ
لمر
لبنأء هذا ا أ
التأأريخ وتعليم ا أ
لحيأن :أاي
حتى نسسأأل ‘ بعضس ا أ
لشسهر الهجرية وأاي عأم هجري
ا أ
نحن فيه؟ ،وهذا من أاحد العوامل
لسس -أسس -ي -ة ل Ó-ح -ت Ó-ل الصس-ل-ي-ب-ي
ا أ
لسسÓ-م-ية ومأ
اŸسس-ي-ح-ي ل-ل-ب-ل-دان ا إ
Óمة بكل
تبعه من Œهيل وربط ل أ
م-أ ي-ت-عّ-ل-ق ب-أل-غ-رب اŸسس-ي-ح-ي حتى
بعد فÎة السستقÓل للكث Òمن
ل· ،وي-رت-ب-ط ال-ت-أري-خ الهجري
ا أ
ب -أل -ع -دي -د م -ن الشس -ع -أئ-ر ال-دي-ن-ي-ة
لم- -ور ال- -ف- -ق -ه -ي -ة م -ث -ل الصس -وم
وا أ
والزكأة وا◊ج والعّدة ،وكل هأته
لشس- -ه -ر
لي- -أم وا أ
لم- -ور –سسب ب- -أ أ
ا أ
الهجرية ،وصسدق القأئل:
إاذا ق - - - -أمت ال - - - -دن - - - -ي- - - -أ َتُ- - - -عt- - - -د
م َ-ف -أِخ ً-را ف -ت-أريُ-خ-ن-أ ال-وsضس-أُء ِم-ن
الهجرِة ابتدا

بقلم  /د  .أسسامة جعيل
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التاأريخ عند البشسرية
عرف الإنسسان التاأريخ لÓأحداث والأيام منذ
الأزل ،فاأول تاأريخ كان من اأبناء اآدم متخذين
من هبوطه من ا÷نة حتى مبعث نوح عليه
السسÓم ثم كان التاريخ الثا Êمن بعث نوح عليه
السس Ó-م ح -ت -ى ال -ط-وف-ان ،ث-م ك-ان ال-ت-اري-خ م-ن
الطوفان اإ ¤نار اإبراهيم ،فلما ك Ìبنو اإبراهيم
اأرخ بنو اإسسحاق من نار اإبراهيم اإ ¤مبعث
يوسسف ،ومن مبعث يوسسف اإ ¤مبعث موسسى،
ومن مبعث موسسى اإ ¤مبعث ملك سسليمان،
وم -ن ُم -لك سس -ل -ي -م -ان اإ ¤م-ب-عث ع-يسس-ى ،وم-ن
مبعث عيسسى اإ ¤مبعث ﬁمد على ا÷ميع
الصسÓة والسسÓم.
واأّرخ بنو اإسسماعيل من نار اإبراهيم ـ عليه
السسÓم  -اإ ¤بنيان البيت ا◊رام ،ثم اإنهم
اأّرخوا من موت كعب بن لوؤي فاأّرخوا من موته
اإ ¤عام الفيل ،ثم من عام الفيل حتى اأُرخ
بهجرة الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ سسنة
سسبع عشسرة من الهجرة.
وكانت العرب ‘ ا÷اهلية يوؤّرخون باأيامهم،
وح- -وادث- -ه- -م ،وك- -انت ال- -نصس -ارى ت -وؤرخ ب -ع -ه -د
الإسسكندر اŸقدو Êثم Ãولد اŸسسيح عيسسى
عليه السسÓم ،وكانت الفرسس توؤرخ Ãلوكهم.

التاريخ الهجري
من اŸتعارف عليه اليوم ب ÚاŸسسلم Úاأن
التاأريخ بالهجري كان ‘ عهد اÿليفة عمر
بن اÿطاب رضسي الله عنه ،اإل اأنه ورد ن ّصس
ع- -ن- -د جÓ- -ل ال- -دي- -ن السس- -ي- -وط- -ي ‘ ك- -ت -اب -ه
«الشسماريخ ‘ علم التاريخ» يقول« :اإن رسسول
الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ اأّرخ بالهجرة حÚ
كتب الكتاب لنصسارى ‚ران ،واأمر عليا اأن
يكتب فيه ح Úكتب عنه اأنه ُكتب ÿمسس من
الهجرة « ،ويرى السسخاوي اأنه اإذا ثبت هذا
الأم -ر ف -اإن ع -م -ر ب -ن اÿط -اب م -ت -ب -ع ول-يسس
Ãبتدع للتاريخ الهجري فقد اقتدى بسسÒة
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ب -عضس -ه -م :ذوا◊ج -ة ف-ي-ه ا◊ج ،وق-ال اآخ-رون:
الشسهر الذي خرج فيه من مكة ،وقال اآخرون:
الشسهر الذي قدم فيه ،فقال عثمان بن عفان:
اأرخوا من اÙرم اأول السسنة وهو شسهر حرام،
وه- -و اأول الشس- -ه- -ور ‘ ال -ع -دة ،وه -و م -نصس -رف
الناسس عند ا◊ج .فيصس Òاأول السسنة اÙرم».
ويقال سسنة سست عشسرة ‘ نصسف ربيع الأول
” العتماد رسسميا على التاريخ كان
واأول ما ّ
من اأول ﬁرم سسنة  ١٧هجري.
فدل ذلك على اأنهم اتفقوا اأن يكون اأول عام
‘ التاريخ هو العام الذي كانت فيه الهجرة،
وليسس الشسهر الذي هاجر فيه النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ ،ولكنهم اأبدلوا به شسهر اÙرم؛
لأنه اأول شسهر ‘ العام ولهذا السسبب عّدلوا عن
التاأريخ من شسهر ربيع الأول الذي هاجر فيه
ال -رسس -ول ـ صس -ل -ى ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ اإ ¤شس-ه-ر
اÙرم.
وذكر البخاري ‘ تاريخه اأن عبيد بن عمÒ
قال« :اÙرم شسهر الله وهو راأسس السسنة ،فيه
ي -كسس -ى ال -ب -يت وي -وؤرخ ال -ت -اري -خ ويضس -رب ف -ي-ه
الورق».
وÁكن ا÷مع ب Úاعتبار اأن النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ هو اأول من اأرخ ،وب Úتاأريخ
عمر «رضسي الله عنه» ،فالرسسول ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ عرف التاريخ واسستعمله ،لكنه ⁄
ي-ع-م-م-ه ،ب-ل اسس-ت-ع-م-ل-ه ف-ي-م-ا Áك-ن اأن نسس-م-ي-ه
باÿطابات الرسسمية ،ولو كان التاريخ مشستهرا
‘ دولة الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ لأّرخ
الصس -ح -اب -ة ل -ه اأق -وال -ه ك -ل -ه-ا ،ول-وج-دن-ا ت-اري-خ
الأح -اديث ال-ت-ي ق-ال-ه-ا ،والأف-ع-ال ال-ت-ي اأت-اه-ا،
و◊ل ل- -ن- -ا ك- -ثÒا م- -ن الإشس- -ك- -الت ‘ السس- -ن -ة
النبوية ،ولكن النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
اسستعمل التاريخ ،لكنه ليسس على نطاق التعميم
‘ الدولة.
اأما عمر «رضسي الله عنه» فقد اهتم بالتاريخ
‘ الدولة ،وجعله عاما ،و ⁄يكن مقتصسرا على
ا÷وانب ال- -رسس -م -ي -ة ف -حسسب ،ب -ل دخ -ل اأيضس -ا
اÛال الجتماعي وغÒه من ›الت ا◊ياة.

النبي ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ.
اأم - -ا اُŸت - -ف - -ق ع- -ل- -ي- -ه ب Úاأغ- -لب اŸوؤرخÚ
اŸسسلم Úاأن التاريخ الهجري ابتداأ ‘ عهد
اÿليفة عمر بن اÿطاب رضسي الله عنه عام
 ١٦اأو ١٧للهجرة ،قال الإمامُ ابن الأث Òرحمه
الله« :وسسبب ذلك اأن اأبا موسسى الأشسعري كتب
اإ ¤عمر اأنه ياأتينا منك كتب ليسس لها تاأريخ،
فجَمع عمٌر رضسي الله عنه الناسَس للمشسورِة،
فقال بع ُضسهم :اأuرْخ Ãبع ِ
ث النبي ـ صسلى الله
ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ ،وق-ال ب-ع ُضس -ه-م َُÃه -اجِ-ره ،ف-ق-ال
جِر رسسولِ
عمر رضسي الله عنه :بل ُنوؤuرخ َÃها َ
الله ،فاإنُ sمهاجَره فsرق ب Úا◊ِق والباطلِ» .
و‚د نصسا عند ا◊افظ ابن كث Òيقول فيه:
«اتفق الصسحابة رضسي الله عنه ‘ سسنة سست
عشسرة  -وقيل :سسنة سسبع عشسرة اأو ثما Êعشسرة
 ‘ الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخالإسس Ó-م -ي م -ن سس -ن -ة ال -ه-ج-رة ،وذلك اأن اأمÒ
اŸوؤمن Úعمر رضسي الله عنه ،رفع اإليه صسكّ،
اأي حجة ،لرجل على اآخر ،وفيه اأنه يحل عليه
‘ شسعبان ،فقال عمر :اأي شسعبان؟ اأشسعبان
هذه السسنة التي نحن فيها ،اأو السسنة اŸاضسية،
اأو الآتية؟ ثم جمع الصسحابة فاسستشسارهم ‘
وضسع تاأريخ يتعرفون به حلول الديون ،وغÒ
ذلك ،فقال قائل :اأرخوا كتاريخ الفرسس .فكره
ذلك ،وكانت الفرسس يوؤرخون Ãلوكهم واحدا
بعد واحد .وقال قائل :اأرخوا بتاريخ الروم،
فكره ذلك .وقال اآخرون :اأرخوا Ãولد رسسول
الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ .وقال اآخرون :بل
Ãب -ع -ث -ه .وق -ال اآخ -رون :ب -ل ب -ه -ج -رت -ه .وق-ال
اآخرون :بل بوفاته عليه السسÓم .فمال عمر
رضسي الله عنه اإ ¤التاأريخ بالهجرة لظهوره
واشستهاره واتفقوا معه على ذلك».
وذكر ابن سسÒين اأن رج Óمن اŸسسلم Úقدم
م -ن ال-ي-م-ن ف-ق-ال ل-ع-م-ر« :راأيت ب-ال-ي-م-ن شس-ي-ئ-ا
يسسمونه التاريخ؛ يكتبون من عام كذا وشسهر
كذا ،فقال عمر :اإن هذا ◊سسن ،فاأرخوا .فلما
اأجمع على اأن يوؤرخ شساور فقال قومÃ :ولد
ال -ن -ب -ي ـ صس -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ .وق-ال ق-وم:
باŸبعث .وقال قوم :ح Úخرج مهاجرا من
مكة ،وقال قائل :من الوفاة  -ح Úتوفى فقال
معا Êاأسسماء الأشسهر القمرية:
عمر :اأرخوا خروجه من مكة اإ ¤اŸدينة ،ثم
ق- -ال :ب- -اأي شس- -ه -ر ن -ب -داأ ف -نصسÒه اأول السس -ن -ة؟
¿
ي ق و ل ا ل ل ه ت ع ا  ﬁ ‘ ¤ك م ا ل ت ن ز ي ل s E pG { :
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يعظمونه ،وقال اآخرون :شسهر رمضسان ،وقال
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^ - ﬁرم :سُس u-م َ-ي ب -ذلك لأsن ال -ع-رب ق-ب-ل
الإسسÓم حsرموا القتال فيه.
ت
ن
ا
ك
ب
ر
ع
ل
ا
ر
ا
ي
د
ن
^ صسفر :سُسuمي بذلك لأ s
ْ
َت ْصسَفر؛ اأي :تخلو من اأهلها؛ ÿروجهم فيه
حُثوا عن الطعام ،وُيسساِفروا هربًا
ليقتاتوا ،ويب َ
من حuر الصسيف.
^ ربيع الأول :سُسuمي بذلك لأsن تسسميته
ت ‘ الربيع فلزمه ذلك السسم.
جاءَ ْ
^ ربيع الآِخر :سسمي بذلك لأsن تسسميته
ت ‘ الربيع اأيضًسا ،فلزمه ذلك السسم،
جاءَ ْ
وُي -ق -ال ف -ي -ه« :رب-ي-ع الآِخ -ر» ول ُي -ق-ال« :رب-ي-ع
الثا»Ê؛ لأن الثاُ Êتوحي بوجود ثالث
ج - -م- -أَد ى الأو :¤سُس u- -م - -ي ب- -ذلك لأsن
^ ُ
ت ‘ الشستاء حيث يتجsمد اŸاء.
ء
ا
ج
ه
تسسميت
َ ْ
^ ج -م -أدى الآِخ -رة :سُس u- -م - -ي ب -ذلك لأsن
ت ‘ الشستاء اأيضًسا.
تسسميته جاَء ْ
^ رج-ب :سُس u-م -ي ب-ذلك لأsن ال-ع-رب ك-ان-وا
ُي -ع u-ظ -م -ون -ه بÎك ال ِ-ق -ت -ال ف-ي-هُ ،ي -ق-ال :رجب
الشسيَء؛ اأي :هاَبه وعظَsمه.
^ شسعبأن :سُسuمي بذلك لأsن العرب كانت
تتشسsعب فيه  -اأي :تتفsرق  -للحرب والإغارة،
بعد قعودهم ‘ شسهر رجب.
^ رمضس- -أن :سُس u-م -ي ب -ذلك اشس -ت-ق-اًق -ا م-ن
الرمضساء؛ حيث كانت الفÎة التي سُسuمي فيها
شسديدة ا◊ر.
s
^ شسوال :سُسuمي بذلك لأنه تسسsمى ‘ فÎة
تشسsولت فيها األباُن الإبل ،والشsسول من الإبل:
ال -ت -ي ق -د ارَت -فَ-ع ْ-ت األ-ب-ان-ه-ا ،ال-واح-دة شس-ائ-ل،
وال-ل-وات-ي لِ-ق َ-ح -تْ ف-رفَ-ع ْ-ت اأذن-اَب -ها ،والواحدة
شسائلة.
^ ذوال-قعدة :ذوال-ق-ع-دة ب-ال-فتح والكسسر
سُسuمي بذلك لأsن العرب قعدت فيه عن الِقتال
تعظيًما له ،وقيل :لقعودهم فيه عن رحالهم
واأوطانهم.
^ ذوا◊ج -ة :سُس u- -م -ي ب -ذلك لأsن ال -ع -رب
ج ‘ هذا الشسهر.
عَرَفت ا◊ s
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لمÓءات اÿارج
جّدد رفضضه إ

مادورو يحذر من التدخل العسشكري اأ’مريكي
ويدعو إا ¤مواجهة التهديدات
^ روسشيا تنّدد وإايطاليا تفششل بيانا أاوروبيا Ÿسشاندة اŸعارضشة الفنزويلية

رفضص ال -رئ -يسص ال-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-ولسص
مادورو اŸهلة التي حددتها له سضبع دول
لجراء انتخابات رئاسضية– ،ت
أاوروبية إ
ط -ائ -ل -ة العÎاف ب-رئ-يسص الŸÈان خ-وان
غوايدو رئيسضا ،ودعا اŸؤوسضسضة العسضكرية
إا ¤وح- -دة الصض- -ف وم- -واج -ه -ة الضض -غ -وط
اÿارجية.
‘ مقابلة مع ﬁطة تلفزيونية إأسسبانية ،أعلن
ألرئيسض ألفنزويلي نيكولسض مادورو رفضسه مهلة
أن- -ت -هت ،ل -ي -ل أألح -د ،ك -انت ق -د ح -ددت -ه -ا دول
أوروبية من أجل ألدعوة إأ ¤تنظيم أنتخابات
رئاسسية ‘ فنزوي .Óوقال مادورو إأنه ““لن يرضسخ
‘ م -وأج -ه -ة ضس -غ -وط““ Ÿن ي -ط -ال-ب-ون ب-رح-ي-ل-ه
وي- - -ؤوي- - -دون رئ - -يسض ألŸÈان أŸع - -ارضض خ - -وأن
غوأيدو.
تسساءل مادورو ‘ أŸقابلة ألتي أجريت معه
‘ كرأكاسض ““ ⁄يحق ل–Óاد أألوروبي أن يقول
لبلد أجرى أنتخابات إأن عليه إأعادة ألنتخابات
أل-رئ-اسس-ي-ة ألن ح-ل-ف-اءه أل-ي-م-ي-ن-ي ⁄ Úي-ف-وزوأ؟““.
وأضساف ““إأنهم يحاولون حشسرنا Ãهل إلجبارنا
ع- -ل- -ى أل- -وصس- -ول إأ ¤وضس- -ع م- -وأج- -ه -ة شس -دي -دة
ألصس-دأم-ي-ة““ .أب-دى أل-رئ-يسض أل-ف-ن-زوي-ل-ي ت-أاي-ي-ده
Ûموعة أّتصسال دولية تضسم أل–اد أألوروبي
ودول م -ن أم -ري -ك -ا أل Ó-ت -ي -ن-ي-ة م-ث-ل أألورغ-وأي
وأŸكسسيك سستجتمع ،أÿميسض ‘ ،مونتيفيديو،
وأصسفا إأياها بـ«أŸبادرة أ÷يدة““.
حذر نيكولسض مادورو ،ألرئيسض أألمريكي
دونالد ترأمب من أنه سسيغادر ألبيت أألبيضض
““ملطخاً بالدم““ إأذأ ظل مصسرأً على ‡ارسسة ما
Óطاحة به ،مطالباً
سسماه ““مؤوأمرة إأمÈيالية““ ل إ
إأياه برفع يده عن فنزوي.Ó

اعÎاف باŸعارضس
أعÎفت مدريد ولندن وباريسض وبرل Úودول
أوروبية عدة ،أمسض ،رسسميًا بزعيم أŸعارضسة
ألفنزويلية خوأن غوأيدو كرئيسض أنتقا‹ للبÓد
بعدما رفضض ألرئيسض نيكولسض مادورو ألدعوة
إلج-رأء أن-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة ضس-م-ن أŸه-ل-ة أل-ت-ي
حددتها دول أوروبية له من أجل ذلك .بعد

إأع Ó-ن أسس -ب -ان -ي -ا ،أعÎفت أŸم -ل -ك -ة أŸت -ح-دة
وفرنسسا وأŸانيا وألنمسسا وألسسويد وألد‰ارك
بغوأيدو رئيسسا أنتقاليا لفنزوي.Ó
ق- -ال وزي -ر أÿارج -ي -ة ألÈي -ط -ا ÊجÁÒي
هانت ‘ تغريدة ““نيكولسض مادورو  ⁄ين ّ
ظم
أنتخابات رئاسسية خÓل مهلة ألثمانية أيام ألتي
حددناها .ولذلك ،فإان أŸملكة أŸتحدة تعÎف
أآلن م -ع ح -ل -ف -ائ -ه-ا أألوروب-ي Úب-غ-وأي-دو رئ-يسسً-ا
دسس-ت-وريً-ا أن-ت-ق-ال-ي-ا إأ ¤ح Úأل-ت-م-ك-ن م-ن إأج-رأء
أنتخابات موثوقة““.
كتب ألرئيسض ألفرنسسي إأÁانويل ماكرون من
جهته ‘ تغريدة ““للفنزويلي Úحق ألتعب Òبحرية
ودÁق -رأط -ي -ة ف -رنسس -ا ت -عÎف ب -خ-وأن غ-وأي-دو
رئيسسا مكلفا لتنفيذ عملية أنتخابية““.
أعلنت أŸسستشسارة أألŸانية أنغي ÓمÒكل،
أمسض ،من طوكيو أثناء لقاء مع نظÒها ألياباÊ
أن غوأيدو““ هو ألرئيسض ألنتقا‹ ألشسرعي من
وجهة ألنظر أألŸانية وبالنسسبة إأ ¤دول أوروبية
عدة““.

روسشيا تنّدد
ن -ددت روسس -ي -ا ،وه -ي م -ن ح -ل -ف -اء م-ادورو
ألرئيسسي ،ÚباعÎأف هذه ألدول أألوروبية ،وقال
أŸت -ح -دث ب -اسس -م أل-ك-رم-ل ÚدÎÁي ب-يسس-ك-وف
““نعتﬁ Èاولت منح ألسسلطة أŸغتصسبة شسرعيًة

Ãث -اب -ة ت -دخ-ل م-ب-اشس-ر وغ Òم-ب-اشس-ر ‘ شس-ؤوون
فنزوي Óألدأخلية““.
أك - -د وزي - -ر أÿارج - -ي - -ة أل - -روسس- -ي سسÒغ- -ي
لف- - -روف ،أمسض ،أن تصس- - -ري- - -ح- - -ات أل- - -رئ - -يسض
أألمريكي دونالد ترأمب حول إأمكانية ألتدخل
أل -عسس-ك-ري ‘ ف-ن-زوي““ ،Ó-ت-خ-دم ت-ق-ويضض أسسسض
ألقانون ألدو‹.

إايطاليا تعّطل بيانا أاوروبيا يقّر با’نقÓب

ذكر مصسدر دبلوماسسي ‘ بروكسسل أن إأيطاليا
منعت صسدور بيان عن أل–اد أألوروبي يعÎف
بخوأن غوأيدورئيسسا مؤوقتا لفنزوي .Óوأضساف
أŸصسدر““ :تفيد أŸعلومات أŸتوفرة بأان إأيطاليا
خÓل أللقاء غ Òألرسسمي لوزرأء خارجية ألدول
أألعضساء ‘ أل–اد أألوروبي ،يومي  31جانفي
و 1فيفري ‘ بوخارسست ،أسستخدمت ألفيتو ضسد
ب- -ي- -ان ب- -اسس- -م أل–اد أألوروب- -ي ،ك -ان ي -جب أن
تصس-دره م-ف-وضس-ة أل–اد ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغÒي-ني
تؤوكد فيه أعÎأف أل–اد بخوأن غوأيدو رئيسسا
مؤوقتا لفنزوي ،Óإأذأ  ⁄يتم تنظيم ألنتخابات
ألرئاسسية أ÷ديدة““ .نتيجة لذلك ” ،أإلعÓن
أن أل–اد أألوروب- -ي سس- -ي- -ن -ظ -م م -ع أوروغ -وأي
أجتماعا وزأريا Ûموعة ألتصسال ألدولية حول
فنزوي 7 ‘ Óفيفري Ãونتيفيديو.

““السضاحل  ““5تعقد اجتماعا ‘ واغادوغو

مقاتÓت فرنسشية تسشتهدف ›موعة مسشلّحة ششمال تششاد
أاع- -ل- -نت وزارة ا÷ي- -وشص ال- -ف- -رنسض -ي -ة،
ف - - -ل - - -ورنسص ب - - -ار‹ ،أامسص ،أان ط - - -ائ- - -رات
ف- -رنسض- -ي- -ة م -ن ط -راز مÒاج  2000شضّنت،
لحد ،ضضربات إاسضناد للجيشص التشضادي ‘
ا أ
شضمال تشضاد ،لوقف تقدم رتل من  40آالية
تابع Ûموعة مسضلحة انطلقت من ليبيا.
ق -الت أل -وزأرة ‘ ب -ي -ان ،إأن ““ه -ذأ أل -ت-دخ-ل
أسستجابة لطلب ألسسلطات ألتشسادية ،أتاح عرقلة
هذأ ألتقدم ألعدأئي وتفريق ألرتل““ ألذي كان
““يتسسلل إأ ¤عمق أألرأضسي ألتشسادية““ .أنطلقت
ألطائرأت أ◊ربية ألفرنسسية أŸشساركة ‘ عملية
““برخان““ ‘ منطقة ألسساحل من قاعدة ‚امينا
أ÷وي -ة ،ح -يث ح -ل -قت ‘ أل -ب -دء ع -ل -ى أرت -ف -اع
منخفضض جدأً فوق ألرتل ألذي وأصسل تقدمه
رغم هذأ ألتحذير .ثم نفذت طائرأت ““مÒأج
 ‘ ““2000طلعة ثانية ضسربت .Úقال أŸتحدث
باسسم قيادة أألركان ألفرنسسية ألكولونيل باتريك
سستيغر ““ُرصسد ألرتل قبل  48سساعة على أألقل.
نفذت ألقوأت أ÷وية ألتشسادية ضسربات لوقف
تقدمه““ قبل أن تطلب من فرنسسا ألتدخل.
أوضسح أن ألضسربات ألفرنسسية ُنفذت ““بÚ
تيبسستي وإأينيدي““ ضسد هذه أÛموعة أŸسسلحة
أل -ت -ي  ⁄ي -ع -رف أن-ت-م-اؤوه-ا ،ب-ع-دم-ا “ك-نت م-ن

ألتوغل Ÿسسافة تصسل إأ 400 ¤كلم دأخل ألبÓد.

اجتماع ›موعة السشاحل
أحتضست ألعاصسمة ألبوركينية ،أمسض ،ألدورة
ألعادية أÿامسسة لرؤوسساء دول ›موعة ألسساحل
أÿمسض ،بحسسب بيان للرئاسسة .مؤو“ر ألدول،
ألذي يضسم قادة دول ألسساحل أÿمسض أألعضساء
(ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و ،وم-ا‹ ،وم-وري-ت-ان-ي-ا ،وأل-نيجر،
وتشساد) ،هوأ÷هاز أألعلى للمؤوسسسسة ،وهوألذي
يحدد ألتوجهات ألرئيسسية للمنظمة وأÿيارأت
ألسسÎأتيجية لها.
باإلضسافة إأ ¤ذلك ،يضسمن مؤو“ر رؤوسساء
أل- -دول أإلشس- -رأف ألسس- -ي- -اسس- -ي وإأدأرة أÛالت
ألبينية ألسسياسسية ÷ميع أعمال ألتنمية وأألمن
لدول ألسساحل أÿمسض .ويعد أجتماع ألقمة هذأ
أÿامسض ،حسسبما جاء ‘ ألبيان ،بعد أجتماع
‚امينا ‘ نوفم 2015 Èونوأكشسوط ‘ 2016
وب -ام-اك-و‘ ف-ي-ف-ري  2017ون -ي -ام -ي ‘ فÈأي-ر
.2018
أضساف ألبيان ،أن أجتماع وأغادوغو يأاتي ‘
وقت توأجه فيه ›موعة دول ألسساحل أÿمسض

جملة من ألتحديات أألمنية وخاصسة ““بوركينا
ف-اسس-و““ ،أل-ت-ي ت-ب-ذل ج-ه-ودأ Ÿوأج-ه-ة أل-هجمات
أإلرهابية على أرأضسيها.
‘ ضس-وء ه-ذه أل-ت-ح-دي-ات أألم-ن-ي-ة أŸل-ح-ة،
ت- -ع- -م- -ل ›م- -وع- -ة دول ألسس- -اح- -ل أÿمسض م- -ع
شسركائها ألتقني ÚوأŸالي Úعلى تفعيل قوتها
Óع -م -ال
أŸشسÎك -ة ل -ل -تصس -دي بشس -ك -ل أفضس -ل ل  -أ
أإلره -اب -ي-ة ل-ل-ج-م-اع-ات أŸسس-ل-ح-ة ‘ أŸن-ط-ق-ة
ألفرعية ،وأفاد ألبيان بأان أŸنظمة تنوي أيضسا
ألتأاكيد على توأزن أفضسل وربط جيد ب Úألتنمية
وأألمن .ألبيان ،أضساف أن أجتماع قادة ›موعة
دول ألسساحل أÿمسض بحث سسبل توحيد أفضسل
أ÷ه -ود ÷ع -ل دول ألسس-اح-ل م-ن-ط-ق-ة م-ت-ك-ام-ل-ة
أق-تصس-ادي-ا وأزده-ارأ أج-ت-م-اع-ي-ا ،غ-ن-ي-ة ث-ق-اف-يا،
يسسودها أألمن وألسسÓم على نحو مسستدأم .يشسار
إأ ¤أن ألرئيسض ألبوركيني روشض مارك كريسستيان
كابوري تسسلم ألرئاسسة ألدورية للمجموعة من
نظÒه ألنيجÒي ﬁمدو إأيسسوفو.
ب -دأت أÿم -يسض أŸاضس -ي ‘ وأغ -ادوغ -و،
أع -م -ال أج -ت-م-اع خÈأء ›م-وع-ة دول ألسس-اح-ل
أÿمسض“ ،هيدأ Ÿؤو“ر ألقمة ،أمسض ،بالعاصسمة
ألبوركينية وأغادوغو.

مواصض““ Óا◊وار الوطني الكب ““Òللخروج من أازمة ““السضÎات الصضفراء““

ماكرون يدرسس تنظيم اسشتفتاء حول عدد من اŸواضشيع الدسشتورية

أوردت صس- -ح- -ي- -ف- -ة ““ل -وج -ورن -ال دودÁانشض““
ألفرنسسية ،أمسض ألول ،نق Óعن مصسادر مقربة
م -ن أل -رئ -يسض أل-ف-رنسس-ي إأÁان-وي-ل م-اك-رون ،أن-ه
Áيل إأ ¤ألدعوة إأ ¤أسستفتاء ‘ ماي حول عدد
من أŸوأضسيع ألدسستورية .ومن ب ÚأŸوأضسيع
أŸقÎحة لطرحها على هذأ ألسستفتاء أÙتمل
خ -فضض ع -دد ألŸÈان-ي ÚوألعÎأف ب-ب-ط-اق-ات
ألقÎأع ألبيضساء .يأاتي ذلك ‘ وقت يوأصسل فيه
م -اك -رون ““أ◊وأر أل -وط -ن -ي أل-ك-بﬁ ‘ ،““Òاول-ة
للخروج من أزمة ““ألسسÎأت ألصسفرأء““.
‘ وقت يوأصسل فيه ماكرون ““أ◊وأر ألوطني
ألكب ‘ ،““Òضسوأحي باريسض سسعيا للخروج من

أزم -ة ““ألسسÎأت ألصس -ف -رأء““ ،أوردت ألصس -ح -ي -ف -ة
أألسس -ب -وع -ي -ة أن أل -رئ -يسض Áي-ل إأ ¤أل-دع-وة إأ¤
أسستفتاء ‘  26ماي بالتزأمن مع ألنتخابات
أألوروبية.
Áكن أن تتناول أألسسئلة ألتي سستطرح على
ألفرنسسي ‘ Úهذه ألسستشسارة ألشسعبية موأضسيع
دسس - -ت - -وري - -ة م - -ث - -ل خ - -فضض ع - -دد ألŸÈان - -يÚ
وألعÎأف بالبطاقات ألبيضساء ‘ ألنتخابات
وأ◊د من عدد ألوليات ألنيابية.
قالت أوسساط ألرئيسض ،أألحد““ ،كل شسيء
مطروح ،لكن ُ ⁄يّتخذ أي قرأر““ .وقال ماكرون
أÿم- -يسض ل- -ع- -دد م- -ن ألصس- -ح -اف -ي Úإأن مسس -أال -ة

ألسس-ت-ف-ت-اء ““سس-ت-ك-ون م-ن أŸوأضس-ي-ع أŸط-روح-ة
للبحث““ و«ينبغي درسسها مليا““ .إأل أن ألبعضض
–ّفظ عن إأجرأء ألسستفتاء ‘ أليوم نفسسه ألذي
Œري فيه ألنتخابات أألوروبية.
بعد أربعة لقاءأت أو ¤شسارك فيها ،توجه
ماكرون ،ألثن ،Úإأ ¤إأيفري كوركورون على بعد
ث Ó-ث Úك-ي-ل-ومÎأ ،ج-ن-وب ب-اريسض ،ل-ي-ج-ت-م-ع م-ع
نحو 300م -ن أعضس -اء ›السض ﬁل -ي -ة و‡ث -ل-ي
جمعيات ،قبل أن يلتقي ،أÿميسض ،شسبانا ‘
وقت عزف فيه ألشسباب إأ ¤حد كب Òحتى أآلن
عن أŸشساركة ‘ هذه ألجتماعات.

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

ششاب من أاصشل فلسشطيني رئيسشا للسشلفادور

أاع- - -ل- - -ن رئ- - -يسص ب- - -ل- - -دي- - -ة
العاصضمة السضابق ‘ السضلفادور
ن - - -اي- - -يب ب- - -وك- - -ي- - -ل- - -ي ف- - -وزه
بالنتخابات الرئاسضية ‘ هذا
ال - -ب - -ل - -د ال - -واق - -ع ‘ أام - -ري- -ك- -ا
ال- -وسض- -ط- -ى ،ل- -يصض- -ب -ح سض -ادسص
رئ- -يسص ل- -ل- -بÓ- -د م- -ن- -ذ ،1992
لهلية
تاريخ انتهاء ا◊رب ا أ
التي اسضتمرت  12عاما.
أب -ل -غ ب -وك -ي -ل -ي ( 37عاما،
ذوأألصس - -ول أل - -ف - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي - -ة)
ألصسحفي Úقائ ‘““ :Óهذه أللحظة بوسسعنا أن
نعلن بيق Úتام أننا فزنا بالرئاسسة““ ،معتÈأ أن
هذأ أألمر ““تاريخي““.
من شسأان فوز بوكيلي -وهو أصسغر رئيسض
يحكم ألسسلفادور -أن ينهي عقودأ من سسيطرة
نظام أ◊زب Úعلى مقاليد ألسسياسسة ‘ ألبÓد،
وأسس -ت -ف -اد ب -وك -ي -ل -ي م -ن شس -ع -ور ألسس -ت -ي -اء م-ن
أŸؤوسسسسات ألذي يعّم ألنتخابات ‘ أŸنطقة،
Óحزأب ألتقليدية.
إأذ ينشسد ألناخبون بدي Óل أ
يتبادل حزبان فقط حكم ألسسلفادور ،منذ
أنتهاء أ◊رب أألهلية ألدأمية عام 1992؛ وهما
حزب جبهة فارأبوندومارتي أليسساري أ◊اكم،

وم- - -ن- - -افسس - -ه أÙاف - -ظ ح - -زب
أل -ت -ح -ال-ف أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري.
وسس -ي -ت -و ¤ب -وك -ي -ل-ي ح-ك-م بÓ-ده
لولية رئاسسية من خمسض سسنوأت
غ Òق -اب-ل-ة ل-ل-ت-ج-دي-د ،وسس-ي-ت-عÚ
ع- -ل -ي -ه ب -ن -اء –ال -ف م -ع أ◊زب
أليميني ألذي يشسكل أألغلبية ‘
ألŸÈان ليتمكن من أ◊كم حتى
ألنتخابات ألتشسريعية أŸقبلة ‘
 2021على أألقل.
سسيكون ألتحدي أألول ألذي
سس-ي-وأج-ه-ه أل-رئ-يسض أŸن-ت-خب ع-ن-ف أل-عصسابات
أإلجرأمية ،ألذي أودى بـ  3340شسخصض ‘ ألبÓد
ألعام أŸاضسي.
ألسسلفادور يبلغ معدل جرأئم ألقتل فيها 51
لكل مئة ألف نسسمة ،وهي وأحدة من ألدول ألتي
تشسهد أعلى مسستوى من ألعنف ‘ ألعا ⁄خارج
إأطار ألنزأعات.
ك- -ان ب- -وك- -ي- -ل -ي -رئ -يسض ب -ل -دي -ة أل -ع -اصس -م -ة
أÙبوب -تعهد خÓل حملته ألنتخابية بزيادة
ألسستثمار ‘ ألتعليم وﬁاربة ألفسساد ،إأل أن
مهمته ألرئيسسية سستكون تطبيق برأمج جديدة
لتعزيز أألمن.

عقب وفاة مواطن صضحراوي بالكركرات

البوليسشاريو تنّدد بخرق اŸغرب ’تفاقية وقف اإطÓق النار
ل·
دعت ج - -ب - -ه - -ة ال - -ب- -ول- -يسض- -اري- -و ا أ
اŸت -ح -دة إا ¤ضض -رورة –م -ل مسض -ؤوول-ي-ت-ه-ا
لجراءات والتدابÒ
كاملة واتخاذ كافة ا إ
ال- -ت- -ي تضض- -م- -ن ام- -ت- -ث -ال اŸغ -رب ال -ك -ام -ل
لت -ف -اق -ي -ة وق -ف إاط Ó-ق ال -ن -ار وشض -روط
الت -ف -اق ال -عسض -ك -ري رق -م  1وذلك ع -ل -ى
خلفية اŸعامÓت السضيئة التي تعرضص لها
م- -واط- -ن صض- -ح -راوي ب -اŸن -ط -ق -ة ال -ع -ازل -ة
ب -ال -ك -رك -رات ع -ل -ى ي -دي ضض-ب-اط م-غ-ارب-ة
دفعته يأاسضا إا ¤إاضضرام النار ‘ نفسضه.
رسسالة ألبوليسساريو ألتي وصسفتها وكالة أألنباء
ألصس- -ح- -رأوي- -ة (وأصض)  ،أمسض ،ب- -ال- -ع- -اج- -ل -ة”،
توجيهها من قبل أŸمثل ألدأئم للجبهة باأل·
أŸتحدة ،سسيدي ﬁمد عمر ،إأ ¤وكيل أألمÚ
 ·ÓأŸت-ح-دة أŸك-ل-ف ب-ع-م-ل-يات حفظ
أل-ع-ام ل -أ
ألسسÓم ،جان بي Òلكروأ ،وجاء فيها أن ““ألشساب
ألصس- -ح- -رأوي ،أح- -م- -د سس- -ا ⁄ول- -د أح- -م- -د ول -د
Ÿغ -ي -م -ظ ،أق -دم ع -ل -ى إأضس -رأم أل -ن-ار ‘ ن-فسس-ه
ألسس-بت ب-ال-ك-رك-رأت ،ب-اŸن-ط-ق-ة أل-ع-ازل-ة ج-نوب
ألصسحرأء ألغربية ،وذلك أحتجاجا على أŸعاملة
ألسس -ي -ئ-ة أل-ت-ي ت-ع-رضض ل-ه-ا ع-ل-ى أي-دي ألضس-ب-اط
أŸغاربة““.
أكد ﬁمد عمر أن هذه أ◊ادثة أÿطÒة
وأÙزن -ة ت -ث -بت ›ددأ ب -اأن ““ت -وأج -د أŸغ-رب
أŸتكرر وأنشسطة ألتجارة ع ÈأŸنطقة ألعازلة
ب -ال -ك -رك -رأت لزأل ي -ث Òأل -ع -دي -د م -ن أألسس-ئ-ل-ة
أ÷وه- -ري- -ة ح- -ول أت- -ف- -اق وق- -ف إأطÓ- -ق أل -ن -ار
وألت -ف -اق -ات ذأت ألصس -ل-ة ك-م-ا ح-دده-ا ب-وضس-وح
›لسض أألمن ألدو‹ ‘ ألقرأر .)2018( 2414
نبهت ألرسسالة إأ ¤أن هذأ ألوضسع ““يعرضض
ح -ي -اة أل -ع -دي -د م -ن ألصس-ح-رأوي Úل-ل-خ-ط-ر ك-م-ا
هووأضسح من حالة هذأ ألشساب ،فلم يعد من
أŸمكن ألتسسامح مع هذأ ألوضسع ‡ا يتطلب من
أأل· أŸتحدة –مل مسسؤووليتها كاملة وأتخاذ
كافة أإلجرأءأت وألتدأب Òألتي تضسمن ألمتثال
أل -ك -ام -ل لت-ف-اق-ي-ة وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار وشس-روط
ألتفاق ألعسسكري رقم .““01
أوضسحت جبهة ألبوليسساريو أن ولد Ÿغيمظ
قام باعتصسام ‘ مع Èكركرأت ،وذلك عندما

قامت أ÷مارك أŸغربية و‘ إأطار ألسسياسسة
ألتمييزية ألتي Áارسسها ألحتÓل أŸغربي ضسد
ألصسحرأويÃ ،Úصسادرة ألبضسائع ألتي كان ينقلها
(ح- -وأ‹  10ك- -غ م -ن ألشس -اي) .ع -ن -دم -ا ح -اول
أŸوأطن ألصسحرأوي ألعتصسام ،كان رد قوأت
ألحتÓل أŸغربي منعه بالقوة من ألقيام بذلك
وتهديده بالعتقال وألتعذيب ،وبعد عدد من
أÙاولت أليائسسة قام بإاضسرأم ألنار ‘ جسسده
 ،Óوهوأآلن ‘ وضسع خط Òوجد حرج.
أمام أ Ÿأ

اغتيال مواطن صشحراوي
دعت أل -ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة ◊ق-وق
أإلنسسان ،أÛتمع ألدو‹ إأ ¤أتخاذ خطوأت
““ع -اج -ل -ة““ لضس -م -ان أم-ن وسسÓ-م-ة ألصس-ح-رأويÚ
أل- -ع- -زل ‘ أŸن- -اط- -ق أÙت- -ل -ة م -ن ألصس -ح -رأء
أل -غ -رب -ي -ة ،وإأي -ج -اد آأل -ي-ة أ‡ي-ة ◊م-اي-ة ح-ق-وق
أإلنسس- -ان ‘ ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة وم -رأق -ب -ت -ه -ا
وأل -ت-ق-ري-ر ع-ن-ه-ا ب-ع-د إأق-دأم مسس-ت-وط-ن م-غ-رب-ي
Ãدينة ألدأخلة أÙتلة ،على أغتيال أŸناضسل
ألصسحرأوي أسسودح عمار بلة.
‘ بيان لها أمسض ،قالت أللجنة ألصسحرأوية
أ◊ق- -وق -ي -ة ،إأن أ÷رÁة ““ ت -نضس -اف إأ ¤سس -ج -ل
‡اث -ل م -ن ألغ -ت -ي -الت أل -ت -ي ط-الت م-وأط-نÚ
صسحرأوي Úمن قبل مسستوطن Úمغاربة يتمتعون
ب -ا◊م -اي-ة م-ن ق-ب-ل ألسس-ل-ط-ات أŸغ-رب-ي-ة ،أل-ت-ي
تنتهج سسياسسة ألتصسفية أ÷سسدية ‘ حق ألعنصسر
ألصسحرأوي ألرأفضض لسسياسسة ألحتÓل أŸغربي
جملة وتفصسي.““Ó
طالبت أللجنة ،أأل· أŸتحدة ألقيام بإاجرأء
““–ق -ي -ق مسس -ت -ق-ل وك-ام-ل““ ع-ن ظ-روف ج-رÁة
أغتيال أŸناضسل عمار بلة وكشسف أÓŸبسسات
و–دي - -د أŸسس - -ؤوول - -ي - -ات أÎŸت- -ب- -ة ع- -ن ه- -ذه
أ÷رÁةﬁ ،م-ل-ة ح-ك-وم-ة ألح-تÓ-ل أŸغ-رب-ي-ة،
أŸسس- -ؤوول -ي -ة أل -ق -ان -ون -ي -ة وأ÷ن -ائ -ي -ة ع -ن ه -ذه
““أ÷رÁة أل-ن-ك-رأء وك-ل ج-رأئ-م أل-ق-ت-ل أŸت-ع-م-د
أل -ت -ي ت -رت -ك -ب-ه-ا ب-ح-ق أŸوأط-ن Úألصس-ح-رأويÚ
ألعزل““.

مشضاورات –ضضÒية ب Úسضيول وواشضنطن

قمة كيم ـ ـ ترامب الثانية نهاية الششهر ا÷اري
لم-ري-ك-ي اÿاصص إا¤
ال -ت-ق-ى اŸب-ع-وث ا أ
لم-ن
ك -وري -ا الشض -م -ال -ي -ة ،م -دي -ر م -ك -تب ا أ
القومي الكوري ا÷نوبي ‘ سضيول ،أامسص،
عشض-ي-ة ﬁادث-ات م-ع مسض-ؤوول Úم-ن ب-ي-ونغ
يانغ تتناول القمة الثانية اŸنتظرة بÚ
دونالد ترامب وكيم جونغ أاون.
أط-ل-ع سس-ت-ي-ف-ن ب-ي-غ-ون ،أŸسس-تشس-ار أل-ك-وري
أ÷نوبي شسونغ إأيوي-يونغ على موقف وأشسنطن
ق -ب-ل ل-ق-اء ع-م-ل م-ع أل-ب-ع-ث-ة أل-ك-وري-ة ألشس-م-ال-ي-ة
Ÿناقشسة جدول أعمال ألقمة .ومن أŸتوقع أن
يجري لقاء ألعمل ‘ با‰ونغون ،قرية ألهدنة
أ◊دودية.
أكدت ألرئاسسة ألكورية أ÷نوبية ‘ بيان أن
شسونغ ““نقل تقييم حكومتنا للوضسع أ◊ا‹ وما
يجب ألقيام به ‘ أŸسستقبل““ .كان لوأشسنطن
وسسيول ‘ بعضض أألحيان مقاربات ﬂتلفة حيال
بيونغ يانغ ،فقد وأصسل ألرئيسض ألكوري أ÷نوبي
مون جاي-إأن ألعمل مع كوريا ألشسمالية ‘ حÚ
ك -انت أل -ولي -ات أŸت -ح -دة تصسّ-ر ع-ل-ى م-وأصس-ل-ة
ألضسغط إلجبار بيونغ يانغ على نزع سسÓحها
ألنووي.
م- -ع ذلك ،ق- -ال مسس- -ؤوول ك- -ب ‘ Òأل- -رئ- -اسس -ة

Óن-ب-اء إأن
أل -ك -وري -ة أ÷ن-وب-ي-ة ل-وك-ال-ة ي-ون-ه-اب ل -أ
““ك -وري -ا أ÷ن -وب -ي -ة وأل -ولي -ات أŸت -ح -دة ك -ان -ت-ا
تتعاونان معاً بشسكل جيد ،ونÎقب ألكث Òمن
لقاء بيونغ يانغ ووأشسنطن““ .أكد ترأمب من
جهته ‘ مقابلة مع قناة ““سسي بي أسض““ ،أمسض
أألول ،أنه جرى ألتفاق على موعد ومكان لقائه
أŸرتقب مع كيم ،وقد يعلنه قبل أوخÓل خطابه
حول حال أل–اد ،ألثÓثاء .يرجح أن تسستقبل
ف -ي -ت -ن -ام ق -م -ة ك -ي-م وت-رأمب أل-ت-ي م-ن أŸت-وق-ع
عقدها أوأخر هذأ ألشسهر بعد لقائهما ألتاريخي
‘ سسنغافورة ‘ جوأن أŸاضسي .أدى أللقاء غÒ
أŸسس - -ب - -وق ب Úأل - -ولي - -ات أŸت - -ح- -دة وك- -وري- -ا
ألشسمالية ،أ ¤وثيقة مبهمة تعهد فيها كيم ألعمل
ع -ل -ى ““ن -زع ألسس Ó-ح أل -ن -ووي م-ن شس-ب-ه أ÷زي-رة
ألكورية““ .و ⁄يسسجل قدم ‘ تنفيذ بنود ألوثيقة
م- -ن- -ذ ذلك أ◊ Úم- -ع خÓ- -ف أل- -ط- -رف Úح -ول
مضس -م -ون -ه -ا .وق-ال م-دي-ر أıاب-رأت أل-وط-ن-ي-ة
أألمريكية دأن كوتسض أمام ألكونغرسض ،أألسسبوع
أŸاضسي ،إأنه ““من غ ÒأŸرجح أن تتخلى كوريا
ألشسمالية عن كافة أسسلحتها ألنووية وقدرأتها
أإلنتاجية““.
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لولى  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٨٦٤
الثÓثاء  ٠٥فيفري  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٣٠جمادى ا أ

اŸراجعة اإلسشتثنائية للقوائم النتخابية تنتهي غدا

الشّشباب ‘ مقّدمة اŸتوافدين على مكاتب التّسشجيÓت
@تعزيز الهيئة النّاخبة
Ÿشش ـ ـ ـ ـ ـ ـاركة قو ّي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
@ تسشهي ـ ـ ـÓت إاداري ـ ـة
بتطبيق ـ ـ ـ ـات جديـ ـ ـدة

كلمة العدد

اŸواطنة ‘ أاسشمى صشورها
تنتهي غدا رسشميا و‘ منتصشف اللّيل فÎة
اŸراج-ع-ة اإلسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ية
اŸفتوحة من  ٢٣جانفي إا ٦ ¤فيفري إاثر
اسش-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة الّ-ن-اخبة Ÿوعد الّرئاسشيات
اŸقّررة يوم  ١٨أافريل .٢٠١٩
واسش-ت-ن-ادا إا ¤م-راسش-ل-ي-ن-ا ع Èال-ولي-ات ،ف-إاّن
البلديات على أا” اإلسشتعداد ماديا وبششريا
ع Èم -ا خّصش -صش -ت -ه م -ن فضش -اءات لسش -ت-ق-ب-ال
اŸواط- -ن Úال ّ-راغ -ب ‘ Úتسش -ج -ي -ل أان -فسش -ه -م
بوثائق بسشيطة جدا ل –مل أاي تعقيدات
جعهم تلك
إادارية تنفر الناسس ،بقدر ما تشش ّ
جمال أاوكيلي
الّتسشهيÓت ‘ التقرب من اŸصشالح اŸكلّفة
اŸدّعمة بتطبيقات جديدة تكون ‘ خدمة العملية النتخابية.
وما يÓحظ خÓل هذه اŸدة اŸقّدرة بـ  ١٥يوما هو اإلقبال الواسشع لعنصشر
الششباب ،ششعورا منه باŸسشؤوولية اŸلقاة على عاتقه ‘ قول كلمته الفاصشلة ‘
العناوين السشياسشية الكÈى للبÓد ليكون ششريكا فاع ‘ Óاألحداث التي
يششهدها الوطن ،وهذا ‘ حد ذاته ترجمة ملموسشة Ÿفهوم اŸواطنة وا◊سس
اŸد ‘ Êأاسشمى صشوره اŸعبّر عنها خÓل هذا اŸرحلة الهاّمة من مسشÒة
الشّشعب ا÷زائري.
وهذه الشّشهادة ال ّصشادقة صشادرة عن رؤوسشاء مكاتب الّتسشجيل باÛالسس

الشّش- -ع- -ب -ي -ة ع -ن -دم -ا
سشأالناهم عن الفئة
األك Ìت- - - - -واف - - - -دا،
أاخÈون-ا ب-أاّن ه-ن-اك
إاق -ب -ال م -ل -ح -وظ -ا ل -ف -ئ-ة
الششباب.
وخ Ó- -ل األي - -ام األخÒة ارت - -ف - -ع أاو
باألحرى زاد منحى القدوم إا ¤مصشالح
البلدية اŸعنية بالنتخابات من طرف جل
الفئات للحصشول على بطاقة الّناخب التي تسشمح له بأان
يبدي رأايه Œاه الّرئاسشيات القادمة ،بعدما يكون قد اختار الÈنامج الذي
ي -رى ف -ي -ه م -ا ي -أام -ل -ه خ Ó-ل اآلف -اق ال -ق -ادم -ة ،م -ن ال ّ-ن -واح -ي الق-تصش-ادي-ة
والجتماعية خاصشة.
وبالّتوازي مع ذلك ،فإاّن هناك اسشتدراك للجهات اŸسشؤوولة Œاه ا◊ملة
جه إا ¤النّقاط اآلهلة بالّناسس كمحطّات
الّتحسشيسشية ،وهذا من خÓل التّو ّ
الّنقل واألماكن ذات الّترّدد العا‹ للمواطن ،Úإاذ  ⁄يعد يقتصشر ذلك على
الومضشات ‘ الشّشاششات ال ّصشغÒة.
وهذا العمل اŸنجز على صشعيد اإلدارة يعّد ناجحا ‘ جوانبه التّنظيمية
‡ا يعّزز الهيئة
يسشمح حّقا بإادراج مواطن Úجدد ‘ القوائم النتخابية ّ
الّناخبة عند اإلعÓن عن عددها الّنهائي ،ويزيد ‘ اŸششاركة القوية خÓل
أاداء هذا الواجب الوطني.
وهذا ما سشّÒكز عليه اÎŸشّشحون خÓل حملتهم النتخابية بدعوة الشّشعب
ا÷زائري إا ¤الّتوجه إا ¤صشناديق القÎاع بكثافة لوضشع تلك الورقة ،مهما
كان اختياره فإانّ صشوته تعب Òعن إارادته ‘ رؤوية ا÷زائر منتصشرة ‘ كل
مواعيدها الوطنية.

@ بط ـ ـ ـاقي ـ ـ ـة
النّ ـ ـ ـ ـاخب ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
ﬁيّنة با◊راشش
@ تنظيـ ـ ـم ﬁكـ ـ ـم
ببلدية “Ôاسشت

@
اŸسشجّلون – ّصشلوا على بطاقة
النّـ ـ ـ ـاخب ‘ ظـ ـرف قيـ ـ ـاسش ـ ـ ـي
@ بوسصعادة باŸسصيلة
أالف مسشجـّل و ٤٠٠مششط ـوب
الرصصفة بأاقصصى ولية تيارت
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سسجل بطاقية الّناخبﬁ Úيّنة كاملة با◊راشس

التّطبيقات الذكية مكّنت من تطه Òالقوائم بسضرعة

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات
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رئيسس بلدية القليعة بتيبازة:

انتقلنا من مرحلة إاعداد الّدعم إا– ¤سضيسس العائÓت

تختتم غدا عملية اŸراجعة السستثنائية للقوائم النتخابية التي انطلقت يوم  23جانفي اŸنصسرم– ،سسبا للرئاسسيات اŸقرر تنظيمها بتاريخ 18
لمكانيات اŸادية
صسصست اŸصسالح اŸعنية مكاتب لسستقبال اŸواطن Úخاصسة الشسباب البالغ Úسسن الـ  ،18كما جنّدت كل ا إ
أافريل اŸقبل ،حيث خ ّ
والبشسرية لضسمان سس Òالعملية ‘ ظروف حسسنة.
وقد سسمحت أŸرأجعة بحسسب مزيود من شسطب أ’‹ لتحي Úوتطه Òألسسجل أ’نتخابي بالبلدية من
العاصسمة :سسارة بوسسنة
 102ناخب أ’سسباب ﬂتلفة منها ما تعلق بالوفاة ،ألوفيات أو أ’شسخاصس ألذين غيّروأ مقر سسكناهم،
مشسÒأ إأ ¤أن هذه ألتطبيقات قد مّكنت مصسا◊ه من
رئيسس بلدية أ◊رأشس مرأد مزيود ،قال بأانّ عدد تغي Òمكان أإ’قامة أو ألتسسجيل أŸزدوج.
ألهيئة ألناخبة عند بدأية أŸرأجعة ألسسنوية  48502وبغرضس تسسهيل ألعملية وتفادي ألضسغط ،قال رئيسس تطه Òكب Òلقوأئم ألهيئة ألناخبة بها ،مؤوكدأ بأان
مسسجل ،فيما بلغ عدد ألهيئة ألناخبة ‘ تاريخ  28أÛلسس ألشسعبي ألبلدي للحرأشس إأن مصسا◊ه قد أسستعمال تكنولوجيات أ’عÓم سسّهل كثÒأ ألعملية،
ج ،Óكما سسمحت أŸرأجعة جّ-ه-زت م-ك-ت-ب-ا خ-اصس-ا ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ” ت-زوي-ده ب-أاج-هزة وأّنه قد ”ّ تطه Òألسسجل أ’نتخابي للبلدية بنسسبة
 48996 ،2018 / 10/مسس ّ
” تكليف أعوأن مكتب ’سستقبال  99باŸائة.
أ’سس-ت-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة إأ ¤غ-اي-ة أ’رب-عاء أ’عÓم أ’‹ ،و ّ
Óسسرأع ‘ عملية أŸرأجعة ألتي تن ّ
ظم وقال إأنه وإأ ¤غاية ألسساعة فعملية مرأجعة ألقوأئم
ألفارط من تسسجيل  500ناخب جديد ،وبالتا‹ فقد أŸوأطن Úل إ
بلغ عدد ألهيئة ألناخبة ببلدية أ◊رأشس أ ¤غاية  30أسس -ت -ث -ن -ائ -ي -ا ق -ب -ل ك -ل م-وع-د أن-ت-خ-اب-ي إأضس-اف-ة إأ ¤أ’نتخابية و–يينها تسس Òبصسفة إأيجابية ،ونتائج
عملية ألتطه Òجد أيجابية على مسستوى ألبلدية.
 2019 / 01 /أزيد من  49ألف ناخب ،مشسÒأ إأ ¤أن أŸرأجعة ألسسنوية.
مكتب أ’نتخابات منذ أنطÓق ألعملية عرف توأفدأ ك -م -ا ج ّ-ن-دت ب-ل-دي-ة أ◊رأشس ع-ل-ى ح-د ق-ول م-زي-ود أ÷دير للذكر أن بلدية أ◊رأشس شسهدت توأفدأ كبÒأ
م-ع-تÈأ ل-ل-م-وأط-ن Úسس-وأء م-ن أج-ل أل-تسس-ج-ي-ل ل-لمرة وسسائل مادية وبشسرية معتÈة ،حيث قامت ‘ هذأ ل -ل -م-وأط-ن Úع-ل-ى مصس-ا◊ه-ا أÿاصس-ة ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات
أأ’و ¤بالنسسبة للشسباب ألذين بلغت أعمارهم  18سسنة ألشس- -أان ب- -ت- -ج- -ن -ي -د أع -وأن وم -وظ -ف Úذوي ك -ف -اءأت وأإ’حصساء ،وقد قصسد مكاتب أŸصسالح أıصسصسة
أو ل- -ل- -م- -ق- -ي -م Úأ÷دد أو أول -ئك أل -رأغ -ب Úبشس -طب وم -ؤوه Ó-ت ع -ال -ي -ة لضس -م -ان سس Òع -م -ل-ي-ة أسس-ت-ق-ب-ال لعملية مرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية موأطن Úسسوأء
للتسسجيل للمرة أأ’و ¤بالنسسبة للشسباب ألذين بلغوأ
أسسمائهم من ألقوأئم عقب تغي Òمقرأت سسكناهم أŸوأطن ÚوألتسسجيÓت ‘ ظروف حسسنة.
وأوضس - -ح أŸسس - -ؤوول أأ’ول ع- -ن ب- -ل- -دي- -ة أ◊رأشس أن سسن ألـ  18أو للمقيم Úأ÷دد أو ألذين يرغبون شسطب
بعد عمليات ألÎحيل ألتي عرفتها بعضس ألبلديات.
مصسا◊ه قد أسستعانت بتطبيقات ذكية ‘ أ’عÓم أسسمائهم من ألقوأئم عقب تغي Òمقرأت سسكناهم.

تنظيم ﬁكم ببلدية “Ôاسست

توافد كب Òللمسضّجل Úألّول مّرة

مّيز ألعملية أ’سستثنائية Ÿرأجعة ألقوأئم أإ’نتخابية
ألسس Òأ÷يد وألتنظيم أÙكم ،ع Èبلدية “Ôأسست
عاصسمة ألو’ية “نغسست ،وسسط إأقبال للموأطنÚ
أل -رأغ -ب ‘ Úتسس -ج -ي -ل أن -فسس -ه-م أو ألشس-طب م-ن-ه-ا،
خ- -اصس- -ة أل- -ب -ال -غ Úلسس -ن ألـ  18ع- -قب تسس -خ Òك -ل
أإ’م -ك -ان -ي -ات أل Ó-زم -ة ل -ت-م-ك Úألشس-ب-اب م-ن ت-أادي-ة
وأجبهم أإ’نتخابي خÓل أإ’سستحقاق أŸقبل.
‘ هذأ ألصسدد ،أّكد كنود سسيدي رئيسس مصسلحة
ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة باÛلسس ألشسعبي ألبلدي
بعاصسمة أأ’هقار ،أن عملية أŸرأجعة أإ’سستثنائية
للقوأئم أإ’نتخابية ،وككل موعد جرت بصسفة عادية،
ميّزها إأقبال معت Èمن طرف أŸوأطن ’ ،Úسسيما
أŸوأطن Úألرأغب ‘ Úألتسسجيل أ’ول مرة.
كاشسفا أنّ مصسا◊ه سسجلت منذ بدأية ألعملية وإأ¤
غاية بدأية أأ’سسبوع أ÷اري ،أسستقبال أزيد من 1000
ملف جديد من أجل ألتسسجيل بقوأئم ألهيئة ألناخبة
ببلدية “Ôأسست ‘ ،ح Úتتوأصسل عملية شسطب
وتطه Òألقوأئم بالنسسبة للوفيات وتكرأر أأ’سسماء،
أل -ذي -ن غÒوأ م -ك -ان إأق -ام -ت -ه -م ،ضس -م -ن م -ا يسس-م-ى
” إأسسقاط أزيد من  220شسخصس،
بالبطاقية ،حيث ّ
‡ا يسسّ-ج-ل زي-ادة ‘ ع-دد أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة ب-ب-ل-دي-ة
ّ
عاصسمة ألو’ية للتجاوز عدد  69093ناخب أŸسسجل
خÓ-ل أŸرأج-ع-ة ألسس-ن-وي-ة ن-ه-اي-ة أك-ت-وب-ر م-ن ألسسنة
أŸنصسرمة ،وليصسل عدد ألهيئة ألناخبة بالبلدية أأ’م
أ’زيد من  69739ناخب .

‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ،جّ-دد رئ-يسس مصس-ل-ح-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م
وألشس -ؤوون أل -ع-ام-ة ،ت-أاك-ي-ده ل-ل-م-وأط-ن Úع-ل-ى ت-ع-زي-ز
مرأكز أإ’نتخاب أŸتوأجدة ببلدية “Ôأسست ،بـ 05
مرأكز جديدة موزعة على ﬂتلف أحياء عاصسمة
أأ’هقار ،وألتي كشسفت عنها «ألشسعب» ‘ أعدأدها
ألسس -اب-ق-ة‡ّ ،ا سس-ي-مّ-ك-ن أŸوأط-ن م-ن ت-أادي-ة وأج-ب-ه
أإ’نتخابي ‘ أريحية ،بعد أ◊د من أإ’كتظاظ ‘
ب -عضس أŸرأك -ز أل -ت -ي تشس -ه -د تسس -ج -ي-ل أل-ع-دي-د م-ن
أل -ن -اخ -ب ،Úإأضس-اف-ة إأ ¤ت-ق-ريب م-رأك-ز أإ’قÎأع م-ن
بعضس أŸوأطن Úألذين تخلوأ من مرأكز إأنتخاب
ع -ل-ى غ-رأر أح-ي-اء سس-رسس-وف م-ات-ن-تÓ-ت وسس-رسس-وف
ألشس -م -ا‹ ،أدري -ان  ،ق -ط-ع أل-وأد أل-غ-رب-ي  ،ت-ه-ق-ارت
ألغربية.
و‘ نفسس ألسسياق ،أضساف كنود سسيدي أن أŸوأطنÚ
م -دع -وي -ن ع -ل -ى ط -ول أي-ام ألسس-ن-ة إأ ¤أل-ت-ق-رب م-ن
مصسلحة ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة ،من أجل تغيÒ
مركز أو مكتب إأقÎأعهم Ãا يتماشسى معهم ،خاصسة
وأن أŸرأكز أŸسستحدثة أ÷ديدة ” إأسستحدأثها
Ÿرأع -اة رف -ع م -ع -ان-اة أإ’ك-ت-ظ-اظ أل-ت-ي “ي-ز ب-عضس
أŸرأكز ألتي تعرف عددأ كبÒأ من أŸسسجل.Ú
هذأ ووصسف رئيسس مصسلحة ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة
ببلدية “Ôأسست ،أإ’قبال با÷يد ككل مرة ،متمنيا
توأصسل تقدم أŸزيد من أŸوأطن Úسساعات قبل
أإ’نتهاء من ألعملية.
“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

بلدية بغلية ببومرداسس

تسضخ Òكل المكانيات Ÿسضاعدة
اŸواطن Úعلى تسضجيل أانفسضهم

ت -خ -ت -ت -م غ -دا ال -فÎة ال-ق-ان-ون-ي-ة اÿاصس-ة
ب-اŸراج-ع-ة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-لقوائم النتخابية
التي انطلقت يوم  23جانفي مثلما نصّس عليه
ال -ق-ان-ون ال-عضس-وي لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،ح-يث ك-انت
بلديات بومرداسس ‘ اŸوعد باسستقبال عشسرات
اŸواط -ن Úل -تسس -ج -ي -ل أان -فسس -ه -م خ -اصس -ة ف -ئ-ة
الشس -ب -اب م -ن -ه-م ال-ذي-ن ب-ل-غ-وا السس-ن ال-ق-ان-وÊ
لداء ال -واجب ،إاضس -اف -ة إا ¤ع -م -ل-ي-ة الشس-طب
أ
بالنسسبة للذين غّيروا أاماكن إاقامتهم.
بومرداسس :ز ــ كمال

جلت حضسورها ‘ هذه
من ب Úألبلديات ألتي سس ّ
ألعملية ألتحضسÒية Ÿوعد  18أفريل على مسستوى
و’ية بومردأسس ،تأاتي بلدية بغلية شسرق ألو’ية ألتي
خرت
فتحت مكتب ألتسسجيÓت أمام أŸوأطن Úوسس ّ
ك -ل أإ’م -ك-ان-ي-ات أŸادي-ة وأل-بشس-ري-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘
تطه Òألهيئة أ’نتخابية أŸقدرة بـ  11149مسسجل
خÓ- -ل آأخ -ر م -وع -د أن -ت -خ -اب -ي لسس -ن -ة  ،2017رغ - -م
أ’حتفاظ ألنسسبي بهذأ ألوعاء أ’نتخابي بالنظر إأ¤
أ’سستقرأر ألذي تعرفه ألبلدية ‘ ألÎكيبة ألبشسرية
مقارنة مع بعضس ألبلديات أ◊ضسرية ألكبÒة ألتي
ت -ع -رف ح-رك-ي-ة ك-بÒة ل-ل-م-وأط-ن ،Úخ-اصس-ة ‘ إأط-ار
ع- -م- -ل- -ي- -ات ألÎح- -ي -ل وإأع -ادة أإ’سس -ك -ان ل -ق -اط -ن -ي
ألشساليهات وألسسكنات ألهشسة ‘ .تعليقه على فÎة
أŸرأجعة أ’سستثنائية للهيئة ألناخبة على مسستوى
بلدية بغلية قبل يوم Úمن غلق فÎة ألتسسجيÓت،
أّكد رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألبلدي سسعيد درأجي
م -ت -حّ-دث-ا لـ»ألشس-عب» ،أن أل-ع-م-ل-ي-ة ج-رت ‘ ظ-روف
طبيعية مع تسسخ Òكل أإ’مكانيات ألضسرورية على

مسستوى مكتب أ’نتخابات أŸفتوح أمام أŸوأطنÚ
طيلة أيام أأ’سسبوع ما عدأ أ÷معة من أجل ألسسماح
لكل أأ’شسخاصس ألذين غيّروأ أماكن أإ’قامة بخروج
إأق-ل-ي-م أل-ب-ل-دي-ة أو أل-دخ-ول إأل-ي-ه-ا ب-تسس-ج-ي-ل أنفسسهم
وأ’سس -ت -ف -ادة م-ن ع-م-ل-ي-ة ألشس-طب أآ’‹ ‘ أل-ب-ل-دي-ة
أأ’صس -ل -ي -ة ،م -ع ت -ك -ث -ي -ف أل -ع -م -ل -ي -ات أل -ت-حسس-يسس-ي-ة
وأŸلصس-ق-ات ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-أاه-م-ي-ة أŸوع-د أ’ن-تخابي
وحث أŸوأطن Úعلى ألتسسجيل ‘ .سسؤوأل عن عدد
ألتسسجيÓت ألتي أحصساها مكتب أ’نتخابات حتى
هذه أللحظة ،كشسف ذأت أŸصسدر «عن إأحصساء 47
‡ن دخلوأ ألبلدية مع شسطب 180
مسس ّ
ج Óجديدأ ّ
شسخصس من ألقائمة أ’نتخابية سسوأء بسسبب ألوفاة أو
ت-غ-ي Òم-ك-ان أإ’ق-ام-ة» ،وع-ل-ى أل-ع-م-وم ي-ق-ول رئ-يسس
أÛلسس أل -ب -ل -دي «ف-إان حصس-ي-ل-ة ع-م-ل-ي-ة أŸرأج-ع-ة
أ’سستثنائية للقائمة أ’نتخابية  ⁄تشسهد تغيÒأ كبÒأ
مقارنة مع أ’نتخابات أÙلية لسسنة  ،2017حيث ’
تزأل ألهيئة تÎأوح ‘ حدود  11ألف مسسجل بسسبب
حالة أ’سستقرأر ألذي تعرفه هذه أŸنطقة ألفÓحية
من حيث أ◊ركية ألدÁوغرأفية.
ك -م -ا ع -رفت ب-اق-ي ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة ن-فسس أ◊رك-ي-ة
تقريبا ولو بدرجة متفاوتة من خÓل فتح مكاتب
أ’ن-ت-خ-اب-ات أم-ام أŸوأط-ن ،Úوألسس-ه-ر ع-ل-ى ت-قدË
كافة أŸعلومات ألضسرورية وأ’سستفسسارأت أŸتعلقة
بطبيعة أŸوعد وأهميته بناء على تعليمات مديرية
أل -ت -ن -ظ-ي-م وألشس-ؤوون أل-ع-ام-ة ألسس-اه-رة ع-ل-ى أ÷انب
ألتنظيمي ،وأŸتابعة إأ ¤غاية أختتام فÎة أŸرأجعة
أÙددة بتاريخ  6فيفري قبل ألشسروع ‘ باقي
أÿطوأت أأ’خرى وأ’سستعدأدأت أإ’دأرية وأŸادية
ليوم أ’قÎأع.

بلديتا صسالح بوالشسعور
وأا›از الدشسيشس
بسسكيكدة

اسضتعداد كامل
Ÿوعد  1٨أافريل

ع -رفت ع-م-ل-ي-ة أŸرأج-ع-ة أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وأئ-م
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى و’ي-ة سس-ك-ي-كدة حركية
كبÒة خÓل أأ’يام أأ’خÒة ،بعد أن شسهدت فتورأ
‘ ب -دأي -ت -ه -ا’ ،سس -ي -م -ا م -ن ق -ب -ل أŸق -ب -ل Úع-ل-ى
أل -تسس -ج -ي -ل بسس -بب ت-غ-ي Òأإ’ق-ام-ة ،خصس-وصس-ا وأن
سسكيكدة عرفت عمليات ترحيل لعدد معت Èمن
سس-ك-ان أ’ح-ي-اء أل-قصس-دي-ري-ة أ ¤سس-ك-ن-ات ج-دي-دة
Ãنطقة مسسيون ،وأغلب بلديات ألو’ية كانت ‘
أŸوع-د ،ب-ا’سس-ت-ع-دأد ل-ل-ع-م-ل-ي-ة وأل-ت-حضس Òأ÷يد
Ÿباشسرة أŸرأجعة أ’سستثنائية للقوأئم أ’نتخابية،
بالقيام ‘ أول أ’مر با◊مÓت ألتحسسيسسية ‘
أوسساط أŸوأطن Úإ’‚اح هذه ألعملية.
وي-ب-ق-ى ع-ام-ل ت-غ-ي Òأإ’ق-ام-ة أه-م أأ’سس-ب-اب أل-تي
تدفع أŸوأطن لطلب ألتسسجيل أو ألشسطب’ ،سسيما
على مسستوى بلديات سسكيكدة ،ألقل وعزأبة ،حيث
“ت خÓل ألثÓثي أأ’خ Òمن ألسسنة أŸاضسية
توزيع ألسسكن Ãختلف ألصسيغ.
ف -ق-د سس-ج-لت ب-ل-دي-ة صس-ال-ح ب-وألشس-ع-ور أل-ت-ي ت-ق-ع
جنوب سسكيكدة 18 ،ألف ناخب ‘ أطار أŸرأجعة
أل -ق -وأئ -م أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة أل -ع -ادي -ة ،وع -رفت أج-وأء
أŸرأج-ع-ة أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ه-ذه أل-ق-وأئ-م أ’نتخابية
ظروفا حسسنة ،وهذأ منذ بدأية ألعملية ،بتحيÚ
أل-ق-وأئ-م ب-تسس-خ Òك-ل أل-وسس-ائ-ل أŸادي-ة وأل-بشسرية
أŸتاحة ،يقول رئيسس ألبلدية قويسسم عبد أŸالك
أن «رقم  18936ناخب هو ألعدد ألذي وصسلت أليه
عملية مرأجعة ألقوأئم أ’نتخابية ألعادية بأاكتوبر،
حيث ” تسسجيل خÓل أŸرأجعة أ’سستثنائية 40
مسسج Óجديدأ ،بسسبب أإ’قامة أ÷ديدة بالبلدية،
و” شسطب  12ناخب بسسبب ألوفاة ،و 45حالة
أخرى بسسبب تغي Òأإ’قامة ،و 8حا’ت للتكرأر،
ليصسل أÛموع أŸسسجل حاليا  18930ناخب ،أي
بنقصسان  6حا’ت ،و–صسي ألبلدية عدد  14مركز
أن-ت-خابي ،و 48م -ك-تب أن-ت-خ-اب-ي ع-ل-ى رب-وع ه-ذه
أأ’خÒة».
من جانبها بلدية أ›از ألدشسيشس شسهدت عملية
أŸرأج-ع-ة ظ-روف-ا حسس-ن-ة ،وأشس-رفت ع-ل-ي-ه-ا ÷نة
خ -اصس -ة م -ك -ون -ة م -ن  10إأط -ارأت ب -ال-ب-ل-دي-ة” ،
تخصسيصس لها مقر ›هز لتسسهيل عملها ،حيث
أوضسح حفيظ زيارة رئيسس ألبلدية ‘ هذأ ألشسأان،
«أن ألبلدية قامت بتوف Òكل أإ’مكانيات ألضسرورية
إ’‚اح عمل أللجنة ألتي شسكلت لغرضس ألسسهر
ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ة أŸرأج -ع -ة أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وأئ-م
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة» ،وأضس-اف رئ-يسس أل-ب-ل-دي-ة أن «أل-ه-يئة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ت-ت-ك-ون م-ن  11956ناخب،
حسسب أŸرأج -ع -ة أل-ع-ادي-ة أأ’خÒة لشس-ه-ر أك-ت-وب-ر
أŸاضسي ،وأفرزت ألعملية أ’سستثنائية لغاية عشسية
ج Óجديدأ ،و 85مشسطوبا ،أي
أختتامها 93 ،مسس ّ
بزيادة  08ناخب.»Ú
وبخصسوصس مرأكز أ’قÎأع يقول ذأت أŸتحدث
«إأن ألبلدية –صسي  08مرأكز أنتخابية ،منها 05
م -رأك-ز Ãق-ر أل-ب-ل-دي-ة ،و 03م-رأك-ز م-وزع-ة ع-لى
ألتجمعات ألسسكنية ألثانوية ،أما فيما يخصس عدد
مكاتب ألتصسويت فيصسل عددها  33مكتب».
سسكيكدة :خالد العيفة

بلدية الرصسفة بأاقصسى ولية تيارت

اŸسضّجلون اسضتفادوا من بطاقات النّاخب ‘ وقت قياسضي

ت -ت -أاّه -ب ب-ل-دي-ة ال-رصس-ف-ة ب-أاقصس-ى ولي-ة ت-ي-ارت
جنوبا والتي –ّدها غربا ولية سسعيدة كغÒها
م -ن ب-ل-دي-ات ال-وط-ن ا ¤الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة.
ب -ل -دي -ة ال -رصس-ف-ة او ج-ب-يÓ-ت ال-رصس-ف-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل -ولي -ة ت-ي-ارت وال-ت-ي ت-ع-ود تسس-م-ي-ت-ه-ا إا ¤أاصس-ل
ا÷بال اŸرصسوفة التي تقربها حيث كانت شسعابا
ام -ت-دت خÓ-ل ال-ع-ه-د ال-روم-ا Êوت-ب-ع-د ع-ن م-ق-ر
الولية تيارت بحوا‹  80كلم وعن مقر الدائرة
ع Úكرمسس بـ  28كلم وعن ا÷زائر العاصسمة بـ
 567كلم ،و“تاز Ãناخ جاف صسيفا وبارد شستاء،
وهي منطقة سسياحية وبها غابة جميلة تسسمى
البغيلة وكذلك منطقة الزرزور اÓÿبة.
بلدية ألرصسفة ليسس لها مدأخيل تؤوّهلها أ ¤مسسايرة
تنمية كبÒة تفي Ãتطلبات موأطنيها سسوى كرأء عدد
قليل من ألسسكنات وبعضس أÓÙت ألتجارية ألقدÁة،
ويعتمد معظم سسكانها على ألنشساط ألفÓحي Ãنطقة
أل -ق -ع-دة وأل-زرزور وأل-ب-غ-ي-ل-ة وم-ن-ط-ق-ة دأز ،وب-ه-ا نشس-اط
فÓحي ﬁدود.
أردنا تعريف قّرأء «ألشسعب» عن بلدية ألرصسفة بتيارت
أ’ن هذه ألتسسمية توجد بالعديد من ألو’يات كسسطيف
وغÒها من ألو’يات.
قصسدنا بلدية ألرصسفة للوقوف على أسستعدأد أŸشسرفÚ
ع-ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أث-ن-اء أŸرأج-عة أ’سستثنائية،
وألتي حددت من  23جانفي أ ¤غاية نهاية نهار غد
أ’ربعاء.
أأ’م Úأل -ع -ام ل -ل -ب-ل-دي-ة ألسس-ي-د حÒشس ب-وم-دي-ن أك-د ل-ن-ا

أسس-ت-ع-دأد ب-ل-دي-ة أل-رصس-ف-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
أل - -رئ - -اسس - -ي- -ة ل- -ك- -ون أŸك- -ل- -ف Ãك- -تب
أ’نتخابات له Œربة وخÈة ‘ ألعملية،
زي -ادة ع -ل -ى أإ’دأرة أ◊ك -ي -م -ة ل -ل-ب-ل-دي-ة
÷م -ي -ع أ’سس -ت -ح -ق -اق -ات وع-ل-ى رأسس-ه-ا
رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألبلدي ألسسيد
أ◊اج قدورﬁ ،دثنا أضساف أنه ” فتح
م -ك -تب أ’ن-ت-خ-اب-ات أم-ام أŸوأط-ن‘ Ú
أل- -ت- -اري -خ أÙدد ل -لشس -روع ‘ ع -م -ل -ي -ة
ألتسسجيÓت أ’سستثنائية ،وألتي حددت
بالفÎة أŸذكورة سسالفا ولو أن مكاتب
أل- -ب- -ل -دي -ة م -ف -ت -وح -ة دوم -ا ‘ أ’وق -ات
أل -رسس -م -ي-ة أم-ام أŸوأط-ن Úح-يث ب-ل-غت
ألهيئة ألناخبة ببلدية ألرصسفة  2955ناخب منهم 1236
نسساء و 1719رجال ،بالنسسبة للمرأجعة أ’سستثنائية فقد
” تسس -ج -ي-ل  27م -وأط-ن ج-دي-د ،م-ن-ه-م  13ن-اخب م-ن
أŸغفل Úوألذين حولوأ مقر أقامتهم نحو بلدية ألرصسفة،
ب -ي -ن -م-ا ” شس-طب  22مسس-ج Ó-م-ن-ه-م  8م-وأط-ن ÚتبÚ
‡ن
أزدوأجية تسسجيلهم على ألقوأئم أ’نتخابية وّ 08
حولوأ إأقاماتهم خرأج بلدية ألرصسفة.
أŸكلف Ãكتب أ’نتخابات وهو ‘ نفسس ألوقت رئيسس
مصسلحة ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة ألسسيد بن دومة بوكر،
أضس -اف أن أŸصس -ل -ح-ة ك-غÒه-ا م-ن م-ك-اتب أ’ن-ت-خ-اب-ات
تسسّ-ل-مت ت-ط-ب-ي-ق-ات ج-دي-دة ف-ي-م-ا ي-خصس تسس-ي Òألعملية
أ’سستثنائية لÓنتخابات منها تطبيقية أŸرأجعة عن بعد
وت-ه-دف أل-تسس-ج-ي-ل ع-ن أل-ب-ع-د ب-ال-نسس-ب-ة ل-لموأطن ألبعيد

سسيدي نعمان الشسهبونية ،مزغنة ،اŸدية

أل-ذي ’ يسس-ت-ط-ي-ع أل-ت-ن-ق-ل ،وأل-ت-طبيقية
أل-ث-ان-ي-ة ت-ه-دف أ ¤تسس-ج-ي-ل أŸوأطنÚ
أŸسس -ج -ل Úع Èق -وأئ -م أل -ب -ل -دي-ة أل-ت-ي
يقطنها أŸسسجل ويسستفيد من سسكن أو
رحل من هذه ألتطبيقية أ÷ديدة دون
أللجوء أ ¤ألبلدية أ’م أو ألتي رحل
أل- -ي- -ه- -ا أو ح- -ت- -ى م -رك -ز أ’قÎأع ،أم -ا
ألتطبيقية ألثالثة فتهدف أ ¤ألتسسجيل
أ’‹ ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-وأط-ن أل-ذي ي-ط-الب
بتسسجيله وقد سسقط خطأا أو سسهوأ أو ⁄
يتصسل باŸصسلحة حيث يسسجل آأليا أذأ
وج -د أسس-م-ه ع-ل-ى أل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة
لÓسستحقاقات أŸاضسية أي يكون قد
وقع على ألقائمة وهو دليل بانه كان مسسج ،Óوتطبيقية
أخرى تهم أŸتوف Úحيث يشسطبون آأليا Ãجرد وصسول
ألتطبيقية ألوزأرية ألتي تسساعد على إأحصساء أŸتوف،Ú
وآأخر تطبيقية تتمثل ‘ مزدوجي ألتسسجيل حيث يتم
أعادة تسسجيلهم بآاخر بلدية ” تسسجيلهم بها.
أ’م Úألعام لبلدية ألرصسفة ألسسيد حÒشس بومدين أكد
على دور ألعملية ألتحسسيسسية ألتي قامت بها أŸصسالح
ع Èتعليق أŸلصسقات وأ’تصسا’ت باŸوأطن Úو’ سسيما
ألشسباب وألتي أتت بنتائج أيجابية ،فجميع أŸوأطنÚ
وصسلتهم عملية ألتحسسيسس و’ سسيما ألشسباب ،وأضساف أن
بلدية ألرصسفة –وز على مركزين لÓقÎأع وهما مركزأ
معزوز عبد ألقادر ومعزوز ألعربي.
تيارت :ع ــ عمارة

–ضضÒات مادية وبشضرية ‘ مسضتوى ا◊دث
كشس- -ف م- -ي- -ل- -ود رمضس- -ا Êرئ- -يسس اÛلسس الشس- -ع -ب -ي
ل - -ب - -ل- -دي- -ة سس- -ي- -دي ن- -ع- -م- -ان ب- -ولي- -ة اŸدي- -ة ،ب- -أان
مصسا◊ه تعّمدت اختيار سست مواقع إاشسهارية عÈ
لج -ل اŸسس-اه-م-ة ‘ إا‚اح ع-م-ل-ي-ة
ت -راب ال -ب -ل -دي -ة أ
اŸراج-ع-ة السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-لقوائم النتخابية تنفيذا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،و“ث-لت هذه اŸواقع
لم -اك -ن ال -ت -ي تشس -ه -د ح -رك-ة اŸواط-نÚ
–دي -دا ب -ا أ
وب -خ -اصس -ة Ãسس-اج-د ال-ب-ل-دي-ة واŸق-اه-ي والسس-اح-ات
ال-ع-م-وم-ي-ة Ãق-ر ع-اصس-م-ة ال-دائرة وبكل من قريتي
البسسباسس واللوحات.
ت ّ-وجت ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة أإ’حصس-ائ-ي-ة ب-تسس-ج-ي-ل  36شسخصسا
” تسسجيل  80شسخصسا مشسطوبا بطريقة آألية،
جديدأ ،فيما ّ
دون حضسور هؤو’ء أأ’شسخاصس إأ ¤مكتب أإ’نتخابات ‘
إأط -ار ح -رك -ة ت-ن-ق-ل ألسس-ك-ان ،ح-يث وصس-ل أل-ع-دد أإ’ج-م-ا‹
ل -ل -وع -اء أإ’ن -ت -خ -اب -ي ب -ه -ذه أل -ب -ل-دي-ة ب-ع-د ه-ذه أŸرأج-ع-ة
أ’سستثنائية بتاريخ  02فيفري أ÷اري زهاء  11380ناخب
ون -اخ -ب -ة ،ع -ل -ى أن -ه حسسب رئ -يسس ه -ذه أل -ب-ل-دي-ة ف-إان-ه م-ن
أÙتمل أن يرتفع عدد أŸسسجل ÚخÓل ألسساعات ألقادمة
مع نهاية هذه ألعملية.
من جهة أخرى ،أّكد جمال سسعيدأ Êنائب رئيسس أÛلسس
ألشسعبي ألبلدي لبلدية ألشسهبونية أقصسى جنوب ألو’ية ‘
هذأ ألصسدد ،بأان هذه ألبلدية قد تعّمدت أختيار أيضسا سست
موأقع أشسهارية ع Èترأب ألبلدية بصسفة قصسرية بهدف
أŸسساهمة ‘ إأ‚اح عملية أŸرأجعة أ’سستثنائية للقوأئم
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،وه-ذأ ت-ن-ف-ي-ذأ ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ألسس-ل-طات أÙلية،
و“ثلت هذه أŸوأقع حسسبه ‘ أأ’ماكن ألعمومية ،إأ ¤جانب
ﬁيط ألبلدية.

وأسس-ف-رت ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة وف-ق-ه ع-ل-ى تسس-ج-يل  90شسخصسا
جديدأ ،فضس Óعلى شسطب  43شسخصسا ،حيث وصسل ألعدد
أإ’جما‹ للوعاء أإ’نتخابي بهذه ألبلدية بعد هذه أŸرأجعة
أ’سستثنائية بتاريخ  03فيفري أ÷اري زهاء  9242ناخب
وناخبة ،من بينهم  5592رجال و 3644نسساء.
أعت Èرأبح جلوأح رئيسس أÛلسس ألبلدي لبلدية مزغنة
شسرق ألو’ية ‘ هذأ ألصسدد بأان مصسا◊ه رأفقت هذه
ألعلمية بجدية وهي Œري على أحسسن ما يرأم ،حيث
سسجلت  10أشسخاصس جدد خÓل هذه أŸرأجعة أإ’سستثنائية،
كما ” شسطب  28شسخصسا ،وبذلك وصسلت ألهيئة ألناخبة حد
 3913ناخب وناخبة من بينهم  2384رجال ،و 1526نسساء،
كما أن بلديته أختارت  02موأقع أشسهارية للتحسسيسس بأاهمية
هذه ألعلمية أÙورية بكل من مقر ألبلدية وأÛمع
ألثانوي للبلدية بقرية ألقطاطشس ،على أن عدد أŸسسجلÚ
مرجح أن يرتفع مع نهاية ألعملية بحر هذأ أأ’سسبوع.
على صسعيد ذي صسلة ،أوضسح رأبح شسيكر رئيسس مكتب
أإ’ن -ت -خ -اب -ات ب -ب -ل -دي -ة أŸدي -ة ‘ ه -ذأ ألشس-أان أن حصس-ي-ل-ة
أŸرأجعة أإ’سستثنائية بهذه ألبلدية بعاصسمة ألو’ية مّكنت
من إأحصساء  473مسسجل جديد ،و” شسطب  267شسخصس من
ألقوأئم أإ’نتخابية بتاريخ  03من هذأ ألشسهر ،وقد وصسلت
ألهيئة ألناخبة بذلك زهاء  97781ناخب وناخبة ،من بينهم
 54008رجال و 43773نسساء ،و” أختيار موقع مقر ألبلدية
وﬁيطها كأافضسل موأقع أشسهاري للتحسسيسس بأاهمية هذه
أŸرأجعة أإ’سستثنائية ،على أن يرتفع أيضسا عدد أŸسسجلÚ
خÓل ألسساعات ألقادمة.
اŸدية :علي ملياÊ
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لك Èعلى الطÓق من حيث عدد الناخب Úوعدد سسكانها ،المر الذي أافرز على ›لسسها البلدي كّما هائÓ
تعت Èبلدية القليعة بتيبازة ا أ
من التحديات التي ترتبط أاسساسسا بتحسس Úالطار اŸعيشسي للمواطن للحفاظ على صسÓت التواصسل معه ،لسسيما حينما يتعلق المر
باŸواعيد اŸصسÒية على غرار النتخابات الرئاسسية.
و م- -ب- -اشس- -رة ل- -ت- -دأع- -ي -ات ح -م -ل -ة
القليعة :علي ملزي
أل- -ل- -ج- -ن- -ة أل -ب -ل -دي -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
ألتحسسيسس وألتوعية.
أ’نتخابات مع بر›ة أجتماع
و‘ ذأت ألسس- -ي- -اق ،ف -ق -د كشس -ف رئ -يسس أÛلسس وحسسب ما علمناه من رئيسس بلدية
دوري لها مع رئيسس ألدأئرة كلّ
أل -ب -ل -دي ب -ال-ق-ل-ي-ع-ة ق-وي-در ي-وسس-ف ب-أاّن مصس-ا◊ه ألقليعة دأئما ،فإانّ مصسا◊ه تكون
 10أي- -ام ل -ت -ق -ي -ي -م أŸرح -ل -ة
أنتقلت خÓل أأ’سسبوع ألثا Êمن فÎة أŸرأجعة قد سسجلت  176ناخب جديد قبيل
ألسسابقة ،وألنظر فيما هو آأت
أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ت-نظيم حملة أنتهاء أآ’جال ألقانونية للمرأجعة
من أأ’ولويات وألتدأب Òألوأجب
–سسيسس وأسسعة ألنطاق Ãشساركة معظم أعضساء ب -ـ  72سس-اع-ة م-ن ب-ي-ن-هم  27حالة
أت -خ -اذه -ا ،ك -م-ا أن-هت أل-ب-ل-دي-ة
أÛلسس م -ن م -ن -ط -ل -ق ألشس -ع-ور ب-أاه-م-ي-ة أ◊دث ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-غ-ي Òأ’قامة ،و 24حالة
ع-م-ل-ي-ة ج-رد أل-ع-ت-اد أ’ن-تخابي
أ’نتخابي ،بحيث أسستغلّ حدث ترحيل ألعديد من تعنى باŸسسجل Úألبالغ 18 Úسسنة
بكل لوأزمه بالتوأزي مع توفÒ
أل-ع-ائÓ-ت أ ¤سس-ك-ن-ات ’ئ-ق-ة ل-ت-ذكÒه-ا بالعÓقة ف- -ي- -م- -ا ت -ت -ع -ل -ق أ◊ا’ت أ’خ -رى
قدر أك Èمن ألوسسائل ألتقنية
جلوأ أنفسسهم
وأج-ه-زة أل-ك-م-ب-يوتر من منطلق
ألطبيعية ألوطيدة ألتي تربط أŸوأطن بوطنه من باŸغفل Úأو ألذين سس ّ
حيث أسستفادة أŸوأطن من حقوقه بالرغم من ‘ وقت متأاخر ،كما شسطبت ذأت
أسستعمال ألتكنولوجيا لتسسريع و
صس -ع -وب -ة –ق -ي -ق -ه -ا ع -ل -ى أرضس أل -وأق-ع وأل-ت-زأم أŸصسالح من ألقوأئم أÙلية  253ناخبا من بينهم ترقية وتÒة ألعملية ‘ ،ح Úتتم أŸصسادقة على
أŸوأطن ذأته Œاه وطنه حينما يكون بحاجة أليه 89 ،حالة لها عÓقة بالوفاة ،كما أفرزت أŸعطيات أل -ت-وق-ي-ع-ات ل-ف-ائ-دة أّÎŸشس-ح Úع-ل-ى مسس-ت-وى 3
وهي أ◊ملة ألتي قيل عنها بأاّنها توأصسلت على أل-دÁوغ-رأف-ي-ة أ÷دي-دة ب-ال-ب-ل-دي-ة أضس-افة مكتب مكاتب يتوأجد أحدها Ãصسلحة أ◊الة أŸدنية،
مدأر عّدة أيام متتالية ومن باب أ ¤باب ودون كلل جديد Ãركز عوسسات ﬁمد بحي تافزة ليكتمل فيما يعنى ألثا Êوألثالث Ãكتبي ألرئيسس وأأ’مÚ
أو ملل بحجّة إأقناع أŸعني Úبالتسسجيل ‘ ألقوأئم أل -نصس -اب أ 100 ¤م-ك-تب أن-ت-خ-اب ب-ال-بلدية على ألعام للبلدية ،وهو تنظيم ÷أات أليه ألسسلطات
أ’نتخابية إ’درأج أنفسسهم ضسمنها ‘ مرحلة أو ،¤مسس- -ت -وى  13م- -رك- -ز أن- -ت -خ -اب ،وه -ي أŸرأك -ز أÙلية لتخفيف ألضسغط على أŸوقع Úمن جهة
وأŸشس -ارك -ة أل -ق -وي -ة ‘ أ’ن -ت -خ-اب-ات ‘ م-رح-ل-ة أıتلطة ب Úألرجال وألنسساء ،بحيث كانت ألهيئة وأسستغÓل أŸوأرد ألبشسرية بطريقة ذكية ومفيدة،
’حقة ،ومن ثمّ فقد طمأان رئيسس ألبلدية بحدوث ألناخبة قد Œاوزت حدود  40530ناخب عشسية ل- -ت -ك -ت -م -ل ب -ذلك ›م -ل أ’ج -رأءأت أأ’سس -اسس -ي -ة
أŸتعلقة بإاعدأد أرضسية صسلبة إ’‚اح أ’سستحقاق
طفرة نوعية ‘ عدد ألتسسجيÓت خÓل أأ’يام ألشسروع ‘ عملية أŸرأجعة أ’سستثنائية مؤوخرأ.
ومن ب Úأ’جرأءأت ألعملية أŸرفقة بالعملية ألّرئاسسي.
أأ’خÒة من أŸرأجعة أ’سستثنائية كنتيجة حتمية
أ’نتخابية ،فقد أشسار رئيسس ألبلدية أ ¤تنصسيب

عشسية النتهاء من عملية اŸراجعة السستثنائية

تسضجيل أاك 3 Ìآالف ناخب جديد بباتنة

لرب -ع -اء ع -م -ل-ي-ة اŸراج-ع-ة
ت -ن -ت -ه -ي غ -دا ا أ
لن-ت-خ-ابية بولية
السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا إ
باتنة على غرار باقي وليات الوطن ،حيث
ج- -اءت ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة –سس- -ب -ا ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات
الرئاسسية Ãوجب أاحكام القانون العضسوي
رق- - -م  16-10اŸت-ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام الن-ت-خ-اب-ات
وإامضس- - -اء اŸرسس- - -وم ال- - -رئ- - -اسس- - -ي اŸتضس - -م - -ن
اسس -ت -دع -اء ال -ه -ي-ئ-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة لن-ت-خ-اب
رئيسس ا÷مهورية يوم  18أافريل .2019
باتنة :حمزة Ÿوشسي
وّف -رت ك -ل ب -ل -دي-ات أل-و’ي-ة  61أج-وأء ت-نظيمية
ﬁكمة إ’‚اح ألعملية ،حيث ” إأحصساء ما يزيد
عن  3000ناخب جديد ،سسيسستلمون نهاية ألشسهر
بطاقاتهم أإ’نتخابية ،سسيضسافون للهيئة ألناخبة
بباتنة بعد نهاية أŸرأجعة ألسسنوية ،حيث أحصست
ألو’ية ‘ آأخر أسستحقاق أنتخابي 658257 ،ناخب
منها  360185رجال و 298072نسساء.
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ع -دد أأ’م -اك -ن أıصسصس-ة ل-ل-ح-م-ل-ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أل-ت-ي سس-ت-ج-رى شس-ه-ر مارسس ،فقدرت
حسسب مصس -ادر ع -ل -ي -م -ة م -ن م -دي -ري -ة أل -ت -ن -ظ-ي-م
وألشسؤوون ألعامة بالو’ية بـ  169مكان ،و 656مكان

لنتخابية
اعتÈت بالّنموذجية ‘ دّقة اŸراجعة ا إ

الّتعامل اإليجابي وراء ضضبط القائمة ببلدية بن عÓل ا÷بلية
دخلت بلديات ع Úالدفلى ‘ سسباق ضسد
السس -اع -ة ل -ت -ح -دي-دة ق-وائ-م ال-تسس-ج-يÓ-ت
لسس-ت-ث-نائية للقوائم
اÿاصس-ة ب-اŸراج-ع-ة ا إ
Óن -ت -خ -اب -ات
لن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة اسس -ت -ع -دادا ل  -إ
ا إ
الرئاسسية أافريل  ،2019غ Òأان البارز ‘
هذه العملية انفردت به بلدية بن عÓل
ا÷بلية التي ضسبطت هذه العملية بدقة
لرق- -ام ال- -ت- -ي
وتسس- -ي‰ Òوذج- -ي حسسب ا أ
ب -ح -وزت -ن-ا ،وال-ت-ي اسس-ت-ق-ي-ن-اه-ا م-ن رئ-يسس
اÛلسس البلدية لذات البلدية.
ع Úالدفلى :و ــ ي ــ أاعرايبي
عملية ألتجنيد ألتي وّفرتها أŸصسالح ألبلدية
ي -ق-ول رئ-يسس-ه-ا ÿضس-ر ت-ازق-ايت مّ-ك-ن مصس-ا◊ه
ألتعامل أإ’جابي وألتفاعل مع أ◊دث من طرف
أŸوأط -ن Úرغ -م ق -ل -ة ع -دد ألسس -ك -ان ب-ب-ل-دي-ت-ن-ا
أ÷ب -ل -ي -ة ،ي -ق-ول ّﬁدث-ن-ا أل-ذي  ⁄ي-غ-ف-ل ع-م-ل
ألتأاط Òألبشسري وألتجهيزأت ألتي وضسعت –ت
تصسرف هؤو’ء أأ’عوأن للقيام بوأجبهم لوضسع
مؤوشسرأت ألنجاح للعملية أإ’نتخابية من أآ’ن،
يقول ÿضسر تازقايت.
وبهذأ أÿصسوصس أّكد رئيسس أÛلسس ألبلدي أّن
أŸرأجعة أإ’نتخابية وصسلت ◊د هذأ أليوم إأ¤
جلوأ أول
تسسجيل  31شسخصسا منهم  18جديدأ سس ّ
مرة و 10بسسبب تغي Òأإ’قامة و ” 18إأرجاعهم

إأ ¤أإ’غفال أي  ⁄يقوموأ بالعملية ‘ وقتها‘ ،
ح ⁄ Úتتجاوز ألتشسطيبات  06بسسبب ألوفاة،
يشسﬁ Òدثنا .أما بخصسوصس ألتحويل دأخل
ألو’ية فقد ” ضسبط  6حا’ت فقط ‘ ،حÚ
أن ألتحويل خارج ألو’ية أو ألتسسجيل أŸزدوج،
ف- -ل -م تضس -ب -ط أي ح -ال -ة ت -ذك -ر ب -اŸق -ارن -ة م -ع
أل -تسس -ج-ي-ل أŸزدوج دأخ-ل أل-و’ي-ة أو خ-ارج-ه-ا،
وألذي وصسل إأ 3 ¤و 17حالة يشس Òذأت ألرئيسس.
وم - -ن ج - -انب آأخ- -ر ،أك- -د ل- -ن- -ا أŸسس- -ؤوول أأ’ول
ب - -ال - -ب - -ل - -دي- -ة أن
أل -ه -ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة
باŸقارنة من مع
أŸرأجعة
أإ’نتخابية
ألسس- - - -اب - - -ق - - -ة ⁄
ت -ع -رف أرت -ف-اع-ا
ك- - - - -بÒأ ،ح - - - -يث
وصس- - - - -لت ه - - - -ذه
ألسس - -ن- -ة إأ ¤ح- -د
ه- - -ذه ألسس- - -اع- - -ة
 5452موأطنا
وم -وأط -ن -ة ضس-م-ن ذأت أل-ه-ي-ئ-ة ب-ب-ل-دي-ت-ن-ا ،يشسÒ
ﬁدثنا ألذي نّوه بالتجاوب ألكب Òألذي عرفته
ألعملية ،وهذأ مؤوشسر يضسيف ذأت أŸسسؤوول على
بوأدر ‚اح ألعملية أإ’نتخابية ببلديتنا ،يقول
ÿضسر تازقيت.

إ’شسهار ألÎشسيحات.
وبخصسوصس عدد مرأكز ألتصسويت فقّدر بـ ، 410
بها  1600مكتب تصسويت ،بينها مكتب ÚمتنقلÚ
بكل من بيطام وكيمل جنوب ألو’ية.
” تخصسيصس  24450مؤوطر Ãرأكز ومكاتب
كما ّ
أل-تصس-ويت ،م-ن-ه-م  16000م -ؤوط-ر أسس-اسس-ي و6400
مؤوطر إأضسا‘ ،وأّكدت ذأت أŸصسادر أنه بإامكان
كل ألناخب ÚأŸسسجل ‘ Úألقوأم أإ’نتخابية أدأء
أل-وأجب أ’ن-ت-خ-اب-ي م-ن خÓ-ل أسس-ت-ظ-ه-ار ب-ط-اقة
ألتعريف ألوطني وألتصسويت بصسورة عادية.
وكانت مصسالح ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة ببلديات
أل-و’ي-ة ق-د أج-رت ع-م-ل-ي-ة أŸرأج-ع-ة أإ’ن-ت-خ-اب-ية
ألعادية ،شسهر أكتوبر من ألعام أŸاضسي  2018ككل
سس- -ن- -ة ،ح -يث ت -نصس أŸادة  14م-ن ه-ذأ أل-ق-ان-ون
حسس- -ب -م -ا أف -ادت ب -ه ذأت أŸصس -ادر ،أن أل -ق -وأئ -م
أ’نتخابية دأئمة وتتم مرأجعتها خÓل ألثÓثي
أأ’خ Òمن كل سسنة ،إأ’ أن هذه ألقوأئم Áكن
مرأجعتها أسستثنائيا Ãقتضسى أŸرسسوم ألرئاسسي
أŸتضسمن أسستدعاء ألهيئة أ’نتخابية ألذي يحدد
فÎة أفتتاحها وأختتامها.
وتشس -رف حسس -ب-م-ا وق-فت ع-ل-ي-ه ج-ري-دة «ألشس-عب»
خÓل زيارتها لبعضس أŸكاتب أŸعنية بالعملية
÷نة إأدأرية أنتخابية تتكون من قاضس يعينه رئيسس

أÛلسس أل -قضس -ائ -ي أıتصس إأق -ل-ي-م-ي-ا ل-رئ-اسس-ة
أللجنة ،ورئيسس أÛلسس ألشسعبي ألبلدي وأأ’مÚ
ألعام للبلدية وناخب Úأثن Úمن ألبلدية يعينهما
رئيسس أللجنة.
ولضسمان ‚اح ألعملية وّفرت ألبلديات  61بباتنة،
م-ق-رأت ل-ل-ج-ان ل-ت-ج-ت-م-ع Ãق-ر أل-ب-ل-دي-ة بناء على
أسستدعاء من رئيسسها وتوضسع –ت تصسرفها أمانة
دأئ -م -ة ي-دي-ره-ا أŸوظ-ف أŸسس-ؤوول ع-ن مصس-ل-ح-ة
أ’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ب-ل-دية ،وتوضسع –ت
رقابة رئيسس أللجنة قصسد ضسمان مسسك ألقائمة،
Óح-ك-ام أل-تشس-ري-ع-ي-ة وأل-تنظيمية أŸعمول
ط-ب-ق-ا ل -أ
بها ،حسسبما تضسمنه قانون أإ’نتخابات.
جلت ذأت أŸصسالح أك Ìمن  2000حالة
كما سس ّ
شس -طب ج -دي -دة ،بسس -بب وف -ات-ه-م أو رح-ي-ل-ه-م ع-ن
أŸن -ط -ق -ة ،سسّ-ه-لت إأج-رأءأت-ه-ا و“ت أل-ع-م-ل-ي-ة ‘
أجوأء تنظيمية أسستحسسنها أŸعنيون ،ألذين ثّمنوأ
ألتبسسيط ‘ أإ’جرأءأت من خÓل إأحضسار ألهوية
ووثيقة تثبت أإ’قامة.
ولضس -م -ان –ق -ي -ق إأق -ب -ال ك -ب Òل-ل-م-وأط-ن Úع-ل-ى
ألتسسجيل ‘ ألقوأئم أإ’نتخابية ،أبقت ألبلديات
أب-وأب-ه-ا م-ف-ت-وح-ة ك-ل أي-ام أأ’سس-ب-وع م-ن أل-ت-اسس-ع-ة
صسباحا إأ ¤ألرأبعة وألنصسف مسساًء ،ما عدأ يوم
أ÷معة ،لتسسهيل ألعملية.

بلدية بوسسعادة باŸسسيلة

إاحصضاء  1000مسضّجل و 400مشضطوب
سس ّ-خ -رت ل -دي -ة ب-وسس-ع-ادة ب-اŸسس-ي-ل-ة إام-ك-ان-ي-ات م-ادي-ة وبشس-ري-ة ه-ام-ة م-ن-ذ ان-طÓ-ق اŸراج-ع-ة
السستثنائية للقوائم النتخابية ‘ الثالث والعشسرين من شسهر جانفي اŸنقضسي قصسد تسسهيل
عملية تسسجيل وشسطب الناخب ‘ Úالقوائم النتخابية اسستعدادا لÓنتخابات الرئاسسية اŸزمع
إاجراؤوها ‘ الثامن عشسر من شسهر افريل اŸقبل.
اŸسسيلة :عامر ناجح
وأفرزت أŸرأجعة أ’سستثنائية للقوأئم أ’نتخابية
ب -ب -ل -دي -ة ب -وسس -ع -ادة خ Ó-ل أل-درأسس-ة أل-ت-ي أج-رت-ه-ا
ألسس -ل-ط-ات أÙل-ي-ة،
حسسب ما أعلن عنه
أأ’م Úأل-ع-ام ل-ل-ب-لدية
أح- - -م- - -د أذي- - -ن - -ه ‘
ح- -ديث لـ «ألشس- -عب»،
عن تسسجيل أك Ìمن
 1000ط-لب تسس-ج-يل
‘ ألقوأئم أ’نتخابية
و 400ط -لب شس-طب،
م- -شسÒ- -أ إأ ¤أن أك Ì-
 95ب - -اŸائ- -ة م- -ن
ط -ل -ب -ات ألشس -طب ”
تسسجيلها عن طريق تطبيقات أإ’عÓم أآ’‹ .فيما
أّكد أŸتحدث أن مصسالح ألبلدية أتخذت إأجرأءأت
تسس-ه-ي-ل-ي-ة ’سس-ت-ق-ب-ال أŸوأط-ن Úم-ن خÓ-ل تسس-خÒ
ق-اع-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ات خ-اصس-ة ب-اŸرأج-ع-ة أ’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
ل-ل-ق-وأئ-م أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة م-ب-اشس-رة ب-ع-د صس-دور م-رسسوم
أسستدعاء ألهيئة ألناخبة ،كما ” إأعÓم أŸوأطنÚ

ع Èصسفحة ألبلدية ع Èموقع ألتوأصسل أ’جتماعي
وع ÈإأعÓنات بالبلدية وباأ’ماكن ألعمومية ،ناهيك
ع-ن تشس-ك-ي-ل خ-ل-ي-ة م-ت-اب-ع-ة يÎأسس-ه-ا رئ-يسس أل-بلدية
وأأ’م Úألعام وألعون أŸكلف با’نتخابات ومدير
ألتنظيم وألشسؤوون ألعامة ،باإ’ضسافة إأ ¤تسسخ10 Ò
موظف Úمنهم أثنان برتبة منهدسس دولة ‘ أإ’عÓم
أآ’‹ وأل -ث -م -ان -ي -ة أل-ب-اق-ون ب-رت-ب-ة ت-ق-ن-ي سس-ام-ي ‘
أإ’ع Ó-م أآ’‹،ح-يث يشس-رف ع-ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ل-ج-ن-ة
أ’درأية ألتي يÎأسسها ألقاضسي.
وŒدر أإ’شسارة إأ ¤وجود  13حالة تقتضسي ألشسطب
ألتلقائي ع Èتطبيقات أإ’عÓم أآ’‹ على غرأر
حالة ألوفاة و–ويل أإ’قامة دأخل ألو’ية ،و–ويل
أإ’ق -ام -ة خ -ارج أل -و’ي -ة ،وم -ك -رر أل -تسس-ج-ي-ل دأخ-ل
ألبلدية ،ومكرر ألتسسجيل خارج ألبلدية ،ومزدوجي
أ÷نسس- -ي- -ة ،وف- -ق- -دأن أ◊ق- -وق أŸدن- -ي- -ة ،وضس- -ي -اع
أ÷نسس -ي -ة ،وح -ال -ة أل -تصس-ري-ح أÿاط-ئ وخ-ارج م-دة
أŸرأج -ع-ة ،وح-ال-ة م-ك-رر أل-تسس-ج-ي-ل خ-ارج أل-وط-ن،
وحالة –ويل أإ’قامة خارج ألوطن ،ومكرر ألتسسجيل
دأخل ألو’ية وحالة ألناخب غ ÒأŸعروف ،على أن
ي -ت -م تسس -ل -ي-م ب-ط-اق-ة أل-ن-اخب ب-ع-د غ-ل-ق أŸرأج-ع-ة
أ’سستثنائية للقوأئم أ’نتخابية أŸزمع غلقها يوم
أأ’ربعاء ألقادم.

ثقافة

الثÓثاء  ٠5فيفري جانفي  2٠19م
الموافق لـ  ٣٠جمادى األولى  1٤٤٠هـ
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Óغنيـ ـة أŸلتزمـ ـة »
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مرأجعات
ب Úألفلسسفة وألروأية..
صسناعة أ◊ياة وتفسسÒها

بقلم :د.أا حبيب مونسسي

ع -اد م -ن ح -يث ال -ع -ود
أاح -م -د ،ك -م -ا ي-ق-ال و ي-ردد ع-ل-ى
للسش - -ن ،ال - -ف - -ن - -ان ال - -راح - -ل ع - -ب- -د
ا أ
الرحمان عزيز ،إا ¤جمهوره ومعجبيه
و عششاق اللون الغنائي ،الذي “يز به ول
ي- -زال ‘ ،اح -ت -ف -ال -ي -ة ذك -راه  27بقاعة ج - - -ا ء ف - - -ي
اŸؤو“رات ب- -ولي- -ة ال- -ب- -ل- -ي -دة ،وال -ت -ي
كلم ة اأ لق اها
اخ -ت -اره -ا اŸن -ظ -م -ون ع -ن -وان -ا ل -ه -ا
ال ح -ت -ف -ا ل -ي -ة ب -ا ل -ذك-رى و ال-ت-ي
مدير الثقافة
لغ-ن-ي-ة
لي -ام ال -وط-ن-ي-ة ل -أ
«ا أ
رع-ت-ه-ا وزارة ال-ث-ق-اف-ة و ن-ظ-م-ت-ه-ا
لولية البليدة ‘‘
اŸلتزمة».

البليدة :لينة ياسسمÚ

مديرة الثقافة الولئية ونسصقت معها
جمعية الرحاب لمواهب الشصباب ،شصد
ال- -رح- -ال اإل- -ي- -ه -ا ف -ن -ا ن -ون م -خض ص -ر م -و ن
الأ صص -دق -ا ء وا ل -م -ع -ج-ب-ون ،و م-ن ع-ا يش ص-و ا
الفنا ن ،واأ ب وا اإ ل مشص اركة ع ائلة ا لفنا ن
صصاحب الرائعتين «يا كعبة يا بيت ربي
م -ا اأح Ó-ك » و ي -ا م-ح-م-د م-ب-روك ع-ل-ي ك
الجزائر رجع ت ل يك » ف ّض صل المن ظم ون
اأ ن ت- -ك -و ن ذك -رى ف -ي «اأ ي -ام »  ،حض ص -ره -ا
الض ص يو ف م ن اإطار ات رس صم ية  ،و فنان ي ن
ف -ي ال -غ -ن -وة ال -م -ل -ت -ز م -ة ال -ه-ادئ-ة  ،وف-ي
ال-ت-م-ث-ي-ل و الس ص-ي-ن-م-ا وش ص-د ت ا لن-ت با ه اإلى
ال -حض ص -ور ل -ف -ئ-ة الش ص-ب-اب م-ن ال-ج-نس ص-ي-ن
وت -م -ي -ز ا ل -ح-ف-ل ب-ت-ق-د ي-م شص-ه-ا دا ت ح-ول
الفنان الراحل عبدالرحمان عزيز ،حيث

اأن ا ل- -ف- -ن- -ان ،ر ح - -ل
جسصما و لكنه ظل روحا
وفنا طيبا خالدا ،وهو الذي تربى على
اأي- -د ي ال- -ك -ب -ار و ح -ف -ظ ا ل -ق -راآن وج ّ-و د ه
ول-فت ص ص-وت-ه «الُ-ب -لُ-ب -ل-ي » ا ن-ت-ب-اه-ه وس ص -م ع
ش ص- -اع- -ر ال- -ج- -زائ -ر وج -م -ع -ي -ة ا ل -ع -ل -م -اء
ال-مس ص-ل-م-ي-ن «م-ح-م-د ا ل-ع-ي-د اآل خ-ل يف ة « ،
فكان له منه النصصيحة والتوجيه».
بال ت عري ج اإلى مح ط ات هام ة ف ي ح يا ة
الرا حل اسص ت ذكرها اأح د اأص ص د قائه
«كيف كان لقاء عزيز مع شصاعر الثورة
«مفدي زكريا « ،والذي كان له الفضصل
في اأ ن اأطلق عل يه اس صمه الفن ي الم ع روف
به ب ي ن ا لجم يع  ،ل يض صي ف باأ ن ح ياة ع ب د
ال- -رح- -م- -ا ن ع- -ز ي- -ز ت -غ -ي -رت ف -ي اإ ح -د ى

لدب ال ّ
طفل
لو ¤أ
من توصشيات ندوة بسشكرة ا أ

« أ◊ ـ ـرصص علـى تنظيمها
سسن ـ ـويا ،إأشس ـ ـرأك ألناشسئ ـ ـة
وخل ـ ـق موق ـ ـع إألكÎوÊ

ا ل س ص -ه -ر ات ا ل -ت-ي اأح -ي -اه -ا ،ب -ع -د اأ ن ج -ر ب
ا لم سص ر ح و و قف اإ ل ى جان ب عم ال ق ة « اأب ي
ا ل -ف -ن -ون « ع -ل -ى خ ش ص -ب -ا ت-ه ،اأم -ث -ا ل ك -ل -ث -و م
وا ل -ت -و ر ي و غ -ي -ره -م -ا  ،و ك -ان عض ص -و ا ف-ي
ف -رق -ة ا ل -م سص -ر ح ل -ل -ر اح -ل وع -م Ó-ق ا ل -ف -ن
اأ يض ص ا « مح ي ا ل دي ن ب شص طر زي « ،ح يث
ا ك ت ش صف ه ا لطب يب ا ل ذ ي اأ سص لم ف ي ما ب عد،
الدكتور فرانز فانون ،في تلك السصهرة
وا ل -ت -ي اس ص -ت -ط -ا ع اأن ي -ج -ع -ل م -ن ال -م -ر ض صى
عقليا ،يرقصصون و يتفاعلون معه ،و هو
م ا زا د في ده شص ة ا ل طب يب وط ل ب ه من ه اأن
ي -ك -ون ضص -م -ن ف -ر ي -ق -ه ا ل -ط -ب -ي و ف -ع Ó-
ا س صتج اب ع بد الرح ما ن لم ط لب ه واأ ص صبح
يشصارك في عÓج المرضصى عن طريق
ا ل -م -وس ص -ي -ق -ى و اأ س ص سس ج-وق -ا م -و س ص -ي -ق -ي -ا ل
ي -زال ا ل-ت -ا ري -خ ا لإنس ص-ان -ي و ف -ي ال -ج -ز ائ -ر
ي -ت -ذ ك -ر ذ لك ول ي -ج-ح -د ،و ك -ي-ف ت -م -ك -ن
بذكاء و عبقرية الفنان المحب و العاشصق
ل -ع -م -ل -ه ،اأ ن يس ص -ا ه -م ف -ي ع  Ó-ج و اإ ع-اد ة

ا ل - -ق - -ي -م -ة ا ل -ت -ي ُج ِ-ب -ل ع -ل -ي -ه -ا الإن س ص -ان
والمرضصى.
ب - - -دو ره - - -ا زا دت ح - - -ف - - -ي - - -د ت - - -ه اآيت
ع -ب -دا ل -رح -م -ان ح -ف -ي -ظ -ة ،ب -ال -ح -د يث ع -ن
ج دها قا ئ لة اإن ه ذ ا ا لأخ ير كان ي ذ كره
كثيرا ،كون ميÓدها جاء بعد سصنة من
و فا ت ه ف ي ا لع ام  ، 1 9 9 2لتقول باأ ن والد ها
كان ي قول اأن اأباه كا ن كث ير ال د ن دن ة  ،ترا ه
ي -ج -وب اأ ر وق -ة م س ص -ك -ن -ه وغ -رف -ه -ا و ك -اأن -ه
ي -ح -م -ل اأد اة م -و س ص -ي -ق -ي -ة و ي -وؤل-ف غ -ن -وة
و تض ص يف اأن ه ك ان ذ ك يا ج دا و اأ ن ه اس صت طا ع
بدهاء وفطنة ان يتعامل مع المرضصى
ب -اإن س ص -ان -ي -ة خ-ي -ال -ي -ة ،وح -ت -ى ال عن يف م نه م
و ال - -مض ص - -ط - -رب ،ك - -ا ن ي- -ج - -د ب - -ي -ن ي -د ي -ه
السصكينة و الطمئنان  ..ان جدي تقول
« اش صتغ ل طب يب ا ب مو سص ي قا ه ،واإن ذلك ل م
ي -م -ن -ع -ه م-ن ال -غ -ن -اء ل -ل -ط -ف -ول -ة و ل -ل -وط ن و
ل Óإن س صا ن ،و ل لر س ص ول ا لكر يم و ب يت ال ل ه
الحرام».

‘ إاطار مبادرة «عا ⁄بل جدران»

أأمسسية شسعرية بالوأدي تشسجيعا للموأهب ألشسابة

لدب الطفل التي
لو ¤أ
خرج اŸششاركون ‘ ندوة بسشكرة ا أ
لسشبوع
ن-ظ-م-ه-ا «ا–اد ال-ك-ت-اب ا÷زائ-ري »Úف-رع بسش-ك-رة ،ن-ه-اية ا أ
اŸنصش-رم ب-ع-دة ت-وصش-ي-ات م-ن-ه-ا»،السش-ه-ر ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ك-ل سشنة،
ت-خصش-يصص ج-ائ-زة خ-اّصش-ة ب-أادب الّ-ط-ف-ل وت-ث-م-ي-ن-ه-ا م-ادّي-ا ،ت-ن-ظيم
لط-ف-ال وت-ك-رÁه-م ‘ أاي-ام ال-ن-دوة تشش-ج-يعا لهم ،وكذا
مسش-اب-ق-ة ل -أ
ت -ف -ع -ي -ل مسش -اه -م -ت -ه -م أاوإاشش -راك -ه -م ‘ إاث -راء م -داخ-لت ال-ن-دوات
القادمة.

حبيبة غريب

م -ن ب -ي -ن ال-ت-و صص-ي-ا ت ال-ت-ي
خ -ل صصت اإل -ي -ه-ا ن-دوة بسص-ك-ر ة
قاعة
التي احتضصنتها
ال -ف -ك-ر وا لأ دب الّ-ت -اب-ع-ة ل-د ار
ال-ث-ق-ا ف-ة اأح-م-د رضص-ا ح-وح-و
بحضصور ممثلين عن الجزائر
وفلسصطين وتونسس وسصوريا :
«السص -ه -ر ع -ل -ى ت -ف -ع -ي -ل اأد ب
ا ل ط ف ل  ،ط ب ع اأ ش ص غ ا ل ا ل ن د و ة
ور ق -ي -ا واإل -ك -ت -رون -ي -ا ،اإ نشص-اء
م -وق-ع ع-ل-ى الشص-اب-ك-ة خ-اصس
ب- - -ال- - -ن- - -د وة ،اإضص- - -اف- - -ة اإل - -ى
ت -خ صص -يصس ج -ن-اح ك-تب لأدب
ا لأ ط ف ا ل ع ل ى م س ص ت و ى و ل ي ة
بسص-ك-رة ت-ا ب-ع لت-ح -ا د ال-كّت ا ب
ال -ج -زائ -ر ي -ي -ن ف -رع بسص -ك -رة
تسص -م-ي-ة « الّ-د ورا ت» ال-ق-ادم-ة
ب -اأ سص -م -اء واأ ع Ó-م اأو قض ص -ا ي-ا

اأدب ال ّ-ط -ف -ل» ،ه -ذا ب-حسصب
ب- -ي- -ا ن ل Ó-ت -ح -اد ت -حص ص -لت «
الشصعب»على نسصخة عنه.
تطالب التوصصيات ،بحسصب
ذ ات ال- - - -مص ص- - - -در  ،بـ « دع- - - -م
ال- -ج- -ه- -ات ال- -وص ص- -ي -ة ل -ن -د وة
بسص -ك -رة لأ دب الّ-ط -ف-ل م-ا دّي -ا
وم - -ع - -ن - -وّي - -ا ،اإنشص - -اء ورش ص- -ة
ت -ك -و ي -ن -ي-ة ل-ت-دريب الأط-ف-ا ل
لإ ظ ه ا ر ق د ر ا ت ه م و ت ط و ي ر ه ا ،
اإضص -ا ف -ة اإل -ى ت -ك -وي -ن ل -ج -ن-ة
ل-م-ت-ا ب-ع -ة ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-وصصّي ا ت
وت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ع-لى اأرضس الو اقع
و ك ذ ا ا ل ح ر ص س ع ل ى د ع م اأ د ب
ا لأط-ف-ا ل ا ل-مّ-و ج-ه ل-لش ص-ري -حة
ذ ات ال ح-ت-ي-ا ج-ات ال-خ-اّصص -ة،
ومش ص -ارك -ت-ه-م ف-ي ال-م-و اع-ي-د
القادمة.

لم Úالعمودي
احتضشنت دار الثقافةﬁ ،مد ا أ
ب -ال -وادي ،اأمسش -ي -ة شش -ع -ري -ة وذلك ‘ إاط-ار م-ب-ادرة
«عا ⁄بل جدران « التي بادر إا ¤تنظيمها اŸكتب
ال- -ولئ- -ي ل- -ب -يت الشش -ع -ر ا÷زائ -ري ب -ال -وادي –ت
رئ -اسش -ة أاح-م-د م-ك-اوي ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع دار ال-ث-ق-اف-ة
واŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسش-ي-ة للمطالعة العمومية بالوادي،
اسش -ت -ج -اب -ة ل -ن-داء ح-رك-ة الشش-ع-ر ال-ع-اŸي-ة ول-ق-رار
اŸك-تب ال-وط-ن-ي ل-ل-ب-يت الشش-ع-ري ا÷زائري والذي
أاع-ل-ن ع-ن ت-ن-ظ-ي-م أاك Ìم-ن عشش-ري-ن م-ك-تبا ولئيا
لهذه التظاهرة.

الوادي :قديري مصسباح

يحتفي هذا اللقاء باأصصوات شصعرية ،تسصاهم بشصكل متميز
في اإثراء الفضصاء الشصعري الجزائري ،ومن خÓل ذلك
يسصعى اإلى خلق تماسس مباشصر مع جمهور القصصيدة يسصمو
بالروح اإلى مدارج الصصورة الجمالية والتفاعل الشصعري

المنفتح ،حيث الكلمة تعيد صصياغة العالم وتصصنع اأفقا
جديدا للروؤية ولتمثيل الوجود.
هذا اللقاء يعتبر احتفاء بالقصصيدة الجزائرية وباأسصئلتها
الراهنة وحوارا يسصتاأنف عملية الإبداع عبر اللقاء و
التلقي الÓمشصروط للنصس الشصعري و لخصصوصصيته .اأحيا
هذه الأنفاسس الشصعرية كل من الشصاعر بشصير غريب  ،عبد
الحكيم خليقة  ،مهدي غمام  ،حكيم عÓوة  ،الهادي
محدة الأزهر محمودي رضصا بوزيدي ميهي عبد القادر ،
مصص -ط -ف-ى صص-وال-ح م-ح-م-د ،اأح-م-د م-ك-اوي ،زك-ري-ا ن-وار
وبشصير ونيسصي.
في ختام اللقاء ،تم تكريم الشصاعر الشصعبي الكبير مهدي
غ -م -ام م -ن ط -رف م -دي -ر دار ال -ث -ق -اف -ة م-ح-م-د الأم-ي-ن
العمودي جمال الدين عبادي الذي قدم الكثير لخدمة
الشصعر والموروث الشصعبي سصلمها له مدير الدار بمعية
مدير المكتبة الرئيسصية ورئيسس المكتب الولئي لبيت
الشصعر والشصعراء الحاضصرين.

يعتقد كثير من المتفلسصفة أان الفلسصفة تفسصير
ل -ل -ح -ي -اة ،وأان نشص -اط -ه -ا ال -ح -ق ل -يسس ف-ي ب-ن-اء
المقولت والنظريات بقدر ما تتجلى فائدتها
ال-ع-ظ-م-ى ف-ي ت-فسص-ي-ر ال-ح-ي-اة وج-ع-ل-ها واضصحة
المعالم في أاعين العامة من الناسس .لذلك كانت
الفلسصفة في يوم من األيام أاما للعلوم قاطبة.
ومنها تفرعت المعارف التطبيقية التي تعرف
كيف تسصتغل الحياة في جانبها العملي من أاجل
Óنسصان .ذلك هو
توفير قدر كبير من الراحة ل إ
السصبب الذي جعل الفÓسصفة يخوضصون في كافة
ال -مسص -ائ -ل ،اب -ت -داء م-ن ال-ع-ق-ائ-د واألف-ك-ار إال-ى
المعاني والجماليات .غير أان صصنيعهم هذا ظل
حبيسس التفكير النظري الذي تسصتعصصي لغته
على الفهم في أاحايين كثيرة .ألن المتفلسصف
كان عليه أان يبدأا أاول بدحضس الدعاوى السصابقة
عليه حتى يفسصح لنفسصه مجال ي ّصصب فيه دعواه
الجديدة .فيبدأا العمل عادة بالنقد والتفنيد
توسصعة لطرح البديل الذي يراه مناسصبا للوقائع
ال-ت-ي ي-ت-اب-ع-ه-ا .وم-ن ث-م ك-انت ط-ب-ي-ع-ة ال-ت-فكير
ال -ف-لسص-ف-ي ط-ب-ي-ع-ة ت-راك-م-ي-ة ف-ي م-ن-ج-زات-ه ق-د
يسصتمر خطه في مدرسصة من المدارسس وقد
يظل حبيسصا عند عتبة مفكر واحد .من هنا
ك-ان ال-ح-ديث ع-ن «ال-ت-ي-ارات ال-ف-لسص-ف-ية» أاوسصع
مجال لتصصنيف أاعداد من المفكرين في نطاق
واحد يجمعهم ،اسصتنادا إالى بعضس الخصصائصس
المشصتركة في طرحهم ونظرياتهم.
فطن بعضس الفÓسصفة إالى أان هذا السصبيل من
التفكير لن يخدم أافكارهم ،ولن يسصاعدها على
النتشصار بين الناسس .وأان األفكار سصتظل حبيسصة
النخبة التي تعرف كيف تفك خيوط التفلسصف،
فلجأاوا إالى الرواية باعتبارها الحياة ..أاو على
األقل صصورة من الحياة التي يريدونها ألفكارهم
ف- -ي- -ج- -م- -ع- -ون ف- -ي- -ه -ا م -ن ال -واق -ع ،األح -داث،
والمشصاعر ،واألحاسصيسس ،ما يرفد الفكرة التي
يعرضصونها في ثوب من المجال العملي الذي
ي -ج -ع -ل األف -ك-ار ف-اع-ل-ة ف-ي ال-زم-ان وال-م-ك-ان،
والشص - - -خصص - - -ي - - -ات وال- - -مصص- - -ائ- - -ر واألوضص- - -اع
الجتماعية ..فهم بذلك يصصنعون الحياة على
مقاسس األفكار ..أاو يجعلون األفكار تتحرك
بحرية في وسصط حياتي حي ،يطرأا عليه من
األحداث والمشصاعر ما يجعل الفكرة في محك
حقيقي داخل األزمات على اختÓف أانواعها
وشص -دت -ه -ا .وم -ن ث -م رأاي -ن -ا «ج-ون ب-ول سص-ارت-ر»
و»أالبير كامو» على سصبيل التمثيل ممن فضصل
دخول مغامرة الحياة من باب الرواية.
ل ليكتب الرواية من أاجل الرواية ،وإانما ليكتب
الرواية من أاجل الفلسصفة ..كما يصصنع المؤورخ
حينما يكتب الرواية من أاجل التاريخ..
والغريب أاننا في األدب نجرد المؤولفين من
سص -م -ة ال -ت-ف-لسص-ف ف-ي ك-ل األح-وال ،ون-ع-ت-ب-ره-م
روائ-ي-ي-ن ف-ق-ط .ون-ت-غ-اضص-ى ع-ن الشص-ط-ر الكبير
الذي من أاجله تقوم الرواية في األسصاسس وهو
«ال -ف-ك-رة» .ول-يسصت ال-ف-ك-رة ب-ح-ال م-ن األح-وال
مجرد قضصية تخطر على بال الروائي ،فيشصرع
في البحث عن إاطار لها تتحرك فيه األحداث
والشص -خصص-ي-ات .وإان-م-ا ال-ف-ك-رة أاع-م-ق م-ن ذلك،
ألن -ه -ا ف -ي خ -ط -ره -ا إام -ا أان ت -تصص -ل ب-اإلنسص-ان
خاصصة ،أاو بالحياة عامة .وأانها في جوهرها
ت -ح -اول أان ت -ن -ظ -ر إال -ى خ -ل -ل واق -ع ف -ي ح -ي -اة
األشص- -خ- -اصس ،أاو ال- -م- -ع- -ان- -ي ال- -ت -ي ي -ت -داول -ه -ا
األشصخاصس .من هنا كانت «األفكار» أاهم شصيء
يجب على الروائي العتناء به عناية الفيلسصوف
ب-ف-ك-رت-ه .ألن-ه-ا ه-ي ال-ع-م-ود ال-ذي ت-ق-وم ع-ل-ي-ه
الرواية الواحدة ،أاو مشصروع الروائي في عدد
من الروايات التي يسصطرها بين يديه توسصيعا
ل-ل-ف-ك-رة واسص-ت-قصص-اء ل-ك-اف-ة أاب-ع-اده-ا ال-ح-ي-ات-ية
المختلفة.
ألن الرواية صصنو الحياة ،وأانها تسصتطيع أان تغير
في الحياة تغييرا منهجيا فعال ،وأانها تسصاعد
كثيرا من القراء على أان يعيشصوا حياتهم ،وقد
تخلصصوا من مخاوفهم وأاوهامهم .وقد ازدادوا
معرفة بأانفسصهم وبغيرهم من الناسس .فالحيوات
ال -م -ع -روضص -ة ف -ي ال -رواي -ات وت -ج -ارب -ه -ا ح-ق-ل
تجريبي يسصتفيد منه القارئ ،ل للتلصصصس على
ضصمائر الناسس وأافعالهم ،وإانما إلغماء تجربته
الخاصصة وَتْتِمَمتِها بما يراه ويشصهده من أاحداث
ومصص -ائ -ر ف-ي ب-ي-ئ-ات م-خ-ت-ل-ف-ة ،م-ت-ب-اي-ن-ة أاشص-د
التباين.

الثÓثاء  05فيفري  201٧م الموافق لـ  ٣0جمادى ا’أولى  1440هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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مصسعب غربي ،شساب جزائري متعدد اŸواهب لـ «الشسعب»:

«  ⁄أأجد ألدعم ألÓزم Ÿوأصصلة مشصوأري ‘ رياضصة ألكارأتي دو»

مصسعب غربي  ..شساب جزائري متعدد اŸواهب فتح قلبه لركن «شسباب بÓدي « خÓل حلوله ضسيفا على جريدة «الشسعب» ليتحدث عن احÓمه و طموحاته واخفاقاته و ‚احاته و بكث Òمن التفاؤول يرى اŸسستقبل رغم الصسعوبات
الكثÒة التي واجهته ‘ مسسÒته سسواء كرياضسي أاو كفاعل ‘ اÛتمع من خÓل جمعيته «قسسنطينة تقرأا» التي عرفت ‚احا كبÒا  ⁄...يكن من السسهل عليه البقاء واقفا امام التحديات و الصسعوبات التي واجهته لول اÁانه الشسديد
بالوطن ،مؤوكدا اسستعداده للتضسحية من أاجله رغم انه Á ⁄نحه كل شسيء لكن منحه أاهم شسيء وهو النتماء ا ¤بلد اŸليون و نصسف اŸليون شسهيد .

»°ù«ªM QÉªY
¿QÉWƒH RGƒa :ôjƒ°üJ

الرياضصة التي تعمل في فصصل الصصيف فقط
من خÓل تنظيم المهرجانات التي ’ يوجد
ل ه ا اأ ي ا ه م ي ة و ا ه م ا ل د و ر ه ا ا ’ س ص ا س ص ي ف ي
مرافق الشصباب بصصفة يومية خاصصة الفئة التي
’ يوجد لديها عمل تعاني من فراغ رهيب و
هذا من خÓل خلق نشصاطات شصبانية و جوارية
و عدم ا’نتظار الى غاية فصصل الصصيف من
اجل برمجة التظاهرات الفنية التي ’ تسصمن
و ’ تغني من جوع فالشصاب الجزائري يبحث
ع ن اأ ي ش ص ي ء ي م ل ء ب ه ا ل ف ر ا غ ا ل ذ ي ي ع ا ن ي م ن ه
يوميا و ’ يجب ا’هتمام فقط بالنشصاطات و
المهرجانات التي تركز على الرقصس فقط في
ح -ي -ن ا ن ا ه -ت -م -ا م -ا ت ا ل ش ص -ب -ا ب ا ك -ب -ر م -ن ه -ذ ا
بكثير « .
كما تسصاءل غربي عن غياب دور الشصباب حيث
قال « :دور الشصباب منتشصرة عبر كل القطر
الجزائري لكنها مجرد هياكل فقط ’ روح
فيها و الروح التي اقصصدها هي الشصباب و من
غ -ي -ر ا ل -م -ع -ق -و ل ا ن د و ر ا ل ش ص -ب -ا ب ت -غ -ل -ق ا ب -و ا ب -ه ا
ع ل ى ا ل ر ا ب ع ة م س ص ا ءً و ا ي ن ي ذ ه ب ا ل ش ص ب ا ب ف ي
الفترة التي تلي هذا الوقت و دور الشصباب في
ا ل -ب -ل -د ا ن ا ل -م -ج -ا و ر ة ت -ب -ق -ى م -ف -ت -و ح -ة ا ل -ى غ -ا ي ة
س ص -ا ع -ة م -ت -ا خ -ر ة م -ن ا ل -ل -ي -ل م -ن ا ج -ل ا س ص -ت -غ  Óل
الطاقات الشصبانية بطريقة جيدة « .

الحديث مع مصصعب كان شصيقا للغاية و تشصعب
الى عديد ا’مور التي كان له فيها رأاي يعكسس
قيمة الشصاب الجزائري الغيور عن وطنه على
غ-رار ح-دي-ث-ه ب-حسص-رة ك-ب-ي-رة ع-ن «ال-ح-راق-ة»
الذين يغامرون بحياتهم من اجل الوصصول الى
الضص -ف-ة ا’خ-رى دون نسص-ي-ان اع-ج-اب-ه ال-ك-ب-ي-ر
بفئة من الشصباب فضصلت البقاء رغم غياب
ال -ظ -روف ال -م -ن -اسص -ب -ة ل -ه-م ،إا’ أان-ه-م أاب-وا ان
يغامروا بحياتهم من أاجل السصراب.
لم يكن من السصهل على مصصعب تفويت فرصصة
ال- -ح- -ديث ع- -ن اه- -م- -ي- -ة وسص- -ائ- -ل ال- -ت -واصص -ل
ا’جتماعي التي سصاهمت في شصهرته و فتحت
له ابواب التعرف على العديد من ا’صصدقاء
حيث اكد ان هذه الخاصصية أاي «الفايسصبوك»
لديها الكثير من ا’يجابيات التي قد تسصاعد
على نمو و تطور المجتمع نحو ا’فضصل مبديا
انزعاجه ورفضصه لÓسصتغÓل السصيء من طرف
ال-ب-عضس ال-ذي-ن يسص-ت-غ-ل-ون-ه م-ن اج-ل ال-تشص-ه-ي-ر
بالبعضس و زرع الشصك واليأاسس وسصط الشصباب
وايهامهم بغياب ا’مل في الجزائر.

«الفايسسبوك  ..ايجابياته
كثÒة لكن هناك من
ي ّر ك ز ع ل ى ا ل سّس ل ب ي ا ت »

« رياضسة الكاراتي ّ– ..ول
ا◊لم إا ¤وهم»
ك -ان مصص -عب غ -رب -ي م -ن ال -م -ي -ال-ي-ن ال-ى
الرياضصات القتالية خاصصة الكاراتي حيث
ق - -ال ف - -ي ه - -ذا ال - -خصص - -وصس « ك - -نت أاحب
م -م -ارسص-ة ال-ري-اضص-ة م-ن-ذ الصص-غ-ر ح-يث ل-ق-يت
التشصجيع من طرف العائلة التي شصجعتني على
لكنها م-دي-ن-ة ع-ي-ن ع-ب-ي-د ت-ك-ون م-ل-ت-ق-ى ال-م-ث-قفين
م-م-ارسص-ة ال-ري-اضص-ة م-ن خÓ-ل اخ-ت-ي-ار ري-اضص-ة
تبخرت أ’نني لم اجد الدعم خ -اصص -ة ب -ت-وف-ر ال-دع-م الÓ-زم ه-ذا ال-مشص-روع
معينة من اجل ممارسصته ووقع اختياري على
رياضصة الكاراتي التي كنت احبها كثيرا منذ الÓزم ،اضصافة الى ان العديد من القائمين سصيرى النور ،لكن حاليا المشصروع مجرد فكرة
الصصغر و كنت شصغوفا بممارسصتها و انتظرت على هذه الرياضصة ’ يعطون اهمية لشصباب فقط و تجسصيده على ارضس الواقع يتطلب
اللحظة المناسصبة لدخول المجال الرياضصي من الو’يات الداخلية حيث يتواجد العديد من العديد من ا’مكانيات التي ’ أاتوفر عليها و
خÓل هذه الرياضصة و هو ما حدث حيث بدأات المواهب في هذه الرياضصة في العديد من اسص- -ت- -غ- -ل ال -ف -رصس
ب -م -م -ارسص -ت -ه -ا م-ن-ذ الصص-غ-ر و ه-و ا’م-ر ال-ذي ال -و’ي -ات ،ل-ك-ن ن-ه-اي-ت-ه-م ك-انت مشص-اب-ه-ة ل-م-ا أ’وج -ه ن -دائ-ي ال-ى
منحني الكثير من القوة فيما بعد خاصصة انني حدث لي حيث غادروها بقلب مليء بالحزن السص-ل-ط-ات ال-م-عنية
م -ن اج -ل ت -جسص-ي-د
حققت العديد من النجاحات بعد ان تدرجت أ’نهم لم يجدوا الدعم الÓزم «.
ه - - -ذا ال- - -مشص- - -روع
ف -ي م -خ -ت -ل-ف ا’صص-ن-اف ل-ل-وصص-ول ال-ى صص-ن-ف
الراقي على ارضس
ا’كابر» .
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الواقع خاصصة انه سصيسصاهم في تنقية ذهن
اسص -ت -ط -اع مصص -عب م -ن ت -ح-ق-ي-ق ال-ك-ث-ي-ر م-ن
الشصباب من ا’فكار السصيئة و السصلبية و التي
بلدتي»
المكاسصب الرياضصية في وقت قصصير حيث قال:
ت- -أاخ- -ذه- -م ال- -ى ط -ري -ق ال -رذي -ل -ة م -ن خ Ó-ل
«ل -م ي -ك -ن م -ن السص -ه -ل ت -ح -ق -ي -ق ال -ع-دي-د م-ن
المكاسصب المهمة في وقت قصصير لو’ ا’رادة اعترف مصصعب غربي ابن مدينة عين عبيد ان اشصراكهم في هذا المشصروع الراقي « .
ال -ت -ي صص -ن -عت ال -ف -ارق ف -ي وقت قصص-ي-ر ح-يث شصبان هذه ا’خيرة يعانون الكثير من المشصاكل
اسصتطعت اجتياز اختبار حزام اسصود درجة اولى التي اثرت عليهم منها غياب المرافق حيث
«ا◊رقة» ليسست حÓ
في  2011ثم حزام اسصود درجة ثانية في  2014قال « :بلدة عين عبيد مليئة بالمواهب في
و هذا ا’مر لم يكن من السصهل تحقيقه لو’ م -خ -ت -ل -ف ال -م -ج -ا’ت ،ل -ك-ن غ-ي-اب ال-دع-م و تحدث مصصعب غربي عن ظاهرة الهجرة غير
ان-ن-ي ك-نت اع-م-ل ب-ات-ق-ان و ت-ف-ان ك-ب-ي-ري-ن ف-ي ا’عانة حال دون بروزهم و هو ا’مر الذي الشص -رع -ي -ة أاو «ال -ح -رق -ة» ح-يث اك-د ان ال-ح-ل
ف -ت -ح ال -ب -اب ام-ام يكمن في ملء الفراغ بطريقة ايجابية في ظل
التدريبات من اجل
ا’فات
معاناة العديد من الشصباب من فراغ رهيب
ال -وصص -ول ال -ى ه -ذا
ب
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ا’ج-ت-ماعية لتغزو يؤودي بهم للتفكير في الهجرة بعد ان يقعوا
المرسصغ-ت-ومىا»ن .-ه ح -ق -ق الشسهرة لكنني ضسد اسستغÓله
ال- - -م- - -ن- - -ط - -ق - -ة و فريسصة في يد شصبكات تهريب البشصر حيث
المرافق الرياضصية قال « :الشصباب الجزائري ومع اأ’سصف يعيشس
للتشسه Òوالقذف»
ال - - -ك - - -ث - - -ي- - -ر م- - -ن
غير موجودة بتاتا ح -ال -ة م-ن ا’رت-ب-اك والضص-ي-اع ف Ó-ط-م-وح-ات
ال - -م- -ك- -اسصب إا’ ان
رغم تواجد مركب كبيرة تراوده في ظل قوقعة الفراغ القاتل
مصصعب لم يصصل الى مسصتوى المنتخب الوطني
حيث قال « :لم يكن من السصهل الوصصول الى رياضصي ،إا’ انه غير مسصتغل بطريقة جيدة والبطالة الخانقة فالشصباب هم عماد اأ’مة
ال-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي أ’ن-ن-ي ل-م اك-ن ان-ت-م-ي الى ب -ال -ن -ظ -ر ال-ى غ-ي-اب ال-ت-ظ-اه-رات ال-ري-اضص-ي-ة فهم بمثابة الركيزة التي تسصتند عليها الدولة
فريق أاو نادي و انما الى جمعية رياضصية و وال- -ف- -ن- -ي- -ة وه- -و اأ’م- -ر ال- -ذي ج -ع -ل اآ’ف -ات للنهوضس والرقي في شصتى المجا’ت ،إا’ أان
اع -ت -ق -د ان -ن -ي ك -نت اسص -ت -ط -ي -ع ال-وصص-ول ال-ى ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ت-غ-زو ال-م-ن-ط-ق-ة مسص-ت-غ-ل-ة ح-الة ال -ك -ث -ي -ر م -ن الشص-ب-ان ’زالت ت-راوده-م أاف-ك-ار
المنتخب الوطني لو لقيت العناية الÓزمة التي الفراغ الرهيب الذي يعيشصه الشصباب «.
«الحرقة» والهروب إالى الضصفة اأ’خرى في
«قوارب الموت» في ظل انعدام فرصس العمل
تسصمح لي بالوصصول الى هذا المسصتوى».
والفقر المدقع «.
مقهى أادبي حلم يراودÊ
دخل مصصعب غربي عالم التدريب رغبة منه
’ يولي الشصباب كثيرا اهمية للعلم و المعرفة
ف -ي ايصص -ال ال -مسص -ت -وى ال -ذي وصص-ل ال-ي-ه ال-ى
الجيل الصصاعد حيث قال « :دخولي الى عالم ي -ري -د مصص -عب غ -رب -ي ت -جسص -ي -د ال -ع-دي-د م-ن حيث قال مصصعب « مع اأ’سصف ’ يولي الشصباب
تدريب رياضصة الكاراتي كان في  2015حيث ا’حÓم في بلدته من اجل المسصاهمة في اه-ت-م-ام-ا ك-ب-ي-را ب-ال-ت-حصص-ي-ل ال-ع-ل-مي وتطوير
بدأات اعمل بجد و اجتهاد و أاؤوكد لكم أانني القضصاء على الظواهر ا’جتماعية السصيئة التي م -ع -ارف-ه ال-ع-ل-م-ي-ة ل-ذلك ت-غ-ل-ق ف-ي وج-وه-ه-م
اأ’بواب
ح -ق -قت ال -ك -ث -ي-ر م-ن ال-م-ك-اسصب ال-ري-اضص-ي-ة و غ - -زت ال - -م - -ن - -ط- -ق- -ة
تماما
صخص-اعوصبص -ةةفريضصا-لات اعلا-مج-لي-لمعالالصص-راياع-ضصدييح-ني الثصل-صامعادجي-ند املسرص -ه-يت - -بغ - -الل- -ذةيال- -يفع- -يرشاصغه « ا◊رقة سسببها ا إ
لقصساء والتهميشش خ- -اصص -ة وأان
ال-ع-ل-م سصÓ-ح
وا◊ل ‘ ملء فراغ الشسباب»
ف -ي ه -ذا ال -م -ج -ال ب -ل ب -ال -ع -كسس ل -ق -د ن -الت الشصباب حيث قال في
ت-لك ال-ف-ك-رة
طريقتي في العمل اعجباهم الكبير و هو ما ه- - -ذا ال- - -خصص - -وصس «
التي تÓشصت
زاد من حبهم لرياضصة الكاراتي و هو الهدف ط -م -وح -ي ك -ب -ي -ر م-ن
اج -ل ال -مسص -اه -م -ة ف -ي اخ-راج ال-م-ن-ط-ق-ة م-ن م -ن ع -ق-ول ال-ك-ث-ي-ري-ن وح-ل م-ح-ل-ه-ا ال-تسص-رب
الذي كنت أاطمح اليه».
تحدث مصصعب غربي بكثير من الحسصرة حول السصلبية الى ا’يجابية و ’ اخفي عليكم أانني ال - -م - -درسص - -ي ال - -ذي ي - -عصص - -ف ب- -ال- -م- -درسص- -ة
مسصتقبله في هذه الرياضصة حيث قال« :لقد أافكر في مشصروع مهم حلمي تجسصيده على ال-ج-زائ-ري-ة ف-ن-رى م-راه-ق-ون ي-ختارون طريق
ك -انت أاحÓ-م-ي ك-ب-ي-رة ف-ي ري-اضص-ة ال-ك-ارات-ي ،أارضس ال -واق -ع و ه -و انشص -اء م -ق -ه -ى ادب -ي ف-ي الضصياع على حسصاب المسصتقبل وقد حاولت

سصؤوال البعضس وا’سصتفسصار عن سصبب سصلوكهم
هذا الطريق وكانت إاجابتهم متباينة فبعضصهم
أال-ق-ى ب-ال-ل-وم ع-ل-ى ن-وع-ي-ة ال-ت-ع-ل-ي-م و «عقلية»
بعضس اأ’سصاتذة التي ’ تزال ’ تواكب العصصر
الحالي أاما أاغلبهم فقد أارجع اأ’مر للمشصاكل
ال-ع-ائ-لية المختلفة
ال - -ت- -ي ي- -ع- -يشص- -ه- -ا
ال -م-راه-ق ف-ت-ج-ده
ي -ل -ج -أا ل -م -خ -ت-ل-ف
ال-وسص-ائ-ل ال-م-هلكة
ك -اأ’ن -ت -رنت ال -ت -ي
تحّولت إالى أاداة تهديم من أاجل قتل الوقت
والقضصاء على ذلك الشصعور الذي يؤورقه فيودي
بنفسصه للهÓك اأ’كبر ومع توالي اأ’يام يصصبح
ال -م -راه-ق شص-اب-ا ي-اف-ع-ا ويصص-ط-دم ب-واق-ع أاّم-ر
يدفعه إالى «قوارب الموت» ومختلف اآ’فات
ا’جتماعية على غرار المخدرات ’سصيما و أان
العائلة غاب دورها التربوي وحل محله اللهث
وراء ال -ت -وازن ال -م -ادي وج -لب ل -ق -م -ة ال -ع-يشس
فالماديات طغت على اأ’خÓقيات في زمننا
هذا «.
طالب مصصعب بضصرورة اسصتغÓل الطاقات
الشصبانية بطريقة جيدة حيث قال « :الطاقات
الشص -ب -ان -ي -ة ك-ب-ي-رة و رؤوي-ت-ه-ا ف-ي ه-ذه الصص-ورة
المروعة التي نشصاهدها يوميا أامر مفزع و
ي -دل ان ه -ن -اك خ -ط -أا م -ا ي -ح -دث ل -ه -ذا م-ن
الضص-روري اسص-ت-غÓ-ل ه-ذه ال-ط-اق-ات الشص-بانية
بطريقة جيدة و أاؤوكد لكم بحكم أانني زرت
العديد من مناطق الوطن ان الطاقات الشصابة
م -وج -ودة ،ل -ك -ن -ه -ا م-ع ا’سص-ف غ-ي-ر مسص-ت-غ-ل-ة
بطريقة ايجابية تسصمح لها بالمسصاهمة في
رقي المجتمع و تطور البلد ،لكن العكسس هو
ال-ذي ي-ح-دث ح-يث ي-ت-م اسص-ت-ن-زاف ال-ط-اق-ات
الشصابة في أامور غير مهمة و هو ما يجعلها
ت -م -ي -ل ن-ح-و السص-ل-ب-ي-ة ف-ي ك-ل شص-يء ح-ت-ى ف-ي
معامÓتها وهو ما تعكسصه طريقة الكÓم و
التفكير لما في داخل الشصاب الجزائري الذي
يحب وطنه» .

« مشساركة الشسباب ‘ اسستحقاق
 18أافريل ضسروري»

أاين هو دور مديرية الشسباب
بوزارة الرياضسة؟
تسصاءل مصصعب غربي عن دور مديرية الشصباب
على مسصتوى وزارة الشصباب و الرياضصة في
م -و ض ص -و ع ا ل -ه -ج -ر ة غ -ي -ر ا ل ش ص -ر ع -ي -ة خ -ا ص ص -ة ا ن -ه ا
مطالبة بمرافقة الشصباب حيث قال « :غريب
م -ا ي -ح -د ث خ -ا ص ص -ة ع -ن -د م -ا ن -ت س ص -ا ء ل ع -ن د و ر
مديرية الشصباب على مسصتوى وزارة الشصباب و

ن ّو ه م ص ص ع ب غ ر ب ي ب ا ل ف ا ي س ص ب و ك م وؤ ك د ا ا ن ه
وسصيلة مهمة للتواصصل ا’جتماعي حيث
قال« :نجاحي في مجال ا’دب من خÓل
« ق س ص ن ط ي ن ة ت ق ر اأ » ك ا ن ب ف ض ص ل ا ل ف ا ي س ص ب و ك
ا ل ذ ي ف ت ح ا م ا م ي ا ب و ا ب ا ل ت اأ ل ق و ا ل ب ر و ز
و ه و م ا ي وؤ ك د ا ن ه ذ ه ا ل و س ص ي ل ة م ه م ة م ن
حيث التواصصل بين ا’فراد خاصصة انها
سصمحت لي بتكوين العديد من الصصداقات
عبر الوطن وحتى خارجه وهوما جعلني
اأ م ي ل ا ل ى ا س ص ت غ  Óل ه ا ب ك ث ر ة « .
ل -م ي -ف -و ت غ -ر ب -ي ا ل -ف -ر ص ص -ة ل -ي -ن -د د
با’سصتغÓل السصيء للفايسصبوك حيث قال:
« كل واحد و طبعه هناك من يبحث عن
الرقي وهناك من يبحث عن ا’نحدار و
ا ل - -و ق - -و ع ف - -ي ف - -خ ا ل - -ر ذ ي - -ل - -ة و ه - -ن -ا ا ن -د د
بالتشصهير و القذف من خÓل الفايسصبوك
ا ل -ذ ي ي -ب -ق -ى و س ص -ي -ل -ة ج -ي -د ة ل -ل -ت -و ا ص ص -ل ا ن
اسصتغلت بطريقة جيدة».

« اأ د ع و ا ل ش س ب ا ب ل ل م ش س ا ر ك ة
‘ السستحقاقات
السسياسسية»
انتهز الشصاب مصصعب غربي الفرصصة من
ا ج -ل م -ط -ا ل -ب -ة ا ل ش ص -ب -ا ب ب -ا ل -م ش ص -ا ر ك -ة ف -ي
ا ’ س ص -ت -ح -ق -ا ق -ا ت ا ل س ص -ي -ا س ص -ي -ة ح -ي ث ق -ا ل « :
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ع -ل -ى ا ب -و ا ب ح -د ث م -ه -م و ه -و
ا’نتخابات الرئاسصية التي سصتجري في
 18افريل المقبل حيث اسصتغل الفرصصة
من اجل مطالبة الشصباب بالمشصاركة بقوة
’نجاح هذا العرسس الديمقراطي الذي
تقبل عليه بÓدنا و تفادي الوقوع في فخ
من يحبط المعنويات من خÓل عبارات
ا ل ت ش ص ك ي ك و ا ل ت ش ص ا وؤ م ح و ل ا ل م س ص ت ق ب ل «

« اأ ش س ك ر ج ر ي د ة « ا ل ش س ع ب »
على دعمها اŸعنوي ‹»
ع -ب -ر م ص ص -ع ب غ -ر ب -ي ع -ن س ص -ع -ا د ت -ه ب -ز ي -ا ر ة
مقر جريدة «الشصعب» حيث قال « :جريدة
«الشصعب» من الجرائد الرائدة في مجال
ا ل ص ص -ح -ا ف -ة ا ل -م -ك -ت -و ب -ة ف -ي ا ل -ج -ز ا ئ -ر د و ن
نسصيان تاريخها العريق بحكم انها اول
ج ر ي د ة ن ا ط ق ة ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ت م ا ن ش ص ا وؤ ه ا
ب -ع -د ا ’ س ص -ت -ق  Ó-ل و ت -و ا ج -د ي ب -م -ق -ر ه -ذ ه
ا ل - -ج - -ر ي - -د ة ا ل - -ع - -ر ي - -ق - -ة ا م - -ر ي ش ص -ر ف -ن -ي و
ي ح ف ز ن ي  ،ك م ا اأ ش ص ك ر ا ل ق ا ئ م ي ن ع ل ى ه ذ ه
الجريدة لدعمهم المعنوي لي و تشصجيعي
ع -ل -ى ا ل -ق -ي -ا م ب -ا ل -ع -د ي -د م -ن ا ل -م -ب -ا د ر ا ت
ا ل ش ص -ب -ا ن -ي -ة ا ل -ه -ا د ف -ة ف -ي ا ل -م س ص -ت ق ب ل خ د م ة
ل و ط ن ي و اأ ب ن ا ء ب ل د ي »
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الثÓثاء  05فيفري  2019م
الموافق لـ  30جمادى اأ’ولى  1440هـ

’و ¤لكرة إلقدم
إلرإبطة إÎÙفة إ أ

إأ–ـ ـاد ألعاصضمـ ـة فـ ـي أمتحـ ـان صضعـ ـب ببجايـ ـة

تتوإصشل إليوم ›ريات إ÷ولة إلعششرين من
’و ¤ل-ك-رة إل-ق-دم ب-إاج-رإء
إل -رإب -ط -ة إÎÙف -ة إ أ
’همية ،تتصشّدرها إŸبارإة
أإربع موإجهات بالغة إ أ
إلتي سشتجلب إليها أإك Èعدد من إŸتتبع Úوإلتي
سشتجمع إŸهّدد بالسشقوط مولودية بجاية بضشيفه
’ول إ–اد إل -ع -اصش-م-ة ‘
رإئ -د ت -رت -يب إÎÙف إ أ
م-وإج-ه-ة إل-ه-زÁة ف-ي-ه-ا ‡نوعة لك Óإلفريق،Ú
وهو ما يعّد بالفرجة وإŸتعة إلكروية.

شضباب بلوزدأد ‘ مبارأة
لخÒة؟
ألفرصضة أ أ
اللقاء الثاني سسيحل فيه وفاق سسطيف ضسيفا ثقيÓ
على شسباب بلوزداد بملعب  20أاوت بالعناصسر بداية
من السساعة الثالثة مسساء ،في مباراة بشسعار الفوز
و’ ب- -دي- -ل ع- -ن ال -ف -وز أ’صس -ح -اب اأ’رضس ،ال -ذي -ن
سسيكونون أامام امتحان أاخير إ’نعاشس حظوظهم في

«دخلنا منافسضة كأاسس ألكاف بقوة..
وأإلرهاق عدّونا أألول ‘ ألفÎة أŸقبلة»

عمار حميسسي

البقاء وتقليصس فارق النقاط عن باقي المهّددين
بالسسقوط إالى ثÓث نقاط ،ومنها اسستعادة الثقة في
ال -م-ج-م-وع-ة خصس-وصس-ا أان-ه-م سس-ي-ك-ون-ون م-دع-م-ي-ن
ب -اآ’’ف م -ن أانصس -اره -م ،وسس -ي -ح -اول -ون اسس-ت-غÓ-ل
ال -مشس -ك-ل ب-ي-ن إادارة ال-وف-اق وم-درب-ه-ا «ن-ور ال-دي-ن
جر نهاية اأ’سسبوع الماضسي ،والذي
زكري» الذي تف ّ
من دون شسك يكون قد أاثر على معنويات الÓعبين
قبل لقاء مهم.
الوفاق من جهته يبحث في هذه المواجهة عن
ت-أاك-ي-د صس-ح-وت-ه ه-و ال-ذي حّ-ق-ق ف-وزي-ن ع-ريضس-ي-ن
متتالين اأ’ول كان ضسد إاتحاد العاصسمة في منافسسة
ك-أاسس ال-ج-م-ه-وري-ة ف-ي ال-دور ث-م-ن ال-ن-ه-ائي بثÓثة
أاهداف مقابل هدف ،والثاني انتفضس فيه أاصسحاب
اللونين اأ’سسود واأ’بيضس برباعية دون مقابل ضسد
الجريح جمعية عين مليلة ،وهو ما سسيجعله يدخل
هذا اللقاء وكله عزم على مواصسلة تأالقه والعودة
ل-ل-ب-ودي-وم ،خصس-وصس-ا ب-ت-واج-د صس-ان-ع اأ’لعاب «عبد
المؤومن جابو» الذي يتواجد في أافضسل مسستوياته
وتمكن من تسسجيل هاتريك في اللقاء اأ’خير.

ألعميد لتعزيز مركزه ألثالث
‘ ألÎتيب ألعام
سسيكون ملعب  5جويلية اأ’ولمبي بداية من السساعة
السسادسسة مسساء مسسرحا لمباراة مولودية الجزائر
الذي يعاني أازمة نتائج أامام ضسيفه أاولمبي المدية
الباحث عن نقاط الفرج التي تسسمح له با’قتراب
من ضسمان البقاء.
«ع -ادل ع -م -روشس» وال -م -ول -ودي -ة ال -ل-ذان ع-ادا إال-ى
ال-ن-ق-ط-ة الصس-ف-ر ف-ي ال-م-واج-ه-ت-ي-ن اأ’خ-يرتين بعد
تبخر حلم التتويج بالكأاسس التاسسعة باإ’قصساء من
منافسسة كأاسس الجمهورية ضسد نصسر حسسين داي في
الدور ثمن النهائي ،وبعده التعثر بملعب  5جويلية
اأ’ول -م -ب -ي ف -ي ذه -اب رب -ع ن -ه-ائ-ي م-ن-افسس-ة ك-أاسس
اأ’ن- -دي -ة ال -ع -رب -ي -ة اأ’ب -ط -ال ضس -د ن -ادي ال -م -ري -خ
السسوداني ،سسيكون العميد في اختبار صسعب عشسية
اليوم أامام أاولمبي المدية ،أاين سسيبحث الÓعبون
في هذا اللقاء عن أاداء لقاء مشسرف والعمل على
ال-ف-وز ب-ال-ن-ت-ي-ج-ة واأ’داء ل-ت-ع-زي-ز م-رك-زهم الثالث،

وتهدئة اأ’نصسار الغاضسبين الذين يطالبون بتنحية
ال -م -درب «ع-م-روشس» وال-م-دي-ر ال-ري-اضس-ي ل-ل-ف-ري-ق
«قاسسي السسعيد» ،معتبرين بأان مواسسم العميد باتت
ت-تشس-اب-ه وك-ل-ه-ا ت-ن-ت-ه-ي دون م-ع-ان-ق-ة اأ’ل-ق-اب ال-تي
أادارت ظهرها للفريق للموسسم الثالث على التوالي،
كما كشسفت بعضس المصسادر بأان هذا اللقاء قد يكون
مواجهة الفرصسة اأ’خيرة للمدرب «عمروشس» قبل
إاقالته من تدريب الفريق.
وسستؤورق «عمروشس» الغيابات التي بلغت ’ 10عبين
كاملين والتي باتت لغزا في الفريق ،بغياب (دمو
وع -زي) اأ’ول م -ت-واج-د ف-ي ف-ت-رة ن-ق-اه-ة وال-ث-ان-ي
ت -ع -رضس إ’صس -اب-ة ضس-د ال-م-ري-خ السس-ودان-ي ،ك-م-ا أان
ال-م-داف-ع م-روان-ي سس-ي-ك-ون م-ت-واج-دا م-ع المنتخب
اأ’ول - -م - -ب - -ي ،ب- -اإ’ضس- -اف- -ة إال- -ى غ- -ي- -اب «ع- -روسس»
و»درارجة» المتوجدان في فترة نقاهة ،و»نقاشس»
الذي سسيكون جاهزا بمناسسبة اللقاء المقبل ،دون
نسسيان «بن عروسس» الذي أاجرى عملية جراحية
و»شسريف الوزاني» الموقف بسسبب ثبوت تعاطيه
ال -م -نشس -ط -ات ،ف -ي -م -ا سس -ي -غ -يب ال -ث-ن-ائ-ي «حشس-ود»
و»سسويبع» بسسبب اإ’صسابة.
هذا وسسيتنقل رفقاء المهاجم العائد إالى المنافسسة
«عبد الحفيظ» بنية العودة إالى المدية على اأ’قل
ب-ن-ق-ط-ة ال-ت-ع-ادل ال-ت-ي سس-تسس-م-ح ل-ل-فريق من البقاء
خ -ارج م -ن -ط -ق-ة ال-خ-ط-ر م-ؤوق-ت-ا ،وت-دارك ه-زي-م-ة
اأ’سسبوع الفارط بعقر الديار أامام نادي بارادو.
اللقاء اأ’خير ،سسيكون معركة كروية بين أاصسحاب
ذي-ل ال-ت-رت-يب ح-ي-ن يسس-ت-ق-ب-ل أاه-ل-ي ب-رج ب-وع-ريرج
ضسيفه دفاع تاجنانت بملعب  20أاوت بداية من
السساعة الخامسسة مسساء ،وهو اللقاء الذي سسيكون
فيه الفوز إاجباريا لك Óالفريقين من أاجل الخروج
م-ن دائ-رة ال-حسس-اب-ات وإان-ع-اشس ح-ظ-وظ-ه ل-ت-ح-قيق
هدف البقاء.

ألÈنامج:
 : 15:00ششباب بلوزدإد  -وفاق سشطيف
 : 17:00مولودية بجاية  -إتحاد إلعاصشمة
 : 17:00أإهلي برج بوعريريج  -دفاع تاجنانت
 : 18:00مولودية إلجزإئر  -أإولمبي إلمدية

إÁان زيتو Êلـ «إلششعب»:

«أأح ّضض ـ ـر للموأعي ـ ـد ألقادم ـ ـة Ãعنوي ـ ـات مرتفع ـ ـة »

إع -تÈت إلسش-ب-اح-ة إلصش-اع-دة ل-ل-م-ج-م-ع
إل -ن -ف -ط -ي إل -بÎو‹ صش-اح-ب-ة إلـ  14ربيعا
إÁان زي - -ت - -و ‘ Êح - -وإر خ- -اصش ÷ري- -دة
«إلشش -عب» ،إل -ن -ت-ائ-ج إل-ت-ي ح-ق-ق-ت-ه-ا خÓ-ل
إل -ب -ط-ول-ة إل-وط-ن-ي-ة إŸف-ت-وح-ة ‘ إ◊وضش
إلصش -غ Òإل -ت -ي ج -رت م-ؤوخ-رإ ب-ب-اب إل-زوإر
Ãثابة خطوة مهمة لها من أإجل إŸوإصشلة
‘ إل-ع-م-ل ل-رف-ع مسش-ت-وإه-ا أإك Ìمسش-ت-ق-ب،Ó
بعدما “كنت من Œاوز أإثار إلصشدمة إلتي
ت -ع -رضشت ل-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى إل-رأإسش بسش-بب
حادث مرور أإدخلها إلعناية إŸركزة لعدة
أإيام ،وهذإ ما يعّد دإفعا معنويا لها للتأالق
مسشتقب.Ó

حاورتها :نبيلة بوقرين
«إلشش- -عب» :م- -ا ه- -و ت- -ق- -ي- -ي- -مك ل- -مسش -ت -وى
إلبطولة إلوطنية في إلحوضش إلصشغير؟
«إيمان زيتوني» :البطولة جرت في ظروف
رائ -ع -ة م ّ-ي -زت -ه-ا أاج-واء ع-ائ-ل-ي-ة ج-م-عت ب-ي-ن ك-ل
السس -ب -اح -ي -ن والسس -ب -اح -ات م -ن م -خ -ت-ل-ف ال-ف-رق
المشساركة في الموعد ،هذا دليل على أاّن أاسسرة
السس -ب -اح -ة ه-ي ع-ائ-ل-ة واح-دة وال-م-ن-افسس-ة ك-انت
ع-ال-ي-ة ج-دا م-ا أاع-ط-ى ح-م-اسس-ا ورف-ع ال-مسس-ت-وى
الفني ،والحمد لله اأ’مور كانت ممتازة وأانا جد
سسعيدة بتحقيق الميدالية الذهبية رغم صسعوبة
Óنني لم أاحضسر كما يجب
المأامورية بالنظر ل أ
ي هذه المرة أ’نه كان
للبطولة ،ولم أاقدم كل ما لد ّ
من المقّرر أان أاعود لجو المنافسسة بعد ثÓث
أاشسهر على اأ’قل ،لكن اأ’هم هو الصسعود لمنصسة
التتويج ما يجعلني أارفع التحدي أاكثر لتقديم
اأ’فضسل مسستقب.Ó

مزيان إيغيل ـ مدرب نصشر حسش Úدإي:

عّ-ب-ر م-زي-ان إي-غ-ي-ل م-درب
نصش- - - - - - -ر حسش Úدإي خ Ó- - - - - -ل
إل - -ن - -دوة إلصش- -ح- -ف- -ي- -ة إل- -ت- -ي
ع- -ق- -ده- -ا Ãل- -عب  5جويلية
عقب موإجهة بيÎو إتليتيكو
إ’ن-غ-و‹ ع-ن سش-ع-ادته بالفوز
إÙق -ق ،م -ؤوك -دإ أإن إل Ó-ع-بÚ
ل -ع -ب -وإ ب-ع-زÁة ك-بÒة خÓ-ل
إŸبارإة ‡ا سشمح لهم بتحقيق
إلفوز.

ﬁمد فوزي بقاصص
يحتضسن ملعب الوحدة المغاربية ببجاية بداية من
السساعة الخامسسة مسساء مواجهة قمة في اإ’ثارة،
حين يسستقبل الجريح مولودية بجاية رائد ترتيب
ال -راب -ط -ة ال -م -ح -ت -رف-ة اأ’ول-ى ل-ك-رة ال-ق-دم إات-ح-اد
العاصسمة ،وهي المواجهة التي يهدف من خÓلها
أابناء «يما قوراية» إالى اإ’بقاء على النقاط الثÓثة
بميدانهم للخروج من منطقة الخطر ولو مؤوقتا
قصسد التفكير في تعبيد الطريق نحو ضسمان البقاء
في الجو’ت المقبلة الذي ’ يزال شساقا ومحفوفا
بالمخاطر.
ه-ذا واج-ت-م-ع ’ع-ب-و ال-م-وب ب-ي-ن-ه-م وات-ف-ق-وا ع-ل-ى
ضسرورة الفوز ’سستعادة الثقة الضسائعة في الجو’ت
اأ’خيرة ،هم الذين لم يتذوقوا طعمه منذ بداية
مرحلة العودة ،وهو ما سسيسسمح لهم من التصسالح مع
اأ’نصسار الذين بدأا ينفذ صسبرهم من توالي النتائج
السسلبية ،كما تعاهد الÓعبون فيما بينهم من أاجل
ال-ف-وز إ’ب-ق-اء ال-م-درب «خ-ي-ر ال-دي-ن م-اضس-وي» ف-ي
منصسبه خصسوصسا أان اإ’دارة منحته فرصسة أاخيرة
للتدارك وإاعادة الفريق إالى سسكة ا’نتصسارات ،وهو
ما جعل رفقاء القائد «طوال» يتحّركون لمحاولة
اإ’بقاء على مدربهم في منصسبه خصسوصسا أانهم
مرتاحين ويسستجيبون لطريقة عمله.
ف -ي ال -ج -ه -ة ال-م-ق-اب-ل-ة ل-ن ت-ك-ون م-أام-وري-ة ال-ب-ط-ل
الشس -ت -وي سس -ه -ل-ة ف-ي ب-ج-اي-ة أام-ام م-ن-افسس ي-م-ت-لك
أافضس -ل -ي -ة اأ’رضس وال -ج -م -ه -ور وي -ب -حث ع-ن ال-ف-وز
لÓقتراب من هدف البقاء ،لكنه سسيكون مطالبا
بالفوز لتعزيز صسدارته للمحترف اأ’ول وإابقاء فارق
النقاط عن مÓحقيه.
وسس -ي -ك -ون اإ’ت -ح -اد م -ح -روم -ا م-ن خ-دم-ات ثÓ-ث
’عبين أاسساسسيين ويتعلق اأ’مر بالحارسس «محمد
لمين زماموشس» المبعد عن قائمة الـ  18والذي
سس -ي -ع ّ-وضس -ه ال-ح-ارسس «م-نصس-وري» ،ب-اإ’ضس-اف-ة إال-ى
الجناح اأ’يسسر «مزيان» الذي عاد اأ’حد إالى أاجواء
التدريبات من اإ’مارات بعد فشسل ترسسيم صسفقة
ان-ت-ق-ال-ه إال-ى ن-ادي اإ’م-ارات اإ’م-ارات-ي وسس-ي-خ-لفه
الوافد الجديد «زواري» ،إالى جانب هداف الفريق
اإ’ف- -واري «إاي- -ب- -ارا» ال- -م -ع -اقب وال -ذي سس -ي -ع -وضس
بالمهاجم «حامية».

 info@ech-chaab..comالعدد
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^ كيف تمّكنت من إلعودة للمنافسشة بهذه
إلسشرعة؟
^^ صسحيح بعد الحادث الذي تعرضست له في
نهاية السسنة الماضسية لم يكن من المقّرر عودتي
إال -ى ال -مسس-اب-ح ب-ه-ذه السس-رع-ة ول-ك-ن ال-ح-م-د ل-ل-ه
ت-م-ك-نت م-ن ت-ج-اوز م-رح-ل-ة ال-خ-ط-ر وع-دت إالى
أاجواء المنافسسة بعد التحضسيرات التي قمت بها
وفق برنامج خاصس تدربت أ’سسبوع بمفردي ،ثم
إاندمجت مع زميÓتي في الحوضس والحمد لله
ح -ال -ي-ا أان-ا أاسس-ت-رج-ع مسس-ت-واي بصس-ف-ة ت-دري-ج-ي-ة
والدليل على ذلك مشساركتي في البطولة الوطنية
وحققت توقيتا مقبو’ رغم التنافسس القوي بين
السسباحات من مختلف النوادي التي كانت تسسعى

للصسعود لمنصسة التتويج ،ما يعّد دافعا معنويا
ب -ال -نسس -ب -ة ل-ي ل-ل-م-واصس-ل-ة ف-ي ال-ع-م-ل اسس-ت-ع-دادا
للمواعيد القادمة بحول الله.
’م-ور إل-ت-ي عّ-ج-لت ب-ع-ودتك
^ م -ا ه -ي إ أ
للمنافسشة في إلمسشتوى إلعالي؟
^^ كانت لدي رغبة قوية في العودة إالى الحوضس
رغم أانني كنت ما زلت تحت المتابعة الطبية إا’ّ
أاني رفعت التحدي مثلما سسبق لي القول ،حيث
كنت أاتدرب في البداية بمفردي والفضسل يعود
ل -ل -ب-رن-ام-ج ال-ذي سس-ط-ره ل-ي ال-ط-ب-يب ال-ذي ك-ان
يشس-رف ع-ل-ى ح-ال-ت-ي الصس-ح-ي-ة ،وم-ن ه-ن-ا أاشس-ك-ر
كثيرا كل من سساعدني في العودة بهذه السسرعة،
عائلتي وكذا وزير الشسباب والرياضسة الذي زارني
واإ’ت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-لسس-ب-اح-ة وع-ل-ى رأاسس-ها
ح -ك -ي -م ب -وغ -ادو ال -ذي ك -ان إال-ى ج-ان-ب-ي ف-ي ك-ل
اأ’وق-ات وال-ح-م-د ل-ل-ه ك-ل ه-ذه اأ’م-ور ج-ع-ل-ت-ن-ي
أاتجاوز اإ’صسابة التي تعرضست لها على مسستوى
الرأاسس بسسرعة.
^ ما هو برنامج إيمان زيتوني؟
^^ حاليا أاتدرب بشسكل منتظم وبعد النتائج
المحّققة في البطولة تمّكنت من الوقوف على
مسستواي البدني وسسأاعمل أاكثر للعودة لما كنت
عليه في السسابق أاو أافضسل من ذلك ،خاصسة أانني
على موعد من أاجل المشساركة مع نادي تونسسي
في البطولة المحلية ،وبعدها بطولة الجزائر في
ال -ح -وضس ال -ك -ب -ي -ر ،ك -أاسس ال -ج -زائ -ر ،ال -ب -ط -ول -ة
المغاربية التي سستكون في بÓدنا ،وكذا البطولة
العربية والبطولة اأ’فريقية ما يعني أانني على
موعد مع برنامج مكثف وفي المسستوى العالي،
هذا ما سسيسساعدني على العودة لتوقيتي الخاصس
بصس -ف -ة ت -دري -ج -ي -ة وأات -م -ن -ى أان أاشس -رف اأ’ل -وان
الوطنية.

ولم يفّوت إايغيل الفرصسة ليعبّر
عن قلقه حول المردود البدني
لÓعبين الذين انهاروا في آاخر
ربع سساعة ،مما سسمح للمنافسس
من تهديد مرمى الحارسس في
اك -ث -ر م -ن م -ن -اسس -ب -ة ،إا’ أان-ه ل-م
يسستطع التسسجيل.
ون ّ- -وه ال - -ت - -ق - -ن - -ي ال - -ج- -زائ- -ري
ب -إام -ك -ان -ي -ات ال -م -داف -ع ت-وق-اي
م - -ؤوك - -دا أان - -ه م- -ن الÓ- -ع- -ب- -ي- -ن
ال-م-م-ي-زي-ن ف-ي م-نصس-ب-ه وط-ال-به
بضسرورة مواصسلة العمل باجتهاد
خÓ-ل ال-ف-ت-رة ال-م-ق-ب-لة من اجل
ا’رت- -ق- -اء ال- -ى مسس- -ت -وى أافضس -ل
ول -م -لء ال-وصس-ول إال-ى ال-م-ن-ت-خب
الوطني.
وصس -ف اي -غ -ي -ل ا’ن -تصس -ار ع -ل -ى
ال-ن-ادي ا’ن-غ-ول-ي ب-ال-م-ه-م ح-يث
قال« ،لقد كان هدفنا واضسحا
وت -ح ّ-دثت م -ع ال Ó-ع -ب -ي -ن ق -ب -ل
ال -م -ب-اراة وق-لت ل-ه-م أان ال-ه-دف
الوحيد الذي نطمح لتحقيقه هو
الفوز وكان لزاما علينا اسستغÓل
لعب المواجهة على أارضسنا من
أاج-ل ال-ف-وز ،خ-اصس-ة أان ت-ح-ق-ي-ق
نتيجة أاخرى كان سسيكون له أاثر
سسلبي على الفريق ،فيما تبقى
من المنافسسة والفوز على فريق
ب-ي-ت-رو ات-ل-ي-ت-ي-ك-و ا’ن-غ-ول-ي م-هم
ايضس -ا م -ن ال -ن -اح -ي -ة ال -م-ع-ن-وي-ة
ويجعلنا نحضسر بأافضسل طريقة
ممكنة للمواعيد المقبلة ،خاصسة
أان-ن-ا م-ط-ال-ب-ون بمواصسلة النتائج
ا’يجابية في هذه المسسابقة من
اج -ل اح -ت Ó-ل إاح -دى ال -م -راك -ز
المؤوهلة الى الدور المقبل».

وأاك -د اي -غ -ي-ل ان ال-م-ن-افسس ي-ع-د
فريقا قويا حيث قال« :لم يكن
م-ن السس-ه-ل ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز ع-لى
فريق بيترو ا’نغولي أ’نه فريق
ج -ي-د وي-م-لك ’ع-ب-ي-ن ي-حسس-ن-ون
لعب الكرة ،كما أانه فريق منظم
من جميع النواحي وهو ما شسّكل
صسعوبات كبيرة لنا ،لكن الهدف
ال -م -ب -ك -ر ال -ذي سسّ-ج-ل-ه الÓ-عب
ت-وق-اي سسّ-ه-ل ك-ث-ي-را م-ن م-همتنا
وج-ع-ل الÓ-ع-ب-ون ي-ت-ح-ررون من
ال-ن-اح-ي-ة ال-ن-فسس-ية وكنا نسستطيع
تسسجيل هدف آاخر لو احتسسب
ال -ح -ك-م ه-دف ق-اسس-م-ي ،ا’ أان-ه
كان له رأاي آاخر وفي الشسوط
الثاني اأ’مور كانت افضسل بعد
ان سسجلنا الهدف الثاني».
وأاع-ت-رف اي-غ-ي-ل ب-تراجع الفريق
م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة حيث قال
»،لقد واجهنا صسعوبات كبيرة من
ال -ن -اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة ف-ي آاخ-ر رب-ع
سس -اع -ة ،ح -يث ت -راج -ع ال -ف -ري-ق
كثيرا من هذه الناحية وهو ما
منح المنافسس فرصسة العودة الى
الضس -غ -ط ال-م-ت-ق-دم وه-و م-ا ك-اد
ي-ك-ل-ف-ن-ا ك-ث-ي-را ا’ ان-ن-ا اسستطعنا
الخروج بالنتيجة المنطقية وهي
النقاط الثÓث المهمة جدا فيما
تبّقى من المشسوار».
ولم يفوت ايغيل الفرصسة ليعبّر
ع -ن ق -ل -ق -ه ب -خصس -وصس ال -ح -ال-ة

ال -ب-دن-ي-ة لÓ-ع-ب-ي-ن م-ن ال-ن-اح-ي-ة
البدنية الÓعب الجزائري غير
مهيأا من أاجل لعب عدة مباريات
ف- -ي وقت قصس -ي -ر ،ح -يث ي -ك -ون
اأ’مر سسه Óان كان لديك فريق
ف- -ي- -ه ال- -ع- -دي -د م -ن ال Ó-ع -ب -ي -ن
الجيدين من اجل القيام بعملية
ت -دوي-ر ال-تشس-ك-ي-ل-ة ف-ي م-ب-اري-ات
البطولة والكأاسس لكن العكسس هو
الذي حدث حيث ضسّيعنا عدة
نقاط بسسبب تركيزنا على كأاسس
ال -ك -اف ل -ك -ن ل -حسس-ن ال-ح-ظ أان
وضسعية الفريق في البطولة تبقى
جيدة لحد اآ’ن».
ون ّ-وه اي -غ-ي-ل ب-مسس-ت-وى ال-م-داف-ع
الشساب توقاي حيث قال «توقاي
’عب ج - -ي - -د وه - -و م- -ن افضس- -ل
الÓعبين في منصسبه في البطولة
وأاع -ت -ق -د ان -ه ان واصس -ل ال -ع-م-ل
ب -اج -ت -ه -اد وت -ف -ان-ي ف-ي ال-ف-ت-رة
ال -م -ق -ب -ل -ة سس -ي -ك -ون م -ن افضس-ل
الÓعبين وسسيسسمح له هذا اأ’مر
بالوصسول الى المنتخب الوطني
ه- -و ’عب ذك- -ي وق- -وي ب- -دن- -ي -ا
وايضس- -ا يسس- -اع- -دن- -ا ك -ث -ي -را ف -ي
ال- -ك- -رات ال- -ث -اب -ت -ة دون نسس -ي -ان
قدرته على اللعب في اكثر من
منصسب في الدفاع أانه مكسسب
ك -ب -ي -ر ل -ل -ف -ري -ق ،ل-ك-ن-ه م-ط-الب
ب -م -واصس -ل -ة ال -ع -م -ل ف-ي ال-ف-ت-رة
المقبلة».

إلبطولة إŸتوسشطية للمبارزة

لناث يتّوج بالذهب
أŸنتخب ألوطني ل إ

إف - -ت - -كت إŸب- -ارزإت إ÷زإئ- -ري- -ات ،م- -رË
م-ب-ارك-ي ،ن-ي-ل-ى ب-ن شش-اك-ور ،إل-زه-رإء ك-ح-لي
ويسش -رى زب -وج إŸي-دإل-ي-ة إل-ذه-ب-ي-ة  -حسشب
إلفرق ‘ مسشابقة ،زوجي ﬂتلط (إلسشيف،
إلشش -يشش وإ◊سش -ام) ،ل -ل -ب -ط-ول-ة إŸت-وسش-ط-ي-ة
بكالياري (إيطاليا).
و ف -ا ز ت ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ا ت ف -ي ا ل -ن -ه -ا ئ -ي  ،ع -ل -ى
نظيراتهن ا’سسبانيات بـ 30لمسسة مقابل ،25
في نصسف النهائي ،تفوقت ممثÓت الجزائر
على ا’يطاليات ( ،)29 -30المتكونات من،
م -ا ر غ -ر ي -ت -ا ب -ر ا ط -ا  ،اآ ل -ي س س غ -ا م -ب -ي -ط -ا و ا ي -م -ا
غارينو.
في الترتيب العام ،نالت الجزائر المرتبة
الثانية بـ 8ميداليات (ذهبيتان ،فضسية واحدة
و  5ب -ر و ن -ز ي -ا ت )  ،و ر ا ء ا ي -ط -ا ل -ي -ا ب ـ  4 3م ي د ا ل ي ة
( 16ذهبية 13 ،فضسية و 14برونزية) ،بينما

انهت فرنسسا المسسابقة في المركز الثالث
ب -م -ج -م -و ع اأ ر ب -ع م -ي -د ا ل -ي -ا ت ( ذ ه -ب -ي -ة  ،ف ض س -ي -ة
وبرونزيتين).
م -ن ج -ه -ت -ه  ،ل -م ي -ت س س -ن ل -ل -م -ن -ت خ ب ا ل ج ز ا ئ ر ي
ل -ل -ر ج -ا ل  ،ت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ا ئ -ج ا ي -ج -ا ب -ي -ة  ،ع -ق ب
خ س س ا ر ت ه اأ م ا م ا ’أ ر د ن ب ـ  ، 2 9 - 3 0ف ي ا ل د و ر
ربع النهائي في منافسسة مختلط  -رجال في
ا ’أ س س - -ل - -ح - -ة ا ل - -ث  Ó- -ث - -ة  ( ،ا ل س س - -ي - -ف  ،ا ل ش س - -ي ش س
و ا ل -ح س س -ا م )  .و ع -ا د ت ا ل -م -ي -د ا ل -ي -ة ا ل -ذ ه -ب -ي -ة
’يطاليا.
و ق ب ل ذ ل ك اأ ح د ث ت ا ل ج ز ا ئ ر ي ة ك ا ح ل ي ن و ر ة
ز ه -ر ة ا ل -م -ف -ا ج -اأ ة  ،ب -ت -ت -و ي -ج -ه -ا ب -ا ل -م -ي -د ا ل -ي -ة
الذهبية لسسÓح الحسسام في فئة الوسسطيات،
ب -ع -د ف -و ز ه -ا ف -ي ا ل -ن -ه -ا ئ -ي ع -ل -ى ا ’ ي -ط -ا ل -ي -ة
غ و ا ر ي ن و اإ ي م ا ب ن ت ي ج ة . 1 1 - 1 5

إلنادي إ’فريقي

أسضتقالة أŸدرب شضهاب ألليلي
بعد هزÁة لوبومباشضي
ق ّ- -دم شش - -ه - -اب إل - -ل- -ي- -ل- -ي م- -درب إل- -ن- -ادي
’حد إسشتقالته رسشميا إ¤
’فريقي مسشاء إ أ
إ إ
رئ-يسش إل-ف-ري-ق ع-ب-د إلسشÓ-م إل-ي-ونسش-ي على
خلفية إلهزÁة إلثقيلة إلتي تلقاها إلفريق
أإم-ام ت-ي .ب-ي .م-ازÁب-ي إل-ك-ون-غو‹ بنتيجة
()0-8
ي-وم السس-بت ل-حسس-اب دور ال-م-ج-م-وع-ات ل-راب-طة
أابطال أافريقيا لكرة القدم.
وأافاد الليلي في تصسريحات صسحفية بخصسوصس
الهزيمة «ما حدث في لوبومباشسي كان غرقا
جماعيا ( )...اتحمل فيه جزءا من المسسؤوولية،
هذه الهزيمة موجعة بالنسسبة للفريق والÓعبين
وال -ج -م -ه -ور ،ح -ت -م -ا سس -ت -ب -ق -ى أاسس-وأا ذك-رى ف-ي
مسسيرتي التدريبية ـ موضسحا ـ قدمت اسستقالتي
إاث- -ر ال- -ه -زي -م -ة ،ك -ان ’ ب -د م -ن ف -ع -ل أاي شس -يء
لÓعتذار لجماهير النادي ا’فريقي».
وسسيشسرف على تدريبات النادي ا’فريقي مؤوقتا

المدرب المسساعد خالد السسويسسي.
وذكرت مصسادر إاعÓمية أان رئيسس النادي عبد
السس Ó-م ال -ي -ونسس -ي بصس -دد اج-راء م-ب-اح-ث-ات م-ع
الفرنسسي برتران مارشسان من أاجل ضسمه الى
’طار الفني لفريق باب الجديد.
اإ
وك- -ان ف- -ري -ق م -ازم -ب -ي ق -د أال -ح -ق ي -وم السس -بت
الماضسي في لومومباشسي هزيمة تاريخية بالنادي
ا’ف -ري-ق-ي اسس-ت-ق-رت ع-ل-ى ث-م-ان-ي-ة اه-داف دون
م -ق -اب -ل (  ،)0-8ف -ي ال -ج -ول -ة ال -ث -ال -ث-ة م-ن دور
ال -م -ج-م-وع-ات ل-تصس-ف-ي-ات ك-أاسس راب-ط-ة اب-ط-ال
افريقيا.
’فريقي في ظرف يعيشس فيه
وتأاتي هزيمة ا إ
النادي على وقع صسعوبات مالية وادارية كبيرة
ل -ت -ت -واصس -ل ح -ي -رة ال -ج-م-اه-ي-ر ب-خصس-وصس واق-ع
ومسستقبل النادي العريق الذي كان أاول فريق
’بطال في نسسختها القديمة
يتّوج بلقب رابطة ا أ
عام .1991

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

الثÓثاء  05فيفري  2019م
لولى  1440هـ
الموافق لـ  30جمادى ا أ

هام جدا

إاعداد :عب ـد الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسص Ãسسجد البشس Òاإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء
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هذه إلصشفحة –توي على آإيات قرآإنية
كرÁة وإحاديث نبوية ششريفة ،إلرجاء إ◊فاظ
عليها وحمايتها من إلتدنيسض .وششكرإ

من ْإعظم ْإسشباب ترك إŸعاصشي

مراقبـ ـ ـ ـة اŸسسل ـ ـ ـ ـم ÿالقـ ـ ـ ـه ‘ ال ّسس ـ ـ ـ ـر والعل ـ ـ ـ ـن

يقول الله تعاﬁ ‘ ¤كم آاياته وهو أاصصدق
ء ِفي إ ْ ْ
ن إللَ s
القائلِ ﴿ : Úإ s
’َْرضضِ
يٌ
ه َ’ َيخَْفى َعلَْيهِ شَش ْ
ء﴾سصورة آال عمران.5 :
َوَ’ ِفي إل sسشَما ِ
م ْإَْيَ-ن َم-ا ُك-نُ-تْ-م َوإلs-لُ -ه ِبَ-م-ا
وي-ق-ول سص-ب-ح-ان-ه ﴿َوُه َ-و َم َ-ع ُ-ك ْ -
ن َبصِشيٌر﴾ سصورة الحديد.4 :
َتْعَمُلو َ
م َخ -ائِ َ-ن َ-ة إ َ’ْْع ُ-يِ-ن َوَم-ا ُتْ -خِ-ف-ي
وي -ق -ول سص -ب -ح -ان -ه ﴿َي ْ-ع َ-ل ُ -
صشُدو ُر﴾ سصورة غافر.19 :
إل t
م
ن إللَ s
ويقول سصبحانه ﴿َوإْعلَُموإ ْإَ s
ه َيْعلَ ُ
م َما ِفي ْإَنُفسِشُك ْ
ه َ
م﴾ البقرة235 :
ن إلsل َ
حَذُروُه َوإْعَلُموإ ْإَ s
غُفوٌر حَِلي ٌ
َفا ْ
وروى البخاري ومسصلم في صصحيحيهما في حديث جبريل
ع -ل -ي-ه السصÓ-م أان-ه سص-أال ال-ن-ب-ي -صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م -ع-ن
اإلحسصان فقال ( َعْن َأاِبى ُهَرْيَرَة  -رضصى الله عنه َ -أاsن َرسُصوَل
ال s-ل ِ-ه  -صص -ل -ى ال -ل -ه ع-ل-ي-ه وسص-ل-م (َق -اَل َي -ا َرسُش -وَل إل s-ل-هِ َ ،م-ا
َ
ن
ل «ا ِإ
إ ِإ
ن َتْعُبَد إللَ s
ه َكْاَsن َ
ك َتَرإُه َ ،فِإا ْ
ح َسشانُ ْإَ ْ
’ ْ
’ ْ
ح َسشانُ قا َ

ن َتَرإُه َفِإاsن ُ
م َتُك ْ
ك ».
ه َيَرإ َ
َل ْ
إان اللَه سصبحانه وتعالى أاخبَرنا بأانه رقي ٌ
ب على أاعماِلنا ،وعالمٌ
بما في نفوسِصنا ،ول تخفى عليه خافيٌة ،فالسصtر عنده عÓنيٌة،
أاخبرنا بذلك لنخافه ونخشَصاه ،ونراِقبه فنطيعه  ،فالواجبَ على
طَÓع اللهِ
ب نجاَته  ،أان يسصتحضِصَر ويتيsقن ا u
من َن َصصَح نف َسصه وأاح s
على ظاهِره وباطِنه ،ول شصك sاأن من اعتقَد ذلك وتيsقنه حملَه
على خيٍر كثيٍر ،ودفع عنه شصvرا عظيمًا،
ومن المؤوكد أان إايماَن العبدِ بأان اللَه يراه ،وي s
طلُع على سصuره
وعÓنيتِه ،وباطِنه وظاهِره ،وأانه ل يخفى عليه شصيٌء من أامرِه
،من أاعظم ِ أاسصباِب تر ِ
ك المعاصصي الظاهرِة والباطنةِ؛ وإانما
ف اإلنسصاُن على نفسِصه بالمعاصصي والذنوِب إاذا غفَل عن
يسصِر ُ
هذا األمرِ؛
فمراقبة الله  :هي «دوام علم العبد وتيقنهُ باطÓع الحق
سصبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه؛ وأان عينَ اللهِ تÓحُقك

’سشÓم
ْإرقى مرإتب إلعفو ‘ إ إ

أايها العبد أاينما ذهبت ،وفي أاي مكان حللت ،في ظِÓم الليل،
وراء ال -ج -دران ،وراء ال -ح -ي -ط -ان ،ف -ي ال-خ-ل-وات ف-ي ال-ف-ل-وات
والجلوات ،ولو كنتَ في داخِل صصخوٍر صصم،
إاذا ول تحسصبنَ اللَه يغفلُ سصاعًة..---ول أان ما تخفيه عنه
ي الله عن
يغي ُ
ب وخلق مراقبة الله هو الذي منَع يوسصفَ نب s
المعصصية حينما ابُتِلي  ،فقال الله تعالى :
غsلَق ِ
ن َنْفسِش ِ
ه َو َ
﴿َوَرإَوَدْت ُ
ه إsلِتي ُهَو ِفي َبْيِتَها َع ْ
’َْبَوإَب
تإْ ْ
ل َمَعاَذ إلsل ِ
ه ِإsن ُ
َوَقاَل ْ
ي
ح َسش َ
ت َل َ
ت َهْي َ
ك َقا َ
ن َمْثَوإ َ
ه َرuبي ْإَ ْ
ح إل s
ِإsن ُ
ن ﴾ يوسصف.23 :
ه َ’ ُيْفِل ُ
ظالُمو َ
وخلق مراقبة الله ،هو الذي جَعل الفتاة التي أامَرْتها أاtمها ،أانْ
تغش sش اللبن قبل َبيِعه للناسش ،أاْن ُتراِجع أامها قائلًة :يا أاsماه ،أالَ
َتخاِفين من عمر؟ تعني :أامير المؤومنين ،فقالت لها أامtها :إانs
عمر ل َيرانا ،فقالت الفتاة :إانْ كان عمر ل َيرانا فَرtب عمر
َيرانا.
وخلق مراقبة الله هو الذي منع الرجل الذي تمsكن من المرأاة
فقالت له:
ك
( اsتق الله ول تف sضش الخاتم إال بحuقه )؛ فقام وتَرَكها ،وتَر َ
المال الذي أاعطاها َلsما ذsكرته بتقوى الله ،فقام وتَرَكها خوًفا
من الله  ،ومراقبة له،
فليعبد المؤومن الله على أانه يراه ويطلع عليه  ،فيسصتحي من
نظر الله إاليه ،ف Óيجعل الله أاهون الناظرين إاليه .ولذلك سصئل
النبي صصلى الله عليه وسصلم عن كشصف العورة خالياً فقال كما
في البخاري عن بَْهٌز َعْن َأاِبيِه َعْن َ ِ
ي  -صصلى الله
جuده َعِن الsنِب u
حَيا ِمْن ُ
عليه وسصلم»  -إلsل ُ
ض«
ه ِم َ
ح t
ق ْإَ ْ
ن إلsناس ِ
ن ُي ْسشَت ْ
ه ْإَ َ
وخرج عمر بن الخطاب رضصي الله عنه إالى مكة في بعضش
أاصصحابه  ،فاسصتراحوا في الطريق فانحدر عليهم راع من جبل.
فقال له عمر  :يا راعي الغنم بعنا شصاة .
فقال الراعي  :إانه مملوك  -أاي أانا عبد مملوك . -
قال له عمر  :قل لسصيدك أاكلها الذئب  .فقال الراعي  :أاين الله
فبكى عمر واشصترى الغÓم من سصيده واعتقه .
وراود بعضصهم َأاعرابية عن نفسصها فقال لها  :ل يرانا إال
الكواكب.
فقالت له  :أاين مكوكبها  -أاي أاين خالقها ومصصرفها ومدبرها
أال يراك .
إانها مراقبة الله إاذا تمكنت من قلب المؤومن .

درء با◊سسنة السسيئة وﬂالقة الناسص Ãا يحبون

يقول إلله تعاﬁ ‘ ¤كم آإياته :
ح ُ
ح َسش ُ
م ِبَما
ن ْإَْعَل ُ
ن إل sسشuيَئَة َن ْ
ي ْإَ ْ
﴿إْدَفْع ِبالِsتي هِ َ
ن﴾ إŸؤومنون 96:
َيصِشُفو َ
ِ
ِ
s
ح َسش ُ
ن إل sسشuيَئ َة ﴾  ،هذا من مكارم
ه
ي
ت
ل
ا
﴿إْدَفْع بِ
ي ْإَ ْ
َ
األخÓق ،التي أامر الله تعالى بها رسصوله صصلى الله عليه
وسصلم  ،والمؤومنين معه  ،كيف ل وهو صصلى الله عليه
وسصلم القائل كما في مسصند أاحمد:
’ ْخ ِÓَ - -ق ».وف - -ي
’َُت u- -م َ- -م َصش - -اِل َ- -ح إ َ ْ
« ِإsنَ- - -م- - -ا ُب ِ- -ع ْ- -ث ُ - -ت ْ
’َْخ َ
روإية إلبيهقي» ِإsنَما ُبِعْث ُ
’َُتuمَم مََكاِرَم إ ْ
ت ْ
ق»
ِ Ó
ح َسش ُ
ن إل sسشuيَئَة ﴾
ي ْإَ ْ
فقوله تعالى  ﴿ :إْدَفْع بِالِsتي هِ َ
فالمعنى  :إاذا أاسصاء إاليك أاعداؤوك ،بالقول والفعل ،فÓ
تقابلهم باإلسصاءة ،مع أانه يجوز معاقبة المسصيء بمثل
إاسصاءته ،ولكن ادفع إاسصاءتهم إاليك باإلحسصان منك إاليهم،
فإان ذلك فضصل منك على المسصيء ،ومن مصصالح ذلك،
أانه تخف اإلسصاءة عنك ،في الحال ،وفي المسصتقبل ،وأانه
أادع -ى ل -ج -لب ال -مسص -يء إال -ى ال -ح-ق ،وأاق-رب إال-ى ن-دم-ه
وأاسصفه ،ورجوعه بالتوبة عما فعل ،وليتصصف العافي
بصص- -ف- -ة اإلحسص- -ان ،وي- -ق- -ه- -ر ب -ذلك ع -دوه الشص -ي -ط -ان،
ء
وليسصتوجب الثواب من الرب ،قال الله تعالىَ﴿ :و َ
جَزإ ُ
سَشuيَئ ٍ
ة سَشuيَئٌة ِمْثُلَها َفَم ْ
جُرُه َعَلى
ن َعَفا َوْإَصْشَل َ
ح َفْاَ ْ
ب إلs-ظ-اِلِ-م-يَ-ن َوَلَ-مِ-ن إْنَ-تَ-صشَ-ر َبْ-عَ-د
إلs-لِ-ه ِإsنُ -ه ’َ ُيِ-حt -
ظْلِم ِ
ُ
م ِم ْ
ل
ه َفْاُوَلِئ َ
ن سَشِبيلٍ ِإsنَما إل sسشِبي ُ
ك َما َعَلْيِه ْ
َعَلى إsل ِ
ذينَ َي ْ
ض
ن ِفي إ ْ ْ
ظِلُمونَ إلsناسضَ َوَيْبُغو َ
’َْرض ِ
ك َلُ-هْ-م َعَ-ذإٌب ْإَِل-يٌ-م َوَلَمْن َصشَبَر
ِبَ-غْ-يِ-ر إْلَ-حu-ق ْإُوَلِ-ئَ -

َو َ
ك لَِم ْ
’ُُمورِ﴾ الشصورى43-40:
ن َعْزِم إ ْ ْ
ن َذِل َ
غَفَر ِإ s
والتخلق بهذه اآلية  :هو أان المؤومن الكامل ،ينبغي له أان
يفوضش أامر المعتدين عليه إالى الله ،فهو يتولى النتصصار
لمن توكل عليه ،وأانه إان قابل السصيئة بالحسصنة كان
انتصصار الله أاشصفى لصصدره ،وأارسصخ في نصصره  ،وماذا
تبلغ قدرة المخلوق تجاه قدرة الخالق  ،وهو الذي هزم
األحزاب ب Óجيوشش ول فيالق .
وهكذا كان خلق النبي صصلى الله عليه وسصلم فقد كان ل
ينتقم لنفسصه ،وفي الصصحيحين :
ت َما ُخuيَر َرسُصوُل
َعْن َعاِئشَصَة  -رضصى الله عنها َ -أاsنَها َقاَل ْ
ط ِإ s
ن َق t
’
الsلهِ  -صصلى الله عليه وسصلم َ -بْي َ
ن ْإَْمَرْي ِ
َ
م َيُك ْ
َ
ن ِإْثًما
ا
ك
ن
إ
ا
ف
،
ن ِإْثًما
ْ
ِ
َ
ْإََخَذ ْإَْي َسشَرُهَما  ،مَا لَ ْ
م َرسُشولُ إللِ s
ن ْإَْبَعَد إلنsاسضِ مِْن ُ
ه–
َكا َ
ه َ ،وَما إْنَتَق َ
صشلى إلله عليه وسشلم – لَِنْفسِش ِ
ط ِ ،إ s
ء َق t
’
يٍ
ه ِفي شَش ْ
م بَِها ِلsل ِ
حْرَمُة إلsل ِ
ه.
ن ُتْنَتَه َ
ْإَ ْ
ك ُ
ه َ ،فَيْنَتِق َ
ح َسش ُ
ن إل sسشuيَئَة
ي ْإَ ْ
وفي قوله تعالى ﴿ :إْدَفْع بِالِsتي هِ َ
ح ُ
م ِبَما َيصِشُفونَ﴾ إلمؤومنون96:
ن ْإَْعَل ُ
َن ْ
ي -حث ال -ل -ه ت -ع-ال-ى ال-م-ؤوم-ن-ي-ن ع-ل-ى م-ق-اب-ل-ة اإلسص-اءة
باإلحسصان ،حتى تسصود روح المودة واألخوة والمحبة بين
الناسش ،ول تظهر الشصحناء والبغضصاء والكراهية بين
ح َسشَنُة
البشصر ،امتثال لقوله تعالى َ] :وَ’ َت ْسشَتِوي إلْ َ
حَ-سشُ -
ن َفِ-إاَذإ إلِ-sذي
ي ْإَ ْ
َوَ’ إل sسش u-ي َ-ئ ُ-ة إْدَفْ-ع ِب-اsلِ-ت-ي ِهَ -
ه َعَدإَوٌة َكْاَsن ُ
ك َوَبْيَن ُ
م﴾ فصصلت.34 :
َبْيَن َ
حِمي ٌ
ي َ
ه َوِل w

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

سض :إذإ ششخصض صشلى وقصشد بصشÓته محمدة إلناسض فما
إلحكم ؟
ج :إذإ قصشد بصشÓته محمدة إلناسض ْإي قصشد ْإن يمدحه
إل -ن -اسض فصش Ó-ت -ه صش -ح -ي -ح -ة ب  Ó-ث-وإب ،وع-ل-ي-ه م-عصش-ي-ة
إلرياء ،وهي من إلكبائر.

حكم ـ ـة اليوم:
قال سسعيد بن العاصص« :القلوب تتغ ،ÒفÓ
ينبغي للعبد أان يكون مادحًا اليوم ذامًا غدًا».

خ Òالهدى

فمن سصماحة هذا الدين الحنيف أانه يحث على األخوة
بين أافراد المجتمع المسصلم ،ورغب إالى كل ما يؤودي إالى
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
المحبة بين المسصلمين ودوامها ،ونفر من كل ما يؤودي
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
إالى ضصعف المحبة وزوالها ،وجعل من شصروط اإليمان
يقول( :إنما اﻷعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ
الحب في الله.
ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله،
فقد روى مسصلم َ( :عْن َأاِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرسُصوُل اللsهِ -
فهجرته إلى الله ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا
صصلى الله عليه وسصلمَ « -
حsتى ُتْؤوِمُنوإ
يصيبها أو امرأة يتزوجها ،فهجرته إلى ما هاجر
’ َتْدُخُلو َ
ن إْل َ
جsنَة َ
َو َ
حs-ت-ى َتَ-ح-اtب-وإْ .إَوَ’ ْإَُدtلُ-كْ-م َعَ-ل-ى َششْ-يٍء ِإَذإ
إليه) رواه البخاري ومسلم.
’ ُت -ؤوِْم ُ-ن -وإ َ
حاَبْبُتْم ْإَْفشُشوإ إل sسش َ
َÓم َبْيَنُكْم ».
َفَعْلُتُموُه َت َ
ْإقوإل مْاثورة:
وقد قرن الله تعالى دفع السصيئة بالحسصنة بالصصبر
قال سلمة بن دينار« :اشتدت مؤنة الدين والدنيا،
والصصÓة واإلنفاق ،ووعدهم بعقبي الدار ،فقال الله
قيل :وكيف ؟ قال :أما الدين ،فﻼ تجد عليه
سصبحانه:
أعوانا ،وأما الدنيا ،فﻼ تمد يدك إلى شئ منها
جِ-ه َرuبِ-هْ-م َوْإََق-اُموإ إل sصش َ
َÓة
﴿َوإsلِ-ذيَ -ن صَشَ-بُ-روإ إْب-تَِ-غ-اءَ َو ْ
إﻻ وجدت فاجرا قد سبقك إليه».
َوْإَنَ- -فُ- -ق -وإ ِم s-م -ا َرَزْق َ-ن -اُه -مْ سِش v-رإ َوَع ِÓَ -ن َ-ي ً-ة َوَي ْ-دَرُءوَن
ح َسشَن ِ
ك َلُهْم ُعْقَبى إلsدإِر[ الرعد22 :
ة إل sسشuيَئَة ْإُولِئ َ
ِباْل َ
.
فالعفو والصصفح من أاصصول الفضصائل اإلنسصانّية ،واآلداب
ال -ف -ردّي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة،
والسص- -ل- -وكّ- -ي- -ات ال- -ت -ي حّث
القرآان الكريم عليها ،وذلك
حرصصًا منه على أان يكفل
ل-ل-ف-رد وال-م-ج-ت-م-ع ال-ت-وازن
ال - -مسص - -ت - -م - -ر ف - -ي سص- -ي- -رة
ول- -د ب- -وسص- -ل- -ي- -م ح- -م -ادو سص -ن -ة  1922بتيط-اولف-ولية
ال- -ح- -ي- -اة ،وه- -ذا ب  Ó-شص ّك
ادراربسص -ي -ط -ا وع -اشش بسص-ي-ط-ا وارت-ح-ل ع-ن-ا بسص-ي-ط-ا ولزم
ي -ت -ط ّ-ل -ب م -ل -ك -ات ن -فسصّ-ي-ة
البسصطاء والضصعفاء الشصيخ *الطالب حمادو بوسصليم *ابن
تسص ّ-ه -ل م -م -ارسص -ت-ه ،كسص-ع-ة
محمد وعبد الدائم جمعه ولد سصنة 1922ببلدية تيط دائرة
الصص- -در ،وال- -ح- -ل -م ،وق -درة
اولف ولية ادرار تولت حضصانته والدته رحمها الله بعد وفاة
ال -ت -حّ-م-ل ،وحّ-ل ال-مشص-اك-ل،
والده الذي تركه صصغيرا رحمه الله  ,وكان ابوه اماما
وتجاوز العقبات؛ وذلك ألن
ّ
ومدرسصا للصصبيان قرا على يد ابيه نصصيبا من القران واكمل
العفو ركن مهّم من األخÓق
قرائته للقران على يد اخوانه الذين تولو مكان ابيهم وفي
ال-ف-اضص-ل-ة ال-ت-ي ُيسصهم معها
سصنة  1944اصصبحا مدرسصا للصصبيان ثم ارتحل الى الهقار
ف - -ي ب - -ن - -اء ال - -م - -ج - -ت - -م- -ع
*ت-م-نراسصت*عام  1947وت-ت-ل-م-ذ ع-ل-ى ي-د الشص-ي-خ ال-ف-اضصل
اإلسصÓمي .
ال-ح-اج م-ح-م-د ال-ت-وه-ام-ي رح-م-ه ال-ل-ه وك-ان شص-ي-خه سصيدي
كما يفهم من اآلية الكريمة
السصيخ حمزه وفي سصنة 1951انتقل الى مسصقط راسصه تيط
أايضص- - - - -ا  :أاّن ال- - - - -رسص- - - - -ول
وت -زوج ب-ه-ا ورزق-ه ال-ل-ه ال-ب-ن-ي-ن وال-ب-ن-ات ح-ت-ى ج-اءت سص-ن-ة
وال - -م- -ؤوم- -ن- -ي- -ن م- -أام- -ورون
1952حيث ارتحل الى بلدية عين صصالح ودخل المسصجدعند
ب- -ت- -ج- -اوز ح- -ال -ت -ي ال -ع -ف -و
(اولد فيها خير) اماما ومدرسش للصصبيان .وفي سصنة 1970
والصص - -ف - -ح والصص- -ع- -ود إال- -ى
واصصل دروسصه في النحو والصصرف والحديث مع فضصيلة الشصيخاحمد البوحامدي رحمه الله وقبله كان يقرأا على شصيخه
م - -رت - -ب - -ة أارق- -ى ،وه- -ي رّد
السصيد الحاج محمد بن الحاج احمدبن الشصيخ بمنزله علمه التجويد والنحو وقبله قرأا متن الجروميه على الشصيخ
السصيئة بالحسصنة.
مولي عبد السصÓم من متليلي في منزل اول د فيها خير  .عاشش زاهدا فقيها مقرئا مرشصدا حتى وافته المنيه يوم
الجمعه  2011/06/17بمسصتشصفى عين صصالح على السصاعه 30/11صصباحا عن عمر يناهز 89سصنه اثر مرضش رحمه الله
واسصكنه فسصيح جناته.

مـ ـ ـن أاعـ ـ ـÓم ا÷زائـ ـ ـر ا◊بيبـ ـ ـة :الشسيـ ـ ـخ بوسسلـ ـ ـيم
حمـ ـ ـادو (عـ ـ ـ Úصسالـ ـ ـح)
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’و 1440 ¤هـ ـ ألعدد 1٧864
أألثÓثاء  0٥فيفري  2019م أŸوأفق لـ  30جمادى أ أ
mimigaga783@gmail.com

فالك

أ◊مل

إأذأ وصس - - - - - -ل- - - - - -تك
’ح - - -د
فضسـي- - - -ح - - -ة أ
ف - -اج- -ع- -ل- -ه- -ا ت- -ق- -ف
عندك و’ تتعدأك،
ف - - -إان وق- - -فت ع- - -ن- - -دك
أخـذت أج- - - - - - - -ر ألسس،Î
ومن سس Îمسسلمًا سستـره
ألله سسوم ألقـيامة.

ألثور

أفضس -ل م -ا ت -ه -ب -ه ‘
ح- -ي- -اتك أل- -ع- -ف- -و ع- -ن
ع -دوك ،وألصس Èع-ل-ى
’خÓ-صس
خصس -مك ،وأ إ
لصس- -دي- -قك وأل- -ق -دوة
أ◊سس - -ن - -ة ل - -ط- -ف- -لك،
’حسس -ان ل -وأل -ديك
وأ إ
وأ’حÎأم لنفسسك.

‘ بلدة ما ‘
أŸانيا ’»..أسضماء
للشّضوأرع» مع ألشّضكر

أ÷وزأء

وأصس Èع- -ل- -ى م- -ا
يقولون
وأه - -ج - -ره- -م ه- -جً- -رأ
جمي...Óهكذأ
صس - - -ي- - -غت أل- - -رأح- - -ة
أل - -ن- -فسس- -ي- -ة ‘ Œنب
بعضس ألبشسر.

ألسضرطان

لل
ع
È

أ◊ي -اة ’ ت -خ ُ-ل -و
م- - - -ن أÿط- - - -أا ،ف Ó- - -
Œع- - - - - - - -ل أÿط- - - - - - - -أا
ُم- -صس- -ي- -ب -ة ،صس -ح -ح -ه
ب -ع -دم أل -وق -وع ف -ي-ه،
ف-م-ا ُخ-ل-ق-نا ُمتعلم،Ú
م - -ن ’ ي - -خ - -ط- -ئ ’
يتعلم.

ج -ه أل -ن -اخ-ب-ون ‘ إأح-دى
و ّ
أل -ب-ل-دي-ات ‘ شس-م-ال غ-رب-ي
أŸان -ي -ا رسس -ال-ة وأضس-ح-ة’ :
يابسسة
^
أسسماء للشسوأرع ،شسكرأ.
و’بسس - - - -ة م- - - -ا ه- - - -ي ‘
وأظ-ه-رت أل-ن-تائج ألرسسمية
’رضس نابتة وما هي ‘
أ أ
¯ أّنه كل  30ثانية
ألسسما ثابتة؟
أن سس - -ك- -ان ه- -ل- -غ- -ر م- -يسسÚ
يدق قلبك 36
يدبر أمرك بينما أنت –ارب قلقك
رفضس - - - -وأ خ- - - -ط- - - -ة أÛلسس
أأ’سضد
حل ألعدد ألسضابق
مّرة؟
يدبر أمرك بينما أنت غارق ‘ أفكارك
’دخ- - -ال أسس- - -م- - -اء
أÙل- - -ي إ
ى
س
ش
خ
ت
ا
م
ن
ي
ب
ك
ر
م
أ
ر
ب
د
ي
أ’ه- -ت- -م- -ام أل- -زأئ- -د
6
0
س
ض
ف
ر
ب
ك
ل
ذ
و
للشسوأرع،
’و ¤وأل-رأبعة
^ جّ-دت-ه-ا :أ أ
¯ أّنه كل  30ثانية
يقلل من قيمتك عند
وقوع ﬂاوفك يدبر
ب -اŸائ -ة م -ق -اب -ل م-وأف-ق-ة 40
إأخ- - - - -وة وأÿامسس- - - - -ة ب - - - -نت
تتنّفسس رئتك 8
م -ن –ب..ف  Ó-ت -ه -ت-م
’و ،¤ي- -ع- -ن- -ي أل- -رأب- -ع -ة
أ أ
ب- -اŸائ- -ة ‘ أسس- -ت- -ف -ت -اء أق -ي -م
أمرك بينما أنت
مرأت؟
ب- -زي -ادة ل -ك -ي ’ ت -ق -ل
خ- - - - - -ال- - - - - -ة أÿامسس- - - - - -ة
مؤوخرأ بذأت ألبلد.
ك
ز
ج
ع
ب
ف
ت
ك
م
وألسس- -ادسس -ة أم أل -رأب -ع -ة
قيمتك ‘ أع Úمن
Ò
ي
غ
ت
ل
أ
وك -ان أل -ه -دف م -ن
ك
ر
م
أ
ر
ب
د
ي
Óو ¤فتكون
يعني أم ل أ
–ب.
ر
م
أ
’
أ
ل
ي
أŸقÎح ه- -و تسس- -ه- -
جدتها.
بينما أنت
ألعذرأء
ت
ا
م
د
خ
و
ع - -ل - -ى ألشس- -رط- -ة
تسسعى خلف
ت
ا
م
د
خ
أل- - - - -ط- - - - -وأرئ ،و
لو أصسبت تسسًعا وتسسعÚ
رغباتك
أل -ت -وصس -ي -ل لشس-ق ط-ري-ق-ه-م ‘
وأخ -ط-أات وأح-دة لÎك
يدبر أمرك
أن-ح-اء أل-ب-ل-دي-ة أل-ت-ي تشس-ك-لت
أل - - - -ن - - - -اسس م - - - -ا أصس - - - -بت
’نه أعلم
أ
ت
م -ن ع -دة ق -رى ‘ سس -ب -ع-ي-ن-ي-ا
وأسس - -روه - -ا وأع- -ل- -ن- -وأ م- -ا
أّمك وأبيك.
إأحذر ثÓث دمعات:
منك
أخ- -ط -أات! ف -ان -فضس ع -نك
ألقرن ألعشسرين.
إأذأ ن - - - -زلت إأح - - - -دى ه- - - -ذه
 - 1دمعة أŸظلوم.
بحالك
غ - -ب - -ار أل- -ن- -اسس وعشس
2
2
0
0
و
ح
ن
ا
ه
ن
ي -ب -ل -غ ع -دد سس-ك-ا
أل -دم -ع -ات ف-ت-حت ل-ن-فسسك
 - 2دمعة أليتيم.
سسعيًدأ.
توكل على
ا
م
ا
ظ
ن
ا
ي
ل
ا
ح
ن
و
نسسمة يسستخدم
 - 3دم-عة جهنم.
ألله دأئما
’ تشس -م -ل أل -ع -ن-اوي-ن ،ف-ي-ه سس-وى
أŸيزأن
رقم أŸنزل وأسسم ألقرية ألقد،Ë
وأبدأ.
أل- -ت -ف -اؤول ي -ج -ع -لك ت -ع -يشس
وه -و م -ا أصس-ب-ح ن-ظ-ام-ا غ Òع-م-ل-ي
حياتك بفرح ،فكم من حلم
Ãرور أل - -وقت م - -ع إأضس- -اف- -ة م- -ب- -ان
جميل صسار وأقعا ،فالتفاؤول
جديدة.
Áن-حك أل-ن-ج-اح ق-بل أكتماله
Ú
ي
ل
Ù
أ
ن
ا
ك
س
س
ل
أ
ن
م
ة
ث
Ó
أط -ل -ق ث -
وأل- -تشس- -اؤوم ي -ذي -قك حسس -رة
أ’سستفتاء ضسد تسسمية ألشسوأرع.
سس - -ن و’
ألفشسل قبل حدوثه.
ن ه- - -و أك Èم- - -نكه يوما ما.
ج -دي-ر ب-ال-ذك-ر أن ن-ت-ائ-ج أ’سس-ت-ف-ت-اء
ألعقرب
^ ’ Œرح م - - -وف تكون ‘ مكان وأÿالق
أŸذكور ملزمة Ÿدة عام.Ú
تقاطعه أنت سس ون إأ ¤ظاهرك،زين ﬁل
ع-ن-دم-ا ي-ت-ح-دث أل-ن-اسس فانصست
ر
^ أÿلق ينظ ك ،فاحذر أن ت أل-ل-ه جل
ل- -ه- -م ب- -ك- -ل ج- -وأرحك ،وع- -ن -دم -ا
ﬁل ن-ظ-ر
طن
ينظر إأ ¤با  ،وت-ق-ب-ح
ت-ت-ح-دث ت-أاك-د م-ن أنك ق-د أن-تهيت
ر أل-ن-اسس
ن-ظ-
م -ن أ◊ديث ق -ب -ل أن ي -ن -ت -ه-ي م-ن
جÓله.
’خرون من أ’سستماع لك.
أ آ
أ÷هــاد
يا شسهيد ألوطن
نلت أسسـمى مـا يـنـــال مـت فـي حـب
‘ سســبــيــل ألدفـــاع ألدفـــــاع عـن بÓدك
ألقوسس
ألبــÓد
مـت مـــــوت ألشسجاع ألشسجاع ‘ جـهـــادك
حينما Áرضس من نحب ،نقول :أبتÓء!
يا شسهيد ألوطن
هكــذأ مــات ألرجـــال –ت رأيــات
وح - -ي - -ن - -م - -ا Áرضس م - -ن ’ ن - -ود ن - -ق- -ول:
ع -ق -وب -ة!! نصس -ي -ح -ة :إأح -ذر م-ن ت-وزي-ع
^ بعد مرحلة أ’سستيقاظ من ألسسرير Œي مرحلة ألقاعد
أقدأر ألله على هوأك.

شض

ة

غل
ع
ق
ل
ـ
ك

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

يدبر أأ’مر

ننبضضضننا فلسسضطيينـ ـي لألبـب ـد

أبتسضم

آأخر جندي عثماÊ
ب -ق-ي ي-ح-رسس أŸسس-ج-د
’قصس - -ى ح - -ت - -ى ع - -ام 1982
أ أ
ح- - -ت- - -ى ت- - -و‘ ب- - -ع - -م - -ر 93سسنة.
’وأم - - - -ر
رفضس ت- - - - -ن - - - -ف - - - -ي - - - -ذ أ أ
با’نسسحاب من ألقدسس وألعودة
’ن ألقدسس
إأ ¤دياره (تركيا) « ،أ
’وأم -ر» ،وع -ن -دم-ا سس-أال-وه
ف -وق أ أ
بعد عقود ،وهو ما زأل كالطود شسا ً
ﬂا  ⁄يغادر مكان حرأسسته،
Ÿاذأ  ⁄تعد؟ أخÈهم« ،بأانه خشسي أن يحزن ألنبي ﬁمد  -صسلى
أل -ل -ه ع -ل -ي-ه وسس-ل-م  -ع-ل-ى ت-رك-ه ح-رأسس-ة أو ¤أل-ق-ب-ل-ت Úوث-الث
أ◊رم.»Ú

أل-ن-ائ-م ي-ع-ن-ي Œلسس ’ ت-ت-ك-ل-م ’ ،ت-أاك-ل ’ ت-ت-ف-اع-ل مع
ﬁيطك “ثل دور أŸزهرية باحÎأف.

^ ألسسر عند أŸرأة نوعان:
’خفائه.
 -1سسر تافه ’ دأعي إ
 -2سس- -ر ك- -ب ’ Òتسس- -ت- -ط- -ي -ع إأخ -ف -اءه،
أل-زب-دة ي-ع-ن-ي سس-ت-ق-وله سستقوله
’مر.
مهما كلفها أ أ

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

أ÷دي

◊ي-اة ك-الَ-ط-ريْ-ق أُŸل-ت-ف ،ك-ل َشس-يء تفّعله
أ َ
سس -ي -ع ٌ-ود إأل ّ-ي -ك ي ّ-وم ً-ا َم-ا  ،لّ-ذأ أفّ-ع-ل ك-ل َم-ا هٌ-و
جميل ،فٌهو مردٌود إأليك.
َ

ألدلو

’ تـيأاسس فكـماُ وجد ألضسرأء فـقد أوجد ألله ألسسرأء،
’مل يجعل للحياة طعماً آأخر ،ومقـدأر ألرضسى
فقليل مـن أ أ
’Áـان ‘ ألقـلب.
يزيد مسساحة أ إ

أ◊وت

’خرين أن نكون كذلك ،أحيانا
’ نكون سسّيئ Úإأ’ عندما يجÈنا أ آ
ليسس بوسسعك أن تكون طيبا مقابل كل شسخصس ينغزك بوقاحته.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  ٠5ف -ي -ف-ري  :1955سشقوط
ح - -ك - -وم - -ة «م- -ان- -ديسش ف- -رانسش»
ب -فضش -ل ال -زخ -م ال -ث -وري اŸتصش -اع-د
با÷زائر.

٢٤

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

لولى  1٤٤٠هـ الموافق لـ  ٠5فيفري  ٢٠19م Oó©dG
الثÓثاء  3٠جمادى ا أ

ا÷يشش يتدخل لفتح طرق مقطوعة بششرق البلد

منذ اعÓن جريدة ليمانيتي ،بعد ظهÒة
لحد ،عن وفاة جوزيت أاودان،
اول امسش ا أ
لشش- -ادة Ãع- -رك -ة ه -ذه اŸرأاة
 ⁄ت- -ت- -وق- -ف ا إ
الشش -ج-اع-ة ال-ت-ي قضشت  61سش-ن-ة ‘ اŸط-ال-بة
ب -ا◊ق-ي-ق-ة ح-ول وف-اة م-وريسش أاودان ال-ذي
ع -ذب -ه ا÷يشش ال-ف-رنسش-ي ب-ع-د اخ-ت-ط-اف-ه ‘
يونيو .1957
وتوفيت أأرملة موريسس بباريسس عن عمر  87سسنة
بعد حوأ‹ خمسسة أأشسهر من أ’عÎأف ألرسسمي
ل -ل -رئ -يسس إأÁان -وي -ل م -اك -رون Ãسس -ؤوول -ي -ة أل -دول -ة
ألفرنسسية ‘ أغتيال زوجها.
وكتب ألسسف Òأ÷زأئري بفرنسسا ،عبد ألقادر
مسسدوة ،على حسسابه على ألتوي““ :Îمثل زوجها،

 1٤°ا÷زائر
 1٤°ا÷زائر

ديكتاريوف.
ـ ( )04مسسدسسات رشساشسة من نوع
كÓشسنيكوف.
ـ ( )03بنادق نصسف آألية من نوع
سسيمونوف.
ـ ( )03بنادي تكرأرية.
ـ ( )71قذيفة هاون عيار 82ملم.
ـ ( )02قاعدتي إأطÓق صسوأريخ
مضسادفة للدبابات.
ـ ( )242صسمام من ﬂتلف ألعيارأت.
ـ (ﬂ )08ازن ذخÒة ıتلف ألعيارأت.

فشش -ل ف -ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ‘ تضش-ي-ي-ق
اÿناق على رائد ترتيب الرابطة اÎÙفة
لو ¤ل-ك-رة ال-ق-دم إا–اد ال-ع-اصش-م-ة ،بعدما
ا أ
ان- -ه- -زم أام -ام ضش -ي -ف -ه ن -ادي ب -ارادو ب -ه -دفÚ
ن- -ظ- -ي- -ف ‘ Úل- -ق- -اء ا÷ول- -ة ال -عشش -ري -ن م -ن
لو ¤ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم
ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف- -ة ا أ
““م -وب -ي -ل -يسش““ ،ورغ-م ال-ه-زÁة إال أان أاشش-ب-ال
اŸدرب الفرنسشي ““فرانك دوما““ حافظوا على
مركز الوصشافة برصشيد  36نقطة.

أŸوأجهة أŸثÒة ب Úأأتليتيك بارأدو وضسيفه
شس -ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-ائ-ل أل-ت-ي ل-ع-بت ب-ر” ع-ال ج-دأ م-ن-ذ
أن- -طÓ- -ق- -ه -ا ،ع -رفت نسس -وج -ا ك -روي -ة رأئ -ع -ة م -ن
ألفريق ،Úخصسوصسا من أأشسبال أأ’كادÁية ألذين
برهنوأ مرة أأخرى عن علو كعبهم .وبعد أأ’دأء
ألرأقي ‘ أŸرحلة أأ’و ¤ألتي أنتهت بالتعادل
ألسس -ل -ب -ي ع -رف -وأ ك -ي -ف ي -رف -ع -ون ر” أŸب-ارأة ‘
أŸرحلة ألثانية ،وهو ما جعلهم يتقدمون ‘ أللقاء
ب -ه -دف ““ن -ع-ي-ج-ي““ ب-ع-د رأأسس-ي-ة ﬁك-م-ة ‘ (د،)72
بعدها سسيطر رفقاء ““بودأوي““ على ألكرة وهو ما

اإلششادة بنضشال الراحلة جوزيت أاودان من أاجل ا◊قيقة

كرسست ألرأحلة حياتها للدفاع عن أ÷زأئر ودعم
شس-ع-ب-ه-ا ‘ م-وأج-ه-ة أ’سس-ت-ع-م-ار““ ،م-ق-دم-ا ت-ع-ازيه
أÿالصسة وموأسساته لعائلة ألفقيدة وأأقاربها.
و‘ ت -غ-ري-دة ع-ل-ى أل-ت-وي Îأ’ح-د أأق-ارب ع-ائ-ل-ة
أأودأن ،ألنائب سسيدريك في ،ÊÓقال إأنه يحتفظ
““بذكرى كل لقاءأتي مع جوزيت أأودأن ألقوية بسستÚ
سسنة من ألكفاح من أأجل أ◊قيقة وألتطلع ◊ياة
كاملة““.
من جانبه أعت Èألسسيناتور بيار لورأن ،أأن وفاة
Óبد Ãعركتها من أأجل
جوزيت أأودأن ““ترتبط ل أ

٢٠ °

france prix 1

بارادو يطيح بالكناري وينتزع اŸركز الرابع بجدارة

قضشية اغتيال زوجها أاودان تعود إا ¤الواجهة

أ◊قيقة حول أغتيال زوجها موريسس .أنها أمرأأة
شسجاعة وشسريفة““.
وأأكد ألنائب ألشسيوعي سسيباسستيان جيمال ،أأن
““معركتها دون هوأدة من أأجل أ◊قيقة وألعدألة
ت- -ل- -زم- -ن- -ا““ .وك- -تب ع- -ل- -ى أل- -ت -وي Îأن ““إأصس -رأره -ا
وأ’عÎأف ألذي –صسلت عليه من طرف رئيسس
أ÷مهورية حول مسسؤوولية ألدولة ألفرنسسية تب Úلنا
ألطريق ،وهو أأن ’ نتنازل عن شسيء““.
وأع- - -ت Èرئ - -يسس ›لسس و’ي - -ة ف - -ال دو م - -ارن
كريسستيان فافيي ،أأن معركة جوزيت أأودأن ضسد

 17°وهران

18°

لول ““موبيليسش““
ا÷ولة العششرون من اÎÙف ا أ

ﬁمد فوزي بقاصص

ـ ( ﬂ )08ازن ذخÒة ıت- - -ل - -ف
ألعيارأت.
ـ (  )3162ط- -ل- -ق- -ة م- -ن ﬂت -ل -ف
ألعيارأت.
ت -أات -ي ه -ذه أل -ع-م-ل-ي-ة ل-ت-ؤوك-د م-رة
أأخرى على أليقظة ألعالية وأ◊رصس
ألشس- -دي- -د ل- -ق- -وأت أ÷يشس أل- -وط -ن -ي
ألشس -ع -ب-ي أŸرأب-ط-ة ع-ل-ى أ◊دود ‘
أ◊فاظ على سسÓمة ترأبنا ألوطني
وإأحباط أأية ﬁاولة للمسساسس بأامن
وإأسستقرأر ألبÓد.

 15°وهران

الثمن  1٠دج

17864

تطبيقا لتعليمات القيادة العليا

قامت مفارز للجيشش الوطني الششعبي ،أامسش ،بالتدخل على مسشتوى
عدة مناطق بششرق البÓد ،لفتح العديد من اŸسشالك والطرق اŸقطوعة
لم-ك-ان-ات ال-بشش-ري-ة واŸادي-ة
بسش -بب تسش -اق -ط ال -ث -ل -وج وذلك ب-تسش-خ Òا إ
الÓزمة ،بحسشب ما علم لدى وزارة الدفاع الوطني.
أأوضس- -ح ذأت أŸصس -در أأن -ه ““ت -ب -ع -ا و’ي- -ة سس- -وق أأه- -رأسس وو’ي- -ة ق -اŸة
للتقلبات أ÷وية بالو’يات ألشسرقية ب-اŸك-ان أŸسس-م-ى ع Úسس-ن-ور ب-ل-دي-ة
أŸصسحوبة بتسساقط ألثلوج وتطبيقا أŸشسروحة أأين ” فك ألعزلة عـن
ل -ت -ع -ل-ي-م-ات أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس أŸوأط -ن Úوتسس -ه -ي -ل ح -رك-ة أŸـرور
أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي ،ت -دخ-لت م-ف-ارز Ÿسستعملي هذأ ألطريق““.
للجيشس ألوطني ألشسعبي على مسستوى
أŸن-اط-ق أŸع-زول-ة ب-إاق-ل-ي-م أل-ن-اح-ي-ة
كششف ﬂبإا لألسشلحة
ألعسسكرية  5لفتح ألطرق وفك ألعزلة
‘ إأط - -ار م - -ك - -اف - -ح- -ة أإ’ره- -اب
ع- -ل- -ى أŸوأط- -ن ،Úب- -تسس -خ Òآأل -ي -ات
وم -ع -دأت ث -ق -ي -ل-ة ل-ف-ت-ح أل-ع-دي-د م-ن وح-م-اي-ة أ◊دود ،وب-فضس-ل أسس-ت-غÓ-ل
أŸع-ل-وم-ات ،كشس-فت م-ف-رزة ل-ل-جيشس
أŸسسالك وألطرق أŸقطوعة““.
‘ ه- -ذأ ألصس- -دد ““ق- -امت م- -ف -ارز أل- -وط- -ن- -ي ألشس -ع -ب -ي ،أأول أأمسس ،إأث -ر
مشسÎك -ة ل -ل -ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي عملية بحث وتفتيشس قرب ألشسريط
وأل -درك أل -وط -ن -ي أل -ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع أ◊دودي أ÷ن- - - -وب ب - - -ت - - -مÔأسست/
ألعسسكري سسوق أأهرأسس صسبيحة يوم أل-ن-اح-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة ألسسادسسةﬂ ،بأا
Óسسلحة وألذخÒة يحتوي:
 04ف -ي-ف-ري  ،2019ب -ال-ت-دخ-ل ل-ف-ت-ح ل أ
ـ (  )01رشس- -اشس ث- -ق- -ي- -ل م -ن ن -وع
ألطريق ألوطني رقم  16ألرأبط بÚ

الفجر٠6.18................:
الششروق٠7.٤7..............:
الظهر13.٠1.................:
العصشر15.5٤................:
المغرب18.18...............:
العششـاء19.39................:

ألظلم وأ’سستعمار ““سستظل مثا’““ ،مؤوكدأ ““يقع على
عاتقنا ألتعريف ألوأسسع بها ’ ،سسيما لدى أأ’جيال
ألشسبابة““.

أأقلق أŸنافسس ،وجعل ““بن خليفة““ يتلقى ألبطاقة
ألصسفرأء ألثانية وأ◊مرأء ‘ (د .)79هذأ ألطرد
زأد من متاعب ’عبي ألكناري ألذين –ملوأ عبء
أŸوأج-ه-ة ،ل-يضس-اع-ف ““ن-ع-ي-ج-ي““ أل-ن-ت-ي-جة مسسجÓ
هدف ألفوز وثنائيته ألرأبعة منذ أنطÓق أŸوسسم
‘ (د  ،)85م -رسس-م-ا ب-ذلك ن-فسس-ه ه-دأف أل-ب-ط-ول-ة
ألوطنية برصسيد  14هدفا ◊د أآ’ن ،ليعلن أ◊كم
بعدها نهاية أللقاء بفوز بارأدو ألذي خطف أŸركز
أل -رأب -ع م -ؤوق -ت-ا م-ن م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ب-رصس-ي-د 30
نقطة.

ششباب قسشنطينة يقصشف بالقوة الرابعة
ويبهر اŸتتبعÚ

‘ أŸوأجهة ألثانية ،دك فريق شسباب قسسنطينة
مرمى مضسّيفه إأ–اد بلعباسس برباعية نظيفة ‘
أللقاء ألذي أحتضسنه ملعب  24فÈأير  ،1956بعدما
سس -ي -ط -ر ب -ال -ط -ول وأل -ع-رضس ع-ل-ى أŸوأج-ه-ة رغ-م
أل-غ-ي-اب-ات أل-ك-ثÒة أل-ت-ي ع-رف-ه-ا أل-ل-ق-اء م-ن ج-انب
أأصسحاب ألبذلة أÿضسرأء وألسسودأء ،ليوأصسل بذلك
أأشسبال أŸدرب ألفرنسسي ““دينيسس ’فان““ سسلسسلة
أنتصسارأتهم أŸتتالية منذ تنصسيبه على رأأسس ألنادي
وألتي بلغت  13فوزأ كامﬂ ‘ Óتلف أŸنافسسات.
أأهدأف ألشسباب سسجلها كل من ““باهمبو’““ ‘
(د ،)24ليضساعف ألنتيجة ألعمري (د )45قبل نهاية
أŸرحلة أأ’و ،¤ثم أأضساف أŸهاجم ““بلقاسسمي““
أل - -ه - -دف أل - -ث- -الث ‘ (د ،)58ل -ي -خ-ت-ت-م ““ج-ع-ب-وط““
مهرجان أأ’هدأف ‘ ( ،)62وبهذأ ألفوز خطف
شسباب قسسنطينة أŸركز ألثالث مؤوقتا برصسيد 31
نقطة وبناقصس مبارأة ،فيما تعقدت وضسعية إأ–اد
بلعباسس ألذي تدحرج للمركز  11بـ 19نقطة.
أŸوأجهة ألثالثة ألتي جمعت جمعية ع Úمليلة
بضسيفها مولودية وهرأن أنتهت كما بدأأت بالتعادل
ألسس-ل-ب-ي ،وه-ي أل-ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-ي ’ ت-خ-دم أل-ف-ريق،Ú
خصسوصسا أأ’مل ألذي قبع ‘ أŸركز  11برصسيد 21
نقطة ،فيما ◊ق مولودية وهرأن بشسبيبة ألسساورة
‘ أŸركز ألثامن برصسيد  24نقطة.

